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قدم إلى إجتماع الدورة الثالثون تقریر حول أنشطة الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة  م
 للجنة المتابعة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسیك)،

 الجمھوریة التركیة) -م (أنقرة 2014مایو  7-8
 :تمھید

الغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة والزراعة مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي. وتشھد مرور 
 م).  2014وثالثین عاماً على تأسیسھا ھذا العام (خمسة 

ً للتحدیات تجابھ مجتمع األمم في الساحة االقتصادیة العالمیة تركز الغرفة اإلسالمیة على تلك  إدراكا
األنشطة التي تعالج مشكالت وتُلبي إحتیاجات القطاع الخاص. ھذا وقد أعدت الغرفة خطة العمل خاصتھا وھي 

 التعاون اإلسالمي، آخذة بعین األعتبار التحدیات العالمیة.   تتوافق مع برنامج العمل العشري لمنظمة
سالمي فإنھا تتبنى مصالح القطاع وحیث تُمثل الغرفة اإلسالمیة القطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإل

الخاص في كافة محافل المنظمة. السیما وأن القطاع الخاص ھو محرك النمو االقتصادي، وبالتالي إكتسب دور 
 الغرفة المزید من األھمیة. 

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

وفي إطار تنفیذ خطة عمل الغرفة وسعیھا لخدمة القطاع الخاص قامت الغرفة اإلسالمیة بوضع عدة أھداف 
ید من منھا األھداف العامة باإلضافة لطموحات أخالقیة وعملیة والتي تمیل إلیھا الدول المتقدمة في تحقیق المز

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

 تنظیم ملتقیات األعمال للقطاع الخاص.• 
ورش العمل والبرامج التدریبیة حول بناء القدرات، مكافحة الفقر، تطویر القدرات التسویقیة، • 

والمھارات اإلداریة، وتحقیق قیمة مضافة، وتنمیة الدندرة، التمكین االقتصادي للسیدات، تطزیر 
من التمویل األصغر، الترویج لثقافة ریادة  وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، واإلستفادة

 األعمال خاصة لدى المرأة والشباب. 
 م.2015% بحلول عام 20لى ما نسبتھ لعب دور في زیادة معدل التجارة البینیة اإلسالمیة إ• 
التوعیة والتعریف باالتفاقیات العدیدة لمنظمة التعاون اإلسالمي والتي تھدف إلى تطویر التعاون • 

منظمة التعاون اإلسالمي االقتصادي، وخاصة نظام األفضلیات التجاریة فیما بین الدول األعضاء في 
)TPS-OIC.( 

 ن البرنامج العشري للمنظمة. تنفیذ األوجھ ذات الصلة م• 
التعاون مع األمانة العامة للمنظمة والمؤسسات الدولیة المعنیة بتطویر المؤسسات الصغیرة • 

 والمتوسطة الحجم.
 إنشاء مركز لتطویر األعمال (المصفق).• 
 التوعیة بمفھوم الحالل. • 
 الموقع اإللكتروني الجدید • 

 ونورد أدناه المجاالت العریضة واألوجھ الرئیسیة لألنشطة: 
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 : تقیات القطاع الخاص/منتدیات سیدات األعمالمل

دولة ال یعكس  57موارد الوفیرة المتوفرة لدى دول منظمة التعاون اإلسالمي البالغ مجموعھا بالنظر إلى ال• 
المستوى الراھن للتعاون االقتصادي الفرص واإلمكانات المتاحة لھ، وربما یُعزى ذلك إلى الظروف الجغرافیة 

عضاء، مما یجعل صعوبة أن وإلى التفاوت والتباین في مستویات التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للدول األ
ً لجمیع تلك الدول أذ أن لكل دولة ظروف معینة، وبالتالي یجب تبني نھج أكثر  ً صالحا ً معینا یكون ھناك نھجا
مباشرة وفعالیة یُشجع الدول األعضاء على إبرام إتفاقات ثنئایة لمنح التسھیالت الالزمة إلنشاء المشاریع 

