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 الفهرس
 

 الصفحة 
 2 -نوفمبر 29، اون اإلسالميتعلحالل للدول األعضاء في منظمة الالمعرض السادس للمنتجات ا

 4 .ةة التركيالجمهوري –، إسطنبول 2018ديسمبر 

 4th OIC HEALTHمي  المعرض الرابع للصحة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال
EXPO ، 7-9 6 .، أبيدجان، جمهورية كوت ديفوار2018ر ديسمب 

يل أبر  13 – 7، ة التعاون اإلسالميي منظمدول األعضاء فالسادس عشر للالمعرض التجاري 
 8 .عراقجمهورية ال –داد بغ، 2019

 11-9، للوجستيك في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميمنتدى حول النقل واو معرض 
 10 .يةب، الدار البيضاء، المملكة المغر 2019 أبريل

 Muslim Worldثمارتالساو  سالمي لألعمالإللمنتدى العالمي لمنظمة التعاون التاسعة لا الدورة
Biz  ، 11 .2019 برسبتم 6-4ماليزيا،  -االلمبور كو 

 13 ارض المقبلةعمال
اون تعلحالل للدول األعضاء في منظمة الللمنتجات ا بعالساالمعرض  رات الجارية لتنظيمالتحضي

 14 .الجمهورية التركية –، إسطنبول 2019ديسمبر  1 -نوفمبر 28، اإلسالمي

ول در لللديكو ية والتقليدلصناعة اوا حةالدورة االستثنائية لمعرض السياالتحضيرات الجارية لتنظيم 
 15 ، الكويت العاصمة، دولة الكويت2019ديسمبر  23-18في منظمة التعاون اإلسالمي،  عضاءاأل

  ي منظمة التعاون اإلسالمي،للدول األعضاء فاإلسالمية لموضة المالبس وامعرض 
 16  2020 ، الجمهورية التركية،إسطنبول

أكتوبر  20، 2020دبي  بوسكي إإلسالمي فعاون امة التعمل للتحضير لمشاركة منظ اتورش
 :2021أبريل  10 -2020

لدار ا 2020 دبي إكسبو فيمي اإلسال اون عالتمشاركة منظمة ل رللتحضيمل ورشة ع -
 2018توبر أك 17-15البيضاء، 

مي سالن اإلمة التعاومشاركة منظلتحضير للمنظمة التعاون اإلسالمي  سساتمؤ جتماع ا -
 2019يناير  14، العربية السعوديةملكة ، المجدة، 2020 بيد إكسبوفي 

 - شمراك، 2020 بيد إكسبومي في سالن اإلمة التعاوظمشاركة منلتحضير لل ورشة عمل -
 2019 لأبري 2، لمغربيةلكة اممال
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، دةلة اإلمارات العربية المتحدو  بي،د ،2020دبي  إكسبو في ناجتماع المشاركين الدوليي -
 2019أبريل  8-9

 ،(2020و بيعية )إكسمواضأجنحة المناطق الفائدة ن الدوليين لللمشاركيالفني  التقرير -
 2019يوليو  16-14، اإلمارات العربية المتحدةدولة ، دبي

و دبي حضير لمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في إكسباالجتماع التنسيقي الرابع للت -
 2019 سبتمبر 10-9كية، التر الجمهورية  – ، إسطنبول2020

و دبي للتحضير لمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في إكسب خامسال تماع التنسيقيجاال -
 2019بر سبتم 11، دولة اإلمارات العربية المتحدة ،دبي، 2020

 37 عمالالمنتديات وبعثات رجال األ
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 عضاء في منظمة التعاون اإلسالميالل للدول األلحللمنتجات المعرض السادس ا
 الجمهورية التركية –بول طنس، إ2018سمبر دي 2 -نوفمبر 92

I. :السياق 
التعاون والتناري لمةظمة  قتصاديون االلدائمة للتعاثنن للنةة الثالاو  لثةار الصادر عن الدورة الوزارية الثار للق طبقا

المركز  ةظم النمهورية التركية، -ةبولبإسط 2017ةوفمبر  23-20ة ر مي )الكومسيك( المةعقدة في الفتاإلسال
رئيس  ةمتحت إشراف فخا (SMIICانيس للدول اإلسالمية )ات والمقواصفالم توحند ومعهدنارة الت يةةملت اإلسالمي
للدول  لالمعرض السادس للمةتنات الحال، ""Discover Eventsالشركة التركية "مع  التركية وبالتعاون  النمهورية

 وراسيا للفةون أ مركزب 2018 برديسم 2إلى  ةوفمبر 29ةظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من األعضاء في م
 . "2018ي للحالل متمر القمة العالؤ مبالتزامن مع " إسطةبول، النمهورية التركيةب االستعراضية

ة للفاعلنن في اج واللونستيك، فرصتة الحالل ومعاننر الحالل في منال اإلةص للتنار مثل هذا المعرض الذي نخص
 هام. لاهذا القطاع ير االستثمار في تطو و تهم ماوخدلمةتناتهم منال الصةاعة الحالل للترويج 

لتفاهم مذكرة ا ار البيضاء، توج بتوقيعدلاب 2018في نةانر  أولهماللتةسنق،  نوفي هذا الصدد، عقد المةظمون انتماعن
إلنراءات أساسي لدراسة ابشكل وتم تخصيصه مراكش ب 2018في مارس  هعقد تمي ةوالثا المعرض،المتعلقة بتةظيم 

  اإلسالمي. التعاون  ةمةظعضاء في مالدول األرض لدى لمعلنية ويلتر ا

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

لتةمية  يملمركز اإلسالمدنر العام لالادة عس، و ننةي لدولة فلسطمعالي وزير االقتصاد الوطالتنارة للنمهورية التركية و 
سعادة ي و مه اإلسالممثل منمع الفقسعادة و  لبلدان اإلسالميةس لانيفات والمقواصملاتوحند رئيس معهد سعادة التنارة و 

 ف إسالم.لدكتور نوساو  Discover Eventرئيس مؤسسة 

الوعي  والرفع منمي اإلسال التعاون  ةظمةفي مء لدول األعضاا اتيوأكدوا على أهمية قطاع الحالل في اقتصاد
ق إلى السو االةضمام  تمكنةها منل من أن قليات المسلمةاألعضاء واأل ولدلابالمةتنات والخدمات الحالل في نميع 

مي اإلسال ن التعاو مةظمة  /انيس للدول اإلسالميةالمواصفات والمق توحند معهدل الحاللمعاننر ق مع الحالل بما نتواف
 والمعاننر الوطةية. ئبادملاو 

 15مشاركة  والمهةننن وسنلعموم لل امفتوح وكانع بر متر م 2500عرض مساحة  علىثالثة أيام لمدة  المعرضأقيم 
ان، ، السودان، أفغاةستفلسطنن ية، المغرب، األردن،دو )تركيا، العربية السع ميالتعاون اإلسالة ي مةظمعضو ف دولة

 رندولة غ 24 في المعرض. كما شاركت والسةغال( ا، كوت ديفوارلكامنرون، مالنزيا ريا،نن، ةنطر، لنبياإةدوةيسيا، ق
، ، تايالةداي، إسباة، ألماةيا، اليابان، إيطالياليا، أستراةلمتحدة األمريكييات ا، الوال، غاةامساالة) ظمةعضو في المة
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، ريوةنون ، الهةد، ال، إةنلتراا، فرةس، الةمسالةدا، هو كا، بلنيلنةوبية، كوريا ا، تتارستان، الصنن، تانوان، كرواتياكوسوفو
املة ؤسسات العأيضا الم التظاهرةهذه في  شاركت، و عارض 300و زائر 38000ي لاو وسنلت ح ،(كةداو  سريالةكا
ر للبلدان لمركز اإلسالمي لتةمية التنارة ومعهد توحند المواصفات والمعانناو  المةتنات الحاللمعاننر  في قطاع

صدارئامي وباقي الهنمع الفقه اإلسالومن ميةسالاإل الدول ت الحالل من اداهش ت المعةية بالمواصفات والمعاننر وا 
 مي.ون اإلسالمة التعاظضاء في مةألعر انء وغاألعضا

، رئيس قسم لالمدنر العام، الدكتور الحسن احزانن والسند ممادو بوكار صاادة عسبفي هذا المعرض كان المركز ممثال 
 التسويق.، رئيس قسم مييز عالعبد العز والسند  لتدريبت واراسالدا

ون اإلسالمي ظمة التعاضاء في مةي الدول األعية سوق الحالل فى أهمركز في كلمته علملوقد أكد مدنر عام ا
نل أ قطاع منهذا التوحند المواصفات والمقانيس للدول اإلسالمية في  من المركز ومعهد واألةشطة التي قام بها كل

 .يةالتنارة البنة سهنلت

III.  معرضهامش الأنشطة على 
 ا المعرضى هامش هذعل Discover Eventsمؤسسة و  سالميةقانيس للدول اإلملتوحند المواصفات وا معهدقام 

االعتماد  ،لحاللاالبةية التحتية نودة والقضايا ذات الصلة ب حند المعاننرو ت :التالية ضيعيةامؤتمرات المو بتةظيم ال
صو   ،لحاللقة امصادالمختبرات و لا ،األدوية الحالل يحة الحالل،لحوم والذبلا ،حاللذية الغاأل ،الحالل اتادشهالر داا 

الوعي الرفع ب ،التمويل الحالل ،لاللحالسياحة ا ،والمةتنات النلدية الحالل الحنواةيةاألعالف  ،ريد الحاللسلسلة التو 
 ةمط الحياة الحالل.و  الحالل

الشهادة  حاتيو لبتوزيع يس للدول اإلسالمية صفات والمقانتوحند الموا هدعمأمنن عام  سعادة قام ة،وبهذه المةاسب
 ن.على نميع المتحدثن اللالح

على  توشدد، الحاللت ات والخدماتنمةلعدند من المؤسسات العاملة في منال الالمةتدى االمعرض و  في تشارك
بالمةتنات  تزويدهاد قصفي بعض الدول ليات المسلمة األقفي  صةم اإلسالمي خاالحالل في العال الصةاعةأهمية 

 التعاون ات مةظمة الل ومؤسسصةاعة الحنال مي في ماإلسال التعاون مةظمة  دول المتقدمة فيلاالحالل بالتعاون مع 
مو الة يزع الحالل وتعز تمويل تةمية القطاوخطوط ، حلية فيما نتعلق ببرةامج بةاء القدراتلما اإلسالمي والحكومة

 لمستدام.ا

ةاعة تطوير ص منال في طلباتتقديم بعض المن  مقصد تمكنةهأخرى بنن المشاركنن  ثةائيةات تم تةظيم انتماعكما 
 .مةمةظالاإلسالمي والدول غنر األعضاء في  التعاون  في مةظمة اللالح

األعضاء  لدولرضنن من اللعادمة مقت المركز الماخدل للترويجالفرصة هذه اةتهز المركز اإلسالمي لتةمية التنارة 
 .2019 ةةسفي نةظمها س تيلاالعامة والمتخصصة المعارض التنارية و ، كةالمشار 
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 ةبع للصحالمعرض الرا
  4th OIC HEALTH EXPOمي  لتعاون اإلسالاء في منظمة اضللدول األع

 ديفوار جمهورية كوت ، أبيدجان،1820 ربمديس 9-7
 

ون عالتاون االقتصادي والتناري لمةظمة اللتع الدائمةالثنن للنةة رية الثالثة والثة الوزان الدور الصادر ع 44 للقرارطبقا 
وزارة الصحة  تةظمية، هورية التركالنم -ةبول بإسط 2017مبر وفة 23إلى  20 عقدة منك( المةمي )الكومسياإلسال

 ،ورية كوت ديفوارنمهلوزراء الئيس ف ر ، تحت إشرالتنارةة ااإلسالمي لتةمي المركزو  وت ديفوارلنمهورية ك وميةمعال
اون تعالي مةظمة ف األعضاءلصحة للدول الرابع ل"المعرض  ةيفواري" اإلBuilding Eventsشركة "ون مع بالتعا
للصحة المعرض الدولي  معبالتزامن دنان، نببفةدق صوفتنل بأ 2018ر ديسمب 9إلى  7مي"، وذلك من اإلسال

 (.MEXCI 2018)كوت ديفوار لبية الطوالمعدات 
 تةظيمن بشأالتفاهم ع مذكرة تونت بتوقيالدار البيضاء وأبندنان، بالمةظمنن  بنن تةسنقللعدة انتماعات  تم عقد

 سالمي.اإل التعاون ظمة ةمالدول األعضاء في للمعرض لدى  رويجتللالمهام وخصصت لتوزيع كور لمذلمعرض اا
 لتدريب.اسات واوكار صال، رئيس قسم الدر سند مامودو بلتنارة ممثال بالة اكان المركز اإلسالمي لتةمي

 أشغال المعرض
حة مات ومةتنات صةاعة الصالخد ية حول فرصيعمواضال راتعروض خالل المؤتمتقديم ض بر عمال أشغالفتتحت ا

 المعرضأهداف مداخلته  يف مي قدذالرئيس اللنةة العلمية قبل  االفتتاحية من ةمللقاء الكوتم إتركيا. و  في بولةدا
 .ركوت ديفوا نمهورية رطان فيمرض السكفل بتحول ال ورقة عملها تتلثم والمؤتمرات 

