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I. تمهيد 

اون دول منظمة التعقطاع الخاص في لدعم ال المخصصةاألنشطة باقي و  والمتخصصة العامة تشكل المعارض
 عاون اإلسالمي.أساسية لتعزيز التجارة واالستثمارات في فضاء منظمة الت ةلوسياإلسالمي 
دراًكا  اإلسالمي إليها في العديد من الوثائق  التعاون الدول األعضاء في منظمة  تشير، معارضه الألهمية هذمنها وا 

 في مادتها العاشرة على ما يلي:ري ي والفني والتجالتعاون االقتصاداالتفاقية العامة ل حيث تنصالرسمية. 
عضاء األخر،، كما لدول األق منتجاتها في أسواق المعارض لعرض وتسويعلى تبادل إقامة االدول األعضاء  تعمل"

ل األعضاء األخر، تراك في المعارض واألسواق الدولية التي تقام في الدو تعمل لتحقيق نفس الهدف على االش
 "....وعلى زيادة فرص تنمية التبادل التجاري فيما بينها، . منتجاتها وخدماتهاالتعريف ب للمساعدة في

قطاعات  تشملالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة معارض متخصصة  نظم، يإلضافة إلى المعارض التجارية العامةاب
، ، والصناعة الزراعية: الصحةهاوالسيما منعالية للتجارة بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. إمكانات أخر، ذات 

 (.وغيرها، نسيج، والقطن والالحاللنتجات ، والم، والبناء والعقار، والسياحةواألثاث 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 امؤسسات منظمباقي بالتنسيق مع  ي لتجار ج ارويبالتة التجارة يقوم المركز اإلسالمي لتنمي

 :نجدأهم المشاريع  يعتمد على التكامل فيما بينها ومن طار منطق، في إ(TISC)واالستثمار اللجنة الفرعية للتجارة 
 ؛المعرض التجاري للدول اإلسالمية 
  ؛ارية العاليةجات ذات اإلمكانات التجين والبائعين حول المنتالمعارض المتخصصة وورش عمل المشتر 
 ؛المنتديات والبعثات التجارية 
 ؛المعرض االفتراضي 
  ؛بالمركز اإلسالمي لتنمية التجارةعمال لألإنشاء مركز 
 ؛يةات التجار المعلوم 
  التجارة. تنميةدعم هيئات بناء القدرات و 
هداف يق أ تحق في سياقلتنمية التجارة  المياإلسالتجارة واالستثمار التي ينفذها المركز  تنميةتنفيذ مشاريع  يندرج

في  المنعقدةالتي حددتها القمة اإلسالمية الثالثة عشرة  2016/2025لمنظمة التعاون اإلسالمي  العمل العشري مخطط 
من  ٪25إلى التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي حصة رفع  إلى والتي تهدف ،2016اسطنبول في أبريل 

 .2025بحلول عام اإلسالمي  في منظمة التعاون  لدول األعضاءا تجارةإجمالي 
 القيود الصحية ةنتيج، الفعاليات والتظاهرات، تم إلغاء بعض 19جائحة كوفيد  في أعقابتجدر اإلشارة إلى أنه 

هود جلالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة تنظيم فعاليات افتراضية من أجل متابعة ا عمد، وكنتيجة لذلك. ضةالمفرو 
 منظمة التعاون اإلسالمي.ات البينية في ستثمار واالرة الرامية إلى تعزيز التجا
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II. :المعارض العامة والمتخصصة التي تم تنظيمها 
 فاتح –نوفمبر  8، ميلتعاون اإلسالء في منظمة اعضال األت الحالل للدوجانتللملمعرض السابع ا .1

 إسطنبول، الجمهورية التركية، 2019يسمبر د
 29إلتتتى  26الفتتتترة متتتن ختتتالل  ك المنعقتتتدةالكومستتتي لجنتتتةين لثالثتتتوال الرابعتتتةيتتتة للقتتترار الصتتتادر عتتتن التتتدورة الوزار  ستتتناداا
بدولتة بالشتارقة ة التتي انعقتدت قبستاالتدورات ال وبعتد النجتاا التذي ستجلتهركية، تلالجمهورية ا -طنبولإسب 2018ر بموفن
 ةاإلستتتتالمييس للتتتتدول لمقتتتتاياات و ومعهتتتتد المواصتتتتف ميتتتتة التجتتتتارةإلستتتتالمي لتنكتتتتز االمر  مظتتتتنالمتحتتتتدة، العربيتتتتة  إلمتتتتاراتا
(SMIIC )بالتعتتاون متتع الشتتركة التركيتتة "ة التركيتتة و استتة الجمهوريتتإشتتراف رئت تحتتDiscover Events"" ، المعتترض

 2019مبر يستد 1إلتى نتوفمبر  28ذلتك متن المي"، و ساون اإلة التعظمنللدول األعضاء في م اللالح اتجتنللم السابع
 .ةميعالل القمة الحالمن مع بالتزا ةيلتركل، الجمهورية انبو إسطب

 
 صةفر وشكل ، (اللالح ةوالسياححول الصناعة الحالل )التصنيع والمعايير والمقاييس واللوجستيك  لمعرضهذا اتمحور 
 . اماله مار في هذا القطاعستثاالو تجارة لاوتطوير  هم وخدماتهمتلمنتجا للترويجل اللحفي مجال الصناعة اللفاعلين 

 35ا للعموم والمهنيين وسجل مشاركة وحتفبع وكان ممتر مر  7000 ساحة عرضأيام على م خمسة أقيم المعرض لمد
ال بتي يتة:لتالاألعضتاء ااألقليتات المستلمة فتي التدول غيتر  كةف مشتار ، كما عتر ون اإلسالميدولة عضو في منظمة التعا

، يتةاألمريك المتحتدة يتاتيتة، الوالال، كوريتا الجنوبتغالبر سيا، ن، فر ، إسبانيا، ألمانيا، الهندانتسجمهورية تتار غانا، روسيا، 
 عارض.  350ئر وزا 80.000لي احو ، وسجل (وأثيوبيا بلجيكا، إيطاليا، كينياكندا، 

التجتارة  لتنميتة إلسالميت الحالل والمركز االمنتجامعايير في قطاع  عرض أيضا المؤسسات العاملةالم ذاه شاركت في
صدار شهايير و صفات والمعنية بالموامعلائات هيالوباقي  وغيتر األعضتاء فتي منظمتة ضاء عألل امن الدو  ت الحاللاداا 

 التعاون اإلسالمي.
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لمعتترض هتتذا ا شملتتى هتتاع Discover Eventsؤسستتة ستتالمي ومول اإللمقتتاييس للتتدت وااصتتفاد المو د توحيتتنظتتم معهتت

 يفعتماد الا تاشهاد ،لجودة الحالتحتية لللبنية البا والمسائل المتعلقةلتقييس احول  عيةيضامو مؤتمرات شات عمل و ور 
 عالوة على اجتماعات ثنائية. ،الحالل والصحةو ، الحاللعة صنامجال 
التعاون مة ظمنفي  ضاءلدول األعتقليدية والديكور لة والصناعة اللمعرض السياح يةالستثنائرة االدو  .2

 ت، الكويت العاصمة، دولة الكوي2019ر سمبدي 18-23ي، إلسالما
ارية للجنة الوز ا عنلصادر لقرار اى ادا إلاستنا
الثالثين للجنة الدائمة للتعاون عة و الراب

مي سالالتعاون اإل االقتصادي والتجاري لمنظمة
نوفمبر  29إلى  26المنعقدة من  )الكومسيك(

رية التركية مهو جال -نبول بإسط 2018
درة عن الدورة العادية الخامسة والتوصيات الصا

مية لتنمي إلساللمركز ارة اإدا مجلسل ينوالثالث
، بمراكش 2018مارس ة في رة المنعقدالتجا

ويت نظمت وزارة التجارة والصناعة لدولة الك
ن مع التجارة بالتعاو إلسالمي لتنمية ا والمركز

استثنائية رة و ددولي، "الكويت الشركة معرض 
ناعة التقليدية والديكور صللمعرض السياحة وا

"، المياون اإلستعمة الي منظف اءللدول األعض
بأرض  2019ر ديسمب 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

 .والجمال
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والصناعة  ةاع السياحمي في قطسالن اإلتعاو منظمة الاألعضاء في  وللديهدف المعرض إلى تعزيز التعاون بين ا
شكل ثمار في هذا القطاع. كما تشجيع االستألعضاء، وتا ياحية للدولاقع السالتقليدية، والترويج للمعالم التاريخية والمو 

ال عمرص األعن ف ينحثلبالسياحة والديكور من الدول األعضاء ايدية واالصناعة التقلاع قط في نعليللفا منبراة الدور 
 بينهم.ت فيما شراكالخلق 

 
 

صف صباحا إلى الواحدة اسعة والنالساعة الت د كانت مفتوحة للعموم منأيام، وق 5هذه المعار ض على امتداد مت أقي
 متر مربع. 13000مالية تناهز جء على مساحة إرة مساالعاش إلى راعص نصفللرابعة واظهرا ومن ا نصفوال

هورية جمال الجمهورية التركية؛ مملكة البحرين؛ ء التالية:األعضاالدول ات من ركش تجاريةهرة الالتظاه هذشاركت في 
كما  اإلسالمية.  باكستانجمهورية  دولة قطر؛ جمهورية مصر العربية؛؛ بنانيةية اللهور الجم ؛عمان سلطنة التونسية؛

 يالنكا.فرنسا، بريطانيا وسر عضاء التالية: ير األلدول غت اكشار 
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III. 2020 دبي إكسبو فياإلسالمي  ن عاوالتة ظممن ةمشاركة لاريالجيرات التحض 
ر لمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي سسات منظمة التعاون اإلسالمي للتحضيتقرير حول اجتماع مؤ  .1

 2019يناير  14ربية السعودية، ، جدة، المملكة الع2020ي إكسبو دبي ف
 اقسيال 

 أبريل 10إلى  2020أكتوبر  20ن م دهعقع مز مال كسبو دبيإ مي فياإلسال التعاون ة في إطار مشاركة منظم
وفد من مكتب دبي إكسبو  مع ياجتماع تنسيق منظمةالبجدة بمقر ية التجارة المركز اإلسالمي لتنم، نظم 2021
 .2019ر ياين 14م يو  2020

 
 ي مع مكتب إكسبو دبياع تحضير تماج

 دهدافألا 
دبي  في إكسبو اإلسالمي التعاون مشاركة منظمة بشأن كافة الجوانب المتعلقة ب تبادل األفكارإلى  هذا االجتماع هدفي

سسات ن مؤ كل مؤسسة م ومساهمةمي، سالاإل التعاون  اا منظمةنتصميم جو ية، اللوجستالخدمات  بما في ذلك 2020
 .سالمي والمؤسسات التابعة للمنظمةد اإلقتصاتنمية االكز دبي لمر  بينعاون لتا انياتمكوا  اإلسالمي  ن التعاو منظمة 

  المشاركون 
 االجتماع:شارك في هذا 
  :بية المتحدةت العر من دولة اإلمارا

 ؛2020و دبي مكتب إكسب 

 سالاالقتصاد اإللتنمية  يمركز دب( ميDIEDC). 
 :ون اإلسالميلتعامن منظمة ا

  رة؛جاتلتنمية اإلسالمي لكز االمر 

  ون اإلسالمي؛التعا لمنظمةتصادية ون االقشؤ لاقسم 



9 

 

 مي؛لتعاون اإلسالقسم الشؤون السياسية لمنظمة ا 

 ؛المعني بفلسطينسالمي قسم منظمة التعاون اإل 

 المعني باإلعالم؛ اون اإلسالميمة التعقسم منظ 

 مي؛سالاإل التعاون مة ة واألسرية في منظماعيالثقافية واالجت الشؤون رة اإد 

 والتدريب للبلدان اإلسالمية؛ واالجتماعيةاالقتصادية و  يةاإلحصائ ثكز األبحار م 

 ة؛والثقافة اإلسالمي ون والفنلتاريخ بحوث لركز الم 

 سسكو(؛يوم )إة والعلوالثقافللتربية  ؤسسة اإلسالميةالم 

 ؛قدسال لوكالة بيت ما 

 ة في مي للتنمينك اإلسالالب تصالنقطة ا)للتنمية ي مك اإلسالالتابعة للبن ية وتعبئة المواردعالمدارة الشراكات الإ
 (؛2020إكسبو دبي 

