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 محضر اجتماع

 المنتدى السنوي لألمناء والمدراء العامين
 لمغرف العربية والغرف العربية األجنبية المشتركة 

  4112أيمول )سبتمبر(  11الخرطوم: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 

المنتدى السنوي لألمناء والمدراء  غرف التجارة والصناعة والزراعة لمبالد العربيةنظم االتحاد العام ل 
أيمول )سبتمبر(  11، في مدينة الخرطوم، بتاريخ المشتركة العربية األجنبية العربية والغرفالعامين لمغرف 

"، باستضافة كريمة من جتمايية لمغرف العربية: ديم رياد  األيمالاالالمسؤولية ، تحت شعار "4112
 اتحاد عام أصحاب العمل السوداني.

 
        

 المشتركة، األجنبية العربية التجارية الغرفو  واتحاداتيا، العربية الغرف تمثل وفود المنتدى في وشارك 
 . المرفقة القائمة في مبين ىو حسبما

 
وافتتح المنتدى رئيس االتحاد العام لمغرف العربية سعادة األستاذ محمدو ولد محمد محمود، بكممة 

حرص دائما عمى اختيار موضوع رئيسي ألعمال ىذا المنتدى ي التحادوأشار بأن ارحب فييا بالمشاركين، 
في الحياة االقتصادية واالجتماعية، وفقا المحوري يدور حول احتياجات الغرف العربية والمشتركة ودورىا 

اما كبيرا موضوع المسؤولية االجتماعية ودعم ريادة األعمال، يأخذ حيزا واىتم وقد إرتأينا بأنلممستجدات. 
وأدت إلى انييارات  4112عمى الصعيدين العالمي والعربي، خصوصا بعد األزمة المالية التي حصمت عام 

مؤسسات القطاع الخاص وفي مقدمتيا  حتم عمىكبيرة في سوق المال، وبالتالي فقدان الكثير لوظائفيم. مما 
 فة المجاالت والقطاعات االقتصادية. الغرف مسؤولية جديدة تجاه مجتمعيا والمساىمة في تنميتو في كا
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في ىذا اإلطار فإن األمناء والمدراء العامين والمسؤولين التنفيذيين قال رئيس االتحاد أيضا أنو و 
لمغرف العربية والمشتركة تقع عمى عاتقيم مسؤولية إدارة الغرف وتوجيييا لتقوم بدورىا كامال في التنمية 

نشاء المؤسسات المتناىية الصغر والصغيرة بنشر و  ،االقتصادية واالجتماعية روح وثقافة ريادة األعمال وا 
. ولذلك عمينا أن نواكب المتغيرات المتسارعة في العالم وخاصة في مجال والمتوسطة في العالم العربي

المسؤولية االجتماعية وريادة األعمال لنصل إلى مجتمع تتكافأ فيو الفرص خصوصا تمك التي تعني القطاع 
عمادا أساسيا في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وخمق بيئة أعمال مؤاتية تحفز  يشكل خاص الذيال

عمى خمق المشاريع الصغيرة والمتناىية الصغر، مما يحفز عمى اإلبتكار ويساعد عمى خمق فرص عمل 
 والتخفيف من حدة الفقر. 

 
ع، فقد وضعه في قائمة أولويات  استرااتييية ممهته من االتحاد بأهمية هذا الموضو "استشعاراكما قال  

المركـ  العربـم الاميمـم لتـدري  مـ  آليـة التعـاون التـم تـم توايع ـا  تنفيذذوهو يرابع ، 2112-2114لهفراة 
فم مجال التمكين  ،وتنمية رواد األيمال واالستثمار التاب  لمنظمة األمم المتحد  لمتنمية الصنايية "يونيدو"

البحرين"، منتدى عذن ريذادة األعمذال  -بتنظيم مشترك من االتحاد و"يونيدو  يعقدوسوف ، االاتصادي لمشبا 
، كمذا 4112لممشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وذلك في مممكة البحذرين خذالل شذير نذوفمبر 

المجتمعيذذة لممؤسسذذات لمغذذرف والمصذذارف والشذذركات سذذينظم االتحذذاد بمقذذره فذذي بيذذروت منتذذدى عذذن المسذذؤولية 
 الحالي، متمنين أن تثرى ىاتين الفعاليتين بحضوركم".  11العربية بتاريخ 

 
ورحب األمين العام لالتحاد العام لمغرف العربية الدكتور عماد شياب، بجميع المشاركين، ونّوه  

 في الحاصمة واالجتماعية السياسية التطورات" أن عمى وأكدبالتمثيل الكبير لمغرف المصرية في المنتدى، 
 لتحقيق كبرى أولوية االجتماعي الشأن إيالء إلى والحكومات الخاص القطاع تدعو اليوم، العربي الوطن
 التأمينات وشبكات الجديدة، ألجيالنا العمل فرص توفير وفي الفقر، مستويات خفض في التنمية أىداف