 ممدنر عاسعادة ة التنارة لنلقي كلمة المركز اإلسالمي لتةمي ممثلصال،  وكارب دومامو  السندكلمة ذلك تةاول البعد 
مي اإلسال التعاون ر داخل مةظمة واالستثماالتنارة  دالتامبيز أهمية تعز و  معرضأهداف العلى فنها ركز حنث المركز 

 .وية النةيسةدةتاج األا  و ة طبيت الالخدماال ممارسات النندة في منة وتبادل الخبرات والطبيصةاعة الالقطاع  في
الضوء على  انهف سلطكوت ديفوار نمهورية ب يةربمغالالمملكة سفنر  ،الك الكتاةيعبد المند السسعادة  لمةاول الكةتثم 

االستثمار وتبادل  مبادالتاإلشارة إلى مع الصحة في منال ة ر، وخاصكوت ديفواو  المملكةلمتمنزة بنن قات االعال
 .ارت ديفو كو و  المغرب الخبرات بنن

تقدم فنها ، يفوارنمهورية كوت دلالعامة  لةظافةاو  وزير الصحة، أوليه أوننن آكا لدكتورعالي اكما تةاول الكلمة م
من ذي الو  ،وزارتهتةظيم هذا المعرض الهام مع ي ف تهكار مشية التنارة على كز اإلسالمي لتةممر الإلى  النزيل ركشالب

قطاع  ى وضعإلفي كلمته  وأشارحة. لصا قطاعستثمارات في رية واالت التنادالبالممن ا يساهم في الرفع شأةه أن
 ة.ات القادمسةو في ال ستثمارات المخطط لهاار واالوت ديفو صحة في كلا

 مي لتةمية التنارةكز اإلسالغنةيا االستوائية وممثل المر نمهورية و  يةمغربلاالمملكة  نري قة سفبرفالوزير لي معا ترأس
 .بنولة في أروقة المعرضوا قامو  معرضلا تتاحاف حفل
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 كز.لمر خدمات ووثائق ا لىع واطلع التنارةمي لتةمية إلسالا المركزنةاح نولة في الوفد  أنرى  كما
 ن ولمشاركا

)الصةاعات الصندالةية،  في بلدان مةظمة التعاون اإلسالمي ةالصح قطاع يفلفعاليات العاملة اركة المعرض مشاد شه
، يةعدات الطبملشركات االتغذية والحمية،  اختصاصنو األدوية، اقتةاء، مراكز حيةدمات الصخلاو  عداتلما مزودي

، لطبيتدريب اعاهد التكوين والموالخاص،  العامعنن في القطاة ت الصحسساومؤ اية الصحية، الرعمراكز احة، نر ال
قامة لترويج لمةتناتها وخدماتهل إلخ.( االقتصادننن في قطاع الصحة الفاعلنن  ننراكات بعالقات األعمال وعقد شا وا 

  ي.إلسالممةظمة التعاون ا يفي الدول األعضاء ف ةوالمعدات الطبي
ا وبولةدكيا وةس وتر ستان وتفاسو والسةغال وباكوفلسطنن وبوركنةا ب: المغر التالية دولشاركت في هذا المعرض ال

 ا.عارض 50لي وازائر وح 8000أكثر من  ةمشارك المعرض رفع كما .كوت ديفوارو 
 األنشطة
، ةلصحرات حول الفرص المتاحة في قطاع اموكوت ديفوار مؤت بوتركيا والمغر  ةدابولبةية لمية المعللنةة العةظمت ا

بهذه  تير نأ  كما دة المرافق الصحية في المغرب. و نلصحة و قطاع افي  تدريبحول النلسات إعالمية باإلضافة إلى 
ة كر بنن الشركات المشا B2B لقاء ثةائيا 40 تم تةظيم أكثر منو ركنن. لبعض المشاة والرعايأةشطة الفحص سبة المةا

 في منال الصحة. مستدامةت عالقا ربطقصد 
 كة.ات المشار  الشرك كة على، تم توزيع شهادات المشار  2018يسمبر د 8 ء أقيم نومعشا لفحوخالل 

 .2018 برديسم 9 للمشاركنن في فرح""عيادة إلى ة تم تةظيم زيار كما 
 .2019 سةة في (MEXCI) طبيةلاللصحة والمعدات لمعرض الدولي لة ادسالس أن تةظم الدورةلمقرر ا منو 
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 ن اإلسالميفي منظمة التعاو للدول األعضاء شرس عدسالاالمعرض التجاري 
 جمهورية العراق –، بغداد 1902أبريل  13 – 7

ة في لمةعقدااإلسالمي زراء الشؤون الخارنية لمةظمة التعاون و  لمنلس 45استةادا إلى القرارات الصادرة عن الدورة 
لتةمية التنارة سالمي العراق والمركز اإل وزارة التنارة لنمهورية ةظمت، نمهورية بةغالديشداكا، ب 2018مانو 

ة العراق، ريء لنمهو رض والخدمات التنارية العراقية، تحت رعاية دولة رئيس الوزراعامة للمعاالشركة ال بالتعاون مع
 2019أبريل  13إلى  07، وذلك من تعاون اإلسالمي"للدول األعضاء في مةظمة ال "المعرض التناري السادس عشر

 راق.ية العنمهور  –داد الدولي غبأرض معرض ب

لرنال األعمال وهنئات تةمية التنارة والنمعيات المهةية في ات، ملتقى عدد القطاعيعتبر هذا المعرض المت
د م وخدماتهم وعقصادننن في الدول األعضاء لعرض مةتناتهسالمي، كما يشكل مةبرا للفاعلنن االقتإللعالم اا

 .كبنرا إلعادة اإلعمارق دشةت ورشا مهورية العراوأن ن ة، خاصصفقات تنارية وعالقات شراكة
 التاسعة صباحاة ن الساعوقد كان مفتوحا لرنال األعمال وللعموم مأيام  سبعةعلى امتداد المعرض  أقيم هذا

 تر مربع.م 7000على مساحة إنمالية تةاهز  الزوال الرابعة بعدحتى الساعة 
 ضاء اآلتية:األع الدولشركات من في هذه التظاهرة  تشارك

 ؛ة البحرينلكمم 
  ؛ةكيية التر النمهور 
  ؛التوةسيةالنمهورية 
 ؛نمهورية السةغال 
 ؛نمهورية العراق 
 ؛سلطةة عمان 
 ؛كوت دي فوار 
  ؛ةيةة اللبةاريالنمهو 
 ؛وريتاةيةالنمهورية اإلسالمية الم 
 نمهورية مصر العربية. 
التابعة لمنموعة البةك  لتنارةمويل ااإلسالمية لت ةوليالد والمؤسسةمي لتةمية التنارة المركز اإلسال تكفل

 .الدول األعضاء في مةظمة التعاون اإلسالميبعض مية بتمويل مشاركة اإلسالمي للتة
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 :حتتااالفحفل  .1
 لنمهورية التنارة وكنل وزارة ولند الموسوي السند  طرف معالين م 2019 أبريل 7تم افتتاح المعرض نوم 

ن احزانن ر الحسالدكتو و  مي في بغدادثة مةظمة التعاون االسالالشاعري رئيس بع الحر صوالسفنر الدكتو  لعراقا
عامة للمعارض تم مدنر عام الشركة الحام محمد والمهةدس هاشالمركز االسالمي لتةمية التنارة  عام مدنر

اون مة التعفي مةظ فراء للدول األعضاءوأصحاب السعادة الس وشخصيات عراقيةالعراقية  لخدمات التناريةوا
 وماسي.ى رأسهم عمند السلك الدبلعل ركةاء وفود الدول المشاورؤس عراقالالمعتمدنن ب اإلسالمي

قام الوفد الرسمي بعد ذلك و  وقطع الشريط االفتتاح الرسمي للمعرض لىال إةتقاال بعد الكلمات االفتتاحية، تم
 الدول األعضاء المشاركة في المعرض.بالتنول في مختلف أروقة 

افة من قبل القةوات التلفزية والصح المعرض شهد تغطية إعالمية واسعةحفل افتتاح  اإلشارة إلى أن تندر
 .عراقال بنمهوريةالمرئية والمكتوبة 

 المعرض: لى هامشع أنشطة .2
ن دول االعضاء في مةظمة التعاو ن الالةهوض بواقع التنارة بن" ةدوة بعةوانعقد تم  رضبالتزامن مع هذا المع

زانن مدنر المركز االسالمي الحسن احالدكتور ة التعاون اإلسالمي ببغداد و ثل مةظممم قدم خاللها ي"الماإلس
ء في عضااألي الدول عراق وباقمهورية الة وآفاق تةمية التنارة بنن نةيرة البنورقة عمل حول التنالتةمية التنارة 

 بة.ة بهذه المةاسموسيقيو ثقافية  تالافتحااقامة  تكما تم. مةظمة التعاون اإلسالمي
 توزيع الجوائز وشهادات المشاركة: .3

بتوزيع نوائز ن المةظمو قام  ،2019أبريل  11الذي أقيم نوم توزيع النوائز وشهادات المشاركة  فلخالل ح
  .الى شهادات المشاركة على نميع المشاركنن في المعرض باإلضافة ،العرضفضل أنةحة أ علىتقدنرية 
 بال.ةظمها مستقوكذلك للمعارض التي سن كز وخدماتهةشطة المر ج ألالترويمركز بالكما قام 

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

نن عضاء باحثعمال توافدوا من مختلف الدول األاألل ارنمن  عدد كبنرو  ومؤسسة شركة 60نةاهز  مشاركة ما
 ق الشراكات.خلاألعمال و عن فرص 

ي لتواةظمون لتوفنر كل الخدمات ظيم والترتنبات التي وضعها المهم لحسن التةكما أعرب المشاركون عن ارتياح
 الدولية في تةظيم المعارض.ب للمعاننر ننتست
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 ، اون اإلسالميعتالل واللوجستيك للدول األعضاء في منظمة منتدى حول النقمعرض و 
 2019أبريل  11-9 لمغربية،المملكة ا ضاء،البي الدار

 29إلى  26لفترة من ا دة خاللوالثالثنن للنةة الكومسيك المةعق الرابعةعن الدورة الوزارية  الصادرر لقراإلى ااستةادا 
 المغربية لتةظيم معرض والتي رحبت بالعرض الذي تقدمت به المملكة لتركيةلنمهورية اا -بولبإسطة 2018ةوفمبر 
ة لكممالتنارة الخارنية بالر بسيط مساطلتالوحند طةي لو ا الشباك مةظ، 2019ونستيك سةة ال الةقل واللفي من

التنهنز والةقل واللونستيك للمملكة ة إشراف وزار  سنةظمان تحت ةمية التنارةتل إلسالميالمركز او  (بورتةنتربية )لمغا
في الدول األعضاء  واللونستيكل ـقةال لو ـحومةتدى معرض ، "(COHESIUM) كة المغربيةوبالتعاون مع الشر  المغربية
ة المملك – البيضاء ض الدارر اـــز معــبمرك 2019 لـــأبري 11إلى  9"، وذلك من الميـــاإلساون ــــة التعـظمفي مة
 (.LOGISMED 2019) كللونستيو الثامةة للمعرض الدولي للةقل  الدورةمن مع بالتزا ،ربيةالمغ
عة الةقل والخدمات اللونستية في ةاالفرص والتحديات التي توانهها صعلى ط الضوء مةاسبة لتسلي المعرضهذا  كلش

الخدمات اللونستية  ةبنوانميع مل المعرض شو  .لعالميةرقمية اال الثورةي ضوء ف اإلسالميدول مةظمة التعاون 
حثنن عن حلول ملموسة باال ر فرصا للمهةنننفو صةاعة الةقل، وهو ما والتكةولونيات الحدنثة والخدمات المتعلقة ب

 لمشاركة.الشراكة مع البلدان ا قاتعالط وربتستننب لحانياتهم 
 سعادة بحضور كستيةقل واللون، وزير التنهنز والالقادر عمارة د عبدسنال عادةالمعرض من طرف سح هذا افتتتم ا

ركة ومدنري المواةئ. وشهد لدول المشاومسؤولي ا ن احزاننسالتنارة، الدكتور الح للمركز اإلسالمي لتةميةالمدنر العام 
 مربع. متر 50000 تقدر بـ على مساحة زائربصفة دولة  40وحوالي دولة  14ة اركمش المعرض

 كاللونستي وتنرة تطوير ندندة لتسريع رافعاتتحت شعار: " تم تةظيمهاالتي  2019 للةسخةكلمته االفتتاحية  يفو 
 لمشاركة والخبراء كما شددول ابالد كستيوزير التنهنز والةقل واللون ،عمارةالسند عبد القادر  ةسعادرحب ، "والتنارة
تبادالت الندندة من الودعم الحقبة  كقطاع اللونستيير في تطو  ةالندند االبتكارات الستخدامالقصوى  األهمية على

تم قد وأةه  تعاوةي ةهجلتخضع ، 2015-2010ية لوطةاالقتصادية القادمة. وذكر أن تطوير االستراتننية اللونستية ا
مدنر  ،نناحز ن ااستعرض سعادة الدكتور الحس، ذلك بعداللونستية. تطوير العروض والخدمات إحراز تقدم كبنر في 

بنن الدول  اللونستيالةقل و  خدماتتطوير من أنل اإلسالمي  التعاون مؤسسات مةظمة لنهود التي تبذلها كز ار عام الم
  في هذا الصدد.وقدم ورقة عمل مي سالاإل التعاون ظمة في مةألعضاء ا
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 ارستثمنتدى العالمي لمنظمة التعاون اإلسالمي لألعمال واالللم التاسعةلدورة ا 
Muslim World Biz  

 9201 سبتمبر 6-4يا، ماليز  -ور كوااللمب
ظمة التعاون لتاسعة للمةتدى العالمي لمةرة االدو  ل الدولي المالنزي عمااألز مركو المركز اإلسالمي لتةمية التنارة  ةظم

قيادة الةمو االقتصادي تحت شعار "بكوااللمبور، مالنزيا  Muslim World Bizمي لعأعمال واالستثمار سالإلا
 المستدام".

