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 عضاء في منظمة التعاون اإلسالميالل للدول األللمنتجات الحلمعرض السادس ا
 الجمهورية التركية –بول طن، إس2018ديسمبر  2 -نوفمبر 92

I. :السياق 
التعاون ون االقتصادي والتجاري لمنظمة لدائمة للتعاثين للجنة الثالاو  لثةار الصادر عن الدورة الوزارية الثاطبقا للقر 
المركز  نظم الجمهورية التركية، -نبولبإسط 2017نوفمبر  23-20ة مي )الكومسيك( المنعقدة في الفتر اإلسال

رئيس  ةمتحت إشراف فخا (SMIICاييس للدول اإلسالمية )ات والمقواصفالم توحيد ومعهدجارة الت يةنماإلسالمي لت
للدول  المعرض السادس للمنتجات الحالل، ""Discover Eventsالشركة التركية "التركية وبالتعاون مع  الجمهورية

 وراسيا للفنون أ مركزب 2018 برديسم 2نوفمبر إلى  29نظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من األعضاء في م
 . "2018ي للحالل متمر القمة العالؤ مبالتزامن مع " إسطنبول، الجمهورية التركيةب االستعراضية

ة للفاعلين في اج واللوجستيك، فرصة الحالل ومعايير الحالل في مجال اإلنتص للتجار مثل هذا المعرض الذي يخص
 الهام. هذا القطاع ير االستثمار في تطو تهم و ماوخدمجال الصناعة الحالل للترويج لمنتجاتهم 

لتفاهم مذكرة ا لدار البيضاء، توج بتوقيعاب 2018في يناير  أولهماللتنسيق،  نوفي هذا الصدد، عقد المنظمون اجتماعي
أساسي لدراسة اإلجراءات بشكل وتم تخصيصه مراكش ب 2018في مارس  هعقد تمي والثان المعرض،المتعلقة بتنظيم 

  اإلسالمي. التعاون مة نظعضاء في مالدول األرض لدى لمعجية لويلتر ا

II.  ةكأشغال المعرض والمشار 
نائب وزير لقاء الكلمات االفتتاحية لكل من معالي منتدى بإ، تم افتتاح المعرض والر من الذكر الحكيميستالوة ما تبعد 

مي لتنمية لمركز اإلسالمدير العام لالسعادة ، و ينمعالي وزير االقتصاد الوطني لدولة فلسطالتجارة للجمهورية التركية و 
سعادة ي و مه اإلسالممثل مجمع الفقسعادة لبلدان اإلسالمية و س لاييفات والمقواصملاتوحيد رئيس معهد سعادة التجارة و 

 ف إسالم.لدكتور يوساو  Discover Eventرئيس مؤسسة 

الوعي  والرفع منمي اإلسال التعاون في منظمة ء ات الدول األعضايوأكدوا على أهمية قطاع الحالل في اقتصاد
ق إلى السو االنضمام  تمكينها منمن أجل  قليات المسلمةاألعضاء واأل ولدلابالمنتجات والخدمات الحالل في جميع 

مي اإلسال التعاون منظمة  /اييس للدول اإلسالميةالمواصفات والمق توحيد معهدل الحاللمعايير ق مع الحالل بما يتواف
 ئ والمعايير الوطنية.بادملاو 

 15مشاركة  والمهنيين وسجلعموم لل امفتوح وكانع بر متر م 2500عرض مساحة  علىثالثة أيام لمدة  المعرضأقيم 
ان، ، السودان، أفغانستفلسطين ودية، المغرب، األردن،)تركيا، العربية السع ميالتعاون اإلسالة ي منظمعضو ف دولة

 ريدولة غ 24 في المعرض. كما شاركت والسنغال( ا، كوت ديفوارلكاميرون، ماليزيريا، اجي، نيإندونيسيا، قطر، ليبيا
، ، تايالنديا، إسبان، ألمانيا، اليابان، إيطالياليا، أستراة، الواليات المتحدة األمريكي، غانامساالن) ظمةعضو في المن
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، ريونيون ، ال، الهند، إنجلتراا، فرنس، النمسا، هولنداكا، بلجي، كوريا الجنوبية، تتارستان، الصين، تايوان، كرواتياكوسوفو
املة ؤسسات العأيضا الم في هذه التظاهرة شاركت، و عارض 300و زائر 38000ي لاو وسجلت ح ،(كنداو  سريالنكا
والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومعهد توحيد المواصفات والمعايير للبلدان  المنتجات الحاللمعايير  في قطاع

صدارمي وباقي الهيئامية ومجمع الفقه اإلسالسالاإل الدول ت الحالل من اداهش ت المعنية بالمواصفات والمعايير وا 
 مي.ون اإلسالمة التعاظر األعضاء في منيء وغاألعضا

، رئيس قسم المدير العام، الدكتور الحسن احزاين والسيد ممادو بوكار صالسعادة بفي هذا المعرض كان المركز ممثال 
 التسويق.، رئيس قسم يز عالميعبد العز والسيد  راسات والتدريبلدا

ون اإلسالمي ظمة التعاضاء في منية سوق الحالل في الدول األعى أهمركز في كلمته علملوقد أكد مدير عام ا
جل أ قطاع منتوحيد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية في هذا ال من المركز ومعهد واألنشطة التي قام بها كل

 .يةالتجارة البينتسهيل 

III. معرضأنشطة على هامش ال 
 ا المعرضى هامش هذعل Discover Eventsمؤسسة و  سالميةقاييس للدول اإلملتوحيد المواصفات وا معهدقام 

االعتماد  ،لحاللاالبنية التحتية جودة والقضايا ذات الصلة ب توحيد المعايير :التالية ضيعيةامؤتمرات المو بتنظيم ال
صو   ،لحاللقة امصادالمختبرات و لا ،األدوية الحالل يحة الحالل،اللحوم والذب ،حاللذية الغاأل ،الحالل اتالشهادر داا 

الوعي الرفع ب ،التمويل الحالل ،لحاللالسياحة ا ،والمنتجات الجلدية الحالل الحيوانيةاألعالف  ،ريد الحاللسلسلة التو 
 نمط الحياة الحالل.و  الحالل

الشهادة  حاتيو لبتوزيع توحيد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  هدعمأمين عام  سعادة قام ة،وبهذه المناسب
 على جميع المتحدثين. اللالح

على  توشدد، الحاللت منتجات والخدمالعديد من المؤسسات العاملة في مجال الالمنتدى االمعرض و  في تشارك
بالمنتجات  تزويدهاقصد في بعض الدول في األقليات المسلمة  صةالحالل في العالم اإلسالمي خا الصناعةأهمية 

 التعاون ات منظمة الل ومؤسسصناعة الحاإلسالمي في مجال  التعاون منظمة  دول المتقدمة فيلاالحالل بالتعاون مع 
النمو  يزتمويل تنمية القطاع الحالل وتعز وخطوط ، حلية فيما يتعلق ببرنامج بناء القدراتلما اإلسالمي والحكومة

 المستدام.

تطوير صناعة  مجال في طلباتتقديم بعض المن  مقصد تمكينهأخرى بين المشاركين  ثنائيةتم تنظيم اجتماعات كما 
 .مةمنظالاإلسالمي والدول غير األعضاء في  التعاون  في منظمة الحالل

األعضاء  لدولدمة للعارضين من امقخدمات المركز الل للترويجالفرصة هذه انتهز المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
 .2019 ةنسفي ينظمها س تيلاالعامة والمتخصصة المعارض التجارية و ، المشاركة
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في إسطنبول في الفترة من مي األعضاء في منظمة التعاون اإلسالللدول حالل ت الللمنتجاع السابالمعرض سيتم تنظيم 
 .2019مبر ديس 2إلى  نوفمبر 29
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 ةالمعرض الرابع للصح
 "4th OIC HEALTH EXPOلتعاون اإلسالمي "اء في منظمة اضللدول األع

 ديفوار جمهورية كوت ، أبيدجان،1820 ربمديس 7-9
 

ون عالتاون االقتصادي والتجاري لمنظمة االدائمة للتعالثين للجنة ن الدورة الوزارية الثالثة والثالصادر ع 44للقرار طبقا 
وزارة الصحة  تنظمالجمهورية التركية،  -نبول بإسط 2017مبر وفن 23إلى  20 ك( المنعقدة منمي )الكومسياإلسال

 ،ورية كوت ديفوارجمهلوزراء الئيس ، تحت إشراف ر لتجارةاإلسالمي لتنمية ا المركزو  وت ديفوارلجمهورية ك وميةمعال
اون تعالي منظمة ف لصحة للدول األعضاءالرابع ل"المعرض  ةيفواري" اإلBuilding Eventsبالتعاون مع شركة "

للصحة المعرض الدولي  معبالتزامن دجان، يببفندق صوفتيل بأ 2018ر ديسمب 9إلى  7مي"، وذلك من اإلسال
 (.MEXCI 2018كوت ديفوار )لبية والمعدات الط

