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يةمحجلللمفالضتالشميةللجولةالرابعاالجتماع~

األمناءاللولبنفيمايةالتجلا~نظلم~مشاء

اإلمطمىالمؤتمرمنظمةفى

م2007سبتمبر/أينول»10ء(أنقرة

منلمعاشرفيلنقرةفىلمتجاريةللمفاوضاتالثانيةللجولةانرابعاالجتماععقدا~
.v<<2سبتمبر/أيلول،

أكشدموكميلاألستاذبرئعلةالتجاريةللمفاوضاتالثانيةللجولةالرابعاالجتماعهتدوقده2
التركية.بالجمهورمةالخارجيةالتجارةوزارةبوكالةتياتهتفاعامالعيربأعمالالقائم

التجارية:لممفاوضاتلجنةفىاألعضاهالتاليةالولىوفوداالجتماعحضر3-
الشعبية.بنجاليثرجمهورية-
الكاميرون.جمهورية-
العربية.مصرجمهورية-
غينيا.جمهورية--
اإلملثمية.برانجمهورية-
الهاشمية.األردنيةالمملكة-
النصر.االشتراكيةلمشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية-
ماليزيا.-
ميف.الماجمهورية-
المغربية.المملكة-
عمان.سلطنة-

اإلسطية.باكستانجمهورية-
قطر.هولة-
السورية.العربيةالجمهورية-
التونسية.الجمهورية-



التركية.الجمهورية-
أوغندا.جمهورية-
المتحدة.العربيةاإلماراتدولة-

t-منظمةفىاأل~ءالتاليةالولىعنممكونمراتببصفةاالجتماعفىشارككما
بإنشاءالخاصةاالطاراتفاتيةعلىبعدتصاعقلمالتىأوتوقعلمولمتىاإلمطميالمؤتمر
):TPS-OIC(التجاريةاألفضلياتنظام

اليمقرلطيةالشعبيةالجزائرجمهورية-
(موقعة)البحرينمملكة-

بننجمهورية-
(موقعة)العراقجمهورية-
(موقعة)الكويتلةه-
لمموقعةلمالسعوليةالعربيةالمملكة-

اليمنيةالجمهورية-

والمنظماتاالسطميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةعنممكونبتماعاالحضركما0-
التالية:

التجارية)المفاوضاتلبنةأمانةفىعضزا(بوصفهالكوسيكتسيقمكتب-
ائتجارية)المفاوضاتلجنةأمانةفىامنمن(بوصفهالتجارةلتنميةاإلسصرالمركز-

للتنمية.االسطيالبنك-
االسمية.للولىوأئتريبواالجتماعيةواالقتصامةاإلحصائيةالبحوثمركز-
والصناعة.لنتجارةاإلسطيةالغرفة-
الثمانية.الناميةالولى-

ا).لممرفقفىلممشاركينقائمةمننسخة(ترد

ا~حيهالجلسة

بهيئةالخارجيةاالقتصامةتالعطااعامميرتجلىفروحاألستاذ/سعادةاالجتماعانتتحه7
ر/الستسعا(ةرمالةبإلقاءمعامتهقامحيثالتركية»أئجمهوريةفيالحكوميةالتخطيط
التركية.الجمهوريةفىالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةوكيلتككأحمد



v-كانتالطويل»تاريخهاعبرءاإلسلثميةالمولأنتكثأحمدالكتورسعادةأكدءرسالتهفي

التفاعلوتعزيزالتجارةتيسيرمجالفيواالبتكاراتالتطوراتمنالكثيرفىالريادةلها
~نأمعانهعنتكمكأحمدامكتورسعادةعبرالتاريخي،التراثهذاضوءوفيالدول.بين

بينها.فيماالتجارةوتسهيلتعزيزفىبأدائهااالرتقاءوسعهافياالسلثميةالدول

A-ليكونالمنشأقواعدمشروعنصمناالنتهاءيتمأنفيأملهعنسعادتهأعربكما
علىالتجاريةالمفاوضاتلجنةوحثواألخيرة.الرابعةالجلسة~هفيللتوتيعجاهزا
كانونلمينايرمناآلولفيالمستهفبالموعدالوفاءيمكنحتىعملهابوتيرةاإلسراع
المؤتمرمنظمةفياآلعضاءالدولبينفيماالتجاريةاآلفضلياتنظامإلنشاء2009الثاني

التعريفاتخطةبروتوكولوهماأالالنفاذ؟حيزاتفاقيتيندخوليتطلبواألياإلسلثمي
صيفبحلولالمنشأوقواعدبريتاس)»لمالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيلية
بروتوكولمناالنتهاءبضرورةالحضورإلىالنصحسعادتهقدمالصدد»هذاوفي.2008
أعقابفيللتوقيعالتجارةلوزراءلمثانياالجتماعإلىوتقديمهالجلسةهذهفي:لمنشأقواعد
التجارية<المفاوضاتلجنةاجتماع
).2المرفقفيتككأحمدالدكتور/سعادةرسالةنصمننسخة(ترد

المؤتمرلمنظمةالعامةباألمانةقتصاديةأطالتنونمديرسوءت.عمرشيخلماألستاذقام'\-
لمنظمةالعاماألمينأوغلوإحسانالدينأكملالبروفيسورلممعاليرسالةبالقاءاإلسلثمي»
الذيورائالأهميةعلىأوغلوإحسانفيسورالبرومعاليأكدرسالتهوفيشرر.االساالمؤتمر
حثالصد»هذاوفيالمنظمة.فياألعضاءالدولبينالته´ونتنميةفيالتجارةتلعبه
وقتأسرحفيبذلكتبادرأنالبريتاسعلىبعدتصادقلمالتياألعضاءالدولمعاليه
وتوطيدالعلقاتتعزينبغرضالمنظمةرفياألعضاءالدولبينالنجارةحجملزيا«ةممكن
اآلعضاءالولىفيالمستدامةالتنميةبدورهيدعمالذياألمر-بينهافيمااألخوةأواصر
يمكالممنشأقواعداعتمادءنامعانهعنمعاليهأعربوقدمكة.قمةبيانفيوردكما

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبنالتجاريةاألفضلياتنظامتاريخفيمهمامعلما
تبنيءالقريبأئمستقبلفييتم»أنفيأملهعنمعاليهعبروقدوالبريتأس.اإلسلثمي
وفيألمنظمة.فياآلعضاءالدولفيالجمركيةوغيرالجمركيةشبهالعوائقإلزالةطريقة
كاملعلىاالعتمادبوسعهااللجنةأنأوغلوإحسانفيسورالبرومعاليأكدرسالته»ختام
التجارية.المفاوضاتللجنةالثانيةالدورةالنجاحالعامةواآلمانةتأييده

لم.3المرفقفيأوغلوإحسانالدينأكملفيسورالبرومعاليكلمةنصرمننسخةترد(



وماليزيا»الكويت»وهولةاإلسطية،امرانجمهوريةوفودرؤساءاالجتماعأمامتحث~10
بعضإلىلموفودرؤ«اءأشاروقدالعظمى.االشتراكيةأنشعبيةالليبيةالعربيةوالجماهيرية

إلىلمو~لأ~إليوكفئكالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدجوانب
ائتركيةللجمهوريةامتنانهمعنأعربواكماءللمفاوضاتالثانيةالجولةفيمثمرةنتائج

جتماع.اط_االستضافتها

اللجلسة

األعململجهإقرار

االجتماع.عملوبرنامجاألعمالجولالتجاريةالمفاوضاتلجنةأقرت-1ا

ر.4المرفقفىاألعمالجدولمننسخة(ترد

ريه_الثياالمقاوصتليقةأمطألقيلمقمقدمعرهر

أثناءمناتشتماالمزمعوالقضاياللخلفياتعرضأالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةقامتاه2
تماتزياازارياال~إلىإشارتهامعرضوفيالتجارية.المفاوضاتمنالثانيةالجولة
يتحنأ~ا~ذكرتالتجارية»للمفاوضاتالثانيةالجولةمناألولاالجتماعفياعتماده

حلولقبلأيشهرأ»عشراثنيوهواتمحددالزمنىاإلطار~عمتهامنتنتهيأنمحتيها
ريةاحتباأل~تفنئامإنشاءفيالنجاحأردناإذاونلك»20•7الثانيتشرينلمنوفمبر
يناير/وهوالمستهفالموعدفياإلمطميالمؤتمرمنظمةفيا~عضاءالبلدانبينفيما
علىالمصادقةمناالنتماءضرورةإلىالنجفةأمانةوأشارت.1009الثانيكانون

2•08~مختصفبحقولالمنشأوقواعد(البريتاس)»التفضيليةيفاتالترخطةبروتوكول
السبب»د~ابها>اتخاصةالنهائيةالتعديتلعملاألعضاءالمو~أمامالمجالإلتاحة
لجنةفىاآلعضاءاعولآمامالمنشأقواعدبروتوكولعلىالتوقيعبابفتحينبغي

والمقرراأل~ءلمنالبلدفيالتجارةتوزراءالثانياالجتماعآثناءالتجاريةالمفاوضات
التجارية.المفاوضاتلجنةاجتصاحأنتهاءفورهت

األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدمشروعفيالتجاريةالمفاوضاتلجنة«ستاه3

اإلسمي.المؤتمرمنظمةفىاأل~ءالولىبينفيماالتجارية



ممالأقترحفقد،33و62و6و5و2الموادبشأنمطحظاتاألعضاءالدولبعضأبدته14
للسماح17المادةوتعيلالسيط؟التجميعتعريففيالنظرإعادةالعربيةمصرجمهورية
نظاملمالجمركيةالرسومردحظروكذلكعام؟عنتزيداللمدةساريةمنشأشهادةبإصدار
الموادحولأخرىمرةلممناقشةبابقفللمبدأنتيجةعليهالموافقةيتململمذيلمأروباك)

