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 تمهيد

اون دول منظمة التعقطاع الخاص في لدعم ال المخصصةاألنشطة باقي و والمتخصصة العامة تشكل المعارض
 ون اإلسالمي.اعأساسية لتعزيز التجارة واالستثمارات في فضاء منظمة الت ةلوسياإلسالمي 

اإلسالمي إليها في العديد من الوثائق  التعاونالدول األعضاء في منظمة  تشير، معارضه الألهمية هذمنها وإدراًكا 
 في مادتها العاشرة على ما يلي:ري ي والفني والتجالتعاون االقتصاداالتفاقية العامة ل حيث تنصالرسمية. 

عضاء األخرى، كما لدول األق منتجاتها في أسواق اسويعارض لعرض وتملعلى تبادل إقامة االدول األعضاء  تعمل"
ل األعضاء األخرى تراك في المعارض واألسواق الدولية التي تقام في الدوتعمل 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، ية العامةمعارض التجاريإلضافة إلى الاب
، ، والصناعة الزراعية: الصحةهاوالسيما منعالية للتجارة بين دول منظمة التعاون اإلسالمي. إمكانات أخرى ذات 

 (.وغيرها، نسيجوال ، والقطنحالللانتجات ، والم، والبناء والعقار، والسياحةواألثاث والديكور

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

، في إلسالمية التعاون امؤسسات منظمباقي مع نسيق بالت يلتجارا جرويبالتة التجارة يقوم المركز اإلسالمي لتنمي
أهم المشاريع  يعتمد على التكامل فيما بينها ومن طار منطق، في إ(TISC)واالستثمار إطار اللجنة الفرعية للتجارة 

 :نجد

 ؛المعرض التجاري للدول اإلسالمية 
 ؛ارية العاليةكانات التججات ذات اإلمتين والبائعين حول المنالمعارض المتخصصة وورش عمل المشتر 
 ؛المنتديات والبعثات التجارية 
 ؛المعرض االفتراضي 
  ؛بالمركز اإلسالمي لتنمية التجارةعمال لألإنشاء مركز 
 ؛يةات التجارالمعلوم 
 التجارة. تنميةدعم هيئات بناء القدرات و 

هداف يق أتحق في سياقة التجارة نميلت المياإلسز التجارة واالستثمار التي ينفذها المرك تنميةتنفيذ مشاريع  يندرج
 المنعقدةالتي حددتها القمة اإلسالمية الثالثة عشرة  2016/2025لمنظمة التعاون اإلسالمي  العمل العشريمخطط 

 ٪25إلى التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي حصة رفع  إلى والتي تهدف ،2016في اسطنبول في أبريل 
 .2025بحلول عام اإلسالمي  في منظمة التعاون اءاألعضلدول ا تجارة من إجمالي

 القيود الصحية ةنتيج، الفعاليات والتظاهرات، تم إلغاء بعض 19جائحة كوفيد  في أعقابتجدر اإلشارة إلى أنه 
هود جلبعة االمركز اإلسالمي لتنمية التجارة تنظيم فعاليات افتراضية من أجل متا عمد، وكنتيجة لذلك. ضةالمفرو

 منظمة التعاون اإلسالمي.ات البينية في ستثمارواالرة إلى تعزيز التجارامية ال

 المعارض العامة والمتخصصة التي تم تنظيمها: .1

صلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري للدول ا للقرارات ذات الفي إطار أنشطته السنوية ووفق
، بالتعاون مع شركائهلتنمية التجارة  سالميإلاالمركز  نظم، الكومسيك(ون اإلسالمي )األعضاء في منظمة التعا

 التالية. العامة والمتخصصةالمعارض 

 31-26حلية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، جات البيولوجية والمومعرض المنت .1.1
 ، الجمهورية التونسية، تونس2021أكتوبر 

يس الرعاية السامية لفخامة رئتحت  البحري يدلصاوحة للفال االتحاد التونسي عمالتجارة مية المركز اإلسالمي لتن نظم
يولوجية والمحلية للدول األعضاء في منظمة لبت المنتوجاالثاني لمعرض ، الالسيد قيس سعيد ونسية،ية التلجمهورا

 ة معابمواز بتونس العاصمةبقصر المعارض بالكرم  2021أكتوبر  31إلى  26التعاون اإلسالمي، وذلك من 
  .(2021 ابامسيحة والآالت الفالحية والصيد البحري )للفال الخامس عشر يلوض الدالمعر
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وزير الزراعة والموارد المائية والثروة السمكية في الجمهورية  ،س حمزةاالسيد محمود إلي من قبل المعرضتم افتتاح 
اإلسالمي المعتمدة في  ونالتعا وماسية لدول منظمةممثليات الدبلالتونسية بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة وال

 تونس.

 
 

ومنظمة دولية مثل منظمة  ةعارضشركة  400دولة أفريقية وآسيوية وأوروبية وعربية و 35دورة هذه الشاركت في 
ب إفريقيا األغذية والزراعة )الفاو( والمنظمة العالمية للمزارعين وبرنامج تعزيز الزراعة األسرية في غر

(PAFAO.) 

