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مقدم إلى إجتماع الدورة  تقرير حول أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

الخامسة والثالثون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 الجمهورية التركية( -م، )اسطنبول 2019نوفمبر  28-25 )الكومسيك(
 

 :مقدمة

إلى تعزيز التجارة بين الدول  ادع ذي( الم2015-م2005اإلسالمي )تعاون عمل منظمة البرنامج مع بما يتوافق 

للدول األعضاء القطاع الخاص ق درات الرامية إلى حشد اإلسالمية، ساهمت الغرفة اإلسالمية من خالل برامجها 

في  دول األعضاءلفيما بين ازادت حصة التجارة وقد ، اإلسالميةبينية تعزيز التجارة الوعلى توسعة معًا للعمل 

 م2017-م2011دول بشكل مستمر خالل الفترة لهذه االخارجية لتجارة الإجمالي من اإلسالمي تعاون منظمة ال

الغرفة اإلسالمية تواصل و. م2011في عام  ٪17.5ا نسبته مقارنة بم م2017في عام  ٪19.9ت ما نسبته وبلغ

 .م2025عام بحلول المستهدفة  ٪25نسبة تحقيق للدول األعضاء لتعزيز التجارة البينية ى لالهادفة إجهودها 

توفير منصة مشتركة للقطاع الخاص تشمل   الغرفة اإلسالميةأهدافها، فإن األنشطة التي تقوم بها ومن ضمن 

، وتوسيع عالقاتهم التجارية واالستثمارية. عالوة على ذلك ، ت عقد (B2Bجلسات ثنائية مباشرة )للتفاعل، وعقد 

القطاع الخاص، والتي تتناول موضوعات يمكن ملتقيات وورش العمل والمنتديات وسلسلة من البرامج التدريبية 

 بشكل عام.ا من تعزيز أعماله ةالخاص اتأن تمكن القطاع

طة إستراتيجية للتفاعل  تنفيذ عها وموفي ضوء التحديات والفرص االقتصادية العالمية، أعدت الغرفة اإلسالمية خ 

 على النحو التالي: أهدافها 

األنشطة  اإلسالمي، وذلك من خاللتعاون العمل كمحرك استثماري لتشجيع االستثمارات في دول منظمة ال( 1

 :التالية

نتديات تتعامل مع موضوعات أ( تنظيم   غيرها مناالقتصاد الرقمي ومتخصصة، مثل التقنيات الحديثة وم 

 القطاعات اإلستراتيجية. 

حاد مع ات شركات جديدة في قطاعات تحتاج إلى المساندة، مثال لذلك تم تأسيس شركة بالتعاون تأسيسب( 

 التركية في مجال البوابات الحدودية.التجارية والبورصات  الغرف

 إعداد السياسات.ص نع والسياسات وإشراك القطاع الخاص في عملية ص نع السياسات: المساهمة في ص نع ( 2

 : رئيسيتان وفي هذا السياق توجد مسألتان

عظم الدول األعضاء ليست بذاك المستوى الم عّالة فتحتاج هذه الدول إلى السياسات اللذا تطور، النشود من أ( م 

 التطور. تسريع وتنمية التي من شأنها تيسير عملية ال

ب( تقيم الغرفة اإلسالمية شراكات مع المنظمات الدولية، العاملة في تنمية القطاع الخاص، مثل )مركز 

[(، وذلك بغية IICPSDالمتحدة ]القطاع الخاص التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم طوير اسطنبول لت

 .الشريكة والتعرف على أفضل الممارسات من خالل هذه المنظمات والدرايةالحصول على المعرفة التقنية 

طط إستراتيجية 3 توظيف عن طريق ( تطوير وتنمية قدرات الغرف األعضاء بصورة مستدامة من خالل خ 

 الرقمي لصالح القطاع الخاص. وإنتهاج التحول التكنولوجيا 

( مع األخذ بعين اإلعتبار أن الثورة Digital Transformationت ركز الغرفة اإلسالمية على تطوير التحول الرقمي )

لع مالء ابه الناس، والطرائق التي يتعامل بها  احيعيش ويير األسلوب الذي ييت غأسهمت في الصناعية الرابعة 

قدمي الخدمات. ومن القطاعات الشركات والمستهلكين مع و  ،إنترنت األشياء: التي تقود عملية التحول الرقميم 

 وتقنية الجزئيات، (البايوتكنولوجيوالتكنولوجيا الحيوية )والذكاء األصطناعي، والطباعة ث الثية األبعاد، 
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وغيرها من  التعلم االلي، و(Quantum Computing) الحوسبة الكمية، و(النانوتكنولوجيالمتناهية الصغر )

تداخل إن اإلستخدام  .التقنيات الحديثة ستويات منطاق واسع وب معدل متسارع وعلى تغييرات ولد لهذه التقنيات ي  الم 

ؤثر ت  بالتالي و ونوعية عملياتهاتعمل هذه التغييرات على تغيير كيفية إنتاج الشركات وإدارتها ، ة المدىكبيرة بعيد

 في شكلمنهجي دولة، كما أحدثت تغيير في كل وفي كل صناعة و هذه االختراقات التكنولوجية على كل قطاع

التعامالت التجارية التقليدية، وغيرت في الكيفية التي يتم بها ممارسة األعمال بما في ذلك أساليب اإلنتاج واإلدارة 

كم التي تواألساليب رق لوائحها والط  قواعدها ووالحوكمة، وكذلك الطريقة التي تصنع بها الحكومات سياساتها و ح 

ً على مستوى العالم. بها، األمر الذي ي حد على  التطورات المتسارعة في هذه المجاالتتعتمد وث تغييراً منظما

 وتدفع التحول الرقمي من خالل خلق إمكانيات ال نهاية لها لالبتكار وتحسين حياة اإلنسان، بعضها البعض

مركز . وفي هذا السياق، تعمل الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع وممارسات األعمال

[ في تطوير برنامج لبناء IICPSDالخاص التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ]القطاع طوير اسطنبول لت

