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لقطاع الخاص ) "تطویر دور ا6حول البند رقم (تقریر الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة  

 مقدم إلى إجتماع الدورة الثالثون للجنة الكومسیكفي التعاون االقتصادي" 

 الجمھوریة التركیة) - اسطنبولم (2014نوفمبر  25-28

 :مقدمة

المحرك للنمو االقتصادي إذ یضطلع بدور أساسي في تحقیق التنمیة المستدامة، فھو  یعتبر القطاع الخاص ھو
سالمي كتلة المصدر الرئیسي لإلنماء االقتصادي، وتوفیر فرص العمل، ومكافحة الفقر. وحیث أن منظمة التعاون اال

ادي نشط، بینما ھناك دول ة، فمنھا ما یحظى القطاع الخاص لدیھا بدور قیقتصادیتضم دول متنوعة المستویات اال
أخرى لم تحقق المنفعة القصوى التي یمكن جنیھا من خالل القطاع الخاص. لذا فمن الضروري جداً تشجیع وتحفیز 
القطاع الخاص لقیادة النمو االقتصادي، ومن جھة أخرى یمكن للشراكة بین القطاعین العام والخاص أن تكون أداة 

البیئة الصالحة للنمو التجاري واإلستثماري في دول منظمة ا من شأنھ أن یُحقق فعالیة، فالتعاون بینھمبالغة ال
 التعاون اإلسالمي. 

ھذا وتحتاج في دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى قطاع خاص قوي قادر على خلق روابط قویة مع نظرائھ 
في الدول األعضاء من خالل التجارة واإلستثمار، ویتعین علیھ القیام بدور محوري في رعایة وتعزیز ھذه الروابط، 

 م.  2015بحلول عام  %20اإلسالمیة إلى ما نسبتھ ومن ثم توظیفھا لإلسھام في رفع المعدل الراھن للتجارة البینیة 

تجابھ مجتمع األمم في الساحة االقتصادیة العالمیة تركز الغرفة اإلسالمیة على األنشطة التي إدراكاً للتحدیات 
إحتیاجات القطاع الخاص. ھذا وقد أعدت الغرفة خطة العمل  ةمشكالت وتلبیمن شأنھا أن تسھم في معالجة التي 

خاصتھا وھي تتوافق مع برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي، آخذة بعین األعتبار التحدیات 
 العالمیة.  االقتصادیة 

فإنھا تتبنى مصالح القطاع وحیث تُمثل الغرفة اإلسالمیة القطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي 
بالتالي ف، ةاالقتصادیتنمیة الالید الطولى في عملیة لقطاع الخاص ولما كان لالخاص في كافة محافل المنظمة.

 كتسب دور الغرفة المزید من األھمیة. ی

ة قدراتھم وتحقیق وتسعى الغرفة اإلسالمیة إلى مساعدة أصحاب األعمال في الدول اإلسالمیة من أجل تنمی
 تنمیة مستدامة للتجارة والصناعة. 

میة بوضع عدة أھداف منھا وفي إطار تنفیذ خطة عمل الغرفة وسعیھا لخدمة القطاع الخاص قامت الغرفة اإلسال
 األھداف العامة باإلضافة لطموحات أخالقیة وعملیة والتي تمیل إلیھا الدول المتقدمة في تحقیق المزید من التقدم. 

 وقد دأبت األمانة العامة للغرفة اإلسالمیة على تنفیذ أنشطة تتفق وأھدافھا من خالل تنفیذ األنشطة التالیة:

 ألعمال للقطاع الخاص.تنظیم ملتقیات ا •

ة، ورش العمل والبرامج التدریبیة حول بناء القدرات، مكافحة الفقر، تطویر القدرات التسویقیة، والمھارات اإلداری •
وتحقیق قیمة مضافة، وتنمیة الدندرة، التمكین االقتصادي للسیدات، تطزیر وتنمیة المؤسسات الصغیرة 

 والمتوسطة، واإلستفادة من التمویل األصغر، الترویج لثقافة ریادة األعمال خاصة لدى المرأة والشباب. 

 م.2015بحلول عام  %20لعب دور في زیادة معدل التجارة البینیة اإلسالمیة إلى ما نسبتھ  •

لمنظمة التعاون اإلسالمي والتي تھدف إلى تطویر التعاون االقتصادي، التوعیة والتعریف باالتفاقیات العدیدة  •
 ).TPS-OICوخاصة نظام األفضلیات التجاریة فیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

 تنفیذ األوجھ ذات الصلة من البرنامج العشري للمنظمة.  •
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 ت الدولیة المعنیة بتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم.التعاون مع األمانة العامة للمنظمة والمؤسسا •

 إنشاء مركز لتطویر األعمال (المصفق). •

 التوعیة بمفھوم الحالل.  •

 الموقع اإللكتروني الجدید  •

 ونورد أدناه المجاالت العریضة واألوجھ الرئیسیة لألنشطة: 

 : منتدیات سیدات األعمال / ملتقیات القطاع الخاص

) للجنة الكومسیك (تعزیز دور القطاع الخاص في التعاون 30) من جدول أعمال الدورة الـ(6تحت البند رقم ( •
االقتصادي)، تضطلع الغرفة اإلسالمیة بتنفیذ مختلف األنشطة، ومن أھمھا عقد ملتقیات القطاع الخاص ومنتدیات 

ورش العمل والبرامج التدریبیة حول بناء القدرات، مكافحة الفقر، تطویر عن تنظیمھا لسیدات األعمال، فضالً 
ندرة، التمكین االقتصادي للسیدات، جة، وتحقیق قیمة مضافة، وتنمیة الالقدرات التسویقیة، والمھارات اإلداری

یة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، واإلستفادة من التمویل األصغر، الترویج لثقافة ریادة األعمال تطزیر وتنم
، وتسعى الغرفة اإلسالمیة من خالل ھذه األنشطة إلى تعزیز التعاون االقتصادي على خاصة لدى المرأة والشباب

 مستوى القطاع الخاص لدى الدول األعضاء من أجل زیادة المستوى الراھن للتجارة البینیة اإلسالمیة. 

