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 تمهيد

اون دول منظمة التعقطاع الخاص في لدعم ال المخصصةاألنشطة باقي و  والمتخصصة العامة تشكل المعارض
 عاون اإلسالمي.ة التمنظم ارات في فضاءلتجارة واالستثمأساسية لتعزيز ا ةلوسياإلسالمي 

اإلسالمي إليها في العديد من الوثائق  التعاون الدول األعضاء في منظمة  تشير، معارضه الذألهمية همنها دراًكا ا  و 
 في مادتها العاشرة على ما يلي:ري ي والفني والتجالتعاون االقتصاداالتفاقية العامة ل حيث تنصالرسمية. 

عضاء األخر،، كما لدول األاق منتجاتها في أسواق يلمعارض لعرض وتسو امة ادل إقعلى تباالدول األعضاء  تعمل"
ل األعضاء األخر، تراك في المعارض واألسواق الدولية التي تقام في الدو تعمل لتحقيق نفس الهدف على االش

 "....ا، يما بينهة التبادل التجاري فوعلى زيادة فرص تنمي. منتجاتها وخدماتهاالتعريف ب للمساعدة في
قطاعات  تشملالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة معارض متخصصة  نظمي، عامةارض التجارية الإلضافة إلى المعاب

، ، والصناعة الزراعية: الصحةهاوالسيما منعالية للتجارة بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. إمكانات أخر، ذات 
 (.وغيرها، نسيجال، والقطن و الحاللجات تنلموا، ، والبناء والعقارلسياحةوا، واألثاث والديكور

 الدولفي العديد من الفاعلين االقتصاديين من خالل تنظيم المنتديات والبعثات التجارية  لفائدةالمركز أنشطة  لقطأكما 
ندونيسيا وكوت مثل المملكة العربية السعودي  ، إلخ.(ديفوارة وبنغالديش وا 

، في إطار إلسالمية التعاون اممؤسسات منظباقي يق مع بالتنس ي لتجار ج ارويلتبارة ة التجااإلسالمي لتنميلمركز يقوم ا
 :نجدأهم المشاريع  يعتمد على التكامل فيما بينها ومن طار منطق، في إ(TISC)واالستثمار اللجنة الفرعية للتجارة 

 ؛المعرض التجاري للدول اإلسالمية 
 ؛ارية العاليةنات التججات ذات اإلمكال المنتين حو ين والبائعتر ة وورش عمل المشالمعارض المتخصص 
 ؛المنتديات والبعثات التجارية 
 ؛المعرض االفتراضي 
 ؛يةات التجار المعلوم 
  التجارة. تنميةدعم هيئات بناء القدرات و 
هداف يق أ قتح في سياقالتجارة مية لتن المياإلسالمركز  نفذهاالتجارة واالستثمار التي ي تنميةتنفيذ مشاريع  يندرج

في  المنعقدةمة اإلسالمية الثالثة عشرة التي حددتها الق 2016/2025التعاون اإلسالمي ظمة لمن العمل العشري مخطط 
من  ٪25إلى التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي حصة رفع  إلى والتي تهدف ،2016اسطنبول في أبريل 

 .2025بحلول عام اإلسالمي  ن في منظمة التعاو  ألعضاءلدول اا تجارةالي إجم
 القيود الصحية ةنتيج، الفعاليات والتظاهرات، تم إلغاء بعض 19جائحة كوفيد  عقابفي أ شارة إلى أنه اإل تجدر
هود جلجل متابعة امن أ المركز اإلسالمي لتنمية التجارة تنظيم فعاليات افتراضية عمد، وكنتيجة لذلك. ضةالمفرو 

 ن اإلسالمي.التعاو منظمة ات البينية في ستثمار واال رةى تعزيز التجاامية إلالر 
، بهدف اقتراح سبل لتحسينه لمعرض اإلسالمياقييم ت بإعادة، يقوم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة فة إلى ذلكضاباإل

 خيرة.نوات األفي الس المعارضصناعات مع مراعاة تطور االقتصاد الدولي وأحدث التقنيات المتعلقة ب
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I. المعارض العامة والمتخصصة: 

األنشطة  العامة والمتخصصة التي تم تنظيمهاالمعارض  تخص، د القطاعاتاإلسالمي متعد المعرض باإلضافة إلى
 صفتخالبرامج الترويجية السنوية  أماالرئيسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية في دول منظمة التعاون اإلسالمي. 