 المسؤولية موضوع" أن إلى وأشار". االجتماعي والرفاه االقتصادي التقدم في يسيم بما والصحية، االجتماعية
 الدولية المؤسسات وأن والمؤسسات، الغرف استراتيجيات في وحيويا أساسيا جزءا يشكل أصبح االجتماعية

 وتدريب تعميم من المجاالت، كافة في المجتمع خدمة في بدورىا منيا إيمانا الداخمية، أنظمتيا في تعتمده
نماء وفنون  سياسة ،4112-4112 لمفترة إستراتيجيتو في وضع االتحاد" أن إلى ولفت". واستشفاء لممناطق وا 
 مع بالتعاون ،"األعمال لريادة العربي المركز" االتحاد مقر في مؤخرا واطمقنا كما األعمال، ريادة لدعم
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 عمى األعمال شباب وتعريف والتدريب والتقنية واالستشارية الفنية الخدمات بتقديم المركز ىذا وباشر ،"يونيدو"
 ."االجتماعية بالمسؤولية االتحاد التزام يؤكد مما ىذاو . ماديا مشروعاتيم ترعى التي المالية المؤسسات

 
 في  الخير، القاضي السالم عبد السيد السوداني العمل أصحاب التحاد العام المدير أعرب كما 

 يشكل أصبح الذي المنتدى بموضوع ونّوه االجتماع، ليذا مكانا الخرطوم الختيار الشكر خالص عن كممتو
 تقوم الذي الجاد بالدور وأشاد. بو تعمل الذي المجتمع خدمة في وأدائيا الكبرى، الشركات لتقييم ميما معيارا

 المؤسسات لدى االجتماعية المسؤولية مفيوم لترسيخ المشتركة األجنبية العربية والغرف العربية الغرف بو
 . واالجتماعي االقتصادي النمو بعممية اإلنتاج قطاعات كافة انخراط تكفل التي
 

 مقدما المخالفي، العزيز عبد األستاذ المشتركة األجنبية العربية لمغرف العام المنسق تحدث كما 
 ىي المشتركة الغرف" أن إلى مشيرا الوفادة، وحسن الضيافة كرم عمى العمل أصحاب عام التحاد الشكر
نيا ليا، المضيفة الدول في العربي االقتصادي لمعمل متقدمة أذرع  الروابط وتقوية توثيق في بارز بدور تقوم وا 

 ميمة فرصة يعتبر المقاء ىذا" أن معتبرا ،"فييا المتواجدة األجنبية والدول العربية الدول بين االقتصادية
 يتعمق ما في واألنشطة الجيود ولتنسيق المقبمة الفترة في العمل أولويات عمى والتعرف الغرف بين لمتواصل

 لتوائم واألجنبية العربية التجارية والمؤسسات الخاص القطاع تجارب عمى والتعرف االجتماعية، بالمسؤولية
 ".سادالف ومكافحة والبيئة والعمل اإلنسان حقوق مجاالت في أساسية مبادىء مع واستراتيجياتيا عممياتيا

 
 

يشار إلى أن المنتدى أخذ طابع الطاولة المستديرة، حين تم خالليا عرض األنشطة التي تقوم بيا  
الغرف العربية، والغرف العربية األجنبية المشتركة، في مجال المسؤولية االجتماعية دعم ريادة األعمال. 

 وتمحورت المناقشات حول ما يمي: 
 

 نشر ثقافة ريادة األعمال بين الشباب واإلضاءة عمى التجارب الناجحة.  - 
 المسؤولية االجتماعية لمغرف ودعم ريادة األعمال: تجارب الغرف.  - 
تمكين رواد األعمال من مواكبة المستجدات في مجال العمل الحر، وتقديم الدعم عمى المستويين  - 
 الرسمي والخاص.  
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وقد استعرض السادة األمناء والمدراء العامون لمغرف العربية والغرف العربية المشتركة تجارب غرفيم  
في موضوع المنتدى، فتحدث الدكتور عالء عز، األمين العام لالتحاد العام لمغرف التجارية المصرية، مشيرا 

ة عام، عممت خالليا عمى خمق إلى أن "الدور المجتمعي لالتحاد والغرف المصرية يعود إلى أكثر من مئ
كيانات ليا القدرة عمى االستدامة في الربح وخدمة المجتمع، وعدد كبير من ىذه األنشطة منتظمة ومستدامة". 
الفتا إلى أنو "تم إنشاء مراكز التمّيز، لمساعدة شباب األعمال القيام بعمميم الخاص من خالل إجراءات تتم 

