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 تمهيد

اون دول منظمة التعقطاع الخاص في لدعم ال ةالمخصصاألنشطة  باقيو والمتخصصة مةالعا ضتشكل المعار
 ون اإلسالمي.اعالتفي فضاء منظمة  جارة واالستثماراتأساسية لتعزيز الت ةلوسياإلسالمي 

وثائق من ال اإلسالمي إليها في العديد التعاونالدول األعضاء في منظمة  تشير، معارضه الهذ ألهميةمنها وإدراًكا 
 في مادتها العاشرة على ما يلي:ري ي والفني والتجالتعاون االقتصادالعامة لاالتفاقية  صتن حيثالرسمية. 

عضاء األخرى، كما لدول األق اق منتجاتها في أسواسويعارض لعرض وتملة اعلى تبادل إقامالدول األعضاء  ملعت"
األخرى عضاء ل األي الدوام فاق الدولية التي تقواألسوتراك في المعارض تعمل لتحقيق نفس الهدف على االش

 ."...بينها، التبادل التجاري فيما وعلى زيادة فرص تنمية . منتجاتها وخدماتهاالتعريف ب للمساعدة في

قطاعات  تشملالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة معارض متخصصة  نظم، ية العامةمعارض التجاريإلضافة إلى الاب
، ، والصناعة الزراعية: الصحةهاوالسيما مناإلسالمي. ون دول منظمة التعاعالية للتجارة بين نات كاإمأخرى ذات 

 (.وغيرها، نسيجوال ، والقطنحالللاات نتج، والم، والبناء والعقارحةلسيا، واواألثاث والديكور

 الدولد من في العديالتجارية  لبعثاتالفاعلين االقتصاديين من خالل تنظيم المنتديات وا لفائدةالمركز أنشطة  لقطأا كم
 ، إلخ.(ديفوارة وبنغالديش وإندونيسيا وكوت كة العربية السعوديالمملمثل 

، في إلسالمية التعاون انظممؤسسات مباقي مع نسيق بالت يلتجارا جرويبالتة التجارة المي لتنميركز اإلسيقوم الم
أهم المشاريع  منا وينهتكامل فيما بيعتمد على ال طقمن طاري إ، ف(TISC)واالستثمار إطار اللجنة الفرعية للتجارة 

 :نجد

 ؛المعرض التجاري للدول اإلسالمية 

  ؛ةارية العاليكانات التججات ذات اإلمتالمنين والبائعين حول وورش عمل المشترالمعارض المتخصصة 

 ؛المنتديات والبعثات التجارية 

 ؛المعرض االفتراضي 

  ؛رةة التجاسالمي لتنميكز اإلبالمرعمال لألإنشاء مركز 

 ؛يةرلتجاات االمعلوم 

 التجارة. تنميةدعم هيئات بناء القدرات و 

هداف يق أتحق في سياقة التجارة نميلت المياإلسز لمركالتجارة واالستثمار التي ينفذها ا تنميةتنفيذ مشاريع  يندرج
 المنعقدةة عشرة ة اإلسالمية الثالثا القمالتي حددته 2016/2025لمنظمة التعاون اإلسالمي  العمل العشريمخطط 

 ٪25إلى ة التعاون اإلسالمي التجارة البينية في منظمحصة رفع  إلى والتي تهدف ،2016في اسطنبول في أبريل 
 .2025بحلول عام اإلسالمي  اونفي منظمة التع اءاألعضلدول ا تجارة ماليمن إج

 القيود الصحية ةجنتي، والتظاهراتالفعاليات  غاء بعضتم إل ،19جائحة كوفيد  في أعقابتجدر اإلشارة إلى أنه 
هود جلبعة امتا أجلرة تنظيم فعاليات افتراضية من المركز اإلسالمي لتنمية التجا عمد، وكنتيجة لذلك. ضةالمفرو

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

 :التكوينالمعارض العامة و .1

صلة الصادرة عن اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري للدول ا للقرارات ذات الية ووفقشطته السنوار أنفي إط
، بالتعاون مع شركائهلتنمية التجارة  سالميإلا المركز نظم، الكومسيك(ون اإلسالمي )عضاء في منظمة التعااأل

 لية.التا العامة والمتخصصةالمعارض 

 

 

 



4 

 

يونيو  19-13ل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، لسابع عشر للدومعرض التجاري الا .1.1
 ، داكار، جمهورية السنغال2022

ئمة للتعاون االقتصادي والتجاري )الكومسيك( ثين للجنة الداوالثال الدورة الوزارية السادسةر عن صادلالقرار ل طبقا
م المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ووزارة التجارة ظن ،لتركيةورية االجمه ،إسطنبولفي  2020ر منعقدة في نوفمبال

جية، ة الخارالدولي للتجارالسنغالي لمركز مع ابالتعاون  السنغال،والمتوسطة في جمهورية  ىالصغر والمؤسسات
و يوني 19إلى  13من  سالميفي منظمة التعاون اإللمعرض التجاري للدول األعضاء لعة عشرة سابال الدورة
 .CICESمعارض مركز الب 2022

 شهد حفل افتتاح المعرض مشاركة الشخصيات التالية:

  ؛للسنغارية اواإلنتاج الحيواني بجمهونية وزير الثروة الحيوا ،علي صالح ديوبالسيد معالي 