 تنظيمبشأن التفاهم ع مذكرة توجت بتوقيالدار البيضاء وأبيدجان، بالمنظمين  بين تنسيقللعدة اجتماعات  تم عقد
 سالمي.اإل التعاون ظمة نمالدول األعضاء في للمعرض لدى  لترويجلالمهام وخصصت لتوزيع كور لمذلمعرض اا

 اسات والتدريب.وكار صال، رئيس قسم الدر لتجارة ممثال بالسيد مامودو بكان المركز اإلسالمي لتنمية ا
 أشغال المعرض

مات ومنتجات صناعة الصحة الخد ية حول فرصيعرات المواضعروض خالل المؤتمتقديم ض بر عمال أشغالفتتحت ا
 المعرضأهداف مداخلته  يف ي قدمذالرئيس اللجنة العلمية قبل  االفتتاحية من ةمللقاء الكوتم إتركيا. و  في بولندا

 .ركوت ديفوا جمهورية رطان فيمرض السكفل بحول الت ورقة عملها تتلثم والمؤتمرات 
 ممدير عاسعادة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ليلقي كلمة  ممثلصال،  وكارب دومامو  السيدكلمة ذلك تناول البعد 

مي اإلسال التعاون التجارة واالستثمار داخل منظمة  دالتامبأهمية تعزيز و  معرضأهداف العلى فيها ركز حيث المركز 
 .وية الجنيسةدنتاج األا  و ة طبيالخدمات الال ممارسات الجيدة في مجة وتبادل الخبرات والطبيصناعة الالقطاع  في
الضوء على  فيها سلطكوت ديفوار جمهورية ب يةربمغالالمملكة سفير  ،الك الكتانيعبد الميد السسعادة  اول الكلمةنتثم 

االستثمار وتبادل  مبادالتاإلشارة إلى مع الصحة في مجال ر، وخاصة كوت ديفواو  المملكةالعالقات المتميزة بين 
 .ارت ديفو كو و  الخبرات بين المغرب
تقدم فيها ، يفوارجمهورية كوت دلالعامة  لنظافةاو  وزير الصحة، عالي الدكتور أوليه أوجين آكاكما تناول الكلمة م

من ذي الو  ،وزارتهفي تنظيم هذا المعرض الهام مع  تهكار مشية التجارة على المركز اإلسالمي لتنمإلى  الجزيل ركشالب
قطاع  ى وضعإلفي كلمته  وأشارالصحة.  قطاعستثمارات في رية واالت التجادالبالميساهم في الرفع من ا شأنه أن

 ة.ات القادمفي السنو  ستثمارات المخطط لهاار واالوت ديفو صحة في كلا
 مي لتنمية التجارةكز اإلسالغينيا االستوائية وممثل المر جمهورية و  يةمغربلاالمملكة  يري قة سفبرفالوزير ترأس معالي 
 .بجولة في أروقة المعرضوا قامو  معرضلا حفل افتتاح



7 

 

 كز.خدمات ووثائق المر  لىع واطلع التجارةمي لتنمية إلسالا المركزجناح جولة في الوفد  أجرى  كما
 ن ولمشاركا

)الصناعات الصيدالنية،  في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ةالصح قطاع يفلفعاليات العاملة اركة شهد المعرض مشا
، يةعدات الطبملشركات االتغذية والحمية،  اختصاصيواألدوية،  اقتناء، مراكز حيةدمات الصخلاو  المعدات مزودي

، تدريب الطبيعاهد التكوين والموالخاص،  العامفي القطاعين ة ت الصحومؤسسااية الصحية، الرعمراكز احة، جر ال
قامة لترويج لمنتجاتها وخدماتهل إلخ.( االقتصاديين في قطاع الصحة الفاعلين  ينعالقات األعمال وعقد شراكات با وا 

  ي.إلسالممنظمة التعاون ا يفي الدول األعضاء ف ةوالمعدات الطبي
ا وبولندستان وتونس وتركيا فاسو والسنغال وباكب وفلسطين وبوركينا: المغر التالية شاركت في هذا المعرض الدول

 ا.عارض 50لي وازائر وح 8000أكثر من  ةمشارك المعرض رفع كما .كوت ديفوارو 
 األنشطة
، ةرات حول الفرص المتاحة في قطاع الصحموكوت ديفوار مؤت بوتركيا والمغر  ندابولبللجنة العلمية المعنية نظمت ا

بهذه  تير جأ  كما جودة المرافق الصحية في المغرب. لصحة و قطاع افي  تدريبحول الباإلضافة إلى جلسات إعالمية 
ة كر بين الشركات المشا B2B لقاء ثنائيا 40 تم تنظيم أكثر منو ركين. لبعض المشاة أنشطة الفحص والرعايسبة المنا

 في مجال الصحة. مستدامةت عالقا ربطقصد 
 كة.كة على الشركات المشار  ، تم توزيع شهادات المشار  2018يسمبر د 8 ء أقيم يومعشا حفلوخالل 

 .2018 برديسم 9للمشاركين في  فرح""عيادة إلى ة تم تنظيم زيار كما 
 .2019 سنة في (MEXCI) طبيةلاللصحة والمعدات لمعرض الدولي لة السادس أن تنظم الدورةلمقرر ا منو 
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 ن اإلسالميفي منظمة التعاوللدول األعضاء  شرس عدسالاالمعرض التجاري 
 جمهورية العراق –، بغداد 0192أبريل  13 – 7

ة في لمنعقدازراء الشؤون الخارجية لمنظمة التعاون اإلسالمي و  لمجلس 45استنادا إلى القرارات الصادرة عن الدورة 
لتنمية التجارة العراق والمركز اإلسالمي وزارة التجارة لجمهورية  نظمت، جمهورية بنغالديشداكا، ب 2018مايو 

ة العراق، ريالشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء لجمهو  بالتعاون مع
 2019أبريل  13إلى  07، وذلك من "المعرض التجاري السادس عشر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

 جمهورية العراق. –داد الدولي بأرض معرض بغ

عدد القطاعات، ملتقى لرجال األعمال وهيئات تنمية التجارة والجمعيات المهنية في يعتبر هذا المعرض المت
د سالمي، كما يشكل منبرا للفاعلين االقتصاديين في الدول األعضاء لعرض منتجاتهم وخدماتهم وعقإلالعالم ا

 .مهورية العراق دشنت ورشا كبيرا إلعادة اإلعماروأن ج ، خاصةصفقات تجارية وعالقات شراكة
 التاسعة صباحاة وقد كان مفتوحا لرجال األعمال وللعموم من الساعأيام  سبعةأقيم هذا المعرض على امتداد 

 تر مربع.م 7000على مساحة إجمالية تناهز  الرابعة بعد الزوالحتى الساعة 
 الدول األعضاء اآلتية:شركات من في هذه التظاهرة  تشارك

 ؛مملكة البحرين 
  ؛ةكيية التر الجمهور 
 ؛الجمهورية التونسية 
 ؛جمهورية السنغال 
 ؛جمهورية العراق 
 ؛سلطنة عمان 
 ؛كوت دي فوار 
  ؛نيةة اللبناريالجمهو 
 ؛الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 
 جمهورية مصر العربية. 
التابعة لمجموعة البنك مويل التجارة اإلسالمية لت ةوليالد والمؤسسةمي لتنمية التجارة المركز اإلسال تكفل

 .الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميبعض اإلسالمي للتنمية بتمويل مشاركة 



9 

 

 :ححفل االفتتا .1
 لجمهورية التجارة وكيل وزارة وليد الموسوي السيد  من طرف معالي 2019 أبريل 7تم افتتاح المعرض يوم 

الدكتور الحسن احزاين و  ر صالح الشاعري رئيس بعثة منظمة التعاون االسالمي في بغدادوالسفير الدكتو  لعراقا
عامة للمعارض تم مدير عام الشركة الحاوالمهندس هاشم محمد المركز االسالمي لتنمية التجارة  عام مدير

في منظمة التعاون  فراء للدول األعضاءوأصحاب السعادة الس وشخصيات عراقيةالعراقية والخدمات التجارية 
 وماسي.ى رأسهم عميد السلك الدبلعل اء وفود الدول المشاركةورؤس عراقالاإلسالمي المعتمدين ب

قام الوفد الرسمي بعد ذلك و  وقطع الشريط االفتتاح الرسمي للمعرض لىاالنتقال إ بعد الكلمات االفتتاحية، تم
 الدول األعضاء المشاركة في المعرض.بالتجول في مختلف أروقة 

المعرض شهد تغطية إعالمية واسعة من قبل القنوات التلفزية والصحافة حفل افتتاح  اإلشارة إلى أن تجدر
 .عراقال بجمهوريةالمرئية والمكتوبة 

 المعرض: لى هامشع أنشطة .2
ن دول االعضاء في منظمة التعاو ن الالنهوض بواقع التجارة بي" ندوة بعنوانعقد تم  بالتزامن مع هذا المعرض

الدكتور الحسن احزاين مدير المركز االسالمي ة التعاون اإلسالمي ببغداد و ثل منظممم قدم خاللها ي"اإلسالم
ء في عضااألمهورية العراق وباقي الدول ة وآفاق تنمية التجارة بين جنيورقة عمل حول التجارة البيلتنمية التجارة 

