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 1                     اإلسالمية الغرفة

 

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

 (الكومسيك) اإلسالمي التعاون لمنظمة والتجاري االقتصادي للتعاون الدائمة للجنة والثالثون

 (اإلنترنت عبر إلكتروني مؤتمر م،2020 برنوفم 52-62)

 :مقدمة

 الدول بين التجارة تعزيز إلى دعا الذي (م5220-م5120) اإلسالمي التعاون منظمة عمل برنامج مع يتوافق بما

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

 في اءاألعض الدول بين فيما التجارة حصة زادت وقد اإلسالمية، البينية التجارة وتعزيز توسعة على مًعا للعمل

 نسبته ما من إرتفعت وقد مستمر، بشكل الدول لهذه الخارجية التجارة إجمالي من سالمياإل التعاون منظمة

 وتواصل . ٪13.5 نسبتها زيادة بذلك وحققت م،2018 عام في ٪21.22 نسبته ما إلى م2016 عام في 18.69٪

 المستهدفة ٪25 نسبة لتحقيق األعضاء للدول البينية التجارة تعزيز إلى الهادفة جهودها اإلسالمية الغرفة

 .م2025 عام بحلول اإلسالمية البينية للتجارة

 فاعلللت إستراتيجية ُخطة اإلسالمية الغرفة أعدت ،ُمتاحةال االقتصادية والفرص الماثلة التحديات ضوء وفي

 تحقيقل اإلسالمي التعاون منظمة دول في االستثمارات لتشجيع استثماري كمحرك والعمل فعالياتها وتنفيذ معها

  التالية: األهداف

  .العالم بقية وبين وبينها المنظمة، دول منظومة داخل التجارية العالقات بناء في اإلسهام (1

 .فعالية كل في القوي المحتوى خالل من الفّعال المعرفي اإلسهام (2

  .االستثمارية للفرص للترويج دائمة آلية بناء (3

  .اإلسالمي العالم أقاليم مكونات بأهم التعريف (4

  .ةيالتقليد والحرف الصناعات تطوير تشجيع (5

  الصغر. والمتناهية الصغيرة والمنشآت األعمال رواد تمكين (6

  .المتخصصة الملتقيات خالل من دولة لكل االستثمارية والمكونات الخصائص ألهم الترويج (7

 :لىي ما لتنفيذ سعيال خالل من وذلك (2

 قطاباست نقطة يجعلها مما ، اإلسالمي التعاون منظمة دول تمثيل تستهدف متخصصة جديدة فعاليات إقامة أ(

  .المنظمة بدول العالم من المهتمين لجميع

ً  اشريكً  الغرفة تكون بحيث للتطوير القابلة القائمة الفعاليات مع الشراكة ب(  .فيها فعليا

 .اإلقليم( على )التركيز اإلدارة مجلس الجتماعات المصاحبة الفعاليات إقامة ج(

  . الحالل شركة تأسيس تم لذلك مثال المساندة، إلى تحتاج قطاعات في جديدة شركات تأسيس (3

 توظيف طريق عن إستراتيجية ُخطط خالل من مستدامة بصورة األعضاء الغرف قدرات وتنمية تطوير (4

 الخاص. القطاع لصالح الرقمي التحول وإنتهاج التكنولوجيا

 غرفة ةأي إدارة مجلس تحقيقه إلى يسعى أن يجب استراتيجي مطلب هو التجارية للغرفة االستدامة تحقيق إن   

 : المدى طويل مشروع خالل من باآلتي القيام يجب االستدامة، هذه ولتحقيق تجارية،

  .ةالتجاري للغرف االستراتيجي التخطيط (1
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 اذاةمح من التأكدو للغرفة واإلداري النظامي االستقرار تحقيق إلى يهدف للغرفة مناسب يأساس نظام وضع (2

 .الحكومية غير والمؤسسات للغرف المثلى الممارسات

 3( تدريب خاص للقيادات التنفيذية وبناء القدرات لرؤساء اإلدارات.