راعية وتربية الماشية موزعة على عدة أجنحة مخصصة لآلالت الز ربعم متر 23000احة سعلى م المعرض أقيم
كما تم تسليط الضوء خالل هذه الدورة على . البيولوجيةربية األحياء المائية، باإلضافة إلى الزراعة وصيد األسماك وت

 نتجاتهن المحلية وتسويقها.مرويج لعلى التهذه الفئة جنحة لمساعدة العديد من األ وخصصتالمرأة الريفية 

نوفمبر  28-25، ميلتعاون اإلسالء في منظمة اعضال األول للدت الحالجانتللم الثامنلمعرض ا .2.1
 إسطنبول، الجمهورية التركية، 2021–

ة شراف رئاسإ حتت( SMIIC) ةيلمقاييس للدول اإلسالمالمواصفات واهد ومع تجارةلية التنم يمركز اإلسالمال نظم
 25ن م مي"، وذلكضاء في منظمة التعاون اإلساللدول األعل لللمنتجات الحال نالثامالمعرض ، "التركية ةمهوريالج
 . 2021 قمة الحالل العالميةامن مع بالتز لتركيةرية اولجمهول، اإسطنبب 2021ر نوفمب 28إلى 

شراكة وال فرص األعمالعن  حثينباالة الحالل، صناعل الين في مجااستقبال الفاعل هومعرض لا ف من هذاالهدكان 
 .منظمة التعاون اإلسالمي في دول

اإلسالمي  التعاونفي منظمة  عضو دولة 34وطنيا ودوليا من  ةعارضشركة  390شاركت في هذه الدورة و
سالمي، والتمويل اإل : السياحة الحالل،في هذا المعرضالمنتجات المعروضة من بين  .زائر ألف 36وحوالي 

، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، واألغذية والمشروبات، وتجهيز اإلسالميةزياء والمنسوجات واأل
 .دات، والتغليفاألغذية، والآالت والمع

عمل ومؤتمرات  ورشات( SMIICية )لمقاييس للدول اإلسالممعهد المواصفات وانظم المعرض،  وعلى هامش
 الحالل. إصدار شهادات أنظمة االعتماد وها، واألساسية ونوعيت البنيةلتوحيد  صيصهاتم تخمواضيعية 

نوفمبر  27قدت في للمؤتمر، التي عالجلسة السادسة  لتنمية التجارة في المركز اإلسالمي وفي هذا الصدد، شارك
الوي، المديرة لطيفة البوعبد، وقدمت خاللها سعادة السيدة «حياة الحالل من زوايا مختلفةنمط ال»ر تحت شعا 2021
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في التوعية بأهمية  المركزنظمها التي والندوات أهمية المعارض »الموضوع التالي:  حوللمركز عرضا العامة ل
إمكانات كبيرة للتجارة بين بلدان خر بزيل بوصفها قطاعا الصناعة الحالوسلطت الضوء على أهمية «. قطاع الحالل

 .اإلسالمي التعاونرة فيما بين بلدان منظمة الكبيرة في تنمية التجاعن مساهمتها  اإلسالمي، فضال التعاونمنظمة 

 منتديات وأنشطة التأطير لفائدة الشركات .2

، نظتم المركتز 2021 ستنةمتن  الثتانيختالل النصتف تتداعياتها لتي استتمرت ا 19بجائحة كوفيد قة نظًرا للقيود المتعل
 :كما يلي وهيافتراضي بشكل ات ركلشفائدة اية لالعمل التدريب شاتوورسلسلة من المنتديات 

 8-6 ،لغذائية والزراعيةات الصناعات جامنتل حواالفتراضي العربي اإلفريقي  األعمال تدىمن .1.2
 2021يوليو 

 األعمال منتدى (BADEAفريقيا )أ قتصادية فيللتنمية اال لبنك العربياوتجارة للتنمية ااإلسالمي المركز  نظم
 .2021 ليويو 8إلى  6من وذلك  ،ةيزراعية والائغذال ناعاتلصا منتجات لوحي فريقاإل عربيالراضي االفت

ل حوهو ية واألفريقية لفائدة دول المنطقتين العربيالمساعدة الفنية تقديم في إطار تنشيط التعاون ويندرج هذا المنتدى 
 .19-كوفيد  ةبجائحة بطلقيود المرتا نتيجة، ي قطاع األغذية الزراعيةف حضورياارض التجارية المع تنظيممحل 

 قطاعخدمات نتجات وحول مومعرض افتراضي  ثنائيةتماعات اججلسات موضوعية و 3انعقاد دى هذا المنت دهش
 .األغذية الزراعية

: المغرب ومالي وماليزيا وموريتانيا وهي لةدو 68كة من شر 160مشارك و 600 يحوال شارك في هذا المنتدى
لسنغال وأوغندا وباكستان وتونس ومصر والنيجر واا ريوالسودان ونيجي يةادتحاال القمرو والجزائر والبحرين

لبنان وكويت الوعمان وليبيا والعراق وإيران وإندونيسيا وان ستأفغانو شوالكاميرون وبنغالدي فاسووبوركينا
قطر وبنين وودية سعالعربية كة الالمملوتركيا وكازاخستان واألردن وفلسطين وية المتحدة ت العرباإلماراوان أذربيجو
نوب إفريقيا وجورينام وطاجيكستان وإثيوبيا وكينيا وليبيريا ورواندا سوابون غلواغينيا ويفوار كوت دوبيق زمموو

يا وإيطاليا وسويسرا واليابان وكوريا صين وكولومبوفيتنام والتغال وبليز ند والبرد وغانا باإلضافة إلى الهوسوازيالن
 الفلبين وكندا.و ألمانياودة الواليات المتحورانيا أوكوفرنسا و ركوالمكسيك والدنما انونسبانيا واليالجنوبية وإ

 :ةالتاليلتوصيات إصدار ، تم القطاع الخاصشهادات تقديم بعد المناقشات الفنية و

 بين  الزراعية األغذيةمنتجات يل من أجل إنتاج وتصنيع وتسويق للتموابلة قاريع برامج تشمل مش وضع
 ؛اعيةليمية التكميلية بهدف تطوير قطاع األغذية الزراإلق سل القيمةسالر بية واألفريقية عبعرالل الدو

 ؛سويقث آليات اإلنتاج والتدعم قطاع البحث والتطوير في مختلف مجاالت الصناعة الزراعية بهدف تحدي 