 ة بهذه المناسبة.موسيقيو ثقافية  تالافتحااقامة  تكما تم. منظمة التعاون اإلسالمي
 توزيع الجوائز وشهادات المشاركة: .3

بتوزيع جوائز ن المنظمو قام  ،2019أبريل  11الذي أقيم يوم توزيع الجوائز وشهادات المشاركة  خالل حفل
  .الى شهادات المشاركة على جميع المشاركين في المعرض باإلضافة ،فضل أجنحة العرضأ علىتقديرية 
 نظمها مستقبال.نشطة المركز وخدماته وكذلك للمعارض التي سيمركز بالترويج ألالكما قام 

 المعرضتقييم  .4
عرف المعرض ، و قاعات 3 ة علىزعمو  مربعمتر  7000بلغت مساحة العرض التي أقيم عليها المعرض 

عضاء باحثين عمال توافدوا من مختلف الدول األاألل ارجمن  عدد كبيرو  ومؤسسة شركة 60مشاركة ما يناهز 
 ق الشراكات.عن فرص األعمال وخل
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والتي نظمون لتوفير كل الخدمات ظيم والترتيبات التي وضعها المكما أعرب المشاركون عن ارتياحهم لحسن التن
 الدولية في تنظيم المعارض.ب للمعايير جيتست
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 ، اون اإلسالميعتالل واللوجستيك للدول األعضاء في منظمة منتدى حول النقمعرض و 
 2019أبريل  11-9 المملكة المغربية، الدار البيضاء،

 29إلى  26لفترة من ا والثالثين للجنة الكومسيك المنعقدة خالل الرابعةعن الدورة الوزارية  الصادرلقرار إلى ااستنادا 
المغربية لتنظيم معرض  والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت به المملكة لتركيةالجمهورية ا -بإسطنبول 2018نوفمبر 
ة لكممالتجارة الخارجية بالر بسيط مساطالوحيد لتطني لو ا الشباك منظ، 2019ال النقل واللوجستيك سنة في مج

التجهيز والنقل واللوجستيك للمملكة ة إشراف وزار  سينظمان تحت نمية التجارةتل المركز اإلسالميو  (بورتنيتربية )لمغا
في الدول األعضاء  واللوجستيكل ـقنال لو ـحومنتدى معرض ، "(COHESIUM) كة المغربيةوبالتعاون مع الشر  المغربية

ة المملك – البيضاء ض الدارر اـــز معــبمرك 2019 لـــأبري 11إلى  9"، وذلك من الميـــاإلساون ــــة التعـفي منظم
 (.LOGISMED 2019) كللوجستيو الثامنة للمعرض الدولي للنقل  الدورةمن مع ، بالتزاربيةالمغ
عة النقل والخدمات اللوجستية في الفرص والتحديات التي تواجهها صناعلى مناسبة لتسليط الضوء  المعرضهذا  كلش

الخدمات اللوجستية  جوانبجميع مل المعرض شو  .لعالميةرقمية االي ضوء الثورة ف اإلسالميدول منظمة التعاون 
الباحثين عن حلول ملموسة  وفر فرصا للمهنيينصناعة النقل، وهو ما والتكنولوجيات الحديثة والخدمات المتعلقة ب

 لمشاركة.الشراكة مع البلدان ا قاتعالوربط تستجيب لحاجياتهم 
 سعادة بحضور كستي، وزير التجهيز والنقل واللوجالقادر عمارة د عبدسيال المعرض من طرف سعادةح هذا افتتتم ا

ومسؤولي الدول المشاركة ومديري الموانئ. وشهد  ن احزاينالتجارة، الدكتور الحس للمركز اإلسالمي لتنميةالمدير العام 
 متر مربع. 50000 تقدر بـ على مساحة زائربصفة دولة  40وحوالي دولة  14ة اركمش المعرض

 كاللوجستي وتيرة تطوير جديدة لتسريع رافعاتتحت شعار: " تم تنظيمهاالتي  2019 للنسخةكلمته االفتتاحية  يفو 
 بالدول المشاركة والخبراء كما شدد كستيوزير التجهيز والنقل واللوج ،السيد عبد القادر عمارة سعادةرحب ، "والتجارة
ودعم الحقبة الجديدة من التبادالت  كقطاع اللوجستيير في تطو  ةالجديد االبتكارات الستخدامالقصوى  األهمية على

تم قد وأنه  تعاوني نهجتخضع ل، 2015-2010لوطنية االقتصادية القادمة. وذكر أن تطوير االستراتيجية اللوجستية ا
مدير  ،نياحز استعرض سعادة الدكتور الحسن ا، ذلك بعدإحراز تقدم كبير في تطوير العروض والخدمات اللوجستية. 

بين الدول  اللوجستيالنقل و  خدماتتطوير من أجل اإلسالمي  التعاون لجهود التي تبذلها مؤسسات منظمة كز ار عام الم
  في هذا الصدد.وقدم ورقة عمل اإلسالمي  التعاون ظمة ألعضاء في منا
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 ملع اترير ورشتق
 2020دبي  وسبإك فيمي اإلسال اون عالتمشاركة منظمة ر لللتحضي 

 2021أبريل  01 -2020وبر أكت 20
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  رللتحضيمل ورشة عتقرير 
 2020دبي  إكسبو فيمي اإلسال اون عالتمشاركة منظمة ل

 2018توبر أك 17-15البيضاء، لدار ا
 

 السياق

رقـم  ابطـخاإلسـالمي ) التعـاون مانـة العامـة لمنظمـة نميـة التجـارة مـن قبـل األاإلسـالمي لت تم تعيين المدير العـام للمركـز
OIC / ECO-04 / B-03/003446  منظمة يق مشاركة سنتل كجهة اتصال( 2018 أكتوبر 18و يوليو 18بتاريخ

 .2021أبريل  10إلى  2020أكتوبر  20في دبي من  إقامتهر المقر  2020 دبي كسبوفي إسالمي اإل ون التعا

 كة فـي حفـلبـي للمشـار د لبخـيط إلـىرق االسـيد طـا ر العـام للمركـز اإلسـالمي لتنميـة التجـارةهذا السـياق، رافـق المـدي وفي
ع م اجتمـاتـم تنظـيوقـد  .2018بتمبر سـ 12 فـي 2020دبـي إكسـبو فـي  يمسـالاإل التعـاون ظمـة مشـاركة منتوقيع عقد ل

شــعار اإلســالمي تقــديم  التعــاون وطلــب مــن منظمــة  عالمشــرو  المعــرض بشــرح فريــققــام تنســيقي قبــل حفــل التوقيــع حيــث 
 اإلسالمي. عاون التمنظمة لقسم  لعاما شرفمالين اب تعيوقت ممكن مع خطقرب في أعرض ملل مشاركة المنظمة

التابعــة  والهيئــات المؤسســاتإلــى  ســالة دعــوةيــة التجــارة ر إلســالمي لتنمام للمركــز ار العــالمــدي ، بعــثذا الســياق هــ وفــي
ظمـة منل يتنسـيق عاجتمـادبـي و و سـبإكمـع مكتـب  والتواصـلية العمـل التفاعليـة لحضـور ورشـةاإلسـالمي  اون التعـلمنظمـة 

 لتعـــاون اركة منظمـــة ة مشـــامـــن أجـــل دراســ 2018 رتـــوبأك 17إلــى  15فتـــرة مـــن فـــي الهما تـــم عقــد ،مياإلســـال ن عــاو الت
 .2020 دبي سبوإك مي فياإلسال

 : التاليةاإلسالمي  اون لتعامنظمة  مؤسساتورشة العمل  في أشغال تشارك
 ( المركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT)؛ 
 و(؛فة )إيسيسكلثقاعلوم وابية والتر سالمية للمة اإلالمنظ 
 ؛ال القدس الشريفبيت م 
 اط( ؛)مكتب الرب تنميةي للاإلسالمالبنك  وعةمجم 
 ليةة الدو المؤسس ( اإلسالمية لتمويل التجارةITFC)؛ 
 تكنالجامعة اإلسالمية لل( ولوجياIUT)؛ 
 لبحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالممركز ا( يةIRCICA؛) 
  ؛رة(ركز أنق)م يةالمدريب للدول اإلساعية والتية واالجتمتصادة واالقإلحصائيا كز البحوثمر 
  ار والتعاإلسالمي للحو ب للمؤتمر االشبامنتدى( ونICYF-DC.) 

