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حادية ة  مقدم إلى إجتماع الدورة التقرير حول أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراع

 منظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(،ن للجنة المتابعة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لالثيثلاو

 الجمهورية التركية( -م )أنقرة 5201مايو  13-15

 :مقدمة

يعتبر القطاع الخاص هو المحرك للنمو االقتصادي إذ يضطلع بدور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، 

فهو أحد المصادر الرئيسي لإلنماء االقتصادي، وتوفير فرص العمل، ومكافحة الفقر. وحيث أن منظمة التعاون 

ضم دول متنوعة المستويات االقتصادية، فمنها ما يحظى القطاع الخاص لديها بدور قيادي االسالمي كتلة ت

نشط، بينما هناك دول أخرى لم تحقق المنفعة القصوى التي يمكن جنيها من خالل القطاع الخاص. لذا فمن 

لشراكة بين الضروري جداً تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لقيادة النمو االقتصادي، ومن جهة أخرى يمكن ل

القطاعين العام والخاص أن تكون أداة بالغة الفعالية، فالتعاون بينهما من شأنه أن يُحقق البيئة الصالحة للنمو 

 التجاري واإلستثماري في دول منظمة التعاون اإلسالمي. 

هذا وتحتاج في دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى قطاع خاص قوي قادر على خلق روابط قوية مع 

ائه في الدول األعضاء من خالل التجارة واإلستثمار، ويتعين عليه القيام بدور محوري في رعاية وتعزيز نظر

% 20هذه الروابط، ومن ثم توظيفها لإلسهام في رفع المعدل الراهن للتجارة البينية اإلسالمية إلى ما نسبته 

 م.  2015بحلول عام 

تجابه مجتمع األمم في الساحة االقتصادية العالمية تركز الغرفة اإلسالمية على التي إدراكاً للتحديات 

إحتياجات القطاع الخاص. هذا وقد أعدت الغرفة  ةمشكالت وتلبيمن شأنها أن تسهم في معالجة األنشطة التي 

خطة العمل خاصتها وهي تتوافق مع برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي، آخذة بعين األعتبار 

 تحديات االقتصادية العالمية.  ال

ع وحيث تُمثل الغرفة اإلسالمية القطاع الخاص في دول منظمة التعاون اإلسالمي فإنها تتبنى مصالح القطا

بالتالي ف، ةاالقتصاديتنمية الاليد الطولى في عملية لقطاع الخاص ولما كان لالخاص في كافة محافل المنظمة.

 كتسب دور الغرفة المزيد من األهمية. ي

وتسعى الغرفة اإلسالمية إلى مساعدة أصحاب األعمال في الدول اإلسالمية من أجل تنمية قدراتهم وتحقيق 

 تنمية مستدامة للتجارة والصناعة. 

وفي إطار تنفيذ خطة عمل الغرفة وسعيها لخدمة القطاع الخاص قامت الغرفة اإلسالمية بوضع عدة أهداف 

منها األهداف العامة باإلضافة لطموحات أخالقية وعملية والتي تميل إليها الدول المتقدمة في تحقيق المزيد من 

 التقدم. 

 وقد دأبت األمانة العامة للغرفة اإلسالمية على تنفيذ أنشطة تتفق وأهدافها من خالل تنفيذ األنشطة التالية:

 تنظيم ملتقيات األعمال للقطاع الخاص.• 

بية حول بناء القدرات، مكافحة الفقر، تطوير القدرات التسويقية، والمهارات ورش العمل والبرامج التدري• 

اإلدارية، وتحقيق قيمة مضافة، وتنمية الدندرة، التمكين االقتصادي للسيدات، تطزير وتنمية المؤسسات 

أة الصغيرة والمتوسطة، واإلستفادة من التمويل األصغر، الترويج لثقافة ريادة األعمال خاصة لدى المر

 والشباب. 

 م.2015% بحلول عام 20لعب دور في زيادة معدل التجارة البينية اإلسالمية إلى ما نسبته • 

التوعية والتعريف باالتفاقيات العديدة لمنظمة التعاون اإلسالمي والتي تهدف إلى تطوير التعاون االقتصادي، • 

 (.TPS-OICوخاصة نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )

 تنفيذ األوجه ذات الصلة من البرنامج العشري للمنظمة. • 
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التعاون مع األمانة العامة للمنظمة والمؤسسات الدولية المعنية بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة • 

 الحجم.