 ،والقطن ،العامةواألشغال  ،والبناءحة والديكور والسياحة والص والصناعة التقليدية تجات الحاللقطاعات المن
 والمنسوجات.

 -طنبولإسب 2018ر بموفنفي  ك المنعقدةالكومسي لجنةين لثالثوال الرابعةية ر للقرار الصادر عن الدورة الوزا ستناداا
لمركز ، نظم ا2018في مارس امسة والثالثين لمجلس إدارة المركز وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن الدورة العادية الخ

تم تنظيم معرض افتراضي وقد  جائحة كورونا. ل ظهوريبعدة معارض عامة ومتخصصة ق  التجارة  يةاإلسالمي لتنم
د قيو ال نتيجةأخر،  معارضتم تأجيل و مع الظروف المرتبطة بالوباء.  من أجل التأقلمزراعية حول صناعة األغذية ال

 ه األنشطة على النحو التالي:قبلين. تتلخص هذين المالعام خاللومن المقرر عرضها  19كوفيد المتعلقة بـ 
 فاتح –نوفمبر  8، ميلتعاون اإلسالء في منظمة اعضال األت الحالل للدوجانتللملمعرض السابع ا .1

 ركيةة التإسطنبول، الجمهوري، 2019يسمبر د
ـــة إلســـالمي لتنا كـــزمر لا مظـــن ـــاياات و ومعهـــد المواصـــف ارةالتجـــمي ـــدول لمق  الســـابعالمعـــرض "( SMIIC) ةاإلســـالمييس لل

ـــدول األعضـــاء فـــي م اللالحـــ اتجـــتنللم ـــك مـــن المي"، و ســـاون اإلة التعـــظمـــنلل ـــوفمبر  28ذل ـــى ن  2019مبر يســـد 1إل
 .ةميعالل القمة الحالمن مع ابالتز  ةيلتركل، الجمهورية انبو إسطب

وقـد في قطاعات الحـالل.  رالبينية في السلع والخدمات وكذلك االستثماعزيز التجارة ا المعرض هو تالهدف من هذكان 
دولــة مــن دول  35. تــم تمثيــل تــر مربــعم 7000 عــرض مســاحةوأقــيم علــى عارضــا  350مشــاركة ســجل هــذا المعــرض 

 منظمة التعاون اإلسالمي.
لمعــرض هــذا ا شملــى هــاعســالمي ول اإلدلمقــاييس للــت وااصــفاد المو د توحيــنظــم معهــ ،عــالوة علــى اجتماعــات ثنائيــة

 يفعتماد الا تاشهاد ،لجودة الحالتحتية للللبنية ابا والمسائل المتعلقةلتقييس احول  ةيعيضاو ممؤتمرات شات عمل و ور 
 .الحالل والصحةو ، الحاللعة صنامجال 
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التعاون مة ظمن يف ضاءلدول األعتقليدية والديكور لة والصناعة اللمعرض السياح يةالستثنائرة االدو  .2

 تلة الكويت العاصمة، دو ، الكوي2019ر بمسدي 18-23ي، إلسالما
 

ويت ظمت وزارة التجارة والصناعة لدولة الكن
ن مع التجارة بالتعاو إلسالمي لتنمية ا والمركز

استثنائية رة و ددولي، "الكويت الشركة معرض 
عة التقليدية والديكور انصلوالمعرض السياحة 

"، المياون اإلستعمة الظي منف ءاللدول األعض
بأرض  2019ر بديسم 23ى إل 18من ذلك و 

 International Fairs Groundالمعارض "
of Kuwait Cityتزامن مع لا"، وذلك ب

اريع الحرف اليدوية والمش ض التالية:المعار 
الصحة  يتك"،بناء "بال ضر مع يرة،الصغ
  .الوالجم

 لو لديهدف المعرض إلى تعزيز التعاون بين ا
مي في سالن اإلتعاو منظمة الاألعضاء في 

دية، والترويج والصناعة التقلي ةحاع السياقط
 ياحية للدولاقع السلمعالم التاريخية والمو ل
ثمار في هذا القطاع. شجيع االستألعضاء، وتا