 ية للمشروع.ركين والمعالم الرئيسمشامرفق بهذا التقرير جدول األعمال وقائمة ال
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I. مياون اإلسالاجتماع تنسيقي لمنظمة التع 

اركة لمش رللتحضيصه تخصي ة وتمجار تلا اإلسالمي لتنميةبمقر المركز  2018ر توبأك 15في تنسيقي  اعاجتم عقد تم
 .2020 دبي إكسبوفي المي اإلس التعاون منظمة 
بة، جلسة األسئلة واألجو بعد و  2020سبو دبي إك لمعرضنمية التجارة لتللمركز اإلسالمي المدير العام  تقديمبعد 

 :ليكون بما يالمشار أوصى 
  ؛شروعنفيذ هذا المعداد وتمل إلفريق عإنشاء 
 اإلسالمي  التعاون ات منظمة من مؤسس في كل مؤسسة قاط االتصالنب رةالتجامية ي لتنسالماإل زكمر ال موافاة

عن  مسؤواليكون اإلسالمي  التعاون لمنظمة  عفريق عمل تابتصال هذه الخالل أسبوع واحد. ستشكل نقاط ا
 ؛2020إكسبو  اإلسالمي في التعاون ة اركة منظمير لمشالتحض

 ؛راعيةبل الجهات البها أو من قصة خائل مالية بوسا ركتهامشا لويعلى كل مؤسسة تم ينبغي 
 ؛2020 دبي مي في إكسبوالراسة إمكانية توفير تمويل خاص لمشاركة منظمة التعاون اإلسد 
  يرئيسشعار الال توافق معها بما يطتاتها وأنشمنشور  تقديممي اإلسال التعاون على مؤسسات منظمة ينبغي 

 ؛"ةقل واالستدامالفرص، والتنالمستقبل:  صنعو  عقول،التواصل "للمعرض  ةيرعوالموضوعات الف للمعرض
 ها في دبي على هامش إكسبو نشطتلتنظيم بعض أتخطيط للمؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لدعوة ا

 اإلسالمي. التعاون نظمة لمسين الخم تفال بالذكرى السنويةسيما االح، ال2020دبي 



15 

 

  رشة عمل للتحضيرو تقرير 
 2020 بيد إكسبوفي  ميسالن اإلمة التعاواركة منظشمل

 2018بر أكتو  17-16الدار البيضاء، 
 

سسات مختلف مؤ  األفكار بينو تبادل المعلومات  بهدفو دبي كسبو إ المي فياإلس التعاون في إطار مشاركة منظمة 
 التعاون مة سسات منظؤ مة ل تفاعلية لفائد" ورشة عم 2020 دبي إكسبوب مكت"نظم  اإلسالمي، التعاون منظمة 

 لكة المغربية.المم -الدار البيضاء ب 2018بر كتو أ 17و 16 يومي ميسالاإل

 ن قبل:تم تمثيل مكتب إكسبو دبي، م

 ولية،المشاركات الد -، مدير أولعمر منال محمد لسيدةا 

 لية،ات الدو شاركلما -صصوي ق، راأيوميكو روتيمي ويليامس يدالس 

 لية،المشاركات الدو  -مةمصم ،كاترينا جواكين السيدة 

وأهدافه،  2020إكسبو دبي مي حول تقديم عرض تقديبالسيدة منال ورشة العمل  ة استهلتاحيفتتالكلمات االعد ب
نه أ ". وأضافتالمستقبل وصنعالعقول، تواصل "شعار  ظيمه تحتسيتم تن الذي أن هذا المعرضين المشارك طلعتوأ

تعزز العالم. و على مستوى ن او تعلاالبتكار واع و دا اإلب لتحفيزمنصة  2020 يبد وإكسب، سيوفر ارشعلالل هذا امن خ
 ستدامة.ي: الفرص، والتنقل، واال، وهحاإلحاأكثر القضايا  مع ملطة وأساسية في التعاعناصر مترابثالثة هذا كله 

الحالية  احتياجاتهم ةيبلمساعدتهم على تل اتوالمجتمع ألفرادلديدة فاق جفتح آلضمان  في صميم التنمية :فرصلا
 .ةم المستقبلياتهلعوتط

 لوتوفير مدخل سهاألفكار  وجمعصل بين األفراد التوا عن طريق تحقيقإلى الفرص الموصل هو الجسر  :التنقل
 ر.واالبتكا ول إلى األسواق والمعرفةلوصل

د :االستدامة تها مايحو البيئة الحفاظ على مع  ،لأق استخدام موارد لخاليتها من موتنرص الفسع في تو الكيفية إلى  ت رش 
 .المقبلةل ياجأللصالح ا

 :إكسبو دبي شعار
 الخاصاإلسالمي  التعاون مة منظ شعاراركون على أن مشروع شات مثمرة، اتفق المشبعد جلسة عصف ذهني ومناق

 ن الثقافات.يب راسم القيم والحو : تقابندين ىإل شعارفرع هذا التيللحياة".  كنمطسيكون "اإلسالم  بيد بإكسبو
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مواد الخاصة بها )الصور الرسال اإلسالمي المعنية إ التعاون ات منظمة ؤسسع ميرجى من جميد، صدوفي هذا ال
ح لسماأجل اى السيد أيوميكو ويليامز، من مباشرة إل 2018...( بحلول نهاية نوفمبر ، إلخ صوتطع الفيديو والومقا
 .2019 نايري رشهكة المنظمة بحلول بمشار  ةقلعة المرئية المتبتطوير القص نيفق الللفري

 بي:مكتب إكسبو د ،ةالدولي ات، المشاركقصصراوي الالسيد أيوميكو ويليامز، ل بتصالال
 لة اإلمارات العربية المتحدةدو  -دبي  ،2020 .ب.ص

 2020 555 4 (0) 971+: هاتفلا
 2121 555 4 (0) 971+: الفاكس

 1339 821 4 (0) 971+: مباشرالالخط 
 Ayomiku.Williams@expo2020.ae: لبريد اإللكترونيا

 expo2020dubai.com: اإللكترونيموقع ال
 أنشطة على هامش المعرض:

 ريعاشبم المتعلقة امقترحاتهبة التجارة مي لتنميالمركز اإلسالأن توافي إلسالمي ا التعاون مة مؤسسات منظ رجى مني
لتنمية التجارة  مياإلسالمركز م الو ق. وسي2020 دبي إكسبو مشها لىيتم تنظيمها عبادرات التي سة والمطنشاأل

رساله المقررةورة في مصفوفة لألنشطة األنشطة المذك بتجميع  .2020إكسبو إلى مكتب  اوا 

 المي:اإلس ن عاوالتمفهوم ومحتويات جناح منظمة 
ة من يللقصة البصر  ياألولع مشرو الل بالتوص، بعد التنسيق المقبلةعات اتمخالل اج اسيتم التعامل مع هذه القضاي

 (.2019ناير )ي دبيمعرض إكسبو 
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 تقرير حول 
 بيد إكسبومي في سالن اإلمة التعاومشاركة منظلتحضير للمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي جتماع ا

2020 ، 
 9201يناير  14، العربية السعوديةملكة ، المجدة

I. لسياقا 
أبريل  10إلى  2020أكتوبر  20المزمع عقده من  دبيكسبو إ ي فيالماإلس التعاون ركة منظمة شافي إطار م

نقطة اتصال منظمة التعاون اإلسالمي المكلف بتنسيق مشاركة بصفته المركز اإلسالمي لتنمية التجارة نظم  ،2021
مكتب دبي وفد من تنسيقي مع  اجتماعبجدة بمقر منظمة التعاون اإلسالمي مي سالاإل تعاون لاة ممنظالمؤسسات 

 .2019يناير  14يوم  2020و إكسب

II.  األهداف 
في إكسبو دبي  اإلسالمي التعاون المتعلقة بمشاركة منظمة افة الجوانب بشأن ك األفكارتبادل ى تماع إلاالجهذا  هدفي

كل مؤسسة من مؤسسات  ومساهمة، اإلسالمي ون التعامنظمة ناح تصميم جو  ،جستيةدمات اللو بما في ذلك الخ 2020
مكانيات التعاون بين مركز دبي لتناإلسالمي  التعاون ة منظم  .لمنظمةل ابعةالت مؤسساتالاالقتصاد اإلسالمي و  ميةوا 

III. اركون المش 
 :شارك في هذا االجتماع

  دة:تحرات العربية الماإلماولة من د

 ؛2020ي و دبإكسب بمكت 

 االقتصاد اإلسالميمية مركز دبي لتن (DIEDC). 

 منظمة التعاون اإلسالمي:من 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة؛ 

  ي؛لمنظمة التعاون اإلسالمقسم الشؤون االقتصادية 

  ؛لمنظمة التعاون اإلسالمي السياسيةقسم الشؤون 

 قسم منظمة التعاون اإلسالمي المعني بفلسطين؛ 

  باإلعالم؛ اإلسالمي المعنيمنظمة التعاون قسم 
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  ؛اإلسالمي التعاون إدارة الشؤون الثقافية واالجتماعية واألسرية في منظمة 

 واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية؛صادية واالقت مركز األبحاث اإلحصائية 

 ؛والثقافة اإلسالمية ون ركز البحوث للتاريخ والفنم 

 ية والثقافة والعلوم )إيسسكو(؛ربلتمية لالمؤسسة اإلسال 

 ؛مال القدس وكالة بيت 

 للتنمية في اإلسالمي )نقطة اتصال البنك  التابعة للبنك اإلسالمي للتنميةدارة الشراكات العالمية وتعبئة الموارد إ
 (؛2020إكسبو دبي 

 يل التجارة؛سة الدولية اإلسالمية لتمو ؤسالم 

 تمان الصادرات؛ئوا لتأمين االستثمار المؤسسة اإلسالمية 

 لخاص؛المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع ا 

  ؛المي للتنميةبع للبنك اإلساواستراتيجية الدولة التقسم التعاون 

  ة والصناعة والزراعة؛الغرفة اإلسالمية للتجار 

 ة للتكنولوجيا؛الجامعة اإلسالمي 

 ميةسالللبلدان اإليير يس والمعامعهد توحيد المقاي. 

