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نة ن للجوثالثوال لثةتقرير حول أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة مقدم إلى إجتماع الدورة الثا

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

 الجمهورية التركية( -م )أنقرة 7201مايو  10-11

 

 :مقدمة

من خالل  ألعضاءاتم تأسيس الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة بهدف تعزيز التعاون االقتصادي بين الدول 

ب ا يواكالقطاع الخاص، ولتحقيق هذه الغاية عكفت الغرفة على تنويع أنشطتها حسب متطلبات القطاع الخاص وبم

 التحديات االقتصادية المتسارعة. 

تسنى يلخاص، كي االمشتركة المنشودة لصالح القطاع  توفر األرضيةالتي تقوم بتنظيمها الغرفة اإلسالمية األنشطة إن 

تدريبية  برامجل هاله التفاعل، وعقد جلسات مشتركة بغية توسيع العالقات التجارية واإلستثمارية. باإلضافة إلى عقد

 .لتجاريةاأعمالها ُمجمل وورش عمل وُملتقيات وُمنتديات تتعامل مع موضوعات تُمكن القطاعات الخاصة من تحسين 

لك وذ، ة(دول سبع وخمسون) تتفاوت مستويات القطاع الخاص بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميوحيث 

ة مج تدريبييم براة اإلسالمية على تصمرص الغرفحوالكفاءة التجارية. لهذا ت ،على حسب القدرات االقتصادية، والمعرفة

 قدراتهم ورفعتبني أفضل الممارسات، من خالل حثهم على وتُلبي إحتياجاتهم  ،خاصة تساعدهم على تطوير أعمالهم

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

ج تدريبية برامو، منتديات التبادل التجاريوركيز واإلهتمام حتى تاريخه، هي بناء القدرات، تالمجاالت التي تعنى بال

ية تنموافة، يمة الُمضالقوية واإلدارية، شحذ وتطوير المهارات التسويقباإلضافة إلى مكافحة الفقر، وللقيادات المتميزة، 

ة ريادة تنميور، اإلستفادة من خدمات التمويل األصغفضالً عن الجندرة، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، 

 . ط النساء والشبابااألعمال خاصة في أوس

لسياق تم ، في هذا ااألمم المتحدة ذات األهداف المماثلةمنظمة على التعاون مع بعض هيئات اإلسالمية كما دأبت الغرفة 

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

ت نفسه ي الوقنتائج ملموسة، حيث أنها حققت تعاون ُمركز فيما بين دول القطاعات الخاصة لدول الجنوب الجنوب، وف

 مال. حققت تعاون ثالثي يجمع بين دول الجنوب الجنوب مع دول الش

تنموية مساعيها الرامية إلى توسعة مدى أنشطتها، تحرص الغرفة أيضاً على اإلهتمام بتحقيق األهداف الضمن 

ساء تمكين الن، وأهداف توفير األمن الغذائيوجهات عامة لبرامجها وأنشطتها، خاصة (، كمSDGsالمستدامة )

 تعزيز النمو االقتصادي المستدام. و  والفتيات

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

ات التي ن اآلليمع الهيئات والمنظمات الدولية فيما يتعلق باألهداف المشتركة، وذلك ضمكذلك التابعة والمتخصصة، و

 مية: ط العريضة والمالمح الرئيسية ألنشطة الغرفة اإلسالوالخطفيما يلي بعض ، وتهدف إلى تحسين أنشطتها

 :تنمية دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي

 جملها إلىف في مألعمال التي تهدأخذت الغرفة اإلسالمية على عاتقها تنظيم ملتقيات القطاع الخاص ومنتديات سيدات ا

عمال ات األفي قطاع ممع نظرائه موعالقاته متهيئة أرضية مشتركة مالئمة لمجتمع األعمال للتفاعل وتوسعة روابطه

 دية. ت القياورش عمل لتطوير المهاراوبالدول األعضاء. كما شرعت في تنظيم منتديات تبادل تجاري حسب القطاعات، 
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ل لى أفضلقد حققت هذه الفعاليات نتائج إيجابية، وأسفرت عن إبرام صفقات هامة، وتبادل للخبرات، والتعرف ع

، ع الخاصالمهارات. ولقد تمكنت الغرفة حتى تاريخه من عقد ستة عشر ملتقى للقطاالممارسات، فضالً عن تطوير 

