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ن للجنة ووالثالثرابعة تقرير حول أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة مقدم إلى إجتماع الدورة ال

 الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(،

 ركية(الجمهورية الت -سطنبول م )أ8201نوفمبر  26-29

 

 :مقدمة

التعاون بواسطة برامجها وأنشطتها المختلفة إلى تحقيق المزيد من اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  سعى الغرفةت

الغرفة على تنويع أنشطتها حسب تحرص ولتحقيق هذه الغاية بل االقتصادي بين الدول األعضاء من خالل القطاع الخاص، 

 متطلبات القطاع الخاص وبما يواكب التحديات االقتصادية المتسارعة. 

مشتركة المنشودة لصالح القطاع الخاص، كي يتسنى له توفر األرضية الالتي تقوم بتنظيمها الغرفة اإلسالمية األنشطة إن 

برامج تدريبية وورش ل هاالتفاعل، وعقد جلسات مشتركة بغية توسيع العالقات التجارية واإلستثمارية. باإلضافة إلى عقد

 أعمالها التجارية.ُمجمل عمل وُملتقيات وُمنتديات تتعامل مع موضوعات تُمكن القطاعات الخاصة من تحسين 

وذلك ، دولة( سبع وخمسون) تتفاوت مستويات القطاع الخاص بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميوحيث 

رص الغرفة اإلسالمية على تصميم برامج تدريبية حوالكفاءة التجارية. لهذا ت ،على حسب القدرات االقتصادية، والمعرفة

ني أفضل الممارسات، ورفع قدراتهم تبمن خالل حثهم على وتُلبي إحتياجاتهم  ،خاصة تساعدهم على تطوير أعمالهم

 قيمة لمنتجاتهم وخدماتهم. فضالً عن التيسير لهم إلضافة التنافسية على الصعيد العالمي، 

برامج ومنتديات التبادل التجاري، وبناء القدرات، الحالل، وركيز واإلهتمام حتى تاريخه، هي تالتي تعنى بال المجاالت

شحذ وتطوير المهارات التسويقية واإلدارية، باإلضافة إلى السياحة، نشيط تمكافحة الفقر، وتدريبية للقيادات المتميزة، 

اإلستفادة من خدمات فضالً عن متوسطة الحجم، تنمية الجندرة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والوالقيمة الُمضافة، و

ط النساء اخاصة في أوسمن خالل تكنولوجيا المعلومات تنمية ريادة األعمال وتطوير االقتصاد األخضر، التمويل األصغر، 

 والشباب. 

اإلسالمي وإستراتيجية تعاون منظمة الاإلسالمية بوجه عام كافة األهداف الُكلية لبرنامج عمل الغرفة تتضمن خطة عمل 

دأبت  لقيام بأنشطة مشتركة،بشأن ااإلسالمي تعاون األمم المتحدة ومنظمة المنظمة التعاون بين ، وفي إطار الكومسيك

األمم المتحدة ذات األهداف المماثلة، في هذا السياق منظمة مع بعض هيئات بشكل وثيق على التعاون اإلسالمية الغرفة 

صندوق بيريز جوريريو (، وUNOSSCمتحدة لتعاون الجنوب الجنوب )تم إتخاذ العديد من المبادرات مع مكتب األمم ال

تعاون تُعزز الأنها إذ نتائج ملموسة، وتُحقق حققت وقد فعاليات بناءة ( ويمكن القول إجماال بأن هذه الPGTFالوقفي )

)حسب إصطالح ثلثي مُ تعاون تُسهم في إرساء دعائم فيما بين القطاعات الخاصة لدول الجنوب الجنوب، وفي الوقت نفسه 

 . تحت قيادة دول جنوبية( يجمع بين دول الجنوب الجنوب مع دول الشمالاألمم المتحدة أي 

مساعيها الرامية إلى توسعة مدى أنشطتها، تحرص الغرفة أيضاً على اإلهتمام بتحقيق األهداف التنموية المستدامة ضمن 

(SDGs كموجهات عامة لبرامجها وأنشطتها، خاصة ،)تعزيز و  تمكين النساء والفتيات، وأهداف توفير األمن الغذائي

 النمو االقتصادي المستدام. 

