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البلدانفي(SWOT)واملخاطروالفرصوالضعفالقوةنقاطاستعراضسلسلةسلسلة2011عامسيسركأطلق

أنيمكنتيوالاألعضاء،البلدانحول محددةإحصائيةمؤشراتتوفيربهدفاإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاء

أحدثلىعبناءواالقتصاديةاالجتماعيةاملجاالتمختلففيكمجموعة،وإمكانياتها،أدائهاعلىالضوءتلقي

.املتاحةالبيانات

منظمةفياألعضاءالبلدانفيواملخاطروالفرصوالضعفالقوةلنقاطاستعراض"من2020إصدارإعدادتموقد

بلدانمجموعةعنموجزةملحاتتقدمالتي،(SWOT)الرباعيالتحليلمنهجيةباستخدام"اإلسالميالتعاون 

إلىافةباإلضلديهاالرئيسيةوالضعفالقوةنقاطحول صلةذاتمختارةإحصائيةمؤشراتعلىبناءاملنظمة

الرئيس يوضعالالتقريرويعكس.واالقتصاديةاالجتماعيةاملجاالتمختلففيتصادفهاالتيواملخاطرالفرص

و"الضعفنقاط"و"القوةنقاط"بعنوانالرئيسيةاألربعةاألقسامفياإلسالميالتعاون منظمةبلدانملجموعة

.تفسيريةونصوصموجزةوفقاعاتالفهم،سهلةبيانيةرسومخاللمن"املخاطر"و"الفرص"

والبلداندمةاملتقالبلدانمجموعتيمنكلومتوسطيالعاملياملتوسطمعاملنظمةبلدانمجموعةأداءيقارن كما

.اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءغيرالنامية

وجوداإلصداراهذيغطيهاالتياإلسالميالتعاون منظمةبلدانملجموعةالرئيسيةالقوةنقاطعلىاألمثلةوتشمل

وباعتبارها.العالمفيالطبيعيوالغازالخامالنفطاحتياطياتمنكبيرجزءوامتالكالشباب،منسكانيةفئة

العالمفيأوليةبحريةاختناقنقاط8أصلمن6أنالتقريريوضحللمجموعة،الرئيسيةالقوةلنقاطآخرمصدرا

.اإلسالميالتعاون منظمةبلدانسيطرةتحتتقع

إمكاناتتوفرأنشأنهامنالتياإلسالميالتعاون منظمةدول مجموعةأماماملتاحةالرئيسيةالفرصبينومن

كرتوالتنمية،االقتصاديالنمومنأعلىمستوياتإلىلالنتقالعالية
ُ
لتحويالتافياملتزايدةاالتجاهاتذ

وجودفإنذلك،علىوعالوة.الصادراتوتنويعاملنظمة،فيالبينيةوالتجارةاإلسالمية،املاليةوأصول الشخصية،

أخرى فرصةيشكالنيالغنالثقافيوالتراثاإلسالميةالسياحةمجالفيتنافسيةبمزاياتتمتعمتنوعةسياحيةبيئة

.اإلسالميعاون التمنظمةبلدانمجموعةفياالقتصاديوالنموالسياحةتنميةفيكبيربشكلتسهمأنشأنهامن

ر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاط
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي  i
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التعاون مةمنظبلدانملجموعةالرئيسيةالضعفنقاطبعضعلىالضوءالتقريريسلطأخرى،ناحيةومن

مجالفياملنخفضةااللتحاقمعدالتأخرى،أمور بينمنهذه،وتشمل.معالجتهاينبغيوالتياإلسالمي

نمومعدالتوانخفاضالعاملة،القوى استخدامونقصاملرتفعة،األطفالوفياتومعدالتالتعليم،

املاديةالتحتيةالبنيةكفايةوعدمالعلمي،للتطويرالكافيالتمويلتوفروعدمالسنوية،العمالةإنتاجية

مرعلىبشريةالالتنميةمستوى فياملتزايدةالفجوةعلىأيضاالتقريريؤكدالسياق،هذاوفي.والرقمية

البشريةميةالتنمؤشرحيثمنوبلدانهااملنظمةفياألعضاءغيرالناميةالبلدانمجموعتيبينالسنين

.األخرى واالقتصاديةاالجتماعيةواملؤشرات

ومرافقاملحسنةهامليامواردإلىالوصول وقلةاملياه،وندرةالخارجي،الدينارتفاعفياملتمثلةالعواملوتبرز

باعتبارهااماملستدغيرالحضري والتوسعالغذائي،األمنوانعدامالسريعة،الغاباتوإزالةالصحي،الصرف

تتطلبي،وبالتالاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةأمامخطيرةتحدياتتفرضأنُيتوقعمخاطر

املنظمةبلدانمنللعديدكبيراتحدياتشكيلهافيالنزاعاتواصلتذلك،علىوعالوة.عاجلةمضادةتدابير

.والنازحينوالالجئينالضحاياعددحيثمن

اإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةفيوالضعفالقوةنقاطعلىالضوءالتقريريسلطعام،وبشكل

تستغلهاأنيمكنيالتالرئيسيةالهامةالفرصيبرزكما.العامليالصعيدعلىالتنافسيةقدرتهاتعزيزبهدف

ومنعلتجنبةبجديمعالجتهايجبالتياملحتملةاملخاطرعنفضالوتطورها،نموهاتعزيزبهدفاملجموعة

بلدانفيواملخاطروالفرصوالضعفالقوةنقاطاستعراضتقريريكون أننأملوبهذا،.السلبيةآثارها

سهممرجعيةمادةاإلسالميالتعاون منظمة
ُ
علىياساتالسوصنعاالستراتيجيالتخطيطتحسينفيت

.املنظمةمستوى 

نبيل دبور 
املدير العام
سيسرك
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السكان الشباب: نقطة قوة

من 24-0حصة الفئة العمرية 
إجمالي سكان منظمة التعاون 

2021اإلسالمي في 

عدديبلغالتياإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةشكلت
فيالعالمسكانإجماليمن%24.5نسبةنسمةمليار1.9سكانها

.2021عام

.تصاديةواالقاالجتماعيةللتنميةمحركاالشبابالسكانويعتبر
من%51.3(24-0العمريةالفئة)الشبابنسبةتمثلبحيث
وهي،2021عاماملسجلاإلسالميالتعاون منظمةسكانإجمالي
غيراميةالنوالبلداناملتقدمةالبلدانمجموعتيبيننسبةأعلى

.والعالماملنظمةفياألعضاء

اتالقطاعومتعددةشاملةوبرامجلسياساتاإلسالميالتعاون منظمةبلدانصياغةتعد
نموحقيقلتوالديناميكيينالشبابلسكانهااالقتصاديةاإلمكاناتمنلالستفادةمفتاحا

.مستدامةوتنميةمرتفعاقتصادي

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 
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بلدان املنظمة  اء البلدان النامية غير األعض

في املنظمة 

البلدان املتقدمة  العالم 

2021، (من اإلجمالي)% السكان حسب الفئة العمرية 

0-24 25-44 45-64 65+



حركةاملللطاقةالرئيسيةاملصادرأحدالخامالنفطيعتبر
التعاون منظمةفيعضودولة21استأثرت.العامليلالقتصاد
الخامالنفطاحتياطياتإجماليمن%65.2بحصةاإلسالمي
.2020عامبرميلتريليون 1.01يعادلماأيالعاملية،

يةالعاملالخامالنفطاحتياطيكتلنصفمنأكثرويقع
.اإلسالميالتعاون منظمةفيبلدانخمسةفياملؤكدة

العامليةامالخالنفطاحتياطياتمعظمتمتلكالتياإلسالمي،التعاون منظمةبلدانتتمتع
لضخمةاالطبيعيةالطاقةمواردمنأكبرمكاسبمناالستفادةيخولهاقوي بموقفاملؤكدة،

.املستدامةوالتنميةالنمولتحقيقهذه

طر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخا
2020ي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمفي 

حصة مجموعة بلدان املنظمة 
في احتياطيات النفط الخام

2020العاملية في 

65.2
%

احتياطيات النفط الخام: نقطة قوة
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1,010

476

63

1,549

بلدان املنظمة  البلدان النامية

غير األعضاء في

املنظمة 

مة البلدان املتقد العالم 

يار مل)احتياطيات النفط الخام املؤكدة 

2020، (برميل

15.2

باقي العالم

19.6

فنزويال 

16.9

السعودية 

13.5

إيران 

9.4

العراق 
6.9

اإلمارات 

6.6

الكويت 

12.0

باقي بلدان

املنظمة 

ملية حصص االحتياطيات النفطية العا

2020، )%(املؤكدة 



منظمةبلدانمجموعةفيالطبيعيالغازمستودعاتخزنت
معقارنةباملالطبيعيالغازمنكبيرةكمياتاإلسالميالتعاون 

مجموعةأنإلىالتقديراتتشير.األخرى الدول مجموعات
مناطياحتيإجماليعلىتتوفراإلسالميالتعاون منظمةبلدان
%58يعادلماأيمكعب،مترتريليون 120يبلغالطبيعيالغاز
.2020فيالعامليةالطبيعيالغازاحتياطياتمن

اطياتاحتيأكبرعلىتتوفراملنظمةفيبلدانخمسوشكلت
االحتياطياتإجماليمن%43.3الطبيعيالغازمنمؤكدة
.2020فيالعاملية

منظمةلدول ةاملؤكدالعامليةالطبيعيالغازاحتياطياتنصفمنأكثرتمثلالتيالحصةتوفر
والقدرةرةالتجامستوى علىواالستراتيجيةاالقتصاديةاملزايامنمجموعةاإلسالميالتعاون 

.البيئةوحمايةالصناعيةالتنافسية

احتياطيات الغاز الطبيعي: نقطة قوة

120

66

21

207

ة بلدان املنظم ة البلدان النامي

ي غير األعضاء ف

املنظمة 

البلدان 

املتقدمة 

العالم 

احتياطيات الغاز الطبيعي املؤكدة

2020، (تريليون متر مكعب قياس ي)

4

حصة مجموعة بلدان املنظمة 
عي في احتياطيات الغاز الطبي

2020العاملية في 

58
%

12.0

باقي العالم 
23.7

روسيا 

6.3

الواليات املتحدة

16.5

إيران 

11.5

قطر 

7.4

تركمانستان 

السعودية 4.1

اإلمارات 3.7

14.8

ظمة باقي بلدان املن

حصص احتياطيات الغاز الطبيعي 

2020، )%(العاملية املؤكدة 
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يجعلمماالبحرعبرالعامليةالبضائعمن%80حواليشحنيتم
خدموتست.الدوليةالتجارةنظاممنأساسياجزءاالبحري النقل
لتجاريةاالبضائعلنقلاالستراتيجيةالتجارةطرق السفنآالف