 .  في الدول اإلسالمية منتديات لسيدات األعمالتسعة و

ة اإلسالمي لغرفةا تتحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه هللا نْظم

ألعمال اسيدات لللتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المنتدى التاسع 

رياض بالمملكة م تحت عنوان "فرص اإلستثمار في العالم اإلسالمي" في ال2016مايو عام  25في الدول اإلسالمية، في 

رة ألميرة نواالمنتدى ضيفة الشرف والمتحدثة الرئيسة صاحبة السمو الملكي ت أعمال إفتتححيث ، العربية السعودية

يدة من س 250بنت محمد آل سعود، زوجة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض. وقد شارك في المنتدى حوالي 

المغرب، ان، و، وقيرغيزستالمشاركات من مختلف الدول اإلسالمية بما فيها أذربيجان، وبنغالديش، ومصر، وإندونيسيا

لى اإلضافة إدية، بوباكستان، والصومال، والسودان، وطاجيكستان، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعو

الً عن دية فضعضوات مجلس الشورى، وممثالت السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة العربية السعو

 اإلسالمي. ممثلة منظمة التعاون

صلحة أصحاب الم منظمة التعاون اإلسالمي، ودعادول المنتدى الحاجة إلى تيسير التمويل لسيدات األعمال من أكد وقد 

د على أكما ك، والجهات ذات الصلة إلى تقديم الدعم الكامل في تسهيل وتيسير خدمات التمويل لصالح سيدات األعمال

ص ز الفرأهمية تكوين مجالس األعمال المشتركة لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية لما لها من دور في تعزي

اء مها إلنش، ودعا المؤسسات ذات الصلة لزيادة تكثيف دعاألعضاء اإلستثمارية من خالل القطاع الخاص في الدول 

   مجالس مشتركة لسيدات األعمال.

، بينما م2017في عام إما في السودان أو مصر لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية، عاشر المنتدى الوسوف يُعقد 

حتفاء ذلك لإلوالمدينة المنورة،  سوف يُعقد الملتقى السابع عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون اإلسالمي في

الثامن عشر  الملتقى بينما سوف يُعقد بمشيئة هللا  م.2017عام  فيبمناسبة إختيارها عاصمة للسياحة اإلسالمية 

ري اإلسالمي إلى جانب المعرض التجا م2018للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون اإلسالمي في دولة الكويت في عام 

 . الذي سوف تستضيفه دولة الكويت

 :اإلسالميتعاون منظمة الدول في الجاهزة راسة عن الغزل والنسيج وصناعة المالبس د

ة ت الغرفقاماإلسالمي، التعاون مع األخذ بعين االعتبار أن النسيج يلعب دورا هاما في اقتصاديات دول منظمة 

اول سالمي. تتناإلالتعاون منظمة الجاهزة في دول دراسة عن الغزل والنسيج وصناعة المالبس بإعداد اإلسالمية أيضا 

مكن لتي يهذه الدراسة لمحة عامة عن صناعة الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة تغطي الفرص واألسواق العديدة ا

ناعة تعزيز صية بُغاإلسالمي التعاون منظمة دول كذلك المبادرات الرئيسية التي تقوم بها يتناول االستفادة منها. و

  الغزل والنسيج والمالبس الجاهزة.

حيث توفر فرص نمو كبيرة ال سيما في بلدان  يُعد سوق النسيج والمالبس الجاهزة قطاعاً رئيسياً للتجارة الدولية،

% ، أي من قيمة بلغت 2.9النامية، ومن المتوقع لسوق المالبس العالمي أن يرتفع بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 

م. تتركز معظم 2020بليون دوالر أمريكي في عام  2.515م لتصل ما قيمته 2014بليون دوالر أمريكي في عام  2.119

في دول منظمة التعاون اإلسالمي لدى تركيا، وباكستان، مصر، وبنغالديش، ، النسيج والمالبس الجاهزةأنشطة صناعة 

وإندونيسيا. بينما تتركز على مستوى العالم في دول كالصين والهند ودول أخرى، غير أن جزء كبير من صناعة 

ديا وإندونيسيا، والنسيج الصينية يتحرك نحو دول ذات تكلفة إنتاجية منخفضة في الدول اإلفريقية وبنغالديش وكمب