 وتوسعة التبادالت التجاریة. 
منتدیات أعمال جارة والصناعة والزراعة بتنظیم قامت الغرفة اإلسالمیة للتبغیة معالجة المسائل وسد فجوة • 

ة عشر تسمثل ملتقیات القطاع الخاص ومنتدیات سیدات األعمال في الدول اإلسالمیة. حیث عقدت حتى تاریخھ 
 وسبعة منتدیات لسیدات األعمال في الدول اإلسالمیة.ملتقى للقطاع الخاص 

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

سلطان بن دمحم 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  "تعزیز التجارة البینیة

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

 . اقتصادیات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واآلثار القانونیة لنظام األفضلیات التجاریة
 لقد تم اعتماد التوصیات في صیغة (إعالن الشارقة اإلقتصادي). بعض التوصیات الھامة على النحو التالي: • 

تصادق بعد على نظام یُناشد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي لم توقع أو  •
) أن تفعل ذلك، وعلى الدول الموقعة والمصادقة OIC-TPSاألفضلیات التجاریة للمنظمة (

الوفاء باإللتزامات المنصوص علیھا. وتكلیف الغرفة اإلسالمیة بشرح مزایاھا للغرف 
ودروات األعضاء وكیفیة اإلستفادة منھا لصالح رجال األعمال من خالل برامج مركزة 

 موجھة لقطاعات محددة.  یة تدریب
ینادي الملتقى بالعمل على تنفیذ اإلستراتیجیة الموجودة لتنمیة المؤسسات الصغیرة  •

سھم في تنمیة ھذا القطاع الحیوي من خالل تشجیع ریادة تُ والمتوسطة والتي من شأنھا أن 
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  •

ركز على تبادل المعرفة، وتبنى أفضل الممارسات وتبادل التكنولوجیا تدریبیة منتظمة ت
واالقتصاد الرقمي وحث القطاع الخاص على ضرورة تنویع المنتجات وإیجاد أسواق جدیدة 
في الدول األعضاء واكتشاف الفرص التجاریة واالستثماریة الكامنة وإظھارھا حتى تلقى 

  االھتمام والرعایة الالزمة.
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 الن الشارقة االقتصادي". مرفق "إع
م. وتسعى 2014سوف یعقد المنتدى الثامن لسیدات األعمال في الدول اإلسالمیة في النصف الثاني من عام • 

للمرأة من خالل إعتمادھا التمكین االقتصادي الغرفة اإلسالمیة من خالل ھذه المنتدیات للتركیز على تحقیق 
 على ذاتھا وتحقیق إستقاللیتھا المادیة. 

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 

ة سببنم 2011في عام ، بینما كان % 18.45ما نسبتھ إلى م حیث إرتفع 2012في عام الدول األعضاء زیادة 
إلى نسبة أكبر من خالل دخول نظام األفضلیات التجاریة  %. ومن المؤمل اآلن أن یرتفع ھذا المعدل17.80

 ) حیز التنفیذ. TPS-OICفیما بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (

 المركز الدولي لإلنماء والتشغیل (المصفق)

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

 بمدینة جدة ، وتستھدف الغرفة اإلسالمیة الى تكرار النموذج مع العدید من دول منظمة التعاون اإلسالمي
ركز استثماري تجاري مقام حالیا فى مدینة جدة بالتعاون والشراكة بین الغرفة اإلسالمیة والغرفة المصفق ھو م

التجاریة الصناعیة بجدة، ویمكن لھذا النموذج بعد اكتمالھ وتطبیقھ أن یُطبق مع أي من الغرفة التجاریة في دول 
تشغیل العباد ، من خالل السعي لتطویر منظمة التعاون اإلسالمي والھدف األساسي للمصفق ھو تنمیة البالد و