وتقوم الغرفة اإلسالمية في تنفيذها ألنشطتها بتعاون وثيق مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمؤسسات 

مع الهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعلق باألهداف المشتركة، وذلك ضمن اآلليات التي كذلك التابعة والمتخصصة، و

م 2018لعام  ط العريضة والمالمح الرئيسية ألنشطة الغرفة اإلسالميةوفيما يلي بعض الخط، وتهدف إلى تحسين أنشطتها

 :م 2025والتي تندرج في إطار تنفيد أهداف برنامج عمل المنظمة للفترة حتى 
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 :تنمية دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي

أخذت الغرفة اإلسالمية على عاتقها تنظيم ملتقيات القطاع الخاص ومنتديات سيدات األعمال التي تهدف في مجملها إلى 

في قطاعات األعمال  ممع نظرائه موعالقاته متهيئة أرضية مشتركة مالئمة لمجتمع األعمال للتفاعل وتوسعة روابطه

 ورش عمل لتطوير المهارات القيادية. وتجاري حسب القطاعات، بالدول األعضاء. كما شرعت في تنظيم منتديات تبادل 

 

لقد حققت هذه الفعاليات نتائج إيجابية، وأسفرت عن إبرام صفقات هامة، وتبادل للخبرات، والتعرف على أفضل 

تسعة الممارسات، فضالً عن تطوير المهارات. ولقد تمكنت الغرفة حتى تاريخه من عقد ستة عشر ملتقى للقطاع الخاص، و

 .  في الدول اإلسالمية منتديات لسيدات األعمال

النظامية لتوفير الفرص للمشاركين  هامنصة اجتماعاتالغرفة اإلسالمية القطاع الخاص، تستخدم بخصوص ملتقيات 

اإلسالمية االجتماع السابع والعشرون الغرفة  توفي هذا السياق، عقد، الستكشاف فرص جديدة للتجارة واالستثمار

لصالح القطاع جانبية فعاليات كما نظمت ، م2018أكتوبر  23و  22ي ي يومإندونيسيا فبفي جاكرتا  تهالمجلس إدار

  .نموذج جديد"أحول موضوع "اإلدماج في االقتصاد الشرعي: الخاص 

، "دول منظمة التعاون اإلسالمياقتصاد الحالل في تطوير أربعة محاور وهي: " تجلسات تناولالفعاليات أربع إشتملت 

"التمكين االقتصادي و"، تطوير البنية التحتية في إندونيسيا - اإلسالميالتعاون "فرص االستثمار في دول منظمة و

في جلسات أهداف هذه ال تتمثلواإلسالمي". تعاون مفهوم ديناميكي لمنظمة ال -و"االقتصاد الرقمي ، لسيدات األعمال"

 دول منظمة التعاون اإلسالمي.ي مجاالت محددة ، في تسليط الضوء على الفرص المتاحة ف

ممثلو القطاع الخاص إهتماماً بالفرص اإلستثمارية والتجارية المتاحة في إندونيسيا ، ( B2Bلجلسات الثنائية )خالل ا

فاهم مشتركة مذكرات تبعد المداوالت تم توقيع واإلسالمي. التعاون منظمة ة من دول لمشاركادول األخرى المن وغيرها 

مجلس األعمال السعودي اإلندونيسي بين ، وأخرى للتجارة والصناعة بين اتحاد الغرف التركية والغرفة اإلندونيسية

بُغية تنمية التجارة واإلستثمار والتعاون االقتصادي فيما بين أعضائهما وذلك ، والغرفة اإلندونيسية للتجارة والصناعة

  .سبين والقطاع الخاص على وجه العمومالمنت

  :تنمية وتطوير الحالل

تحظى قضية الحالل بإهتمام كبير لدى جموع المسلمين، وال يقتصر مفهوم الحالل على منتجات األغذية واألطعمة الحالل، 

مية برنامجها حول  الغرفة اإلسال بل يتناول في جوهره مدى واسع من أوجه الحياة المختلفة. ولتحقيق هذا الهدف أطلقت

الحالل. ولهذا تعمل الغرفة مع كافة الجهات المعنية، من أجل العمل في إنسجام وإخالص في المجاالت ذات الصلة. كما 

   سوف تقوم الغرفة اإلسالمية بتنظيم ندوات، ومؤتمرات حول الحالل.

