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 توطئة

بحيث لم يتم  2008العالمي ضعيفا في أعقاب األزمة املالية العاملية لعام  مازال معدل النمو في االقتصاد

. يتأثر األداء الضعيف املتكرر لالقتصاد العالمي إلى حد كبير 2015% كنسبة نمو في 3.1تسجيل إال 

باالنخفاض الحاد في أسعار السلع األساسية وفتور النشاط االقتصادي في الصين باإلضافة إلى التوقعات 

لسلبية لالقتصاد الكلي في كل من البرازيل وروسيا وزيادة املخاوف املتعلقة باألمن العالمي. وعالوة على ا

ذلك، فإن حالة االرتياب التي خلفها قرار اململكة املتحدة بالخروج من االتحاد األوروبي واألوضاع املالية 

أمور مساهمة في ضعف آفاق النمو  في الصعبة وكبر حجم الديون في العديد من دول منطقة اليورو كلها 

%بحلول نهاية 3.2االقتصادي العالمي. وتبعا لذلك، فإنه من املتوقع أن يبلغ معدل نمو االقتصاد العالمي 

 العام.

وقد مرت التنمية االقتصادية في دول منظمة التعاون اإلسالمي بحاالت تقلب شديدة طوال العقود 

املشهد التنموي الناش ئ في هذه الدول تنوعا كبيرا. وعموما، لم تتمكن  املاضية، هذا في الوقت الذي يسجل

الدول األعضاء في املنظمة نمو مستدام طويل املدى خالل القرن املاض ي كما هو الشأن بالنسبة للدول 

املتقدمة. وكون األداء االقتصادي لدول املنظمة قد سجل مستويات ضعيفة نسبيا مقارنة بالدول الغربية 

اب مختلفة ال يعني بالضرورة أن دول املنظمة ال تتوفر على ما يلزم من القدرة واملوارد لتسجيل أداء ألسب

أفضل. ال يعدو أن يكون األمر مجرد تحديد للموارد واإلمكانيات املنتجة ليتم بعدها تطوير اآلليات والوسائل 

ة االقتصادية. فكل دولة من الدول تتوفر  املناسبة التي تخول االستفادة منها فيما يساهم في ازدهار األنشط

على موارد وإمكانيات متنوعة من شأنها تحفيز برامج التنمية االقتصادية فيها. ويتبع هذا التقرير مهجا شامال 

في محاولة لتحديد معظم اإلمكانات املشتركة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي يمكن 

 وى األداء االقتصادي.استغاللها لتحسين مست

وصلة باملوضوع، يسلط التقرير الضوء على ثالثة من العوامل الرئيسية التي يمكنها اإلسهام في تحقيق أداء 

اقتصادي ومستويات معيشية أفضل. وهذه العوامل هي بنية السكان النشطين ومصادر الطاقة الغنية 

التقرير تقييما أوليا حول أهمية املساهمات التي من  وإمكانيات السوق الكبيرة. وفي كل هذه املجاالت، يقدم

شأن هذه املوارد واإلمكانيات أن تقدمها في إطار التنمية االجتماعية واالقتصادية في دول منظمة التعاون 

اإلسالمي. كما يشير التقرير أيضا إلى أن التعامل الطائش مع هذه املوارد واإلمكانيات بدوره قد يؤدي إلى 

 وى التنمية القائم وتحويل اإلمكانيات إلى  مخاطر عوض أن تكون مصدر قوة. تقويض مست

 السفير موس ى كوالكليكايا

 املدير العام

 سيسرك
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 1الصفحة 

 

  خصلامل

 ملخص تنفيذي

 

 آخر التطورات االقتصادية في العالم وفي دول منظمة التعاون اإلسالمي

 

 اإلنتاج والنمو والعمل

 اإلنتاج

 –( PPPكما هو معبر عنه بالقيمة الحالية للدوالر األمريكي وبناء على تعادل القوة الشرائية ) –اإلجمالي  اتجه مجموع الناتج املحلي

 94.2مقابل  2015تريليون دوالر أمريكي عام  113.5، ليسجل بذلك 2015و  2011في منحى تصاعدي خالل الفترة املمتدة بين عامي 

تريليون دوالر في  65.3اتج املحلي اإلجمالي في البلدان النامية أسرع، بحيث تم تسجيل . و كانت وتيرة ارتفاع الن2011تريليون عام 

تريليون دوالر عام  48.2.  كما سجل مجموع الناتج املحلي اإلجمالي في البلدان املتقدمة 2011تريليون سنة   51.5مقابل  2015

االقتصادي و الناتج املحلي اإلجمالي أيضا في منحى تصاعدي في . واتجه كل من النشاط 2011تريليون دوالر سنة  42.7مقابل  2015

. و 2011تريليون دوالر سنة  13.9مقابل  2015تريليون دوالر أمريكي سنة  17.1دول منظمة التعاون اإلسالمي، بحيث تم تسجيل 

الناتج في البلدان النامية سنة % من إجمالي 26.1% من إجمالي الناتج العالمي و 15.0كمجموعة، فإن دول املنظمة أنتجت فقط 

%. كما سجل متوسط نصيب 8.6. وباألسعار الحالية، ال تتعدى حصة دول املنظمة من الناتج املحلي اإلجمالي العالمي نسبة 2015

قابل م 2015دوالر أمريكي عام  10.224الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعا بحيث أصبح 

 .2011دوالر عام  8.988

 النمو

و  2016%، لكن من املتوقع أن يسجل عامي 3.1بحيث تهاوى معدل النمو إلى نسبة  2015حتى عام  يتراجعظل االقتصاد العالمي 

ان % على التوالي.  ففي الوقت الذي تعرف فيه البلدان املتقدمة تعافيا بطيئا، يبدو أن البلد3.5% و 3.2تحسنا بمعدل  2017

النامية هي القوة املحركة للنمو في االقتصاد العالمي. و من جهة أخرى، شهد نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي تراجعا 

، سجلت البلدان 2015. في عام 2017% عام 2.7و  2016% عام 2.3، و من املتوقع أن يسجل نسبة 2015% عام 2.2بمعدل 

% 3.0مستوى حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي، و من املتوقع أن يرتفع هذا املعدل ليسجل % على 2.9النامية معدل نمو بلغ 

. و في املقابل، شهدت الدول املتقدمة معدل نمو منخفض نسبيا على مستوى حصة الفرد من الناتج 2017% عام 3.6و 2016عام 

. من جهتها أيضا، عرفت دول املنظمة 2017% عام 1.4يبلغ ، ومن املتوقع أن 2015% فقط عام 1.3املحلي اإلجمالي بحيث سجل 

، لكن من 2015% عام 3.4إلى  2014% املسجل عام 3.9تراجعا في نشاطها االقتصادي، كما تراجع أيضا متوسط معدل النمو من 

% على التوالي.  و 4.0و %  3.6ليصل إلى  2017و 2016املتوقع أن ينتعش هذا املعدل في هذه البلدان بوتيرة متسارعة خالل عامي 

اتسم متوسط معدل نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في دول  2015و 2011خالل الفترة املمتدة بين عامي 



 
 

 

 2الصفحة 

  االقتصادية التوقعات

 2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في

% عام 1.7، لكن من املتوقع أن يزداد هذا الرقم إلى 2015% عام 1.5منظمة التعاون اإلسالمي بالسلبية، بحيث تم تسجيل نسبة 

 .2017% عام 2.1و  2016

 اإلنتاج حسب القطاع

، فقد سجل قطاع 2014فيما يتعلق بمتوسط حصص القيمة املضافة للقطاعات األربع الرئيسية من الناتج املحلي اإلجمالي لعام 

 %، في حين شكلت قطاعات29.5% تاله قطاع الصناعة )التحويلية و غير التحويلية( بنسبة 66.0الخدمات الحصة األكبر بنسبة 

% من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي.  و على نفس املنوال سارت 4.5الزراعة و الصيد البحري و الغابات حصة قليلة نسبيا، أي 

دول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة، فقد تراجع بشكل تدريجي متوسط حصة قطاع الزراعة في اقتصادات هذه البلدان من 

. و نفس األمر بالنسبة للدول النامية غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، حيث 2014% عام 10.1إلى  2000% عام 11.8

. أما قطاع الخدمات في دول 2014% عام 8.9إلى  2000% عام 10.7تراجع متوسط حصة قطاع الزراعة من االقتصاد من 

حويلية(، أما في الدول النامية غير األعضاء % في قطاع الصناعة )التحويلية وغير الت41.1% مقابل 48.8املنظمة فقد سجل نسبة 

 % على التوالي.37.3% و 53.9في املنظمة فقد سجلت نسبة 

 الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية

تزال  أخذا بعين االعتبار حصص بنود اإلنفاق الرئيسية من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي نجد أن النفقات املنزلية والحكومية ما

% يليها إجمالي تكوين رأس املال بنسبة 57.4نالت النفقات املنزلية حصة األسد بنسية  2014هي األعلى على مر السنين. ففي عام 

%.  وسجلت الحصص النسبية لبنود اإلنفاق الرئيسية من مجموع الناتج 16.8% ثم االستهالك الحكومي النهائي العام بنسبة 25.0

شكلت النفقات النهائية  2014دول منظمة التعاون اإلسالمي تباينا كبيرا عن باقي بلدان العالم.  ففي عام املحلي اإلجمالي في 

% من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي.  69.2لالستهالك العام للحكومة واألسر املعيشية نسبة بلغت 

 مستوى كال النوعين من االستهالك مقارنة بالعامين املاضيين.و تشير هذه األعداد إلى زيادة حصلت على 

 البطالة

تعتبر البطالة من أبرز التحديات التي يواجهها العالم اليوم.  فالبرغم من التعافي الحاصل في اآلونة األخيرة على مستوى األنشطة 

% من مجموع القوة العاملة. و يقدر عدد 5.8بة االقتصادية، إال أن معدل البطالة العالمي في أوساط البالغين قد ارتفع لنس

مليون شخص، بمعدل ناقص مليون عاطل مقارنة بالعام الفارط و حوالي  197.1ب  2015العاطلين عن العمل حول العالم عام 

هم للحصول . بهذا استمرت معاناة الشباب في جميع أنحاء العالم في سعي2007مليون آخرين مقارنة بفترة ما قبل األزمة عام  27

. و قد سجلت 2015مليونا من الشباب عانوا من البطالة خالل عام  73.4على عمل الئق، فحسب آخر التقديرات فإن ما يناهز 

معدالت مرتفعة للبطالة مقارنة مع باقي دول العالم  2015و  2000دول منظمة التعاون اإلسالمي خالل الفترة املمتدة بين عامي 

ألعضاء في املنظمة.  وخالل هذه الفترة تراوح إجمالي معدالت البطالة في دول منظمة التعاون اإلسالمي بين والدول النامية غير ا

% إلى ما 6%.  وبعيد األزمة املالية العاملية، ارتفعت معدالت البطالة في الدول املتقدمة من مستوى دون نسبة 7.5% و 8.1

، ظل متوسط معدل البطالة في الدول املتقدمة مرتفعا عن املعدل 2013و 2009%. وخالل املرحلة املمتدة بين عامي 8يفوق 

، تمكنت الدول املتقدمة من خفض املعدل مجددا ملا تحت املعدل 2014املسجل في دول منظمة التعاون اإلسالمي.  وفي عام 

لتقديرات إلى أن املعدل  في الدول % بينما تشير ا7.5سجلت دول املنظمة نسبة  2015املسجل في دول املنظمة. واعتبارا من عام 

%. أما في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة فقد ظل متوسط معدل البطالة أقل بكثير من متوسط دول 6.8املتقدمة بلغ 

فئات الشابة %.  و تعتبر األرقام املتوفرة حول البطالة في أوساط ال3% و 2املنظمة خالل الفترة قيد الدراسة، أي بنسبة تتراوح بين 

% 16.1بنسبة  2015في دول منظمة التعاون اإلسالمي أقل تشجيعا،  إذ قدرت نسبة البطالة في هذه البلدان اعتبارا من عام 

 % في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة.11.6% في الدول املتقدمة و 16.0مقابل 
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 إنتاجية العمل

، بحيث ارتفع متوسط 2015و  2010ي منحى تصاعدي خالل الفترة املمتدة بين عامي اتجهت إنتاجية العمل على الصعيد العالمي ف

. وخالل هذه الفترة ازدادت 2015دوالر عام  33،237إلى  2011دوالر أمريكي عام  29،003اإلنتاج العالمي للعامل الواحد من 

مقابل  2015دوالر عام  25،613ل الواحد ليصبح إنتاجية العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي من حيث متوسط اإلنتاج للعام

تم . و طوال هذه الفترة، ظلت فجوة إنتاجية العمل بين الدول املتقدمة ونظيراتها النامية كبيرة بحيث 2011دوالر عام  22،815

ل النامية غير األعضاء دوالر فقط في الدو  21،731مقابل  2015دوالر عام  91،294ناتج العامل الواحد في الدول املتقدمة ب  تقدير

 في املنظمة. 

 التضخم

خالل الفترة قيد النظر، سارت مستويات التضخم حول العالم في منحى تراجعي مما يعكس أساسا انخفاض أسعار  النفط و باقي 

خفاضا السلع األخرى و ضعف الطلب في بعض االقتصادات املتقدمة.  وحسب آخر التقديرات فإن معدل التضخم العالمي شهد ان

%(. كما 2.8) 2016، ومن املتوقع أن يستقر املعدل  على نفس الرقم عام 2015% عام  2.8إلى  2011% املسجلة عام 5.1من 

يتوقع أن ال تشكل تقلبات األسعار مصدر قلق كبير بالنسبة للدول املتقدمة على عكس الدول النامية. ومن املتوقع أن يبلغ معدل 

. أما في الدول األعضاء في املنظمة، فإن متوسط معدل 2016% في الدول النامية عام 7.4% و 0.7إلى التضخم في الدول املتقدم 

كان أعلى من نظيره في االقتصادات املتقدمة و النامية. و مع ذلك ومراعاة للتوجهات الدولية فإن  2011التضخم خالل عام 

 . 2011% عام 7.6معدل مقارنة ب 2015% عام 5.9التضخم في دول املنظمة انخفض إلى 

 امليزان املالي

في أعقاب السياسات الحازمة التي طبقتها الدول املتقدمة على وجه الخصوص والتراجع املهول في ألسعار  البضائع وخاصة البترول، 

ي العالمي في منحى تشهد األرصدة املالية تحسنا منتظما حول العالم. و كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي توجه العجز املال

.  أما في مجموعة الدول املتقدمة، فقد تهاوى العجز في امليزان املالي كنسبة 2015%عام  -4.0إلى  2011% عام   -3.5تصاعدي من 

. وبالنسبة للدول النامية، فقد شهدت بدورها عجزا 2015% عام  -2.9إلى  2011% عام  -6.2مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي من 

. هذا و سجلت دول منظمة 2015يا لكنها ظلت في وضع أفضل مما هو عليه الحال في الدول املتقدمة بشكل نسبي حتى عام مال

، إال أن هذا االتجاه ذهب في منحى تراجعي عقب التراجع الحاد في أسعار النفط. 2012و 2011التعاون اإلسالمي فائضا ماليا لعامي 

ومن املتوقع أن  2015% من الناتج املحلي اإلجمالي عام -6.0ن اإلسالمي عجزا ماليا بلغ وكمجموعة، سجلت دول منظمة التعاو 

 .2016يرتفع عام 

 التجارة واملال

 تجارة البضائع

تريليون دوالر أمريكي عام  1.6انخفض إجمالي صادرات السلع من دول منظمة التعاون اإلسالمي ملدة ثالث سنوات متتالية و بلغت 

. بناء على ذلك، فإن حصة دول منظمة 2012تريليون دوالر تم تسجيله عام  2.3أعلى مستوى لها على اإلطالق و هو مقارنة ب 2015

.  و على 2012% عام 30.5%  في نفس العام مقارنة مع 24.3التعاون اإلسالمي من إجمالي صادرات الدول النامية تراجعت لنسبة 

% 9.9تريليون دوالر أمريكي انخفضت إلى  16.4صادرات السلع العاملية التي بلغت نفس النحو فإن حصة دول املنظمة من إجمالي 

 .2005وهم أدنى معدل تم تسجيله منذ عام  2015عام 
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  االقتصادية التوقعات

 2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في

 2.0إلى  2009تريليون دوالر عام 1.2و شهد إجمالي واردات السلع لدول املنظمة  في مرحلة ما بعد األزمة عودة قوية و ارتفع من 

تريليون  1.8، بحيث تراجعت ملعدل 2015. ومع ذلك، شهدت دول املنظمة أيضا تراجعا في الواردات عام 2014 تريليون دوالر عام

% في نفس العام، فيما استمرت حصتها من إجمالي واردات 11.1دوالر. وبلغت حصة دول املنظمة من واردات السلع العاملية نسبة 

 .2015% عام 28.4وبلغت   2011متتالية منذ عام السلع في الدول النامية في التوسع لثالث سنوات 

 تجارة الخدمات

مليار دوالر من  304استمرت دول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة في كونها مستوردا صافيا للخدمات،  فقد صّدرت ما قيمته 

سجل حجم تجارة الخدمات  2014و 2009مليار دوالر خالل العام ذاته. وبين عامي  517و استوردت ما يناهز  2015الخدمات عام 

شهد تراجعا مستوى خدمات الصادرات والواردات معا. وتبعا  2015في دول منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعا  مستمرا، لكن عام 

% 30.3% و 23.2لذلك، انخفضت حصص منظمة التعاون اإلسالمي من صادرات وواردات الخدمات في البلدان النامية إلى نسبة 

% 6.3إلى  2009% عام 6.5. في حين، تراجعت حصص دول املنظمة مجتمعة من إجمالي صادرات الخدمات العاملية من 2014عام 

 % خالل نفس الفترة.10.9% إلى 10.5، لكن حصصها من إجمالي واردات الخدمات العاملية سجلت ارتفاعا من 2015عام 

 التجارة السلعية البينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي

.  ففي مرحلة ما بعد األزمة، 2015مليار دوالر أمريكي عام  709لغ إجمالي التجارة السلعية البينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي ب

سجلت التجارة البينية لهذه الدول تحسنا أقوى نسبيا مقارنة بعالقاتها التجارية مع بقية دول العالم.  و تبعا لذلك، مثلت التجارة 

مليار دوالر  339% من إجمالي التجارة السلعية لهذه البلدان،  بحيث سجلت الصادرات البينية 20.6املنظمة نسبة البينية لدول 

مسجلة  2015مليار دوالر عام  370. و من جهة أخرى، بلغت قيمة الواردات البينية 2014مليار دوالر عام  375مقابل  2015عام 

 مليار دوالر. 400التي بلغت  و  2014بذلك تراجعا طفيفا عن قيمتها لعام 

  االستثمار الجنبي املباشروأرصدة  تدفقات

% منها  في الدول النامية.  45.4، 2015تريليون دوالر أمريكي عام  1.76استقر إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية على 

منظمة التعاون اإلسالمي دون املستوى املتوقع،  ففي عام  ومن جهة أخرى ما زالت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى دول 

.  وبلغت حصص 2013مليار دوالر  عام  136مليار دوالر من االستثمار األجنبي املباشر مقابل  116لم تجذب هذه الدول سوى  2015

 2015% عام 6.6% و 14.6مية نسبة دول منظمة التعاون اإلسالمي من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية وفي الدول النا

تريليون دوالر أمريكي التي سجلت على مستوى مداخيل أسهم االستثمار األجنبي املباشر العالمي عام  24.9على التوالي، ومن قيمة 

ول منظمة %. كما تراجعت قيمة األسهم الواردة لالستثمار األجنبي املباشر فيما بين د7.1 نسبة، لم تحض دول املنظمة سوى 2015

. وعلى نفس املنوال، تراجعت نسبيا قيمة تدفقات 2014مليار دوالر عام  84.1إلى  2013مليار دوالر عام  97.8التعاون اإلسالمي من 

. 2014مليار دوالر عام  8.7إلى  2013مليار دوالر عام  8.8لالستثمار األجنبي املباشر فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي من 

، استمرت كل من األسهم الواردة وتدفقات االستثمار األجنبي املباشر فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي 2014ا من عام واعتبار 

 على التوالي. 2010و 2008في البقاء تحت أعلى قيمة لهما في عامي 

 تنمية القطاع املالي

ي متدنيا.  وكمؤشر على تعميق مالي منخفض، فقد سجل ما يزال مستوى تنمية القطاع املالي في دول منظمة التعاون اإلسالم

% في 139مقابل  2015% عام 62.3متوسط حجم النقود بمعناها الواسع املتعلقة بالناتج املحلي اإلجمالي في دول املنظمة نسبة 

حلي الذي يوفره القطاع املالي % في العالم. وفي العام نفسه، بلغ متوسط االئتمان امل116.2الدول النامية غير األعضاء في املنظمة و 
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% في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 137.6% من الناتج املحلي اإلجمالي، في حين تم تسجيل 59.7في دول املنظمة ما يعادل 

 %  في الدول املتقدمة. 205و 

 الديون الخارجية واالحتياطات

.  كما ارتفع 2014تريليون دوالر عام  1.5اإلسالمي ارتفاعه بحيث بلغ واصل إجمالي رصيد الدين الخارجي لدول منظمة التعاون 

.  وخالل 2011% عام 18.7مقابل 2014% عام 22متوسط الدين إلى الدخل القومي اإلجمالي لدول املنظمة املثقلة بالديون إلى 

يون البلدان النامية تراجعا طفيفا من الفترة نفسها، سجل إجمالي حجم الدين الخارجي لدول املنظمة كنسبة مئوية من إجمالي د

%. وللحماية من الصدمات الخارجية الفجائية، غالبا ما يتم اللجوء لالحتياطات باعتبارها وسيلة ناجعة في تحقيق 28.2% إلى 28.8

تريليون دوالر  1.5تريليون دوالر، منها  10.6، بما في ذلك الذهب، 2015ذلك.  وقد بلغ إجمالي االحتياطات النقدية العاملية عام 

بحوزة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  و مع ذلك فإن حصة هذه الدول من إجمالي احتياطات الدول النامية قد 

 . 2015% عام 21.7إلى  2013% املسجلة عام 23.6تراجعت من نسبة 

 املساعدة اإلنمائية الرسمية والتحويالت

.  وخالل 2014مليار دوالر أمريكي عام  100.8ائية الرسمية من جميع املانحين في البلدان النامية بلغ صافي تدفقات املساعدة اإلنم

مليار  53.8% من إجمالي هذه التدفقات للدول النامية، أي بمعدل 53.3نفس العام، نالت دول منظمة التعاون اإلسالمي حصة  

% من إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية لدول 36.5ألولى نسبة دوالر. وفي العام ذاته أيضا نالت الدول األعضاء الخمس ا

% منها.  كما ارتفعت تدفقات التحويالت الشخصية لدول 59.4منظمة التعاون اإلسالمي، بينما نالت الدول األعضاء العشر األولى 

 66.4ولكنها انخفضت بشكل حاد لتسجل قيمة  ،2014مليار دوالر عام   133إلى  2011مليار دوالر املسجلة عام  110املنظمة من 

و من جهة أخرى، سجلت تدفقات التحويالت للدول النامية غير األعضاء في املنظمة تحسنا نسبيا خالل نفس  .2015مليار عام 

 .2015مليار عام  209، لكنها تراجعت ملعدل 2014مليار في  272إلى  2011مليار دوالر عام  238الفترة وارتفعت من 

 ترجمة اإلمكانيات إلى آثار ملموسة في دول منظمة التعاون اإلسالمي

 استكشاف إمكانيات دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات الثر االقتصادي

على مر الزمن، تم تسجيل اختالفات كبيرة على مستوى تجارب النمو لدول متعددة. ففي الوقت الذي عرفت فيه بعض الدول نموا 

 كثر من قرن من الزمان وأصبحت بذلك غاية في الغنى، ال تزال دول أخرى تعيش قريبة من مستوى الكفاف.على نحو متواصل أل

وتحدد األدبيات في هذا املجال عوامل عدة تفسر تجارب النمو املتباينة للدول على مر السنين. إنه ملن املهم أن تستفيد الدول من 

 رات اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج. أية  إمكانيات متوفرة لديها بطريقة تعزز القد

ويعرض هذا القسم بعض املجاالت املحتملة التي تتمتع فيها دول منظمة التعاون اإلسالمي بقوة نسبية باملقارنة مع بقية العالم 

قوة ويتم تناول مجاالت ال والتي من شأنها أن تدفع بالنمو االقتصادي لتسجيل معدالت مرتفعة إن هي استغلت على أحسن وجه.

هذه لدول املنظمة املتعلقة بالنمو والتنمية تحت خمس فئات: رأس املال البشري واملوارد الطبيعية ورأس املال املعرفي ورأس املال 

وبناء على تقييم نقاط القوة املحتملة لدول املنظمة، يحدد التقرير ثالث إمكانيات رئيسية تتمتع  االجتماعي والجغرافيا االقتصادية.

الدول والتي ينبغي القيام بإدارتها وتنسيقها من أجل أداء اقتصادي أقوى وأفضل. وتتجلى هذه اإلمكانيات في بنية السكان بها هذه 

النشطين ومصادر الطاقة الغنية وإمكانيات السوق الكبيرة. يركز التقرير في باقي فقراته على هذه املواضيع تحديدا لتوفير ملحة 

ستفادة من هذه اإلمكانيات املهمة. وطاملا اعتبر رأس املال االجتماعي رصيدا غاية في األهمية بالنسبة شاملة حول السبل املمكنة لال 

للمجتمعات املسلمة، لكن املؤشرات الراهنة تظهر تدهورا مهوال في هذا الجانب. لكن بمجرد القيام بتدخالت حاسمة، يمكن لرأس 

 مية االقتصادية واالجتماعية في دول منظمة التعاون اإلسالمي في املستقبل القريب.املال االجتماعي كذلك أن يكون حافزا هاما للتن
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  االقتصادية التوقعات

 2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في

 بنية السكان النشطين

تعد البنية السكانية ملجتمع ما ذات أثر كبير على أنشطته االقتصادية. فنسبة السكان في كل فئة عمرية لها آثار على السلوك 

قرارات اإلنفاق، ولهذه العناصر بدورها أثر على االقتصاد من خالل تأثيرها على االدخاري واملشاركة في سوق العمل واالستثمار و 

معدالت نمو الناتج الحقيقي واإلنتاجية والتضخم وأسعار الفائدة. والشباب هم الفئة املجتمعية التي أمامها فرصة أكبر لالنخراط 

يق مستقبل أكثر رفاهية. فالشباب املتلقي لتعليم جيد وذوي في استثمار مهاراتهم الخاصة وباقي العناصر املنتجة في محاولة لتحق

 اآلفاق الجيدة في سوق الشغل بإمكانهم اإلسهام بشكل كبير في التنمية االقتصادية.

. وبحلول 2000% من إجمالي السكان في العالم عام 21.1مليار نسمة، مثلت دول منظمة التعاون اإلسالمي نسبة  1.28وبمعدل بلغ 

مليار نسمة. وبحلول نهاية القرن، سيبلغ عدد سكان  2.9%،  أي ما يعادل 29.5من املتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى  ،2050عام 

%. وهذه الزيادة 36مليار في العالم، وبذلك تبلغ حصة هذه الدول  11.2مليار نسمة من أصل  4دول منظمة التعاون اإلسالمي 

والوتيرة املتسارعة نسبيا للشيخوخة بين السكان في الدول غير األعضاء في املنظمة  لحصة دول املنظمة في مجموع سكان العالم

بدورها تؤثر على التركيبة السكانية في العالم بشكل يخدم مصالح دول منظمة التعاون اإلسالمي، كما أن الزيادة السكانية في هذه 

ستمثل نسبة  2050في أعداد الفئات الشابة. وبحلول عام األخيرة ستشمل جميع الفئات العمرية، لكن أعلى املستويات ستجل 

% في العالم، وعلى نفس املنوال ستبلغ نسبة الشباب املتراوحة 36.9سنة وما دونها في دول املنظمة  14األطفال البالغين من العمر 

 % من املجموع العالمي.34.1سنة في دول املنظمة  29و 15أعمارهم بين 

مام الدول األعضاء في املنظمة وفي اآلن ذاته يشكل تحديات ومخاطر. وبالتالي فإن توفر دول املنظمة على هذا األمر يخلق فرصا أ

بنية سكانية غاية في الديناميكية يحتم عليها تبني سياسات وبرامج فعالة من شأنها الرفع من مستوى قدرات ومهارات السكان 

 لتحسين األداء االقتصادي. الداعمةقبل أن تصبح هذه البنية السكانية غير الشباب وتعزيز مساهمتهم في االقتصادات الوطنية، 

ومن بين املقاربات الواضحة لالستفادة من هذه اإلمكانيات منح الشباب املهارات والقدرات وخلق فرص أمامهم إلبراز إمكانياتهم 

ص عمل. لكن يبدو أن األقوال أسهل من األفعال. الحقيقية في مجاالتهم. وبعبارة أعّم، هناك حاجة لتوفير تعليم جيد وخلق فر 

فالحكومات تواجه تحديات عدة ومعيقات متعلقة باملوارد في سعيها لخلق ظروف مالئمة لتعليم جيد يتماش ى وتطلعات سوق 

لف الشغل. ال يمكن االستفادة من املوارد املحدودة بشكل فعال من أجل فرص تعليم أفضل وتحسين مناخ األعمال بسبب مخت

 أوجه القصور ومحدودية القدرات في آليات التنفيذ القائمة في بعض البلدان.

فالشباب يتخرجون من الدراسة مكتسبين ملجموعة من املهارات ذات اآلثار املباشرة على مستوى  إمكانية التوظيف. وتتجلى 

قدر اإلمكان في سوق العمل. فحين يلتحق املسؤولية الرئيسية للحكومات في ضمان أن تكون هذه املهارات املكتسبة مطلوبة 

الشباب بسوق العمل، فإنه من املهم التأكد من أن هناك فرص عمل متاحة حيث يمكنهم توظيف املهارات والقدرات التي 

بحوزتهم. ولتشجيع الشباب على االستثمار في رأس مالهم البشري، ينبغي توفير فرص الشروع في األعمال الحرة وخلق تحول في 

 عهم االقتصادي.وض

 املوارد الطبيعية الغنية

اعتمدت العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي من مناطق جغرافية مختلفة على مواردها الطبيعية الغنية )وخاصة الغاز 

% 23.1كان مصدر  2014والنفط( في مسارها التنموي مما مكن بعضها من االلتحاق بمصاف الدول ذات الدخل املرتفع. ففي عام 

% من إنتاج املعادن الصناعية في العامل من دول منظمة التعاون اإلسالمي. وبلغت نسبة ما 15.8من جميع أنواع الوقود املعدني و

% من 41.5، وزودت ما نسبته 2015% عام 58.5بحوزة دول املنظمة معا من إجمالي احتياطات النفط الخام املؤكدة في العالم 

، 2015% عام 58.8الم. وبلغت حصة دول املنظمة من احتياطات الغاز املؤكدة في جميع أنحاء العالم إجمالي إنتاج النفط في الع
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% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في العالم مصدره من هذه الدول. من ناحية أخرى، فإن دول املنظمة كانت مصدرا 36كما أن 

 .2014يستخدم في محطات الطاقة النووية، في العالم عام % من إجمالي إنتاج اليورانيوم، وهو معدن خام 52.7لنسبة 

وبخصوص االعتماد على املوارد الطبيعية في إنتاج الطاقة، تبدي دول منظمة التعاون اإلسالمي صورة متنوعة. فقد عاد مصدر 

%، 15.9%، النفط 54.2عي للوقود األحفوري )الغاز الطبي 2013% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في دول املنظمة عام 84.0

%. كما بلغت نسبة مساهمة 66.6%( في الوقت الذي بلغ فيه متوسط استخدام العالم من الوقود األحفوري نسبة 13.9الفحم 

%، فيما 16.3% بينما سجل املتوسط العالمي 11.0الطاقة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

%. في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة، بلغت 1.1قي أنواع مصادر الطاقة املتجددة مساهمة تكاد ال تذكر  بلغت سجلت با

% )وهو معدل أعلى من 4.6حوالي 2013حصة مصادر الطاقة املتجددة )باستثناء الطاقة املائية( من إجمالي إنتاج الكهرباء عام 

مت إضافة الطاقة الكهرومائية في الحسابات، تكون الدول املتقدمة قد  أنتجت ما يقارب متوسط املنظمة بأربع أضعاف(. إذا ت

% في مجموعة منظمة التعاون 12.1% من إجمالي الطاقة الكهرباء لديها من املوارد املتجددة. وهذه الحصة لم تسجل سوى 28.5

توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وفي املجموع، تمكنت ، لم تهيء سور أربعة دول من املنظمة قدرات ل2015اإلسالمي. وفي عام 

. كما أن كل من باكستان 2015سبع دول من منظمة التعاون اإلسالمي من إنتاج الكهرباء من الطاقة الريحية اعتبارا من عام 

 هرباء. وإيران هما الدولتين الوحيدتين في املنظمة اللتين أفادتا بالتوفر على مفاعالت نووية لتوليد الك

تمكنت العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي من االستفادة بشكل كبير من مواردها الطبيعية في مسارها التنموي، وخاصة تلك 

التي تتمتع بمعادن الوقود األحفوري واملعادن األخرى الغنية، فمثل هذه املوارد الطبيعية تجسد إمكانيات مهمة لتعزيز التنمية. 

األرقام عن وجود نقص كبير  في دول املنظمة على مستوى االستفادة من املوارد الطبيعية املتوفرة، وهو ما ومع ذلك، كشفت 

ينعكس سلبا على وتيرة التنمية في هذه الدول. وعلى وجه التدقيق، إذا تمكنت دول منظمة التعاون اإلسالمي من تفعيل إمكانياتها 

انعكاس جيد على تحسين أمن الطاقة وتنويع مصادرها والتخفيف من اآلثار البيئية  في مجال الطاقة املتجددة، فقد يكون ذلك ذا

 وتعزيز فرص الحصول على الكهرباء باإلضافة إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.

 إمكانيات السوق الكبيرة

تريليون  1.13تعاون اإلسالمي قد بلغ أظهرت نتائج تحليل شامل حول إمكانيات السوق بأن إجمالي السوق املحتملة لدول منظمة ال

%.  ومن ناحية أخرى، شكلت 87، بزيادة بلغت 1991تريليون دوالر املسجلة عام  0.6مقارنة بمعدل  2014دوالر أمريكي عام 

عن  2014% عام 25.6إمكانيات السوق في دول املنظمة حصة أكبر من إمكانيات السوق العاملية على نحو متزايد، والتي ارتفعت إلى 

.  وإضافة إلى ذلك، تضاعفت إمكانيات السوق البينية في املنظمة بحوالي ثالث مرات  1991% في عام 24.3مستواها البالغ نسبة 

% بين دول املنظمة والدول غير األعضاء فيها وكذلك فيما بين الدول غير 75-70سنة، في حين أنها زاد فقط بنسب  25خالل آخر 

% من إجمالي إمكانيات السوق العاملية 5.5يسجل إجمالي إمكانيات السوق البينية في املنظمة سوى نسبة  األعضاء.  ومع ذلك، لم

 مليار دوالر أمريكي. 179، وذلك بقيمة إجمالية بلغت  2014اعتبارا من 

باملقارنة مع حصتها من  وعلى الرغم من النمو السريع في إمكانيات السوق في دول املنظمة، تبقى حصتها في السوق العاملية ضعيفة

اإلنتاج العالمي، لكن إذا ما تمت االستفادة بشكل فعال من إمكانيات السوق املتوفرة فإن ذلك سيمكن من الرفع من مستواها إلى 

األفضل.  وفي هذا الصدد، يحلل هذا  التقرير الفرص املتاحة حول كيفية االستفادة من إمكانيات السوق الراهنة وأيضا معيقات 

 حقيق ذلك بغرض الدفع بمزيد من التجارة واالستثمار.ت

وعلى مدى السنوات الخمسة والعشرين املاضية، نمت التجارة بين دول منظمة التعاون اإلسالمي بمعدالت أسرع مقارنة بمعامالتها 

 235مليار دوالر إلى  13املنظمة من التجارية مع الدول غير األعضاء في املنظمة.  فقد ارتفعت القيمة اإلجمالية للصادرات البينية في 

مليار دوالر خالل هذه الفترة، ما يعكس تضاعف القيمة بسبعة عشر مرة.  وبالرغم من الزيادة في حصة الصادرات البينية ملنظمة 
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  االقتصادية التوقعات

 2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في

عائق من بين كل التعاون اإلسالمي، تيقى هناك عوائق كبيرة قائمة أمام دول املنظمة فيما يتعلق بالتجارة فيما بينها، ويبقى أكبر 

% حسب القيمة( في 179، بلغت تكاليف التجارة في دول املنظمة )2012العوائق هو ارتفاع مستوى تكاليف التجارة. ففي عام 

% حسب القيمة(.  وفضال عن ذلك، تعكس دول 86املتوسط مستوى أكبر بضعفين عن مستوى التكاليف في الدول املتقدمة )

% من املعدالت التعريفية إذا ما قارناها مع  7.4ذات طابع أكثر حمائية بتطبيقها ملتوسط  منظمة التعاون اإلسالمي صورة

 %(.5.5%( والدول النامية غير  األعضاء في املنظمة )1.4متوسطات الدول املتقدمة )

الدول األعضاء في  وبالنظر إلى حجم الحواجز التجارية الحالية، هناك حاجة للرفع من مستويات الشراكة لتسهيل التجارة بين

( PTAs( والترتيبات التجارية التفضيلية )RTAsمنظمة التعاون اإلسالمي. و العدد املتزايد باستمرار من اتفاقيات التجارة اإلقليمية )

ن اتفاقيات للتجارة اإلقليمية م 625، تم تسجيل  2016يعد سمة بارزة من سمات التجارة الدولية. واعتبارا من شهر فبراير عام 

منها داخلة حيز التنفيذ. وبدورها تبرز دول  419قبل االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية )الغات(/ منظمة التجارة العاملية، 

زوج من الدول في منطقة املنظمة يتجمعهم  502املنظمة كعناصر نشطة جدا في إبرام  اتفاقيات التجارة اإلقليمية، بحيث هناك 

بقى  عدد االتفاقيات التجارية مع الدول غير  األعضاء في املنظمة في تزايد وبمعدل أعلى من ذلك بكثير.  هذه االتفاقية، لكن ي

 وهذا يوحي بضرورة اعتماد آليات جديدة لتعزيز الشراكة بين دول منظمة التعاون اإلسالمي.

أساسا في املعادن والسلع األولية.  عندما ال ويتركز هيكل صادرات دول املنظمة إلى حد كبير على مجموعات منتجات قليلة، تتجلى 

يتمتع هيكل الصادرات بالقدر الكافي من التنوع، فإنه من الصعب عمليا إيجاد فرص ملزيد من العالقات التجارية.  في الواقع هناك 

ية الالزمة للحد من الحواجز فرص جيدة للتجارة الثنائية بين دول منظمة التعاون اإلسالمي،  ألنه إذا تم اتخاذ التدابير السياسات

التجارية وتسهيل التجارة بين الدول األعضاء، فإن تنوع هيكل اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي قد يكون دافعا لنمو اقتصادي 

 قوي وللتنمية في منطقة املنظمة من خالل مستوى عالي من التكامل االقتصادي.

لسوق الكبيرة نجد ارتفاع مستوى االستثمارات فيما بين الدول األعضاء.  ويرتبط ومن الجوانب املهمة لالستفادة من إمكانيات ا

املستوى العالي إلمكانيات السوق بمدى ارتفاع نسبة التدفقات االستثمارية الواردة، ألنها تخول للشركات متعددة الجنسيات 

لل من تكاليف اإلنتاج والتشغيل بشكل ملحوظ.  الوصول للزبناء واملوردين، كما تتيح املجال أمام اقتصادات الحجم التي تق

فتدفقات االستثمار بمستوى عال يتلعب دورا هاما في تعزيز التعاون االقتصادي بين الدول.  وباملثل، تعد زيادة حجم تدفقات 

ي.  وفي فترة زمنية االستثمار األجنبي املباشر البينية مؤشرا على وجود عالقات اقتصادية قوية بين دول منظمة التعاون اإلسالم

مليار دوالر  15.6تفوق عشر سنوات، تضاعفت التدفقات االستثمارية البينية في منظمة التعاون اإلسالمي بتسع مرات لتسجل 

مليار  2.8مليار دوالر مقارنة مع معدل  95.3أمريكي. كما أن الزيادة في أرصدة االستثمار كانت أكثر جالء، بحيث  ارتفعت إلى معدل 

جلة قبل عقد من الزمان فقط.  وهذا  األأمر يعكس مدىتحسن مستوى التكامل االقتصادي بين دول منظمة التعاون املس

اإلسالمي.  ومع ذلك، فإنه من اإلنصاف القول بأن هذه األرقام تبقى بعيدة عن إمكانيات هذه الدول. وتبلغ حصة االستثمار البيني 

 % قبل عشر سنوات.0.2% فقط، الرقم الذي لم يتجاوز 1.1ات االستثمارية العاملية فيمل بين دول املنظمة من إجمالي التدفق

لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التدخالت السياسية للتقليص من املعوقات التي تقف في وجه االستثمار البيني، والتي ال ينبغي أن 

نظمة، ولكن أيضا معالجة نظم التأشيرة التقييدية التي  تقتصر فقط على حرية حركة رأس املال عبر حدود الدول األعضاء في امل

تفرضها الدول األعضاء على املواطنين من مختلف دول املنظمة األخرى، هذا ألن املستثمرين األجانب عادة ما يبحثون عن توفر 

االعتبار عامل توفر إمكانيات كبيرة حركية سهلة للعمالة من عبر الحدود .  ومن املهم بالنسبة للدول األعضاء في املنظمة األخذ بعين 

في مجال االستثمار البيني في منظمة التعاون اإلسالمي، والتي من شأنها الدفع بعجلة النمو االقتصادي وتحفيز التنمية في دول 

لجودة املنظمة.  ومع ذلك، تبقى العوائق القائمة في دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تقف في وجه املستثمرين من حيث ا

املؤسسية ونظم التأشيرة والقيود املفروضة على األرباح والتحويالت الرأسمالية وغيرها من العوائق من العوامل التي تحد من 

 مستوى التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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 قضايا متعلقة بسياسات ترجمة اإلمكانيات إلى آثار ملموسة

تمكن الدول األعضاء في املنظمة من تحقيق نمو مستدام طويل املدى خالل القرن املاض ي كما هو الشأن بالنسبة وعموما، لم ت

للدول املتقدمة. وكون األداء االقتصادي لدول املنظمة قد سجل مستويات ضعيفة نسبيا مقارنة بالدول الغربية ألسباب مختلفة 

لى ما يلزم من القدرة واملوارد لتسجيل أداء أفضل.  ال يعدو أن يكون األمر مجرد ال يعني بالضرورة أن دول املنظمة ال تتوفر ع

تحديد للموارد واإلمكانيات املنتجة ليتم بعدها تطوير اآلليات والوسائل املناسبة التي تخول االستفادة منها فيما يساهم في ازدهار 

مكانيات متنوعة من شأنها تحفيز برامج التنمية االقتصادية فيها. األنشطة االقتصادية. فكل دولة من الدول تتوفر  على موارد وإ

ويتبع هذا التقرير مهجا شامال في محاولة لتحديد معظم اإلمكانات املشتركة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي 

 يمكن استغاللها لتحسين مستوى األداء االقتصادي.

ضوء على ثالثة من العوامل الرئيسية التي يمكنها اإلسهام في تحقيق أداء اقتصادي ومستويات وصلة باملوضوع، يسلط التقرير ال

معيشية أفضل. وهذه العوامل هي بنية السكان النشطين ومصادر الطاقة الغنية وإمكانيات السوق الكبيرة. وفي كل هذه املجاالت، 

أن هذه املوارد واإلمكانيات أن تقدمها في إطار التنمية االجتماعية يقدم التقرير تقييما أوليا حول أهمية املساهمات التي من ش

واالقتصادية في دول منظمة التعاون اإلسالمي. كما يشير التقرير أيضا إلى أن التعامل الطائش مع هذه املوارد واإلمكانيات بدوره قد 

 ن تكون مصدر قوة. يؤدي إلى تقويض مستوى التنمية القائم وتحويل اإلمكانيات إلى مخاطر عوض أ

تتمتع معظم دول منظمة التعاون اإلسالمي بتركيبة سكانية شابة ومفعمة بالحيوية، والعمل عادة ما يعتبر واحدا من املكونات 

الهامة للنمو االقتصادي.  ففي وقتنا الحاضر، تعتبر القوى العاملة من بين امليزات لكنها في الوقت آنه ال تكون ذات قيمة من حيث 

ية اإلنتاج إال إذا اتسمت باملعرفة والقدرات الفنية الالزمة للقيام بمهام معقدة.  وتبعا لذلك، ال يعد التوفر على شريحة كبيرة عمل

من الشباب من بين السكان ميزة في حد ذاته.  في الواقع، إن اقتراح السياسة العامة إلطالق العنان للقدرة اإلنتاجية للشباب 

توفير تعليم جيد وخلق فرص عمل مناسبة.  ويصير تأثير رأس املال البشري قويا عندما يتم إيالء قدر كاف واضح وصريح للغاية: 

من االهتمام لجودة التعليم بدال من مجرد التحصيل الدراس ي، هذا ألن املهارات املعرفية للشباب ستسهل التنمية االقتصادية إذا 

والخدمات.  كما سيساعد األمر كذلك على تحسين محاصلهم الفردية وتوزيع الرفاه تم االستفادة منها في عمليات اإلنتاج السلع 

 العام.

وتعتبر املوارد الطبيعية الغنية من العناصر األخرى املحتملة املساهمة في التنمية االقتصادية في دول منظمة التعاون اإلسالمي.  

، فإن هذا هو الوقت املناسب جدا أمام دول املنظمة إلعادة النظر في وبالنظر للتحديثات األخيرة في جدول أعمال التنمية الدولية

( وبرنامج العمل العشري ملنظمة SDGsسياساتها املتعلقة بالطاقة ووثائقها رؤيتها بهدف مواءمتها مع أهداف التنمية املستدامة )

وحب ما تشير إليه اإلحصاءات، فإن دول املنظمة ال ( وتعزيز التعاون البيني في منظمة التعاون اإلسالمي.  TYPOالتعاون اإلسالمي )

تزال بعيدة عن تحقيق كامل إمكانياتها في استخدام املوارد الطبيعية الغنية بطريقة مستدامة، ألن معظم املوارد الطبيعية 

لتنويع مصادر الطاقة  واملعادن إما تبقى غير مستغلة أو يتم تصديرها على شكل مواد خام مع قليل من القيمة املضافة. ومع ذلك،

واستبداله ‘ للتنمية’وتفعيل إمكانيات مصادر الطاقة املتجددةكاملة، يجب على دول املنظمة الخروج عن النمط االعتيادي 

ويتعين على دول املنظمة أيضا التركيز على السياسات الرامية إلى زيادة القيمة املضافة من املعادن ‘. بالتنمية املستدامة’

ة بدال من مجرد االستثمار في رفع مستوى قدرات اإلنتاج القائمة. كما أنه من املهم أيضا أن تعيد دول املنظمة النظر االستخراجي

% من إجمالي إنتاجها للكهرباء من محطات 19في أهمية التكنولوجيا النووية بحيث تلبي الدول املتقدمة، في املتوسط، أكثر من 

ق تنويع في مصادر الطاقة واستغالل اإلمكانيات الكاملة ملصادر الطاقة )املتجددة( والتقليص من الطاقة النووية. في الواقع، لتحقي

انبعاثات الكربون تتوفر أمام دول املنظمة بعض الفرص مثل صناديق الثروة السيادية القائمة على نطاق واسع وشركات االستثمار 
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  االقتصادية التوقعات

 2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في

إلى جانب قيادة سياسية حكيمة، من املرجح أن تنجح العديد من دول الرئيسية في قطاع الطاقة.  وفي ظل إطار واضح املعالم 

 املنظمة في تحقيق التحول في قطاع الطاقة لديها حيث يصير وضعهم أفضل حاال.

تعد القدرة على ولوج األسواق الكبيرة واحدة من أهم العوامل الرئيسية في صياغة القرارات التجارية واالستثمارية بالنسبة للقطاع 

مع دولة أخرى عضو في املنظمة.  فإذا تم  بحرااص.  وتتصل تقريبا جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي برا أو الخ

القضاء على القيود املصطنعة التي تقلل من إمكانيات الربط فيما بين هذه الدول أو على األقل التخفيف منها بقدر جيد، فسيكون 

اإلسالمي توفير فرصة هامة للمستثمرين والتجار.  وتسجل إمكانيات السوق في دول املنظمة تحسنا  بإمكان منطقة منظمة التعاون 

متسارعا نظرا للنمو الذي تشهده األنشطة االقتصادية باإلضافة إلى الزيادة املستمرة في حصة هذه الدول من مجموع سكان 

والطلب الكبير على كل ش يء تقريبا انطالقا من تنمية البنية  العالم. وبتوفرها على فئات عريضة من الشباب النشيط اقتصاديا

التحتية ووصوال إلى السلع االستهالكية، هذا باإلضافة إلى اإلصالحات األخرى في السياسات، سيجعل حتما من دول املنظمة 

 السبعة والخمسين مركز جذب للمزيد من املستثمرين كما سيرفع من حصتها في التجارة العاملية.

 

 



 الجزء الثاني تعزيز اإلنتاجية والقدرة التنافسية

 دور اإلنتاجية والقدرة على التنافسية في خلق الثروة .4
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  الجزء الول 

 الجزء الول: آخر التطورات االقتصادية في العالم وفي دول منظمة التعاون اإلسالمي

 آخر التطورات االقتصادية 

 في العالم وفي دول منظمة التعاون اإلسالمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الجزء هذا يشمل

 والعمل والنمو اإلنتاج .1

 واملال التجارة .2

 



  

 

في منظمة التوقعات االقتصادية 

 2015/2014التعاون اإلسالمي 

 

 

 

 

 

 
 

 الول  الجزء

 

 منظمة دول  في الرئيسية االقتصادية املؤشرات في للتوجهات يالتحل التقرير هذا يقدم

 والتي( 2015-2011) األخيرة سنوات الخمس فترة خالل كمجموعة اإلسالمي التعاون 

 وذلك التوجهات، هذه حول  شامال فحصا  التقرير يقدم كما   البيانات حولها تتوفر

 في األعضاء غير النامية ول والد املتقدمة الدول  مجموعات في بنظيراتها بمقارنتها

 من عدد على الضوء التقرير هذا يسلط وبهذا. العالمي باملتوسط وكذا املنظمة

 النمو لتعزيز سعيها في املنظمة في األعضاء الدول  تواجهها التي التحديات و املعيقات

 .االقتصاديين والتقدم

 مستوى  على صلةالحا للتطورات شامال تقييما الجزء هذا من األول  الفصل يعرض و

 وتوزيعه ونموه اإلجمالي املحلي الناتج من كال ذلك ويشمل  العمل، و والنمو اإلنتاج

 املالي وامليزان والتضخم الفرد حسب اإلجمالي املحلي والناتج القطاعات حسب

 التجارة مؤشرات حول  فيتمحور  الثاني الفصل أما. البطالة ثم العاملة القوة ومشاركة

 في البينية والتجارة والخدمات السلع وواردات صادرات من كال ذلك لويشم واملالية،

 املباشر األجنبي االستثمار وتدفقات الجاري  الحساب وميزان اإلسالمي التعاون  منظمة

 الرسمية اإلنمائية املساعدة ثم الخارجية واالحتياطات والديون  املالي القطاع وتطوير

 .املالية والتحويالت
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 13الصفحة  13الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم األول 

 اإلنتاج 

 والنمو 

 والعمل

 ملاإلنتاج والنمو والع 1

  



 
 

 

 14الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

 

تتمتع مجموعة دول منظمة التعاون اإلسالمي بموارد 

اقتصادية مهمة في مختلف املجاالت والقطاعات مثل 

الزراعة والطاقة والتعدين واملوارد البشرية، و تشكل هذه 

املجموعة منطقة تجارية استراتيجية كبيرة.  ومع ذلك، فإن 

ولة من هذه اإلمكانيات الذاتية ال تتجلى في مستويات معق

التنمية االقتصادية والبشرية في كثير من هذه الدول سواء 

على مستوى البلد الواحد أو على صعيد املجموعة كلها.  ففي 

، لم تنتج بلدان منظمة التعاون اإلسالمي سوى 2015عام 

بالسعر  –% من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي العالمي 15.0

ستنادا على تعادل القوة ( وا2014الجاري للدوالر  األمريكي )

.أ( رغم أن نسبة سكانها تمثل 1.1( )الشكل PPPالشرائية )

% من مجموع سكان العالم. ومن منظور األسعار 23.1

% من 8.6الحالية، سجلت دول املنظمة مع ذلك نسبة 

 .ب(.1.1)الشكل  2015اإلنتاج العالمي عام 

ادية وخالل السنوات القليلة املاضية شهدت الساحة االقتص

العاملية تحوال مهما، بحيث لم تعد مجموعة الدول املتقدمة 

هي املهيمنة كمنتج رئيس ي وصارت تتراجع عن مركز الريادة.  

وخالل الفترة قيد النظر، اتجهت حصة الدول النامية من 

% عام 57.6اإلنتاج العالمي في منحى تصاعدي بحيث سجلت 

رات إلى أن . وتشير التقدي2011% عام 54.6مقابل  2015

. وفي 2017% بحلول نهاية 58.7هذا العدد سيصل لنسبة 

% 42.4الفترة ذاتها، تراجعت حصة الدول املتقدمة لنسبة 

، وهذه الحصة مرشحة 2011% عام 45.4عوض  2015عام 

 .2017% بحلول نهاية  41.3للتراجع أكثر  إلى 

وطوال فترة الخمس سنوات األخيرة، لم ترفع مجموعة دول 

ة التعاون اإلسالمي من حصتها في اإلنتاج العالمي إال منظم

(.  2.1)الشكل  2015% خالل عام 15.0% لتسجل 0.3بنسبة 

وبالنظر إلى كون حصص دول فرادى مثل الواليات املتحدة 

والصين فاقت حصص دول منظمة التعاون اإلسالمي 

(، فإنه 2015% على التوالي عام  17.1% و 15.8كمجموعة )

ول أن مساهمة هذه األخيرة في اإلنتاج العالمي ال يمكن الق

يرقى ملستوى إمكانياتها.  ومن ناحية أخرى، انخفضت باطراد 

حصة مجموعة هذه الدول من الناتج املحلي اإلجمالي 

 2015% عام 26.1ملجموعة الدول النامية، بحيث سجلت 

نقطة مئوية خالل فترة الخمس  0.8بانخفاض مقداره 

 (.2.1ظر )الشكل سنوات قيد الن

 تاجاإلن
 العالمي الناتج في األعضاء الدول  مساهمة

 إمكانياتها ملستوى  ترقى ال

 الجاري  بالسعر اإلجمالي املحلي ناتجال: أ1.1 الشكل

 الشرائية القوة لتعادل وفقا المريكي للدوالر

(2015) 

 

 

 

 

 

 
 

قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق   :صدرامل
 .2016 النقد الدولي، أبريل

 بالسعر اإلجمالي املحلي الناتج: ب1.1 الشكل

 (2015) المريكي للدوالر الجاري 

دول املنظمة 

15.0% 

الدول 

النامية غير 

 األعضاء

42.6% 

الدول 

املتقدمة 

42.4% 

دول املنظمة 

8.6% 

الدول 

النامية غير 

األعضاء 

60.5%
 

الدول 

املتقدمة  30.9%
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 15الصفحة  15الصفحة 

يدل تراجع حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من الناتج 

املحلي اإلجمالي للدول النامية على أن أداء اقتصادات 

املنظمة كان هزيال في توسيع إنتاجها مقارنة بالدول النامية 

غير اإلعضاء في املنظمة.  و على الرغم من أن التوقعات 

الناتج املحلي اإلجمالي لدول  تشير إلى أن 2017و  2016لعامي 

منظمة التعاون اإلسالمي ككل سوف يستمر في النمو، إال أنه 

من املتوقع أن تستقر حصة هذه الدول من اإلنتاج العالمي 

على  2017و 2016% خالل عامي 15.2% و15.1على نسبة 

التوالي. ومع ذلك، فإن نصيبها من الناتج اإلجمالي للدول 

و  2016% عام 26.0ص أكثر ليسجل النامية مرشح للتقل

 (. 2.1)الشكل  2017% عام 25.8

 

كما هو معبر عنه  –اتجه الناتج املحلي اإلجمالي العالمي

( و استنادا على تعادل 2014بالسعر الحالي للدوالر األمريكي  )

في منحى تصاعدي خالل الفترة  –(PPPالقوة الشرائية )

تريليون  113.5سجل بحيث  2015و 2011املمتدة بين عامي 

)  2011تريليون دوالر فقط عام  94.2مقابل  2015دوالر عام 

على اليسار(.  وخالل نفس الفترة، شهدت الدول  3.1الشكل 

النامية زيادة أسرع في الناتج املحلي اإلجمالي بحيث ارتفع من 

تريليون  65.3إلى  2011تريليون دوالر املسجلة عام  51.5

من جهة أخرى، كانت الزيادة في الناتج  .  و 2015دوالر عام 

املحلي اإلجمالي للدول املتقدمة نسبيا معتدلة إذ سجل قيمة 

تريليون  42.7مقارنة بمعدل  2015تريليون دوالر عام  48.2

.  و خالل الفترة عينها، ازداد متوسط الناتج 2011دوالر في 

بالسعر  –املحلي اإلجمالي للفرد في العالم بشكل مستمر 

( واستنادا على تعادل القوة الشرائية 2014لحالي للدوالر  )ا

(PPP )–  مقارنة بمبلغ  2015دوالر عام  15.736بحيث بلغ

على اليمين(.   و في  3.1)الشكل  2011دوالر في  13.711

الوقت ذاته، بلغ الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد لعام 

دوالر  10.607و  45.693في الدول املتقدمة والنامية  2015

مرات في الدول  4.3على التوالي،  أي أنه أعلى بمقدار 

املتقدمة مقارنة مع البلدان النامية. ومن املتوقع أن تستمر 

هذه الفجوة الهائلة بين مجموعتي الدول خالل السنوات 

 القادمة.  