  التجارة؛ ويلاإلسالمية لتمالمؤسسة الدولية 

 رات؛ن الصادار وائتمالتأمين االستثم الميةالمؤسسة اإلس 

 الخاص؛ طاعقة لتنمية الاإلسالمي المؤسسة 

 ة؛مينتالمي للع للبنك اإلسبتيجية الدولة التاستراقسم التعاون وا 

 لزراعة؛ناعة وارة والصللتجا سالميةاإل ةالغرف 

 الجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا؛ 

 يةإلسالميير للبلدان اقاييس والمعاهد توحيد المعم. 
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 التوصيات 
 ما يلي: شاركون علىمرة، اتفق المبعد مناقشات مث

 المتفرعة األجهزةمة، ائن الدجا)الل هاصصختاإلسالمي حسب  ون اعالتظمة ت مؤسسات منإدراج شعارا ،
 المتخصصة(؛ة و تميمنال األجهزة

 إلسالمي لتنمية التجارةكز االمر إلى  ةيالكتاباتها مالحظال رسإلي اإلسالم التعاون مؤسسات منظمة  دعوة 
 د؛ع واحأسبو  في غضون سالمي إلا التعاون  جناا منظمةيل تفاص بخصوص

 ي دب بوكساإلسالمي في إ التعاون منظمة اركة ة لمشصصتروني( مخكرونية )موقع إللكتإ تصميم منصة
 ؛2020

 كل مؤسسة تابعة قبل من  مألها ميتلالتجارة لتنمية  سالميمن طرف المركز اإلمشاركة الرة إرسال استما
التي سيتم ية بالجان والفعالياتها يتم عرضلمواد التي سروضات وامعالتشمل سالمي اإل التعاون لمنظمة 

 ؛2019براير ف 15ل قبالمركز  إلىة إرسالها وا عاد مارةاالست ءمل ا. يجبهتنظيم

 ؛2019فبراير  15قبل  جارةلتنمية الت إلسالميكز االمر إلى ة انبيالج للفعالياتاألولية لقائمة إرسال ا 

 ت سا( إلى مؤسةبات الغذائيلوجوا ةم، الترجمة، اإلقاينالتمو ) ليات الجانبيةت الفعادمالخ توقعةفة المإرسال التكل
 هيئة المعرض؛ توفرهسوف  أن مكان المعرضتبار االع ينبعاإلسالمي، مع األخذ  التعاون مة منظ

 (؛ةوجبات الغذائيالسسة )اإلقامة، الترجمة، الخبراء، مؤ  كل من قبل ةالجانبي ياتالفعالل وين تمتأمي... 

  ألسرة، المرأة، شؤون مي، اإلسالا خ والتراثيالهجرة، التار  مي،التصاد اإلسالل، االقصناعة الحالقضايا اج إدر
ر، االبتكا لو حقمة الشباب  ،المرأةتمكين مرأة، ي التنمية، قصص نجاا الالمرأة المسلمة فب )شباالو  األطفال
رات صادلاوائتمان االستثمار التجارة و  ،حثار والباالبتك ،ياوم والتكنولوجالشباب اإلسالمي، ....(، العل عاصمة

 تنمية القطاع الخاص؛ ،ميسالاإل اون تعلافي منظمة 

 إلى دبي  إكسبو خالل ةالمقرر  ألنشطةرسال مذكرة المفاهيم حول اإل قتصاد اإلسالميالة انميلتي دعوة مركز دب
 لتجارة.تنمية اي للمركز اإلسالماات منظمة التعاون اإلسالمي من خالل سسمؤ 

 يوم  يةالمغربالمملكة كش، ي مرادبي فو مكتب إكسبو اإلسالمي  ن عاو الت ةت منظمنسيقي لمؤسساعقد اجتماع ت
ي على غبينسالمي. إلا تعاون لانظمة وم جناا مسات األخيرة على مفهمن أجل وضع اللم 2019ل ريأب 2

 ؛يالتنسيق ماعجتهذا االماتها خالل تها والتزاضا حول مساهماعرو أن تعد اإلسالمي  التعاون منظمة  ساتمؤس

 2019مبر نوففي ك سيوالثالثين للكوم ةالخامس ةالوزاريرة دو المش على ها ي آخرماع تنسيقاجت متنظي 
 .رسيكامقر اإلة بتركيالجمهورية الل، إسطنبو ب
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 ،2020ي كسبو دبمنظمة التعاون اإلسالمي في إركة ضير لمشاتحللال  اع الثاالجتم لتقرير حو .2
 2019أبريل  2ة المغربية، مراكش، المملك

 السياق 
أبريل  10إلى  2020وبر كتأ 20المزمع عقده من  كسبو دبيإي في مسالاإل ون التعانظمة اركة مار مشفي إط
 وإكسبي في إلسالممنظمة التعاون ااركة شلتحضير لمل ع الثالث"االجتما نمية التجارةلت سالميالمركز اإلنظم  ،2021

 .2019 أبريل 2يوم ، يةرب"، بمراكش، المملكة المغ2020 دبي

 األدهداف 
 ي إكسبو دبيف اإلسالمي ة منظمة التعاون مشاركبمتعلقة الب وانافة الجبشأن ك رتبادل األفكاتماع إلى االجهذا هدف ي

التي سيتم ة بمصاحت الاعاليوالفاإلسالمي،  تعاون لاظمة نتصميم جناا مو ستية، لخدمات اللوجبما في ذلك ا 2020
 ون التعامة مؤسسة من مؤسسات منظ بل كلمن ق هاعرضسيتم المعرض والعناصر التي  ذاه تنظيمها على هامش

 .2020دبي ية التي سيقدمها مكتب إكسبو الفن عدةلمساواي اإلسالم

 ون مشاركلا 
  اع:ذا االجتمشارك في ه

  2020مكتب إكسبو دبي 
  ي:مة التعاون اإلسالممنظمن 

 نمية التجارة؛مي لتالإلسا كزمر ال 
 ؛ن اإلسالميةبلداالتدريب للجتماعية و إلحصائية واالقتصادية واالث احابمركز األ 
 فة والعلوم )إيسسكو(؛لثقااتربية و للة المية اإلسالمؤسس 
  ؛دسبيت مال القوكالة 
 لتمويل التجارة؛ة اإلسالمية سسة الدوليمؤ ال 
 اص؛ع الخلتنمية القطاإلسالمية اسسة ؤ الم 
 للبنك اإلسالمي للتنمية؛ بعتاستراتيجية الدولة العاون والتقسم ا 
 زراعة؛جارة والصناعة والمية للتفة اإلسالغر ال 
 لوجيا؛و نية للتكمسالجامعة اإللا 
 ية؛سالمدان اإلمعايير للبلمعهد توحيد المقاييس وال 
 اون اإلسالمي؛ شباب التعد، منت 
 طاالربية بللتنمك اإلسالمي قليمي للبنب اإلتالمك. 
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 التوصيات 
 ركون على ما يلي:، اتفق المشابعد مناقشات مثمرة

 نك اإلسالمي للتنمية؛ لبا : مجموعةقتصاد اإلسالمياال الي:التنحو ال لىع ةالرئيسيالمحاور سق منين يتع
؛ ؛ العلوم: اإليسيسكوإرسيكاون: افة والفنقلث؛ اسالميةبلدان اإلوالمواصفات للالمقاييس  معهد توحيد: حاللال

 ؛يسالمإل، شباب التعاون انتدوم اإلسالمي التعاون : منظمة بابالمرأة والش
  طة قنقتراا من قبل تقديم هذا االم يت، دبيبو إكس فترةستة من ال شهراأل ر منكل شهلتخصيص موضوع واحد

 ؛مواضيعاتصال ال
 20من  ةالزمني فترةال، التي تغطي الجانبية عالياتلفواو، محتالق ع لتنسييضامو صال النقطة اتكل  دعوة 

رسالها ، 2021يل أبر  10إلى  2020أكتوبر   ركينشالما عدد، و لتجارةمي لتنمية ااإلسال ركزالمإلى وا 
 ؛2019أبريل  25 قصاهأجل أخالل مة، إلخ ...( رجلتين، االزمة )التمو والخدمات ال

 عرض يجب أن ت   اهعرضمرغوب لا الترويجية والمنشورات لمواداسالمي بأن إلا التعاون  ات منظمةإبالغ مؤسس
المي وليس في ساإل ن عاو التمة منظات المخصصة لمؤتمر لف افي غر  الخاصة بها فعالياتالفقط خالل ع وز وت  
 منظمة؛الا جنا

 التعاون ة ظما منيل جناص تفاصصو بخالنهائية  مالحظاتهال رساإلمي سالاإل التعاون منظمة ت ساؤسدعوة م
 ؛2019يل أبر  25 تاريخ قبل ةار لتنمية التجالمركز اإلسالمي إلى  اإلسالمي

  الجانبية  اياتهفعالة تحديث قائمو  يلبتحم اإلسالمي التعاون نظمة ت مسسالمؤ التابعة  النقاط االتصمطالبة
 رةية التجانملتمي اإلسال المركز هصممكتروني الذي اإلل 2020البوابة المخصصة على موقع إكسبو ى عل

 (؛PPTو Wordو PDF)على شكل 
 (؛يةبات الغذائوجال اء،خبر ترجمة، ال)اإلقامة، المؤسسة من قبل كل الجانبية  فعالياتلا تأمين تمويل... 
 جناا منظمة التعاون المواد الترويجية لفي  "الفنون "و "ةالثقافبت " "عربيلا"و "اإلسالمي"ة ميتسويض عت 

 ؛المياإلس
 ؛2020سبو كإطرا أسئلة فنية حول للكتروني موقع اإلالة بوابدام تخاس 
 جزلحية واام الرعاظنومات حول علبم ارةلتجلتنمية ا ركز اإلسالميلموافاة الم 2020 إكسبو دبيمكتب  وةدع 

 ؛ات المشاركات الدوليةعمااجتة تقارير مشاركعرض و في هذا الم
 ر ثين للكومسيك في نوفمبس والثالري الخامزالو ا االجتماعلى هامش يق أخر، خاصة عماعات تنستنظيم اجت

 سالخامالسنوي سيق تنال ل اجتماعيكا وأيضا خالمقر اإلرسب ةتركيالجمهورية الول، نبسطإ في 2019
 (.2019ر ديسمب 5-3) (ACMOIسالمي )تعاون اإلالة منظم لمؤسسات

 
 
 



13 

 

(، 2020و كسبأجنحة المناطق المواضيعية )إدة فائللمشاركين الدوليين ل يفنال حول االجتماع قريرت .3
 2019يوليو  16-14ية المتحدة، ت العربارااإلم لةدو دبي، 

 لسياقا 
ة ي، بدولته فتي دبتع عقدزملما 2020رض إكسبو العالمي ي في مععاون اإلسالمة التاركة منظممشل في إطار التحضير

 تنميتة التجتارةمي لاإلستالمتدير عتام المركتز سته التذي ترأمي اإلستال ون التعتاوفد منظمتة  شاركالمتحدة،  اإلمارات العربية
من دبي  2020الذي نظمه إكسبو  يةلمواضيعالمناطق ا فائدة أجنحة( لIPTMين )الدولي ني للمشاركيناالجتماع الفي ف

 ماتوالختتد يدبتت فتتي 2020بو كستتإ وقتتعم صفيمتتا يختتالمي بتترخر المستتتجدات إلستتا التعتتاون ة منظمتت ممثلتتيد ويتتتز أجتتل 
 ا.بالجنا يات المتعلقةلتسليم والعملاد قص One-Stop Shopد الموحالشباك  المتاحة للمشاركين من خالل

 األدهداف 
والبرمجتتتة  عرضالمعلقتتة بتتمتالو  العمليتتةنتتب واعلتتى مناقشتتة جميتتتع الجن دة يومتتالمتت تتتتدامي التتذي تمتتاع الفنتتركتتز هتتذا االج

، باإلضتتافة 2018 ستتنةاجتمتتاع المشتتاركين التتدوليين  منتتذدبتتي  2020إكستبو  هذي أحتترز دم التتالتقتت لتتك:الرئيستية بمتتا فتتي ذ
عمليتات و قريتة المعترض و الوطنيتة  ميتااالو  رةالتظتاهات عمليومواعيد اللوجستية؛ لجوانب المتعلقة با ردم في األمو تقالإلى 
تصتميم و  واضتيعية؛طقتة المجنحتة المنبرمجة أل، واللمحتو او  مبادرة الطهي؛و ة واالعتماد؛ قاماإلو جارية؛ ع بالتجزئة التبيال