 التعاوننظمة ة في مللشؤون االقتصادي المساعد األمين العام سينجيندو،أحمد كويسة  سعادة الدكتور 
 مي؛اإلسال

  ؛سفير المملكة المغربية المعتمد في داكار ،ن الناصريد حسالسيسعادة 

 ؛اكاربية السعودية في دالعرسفير المملكة ، هللا النفيعي سعادة السيد سعد بن عبد 

 التجارة؛لمركز اإلسالمي لتنمية ل ةعامال ةمديرال، الويبوعبدال لطيفة السيدة سعادة 

  ة الخارجية؛دولي للتجارالسنغالي ال ركزالممدير عام  كيتا،صالحو السيد 

  اإلسالمي المعتمدين لدى السنغال التعاونممثلو السلك الدبلوماسي لبعض دول منظمة. 

 
 

وتجدر اإلشارة إلى أن المملكة المغربية .  ميالالتعاون اإلس ةي منظمعضو ف دولة 41ذه الدورة في ه ركتاش
 .الدورة ذهخالل هكانت ضيف الشرف 

العامة  مانةاألمؤسسات وهيئات منظمة التعاون اإلسالمي والبنوك اإلقليمية التالية:  ورةالدذه كت في هكما شار
المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي و، لزراعة اعة واالغرفة اإلسالمية للتجارة والصنو اإلسالمي، التعاونمنظمة ل
(IOFS)، فريقيا ي للتنمية االقتصادية في أعربال فوالمصر(BADEA )وبنك  دسال القوبيت م

Afreximbank. 

رجل أعمال  1500وشركة  120ة نحو شاركمتر مربع وسجل م 4600رها مساحة إجمالية قدعلى المعرض  أقيم
 ألف زائر. 13و

والتمويل  الطبية،والمعدات  خ،طبالوأدوات  والمنسوجات، الغذائية،المعرض هي: الصناعات  شملهاالقطاعات التي 
عضوية جات الوالمنتوالبناء،  ،يديةلالتق والصناعة بالصحة،العناية  تجميل ومنتجاتومستحضرات ال ،سالميإلا

 .يةوالمحل

لمعرض التجاري للدول األعضاء في ل القانون المنّظممن  15وفقا للمادة  المشاركات،تقييم بائز الجو لجنة قامت
المذكور بما يلي:  القانونحددها يتي قا والاستحقااألكثر  ألجنحةلالمي. تتعلق معايير االختيار اإلسمنظمة التعاون 

https://www.oic-oci.org/page/?p_id=129&p_ref=35&lan=fr#icci
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=128&p_ref=34&lan=fr#iofs
https://www.oic-oci.org/page/?p_id=128&p_ref=34&lan=fr#iofs
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وانتظام  الوفد التجاري، أعضاء وعدد ،اركةالمشكات الشر وعدد المعروضة،جات المنت وجودة ،العرضمساحة 
 المشاركة في المعرض. 

 تالي:و التم توزيع الجوائز على النح اللجنة،بعد مداوالت و

  ةالمتميزالثالثة  جنحةاألجوائز: 

 العربية الس( عوديةSaudi Exports)؛ 

 ( المغربAMDIE)؛ 

 اغامبي (GIEPA.) 

 :اليةنشطة التض األلمعرع هذا امن متزابال متوأقي

  ؛2022يونيو  15، االستثمار في منظمة التعاون اإلسالمي تشجيعمنتدى وكاالت 

  ؛2022 يونيو 17-16، السنغال - سالمياإل اونعتمنظمة اللمنتدى االستثمار 

  ؛الدورةهذه لشرف الضيف االحتفال بيوم المغرب 

 التعاونيات السنغالية مدراء ةلفائدصدير التستراتيجيات سواق والى األورشة عمل تدريبية حول الوصول إ ،
 ؛2022يونيو  14-15

 ون ة التعااألعضاء في منظميقية األفرالدول  لفائدةل دات الحالشهاصدار إ ولحريبية تدعمل رشة و
، 2022و يوني 15-16، (SMIICمقاييس للدول اإلسالمية )الهد المواصفات وبالتعاون مع مع ،يسالماإل

 .(SMIICييس للدول اإلسالمية )مية التجارة ومعهد المواصفات والمقاتنل اإلسالميكز المرنظمها  والتي
 

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

ة شراف رئاسإ حتت( SMIIC) ةيس للدول اإلسالماييلمقالمواصفات واهد ومع تجارةلا ةيلتنم يمركز اإلسالمال نظم
 25ن م مي"، وذلكإلسالون اة التعاضاء في منظماألعلدول ل لالحال تجاتللمن نالثامالمعرض ، "التركية ةمهوريالج
 . 2021 ةقمة الحالل العالميامن مع بالتز لتركيةرية اولجمهول، اإسطنبب 2021ر نوفمب 28إلى 

ة شراكوال فرص األعمالعن  حثينباالة الحالل، صناعل الين في مجااستقبال الفاعل هوض معرلا ف من هذاالهدكان 
 .إلسالميمنظمة التعاون ا ولفي د

اإلسالمي  التعاونفي منظمة  عضو دولة 34ليا من وطنيا ودو ةعارضشركة  390لدورة ا ذهفي ه شاركتو
سالمي، والتمويل اإل : السياحة الحالل،رضفي هذا المعالمنتجات المعروضة ن من بي .زائر ألف 36وحوالي 