من جهة أخرى، شهدت الساحة االقتصادية العاملية تحوال 

ة املاضية، بحيث لم تعد مهما خالل السنوات القليل

مجموعة الدول املتقدمة هي املهيمنة كمنتج رئيس ي وصارت 

تتراجع عن مركز الريادة. وخالل الفترة قيد النظر، اتجهت 

حصة الدول النامية من اإلنتاج العالمي في منحى تصاعدي 

. 2011% عام  54.6مقابل  2015% عام 57.6بحيث سجلت 

% 58.7العدد سيصل لنسبة وتشير التقديرات إلى أن هذا 

. وفي الفترة ذاتها، تراجعت حصة الدول 2017بحلول نهاية 

 اإلنتاج
 مجموع من نظمةامل دول  حصة استقرت

 نسبة في العالمي اإلجمالي املحلي الناتج

 2015 في% 15

 الناتج املحلي اإلجمالي بالسعر الجاري للدوالر األمريكي وفقا لتعادل القوة الشرائية:  2.1الشكل
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 16الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

% عام 45.4عوض  2015% عام 42.4املتقدمة لنسبة 

% 41.3، وهذه الحصة مرشحة للتراجع أكثر  إلى 2011

 . 2017بحلول نهاية  

 

و اتجهت األنشطة االقتصادية لدول منظمة التعاون 

عدي، كما ارتفع أيضا الناتج املحلي اإلسالمي في منحى تصا

 17.1إلى  2011تريليون دوالر املسجلة عام  13.9اإلجمالي من 

.  و في نفس الفترة، ارتفعت 2015تريليون دوالر عام 

اإلنتاجية في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة بوتيرة 

 48.3أسرع، بحيث بلغ الناتج املحلي اإلجمالي لهذه البلدان 

، وهو رقم يفوق بكثير ما تم تسجيله 2015ليون دوالر  في تري

تريليون دوالر.  وعلى الرغم من أن  37.6، أي 2011عام 

حصة دول منظمة التعاون اإلسالمي من مجموع الناتج 

املحلي اإلجمالي العالمي ظلت مستقرة عند حوالي نسبة 

%، إال أن حصتها من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي 15.0

موعة الدول النامية تراجعت باطراد لتصل لنسبة ملج

، و هو انخفاض بمعدل حوالي نقطة 2015% عام 26.1

مئوية واحدة على مدى السنوات الخمس قيد النظر.  

وخالل نفس الفترة، ارتفع متوسط الناتج املحلي اإلجمالي 

حسب الفرد في دول منظمة التعاون اإلسالمي بوتيرة مستمرة 

دوالر في  8.988مقارنة مع  2015والر عام د 10.224ليسجل 

على اليمين(. ومع مرور السنوات، صارت  3.1)الشكل  2011

الفجوة أكبر بين دول املنظمة والدول النامية غير األعضاء في 

املنظمة فيما يتعلق بمستويات متوسط الناتج املحلي 

 2011اإلجمالي حسب الفرد.  وخالل الفترة املمتدة بين عامي

بلغ متوسط الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد في   2012و 

دول املنظمة مستويات أعلى من تلك املسجلة في الدول 

النامية غير األعضاء في املنظمة، لكن الوضع أخذ منحى 

فما فوق وبلغ التفاوت بين  2013معاكسا بدءا من عام 

املجموعتين من حيث متوسط الناتج املحلي اإلجمالي حسب 

،  وهذه الهوة مرشحة 2015دوالر أمريكي عام  526الفرد 

للتوسع أكثر في قادم السنوات حسب آخر التقديرات.  

وخالل الفترة نفسها أيضا، جنح متوسط الناتج املحلي 

اإلجمالي حسب الفرد في بلدان املنظمة عن املتوسط العالمي 

 2011دوالر عام  4.723بحيث ازدادت الفجوة شساعة من 

 . 2015دوالر في  5.512إلى 

 حسب اإلجمالي املحلي الناتج

 الفرد
 حسب اإلجمالي املحلي الناتج بين الفجوة 

 في العالم باقي و املنظمة دول  في الفرد

 مستمر توسع

(، استنادا على قوة يمينوالناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد ) (يسارمجموع الناتج املحلي اإلجمالي ) :3.1 الشكل

 التعادل الشرائية
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 : التوقعات(f) 2016ء على قاعدة بيانات التوقعات االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي، أبريل حسابات موظفي سيسرك بنا :املصدر  
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 اإلسالمي التعاون  منظمة دول  وفي العالم في االقتصادية التطورات آخر الول: الجزء
 والعمل والنمو جاإلنتا .1

 

 

 17الصفحة  17الصفحة 

فضال عن ذلك، فإن مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لدول 

منظمة التعاون اإلسالمي مازال مقتصرا إلى حد كبير على 

، 2015إنتاجية القلة من البلدان األعضاء فقط. ففي عام 

أنتجت البلدان العشر األولى في املنظمة من حيث حجم 

لي الناتج ملجموعة % من إجما73.8الناتج املحلي اإلجمالي 

على اليسار(،  وتحظى إندونسيا  4.1دول املنظمة )الشكل

% تليها كل من 16.7بالحصة األكبر من هذا اإلنتاج بنسبة 

% 9.3% وتركيا بنسبة 9.9اململكة العربية السعودية بنسبة 

%. لهذا ظل األداء االقتصادي العام 8.0ثم إيران بنسبة 

كل كبير على التطورات في ملجموعة دول املنظمة يعتمد بش

هذه الدول العشر. وفي واقع األمر، فإن الوقود هو املصدر 

الرئيس ي لعائدات التصدير لخمس دول من أصل هذه الدول 

العشرة، وهي السعودية وإيران ونيجيريا واإلمارات العربية 

 املتحدة والجزائر. 

و من بين دول منظمة التعاون اإلسالمي، سجلت دولة قطر 

أعلى معدل للناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد،  2015ة سن

تليها كل من سلطنة بروناي والكويت واإلمارات العربية 

على اليمين(. فقد بلغ نصيب الفرد من  4.1املتحدة )الشكل 

الناتج املحلي اإلجمالي في قطر  معدال يفوق معدل باقي دول 

ى حجم املنظمة بثالثة عشر ضعفا، و هذا الوضع يعكس مد

التفاوت في الدخل بين الدول األعضاء. كما أن ستة دول من 

أصل الدول العشر األولى من حيث نصيب الفرد من الناتج 

املحلي اإلجمالي تنتمي ملنطقة الشرق األوسط،  هذا باإلضافة 

، تمكنت قطر من احتالل املرتبة 2015إلى أنه خالل عام 

يث مستويات من ح دولة في العالم 186األولى من بين 

متبوعة بسلطنة بروناي في املرتبة  الدخل حسب الفرد،

الخامسة والكويت في املرتبة السادسة وأخيرا اإلمارات 

 العربية املتحدة في املرتبة الثامنة.  

 

 2009منذ الوقت الذي عادت فيه األسعار  لالرتفاع سنة 

بعد أن كانت في مستويات متدنية واالقتصاد العالمي يسجل 

عدالت نمو إيجابية.  و لحد اآلن، فإن االنتعاش الحاصل في م

االقتصاد العالمي يعود باألساس ملعدالت النمو اإليجابية 

املسجلة في اقتصاد البلدان النامية.  وعلى الرغم من 

، اتجه 2009استمرار االنتعاش االقتصادي العالمي منذ عام 

 اإلجمالي املحلي الناتج نمو
 ونمو العالمي اداالقتص تراجع في استمرار

 2015 عام فقط% 3.1 بنسبة

 (2015)الدول العشر األولى في املنظمة حسب الناتج املحلي اإلجمالي والناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد :  4.1الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 تظهر األرقام بين األقواس .وقاعدة بيانات البيزند لسيسرك  2016ت االقتصادية العاملية لصندوق النقد الدولي أبريل قاعدة بيانات التوقعا  :املصدر

للبلد املعني من مجموع الناتج املحلي ( لفرد الواحدحسب االناتج املحلي اإلجمالي )الناتج املحلي اإلجمالي ( نسبة)حصة ( اليمين)على اليسار (مربعة)

 .لدول منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة ( إلى متوسط الناتج املحلي اإلجمالي للفرد الواحد) اإلجمالي
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 18الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

جعي خالل معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي في منحى ترا

، سجل معدل 2013(. وفي عام 5.1السنوات األخيرة )الشكل 

% في 4.2% مقارنة بنسبة 3.3نمو االقتصادالعالمي نسبة 

. وارتفع معدل النمو في االقتصاد العالمي بشكل 2011

الذي يمكن أن يستمر ويتراجع  2014% في 3.4طفيف ملعدل 

املتوالي  . كما أن األداء الضعيف2015% في عام 3.1لنسبة 

لالقتصاد العالمي يتأثر إلى حد كبير بالتباطؤ االقتصادي 

وإعادة التوازن في الصين واالنخفاض الحاد في أسعار السلع 

األساسية الذي لم يسبق له مثيل، وخاصة النفط، 

باإلضافة إلى الظروف الحادة لالقتصاد الكلي في البرازيل 

لسياسة  وروسيا وتزايد القلق إزاء عدم وجود مساحة

االقتصاد الكلي في االقتصادات الناشئة والنامية. وعالوة 

على ذلك، فإن حالة االرتياب التي خلفها استفتاء اململكة 

املتحدة بخصوص العضوية في االتحاد األوروبي وأخطار  

توقعات التضخم مرفوقة باألوضاع املالية الصعبة وكبر 

كلها أمور  حجم الديون في العديد من دول منطقة اليورو 

زادت من عرقلة آفاق النمو  في االقتصادي العالمي )صندوق 

(. بعد إظهار بوادر االنتعاش االقتصادي 2016النقد الدولي، 

، من املتوقع أن يبلغ معدل نمو 2016في بداية عام 

% بحلول نهاية العام. فالتوقعات 3.2االقتصاد العالمي 

لواليات املتحدة االقتصادية االيجابية ملنطقة اليورو وا

، واملدعمة بانخفاض أسعار النفط، 2016األمريكية لسنة 

تبدو أنها في صالح النمو االقتصادي العالمي.  ونتيجة لذلك، 

، من املتوقع أن ينمو 2016باتباع الزخم اإليجابي في عام 

 (. 5.1)الشكل  2017% في 3.5االقتصاد العالمي بنسبة 

هي التي دفعت بمعدل نمو  وعموما، فإن البلدان النامية

، لكن معدالت النمو في 2011اإلنتاج العالمي بدءا من عام 

هذه الدول في تراجع مستمر. وفي الوقت الذي تتميز فيه 

االقتصادات املتقدمة الرئيسية بالبطىء، إال أن أداء نموها 

شرع في التحسن. ومع ذلك، يتوقع أن تنمو الدول النامية 

وهو رقم يفوق الدول املتقدمة  2015% عام 4.0بنسبة 

بحوالي نقطتين مئويتين وبذلك ستستمر في لعب دور املحرك 

للنمو في االقتصاد العالمي. ومن املرتقب أن يشهد متوسط 

% عام 4.1معدل النمو في الدول النامية ارتفاعا من نسبة 

 .  2017% عام 4.6إلى  2016

 

ظمة التعاون تباطأ نمو الناتج املحلي اإلجمالي لدول من

% بالقيمة الحقيقية عام  3.4اإلسالمي، بحيث سجل نسبة 

(. 5.1)الشكل  2014% عام 3.9مقارنة مع نسبة  2015

وبالرغم من أن هذا األمر يتماش ى والتباطؤ املتواصل في 

 اإلجمالي املحلي الناتج نمو
 تراجع في املنظمة دول  في النمو معدالت

  2011 منذ مستمر

 : نمو الناتج املحلي اإلجمالي في العالم5.1الشكل 
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النشاطاالقتصادي بصورة شاملة، والذي بدأ يطغى سنة 

في ظل  ، فإن آفاق النمو في دول املنظمة تبدو قاتمة2011

انخفاض أسعار النفط وما ينتج عنه من ضيق في االقتصاد 

الكلي ومراجعات نزولية حادة في توقعات النمو بالنسبة 

للبلدان املصدرة للنفط مثل اململكة العربية السعودية 

والعراق وإيران ونيجيريا واإلمارات العربية املتحدة. ووفقا 

الدولي ألحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد 

 2015% في عام 50(، فقد تهاوت أسعار النفط بنحو 2016)

)من حيث املتوسط السنوي( وتشير األسواق  2014نسبة إلى 

%. وفي خضم 10بنسبة  2016إلى وجود تراجع أكثر عام 

التوقعات التي تفيد أن أسعار النفط قد تظل منخفضة 

لفترة طويلة من الزمن، شرعت عدة من الدول املصدرة 

نفط في منظمة التعاون اإلسالمي بتنفيذ إجراءات مثل رفع لل

الدعم ووقف االستثمار في مشاريع البنية التحتية لضبط 

اإلنفاق الحكومي. أما األداء االقتصادي للدول النامية غير 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فهو متأثر بشكل كبير  

تصاديتين بالقارة إلى حد اآلن بوتيرة النمو في أبرز قوتين اق

اآلسيوية، أي الصين والهند. و مع ذلك فإن متوسط معدالت 

نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في هذه الدول كان أعلى 

من متوسط دول املنظمة خالل الفترة املمتدة بين عامي 

. ومن املرجح أن يشهد متوسط معدل النمو 2015و  2011

 
ً
، بمتوسط معدل 2016في عام  في دول  املنظمة أداء مماثال

%. ومن املتوقع أن يدّعم هذا االنتعاش 3.6نمو  يصل إلى 

.  و مع ذلك، فإن هذه 2017% عام 4.0أكثر ليصل إلى نسبة 

األرقام ليست أفضل مما يتوقع تسجيله على مستوى 

متوسط معدالت النمو ملجموعة االقتصادات النامية غير 

(، 2017% لعام 4.9و  2016% لعام 4.3املنتمية للمنظمة )

 (. 5.1وعلى مستوى العالم ككل )الشكل 

وعلى مستوى البلد الواحد، نجد أن كوت ديفوار هي ذات 

االقتصاد األسرع نموا في مجموعة دول منظمة التعاون 

 2015% خالل  8.6اإلسالمي بحيث سجلت معدل نمو بلغ 

% 6.5% وجيبوتي بنسبة 8.0تليها كل من أوزباكستان بنسبة 

% كذلك. ومن جهة أخرى، فإن 6.5ثم تركمانستان بنسبة 

أغلب االقتصادات األسرع نموا في دول املنظمة من بين 

( ومناطق 7العشر األوائل تنتمي ألفريقيا جنوب الصحراء )

(. في حين كانت ست من 1( وجنوب آسيا )2آسيا الوسطى )

ول الدول األقل نموا في منظمة التعاون اإلسالمي من بين د

:  جيبوتي 2015املنظمة العشر  األسرع نموا في عام 

والسنغال وبنغالديش وموزمبيق ومالي وتوغو مع معدالت نمو 

% 5.3% و 6.5الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي يتراوح بين 

 (.  6.1)الشكل 

 (2015)الدول العشر األولى في املنظمة من حيث نمو الناتج املحلي اإلجمالي :  6.1الشكل
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 20الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

شهد الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد انتعاشا كبيرا على 

. واستمر هذا التوجه حتى 2010الصعيد العالمي منذ عام 

%. لكن هذا االنتعاش لم يدم 3.4بمعدل نمو بلغ  2011عام 

.  2015% عام 2.2طويال ليتراجع معدل النمو من جديد إلى 

ومن املتوقع أن ينمو الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد 

. وكما 2017% عام 2.7و  2016% عام 2.3العالمي بنسبة 

الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي، فقد هو الحال بالنسبة لنمو 

ظلت الدول النامية على رأس القائمة وسجلت أكبر نسبة 

نمو في نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي. في عام 

% على 2.9، سجلت البلدان النامية معدل نمو بلغ 2015

مستوى حصة الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي، ومن املتوقع 

% عام 3.6و 2016% عام 3.0ملعدل ليسجل أن يرتفع هذا ا

. ومن ناحية أخرى، شهدت الدول املتقدمة معدل نمو 2017

 2015% عام 1.3منخفض نسبيا بحيث تم تسجيل نسبة 

قبل معاودة الصعود  2016% في 1.2ويقدر أن يتراجع إلى 

 . 2017% في 1.3ملعدل 

سجل متوسط معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي 

لفرد في دول منظمة التعاون اإلسالمي نتيجة إيجابية خالل ل

(،  وهذا 7.1)الشكل  2015و  2011الفترة املمتدة بين عامي 

يعني أنه قد نما بوتيرة أسرع من نمو السكان.  و يمكن تفسير 

هذا األمر بوجود تحسن واضح في مستوى عيش السكان في 

 دول املنظمة.

اتج املحلي اإلجمالي الحقيقي ومع ذلك، فإن معدالت نمو الن 

حسب الفرد تسير في منحى تراجعي كما في حالة نمو الناتج 

املحلي اإلجمالي الحقيقي. ويبدو أن بلدان املنظمة بدورها 

تعاني من هذا التراجع،  فبعد انتعاش قصير األجل في أعقاب 

األزمة املالية العاملية، بدأ متوسط معدل نمو الناتج املحلي 

 ي الحقيقي للفرد في دول املنظمة في االنخفاض مرةاإلجمال

% عام 1.5بحيث تم تسجيل  2012أخرى اعتبارا من عام 

،  و من املرتقب أن يسجل 2011% في 3.5باملقارنة مع  2015

% في 2.1و 2016% في 1.7هذا املعدل زيادة طفيفة ليسجل 

.  وخالل السنوات األخيرة، ظلت وتيرة نمو الناتج 2017

ي اإلجمالي الحقيقي حسب الفرد في دول املنظمة دون املحل

املتوسطات املسجلة في العالم والدول النامية والدول النامية 

 غير األعضاء في املنظمة. 

وعلى مستوى البلد الواحد، فقد كانت أوزباكستان هي 

االقتصاد األسرع نموا في مجموعة دول منظمة التعاون 

املحلي اإلجمالي حسب الفرد  اإلسالمي بمعدل نمو في الناتج

 حسب اإلجمالي املحلي الناتج نمو

 الفرد
 ضمن نموا األسرع االقتصاد: أوزباكستان

 اإلسالمي التعاون  منظمة دول  مجموعة

 اإلجمالي املحلي الناتج في نمو بمعدل

  %6.7 بلغ الفرد حسب

 الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي حسب الفرد، التغير السنوي في النسبة املئوية:  7.1الشكل
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تليها كل من كوت ديفوار بنسبة  2015% خالل  6.7بلغ  

%. وكانت أوزباكستان رابع 5.3% وبنغالديش بنسبة 5.9

أسرع دولة في العالم من حيث وتيرة النمو . و من ناحية 

أخرى، فإن أربع اقتصادات من أصل االقتصادات العشرة 

نظمة من حيث الناتج املحلي األولى األسرع نموا في دول امل

اإلجمالي حسب الفرد تقع في أفريقيا جنوب الصحراء و 

واثنتين منها في منطقة آسيا الوسطى. في حين، شملت الئحة 

 2015الدول العشر األسرع نموا في مجموعة املنظمة لعام 

أربعة من البلدان األقل نموا ضمن دول املجموعة، وهي 

وموزمبيق مع معدالت نمو  بنغالديش وجيبوتي والسنغال

% 5.3للناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي حسب الفرد تتراوح بين 

 (. 8.1% )الشكل 3.4و 

 

فإن  9.1حسب آخر التقديرات، كما هو مبين في الشكل 

تعود  2014الحصة األكبر من إجمالي اإلنتاج العالمي لسنة 

%، يليه قطاع الصناعة 66.0لقطاع الخدمات بنسبة 

%، بينما لم تتجاوز 29.5ويلية وغير التحويلية( بنسبة )التح

حصة كل من قطاعات الزراعة والصيد البحري والغابات 

% وهو رقم صغير نسبيا. ومع مرور السنوات، 4.5مجتمعة 

نقطة مئوية  1.7سجلت حصة قطاع الخدمات انخفاضا بلغ 

، في حين ارتفعت حصص كل من 2014و  2000بين عامي 

ة غير التحويلية والزراعة خالل نفس الفترة قطاعي الصناع

 نقطة مئوية على التوالي. 1.0و  1.3بنسبة 

ويشير  تحليل القيمة املضافة حسب القطاعات الرئيسية في 

الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي والدول 

النامية غير األعضاء في املنظمة أيضا بنية مماثلة. وعلى 

أن الزراعة تعتبر من األنشطة االقتصادية الرغم من 

الرئيسية ويفترض أن تلعب دورا محوريا في اقتصادات 

الدول النامية، إال أن هذه الخاصية  ال تبدو جلية في حالة 

الدول النامية األعضاء في املنظمة و وغير األعضاء 

كمجموعتين. وبالفعل، فإن حصة قطاع الزراعة من الناتج 

ي لدول منظمة التعاون اإلسالمي قد انخفضت املحلي اإلجمال

% عام 10.1إلى  2000% املسجلة عام 11.8تدريجيا من سنة 

(. وإلى جانب االنتعاش االقتصادي 9.1)الشكل  2014

والزيادة في حصة قطاع الصناعة غير التحويلية، فقد اتجهت 

حصة القطاع الزراعي في منحى تنازلي مستمر. ومع التعافي 

النشاط الصناعي، فإن متوسط حصة قطاع  الذي يشهده

الزراعة في اقتصادات منظمة التعاون اإلسالمي سجلت 

. وشهدت الدول النامية غير 2014% في عام 10.1نسبة 

، 2014و 2010األعضاء في املنظمة وضعا مستقرا بين عامي 

بحيث بقي متوسط حصة قطاع الزراعة في االقتصاد 

 %.8.9مستقرا لفترة طويلة على نسبة 

وعلى مستوى البلد الواحد، فقد استحوذ قطاع الزراعة 

على أكثر من ثلث إجمالي القيمة املضافة في تسع  2014عام 

من دول منظمة التعاون اإلسالمي، وهي كل من الصومال 

وسيراليون وتوغو وغينيا بيساو  ومالي والنيجر وبوركينافاسو 

مة أقل وكانت جميعها ضمن قائ –وجزر القمر والسودان

البلدان نموا في العام نفسه وفقا لتصنيف األمم املتحدة.  

كما تفاوتت حصة الزراعة في الناتج املحلي اإلجمالي بشكل 

كبير بين دول املنظمة، بحيث تم تسجيل أعلى حصة  في 

% وأدناها في قطر بأقل من واحد في املائة 60.2الصومال 

  اإلجمالي املحلي الناتج بنية
 الناتج مجموع من الخدمات حصة بلغت

% 48.8 نظمةامل دول  في اإلجمالي املحلي

 2014 عام

حيث  الدول العشر األولى في املنظمة من:  8.1الشكل

 (2015)نمو الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

% 0.4بحرين و% في ال0.3%(، في حين تم تسجيل نسبة 0.1)

 في الكويت. 

في املقابل، واصل قطاع الخدمات لعب دوره الرئيس ي كأهم 

مصدر للدخل في اقتصادات العديد من دول منظمة التعاون 

مع انفجار األزمة  2008اإلسالمي. وبعد انكماش سريع عام 

املالية العاملية وانخفاض الناتج في حصته، ارتفع متوسط 

اتج املحلي اإلجمالي لدول حصة قطاع الخدمات في الن

. لكن مع االنتعاش الذي شهده النشاط 2009املنظمة عام 

، عاد متوسط 2010االقتصادي الحقيقي ابتداء من عام 

حصة قطاع الخدمات في اقتصادات املنظمة إلى مستوياته 

في أعوام  47.7% و46.4% و 45.9ملا قبل األزمة بحصص 

افة إلى ذلك، بلغ على التوالي. إض 2013و 2012و  2011

متوسط حصة قطاع الخدمات في اقتصادات دول املنظمة 

%.  أما بالنسبة للدول النامية غير األعضاء في 48.8نسبة 

املنظمة، فقد واصل قطاع الخدمات فرض هيمنته على أكثر 

% عام 53.9من نصف الناتج املحلي اإلجمالي بمسجال حصة 

 (. 9.1)الشكل  2014

 

بما في ذلك الصناعة  –الصناعة  بلغ متوسط قطاع

% من الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة 41.1 –التحويلية 

(.  وقد كانت 9.1)الشكل  2014التعاون اإلسالمي خالل عام 

أقل بكثير من قطاع الخدمات إال  2010حصة القطاع سنة 

، 2012و  2011أن الوضع أخذ في التحسن خالل عامي 

ل على مستوى النشاط الصناعي خاصة مع اإلقالع الحاص

العالمي، وبدأت الحصة النسبية للصناعة في النشاط 

االقتصادي في االقتراب بوتيرة سريعة من حصة قطاع 

. ومقارنة 2013الخدمات، قبل االبتعاد من جديد عام 

بالدول النامية غير األعضاء في املنظمة حيث بلغ متوسط 

% 37.3حلي اإلجمالي مساهمة القطاع الصناعي في الناتج امل

، يبدو أن هذا األخير يشكل نسبة أكبر من النشاط 2014عام 

 االقتصادي في دول املنظمة.

 الصناعي اإلنتاج
 املنحى توقف 2014و 2013 عامي شهد

 من نظمةامل دول  لحصة التصاعدي

 .العالمي الصناعي اإلنتاج إجمالي

 (من الناتج املحلي اإلجمالي)% القيمة املضافة حسب القطاعات الرئيسية في  االقتصاد : 9.1 كلالش
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ومع ذلك، فإن حصة الصناعة في الناتج املحلي اإلجمالي لبلد 

ما، في حد ذاتها، ال تعكس مستوى التصنيع الفعلي في 

اقتصادها،  وخاصة في حالة دول منظمة التعاون اإلسالمي 

حيث تمثل صناعة النفط جزءا كبيرا من مجموع القيمة 

بأنه خالل سنة  9.1املضافة لقطاع الصناعة. ويبين الشكل 

بلغت حصة قطاع الصناعة التحويلية من الناتج  2000

%،  إال أن هذا الرقم 15.5املحلي اإلجمالي لدول املنظمة 

%  قبل 13.6ليسجل نسبة  2010تراجع بشكل ملحوظ سنة 

%.  13.4لنسبة  2011اد تراجعا بشكل طفيف سنة أن يزد

، فإن حصة 2014وفي اآلونة األخيرة، وتحديدا في عام 

%، وهو رقم أقل بكثير من 13.5الصناعة التحويلية سجلت 

.  وباملقارنة مع دول 2000% املسجلة في عام 15.5نسبة 

منظمة التعاون اإلسالمي، فإن قطاع الصناعة التحويلية في 

نامية غير  األعضاء في املنظمة يسهم إلى حد كبير الدول ال

بحصة أكبر في الناتج املحلي اإلجمالي لهذه الدول بحيث بلغت 

 . 2014% عام 21.2حصة القطاع حوالي 

، فقد بلغ نصيب دول منظمة 10.1وكما هو مبين في الشكل 

التعاون اإلسالمي كمجموعة من إجمالي اإلنتاج الصناعي 

نقطة  5.7،  ما يمثل زيادة بمقدار 2014ام % ع12.9العالمي 

. وعلى الرغم من هذا التوجه 2000مئوية منذ عام 

 أن حصة دول املنظمة من إجمالي التكوين 
ّ
التصاعدي، إال

الرأسمالي الثابت للدول النامية في تراجع وتقلصت من 

% خالل نفس الفترة. وهذا يؤشر على 24.9% إلى 27.7

ملنظمة في اإلنتاج الصناعي ضعف نسبي في أداء دول ا

 باملقارنة مع أداء الدول النامية غير األعضاء في املنظمة.

 

يظهر تحليل الناتج املحلي اإلجمالي العالمي حسب بنود 

اإلنفاق الرئيسية أن حصة االستهالك النهائي )لألسر 

املعيشية  والحكومة على حد سواء( ما زال األعلى في الناتج 

لسنوات طويلة.  و كما هو مبين في الشكل املحلي اإلجمالي 

 2014، حظي االستهالك األسري بحصة األسد عام 11.1

% 25.3% يليه إجمالي التكوين الرأسمالي بنسبة 55.2بنسبة 

%، بينما لم 14ثم االستهالك الحكومي النهائي العام بنسبة 

تسجل حصة صافي الصادرات من الناتج املحلي اإلجمالي 

و  2000تذكر. وخالل الفترة املمتدة بين عامي العالمي نسبة 

ازدادت حصة إجمالي التكوين الرأسمالي من الناتج  2014

نقطة مئوية، في حين أن  1.3املحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 

 نقطة مئوية.  2.8حصة االستهالك األسري انخفضت بنسبة 

وسجلت الحصص النسبية لبنود اإلنفاق الرئيسية من 

اتج املحلي اإلجمالي في دول منظمة التعاون مجموع الن

اإلسالمي والدول النامية غير األعضاء في املنظمة تباينا كبيرا 

شكلت النفقات النهائية  2014عن باقي دول العالم. ففي عام 

لالستهالك العام للحكومة واألسر املعيشية نسبة بلغت 

 بنود حسب اإلجمالي املحلي الناتج

  اإلنفاق
 املحلي الناتج من املنزلي االستهالك حصة

 مستمرة زيادة في املنظمة لدول  اإلجمالي

 2012 عام منذ

  نتاج الصناعي، الحجم و الحصةاإل :  10.1الشكل
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 24الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

% من مجموع الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة 66.2

لتعاون اإلسالمي. وكمكونات لنفقات االستهالك النهائي، ا

% على 14% و 55.2بلغت نسبة اإلنفاق األسري والحكومي 

التوالي من الناتج املحلي اإلجمالي. وتدل هذه األرقام على 

انخفاض في حصص كال النوعين من االستهالك مقارنة 

بالسنوات السابقة. و قد انخفضت حصة االستهالك األسري 

ي الناتج املحلي اإلجمالي للدول األعضاء في منظمة التعاون ف

، في حين 2000نقطة مئوية منذ عام  1.5اإلسالمي بنسبة 

نقطة مئوية  0.4ارتفعت حصة اإلنفاق الحكومي بنسبة 

خالل الفترة نفسها.  وقد تم استيعاب االنخفاض في حصة 

الي االستهالك النهائي أساسا عن طريق الزيادة في حصة إجم

% عام 25.3إلى  2000% عام 21.4التكوين الرأسمالي من 

.  ومن ناحية أخرى، فإن حصة االستهالك النهائي من 2014

الناتج املحلي اإلجمالي للدول النامية غير األعضاء في املنظمة 

، ومرة أخرى كان االستهالك 2014% عام 66.2بلغت نسبة 

لنهائي في هذه األسري املصدر الرئيس ي لنفقات االستهالك ا

 % من الناتج املحلي اإلجمالي.51.2الدول بحصة 

 

يقيس تكوين رأس املال اإلجمالي كمية املدخرات في اقتصاد 

ما والتي يتم تحويلها إلى استثمارات في اإلنتاج. وكما أظهر 

تحليل الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق الرئيسية في 

لناتج املحلي اإلجمالي لدول % من ا25.3، فإن 11.1الشكل 

منظمة التعاون اإلسالمي تم استثمارها في األصول اإلنتاجية 

. باملقارنة، سخرت الدول النامية غير األعضاء في 2014سنة 

% من الناتج املحلي اإلجمالي 32.2املنظمة ما متوسطه 

لالستثمارات املنتجة.  وارتفعت حصة إجمالي تكوين رأس 

ملحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون املال من الناتج ا

نقطة مئوية مقارنة مع  3.9اإلسالمي كمجموعة بنسبة 

 8.8%(، في حين أنها زادت بمقدار 21.4) 2000مستواها لعام 

نقطة مئوية في مجموعة الدول النامية غير األعضاء في 

املنظمة خالل نفس الفترة.  ومع ذلك، يمكن القول بأن 

سمالي، كمؤشر، مشوبا بالعيوب أساسا إجمالي التكوين الرأ

 املال رأس تكوين إجمالي
% 25.3 نسبة استثمرت ،2014 عام في

 دول  في اإلجمالي املحلي الناتج  مجموع من

 اإلنتاجية األصول  في نظمةامل

 (من الناتج املحلي اإلجمالي)% الناتج املحلي اإلجمالي حسب بنود اإلنفاق :  11.1الشكل
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 اإلسالمي التعاون  منظمة دول  وفي العالم في االقتصادية التطورات آخر الول: الجزء
 والعمل والنمو جاإلنتا .1

 

 

 25الصفحة  25الصفحة 

بسبب التقلبات الكبيرة في املخزون وفي غالب األحيان بسبب 

عدم توفر معلومات عن املخزون على مستوى الصناعة. ومن 

جهة أخرى يعتبر إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت مؤشرا 

أفضل لإلضافات الصافية لألصول اإلنتاجية املنشأة خالل 

  سنة معينة.

يعطي   12.1وبالنظر إلى الحجة املذكورة أعاله، فإن الشكل 

ملحة عن توجهات إجمالي التكوين الرأسمالي في دول منظمة 

التعاون اإلسالمي مقارنة مع باقي الدول النامية غير األعضاء 

، 12.1في املنظمة وكذلك الدول املتقدمة.  فحسب الشكل 

كوين الرأسمالي فإن حصة دول املنظمة ككل في إجمالي الت

،  ما يمثل زيادة 2014% عام 8.9الثابت العالمي بلغت نسبة 

. وعلى الرغم من هذا 2000نقطة مئوية منذ عام  4.5بمقدار 

 أن حصة دول املنظمة من إجمالي 
ّ
التوجه التصاعدي، إال

التكوين الرأسمالي الثابت للدول النامية في تراجع وتقلصت 

س الفترة. و هذا يدل على % خالل نف17.8% إلى 22.0من 

ضعف نسبي في األداء الذي تبديه دول املنظمة في جمع رأس 

املال االستثماري، باملقارنة مع نظيراتها من الدول النامية غير 

 األعضاء في املنظمة.

 

على الرغم من فعالية معدل البطالة كأحد املتغيرات في 

ء االقتصاد الكلي الذي عادة ما يستخدم في فحص أدا

االقتصاد، فإنه قد ال يعبر بدقة عن صحة سوق العمل 

بحيث يركز التعريف على األشخاص الذين يبحثون عن عمل 

لقاء أجر و ليس على الكم الهائل من األشخاص الذين ال 

يعملون في الواقع. ولهذا السبب، قد يكون من املثالي النظر 

فئة  أوال لنسبة املشاركة في القوى العاملة ، والتي تقيس

سنة فما فوق  15السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 

املشاركة بنشاط في سوق العمل، سواء من خالل مزاولة 

عمل ما أو البحث عنه. هذا ألن ذلك يوفر مؤشرا على 

الحجم النسبي لليد العاملة املتوفرة للمشاركة في إنتاج 

  السلع والخدمات.

متوسط نسبة ، فقد اتجه 13.1وكما هو مبين في الشكل 

املشاركة في القوى العاملة في دول منظمة التعاون 

اإلسالمي،على عكس مجموعات البلدان األخرى، في منحى 

مقابل  2015% عام 58.6تصاعدي نسبيا بحيث بلغت 

  العاملة القوى  مشاركة
 في العاملة القوى  في ركةاملشا نسبة ظلت

 نظيرتها من أقل 2015 عام املنظمة دول 

  األخرى  الدول  مجموعات في

 إجمالي تكوين رأس املال الثابت، الحجم والحصة :  12.1الشكل
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 26الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

% في الدول النامية غير 65.0% على املستوى العالمي و62.9

الة % في الدول املتقدمة.  وفي ح60.0األعضاء في املنظمة و

نسبة املشاركة في القوى العاملة بين الذكور، سجلت دول 

% في 77.9% في العالم و 76.1% مقابل 77.4املنظمة نسبة 

% في الدول 67.2الدول النامية غير األعضاء في املنظمة و

املتقدمة. وعلى الرغم من أن دول املنظمة قد سجلت أداء 

ي القوى يضاهي املستوى العالمي من حيث نسب املشاركة ف

العاملة إجماال وعلى مستوى الذكور، إال أن أداءها في حالة 

نسبة املشاركة في القوى العاملة بالنسبة لإلناث أقل من 

ذلك بكثير، فقد بلغت نسبة املشاركة في القوى العاملة 

، وهو رقم أقل 2015% عام 39.4النسائية في دول املنظمة 

% ومتوسط الدول 49.6بكثير من املتوسط العالمي البالغ 

%( و متوسط الدول 52.1النامية غير األعضاء في املنظمة )

 %(. 53.1املتقدمة )

ومع ذلك فإن هناك توجها تصاعديا في نسب املشاركة في 

القوى العاملة في دول منظمة التعاون اإلسالمي، وخاصة في 

، ارتفعت نسبة 2000نسب مشاركة اإلناث. فمنذ عام 

. ويالحظ 2015% عام 39.4% إلى 38.2مشاركة اإلناث من 

هذا التوجه التصاعدي في هذا املؤشر أيضا في حالة الدول 

إلى  2000% عام 51.6املتقدمة بحيث ارتفعت النسبة من 

، بينما شهد هذا املؤشر تراجعا على 2015% عام 53.1

مستوى مشاركة املرأة في الدول النامية غير األعضاء في 

% 52.1مي بحيث تم تسجيل نسبة منظمة التعاون اإلسال 

 2000و هو رقم أقل من النسبة املسجلة عام  2015عام 

 %.  56.2وهي 

 2015-2000معدالت مشاركة القوى العاملة، :  13.1الشكل   
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 27الصفحة  27الصفحة 

أما على مستوى البلد الواحد، فقد سجلت أوغندا أعلى 

%(، تليها كل 85) 2015نسب املشاركة في القوى العاملة عام 

%( 82.3%( وغينيا )83.5%( وبوركينافاسو )84.6من قطر )

%( . ومن الجدير بالذكر أنه باستثناء قطر 80.9وتوغو )

واإلمارات العربية املتحدة، فإن جميع الدول األعضاء العشر 

األفضل أداء تدخل ضمن قائمة الدول األقل نموا وفقا 

(. ومن ناحية أخرى، 14.1لتصنيف األمم املتحدة )الشكل 

%،  تليها 40.0سجلت أقل نسب املشاركة في األردن بنسبة 

%( وفلسطين 43.7%( والجزائر )42.4لعراق )كل من ا

%(. وعلى املستوى العالمي، فقد احتلت أوغندا املرتبة 43.7)

الثانية، تليها قطر في املرتبة الرابعة وبوركينافاسو في املرتبة 

السابعة ثم غينيا في الرتبة الحادية عشر من ناحية نسبة 

 13إلى أن املشاركة في القوى العاملة. وتجدر اإلشارة أيضا 

دولة في العالم ذات أدنى نسب املشاركة عام  20من أصل 

 تنتمي ملنظمة التعاون اإلسالمي.  2015

ما زالت البطالة أحد أكثر القضايا صعوبة حول العالم.   

فوفقا للتقرير العالمي حول االستخدام والتوقعات 

الصادر عن منظمة العمل الدولية فقد  2016االجتماعية 

مليون شخص عاطل عن العمل 197.1رب من كان ما يق

في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل زيادة  2014خالل عام 

بمقدار يقارب مليون عاطل عن العمل إضافي مقارنة مع 

مليون عاطل مقارنة مع عام  27العام السابق وزيادة بحوالي 

. وهذا األمر يعكس أن العمالة ال تتوسع بسرعة كافية 2007

العمل املتنامية. في حين، تشير التقديرات إلى أن ملواكبة قوة 

مليون شخص خرجوا من سوق العمل  23ما يقرب من 

بسبب اإلحباط وارتفاع معدالت البطالة على املدى الطويل. 

وحسب نفس التقرير، فقد استقر معدل البطالة العاملية 

% من قوة العمل العاملية، بانخفاض معدله 5.8على نسبة 

وية عن العام السابق. وبسبب التوقعات نقطة مئ 0.1

، فإنه من 2015املتضاربة بشأن االقتصاد العالمي لسنة 

املتوقع أن يحصل تحسن ضئيل جدا في سوق العمل 

العالمي، ومن املتوقع أيضا أن يستقر معدل البطالة العالمي 

  .2017و  2015% بين عامي 5.9على

ت دول منظمة ووفقا ألحدث البيانات املتوفرة، فقد سجل

و  2000التعاون اإلسالمي خالل الفترة املمتدة بين عامي 

معدالت مرتفعة للبطالة مقارنة مع باقي دول العالم  2015

(. 15.1والدول النامية غير األعضاء في املنظمة )الشكل 

  البطالة

 املنظمة دول  تعود سنوات، خمس بعد

 في للبطالة نسبة أعلى يللتسج أخرى  مرة

 %7.5 بلغت العالم

 (إجمالي القوى العاملة)% من إجمالي معدل البطالة :  15.1الشكل
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

وخالل هذه الفترة تراوح إجمالي معدالت البطالة في دول 

%. وبعيد األزمة 7.5% و 8.1منظمة التعاون اإلسالمي بين 

املالية العاملية، ارتفعت معدالت البطالة في الدول املتقدمة 

%. وخالل املرحلة 8% إلى ما يفوق 6من مستوى دون نسبة 

، ظل متوسط معدل البطالة 2013و 2009املمتدة بين عامي 

في الدول املتقدمة مرتفعا عن املعدل املسجل في دول منظمة 

، تمكنت الدول املتقدمة 2014ام التعاون اإلسالمي. وفي ع

من خفض املعدل مجددا ملا تحت املعدل املسجل في دول 

سجلت دول املنظمة نسبة  2015املنظمة. واعتبارا من عام 

% بينما تشير التقديرات إلى أن املعدل  في الدول 7.5

%. أما في الدول النامية غير األعضاء في 6.8املتقدمة بلغ 

معدل البطالة أقل بكثير من  املنظمة فقد ظل متوسط

متوسط دول املنظمة خالل الفترة قيد الدراسة، أي بنسبة 

 %. 3% و 2تتراوح بين 

عادة ما تسجل البطالة معدالت أقل في أوساط الذكور 

مقارنة مع معدالت اإلناث في كل مجموعات الدول عبر 

، ظل 2005العالم. وعلى الرغم من التحسن املهم منذ عام 

بطالة بين اإلناث في دول منظمة التعاون اإلسالمي معدل ال

، ويقدر هذا املعدل 2015% عام 9.3األعلى بحيث سجل 

% في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة و 5.4بنسبة 

% في الدول املتقدمة خالل نفس العام.  وانخفض معدل 6.7

% 7.8البطالة في أوساط الذكور في دول  املنظمة من 

، كما انخفض 2015% عام  6.6إلى  2005عام املسجلة 

% إلى 5.2املعدل في الدل النامية غير األعضاء في املنظمة من 

% خالل الفترة ذاتها.  من ناحية أخرى، تتوجه معدالت 4.8

البطالة بين الذكور في الدول املتقدمة في منحى تصاعدي، 

% عام 6.8إلى  2005% املسجلة عام 6.0بحيث ارتفعت من 

2015 . 

وعلى مستوى البلد الواحد، فقد تباينت معدالت البطالة بين 

دول منظمة التعاون اإلسالمي،  بحيث شكل العاطلون عن 

% من إجمالي القوى العاملة في قطر 1العمل نسبة تقل عن 

%(، وهو أيضا أدنى معدل في العالم. وتعتبر 0.2) 2015عام 

دول العشرة في أيضا كل من بنين والبحرين وغينيا من بين ال

% و 1.1العالم ذات أدنى املعدالت في البطالة، أي بنسب 

(،  لكن باملقابل 16.1% على التوالي )الشكل 1.8% و 1.2

تعتبر البطالة مصدر قلق كبير في كل من جيبوتي وموريطانيا 

 % على التوالي.30.1% و 31.1% و 53.9وغامبيا بنسب 

 24و  15عمارهم بين ما زالت الفئات الشابة )املتراوحة أ

عاما( في جميع أنحاء العالم تعاني من قلة توفر فرص عمل 

الئقة. فوفقا آلخر تقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ عدد 

، 2015مليون عام  73.4الشباب العاطلين عن العمل حوالي 

  الشباب بين البطالة
 منظمة دول  سجلت% 16.1 بنسبة

 بين للبطالة معدل أعلى اإلسالمي التعاون 

  2015 عام الشباب

 2015املنظمة ذات أعلى وأدنى املعدالت في البطالة،  دول :  16.1الشكل
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أقل  2015وكان عدد الشباب الحاصلين على العمل عام 

، 2007عليه الحال عاممليون شخص مما كان  31.5بمعدل 

% 13.1في حين بلغت نسبة البطالة بين الشباب في العالم 

، وهو ما يفوق ثالث مرات معدل بطالة الكبار 2015عام 

(. وسجلت منطقة الشرق 2015)منظمة العمل الدولية، 

 %(. 28.2األوسط وشمال أفريقيا أعلى املستويات )

ساط الفئات وتعتبر األرقام املتوفرة حول البطالة في أو 

الشابة في دول منظمة التعاون اإلسالمي أقل تشجيعا، فقد 

% وأعلى بكثير من 16ظلت معدالت البطالة  فوق نسبة 

املتوسط في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة والدول 

. 2015و  2000املتقدمة خالل الفترة املمتدة بين عامي 

، أصبحت 2014و 2009وخالل الفترة املمتدة بين عامي 

مشكلة البطالة بين الشباب في الدول املتقدمة أكثر خطورة 

مقارنة بما هو عليه الحال في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

، انخفضت 2015(.  لكن اعتبارا من عام 17.1)الشكل 

%( إلى 16.0البطالة بين الشباب في الدول املتقدمة )

ن كانت %(، في حي16.1مستويات أقل من دول املنظمة )

منخفضة في الدول النامية غير األعضاء في منظمة التعاون 

 %(.11.6اإلسالمي )

أما على مستوى باقي املؤشرات الرئيسية األخرى لسوق 

، 2005العمل، و بالرغم من بعض التحسن املسجل منذ  

فإن معدل البطالة بين الشباب اإلناث هو األعلى في دول 

% 18.0تراجع هذا املعدل إلى منظمة التعاون اإلسالمي، لكن 

. وفي الوقت الذي 2005% عام 22.2عوض  2015عام 

شهدت فيه البطالة بين الشباب اإلناث تراجعا في الدول 

النامية غير األعضاء في املنظمة خالل الفترة قيد النظر، 

فإنها في الوقت ذاته آأخذت منحى تصاعديا في الدول 

% في 11.5قدرت بنسبة  ،2014املتقدمة.  واعتبارا من عام 

% في الدول 14.8الدول النامية غير األعضاء في املنظمة و 

املتقدمة.  وفيما يتعلق بالبطالة بين الشباب الذكور عام 

% في 11.1% في دول املنظمة و 15.3، فقد ارتفعت إلى 2014

الدول النامية غير األعضاء في املنظمة، لكنها في املقابل 

ي الدول املتقدمة مقارنة بالعام الذي % ف 16.8انخفضت إلى 

 سبق. 

ومن جديد هناك تباينات شاسعة في معدالت البطالة بين 

الشباب في جميع دول منظمة التعاون اإلسالمي،  بحيث 

سجلت كل من قطر وغينيا وبنين والنيجر أدنى معدالت 

% على 3.9% و 1.2% و 0.8بنسب  2015للبطالة عام 

قائمة الدول الخمس األولى في  التوالي، و هي أيضا ضمن

(. في املقابل، سجلت أعلى معدالت 18.1العالم )الشكل 

%( وموريتانيا 50البطالة بين الشباب في كل من ليبيا )

%( وجزر القمر 37.8%( وموزمبيق )44.4%( وغامبيا )47.3)

 معدل البطالة بين الشباب:  17.1الشكل
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

، بلغ معدل البطالة بين الشباب 2015%(.  وفي عام 37.7)

عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي  دولة 20% في 20أكثر من 

 دولة منها.  33% في 13وأكثر من املتوسط العالمي البالغ 

تلعب اإلنتاجية دورا محوريا في تطوير االقتصاد كونها 

تساعد على زيادة الدخل الحقيقي وتحسين مستويات 

املعيشة من خالل تحفيز النمو االقتصادي.  وعادة ما تعّرف 

تج لكل وحدة من مدخالت أو مخرجات إنتاجية العمل بالنا

العمل لكل ساعة عمل.  وتساعد إنتاجية العمل على تحديد 

مساهمة العمالة في الناتج املحلي اإلجمالي لبلد معين، وتوفر 

 قاعدة للمقارنة عبر البلد وتفسير  التفاوتات في الدخل. 

وعلى الصعيد العالمي، اتجهت إنتاجية العمل في منحى 

، 2015و  2010الل الفترة املمتدة بين عامي تصاعدي خ

، ازداد الناتج حسب العامل 19.1فكما هو مبين في الشكل 

دوالر  22,124الواحد في دول منظمة التعاون اإلسالمي من 

. و طوال هذه 2015عام  25,612إلى  2010املسجلة عام 

الفترة، ظلت فجوة إنتاجية العمل بين الدول املتقدمة 

لنامية كبيرة بحيث قدر ناتج العامل الواحد في ونظيراتها ا

مقابل  2015دوالر عام  91،214الدول املتقدمة بمبلغ 

دوالر فقط في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة  21،730

دوالر في دول املنظمة، كما هو معبر عنه بالسعر  25,612و 

حسب تعادل القوة  2011الثابت للدوالر الدولي لعام 

ائية. وهذا يعني أن العامل العادي في مجموعة الدول الشر 

% من ناتج 23.8النامية غير  األعضاء في املنظمة ينتج فقط 

 العمل إنتاجية
 التي هي املنظمة دول   من خمسة فقط

 املتقدمة الدول  من أكبر متوسطا سجلت

  الواحد العامل حسب الناتج في

 (2015) دول املنظمة ذات أعلى وأدنى معدالت البطالة بين الشباب:  18.1شكلال
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الناتج املحلي اإلجمالي حسب )إنتاجية العمل :  19.1الشكل

 (العامل، بالدوالر األمريكي حسب تعادل القوة الشرائية
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العامل العادي في الدول املتقدمة والعامل العادي في دول 

% من مجموع ناتج العامل العادي في 28املنظمة ينتج فقط 

 الدول املتقدمة. 

قطر أعلى نسبة إنتاج  وعلى مستوى البلد الواحد، سجلت

دوالر، تليها كل من  200,181بلغت  2015حسب العامل عام 

دوالر  160,716دوالر و بروناي بمبلغ  158,300الكويت بمبلغ 

دوالر ثم اإلمارات 136,436واململكة العربية السعودية بمبلغ 

دوالر.  و على مستوى دول  102,672العربية املتحدة بمقدار 

نى مستوى إلنتاجية العمل في غينيا بلغ املنظمة، سجل أد

دوالر والنيجر  2,742دوالر تليها كل من موزمبيق بمبلغ  2,512

دوالر.  ومن بين جميع دول املنظمة، خمس  2,988.2بمبلغ 

دول فقط هي التي سجلت متوسطا أكبر من الدول املتقدمة 

 (. 20.1في الناتج حسب الواحد )الشكل 

تنازلي في جميع أنحاء العالم مما يسير التضخم في منحى 

يعكس في املقام األول أثر االنخفاض في أسعار النفط والسلع 

األخرى ثم ضعف الطلب في بعض االقتصادات مثل منطقة 

اليورو و اليابان. وتشير آخر التقديرات إلى أن معدل التضخم 

إلى  2011% املسجلة عام 5.1العالمي قد شهد انخفاضا من 

، ومن املتوقع أن يستقر املعدل  على نفس 2015% عام  2.8

 %(.2.8) 2016الرقم عام 

، ال يتوقع أن يكون تقلب 21.1وكما هو مبيين في الشكل 

األسعار مصدر قلق كبير بالنسبة للدول املتقدمة والنامية 

معا. ففي أعقاب األزمة، لم تتبع الدول املتقدمة توسعا 

كبير من الرأي نقديا غير منضبط بالرغم من الضغط ال

العام. ونتيجة لذلك، فإن التغير في أسعار املستهلكين ظل 

منخفضا ملا دون الرقم واحد، وعلى الرغم من املنحى 

% 1التصاعدي يتوقع أن يبقى معدل التضخم أقل من 

على التوالي. و في  2016و  2015.  خالل سنتي 2016خالل 

سجلة % امل7.0الدول النامية، انخفض معدل التضخم من 

،  ومن املتوقع أن يسجل 2015% عام 5.2إلى  2011عام  

في هذه الدول.  هذه الزيادة الكبيرة  2016% خالل عام 7.4

في معدالت التضخم مردها أساسا االرتفاع املهول في األسعار 

 في كل من فنزويال واليمن والسودان. 

أما في الدول األعضاء في املنظمة، فإن متوسط معدل 

كان أعلى من نظيره في  2015خالل عام التضخم 

االقتصادات املتقدمة والنامية. لكن تماشيا مع التوجهات 

% عام 5.9العاملية، انخفض التضخم في دول املنظمة إلى 

.  كما سجل مؤشر متوسط أسعار املستهلكين زيادة 2015

 2015و  2011% خالل الفترة املمتدة بين عامي 29.6قدرها 

لوحة اليمنى(. وهذا املعدل أكبر من متوسط ، ال21.1)الشكل 

الزيادة املسجلة في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة 

 %( خالل نفس الفترة. 12.1%( وكذلك في العالم )20.4)

وعلى مستوى التوقعات قصيرة املدى، فإنه من املتوقع أن 

تبقي الضغوط التضخمية مستمرة في دول املنظمة مدعومة 

ض األخير في أسعار النفط، ويتوقع أيضا أن يزداد باالنخفا

معدل نمو متوسط أسعار املستهلك في دول منظمة التعاون 

، 21.1)الشكل   2016% عام 6.1اإلسالمي نسبيا ليسجل 

 اللوحة اليسرى(. 

أما على مستوى البلد الواحد في منظمة التعاون اإلسالمي، 

ط أسعار فقد سجلت اليمن أعلى معدل للتضخم في متوس

، وهو أيضا رابع أعلى معدل في 2015% عام 30املستهلك بلغ 

 التضخم
ي من انخفض معدل التضخم العالم

 2015% عام 2.8إلى  2011% عام 5.1

 بسبب الفتور االقتصادي

الدول العشر األولى من حيث إنتاجية :  20.1الشكل

 2015العمل، 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

العالم، تليها كل من السودان في الرتبة السابعة عامليا وإيران 

%(.  وبمتوسط في معدل التضخم بلغ 11%( ومصر )12)

% احتلت تركيا املرتبة العاشرة ضمن دول املنظمة 7.7

 (.22.1لشكل والسادسة والعشرون على الصعيد العالمي )ا

تشير آخر اإلحصاءات إلى أن سياسات التقشف املالي  

وخاصة في الدول املتقدمة حققت األهداف املتوقعة وأن 

املوازين املالية آخذة في التحسن.  ومع ذلك، أدى 

االنخفاض الحاد في أسعار البضائع وخاصة النفط إلى 

للنفط ارتفاع مهم في العجز املالي في جميع الدول املصدرة 

،  23.1الرئيسية في العالم النامي. و كما هو مبين في الشكل 

فقد شهد العجز في امليزان املالي العالمي كنسبة مئوية من 

% عام -3.5الناتج املحلي اإلجمالي اتجاها تصاعديا من 

. أما في مجموعة الدول 2015%عام  -4.0إلى   2011

راجع املتقدمة، فقد تم تسجيل منحى معاكس، بحيث ت

العجز في امليزان املالي كنسبة مئوية من الناتج املحلي 

. ومن 2015% عام  -2.9إلى  2011% عام  -6.2اإلجمالي من 

% -2.8املتوقع أن تتراجع هذه النسبة في هذه الدول إلى 

على التوالي. وبدورها  2017و 2016% في عامي -2.4و

ي وضع سجلت الدول النامية موازنات مالية سلبية لكنها ف

أفضل نسبيا من الدول املتقدمة خالل الفترة قيد النظر. 