 لخ.إالمعرض 
 ي الجانبية:اإلسالم تعاون لا تماعات وفد منظمةاجو  غالأش

ي عتدة اإلسالم لتعاون ا ، عقد وفد منظمةدبي 2020إكسبو ي ف مياإلسال ة التعاون االستعداد لمشاركة منظم في إطار
 تنسيقية: عاتتمااج

 :1920يوليو  14األحد 
  2020إكسبو دبي بزيارة إلى موقع المي اإلس اون تعالظمة نموفد قام: 

 بجولة يامالقو مجسم المعرض لتفسير  2020و إكسبفي موقع اإلسالمي  اون عتلابوفد منظمة  ترحيبتم ال 
الموجود  إلسالمين اظمة التعاو نمجناا  أشغالي ف التقدم المحرز طالع علىصا لالو خص ضعر في الم

اكتملتت قتد  شتغالاألاإلستالمي بارتيتاا أن  التعتاون منظمتة  الحظ وفدو  ألطراف.عدد االمت نقلفي مبنى الت
 ؛مهااحتراتم  ل قداعمدم المحرز في األة بالتقاعيد المتعلقجميع المو أن و  ٪90بنسبة 

 لحضتتور  2020إكستتبو  ريتتقبتتل فمي متتن قاإلستتال التعتتاون ة األمتتين العتتام لمنظمتت معتتاليتمتتت دعتتوة د وقتت
عاليه في ملولة للتخطيط لج 2019سبتمبر  12و 11 يوميبي عقده في د المقرر فكريةية الملكاجتماع ال

 ي.اإلسالم التعاون  جناا منظمةعلى مستو،  الاألشغر على سي طالعهامن أجل  2020 بوإكسموقع 
 :االجتماع الثنائي 
مي اإلستال ن عتاو التة ظمتمن ااجنتو، محتتالجانبيتة و  الفعالياتبرمجة  حولئًيا ا ثنااجتماعً  2020بي د مكتب إكسبونظم 
تحضتيرات الجاريتة النستيق تب المكلفتةي اإلسالم تعاون لا منظمة نقطة اتصاله بصفت المركز اإلسالمي لتنمية التجارة مع

 .2019وليو ي 14مارينا في ي دببردرس ، 2020دبي  إكسبوسالمي في إلا اون تعالمنظمة  لمشاركة
لتف متن حيتث مخت 2020اإلستالمي فتي إكستبو  اون التعتمنظمتة مشتاركة  ختصي مافي حرزاالجتماع بتقييم التقدم الم قام
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 .2020 فمبرنو  2 يوم عقدهاإلسالمي المقرر  ون التعاة اصة يوم منظمالجانبية وخ طةنشواأل: الجناا جوانبال
 ذنتتتين ماآلختتتر ين ستتتة مقارنتتتة بالمشتتتاركين التتتدوليسالب تتقتتتدممي اإلستتتال التعتتتاون  متتتةمنظ استتتتعداداتالحتتتظ المشتتتاركون أن 

التتتي  كثفتة األخيتترةجتماعتتات الماالد لتت تقريًبتتا بعتاكتم ف" قتتدالتصتني ائقوأن "وثتتالمنظمتة ميم لجنتتاا تصتالاعتمتاد مفهتتوم 
 .2019يوليو  16و 15و 14تاريخ في دبي ب قدت على المستو، الثنائيع

ائبتتتة رئتتتيس العتتتويس، ن الستتتيدة هنتتتد بقيتتتادةدبتتتي إكستتتبو  مكتتتتبمثلتتتو وم لتنميتتتة التجتتتارة اإلستتتالميركتتتز الم وفتتتدوقتتتد اتفتتتق 
 لى ما يلي:عن دولييين الالمشارك
 مركتز و ، ات العربيتة المتحتدةار اإلمتلتة دو  اإلسالمي الستتة، التعاون ظمة من اضيعو ماع ثنائي بين )قادة تمعقد اج

الرابتع تنستيقي الجتمتاع الا متابعتةلفتي دبتي،  2019ستبتمبر  12-11 يتومي وير االقتصتاد اإلستالمي(بي لتطتد
مقتتر ب 2019ستتبتمبر  10-9التتذي ستتيعقد يتتومي  2020دبتتي  إكستتبو يفتتي اإلستتالم اون التعتتة ظمتتمنلمشتتاركة 

 .ةتركيالجمهورية الطنبول، اس ،كاسيإر 
 تجتارةالمي لتنميتة اإلستالمركتز الدبي بشكل مشتترك متن قبتل ماع اجت كة فيللمشار ابات الدعوة سال خطإر  تميس 

كسبو و   .2020ا 
  جمهوريتتةال، إرستتيكامقتتر بد التتذي ستتيعق 2020ستتبو دبتتي معتترض اك حتتولع الرابتتع للتنستتيق االجتمتتاستتوف يركتتز 

ابيع يتتتتام الدوليتتتتة / األستتتتفتتتتي األمي ستتتتالاإل التعتتتتاون لتتتتى مستتتتاهمة منظمتتتتة ، عبتمبرستتتت 10 -9يتتتتومي ، ةتركيتتتتلا
 القضتايا اإلنستانيةالمتدن، اب، المترأة، يتة المتحتدة )الشتبربإلمتارات العولتة اية لدلمبادرات اإلستراتيجاضيعية واالمو 
 .(.الخ

 فتتي األيتتام الدوليتتة نتتة الممكاإلستتالمي  التعتتاون متتة نظمستتاهمة مبفتتي أستترع وقتتت ممكتتن  المستتؤولةفتتاة الجهتتات موا
يتوم ، قتوق اإلنستانيتوم حطتوع، وم اإلعاقتة، يتوم التالطفتل، يت ستام،، يتوميوم المدن، يتوم التتحدة، الممم )أيام األ

لتة دو اه، يتوم الصتحة( ومبتادرات يوم الميت - يوم السعادةلمرأة، وم االحياة البرية، ي يم، يومة، يوم التعلاللغة العربي
 مثل:دة المتحاإلمارات العربية 

 سلفي المج اإلسالميالتعاون ة لمنظم خاصري الدعوة لعقد اجتماع وزا، 
  حدة،ية المتمارات العرباإل دولة ي نظمتهالتة التسام، افي قمالمي اإلس التعاون مشاركة منظمة 
  ؛2020نوفمبر  2مي في اإلسال عاون التظمة م مناالحتفال بيو 
 (،ائزاإلسالمي )حفل توزيع الجو  ون تعاالمة البارزين في جناا منظن تكريم المتطوعي 

 اإلستالمي  ون عتاالتا منظمتة ، جنتامحتو  اإلسالمي حول مساهمتهم في اون التعة نظمع ميضاقادة مو  معم لتقييا
 مثل:

 ؛2019وليو قبل نهاية يعروضات الم بما في ذلك قائمة التحقق إرسال قائمة 
  ؛2019ية أغسطس نهاقبل  ة )فيديو، صور، إلخ.(نياإللكترو  المعروضاتإرسال 
 لنقتل  جاًنتاًما مقتد 40اإلستالمي بحاويتة  تعاون لامنظمة ت بتزويد مؤسسا 2020 بو دبيإكسوف تقوم هيئات س

 .اور(لمعروضات بعد التشجميع اتتحديد نقطة  )سيتم الثقيلةات وضالمعر 
 2019في ديسمبر  منظمة التعاون اإلسالمي تركيب جناا سيبدأ. 
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 :2019يوليو  15االثنين 
 ًحا صتبا 8من الساعة الدوليين  ركينلمشاتي لالجتماع الفنعامة للسة الالجاإلسالمي  عاون التضر وفد منظمة يح

لقتتتتة بإطتتتتار ب المتعجوانتتتتلمراجعتتتتة جميتتتتع ال ةوالمخصصتتتت دبتتتتي مارينتتتتا،آدرس عقتتتتد بفنتتتتدق ت   مستتتتاًء والتتتتتي 7لتتتتى إ
ن فتتديالمتحتتدة والوا اإلمتتارات العربيتتةفتتي أمين نتتاطق المواضتتيعية والتتتلم، ال ستتيما أجنحتتة اإلكستتبو دبتتي مستتاعدةلا

حصول قع، والإلى المو  ول، والوصلميةالعا لقريةااإلقامة في و القيمة المضافة،  على ةيبضر الدمات المالية و والخ
لمشتتتروبات، واطنيتتتة والبرمجتتتة، واألغذيتتتة واأليتتتام الو ة والموقتتتع، المتحتتتد ربيتتتةدولتتتة اإلمتتتارات الععتتتام فتتتي علتتتى الط
 ضافية.جوبة إوأ ذلك جلسة أسئلةعاية المحتو،، وكور  جزئة،وتجارة الت

 :0192يوليو  16الثالثاء 
  ذي يتوالمتدير التنف 2020و رة إكستبدير مجلتس إدارق أوليفيترا )متاطا مع الدكتور نائيً ًعا ثاجتما مدير المركزعقد

الجنتتتتاا ل ختتتتالاإلستتتتالمي متتتتن  التعتتتتاون متتتتة نظبشتتتتكل رئيستتتتي لمشتتتتاركة م تتتتتم تخصيصتتتتهيين( اركين التتتتدولللمشتتتت
ل يتتة حتتو مخصصتتة للمنظمتتات الدولال بيتتةجانالات ماعتتجتاالسلستتلة متتن  تتتهل، تامشالهتتت المقتتررة علتتى والفعاليتتا

 خ.مي، إلالاإلس التعاون ، منظمة ، ومحتو دبي للمعارض ومركزالدولية،  مع مثل األيايضامو 
، 2020كسبو دبي االجتماع التنسيقي الرابع للتحضير لمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في إ .4

 2019سبتمبر  10-9الجمهورية التركية،  –إسطنبول 
 السياق 
 ،ع عقده بدبيالمزم 2020كسبو دبي إالمي في اإلسعاون منظمة التمؤسسات ة اركمشتحضيرات الجارية لار الفي إط
اون مع باقي تعيكا( بالمية )إرساإلسالفة والفنون والثقااألبحاث للتاريخ  المي لتنمية التجارة ومركزسز اإلالمرك نظم

بو اإلسالمي في إكس التعاون ة شاركة منظمع للتحضير لمرابال جتماع التنسيقي"االمي منظمة التعاون اإلسال مؤسسات
 .2019سبتمبر  10-9ذلك يومي و  بحاثالتركية بمقر مركز األ ، الجمهورية" بإسطنبول2020دبي 

 األدهداف 
ي مختلتف ي فتالمكة منظمتة التعتاون اإلستقتدم المحترز فتي مشتار لتع على اهو االطالجتماع االالهدف من هذا  وقد كان
مجتتة متتن طتترف نشتتطة المبر ستتالمي، واألعتتاون اإلالتلقتتة بجنتتاا منظمتتة ق المتعائحتتتو، والوثتتالتصتتميم والمثتتل ت مالمجتتاال

 تيكية.وجسلى الجوانب اللالتظاهرة عالوة ع اون اإلسالمي على هامش هذهتعة المؤسسات منظم
 مركتز إرستيكا،التجتارة،  ميتةلتنالمركتز اإلستالمي ، الكومسيكسيق مكتب تنالية: تماع المؤسسات التالجي هذا اشاركت ف

لمؤسستتة اإلستتالمية ا جتتارة،الت دوليتتة اإلستتالمية لتمويتتلالمؤسستتة ال قتتدس الشتتريف،متتال ال بيتتتستتكو، وكالتتة اإليسي أنقتترة،
جامعتتة الجتتارة والصتتناعة والزراعتتة، الغرفتتة اإلستتالمية للتلتنميتتة، ستتالمي لبنتتك اإلال تمتتان الصتتادرات،الستتتثمار وائين التتتأم

 ن اإلسالمي.ياضي للتضاماالتحاد الر المية و إلسر للبلدان االمعايياصفات و المو  د توحيدلوجيا، معهكنو للتاإلسالمية 
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 تلتوصياا 
 يلي:المشاركون على ما  اتفق، ةمثمر  مناقشاتد عب

 لتىع 2020فترة انعقتاد إكستبو خالل  كل شهرلمنسق عاون اإلسالمي كمؤسسات منظمة الت منؤسسة تعيين م 
(، 2020يستتمبر د 21 -نتتوفمبر  21اإليسيستتكو ) ،(2020نتتوفمبر  20 -أكتتتوبر  20) ستتيكار إ لي:نحتتو التتتاال
بلتتدان للايير واصتتفات والمعتتمعهتتد توحيتتد الم(، 2021ينتتاير  22-2020مبر يستتد 22) يتتةتنمنتتك اإلستتالمي للالب