 (المصفق التشاركي االسالمي)مركز دولي لإلنماء والتشغيل إنشاء • 

 التوعية بمفهوم الحالل. • 

   جوائز التميزمشروع • 

 الدولي للمصالحة والتحكيمانشاء المركز االسالمي التجاري مشروع • 

 اإلسالمية على شبكة اإلنترنت الغرفةموقع • 

 

 ونورد أدناه المجاالت العريضة واألوجه الرئيسية لألنشطة: 

 : منتديات سيدات األعمال / ملتقيات القطاع الخاص

المتابعة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ( للجنة 3۱( من جدول أعمال الدورة الـ)۵تحت البند رقم )• 

)تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي(، تضطلع الغرفة  لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(

اإلسالمية بتنفيذ مختلف األنشطة، ومن أهمها عقد ملتقيات القطاع الخاص ومنتديات سيدات األعمال، فضالً 

تدريبية حول بناء القدرات، مكافحة الفقر، تطوير القدرات التسويقية، ورش العمل والبرامج العن تنظيمها ل

ير وتنمية وندرة، التمكين االقتصادي للسيدات، تطجة، وتحقيق قيمة مضافة، وتنمية الوالمهارات اإلداري

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واإلستفادة من التمويل األصغر، الترويج لثقافة ريادة األعمال خاصة لدى 

إلى تعزيز التعاون االقتصادي على مستوى  ، وتسعى الغرفة اإلسالمية من خالل هذه األنشطةالمرأة والشباب

 القطاع الخاص لدى الدول األعضاء من أجل زيادة المستوى الراهن للتجارة البينية اإلسالمية. 

دولة ال يعكس  57مي البالغ مجموعها بالنظر إلى الموارد الوفيرة المتوفرة لدى دول منظمة التعاون اإلسال• 

المستوى الراهن للتعاون االقتصادي الفرص واإلمكانات المتاحة له، وربما يُعزى ذلك إلى الظروف الجغرافية 

وإلى التفاوت والتباين في مستويات التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول األعضاء، مما يجعل صعوبة أن 

حاً لجميع تلك الدول أذ أن لكل دولة ظروف معينة، وبالتالي يجب تبني نهج أكثر يكون هناك نهجاً معيناً صال

مباشرة وفعالية يُشجع الدول األعضاء على إبرام إتفاقات ثنئاية لمنح التسهيالت الالزمة إلنشاء المشاريع 

 وتوسعة التبادالت التجارية. 

منتديات أعمال جارة والصناعة والزراعة بتنظيم قامت الغرفة اإلسالمية للتبغية معالجة المسائل وسد فجوة • 

ة عشر تسمثل ملتقيات القطاع الخاص ومنتديات سيدات األعمال في الدول اإلسالمية. حيث عقدت حتى تاريخه 

  وسبعة منتديات لسيدات األعمال في الدول اإلسالمية.ملتقى للقطاع الخاص 

 12-8الفترة من خالل ى السابع عشر للقطاع الخاص في الرياض بالمملكة العربية السعودية قتلوسوف يُعقد الم• 

م إلى جانب المعرض التجاري اإلسالمي الخامس عشر. كما سوف يُعقد المنتدى الثامن لسيدات 2015نوفمبر 

  . م2015في الدول اإلسالمية في عام األعمال 

في إطار المتابعة لتنفيذ توصيات الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص للغرفة اإلسالمية، تم اإلتصال بالجهات 

 المعنية حول هذا الخصوص، وقد إضطلعت الغرفة اإلسالمية بتنظيم بعض األنشطة على النحو التالي: 

  م، في كمباال بجمهورية 2014إبريل  28ندوة تعريفية حول النظام المصرفي والمالي اإلسالمي، في

 . أوغندا

  فبراير  19،  18تحويل المديرين الجيدين إلي قادة عظام(،  -البرنامج التدريبي )القائد المتميز

 . م، ُدبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة2015
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 وفي سياق المتابعة ناشدت الغرفة اإلسالمية بالتالي: • 

  تي لم توقع أو تصادق بعد على نظام األفضليات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الأن تقوم

، وعلى الدول الموقعة والمصادقة الوفاء باإللتزامات بإجراء الالزم( OIC-TPSالتجارية للمنظمة )

المنصوص عليها. وتكليف الغرفة اإلسالمية بشرح مزاياها للغرف األعضاء وكيفية اإلستفادة منها 

 ل من خالل برامج مركزة ودروات تدريبية موجهة لقطاعات محددة.  لصالح رجال األعما

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي  ينادي الملتقى بالعمل على تنفيذ اإلستراتيجية الموجودة لتنمية

من شأنها أن تُسهم في تنمية هذا القطاع الحيوي من خالل تشجيع ريادة األعمال، وزيادة  التنسيق 

 والتعاون فيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب األعمال في العالم اإلسالمي. 

  يناشد الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة وكافة الجهات المعنية بتنظيم برامج تدريبية

د الرقمي وحث منتظمة تركز على تبادل المعرفة، وتبنى أفضل الممارسات وتبادل التكنولوجيا واالقتصا

القطاع الخاص على ضرورة تنويع المنتجات وإيجاد أسواق جديدة في الدول األعضاء واكتشاف الفرص 

ن الشارقة وإظهارها حتى تلقى االهتمام والرعاية الالزمة. مرفق "إعالالتجارية واالستثمارية الكامنة 

 االقتصادي".