   . خدمة القطاع الخاص بشكل أفضلمن مكنها ق درات الغرف األعضاء بما ي  

ة، تنمية التجارة البينية اإلسالميوت ركز برامجها لصالح تولي الغرفة اإلسالمية إهتماماً كبيراً باإلضافة إلى ذلك، 

تخفيف و وتعزيز السياحة،، عمالقيادات األتنمية تدريبية لالبرامج وال، السلعيمنتديات التبادل وبناء القدرات، و

ضافة، وات التسويقية واإلدارية، تطوير المهارفضالً عن الفقر، وطأة  ، إلجتماعيةة اتنمية الجندروالقيمة الم 

ناعة صتنمية واإلستفادة من التمويل األصغر، فضالً عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، طوير وإنماء وت

 ط النساء والشباب. اأوسخاصة في من خالل تكنولوجيا المعلومات ريادة األعمال وتجارة الحالل، وتنمية 

جمل أهداف كل من البرنامج العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي تتضمن خطة عمل الغرفة اإلسالمية  م، 2025م 

  .م2030لعام ل  (SDGs) وإستراتيجية لجنة الكومسيك، واألهداف التنموية المستدامة

ومنظمة التعاون اإلسالمي يتم إنجاز أنشطة مشتركة، حيث وفي إطار التعاون المشترك بين هيئة األمم المتحدة 

تتعاون الغرفة اإلسالمية مع بعض هيئات منظمة األمم المتحدة ذات األهداف المماثلة. في هذا السياق تم إتخاذ 

، وصندوق بيريز جوريريو (UNOSSC) العديد من المبادرات مع مكتب األمم المتحدة لتعاون الجنوب الجنوب

ويمكن القول إجماال بأن هذه الفعاليات كانت بناءة وقد حققت وت حقق نتائج ملموسة، إذ أنها  (PGTF) الوقفي

ت عزز التعاون فيما بين القطاعات الخاصة لدول الجنوب الجنوب، وفي الوقت نفسه ت سهم في إرساء دعائم تعاون 

ثلثي جمع بين دول الجنوب الجنوب مع أي ي ([Triangular Cooperation] حسب إصطالح األمم المتحدة) م 

  .دول الشمال تحت قيادة دول جنوبية

أنشطتها، تحرص الغرفة أيضاً على اإلهتمام بتحقيق األهداف التنموية نطاق ع يإلى توس الراميةضمن مساعيها و

وتجدر اإلشارة بوجه خاص إلى تلك ، باعتبارها مبادئ توجيهية في برامجها وأنشطتها ،(SDGs) المستدامة

 تدامقتصادي الشامل المسوتعزيز النمو االمرأة توفير األمن الغذائي، وتحقيق التمكين اإلقتصادي للبالمتعلقة 

(Inclusive Growth)  . 

لمنظمة التعاون اإلسالمي، في سياق تنفيذها لبرامجها تعمل الغرفة اإلسالمية بتعاون وثيق مع األمانة العامة 

والمؤسسات التابعة والمتخصصة، وكذلك مع الهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعلق باألهداف المشتركة، وذلك 

ضمن اآلليات التي تهدف إلى تحسين أنشطتها، وفيما يلي بعض الخطوط العريضة والمالمح الرئيسية ألنشطة 

 م:2025ر تنفيذ أهداف البرنامج العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي لعام الغرفة اإلسالمية، والتي تندرج تحت إطا

 ،سالمي التعاون اإلمنظمة تنمية دور القطاع الخاص في 

لتقيات من خالل   :منتديات سيدات األعمالوالقطاع الخاص م 

 ،تطوير إستراتيجية جديدة ألنشطتهاعلى للتجارة والصناعة والزراعة لغرفة اإلسالمية تعمل األمانة العامة ل

ي فوتشمل هذه اإلستراتيجية تطوير منتديات قطاع الخاص، بحيث ت صبح من المحافل الدولية الهامة، مع األخذ 
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لتوجهات الجديدة في الساحة االقتصادية العالمية، والتركيز على مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة. كما ااإلعتبار 

 تتضمن توجيه القطاع الخاص نحو التحول الرقمي بحيث ي مثل نظام متكامل للمنتديات اإلستثمارية والتجارية. 

خاص ومنتديات سيدات األعمال التي تهدف في عاتقها تنظيم ملتقيات القطاع الوقد أخذت الغرفة اإلسالمية على 

مجملها إلى تهيئة أرضية مشتركة مالئمة لمجتمع األعمال للتفاعل وتوسعة روابطهم وعالقاتهم مع نظرائهم في 

(. باإلضافة إلى أن الغرفة اإلسالمية B2Bقطاعات األعمال بالدول األعضاء من خالل جلسات العمل الثنائية )

 شرعت في تنظيم منتديات تبادل تجاري حسب القطاعات، وورش عمل لتطوير المهارات القيادية.

لقد تحقق خالل هذه األنشطة والفعاليات عقد صفقات تجارية ناجحة، تبادل للخبرات، والتعرف على أفضل 

( 16الممارسات، فضالً عن شحذ المهارات وتنمية القدرات، وقد نظمت الغرفة اإلسالمية حتى تاريخه ستة عشر )

  ( منتديات لسيدات األعمال.  9ملتقى للقطاع الخاص، وتسعة )

وفي صيغة مشابهة لملتقيات القطاع الخاص، تستخدم الغرفة اإلسالمية منصة اجتماعاتها النظامية لتوفير 

 استكشاف فرص جديدة للتجارة واالستثمار.ب غية لمشاركين صالح االفرص ل

جانبية لصالح القطاع الخاص حول موضوع "اإلدماج في  ةنظمت الغرفة اإلسالمية فعالي في هذا السياق،

لمجلس إدارتها في جاكرتا بإندونيسيا ( 27ـ)االجتماع ال، وذلك بالتزامن مع االقتصاد الشرعي: أنموذج جديد "