 4( التحول الرقمي لمواكبة التطور العالمي. 

 اإلعتبار بعين األخذ مع (Transformation Digital) الرقمي التحول تطوير على اإلسالمية الغرفة تُركز حيث

 بها تعاملي التي والطرائق الناس، به ويحيا يعيش الذي األسلوب تُغيير في أسهمت الرابعة الصناعية الثورة أن

 إنترنت :الرقمي التحول عملية تقود التي القطاعات ومن .الخدمات وُمقدمي الشركات مع والمستهلكين العُمالء

 نيةوتق ،(البايوتكنولوجي) الحيوية والتكنولوجيا األبعاد، ثاُلثية والطباعة األصطناعي، والذكاء األشياء،

 االلي والتعلم ،(Computing Quantum) الكمية لحوسبةوا ،(النانوتكنولوجي) الصغر المتناهية الجزئيات

 طاقن وعلى متسارع بُمعدل تغييرات يُولد التقنيات لهذه الُمتداخل اإلستخدام إن .الحديثة التقنيات من وغيرها

 نوعيةو وإدارتها الشركات إنتاج كيفية تغيير على التغييرات هذه تعمل المدى، بعيدة كبيرة ومستويات واسع

 ثتأحد كما دولة، كل وفي صناعة كل وفي قطاع كل على التكنولوجية االختراقات هذه تُؤثر وبالتالي هاعمليات

 في بما الاألعم ممارسة بها يتم التي الكيفية في وغيرت التقليدية، التجارية التعامالت شكل في منهجي تغيير

 حهاولوائ وقواعدها سياساتها الحكومات بها تصنع التي الطريقة وكذلك والحوكمة، واإلدارة اإلنتاج أساليب ذلك

ً  تغييراً  يُحدث الذي األمر بها، تُحكم التي واألساليب والُطرق  التطورات وتعتمد .العالم مستوى على منظما

 اله نهاية ال إمكانيات خلق خالل من الرقمي التحول وتدفع البعض، بعضها على المجاالت هذه في المتسارعة

  .األعمال وممارسات اإلنسان ةحيا وتحسين لالبتكار

 إلسالمية،ا البينية التجارة تنمية لصالح برامجها وتُركز كبيراً  إهتماماً  اإلسالمية الغرفة تولي ذلك، إلى باإلضافة

 وتخفيف ،السياحة وتعزيز األعمال، قيادات لتنمية التدريبية والبرامج السلعي، التبادل ومنتديات القدرات، وبناء

 ة،اإلجتماعي الجندرة وتنمية الُمضافة، والقيمة واإلدارية، التسويقية المهارات تطوير عن فضالً  الفقر، وطأة

 وتنمية األصغر، التمويل من اإلستفادة عن فضالً  الحجم، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وإنماء وتطوير

 وجياتكنول خالل من األعمال ةرياد وتشجيع األخضر، واالقتصاد الحالل، السياحة وتنمية الحالل، وتجارة صناعة

 .والشباب النساء أوساط في خاصة المعلومات

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

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

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

  .م2025 لعام اإلسالمي التعاون لمنظمة العشري البرنامج أهداف تنفيذ إطار تحت تندرج والتي اإلسالمية، الغرفة

  :اتُملتقيال خالل من مي،اإلسال التعاون منظمة في الخاص القطاع دور تنمية

 ههذ تشمل ألنشطتها، جديدة إستراتيجية والزراعة ةوالصناع للتجارة اإلسالمية للغرفة العامة األمانة أعدت

 اراإلعتب في األخذ مع الهامة، الدولية المحافل من تُصبح بحيث الخاص، قطاع منتديات تطوير اإلستراتيجية

  ،بليةالمستق والمنتجات والصناعات الخدمات على والتركيز العالمية، االقتصادية الساحة في الجديدة التوجهات

