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والثالثين ثانية ة والصناعة والزراعة مقدم إلى إجتماع الدورة التقرير حول أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارمشروع 

 الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(،المتابعة للجنة للجنة 

 الجمهورية التركية( -أنقرة م )6201مايو  17-18

 :مقدمة

( الصادر عن الدورة الحادية والثالثين للجنة الكومسيك، تود األمانة العامة للغرفة 61لى القرار رقم )باإلشارة إ

 تقديم ورقتها حول أنشطتها وبرامجها المستقبلية: اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 

تم تأسيس الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة بهدف تعزيز التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء من 

لخاص وبما يواكب خالل القطاع الخاص، ولتحقيق هذه الغاية عكفت الغرفة على تنويع أنشطتها حسب متطلبات القطاع ا

إحتياجات القطاع الخاص، بشكل منتظم التحديات االقتصادية المتسارعة. وفيما يتعلق بتقييم أهدافها تدرس الغرفة وتُقيم 

 ألنشطتها بما يُلبي تلك اإلحتياجات. العمل وتضع ُخطط 

األرضية المشتركة المنشودة لصالح القطاع الخاص، كي يتسنى له التفاعل، وعقد الغرفة توفر هذه األنشطة ضمن 

وُملتقيات برامج تدريبية وورش عمل ل هاة واإلستثمارية. باإلضافة إلى عقدجلسات مشتركة بغية توسيع العالقات التجاري

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

وذلك األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الدول تتفاوت مستويات القطاع الخاص بين السبع وخمسون وحيث 

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

تبني أفضل الممارسات، ورفع قدراتهم من خالل حثهم على وتُلبي إحتياجاتهم  ،تساعدهم على تطوير أعمالهمخاصة 

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

امجها، في الدول األعضاء في منظمة وبناء عليه تستمر الغرفة اإلسالمية في أداء الدور المنوط بها من خالل بر

التعاون اإلسالمي، وفي إطار جهودها للتيسير لصالح اللقطاع الخاص، تقوم الغرفة اإلسالمية بتقييم أنشطتها وفق نحو 

منتظم، وتقوم بعدها بإعداد برامج العمل والخطط التنفيذية على اساس اإلحتياجات اآلنية الملحة للقطاع الخاص، وتصيغ 

تياجات. ا وفعالياتها مثل الندوات، والبرامج التدريبية، وغيرها من الفعاليات ذات الصلة التي تُلبي هذه االحأنشطته

برامج تدريبية ومنتديات التبادل التجاري، وركيز واإلهتمام حتى تاريخه، هي بناء القدرات، توالمجاالت التي تعنى بال

تنمية والقيمة الُمضافة، وشحذ وتطوير المهارات التسويقية واإلدارية، باإلضافة إلى مكافحة الفقر، وللقيادات المتميزة، 

تنمية ريادة واإلستفادة من خدمات التمويل األصغر، فضالً عن الجندرة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 

 ط النساء والشباب. ااألعمال خاصة في أوس

على التعاون مع بعض هيئات األمم المتحدة ذات األهداف المماثلة، في هذا السياق تم اإلسالمية كما دأبت الغرفة 

(، وهي فعاليات بناءة حققت UNOSSCإتخاذ العديد من المبادرات مع مكتب األمم المتحدة لتعاون الجنوب الجنوب )

نتائج ملموسة، حيث أنها حققت تعاون ُمركز فيما بين دول القطاعات الخاصة لدول الجنوب الجنوب، وفي الوقت نفسه 

 حققت تعاون ثالثي يجمع بين دول الجنوب الجنوب مع دول الشمال. 

ً على اإلهتمام بتحقيق األهداف التنموية  في مساعيها الرامية إلى توسعة مدى أنشطتها، تحرص الغرفة أيضا

  أهداف توفير األمن الغذائي تمكين النساء والفتياتعامة لبرامجها وأنشطتها، خاصة (، كموجهات SDGsالمستدامة )

 تعزيز النمو االقتصادي المستدام. و
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كما تضطلع الغرفة اإلسالمية بدور في عملية تنمية ورفع مستوى التجارة البينية اإلسالمية، وتهدف من خالل 

اإلفضليات ايا وفوائد إتفاقيات بمزوالتعريف ، بالفرص التجارية المتاحة أوساط القطاع الخاصبرامجها إلى التوعية في 

 . بالمنظمة الدول األعضاءبين منظمة التعاون اإلسالمي، التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري فيما التجارية ل