اع قط في نعليللفا منبراة الدور شكل كما ت
لسياحة والديكور من الدول يدية واقلة التالصناع
لخلق ال عمرص األعن ف ينحثلباا اءاألعض
 بينهم.ت فيما شراكا

 

كان الهدف من المعرض هو تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في قطاع السياحة 
طاع. ستثمار في هذا الق، وتشجيع اال، وتعزيز المعالم التاريخية والمواقع السياحية للدول األعضاءوالصناعة التقليدية

، بحًثا عن في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يةليدالتق الصناعةالجهات الفاعلة في قطاع كما رحب ب
 فرص األعمال والشراكة.

هورية جمال الجمهورية التركية؛ مملكة البحرين؛ ء التالية:األعضاالدول ات من ركش تجاريةهرة الالتظاه هذ شاركت في
كما  اإلسالمية.  باكستانجمهورية  ر؛دولة قط جمهورية مصر العربية؛؛ بنانيةلية الهور الجم ؛نعما سلطنة التونسية؛

 كا.نيالر فرنسا، بريطانيا وسعضاء التالية: ير األغ وللدت اكشار 
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يوليو  8-6 ،لغذائية والزراعيةات الصناعات جاتمنل حواالفتراضي العربي اإلفريقي  األعمال منتدى .3

2021 
 لاألعما منتد، (BADEAفريقيا )أية في لبنك العربي للتنمية االقتصاداو تجارة للتنمية ااإلسالمي المركز  نظم
 .2021 ليويو  8إلى  6من وذلك  ،ةزراعيوال ئيةغذاال ناعاتلصا منتجاتل حو ي عربي اإلفريقالراضي االفت

حل وهو ية واألفريقية يين العربل المنطقتلفائدة دو المساعدة الفنية تقديم في إطار تنشيط التعاون و منتد، يندرج هذا ال
 .19-كوفيد  ةبجائحلقيود المرتبطة ا نتيجة، الزراعية ي قطاع األغذيةف حضوريا رض التجاريةتنظيم المعامحل 
 قطاعخدمات نتجات و حول معرض افتراضي مو  ثنائيةتماعات اججلسات موضوعية و  3انعقاد هذا المنتد،  دشه

 .األغذية الزراعية
 يقيا وآسيا والدول العربية.أفر من  دولة 68شركة من  160مشارك و 600 يلحوا المنتد،ي هذا شارك ف

ت منتجاللتمويل من أجل إنتاج وتصنيع وتسويق  لةابقبرامج تشمل مشاريع  وضعب وأوصى المشاركون في هذا المنتد،
تطوير قطاع األغذية  التكميلية بهدفية ليمر سالسل القيمة اإلقالدول العربية واألفريقية عب عية بينزرا ال األغذية

 ؛اعيةالزر 
-26ة والمحلية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ولوجيللمنتجات البيالثاني المعرض  .4

 ية التونسيةالجمهور  -ونس، ت2021 ربأكتو  31
يولوجية الب لمنتوجاتل ثانيال معرض، التحاد التونسي للفالحة والصيد البحري تنمية التجارة واالالمركز اإلسالمي ل نظم

بقصر المعارض بالكرم  2021أكتوبر  31إلى  26منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من  والمحلية للدول األعضاء في
سياماب والصيد البحري ) واآلالت الفالحية هذه التظاهرة بموازاة مع المعرض الدولي للفالحة وأقيمتة. بتونس العاصم

2021). 
الفواكه، المشروبات، و ة والمحلية )الخضر المنتجات البيولوجي مكونات ة علىقائملااليات لفعالمعرض افي هذا  تشارك

جميل بيعية بدون إضافات صناعية أو كيماوية، مواد التطال اللحوم واألسماك، األلبان ومشتقات األلبان، المواد
العاملة في  فعالياتت والؤسساملفرصة ل، وهو يشكل بيولوجية واألسمدة الطبيعية( في بلدان منظمة التعاون اإلسالميلا

 ن للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم.يالبيولوجي والمزارعالقطاع 
تجارة  ول أهمية، حالعمل الموضوعية واالجتماعات بين الشركات اترشد العديد من و عق على هامش هذا المعرضتم 