 دولة ال یعكس 57بالنظر إلى الموارد الوفیرة المتوفرة لدى دول منظمة التعاون اإلسالمي البالغ مجموعھا  •
المستوى الراھن للتعاون االقتصادي الفرص واإلمكانات المتاحة لھ، وربما یُعزى ذلك إلى الظروف الجغرافیة وإلى 
التفاوت والتباین في مستویات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للدول األعضاء، مما یجعل صعوبة أن یكون ھناك 

ً لجمیع تلك الدول أذ أن لكل دول ً معیناً صالحا ة ظروف معینة، وبالتالي یجب تبني نھج أكثر مباشرة وفعالیة نھجا
یُشجع الدول األعضاء على إبرام إتفاقات ثنئایة لمنح التسھیالت الالزمة إلنشاء المشاریع وتوسعة التبادالت 

 التجاریة. 

منتدیات أعمال مثل جارة والصناعة والزراعة بتنظیم قامت الغرفة اإلسالمیة للتبغیة معالجة المسائل وسد فجوة  •
ة عشر ملتقى تسومنتدیات سیدات األعمال في الدول اإلسالمیة. حیث عقدت حتى تاریخھ  ملتقیات القطاع الخاص

 لدول اإلسالمیة.وسبعة منتدیات لسیدات األعمال في اللقطاع الخاص 

الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لتنمیة التجارة البینیة واالستثمار في المشاریع المشتركة فیما بین الدول عقد  •
م، تحت الرعایة الكریمة لصاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن 2014مارس  20-19االسالمیة في الشارقة 

محمد القاسمي عضو المجلس األعلى للحكم في دولة اإلمارات العربیة المتحدة حاكم إمارة الشارقة وذلك إحتفاًء 
 بمناسبة اعالن الشارقة عاصمة للثقافة االسالمیة، 

نظام األفضلیات التجاریة لدول منظمة التعاون اإلسالمي بغیة  شرح مزایا"شعار الملتقى السادس عشر وكان  •
وتناول الملتقى بالنقاش مزایا وفوائد نظام األفضلیات التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي  "تعزیز التجارة البینیة

تم تخصیص جلستان لھذا الموضوع الھام،  حیث الحال للتجارة البینیة اإلسالمیة بغیة زیادة وتعزیز المستوى
أوالھما " تقدیم نظام األفضلیات التجاریة بین دول منظمة التعاون اإلسالمي وتقدیم نتائج جولتي المفاوضات 

اقتصادیات الدول األعضاء  التجاریة األولى والثانیة" والجلسة الثانیة تتناول "تأثیر نظام األفضلیات التجاریة على
 . في منظمة التعاون اإلسالمي واآلثار القانونیة لنظام األفضلیات التجاریة

 لقد تم اعتماد التوصیات في صیغة (إعالن الشارقة اإلقتصادي). بعض التوصیات الھامة على النحو التالي:  •

یُناشد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي لم توقع أو تصادق بعد على نظام األفضلیات التجاریة  •
) أن تفعل ذلك، وعلى الدول الموقعة والمصادقة الوفاء باإللتزامات المنصوص علیھا. OIC-TPSللمنظمة (
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وتكلیف الغرفة اإلسالمیة بشرح مزایاھا للغرف األعضاء وكیفیة اإلستفادة منھا لصالح رجال األعمال من خالل 
 ودروات تدریبیة موجھة لقطاعات محددة.  برامج مركزة 

توسطة والتي من شأنھا ینادي الملتقى بالعمل على تنفیذ اإلستراتیجیة الموجودة لتنمیة المؤسسات الصغیرة والم •
أن تُسھم في تنمیة ھذا القطاع الحیوي من خالل تشجیع ریادة األعمال، وزیادة  التنسیق والتعاون فیما بین 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وأصحاب األعمال في العالم اإلسالمي. 

یناشد الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة وكافة الجھات المعنیة بتنظیم برامج تدریبیة منتظمة تركز  •
خاص على على تبادل المعرفة، وتبنى أفضل الممارسات وتبادل التكنولوجیا واالقتصاد الرقمي وحث القطاع ال

ضرورة تنویع المنتجات وإیجاد أسواق جدیدة في الدول األعضاء واكتشاف الفرص التجاریة واالستثماریة الكامنة 
 مرفق "إعالن الشارقة االقتصادي".وإظھارھا حتى تلقى االھتمام والرعایة الالزمة. 

یقوم كل من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومكتب التنسیق للجنة  •
مجالھ على مستوى لجنة المفاوضات التجاریة والتواصل مع حكومات الدول األعضاء بالمنظمة،  الكومسیك كل في

نظام األفضلیات التجاریة فیما بین الدول بینما تتولى الغرفة اإلسالمیة بصفتھا ممثلة للقطاع الخاص الترویج ل
على مستوى القطاع الخاص للدول األعضاء بالتعاون مع  )TPS-OICاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

 . المركز اإلسالمي للتنمیة ومكتب التنسیق للجنة الكومسیك

بحلول عام  %20وبغیة تحقیق الھدف المحدد برفع معدل التبادل التجاري فیما بین الدول األعضاء إلى ما نسبتھ  •
م، دأبت الغرفة اإلسالمیة على تنفیذ برامج عدیدة من خالل القطاع الخاص حول ھذا الخصوص، بإعتبار أن 2015

أداة ھامة لتحقیق ) TPS-OICالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (نظام األفضلیات التجاریة فیما بین 
 .الھدف المذكور

ناشدت األمانة العامة للغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة مؤسساتھا األعضاء بضرورة إجراء إتصاالت  •
مع الجھات المعنیة بغیة النظر في كیفیة تحقیق القطاع الخاص للفائدة القصوى الممكنة من خالل تنفیذ ھذه 

 المنشود للتجارة البینیة وفقاً للبرنامج العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي. االتفاقیات، كي یتحقق بذلك النمو 

وفیر أرضیة مشتركة لقطاع أسیس بنوك، بیوت مشتریات باإلضافة إلى تلقد أثبتت ھذه الملتقیات جدواھا في ت •
الخاص األعمال بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، من حیث إتاحة الفرصة لتعزیز عالقات العمل 

من البنك اإلسالمي للتنمیة والھیئات والتجارة واإلسثمار، ویتم تنظیم أنشطة الغرفة اإلسالمیة بمساندة كریمة 
التابعة لمنظمة األمم المتحدة وغیرھا. وقد أثبتت ھذه األنشطة أنھا أرضیة مناسبة تتیح لمجتمعات األعمال التفاعل 
والتباحث حول األسس الثنائیة والمتعددة األطرف لمجاالت التعاون. قد شھد معدل التبادل التجاري بین الدول 