بالحقواحتفظ33بالمادةيتعلقفيمابلثد»قلقعنماليزياممالعبروقداقرارها.تمالتي
ممشكعبركماالتجارية.األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعداعتمادبشأنالقانوني

المطبقالتصويتإزاءقلقهماعنالسوريةالعربيةوالجمهوريةاالسلثميةامرانجمهورية
غموضإلياإلمطيةامرانجمهوريةمصرأشاروقدوالسادسة.ءمسةالذاالمادتينعلى
ممشكاقترحمسة»الخابالمادةيتعلقوفيماالسابقة.بالمادةلعلثتهابالنسبةالسادسةالمادة
في40المنشأذاتغيرالموادنسبةتكونأنالعربيةمصروجمهوريةالمغربيةالمملكة
المائةفي0oنسبةريةلمسرالعربيةلمجمهوريةمملواقترحالمائة.في60منبدالالمائة
المادة.نفسبشأن

منظمةفىمنماءاألولالهبينفيمايةالتجلالحضئيلتبنظامالخاصةالمنشأتواالاعتماد

اإلسصرالمؤتمر

1o~فيماانتجاريةفضنياتاألبنظامالخاصةالمنشأقواعدالتجاريةالمفوضاتلجنةاعتمدت
الثانياالجتماعإلىتقميصهاعلىووافقتملثمى»االالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

ء2007أيلولسبتمبر/12فىعقدهوالمقررباللجنة»األعضاءالدولفيالتجارةلوزراء

عليها.لنتوقيع

الولىبينفيماالتجاريةفضئياتاألبنظاممسةالخاالمنشأقواعدتقديماللجنةقررتكماا~6
الدائمةللجنةوالعشرينالثالثالوزاريللثجتماعاإلملثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
(الكومسيك).والتجارياالقتصاديللتعاون

منظمةفياألعضاءكولبينفيمالمتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنثمأ(قواعد

هلمالمرفقفيملثمياالالمؤتمر

مر)البريتالمالتئصيليةلمتعريئلتخطةشىكيةالحمروغيركيةالحمرشبهالتدابير

v-شبهالتدابيربشأنلديفالماجمهوريةقلمنالمقدمةبالبياناتعلمااللجنةأحيطتا
بها.ألخاصةانجمركيةوغيرانجمركية



بعديدوسأنيجبالجمركيةوغيرالجمركيةشبهالتدابيرموضوعأنائلجنةالحظت~18
النفا..حيزالبريتاسدخول

وغيرالجمركيةشبهالتدابيرعنالمعلوماتتقيموجوبعلىاللجنةأعضاءوافقا-9
ممكن.وقتأقربفيالتجاريةالمفاوضاتفجنةألمانةنبمببلداالخاصةمية9الجمر

الحضلياتبنظاملمخمةالمنشأوقواعدالبريتاسعثىوالمصادقةبالتوقيعمتعلقةقضايا

اإلسطيالمؤتمرمنظمةفياأل~ءالبندانبينفيماالتجارية

إألفضلياتبنظامالخاصةاالتفاقياتعلىوالمصادقةالتوقيعمو~اللجنة«ست-20
أط~ر<اتفاقيةوهي:أالاإلسالمي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالتجارية

اللجنةالوفودكلأبلغتوقدالتجارية.األفضلياتبنظامالخاصةالمنثمأوقواعدوالبريتأس،
البلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامانشاءبغرضاالتفإقياتهز»تجاهالنهائيةبمواقفها
كانونيناير/مناألوكفيالممتمفالموعدبحلولاإلمطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
.2>>9الثاني

إلىمعلوماتخطابارسالاإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالدامةاألمانةمناللجنةطلبت~2ا
علىوالمصادقةالتوقيعبحالةيتصلفيماالتجاريةانمفاوضاتلجنةوأمانةاألعضاءالدول
الدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأوقواعدوالبريتأساإلطاراتفاقية

اإلسطمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاء

الثجارية.انمفاوضاتلجنةفيجديذاعضواعمانسنطذةممامبانفاللجنةوحبته2؟

'H-اتفاقياتإلىاالنضماماالمصالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولجميعائلجنةفاثمت
فىوذلك»االسطمىالمؤتمرمنظمةفياأل~ءاعولبيننيماالتجاريةاألفضلياتنظام
مناألولبحلولالتجاريةاألفضلياتنظامانشاءهمفتحقيقأجلمنممكنوقتأقرب
.2009الثأ~ركانونيناير/

للتوقيعالحاضرالوقتفيمستعدةغيربطدهأناالسلثميةامرانجمهوريةممكرنكر~24
(بريتاس)التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكولعلى

المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأوقواعد

اإلملثمي.
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~أحمداللقتورةلسعةا~هيةالكلمة

التركيةبعلجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

يةالتجلا~بنظاما~التجلةضلتاالمغالمنالشطيةللجولةالرابع(االجتماع

اإلسطمىلمالمؤتمرمنظمةفىاأل~ءالبلدانبنفيما

مقرة)2007،2أيلولسبتمبر/10(

نظامإلنشاءالتجاريةالمفاوضاتللبنةالرابعاالجتماعفىجميعابكمأرحبأنليسقنيإنه
أنيسعفىكمااإلمطى.المؤتمرمنظمةفياأل~ءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضليات
شأنهامنمثمرةنتائجعنمداوالتكمتسفرأنوآملالوفودلكافةتمنياتىخالصعنأعرب
الجيدةالمفشأقواعدمنباالنتهاءيتعلقفيماخاصةبنجاح،الثانيةالجولةأعمالاختتام
االسمى.المؤتمرمنظمةفىاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة

هذاأنورغمبيننا.نيمالطفضلياتحقيقىنظامالنشاءلبطنافريدةفرصاالجوالتككتقدم
بالغأمرايعدممكنوقتأسرعفيتنفيذهأنإالالمأمولين»التغطيةوالعمقيقمالقدالنظام
نظاميقمهاالتىالمزاياأعدلنإننينوعها.مناألوليالمحاولةككالمتكماراألهمية

سيمالصحيحأ»إعدادأإعدادهتمماإذاالنظام»هذاأنعلىأوكدأنأودولكننياألفضليات
أفضل.وضعفىجميعايجعلناالذياألمراألطراف،جميععلىبالنفعتعودخطة

أنإالللتحقيق»وقابلتماما~النظامهذاإلنثماء2009ينايرفىالمستهدفالموعدان
مععملناوتيرةتتالعمالاآلنوحتىأكبر.عنايةءامكوأكثرجهودبذلمنايتطلببهالوفاء

التفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكولعلىيوقعلمعامينمنيتربمافخكتوقعاتنا؟
وإذانسبيا.بطيئاتتمايعكسمماهولتينسرى(بريتاس)التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة

منبالكثيريتعلقهيمااسبقشهاكاناإلسلثميةاعولأننجدءالتاريخإلينظرناما
وطىالمخكفة.البدانبنفماللتجارةالميسرةالتعامطتمجالفيواالبتكاراتالتطورات

التقاليدأيضااحترمواوالنينوالصامقرن»األمناءالمسلمونالتجاركانفقدالخصوص»وجه
السريعواالنتشاروالبلدانالقاراتعبرالتجارةتعزيزوراءالرئيسيةالقوىإحدىالمحلية،



قادرونأننافىشكيخالجنىالالتاريخى»التراثهذاضوءالعالم.وفيحولاإلمطميللدين
الشقيقة.بلداننابينفيماالتجارةوتيسيربتعزيزيتعلقفيماأدائناتحمينعلى

الموفرون،المنوبون

وإلى»o»20عامفي%Y,fإلىوالخدماتالسلعفيالعالميةالتجارةنسبةارتفعتلقد
إلىوصلتحيثالناميةالدولفيأسرعبمعدالتالزيادةهذهكانتولقد.2006عامه`؟9.2

9«10,"'Iالدولتجارةحجميسءنفسهالوقتفيالواردات.في9ه~15وءالصا«اتفي
حجمزادكماءالعالميةالتجارةمنتقريبا9اه´»االسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
.200oعامفي9اه~0,0إلى2004عام9اه~t,oمنالمنظمةأعضاءالولىبينالتجارة

كما.J..,.ùlمجموعاتبينالتجارةيزنتعنانطرقأهمأحداإلقليميةالتجارةاتفاقياتتوقيعيعد
كلفيمتسارعةبمعدالتينموالعالميةالتجارةمنونصيبهااإلقليميةالتجارةاتفاقياتعددأن

ماالعالميةالتجارةمنظمةلدىالمسجلةا~هليميةاالتفاتياتعددوصلفقدالمعمورة؟أرجاء
حوالىلميومالعالميةالتجارةمننصيبهاوبلغالراهن»لمرتتفىاتفاتية300علىيزيد
%م•

أحدهوالمنظمةفىاألعضاءاهولىبينالتجارةوتوميعتشجيعفإنجميعاهتعلمونوكما
نمونافيتساهمأنمولنابينتحرراا~التجارةشأنومنللكوممميك.الرئيسيةاألهداف

التجاريةاألننملياتنظامتنفيذيصبحءالمنطلقهذاومنامولية.فميةالتناوقراتتاا~قصادي
الكوسيكمشروعاتأهممنمشروعااإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

فياعتمادهتموالذيللمنظمة»العشريالمملبرنامجأنعنكميغيبوالبروزا.وأكثرها
لزيادةخططوضعمهمةالكوسيكإلىأممندقدءالثالثاالستثنائيةاإلسطميةالقمةمؤتمر
9ده20إلى)•0oعامفي9ه~14مناالسطميالمؤتمرمنظمةأعضاءاهولىبينالتجارة
أنشأنهمناألعضاءاكولبينالتجاريةاألفضلياتنظامتفعيلولعل.201oعامبحلول