وباكستان، والفلبين، وسيرالنكا وفيتنام ودول أخرى. في الوقت الراهن هناك طلب متزايد  ص، وماليزيا،يووموريش
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م شكلت 2014على المالبس النسائية والرجالية في االقتصادات الناشئة لدول منظمة التعاون اإلسالمي، وفي عام 

قيمة المبيعات العالمية من  % من7.9السبع وخمسين دولة التي تتألف منها منظمة التعاون اإلسالمي ما نسبته 

% في عام 8.8م وإلى ما نسبته 2016% في عام 8.4المالبس، ومن المتوقع أن تنمو هذه الحصة لتصل ما نسبته 

 م.2018% في عام 9.1م وإلى ما نسبته 2017

 :)مركز دولي لإلنماء والتشغيل ( المصفق التشاركي االسالمي

له زاولة أعماخاص لمالتيسير على القطاع التنمية البالد وتشغيل العباد وبادرة للغرفة اإلسالمية تهدف إلى المصفق هو م

 اإلسالية، الغرفةورف التجارية للتعاون بين الغنموذج التجارية واإلستثمارية إنطالقاً من أرضية واحدة مشتركة. وهو أ

مية غرفة افسالمل التأالشراكة بين الغرفة اإلسالمية والغرفة التجارية الصناعية بجدة، ووتم أول تطبيق للفكرة من خالل 

 . في دول منظمة التعاون اإلسالميمؤسسات األعضاء الراغبة من الالعديد مع في تنفيذ هذا المشروع 

فرصة تح الألساسي للمصفق ، من خالل السعي لتطوير خارطة استثمارية فى المدينة الواقع فيها المصفق ليهدف اال

ا يستهدف ا، كمللمستثمرين من كل أنحاء العالم اإلسالمي إلكتشاف الفرص االستثمارية الحقيقة وجدوى اإلستثمار فيه

ار، ستثمرخص من الجهات الحكومية المشرفة على اإلالمصفق أن يكون جهة واحدة فقط للحصول على كافة األذون وال

تمثل في صفق يوسيكون المصفق بامر هللا مكان التقاء شباب اصحاب أفكار مع رجال أعمال، كما أن الدور الرئيسي للم

 ي .جمع ذوي العالقة تحت سقف واحد وتسهيل إجراءاتهم وإحداث التنمية فى مختلف مجاالت النشاط االقتصاد

 

    :)إتقان( جائزة اإلبداع والتميز

 المية إلىة اإلسباإلضافة إلى ملتقيات القطاع الخاص ومنتديات األعمال وورش العمل والبرامج التدريبية تزمع الغرف

ورية )كل سنتين( دهي جائزة « اتقان»جائزة التميز  في مختلف المجاالت،)إتقان( إطالق مشروع جائزة اإلبداع والتميز 

اعلى  ين شركات ومؤسسات القطاع الخاص سعيا لتحقيقتمنح من الغرفة االسالمية بهدف إذكاء روح المنافسة ب

 منافسة أفضل الشركات والمؤسسات العالمية.اإلبداع ومستويات التميز و

ة بين البطال الجائزة ترسيخ قيمة االتقان لدى المؤسسات، تشجيع اإلبتكار لخلق فرص العمل والحد منإن من أهداف 

ملياتها طوير عالدول اإلسالمية، فضالً عن نشر التجارب الناجحة للشركات، تشجيع الشركات والمؤسسات للمنافسة ولت

 .وأدائها بغية زيادة التبادل التجاري فيما بين الدول اإلسالمية

 لتركية فيورية اوقد تم خالل اإلجتماع الرابع والعشرون لمجلس إدارة الغرفة اإلسالمية الذي ُعقد في قونيا بالجمه

قد تم وم،  تقديم عرض وافي من ممثل غرفة تجارة وصناعة قطر حول الُخطة التنفيذية المقترحة، 2016سبتمبر 

د ل إعداوغرفة تجارة وصناعة قطر. سوف يتولى فريق عم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. سوف تستضيف دولة قطر

( التقديم 2ة التقديم، )( ما قبل عملي1الترتيبات األولية، وسوف يتم تنفيذ اإلختيار عبر أربع مراحل على النحو التالي: )

تشمل الجائزة  ف( إختيار الفائزين وحفل التكريم. وسو4( الزيارات الميدانية والتقييم )3وعملية الفرز المبدئي، )