 م. 2018أكتوبر  23و  22في يومي 

تحت الرعاية الكريمة لمعالي ، "ملتقى مصر الرابع لالستثمار"الغرفة اإلسالمية عقدت وعلى نحو مماثل، 

على هامش ر العربية وبالتعاون مع االتحاد العام للغرف التجارية المصرية  وذلك رئيس وزراء جمهورية مص

في القاهرة بجمهورية  م2019مارس  4-2 فيمجلس اإلدارة ( ل28الـ)و لجمعية العموميةل (35الـ) نجتماعياال

ً  لتقىالموكان ، مصر العربية لدورة الجديدة ارئاسة مع تولي مصر وقد تزامن  إلى أفريقيا" تحت شعار"معا

تعزيز التعاون ث الثي األطراف في التجارة واإلستثمار من خالل الربط بين الملتقى هدف إستو ،اإلفريقي لالتحاد

موردي التكنولوجيا مع المستثمرين العرب وبنوك وصناديق التنمية، بغية تطوير مشاريع منتقاة في مجاالت 

تجارة الصناعات التحويلية، والزراعة، والطاقة، وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، والنقل والمواصالت و

ضافة، واللوجستيات. وقد جمعت الفعالية قادة األعمال من المناطق العربية واآلسيوية واإلفريقية   .القيمة الم 

بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية تحت رعاية رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية ونسق وذات الوفق و

مؤتمر جسر االستثمار" تحت شعار "استكشاف الفرص  "، عقدت الغرفة اإلسالميةالصناعية الباكستانية

ً للفنون والثقافة والمنتجات اإلسالمية، وذلك باإلضافة إلى وتكامل األعمال"  االجتماع بالتزامن مع معرضا

نوفمبر  16-15يومي في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان اإلسالمية، ( لمجلس إدارة الغرفة اإلسالمية، 29الـ)

 .م2019

في ك وفرة في البلد الم ضيف وكذللتسليط الضوء على فرص االستثمار المتالفرصة ت تلك الفعاليات حيث أتاح

ل اإلسالمية في أرضية مجتمعات األعماتكثيف حضور في  تأسهممختلف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، و

فة ، فضالً عن إضاواحدة لتعزيز التعاون التجاري واالستثماري واالقتصادي متعدد األطراف فيما بين هذه الدول

 .والثقافة والمنتجات اإلسالميةنوعية جديدة بإفساح مجال إلستعراض نماذج من الفنون 

 االقتصاد الرقمي""إستثمر في بعنوان منتدى 

 م: 2020إبريل  6-5األردن ،  -عمان 

غرفة ن كل م"استثمر في االقتصاد الرقمي"بالتعاون مع بعنوان م منتدى يتنظبالغرفة اإلسالمية سوف تقوم 

، يةاألردنبالمملكة في عمان وذلك ،  تجارة األردن ووزارة االقتصاد الرقمي في األردن وهيئة االستثمار األردنية

وهي اإلسالمي التعاون . يأتي ذلك في إطار أحد مجاالت األولوية لمنظمة م2020أبريل  6-5في الفترة من 

 ."تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وهيكل المعلومات الرقمية"
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 نتعاوتتمثل أهداف المنتدى في إنشاء تجمع دولي متخصص في األردن وإنشاء أكبر منصة في دول منظمة ال

اإلسالمي لالستثمار في التقنيات المستقبلية. سيركز المنتدى على تعريف األردن كدولة ذات بنية تحتية متميزة 

خلق دد ، مما يفي تكنولوجيا األعمال واالستفادة من االتجاهات الحديثة للمستثمرين لتوجيههم إلى رواد أعمال ج  

 .فرًصا استثمارية قوية تجمع بين االبتكار ورأس المال

 :منتدى سيدات األعمال

"النهوض بالمرأة وتمكينها"، تنظم الغرفة اإلسالمية  ياإلسالمي وهالتعاون منظمة ات أولويبما يتوافق وإحدى 

اإلسالمي. ومع ذلك ، وإلعطاء مزيد من الزخم لهذه التعاون منتديات سيدات األعمال في مختلف بلدان منظمة 

عد دولي جديد، مما يجعلها واحدة من منتديات سيدات إطالق المنتديات بب الغرفة اإلسالمية المبادرة ، ستعيد 

إعداد إطار عمل لتطوير محتوى جديد لهذه ويجري حالياً األعمال الضخمة المتعلقة بتمكين المرأة في العالم. 

 .ت ، والذي سيتضمن مؤتمرات والعديد من األنشطة المصاحبة األخرىالمنتديا

التنمية المستدامة أيًضا ضمن أهداف بإعتبار أنه بشكل خاص على تمكين المرأة، الغرفة اإلسالمية ركز وت  

الغرفة شارك في إطار مواصلة هذه الجهود، ت  و. لمنظمة التعاون اإلسالمي ذات األولويةضمن المجاالت و

دافع عن هذه المبادئ، ومن خالل هذه الشراكة ، ستعقد الفعاليات ت  من الجهات التي ، هيئات عالميةمع اإلسالمية 

 ومنالكبرى مع مواضيع خاصة تركز على توسيع نطاق الشركات التي تقودها النساء والشركات الناشئة. 