 -:  لغرفة اإلسالميةمستقبلية لالفعاليات ال

 أفضل الممارسات لصالح القطاع الخاص:الخبرات حول تبادل 

 ( بنك األسرة: 1

من حيث شحذ المهارات يجابي ها اإلريأثتتمكين المرأة  صالحكان لنتائج األنشطة التي قامت بها الغرفة اإلسالمية ل

 التسويق.أساليب العالمات التجارية وتطوير ، وتعزيز األعمال التجاريةتنفيذية لطة وضع خُ ات، وكيفية قدرالو

هن اتدور هام في النمو االقتصادي ألسرهن ومجتمعومع ذلك ، هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتمكين النساء من لعب 

يفتقرن إلى التدريب الرسمي ، والذي يمكن أن يزيد  ننهالقدرة والفطنة التجارية ، لك نل. وقد لوحظ أن لديهوأمتهن ككُ 

 .نمن تطوير قدراته
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لتمكين االقتصادي للمرأة. لصالح اتنفيذ أنشطة فقد أخذت على عاتقها لقطاع الخاص تُمثل االغرفة اإلسالمية وبإعتبار أن 

توفر ووالبرامج التدريبية والمعارض.  ،وورش العمل ،سيدات األعماللتنظيم منتديات قامت بهذه الغاية، بلوغ لو

المنتديات لسيدات األعمال منصة مشتركة لمناقشة مجاالت التعاون وفرص العمل، باإلضافة إلى تطوير ثقافة ريادة 

 األعمال ، خاصة بين النساء والشباب.

ألسرة في السودان لإنشاء بنك ، ساهمت الغرفة في الجهود التي أدت إلى ومن النتائج اإليجابية لمنتديات سيدات األعمال

تقدم خدمات مالية ُميسرة لتمويل الصغير لوفر البنك المذكور محفظة ويمليون دوالر أمريكي.  35قدره وبرأس مال 

لشباب. وقد توّسع البنك في جة ، والنساء وا لشركات الناشئة، واألسر المنتصالح الالشريعة توافق أحكام بشروط 

 المجتمع.ائح الضعيفة في الشرويلية تستهدف متفرعاً ، حيث يقدم خدمات ( 41ل )من خالالسودان مختلف أرجاء 

لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بتمكين المرأة اإلسالمي "ورشة عمل التعاون نظمت األمانة العامة لمنظمة 

، بهدف دراسة الطرق  م2017يسمبر د 18-17اإلسالمي" في جدة في الفترة التعاون في الدول األعضاء في منظمة 

عضاء في منظمة والوسائل األساسية لتنمية قدرات المؤسسات الوطنية العاملة في مجال تمكين المرأة في الدول األ

 اإلسالمي.التعاون 

في السودان. في هذا السياق ، سرة خالل ورشة العمل المذكورة ، قصة نجاح بنك األالغرفة اإلسالمية قدم ممثل وقد 

ي الذي يخدم النساء واألسرة المنتجة في إنشاء بنك األسرة السودانموضوع تقريرها تناولت الغرفة اإلسالمية في 

ومع ذلك ، ولكي وإقترحت تبني مبادرات مماثلة في الدول األخرى األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، . السودان 

 .الراغبلبلد المعني المناسب في ااإلطار التنظيمي من الضروري تهيئة ، تتحقق هذه الغاية

اإلسالمي النظر في إمكانية تضمين المقترح / التوصية  التعاوناألمانة العامة لمنظمة  ناشدت الغرفة اإلسالميةلذلك ، 

 .الضروري بما يُحقق هذا الهدفتشريعي الدعم اللتوفير ، على المستوى الحكومي المناسب

ورشة العمل التحضيرية للدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنمية الدول األعضاء في  ترحبفي حين 

أوصت ورشة في بوركينا فاسو، بمبادرات بنك األسرة،  م2018يونيو  29-28اإلسالمي، التي عقدت في تعاون منظمة ال

تمكين تحقيق الفي وفعال تأثير أكبر المذكور الوثيقة حتى يكون للبنك  يسيربتالغرفة اإلسالمية بأن تقوم العمل المذكورة 

 .لمرأةلجتماعي االقتصادي واال

سرة السوداني، بهدف بنك األتجربة حول يمية هامفالورقة تُعيد تقديم السوف بإجراء الالزم واإلسالمية الغرفة قامت 

ع للمرأة المؤتمر الوزاري السابوبما أن . اإلسالمي التعاونمنظمة في إتخاذ مبادرات مماثلة في دول أخرى أعضاء 

 التعاونمنظمة  الغرفة اإلسالميةدعت قد ف، في بوركينا فاسو م2018ديسمبر  1نوفمبر إلى  31في الفترة من سوف يُعقد 

 .المذكور لمؤتمر الوزاريى الإمقترح/توصية حول هذا الخصوص تقديم ب لتفضلااإلسالمي 

، وفي ضوء النهج المفيد والعملي الذي اتبعه بنك األسرة في مجال التمويل األصغر ، نشر مكتب األمم  وعالوة على ذلك

( قصة نجاح بنك األسرة في منشوره " التعاون بين الجنوب UNOSSCالمتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب )

في نيويورك بمناسبة يوم األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان نشره  ، الذي"والتعاون الثالثي من أجل التنمية المستدامة

 .م2018سبتمبر  12في الذي ُعقد الجنوب 

 -: جولة دراسية( 2

ترمي جهود ببذل أيضا الغرفة اإلسالمية اإلسالمي، تضطلع  تعاونمع األخذ في االعتبار الخبرات المتاحة في دول منظمة ال

م أفضل الممارسات. في تعلُ ببعضها البعض، ميزات الستفادة من ى العالدول األعضاء في  ةالخاص اتإلى تمكين القطاع

المرافق الغرفة اإلسالمية إهتماماً كبيراً التقدم الملحوظ لدى قونيا بتشييد أحدث الدول األعضاء في أبدت هذا السياق، 

 لذلك تسعى. الصناعيوالتجاري النمو لصالح تحقيق المناطق الصناعية طوير تولتبادل السلع ساليب األتبني أفضل و

لالستفادة ، لتبادل السلع اقونيبورصة و( TOBBالغرف التركية )اتحاد مبادرات بالتعاون مع الغرفة اإلسالمية إلى تنفيذ 
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الغرفة اإلسالمية لذلك ، تبذل اإلسالمي. التعاون منظمة دول بعض إلى ثمرة هذه المبادرات المُ وتقديم من هذه الخبرات 

ة قونيا لغرض الحصول السودان ومصر وباكستان وأوغندا لزيارلصالح ممثلين عن كل من ة يدراسدولة جهوًدا لتنظيم 

تيبات ، والترعلى معلومات ومعرفة تقنية بشكل مباشرة واإلستفادة من هذه اآللية وإنشاء بورصات مماثلة في تلك البلدان

 .جارية حول هذا الخصوص

 -(: GSSD Expo) التنمية لدول الجنوب معرضفي  اإلسالميةمشاركة الغرفة 

بتعاون وثيق مع مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الغرفة اإلسالمية مع األخذ بعين االعتبار ، تعمل 

(UNOSSC) ، الغرفة من أجل بناء القدرات وتوسيع نطاق اقتصادات الدول النامية في الجنوب. في هذا السياق ، شاركت

( في السنوات السابقة ، والذي يعرض GSSD Expoبفعالية في المعرض العالمي للتنمية بين بلدان الجنوب )اإلسالمية 

 هذه المبادرات.

م 2018نوفمبر   30إلى  28في الفترة من  م 2018لعام ( GSSD)سيعقد المعرض العالمي للتنمية بين بلدان الجنوب 

لدول النامية األعضاء في منظمة صالح ال اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعةالغرفة مشاريع ، لمساندة في نيويورك

والغرفة اإلسالمية ( UNOSSCالمتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب )مكتب األمم يتمتع كل من واإلسالمي، التعاون 

مكتب األمم المتحدة للتعاون وطيدة وُمثمرة، نتيجة لهذه العالقة يقوم قديمة وعالقة عمل بللتجارة والصناعة والزراعة 

ة الحالجنوب في  - الجنوب سلسلة منشورات "الطبعة األولى من طباعة ونشر ب( UNOSSCفيما بين بلدان الجنوب )

 ةفي إطار دائرُمتخصصة  ةوهي مطبوع " South-South in Actionدؤوب " أو ما أسمته باإلنجليزية " عمل

تستعرض وتروج وتضيء نماذج وحلول ناجحة أدت إذ ، وتركز هذه النسخة على القطاع الخاص منشورات األمم المتحدة

توسيع نطاق مؤسسات القطاع الخاص  وموضوع العدد المذكور من المطبوعة هو "، إلى ُمعالجة وتذليل تحديات ماثلة

معرض العالمي دورة القادمة للخالل الونشرها يتم إطالقها وف وس ." اإلسالميتعاون في الدول األعضاء في منظمة ال

 م. 2018في نوفمبر  (GSSD)للتنمية بين بلدان الجنوب 

   :التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي بناء على توصية لجنة الكومسيكركز مإنشاء 

اإلسالمية القمة مؤتمر خالل ، ةتركيالجمهورية الرئيس ، رجب طيب أردوغانمن فخامة الرئيس مقدم المقترح بناء على ال

. تم اإلسالميالتعاون لمنظمة التجاري لتحكيم لإنشاء مركز بشأن ، م2016الثالثة عشرة التي عقدت في اسطنبول عام 

التجارية غرف الواتحاد للتجارة والصناعة والزراعة بتعاون مشترك بين الغرفة اإلسالمية الغرض هذا لعدة خطوات إتخاذ 