الهف.هذالتحقيقالطريقيمها

الموقرون»المندوبون
السابقةالجلساتأثناءوفيالتجارية.للمفاوضاتالثانيةللجولةاألخيراالجتماعفياآلننحن
الجولة؟لهذهالرئيسيالموضوعفيانخالهيمكنالتقدمتحقيقتمالتجارية»المفاوضاتلنجنة
األعضاء.الولىبينالتجاريةاألفضلياتلنظامالجيدةالمنشأقواعدإلىوهوانتوصلأال

لعلىالجلسة»هذهفيوإنني،حلول.إلىتحتاجقضايابضعةمفاوضاتناهاونةعلىوتوجد



حولللتراءاجماعإلىوبسهولةبناستصلتجمعناالتيالتعاونوروححكمتكمأنمنيقين
الولىبينلمتجاريةاألفضلياتلنظامالمنشأقواعدمناالنتهاءمنوستمكنناالقضايا،هذه

للتوقيع.بلدانناوزراءالمعالىأصحابإنىترفعحتىالمنظمةفياألعضاء

الثانيكانونيناير/مناألولفىالمستعفبالموعدالوفاءلنايتمنىحتىءالواقعوفي
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامانشاءأجلمن2009

االنتهاءأجلمنالعملامقاعاسراعإلىنحتاجالتجارة»وزراءذلكعنأعلنكمااإلملثميآ
فيالتجاريةاألفضلياتبنظامالعمليتمولكىالمتبقية.األهورمنوغيرهاالمنشأقواعدمن

بروتوكولاتفاقيةوهماالنفاذ؟حيزاالتفاقياتمناشنتيندخوليلزمفإنهءالمستعفالموعد
وجهعلى)>08صيفبحلولالمنشأقواعدواتفاقية(بريتاس)ءالتفضيليةالتعريفاتخطة

من)ء0•8عامنهايةقبللنتهاه،اضافيوقتإلىالحاجةهونلكفيوالسببالتقريب.
الخاصةالتفضيليةاالمتيازاتقوائموتبا(الجمركيةاجراءاتناتعديلملمتعداداتاالبعض

النهائية.صورتهافيووضعهامنابكل

المفاوضاتلجنةفيأعضاءبصفتنافإنناالنفاذهحيزاالتفاقيتينكلتأبدخولوللثسراع
واالنتهاءءناجيةمنالبروتوكولعلىالمصاهقةالستكمالأكبرجهدانبذلأنيجبءالتجارية

األخرى.الناحيةمنالمنشأقواعدبشأنمداوالتنامن

يكونحتىالمنشأقواعدنصمناليوماالنتهاءهذااجتماعناحكمةأناشدفإننيأخرى»مرة
الوزراء.المعاليأصحابمنعليهللتوقيعجاهزا

ءالموقرونالمندوبون

البلدانبينالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةتستضيفأنتركياسروردواعيمنكان
للبلدانوتقيرناشكرناخالصعنأعبرأنوأوداالسئمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاء
للوصولمؤوبوعملتعاونمنأبوهلماالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاء

هذهننهيمموفأننامنثمةلعلىوإننيالمتهمة.المرحلةهذهإلىالتجاريةبالمفاوضات
بنجاح.الجلسة

التجاريةالمفاوضاتلجنةوأمانةللتنميةاالسطميالبنكإلىبالشكرألتوجهالفرصةهذهأنتهز
االجتماعات.هذهالنجاحعمليةومساهماتدعممنقدماهلما

أنقرة.فىا~مامةطيبلكمأتمنى
وشكرا.









رسة
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توزمانشالكورمعالى
ءالخارجيةبالتجارةلممكلفهولةأزير

الوزراء،المعالىأصحاب
الكرامالضيوف
والعمادة،اسياات

وبركاته»اثهورحمةفيكوالسال

ءالخارجيةبالتجارةالمكلفالولةوزيرتوزمان،كورشاأممالىأسأنأودبدءزيبادئ

منالرابعاالجتماعلحضورلىوجهتالتىلمكريمةالد-ةعلىالكوسميكتنسقومكتب
التعريفآلخطةببروتوكولالخاصةالتجاريةالمفاوضاتلبنةاجتماعاتفىالثانيةالجولة

التجاريةاألفضليةلنظاماالطاريةلطتفاتية(بريتاس)التجاريةاألفضليةنظامإطارفيالتفضيلية
تر~جمهوريةلحكومةالخالصشكريعنأعربأنوأوداإلسمى.المؤتمرلمنظمة

الموقر.االجتماعهذاالستضافة

اإلسطى.المؤتمرمنظمةلدلالبينىالتعاونتتقيةفىبارزةسمةتمكرموماالتجارةظلتلقد
الولىبناألخوةأواصروثمويالدلبينالمطتتعززالتىالربطحلقةالتجارةتملكما

تقشةالتىبالجهودترحبالمنظمةفىاأل~ءوالولىاإلسمى.المؤتمرمنظمةفىاأل~ء
حولاإلطاريةاالتفأهيةجاعتوةامولى.لمسترىعلىتمنافسةمننتمكنحتىالتجارةزيادة
عنكنلكتعبروهىالجهودلهز»نتيجةالمنظمةفياأل~هاعولبنالتجاريةاألفضليةنظام
التجارة.مجالفيالتعاونتكثيفزيادةفيالمنظمةرغبة



يالعشالعملبرنامجفيالواردةاألهدافأهمأحدتحقيقأمامالطريقبريتاسمنفيزميمهدكما
تعزيز~مناأل~ءاعولفيالمستدامةالتقيةتعرينوهومكةقمةعنصدرالذي

المنظمة.لولالبيئيةالتجارة

أسرعفىوتصيقهاتوتيعهاإلىتباهرأنبعدبريتاستوقعلملمتىاأل~ءالدولأناشدلنلك»
المؤتمرمنظمةدعمللىالمعنيةاألجهزةوجميعالمشاركةدالوهجميعأدىكماممكنة.فرصة

توقعلماليومحتىأنهإلىاإلشارةوتجرالتنفيذ.حيزاالتفاتيةهذهمتخلحتىاالمطي
امشتان.سرىالبروتوكولهذاتصتلمبينماالمنظمةفىأعضاءمولعشرسوىبريتاس

توقيعمراسمالتجاريةالمفاوضاتفيالثانيةالجولةمنواألخيرالرابعاالجتماعهذاميسهد
الثانياالجتماعفىاإلسصالمؤتمرلمنظمةالتجاريةاألننليةبنظامالخاصةالمنشأقواعد
الرسمىاالختتام~ونلكالتجاريةالمفاوضاتلبنةفىاألعضاءاعولفيالتجارةلوزراء
األننليةنظامتاريخفيوهامابارزامعلماهذهالمنشأقواعداعتماديملوسوفالثانية.للجولة

وبريتاس.التجارية

المفاوضاتلجنةفياأل~ءاعولتقدمهاأنالمقررمنالتىالبياناتأنمنقناعةعلىإني
تقمفيكبيرةمساهمةتساهمسرفءالجمركيةوشبهالجمركيةالتدابيرحولالتجارية

الجمركية.وغيرالجمركيةشبهالتدابيرازالةطرقبشأنالرابعةالورقهذه~المفاوضات
فىمنماءاألالبلدانفىقريباالجمركية»وغيرالجمركيةشبهالتدابيراعتمادإلىأتطلعوإنى
اإلسصر.المؤتمرمنظمة

هذهإنجاحأجلمنللبنة»الكاملينالعامةاألمانةودعمدعميلكمأؤكدأنأودأختتم»أنقبل
التجارية.المفاوضاتمنالثانيةالجولة

وبركانه.الهورحمهعلبكموالسط







أعمالجول
الثانيةللجولةالرابعاالجتماع

التجاريةاألننلياتنظامبانشاءلمخاصةالتجاريةللمفاوضات

األ~ءالولىبينفيما

)20>7أيلولسبتمبر/10-(~تحره

اإلفتتاحية.الجلسة.1
األعمال.جولاعتماد.2

التجارية.المفاوضاتلجنةأمانةقبلمنمقمعرض.3
المؤتمربمنظمةاأل~ءاهولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةلممنشأقواهأ.4

اإلسلثمى.
بمنظمةاألعضاءالمولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعداعتماد.5

اإلسطمي.المؤتمر
بنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكولفيالجمركيةوغيرالجمركيةشبهالتدابير,.

(بريتاس).التجاريةاألفضليات
بنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكولكلىوالتصديقبالتوقيعمتعلقةمسائل.7

بينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدورء(بريتاسالتجاريةاألفضليات
اإلسص.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدان

أعمال.منيستجدما.8
الختامية.الجلسة.9

لمتقريراعتمادأ.
الختاميةالمطحنناتب.