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 للحصول على 

شباب  خص من الجھات الحكومیة المشرفة على اإلستثمار، وسیكون المصفق بامر هللا مكان التقاءكافة األذون والر
تحت سقف واحد  ذوي العالقةالدور الرئیسي للمصفق یتمثل في جمع ، كما أن اصحاب أفكار مع رجال أعمال

 ادي .وتسھیل إجراءاتھم وإحداث التنمیة فى مختلف مجاالت النشاط االقتص

 اجتماع قناصل دول منظمة التعاون اإلسالمي : 

لقاء موسعا برئاسة سعادة الشیخ صالح كامل رئیس الغرفة  2014اقامت الغرفة اإلسالمیة فى شھر فبرایر 
 دولة اسالمیة ) 23اإلسالمیة، حضر اللقاء عدد كبیر من القناصل وممثلي الدول اإلسالمیة فى مدینة جدة (

ودارت النقاشات فى اللقاء حول ھدف تنمیة التبادل التجاري بین الدول اإلسالمیة ونشاطات الغرفة اإلسالمیة بھذا 
 المصفق كنموذج عملي لتحقیق الھدف الشـأن وتقدیم فكرة

ات ودراستھا وقد اعدت الغرفة استبیان عن أھم الصادرات والواردات للدول اإلسالمیة بھدف تجمیع دقیق للمعلوم
وتنفیذ أنشطة لتبادل العالقات التجاریة بین الدول األعضاء ، كما قمنا بالتنویھ عن لقاء التبادل التجاري بین الدول 
اإلسالمیة والسعودیة والتى ترتب الغرفة اإلسالمیة إلقامتھ خالل ھذا العام والذى سیتم من خاللھ اتاحة الفرصة 

 واد الغذائیة (مصدرین ومستوردین)للقاء رجال األعمال فى مجال الم
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 موقع الغرفة اإلسالمیة الجدید على شبكة اإلنترنت : 

 مع اكبر بشكل تفاعلي الغرفة موقع یكون ان في رغبةتسعي الغرفة الي إنشاء موقع جدید للغرفة على اإلنترنت، 
 بحسب الغرفة لعمالء المختلفة الفئات مراعاةو الخروج عن مفھوم التصمیم التقلیدي و والعالمیین المحلیین عمالئھ

 االستخدام وسھلة تفاعلیة بطریقة لھم تقدمھا التي الخدمات
 الجدید الموقع من وسیكون الھدف

 وأخبارھا وانجازاتھا ونشاطھا بالغرفة للتعریف وسیلة یكون أن• 
عن التجارة واالستثمار البیني بین دول منظمة التعاون  والتقاریر واإلحصاءات لألرقام بیانات قاعدة• 

 اإلسالمي وعن واقع اقتصاداتھا .
 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• 

اإلحتیاجات الفنیة ھذا وقد انتھت الغرفة من مراحل إعداد الدراسة الفنیة وتصورات المحتوي واألقسام الرئیسیة و
ً واإلستقرار على العرض األنسب مالیاً  ً وفنیا ثم تجمیع العروض من الشركات المتخصصة ودراسة العروض مالیا

 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
 وزراء واجتماعات اإلسالمیة القمة قرارات حسب اإلسالمیة، الدول في الخاص القطاع نظر من وجھة الحالل

 .اإلسالمیة الدول خارجیة
 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
 یلیق دور تقدیم وتراعيالسوق وضع مع تتفق عمل إستراتیجیة واعداد الحالل، سوق دراسة بعقد المتخصصة

ً  دخالً  لھا بالغرفة، ویحقق  .الدور بھذا قیامھا إلستمرار  كافیا
 :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 للتنمیة (ثقة) في مجال تبادل المعلومات وتنفیذ المشاریع 