اإلسالمية إلى ناةب  العالممن متحدًثا  50مةدوب و 800دولة و 30و شركة 300أكثر من  التظاهرةهذه في  شارك
 زائر. 10.000لكل حلقة ةقاش و مساحة عرض 300ومشارك  300ن أكثر م

، وهي: إةدوةيسياض والمعر  في هذه التظاهرةمي سالاإل التعاون غنر األعضاء في مةظمة و األعضاء الدول  شاركت  
 ،، باكستانيا، ترك، اإلمارات العربية المتحدة، قطر، السةغال، بروةايت، الكوي، المملكة العربية السعودية، األردنإنران
 تايالةد واليابان. ،فنتةام ،، كوريا، الصنن، غاةا، موريشنوسسةغافورة ،مالنزيا

 لية:تاال ألةشطةظاهرة اه التذه تتضمةو 

 وآسياالقتصادي والتناري لمةظمة التعاون اإلسالمي المةتدى ا OIC Arab-ASIA (4 مبرسبت)؛ 

  (؛سبتمبر 5-4العالم اإلسالمي )نوائز  –مائدة مستدنرة للةقاش 

 ( ؛ 6-4المعرض التناري الدولي)سبتمبر 

  ؛سبتمبر( 6-4الدولية )مطابقة األعمال التنارية 

 (؛سبتمبر 6-5مي للمرأة )قمة العالم اإلسال 

 سبتمبر(؛ 5) 2019 مينائزة العالم اإلسال 

  ؛سبتمبر( 6) 2019نائزة راةيا للعالم اإلسالمي 

الذي ةظمه  2019 لسةة اآسيو ن اإلسالمي ي واالقتصادي لمةظمة التعاو ، تم افتتاح المةتدى التنار لى ناةب ذلكإ
من قبل  2019سبتمبر  4اإلسالمي في  التعاون لدولي لمةظمة لتةمية التنارة ومركز األعمال ا اإلسالميالمركز 

السند محمد و ، ، ةائب وزير تطوير المشاريع في مالنزيايبن محمد رامل كتور محمد حتاسعادة السند داتوك ويرا الد
األعمال  ركزوالرئيس التةفنذي لمالمةتدى العالمي اإلسالمي لعأعمال واالستثمار رئيس  ،طالب بن الدكتور عبد هللا رنا

التنارة تاحية تتعلق بتعزيز كما ألقى كلمات افت المركز اإلسالمي لتةمية التنارةممثل  صالوالسند الدولي المالنزي 
 اإلسالمي. التعاون بية واآلسنوية في مةظمة واالستثمار بنن المةاطق العر 
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الستثمار والحوانز بنن الدول اآلسنوية والدكتور عاللي خالل هذا المةتدى ما نلي: فرص التنارة وا صالقدم السند 
اإلسالمي والتنارة  التعاون ت مةظمة مستقبل على اقتصادا، وتأثنر خروج بريطاةيا من االتحاد األوروبي في الوالعربية

على نوائز تقدنرية تم توزيع و وأهداف التةمية المستدامة.  2025ةظمة التعاون اإلسالمي فاق إةنازات خطة عمل موآ
 .نندخلالمت

 2019ال واالستثمار عملعأاإلسالمي  يالعالمللمةتدى والسند رنا وسعادة السند راملي الدورة التاسعة  صالافتتح السند 
قام بهذه المةاسبة المركز اإلسالمي لتةمية التنارة حنث بما في ذلك نةاح مشاركة المؤسسات الأنةحة ولة في وقاموا بن

 .مركزلاخدمات وأةشطة ممثل المركز بتقديم 

د الي السنمن طرف مع 2019اإلسالمي  يالعالمللمةتدى ، تم إطالق حفل االفتتاح الرسمي 2019سبتمبر  5في 
، والسند محمد مالنزيالك )ضنف شرف( ؤون المستهلالداخلية وش وزير التنارة ،إسماعنلالدنن بن  داتوك سري سنف

ممثل  صالفي مالنزيا والسند الدولي  لاألعمافنذي لمركز والرئيس التةالمةتدى اإلسالمي العالمي رئيس  ،رناطالب 
 التعاون ن دول مةظمة كلمات افتتاحية تتعلق بتعزيز التنارة واالستثمار بن لقاءتم إكما سالمي لتةمية التنارة. المركز اإل

 المي.اإلس التعاون سالمي والدور الذي تلعبه مالنزيا لتعزيز العالقات مع الدول األعضاء في مةظمة اإل

من  القادة على بعض( Jewels of Muslim World 2019اإلسالمي ) العالم نوائز، تم توزيع خالل حفل االفتتاح
لنهود التي كز اإلسالمي لتةمية التنارة، تقدنرا لللمر ، المدنر العام نناحز ابمن فنهم الدكتور الحسن  الدول اإلسالمية

نران و شخصيات أخرى ماضننن و خالل العقدنن الاإلسالمية عأمة خدمة للت بذ  الهةد.من مالنزيا والنزائر وا 

سالمي للمرأة الم اإلقمة العفي حادثات المائدة المستدنرة خالل هذه الفترة و م فيالمركز اإلسالمي لتةمية التنارة  شارك
ئز نواتم خالله توزيع  2019لعالم اإلسالمي ل مالنزيا" – راةيا"نائزة االحتفال بتم ، 2019سبتمبر  6في و . 2019

نران و للسندات الرائدات   الهةد.أذربننان و في العالم اإلسالمي من مالنزيا واإلمارات وقطر والكويت وا 

 بننالتنارة واالستثمارات  الرفع منسبل حول  عمل ورقاتم قاموا بتقديو مةاقشات ن و المتحدث نرى أ، إلى ناةب ذلك
 خالل المؤتمر مع خبراء مالنزينن ودولننن بارزين. اإلسالمي وكذلك مع الدول غنر اإلسالمية التعاون مةظمة دول 
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 ـارض المقبـلـــةــالمعـ
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 عرضملالجارية لتنظيم ا التحضيرات
 في منظمة التعاون اإلسالمي ضاءألعللدول ال السابع للمنتجات الحال 

 الجمهورية التركية-إسطنبول ،2019ديسمبر فاتح  –نوفمبر  28
 

 29 ىإل 26لنةة الكومسيك المةعقدة خالل الفترة من الثالثنن لو  الرابعةرية عن الدورة الوزا صادرللقرار ال استةادا
ات ومعهد المواصف ي لتةمية التنارةالمإلسالمركز ا سوف نةظمالنمهورية التركية،  -طةبولإسب 2018ر بةوفم

 Discoverالتركية "تعاون مع الشركة بالو تحت إشراف رئاسة النمهورية التركية ( SMIICيس للدول اإلسالمية )لمقاناو 
Events"" ، ةوفمبر  29ظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من عضاء في مةللدول األ اللالح تناتةللم السابعالمعرض

 . 2019قمة الحالل العالمية بالتزامن مع  ةيلتركإسطةبول، النمهورية اب 2019ر ديسمب 2ى إل

نيس واللونستيك ننر والمقالتصةيع والمعالصةاعة الحالل )اول اسوف نتمحور حيمثل هذا المعرض الذي 
االستثمار و رة تناالوتطوير في منال الصةاعة الحالل للترويج لمةتناتهم وخدماتهم نن لفرصة للفاع، (اللالح ةوالسياح

 . اماله في هذا القطاع
 تم تحدند أسعار تأننر مساحات العرض كما نلي:

  :أورو 300المتر المربع المنهز، 

 أورو 270غنر المنهز: المربع  المتر. 

 www.halalexpo.com.trط التالي: رابلا مزيد من التفاصنل حول هذا المعرض نرنى زيارةل

 :النهات المةظمةاالتصال بـ الدول األعضاءللحنز واالستعالم، يمكن للهنئات المعةية في 
 نتالي بوراك  السيدة

 الدوليةالمبيعات  ممثلة
Discover Events 

 00905548349853: يلاالموب
 00902124858210: الهاتف
 00902124855579: الفاكس

 :البريد اإللكتروني
rom.ts.c@discoverevent.borakitalan 

  www.halalexpo.com.tr:يترونالموقع اإللك
 

http://www.halalexpo.com.tr/
mailto:natali.borak@discoverevents.com.tr
http://www.halalexpo.com.tr/
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 نظيمالتحضيرات الجارية لت
في منظمة التعاون عضاء للدول األ دية والديكورلصناعة التقلياحة وايالدورة االستثنائية لمعرض الس 

  اإلسالمي،
 ويتلة الك، دو كويت العاصمة، ال2019ديسمبر  23-18

 

اري لمةظمة نتنن للنةة الدائمة للتعاون االقتصادي واللوزارية الرابعة والثالثالصادر عن اللنةة ا استةادا إلى القرار
التركية والتوصيات هورية النم -بإسطةبول  2018بر مةوف 29إلى  26ةعقدة من لمسيك( االتعاون اإلسالمي )الكوم

 2018تنارة المةعقدة في مارس اإلسالمي لتةمية ال س إدارة المركزلمنلثنن الوالث امسةالصادرة عن الدورة العادية الخ
شركة  بالتعاون مع تةظيمتنارة تةمية الت والمركز اإلسالمي لالكوي عة لدولةاةوزارة التنارة والص عتزمتبمراكش ، 
ة ي مةظمألعضاء فللدول ا رو كالدي"دورة استثةائية لمعرض السياحة والصةاعة التقلندية و  لكويت الدولي،معرض ا

 International Fairs Ground ofبأرض المعارض " 2019 مبرديس 23إلى  18، وذلك من تعاون اإلسالمي"ال
Kuwait City". 
ن اإلسالمي في قطاع السياحة والصةاعة ل األعضاء في مةظمة التعاو اون بنن الدو إلى تعزيز التع معرضنهدف هذا ال
ر في هذا القطاع. كما يشكل ألعضاء، وتشنيع االستثمالسياحية للدول اقع اوالمواتاريخية معالم اللل رويجالتقلندية، والت
األعمال وعالقات ن فرص حثنن عء الباالدول األعضا التقلندية من لصةاعةاو  ةالسياح قطاع نن فيمةبرا للفاعل

 شراكة. ال
 حدند أسعار تأننر مساحات العرض كما نلي:م تت وقد

 ريكي،ر أمدوال 140 :)داخلي( زهلمربع المنتر االم 
  دوالر أمريكي. 120غنر المنهز )داخلي(: المتر المربع 
 دوالر أمريكي. 70رني(: )خا المتر المربع المنهز 
 مريكي.ر أدوال 50رني(: هز )خامربع غنر المنالمتر ال 

 .kw.com-.itfwwwالمعرض، تندوةها على الرابط التالي: نميع المعلومات حول هذا 
 :ظمةالمة تنهابالاالتصال  في الدول األعضاءةية معال صالحيمكن للمستعالم، للحنز واال

 هيمالسيدة باسمة يوسف الد
 يعاتويق والمبدارة التسإل نذيتةفالمدنر 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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  ي منظمة التعاون اإلسالمي،للدول األعضاء فاإلسالمية لموضة المالبس وامعرض 
  2020 الجمهورية التركية، ،إسطنبول

 

 

إلسالمي ئمة للتعاون االقتصادي والتناري لمةظمة التعاون اة للنةة الدااريرات الوز عن الدو  الصادر للقرارطبقا 

للدول األعضاء في  اإلسالمية لموضةالمالبس وامعرض " تةظيم المركز اإلسالمي لتةمية التنارة)الكومسيك(، يعتزم 

  ةة لمعرض الحالل.مع الدورة الثام التركية بالتزامنالنمهورية  –إسطةبول ب 2020مي"، في سةة مةظمة التعاون اإلسال

لتقديم عروضهم والتعرف على أحدث  الموضة اإلسالميةقطاع  من ننةنمهالسيشكل هذا المعرض فرصة لاللتقاء بنن 

وبفضل أبعاده الدولية، سيكون خبراء الصةاعة.  ولقاءحسنن اإلةتانية اد والحلول الندندة لتتقةيات اإلةتاج واكتشاف المو 

قامة تنارية صفقات ًا مةاسبة إلبرام المعرض أيض قطاع في االقتصادننن  الفاعلننتعاون بنن الشراكة و العالقات وا 

 اإلسالمي. التعاون في الدول األعضاء في مةظمة  األزياء اإلسالمية
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 2020دبي  وسبإك فيمي اإلسال اون عالتمة مشاركة منظجارية لالتحضيرات ال
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  رللتحضي ملورشة عتقرير 
 2020دبي  إكسبو فيمي اإلسال ن اوعالتمشاركة منظمة ل