  .التجاريةو اإلستثمارية للمنتديات متكامل نظام يُمثل حيثب الرقمي التحول نحو الخاص القطاع توجيه تتضمن كما

 ةأرضي تهيئة إلى مجملها في تهدف الخاص لقطاعل ملتقيات تنظيم عاتقها على اإلسالمية الغرفة أخذت وقد

 بالدول األعمال قطاعات في نظرائهم مع وعالقاتهم روابطهم وتوسعة للتفاعل األعمال لمجتمع مالئمة مشتركة

 القطاعات، حسب تجاري تبادل منتديات تنظيم إلى باإلضافة (.B2B) الثنائية العمل جلسات خالل من األعضاء

 ،ناجحة تجارية صفقات عقد والفعاليات األنشطة هذه خالل تحقق لقد .القيادية المهارات لتطوير عمل وورش
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 فةالغر نظمت وقد القدرات، وتنمية المهارات شحذ عن فضالً  الممارسات، أفضل على والتعرف للخبرات، تبادل

    .الخاص للقطاع ملتقى (16) عشر ستة تاريخه حتى اإلسالمية

   :اإلسالمي التعاون لمنظمة التحكيم مركز تأسيس

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

(COMCEC)، لتجاريا للتحكيم مركز تأسيس في التركية السلع وبورصات التجارية الغرف اتحاد مع بالتعاون 

 يخدم يك اسطنبول، في والزراعة، والصناعة للتجارة اإلسالمية للغرفة تابعة كمؤسسة اإلسالمي التعاون لمنظمة

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

 .التركية الغرف اتحاد للغرفة المتميز وعضالو ميةاإلسال الغرفة بين الناجحة للشراكة

 مع افةاالستض اتفاقية إبرام تم كما للمركز، التحضيرية األعمال لتتولى مشتركة تأسيسة لجنة الجانبان شكل

 التجاري التحكيم مركز إطالق يتم سوف والالزمة، الضرورية اإلجراءات من االنتهاء وبعد التركية، الحكومة

 نم اإلسالمية الغرفة تعمل لكن وتداعياتها كورونا فيروس إنتشار عن الناجمة المعوقات من وبالرغم الدولي،

 تهاومطالب به للتعريف األعضاء مؤسساتها لدى للمركز والتسويق الترويج األول المسار مسارين، على جانبها

 ستكمالإل التركية الغرف اتحاد مع بالتعاون العمل الثاني والمسار بخدماته، لإلستعانة ومنتسبيها أعضائها بحث

 ميقد مرموق عالمي تحكيم كمركز له المرجوة األهداف يُحقق الذي النحو على إنطالقته وتأمين تأسيسه عملية

  .المستوى رفيعة دولية تحكيم خدمات

 :الدولية المنظمات مع لتعاونا

 ناعةوالص للتجارة اإلسالمية الغرفة طمحت اإلسالمي التعاون منظمة دول في الخاص القطاع يُمثل كيان بإعتبارها

 ا.هأهداف مع وافقتت التي المشاريع وتنفيذ لتطوير الدولية للمنظمات مفضل شريك كونت أن إلى والزراعة

  الحالل: وتطوير تنمية

 الميةساإل الغرفة تعمل لن الحالل لشركة وبتأسيسها المسلمين، جموع لدى كبير بإهتمام الحالل قضية تحظى

 .ييموالتق والمراقبة، اإلعتماد، على والتركيز السوق تنظيم على ستعمل بل األعضاء، مؤسساتها منافسة على

 لىع والمنتجات للسلع الحالل معايير تقييم لغرض الجوال، بالهاتف خاص تطبيق طرح على الشركة وستعمل

  .الخدمة هذه خالل من دقتها يضمن الذي النحو

 للمستهلك الوصول هو األساسي والغرض تجاري، بُعد أي قبل للمشروع األول الدافع هو األخالقي البُعد أن كما