تجهيز ات، والمشروب، واألغذية وصيةلشخجميل والعناية اات الت، ومستحضراإلسالميةزياء والمنسوجات واأل
 .دات، والتغليفعاألغذية، واآلالت والم

مرات عمل ومؤت ورشات( SMIICية )إلسالملمقاييس للدول امعهد المواصفات وانظم المعرض،  وعلى هامش
 الحالل. ادات ر شهداإصأنظمة االعتماد وها، واألساسية ونوعيت البنيةلتوحيد  صيصهاتم تخيعية مواض

نوفمبر  27قدت في للمؤتمر، التي علسادسة سة االجل لتنمية التجارة في مياإلسال المركز الصدد، شاركهذا وفي 
الوي، المديرة لطيفة البوعبداللها سعادة السيدة ، وقدمت خ«من زوايا مختلفةلحالل حياة انمط ال»ر تحت شعا 2021
في التوعية بأهمية  ركزالما مهنظالتي لندوات اوض أهمية المعار: »التاليالموضوع  حوللمركز عرضا العامة ل

ة بين بلدان يرة للتجارإمكانات كبخر بزيل بوصفها قطاعا الصناعة الحالوسلطت الضوء على أهمية «. لقطاع الحال
 .اإلسالمي ونالتعا رة فيما بين بلدان منظمةالكبيرة في تنمية التجاعن مساهمتها  اإلسالمي، فضال نعاوالتمنظمة 
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 كلبشكة في معرض تجاري دولي كيفية االستفادة من المشار» حولة عمل تدريبية افتراضي ورشة .3.1
 2022فبراير  فاتح -يناير  31 ،«حضوريوافتراضي 

فية كي»عمل تدريبية افتراضية حول ، ورشة 2022فبراير  1و يناير 31في لتجارة نمية انظم المركز اإلسالمي لت
 اديين.االقتص الفاعلين لفائدة «وحضوري يافتراضبشكل من المشاركة في معرض تجاري دولي االستفادة 

 تالمؤسساوطة الصغيرة والمتوس والمؤسسات هيئات تنمية التجارةهو مساعدة ذه الندوة من ه الهدف الرئيسيكان 
أثناء وقبل، من لالستعداد بشكل أفضل للمشاركة في المعارض  العامة والمتخصصةرض المعاتنظيم  المتخصصة في

، من أجل زيادة مشاركة دهوما بعكوفيد يق الرقمي في سياق ي التسوجيات المعلومات الجديدة، أوبعد استخدام تكنولو
 .عارضمال في بشكل أكبرالشركات والزوار والمستثمرين 

 االتحادية القمروتركيا وتوغو فاسو وبلدا من بينها أوغندا وبوركينا 16ركا من مشا 180ورشة في هذه ال ركاش
وموريتانيا والهند ر وفلسطين ومالي والمغرب وكوت ديفوا بون وغينيا والكاميرونوجيبوتي والسودان وغا

 والواليات المتحدة األمريكية.

 المنتديات .2

 2022 أكتوبر 7-6، ندا، أوغ، كمباالإفريقيا الرائدة فيوالمتوسطة  ىرمنتدى الشركات الصغ .1.2

أفريقيرا  ة فريالرائردوالمتوسرطة  ىركات الصرغالشرر منتدىلالسابعة  الدورةشارك المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في 
، نائرب المردير العرام. كمرا شرارك الصل المركز السيد مامودو مثّ قد و .2022ر أكتوب 7و 6 يومي، أوغندا في كمباال

شارك و. منظمة التعاون اإلسالميلللشؤون االقتصادية المساعد العام  ميناأل نجندويحمد سالدكتور أسعادة في المنتدى 
 ما يزيرد عرنوشهد مشاركة  AfricaSearchوربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا ظيم المنتدى كل من البنك العفي تن
، التجراري ، والتررويجمؤسسري، ومؤسسات التمويل الوالمتوسطة ىرمن أفضل الشركات األفريقية الصغشركة  400

 ، والمستثمرين الدوليين.وشركات رأس المال االستثماري
 

  
 

في تنميرة االقتصرادات وسطة لمتوا ىراقشة اآلليات الرئيسية لدعم المشاريع الصغنم فيالهدف من هذا المنتدى تمثل و
 األفريقية.

 :رات من قبيلادمباتخاذ مجموعة من الخالل المنتدى  تموتحقيقا لهذه الغاية، 

 قتصرادية عربري للتنميرة االبرعايرة المصررف الوالمتوسرطة  ىرمشروع الصندوق االستثماري للمشاريع الصغ
 ؛يافي افريق

 الشرراكات االقتصرادية التري  سريتولونالرذين والمتوسرطة  ىرصرغل المشاريع األفريقية الإنشاء رابطة من أبطا
 ؛صندوق التضامن األفريقيهذه المبادرة  وسيدعم الدول؛و القارات أ باقي ستقيمها القارة األفريقية مع