 ( جوائز قطاعية. 3( قطاعات رئيسة )2( قطاعات فرعية )1المقترحة الفئات الثالث التالية: )

 

    :عتماد شهادات الحاللالغرفة اإلسالمية إلمركز 

جمهويرة مصر م في القاهرة ب2016مايو تم عقد اإلجتماع األول للجنة مركز الغرفة اإلسالمية العتماد الحالل في 

 وقامت اللجنة بوضع الموجهات العامة والخطوط العريضة للمركز.  العربية
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 لتركية فيورية االرابع والعشرون لمجلس إدارة الغرفة اإلسالمية الذي ُعقد في قونيا بالجمه وقد تم خالل اإلجتماع

تم ، ومركزلل م،  تقديم عرض وافي من ممثل غرفة تجارة وصناعة قطر حول الُخطة التنفيذية المقترحة2016سبتمبر 

 للمركز، المقر الرئيسي وصناعة قطرسوف تستضيف دولة قطر وغرفة تجارة هذا وإعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. 

ورية ر، وجمهلقد تمكنت الغرف األعضاء من دولة قط .للمركز سوف يتولى فريق عمل إعداد الترتيبات األوليةبينما 

صدار إمصر العربية، وجمهورية السودان من الحصول على موافقة مبدئية من الجهات المختصة في بلدانها على 

 لغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة. لشهادات الحالل 

 

   :مجلس التحكيم لمنظمة التعاون اإلسالمي بناء على توصية لجنة الكومسيك

مبر ية في سبتالترك تم خالل اإلجتماع الرابع والعشرون لمجلس إدارة الغرفة اإلسالمية الذي ُعقد في قونيا بالجمهورية

ء مي بناسالمجلس التحكيم لمنظمة التعاون اإلتأسيس حول اتحاد الغرف التركية م،  تقديم عرض وافي من ممثل 2016

في  زسي للمركالجمهورية التركية واتحاد الغرف التركية المقر الرئيسوف تستضيف هذا و. على توصية لجنة الكومسيك

ب للدول التدري ؤسسة تابعة للغرفة اإلسالمية. ويمكن تزويد المركز بما يلزم لتقديممعمل المركز كسوف يو، اسطنبول

   .األعضاء

 

 موقع الغرفة اإلسالمية على شبكة اإلنترنت : 

ي فلتجارية، صالت ايعتبر تسخير تقنية المعلومات في مجال األعمال إحدى الوسائل الفعالة في تعزيز الروابط وتوثيق ال

دمات ضل الخحرص الغرفة اإلسالمية على تطوير موقعها إلكتروني على شبكة اإلنترنت، بهدف توفير أفهذا السياق ت

 المحليين مالئهع مع اكبر بشكل تفاعلياً  موقع الغرفة لمستخدميه من األعضاء ومجتمعات األعمال. والفكرة هي أن يكون

 بحسب الغرفة عمالءلوالمستويات المتباينة  المختلفة الفئات يدي ومراعاةوالعالميين و الخروج عن مفهوم التصميم التقل

 االستخدام.  وسهلة تفاعلية بطريقة لهم تقدمها التي الخدمات

عب دور لف إلى ويعتبر موقع الغرفة مصدر لمعلومات شاملة ُمحدثة تستعرض الشئون االقتصادية للعالم اإلسالمي وتهد

ومات ع معلر الموقرئيسي في تحسين التجارة البينية اإلسالمية من خالل المعلومات والخدمات التي تقدمها، ويوف

ذ ر من إتخاستثماوبيانات أساسية حول المجاالت اإلستثمارية للدول األعضاء، وذلك من شأنه أن يُمكن الراغبين في اإل

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

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

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

o  .أن يكون منبراً إلطالق مبادرات وأفكار جديدة 

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

o ألعضاء ودولها ومشروعاتها. أن يكون وسيلة للتعريف بنشاط الغرف ل 

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: 
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 صندوق بيريز جويريرو التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة (PGTF) 

 ( مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوبUNOSSC ) 

 بالبحرين  متحدة للتنمية الصناعيةاألمم ال مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا لمنظمة(UNIDO-ITPO) . 

مة في تنظيم في المساه نتيجة لهذا التعاون قامت المنظمات الدولية المذكورة أعاله بتقديم تعاون فني تمثل

 ورش عمل وبرامج تدريبية، من خالل رعاية مشاركة المتدربين والخبراء.