يةالتجلانحضنياتنظام

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألمناءاللولبين

التجاريةانحضليلتبنظامالخاصةالمنشأ8قوا

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياأل~ءالدولبين

الولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامالنشاءالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالدول
سلثمي؟االالمؤتمربمنظمةاألعضاء

؟اإلسلثمىالمؤتمرمنظمةميثاقبأ_افمنهاإلتزامأ

الدائمةواللجنةاإلمطيةالدولخارجيةوزراءمؤتمراتاتخذتهاالتيالقراراتتذكروإذ
التجارية؟األفضلياتنظامبإنثما،أوصتالتي(كومسيك)التجاريواالقتصا«:يللتعاون

فياأل~ءالولىبينالتجارةهفرفعبشأنلثةالثااالستثنائيةاإلسطميةالقمةقرارتؤكدوإذ
وتنكرالعشري»العملبرنامجفترةبنهايةالمائةفي20مستوىإليسلثمياالالمؤتمرمنظمة
أكدوالذياإلسلثمية»اهولىخارجيةلوزراءوالثلثثينلثةالثاالدورةقرارالخصوصوجهعلى
الهف؟هذالبلوغاألساسبوصفهالتجاريةاألفضلياتنظامعلى

الولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبشأناالطاراتفتيةمبادئوأهدافلتحققو~
بنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةوبروتوكولإلسطميالمؤتمرامنظمةفياألعضاء

؟(بريتاس)التجاريةاألفضليات

يني:ماعلىتوافقفإنها



األولالفصل

عامألأحكام

األولىنلممة

لمنطى

الدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ~مواعدالوثيقةهذهعلىيطلق.ا
اإلمطي~.المؤتمرمنظمةفياآل~ء

منظمةفياأل~ءالدولبينالتجاريةاآلفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدتسري.2
تنصالتيالتفضيليةلطمتيازاتالمؤهلةالمنتجاتمنشأتحديدبغيةاالسطميالمؤتمر
منظمةفىاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتنظامبشأناإلطاراتفاقيةعليها

التعريفاتخطةوبروتوكولاإلطار´´)ء~´´اتفاقيةبعدفيماإليها(المشاراإلسطيالمؤتمر
ا´)ا´بريتاس~اختصارأأدناهإليها(المشارالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيلية

الشيةةالمه

يلتالته
:لمتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمشرقواعدوألغراض

منالمكونة(األكرادالتعريفةوعناوينكفصول~ائعناوين~و"Jy-o:d1"\بلفظييقصد
وتكويدلوصفائمنسقالنظاممنهايتألفالتيالتسميةفيالمستخدمةأرقام)أربعة
"!H8"أوا´المنسق)النظامبعبارةالمنشرقوا_فيإليهالمشارءالسلع

معين؟عنوانتحتالمادةأوالمنتجتصنيفعملية~"lnبلفظيقصدب)

إلىا~ينأحدمنفوريبشكلتومملالتيالمنتجاتإما~الرسالة~بلفظيقصدج)
المصرمنشحنهاتشملواحدةنكلوثيقةتغطيهاالتيككأوءإليهمالمرسلأحد
المذكورة؟الوثيقةتوافرعدمحالةفيواحدةفاتورةتغطيهاالتيأوإليه»المرسلإلى

لمسعروهيالمستوردة»بالبضائعالخاصةالمعاملةتيسةالجمركية´´بالقيمةيقصد
للدولةالتصيربغرضبيعهاعندالبضاعةنظيرالدفعواجبأوفعليأالمدفوع

حالةوفيالسعر.تعديلوكذاالتحصيل،واجبةاألخرىالرسومشامألالمستوردة»
تحيدهايتمسوفءالمعاملةقيمةأساسعلىالجمركيةالقيمةتحيدمنالتمكنعدم

التالية:الطرقإحدىباستخدام



4مطابقةلبضائعانمعاملةتيسة-
4سماكةلبضائعالمعاملةتيسة-

4االستدالليةالقيمةطريقة-
المحسوبة؟القيمةطريقة-
fallطريقة- back.

والمنتجات؟الموادمنكل~~لحضائع~يقصد~)

عملياتنلكفيبماالمعالجةأوالتجهيزأشكالمنشكلأي~~التصنيع~يقصد
الصناعيةالمنتجاتمنكلكلىتتمالتىالخاصةالعملياتمنغيرهاأوالتجميع

والزراعية؟

فيتستحمإلخ»تع»أوأجزاءأوخام»موادأوءمكوناتأية~~المواد~يقصد

المنتج؟تصنيع

فىاستخدامهالمقررمنكانوانحتىءتصنيعهيتمالذيالمنتج~االمنتج~يقصدح)
4أخرىتصنيععمليةفيالحقوقت

ابميمية؟المياهنلكفيبماالمشاركةاعولأراضى~~األراضى~يقصدط)

ذاتغيرمنصتخممةالموادلستيراأوتتلمجمركيةالقيمةالموادا~´ثيمةيقصدي)
إحدىفىالمنشأذاتغيرمنللموادنظيريفعللتحيدقابلسعرأولأوالمنشأ»
4تحيدهتعنىحالةفىأومعلومغيرالسمركانإذاماحالةفىونلكالمشاركة~~اهول

الفرعيةالفقرةفيتعريفهاالواردالموادككقيمةالمنشأ~ذاتالمواد~~قيمةيقصدك)
األحوال؟بحسبمقتضاقتكونتعديطتأيةمراعاةمعتطبيقهايتموالتى(ي)

الجمركيةالقيمةمنهمخصوماالمصنعبابتسليمسعرالمضافة~~~القيمةيقصدل)
أولأو»األخرىالمشاركة~~المولفىتنشأوالتىالمتضمنةالموادمنبكلالخاصة
عممحالونلكاالمشاركةالولى~إحدىفىائموادنظيريفعتحيدهيمكنسعر
تحيدها.تعنىأوالجمركيةالقيمةمعرفة

المصنعباب~التسليمنظيريفعالذيالسعرالمصنع´باب~التسليمبسعريقصد
محهت»تحتاالخيرةوالمعالجةلحجهيرعمليةتتمالذيالمشاركةامولةفيللمئمتنع
ضرائبلميةمنهمخصومأءالمستنسةالموادكلتيسةالسويتضحنأنشريطة
لحيه.المتحملالمنتجتمعيريتمعقماسدادهايعادقدأومعدادهايعادداخلية



الثلىاللمل

العنتذاتكمنتجات

عطةطشمه
يتمولمتيطار9ااتفاتيةبموجبالتقضيليةالتجارةترتيباتتغطيهاالتىالمنتجات،تكون

ارسالهاويتمأخرىمشاركة~لولةمنالمشاركةاهولىإحدىأراضىداخلإلىاستيرادها
مؤعلةتكونالقواعد»هذهفيعشرةلثةالثاالمادةفىطيهالمنصوصللمعنىطبقامباشرة

التالية:الظروفمنأيتحتالمنشرلشرطمطابقةكانتماإذاالتفضيلية،لطتيارات

النحوعلىالمشاركة~~امئولةداخلبالكاملطيهاالمتحملأوالمنتجةالمنتجاتأ)
؟4المادةفيالعبن

لمموادكلىتحتويولتىالمشاركةاهولىإحدىفىطيهاالمتحمللممنتجاتأوب)
معالجةلعمليةخضعتةالموادهذهتكونأنشريطةبالكاملطيهالتحصليتم
والمنتجاتمسة»الخاالمادةمعنىإطارفىالمشاركةآهولةهذهفيكافيةتجهيزأو
تكونأنشريطةالمشاركة،الولةداخلبالكاملالمتحملأوالمنتجةغير

لمخاصمت.أئمادةلنصطبقأمؤهلةلممتكورةالمنتجات

الرابعةةالمه

بللملهيهاالمتحملأوالمنتجةكمنتجة
عليهامتحصلأومنتجةالتاليةالمنتجاتتعتبرلثةالثاالمادةمنا)(الفقرةمعنىإطارفى.,

المصرة:المشاركة~~انولةفىبالكامل

(ب)

اجم
(د)
(~)

قيقانهنأومياهها،أوتربتها،منالمستخرجةالمعنيةأوالخامالمنتجات
منبهايتصلوماالتشحيم،وزيرتالمعني»الوقودالمنتجاتهز»تضمالبحار»
والفلزية؟المعدنيةالخاماتإلىباإلضافةمواد

الحراجية»المنتجاتومشملنيهاتحصدأوتبنىالتىالزراعيةالمنتجات

4نيهاوتربىتولدلمتيالحيوانات
نيها؟تربىو/أوتولدالتىالحيواناتمنطيهاالمتحملالمنتجات
الصيدأنشعلةأواألسماك،صيدأوالبريبالصيدطيهاالمتحملالمنتجات

نيها؟تتمالتيلملبحري



المستخرجةالبحريةالمنتجاتمنوغيرهاالبحريالصيدعنالناتجةالمنتجات
المشاركة؟للولىا~هليميةالمياهخارجالبحرفيسفنهاطريقعن

منوللكالمصانع»السفنمتنعلىتصنيعهاو/أومعالجتهاتتمالتيالمنتجات
أعاله؟و)(~»الفرعيتينالفقرتينفيالحصرميبلعلىإليهاالمشارالمنتجات
الخام؟الموادالسترجاعإالتصلحوالفيهاهتجميعهايتمالتيالمستخدمةالمواد
فيها؟تتمالتيالتصنيععملياتعنالناجعةوالخردةالنفايات
افتراثفيإليهاالمشارالمنتجاتمنالحصرميبلعلىفيهاالمنتجةالبضائع

أعك».(ط)إلى(أ)من

ر1(افترقهن(و)البندفيالواردانبها~الخاصةالمصنعو´`سفنا´سفنها`´مصطلحايسري.2
يلى:ماعليهماانطبقإذافقطالمصنعوسفنالسفنعلى
المشاركة؟اهولىفيمونةأومسجلةتكونأن(أ)
المشاركة؟الدولعلمتحتتبحرأنأو(ب)
ءالمشاركةالولىإحدىلرعاياا~كلىالمائةفي60بسبةمملوكةتكونأنأو(ج)

في)الرئيسيمقرهايقعلشركةأوءالمشاركةالولىلرعاياالمائةفيVoبنسبةأو
أوبهااالهراقمجلسورئيسميروها»أوميرهاويكونالولىهذهمنواحدة
الولىإحديرعايامنالمجلسينمنينفياألعضاءوأغلباالستشاريمجلسها

