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 األصؿ: باإلنجميزية
  تقرير

 لمجنة المفاوضات التجارية الجمسة الخاصة

 إلنشاء نظام األفضميات التجارية فيما بين الدول األعضاء

 بمنظمة المؤتمر اإلسالمي
 (3002تشرين الثاني / نوفمبر 32 ، إسطنبول )

 
إلطار الخاصة لمجنة المفاوضات التجارية التي أنشئت بموجب اتفاقية ا الجمسة الخاصة تعقد -2

في بإنشاء نظاـ األفضميات التجارية فيما بيف البمداف األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي 
 .1004نوفمبر/ تشريف الثاني  12إسطنبوؿ، تركيا يـو 

 

وحضر االجتماع ممثمو الدوؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي التي صادقت عمى اتفاقية  -1
 ألفضميات التجارية فيما بيف البمداف األعضاء في المنظمة: اإلطار الخاصة بإنشاء نظاـ ا

 جميورية بنجالديش الشعبية -
 جميورية الكاميروف -

 جميورية مصر العربية -

 جميورية غينيا -

 نية الياشميةردالمممكة األ -

 يةبنانملاجميورية ال -

 الجماىيرية العربية الميبية الشعبية االشتراكية العظمى -

 ماليزيا -

 اإلسالميةجميورية باكستاف  -

 جميورية السنغاؿ -

 العربية الجميورية السورية -

 يةتونسالجميورية ال -

 الجميورية التركية -

 جميورية أوغندا -

 دولة اإلمارات العربية المتحدة -
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توقع  وشارؾ في االجتماع ممثموف عف الدوؿ األعضاء التالية بمنظمة المؤتمر اإلسالمي والتي لـ -2
 بصفة مراقب:  الخاصة بإنشاء نظاـ األفضميات التجاريةتصادؽ بعد عمى اتفاقية اإلطار  ولـ

 جميورية الجزائر الشعبية الديمقراطية -

 جميورية أذربيجاف -
 بروناي، دار السالـ -

 جميورية جامبيا -

 جميورية إندونسيا )موقعة( -

 )موقعة( العراؽجميورية  -

 دولة الكويت )موقعة( -

 جميورية مالي -

 المممكة المغربية -

 درالية )موقعة(جميورية نيجيريا الفي -

 سمطنة عماف -

 دولة قطر )موقعة( -

 المممكة العربية السعودية )موقعة( -

 جميورية سيراليوف -

 جميورية السوداف )موقعة( -

 اليمنية. الجميورية  -

 

 والمنظمات التالية: لمنظمة المؤتمر اإلسالمي كما حضر االجتماع ممثمو األمانة العامة -3

 مانة لجنة المفاوضات التجارية(مكتب تنسيؽ الكومسيؾ )بوصفو عضوًا في أ -

 منظمة التعاوف االقتصادي -
 )بوصفو عضوًا في أمانة لجنة المفاوضات التجارية( المركز اإلسالمي لتنمية التجارة -

 البنؾ اإلسالمي لمتنمية -

 )مركز أنقرة( مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب لمدوؿ اإلسالمية -

 
 :ممثمو الدوؿ التالية الذيف يتمتعوف بصفة مراقب في منظمة المؤتمر اإلسالمي ماعاالجتكما حضر  -4
 جميورية قبرص الشمالية التركية -
 مقدونيا -
 روسيا -
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 (2)ترد نسخة مف قائمة المشاركيف في المرفؽ رقـ 

 الجمسة االفتتاحية
كيؿ الوزارة بييئة التخطيط أحمد تكتؾ، و  الدكتور / عقدت الجمسة االفتتاحية برئاسة سعادة األستاذ -5

 الحكومية بالجميورية التركية.

 
وبعد ترحيبو بكافة الوفود المشاركة، أشار سعادة الدكتور أحمد تكتؾ في كممتو إلى أف مجتمع   -6

الدوؿ  تعزيز الرفاىية فيصادي والتجاري في تمنظمة المؤتمر اإلسالمي قد أدرؾ أىمية التعاوف االق
ودولة اإلمارات العربية المتحدة عمى  العربية و الجميورية السوريةاألعضاء، كما ىنأ سيادت

بعد المصادقة عمى اتفاقية اإلطار بشأف إنشاء نظاـ  ،انضماميما لمجنة المفاوضات التجارية
األفضميات التجارية في منظمة المؤتمر اإلسالمي. كما ألمح سعادتو إنو بعد التوصؿ إلى نياية 

وضات التجارية، ينبغي عمى الدوؿ األعضاء االنتياء مف إعداد مشروع الجولة األولى مف المفا
الدوؿ األعضاء في  فيما بيف الخاصة بنظاـ األفضميات التجارية التفضيمية خطة التعريفةبروتوكوؿ 

مناشدًا الدوؿ األعضاء في لجنة المفاوضات التجارية بالعمؿ في تمؾ  ،منظمة المؤتمر اإلسالمي
 سعيًا لتحقيؽ ىذا اليدؼ. ، الجمسة الخاصة 

 
وقد ترأس االجتماع سيادة األستاذ/ توفيؽ مينجو، المدير العاـ في وكالة وزارة التجارة الخارجية في  -7

 الجميورية التركية.
 