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

ً في عام  اھم مع الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة بالتوقیع على مذكرة تف 2014سوف تقوم الغرفة اإلسالمیة أیضا
بشأن استضافتھا للمكتب اإلقلیمي للغرفة اإلسالمیة في جدة مع التعاون في مجال تبادل المعلومات حول الفرص 
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االستثماریة التي یمكن تنفیذھا بتعاون مشترك بین رجال األعمال في المملكة العربیة السعودیة وبین دول منظمة 
 ، والتعاون أیضا في تنظیم الدورات التدریبیة وتبادل الوفود التجاریة والبحوث والدراسات .التعاون اإلسالمي

):  SSGATEالتعاون مع منظمة بوابة الجنوب الجنوب العالمیة لتبادل الخبرات حول التكونولوجیا (
تُقیم مجتمعات إسالمیة كبیرة  بغیة توسیع أنشطتھا لتتجاوز نطاق دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى حیث • 

) وھي عبارة عن أرضیة مادیة وإفتراضیة SSGATEتعمل الغرفة اإلسالمیة على التعاون مع منظمة (
تتیح فرص 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 

 إكتمال الصفقات.  على الشبكة وخارجھا وخدمات حتى
تتلقى الغرفة اإلسالمیة مشروعات من القطاع الخاص للدول األعضاء وتقوم بعرضھا على الموقع • 

 ) بغیة الحصول على التمویل أو الشركاء المحتملین.SSGATE(اإللكتروني لمنظمة الـ
) للمشاریع لتلقي أیة مشروعات من الغرف األعضاء SSGATEتم تجھیز الموقع اإللكتروني لمنظمة الـ(• 

كما أن 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 • 
لھذا ) وھي بمثابة بوابة إلى القطاع الخاص للعالم اإلسالمي بإعتبارھا ممثلة SSGATEوالتكونولوجیا (

دولة، ومن خالل شبكة المراكز القطریة  57القطاع الكبیر في دول منظمة التعاون اإلسالمي البالغ مجموعھا 
)CCs)لمنظمة الـ (SSGATE وتسعى الغرفة اإلسالمیة إلى الترویج للشراكة في المشاریع اإلستثماریة (

فیما بین مؤسسات األعمال في الدول األعضاء وبینھا ونظیراتھا في الدول غیر األعضاء في منظمة التعاون 
) CCs)، وتحت ھذا النظام تقوم المراكز القطریة (SSGATEاإلسالمي والتي یتم تغطیتھا من قبل منظمة الـ(

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

التوصل إلى إقامة شراكات أو الدخول في تحدید الشركاء المحتملین ومن ثم سییسرون لھم التفاوض بغیة 
) تعمل الغرفة اإلسالمیة على الترویج SSGATEمشروعات إستثماریة مشتركة، وفي إطار عمل منظمة الـ(

) التي تھدف إلى حشد ملیون سیدة UNOSSCلمبادرة مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوب (
دولة عضو  57)، على نطاق OMBOLأعمال في تواصل حي عبر اإلنترنت في المشروع الذي أطلق علیھ (

 التعاون اإلسالمي، لما فیھ منفعة المؤسسات التجاریة التي تقودھا سیدات األعمال.في منظمة 
تحت المشروع الراھن تقوم الغرفة اإلسالمیة بالتعاون مع مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوب • 

)UNOSSC) تسعى لتعزیز عمل المراكز القطریة (CCs)لمنظمة الـ (SSGATEلھا ستعمل )، ومن خال
ً على تفعیل مبادرة ( )، في خمس دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي (وھي كل من OMBOLأیضا

مصر، وباكستان، السودان، وتركیا، ویوغندا)، كي تخدم مراكز ھذه الدول كنماذج یؤمل أن تحتذى من قبل 
 الدول األخرى 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 CISMEFللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (

م، حیث شارك في البرنامج التدریبي ممثلي المراكز القطریة في كل من مصر، 2013سبتمبر  28-24من 
ل منظمة وباكستان، السودان، ویوغندا وممثل للغرفة اإلسالمیة. تم تنظیم البرنامج التدریبي من قب
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) بإجراء تدریبات على المبادئ اإلداریة SSGATE). حیث قام خبراء التدریب من منظمة الـ(SSGATEالـ(
وإدارة المشاریع، وإجراءات التسجیل، وعرض المشاریع داخل وخارج الشبكة مع لتشغیل المراكز القطریة، 