 (TPS-OICنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )ل فيما يتعلق ب• 

يقوم كل من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب التنسيق للجنة 

ي مجاله على مستوى لجنة المفاوضات التجارية والتواصل مع حكومات الدول األعضاء الكومسيك كل ف

نظام األفضليات لألستفادة من بالمنظمة، بينما تتولى الغرفة اإلسالمية بصفتها ممثلة للقطاع الخاص الترويج 

مستوى القطاع الخاص للدول األعضاء بالتعاون مع المركز اإلسالمي للتنمية ومكتب التنسيق على  التجارية

 . للجنة الكومسيك

برامج عديدة من اإلسالمية على تنفيذ جارة البينية اإلسالمية، دأبت الغرفة التاإلستمرار في زيادة حجم وبغية • 

  .خالل القطاع الخاص حول هذا الخصوص

أداة ( TPS-OICنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )بإعتبار أن • 

ناشدت األمانة العامة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة في هذا السياق،  .هامة لتحقيق الهدف المذكور

ية النظر في كيفية تحقيق القطاع والزراعة مؤسساتها األعضاء بضرورة إجراء إتصاالت مع الجهات المعنية بغ

الخاص للفائدة القصوى الممكنة من خالل تنفيذ هذه االتفاقيات، كي يتحقق بذلك النمو المنشود للتجارة البينية 

 وفقاً للبرنامج العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي. 

وفير أرضية مشتركة لقطاع أسيس بنوك، بيوت مشتريات باإلضافة إلى تبتت هذه الملتقيات جدواها في تلقد أث• 

منظمة التعاون اإلسالمي، من حيث إتاحة الفرصة لتعزيز عالقات العمل  الخاص األعمال بالدول األعضاء في

والتجارة واإلسثمار، ويتم تنظيم أنشطة الغرفة اإلسالمية بمساندة كريمة من البنك اإلسالمي للتنمية والهيئات 

ات األعمال التابعة لمنظمة األمم المتحدة وغيرها. وقد أثبتت هذه األنشطة أنها أرضية مناسبة تتيح لمجتمع

التفاعل والتباحث حول األسس الثنائية والمتعددة األطرف لمجاالت التعاون. قد شهد معدل التبادل التجاري بين 

ومن المؤمل اآلن % 18.64ة سبنإلى % 18.45ما نسبته مم حيث إرتفع 2013الدول األعضاء زيادة في عام 

إلى نسبة أكبر من خالل دخول نظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء في  أن يرتفع هذا المعدل

 ( حيز التنفيذ. TPS-OICمنظمة التعاون اإلسالمي )

هناك حاجة ماسة أن تهتم الدول األعضاء بالقطاع الخاص لديها وأن تُهيئي له البيئة المالئمة والمناخ الصحي • 

 الذي يعينه على اإلضطالع بدوره وتعزيز عالقاته االقتصادية والتجارية مع نظرائه في الدول األعضاء األخرى. 
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 مركز دولي لإلنماء والتشغيل () المصفق التشاركي االسالمي

المصفق كلمة تشير الى )مكان عقد الصفقات (، ويعد المصفق نموذجاً للتعاون بين الغرف التجارية المحلية 

ة والصناعة والزراعة ، وقد بدأ أول تنفيذ للفكرة بالتعاون مع الغرفة التجارية والغرفة اإلسالمية للتجار

الصناعية بمدينة جدة ، وتستهدف الغرفة اإلسالمية الى تكرار النموذج مع العديد من دول منظمة التعاون 

هو مركز استثماري تجاري مقام حاليا فى مدينة جدة بالتعاون والشراكة بين الغرفة المصفق ، اإلسالمي

اإلسالمية والغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويمكن لهذا النموذج بعد اكتماله وتطبيقه أن يُطبق مع أي من 

د وتشغيل العباد ، الغرفة التجارية في دول منظمة التعاون اإلسالمي والهدف األساسي للمصفق هو تنمية البال

من خالل السعي لتطوير خارطة استثمارية فى المدينة الواقع فيها المصفق ليتح الفرصة للمستثمرين من كل 

أنحاء العالم اإلسالمي إلكتشاف الفرص االستثمارية الحقيقة وجدوى اإلستثمار فيها، كما يستهدف المصفق أن 

والرخص من الجهات الحكومية المشرفة على اإلستثمار، يكون جهة واحدة فقط للحصول على كافة األذون 

وسيكون المصفق بامر هللا مكان التقاء شباب اصحاب أفكار مع رجال أعمال، كما أن الدور الرئيسي للمصفق 

يتمثل في جمع ذوي العالقة تحت سقف واحد وتسهيل إجراءاتهم وإحداث التنمية فى مختلف مجاالت النشاط 

 االقتصادي .