. %17.80ة سببنم 2011في عام ، بینما كان  %18.45ما نسبتھ إلى م حیث إرتفع 2012في عام األعضاء زیادة 
إلى نسبة أكبر من خالل دخول نظام األفضلیات التجاریة فیما بین الدول  ومن المؤمل اآلن أن یرتفع ھذا المعدل
 ) حیز التنفیذ. TPS-OICاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

والمناخ الصحي الذي ھناك حاجة ماسة أن تھتم الدول األعضاء بالقطاع الخاص لدیھا وأن تُھیئي لھ البیئة المالئمة  •
 ھ االقتصادیة والتجاریة مع نظرائھ في الدول األعضاء األخرى. تعزیز عالقاتیعینھ على اإلضطالع بدوره و

 المركز الدولي لإلنماء والتشغیل (المصفق)

ً للتعاون بین الغرف التجاریة المحلیة  المصفق كلمة تشیر الى (مكان عقد الصفقات )، ویعد المصفق نموذجا
والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة ، وقد بدأ أول تنفیذ للفكرة بالتعاون مع الغرفة التجاریة الصناعیة 

 ة جدة ، وتستھدف الغرفة اإلسالمیة الى تكرار النموذج مع العدید من دول منظمة التعاون اإلسالميبمدین
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قام حالیا فى مدینة جدة بالتعاون والشراكة بین الغرفة اإلسالمیة والغرفة المصفق ھو مركز استثماري تجاري م
التجاریة الصناعیة بجدة، ویمكن لھذا النموذج بعد اكتمالھ وتطبیقھ أن یُطبق مع أي من الغرفة التجاریة في دول 

ل السعي لتطویر منظمة التعاون اإلسالمي والھدف األساسي للمصفق ھو تنمیة البالد وتشغیل العباد ، من خال
خارطة استثماریة فى المدینة الواقع فیھا المصفق لیتح الفرصة للمستثمرین من كل أنحاء العالم اإلسالمي 
إلكتشاف الفرص االستثماریة الحقیقة وجدوى اإلستثمار فیھا، كما یستھدف المصفق أن یكون جھة واحدة فقط 

ة المشرفة على اإلستثمار، وسیكون المصفق بامر هللا للحصول على كافة األذون والرخص من الجھات الحكومی
 ذوي العالقةیتمثل في جمع  ، كما أن الدور الرئیسي للمصفقشباب اصحاب أفكار مع رجال أعمال مكان التقاء

 تحت سقف واحد وتسھیل إجراءاتھم وإحداث التنمیة فى مختلف مجاالت النشاط االقتصادي .

 دول منظمة التعاون اإلسالمي : شراك البعثات الدبلوماسیة لا

لقاء إلى عقد الغرفة اإلسالمیة دت إلى جانب الوسائل المعروفة في خدمة القطاع الخاص والتواصل معھ، عم
قیات التجاریة مع البعثات الدبلوماسیة والُملح موسعا برئاسة سعادة الشیخ صالح كامل رئیس الغرفة اإلسالمیة

القناصل وممثلي رؤساء البعثات وحضر اللقاء عدد كبیر من حیث ، للدول األعضاء والمعتمدة في جدة بالسعودیة
 م. 2014شھر فبرایر وذلك في  دولة اسالمیة ) 23اإلسالمیة فى مدینة جدة (الدول 

ودارت النقاشات فى اللقاء حول ھدف تنمیة التبادل التجاري بین الدول اإلسالمیة ونشاطات الغرفة اإلسالمیة بھذا 
 . الھدفھذا تحقیق حدى وسائل الشـأن وتقدیم فكرة المصفق كنموذج عملي إل

أھم الصادرات والواردات للدول حول استبیان اإلسالمیة اعدت الغرفة للحصول على المعلومات الالزمة، و
. ودراستھا وتنفیذ أنشطة لتبادل العالقات التجاریة بین الدول األعضاء، ةدقیقاإلسالمیة بھدف تجمیع معلومات 

رجال األعمال فى مجال لاتاحة الفرصة م بغیة 2014وقررت الغرفة إستھداف المملكة العربیة السعودیة في عام 
. وعلى أساس ما تم تجمیعھ من بیانات، تقوم الغرفة اإلسالمیة بالتعاون المواد الغذائیة (مصدرین ومستوردین)

، خالل لقاء التبادل التجاري الغذائي بین السعودیة و الدول االسالمیةمع الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة بتنظیم 
 سعودیة. الم في مدینة جدة بالمملكة العربیة 2014نوفمبر 6 -5الفترة من 

بالمملكة العربیة  -جدة ، م2014نوفمبر 6 -5لقاء التبادل التجاري الغذائي بین السعودیة و الدول االسالمیة، 
 : السعودیة

 6،  5، ُعقد الملتقي األول للتبادل التجاري بین الدول اإلسالمیة یومي م2014تنفیذا لخطة عمل الغرفة لعام 
تم تخصیص ھذا الملتقي لتبادل المواد الغذائیة بین عدد من الدول اإلسالمیة المصدرة للمواد قد و ،م2014نوفمبر 

 الغذائیة وبین المملكة العربیة السعودیة كأكبر دولة مستوردة للمواد الغذائیة،

إنعقد الملتقي بمدینة جدة بمقر غرفة جدة للتجارة والصناعة ، ویعتبر الملتقي نموذجاً یحتذى بھ للتعاون والتنسیق 
 بین الغرفة اإلسالمیة والغرف السعودیة

الملتقي فرصة ممتازة لعقد اتفاقات وصفقات مباشرة بین التجار (المستوردین والمصدرین ) من خالل التركیز ھیأ 
 . B2B على جلسات

یوغندا  –السودان   -مصر -ھى (الجزائرأعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دول  6شارك فى الملتقي وفود من 
شركة متخصصة فى استیراد المواد  150الكویت)، وحضره من الجانب السعودى ما یزید عن  –النیجر  –

أجرت ھذه الشركات السعودیة محادثات ُمثمرة أسفرت عن توسیع نطاق عالقاتھا التجاریة مع الشركات  .الغذائیة
 ست شركات كبرى.  من الدول اإلسالمیة األخرى، خاصة من الجزائر والتي مثلتھا
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یھدف الملتقي إلي زیادة حقیقیة فى التبادل التجاري بین الدول اإلسالمیة ، وأن تتحول فعالیات الغرفة الى أنشطة 
 . عملیة ذات مردود وفوائد ملموسة

) B2Bلقاء جدة، تعدُ الغرفة اإلسالمیة خارطة طریق لعقد لقاءات ثنائیة (وعلى أساس الناتج الناجح الذي حققھ 
 مماثلة في الدول األخرى األعضاء على ذات النسق. 