 مطابقة الشراكات المحتملة وعملیة التفاوض حول المشاریع. 
تسلیمھا من المراكز القطریة لكل من  من المشاریع التي تم 21كما قامت الغرفة اإلسالمیة بتقدیم ما مجموعھ • 

مصر، وباكستان، السودان، ویوغندا. كما تم عرض ھذه المشاریع خالل المؤتمر والمعرض الصیني الدولي 
للحصول  )SSGATEمنظمة الـ(، واآلن سوف تسعى )CISMEFالعاشر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (

 .        على الشركاء المعنیین
ً في المعرض  )SSGATEمنظمة الـ() لPOبصفتھا كمؤسسة مشاركة ( لعبت الغرفة اإلسالمیة دوراً رئیسیا

نوفمبر  1 –أكتوبر  28الدولي لدول الجنوب الجنوب، الذي عقد مؤخراً في نیروبي بكینیا في الفترة من 
لقطاع الخاص بعرض مشاریعھم وخدماتھم في الركن م، لقد أتاحت الغرفة اإلسالمیة الفرصة لممثلي ا2013

مشروعاتھا  لعرض )CCsلمراكز القطریة (المخصص لھا بالمعرض. ویعتبر المعرض أرضیة مناسبة وفعالة ل
ومناقشة كیفیة تنظیم أنشطة مشتركة مع النظراء الراغبین. كما من المناسب التنویھ إلى أنھ وخالل جلسة 

تم توقیع  )SSGATEمنظمة الـ() التي نظمتھا الغرفة اإلسالمیة وMatch Makingالتطابق في الرغبات (
أربع مذكرات تفاھم مشتركة ألربعة مشروعات من یوغندا، باإلضافة إلى مذكرة تفاھم واحدة لخمسة مشاریع 

منظمة و )UNDPمن جمھوریة مصر العربیة  بحضور كبار المسؤولین من البرنامج اإلنماي لألمم المتحدة (
والغرفة اإلسالمیة. من شأن ھذه المبادرة أن تسھم في تھیئة المشاریع التي ستقود في نھایة  )SSGATEالـ(

مكتب اف التعاون بین دول الجنوب الجنوب، والتي تولتھا الغرفة اإلسالمیى تحت رعایة  المطاف لتحقیق األھد
 . )UNOSSCاألمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوب (

مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الغرفة اإلسالمیة  تبالنظر إلى نجاح المشاركة في معرض نیروبي، ساعد
للتنمیة للدول العربیة ودول الجنوب األول في المعرض األقلیمي شاركت  و) UNOSSCنوب الجنوب (الج

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

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

 Role of Private Sector in Scaling upتعاون الجنوب الجنوب في االستثمارات الشعبیة التوجھ (
South-South Cooperation in People Centered Investments in the Arab Region)  

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. 

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

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

التعاون مع المنظمات الدولیة:  

 تواصل الغرفة اإلسالمیة مساعیھا إلستكشاف مجاالت جدیدة للتعاون مع المنظمات الدولیة مثل: • 
 ) صندوق بیریز جویریرو التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدةPGTF( 
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 ) مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوبUNOSSC(  
 ) المنظمة الدولیة لألغذیة والزراعةFAO.( 
  الدولیة التابعة للبنك الدولي (المؤسسة المالیةIFC .( 
  بالبحرین  األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة والتكنولوجیا لمنظمةمكتب ترویج االستثمار(UNIDO-

ITPO) . 

في المساھمة في تنظیم  نتیجة لھذا التعاون قامت المنظمات الدولیة المذكورة أعاله بتقدیم تعاون فني تمثل• 
 ورش عمل وبرامج تدریبیة، من خالل رعایة مشاركة المتدربین والخبراء. 

 تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم فیما بین الدول األعضاء: 

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

بالتع�اون قامت الغرفة اإلسالمیة  )KOSGEBالھیئة التركیة لتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (بالتعاون مع • 
رن�امج ت�دریبي مدت�ھ یوم�ان لتنمی�ة بع غرفة تجارة وصناعة كازاخستان في مدینة األستانة بجمھوری�ة كازاخس�تان م

وسطة تحت عنوان (برنامج تب�ادل الخب�رات ح�ول السیاس�ات والمس�اندة التركی�ة) حی�ث ت�م المؤسسات الصغیرة والمت
) بالتع�اون م�ع غرف�ة تج�ارة KOSGEBتنظیمھ من قب�ل الھیئ�ة التركی�ة لتنمی�ة المؤسس�ات الص�غیرة والمتوس�طة (

م�ن. قام�ت الغرف�ة 2013یولی�و  4-2وصناعة كازاخستان في مدینة األستانة بجمھوریة كازاخستان خالل الفت�رة م�ن 
ل اإلسالمیة بتقدیم المساندة الالزمة للتنظیم الناجح للبرنامج التدریبي الم�ذكور، حی�ث س�اعد البرن�امج ف�ي تنمی�ة تب�اد

 المعارف والخبرات حول بناء القدرات بین تركیا وكازاخستان في مجال تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 

تحق��ق للبرن��امج المن��وه عن��ھ أع��اله تزم��ع الغرف��ة اإلس��المیة إل��ى تنظ��یم برن��امج مماث��ل ف��ي بن��اء عل��ى النج��اح ال��ذي • 
ة المقدم��ة م��ن الغرف��ة الوطنی��ة الیوغندی��ة للتج��ارة والص��ناعة. م بن��اء عل��ى ال��دعو2014جمھوری��ة یوغن��دا ف��ي ع��ام 

 وتجري حالیاً إتصاالت لتحدید الموعد المناسب لعقد البرنامج. 

میة لتنمیة القطاع الخاص التابعة كما تقوم الغرفة اإلسالمیة حول ھذا الخصوص بإجراء إتصاالت مع المؤسسة اإلسال• 
لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، والتي لھا صندوق خاص لتنمی�ة المؤسس�ات الص�غیرة والمتوس�طة ف�ي جمھوری�ات 
آلسیا الوسطى. ولتحقیق ھذه الغای�ة عرض�ت الغرف�ة بمس�اندة ف�ي تحدی�د الھیئ�ات والمنظم�ات الت�ي ھ�ي عل�ى إس�تعداد 

ع المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة القطاع الخاص لتوفیر الرقابة وتحقیق اإلستفادة القصوى. للعمل كشركاء إستراتیجیین م
في ھذا السیاق أجرت الغرفة إتصاالتھا مع الغرف األعضاء في المغرب واألردن ومصر وطلبت من األعض�اء ف�ي ھ�ذه 

مكنھا إقامة شراكة م�ع المؤسس�ة الدول تقدیم أسماء ھیئات مناسبة تستوفي المعاییر المطلوبة للمؤسسة اإلسالمیة وی
  في ھذا المجال، وما زالت في إنتظار إستجابتھا.

المؤسسة اإلسالمیة لتنمیة التدجارة الدولیة التابعة للبنك اإلسالمي باإلضافة لما تقدم تتعاون الغرفة اإلسالمیة مع • 
تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للعمل في خطة لمساعدة وتنمیة قطاع الجمعیة البحرینیة لللتنمیة مع 

 الحجم. المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

التعریف بمزایا وفوائد مختلف إتفاقیات منظمة التعاون  اإلسالمي:   