مى مساعدة الدولة في تحصيل الضرائب من المنتسبين إليو، حيث وصل دقيقة. كما عمل االتحاد ع 41في 
مميار جنيو مصري، وىذا مما يعطي الغرف المصرية مكانة وقوة في سن السياسات  12المبمغ إلى 

االقتصادية لمدولة أيضا. تم تنظيم برامج لتدريب رواد األعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسط من خالل 
دات وىبات من المؤسسات الدولية والييئات التنموية ذات العالقة والتي تتضمن برامجيا دعم استقدام مساع

ألف بقال،  41ألف مخبز، و 42ىذه المشاريع. وتم العمل عمى تقديم مساعدات فنية ومالية وتدريبية لحوالي 
جتماعي نحو أعضائو قام مما أدى إلى رفع انتاجيم بشكل كبير. إضافة إلى أن االتحاد وانطالقا من دوره اال

بعمل تأمين جماعي وتوفير الرعاية الصحية ليم. وسنقوم في المرحمة القادمة بإصدار كتاب عن نشاطات 
 الغرف المصرية في دعم المجتمع لترويج مبدأ المسؤولية المجتمعية وريادة األعمال عمى نطاق واسع." 

 
ازيمية األستاذ ميشيل حمبي، أن الغرفة لدييا عدة برامج وذكر األمين العام لمغرفة التجارية العربية البر  

 في مجال ريادة األعمال، وىي: 
  
تقوم بتدريب األحداث وتأىيميم، بشراكة قائمة ما بين المؤسسات التعميمية العامة والخاصة،  -1 

التدريب بيدف تنمية قدرات الشباب لمساعدتيم عمى اإلنخراط في سوق العمل. ويتضمن البرنامج توفير 
 الميني لمدة ستة أشير. 

برنامج التدريب الداخمي في الغرفة بيدف توفير الفرص أمام الطالب الجامعيين لتطبيق المعرفة  - 4 
 األكاديمية المكتسبة وتحسين مستوى النضج الميني، ويتم تأمين راتب معيشة لممتدربين.

ألعمال والتجارة الخارجية، التأىيل في دروس في المغة العربية، برنامج ماجستير في إدارة ا - 3 
 التجارة الخارجية. 

أما في ما خص المسؤولية االجتماعية، فقد قامت الغرفة خالل شيري حزيران )يونيو( و تموز   
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، بحممة توزيع األلبسة الشتوية لممحتاجين بالتعاون مع صندوق التضامن االجتماعي لحكومة 4112)يوليو( 
ساىمت بحممة "ماكدونالدز" لمساعدة األطفال المرضى، وفي التعاون مع برنامج "وكالة  والية ساو باولو. كما

األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفمسطينيين" )األونروا(، تم خالليا الحصول عمى تبرعات مجزية 
 لتوفير المعالجة الصحية لممصابين بأمراض مزمنة. 

 
ية العربية البمجيكية الموكسمبورجية األستاذ قيصر حجازين، مشيرا وتحدث األمين العام لمغرفة التجار  

إلى أن "الغرف المشتركة ىي منابر لمغرف العربية واتحادىا في الدول المضيفة، وأن بمجيكا تتمتع بعالقة 
دراكا منيا ألىمية التعم م جيدة مع العالم العربي". وأوضح بأن "الغرفة رغم امكانياتيا المحدودة فإنيا وا 

والتعميم، تقوم بجمع التبرعات لتغطية نفقات تعميم الطالب الفمسطينيين المتفوقين، وقد استطاعت الغرفة تقديم 
منحة في الجامعة الفمسطينية. كما أن الغرفة تقدم الدعم إلى "وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  31

يكية العاممة في المجال الطبي تقديم المساعدة الالجئين الفمسطينيين" )األونروا(، وتطمب من الشركات البمج
ليذه الوكالة. وساىمت الغرفة بتقديم الدعم المالي إلنشاء مكتبة عن العالم العربي في جامعة لوفان. إضافة 

 الى رعايتيا العديد من المنتديات الثقافية العربية التي تقام في بمجيكا". 
 

أما الغرفة التجارية العربية النمساوية، فقد أشار أمينيا العام األستاذ مضر خوجا، إلى أن "الغرفة  
ومنذ بداية األحداث في سورية، أولت اىتماميا نحو تقديم الدعم المالي واإلغاثي لممنكوبين في سورية، وذلك 

وي، ومع الفيدرالية في النمسا. وقد بالتعاون مع اليالل األحمر السوري والصميب األحمر الدولي والنمسا
استطاعت ىذه الجيات تأمين مساعدات عينية ومالية لمنازحين السوريين، وزعت وتوزع عمييم. كما تدرك 
الغرفة أىمية الناحية التعميمية، وىي تدعم المركز الثقافي العربي في فيينا، وقامت بالتعاون مع جامعة فيينا 