 لهرذه نية والتنظيميرة فعزيز القدرات التلوالمتوسطة  ىرالصغ لمقاوالتوا ىربرنامج شراكة بين الشركات الكب
 يتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية.وسوف ، األخيرة
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، واغترنم والمتوسرطة ىرالصرغ للمقراوالتات القادمرة مخصرص م معرض في السنووشدد المشاركون على أهمية تنظي
مررع رض رغبررة المركررز فرري التنظرريم المشررترك لهررذا المعرر إلبررداءفرصررة المي لتنميررة التجررارة هررذه سررالاإلمركررز الممثررل 

 السنغال.ة وريجمهتعقد الدورة الثامنة للمنتدى في داكار، سوف  .ريقياالمصرف العربي للتنمية االقتصادية في اف

( OIC Coffee Meet Uganda) في أوغندا البن حول منظمة التعاون اإلسالمياجتماع  .2.2
 2023مارس  8-7، كمباال

نيررة ومصررايد األسررماك فرري جمهوريررة أوغنرردا ووزارة الزراعررة والثررروة الحيوا ةلمركررز اإلسررالمي لتنميررة التجررارم ايررنظ
، اجتمراع منظمرة (UCDAمع هيئة تنمية البن األوغندي ) تعاونبال، في إفريقيا والمصرف العربي للتنمية االقتصادية

، الفري كمبرا 2023مرارس  8و 7 يرومي، "OIC Coffee Meet Uganda" حرول الربنل التعاون اإلسالمي األو
 جمهورية أوغندا.

  
 

لردول األعضراء صرناعة الربن برين امجرال في  اتاالستثمار وتدفق المبادالت التجاريةويهدف هذا االجتماع إلى تعزيز 
ما برين يسردلة مع زيادة فررص االسرتثمار، والاإلسالمي، من أجل إيجاد حلول تجارية مستدامة وعا التعاونفي منظمة 

 اإلسالمي. التعاونمنظمة األعضاء في ة أوغندا والبلدان المستورد

، ، أبيدجان(ICDT Investر )في كوت ديفوا الستثمارالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة لمنتدى  .3.2
 2023مارس  17-16، كوت ديفوار

اإلسررالمي لتنميرة التجررارة  ركرزالميرنظم اإلسررالمي،  التعراونمنظمرة  دولفرري  اتتعزيررز التجرارة واالسرتثمار فري إطرار
البنرك اإلسرالمي للتنميرة والمصررف العربري ( وCEPICIعاون مع مركز تعزيرز االسرتثمارات فري كروت ديفروار )بالت
السررتثمار فرري كرروت ل التجررارةلتنميررة اإلسررالمي لمركررز ادى ، منتررAfreximBankوة فرري افريقيررا تنميررة االقتصرراديلل
 ديفوار.كوت  في أبيدجان، جمهورية 2023رس ما 17إلى  16، في الفترة من يفوارد

 تتمثل األهداف الرئيسية لهذا المنتدى فيما يلي:

  األعضراء  الردولارية الرئيسية للمستثمرين في م الفرص االستثموتقديكوت ديفوار تعزيز وجهة االستثمار في
 اإلسالمي؛ التعاونفي منظمة 

 اإلسالمي؛ التعاونة ظممندول وتجارية بين اكات اقتصادية تشجيع إقامة شر 

 االقتصرادات اإلسرالمية مرن أجرل زيرادة القيمرة المضرافة  سسات الرائدة فريالمؤتثمار المشترك بين تشجيع االس
 ي؛اإلقليمالتكامل وتحسين 

 اإلقليمية؛لمصارف امشاريع لوطنية واإلقليمية وتمويل تبادل الخبرات ا 

 مي لجررذب اإلسررال التعرراوناألعضرراء فرري منظمررة  لالرردوبررين  الجهررود تنسرريقوى التعرراون تسررليط الضرروء علرر
 القارية؛االستثمارات التكميلية في سالسل القيمة 

  المذكورة في البرنامج.ت االستراتيجية صفقات بشأن القطاعااجتماعات لعقد تنظيم 
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إلى  2021تح أكتوبر اف من، 2020 دبي وإكسب فياإلسالمي  نعاوالتة ظممن ةكمشارنشطة حول أ .3
 2022مارس  31

سالمي لتنمية التجارة اإلقام المركز  ،2020سالمي في إكسبو دبي ة التعاون اإلفي إطار التحضير لمشاركة منظم
مؤسسات المتخصصة عربية المتحدة والدولة اإلمارات الية في مع المنظمات المعنعاون بالت نشطةاألبتنسيق العديد من 

 اإلسالمي.عاون في منظمة الت

 دبي 2020مشاركة في إكسبو ال منالرئيسية األهداف  .1.3

دبي"  2020ديد األهداف الرئيسية للمشاركة في "إكسبو ي تحاون اإلسالممنظمة التعالمشاورات البينية لحت عملية أتا
ها الصوت الجماعي عتبارابم المنظمة وهكذا تم تقدية. عالم بهذه المناسبيتم نقلها إلى الالتي سضافة إلى الرسائل باإل

ب العالم. ن مختلف شعوح تعزيز سالم المجتمع الدولي والوئام بيللعالم اإلسالمي، الذي يصون ويحمي مصالحه برو
دولة عضو  57 وتضماألمم المتحدة،  ية بعدمنظمة حكومية دول أكبر ثانيهي ي اإلسالم التعاونمنظمة فإن للتذكير و

 ارات.لى أربع قموزعة ع

مؤسساتها في تعزيز الصورة لو لهاظمة التعاون اإلسالمي فرصة حقيقية لعرض اإلنجازات الرئيسية اح منكان جن
، اءاألعض دولالالمعيشة في  مستوىسين ة لتحفات، وكذلك الجهود المبذوليع الحوار بين الثقاإلسالم وتشجالحقيقية ل

 لفائدةالمتخذة وكذلك المبادرات  الهشةالفئات  تمكينوالتمويل و ةوالتجارج والترويبنية التحتية ث الالسيما من حي
  النساء والشباب.