 الجهات كافة مع الغرفة تعمل اإلطار هذا وفي الشريعة، مع متوافق وأنه غذائه مصدر على لطمئنته النهائي

 لغرفةا ستعمل كما الحالل، بصناعة المرتبطة المختلفة المجاالت في والتوافق ماإلنسجا تحقيق بغية المعنية

    .الحالل مجال في ومؤتمرات ندوات في بفاعلية المشاركة على اإلسالمية

 :الخاص القطاع لصالح الممارسات أفضل حول الخبرات تبادل

  : الصغر ةمتناهي مؤسسات نشوء في والمساهمة األصغر التمويل خدمات لتوفير مؤسسة إنشاء

 مليون 35 وقدره مال برأس السودان في ألسرةل بنك إنشاء إلى أدت التي الجهود في اإلسالمية الغرفة ساهمت

 كامأح توافق بشروط ُميسرة مالية خدمات تقدم الصغير للتمويل محفظة المذكور البنك ويوفر ،أمريكي دوالر

ً  البنك توّسع وقد .والشباب والنساء ، المنتجة واألسر الناشئة، الشركات لصالح الشريعة  ختلفم في تدريجيا

 .المجتمع في الضعيفة الشرائح تستهدف تمويلية خدمات يقدم حيث فرعاً، (41) خالل من السودان أرجاء

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

 قراراً  الوزاري المؤتمر اعتمد حيث م،2018 نوفمبر في فاسو، ببوركينا اوغادوغو في عقد الذي اإلسالمي،
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 قةمنط من الخمس الساحل دول إختيار تم وقد بالمنظمة، أخرى بلدان في مماثلة كيانات إنشاء إمكانية إلى يدعو

 روعالمش لتنفيذ والنيجر، وموريتانيا، ومالي، وتشاد، فاسو، بوركينا من كل وهي (G5) الصحراء جنوب إفريقيا

 .والشباب للنساء االقتصادي التمكين لتحقيق

 :مشروعال أهداف

ً  النشطين للفقراء المالية الخدمات تقديم -1  وتمكينهم ، الحرفيين والرعاة المزارعين وصغار والخريجين اقتصاديا

 .لظروفهم المناسبة االقتصادية األنشطة إدارة من

 .المستهدفة الفئات لصالح توظيفها إلعادة واألجنبية المحلية الموارد استقطاب -2

ً  األخرى المصرفية األعمال مزاولة -3  .واألنظمة للقوانين وفقا

 .المستهدفة الفئات بين واالدخاري المصرفي الوعي نشر -4

 لالتموي ممارسة وآليات مفاهيم على وتدريبه البنك عمل متطلبات مع يتماشى بما البشري العنصر إعداد -5

 .األصغر

 .للفقراء عمل فرص خلق في المساهمة -6

 .المستهدفة الفئات لصالح الرسمية وغير الرسمية القطاعات من المتكاملة الموارد انسياب في المساهمة -7

 .االقتصادية التنمية في تساهم منظمة قطاعات إلى الرسمية غير القطاعات تحويل -8

ً  الفقراء تنشيط -9  .التنمية حركة في ودمجهم اقتصاديا

 :الحالية المرحلة

 كل عم فردي بشكل اتصاالت بإجراء اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة األمانة مع بالتعاون اإلسالمية الغرفة قامت

 وشروطهم احتياجاتهم نوعية من التحقق بغرض وذلك (.G5) الخمس الساحل دول في الوطنية ؟؟ الفرق

 من كل بمشاركة م2020 يوليو 23 في افتراضية عمل ورشة اإلسالمية الغرفة نظمت المتابعة لغرض .المرجعية

 منظمة مؤسسات وجميع اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة واألمانة  (G5) الخمس الساحل لدول الوطنية الفرق

 .الصلة ذات اإلسالمي التعاون

 .م2020 أغسطس خالل ،(G5) الساحل دول من وطني فريق كل مع فردية اجتماعات اإلسالمية الغرفة عقدت كما