 قها.وتسوي لهاالمنتجات العضوية وسالمة األغذية وكذلك طرق الترويج 
مبر نوف 28-25 إلسالمي،في منظمة التعاون ا ت الحالل للدول األعضاءامن للمنتجاثال عرضالم .5

 يةركالجمهورية الت –بول إسطن، 2021
 -بإسطنبول 2020نوفمبر  فيالمنعقدة ومسيك ن للجنة الكثيوالثال ادسةالس زاريةعن الدورة الو لصادر ر اللقرا استنادا

حت ت( SMIICية )قاييس للدول اإلسالمملومعهد المواصفات وا تجارةلية التنم يمركز اإلسالمال نظم ركية،جمهورية التال
مي"، ضاء في منظمة التعاون اإلساللدول األعل لللمنتجات الحال نالثامالمعرض ، "ة الجمهورية التركيةإشراف رئاس

 . 2021 قمة الحالل العالميةامن مع بالتز  لتركيةرية او لجمهول، اإسطنبب 2021ر نوفمب 28إلى  25ن م وذلك
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شراكة وال الباحثين عن فرص األعمالل الصناعة الحالل، استقبال الفاعلين في مجا هوعرض ملا كان الهدف من هذا
ج حالل للترويال مجال الصناعةلة في للشركات والجهات الفاعمثل فرصة ، و منظمة التعاون اإلسالمي في دول

 ي هذا القطاع.ف ماراالستث تجاتهم وخدماتهم وتطويرلمن
صدار شو مة االعتماد سيما حول أنظ، الضيعيةم العديد من المؤتمرات الموايظتم تن، على هامش هذا المعرض هادات ا 

تالي سالمي وبالفي منظمة التعاون اإلبهدف تسريع االعتراف المتبادل بشهادات الحالل بين الدول األعضاء الحالل 
حول تجارة المنتجات الحالل على ا ًض قدم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة عر كما  ية.ة البينمساهمة في تطوير التجار ال

 العراقيلإمكانات هذه التجارة وكذلك  ، وسلط الضوء علىالمياإلس التعاون وعلى مستو، دول منظمة المستو، العالمي 
 عها.عيق توسالتي ت
ديسمبر  9-6 ون اإلسالمي،ة التعافي منظمعشر للدول األعضاء التجاري السابع  لمعرضا .6

 لسنغالا جمهورية -، داكار 2021
 القتصاديا ائمة للتعاون للجنة الد والثالثينلسادسة وا نيالخامسة والثالث تيناريالوز  تيندور ال الصادر عن اتلقرار ل استنادا

 التيو ، ةتركيال ةريجمهو ال -في اسطنبول  2020و 2019 في نوفمبر تين على التواليقدالمنع ومسيك(كالوالتجاري )
منظمة دول األعضاء في ر للرض التجاري السابع عشالمع نسنغال الحتضاية الر هو جمبالعرض الذي تقدمت به  رحبت

ة السنغال والمركز اإلسالمي وريوسطة في جمهوالمت ، ر صغسسات الوالمؤ تنظم وزارة التجارة سوف ، ميالاإلس ن تعاو ال
لمعرض لة ة عشر عالساب ةر دو ال، (CICES) لي للتجارة الخارجيةالدو   يلنغاسال ركزالممع  ة التجارة بالتعاون يلتنم

 ضر المعا ضبأر  2021ديسمبر  9إلى  6من  الفترة خالل اإلسالمي، تعاون ال ظمةالتجاري للدول األعضاء في من
  .(FIDAK)ي لار الدو بالتزامن مع معرض داك ارجيةخلي للتجارة اللمركز الدو با

المهنية والفاعلين  جمعياتوال ةر تجالا ةتنمي مال وهيئاتلمجتمع األع ىملتقد القطاعات درض متعالمع هذا ويعد
برامو ، موخدماته متهتجالمن لترويجا قصدالدول األعضاء  فياالقتصاديين  قا تجارية صفقات ا   .شراكةالمة عالقات وا 

 21يوم ألول للمعرض التنسيقي ا عالجتماامون ظلمنا النجاح، عقد باببكافة أسحاطة المعرض إلذا الصدد، و هفي و 
ا هذج وتو . رضة بالمعقوالترويجية المتعل يةالمسائل التنظيم قصد دراسة البيضاء دارالب زكلمر اقر مب 2020 يناير