زمع أن  اد بالتعاون مع اتحوذلك اإلمارات العربية المتحدة، بدولة  في دبي  لقبعقد منتدى سيدات األعمال الم  ي الم 

 .م2020غرف التجارة والصناعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومجلس سيدات أعمال اإلمارات في عام 

  :م بيروت، لبنان2019يناير  17-16منتدى القطاع الخاص العربي، 

م الذي ع قد في بيروت بلبنان 2019يناير  17-16شاركت الغرفة اإلسالمية في منتدى القطاع الخاص العربي، 

ى بتعاون منتدفي إطار التحضير للمؤتمر الرابع للقمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية. وتم تنظيم ال

مشترك بين كل من: جامعة الدول العربية، اتحاد الغرف العربية، اتحاد الغرف اللبنانية ومجموعة االقتصاد 

واألعمال.  أفتتح أعمال المنتدى دولة الرئيس سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني  وشهد مشاركة واسعة 

ً  24مشارك من  400تضم أكثر من  يتقدمهم وزراء ووفود من الغرف العربية والغرف بلداً عربية وأجنبيا

  .المشتركة، إضافة إلى حشد من رجال األعمال والمستثمرين العرب وممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية

( دور القطاع الخاص ومؤسسات التمويل في التنمية 1وتناول المنتدى في جلساته المحاور الخمسة التالية: )

( الثورة الصناعية الرابعة والمرحلة االقتصادية المقبل، 2البينية وإعادة اإلعمار، )المستدامة والتجارة 

( ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة: مفتاح التحول إلى 4(المرأة العربية والتمكين االقتصاد، )3)

 ( لبنان والشراكة بعد مؤتمر سيدر.5االقتصاد المعرفي. و )

اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة المؤتمر وتناولت مفهوما جديدا لدور الشركات العائلية خاطبت الغرفة 

في تطوير ريادة األعمال، إذ ي مكن للشركات التي تديرها عائلة ما القيام بالكثير من أعمال الريادة، ألنها ت راكم 

فضالً عما تتمتع به من عالقات متميزة  خبرات عديدة وثرة لنماذج مختلفة من المشاريع واألعمال التجارية،

مع الشركات والبنوك ، إذ أنها تكون في وضع أفضل للمساعدة في توفير فرص العمل والتوظيف والتشبيك 

  وتهيئة البني التحتية.

كما يمكن تطوير هذا المفهوم بعدة طرق ، مثل البحث عن مجاالت استثمار جديدة مع رواد األعمال؛ تبصيرهم 

باألولويات؛ وإطالق صناديق لالستثمار وتطوير مشاريع خدمية ال تستهدف فقط الربحية، لغرض دعم األعمال 

 .وإنشاء حاضنات أعمال متخصصة
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 م، 2019يناير  23العربي األول لمواطنة الشركات،  الملتقى

  :دولة اإلمارات العربية المتحدة –أبوظبي 

، اإلقليمية والدوليةبغية خدمة أعضاء الغرف، وباإلضافة ألنشطتها الجارية مع مؤسساتها األعضاء والمنظمات 

تهتم الغرفة اإلسالمية بمجاالت أخرى للتعاون، مع المؤسسات ذات األهداف المشتركة، خاصة تلك التي تبحث 

 .مسائل وتحديات لما فيه المصلحة الك لية للمؤسسات األعضاء في الغرفة اإلسالمية

م 2019يناير  23األول لمواطنة الشركات في  العربي في هذا السياق، تعاونت الغرفة اإلسالمية في تنظيم الملتقى

في أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، مع كل من مجلس سيدات أعمال اإلمارات باتحاد الغرف اإلماراتية 

والمجلس االقتصادي المصري لسيدات األعمال باتحاد الغرف التجارية المصرية، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 

قى . وقد حضر الملتالتابع لليونيدو ، والمركز العربي الدولي لريادة األعمال واإلستثمارنيدو()اليو الصناعية

 .عدداً كبيراً من رجال األعمال، والهيئات األهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومسؤولين حكوميين

مجتمعاتها، كما هي ناقش المؤتمر آلية مواطنة الشركات، ومفهوم تحويل الشركات إلى شركات مسؤولة أمام 

مسؤولة أمام مساهميها، حيث أن ذلك من شأنه أن ي حقق التنمية المستدامة، كما ركز المؤتمر على دور سيدات 

األعمال في تغيير الثقافة السائدة في بلدانهن، وتمكين النساء والشباب في تحقيق النمو المستدام. كما ناقش 

تنمية المستدامة، وتناول تأثير إستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة الملتقى االقتصاد األخضر وتأثيره على ال

 مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية في صناعات عديدة بغية تحقيق التنمية المستدامة.

 المشاريع القادمة للغرفة اإلسالمية : 

 تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات لصالح القطاع الخاص:

الغرفة اإلسالمية للتجارة أعلنت لجمعيتها العمومية، ( 35ـ)لمجلس اإلدارة وال( 28في إجتماعها المشترك الـ)

 : من خالل شركة الوقف والتي تشمل ما يليستقلة شروعات م  تأسيس م  ها في عوشروالصناعة والزراعة 

 أ( شركة الحالل. 

 ب( شركة إنشاء وإدارة المراكز الحدودية.

 . اهكة فياشرفي الالراغبة األطراف المهتمة وحشد  هذه المشاريعلعلى الترويج الغرفة اإلسالمية حالياً تعمل 

   :مركز التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالميتأسيس 

االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي اللجنة الدائمة للتعاون نم تكليف الغرفة اإلسالمية من قبل 

(COMCEC ،) جاري مركز للتحكيم التبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية وبورصات السلع التركية في تأسيس

يخدم  ، كيفي اسطنبوللمنظمة التعاون اإلسالمي كمؤسسة تابعة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، 

الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. ومن المؤمل أن يكون هذا المشروع أنموذجاً مجتمع األعمال في 

 للشراكة الناجحة بين الغرفة اإلسالمية وأعضائها المتميزين، خاصة اتحاد الغرف التركية.