 هذا التقرير.مالحق ركين ضمن ل والبرنامج وقائمة المشاعمايوجد جدول األ

IV. ماعأشغال االجت 
السيدة منال  سعادة تهاألقيب ترحوكلمة  سعاد مدير عام المركز اإلسالمي لتنمية التجارةبكلمة االجتماع انطلقت أشغال 

على أهمية  امشاركين وشددع البجمي ارحب نذاالل 2020معرض إكسبو دبي لالدولية  اتالمشاركيس نائب رئ ةممثل عمل
من خالل جناح مشترك وفعاليات جانبية خالل  2020اإلسالمي في معرض إكسبو دبي  التعاون مشاركة منظمة 

 المعرض.

 التعاون ة نجازات منظمإ ضعر كفرصة لمة بعد ذلك العديد من المشاركين وشددوا على أهمية إكسبو دبي تناول الكل
ميع أنحاء ي تحسين صورة اإلسالم في جف تهاهماسم يةوكيفسالمية إلالح األمة لصا وخدماتها وأنشطتها اإلسالمي

 العالم.
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بهذه المؤسسة ورحب بالتعاون مع مؤسسات منظمة  مي ورقة عمل تعرفمركز دبي لتنمية االقتصاد اإلسالقدم ممثل 
 التعاون اإلسالمي خالل هذا المعرض.

V. التوصيات 
 ا يلي:على مكون د مناقشات مثمرة، اتفق المشار بع

  المتفرعة األجهزة، اللجان الدائمة) تخصصهااإلسالمي حسب  التعاون إدراج شعارات مؤسسات منظمة ،
 ؛(المتخصصةالمنتمية و  األجهزة

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارةإلى الكتابية رسال مالحظاتها إلاإلسالمي  التعاون مؤسسات منظمة  دعوة 
 ؛أسبوع واحد في غضون اإلسالمي  ن تعاو الجناح منظمة تفاصيل  بخصوص

  إكسبو دبي اإلسالمي في  التعاون تصميم منصة إلكترونية )موقع إلكتروني( مخصصة لمشاركة منظمة
 ؛2020

 من قبل كل مؤسسة تابعة  مألهايتم التجارة ل من طرف المركز اإلسالمي لتنميةب مشاركةالرة إرسال استما
الجانبية التي سيتم  والفعالياتت والمواد التي سيتم عرضها روضاالمعتشمل اإلسالمي  التعاون لمنظمة 

 ؛2019فبراير  15المركز قبل  إلىة إرسالها وا عاد االستمارةتنظيمها. يجب ملء 

  ؛2019فبراير  15قبل  المركز اإلسالمي لتنمية التجارةالجانبية إلى  للفعالياتالقائمة األولية إرسال 

 ( إلى مؤسسات والوجبات الغذائية اإلقامة، ، الترجمةالتموينفعاليات الجانبية )ت الإرسال التكلفة المقدرة لخدما
 ؛هيئة المعرض توفرهسوف  االعتبار أن مكان المعرض بعين، مع األخذ اإلسالمي التعاون منظمة 

  ؛.(..لغذائيةاالوجبات ، ، الخبراءالترجمة، ة )اإلقامةالجانبية من قبل كل مؤسس الفعالياتتأمين تمويل 

  شؤون ، المرأة، األسرةالتاريخ والتراث اإلسالمي، ، الهجرةي، االقتصاد اإلسالمصناعة الحاللالإدراج قضايا ،
، االبتكار حولقمة الشباب  ،، تمكين المرأة، قصص نجاح المرأةطفال والشباب )المرأة المسلمة في التنميةاأل

التجارة واالستثمار وائتمان الصادرات  ،بتكار والبحثاال ،علوم والتكنولوجيا، ال، ....(عاصمة الشباب اإلسالمي
 ؛القطاع الخاصتنمية  ،اإلسالمي التعاون في منظمة 

  إلى إكسبو دبي  خالل ةول األنشطة المقرر رسال مذكرة المفاهيم حإلدعوة مركز دبي لتنمية االقتصاد اإلسالمي
 .ة التجارةتنميالمركز اإلسالمي لمن خالل تعاون اإلسالمي المؤسسات منظمة 

 يوم  يةالمغربالمملكة ، اإلسالمي ومكتب إكسبو دبي في مراكش التعاون قد اجتماع تنسيقي لمؤسسات منظمة ع
ينبغي على اإلسالمي.  التعاون ح منظمة من أجل وضع اللمسات األخيرة على مفهوم جنا 2019أبريل  2

 ؛يجتماع التنسيقهذا االل تزاماتها خالوال حول مساهماتها عروضاأن تعد اإلسالمي  التعاون مؤسسات منظمة 
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  2019والثالثين للكومسيك في نوفمبر  ةالخامس ةالوزاريالدورة تنظيم اجتماع تنسيقي آخر على هامش 
 ؛مقر اإلرسيكاة بتركيالجمهورية ال، إسطنبولب

VI. الئحة شكر 
ون العام لمنظمة التعا، األمين مينلعثيوجه المشاركون بالشكر إلى معالي الدكتور يوسف بن أحمد اتفي ختام االجتماع 

 2020في إكسبو دبي  الميمنظمة التعاون اإلسمشاركة لعلى العناية التي يوليها و  ى دعمه المتواصلاإلسالمي عل
 .والتسهيالت التي يقدمها لنجاح هذا االجتماع

سعادة و ة التجارة سالمي لتنميز اإلحسن احزاين المدير العام للمركعادة الدكتور السالمشاركون بالشكر إلى  كما توجه
وف الجيدة لتوفير الظر  هموكافة موظفيوالسيدة منال عمر  2020مكتب إكسبو دبي نائب رئيس  ،السيدة هند العويس

  هرة.ظاجل نجاح هذه التمن أ
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 تقرير حول
 ، 2020 بيد إكسبومي في سالن اإلمة التعاومشاركة منظلتحضير لاالجتماع الثالث ل

 9201 لأبري 2، لمغربيةش، المملكة امراك
VII. لسياقا 

أبريل  10إلى  2020أكتوبر  20المزمع عقده من  دبيكسبو إ ي فيالماإلس التعاون ركة منظمة شافي إطار م
نقطة اتصال منظمة التعاون اإلسالمي المكلف بتنسيق مشاركة بصفته المركز اإلسالمي لتنمية التجارة نظم  ،2021

 بيد إكسبومي في سالن اإلالتعاو ة ماركة منظمشير للتحضالث لاالجتماع الث"ي مسالاإل اون التعة ممنظالمؤسسات 
 .2019 أبريل 2يوم ، مراكش، المملكة المغربيةب، "2020

VIII. األهداف 
في إكسبو دبي  اإلسالمي التعاون المتعلقة بمشاركة منظمة افة الجوانب بشأن ك األفكارتبادل ى هذا االجتماع إل هدفي

التي سيتم صاحبة والفعاليات الم، اإلسالمي ون التعامنظمة ناح تصميم جو  ،دمات اللوجستيةفي ذلك الخ بما 2020
 التعاون ة من قبل كل مؤسسة من مؤسسات منظم هارضتنظيمها على هامش هذا المعرض والعناصر التي سيتم ع

 .2020كسبو دبي اإلسالمي والمساعدة الفنية التي سيقدمها مكتب إ

IX. كون ار المش 
  :االجتماع شارك في هذا

 2020و دبي ب إكسبمكت 

  منظمة التعاون اإلسالمي:من 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة؛ 

 واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية؛ مركز األبحاث اإلحصائية 

 علوم )إيسسكو(؛ربية والثقافة والمية للتالمؤسسة اإلسال 

 ؛مال القدس وكالة بيت 

 يل التجارة؛سة الدولية اإلسالمية لتمو ؤسلما 

 لخاص؛المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع ا 

  ؛المي للتنميةبع للبنك اإلساواستراتيجية الدولة التقسم التعاون 
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 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة؛ 

 ة للتكنولوجيا؛الجامعة اإلسالمي 

 مية؛سالإلللبلدان ايير يس والمعاهد توحيد المقايمع 

  ؛اإلسالميالتعاون منتدى شباب  

 بالرباط نميةللبنك اإلسالمي للت المكتب اإلقليمي. 