 ؛ةعيالزرا ةصناعالتكنولوجيا الحديثة في عمليات اإلنتاج الزراعي وال استخدام تشجيع 

  عبر الممرات التجارية  األفريقية من خالل تطوير النقلولمنطقة العربية ول اارية بين دتجال المبادالتتسهيل
 ؛وتعزيز سالسل التوزيع اللوجيستي

 د توحيد المواصفات والمعايير معهتين بالتعاون مع لمنطقدول ا ية فيجودة للمنتجات الغذائدعم نظام معايير ال
 منظمةو مية الزراعيةوالتعدين والمنظمة العربية للتنالصناعية  يةنمالمنظمة العربية للتو ن اإلسالميةللبلدا

 ؛لتوحيد المعايير األفريقيةمعاهد الواألغذية والزراعة 

 من خالل االستفادة من األطر القانونية تعريفيةلاغير و يفيةالتعرجز تدريجي للحواالعمل على الرفع ال ،
رة الحرة القارية األفريقية ومنطقة التجارة الحرة نطقة التجام ماسي، والفي المنطقةة ئملتجارة القاالمتعلقة با

 ؛لعربية الكبرىا

  ؛ةزراعيألغذية الت في قطاع ابين مختلف المؤسسات اإلقليمية لتطوير الشراكا التنسيقتعزيز 

 مع افتراضيةة يقبطرعربي أو في بلد أفريقي أو سنويا وبشكل حضوري المعرض وهذا المنتدى يم تنظ ،
مؤسسات ة للتمويل للمستثمرين وبين المنطقتين من خالل عرض المشاريع القابل لثنائيةا جتماعاتاالز تعزي

 ؛التمويل والتأمين وإعادة التأمين

 دراسات الجدوى وتكنولوجيا اإلنتاج  عدادإلوالمقاولين  تامؤسسلا ءاتتأهيل كفابرامج  د مناقتراح مزي
 ؛منطقتينالن جاتهم وخدماتهم بينتلمويق الدولي والتس
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 البنك ، المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيالخدمات التي تقدمها المؤسسات اإلقليمية )لترويج لا
 ؛( للقطاع الخاص في المنطقتين.، إلخم بنكيفريكسأ، األفريقي للتنمية البنك، ةاإلسالمي للتنمي

 داتالسي تديرهالمتوسطة التي اوالصغرى ور صغالمتناهية الاريع مشالسيما وال ،ندعم الفاعلين االقتصاديي 
 ؛األفريقية والعربية الدولوالشباب في 

 في نقل اهمة للمس ةفريقيلمشتركة في الدول األتشجيع الشركات العربية الكبرى على االستثمار في المشاريع ا
 والشباب. تللسيداية حلالزراعية ومحاربة البطالة الم األغذيةتكنولوجيا 

 لشركاتفائدة ال بية افتراضيةورش عمل تدري .2.2

ى تعزيتز التجتارة واالستتثمارات بتين التدول المستاعدة الفنيتة وبنتاء القتدرات الهادفتة إلتتقديم في إطار تعزيز التعاون و
 دةائتلفالتدريبيتة  سلستلة متن التدوراتنظتم المركتز اإلستالمي لتنميتة التجتارة  ،ياإلستالماألعضاء في منظمتة التعتاون 

 :تيكالآ ، وهيالشركات

الشركات  ئدةلفاورشة عمل تدريبية افتراضية حول استراتيجيات تصدير المواد الغذائية  .1.2.2
 .2022براير ف 3-2، الكاميرونية

( تحتت CNPEالكتاميرون )المبتادالت لجمهوريتة ز التوطني لتعزيتز لمركتمتع انظم المركز اإلسالمي لتنمية التجتارة 
 والصتناعة التقليديتةوالمنتاجم  لتجتارة والصتناعةرون وبالتعاون مع غرفتة اجمهورية الكامي لتجارة فيرة اوزا إشراف

اعية زراللفائدة شركات وجمعيات تعمل في مجال األغذية افتراضية ، ورشة عمل تدريبية (CCIMAفي الكاميرون )
 .Zoomمنصة  عبر 2022فبراير  3و 2يومي وذلك  ،في الكاميرون

جميتع القيتود التتي تواجته الشتركات فتي عمليتة التصتدير: تطتوير ى لضتوء علتتسليط اهو ورشة هذه الدف من هلكان ا
 ارجية جديدة.، التمكن من معايير التجارة الدولية وكذلك فرص الوصول إلى أسواق خخطة تجارية
 الخاص.من بينهم شركات من القطاعين العام و مشاركا 70ه الورشة شارك في هذ

ؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة المود صمراضية حول بية افتل تدريرشة عمو  .2.2.2
 2022فبراير  9 ، يوم19أمام تداعيات جائحة كوفيد 

التي  المسائل. تتعلق جائحةال تداعياتع هو توفير المعلومات والمشورة للتكيف بشكل أفضل مورشة المن الهدف كان 
أولويات  تغييرة لعمالء والموردين وكذلك إدارن االعالقات بي ، بما في ذلكدوفيكبأساليب إدارة أزمة  تدارسهاتم 

 دولة. 23ا من صشخ 175 مشاركةورشة الالعمل. سجلت 

 16-15" ية للتصديروالوثائق الضرورسعار تحديد األورشة عمل تدريبية افتراضية حول " .3.2.2
 2022فبراير 

التي يجب  والوثائق الضرورية األسعار طرق حسابعلى  المشاركين اطالعالورشة التدريبية هو الهدف من كان 
والنطاق القانوني  التصدير،لية عمبتعريف ال :التي تمت مناقشتها المواضيع بين نومتوفيرها أثناء عملية التصدير. 
 عند وتحديد األسعار، ، والتكلفة اللوجستية لعملية ما قبل التصديرالمستخدمة للتصديروالتجاري للوثائق الرئيسية 

 دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي. 25من  فاعال 190ورشة ال شارك في التصدير.