ألعضاء الغرفة اإلسالمية خالل توضيحياً عرضا اتحاد الغرف التركية  السياق، قدمالتركية. في هذا وبورصات السلع 

الدورة الوزارية إجتماع خالل ومزيد من الدراسة. التم المطالبة بإجراء ، هااجتماع مجلس إدارة الغرفة اإلسالمية. بعد

سلسلة من الغرفة اإلسالمية واتحاد الغرف التركية الترحيب بإقتراح أن تعقد كومسيك، تم جنة الوالثالثين لل ةالثالث

، إنشاء المركزغرض ل ةالفني تعدادستاإلإستكمال تفاصيل التحضيرات وغرض لم 2018ي عام ق العمل فياجتماعات فر

للجنة المتابعة الدورة الرابعة والثالثين إلجتماع تقديم تقرير الغرف التركية واتحاد اإلسالمية الغرفة طلب من وتم ال

 . للكومسيكللجنة الرابعة والثالثين الوزارية الدورة للكومسيك، وإجتماع 

، ُعقد فريق العمل المعني كومسيكجنة الوالثالثين لل ةالثالثصادر عن الدورة ال( 75ما ورد في القرار رقم )تمشيا مع 

 ، ُعقد أولهمافي تركياين اجتماع، في اسطنبولالتابع للغرفة اإلسالمية بإنشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي 

. وحضر االجتماع خبراء رفيعو المستوى من م وكالهما في إسطنبول2018يوليو  9والثاني في  م2018أبريل  13في 

المنظمات الدولية التي تتعامل مع التحكيم الدولي. باإلضافة إلى ذلك، ساهم ممثلو بعض غرف الدول األعضاء في منظمة 

ق العمل على أهمية هذا المركز الذي يخدم مجتمع يفرأكد التعاون اإلسالمي أيًضا في المناقشات. وبعد المداوالت المتعمقة، 

تُمثل موقعاً ، . وأن مدينة إسطنبول بمكانتها ومحيطها الثقافي واالقتصادي والسياسي المتميزمنظمةالاألعمال في بلدان 

العمل النظام ق يكما استعرض فر .مناسباً إلستضافة المركز. وسوف يستمر كل من اتحاد الغرف التركية والغرفة اإلسالمية
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لتقديم وتقديمه إلى الغرفة اإلسالمية، للتعليق والموافقة، بغية بصدد صياغة المشروع،  واألساسي المقترح للمركز وه

 كومسيك.جنة الإلى الدورة الرابعة والثالثين للالحقاً تقرير 

 :  اإلنترنتفة اإلسالمية على شبكة موقع الغر

، العنكبوتيةشبكة التطوير موقعها إلكتروني على واإلنترنت من خالل تسخير تقنية المعلومات تسعى الغرفة اإلسالمية إلى 

 عمالئه مع اكبر بشكل موقع تفاعلياً ال بهدف توفير أفضل الخدمات لمستخدميه من األعضاء ومجتمعات األعمال. وأن يكون

 الغرفة والمستويات المتباينة لعمالء المختلفة الفئات والعالميين والخروج عن مفهوم التصميم التقليدي ومراعاة المحليين

االستخدام. ويعتبر موقع الغرفة مصدر لمعلومات شاملة ُمحدثة  وسهلة تفاعلية بطريقة لهم تقدمها التي الخدمات بحسب

حسين التجارة البينية اإلسالمية من خالل تستعرض الشئون االقتصادية للعالم اإلسالمي وتهدف إلى لعب دور رئيسي في ت

المعلومات والخدمات التي تقدمها، ويوفر الموقع معلومات وبيانات أساسية حول المجاالت اإلستثمارية للدول األعضاء، 

 وذلك من شأنه أن يُمكن الراغبين في اإلستثمار من إتخاذ القرارات السليمة حول خياراتهم اإلستثمارية. ومن أهداف

 ما يلي:  الموقع

o مرجعا أساسيا للمعلومات االقتصادية الرئيسية ذات الصلة بالدول األعضاء.  يكون أن 

o  .أن يكون مصدر موثوق للبيانات والتقارير التفصيلية ذات الصلة التي تغطي الدول األعضاء 

o مبادرات وأفكار جديدة.  أن يكون منبراً إلطالق 

o للتواصل فيما بين األعضاء وتعزيز عالقاتهم االقتصادية بما يخدم مصالحهم المشتركة.  أن يكون وسيلة 

o  .أن يكون وسيلة للتعريف بنشاط الغرف لألعضاء ودولها ومشروعاتها 

 التعاون مع المنظمات الدولية: 

 تواصل الغرفة اإلسالمية مساعيها إلستكشاف مجاالت جديدة للتعاون مع المنظمات الدولية مثل: 

 ( صندوق بيريز جويريرو التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةPGTF) 

 ( مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوبUNOSSC ) 

في المساهمة في تنظيم ورش عمل  جة لهذا التعاون قامت المنظمات الدولية المذكورة أعاله بتقديم تعاون فني تمثلنتي

 وبرامج تدريبية، من خالل رعاية مشاركة المتدربين والخبراء.