الجانبان فريقًا مشترًكا تولى جميع أعمال البنية األساسية وأبرًما اتفاقية االستضافة مع الحكومة التركية. شكل 

 يتم إنشاء مركز التحكيم، والذي يتضمن:وف الالزمة ، سالضرورية وبعد االنتهاء من اإلجراءات و

 .إنشاء مكتب لمركز التحكيم، في اسطنبول (1

  :طويرتولى تلت ينالخبراء الدوليمجموعة من التعاقد مع ( 2

 .قواعد التحكيم والوساطة  -    

 .الالئحة التنفيذية  -   
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 .اإلسالميالتعاون آليات بناء القدرات للمحكمين والوسطاء على مستوى دول منظمة  -    

 .مسابقات التحكيم لطالب الجامعة  -   

 .تشكيل مجلس األمناء (3

 .تشكيل مجلس اإلدارة ( 4

 تعيين المدير التنفيذي للمركز وكبار الموظفين.( 5

 :المنظمات الدوليةلتعاون مع ا 

 :بل جديدة للتعاون مع المنظمات الدولية ، مثلاستكشاف س  الغرفة اإلسالمية  تواصل

 ( صندوق بيريز جوريريو الوقفيPGTF). 

  ( مكتب األمم المتحدة لتعاون الجنوب الجنوبUNOSSC) . 

 ألغذية والزراعةالدولية لمنظمة ال (FAO.) 

 [ مركز اسطنبول لتطوير القطاع الخاصIICPSD)] . 

المذكورة أعاله ، كلما أمكن ذلك، الدعم الفني في تنظيم البرامج التدريبية نظمات نتيجة لهذا التعاون ، تقدم الم

 .من خالل رعاية مشاركة المتدربين والخبراءوورش العمل 

على المساهمة في برامج الغرفة اإلسالمية بإعتبارها كيان ي مثل القطاع الخاص في العالم اإلسالمي ت حرص 

لتعاون فيما بين دول الجنوب الجنوب، لوكاالت هيئة األمم المتحدة بغية إيجاد حلول لصالح فتح آفاق أرحب 

تعاون الغرفة ويتمحور .وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجاالت التجارة والصناعة والزراعة وتبادل السلع

إيالء إهتمام أكبر اإلسالمية مع مكتب األمم المتحدة لتعاون الجنوب الجنوب في مجاالت اإلهتمام المشترك، مع 

تعنى ببناء القدرات، وتنمية ريادة األعمال في التي في برامج خاصة القطاع الخاص، وذات الصلة بمجاالت لل

وير إقتصادات خالقة، وسياحة تجارية، وإنشاء شبكات أوساط النساء والشباب، وتوفير فرص العمل، وتط

 معلوماتية حول الفرص التجارية وما إلى ذلك.

 : (BAPA+40)  المؤتمر الثاني لهيئة األمم المتحدة بخصوص التعاون فيما بين دول الجنوب

 المؤتمر الثاني لهيئة األمم المتحدةقامت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة بتمثيل القطاع الخاص في 

، الذي ع قد في بيونس إيريس (BAPA+40) لكبار المسؤولين بخصوص التعاون فيما بين دول الجنوب

م، وقد منحت الغرفة اإلسالمية شرف التحدث نيابة عن القطاع 2019مارس  22-20باألرجنتين خالل الفترة من 

 .الخاص في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر

حيث أكدت الغرفة على أهمية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للنمو والدور الهام الذي يضطلع به في األجندة 

الكونية، حيث إستعرضت مشاركة القطاع الخاص في وضع األجندة للعديد من المنظمات الدولية، والذي يعكس 

 Inclusive) نمو االقتصادي الشاملمدى تأثير القطاع الخاص كقاطرة للتنمية المستدامة ومحرك رئيسي لل

Growth) والعب رئيسي في مجالي خلق فرص العمل ومكافحة الفقر. وأكدت الغرفة اإلسالمية على الحاجة ،

ثلثي  Triangular] حسب إصطالح األمم المتحدة) الماسة لمساندة البلدان المنامية من خالل دعائم التعاون الم 

Cooperation]) دول الجنوب مع دول الشمال تحت قيادة دول جنوبية(، في تعزيز  أي يجمع فيما بين

المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر وتهيئة بيئة مالئمة لصناعة مستدامة، ودعت إلى إشراك مجتمع األعمال 

في عملية الحوار بين القطاعين العام والخاص على مستوى صناعة السياسات، وأكدت الغرفة اإلسالمية على 

تأسيس إطار عمل إلستيعاب إحتياجات القطاع الخاص في عالم الجنوب، وتعزيز قدراته بما يعينه على  ضرورة

 . تأدية دوره كمحرك للنمو المستدام
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وعلى هامش المؤتمر قامت الغرفة اإلسالمية بتنظيم فعالية جانبية تحت عنوان "دور مؤسسات منظمة التعاون 

دولة " وذلك في  57دول الجنوب وخاصة دول المنظمة البالغ مجموعها  اإلسالمي في تطوير التعاون فيما بين

م في بوينس إيريس باألرجنتين، وتهدف الفعالية إلى التعريف بأنشطة منظمة التعاون اإلسالمي 2019مارس  19

ثلثي  في مجال تطوير التعاون فيما بين دول الجنوب، ومراجعة التوجهات السائدة في مجال التعاون الم 

[Triangular Cooperation]  ودراسة ما تم إحرازه من تقدم بين الكيانات الدولية التي تدعم وت ساند التعاون

دد والتعرف على أفضل الممارسات   .فيما بين دول الجنوب، لغرض إيجاد شركاء ج 

دول  فيما بين لقد أتاحت المشاركة في المؤتمر الثاني لهيئة األمم المتحدة لكبار المسؤولين بخصوص التعاون

(، الفرصة للغرفة اإلسالمية األلتقاء مع مندوبي وممثلي المنظمات المشابهة ذات األهداف BAPA+40الجنوب )

المشتركة، والتفاكر معهم حول إمكانية الشراكة والتعاون في تنفيذ برامج وأنشطة لصالح المؤسسات األعضا 

 .ءفي الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

  :السياحةوترويج مجال تنمية أنشطة في 

دول  عدد منقتصاديات الفي الناتج المحلي اإلجمالي من مساهمته الكبيرة بالغة أهميته القطاع السياحة يستمد 

يحظى تطوير قطاع السياحة بمكانة متقدمة في البرنامج العشري للمنظمة وفي منظمة التعاون اإلسالمي، لذلك 

 إستراتيجية لجنة الكومسيك. 