 .ةر هذه التظاه يمتنظبشأن  متفاه ى مذكرةبالتوقيع عل االجتماع
 نظيم األنشطة التالية:ت بالتزامن مع هذا المعرضوسيتم 
 اال تشجيعت ، وكاالمنتد( ستثمارAPI )؛اإلسالمي التعاون منظمة عضاء في األ اءر حلصأفريقيا جنوب ا لدول 
 ؛اإلسالمي التعاون مة عمال من دول منظل األابين رج نائيةث اجتماعات 
  معهد توحيد مع  بالتعاون ام والذي سيق سالميعاون اإلفي دول منظمة الت لحالالشهادات منتد، حول

 س للدول اإلسالمية.المقاييالمواصفات و 
II. المقررةـارض لمعـــا 
في  19كوفيد عبة المتعلقة بقيود روف الصالظ نتيجةالمعارض التجارية والمعارض التي تم تأجيلها  نتضمي مت

قة بهذه لعامين المقبلين. تم تلخيص المعلومات المتعلخالل ا للمركز اإلسالمي لتنمية التجارةالبرنامج الترويجي 
 على النحو التالي: المقررةاعات االجتم
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 5th OIC HEALTHسالمي "تعاون اإلة الاألعضاء في منظمول دلل حةللصالمعرض الخامس  .1
EXPO" 

في موعد يتم  2022ام في ع، داكارب 2020في يونيو تنظيمه بداية المقرر الذي كان من المعرض وف ينظم هذا س
 دورةلا، بالتزامن مع زارة المكلفة بالصحة في جمهورية السنغالالو  إشرافتحت  ،االتفاق عليه مع الطرف السنغالي

 (.SISDAKفي داكار ) ة والمعدات الطبيةلمعرض الدولي للصحلالعاشرة 
زودي م، يةعات الصيدالناالصنع الصحة )ة في قطاملسيشكل هذا المعرض فرصة لاللتقاء بين مختلف الفعاليات العا

ية الصحية، لرعاا زمراكراحة، الحمية، الجالتغذية و  اختصاصيواألدوية،  ءتنااقكز رام، ةصحيال المعدات والخدمات
قامة عالقل ة التعاون اإلسالميمن منظفي بلدا .(، إلخدريب الطبيوالتوين تكال معاهد  اتلترويج لمنتجاتها وخدماتها وا 

لدول األعضاء في منظمة ي ابية فلطاات معدوالصاديين في قطاع الصحة قتاالين الفاعلين بكات وعقد شرا األعمال
 اإلسالمي. التعاون 

مركز الدولي للتجارة المع ة ر التجا لتنمية اإلسالميالمركز  ينسق، نجاحال أسباب بكافةالمعرض هذا م يإلحاطة تنظ
ء في الدول األعضا ،لدعرض لهذا المرويج والتوالمشاركة  يةالتنظيمانب الجو  حول( CICESالخارجية للسنغال )

مزيد  جدو ت. ينالطرف اتتتعلق بالتزام اضمن بنودتت بين الطرفينتفاهم مذكرة ع وقد تم توقي .يعاون اإلسالممنظمة الت
 gk.orisdasceswww.ci: التاليابط لمعرض على الر اذا علقة بهتالتفاصيل الم من

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميل لغذائية للدولصناعات االث عشر لالثمعرض لا .2
في جدة )المملكة العربية  2021أكتوبر  4 إلى 1ها في الفترة من التي كان من المقرر إقامت الدورةتم تأجيل هذه 

 .2022عقد هذا المعرض في عام  المقررمن و السعودية( بقرار من السلطات السعودية. 
سالمي لتنمية إلالمركز اعاون الموقعة بين اتفاقية التثمرة  ي هو بمثابةالذ ت الغذائيةلصناعاالث عشر لالثمعرض لاإن 

لمملكة العربية تحت رعاية وزارة الزراعة في ام ينظس، المحدودة" لحارثي للمعارضا لشركة السعودية "شركةالتجارة وا
 .السعودية
  .والتعبئة والتغليف األغذيةي تطوير صناعة لتعرف على االبتكارات التكنولوجية فلصة فر  التظاهرة هتعد هذ
  لدار البيضاءا مي،ك للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالستيالثاني لصناعة البالالمعرض  .3
الدار البيضاء ب الحقريخ في تا، 2021نوفمبر  6إلى  2في الفترة من  عقدهعرض الذي كان من المقرر مهذا السيقام 