عرف.بكفاءة
ُ
هذهريةالبحالتجارةطرق طول علىالنقاطبعضوت

تراتيجيةإسضيقةممراتتعتبرالتيالبحريةاالختناقنقاطباسم
للدول تراتيجيةإسمزاياتمنحوبالتاليكبيرتينمنطقتينبينتربط
.فيهاتتحكمالتي

املمراتيفالتحكمقوةاإلسالميالتعاون منظمةلدول األساسيةالبحريةاالختناقنقاطتوفر
.الدوليةالتجارةطرق تربطالتيأهميةاألكثراملائية

تتحكم بلدان منظمة التعاون 
حرية اإلسالمي في نقاط االختناق الب

األساسية الثمانية في العالم

6

:نقطة قوة

5

منطقة تجارية استراتيجية

االختناقنقاطتكون ماعادة
أومضايقعنعبارةالبحرية
منكبيراعدداتشهدقنوات
.ثالياملموقعهابسبباملرورحركة

ةاألوردتعتبرفهيوبالتالي،
فيةالرئيسيلإلمداداتاألساسية

.العالم

بحريةاختناقنقاط8بينومن
لدانبتتحكمالعالم،فيأساسية
فياإلسالميالتعاون منظمة
:التالية6الـالنقاط

املندببابمضيق•
طارق جبلمضيق•
هرمزمضيق•
ملقامضيق•
السويسقناة•
التركيةاملضائق•

مضيق
جبل طارق 

قناة السويس

مضيق باب املندب

مضيق
هرمز

املضائق
التركية

مضيق
ملقا

قناة
باناما

رأس 
الرجاء الصالح

يطرة نقاط االختناق البحرية األساسية الواقعة تحت س
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

طرة نقاط االختناق البحرية األساسية الواقعة تحت سي
البلدان غير األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

طر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخا
2020ي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمفي 





نقاط الضعف
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التنمية البشرية: نقطة ضعف

متوسط قيمة مؤشر التنمية 
مة البشرية ملجموعة بلدان منظ

2019التعاون اإلسالمي في 

العمرملتوسطاملوحداملقياس(HDI)البشريةالتنميةمؤشريعتبر
قدو.المالعأنحاءجميعفيالبلدانفيالفردودخلوالتعليماملتوقع

ظمةمنبلدانملجموعةالبشريةالتنميةمؤشرقيمةمتوسطبلغ
البلدانمنأقلكانتالتي0.659قيمة2019عاماإلسالميالتعاون 
والبلدان(0.737)والعالم(0.711)املنظمةفياألعضاءغيرالنامية

.(0.925)املتقدمة

لدانبمجموعةمتوسطفيامللحوظاإليجابياالتجاهمنالرغموعلى
ةالتنميمؤشرمستوى علىالقائمةالفجوةزادتفقداملنظمة،
ظمةاملنفياألعضاءغيرالناميةالبلدانمجموعاتبينالبشرية
إلى2000عاماملسجلةنقطة0.033منفيهااألعضاءوالدول 
.2019فينقطة0.052

بينمةالقائالفجوةسدأجلمنجهودهامضاعفةاإلسالميالتعاون منظمةبلدانعلىيتعين
.نظمةاملفياألعضاءغيرالناميةوالبلدانالعامليواملتوسطالبشريةتنميتهامستوى 

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 
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اتجاهات مؤشر التنمية البشرية

بلدان املنظمة  البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة  البلدان املتقدمة  العالم 



منأقلاإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةأداءكان
لياإلجماالقيدمعدلمستوى علىاألخرى البلدانمجموعات

(GER)أو)2021يفوالعاليوالثانوي االبتدائيقبلالتعليمفي
فيينمسجلتقريبااألطفالجميعفإنذلك،ومع.(سنةأحدث
اتمجموعغرارعلىاملنظمةبلدانفياالبتدائيالتعليم
.األخرى الدول 

القيددالتمعتحسينعمليةتنطوي أنويجبالبشرية،التنميةمنأساسياجزءاالتعليمُيعد
اراتواستثموإصالحاتشاملتخطيطعلىاإلسالميالتعاون منظمةبلدانفيباملدارس
.التعليمقطاعفيمستدامة

ر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاط
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي 

معدل القيد اإلجمالي 
ي بمؤسسات التعليم العالي ف

مجموعة بلدان منظمة التعاون 
2021اإلسالمي في 

28.4
%

9

القيد باملدارس: نقطة ضعف

مجموعةفيفقط%28.4العاليالتعليمبمؤسساتاإلجماليالقيدمعدلمتوسطبلغاملقابل،في
(%39.1)املنظمةفياألعضاءغيرالناميةالبلدانمنأقلوهواإلسالمي،التعاون منظمةبلدان

هابتسجيلاملنظمةبلدانمجموعةكانتوباملثل،.(%80.7)املتقدمةوالبلدان(%40.6)والعالم
العالممتوسطاتمنبكثيرأقل%38.6بلغاالبتدائيقبلالتعليمفيإجماليقيدمعدل

.(%89)املتقدمةوالبلدان(%67.7)املنظمةفياألعضاءغيرالناميةوالدول (61.9%)

38.6

99.7

65.5

28.4

67.7

105.0

79.4

39.1

89.0

101.2
106.4

80.7

61.9

103.0

78.0

40.6

ما قبل االبتدائي  االبتدائي  الثانوي  التعليم العالي 

2021، )%(معدل القيد اإلجمالي 

بلدان املنظمة  البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة  البلدان املتقدمة  العالم 
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:نقطة ضعف

يةالصحالخدماتإلىالوصول يعتبر
عيمالتطمثلاألطفاللفئةاملوجهة
بالغأمراالكافيةوالتغذيةالطبيوالعالج
األطفالبقاءأجلمناألهمية
رجةاملدالصلةذاتالغاياتوتحقيق

الصحة)3اإلنمائيالهدفتحت
العملوبرنامج(والرفاهالجيدة

إلسالمياالتعاون ملنظمةاالستراتيجي
.2023-2014لفترةالصحةبشأن

راءاتإجإلىحاجةهناكاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانفياألطفالوفياتمنالحدأجلومن
الوالدةناءأثومحّسنةجيدةصحيةرعايةخدماتإلىالوصول بإمكانيةاألسرلتزويدمتضافرة
.الصحيالصرفوخدماتالنظيفةاملياهإلىالوصول فرصوزيادةوبعدها،

ة وفيات األطفال دون سن الخامس
مولود حي في مجموعة 1000لكل 

في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
2019

56

فالوفيات حديثي الوالدة واألط

1000وفيات حديثي الوالدة لكل 
مولود حي في مجموعة بلدان 
منظمة التعاون اإلسالمي في 

2019

24

سنون داألطفالوفياتمعدلفيكبيراانخفاضااإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةسجلت
56وفاةاملتوسط،فيُسجل،االنخفاض،هذامنالرغموعلى.2019و2000عاميبينالخامسة

علىلمماثاتجاهوينطبق.املنظمةبلدانفيالخامسةسنبلوغهمقبلحيةوالدة1000لكلطفال
يوما28أول خاللحيمولود1000لكل24املتوسط،فيتوفي،حيثاملنظمةبلدانفيالوالدةحديثي

.2019فيالوالدةبعد

98
76

7

76
56

32

5

38

ة بلدان املنظم ة البلدان النامي

ي غير األعضاء ف

املنظمة 

البلدان 

املتقدمة 

العالم 

معدل وفيات األطفال دون سن 

مولود حي1000الخامسة لكل 

2000 2019

36 32

4

3024 16
3

18

ة بلدان املنظم ة البلدان النامي

ي غير األعضاء ف

املنظمة 

البلدان 

املتقدمة 

العالم 

1000معدل وفيات حديثي الوالدة لكل 

مولود حي

2000 2019

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 



مناإلسالميالتعاون منظمةلبلدانالجماعيةالحصةزادت
%11.4من(الذهبذلكفيبما)العامليةاالحتياطياتإجمالي

املسجلاالتجاهأدىذلك،ومع.2008في%16.8إلى2000في
عام%11.3إلىحصتهارفعإلىالحينذلكمنذتنازليمنحىفي

2020.

إجماليفيبالحصةيتعلقوفيماذلك،علىوعالوة
مجموعةبينالفجوةزادتفقدالعاملية،االحتياطيات

14منهافياألعضاءوغيراملنظمةفياألعضاءالناميةالبلدان
.2020عاممئويةنقطة34إلى2000فياملسجلةمئويةنقطة

يإجمالفياإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةحصةفياملطرداالنخفاضويشير
التحوطيةيرالتدابوضعفالخارجية،بالصدماتللتأثرأكبرقابليةإلىالعامليةاالحتياطيات

.الخارجيةالتجارةاستمراريةبشأنالضماناتوقلةاملستقبلية،لألزمات

حصة إجمالي احتياطيات 

مجموعة بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي من االحتياطيات 

2020العالمية في 

11.3
%

11

إجمالي االحتياطيات: نقطة ضعف
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(من العالم( )% بما في ذلك الذهب)إجمالي االحتياطيات 

بلدان املنظمة  البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة  البلدان املتقدمة 

ر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاط
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي 
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:نقطة ضعف

من الشباب في مجموعة منظمة 
التعاون اإلسالمي هم خارج دائرة 

2020العمالة والتعليم والتدريب في

دائرةخارجهمالذين(24-15العمريةالفئة)الشبابيشكل
الألنهمعامليةمشكلة(NEET)والتدريبوالتعليمالعمالة

منقبلهممستفييستثمرونوالاالقتصادياإلنتاجفييشاركون 
.التدريبأوالتعليمخالل

عليموالتالعمالةدائرةخارجهمالذينالشبابمتوسطبلغوقد
مريةالعالفئةفيالسكانإجماليمنمئويةكنسبةوالتدريب

في%29.4اإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةفياملعنية
ضاءاألعغيرالناميةالبلدانمتوسطمنبكثيرأعلىوهو2020

املتقدمةوالبلدان(%24.3)والعالم،(%24.1)املنظمةفي
(11.4%).