 2022مارس  3، تجارة الدولية""المخاطر المتعلقة بال حول ورشة عمل تدريبية افتراضية .4.2.2

ر فيها هذه ، واألشكال المختلفة التي تظهعلى تحديد المخاطر الرئيسية المرتبطة بالتجارة الدوليةالعمل ركزت ورشة 
دولة في منظمة  31مشاركا من  125 الورشة هفي هذهذه المخاطر. شارك ل، باإلضافة إلى الحلول الممكنة اطرمخال

 .ون اإلسالميالتعا

 2022مارس  16، "الدوليعلى الصعيد الدفع  طرقة حول "ورشة عمل تدريبية افتراضي .5.2.2

المعامالت التجارية  لتأمينأقل مخاطر فة وتكل تقديم أقلالدفع من خالل  طرقإتقان استخدام إلى تهدف ورشة العمل 
 ،(REMDOCيات الدفع وتكنولوجيا التحويل الوثائقي ): الفرق بين أدوات وتقنحولالتدريب  وقد تمحورالدولية. 

دولة من دول منظمة  22مشاركا من  67(. شارك في هذه الورشة CREDOCوتكنولوجيا االئتمان المستندي )
 سالمي.التعاون اإل
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 2020 يبية افتراضية حول "القواعد الجديدة لشروط التجارة الدوليةمل تدرورشة ع .6.2.2
(INCOTERMs)" ،28  2022مارس 

، القواعد الجديدة لشروط التجارة الدوليةإتقان ممارسات  تمكين المشاركين من فيورشة هذه الالهدف من تمثل 
يتناسب مع كل  التجارة الدوليةشروط يد من شرط ج تياراخ على تعاقديبشكل للقدرة  الضروريةواكتساب المهارات 

، األحكام الجديدة إلصدار د البيع الدوليةفي عقو شروط التجارة الدولية: دور ومن المواضيع التي تم بحثهاحالة. 
من  فاعال 54 حواليمشاركة ورشة ال. سجلت 2020في إصدار  INCOTERM، الدراسة المتعمقة لكل 2020

 .منظمة التعاون اإلسالميدولة من  23ن لعام والخاص مالقطاعين ا

ة الصغر المتناهيسسات للمؤ ةالتجاري المفاوضاتورشة عمل تدريبية افتراضية حول تقنيات  .7.2.2
 2022فبراير  23، ةوالمتوسط ىرالصغو

إلى ، التجارة الوطنية سهيلتأعضاء لجان و والمتوسطة، ىرلشركات الصغالتي كانت مخصصة لورشة هذه التهدف 
ركزت ورشة . الشركاتهذه ان المفاوضات التجارية من أجل تعزيز القدرة التنافسية والفعالية لممثلي تمكينهم من إتق

 195ورشة ال شارك فيلمفاوضات تجارية ناجحة.  الضرورية نياتتقالوعلى فهم واضح للتفاوض التجاري العمل 
 .سالميفي منظمة التعاون اإل دولة 22من من كبار المسؤولين 

إلى  2021تح أكتوبر افمن ، 2020 دبي إكسبو فياإلسالمي  نعاوالتة ظممن ةمشاركأنشطة حول  .3
 2022مارس  31

سالمي لتنمية التجارة قام المركز اإل ،2020سالمي في إكسبو دبي في إطار التحضير لمشاركة منظمة التعاون اإل
دولة اإلمارات العربية المتحدة والمؤسسات المتخصصة ية في عاون مع المنظمات المعنبالت األنشطةبتنسيق العديد من 

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

 دبي 2020مشاركة في إكسبو ال منالرئيسية األهداف  .1.3

دبي"  2020ديد األهداف الرئيسية للمشاركة في "إكسبو منظمة التعاون اإلسالمي تحالمشاورات البينية لأتاحت عملية 
اعتبارها الصوت الجماعي بوهكذا تم تقديم المنظمة يتم نقلها إلى العالم بهذه المناسبة. التي سباإلضافة إلى الرسائل 

للعالم اإلسالمي، الذي يصون ويحمي مصالحه بروح تعزيز سالم المجتمع الدولي والوئام بين مختلف شعوب العالم. 
دولة عضو  57 األمم المتحدة، وتضم ية بعدأكبر منظمة حكومية دول ثانيهي ي اإلسالم التعاونمنظمة فإن للتذكير و

 لى أربع قارات.موزعة ع

مؤسساتها في تعزيز الصورة لولها كان جناح منظمة التعاون اإلسالمي فرصة حقيقية لعرض اإلنجازات الرئيسية 
، اءاألعض دولالمستوى المعيشة في سين ة لتحفات، وكذلك الجهود المبذولالحقيقية لإلسالم وتشجيع الحوار بين الثقا

 لفائدةالمتخذة وكذلك المبادرات  الهشةوالتجارة والتمويل وتمكين الفئات ج والترويبنية التحتية السيما من حيث ال
  النساء والشباب.
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يض نائية )أبة ثل الزائر من حالة ذهنينق  فكرة سفر ت   كونهعلى  "اقرأ!"منظمة التعاون اإلسالمي جناح تم تصميم كما 
عددة األلوان( تضم الفضول والمعرفة والفهم. ى الصور النمطية ... إلى حالة ذهنية منفتحة )متدرك سووأسود( ال ت