لص��الح توعی��ة القط��اع الخ��اص بش��أن مزای��ا وفوائ��د مختل��ف اإلتفاقی��ات لمنظم��ة  ةتنظ��یم ن��دوبالغرف��ة اإلس��المیة ق��وم ت• 
الغرف��ة خصص��ت اإلس��المي، خاص��ة تل��ك الت��ي تھ��دف إل��ى تعزی��ز التج��ارة البینی��ة، وح��ول ھ��ذا الخص��وص  التع��اون
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الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص وأسبوع التج�ارة الع�المي ف�ي الش�ارقة خ�الل جلستین ضمن فعالیات اإلسالمیة 
م�ع الغرف�ة ك�ل م�ن المرك�ز اإلس�المي لتنمی�ة التج�ارة وغرف�ة تج�ارة قد تع�اون م. و2014مارس  20 --19 الفترة من

 .حول ھذا الخصوص وصناعة الشارقة

 ترویج وتطویر ریادة األعمال في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

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

اإلسالمیة لبناء القدرات من برنامج الغرفة أظھرت الدراسات عالقة إیجابیة بینھا ومعدل النمو االقتصادي، یدخل ض
لصالح الدول األعضاء إشاعة الروح الحقیقة لریادة األعمال، من خالل تقدیم فرص الترابط الشبكي للشباب كي 

 ة وتوسعة المشاریع القائمة. یلجوا مجال األعمال ویتمكنوا من إقامة مشاریع جدید
ل تقوم الغرفة اإلسالمیة بتنفیذ مبادرات وأنشطة تؤدي بشكل مباشر أو غیر مباشر في تنمیة اقتصادات الدو• 

) 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. 
شباب رجال األعمال وتركز على كیفیة تعزیز التوظیف الذاتي وتنشیط األعمال والمشاریع ه األنشطة تھدف ھذ.1 

بتوجیھھا لصالح النمو االقتصادي، وأن یحقق في النھایة التغییر المنشود بكسر الدورة الشریرة للفقر إلى 
 رة خیرة لإلزدھار.دو

تطویر روح التغییر والملكات القیادیة وتشجیع الشباب على إیجاد وسائل ُمبتكرة وُطرق خالقة إلضافة قیمة .2 
 للمنتجات المحلیة، ھذا من شأنھ أن یحقق اإلعتماد على الذات وبناء القدرات. 

عق��دت الغرف��ة اإلس��المیة البرن��امج الت��دریبي ح��ول تنمی��ة ری��ادة األعم��ال لص��الح دول منظم��ة التع��اون اإلس��المي ف��ي • 
وق بیری�ز م وذل�ك بالتع�اون م�ع ص�ند2013مارس  20-18الشارقة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة خالل الفترة من 

) وغرف��ة تج��ارة وص��ناعة الش��ارقة، ولق��د أت��اح ھ��ذا PGTFج��ویریرو الت��ابع للبرن��امج اإلنم��ائي لألم��م المتح��دة (
ة لھ��م لتعزی��ز البرن��امج الفرص��ة للمت��دربین لش��حذ مھ��اراتھم وتط��ویر ق��دراتھم وأس��ھم ف��ي تھیئ��ة األرض��یة المناس��ب

حص��یلتھم المعرفی��ة ح��ول كیفی��ة تأس��یس مش��اریع وتوس��یع مش��اریعھم القائم��ة، ك��ي یتمكن��وا م��ن اإلس��ھام ف��ي بن��اء 
 مجتمعاتھم، واإلسھام في تنمیة القدرات وبالتالي مكافحة الفقر. 