 موقع الغرفة اإلسالمیة الجدید على شبكة اإلنترنت : 

یعتبر تسخیر تقنیة المعلومات في مجال األعمال إحدى الوسائل الفعالة في تعزیز الروابط وتوثیق الصالت 
، اإلنترنتشبكة جدید للغرفة على إلكتروني موقع تطویر  فياإلسالمیة الغرفة التجاریة، في ھذا السیاق شرعت 

 ویھدف إلى توفیر أفضل الخدمات لمستخدمیھ من األعضاء ومجتمعات األعمال. 

ً تفاعلی الغرفة موقع یكونوالفكرة ھي أن  ج عن مفھوم و الخرو والعالمیین المحلیین عمالئھ مع اكبر بشكل ا
 لھم تقدمھا التي الخدمات بحسب الغرفة لعمالءوالمستویات المتباینة  المختلفة الفئات مراعاةالتصمیم التقلیدي و

 . االستخدام وسھلة تفاعلیة بطریقة

 ما یلي:  الجدید الموقع فاھدضمن أو

 وأخبارھا وانجازاتھا ونشاطھا بالغرفة للتعریف وسیلة یكون أن •

عن التجارة واالستثمار البیني بین دول منظمة التعاون اإلسالمي  والتقاریر واإلحصاءات لألرقام بیانات قاعدة •
 ھا .وعن واقع اقتصادات

 واإلعالن عن الفرص االستثماریة والتجاریة. الجدیدة واألفكار المشروعات إلطالق منصة •

 األعضاء من المشتركة المصالح أصحاب بین والتواصل للتعریف مكان •

 ومشروعاتھم ودولھم لألعضاء الغرف بنشاط للتعریف وسیلة •

 أكثر من لغةب الموقع توفیر •

م الرئیسیة واإلحتیاجات الفنیة ھذا وقد انتھت الغرفة من مراحل إعداد الدراسة الفنیة وتصورات المحتوي واألقسا
ثم تجمیع العروض من الشركات المتخصصة ودراسة العروض مالیاً وفنیاً واإلستقرار على العرض األنسب مالیاً 

 . وفنیاً ، ونحن بصدد توقیع التعاقد والبدء فى التنفیذ

 :دراسة سوق الحالل 

 باالھتمام بسوق اإلسالمي التعاون منظمة من المكلفة الھیئة والزراعة  والصناعة للتجارة اإلسالمیة الغرفة تمثل
) 11) الصادر عن الدورة الـ(135رقم ( قرارال حسب اإلسالمیة، الدول في الخاص القطاع نظر ن وجھةم الحالل

) الصادر 35/7م، وكذلك القرار رقم (2008الذي ُعقد في داكار بجمھوریة السنغال في مارس  اإلسالمیة القمةلمؤتمر 
الذي عقد في كمباال بجمھوریة یوغندا في یونیو  اإلسالمیة الدول خارجیة وزراءر ) لمؤتم35عن اجتماع الدورة الـ(

بشأن سوق الحالل من منظور القطاع الخاص  م، وبالتالي فإن الغرفة اإلسالمیة كیان یحظى بتفویض لإلھتمام2008
 .للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 تحسین وضعھ، في ویساعد السوق، إلى حقیقة قیمة یضیف بشكل الحالل سوق في دورھا تفعیل في الغرفة ولرغبة
أحد شركات اإلستشارات  إلى للغرفة  العامة األمانة عھدت فقد الغرفة، على إضافیة مالیة أعباء تحمیل دون

بالغرفة،  یلیق دور تقدیم وتراعيالسوق وضع مع تتفق عمل إستراتیجیة واعداد الحالل، سوق دراسة بعقد المتخصصة
ً  دخالً  لھا ویحقق  .الدور بھذا قیامھا إلستمرار  كافیا
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 :ھي رئیسیة مراحل ثالثة على الشركة عمل نطاق یشتمل

 الراھن الوضع دراسة) 1

 األولى، للسنة العمل خطة واعداد الحالل سوق في للعمل الغرفة اقتراح استراتیجیة) 2

 .التطبیق بھذا المرتبطة والتكالیف بنجاح، ستراتیجیةاإل تطبیق من المتوقعة العوائد تقدیر وأخیرا) 3

م بالتوقیع على مذكرة تفاھم مع منتدى األعمال لمجموعة البنك 2014سوف تقوم الغرفة اإلسالمیة خالل عام 
بتعاون مشترك في دول منظمة التعاون اإلسالمي، اإلسالمي للتنمیة (ثقة) في مجال تبادل المعلومات وتنفیذ المشاریع 

 وتنظیم الندوات والمؤتمرات بما یخدم القطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي.

ً في عام  بالتوقیع على مذكرة تفاھم مع الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة  م2014سوف تقوم الغرفة اإلسالمیة أیضا
بشأن استضافتھا للمكتب اإلقلیمي للغرفة اإلسالمیة في جدة مع التعاون في مجال تبادل المعلومات حول الفرص 

ل األعمال في المملكة العربیة السعودیة وبین دول منظمة االستثماریة التي یمكن تنفیذھا بتعاون مشترك بین رجا
 التعاون اإلسالمي، والتعاون أیضا في تنظیم الدورات التدریبیة وتبادل الوفود التجاریة والبحوث والدراسات .

   ):SSGATEنوب العالمیة لتبادل الخبرات حول التكونولوجیا (التعاون مع منظمة بوابة الجنوب الج

بغیة توسیع أنشطتھا لتتجاوز نطاق دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى حیث تُقیم مجتمعات إسالمیة كبیرة  تعمل  •
) وھي عبارة عن أرضیة مادیة وإفتراضیة تتیح فرص SSGATEالغرفة اإلسالمیة على التعاون مع منظمة (

التفاعل والتعاون ألصحاب األعمال في الحصول على الخدمات التكنولوجیة والمالیة الممكنة في بیئة آمنة، وتعمل 
ھذه المنظمة على تسھیل الصفقات التجاریة من خالل آلیة تسویقیة توفر خدمات مساندة على الشبكة وخارجھا 

 إكتمال الصفقات.  وخدمات حتى

تتلقى الغرفة اإلسالمیة مشروعات من القطاع الخاص للدول األعضاء وتقوم بعرضھا على الموقع اإللكتروني  •
 ) بغیة الحصول على التمویل أو الشركاء المحتملین.SSGATE(لمنظمة الـ

) للمشاریع لتلقي أیة مشروعات من الغرف األعضاء كما أن SSGATEتم تجھیز الموقع اإللكتروني لمنظمة الـ( •
المنظمة مستعدة لتقدیم خدمات التدریب لصالح موظفي الغرف األعضاء حول كیفیة عرض المشاریع في موقعھا 

 اإللكتروني. 