ستحضر القيم فضاء يمن انطالقا الوصف البسيط "اقرأ!" معناه الحرفي. وهكذا، يبدأ الزائر رحلته  اهذيتجاوز و
، يتعمق فهمه ويكتشف مجموعة من الجناحفي رحلة القدم ، ثم مع تظمةالمنية التي تروج لها سوالرسائل األسا
اختالط الشعوب وبوتقة انصهار الثقافات، والتنوع، اختالف ة والصور والرسوم المتحركة التي تمثل اللوحات الجداري

 العالم اإلسالمي. تمثلالتي واألفكار، 

 :اتالمؤسسبين اجتماعات التنسيق  .2.3

حول الجوانب المتعلقة بمشاركة  اتمؤسسبين الق تنسيلل( اجتماعات 5خمسة )تم عقد  ،2020و 2019خالل عامي 
، جناح منظمة التعاون اإلسالمي وتقديم، ة: الخدمات اللوجستيوالسيما، لميمة التعاون اإلسالمي في إكسبو العامنظ

 اإلسالميقتصاد اال نميةركز تم ، وأشكال التعاون بينومساهمة كل مؤسسة من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي
تماعات على الجوانب العلمية والتنظيمية المتعلقة ركزت هذه االجوسسات منظمة التعاون اإلسالمي. ومؤ بيدب
 دبي. ولهذه الغاية تم: 2020ألنشطة الموازية المقررة في إطار إكسبو با

 تحديد األهداف الرئيسية لمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي 

 على النحو التالي: المواضيع يمنسق تعيين 

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةو ةتجارالمركز اإلسالمي لتنمية الاد اإلسالمي: االقتص 

 ؛سالميةمعهد توحيد المواصفات والمعايير للدول اإلحالل: ال 

 .الثقافة والفنون: إرسيكا 

 .العلوم: اإليسيسكو 

 ؛مياإلسالاإلسالمي ومنتدى شباب العالم  تعاوناألمانة العامة لمنظمة الوالشباب:  السيدات 

 ؛اإلسالمي التعاونمة استكمال المحتوى العلمي لجناح منظ 

  ؛الموازية من قبل كل مؤسسة الفعالياتضمان تمويل 

 ؛تحديد برنامج الفعاليات الموازية ومقاربات التنسيق والمعلومات المناسبة بين الشركاء 

  على هامش  عالياتالفة في لمشاركالفنية المتعلقة با المسائللجدولة وحل  اضيةاالفتراستخدام المنصات
 ؛2020كسبو دبي معرض إ

 

 فعاليات، ساهم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في ، تجدر اإلشارة إلى أنه في إطار هذه العمليةعالوة على ذلك
 لتعاونانظمة إلى إنجاح مشاركة مالرامية  ،مياإلسالالعام لمنظمة التعاون  ، المفوضلحمامينورية اعادة السفيرة س

الموجود في "بناء منظمة العلق بتطوير جناح والتي تضمنت زيارات ميدانية تت اإلسالمي في هذا الحدث العالمي
اجتماعات ومناقشات تنسيقية مع كبار المسؤولين و، "من الظالم إلى النور" موضوعالفرص" والذي تم تطويره تحت 

 عرض.في الم
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 (IPM) نولييمشاركين الدلاجتماعات ا .3.3

لمشاركين لاجتماعات ست مشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في  ز اإلسالمي لتنمية التجارة في تنسيقكم المرساه
من ، األ، وهي: البرمجة والتسويق واالتصالأشغال إكسبو دبي بحسن سيرالتي ركزت على الجوانب المتعلقة  ينالدولي

وجهود دولة اإلمارات لمكافحة  ،(EXO-VILLAGEعالية )ستعدادات المدينة الستضافة الفالراهن والوضع ال
 خالل االجتماع. والحفاظ على إرشادات الصحة والسالمة ،19-فيد كوجائحة 

 :دبي 2020 اإلسالمي في إكسبو التعاونمنظمة  الرئيسية لمؤسسات فعالياتال .4.3

متن قبتل  هتامشال ات علتىفعاليت، تتم تنظتيم العديتد متن المي من خالل جناحهاإلسالإلى جانب مشاركة منظمة التعاون ا
 الزوار والمشاركين على النحو التالي: وإقباال من طرفا ا كبير، والتي القت نجاحمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي

نظمة مؤسسات م
 اإلسالمي التعاون

 المكان التاريخ دبي 2020هامش إكسبو فعاليات على 

ل القدس يت ماب
 الشريف

From Al Quds to Rabat: Crossed Smiles*   "من القدس إلى الرباط: 
   "بسمات متقاطعة

03/10/2021 
to 
07/10/2021 

Expo Live Pavilion 
(The Good Place) 

مجموعة البنك 
 لتنميةاإلسالمي ل

Green, Social and Sustainability Sukuk – A New Horizon for 
Islamic Capital  
Markets (F&CFO) 

26/10/2021 
 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

األمانة العامة لمنظمة 
  التعاون اإلسالمي

Commemoration of the OIC DAY  02/11/2021 Al-WASL PAZA 

وعة البنك مجم
 اإلسالمي للتنمية

Inclusive Urban Upgrading for post-COVID Sustainable 
Human Settlements in the Arab Region (CPC) 

07/11/2021 
 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

 مركز أنقرة
Seminar on “The Situation of Street Working and Street 
Living Children in OIC Countries” 

20/11/2021 
 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

الغرفة اإلسالمية 
ناعة للتجارة والص

 زراعةوال
The Way Towards a Sustainable Future 24/11/2021 

 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

الغرفة اإلسالمية 
ة للتجارة والصناع

 والزراعة
Digital Transformation Workshop 26/11/2021 

 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

 مركز أنقرة
Seminar on “Elderly People and Persons with Disabilities in 
the OIC Member States: Challenges & Prospects” 