في العالم اإلسالمي تُحرص على المساهمة في برامج الخاص مثل القطاع لقد شاركت الغرفة اإلسالمية بإعتبارها كيان يُ 

تحقيق أهداف فيما بين دول الجنوب الجنوب، وحلول لصالح فتح آفاق أرحب لتعاون وكاالت هيئة األمم المتحدة بغية إيجاد 

 التنمية المستدامة في مجاالت التجارة والصناعة والزراعة وتبادل السلع.

إن تعاون الغرفة اإلسالمية مع مكتب األمم المتحدة لتعاون الجنوب الجنوب في مجاالت اإلهتمام المشترك، مع التركيز 

، وتوفير والشباب أوساط النساءعلى مجاالت القطاع الخاص، وفي برامج تعنى ببناء القدرات، وتنمية ريادة األعمال في 

 .فرص العمل، وتطوير إقتصادات خالقة، وسياحة تجارية، وإنشاء شبكات معلوماتية حول الفرص التجارية وما إلى ذلك

مع األخذ بعين اإلعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضطلع بدور رئيسي في اقتصادات الدول األعضاء فيمنظمة 

لخصوص، قامت الغرفة حول هذا االتعاون اإلسالمي، عكفت الغرفة على تنفيذ العديد من المبادرات في هذا المجال. 

اإلسالمية بتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع المؤسسة البحرينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهدف من المذكرة 
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هو أن تخدم كإطار قانوني للتعاون الفني بغية تعزيز كافة الجهود المشتركة الممكنة الرامية إلى تطوير وتنمية المؤسسات 

  الدول األعضاء بوجه عام وفي مملكة البحرين على وجه الخصوص.الصغيرة والمتوسطة في 

 السياحة: تنمية أنشطة في مجال 

لبعض دول منظمة من القطاعات بالغة األهمية التي تُساهم بشكل رئيسي في الناتج المحلي اإلجمالي قطاع السياحة يعتبر 

على إدراج هذا القطاع الهام ضمن الكومسيك لجنة اإلسالمي والتعاون منظمة حرصت كل من لذلك التعاون اإلسالمي، 

 لجنتها الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )الكومسيك(.واستراتيجية للمنظمة برنامج العمل أهداف 

 فى تنظيم ورشة عمل/ منتدي للمستثمرين من القطاع الخاص فى مجال تنمية السياحة اإلسالمية المشاركة

إلطار التنمية والتعاون  تنفيذاً للتكليف الصادر من منظمة التعاون اإلسالمي للغرفة اإلسالمية من خالل البرنامج التنفيذي

فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال السياحة، الذي تم تبنيه من قبل المؤتمر اإلسالمي التاسع 

م ، والذي دعا الغرفة اإلسالمية إلى المشاركة 2015لوزراء السياحة في الدول اإلسالمية، الذي ُعقد في النيجر في ديسمبر 

د الرامية لتنظيم ورشة عمل/منتدي "لصالح المستثمرين من القطاع الخاص فى مجال تنمية السياحة في الجهو

القطاعين العام والخاص لصالح تنمية وتطوير قطاع السياحة في   اإلسالمية". ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين

الدول اإلسالمية، وكذلك إستعراض القدرات الهائلة غير المستغلة في هذا القطاع الحيوي الهام في دول األعضاء في 

فترة في  لمستثمرين من القطاع الخاص فى مجال تنمية السياحة اإلسالميةامنتدي ف يُعقد ، وسومنظمة التعاون اإلسالمي

 . القاهرة بجمهورية مصر العربيةالحقة في 

 : إنشاء بوابة إلكترونية للسياحة اإلسالمية

تنفيذاً للتكليف الصادر من منظمة التعاون اإلسالمي للغرفة اإلسالمية ، وفي سياق تطبيق البرنامج التنفيذي إلطار التنمية 

والتعاون فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال السياحة، والذي تم تبنيه من قبل المؤتمر 

م ، الذي دعا الغرفة 2015دول اإلسالمية، الذي ُعقد في النيجر في ديسمبر اإلسالمي التاسع لوزراء السياحة في ال

اإلسالمية إلى التعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية السياحة في إنشاء "البوابة اإللكترونية للسياحة اإلسالمية" أو "دليل 

ة الثالث للمنظمة لنشر وتعميم المعلومات منظمة التعاون اإلسالمي لشبكة اإلنترنت حول السياحة " وذلك في اللغات الرسمي

 ذات الصلة بالسياحة في الدول األعضاء. 