مع األخذ بعین اإلعتبار أن الفئات ذات الدخل المحدود والمتدني في حاجة للتعلیم والتدریب والتأھیل حول كیفیة • 
إقامة المشاریع، لھذا قامت األمانة العامة للغرفة بالتعاون مع منظمة طوعیة غیر حكومیة في باكستان تُدعى 

) بتنظیم ورشة عمل مدتھا یومان، إستفاد منھا أشخاص من الطبقات Kashf Foundationشف (مؤسسة ك
الدُنیا للمرة األولى حیث تم تعریفھم على كیفیة إدارة األعمال وتدریبھم على كیفیة ترشید اإلدخار والكیفیة الُمثلي 
إلستثمار مواردھم المحدودة في إقامة مشاریع متناھیة الصغر. وقد أكدت الورشة على مبادئ األخالق في إنجاز 
المعامالت التجاریة وركزت على اإلستفادة من المواد الخام المتوفرة بتكلفة زھیدة واإلستفادة منھا في مشاریع 

ریب الفرصة في التوعیة بمفھوم إستھداف الطبقات الدُنیا ُمربحة على مدار العام. ویؤمل أن تتأتى في المستقبل الق
 في الدول األعضاء األخرى.

سوف تطلب الغرفة اإلسالمیة من غرفھا األعضاء إبداء الرغبة في تنظیم ورش عمل مماثلة في نطاق غرفھا • 
 قات الدنیا المنوه عنھا. المحلیة لصالح الطب
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ة ف�ي ورشة العمل ح�ول تعزی�ز الق�درات الذاتی�ة واس�تخدام نھ�ج "تحلی�ل سلس�لة القیم�ة " لتط�ویر أداء األعم�ال الزراعی�
 . بنغالدیشبجمھوریة دكا م، في 2014دیسمبر 

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

یجیة الغرفة التركیز عل�ى األنش�طة الت�ي م�ن ش�أنھا أن مستوى التجارة فیما بین الدول األعضاء، كما تتضمن إسترات
 تساعد في تنمیة اقتصادات تنافسیة وتُحقق التنمیة التجاریة والصناعیة المستدامة. 

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

ضمن نتائج ورشة العمل التدریبیة اإلقلیمیة ح�ول ُس�بل ووس�ائل ت�وفیر األم�ن الغ�ذائي واألعم�ال التجاری�ة الزراعی�ة • 
)Agri-business للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التي عقدت في كمب�اال بیوغن�دا خ�الل الفت�رة م�ن (

ل سلس�لة م، تم التوصیة بتنظیم ورشة عمل حول تعزیز القدرات الذاتیة واستخدام نھج "تحلی�2011أكتوبر  10-12
ب�نغالدیش بالتع�اون م�ع ص�ندوق بجمھوری�ة دك�ا م، ف�ي 2014دیس�مبر في ، القیمة " لتطویر أداء األعمال الزراعیة

 . بیریز جوریریو والجامعة اإلسالمیة العاالمیة للعلوم والتكتنولوجیا

حول ھذا الخصوص تعتزم الغرفة تنظیم ورش�ة العم�ل ح�ول تعزی�ز الق�درات الذاتی�ة واس�تخدام نھ�ج "تحلی�ل سلس�لة • 
م، ف�ي الخرط�وم بجمھوری�ة الس�ودان، وذل�ك 2014القیمة " لتطویر أداء األعمال الزراعیة في الربع األول من ع�ام 

ل الس�وداني. والھ�دف الرئیس�ي للورش�ة تنمی�ة بالتعاون م�ع ص�ندوق بیری�ز جوریری�و واالتح�اد الع�ام ألص�حاب العم�
تبادل الخبرات والنقاش حول أفضل الممارسات بین المنتج�ین اإلبت�دائیین، وأص�حاب العم�ل م�ن المس�تویین الص�غیر 
والمتوسط الذین ینخرطون في أنشطة األعمال التجاریة الزراعیة في المستویات األولي والثانوي والثالثوي، والت�ي 

فھ��وم سلس��لة القیم��ة ل��دى الم��زارعین، وی��وفر العمال��ة خ��ارج نط��اق المزراع��ة، ویس��ھم ف��ي تحقی��ق یق��وم علیھ��ا م
اإلستقرار في األسواق المحلیة، ویرفع من مستوى معاییر النظافة والسالمة الصحیة، بغیة تسویق المنتج�ات، و/أو 

 ییسر الوصول إلى األسواق. 
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