مملكة العربية ال –جدة ، م2014نوفمبر 6 -5لقاء التبادل التجاري الغذائي بين السعودية و الدول االسالمية، 

 : سعوديةال

 6-5، ُعقد الملتقي األول للتبادل التجاري بين الدول اإلسالمية يومي م2014تنفيذا لخطة عمل الغرفة لعام 

تم تخصيص هذا الملتقي لتبادل المواد الغذائية بين عدد من الدول اإلسالمية المصدرة قد و ،م2014نوفمبر 

إنعقد الملتقي بمدينة جدة  ملكة العربية السعودية كأكبر دولة مستوردة للمواد الغذائية،للمواد الغذائية وبين الم

بمقر غرفة جدة للتجارة والصناعة ، ويعتبر الملتقي نموذجاً يحتذى به للتعاون والتنسيق بين الغرفة 

 رف السعوديةاإلسالمية والغ

مباشرة بين التجار )المستوردين والمصدرين ( من خالل الملتقي فرصة ممتازة لعقد اتفاقات وصفقات هيأ 

 . B2B التركيز على جلسات

 –السودان   -مصر -هى )الجزائرأعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دول  6شارك فى الملتقي وفود من 

شركة متخصصة فى استيراد  150من الجانب السعودى ما يزيد عن الكويت(، وحضره  –النيجر  –يوغندا 

توسيع نطاق عالقاتها التجارية مع  أجرت هذه الشركات السعودية محادثات ُمثمرة أسفرت عن .المواد الغذائية

 الشركات من الدول اإلسالمية األخرى، خاصة من الجزائر والتي مثلتها ست شركات كبرى. 

يهدف الملتقي إلي زيادة حقيقية فى التبادل التجاري بين الدول اإلسالمية ، وأن تتحول فعاليات الغرفة الى 

 . أنشطة عملية ذات مردود وفوائد ملموسة

وعلى أساس الناتج الناجح الذي حققه لقاء جدة، تعُد الغرفة اإلسالمية خارطة طريق لعقد لقاءات ثنائية 

(B2B .مماثلة في الدول األخرى األعضاء على ذات النسق ) 

 الحالل :مجال 

 اهتحسين في ساعدكي تو السوق،هذه  إلى حقيقة قيمةاإلسالمية في مجال الحالل بغية إضافة  الغرفةتعمل • 

 دراسةإجراء ب المتخصصةية أحد شركات اإلستشار إلىاإلسالمية للغرفة  العامة األمانة عهدت فقد ،وتطويرها

ضمن لها بالغرفة، وي يليق دور تقديم وتراعي السوق وضع مع تتفق عمل إستراتيجية واعداد الحالل، سوقل

والقيم ، والغرفة بصدد تأسيس شركة إسالمية دولية للحالل الدور بهذا قيامهاإلستمرار  كافياً أداًء جيداً 

سوف يتم تقديم عرض للجميعة العمومية للغرفة اإلسالمية في إجتماع دورتها في هذا الخصوص، ، ووالجودة

 م. 2015إبريل  27في  أوغندا( المقرر عقده في كمباال في 31الـ)
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   :مشروع جوائز التميز

إن الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة وفي نطاق مسئوليتها باعتبارها الممثل الرئيس للقطاع 

الخاص في دول منظمة التعاون اإٍلسالمي حسب قرارات الكومسيك، تضع من ضمن أهدافها نشر وتطبيق 

ت عدة قرارات من منظمة التعاون تفوض الغرفة العديد من القيم مثل اإلتقان والتميز والجودة ، وقد صدر

 اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة للعب دور رئيس فيما يخص تلك القيم ومن تلك القرارات 

م قرار رقم 2008مارس  14-13ما صدر عن القمة اإلسالمية الحادية عشرة المنعقدة في داكار بالسنغال في • 

للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة باعتبارها الممثل الرئيسي للقطاع الخاص في الدول  الداعم( 135)

هدف الغرفة اإلسالمية من ت، األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي فيما يخص القيم والحالل ومراقبة الجودة 

يعتبر مشروع جوائز التميز خطوة علي طريق  نشر ، وترسيخ مبدأ اإلتقانإلى تبني مشروع جوائز التميز 

فكرة إقتصاد إعمار األرض "إنماء البالد وتشغيل العباد"، وهو اإلقتصاد الذي يهدف لخدمة المجتمع بشكل 

 ات الكبري .عملي وحقيقي وليس مجرد فقاعات هواء أو أنظمة هشه ال تصمد أمام التحدي

ملسو هيلع هللا ىلص تميز سوف تغطي الجائزة الالداعي إلى اإلتقان والجودة،  تأكيداً للقيم اإلسالمية النبيلة وهدي المصطفى و

يستعرض عرض توضيحي يتم تقديم ، وسوف سنوياً على أن تُمنح ، عدة فئات، وستشمل المجاالتفي مختلف 