تقدام أساتذة عرب لمد الجسور العممية بين النمسا والعالم العربي، كما قام عميد فرع الثقافات العربية، باس -
جامعة النخبة النمساوية وىو عالم فيزيائي بالذرة بزيارة الى بعض الدول الخميجية وأقام شراكات مع الجامعات 

في النمسا، فييا. كما أقامت الغرفة عمى صفحتيا عمى اإلنترنت بورصات أعمال لمباحثين عن العمل 
تتضمن فرص العمل المعروضة من الشركات والحكومة، كما تصدر نشرة دورية عن فرص العمل المتوافرة. 
إلى جانب ذلك، تجتمع الغرفة مع ىيئات ووزارات مختمفة لمناقشة القضايا االقتصادية في الدول العربية، 

 ومن بينيا العراق، فمسطين، وسورية". 
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نسق العام لمغرف المشتركة وأمين عام الغرفة العربية األلمانية لمتجارة والصناعة من ناحيتو، أشار الم 

السيد عبد العزيز المخالفي، إلى "أن تجارب الغرف متشابية ومتقاربة في ما خص المسؤولية االجتماعية. 
نيا لدييا نظام تعميمي فالغرفة تعي أىمية نقل التكنولوجيا والتقانة والخبرة الى العالم العربي، خصوصا وأن ألما

متطور وىي رائدة في التدريب الفني. وعميو، فقد عممت الغرفة عمى ربط مؤسسات التدريب الميني في ألمانيا 
مع الغرف العربية، وشجعت عمى تبادل الزيارات بين الشركات الناشئة والصغيرة الكتساب المعرفة. وأبدى 

ود شباب األعمال العرب وعمى تنظيم دورات تدريبية ليم في السيد المخالفي استعداد الغرفة الستقبال وف
شابا  31االختصاصات التي تساعدىم عمى المباشرة بإقامة مشاريعيم الخاصة. وأشار "أن الغرفة استقبمت 

 من كل من مصر وتونس، وأمنت ليم دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة الخارجية األلمانية". 
 

فقد أوضح ممثميا السيد صبري الخصيب، مدير إدارة الدراسات والتدريب، أن أما غرفة تجارة عّمان،  
"الغرفة كان ليا دور كبير في حث الشركات والمؤسسات في األردن عمى االىتمام بالمسؤولية االجتماعية 
 ومردودىا اإليجابي عمى المجتمع ككل، وىي بالرغم من إيالئيا األولوية لمقطاع الخاص ومصالحو، إال أن
الغرفة تركز أيضا عمى تنمية القطاع العام والمجتمع المدني. إذ سيسيم كل من تعزيز المسؤولية االجتماعية 
لمشركات من خالل الحمقات الدراسية أو التدريب من جية، وتسييل التعاون بين القطاعين الخاص والعام من 

بين أعضاء جمعيتيا العامة، أي جية أخرى، في إدراك أىمية المسؤولية االجتماعية لمشركات في ما 
الشركات والمؤسسات التجارية. كما أن الغرفة تبذل الكثير من الجيود في مجال التعميم وتساعد الطالب 
المحتاجين عمى الدراسة في المدارس والجامعات. وىي تقوم بخدمات تدريبية مجانية ألعضائيا، وتؤىل 

طالب جامعي لتغطية أقساطيم، ومن  311برع سنويا لحوالي الخريجين الجدد النخراطيم في سوق العمل، وتت
ثم مساعدتيم بعد التخرج إليجاد عمل. كما أنيا تقدم خدمات مساندة لمؤسسات المجتمع األىمي التي تعمل 

 عمى إعانة المرضى والمحتاجين، وأطمقت أيضا مبادرات لتحفيز ترشيد استخدام المياه والكيرباء". 

 

م المساعد لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في موريتانيا، السيد سيدي محمد وتحدث األمين العا 
المامي، قائال إن "الغرفة تعتبر صمة الوصل بين القطاعين الخاص والعام، فيي تستمع لمقطاع الخاص 

عمى  وترفع احتياجاتو وآرائو واقتراحاتو الى الجيات الرسمية في موريتانيا". وأشار إلى أن "الغرفة عممت
تحويل العمالة في القطاع غير المصنف الى القطاع المصنف، من خالل إنشاء لجان تعمل عمى جذب 
قامة دورات تدريبية ليم لتأىيميم لدخول سوق العمل بشكل رسمي.  الشباب لمعمل في القطاع المصنف، وا 

األعمال الذين يقومون والغرفة لدييا برنامج تدريبي ألعضائيا حسب احتياجاتيم، كما أنيا تساند رجال 
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بمبادرات مجتمعية في مجاالت التعميم واالستشفاء والمساعدات العينية. إلى جانب تسييل زيارات الوفود 
 العربية واألجنبية إلى موريتانيا لالستثمار والدخول في شراكات أعمالية تفيد االقتصاد الموريتاني".