ستخدمال
ُ
اإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةفيالشبابثلثمنيقربماوطاقةمواهبت

صياغةإلىةاملنظمبلدانتحتاجالسياق،هذاوفي.التنميةتحقيقفيللمساهمةفعالبشكل
درجةأقص ىإلىللشباباالقتصاديةاإلمكاناتمنلالستفادةالقطاعاتمتعددةسياسات

.ممكنة

29.4
%

نقص استخدام القوى العاملة

29.4

24.1

11.4

24.3

بلدان املنظمة  في البلدان النامية غير األعضاء

املنظمة 

البلدان املتقدمة  العالم 

خارج دائرة التعليم ( 24-15الفئة العمرية )نسبة الشباب 

2020، )%(والعمالة والتدريب 

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 



املحلياتجالنفي)لإلنتاجاإلجماليالحجمالعمالةإنتاجيةتمثل
لتعادلوفقا2017لعامالثابتةالدوليالدوالربأسعاراإلجمالي

األشخاصعدد)عمالةوحدةلكلالناتج(الشرائيةالقوة
.معينةزمنيةمرجعيةفترةخالل(العملساعات/العاملين
ونممعدالتاإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةشهدت
لدانالبمجموعةمعباملقارنةالعمالةإنتاجيةفيأقلسنوي 
منذلهابأكمالفترةمدارعلىاملنظمةفياألعضاءغيرالنامية

معالقائمةالفجوةاتسعتذلك،علىوعالوة.2000عام
ملاضيةاالثالثالسنواتخاللكبيربشكلالعاملياملتوسط

مقابلاملنظمةبلدانملجموعة2019في%-0.2بنسبةنمو)
عباصأمراالعالمبقيةبركباللحاقيجعلمما،(للعالم1.5%
.اإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةعلى

سياساتختلفمتنفيذعليهايتعيناإلسالمي،التعاون منظمةبلدانفيالعمالةإنتاجيةلتعزيز
.البشري لاملارأسفيواالستثماروالتكنولوجياوالعلوماالبتكارلتعزيزالكلياالقتصاد

إلنتاجيةمعدل النمو السنوي 
ملجموعة بلدان منظمةالعمالة

2019التعاون اإلسالمي في 

0.2-
%

13

إنتاجية العمالة: نقطة ضعف
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)%(معدل النمو السنوي إلنتاجية العمالة 

بلدان املنظمة  البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة  العالم 

ر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاط
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي 
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:نقطة ضعف

إجمالي اإلنفاق على البحث 
مالي والتطوير كنسبة مئوية من إج

الناتج املحلي ملجموعة بلدان 
2018منظمة التعاون اإلسالمي في 

قبلمن(GERD)والتطويرالبحثعلىاإلنفاقإجماليأظهر
اليبإجميتعلقفيمااإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعة

ماالفترةخاللمئويةنقطة0.3قدرهمحدودانموااملحليالناتج
فياملنظمةبلدانمجموعةوخصصت.2018و2000عاميبين

عاموالتطويرللبحثاإلجمالياملحليناتجهامن%0.6املتوسط
العالمفيمثيلهمنأقلظلوالذي(سنةأحدثأو)2018

.املقارنةاألخرى واملجموعات(1.7%)

وانخفاضجمالياإل املحليالناتجفيوالتطويرالبحثعلىاإلنفاقإجماليحصصانخفاضُيشير
ثماراتاالستمنكافغيرقدرإلىاإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةفيالباحثينعدد

وياتومستالتنافسيةيقوضأنشأنهمنالذياألمروالتطوير،للبحثاملخصصوالدعم
.فيهاالتنمية

0.6
%

(R&D)البحث والتطوير 

0.6

1.4

2.6

1.7

بلدان املنظمة ة البلدان النامي

غير األعضاء في

املنظمة 

دمة البلدان املتق العالم 

إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير 

مالي، كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلج

2018

512
755

4,705

1,235

بلدان املنظمة ة البلدان النامي

غير األعضاء في

املنظمة 

مة البلدان املتقد العالم 

2018عدد الباحثين لكل مليون مواطن، 

مليون لكلباحثا512عددمتوسطاإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةسجلتوباملثل،
إلىباإلضافةباحثا،1235الباحثينعددبلغحيثالعامليمثيلهعنمتخلفأيضاوهوشخص

وباحثا755تضماناللتاناملتقدمةوالبلداناملنظمةفياألعضاءغيرالناميةالبلدانمجموعتي
.التواليعلىباحثا4705

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 



:نقطة ضعف

100اشتراكات الهاتف املحمول لكل 
شخص في مجموعة بلدان منظمة 

2020التعاون اإلسالمي في 

تاشتراكامتوسطعناإلبالغتم
دانبلمجموعةفياملحمول الهاتف
عاماإلسالميالتعاون منظمة

شخص100لكل102بقيمة2020
املتقدمةالبلدانمنأقلوهو

والبلدان(107)والعالم(130)
ةاملنظمفياألعضاءغيرالنامية

(104).

القتصاديةاالتنميةلتعزيزالرقميةالتحتيةالبنيةفياالستثماراتزيادةالضروري منإنه
فش يتمعخاصةعنهاغنىالواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجياأصبحتحيثواالجتماعية

.العالممستوى على19-كوفيد

102

التتكنولوجيات املعلومات واالتصا

اشتراكات اإلنترنت الثابتة ذات
شخص في 100النطاق العريض لكل 

مجموعة بلدان منظمة التعاون 
2020اإلسالمي في 

5.4

مجموعةمتوسطبلغشخص،100لكلالعريضالنطاقذاتالثابتةاإلنترنتباشتراكاتيتعلقفيما
مالعالبمتوسطاتمقارنتهعندللغايةمنخفضاوظل2020عام5.4اإلسالميالتعاون منظمةبلدان

.(37.5)املتقدمةوالبلدان(14.8)اإلسالميالتعاون املنظمةفياألعضاءغيرالناميةوالبلدان(15.7)

102.3 103.6

129.9

106.9

ة بلدان املنظم ية البلدان النام

ي غير األعضاء ف

املنظمة 

البلدان 

املتقدمة 

العالم 

100اشتراكات الهاتف املحمول لكل 

2020شخص، 

5.4
14.8

37.5

15.7

ة بلدان املنظم ية البلدان النام

ي غير األعضاء ف

املنظمة 

البلدان 

املتقدمة 

العالم 

لكل اشتراكات النطاق العريض الثابت

2020شخص، 100

15
ر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاط

2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي 



متعددةشاملةجمناهتطبيقاإلسالميالتعاون منظمةبلدانفيالنقلتخطيطوكاالتعلىيتعين
قويةنماذجأساسعلىالنقلوسائطبينالتكامللضمانالقطاعاتبينومشتركةالتخصصات

.النظاميةواملخاطرالخارجيةالصدماتأجلمن

النقل البحري وعبر السكك الحديدية: نقطة ضعف

16

حصة مجموعة بلدان املنظمة في 
حركة موانئ الحاويات العاملية في

2019

منظمةبلدانحصةشهدت
يإجمالمناإلسالميالتعاون 
الحاوياتموانئحركة

%15.9منارتفاعاالعاملية
إلى2010عاماملسجلة

.2019عام15.6%

15.6
%

حصة مجموعة بلدان املنظمة في 
، خطوط السكك الحديدية العاملية

ومتر الطول اإلجمالي للخطوط بالكيل
2019في 

12.1
%

(يلومترك-للخطوطاإلجماليالطول )العامليةالحديديةالسككخطوطفيحصتهاأنمنالرغمعلى
جموعةمفإنشخص،مليون لكلالحديديةالسككشبكةكثافةحيثمنالفترة،نفسفيزادت
فياألعضاءغيرالناميةالبلدانعنكثيرامتخلفةظلت(كم64)اإلسالميالتعاون منظمةبلدان

.(سنةآخرأو)2019في(كم390)املتقدمةوالدول (كم125)والعالم(كم86)املنظمة

15.9

41.5 42.6

15.6

48.0

36.5

بلدان املنظمة  ر البلدان النامية غي

مة األعضاء في املنظ

البلدان املتقدمة 

حركة ميناء الحاويات، النقل البحري 

(من العالم)% 

2010 2019

10.2

40.1

49.7

12.1

42.5
45.4

بلدان املنظمة  ر البلدان النامية غي

مة األعضاء في املنظ

البلدان املتقدمة 

خطوط السكك الحديدية، الطول 

(لعالممن ا)% اإلجمالي للخط بالكيلومتر 

2010 2019

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 



قاتتدففياإلسالميالتعاون منظمةبلدانحصةارتفعت
املسجلة%0.9منالواردةالعامليةاملباشراألجنبياالستثمار

تدفقاتحصةزيادةومع.2019في%7.2إلى2000عام
فياألعضاءغيرالناميةالبلدانإلىاملباشراألجنبياالستثمار
اتسعت،%29.2إلى%14.1منتدريجيبشكلاملنظمة
وبلداناملنظمةفياألعضاءغيرالناميةالبلدانبينالفجوة
املسجلةمئويةنقطة13منكبيربشكلكمجموعةاملنظمة

.2019فيمئويةنقطة22إلى2000عام

تطويراللخمنسيماالاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانفياالستثمارجاذبيةتحسينيتعين
.جديدةمجاالتفيلالستثماراتمالئماستثماري مناخوخلقهادفةسياسات

حصة مجموعة بلدان املنظمة 
نبي في تدفقات االستثمار األج
2019املباشر العاملية الواردة في

7.2
%

17

:نقطة ضعف

عاون التمنظمةدول مجموعةزادتالوارد،املباشراألجنبياالستثماربمخزونيتعلقوفيما
منالرغموعلى.2019عام%5.6إلى2000في%3.4منالعاملياإلجماليفيحصتهااإلسالمي
لدانبومجموعاتاملنظمةفياألعضاءغيرالناميةالدول بينالفجوةاتسعتفقدالزيادة،
.2019عاممئويةنقطة19إلى2000فيمسجلةمئويةنقطة11منباملثلاملنظمة

االستثمار األجنبي املباشر
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(من العالم)% الواردة 
بلدان املنظمة 
البلدان النامية غير االعضاء في املنظمة 
البلدان املتقدمة 
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ر مخزونات االستثمار األجنبي املباش

(من العالم)% الواردة 
بلدان املنظمة 

البلدان النامية غير االعضاء في املنظمة 

البلدان املتقدمة 

ر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاط
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميفي 





الفرص



كربون المنالتخلصأجلمناقتصاداتهالتحويلالبلدانمنأكبرالتزامإلىالعالميحتاج
بموقفمتعتتاإلسالميالتعاون منظمةوبلدان.األسفلإلىاالنبعاثاتمنحنىلتوجيهبسرعة
للفردربون الكأكسيدثانيانبعاثاتمتوسطأنحيثالعامليةاملشاعاتحول للمفاوضاتأقوى 
.أقلفيها

:فرصة

20
استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 

2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 

در
ُ
بون الكر أكسيدثانيانبعاثاتمنالفردنصيبمتوسطق
(CO2)طن2.6بـقيمةاإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةفي

منكلومتوسطي(4.5)العاملياملتوسطمنبكثيرأقلوهومتري،
البلدانوكذلك(4.0)املنظمةفياألعضاءغيرالناميةالدول 