 .المرجعية الشروط تفاصيل وإستكمال االحتياجات تفاصيل من التحقق هو االجتماعات من الهدف كان

 منظمةب الصلة ذات المؤسسات بمراجعة حاليًا وتقوم ومالي تقني امتياز لنموذج مقترًحا اإلسالمية الغرفة اختارت

 .األمثل النموذج إعداد في العمل لبدء الالزم الدعم على للحصول الدولية المنظمات وكذلك اإلسالمي التعاون

 :التالي النحو على المرجوة األهداف

 .الخمس مجموعة دول من كل في األصغر للتمويل مؤسسة إنشاء (1

 . التأسيس في للشروع المؤهلة (G5) المجموعة دول بين من األولى الدولة تحديد (2

 .األولى الدولة اختيار أساسها على تم التي واألولويات اإلجراءات  (3

 :التالية الرئيسية المحاور وتشمل أساسها على البنوك لتأسيس شاملة واستراتيجية عمل خطة وضع  (4

 .ومتطلباتها الجديدة التجارية العالمة استراتيجية تحديد :التجارية العالمة هوية -أ
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 .ةالجديد التجارية العالمة عمليات تشغيل و التنفيذ وإجراءات متطلبات تحديد :التشغيل إستراتيجية -ب

 .إلسالميةا الهوية مع يتماشى نموذج تمويل وتطوير القانونية الهوية تطوير :القانونية والهوية اإلستراتيجية - ج

 .للدراسة األخرى المجاالت لجميع الالزم التدريبي الدليل تطوير :والتطوير التدريب استراتيجية -د

 لتجاريةا للعالمة تسويق واستراتيجية شاملة، استراتيجية وضع :األعمال وتطوير التسويق استراتيجية - هـ

 .لألعمال تطوير وُخطة

 .المستهدفة األولى للدولة شاملة تنفيذية خطة وضع :التنفيذية الخطة -و

 :م2020 يونيو 10ومؤسسي، قانوني منظور من الغذائي لألمن اإلسالمية المنظمة عمل ورشة

 نيالقانو المنظور حول الغذائي لألمن اإلسالمية المنظمة نظمتها التي العمل ورشة في اإلسالمية الغرفة شاركت

 طتغ والتي كازاخستان، بجمهورية سلطان نور في مقرها من اإلنترنت عبر ندوة شكل في للمنظمة، والمؤسسي

 المؤسسي الطابع إضفاء إلى باإلضافة الدولي للقانون وكموضوع ومؤسسي قانوني منظور من المنظمة وضع

 لقرارا واتخاذ القدرات ءوبنا والتنسيق والتعاون االتصال جوانب أيًضا غطت كما .القانوني والتفويض والرسالة

 .الغذائي لألمن اإلسالمية للمنظمة العامة الجمعية مهام وأساسيات المنظمة قبل من

 :م2020 يوليو 7اإلسالمي التعاون منظمة لدول الوطني الجينات بنك تطوير حول عمل ورشة

 بنك تطوير" حول الغذائي لألمن اإلسالمية المنظمة نظمتها التي العمل ورشة في اإلسالمية الغرفة شاركت

 رنتاإلنت عبر مؤتمر شكل في عقدها تم والتي ،"اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للبلدان الوطني الجينات

 تهدف والتي المهمة الفعالية هذه في المشاركة على الغرفة حُرصت وقد .م2020 يوليو 7 إلى 5 من الفترة في

 الطوارئ فترات خالل سواء مي،اإلسال التعاون منظمة دول داخل الغذائي المخزون وتأمين الغذاء نظام تعزيز إلى

 .المتوسط المدى على أو الكورونا جائحة العالم فيها يشهد التي الفترة هذه مثل

  القيادة": "ُمحادثات اإللكترونية الندوات سلسلة

 خمس تنظيم في الغرفة نجحت م،2020 يونيو في القيادة" "ُمحادثات اإلسالمية الغرفة ندوات سلسلة إنطالقة منذ