يسريءالمحودةالشركاتأواألفرادشركاتحالةفيوأيضأالمشراركة.
الشركةرأسمالنصفملكيةتعودالتيالمصنعوسفنالسفنكلىالمصطلحان

آهول.هذهمنلرعاياأوحكوميةأجهزةإلىأوالولىهذهإلىا~هلكلىلهاالمالكة

النامسةالمادة

كتيةيصورةالمعيةأوالميهزةالمفتيات

المنتجاتتصنيعفيالمستحمةانمنشأذاتغيرالموادتعتبر)ء2لم3المادةألغراض1

ءكافيةبصورةمعالجةأومجهزةمنتجاتالمشاركةالدولإحدىفيعليهاالمتحمل

يجوزللمنتج.انمصنعبابتسليمسعرمنالمائةفي6>الموادهذهقيمةتتجاوزأالشريطة

دخولعلىسنواتخمسمروربعدالمعلهذافيالنظرإعادةالتجاريةالمفاوضاتللجنة

~فياألعضاءالولىبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعد

النفاذ.حيزاإلسلثميالمؤتمر



نموأأ~هلالمشاركةللولىيسمحا)ء(الفقرةفيالمنكورةالمائةفي6>إلىباإلضافة.2
التصديرمنتجاتتصنيعفيالحنثذاتغيرالموادمنإضافيةالمائةفى,>تستخدمأن
اعولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةانمنشأقواعددخولبعدسنواتخصمىلمدة

التنفيذ.حيزاإلملثميالمؤتمرمنظمةفياأل~ء

سألالسههالمه

ركألالمساالدولفىالنراكم

الدولإحدىفيمنشأذاتالمنتجاتتعتبر)»3(المادةفيالواردةباألحكامالمساسدون
دولفيمنشأذاتموادعلىتحتويكانتإذاأوءهناكعليهاالتحصلتمإذاالمشاركة
.شريطةأخرى،مشاركة

نطاقالمشاركةالدولةكلكفيالمنفذةالمعالجةأوالتجهيزعملياتتتجاوزأنأ)
السابقة؟المادةفيإليهاالمشارالعمليات

منالمائةفي4»عنالمشاركةاإلولةإقليمفيالمنشأذواإلجماليالمحتوىيقلوأالب)

به؟الخاصانمصنعبابتسليمسعر
نموأا~هلالدولفيالمشاركةالدولإحدىفيالمنشأنواالجماليالمحتوىيقلأالج)

قواعددخولبعدسنواتخمسلمدةالمصنعبابتسليمسعرمنالمائةفي30عن
التنفيذ.حيزالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ

العملياتنطاقالمشاركةالدولةفيالمنفذةالمعالجةأوالتجهينعملياتتتجاوزلمإذا
إحدىفيمنشأذامنتجاعليهالمتحملالمنتجيعتبرءالالسابقةالمادةفيإليهاالمشار
ذاتالمستخدمةالموادقيمةمنأكبرهناكالمضافةالقيمةكانتإذاإالالمشاركةالدول

المنتجيعتبرءالحالهوهذايكنلموإذااألخرى.المشاركةالدولمنأيفيالمنشأ
فيالمستخدمةلممنشأذاتللموادقيمةأعلىصاحبةالدولةفيمنشأذاعليهالمتحمل

المشاركة.الدولةفيالتصنيع

عملياتأليةتخضعالوالتيالمشاركةالدولإحدىفىالمنشرذاتالمنتجاتتستعيد.3
الدولمنواحدةإلىتصديرهاتمإذامنشأهاالمشاركةالدولإحدىفيمعالجةأوتجهيز

المشاركة.



السلبعألهالمل

اكنيةغيرالمهجةأوالتجهيز
المنشأ؟صفةالمنتجاتلمنحكانيةغيرمعالجةأوتجهيزعملياتالتاليةالعملياتتعتبر
استيفائها:يتملمأووالساسةمسةالخاالعامتينفيالواردةالمتطلباتاستيفاءتمسراء
التعبئة؟أ)
ب)

ابح

(`)؟البسيطالمزج

صناهيق»أوحقائب»أوقواريرىأوصفيح»علبأوزجاجات»فيالوضعمجرد

األخرى؟البسيطةالتعبيئةعملياتوكلألواح»أوأقراصعلىالتثبيتأو
اإلشاراتوكلشعارات»أوبطاقات»وضعأوطباعتها،أومملثماتلصقأوالتوسيم»
لها؟الحاويةالعبواتعلىأوالمنتجاتعلىالموجودةاألخرىالمساكةالمميزة
كميات؟فيالفصل
الدرجة؟أساسعلىالفرز
العطاة؟وضع
وحدات؟فيالتجميع
`~)؟البسيطالتجميع
والتخزين؟النقلأمشاءجيدةحالةفيالمنتجاتبقاءلضمانالحفظعمليات
عبوات؟فيوالتجميعالتقسيم
موادأيةأوالطالءأوءالزيتأواألكسدة»أوالغبار»الةوابزوالتنظيف»ءالغسيل

أخرى؟يطةته
ضغطها؟أوالملثسكي

أوالجزئيالتبييضأوالقشرة»إزالةأوالبسيطة»الصقلأوالكوينعمليات
4وجليهاواألرزالحبوبوكميعالكلي»
قوالب؟فيتشكيلهأوالسكركوينعمليات
وت؟والخضراءوالمكسراتالفواكه»تقسيي
البسيط؟التقطيعأوالبسيط»الصحنأوالشحذ
أواهرجة»حسبعلىالتصنيفأوءالتصنيفأوالفرز»أوءالنخلأوالغربلة»
؟المواد)منمجموعةتكوينذلكفي(بماالمضاهاة

الحيوانات.ذبح

الكيماوي.التفاعليتضحنالالبسيط:المزج)1(
صلة.ذاتدرمبوالخصيصاءمصممةمعداتأوأجهزةأوماكيناتاستخداماليتطلبالذيالنشاطيصفالبسيط:التجميع)2(



أحدعلىالمشاركةالولىإحدىفيتنفذالتيالعملياتكلإلىاالعتباربعينينظر.2
لهافضعالتيالمعالجةأوالتجهيزعملياتاعتباريببكانإذاماتحيدعندالمنتجات
األولى.الفقرةمعنىإطارفىكافيةغيرالمنتج

التلمتةالمادة

الترصيفةوحه
فياألعضاءاعولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنسأقواعدألغراضتحقيقأا.

المنسقللنظاموفقأوالمنتجاتوالمواد»البضائع،تصنيفيتماإلسطميآالمؤتمرمنظمة

السلع.وتكويدلوصف
عنوانتحتتصنيفهتمولكنالمواد،منتوليفةأومجموعةمنالمنتجتكونإذاأ)

النظامفيعليهاالمنصوصبالشروطعمألونلكواحدأ»صنفأيعتبرواحد»

المنسق؟
تحتتصنيفهاتمولكنالمتطابقةالمنتجاتمنعددمنالرسائلإحدىتكونتإذاب)

الحصبانفييؤخذأنءالتصنيفألغراضيجب،المسق»النظامفيالعنواننغمر

حدة.علىمنتجكل
المنتجمعالتغليفتضمينالمنسقللنظاوالعامةالقواعدمن)5(القاعدةبمقتضىتمإذا.2

المنشأ.تحيدألغراضنلكتضمينيتمالتصنيف»ألغراض

التاسعةالعالة

واتواألالخلووقطعالملحقلت

األجهزةأواآلالتأوءمعداتإحدىمعالمرسلةواألهواتالغيار،وقطعالملحقاتجميعتعتبر
أن:شريطةالنظرىقيدالسيارةأوالجهانأواتآلءأوالمعدة»مكرمكهاالسياراتأو

العامية؟المعداتمنجزءأتكونألم

سعرها؟فيمتضمنةوتكونب)
بها.خاصةفاتورةهناكتكونوأالج)

العلتمرةةآلمة
الكاملةاتآلوحة

ضمنءالمنسقالنظاممن3رقمالعامةالقاعدةفيالمبينالنحوعلىءالكاملةالوحداتتدخل
لنلكومعالمصدرة>الدولةفيمنشأذاتالمنتجمكوناتكافةتكونحينهاالمنشأذاتالمنتجات



منتجاتجميعهافمتعتبرمنث»ذاتغيروأخرىمنث،ذاتمنتجاتمنالوحداتتتكونعنما
.6أوoمتنالمافىالواردةوطالثمرمعيتماشىبماونلكمنث»ذات

عشرةالحيةةلممه
هالمحليهالغمر

التاليةالبنودمنشأتحيدالضروريمنليمرمنشأ،ذاتالمنتجاتكانتإذاماتحديديتسنىحتى
تصنيعها:عمليةفيتستخدمقدالتى

والوقود؟الطاقةأ-
والمعدات؟األجهزةب~
ات؟واألهاآلالتج-

.l-أنالمقررمنيكنلمالتىوككللمنتجالنهائيالتكوينفيالتدخلالتيالبضائع
فيه.تدخل

الخطر

منمنشأذاتمدخطتأيةكلىالمحتويةالمنتجاتاستيرادتحظرأنمشاركةهولةأليةيجوز

.وتجاريةاقتصاهية~تبهاتربطهاأنفيترغبالمشاركةغيردول

الئا~الفصل

ابكبمههوطالسر

~أللنألالناوهمل

المبلشراإلرسال
المستوردة:المشاركةالصولةإلىالمصرةالمشاركةالدولةمنمباشرأابرماألمرمكيلىمايعد

مشاركة؟غيرهولةأيأراضىعبرتمرأنمونالمنتجاتنقلتمإذاأ)

غيرالوسيطةالولىمنأكثرأوبلد~عابرمرورعثىنقلهاينطويالتيالمنتجاتب)
أن:شريطةالبلدانهذهفىمؤقتتخزينأوشحنتعقيبمبرنأومعالمشاركة