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

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

 ط العريضة والمالمح الرئيسية ألنشطة الغرفة اإلسالمية: وعض الخطفيما يلي ب، وتهدف إلى تحسين أنشطتها

 :تنمية دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي

التي تهدف في مجملها غرفة اإلسالمية على عاتقها تنظيم ملتقيات القطاع الخاص ومنتديات سيدات األعمال أخذت ال

في قطاعات األعمال  ممع نظرائه موعالقاته موتوسعة روابطهة لمجتمع األعمال للتفاعل تهيئة أرضية مشتركة مالئمإلى 

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

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

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

 وثمانية منتديات لسيدات األعمال.  

أكتوبر  27-26المنتدى الثامن لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية في يومي  قامت الغرفة اإلسالمية بتنظيم

في العاصمة األوغندية كمباال، بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية والغرفة الوطنية األوغندية للتجارة والصناعة م 2015

سيدة  130 من أكثرمنتدى في ال ت"، وشاركشامل تحت شعار "التمكين االقتصادي للمؤسسات النسوية لتحقيق النمو ال

ي التي غطت كافة أقاليم المنظمة بما فيها المنطقة دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم 18أعمال من 

 .جمهوريات آسيا الوسطىاألسيوية وة والعربية واإلفريقي

وتناشد الجهات المعنية بإيالء االهتمام الالزم لتوصيات المنتدى، والتي تؤكد الحاجة إلى توفير التمويل بشروط 

لمبتدئين في إنشاء أعمال ومشاريع من السيدات والشباب، ومساعدتهم ُميسرة للمؤسسات التي تقودها سيدات أعمال، وا

 .في الدخول إلى أسواق جديدة ، وتحسين فرص التدريبات المهارية الراهنة فضالً عن تبادل المعرفة والخبرات

وسوف تقوم الغرفة اإلسالمية بتنظيم الملتقى السابع عشر للقطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 في إحدى الدول األعضاء. (م2016م الجاري )عاخالل الالمنتدى التاسع لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية و

 على المستوى القطاعي:  ملتقي / معرض التبادل التجاري

، على المستوى القطاعي فضالً عن الملتقيات والمنتديات، تتولى الغرفة اإلسالمية تنظيم لقاءات للتبادل التجاري

يرفع المستوى الراهن للتبادل التجاري غاية هذه اللقاءات إتاحة المجال لعقد صفقات بين المستوردين والمصدرين بما 

عقد صفقات خالله تم ث ,وإستهدف التبادل الغذائي، حيالمتلقى األخير الذي ُعقد في جدة  يفيما بين الدول األعضاء، وف

 مثل: الجزائر، ومصر، والسودان، وأوغندا، والنيجر، والكويت. المشاركة بين العديد من الدول 

على مستوي القطاع الخاص بين دول العالم لتبادل التجاري لحجم الحقيقي الزيادة تهدف هذه الملتقيات إلى 

يتوقع  اتفاقات وصفقات مباشرة بين أصحاب الشأن )المستوردين والمصدرين (. تيح فرصة ممتازة لعقد. كما تاالسالمي

دل التجاري بين الدول اإلسالمية، وأن يتم التوسع فى  فعاليات تحقيق زيادة فعلية فى التباتسهم في أن لمثل هذه األنشطة 

 الغرفة العملية ذات المردود والفوائد الملموسة .

 مالمؤتمر أصحاب األع

ث مدى إفادته مختلف من حيبشكل إلى تنظيم مؤتمر لرواد وكبار أصحاب األعمال اإلسالمية تسعى الغرفة 

إستفادة من أصحاب الخبرات والشخصيات المؤثرة فى النشاط تكمن الفكرة في تحقيق وللمشاركين من رواد األعمال ، 

الناشئين ى سواء كانوا رجال أعمال كبار أو أصحاب ومديرى الشركات العالمية الكبيرة ليساعدوا رواد األعمال اإلقتصاد

 .على تحديد مالمح اإلقتصاد واإلستثمار للسنوات القادمة



 الغرفة اإلسالمية

 

 

 

3 

 ملتقي الغرف التجارية : 

تسعى الغرفة اإلسالمية لعقد مؤتمر يجمع الغرف التجارية الفرعية الموجودة بالدول اإلسالمية، والغاية هي اتاحة 

. وعلى أساس تلك الممارسات منهابحيث يستنى للغرف األخرى اإلستفادة الفرصة للغرف التجارية لعرض تجاربها الناجحة 