02/12/2021 

 INDOOR 
AUDITORIUM - 
SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

 Calligraphy Art Exhibition 26/12/2021  إرسيكا
Expo Live Pavilion 
(The Good Place) 

  إرسيكا
Seminar on the Preservation of Endangered Cultural 
Heritage of the Muslim World 

02/01/2022 
Expo Live Pavilion 
(The Good Place) 

مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

Strengthening Trade and Investment in OIC Member 
Countries 

11/01/2022 The Egyptian Pavilion 

 عة البنكمجمو
 مي للتنميةاإلسال

A shared Sustainable recovery based on the SDGs 18/01/2022 The Egyptian Pavilion 

مجموعة البنك 
 اإلسالمي للتنمية

Business Opportunities in IsDB Projects (CPC) 24/01/2022 
 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

مية الجامعة اإلسال
 ياكنولوجللت

Display of IUT Mars Robot 24/01/2022 
Expo Live Pavilion 
(The Good Place) & 
OIC Pavilion 

يد معهد توح
المواصفات والمقاييس 

 اإلسالمية للدول
Special OIC Halal Conference  14/02/2022 

 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

مجموعة البنك 
 ةللتنميإلسالمي ا

The FinTech and Partnership for Better Development and 
Higher Impact 

15/03/2022 
Expo Live Pavilion 
(The Good Place) 

ب العالم منتدى شبا
 اإلسالمي

The Islamic Solidarity Games 
01/03/2022 
to 
08/03/2022  

Expo Live Pavilion 
(The Good Place) 

مي كز اإلسالالمر
  نمية التجارةلت

Seminar on the Operationalization of TFA and kick-off of 
Roadmap Activities in Africa, Asia and the Middle East 

23/03/2022  Dubai Cares Pavilion 
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 2020دبي إكسبو  2021نوفمبر  2، لتعاون اإلسالميظمة امنإلنشاء  ى الخمسينربالذكاالحتفال  .5.3

نوفمبر  2منظمة التعاون اإلسالمي في نشاء إلدبي باالحتفال بالذكرى الخمسين  2020اركة في إكسبو ت المشتميز
2021. 

دم ليق الذي اغتنم الفرصة، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي العثيمينيوسف  دكتورلامعالي ترأس هذا اليوم 
س الوزراء ئيس مجللدولة را، نائب رئيس ل مكتومراشد آصاحب السمو الشيخ محمد بن ل شكر والتهنئةعبارات ال

 منظمة التعاون اإلسالمي.لم الذي قدمه ، على الدعاكم إمارة دبيح

قام ثم . إلسالميا ونالتعاظمة جناح منل الرسمي فتتاحالالكرام بسالمي والضيوف التعاون اإلقام األمين العام لمنظمة ا
 .سعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدةبية الالمملكة العر يجناحبجولة في بعد ذلك 

 

 لجناح منظمة التعاون اإلسالميحفل توزيع الجوائز دبي و 2020تام اكسبو اخت .6.3

وكان مناسبة  2202 مارس 30في ( BIEحفل توزيع جوائز المكتب الدولي للمعارض ) تنظيمشهد أسبوع االختتام، 
 ن"يلرسمين اي"المشارك قسيم جوائزتم تو .الميهذا المعرض الع ي نجاحبشكل كبير ف ساهمواالذين لمشاركين التكريم 

والمظهر ثالثة جوانب من األجنحة: الهندسة المعمارية  وتم تكريم ،وفقا لحجم ونوع الجناحإلى خمس فئات مختلفة 
 ع.فسير الموضووالتصميم وت الخارجي
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لجنة تحكيم دولية مؤلفة من تسعة خبراء في مختلف  من قبلتم اختيار الفائزين بجوائز "المشاركون الرسميون" 
في يناير ومارس  مرتين،دبي  2020كل جناح دولي في إكسبو بزيارة لجنة التحكيم  قامتالصلة. المجاالت ذات 

2022. 

دبي من خالل جناحها خالل حفل توزيع  2020مي في إكسبو إلسالا توجت مشاركة منظمة التعاون الصدد،وفي هذا 
منطقة بفئة "تفسير الموضوع" لمنظمة على الكأس البرونزية الحصل جناح و وم المكتب الدولي للمعارض.وائز يج

 عرض.لمح اجهود المنظمة والموظفين الذين قدموا مساهمات كبيرة في نجاعرفانا وتقديرا لجائزة وقد كانت الالتنقل. 
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 قبـلـــةـارض الملمعـــا .4

عن الدورات الوزارية الثالث السابقة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري صادرة ا للقرارات ذات الصلة الوفق
 :التالية لمتخصصةالعامة واوشركاؤه المعارض ، سينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة )الكومسيك(

يونيو  19-13 في منظمة التعاون اإلسالمي،ل األعضاء وللدعشر التجاري السابع  لمعرضا .1.4
 جمهورية السنغال -ر ، داكا2022

ارة ة التجيسنغال والمركز اإلسالمي لتنمة الوسطة في جمهوريوالمت ىرصغسسات الوالمؤتنظم وزارة التجارة سوف 
لمعرض التجاري للدول لة ة عشرعبة السادورال، (CICES) للتجارة الخارجية الدوليالسنغالي  المركزمع  بالتعاون

لي لمركز الدوبا ضرالمعا ضبأر 2022 يونيو 19إلى  13من  الفترة لخال ،يسالماإل تعاونال ظمةاألعضاء في من
 .ارجيةللتجارة الخ

ووكاالت تشجيع االستثمار،  جارةالت تنميةاألعمال وهيئات تمع لمج رصةفات طاعمتعدد الق رضهذا المع ويعد
لترويج لألعضاء في الدول ان ييدقتصاالفاعلين االنية والمه والجمعياتالصناعة والزراعة والحرف، و وغرف التجارة

لمعرض األنشطة بالتزامن مع هذا اتقام سو .ةشراكلا ة عالقاتاموإق ةتجاري صفقات إبرامو، موخدماته ماتهلمنتج
 :التالية
  ؛السنغال - اون اإلسالميعتمنظمة المنتدى االستثمار 
 ؛يمإلسالعضاء في منظمة التعاون ااأللدول ل ستثمارالت تشجيع اوكاالى منتد 
 ون ة التعااألعضاء في منظميقية األفرالدول  لفائدةل دات الحالشهاصدار إ ولحريبية تدعمل رشة و

 ؛(SMIICمقاييس للدول اإلسالمية )الهد المواصفات وبالتعاون مع مع ،اإلسالمي
 اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة( فةندوة حول اقتصاد المعرفة )الغر. 