إطالقه قد تم حول هذا الخصوص، أعدت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة قسماً حول السياحة اإلسالمية، و

. ويشمل القسم معلومات حول مختلف أوجه السياحية لدول منظمة التعاون اإلسالمي. والوصلة م2017أكتوبر  20في 

    -ة على العنوان التالي: الخاصة بالصفحة اإللكتروني

http://tourism.iccia.com ;http://tourismar.iccia.com 

سوف يسهم الموقع اإللكتروني في زيادة التوعية العامة باإلمكانات السياحية المتوفرة لدى دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 ويسلط الضوء على المواقع السياحية والموارد والتسهيالت المتوفرة في العالم اإلسالمي لكافة زوار الموقع. 

باإلضافة إلى ما تقدم تعمل الغرفة اإلسالمية بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة حول هذا الموضوع وفقاً لما داء 

 في القرار الوزاري حول هذا الخصوص. 

 ". ةالتكنولوجيالُمجمعات دارة حاضنات األعمال وتكنولوجيا ريادة األعمال وإرعاية رنامج تدريبي حول "ب

الصغيرة والمتوسطة ُمنشئات الوتنمية في دعم عالمياً ظم األكثر شعبية المستخدمة نُ الحضانة األعمال واحدة من تعتبر 

جمعات تكنولوجية الناشئة في مجال التكنولوجيا، تحولت هذه الحاضنات إلى مُ والمؤسسات . ومع تزايد الشركات الحجم

. وينبغي للحكومات أو العاملة في مجالها صممة خصيصا للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيامحددة الغرض مُ 

عن طريق إنشاء المزيد من وريادة األعمال روح المبادرة وإذكاء واألوساط األكاديمية ودوائر األعمال أن تسهم في تنمية 

http://tourism.iccia.com/
http://tourismar.iccia.com/
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التي تدعمها حاضنات األعمال واإلبداع ظم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بما في ذلك مراكز االبتكار نُ 

 عية وما إلى ذلك.والمجمعات الصناتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومراكز  ةجمعات التكنولوجيمُ الو

مراكز الحضانة ومراكز في الوقت الحاضر هي أعاله ذكورة أهم أنظمة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الملعل من و

من قبل المنظمات الحكومية والجامعات وغرف تأسيس التكنولوجية التي تحتاج إلى أو المجمعات زهات تاالبتكار والمن

. ومع ذلك، فمن المعتقد أن هذه لشباب األعماللشركات الناشئة لتيسير لوالتسهيل لاألعمال التجارة ومنظمات أصحاب 

مكتفية ذاتيا الوتطوير ونجاح مراكز حضانة التوجيه واإلرشاد المؤسسات تحتاج إلى دعم وتوجيه من الخبراء من أجل 

 .(Technology Parks) تكنولوجيةأو المجمعات الزهات تمنالو

تسعى الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة إلى تعزيز التجارة وتخفيف وطأة الفقر وبناء صالحياتها ووفقا ل

 . ن اإلسالمي الدول األعضاء في منظمة التعاولصالح القطاع الخاص في القدرات 

أيام بشأن "دعم تنظيم المشاريع في مجال تنظيم المشاريع ثالثة  ةمدل اً تدريبي اً نظيم برنامجت، تم بيانه في ضوء ما تقدمو

م في اسطنبول بتركيا وذلك بالتعاون 2018إبريل  25-23الفترة من وإدارة حاضنات األعمال ومتنزهات التكنولوجيا" في 

الغرف اتحاد و (PGTFلتعاون فيما بين بلدان الجنوب )التابع للبرنامج اإلنمائي ومكتب ايريرو جوصندوق بيريز  مع

 .(TOBBالتركية )

 فيما يلي: يلبرنامج التدريبلوتتمثل األهداف الرئيسية 

 مي.السإلعمال في دول منظمة التعاون األتسليط الضوء على أهمية تنمية ثقافة ريادة ا 

 لتأكيد على الدعوة للسياسات من أجل بدء الشركات القائمة على التكنولوجيا وإنشاء نظام بيئي لمثل هذه الشركات ا