ي ُعقد في ، والذ(GSSD Expo)الجنوب الجنوب نمية العالمي لتعرض المفي الغرفة شاركت في إطار التعاون أعاله، 

 م.2016نوفمبر  3أكتوبر إلى  31الل الفترة من ُدبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة خ

عاون رحب لتألقد شاركت الغرفة اإلسالمية بإعتبارها كيان يتعامل مع القطاع الخاص ويقدم حلول لصالح فتح آفاق 

 سلع.ادل الالجنوب الجنوب، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجاالت التجارة والصناعة والزراعة وتب

 ع التركيزشترك، متعاون الغرفة اإلسالمية مع مكتب األمم المتحدة لتعاون الجنوب الجنوب في مجاالت اإلهتمام المإن 

ير فرص ، وتوفعلى مجاالت القطاع الخاص، وفي برامج تعنى ببناء القدرات، وتنمية ريادة األعمال في أوساط النساء

 .لى ذلكإنشاء شبكات معلوماتية حول الفرص التجارية وما العمل، وتطوير إقتصادات خالقة، وسياحة تجارية، وإ

يمنظمة عضاء فمع األخذ بعين اإلعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضطلع بدور رئيسي في اقتصادات الدول األ

رفة امت الغقحول هذا الخصوص، التعاون اإلسالمي، عكفت الغرفة على تنفيذ العديد من المبادرات في هذا المجال. 

لمذكرة ف من ااإلسالمية بتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة مع المؤسسة البحرينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهد

تنمية طوير وجهود المشتركة الممكنة الرامية إلى تهو أن تخدم كإطار قانوني للتعاون الفني بغية تعزيز كافة ال

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

 أنشطة في مجال السياحة: 

رات لمؤتمامنظمة تعقد يضطلع قطاع السياحة بدور هام في عملية التنمية االقتصادية للدول األعضاء، وقد ظلت ال

الممثل  مية هيالوزارية حول السياحة، وتبذل الجهود لتنمية السياحة في الدول اإلسالمية. وبما أن الغرفة اإلسال

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

 ةالمشاركة فى تنظيم ورشة عمل/ منتدي للمستثمرين من القطاع الخاص فى مجال تنمية السياحة اإلسالمي

لتعاون لتنمية وااإلطار  الصادر من منظمة التعاون اإلسالمي للغرفة اإلسالمية من خالل البرنامج التنفيذيتنفيذاً للتكليف 

سالمي تمر اإلفيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال السياحة، الذي تم تبنيه من قبل المؤ

لغرفة اإلسالمية إلى م ، والذي دعا ا2015ي النيجر في ديسمبر التاسع لوزراء السياحة في الدول اإلسالمية، الذي ُعقد ف

نمية تالمشاركة في الجهود الرامية لتنظيم ورشة عمل/منتدي "لصالح المستثمرين من القطاع الخاص فى مجال 

 طاعقتطوير السياحة اإلسالمية". ويهدف المنتدى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لصالح تنمية و

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

 .األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

لمنظمة  لتابعةولقد تقرر خالل اإلجتماع األول للجنة الفرعية للتجارة واإلستثمار المنبثق عن إجتماع المؤسسات ا

من مع بالتزا ةلمستثمرين من القطاع الخاص فى مجال تنمية السياحة اإلسالميامنتدي التعاون اإلسالمي، بأن يُعقد 

مهورية مصر م في القاهرة  بج2017أكتوبر  21-18معرض السياحة الثالث لمنظمة التعاون اإلسالمي، في الفترة من 

  المذكور. لمنتدىالعربية، والغرفة اإلسالمية على اتصال حالياً مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بخصوص تنظيم ا

 : المساهمة فى إنشاء بوابة إلكترونية للسياحة اإلسالمية
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 يذي إلطارالتنف تنفيذاً للتكليف الصادر من منظمة التعاون اإلسالمي للغرفة اإلسالمية ، وفي سياق تطبيق البرنامج

ه من قبل م تبنيمة التعاون اإلسالمي في مجال السياحة ، والذي تالتنمية والتعاون فيما بين الدول األعضاء في منظ

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

مية" احة اإلسالللسي يةالغرفة اإلسالمية إلى التعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية السياحة في إنشاء "البوابة اإللكترون

لنشر  لمنظمةلأو "دليل منظمة التعاون اإلسالمي لشبكة اإلنترنت حول السياحة " وذلك في اللغات الرسمية الثالث 

 وتعميم المعلومات ذات الصلة بالسياحة في الدول األعضاء. 