 رصد جوائز بإسم الغرفة اإلسالمية ألفضل التجارب والممارسات الناجحه كُل في مجاله.  الناجحة سوف يتم 

   :جائزة اإلبداع والتميز

الغرفة اإلسالمية تزمع باإلضافة إلى ملتقيات القطاع الخاص ومنتديات األعمال وورش العمل والبرامج التدريبية 

أعضاء تشجيع تقوم على لمشروع األساسية لفكرة الو ز في مختلف المجاالت،إطالق مشروع جائزة اإلبداع والتميإلى 

 .قة وُمبتكرة لإلستفادة من الموارد المحليةتبني أفكار خالعلى المبادرة المختلفة، بى التميز في مجاالتهم القطاع الخاص عل

 موقع الغرفة اإلسالمية على شبكة اإلنترنت : 

ى الوسائل الفعالة في تعزيز الروابط وتوثيق الصالت يعتبر تسخير تقنية المعلومات في مجال األعمال إحد

التجارية، في هذا السياق تحرص الغرفة اإلسالمية على تطوير موقعها إلكتروني على شبكة اإلنترنت، بهدف توفير أفضل 

ً  موقع الغرفة الخدمات لمستخدميه من األعضاء ومجتمعات األعمال. والفكرة هي أن يكون  عمالئه مع اكبر بشكل تفاعليا

 والمستويات المتباينة لعمالء المختلفة الفئات والعالميين و الخروج عن مفهوم التصميم التقليدي ومراعاة المحليين

 االستخدام.  وسهلة تفاعلية بطريقة لهم تقدمها التي الخدمات بحسب الغرفة

ويعتبر موقع الغرفة مصدر لمعلومات شاملة ُمحدثة تستعرض الشئون االقتصادية للعالم اإلسالمي وتهدف إلى 

خالل المعلومات والخدمات التي تقدمها، ويوفر الموقع معلومات  لعب دور رئيسي في تحسين التجارة البينية اإلسالمية من

وبيانات أساسية حول المجاالت اإلستثمارية للدول األعضاء، وذلك من شأنه أن يُمكن الراغبين في اإلستثمار من إتخاذ 

 ما يلي:  الموقع القرارات السليمة حول خياراتهم اإلستثمارية. ومن أهداف

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  جديدة. أن يكون منبراً إلطالق مبادرات وأفكار 

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

o كون وسيلة للتعريف بنشاط الغرف لألعضاء ودولها ومشروعاتها. أن ي 

o  .أن يكون منبراً لإلعالن والتسويق 

o اإلسالمية والعوام.  أن ييسر التواصل بين الغرفة 

 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 ) 

 بالبحرين  األمم المتحدة للتنمية الصناعية مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا لمنظمة(UNIDO-ITPO) . 

في المساهمة في تنظيم ورش  التعاون قامت المنظمات الدولية المذكورة أعاله بتقديم تعاون فني تمثلنتيجة لهذا 

 عمل وبرامج تدريبية، من خالل رعاية مشاركة المتدربين والخبراء.
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في إطار التعاون أعاله، ُدعيت الغرفة إلى تمثيل قطاع األعمال لدول منظمة التعاون اإلسالمي بحضور المنتدى 

اإلستراتيجي رفيع المستوى للشركاء لحشد التأييد العالمي لتعاون الجنوب الجنوب في سياق األجندة التنموية لما بعد عام 

م، حيث اطلعت الغرفة اإلسالمية أعضاء الجمعية 2015أغسطس  26-25م ، والذي ُعقد في ماكاو بالصين في 2015

نافذة لوكاالت هيئة األمم المتحدة والمتحدة بشأن أنشطتها وأهدافها. كما تعمل الغرفة اإلسالمية كمنسق العامة لألمم 

(، لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص للدول UNOSSCمكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوب )وخاصة 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  

سات المملوكة لسيدات ورشة عمل حول "تطوير آلية إلنشاء مشاريع استثمارية مشتركة وشراكات بين المؤس

 (: 2015أكتوبر  28-29جمهورية أوغندا ) -األعمال في إطار تعاون الجنوب الجنوب" كمباال 

الغرفة اإلسالمية قامت التجارية التي تقودها سيدات في دول منظمة التعاون اإلسالمي،  بغية تنمية المؤسسات