( المقرر عقده في 31الجمعية العمومية للغرفة اإلسالمية في إجتماع دورتها الـ)مشروع الجائزة إلى تفاصيل 

 م لإلعتماد. 2015إبريل  27في  أوغنداكمباال في 

 تحكيمالمركز االسالمي التجاري الدولي للمصالحة وال مشروع انشاء

سيتم إنشاء المركز المذكور تحت مظلة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع المؤسسات • 

التجارية التي قد تطرأ بين أصحاب األعمال من الدول األعضاء في منظمة  النزاعاتاألعضاء ليسهم في حل 

ة العمومية للغرفة اإلسالمية في يلجمعلى اعالنظام األساسي المقترح حيث سوف يتم تقديم ، التعاون اإلسالمي

 . لإلعتماد م2015إبريل  27في  أوغندا( المقرر عقده في كمباال في 31إجتماع دورتها الـ)

 على شبكة اإلنترنت : موقع الغرفة اإلسالمية 

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

هدف اإلنترنت، بشبكة على إلكتروني  هاموقعتطوير على اإلسالمية الغرفة تحرص التجارية، في هذا السياق 

 توفير أفضل الخدمات لمستخدميه من األعضاء ومجتمعات األعمال. 

ج عن مفهوم و الخرو والعالميين المحليين عمالئه مع اكبر بشكل اً تفاعلي الغرفة موقع يكونوالفكرة هي أن 

 تقدمها التي الخدمات بحسب الغرفة لعمالءوالمستويات المتباينة  المختلفة الفئات مراعاةالتصميم التقليدي و

 . االستخدام وسهلة تفاعلية بطريقة لهم

 ما يلي:  الموقع فاهدضمن أو

 وأخبارها وانجازاتها ونشاطها بالغرفة للتعريف وسيلة يكون أن• 

عن التجارة واالستثمار البيني بين دول منظمة التعاون اإلسالمي  والتقارير واإلحصاءات لألرقام بيانات قاعدة• 

 وعن واقع اقتصاداتها .

 الن عن الفرص االستثمارية والتجارية.واإلع الجديدة واألفكار المشروعات إلطالق منصة• 

 األعضاء من المشتركة المصالح أصحاب بين والتواصل للتعريف مكان• 

 ومشروعاتهم ودولهم لألعضاء الغرف بنشاط للتعريف وسيلة• 

 أكثر من لغةب الموقع توفير• 
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التعاون مع المنظمات الدولية:  

  :تواصل الغرفة اإلسالمية مساعيها إلستكشاف مجاالت جديدة للتعاون مع المنظمات الدولية مثل 

 صندوق بيريز جويريرو التابع للبرنامج ا( إلنمائي لألمم المتحدةPGTF) 

 ( مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوبUNOSSC ) 

 ( المنظمة الدولية لألغذية والزراعةFAO.) 

 ( المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدوليIFC .) 

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

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

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

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

لتنظيم  الجنوب،للتجارة والصناعة والزراعة وبالتعاون مع صندوق بيريز جوريرو المختص بتعاون الجنوب 

المؤسسات التجارية التي برنامج حول "تطوير آلية للمشروعات اإلستثمارية المشتركة والشراكات فيما بين 

ضاء في م في إحدى الدول األع2015من خالل تعاون الجنوب الجنوب" والذي سيُعقد في عام تقودها سيدات 

والهدف من البرنامج تعزيز الشراكات فيما بين صاحبات األعمال من خالل حشد  .منظمة التعاون اإلسالمي

ولوجيا، والدراية الموارد والجهود المشتركة مع الكيانات المتشابهة بغية تعزيز التعاون االقتصادي، ونقل التكن

/ التجارية التي تقودها سيداتالفنية، والخبرة ، وأفضل الممارسات. وسوف يعود هذا النشاط بالنفع للمؤسسات 

ت نسوية عاملة من أجل تحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة وكذلك للهيئات العاملة من أجل ومنظما

 تمكين النساء. 

 (: SSGATE)التعاون مع منظمة بوابة الجنوب الجنوب العالمية لتبادل الخبرات حول التكونولوجيا 

  بغية توسيع أنشطتها لتتجاوز نطاق دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى حيث تُقيم مجتمعات إسالمية كبيرة  تعمل

منظمة بوابة الجنوب الجنوب العالمية لتبادل الخبرات حول التكونولوجيا التعاون مع  علىالغرفة اإلسالمية 

(SSGATE) ،  فرص التفاعل والتعاون ألصحاب األعمال أتاحت أرضية مادية وإفتراضية وقد أضاف هذا التعاون

في الحصول على الخدمات التكنولوجية والمالية الممكنة في بيئة آمنة، وتعمل هذه المنظمة على تسهيل 

على الشبكة وخارجها وخدمات حتى إكتمال  الصفقات التجارية من خالل آلية تسويقية توفر خدمات مساندة