لرياضتي اد تحتاواال( 2021 رسمتا 24 -فبراير  24مركز أنقرة ) (،2021فبراير  23 -يناير  23) اإلسالمية
ب وانتتإدارة الج نستيقمكلفتة بالت مؤسستتةل (. يجتب علتى كت2021أبريتتل  10 -متارس  25) لتضتامن اإلستالميل

 الجانبية. والفعالياتة تيجساللو 
 الختتاص بهتتا ، محتتتو العتتداد وا عتتادة إرستتال إلالتعتتاون اإلستتالمي ة منظمتت اتتصتتال لمؤسستتاال اتكتتل جهتت دعتتوة 

، النهائيتة الجانبيتة ليتاتالفعاوهات، صتور ...( وكتذلك ات، فيتديطتطو مخ منشورات،ب، كت، بروشورات)كتيبات، 
يجب على  في هذا الصددو . 2019سبتمبر  30قبل  م ذلكيتن ستحب أيو  لتنمية التجارةالمركز اإلسالمي إلى 
 ن التعتاو ة نظمم اتها الجانبية بالتعاون مع مؤسسيم فعالياتة المشاركة في تنظال أن تدرس إمكانيتصجهة اكل 

ات اإلمار دولة مة اإلسالمي وحكو  ون التعافي منظمة  الدول األعضاءخر، وهيئات األمم المتحدة و سالمي األإلا
 متحدة؛الة العربي

 متتتة لمؤسستتتات منظاالتصتتتال التابعتتتة الجانبيتتتة لنقتتتاط  تلفعاليتتتااتجميتتتع ل ارةدعتتتوة المركتتتز اإلستتتالمي لتنميتتتة التجتتت
 ه التظتتاهراتإقامتتة هتتذدبتتي لتستتهيل حجتتز بو إكستتكتتتب م لتتىعا إلحالتهتت حتتدةواة اإلستتالمي فتتي مصتتفوف التعتتاون 

 .ل على األسعارقصد الحصو وأيًضا  2020كسبو دبي إب
 بتتتتي مركتتتتز دب األستتتتعار لحتتتتو ومتتتتات معلالتجتتتتارة ببموافتتتتاة المركتتتتز اإلستتتتالمي لتنميتتتتة ستتتتبو دبتتتتي إكب وة مكتتتتتدعتتتت

اإلستتالمي  التعتاون  متتةمنظتصتال فتي االت هتتابق األول متن أجتتل مشتاركته متع جالطتا مجستتمعتارض، وكتذلك للم
متتات لو معويتتده بتز  عتتالوة علتتىا(؛ مشتتاركً  40إلتتى  20)هنتتاك  ، الصتتغر  اتالفعاليتتد بعتتض ودراستتة إمكانيتتة عقتت

مؤسستتات التنستتيق التابعتة لتها متع جميتتع جهتات لمشتتارك / غتترف النتوم مثتتل معتدل إيجتتار الشتقق تتعلتق باإلقامتة
 اإلسالمي؛ التعاون مة منظ

 تجتتتارة الستتالمي لتنميتتة اة المركتتز اإلبموافتتتاإلستتالمي  التعتتاون ظمتتة ؤسستتتات منمبعتتة لصتتال التاالتا اتجهتت دعتتوة
 صتول علتىالحلتستهيل  2020سيشاركون في فعاليات إكستبو الذين  بارلكا سؤولينالمو زات المديرين بقائمة جوا

 الدخول؛ اتتأشير 
  نظمتتتة لم تقبليةق المستتتول اآلفتتتاحتتت ميستتتالاإل التعتتتاون ثلتتتي مؤسستتتات منظمتتة جميتتتع مم تضتتتمتنظتتيم ورشتتتة عمتتتل

 .2021أبريل  9ل، األمة في اإلسالمي لصا التعاون 
 قائمتة بمية التجارة لموافاة المركز اإلسالمي لتناإلسالمي  ن و عالتانظمة ت مالتابعة لمؤسساالتنسيق وة جهات دع

ستتيتم  ( التتتيإلتتخ ... ،ال أم قابلتتة للكستتر ،الطتتول ،ة )التتوزن بمتتا فتتي ذلتتك المواصتتفات الفنيتت الخاصتتة بهتتا متتوادلا
 التعتتتتاون ة خصصتتتتة ألجهتتتتزة منظمتتتتقتتتتدما م 40 متتتتنة حميلهتتتتا فتتتتي حاويتتتتلت 2020ها ختتتتالل إكستتتتبو دبتتتتي عرضتتتت
 دبي.مكتب إكسبو اشرة إلى بم هاي وشحنالماإلس
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 ة(، المعروف أيًضا باستم ور المدينة )دستور المدينستد علىقة التصنيف، يوثل 3م منطقة رقالي تسليط الضوء ف
 لخ.م، والتعايش، إالتنوع والتسا ضع مبادئو ي ذاإلنسانية ال تاريخفي  دستور كأول (نةديلمق اميثا)
 ات منظمتتتة الستتتنوي الختتتامس للتنستتتيق لمؤسستتت جتمتتتاعاالش مهتتتاى اصتتتة علتتت، خأختتتر  يةات تنستتتيقتنظتتيم اجتماعتتت

 .2019يسمبر د 5-3عقده خالل الفترة  قررالم (ACMOIسالمي )عاون اإلالت
، 2020اإلسالمي في إكسبو دبي  ركة منظمة التعاون االجتماع التنسيقي الخامس للتحضير لمشا .5

 2019سبتمبر  11دولة اإلمارات العربية المتحدة،  ي،دب
 السياق 

، ع عقتده بتدبيالمزمت 2020إكستبو دبتي سالمي في اإلعاون لتمنظمة اات مؤسسمشاركة في إطار التحضيرات الجارية ل
 ارة فتيجتة التنميكز اإلسالمي لتن، مدير عام المر لحسن احزايذي ترأسه الدكتور انظمة التعاون اإلسالمي الشارك وفد م

لمتعلقتة ذي انعقد بإكسبو دبي قصد تقديم المستتجدات اال سالميإلاالتعاون  االجتماع التنسيقي الخامس لمشاركة منظمة
اإلمتتارات ض وذلتتك بتتدبي، دولتتة ب الرئيستتية الخاصتتة بتتالمعر حتتول مختلتتف الجوانتتمناقشتتات ع و لرابتتا باالجتمتتاع التنستتيقي

 .2019سبتمبر  11وم لعربية المتحدة يا
 دافدهاأل 

من خالل جناا  2020سالمي في إكسبو دبي اإلعاون لتات منظمة اد تم تخصيص اجتماع المتابعة لمشاركة مؤسسوق
مواضتيع مثتل وظفين رفيعتي المستتو، حتول العتروض متن قبتل مت جموعتة متنه معقبتتم ظمة والفعاليات المصاحبة. ثتالمن

ون اإلستتالمي والمستتائل المتعلقتتة باإلقامتتة التعتتا ةمنظمتت ائقم والتواصتتل، وثتتام الحجتتز، اإلعتتالكتتز دبتتي، نظتتعتتروض مر 
 إلخ.، واللوجستيك
 شاركون الم 

أنقتتترة، ة التجتتتارة، مركتتتز مي لتنميتتتستتتالاإل كتتتزاليتتتة: مكتتتتب إكستتتبو دبتتتي، المر شتتتاركت فتتتي هتتتذا االجتمتتتاع المؤسستتتات الت
أمين االستتتتثمار مية لتتتاإلستتالستتة نولوجيتتا والمؤسة اإلستتالمية للتكيف، الجامعتتبيتتت متتال القتتدس الشتتر اإليسيستتكو، وكالتتة 
 وائتمان الصادرات.

 اتالتوصي 
 ي:مشاركون على ما يلال اتفق، ةمثمر  مناقشاتعد ب

 رسال  التعاون ة وبي منظمظات منداف وفًقا لمالحيث وثيقة اإلشر دبي بتحد إكسبو يقوم مكتب اإلسالمي وا 
ن أجل م 2020 بيد وبسمي في إكاإلسالتعاون مة الدات مشاركة منظشالق بإر المتع عرضها التقديمي

 اإلسالمي؛ اون التعمة ال التابعة لمؤسسات منظجهات االتصباقي مشاركتها مع 

 اإلسالمي لتعيين ممثلي  اون التعظمة امة لمنمانة العل باألالتصالتجارة باالمركز اإلسالمي لتنمية ايف تكل
متم بل ذلك ق تمأن يضل ويف ،2020 دبي تصاالت في إكسبواال دائرةن قبل دهم متمااع قصدوسائل اإلعالم 

 ؛(https://media.expo2020dubai.com) 2019عام 
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 يع جمب 2020بو دبي كسة االتصال إلبموافاة دائر ي اإلسالم التعاون ة لمنظمة ابعجهات االتصال الت تكليف
 ؛سةؤسبكل م الخاصةباألنشطة الهامشية المعلومات المتعلقة 

  ت اللوجستية، الخدماو عروض األسعار، جارة بية التنمي لتالماإلس اة المركزدبي بمواف إكسبو مكتبتكليف
هات جا على لتعميمهمي سالاإل التعاون ظمة الجانبية لمؤسسات من نشطةلألمة وحزمة اإليجار اإلقاو  التذاكر،و 

 مي؛اإلسال التعاون صال التابعة لمؤسسات منظمة االت

 سالمي )مكتبان وغرفة اإل ون عاالت ظمةمن ااجنلاألول الطابق يم تصميم بتعمدبي إكسبو مكتب  وميق
ذلك  يتمويفضل أن ا بهاإلسالمي  التعاون نظمة لم ، الصغر  الفعاليات إقامةة ت واحدة( لدراسة إمكانياجتماعا

 ؛2019تمبر سب 30قبل 

 ء في سات الدول األعضااآلخرين من مؤسء صل مع الشركااإلسالمي إلى التوا التعاون مؤسسات منظمة  دعوة
المتحدة من أجل  العربيةاإلمارات دولة ت حكومة وكاالت األمم المتحدة ووكاالالمي و سن اإلعاو الت ةمنظم

 ؛نبية مشتركةاركة في تنظيم فعاليات جالمشا

دولة اإلمارات العربية  -مدينة جميرا، دبيدبي،  2020جتماع الرابع للمشاركين الدوليين إلكسبو الا .6
 2019نوفمبر  30-29المتحدة، 

 لسياقا 
المركتتز اإلستتالمي شتتارك ، دبتتي 2020و ستتبإكفتتي المي اإلستت ن التعتتاو منظمتتة ستتات مؤساركة مشتتل رالتحضتتي رطتتاإفتتي 
يتومي مكتب إكسبو دبي  هنظمالذي دبي  2020كسبو إل (IPM) ندوليياركين المشللاالجتماع الرابع تجارة في ال ميةلتن
 .2019وفمبر ن 29-30

 ف والمشاركةاألدهدا 
ه قطتتاب بتترامج هتتذقتتادة أ متتن قبتتله الفعاليتتة تنظتتيم هتتذلمتعلقتتة بستتتجدات االمة و متابعتتهتتع جتمتتااالذا الهتتدف متتن هتتان كتت

وكتاالت يتة و إقليم منظمتاتأنشتطة متع  ي تنظتيمفت شاركةلمل سالميإلا التعاون نية مؤسسات منظمة مكاسة إودراالتظاهرة 
 المتحدة.رات العربية دولة اإلمامن 
  ة.دول 192 منمثل ألف م أكثر منرة ظاهكت في هذه التشار 

 تماعغال االجأش 
ا ئيتناا ثاجتماعت مركتزلاقد ممثل ، ع2020إكسبو لومات العامة حول برمجة للمع صةالمخصجلسة العامة على هامش ال

لمضتتي مي متتن أجتتل ااإلستتال التعتتاون ( لتقيتتيم محتتتو، جنتتاا منظمتتة 2020إكستتبو التتدولي ) ارضالمعتت تتتبلتتي مكمتتع ممث
 .جناائة هذا التهي قدما في