% في مجموعة الدول النامية -4.8ومع ذلك، بلغ املعدل 

قبل أن  2016% خالل  -5.1ومن املتوقع أن يرتفع إلى 

 . 2017%  عام  -4.4ينخفض إلى 

 (أسعار املستهلك)متوسط التضخم السنوي :  21.1الشكل
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وخالل الفترة قيد النظر، شهدت أيضا دول منظمة التعاون 

تحسنا بحيث سجل فائض امليزان املالي اإلسالمي كمجموعة 

نتيجة عكسية بسرعة خالل بقية  2012و  2011لعامي 

، سجلت دول املنظمة 2015السنوات قيد النظر. في عام 

% في امليزان املالي من الناتج املحلي اإلجمالي. وتعزى -6.0نسبة 

هذه الزيادة الحادة في العجز املالي في دول املنظمة إلى حد 

لى االنخفاض الحاد في أسعار النفط وبالتالي تدهور كبير  إ

الوضع املالي للدول املصدرة للنفط في منظمة التعاون 

% خالل -6.7اإلسالمي. ويتوقع أن يرتفع العجز املالي إلى 

 . 2017% عام -5.6قبل التراجع إلى  2016

 54من أصل  4وعلى مستوى البلد الواحد، سجلت فقط 

ون اإلسالمي التي توفر حولها البيانات دولة في منظمة التعا

. وضمن هذه الدول، تم 2015فائضا في امليزان املالي عام 

%، تلتها 10.3تسجيل أعلى فائض مالي في دولة قطر بنسبة 

% ثم 1.2% والكويت بنسبة 4.6جزر القمر بنسبة 

%. واحتلت الدولتين األولتين في 0.9أوزباكستان بنسبة 

ئمة الدول العشر األولى في العالم من املنظمة مرتبة ضمن قا

حيث فائض امليزان املالي، بحيث احتلت الكويت املرتبة 

الرابعة عشر عامليا في حين احتلت أوزباكستان املرتبة 

، 2015و 2011الثامنة عشر. وخالل الفترة املمتدة بين عامي 

شهدت معظم دول املنظمة املصدرة للنفط تراجعا مهما في 

 املالي.   فائض امليزان

 

 

 

 

 

 

 

  املالي امليزان
 ماليا عجزا الدول  مجموعات كل سجلت

 الوضع يستمر أن املتوقع ومن 2014 سنة

 (من الناتج املحلي اإلجمالي)% املوازنات املالية :  23.1الشكل
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

( التابع لصندوق DOTSحسب إدارة اإلحصاءات التجارية )

 للصادرات السلعيةالنقد الدولي، سجلت القيمة اإلجمالية 

 18.7مقارنة مع  2015تريليون دوالر عام  16.4العاملية 

، وهذا يتوافق مع نسبة 2014سجلة عام تريليون دوالر امل

% في إجمالي حجم الصادرات العاملية 12االنكماش البالغة 

ويعكس ضعف النشاط االقتصادي العالمي. كما أن هذه 

أيضا هي املرة األولى التي تتراجع فيها نسبة  الصادرات 

. 2009السلعية العاملية بعد األزمة املالية العاملية في عام 

تتوقع التقارير العاملية أن حجم التجارة العاملية ومع ذلك، 

 .2016% في 2.7سيزداد بمقدار 

بعد الهبوط الحاد في إجمالي صادرات البضائع من دول 

منظمة التعاون اإلسالمي عقب األزمة املالية العاملية في 

، أخذت  في الزيادة بسرعة كبيرة خالل السنوات 2009

مستوياتها على اإلطالق القليلة املنصرمة وسجلت أعلى 

(.  وكان هذا 1.2)الشكل  2012تريليون دوالر عام  2.3بمعدل 

املنحى التصاعدي أقوى من نظيره في الدول النامية غير 

األعضاء في املنظمة ودول العالم ككل، ما أدى إلى زيادة في 

حصص دول املنظمة من إجمالي صادرات الدول النامية 

حين صار هذا املنحى في االتجاه والعالم. ولكن منذ ذلك ال

املعاكس وشرع معدل إجمالي الصادرات السلعية لدول 

، سجل إجمالي 2015املنظمة في التراجع من جديد. وفي عام 

بمعدل  2009صادرات دول املنظمة أدنى مستوياتها منذ عام 

تليليون دوالر. و على نفس املنوال فإن حصة هذه  1.6بلغ 

% 24.3ات الدول النامية تراجعت إلىالدول من إجمالي صادر 

، وبقيت بذلك 2012% عام 30.5في نفس العام مقارنة مع 

.  وفي نفس املنحى 2008% املسجل سنة 32.6تحت مستوى 

اتجه مجموع حصة دول املنظمة من إجمالي الصادرات 

وانخفض إلى  2015و  2012السلعية العاملية أيضا بين عامي 

. 2005عدل تم تسجيله منذ وهو أدنى م 2015% عام 9.9

وهذا التراجع في الصادرات يمكن أن يفسر جزئيا بانخفاض 

أسعار السلع األساسية، حيث تتمتع دول منظمة التعاون 

اإلسالمي بتركيز كبير.  و لتحقيق نمو مستدام بعيد املدى في 

تجارة السلع وحصة أكبر من إجمالي الصادرات العاملية، يبدو 

 البضائع تجارة
 التعاون  منظمة دول  حصة انخفاض زاد

 إلى العالم صادرات إجمالي من اإلسالمي

 لعام% 12.7 مع مقارنة 2015 سنة% 9.9

2012. 

 )تريليون دوالر أمريكي( ع صادرات وواردات البضائ :1.2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 

 .، صندوق النقد الدولي(DOTS)  ت التجاريةدائرة اإلحصاءا  :املصدر
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اجة لقطاعات اقتصادية أكثر تنافسية أن دول املنظمة بح

 وبمستويات تنوع مهمة وكثافة تكنولوجية عالية.

لدول  الواردات السلعيةمن ناحية أخرى، شهد إجمالي 

منظمة التعاون اإلسالمي انتعاشا أقوى في مرحلة ما بعد 

إلى  2009تريليون دوالر املسجلة عام  1.2األزمة و ارتفع من 

، على اليمين(، 1.2)الشكل  2014 تريليون دوالر عام 2.0

% خالل هذه الفترة.  10.9مسجال بذلك زيادة سنوية بلغت 

ومع ذلك، شهدت دول املنظمة أيضا تراجعا في الواردات عام 

تريليون دوالر. وعلى الرغم  1.8، بحيث تراجعت ملعدل 2015

من التراجع املسجل على مستوى حجم الواردات، واصلت 

ن الواردات السلعية العاملية توسعها حصة دول املنظمة م

 2015% عام 11.1طوال الفترة قيد النظر بحيث بلغت 

. وعلى نفس املنوال، 2008% املسجلة عام 9.2مقارنة مع 

استمر توسع حصتها من إجمالي الواردات السلعية للدول 

 . 2015% عام 28.4بحيث سجلت  2011النامية منذ 

منفردة من مجموع  أما من حيث حصص الدول األعضاء

صادرات البضائع من منطقة منظمة التعاون اإلسالمي، فقد 

لوحظ أن الجزء األكبر من إجمالي صادرات دول منظمة 

التعاون اإلسالمي استمر في التمركز  في عدد قليل فقط من 

، 2015،  على اليسار(.  ففي عام 2.2الدول األعضاء )الشكل 

ة في املنظمة نسبة سجلت الدول الخمس األولى املصدر 

% من إجمالي الصادرات السلعية لجميع الدول 57.4

%.  75.7األعضاء، في حين سجلت الدول العشر األولى نسبة 

 2015و كانت اإلمارات العربية املتحدة أكبر دولة مصدرة عام 

مليار دوالر من الصادرات السلعية وحصة  218بمعدل 

عاون اإلسالمي، % من إجمالي صادرات دول منظمة الت13.6

مليار دوالر،  209وتلتها كل من اململكة العربية السعودية )

 150%( و إندونسيا )12.5مليار دوالر،  200%( و ماليزيا ) 13

%(. وبشكل 9مليار دوالر،  144%( ثم تركيا )9.4مليار دوالر، 

عام، أدى نزول أسعار السلع األساسية إلى تراجع نسبة 

لع األساسية وزيادة أسهم حصص الدول املصدرة للس

 مصدري السلع التصنيعية.

وكما هو الحال بالنسبة للصادرات، فقد تمركزت الواردات 

السلعية لدول منظمة التعاون اإلسالمي بشكل كبير في عدد 

قليل من الدول.  وكما هو مبين في اللوحة اليمنى من الشكل 

كيا على ، فقد كانت كل من اإلمارات العربية املتحدة و تر 2.2

رأس قائمة دول املنظمة من حيث حجم الواردات السلعية 

مليار دوالر من الواردات على التوالي في  207و  260بمعدل 

% من إجمالي الواردات 25.4ومعا شكلتا نسبة  2015عام 

  السلعية ملنظمة التعاون اإلسالمي،  تلتهما كل من ماليزيا 

 )دوالر أمريكي، مليار 2015) كثر دول منظمة التعاون اإلسالمي تصديرا واستيرادا للبضائع أ :2.2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .، صندوق النقد الدولي(DOTS)  دائرة اإلحصاءات التجارية  :املصدر
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

 171ربية السعودية )%( واململكة الع9.6مليار دوالر،  176)

%( 7.8مليار دوالر،  143%( ثم إندونيسيا )9.3مليار دوالر، 

والتي شكلت مجتمعة حصة  إضافية من واردات البضائع 

%.  وتبعا لذلك، 26.7ملنظمة التعاون اإلسالمي بلغت 

% 52.1سجلت الدول الخمس األولى املستوردة في املنظمة 

الدول األعضاء، في حين من إجمالي الواردات السلعية لجميع 

 %.70.3سجلت الدول العشر األولى نسبة 

وللحفاظ على نمو اقتصادي بعيد املدى، فإن دول منظمة 

التعاون اإلسالمي بحاجة للحد من االعتماد الكبير على 

صادرات الوقود املعدني والسلع األولية غير النفطية، والتي 

ذ سياسات تعتمد على كثافة تكنولوجية أقل، ووضع وتنفي

محددة العتماد أساليب تصنيع متقدمة لزيادة حصة السلع 

التكنلوجية في صادراتها،  وهذا األمر ضروري أيضا لزيادة 

القدرة التنافسية للمنتجات القابلة للتداول في أسواق 

 التصدير الدولية. 

 

 

يلعب قطاع الخدمات دورا متزايد األهمية في االقتصاد 

ول وتنميتها، بل هو أيضا عنصر حاسم العالمي وفي نمو الد

في التقليص من حدة الفقر والحصول على الخدمات 

األساسية، بما في ذلك خدمات  التعليم واملياه و الصحة.  

برز قطاع الخدمات كأكبر قطاع في االقتصاد، مسهما في نمو 

الحصص في الناتج املحلي اإلجمالي والتجارة والشغل.  

التنمية العاملية للبنك الدولي وحسب إصدارات مؤشرات 

وقاعدة بيانات املجاميع الرئيسية للحسابات  2016لعام 

القومية التابع لألمم املتحدة، فإن قطاع الخدمات مثل في 

% من القيمة املضافة العاملية 66-%65املتوسط نسبة 

وهو يتوسع  2014و  2011خالل الفترة املمتدة بين عامي 

اآلخرين الرئيسيين في االقتصاد  بسرعة أكبر من القطاعين

% من فرص 60)الزراعة والصناعة(. ويمثل القطاع نسبة 

(،  2014العمل في جميع أنحاء العالم )صندوق النقد الدولي، 

% من تجارة السلع 20وتشكل تجارة الخدمات ما يقرب من 

والخدمات العاملية إضافة إلى تدفق ثلثي االستثمار األجنبي 

 (. 2013ي إلى القطاع )األونكتاد، املباشر العالم

ومع ذلك فإن هذه األرقام ال تبدو جلية بقوة على ساحة 

صادرات ، بلغ مجموع 2014التجارة العاملية.  ففي عام 

 16.4تريليون دوالر فقط مقارنة مع  4.8العاملية الخدمات 

تريليون دوالر من صادرات السلع في نفس العام.  

التعاون اإلسالمي املستورد  وكمجموعة، ظلت دول منظمة

الصافي للخدمات.  ووفقا لألونكتاد، صدرت دول منظمة 

 الخدمات تجارة
 من اإلسالمي التعاون  منظمة دول  حصة

 الدول  لجميع الخدمات صادرات إجمالي

 2009 منذ االنخفاض في آخذة النامية

 )مليار دوالر أمريكي(صادرات وواردات الخدمات  : 3.2الشكل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 .أونكتاد ستات  :املصدر
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مليار دوالر من الخدمات  304التعاون اإلسالمي ما قيمته 

، في حين سجلت واردات الخدمات في منظمة 2015عام 

مليار دوالر في العام نفسه )الشكل  517التعاون اإلسالمي 

سجل حجم تجارة الخدمات  2014و 2009(.  وبين عامي 3.2

في دول منظمة التعاون اإلسالمي ارتفاعا  مستمرا، لكن عام 

شهد تراجعا مستوى خدمات الصادرات والواردات  2015

 معا.

وخالل الفترة قيد النظر، اتجهت حصة دول املنظمة من 

صادرات وواردات الخدمات في الدول النامية في منحى تنازلي 

الذي سجلت فيه هذه الدول  (. وفي الوقت3.2)الشكل 

%  في صادرات وواردات الخدمات في 30.3% و 23.2حصص 

، على التوالي، انخفضت هذه 2009الدول النامية عام 

. في حين، تراجعت 2015% عام 25.9% و 19الحصص إلى

حصص دول املنظمة مجتمعة من إجمالي صادرات الخدمات 

، لكن 2015% عام 6.3إلى  2009% عام 6.5العاملية من 

حصصها من إجمالي واردات الخدمات العاملية سجلت 

 % خالل نفس الفترة. 10.9% إلى 10.5ارتفاعا من 

الدول العشر األولى في منظمة التعاون   4.2ويظهر الشكل 

اإلسالمي حسب أحجام صادرات وواردات خدماتها.  ففي 

كانت تركيا املصدر األول للخدمات بحيث سجلت   2015عام 

% من إجمالي 15.3ليار دوالر من الصادرات وحصة م 47

، على 4.2صادرات  الخدمات لدول املنظمة )الشكل 

%(، 11.4مليار دوالر، 35اليسار(،  و تلتها كل من ماليزيا )

%( وإندونيسيا 8.9مليار دوالر،  27واإلمارات العربية املتحدة )

%(. 6.1مليار دوالر،  19مصر  ) %( ثم7.2مليار دوالر،  22)

، شكلت الدول العشر األولى في منظمة 2015في عام و

% من إجمالي صادرات الخدمات 71التعاون اإلسالمي نسبة 

في املنظمة.  وفيما يتعلق بواردات الخدمات، سجلت اململكة 

مليار دوالر وحصة  90العربية السعودية أعلى نسبة بلغت 

 % من إجمالي واردات الخدمات في منظمة التعاون 17.4

مليار  67اإلسالمي،  وتلتها كل من اإلمارات العربية املتحدة )

 31%( وقطر )7.7مليار دوالر،  40%( وماليزيا ) 12.9دوالر، 

%(. 5.9مليار دوالر،  30%( ثم إندونيسيا )5.9مليار دوالر، 

وشكلت الدول العشر األولى املستوردة للخدمات في منظمة 

% من إجمالي واردات 69.1التعاون اإلسالمي مجتمعة حصة 

 الخدمات في دول املنظمة. 

 )أمريكي ، مليار دوالر2015)دول العشر األولى األكثر تصديرا واستيرادا للخدماتال  4.2:الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

 منظمة التجارة العاملية  :املصدر  

3.2% 

4.5% 

4.7% 

4.7% 

4.9% 

6.1% 

7.2% 

8.9% 

11.4% 

15.3% 

0 10 20 30 40 50

 إيران

 لبنان

 املغرب

 اململكة العربية السعودية

 قطر

 مصر

 إندونيسيا

 اإلمارات العربية املتحدة

 ماليزيا

 تركيا
 صادرات

2.8% 

3.4% 

3.9% 

4.4% 

4.7% 

5.9% 

5.9% 

7.7% 

12.9% 

17.4% 

0 20 40 60 80 100

 إيران

 مصر

 نيجيريا

 تركيا

 الكويت

 إندونيسيا

 قطر

 ماليزيا

 اإلمارات العربية املتحدة

 اململكة العربية السعودية

 واردات



 
 

 

 40الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

ومن حيث التوزيع القطاعي لصادرات 

الخدمات من قبل دول منظمة التعاون 

اإلسالمي، تمثل خدمات السفر والنقل 

الجزء األكبر من صادرات الخدمات في 

دول املنظمة وفقا ألحدث اإلحصاءات. 

، يشكل 5.2وكما هو مبين في الشكل 

% 65مجتمعين نسبة  هذين القطاعين

من جميع نفقات الخدمات. وخالل 

الفترة قيد النظر، بلغت حصة صادرات 

%  40الخدمات املتعلقة بالسفر أكثر من 

تاله قطاع النقل الذي بقيت حصته 

%.  وكانت 22% و 18ثابتة في حوالي 

أيضا حصة فئةالخدمات التجارية 

و التطوير األخرى مثل، على سبيل املثال ال الحصر، البحث 

والخدمات القانونية في إجمالي صادرات الخدمات في منظمة 

التعاون اإلسالمي مهمة مع الزيادة في حصة القطاع الفرعي 

%. وتمثل الخدمات املتعلقة باالتصاالت 8إلى ما يناهز 

% من 7.4والتأمين والبناء والشؤون املالية مجتمعة نسبة  

 مجموع صادرات الخدمات.

التجارة ، تعافى إجمالي 2009الحاد سنة بعد الهبوط 

بسرعة  السلعية فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي

 2014مليار دوالر عام  775فبلغ بعد توجه تصاعدي حاد 

تراجع هذا  2015، على اليسار(.  لكن في عام 6.2)الشكل 

مليار دوالر.  وفي الوقت الذي تراجع  709الرقم قليال ليسجل 

صادرات دول املنظمة بشكل كبير، واصلت  فيه إجمالي

حصة التجارة البينية في املنظمة في االرتفاع حتى خالل عام 

% 17.5. وتبعا لذلك ارتفعت حصة هذه األخيرة من 2015

وواصلت ارتفاعها  2013% عام 18.6إلى  2011املسجلة عام 

وعلى مدى األعوام  1%.20.6لتسجل نسبة  2015حتى سنة 

، ارتفعت هذه الحصة بوتيرة مستمرة، إال إذا العشر املاضية

.  لذلك ينبغي اعتبار األمر بمثابة إنجاز 2011استثنينا عام 

% الوارد في برنامج العمل العشري 20كبير نحو تحقيق هدف 

، و ينبغي أيضا 2005ملنظمة التعاون اإلسالمي العمل لعام 

 دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. 

لك، ينبغي االحتراز،  فوفقا ألحد تقارير سيسرك و مع ذ

(2014a) تطورت بنية التجارة البينية في دول املنظمة مع ،

مرور السنوات في اتجاه التركيز على املزيد من السلع األولية 

غير الوقودية ونسبة أقل من الوقود املعدني  بحيث 

انخفضت حصة الوقود املعدني من إجمالي التجارة البينية 

                                                           
1

 بتجارة املتعلقة البيانات جمع يتم :ةالدولي التجارة إحصاءات بشأن مالحظة 

 وبسبب. حدة على بلد لكل املدفوعات ميزان من أو الجمارك من البضائع

 هذه من التجاري  التدفق تقديرات تختلف قد والتعاريف، التوقيت في االختالفات

 منها كل وبالتالي ، التجارة بيانات معالجة على دولية وكاالت عدة تعمل.  املصادر

 بطرقها سليمة غير بطريقة عنها املبلغ أو عنها املبلغ غير البيانات تصحيحب  تقوم

 من فإنه ولذلك،. اإلحصاءات في االختالفات من مزيد إلى يؤدي مما الخاصة

 مصادر ثالثة تقدمها التي التجارة إحصاءات في كبيرة اختالفات نالحظ أن الشائع

( Comtrade) املتحدة لألمم ةالسلعي التجارة إحصاءات  بيانات قواعد: رئيسية

 التجارة ومنظمة الدولي النقد لصندوق  التابع( DOT) التجارية اإلحصاءات وإدارة

 سيسرك يستخدم الثنائية، التجارة إحصاءات حول  تقارير صياغة في. العاملية

 الدولي، النقد لصندوق  التابع( DOT) التجارية اإلحصاءات إدارة بيانات قاعدة

 هذه عادة من أن كما. توافرها معدل ارتفاع مع البيانات ثأحد توفر ألنها

 البيانات من املزيد تجمع كونها األخيرة بالسنوات املتعلقة األرقام تحديث الوكاالت

 منظمة في البينية للتجارة حصة آخر تشهد أن املرجح من فإنه وبالتالي،. املوثوقة

 التوقعات  تقرير من القادم راإلصدا في تحديثا% 20.6 البالغة اإلسالمي التعاون 

 .اإلسالمي التعاون  منظمة في االقتصادية

 منظمة دول  في البينية التجارة

 اإلسالمي التعاون 
بلغت حصة التجارة البينية من إجمالي  

التجارة في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 2015% عام 20.6

 حسب القطاع صادرات الخدمات5.2 :  الشكل
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.  2012% سنة 21.9إلى  2005% عام 28لهذه الدول من 

% من 50ومن ناحية أخرى، يمثل الوقود املعدني حوالي 

إجمالي صادرات منظمة التعاون اإلسالمي، لكن فقط حوالي 

% من إجمالي الوقود املعدني املصدر يصل للدول 7% إلى 3

األخرى في املنظمة. وتسبب تراجع أسعار النفط منذ أكثر من 

عام في تخفيض القيمة النقدية إلجمالي صادرات دول 

املنظمةإلى العالم، ولكنه أثر بشكل طفيف على حجم 

التجارة البينية في املنظمة.  ساهم هذا األمر إذن في الزيادة 

في حصة التجارة البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي.  لذلك 

ذي ينبغي مراعاة دور أسعار السلع بشكل جيد في الوقت ال

 يتم فيه تقييم آثار السياسات على التجارة البينية باملنظمة. 

الصادرات البينية ملنظمة التعاون من ناحية أخرى، سجلت 

، لكن هذا الرقم تراجع 2014مليار دوالر عام  375 اإلسالمي

مليار دوالر، ويبقى هذا املبلغ  339بحيث سجل  2015في عام 

، 2009دوالر املسجل عام  مليار  210كبيرا مقارنة مع نتيجة 

مليار  273والتي كانت قد سبقها انخفاضا كبيرا عن مستوى 

)الشكل  2005مليار دوالر فقط عام  132و  2008دوالر لعام 

، على اليمين(.  واستمرت حصة الصادرات البينية من 6.2

 2011إجمالي صادرات دول املنظمة في الزيادة منذ عام 

الواردات البينية .  وبلغت 2015% عام  21.2ووصلت إلى 

وانخفضت بشكل  2013مليار دوالر عام  402 للمنظمة

وتراجعت أكثر  ملبلغ  2014مليار دوالر عام  400طفيف إلى 

، على اليمين(.  ومن 6.2)الشكل  2015مليار دوالر عام  370

جديد، تفُضل هذه األرقام ما تم تسجيله في عز األزمة املالية 

 140بمعدل  2005يار دوالر، و سنة مل 224، 2009سنة 

مليار دوالر فقط.  لرتفعت حصة الواردات البينية ملنظمة 

% املسجلة عام 19.9التعاون اإلسالمي بشكل طفيف من 

. وعالوة على ذلك، ينبغي 2015% عام 20.2إلى  2014

اإلشارة إلى أن حصة الصادرات البينية ملنظمة التعاون 

ت البينية ألول مرة خالل الفترة اإلسالمي فاقت حصة الواردا

 قيد النظر. 

ولزيادة حصة التجارة البينية من مجموع تجارتها السلعية، ال 

ينبغي لدول منظمة التعاون اإلسالمي التركيز فقط على 

تفعيل نظام األفضليات التجارية ملنظمة التعاون اإلسالمي 

(TPS-OIC بمشاركة أوسع من الدول األعضاء، ولكن أيضا )

عزيز التنوع واملنافسة في املنتجات القابلة للتداول مع األخذ ت

بعين االعتبار االحتياجات والفوائد املتبادلة من التجارة. وكما 

تم التطرق إليه في في القسم السادس من هذا التقرير، يعد 

 التقدم املحرز على مستوى تفعيل النظام بطيئا إلى حد ما.

الدول العشر األولى في  )على اليسار( 7.2ويظهر الشكل 

، 2015املنظمة من حيث حجم صادراتها البينية.  في عام 

 (أمريكي مليار دوالر )الصادرات والواردات السلعية البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي : 6.2الشكل 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

سجلت الدول الخمس األولى في املنظمة من حيث الصادرات 

% من إجمالي الصادرات البينية في 59.5البينية ما يقارب 

املنظمة، في حين سجلت الدول العشر األكثر تصديرا نسبة 

ربية املتحدة املرتبة األولى %. واحتلت اإلمارات الع76.1

% من إجمالي 21.8مليار دوالر ونسبة  74برصيد بلغ 

الصادرات البينية  لدول املنظمة، وتلتها كل من اململكة 

مليار  43%( وتركيا )13.1مليار دوالر،  45العربية السعودية )

%( ثم ماليزيا 6.1مليار دوالر،  21%( وإندونيسيا)12.6دوالر، 

 %(. 5.9الر، مليار دو  20)

)على اليمين( الدول األولى في منظمة  7.2ويصف لنا الشكل 

التعاون اإلسالمي من حيث الواردات البينية. ففي عام 

، كانت إيران املستورد األول من دول املنظمة بحجم 2014

% في املجموع،  تلتها كل من 11.6مليار دوالر وحصة  43بلغ 

مليار دوالر وحصة  40اإلمارات العربية املتحدة بمقدار 

%.  7.2مليار دوالر وبحصة  26.5% و وباكستان بمعدل 10.8

% من 42.4وشكلت الدول الخمس األولى في  املنظمة حصة 

إجمالي الواردات البينية للمنظمة في الوقت الذي بلغت فيه 

 .2015عام % 65.5حصة الدول العشر األولى 

( العالمي FDI) ملباشرتدفقات االستثمار الجنبي ابلغ إجمالي 

 486، مما يمثل زيادة بأكثر من 2015تريليون دوالر عام  1.76

مليار دوالر.  واعتبارا  1.27مليار دوالر على قيمة العام املاض ي 

% من تدفقات االستثمار األجنبي 70.7، فإن 2006من عام 

مليار دوالر،  991املباشر العاملية، التي كانت آنذاك بقيمة 

صة للدول املتقدمة، في حين عادت البقية كانت مخص

، سجلت الدول النامية 2013لالقتصادات النامية.  و في عام 

% من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر العاملية، 57.8نسبة 

%، 67.9، تباطأت حصة الدول النامية لتسجل 2015وفي 

 بسبب االنتعاش االقتصادي في الدول املتقدمة. 

)على اليسار( مجموع تدفقات االستثمار  8.2ويوضح الشكل 

األجنبي املباشر إلى دول منظمة التعاون اإلسالمي باملقارنة مع 

الدول النامية غير األعضاء في املنظمة والدول املتقدمة.  

ويالحظ من هذا الشكل أنه خالل الفترة قيد النظر ظلت 

ا تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى دول املنظمة عموم

 الجنبي االستثمار تدفقات

 املباشر
 إجمالي من املنظمة دول  حصة تراجعت

 العاملية املباشر األجنبي االستثمار تدفقات

 أدنى وهو ،2015 عام% 6.6 نسبة إلى

 األخيرة السنوات في مسجل مستوى 

 (مليار دوالر أمريكي، 2015) الصادرات والواردات السلعية البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي  7.2:الشكل
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دون املتوقع.  وسجلت القيمة اإلجمالية لتدفقات االستثمار 

.  2006مليار دوالر عام  123األجنبي املباشر إلى دول املنظمة 

، ظلت 2015و 2011وبعد األزمة املالية العاملية، بين عامي 

، بلغ 2015مليار دوالر. وفي  142-116القيمة في حدود 

ي املباشر إلى دول إجمالي قيمة تدفقات االستثمار األجنب

مليار دوالر، مسجال بذلك انخفاضا ملدة أربع  116املنظمة 

مليار  142.8) 2011سنوات متتالية عن قيمته املسجلة عام 

دوالر(.  ومن جهة أخرى، سجلت حصة دول املنظمة من 

. 2012إجمالي التدفقات إلى الدول النامية تراجعا منذ عام 

ة في الدول النامية إلى وارتفعت حصة مجموعة دول املنظم

. واعتمادا على التوجه في تدفقات 2015% عام 18.3

االستثمار األجنبي املباشر إلى الدول املتقدمة والدول النامية 

غير األعضاء في املنظمة، أظهرت حصتها من تدفقات 

% بين 11% و 8االستثمار األجنبي املباشر العاملية تذبذبا بين 

، 2015% عام 6.6نها تراجعت إلى ، إال أ2014و 2001عامي 

 وهو أدنى مستوى تم تسجيله خالل السنوات األخيرة.

بلغت أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة على الصعيد 

.  في املقابل، استقبلت 2015تريليون دوالر عام  25العالمي 

% من 6.9دول منظمة التعاون اإلسالمي مجتمعة نسبة 

نبي املباشر العالمي، وهو رقم يمثل رصيد االستثمار األج

نقطة مئوية مقارنة مع القيمة املسجلة  2.5تحسنا بنسبة 

، على اليمين(.  وعالوة على ذلك، فإن 8.2)الشكل  2006عام 

الجزء األكبر من رصيد االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى 

الدول النامية يعود للدول النامية غير األعضاء في املنظمة، 

% من رصيد االستثمار 22.2والتي سجلت مجتمعة حصة 

.  وبشكل عام، 2015األجنبي املباشر العالمي الوارد عام 

% إلى 20.3ارتفعت حصة الدول النامية في العالم من 

، في مقابل ذلك سجلت 2015و  2006% بين عامي 29.1

 الدول املتقدمة انخفاضا في حصتها. 

االقتصاد الكلي الرئيسية كما هو الحال في باقي مجموعات 

ملجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، أظهرت تدفقات 

االستثمار األجنبي املباشر إلى هذه الدول أيضا مستوى عال 

من التركيز، بحيث يتوجه الجزء األكبر منها إلى عدد قليل من 

هذه الدول.  و شكلت الدول الخمس األولى األكثر استقطابا 

جنبي املباشر الوافد مجتمعة نسبة لتدفقات االستثمار األ 

% من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى دول 53.4

% 73.2املنظمة، في حين سجلت الدول العشر األولى نسبة 

، كانت تركيا في 2015، على اليسار(. وفي عام 9.2)الشكل 

الريادة من حيث تدفقات االستثمار األجنبي املباشر بحيث 

% من إجمالي 14.1مليار دوالر، وحصة  16.5سجلت معدل 

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى دول منظمة التعاون 

مليار دوالر،  15.5اإلسالمي.  وتلت تركيا كل من إندونيسيا )

%( واإلمارات العربية 9.5مليار،  11.1%( وماليزيا )13.3

%( ثم اململكة العربية 9.4مليار دوالر،  11املتحدة )

 %(.6.9مليار،  8.1سعودية )ال

 (مليار دوالر)جنبي املباشر الواردة االستثمار األ  (على اليمين)وأرصدة  (على اليسار)تدفقات :   8.2الشكل
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

ونفس الش يء تمت مالحظته أيضا على مستوى رصيد 

االستثمار األجنبي املباشر الداخل، بحيث استقطبت الدول  

% من إجمالي أرصدة االستثمار األجنبي 46.8الخمس األولى 

املباشر الداخل ملنظمة التعاون اإلسالمي في حين استقطبت 

 224.8%. ومرة أخرى وبمبلغ 69.4الدول العشر األولى نسبة 

مليار دوالر من أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الداخل 

% من مجموع منظمة التعاون اإلسالمي( احتلت 12.6)

إندونيسيا املرتبة األولى على قائمة دول منظمة التعاون 

اإلسالمي ذات أكبر أرصدة االستثمار األجنبي املباشر عام 

ا كل من اململكة العربية .  وأعقب أندونيسي2015

مليار  145%( وتركيا )12.5مليار دوالر،  224) السعودية 

%( ثم 6.7مليار دوالر،  119%( وكازخستان  )8.2دوالر، 

 %(.6.6مليار دوالر،  117ماليزيا )

وعموما، تشير هذه الحالة إلى أن أغلبية دول منظمة 

التعاون اإلسالمي ما زالت غير قادرة على وضع أطر 

اقتصادية مواتية وتزويد األعمال التجارية األجنبية ببنية 

تحتية تنظيمية ومادية مالئمة لجذب املزيد من تدفقات 

االستثمار األجنبي املباشر.  ونتيجة لذلك، فإنه يتعين على 

دول املنظمة بشكل عام اتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز بيئة 

من األعمال حتى تصير مالئمة أكثر وتجذب املزيد 

االستثمارات األجنبية. ولتحقيق هذا الهدف، البد من 

القيام بإصالحات لتحسين مناخ األعمال وتقديم حوافز 

استثمارية وفقا الحتياجات كل من املستثمرين املحليين و 

األجانب،  وهذا األمر بدوره يتطلب توفر بنية تحتية مالئمة 

عزيز قدراتها باإلضافة إلى  االستثمار في التقنيات الحديثة لت

اإلنتاجية، الش يء الذي ما يزال يشكل تحديا كبيرا أمام 

 العديد من هذه الدول.

تحيل تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي املباشر البينية في 

منظمة التعاون اإلسالمي )أي األرصدة الواردة( على 

االستثمارات املوجهة من دولة عضو في منظمة التعاون 

واحد إلى دولة أخرى من الدول األعضاء اإلسالمي كمصدر 

االستثمار األجنبي  (على اليمين)وأرصدة  (على اليسار)ى األكثر استقطابا لتدفقات الدول العشر األول:   9.2الشكل 

 (مليار دوالر، 2015) املباشر الواردة
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باعتبارها الدولة املضيفة. كما هو الحال في األبعاد األخرى 

للتكامل االقتصادي بين دول منظمة التعاون اإلسالمي )مثل 

التجارة والسياحة البينية في املنظمة(، يمكن التجاهات 

االستثمار األجنبي املباشر البيني في دول املنظمة أن يكون 

ؤشرا جيدا لتقييم مستوى التكامل االقتصادي بين الدول م

األعضاء.  وتعد زيادة حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 

البينية مؤشرا على وجود عالقات اقتصادية قوية بين دول 

منظمة التعاون اإلسالمي. وباملثل، تدل الزيادة في حجم 

منظمة التعاون أرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة في 

اإلسالمي على وجود تحسن على مستوى التعاون االقتصادي 

البيني في دول املنظمة بفضل االستثمار األجنبي املباشر  

 القادم من دول املنظمة. 

االتجاهات على مستوى تدفقات   10.2ويعرض الشكل 

وأرصدة االستثمار األجنبي املباشر الواردة في منظمة التعاون 

، فحسب الشكل يتبين أن 2014و  2001بين عامي اإلسالمي 

كال من األرصدة والتدفقات اتبعت نمطا مستقرا بين العامين 

فقط بدأت كل من التدفقات  2004املذكورين. وبعد عام 

األرصدة الواردة بتسجيل اتجاهات تصاعدية إلى حدود األزمة 

 االقتصادية العاملية.  وقد بلغت أرصدة  االستثمار األجنبي

اإلسالمي ذروة قيمتها التعاون املباشر الواردة داخل منظمة 

مليار دوالر. وبحلول عام  137.2بتسجيلها ملعدل  2010عام 

مليار دوالر. وبلغت  84.1، تراجعت القيمة لتصبح 2014

تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الواردة البينية ذروتها عام 

هذه القيمة نسبيا  مليار دوالر. تراجعت 33.4مسجلة  2008

. 2014مليار دوالر عام  8.7إلى  2013مليار دوالر لعام  8.8من 

، سجلت تدفقات وأرصدة االستثمار 2014واعتبارا من عام 

األجنبي املباشر الواردة فيما بين دول منظمة التعاون 

 2008اإلسالمي قيمة تقل عن قيمة ذروتها املسجلة عامي 

 على التوالي.  2010و

 

أرقام تدفقات وأرصدة االستثمار األجنبي املباشر  سجلت

البيني في منظمة التعاون اإلسالمي الواردة تحسنا خالل 

على الرغم من  2012و 2001الفترة املمتدة بين عامي 

التأرجح بين حاالت االزدهار والكساد. وهذا  األأمر يعكس 

مدىتحسن مستوى التكامل االقتصادي بين دول منظمة 

إلسالمي. ومع ذلك، فإنه من اإلنصاف القول بأن التعاون ا

هذه األرقام تبقى بعيدة عن إمكانيات هذه الدول. فاألرقام 

 املباشر الجنبي االستثمار تدفقات

 التعاون  منظمة في الواردة البينية

 اإلسالمي
 منظمة في البيني االستثمار تدفقات

 عام منذ تراجع في اإلسالمي التعاون 

2012 . 

 االستثمار األجنبي املباشر  )يمين(وأرصدة   )يسار(الدول العشر األولى في املنظمة من حيث تدفقات :  11.2الشكل

 2014-2010، (مليار دوالر)البيني الواردة 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

املتعلقة بهذه التدفقات واألرصدة سجلت قيما أدنى من 

القيم التي سجلتها في فترة الذروة. لذلك، هناك حاجة إلى 

مزيد من التدخالت السياسية للتقليص من املعوقات التي 

ف في وجه االستثمار البيني، والتي ال ينبغي أن تقتصر تق

فقط على حرية حركة رأس املال عبر حدود الدول األعضاء 

في املنظمة، ولكن أيضا معالجة نظم التأشيرة التقييدية التي  

تفرضها الدول األعضاء على املواطنين من مختلف دول 

ما املنظمة األخرى، هذا ألن املستثمرين األجانب عادة 

يبحثون عن توفر حركية سهلة لرأس املال البشري عبر 

الحدود )أي رفع القيود على نقل اليد العاملة أو محدوديتها( 

. ومن املهم بالنسبة للدول األعضاء في املنظمة األخذ أن 

تكون على وعي بتوفر إمكانيات كبيرة في مجال تدفقات 

عاون اإلسالمي، االستثمار األجنبي املباشر البيني في منظمة الت

والتي من شأنها الدفع بعجلة النمو االقتصادي وتحفيز 

التنمية في دول املنظمة. ومع ذلك، تبقى العوائق القائمة في 

دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تقف في وجه املستثمرين 

من حيث الجودة املؤسسية ونظم التأشيرة والقيود 

أسمالية وغيرها من املفروضة على األرباح والتحويالت الر 

العوائق من العوامل التي تحد من مستوى التعاون 

 االقتصادي بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

الدول  11.2وعلى مستوى البلد الواحد، ويعرض الشكل 

العشر األولى في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث تدفقات 

بيني الواردة إلى دول وأرصدة االستثمار األجنبي املباشر  ال

.  وكانت كل من اإلمارات 2014و  2010املنظمة خالل فترة 

العربية املتحدة ونيجيريا على رأس قائمة دول املنظمة من 

حيث كمية تدفقات االستثمار األجنبي املباشر البيني 

 17.9التراكمية.  ولوحدها جذبت اإلمارات العربية املتحدة 

و  2010األجنبي املباشر بين عامي  مليار دوالر من االستثمار 

من دول املنظمة األخرى. ومن حيث أرصدة االستثمار  2014

األجنبي املباشر البيني في املنظمة الواردة، تصدرت اململكة 

 53.2العربية السعودية القائمة بحيث بلغت هذه األرصدة 

 18.4مليار دوالر في نفس الفترة، وتلتها تركيا بمبلغ يقدر ب 

ر دوالر. ويمكن االعتماد على أرقام  التدفقات واألرصدة مليا

البينية الخارجة في املنظمة لتتبع االتجاهات في الدول 

الرئيسية في االستثمار البيني في املنظمة. وحسب الشكل 

، كانت كل من اململكة العربية السعودية ولبنان 13.2

البلدين الرائدين من حيث حجم استثماراتهما في دول 

، فقد استثمر كال 2014و  2010نظمة األخرى بين عامي امل

مليار دوالر في دول املنظمة  14البلدين بشكل منفرد أكثر من 

.  وفي 2014و 2010األخرى خالل الفترة املمتدة بين عامي 

نفس الفترة، تم تصنيف اإلمارات العربية املتحدة والكويت 

ل النظمة ذات واململكة العربية السعودية على رأس قائمة دو 

أعلى قيمة من أرصدة االستثمار األجنبي املباشر في دول 

املنظمة األخرى.  فقد تجاوز إجمالي أرصدة االستثمار األجنبي 

املباشر الخارجة القائمة في دول املنظمة بالنسبة لإلمارات 

 80العربية املتحدة والكويت واململكة العربية السعودية  

 رة.مليار دوالر في هذه الفت

وتوفر األرقام املتعلقة باالستثمار األجنبي املباشر البيني في 

االستثمار األجنبي املباشر  )يمين(وأرصدة   )يسار(األولى في املنظمة من حيث تدفقات الدول العشر :  12.2الشكل

 2014-2010، )مليار دوالر(البيني الخارجة 
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منظمة التعاون اإلسالمي بعض القرائن عن عدم املساواة في 

توزيع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر البيني في دول 

املنظمة، بحيث استفادت مجموعة قليلة من دول املنظمة 

ثمار األجنبي املباشر أكثر نسبيا من الدول األخرى من االست

البيني في املنظمة. فعلى سبيل املثال، مثل حجم تدفقات 

االستثمار األجنبي املباشر البيني التي سجلتها الدول األربع 

األولى في املنظمة )اإلمارات العربية املتحدة ونيجيريا وتركيا 

% من إجمالي 60.6نسبة  2014و  2010ومصر( بين عامي 

األجنبي املباشر البيني الواردة في املنظمة  تدفقات االستثمار 

املسجلة خالل نفس الفترة.  كما تجاوزت حصة الدول 

العشر األولى في املنظمة من حيث إجمالي تدفقات 

%.  90االستثمارات األجنبية املباشرة البينية الواردة نسبة 

وبالتالي فإن االتجاهات اإليجابية التي تعكسها األرقام 

الستثمارات األجنبية املباشرة البينية في املنظمة لم املتعلقة با

تكن نابعة باألساس من التحسن العام في التعاون البيني في 

املنظمة، وإنما  هي ناتجة عن زيادة مستوى التكامل 

 االقتصادي بين بعض من دول املنظمة. 

وتشير هذه األرقام إلى أن دول منظمة التعاون اإلسالمي لم 

ستوى املرغوب فيه من حيث تدفقات تحقق بعد امل

االستثمار األجنبي املباشر البيني في دول املنظمة.  فاملستويات 

الحالية التي تعكسها األرقام املتعلقة باالستثمار األجنبي 

املباشر البيني ملا تزال بعيدة بكثير عن اإلمكانيات املتوفرة 

يتوقف تحقيق  (. 2013، األونكتاد، 2014c)سيسرك، 

نجاح في إبراز إمكانيات االستثمار األجنبي املباشر البيني في ال

منظمة التعاون اإلسالمي بشكل كبير على إرادة واضعي 

السياسات في هذه الدول في اعتماد بعض التدابير 

السياساتية امللموسة للتقليص من حجم الحواجز التي تعيق 

ة التجارة واالستثمار  وإلغاء / تسهيل نظم منح التأشير 

وتسهيل التحويالت الرأسمالية بين الدول األعضاء في 

 املنظمة. 

يمكن لكل نظام مالي سليم أن يمهد الطريق لتحقيق تنمية 

اقتصادية سريعة من خالل، ضمن مجموعة أخرى من 

األمور، تخصيص املدخرات املحلية بشكل فعال في األنشطة 

صيبا كبيرا االقتصادية املنتجة.  وقد نال هذا الدور بالفعل ن

من االهتمام في األدبيات الحديثة عن النمو االقتصادي، وفي 

العقد األخير حصل إجماع قوي على أن الوسطاء املاليين 

الذين يعملون بشكل جيد لهم تأثير كبير على النمو 

 (. Levine, 2004االقتصادي )

  املالي القطاع
 منظمة دول  في املالي التعميق درجة ظلت

 .مرضية غير اإلسالمي التعاون 

 تنمية القطاع املالي: 13.2 الشكل
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

التعميق ومن املؤشرات الشائع استخدامها لتحديد درجة 

النقود بمعناها الواسع في الناتج املحلي  هي نسبة املالي

اإلجمالي.  ويرتبط املعدل األعلى بصفة عامة بسيولة مالية 

)على  13.2وعمق مالي كبيرين.  وكما هو مبين في الشكل 

اليسار(، فقد سجل متوسط حجم النقود بمعناها الواسع 

في الناتج املحلي اإلجمالي لدول منظمة التعاون اإلسالمي 

% في الدول 139مقارنة بما يقارب  2015% عام 62.3نسبة 

% في املتوسط 116.2النامية غير األعضاء في املنظمة، و 

العالمي.  وعلى ما يبدو، فإن القطاع املالي في الدول األعضاء 

ما يزال متخلفا في مجال توفير السيولة الكافية وفرص 

أفضل لالستثمار في االقتصاد بتكلفة أقل.  ويتجلى هذا 

الوضع بشكل جزئي في انخفاض مستويات االئتمان التي 

يقدمها القطاع املالي كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي. 

، قدم القطاع املالي دينا لالقتصاد املحلي 2015ففي عام 

% من الناتج املحلي اإلجمالي في دول منظمة 59.7متوسطه 

دول النامية غير التعاون اإلسالمي، بينما بلغ هذا الرقم في ال

، على اليمين(.  13.2% )الشكل 137.6األعضاء في املنظمة  

أما الدين الداخلي املقدم من القطاع املالي في الدول 

املتقدمة فقد بلغ في املتوسط ضعفي حجم الناتج املحلي 

%(، أكثر من املتوسط العالمي 205) 2015اإلجمالي عام 

170.9.% 

بشكل كبير بين دول منظمة  لياإلنماء املاوتتفاوت درجة 

التعاون اإلسالمي.  ففي الوقت الذي تتوفر فيه بعض الدول 

األعضاء على أنظمة مالية نسبيا أكثر تقدما بما في ذلك 

الخدمات املصرفية والتأمينات وغيرها من املؤسسات املالية 

إضافة إلى نظم رقابية وإشرافية مالية فعالة، تعرف الكثير 

رى تأخرا في مراحل تطورها املالي،  وهذا من الدول األخ

بدوره يوفر مجاال كبيرا لتحسين النظم املالية في دول منظمة 

 التعاون اإلسالمي. 

أخذا بعين االعتبار الطرح املقبول على نطاق واسع والقائل 

بأن التعميق املالي يمنح فوائد هامة الستقرار االقتصاد، ولو 

منظمة التعاون اإلسالمي   بتحفظ، يبدو أن العديد من دول 

ال تنعم بهذه الفوائد.  مع ذلك، هناك بعض الدول التي 

يمكن استثناؤها من هذا الحرمان مثل لبنان وليبيا وماليزيا 

واألردن حيث يفوق العمق املالي متوسط مستوى البلدان 

املتقدمة، قياسا بحجم النقود بمعناها الواسع حسب الناتج 

لبنان على سبيل املثال، بلغ إجمالي حجم املحلي اإلجمالي. في 

النقود بمعناها الواسع الذي يشمل من بين أمور أخرى 

جميع النقود بمعناها الضيق والودائع، أكثر من ضعف 

%(، كما هو موضح في 262.1حجم الناتج املحلي اإلجمالي )

.  وباملثل، طابق حجم السيولة في االقتصاد في 14.2الشكل 

الناتج املحلي اإلجمالي.  أما في ماليزيا  % من185.3ليبيا 

 (2015)تنمية القطاع املالي   14.2 :الشكل
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واألردن واملغرب والكويت فقد بلغ الحجم النسبي لعرض 

% من الناتج املحلي 100النقد بمعناه الواسع إلى أكثر من 

 اإلجمالي. 

وحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فإن التعميق 

أن يعزز  املالي، من خالل زيادة حجم املعامالت املالية، يمكن

من قدرة النظام املالي في بلد ما على التدخل في تدفقات 

رؤوس األموال دون حصول تقلبات كبيرة في أسعار األصول 

(. ومعلوم أن  2011وأسعار الصرف )صندوق النقد الدولي، 

األسواق املالية األكثر عمقا قادرة على خلق مصادر بديلة 

ات التوتر الدولي، للتمويل في السوق املالي املحلي في فتر 

واضعة الحد لآلثار السلبية غير املباشرة، كما اتضح في األزمة 

 15.2املالية العاملية األخيرة.  وفي هذا الصدد، فإن الشكل 

يدعم هذا الطرح بالنسبة لدول منظمة التعاون اإلسالمي، و 

ذلك بوصف قوة العالقة بين النقود بمعناها الواسع وتوافر 

 . 2015الدين سنة 

ومع ذلك، تشير األدلة إلى أن األسواق املالية األكثر عمقا 

يمكنها أيضا استقطاب تدفقات رأس املال املتقلبة، ما يزيد 

من تعقيد عملية تدبير االقتصاد الكلي في اقتصاد البالد.  

باإلضافة إلى ذلك، يمكن للتعميق املالي أن يحدث بسرعة 

ئتمان وكساد كنتيجة كبيرة جدا، مما يؤدي إلى ازدهار اال 

لذلك. وعلى املستوى املنهجي، إذا ما تم تدبير كل هذه 

العوامل على الوجه السليم، فإنه يمكن التخفيف من شدة 

الحاجة إلى تكديس األصول األجنبية، وعلى املستوى العالمي، 

 (.2011و آخرون،  Maziadتعزيز التكيف العالمي )

ظمة التعاون إجمالي الدين الخارجي لدول منأظهر 

توجها تصاعديا خالل الفترة قيد النظر. ففي عام  اإلسالمي

، ارتفع إجمالي الديون الخارجية لدول  املنظمة بأكثر 2014

 1.52مليار دوالر عن قيمة العام الذي سبقه وسجل  100من 

دولة عضوا في  20تريليون دوالر. ومن ناحية أخرى، ما تزال 

قيرة املثقلة بالديون من املنظمة مصنفة ضمن الدول الف

قبل البنك الدولي. وتماشيا مع الديون املتزايدة من حيث 

)على اليسار( أن كال  16.2القيمة املطلقة، يوضح الشكل 

من الحجم النسبي للدين في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

بالنسبة لناتجها املحلي اإلجمالي وحصتها من إجمالي الدين في 

.  وفي هذا الصدد، 2011تزايد منذ عام الدول النامية في 

ارتفع متوسط الديون لدول املنظمة املثقلة بالنسبة للدخل 

% 22إلى  2011% املسجلة عام 18.7القومي اإلجمالي من 

.  وخالل الفترة نفسها، سجل إجمالي حجم الدين 2014عام 

 رجيالخا الدين
 حصة تراجعت املطردة، الزيادة عقب

 عام طفيف بشكل األجل قصيرة الديون 

2014. 

 )على اليمين(وهيكله الزمني  ) على اليسار(الدين الخارجي :  16.2الشكل
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

الخارجي لدول املنظمة كنسبة مئوية من إجمالي ديون 

 %. 28.2% إلى 28.8تراجعا طفيفا من البلدان النامية 

بالنظر إلى الهيكل الزمني للديون الخارجية لدول منظمة 

التعاون اإلسالمي نجد أن أن الديون طويلة األجل مستمرة 

في حيازة الجزء األكبر من مجموع الديون الخارجية 

.  ومع ذلك، فإن 2014% عام 74.5للمنظمة، وذلك بنسبة 

جل شهدت تزايدا مستمرا طوال حصة الديون قصيرة األ 

% 23.2، بحيث بلغت 2013و 2009الفترة املمتدة بين عامي 

، 16.2)الشكل  2009% فقط في 16.5مقارنة مع  2013عام 

، تراجعت هذه الحصة بشكل طفيف 2014على اليمين(. وفي 

 %.23.2إلى 

و بخصوص رصيد الديون من حيث القيمة املطلقة، كانت 

ر مديونية في منظمة التعاون اإلسالمي عام تركيا البلد األكث

، على اليسار(،  بحيث بلغت مديونيتها 17.2)الشكل  2014

% من إجمالي 26.9مليار دوالر وهذا الرقم يشكل نسبة  408

الديون الخارجية ملنظمة التعاون اإلسالمي. وأعقب تركيا كل 

من إندونيسيا وماليزيا وكازخستان وباكستان التي تراوحت 

مليار دوالر.  62و  293تويات ديونها الخارجية بين مس

% من 60وسجلت ثالث دول من املنظمة لوحدها ما يقارب 

إجمالي الديون الخارجية ملنظمة التعاون اإلسالمي، بينما 

% منها.  و مع ذلك، و 86.1سجلت الدول العشر األولى نسبة 

 نظرا لحجم الناتج االقتصادي للبلد، فإنه قد يكون ضربا

من التضليل النظر للحجم املطلق لرصيد الديون.  وفي هذا 

الصدد، تعتبر نسبة الديون إلى إجمالي الدخل القومي وسيلة 

لتوفير صورة أكثر دقة عن مديونية البالد، ما يسمح 

بتكييفها مع حجم الدخل القومي اإلجمالي.  ومن حيث 

، الحجم النسبي للديون الخارجية من إجمالي الدخل القومي

كانت جمهورية قرغيزستان البلد األكثر مديونية في منظمة 

% إلى الدخل 101.1بنسبة  2013التعاون اإلسالمي عام 

، على اليمين(،  تلتها كل من 17.2القومي اإلجمالي )الشكل 

كازاخستان وموريتانيا وغيانا واألردن بنسب متفاوتة تتراوح 

 %.68.5% و 83.3بين 

وسيلة مهمة لحماية االقتصاد  طياتاالحتياعادة ما تعتبر 

من الصدمات الخارجية الفجائية.  ازداد إجمالي 

 9من  –بما في ذلك الذهب  –االحتياطيات النقدية العاملية 

، 2014تريليون دوالر في  12.5إلى  2009تريليون دوالر عام 

تريليون دوالر  10.6لكنه سرعان ما يعود للتراجع ملعدل 

تريليون دوالر من هذا املبلغ للدول  3.7. و تعود 2015عامك 

 االحتياطات
 أخذ املستمرة، الزيادة من أعوام عدة بعد

 التعاون  منظمة دول  احتياطيات إجمالي

 . 2014 في التراجع في اإلسالمي

 )يمين(من الدخل القومي اإلجمالي   %والديون   )يسار(العشر األكثر مديونية في املنظمة  الدول   17.2:الشكل
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تريليون دوالر املتبقية للدول  6.9املتقدمة في حين تعود 

(.  وارتفع إجمالي احتياطيات دول 18.2النامية )الشكل 

تريليون دوالر املسجلة في  1.3منظمة التعاون اإلسالمي من 

،  لكنه أخذ في التراجع 2013تريليون عام  1.9إلى  2009

تريليون دوالر  1.5ترة العامين املاضيين وسجل معدل طوال ف

. وتبعا لذلك، تراجعت حصة هذه الدول من 2015عام 

% املسجلة 23.6إجمالي احتياطات الدول النامية من نسبة 

، 2015. واعتبارا من 2015% عام 21.7إلى  2013عام 

تطابقت حصة الدول النامية من مجموع االحتياطي العالمي 

%(.  وعلى الرغم من أنه يمكن تفسير 65لثلثين )مع حوالي ا

الجزء األكبر من هذا األمر بتزايد التدفقات التجارية من 

بعض االقتصادات الناشئة مثل الصين وغيرها من الدول 

الصناعية الجديدة في آسيا، وكذلك الدول املصدرة للنفط 

في الشرق األوسط، إضافة إلى الفوائض الناتجة عن هذه 

، لعبت جهود اإلصالح املالي في بعض البلدان النامية التجارة

أيضا  )خاصة تلك التي تعاني من عجز مزمن في الحساب 

الجاري( دورا في تحسين وضعية احتياطياتها.  و يبدو أن 

تحرير حساب رأس املال في بعض الدول النامية قد أسفر 

عن الحاجة إلى تكديس االحتياطات كضمان ضد التقلبات 

ية بما في ذلك التوقف املفاجئ لتدفق رأس املال أو املال

 انتكاسته. 

الدول العشر األولى في  19.2ومن جهة أخرى، يظهر الشكل 

منظمة التعاون اإلسالمي حسب حجم االحتياطات ألشهر من 

.  فقد تصدرت اململكة 2015-2014الصادرات في فترة 

دل العربية السعودية قائمة هذه الدول مع احتياطي يعا

شهرا من الصادرات، في حين تلتها كل من  الجزائر  29.2

شهرا من  28.2بفارق ضئيل من االحتياطيات يعادل 

الصادرات. باإلضافة إلى لبنان وأفغانستان، فقط في أربع من 

أشهر  من  10دول املنظمة، تعادل االحتياطيات أكثر من 

 صادراتها.