 
 

يض )أبنائية ة ثذهني ل الزائر من حالةنق  فكرة سفر ت   كونهعلى  رأ!""اقإلسالمي منظمة التعاون اجناح تم تصميم كما 
ضول والمعرفة والفهم. م الفاأللوان( تض عددةة منفتحة )مت... إلى حالة ذهنيى الصور النمطية درك سووأسود( ال ت

ستحضر القيم يفضاء من قا انطالالحرفي. وهكذا، يبدأ الزائر رحلته الوصف البسيط "اقرأ!" معناه  اهذيتجاوز و
تشف مجموعة من ، يتعمق فهمه ويكالجناحفي رحلة القدم ع ت، ثم مظمةالمن ية التي تروج لهاسوالرسائل األسا

ط الشعوب اختالوبوتقة انصهار الثقافات، والتنوع، اختالف حركة التي تمثل المت لصور والرسومة واوحات الجداريالل
 سالمي.العالم اإل تمثلالتي واألفكار، 

 :اتالمؤسسبين ماعات التنسيق اجت

قة بمشاركة ول الجوانب المتعلح اتمؤسسبين الق تنسيلل( اجتماعات 5مسة )ختم عقد  ،2020و 2019خالل عامي 
، نظمة التعاون اإلسالميجناح م وتقديم، ة: الخدمات اللوجستيوالسيما، لميفي إكسبو العا سالميالتعاون اإل مةمنظ

 اإلسالميقتصاد اال نميةركز تم ، وأشكال التعاون بينمنظمة التعاون اإلسالمي ة من مؤسساتومساهمة كل مؤسس
مية والتنظيمية المتعلقة العل على الجوانب تماعاتت هذه االجركزوون اإلسالمي. سسات منظمة التعاومؤ بيدب
 دبي. ولهذه الغاية تم: 2020سبو ألنشطة الموازية المقررة في إطار إكبا

 ؛يسية لمشاركة منظمة التعاون اإلسالميألهداف الرئتحديد ا 

 لى النحو التالي:ع المواضيع يسقمن تعيين 

 ؛ي للتنميةسالمعة البنك اإلمجموو ةتجارية الركز اإلسالمي لتنمالم: اد اإلسالمياالقتص 
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 ؛الميةسمعهد توحيد المواصفات والمعايير للدول اإل: حاللال 

 ؛: إرسيكاالثقافة والفنون 

 اإليسيسكو.: العلوم 

 مياإلسالنتدى شباب العالم اإلسالمي وم ونتعااألمانة العامة لمنظمة ال: والشباب السيدات. 

 ؛سالمياإل التعاونمة منظتوى العلمي لجناح استكمال المح 

 ؛الموازية من قبل كل مؤسسة الفعالياتويل ان تمضم 

 ؛ن الشركاءالمناسبة بيات الموازية ومقاربات التنسيق والمعلومات تحديد برنامج الفعالي 

  لى هامش ع عالياتالفة في لمشاركلفنية المتعلقة باا المسائلوحل  لجدولة اضيةاالفتراستخدام المنصات
 .2020و دبي كسبمعرض إ

 
 

 فعالياتي لتنمية التجارة في ، ساهم المركز اإلسالمجدر اإلشارة إلى أنه في إطار هذه العملية، تلكوة على ذعال
 لتعاونانظمة اح مشاركة مإلى إنجلرامية ا ،مياإلسالالعام لمنظمة التعاون  ، المفوضاميلحمنورية ا عادة السفيرةس

الموجود في "بناء منظمة البتطوير جناح  علقتتميدانية  لتي تضمنت زياراتوا الحدث العالمي اإلسالمي في هذا
تنسيقية مع كبار المسؤولين  ات ومناقشاتاجتماعو، "من الظالم إلى النور" موضوعتحت  الفرص" والذي تم تطويره

 عرض.في الم

 (IPM) نولييلدمشاركين الات ااجتماع

لمشاركين لاجتماعات ست مي في إلسالالتعاون امشاركة منظمة  يقية التجارة في تنسز اإلسالمي لتنمكم المرساه
من ، األويق واالتصالبرمجة والتس، وهي: الأشغال إكسبو دبي بحسن سيرلمتعلقة التي ركزت على الجوانب ا ينالدولي

جائحة اإلمارات لمكافحة وجهود دولة  ،(EXO-VILLAGEعالية )افة الفالمدينة الستض ستعداداتالراهن والوضع ال
 خالل االجتماع. رشادات الصحة والسالمةعلى إوالحفاظ  ،19-فيد كو
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 :دبي 2020 اإلسالمي في إكسبو التعاونمنظمة  لرئيسية لمؤسساتا فعالياتال .2.3