 2018توبر أك 17-15البيضاء، لدار ا
 

 السياق

رقـم  ابطـخاإلسـالمي ) التعـاون ة ماةـة العامـة لمةظمـألةميـة التنـارة مـن قبـل ااإلسـالمي لت تم تعننن المدنر العـام للمركـز
OIC / ECO-04 / B-03/003446 مةظمة شاركة م نقسةتل كنهة اتصال( 2018 أكتوبر 18و نولنو 18 بتاريخ

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

 لكة فـي حفـبـي للمشـار د لبخـيط إلـىرق االسـند طـا نـارةسـالمي لتةميـة التر العـام للمركـز اإلدنهذا السـياق، رافـق المـ وفي
ع م انتمـاتـم تةظـيوقـد  .2018بتمبر سـ 12 فـي 2020دبـي إكسـبو  يفـ يمسـالاإل التعـاون ظمـة اركة مةشـمتوقيع عقد ل

ار عشــاإلســالمي تقــديم  ون التعــاوطلــب مــن مةظمــة  عالمشــرو  المعــرض بشــرح فريــققــام تةســيقي قبــل حفــل التوقيــع حنــث 
 اإلسالمي. عاون التظمة ةملقسم  لعاما فشر مالنن اب تعنوقت ممكن مع خطقرب في أعرض ملل مشاركة المةظمة

التابعــة  والهنئــات المؤسســاتإلــى  ســالة دعــوةيــة التنــارة ر إلســالمي لتةمام للمركــز ار العــالمــدن ، بعــثلســياق ا ذاهــ وفــي
ظمـة مةل يتةسـيق عانتمـادبـي و و بسـإكمـع مكتـب  والتواصـلية العمـل التفاعليـة شـةلحضـور ور اإلسـالمي  اون التعـلمةظمـة 

 لتعـــاون اركة مةظمـــة ة مشـــامـــن أنـــل دراســ 2018 ربتـــو أك 17إلــى  15فتـــرة مـــن فـــي الا مهتـــم عقــد ،ميســـالاإل ن عــاو الت
 .2020 دبي سبوإك مي فياإلسال

 : يةالتالاإلسالمي  اون لتعامةظمة  مؤسساتورشة العمل  في أشغال تشارك
 ي لتةمية التناالمركز اإلسالم( رةICDT)؛ 
 ؛(وفة )إيسيسكلثقاعلوم وابية والتر سالمية للمة اإلالمةظ 
 ؛ال القدس الشريفبنت م 
 اط( ؛)مكتب الرب تةميةي للاإلسالمالبةك  ةوعمنم 
 ليةة الدو المؤسس ( اإلسالمية لتمويل التنارةITFC)؛ 
 تكةالنامعة اإلسالمية لل( ولونياIUT)؛ 
 ةياإلسالمفةون والثقافة وث للتاريخ واللبحا مركز (IRCICA؛) 
  ؛رة(ركز أةقم) يةالمدريب للدول اإلسية والتعاية واالنتمتصادة واالقإلحصائيا كز البحوثمر 
  ار والتعاإلسالمي للحو ب للمؤتمر االشبامةتدى( ونICYF-DC.) 

 ية للمشروع.يسركنن والمعالم الرئمشامرفق بهذا التقرير ندول األعمال وقائمة ال
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 مين اإلسالوانسيقي لمنظمة التعاع تاجتم

اركة لمش رللتحضنصه تخصي ة وتمر ناتلا اإلسالمي لتةميةلمركز ر ابمق 2018ر توبأك 15في تةسيقي  اعانتم عقد تم
 .2020 دبي إكسبوفي المي اإلس التعاون مةظمة 
، ةبنلسة األسئلة واألنو د بعو  2020سبو دبي إك لمعرضةمية التنارة لتللمركز اإلسالمي المدنر العام  تقديمبعد 

 :ليكون بما نار المشأوصى 
  ؛شروعذا المذ هةفنعداد وتمل إلفريق عإةشاء 
 اإلسالمي  التعاون ات مةظمة من مؤسس في كل مؤسسة قاط االتصالةب رةالتنامية ي لتةسالمإلا زكمر ال موافاة

عن  مسؤواليكون اإلسالمي  التعاون لمةظمة  عتابفريق عمل تصال هذه الخالل أسبوع واحد. ستشكل ةقاط ا
 ؛2020إكسبو  اإلسالمي في تعاون الة اركة مةظمنر لمشالتحض

 ؛راعيةبل النهات البها أو من قصة خائل مالية بوسا ركتهاامش لويعلى كل مؤسسة تم نةبغي 
 ؛2020 دبي مي في إكسبوالراسة إمكاةية توفنر تمويل خاص لمشاركة مةظمة التعاون اإلسد 
  يسرئيشعار الال توافق معبما ن هاطتاتها وأةشمةشور  تقديمي ماإلسال التعاون ت مةظمة على مؤسسانةبغي 

 ؛"ةقل واالستدامالفرص، والتةالمستقبل:  صةعو  عقول،التواصل "عرض لمل ةيرعوالموضوعات الف للمعرض
 مش إكسبو ها في دبي على هاطتشةلتةظيم بعض أتخطيط للمؤسسات التابعة لمةظمة التعاون اإلسالمي لدعوة ا

 مي.سالاإل التعاون ةظمة لمسنن الخم ةتفال بالذكرى السةويما االحيس، ال2020دبي 
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  ررشة عمل للتحضيو تقرير 
 2020 بيد إكسبوفي  ميسالن اإلمة التعاواركة منظشمل

 2018بر أكتو  17-16الدار البيضاء، 
 

سسات مختلف مؤ  األفكار بننو  لمعلوماتتبادل ا بهدفو دبي و كسبإ المي فياإلس التعاون في إطار مشاركة مةظمة 
 التعاون مة سسات مةظؤ مة ئدل تفاعلية لفا" ورشة عم 2020 بيد إكسبوب مكت"ةظم  اإلسالمي، التعاون مةظمة 

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

 ن قبل:تم تمثنل مكتب إكسبو دبي، م

 ية،لو المشاركات الد -ولنر أ، مدعمر مةال محمد ةلسندا 

 لية،لدو ا اتشاركلما -صصوي ق، راأنوميكو روتيمي ويليامس ندالس 

 لية،المشاركات الدو  -مةمصم ،نكاتريةا نواكن السندة 

وأهدافه،  2020إكسبو دبي مي حول تقديم عرض تقديبالسندة مةال ورشة العمل  ة استهلتاحيفتتالكلمات االعد ب
 ةهأ ". وأضافتالمستقبل وصةعالعقول، تواصل "شعار  مه تحتيظسنتم تة الذي عرضا المأن هذنن المشارك عتلطوأ
تعزز العالم. و على مستوى ن او تعلاالبتكار واع و ا داإلب لتحفنزمةصة  2020 يبد وبإكس، سنوفر ارشعلالل هذا ان خم

 دامة.تسلفرص، والتةقل، واالا ي:، وهحاإلحا لقضاياأكثر ا مع ملطة وأساسية في التعاعةاصر مترابثالثة هذا كله 
الحالية  احتياناتهم ةيبلتمساعدتهم على ل اتوالمنتمع ادفر عألدندة فاق نفتح آلضمان  في صميم التةمية :فرصلا

 .ةم المستقبلياتهعلوتط
 لمدخل سه فنروتو األفكار  ونمعصل بنن األفراد التوا عن طريق تحقنقإلى الفرص الموصل هو النسر  :التنقل

 ر.واالبتكا لى األسواق والمعرفةإ وللوصل

د :االستدامة تها مانحو البنئة الحفاظ على مع  ،لأق داستخدام موار  لخالنتها من موتة رصالفسع في تو الكيفية إلى  ت رش 
 .المقبلةل يانأللصالح ا

 :إكسبو دبي شعار
 الخاصاإلسالمي  تعاون لامة مةظ شعارمشروع  اركون على أنشات مثمرة، اتفق المشبعد نلسة عصف ذهةي ومةاق

 ن الثقافات.نب راو سم القيم والح: تقابةدنن ىإل ارشعفرع هذا التنللحياة".  كةمطسيكون "اإلسالم  بيد بإكسبو
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مواد الخاصة بها )الصور الرسال اإلسالمي المعةية إ التعاون ات مةظمة ؤسسع منرنى من نميد، دصوفي هذا ال
ح لسماأنل اى السند أنوميكو ويليامز، من اشرة إلبم 2018ةوفمبر  ول ةهاية...( بحل، إلخ صوتالطع الفندنو و ومقا
 .2019 ةانرن رهشكة المةظمة بحلول بمشار  ةقلعتة المرئية المبتطوير القص ةيفالق للفري

 بي:مكتب إكسبو د ،ةالدولي ات، المشاركقصصراوي الالسند أنوميكو ويليامز، ل بتصالال
 بية المتحدةرات العر لة اإلمادو  -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 التنارة ي لتةميمالمركز اإلسالأن توافي إلسالمي ا التعاون  ةممؤسسات مةظ رنى منن
لتةمية التنارة  مياإلسالمركز م الو ق. وسي2020 دبي إكسبو مشها لىنتم تةظيمها عبادرات التي سلمواة طةشاأل

رساله المقررةورة في مصفوفة لعأةشطة األةشطة المذك بتنميع  .2020سبو كإإلى مكتب  اوا 

 المي:اإلس ن واعالتناح منظمة حتويات جمفهوم وم
من  ةيللقصة البصر  ياألولع مشرو البل التوص، بعد التةسنق المقبلةت عااتمخالل ان اسنتم التعامل مع هذه القضاي

 (.2019ةانر )ن دبيمعرض إكسبو 
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 تقرير حول 
 بيد إكسبوفي ي مسالن اإلمة التعاوظمشاركة منلتحضير للمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي جتماع ا

2020 ، 
 9201يناير  14، العربية السعوديةملكة ، المجدة

I. لسياقا 
أبريل  10إلى  2020أكتوبر  20المزمع عقده من  دبيكسبو إ ي فيالمساإل التعاون ركة مةظمة شاطار مإ في

بتةسنق مشاركة ون اإلسالمي المكلف ةقطة اتصال مةظمة التعابصفته المركز اإلسالمي لتةمية التنارة ةظم  ،2021
بي ب دمكتوفد من تةسيقي مع  انتماع ميالبندة بمقر مةظمة التعاون اإلسمي سالاإل تعاون لاة ممةظلامؤسسات 

 .2019نةانر  14نوم  2020و إكسب

II.  األهداف 
ي في إكسبو دب سالميإلا التعاون المتعلقة بمشاركة مةظمة افة النواةب بشأن ك األفكارتبادل ى تماع إلاالنهذا  هدفن

كل مؤسسة من مؤسسات  مةمساهو ، اإلسالمي ون التعامةظمة ةاح تصميم نو  ،نستيةات اللو دمبما في ذلك الخ 2020
مكاةيات التعاون بنن مركز دبي لتةاإلسالمي  التعاون ة مةظم  .لمةظمةل ابعةالت مؤسساتالاالقتصاد اإلسالمي و  ميةوا 

III. اركون المش 
 :شارك في هذا االنتماع

  دة:تحة الملعربيرات ااإلماولة من د

 ؛2020ي و دبإكسب بمكت 

 االقتصاد اإلسالميمية مركز دبي لتة (DIEDC). 

 :منظمة التعاون اإلسالميمن 

 المركز اإلسالمي لتةمية التنارة؛ 

  ي؛لمةظمة التعاون اإلسالمقسم الشؤون االقتصادية 

  ؛لمةظمة التعاون اإلسالمي السياسيةقسم الشؤون 

 مي المعةي بفلسطنن؛التعاون اإلسالةظمة قسم م 

 باإلعالم؛ اإلسالمي المعةيمةظمة التعاون م قس 
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  ؛اإلسالمي التعاون في مةظمة ن الثقافية واالنتماعية واألسرية إدارة الشؤو 

 واالنتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية؛صادية واالقت مركز األبحاث اإلحصائية 

 ؛ثقافة اإلسالميةالو  ون ركز البحوث للتاريخ والفةم 

 ية والثقافة والعلوم )إيسسكو(؛ربلتمية لالمؤسسة اإلسال 

 ؛مال القدس وكالة بنت 

 للتةمية في اإلسالمي )ةقطة اتصال البةك  التابعة للبةك اإلسالمي للتةميةلموارد دارة الشراكات العالمية وتعبئة اإ
 (؛2020إكسبو دبي 

 يل التنارة؛سة الدولية اإلسالمية لتمو ؤسالم 

 تمان الصادرات؛ئاو  لتأمنن االستثمار يةالمؤسسة اإلسالم 

 ص؛لخاالمؤسسة اإلسالمية لتةمية القطاع ا 

  ؛المي للتةميةبع للبةك اإلساة التواستراتننية الدولقسم التعاون 

  ة والصةاعة والزراعة؛الغرفة اإلسالمية للتنار 

 ة للتكةولونيا؛النامعة اإلسالمي 

 ميةالسللبلدان اإلننر يس والمعاانمعهد توحند المق. 

 هذا التقرير.مالحق ركنن ضمن ل والبرةامج وقائمة المشاماعنوند ندول األ

IV. ماعأشغال االجت 
السندة مةال  سعادة تهاألقنب ترحوكلمة  سعاد مدنر عام المركز اإلسالمي لتةمية التنارةبكلمة نتماع االاةطلقت أشغال 

على أهمية  امشاركنن وشددالع بنمي ارحب ناذالل 2020معرض إكسبو دبي لالدولية  اتالمشاركيس ةائب رئ ةممثل عمل
ل نةاح مشترك وفعاليات ناةبية خالل من خال 2020مي في معرض إكسبو دبي اإلسال التعاون مشاركة مةظمة 

 المعرض.