عاون مة التسوف يسهم الموقع اإللكتروني في زيادة التوعية العامة باإلمكانات السياحية المتوفرة لدى دول منظ

 ع. وار الموقكافة زاإلسالمي ويسلط الضوء على المواقع السياحية والموارد والتسهيالت المتوفرة في العالم اإلسالمي ل

 زراعة،وتم تشكيل فريق عمل مشترك لهذا الغرض يضم ممثلين لكل من الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة وال

 الميةول اإلسوالتدريب للدالبحوث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية ركز والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، وم

   )مركز أنقرة(.

 : (سالميالح اإلنماء الريفي لدول منظمة التعاون اإلل )تنمية البني التحتية األساسية لصوورشة عمل ح

قتصادات أن أداء االغير أنه يمكن القول ببشكل كبير على األرياف، دول منظمة التعاون اإلسالمي ُمعظم ترتكز اقتصادات 

ضع ولمجال هو اة في هذا القائمة على اإلنتاج الزراعي غير ُمبشر كثيراً . والتحديات الذي يجابه الدول اإلسالمي  الريفية

ظل نظام  في مبتغاةحية الاإلستراتيجية الالزمة لزيادة السعة اإلنتاجية وبالتالي زيادة الربحية، والقدرة التنافسية والرب

 تسويق يتناسب والحجم الكبير للسكان اللذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم اليومية.

لمتحدة لألمم اائي صندوق بيريز جوريريو التابع للبرنامج اإلنمالغرفة اإلسالمية بالتعاون مع قامت في هذا السياق   

(PGTF/UNDP)تركية ع ال، واتحاد الغرف التجارية وبورصات السل(، والمنظمة العالمية لألغذية والزراعة )الفاو

ة مدينفي ( إلسالميحول )تنمية البني التحتية األساسية لصالح اإلنماء الريفي لدول منظمة التعاون ابتنظيم ورشة عمل 

فة المناطق دولة، يمثلون كا 14شخصاً من  23، وشارك فيها م2017إبريل  26-24أسطنبول التركية خالل الفترة من 

حيث حضرها  واإلفريقية ووسط وجنوب شرقي آسيا.الجغرافية لمنظمة التعاون اإلسالمي وتحديداً المنطقة العربية 

ن، ، وباكستااليزياخبراء من الدول التالية: أفغانستان، وساحل العاج، وإندونيسيا، وإيران، واألردن، وقيرغزستان، وم

ل من مثلي كموفلسطين، والنيجر، والسودان، وطاجيكستان، وتونس، وأوغندا، وتركيا، كما شارك بفعالية في الورشة 

دول ريب للوالتدمركز البحوث االحصائية واالقتصادية واالجتماعية نظمة األغذية والزراعة الدولية )الفاو(، وم

 .()مركز أنقرة اإلسالمية

فقري  عمودتطوير إستعراض عام للمشكالت والمسائل والخيارات اإلستراتيجية في أهم محاور الورشة على  تركز

 ألوجه ذاتاها من غير، والباردة ةنظام السلسلومساندة البنية التحتية للتنمية الريفية بوجه عام، وتمحور الطرح حول 

 مية تيسيرراض أهلى إستعإمنافسة، باإلضافة البني التحتية التي من شأنها أن تُحقق اقتصاد ريفي قادر على الالصلة ب

ة ة التجاريلزراعياتنمية الحلقات التنموية لتحقيق أرباح للمزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والهيئات والمؤسسات 

 منظمة التعاون اإلسالمي. في عدد منتقى من المناطق ذات الصلة في دول

نولوجيا في مجال تك ريادة األعمالالمهارات القيادية وُمتخصصة حول تطوير برامج تدريبية  / ورشة عمل

 : المعلومات

األنشطة التي تُسهم بشكل ُمباشر أو غير ُمباشر في تنمية اقتصادات الدول األعضاء لى تنظيم اإلسالمية عالغرفة دأبت 

ومكافحة بناء القدرات، حول في منظمة التعاون اإلسالمي، إذ تحُرص على تنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات 