 الهيئاتو الخاص القطاع من منظمة 17 مجموعه ما من قادة فيها شارك اإلنترنت عبر إلكترونية ندوات

 طاعاتق لمختلف الهامة القضايا من العديد لمناقشة تصدوا الذين الُمفكرين، كبار من عدد إلى باإلضافة الحكومية،

 تم تيال الحلقات هذه تفاصيل توجد حيث اإلنترنت، على اليوتيوب شبكة إلى تقود روابط يلي وفيما األعمال،

  للراغبين: ُمتاحة وجعلها تسجيلها

  :االفتراضي العالم إلى االنتقال األول: المحور

 التالي الرابط على تُوجد االفتراضي، العالم استكشاف األولى: الجلسة: ( ps://youtu.be/npZx_u_HwIQhtt.) 

 التالي الرابط على تُوجد االفتراضي، العالم فُرص الثانية: الجلسة: (https://youtu.be/SlCllEDgleI.) 

 التالي الرابط على تُوجد االفتراضي، العالم تحديات الثالثة: الجلسة: (https://youtu.be/4amurwqzS38.) 

 التالي الرابط على تُوجد االفتراضي، العالم ممارسات أفضل الرابعة: الجلسة: 

(https://youtu.be/nbfqqPor7u8.) 

 الحالل( الغذائية القيمة )سلسلة صناعة": على الضوء لتركيز "ندوة الخامسة: الجلسة. 

  

https://youtu.be/npZx_u_HwIQ
https://youtu.be/SlCllEDgleI
https://youtu.be/4amurwqzS38
https://youtu.be/nbfqqPor7u8
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  :األولى الجلسة من المستفادة الدروس أهم

 مية.اإلسال الغرفة في األعضاء للدول الشامل المستقبل على وتأثيره االفتراضي العالم حول واسعة مناقشة •

 اإليجابي التحول من تمكن أن للسياسات يمكن وكيف الوباء بعد الرقمي التحول سيناريو عن كامل موجز •

 يفك قليالً  وتشرح واالفتراضي الرقمي لالضطراب نضًجا األكثر هي والتي اإلسالمي العالم داخل الصناعات •

  االضطرابات. هذه تبدو

 اإلنتاج مستقبل وتقرير (CISCO) الرقمية الجاهزية لمؤشر وفًقا اإلسالمية الغرفة ألعضاء الحالية الجاهزية •

(WEF.) 

 واللوجستية. المالية والمبادرات واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا على الكلي لالقتصاد إطار وضع •

  الثانية: الجلسة من المستفادة الدروس أهم

 على لللحصو الرئيسية العوامل تدعم التي التقنيات إلى اإلشارة مع بالتجزئة البيع اتجاهات على عامة نظرة •

 باإلنترنت. االتصال دون / اإلنترنت عبر الشراء عمليات بين سلسة تجارب

o تصنعها. التي والتقنيات التجزئة تجارة في المستقبلية االتجاهات 

 الطعام من جيدة نوعية توافر إلى باإلضافة المائدة" إلى المزرعة "من ضمان على تساعد التي التقنيات •

  اإلسالمي. للعالم الحالل

o الُمحددات. / النجاح وعوامل القطاع هذا في الفرص أكبر 

 الخلفية. الدفع هياكل تأمين •

o اإلسالمية. الغرفة في األعضاء للبلدان القطاع هذا في فرص ثالث أفضل 

o أنها كذل من واألهم لتعمل التقنيات لهذه البيني التشغيل وإمكانية المختلفة الرقمية التقنيات مجموعة 

 التجارة. لزيادة والمتوسطة الصغيرة الشركات مستوى على إليها الوصول يمكن

 البيانات من النوع هذا تُحقق ال التي والمتوسطة الصغيرة للشركات وفائدتها الجديد الذهب هي البيانات •

 ألنفسها.