 
عمال في اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، وأشارت السيدة عموية حمزة، عضو لجنة سيدات األ 

إلى أن "االتحاد يستعد إلقامة حاضنة لرواد األعمال بالتعاون مع "يونيدو"، مما سيشكل حافزا كبيرا لمشباب 
لالتجاه نحو العمل الخاص. كما أن االتحاد ينشط في مجال حماية البيئة، ومنيا زرع األشجار في المدن 

ة حمزة "بدور سيدات األعمال السودانيات في مجال المسؤولية االجتماعية من خالل وحوليا". ونوّىت السيد
دعم لريادة األعمال، وتمكين المرأة السودانية إلقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل االحتضان 

قامة "بنك األسرة" لدعم األسر المحتاجة ومحارب ة الفقر بالتعاون مع والتدريب ورفع قدراتيم العممية والعممية، وا 
القطاع المصرفي في السودان، وتنظيم معارض داخمية وخارجية لمترويج لممنتجات والصناعات اليدوية 
والحرفية التي تقوم بيا السيدات، واستيعاب المشردين في أعمال بيئية بسيطة وتدريسيم، كما أن مركز المال 

ن والمعاقين". وأشارت إلى أن "المجتمع السوداني مجتمع واألعمال في السودان يقدم خدماتو لممرأة ولمخريجي
يسوده مبدأ التكامل، وىناك الكثير من رجال األعمال قاموا بإنشاء مؤسسات خيرية تعنى بحاجات المجتمع، 

% من ميزانية اتحاد عام أصحاب العمل السوداني 42وكذلك بتشييد مستشفيات، ومدارس، وأوقاف.  كما أن 
مع المدني. وقد قام االتحاد بتنظيم مؤتمرين عن المسؤولية المجتمعية، كان من نتائجيما تخصص لدعم المجت

 تعزيز ىذه المسؤولية لدى الشركات والمؤسسات". 
 

وأشار السيد أبو بكر محجوب، مسؤول العالقات الخارجية، نائب أمين عام اتحاد عام أصحاب  
كبيرة لتعزيز مفيوم وثقافة ريادة األعمال، وينشط إعالميا أيضا العمل السوداني، إلى أن "االتحاد قام بأنشطة 

في ىذا المجال. إلى جانب البرامج التدريبية، يصدر مجمتين عن أمانة شباب األعمال في االتحاد تعنى 
شاب، وقد تم مؤخرا تنظيم مسابقة  311بشؤون الشباب. كما أن جمعية شباب األعمال في االتحاد تضمن 

عي" بالتعاون مع السفارة البريطانية في الخرطوم، كان ليا أثر مفيد من خالل التدريب بعنوان "مشرو 
والمساعدة الفنية والمادية التي قدمتيا السفارة". وخمص إلى أن "الغرف يعّول عمييا حاليا وفي المستقبل لدعم 

رب الناجحة التي يقومون بيا، ريادة األعمال".  واقترح أن يقام مسابقة عربية لريادة األعمال الختيار التجا
 وتشجيعيم عمى االستمرار.

 
وفي مداخمة قدميا األمين العام لمغرفة العربية اليونانية لمتجارة والتنمية السيد رشاد مبجر، أشار إلى  
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أن "المسؤولية المجتمعية قانون نادت بو جميع األديان لجعل االقتصاد في خدمة المجتمع وبالعكس. فمن 
و يزيده أضعافا. وعميو، ىناك ضرورة لدمج القّيم واالعتبارات في األنشطة اليومية واألعمال. يعطي مجتمع

فاالقتصاد والبيئة والمجتمع عناصر متكاممة لمتنمية المستدامة". وأكد عمى "ضرورة الترويج لفكرة المسؤولية 
المفيوم يستند عمى القانون المجتمعية في الشركات والمؤسسات لتصبح جزءا من استراتيجياتيا، ألن ىذا 

 الطبيعي لمتعويض."
 

وأشار مدير عام الغرفة التجارية المصرية بكفر الشيخ السيد حسين فتحي بحر، إلى أن "الغرفة تقيم  
عالقات جيدة مع الشركات والمؤسسات لموقوف عمى احتياجاتيم من االختصاصات، ومن ىذا المنطمق تقوم 

ميم النخراطيم في سوق العمل. كما أنشأت قاعدة بيانات لألعمال المتوافرة، بتدريب الشباب الخريجين وتأىي
واشتركت الغرفة بقاعدة معمومات محافظة كفر الشيخ التي تتيح المجال االطالع عمى كافة المعمومات 
 واألنشطة والعناوين ووسائل االتصال لممؤسسات والشركات. كما تمكنت الغرفة وبالتعاون مع الصناعيين من
رجال األعمال ، في أن يتم وتحت إشرافيم إنتاج المدخالت الصغيرة لصناعاتيم من قبل شباب أعمال، مما 

 يتيح لشاب إقامة مشروعو الصغير لمصناعات الخفيفة، وىذا أمين الكثير من فرص العمل." 
 