تنمية المهارات التسويقية واإلدارية ، وتوفير القيمة الُمضافة والتمكين االقتصادي للمرأة فضالً عن تنمية الفقر، و
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لصغيرة والمتوسطة الحجم، واإلستفادة الُمثلى من خدمات التمويل األصغر ، وتعزيز ثقافة إنشاء وتطوير المؤسسات ا

 . المشاريع وريادة األعمال التجارية

يادة رية لبرامج تدريبرات القيادية وبذات القدر، تُخطط الغرفة إلى تنظيم ورشة عمل ُمتخصصة حول تطوير المها

تحقيق  همة في، بهدف توفير فرص التوظيف الذاتي، والمسامع تسخير تقنية المعلومات لصالح الدول األعضاء األعمال

ون نظمة التعامتعزيز القاعدة التجارية والصناعية لدول باإلضافة إلى لألفراد والمجتمعات، االقتصادية الرفاهية 

ادية رات القيالتوجه نحو اإلعتماد الذاتي واإلزدهار، وكذلك تطوير المهاتشجيع الفقر، وتخفيف وطأة اإلسالمي، و

  المطلوبة في اإلدارة الُعليا للمؤسسات والمشاريع التجارية.

يا كنولوجفي هذا السياق، قامت الغرفة اإلسالمية بالتعاون مع شبكة كامبردج لإلستشاريين، وشركة ميمسوفت لت

ة يسي للغرفر الرئالمعلومات بتنظيم برامج تدريبية لصالح تطوير مهارات سيدات األعمال وإتاحة مجال التشبيك في المق

  م.2016اإلسالمية في كراتشي في شهري أغسطس وأكتوبر 

عمال. رة األلقد شارك في البرامج التدريبية عدد من المبتدئين في مشاريع ومن طالب الجامعات الذين يدرسون إدا

رات وير المهاغية تطوتهدف هذه البرامج إلى توفير التدريب، والمعرفة العملية واإلستفادة من أفضل الممارسات، وذلك بُ 

ولت هذه قد تناليمتلكون مشروعات أعمال أو يخططون للبدء في مشاريع.  والدراية العملية للنساء والشبان، من الذين

ين من لمشاركالبرامج أحدث المفاهيم لتطوير األعمال والبدء في مشروعات صغيرة الحجم، فضالً عن إتاحة الفرصة ل

ة معرف على التشبيك وإقامة عالقات عمل مع نظرائهم. ونتيجة لهذه المبادرات تهيئت للمشاركين أرضية للحصول

تسويق  وسع فيمباشرة للعديد من أوجه ريادة األعمال وكيفية توسيع المشروعات القائمة بإقتدار باإلضافة إلى الت

 منتجاتهم وخدماتهم. 

ذه فيذ مثل هادة تنونظراً إلى التأثير اإليجابي لهذه البرامج التدريبية وقصص النجاح، تأمل الغرفة اإلسالمية في إع

 ي البلدان األعضاء األخرى الراغبة.   التدريبات  ف

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

تصادي تركز االقتصادات الحديثة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كخيار عملي وُمجدي لإلنماء االق

ن أهم سطة موواإلبتكار وتحقيق الرفاهية للدول النامية. ومع ذلك وبرغم حقيقة أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمت

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

سالمية إللغرفة اقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُمثل العمود الفقري القتصادات الدول األعضاء، تعمل اوحيث أن 

 ت الصغيرةلمؤسساعلى تنمية هذا القطاع الحيوي الهام. في هذا السياق تقوم الغرفة بالتعاون مع هيئات تنمية قطاع ا

 م.2017في عام والمتوسطة في الدول األعضاء بتنظيم ورشة عمل متخصصة لصالح تطوير هذا القطاع الهام

مشروعاً  تجعله ينة كراتشي الباكستانية. حيث تقصد أندتُخطط الغرفة اإلسالمية إلى إنشاء مركز حضانة في مقرها بم

يعهم اء مشارالمبتدئين ويوفر خدمات تدريبية إلى بعض الشباب بحيث يعينهم على كيفية إنشبالتمويل الذاتي يخدم 

نشاء مراكز إ(، وإذا ما إقتضت الضرورة يمكن Pilot Projectمشروعاً تجريبياً )وأعمالهم التجارية . وسوف يكون 

 حضانة مماثلة في الدول األعضاء األخرى الراغبة.  