عطتتاء مزيتتد متتن التفاصتتيل حتتول متتا إل، عمتتلشتتكل ورش قيمتتت علتتى التتتي أ، ت الفنيتتةي للجلستتاالثتتاناليتتوم  يصخصتتتتتم ت
 شاركة.للم ةليملعاانب الجو  ةتغطيو  ،ل الجلسة العامةقشته خالمناتمت 
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  ر المستجداتآخملخص: 
لمركتتز اإلستتالمي لتنميتتة التجتتارة عتتدة ، نظتتم ادبتتية منظمتتة التعتتاون اإلستتالمي فتتي إكستتبو شتتاركفتتي إطتتار التحضتتير لم
ا ستيم، والت منظمة التعتاون اإلستالمي المختلفتة ومكتتب إكستبو دبتيبين مؤسسا اعليةورش عمل تفاجتماعات تنسيقية و 

دراستة متن أجتل  2019ونتوفمبر  2018بتين ستبتمبر ترة الممتتدة لففي انبول ودبيسطا  و البيضاء وجدة ومراكش  في الدار
 الجانبيتتتة تعاليتتتاالفتنظتتتيم  دبتتتي وبهتتتدف 2020منظمتتتة التعتتتاون اإلستتتالمي فتتتي إكستتتبو فتتتي اء األعضتتتلتتتدول ا شتتتاركةم

 .ية(، الدورات التدريبالندوات، ، المعارضالنماذج) إقامة المعرضخالل فترة منظمة اللمؤسسات 
إنشتتاء تتتم ا كمتتالتجتتارة لتنميتتة ستتالمي اإلوالمركتتز  2020إكستتبو  يتتقبانتظتتام بتتين فر  افتراضتتية اتتماعتتاج عقتتدم وقتتد تتت

الفعاليتتتات ا لمناقشتتتة برمجتتتة وأيضتتتاإلستتتالمي  تعتتتاون ا منظمتتتة المنصتتتات رقميتتتة مصتتتممة إليتتتواء محتتتتو، وتصتتتميم جنتتتا
تتوبر المي المقترر فتي أكون اإلستعتاالت بيتوم منظمتة ، بما في ذلك االحتفتالن اإلسالمياو مؤسسات منظمة التعالجانبية ل
2021. 
 إلسالميا التعاون ناح منظمة ج 
 مياإلسال اون التعجناا منظمة  يتواجدمبنى: التنقل" حيث اء من هيكل "تم االنته. 
 متصميم المفهو  -قصة العرض التقديمي والخطوة الثانية  -ة على الخطوة األولى مت الموافقت. 
 ظمتة عتام لمنمتن قبتل المفتوض ال -نشاء المحتتو، نموذج الموافقة على إ -ي وه، ثةالثال تم التوقيع على الخطوة

 2020إلكستبو  ستتندن، هتذا الم. يمت(امتؤخر  انهتيي تتم تعيتال) نورية الحمامي ةسعادة السفير  ،ن اإلسالميالتعاو 
 .ؤولة عن تنفيذ التصميمحتو، مع الوكالة المسلمعملية تصميم ا فيا الضوء األخضر للمضي قدم

 ر ومقتاطع الفيتديو التنص والصتو متن حيتث لجنتاا وتتم االنتهتاء متن المحتتو، اتصتميم مفهتوم لموافقة علتى ا تمت
 االفتراضتتتية 2020إكستتتبو  ةعبتتتر منصتتت 2020كستتتبو متتتع إ مشتتتاركتهاب التجتتتارةقتتتام المركتتتز اإلستتتالمي لتنميتتتة و 
 .2020تمبر سب ات،ففي  انطلقتقد الجناا  مساحة تهيئة شارة أناإلتجدر و مخصصة لهذا الغرض. ال

  الموازية التعاون اإلسالميمنظمة أنشطة  
 الفعاليتاتنظام حجتز ى عل الموازيةمي منظمة التعاون اإلسالأنشطة نمية التجارة بجمع وتحميل إلسالمي لتركز االم قام

 ض.ر ي للمعادبركز ملنترنت عبر اإل

 التجارية الفعالياتمسؤول عن برمجة  -مدير أول  ،ير إبراهيملسيد بش، بقيادة امركز دبي للمعارضق فري شرع وبالتالي
اإلستتالمي القتتتراا مؤسستتات منظمتتة التعتتاون اتصتتال بالفعتتل فتتي االتصتتال بنقتتاط ( 2020ستتبو رض/إك)مركتتز دبتتي للمعا
 .تم تنزيله لومات الذيمعج العلى نموذ التكلفة بناءو عروض الحجز 

  تنسيقي اعاجتم 
ي وممثلتتتكتتتز اإلستتتالمي لتنميتتتة التجتتتارة لمر ااتصتتتال بتتتين نقتتتاط  2020قي افتراضتتتي فتتتي ستتتبتمبر اع تنستتتيعقتتتد اجتمتتت تتتتم

ن الجانبيتتتة لمؤسستتتات منظمتتتة التعتتتاو  ليتتتاتالفعاتعتتتاون اإلستتتالمي لمناقشتتتة البرمجتتتة الجديتتتدة وتقيتتتيم نظمتتتة المؤسستتتات م
مكتتتب إكستتبو  موافتتاة تمتتت. 2020بو إكستت وضتتعهايتتام دوليتتة وأوأستتابيع مواضتتيعية جديتتدة يتتد ضتتوء مواعي ، فتتياإلستتالم
 .ة المتعلقة بالتكلفة والفواتيررا األسئلطو دبي  2020سبو على منصة إك حجزالتسهيل د قص الفعالياتهذه بدبي 
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  2020أغسطس  27-24، نمشاركين الدولييللاالفتراضي جتماع اال  
، دبتي 2020لمعترض إكستبو  يندوليلتا اركينالختامس للمشتجتمتاع الفتي ا رةلتجتااميتة لتن اإلستالميالمركتز  ك فريتقشتار 

جتمتتتاع فيهتتتا اعقتتتد ان التتتتي األولتتتى هتتتي المتتترة قتتتد كانتتتت. و 2020أغستتتطس  27إلتتتى  24الفتتتترة متتتن فتتتي  هعقتتتدتتتتم والتتتذي 
 .بصفة افتراضيةدبي  2020إكسبو معرض ل ينالدوليلمشاركين ا
والوفتاء  ي أشتغالهفت از تقتدم كبيترإحر  2020، يواصل إكسبو 2019نوفمبر في  اجتماع المشاركين الدوليينانعقاد منذ و 

 .بالتزاماته
كين فتي منظمتة التعتاون اإلستالمي لتتيس لمشتار فرصتة ل وشتتكل نوعتهمتن  األول 2020اجتمتاع المشتاركين التدوليين  كتان
نظمة علقة بمشاركة ملمتا لرئيسيةمج اوالبرا العمليةشة الجوانب ا لمناقولكن أيض الذي تم تحقيقه التقدم لوقوف علىلفقط 

 .تعاون اإلسالميال
ت الجديتتتدة عاليتتتاقتتتع والفيثات المو لتقتتتديم تحتتتد 2020إكستتتبو  لتتتدوليين فرصتتتة لفريتتتقكتتتان االجتمتتتاع األخيتتتر للمشتتتاركين ا

ل الجتتتدو ، بمتتا فتتي ذلتتك الموقتتع نظمتتون أحتتدث البتترامج فتتي، قتتدم المالجلستتات اإلعالميتتةوالبتترامج الترفيهيتتة. ختتالل هتتذه 
 له.الذي تم تعدياألعمال امج المواقع المتاحة وعرض بر ضيعية و يد لألسابيع المواجدال زمنيال

نتتة األما متتن المركتتز اإلستتالمي لتنميتتة التجتتارةتوصتتل بتته ي ذلتت، ا2021متتايو  31بتتتاريخ  001823رقتتم للخطتتاب  تبعتتا
 ، تقرر ما يلي:اإلسالمي التعاون العامة لمنظمة 
 ".2020المفوض العام لمنظمة التعاون اإلسالمي في "إكسبو دبي للمركز هي  ةامالع ة، المدير وعبدالوي السيدة لطيفة ب

 لتنميتتة التجتتارة هتتو متتدير جنتتاا منظمتتة مياإلستتالالمركز بتت ، رئتتيس قستتم الدراستتات والتتتدريبلستتيد متتامودو بوكتتار ستتالا
 .2020التعاون اإلسالمي في إكسبو دبي 

  2021 مايو 6-4، إلكسبو دبي نمشاركين الدولييلل السادسجتماع اال  
عقد تحتتت شتتعار ، التتذي ستتيدبتتي 2020ي إكستتبو فتتي إطتتار التحضتتير لمشتتاركة مؤسستتات منظمتتة التعتتاون اإلستتالمي فتت

إكستبو  عقتد، 2022أكتتوبر  31و 2021أكتوبر  ،فاتفي الفترة ما بين  ، والذي سيقامل وصنع المستقبل""تواصل العقو 
 .2021مايو  6إلى  4( في الفترة من IPM) ين الدوليينالسادس للمشاركدبي االجتماع  2020

والشتركات قبتل افتتتاا  لتدول والمنظمتات متعتددة األطتراف والمؤسستات األكاديميتةل اجتمتاعآختر االجتمتاع  وقد شكل هتذا
قتتد التتذي ع  منظمتتة دوليتتة  24دولتتة و 173وفتتود متتن االجتمتتاع  شتتاركت فتتي. و 2021دبتتي فتتي أكتتتوبر  2020إكستتبو 

ين كر للمشتتتاعتتتدد متتتن ممثلتتتي التتتدول. يعتتتد االجتمتتتاع الستتتادس لمشتتتاركة افتراضتتتية متتتع ، (DECللمعتتتارض ) مركتتتز دبتتتيب
 ،مركتز دبتي للمعتارضمتت بتظتاهرة أقي، وهتو أيًضتا أول 2019منذ أغستطس للمشاركين  حضوري  اجتماعأول  الدوليين

إكستبو المهمة في ت التظاهرامن ديد سيستضيف العو متر مربع  45000 تهمساحتبلغ متعدد األغراض  امكان ذي يعدال
 دبي. 2020
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 نمشاركين الدولييلاجتماعات ا

هتذه ستتعداد أمتن وا، و ، وأحتدث العمليتاتصاالت، والتسويق واالتبرمجةوسائل العلى في االجتماع  نركيالمشاتم إطالع 
فتتي مكافحتتة ة العربيتتة المتحتتدجهتتود دولتتة اإلمتتارات  مراعتتاةختتالل االجتمتتاع  تكمتتا تمتت. ذه التظتتاهرةهتتالستضتتافة المدينتتة 
 والحفاظ على إرشادات الصحة والسالمة. 19-كوفيد 

 
فرصتة  أقتيم لمتدة يتوميناالجتماع الذي  قد مكنو ، دبي 2020وأجنحة إكسبو على موقع ات األخيرة اللمس كما تم إدراج

 مراجعتتتتة آختتتتر التطتتتتوراتمتتتتن ( BIEليين والمكتتتتتب التتتتدولي للمعتتتتارض )ي والمشتتتتاركين التتتتدو دبتتتت 2020منظمتتتتي إكستتتتبو 
 .اهرةلتنظيم هذه التظ االستعدادات الجاريةو 
الفرصتة لعقتد اجتماعتات ثنائيتة هتذه ، العتام لمنظمتة التعتاون اإلستالمي ، المفتوضلحمامينورية اسعادة السفيرة  تهزتوان

، رئتتتيس للمنظمتتتات الدوليتتتة المشتتتاركة والستتتيد أحمتتتد متتتتولي -المتتتدير الرئيستتتي  ، القتتتائم بأعمتتتالمتتتع الستتتيد راجتتتي ستتتارو
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لمنظمتتتتة التعتتتتاون  الجانبيتتتتة ليتتتتاتالفعاريخ ومناقشتتتتة الترتيبتتتتات الالزمتتتتة لتتتتتأمين مكتتتتان وتتتتتا ،ت الدوليتتتتة المشتتتتاركةمتتتتاالمنظ
 ون اإلسالمي.منظمة التعا إنشاء ذكر، فال باالحتيوم سليط الضوء على يًضا على تاإلسالمي والتي عملت أ

 
 اح منظمة التعاون اإلسالميجن

لالطتتتالع علتتتى ، إلستتتالميجنتتتاا منظمتتتة التعتتتاون ابزيتتتارة ل، نوريتتتة الحمتتتامية ستتتفير القامتتتت ستتتعادة ، فتتتي نهايتتتة االجتمتتتاع
التذي يقتع فتي "مبنتى الفرصتة"  الجنتااتهيئتة المتعلقتة ب صتالحاتاإلو ، ، وتصتميم الواجهتةتقدم األشتغال، و جاهزية الجناا

