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برنامج البنك للمساعدة الفنية وتعزيز القدرات المتعلقة بأنشطة منظمة التجارة العالمية
مقدمة
.I
ُد جش ِّ ِّ ِّ ِّ لبنك ل مساعد سالف ِّ ِّ ِِّّكز ا مسرعت ملتعلقل مسن طم مظمعان لانة ِّ ِّ ِّ ِّ ع ل مسم كطا مسعكظت ِّ ِّ ِِّّع ،1997
ملجيبي تعرتذه عذ ك قلق زاى ِِّّ ِّ ِّ ِّ ِّ 15ع م ال ملك ملم ت مساعد زاى تن مي تنكطقب بحات لة ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّاا تعرتذ ذ
مسربنك ل إىل مجملكزك مسكو ف ِِّّتدل ملقف ِِّّات ذم مسمنبقب مسأ ِِّّوا زاى ةنةِّ ِّ مظف ِِّّكز ا مسرعت مسب تف ِِّّت مظمعان
لانةِّ ِّ ِّ ع ل مسم كطا مسعكظت مظأِّ ِّ ِّ اه اك ل إاكط ذم مسربنك ل عذ مس ملطا  33ساكو ف ِّ ِِّّتد مست زُن ل
إ عاول ل شهب نوفلرب 2017ل
ملككا ف مساعد مأل ِِّّك ِِّّد ت ش ِِّّن ذم مسربنك ل و ف ِِّّكز ا مس ملل مألزأ ِِّّكا ل ت وقب ك طم ك مساة ِّبق
ملمظؤ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّفِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّت زاى مسماكاا ه مسع كو مسم كطي مع د مألابمف مع ق ل ملقه ف مسربنك ل إىل قكدا ملزد مس ملل
مألزأ ِِّّكا ل ع ل مسمعكملا مم ِِّّت د لكترككتك ع ل مسم كطق مسعكظت ملتعرتذ ك ملإىل تتف ِِّّم زلات منأ ِِّّلك هك
فؤمليل مس ملل مألزأكا فته تاكدل
ى قفم ته مظععتوا
إىل مظع ل ل كلك قؤدي مسربنك ل دملطمً ك كً لوصره عم ً
ملجهك مسع ب مل عككةِّ ِّ مام مأل وط مظمعان لكسم كطا مع دا مألابمفل ملك منل ِِّّت جا تبكتل مسربنك ل تل
مسفِّ ِِّّعوم مأل ما زاى فِّ ِِّّكز ا مس ملل مألزأِّ ِِّّكا ل منأِّ ِِّّلك هك إىل ع ل مسم كطا مسعكظت  ،ملزاى تعلقل هكطم ك
مسمركملضت  ،لكمضكف إىل فك ا تمعاق لكظركملضك معكطق ل إاكط لبنك ل زلا مس ملح ل
عناصر البرنامج الرئيسية
.II
تةِّ ِّ ِّ ِِّّلا مسععكصِّ ِّ ِّ ِِّّب مسب تفِّ ِّ ِّ ِِّّت ساربنك ل تع تا ن ملم ململط زلا لةِّ ِّ ِّ ِِّّاا مترككتك ع ل مسم كطا مسعكظت  ،ملزن
دملطم فعت ز مسف ِّ ِِّّتك ِّ ِِّّك مسم كطق  ،ملتع تا مجملكزك تة ِّ ِِّّكملطق حول مسنأ ِّ ِِّّكقك مرك ملم ِّ ِِّّمع مد سالؤ بم
مسو مطق ظع ل مسم كطا مسعكظت  ،ملإجبما دطم ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّك شم صِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّا لانة ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ع ل مسم كطا مسعكظت  ،ملتوفم ك
تل وقا لعثك ربما/م ِِّّمةِِّّكطقن ل مأل وط مظمعان لانة ِّ ع ل مسم كطا مسعكظت إىل مس ملل
م ِِّّمةِِّّكطق
مألزأكال ملفتلك قاد م معبمض وجل سألنة مظأ اه اك ل إاكط لبنك ل جملوز مساعد مظمعاق مبع ل مسم كطا
مسعكظت عذ تا تفه:
الندوات وورش العمل :قع ا مساعد ن ملم ململط زلا تغ د جملوز كاما

مظفِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّك ا م كص ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ مبع ل

مسم كطا مسعكظت لغت تعبقم مس ملل مألزأ ِّ ِِّّكا مبأ ِّ ِِّّك ن مترككتك مظع ل ملةحكك هك مللانة ِّ ِّ مظع ل ح تكوا
تاد مس ملل ل ملضه ةفأا سلتكن لكحلهكل ملك ن َّا مساعد  86ن ملا مل 48ملطش زلا ل إاكط ذم مسربنك ل
عذ إنةك ه ملح هنكق ةكمولب 2017ل
دورات تدريبية في السيييياسيييات التجارية :تُع َّا ذه مس ملطم لكسمعكملا ه ع ل مسم كطا مسعكظت  ،مل د نف ِّ ِّ
لغبا دملطا مسفتك ك مسم كطق مست تن هك ع ل مسم كطا مسعكظت زاى ى ثتث ةشهب ل قع جعتمل
ملتغ د دملطا مسفتك ك مسم كطق اتركً ملم عكً مظوضوزك عهك مسعركش إىل مأل ومق ،ملإدمطا معلكطك ملمسم كطا،
ملمسلطمز  ،ملمظعف ِّ ِّ ِّ ِِّّوجك ملمظتلا ،ملت ملم مسل ِّ ِّ ِّ ِِّّو ملمسل ِّ ِّ ِّ ِِّّو مسعاكتت  ،ملمحلومجل مسمنعت ة كو مسم كطا ،ملإجبمام
مسةِّبما محلكو د ،ملم ترككتك مسعك لةِِّّاا كطا م ك  ،ملحنوق مظاكت مسركبق  ،مل ككفو ممغبمق ،ملمس زا
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ملمسم ملم مسمعوقأِّ ِِّّت  ،ملتفِّ ِِّّوق مسعلمزك  ،ملم تركق لةِّ ِِّّاا ت ملم م ِّ ِِّّمثلكط شم مسلِّ ِِّّا لكسم كطا ،ملمسفِّ ِِّّتك ِّ ِِّّك
مسم كطق ملمسمعكففت  ،ملمسم كطا ملمساتئ  ،مل رهوو مسعلز ممكاتلت ل ملك ن َّا مساعد ز ا دملطم ت طقات ل مسفتك ك
مسم كطق ل إاكط ذم مسربنك ل ل
دراسييات صاصيية :قأ ِّ اه مساعد

حن إىل ر ب ل طم ِِّّك

فِِّّمرتأ ِّ لةِِّّاا فِِّّك ا معان لانة ِّ

ع ل

مسم كطا مسعكظت لعكاً زاى اات مس ملل مألزأِِّّكال ملك مض ِّ اه مساعد ح م ا ل طم ِِّّك لةِِّّاا مسن كي مسلطمزد،
ملم ِّ ِّ ِّ ِِّّمثلكط ،ملك كي م ك  ،ملجومنت حنوق مظاكت مسركبق مظملِّ ِّ ِّ ِِّّا لكسم كطا ،ملمسم كطا ممسكرتملنت ل ملمشات
دطم ِِّّك محلكس ز مس ملل مألزأ ِِّّكا ل ع ل مسمعكملا مم ِِّّت د ملمن و
ذه مس طم ِِّّك جملوز
كا
ٌ
زاى نلِّ ِّ ِّ ِِّّك ا زلات ملم ِّ ِّ ِّ ِّرتمتت تك كتل سامركملض حول مام مظفِّ ِّ ِّ ِِّّك ا مست ا مس ملل مألزأِّ ِّ ِّ ِِّّكا ل ع ل
مسمعكملا مم ت دل