ا مهما من مصدر  املساعدة اإلنمائية الرسميةما زالت 

مصادر التمويل للعديد من الدول النامية، بما في ذلك دول 

 الرسمية اإلنمائية املساعدة

 والتحويالت
 التعاون  منظمة من دول  عشرة استقبلت

 تدفقات إجمالي من% 59.4 اإلسالمي

 املنظمة لدول  الرسمية يةاإلنمائ املساعدة

 . 2014 عام

مليار دوالر )االحتياطات، بما في ذلك الذهب :  18.2الشكل

 (أمريكي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي  :املصدر  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

1

2

3

4

5

6

7
 تريليون دوالر

 الدول املتقدمة دول املنظمة

 (من النامية)% املنظمة  الدول النامية غير األعضاء

 (من العالم)% املنظمة 

الدول العشر األولى في املنظمة حسب :  19.2الشكل

 إجمالي احتياطات الصادرات باألشهر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي  :املصدر 

6.2 

6.2 

6.4 

6.7 

6.9 

7.7 

10.3 

14.0 

28.2 

29.2 

0 10 20 30

 (2015)قطر 

 (2015)املغرب 

 (2015)بروناي 

 (2015)بنغالديش 

 (2015)ألبانيا 

 (2015)األردن 

 (2015)أفغانستان 

 (2015)لبنان 

 (2015)الجزائر 

 …اململكة العربية السعودية  

 إجمالي احتياطات الواردات باألشهر



 
 

 

 52الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

، بلغ صافي 2014منظمة التعاون اإلسالمي.  ففي عام 

تدفقات املساعدات اإلنمائية الرسمية من جميع الجهات 

 88.9مليار دوالر  مقارنة مع  100.8املانحة للدول النامية 

اليسار(.  منذ عام ، على 18.2)الشكل  2009مليار دوالر عام 

، أظهرت تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية لدول 2010

، شكلت دول 2014املنظمة اتجاها تصاعديا.  واعتبارا من 

% من إجمالي تدفقات 53.3منظمة التعاون اإلسالمي نسبة 

 53.8املساعدة اإلنمائية الرسمية إلى الدول النامية بمبلغ 

جلت طوال الفترة الزمنية قيد مليار دوالر، وهي أعلى نسبة س

 النظر. 

وإذا ما اعتبرنا حجم تمركز تدفقات املساعدة اإلنمائية 

الرسمية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، نجد خصائص 

مماثلة.  ففي العام ذاته أيضا نالت الدول األعضاء الخمس 

% من إجمالي تدفقات املساعدة اإلنمائية 36.5األولى نسبة 

منظمة التعاون اإلسالمي، بينما نالت الدول الرسمية لدول 

، على 20.2% منها )الشكل 59.4األعضاء العشر األولى 

اليمين(. واحتلت أفغانستان املرتبة األولى مع إجمالي تدفقات 

% من مجموع املنظمة،  وتلتها 9مليار دوالر وبنسبة   4.8بلغ 

ليار م 3.6%( وباكستان )7.8مليار دوالر،  4.2كل من سوريا )

 3.4%( ثم تركيا )6.6مليار دوالر،  3.5%( ومصر )6.7دوالر، 

 %(. 6.4ملياردوالر، 

أن تدفقات  21.2ومن جهة أخرى، يبرز لنا الشكل 

مليار  110الشخصية لدول املنظمة ارتفعت من  التحويالت

، 2014مليار دوالر عام  133إلى  2011دوالر املسجلة عام 

مليار عام  66.4ل قيمة ولكنها انخفضت بشكل حاد لتسج

-2008. وبسبب آثار األزمة املالية واالقتصادية لفترة 2015

على اقتصادات الدول املتقدمة في املقام األول، شهد  2009

عدد كبير من العمال املهاجرين من الدول النامية انخفاضا 

في دخلهم والذي يعد مصدرا رئيسيا للتحويالت إلى بلدانهم 

أدى إلى انخفاض في تدفقات التحويالت  األصلية.  وهذا ما

إلى دول املنظمة وكذلك الدول النامية غير األعضاء في 

املنظمة. ومن ناحية أخرى، تحسنت نسبيا تدفقات 

التحويالت إلى الدول النامية غير األعضاء في املنظمة خالل 

مليار دوالر املسجلة  260الفترة املدروسة بحيث ارتفعت من 

 .2013مليار دوالر سنة  270إلى  2011عام 

وعلى مستوى البلد الواحد، لوحظ على أن جزءا مهما من 

تدفقات التحويالت الداخلة إلى دول منظمة التعاون 

اإلسالمي متمركزة في عدد قليل من الدول األعضاء فقط 

.  وعلى قائمة الدول األكثر استقباال 2015-2014خالل فترة 

عاون اإلسالمي، احتلت للتحويالت في منطقة منظمة الت

مليار دوالر من تدفقات  20.8نيجيريا املرتبة األولى بمعدل 

، على اليمين(. وتلتها كل من مصر 21.2التحويالت )الشكل 

مليار دوالر( وبنغالديش  19.3مليار دوالر( وباكستان ) 19.6)

 ملياردوالر(.  8.6مليار دوالر( ثم إندونيسيا ) 15.4)

  املساعدة اإلنمائية الرسمية، مليار دوالر أمريكي : 20.2 الشكل
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 التحويالت الشخصية، مليار دوالر أمريكي:  21.2الشكل
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   الجزء الثاني

PART IIترجمة اإلمكانيات إلى آثار ملموسة في دول منظمة التعاون اإلسالمي : 

 ملموسة آثارإلى  اإلمكانياتترجمة 

 في دول منظمة التعاون اإلسالمي 
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 الكبيرة السوق  إمكانيات .6
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 الجزء الثاني

هذا الجزء الخاص من تقرير "التوقعات االقتصادية في منظمة التعاون اإلسالمي  يقدم

"  ملحة شاملة عن إمكانيات الدول األعضاء في املنظمة ذات التأثير االقتصادي 2016

تحت موضوع "ترجمة اإلمكانيات إلى آثار ملموسة". ويشير التقرير إلى أن التنمية 

رد مسألة تحديد للموارد اإلنتاجية واإلمكانيات االقتصادية في دول املنظمة هي مج

ومن ثم تطوير آليات وأدوات مالئمة الستخدامها بفعالية في تحسين األنشطة 

  االقتصادية من أجل الرفاهية.

وفي هذا السياق، يحدد القسم الثالث بعض املجاالت ذات اإلمكانيات التي تتمتع بها 

العالم، والتي قد يؤدي استخدامها الفعال إلى دول املنظمة نسبيا باملقارنة مع بقية 

ارتفاع معدالت النمو االقتصادي. كما يستعرض هذا القسم نقاط قوة إمكانيات دول 

املنظمة من حيث النمو والتنمية تحت خمس فئات هي: رأس املال البشري واملوارد 

ادية. ويركز الطبيعية ورأس املال املعرفي ورأس املال االجتماعي والجغرافيا االقتص

القسم الرابع على التركيبة السكانية الديناميكية لدول املنظمة باعتبارها قوة محتملة 

ويناقش العديد من القضايا املتصلة بتعزيز القدرة اإلنتاجية للشباب. ويناقش القسم 

الخامس دور املوارد الطبيعية الغنية كعامل محتمل في تعزيز النمو والتنمية. ويؤكد 

لسادس على أهمية االستفادة من إمكانيات السوق الكبيرة في دول املنظمة. القسم ا

وأخيرا. يقدم القسم السابع بعض التوصيات بشأن كيفية الكشف عن اإلمكانيات 

 .لتحسين األداء االقتصادي في دول املنظمة

 



 اإلسالمي التعاون  منظمة دول  في ملموسة آثار إلى تاإلمكانيا ترجمة :الثاني الجزء

 االقتصادي األثر ذات اإلسالمي التعاون  منظمة دول  إمكانيات استكشاف .3
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 الثالث القسم 

استكشاف إمكانيات  

 لتعاون منظمة ا دول 

األثر  ذاتاإلسالمي 

 االقتصادي

 اف إمكانيات دول منظمة التعاون اإلسالمي ذات الثر االقتصادي

مستويات الدخل واإلنتاجية في مختلف الدول. وكما هو مبين في الجزء األول من هذا  بينكبيرة  تباينات في الوقت الحاضر، هناك

اإلسالمي وراء املتوسط العالمي في العديد من املؤشرات وبالتالي هي ليست منتجة  التقرير، تتخلف الدول األعضاء في منظمة التعاون 

% من سكان 23بما فيه الكفاية المتالك حصة نسبية من الرخاء العالمي. وعلى الرغم من حقيقة أن دول املنظمة تمثل أكثر من 

األسعار الحالية. وهناك عوامل وافرة لشرح سوء بياسها % من إجمالي اإلنتاج العالمي عند ق8.6العالم، فإنها يمكن أن تمثل فقط 

النمو  من تعزيز  هايمكن مااملوارد الحيوية  هذه الدول من تمتلك ومع هذا،األداء االقتصادي النسبي في العديد من دول املنظمة. 

 .والتنمية إذا ما استخدمت بشكل صحيح

فاض األداء االقتصادي وشرح اختالفات النمو بين الدول. فمن منظور انخبالهدف من هذا القسم ليس تحديد املشاكل املرتبطة و 

منظمة التعاون اإلسالمي. وفي في مختلف، يهدف إلى تحديد املوارد املتاحة التي يمكن أن تؤثر على مسار التنمية في الدول األعضاء 

حديدها في األدبيات لشرح النمو على املدى العوامل املحتملة التي تم ت حول ملحة قصيرة  بعرضهذا السياق، يبدأ هذا القسم 

الطويل. ومن ثم يستكشف نقاط قوة اإلمكانيات الرئيسية في دول املنظمة لتعزيز النمو والتنمية تحت خمس فئات. وعلى أساس 

في الدول األعضاء في مناقشة مفصلة لهذه املوارد املحتملة لنمو وتنمية أقوى  املواليةالتحليل الوارد في هذا القسم، ستوفر األقسام 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

ؤديةالعوامل  1.3
 
    امل
 
 النمو اإلقتصاديارتفاع إلى    

 نموا الدول  بعض فيه عرفت الذي الوقت ففي  .متعددة لدول  النمو تجارب مستوى  على كبيرة اختالفات تسجيل تم الزمن، مر على

،  ،الكفاف مستوى  من قريبة تعيش أخرى  دول  تزال ال الغنى، في ايةغ بذلك وأصبحت الزمان من قرن  من ألكثر متواصل نحو على

"بالتباين الكبير". ومجددا، يمكن لبعض الدول الفقيرة تحقيق معدالت نمو أقوى في اللحاق بركب  يحال عليهالذي غالبا ما األمر 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

الدول األكثر ثراء في غضون 

عدة عقود. ويظهر الشكل 

تطور متوسط نمو  1.3

الدخل في مختلف 

مجموعات الدول على مدى 

القرنين املاضيين. 

 تجارباالختالفات في ف

ا النمو تشكل بالتأكيد تحدي

في شرح  لعلماء االقتصاد

دوافع معدالت النمو 

بعض و العالية عبر الزمن. 

النماذج قادرة على تقديم 

النمو في  تجاربتفسير ل

الدول املتقدمة ولكنها ال 

توفر ذلك بالنسبة للدول 

 .املنخفضة الدخل

وتقترح النظرية االقتصادية القياسية عددا من العوامل التي تساهم في النمو االقتصادي. ومن حيث دالة اإلنتاج الكلي، يعتمد إنتاج 

رأس املال املادي والبشري والطبيعي. ويشمل رأس املال املادي على نطاق واسع، اآلالت واملباني والبنية  دولة ما على مخزونها من

السمة الرئيسية لرأس املال املادي هي أنه يتم إنتاجه الستخدامه في إنتاج السلع والخدمات األخرى. و التحتية مثل الطرق واملوانئ. 

والقدرات التي تتجسد في الناس والتي يمكن استخدامها للمض ي قدما في تقنيات اإلنتاج ملعارف على ارأس املال البشري  ويدل

واملساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية. أما رأس املال الطبيعي فهو مخزون دولة ما من األراض ي واملياه والغابات وموارد باطن 

 .نتاج السلع والخدماتاألرض، والتي ال يتم إنتاجها ولكنها تستخدم في عملية إ

معدالت االستثمار في رأس املال املادي والبشري. كما في  اوقد لوحظ عبر التاريخ أن الدول ذات معدالت نمو مستدامة حققت ارتفاع

لوحظ أيضا أن الدول ذات مخزونات مماثلة من رؤوس املال قد تواجه معدالت نمو مختلفة. ووفقا لذلك، يشار إلى أن النمو 

أصبحت اختالفات  فقدادي ال يعتمد فقط على نمو تراكم رأس املال ولكن أيضا على اإلنتاجية والتكنولوجيا والكفاءة. االقتص

اإلنتاجية العامل املهيمن في شرح مسارات النمو املتباينة والفوارق في الدخل. وهو يشمل كال من اختالفات حقيقية في التقنيات 

فاءة اإلنتاجية الناتجة عن طريقة تنظيم اإلنتاج واألسواق. ويساعد التطور التكنولوجي على زيادة واألدوات، وأيضا اختالفات في الك

رأس املال الفكري واملعرفي، الذي تصبح من خالله عمليات اإلنتاج أكثر كفاءة. وإذا كانت املوارد تستخدم بشكل غير منتج أو يتم 

 .لكفاءة واإلنتاجيةه لن يكون هناك حيز لة السيئة، فإنئ من خالل بعض الخيارات السياسيطتخصيصها بشكل خا

. ومع ذلك، كذلك معدالت نمو مختلفة تشهدالدول التي تتوفر على موارد رأس مال ومعدالت إنتاجية مختلفة  فإنونتيجة لذلك، 

التكنولوجيا ورأس املال البشري فإنه لن يكون مرضيا تماما تفسير عملية النمو االقتصادي وفوارق الدخل بين الدول بمستوى 

مثل الجودة وذلك إضافية في تفسير معدالت النمو املتباينة،  اورأس املال املادي. وفي هذا الصدد، توفر األدبيات االقتصادية أبعاد

ز االقتصادية املؤسسية والجغرافيا والخيارات السياسية والثقافية. وتتعلق املؤسسات بالقواعد واألنظمة التي تؤثر على الحواف

وبالتالي حوافز االستثمار في التكنولوجيا ورأس املال املادي ورأس املال البشري على الرغم من حماية حقوق امللكية وضمان حسن 

املؤسسات االقتصادية  التي تتوفر علىجتمعات امل أن تحقق سير العمل في األسواق وإنفاذ العقود. ووفقا لذلك، فإنه من املتوقع 

 .هل وتشجع تراكم العوامل واالبتكار وكفاءة تخصيص املوارد الالزمة لالزدهار معدالت نمو أعلىالتي تس

 1.3الشكل 

 2010-1820تطور متوسط الناتج املحلي اإلجمالي حسب الفرد، 

الواليات املتحدة األمريكية وكندا  التوابع الغربية كل منقاعدة بيانات مشروع ماديسون. وتشمل  املصدر:

 .ستراليا ونيوزيلنداأو 
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 59الصفحة  59الصفحة 

( الضوء على الدور الخاص للمؤسسات، حيث وجد أن النجاح 2002لثروة" لعجم أوغلو وآخرون )وتسلط فرضية "انعكاس ا

الخامس  القرنينسنة مرتبط سلبيا مع النجاح االقتصادي الحالي في حالة املستعمرات األوروبية السابقة. ففي  500االقتصادي منذ 

استخراجية في األماكن الناجحة اقتصاديا بالفعل لنقل املكاسب ، كان األوروبيون يميلون إلى إنشاء مؤسسات عشر والسادس عشر

نشؤوا أاالقتصادية إلى أوروبا. ومن ناحية أخرى، فإن األوروبيين أنفسهم هاجروا إلى األماكن ذات الكثافة السكانية املنخفضة و 

 .على املدى الطويل 2مؤسسات شاملة مؤدية إلى النجاح االقتصادي

على النمو االقتصادي، بما في ذلك تأثيرها على  التي يمكن من خاللها التأثير تقترح األدبيات قنوات مختلفة  دور الجغرافيا، وبخصوص

عبء املرض واإلنتاجية الزراعية وتكاليف النقل والوصول إلى األسواق. وبنفس الطريقة، تؤثر السياسات االقتصادية للعودة إلى 

ن السياسات التي تخلق عدم الكفاءة وتقوم بحماية العمليات غير املنتجة أو الشركات االستثمار وتشكيل الحوافز في دولة ما. فإ

رأس املال االجتماعي  كما أناملتخلفة تكنولوجيا تجعل مجموعة صغيرة فقط أكثر ثراء دون تشجيع االبتكار والتطور التكنولوجي. 

ثقة القوي و الجتماعي اإل ال املفبينما تصبح املجتمعات ذات رأس والثقافة يلعبان أيضا دورا هاما في عمليات التنمية االقتصادية. 

 احتمالوأخالقيات العمل واحترام القانون والنظام أكثر إنتاجية، فإن انعدام الثقة االجتماعية داخل املجتمعات يزيد فقط من 

لصراع والحرمان بإضعاف التعاون خطر العنف والصراع. ومن الصعب مراقبة األداء االقتصادي الجيد في املجتمعات حيث قام ا

 .والعمل الجماعي

النمو املتباينة للدول على مر السنين. وهناك بعض العوامل األقل  تجاربجميع العوامل املوضحة بإيجاز أعاله تستخدم في شرح 

نفتاح التجاري والعمق املالي. أهمية األخرى التي تستخدم أيضا في األدبيات لشرح التباين في النمو، مثل استقرار االقتصاد الكلي واال 

ومع ذلك، فإن معدل تراكم رأس املال املادي والبشري إلى جانب االستثمار في خلق املعرفة تعتبر من أهم العوامل الحاسمة. وعلى 

 .ىاملدى الطويل، ستكون آثار هذه العوامل وغيرها ذات أهمية فقط إلى الدرجة التي تؤدي عندها إلى مستويات إنتاجية أعل

اج. وفي هذا الصدد، أيا كانت املوارد األولية التي تمتلكها الدول، ينبغي استعمالها بالطريقة التي تعزز القدرات اإلنتاجية لعوامل اإلنت

 مع باملقارنة نسبية بقوة اإلسالمي التعاون  منظمة دول  فيها تتمتع التي املحتملة املجاالتوسوف يحدد القسم الفرعي التالي بعض 

 .وجه أحسن على استغلت هي إن مرتفعة معدالت لتسجيل االقتصادي بالنمو تدفع أن شأنها من والتي العالم بقية

 مزايا دول منظمة التعاون اإلسالمي النسبية في تعزيز النمو والقدرة التنافسية 2.3

استنادا إلى املناقشة السابقة، سيتم استكشاف نقاط القوة 

اإلسالمي من حيث النمو والتنمية املحتملة لدول منظمة التعاون 

تحت خمس فئات هي: رأس املال البشري واملوارد الطبيعية ورأس 

املال املعرفي ورأس املال االجتماعي والجغرافيا االقتصادية. ويتم 

تجاهل بعض العوامل التي نوقشت أعاله ألنها ال تنسجم مع الغرض 

ة. ومن من هذا القسم من حيث استكشاف نقاط القوة املحتمل

موارد ب تتمتعناحية أخرى، تجدر اإلشارة إلى أن دول املنظمة 

مختلفة بشكل فردي في فئات مختلفة. وقد ال يكون التحليل 

الجماعي نهجا صحيحا في فهم إمكانيات كل دولة على حدة، لكنه 

 .يوفر فرصة جيدة الستكشاف نقاط القوة الجماعية لدول املنظمة

                                                           
 

2
 (2015جونز ) راجع كذلك  
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 الموارد الطبيعية
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 60الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

 رأس املال البشري  1.2.3

يلعب مخزون رأس املال البشري دورا مهما في تحديد القدرة على استيعاب املعارف والتكنولوجيات الجديدة، وبالتالي زيادة إنتاجية 

العمل. ومع ذلك، فإن قياس رأس املال البشري يشكل تحديا. وفي األدبيات، يتم استخدام بدائل مختلفة في تحليل تطورات رأس 

ترح أدبيات النمو قصيل املدرس ي هو األكثر شيوعا ولكن أيضا الطريقة األسهل لقياس رأس املال البشري. وتالتح ويعداملال البشري. 

، يتم احتساب رأس املال البشري املميز (1999وجونز ) هول االقتصادي وسائل بديلة لبناء مثل هذه البيانات. ووفقا لعمل 

جمالي للقوى العاملة ومتوسط التعليم. وهكذا، ضمن مستوى متوسط تعليم العدد اإل  أي باستخدام اثنين من املؤشرات الرئيسية،

عاملة مخزون أعلى من رأس املال البشري. وبشكل مماثل، ضمن حجم معين من اليد لل ذات أكبر نسبةمحدد، سوف يكون للدول 

 .البشري القوة العاملة، سوف يكون للدول ذات املستوى التعليمي العالي مخزون أعلى من رأس املال 

ويعتمد تراكم رأس املال البشري في املقام األول على عاملين: السكان في سن العمل والتعليم. ويكشف تحليل سابق حول تراكم رأس 

قد  ،، بدءا من املستويات املنخفضة لحصص رأس املال البشري هذه األخيرة املال البشري في دول منظمة التعاون اإلسالمي عن أن

مخزوناتها من رأس املال البشري على مدى العقود األربعة املاضية، ولكن هذا لم يترجم إلى نمو اقتصادي أعلى في زادت بشكل كبير 

التعليم املقدم للمواطنين من طرف هذه الدول. ويظهر  جودة(. وقد أدى هذا الواقع إلى التشكيك في 2011جميع الدول )سيسرك، 

ول املنظمة ليست جيدة بما فيه الكفاية. ويبدو أن دول املنظمة ال تتوفر على  قوة ( أيضا أن جودة التعليم في د2014سيسرك )

مزيدا من رأس املال املعرفي  تحت عنوانالتحليل  وسيسلطمعينة في تراكم رأس املال البشري من خالل التعليم وتطوير املهارات. 

 .الضوء على النتائج التعليمية في دول منظمة التعاون اإلسالمي

 2.3الشكل 
 )يمين( 2050 -)يسار(  2015الهرم السكاني في دول املنظمة وفي الدول غيراألعضاء فيها، 

 .2015ألمم املتحدة: تنقيح لنية في العالم استنادا إلى التوقعات السكا سيسرك وظفيات محساب املصدر:
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 61الصفحة  61الصفحة 

م يبق سوى عدد سكان دول املنظمة كمصدر لقوة ول

 2.3الشكل  ويقارن محتملة ضمن فئة رأس املال البشري. 

اعتبارا ف .التركيبة السكانية لدول املنظمة مع بقية العالم

تقل من السكان في دول املنظمة  %34.1، 2015من عام 

في الدول غير  %23.6مقارنة مع  15سن  أعمارهم عن

 نسبة 29-15نظمة. ويمثل الشباب في سن األعضاء في امل

ال من إجمالي عدد السكان في املنظمة، في حين أنها  27%

. وباملثل، من هافي الدول غير األعضاء في %23.8 تتجاوز 

نسبة  29-0املتوقع أن يمثل السكان في الفئة العمرية 

من إجمالي عدد السكان في املنظمة بحلول عام  50.3%

 .هافي الدول غير األعضاء في %38.2مقارنة مع  2050

 تركيبةأن دول املنظمة تتوفر على  إذن من الواضح

يستمر هذا االتجاه لفترة طويلة وسأكثر ديناميكية  يةسكان

من الزمن. ومن املتوقع أن تذهب معدالت النمو السكاني 

طأ في دول املنظمة باملقارنة مع بقية العالم. في االنخفاض في جميع أنحاء العالم على مر الزمن، ولكن هذا االتجاه سوف يكون أب

، من 3.3ووفقا لذلك، من املتوقع أن تسجل دول املنظمة حصة أكبر من األطفال والشباب في دول العالم. وكما هو مبين في الشكل 

في عام  %30.7ة مع مقارن 2050في عام  %36.9إلى  14-0املتوقع أن تصل حصة دول املنظمة في مجموع السكان من الفئة العمرية 

. ولذلك، فإنه من اإلنصاف 2015في عام  %25.8مقارنة مع  2050في عام  %34.1على  29-15وأن تحصل في الفئة العمرية  2015

القوة  إن هي استفادت من هذهالقول بأن التركيبة السكانية الحالية واملستقبلية توفران فرصة لدول املنظمة لتنمو بشكل أسرع 

 .بشكل فعال الديناميكية

ومع ذلك، هناك أيضا تصورات سلبية بين بعض االقتصاديين حول دور السكان، حيث يقال أن النمو السكاني يقلل من رأس املال 

املادي والبشري للعامل الواحد ويزيد من معدل االستثمار والنفقات املدرسية املطلوبة للحفاظ على االنتاج لكل عامل على أساس 

كن، في وقت أصبح فيه جزء كبير من العالم قلقا بشكل متزايد إزاء شيخوخة السكان، فإنه يمثل بال شك رصيدا نهج مالتوس . ول

 .هاما لدول املنظمة حيث يمثل حصة أكبر من السكان الشباب

 املوارد الطبيعية 2.2.3

وتطوير وتلبية احتياجات األجيال  ااحتياجاته تعتمد العديد من الدول النامية اعتمادا كبيرا على استغالل رأس املال الطبيعي لتأمين

بالضعف الشديد  في الوقت الحاضر دول الناميةالالقادمة. ومع ذلك، يرتبط تزايد االعتماد االقتصادي على املوارد الطبيعية في 

وسع في الصناعات هو عدم القدرة على الت وأكثر التفاسير شيوعا. األمروقد اقترحت عدة نظريات لتفسير  لألداء االقتصادي،

اإلنتاجية األخرى، يشار إليه بآثار املرض الهولندي. ويخلق التخصص املفرط في صادرات املنتجات األولية لفترة طويلة جدا هشاشة 

هو عدم املساواة في الثروة والسلطة السياسية التي تولد مؤسسات قانونية واقتصادية معادية للنمو و إضافية. وثمة تفسير آخر 

 (.2007ية )باربييه، والتنم

وعلى الرغم من التأثيرات املشوهة للموارد الطبيعية الوفيرة، هناك بالطبع دول استفادت على نطاق واسع من املوارد الطبيعية في 

ب غير تنميتها. وتوفر هذه املوارد إمكانيات كبيرة لتعزيز التنمية إذا وضعت السياسات املناسبة وتم تنفيذها إلعادة استثمار املكاس

املتوقعة في قطاعات أكثر إنتاجية ودينامية. وقبل ذلك، فمن األهمية بمكان أن نفهم ما إذا كانت دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 3.3الشكل 

 حصة املنظمة في مختلف الفئات العمرية

استنادا إلى التوقعات السكانية في  سيسرك موظفيات حساب املصدر:

 .2015ألمم املتحدة: تنقيح لالعالم 
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ئية تتوفر على ميزة نسبية في أنواع مختلفة من املوارد الطبيعية. وفي هذا السياق، سيتم إجراء تقييم على املوارد املعدنية واملوارد املا

 .رد األراض ي الزراعيةوموا

يعتبر النفط والغاز الطبيعي اثنين من أهم املوارد املعدنية التي تستخدم على نطاق واسع في تلبية احتياجات الطاقة. ويبين الشكل و 

 %60احتياطيات النفط والغاز الطبيعي املثبتة. ومن خالل وجود ما يقرب من  منحصص جميع دول منظمة التعاون اإلسالمي  4.3

من إجمالي االحتياطيات العاملية في مجال النفط والغاز، تمتلك دول املنظمة ميزة حاسمة في إدارة مصادر الطاقة األحفورية الكبرى 

(، ال تتوفر دول املنظمة على قوة 2012في العالم، والتي يمكن أن تدعم النمو والتنمية في منطقة املنظمة. وكما هو مبين في سيسرك )

ياطيات الفحم. وقد يكون هناك بعض املوارد املعدنية اإلضافية حيث تمتلك بعض دول املنظمة غالبية االحتياطيات، مماثلة في احت

ولكن نظرا ملحدودية البيانات، لن يكون التحقيق في هذه املوارد ممكنا. ومن ناحية أخرى، تجدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى الوقود 

ات هائلة من حيث مصادر الطاقة املتجددة، وخاصة في مجال الطاقة يتعاون اإلسالمي على إمكاناألحفوري، تتوفر دول منظمة ال

 .الشمسية وطاقة الرياح

، وهي أقل من حصتها في إجمالي %13.3ومن حيث املوارد املائية، تبلغ حصة دول املنظمة في إجمالي املوارد املائية املتجددة في العالم 

. وفي املقابل، تعتبر حصة الدول النامية غير األعضاء في املنظمة والدول املتقدمة في إجمالي املوارد املائية %23.3سكان العالم البالغة 

، يسار(. ولذلك، فإن محدودية توافر املياه يمثل تحديا أمام 5.3املتجددة في العالم أعلى من حصتها في إجمالي سكان العالم )الشكل 

 .3ال من كونها فرصةدول منظمة التعاون اإلسالمي بد

من املساحة  %25.9مليار هكتار، أي ما يعادل  1.4 يبلغإجمالي مساحة األراض ي الزراعية  على منظمة التعاون اإلسالمي وتتوفر دول 

ار ماليين هكت 306، يمين(. وبلغت مساحة األراض ي الصالحة للزراعة في دول املنظمة 5.3الكلية لألراض ي الزراعية في العالم )الشكل 

(. وبشكل 2016من مساحتها الزراعية، وهو أقل من الحصص في بقية العالم )سيسرك،  %21.7، أي ما يعادل 2013فقط في عام 

 .دول أخرى  باملقارنة معإجمالي سكان العالم، وال تعكس أي ميزة تنافسية  منعام، تتناسب موارد األرض مع حصتها 

 

                                                           
3
 ." ملزيد من النقاش حول املوارد املائية والتحديات املرتبطة بها2015سيسرك بعنوان "تقرير املياه ملنظمة التعاون اإلسالمي  تقرير راجع  

58.4% 
13.3% 

28.2% 

 الدول النامية غير األعضاء الدول المتقدمة دول المنظمة

58.6% 

8.2% 

33.2% 

 الدول النامية غير األعضاء الدول المتقدمة دول المنظمة

 4.3الشكل 

 ار( والغاز )يمين( حصة دول املنظمة من إجمالي االحتياطي العالمي للنفط املثبت )يس

 .لطاقة إلدارة معلومات الطاقة األمريكيةلحصاءات الدولية اإل بناء على  سيسركحسابات موظفي  املصدر:



 اإلسالمي التعاون  منظمة دول  في ملموسة آثار إلى تاإلمكانيا ترجمة :الثاني الجزء

 االقتصادي األثر ذات اإلسالمي التعاون  منظمة دول  إمكانيات استكشاف .3
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 رأس املال املعرفي 3.2.3

( حجة قوية على أن املهارات 2015هي أساس االزدهار االقتصادي. ويمثل منشور حديث من قبل هانوشيك ويويسمان )إن املعرفة 

املعرفية للسكان )أو رأس املال املعرفي(، الذي يتضمن البعد الحاسم لجودة رأس املال البشري، يمكن أن تكون في جذور الكثير من 

وقد أثبتا، على سبيل املثال، أنه االختالفات التي نالحظها حول العالم. 

يمكن تفسير "لغز النمو في أمريكا الالتينية" و "معجزة شرق آسيا" من 

خالل رأس املال املعرفي في هذه املناطق. ووفقا لذلك، فإنهما يدعوان 

إلى نظام تعليمي يطور املساءلة الفعالة ويشجع على االختيار واملنافسة 

 .الجيد داءعلى األ ويوفر مكافآت مباشرة 

مختلفة لتقييم مستوى رأس املال املعرفي.  مناهجويمكن استعمال 

مؤشر القدرة على االبتكار من  يتم االعتماد علىففي هذا التقرير، 

وعدد طلبات براءات االختراع. ومن أجل  4املنتدى االقتصادي العالمي

تحليل توقع التحسن املحتمل في رأس املال املعرفي، سيتم أيضا 

، 6.3وكما هو مبين في الشكل  .(R&D)ر نفاق على البحث والتطوياإل 

متوسط قيمة القدرة على مؤشر االبتكار في دول منظمة التعاون بلغ 

، وهو أقل بكثير من املعدل في الدول املتقدمة وتقريبا 3.8اإلسالمي  

على قدم املساواة مع املستوى امللحوظ في الدول النامية غير األعضاء 

ال ظمة. وهذا يدل على أن املستوى الحالي للقدرة على االبتكار في املن

مستوى تنافس ي لتعزيز النمو طويل األجل والتنمية في دول  إلى يرقى

                                                           
4
 .القيم األعلى تشير إلى قدرة أعلى للشركات على االبتكار، و 7و  1تتراوح قيم املؤشر بين   

 5.3الشكل 

 العالم )يسار( واألراض ي الزراعية )يمين(  في املياه موارد إجمالي املنظمة منحصة دول منظمة 

إحصاءات  على قاعدة بيانات سيسرك بناءحسابات  املصدر:

 .نظمة األغذية والزراعة على االنترنتاملاء مل

 

على قاعدة بيانات  سيسرك بناءموظفي حسابات  املصدر:
 .منظمة األغذية والزراعة على االنترنت

23.0% 
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17.4% 

 الدول المتقدمة الدول النامية غير األعضاء دول المنظمة

25.9% 

55.1% 
19.0% 

 الدول المتقدمة الدول النامية غير األعضاء دول المنظمة

الحصة من سكان 

 العالم

 املوارد املائية

، املنتدى 2016-2015مؤشر التنافسية العاملية  املصدر:
 .االقتصادي العالمي

 6.3ل الشك

  مؤشر القدرة على االبتكار

3.8 

5.0 

3.7 

الدول النامية غير  الدول المتقدمة دول المنظمة
 األعضاء
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ونتيجة لذلك، ال يزال عدد طلبات براءات االختراع في دول املنظمة محدودا للغاية. ولقد قدر العدد اإلجمالي لطلبات براءات  .نظمةامل

براءة اختراع على العموم، شكلت الدول األعضاء في  46.781مليون. ومع  2.68بما بلغ  2014جميع أنحاء العالم في عام  االختراع في

 (.7.3من مجموع طلبات البراءات )الشكل  %1.7املنظمة ما يقرب من 

إلى  املوجهبالغ كبيرة على البحث والتطوير وفي جهودها الرامية إلى تعزيز النمو والتنمية، أنفقت الدول الصناعية الرائدة في العالم م

في  %27.4من نفقات البحث والتطوير العاملية من طرف الدول املتقدمة، منها  %86توليد االبتكارات. واليوم، ينفق ما يقرب من 

(. أما دول منظمة 8.3ل من اليابان )الشك %9.7من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي و  %20.7الواليات املتحدة األمريكية و 

(، في حين أن GERDمن مجموع اإلنفاق املحلي اإلجمالي في العالم على البحث والتطوير ) %2.9التعاون اإلسالمي فإنها تمثل فقط 

GERD  وهذا يدل على أن هناك استثمار غير كاف لتعزيز القدرة على االبتكار في دول بسبعة أضعاف مجموع املنظمة يفوق في الصين .

 .هااملنظمة، األمر الذي يعكس ضعف القاعدة لرأس املال املعرفي في

 جتماعيرأس املال اال  4.2.3

على الرغم من عدم إيالء اهتمام كاف في األدبيات إلى أهمية رأس املال االجتماعي للتنمية االقتصادية، فإنه يمكن أن يسهم في النمو 

ملجتمعات وتحسين كفاءة الشركات واألسواق والدولة. وبشكل عام، يمكن أن االقتصادي من خالل تعزيز التعاون والثقة داخل ا

يفهم رأس املال االجتماعي على أنه مخزون العالقات االجتماعية القائمة على قواعد وشبكات التعاون والثقة، والتي تسمح لألفراد 

(، يشمل رأس املال االجتماعي 2001لبنك الدولي )والجماعات واملجتمعات املحلية بحل املشاكل الجماعية بسهولة أكبر. ووفقا ل

 .ملجتمع ما املؤسسات والعالقات واملواقف والقيم التي تحكم التفاعالت بين الناس واملساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية

( 1998) وشميتز همفري  ويسلط. االقتصادية والتنمية االجتماعي املال رأس بين إيجابية عالقة وجود إلى الحالية األدبيات وتشير

 أملانيا في التصنيع لشركات التنافسية امليزة من كجزء االقتصادية العوامل بين الثقة على القائمة العالقات رؤية" كيفية على الضوء

 بأن ويعلق. دةاملتح الواليات في 128 والطريق السليكون  وادي تأثير( 2000) بوتنام يناقض وباملثل،". إيطاليا من وأجزاء واليابان

 الناشئة الشركات بين وضعت التي الرسمية وغير الرسمية للتعاون  األفقية الشبكات إلى كبير حد إلى يرجع[ السليكون  وادي] نجاح"

 شكل إلى الشركات بين االجتماعي املال رأس إلى االفتقار أدى بوسطن، خارج 128 الطريق ممر في ذلك، نقيض وعلى". املنطقة في

 (.OECD، 2001) واإلقليمية، الذاتي واالكتفاء والسرية الشركات لهرمية ثرأك تقليدي

املنظمة العاملية للملكية الفكرية، إحصائيات حول املصدر: 

 2016براءات االختراع، يونيو 

 7.3الشكل 
 توزيع طلبات البراءات
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33.2% 
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20.7% 
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 .قاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء، اليونسكو املصدر:

 8.3الشكل 
 إجمالي النفقات القومية على البحث والتطوير

الواليات 

املتحدة 

 األمريكية

27.4% 
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9.7% 
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20.7% 
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9.3% 

 دول املنظمة

2.9% 
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( 2001وتؤكد دراسة البنك الدولي )

على دور رأس املال االجتماعي )أو 

بشكل أكثر تحديدا على دور 

املؤسسات والترتيبات االجتماعية 

والثقة والشبكات( في الحد من 

الفقر وتعزيز التنمية املستدامة. وفي 

الصدد، قد يقوض االفتقار إلى  هذا

مؤسسات ذات نوعية جيدة 

وضعف شرعية الدولة الثقة 

االجتماعية ويؤدي إلى الصراعات 

واالنهيار االقتصادي. وقد كانت 

املجتمعات اإلسالمية تقليديا قوية 

في رأس املال االجتماعي. وقد كانت 

آليات مختلفة للحماية االجتماعية 

دعم والثقة ذات دور فعال في 

تنمية املجتمع عبر التاريخ. ومع 

ذلك، أظهرت التطورات األخيرة أن 

هناك قضايا خطيرة تقوض الثقة 

والتماسك االجتماعي في دول 

وفي هذا الصدد،  املنظمة. وعلى ما يبدو، يعتبر اإلدماج االجتماعي والثقة واملساءلة واملحاسبة عناصر مهمة لرأس املال االجتماعي.

ات رأس يودة املؤسسية وتوزيع الدخل والتكامل السياس ي واالجتماعي واتجاهات الصراعات من أجل تقييم إمكانسيتم تحليل الج

  .املال االجتماعي

يقارن و وفي املمارسة العملية، تواجه دول منظمة التعاون اإلسالمي تحديات كبيرة في تحسين الحوكمة وضمان التنمية الشاملة. 

، حسب تقديرات البنك 2014الحوكمة الستة لدول املنظمة مع مجموعات الدول األخرى في عام  متوسطات مؤشرات 9.3الشكل 

الدول املتقدمة على الدول النامية في جميع الفئات، تقوم الدول النامية غير األعضاء في الوقت الذي تتفوق فيه الدولي. ففي 

كمجكوعة نتيجة إيجابية في أي من الفئات. وتمكنت  ذه األخيرةهاملنظمة أيضا بما هو أفضل نسبيا من دول املنظمة. ولم تنجز 

الدول النامية غير األعضاء في املنظمة من تحقيق نتيجة إيجابية في فئات االستقرار السياس ي والصوت واملساءلة فقط. وتعتبر فئات 

ناحية أخرى، تعتبر الجودة التنظيمية،  الصوت واملساءلة واالستقرار السياس ي أضعف الفئات لدول منظمة التعاون اإلسالمي. ومن

على الرغم من كونها سلبية، أقوى فئة لدول املنظمة. ويعكس كل هذا املستوى املنخفض للجودة املؤسسية في دول منظمة التعاون 

 .اإلسالمي

دول منظمة التعاون اإلسالمي وفقا  توزيع الثروة في 10.3للتنمية الشاملة . ويبين الشكل  واحدا من األبعاد املهمةتوزيع الثروة ويعتبر 

لتقديرات بنك كريدي سويس. فإنه يدل على أن هناك قاعدة كبيرة من أصحاب الثروات املنخفضة، مع طبقات عليا منشغلة من 

أي ما من السكان البالغين في دول املنظمة ) %87.5، تشير التقديرات إلى أن 2014طرف عدد أقل من الناس تدريجيا. وفي عام 

من  %20.1دوالر لكل فرد من الثروة. ويشكالن معا فقط  10.000مليون نسمة من الكبار( يمتلك أقل من متوسط  798 عادلي

من  %23.3من السكان فقط  %0.05تريليون دوالر. ومن ناحية أخرى، تمتلك  1.6إجمالي الثروة في دول املنظمة بإجمالي ثروة بلغ 

 9.3الشكل 
 (2014الجودة املؤسساتية والحكامة )

 .العاملية التابعة للبنك الدولي الحكامةاستنادا إلى مؤشرات  حسابات موظفي سيسرك املصدر:
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  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

( من السكان في دول %0.95فقط )أي  %1من إجمالي الثروة. ومعا، تمتلك أقل من  %23.4أخرى  %0.9إجمالي الثروة وتمتلك 

من إجمالي الثروة فيها. وباملقارنة مع  %46.7املنظمة 

املتوسط العالمي ومتوسط الدول النامية غير األعضاء في 

دوالر  10.000املنظمة، يشكل السكان ذوي ثروة أقل من 

من الثروة  %2.9و  من مجموع السكان %69.8نسبة 

 %14.7من مجموع السكان و  %77.6اإلجمالية  في العالم و 

من إجمالي الثروة في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة. 

وهذا يعكس حقيقة أن نسبة األشخاص الذين يعانون من 

مستويات الرفاه املنخفضة هي أعلى بكثير من مجموعات 

 .الدول األخرى 

لسياس ي واالجتماعي وجود نظام أحزاب ا التكاملويعكس 

مستقر ومتين للتعبير عن املصالح االجتماعية والجمعيات 

للتوسط بين املجتمع والنظام السياس ي واملعايير واإلجراءات 

الديمقراطية املعتمدة بقوة من قبل املواطنين. ويعتبر مستوى 

السياس ي واالجتماعي في دول منظمة التعاون  التكامل

ضعيفا إلى حد ما باملقارنة مع مجموعات الدول اإلسالمي 

 .4201حسابات موظفي سيسرك بناء على البيانات التي وفرها بنك كريديت سويس حول الثروة العاملية للعام   ر:املصد

 10.3الشكل: 

 (2014لثروة في منظمة التعاون اإلسالمي )هرم ا

 < مليون دوالر  1

 مليون دوالر 1إلى  100,000 

 دوالر 100,000إلى  10,000

  دوالر 10,000 >

دوالر  تريليون  1.9

(23.3%) 

 (%23.4)تريليون دوالر  1.9

  

 (%33.2)دوالر  تريليون   2.7

  

تريليون دوالر  1.6

(20.1%) 

 (% ة إجمالي الثرو

 )من املنظمة

 (من سكان املنظمة)% عدد الراشدين 

 مدى الثروة

 مليون  0.48

(0.05%) 

 مليون   8.3

(0.9%) 

 مليون   105.5

(11.6%) 

 مليون   798.1

(87.5%) 

 11.3الشكل 
 التكامل السياس ي واالجتماعي

  BTI مؤشر التحول  بناء على  سيسرك موظفي  اتحساب املصدر:

منها الدول  47بلدا،  128للما مجموعه  ةمتاح البيانات. 2014
 .اإلسالمي التعاون األعضاء في منظمة 
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 67الصفحة  67الصفحة 

األخرى، كما هو مبين على التوالي في 

. وقد جعلت هذه 11.3الشكل 

الحقيقة دول املنظمة عرضة 

لالضطرابات كما قد لوحظت في عدد 

منها منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي 

 .2011في عام 

املسلحة في  النزاعاتويسلك عدد من 

اتجاها تصاعديا الذي هو دول املنظمة 

عكس االتجاه النزولي امللحوظ في 

الدول غير األعضاء في املنظمة )الشكل 

(. وقد ازدادت كذلك شدة 12.3

في دول املنظمة منذ عام  النزاعات

، والتي تتطابق مع السنة التي 2003

غزت فيها الواليات املتحدة واململكة 

املتحدة العراق. وتؤدي هذه الصراعات 

 .لية الشدة إلى معاناة إنسانية هائلة ودمار واسع النطاق وسوف تترك هذه الدول مشلولة لسنوات عديدة قادمةالعا

وبناء على التحقيق املذكور أعاله، يبدو أن املستوى الحالي لرأس املال االجتماعي ضعيفا إلى حد ما. وتحتاج واحدة من أهم نقاط 

سالمي إلى بعض االنتباه من صانعي السياسات وقادة املجتمع الستعادة دورها في التنمية القوة التقليدية لدول منظمة التعاون اإل 

االجتماعية واالقتصادية. وحتى ذلك الحين، لن يتم اعتبار رأس املال االجتماعي من بين نقاط القوة الرئيسية لدول املنظمة في تعزيز 

 .النمو والتنمية

 الجغرافيا االقتصادية 5.2.3

دول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تمثل ال

 يفوق من سكان العالم بمجموع سكان  %23أكثر من 

مليون نسمة. وعلى الرغم من أن الدول األعضاء  1.7

تتوفر جميعا  فإنهاموزعة جغرافيا على أربع قارات، 

على ممر للنقل املباشر عن طريق البر أو البحر مع 

هو أوغندا، التي  دولة عضو أخرى. واالستثناء الوحيد

ظلت منقطعة بعد انفصال جنوب السودان في عام 

. وإن الربط العالي على نطاق واسع من 2011

الجغرافيا نفسه يخلق فرصة هامة للتعاون والتنمية. 

وضع أفضل ببعض الدول  بينما تتمتعومع ذلك، 

نسبيا من حيث الترابط، مثل تركيا وإيران واإلمارات 

، بعيدةع بعضها اآلخر في مناطق العربية املتحدة، تق

  .مثل غيانا وسورينام وجزر القمر

 12.3الشكل 

 (2014-1970اتجاهات النزاعات )

 حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات أوبساال للنزاعات املصدر:
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 الدول النامية غير األعضاء دول املنظمة

 خط االتجاه )دول غير املنظمة(

 خط االتجاه )املنظمة(

 13.3الشكل 
 ات السوق في دول املنظمة والدول غير األعضاء فيهاإمكاني

 حسابات موظفي سيسركاملصدر: 
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 68الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

وقد تم تصوير أهمية القرب من األسواق الكبيرة في 

األدبيات النظرية والتجريبية للجغرافيا االقتصادية. 

ات ي( أن إمكان2008وعلى سبيل املثال، وجد ماير )

السوق تعتبر محركا قويا للزيادات في دخل الفرد 

سط األجور. كما أظهر أيضا أن متوسط النمو ومتو 

في إمكانيات السوق بسبب الدول املجاورة بين 

في عينة له يقدر بأن يكون قد زاد  2003و  1993

حو مماثل، وجد ن. وعلى %105دخل الفرد بنسبة 

( أن بالنسبة لدول منظمة 2008بولهول وآخرون )

التعاون االقتصادي والتنمية قد يسهم انخفاض 

صول إلى األسواق وفقا ملتوسطها سلبا في الناتج الو 

في  %11املحلي اإلجمالي للفرد بنسبة تصل إلى 

أستراليا ونيوزيلندا. وعلى العكس من ذلك، يمكن 

 %7-6أن تمثل االستفادة من موقع مواتي ما قدره 

 .من الناتج املحلي اإلجمالي في حالة بلجيكا وهولندا

للقرب من  ايقدق اات السوق مقياسيإمكان تعد

األسواق، والذي يعرف بأنه مجموع الناتج املحلي 

اإلجمالي لكل الدول مرجح بمعكوس املسافة 

ات السوق العالية ي. ويمكن اعتبار إمكان5الثنائية

نسبيا قريبة من األسواق االستهالكية الرئيسية. 

ويمكن للتغييرات في إمكانيات السوق مع مرور 

ات الدول املختلفة من الوقت أن تكون نتيجة ألداء

حيث النمو االقتصادي أو التغيرات في تكاليف 

. ويكشف تحليل واسع النطاق حول 6النقل

السوق إمكانيات السوق عن أن إجمالي   إمكانيات

 0.6في دول منظمة التعاون اإلسالمي زاد من 

تريليون في عام  11.3إلى  1991تريليون دوالر في 

(. وخالل 13.3كل )الش %87، بزيادة بلغت 2014

 إمكانيات. ومن ناحية أخرى، بلغت %75السوق في الدول غير األعضاء في املنظمة بمعدل أبطأ بلغ  إمكانياتالفترة نفسها، زادت 

(، والتي ارتفعت إلى 14.3السوق العاملية )الشكل  إمكانياتالسوق في دول منظمة التعاون اإلسالمي على نحو متزايد حصة أكبر من 

  .2014في عام  25.6%

                                                           
5
األخرى.  n كمجموع املسافة املرجحة للناتج املحلي اإلجمالي في دول  i (، تعرف إمكانات السوق لبلد2004( وهانسون وشيانغ )1999بشكل أكثر تحديدا، حسب فوجيتا وآخرون ) 

𝑀𝑃𝑖  وبشكل أوضح: = ∑ 𝑌𝑛𝑑𝑛𝑖
−𝛾𝐽

𝑛=1وحسب هانسون وشيانغ، يتم تعيين . γ  وفي حساب إمكانات السوق، يستخدم قياس املسافة املرجح للسكان التي 0.92مساويا ل .

  .مركز الدراسات االستطالعية واملعلومات الدولية قدمهاي
6 
 .أثناء حساب إمكانات السوق في هذا التقرير، افترضت تكاليف النقل بأنها ثابتة 

 14.3الشكل 
 حصة إمكانيات سوق املنظمة من العالم

 حسابات موظفي سيسركاملصدر: 
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 15.3الشكل 
 نمو إمكانيات السوق البينية

100 

100 

198.8 

70.7 

دول 

 املنظمة

الدول 

النامية 

غير 

 األعضاء

إمكانيات السوق  إجمالي الزيادة في

غير األعضاء في  دول الالبينية في 

 فقط 71 % نظمة يبلغامل
 

إمكانيات السوق 

البينية في دول املنظمة 

ثالث تضاعف بحوالي 

 1991منذ  مرات

 حسابات موظفي سيسرك  املصدر:

 2014-1991معدل النمو خالل 
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 69الصفحة  69الصفحة 

واألهم من ذلك، كان جزء كبير من الزيادة في 

السوق لدول منظمة التعاون اإلسالمي  إمكانيات

السوق البينية في  إمكانياتيرجع إلى الزيادة في 

، 15.3املنظمة نفسها. وكما هو مبين في الشكل 

السوق البينية ثالث  إمكانياتتضاعف إجمالي حجم 

لفترة. ومع االقتصادات مرات تقريبا خالل هذه ا

املتنامية في دول املنظمة، تظهر املزيد من الفرص 

للتجارة واالستثمار في هذه الدول. ومن املهم التأكد 

دول  طرف تستخدم أكثر من مكانياتمن أن هذه اإل 

أخرى في منظمة التعاون اإلسالمي بدال من الدول غير 

  .هااألعضاء في

قام التجارة وعلى الرغم من ذلك، ال تعكس أر 

واالستثمار بين دول منظمة التعاون اإلسالمي 

الرغم من النمو املستمر فبها الحقيقية. إمكانيات

للتجارة بين دول املنظمة، التي وصلت إلى ما يقرب 

من إجمالي تجارتها، شكلت الصادرات  %20من 

من إجمالي صادرات العالم  %1.4البينية فيها فقط 

(. ومع ذلك، 16.3شكل )ال 2014اعتبارا من عام 

تجدر اإلشارة إلى أن إجمالي الصادرات البينية في 

، حيث كانت 1991مرة منذ عام  17املنظمة قد زادت 

. وعلى الرغم من التقدم املحرز، %0.4هذه النسبة 

ها السوقية إمكانياتفإن دول املنظمة ال تستغل 

الحقيقية. ومرة أخرى، فإن حصة االستثمار داخل 

ي إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر املنظمة ف

، في حين أن 2014في عام  %6.6إلى دولها هي فقط 

الحصة في تدفقات االستثمار اإلجمالي في العالم هو 

(. وفي هذا الصدد، يمكن القول أن دول 17.3ها السوقية )الشكل إمكانيات، وهي نسبة منخفضة نسبيا باملقارنة مع %0.7فقط 

 .طرف هذه الدول بشكل أكثر فعالية من  وكن يتعين االستفادة منهامكانيات سوق كبيرة، إوفر على املنظمة تت

*** 

كبيرة لدول منظمة التعاون اإلسالمي التي ينبغي إدارتها  إمكانياتواستنادا إلى املناقشة الواردة أعاله، يركز هذا التقرير على ثالثة 

ة ومصادر الطاقة الغنية كيالدينامي يةالسكان التركيبةهي  مكانياتل. وهذه اإل وتنسيقها من أجل أداء اقتصادي أقوى وأفض

السوق الكبيرة. األجزاء الثالثة التالية ستركز تحديدا على هذه املواضيع من أجل توفير نظرة متبصرة حول كيفية  إمكانياتو 

حو تقليدي رصيدا قويا للمجتمعات اإلسالمية، ولكن االستفادة من هذه اإلمكانيات الهامة. وقد كان رأس املال االجتماعي على ن

املؤشرات الحالية تكشف عن تدهور خطير في هذا املجال. وحاملا تتخذ التدخالت الحاسمة، يمكن له أن يكون أيضا حافزا هاما 

 .للتنمية السوسيوقتصادية في دول منظمة التعاون اإلسالمي في املستقبل القريب

حسابات موظفي سيسرك بناء على قاعدة بيانات إدارة اإلحصاءات  املصدر:
 لصندوق النقد الدولي  (DOT) التجارية

 16.3كل الش
(2014الصادرات البينية في املنظمة )  

89.1% 9.5% 

، الناتج 1.4%

املحلي اإلجمالي 

 البيني، املنظمة 

، إجمالي 10.9%

صادرات  

  املنظمة

 

 % من إجمالي صادرات العالم.10.9إجمالي صادرات دول املنظمة يبلغ  -

 % من إجمالي صادرات العالم.1.4إجمالي صادرات دول املنظمة البينية لم تتجاوز  -

 

88.6% 
م .أ.، إ0.7% 10.7%

البيني في 

 املنظمة

، إجمالي 11.4%

م .أ.تدفقات إ

 من املنظمة

 إحصائيات األونكتاد.حسابات موظفي سيسرك بناء على  املصدر:
 

 17.3الشكل 

 (2014الستثمار البيني في املنظمة )ا

 % من اإلجمالي العالمي لتدفقات إ.أ.م.11.4إجمالي إ.أ.م من دول املنظمة سجل  -

 % من اإلجمالي العالمي لتدفقات إ.أ.م.0.7إجمالي تدفقات إ.أ.م البينية في املنظمة لم يتجاوز  -
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 الرابع القسم 

 

 بنية السكان النشطين  
 

 

 

 

 بنية السكان النشطين 2

 

التركيبة السكانية ملجتمع ما. ولدى نسبة السكان في كل فئة عمرية تداعيات على السلوك بتتأثر األنشطة االقتصادية إلى حد كبير 

ن خالل وقع تأثيرها على معدالت االدخاري واملشاركة في سوق العمل وقرارات االستثمار واإلنفاق. وهذه بدورها تؤثر على االقتصاد م

نمو الناتج الحقيقي واإلنتاجية والتضخم والفائدة. ويعتبر الشباب أكثر قابلية للدخول في مجال االستثمار في املهارات الخاصة بهم 

في سوق العمل  وكذلك األصول اإلنتاجية األخرى في محاولة لتحقيق مستقبل أكثر ثراء. والشباب ذوي التعليم الجيد مع أفاق واعدة

 .هم من املرجح أن يقوموا بمساهمة كبيرة في التنمية االقتصادية الشاملة

شيخوخة  يتمثل فيللسياسات االقتصادية وأداء الدول، ولكن الدول كلها تقريبا تواجه اآلن تحديا  ةمهم ةالسكاني ةإن التركيب

تحدي يقترب في الدول النامية. وعالوة على  في حين أنهاملتقدمة، السكان، وإن كان بوتيرة مختلفة. وإنها مشكلة حالية في الدول ا

ملتقدمة اذلك، تواجه العديد من الدول النامية تحديا إضافيا مع "التقدم في السن" قبل أن يصبحوا "أغنياء". وتختلف الدول 

ولكن أيضا في املوارد املالية بعضها البعض ليس فقط في وتيرة ومدى التقدم من خالل التحول الديموغرافي،  عنوالنامية 

واملؤسسية املتاحة لديهم لالستجابة لشيخوخة السكان. ولذلك، فمن األهمية بمكان لهم أن يستخدموا إمكانيات السكان من 

 .الشباب للوصول إلى مستويات أعلى من معايير املعيشة قبل فوات األوان

ا نسبيا فرصة لخلق الدينامية في االقتصاد، فإنه من املرجح للسكان وفي حين توفر التركيبة السكانية ذات السكان األصغر سن

ون في السن أن يخفضوا النمو االقتصادي . وقد أولت األدبيات التجريبية اهتماما كبيرا لهذا املوضوع. ففي التحقيق في األثر ماملتقد

نمو الناتج املحلي اإلجمالي السنوي في دول منظمة ( أن متوسط 2012االقتصادي لديناميات السكان املتغيرة، وجد أكسوي وآخرون )

. وتناقش دراسة %1.3، مع أقوى تأثير سلبي في الواليات املتحدة بنسبة %0.9التعاون االقتصادي والتنمية سوف يتباطأ بنسبة 

م في الطب ضد ( بأن الزيادة في متوسط العمر املتوقع بسبب التقد2007دولة قام بها أسيموغلو وجونسون ) 75مجموعة من 

( آثار متواضعة 2010األمراض املعدية أدى إلى زيادة كبيرة في عدد السكان وانخفاض في دخل الفرد. وقد وجد بلوم وآخرون )
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

( أيضا أن التغيرات في الهيكل العمري 2007لشيخوخة السكان على املشاركة في القوى العاملة والنمو االقتصادي. كما يظهر فايرار )

لة يرتبط بشكل كبير مع التغيرات في اإلنتاجية اإلجمالية ويجادل بأن التركيبة الديموغرافية املختلفة قد يكون مرتبطا للقوى العام

 .بما يقرب من ربع الفجوة اإلنتاجية املستمرة بين منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية والدول ذات الدخل املنخفض

القتصادية لدولة ما أن تتغير مع أعمار سكانها بسبب احتياجات مختلفة وقدرات وال داعي للقول بأنه على املرجح للخصائص ا

إنتاجية ملختلف الفئات العمرية. فعادة ما يكون لكبار السن احتياجات وسلوكيات اقتصادية مختلفة عن الشباب. ويسهم كبار 

ى العمل واالدخار. وعالوة على ذلك، فإنهم يتطلبون السن في االقتصاد بعدد أقل من العمالة ورأس املال ألنهم يميلون بشكل أقل إل

املزيد من الدعم من التمويل العام من أجل رعايتهم الصحية واستهالكهم. وحيثما ترتفع حصتهم في إجمالي عدد السكان، سوف 

 .سياسيا لقوي ايصبح قطع التمويل الصحي واستحقاقات املعاش التقاعدي أو تبني بعض السياسات األخرى صعبا بسبب موقفهم 

، إلى تبني سياسات وبرامج جدا ةديناميكي ةسكاني ةتتوفر على تركيب كونها ،وفي هذا املنوال، تحتاج دول منظمة التعاون اإلسالمي

لزيادة قدرات ومهارات السكان الشباب وتعزيز مساهمتهم في االقتصاد الوطني قبل أن تصبح التركيبة السكانية غير داعمة لتحسين 

االقتصادي الفعال. وعلى امتداد هذه الخطوط، يوفر القسم الفرعي التالي بعض املعلومات اإلضافية حول التركيبة السكانية األداء 

في دول املنظمة. وبعد مناقشة دور رأس املال البشري لتحقيق النمو االقتصادي، يستمر القسم مع القضايا املتعلقة باالستثمار في 

 .مع بعض القضايا السياسية العامة املتصلة بتعزيز القدرة اإلنتاجية للشباب رأس املال البشري. ثم يخلص

 اإلسالميفي دول منظمة التعاون  التركيبة السكانية 1.4

شهد العالم نموا سكانيا سريعا خالل القرن املاض ي كنتيجة ملعدالت وفيات أقل ومستويات معيشية أفضل. ويعيش اليوم، نحو 

من مجموع سكان العالم.  %23.6مليار نسمة، تشكل دول منظمة التعاون اإلسالمي  1.73وجه األرض ومع نحو مليار نسمة على  7.35

وبينما ارتفع إجمالي عدد سكان العالم بشكل مطرد، كان هذا اإلجمالي في الدول األعضاء في املنظمة قد ارتفع بمعدل أسرع. ووفقا 

، ولكن وتيرته ستكون أقل في دول املنظمة. 2100ي في جميع أنحاء العالم حتى عام لتوقعات األمم املتحدة، سينخفض النمو السكان

، من املتوقع أن تمثل دول منظمة التعاون اإلسالمي حصة أكبر من مجموع سكان 2.4و  1.4ونتيجة لذلك، كما هو مبين في الشكلين 

  .بشكل متزايد العالم

مليار نسمة،  1.28عددها يبلغ ومع ساكنة 

شكل دول منظمة التعاون اإلسالمي كانت ت

من مجموع سكان العالم في عام  21.1%

، تشير التقديرات إلى 2050. وحتى عام 2000

 أي ،%29.5أن هذه النسبة سوف ترتفع إلى 

مليار نسمة. وبحلول نهاية  2.9ما يعادل 

مليار من سكان  11.2من  4القرن، ستكون 

ظمة، العالم مقيمين في الدول األعضاء في املن

. وعلى املستوى %36مما يزيد من حصتها إلى 

الفردي للدول، من املتوقع أن تعيش دول 

أفريقيا جنوب الصحراء معدالت نمو أسرع 

، من املتوقع أن 2050بحلول عام فللسكان. 