وبما أن الغرفة اإلسالمیة شریك لمنظمة بوابة الجنوب الجنوب العالمیة لتبادل الخبرات واألصول والتكونولوجیا  •
)SSGATE لھذا القطاع الكبیر في دول ) وھي بمثابة بوابة إلى القطاع الخاص للعالم اإلسالمي بإعتبارھا ممثلة

) لمنظمة CCsدولة، ومن خالل شبكة المراكز القطریة ( 57منظمة التعاون اإلسالمي البالغ مجموعھا 
) وتسعى الغرفة اإلسالمیة إلى الترویج للشراكة في المشاریع اإلستثماریة فیما بین مؤسسات SSGATEالـ(

األعمال في الدول األعضاء وبینھا ونظیراتھا في الدول غیر األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتي یتم 
) بتسجیل الشراكات CCs)، وتحت ھذا النظام تقوم المراكز القطریة (SSGATEتغطیتھا من قبل منظمة الـ(

المقترحة من قبل المؤسسات التجاریة المحلیة، وبعد إجراء الفحوصات المبدئیة  یتم عرض المشاریع المقترحة 
) في شنغھاي تحدید الشركاء SSGATE)، وسیتولى موظفو الـ(SSGATEى الموقع اإللكتروني لـ(عل

التوصل إلى إقامة شراكات أو الدخول في مشروعات إستثماریة المحتملین ومن ثم سییسرون لھم التفاوض بغیة 
) تعمل الغرفة اإلسالمیة على الترویج لمبادرة مكتب األمم المتحدة SSGATEمشتركة، وفي إطار عمل منظمة الـ(

) التي تھدف إلى حشد ملیون سیدة أعمال في تواصل حي عبر اإلنترنت UNOSSCلتعاون دول الجنوب الجنوب (
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في منظمة التعاون اإلسالمي، لما فیھ دولة عضو  57)، على نطاق OMBOLفي المشروع الذي أطلق علیھ (
 منفعة المؤسسات التجاریة التي تقودھا سیدات األعمال.

تحت المشروع الراھن تقوم الغرفة اإلسالمیة بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوب  •
)UNOSSC) تسعى لتعزیز عمل المراكز القطریة (CCs)لمنظمة الـ (SSGATE( ًومن خاللھا ستعمل أیضا ،

)، في خمس دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (وھي كل من مصر، OMBOLعلى تفعیل مبادرة (
ى من قبل الدول األخرى وباكستان، السودان، وتركیا، ویوغندا)، كي تخدم مراكز ھذه الدول كنماذج یؤمل أن تحتذ

 في المستقبل.

في ھذا السیاق تم إجراء برنامج تدریبي للمراكز القطریة خالل المؤتمر والمعرض الصیني الدولي العاشر  •
) في جوانجزھو بمحافظة جوانجدونق في الصین خالل الفترة من CISMEFللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (

م، حیث شارك في البرنامج التدریبي ممثلي المراكز القطریة في كل من مصر، وباكستان، 2013سبتمبر  24-28
). حیث قام SSGATEیبي من قبل منظمة الـ(السودان، ویوغندا وممثل للغرفة اإلسالمیة. تم تنظیم البرنامج التدر

القطریة، وإدارة ) بإجراء تدریبات على المبادئ اإلداریة لتشغیل المراكز SSGATEخبراء التدریب من منظمة الـ(
المشاریع، وإجراءات التسجیل، وعرض المشاریع داخل وخارج الشبكة مع مطابقة الشراكات المحتملة وعملیة 

 التفاوض حول المشاریع. 

المشاریع التي تم تسلیمھا من المراكز القطریة لكل من من  21كما قامت الغرفة اإلسالمیة بتقدیم ما مجموعھ  •
مصر، وباكستان، السودان، ویوغندا. كما تم عرض ھذه المشاریع خالل المؤتمر والمعرض الصیني الدولي العاشر 

للحصول على  )SSGATEمنظمة الـ(، واآلن سوف تسعى )CISMEFللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (
         .الشركاء المعنیین

ً في المعرض  )SSGATEمنظمة الـ() لPOبصفتھا كمؤسسة مشاركة ( لعبت الغرفة اإلسالمیة دوراً رئیسیا
م، 2013نوفمبر  1 –أكتوبر  28الدولي لدول الجنوب الجنوب، الذي عقد مؤخراً في نیروبي بكینیا في الفترة من 

لقطاع الخاص بعرض مشاریعھم وخدماتھم في الركن المخصص لھا لقد أتاحت الغرفة اإلسالمیة الفرصة لممثلي ا
مشروعاتھا ومناقشة كیفیة  لعرض )CCsلمراكز القطریة (بالمعرض. ویعتبر المعرض أرضیة مناسبة وفعالة ل

تنظیم أنشطة مشتركة مع النظراء الراغبین. كما من المناسب التنویھ إلى أنھ وخالل جلسة التطابق في الرغبات 
)Match Makingمنظمة الـ() التي نظمتھا الغرفة اإلسالمیة وSSGATE(  تم توقیع أربع مذكرات تفاھم

مشتركة ألربعة مشروعات من یوغندا، باإلضافة إلى مذكرة تفاھم واحدة لخمسة مشاریع من جمھوریة مصر 
 )SSGATEمنظمة الـ(و )UNDPالعربیة  بحضور كبار المسؤولین من البرنامج اإلنماي لألمم المتحدة (

والغرفة اإلسالمیة. من شأن ھذه المبادرة أن تسھم في تھیئة المشاریع التي ستقود في نھایة المطاف لتحقیق 
مكتب األمم المتحدة لتعاون اف التعاون بین دول الجنوب الجنوب، والتي تولتھا الغرفة اإلسالمیى تحت رعایة  األھد

 . )UNOSSCدول الجنوب الجنوب (

نوب مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجالغرفة اإلسالمیة  تبالنظر إلى نجاح المشاركة في معرض نیروبي، ساعد
للتنمیة للدول العربیة ودول الجنوب الجنوب عقد في األول في المعرض األقلیمي شاركت  و) UNOSSCالجنوب (