X. ماعأشغال االجت 
ممثل نائب كلمة ثم ة ار مي لتنمية التجز اإلسالركلملمدير العام لا سعادة ألقاهايب االجتماع بكلمة ترحانطلقت أشغال 

رحب بجميع المشاركين وشدد على أهمية مشاركة منظمة  الذي 2020معرض إكسبو دبي لالدولية  اتالمشاركرئيس 
وخدماتها  اإلسالمي التعاون ة نجازات منظمإ ضعر كفرصة ل 2020اإلسالمي في معرض إكسبو دبي  التعاون 
 ميع أنحاء العالم.ي تحسين صورة اإلسالم في جف تهاهماسم يةوكيفسالمية إلاا لصالح األمة وأنشطته

المساعدة الفنية وأيًضا  ومحتواهاإلسالمي تعاون منظمة الجناح وع تصميم مشر  2020بي قدم ممثل مكتب إكسبو د
 ن خالل المعرض.للمشاركيقدم التي ست

الجانبية اليات الفع كما قدموااإلسالمي  ن او التعجناح منظمة م ومحتوى نظرهم حول تصمي ل المشاركون وجهاتتباد
 خالل هذا المعرض.ستقام  التي

XI. التوصيات 
 ا يلي:شات مثمرة، اتفق المشاركون على ممناقد بع

 ؛ يةنك اإلسالمي للتنممجموعة البعلى النحو التالي: االقتصاد اإلسالمي:  ةالرئيسيالمحاور منسق يين عت
؛ ؛ العلوم: اإليسيسكوإرسيكانون: افة والف؛ الثقت للبلدان اإلسالميةفالمقاييس والمواصوحيد اد تمعهحالل: ال

 ؛اإلسالمي ن التعاو منتدى شباب و  اإلسالمي التعاون ة منظم: والشباب المرأة

  نقطة من قبل اح قتر تقديم هذا اال ، يتمسبو دبيإك فترةمن ستة الشهر األكل شهر من ل موضوع واحدتخصيص
 ؛ضيعالموا تصالا

 20من  ةالزمني التي تغطي الفترة ،الجانبية الفعالياتو توى ع لتنسيق المحيضامو ال نقطة اتصالكل  دعوة 
مشاركين والخدمات الوعدد ، المركز اإلسالمي لتنمية التجارةإلى ، 2021ريل أب 10إلى  2020كتوبر أ

 ؛2019أبريل  25 خالل أجل أقصاهإلخ ...( ، ، الترجمة)التموينالالزمة 
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  عرض يجب أن ت   هاضعر  المرغوب جية والمنشوراتالتروي لموادااإلسالمي بأن  التعاون إبالغ مؤسسات منظمة
س في لياإلسالمي و  عاون التصصة لمنظمة تمرات المخفي غرف المؤ  ة بهاالخاص فعالياتالع فقط خالل وز ت  و 

 ؛منظمةالجناح 

 التعاون  منظمة جناحتفاصيل بخصوص النهائية  مالحظاتهارسال إلاإلسالمي  التعاون ؤسسات منظمة دعوة م
 ؛2019يل أبر  25 تاريخ قبل المركز اإلسالمي لتنمية التجارة إلى اإلسالمي

 الجانبية  فعالياتهائمة قابتحميل وتحديث  إلسالميا تعاون الت منظمة التابعة لمؤسسا النقاط االتصالبة مط
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة هصمماإللكتروني الذي  2020و موقع إكسبالبوابة المخصصة على ى عل

 ؛(PPTو Wordو PDF)على شكل 

  ؛...(لغذائيةاالوجبات  ،، الخبراءالترجمة، ة )اإلقامةمن قبل كل مؤسسبية الجان الفعالياتتأمين تمويل 

 المواد الترويجية لجناح منظمة التعاون في  "الفنون "و "الثقافة" بـ "العربي"و "الميساإل" ةيتسمعويض ت
 ؛اإلسالمي

  ؛2020إكسبو طرح أسئلة فنية حول ي لالموقع اإللكترونبوابة استخدام 

 الرعاية والحجز نظاملومات حول بمع لتجارةمي لتنمية ااإلسالوافاة المركز لم 2020 دبيإكسبو مكتب  دعوة 
 ؛اجتماعات المشاركات الدوليةير لمعرض ومشاركة تقار ي هذا اف

 الثين للكومسيك في نوفمبر خرى خاصة على هامش االجتماع الوزاري الخامس والثتنظيم اجتماعات تنسيق أ
 الخامسلسنوي التنسيق ا اجتماع ا خاللوأيضمقر اإلرسيكا ب ةتركية الالجمهوري، في إسطنبول 2019

 (.2019ديسمبر  5-3) (ACMOIاون اإلسالمي )تعمؤسسات منظمة الل

XII. الئحة شكر 
رفع برقية شكر وامتنان إلى ة المغربية المكلفة بالتجارة الخارجية للمملك الوزارةفي ختام االجتماع طلب المشاركون من 

ومة حكدير واالمتنان لن عن فائق التقب المشاركو هللا كما أعر  حفظهة الملك محمد السادس جاللديوان صاحب ال
ل وعلى كافة التدابير التي تم اتخاذها لتسهيل تنظيم هذا لمغربي على حفاوة االستقباصاحب الجاللة والشعب ا

 ي نجاحه.االجتماع والمساهمة ف

ون اإلسالمي نظمة التعا، األمين العام لموسف بن أحمد العثيمينور يكما توجه المشاركون بالشكر إلى معالي الدكت
والتسهيالت  2020في إكسبو دبي  الميمنظمة التعاون اإلسمشاركة لعلى العناية التي يوليها و  ى دعمه المتواصلعل

 .التي يقدمها لنجاح هذا االجتماع



24 

 

لى إلسالمي للتنمية عرئيس مجموعة البنك ا جار،المشاركون بالشكر إلى معالي الدكتور بندر بن محمد ح كما توجه
 األعضاء. الدوللفائدة  2020سبو دبي نك اإلسالمي للتنمية في إكلبمشاركة مجموعة الكامل والحيوي دعمه ال

حسن احزاين المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية مشاركون بالجهود الملموسة التي يبذلها سعادة الدكتور الكما أشاد ال
  هرة.ظاجل نجاح هذه التوف الجيدة من أتوفير الظر ل هموكافة موظفي 2020ومكتب إكسبو دبي  جارةالت
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 ـارض المقبـلـــةــالمعـ
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 ستثمارنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالللم التاسعةلدورة اجارية لتنظيم حضيرات الالت
Muslim World Biz  

 9201 سبتمبر 6-4يا، ماليز  -ور كوااللمب
، 2013نذ سنة ي لتنمية التجارة مالمركز اإلسالمل الدولي الماليزي و عمااألز ظم "مركني، رنامجهما للتعاون طار بفي إ
مي عاون اإلسالواالستثمار والمنتدى االقتصادي والتجاري لمنظمة الت مي اإلسالمي لألعماللعالدى والمعرض االمنت

 ي.اإلسالم ن او اء في منظمة التعاألعضدالت التجارية بين الدول للمبا رويجوآسيا بهدف الت

ي ومن جهة سالمي العالم اإلبشأن فرص األعمال فاعلين االقتصاديين إلى توعية الف هذه التظاهرة من جهةدف هت
ون التعا نظمةاألعمال ومؤسسات مدمة لمجتمع إطالع المشاركين على مختلف الخدمات والمنتوجات المق أخرى، إلى

 ية والدولية.قليماإلسالمي والمنظمات اإل

اص ي القطاع الخلعمومية والمدراء ورجال األعمال وممثلنويا السلطات امها سالتي يتم تنظي اهرةتظاله في هذ كار ويش
ليم التعتتناول ببحث التطورات المتعلقة بالقطاعات االقتصادية الرئيسية مثل الحالل وخدمات ن الدول اإلسالمية و م
 عالي والسياحة.ال

 لية:تاال ظاهرة األنشطةه التوتتضمن هذ

 مار؛لألعمال واالستثمي إلسالا رضالمع 

 القتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي وآسياالمنتدى ا OIC/ASIA؛ 

 لقرار ورجال األعمال من العالم اإلسالمي؛دة مستديرة لصانعي امائ 

 الرئيسية.صادية عات االقتلقطاالمنتديات والمعارض المعنية با 

ص لتكريم "، وهو حفل يخصئزة العالم اإلسالمي"جا يمنظتاهرة سيتم لتظذه الى هامش هاإلشارة أنه ع وتجدر
 .اإلسالميةمة الشخصيات التي ساهمت في تنمية وازدهار األ

ظيم هذه التظاهرة، فقد في تنارة ، شريك المركز اإلسالمي لتنمية التجل الدولي الماليزي عمااألز مركند طلب ونزوال ع
 .2019سبتمبر  6-4تاريخ ر تأجيل هذه الدورة إلى تقر 
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 ل األعضاءللدو السفن بناءو  البحري واالقتصاد صيد الجارية لتنظيم معرض حضيرات الالت
 التعاون اإلسالمي مةي منظف

 يش الشعبيةدبنغالجمهورية  - داكا، 9201/2020 سبتمبر
 

مجاالت ذات مي لتنمية التجارة في الاإلسال( والمركز IUTلوجيا )نو كلجامعة اإلسالمية للتين اعاون بالتفي إطار 
 أو 2019 سبتمبرخالل شهر  ،بناء السفناد البحري و القتصاو الصيد  ن تنظيم معرضالجانبا يعتزممشترك، هتمام الاال