والغرفة الوطنية  صندوق بيريز جوريرو المختص بتعاون الجنوب الجنوبللتجارة والصناعة والزراعة وبالتعاون مع 

بتنظيم ورشة عمل حول تطوير آلية إلنشاء مشاريع استثمارية مشتركة وشراكات بين  األوغندية للتجارة والصناعة

أكتوبر  29-28المؤسسات المملوكة لسيدات األعمال في إطار تعاون الجنوب الجنوب في كمباال بجمهورية أوغندا يومي 

دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهدفت  11سيدة أعمال من  44م، وشاركت في الورشة 2015

إنشاء مراكز قطرية لتنمية التجارة في نطاق الجامعات، الغرف التجارية، والكيانات األخرى المماثلة، إطار الورشة إلى 

د الموارد مع الكيانات تعزيز الشراكة فيما بين مؤسسات صاحبات األعمال من خالل المراكز التنموية القطرية، لحشال

المماثلة بغية تعزيز التعاون االقتصادي، ونقل التكنولوجيا، والمعرفة التقنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وكانت 

تنمية والتمكين الالورشد عظيمة الفائدة لصالح المؤسسات التي تقودها السيدات، والهيئات النسوية التي تعمل من أجل 

 .اإلجتماعي للسيدات

 أنشطة في مجال السياحة: 

لمنظمة تعقد المؤتمرات يضطلع قطاع السياحة بدور هام في عملية التنمية االقتصادية للدول األعضاء، وقد ظلت ا

الوزارية حول السياحة، وتبذل الجهود لتنمية السياحة في الدول اإلسالمية. وبما أن الغرفة اإلسالمية هي الممثل الرئيسي 

 للقطاع الخاص، فقد سبق تكليفها بتنظيم ملتقيات قطاع خاص حول السياحة.

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

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

ؤتمر اإلسالمي والتعاون فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال السياحة، الذي تم تبنيه من قبل الم

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

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

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

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

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 : المساهمة فى إنشاء بوابة إلكترونية للسياحة اإلسالمية 

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

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

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

حة في إنشاء "البوابة اإللكترونية للسياحة اإلسالمية" أو "دليل اإلسالمية إلى التعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية السيا
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منظمة التعاون اإلسالمي لشبكة اإلنترنت حول السياحة " وذلك في اللغات الرسمية الثالث للمنظمة لنشر وتعميم المعلومات 

 ذات الصلة بالسياحة في الدول األعضاء. 

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

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

 : م2014إبريل  28يوغندا،  –بالنظام المصرفي والمالي اإلسالمي، كمباال ندوة للتعريف 

ضمن جهودها لتوفير التسهيالت للقطاع الخاص، والتي من شأنها أن تعينهم على تعزيز روابطهم التجارية 

وتوسعة قواعدهم اإلستثمارية، قامت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة وبالتعاون مع الغرفة الوطنية 

ي للبحوث والتدريب التابع لمجموع البنك اإلسالمي للتنمية، بتنظيم ندوة اليوغندية للتجارة والصناعة، والمعهد اإلسالم

 م. في كمباال بجمهورية يوغندا. 2014إبريل  28للتعريف بالنظام المصرفي والمالي اإلسالمي، في 

في فترة وجيزة بعد الندوة، تم تقديم المذكرة التشريعية الخاصة بالتعديل المؤسسي المالي إلى البرلمان بغية 

 . ي والمالي اإلسالمي إلى مجتمع األعمال في يوغندا، ومن ثم تقديم مفهوم النظام المصرفإعداد اإلطار القانوني

والثاني،  األولىئتين القراتشكيل لجنة ودعوة ممثلي القطاعين العام والخاص إلى تقديم مرئياتهم خالل بعدها تم 

وقد نجحت الندوة في التأكيد على الحاجة للنظام المالي والمصرفي اإلسالمي في من قبل الجهة البرلمانية المختصة، 

 . ي والمصرفي اإلسالمي في البرلمانطرحت المذكرة لتقديم النظام المالوبعد حشد كبير من قبل أعضاء البرلمان يوغندا. 