مرن قبرل  هرامشال ات علرىفعاليرالعديرد مرن ال، ترم تنظريم حهامي من خالل جناإلسالنب مشاركة منظمة التعاون اإلى جا
 التالي: الزوار والمشاركين على النحو وإقباال من طرفا ا كبيرنجاح القت تي، والون اإلسالميؤسسات منظمة التعام

نظمة مؤسسات م
 اإلسالمي التعاون

 المكان التاريخ دبي 2020مش إكسبو هافعاليات على 

ل القدس يت ماب
 ريفالش

From Al Quds to Rabat: Crossed Smiles*   " ى الرباطمن القدس إل : 
تقاطعةبسمات م "   

03/10/2021 
to 
07/10/2021 

Expo Live Pavilion 
(The Good Place) 

البنك  مجموعة
 لتنميةاإلسالمي ل

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

26/10/2021 
 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

 مةمانة العامة لمنظاأل
  اون اإلسالميالتع

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 -  

 كز أنقرةمر
Seminar on “The Situation of Street Working and Street 
Living Children in OIC Countries” 

20/11/2021 
 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

غرفة اإلسالمية ال
ناعة لتجارة والصل

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

 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

ة الغرفة اإلسالمي
ة للتجارة والصناع

 والزراعة
Digital Transformation Workshop 26/11/2021 

 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

 ركز أنقرةم
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 
 المي للتنميةاإلس

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

مية جامعة اإلسالال
 ياكنولوجللت

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

يد معهد توح
ت والمقاييس المواصفا

 اإلسالمية للدول
Special OIC Halal Conference  14/02/2022 

 TERRA AUDITORIUM 
- SUSTAINABILITY 
PAVILION -  

وعة البنك مجم
 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 

 

 2020دبي إكسبو  2021نوفمبر  2، يلتعاون اإلسالمظمة امنإلنشاء  ى الخمسينربالذكحتفال اال

نوفمبر  2منظمة التعاون اإلسالمي في  نشاءإلبالذكرى الخمسين دبي باالحتفال  2020اركة في إكسبو ت المشتميز
2021. 

دم ليق الذي اغتنم الفرصةمي عاون اإلسال، األمين العام لمنظمة التالعثيمينيوسف  دكتورلامعالي م ترأس هذا اليو
س الوزراء لئيس مجلدولة رايس ، نائب رئل مكتومراشد آلسمو الشيخ محمد بن صاحب ال والتهنئة شكرعبارات ال

 منظمة التعاون اإلسالمي.لم الذي قدمه ، على الدعدبيمارة إاكم ح
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 قامثم . إلسالميا ونالتعاظمة جناح منل ميالرس فتتاحالالكرام بسالمي والضيوف التعاون اإلألمين العام لمنظمة اقام ا
 .تحدةمارات العربية المسعودية ودولة اإلبية الالمملكة العر يجناح بجولة فيبعد ذلك 

 

 لجناح منظمة التعاون اإلسالميحفل توزيع الجوائز دبي و 2020سبو كتام ااخت .3.3

وكان مناسبة  2202 مارس 30في ( BIE)لي للمعارض حفل توزيع جوائز المكتب الدو تنظيمشهد أسبوع االختتام، 
 ن"يرسميلن اي"المشارك ائزقسيم جوتم تو .لمياهذا المعرض الع ي نجاحبشكل كبير ف ساهموا الذينلمشاركين ام لتكري

والمظهر ثالثة جوانب من األجنحة: الهندسة المعمارية  وتم تكريم ،وفقا لحجم ونوع الجناحإلى خمس فئات مختلفة 
 ع.فسير الموضويم وتوالتصم ارجيالخ

 

 

 

براء في مختلف ة مؤلفة من تسعة خلجنة تحكيم دولي من قبلاركون الرسميون" ئزين بجوائز "المشتم اختيار الفا
في يناير ومارس  مرتين،دبي  2020 كل جناح دولي في إكسبوبزيارة لجنة التحكيم  قامتالصلة. ت ت ذامجاالال

2022. 

خالل حفل توزيع ي من خالل جناحها دب 2020مي في إكسبو إلسالا كة منظمة التعاونتوجت مشار ،الصددوفي هذا 
منطقة بفئة "تفسير الموضوع" لونزية البر لكأسمنظمة على االاح حصل جنو للمعارض. وم المكتب الدوليوائز يج

 عرض.لمح اكبيرة في نجا موا مساهماتجهود المنظمة والموظفين الذين قدعرفانا وتقديرا لئزة جاوقد كانت الالتنقل. 

  المقبـلـــةلعامة والمتخصصة االمعــــارض  .4

لتعاون االقتصادي والتجاري لدائمة لجنة الل ية الثالث السابقةعن الدورات الوزارصادرة ات ذات الصلة الارا للقروفق
 :التالية لمتخصصةالعامة واوشركاؤه المعارض ة التجارة ، سينظم المركز اإلسالمي لتنمي)الكومسيك(
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 18-16 ،لتعاون اإلسالميمنظمة اعرض التجاري للدول األعضاء في ة للمنة عشرالدورة الثام .1.4
 ةن اإلسالميتا، جمهورية باكسالهور ،2023يونيو 

التابعة لوزارة التجارة  (TDAPالباكستانية )هيئة تنمية التجارة  علتنمية التجارة مينظم المركز اإلسالمي سوف 
ن ظمة التعاورض التجاري الثامن عشر للدول األعضاء في من، المعان اإلسالميةاكستبورية همواالستثمار بج

معرض من  ةعشر ةالحادي الدورةمن مع التزاب .2023يونيو  18إلى  16من لمعارض مركز الهور لبمي اإلسال
WEXNET Show  شبكة(األعمالات سيد Women Entrepreneurs Network.) 