دولة قطر، لقد تم تنظیم الحدث من قبل مكاتب األمم المتحدة لتعاوزن الجنوب الدوحة بم في 2014فبرایر  18-20
 مائي اإلقلیمي للدول العربیة واستضافتھ الحكومة القطریة. الجنوب ، والبرنامج اإلن

 )UNOSSCمكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوب (كممثلة للقطاع الخاص في الدول اإلسالمیة، دعا 
الغرفة اإلسالمیة لتنظیم وتنسیق جلسة تفاكریة خاصة حول دور القطاع الخاص في قیاس تعاون الجنوب الجنوب 

 Role of Private Sector in Scaling up South-Southفي االستثمارات الشعبیة التوجھ (
Cooperation in People Centered Investments in the Arab Region)  
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أشار المتحدثون إلى دور القطاع الخاص في تنمیة التعاون بین دول الدجنوب الجنوب والمساھمات التي تقدمھا 
مختلف المنظمات في تنفیذ برامج ومشاریع التي تركز في اإلستثمارات التوجیھ للشعوب وتققیم االقتصادیات. كما 

وركزوا على أھمیة تنمیة التجارة وتطویر المؤسسات أشاروا إلى التحدیات التي تواجھ اقتصادیات الدول العربیة 
 الصغیرة والمتوسطة الحجم وضرورتھ للتعاون بین دول الجنوب الجنوب. 

  بغیة تطویر عمل بوابة الجنوب الجنوب تم إنشاء مراكز قطریة في بنغالدیش، وإیران، وقطر، وتركیا ، والیمن، 
 ة خالل فترة انعقاد معرض الدوحة بدولة قطر. لدول المذكورالمراكز لتم تدریب ممثلي 

  ًم تحت 2014یولیو  31-28في كوتونو بجمھوریة بنین خالل الفترة من عقد االجتماع الوزاري للدول األقل نموا
تنفیذ خطة اسطنبول للعمل وضع نتجة في الدول األقل نمواً) بھدف مراجعة شعار (شراكة جدیدة لبناء قدرات مُ 

على التغییرات الھیكلیة التي تواجھھا الدول األقل بغیة تحقیق غایة التغلب وذلك  ،م2011التي تم تبنیھا في عام 
ً منمواً لمكافحة الفقر وبلوغ األھداف التن وتھدف خطة اسطنبول للعمل إلى تمكین نصف  .ویة المتفق علیھا دولیا

م، وذلك من خالل 2020الدول األقل نمواً (على األقل)، من اإلرتقاء إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام 
عزیز قدراتھا اإلنتاجیة. وشارك بنشاط في ذلك اإلجتماع ممثلو المراكز القطریة للدول األعضاء في الغرفة ت

اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة وقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من الدول التالیة: بنین، وغامبیا، 
 وباكستان، والسودان، ویوغندا.

  مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوب (وعلى ھامش ذلك اإلجتماع قامUNOSSC(  فعالیة بتنظیم
نوعیة نشاط المشاركین بین أصحاب  )، وجلسات تفاكر حسبB2Bجانبیة تضمنت لقاءات ثنائیة مباشرة (

     . األعمال من مختلف دول العالم

  مشروعاً مقترحاً تم إختیار ثالثة منھا 12مجموعھ (قامت الغرفة الوطنیة الیوغندیة للتجارة والصناعة بتقدیم ما (
) Zigotiوفقاً للمضمون، وتم أیضاً توقیع مذكرتي تفاھم مشترك، وتم توقیع عقد خدمة من قبل شركة زیقوتي (

منظمة بوابة الجنوب الجنوب العالمیة لتبادل الخبرات واألصول والتكونولوجیا الیوغندیة للتصنیع البُن المحدودة و
)SSGATE( حیث ستتولى المنظمة الترویج لمنتجات الشركة الیوغندیة في األسواق الدولیة. وكانت إحدى ،

) ومقره بنین وشركة بایوغرین اإلستثماریة Songhaiمركز سونقھاي (مذكرتي التفاھم مشتركة بین ممثلي 
)، المحدودة ومقرھا یوغندا وتستھدف المذكرة إستثمار في حدود عشرة مالیین Bio-greenلشرق إفریقیا (

یط دوالر بمساندة من الحكومة الیوغندیة، وشھد توقیع االتفاقیة السید ماتیا كاسیجا وزیر الدولة للمالیة والتخط
لجمھوریة یوغندا، بینما تقدر قیمة المشاریع اإلستثماریة المرتبطة بمذكرة التفاھم األخرى بین شركتین یوغندیة 

 . ونیجیریة ما قیمتھ ملیونین دوالر أمریكي

   التعاون مع المنظمات الدولیة:

  :تواصل الغرفة اإلسالمیة مساعیھا إلستكشاف مجاالت جدیدة للتعاون مع المنظمات الدولیة مثل 

  اإلنمائي لألمم المتحدة (صندوق بیریز جویریرو التابع للبرنامجPGTF( 

 ) مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوبUNOSSC ( 

 ) المنظمة الدولیة لألغذیة والزراعةFAO.( 

 ) المؤسسة المالیة الدولیة التابعة للبنك الدوليIFC .( 

 بالبحرین  األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة مكتب ترویج االستثمار والتكنولوجیا لمنظمة(UNIDO-ITPO) . 
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 في المساھمة في تنظیم ورش  نتیجة لھذا التعاون قامت المنظمات الدولیة المذكورة أعاله بتقدیم تعاون فني تمثل
 .عمل وبرامج تدریبیة، من خالل رعایة مشاركة المتدربین والخبراء

  في دول منظمة التعاون اإلسالمي، تزمع الغرفة اإلسالمیة لتجاریة التي تقودھا سیدات تنمیة المؤسسات ابغیة
لتنظیم  الجنوب،للتجارة والصناعة والزراعة وبالتعاون مع صندوق بیریز جوریرو المختص بتعاون الجنوب 

المؤسسات التجاریة التي برنامج حول "تطویر آلیة للمشروعات اإلستثماریة المشتركة والشراكات فیما بین 
م في إحدى الدول 2015ذي سیُعقد في الُربع األول من عام من خالل تعاون الجنوب الجنوب" والتقودھا سیدات 

والھدف من البرنامج تعزیز الشراكات فیما بین صاحبات األعمال من خالل  .األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
كیانات المتشابھة بغیة تعزیز التعاون االقتصادي، ونقل التكنولوجیا، حشد الموارد والجھود المشتركة مع ال

التجاریة التي تقودھا بالنفع للمؤسسات  والدرایة الفنیة، والخبرة ، وأفضل الممارسات. وسوف یعود ھذا النشاط 
وكذلك للھیئات العاملة للمرأة ،/ وللمنظمات النسویة العاملة من أجل تحقیق التمكین االقتصادي واالجتماعي سیدات

 من أجل تمكین النساء. 

 تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم فیما بین الدول األعضاء: 

 .في مجال تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قدمت الغرفة اإلسالمیة عدة مبادرات وتسعى إلى تنفیذھا 

  ع اون م طة (بالتع غیرة والمتوس ات الص ة المؤسس ة لتنمی ة التركی المیة  )KOSGEBالھیئ ة اإلس ت الغرف قام
ت ناعة كازاخس ارة وص ة تج ع غرف اون م تان بالتع ة كازاخس تانة بجمھوری ة األس ي مدین ھ بان ف دریبي مدت امج ت رن

اد امج تب وان (برن ت عن طة تح غیرة والمتوس ات الص ة المؤسس ان لتنمی اندة یوم ات والمس ول السیاس رات ح ل الخب
ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ( ة لتنمی ة التركی اون ) KOSGEBالتركیة) حیث تم تنظیمھ من قبل الھیئ بالتع

ن  رة م الل الفت تان خ ة كازاخس تانة بجمھوری ة األس ي مدین تان ف ناعة كازاخس ارة وص ة تج ع غرف و  4-2م یولی
ث ساعد 2013 ذكور، حی دریبي الم امج الت اجح للبرن یم الن من. قامت الغرفة اإلسالمیة بتقدیم المساندة الالزمة للتنظ

ة المؤسسات  البرنامج في تنمیة تبادل المعارف والخبرات حول بناء ي مجال تنمی القدرات بین تركیا وكازاخستان ف
 الصغیرة والمتوسطة. 

 ھ أع وه عن امج المن ق للبرن ذي تحق اح ال ى النج اء عل ي بن ل ف امج مماث یم برن ى تنظ المیة إل ة اإلس ع الغرف اله تزم
ام  ي ع دا ف ة یوغن ة2014جمھوری ة الوطنی ن الغرف ة م دعوة المقدم ى ال اء عل ناعة.  م بن ارة والص ة للتج الیوغندی

 وتجري حالیاً إتصاالت لتحدید الموعد المناسب لعقد البرنامج. 

 : م2014إبریل  28یوغندا،  –، كمباال مالي اإلسالميندوة للتعریف بالنظام المصرفي وال

  ضمن جھودھا لتوفیر التسھیالت للقطاع الخاص، والتي من شأنھا أن تعینھم على تعزیز روابطھم التجاریة
ة الوطنیة اإلستثماریة، قامت الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة وبالتعاون مع الغرفوتوسعة قواعدھم 

الیوغندیة للتجارة والصناعة، والمعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع لمجموع البنك اإلسالمي للتنمیة، بتنظیم 
 م. في كمباال بجمھوریة یوغندا. 2014إبریل  28في ندوة للتعریف بالنظام المصرفي والمالي اإلسالمي، 

إلى مجتمع األعمال في یوغندا، اإلسالمي والمالي لنظام المصرفي الھدف من وراء الندوة، ھو تقدیم مفھوم ا
في یوغندا، ونتیجة لھذه فعلیا والتعاون مع السلطات التشریعیة والتنفیذیة في البالد تمھیدا إلدخال ھذا النظام 

الموافقة علیھا من قبل المجلس الوزاري و الخاصة بالتعدیل المؤسسي الماليالمذكرة التشریعیة الجھود تم تقدیم 
ھذه المذكرة ھي التي تسمح للمؤسسات المالیة بغیة إعداد اإلطار القانوني. و(الحكومة) وتم تمریرھا إلى البرلمان 

اإلسالمیة بالعمل في یوغندا من خالل البنوك التجاریة الراغبة، وقد أصدرت الحكومة الیوغندیة القرار الالزم 
ى) من قبل الجھة وقدمتھ إلى المجلس البرلماني األول إلستكمال الصیاغة على النحو المقبول (القراءة األول

م، بعدھا سیقوم رئیس البرلمان بتقدیمھا إلى اللجنة الدائمة للمالیة 2014البرلمانیة المختصة في مطلع أكتوبر 
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ا ستعرض في قراءة ثانیة من قبل رئیس اللجنة المذكورة لمناقشھا ھواالقتصادي الوطني للمراجعة والتدقیق، وبعد
في البرلمان كي یتم إعتمادھا ومن ثم تنفیذھا، واألمر یتوقف على إقتناع نواب البرلمان بجدواھا، فإذا حظیت 

  بالتأیید فسوف تعتمد وتُجاز وإذا تم طرح إعتراضات ومجادالت حولھا فقد یتسبب ذلك في تأخیر إعتمادھا.

م، تسعى الغرفة اإلسالمیة للتعاون مع الغرفة الوطنیة 2014وفي سیاق المتابعة للندوة التي عقدت في إبریل 
الیوغندیة والمعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب في تنظیم برنامج تدریبي لتعزیز قدرات الكوادر رفیعة المستوى في 

  .تدربین بكافة مجاالت النظام المصرفي والمالي اإلسالمي م، بغیة توعیة الم2014یوغندا في الربع األخیر من عام 

    التعریف بمزایا وفوائد مختلف إتفاقیات منظمة التعاون  اإلسالمي:

  دوبالغرفة اإلسالمیة قامت یم ن ة  ةتنظ ات لمنظم ف اإلتفاقی د مختل ا وفوائ ة القطاع الخاص بشأن مزای لصالح توعی
ات حیث التعاون اإلسالمي، خاصة تلك التي تھدف إلى تعزیز التجارة البینیة،  الملتقى خصصت جلستین ضمن فعالی

المي  د الالسادس عشر للقطاع الخاص وأسبوع التجارة الع رة منذي ُعق ي الشارقة خالل الفت ارس  20 --19 ف م
 مع كل من المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.تعاون بال م2014

 دول منظمة التعاون اإلسالمي  ترویج وتطویر ریادة األعمال في

 ) تعتبر ریادة األعمال وتنمیة القدرات التجاریةEntrepreneurship وإقامة المشاریع عمود فقري للتقدم (
االقتصادي والتنمیة االجتماعیة لكافة الدول، كما تعتبر وسیلة ھامة لتحقیق الرفاه االقصادي لألفراد والمجتمعات، 

اإلسالمیة لبناء القدرات دراسات عالقة إیجابیة بینھا ومعدل النمو االقتصادي، یدخل ضمن برنامج الغرفة أظھرت ال
شباب كي لصالح الدول األعضاء إشاعة الروح الحقیقة لریادة األعمال، من خالل تقدیم فرص الترابط الشبكي لل

 یلجوا مجال األعمال ویتمكنوا من إقامة مشاریع جدیدة وتوسعة المشاریع القائمة. 