 : 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 

م ، 2015دول اإلسالمية، الذي ع قد في النيجر في ديسمبر قبل المؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء السياحة في ال

الذي دعا الغرفة اإلسالمية إلى التعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية السياحة في إنشاء "البوابة اإللكترونية 

 ةللسياحة اإلسالمية" أو "دليل منظمة التعاون اإلسالمي لشبكة اإلنترنت حول السياحة " وذلك في اللغات الرسمي

 الثالث للمنظمة لنشر وتعميم المعلومات ذات الصلة بالسياحة في الدول األعضاء. 

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

. ويشمل القسم معلومات حول مختلف أوجه السياحية لدول منظمة التعاون م2017أكتوبر  20إطالقه في تم 

    -ة على العنوان التالي: اإلسالمي. والوصلة الخاصة بالصفحة اإللكتروني

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

في منظمة التعاون اإلسالمى والنظام  ألعضاءاورشة العمل اإلقليمية حول نظام االفضليات التجارية للدول 

 السودان:  –م، الخرطوم 2018ديسمبر  18-17، التجارى متعدد األطراف

تعاونت الغرفة اإلسالمية مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ووزارة الصناعة والتجارة لجمهورية السودان 

نظام االفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمى "ورشة العمل اإلقليمية حول في تنظيم 

 .السودانبجمهورية الخرطوم في م 2018ديسمبر  18-17وذلك في يومي  ،"والنظام التجارى متعدد األطراف

نظام االفضليات التجارية للدول األعضاء في اإلقليمية إلى زيادة التوعية والتعريف بأهمية  تهدف ورشة العمل

( والبروتوكوالت الخاصة بالنظام وآخر التطورات في نظام التبادل TPS-OIC)منظمة  التعاون اإلسالمى 

 منظمة التجارة العالمية. التجاري متعدد األطراف بما في ذلك موضوع إنضمام السودان ل

لقد كانت هذه الورشة ذات نفع عظيم حيث أنها أوضحت مزايا نظام األفضليات التجارية لصالح القطاع الخاص 

 "، وكيف يمكن أن ي سهم في تعزيز التبادل التجاري بين الدول األعضاء.منظمة  التعاون اإلسالمىفي دول 

دور القطاع الخاص فى تفعيل  نظام االفضليات التجارية للدول "حول عمل ورقة وقد قدمت الغرفة اإلسالمية 

 (".TPS-OIC)األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمى 

http://tourismar.iccia.com/
http://tourism.iccia.com/
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نظام االفضليات  التجارية للدول األعضاء أوصت الورشة بضرورة التعجيل في إجراء مستلزمات المصادقة على 

(، وناشدت الجهات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بضرورة TPS-OIC)في منظمة التعاون اإلسالمى 

ستكمال الخطوات المطلوبة بما في ذلك الحصول على موافقة مجلس الوزراء ومصادقة المجلس إتخاذ ما يلزم إل

 الوطني )البرلمان( على هذه الخطوة في أقرب فرصة ممكنة.

 المؤتمر والمعرض العربي األفريقي الثاني لسيدات األعمال

 ، مراكش ، المملكة المغربية 2019فبراير  13-14

شاركت الغرفة اإلسالمية في أعمال "المؤتمر العربي اإلفريقي الثاني لسيدات األعمال" الذي ع قد تحت الرعاية 

م في مراكش 2019فبراير  14إلى  13الكريمة لجاللة الملك محمد السادس ملك المغرب خالل الفترة من 

من قبل االتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بالتعاون مع مكتب بالمملكة المغربية، وقد تم تنظيم المؤتمر 

ين ، وقد ع قد المؤتمر تحت شعار "تحقيق البحر UNIDO/ITPO) اليونيدو لترويج االستثمار والتكنولوجيا

  ."أهداف التنمية المستدامة من خالل دعم سيدات األعمال

وقد سلط المؤتمر الضوء على السياسات التي تمكن المرأة من تقديم الدعم التقني والتدريب والخدمات المصرفية 

مثل القروض المرنة والدعم الحكومي للقطاعات الناشئة في سوق العمل وحماية المرأة من االستغالل. عالوة 

ضوء على مجال التمكين االقتصادي والجهود المبذولة لتحسين قدرات المرأة العربية على ذلك، تم تسليط ال

قدمت  .واألفريقية للوصول إلى خبراء األعمال، وبناء القدرات، ومراكز تدريب الوظائف في القطاع الصناعي

الغرفة اإلسالمية عرًضا حول "أفضل الممارسات لدعم رائدات األعمال"، وسلطت الضوء على دورها في 

والتخفيف من حدة الفقر، والتنمية الزراعية، وسلسلة القيمة، مجاالت بناء القدرات، وتنمية ريادة األعمال، 

وتطوير مهارات التسويق واإلدارة، وتحقيق القيمة المضافة، وتطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

واالستفادة من التمويل األصغر، وتعزيز االقتصاد األخضر، وتطوير ريادة األعمال من خالل تكنولوجيا 

 ، مع التركيز على النساء.المعلومات

 "مشتركة"رؤية م تحت شعار 2019لعام  القمة االقتصادية العربية البريطانية

 م2019يوليو  3 -لندن 

 3، التي عقدت ، في  م2019 لعام في القمة العربية البريطانية االقتصاديةالغرفة اإلسالمية بفعالية شاركت 

، تحت شعار "رؤية مشتركة". اجتذبت القمة مئات من كبار المديرين التنفيذيين في مجال األعمال م2019يوليو 

ين ة وتجارية أقوى بوالدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين المهتمين ببناء عالقات اقتصادي

المملكة المتحدة والعالم العربي. نجحت القمة في الجمع بين ممثلي قطاع األعمال من جميع أنحاء العالم العربي 

ً لتحقيق الرخاء المشترك واالستفادة من  وعبر مناطق المملكة المتحدة لمناقشة رؤيتهم المشتركة للعمل معا

الرئيسية. تم اإلعالن عن هذا الحدث باعتباره واحداً من أكبر وأنجح  الفرص الهائلة التي تنفتح في القطاعات

عاًما من تاريخها في تعزيز التعاون  40الفعاليات التي نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية منذ أكثر من 

 التجاري العربي البريطاني.قتصادي والتبادل اال

يث حدوق الدولي للتنمية الزراعية الصنهيئة خبراء ومتحدثين رئيسين ومعها جزًءا من  الغرفة اإلسالمية كانت 

الحلول بعض اإلسالمي وقدمت التعاون تناولت التحديات والفرص التي تواجهها الدول األعضاء في منظمة 

 الممكنة.