 : تبادل أفضل الممارسات لصالح القطاع الخاص

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

م أفضل الممارسات. في هذا إلى تمكين القطاع الخاص من الدول األعضاء لالستفادة من بعضها البعض، وتعلُ ترمي 

ساليب األتبني أفضل المرافق وأبدت الغرفة اإلسالمية إهتمام كبيراً بالتقدم الملحوط لدى قونيا من تشييد أحدث السياق، 
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الغرفة اإلسالمية إلى تنفيذ  لذلك تسعى. الصناعيوالتجاري و النملصالح تحقيق تنمية المناطق الصناعية ولتبادل السلع 

لالستفادة من وغرفة قونيا لتبادل السلع،  ،اقونيغرفة تجارة و( TOBBالغرف التركية )اتحاد مبادرات بالتعاون مع 

 اإلسالمي. التعاون منظمة دول بعض إلى ثمرة هذه المبادرات المُ وتقديم هذه الخبرات 

قونيا وغرفة  غرفة تجارةو( TOBBاتحاد الغرف التركية )التنسيق مع الغرفة اإلسالمية ب تحقيقا لهذه الغاية، تقوم

ن هذه تفادة ملالسبراء رفيع المستوى، لدراسة السبل والوسائل الالزمة إرسال وفد خُ قونيا لتبادل السلع من خالل 

ية ثين للجمعوالثال إلجتماع الخامس والعشرين لمجلس اإلدارة والدورة الثالثةفي هذا السياق، وخالل ا. النماذج القيمة

ن إيفاد طلب مندوب السودا سلطنة عمانبمسقط في م، 2017إبريل  12الذي ُعقد في العمومية للغرفة اإلسالمية 

السودان  يعتبر مجموعة للتدريب في البورصات السلعية التركية واإلستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال، حيث

إستضافة برحب رئيس اتحاد الغرف التركية وقد من أهم منتجي محاصيل الصمغ العربي والسمسم والفول السوداني، 

  هذا المجال.   المتدربين وتيسير مهمتهم في

 : الغرف التجارية  ملتقي

فة د الغرفي سياق مفهوم التعلم من التجارب الناجحة لبعض الغرف واإلنتفاع من مبادراتها المتميزة، سوف تعق

رف بعرض لغلهدف اتاحة الفرصة بيجمع الغرف التجارية الفرعية الموجودة بالدول اإلسالمية، لتقى ماإلسالمية 

رسات والمما ، مع رصد جوائز بإسم الغرفة اإلسالمية ألفضل التجارباألخرىستفيد منها الغرف تتجاربها الناجحة ل

ها ستفادة منلإلمية الناجحه كُل في مجاله، كما يمكن استضافة خبرات عالمية إللقاء محاضرات تثقيفية أو نقل تجارب عال

 . التخصص تمجاالمختلف في 

 األنشطة المستقبلية: 

  م. 2017في عام في المدينة المنورة الملتقى السابع عشر للقطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 م. 2018عام في دولة الكويت عشر للقطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي ثامن الملتقى ال 

 السودان أو مصرم في 2017 في ةلسيدات األعمال في الدول اإلسالميلعاشر المنتدى ا. 

 دول ح ت لصالبرنامج تدريبي حول تنمية القدرات في مجال ريادة األعمال من خالل استخدام تكنولوجيا المعلوما

 م. 2017في عام  منظمة التعاون اإلسالمي

  ة جيالتكنولو المدنإدارة حاضنات األعمال وفي ريادة األعمال ولتطوير تكنولوجيا ني البت " حولبرنامج تدريبي ،"

 م. 2018في عام 

  فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. على المستوى القطاعي التبادل التجاري ومعرض ملتقى 

 )جائزة الغرفة اإلسالمية للتميز )إتقان. 

  األمن الغذائي /)تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ت في مجاالمتخصصة  تدريبيةوبرامج ورش عمل/ 

 (. النسيج والملبوسات الجاهزة / الطاقة المتجددة
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  م في 2017أكتوبر  21-18 للمستثمرين من القطاع الخاص فى مجال تنمية السياحة اإلسالميةورشة عمل/ منتدي

 القاهرة بجمهورية مصر العربية.

  . ملتقى الغرف التجارية  

**** 

 