.2018في(10.3)املتقدمة

املشاعات العامليةحماية

1.9
2.3

12.7

3.8

2.6

4.0

10.3

4.5

بلدان املنظمة  البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة  البلدان املتقدمة  العالم 

(طن متري لكل فرد)انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

2000 2018

طن من انبعاثات ثاني أكسيد 
دان الكربون للفرد في مجموعة بل
2018منظمة التعاون اإلسالمي في 

2.6



أسرعكأحدوبرز سريعاتوسعااإلسالميةالسياحةسوق شهد
تالسنواخاللالعامليةالسياحةسوق فينمواالقطاعات

وفقاالسياحيةللوجهاتالعاماألداءتقييمأجلومن.األخيرة
ساتاملؤسمنالعديدطورتاإلسالمية،السياحةملتطلبات
.(GMTI)للمسلمينالعامليالسفرمؤشرمثلمبادرات

األعضاءدانالبلبينالخبراتتبادلجانبإلىمنسقةتوجيهيةومبادئسياساتوضعسيساهم
.اإلسالميالتعاون منظمةبلدانفيواالزدهاراالقتصاديوالنمواإلسالميةالسياحةتنميةفي

طر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخا
2020ي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمفي 

متوسط الدرجة املسجلة على
مين مؤشر السفر العاملي للمسل

ن ملجموعة بلدان منظمة التعاو 

2021اإلسالمي في 

56

21

التعاون منظمةبلدانمجموعةدرجةمتوسطبلغ،2021لعاماملؤشرهذالنتائجووفقا
إمكانيةذلكيفبمااإلسالميةللسياحةأفضلبيئةوجودإلىاألعلىالدرجةتشيرحيث،56اإلسالمي
دراسةشملتهادولة140لـاملتاحةالدرجاتإلىواستنادا.والخدماتوالبيئةوالتواصلالوصول 

متوسطكانبينما،42العاملياملتوسطدرجةبلغت،2021فيللمسلمينالعامليالسفرمؤشر
.33املنظمةفياألعضاءغيرالناميةالدول ومتوسط40املتقدمةالبلدانمجموعة

السياحة اإلسالمية: فرصة

56

33
40 42

بلدان املنظمة  البلدان النامية غير االعضاء في املنظمة  البلدان املتقدمة  العالم 

2021درجات مؤشر السفر العاملي للمسلمين، 



معالجةفيياإلسالمالتعاون منظمةلبلدانفرصةالسياحيةللوجهاتاألفضلالتنويعسيوفر
.والوطنياملحلياملستويينعلىالتنميةتحقيقمعالسياحةقطاعموسمية

:فرصة

22

ياإلسالمالتعاون منظمةبلدانمجموعةاستقبلت،2018عامفي
عائداتمنأمريكيدوالرمليار157وحققتسائحمليون 150

هموإيراداتالسياحمنالوافدينمنكلنسبةوتعادل.السياحة
شهدتعام،وبشكل.اإلجماليمن%37.6املنظمةبلدانبينفيما

مجموعةفياإلسالميالتعاون منظمةفيوالبينيةالدوليةالسياحة
,SESRIC)املاضيةالعقودمدىعلىثابتاتحسنااملنظمةبلدان
إذااملكاسبمناملزيدلتحقيقاحتماليةهناكذلك،ومع.(2020

الشمس"وجهاتمنالتحول تحقيقمناملنظمةدول تمكنت
.لزوارهامتنوعةسياحيةتجاربتقدموجهاتإلى"والبحر

مثلصةاملتخصالسياحةتجاربخاللمنالتنويعتصنيفويمكن
/الصحةوسياحة،الثقافيةوالسياحة،الدينيةالسياحة

،تاملؤتمراواألعمالوسياحة،الرياضيةوالسياحة،االستجمام
،ةالبيئيالسياحةو ،الزراعيةالسياحةو ،الطعامتذوق وسياحة

.أخرى أمور بينمن،البحريةوالسياحة،اإلبداعيةوالسياحة

والتخطيطاملستهدفةاالستثماراتخاللمنالتنويعتحقيقيتعين
جديدةسياحيةمنتجاتإنشاءخاللمنالسياحيةلالستراتيجيات

.شةواملهمالقائمةالسياحيةوالخدماتالجذبملناطقوالترويج
اراتاستثمتخصيصيجبالصحية،للسياحةبالنسبةوخاصة

دريببتاالهتماموكذلكواملستشفياتالعياداتإلنشاءكبيرة
سبيلىعلوالدينية،الثقافيةالسياحةدعمويتعين.العاملةالقوى 
.شاملةوإعالنتسويقاستراتيجياتاعتماداملثال،

متقديإلىاإلسالميالتعاون منظمةبلدانتهدفأنيجبكما
هاشأنمنوشاملةومستدامةومتنوعةتنافسيةسياحيةخدمات

وتحويلاالستدامةوتحقيقالعام،مدارعلىاإليراداتتوليد
.الخدماتقطاعنحواقتصاداتها

تنويع الوجهات السياحية

مليار دوالر أمريكي من عائدات 
السياحة ملجموعة بلدان منظمة

2018التعاون اإلسالمي في 

157

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 



مةمنظبلدانمجموعةإلىالشخصيةالتحويالتتدفقزاد
عاماملسجلةأمريكيدوالرمليار31مناإلسالميالتعاون 

دوالرمليار166إلى(العاملياإلجماليمن23.9%)2000
وباملثل،.(العاملياإلجماليمن%25.3)2020عامأمريكي
املنظمةفياألعضاءغيرالناميةالبلدانمجموعةزادت

مجموعةشهدتحينفي،%56.0إلى%41.8منحصتها
خالل%18.7إلى%34.2منانخفاضااملتقدمةالبلدان
.النظرقيدالفترة

كبيرةإمكاناترتوفوقدالناسرفاهيةتحسينإلىالشخصيةالتحويالتفياملطردةالزيادةتؤدي
املاليةالقيودتخفيفخاللمناإلسالميالتعاون منظمةفياملتلقيةالبلداناقتصاداتلتعزيز
.االقتصاديالنمووتحفيز

حصة مجموعة بلدان املنظمة 
في التحويالت الشخصية 

2020العاملية املتلقاة في 

25.3
%

23

مجموعةفيأمريكيادوالرا87تساوي للفرداملتلقاةالشخصيةالتحويالتكانت،2020عاموفي
الدول ومجموعة(أمريكيادوالرا85)العالمفياملسجلةالقيمةمنأعلىوهياملنظمةبلدان

مجموعةمنأقلولكنها(أمريكيادوالرا77)اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءغيرالنامية
.(أمريكيادوالر116)املتقدمةالدول 

التحويالت الشخصية:فرصة
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(من العالم)% التحويالت الشخصية املتلقاة 

بلدان املنظمة  البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة  البلدان املتقدمة 

طر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخا
2020ي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمفي 



اإلسالميةاملاليةقطاعلدىأصبح،2008لعامالعامليةاملاليةاألزمةبعداملكتسبالزخممع
التعاون مةمنظلبلدانواالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةفيأكبربشكلاملساهمةعلىالقدرة

الوطنيتوييناملسعلىالتنظيميةاملعاييرومواءمةاألدواتفياالبتكارضمانخاللمناإلسالمي
.والعاملي

املالية اإلسالمية: فرصة

24

فيالياتهافعبدأتالتيالحديثة،اإلسالميةاملاليةأنشطةاكتسبت
مةاألز بعدخاصةالعالم،مستوى علىملحوظازخماالستينيات،

اإلسالميةاملاليةأصول قيمةوارتفعت.2008عامالعامليةاملالية
2.88إلى2014عاماملسجلةأمريكيدوالرتريليون 1.96منالعاملية
3.69إلىتصلأناملتوقعومن،2019فيأمريكيدوالرتريليون 
.2024بحلول أمريكيدوالرتريليون 

حصة البلدان العشر األولى في
ول منظمة التعاون اإلسالمي في أص

2019املالية اإلسالمية العاملية في

94.1
%

1.96
2.20 2.31

2.46 2.51
2.88

3.69

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024*

املية، قيمة األصول املالية اإلسالمية الع

تريليون دوالر أمريكي

.العالمفياإلسالميةاملاليةاألصول غالبيةاإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةواستضافت
في%94.1سبةناملنظمةفيأداءاألفضلىالعشرالبلداناستضافتهاالتياألصول قيمةمثلتبحيث

.2019عامالعامليةاإلسالميةاملاليةاألصول 

698.2

629.4

570.5

234.2

143.9

132.3

99.2

95.6

62.9

44.9

إيران

السعودية

ماليزيا

اإلمارات

قطر

الكويت

إندونيسيا

البحرين

تركيا

بنغالديش

تعاون البلدان العشر األولى في منظمة ال

ة اإلسالمي من حيث قيمة أصول املالي

2019اإلسالمية، مليار دوالر أمريكي، 

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 



منظمةبلدانمجموعةشهدتاملاضيين،العقدينمدىعلى
جارةالتحجمفيالحادةاالنخفاضاتمنعددااإلسالميالتعاون 

ومؤخرا2016/2015و2009فيللبضائعوالبينيةاإلجمالية
إجماليارتفعفقدذلك،ومع.19-كوفيدجائحةبسبب2020

مليار130حواليمناإلسالميالتعاون ملنظمةالبينيةالتجارة
إلى2000عاممنابتداءأمريكيدوالرمليار585ىإلأمريكيدوالر
ون التعامنظمةفيالبينيةالتجارةحصةزادتكما.2020عام

5.9بةبنساملنظمةبلدانملجموعةالتجارةإجماليمناإلسالمي
عام%18.9إلى2000عاماملسجلة%13.0منمئويةنقطة
2020.