نتيجة للجهود المنوه عنها قام البرلمان األوغندي بتعديل القانون المؤسسي المالي للسماح للمؤسسات المالية 

المصرفي عمل اللتنظيم بالعمل وفق النظام المصرفي اإلسالمي وبالوكالة في أوغندا من خالل البنوك التجارية الراغبة، و

 سالمية. اإلمالية المنتجات الاإلسالمي، سوف يتم تشكيل هيئة إستشارية شرعية في البنك المركزي األوغندي، لتقديم 

التقدير الجهود التي بذلتها الغرفة الوطنية األوغندية الُشكر وتود الغرفة اإلسالمية أن تسجل مع وفي هذا السياق 

الالزمة مع السلطات المختصة في أوغندا من أجل إعتماد  للتجارة والصناعة، التي قادت هذه المبادرة وأجرت المتابعة

ً أن تتقدم بكما وتبني المذكرة.  د اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الشكر للمعهجزيل تود الغرفة اإلسالمية أيضا

ستتاح الفرصة دخولها حيز التطبيق اإلسالمي للتنمية على جهوده المبذولة في هذا الخصوص. وبتطبيق هذه المذكرة و

شركات القطاع الخاص في التبادل التجاري من خالل معامالت مالية غير ربوية ومطابقة لتعاليم الشريعة إلى العديد من 

 اإلسالمية، األمر الذي من شأنه أن يزيد التبادل التجاري اإلسالمي.

 -المشاركة فى مراجعة خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمى لصالح تقدم المرأة فى الدول األعضاء، إسطنبول 

 : م(2016يناير  28-29تركيا )

تلبية لدعوة األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي قمت شاركت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 

جعة " خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمى لصالح تقدم المرأة فى الدول األعضاء " التي عقدت يومي في ورشة عمل لمرا

إسطنبول ، في (IRCICAم في المقر الرئيسي لمركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية )2016يناير  28-29

. وشارك في الورشة ممثلو اإلدارة الثقافية واالجتماعية وشئون األسرة في األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ابتركي

 ي والمعنية منها بقضايا المرأة. واألجهزة الفرعية والمؤسسات المتخصصة والتابعة لمنظمة التعاون اإلسالم

لغرفة إلى خالل ورشة العمل ناقش المشاركون العديد من المسائل ذات الصلة بقضايا تنمية المرأة، ولقد تطرقت ا

أهمية دور القطاع الخاص وضرورة إشراكه في مجال وجهود التمكين االقتصادي للمرأة، وتم التنويه بإسهامات الغرفة 

اإلسالمية في وثيقة )خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمى لصالح تقدم المرأة فى الدول األعضاء( وفي التقرير الختامي 

 ل.امية دور المؤسسات التابعة في هذا المجللورشة، وفي المصفوفة التي تُبين أه
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 : ورشة عمل حول )تنمية البني التحتية األساسية لصالح اإلنماء الريفي لدول منظمة التعاون اإلسالمي(

تهدف الورشة إلى تقديم رؤية عامة على المشكالت والتحديات وتوضيح الخيارات اإلستراتيجية لتنمية البنية 

لبني التحتية التي التحتية للتنمية الريفية، وترركز أهم محاور الورشة على تطوير نظام السالسل الباردة، وغيرها من ا

من شأنها أن تُحقق اقتصاد ريفي قادر على المنافسة، باإلضافة غلى إستعراض أهمية تيسير تنمية الحلقات التنموية 

لتحقيق أرباح للمزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والهيئات والمؤسسات الزراعية التجارية في عدد منتقى من 

 التعاون اإلسالمي.  المناطق ذات الصلة في دول منظمة 

، على تمويل الورشة (PGTF/UNDPوافق صندوق بيريز جوريريو التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة )

شخص من المشاركين المختصين )تشمل تكاليف السفر واإلقامة الفندقية وجزء  15أعاله، وذلك بتحمل نفقات مشاركة 

للبلدان اإلسالمية  من الوجبات( باإلضافة إلى الخبراء. ويشارك في التنظيم مركز البحوث والدراسات اإلحصائية والتدريب 

 بتوفير المكان والمواصالت المحلية وتحمل جزء من تكاليف الوجبات.

مؤسسات الزراعية، والمؤسسات الحكومية والخاصة وتستهدف الورشة ضمن جهات عديدة المزارعين وال

صغيرة والمتوسطة المتخصصة في الصناعات الزراعية، والهيئات الالعاملة في مجال التنمية الزراعية الريفية، والمنشئات 

 والمنظمات والجمعيات الزراعية.