تكون نيجيريا دولة املنظمة ذات أعلى حجم 

(، ولكن الزيادة األكبر 3.4للسكان )الشكل 

 1.4الشكل 
 فةحجم السكان مع مرور الوقت في مجموعات دول مختل

ألمم لاستنادا إلى التوقعات السكانية في العالم  سيسرك وظفيات محساب املصدر:

 .2015املتحدة: تنقيح 
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في  %263نيجر بنسبة يتوقع أن تكون في ال

  .عدد السكان

وعلى الرغم من الزيادة في حصة دول املنظمة 

سكان العالم، فإنها تواجه أيضا تحديا  من

شيخوخة السكان. وكما هو مبين في  يتجلى في

، كانت نسبة السكان الذين تتراوح 4.4الشكل 

، 2015في عام  %34.1تبلغ  14-0أعمارهم بين 

تقلص نصيب هذه ولكنه من املتوقع أن ي

. وعلى 2050في عام  %26.7الفئة العمرية إلى 

نحو مماثل، فإن نسبة السكان الذين تتراوح 

في  %23.6نخفض إلى تس 29-15أعمارهم بين 

في  %27مقارنة مع حصتها البالغة  2050عام 

. وعلى الرغم من أن حصة الفئة 2015عام 

، مستقرةستبقى إلى حد كبير  44-30العمرية 

صص السكان األكبر سنا ستزيد بشكل فإن ح

 .7خالل هذه الفترة %13.8إلى  %6.8من  60سترتفع نسبة السكان الذين يزيد عمرهم عن  وبشكل خاص،كبير. 

بقية العالم.  ستتميز بهيمنة الفئات الشابة مقارنة معوعلى الرغم من هذا، فإن التركيبة السكانية في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 2050في عام  %50.3في دول املنظمة، وسوف تنخفض إلى  %61.1هي  29-0، نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين واليوم

في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة في  %50.3فقط في الدول املتقدمة و  %34.7هذه الحصة  بلغت(. ومع ذلك، 4.4)الشكل 

  .2050في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة في عام  %39.5الدول املتقدمة و  في %31.7، والتي سوف تنخفض إلى 2015عام 

                                                           
7
يموغرافية تعرض أنماط مختلفة في املهم أن نسجل أن األرقام الواردة أعاله ال تمثل االتجاهات في فرادى الدول األعضاء، حيث أن النمو السكاني والتغير في التركيبة الد من  

 .كل دولة

 4.2الشكل 
 عات الدول من إجمالي سكان العالمحصة مجمو 

ألمم لاستنادا إلى التوقعات السكانية في العالم  سيسرك موظفيات حساب املصدر:

 .2015املتحدة: تنقيح 
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 3.4الشكل 
 دول املنظمة ذات أعلى التقديرات بخصوص حجم السكان

 .2015ألمم املتحدة: تنقيح لالتوقعات السكانية في العالم  املصدر:
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

املنظمة  في مجموع سكان العالم وشيخوخة السكان األسرع نسبيا في الدول غير األعضاء منوستؤثر أيضا زيادة حصة دول املنظمة 

ول املنظمة في جميع الفئات العمرية، ولكن املستويات األعلى على التركيبة السكانية العاملية لصالح دول املنظمة. ستزيد حصة د

من األطفال  %36.9، سوف تمثل دول املنظمة 2050(. وبحلول عام 6.4سيتم مالحظتها في الفئات العمرية األصغر سنا )الشكل 

في  29-15ن تتراوح أعمارهم بين من الشباب الذي %34.1و أقل في العالم. وباملثل، سوف تكون نسبة  14الذين تتراوح أعمارهم بين 

 29-15العالم  مقيمة في دول منظمة التعاون اإلسالمي. وبعبارة أخرى، فإن أكثر من ثلث جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

  .2050ستكون من دول منظمة التعاون اإلسالمي بحلول عام 

 4.4الشكل 
 (2050مقارنة مع  2015توزيع السكان في دول املنظمة )

 .2015ألمم املتحدة: تنقيح لاستنادا إلى التوقعات السكانية في العالم  سيسرك وظفيات محساب املصدر:
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 5.4الشكل 

 (2015عضاء في املنظمة )توزيع السكان في الدول غير األ 

 

 .2015ألمم املتحدة: تنقيح لاستنادا إلى التوقعات السكانية في العالم  سيسرك موظفيات حساب املصدر:
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األعضاء أمام الدول يخلق فرصا  األمر  وهذا

ون اإلسالمي ذات الصلة في منظمة التعا

ومخاطر لهذه تحديات  ولكنه أيضا يشكل

. وقد لوحظ أحد التأثيرات على نسب الدول 

، (Youth bulge) اإلعالة. وإن البروز الشبابي

وهو مصطلح صاغه علماء االجتماع 

لوصف املجتمعات ذات النمو السريع 

للسكان الشباب، غالبا ما يرتبط مع انتشار 

خاطر العنف السياس ي. البطالة وزيادة م

ففي دولة تعاني من البروز الشبابي، بينما 

يدخل الشباب في سن العمل، سوف 

تنخفض نسبة اإلعالة في الدولة ونسبة 

السكان دون سن العمل )املعالون أو الناس 

سنة أو أكثر  15الذين تقل أعمارهم عن 

( إلى السكان في سن العمل )الذين 64من 

  .8(64- 15تتراوح أعمارهم بين 

ترتبط أنماط التنمية في الدول بالتركيبة العمرية للسكان. وانطالقا من تعليمهم إلى صحتهم وتوظيفهم، فإنها تتطلب استخدام  

وتخطيط خاص للموارد من أجل احتياجات الفئات العمرية املختلفة في العديد من املجاالت. وإذا أمعنا النظر في نسبة اإلعالة 

. وفي عام 2050منظمة التعاون اإلسالمي يدل على أن النسبة قد انخفضت وسوف تستمر في االنخفاض حتى عام  العمرية في دول 

اإلعالة في دول املنظمة زيادة  أظهرت، 2015

باملقارنة مع مجموعات  %62.5العمرية بنسبة 

. ومع ذلك، ترجع (7.4الدول األخرى )الشكل 

ى الحصة حصة اإلعالة العالية في دول املنظمة إل

-0الكبيرة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

، بدال من عدد السكان املسنين؛ ونتيجة 14

لذلك، من املتوقع أن تتضمن دول منظمة 

التعاون اإلسالمي أدنى متوسط معدل اإلعالة 

باملقارنة مع مجموعات الدول األخرى بحلول عام 

2050.  

ضمنا تحول إن زيادة نسبة اإلعالة العمرية تعني 

تأثيرات كبيرة على املجتمعات  ذيديموغرافي 

حجم القوى العاملة سيتقلص فواالقتصادات. 

مع الضغط على الحكومات إلصالح أسواق 

                                                           
8
 .تعكس هذه النسبة التركيبة العمرية للسكان فقط، وليس التبعية االقتصادية  

 6.4الشكل 
 (2050مقابل  2015حصة السكان الشباب )املنظمة من العالم( )

ألمم املتحدة: لقعات السكانية في العالم استنادا إلى التو  سيسرك وظفيات محساب املصدر:

 .2015تنقيح 
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ألمم لاستنادا إلى التوقعات السكانية في العالم  سيسرك وظفيات محساب املصدر:

 .2015املتحدة: تنقيح 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

العمل وعتبات سن التقاعد. وإن زيادة عدد كبار السن سيكون تابعا لرفاهيتهم على تراجع أعداد العاملين النشطين. وهذا سيتطلب 

لعمل بما يتجارز كثيرا سن التقاعد الحالية. وهذا بدوره سيتطلب التحديث املستمر ملهاراتهم للحاق بركب تغيير بيئة من كبار السن ا

 .العمل والحفاظ على قدرة العمل واإلنتاجية

ن أن تستخدم وسيتم تسريع التنمية االقتصادية في دولة ما مع البروز الشبابي إذا كانت الزيادة في عدد األفراد في سن العمل يمك

بشكل كامل في األنشطة اإلنتاجية. وإذا كانت ال تزال عاطلة وغير منتجة، فإنها سوف تتحول إلى تحد كبير للتنمية 

السوسيوقتصادية، ألن الشباب املصاب باإلحباط ذوي أفاق صغيرة ملستقبل أفضل هم من املرجح أن يصبحوا مصدرا محتمال 

 .9يلعدم االستقرار االجتماعي والسياس 

وتشير الدراسات التجريبية األخيرة إلى أن البروز الشبابي يرتبط مع زيادة خطر العنف السياس ي. وأوجدت إحدى الدراسات أن البروز 

الشبابي الكبير من الذكور هم أكثر عرضة لزيادة مخاطر الصراع في املجتمعات حيث أن التعليم الثانوي للذكور يكون منخفضا 

(. ومع ذلك، فإن الحكومات هي إلى حد ما قادرة على الحد من هذه املخاطر من خالل توفير فرص أفضل 2009)بركات وأوردال، 

للشباب، في املقام األول من خالل توفير التعليم وفرص العمل. ولهذا السبب، ومن أجل تجنب عدم االستقرار والعنف املحتمل، 

لشباب، وخاصة من خالل توفير فرص التعليم والعمل لهم. وعالوة على ينبغي أن يكون التركيز على تحسين الفرص االقتصادية ل

ذلك، إذا لم يتم توسيع نطاق فرص العمل مع زيادة فرص التعليم، قد يكون مخزون كبير من الشباب املتعلمين تعليما عاليا مصدرا 

 .لعدم االستقرارات األخرى 

البروز الشبابي هو معدل البطالة بين الشباب. ولألسف، فإن املعدالت في دول  ويتمثل أحد املعايير األساسية للنجاح في االستفادة من

وعموما فوق متوسطات الدول النامية  %16(. وظل املعدل باستمرار فوق 8.4منظمة التعاون اإلسالمي سلبية إلى حد كبير )الشكل 

                                                           
9
األخرى،  ت معه، قال صموئيل هنتنغتون، صاحب كتاب مثير للجدل حول الصراع الحضاري، ما يلي: "ال أعتقد أن اإلسالم عنيف أكثر من أي من الدياناتفي مقابلة أجري  

عامل الرئيس ي هو العامل الديموغرافي. وأظن إذا قمتم بإضافة كل ذلك، فإن الناس الذين تم قتلهم من قبل املسيحيين على مر القرون أكثر ممن قتل من قبل املسلمين. ولكن ال

. وقد كان هناك ارتفاع معدالت املواليد في العالم اإلسالمي خالل 30و  16وعموما، فإن الناس الذين يخرجون ويقتلون اآلخرين هم من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 

. ولكن البروز سوف يتالش ى. ومعدالت املواليد عند املسلمين تتراجع. وفي الواقع، فقد انخفض بشكل الستينيات والسبعينيات والثمانيات، وذلك أدى إلى ظهور بروز شبابي ضخم

 (.2001كبير في بعض الدول ")هنتنغتون، 

 8.4الشكل 
 بمعدل بطالة الشبا

 بناء على قاعدة بيانات املؤشرات الرئيسية لسوق الشغل، منظمة العمل الدولية. سيسرك وظفيات محساب املصدر:
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 77الصفحة  77الصفحة 

. وعلى الرغم من الفوارق الكبيرة بين فرادى الدول 2015 و 2000غير األعضاء في املنظمة والدول املتقدمة خالل الفترة ما بين عامي 

األعضاء، ال تزال نسبة كبيرة من السكان الشباب العاطلة في دول املنظمة. ويمكن ملعدالت البطالة املرتفعة بين الشباب أن تكون لها 

  .عواقب على املدى الطويل ملستقبلهم املنهي ورفاههم في جميع األعمار

، تولد زيادة طول العمر وانخفاض أحجام األجيال الشابة تعقيدا إضافيا في الدول النامية، حيث تحدث عملية ومن ناحية أخرى 

الشيخوخة بشكل أسرع بكثير وفي ظل ظروف أقل مالءمة مما هي عليه في الدول األكثر تقدما. ويتطلب تعدد الحاجات والتحديات 

الشباب  إمكانياتراءات عاجلة الواجب اتخاذها لالستفادة في الوقت املناسب من امللحة، في ظل املوارد املحدودة جدا، اتخاذ إج

للتنمية السوسيوقتصادية. وستضع شيخوخة السكان ضغوطا تصاعدية على النفقات العامة مع تباطؤ النمو االقتصادي. فعلى 

بسبب تغير التركيبة  2050بحلول عام  %0.5نمو سنوي بنسبة  إمكانياتسبيل املثال، يقدر حاليا بأن أوروبا ستتوفر على معدل 

 (OECD ،2007) السكانية

وحاليا، تتوفر دول منظمة التعاون اإلسالمي على تركيبة سكانية ديناميكية للغاية. وعلى الرغم من شيخوخة السكان املتوقعة على 

ر من ثلث السكان الشباب في العالم. ومع مدى العقود القليلة القادمة في العديد من دول املنظمة، فإنها ستحتفظ مجتمعة بأكث

الشباب أن تكون املحفز للنمو االقتصادي واالزدهار في دول املنظمة ووضعها في موقف  مكانياتالسياسات والبرامج املناسبة، يمكن إل 

 .تنافس ي في االقتصاد العالمي

 دور رأس املال البشري في التنمية  2.4

ف واملهارات والقدرات املجسدة في األفراد والتي تسهل املض ي قدما في تقنيات اإلنتاج واملساهمة في يشير رأس املال البشري إلى املعار 

الرفاه الشخص ي واالجتماعي واالقتصادي. ويستخدم مصطلح "رأس املال البشري" ألنه ال يمكن فصل الناس عن معارفهم أو 

واملادية. وإلى جانب مخزون رأس املال املادي، يعتبر مخزون رأس املال عن أصولهم املالية بها مهاراتهم بالطريقة التي يمكن فصلهم 

حيث يلعب دورا مهما في تحديد القدرة على استيعاب بالبشري واحدا من عوامل اإلنتاج في تحديد االزدهار االقتصادي والتقدم، 

تاجية بدوره عامال رئيسيا في تعزيز النمو االقتصادي املعارف والتكنولوجيات الجديدة، وبالتالي زيادة إنتاجية العمل. ويشكل نمو اإلن

دور التعليم في زيادة إنتاجية وكفاءة القوى العاملة عن طريق زيادة املخزون املعرفي للقدرة البشرية  كما أنعلى املدى الطويل. 

 .ال يعد أقل أهميةاملنتجة اقتصاديا 

الفرضية القائلة بأن املعرفة واملهارات املتجسدة في البشر ترفع مباشرة وتبنى النماذج النظرية لرأس املال البشري والنمو حول 

قدرة االقتصاد على تطوير واعتماد تكنولوجيات جديدة. وتوفر األدبيات التجريبية أيضا أدلة قوية على آثار من اإلنتاجية وتزيد 

( إلى أنه إذا كان متوسط الوقت 2007ادي والتنمية )مدخالت التعليم العالي على اإلنتاجية والنمو. وتشير منظمة التعاون اإلقتص

الذي يقضيه السكان في التعليم يرتفع في سنة واحدة، فإن الناتج االقتصادي لكل فرد من السكان يجب أن ينمو بنسبة تتراوح بين 

جمالي للفرد الواحد في عام العالقة بين متوسط سنوات الدراسة والناتج املحلي اإل  9.4على املدى الطويل. ويبين الشكل  %6و  4%

. ويحدد متوسط عدد السنوات الذي قضاها عامل تمثيلي في املدرسة تقريبا القدرة االستيعابية التي يمكن لعامل استخدامها 2013

اء في االستفادة من املعرفة املطورة في أماكن أخرى. ومن الواضح أن هناك عالقة قوية بين مستويات الدخل والتحصيل العلمي سو 

 (.في دول منظمة التعاون اإلسالمي )مريع( والدول غير األعضاء في املنظمة )معين

تسهم القوة العاملة املاهرة في التنمية االجتماعية واالقتصادية بالعديد من الطرق. فهي تحسن نتائج سوق العمل من حيث و 

 واملشاركةصحة جيدة ب للتمتعرات أيضا على احتمال مرتفع معدالت التوظيف واألرباح. ويتوفر الناس ذوي التعليم الجيد وقاعدة مها

في الحياة االجتماعية والسياسية. وتدعم الدراسات التجريبية الرأي القائل بأن املهارات لها عالقة عميقة مع النتائج االقتصادية 

حاسمين في معالجة عدم املساواة وتعزيز ن أمريواالجتماعية عبر مجموعة واسعة من السياقات. ويعتبر التعليم وتنمية املهارات أيضا 

  .الحراك االجتماعي. وبالتالي، فإن االستثمار في رأس املال البشري هو واحد من أكثر الطرق فعالية لتعزيز النمو وتوزيع الرفاه



 
 

 

 78الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

مؤشر وضع من قبل ومن أجل تقييم املستوى الحالي لتنمية رأس املال البشري في دول منظمة التعاون اإلسالمي، سوف يستخدم 

تعقيد ديناميكيات التعليم  اللتقاطبمثابة أداة  ليكون املنتدى االقتصادي العالمي. وقد تم تصميم "مؤشر رأس املال البشري" 

والقوى العاملة بحيث تكون مختلف الجهات املعنية قادرة على اتخاذ قرارات مستنيرة. ويوفر تصنيف الدول الذي يسمح للمقارنات 

تمر عبر خمس  -التعلم والعمل  -ي مختلف املناطق وفئات الدخل. ويحتوي مؤشر رأس املال البشري على موضوعين أفقيين الفعالة ف

املوضوعين الشاملين بتقييم  هذينفما فوق(. ويقوم  65؛ و 64-55؛ 54-25؛ 24-15؛ 15ركائز عمودية للفئات العمرية للمؤشر )تحت 

ات الناس من خالل التعلم وفي نشر هذه املعرفة املكتسبة من خالل العمالة املنتجة. وفي نجاح الدول في تطوير مهارات وكفاء

  .مؤشرا 46املجموع، يشمل املؤشر 

 9.4الشكل 

 (2013متوسط سنوات التمدرس والدخل حسب الفرد )

دة بيانات مؤشر التنمية البشرية بناء على قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي وقاع سيسرك وظفيات محساب املصدر:

 لبرمامج األمم املتحدة اإلنمائي.
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 متوسط سنوات التمدرس

 10.4الشكل 
 )الكل( 2015مؤشر رأس املال البشري، 
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 79الصفحة  79الصفحة 

قيم املؤشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مع الدول املتقدمة والنامية غير األعضاء في املنظمة. وفي  10.4ويقارن الشكل 

دول في النظمة هي من بين العشر السفلى(، تعد  8ألعضاء في املنظمة تتوفر على أدنى القيم في املؤشر )حين أن بعض الدول ا

كازاخستان الدولة األفضل أداء في املنظمة بحصولها على قيمة املؤشر التي هي فوق واحدة على األقل من الدول املتقدمة. وفي حين 

في  65.3في الدول املتقدمة و  79.4، فإنه بلغ 58.7 ال يتعدىول األعضاء في املنظمة أن متوسط قيمة مؤشر رأس املال البشري في الد

الدول النامية غير األعضاء في املنظمة. وهذا يدل على أن دول منظمة التعاون اإلسالمي ال تستثمر بما يكفي في رأس مالها البشري 

( وماليزيا 71.8( وجمهورية قيرغيزستان )74.6املنظمة هي كازاخستان )على الرغم من تركيبتها السكانية الديناميكية. وإن أفضل دول 

في ترتيب جميع فقط  52(. وتقع أفضل دولة في املنظمة من حيث األداء في املرتبة 69( وقطر )69.4( واإلمارات العربية املتحدة )70.2)

 .الدول 

يدل على مستوى االستثمار في رأس املال البشري فهو . 24-15 واملؤشر األكثر إفادة هو مؤشر رأس املال البشري للمجموعة العمرية

لوحظت صورة مماثلة في التوزيع العام لقيم املؤشر، هناك أربعة دول في املنظمة ذات أفضل أداء من  الوقت الذيللشباب. ففي 

خستان وجمهورية قيرغيزستان وتركيا( هي (. وهذه الدول األربعة )ماليزيا وكازا11.4دولة واحدة على األقل في الدول املتقدمة )الشكل 

من بين دول املنظمة التي تستثمر أكثر لتطوير رأس املال البشري. وهذه الدول أيضا تحتل أعلى الترتيب باملقارنة مع املؤشر املركب. 

 .50وتركيا املرتبة  37وجمهورية قيرغيزستان  34في العالم وكازاخستان  30ماليزيا املرتبة  وتحتل

، الدول ذات مستويات أعلى من 12.4ارتفاع مستويات الدخل. وكما هو مبين في الشكل بيرتبط رأس املال البشري بشكل وثيق كما 

رأس املال البشري هي أيضا الدول ذات الدخل املرتفع. والعالقة قوية بشكل خاص في حالة الدول غير األعضاء في منظمة التعاون 

ناك املزيد من الدول التي لم تستطع تحقيق مستويات دخل عالية على الرغم من هاملنظمة،  اإلسالمي. ففي الدول األعضاء في

، األسفل(. ويمكن للدول الغنية باملوارد الطبيعية فقط تحقيق مستويات 12.4مستويات معتدلة من رأس املال البشري )الشكل 

بشكل ملحوظ مقارنة مع الدول ذات مستويات الدخل دخل عالية، ولكن قيم مؤشر رأس املال البشري في هذه الدول منخفضة 

 .املماثلة في الدول غير األعضاء في املنظمة

 11.4الشكل 

 (24-15)الفئة العمرية  2015مؤشر رأس املال البشري، 

 دولة نامية غير عضو في املنظمة. 57و متقدمةدولة  34 و نظمةعضو في امل دولة 33 حول  بياناتال تتوفر : مالحظة. العالمي االقتصادي املنتدى :املصدر

 40.4تشاد،  74.9ماليزيا، 

 69.7اسبانيا،  88.7كندا، 

 79.1روسيا،  47.3بوروندي، 
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 80الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

وإن وجود عدد ضخم من السكان في دولة 

ما ال يعني بالضرورة أن تلك الدولة ستتوفر 

على ما يكفي من األشخاص ذوي املهارات 

لدعم التنمية االقتصادية. فعلى سبيل 

أن عدد سكانها أكثر املثال، على الرغم من 

مليار شخص، تعاني الهند من  1.3من 

نقص في الخريجين املؤهلين تأهيال جيدا. 

في الترتيب مع  100وهي تحتل فقط املرتبة 

. وحيث أن حجم 57.6قيمة مؤشر بلغت 

السكان في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

يرتفع، يتعين على الحكومات أن تتبنى 

عدة الناس سياسات مصممة جيدا ملسا

على تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم والعثور على 

وظيفة الئقة في السوق. وال سيما الدول 

الغنية باملوارد، فهي لديها الكثير من 

املجاالت لتستثمر في شعوبها لتحسين 

  .مخرجات التعلم والعمل

وبالنظر إلى مزيج من ارتفاع معدالت الفقر 

 والنتائج الصحية والتعليمية الضعيفة

وارتفاع معدالت النمو السكاني ونمو الدخل 

املنخفض في بعض الدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي، ال تزال تمثل 

تنمية رأس املال البشري تحديا كبيرا. وتجدر 

املثال، وجد اإلشارة إلى أن ديناميات السكان نفسها ليست هي املحرك الرئيس ي للفقر وعدم املساواة في هذه الدول. فعلى سبيل 

( في حالة موزمبيق أن الديناميات السكانية ساعدت دعم ارتفاع دخل الفرد وانخفاض الفقر بدال من 2005كالسين وولترمان )

عاقتها. والتحدي األكبر هو نقص مؤسسات الجودة واملوارد والقدرات واإلرادة السياسية لتصميم وتنفيذ سياسات نحو بناء رأس إ

 .املال البشري 

 االستثمار في رأس املال البشري  3.4

يتطلب االستثمار في رأس املال البشري التنسيق متعدد األبعاد، وذلك ألن اآلثار اإليجابية لهذه االستثمارات سوف تعتمد على أهمية 

مهارات  وجود املؤسسات االجتماعية والسياسية واالقتصادية الشاملة التي تشجع على تخصيص -الشروط األساسية في االقتصاد 

األمة نحو األنشطة اإلنتاجية وروح املبادرة. ويجب أن تبدأ في سن مبكرة جدا وينبغي أن تستمر حتى أعمار متقدمة. ويجب تقيم تأثير 

املوارد املحدودة التي تنفق على التعليم  بانتظام ملعرفة ما اذا كانت تسفر عن اآلثار املتوقعة من حيث تحسين قاعدة املهارات 

العمل. وسيكون التنسيق بين املؤسسات العامة مع القطاعات الخاص ومقدمي الخدمات التعليمية، بما في ذلك األوساط  وقابلية

 .األكاديمية، مهما في عملية التقييم

 12.4الشكل 
 (2015رأس املال البشري والدخل حسب الفرد )

 ملنتدى االقتصادي العالمي ومؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي.ا املصدر:
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يبدأ تطوير رأس املال البشري بفترة طويلة قبل ذهاب األطفال إلى 

املدرسة، حيث يكتسبون املهارات ويطورون أفكار جديدة عن 

أنفسهم والعالم الخارجي باستمرار. ويمكن اعتبار تكوين رأس املال 

البشري عملية دينامية مستمرة طوال العمر. واملبدأ األساس ي هو أن 

التعلم في مرحلة من الحياة تشجع التعلم في املراحل التالية. وبالتالي، 

 فإن االستثمار في املراحل املبكرة من الطفولة يزيد من اإلنتاجية في

(. وبعبارة أخرى، يثبت الحصول 1.4 النافذةاملراحل التالية )انظر 

على الرعاية والتعليم الجيدين في مرحلة الطفولة املبكرة إلى حد كبير 

(. وما هو 2006نتائج التعلم في السنوات الالحقة )كونها وآخرون، 

أكثر من ذلك، هو أن معدل العائد على دوالر االستثمار حين يكون 

شابا أعلى من معدل العائد على نفس الدوالر املستثمر في الشخص 

 .سن متأخرة

ويبدو أن رعاية وتعليم الطفولة في مرحلة مبكرة مهملة على نطاق 

 48(. ومن أصل 1.4واسع في دول منظمة التعاون اإلسالمي )الجدول 

دولة عضو على  18دولة في املنظمة املتوفرة حولها البيانات، تتوفر 

في التعليم ما قبل االبتدائي أعلى من  (GER) اق إجماليمعدل التح

. ومن ناحية أخرى، حققت ماليزيا %44املتوسط العالمي البالغ 

وغيانا وسورينام واإلمارات العربية املتحدة وألبانيا نسبة التعليم في 

مرحلة ما قبل االبتدائي أعلى من املتوسط في الدول املتقدمة، 

ليزيا تقريبا املشاركة الكاملة في برامج . وفي حين تضمن ما86.4%

التعليم ما قبل االبتدائي، تتوفر بعض االقتصادات الكبرى األخرى في 

املنظمة، مثل تركيا والسعودية ومصر أيضا على معدالت التحاق 

 .منخفضة نسبيا لدعم جهودها في بناء رأس املال البشري 

 من أكثر بتدائيةاال  املدارس في األطفال من أكبر عدد اليوم وهناك

 أو الفقر تشمل العوامل من العديد هناك ولكن مض ى، وقت أي

 إلى للوصول  الرامية الجهود تصّعب التي الصراعات أو الجنس

 الكثير وهناك اإلطالق، على املدرسة إلى يذهبون  ال الذين األطفال

 يحصلون  الذي التعليم جودة لضمان أيضا به القيام ينبغي مما

 يجب الجديدة، لألجيال املتاحة الفرص تعزيز لأج ومن. عليه

 أيضا ضروري  أمر وهذا. املبكر التعليم على حصولهم فرص تحسين

 لوحظ وكما. التعليم من التالية املراحل في التعليم جودة لتحسين

 جدا مبكرة سن في للتدخالت تكون  ،(2005) وآخرون كونها قبل من

 الفئات من املرتفعة للنسبة اونظر . حرمانا األكثر للفئة كبيرة عوائد

 املناطق في وخاصة اإلسالمي، التعاون  منظمة دول  في املحرومة

 في االستثمار يلعبه الذي الهام الدور  على الواقع هذا يؤكد الريفية،

 .األعضاء للدول  االقتصادية اآلفاق أجل من مبكرة سن في التعليم

(، %التعليم ما قبل االبتدائي )بمعدل االلتحاق اإلجمالي : 1.4الجدول 
2014 * 
 98.9 ماليزيا
 94.3 غيانا

 93.7 سورينام
 92.0 اإلمارات العربية املتحدة

 88.6 ألبانيا
 84.5 لبنان

 81.0 الكويت
 79.2 الجزائر

 73.5 بروناي دار السالم
 70.2 باكستان

 62.9 تركمانستان
 60.4 كازاخستان

 59.6 املغرب
 58.5 قطر

 58.2 ندونيسياإ
 55.2 البحرين

 54.4 سلطنة عمان
 50.7 فلسطين

 42.8 تونس
 42.4 إيران

 37.1 الغابون 
 34.4 الكاميرون

 34.3 سودانال
 33.8 غامبيا
 32.2 الردن

 31.8 غالديشبن
 30.3 مصر
 27.6 تركيا

 25.3 قرغيزستان
 25.3 أوزبكستان

 23.1 أذربيجان
 23.1 جزر القمر

 20.6 بنين
 16.3 اململكة العربية السعودية

 15.2 غينيا
 15.0 توغو

 14.7 السنغال
 11.0 أوغندا

 10.6 طاجيكستان
 9.5 سيرا ليون 

 7.1 النيجر
 6.6 كوت ديفوار

 4.7 جيبوتي
 4.2 بوركينا فاسو

 3.9 مالي
 3.3 موريتانيا

 1.3 اليمن
 44.0 العالم

 17.2 الدول ذات الدخل املنخفض
 26.1 دول الشريحة الدنيا من فئة الدخل املتوسط

 72.9 بلدان الشريحة العليا من فئة الدخل املتوسط
 82.5 الدول ذات الدخل املرتفع

 أو 2014 عام بيانات(. )*( 2016) اإلحصائية لبياناتا لقاعدة اليونسكو معهد: املصدر

 .2011 عام بعد متاحة سنة آخر



 
 

 

 82الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

التعليم فلتعليم الرسمي دور أساس ي للغاية لتحسين القدرة اإلنتاجية للمجتمع. وتقوم نظرية رأس املال البشري على افتراض أن ل.

ن على أداء املهام املعقدة، وبالتالي يساهمون في ييحسن عملية اإلنتاج بعدة طرق. والعمال املتعلمون أو املهرون يكونون قادر  الجيد

زيد العمال املهرون في القدرة االستيعابية للبلد من خالل الحصول إنتاج منتجات أكثر تطورا تكنولوجيا. وخاصة في الدول النامية، ي

 .، وهو أمر ذو أهمية حاسمة في التنويع والتنمية االقتصادية الناجحين هاعلى املعرفة والتكنولوجيا األجنبية وتنفيذ

اإلنجازات الباهرة في مجال التعليم في التعليم أهمية كبيرة في بناء القدرات اإلنتاجية. ومع ذلك، فإن  جودةوفي هذا الصدد، تحمل 

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قد أثمرت فقط مساهمات هامشية في عملية التنمية، األمر الذي يثير مخاوف بشأن 

 .التعليم في املنطقة جودة

والبرنامج املتابع من قبل منظمة التعاون  التعليم في جميع أنحاء العالم مهمة ليست بالسهلة. جودةورغم ذلك، يعتبر قياس ومقارنة 

هو واحد من أهم الدراسات التي أجريت لقياس جودة  ،(PISA) االقتصادي والتنمية، واملعروف باسم برنامج التقييم الدولي للطلبة

التعليم في تنمية  دةجو وعلى الرغم من محدودية عدد دول املنظمة املدرجة في البرنامج، فإنه يوفر فرصة للمقارنة بين  10التعليم.

 .رأس املال البشري في دول منظمة التعاون اإلسالمي مع دول أخرى 

في  املشاركةمتوسط أداء الطالب في الرياضيات والقراءة والعلوم لجميع الدول التسع في منظمة التعاون اإلسالمي  2.4ويبين الجدول 

جانب بعض دول املقارنة األخرى. ويبلغ متوسط الدرجة بين دول  ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، إلى  PISA 2012 دراسة

نقطة. وقد سجل حوالي ثلثي الطالب في  100نقطة واالنحراف املعياري هو  500منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ما يقرب من 

األعضاء في منظمة التعاون  نقطة. ومن بين الدول  600و  400جميع أنحاء دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ما بين 

نقطة. أما ألبانيا وتونس واألردن وقطر  400 يفوق اإلسالمي، كان لتركيا واإلمارات العربية املتحدة وكازاخستان وماليزيا متوسط أداء 

نقطة. وتقدم تركيا أعلى جودة تعليم في دول منظمة التعاون اإلسالمي ولكنها  400متوسط درجات أقل من  سجلتوإندونيسيا فقد 

ومع ذلك، فإن التغيرات السنوية في متوسط الدرجات هي من بين أعلى املعدالت في دول منظمة  .OECD تبقى أقل من متوسط

سنويا منذ  %12التعليم في مستويات وصلت إلى  من جودةتي حسنت التعاون اإلسالمي. ال سيما، كازاخستان وماليزيا وقطر ال

 .2009االستطالع األخير في عام 

                                                           
10

الغة أعمارهم ( هو تقييم موحد دوليا تم تطويره بشكل مشترك من قبل االقتصادات املشاركة، ويجرى على األطفال البPISAبرنامج التقييم الدولي للطلبة ) 

/ ملزيد من املعلومات http://www.oecd.org/pisa/homeعاما في املدارس الختبار درايتهم بالقراءة والرياضيات والعلوم من حيث الكفاءات العامة. راجع  15

 حول البرنامج.

 : معدالت الدخل لالستثمار في رأس املال البشري 1.4النافذة 

ه في ئكشر الحائز على جائزة نوبل، مع  ،جيمس هيكمانيشير 

وفر فرصة فريدة ت، يشير إلى أن فترة الطفولة املبكرة التأليف

االستثمار في التعليم في كون ي رأس املال البشري لالستثمار ف

من أية مرحة عوائد أعلى  يثمر بجلبمرحلة الطفولة املبكرة 

 يسهل عملية االستمرار فيتعلم في سن ال . ملاذا؟عمرية أخرى 

 البشري رأس املال من يزيد  وهذا ماالتعلم طوال الحياة، 

 .والدخل كنتيجة لذلك
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أسوأ دول في األداء على مقياس  10من أصل  5دولة أو اقتصاد التي شملها املسح في الدراسة،  65غير أنه من املقلق أن من بين 

سالمي. وتحتل تركيا باعتبارها أفضل الدول األعضاء في املنظمة أداء املرتبة القراءة العام هي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل 

سنة في مالي  19-15من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين  %30. وتوضح العديد من الدراسات خطورة تحدي التعلم. أكثر من 44

ان، وجدت اختبارات صف األطفال الثالث أن والذين أكملوا ست سنوات من التعليم ال يمكنهم قراءة جملة بسيطة. وفي باكست

(. ووفقا ملقياس أفريقيا للتعلم من معهد بروكينغز، 2011ساسية )البنك الدولي، األ نصفهم فقط أمكنهم اإلجابة على أسئلة الضرب 

يون طفل في مل 61دولة في أفريقيا جنوب الصحراء، سيصل  28أول مسح على مستوى املنطقة حول التعلم والتعليم الذي يغطي 

 .سن املراهقة دون القدرة على القراءة والكتابة، أو أداء املهام الحسابية األساسية -من كل طفلين  1 -سن املدرسة االبتدائية 

وتبين األدلة أيضا أن مستويات التعلم بدال من سنوات الدراسة هي ما يدفع العوائد االجتماعية واالقتصادية على االستثمار في 

بما في ذلك التعليم، 

قابلية التوظيف 

واإلنتاجية والنمو )معهد 

(. وقد 2011بروكينغز، 

( 2013أشار هانوشيك )

أيضا إلى أن املهارات 

بدال  -املعرفية للسكان 

املدرس ي  التحصيلمن 

ترتبط بقوة  -املجرد 

دخل الفرد وتوزيع ب

الدخل والنمو 

االقتصادي. ومع ذلك، 

ففي أجزاء كثيرة من 

األطفال  العالم، يترك

املدرسة دون اكتساب 

املعارف واملهارات 

األساسية التي يحتاجون 

حياة صحية  لعيشإليها 

وذات إنتاجية وتحقيق 

سبل العيش املستدامة. 

إن جودة التعليم 

الضعيفة تهدد مستقبل 

املاليين من األطفال 

والشباب في جميع أنحاء 

املنطقة في منظمة 

 .التعاون اإلسالمي

 داء التعليم في دول مختارةمقارنة أ: 2.4الجدول 

 العلوم القراءة الرياضيات  

  
متوسط 

 النتيجة
 التغير السنوي

متوسط 

 النتيجة
 التغير السنوي

متوسط 

 النتيجة
 التغير السنوي

 OECD 494 -0.3 496 0.3 501 0.5متوسط  

 3.3 551 5.4 542 3.8 573 سنغافورة

 2.6 538 0.9 536 1.1 554 كوريا

 2.6 547 1.5 538 0.4 536 اليابان

 0.6 515 1 509 0.6 531 سويسرا

 1.4 524 1.8 508 1.4 514 ألمانيا

 0.1- 514 0.7 499 0.3- 494 المملكة المتحدة

الواليات المتحدة 

 األمريكية
481 0.3 498 -0.3 497 1.4 

 3.1- 485 2.8- 483 3.3- 478 السويد

 1.1- 467 0.5 477 1.1 453 اليونان

 6.4 463 4.1 475 3.2 448 تركيا

 3.4 439 1.1 438 4.9 445 رومانيا

 2 446 0.4 436 4.2 439 بلغاريا

اإلمارات العربية 

 المتحدة
434 NA 442 NA 448 NA 

 8.1 425 0.8 393 9 432 كازخستان

 3.9 444 1.1 441 1 427 تايالند

 1.1 445 3.1 441 1.9 423 شيلي

 1.4- 420 7.8- 398 8.1 421 ماليزيا

 0.9 415 1.1 424 3.1 413 المكسيك

 2.2 397 4.1 394 5.6 394 ألبانيا

 2.3 405 1.2 410 4.1 391 البرازيل

 2.4 406 1.6- 396 1.2 388 األرجنتين

 2.2 398 3.8 404 3.1 388 تونس

 2.1- 409 0.3- 399 0.2 386 األردن

 5.4 384 12 388 9.2 376 قطر

 1.9- 382 2.3 396 0.7 375 إندونيسيا

 1.3 373 5.2 384 1 368 البيرو

بشكل تنازلي في مرتبة  واالقتصادات (. الدول OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) املصدر:

 .2009. التغيرات السنوية يتم مقارنتها بنتائج االختبار في PISA 2012متوسط نتيجة الرياضيات في 

 



 
 

 

 84الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

العالقة بين  13.4. ويبين الشكل 11فات في النمو االقتصادي عبر الدول ترتبط ارتباطا وثيقا بالتقدم في التحصيل العلميوإن االختال 

. ورغم كونها ضعيفة، 2013و  2000التغير في مستويات الدخل الفردي والتغير في متوسط سنوات الدراسة خالل الفترة ما بين عامي 

لتغيرات في الدخل وسنوات الدراسة. وفي حالة دول منظمة التعاون اإلسالمي، تصبح هذه العالقة هناك عالقة طردية بين اإال أن 

(. وفي حين شهدت بعض الدول، مثل قطر والسعودية وماليزيا وتركيا زيادة في مستويات دخل الفرد مع الزيادة 14.3أضعف )الشكل 

أو زيادة ال تكاد تذكر في مستويات الدخل املتوسط. وهذا يدل  افي سنوات الدراسة، شهدت العديد من دول املنظمة إما نقصان

املدرس ي املجرد ليس  التحصيلمجددا على أن 

  .كافيا لدعم النمو االقتصادي والتنمية

 وجودتهتحسين الوصول إلى التعليم  طاملا كان

على جميع املستويات هدفا متواصال للتنمية 

الوطنية طوال سلسلة خطط التنمية 

وقد لعبت هذه  ،ة ملاليزياالخمسي

االستراتيجية دورا محوريا في تعزيز النمو 

االقتصادي والتنمية في الدولة، فضال عن 

الفقر.  التقليص من حدةكونه عامال مهما في 

فقد كانت سياسة الحكومة لتشجيع التعليم 

على جميع املستويات مدعومة بحصة أكبر من 

إلى  مخصصات امليزانية للتعليم. وباإلضافة

توسيع املوارد على مستوى التعليم االبتدائي، 

عكست زيادة اإلنفاق الحادة على التعليم 

                                                           
 Hanushek (2013.)هناك عالقة قوية بين النمو االقتصادي واملهارات املعرفية، كما يعرض  11

 13.4الشكل 
 والتغير في الدخل حسب الفرد )كل الدول( التغير في التمدرس

بناء على قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي وقاعدة بيانات مؤشر التنمية البشرية  سيسرك موظفيات حساب املصدر:

 لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي.
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 التغير في متوسط سنوات التمدرس

 14.4الشكل 

 املنظمة( التغير في التمدرس والتغير في الدخل حسب الفرد )دول 

بناء على قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية  سيسرك موظفيات حساب املصدر:

 للبنك الدولي وقاعدة بيانات مؤشر التنمية البشرية لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي.
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 التغير في متوسط سنوات التمدرس
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أيضا األهمية التي أولتها الحكومات املاليزية للتعليم الثانوي والعالي. وبينما يتحسن الوصول إلى التعليم، بذلت جهود خاصة لتوفير 

 .التعليم توضح اإلنجازات االقتصادية واالجتماعية ملاليزيا خالل العقود املاضيةبيئة تفض ي إلى التعلم. وكل هذه الجهود في تعزيز 

 لشبابل قدرة اإلنتاجيةلإطالق العنان ل 4.4

تتطلب االتجاهات الديموغرافية والكفاءات واملواهب غير املستغلة التي نالحظها اليوم في دول منظمة التعاون اإلسالمي تدابير هامة 

. ولعل أول ش يء عليها خطراوليس  في صالحها أجل ضمان أن تكون هذه التركيبة السكانية الديناميكية فرصةيتعين اتخاذها من 

التي تمثلها. وكما عرض  واملخاطر يجب فعله هو أن نعلق أهمية كافية للتركيبة السكانية الحالية واملتوقعة ونكون مدركين للفرص 

أرقاما  . ويقدم هذا التقرير2050ي دول منظمة التعاون اإلسالمي بحلول عام يعيشون فسفيما سبق، فإن أكثر من ثلث الشباب 

إجمالية فقط دون تحليل الديناميكية على املستوى الفردي للدول من أجل تعزيز العمل الجماعي نحو استخدام التركيبة السكانية 

في مختلف الدول، ولكن إذا اعترف مجتمع املنظمة  الديناميكية في جميع أنحاء املنطقة. وسوف تختلف الخبرات الفردية بالتأكيد

 .على نحو أفضل مكانياتبأن هذه قوة جماعية للمجتمع كله، فإنه يمكن تطوير آليات أكثر فعالية لالستفادة من هذه اإل 

هم إمكانيات هي تزويد الشباب باملهارات والقدرات ومنحهم الفرص لتحقيق مكانياتهذه اإل  لالستفادة منالواضحة  املناهجوإن 

الحقيقية في مجاالتهم. وبمصطلحات عامة، هناك حاجة لتوفير فرص التعليم والعمل الجيدة. وقد يكون ذكره أسهل من القيام به. 

مفروضة على املوارد في خلق الظروف املالئمة لجودة التعليم مع منظور جيد لسوق  اوتواجه الحكومات تحديات متعددة وقيود

ح االستخدام الفعال للموارد املحدودة من أجل فرص أفضل للتعليم وتحسين مناخ األعمال بسبب مختلف العمل. وال يمكن من

 .أوجه القصور والقدرات املحدودة في آليات التنفيذ في بعض الدول 

تطوير  (i) :ية هيغير املستغلة للسكان الشباب، يركز هذا التقرير على ثالث قضايا رئيس مكانياتوفي معالجة القضايا املتعلقة باإل 

هم إمكانياتالحراك االجتماعي. وفي توفير املزيد من الفرص للشباب لتحقيق  (iii) ريادة األعمال وخلق فرص العمل، و (ii)املهارات، 

جموعة من مل مكتسبين الحقيقية، ال بد من االنتقال السلس إلى سوق العمل. و الشباب الذين يتخرجون من مؤسسات التعليم 

ت التي لها عواقب مباشرة على مستوى قابلية توظيفهم. فإن املسؤولية األساسية للحكومات هي التأكد إلى أقص ى حد ممكن املهارا

من أن مجموعات املهارات هذه هي التي يتطلبها سوق العمل. وعندما يدخل الشباب إلى سوق العمل، فمن املهم التأكد من أن هناك 

تستفيد من مهارات وقدرات الخريجين الشباب. ومن أجل تشجيع الشباب على االستثمار في رأس فرص العمل املتاحة التي يمكن أن 

 .املال البشري، ينبغي توفير الفرص لتعزيز روح املبادرة والتحول في الوضع االقتصادي

 تطوير مهارات الشباب 1.4.4

أميون، يفتقرون إلى املهارات الحسابية األساسية من الشباب في دول منظمة التعاون اإلسالمي  %16.2وفقا آلخر اإلحصاءات، 

والقراءة، وبالتالي يفتقرون إلى الوسائل الالزمة ليكونوا قادرين على ضمان لقمة العيش من خالل عمل كامل والئق )سيسرك، تقرير 

ائي، فإنه من املحتمل الستمرار (. ومع العديد من الشباب الفقراء العاملين ممن ليس لديهم حتى مستوى التعليم االبتد2016التعليم 

الشباب الذين يتركون و والتالحم واالستقرار االجتماعي.  التكاملارتفاع معدالت البطالة والعمالة الناقصة بين الشباب أن يهدد 

 .هم أكثر عرضة للبطالة والفقر واملشاركة في السلوكيات املحفوفة باملخاطر ةمبكر  مرحلةاملدرسة في 

رات ومؤهالت الشخص عامال حاسما في تعزيز فرص العمل في سوق العمل. ومع ذلك، فإن فوائد تنمية املهارات يشكل مستوى مهاو 

تتجاوز قابلية التوظيف. وبالنسبة لالقتصاد، تزيد تنمية مهارات العمال من ذوي املؤهالت املنخفضة بشكل عام من اإلنتاجية وتعزز 

مؤسسات، فإن العمال من ذوي املؤهالت سيكونون أكثر إنتاجية ويزيدون في ربحية التنافسية على املدى الطويل. وبالنسبة لل

الشركات. وباملثل، سيحصل العمال من ذوي أفضل املهارات والتدريب على عائدات أعلى. ولذلك، فإن الحفاظ على مهارات وكفاءات 

كلها حاسمة بالنسبة للموظفين وأصحاب  هاوالتكيف معبيئات العمل املتغيرة باستمرار متطلبات القوى العاملة وتطويرها لتلبية 

 .العمل وكذلك االقتصاد ككل
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

. ومن أجل ضمان حصول الشباب على املهارات التي عن طريق التعليم األساس ي ذي الجودةويمكن تحقيق تنمية املهارات فقط 

تكون أنشطة التعليم والتدريب املنهي مترابطة تتطلبها أسواق العمل وأماكن العمل في القطاعات االقتصادية املختلفة، يجب أن 

بشكل جيد مع عالم العمل من أجل تنمية املهارات الفعالة. وهذا يتطلب شراكة فعالة بين السلطات العامة وجمعيات األعمال 

 .ومؤسسات التدريب

ارد على نحو فعال. وإذا كان نظام التعليم وحيث أن املوارد املتاحة للتعليم العام والتدريب ليست محدودة، فمن املهم إدارة هذه املو 

غير قادر على رفع القدرات املعرفية للسكان الشباب، فإنه يمكن للدول أن تواجه تكاليف اقتصادية واجتماعية أعلى لتقليص 

قائيا إلى وظائف أكثر الفجوة بين االحتياجات وتوفير املهارات ذات الصلة. كما تجدر اإلشارة إلى أن املهارات في حد ذاتها ال تؤدي تل

وأفضل. ويجب أن تكون سياسات املهارات جزءا من مجموعة واسعة من السياسات التي تؤدي إلى ارتفاع معدالت النمو واالستثمار، 

)منظمة العمل  ذي الجودةبما في ذلك االستثمار في التعليم األساس ي والرعاية الصحية والبنية التحتية والنمو القوي في التوظيف 

 (.2011لدولية، ا

وهناك عدة جوانب لوضع إطار استراتيجي لتنمية مهارات الشباب. كما هناك حاجة إلى تطوير املهارات لتحسين فرص العمل وتعزيز 

اإلنتاجية وتمكين التوفيق بين عرض املهارات الالزمة الحتياجات أسواق العمل وتسهيل التكيف مع التغيرات في التكنولوجيا 

املهم أيضا تطوير القدرات الالزمة الستباق والتحضير الحتياجات مهارات املستقبل. وليس ألي من هذه القضايا أولوية  واألسواق. ومن

مطلقة على اآلخرين، وينبغي أن تكون جزءا من نهج شامل في تنمية املهارات. ومع ذلك، وفقا الحتياجات وأولويات كل اقتصاد، يمكن 

يوضح الركائز األساسية لتنمية  1.4ة عند وضع برامج وسياسات لتنمية املهارات. الرسم البياني إعطاء أهمية خاصة لقضايا معين

 .املهارات لعمالة منتجة

ويمكن إلدارة تنمية املهارات على مسار التنمية أن يشكل تحديا. وحيث تعتمد الدول التكنولوجيات الجديدة وتنوع في قطاعات 

أن يكونوا مستعدين تماما ملواجهة ممارسات اإلنتاج واإلدارة الجديدة من أجل استدامة النمو في جديدة، يجب على العمال واملدراء 

االقتصاد وفرص العمل في السوق. وإذا لم يتم تنسيقها بشكل صحيح، ال يمكن لالستثمار في تنمية املهارات إال أن يؤدي إلى زيادة 

الوظائف. ولذلك، فإن التنسيق والحوار بين أصحاب املصلحة  جودةد أو عدد القوى العاملة املاهرة دون أن يؤثر ذلك على عد

 .الرئيسيين بما في ذلك السلطات العامة ومؤسسات التعليم والتدريب أمر بالغ األهمية في إدارة عملية تنمية املهارات

 

 الشغلريادة العمال وخلق فرص  2.4.4

زمة لحل مشكلة بطالة الشباب. فبدون خلق فرص عمل قوية، سيتم جعل تكمن عملية خلق فرص العمل في صميم السياسات الال 

السياسات والتدخالت األخرى غير مثمرة. وبالنظر إلى أحدث اإلسقاطات السكانية، يقدر عدد فرص العمل التي يجب خلقها من أجل 

 الركائز األساسية لتنمية مهارات العمالة املنتجة :1.4الرسم البياني 

طابقة
 امل

 تطوير املهارات ذات الصلة - 

 تشجيع التعلم مدى الحياة - 

تقديم مستوى عالي من  - 
 الكفاءات

وفير فرص متساوية في  - 

 الوصول إلى التعليم والعمل

ط
ضب

 ال

تطوير برامج التدريب للحفاظ  - 
 على قابلية التوظيف

رفع مستوى املهارات من خالل  - 
 سياسات سوق العمل النشطة

تسهيل إعادة دخول العمال إلى  - 

 أسواق العمل

 اإلسدامة

بناء القدرات لحث عملية   -

 التنمية السوسيوقتصادية

وضع سياسات التعليم  - 

والتدريب لتعزيز التغيير 
التكنولوجي واالستثمار واإلنتاجية 

 والقدرة التنافسية
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السكان الشباب املتزايدين تحت 

  سيناريوهين. في السيناريو األساس ي

(SCN1)، فرص العمل التي  يقدر عدد

سيتم خلقها مع الحفاظ على متوسط 

معدل البطالة بين الشباب في دول منظمة 

 2015التعاون اإلسالمي ثابتا على مستوى 

 ،(SCN2)  (. وفي السيناريو الثاني16.4%)

يقدر عدد فرص العمل التي سيتم خلقها 

بافتراض أن دول املنظمة من شأنها أن 

ن الشباب إلى تقلل من معدالت البطالة بي

املستويات التي لوحظت في الدول النامية 

( في عام %11.4غير األعضاء في املنظمة )

. وفي كلتا الحالتين، يتم االحتفاظ 2015

بمعدل املشاركة في القوى العاملة ثابتا في 

. وتظهر %44.8مستواه الحالي البالغ 

مليون فرصة عمل  6.3، تحتاج دول منظمة التعاون اإلسالمي لخلق 2020حتى عام  2015. ابتداء من عام 15.4النتائج في الشكل 

مليون فرصة عمل  37حاجة إلى خلق حوالي ب كما أنها. 2035سنوات حتى  5ماليين فرصة عمل إضافية كل  9إضافية للشباب ونحو 

 .فقط للحفاظ على املستوى الحالي ملعدل البطالة ثابتا 2040حتى عام 

 واملقاوالتريادة األعمال  تبرزوفي هذا السياق،  .عمل إضافية كل خمس سنوات ليس مهمة بسيطة ماليين فرصة 9وإن خلق 

لعب دورا في دعم خلق يريادة األعمال أن ل ويمكننشاط تنظيم املشاريع في قلب عملية خلق فرص العمل.  كون الصغيرة واملتوسطة 

يع على خلق فرص عمل وتشجيع االبتكار وتحسين القدرة على فرص العمل والتعلق بسوق العمل. ويساعد نشاط تنظيم املشار 

لتحفيز التنمية  إمكانياتاالستجابة لتغيير الفرص واالتجاهات االقتصادية. ولذلك، فإن إطالق العنان لقدرة الشباب اإلنتاجية له 

  .االقتصادية من خالل خلق فرص العمل واالبتكار وتحسين القدرة التنافسية

ات تنظيم املشاريع للشباب، ينبغي لالستراتيجية العامة لتنمية تنظيم املشاريع للشباب أن تستند إلى السياق وفي تصميم سياس

السوسيوقتصادي الوطني وتحديات التنمية املعينة املواجهة من قبل دولة ما. وسوف يتطلب اعتماد وتنفيذ سياسات تنظيم 

الهدف الطويل األجل لتحسين مستوى املعيشة للجميع تدخالت بللشباب وربطها املشاريع التي تساعد على بناء القدرات اإلنتاجية 

أ( ستة مجاالت للسياسة العامة التي لها تأثير مباشر على النشاط 2015مستهدفة في مختلف مجاالت السياسة. ويحدد األونكتاد )

 :التجاري على النحو التالي

 صياغة استراتيجية وطنية لريادة األعمال .1

 بيئة التنظيميةتحسين ال .2

 تعزيز التعليم وتنمية املهارات الخاصة بريادة األعمال .3

 تسهيل تبادل التكنولوجيا واالبتكار .4

 تحسين فرص الحصول على التمويل .5

 وإقامة شبكاتنشر الوعي  .6

 15.4الشكل 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

هم بسبب الشباب هم عموما متحمسون عند بدء األعمال التجارية، ولكن القليل منهم فقط يتمكنون في الواقع من تحقيق أهداف

ملخصا للحواجز الرئيسية التي تواجه رواد األعمال الشباب في خمسة مجاالت سياسية  3.4وجود عدد من الحواجز. ويقدم الجدول 

أ( حلوال ممكنة لصانعي السياسات. ومن حيث املبدأ، يعتبر تطوير وتمكين نظام بيئي 2015حددها األونكتاد. كما يقدم األونكتاد )

نعدام فرص العمل والعوائق التي تحول دون اليمكن و هم. مكانياتمن أجل األجيال الشابة املفتاح إلطالق العنان إل لتنظيم املشاريع 

نشاط تنظيم املشاريع للشباب، بغض النظر عن خلفيتهم التعليمية، أن يكون له آثار خطيرة على قدرة وطموحات البلد لتحقيق 

 .التنمية املستدامة على املدى الطويل

ا لذلك، فمن املهم التأكد من إدماج ريادة األعمال للشباب في السياسات الوطنية ومن أن استراتيجياتها تتماش ى مع أهداف ونظر 

السياسة الوطنية. ومع إطار شامل حول ريادة األعمال للشباب، يمكن للحكومات حل العديد من التحديات التي يواجهها رواد 

تطوير التعليم الفعال والتدريب املنهي ونظم التلمذة الصناعية والقضايا املتعلقة بالحصول  األعمال الشباب والتصدي لقضايا مثل

ل على التمويل واملساعدة التقنية واإلملام بالقضايا املالية الخاصة بريادة األعمال. وعلى سبيل املثال، اعتمدت ماليزيا "برنامج التحو 

لنمو االقتصادي الشامل والحد من الفقر وعدم املساواة، وذلك بهدف رفع مكانتها لتوفير إطار لتحفيز ا 2010االقتصادي" في عام 

. والهدف العام من البرنامج هو تشجيع النمو الشامل من خالل رفع فرص كسب الدخل من 2020لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 

ال البشري، وتوفير الحماية االجتماعية للفقراء خالل ريادة األعمال، وتعزيز القدرات اإلنتاجية من خالل االستثمار في رأس امل

 (.ب2015والضعفاء )األونكتاد، 

 : املعوقات الرئيسية التي يواجهها رواد العمال الشباب في خمسة مجاالت سياسية3.4الجدول 

تحقيق البيئة التنظيمية 

 المثل

 تكاليف تسجيل األعمال التجارية العالية 

 اإلجراءات التنظيمية املعقدة 

 انعدام الثقة في البيئة التنظيمية 

  معرفة محدودة للقضايا التنظيمية، وال سيما قوانين حقوق التأليف والنشر وبراءات االختراع أو العالمات

 التجارية

تعزيز التعليم بخصوص 

وتنمية  ريادة العمال

 املهارات

 عدم إدماج ريادة األعمال في نظام التعليم 

 ة املحدودةالفرص العملية أو التجريبي 

 عدم وجود و/أو محدودية التوجه إلى مواقف وسلوكيات ومهارات املبادرة لدى املعلمين 

 خدمات تطوير جودة األعمال املحدودة و/أو الضعيفة 

تيسير تبادل التكنولوجيا 

 واالبتكار

 نقص في مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

 ل والبنية التحتية الرقمية والوصول إلى الكهرباء املوثوقة عدم كفاية البنى التحتية )مساحة مكان العم

 والرخيصة(

 االستعداد التكنولوجي غير الكافي 

  روابط محدودة بين املنشآت الطالئعية التي يقودها الشباب والنمو املوجه من طرف رجال األعمال

 واملستثمرين

تحسين فرص الحصول على 

 التمويل

 ة للشباب أو عدم مالئمتهانقص املنتجات املالية املالئم 

 )القيود املفرطة )شرط السن لفتح حساب مصرفي 

 الية امل بالشؤون  لإلملام مستويات منخفضة 

 متطلبات عالية لالئتمان والضمانات 

 املواقف املجتمعية السلبية نحو ريادة األعمال  تعزيز الوعي والتواصل

 عدم كفاية ترويج القدوة 

  متخلفةشبكات رجال األعمال الشباب  

 عدم كفاية ترويج فرص ريادة األعمال 

 (2015aاألونكتاد ) املصدر:



 ترجمة اإلمكانيات إلى آثار ملموسة في دول منظمة التعاون اإلسالمي :الجزء الثاني

 بنية السكان النشطين .4
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 جتماعيالحراك اال  3.4.4

يواجه عدد كبير من الشباب في العديد من دول منظمة التعاون اإلسالمي مستويات هائلة من اإلجهاد بسبب محدودية الفرص 

الكاملة في الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية. ويؤدي املتاحة للحراك االجتماعي والقيود املفروضة على املشاركة 

الحراك االجتماعي هو حركة الناس بين الطبقات و هذا الوضع في كثير من الحاالت إلى االضطرابات االجتماعية والقالقل السياسية. 