 ".ت إلى النورمن الظلما" ارشعالذي تم تطويره تحت و 
IV. قبـلـــةـارض الملمعـــا 

اون جات الخشبية في دول منظمة التعنتلخشب والما ولح شترينئعين والمالباتماع جا تأجيل .1
 ون الغابية ليبروفيل، جمهور  ،2020يل أبر  16-15 اإلسالمي،

 على وبناء اإلسالمي، ون لتعاا منظمة في األعضاء الدول ديات بعضااقتص في خشبال صناعة ميةأه ىإل ربالنظ
في رة جاة الدولية اإلسالمية لتمويل التوالمؤسس جارةالت يةلتنم اإلسالمي المركز متز عي جمهورية الغابون، حكومة بطل

جات الخشبية في لمنتالخشب و حول ان والمشترين ائعيلبا اجتماع تنظيم ريقيةسور التجارة العربية اإلفإطار برنامج ج
 ابون.لغبليبرفيل، جمهورية ا، 2020أبريل  16-15 يومياإلسالمي، اون دول منظمة التع

 لرقائقيا الخشب مثل شب والمنتجات الخشبيةالخ ي مجال إنتاجالعاملة ف ركاتالش صة للقاءفر  عمااالجت هذا يشكلوس
 على حصولي الالراغبة ف إلسالميا التعاون  منظمة لدو  في يكيالبالست لخشبوا كيةتيسوالبال الخشبية كباتوالمر 
 .الخشب اعقط ييات فوالتقن اتاالبتكار  ثأحد على للتعرف وسيشكل أيضا فرصة األعمال فرص

 مجال في ادييناقتص فاعلين بقيادة ،االجتماع هذا هامش على مواضيعية عمل وورش ثنائية اجتماعات تعقدسوف 
 .الدولي خشبال سوق  في الجديدة وراتطالت على زالتي سترك شبالخ عةناص

رين حول اع البائعين والمشتاجتم تنظيمجيل ، تم تأ19 ونظرا لظروف األزمة الصحية العالمية بسبب جائحة كوفيد لكن
 ة إلى تاريخ الحق.الخشب والمنتجات الخشبي
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 5th OICتعاون اإلسالمي "ة الاألعضاء في منظمللدول  حةللصالمعرض الخامس تأجيل  .2
HEALTH EXPO" ،20-17  ار، جمهورية السنغالك، دا2020يونيو. 

ون تعاال لمنظمةاالقتصادي والتجاري  عاون لتالدائمة ل نةن للجوالثالثي الخامسة يةللقرار الصادر عن الدورة الوزار طبقا 
المركز اإلسالمي  نظمسوف يية التركية، مهور الج - إسطنبولب 2019فمبر في نو المنعقدة  (الكومسيك) مياإلسال
ارة للتج لي الدوليز السنغاركالم بالتعاون مع، والتجارة والمؤسسات الصغر، والمتوسطةلصحة اوزارة التجارة و لتنمية 

 ويوني 20إلى  17من  وذلكتعاون اإلسالمي"، منظمة ال في ضاءل األعللصحة للدو  الخامسرض المع" الخارجية
 .للجمهورية السنغاللصحة العاشر رض الدولي عالم بالتزامن مع، ارضالمعبمركز  2020

زودي م، يةعات الصيدالناالصنع الصحة )ة في قطاملسيشكل هذا المعرض فرصة لاللتقاء بين مختلف الفعاليات العا
ية الصحية، لرعاامراكز راحة، الحمية، الجالتغذية و  اختصاصيواألدوية،  ءاقتناكز مرا، ةالصحي المعدات والخدمات

قامة عالقلة التعاون اإلسالمي مفي بلدان منظ .(، إلخوين والتدريب الطبيتكال معاهد  اتلترويج لمنتجاتها وخدماتها وا 
لدول األعضاء في منظمة بية في االطات والمعدصاديين في قطاع الصحة قتاالين الفاعلين بكات وعقد شرا األعمال
 اإلسالمي. التعاون 

مركز الدولي للتجارة الخارجية ة والر لتنمية التجا اإلسالمي، عقد المركز نجااال أسباب بكافةالمعرض هذا إلحاطة تنظيم 
الدار بلمركز امقر ب 2019أغسطس  وفات،وليو ي 31 يوميرض المع لتنظيم هذا اقينسيت ا( اجتماعCICESللسنغال )
الدول األعضاء في  ،لدعرض لهذا المرويج والتوالمشاركة  يةالتنظيمانب تخصيصه لدراسة الجو وقد تم ، البيضاء

 .يمنظمة التعاون اإلسالم
 يلي:كما  عرضساحة الملمربع المتر ال يرتأج عرس ، تم تحديدمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين لبنودوفًقا 
 الر أمريكيدو  118جهز: المتر المربع الم. 

 gk.orisdasceswww.ci: التاليابط لمعرض على الر اذا علقة بهالتفاصيل المت مزيد من جدو ت
ظمة على العنوان جهات المناالتصال بال موقرةالاألعضاء  لدولا فيوزارة المعنية ال للحجز واالستعالم، يمكن لمصال،

 لتالي:ا
Mr Jean Claude NGOM 

 سويقالمبيعات والت قسم مدير
 ة الخارجيةللتجارولي السنغالي الد كزلمرا

 (225+)  03 96 859 33 :تفالها
 (90 49 664 76 /01 39 220 77 (221+: الموبيل

 772203901(221+): الواتساب

   :لكترونيد اإليبرال
m / jeanclaude.ngom@gmail.co

@yahoo.fr;oualisa  

  sdak.comessi.cicwww: لكترونيقع اإلالمو

sn/ices.cw.ww  
 

 انعقاد هذاتأجيل ت الجهات المنظمة فقد قرر ، العالم على صعيد 19جائحة كوفيد ار استمر لظروف  ونظرالكن 
 .2022سنة ى إلالمعرض 

http://www.cicessisdak.org/
mailto:jeanclaude.ngom@gmail.com%20/%20saaliou@yahoo.fr;
mailto:jeanclaude.ngom@gmail.com%20/%20saaliou@yahoo.fr;
http://www.cicessisdak.com/
http://www.cices.sn/
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 8-6 ،لغذائية والزراعيةات الصناعات جامنتل حواالفتراضي العربي اإلفريقي  األعمال منتدى .3
 2021يوليو 

 األعمال منتد، (BADEAفريقيا )ألبنك العربي للتنمية االقتصادية في او تجارة للتنمية ااإلسالمي المركز  نظم
 .2021 ليويو  8إلى  6من وذلك  ،ةزراعيغذائية والال ناعاتلصا منتجاتل حو ي عربي اإلفريقالراضي االفت

حل وهو ية واألفريقية لفائدة دول المنطقتين العربيالمساعدة الفنية تقديم في إطار تنشيط التعاون و يندرج هذا المنتد، 
 .19-كوفيد  ةبجائحلقيود المرتبطة ا نتيجة، ي قطاع األغذية الزراعيةف حضورياتنظيم المعارض التجارية محل 
 قطاعخدمات نتجات و حول مومعرض افتراضي  ثنائيةتماعات اججلسات موضوعية و  3انعقاد هذا المنتد،  شهد

 .األغذية الزراعية
: المغرب ومالي وماليزيا وموريتانيا وهي دولة 68شركة من  160مشارك و 600 يحوال شارك في هذا المنتد،

 فاسوريا والنيجر والسنغال وأوغندا وباكستان وتونس ومصر وبوركيناوالسودان ونيجي االتحادية القمرو والجزائر والبحرين 
ندونيسيا و ان ستأفغانو  شوالكاميرون وبنغالدي يران و ا  اإلمارات العربية و أذربيجان و لبنان و كويت الو عمان و ليبيا و العراق و ا 

غينيا و كوت ديفوار و موزمبيق و قطر و بنين و المملكة العربية السعودية و تركيا و كازاخستان و األردن و فلسطين و المتحدة 
ثيوبيا وكينيا وليبيريا ورواندا سو ابون غلوا ند د وغانا باإلضافة إلى الهنوب إفريقيا وسوازيالنوجورينام وطاجيكستان وا 

سبانيا واليونان والمكسيك والبر  يطاليا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وا  تغال وبليز وفيتنام والصين وكولومبيا وا 
 الفلبين وكندا.و  ألمانياو دة الواليات المتحو أوكرانيا و فرنسا و رك والدنما

 :ةالتاليلتوصيات إصدار ، تم القطاع الخاصشهادات تقديم بعد المناقشات الفنية و 
 الزراعية بين الدول  األغذيةمنتجات ابلة للتمويل من أجل إنتاج وتصنيع وتسويق قبرامج تشمل مشاريع  وضع

 ؛اعيةليمية التكميلية بهدف تطوير قطاع األغذية الزر ر سالسل القيمة اإلقالعربية واألفريقية عب
 ؛ث آليات اإلنتاج والتسويقدعم قطاع البحث والتطوير في مختلف مجاالت الصناعة الزراعية بهدف تحدي 
  ؛ةالزراعي ةالتكنولوجيا الحديثة في عمليات اإلنتاج الزراعي والصناع استخدامتشجيع 
  عبر الممرات التجارية  األفريقية من خالل تطوير النقلو لمنطقة العربية التجارية بين دول ا المبادالتتسهيل

 ؛وتعزيز سالسل التوزيع اللوجيستي
 د توحيد المواصفات والمعايير معهدول المنطقتين بالتعاون مع  جودة للمنتجات الغذائية فيدعم نظام معايير ال

 منظمةو  مية الزراعيةنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنالمنظمة العربية للتو للبلدان اإلسالمية 
 ؛لتوحيد المعايير األفريقيةمعاهد الو األغذية والزراعة 

 من خالل االستفادة من األطر القانونية المتعلقة التعريفيةغير و  التعريفيةجز تدريجي للحواالعمل على الرفع ال ،
 ؛لعربية الكبر، ما منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ومنطقة التجارة الحرة اسي، والبالتجارة القائمة في المنطقة

  ؛ةألغذية الزراعيت في قطاع ابين مختلف المؤسسات اإلقليمية لتطوير الشراكا التنسيقتعزيز 
  ،ز ، مع تعزيبطريقة افتراضيةفي بلد أفريقي أو عربي أو سنويا وبشكل حضوري المعرض و تنظيم هذا المنتد

التمويل مؤسسات ة للتمويل للمستثمرين و بين المنطقتين من خالل عرض المشاريع القابل الثنائية جتماعاتاال
 ؛والتأمين وا عادة التأمين
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 دراسات الجدو، وتكنولوجيا اإلنتاج والتسويق  عدادإلات والمقاولين مؤسسلا تأهيل كفاءاتبرامج  د مناقتراا مزي
 ؛ن المنطقتينالدولي لمنتجاتهم وخدماتهم بي

 البنك ، المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيالخدمات التي تقدمها المؤسسات اإلقليمية )لترويج ال
 ؛( للقطاع الخاص في المنطقتين.، إلخم بنكيفريكسأ، األفريقي للتنمية البنك، ةاإلسالمي للتنمي

 داتالسي تديرهاالمتوسطة التي و الصغر، صغر و المتناهية السيما المشاريع وال ،دعم الفاعلين االقتصاديين 
 ؛األفريقية والعربية الدولوالشباب في 

 للمساهمة في نقل  ةلمشتركة في الدول األفريقيتشجيع الشركات العربية الكبر، على االستثمار في المشاريع ا
 والشباب. للسيداتية الزراعية ومحاربة البطالة المحل األغذيةتكنولوجيا 

 4-1ل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، لصناعات الغذائية للدوال  عشر لالثمعرض لا .4
  بية السعوديةالمملكة العر  -جدة، 2021أكتوبر 
الحارثي للمعارض  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والشركة السعودية "شركةعاون الموقعة بين في إطار اتفاقية الت
المعرض الثالث ، لمملكة العربية السعوديةن تحت رعاية وزارة الزراعة في ام الطرفاينظ، 2008المحدودة" في مايو 

 السابعالسعودي لتزامن مع المعرض با، ضاء في منظمة التعاون اإلسالميلصناعات الغذائية للدول األععشر ل
أكتوبر  4إلى  1رة من لفتفي ا ، وذلكادقوالعشرين لصناعة المأكوالت والتموين وتجهيزات ومستلزمات وخدمات الفن

 .يات والمعارض بجدةمركز المنتدب 2021
فرصة كما تشكل . ألعضاء للترويج لمنتجاتها وخدماتهاالفرصة للشركات من الدول ا توفرمنصة  التظاهرة هتعد هذ

 لتعرف على االبتكارات التكنولوجية في تطوير صناعة األغذية والتعبئة والتغليف.ل
ت الغذائية، المشروبات، التموين، التعبئة )المنتوجا اعقطلا الين في هذفاعلجميع الصة المعرض فر  ويشكل هذا

ضاء للترويج لمنجاتها ل غير األعفي الدو تعاون اإلسالمي واألقليات المسلمة والتغليف، إلخ.( في دول منظمة ال
 وخدماتها وربط عالقات األعمال والشراكة.