4ائنكلمقتضياتفىمنحصراعتباراتأوجغرافيةأسبابالعابرالدخوليبروا)(
العبور>بلدانأوبلدفىاالمتهثأولمتجارةمجالفىداخلةغيرالمنتجاتتكونلم2(



أيةأوالشحن،وإعادةالتفريغ»خطفأخرىعملياتأيةالمنتجاتعلىتجريال)3(
جيدة؟حالةفيعليهالحقا،الزمةعملية

مةبعاليه»)7(و)2(البنينفيالواردةبالمقتضياتااللتزامعلىعليليتوفي)4(
عبرالمصدرةالدولةمنالمرورتثبتواحدةافلأستمارةأوالشحنبوليصة
جوهرية.وثائقفأيةءالدليلهذاتوافرممحالةوفيالعبورىهولة

عشرةامعةالرالمدة

المعارض
بعدبيعتثمالمشاركةالدولخارجالعرضبغرضأرسلتالتيالمنشأذاتالمنتجات.1

اتفاقيةأحكاممناستيرادهاعندتستفيدالمشاركةاهولىإحدىفياستيرادهاليتمالمعرض

التالية:باألهورالجمركيةالسئطاتتقتنعأنشريطةولكناإلطارى
المشاركةاهولىإحدىمنالشحناتهذهبإرسالقامقدالمصرينأحديكونأنأ)

بالفعل؟هناكالبضائعهذهعرضتموقدالمعرضفيهاالمقامآهولةإلى
يتبعشخصلصالحمنهاالتخلصأوالمنتجاتببيعقامقدالمصرهذايكونأنب)

؟المشاركةالدولإحدى
الدولةداخلمباشرةبعدهأوالمعرضإقامةأثناءإرسالهاتمقدالمنتجاتتكونأنلمج

للعرض؟الشحنةفيهاأرسلتالتي
آخرغرضألياستخدمتقدءالعرضبفرضشحنهاتمالتيءالمنتجاتتكونأالدا

المقام.المعرضفيطرحهابخطف
الولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةتحريرأواستصدارينبغي.2

إلىوتقيمهاءالرابعالفصلأحكاممعيتفقبمااإلسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
اسمذكرمراعاةمعاالعتياهية»بالصورةالمستوردةلندولةالتابعةالجمركيةالسلطات
بشروطالمتعلقةاإلضافيةالمستتيةاألدلةبعضتطلبوقدوعنوانه.المقامالمعرض
لذلك.الضرورةدعتماإذاءالمنتجاتعرض

خاصأوزراعيأوصناعى،أوتجاري»طابعذاتمعارضأيعلى1الفقرةتسرى.3
فيخاصةألغراضتنظيمهايتملمعامةمعارضمنشابههاماأواليويةبالحرف
تحتالمنتجاتتبقىأنعلىاألجنبية»المنتجاتبيعبغرضالتجاريةالمواقعأوالمتاجر
عرضها.أمشاءالجمركيةالرقابةسيطرة



الرابحكنصل

انتجاربآلا~تبنظامالخاصةالمنشأشهادة

اإل~تمرالمنبمنظمةاأل~ءطدملبين

ةمثالخلسةالمدة
علمةطشمه

ا~ركةاللولةإلىتوريد~عندتستفيدالمشاركة»اهولىمنهولةفىالحنثذاتالمنتجات
اهولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةتقيمعنداإلطارإتفاتيةمناألخرى»

منها.نموذجاالتفاتيةبهذهوالمرفقاإلسطمى»المؤتمربمنظمةاأل~ء

هشرةالساسةالمدة

يةالتجلا~بنظلم~المنشأشهالةإلصدارالمتبعةاإلجراءات

اإلمطمىلهمؤتمربمنظمةاأل~ءالدولبن

المصعرة»آهولةفيالحكومةمتسيهاالتىالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتتولى.1
ا.فضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةإصدارالمصدرة،بالسلطةبعدفيمالميهاوالمشار
أوالمصرتقيمعندونلكاإلسطمىءالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجارية
مسئوليته.علىكتابىطلبالمفوضممكه

المنشأشهادةمنكلامتيفاىكمفوضممكهلموالمصريتولىالغرض،نهزاتحقيقا.2
اإلسصرالمؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة

التقيمطلباتءملويتممنها:نماذجاالتفاقيةبهذهوالمرفقءالتقيمطلباتواستمارات
القانونلنموضوهتااإلمطيالمؤتمرلمنظمةالرسميةاللغاتبإحدىذكرهاالسالف
بالحبرالكتابةتتمأنيجباليد،بخطملئهاحالةوفىالمصرة.آهولةفيالمحلي

لهذاالمخصصةالممابعةالخانةفيللمنتجاتوصفإعطاءيجبواضحة.وبحروف
حمحالةوفيفارغة.سطورأيةتركمونالملحقة،لمتاالستمارفيوالموجودةالغرض
الوصفمناألخيرالسطرتحتأهتىخطوضعيجبءكاملبشكللممذكورةالخانةءمل

الفارغ.الجزءوشطب
بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةالستصدارالمتقسالمصريكون.3

المستنداتكافةلتقيموقتأيفىمستعدأبلثمياالالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدول



أوالجمركيةالسلطاتطلبعلىبنا»المعنيةللمنتجاتالمنشأوضعةبإثباتالمتعلقة
بنظامخاصةمنثشهادةإصدارتمحيثءالمصرةامولةفىلممعنيةلمسفطات

الوفاءطى~ةاإلسطى»المؤتمربمنظمةاأل~ءاهولىبينالتجاريةاألفضليات
المرفق.فىالمنكورةاألخرىالشروطبكافة

إصدارالمشاركةالولىمنهولةأيةفيالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتتولى.4
المؤتمربمنظمةمنماءاألالولىبنالتجاريةاألننلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة

باإلضافةالمشاركة»الولىإحدىفىمنشأذاتمنتجاتالمعنيةاعتبارحالةفىاإلسطمي
األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدفيالواردةاألخرىالشروطلكافةاستيفائها0الى

المنشأوضعيةإلىويشاراإلمطى.المؤتمرمنظمةفىاأل~ءالولىبينالتجارية
الشهادة.هذهمنلثةالثاالخانةفىللبضائع

بينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنسأشهادةإصدارتتولىالتىالسلطاتتتخذ.5
وضعيةمن0التحققبغيةالزمةخطواتأيةاالسطيالمؤتمربمنظمةاأل~ءلحول
المنشأقواعدفىالواردةاألخرىالشروطبكافةاماتوكنلكءبالمنتجاتالخاصةالمنشأ

اإلسطمى.المؤتمرمنظمةفىمنماءاألالولىبينلمتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة
بأيوالقياماأللة»بكافةالمطالبةفىالحقالسلطاتلهذهيكونالغرض،لهذاوتحقيقأ
التيالسلطاتكتزممناعبا.تعتبرهآخرفحصأيأوالمصر»حساباتعلىتفتيثر
تمقدالثانيةالفقرةفىإليهاالمشاراالستماراتجميعأنمنبالتأكدالمنثمأشهادةتصر
المكانأنمنتتحققأنيجبالخصوص»وجهوطىالواجب.النحوعنىملؤها

مجالأييتركالنحوعلىملؤهتمقدالسابقةالخانةفىالمنتجاتلوصفالمخصص
مضللة.إضافاتلتضمين

بمنظمةاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداريتم.6

كونحألأوألنعنىالتصيرفيالبدءفور~لمىوتقيمهااإلمطمى»لممؤتمر
مضمونة.التصيرعملية

األ~ءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداريجوز.1

متةمنأكثريمرأالشريطةالتصير»بعداستثائيبشكلاإل~المؤتمربمنظمة
:التاليةالحاالتفىونلك»الشهادةهذهفىالمحدقالمنتجاتشحنتاريخعلىأشهر



I(أومقصودهغيرحنفأوأخطاء،وجودنتيجةالتصيروقتإصدارهايتملمإذا
استثنائية؟حاالت

شهادة´أنمرضنحوعلىالمعنيةآسلطاتأوالجمركيةللسلطاتثبتإذاأوب)
المؤتمربمنظمةاأل~ءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ

فنية.ألسبابمتيراداالعندتقبللمولكنهابالفعل،أصدرتقدسلثمىاال

صدرتالتيالمنتجاتتصديروتاريخمكانبذكرالمصريلتزمءأعالهاللفقرةتنفيذأ.2
المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينائتجاريةاألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةلها

طلبه.أسبابذكرعلىعطوةالمقدم»الطلبفياإلملثمي،
األ~ءاعولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداريجوز.3

الطلبفىلمواردةلممعلوماتأنمنالتحققبعدإالرجعيبأثراإلسطيالمؤتمربمنظمة
لممقابل.الملففىالموجودةواالستمارةتتماشىالمصدرمنالمقدم

التالية.العباراتبإحدىرجعىبأثرالمادةالمنثمأشهاداتعلىالتأشيريتمأنيجب.4
رسيمإثرمدرث0-
اللفاتإحدىفيأعالهالواردةللعبارةاألخرىالصيغ(تعتبرأخرىا´صيغ11

سارية)اإلسثميالمؤتمرلمنظمةالرسمية
شهادةمن(محظات)السالسةالخانةفيالرابعةالفقرةفيإليهاالمشارالتأشيرةتوضع.5

سلثمي.االالمؤتمربمنظمةاألعضاءاهولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ

عشرةالثامنةالمادة

يةالتجلامحضليلتبنظامالخمةالمنشأشهدةمناألصلطبقصورةإصدار
اإلسميالمؤتمربمنظمةمنماءاألالدولبين

التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةكفأوفقد»أوسرقة»وقوعحالةفي.1