سالمياإل التعاون منظمةفيالبينيينواالستثمارالتجارةعلىاملفروضةالحواجزإزالةإن
ةالتجار تدفقاتتعزيزفيحاسمادورايلعبأنشأنهمنالعامةاألعمالبيئةوتحسين

تلعبأننظمةاملبلدانفيالبينيةالتجاريةاألنشطةشأنمنكما.املنظمةدول بينواالستثمار
حجمبروكيتماش ىبماجديدةعملفرصخلقخاللمنالبطالةمعدالتتقليصفيمهمادورا

.الكفاءةعدمأوجهونقصالسوق 

حصة التجارة البينية من 
إجمالي التجارة في مجموعة 
مي بلدان منظمة التعاون اإلسال 

.2020عام 

18.9
%

25

يمكنالمي،اإلسالتعاون منظمةفياألعضاءالبلدانبينالتجاري التعاون مناملزيدتعزيزخاللمن
فيالبينيةالتجارةزيادةسيماوال،2025عامحتىاملنظمةعملبرنامجفياملحددةاألهدافتحقيق
.2025عامبحلول 2015عاممستوياتعنمئويةنقاط6بمقداراملنظمة

سالميالتجارة البينية في دول منظمة التعاون اإل : فرصة

0%

3%

6%

9%

12%

15%

18%

21%

24%

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ي 
ريك

أم
الر 

دو
ار 
ملي

التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي
(املحور األيسر)حجم التجارة فيما بين بلدان املنظمة  (املحور األيمن)من إجمالي التجارة % التجارة فيما بين بلدان املنظمة، 

طر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخا
2020ي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمفي 



قدرتهاينلتحسإمكانيةيولدأناإلسالميالتعاون منظمةبلدانفيالصادراتلتنويعيمكن
.املستقبليةاألزماتمنوحمايتهاالدوليةالتجارةسوق فيالتنافسية

:فرصة
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قلباتلتالبلدانتعرضمنقليلةسلعفيالصادراتتركيزيزيد
.يةالدولاألسواقفياألخرى الخارجيةوالصدماتالدوليةاألسعار

املصدرةعالسلتركيزدرجةيقيسللصادراتاملنتجاتتركيزومؤشر
ديرتصمحفظةذاتالدولةتستأثربحيث.(الخدماتباستثناء)

الذيالبلدأنحينفي،"0"منتقتربمؤشربقيمةالتنوععالية
قريبةمةقيلهسيكون التصديريةاألصنافمنقليلعددعلىيعتمد

."1"من

متوسط مؤشر تركيز الصادرات
ملجموعة بلدان منظمة التعاون 

2020اإلسالمي في 

0.19

تنويع الصادرات

تزايدمبشكلالتصديريةمنتجاتهابتنويعاإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةقامتوقد
ركيزتمؤشرمتوسطبلغ.التصديريةاألصنافمنالقليلعلىالكبيراالعتمادمنوتخلصت
حواليإلىانخفضلكنه2000عامفي0.37حوالياإلسالميالتعاون منظمةبلدانملجموعةالصادرات

فينويعالتزيادةإلىيشيرمما،املذكورةالفترةخاللالعاملياملتوسطمعوتقارب2020عام0.19
.التصديريةاملنتجات
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مؤشر تركيز املنتجات الخاص بالصادرات

بلدان املنظمة  العالم 

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 



والرياح،املياه،مثلمصادرمناملتجددةالطاقةتأتي
أنهاتبرتعالتيالجوفيةوالحرارةالحيوية،والكتلةوالشمس،

أثناءالدفيئةغازاتمنمنخفضةأوصفريةمستوياتتفرز 
توليدسجل،2019و2000عاميوبين.تشغيلهاعمليات
ةمنظمبلدانمجموعةفياملتجددةاملصادرمنالكهرباء
للفردواط41.3من%75بحوالينموااإلسالميالتعاون 
.2019فيللفردواط72.4إلى2000عاماملسجل

منعددلهائلةإمكانيةاعتبارهااملتجددةالطاقةمصادرمنالكهرباءتوليداستخداميمكن
املناختغيرصافيأهدافوتحقيقالكهرباءإلىالوصول لتعزيزاإلسالميالتعاون منظمةبلدان

.الصفري 

باء واط للفرد من قدرة توليد الكهر 
مة املتجددة في مجموعة بلدان منظ

2019التعاون اإلسالمي في 

72.4

27

فياملعدلوارتفعللفرد،واط218.8إلى64.5منالعاملياملتوسطارتفعنفسها،الفترةوخالل
.للفردواط257.8إلى66.6مناملنظمةفياألعضاءغيرالناميةالبلدان

الطاقة املتجددة: فرصة
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(بالواط للفرد)السعة املركبة لتوليد الكهرباء املتجددة 

بلدان املنظمة  البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة  العالم 

طر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخا
2020ي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمفي 



فرصةسالمياإل التعاون منظمةلبلداناملاديغيرالثقافيالتراثعناصرمناملتزايدالعدديوفر
ياحيةالساألنشطةلزيادةوكذلكالقادمةلألجيالعليهوالحفاظالثقافيالتراثلحماية

.والثقافية

:فرصة
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ملادياغيرالثقافيالتراثلصون الدوليةالحكوميةاللجنةتقرر 
ةالثقافياملمارساتترشيحاتالأمستدرجكانتإذاماسنويا

التفاقيةاليونسكوقوائمفياملاديغيرالتراثعنالتعبيروأشكال
تنوعهارإلظالقوائمهذهوتستخدم.املاديغيرالثقافيالتراثصون 
وحشديته،بأهمالوعيمستوى منوالرفعالبلدان،فيالثقافيالتراث

.املناسبةالصون تدابيربشأنالدوليالتعاون 

حصة مكونات التراث غير املادي
ملجموعة بلدان منظمة التعاون 

في اإلسالمي في اإلجمالي العاملي
2020

27.2
%

التراث غير املادي

دولة43مناملاديغيرالثقافيالتراثعناصرمنعنصرا159إدراجتم،2020و2008عاميوبين
التراثعناصرجميعمن%27.2شكلتوالتياالتفاقيةقوائمفياإلسالميالتعاون منظمةفيعضو

.العالمفي(584)املدرجةالثقافي

159

43

584

131

عدد العناصر  عدد البلدان 

2020-2008التراث غير املادي، 

بلدان املنظمة  العالم 

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 



املخاطر



التعاون منظمةبوسع،19-كوفيدجائحةتفش يفترةشأنهوكماالصعبة،الفتراتخالل
ضمنامنهاملدرجةالسيمااألعضاء،بلدانهاصوتإيصالفيمحوريادوراتلعبأناإلسالمي

بخصوصةالدائنوالبلداناألطرافاملتعددةواملؤسساتاملنابرإلىنموا،األقلالبلدانقائمة
.هيكلتهاوإعادةالديون عبءبتخفيفاملتعلقةالقضايا

تراكم الديون : املخاطر

30
استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 

2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 

ن التعاو منظمةبلدانملجموعةالخارجيالدينرصيدإجماليزاد

%5.8نسبةيعادلماأوأمريكيدوالرمليار103بمقداراإلسالمي
حدودفيحجمهكانأنبعد،2020فيأمريكيدوالرتريليون 1.9ليبلغ

.2019فيأمريكيدوالرتريليون 1.8

جموعةملالخارجيالدينرصيدإجماليزاداملاضيين،العقدينوخالل
علىوزيادة.أضعاف3.3بمعدلاإلسالميالتعاون منظمةبلدان
العاملي،املستوى علىالخارجيالدينرصيديزيدأناملتوقعمنذلك،

العاماقاإلنفمعدلارتفاعبسببوذلكاملنظمة،بلدانذلكفيبما
.19-كوفيدلجائحةللتصدي

ي تريليون دوالر أمريكي من إجمال
رصيد الدين الخارجي ملجموعة 
في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

2020

1.9
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إجمالي أرصدة الدين الخارجي ملجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

(مليار دوالر أمريكي بالسعر الجاري )



زاد،2020و2000عاميبين
التياملسلحةالصراعاتعدد
منظمةبلدانبعضتعد

يهافأطرافااإلسالميالتعاون 
من%39.5)صراعا15من

صراعا32إلى(العاملياإلجمالي
.(العاملياإلجماليمن57.1%)

كانالسعلىسلبيةآثارمصدراإلنسانيةواألزماتوالصراعاتالطبيعيةالكوارثتشكل
وعواقبها،تاألزماهذهعبءمنوللتخفيف.اإلسالميالتعاون منظمةبلدانفيالتنميةومسارات

.وصالخصبهذارئيسيةكأولويةاملشتركاإلسالمياإلنسانيالعملاعتمادمنمناصال

طر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخا
2020ي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمفي 

من الصراعات على مستوى 
العالم ضمت بلدانا أعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي في

2020

57.1
%
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%21.2)573مناإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةفيالطبيعيةالكوارثعددزادوباملقابل،
فترةخالل(العاملياإلجماليمن%22.5)785إلى2000-1991فترةخالل(العاملياإلجماليمن

2011-2020.

الكوارث الطبيعية:املخاطر
ةوالناتجة منها عن األنشطة البشري

ألف شخص في 100شخصا لكل 
بلدان املنظمة تأثر من الكوارث

2020الطبيعية في 

759
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عدد الصراعات
بلدان املنظمة  البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة 

573
785

2,702

3,485

1991-2000 2011-2020

عدد الكوارث الطبيعية

بلدان املنظمة  العالم 



حاياالضعددحيثمناملنظمةبلدانمنللعديدبالنسبةتحدياتشكلالنزاعاتتزالال
املخاطرييمتقنظاموضعفاملالئمةاالستجابةآلياتاعتمادعدمحالوفي.والنازحينوالالجئين
علىلتنميةافيتأخرصورةعلىاألمرينعكسقدللتعافيمنسقبرنامجوغياباملبكرواإلنذار

.الطويلاملدى

:املخاطر
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الالجئون والنازحون 

التعاون منظمةبلدانكانت
يناهزملامصدرااإلسالمي

لمالعافيالالجئينمن62.8%
عاميفبين.2020عامخالل
حصةزادت،2020و2000

دانبلمناملنحدرينالالجئين
يالعاملاإلجماليمناملنظمة
.مئويةنقطة22.7بنسبة

2020من النازحين في العالم في 
ن موطنهم بلدان منظمة التعاو 

اإلسالمي

61.9
%

في من جميع الالجئين في العالم
ينحدرون من بلدان 2020

منظمة التعاون اإلسالمي

62.8
%

من%61.9نسبةيعادلماأينازح،مليون %29.8يقاربملاموطناكانتاملنظمةبلدانأنكما
.2020عاماملسجلالعاملياإلجمالي

61.4

37.9

0.7

61.9

37.7

0.5

بلدان املنظمة  ير البلدان النامية غ

األاعضاء في 

املنظمة 

البلدان املتقدمة

حصة األشخاص النازحين داخليا من 

)%(اإلجمالي العاملي 

2009 2020

40.1

59.7

0.1

62.8

37.2

0.0

بلدان املنظمة  ير البلدان النامية غ

األاعضاء في 

املنظمة 

البلدان املتقدمة

لية حصة الالجئين حسب بلدانهم األص

)%(من اإلجمالي العاملي 

2000 2020

استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر 
2020البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في 



مختلفضغطبشأنتقديرااملائياإلجهادمستوى يعطي
بلديفاملتجددةالعذبةاملياهمواردعلىاالقتصاديةالقطاعات