التي يقوم  وتحدث السيد فراس جيجكمي، مدير عام اتحاد الغرف السورية، عن خدمات االتحاد اآلنية 
بيا في المرحمة الصعبة التي تمر بيا سورية، "حيث استحدث برنامجا خاصا يتناسب مع المرحمة 
واحتياجاتيا، وذلك عبر تقديم الدعم المالي لصندوق أسر الشيداء، توزيع سمل غذائية لممواطنين في مراكز 

ابعة التجار والمستوردين لممواد اإليواء بعد النزوح بالتعاون مع عدة منظمات وىيئات مجتمع مدني، مت
 الغذائية، لمتأكد من تأمين استيرادىا وعدم وجود أي نقص أو فقد أي مادة غذائية أساسية من السوق". 

 
وأوضح أن "االتحاد، وقبل األزمة، أسس مراكز تدريب في محافظتي دمشق وحمب، كما ويقوم بتقديم  

ذا الصندوق يتولى تغطية تكاليف العمميات الجراحية لمغير الدعم المالي إلى "صندوق العافية" بدمشق، وى
مقتدرين عمى تحمل تكاليف االستشفاء. كذلك عمل االتحاد عمى مدى أكثر من عشر سنوات عمى رفع 
مخارج التعميم وموائمتو مع مدخالت التعميم، وقد استفاد االتحاد من تجربة النمسا في ىذا المجال، أي تخريج 

جة سوق العمل. ووقع االتحاد عدة اتفاقيات مع الجامعات في مجال السياحة اختصاصات حسب حا
 واالقتصاد. وييدف االتحاد إلى إقامة مركز فني وتدريبي يكون بمثابة جامعة، ترتقي بقدرات الشباب". 
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واستعرض أمين عام الغرفة التجارية بالجيزة السيد صالح طو، تجربة الغرفة في مجال المسؤولية  
المجتمعية خصوصا في الفترة التي شيدت فييا مصر تغيرات، وأشار إلى أن "الغرفة تقوم بدورىا كامال عمى 

سبييا وساىمت بجزء الصعيدين االقتصادي واالجتماعي، حيث تبنت مشروع تأمين رعاية طبية شاممة لمنت
كبير منو. وأنشأت قاعدة بيانات إلحصاء الشباب الذين بحاجة لمعمل متضمنة معمومات عن اختصاصاتيم، 
وترسل ىذه البيانات لمشركات الختيار احتياجاتيم من القوى العاممة. كما تساىم الغرفة بالتعاون مع مؤسسات 

إقامة معسكرات إيواء ليم وتدريبيم عمى مين تساعدىم  المجتمع المدني باستيعاب أطفال الشوارع، من خالل
لإلنخراط في المجتمع وتأمين الحماية االجتماعية ليم. وتساىم الغرفة في حماية المجتمع من العشوائيات 

 والتجارة غير الشرعية، وكذلك حماية المستيمك والتاجر وحل المنازعات بشكل ودي." 
 

رة العربية االسترالية السيد رايمون نجار، فأكد أن الغرفة إدراكا وتحدث المدير الوطني لغرفة التجا 
منيا ألىمية التعميم والتدريب، وبالتعاون مع الحكومة االسترالية، تقوم بتنظيم دورات تدريبية لمشباب في 

ستعداد المجاالت التي بحاجة ليا لإلنخراط في سوق العمل". وأشار إلى أن "الغرفة والحكومة األسترالية عمى ا
لمتعاون مع الجامعة العربية في عممية التدريب، وأيضا التعاون في مجال األمن الغذائي، ىذا المجال الذي 

 تعتبر استراليا رائدة فيو ولدييا خبرة كبيرة". وشكر الجميع عمى مداخالتيم التي أثرت المناقشات.
 

رية العربية الكينية،  إلى أن "الغرفة وأشار السيد عمر أحمد فقيو، نائب األمين العام لمغرفة التجا 
تعمل في مجال المسؤولية االجتماعية من خالل التعميم والتدريب. فمدى الغرفة برامج موجية لألطفال 
إلرساليم الى أوروبا وأميركا الجنوبية لمتعمم والدراسة، كما تنظم الغرفة ندوات ومنتديات لمتعرف عمى 

 شباب في أعماليم وأنشطتيم وتحاول إيجاد الحمول ليا".  الصعوبات والعقبات التي تعترض ال
 

وشاركت في المنتدى السيدة كمسم سالم، رئيسة مجمس اإلدارة لمموسوعة العربية لممسؤولية  
االجتماعية، فأوضحت بأن الموسوعة ىي مشروع ثقافي متكامل عمى اإلنترنت، ييدف إلى نشر ثقافة 

العربية، واإلسيام في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية بما يخدم المسؤولية االجتماعية في المنطقة 
 قضايا التنمية الشاممة، ويتسع نطاق خدماتيا ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات األعمال القطاع الخاص. 