 نشطة تؤدي بشكل مباشر أو غیر مباشر في تنمیة اقتصادات الدول تقوم الغرفة اإلسالمیة بتنفیذ مبادرات وأ
) للجنة الكومسیك والذي یدعو الغرفة اإلسالمیة 28) الصادر عن الدورة الـ(78األعضاء، بما یتفق والقرار رقم (

)، والشراكة بین القطاعین B2Bالتبادل التجاري الُحر (إلى زیادة برامجھا وأنشطتھا لصالح بناء القدرات، وتعزیز 
 العام والخاص، لھذا دأبت الغرفة على تنظیم األنشطة المطلوبة. 

  بتنظیم ورش عمل الغرفة اإلسالمیة بغیة تحقیق فھم عمیق لمھارات ریادة األعمال، كحافز لإلعتماد الذاتي، قامت
) في كل من كراتشي وإسالم أباد (باكستان) في Enterprise Developmentالتجاریة (حول تنمیة المشاریع 
مشاركون من مختلف المدن الباكستانیة م على التوالي، وقد شارك في ھاتین الورشتین 2014شھري إبریل ویونیو 

یمثلون شركات تجاریة وأعضاء الغرف التجاریة، وخریجین من الجامعات من الراغبین في إنشاء مشاریعھم 
الخاصة، ممثلو الھیئات األھلیة ومؤسسات تمویل أصغر ، وسیدات وشباب أعمال یرغبون في تطویر قدراتھم 

 صغیرة ومتوسطة.  ومھاراتھم العملیة، فضالً عن مؤسسات

  لقد تم اإلعداد لورشتي العمل بغیة تطویر وتنمیة القدرات العملیة واإلداریة في أوساط الشباب والسیدات الذین
یمتلكون و/أو یدیرون أعمال أو أولئك الراغبون في إنشاء مشاریع ، وقد تم عرض بعض أفضل الممارسات على 

لتجاریة، وذلك من خالل التمكین االقتصادي والعمل المستویین الوطني والدولي، وأحدث المفاھیم لتنمیة القدرات ا
مع أشخاص ذوي مھارات متعددة، وإقامة روابط خلفیة وأمامیة مع المجتمعات بھدف تشجیعھم على إقامة 

 مشروعات الصغیرة، كانت الورشتان مفیدتان من حیث العمل البحثي واإلستشاري بالنسبة لطالب الجامعات. 

 في تنظیم ورش الراغبة األعضاء ع المؤسسات متین تسعى الغرفة اإلسالمیة للتعاون نتیجة لنجاح ھاتین الورش
 . آنفاً  المنوه عنھاشرائح غرفھا المحلیة لصالح العلى مستوى عمل مماثلة 
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ة  ال الزراعی ة " لتطویر أداء األعم ل سلسلة القیم تخدام نھج "تحلی ة واس درات الذاتی ز الق ورشة العمل حول تعزی
 . م2014

  درات اء الق ر وبن وفقا للبرنامج العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي والدور المنوط بالغرفة اإلسالمیة في مكافحة الفق
دول األ ي ال ع ف ى رف ؤدي إل أنھ أن ی ن ش ك م ل وذل دة/ورش عم رامج عدی یم ب المیة بتنظ ة اإلس وم الغرف اء تق عض

ي من شأنھا أن  طة الت ى األنش مستوى التجارة فیما بین الدول األعضاء، كما تتضمن إستراتیجیة الغرفة التركیز عل
 تدامة. تساعد في تنمیة اقتصادات تنافسیة وتُحقق التنمیة التجاریة والصناعیة المس

  م.2014بناء على ھذا التفویض شرعت الغرفة اإلسالمیة في تنظیم برامج متعددة لعام 

  ة ة الزراعی ال التجاری ذائي واألعم ن الغ وفیر األم بل ووسائل ت ول ُس ضمن نتائج ورشة العمل التدریبیة اإلقلیمیة ح
)Agri-businessن ) للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ال رة م دا خالل الفت اال بیوغن تي عقدت في كمب

ل سلسلة 2011أكتوبر  10-12 ج "تحلی م، تم التوصیة بتنظیم ورشة عمل حول تعزیز القدرات الذاتیة واستخدام نھ
 م. 2014في ، القیمة " لتطویر أداء األعمال الزراعیة

  ل سلسلة ة واستخدام نھج "تحلی درات الذاتی ز الق ول تعزی ل ح حول ھذا الخصوص تعتزم الغرفة تنظیم ورشة العم
ام  ي ع ة ف ال الزراعی ویر أداء األعم ة " لتط ابع  م،2014القیم ویریرو الت ز ج ندوق بیری ع ص اون م ك بالتع وذل

دة ( م المتح ائي لألم امج اإلنم ع . )PGTFللبرن اون م ة بالتع ادیة واإلجتماعی ائیة واالقتص اث اإلحص ز األبح مرك
 .في أنقرة بالجمھوریة التركیة م2014دیسمبر ) في SESRIC(والتدریب للدول اإلسالمیة 

  دائیین، وأصحاب ین اإلبت ین المنتج الھدف الرئیسي للورشة تنمیة تبادل الخبرات والنقاش حول أفضل الممارسات ب
تویات  ي المس ة ف ة الزراعی ال التجاری طة األعم ي أنش ون ف ذین ینخرط ط ال غیر والمتوس تویین الص ن المس ل م العم

ا مفھوم سلسلة ال ة خارج نطاق األولي والثانوي والثالثوي، والتي یقوم علیھ وفر العمال زارعین، وی دى الم ة ل قیم
المزراعة، ویسھم في تحقیق اإلستقرار في األسواق المحلیة، ویرفع من مستوى معاییر النظافة والسالمة الصحیة، 

 بغیة تسویق المنتجات، و/أو ییسر الوصول إلى األسواق. 
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