 الناشئة؛

 ر عملية التنمية، وإدارة، وأهمية حاضنات األعمال ومجمعات التكنولوجيا كمكونات رئيسية لنظم دعم فهم تصو

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة والنظم اإليكولوجية مع التركيز بشكل خاص على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي؛

 تعلم أفضل الممارسات عبر البلدان إلدارة حاضنات األعمال ومجمعات التكنولوجيا؛ 

 فهم عملية تحويل الشركات الناشئة إلى منظمات تجارية؛ 

 .مكافحة الفقر والتحرك نحو االعتماد على الذات واالزدهار 

تعزيز اإلنماء األخضر والتكنولوجيا في الربط بين المياه والغذاء والطاقة لدول منظمة "ورشة عمل حول 

 م.  2019، خالل النصف األول من عام "ت والفرصالتحديا -التعاون اإلسالمي 

ي للتعاون فيما بين بلدان ئماناالبيريز جوريريو سالمية للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع صندوق تنظم الغرفة اإل

تعزيز اإلنماء األخضر والتكنولوجيا في الربط بين المياه والغذاء والطاقة "حول ورشة عمل في تنظيم ( PGTFالجنوب )

 في أحد البلدان األعضاء.م  2019خالل النصف األول من عام وذلك ، "التحديات والفرص -لدول منظمة التعاون اإلسالمي 

أهداف ورشة العمل في مكافحة الفقر والتحرك نحو االعتماد على الذات واالزدهار في ظل تغير المناخ وإلقاء الضوء تتمثل 

االقتصاد األخضر والتكنولوجيا اإلسالمي ودمج تعاون على أهمية تطوير االقتصاد والتكنولوجيا الخضراء في دول منظمة ال

في عملية التخطيط وصياغة السياسات وتطوير البرامج. عن طريق تحفيز المستخدمين واتخاذ الترتيبات المؤسسية 

آمنة لالستخدام توفير بيئة تقليل تدهور البيئة؛ لى تؤدي إ الالزمة وكذلك تعزيز االقتصاد والتكنولوجيا الخضراء التي
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حافظ على الطاقة والموارد يُ وبالتالي ؛ (GHG)غازات الدفيئة النبعاثات إخفض يأو وما يُزيل وتعزز بيئة صحية ومحسنة؛ 

 على استخدام موارد الطاقة المتجددة. شجعالطبيعية ويُ 

 : رية الغرف التجا ملتقي

في سياق مفهوم التعلم من التجارب الناجحة لبعض الغرف واإلنتفاع من مبادراتها المتميزة، سوف تعقد الغرفة اإلسالمية 

لغرف بعرض تجاربها الناجحة لهدف اتاحة الفرصة بيجمع الغرف التجارية الفرعية الموجودة بالدول اإلسالمية، لتقى م

جوائز بإسم الغرفة اإلسالمية ألفضل التجارب والممارسات الناجحه كُل في مجاله،   ، مع رصداألخرىستفيد منها الغرف تل

 ت. مجاالالمختلف  فيلإلستفادة منها كما يمكن استضافة خبرات عالمية إللقاء محاضرات تثقيفية أو نقل تجارب عالمية 

وتجري الغرفة اإلسالمية االتصاالت الالزمة مع اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع التركية لعقد هذا الملتقى في الوقت 

 المناسب الذي يتفق عليه الطرفين. 

 : للغرفة اإلسالمية المستقبليةوالفعاليات األنشطة 

األخضر والتكنولوجيا في الربط بين المياه والغذاء والطاقة لدول منظمة نماء عمل حول تعزيز اإل ورشة  (1

 م.  2019النصف األول من عام خالل التحديات والفرص ،  -اإلسالمي التعاون 

  .م2019ملتقى الغرف التجارية لدول منظمة التعاون اإلسالمي في ( 2

 : م2019 في التاليةمجاالت الفي متخصصة  تدريبيةوبرامج ورش عمل ( 3

 الصغيرة والمتوسطةمنشئات ل اللصناعات المنزلية من خالطوير ات. 

 توسيع نطاق المشروعات القائمة من خالل تطوير المهارات 

 كشاف وجهات للسياحة الصحيةاست . 

دول منظمة التعاون اإلسالمي في ما بين التبادل التجاري في وملتقى الخاصعشر للقطاع  السابع الملتقى(  4

 م2019عام  

 . م2019في  ةلسيدات األعمال في الدول اإلسالميلعاشر المنتدى ا ( 5
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