مكوّنة إلى جانب تكوين مرجعية عممية أكاديمية ثرية تختص بتوفيق كل ما يتعمق بالعناصر والمصطمحات ال
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وأضافت أنو "انطالقا من مقولة الشيخ زايد بن سمطان آل نييان رحمو اهلل بأن . لمفيوم المسؤولية االجتماعية
"الدولة ىي مسؤولية اجتماعية"، قامت المؤسسة باطالق مشروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة تحت 

لبطالة. كما أعدت تقريرا عن الشركات التي عنوان "وظيفة لكل مواطن" لتشغيل الشباب الذين يعانون من ا
 تساىم في المسؤولية االجتماعية في قطر. 

 
 

 وفي ما يمي أىم التوصيات التي صدرت عن المنتدى:  

 
  وتأمين ومشروعاتيم، األعمال رواد أسماء عمى تحتوي اإلنترنت، عمى معموماتية بوابةإنشاء 

 .إلكترونية تدريبية وبرامج ، on line إلكترونيا الفنية االستشارات
  إنشاء مراكز التميز لمساعدة الشباب الخريجين عمى تنفيذ المشاريع الصغيرة التي تستقطب اىتماميم

وتمكنيم من القيام بعمميم الخاص، وذلك من خالل استضافتيم في مكاتب في مقار الغرف 
 مال. وتشبيكيم مع المؤسسات المالية التي لدييا برامج لدعم ريادة األع

 .إقامة دورات تدريبية لمختمف الفئات العاممة، وعمى كافة المستويات، لتأىيل الشباب لمعمل المتطور 
  إعداد برامج لتوعية وتدريب رواد األعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتناىية الصغر، بدعم

 ومساندة من المؤسسات الدولية والييئات التنموية عربيا ودوليا. 
  دعم الطالب المتفوقين والتي ال تمكنيم إمكانياتيم من مواصمة االختصاص، من خالل صندوق في

 الغرفة يمول من رجال األعمال والمستثمرين، لتقديم منح ليم ومتابعتيم لدخول سوق العمل. 
  .دعم إنشاء مكتبات عربية في الجامعات المضيفة لمغرف التجارية العربية األجنبية المشتركة 
 قديم الدعم المالي واإلغاثي بالتعاون مع اليالل األحمر الوطني والصميب الحمر الدولي، لمساعدة ت

غاثة المنكوبين من جراء الظروف الصعبة التي تمر بيا بعض الدول العربية.   وا 
  إقامة شراكات بين الجامعات األوروبية والجامعات العربية، واستقدام خبراء لممحاضرة من ىذه

 الجامعات لممحاضرة في مجاالت عممية متطورة. 
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  إقامة موقع تحت مسمى "بورصات األعمال"، يقدم معمومات عن فرص العمل المتوافرة، وكذلك
اللو مساعدة الطرفين عمى إيجاد العمل والموظف السير الذاتية لمباحثين عن العمل، بحيث يتم من خ

 المناسب، حسب المواصفات المطموبة.
  ربط مؤسسات التدريب الميني مع الغرف العربية، وتأمين تبادل الزيارات بين الشركات الناشئة

 والصغيرة لتبادل المعمومات والخبرات والتجارة في ما بينيا. 
 نة والخبرة في الدول األوروبية الى العالم العربي، من خالل المساعدة عمى نقل التكنولوجيا والتقا

 تدريب عدد من الشباب من الدول العربية في أوروبا. 
  ،القيام بالترويج لموضوع المسؤولية المجتمعية في أوساط الشركات والمؤسسات في الوطن العربي

 مى الشركات والمجتمع.د اإليجابي عوحثيم عمى اعتماده في استراتيجيتيم، وتعريفيم بالمردو 
  .قيام الغرف بدورات تدريبية مجانية لمخريجين الجدد لتسييل انخراطيم في سوق العمل 
 األعمال لريادة العربي المركز خالل من األعمال لرواد العربية المسابقة إطالق. 

 ادرات تقديم خدمات مساندة لمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بالمرضى والمحتاجين، واطالق مب
 لتحفيز ترشيد المياه والطاقة، وزرع األشجار حول المدن الكبرى حماية لمبيئة.