  :الثالثة الجلسة من المستفادة الدروس أهم

 لمحددةا الرئيسية المجاالت يلي فيما ، "االفتراضي العالم فرص" حول األخيرة الجلسة من تعلمناه ما على بناءً 

 :اإلسالمية الغرفة في األعضاء للبلدان

 الخطوة لهذه الالزمة المهارات لتوفير الشباب مهارات صقل إعادة المهارات/ رفع المواهب: صعيد على •

 المستقبل في االقتصاد من والتحقق

 العقلية: أو الذهنية القدرات صعيد على •

o بيئة فيروتو الرقمية التحتية البنية تطوير في لإلسراع الحكومي المستوى على عاجل تغيير إجراء يلزم 

 والمستثمرين. للشركات مواتية

o والمستثمرين األعمال قادة قدرات تطوير  .  
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 التجارية العالمات من أعلى المعروفة التجارية العالمات على اإلقبال كان الجائحة، أثناء التجارية: لعالمةا •

 نم العديد في باألولوية التجارية العالمات تحظى ال ، الحظ لسوء به. يثقون ما اشتروا الناس ألن األخرى

  االقتصادية. والضغوط المعرفة نقص بسبب اإلسالمية الغرفة دول

 الرابعة الجلسة من المستفادة الدروس أهم

 هذه أن من الرغم على .االفتراضي العالم نحو التحرك على تقريًبا الشركات جميع (19) كوفيد جائحة أجبرت

 ركاتالش من العديد تقوم حيث .الكورونا حقبة بعد مختلًفا سيبدو األعمال عالم أن إال ، النهاية في ستهدأ األزمة

 تصميم أخرى شركات تعيد بينما المنزلية، النماذج من للعمل العاملة قوتها من جزء وتحريك التنظيم بإعادة

 :الجلسة في التركيز مجاالت يلي فيما .الرقمية االتجاهات ورظه من لالستفادة الداخلية الهياكل

 ورفاهيته. الموظف مشاركة  

 المستخدمة. التكنولوجيا  

 عنها. التخلي سيتم وأيها بها االحتفاظ سيتم التي الممارسات هي ما - م2021 عام ُخطة 

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

   :م2019 ديسمبر 4-2 ،"والفرص التحديات - اإلسالمي التعاون منظمة

 والغذاء اهالمي بين الربط في والتكنولوجيا األخضر اإلنماء تعزيز" حول عمل ورشة بتنظيم اإلسالمية الغرفة قامت

 نمائياال جوريريو بيريز صندوق مع بالتعاون وذلك "والفرص التحديات - اإلسالمي التعاون منظمة لدول والطاقة

-2 في وذلك ،(الفاو) المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة ومكتب ،(PGTF) الجنوب بلدان بين فيما للتعاون

 .اإلسالمية باكستان جمهورية في كراتشي بمدينة اإلسالمية للغرفة الرئيسي المقر في م2019 ديسمبر 4

ً  30 من أكثر الورشة حضر  إندونيسيا،و إثيوبيا،و مصر،و أذربيجان،و أفغانستان، هي: دولة 14 من مشاركا

 عن ونوممثل وطاجيكستان ،باكستانو فلسطين،و نيجيريا،و نيبال،و المغرب،و ماليزيا،و كازاخستان،و إيران،و

 جالم في العامل االجتماعي القطاع ومن للبيئة؛ الصديقة التكنولوجيا مجال في العاملة الخاص القطاع مؤسسات

 نامجبرال من ممثلون العمل ورشة في شارك ، ذلك إلى باإلضافة التجارية. الغرف ممثلوو ،البيئة على ةظفحامال

 البحوث ومركز )الفاو( المتحدة لألمم والزراعة األغذية ومنظمة وباكستان (UNDP) المتحدة ألممل اإلنمائي

  (.SESRIC) اإلسالمية للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية اإلحصائية