التعليمية واملهنية وحراك األجور ودخل األسرة، ولكن االجتماعية في املجتمع. ويمكن تقييم الحراك االجتماعي باستخدام املؤشرات 

 .دول منظمة التعاون اإلسالمي حول مبنية على قواعد بيانات محددة للغاية، والتي ال تتوفر األمور هذه 

يجب على الحكومات توفير فرص للشباب من أجل و 

االرتقاء في السلم االجتماعي من خالل االستثمارات 

قدراتهم مع آفاق واضحة في الخاصة في مهاراتهم و 

سوق العمل. كما أن الحراك االجتماعي ضروري 

لخلق االنسجام االجتماعي، وبناء مجتمع أكثر 

انفتاحا وأكثر عدال حيث تكون لكل فرد فرصة 

. إذا كان الشباب باملجهود الخاصللترقي إلى األعلى 

يعتقدون أنهم سيتمكنوا من تحسين آفاقهم 

م سيكونون أكثر استعدادا بجهودهم الخاصة، فإنه

لالستثمار في مهاراتهم وتحمل مسؤولية أكبر في 

املساهمة في التنمية السوسيوقتصادية في املجتمع. 

ومن ناحية أخرى، قد يؤثر الحراك االجتماعي 

املخفض سلبا على إدراك هؤالء الناس حول تكافؤ 

  .الفرص واإلنصاف في املجتمع ككل

في دولة ما مع التنمية وسيزيد الحراك االجتماعي 

االقتصادية وخاصة مع التوسع في النظام التعليمي. 

ومع ذلك، فإن أدلة من منطقة الشرق األوسط، 

تشير إلى أن هذا قد ال يكون عليه الحال دائما. فقد 

( تراجعا في الحراك االجتماعي 2011وجد بلينزال )

بين الشباب املتعلم بشكل متزايد في الشرق األوسط. 

يقيد استمرار ارتفاع مستويات الدخل عبر  كما

األجيال األسر ذات الدخل املنخفض من االستثمار 

في رأس املال البشري ألطفالهم ويجعلهم أكثر عرضة 

للمخاطر من مجموعة متنوعة من املصادر. ووجد 

بلينزال أيضا أن هيمنة القطاع العام والدرجة 

ن العالية للتنظيم في القطاع الخاص قد يحد م

قدرة سوق العمل على استيعاب الداخلين إليه من 

أحدث متلقي املهارات واالستفادة من مهاراتهم. وإن 

 16.4الشكل 

 عدم املساواة في الدخل والحراك االجتماعي

 (.2013جرينستون وآخرون ) املصدر:

 17.4الشكل 

 مؤشر تكافؤ الفرص

. 2014بناء على مؤشر  برتلمسان للتحول  حسابات موظفي سيسرك املصدر:
 منها أعضاء في املنظمة. 47دولة  128تتوفر البيانات حول ما مجموعه 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

زيادة فرص الحصول على التعليم يرفع توقعات التحرك تصاعديا من الناحية االجتماعية بين الشباب وأسرهم، ولكن السياسات 

  .أدنىاعي بين الشباب املتعلم، ال سيما من خلفية سوسيوقتصادية الخاطئة أو غير الفعالة أدت إلى انخفاض الحراك االجتم

الدول التي تعاني من عدم املساواة في الدخل العالي تميل إلى أن يكون فعدم املساواة في الدخل. بويرتبط الحراك االجتماعي أيضا 

مستويات ( على أن ارتفاع 2011ي والتنمية ). وتنص منظمة التعاون اإلقتصاد16.4جتماعي أقل كما هو مبين في الشكل اال  هاحراك

عدم املساواة في الدخل "يمكنه خنق الحراك االجتماعي الصاعد، مما يجعل من الصعب على الناس املوهوبين والعاملين بجد 

، من ، تعاني دول منظمة التعاون اإلسالمي، كمجموعة17.4الحصول على املكافآت التي يستحقونها". وكما هو مبين في الشكل 

مشكلة عدم املساواة الخطيرة مع ساكنة تم حرمانها من الوصول إلى تكافؤ الفرص. ويبين الشكل أن دول املنظمة تعرض بشكل 

درجة على مقياس  4.3أسوأ من كل مجموعات الدول األخرى عندما يتعلق األمر بتكافؤ الفرص. حيث تسجل دول املنظمة متوسط 

 8.4والدول املتقدمة تسجل  5.2درجة ممكنة( في حين أن الدول النامية األخرى تسجل تكافؤ الفرص )حيث عشرة هي أعلى 

. وبدون معالجة مشكلة عدم املساواة في دول منظمة التعاون اإلسالمي، سوف يكون من الصعب جدا 5.0واملتوسط العالمي هو 

 .زيادة الحراك االجتماعي



 ى آثار ملموسة في دول منظمة التعاون اإلسالميترجمة اإلمكانيات إل :الجزء الثاني

 الغنية الطبيعية املوارد .5
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 خامسال القسم

 

املوارد الطبيعية   

 الغنية 
 

 

 

 ارد الطبيعية الغنيةاو  3

موارد طبيعية غنية ومتنوعة قادرة على جعل شعوبها تستمتع بحياة صحية بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  تتمتع

عضو في املنظمة في مجموعة البلدان  57 دولة من أصل 21 وعلى الرغم من وجود موارد طبيعية غنية عديدة، تم إدراج ومزدهرة.

بلدا في  21 تشكل الفقر والبطالة وعدم املساواة في الدخل حواجز للتنمية في . من قبل برنامج األمم املتحدة اإلنمائياألقل نموا 

نظمة 36 منظمة التعاون اإلسالمي األقل نموا ولكن أيضا تبقى التحديات االجتماعية واالقتصادية هامة لبقية
ُ
إحدى  .دولة في امل

صورة الواقعية في بلدان املنظمة هو وجود مشكالت في القدرة التوليدية في االستغالل واالستخدام األسباب األساسية وراء هذه ال

نظمة
ُ
وفي هذا الصدد، يركز هذا الجزء من التقرير  .الفعال للموارد الطبيعية املوجودة لصالح األشخاص الذين يعيشون في بلدان امل

مة التعاون اإلسالمي بهدف تقديم صورة مفصلة للموارد الطبيعية املتاحة، على موضوع املوارد الطبيعية الغنية في بلدان منظ

ثم يكشف إلى أي مدى  .ينظر القسم أوال في املخزون الحالي للموارد الطبيعية .وتحديد االختناقات في استخدامها، ومناقشة اآلفاق

 .ملتاحة عن طريق استخدام اإلحصاءات املتوفرة األخيرةتقوم بلدان منظمة التعاون اإلسالمي باستغالل إمكانات املوارد الطبيعية ا

يذكر هذا القسم القوائم ويناقش بعض قضايا السياسة العامة لتوفير التوجيه الواسع لصانعي السياسات بشأن كيفية تحويل 

حول األخضر، وتنويع مصادر إمكانات املوارد الطبيعية للبلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلى نمو وتطور عامل التمكين، من خالل الت

 .الطاقة، وتعزيز مواطن قدرات دول منظمة التعاون اإلسالمي

 مخزون املوارد الطبيعية في دول منظمة التعاون اإلسالمي 1.5

يراجع هذا القسم في املخزونات الحالية من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في املوارد املعدنية بما في ذلك النفط الخام والغاز 

 الطبيعي والفحم واملعادن الثمينة واليورانيوم وكذلك موارد الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة املتجددة والطاقة النووية.
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

 املوارد املعدنية 1.1.5

لقد استفاد العديد من عملية التنمية، من البلدان املتقدمة على نطاق واسع من موارد طبيعية وفيرة، إما من خالل االستفادة من 

اردها الذاتية أو من خالل استغالل موارد اآلخرين. على وجه الخصوص، لعب الفحم دورا هاما في عملية التنمية في اململكة مو 

املتحدة وأملانيا وفرنسا حيث كانت قوة البخار الرائدة في مجال التكنولوجيا إلنتاج الطاقة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. كما 

ن اإلسالمي ليست في مأمن من هذه الحقيقة أيضا. وقد استخدمت مجموعة من بلدان منظمة التعاون أن دول منظمة التعاو 

اإلسالمي في مناطق جغرافية مختلف املوارد املعدنية الغنية )وخاصة الغاز والنفط( خالل مسارها للتنمية مما مكن بعض منهم  

 الرفع من الدخل في البلد.

من إجمالي إنتاج املعادن في العالم حيث  %21التعاون اإلسالمي كانت قادرة تماما على تلبية  أن دول منظمة 5.1ويوضح الشكل  

ظهر 2014من إجمالي إنتاج املعادن في جميع أنحاء العالم في عام  %53.5زودت البلدان النامية غير منظمة التعاون اإلسالمي عن 
ُ
. ت

اء عال نسبيا في إنتاج نوعين من املعادن: املعادن الوقود واملعادن الصناعية. دول منظمة التعاون اإلسالمي، من حيث اإلجمالية، أد

من مجموع اإلنتاج الصناعي للمعادن في العالم كان صادرا  15.8من جميع أنواع الوقود املعدنية و  %23.1،  أنشأت 2014في عام 

عادن من دون أخذ االحتياطيات بعين االعتبار في عكس من دول منظمة التعاون اإلسالمي. قد تفشل النظرة العامة حول إنتاج امل

القدرات الحقيقية للبلدان منظمة التعاون اإلسالمي. في القسم الفرعي القادم من الفئات الفرعية، سيتم تقديم  إمكانيات دول 

إنتاجها أوتوافر احتياطات منظمة التعاون اإلسالمي بحث لها بعض مزايا واضحة في عدة أنواع من املعادن سواء من حيث مستويات 

واسعة النطاق. ومع ذلك، فإن مستويات اإلنتاج الحالية لدول منظمة التعاون اإلسالمي ال تزال بعيدة عن إمكاناتها الحقيقية نظرا 

إلجراءات الحتياطياتها الواسعة من املوارد الطبيعية. وتحقيقا لهذه الغاية، يتعين على دول منظمة التعاون اإلسالمي اتخاذ بعض ا

 السياسية لالستفادة من هذه املوارد لتعزيز تنميتها.

  الخام النفط

النفط الخام هو أحد أنواع الوقود 

املعدني األكثر أهمية التي استخدم 

على نطاق واسع في مجموعة 

متنوعة من القطاعات كالنقل 

والطاقة. وعالوة على ذلك، فإنه 

بمثابة املادة الخام لعديد من 

الكيماوية، بما في ذلك املنتجات 

األدوية، واملذيبات، واألسمدة، 

واملبيدات الحشرية، والبالستيك 

الذي ُيشكل السلع الهامة بالنسبة 

لالقتصادات الوطنية. نظرا لكثافة 

طاقة العالية وسهولة تنقله ووفرته 

النسبة، أصبح النفط املصدر  

األهم في العالم للطاقة منذ 

 منتصف الخمسينات.  
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 إجمالي املعادن

 (بما في ذلك البوكسيت)

الحديد، السبائك 

 الحديدية

 الوقود املعدني املعادن الصناعية املعادن الثمينة املعادن غير الحديدية 

 الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء دول املنظمة

 1.5الشكل 

 حصص مجموعات الدول من ، % 2014اإلنتاج العالمي للمعادن في 

 .املعادن إنتاج ،2016  العاملية التعدين ياناتب املصدر:
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اليا، تتوفر دول منظمة التعاون اإلسالمي على  النفط الخام سواء من حيث اإلنتاج أواالحتياطيات. تمتلك دول منظمة التعاون إجم

، يسار(. ومع ذلك، تم قياس هذه الحصة 5.2)الشكل  2015من إجمالي االحتياطيات النفطية  في العالم في عام  %58.5اإلسالمي 

. وهذا يعني أنه لوحظ وجود انخفاض تدريجي في الحصة النسبية من 2005في عام  %66.5مي بنسبة ملجموعة منظمة التعاون اإلسال 

االحتياطيات املؤكدة من النفط الخام في دول منظمة التعاون اإلسالمي. وكانت اململكة العربية السعودية وإيران البلدين الرائدين في 

من االحتياطيات  %16.2فط الخام. تمتلك اململكة العربية السعودية وحدها منظمة التعاون اإلسالمي وفقا ألعلى احتياطي للن

، يسار(. من ناحية أخرى، سجلت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي زيادة تدريجية في 5.3العاملية املؤكدة من النفط الخام )الشكل 

، 5.2)الشكل  2015في عام  %57.7إلى بنسبة  2005في عام  %55.8حصتها من إجمالي الصادرات من النفط الخام الذي ارتفع من 

من مجموع النفط الخام  %41.5يمين(. واستنادا إلى البيانات املتاحة، زودت الدول املنتجة للنفط في منظمة التعاون اإلسالمي 

  ، يمين(.5.3)الشكل  2015املنتج في العالم اعتبارا من 

 الغاز الطبيعي 

الوقود األحفوري رئيس ي الغاز الطبيعي هو  إحدى أنواع  

الذي يستخدم كمصدر للطاقة وللتدفئة والطبخ، وتوليد 

الكهرباء. كما انه يستخدم كوقود للمركبات وكمادة وسيطة 

الكيميائية في صناعة البالستيك وغيرها من املواد الكيميائية 

عدد متزايد من البلدان العالم تم في  العضوية الهامة تجاريا.

ا الفحم بتكنولوجيا الغاز الطبيعي لتوليد استبدال تكنولوجي

الكهرباء بفضل التحسينات في التكنولوجيا. وقامت أساطيل 

( بتمكين العديد من LNGالنقل البحري للغاز الطبيعي )

البلدان في جميع أنحاء العالم للوصول إلى الغاز الطبيعي 

بأسعار معقولة. كل هذه التطورات زادت بشكل ملحوظ من 

 از الطبيعي في أسواق السلع العاملية.أهمية الغ

 : الغاز الصخري 1.6النافذة 

داخل  يهتم العثور عليالغاز الصخري هو الغاز الطبيعي الذي 

التابعة دارة معلومات الطاقة إكالة صنفت و تشكيالت الصخر الزيتي. 

 ذاتبلدا في جميع أنحاء العالم  11للطاقة الواليات املتحدة دائرة ل

. ومن بين 2013اعتبارا من عام  املثبتةت الغاز الصخري ااحتياط

 العضوين في ندونيسيا البلدين إ، كانت الجزائر و 11البلدان ال

احتياطيات الغاز الصخري.  انمتلكي اللذيناإلسالمي  التعاون منظمة 

"القابل لالسترداد من الناحية  الغاز الصخري  قدر منوكان املبلغ امل

)تريليون قدم مكعب(  707ساوي موارد الغاز الصخري تالفنية" 
 . 2013)تريليون قدم مكعب( في إندونيسيا في عام  580للجزائر و
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 2.5الشكل 

 (حصةالعالم من)%  ،(يمين) وصادراته( يسار) املثبتة الخام النفط حتياطاتا

 

 .اليومي البراميل إنتاج على الحسابات تستندإدارة معلومات الطاقة األمريكية. مالحظة:  املصدر:
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

ر دول منظمة التعاون اإلسالمي، من حيث اإلجمالية، غنية من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي. أثبتت حصة دول منظمة تعتب 

 2015في عام  في املائة 58.6إلى  2005في عام  %56.9التعاون اإلسالمي في جميع أنحاء العالم بأن احتياطيات الغاز  قد ازدادت من 

. كانت إيران وقطر بلدين الرائدتين في منظمة 2015في عام  %8.2، يسار(. وقد بلغت حصة البلدان املتقدمة فقط إلى 5.4)الشكل 

من احتياطيات الغاز الطبيعي املؤكدة في  %17.3التعاون اإلسالمي وفقا ألعلى احتياطي من الغاز الطبيعي. امتلكت إيران وحدها 

(. نجحت دول منظمة التعاون اإلسالمي لتحقيق زيادة في حصتها من صادرات الغاز 5.5)الشكل  2015العالم في عام  جميع أنحاء

في  %32.8الطبيعي في العالم أيضا. ارتفعت الحصة العاملية لدول منظمة التعاون اإلسالمي في صادرات الغاز الطبيعي الجاف من 

، يمين(. واستنادا إلى البيانات املتاحة، زودت الدول املنتجة للغاز الطبيعي في 5.4)الشكل  2013في املائة في عام  37.7إلى  2005عام 

اململكة العربية 
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 %9.5إيران، 
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 النفط الغاز الطبيعي فحم

 3.5الشكل 
( يسار( )العالم في الخام النفط احتياطي إجمالي حصة من)%  الخام النفط احتياطي أكبر ذات املنظمة دول 

(يمين) 2015 عام األحفوري للوقود لميالعا اإلنتاج من)%(  الدول  هذه وحصة  

 إدارة معلومات الطاقة األمريكية. املصدر:
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 4.5الشكل 

 (العالم حصة من)%  ،(ينيم) الجاف الطبيعي الغاز وصادرات( يسار) املثبتة اإلجمالي الطبيعي الغاز احتياطات

 .اليومي البراميل إنتاج على الحسابات تستندإدارة معلومات الطاقة األمريكية. مالحظة:  املصدر:
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من مجموع الغاز الطبيعي  %36.0منظمة التعاون اإلسالمي 

  ، يمين(.5.3)الشكل  2015املنتج في العالم اعتبارا من 

 الفحم

م الفحم هو الوقود املعدني الذي استخدم كمصدر للطاقة، ويت 

إحراقه في املقام األول إلنتاج الكهرباء و / أو الحرارة، ويستخدم 

أيضا لألغراض الصناعية، مثل تنقية املعادن. وهو أكبر مصدر 

لطاقة الكهرباء في جميع أنحاء العالم، فضال عن إحدى أكبر 

مصادر في جميع أنحاء العالم من إطالق ثاني أكسيد الكربون. 

ئية لصناعة الفحم  استخدام األراض ي تشمل اآلثار السلبية البي

وإدارة النفايات وتلوث املاء والهواء، كلها ناجمة عن تعدين 

الفحم، وتجهيز واستخدام منتجاتها. وعلى الرغم من آثاره 

الجانبية الشديدة، فقد تم استخدامه على نطاق واسع في كل 

من البلدان املتقدمة والنامية في جميع أنحاء العالم. تقوم 

دان منظمة التعاون اإلسالمي أيضا بإنتاج الفحم حيث أن بل

مستوى اإلنتاج آخذ في االرتفاع. عرفت حصة دول منظمة 

في  %5.0التعاون اإلسالمي في إنتاج الفحم العاملية ارتفاعا من 

اإلسالمي في الصادرات ، يسار(. وفي الفترة نفسها، سجلت حصة دول منظمة التعاون 5.6)الشكل  2013في عام  %8.4إلى  2005عام 

، يمين(. فعلى 5.6خالل نفس الفترة )الشكل  %33.8إلى  %18.7العاملية من الفحم ارتفاعا ملحوظا كذلك حيث قفزت النسبة من 

وجه الخصوص، تحسين القدرة اإلنتاجية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي وزيادة الطلب على الفحم  من قبل الدول النامية غير 

في  15.1تعاون اإلسالمي إلنتاج الطاقة قد مهد الطريق ملجموعة منظمة التعاون اإلسالمي حيث سجلت زيادة بنسبة منظمة ال

  حصتها من سوق صادرات الفحم العالمي.

 5.5الشكل 

 من)%  الطبيعي الغاز احتياطي أكبر ذات املنظمة دول 

 2015 ،(العالم

 

  .األمريكية إدارة معلومات الطاقة :املصدر
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 6.5الشكل 
 (العالم حصة من)%  ،(يمين) وصادراته( يسار) الفحم إنتاج

 .اليومي البراميل إنتاج على الحسابات تستندإدارة معلومات الطاقة األمريكية. مالحظة:  املصدر:
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

 املعادن الثمينة 

)انظر  2014في عام  من إجمالي اإلنتاج العالمي %7.0يمثل إجمالي إنتاج املعادن الثمينة في كل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

(. وفي هذا الصدد، فمن االنصاف ان نقول ان دول منظمة التعاون اإلسالمي مجتمعة ال تشكل حضورا قويا من حيث 5.1الشكل 

اإلنتاج الفعال للمعادن الثمينة. ومع ذلك، تشير أرقام اإلنتاج للمعدنين الثمينين )الذهب والفضة( بأن  بعض دول منظمة التعاون  

، كانت أوزبكستان والسودان من دول منظمة التعاون اإلسالمي 2014مي الفردية لديهم وفرة عالية نسبيا من اإلنتاج. في عام اإلسال 

، يسار(. كما أن 5.7من إجمالي اإلنتاج العالمي، على التوالي )الشكل  %2.4و  3.4%في العالم  اللتين زودتين من حيث انتاج الذهب  

نتجة للذهب هي  )أوزبكستان والسودان واندونيسيا وكازاخستان، ومالي( قادرة على أعلى خمس دول منظمة ال
ُ
تعاون اإلسالمي امل

من إجمالي إنتاج  %3.6. من ناحية أخرى، بلغت كازاخستان وحدها 2014من إجمالي إنتاج الذهب في العالم في عام  %9.8توفير 

، يمين(. وبلغت حصة 5.7في العالم )الشكل  %0.7تان بحصة إنتاج حوالي الفضة. وكان املغرب وتركيا  الدول املوالية لكازاخس

الفضة  في أكبر خمس دول منظمة التعاون اإلسالمي املنتج )كازاخستان واملغرب وتركيا وإندونيسيا وأوزبكستان( في العالم نسبة 

 .2014في عام  5.4%

  اليورانيوم

م في املفاعالت النووية لتوليد الطاقة كمادة خام. زودت بلدان منظمة التعاون اليورانيوم هو املعدن األكثر أهمية الذي استخد

، يسار(. وبلغت حصة البلدان النامية 5.8)الشكل  %52.7اإلسالمي من حيث إجمالية عن إنتاج اليورانيوم في العالم مايقارب نسبة 

. تعتبر 2014ن إجمالي إنتاج اليورانيوم العالم في عام م %28.9، وتوفر الدول املتقدمة  حوالي %18.3غير األعضاء في املنظمة 

من إجمالي إنتاج اليورانيوم العالم. كما أن دولة  %41.1كازاخستان هي أكبر منتج لليورانيوم في العالم التي بلغت وحدها نسبة 

، على التوالي )الشكل %4.3و  7.2لى النيجر وأوزبكستان هما دول املنظمة املهمين من حيث إنتاج اليورانيوم، حيث ارتفعت نسبتهم إ

 ، يمين(.5.8
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 مصادر الطاقة 2.1.5

ويمكن تصنيف موارد الطاقة في فئتين رئيسيتين: املتجددة وغير املتجددة. يتم تعريف الطاقة املتجددة كمصدر للطاقة )نوع الوقود( 

الخمس املستخدمة في معظم األحيان هي الطاقة املائية  الذي يمكن أن يتجدد ويمكن يجديد نفسه إلى ما ال نهاية. املصادر املتجددة

والكتلة الحيوية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية األرضية. استخدام موارد الطاقة املتجددة ال تنتج آثار بيئية 

ام موارد الطاقة غير املتجددة يرتبط بآثار خطيرة. موارد الطاقة غير املتجددة هي تلك التي املحدود وغير القادرة على تجديد. استخد

بيئية خطيرة نظرا ملستوى التكنولوجيا العاملية. وفقا لهذه التعريفات، يمكن لجميع املوارد املعدنية األحفوريو )أي النفط والغاز 

ب على ما إن كانت الطاقة الطبيعي والفحم( أن تصنف على أنها موارد الطاقة غير املتجددة. من ناحية أخرى، فإنه ال يزال الجوا

 (.2012النووية متجددة أو غير متجددة وما إن كانت تستخدم اليورانيوم كمدخل الخام )تشودري، 

ويتم إنتاج الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة غير املتجددة، وموارد الطاقة املتجددة والتكنولوجيا النووية. يمكن تتبع األداء النسبي 

تخدام الفعال ملوارد الطاقة واالعتماد النسبي على موارد الطاقة املختلفة من خالل النظر في مصادر الطاقة للبلد بناءا على االس

املستخدمة في إنتاج الكهرباء في فترة معينة. على وجه الخصوص، فإن مثل هذا النهج هو فعال في التحليل بين البالد. تتأثر الحصص 

الكهرباء من مستوى التكنولوجيا املتاحة وطنية، واملوارد الطبيعية، واملوارد املالية  النسبية ملختلف مصادر الطاقة في إنتاج

الحصص النسبية ملختلف مصادر الطاقة في إنتاج  5.9والسياسات الوطنية في مجال الطاقة. وفي هذا السياق، يعرض الشكل 

األولى كمصدر رئيس ي إلنتاج الكهرباء في جميع أنحاء العالم. وفي الكهرباء عبر مجموعات البلدان. ال زال الوقود األحفوري يحتل املرتبة 

من هذا اإلنتاج تنبع من محطات الكهرباء التي  %41.2من الكهرباء باستخدام الوقود األحفوري حيث أ،  %66.6املتوسط، تم إمتاج 

نت حصة محطات طاقة النفط متساوية . وكا2013من محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في عام  %21.8تعمل بالفحم وجاء 

 %84.0. كانت بلدان منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة أعلى حصة الوقود األحفوري في إنتاج الكهرباء وغيرها حيث %3.6فقط إلى 

. قامت 2013( في عام %13.9،  والفحم%15.9، والزيت %54.2من إجمالي إنتاج الكهرباء تنبع من الوقود األحفوري )الغاز الطبيعي 

. وبلغ متوسط البلدان النامية غير 2013فقط من كهربائها من مصادر الوقود األحفوري في عام  %50.6البلدان املتقدمة بتوليد 

في نفس العام. تحقيقا لهذه الغاية، من اإلنصاف أن نستنتج  %69.6األعضاء في املنظمة تقريبا نسبة املتوسط العالمي ويقاس على 

 8.5  الشكل
)يسار( وحصص دول املنظمة من إنتاجه في  2014حصص مجموعات الدول من اإلنتاج العالمي لليورانيوم في 

 )يمين( 2014

 .الرابطة العاملية للطاقة النووية  :املصدر

الدول النامية غير األعضاء، 

18.3 

 28.9الدول املتقدمة، 
 41.1كازاخستان، 

 4.3أوزباكستان،  

 7.2النيجر،  

 0.1باكستان، 

 52.7دول املنظمة، 



 
 

 

 98الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

التعاون اإلسالمي تعتمد بشكل أن دول منظمة 

كبير على الوقود األحفوري لتلبية الطلب على 

 الكهرباء باملقارنة مع مجموعات البلدان األخرى.

ومن حيث موارد الطاقة املتجددة، يتبين أن 

أداء دول منظمة التعاون اإلسالمي فقيرة نسبيا 

خاصة عند مقارنتها مع مجموعات البلدان 

اهمة الطاقة الكهرومائية األخرى. وقد بلغت مس

في مجموعة  %11.0في إنتاج الكهرباء إلى 

منظمة التعاون اإلسالمي حيث كان املتوسط 

. أصبحت مساهمة كل %16.3العالمي يساوي 

أنواع أخرى من مصادر الطاقة املتجددة ضئيلة 

( في إجمالي إنتاج الكهرباء من مجموعة 1.1%)

ي البلدان منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، ف

النامية غير األعضاء في املنظمة، وقد تم قياس 

نسبة مصادر الطاقة املتجددة )باستثناء 

الطاقة املائية( في إجمالي إنتاج الكهرباء بنحو 

مرات من متوسط  4)ارتفاع أكثر من  4.6%

املنظمة (. ومن ناحية أخرى، ذهبت الدول 

املتقدمة كثيرا في االستفادة من موارد الطاقة 

املتجددة باملقارنة مع املجموعات األخرى. بلغ 

من مجموعة  %9.6إنتاجها للطاقة الكهربائية 

متنوعة من مصادر الطاقة املتجددة. عندما 

نضيف الطاقة الكهرومائية إلى نسبة البلدان 

من  %28.5املتقدمة، ستصل نسبة التوليد إلى 

إجمالي الكهرباء الناتج عن املوارد املتجددة 

هذه الدول . وقد تم قياس هذه الخاص ب

فقط في مجموعة  %12.1الحصة بأن يكون  

(. وفي هذا الصدد، فإنه 5.9املنظمة )الشكل 

من الواضح أن دول املنظمة تستفيد بشكل ملحوظ بنسبة أقل من موارد الطاقة املتجددة بما في ذلك الطاقة املائية باملقارنة مع 

 توسط العالمي.مجموعات البلدان األخرى، فضال عن امل
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 غير مصنفة نووية متجددة الطاقة الكهرومائية (النفط والغاز والفحم)أحفورية 

النفط )أحفورية 

،  (والغاز والفحم

84.0 

الطاقة 

الكهرومائية،  

11.0 

 1.1متجددة، 
 3.5غير مصنفة،  0.4نووية، 

 9.5الشكل 
 املنظمة دول  وفي( أعلى) 2013 في العالم في الكهرباء إنتاج مصادر

 (العالم من( )% أدنى)

 .مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي املصدر:
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ومن حيث موارد الطاقة املتجددة، يتبين أن أداء دول منظمة التعاون اإلسالمي فقيرة نسبيا خاصة عند مقارنتها مع مجموعات 

في مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي حيث كان  %11.0البلدان األخرى. وقد بلغت مساهمة الطاقة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء إلى 

( في إجمالي إنتاج %1.1. أصبحت مساهمة كل أنواع أخرى من مصادر الطاقة املتجددة ضئيلة )%16.3ط العالمي يساوي املتوس

الكهرباء من مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، في البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة، وقد تم قياس نسبة مصادر 

مرات من متوسط املنظمة (. ومن  4)ارتفاع أكثر من  %4.6ملائية( في إجمالي إنتاج الكهرباء بنحو الطاقة املتجددة )باستثناء الطاقة ا

ناحية أخرى، ذهبت الدول املتقدمة كثيرا في االستفادة من موارد الطاقة املتجددة باملقارنة مع املجموعات األخرى. بلغ إنتاجها 

ر الطاقة املتجددة. عندما نضيف الطاقة الكهرومائية إلى نسبة البلدان من مجموعة متنوعة من مصاد %9.6للطاقة الكهربائية 

من إجمالي الكهرباء الناتج عن املوارد املتجددة الخاص بهذه الدول . وقد تم قياس هذه  %28.5املتقدمة، ستصل نسبة التوليد إلى 

فإنه من الواضح أن دول املنظمة تستفيد  (. وفي هذا الصدد،5.9فقط في مجموعة املنظمة )الشكل  %12.1الحصة بأن يكون  

 : أمن الطاقة في دول منظمة التعاون اإلسالمي 2.6النافذة 

(. أمن الطاقة قضية Kocaslan ،2014ل الجميع )لخدمات املستمرة من مصادر الطاقة بأسعار في متناو بالتوافر غير املنقطع ليمكن تعريف أمن الطاقة 

 Energy trilemma)الطاقة ترليما ؤشر مل الثالثة فرعيةالؤشرات واحدا من املجلس الطاقة العالمي ملمؤشر أمن الطاقة ويعد معقدة ذات أبعاد متعددة. 

index)  مدادات الطاقة األولية : اإلدارة الفعالة إل بعين االعتبار الثة أبعادبلدا في جميع أنحاء العالم. يأخذ مؤشر أمن الطاقة ث 130ويصنف ما مجموعه

تلبية الطلب الحالي واملستقبلي. وبالتالي فإن على شاركة الطاقة امل الطاقة البنية التحتية للطاقة، وقدرة شركات وموثوقيةمن املصادر املحلية والخارجية، 

 لضمان أمن الطاقة.البدائل  املفاضلة بينليات آإدارة  في الدول امتياز عكس مدى تؤشر املنتيجة 

. 5.9 بلغتالبلدان املتقدمة، في املتوسط، على أعلى الدرجات  تحيث حصل 5.0 بمؤشر أمن الطاقة  لنتيجة، تم حساب املعدل العالمي 2015في عام 

األعضاء في املنظمة املتوفرة  37الدول ال متوسطأما . 4.2 بحيث سجلدنى األ اإلسالمي  التعاون منظمة األعضاء في النامية غير  الدول متوسط  وكان

نظمة املتاحة، املبين بيانات دول و . ةنظماألعضاء في امل النامية غير  الدول تجاوز املتوسط العالمي ومتوسط  ، وهو  رقم5.1 فقد بلغيانات الب حولها

املتوفرة حولها  37دولة من بين الدول ال 18. كما تمركزت . 9.4برصيد  وتليها الغابون  (9.5)حصلت نيجيريا على أعلى درجة من مؤشر أمن الطاقة 

 بخصوص الطاقة أمانتتمتع بنظمة امل دول أعضاء في، فإنه يمكن استنتاج أن عدة لهذا. 5.0 البالغة العالم  نتيجةمرتبة فوق متوسط  في البيانات

 بيعية الغنية واملتنوعة.بفضل املوارد الطوذلك أعلى نسبيا باملقارنة مع متوسط العالم 

 2015املعدالت العاملية لمن الطاقة )يسار( ودول املنظمة الفضل أداء )يمين(، 

 

 2015مجلس الطاقة العالمي  صدر:امل

املرتفعة على نظمة. وتمثل النتيجة املدول من  37 ل حو  اإلسالمي متوسط البيانات املتاحة التعاون منظمة متوسط مالحظة: يعكس 

 .أمن الطاقة ارتفاع مستوى ؤشر امل
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

بشكل ملحوظ بنسبة أقل من موارد الطاقة املتجددة بما في ذلك الطاقة املائية باملقارنة مع مجموعات البلدان األخرى، فضال عن 

  املتوسط العالمي.

ن أن يكون املصد هو األنهار أو من املنشآت التي تستمد الطاقة املائية الطاقة من التوربينات التي تنسجها املياه املتدفقة العذبة. يمك

من صنع اإلنسان، حيث يتدفق املاء من خزان رفيع املستوى ألسفل عبر نفق وبعيدا عن السد. مساهمة الطاقة الكهرومائية لنزع 

الثانية هي أداة تمكينية الكربون من مزيج الطاقة ينقسم إلى شقين: الفائدة األساسية هو نظافتها، والكهرباء املتجددة. الفائدة 

ملساهمة أكبر من مصادر الطاقة املتجددة األخرى على الشبكة. وعالوة على ذلك، تساعد الطاقة املائية على استقرار التقلبات بين 

العرض والطلب. في كثير من األحيان، لدى الطاقة الكهرومائية مجموعة من الفوائد. وأهمها إمدادات املياه والسيطرة على 

فيضانات والجفاف، والري. ولكن توجد مساحة أيضا ألنشطة املالحة واألنشطة الترويحية. ويمكن لهذه األهداف أن تتعارض في ال

بعض األحيان، ولكنها غالبا ما تكون 

  مكملة.

 الطاقة الكهرومائية

الطاقة الكهرومائية هي مصدر ناضج 

وقادر على املنافسة من حيث التكلفة 

وهي تلعب دورا هاما للطاقة املتجددة. 

في مزيج الكهرباء اليوم، عن طريق 

من توليد  %16.3املساهمة في أكثر من 

الكهرباء في جميع أنحاء العالم، وحوالي 

من الكهرباء املتجدد العالمي. في  85%

بلدان املنظمة، في املتوسط، تم إنتاج 

من الكهرباء من الطاقة املائية.  11%

تم  على مستوى كل بلد على حدة،

 10.5 الشكل 

 2013سالمي، حصة الطاقة الكهرومائية من توليد الكهرباء في منظمة التعاون اإل 

 مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي. املصدر:
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 11.5  الشكل
من توليد الكهرباء في منظمة  حصة الطاقة املتجددة )باستثناء الكهرومائية(

 2013التعاون اإلسالمي، 
 

 .مؤشرات التنمية العاملية للبنك الدولي املصدر:
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. كانت ألبانيا وطاجيكستان 2013دولة في املنظمة  في الئحة البلدان التي تتوفر على محطات الطاقة الكهرومائية في عام  28إدراج 

(. من ناحية أخرى، في األردن وتونس تم توليد %99البلدين في املنظمة ذوي أعلى حصة من الطاقة املائية في توليد الكهرباء )أكثر من 

(. تحقيقا لهذه الغاية، ومن حيث القدرة الكهرمائية، تقدم دول 5.10من الكهرباء من محطات الطاقة املائية )الشكل فقط  0.3%

من الكهرباء الخاصة بهم املولدة من الطاقة الكهرومائية.  %70بلدان أعضاء بأكثر من  7املنظمة صورة شاملة حيث يعد مجموع 

 نظمة في التبليغ بتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية.   دولة في امل 29على العكس من ذلك، فشلت 

 مصادر أخرى للطاقة املتجددة 

دول في املنظمة تقوم بتوليد الكهرباء من موارد  17دولة في املنظمة  كانت  57عندما تم استبعاد الطاقة الكهرومائية، من بين 

الشمسية، وطاقة الرياح(. من بين دول املنظمة، كان املغرب ذو أعلى حصة  الطاقة املتجددة األخرى )مثل الكتلة الحيوية، والطاقة

من مجموع الطاقة الكهربائية تنبع من مصادر الطاقة املتجددة )الشكل  %5.3حيث  2013الطاقة املتجددة في توليد الكهرباء في عام 

 .2013في عام  %4.5نسبة (. تلى املغرب، إندونيسيا وتوغو مع متوسط 5.11

وبصرف النظر عن الطاقة املائية، فالطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي نوعين رئيسيين من مصادر الطاقة املتجددة التي تستخدم 

على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بدرجات متفاوتة لتوليد الكهرباء. وقد شرعت بلدان املنظمة في اآلونة األخيرة في االستفادة من 

قة الرياح باملقارنة مع الدول املتقدمة. وفقا للبيانات املتاحة التي تم الحصول عليها من وكالة الطاقة الدولية،  الطاقة الشمسية وطا

. وترد هذه الدول في منظمة التعاون 2015دول في املنظمة القدرة على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في عام  4لدى فقط 

مما جعلها  2015يغاواط بحلول عام م 1000وصلت قدرة باكستان  12وتركيا والجزائر وماليزيا. اإلسالمي على النحو التالي: باكستان

بلدان املنظمة في الطاقة الشمسية. تبلغ الحصة تالتراكمية ألربع بلدان املنظمة في إجمالي الطاقة الشمسية في  4الدولة الرائدة بين 

حيث تجاوزت  2015ذات أعلى قدرة على إنتاج طاقة  من الرياح في عام   فقط. ومن ناحية أخرى، كانت تركيا دولة %0.7العالم 

دول املنظمة ذات قدرات ُمثبتة للرياح. تمثل  6ميغاوات. املغرب ومصر وباكستان وتونس واألردن وإيران هي األخرى  7000قدرتها 

بعبارة أخرى، سواء في الطاقة الشمسية وطاقة من إجمالي قدرة طاقة الرياح  املثبتة في العالم. و  %2.2دول في املنظمة  7حصة 

                                                           
12

 ، إال أن هذا التطور األخير لم تشمله اإلحصاءات الدولية.2016رع املغرب في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في شهر فبراير ش 

231 

266 

300 

1,000 

0 200 400 600 800 1000 1200

 ماليزيا

 تركيا

 الجزائر

 باكستان

 شمسية

91 

119 

245 

255 

610 

787 

7,418 

0 2000 4000 6000 8000

 (2014)إيران 

 األردن

 تونس

 باكستان

 مصر

 املغرب

 تركيا

 ريحية

 12.5الشكل 
 2015 اإلسالمي التعاون  منظمة دول  في املنصوبة( ميغاوات( )يمين) والريحية( يسار) الشمسية القدرة

 واملجلس العالمي لطاقة الرياح. 2016وكالة الطاقة الدولية  املصدر:
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

الرياح، ال تزال دول منظمة التعاون اإلسالمي بعيدة عن إمكاناتها وليس لها وجود قوي في أسواق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

تراتيجياتها الوطنية للطاقة العاملية من حيث القدرات املركبة. وتحقيقا لهذه الغاية، تحتاج عدة بلدان املنظمة إلعادة العمل على اس

 ملعرفة كيفية االستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى حد كبير، مثل زيادة نسبة الدول غير األعضاء في املنظمة.

 الطاقة النووية

  %52.7عالم  وعلى الرغم من وجود احتياطيات هائلة  لليورانيوم حيث بلغت نسبة إنتاج دول املنظمة لليورانيوم من إجمالي ال

، ولدى دولتين فقط من املنظمة )باكستان وإيران( التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء. ووفقا إلحصاءات البنك الدولي، 2014سنة 

من مجموع اإلنتاج الوطني من الكهرباء على التوالي من محطات الطاقة النووية في باكستان  %2.0و  4.9، نبعت نسبتي 2013في عام 

فقط من إجمالي إنتاج الكهرباء من مجموعة  %0.4ن. وبعبارة أخرى، يمثل الكهرباء املولد باستخدام التكنولوجيا النووية وإيرا

من كهربائها من محطات الطاقة النووية حيث  %19.1. ومع ذلك، فإن البلدان املتقدمة، في املتوسط، ولدت 2013املنظمة في عام 

 .%10.6العالمي إلى بلغ املتوسط 

وتعني هذه األرقام أنه على الرغم من عدة بلدان املنظمة لديهم املواد الخام النووية، ال تتوفر الغالبية العظمى منهم على  

(. حتى في بلدي املنظمة 5.8التكنولوجيا الالزمة كاستراتيجية جيدة لالستفادة من املواد الخام النووية إلنتاج الطاقة )انظر الشكل 

على تكنولوجيا نووية، تبقى مستويات إنتاج الكهرباء من خالل محطات الطاقة النووية متواضعة للغاية نظرا  اللذان يتوفران

ملجموع قدراتها الوطنية على انتاج الكهرباء. وفي هذا الصدد، يمكن االستنتاج أن دول املنظمة لم تستغل حقا اإلمكانات الكاملة 

ضح بين الدول املتقدمة ودول منظمة التعاون اإلسالمي من حيث استخدام مصادر الطاقة للطاقة النووية. وجود هذا االختالف الوا

 النووية يجعل من دول املنظمة تعتمد اعتمادا كبيرا على الوقود األحفوري لتوليد الطاقة.

 الطبيعية املواردإضافة قيمة إلى  2.5

ة خالل فترة تنميتها وخاصة تلك التي تتوفر على الوقود املنظمة على نطاق واسع من املوارد الطبيعي دول مناستفادت عدة 

ات كبيرة لتعزيز التنمية. ومع ذلك، من أجل تحقيق أقص ى قدر ياألحفوري الغني واملعادن األخرى. توفر هذه املوارد الطبيعية إمكان

ستخراج هذه املصادر وتعزيز قيمتهم من من املساهمة املحتملة للموارد الطبيعية، تحتاج دول املنظمة إلى الُرقي بقدرتها من حيث ا

 خالل السياسات واالستثمارات املناسبة.

على سبيل املثال، في صناعة النفط  تلعب املصافي دورا كبيرا في تحسين قيمة النفط الخام ويساعد ذلك على إنتاج املنتجات 

تحدة، باعتبا
ُ
رها واحدة من الدول املتقدمة والبلد األول املنتج للنفط رقم الهيدروكربونية الثانوية من النفط. فالواليات األمريكية امل

مليون برميل يوميا. ومن ناحية أخرى، لدى اململكة  18.3مصاف لتكرير النفط وتبلغ طاقته التشغيلية 137واحد، فهي تتوفر على 

مصافي داخل البلد. كما هو  10يوميا في  مليون برميل 3.3العربية السعودية، كثاني أكبر منتج للنفط في العالم، القدرة على تكرير 

نظمة على حصة 5.1موضح في الجدول 
ُ
مصافي  4من اإلنتاج العالمي من النفط، تم تصنيف  %41.5، على الرغم من توفر دول امل

بلدان مصافي في العالم من حيث حجم القدرة التشغيلية. ولذلك فمن املهم لل 15نفطية فقط من بين دول املنظمة من بين أعلى 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إعادة النظر في االستراتيجيات القائمة واعتماد أخرى جديدة تتماش ى مع التطورات الجديدة في 

جميع أنحاء العالم وذلك لالستفادة أكثر من اإلنتاج والصادرات من املوارد الطبيعية وخاصة الوقود األحفوري من خالل معالجتهم 

 قيمتهم. من أجل تعزيز 

وفيما يخص الطاقة النووية واستخدام اليورانيوم باعتباره واحدا من أهم املعادن، تواجه دول املنظمة أيضا وبشكل كبير  مشاكل 

االستثمار واستغالل القدرات إلى حد كبير. لدى اثنين فقط من دول منظمة التعاون اإلسالمي )باكستان وإيران( القدرة املركبة 



 ى آثار ملموسة في دول منظمة التعاون اإلسالميترجمة اإلمكانيات إل :الجزء الثاني

 الغنية الطبيعية املوارد .5
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ء من الطاقة النووية من خالل استخدام اليورانيوم. وبالتالي فإنه من الصعب االدعاء بأن دول منظمة التعاون لتوليد الكهربا

 .2014من إجمالي إنتاج اليورانيوم في العالم في عام  %52.7اإلسالمي تستفيد حقا من التكنولوجيا النووية بالرغم من أنه كان لها 

 : أكبر املصافي في العالم1.5الجدول 

 املوقع صفاةاملاسم  املرتبة
ميل اعدد البر 

 في اليوم

 1,240,000 والية غوجارات، الهند مصفاة جامناجار )ريالينس للصناعات املحدودة( 1

 940,000 فالكون، فنزويال (PDVSAمصفاة برغوانا)  2

 850,000 أولسان، كوريا الجنوبية إس كي للطاقة املحدودة، مصفاة أولسان )إس كي للطاقة( 3

 817,000 الرويس، اإلمارات العربية املتحدة مصفاة الرويس )شركة تكرير النفط أبو ظبي( 4

 730,000 يوسو، كوريا الجنوبية (GS Caltexمصفاة كالتكس يوسو ) 5

 670,000 أولسان، كوريا الجنوبية (S-Oilمصفاة إس أول أونسان ) 6

 605,000 سنغفورة إكس موبيل 7

 ء آرثر )شركة موتيفا(مصفاة مينا 8
ميناء آرثر، تكساس، )الواليات 

 املتحدة األمريكية(
600,250 

 Baytown, TX, USA 560,500 مصفاة بايتون )اكسون موبيل( 9

 550,000 جبيل، اململكة العربية السعودية مصفاة راس التنورة )أراكمو السعودية( 10

 539,000 الواليات املتحدة األمريكية كاريفيل، مصفاة كاري فيل )ماراثون للبترول( 11

 مصفاة روج باتون  )إكسون موبيل( 12
باتون روج، لوس أنجلوس، الواليات 

تحدة االمريكية
ُ
 امل

502,500 

 450,000 عبدان، إيران مصفاة عبادان )شركة النفط الوطنية االيرانية( 13

 405,000 وديةينبع، اململكة العربية السع سامرف )مصفاة أرامكو موبيل( 14

 416,000 روتردام، هولندا شل برنيس، )رويال داتش شل( 15

 PMEX واألمريكية إدارة الطاقة  املصدر:

فقط من  %14.4، حصل 2012وفي هذا املجال، يمكن إعطاء مثال صارخ آخر من النيجر . وفقا إلحصائيات البنك الدولي لسنة 

من إجمالي إنتاج اليورانيوم في العالم.  %7من  أنه في النيجر وحدها يجتمع أكثر من السكان في النيجر على الكهرباء، على الرغم 

ستخدمين للكهرباء  نسبة 
ُ
وبعبارة أخرى، إذا استخدمت النيجر موارد اليورانيوم الغنية لتوليد الكهرباء، قد تتجاوز نسبة السكان بامل

اق، لرأس املال البشري ونقل التكنولوجيا. في هذه املرحلة، قد يلعب . إال أنه يتطلب األمر استثمارات على نطاق واسع النط90%

التعاون فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  أهمية كبيرة. وعلى سبيل املثال، يمكن لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي مع 

فنية حيث الشركات املستثمرة من دول أخرى تكنولوجيا نووية مساعدة النيجر وبلدان أخرى لنقل التكنولوجيا وتطوير الكوادر ال

باملنظمة يمكنها أن تستثمر في بناء محطات الطاقة النووية. باتباع هذا النهج قد ُيصبح العديد من دول املنظمة أفضل حاال من 

 حيث أمن الطاقة وتوليد الكهرباء والرعاية االجتماعية الشاملة.
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 تفعيل إمكانيات الطاقة املتجددة 3.5

ذكر على أنها األساس املنطقي للطاقة 2011لوكالة الطاقة الدولية )وفقا 
ُ
(، هناك ثالثة عوامل ُمحركة للسياسة العامة التي غالبا ما ت

املتجددة: أمن الطاقة وخفض مدخالت الوقود األحفوري، والفوائد البيئية والفوائد االقتصادية. وبالتالي عدم االستفادة من الطاقة 

لى زيادة القلق حول أمن الطاقة، وآثار بيئية شديدة وكذلك خسائر اقتصادية كبيرة. التكنولوجيا املتخلفة، وضعف املتجددة يؤدي إ

البنية التحتية وقلة رأس املال البشري الكافي وعدم وجود مصادر مالية كافية وعادة ما ترد كاألسباب الرئيسية لتفسير سبب  عدم 

 لعديد من دول منظمة على استغالل اإلمكانات الحقيقية للطاقة املتجددة.قدرة البلدان النامية بما في ذلك ا

نظمة تتمتع بموارد الطاقة الغنية املتجددة، إال أن األغلبية منهم ال يملكون القدرة املركبة 
ُ
على الرغم من أن العديد من دول امل

بعض املشاريع في مختلف أنواع الطاقة املتجددة، في خيرة الجاهزة في قطاع الطاقة املتجددة. ومع ذلك، شرعت عدة دول في اآلونة األ 

ومشروع الطاقة الشمسية في املغرب من أجل تنويع مصادر الطاقة لديها  ،مثل مشروع مدينة مصدر في اإلمارات العربية املتحدة

ل إمكانات الطاقة املتجددة هي والحد من االنبعاثات البيئية وقدرات توليد الطاقة على نطاق. ومع ذلك، فإن أهم خطوة نحو تفعي

مراجعة استراتيجية الطاقة الوطنية املوجودة التي ترى عادة الوقود األحفوري كمصدر رئيس ي للطاقة وذلك بهدف زيادة القدرة 

 املركبة ملصادر الطاقة املتجددة.