 .الصفقات

  إن النجاح الكلي للتعاون بين الغرفة اإلسالمية ومنظمة الـ(SSGATE قد أدى إلى تأسيس ) مراكز قطرية

(CCs في ) وتركيا،دول أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )وهي كل من مصر، وباكستان، السودان، تسع 

، بنغالديش، إيران، اليمن،  وقطر(، هذه المبادرة تهدف إلى تيسير إنشاء مشاريع من شأنها أن تؤدي أوغندا

بالتعاون مع مكتب األمم  إلى تحقيق أهداف التعاون بين دول الجنوب الجنوب، والتي تبنتها الغرفة اإلسالمية ب

 . (UNOSSCالمتحدة لتعاون دول الجنوب الجنوب )

  ، تعمل الغرفة اإلسالمية على الترويج لمبادرة مكتب األمم المتحدة لتعاون دول الجنوب باإلضافة إلى ما تقدم

( التي تهدف إلى حشد مليون سيدة أعمال في تواصل حي عبر اإلنترنت في المشروع UNOSSCنوب )الج

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي، لما فيه منفعة  57(، على نطاق OMBOLالذي أطلق عليه )

 تي تقودها سيدات األعمال.المؤسسات التجارية ال
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 تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فيما بين الدول األعضاء: 

 .في مجال تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدمت الغرفة اإلسالمية عدة مبادرات وتسعى إلى تنفيذها 

  بالتعاااون مااع( الهيئااة التركيااة لتنميااة المؤسسااات الصااغيرة والمتوسااطةKOSGEB)  قاماات الغرفااة اإلسااالمية

رناامج تادريبي مدتاه بان في مديناة األساتانة بجمهورياة كازاخساتان بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كازاخست

ل الخبارات حاول السياساات والمسااندة يومان لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان )برنامج تبااد

( KOSGEBالتركيااة( حيااث تاام تنظيمااه ماان قباال الهيئااة التركيااة لتنميااة المؤسسااات الصااغيرة والمتوسااطة )

بالتعاااون مااع غرفااة تجااارة وصااناعة كازاخسااتان فااي مدينااة األسااتانة بجمهوريااة كازاخسااتان. قاماات الغرفااة 

اإلسالمية بتقديم المساندة الالزمة للتنظايم النااجح للبرناامج التادريبي الماذكور، حياث سااعد البرناامج فاي تنمياة 

مجااال تنميااة المؤسسااات الصااغيرة  تبااادل المعااارف والخباارات حااول بناااء القاادرات بااين تركيااا وكازاخسااتان فااي

 والمتوسطة. 

 ظايم برناامج مماثال فاي بناء على النجاح الذي تحقق للبرناامج المناوه عناه أعااله تزماع الغرفاة اإلساالمية إلاى تن

وغندياة م بنااء علاى الادعوة المقدماة مان الغرفاة الوطنياة الي2015عاام النصف الثاني مان في  أوغنداجمهورية 

 للتجارة والصناعة. 

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

  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 

يب التابع لمجموع البنك اإلسالمي الوطنية اليوغندية للتجارة والصناعة، والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدر

م. في كمباال 2014إبريل  28في للتنمية، بتنظيم ندوة للتعريف بالنظام المصرفي والمالي اإلسالمي، 

 . أوغندابجمهورية 

، أوغنداالهدف من وراء الندوة، هو تقديم مفهوم النظام المصرفي والمالي اإلسالمي إلى مجتمع األعمال في 

، ونتيجة لهذه أوغنداوالتعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية في البالد تمهيدا إلدخال هذا النظام فعليا في 

الموافقة عليها من قبل المجلس و الخاصة بالتعديل المؤسسي الماليالمذكرة التشريعية الجهود تم تقديم 

الوزاري )الحكومة( وتم تمريرها إلى البرلمان بغية إعداد اإلطار القانوني. وهذه المذكرة هي التي تسمح 

من خالل البنوك التجارية الراغبة، وقد أصدرت الحكومة  أوغنداللمؤسسات المالية اإلسالمية بالعمل في 

المجلس البرلماني األول إلستكمال الصياغة على النحو المقبول )القراءة وقدمته إلى اليوغندية القرار الالزم 

م، بعدها سيقوم رئيس البرلمان بتقديمها إلى 2014األولى( من قبل الجهة البرلمانية المختصة في مطلع أكتوبر 

من قبل رئيس اللجنة الدائمة للمالية واالقتصادي الوطني للمراجعة والتدقيق، وبعدها ستعرض في قراءة ثانية 

اللجنة المذكورة لمناقشها في البرلمان كي يتم إعتمادها ومن ثم تنفيذها، واألمر يتوقف على إقتناع نواب 

البرلمان بجدواها، فإذا حظيت بالتأييد فسوف تعتمد وتُجاز وإذا تم طرح إعتراضات ومجادالت حولها فقد 

بالدها حكومة كي تُناشد ية وغنداألغرفة حث الالغرفة اإلسالمية على وتعمل  يتسبب ذلك في تأخير إعتمادها.