اجتماعات تش يياورية :قع ا مساعد مجملكزك تة ِّ ِِّّكملطق سا ملل مألزأِّ ِِّّكا ،ملغكساكً ك تُِّ اعن لكسملم
ى جيله ملفود مس ملل مألزأ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّكا سماكدل ملجهك
مسو مطق ظع ل مسم كطا مسعكظت ل مل تئ ذه م جملكزك عم ً
مسع ب ،ملسمعف ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّتق ومكرها ك ط مم ككا لة ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّاا مأل وط مظمعان مبع ل مسم كطا مسعكظت  ،ملسماين ومكم ة ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّرتك
ملمسعلا كل لوز ملمح ا سمعلقل مسنوا مسمركملضِِّّت ل ملك ن َّا مساعد ح م ا تفِِّّع مجملكزك تةِِّّكملطق ظفِّؤملسن
قعلاوا ل مسعومصا ةمل ل جعتمل
ه مظؤ بم

مس ي يياعدات فنية تتعلي تًديداظ بمنظمة التجارة العالمية للدوض ا عي ي ييا في منظمة التعاون اإلس ي ييالمي:

تل مسمعكك زاى ك م مةكطق ةمل دزوا ربما
قن و مساعد ةقأكً فكز ا فعت حم دا سا ملل مألزأكا
كاتا م نأ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّلكو إىل مظع ل
زك ان ل ع ل مسم كطا مسعكظت سامو ث ز ف ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّك ا هل تمعاق لكظع ل
ملصتكغ مسنومنن محملات ملإنةكا ملح م ععت لكظع ل ملتن مي لعكا ك طم علته مألغبمض مسعك ل
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ا نشطة المخطط لها أو التي نُظمت بعد الدورة  33للكومسيك

لعكاً زاى اات مس ملل مألزأكا ،ملم معكدمً إىل مسمعاتنك مسومطدا عهك ،قبكل مسربنك ل حكستكً زاى ثتث حمكملط)1( :
م نألكو إىل ع ل مسم كطا مسعكظت  )2( ،ملمسمكك ا ممكاتلد )3( ،ملمألنة مسواعت ل ملككنت مألنة مسب تفت
مست ن لهك مساعد عذ مس ملطا  33ساكو فتد كلك قاد:







ملطش زلا لةاا ت ملم ككفو ممغبمق سا ملل مسعبلت
ملطك زلا قُع ب فتهك تل م جملكي مسمكيل ساكو ف ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّتد حول م تكطم مسعلات سلقكدا مسمعف ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّتق لن
مل طما كطا مس ملل مألزأكا ل ع ل مسمعكملا مم ت د (لكسمعكملا ه مظبكل مم ت د سمعلت مسم كطا)
ملط زلا ه صع ملق مسعن مسعبيب ظفكز ا مس ملل زاى م نألكو ظع ل مسم كطا مسعكظت
تعرتذ إكاتلد ترككت تتفم مسم كطا  -غتكنك مل وطقعكو
ملطش ِّ ِّ ِّ ِّ زلا لةِّ ِّ ِّ ِِّّاا ج ملل ةزلكل ع ل مسم كطا مسعكظت لع لوقعا رقبس ملةثبه ل مس ملل مألزأِّ ِّ ِّ ِِّّكا
مألفبقنت (لكسمعكملا ه مظبكل مم ت د سمعلت مسم كطا)
ملطش زلا لةاا ج ملل ةزلكل ع ل مسم كطا مسعكظت لع لوقعا رقبس ملةثبه ل مس ملل مسعبلت ملمس ملل
م توق مأل بى (لكسمعكملا ه مظبكل مم ت د سمعلت مسم كطا)
2

 دطم

س زا مسفعغكل ل إز مد م معبمض ملاين سامل قب (لكسمعكملا ه مألملنكمكد)