مائيإجهادوجودعلىداللة%25منأكبرقيمةوتسجيل.معين
.البلدفي

ماومنهاسكانيالبالنموصلةلهماومنهاباملناخمتعلقهومافمنهااملائي،اإلجهادأسبابتتعدد
فيلتحكماجهوددعممناإلسالميالتعاون منظمةبلدانتتمكنوحتى.األراض يالستخداميعزى 

.املائيةاردللمو املتكاملةاإلدارةآليةتعزيزعليهايتعينوخفضها،املائياإلجهادمستويات

مستوى اإلجهاد املائي في 
مجموعة بلدان منظمة التعاون 

2018اإلسالمي في 

32.8
%

33

وهو،2018في%32.8اإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةفياملائياإلجهادمستوى وبلغ
يفاملائياإلجهادمستوياتمتوسطمنبكثيرأعلىرقموهو.الحدية%25قيمةمنأعلىمعدل

.(%18.5)املتقدمةوالبلدان(%18.4)والعالم(%13.5)املنظمةفياألعضاءغيرالناميةالبلدان
صعيدعلىةمحتملتحدياتتشهدفهياملنظمة،بلدانفياملائياإلجهادمستوياتارتفاعوبحكم

.االقتصاديةوتنميتهااملائيةمواردهااستدامة

اإلجهاد املائي: املخاطر

32.8

13.5

18.5 18.4

بلدان املنظمة  البلدان النامية غير 

األاعضاء في املنظمة 

البلدان املتقدمة  العالم 

2018، )%(مستوى اإلجهاد املائي 

طر استعراض لنقاط القوة والضعف والفرص واملخا
2020ي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمفي 



فقدانهاأنشومن.البيولوجيالتنوعوحمايةالبيئيةالنظمفيتوازن خلقفيالغاباتتساهم
الزراعة،طاعقفياإلنتاجيةمستوى تراجعإلىوتؤديالكربون،ودورةالبيئةعلىسلباالتأثير
وتوسيعاتالغابعلىالحفاظسياساتتنفيذيعدلذلك.الجميععلىبالضرر يعودبدورهوهذا

.ياإلسالمالتعاون منظمةبلدانفياستنزافهادون للحيلولةاألبرز السبيلنطاقها

اجتثاث الغابات: املخاطر
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4.2نماملنظمةبلدانمجموعةفيالغابويةاملساحاتإجماليتراجع
كما.2020في2كلممليون 3.9إلى2000عاماملسجلة2كلممليون 

تاملساحاإجماليمناملنظمةبلدانمجموعةحصةأيضاتراجعت
.2020في%9.7إلى2000في%10.2منالعالمفيالغابوية

نظمةاملبلدانمجموعةفيالغابويةاملساحاتحصةأيضاوتراجعت
%12.5إلى2000في%13.2معدلمناألراض يمساحاتإجماليمن
%31.2و%31.8البالغالعاملياملتوسطدون معدلوهو،2020في
.العاميننفسفي

دان من املساحات الغابوية في البل
األعضاء في منظمة التعاون 

2000اإلسالمي فقدت منذ عام 

6.9
%

املساحاتإجماليمن%6.9منيقربمافقدتأواستنزفتالزمن،مناملنصرمينالعقدينوخالل
.الغابوي الغطاءتدهور بسبباإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةفيالغابوية

4.2

27.6

9.7

41.5

3.9

26.7

9.8

40.5

ة بلدان املنظم ية البلدان النام

ي غير األعضاء ف

املنظمة 

البلدان 

املتقدمة 

العالم 

مساحة الغابات

(2مليون كلم)

2000 2020

13.2

40.6

31.8 31.8

12.5

39.3

32.2 31.2

ة بلدان املنظم ية البلدان النام

ي غير األعضاء ف

املنظمة 

البلدان 

املتقدمة 

العالم 

حصة املساحة الغابوية من مساحة 

)%(األراض ي 

2000 2020
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يفالسكانمنمهمةفئةافتقرت
التعاون منظمةبلدانمجموعة
واردملالوصول إلمكانيةاإلسالمي

الصرفومرافقالشربمياه
.2020فياملحسنةالصحي

وتمتعهمداألفرارفاهيةأساسياتمنالصحيللصرفمحسنةومرافقآمنةشربمياهتوفريعد
الصرفوخدماتالشربمياهمصادرمناألشخاصماليينحرمانوبسبب.جيدةبصحة
ملياهاعبراملنقولةاألمراضمنملجموعةلتعرضهمعاليةاحتماليةثمةاملحسنة،الصحي

دون األطفالصفوففيخاصةالوفيات،أسبابأبرز منوهذهالتغذية،سوءمنومعاناتهم
.العمرمنالخامسة

مليون شخص في مجموعة بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي دون 
افق الصرف إمكانية الوصول ملر

2020الصحي املحسنة في 

594

35

يكونوالم(نسمةمليون 263)اإلسالميالتعاون منظمةبلدانسكانإجماليمن%13.8يقاربما
سكانإجماليمن%31.2أنكما.2020فياملحسنةالشربمياهمواردمناالستفادةعلىقادرين
يالصحالصرفمرافقمناالستفادةعلىقادرينيكونوالم(نسمةمليون 594)املنظمةبلدان

.العامنفسفياملحسنة

موارد املياه الصالحة للشرب :املخاطر
افق الصرف الصحي ومر

مليون شخص في مجموعة بلدان 
منظمة التعاون اإلسالمي دون 
إمكانية الوصول ملوارد املياه 

2020املحسنة في 

263

31.2

22.5

0.6

21.7

بلدان املنظمة ة البلدان النامي

غير االعضاء في

املنظمة 

دمة البلدان املتق العالم 

السكان املحرومون من الوصول إلى 

افق الصرف الصحي املحسنة  ، )%(مر

2020

13.8
10.5

0.2

9.9

بلدان املنظمة ة البلدان النامي

غير االعضاء في

املنظمة 

دمة البلدان املتق العالم 

السكان املحرومون من الوصول إلى 

2020، )%(موارد مياه الشرب املحسنة 
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.املنظمةبلدانسكانإجماليمن%10منألكثربالنسبةالعويصةاملشاكلمنالتغذيةنقص
ستوى بمللنهوضالزراعةمجالفيمستدامةممارساتتنفيذالبلدانهذهعلىيتعينلهذا

.الغذائياألمنوانعدامبالفقراملتعلقوضعهاتحسينثمومنالزراعيةإنتاجيتها

انعدام األمن الغذائي: املخاطر

36

يناهزما2019فيالجوعواجه
فيشخصمليون 197

منظمةبلدانمجموعة
ماأياإلسالمي،التعاون 
من%11.3نسبةيعادل
وةاملنظمبلدانسكانإجمالي

األشخاصإجماليمن28.8%
نقصمنيعانون الذين

.العالمفيالتغذية

عدد البلدان ذات الدخل 
املنخفض التي تعاني من عجز 

غذائي في مجموعة بلدان منظمة 
2021التعاون اإلسالمي في 

26

ة مليون شخص عانى من نقص التغذي
في مجموعة بلدان منظمة التعاون 

2019اإلسالمي في 

197

,FAO)والزراعةلألغذيةاملتحدةاألمممنظمةتشير June غيرالغذاءإنتاجمستوى أنإلى(2021
منظمةفيأعضاءمنها26غذائي،عجزمنتعانيالتياملنخفضالدخلذاتالبلداننم47فيكاف

.اإلسالميالتعاون 

11.3

9.4
8.9

بلدان املنظمة  البلدان النامية غير األعضاء في املنظمة  العالم 

2019، (من السكان)% انتشار نقص التغذية 
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ىإلالريفيةاملناطقمنالسكانتحول عمليةهوالحضرالتوسع
بهاتزخريالتواالقتصاديةاالجتماعيةالفرصبحكمالحضريةاملناطق

إلى(2010)والزراعةاألغذيةمنظمةوتشير.األريافمعباملقارنةاملدن
وراءياسعاألريافلسكانالجماعيللتدفقنتاجالحضري التوسعأن

ما،2020عامففي.األمنوانعداموالفقرالجوعمنوهرباأفضلحياة
مياإلسال التعاون منظمةبلدانمجموعةسكانإجماليمن%51يقارب
%42دودحفيالنسبةهذهوكانتالحضرية،املناطقفييعيشون كانوا

%47نسبةمنزيادةالعاملياملتوسطشهدوبينما.2000عامفي
البلدانمجموعةسجلت،2020عامفي%56إلى2000عاماملسجلة
فيكانتالحضريةاملناطقسكاننسبةأنإذزيادة،أكبراملتقدمة

.2020عامفي%82وأصبحت2000في%77حدود

قداملدننفإاملنظمةبلدانفيالسليمةلإلدارةاملستدامغيرالحضري التوسعيخضعلمإذا
وارتفاعالصحيالصرفخدماتونقصوالفقرالبطالةمثلالسلبيةتداعياتهفيتتخبط
.إلخ...والتلوثالجريمةمعدالت

معدل النمو السنوي لسكان 
ة املناطق الحضرية في مجموع
مي بلدان منظمة التعاون اإلسال 

2020في 

2.7
%
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2020فيالحضريةاملناطقلسكانسنوي نمومعدلأعلىاملنظمةبلدانمجموعةسجلتوباملقابل،
معدلعنطفيفلتراجعتسجيلهامنالرغمعلى،%2.7بلغبمعدلالبلدانمجموعاتبباقيمقارنة

.2000عامفياملسجل3.2%

التوسع الحضري غير املستدام:املخاطر
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2COالكربون أكسيدثاني

COVID-192019فيظهر الذيكورونافيروسمرض

FAOوالزراعةلألغذيةاملتحدةاألمممنظمة

FDI املباشراألجنبياالستثمار

GDPاإلجمالياملحليالناتج

GERاإلجماليالقيدمعدل

GERDوالتطويرالبحثعلىاإلنفاقإجمالي

GMTI للمسلمينالعامليالسفر مؤشر

HDI البشريةالتنميةمؤشر

ICTواالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيا

ILOالدوليةالعملمنظمة

IMF الدوليالنقدصندوق

ITUلالتصاالتالدولياالتحاد

LDCنمواالبلدانأقل

LIFDCsغذائيعجز منتعانيالتياملنخفضالدخلذاتالبلدان

NEETوالتدريبوالتعليمالعمالةدائرةخارجالشباب

OICاإلسالميالتعاون منظمة

OPECللنفطاملصدرةالبلدانمنظمة

PPPالشرائيةالقوةتعادل

R&Dوالتطويرالبحث
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SDGاملستدامةالتنميةأهداف

SESRIC ةاإلسالميللدول والتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةاألبحاثمركز

SWOTواملخاطروالفرصوالضعفالقوةنقاط

UCDPالصراعاتبشأنأوبساال بياناتبرنامج

UISلإلحصاءاتاليونسكو معهد

UNاملتحدةاألمم

UNCTAD والتنميةللتجارةاملتحدةاألمممؤتمر

UNDPاإلنمائياملتحدةاألممبرنامج

UNESCOوالثقافةوالعلومللتربيةاملتحدةاألمممنظمة

UNSDاملتحدةاألممفياإلحصاءاتشعبة

USD األمريكيالدوالر

WDIالعامليةالتنميةمؤشرات
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منبعدداصةالخالبياناتقواعدمناملستقاةالبياناتأحدثعلىقائمةالتقريرهذافيالواردةالتقديرات

فضل.أدناهبالتفصيلالبياناتمصادروترد.الدوليةالوكاالت
ُ
املرجحةراتللمؤشاإلجماليةالقيمت

تكون ماعندأنهمنالرغمعلىالتحيزات،وتجنبأقوى تقديراتلتوفيرالبلدانملجموعاتبالنسبة

.أوضحصورةلتقديماملرجحةغيراملتوسطاتاستخداميتمممكنة،غيراملرجحةالتقديرات

رجعيتين،منقطتيناختياريتميكفي،بمامتوفرةغيرمعينبمؤشرالخاصةالبياناتتكون فعندما

النقطتانأنالعلممع.2020و2000عاميبيناملمتدةالفترةخاللبعضهماعنبعيدامتموضعتين

فياألساس،لسنةوبالنسبة.2020سنةوآخر2000عامعادةتكون التياألساسسنةهمااملرجعيتان

ولتوليد.بعدهاوما2001منابتداءاألولىالبياناتاستخدامتم،2000بياناتفيهاتتوفرالالتيالحاالت

بياناتأحدثاستخدامتم،2020بياناتفيهاتتوفرالالتيالحاالتفي،2020املرجعيةللسنةالبيانات

.قبلهاوما2019منابتداءالسنة

قسمبكلخاصةواستثناءاتمالحظات

القوةنقاط

العمريةالفئاتحسبالسكان:الشبابالسكان

إدارةبياناتقاعدةمن19/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.(2019)السكانشعبةاملتحدة،باألممواالجتماعيةاالقتصاديةالشؤون

املؤكدةالخامالنفطاحتياطيات:الخامالنفطاحتياطيات

اإلحصائيةالنشرةمن16/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

(OPEC)للنفطاملصدرةالبلدانملنظمةالسنوية

مالحظات فنية: امللحق
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املؤكدةالطبيعيالغاز احتياطيات:الطبيعيالغاز احتياطيات

اإلحصائيةالنشرةمن16/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

(OPEC)للنفطاملصدرةالبلدانملنظمةالسنوية

الضعفنقاط

البشريةالتنميةمؤشر اتجاهات:البشريةالتنمية

التنميةبياناتمركزمن03/12/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.اإلنمائياملتحدةاألمملبرنامجالتابعالبشرية

صيغبيقتطخاللمنالبلدانملجموعاتالبشريةالتنميةملؤشراإلجماليةالقيمحسابتم:مالحظات

العمرتوسطمترجيحتم.الجزئيةللمؤشراتللمجموعاتاملرجحةاملتوسطاتعلىالبشريةالتنميةمؤشر

نواتسترجيحتمفيماالسكان،عددإجماليحسباإلجماليالقوميالدخلمنالفردونصيباملتوقع

الدراسةسنواتمتوسطترجيحوتمعاما،24و5بينالعمرمنالبالغينالسكانحسباملتوقعةالدراسة

من09/12/2021بتاريخاستمدتالسكانوبيانات.أكثرأوعاما25العمرمنالبالغةالسكانفئةحسب

كما.(2019)السكانشعبةاملتحدة،باألممواالجتماعيةاالقتصاديةالشؤونإدارةبياناتقاعدة

التنميةمؤشرقيملحساباملطبقةاملنهجيةونفساملتاحةاملنقحةالتاريخيةالبياناتأحدثاستخدمت

,UNDP)2019لعامالبشرية 2021a)يوفرلذلك.2019-2000البشرية،التنميةمؤشراتجاهاتلحساب

لعاملبشريةاالتنميةمؤشرقيمبمقارنةيسمحمماالبشريةالتنميةمؤشرلقيمزمنيةسلسلةاالتجاه

.السابقةبالسنواتالخاصةنظيراتهامع2019

اإلجماليالقيدمعدل:باملدارسالقيد

معهدبياناتقاعدةمن25/11/2021بتاريخمستمدةبياناتعلىبناءسيسركحسابات:املصدر

.(UIS)لإلحصاءاليونسكو

مالحظات فنية: امللحق
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األعضاءرغيالناميةالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

/البتدائياقبلمااإلجمالي،القيدمعدل"حيثمنالعامليواملتوسطاملتقدمة،البلدانومجموعةاملنظمة،في

قبلماالتمدرس،سنفيالسكان"استخدامخاللمن"الجنسينكالالعالي،التعليم/الثانوي /االبتدائي

قاعدةخاللمنيهاإلالوصول تمالتيترجيح،كأداة"الجنسينكالالعالي،التعليم/الثانوي /االبتدائي/االبتدائي

.(UIS)لإلحصاءاليونسكومعهدبيانات

حية،والدة1000لكلالعمر منالخامسةدون األطفالوفياتمعدل(i):واألطفالالوالدةحديثيوفيات

(ii)حيةوالدة1000لكلالوالدةحديثيوفياتمعدل

العامليةالبياناتقاعدةمن16/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.املتحدةاألممفياإلحصاءاتلشعبةالتابعةاملستدامةالتنميةبأهدافالخاصة

األعضاءرغيالناميةالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

والدة1000لكلالعمرمنالخامسةدون األطفالوفياتمعدل"حيثمناملتقدمةالبلدانومجموعةاملنظمة،في

4-0العمريةالفئةالسكان،"استخدامخاللمن"حيةوالدة1000لكلالوالدةحديثيوفياتمعدل"و"حية

باألممماعيةواالجتاالقتصاديةالشؤونإدارةبياناتقاعدةخاللمنإليهاالوصول تمالتيترجيح،كأداة"سنوات

.األصليةالبياناتقواعدمنالعامليةاإلجماليةالقيمأخذتموقد.(2019)السكانشعبةاملتحدة،

(الذهبذلكفيبما)االحتياطياتإجمالي:االحتياطياتإجمالي

مؤشراتبياناتقاعدةمن02/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنمية

والتدريبوالعمالةالتعليمدائرةخارج(24-15العمريةالفئة)الشبابنسبة:العاملةالقوى استخدامنقص

اإلحصائيةالبياناتقاعدةمن01/12/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.(ILOSTAT)الدوليةالعململنظمة

مالحظات فنية: امللحق
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غيريةالنامالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

الفئة)الشبابنسبة"حيثمنالعامليواملتوسطاملتقدمة،البلدانومجموعةاملنظمة،فياألعضاء

،السكانعددإجمالي"استخدامخاللمن("%)والتدريبوالعمالةالتعليمدائرةخارج(24-15العمرية

تمالتيترجيح،كأداة("24-20و19-15)سنواتلخمساملمتدةالعمريةالفئةحسبالجنسين،كال

عبةشاملتحدة،باألممواالجتماعيةاالقتصاديةالشؤونإدارةبياناتقاعدةخاللمنإليهاالوصول 

.(2019)السكان

العملسوق فيلإلنتاجيةالسنوي النمو معدل:العملسوق فياإلنتاجية

البياناتقاعدةمن03/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.(ILOSTAT)الدوليةالعململنظمةاإلحصائية

غيرةالناميالبلدانومجموعةاإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

لعاماألمريكيوالرللدالثابتبالسعراإلجمالياملحليالناتج)عامللكلالناتج"حيثمناملنظمةفياألعضاء

اماستخدخاللمن"املنمذجةالدوليةالعملمنظمةتقديرات--(الشرائيةالقوةتعادلحسب،2017

ترجيح،كأداة+"15اإلجمالي،املنمذجة،الدوليةالعملمنظمةتقديرات--والسنالجنسحسبالعمالة"

لقيماأخذتموقد.الدوليةالعململنظمةاإلحصائيةالبياناتقاعدةخاللمنإليهاالوصول تمالتي

العملسوق فيلإلنتاجيةالسنوي النمومعدليحسبثم.األصليةالبياناتقواعدمنالعامليةاإلجمالية

G(t+1))]:التاليةالصيغةباستخدام – G(t))/G(t)] x بسعرعامللكلالناتجهوG(t+1)أنحيث،100

2017بسعرعامللكلالناتجهوG(t)وt+1عامفيالشرائيةالقوةتعادلحسبالدوليللدوالر2017

.tعامفيالشرائيةالقوةتعادلحسبالدوليللدوالر

املحليالناتجمنمئويةكنسبةوالتطوير البحثعلىاإلنفاقإجمالي)D&R(:)i(والتطويرالبحث

:اإلجمالي

معهدبياناتقاعدةمن24/11/2021بتاريخمستمدةبياناتعلىبناءسيسركحسابات:املصدر

.(UIS)لإلحصاءاليونسكو

مالحظات فنية: امللحق
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غيريةالنامالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

كنسبةيروالتطو البحثعلىاإلنفاقإجمالي"حيثمناملتقدمةالبلدانومجموعةاملنظمة،فياألعضاء

ترجيح،كأداة"الجاريةاألسعاراإلجمالي،املحليالناتج"استخدامخاللمن"اإلجمالياملحليالناتجمنمئوية

لشعبةعةالتابالوطنيةللحساباتالرئيسيةاملجاميعبياناتقاعدةخاللمنإليهاالوصول تمالتي

.ةاألصليالبياناتقواعدمنالعامليةاإلجماليةالقيمةأخذتموقد.(UNSD)املتحدةباألمماإلحصاءات

(ii)نسمةمليون لكلالباحثينعدد:

معهدبياناتقاعدةمن22/11/2021بتاريخمستمدةبياناتعلىبناءسيسركحسابات:املصدر

.(UIS)لإلحصاءاليونسكو

غيريةالنامالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

خاللمن"نسمةمليون لكلالباحثينعدد"حيثمناملتقدمةالبلدانومجموعةاملنظمة،فياألعضاء

التنميةاتمؤشر بياناتقاعدةخاللمنإليهاالوصول تمالتيترجيح،كأداة"اإلجماليالسكان،"استخدام

.ألصليةاالبياناتقواعدمنالعامليةاإلجماليةالقيمةأخذتموقد.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العاملية

نسمة،100لكلاملحمول الهاتفخدمةاشتراكات(i):واالتصاالتاملعلوماتتكنولوجيات

(ii)نسمة100لكلالثابتالعريضالنطاقاشتراكات

االتحادبياناتقاعدةمن01/12/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.(ITU)لالتصاالتالدولي

غيريةالنامالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

الهاتفخدمةاشتراكات"حيثمنالعامليواملتوسطاملتقدمةالبلدانومجموعةاملنظمة،فياألعضاء

استخدامخاللمن"نسمة100لكلالثابتالعريضالنطاقاشتراكات"و"نسمة100لكلاملحمول 

العامليةيةالتنممؤشراتبياناتقاعدةخاللمنإليهاالوصول تمالتيترجيح،كأداة"اإلجماليالسكان،"

(WDI)الدوليللبنكالتابعة.