 لتنفيذ مشروع القانون.

ا وفوائد مختلف إتفاقيات منظمة التعاون  اإلسالمي:التعريف بمزاي    

  لصالح توعية القطاع الخاص بشأن مزايا وفوائد مختلاف اإلتفاقياات لمنظماة  ةتنظيم ندوبالغرفة اإلسالمية قامت

حياث خصصات جلساتين ضامن فعالياات التعاون اإلساالمي، خاصاة تلاك التاي تهادف إلاى تعزياز التجاارة البينياة، 

 --19 فاي الشاارقة خاالل الفتارة مانالاذي ُعقاد الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص وأسابوع التجاارة العاالمي 

 مع كل من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة.بالتعاون  م2014مارس  20
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 ترويج وتطوير ريادة األعمال في دول منظمة التعاون اإلسالمي 

 ( تعتبر ريادة األعمال وتنمية القدرات التجاريةEntrepreneurship وإقامة المشاريع عمود فقري للتقدم )

االقتصادي والتنمية االجتماعية لكافة الدول، كما تعتبر وسيلة هامة لتحقيق الرفاه االقصادي لألفراد 

والمجتمعات، أظهرت الدراسات عالقة إيجابية بينها ومعدل النمو االقتصادي، يدخل ضمن برنامج الغرفة 

اإلسالمية لبناء القدرات لصالح الدول األعضاء إشاعة الروح الحقيقة لريادة األعمال، من خالل تقديم فرص 

 الترابط الشبكي للشباب كي يلجوا مجال األعمال ويتمكنوا من إقامة مشاريع جديدة وتوسعة المشاريع القائمة. 

  تقوم الغرفة اإلسالمية بتنفيذ مبادرات وأنشطة تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر في تنمية اقتصادات الدول

( للجنة الكومسيك والذي يدعو الغرفة 28ورة الـ)( الصادر عن الد78األعضاء، بما يتفق والقرار رقم )

(، والشراكة B2Bالتبادل التجاري الُحر )اإلسالمية إلى زيادة برامجها وأنشطتها لصالح بناء القدرات، وتعزيز 

 بين القطاعين العام والخاص، لهذا دأبت الغرفة على تنظيم األنشطة المطلوبة. 

  بتنظيم ورش الغرفة اإلسالمية بغية تحقيق فهم عميق لمهارات ريادة األعمال، كحافز لإلعتماد الذاتي، قامت

( في كل من كراتشي وإسالم أباد Enterprise Developmentعمل حول تنمية المشاريع التجارية )

م على التوالي، وقد شارك في هاتين الورشتين مشاركون من 2014)باكستان( في شهري إبريل ويونيو 

مختلف المدن الباكستانية يمثلون شركات تجارية وأعضاء الغرف التجارية، وخريجين من الجامعات من 

األهلية ومؤسسات تمويل أصغر ، وسيدات وشباب  الراغبين في إنشاء مشاريعهم الخاصة، ممثلو الهيئات

 أعمال يرغبون في تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية، فضالً عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة. 

  لقد تم اإلعداد لورشتي العمل بغية تطوير وتنمية القدرات العملية واإلدارية في أوساط الشباب والسيدات الذين

أولئك الراغبون في إنشاء مشاريع ، وقد تم عرض بعض أفضل الممارسات يمتلكون و/أو يديرون أعمال أو 

على المستويين الوطني والدولي، وأحدث المفاهيم لتنمية القدرات التجارية، وذلك من خالل التمكين االقتصادي 

والعمل مع أشخاص ذوي مهارات متعددة، وإقامة روابط خلفية وأمامية مع المجتمعات بهدف تشجيعهم على 

إقامة مشروعات الصغيرة، كانت الورشتان مفيدتان من حيث العمل البحثي واإلستشاري بالنسبة لطالب 

 الجامعات. 

  في تنظيم ورش الراغبة األعضاء ع المؤسسات منتيجة لنجاح هاتين الورشتين تسعى الغرفة اإلسالمية للتعاون

 . آنفاً  المنوه عنهاشرائح غرفها المحلية لصالح العلى مستوى عمل مماثلة 

فبراير  19،  18تحويل المديرين الجيدين إلي قادة عظام(،  -البرنامج التدريبي )القائد المتميز 

 م، ُدبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة: 2015

تحويل  -م بتنظيم برنامجا تدريبيا بعنوان )القائد المتميز 2015فبراير  19-18قامت الغرفة اإلسالمية بتاريخ 

ن الجيدين إلي قادة عظام(، بإستضافة مشكورة من غرفة تجارة وصناعة دبي، والبرنامج من إعداد المديري

