
1 

 

 

 

 

 

 ورشة عمل حول 

 الصغيرة مشروعات تعزيز القدرة التنافسية لل

 إلاسالمي التعاون  منظمةب ألاعضاء الدول  فية واملتوسط

 ، أنقرة، الجمهورية التركيةم1121يونيو  21-21

 

 

 الخلفية -2
نمية التعجلة الرئيسية يف  حمركات الدفعتعترب واحدة من  حيثدورا حامسا،   (SMEs)املشروعات الصغرية واملتوسطة تلعب

عظم االقتصادات النامية، مبا يف وينطبق ذلك يف ماملتقدمة والنامية على حد سواء.  ؛القتصادات احلديثةاالجتماعية واالقتصادية ل
لمنشآت الصناعية واخلدمات يف معظم هذه تشكل جزءا حيويا لاإلسالمي، حيث  التعاونذلك البلدان األعضاء يف منظمة 

 .والتنمية االقتصادية النمو أ منجزء ال يتجز فهي االقتصادات، وبالتايل، 

٪ من املنشآت االقتصادية 09الصغرية واملتوسطة أكثر من شروعات امل تشكلاإلسالمي،  التعاوننظمة مبيف البلدان األعضاء 
مما جيعل حمدودية املوارد املالية والقدرات اإلدارية،  إال أن هذه األخرية تعاين من٪ من إمجايل ناجتها احمللي اإلمجايل، 57ومتثل حنو 
بذل مزيد من اجلهود لتعزيز التنمية ل حةفرصة مل ذلكجيعل من كل  ،. هذا الوضععن املنافسة فضال، ها ضئيلةاستمرار إمكانية 

رد لوصول إىل املواتيسر امتاحة من خالل خلق بيئة عمل وذلك مشروعات الصغرية واملتوسطة، قدرات والقدرة التنافسية للالو 
 والتطوير.إلدارية، وأنشطة البحث وا الرفع من املهارات الرياديةكذا األسواق، و ب املتعلقةعلومات املاملالية الكافية، و 

 عن طريقوذلك أن تتحقق على حنو أفضل ميكن اليت صالحيات وطنية، و ذات هي أساسا اليت لكن، على الرغم من هذه اجلهود 
البيين بني بلدان منظمة  لتعاوناذا وكبني القطاعني العام واخلاص على مستوى كل بلد على حدة، فعالة وديناميكية  شراكةخلق 

 إسطنبولللكومسيك، اليت عقدت يف  السابعة والعشرون. يف هذا السياق، قررت الدورة يعترب بالغ األمهيةالذي  التعاون اإلسالمي
، م1921 أكتوبرعقد يف ، اليت ستللكومسيك الثامنة والعشرونتبادل وجهات النظر يف الدورة م، أن موضوع 1922 أكتوبريف 

وذلك  ، وقد طلب من مركز أنقرةالصغرية واملتوسطة يف الدول األعضاء" حول "تعزيز القدرة التنافسية للمشروعاتسيتمحور 
تنظيم ورشة عمل حول هذا ب القياماإلسالمي ذات الصلة،  التعاونبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ومؤسسات منظمة 

 . تقريرها إىل الدورة املقبلة للكومسيكمياملوضوع وتقد

 

http://www.google.com.tr/imgres?q=kosgeb+logo&hl=tr&sa=X&biw=1280&bih=841&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=cvSmQVxzBYqMTM:&imgrefurl=http://www.testolcum.com/kosgeb.html&docid=h0kORc3FASFE6M&imgurl=http://www.testolcum.com/kosgeb1.jpg&w=886&h=578&ei=aJMWT5b2NM_Iswao45VX&zoom=1
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 العمل ورشةأهداف  -1

فرصة متميزة يف الدول األعضاء يف"  مشروعات الصغرية واملتوسطةعمل حول موضوع "تعزيز القدرة التنافسية للالورشة ستكون 
املؤسسات املعنية و اإلسالمي،  التعاوننظمة واملتوسطة يف البلدان األعضاء مبالصغرية  رعاتاملش تنميةمثلي املؤسسات الوطنية يف مل