ذكرة تفاهم جارة على ملتنمية التسالمي يوقع المركز اإل، سجاحالن أسباب بكافة من أجل إحاطة هذا المعرضو
(MOU ) تنسيقية لمناقشة ذكور وسيعقد اجتماعات ض المظيم المعرتن، بشأن ةنيالباكستاجارة هيئة تنمية التمع

لتي وة على األنشطة ا، عالالمعنيةة التعاون اإلسالمي ات منظمسسومؤ ءاألعضاالدول ومشاركة  يةتنظيمالجوانب ال
 قام على هامش المعرض.ست

ل تنظيم ن خالمالعارضين والزوار إلى هذا المعرض  لمزيد منجذب اويق تسوقصد الترويجية سيتم إجراء حملة كما 
التعاون  منظمة مؤسساتجتماعات ل االتوعية خالالرفع من ولتعاون اإلسالمي طق منظمة انامتلف مخزيارات إلى 
 اإلسالمي.

 معارض الحالل .2.4

نوفمبر  27-24 مي،اإلسالي منظمة التعاون دول األعضاء فالل للت الحللمنتجا التاسععرض الم .1.2.4
 التركيةورية الجمه – اسطنبول، 2022

 -بإسطنبول 2021نوفمبر  فيالمنعقدة ن للجنة الكومسيك ثيوالثال السابعة زاريةعن الدورة الور لصادللقرار ا ادانتاس
ية مالاإلس لمقاييس للدولوا المواصفاتتوحيد ومعهد  تجارةلا يةلتنم كز اإلسالميمرال نظم ركية،جمهورية التال
(SMIIC )كيةلترالشركة ا ن معوبالتعاوالتركية  ة الجمهوريةإشراف رئاس تحت "Discover Events" ،
 24ن م ممتدةخالل الفترة ال مي"، وذلكاون اإلسالعتاء في منظمة الضلدول األعللمنتجات الحالل ل التاسعالمعرض "

 . 2022 الحالل العالميةة قمل ةامنالثدورة المع  امنلتزبا ؤتمرات،للم ولإسطنبمركز ب 2022ر نوفمب 27إلى 

لصناعة اب المتعلقةوالمعايير والمقاييس واللوجستيك  واإلنتاجالتجارة ر حول سوف يتمحوذي ض الريمثل هذا المع
لى ر عتوفيذي ال االستثمار في هذا القطاعالتجارة وتطوير ماتهم ويج لمنتجاتهم وخدللتروفرصة للفاعلين ، الحالل

  .ءبين الدول األعضا هائلة للتبادل التجاريات انيإمك

 ،حاللالصناعة ال مجال حول االستثمار في جلسة ركز اإلسالمي لتنمية التجارةالم نظمعرض، الم اعلى هامش هذو
 .2022-2021اإلسالمي  التعاوندول منظمة  حالل فيقتصاد الالا ا حولتقرير من خاللها يقدم

ة العاصم تونساألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، للدول تجات الحالل للمن التاسعالمعرض  .2.2.4
 نسيةالتوالجمهورية  ،2023 يونيو 4 –يو ما 31

 2021نوفمبر في دة والثالثين للجنة الكومسيك المنعق السابعةارية عن الدورة الوز ةالصادر اتللقرارطبقا 
يم المعرض التاسع ظلتن جمهورية التونسيةالذي تقدمت به ال والتي رحبت بالعرضالجمهورية التركية،  -نبولبإسط

لتجارة وزارة ا إشرافتحت دولي معرض تونس الوشركة  لتنمية التجارة المركز اإلسالمي ينظم، لللمنتجات الحال
الحالل للدول األعضاء في منظمة التعاون  منتجاتلل التاسعالمعرض »وتنمية الصادرات للجمهورية التونسية، 

 للمعارض بتونس.قصر الكرم ب 2022 شتنبر 18إلى  14وذلك من  "،يمسالاإل

للجهات  يزةممالحالل فرصة  كلحالل ومعايير الحالل واإلنتاج واللوجستياالمعرض المخصص لتجارة  يعد هذا
 ير التجارة واالستثمار في هذا القطاع.م وتطومنتجاتهم وخدماتهالفاعلة في صناعة الحالل للترويج ل

 ليوالدتونس معرض لها شركة والتي تمث 2022يوليو  11بتاريخ  بتونس الجهات المعنيةه للقرار الذي اتخذتتبعا 
(SFIT)مية التعاون اإلسالول األعضاء في منظمللد حاللال التاسعة لمعرض المنتجات ، فقد تقرر تأجيل الدورة ،

 .2023يونيو  4 –مايو  31لى تاريخ إ ،بتونس 2022سبتمبر  18إلى  14من  تنظيمهع المزم منالذي كان 