 الديش الشعبية.غجمهورية بن، كاادب 2020سنة 
الجامعة  ، نائب مستشاراهجعمر سعادة الدكتور  رئاسةب اامعة اإلسالمية للتكنولوجيلجامن وفد قام ، ا الصددفي هذو 

تخصيص  تموقد  .2018أبريل  30سيقي في اع تنعقد اجتمل مية التجارةالمركز اإلسالمي لتن إلى مقرة بزيار  ،ابةبالني
ة ركتات من خالل تنظيم أنشطة مشقالعالتحسين الكفيلة ب لسبال افشتبشكل أساسي لدراسة إمكانية اكهذا االجتماع 

فن للدول بناء السو صاد البحري يد واالقتصاللمعرض  ، بما في ذلك التنظيم المشتركةلمقبلاعلى مدار السنوات 
 .2019 ةسنسالمي في اإل التعاون نظمة األعضاء في م

اإلسالمي عامة وفي  ن او التعاألعضاء في منظمة لدول ا لمنتجات البحرية فيلالترويج  لىتهدف هذه التظاهرة إ
را مرو التصميم البحري  لمجا ا منهنيين، بدءً لجميع الم ملتقى ا يشكل المعرضكم. ةخاصبنغالديش الشعبية ة يجمهور 

ض عر وسوف يكون المالبحرية.  لمنتجاتلل النهائي يلى التحو إ وصوالو والتسويق  ت اللوجستيةلخدماوا بالصيد والسالمة
السفن البحري وأنشطة الموانئ وبناء  النقلية األحياء المائية و ربتو  الصيدلشراكات في مجاالت واادل رًا للترويج والتبإطا

دامة لمختلف ستمية مات لضمان تنأحدث التقنيعلى  واالطالعة واالستثمار يالتجار  من المبادالتالرفع جل من أ
 التي يغطيها المعرض. القطاعات

 ما يلي:معرض السوف يشمل 
 ؛عرضمساحة الم 
 نتدى علمي؛م 
  ثنائية ال للقاءاتومساحةB2B بناء السفن.و ميناء الاقع مو لى وزيارات إ  
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 عرضملالجارية لتنظيم ا التحضيرات
 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالسابع للمنتجات الحالل 

 الجمهورية التركية-إسطنبول ،2019ديسمبر فاتح  –نوفمبر  28
 

 29إلى  26لجنة الكومسيك المنعقدة خالل الفترة من والثالثين ل الرابعةرية عن الدورة الوزا صادرللقرار ال استنادا
ات ومعهد المواصف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة سوف ينظمالجمهورية التركية،  -طنبولإسب 2018ر بنوفم

 Discoverالتركية "تعاون مع الشركة بالو تحت إشراف رئاسة الجمهورية التركية ( SMIICيس للدول اإلسالمية )لمقاياو 
Events"" ، نوفمبر  29للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من  اللالح تجاتنللم السابعالمعرض

 . 2019قمة الحالل العالمية بالتزامن مع  ةيلتركإسطنبول، الجمهورية اب 2019ديسمبر  2إلى 

ييس واللوجستيك لتصنيع والمعايير والمقالصناعة الحالل )اول اسوف يتمحور حيمثل هذا المعرض الذي 
االستثمار التجارة و في مجال الصناعة الحالل للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم وتطوير فرصة للفاعلين ، (اللالح ةوالسياح

 . اماله في هذا القطاع
 تم تحديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:

  :أورو 300المتر المربع المجهز، 

 أورو 270غير المجهز: المربع  المتر. 

 www.halalexpo.com.trالرابط التالي:  مزيد من التفاصيل حول هذا المعرض يرجى زيارةل

 :الجهات المنظمةاالتصال بـ الدول األعضاءللحجز واالستعالم، يمكن للهيئات المعنية في 
 Mrs.Nicole KESKEKكسكك كول ني السيدة

 والمشاريع الدوليةمديرة المبيعات 
Discover Events 

 00905548349853: يلاالموب
 00902124858210: الهاتف
 00902124855579: الفاكس

 :البريد اإللكتروني
rom.ts.c@discovereventnicole.keskek 

  www.halalexpo.com.tr:يترونالموقع اإللك
 

http://www.halalexpo.com.tr/
mailto:nicole.keskek@discoverevents.com.tr
http://www.halalexpo.com.tr/
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عضاء لصناعة التقليدية والديكور للدول األياحة واالدورة االستثنائية لمعرض السالتحضيرات الجارية لتنظيم  
  في منظمة التعاون اإلسالمي،

 ويتلة الك، دو كويت العاصمة، ال2019ديسمبر  18-23
 

تجاري لمنظمة ين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي واللوزارية الرابعة والثالثالصادر عن اللجنة ا استنادا إلى القرار
التركية والتوصيات الجمهورية  -بإسطنبول  2018نوفمبر  29إلى  26نعقدة من لمسيك( االتعاون اإلسالمي )الكوم

 2018تجارة المنعقدة في مارس اإلسالمي لتنمية ال ثين لمجلس إدارة المركزالوالث امسةالصادرة عن الدورة العادية الخ
بالتعاون مع شركة  تنظيمتجارة ت والمركز اإلسالمي لتنمية الالكوي ناعة لدولةوزارة التجارة والص عتزمتبمراكش ، 

ة للدول األعضاء في منظم رو كالدي"دورة استثنائية لمعرض السياحة والصناعة التقليدية و  معرض الكويت الدولي،
 International Fairs Ground ofبأرض المعارض " 2019 مبرديس 23إلى  18، وذلك من التعاون اإلسالمي"

Kuwait City". 
ن اإلسالمي في قطاع السياحة والصناعة إلى تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاو  يهدف هذا المعرض

ر في هذا القطاع. كما يشكل ألعضاء، وتشجيع االستثماقع السياحية للدول امعالم التاريخية والموالل رويجالتقليدية، والت
ء الباحثين عن فرص األعمال وعالقات التقليدية من الدول األعضا لصناعةاو  ةالسياح ين في قطاعمنبرا للفاعل
 الشراكة. 

 حديد أسعار تأجير مساحات العرض كما يلي:م تت وقد

 ريكي،دوالر أم 140 :)داخلي( زهلمربع المجتر االم 

  دوالر أمريكي. 120غير المجهز )داخلي(: المتر المربع 

 دوالر أمريكي. 70رجي(: المتر المربع المجهز )خا 

 مريكي.دوالر أ 50هز )خارجي(: المتر المربع غير المج 

 .kw.com-www.itfالمعرض، تجدونها على الرابط التالي: جميع المعلومات حول هذا 

 :ظمةالمن بالجهاتاالتصال  في الدول األعضاءنية معال صالحيمكن للمستعالم، للحجز واال
 السيدة باسمة يوسف الدهيم

 دارة التسويق والمبيعاتيذي إلتنفالمدير ال
 وليشركة معرض الكويت الد

Tel : +965 2538 7100 / +965 977 291 11/  999 90 998 / 997 888 52 / 500 224 23 

Fax: +965 2539 3872/ 2539 8123 

E-mail: internationalkuwaittradefair@gmail.com ; b.al-dehaiem@kif.net 
Site Web:  www.itf-kw.com 

http://www.itf-kw.com/
mailto:internationalkuwaittradefair@gmail.com
mailto:b.al-dehaiem@kif.net
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 الاألعم جالات ر لمنتديات وبعثا
 

 المملكة المغربيةالرباط، ، 2017سبتمبر  15-14، الغابوني لمغربيا منتدى األعمال .1
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ، نظمضاء في منظمة التعاون اإلسالميالدول األع عاون معنامجه للتر في إطار ب

ني بمقر الغابو ي األعمال المغرب دىة، منتربيالمغلغابون المعتمدة بالرباط والسلطات اة جمهوري فارةعاون مع سبالت
 .2017مبر سبت 15-14ي لسفارة بالرباط يوما

نظيمه بالتعاون مع وزارة الشؤون وتم تلكة الغربية وجمهورية الغابون ت بين الممالمباداللى تنشيط إهدف هذا المنتدى 
لخاصة تثمارات اة االسمين في الخارج وتنييلغابونبا كلفةرانكوفونية واالندماج اإلقليمي المفالغابون و رية جية لجمهو الخار 

لكة للمم شؤون الخارجية والتعاون الدوليووزارة ال يد الرقمواالقتصا ةاعة ووزارة الصناعة والتجار حة والصنسياوالتجارة وال
 المغربية.