  إقامة معارض لمحرف واألشغال اليدوية لتمكين المرأة من زيادة إنتاجيا في ىذا المجال وتشجيعيا
 عمى االستمرار بو من خالل تأمين نفاذه الى األسواق.

  االستفادة منيم في أعمال بيئية بسيطة وتدريسيم تنظيم برامج الستيعاب المشردين من خالل
 وتدريبيم بما يتناسب وقدراتيم.

  وبرامجو أنشطتو ودعم األعمال لريادة العربي المركز دورتعزيز. 
 دولة في عام كل األعمال لريادة العربي المؤتمر تنظيم. 
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 اائمة بأسماء الساد  المشاركين فم
 والمدراء العامينالمنتدى السنوي لألمناء 

 جم ورية السودان –الخرطوم 
 4112أيمول )سبتمبر(  11 – 11

 
 

 االتحاد العام لمغرف العربية
 الرئيس  األستاذ محمدو بن محمد محمود

 
 األردن

 غرفة تجارة عمان –مدير ادارة الدراسات والتدريب                     صبري صبحي الخصيب
 

 السودان
 خير القاضي              المدير العام التحاد أصحاب العمل السودانيالسيد عبد السالم 

 عضو لجنة سيدات األعمال باتحاد عام أصحاب العمل السوداني   السيدة عموية حمزة 
 مسؤول العالقات الخارجية، نائب أمين عام اتحاد عام أصحاب    السيد أبو بكر محجوب

 العمل السوداني     
 

 سورية
 المدير العام التحاد غرف التجارة السورية   جيجكمي السيد فراس
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 مصر
 األمين العام التحاد العام لمغرف التجارية المصرية  د. عالء عز                         

 الغرفة التجارية لمحافظة قنا-األمين العام    السيد محمد مرسي سعيد         
 الغرفة التجارية لمحافظة اسوان -األمين العام  السيد شعبان خوجمي مينى           

 الغرفة التجارية لمحافظة المنوفية -األمين العام   السيد الحسين الصفطي     
 األمين العام الغرفة التجارية لمحافظة الغربية السيد عبد الفتاح جوده عثمان        

 تجارية لمحافظة سوىاجالغرفة ال -األمين العام   رمضان محمد احمد         السيد 
 باالسكندريةالغرفة التجارية  -األمين العام   جابر بسيوني محمد            السيد 

 الغرفة التجارية ببورسعيد -األمين العام    السيد محمد ابراىيم  حسنين    
 الغرفة التجارية بدمياط -األمين العام السيد صالح مسعد الششتاوي       

 الغرفة التجارية المصرية بالمنيا -المدير العام  د عبد العزيز      السيد محمد محمو 
 الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم -األمين العام   حازم محمود السنوسي      السيد 

 الغرفة التجارية المصرية بكفر الشيخ -المدير العام   السيد حسين فتحي بحر
 التحاد العام لمغرف المصرية مدير عام شؤون الغرف با السيد عبد القادر اسماعيل عبد الموجود    

 االتحاد العام لمغرف التجارية المصرية محمد صالح الدين طو        السيد 
         
 

 موريتانيا
 األمين العام المساعد، الغرفة الموريتانية لمصناعة والتجارة د   السيد سيدي محمد المامي

 والزراعة        
 

 ية العربية النمساويةالغرفة التجار 
 الغرفة التجارية العربية النمساوية –السيد مضر الخوجة                 األمين العام 

 
 غرفة التجار  والصناية العربية األسترالية

 غرفة التجارة والصناعة العربية األسترالية –السيد رايموند نجار                 المدير الوطني 
 

 العربية البمجيكية الموكسمبورجيةالغرفة التجارية 
 السيد قيصر حجازين               األمين العام لمغرفة التجارية العربية
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 الغرفة التجارية العربية البرا يمية
 الغرفة التجارية العربية البرازيمية –السيد ميشيل حمبي                 المدير التنفيذي واألمين العام

 
 ية العربية األلمانيةغرفة التجار  والصنا

 غرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية –األمين العام السيد عبد العزيز المخالفي         
 

 الغرفة العربية اليونانية لمتجار  والتنمية
 

 السيد رشاد مبجر                   األمين العام لمغرفة العربية اليونانية لمتجارة والتنمية
 

 العربية الكينية المشتركة لمتجار  والصنايةالغرفة 
 السيد عمر أحمد فقيو             نائب األمين العام لمغرفة العربية الكينية المشتركة لمتجارة والصناعة

 
 األمانة العامة التحاد الغرف العربية

 الدكتور عماد شياب                  األمين العام 
 والغرف المشتركةمديرة شؤون الغرف العربية        السيدة ىدى كشتان             

 
 وشاركت في المنتدى أيضا:

 رئيسة مجمس اإلدارة لمموسوعة العربية لممسؤولية االجتماعية  السيدة كمسم سالم
 