 األمر أوال وقبل كل ش يء، يتطلب هذا 
ُ
نظمة. وثانيا، يمكن أن يتحقق  الفهم نقلة نوعية في عملية وضع سياسات الطاقة في دول امل

الجديد في قطاع الطاقة في دول املنظمة والذي يهدف إلى تحسين حصة مصادر الطاقة املتجددة عن طريق االستثمارات الجديدة 

لثروة دولة في منظمة التعاون اإلسالمي قد بنت بالفعل صناديق ا 21التي تنطوي على أموال إضافية لتمويل املشروع. كما أن 

(. ويمكن استخدام جزء من هذه األموال لتغطية تكاليف االستثمار الخاصة باالعتماد على الطاقة 5.2السيادية )انظر الجدول 

( فرصة فريدة الستثمارات الطاقة واألموال التي تم PPPاملتجددة. من ناحية أخرى، توفر الشراكة بين القطاعين العام والخاص )

ك التنمية متعددة األطراف )مثل البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية، وبنك التنمية األفريقي( والتي تخصيصها ُمسبقا من بنو 

$ مليار   81(، تم تعبئة 2016تنتظر مقترحات مشاريع ملموسة من الدول في قطاع الطاقة املتجددة. ووفقا لبنك التنمية اآلسيوي )

تجددة عن طريق أكبر ستة بنوك للتنمية املتعددة األطراف في العالم )بنوك التنمية لتمويل املناخ بما في ذلك مشاريع الطاقة امل

. أيضا يمكن لتجارب فريدة من نوعها لبلدان املنظمة الرائدة في قطاع الطاقة املتجددة أن تقدم 2015املتعددة األطراف( في عام 

والتدريب وبناء القدرات. وبهذا، فمن املرجح أنه يمكن لدول مساهمات هامة لدول املنظمة من خالل تنظيم برامج تبادل الخبرات 

نظمة تفعيل اإلمكانات الحقيقية للطاقة املتجددة في فترة قصيرة من الوقت بموارد الطاقة املتجددة الغنية والصناديق الوطنية 
ُ
امل

 والدولية املتاحة. هذا إذا استطاعوا تحقيق نقلة نوعية في مجال صنع سياسات الطاقة.
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 دسلساا القسم

 

 إمكانيات السوق الكبيرة      

 

 

 

 

 

 

يشير مفهوم السوق في االقتصاد، إلى أي بنية تسمح للمشترين والبائعين لتبادل أي نوع من السلع والخدمات واملعلومات. وهذه هي 

بعضهم البعض. ويمكن لألسواق ان الطريقة التي يتم بها تنظيم النشاط االقتصادي بين املشترين والبائعين من خالل تفاعلهم مع 

تختلف، من بين أمور أخرى، من خالل املنتجات )السلع والخدمات( والعوامل )العمل ورأس املال( والحجم والتركيز واملكان والعمالء 

غرافية. وإن ما املستهدفون واملدة وسير العملية والتنظيم والشرعية وكثافة املضاربة وعدم تناسق املعلومات والتقلب والتغطية الج

يشكل السوق عمليا هو كمية من ش يء ما متاح للبيع )العرض( وكمية من ش يء يريده الناس )الطلب(. ويحدد املشترون والبائعون 

الطلب والعرض الكلي للمنتج أو الخدمة بأسعار مختلفة. كما تعتمد الكمية املطلوبة أساسا على أسعار السلع أو الخدمات ومستوى 

رين وأسعار السلع ذات الصلة واألذواق والتوقعات. وباملثل، فإن الكمية املعروضة تعتمد على أسعار السلع أو الخدمات الدخل للمشت

 .وأسعار املدخالت املستخدمة خالل عملية اإلنتاج ومستوى التكنولوجيا والتوقعات

ال للموارد في املجتمع. ويمكن النفتاح األسواق أمام مكن أيضا من التوزيع الفع وبينما تسهل األسواق التجارة واالستثمار، فإنها ت

املنافسة أن يوفر حافزا قويا لتخصيص املوارد نحو استخدامها األكثر إنتاجية. وهذا لن يؤدي فقط إلى تحسين األداء االقتصادي 

التجارة، فإن األسواق الدولية واإلنتاجية، ولكن أيضا إلى بنية تحتية محسنة ومؤسسات أقوى. واليوم، مع انخفاض تكاليف النقل و 

ترتبط إلى حد كبير مع بعضها البعض. وهذا يخلق شبكات اإلنتاج العاملية، التي تمثل بشكل متزايد حصة كبيرة من التجارة الدولية. 

توسطة وتستغل الشركات املتعددة الجنسيات امليزة التنافسية ملناطق مختلفة في عمليات اإلنتاج، ولكن الشركات الصغيرة وامل

الحجم تشارك أيضا في سالسل القيمة العاملية. وفي الوقت الذي تشجع فيه التجارة استغالل اقتصادات ذات املستوى والتخصص، 

 .فهي تشجع انتشار التكنولوجيا واملعرفة، وبالتالي تساهم في التنمية

ونمو العمالة، ولكن األسواق املفتوحة وحدها ليست  وإن التجارة واالستثمار ضروريين لدعم التنمية االقتصادية على املدى الطويل

كافية لتحقيق ذلك. فإنه يجب أن تكون مصحوبة بسياسات تكميلية تمكن األفراد والشركات لالستفادة من فوائد األسواق األكثر 
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الخدمات. وهذا بدوره انفتاحا. وتقدم منطقة منظمة التعاون اإلسالمي نفسها فرصة كبيرة في اإلنتاج، فضال عن تسويق السلع و 

يخلق فرص االستثمار بين الدول مع التكامل االقتصادي املرتفع. وفي هذا السياق، سيناقش هذا القسم بعض العناصر الهامة في 

 .تعزيز التجارة واالستثمار في دول املنظمة بهدف االستفادة من إمكانيات سوقهم الكبرى 

 لتعاون اإلسالميحجم السوق في الدول العضاء في منظمة ا 1.6

، تعتبر إمكانيات السوق مقياسا دقيقا للقرب من األسواق، والذي يعرف بأنه مجموع الناتج 3كما سلط الضوء عليه في القسم  

املحلي اإلجمالي لكل الدول مرجحا بمعكوس املسافة الثنائية. ويكشف تحليل واسع حول إمكانيات السوق على أن إجمالي هذه 

 %87، بزيادة بلغت 1991تريليون دوالر أمريكي في عام  0.6من  2014تريليون دوالر أمريكي في عام  1.13نظمة بلغ األخيرة لدول امل

 3.28ووصل إلى  %75(. وخالل الفترة نفسها، زادت إمكانيات السوق للدول غير األعضاء في املنظمة بمعدل أبطأ بلغ 1.6)الشكل 

شكلت إمكانيات السوق لدول املنظمة على نحو متزايد حصة أكبر من إمكانيات السوق  تريليون دوالر أمريكي. ومن ناحية أخرى،

 (.14.3)انظر إلى الشكل  1991في عام  %24.3عن مستواها البالغ  2014في عام  %25.6للعالم، والتي زادت إلى 

 25وعلى مدى السنوات ال 

املاضية، نما إجمالي إمكانيات 

السوق لدول منظمة التعاون 

سالمي أسرع من مثيله في اإل 

الدول غير االعضاء في املنظمة 

-1991(. وخالل فترة 2.6)الشكل 

، كانت إمكانيات السوق 2000

ملجموعتي الدول تنمو بوتيرة 

مماثلة، ولكن دول املنظمة بدأت 

في توسيع أسواقها بوتيرة أعلى 

من الدول غير األعضاء في 

. ويمكن 2000املنظمة بعد عام 

و في إجمالي إمكانيات تفسير النم

السوق لدول املنظمة من خالل 

النمو في االقتصادات الفردية 

للمنظمة وكذلك غير األعضاء في 

 .املنظمة

إن النظر من قرب في التغييرات في إمكانيات السوق البينية في منظمة التعاون اإلسالمي وإمكانيات السوق لدول املنظمة مع الدول 

يكشف عن أن إمكانيات السوق البينية في املنظمة قد نمت بشكل أسرع بكثير من إمكانيات السوق لدول غير األعضاء في املنظمة 

(. وقد تضاعفت 3.6املنظمة في الدول غير األعضاء فيها وكذلك إمكانيات السوق البينية للدول غير األعضاء في املنظمة )الشكل 

ث أضعاف  خالل السنوات الخمسة والعشرون املاضية، في حين زادت فقط إمكانيات السوق البينية في املنظمة بما يقارب الثال 

بين دول املنظمة والدول غير األعضاء فيها وكذلك فيما بين هذه األخيرة. وبالتالي، فإنه يمكن القول أن الدافع  %75-70بنسبة 

نية في املنظمة والنمو السريع الفردي للدول األساس ي للنمو في إمكانيات السوق لدول املنظمة هو النمو في إمكانيات السوق البي

 .األعضاء فيها

 تريليون  1.4 $ تريليون  1.9 $

 دول املنظمة

الدول غير 

 األعضاء

 إمكانيات إجمالي الزيادة في

السوق في الدول النامية 

غير األعضاء في املنظمة 
 75%  تبلغ

 ملنظمة السوق  إمكانيات إجمالي
 %87 بنسبة ارتفع اإلسالمي التعاون 

 حسابات موظفي سيسرك  :املصدر

 2014و 1991بين عامي  إجمالي التغير في حجم السوق 

$ 0.5 
 تريليون 

$ 0.6 
 تريليون 

 1.6الشكل 

 السوق لدول املنظمة مقابل الدول غير األعضاء فيها التغير في إمكانيات
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وعلى الرغم من الزيادة السريعة في إمكانيات  

السوق لدول املنظمة، فإن مجموع إمكانيات 

السوق البينية في املنظمة بقيمة إجمالية بلغت 

من  %5.5مليار دوالر أمريكي تشكل فقط  179

 2014تبارا من إجمالي إمكانيات السوق العاملية اع

(. وهذه الحصة هي أقل بكثير من 4.6)الشكل 

حصتها في إجمالي اإلنتاج العالمي )انظر الشكل 

بحصة  1991(. وباملقارنة بمستواه في عام 1.1

فقط، يعتبر اإلنجاز جديرا بالذكر. ومع  3.2%

ذلك، حتى ولو استمر االتجاه الحالي، فإن حصة 

مة ستصل فقط إمكانيات السوق البينية في املنظ

على مدى السنوات الخمسة والعشرون  9.3%

. وفي حين أن الحفاظ 2040املقبلة أو حتى عام 

على النمو الحالي أمر بالغ األهمية، فإن هناك 

حاجة إلى تحديد آليات جديدة لتعزيز النمو في 

في االقتصادات الفردية للدول األعضاء في  إمكانيات السوق البينية في املنظمة إلى أبعد من ذلك. وهذا مرتبط بالتأكيد بالنمو 

  .املنظمة

ومن ناحية أخرى، فإن األهمية النسبية ألسواق املنظمة آخذة في االزدياد وعلى وجه الخصوص، من أجل الدول األخرى فيها. أما 

ى في املنظمة في املتوسط من بالنسبة للوضع الفردي للدول األعضاء في املنظمة، فقد زادت إمكانيات السوق للدول األعضاء األخر 

(. وهذا يعني أن هناك املزيد من الفرص للدول األعضاء في املنظمة على 5.6)الشكل  2014في عام  %15.9إلى  1991عام  10%

الصعيد الفردي لالستفادة من زيادة إمكانيات السوق في املنظمة نفسها. وباملثل بالنسبة للدول غير األعضاء في املنظمة، تمثل 

خالل  %6.6إلى  %4.3مكانيات السوق للدول األعضاء في املنظمة حصة أكبر من إمكانيات السوق الخاصة بهم، والتي ارتفعت من إ

 حسابات موظفي سيسرك  :املصدر

 2.6الشكل 
 نمو إمكانيات السوق في منظمة التعاون اإلسالمي
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(5.5)% 

تريليون،  3.1

(94.5)% 
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 3.6الشكل 

 نمو إمكانيات السوق البينية في منظمة التعاون اإلسالمي

 4.6الشكل 

 ق البينية في املنظمة من العالمحصة إمكانيات السو 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

نفس الفترة. وفي حين أن هذه األرقام ال تزال 

تمثل بشكل غير كاف اإلمكانات الحقيقية 

لدول املنظمة، فإن االتجاه يعكس األهمية 

في املنظمة من أجل املتزايدة للدول األعضاء 

  .التجارة واالستثمار العامليين

إمكانيات السوق البينية  6.6يصور الشكل  

في املنظمة على املستوى الفردي للدول في 

. حيث تمتلك قطر والكويت أعلى 2014عام 

إمكانيات السوق مع الدول األعضاء في 

 3.5املنظمة األخرى، والتي هي أعلى بأكثر من 

سط في املنظمة. وتلتهما مرات من املتو 

البحرين واإلمارات ولبنان واألردن وتركيا. 

وبشكل عام، لدى دول املنظمة الواقعة في 

الوسط )وخصوصا في الشرق األوسط( إمكانية الوصول أكثر مالءمة لدول املنظمة األخرى، وبالتالي تتمتع بإمكانيات السوق أعلى. 

ة أكبر للوصول إلى أسواق أكبر مقارنة مع شركة مقرها في دول املنظمة األخرى. ومن وستحصل شركة مقرها في هذه الدول على فرص

ناحية أخرى، فإن لدى الدول الواقعة في محيطها، مثل غيانا وسورينام وموزمبيق وغينيا بيساو وغينيا نسبيا إمكانيات السوق أقل 

 .في الوصول إلى دول املنظمة األخرى 

الفرعي عن أن هناك إمكانيات متزايدة لدول املنظمة من أجل التجارة واإلستثمار البينيين في املنظمة  ويكشف التحليل في هذا القسم

وفي العالم كذلك. وعلى الرغم من النمو السريع في إمكانيات السوق لدول املنظمة، فإن حصتها في السوق العاملية ال تزال منخفضة 

وإن االستخدام الفعال إلمكانيات السوق القائمة ستساعد على توسيعه إلى مستويات  باملقارنة بمستوى حصتها في اإلنتاج العالمي.

أعلى. وفي هذا الصدد، ستحلل الفقرات التالية العوائق والفرص املتاحة لكيفية االستفادة من إمكانيات السوق القائمة ملزيد من 

  .التجارة واالستثمار
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 5.6الشكل 

 أهمية إمكانيات السوق في منظمة التعاون اإلسالمي

 حسابات موظفي سيسرك  :املصدر

 6.6الشكل 

 ملنظمةإمكانيات السوق البينية في املنظمة للدول األعضاء باملقارنة مع متوسط ا
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 ات التجارةحجم السوق للمزيد من تدفق االستفادة من 2.6

على مدى السنوات الخمسة والعشرين املاضية، نمت التجارة بين دول املنظمة بمعدل أسرع مقارنة بتجارتها مع الدول غير األعضاء  

مليار دوالر خالل هذه  235مليار دوالر إلى  13(. وقد ارتفعت القيمة اإلجمالية للصادرات البينية في املنظمة من 7.6فيها )الشكل 

ة، وهو ما يعكس زيادة في القيمة الفتر 

مرة. وفي حين أن الدول  17بمعدل 

املتقدمة ال تزال شركاء التصدير 

الرئيسية لدول املنظمة بقيمة إجمالية 

مليار دوالر من الصادرات،  650بلغت 

فإن القيمة اإلجمالية لصادرات دول 

املنظمة إلى الدول املتقدمة قد ارتفعت 

هذه مرة فقط خالل  4.2بمعدل 

الفترة. وقد لوحظت أيضا زيادة سريعة 

مرة( في الصادرات إلى الدول  14.4)

النامية غير األعضاء في املنظمة والتي 

 2014دوالر أمريكي في عام  340بلغت 

مليار دوالر  22مقارنة بمستواها البالغ 

  .1991في عام 

)الشكل  2014في عام  %19.2إلى  1991عام  %8.1وظ من ووفقا لذلك، ارتفعت حصة الصادرات البينية في املنظمة بشكل ملح 

. وخالل نفس الفترة، زادت أيضا %53.1إلى  %78.2(. وانخفضت حصة الدول املتقدمة في إجمالي صادرات دول املنظمة من 8.6

. وعموما، 1991عام في  %13.7مقارنة بمستواها البالغ  %27.7حصة الدول النامية غير األعضاء باملنظمة بشكل ملحوظ لتصل إلى 

ارتفعت حصة الصادرات البينية في املنظمة بنسبة 

نقطة مئوية وزادت حصة الصادرات إلى الدول  11.1

نقطة مئوية  14النامية غير األعضاء في املنظمة بنسبة 

وانخفضت حصة الصادرات إلى الدول املتقدمة بنسبة 

  .نقطة مئوية 25.1

 لتجارةل ةالحواجز  املعرقلالتغلب على  1.2.6

على الرغم من الزيادة في حصة الصادرات البينية في 

منظمة التعاون اإلسالمي، فإن هناك عوائق كبيرة أمام 

التجارة بين الدول األعضاء في املنظمة. وثمة عائق 

رئيس ي هو ارتفاع مستوى تكاليف التجارة. وتشمل 

تكاليف التجارة على نطاق واسع جميع التكاليف 

دة في الحصول على سلعة من أجل األخرى املتكب

مستخدم نهائي عدا التكلفة الحدية إلنتاج السلعة 

نفسها: تكاليف النقل )سواء تكاليف الشحن وتكاليف 

 حسابات موظفي سيسرك  :املصدر

 7.6الشكل 
 2014مقابل  1991قيمة الصادرات من منظمة التعاون اإلسالمي، 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

الوقت( والعوائق السياسية )العوائق الجمركية وغير الجمركية( وتكاليف املعلومات وتكاليف تنفيذ العقود والتكاليف املرتبطة 

لفة والتكاليف القانونية والتنظيمية وتكاليف التوزيع املحلية )تجارة الجملة والتجزئة( )أندرسون وفان باستخدام عمالت مخت

(. ولذلك، فإن تكاليف التجارة تأخذ أهمية كعامل محدد لنمط التجارة واالستثمار الثنائيين في عالم يزداد عوملة 2004وينكوب 

نهما أحد املحددات الهامة لقدرة البالد على املشاركة في شبكات اإلنتاج اإلقليمية وشبكية، فضال عن التوزيع الجغرافي لإلنتاج وإ

 (.2013والعاملية )أرفيس وآخرون، 

، (UNESCAP) واستنادا إلى البيانات التي أعدتها البنك الدولي ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ 

. ومن أجل تجنب أي احتمال لتجميع 201213-1995اليف التجارة ملجموعات الدول املختلفة خالل فترة متوسط تك 9.6يبين الشكل 

شريك تصدير لكل دولة. وكما هو واضح، وعلى الرغم من  20مضلل، تحسب املتوسطات باستخدام تكاليف التجارة الثنائية مع أكبر 

مستوياتها التاريخية، ال تزال تكاليف التجارة اإلجمالية عالية. ويميل  أن الرسوم الجمركية في العديد من الدول هي اآلن في أدنى

متوسط تكاليف التجارة إلى عرض تكاليف تجارة عالية وال سيما في الدول النامية. أما دول املنظمة، في املتوسط، فهي تعرض 

قيمية( في املتوسط مرتين أعلى من  %179ظمة )، كانت تكاليف التجارة في دول املن2012تكاليف تجارة حتى أعلى من ذلك. ففي عام 

 قيمية(. %86تلك املوجودة في الدول املتقدمة )

وإن تحويل املكافئات القيمية لألرقام القياسية يجعل من املمكن رؤية املعدل الذي تطورت فيه تكاليف التجارة مع مرور الوقت في 

ف التجارة براجعت، في املتوسط، بشكل أسرع في الدول املتقدمة )حوالي بأن تكالي 10.6مجموعات الدول املختلفة. ويوضح الشكل 

، وهو ال يزال 2012في عام  91.9لتصل إلى  %8(. وقد تراجعت إلى حد كبير ببطء أكثر في دول املنظمة وانخفضت فقط بحوالي 21%

في الدول النامية غير األعضاء في املنظمة  أفضل من أداء الدول النامية األخرى. وقد انخفض التراجع في متوسط تكاليف التجارة

  .2012في عام  96.2لتصل إلى  %4بنسبة 

                                                           
13

 .في حساب املتوسطات ملجموعات الدول املختلفة 2013متوفرة لعدد قليل من أزواج الدول. ولذلك، فقد حذفت  2013بيانات   
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 الدول النامية غير األعضاء الدول املتقدمة دول املنظمة

 9.6الشكل 

 متوسط تكاليف التجارة

 10.6الشكل 

 (100=1995متوسط تكاليف التجارة )

بيانات تكاليف التجارة  بناء على قاعدة يسركحسابات موظفي س :املصدر

 الدولي. البنك ، الهادئ واملحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية للجنة

 

بيانات تكاليف التجارة  بناء على قاعدة حسابات موظفي سيسرك :املصدر

 الدولي. البنك ، الهادئ واملحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية للجنة

 



 ترجمة اإلمكانيات إلى آثار ملموسة في دول منظمة التعاون اإلسالمي :الجزء الثاني

 الكبيرة السوق  إمكانيات .6

 

 

 111الصفحة 

متوسط تكاليف  11.6وأخيرا، يعرض الشكل  

التجارة في دول املنظمة في قطاعي الزراعة 

والصناعة التحويلية بشكل منفصل. وفي 

املتوسط، تميل املنتجات الزراعية إلى عرض 

لم تنخفض خالل تكاليف تجارة أعلى بكثير 

الفترة قيد النظر، وهو ما يتسق مع استمرار 

وجود العوائق السياسية الرئيسية. ولم يكن 

هناك سوى انخفاض متواضع في التصنيع من 

قيمية في عام  %170إلى  1995قيمية في  183%

. وتحتاج هذه الدينامية إلى املعالجة من 2012

هناك قبل صانعي القرار في دول املنظمة إذا كان 

 .طموح لتعميق إدماج دولهم في االقتصاد العالمي

تطور تكاليف التجارة  12.6ويقارن الشكل  

الثنائية بين مجموعات الدول املختلفة. فخالل 

معظم الفترة قيد النظر، تعتبر تكاليف التجارة 

بين دول املنظمة أقل قليال من تكاليف تجارتها 

متوسط  ، بلغ2012مع الدول املتقدمة. وفي عام 

 263تكاليف التجارة الثنائية بين دول املنظمة 

بين دول املنظمة والدول  241قيمية، في حين بلغ 

بين الدول النامية األعضاء وغير  321املتقدمة و 

األعضاء في املنظمة. ومن ناحية أخرى، كان 

متوسط تكاليف التجارة بين الدول املتقدمة أدنى 

ظمة ومجموعاتها باستمرار من تكاليفها بين املن

 .2012في عام  109الشريكة، وانخفضت إلى 

تكاليف التجارة الثنائية بين  1.6ويلخص الجدول 

. فبالنسبة 2010مجموعات الدول املختلفة لعام 

لجميع أزواج املجموعات، كانت املنتجات 

الزراعية هي العنصر األكثر تكلفة في التجارة. 

وحدة حتى وصولها إلى املستهلك  2.1ة وحدة من الناتج الزراعي تكاليف إضافية بمعدل وحتى بين الدول املتقدمة، تتحمل قيم

فقط في املواد املصنعة ملجموعة الدول نفسها. وبالنسبة لدول املنظمة، فإن متوسط تكلفة التجارة في  1.1النهائي. وهذا يمثل 

لتصنيع املنتجات. وتعتبر التجارة  2.4ج. وهذا العدد هو حوالي مرات أكثر من قيمة الوحدة من هذا املنت 3.3املنتجات الزراعية هي 

بين دول املنظمة أقل تكلفة مقارنة بالتجارة بين الدول النامية األعضاء وغير األعضاء في املنظمة، ولكنها أكثر تكلفة باملقارنة مع 

ير األعضاء في املنظمة والدول املتقدمة فهي من ناحية التكاليف بين دول املنظمة والدول املتقدمة. أما التجارة بين الدول النامية غ

  .التجارة بين دول املنظمة والدول املتقدمةأخرى أقل تكلفة من 
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 إجمالي التجارة التصنيع الزراعة

بيانات تكاليف التجارة  بناء على قاعدة موظفي سيسرك حسابات :املصدر

 الدولي. البنك ، الهادئ واملحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية للجنة

 

 11.6الشكل 

 متوسط تكاليف التجارة في دول املنظمة حسب القطاع

بيانات تكاليف التجارة  بناء على قاعدة حسابات موظفي سيسرك :املصدر

 الدولي. البنك الهادئ، واملحيط آلسيا واالجتماعية ةاالقتصادي للجنة

 

 12.6الشكل 

 متوسط تكاليف التجارة في دول املنظمة حسب القطاع

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1
9

95

1
9

96

1
9

97

1
9

98

1
9

99

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

 الدول املتقدمة -دول املنظمة التعاون البيني 

 الدول املتقدمة -الدول املتقدمة الدول النامية غير األعضاء -دول املنظمة



 
 

 

 112الصفحة 

 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

ويجدر أيضا رؤية أزواج الدول في مجتمع املنظمة  

ذات تكاليف تجارة منخفضة وعالية نسبيا. وكما 

، تعتبر التجارة 2010لعام  13.6هو مبين في الشكل 

 60غال ومالي األقل كلفة حيث تكلف فقط بين السن

وحدة من املنتج إلى املستهلك  100أكثر لتسليم 

( 63سورينام ) -النهائي بين هذه الدول. تلتها غيانا 

( 70تونس ) -( والجزائر68ماليزيا ) -واندونيسيا 

 -( وتركيا 70األردن ) -واململكة العربية السعودية 

 -( وكازاخستان 74سوريا ) -( ولبنان 74الجزائر )

( واململكة العربية 75جمهورية قيرغيزستان )

(. 78سوريا ) -( واألردن 75الكويت ) -السعودية 

وفيما يتعلق بأزواج الدول مع أعلى تكاليف التجارة 

داخل مجتمع املنظمة، فإن حجم التجارة بين 

نيجيريا وأوغندا يقدر ليكون األغلى تكلفة في املنظمة 

وحدة  100وحدة أكثر لتسليم  1349حيث سيكلف 

من املنتج إلى املستهلك النهائي بين هذه الدول. تلتهما 

( 895وغيانا ) -( وإيران 931ألبانيا ) -األردن 

والنيجر  -( والسودان 834املغرب ) -وطاجيكستان 

سورينام  -( ولبنان 815أوغندا ) -( وتشاد 827)

أوغندا  -( وبنين 726تونس )  -( وأوغندا 741)

  (.722السودان ) -( وموزمبيق 724)

ومن الواضح أن الدول ذات تكاليف تجارة أدنى 

عادة ما تتقاسم حدودا مشتركة وكذلك بعض 

التشابه الثقافي. ومع ذلك، فإن هناك أيضا دول 

على مسافة قريبة نسبيا ولكن مع تكلفة تجارة 

مرتفعة، ومعظمها في أفريقيا جنوب الصحراء 

بوضوح أنه على الرغم من كون  الكبرى. وهذا يؤكد

املسافة عامال حاسما في التأثير على تكاليف التجارة، 

يمكن للعوائق األخرى أمام التجارة أن يكون لها 

 .أيضا تأثيرا كبيرا على تكاليف التجارة

ومن املرجح أن يكون لتدابير السياسة التجارية 

املختلفة وتكاليف التجارة بعض اآلثار على تنويع 

واق التصديرية لدول املنظمة. وفي هذا السياق، األس

، زادت الصادرات من 8.6كما هو مبين في الشكل 

دول املنظمة إلى دول أخرى في املنظمة أكثر من 

صادراتها إلى دول غير أعضاء فيها، مما أدى إلى زيادة 

حصة التجارة البينية في املنظمة خالل العقدين 

ليف التجارة دورا املاضيين. وقد لعب تغير نمط تكا

  .كبيرا في هذا التحول 

 الجهة املقررة: دول املنظمة

 املجموع التصنيع الزراعة الشركاء

 263.0 242.3 333.1 دول املنظمة

 321.2 296.4 345.1 الدول النامية غير األعضاء

 240.5 231.2 321.9 ملتقدمةالدول ا

 املقررة: الدول املتقدمةالجهة  

 املجموع التصنيع الزراعة الشركاء

 240.5 231.2 321.9 دول املنظمة

 235.2 226.2 304.6 الدول النامية غير األعضاء

 109.2 105.9 208.6 الدول املتقدمة

 

املتقدمة متوسط تكاليف التجارة بين املنظمة والدول : 1.6الجدول 

  (2012والدول النامية غير األعضاء في املنظمة )

بيانات تكاليف التجارة  بناء على قاعدة حسابات موظفي سيسرك :املصدر

 الدولي. البنك الهادئ، واملحيط آلسيا واالجتماعية االقتصادية للجنة

 

 واالجتماعية االقتصادية لجنةتكاليف التجارة ل بيانات قاعدة  :املصدر
 .الدولي البنك ، الهادئ واملحيط ياآلس

 13.6الشكل 
 2010أدنى وأعلى تكاليف التجارة الثنائية بين دول املنظمة، 
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وبالبحث في الصالت بين تكاليف التجارة والتجارة 

( بأن 2014البينية في املنظمة، يجادل بخش ي )

الكثير من التغييرات في اتجاه صادرات دول املنظمة 

يمكن أن تعزى إلى التغيرات في تكاليف التجارة. وفي 

لتجارية )في هذا اإلطار، يحلل دور التكاليف ا

املجموع الكلي وكذلك مكوناتها املختلفة( في تحديد 

اتجاه الصادرات من دول املنظمة. وأظهرت نتائج 

في تكاليف  %1التقديرات بأن انخفاض بنسبة 

التجارة يمكن أن يزيد الصادرات العاملية بنسبة 

، ولكنه يمكن أن بزيد الصادرات من دول 3.8%

. وعندما يأخذ %4.3املنظمة بنسبة تصل إلى 

الشركاء التجاريين لدول املنظمة بعين اإلعتبار كل 

في تكاليف  %1على حدة، يزيد التراجع بمعدل 

التجارة من الصادرات من دول املنظمة إلى الدول 

، ويزيد الصادرات البينية في %4.2املتقدمة بنسبة 

. ومع ذلك، يؤدي االرتفاع %3.9املنظمة بنسبة 

في الصادرات إلى الدول النامية غير األعضاء في املنظمة. وتدعم هذه النتائج  %4.5التجارة إلى تراجع بنسبة  في تكاليف %1بمعدل 

 .الرأي الذي مفاده أن االتجاه الحالي في تكاليف التجارة هو واحد من العوامل الرئيسية التي تشكل اتجاه الصادرات من دول املنظمة

اسة الحماية املطبقة في دول املنظمة مع متوسطات مجموعات املقارنة األخرى باستخدام متوسط مستوى سي 14.6يقارن الشكل  

. ويعرض املتوسطات البسيطة للمتوسط املرجح 2010، أو األحدث بعد عام 2014معدالت الرسوم الجمركية املطبقة في عام 

ألولية وجميع املنتجات. ومن خالل تطبيق متوسط ملعدالت الرسوم الجمركية املطبق من طرف كل دولة من أجل التصنيع واملواد ا

( والدول %1.4، تكشف دول املنظمة عن صورة أكثر حمائية باملقارنة مع متوسطات الدول املتقدمة )%7.4معدل التعرفة بنسبة 

مع املنتجات األولية. كما  (. وفي تصنيع املنتجات، تميل الدول إلى تطبيق تعرفة أعلى باملقارنة%5.5النامية غير األعضاء في املنظمة )

 .على التوالي %6.9و  %7.8ال تزال دول املنظمة املجموعة األكثر حمائية في هاتين الفئتين للمنتج بمعدلي تعرفة بنسبة 

 زيادة الشراكات 2.2.6

ول األعضاء في منظمة بالنظر إلى املستويات الحالية للعوائق التجارية، فإن هناك حاجة لزيادة الشراكة لتسهيل التجارة بين الد

والترتيبات التجارية التفضيلية هو سمة  (RTAs) التعاون اإلسالمي، بحيث أن العدد املتزايد باستمرار من اتفاقيات التجارة اإلقليمية

بادلة بين ، تعتبر اتفاقيات التجارة اإلقليمية اتفاقيات مت(WTO)بارزة من سمات التجارة الدولية. ووفقا ملنظمة التجارة العاملية 

شريكين أو أكثر تشمل اتفاقيات التجارة الحرة واالتحادات الجمركية. أما اتفاقيات التجارة التفضيلية فهي األفضليات التجارية 

األحادية وتشمل نظام معمم ملخططات التفضيالت )التي بموجبها تمنح الدول املتقدمة تعريفات تفضيلية للواردات من الدول 

 .غيرها من املخططات التفضيلية غير املتبادلة النامية(، فضال عن

اتفاقية تجارة إقليمية من قبل االتفاق العام بشأن التعريفات  625، تم تسجيل ما يقارب 2016واعتبارا من شهر فبراير عام 

رة اإلقليمية النافذة منها نافذة. وإن العدد اإلجمالي التفاقيات التجا 419منظمة التجارة العاملية، /(GATT) الجمركية والتجارة

املتزايدة باطراد، هو اتجاه من املرجح أن يتم تعزيزه من قبل العديد من اتفاقيات التجارة اإلقليمية املوجودة في إطار املفاوضات 

، في %90 واالتفاقيات الجزئية النطاق (FTAs) حاليا. ومن بين هذه االتفاقيات التجارية اإلقليمية، تمثل االتفاقيات التجارة الحرة

 .%10حين تمثل االتحادات الجمركية 

 لبنكمؤشرات التنمية العاملية لبناء على  حسابات موظفي سيسرك :املصدر

 الدولي.

 

 14.6الشكل 

 متوسط املعدالت الضريبية املطبقة 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

والغالبية العظمى من االتفاقيات التي تم إبالغ 

منظمة التجارة العاملية عنهاىهي االتفاقيات الثنائية 

متضمنة لطرفين فقط. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

غالبيتهم بين الدول املتقدمة والنامية أو بين الدول 

(. وعلى 2015ة العاملية، النامية فقط )منظمة التجار 

املستوى اإلقليمي، نشاط اتفاقيات التجارة اإلقليمية 

منها نافذة(، باتفاقيات مع  %21هو أقوى في أوروبا )

دول في شرق أوروبا وحول حوض البحر األبيض 

املتوسط وكذلك تلك التي أبلغت عنها منطقة التجارة 

( %15وتلى ذلك شرق آسيا ) .(EFTA)الحرة األوروبية 

( وأمريكا %12ومنطقة رابطة الدول املستقلة )

 (.%11الجنوبية )

ومع تراجع الحماية الجمركية إما بسبب قرارات  

أحادية أو مفاوضات متعددة األطراف، فإن هناك 

غطية قضايا اتجاه متزايد التفاقيات التجارة اإلقليمية ليس ملجرد تحرير تجارة السلع، ولكن أيضا لتحرير الخدمات واالستثمار وت

أخرى مثل حقوق امللكية الفكرية واملشتريات الحكومية وسياسة املنافسة وفي بعض الحاالت معايير البيئة والعمل. وبالتالي،  يبدو أن 

نطاق اتفاقيات التجارة اإلقليمية ينمو ليشمل ليس فقط عوائق التجارة عند الحدود ولكن أيضا على نحو متزايد وراء التدابير 

  (.2015ة التي يمكن أن تؤثر على التجارة )منظمة التجارة العاملية، الحدودي

زوج من الدول في منطقة املنظمة ذات  502وإن دول املنظمة هي أيضا نشطة جدا في اتفاقيات التجارة اإلقليمية. حيث هناك  

اتفاقيات تجارة إقليمية )الشكل 

(. ومن ناحية أخرى، وصلت 15.6

قليمية مع اتفاقيات التجارة اإل

ومع الدول  355الدول املتقدمة إلى 

النامية غير األعضاء في املنظمة إلى 

. وعلى الرغم من أن العدد 315

اإلجمالي التفاقيات التجارة اإلقليمية 

بين الدول األعضاء في املنظمة أعلى 

من اتفاقياتها مع الدول غير األعضاء 

في املنظمة، فإن عدد هذه األخيرة 

أعلى من ذلك بكثير.  يتزايد بمعدل

وهذا يعني أن هناك حاجة إلى 

التكيف مع آليات جديدة لتعزيز 

  .الشراكة بين دول املنظمة

قاعدة بيانات دي سوزا املحينة  على بناء حسابات موظفي سيسرك :املصدر

(2012.) 

 

 15.6الشكل 

 االتفاقيات التجارية اإلقليمية املبرمة من طرف دول املنظمة 
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 التقدم املحرز بشأن نظام األفضليات في منظمة التعاون اإلسالمي
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وإن اآللية التي بادرت بها اللجنة الدائمة للتعاون التجاري واالقتصادي )الكومسيك( والتي هي قيد التنفيذ لسنوات عديدة هي 

وتحدد هذه األخيرة املبادئ العامة نحو  .(TPS-OIC)تجارية بين الدول األعضاء في املنظمة اتفاقية إطارية بشأن نظام األفضليات ال

 (PRETAS)إنشاء نظام األفضلية التجارية بين دول املنظمة. وإن خطة التعريفة التفضيلية لنظام األفضليات التجارية في املنظمة 

تكمل االتفاقية اإلطارية بتطبيق 

ى نسب التخفيض امللموسة عل

التعريفات الجمركية. وأخيرا، سيتم 

تطبيق قواعد املنشأ لتحديد منشأ 

املنتجات املؤهلة للحصول على 

امتيازات تفضيلية بموجب 

االتفاقية اإلطارية وبريتاس. وكما 

، منذ 16.6هو مبين في الشكل 

دولة  14، تمكنت 1980اوائل عام 

عضو فقط بالوفاء بجميع 

متطلبات االتفاقية من أجل 

ولها حيز النفاذ. وهو يعكس دخ

الصعوبات في تحسين الشراكة في 

دول املنظمة في مجال التجارة 

الهام، والتي تحتاج إلى معالجة من 

 .أجل االستفادة من امكانيات السوق الكبرى للمنظمة

تقلل بالطبع من تكاليف  وتعد االتحادات النقدية شكال مسبقا للتكامل االقتصادي والنقدي. فإن العملة املوحدة يمكن لها أن 

التجارة من خالل القضاء على تكاليف املعامالت والريبة من سعر الصرف وكذلك زيادة في شفافية األسعار. ومع ذلك، يعتبر إنشاء 

مناطق العملة املوحدة مهمة صعبة تتطلب مستوى على درجة عالية من التطور من التكامل االقتصادي. وفي حين أنه يبدو من 

تحقيق الهدف لدول املنظمة، فإن أي تقدم نحو هذا االتجاه سيقوم بالتأكيد بتحسين التكامل االقتصادي واالجتماعي بين الصعب 

 112، هناك 17.6دول املنظمة. وفي الواقع، هناك عدد ال بأس به من دول املنظمة تتقاسم نفس العملة. وكما هو مبين في الشكل 

. وفي حين تستخدم دولة واحدة فقط في املنظمة 2015مت باستخدام نفس العملة في عام زوج من الدول في منطقة املنظمة قا

 حالة حيث تتقاسم دولة في املنظمة عملة مع الدول النامية غير األعضاء فيها. 33نفس العملة مع الدول املتقدمة، فإن هناك 

 من التجارة ملزيدفرص  3.2.6

ون اإلسالمي إلى حد كبير على مجموعات منتجات قليلة، أساسا املعادن والسلع األولية. يتركز هيكل الصادرات من دول منظمة التعا

فإنه عندما ال يتم تنويع هيكل الصادرات بما فيه الكفاية، يكون من الصعب عمليا إيجاد فرص للمزيد من التجارة علما أنه في 

ه إذا اتخذت تدابير السياسات الالزمة للحد من العوائق التجارية الواقع هناك فرص جيدة للتجارة الثنائية بين دول املنظمة. حيث أن

وتسهيل التجارة بين الدول األعضاء، قد يكون الهيكل املتنوع القتصادات املنظمة دافعا للنمو االقتصادي القوي والتنمية في 

 .منطقتها من خالل التكامل االقتصادي العالي

أرقام( لدول املنظمة ذات أعلى القيم، إلى جانب وارداتها من العالم  4األولى )على مستوى منتجات التصدير العشر  2.6ويبين الجدول 

من نفس املنتجات وصادراتها إلى دول املنظمة األخرى. وتوجد الست منتجات الواردة في القائمة أيضا من بين أهم املنتجات التي 

 (.2012قاعدة بيانات دي سوزا املحينة ) علىحسابات موظفي سيسرك بناء على   :ملصدرا

 17.6الشكل 

 (2015عدد اتفاقيات العملة املشتركة من طرف دول منظمة التعاون اإلسالمي )

112 

1 

33 

 الدول النامية غير األعضاء -دول املنظمة الدول املتقدمة -دول املنظمة ( املنظمة)البينية 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

نتجات، يتم استيراد حصص محدودة فقط من دول املنظمة األخرى. تستوردها دول املنظمة من العالم. ومع ذلك، في بعض هذه امل

فقط من  %28وعلى سبيل املثال، في مجال النفط غير الخام، على الرغم من أن دول املنظمة تقوم بتصدير أكثر مما تستورد، فإن 

الطلب في املكونات اإللكترونية فقط من  %7.9و  %1.6الطلب يتم تلبيتها من قبل دول املنظمة األخرى. وباملثل، يمكن إرضاء 

 .والسيارات على التوالي عن طريق دول املنظمة األخرى 

 

 (2014منتجات التصدير الرئيسية لدول املنظمة )مليار دوالر أمريكي،  :2.6الجدول 

 املنتج
 صادرات إلى العالم

واردات من 

 العالم
 واردات من املنظمة

لرتبةا القيمة الرتبة القيمة الرتبة القيمة  الحصة 

 %88.3 1 42.7 5 48.4 1 808.3 زيوت النفط الخام

 %72.3 4 11.5 13 15.9 2 211.5 الغازات البترولية

 %28.0 2 38.5 1 137.5 3 160.8 الزيوت النفطية، غير الخام

 %1.6 123 0.5 6 32.6 4 32.2 الدوائر املتكاملة االلكترونية والتركيبات الصغيرة

 %37.7 3 18.6 4 49.2 5 32.2 أو في أشكال شبه املصنعة الذهب غير املشكل

 %95.8 6 7.3 43 7.7 6 29.9  زيت النخيل وجزء

 %9.0 9 5.8 3 64.0 7 27.3 التطبيق الكهربائي لخط الهاتف، بما في ذلك نظام الخطوط الحالية

 %7.9 8 6.4 2 80.8 8 25.2 السيارات )بما في ذلك ستايشن واغون(

 %47.2 5 7.7 12 16.3 9 21.7 وهرات وأجزائهاسلع من املج

 %24.8 48 1.2 79 4.7 10 19.4 فحم؛ الوقود املصنوع من الفحم

 .التجارة الدوليةمركز تريدماب،  املصدر:

سية وبالنظر من زاوية أخرى، توجد األدوية وآالت املعالجة الذاتية للبيانات والقمح وأجزاء السيارات بين منتجات الواردات الرئي

(. وإن القدرة التصديرية لدول املنظمة في األدوية والقمح 3.6لدول املنظمة، والتي يوجد طلب كبير عليها من دول املنظمة )الجدول 

من  %13منخفضة بالفعل. وإذا تم شحن جميع املنتجات التي تصدرها دول املنظمة إلى دولها األخرى، فإنها ال يمكن أن تلبي سوى 

على التوالي من هذه املطالب، فإن دول املنظمة تقوم في  %3.5و  %8.2في القمح. ومن خالل تلبية  %4.5األدوية و  إجمالي الطلب في

، %43و  %63الواقع بوظيفة جيدة. كما يمكن لدول املنظمة تلبية الطلب في آالت املعالجة الذاتية للبيانات وأجزاء السيارات بنسبة 

 .الب يتم إرضاؤها عن طريق دول املنظمة األخرى، على التواليفقط من هذه املط %12و  %24ولكن 

 

 (2014منتجات اإلستيراد الرنيسية لدول املنظمة )مليار دوالر أمريكي،  :3.6الجدول 

 املنتج
 صادرات إلى املنظمة صادرات  إلى العالم واردات من العالم

 الحصة الرتبة القيمة الرتبة القيمة الرتبة القيمة

 %14.2 1 19.6 3 160.8 1 137.5 النفطية، غير الخام الزيوت

 %11.1 7 9.0 8 25.2 2 80.8 السيارات )بما في ذلك ستايشن واغون(

 %25.4 4 16.3 7 27.3 3 64.0 التطبيق الكهربائي لخط الهاتف، بما في ذلك نظام الخطوط الحالية

 %26.8 5 13.2 5 32.2 4 49.2 الذهب غير املشكل أو في أشكال شبه املصنعة

 %35.5 2 17.2 1 808.3 5 48.4 زيوت النفط الخام

 %1.2 162 0.4 4 32.2 6 32.6 الدوائر االلكترونية املندمجة والتركيبات الصغيرة

 %8.2 21 2.2 61 3.5 7 26.7 خالئط أدوية، وضعت على شكل جرعات

 %23.7 10 5.9 12 15.6 8 24.8 .آالت املعالجة الذاتية للبيانات؛ القارئ البصري، الخ

 %3.5 76 0.9 199 1.1 9 24.4 القمح والحنطة

 %11.8 17 2.7 17 9.9 10 23.1 قطع غيار وإكسسوارات السيارات

 .التجارة الدوليةمركز تريدماب،  املصدر:
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يد من العوامل، تشمل يكشف هذا التقييم األولي على أن هناك فرصا هامة للتجارة بين دول املنظمة. ويتأثر اتجاه التجارة بالعد

التكاليف والجودة واملعايير واملنافسة، ولكن إذا عمل كل من مجتمعات األعمال وصانعي السياسات معا في تحديد الفرص املتاحة 

في السوق ومعالجة العوائق التجارية، فإنه سيكون ممكنا خلق املزيد من فرص التجارة بين دول املنظمة. وإن اإلنتاج والتجارة 

لية منظمين بشكل متزايد في سالسل القيمة العاملية، حيث توجد مراحل مختلفة من عملية اإلنتاج في مختلف الدول من أجل الدو 

االستفادة من املهارات واملواد املتوفرة بأسعار وجودة تنافسية. ويمكن لهذا التجزئة العملية لإلنتاج أن تساعد أيضا على النمو بشكل 

 .ت والتكنولوجيا وزيادة فرص العملأسرع واستيراد املهارا

 حجم السوق للمزيد من تدفقات االستثمار االستفادة من 3.6

الجانب اآلخر ذو األهمية الستخدام إمكانيات السوق الكبرى هو زيادة االستثمارات بين الدول األعضاء. ويرتبط ارتفاع إلمكانيات 

لسهولة وصول الشركات متعددة الجنسيات إلى العمالء واملوردين كما يسمح السوق باملزيد من التدفقات االستثمارية، ألنه يسمح 

أيضا لتحقيق وفورات الحجم التي تقلل من تكاليف اإلنتاج والتشغيل بشكل ملحوظ. وإن تدفقات االستثمار املرتفعة تؤدي إلى تعزيز 

ألجنبي املباشر البيني في املنظمة يعني وجود عالقات التعاون االقتصادي بين الدول. وباملثل، فإن زيادة حجم تدفقات االستثمار ا

-2011و 2004-2001التدفقات واألسهم البينية في املنظمة ملتوسطات فترات  18.6اقتصادية أقوى بين دول املنظمة. ويبين الشكل 

مليار دوالر. وقد كانت الزيادة  15.6مرات لتصل إلى  9. وألكثر من عشر سنوات، زادت التدفقات االستثمارية البينية في املنظمة 2014

مليار دوالر فقط قبل عقد من الزمان.  2.8مليار دوالر من مستواها البالغ  95.3في أسهم االستثمارأكبر بكثير حيث أنها ارتفعت إلى 

بعيدا عن وهذا يعكس التكامل االقتصادي املحسن بين دول املنظمة. ومع ذلك، فإنه من العدل القول بأن هذه األرقام تجري 

، تمثل حصة االستثمارات البينية في املنظمة في إجمالي التدفقات االستثمارية العاملية نسبة 19.6إمكاناتها. وكما هو مبين في الشكل 

  .قبل عشر سنوات %0.2فقط، وهي التي كانت تمثل بالكاد  1.1%

ستثمارات بين الدول األعضاء. ويرتبط ارتفاع إلمكانيات الجانب اآلخر ذو األهمية الستخدام إمكانيات السوق الكبرى هو زيادة اال 

السوق باملزيد من التدفقات االستثمارية، ألنه يسمح لسهولة وصول الشركات متعددة الجنسيات إلى العمالء واملوردين كما يسمح 

ستثمار املرتفعة تؤدي إلى تعزيز أيضا لتحقيق وفورات الحجم التي تقلل من تكاليف اإلنتاج والتشغيل بشكل ملحوظ. وإن تدفقات اال 

التعاون االقتصادي بين الدول. وباملثل، فإن زيادة حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر البيني في املنظمة يعني وجود عالقات 

 19.6الشكل 
 حصة االستثمار البيني في منظمة التعاون اإلسالمي

 18.6الشكل 

 جنبي املباشر البينيتدفقات وأرصدة االستثمار األ 

 

 بناء على إحصاءات األونكتاد. حسابات موظفي سيسرك :املصدر

 

 بناء على إحصاءات األونكتاد. حسابات موظفي سيسرك :املصدر
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

-2011و 2004-2001التدفقات واألسهم البينية في املنظمة ملتوسطات فترات  18.6اقتصادية أقوى بين دول املنظمة. ويبين الشكل 

مليار دوالر. وقد كانت الزيادة  15.6مرات لتصل إلى  9. وألكثر من عشر سنوات، زادت التدفقات االستثمارية البينية في املنظمة 2014

مليار دوالر فقط قبل عقد من الزمان.  2.8مليار دوالر من مستواها البالغ  95.3في أسهم االستثمارأكبر بكثير حيث أنها ارتفعت إلى 

وهذا يعكس التكامل االقتصادي املحسن بين دول املنظمة. ومع ذلك، فإنه من العدل القول بأن هذه األرقام تجري بعيدا عن 

، تمثل حصة االستثمارات البينية في املنظمة في إجمالي التدفقات االستثمارية العاملية نسبة 19.6إمكاناتها. وكما هو مبين في الشكل 

 .قبل عشر سنوات %0.2نت تمثل بالكاد فقط، وهي التي كا 1.1%

لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التدخالت السياسية للتقليص من املعوقات التي تقف في وجه االستثمار البيني، والتي ال ينبغي أن 

ييدية التي  تقتصر فقط على حرية حركة رأس املال عبر حدود الدول األعضاء في املنظمة، ولكن أيضا معالجة نظم التأشيرة التق

تفرضها الدول األعضاء على املواطنين من مختلف دول املنظمة األخرى، هذا ألن املستثمرين األجانب عادة ما يبحثون عن توفر 

حركية سهلة للعمالة من عبر الحدود. ومن املهم بالنسبة للدول األعضاء في املنظمة األخذ بعين االعتبار عامل توفر إمكانيات كبيرة في 

االستثمار البيني في منظمة التعاون اإلسالمي، والتي من شأنها الدفع بعجلة النمو االقتصادي وتحفيز التنمية في دول املنظمة. مجال 

ومع ذلك، تبقى العوائق القائمة في دول منظمة التعاون اإلسالمي التي تقف في وجه املستثمرين من حيث الجودة املؤسسية ونظم 

ضة على األرباح والتحويالت الرأسمالية وغيرها من العوائق من العوامل التي تحد من مستوى التعاون التأشيرة والقيود املفرو 

  االقتصادي بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 التغلب على عوائق االستثمار  1.3.6

ار في الدول األجنبية، بما يشمل حجم السوق تأخذ الشركات بعين اإلعتبار مجموعة واسعة من العوامل قبل اتخاذ قرار االستثم

والعوامل الطبيعية وتكاليف النقل والحواجز املؤسسية والتنظيمية وتطوير السوق املالية والتنويع االقتصادي والحوكمة وجودة 

االستثمار األجنبي. فإن البنية التحتية واستقرار االقتصاد الكلي. وبالتالي، تواجه كل دولة ومنطقة تحديات وعقبات مختلفة في جذب 

( تستعرض استثمارات القطاع الخاص في منطقة الشرق األوسط، وتحدد أربعة حواجز 2004منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية )

ر ( الشفافية والتنظيم غي3( تنوع غير كاف في االقتصاد و )2( عدم وجود تنوع امللكية و )1كبيرة أمام االستثمار الخاص في املنطقة: )

 20.6الشكل 

 بدء شركة أجنبية تابعة

 21.6الشكل 

 إجراءات التحكيم والتنفيذ

 

بناء على قاعدة بيانات االستثمار  حسابات موظفي سيسرك :املصدر

 عبر الحدود، البنك الدولي.

 

ناء على قاعدة بيانات االستثمار ب حسابات موظفي سيسرك :املصدر

 عبر الحدود، البنك الدولي.
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( أسواق رأس املال املتخلفة. وفي حين أن بعض الدول تمنع الشركات االجنبية من امتالك حسابات مصرفية بالعمالت 4الكافيين و ) 

 .األجنبية، البعض اآلخر يفتقد القوانين واألنظمة الواضحة والشفافة التي تسمح لتحقيق املعامالت التجارية الفعالة

واجز أمام االستثمار على املستوى الفردي للدول، سيتم إجراء تقييم واسع النطاق على أساس وبما أنه من الصعب تقييم الح 

مؤشرات التنظيم والبنية التحتية. ويمكن العثور على مناقشة أكثر تفصيال حول كيفية جذب االستثمار األجنبي املباشر في طبعة 

نبحث فيه هو بدأ إحدى الشركات الفرعية األجنبية في دولة مضيفة. من تقرير آفاق االقتصاد للمنظمة. واملؤشر األول الذي  2015

، وهو أعلى من متوسط الدول 9.6وإن متوسط عدد اإلجراءات املطلوبة لبدء إحدى الشركات الفرعية األجنبية في دول املنظمة هو 

(. ومن حيث متوسط عدد األيام الالزمة 9.8)(، ولكنه أقل بقليل من متوسط البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة 7.1املتقدمة )

(، ولكنه يأتي وراء 47.9( أداء أفضل بكثير من الدول النامية غير األعضاء في املنظمة )37.1لبدء فرع أجنبي، لدى دول املنظمة )

هيل دخول الشركات ( بشكل كبير. وعلى العموم، يبدو أن دول املنظمة تقدم أداء أفضل في تس13.2املتوسط في الدول املتقدمة )

األجنبية من خالل شركة فرعية مقارنة بالدول النامية غير االعضاء فيها، ولكنها تحتاج إلى تحسينات من حيث عدد اإلجراءات واأليام 

 .الالزمة لبدء الفرع أجنبي

، ال تزال حواجز مختلفة تعوق وعندما يتعلق األمر بحل املنازعات التجارية، فإن جميع الدول تسمح باللجوء إلى التحكيم. ومع ذلك

قدرة واهتمام الشركات األجنبية باللجوء إلى التحكيم في العديد من الدول. ويجب على النظام القانوني للدولة أن يوفر للمستثمرين 

لتحكيم ، متوسط طول إجراءات ا6.21األمن الكافي لجعلهم يشعرون بالراحة في تشغيل وتوسيع أعمالهم. وكما هو مبين في الشكل 

يوما(.  333يوما( والدول املتقدمة ) 294يوما مقارنة مع الدول النامية غير األعضاء في املنظمة ) 379هي أعلى في دول املنظمة بمعدل 

 308يوما( أيضا أعلى بكثير من املتوسط في الدول املتقدمة ) 538ويعتبر متوسط طول إجراءات االعتراف والتنفيذ في دول املنظمة )

يوما(. ومع املخاطر اإلقليمية والعاملية املضاعفة،  553ولكن أقل قليال من متوسط الدول النامية غير األعضاء في املنظمة ) يوما(،

 .ينبغي على دول املنظمة أن تعمل على خلق ظروف فعالة يمكن التنبؤ بها وشفافة لجذب املزيد من االستثمارات

دولة إن ملستثمر األجنبي يميل لالستثمار في ال

حيث تكون جودة البنية التحتية موثوقة وتسمح 

له بتشغيل األعمال التجارية من دون أي انقطاع 

خالل عملياتها. وعلى سبيل املثال، تؤثر البنية 

التحتية للكهرباء املعيبة أو نظام شبكة السكك 

الحديدية مع تأخيرات ال يمكن التنبؤ بها 

على قرار والتكاليف اإلضافية في الدولة املضيفة 

 22.6املستثمر األجنبي سلبا. يقارن الشكل 

الجودة الشاملة للبنية التحتية في مجموعات 

الدول املختلفة. فبينما يتوفر عدد قليل من دول 

املنظمة على أداء أفضل من بعض الدول 

املتقدمة من حيث توفير بنية تحتية ذات جودة 

للمستثمرين، يتضح أن العديد من الدول األخرى 

توفر فقط على بنية تحتية ذات جودة متوسطة ت

 أو ضعيفة

 

مؤشر التنافسية العاملية. بيانات  قاعدةاملنتدى االقتصادي العالمي،  :املصدر

 )األفضل(. 7 –)األسوء(  1مالحظة: 

 

 22.6الشكل 

 (2015جودة إجمالي البنية التحتية )

اإلمارات العربية 

 6.43املتحدة، 
 1.86ليبيا، 

 4.11إيطاليا،  6.47سويسرا، 

 2.15هاييتي،  5.6باربادوس، 

1 2 3 4 5 6 7

 الدول النامية غير األعضاء  الدول املتقدمة  دول املنظمة 
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 الشراكات في زيادةال 2.3.6

تدخل الدول في اتفاقيات االستثمار لتسهيله بينها. 