هذه الكربى واملشرتكة اليت تواجه  واملعوقات ملناقشة وتداول التحديات، ةالدوليكذا املؤسسات اإلسالمي و التعاون يف منظمة 
ومقرتحات مشروع لتعزيز القدرة  ملموسة من أجل التوصل إىل توصيات مرباهتهم وخعارف، وتبادل وجهات نظرهم ومشروعاتامل

. على وجه اخلصوص،  املهمت حمددة للتعاون يف هذا اجملال يف البلدان األعضاء، فضال عن حتديد جماالمشروعات التنافسية لل
 إىل:، باخلصوص، ورشة العملوهتدف 

مشروعات الصغرية دراسة ومناقشة التحديات والسياسات واملمارسات، وكذلك الفرص املتاحة لتعزيز القدرة التنافسية لل -
 يف البلدان األعضاء؛ واملتوسطة

 ؛الصغرية واملتوسطة مشروعات واحليوية لل املمارسات يف جمال التنمية املستدامةتبادل املعارف واخلربات وأفضل  -
يف جمال  بيين بني بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تعاونلملموسة وقابلة للتنفيذ  ووسائل ، واقرتاح سبلتقدمي توصيات -

  ؛الصغرية واملتوسطة شروعاتتنمية امل
 لخربات.ل لتقبلي وتبادستسهيل التواصل بني املشاركني لتعاون م -

 
 ورشة العملحول  تفاصيل -3

عمل الاليومني األول والثاين مخس جلسات عمل )كما هو موضح يف برنامج  وسيتضمنعمل يف ثالثة أيام. السيتم تنظيم ورشة 
 شروعات  بعض املاليوم الثالث لزيارة وسيخصص . لسة االفتتاحية واجللسة اخلتاميةباإلضافة إىل اجل ؤق  يف املرفق األول امل

املواضيع الفرعية األربعة تقدمي عروض ومناقشات حول  جلسات العمل األربع، كما ستعرفيف أنقرة.  املوجودة الصغرية واملتوسطة 
 على النحو التايل:الرئيسية ذات الصلة، 

I. إلى األسواق الوصول 
 

 التالية: القضايايف إطار هذا املوضوع الفرعي، سيتم تقدمي عروض ومناقشات حول 
 القضايا والتحديات يف جمال التصدير -
 ستكشاف الفرص املتاحة يف السوقتشجيع الصادرات وتعزيز القدرة على ا -
 الوعي بالعالمة التجارية، ورفعاإللكرتونية، عرب اخلدمات استخدام تقنيات التسويق احلديثة مثل التجارة  -
 تصادي واتفاقيات التجارة احلرةالتكامل االق -
 فرديةمال ومهارات اإلنتاجية الإدارة األع تنمية -
  التواصلشبكة تعزيز فرص  -
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II. الحصول على التمويل 
 

 التالية: القضايايف إطار هذا املوضوع الفرعي، سيتم تقدمي عروض ومناقشات حول 
 عقباتوما يواجه من حتديات و  احلصول على التمويل -
 قابلة للتمويل مشروعات تقدمي  -
 املمارساتأفضل  تبادل: الصغراملتناهي التمويل  -
 أفضل املمارسات تبادلالئتمان: ضمان ا -
   الديون تسوية آليةو ى التمويل لحصول علتقدمي اخلدمات االستشارية ل -
 متويل التجارة: التحديات واملمارسات -

 

III. الحصول على التكنولوجيا واالبتكار 
 

 التالية: القضايايف إطار هذا املوضوع الفرعي، سيتم تقدمي عروض ومناقشات حول 
 يف جمال التكنولوجيا واالبتكارالقضايا والتحديات  -
 ع االبتكار واستخدام التكنولوجياتشجي -
   techno-parksوحدائق تقنية ) األعمال حاضناتمراكز  -

 

IV.  الصغيرة والمتوسطةروعات المشتجارب القطرية و الممارسات 
 

تعزيز القدرة  ما خيص يف مخرباهتهم و مناذجوسيتناقشون حول  االدول األعضاء عروض سيقدم ممثلويف إطار هذا املوضوع الفرعي، 
 الصغرية واملتوسطة:مشروعات التنافسية لل

 العروض القطرية  -
 مقاول رائدجتربة عرض  -
جلسة العمل األخرية  وستخصصقاش. يتم إتاحة متسع من الوق  للمجموعة ولفرق النس، جلسةيف كل املقدمة العروض  عقب