 التعاون ة نازات مةظمةإ ضعر كفرصة لمة بعد ذلك العدند من المشاركنن وشددوا على أهمية إكسبو دبي تةاول الكل
ميع أةحاء سالم في ني تحسنن صورة اإلف تهاهماسم يةوكيفسالمية إلالح األمة صال تها وأةشطتهاوخدما ياإلسالم
 العالم.
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بهذه المؤسسة ورحب بالتعاون مع مؤسسات مةظمة  مي ورقة عمل تعرفمركز دبي لتةمية االقتصاد اإلسالممثل قدم 
 لمعرض.التعاون اإلسالمي خالل هذا ا

V. التوصيات 
 ا نلي:على من كو مثمرة، اتفق المشار  د مةاقشاتبع

  المتفرعة األنهزة، اللنان الدائمة) تخصصهامي حسب اإلسال التعاون إدراج شعارات مؤسسات مةظمة ،
 ؛(المتخصصةالمةتمية و  األنهزة

 المي لتةمية التنارةالمركز اإلسإلى الكتابية رسال مالحظاتها إلاإلسالمي  التعاون مؤسسات مةظمة  دعوة 
 ؛أسبوع واحد ي غضون فاإلسالمي  ن او تعالنةاح مةظمة فاصنل ت بخصوص

 إكسبو دبي اإلسالمي في  التعاون ةظمة )موقع إلكتروةي( مخصصة لمشاركة م تصميم مةصة إلكتروةية
 ؛2020

 مؤسسة تابعة  من قبل كل معأهانتم التنارة ل من طرف المركز اإلسالمي لتةميةب مشاركةالرة إرسال استما
سنتم الناةبية التي  والفعالياتتي سنتم عرضها ت والمواد الضارو المعتشمل اإلسالمي  التعاون لمةظمة 

 ؛2019فبرانر  15المركز قبل  إلىة إرسالها وا عاد االستمارةتةظيمها. ننب ملء 

  ؛2019فبرانر  15بل ق المركز اإلسالمي لتةمية التنارةالناةبية إلى  للفعالياتالقائمة األولية إرسال 

 ( إلى مؤسسات ت الغذائيةوالونبا اإلقامة، ، الترنمةالتموينةبية )فعاليات الناالت تكلفة المقدرة لخدماإرسال ال
 ؛هنئة المعرض توفرهسوف  االعتبار أن مكان المعرض بعنن، مع األخذ اإلسالمي عاون التمةظمة 

  ؛.(..لغذائيةاالونبات  ،، الخبراءالترنمة، )اإلقامةة الناةبية من قبل كل مؤسس الفعالياتتأمنن تمويل 

  شؤون ، المرأةسرة، األالتاريخ والتراث اإلسالمي، رة، الهني، االقتصاد اإلسالمصةاعة الحاللالإدراج قضايا ،
، االبتكار حولقمة الشباب  ،، تمكنن المرأة، قصص ةناح المرأةطفال والشباب )المرأة المسلمة في التةميةاأل

التنارة واالستثمار وائتمان الصادرات  ،بتكار والبحثالا ،علوم والتكةولونيال، ا، ....(ة الشباب اإلسالميعاصم
 ؛القطاع الخاصتةمية  ،اإلسالمي التعاون ي مةظمة ف

  إلى إكسبو دبي  خالل ةول األةشطة المقرر رسال مذكرة المفاهيم حإلدعوة مركز دبي لتةمية االقتصاد اإلسالمي
 .ة التنارةميتةالمركز اإلسالمي لل من خالتعاون اإلسالمي الظمة مؤسسات مة

 نوم  يةالمغربالمملكة ، شاإلسالمي ومكتب إكسبو دبي في مراك التعاون قد انتماع تةسيقي لمؤسسات مةظمة ع
نةبغي على اإلسالمي.  التعاون ح مةظمة من أنل وضع اللمسات األخنرة على مفهوم نةا 2019أبريل  2

 ؛ينتماع التةسيقهذا االل تزاماتها خالالو  حول مساهماتها عروضاأن تعد اإلسالمي  التعاون مة مؤسسات مةظ
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 2019والثالثنن للكومسيك في ةوفمبر  ةالخامس ةيالوزار الدورة ةسيقي آخر على هامش تةظيم انتماع ت 
 ؛مقر اإلرسيكاة بتركيالنمهورية ال، إسطةبولب

VI. الئحة شكر 
ون العام لمةظمة التعا، األمنن مننثيلعكتور نوسف بن أحمد اشاركون بالشكر إلى معالي الدونه المتفي ختام االنتماع 

 2020في إكسبو دبي  الميمةظمة التعاون اإلسمشاركة لا على العةاية التي نولنهو  المتواصلى دعمه اإلسالمي عل
 .والتسهيالت التي يقدمها لةناح هذا االنتماع

سعادة و ة التنارة سالمي لتةمياإلز المدنر العام للمرك حسن احزاننعادة الدكتور الس المشاركون بالشكر إلى تونهكما 
وف النندة لتوفنر الظر  هموكافة موظفندة مةال عمر والسن 2020مكتب إكسبو دبي ب رئيس ةائ ،السندة هةد العويس

  هرة.ظانل ةناح هذه التمن أ
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 تقرير حول
 ، 2020 بيد إكسبوي مي فسالن اإلمة التعاوكة منظمشار لتحضير لتماع الثالث لاالج

 9201 لأبري 2، لمغربيةش، المملكة ااكمر 
 لسياقا

أبريل  10إلى  2020أكتوبر  20المزمع عقده من  دبيكسبو إ ي فيالماإلس التعاون ركة مةظمة اشفي إطار م
ركة اإلسالمي المكلف بتةسنق مشا ةقطة اتصال مةظمة التعاون بصفته المركز اإلسالمي لتةمية التنارة ةظم  ،2021

 بيد إكسبومي في سالن اإلالتعاو  ةماركة مةظمشنر للتحضالث لاالنتماع الث"ي مسالاإل اون تعالة ممةظالمؤسسات 
 .2019 أبريل 2نوم ، مراكش، المملكة المغربيةب، "2020

 األهداف
في إكسبو دبي  ياإلسالم التعاون شاركة مةظمة المتعلقة بمافة النواةب بشأن ك األفكارتبادل ى هذا االنتماع إل هدفن

التي سنتم صاحبة والفعاليات الم، اإلسالمي ن و التعامةظمة ةاح تصميم نو  ،دمات اللونستيةفي ذلك الخ ماب 2020
 التعاون ة من قبل كل مؤسسة من مؤسسات مةظم هارضتةظيمها على هامش هذا المعرض والعةاصر التي سنتم ع

 .2020بو دبي كسلفةية التي سيقدمها مكتب إاإلسالمي والمساعدة ا

 ن كوار المش
  :االنتماع شارك في هذا

 2020و دبي ب إكسبمكت 
  التعاون اإلسالمي: منظمةمن 

 مي لتةمية التنارة؛المركز اإلسال 
 واالقتصادية واالنتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية؛ مركز األبحاث اإلحصائية 
 علوم )إيسسكو(؛ثقافة والربية والمية للتالمؤسسة اإلسال 
 ؛مال القدس لة بنتوكا 
 يل التنارة؛سة الدولية اإلسالمية لتمو ؤسلما 
 لخاص؛مية لتةمية القطاع االمؤسسة اإلسال 
 ؛المي للتةميةبع للبةك اإلساواستراتننية الدولة التعاون قسم الت 
 الغرفة اإلسالمية للتنارة والصةاعة والزراعة؛ 
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 لونيا؛ة للتكةو النامعة اإلسالمي 
 مية؛سالإلللبلدان اننر والمعايس هد توحند المقانمع 
  ؛اإلسالميالتعاون مةتدى شباب  
 بالرباط ةميةللبةك اإلسالمي للت المكتب اإلقليمي. 

 ماعأشغال االجت
ب ممثل ةائكلمة ثم ة ار مي لتةمية التنز اإلسالركلملمدنر العام لا سعادة ألقاهانب االنتماع بكلمة ترحاةطلقت أشغال 

رحب بنميع المشاركنن وشدد على أهمية مشاركة مةظمة  ذيال 2020عرض إكسبو دبي ملالدولية  اتالمشاركرئيس 
وخدماتها  اإلسالمي التعاون ة ةنازات مةظمإ ضعر كفرصة ل 2020 اإلسالمي في معرض إكسبو دبي تعاون ال

 ميع أةحاء العالم.م في ني تحسنن صورة اإلسالف تهاهماسم يةوكيفسالمية إلاا لصالح األمة وأةشطته
المساعدة الفةية وأيًضا  ومحتواهاإلسالمي تعاون مةظمة النةاح وع تصميم مشر  2020 بيم ممثل مكتب إكسبو دقد

 ل المعرض.ن خالللمشاركندم قالتي ست
ةبية النااليات الفع كما قدموااإلسالمي  ن او التعنةاح مةظمة م ومحتوى ةظرهم حول تصمي ل المشاركون ونهاتتباد
 معرض.خالل هذا الستقام  التي

 التوصيات
 ا نلي:شات مثمرة، اتفق المشاركون على ماقمةد بع

 ؛ يةةك اإلسالمي للتةممنموعة الباالقتصاد اإلسالمي:  على الةحو التالي: ةالرئيسيمحاور المةسق ننن عت
؛ و؛ العلوم: اإليسيسكإرسيكان: ةو افة والف؛ الثقت للبلدان اإلسالميةفالمقانيس والمواصوحند اد تمعهحالل: ال

 ؛اإلسالمي ن التعاو مةتدى شباب و  اإلسالمي التعاون ة ظممة: والشباب المرأة
 ةقطة من قبل اح قتر تقديم هذا اال ، نتمسبو دبيإك فترةمن ستة ال شهراألكل شهر من ل موضوع واحدصيص تخ

 ؛ضيعالموا تصالا
 20من  ةالزمةي الفترة التي تغطي ،الناةبية فعالياتالو توى ع لتةسنق المحيضامو ال ةقطة اتصالكل  دعوة 

لخدمات مشاركنن واالوعدد ، تةمية التنارةكز اإلسالمي لالمر إلى ، 2021ريل أب 10إلى  2020كتوبر أ
 ؛2019أبريل  25 خالل أنل أقصاهإلخ ...( ، ، الترنمة)التموينالالزمة 

  عرض ننب أن ت   هاضر ع المرغوب نية والمةشوراترويالت لموادااإلسالمي بأن  التعاون إبالغ مؤسسات مةظمة
س في يلاإلسالمي و  عاون التصصة لمةظمة مختمرات الالمؤ  في غرف ة بهاالخاص فعالياتالع فقط خالل وز ت  و 

 ؛مةظمةالنةاح 
 التعاون  مةظمة نةاحتفاصنل بخصوص الةهائية  مالحظاتهارسال إلاإلسالمي  التعاون ؤسسات مةظمة دعوة م

 ؛2019يل بر أ 25 تاريخ قبل لتنارةالمركز اإلسالمي لتةمية ا لىإ اإلسالمي
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 الناةبية  فعالياتهائمة اقبتحمنل وتحدنث  إلسالميا تعاون الت مةظمة مؤسساالتابعة ل الةقاط االتصالبة مط
 المركز اإلسالمي لتةمية التنارة هصمماإللكتروةي الذي  2020و موقع إكسبالبوابة المخصصة على ى عل

 ؛(PPTو Wordو PDF) على شكل
 ؛...(لغذائيةا الونبات ،براء، الخالترنمة، ة )اإلقامةمن قبل كل مؤسسة بيالناة الفعالياتويل تأمنن تم 
 المواد التروينية لنةاح مةظمة التعاون في  "الفةون "و "الثقافة" بـ "العربي"و "الميساإل" ةيتسمعويض ت

 ؛اإلسالمي
  ؛2020إكسبو رح أسئلة فةية حول طي لالموقع اإللكتروةبوابة استخدام 
 الرعاية والحنز ةظامت حول لومابمع تنارةلمي لتةمية ااإلسالوافاة المركز لم 2020 يدبإكسبو مكتب  دعوة 

 ؛انتماعات المشاركات الدوليةير لمعرض ومشاركة تقار ا ي هذاف
 ن للكومسيك في ةوفمبر الثنخرى خاصة على هامش االنتماع الوزاري الخامس والثتةظيم انتماعات تةسنق أ

 الخامسي لسةو التةسنق ا انتماع ا خاللوأيضمقر اإلرسيكا ب ةتركيالة النمهوري، ي إسطةبولف 2019
 (.2019ديسمبر  5-3) (ACMOIإلسالمي )اون اتعمؤسسات مةظمة الل

 الئحة شكر
ن إلى رفع برقية شكر وامتةامغربية ة الالمكلفة بالتنارة الخارنية للمملك الوزارةفي ختام االنتماع طلب المشاركون من 

ومة حكدنر واالمتةان لفائق التق ن عنب المشاركو هللا كما أعر  حفظهة الملك محمد السادس لنالدنوان صاحب ال
ل وعلى كافة التدابنر التي تم اتخاذها لتسهنل تةظيم هذا لمغربي على حفاوة االستقبااحب الناللة والشعب اص