 يلي:كما  عرضة الساحملمربع المتر ال يرتأج تم تحديد سعر
 الر أمريكيدو  445جهز: المتر المربع الم. 
  :دوالر أمريكي. 395المتر المربع غير المجهز 

ظمة على جهات المناالتصال بال موقرةالعضاء األ لدولعنية في االم مصال،ل، يمكن لوالحجز لمعلوماتا مزيد منل
 لتالي:العنوان ا

 فتخاراالسيد محمد 
 عمدير المشاري

 المحدودة عارضارثي للمالحشركة 
 ية السعودية، المملكة العرب21511-، جدة40740ص.ب. 

 504655141 966+: الموبايل
  .cexpos.comakwww: ونيالموقع اإللكتر

 comos.majaz@acexp :البريد اإللكتروني

إلى عام  المعرض، قررت السلطات السعودية تأجيل جميع أنحاء العالمعبر  19جائحة كوفيد  ظرا الستمرار انتشارون
2022. 

http://www.kacexpos.com/
mailto:majaz@acexpos.com
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ة والمحلية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ولوجيالمعرض الثاني للمنتجات البي .5
 ية التونسيةالجمهور  -ونس، ت2021 ربأكتو  26-31

حصة  الرفع منهدف إلى يي ذ( ال2025-2016لمنظمة التعاون اإلسالمي ) مل العشري عال مخططتنفيذ في إطار 
المركز  نظم ،2025 سنةاون اإلسالمي بحلول التع لدول منظمة البينية جمالي التجارةمن إ ٪25التجارة البينية إلى 

يولوجية والمحلية لمنتوجات البل ثانيالمعرض ، التحاد التونسي للفالحة والصيد البحري اإلسالمي لتنمية التجارة واال
بقصر المعارض بالكرم بتونس  2021أكتوبر  31إلى  26للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من 

سياماب والصيد البحري ) هذه التظاهرة بموازاة مع المعرض الدولي للفالحة واآلالت الفالحية وأقيمتة. العاصم
 السيد قيس سعيد. لجمهورية التونسية،لفخامة رئيس امية الرعاية الساتحت  ،(2021
الفواكه، المشروبات، و المنتجات البيولوجية والمحلية )الخضر  مكونات اليات القائمة علىفي هذا المعرض الفع تشارك

جميل طبيعية بدون إضافات صناعية أو كيماوية، مواد التاللحوم واألسماك، األلبان ومشتقات األلبان، المواد ال
العاملة في  فعالياتفرصة للمؤسسات والالبيولوجية واألسمدة الطبيعية( في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، وهو يشكل 

 ن للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم.يالقطاع البيولوجي والمزارع
لجديدة انيات يدين الوطني والدولي وسيسم، بعرض المنتجات والتقفرصة للتواصل على الصع هذا المعرض شكلكما 

 وقد كانحياء المائية. بية األصيد األسماك وتر مجال التي سيتم إدخالها في قطاع الزراعة واألغذية الزراعية وكذلك في 
لربط د، زة لعرض النتائج التي تم الحصول عليها في قطاعي الزراعة وصيد األسماك ومنتيمهذا المعرض فرصة م

 شراكة.عالقات ال
تجارة ول أهمية ، حالعمل الموضوعية واالجتماعات بين الشركات اتد العديد من ورشعق على هامش هذا المعرضتم 

 قها.وتسوي لهاالمنتجات العضوية وسالمة األغذية وكذلك طرق الترويج 
نوفمبر  2-6 ك للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،الثاني لصناعة البالستيالمعرض  .6

  بيةالمملكة المغر  -يضاء، الدار الب2021
 ر عن الدورة الوزارية السادسة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون وفًقا للقرار الصاد

المركز اإلسالمي لتنمية  سينظم، ةتركيالجمهورية ال -بول سطنبإ 2020، المنعقدة في نوفمبر سيك()الكوماإلسالمي 
لبالستيك للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في معرض الالثانية  الدورة د المغربي للبالستيكواالتحاالتجارة 

معرض للالتاسعة  الدورة، بالتزامن مع (OFECضاء )الدار البيمعارض مكتب ب 2021نوفمبر  6إلى  2الفترة من 
البالستيك في قلب  عةصنا( تحت شعار "Plast Expoالمواد المركبة والبتروكيماويات )لبالستيك والمطاط و ل الدولي

 حالفات الصناعية المبتكرة".الت
ع البالستيك في الدول ن لقطااالقتصادييالفاعلين منصة للتواصل وتبادل الخبرات بين  جهةمن  التظاهرة ههذ شكلتس

جال في م للمهنيينلنسبة با اال يمكن تفويته فرصةومن ناحية أخر،  ؛والدولييناإلسالمي  التعاون مة األعضاء في منظ
 األقسام التالية:عرض مهذا ال سيشملكما . والعرب ينواإلفريقي يناألورومتوسطيتغليف صناعة البالستيك وال

 البالستيك.ويل في مجال تحة تشتغل عارضشركات من قبل لباطن من امنتجة معرض لألجزاء ال 
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  لتعاون اإلسالمي.األعضاء في منظمة ا ع في الدولبين المهنيين في القطاللقاءات الثنائية مساحة 
 انعقاد هذاتأجيل ت الجهات المنظمة فقد قرر ، العالم على صعيد 19جائحة كوفيد ار استمر لظروف  ظراونلكن 
 .2022ونيو ي 4لى إ 1من عرض الم

مبر نوف 9-26 ت الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،امن للمنتجاعرض الثالم .7
 يةركالجمهورية الت –بول إسطن، 2021

 -بإسطنبول 2020نوفمبر  فيالمنعقدة ن للجنة الكومسيك ثيوالثال ادسةالس زاريةعن الدورة الو لصادر للقرار ا استنادا
حت ت( SMIICية )لمقاييس للدول اإلسالمومعهد المواصفات وا تجارةلية التنم مركز اإلسالميال نظم ركية،جمهورية التال

للمنتجات  نالثامالمعرض ، ""Discover Events" لتركيةعاون مع الشركة ابالتو ة الجمهورية التركية إشراف رئاس
رية و لجمهول، اإسطنبب 2021ر نوفمب 28إلى  25ن مي"، وذلك مضاء في منظمة التعاون اإلساللدول األعالحالل ل

 . 2021 قمة الحالل العالميةبالتزامن مع  لتركيةا
الذي  خطابلتبعا ل هتم تأجيلول، لكن بإسطنب 2020فمبر نو  29إلى  26ذا المعرض من ن من المقرر عقد هكا

الصحية ظروف لنظرا ل، 2020أكتوبر  بتاريخ فات،ية لمقاييس للدول اإلسالممعهد المواصفات وا توصل به المركز من
 .19كوفيد استمرار جائحة قة بالمتعل

شراكة وال الباحثين عن فرص األعمالل الصناعة الحالل، استقبال الفاعلين في مجا هومعرض ال كان الهدف من هذا
ج حالل للترويال مجال الصناعةللشركات والجهات الفاعلة في مثل فرصة ، و منظمة التعاون اإلسالمي في دول

 ي هذا القطاع.ف تجاتهم وخدماتهم وتطوير االستثمارلمن
صدار شو مة االعتماد سيما حول أنظ، الضيعيةتم تنظيم العديد من المؤتمرات الموا، على هامش هذا المعرض هادات ا 

تالي سالمي وبالبهدف تسريع االعتراف المتبادل بشهادات الحالل بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلالحالل 
 مساهمة في تطوير التجارة البينية.ال

وعلى مستو، دول حول تجارة المنتجات الحالل على المستو، العالمي قدم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة عرًضا كما 
 التي تعيق توسعها. العراقيلإمكانات هذه التجارة وكذلك  ، وسلط الضوء علىاإلسالمي التعاون منظمة 

ديسمبر  6-9 في منظمة التعاون اإلسالمي،عشر للدول األعضاء التجاري السابع  لمعرضا .8
 .جمهورية السنغال -، داكار 2021

 القتصاديا ائمة للتعاون للجنة الد لسادسة والثالثينوا نيالخامسة والثالث تيناريالوز  تيندور ال الصادر عن اتلقرار ل استنادا
 التيو ، ةتركيالة ريجمهو ال -في اسطنبول  2020و 2019 في نوفمبر تين على التواليومسيك( المنعقدكالوالتجاري )

منظمة دول األعضاء في ر للرض التجاري السابع عشالمع نسنغال الحتضاجمهورية البالعرض الذي تقدمت به  رحبت
ة السنغال والمركز اإلسالمي وسطة في جمهوريوالمت ، ر صغسسات الوالمؤ تنظم وزارة التجارة سوف ، المياإلس ن تعاو ال

لمعرض لة ة عشر عة السابدور ال، (CICES) لي للتجارة الخارجيةالدو   يلسنغاال المركزمع  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 ارجيةلي للتجارة الخلمركز الدو با
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المهنية والفاعلين  جمعياتوال ةر التجا تنمية مال وهيئاتلمجتمع األع ىملتقدد القطاعات المعرض متع هذا ويعد
برامو ، موخدماته متجاتهلمن لترويجا قصدالدول األعضاء  فياالقتصاديين  قا تجارية صفقات ا   .شراكةالمة عالقات وا 

 21يوم ألول للمعرض ع التنسيقي ااالجتمامون ظلمنا النجاا، عقد باببكافة أسحاطة المعرض إلذا الصدد، و في هو 
ا هذوتوج . رضة بالمعقوالترويجية المتعل يةالمسائل التنظيم قصد دراسة البيضاء دارالب زكمقر المر ب 2020 يناير

 .ةهذه التظاهر  يمتنظبشأن  متفاه ى مذكرةبالتوقيع عل االجتماع
 نظيم األنشطة التالية:ت بالتزامن مع هذا المعرضوسيتم 
 اال تشجيعت منتد، وكاال( ستثمارAPI )؛اإلسالمي التعاون منظمة عضاء في األ حراءأفريقيا جنوب الص لدول 
 ؛اإلسالمي التعاون عمال من دول منظمة ل األابين رج نائيةث اجتماعات 
  معهد توحيد مع  بالتعاون ام والذي سيق سالميفي دول منظمة التعاون اإل لحالالشهادات منتد، حول

 المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية.
  :ض على النحو التاليعر لمساحة ا يرلتأجتحديد سعر المتر المربع  وقد تم
 ؛يمريكأ الرو د 90المجهز: المربع تر الم 
 مريكيدوالر أ 70ز: المتر المربع غير المجه. 