( تحت Plast Expo) المركبة والبتروكيماوياتالمواد لبالستيك والمطاط و ل دوليمعرض الللالتاسعة  الدورةع بالتزامن م
  حالفات الصناعية المبتكرة".لتالبالستيك في قلب ا عةصناشعار "

الدول ع البالستيك في ن لقطااالقتصادييين الفاعلمنصة للتواصل وتبادل الخبرات بين  جهةمن  التظاهرة ههذ شكلتس
جال في م للمهنيينلنسبة با اويتهفال يمكن ت فرصةية أخر، ومن ناح ؛والدولييناإلسالمي  عاون التمة األعضاء في منظ
 األقسام التالية:عرض مهذا ال سيشملكما . والعرب ينواإلفريقي يناألورومتوسطيتغليف والصناعة البالستيك 

 بالستيك.الويل في مجال تحة تشتغل رضعاشركات من قبل لباطن من امنتجة ال معرض لألجزاء 
  لتعاون اإلسالمي.األعضاء في منظمة ا في الدول عبين المهنيين في القطاللقاءات الثنائية مساحة 

http://www.cicessisdak.org/
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 مملكة البحرين - ، منطقة الصخير2022أكتوبر  8-6، البحرين إكسبول حال  .4

مركز كامبريدج ، ينظم المركز بالتعاون مع بحرينسالمي لتنمية التجارة ومملكة الفي إطار التعاون بين المركز اإل
س مجلس الوزراء رئي نائب -سعادة الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة لعاية السامية ، تحت الر تمرات والبحوثللمؤ 

 6معرض البحرين للحالل من  ،(SMIICهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )بالتعاون مع مع، و بمملكة البحرين
 .البحرين مملكة -قة الصخير ولي للمعارض في منطمركز البحرين الدب 2022وبر أكت 8إلى 

وتربية  المنتجات الغذائية، بما في ذلك يرهاات وغمجموعة من المنتجات والخدمات والصناعمعرض ال اهذسيغطي 
ليمية. لسياحية والتعت التجميل ومختلف الخدمات المالية وايوانات واألدوية والخدمات الصحية والطبية ومستحضراالح

من قبل إعدادها لبرامج العلمية التي سيتم العمل الموضوعية و من ورش ا اغني ارنامجبهذا المعرض  تضمنكما سي
 .B2B ثنائية . باإلضافة إلى اجتماعاتنظمينالم
III. دولة اإلمارات العربية 2020 دبي إكسبو فيومؤسساتها اإلسالمي  ن عاوالتة ظممن ةمشارك ،

 2022مارس  31 -2021تحدة، فاتح أكتوبر الم
ر لمشاركة منظمة التعاون للتحضي سسات منظمة التعاون اإلسالميمؤ  ات التنسيق بيناجتماع .1

 2020ي إكسبو دبي اإلسالمي ف
ية المركز اإلسالمي لتنم ، نظم2020 كسبو دبيإ مي فياإلسال التعاون ة ممشاركة منظلعملية التحضير إطار في 

 االجتماعات الشركاء التالية أسماؤهم:تنسيقية. وقد شارك في هذه  1جتماعاتا ستالتجارة 

  ؛2020مكتب إكسبو دبي 
 مركز دبي للتنمية االقتصادية اإلسالمية (DIEDC.) 
 ( المركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT.) 
 مي.سالاإل التعاون ية في منظمة دائرة الشؤون االقتصاد 
 اإلسالمي. التعاون مة دائرة الشؤون السياسية في منظ 
  اإلسالمي. التعاون في منظمة دائرة فلسطين 
  اإلسالمي. اون عالتدائرة اإلعالم في منظمة 
 اإلسالمي. التعاون جتماعية واألسرية بمنظمة إدارة الشؤون الثقافية واال 
 دريب للدول اإلسالمية )سيسرك(.ئية واالقتصادية واالجتماعية والتمركز البحوث اإلحصا 
 اإلسالمية )إرسيكا(.لبحوث في التاريخ والفنون والثقافة مركز ا 
 والثقافة )إيسيسكو(. المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 
  الشريف وكالة بيت مال القدس(BMQA). 

