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 ندوة عبر األنترنت حول 

" على التكامل اإلقليمي للتجارة واالستثمارات البينية لمنظمة  19تأثير جائحة "كوفيد 
  التعاون اإلسالمي

 ********  
  السياق: 

كوفيد   جائحة  الدول   19أثرت  ميزانيات  تقليص  إلى  أدى  مما  العالمية،  القيمة  على جميع سالسل  سلبا 
تنظيم   وإرجاء  بالمفاوضات  المبرمجة،  المتعلقة  األطراف  والمتعددة  واإلقليمية  الثنائية  االجتماعات 

  التجارية واالستثمارية الحكومية الدولية والخاصة.

الشيء الذي حتم على الدول أن تعيد التفكير في نظامها الخاص بإدارة اتفاقيات التعاون واالستراتيجيات  
ألجانب. ولهذه الغاية، اختارت العديد من الدول التمكن الوطنية لإلنتاج والصادرات وجذب المستثمرين ا

من سالسل القيمة اإلنتاجية واالستهالكية الوطنية، بل واإلقليمية أيضا، لمواجهة األزمة الحالية وتطوير 
  قدرتها على التكيف لمواجهة األزمات المحتملة في المستقبل.

االق  للمجموعات  العامة  يتعين على األمانات  بالتعاون وبالتالي،  التعاون اإلسالمي،  لدول منظمة  تصادية 
أجل  من  االقتصادي  االنتعاش  استراتيجيات  وضع  في  الشروع  وشركائها،  ومؤسساتها  حكوماتها  مع 

  االستثمار في خطط اإلنتاج اإلقليمية من أجل تلبية الطلبات المحلية وفقا لموارد كل دولة.

قتصادية لألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، نظم  وتحت إشراف إدارة الشؤون االوفي هذا الصدد،  
) التجارة  لتنمية  اإلسالمي  مع    )ICDTالمركز  للبنك  بالتعاون  والتعاون  القُطرية  االستراتيجية  إدارة 

) أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  والمجموعة  للتنمية،  العربية،  ECOWASاإلسالمي  الدول  وجامعة   ،(
)، ندوة عبر اإلنترنت حول تأثير UNESCWAقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (ولجنة األمم المتحدة اال

" على التكامل اإلقليمي للتجارة واالستثمارات البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي، وذلك  19جائحة "كوفيد  
(   2020يوليو    23يوم   منصة  اإلنجليزية Zoomعبر  باللغات  الندوة  هذه  أشغال  تجري  سوف   .(

  والعربية.والفرنسية 
  .لألونكتادإطار في اأدار هذه الندوة السيد خير الدين رامول، 

 أهداف الندوة  
اإلقليمي    تهدف التكامل  مجال  في  اإلقليمية  االقتصادية  المجموعات  خبرات  تبادل  إلى  الندوة  هذه 

كوفيد   جائحة  تأثير  من  للتخفيف  تطويرها  تم  التي  الوطنية،   19واالستراتيجيات  االقتصادات    على 
  والسيما سالسل القيمة اإلقليمية بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين واإلقليميين.

اإلقليمية    شكلتكما   االستثمارات  وتدفق  التجارية  المبادالت  تطور  تعيق  التي  العراقيل  لمناقشة  فرصة 
نظمة  واقتراح أنشطة ملموسة من هذه المؤسسات بالتعاون مع القطاع الخاص في الدول األعضاء في م

  التعاون اإلسالمي.

االستثمار   وتدفقات  اإلقليمية  التجارة  تطور  تعوق  التي  العقبات  النقاش  في  المشاركون   اواقترحو ناقش 
منظمة   في  األعضاء  للدول  الخاص  القطاع  مع  بالتعاون  المؤسسات  هذه  عن  منبثقة  ملموسة  أنشطة 

  التعاون اإلسالمي.
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 المشاركون  
اإلن عبر  الندوة  هذه  في  أكثر  شارك  والتجارة    80من  ترنيت  والمالية  الخارجية  وزارات  من  شخصا 

للتجارة   الترويج  ومراكز  والسفارات  والتأمين  البنوك  مثل  المالية  والمؤسسات  والسياحة  والصناعة 
اإلسالمي  التعاون  منظمة  مؤسسات  وممثلي  واالستشاريين  األكاديميين  إلى  باإلضافة  واالستثمار، 

  ثلي القطاع الخاص. والمنظمات اإلقليمية والدولية ومم
  

  أشغال الندوة  
التجارة لتنمية  اإلسالمي  للمركز  العمة  المديرة  البوعبدالوي،  لطيفة  السيدة  من  الترحيب  كلمة  قام  ،  بعد 

سنييومو  معالي أحمد  العام  -  السفير  اإلسالمي،    المساعد  األمين  التعاون  لمنظمة  االقتصادية  للشؤون 
سعادة السفير  ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  ببرامج  لئيس، لنائب الر  -سعادة الدكتور منصور مختارو

وسعادة   العربية،  الدول  بجامعة  االقتصادية  للشؤون  العام  األمين  نائب  علي،  حسين  كمال  الدكتور 
السيد تي كونزي، المفوض المسؤول سعادة  ، وENESCWAلـ  األمينة التنفيذية    -  الدكتورة روال دشتي
، )ECOWASالمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (بحرية الحركة  وجارة  والت  عن إدارة الجمارك

عن على    عروضا  اإلقليمي  التكامل  في  االستراتيجية  أدوارها  على  الضوء  وسلطت  مؤسساتها 
الوطنية   وباء  االقتصادات  تأثير  من  للتخفيف  الموضوعة  سالسل على    COVID 19واالستراتيجيات 

  . لمجدولةاإلقليمية واألنشطة ا  ةالقيم
باإلضافة إلى ذلك، شدد المشاركون على الحاجة إلى تنسيق إقليمي أكثر استدامة، وتكامل سالسل القيمة  
 اإلقليمية، فضال عن تبادل الممارسات الجيدة التي تعتبر ضرورية بشكل خاص في هذه الفترة من الركود 

أهمية االستثمار في  الوباء. كما أكدوا على  آثار  لتجنب   االقتصادي بسبب  الزراعي والصحي  القطاعية 
  حاالت النقص.

المركز اإلسالمي لتنمية وهنئوا  بتنظيم هذه الندوة عبر اإلنترنيت    تهمدا سععن  المشاركون    عبروأخيرا،  
جميع المتدخلين على نجاح  والعامة لمنظمة التعاون اإلسالمي    لألمانةإدارة الشؤون االقتصادية  التجارة و

  هذه الندوة. 