على العنوان صال اإلسالمي االت التعاون نظمة في مألعضاء ا لو الدي المعنية ف اتئهيلل، يمكن المستعز واالجللح
 التالي:

Mr Jean-Claude NGOM 
 والشراكاتت المبيعا مدير

 00 96 859 33 /03 96 859 33 221+هاتف: ال
 18 96 859 33 221+الفاكس: 

 01 39 220 77 221+: لالموباي
 772203901 221 +ب: الواتسا

 il.comde.ngom@gmajeanclau ي: البريد اإللكترون

 www.cices.sn :يوقع اإللكترونالم
 

 مملكة البحرين - ، منطقة الصخير2022أكتوبر  8-6، البحرين إكسبوحالل  .9
، ينظم المركز بالتعاون مع مركز كامبريدج في إطار التعاون بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومملكة البحرين

نائب رئيس مجلس الوزراء  -عاية السامية لسعادة الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة ، تحت الر تمرات والبحوثللمؤ 
 6، معرض البحرين للحالل من (SMIICهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )بالتعاون مع مع، و بمملكة البحرين

 .البحرين مملكة -قة الصخير مركز البحرين الدولي للمعارض في منطب 2022أكتوبر  8إلى 
وتربية  المنتجات الغذائية، بما في ذلك مجموعة من المنتجات والخدمات والصناعات وغيرهامعرض اهذا السيغطي 

يوانات واألدوية والخدمات الصحية والطبية ومستحضرات التجميل ومختلف الخدمات المالية والسياحية والتعليمية. الح
من قبل إعدادها لعمل الموضوعية والبرامج العلمية التي سيتم من ورش ا اغني ارنامجبهذا المعرض  كما سيتضمن

 .B2B ثنائية المنظمين. باإلضافة إلى اجتماعات
 

http://www.cices.sn/
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V. ت وبعثات رجال األعمالاالمنتدي 
 المملكة المغربيةالرباط،  ،2017سبتمبر  15-14، الغابوني لمغربيا منتدى األعمال .1
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ، نظمالمياإلس منظمة التعاون  ضاء فيدول األعال ععاون منامجه للتر في إطار ب

ني بمقر الغابو ي األعمال المغرب د،ة، منتربيالمغلطات رباط والسغابون المعتمدة باللاة جمهوري فارةعاون مع سبالت
 .2017مبر سبت 15-14ي بالرباط يوملسفارة ا

 
نظيمه بالتعاون مع وزارة الشؤون وتم تغابون ال غربية وجمهوريةلكة الت بين الممالالمبادلى تنشيط إالمنتد،  هدف هذا

لخاصة تثمارات اة االسمين في الخارج وتنييلغابونبا كلفةيمي المج اإلقلرانكوفونية واالندمافالغابون و رية جية لجمهو الخار 
لكة للمم الدوليون لخارجية والتعاشؤون اووزارة ال يمد الرقواالقتصا ةة والتجار اعة ووزارة الصناعحة والصناسيالتجارة والو 

 المغربية.
مبادالت التعزيز هو ذلك فهم في نيين هدين المغاربة والغابو ياداالقتص عليند من الفاشارك في هذا المنتد، عد

ليار م 21تثمار ساة، في االنتقالي وج الفترةبون، وهو بلد في أرغب الغايو  يل والرباط.ليبروف جارية بينة والتدياالقتصا
 ية.طنفغير ال لنموم أقطاب اقبلة من أجل تعزيز البنية التحتية ودعت المالسنوال والر أمريكي خالد

والجهات  تسم، للوكاال بون كمادمها الغالتي يقا ف فرص االستثمارشامن اكتبة مغار مرين الالمستث وقد مكن المنتد،
 ن المغاربة.فاعليتها لللعاضي، أدائها وتطرا وتو غابون من شللجديدة تنموية اللراتيجية االمتدخلة في االست

 : جلستي عملوبهذه المناسبة تم تنظيم 
 ار؛االستثممغرب والغابون وفرص لا مكانياتإ 
 بادالت التجارية.نشيط المتو  االقتصادياتتنمية  إليداع فياديق اصناديق السيادية و صنت والكاالالو  دور 

المديرة  -ع السيدة نينا أليدا أبونا عمل مجتماع ة التنمية التجار  سالميالمركز اإل لثعقد ممالمنتد،،  وعلى هامش
 غابون. لتشجيع االستثمار في يةة الوطنوكالالعامة لل
طة مع المركز عدة أنشالتعاون بت في أقرب وق أن تنظمغبتها في جديد ر لتة للسيدة أبونا رصتماع فالجذا اوكان ه
شب، وندوة على هامش اجتماع شبكة ر الخت تصديجياوة حول استراتيذلك ندن، بما في ييلغابونلفاعلين االصال، 

 ر في غابون.مااالستثرص ول فمفتوا حعن يوم قة بالفرنسية، فضال طناثمار الالستت تعزيز اوكاال
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 -ن اج، أبيد2017نوفمبر  3-2ية، دات الطبعلماألدوية وا رين حولين والمشتالبائعء لقا .2
 يفوار د ية كوتجمهور 

الطبية الذي  اتة والمعدالنيات الصيدي لقاء البائعين والمشترين حول المنتجارة فية التجنمكز اإلسالمي لتك المر شار 
لصحة والنظافة وزارة ا عم رة بالتعاون ل التجامية لتموياإلسالة وليوالمؤسسة الدة التجار ية لتنمإلسالمي لمركز انظمه ا

متوسطة بأبيدجان، جمهورية كوت ديفوار ، والع الصغر رية وتعزيز المشاتقليديالصناعة ال ةووزار  التجارة، ةر العامة ووزا
 .2017فمبر و ن 3إلى  2 ة منفي الفتر 
مية لتمويل ة اإلساليولللمؤسسة الدفريقية عربية األارة التجال برنامج جسور يذار تنفإط ء فيذا اللقاتنظيم هوقد تم 

الثنائي بين المركز اإلسالمي لتنمية عاون طار التإ تثمار وأيضا فيواالس ول التجارةح لفرعيةاللجنة ا جمالتجارة، وبرنا
 .التجارةاإلسالمية لتمويل  ةليسسة الدو المؤ لتجارة و ا

دولة عضو  16بينها  دولة من 17 األدوية من القتناءت وطنية وكاال 10وكة شر  50مشاركة ع الجتماا اف هذوقد عر 
نيجر وغينيا والسنغال والمغرب وغابون ي والون ومالير ينافاسو والكاموبورك وهي: بنين يماإلسالالتعاون  ةمفي منظ

هذه ان في ستمؤس. كما شاركت ارت ديفو وكو ندي نس وبورو ردن وتو عودية وفلسطين واألسالالعربية صر و وتوغو وم
اسيا قياالجتماع رقما وحقق  ل التجارة.يو ية لتمة اإلسالميلمية التجارة والمؤسسة الدو المي لتنسإلا: المركز اهرة وهمالتظا
 للخدمات. ارضع 97يا وثنائلقاء  344وكان فرصة لعقد  أمريكيمليون دوالر  80ره قد

ار ، الد2017ديسمبر  19، رمو ين المغاربة للتردالمستو ن و يينسرين التو ن المصدملتقى بي .3
 مغربيةمملكة اللا البيضاء،
ء في منظمة التعاون ألعضاالدول اي االقتصاديين ف فاعلينصال بين التهيل االية إلى تسمافي إطار أنشطته الر 
ونسية بالمغرب، لتارية التجية اوالممثل التجارةز اإلسالمي لتنمية كمر ستضاف الت، االقطاعا اإلسالمي في مختلف

وردين تس( والمGIFRUITS) يشترك للغالل التونسهني الممجمع الملا األعضاء في تونسيينمصدرين التقى المل
ستعراض الة تماع فرصاالجكان هذا بمقر المركز بالدار البيضاء. و  2017ر ديسمب 19يوم ، لتمور التونسيةاربة لالمغ

جودة، حترام الاث غاربة من حيدين المت المستور توقعا لكإلى المغرب، وكذة لتونسير التمو تصدير ا تي تعيقالعقبات ال
 ة.يتالنبا حة والصحةصلاالمتثال لمعايير او 

الدار ، 2018أبريل  18 - 17لمغاربة للتمور، دين االمستور و  المصريينصدرين ين المملتقى ب .4
 المغربية كةء، المملبيضاال
التعاون  مةعضاء في منظدول األيين في القتصاداالل بين الفاعلين صال االتسهيلى تلرامية إنشطته افي إطار أ

لجمهورية مصر جاري ثيل التتمومكتب التجارة مية السالمي لتنإلالمركز استضاف ا ،تاإلسالمي في مختلف القطاعا
مركز ب 2018ل بريأ 18 – 17 يميو  تمورمغاربة للتوردين السلمصريين واالم المصدرين، ملتقى العربية بالرباط

 التموريق تصدير عتصة الستعراض العقبات التي جتماع فر اال. وكان هذا البيضاءز بالدار المرك قربم األعمال
ة حلصالصحة وايير ثال لمعالمغاربة من حيث احترام الجودة، واالمتدين االمستور ت ب، وكذلك توقعاالمغر  إلى لمصريةا

 ة.النباتي
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 2019يناير  22، ، الدار البيضاءلمغربا إلى ةالماليزي ألعمالا عثةب .5
ة التجارة لتنمي ركز اإلسالميظم الم، ناإلسالمي التعاون مة ع الدول األعضاء في منظمن لتعاو ل هامجرنب في إطار

(ICDT)ياتفعالتنظيم الوشركة رباط لاي ع السفارة الماليزية ف، بالتعاون م "Say Yes Eventءات لقالك "، ندوة وكذ
 البيضاء. الدارب 2019يناير  22 المغاربة فييين ونظرائهم ين رجال األعمال الماليز ب B2B ثنائية
جميل لتا تلزراعة والصحة ومستحضراوا ةمنتجات الغذائيالقطاعات  في ملتع شركات مكونا من زي الوفد المالي كان
 .يةطرقال لتحتيةة ايبنالو  المعلومياتطاعم و والم

للمملكة اد الرقمي تصة واالقتجار ستثمار وال: وزارة الصناعة واالهرةه التظاة في هذالتالي اتمؤسسوالزارات و الشاركت 
واالتحاد الوطني لألغذية ، (CGEM) لمغربا تلمقاوالد العام واالتحا( ASMEX)ين المغربية للمصدر  ةجمعيوال يةالمغرب
( FMC، واتحاد صناعات مواد البناء )(FNCLليات )لوطني لتجار الحبوب والبقو ، واالتحاد ا(FENAGRIعية )الزرا 

 عية المغربية الصناعة الدوائية )أميب(.والجم

 
 

 ةالمغربي ضاء، المملكةر البي، الدا2019فبراير  7ماليزية ل الترويج لزيت النخيل الحوفنية  ةندو  .6
لتجارة ركز اإلسالمي لتنمية انظم الم ،مياإلسال لتعاون انظمة برنامج التعاون مع الدول األعضاء في مطار ي إف
للترويج فنية ، ندوة في القاهرة( MPOB)لماليزي الزيت النخيل اإلقليمي  جلسالم مكتبالرباط و بة يزيلسفارة المالوا
 الدار البيضاء.بدق شيراتون فنب 2019براير ف 7يوم  مغربالب ةيت النخيل الماليز يلز 
قامة زيت النخيل النخيل، وزيادة استخدام  فوائد زيتبلمستهلكين او  ينعصنمال عإطال إلىنية فدوة الهذه النهدف ت وا 

 .دهنيةلمواد الوايوت لز ل ةرباالمغ عالقات مباشرة مع المستخدمين
م ير العاوالمد، العزيزالسيدة آستانا عبد لمغربية كة الد، الممل ماليزيا ةفير سعادة س ةماهالالتظاهرة ه هذ في تكشار 

( في MPOBقليمي لزيت النخيل الماليزي )اإلالعام لمكتب المجلس ر نائب المديو  ،التجارة ي لتنميةسالمللمركز اإل
قطاع  المتخصصة في لشركاتواالتحادات وا ساتالمؤس عن ، فضالللمصدرين المغربية ةعيالجموممثل  ،القاهرة

 في المغرب. لغذائيةات و زيال
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، 2019ديسمبر  5لصناعة إلى المغرب، اكستاني لغرف التجارة وااألعمال من االتحاد الب عثةب .7
 الدار البيضاء، المملكة المغربية

الباكستاني  وفدا من رجال األعمال من االتحاد 2019ديسمبر  5لتنمية التجارة بمقره يوم  ميكز اإلسالاستقبل المر 
اإلسالمية لد،  ن، سفير جمهورية باكستانعادة السيد حامد أصغر خاة س(، برئاسFPCCIة والصناعة )لغرف التجار 

 التحاد.اختيار بيغ، نائب رئيس ابمعية الدكتور ميرزا  كة المغربيةالممل

سمنت والنفط واألا األرز فيهبما ت اآلتية: الصناعات الغذائية طاعاال من القالوفد يتكون من رجال أعم وقد كان
 عقار.ألدوية والبناء والثاث ومستحضرات التجميل والي واألوخدمات التعليم العا والسياحة والمنسوجات

 طة التالية لفائدة باكستان:يم األنش، اتفق الجانبان على تنظبعد مناقشات مثمرة

 ؛2022نة سالمي في باكستان في سدول األعضاء في منظمة التعاون اإلي الثامن عشر للرض التجار المع 

 بالمغرب؛ 2020مغربي الباكستاني سنة عمال المنتد، األ 

 يج للقطاعات ذات اإلمكانات العالية في باكستان: المنتجات الغذائية ل الترو لفة من أجختفعاليات تجارية م
 ي وقطاع األرز.ل اإلسالمي، خدمات التعليم العالالحالل، التموي

 
 