للمعرض التجاري  الداخلي النظامأجنحة وذلك وفقًا لمعايير  3الجوائز ألفضل لتوزيع  حفليم تنظباإلضافة إلى 
 :ي وهيلمنظمة التعاون اإلسالم

 معرض؛مساحة ال 

 .جودة المنتجات والخدمات المعروضة 

 .عدد الشركات العارضة 

 التجاري. فدالومية أه 

  كة في المعرض.المشارانتظام 

 18-14 دول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،الل للت الحللمنتجا التاسععرض الم .2.4
 التونسيةالجمهورية  – تونس، 2022 سبتمبر

ة ميتنرة التجارة ووشركة المعارض الدولية بتونس تحت إشراف وزا تجارةلية التنم كز اإلسالميمرالينظم  وفس
في منظمة التعاون اإلسالمي" عضاء ية التونسية "المعرض التاسع للمنتجات الحالل للدول األالصادرات للجمهور

 بتونس. لمعارضالكرم لبقصر  2022سبتمبر  18إلى  14وذلك من 

 دولي شراكة فوال مالن فرص األعالباحثين عل الصناعة الحالل، استقبال الفاعلين في مجا إلىرض معال هذاف هدي 
تجاتهم ج لمنحالل للترويال اعةل الصنمجاالفاعلة في  للشركات والجهاتفرصة  يشكل، واإلسالميمنظمة التعاون 

 ي هذا القطاع.ف وخدماتهم وتطوير االستثمار

 5th OICون اإلسالمي "تعاة الاألعضاء في منظمللدول  حةللص المعرض الخامس .3.4
HEALTH EXPO" ،ار، جمهورية السنغالكدا 

وزارة التجارة ماعي وتحت رعاية وزارة الصحة والعمل االجتالتجارة المركز اإلسالمي لتنمية  نظمسوف ي
للدول األعضاء في منظمة عرض الصحة ملالخامسة  الدورة، "نغالمتوسطة في جمهورية السوال الصغرىوالشركات 

  .تفاق مع الهيئات السنغاليةالبا الحقايخ . سوف يتم تحديد التار2023خالل سنة ، التعاون اإلسالمي"

زودي م، يةعات الصيدالناالصنع الصحة )اة في قطملالعااليات الفع سيشكل هذا المعرض فرصة لاللتقاء بين مختلف
ية الصحية، لرعاامراكز راحة، الحمية، الجالتغذية و واختصاصياألدوية،  ءاقتناكز مرا، ةصحيال المعدات والخدمات
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 اتعالقإقامة تها ولترويج لمنتجاتها وخدمالة التعاون اإلسالمي مفي بلدان منظ .(، إلخالطبي بوين والتدريتكال معاهد
ظمة لدول األعضاء في منبية في االطات معدوالصاديين في قطاع الصحة قتاالين الفاعلين بكات وعقد شرا لاألعما
 اإلسالمي. التعاون

 -يضاءالدار الب ظمة التعاون اإلسالمي،نك للدول األعضاء في ملبالستيالثاني لصناعة االمعرض  .4.4
  بيةالمملكة المغر

 لبالستيك للدول األعضاءمعرض الالثانية  الدورة د المغربي للبالستيكواالتحامية التجارة مي لتنالمركز اإلسال سينظم
 .2023عام ون اإلسالمي في نظمة التعام في

ع البالستيك في الدول لقطان االقتصادييالفاعلين بين  تمنصة للتواصل وتبادل الخبرا جهةمن  لتظاهرةا ههذ شكلتس
جال في م للمهنيينلنسبة با اال يمكن تفويته فرصةومن ناحية أخرى  ؛والدوليينالمي اإلس نالتعاومة ي منظاألعضاء ف

 األقسام التالية:عرض مهذا ال سيشملكما . بوالعر ينقيريإلفوا ناألورو متوسطييتغليف صناعة البالستيك وال

 ستيك.البالويل ال تحفي مجة تشتغل عارضشركات من قبل اطن لبمن امنتجة معرض لألجزاء ال 

  لتعاون اإلسالمي.األعضاء في منظمة ا ع في الدولبين المهنيين في القطاللقاءات الثنائية منتدى وفضاء 

، يللدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمالمالبس و وجاتوالمنسقطن للالمعرض الثاني  .5.4
 ديفوار، أبيدجان، جمهورية كوت 2022أكتوبر  2 –سبتمبر  28

 وتعزيزجة للقطن اإلسالمي المنت   التعاونل الستراتيجية تنمية التعاون بين دول منظمة العم طمخطفي إطار تنفيذ 
جارة مع تلتنمية ال اإلسالمي، ينظم المركز وجمهورية كوت ديفوار ية التجارةنمالتعاون بين المركز اإلسالمي لت

وبالتعاون مع المجلس اإلقليمي  ديفوارة والصناعة بجمهورية كوت ، تحت رعاية وزارة التجاروالكاجو طنمجلس الق
 معرض القطنل ، الدورة الثانية(CRAPMEوالمتوسطة ) ىرشركات الصغلل لصناعة التقليديةلتعزيز وتطوير ا