وتنقسم اتفاقيات االستثمار الدولية عادة إلى 

( 2و ) (BIT) ( معاهدات االستثمار الثنائية1نوعين: )

ستثمار معاهدات مع أحكام االستثمار. معاهدة اال 

الثنائية هي اتفاق لتشجيع وحماية االستثمارات 

التي يقوم بها مستثمرون من بلد آخر، بما يشمل 

املعاملة العادلة واملنصفة والحماية من املصادرة 

والوصول إلى تسوية املنازعات املحايدة. وإنها تلغي 

أو تقلل من حواجز الوصول إلى األسواق وتضمن 

ألجاتب كما تعتبر أداة حماية أكبر للمستثمرين ا

أساسية لتسهيل االستثمار عبر الحدود. وإن 

الغالبية العظمى من معاهدات االستثمار الدولية 

  .هي معاهدات ثنائية

اتفاقية منذ عام  1606وقد كانت دول املنظمة نشطة جدا في مباشرة معاهدات االستثمار الثنائية مع دول أخرى حيث كانوا طرفا في 

(. وقد وقعت معظم املعاهدات مع 23.6منها فقط  مع دول أعضاء أخرى في املنظمة )الشكل  370ذلك، تم التوقيع على . ومع 1970

حالة، شكلت دول املنظمة جزءا من اتفاق  89(. وفي 511(، تلتها الدول النامية غير األعضاء في املنظمة )636الدول املتقدمة )

  .إقليمي

 ملعاهدات السنوي  العدد كان حين ففي. املنظمة في األعضاء الدول  بين الثنائية االستثمار معاهدات في االتجاه 24.6 الشكل ويبين

 ووصل 2004 و 1994 عامي بين ما الفترة خالل 10 فوق  باستمرار ظل فإنه ،1992 عام حتى 3 من أقل باستمرار الثنائية االستثمار

 واحدة معاهدة تسجيل وتم الثنائية االستثمار معاهدات عدد انخفض الحين، كذل ومنذ. 2001 عام في 42 البالغ مستوياته أعلى إلى

تفاقيات االستثمار الدولية حسابات موظفي سيسرك بناء على متصفح ا :املصدر

 لألونكتاد.

 

 23.6الشكل 

 1970معاهدات االستثمار منذ 

511 

636 

89 

بينية 

 (املنظمة)

الدول النامية 

 …غير األعضاء 

الدول 

 املتقدمة

 إقليمية

 استثمار  معاهدة  370

 ثنائية بين دول املنظمة
 

معاهدة  1236

مع دول غير 

 أعضاء في
 املنظمة

 25.6الشكل 

 معاهدات االستثمار فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي

 

 24.6الشكل 

 ثمار فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالميمعاهدات االست

 

حسابات موظفي سيسرك بناء على متصفح اتفاقيات  :املصدر

 االستثمار الدولية لألونكتاد.

حسابات موظفي سيسرك بناء على متصفح اتفاقيات  :املصدر

 االستثمار الدولية لألونكتاد.
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 بين األونكتاد قبل من فقط

 على وعالوة. املنظمة دول 

 أنه إلى اإلشارة تجدر ذلك،

 معاهدات جميع ليست

 مصادق الثنائية االستثمار

. النفاذ حيز ودخلت عليها

 عدد 6.25 الشكل ويبين

 ئيةالثنا االستثمار معاهدات

 عليها وصودق وقعت التي

 األربعة العقود مدى على

 تم املجموع، وفي. املاضية

 أصل من فقط 187 إدخال

 ثنائية استثمار معاهدة 370

 سجلت، وقد. النفاذ حيز

 تنشيط إلى حاجة هناك أن ويبدو. املاضيين العقدين خالل التنفيذ حيز دخلت التي الثنائية االستثمار معاهدات معظم مجددا،

 .الثنائية االستثمارات تعزيز أجل من املنظمة في األعضاء الدول  بين الشراكة

( على أعلى عدد من معاهدات االستثمار مع الدول األخرى األعضاء في املنظمة منذ 51وعلى املستوى الفردي للدول، وقعت تركيا )

دولة عضو في  30(. وقد وقعت 28( وتونس )28زيا )( ومالي28( وإيران )38( واملغرب )44(. تلتها مصر )26.6)الشكل  1970عام 

 .14معاهدة استثمار ثنائية مع دولة عضو أخرى  10املنظمة أكثر من 

ومن الواضح أن هناك حاجة إلى زيادة الشراكة بين الدول األعضاء في املنظمة لتشجيع االستثمار في منطقتها بهدف االستفادة من 

اهدات االستثمار هي وسيلة من وسائل زيادة الشراكة، ولكن ينبغي للدول أن تسعى جاهدة إمكانيات السوق الكبرى فيها. وإن مع

لتطوير بيئة مواتية لالستثمار األجنبي. وقد تمت مناقشة بعض العناصر في وقت سابق في هذا القسم وفي الطبعة السابقة للتوقعات 

ل كيفية جذب االستثمارات الدولية. وإن وكاالت ترويج االستثمار االقتصادية كما توفر األدبيات العاملية أيضا توجيها وافرا حو 

يقومون بعمل كبير في تعزيز االستثمار في دولهم، ولكن يمكن ملنتدى منظمة التعاون اإلسالمي لوكاالت ترويج االستثمار أن يقوم 

هذه اآللية. وعالوة على ذلك، يمكن العتماد طرائق  بوظيفة أكبر في تعزيز االستثمار والتجارة البينية في املنظمة إذا ما تم إنشاء مثل

وأساليب جديدة  من زيادة االستثمارات البينية في املنظمة من خالل جملة أمور وتطوير مشاريع استثمارية مشتركة على الصعيدين 

 .ضاء فيهااإلقليمي ودون اإلقليمي في اللمنظمة وتوحيد قوانين االستثمار والتشريعات األخرى بين الدول األع

 فرص للمزيد من االستثمارات 3.3.6

تقدم إمكانيات السوق الكبرى الكثير من الفرص لالستثمار. وإن العديد من الدول تقوم بتنفيذ برامج جدية للتحول والتنويع 

طويل. وبشكل االقتصادي بهدف تحسين قدرتها على مقاومة الصدمات وتعزيز قدرتها التنافسية والحفاظ على النمو على املدى ال

خاص، توفر عملية التنويع من القطاعات التقليدية إلى القطاعات اإلنتاجية والتنافسية الجديدة فرصا هائلة للمستثمرين. ففي 

                                                           
14

ض الدول قد وقعت على أكثر من معاهدة واحدة مع بعضها البعض. ولذلك، ال يعني أن تركيا، على سبيل املثال، قد وقعت تجدر اإلشارة إلى أن بع  

 .اتفاقية مع الدول األخرى األعضاء في املنظمة 51دولة في املنظمة وإنما وقعت  51معاهدات مع 

 ت االستثمار الدولية لألونكتاد.حسابات موظفي سيسرك بناء على متصفح اتفاقيا :املصدر

 26.6الشكل 

 الدول األولى من حيث معاهدات االستثمار الثنائية بين دول املنظمة
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  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

قطاع الطاقة، على سبيل املثال، تستثمر الكثير من الدول في 

مجال الطاقة املتجددة للحد من اعتمادها على مصادر 

لعديد من الدول األخرى بوضع الطاقة األحفورية. وتقوم ا

استراتيجيات لتحسين البنية التحتية لالتصاالت والنقل 

 .والسياحة

وإن اإلنجازات التي حققتها تركيا مؤخرا جديرة باملالحظة. 

فإن تركيا تستخدم على نحو فعال إمكانات القطاع الخاص 

في تحقيق استثمارات البنية التحتية على نطاق واسع. وقد 

، بإغالقات مالية على سبعة 2015ام استثنائي في تمتعت بع

من  %40مليار $، أو  44.7مشاريع بلغت قيمتها اإلجمالية 

االستثمارات العاملية. كما أن تركيا تستثمر أيضا الكثير 

للتحول في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. وإن املشاريع 

 (PPP) النموذجية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

للرعاية الصحية في تركيا، والتي يطلق عليها اسم 

"مستشفيات املدينة،" ستحصل على كميات كبيرة من 

االستثمارات في السنوات املقبلة. وإن العديد من بنوك 

 التنمية متعددة األطراف، بما يشمل البنك اإلسالمي للتنمية

(IDB) والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير (EBRD)  تشارك في

تمويل تطوير املستشفيات ذات التقنية العالية في تركيا. 

وبالتالي، توفر هذه املشاريع فرص جديدة لالستثمار بين دول 

 .املنظمة

"، العناصر الرئيسية 2030وباملثل، تلخص خطة اململكة العربية السعودية الوطنية للتحول، والتي تدعى "الرؤية السعودية لعام 

بعيدا عن االعتماد على النفط ويحدد تصميمها لتصبح قوة استثمارية عاملية. وبالتالي، يوفر هذا النوع من لتحويل اقتصاد اململكة 

 .خطط التحول فرصا لالستثمار الثنائي بين دول املنظمة

 (2015) لعالميإنه من الصعب تحديد الفرص االستثمارية في منطقة املنظمة في هذا التقرير، ولكن تقرير بوابة االستثمار اإلسالمي ا

يقدم أفضل الفرص لالستثمار منطقة موزعة اقتصاديا وجغرافيا باستخدام  GIIG يحاول أن يقدم بعض األفكار. فإن تقرير

استراتيجية استثمارية قطاعية. وهي تولي األولوية لعشر قطاعات، هي الطاقة والغذاء والزراعة وااللكترونيات والسفر والنقل 

يميائية والبالستيك/املطاط واملنسوجات والبنية التحتية والبناء والتشييد واملنتجات والخدمات الصحية لتقديم واملعادن واملواد الك

فرص استثمارية فريدة. ووفقا للتقرير، مع انخفاض أسعار النفط، تعد القطاعات التحويلية والطاقة املتجددة املجاالت الرئيسية 

خطط طموحة لدمج الطاقة املتجددة كجزء من مزيج استهالكهم املحلي. أما بالنسبة للسفر املتنامية مع العديد من الحكومات ذات 

والنقل، فقد لوحظ أن وجهات السفر في املنظمة، بما في ذلك دبي )اإلمارات العربية املتحدة( وتركيا واندونيسيا وماليزيا، هي بعض 

توزيع  27.6يتم عرض فرص مماثلة في قطاعات أخرى. ويبين الشكل من أسواق السفر األسرع نموا في العالم ذات فرص هائلة كما 

ويبدو أن الفرص سانحة في كل القطاعات في  .GIIGالفرص االستثمارية في مختلف القطاعات في دول املنظمة، حسب تقديرات 

 .منطقة املنظمة

 27.6الشكل 
 فرص االستثمار في دول منظمة التعاون اإلسالمي

 . GIIG (2015) :املصدر
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 اإلمكانيات إلى آثار ملموسة
 

 

 رات السياساتية  لترجمة اإلمكانيات إلى آثار ملموسةلخيا 4

مرت التنمية االقتصادية في دول منظمة التعاون اإلسالمي بمرحلة إقالع مهمة من حيث الشكل، هذا في الوقت الذي يسجل املشهد 

نمو مستدام طويل املدى خالل  التنموي الناش ئ في هذه الدول تنوعا كبيرا. وعموما، لم تتمكن الدول األعضاء في املنظمة من تحقيق

القرن املاض ي كما هو الشأن بالنسبة للدول املتقدمة. وعلى الرغم من أن هناك ضمن دول منظمة التعاون اإلسالمي عددا من الدول 

ل، وعلى ذات الدخل املرتفع، إال أنه ليس هناك أيا منها مصنفا ضمنالدول املتقدمة من قبل الوكاالت الدولية.  هذا ألن هذه الدو 

رأسها دول الخليج، لم تحقق ما هي عليه اآلن إال عن طريق االستفادة الكبيرة بشكل رئيس ي من  املكاسب املفاجئة التي مصدرها 

املوارد الطبيعية، وليس عن طريق زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية.  وفي الجهة املقابلة، ال تزال بعض الدول األعضاء ذات املوارد 

ة الغنية تعاني الفقر وتشهد زيادة على ذلك حاالت عدم االستقرار السياس ي  والحرمان االقتصادي بسبب غياب مؤسسات الطبيعي

 ذات الجودة التي يمكنها أن تدير املكاسب وتوزعها بشكل عادل لصالح شعوبها.

نها تركيا وماليزيا وإندونيسيا، ولكن لم تتميز وهناك عدد قليل من االقتصادات الناشئة التي حققت أداءا اقتصاديا قويا نسبيا، من بي

وتيرة نموها في باالستمرارية نظرا لتدخل مشاكل هيكلية متنوعة من حين آلخر.  وفي عدد كبير من الدول األعضاء في املنظمة حيث 

ألبسط الخدمات األساسية.  ترتفع نسبة استفحال وتعمق املشاكل الهيكلية، ما يزال الناس يعانون من الفقر ويفتقدون الولوج حتى 

كل هذه العوامل ساهمت في وجود تباينات من ناحية مستويات العيش املسجلة حاليا في مختلف بقاع دول منظمة التعاون 

 اإلسالمي، والتي ال تضاهي املستويات التي بلغتها االقتصادات املتقدمة بأي شكل من األشكال.

سجل مستويات ضعيفة نسبيا مقارنة بالدول الغربية ألسباب مختلفة ال يعني بالضرورة وكون األداء االقتصادي لدول املنظمة قد 

أن دول املنظمة ال تتوفر على ما يلزم من القدرة واملوارد لتسجيل أداء أفضل. ال يعدو أن يكون األمر مجرد تحديد للموارد 

تي تخول االستفادة منها فيما يساهم في ازدهار األنشطة واإلمكانيات املنتجة ليتم بعدها تطوير اآلليات والوسائل املناسبة ال

االقتصادية. فكل دولة من الدول تتوفر  على موارد وإمكانيات متنوعة من شأنها تحفيز برامج التنمية االقتصادية فيها. ويتبع هذا 

مة التعاون اإلسالمي التي يمكن التقرير مهجا شامال في محاولة لتحديد معظم اإلمكانات املشتركة بين الدول األعضاء في منظ

 استغاللها لتحسين مستوى األداء االقتصادي.
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

وصلة باملوضوع، يسلط التقرير الضوء على ثالثة من العوامل الرئيسية التي يمكنها اإلسهام في تحقيق أداء اقتصادي ومستويات 

وإمكانيات السوق الكبيرة. وفي كل هذه املجاالت، معيشية أفضل. وهذه العوامل هي بنية السكان النشطين ومصادر الطاقة الغنية 

يقدم التقرير تقييما أوليا حول أهمية املساهمات التي من شأن هذه املوارد واإلمكانيات أن تقدمها في إطار التنمية االجتماعية 

ذه املوارد واإلمكانيات بدوره قد واالقتصادية في دول منظمة التعاون اإلسالمي. كما يشير التقرير أيضا إلى أن التعامل الطائش مع ه

يؤدي إلى تقويض مستوى التنمية القائم وتحويل اإلمكانيات إلى  مخاطر عوض أن تكون مصدر قوة. وبناء على ما سبق باإلضافة إلى 

 التقييمات األخرى املذكورة في األقسام السابقة تبرز عدة توصيات سياساتية.

 بإطالق العنان للقدرات اإلنتاجية للشبا

تتمتع معظم دول منظمة التعاون اإلسالمي بتركيبة سكانية شابة ومفعمة بالحيوية، والعمل عادة ما يعتبر واحدا من املكونات الهامة 

للنمو االقتصادي. ففي وقتنا الحاضر، تعتبر القوى العاملة من بين امليزات لكنها في الوقت آنه ال تكون ذات قيمة من حيث عملية 

ا اتسمت باملعرفة والقدرات الفنية الالزمة للقيام بمهام معقدة. وتبعا لذلك، ال يعد التوفر على شريحة كبيرة من اإلنتاج إال إذ

الشباب من بين السكان ميزة في حد ذاته. إذا لم يتم اتخاذ السياسات املناسبة لبناء رأس املال البشري في دول منظمة التعاون 

لن يخدم سوى الشركات املتعددة الجنسيات إلى  2050وفر على ثلث إجمالي الشباب بحلول عام اإلسالمي، فإن كون هذه األخيرة ستت

منطقة املنظمة لالستفادة من قوة عاملة رخيصة تفتقد للمهارة الكافية.  فإذا لم تتحرى اقتصادات املنظمة التي تتمتع بشريحة 

د الذين يستثمرون في مهاراتهم وقدراتهم، فإن النتيجة الحتمية مهمة من فئة الشباب بما يكفي من اليقظة لخلق فرص عمل لألفرا

في متناولهم هي البحث عن مثل هذه الفرص في الدول املتقدمة حيث هناك حاجة ماسة إليها بسبب التراجع السريع في نسبة 

ة بين الجنوب والشمال، بحيث الشباب والشيخوخة السكانية في هذه الدول.  ولن يخدم هذا االتجاه سوى اتساع الفجوة االجتماعي

 يصبح الجنوب مجرد مصنع بينما يكون الشمال مركزا للمعرفة والتكنولوجيا في العالم.

في الواقع، إن اقتراح السياسة العامة إلطالق العنان للقدرة اإلنتاجية للشباب واضح وصريح للغاية: توفير تعليم جيد وخلق فرص 

ثير رأس املال البشري قويا عندما يتم إيالء قدر كاف من االهتمام لجودة التعليم بدال من مجرد عمل مناسبة وإدرار الدخل. ويصير تأ

التحصيل الدراس ي، هذا ألن املهارات املعرفية للشباب ستسهل التنمية االقتصادية إذا تم االستفادة منها في عمليات اإلنتاج السلع 

 لهم الفردية وتوزيع الرفاه العام.والخدمات. كما سيساعد األمر كذلك على تحسين محاص

ال يتطلب االستثمار في التعليم أن يكون الجميع خريجا من الجامعة،  بل يتطلب ذلك نهج سياسات تعليمية قادرة على توفير املهارات 

التركيز على الجودة املناسبة لألفراد املناسبين على أساس استراتيجيات تنموية وطنية وتقييم سوق العمل.  وتصميم نظام تعليمي مع 

ليس باألمر السهل، ألن التخطط لكيفية توسيع نطاق الولوج عادة ما يكون أسهل من تحسين الجودة. كما أن توفير املزيد من 

الدول املتقدمة على األموال للمدارس ال يؤدي بالضرورة إلى التحسين من جودة التعليم. في هذا الصدد، يمكن االستفادة من تجارب 

 املالئم أثناء عملية إعداد استراتيجية لنظام التعليم.النحو 

ونظرا النخفاض مستوى املشاركة في التعليم وتدني جودة التدريب في الدول ذات الدخل املنخفض، فإنه من الواضح أن األولوية 

وذلك لتزويد  القوى العاملة  البد أن تكون لجوانب تحسين إمكانية الولوج لبرامج التعليم والتدريب وأهميتها وجودتها وإنهائها

باملهارات والكفاءات املناسبة. أما إذا كان نظام التعليم عاجزا عن رفع القدرات املعرفية للسكان، فإن هناك احتمال كبير بأن تتحمل 

ها. كما تجدر اإلشارة الدول املعنية تكاليف اقتصادية واجتماعية أكبر  في سعيها لتقليص الفجوة بين الحاجة للمهارات املالئمة وتوفير 

إلى أن املهارات في حد ذاتها ال تؤدي تلقائيا إلى خلق فرص عمل أفضل أو عدد أكبر منها.  ويتعين أن تكون سياسات املهارات جزءا من 

 مجموعة شاملة من السياسات التي تؤدي إلى ارتفاع معدالت النمو واالستثمار.

ى االستثمار في املهارات، فإنه من املهم توفر آليات لتقييم املهارات املتاحة في أوساط وعندما يتعلق األمر بتحقيق أفضل العوائد عل

السكان وتحديد املهارات املطلوبة في سوق العمل ثم ربط هذه املهارات بشكل فعال مع الوظائف التي تؤدي إلى الرفع من مستوى 



 ترجمة اإلمكانيات إلى آثار ملموسة في دول منظمة التعاون اإلسالمي :الجزء الثاني

 مكانيات إلى آثار ملموسة الخيارات السياساتية  لترجمة اإل .7

 

 

 125الصفحة 

املهارات املتوفرة على النحو املطلوب، يبقى من املهم وضع  اإلنتاجية وتحسين ظروف الحياة.  ولضمان أن الشركات تستفيد من

سياسات إطار من شأنها املساعدة على خلق فرص عمل مهارية أفضل في القطاع الرسمي.  أما الفشل في القيام بذلك سيساهم 

 حتما في زيادة احتمال هجرة األدمغة واالضطرابات االجتماعية.

سار التنمية أن تكون ضربا من التحدي.  وبما أن الدول تعتمد تكنولوجيات جديدة وتنوع في يمكن إلدارة تنمية املهارات خالل م

قطاعات جديدة، يتعين على العمال واملديرين أن يكونو على أهبة االستعداد للتعامل مع ممارسات اإلنتاج واإلدارة الجديدة من أجل 

لسوق. وإذا لم يتم تنسيقها على النحو السليم، يمكن أن يكون الحفاظ على  استدامة النمو في االقتصاد وفرص العمل في ا

االستثمار في تنمية املهارات مجرد سبب لزيادة عدد القوى العاملة املاهرة دونما تأثير على عدد أو جودة الوظائف. لذلك يبقى 

والتدريب من بين األمور ذات األهمية  التنسيق والحوار بين الفاعلين الرئيسيين بما في ذلك السلطات العمومية ومؤسسات التعليم

البالغة في إدارة عملية تنمية مهارات الشباب.  ومن املهم أيضا تسجيل أن التدريب في حد ذاته ال يخلق فرص عمل، كما أنه ال يرفع 

العمل توفير الدعم  بالضرورة من مستوى اإلنتاجية في االقتصاد غير الرسمي.  ولتحقيق هذه األهداف، ينبغي لبيئة االقتصاد وسوق 

 (.2008الالزم لتنمية املهارات واالستفادة منها وإلضفاء الطابع الرسمي على األنشطة غير الرسمية )منظمة العمل الدولية، 

 فعاال في الحاالت التي ال تقدم فيها نظم التعليم والتدريب املها
ّ
رات ومن ناحية أخرى، يمكن لبرامج التعليم غير النظامية أن تكون حال

األساسية  الالزمة للشباب للتخلص من الفقر والبطالة، ولو في حالة استمرارهم في تلقي التعليم الرسمي.  وبتوفرها في الغالب من 

خالل املنظمات املعنية بالشباب واملجتمع املدني، يمكن ملثل هذه البرامج سد الفجوة من خالل توفير فرص التعلم وتنمية املهارات، 

بة للفئات املحرومة واملهمشة.  وبإكمال التعليم الرسمي، يمكن ملثل هذه املرافق تحسين فرص الشباب لتلبية وخاصة بالنس

املتطلبات الصعبة  العمل والحياة.  وفي هذا الصدد، ينبغي دعم األنشطة التي تسهر عليها منظمات املجتمع املدني بهدف سد 

افة إلى ذلك، ينبغي االعتراف باملهارات املكتسبة بشكل غير رسمي من خالل نظام الثغرات على مستوى تنمية مهارات الشباب.  وإض

 فعال لالعتراف باملهارات وذلك قصد تسهيل العمل في القطاع الرسمي.

ئق. وبدورها، تلعب برامج التدريب الفني واملنهي دورا غاية في األهمية من حيث تزويد الشباب باملهارات املطلوبة للحصول على عمل ال 

فبعدم اكتساب الشباب للمستوى املطلوب من املهارات واملؤهالت تصير إمكانية إيجاد وظيفة والحفاظ عليها والترقي في املناصب. 

وبالتالي فإن مثل هذه البرامج ستحسن من قدرات الشباب على حل املشاكل والقدرة على التكيف مع البيئات املتغيرة وكذا مستوى 

ات الحديثة وأنشطة تنظيم املشاريع.  وعن طريق دعم التعلم مدى الحياة، ستلعب مثل هذه البرامج دورا في إملامهم بالتكنولوجي

 تعزيز تشغيل الشباب من خالل تمكينهم من اغتنام فرص العمل املباشرة وضبط فرص وظيفية جديدة. 

باب، لهذا فإنه من املهم االستثمار في تطوير املهارات وتعد ريادة األعمال من بين العناصر الفعالة في تعزيز فرص العمل وخلقها للش

املتعلقة بريادة األعمال وتعزيز روح ريادة األعمال بين الشباب.  وفي هذا السياق، يمكن تقديم خدمات متنوعة للشباب من خالل 

وفير الدعم املالي. لكن الشباب يواجهون توفير املعلومات واملشورة والتدريب والتوجيه وتطوير البنية التحتية لتعزيز روح املبادرة وت

تحديات جمة في جهودهم الرامية إلى خلق فرص عمل خاصة بهم،  وتبقى مسألتي التمويل واإلدماج املالي من بين أبرز  املعوقات 

وا رجال أعمال لريادة األعمال في دول منظمة التعاون اإلسالمي.  لذا يلجأ العديد من الشباب الذين يدخلون غمار التحدي ليصبح

إلى االعتماد إما على مدخراتهم الخاصة أو االقتراض من أسرهم، أما بالنسبة للشباب الذين ال ينعمون بأي من الفرصتين كمصدر 

 لرأس مال مبدئي فيكون العجز عن إجراء أية خطوة هو املصير.

إطالع الطالب على مفاهيم األعمال التجارية وعلى فكرة ولتشجيع ريادة األعمال، تبقى املدرسة خير مكان لالنطالق باملشروع. يتعين 

أن بدء األعمال التجارية في وقت الحق في الحياة هو خيار حيوي وجذاب.  لكن املالحظ في العديد من البلدان متوسطة الدخل في 

آبائهم الختيار ما يرونه  منظمة التعاون اإلسالمي ذات مستويات التحصيل العالي في التعليم هو أن هناك ضغط على الشباب من

يمثل األمان واالستقرار في القطاع العام كخيار أول وفي القطاع الخاص كخيار ثان.  وهنا يجب على الرأي العام في هذه الدول  إعادة 
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ختاروا النظر في فهمها ملفهوم لريادة األعمال، وال يتأتى هذا إال عن طريق الحمالت الترويجية حول قصص نجاح ملهمة لشباب ا

طريق ريادة األعمال.  وباإلضافة إلى ذلك، فقد أثيتت السلسالت املتلفزة املشهورة نجاعتها في التأثير على مواقف األفراد، وبالتالي 

هناك إمكانية لالستفادة منها على نحو إيجابي للتأثير على فهم الناس لريادة األعمال.  وأخيرا، يفتقد العديد من الشباب الطموح 

مغامرة ريادة األعمال للمهارات التي يتطلبها السوق واملهارات الفنية للقيام بذلك، ومن هنا يمكن للحاضنات أن توفر حال لخوض 

 فعاال.

باإلضافة إلى تنمية املهارات وتعزيز روح املبادرة، يعد تحسين مستوى الحراك االجتماعي في دول منظمة التعاون اإلسالمي بعدا آخر 

العنان لقدرات الشباب.  ومن هذا املنظور، لتحسين مستوى الحراك االجتماعي في دول املنظمة ينبغي وضع نهج من أبعاد إطالق 

شامل يشمل املراحل الحرجة من تطور الفرد من الرعاية في مرحلة الطفولة املبكرة إلى التعليم ومن التعليم العالي إلى االنتقال إلى 

األمر يتطلب قدرا من االهتمام والعمل من جميع أصحاب املصلحة ذوي الصلة.  فينبغي العمل والتقدم في سوق العمل.  وهذا 

للحكومات في منظمة التعاون اإلسالمي ضمان املساواة في الحصول على الفرص، كما يتعين على منظمات املجتمع املدني دعم 

راعات الخلفية املتنوعة للطالب في جهودهم الفئات املحرومة لتحقيق النجاح، ومن جهتها يجب على املؤسسات التعليمية م

للحصول على تعليم يتميز بالجودة، كما يتعين أيضا على الالعبين الرئيسيين في سوق العمل التميز باملرونة في منح فرصة ثانية للذين 

 لم يتمكنوا من التكيف مع بيئة العمل.

اقتصادية ملموسة، سيكون الجيل الجديد مرتبطا ببيئة تحددها  عندما ال تترجم الزيادة في مستوى التحصيل الدراس ي إلى نتائج

الخلفية األبوية.  وال ينبغي أن يتفاجئ الشباب إلظهار استيائهم بطريقة أو بأخرى عندما يشهدون الشباب الحاصل على تعليم جيد ال 

 عليم.يخلقون أي تغيير كبير في وضعهم االجتماعي على الرغم من استثماراتهم الضخمة في الت

 تحفيز النمو والتنوع باالعتماد على موارد الطاقة الغنية 

تعد دول منظمة التعاون اإلسالمي غنية من حيث املوارد الطبيعية،  فعدة من هذه الدول تتمتع بميزة نسبية عن غيرها من الدول في 

تتمتع بعض الدول األخرى بإمكانيات كبيرة مجموعة متنوعة من املوارد الطبيعية.  بعضها غنية من حيث الوقود األحفوري بينما 

 للموارد املتجددة من الرياح والطاقة الشمسية. 

وعلى وجه التخصيص، يمكن أوال استخدام أنواع الوقود األحفوري محليا لتلبية الطلب املحلي على الطاقة.  ثانيا، تمكن صادرات 

عمالت األجنبية التي يمكن أن تستخدم لتمويل مشاريع استثمارية الوقود األحفوري الدول املنتجة لهذا األخير كسب ومراكمة ال

وطنية.  ثالثا، يمكن ادخار الدخل غير املستهلكة املكتسب من الوقود األحفوري في حسابات احتياطية بالبنوك املركزية الوطنية التي 

املناسبة، يمكن للدول االستثمار في األجيال  تعزز القدرات الوطنية للتعامل مع الصدمات االقتصادية.  وأخيرا، بتوفر السياسات

دولة في  16القادمة واستخدام الدخل اإلضافي على نحو أفضل من خالل إنشاء صناديق الثروة السيادية.  وفي هذا الصدد، سبق ل 

تكون هذه  منظمة التعاون اإلسالمي أن أحدثت صناديق الثروة السيادية بفضل الدخل الناتج عن تجارة األحفوريات.  وقد

(.  1.7الصناديق السيادية ذات فائدة من حيث تأمين مستوى ثروة األجيال القادمة في دول منظمة التعاون اإلسالمي )الجدول 

وعالوة على ذلك، يمكن لدول املنظمة االستفادة من جزء من صناديق الثروة هذه لتحقيق طفرة في اقتصاداتها وقطاعات الطاقة 

 د األحفوري في إنتاج الطاقة وتنويع األنشطة االقتصادية على الصعيد الوطني.بهدف تقليل حصة الوقو 
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 صناديق الثروة السيادية في دول منظمة التعاون اإلسالمي من أصل النفط والغاز: 1.7الجدول 

 الصناديق البلد
 الصول 

 الصل
 )مليار دوالر(

 اإلمارات العربية املتحدة

 النفط 792 رجهاز أبو ظبي لالستثما

 النفط 110 مجلس أبو ظبي لالستثمار

 النفط 66.3 شركة االستثمارات البترولية الدولية

 النفط 66.3 شركة املبادلة للتنمية

 النفط 15 جهاز اإلمارات لالستثمار

 النفط 1.2 هيئة رأس الخيمة لالستثمار

   1,050.80 املجموع

 اململكة العربية السعودية

 النفط 598.4 النقد العربي السعودي القابضة الخارجية )ساما(مؤسسة 

 النفط 160 صندوق االستثمارات العامة

 758.4 املجموع
 

 النفط 592 الهيئة العامة لالستثمار الكويت

 النفط والغاز 256 جهاز قطر لالستثمار قطر

 كازاخستان

 النفط 77 صندوق كازخستان الوطني

 النفط 2 ستثماراملؤسسة الوطنية لال 

   79 املجموع

 النفط 66 املؤسسة الليبية لالستثمار ليبيا

 النفط والغاز 62 صندوق التنمية الوطنية اإليراني إيران

 النفط 50 صندوق تنظيم العائدات الجزائر

 النفط 40 وكالة االستثمار في بروناي بروناي

 النفط 37.3 صندوق النفط الحكومي أذربيجان

 عمان سلطنة

 النفط والغاز 34 صندوق االحتياطي العام للدولة

 النفط 6 الصندوق العماني لالستثمار

   40 املجموع

 النفط 0.9 صندوق التنمية العراقي العراق

 النفط 1.4 هيئة االستثمار السيادية في نيجيريا نيجيريا

 النفط 0.4 صندوق الثروة السيادية الغابوني الغابون 

 النفط والغاز 0.3 الصندوق الوطني الحتياطات الهيدروكربونات موريتانيا

 النفط والغاز غير معلوم صندوق تحقيق االستقرار في تركمانستان تركمانستان

   3,034.5 املجموع الكلي

 2016، يونيو (SWFI)معهد صندوق الثروة السيادية  املصدر:

ة على التنمية، إال أن التوفر على الوقود األحفوري الغني قد يرتبط بعدد من وعلى الرغم من وجود هذه اآلثار اإليجابية املحتمل

املخاطر. أوال، يمكن للعمالت األجنبية املكتسبة من خالل صادرات الوقود األحفوري تثمين القيمة اإلسمية للعمالت الوطنية إذا لم 

قد تكون عاماليعيق القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في يتم التعامل معها بالنحو السليم.  هذا ألن العملة الوطنية القوية 

األسواق الدولية )أي املرض الهولندي(.  فوجود الوقود األحفوري الغني قد يكون عامال غير مشجع على التنويع االقتصادي ما قد 

ن الوقود األحفوري الغني أيضا أن يحفز يؤثر سلبا على القطاعات االقتصادية األخرى بحيث ال تحرز أي تقدم إلى األمام.  كما بإمكا

االستهالك الوطني من الوقود األحفوري في جميع القطاعات الذي عادة ما يرتبط باألراض ي  ونوعية الهواء واملياه الضعيقة بسبب 

امل معها بالطريقة الصحيحة.  اآلثار البيئية.   وبالتالي قد تصير ثروة املوارد الطبيعية "نقمة" بدال من أن تكون "نعمة" إذا لم يتم التع
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ولهذا الغرض، من شأن احتياطيات الوقود األحفوري الغنية في دول منظمة التعاون اإلسالمي أن تشكل ميزة نسبية وبالتالي تحفيز 

وبعيدة التنمية شريطة أن تكون إدارة هذه املوارد الطبيعية الغنية متسمة بالحكمة في إطار سياسات واستراتيجيات وطنية مالئمة 

 املدى.

كما ال تقتصر املوارد الطبيعية الغنية في دول املنظمة على املعادن األحفورية فقط، بل تتمتع املنطقة بإمكانيات مهمة في أنواع 

مختلفة من مصادر الطاقة املتجددة.  وبمجرد إلقاء نظرة سريعة على دول املنظمة على خريطة العالم يمكننا بسهولة االستنتاج أن 

ية هذه الدول تتمركز في منطقة غنية تتميز بالتعرض املباشر لضوء الشمس سواء من حيث املدة والكثافة.  ومن ناحية أخرى، غالب

تتمتع دول املنظمة أيضا بمناطق ساحلية طويلة جدا ما يدل على وجود إمكانيات كبيرة لطاقة الرياح وأمواج البحر لتوليد الكهرباء.  

ل منظمة التعاون اإلسالمي من تفعيل إمكانياتها في مجال الطاقة املتجددة، فقد يكون ذلك أمرا مساعدا وباختصار، إذا تمكنت دو 

في التعامل مع العديد من املشاكل القائمةمثل  تحسين أمن الطاقة وتنويع مصادرها والتخفيف من اآلثار البيئية وتعزيز فرص 

 في استخدام الطاقة. الحصول على الكهرباء باإلضافة إلى تحقيق الكفاءة 

وفي ضوء ماسبق، يتعين على دول منظمة التعاون اإلسالمي مراجعة سياساتها واستراتيجياتها الوطنية بشأن الطاقة القائمة بهدف 

( وكذا مع برنامج العمل العشري SDGsتحسين األمن العام للطاقة وتنويع مصادر الطاقة ومواءمتها مع أهداف التنمية املستدامة )

(.  وخالل عملية املراجعة هذه، يتعين على دول املنظمة أيضا التركيز على السياسات الرامية 2025-2016ظمة التعاون اإلسالمي  )ملن

إلى زيادة القيمة املضافة من املعادن االستخراجية بدال من مجرد االستثمار في رفع مستوى قدرات اإلنتاج القائمة. كما أنه من املهم 

% من إجمالي 19ول املنظمة النظر في أهمية التكنولوجيا النووية بحيث تلبي الدول املتقدمة، في املتوسط، أكثر من أيضا أن تعيد د

 إنتاجها للكهرباء من محطات الطاقة النووية. 

يادي ولتنويع مصادر الطاقة وتفعيل إمكانيات مصادر الطاقة املتجددةكاملة، يجب على دول املنظمة الخروج عن النمط االعت

في الواقع، سبق للعديد من الدول املتقدمة القيام بهذه النقلة النوعية ووضع أهداف ‘. بالتنمية املستدامة’واستبداله ‘ للتنمية’

محددة للتقليص من حصة إنتاج الطاقة من الوقود األحفوري تدريجيا وتعزيز إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة.  وهناك 

و في نفس االتجاه لتغيير تركيبة إنتاجها للطاقة مع تركيز أكثر على مصادر الطاقة املتجددة.  فعلى سبيل املثال، عدة دول نامية تخط

مثلت الصين أكبر حصة من هذه الطفرة من طرف االقتصادات النامية خالل السنوات األخيرة، وذلك بزيادة االستثمارات في مصادر 

 (. 2015)بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة،  2014مليار دوالر عام  83.3إلى  2004الرات عام ماليير من الدو  3الطاقة املتجددة من 

قدر معهد ماكينزي العالمي أن معدالت التدهور البيئي غير مستدامة للعمل على املدى الطويل لالقتصاد العالمي )معهد ماكينزي 

 مراجعة السياسات واالستراتيجيات القائمة املتعلقة بالطاقة 

 إضافة قيمة أكثر إلى املعادن االستخراجية 

 اعتبار إمكانيات التكنولوجيا النووية عند وضع السياسات في قطاع الطاقة

 تغيير النمط في قطاع الطاقة من مصادر الطاقة غير املتجددة إلى املتجددة

 االستثمار في البحث والتطوير ورأس املال البشري في قطاع الطاقة
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مارات القائمة واملستقبلية للسياسات الخضراء لتجنب مستويات (.  وبالتالي فإنه يجب أن تخضع كل من االستث2011العالمي، 

ة خطرة لتغير املناخ واآلثار البيئية السلبية.  كما ينبغي إيالء اهتمام خاص لتعزيز االستثمارات في مجال توليد الطاقة املتجددة وكفاء

ه الصرف الصحي.  فالرفع من االستثمار في البنية الطاقة والنقل املستدام والزراعة والغابات واستخدام األراض ي والنفايات وميا

التحتية للطاقة النظيفة يسهل الوصول الفعال من حيث التكلفة للطاقة، ويقلل كذلك من التلوث وتكاليف الرعاية الصحية ذات 

لك، تشير تقديرات الصلة، كما يقلل من االعتماد على الوقود األحفوري وينمي االبتكار ويخلق فرص عمل جديدة.  وإضافة إلى ذ

وكالة الطاقة الدولية أن كل دوالر إضافي يستثمر اليوم في الطاقة النظيفة من املمكن أن يولد مستقبال ثالثة دوالرات كوفورات من 

 (.  2015a)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،  2050الوقود بحلول عام 

ارات ملشاريع الطاقة املتجددة هو غياب تصميم وتنفيذ أطر سياساتية ويكمن التحدي الرئيس ي أمام الحكومات في توجيه االستثم

، لهذا فإنه من املهم جدا بالنسبة لدول (2015bمحلية واضحة املعالم يمكن التنبؤ بها )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 

ب املستثمرين األجانب واملحليين في قطاع منظمة التعاون اإلسالمي وضع تطوير مثل هذه األطر السياساتية التي من شأنها أن تجذ

 الطاقة املتجددة. 

وتعد الشمولية من العوامل األساسية في عملية وضع السياسات في قطاع الطاقة لنجاح هذه السياسات وعملية التحول، لذلك 

يد التحديات وتشجيع االستثمار يتعين على جميع الفاعلين بما في ذلك الحكومات واملستثمرين واملنظمات الدولية التعاون على تحد

األخضر.  لعبت األوساط األكاديمية ومنظمات املجتمع املدني دورا رئيسيا في الدول املتقدمة وفي عدد متزايد من الدول النامية 

في دول إلقناع صانعي السياسات على أهمية مثل هذه النقلة النوعية.  وتحقيقا لهذه الغاية، ال بد من إجراء مزيد من األبحاث 

منظمة التعاون اإلسالمي للكشف عن اإلمكانيات الحقيقية للطاقة املتجددة وقياس البصمة البيئية والتكاليف االقتصادية 

لالستخدام املتزايد للوقود األحفوري. و مما ال شك فيه، فإن منظمات املجتمع املدني من شأنها أن تلعب دورا بناء وأن تكون وسيطا 

 واملسؤولين الحكوميين لنجاح سياسات الطاقة الجديدة.  بين املجتمع املحلي

إن حاجة دول املنظمة ال تقتصر فقط على تغيير النمط وجذب مزيد من االستثمارات املادية لتحقيق التنمية املستدامة، لكنها أيضا 

ري.  وفي هذا الصدد، يتعين على هذه بحاجة إلى زيادة االستثمارات الناعمة في شكل نفقات البحث والتطوير وتنمية رأس املال البش

الدول خلق مزيد من االستثمارات في قطاع البحث والتطوير مع تركيز أأكبر على التكنولوجيات الجديدة في قطاع الطاقة وتخصيص 

الطاقة النووية أو  املزيد من املصادر لتطوير الباحثين والكوادر الفنية الالزمة الذين بإمكانهم العمل في قطاع الطاقة سواء في محطات

في مزارع الرياح.  وبدون هذه االستثمارات في رأس املال البشري، قد يكون الفشل حليف السياسات واالستراتيجيات املتعلقة بالطاقة 

 وإن كانت واضحة املعالم كما وضعها صناع السياسات وبأهداف نبيلة. 

نظمة التعاون اإلسالمي ليكون بمثابة منصة بالنسبة لدول املنظمة يمكن إنشاء مجلس رفيع املستوى معني بالطاقة على مستوى م

لتبادل اآلراء واألفكار حول التطورات في عملية صنع السياسات الوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة بالطاقة.  كما يمكن االستفادة 

ع الطاقة.  وهناك بعض األمثلة الجيدة للتعاون من هذه املنصة الستكشاف مجاالت التعاون املحتملة بين الدول األعضاء في قطا

البيني في مجال الطاقة في منظمة التعاون اإلسالمي وبخاصة على الصعيد دون اإلقليمي للمنظمة. ويعد مشروع شبكة الربط 

ط دول منظمة الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى مشاريع أخرى، أحد مشاريع الطاقة األكثر أهمية التي ترب

التعاون اإلسالمي في دول مجلس التعاون الخليجي وهي الكويت والسعودية والبحرين وقطر وسلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية 

، وقعت األردن كذلك مذكرة تفاهم لالنضمام إلى شبكة الطاقة في دول الخليج عن 2016.  وفي مايو من عام 2011املتحدة منذ عام 

العربية السعودية. وكما هو الحال بالنسبة ملشروع شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، يتعين على طريق اململكة 

دول املنظمة خلق مزيد من مشاريع التعاون امللموسة في مجال الطاقة لتسهيل تحويل الطاقة "الخضراء" وتنويع مصادر الطاقة 

 وتحسين أمن الطاقة. 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

 يات السوق الكبيرة للمزيد من التجارة واالستثماراالستفادة من إمكان

تعد القدرة على ولوج األسواق الكبيرة واحدة من أهم العوامل الرئيسية في صياغة القرارات التجارية واالستثمارية بالنسبة للقطاع 

رى عضو في املنظمة. فإذا تم الخاص. وتتصل تقريبا جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي برا أو ابحرا مع دولة أخ

القضاء على القيود املصطنعة التي تقلل من إمكانيات الربط فيما بين هذه الدول أو على األقل التخفيف منها بقدر جيد، فسيكون 

ا نطقة منظمة التعاون اإلسالمي توفير فرصة هامة للمستثمرين والتجار. وتسجل إمكانيات السوق في دول املنظمة تحسنبإمكان م

متسارعا نظرا للنمو الذي تشهده األنشطة االقتصادية باإلضافة إلى الزيادة املستمرة في حصة هذه الدول من مجموع سكان العالم. 

وبتوفرها على فئات عريضة من الشباب النشيط اقتصاديا والطلب الكبير على كل ش يء تقريبا انطالقا من تنمية البنية التحتية 

هالكية، هذا باإلضافة إلى اإلصالحات األخرى في السياسات، سيجعل حتما من دول املنظمة السبعة ووصوال إلى السلع االست

 والخمسين مركز جذب للمزيد من املستثمرين كما سيرفع من حصتها في التجارة العاملية.

صص كل دولة في مرحلة معينة تتخذ التجارة العاملية اليوم أوجها وعناصر مختلفة كمكون رئيس ي منها على نحو تصاعدي، بحيث تتخ

من مراحل سلسلة إنتاج بضاعة معينة. ومن السمات الرئيسية لهذا التخصص العمودي هو أن املدخالت املستوردة تستخدم 

إلنتاج السلع التي ستكون من صادرات دولة معينة، األمر الذي يعكس أيضا التقسيم الدولي للعمل.  ومن بين العوامل التي شكلت 

ة رئيسية لزيادة حجم التخصص العمودي هو التقليص من الحواجز التجارية.  وعلى الرغم من تعدد مرات التصدير وعبور قوة دافع

الحدود، أدت التقليصات من الحواجز التجارية إلى خفض تكلفة إنتاج السلع بالتسلسل في دول مختلفة.  وللحصول على حصة أكبر 

 عين توفر وسائل نقل وآليات تجارية فعالة وسريعة باإلضافة إلى عوامل اإلنتاج املناسبة. من هذا النوع من اإلنتاج والتجارة، يت

ومع  وإذا افترضنا أن عملية التخصص العمودي سوف تستمر، فإنه يبقى من االمهم للغاية فهم مصدر وطبيعة تكاليف التجارة.

ملتعلقة بها أكثر تعقيدا من الحواجز التجارية التقليدية مثل ذلك، يبقى تحليل تكاليف التجارة واآلثار املترتبة عن السياسات ا

التعريفات الجمركية أو نظام الحصص.  وعالوة على ذلك، قد تشمل بعض تكاليف التجارة اآلتية من خارج الحدود عوامل غير 

لكن ينبغي دعم مثل هذه  وطنية.ملموسة مثل املخاوف املتعلقة باألمن أو قد تكون عبارة عن أدوات ثابتة للمناقشات السياسية ال

املخاوف واملناقشات بخلق فهم شامل لطبيعة وآثار تكاليف التجارة.  ويمكن بطبيعة الحال التوصية باتخاذ تدابير مختلفة لتسهيل 

يانات التجارة، مثل وضع قواعد وإجراءات بسيطة واملرونة التشغيلية وإنفاذ العقود بعدل واساق وتوحيد متطلبات الوثائق والب

 اإللكترونية واعتماد نظام الشباك الواحد.  وهذا األمر يتطلب إرادة والتزام سياسيين قويين ومشاركة من القطاع الخاص أيضا.

يمكن التخفيض من تكاليف التجارة إما من جانب واحد أو إقليميا أو من جانب أطراف متعددة، وذلك إما عن طريق التقليص أكثر 

طاملا اعتبر التوصل التفاق عالمي أمرا صعب   التقليدية أو من خالل اتخاذ تدابير فعالة لتسهيل التجارة.ية من الحواجز التجار 

لكن يبقى هناك الكثير مما تحقق من خالل  املنال، وذلك بالرغم من إدراج تسهيل التجارة في املفاوضات التجارية متعددة األطراف.

إحراز تقدم كبير على مستوى االتفاقيات اإلقليمية وخاصة في أوروبا.  وعن طريق إدخال  تنفيذ تدابير وطنية.  ومن ناحية أخرى، تم

، تسعى هذه الدول أيضا للتقليص من حجم  الحواجز (TPS-OIC)بين دول منظمة التعاون اإلسالمي نظام األفضليات التجارية فيما 

 ن لتعزيز التجارة فيما بينها.ومع ذلك، يتطلب األمر التزاما ورغبة قويي التجارية فيما بينها.

وفي الوقت الذي تعد فيه تدابير السياسات التجارية من العناصر الرئيسية في السياسات الصناعية لتعزيز القدرة التنافسية 

 للصناعات املحلية، ينبغي إجراء تحليالت دقيقة لقياس مدى فعالية هذه السياسات التقييدية من أجل رفاهية البالد على املدى

الطويل. أما إذا لم توضع هذه اإلجراءات على النحو السليم، فإنها قد تضر بالغالبية العظمى من الناس دونما مساهمة كبيرة في 

 الرفاه العام للبلد.



 ترجمة اإلمكانيات إلى آثار ملموسة في دول منظمة التعاون اإلسالمي :الجزء الثاني

 مكانيات إلى آثار ملموسة الخيارات السياساتية  لترجمة اإل .7
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ومن بين إجمالي تكاليف التجارة هناك أيضا التكاليف 

القانونية والتنظيمية وتكاليف التوزيع املحلية.  لذلك، خالفا 

شائع بخصوص أهمية الرسوم الجمركية على للتصور ال

تكاليف التجارة، ينبغي بذل جهود خاصة لتسهيل التجارة من 

خالل التخفيف من القيود العديدة على التجارة والتي تحد 

من تدفق السلع عبر الحدود.  فعلى سبيل املثال، كما هو 

، نالحظ أن التكاليف مرتفعة جدا فيما 1.7مبين في الشكل 

ث دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من  شمال بين ثال 

إفريقيا مقارنة مع الدول األوروبية على الجانب اآلخر للبحر 

األبيض املتوسط.  وعلى الرغم من القرب الجغرافي واللغة 

املشتركة وأوجه التشابه الثقافية وعوامل مواتية أخرى، 

بية عن نظيرتها ار ترتفع تكاليف التجارة الثنائية في البلدان املغ

في دول االتحاد األوروبي وفيما بين الدول املغاربية واالتحاد 

األوروبي.  ومن هنا تتجلى أهمية تسهيل التجارة، فإذا لم يتم 

تصميم السياسات بطريقة تسهل التجارة بين الدول، على 

الرغم من الظروف الداعمة األخرى، فإن التجارة الثنائية لن 

النسبي لتكاليف التجارة.  وهذا األمر جلي  تزيد بسبب االرتفاع

 بوضوح على الجانب األوروبي من البحر األبيض املتوسط.

ومن حيث االستفادة من إمكانيات السوق الكبيرة ملزيد من 

س االستثمارات، يتعين على الدول األعضاء أن تأخذ خطوات استباقية بخصوص تحسين جاذبيتها لالستثمار األجنبي املباشر.  لي

كاملوقع الجغرافي للبلد وحجم —بإمكان قرارات وإجراءات صناع السياسات التأثير على عدة من العوامل املحفزة لالستثمار األجنبي

ولكن تتمتع دول املنظمة بإمكانيات مهمة من حيث الحجم واملوقع الجغرافي واملوارد الطبيعية.  —السوق وتوافر املوارد الطبيعية

ومنها أداء —نيات، ينبغي أن ينصب التركيز على املحفزات املتعلقة بالسياسات العامة لالستثمار األجنبي املباشرولتفعيل هذه اإلمكا

االقتصاد الكلي وجودة البنية التحتية وسيادة القانون والحكامة الجيدة ورأس املال البشري.  يجب على الدول األعضاء ضمان 

ية الالزمة املواتية التي من شأنها تعزيز وتشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية على حد التزام وطني واضح لخلق البيئة االستثمار 

 سواء.  وينبغي دعم ذلك من خالل وضع تشريعات واستراتيجيات وآليات مؤسسية وطنية مالئمة.

دة لرأس املال وأسواق جديدة، للرفع من مستوى االستثمار فوائد هامة على االقتصادات، فهو يوفر إمكانية الوصول إلى مصادر جدي

كما يولد فرصا للعمل ويخول نقل التكنولوجيا وخلق تنوع في كل األنشطة االقتصادية املرتبطة، ويوفر أيضا إمكانية الحصول على 

 السلع والخدمات بأسعار تنافسية.  وإضافة إلى ذلك، يخلق االستثمار كذلك فرصا أمام الشركات للحصول على املوارد وتوسيع

األسواق وتعزيز االستراتيجيات وزيادة الكفاءة.  لذلك، وفإنه من األساس ي تطوير وتحسين إطار االستثمار املناسب وتعزيز بيئة 

 األعمال.

يجب على الدول األعضاء ضمان التزام وطني واضح لخلق استراتيجيات تشجيع االستثمار والتصدير والربط املناسب بين سياسات 

وقدرات التعامل مع قواعد التجارة واالستثمار العاملية الجديدة.  وهذا األمر يتطلب تطوير قواعد مؤسسية مثل اإلنتاج والتصدير 

 مؤسسات متخصصة في تشجيع االستثمار والتصدير. 
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 االقتصادية التوقعات
  2016 اإلسالمي التعاون  منظمة في 

تحتية  ومن بين العوامل الرئيسية كذلك لخلق بيئة مالئمة هناك خلق أطر  فعالة لالستثمار ذات طابع قانوني ومؤسس ي وتطوير بنى

ونظم مالية موثوقة في بدء أعمال تجارية جديدة، وتسجيل املمتلكات، والتعامل مع التراخيص، وإنفاذ العقود وحماية املستثمرين. 

كما يجب على اإلطار القانوني واملؤسس ي إيالء اهتمام خاص للشفافية واالعتراف بامللكية الخاصة وتأمين حقوق امللكية الصناعية 

ة التعاقد وسيطرة الشركات واملسؤولية، والحد من االحتكارات الخاصة والعامة، واإلصالح الضريبي والسياسات والفكرية وحري

 البيئية على املدى الطويل.

بنى تحتية أساسية ومالئمة  بناء األعضاء على الدول  توفر اقتصاد سوق سليم، يتعيناملرتبطة ب العوامل هذه إلى وباإلضافة

كما يجب . ومربحة آمنة استثمارية فرص لتوفيروذلك ، واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيا النقلفي مجاالت  سيما والوتحسينها، 

التي من شأنها أن تؤدي إلى التنمية الصناعية، ويتعين االستثمار في رأس املال البشري  التحتية لبنيةل متكاملة مرافقأيضا إنشاء 

 وال التحتية، لبنيةمالئمة ل مرافق تطوير إن. املتقدمة التكنولوجياتالعمل ب لهم يتسنىحتى  العاملة القوى  مهارات مستوى  لتعزيز

 دول  في مناسبة استثمارية بيئة لخلق ضرورية تعتبر املتطورة املؤسسية والقدرات البشرية واملوارد واالتصاالت النقل مجالي في سيما

 .بينهافيما اإلسالمي و  التعاون  منظمة

 التمييز عدم( أ) عادة االتفاقيات هذه وتشمل. دولية استثمار معاهداتهذه األمور، غالبا ما يتم اللجوء إلى إبرام وكوسيلة ملعالجة 

( ج) لهم، تعويضات دفع دون  تأميمال خالل من وذلك ،أصولهم على السيطرة عدم( ب) الجنسية، أساس على املستثمرينوبين  ضد

 من املثال، سبيل على - املطاف نهاية في وطنهم وفي اتجاه من استثماراتهمب ذات الصلة موالاأل  نقلب األجانب للمستثمرين السماح

 في ظاملة معاملة لقون تي الذين األجانب املستثمرين حماية( د) و الرأسمالية، قاعدتها إلى إضافة استخدامها أو األرباح إعادة خالل

 .ستهدفامل التمييز أو العدالة من الحرمانك األخرى، األحيان بعض

 منفإنه  تضاربة،املالوطني  االستثمار سياساتل اآلثار السلبية ولتجنب األجنبية واالستثمارات األموال رؤوس تدفق تسهيل أجل من

 في األعضاء الدول  بين املتبادلة املنفعة طابع ذات وإقليمية األطراف ومتعددة ثنائية استثمار اتفاقيات إبرام أيضا بمكان األهمية

، على سبيل املثال ال خالل من البينية االستثمارات لزيادة جديدة وأساليب اعتماد طرق  كذلك يمكنو . اإلسالمي لتعاون ا منظمة

 قوانين وتوحيد اإلسالمي التعاون  ملنظمة اإلقليمي ودون  اإلقليمي الصعيدين على مشتركة استثمارية مشاريع تطوير الحصر،

 .املنظمة في األعضاء الدول  بين األخرى  والتشريعات االستثمار
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