 

                                                 
 .2020و 2019الدار البيضاء ودبي واسطنبول في وفي جدة  تم تنظيمهااالجتماعات التي 1 
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  في البنك اإلسالمي للتنمية )إدارة الشراكات العالمية وتعبئة المواردGPRMل لمجموعة االتصا ( )نقطة
 ؛(2020مية في إكسبو دبي البنك اإلسالمي للتن

  اإلسالمية دولية الالمؤسسة( لتمويل التجارةITFC.) 
 اإلسال المؤسسة( مية لتأمين االستثمار وائتمان الصادراتICIEC.) 
 لتنمية القطاع الخاص. ةاإلسالمي ةسالمؤس 
 لتنمية.دائرة االستراتيجية والتعاون في البنك اإلسالمي ل 
 الغرفة اإلسالمية للتجارة وال( صناعة والزراعةICCIA.) 
 سالمية للتكنولوجيا.الجامعة اإل 
  امعهد المواصفات والمقاييس للدول( إلسالميةSMIIC.) 
 مكتب تنسيق الكومسي( كCCO)؛ 
  إرسيكا –مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية 
 .االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي 

 ا يلي:تضمنت الجوانب التي تمت مناقشتها م
  اإلسالمي عاون التح منظمة ناج وتقديمتصميم، 
 ن اإلسالميو مساهمة كل مؤسسة من مؤسسات منظمة التعا، 
 طوير االقتصاد اإلسالمي ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالميون بين مركز دبي لتأشكال التعا، 
  على هامش المعرضفعاليات، 
  لتعاون اإلسالميكل مؤسسة من مؤسسات منظمة ا ستقدمهاالتي  اضيعالمو، 
  اإلعالممع وسائل اصل التو، 
 رها(ت وغياالقضايا اللوجيستية )الخدمات واإلقامة والمعد 

 التقدم المحرز في بناء جناح منظمة التعاون اإلسالمي.للوقوف على  2020ع إكسبو ، تمت زيارة موقبالموازاة مع ذلك

في يوليو  2020كسبو إلى موقع إية ميداناإلسالمي بزيارة األمين العام لمنظمة التعاون  معالي، قام وفي هذا الصدد
 .األشغالسير الخاصة بعيد النهائية ا المو  على احترامبنفسه وأشرف ، 2019

 .2020دبي إكسبو  2021نوفمبر  2، منظمة التعاون اإلسالميإلنشاء  ى الخمسينر بالذكاالحتفال  .2
صاحب السمو الشيخ محمد ل شكر والتهنئةليقدم عبارات ال دكتور العثيمين الذي اغتنم الفرصةلامعالي ترأس هذا اليوم 

منظمة التعاون ل، على الدعم الذي قدمه ئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبيلدولة ر ا، نائب رئيس بن راشد آل مكتوم
 اإلسالمي.

قام ثم . اإلسالمي التعاون ظمة جناح منل الرسمي فتتاحالالكرام بقام األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي والضيوف ا
 المعرض. بجولة في أرجاءبعد ذلك 
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 ي.دب 2020و التعاون اإلسالمي في إكسب اليات في إطار مشاركة منظمةفع .3
 أنشطة منظمة التعاون اإلسالمي هي:في إطار  2020األنشطة التي أقيمت خالل الشهر األول من إكسبو 

 ر اإلشارة في هذا الصدد معارض وندوات ولقاءات. وتجد ضمنلذي تا برنامج أنشطة وكالة بيت مال القدس
 ؛2021بر أكتو  7إلى  3في الفترة من صور المدينة المقدسة لمعرض تنظيم إلى 

 " مستدامة: أفق جديد ألسواق رأس المال الجتماعية و االخضراء و الصكوك المائدة مستديرة تحت شعار
 .2021أكتوبر  26ة في ، نظمها البنك اإلسالمي للتنمياإلسالمية"

 " في المنطقة  كوفيدنات البشرية المستدامة بعد الحضري الشامل للمستوط التخطيطاجتماع حول موضوع
 .2021نوفمبر  7بنك اإلسالمي للتنمية في ، نظمه الالعربية"

  
 