أكتوبر  2سبتمبر إلى  28رة من ، في الفتإلسالمياوالمنسوجات والمالبس للدول األعضاء في منظمة التعاون 
، بالتزامن مع المعرض الدولي للقطن رجمهورية كوت ديفوا -ن أبيدجاقصر الرياضة تريشفيل في ب 2022

عي في قطاع المنسوجات تحول الصناال، تحت شعار "( (SICTHA)والمنسوجات والمالبس واإلكسسوارات 
 ."(كوت ديفوارلة اح) األفريقية الدول صعود: والقطن
، والتعرف على سوجات بتقديم عروضهموالمن لمهنيين في قطاعي القطنا في تمكينالهدف من هذا العرض يتمثل 

 بعدهبفضل واع. ي هذا القطف ، واكتشاف مواد وحلول جديدة لتحسين اإلنتاجية ومقابلة الخبراءأحدث تقنيات اإلنتاج
ن في قطاع القطن قات شراكة بين الفاعلين االقتصادييتجارية وإقامة عال ، يعد المعرض فرصة إلبرام عالقاتالدولي

  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.ات في والمنسوج

 مملكة البحرين - ، منطقة الصخير2022أكتوبر  8-6، البحرين إكسبوحالل  .6.4

 ركز كامبريدجعاون مع مينظم المركز بالت ،ن بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومملكة البحرينطار التعاوإ في
نائب رئيس مجلس الوزراء  -دة الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة ة لسعاعاية السامي، تحت الرلبحوثتمرات واللمؤ

، معرض البحرين للحالل من (SMIICسالمية )س للدول اإلييهد المواصفات والمقابالتعاون مع مع، وبمملكة البحرين
 .البحرين مملكة -ر قة الصخيلي للمعارض في منطحرين الدومركز البب 2022ر بأكتو 8إلى  6

وتربية  المنتجات الغذائية، بما في ذلك مجموعة من المنتجات والخدمات والصناعات وغيرهامعرض هذا السيغطي 
. ياحية والتعليميةسوالطبية ومستحضرات التجميل ومختلف الخدمات المالية والات الصحية دميوانات واألدوية والخالح

من قبل إعدادها امج العلمية التي سيتم والبر لعمل الموضوعيةمن ورش ا ايغن ارنامجبهذا المعرض  تضمنكما سي
  .B2B ثنائية المنظمين. باإلضافة إلى اجتماعات

نوفمبر  27-24األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، تجات الحالل للدول المعرض العاشر للمن .7.4
 طنبول، الجمهورية التركيةس، إ2022

 الرعايةحت ت( SMIICية )لمقاييس للدول اإلسالماصفات والمواهد ومع تجارةلة ايلتنم يمركز اإلسالمال نظمسوف ي
منظمة التعاون  ضاء فياألعل لدول لللمنتجات الحال العاشرالمعرض ، "ة الجمهورية التركيةرئاسل السامية
قمة امن مع تزبال لتركيةرية اولجمهول، اإسطنببات بمركز المؤتمر 2022ر بمنوف 27إلى  24ن م مي"، وذلكاإلسال

 . 2022 الثامنة ةلعالميالحالل ا
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 ،للتجارة واإلنتاج والمعايير اللوجستية المتعلقة بصناعة الحالل )السياحة الحالل المعرض سوف يخصص هذا
الحالل للترويج في قطاع  للفاعلينزة اتفرصة مميشكل هو و، ، إلخ(، التمويل اإلسالميتجميلستحضرات الم

إمكانات تجارية عالية بين دول  الذي يتوفر علىفي هذا القطاع مارات التجارة واالستثوتطوير  لمنتجاتهم وخدماتهم
 منظمة التعاون اإلسالمي.

 ةيثنائ ، باإلضافة إلى اجتماعاتعمل حول صناعة الحاللؤتمر وورش م ، سيتم تنظيمعلى هامش هذا المعرض
B2B  ار في هذا القطاع.الستثمالدول األعضاء وتطوير اراكة بين الفاعلين االقتصاديين في شلتأسيس عالقات 

 ، الهورمنظمة التعاون اإلسالميعرض التجاري للدول األعضاء في الدورة الثامنة عشرة للم .8.4
 ةن اإلسالميتا، جمهورية باكس2022

( التابعة لوزارة التجارة TDAPالباكستانية )هيئة تنمية التجارة  عينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة مسوف 
ن ، المعرض التجاري الثامن عشر للدول األعضاء في منظمة التعاوان اإلسالميةباكستورية همواالستثمار بج

نب اسيتم االتفاق على الموعد المحدد مع الج .2022 عاملربع الثالث من خالل امركز الهور للمعارض باإلسالمي 
 الباكستاني.

جارة على مذكرة تفاهم لتنمية التسالمي ، سيوقع المركز اإلالنجاح أسباب بكافةمن أجل إحاطة هذا المعرض و
(MOU مع ) ظيم المعرض المذكور وسيعقد اجتماعات تنسيقية لمناقشة تن، بشأن ةنيالباكستاهيئة تنمية التجارة

 .المعنيةة التعاون اإلسالمي سات منظمسومؤ األعضاءالدول ومشاركة  يةتنظيمالجوانب ال
من خالل تنظيم لمزيد من العارضين والزوار إلى هذا المعرض جذب اوتسويق قصد الترويجية سيتم إجراء حملة كما 

التعاون  منظمة مؤسساتجتماعات التوعية خالل االرفع من ولتعاون اإلسالمي المختلفة طق منظمة انازيارات إلى م
 اإلسالمي.