مبادالت التعزيز هو ذلك ين المغاربة والغابونيين هدفهم في ياداالقتص عليند من الفاشارك في هذا المنتدى عد
ليار م 21تثمار سة، في ااالنتقالي بون، وهو بلد في أوج الفترةرغب الغاوي ليبروفيل والرباط. جارية بينة والتدياالقتصا

 ية.طنفغير ال لنموم أقطاب اقبلة من أجل تعزيز البنية التحتية ودعت المدوالر أمريكي خالل السنوا

والجهات ت بون كما سمح للوكاالدمها الغالتي يقا ف فرص االستثمارشامن اكتبة مغار وقد مكن المنتدى المستثمرين ال
 ن المغاربة.فاعليرح وتوضيح أدائها وتطلعاتها للغابون من شلجديدة لتنموية اللالمتدخلة في االستراتيجية ا

 : جلستي عملوبهذه المناسبة تم تنظيم 

 مغرب والغابون وفرص االستثمار؛لا مكانياتإ 

 بادالت التجارية.نشيط الموت تنمية االقتصاديات إليداع فياديق اصناديق السيادية و صنت والكاالالو  دور 

المديرة  -ع السيدة نينا أليدا أبونا عمل مسالمي لتنمية التجارة اجتماع المركز اإل لعقد ممثالمنتدى،  وعلى هامش
 لتشجيع االستثمار في غابون. يةة الوطنوكالالعامة لل

مع المركز عدة أنشطة التعاون ت بأن تنظم في أقرب وقغبتها في جديد ر لتة للسيدة أبونا رصتماع فالجذا اوكان ه
شب، وندوة على هامش اجتماع شبكة ر الخذلك ندوة حول استراتيجيات تصدين، بما في يلغابونيلفاعلين االصالح 

 ر في غابون.مااالستثرص ول فقة بالفرنسية، فضال عن يوم مفتوح حطناثمار الالستت تعزيز اوكاال
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ية جمهور  -ن ا، أبيدج2017نوفمبر  3-2ية، دات الطبلمعرين حول األدوية واين والمشتالبائعء لقا .2
 يفوار دكوت 

الطبية الذي  اتة والمعدالنيات الصيدي لقاء البائعين والمشترين حول المنتجارة فك المركز اإلسالمي لتنمية التجشار 
لصحة والنظافة وزارة ا مع ل التجارة بالتعاون مية لتموياإلسالة والمؤسسة الدولية التجار ية لتنمنظمه المركز اإلسالمي 

متوسطة بأبيدجان، جمهورية كوت ديفوار ى والتقليدية وتعزيز المشاريع الصغر الصناعة ال ووزارة التجارة، ةالعامة ووزار 
 .2017فمبر و ن 3إلى  2 ة منفي الفتر 

مية لتمويل ة اإلسالوليفريقية للمؤسسة الدعربية األارة التجبرنامج جسور ال يذار تنفإط ء فيوقد تم تنظيم هذا اللقا
الثنائي بين المركز اإلسالمي لتنمية عاون واالستثمار وأيضا في إطار الت ول التجارةحلفرعية اللجنة ا جالتجارة، وبرنام

 اإلسالمية لتمويل التجارة. ةليسسة الدو المؤ لتجارة و ا

دولة عضو  16بينها  دولة من 17 القتناء األدوية منت وطنية وكاال 10وشركة  50مشاركة ع الجتماا اف هذوقد عر 
نيجر وغينيا والسنغال والمغرب وغابون ي والوبوركينافاسو والكاميرون ومال وهي: بنين ياإلسالمالتعاون  ةفي منظم
هذه ان في ست. كما شاركت مؤسارت ديفو وكو ندي عودية وفلسطين واألردن وتونس وبورو سالالعربية صر و وتوغو وم

وحقق االجتماع رقما قياسيا  ل التجارة.يية لتمو ة اإلسالميمية التجارة والمؤسسة الدولالمي لتنإلسهرة وهما: المركز االتظا
 للخدمات. ارضع 97يا وثنائلقاء  344وكان فرصة لعقد  أمريكيمليون دوالر  80ره قد

 ، الدار البيضاء،2017ديسمبر  19، رمو ين المغاربة للتردالمستو ن و يينسملتقى بين المصدرين التو  .3
 مغربيةمملكة الال

ء في منظمة التعاون ألعضافاعلين االقتصاديين في الدول اصال بين التهيل االية إلى تسمفي إطار أنشطته الرا
ونسية بالمغرب، لتارية التجية از اإلسالمي لتنمية التجارة والممثلكمر ستضاف الت، االقطاعا اإلسالمي في مختلف

وردين ت( والمسGIFRUITS) هني المشترك للغالل التونسيمجمع المال تونسيين األعضاء فيمصدرين التقى المل
ستعراض الة تماع فرصاالجكان هذا بمقر المركز بالدار البيضاء. و  2017ر ديسمب 19اربة للتمور التونسية، يوم المغ

جودة، حترام الث ادين المغاربة من حيت المستور توقعا لكإلى المغرب، وكذة لتونسير التمو العقبات التي تعيق تصدير ا
 ة.يالنبات حة والصحةصواالمتثال لمعايير ال

الدار ، 2018أبريل  18 - 17لمغاربة للتمور، دين اوالمستور  المصريينين المصدرين ملتقى ب .4
 المغربية كةء، المملبيضاال

التعاون مة دول األعضاء في منظيين في القتصاداالل بين الفاعلين صال االتسهيلى تفي إطار أنشطته الرامية إ
لجمهورية مصر جاري ومكتب التمثيل التمية التجارة سالمي لتنإللمركز ااستضاف ا ،اإلسالمي في مختلف القطاعات
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مركز ب 2018ل بريأ 18 – 17 ييوم توردين المغاربة للتمورسلمصريين واالم المصدرين، ملتقى العربية بالرباط
التمور يق تصدير عصة الستعراض العقبات التي تجتماع فر االالبيضاء. وكان هذا ز بالدار المرك قربم األعمال

ة حلصالصحة وايير ثال لمعالمغاربة من حيث احترام الجودة، واالمتدين االمغرب، وكذلك توقعات المستور  إلى لمصريةا
 النباتية.

 2019يناير  22، ، الدار البيضاءلمغربا إلى ةاألعمال الماليزي عثةب .5
لتنمية التجارة  ظم المركز اإلسالمي، ناإلسالمي التعاون مة ع الدول األعضاء في منظلتعاون مل هرنامجب في إطار

(ICDT)ياتفعالتنظيم الوشركة رباط لاي ع السفارة الماليزية ف، بالتعاون م "Say Yes Event لقاءات "، ندوة وكذلك
 البيضاء. الدارب 2019يناير  22يين ونظرائهم المغاربة في ين رجال األعمال الماليز ب B2B ثنائية
جميل لتا تلزراعة والصحة ومستحضراوا المنتجات الغذائيةقطاعات  في ملتعشركات  مكونا من الوفد الماليزي  كان
 .يةطرقاللتحتية ة ايبنالو  المعلومياتطاعم و والم

للمملكة ة واالقتصاد الرقمي : وزارة الصناعة واالستثمار والتجار هرةه التظاة في هذالتالي اتمؤسسوزارات والالشاركت 
 يرطو تالوكالة المغربية لو ، (CGEM) لمغربا لمقاوالتواالتحاد العام ( ASMEX)المغربية للمصدرين  جمعيةوال يةالمغرب

مغربية شركات دة ع( و OMPICرية )ية والتجاي للملكية الصناعالمكتب المغربو ، (AMDIEت )ادر صالاالستثمارات وا
 مذكورة أعاله.متخصصة في القطاعات ال

األعمال  إنجاز"كيفية حول  عرضا المركزقدم كما ، ماتهاخدماليزية منتجاتها و الشركات ال قدمت، ذه المناسبةوبه
ماية ح حولظرة عامة "ن بعنوانا موضوعي للملكية الصناعية والتجارية لمغرباب كتالم ب" بينما قدمغر لماالتجارية في 

 ".الملكية الصناعية في المغرب

 ة، الدار البيضاء، المملكة المغربي2019فبراير  7فنية حول الترويج لزيت النخيل الماليزية  ةندو  .6
نظم المركز اإلسالمي لتنمية  ،مياإلسال التعاون نظمة برنامج التعاون مع الدول األعضاء في مي إطار ف

، ندوة في القاهرة( MPOB)الماليزي لزيت النخيل اإلقليمي  جلسالم مكتبالرباط و بة يزيلسفارة المالواالتجارة 
 الدار البيضاء.بفندق شيراتون ب 2019فبراير  7يوم  المغربب ةت النخيل الماليزيفنية للترويج لزي

زيت النخيل فوائد زيت النخيل، وزيادة استخدام بلمستهلكين وا ينعصنمال عإطال إلىنية فدوة الهذه النهدف ت
قامة عالقات مباشرة مع المستخدمين المغ  .دهنيةلمواد الوالزيوت ل ةرباوا 

ير والمد، العزيزالسيدة آستانا عبد كة المغربية ماليزيا لدى الممل ةسفير سعادة  ةماهاله التظاهرة هذ في تشارك
قليمي لزيت النخيل الماليزي اإلالعام لمكتب المجلس نائب المدير و  ،ي لتنمية التجارةسالمالعام للمركز اإل

(MPOBفي القاهرة ) ، واالتحادات والشركات  المؤسسات، فضال عن للمصدرين المغربية الجمعيةوممثل
 في المغرب. الغذائيةت و زيالالمتخصصة في قطاع 