 إقرار جدول األعمال
 
 أقرت لجنة المفاوضات التجارية جدوؿ أعماؿ الجمسة الخاصة الذي اقترحتو األمانة. -8
 

 نة لجنة المفاوضات التجاريةالعرض المقدم من أما
 

متطورات موجزًا ل أمانة لجنة المفاوضات التجارية في العرض الذي قدمتو في االجتماع طرحت -20
الحديثة  التي توصمت إلييا المفاوضات التجارية الخاصة بنظاـ إنشاء األفضميات التجارية في 
منظمة المؤتمر اإلسالمي، كما لفتت اإلنتباه إلى بعض القرارات اليامة التي إتخذتيا لجنة 

لمفاوضات . كما اقترحت األمانة كذلؾ أف تجتمع لجنة االرابعالمفاوضات التجارية في اجتماعيا 
التفضيمية  الخاصة  ةلتناوؿ النواحي المتعمقة ببروتوكوؿ خطة التعريف 1005التجارية في عاـ 
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منظمة المؤتمر اإلسالمي )البريتاس( وما  فيما بيف الدوؿ األعضاء فياألفضميات التجارية بنظاـ 
ر الجمركية وغيرىا والحواجز شبو التعريفية والحواجز غي ،وذلؾ مثؿ قواعد المنشأ ،يتصؿ بتنفيذىا

 مف المسائؿ المرتبطة بالتجارة.

فيما بين  نظام األفضميات التجاريةبالتفضيمية الخاصة  التعريفة خطةفي مشروع بروتوكول النظر 
 في منظمة المؤتمر اإلسالمي )البريتاس( الدول األعضاء

اغة بروتوكوؿ مف صي ولقد عممت لجنة المفاوضات التجارية في الجمسة الخاصة عمى االنتياء -22
الخاصة بنظاـ األفضميات التجارية فيما بيف الدوؿ األعضاء في منظمة  التفضيمية خطة التعريفة

كما قامت بإجراء المداوالت حوؿ القضايا التي تركت معمقة في  ،المؤتمر اإلسالمي )البريتاس(
داد الفترة ما يتصؿ بامتبالنظر إلى المخاوؼ التي أبدتيا البمداف األقؿ نموًا في االجتماع السابؽ.

االنتقالية لمدة أطوؿ، عالوًة عمى الحاجة إلى توحيد تدابير معالجة التجارة، فقد قامت لجنة 
مف بروتوكوؿ خطة التعريفة  21و20و8و7و6و5و4المفاوضات التجارية بتعديؿ المواد أرقاـ 

تماع الرابع لمجنة التفضيمية الخاصة بنظاـ األفضميات التجارية التي تمت صياغتيا في االج
 المفاوضات التجارية.

وقد الحظت المجنة الرأي الذي أبداه وفد السنغاؿ فيما يتعمؽ بالصعوبات التي تواجو استمرار  -21
الخاص بنظاـ األفضميات التجارية  ،التفضيمية توقيع عمى بروتوكوؿ خطة التعريفةالمفاوضات وال

القتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، ومف ثـ يتعيف لممنظمة، وذلؾ نظًرا لعضوية بالده في االتحاد ا
عمييـ إجراء المشاورات الالزمة مع أعضاء االتحاد حوؿ تنفيذ التعريفات الخارجية القابمة لمتطبيؽ 

 تحت مظمة االتحاد.

 

 ما بين الدول األعضاء فيالتفضيمية الخاص بنظام األفضميات التجارية في إقرار بروتوكول خطة التعريفة
 المؤتمر اإلسالمي )البريتاس(.منظمة 

ة التفضيمية مشروع بروتوكوؿ خطة التعريف النسخة النيائية مف أقرت لجنة المفاوضات التجارية -22
الخاصة بنظاـ األفضميات التجارية فيما بيف الدوؿ األعضاء في منظمة المؤتمر  الجمركية

حادي والعشريف لمكومسيؾ مف اإلسالمي )البريتاس(، وقررت أف ترفعيا إلى االجتماع الوزاري ال
 أجؿ توقيعيا.
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البروتوكوؿ بالمصادقة كما قررت لجنة المفاوضات التجارية أف تسارع البمداف التي ستوقع عمى  -23
بالغ األمانة باأل قساط السنوية المحددة لكؿ منيـ مف التخفيض، وكذا قائمة المنتجات عميو ، وا 

 ز النفاذ.خالؿ ثالثة أشير مف تاريخ دخوؿ البروتوكوؿ حي

 ما يستجد من أعمال

قررت لجنة المفاوضات التجارية عقد اجتماعات بصورة منتظمة مف أجؿ حسـ المسائؿ المتعمقة  -24
عمى  ر أف ممثؿ الجميورية التركية شددبالتجارة التي لـ تحسـ بعد ، بيدؼ تفعيؿ البريتاس. غي

 .ضاتد إجراء المفاو نالحاجة إلى أف يكوف لقواعد المنشأ األولوية ع

ناشدت لجنة المفاوضات التجارية الدوؿ األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، التي لـ توقع بعد  -25
عمى اتفاقية اإلطار بشأف نظاـ األفضميات التجارية فيما بيف الدوؿ األعضاء في منظمة المؤتمر 

 اإلسالمي، أف تبادر بالتوقيع.

 وضات التجاريةتاريخ ومكان انعقاد االجتماع التالي لمجنة المفا

قررت لجنة المفاوضات التجارية أف تقـو األمانة بإخطار أعضاء المجنة بتاريخ ومكاف انعقاد االجتماع  -26
 التالي ليا.

وعمى الدوؿ األعضاء الراغبة في استضافة الجولة التالية لممفاوضات التجارية، أف تبمغ األمانة بذلؾ  -27
 .1004بنياية عاـ 

 مالحظات ختامية

في نياية الجمسة الخاصة لمجنة المفاوضات التجارية، أزجت الدوؿ المشاركة الشكر والتقدير  -28
لمجميورية التركية عمى الترتيبات الممتازة التي أعدتيا لالجتماع، وعمى ما حظيت بو الوفود مف حسف 

 الضيافة وكـر الوفادة خالؿ إقامتيـ بمدينة إسطنبوؿ التاريخية.
 

----------------------- 

---------------- 