 - يلي: ما الرئيسية التوصيات ومن

 مافي تعاونال تكثيفو ،اإلسالمي التعاون منظمة دول عبر المتبادل التعلم من الزخم هذا على لحفاظا ضرورة •

  .يميواإلقل الوطني المستويين على والزراعة األغذية منظمةو والزراعة والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة بين

 لمواصلة الغذائي لألمن اإلسالمية المنظمة مع المشتركة األبحاث / المشاريع بعض من االستفادة إلى الحاجة •

 .االتصاالت من سلسلةال هذا على العمل

 القضايا حلل معًا للعمل مختلفة خبرة مجاالت من مختلفين متخصصين من يتكون التخصصات متعدد فريق تشكيل •

  .والطاقة والغذاء المياه بين الربطبـ المتعلقة تلك وخاصة الزراعية

 تجارةلل اإلسالمية الغرفة سياسة صياغة تتم والطاقة، والغذاء المياه بين لالرتباط العامة الحالة إلى استنادًا •

 التحديات. مواجهة في اإلسالمي التعاون منظمة لدول والصناعة
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  :اإلسالمية للغرفة المستقبلية والفعاليات األنشطة

  :التالي النحو على فئات ثالثة إلى المستقبلية ومنتدياتها فعالياتها بتقسيم اإلسالمية الغرفة عملت

 

  :المتنقلة المنتديات  (1

 يشمل أن ويمكن ُمعينة، عضو دولة إلى  مرة كل ونقله المنتدى مكان تغيير  مع دورياً، تنظيمها يُراد األولى الفئة

  :التالية الفعاليات (لل التخطيط حاليا ويجري )

 التجارية الغرف ملتقى.  

 التنفيذيات و األعمال سيدات ملتقى. 

  :الدائمة المنتديات (2

ً  تنظيمه يتم وسوف دائم، المنتدى مكان سيكون الثانية الفئة  كانيةإم ذلك ويشمل ُمعينة، عضو دولة في دوريا

   :الُمعين للقطاع حيوي كمركز مكانتها يُعزز بما التالية، الُمقترحة الدول في أدناه الفعاليات تنظيم

 الرقمي االقتصاد في االستثمار منتدى  

 المستدامة السياحة منتدى  

 الُكبرى منتجات الثالثة منتدى (BIG3) والكاكاو. والقهوة الشاي 

 التراثية والصناعات التقليدية الحرف ملتقى 

 الصحية السياحة منتدى 

 الحالل الصناعات في االبتكار ملتقى. 

   :المتخصصة المنتديات (3

 الفرصب التعريف منتديات أمثلتها ومن معين، لسبب تقام التي المتخصصة بالمنتديات خاصة هي الثالثة الفئة

 تثماراتواالس التجاري التبادل معدل فيها ينخفض التي الدول على التركيز يتم حيث ، معينة بدولة االستثمارية

 فيها االستثمار مناخب للتعريف منتدى إلقامة دولة من أكثر مع محادثات حاليا وجاري المنظمة، دول باقي مع

 .المتاحة التجارية والفرص

  التالية: المجاالت في خصصةتمُ  تدريبية برامج / عمل ورشو أنشطة لتنظيم اإلسالمية الغرفة تُخطط كما

 السودان في األسرة لبنك الناجحة التجربة على للتعرف دراسية زيارة. 

 اسطنبول في الرقمي التحول حول تدريبي برنامج. 

 الكسافا( االستراتيجية السلع حول عمل ورش(. 

  المالي العمل مجموعة حول تدريبية ندوة (FATF) األموال غسل ومكافحة (AML) .  

 الزراعية، السلع تبادل وسوق األخضر، الوقف من: كل بشأن اإلسالمية الغرفة استراتيجيات إعداد 
 الرقمي. والتحول األصغر، والتمويل

*** 

 المقترحة الكبرى المنتديات

 متنقلة منتديات (1 دائمة منتديات (2 ُمتخصصة منتديات (3