ويتم تنظيم ورشة العمل هذه بالتعاون مع مركز الدراسات اإلحصائية واالقتصادية واإلجتماعية والبحوث 

، وصندوق بيريز جوريريو التباع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومكتب تعاون (SESRICوالتدريب للدول اإلسالمية )

 م.2016تركيا في شهر أغسطس عام  –أنقرة الجنوب الجنوب لهيئة األمم المتحدة في 

 ريادة األعمال: ة ويقيادالمهارات الورشة عمل ُمتخصصة حول تطوير 

حدة الفقر، وبناء القدرات للدول األعضاء في منظمة  فيفضمن أهدافها تسعى الغرفة اإلسالمية للمساهمة في تخ

ريادة األعمال، وتيسير فرص لمهارات القيادية والتعاون اإلسالمي، والذي يمكن تحقيقه من خالل إحياء الروح الحقيقية ل

في هذا السياق ذلك. لطامحين إلى قائمة لمشاريع توسعة الترابط والتشبيك فيما بين الراغبين في إقامة مشاريع أعمال و

العديد من ريادة األعمال في المهارات القيادية وعمل في مجال التدريبية وورش البرامج مختلف الغرفة بتنظيم القامت 

 الدول األعضاء. 

هدف ريادة األعمال، بالمهارات القيادية ورفة إلى تنظيم ورشة عمل ُمتخصصة حول تطوير ، تُخطط الغبذات القدر

الرفاهية لألفراد والمجتمعات، فضالً عن تعزيز القاعدة التجارية  توفير فرص التوظيف الذاتي، والمساهمة في تحقيق

، وكذلك تطوير الكفاءة والصناعية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، ومكافحة الفقر، والتوجه نحو اإلعتماد الذاتي واإلزدهار

 . التجارية دية المطلوبة في اإلدارة العُليا للمؤسسات والمشاريعوالمهارات القيا

  ورشة عمل ُمتخصصة حول تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون اإلسالمي:

تركز االقتصاديات الحديثة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كخيار عملي وُمجدي لإلنماء االقتصادي 

واإلبتكار وتحقيق الرفاهية للدول النامية. ومع ذلك وبرغم حقيقة أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم 

 ، إال أن إنماء وتطوير هذا القطاع ال يتناسب مع له من أهمية.  القطاعات االقتصادية

القتصادات الدول األعضاء، تعمل الغرفة نظراً لكون قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُمثل العمود الفقري 

اإلسالمية على تنمية هذا القطاع الحيوي الهام. في هذا السياق تقوم الغرفة بالتعاون مع هيئات تنمية قطاع المؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة في الدول األعضاء بتنظيم ورشة عمل متخصصة لصالح تطوير هذا القطاع الهام.
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 : ( للبنك اإلسالمي للتنمية26الندوة السنوية الـ)

قام البنك اإلسالمي للتنمية بتنظيم ندوته السنوية بعنوان "دور التجارة اإلقليمية في تعزيز التعاون االقتصادي 

 م. 2015ينونيو  10، في مابوتو بجمهورية موزمبيق في فيما بين الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية"

ل وجهات النظر واألفكار كان هدف الندوة تقديم أرضية معرفية ألعضاء مجلس المحافظين للعصف الذهني وتباد

اآلنية ذات األهمية بلدانهم وللبنك على حد سواء. شاركت الغرفة اإلسالمية بنشاط في العملية حول كيفية معالجة القضايا 

دة التبادل التجاري فيما بين دول اإلقليم الواحد بما يؤدي إلى الندوة وأكدت على متطلبات التجارة اإلقليمية ودعت إلى زيا

 تخفيض التضخم والحواجز الجمركية المقترنة باألسواق الخارجية األمر الذي قد يسهم في تحقيق اإلزدهار المنشود. 

 األنشطة المستقبلية: 

 م. 2016في دول منظمة التعاون اإلسالمي في عام  الملتقى السابع عشر للقطاع الخاص 

 مملكة العربية السعودية.م في الرياض بال2016مايو  25 المنتدى التاسع لسيدات األعمال في الدول اإلسالمي في 

  ورشة عمل بعنوان )تنمية البني التحتية األساسية لصالح اإلنماء الريفي لدول منظمة التعاون اإلسالمي(. في إحدى

 م.2016عام أغسطس الدول األعضاء في 

  م2016في عام  التعاون اإلسالميملتقى التبادل التجاري فيما بين دول منظمة . 

 .جوائز التميز 

 )ورش عمل متخصصة )تنمية ريادة األعمال/ ترويج فرص السياحة/ تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

 مؤتمر أصحاب األعمال المسلمين. 

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

 .ملتقي الغرف التجارية 

 

**** 