 احه.ي ةناالنتماع والمساهمة ف
إلسالمي ون اةظمة التعا، األمنن العام لموسف بن أحمد العثيمننن ورشكر إلى معالي الدكتكما تونه المشاركون بال

والتسهيالت  2020في إكسبو دبي  الميمةظمة التعاون اإلسمشاركة للعةاية التي نولنها على او  ى دعمه المتواصلعل
 .التي يقدمها لةناح هذا االنتماع

لى إلسالمي للتةمية عرئيس منموعة البةك ا ر،ناكتور بةدر بن محمد حشاركون بالشكر إلى معالي الدالم كما تونه
 األعضاء. الدوللفائدة  2020سبو دبي سالمي للتةمية في إكةك اإللبمشاركة منموعة الوالحنوي  كاملدعمه ال

اإلسالمي لتةمية احزانن المدنر العام للمركز حسن مشاركون بالنهود الملموسة التي نبذلها سعادة الدكتور الكما أشاد ال
  هرة.ظانل ةناح هذه التلنندة من أوف اتوفنر الظر ل هموكافة موظفن 2020ومكتب إكسبو دبي  رةناالت
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 حول  تقرير
  ،(2020و بيعية )إكسمواضأجنحة المناطق الفائدة الفني للمشاركين الدوليين ل االجتماع

 2019يوليو  16-14، المتحدةاإلمارات العربية دولة ، دبي
 لسياقا

لـة ، بدو المزمع عقده فـي دبـي 2020 يسبو العالمفي معرض إكالتعاون اإلسالمي مشاركة مةظمة ل إطار التحضنرفي 
الــذي  ياإلســالم ن تعــاو الوفــد مةظمــة  شــارك، 2021أبريــل  10إلــى  2020أكتــوبر  20، مــن مــارات العربيــة المتحــدةاإل
االنتماع الفةي للمشـاركنن الـدولننن في  رةالتنا لتةميةاإلسالمي مدنر عام المركز ، نناحز ان سالدكتور الحأسه سعادة تر 
(IPTMل )التعــاون مةظمــة  ممثلــيتزويــد مــن أنــل دبــي  2020ه إكســبو ظمــي ةمةــاطق المواضــيعية الــذال أنةحــة فائــدة 

باك الشـ ة للمشـاركنن مـن خـاللي دبـي والخـدمات المتاحـفـ 2020و بإكسـ موقـع نخص فيمااإلسالمي بآخر المستندات 
 لتسليم والعمليات المتعلقة بالنةاح.د اقص One-Stop Shopالموحد 

 األهداف
والبرمنـــة  المعرضالمتعلقــة بــو  ةالعمليــعلــى مةاقشــة نميـــع النواةــب نومــان  الــذي امتـــد لمــدة الفةــي االنتمــاعذا ركــز هــ

، باإلضــافة 2018 ســةةانتمــاع المشــاركنن الــدولننن  مةــذدبــي  2020إكسـبو  الرئيسـية بمــا فــي ذلــك: التقــدم الــذي أحــرزه
عمليـات و قريـة المعـرض و يـة االيـام الوطةو  التظـاهرةعمليات ند ومواع؛ ى التقدم في األمور المتعلقة بالنواةب اللونستيةإل

تصـميم و  ؛يعيةالمحتوى والبرمنة ألنةحـة المةطقـة المواضـو ؛ الطهيرة مبادو ؛ اإلقامة واالعتمادو ؛ البيع بالتنزئة التنارية
 لخ.إالمعرض 

 اإلسالمي الجانبية: التعاون مة واجتماعات وفد منظ غالأش
اإلسالمي عـدة  التعاون ، عقد وفد مةظمة دبي 2020بو إكسكة مةظمة التعاون اإلسالمي في لمشار  في إطار االستعداد

 ةسيقية:انتماعات ت
 :2019نولنو  14األحد 
  2020إكسبو دبي ة إلى موقع اإلسالمي بزيار  التعاون قام وفد مةظمة: 
القيـام بنولـة فـي و رض المعـمنسـم لتفسـنر  2020إكسـبو اإلسـالمي فـي موقـع  التعـاون  تم الترحنب بوفد مةظمة -

المونـود فـي مبةـى  مةظمة التعاون اإلسالمينةاح  أشغالالتقدم المحرز في  طالع علىلال اصو خص المعرض
وأن  ٪90 بةسـبةشغال قـد اكتملـت األاإلسالمي بارتياح أن  عاون التالحظ وفد مةظمة و ل المتعدد األطراف. التةق

 .احترامهال قد تم اعمالمتعلقة بالتقدم المحرز في األنميع المواعند 
ور انتمــاع لحضــ 2020إكســبو مــن قبـل فريــق اإلســالمي  التعــاون األمــنن العـام لمةظمــة  معــالية تمــت دعــو د وقـ -

كسـبو إموقـع لمعاليـه فـي لـة و للتخطيط لن 2019سبتمبر  12و 11 نوميالملكية الفكرية المقرر عقده في دبي 
 اإلسالمي. التعاون ح مةظمة نةاعلى مستوى  األشغالعلى سنر  اطالعهمن أنل  2020
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 ماع الثةائي:االنت 
اإلسـالمي  التعـاون مةظمـة ح نةـاومحتـوى الناةبيـة  الفعالياتانتماًعا ثةائًيا حول برمنة  2020دبي مكتب إكسبو ةظم 

 التحضـنرات الناريـةتةسـنق ب المكلفـةاإلسالمي  التعاون ظمة مة ةقطة اتصالبصفته  ارةركز اإلسالمي لتةمية التنمع الم
 .2019نولنو  14ي دبي ماريةا فآدرس ب، 2020دبي  إكسبوفي اإلسالمي  التعاون لمشاركة مةظمة 

مـن حنـث مختلـف  2020إكسـبو مي فـي اإلسـال التعـاون مشـاركة مةظمـة  ما نخـصقام االنتماع بتقنيم التقدم المحرز في
 .2020ةوفمبر  2ه نوم عقدقرر اإلسالمي الم عاون التالناةبية وخاصة نوم مةظمة  األةشطةو : النةاح نواةبال

مقارةـــة بالمشـــاركنن الـــدولننن اآلخـــرين مةـــذ سالســـة ب تتقـــدمســـالمي اإل التعـــاون مةظمـــة  اســـتعداداتالمشـــاركون أن  الحـــظ
بعـد االنتماعــات المكثفـة األخنــرة التــي  قــد اكتملـت تقريًبــا التصـةنف" ائقوأن "وثــالمةظمـة ح نةــااعتمـاد مفهــوم التصـميم ل

 .2019نولنو  16و 15و 14الثةائي في دبي بتاريخ  عقدت على المستوى 
 السندة هةد بقيادةإكسبو وممثلو مكتب دبي لتةمية التنارة  اإلسالميام المركز ، مدنر عنناحز الحسن ا وقد اتفق الدكتور

ي اإلســالم التعــاون ، مةســق مشــاركة مةظمــة ســند وافــق رانــي ســارو، ةائبــة رئــيس المشــاركنن الــدولننن بحضــور الالعــويس
 الدولننن على ما نلي:المشاركنن  ، مدنرةسرين حليمةوة

 مركـزو ، متحـدةاإلمـارات العربيـة الدولـة ، اإلسالمي السـتة التعاون مةظمة مواضيع عقد انتماع ثةائي بنن )قادة  -
النتمـاع التةسـيقي الرابـع امتابعـة ل، فـي دبـي 2019سـبتمبر  12-11 نـوميي لتطوير االقتصـاد اإلسـالمي( دب
مقــر ب 2019ســبتمبر  10-9الــذي ســيعقد نــومي  2020بــي د فــي إكســبو اإلســالمي التعــاون مةظمــة مشــاركة ل

 .ةتركيالنمهورية ال، ، اسطةبولإرسيكا
 التنـارة المركـز اإلسـالمي لتةميـةمشـترك مـن قبـل اع دبي بشكل انتم للمشاركة فيسنتم إرسال خطابات الدعوة  -

كسبو و   .2020ا 
نمهوريــة ال، إرســيكامقــر بيعقد الــذي ســ 2020معــرض اكســبو دبــي  حــولق ســوف نركــز االنتمــاع الرابــع للتةســن -

اإلســــالمي فــــي األيــــام الدوليــــة / األســــابيع  التعــــاون ، علــــى مســــاهمة مةظمــــة ســــبتمبر 10 -9نــــومي ، ةتركيــــال
ية ، القضـايا اإلةسـاة، المـدن، المـرأةعربيـة المتحـدة )الشـبابة لدولـة اإلمـارات الاإلستراتنني ضيعية والمبادراتالموا

 الخ.(.
فــي األيــام الدوليــة الممكةــة اإلســالمي  التعــاون مةظمــة مســاهمة بفــي أســرع وقــت ممكــن  النهــات المســؤولة موافــاة -

، نـوم ن، نـوم حقـوق اإلةسـاع، نـوم التطـو ، نـوم اإلعاقـةالطفـل، نـوم ، نـوم التسـامح، نوم المدن)أيام األمم المتحدة
دولـة ، نـوم الصـحة( ومبـادرات لمياهنوم ا -، نوم السعادة نوم المرأة ،، نوم الحياة البرية، نوم التعليماللغة العربية

 اإلمارات العربية المتحدة مثل:
 ،اإلسالمي في المنلسالتعاون الدعوة لعقد انتماع وزاري خاص لمةظمة  •
 ،اإلمارات العربية المتحدة دولة التي ةظمتهاسالمي في قمة التسامح اإل التعاون  مشاركة مةظمة •
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 ؛2020فمبر ةو  2اإلسالمي في  التعاون نوم مةظمة االحتفال ب •
 ،اإلسالمي )حفل توزيع النوائز( التعاون تكريم المتطوعنن البارزين في نةاح مةظمة  •

اإلسـالمي  تعـاون الفي محتوى نةـاح مةظمـة  حول مساهمتهماإلسالمي  ون التعامةظمة ع يضامو قادة  معلتقنيم ا -
 مثل:

 ؛2019اية نولنو مة المعروضات قبل ةهإرسال قائمة التحقق بما في ذلك قائ -
 ؛2019، إلخ.( قبل ةهاية أغسطس ، صوراإللكتروةية )فندنو المعروضاتإرسال  -
مناًةـا لةقـل قـدًما  40يـة اإلسـالمي بحاو  تعاون المةظمة مؤسسات بتزويد  2020م هنئات إكسبو دبي و وف تقس -

 ر(.تشاو نميع المعروضات بعد الت)سنتم تحدند ةقطة  الثقنلةروضات المع
 .2019في ديسمبر  لتعاون اإلسالميمةظمة اسنبدأ تركنب نةاح  -

 :2019نولنو  15االثةنن 
صـباًحا  8من الساعة نن الدولننن لمشاركـالنتماع الفةي لاإلسالمي النلسة العامة ل التعاون يحضر وفد مةظمة  -

ة بإطــــار النواةــــب المتعلقــــلمرانعــــة نميــــع  والمخصصــــة ،ماريةــــادبــــي آدرس بفةــــدق عقــــد ي ت  مســــاًء والتــــ 7إلــــى 
، ال ســيما أنةحــة المةــاطق المواضــيعية والتــأمنن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة والوافــدنن بــيإلكســبو د مســاعدةال

، والحصول صول إلى الموقع، والو العالميةقرية الفي اإلقامة و ، قيمة المضافةال على ضريبةالوالخدمات المالية و 
، ، واألغذيـــة والمشـــروباتالوطةيـــة والبرمنـــة، واأليـــام والموقـــع لعربيـــة المتحـــدةعلـــى الطعـــام فـــي دولـــة اإلمـــارات ا

 ، وكذلك نلسة أسئلة وأنوبة إضافية.رعاية المحتوى ، و وتنارة التنزئة
 :9201نولنو  16الثالثاء 

ـــا مـــع الـــدكتانتماًعـــا ثةائنن احـــز اعقـــد الـــدكتور  - والمـــدنر  2020إكســـبو )مـــدنر منلـــس إدارة ور طـــارق أوليفنـــرا ًي
اإلسالمي مـن خـالل النةـاح  التعاون بشكل رئيسي لمشاركة مةظمة  تخصيصهتم التةفنذي للمشاركنن الدولننن( 

دوليــة حــول ة للمةظمــات المخصصــالةبيــة ناالتماعــات ناالسلســلة مــن  تــه، تلالهــامشوالفعاليــات المقــررة علــى 
 ، إلخ.اإلسالمي التعاون ، ومحتوى مةظمة ، ومركز دبي للمعارضيام الدوليةمثل األ عيضامو 
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 الرابع للتحضير قياالجتماع التنسي
 ، 2020و دبي لمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في إكسب 

 2019 سبتمبر 10-9كية، التر الجمهورية  – إسطنبول
 السياق

المزمع عقده بدبي  2020 إكسبو دبيلتعاون اإلسالمي في مةظمة امؤسسات مشاركة رية لاات النحضنر الت ي إطارف
ث بحاركز األالمركز اإلسالمي لتةمية التنارة وم ةظم ،2021أبريل  10إلى  2020أكتوبر  20ل الفترة من خال

قي ن اإلسالمي "االنتماع التةسيمةظمة التعاو  مؤسسات بالتعاون مع باقي )إرسيكا( اإلسالمية والفةون والثقافة لتاريخل
مركز بمقر التركية ية مهور لنا ،بإسطةبول "2020كسبو دبي لرابع للتحضنر لمشاركة مةظمة التعاون اإلسالمي في إا

 .2019بر سبتم 10-9وذلك نومي األبحاث 
 األهداف

اون اإلسـالمي فـي مختلـف كة مةظمـة التعـمشـار  فـيالتقـدم المحـرز  االطالع علىكان الهدف من هذا االنتماع هو وقد 
منــة مــن طــرف بر ة التعــاون اإلســالمي، واألةشــطة المالت مثــل التصــميم والمحتــوى والوثــائق المتعلقــة بنةــاح مةظمــالمنــا

 .ةاللونستيكيوة على النواةب على هامش هذه التظاهرة عال مةظمة التعاون اإلسالمي مؤسسات
إرســيكا، مركــز  ميــة التنــارة،المركــز اإلســالمي لتة، (CCO) ليــة: الكومســيكالتا اتشــاركت فــي هــذا االنتمــاع المؤسســ

إلســالمية التنــارة، المؤسســة ا اإلســالمية لتمويــل يــة، المؤسســة الدولالشــريف مــال القــدس بنــتوكالــة أةقــرة، اإليسيســكو، 
راعــة، النامعــة والصــةاعة والز لتنــارة ةميــة، الغرفــة اإلســالمية لةــك اإلســالمي للتلتــأمنن االســتثمار وائتمــان الصــادرات، الب

 سالمي.إلواالتحاد الرياضي للتضامن ا ةالميواصفات والمعاننر للبلدان اإلسا، معهد توحند المكةولونياإلسالمية للت
 مرفق بهذا التقرير ندول األعمال والبرةامج وقائمة المشاركنن.