 (.Zenger Folkmanشركة أمريكية شهيرة )زنجر فولكمان 

 –غرفة عجمان  –غرفة الشرقية بالسعودية  –حضر البرنامج ممثلين فى القيادات العليا لكل من )غرفة جدة 

 نك اإلسالمي األردنى(.الب –بنك البركة اإلسالمي البحرين  –مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  –بلدية الفجيرة 

لقد أتاح البرنامج الفرصة للمشاركين في التعرف على الجودة المطلوبة في أعمال اإلدارة الُعليا لألعمال 

ارية، وفضال عن تقديم خدمة التدريب، مكن البرنامج المشاركين المشاركة في الخبرات وأفضل التج

 الممارسات. 
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ورشة العمل حول تعزيز القدرات الذاتية واستخدام نهج "تحليل سلسلة القيمة " لتطوير أداء 

 الجمهورية التركية:   –م، أنقرة 2014ديسمبر  3-1األعمال الزراعية، 

  م بتنظيم ورشة العمل حول تعزيز القدرات الذاتية واستخدام 2014ديسمبر  3-1قامت الغرفة اإلسالمية بتاريخ

–ول منظمة التعاون اإلسالمي في أنقرة نهج "تحليل سلسلة القيمة " لتطوير أداء األعمال الزراعية لصالح د

تركيا، تم تنظيم الورشة بالتعاون مع صندوق بيريز جويريرو التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 

(PGTF( والمنظمة العالمية لألغذية والزراعة .)FAO ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية ،)

 (.SESRICواإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )

  ،الهدف الرئيسي للورشة تنمية تبادل الخبرات والنقاش حول أفضل الممارسات بين المنتجين اإلبتدائيين

الزراعية على  وأصحاب العمل من المستويين الصغير والمتوسط الذين ينخرطون في أنشطة األعمال التجارية

المستويات األولية والثانوية والثالثوية، وتوفير مفهوم سلسلة القيمة لدى المزارعين، وتوفير العمالة خارج 

نطاق المزرعة، ويسهم في تحقيق اإلستقرار في األسواق المحلية، ورفع مستوى معايير النظافة والسالمة 

إلى األسواق، والمحور الرئيسي للورشة كان على الصحية، بغية تسويق المنتجات، و/أو تيسير الوصول 

 سلسلة القيمة الُمعالجة الزراعية للمنتج من الزرعة إلى المائدة، من خالل تسخير أبسط أنوع التقنية.

  ُمشاركاً من ستة عشر من الدول األعضاء يغطون كافة مناطق منظمة  42شارك في الورشة ما مجموعه

ضر ممثلو اإلسالمي بما فيها المنطقة العربية، واإلفريقية، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا. وحالتعاون 

)بنغالديش، إندونيسيا، إيران، األردن، كازاخستان، لبنان، ليبيا، باكستان، فلسطين، نيجيريا، الدول التالية 

، وتركيا(. باإلضافة مشاركة ممثلي المنظمة العالمية لألغذية أوغنداطاجيكستان، تونس، السعودية، السودان، 

ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (، FAOوالزراعة )

(SESRIC.) 

خدمت الورشة كأداة مهمة لتشخيص المسائل ذات الصلة بنهج سلسلة القيمة، وقد إقترحت حلول ناجعة مثل 

 التعريف بنهج سلسلة التبريد وكيفية إستخدامها لتقليص الخسائر واألغذية الُمهدرة.

 نتائج ورشة العمل: 

 نتيجة للمناقشات تمكن المشاركون من تبادل وجهات النظر والتعاون، وفيما يلي بعض نتائج: 

  ركزت ورشة العمل على جوانب في غاية األهمية للدول األعضاء، كاألمن الغذائي، والزراعة، وتم إبداء إهتمام

 كبير من قبل المشاركين في التعرف على تجارب بعضهم البعض، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات.

  أفاد المشارك من وزارة الزراعة السعودية أنه قد ضمن توصيات ورشة أنقرة في برامج وأنشطة الوزارة، وفي

مشروع سياسة الوزارة لصالح صغار المزارعين، بغية المساهمة في تحسين المستوى الراهن لإلنتاج 

 لسلة القيمة الزراعية.الزراعي، وتحسين س

  كما تعمل المشاركة من فلسطين على المستوى المحلي، من خالل إنشاء برنامج متكامل يُسمى "برنامج واش

(، AECIDقبل مؤسسة إسبانية )لألمن الغذائي"، )المياه واألعمال التجارية وسلسلة القيمة( ويتم تمويله من 

سيسهم البرنامج بكفاءة في توريد الحلقات والروابط بين صغار المزارعين/المؤسسات، والصناعات الناشئة. 

 كما سيركز البرنامج على أهمية سلسلة القيمة في تنمية األعمال الزراعية والتنمية الريفية. 
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