، مع األخذ في االعتبار أن 2023عام  فيعرض ملهذا الالعاشرة  الدورةاعتباره يتم  فسوف ،هذا التأجيلوتبعا ل
 ول.في اسطنب 2022من هذا المعرض ستنظم في نوفمبر  التاسعة الدورة
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 معارض أخرى .3.4

، ين اإلسالمللدول األعضاء في منظمة التعاوالمالبس و وجاتسوالمنقطن للثاني المعرض ال .1.3.4
 ديفواروت ة كأبيدجان، جمهوري ،2023 يوليو 22 – 19

 زوتعزيجة للقطن اإلسالمي المنت   التعاونين دول منظمة ستراتيجية تنمية التعاون بل الالعم طمخطفي إطار تنفيذ 
جارة مع تلتنمية ال اإلسالميالمركز  ، ينظمهورية كوت ديفواروجم ية التجارةنمالتعاون بين المركز اإلسالمي لت

 لتعاون مع المجلس اإلقليميوبا ديفوارة والصناعة بجمهورية كوت جارالتتحت رعاية وزارة ، والكاجو طنس القمجل
 معرض القطنل ، الدورة الثانية(CRAPMEلمتوسطة )وا ىرشركات الصغلل لصناعة التقليديةلتعزيز وتطوير ا

 قصرب 2023 يوليو 22 إلى 19الفترة من  ، فيإلسالميااألعضاء في منظمة التعاون  للدول منسوجات والمالبسوال
المعرض الدولي للقطن والمنسوجات والمالبس  ، بالتزامن معرة كوت ديفواجمهوري -ن أبيدجاالرياضة تريشفيل في 

 الدول دصعو: نوالقطالمنسوجات  عي في قطاعتحول الصناال، تحت شعار "( (SICTHA)رات واإلكسسوا
 ."(كوت ديفوارلة اح) األفريقية

، والتعرف على يم عروضهمسوجات بتقدوالمن هنيين في قطاعي القطنلما في تمكينا العرض الهدف من هذيتمثل 
 بعدهبفضل واع. ي هذا القطف اإلنتاجية ومقابلة الخبراء ، واكتشاف مواد وحلول جديدة لتحسيندث تقنيات اإلنتاجأح

قطاع القطن  ن فياعلين االقتصادييقات شراكة بين الفتجارية وإقامة عال ض فرصة إلبرام عالقاتالمعر ، يعدالدولي
  المي.ضاء في منظمة التعاون اإلسالدول األعات في والمنسوج

 مملكة البحرين - ، منطقة الصخير2023 مايو 6 -4، البحرين إكسبوحالل  .2.3.4

 ركز كامبريدجعاون مع منظم المركز بالتي ،التجارة ومملكة البحرينن بين المركز اإلسالمي لتنمية طار التعاوإ في
ئب رئيس مجلس الوزراء نا -ة عبد هللا آل خليفدة الشيخ خالد بن ة لسعاعاية الساميتحت الر ،لبحوثتمرات واللمؤ

للحالل من  ، معرض البحرين(SMIICسالمية )س للدول اإلييالمواصفات والمقاهد بالتعاون مع مع، وبمملكة البحرين
 .البحرين ةمملك -ر قة الصخيلي للمعارض في منطحرين الدومركز البب 2023 مايو 6إلى  4

وتربية  المنتجات الغذائية، بما في ذلك ت وغيرهالصناعاتجات والخدمات وامجموعة من المنمعرض هذا السيغطي 
. ية والتعليميةياحسف الخدمات المالية والوالطبية ومستحضرات التجميل ومختلات الصحية دمواألدوية والخ يواناتالح

ل من قبإعدادها تم امج العلمية التي سيوالبر لعمل الموضوعيةش امن ور ايغن ارنامجبهذا المعرض  تضمنكما سي
 .B2B ثنائية ظمين. باإلضافة إلى اجتماعاتالمن

 5th OICون اإلسالمي "تعاة الاألعضاء في منظم للدول حةللص عرض الخامسالم .3.3.4
HEALTH EXPO"، 18 - 21 ار، جمهورية السنغالكدا، 2023 ماي 

لتجارة وزارة اماعي وتحت رعاية وزارة الصحة والعمل االجتالتجارة ة ميالمركز اإلسالمي لتن نظمسوف ي
للدول األعضاء في منظمة عرض الصحة ملامسة الخ رةالدو، "نغالة السمتوسطة في جمهوريوال الصغرىوالشركات 

 اكار.بد CICECبمركز معارض  2023 ماي 21 إلى 18من  الفترة خالل، مي"ن اإلسالالتعاو

زودي م، يةعات الصيدالناالصنع الصحة )اة في قطملالعااليات الفع رض فرصة لاللتقاء بين مختلفالمع سيشكل هذا
ية الصحية، لرعاا مراكزراحة، الحمية، الجالتغذية و واختصاصياألدوية،  ءاقتناز كمرا، ةصحيال والخدمات المعدات
 اتعالقإقامة تها ولترويج لمنتجاتها وخدمالمي إلسالة التعاون امفي بلدان منظ .(، إلخالطبي بن والتدريويتكال معاهد
ظمة لدول األعضاء في منية في ابالطت امعدوالاع الصحة صاديين في قطقتاالين الفاعلين بكات وعقد شرا لاألعما
 اإلسالمي. التعاون

 