 االجتماعأشغال 
 حنـث مي لتةميـة التنـارةلمركـز اإلسـالالعـام ل والمـدنررسـيكا المـدنر العـام إلمـن ألقاهـا كـل بدأ االنتماع بكلمات ترحنبية 

فرصـة باعتبارهـا بـدبي  2020إكسـبو المي فـي اإلسـ التعـاون أهميـة مشـاركة مةظمـة  ا علىا بنميع المشاركنن وشددرحب
لصورة الحقيقية لإلسالم ليج الترو من خالل  التابعة لها مؤسساتالاإلسالمي و  تعاون مةظمة اللاإلةنازات الرئيسية لتقديم 

 العالمية. وض بالثقافةهمتها في الةهإلسالمية ومساواالقتصاد والحضارة ا
، ووثيقـة نةـاح اإلسـالمي التعـاون التصـميم المفـاهيمي الةهـائي لنةـاح مةظمـة  رةالمركز اإلسالمي لتةميـة التنـامثل قدم م

إلضـافة ، بااإلسـالمي التعـاون بية المتبقيـة لمؤسسـات مةظمـة الناةة واألةشطاإلسالمي: المحتوى الحالي  التعاون مةظمة 
 المي.اإلس عاون التسات مةظمة لمؤس برمنةمالإلى ةبذة عن األةشطة 

عبــر اإلةترةــت التــي  2020و إكســببرةــامج تعليمــي حــول اســتخدام مةصــة  لتقــديمهــذه الفرصــة  مركــزالكمــا اغتــةم ممثــل 
هم فيمــا نتعلـــق اإلســـالمي الســتخدامها لتحمنــل مـــدخالت التعــاون مةظمــة ، ودعـــا ةقــاط االتصــال التابعـــة لالمركــزصــممها 

 .2020في إكسبو  شاركةمالحول اإلةترةت  عبرةية فأسئلة  فعر اإلسالمي و  التعاون بمحتوى نةاح مةظمة 
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التـي سـتعقد  الهامشـية األةشـطةاإلسـالمي وقـدموا  التعـاون ادل المشاركون ونهات ةظرهم بشأن محتوى نةاح مةظمـة تبو 
 خالل هذا المعرض.

 التوصيات

 المشاركون على ما نلي: فقات، ةمثمر  مةاقشاتعد ب
علـى  2020فترة اةعقـاد إكسـبو ل الكل شهر خلمةسق التعاون اإلسالمي كمن مؤسسات مةظمة مؤسسة تعننن  -

، (2020ديســمبر  21 -ةــوفمبر  21اإليسيســكو ) ،(2020ةــوفمبر  20 -أكتــوبر  20) إرســيكاالةحــو التــالي: 
للبلــدان  والمعــاننر المواصــفاتمعهــد توحنــد ، (2021نةــانر  22-2020ديســمبر  22) بةــك اإلســالمي للتةميــةال

واالتحـاد الرياضـي ( 2021مـارس  24 -فبرانر  24ركز أةقرة )، م(2021فبرانر  23 -نةانر  23) ةاإلسالمي
إدارة النواةــب  تةسـنقمكلفـة بال مؤسســة. ننـب علـى كـل (2021أبريــل  10 -مـارس  25) سـالميللتضـامن اإل
 ية.الناةب الياتوالفعاللونستية 

 لخــاص بهــاى امحتــو العــداد وا عــادة إرســال مي إلات مةظمــة التعــاون اإلســاللمؤسســتصــال اال اتكــل نهــ عــوةد -
، الناةبيـة الةهائيـة الفعاليـات، صـور ...( وكـذلك ، فنـدنوهات، مخطوطـات، مةشورات، كتببروشورات، )كتنبات

هذا الصدد ننب على في و . 2019 سبتمبر 30بل ق يستحب أن نتم ذلكو  لتةمية التنارة المركز اإلسالمي إلى
 التعـاون الناةبية بالتعاون مع مؤسسات مةظمة  اةية المشاركة في تةظيم فعالياتهاكل نهة اتصال أن تدرس إمك

اإلمارات دولة ومة اإلسالمي وحك التعاون اإلسالمي األخرى وهنئات األمم المتحدة والدول األعضاء في مةظمة 
 ؛متحدةالعربية ال

 اط االتصـــال التابعـــة لمؤسســـات مةظمـــةاةبيـــة لةقـــالن الفعاليـــاتتنميـــع ل اإلســـالمي لتةميـــة التنـــارةدعـــوة المركـــز  -
 إقامــة هــذه التظــاهراتلتســهنل حنــز دبــي إكســبو لــى مكتــب عاإلســالمي فــي مصــفوفة واحــدة إلحالتهــا  التعــاون 

 .ول على األسعارحصقصد الوأيًضا  2020بإكسبو دبي 
 ز دبــــيمركــــب األســــعار حــــولات معلومــــركــــز اإلســــالمي لتةميــــة التنــــارة ببموافــــاة المب إكســــبو دبــــي دعــــوة مكتــــ -

اإلســالمي  التعـاون األول مـن أنــل مشـاركته مـع نهــات االتصـال فـي مةظمــة  الطـابق منســم، وكـذلك للمعـارض
عــالوة علــى تزويــده بمعلومــات ؛ ًكا(مشــار  40إلــى  20هةــاك ) ى ر الصــغ الفعاليــاتودراســة إمكاةيــة عقــد بعــض 

ات التةســنق التابعـة لمؤسســات ف الةـوم لمشــاركتها مـع نميــع نهـنــار الشـقق / غــر مثــل معـدل إن قامـةاإلب تتعلـق
 ؛اإلسالمي التعاون  مةظمة

بموافـــاة المركــز اإلســالمي لتةميــة التنـــارة اإلســالمي  التعــاون نهــات االتصــال التابعــة لمؤسســـات مةظمــة  دعــوة -
لـى الحصـول علتسـهنل  2020في فعاليات إكسـبو سيشاركون الذنن  والمسؤولنن الكبارازات المدنرين بقائمة نو 

 ؛لالدخو  اتر تأشن
اإلســـالمي حـــول اآلفـــاق المســـتقبلية لمةظمـــة  التعـــاون مؤسســـات مةظمــة  نميـــع ممثلـــي تضـــم تةظــيم ورشـــة عمـــل -
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 .2021أبريل  9اإلسالمي لصالح األمة في  التعاون 
قائمـة المركز اإلسالمي لتةمية التنارة بلموافاة اإلسالمي  التعاون التابعة لمؤسسات مةظمة التةسنق دعوة نهات  -

ــة للكســر  ،الطــول ،وزن الــات الفةيــة )بمــا فــي ذلــك المواصــف هــاب الخاصــة مــوادال ، إلــخ ...( التــي ســنتم أم القابل
 التعــــاون ة نهــــزة مةظمــــمخصصــــة ألا قــــدم 40 مــــنلتحمنلهــــا فــــي حاويــــة  2020دبــــي إكســــبو عرضــــها خــــالل 

 دبي. مكتب إكسبواإلسالمي وشحةها مباشرة إلى 
المعروف أيًضا باسـم  ،()دستور المدنةةدنةة دستور الم ىعل، وثيقة التصةنفل 3رقم مةطقة التسليط الضوء في  -

 ، إلخ.ضع مبادئ التةوع والتسامح والتعايشو ي ذتاريخ اإلةساةية الفي كأول دستور  (منثاق المدنةة)
لمؤسســـات مةظمـــة للتةســـنق لخـــامس ا الســـةوي  نتمـــاعاالأخـــرى خاصـــة علـــى هـــامش  يةات تةســـيقتةظــيم انتماعـــ -

 .2019بر ديسم 5-3المقرر عقده خالل الفترة  (ACMOI)التعاون اإلسالمي 
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دولة  ،دبي، 2020و دبي للتحضير لمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في إكسب خامسالتنسيقي ال االجتماع
 2019سبتمبر  11، حدةاإلمارات العربية المت

 
 السياق

قـده بـدبي المزمـع ع 2020 دبـي إكسـبومةظمـة التعـاون اإلسـالمي فـي مؤسسـات مشاركة رية للناات احضنر الت في إطار
شـارك وفـد مةظمـة التعـاون اإلسـالمي الـذي ترأسـه الـدكتور  ،2021أبريـل  10لـى إ 2020أكتـوبر  20 الفتـرة مـن خالل

مةظمــة التعــاون س لمشــاركة لخــاماالنتمــاع التةســيقي افــي  تنــارةاإلســالمي لتةميــة ال زنر عــام المركــ، مــدالحســن احــزانن
شـات حـول مختلـف بـع ومةاقلتةسـيقي الرامـاع ااالنتقـة بلالمتعمسـتندات التقـديم قصـد و دبـي بكسـبإ اةعقداإلسالمي الذي 

 .2019سبتمبر  11 ت العربية المتحدة نوموذلك بدبي، دولة اإلمارا النواةب الرئيسية الخاصة بالمعرض
 األهداف

نةاح من خالل  2020دبي  إكسبوإلسالمي في متابعة لمشاركة مؤسسات مةظمة التعاون اوقد تم تخصيص انتماع ال
ن رفيعـي المسـتوى حـول مواضـيع مثـل ة مـن العـروض مـن قبـل مـوظفنثـم عقبتـه منموعـ ة.مصاحبالفعاليات الو المةظمة 

المتعلقــة باإلقامــة  ، وثــائق مةظمــة التعــاون اإلســالمي والمســائلوالتواصــل، اإلعــالم ركــز دبــي، ةظــام الحنــزعــروض م
 .، إلخواللونستيك
 المشاركون 

ـــةي هـــذا االنتمـــاع المت فـــشـــارك ـــي إكســـبومكتـــب  :ؤسســـات التالي ـــة التنـــ، المركـــز اإلدب ، ارة، مركـــز أةقـــرةســـالمي لتةمي
والمؤسســة اإلســالمية لتــأمنن االســـتثمار  الونيــيف، النامعــة اإلســالمية للتكةو اإليسيســكو، وكالــة بنــت مــال القــدس الشــر 

 ان الصادرات.وائتم
 وقائمة المشاركنن. مرفق بهذا التقرير ندول األعمال والبرةامج

 عااالجتمأشغال 

 القيام بنولة في المعرضو المعرض منسم لتفسنر  2020إكسبو اإلسالمي في موقع  التعاون تم الترحنب بوفد مةظمة 
 . لالمونود في مبةى التةق مةظمة التعاون اإلسالمينةاح  أشغالقدم المحرز في الت طالع علىا لالصو خص

رئيسية  وةتائج ، عرضاإلسالمي لتةمية التنارة زللمركالعام  ، المدنرنناحز االحسن ، قدم الدكتور خالل االنتماع
زات الرئيسية التي قام بها واإلةنا 2019سبتمبر  10و 9في اسطةبول نومي  تم عقدهلالنتماع التةسيقي الرابع الذي 

 اإلسالمي. التعاون مةظمة مؤسسات بصفته مةسق  ة التنارةالمركز اإلسالمي لتةمي
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لمشاركنن على رض االلمعومركز دبي  2020دبي كسبو إلاالتصاالت  دائرةثلو نر ومممتولي وبشراني و  ادةالسطلع أ
 دائرةمركز دبي للمعارض والشراكة مع عروض ، و األوللطابق اتصميم اإلسالمي و  التعاون وثيقة نةاح مةظمة 

 ض.لمعر في هذا ااإلسالمي  التعاون مةظمة  مشاركةرؤية ت لتوسيع االتصاال
 التوصيات

 المشاركون على ما نلي: اتفق، ةمثمر  مةاقشاتعد ب
رسال  التعاون بتحدنث وثيقة اإلشراف وفًقا لمالحظات مةدوبي مةظمة دبي  إكسبو تبيقوم مك - اإلسالمي وا 