مالحظات فنية: امللحق
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البحري النقلالحاويات،ميناءحركة(i):الحديديةالسككوعبر البحري النقل

العامليةالبياناتقاعدةمن02/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.املتحدةاألممفياإلحصاءاتلشعبةالتابعةاملستدامةالتنميةبأهدافالخاصة

(ii)بالكيلومتر،للخطوطاإلجماليالطول الحديدية،السككخطوط(iii)الطول )الحديديةالسككخطوط

:(نسمةمليون 1لكلبالكيلومتر،للخطوطاإلجمالي

مؤشراتبياناتقاعدةمن02/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنمية

األعضاءرغيالناميةالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

اإلجماليل الطو )الحديديةالسككخطوط"حيثمنالعامليواملتوسطاملتقدمةالبلدانومجموعةاملنظمة،في

صول الو تمالتيترجيح،كأداة"اإلجماليالسكان،"استخدامخاللمن("نسمةمليون 1لكلبالكيلومتر،للخطوط

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنميةمؤشراتبياناتقاعدةخاللمنإليها

األجنبياالستثمار أرصدة(ii)الواردة،املباشر األجنبياالستثمار تدففقات(i):املباشراألجنبياالستثمار 

الواردةاملباشر 

اإلحصائيةالبياناتقاعدةمن08/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.(UNCTADSTAT)والتنميةللتجارةاملتحدةاألممملؤتمر

الفرص

(فردلكلمتري طن)الكربون أكسيدثانيانبعاثات:العامليةاملشاعاتحماية

مؤشراتبياناتقاعدةمن16/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنمية

األعضاءرغيالناميةالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

استخدامخاللمن"فردلكلالكربون أكسيدثانيانبعاثات"حيثمناملتقدمةالبلدانومجموعةاملنظمة،في

(WDI)امليةالعالتنميةمؤشراتبياناتقاعدةخاللمنإليهاالوصول تمالتيترجيح،كأداة"اإلجماليالسكان،"

.األصليةالبياناتقواعدمنالعامليةاإلجماليةالقيمأخذتموقد.الدوليللبنكالتابعة

مالحظات فنية: امللحق
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للمسلمينالعامليالسفر مؤشر درجات:اإلسالميةالسياحة

السفرملؤشر2021تقريرمن09/12/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.(2021)كاردوماسترريتنغكرسنت،(GMTI)للمسلمينالعاملي

األعضاءرغيالناميةالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

من"لمسلمينلالعامليالسفرمؤشردرجات"حيثمنالعامليواملتوسطاملتقدمة،البلدانومجموعةاملنظمة،في

.البياناتحولهاتتوفرالتيللبلداناملرجحغيراملتوسطاستخدامخالل

املتلقاةالشخصيةالتحويالت:الشخصيةالتحويالت

مؤشراتبياناتقاعدةمن24/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنمية

األعضاءرغيالناميةالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

من"فردلكلقاةاملتلالشخصيةالتحويالت"حيثمنالعامليواملتوسطاملتقدمة،البلدانومجموعةاملنظمة،في

التنميةتمؤشرابياناتقاعدةخاللمنإليهاالوصول تمالتيترجيح،كأداة"اإلجماليالسكان،"استخدامخالل

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العاملية

األولىالعشر البلدان(ii)وأمريكيدوالر تريليون العاملية،اإلسالميةاملاليةاألصول قيمة(i):اإلسالميةاملالية

2019أمريكي،دوالر مليار اإلسالمية،املاليةاألصول قيمةحيثمناإلسالميالتعاون منظمةفي

.اقواآلفالتحديات:اإلسالميالتعاون منظمةفياألعضاءالدول فيالحاللصناعة.(2021).سيسرك:املصدر

ياإلسالمالتعاون منظمةفيالبينيةالتجارة:اإلسالميالتعاون منظمةدول فيالبينيةالتجارة

التجاريةاإلحصاءاتدائرةمن24/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

(DOTS)الدوليالنقدلصندوق التابعة.

بالصادراتالخاصاملنتجاتتركيز مؤشر :الصادراتتنويع

تنميةوالللتجارةاملتحدةاألممملؤتمراإلحصائيةالبياناتقاعدةمن08/11/2021بتاريخمستقاةبيانات:املصدر

(UNCTADSTAT).

مالحظات فنية: امللحق
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(فردلكلواط)املتجددةالطاقةمصادر منالكهرباءتوليدعلىالقدرة:املتجددةالطاقة

العامليةالبياناتقاعدةمن09/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.املتحدةاألممفياإلحصاءاتلشعبةالتابعةاملستدامةالتنميةبأهدافالخاصة

األعضاءرغيالناميةالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

استخدامخاللمن("فردلكلواط)املتجددةالطاقةمصادرمنالكهرباءتوليدعلىالقدرة"حيثمناملنظمةفي

(WDI)امليةالعالتنميةمؤشراتبياناتقاعدةخاللمنإليهاالوصول تمالتيترجيح،كأداة"اإلجماليالسكان،"

.األصليةالبياناتقواعدمنالعامليةاإلجماليةالقيمأخذتموقد.الدوليللبنكالتابعة

املاديغير التراث:املاديغير التراث

األمممنظمةقائمةمن26/11/2021بتاريخاملستقاةالبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.املاديغيرالثقافيللتراث(UNESCO)والثقافةوالعلومللتربيةاملتحدة

املخاطر

الخارجيالدْينأرصدة:الديون تراكم

مؤشراتبياناتقاعدةمن09/11/2021بتاريخاملستقاةالبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنمية

الصراعاتعدد(i):البشريةاألنشطةعنمنهاوالناتجةالطبيعيةالكوارث

بشأنأوبساالبياناتبرنامجمن10/12/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.21.1النسخة،(PRIO)أوسلوفيالسالمبحوثمعهدبياناتمجموعة،(UCDP)الصراعات

(i)الطبيعيةالكوارثعدد:

الناجمةاألوبئةأبحاثمركزمن13/10/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.(EM-DAT)للكوارثالدوليةالبياناتقاعدة،(CRED)الكوارثعن

مالحظات فنية: امللحق
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األعضاءرغيالناميةالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

مباشركلبشاملتضرريناألشخاصعدد"حيثمنالعامليواملتوسطاملتقدمة،البلدانومجموعةاملنظمة،في

يح،ترجكأداة"الجنسينكالالسكان،عددإجمالي"استخدامخاللمن"نسمةألفمائةلكلالكوارثجراءمن

شعبةاملتحدة،باألممواالجتماعيةاالقتصاديةالشؤونإدارةبياناتقاعدةخاللمنإليهاالوصول تمالتي

.(2019)السكان

داخلياالنازحون األشخاص(ii)األصل،البلدحسبالالجئون (i):والنازحون الالجئون 

مؤشراتبياناتقاعدةمن08/12/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنمية

املائياإلجهادمستوى :املائياإلجهاد

اإلحصائيةالبياناتقاعدةمن02/12/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

(AQUASTAT)والزراعةلألغذيةاملتحدةاألممملنظمة.

األعضاءرغيالناميةالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

إجمالي"داماستخخاللمن"املائياإلجهاد"حيثمنالعامليواملتوسطاملتقدمة،البلدانومجموعةاملنظمة،في

إجمالي*]100=املائياإلجهاد."البيئيالتدفقمتطلبات"و"العذبةاملياهسحبإجمالي"و"املتجددةاملياهمصادر

خاللمنإليهاالوصول وتم،[(البيئيالتدفقمتطلبات]-[املتجددةاملياهمصادرإجمالي)]/[العذبةاملياهسحب

.والزراعةلألغذيةاملتحدةاألممملنظمة(AQUASTAT)اإلحصائيةالبياناتقاعدة

الغاباتمساحة:الغاباتاجتثاث

مؤشراتبياناتقاعدةمن01/12/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنمية

مالحظات فنية: امللحق
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افقللشربالصالحةاملياهموارد ىإلالوصول مناملحرومينللسكاناملئويةالنسبة(i):الصحيالصرفومر

افقإلىالوصول مناملحرومينللسكاناملئويةالنسبة(ii)املحسنة،الشربمياهموارد حيالصالصرفمر

املحسنة

مؤشراتبياناتقاعدةمن17/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنمية

األعضاءرغيالناميةالبلدانومجموعةاإلسالمي،التعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطاتتقديرتم:مالحظات

منحروميناملللسكاناملئويةالنسبة"حيثمنالعامليواملتوسطاملتقدمة،البلدانومجموعةاملنظمة،في

الصرفقمرافإلىالوصول مناملحرومينللسكاناملئويةالنسبة"و"املحسنةالشربمياهمواردإلىالوصول 

قاعدةلخالمنإليهاالوصول تمالتيترجيح،كأداة"اإلجماليالسكان،"استخدامخاللمن"املحسنةالصحي

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنميةمؤشراتبيانات

التغذيةنقصانتشار :الغذائياألمنانعدام

مؤشراتبياناتقاعدةمن17/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنمية

فيعضاءاأل غيرالناميةالبلدانومجموعةاإلسالميالتعاون منظمةبلدانمجموعةمتوسطيتقديرتم:مالحظة

الوصول متالتيترجيح،كأداة"اإلجماليالسكان،"استخدامخاللمن"التغذيةنقصانتشار"حيثمناملنظمة

ةاإلجماليالقيمةأخذتموقد.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنميةمؤشراتبياناتقاعدةخاللمنإليها

.األصليةالبياناتقواعدمنالعاملية

الحضريةاملناطقسكانعددنمو :املستدامغير الحضري التوسع

مؤشراتبياناتقاعدةمن10/11/2021بتاريخمستقاةبياناتعلىبناءسيسركموظفيحسابات:املصدر

.الدوليللبنكالتابعة(WDI)العامليةالتنمية

:التاليةالصيغةباستخدامالحضريةاملناطقلسكانالسنوي النمومعدليحسب:مالحظة

[(G(t+1) – G(t))/G(t)] x Gوt+1العامفيالحضريةاملناطقسكانعددهوG(t+1)أنحيث،100 )t(عددهو

.tالعامفيالحضريةاملناطقسكان

مالحظات فنية: امللحق
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