  :م2019أكتوبر  4 - 3، أذربيجان –والبندق(، باكو طماطم السلع االستراتيجية )ال

اإلسالمي لتطوير السلع الزراعية االستراتيجية ، نظمت الغرفة التعاون مع برامج عمل منظمة بما يتفق 

 ،)الطماطمحيث إستهدفت سلعتي ورشة عمل حول السلع االستراتيجية  والزراعةاإلسالمية للتجارة والصناعة 
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واالتحاد الوطني ألصحاب المشاريع )أرباب  بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية . عقدت الورشة والبندق(

 . جمهورية أذربيجانب، في باكو م2019أكتوبر  4-3ي يومي ف  (ASK) العمل( في جمهورية أذربيجان

الحصاد وما  تيتناولت الورشة بعض المجاالت الهامة، في سلسلة القيمة، التي واجهها المزارعون خالل فتر

التكامل تحقيق إلى تهدف ورشة العمل وأفضل الممارسات والخبرات. المعلومات حول بعد الحصاد وتبادلوا 

في  المزارعينعمل ركزت التوصيات الشاملة على واضعي السياسات تسهيل حيث اإلقليمي والعالمي للتجارة. 

اء رحب المشاركون بإنشوقد . المطلوبة قيمةالالمراحل المختلفة لجعل إنتاجهم فعاالً من حيث التكلفة مع إضافة 

اإلسالمي ودعوتها، إلشراك القطاع التعاون ، تحت مظلة منظمة (IOFS) المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي

 .تبني ممارسات زراعية مستدامةإلى لوضع استراتيجيات تعالج التحديات والغرفة اإلسالمية  خاللالخاص من 

يًا وأجنبيًا من خمس دول في رابطة الدول المستقلة وهي: حضر الورشة أكثر من خمسين مشارًكا محل

وأذربيجان. باإلضافة إلى ذلك، شارك ممثل عن ، أوزبكستانوطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، 

ذات الحلول كما قدم المشاركون  .( ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية IOFSالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي )

 .التي تستحق اإلهتمامصلة وال

 :"الجودة في منظور التجارةعلى بة ارقالية حول "ضمان ريقتعندوة 

 : ، كراتشي ، باكستانم2019أكتوبر  31

همة ضمن  جودةعلى بة ارقالضمان ي عتبر    ،تسهيل التجارةعملية سلسلة القيمة في المنتجات أحد األجزاء الم 

منتجات اليمكن أن تطرأ على عيوب  ةلتحديد وتصحيح أيمجال الجودة، اللضمان االستباقية الرقابة تتيح هذه إذ 

كل لاالعتبار أخذاً بعين بناء الثقة بين المستورد والمصدر. كما أن من شأنها اإلسهام في النهائي، في طورها 

في  "ندوة تعريقية حول "ضمان الرقابة على الجودة في منظور التجارةالغرفة اإلسالمية ، نظمت ا تقدم بيانهم

عاون بالتوذلك باكستان. كراتشي ب فيفي قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بمقرها الرئيسي  م2019أكتوبر  31

، وهي شركة رائدة في  SGS (Standard Global Services)شركة ستاندرد جلوبال سيرفسيزس مع

 .العالمى الخاصة بها على مستووإصدار الشهادات للجودة الفحص والتحقق واالختبار مجاالت 

هو تعريف مجتمع األعمال الذي يعمل في تصدير المنتجات المختلفة إلى األسواق ندوة الهدف الرئيسي من ال

الجودة في جميع مراحل سلسلة القيمة. كما سلطت الجلسة الضوء على تفاصيل عملية الرقابة على الخارجية ، 

دات للمصدرين ... وكيفية بناء الثقة بين الشركاء التجاريين وكذلك خلق صورة إيجابية على أهمية إصدار الشها

 المختلفة. عن بلدانهم

 ة وغيروقد حضر الندوة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقيات التجارية لمختلف الدول اإلسالمي

اإلسالمية المعتمدة في كراتشي ولفيف من قادة القطاعين العام والخاص الباكستانيين والتجار ورجال األعمال 

 الم صدرين والمستوردين.

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

  :التحديات والفرص" -التعاون اإلسالمي 

تزمع الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة على تنظيم ورشة عمل حول "تعزيز اإلنماء األخضر 

التحديات والفرص" وذلك  -سالمي والتكنولوجيا في الربط بين المياه والغذاء والطاقة لدول منظمة التعاون اإل

األغذية  ، ومكتب منظمة(PGTF) بالتعاون مع صندوق بيريز جوريريو االنمائي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب

 .م2019في عام باكستان  والزراعة لألمم المتحدة )الفاو(، وذلك في

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

إلقاء الضوء على أهمية تطوير االقتصاد والتكنولوجيا الخضراء في دول منظمة التعاون اإلسالمي ودمج و

االقتصاد األخضر والتكنولوجيا في عملية التخطيط وصياغة السياسات وتطوير البرامج. عن طريق تحفيز 



OIC/COMCEC/35-19/D(19) 

 10 اإلسالمية الغرفة

إلى  نولوجيا الخضراء التي تؤديالمستخدمين واتخاذ الترتيبات المؤسسية الالزمة وكذلك تعزيز االقتصاد والتك