من أنل  2020 دبي إكسبواإلسالمي في عاون تمةظمة المشاركة رضها التقديمي المتعلق بإرشادات ع
 ؛اإلسالمي التعاون مة مةظة لمؤسسات التابعنهات االتصال قي بامشاركتها مع 

اإلسالمي لتعننن ممثلي  التعاون التصال باألماةة العامة لمةظمة تكلنف المركز اإلسالمي لتةمية التنارة با -
متم ، ويفضل أن نتم ذلك قبل 2020 دبي إكسبوت في االتصاال دائرةاعتمادهم من قبل  قصدسائل اإلعالم و 

 ؛(https://media.expo2020dubai.com) 2019عام 

نميع ب 2020ئرة االتصال إلكسبو دبي بموافاة دااإلسالمي  التعاون ة التابعة لمةظمنهات االتصال تكلنف  -
 ؛الخاصة بكل مؤسسةشطة الهامشية باألةالمعلومات المتعلقة 

، الخدمات اللونستيةو ، سعارعروض األبموافاة المركز اإلسالمي لتةمية التنارة بدبي  إكسبومكتب تكلنف  -
نهات على  لتعميمهااإلسالمي  التعاون سات مةظمة الناةبية لمؤس لعأةشطةاإلقامة وحزمة اإلننار و ، كرالتذاو 

 ؛اإلسالمي لتعاون ااالتصال التابعة لمؤسسات مةظمة 

وغرفة اإلسالمي )مكتبان  التعاون نةاح مةظمة لالطابق األول يم بتعميم تصمدبي إكسبو يقوم مكتب  -
ك ذل نتمويفضل أن بها مي اإلسال التعاون لمةظمة  ى ر الصغ الفعاليات إقامةاةية انتماعات واحدة( لدراسة إمك

 ؛2019سبتمبر  30قبل 

دول األعضاء في مي إلى التواصل مع الشركاء اآلخرين من مؤسسات الاإلسال التعاون مؤسسات مةظمة  دعوة -
ات العربية المتحدة من أنل اإلمار دولة لمتحدة ووكاالت حكومة مةظمة التعاون اإلسالمي ووكاالت األمم ا

 ؛ية مشتركةفعاليات ناةب المشاركة في تةظيم

 

 2019سبتمبر  11 ،دبي
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 الاألعم جالات ر لمنتديات وبعثا
 

 المملكة المغربيةالرباط،  ،2017سبتمبر  15-14، الغابوني لمغربيا منتدى األعمال .1
المركز اإلسالمي لتةمية التنارة  ، ةظماإلسالمي مةظمة التعاون  ضاء فيالدول األع ععاون مةامنه للتر في إطار ب

ةي بمقر الغابو ي األعمال المغرب دىة، مةتربيالمغرباط والسلطات لغابون المعتمدة بالاة نمهوري فارةعاون مع سبالت
 .2017مبر سبت 15-14ي بالرباط نوملسفارة ا

ةظيمه بالتعاون مع وزارة الشؤون وتم تالغابون  غربية ونمهوريةلكة الت بنن الممالالمبادلى تةشيط إهدف هذا المةتدى 
لخاصة تثمارات اة االسمين في الخارج وتةننلغابوةبا كلفةج اإلقليمي المراةكوفوةية واالةدمافالغابون و رية نية لنمهو الخار 

لكة للمم ون الدوليلخارنية والتعاشؤون اووزارة ال يمد الرقواالقتصا ةاعة ووزارة الصةاعة والتنار حة والصةاسيالتنارة والو 
 المغربية.

مبادالت التعزيز هو ذلك ةننن هدفهم في نن المغاربة والغابو ناداالقتص علنند من الفاشارك في هذا المةتدى عد
ليار م 21تثمار ساة، في االةتقالي بون، وهو بلد في أوج الفترةرغب الغايو  نل والرباط.لنبروف نارية بننة والتدياالقتصا

 ية.طةفغنر ال لةموم أقطاب اقبلة من أنل تعزيز البةية التحتية ودعت المل السةواوالر أمريكي خالد
والنهات  تسمح للوكاال بون كمادمها الغالتي يقا ف فرص االستثمارشامن اكتبة مغار المستثمرين ال وقد مكن المةتدى

 ن المغاربة.فاعلنلعاتها للضيح أدائها وتطرح وتو غابون من شللندندة تةموية اللالمتدخلة في االستراتننية ا
 : نلستي عملوبهذه المةاسبة تم تةظيم 

 االستثمار؛مغرب والغابون وفرص لا مكاةياتإ 
 بادالت التنارية.ةشيط المتو  االقتصادياتتةمية  إلنداع فيادنق اصةادنق السيادية و صةت والكاالالو  دور 

المدنرة  -ع السندة ةنةا ألندا أبوةا عمل مة انتماع لتةمية التنار  سالميالمركز اإل لثعقد ممالمةتدى،  وعلى هامش
 غابون. لتشنيع االستثمار في يةة الوطةوكالالعامة لل
مع المركز عدة أةشطة التعاون بت في أقرب وق أن تةظمغبتها في ندند ر لتة للسندة أبوةا رصتماع فالنذا اوكان ه
شب، وةدوة على هامش انتماع شبكة ر الخنيات تصدنوة حول استراتنذلك ةدن، بما في ننلغابوةلفاعلنن االصالح 

 ر في غابون.مااالستثرص ول فعن نوم مفتوح حقة بالفرةسية، فضال طةاثمار الالستت تعزيز اوكاال
 -ن اج، أبيد2017نوفمبر  3-2ية، دات الطبعلماألدوية وا رين حولين والمشتالبائعء لقا .2

 يفوار د ية كوتجمهور 
الطبية الذي  اتة والمعدالةيات الصندي لقاء البائعنن والمشترين حول المةتنارة فةمية التنكز اإلسالمي لتك المر شار 

لصحة والةظافة وزارة ا عم رة بالتعاون ل التنامية لتموياإلسالة والمؤسسة الدولية التنار ية لتةملمركز اإلسالمي ةظمه ا
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متوسطة بأبندنان، نمهورية كوت ديفوار ى والريع الصغر ة وتعزيز المشاتقلنديالصةاعة ال ةووزار  التنارة، ةر العامة ووزا
 .2017فمبر و ة 3إلى  2 ة منفي الفتر 
مية لتمويل ة اإلساليولللمؤسسة الدفريقية عربية األارة التنبرةامج نسور ال نذار تةفإط ء فيتةظيم هذا اللقاوقد تم 

الثةائي بنن المركز اإلسالمي لتةمية عاون إطار الت تثمار وأيضا فيواالس ول التنارةح لفرعيةاللنةة ا جمالتنارة، وبرةا
 التنارة.اإلسالمية لتمويل  ةليسسة الدو المؤ لتنارة و ا

دولة عضو  16بنةها  دولة من 17 األدوية من القتةاءت وطةية وكاال 10وشركة  50مشاركة ع النتماا اف هذوقد عر 
ةننر وغنةيا والسةغال والمغرب وغابون ي والنرون ومالنةافاسو والكاموبورك وهي: بةنن يماإلسالالتعاون  ةمفي مةظ

هذه ان في ست. كما شاركت مؤسارت ديفو وكو ةدي ردن وتوةس وبورو عودية وفلسطنن واألسالالعربية صر و وتوغو وم
قياسيا االنتماع رقما وحقق  ل التنارة.يو ية لتمة اإلسالميلمية التنارة والمؤسسة الدو المي لتةسإلا: المركز اهرة وهمالتظا
 للخدمات. ارضع 97يا وثةائلقاء  344وكان فرصة لعقد  أمريكيملنون دوالر  80ره قد

ار ، الد2017ديسمبر  19، رمو ين المغاربة للتردالمستو ن و يينسن المصدرين التو ملتقى بي .3
 مغربيةمملكة اللا البيضاء،

ء في مةظمة التعاون ألعضاي الدول ااالقتصادننن ف فاعلننصال بنن التهنل االية إلى تسمافي إطار أةشطته الر 
وةسية بالمغرب، لتارية التنية االتنارة والممثلز اإلسالمي لتةمية كمر ستضاف الت، االقطاعا اإلسالمي في مختلف

وردنن تس( والمGIFRUITS) يهةي المشترك للغالل التوةسمنمع الملا األعضاء في توةسنننمصدرين التقى المل
ستعراض الة تماع فرصاالنكان هذا بمقر المركز بالدار البيضاء. و  2017ر ديسمب 19، نوم لتمور التوةسيةاربة لالمغ

نودة، حترام الاث غاربة من حندنن المت المستور توقعا لكإلى المغرب، وكذة لتوةسير التمو تي تعنق تصدنر االعقبات ال
 ة.يتالةبا حة والصحةصلواالمتثال لمعاننر ا

الدار ، 2018أبريل  18 - 17لمغاربة للتمور، دين اوالمستور  المصريينصدرين ين المملتقى ب .4
 المغربية كةء، المملبيضاال

التعاون  مةعضاء في مةظدول األننن في القتصاداالل بنن الفاعلنن صال االتسهنلى تةشطته الرامية إفي إطار أ
لنمهورية مصر ناري تمثنل التومكتب التنارة مية السالمي لتةإلالمركز استضاف ا ،تاإلسالمي في مختلف القطاعا

مركز ب 2018ل بريأ 18 – 17 ينوم تمورتوردنن المغاربة للسلمصرينن واالم المصدرين، ملتقى العربية بالرباط
 التمورنق تصدنر عتصة الستعراض العقبات التي نتماع فر اال. وكان هذا البيضاءز بالدار المرك قربم األعمال

ة حلصالصحة واننر ثال لمعالمغاربة من حنث احترام النودة، واالمتدنن ات المستور ب، وكذلك توقعاالمغر  إلى لمصريةا
 الةباتية.
 2019يناير  22، ، الدار البيضاءلمغربا إلى ةألعمال الماليزيا عثةب .5

ة التنارة لتةمي ركز اإلسالميظم الم، ةاإلسالمي التعاون مة ع الدول األعضاء في مةظمن لتعاو ل هامنرةب في إطار
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(ICDT)ياتفعالتةظيم الوشركة رباط لاي ع السفارة المالنزية ف، بالتعاون م "Say Yes Eventلقاءات لك "، ةدوة وكذ
 البيضاء. الدارب 2019نةانر  22 ينن وةظرائهم المغاربة فينن رنال األعمال المالنز ب B2B ثةائية
نمنل لتا تلزراعة والصحة ومستحضراوا ةمةتنات الغذائيالقطاعات  في ملتع شركات مكوةا من زي الوفد المالن كان
 .يةطرقاللتحتية ة ايبةالو  المعلومياتطاعم و والم

للمملكة اد الرقمي تصة واالقتنار : وزارة الصةاعة واالستثمار والهرةه التظاة في هذالتالي اتمؤسسزارات والو الشاركت 
 يرطو تالوكالة المغربية لو ، (CGEM) لمغربا تلمقاوالد العام واالتحا( ASMEX)ين المغربية للمصدر  ةنمعيوال يةالمغرب

مغربية شركات دة ع( و OMPICرية )ية والتنالملكية الصةاعي لالمكتب المغربو ، (AMDIEت )ادر صالاالستثمارات وا
 اله.أعمذكورة ت المتخصصة في القطاعا

األعمال  إةناز"كيفية حول  عرضا المركزم قدكما ، ماتهاخدا و مالنزية مةتناتهالالشركات  قدمت، ذه المةاسبةوبه
ماية ح حولظرة عامة "ة بعةوانا موضوعنارية ي للملكية الصةاعية والتلمغرباب كتالم ب" بنةما قدمغر لماالتنارية في 

 ".الملكية الصةاعية في المغرب
 ةالمغربي ر البيضاء، المملكة، الدا2019فبراير  7ل الترويج لزيت النخيل الماليزية حوفنية  ةندو  .6

ةظم المركز اإلسالمي لتةمية  ،مياإلسال التعاون ةظمة برةامج التعاون مع الدول األعضاء في مطار ي إف
، ةدوة في القاهرة( MPOB)لمالنزي الزيت الةخنل اإلقليمي  نلسالم مكتبالرباط و بة نزيلسفارة المالوالتنارة ا

 الدار البيضاء.بدق شنراتون فةب 2019برانر ف 7نوم  المغربب ةيت الةخنل المالنز يفةية للترويج لز 
زيت الةخنل الةخنل، وزيادة استخدام  فوائد زيتبلمستهلكنن وا ننعصةمال عإطال إلىةية فدوة الهذه الةهدف ت

قامة عالقات مباشرة مع المستخدمنن  .دهةيةلمواد الوايوت لز ل ةرباالمغ وا 
نر والمد، العزيزالسندة آستاةا عبد لمغربية كة الدى الممل مالنزيا ةسفنر عادة س ةماهالالتظاهرة ه هذ في تشارك

قليمي لزيت الةخنل المالنزي اإلالعام لمكتب المنلس ر ةائب المدنو  ،ي لتةمية التنارةسالمالعام للمركز اإل
(MPOBفي القاهرة )،  لشركات واالتحادات وا ساتالمؤس، فضال عن للمصدرين المغربية ةعيالنموممثل

 في المغرب. لغذائيةات و زيالقطاع  المتخصصة في