صامساظ .الخالصة
اا ظفكز ا مس ملل مألزأكا ل ع ل مسمعكملا مم ت د زاى لعكا ك طم ك مساةبق
قفعى مساعد لكا ك ةمليت
ملمظؤ فت سملكتعهك مسمل ي سمو قك مسع كو مسم كطي مع د مألابمفل ملك نرَّذ مساعد لبنكجمه مظمعاق مبع ل
مسم كطا مسعكظت لكسمعكملا مسوثتق ه مظع ل مل ه ؤ فك ة بى شم صا دملست ململاعت ملتكلع ظع ل مسمعكملا
مم ت د ،ملقُِّ ّن جط مساعد رك مجتعكً تعكملهنك ملدزلهكل ملقبحت مساعد لكألفككط مع ق ا ملمظنرتحك مسبم ت إىل قكدا
تعلقل ةثب ذم مسربنك ل ملقم اه إىل مسعلا عهك لةكا ةملثق ل مظفمناا ل اتا تعرتذ مسربنك ل لرعكست ل
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وضع الدوض ا عيا في منظمة التعاون اإلسالمي بالنسبة إلى منظمة التجارة العالمية
(حسب الوضع في نهاية أكتوبر )2017
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ةساكنتك
مساوبق
لعغتدقش
لعن
لبملنكي دمط مسفتو
لوطكتعك فكصو
مسكك مملا
تةكد
كو دقرومط
جتاويت
لب
مسغكلوا
غك اتك
غتعتك
غتعتك لتفكمل
غتكنك*
إن ملنتفتك
مألطدا
مسكوقت
مجهوطق كمغتل مكا
كستلقك
مظكس قم
كيل
وطقمكنتك
مظغبب
و اتق
مسعت ب
نت مقك
ا ع زلكا
لككفمكا
ك ب
مظلاك مسعبلت مسفعودق
مسفعغكل
ممستوا
وطقعكو
اكجتكفمكا
توغو
تونا
تبكتك
ةملغع م

تاريخ االنيمام

 8املرب 2000
 1قعكقب 1995
 1قعكقب 1995
 22فربمقب 1996
 1قعكقب 1995
 3قونتو 1995
 13دقفلرب 1995
 19ةكمولب 1996
 1قعكقب 1995
 31كقو 1995
 30قونتو 1995
 1قعكقب 1995
 23ةكمولب 1996
 25ةكمولب 1995
 31كقو 1995
 1قعكقب 1995
 1قعكقب 1995
 1قعكقب 1995
 1قعكقب 1995
 20دقفلرب 1998
 1قعكقب 1995
 31كقو 1995
 31كقو 1995
 31كقو 1995
 1قعكقب 1995
 26ةغف ا 1995
 13دقفلرب 1996
 1قعكقب 1995
 9نوفلرب 2000
 1قعكقب 1995
 13قعكقب 1996
 11دقفلرب 2005
 1قعكقب 1995
 23قوستو 1995
 1قعكقب 1995
 2كطس 2013
 31كقو 1995
 29كطس 1995
 26كطس 1995
 1قعكقب 1995
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مراقبون

.1
.2
.3
.4
.5
.6

الصومال
معلم ب
ةشطلت كا
جلط مسنلب
إقبما
مسعبمق

 .7ساعكا
 .8ستاتك
 .9مسفودما
 .10ةمل لكفمكا
11.
12.
* .13
14.
* .15

بدون صفة

 .1فاف ن
 .2تبكلعفمكا

أعيا في منظمة التجارة العالمية

 .41مم كطم مسعبلت مظمو ا
 .42مستل
 .43ةفغكنفمكا
 .44كك م فمكا

تاريخ االنيمام

 10ةلبقا 1996
 26قونتو 2014
 29قوستو 2016
 30نوفلرب 2015
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مراقبون

بدون صفة