تقليل تدهور البيئة؛ توفير بيئة آمنة لالستخدام وتعزز بيئة صحية ومحسنة؛ وما ي زيل أو يخفض إنبعاثات 

(؛ وبالتالي ي حافظ على الطاقة والموارد الطبيعية وي شجع على استخدام موارد الطاقة GHGالغازات الدفيئة )

 .المتجددة

 تبادل أفضل الممارسات لفائدة القطاع الخاص:

 :سرةبنك األ

ودان في الساألسرة بنك  إنشاءالغرفة اإلسالمية من النتائج اإليجابية لمنتديات سيدات األعمال التي نظمتها 

وفقًا ألحكام خدمات التمويل األصغر توفر محفظة البنك المذكور ومليون دوالر أمريكي.  35برأس مال قدره 

أنحاء  توسع البنك في جميعوقد لشركات الناشئة واألسر المنتجة والنساء والشباب. صالح االشريعة اإلسالمية ل

 المستهدفة من المجتمع.ائح يقدم الخدمات إلى الشروفرًعا ،  41السودان من خالل 

 التعاونتم تقديم المشروع إلى المؤتمر الوزاري السابع حول دور المرأة في تنمية الدول األعضاء في منظمة 

اً قرارالوزاري اعتمد المؤتمر م، حيث 2018بوركينا فاسو، في نوفمبر بغادوغو واإلسالمي، الذي عقد في ا

 باب.لنساء والشالتمكين االقتصادي لمنظمة، لصالح اليدعو إلى إمكانية إنشاء كيانات مماثلة في بلدان أخرى ب

سات مؤسالاإلسالمي وبعض تعاون المنظمة األمانة العامة لإلسالمية بالتعاون مع في هذا السياق، تنظم الغرفة ا

داني، في دول إفريقيا جنوب الصحراء الترويج ألنموذج بنك األسرة السومنظمة، ورشة العمل حول التابعة لل

يناير  20-19)بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا ، والنيجر(، في جدة بالمملكة العربية السعودية في 

  . م2020

 :اإلسالمي تعاونبرنامج أكاديمية الغرف لدول منظمة ال

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة تعمل في ضوء الدور الهام الذي تلعبه الغرف التجارية في تعزيز التجارة، 

تصميم على ( TOBB) ةتركيال ةالسلعيالتجارية والبورصات  ( بالتعاون مع اتحاد الغرفICCIAوالزراعة )

 .اإلسالميتعاون األعضاء في منظمة الالتجارية للدول برنامج أكاديمية الغرف 

 اتحاداتو/ الوطنية ةيلغرف التجارللإلدارة العليا  صمم حصرًيابرنامج لتنمية القدرات المهنية، وهو م  يهدف 

دعم تطويرها المؤسسي وكذلك تعزيز التعاون فيما بينها. ولاإلسالمي التعاون لدول األعضاء في منظمة ل الغرف

مج المشاركين على تحديث وتحسين معارفهم حول األعمال األساسية للغرف فحسب، بل لن يساعد هذا البرنا

مات المبتكرة التي طورتها الغرف الناجحة في جميع أنحاء يزودهم أيًضا بالمعلومات حول المنتجات والخدو

رعات برنامج ويقدم الالعالم.   من أجل:مناسبة يوفر للمشاركين منصة كما  ةمكثف ةتدريبيج 

 .تبادل المعرفة حول الخدمات المبتكرة المقدمة لعالم الشركات 

  .معايير ال مثلى لألعمال األساسية للغرف التجارية 

  .العثور على شركاء مناسبين للمشاريع المشتركة 

  .اكتشاف أفكار جديدة للمشاريع الناجحة 

 .تعرف على مجاالت جديدة من االبتكار واإلبداع من الغرف الرائدة من مختلف أرجاء العالم 

واجهها ي  يمكن أن عالج التحديات الرئيسية التي ي  كما . التجارية يركز محتوى البرنامج على القيادة وإدارة الغرف

ول، في إسطنب هاالمسؤولون التنفيذيون في الغرف، ومن المزمع عقده كسلسلة من ورش العمل. سي عقد األول من

 .م2020تركيا في الربع األخير من هذا العام أو األول من عام 
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 : األنشطة والفعاليات المستقبلية للغرفة اإلسالمية

  :م2019/2020ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة في المجاالت التالية في  ( 1

والغذاء والطاقة لدول  أ( ورشة عمل حول تعزيز اإلنماء األخضر والتكنولوجيا في الربط بين المياه

 .باكستان –م في كراتشي 2019ديسمبر  4-2التحديات والفرص، في  -منظمة التعاون اإلسالمي

ب( الترويج ألنموذج بنك األسرة السوداني، في دول إفريقيا جنوب الصحراء )بوركينا فاسو، وتشاد، 

في جدة ، ومالي، وموريتانيا ، والنيجر(، بالتعاون مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي

  . م2020يناير  20-19بالمملكة العربية السعودية في 

 .ةج( تطوير الصناعات المنزلية من خالل المنشئات الصغيرة والمتوسط

 .مهاراتد( توسيع نطاق المشروعات القائمة من خالل تطوير ال

 .هـ( استكشاف وجهات للسياحة الصحية

القمح، األرز، السكر، ومنتجات األلبان( و(  ورشة عمل حول السلع اإلستراتيجية في نيجريا  )كاسافا، 

 .م2020في 

 . م2020برنامج تدريبي حول التحول الرقمي في اسطنبول بتركيا ز( 

 .م2020إبريل  6-5منتدى حول "إستثمر في االقتصاد الرقمي، في عمان باألردن في ( 2

 م. 2020م /2019( أكاديمية الغرف التجارية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، في اسطنبول تركيا في 3

  .م2020لمغربية في منتدى حول المشغوالت اليدوية التقليدية في المملكة ا ( 4

  .م2020منتدى حول ريادة األعمال وأصحاب المشاريع المبتدئين في ( 5

 .م2020المنتدى العاشر لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية في ( 6
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