رتمجة نتائج ورشة العمل إىل اللغتني العربية ب سيقوم مركز أنقرةيف اليوم الثاين لصياغة واعتماد التقرير النهائي والتوصيات. و 
 .م1921للكومسيك يف أكتوبر  الثامنة والعشرونوالفرنسية لتقدميها إىل الدورة 

 
 عملالاملشاركون في ورشة  -1

 لهيئات التالية:ممثلني من كبار اخلرباء لاملشاركون يضم 
الصغرية واملتوسطة يف البلدان األعضاء، مثل وزارات الصناعة شروعات املب املرتبطة السياساتت الوطنية املسؤولة عن الوكاال -1

وغرف التجارة ، شروعات الصغرية واملتوسطةامل املنفذة لسياسةوزارات العلوم والتكنولوجيا، واملؤسسات الوطنية و والتجارة، 
 والصناعة.

 املقسمة جغرافيااإلسالمي  التعاونالثالث يف منظمة  الرمسية اجملموعاتبني من  من املقرتح أن يتم استدعاء مثان دول أعضاء
 )العربية واألفريقية واآلسيوية  للمشاركة يف ورشة العمل على النحو التايل:

 العربية السعودية وتونس واليمن. الكوي ، املغرب، اململكةاجملموعة العربية: البحرين، مصر، األردن،  -أ 
 خستان وماليزيا وباكستان وتركيا.يران وكازاوإ وإندونيسيااجملموعة اآلسيوية: أذربيجان وبنغالديش  -ب 
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  ونيجرييا والسنغال وأوغندااجملموعة األفريقية: الكامريون، جيبويت، غامبيا، الغابون ومايل -ج 
مركز و البنك اإلسالمي للتنمية، و ، التعاون اإلسالمي نظمةمي ذات الصلة: األمانة العامة ملاإلسال التعاونمؤسسات منظمة  -2

 .واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة، للتجارة والصناعة الميةالغرفة اإلسو ، لكومسيكواأنقرة، 
 والتنمية، اخل. االقتصادي التعاوننظمة مو ألمم املتحدة، ل اإلمنائي ربنامجالاملؤسسات اإلقليمية والدولية، مثل  -3
مؤسسات الصناعة، ومعاهد البحوث و  ووممثل مقاولوناإلسالمي:  التعاوناملنظمات غري احلكومية من بلدان منظمة  يةمتثيل -4

 يف تركيا.  TEPAVأخرى )مثل 
 

 عملالالنتائج املتوقعة من ورشة  -5

 النتائج املتوقعة من ورشة العمل هي ما يلي:
اإلسالمي هبدف تعزيز القدرة التنافسية  التعاونبني الدول األعضاء يف منظمة  التنسيقمبادرات التعاون و  حتديد واقرتاح -

 ؛مشروعات الصغرية واملتوسطةلل
تعزيز القدرة لاإلسالمي التعاون منظمة على صعيد حتديد واقرتاح سياسات وتدابري ملموسة على الصعيد الوطين و  -

 ؛واملتوسطةمشروعات الصغرية ة للالتنافسي
 ويل والتكنولوجيا واالبتكار، وحتديد ومواجهة التحديات واملعوقات الرئيسية املتعلقة باحلصول على األسواق، والتم -
التعاون بني الدول األعضاء، لوضع "إطار  طرقتوفري املدخالت، من حيث التوصيات املتعلقة بالسياسات العامة و  -

 اإلسالمي"التعاون يف منظمة الصغرية واملتوسطة شروعات للتعاون يف جمال تطوير امل
 

 الجهات املنظمة للورشة -6

 تنمية هيئةو KOSGEB  ، واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاصمركز أنقرة، والبنك اإلسالمي للتنمية )
  املاليزية واملتوسطة الصغرية الصناعات

 
 عملالتاريخ ومكان انعقاد ورشة  -7

 م1921يونيو  21-21، الرتكيةمهورية اجلفندق هيلتون، أنقرة، 
 

 برنامج، املعلومات التنظيمية واللوجستيةالجدول ألاعمال،  -8

 workshop.php-.org/smehttp://www.sesric متاح على الرابط التايل: 

 

http://www.sesric.org/sme-workshop.php