للسلطاتبطلبالتقدرللمئصدريجوزاإلسطمي،المؤتمربمنظمةاأل~ءالدولبين
علىبناءاألصلطبقصورةعلىللحصولأصرتهاالتيالمعنيةالسلطاتأوالجمركية

تصير.مستنداتمنحوزتهافيما
التالية:الكلماتبإحدىاألسلوببهذاالصاهرةاألصلطبقالصورةعلىالتأشيريجب.2

األصلطبقااصورة-

الرميةاللغاتفيأعالهالواردةللعبارةاألخرىالصيغتعتبرلمأخرى~صيغ´´-
سارية)اإلمطميالمؤتمرلمنظمة



صورةمن(مالحنالت)الساسةالخانةفيالثانيةالفقرةفيلميهاالمشارالتأشيرةتوضع
المؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة

اإلملثمي.
بنظامالخاصةاألصليةا~ثمهادةإصدارتاريختحملأنيجبالتيالصورةتدخل

مناعتباراالتنفيذحيزاإل~المؤتمدبمنظمةا_عضاءالولىبينالتجاريةاألفضليات
التاريخ.نلك

ريةالتب~ت1مبنظ~لحمنشأشهالةأساسهنىشعةدتأهمدار
مسبقاكمحررةأورةالصهاإلسصالمؤتمربمنظمةمنماءاألالدولبين

الدولإحدىفيالجماركمكاتبأحدمراقبةتحتالمنشأذاتالمنتجاتوضععند.ا
األفضلياتبنظامالخاصةاألصليهالمنشأشهادةلتبيلإمكانيةهناكيصبحءالمشاركة

الشهاداتمنأكثرأوبواحدةسلثمياالالمؤتمربمنظمةاأل~ءالدولبينالتجارية
وذلكاإلسلثميآالمؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة
الدولةككداخلآخر~نأليبعضهاأوالمذكورةالمنتجاتجميعوسالبهدف

إصداريجبالحالةكلكوفيالمنتجاتعنالجمركياإلفراجمنلطنتها،ءلممشاركة
فياألعضاءلملدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالبيلةائمنشأشهاداتلمشهادة
وضعيتمالتيالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتبمعرفةاإلسميالمؤتمرمنظمة
.مراقبتهاتحتالمنتجات

يتمالتيءالمشاركةالولىإحدىفيالمنشأذاتالمنتجاتبعضأوكلإرسالحالةفي.2
فيالجمركيةالمكاتبأحدلعلطةالخاصةالجماركنمخانىفيوضعهاأواستيرادها
خاصةجديدةمنشأشهادةإهدارينبغيأخرى»مشاركةلولةإلىءالمشاركةالدولإحدى
بمعرفةاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءانالبالبينالتجاريةاألننلياتبنظام

ككوفيمراقبتها.تحتالمنتجاتوضعيتمالتيالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطات
بنظامالخاصةالمنشأشهادةمنلثةالثاالخانةفيانمنشأوضعيةإلىيشارالحالة،

اإلسلثمي.ا~تدمنظمةفياألمناءالبلدانبينالتجاريةاألفضليات



الصووقةالمه

التخمةائتصليةيتكالما~المنشأةشههوصحةمسيلق
اإلسطىالمؤتمربمتعلمةمنماءاألالدولبين

ويجبالمصدرة»الولمةفىاالصدارتاريخمنأشهرمتةلمدةساريةالمنثمأشهادةتعتبر.ا
المستوردة.الولمةفيالجمركيةلنسلطاتالمحددةالفترة~تقديمها

بعدالمستوردةالولمةفىالجمركيةللسلطاتتقسمهاتمالتيالمنشأشهاداتقبوليجوز.2
ءانتفضيليةالمعاملةتطبيقبغرضونلكاألولى،الفقرةفيالموضحللتتيمالنهائيالتاريخ
استثائيةظروفوقوعإلىالمحدالنهائيالتاريخفيالمستنداتتقديممميرجعبحيث
المصر.ابرادةعنخارجة

قبولالمستوردةأمولمةفيالجمركيةللسلطاتيجوزالتقديم»فيالتأخرحاالتفي.3
النهائى.التاريخقبلالمنتجاتتقديمحالةفيالمنشأشهادات

والمرونيةالحةالعالة

التجلربةا~بنننلمالخمةالمنشأشهالةتقديم

اإلسطىالمؤتمربمنظمةاأل~ءاللولبن

فيالساريةاتلطجراهونتاالمستوردةالولةفيالجمركيةلسلطاتالمنشأشهاداتتقديميتم
األفضلياتبنظامالخاصةالمنشألشهادةترجمةطلبالمذكورةللسلطاتويجوزالدولة.هذه

بهذاالمتعلقةالمستنداتترفقوأناالسطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدو~بينالتجارية
االطار.إتفاقيةلتطبيقالمطلوبةلمشروطمتسترنيالمنتجاتبأنيفيدالمسترردمنببيانالشأن

والمرونالشطبههالمه

لفعككلىاالسنبراد

يتمالمستوردة»الرنةفيالجمركيةالسلطاتوضعتهاانتيوالشروطالمستوردطلبعلىبناء
منأ)لم2العامةالقاعدةفيالموضحالمعنىإطارفيمجمعةغيرأومفككةمنتجاتامتيراأ
المنسقالنظاممن9406و73»8العناوينتحتأوا7وا6ا~هسامفيلمواردالمنسقالنظام

فىاألعضاءاهولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامواحدةمنشأشهادةتقديميجبدفعات»على
األولى>الفعةاستيرادهندالجمركيةللسلطاتالمنتجاتهذهعناإلمطميالمؤتمرمنظمة



والصهرنالثقةالمدة
ةالمؤبهالمستندات

التيالمنتجاتكافةأنإثباتبغرضوالمستخدمة)3(16المادةفىإليهاالمشارالمستنداتابن

بمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةفىتغطيتهاتم
األخرىللشروطومحققةالمشاركةالدولإحدىفيمنشأذاتمنتجاتهياإلسلثميالمؤتمر
منظمةفياألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدفيالواردة
أخرى:أمووجملةبينمنالتاليتشملقداإلملثميآالمؤتمر
المنتجاتعلىلنحصولالموردأوالمصدربهاقامالتيالعمنياتعلىمباشردليلأ)

الداخلية؟سجعلتهأوحساباتهفيانمثالميبلعلىمتضمنةتكونوالتيالمعينة
الدولإحدىفيالمحررةأوالصادرةالمستخدمةللموادالمنشأوضعيةتثبتمستنداتب)

المحلية:للقوانينوفقاالمستنداتهذهتمتخمحيثالمشاركة
أوصا»ةوتكونالمشاركة»اهولىإحدىفيالموادمعالجةأوتجهيزتثبتمستنداتج)

المحلية؟للقوانينوفقاالمستنداتهذهتستحمحيثالمشاركةالدولةهذهفيمحررة
المؤتمرمنظمةفياألعضاءاهولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةد)

الخاصةالمنشألقواعدوفقاالمشاركةالدولإحدىفيمحررةأومستخمةاإلسلثمي

اإلسطمى>المؤتمرمنظمةفياألعضاءلمولبينالتجاريةاألفضلياتبنظام

والمثرونالرابعةةالمه
يةالتجلالخضليتبنظامالخمةالمنشأةبشههاالحتفاظ

ةالمؤبهوالمستنداتاإلسطىالمؤتمربمنظمةمنماءاألالدولبين

األفضلياتبنظامانخاصةالمنشأشهادةإصداربطلبالمتقدمالمنصريحتفظأنيجب
المادةفيإليهاالمشاربالمستنداتاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالولىبينالتجارية

سنوات.ثطثعنتقلاللمدة)3(ا6

شهادةتصدرالتيالمصرةالولةفىالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتحتفظ~
المؤتمرمنظمةفياأل~ءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنثمأ

).2(ا"المادةفيإليهالمشارالطلبباستمارةسنوات»ثلثثعنتقلاللمدةاإلسمي»
األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأبشهادةالمستوردةالدولةفيالجمركيةالسلطاتتحتفظ3

عنتقلاللمدةلهاوالمقدمةاإلسطميالمؤتمرمنظمةفياأل~هالدولبينالتجارية



وطعئررنلهخلمسألالمده

السكلبألواألفعالءاال~

بنظامالخاصةالمنشأشهادةفيالموضحةالبياناتبينطفيفةاختلقفاتاكتسافان
فىالواردةوككاإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاأل~ءالولىبينالتجاريةاألفضليات
باستيرادالمتعلقةألشكليةلمتاالجراءإتمامبغرضالجماركلمكتبالمقسةالمستندات
بنالتجاريةاألننلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةمفعوليبطلأويلغىالالمنتجات
مصلحةأثبتتماإذاونلكالواقع»بحكماالمطىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالدول

ردة.الموالمنتجاتمعالمستندهذاتوافقالمستوردةالدولةفيالجمارك
المنشأشهادةفىالمطبعيةاألخطاءمةالواضحةالشكليةاألخطاءتؤديأنينبغيال

إلىاالسطمىالمؤتمرمنظمةفىاأل~ءالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة
فىالواردةالمعلوماتصحةفىالشكوكمثيراألخطاءهذهتكنلمإذاالممتندءهذارفض
المستند.هذه
نظامفيعليهالمنصوصاألفضلياتلنظامالمؤهلةغيرالمنتجاتكانتإذاماحالةفي

فيواردةاألسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءاعولبينفيماالتجاريةاألفضليات
المؤتربمنظمةاأل~ءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادة

فىالمذكورةالشروطفيهاتتوافرالتيالمنتجاتتؤخيأوعلى،تؤثرلنفإنهااإلسلثمي»
المؤتمرمنظمةفياأل~ءاعولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنثمأقواعد

المنشأشهادةنغمرفيأيضاوالواردةتفضيلية،معاملةلمنحهاواللثرمةاإلسلثمي،
االسمر.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة

ا~مسا~

.إلا.رى~ووا~~ا~~ث
والصهرنالسسةالمدة

لةالمتبهالساهدة
سلطاتهاأوجماركهافىالمستحمةاألختاملنماذجعيناتبتوفيرالمشاركةالدولكتزم.1

لمدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةإصداربغرضالمعنية
الجمركيةالسلطاتوعناوينأختاممننماذجوكنلكاإلسمي»المؤتمربمنظمةاألعضاء

الشهادات.ككصحةمنالتحققعنالمسئولةالمعنيةالسلطاتأو
الخاصةالمنشأقواعدتطبيقضمانبهفالبعض،بعضهابمساعدةالمشاركةالولىكتزم.2

سليمأ»تطنيقآاالسطميالمؤتمرمنظمةفيإألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظام
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تفويضأوالمفوضةالصفيةاألجهزةمنالمختصةالجماركسلطاتتحققطرمقعن
المستندات.هذهفيالواردةالمعلوماتوصحةالمنشأشهاداتموثوتيةمنصحيحأ

قوكمشلمسليقةةالمه
ائمتشذاتشهةصحةمقهتط

ساورتمتىأوعشولمئى،بشكلالمنثمأشهاداتصحةمنللتحققالقامعةالعمئياتتجري.1

وضعيةأوالمستنداتككموثوتيةفىشكوكالمستوردةامولمةفيالجمركيةالسلطات
بنظامالخاصةالحنثقواعدشروطاستيفاهمدىأوالمعنيةبألمنتجاتالخاصةلممنشأ

االسطي.المؤتمرمنظمةفىاأل~ءمولبنالتجاريةاألفضليات

بإعادةاألولى»الفقرةقواعدتنفيذألئاضالمستوردة،امولمةفىالجمركيةالسلطاتتقوم.2
المؤتمرمنظمةفىمنماءاألالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةلممنشأشهادة

السلطاتأوالجمركيةالسلطاتإلىالمستندات»ككمننسخةأووالفاتورة»االسطمى
تتيميبباالستفسار.هذاأسبابلمكن-حيثما-موضحةاتمصرة،لمولمةفيالمعنية
المعلوماتصحةمحمتوضحوالتىعليهاالحصولتمالتىوالمعلوماتالمستنداتكافة
منظمةفيمنماءاألالولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةفيالمبينة
المنشأ.شهادةصحةمنالتحققلطلبدعمأاالسطىالمؤتمر

صحةمنبالتحققبالقياما~ةلمولمةفىالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتقوم.3
~»أيطلبالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةللسلطاتيحقالغرض»ولهذاالمنثمأ.شهادة
تراهاأخرىفحصعمليةبأيةالقيامأوالمصرىحساباتعلىتقتيثرديالقيامأو

مناسبة.

تفضيليةمعاملةمنحعنتمتنعأنالمستوردةآهولةفىالجمركيةالسلطاتقررتإذا.4
منتجاتعناإلفراجيجبالشهادة<صحةمنانتحققنتائجانتظارأمشاءالمعينةللمنتجات
ضرورية.ترمثيهااحترازيةتدلمبيربأيةعمالالمستورد

ممكن.وتتأمرعفىالتحقق«ابنتائجالتحققتطلبالتىالجمركيةالسلطاتإعطيجب.0
لممنتجاتاعتباروإمكانيةالمستدلمت،موثوتيةمدىإلىبوضوحلنتائجشيرأنيجبكما

األخرىللشروطكنلكومستوفيةءالمشاركةكولإحدىفيمنشأذاتمنتجاتالمعينة
منظمةفياأل~ءاعولبنالتجاريةاألننلياتبنظامالخاصةالمنشأقراعأفىالواردة

اإل~.المؤتمر
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بنظامالخاصةالمنشأقواعدمنالساسةللمادةونتاالتراكميةالقواعدتطبيقحالةفي.6

بالمادةوباالرتباطاإلمطي»المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضليات
بها.المعتدالشهادة/الشهاداتمننسخة/سخالرديشمل)»4(ا6

فيأوالمبرر»الشكحاالتفيالتحقق»طلبتاريخمنشهورعشرة~رديردلمإذا.7
المنشأأولتحتتىمحللممستندموثوتيةلتقريركانيةمعلوماتكلىالرداشتمال~حالة

فيماالااألننليات»فيا_حقيةالطلبمعتمةالجمركيةالسلطاتترننيللمنتجات»لمحقيقي
االسثائية.الحاالت

والعثمرونالثامنةةالمه

علتالنزاتسمة

تخميرأوبتطبيقيتعلقفيمااأل~ءالمولبينتنشأأنيمكنالتىالنزاعاتتسويةيتم.ا
منظمةفياألعضاءاعولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقوا~أحكام

األ~ءالدولبينالمشاوراتإجراءخكمنوهيةبصورةملثمياالالمؤتمر
اإلطار..إتفاقيةمنعشرةمسةالخاالمادةفيالمبينالنحوعلىالنزاعهذافياألطراف
بها.الخاصةالوطنيةاالتماكنقاطبتعيينالمشاركةالدولتقومالغرض»لهذاتحقيتأ

التجاريةالمفاوضاتلجنةإلىالنزاعبإحانةالمعنيةالوطنيةاالتصالنقاهتقومأنيجوز.2
المفاوضاتلجنةتقومأنيجوزالمشاورات.طريقعنحلإلىالتوصليتملمإذا

والعشرمنالثانيةللمادةونتاالفرضهذالتحقيقمؤتتبشكلفرعيةلجنةبتشكيلالتجارية
الداخلي.نظامهامن

لللولالجمركيةولمسلطاتالموردبينالناشئةالنزاعاتتسويةتخضعاألحوالكافةفى.3
المنكورةالدولةلتشريعردةالمو

والمثمهونالتلمعةالمادة

الجزاءات

معلوماتكىيحتويمسشدأيحورشخصأيعلىالجزاءاتتفرضالوطنى»للثسريعوفقا
للمنتجات.التفضيليةالمعاملةعلىالحصولبغرضالمستتدءهذاتحريرفيسببأيكونأوخاطئة



ا~نةالمه

الحرهالمنطق

بهااإلتجاريتمالتيلممنتجاتأنلضماناللثزمةالخطواتكافةالمشاركةالدولتتخذ.ا
فياألعضاءاندولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالعثشهادةغطاءتحت
عمليةأثناءفىأراضيهافيواقعةحرةمنطقةتستخدموالتىاإلسطي»المؤتمرمنظمة
ككخطفمناولةعملياتأليةتخضعالوأنهاأخرى،بضائعبأيةاستبدالهايتمالالنقل»

البضائع.هذهكفنهللحيلولةالمصممةالعاميةالعمليات
منشأذاتمنتجاتتوريديتمعنماا)»(الفقرةفيالواردةالقواعدمناإلعفاءميبلعلى.2

بنظامالخاصةالمنشأشهادةغطاءتمتحرةمنطقةإلىالمشاركةالولىإحدىفي

للمعالجةوتخضعاإلمطى»الموتميمنظمةفىاألعضاءالولىبينالتجاريةاألفضليات
التجاريةاألفضلياتبنظامخاصةجيدةمنشأشهادةلممعنيةالسفطاتتصدرلمتصنيع»أو
كانتإذاالمصر»طلبعلىبناءاإلسطيالمؤتمرمنظمةفياأل~ءالدولبين

األفضلياتبنظامالحامتالمنثمأقواعدأحكاممعمتماشيةالتصنيعأوالمعالجةعمليات
اإلسثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينالتجارية

السالسالفصل

قتاميآلأحكام

والتطرنلحلهةةالحمة

والخزنةةالملبىلميضلع

نقلهايجريكانوالتيالثاني»الفصلفيالواردةاألحكاممعتتماشىالتيالبضائعقبوليجوز
يتمحتىحجزمستودعفيمؤقتبشكللتخزنلممشاركة،لمدولإحدىلدىمحتجزةكانتأو

أنهاعلىالتنفيذ،حيزاإلطارإتفاقيةدخوليومحرةمنطقةفيأوالجمركية»الرسومسداد
الولىبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأشهادةتتيميتمسوفمنشأذاتمنتجات
دليالتعطىمستنداتأيةأورجعي»بأثروالمحررةاإلسطيالمؤتمرمنظمةفىاأل~ء
منأشهرأربعة~المستوردةالولةفىالجمركيةالسلطاتإلىالنملاشروطحولمؤيدأ
التنفيذ.حيزاإلطارإتفاقيةدخولتاريخ



األ~ءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدأحكاممراجعةيجوز.ا

كثطلبعلىبناءونلكضروريأ،كانوحيثماحسبماسلثمي،االالمؤتمرمنظمةفي
المنشأقواعدأحكامتعيلتقررأنالتجاريةالمفاوضاتللجنةويجوزالمشاركة.الدول
اإل~>المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصة

~آلوفىالمشاركة»الولىكثيقبلمنالحكمهذاعلىإدخالهيتمتعيلأياعتماديتم.2
التجاريةالمفاوضاتلجنةجلسةأثناءفيإجماعإلىالوصولتعذر

والثنرقالثقةةآلمة
التقةهيتاألقول

الوثيقتانهمالم(البريتاسالتفضيليةالتعريفاتخطةوبروتوكولاإلطاراتفاقيةتعد
اتخاصةالمنشأقواعدبروتوكولضمنالمذكورةغيربالقضايايتعلقفيماالمرجعيتان

االسطمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظام
منظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدتدخل

لوثائقااليداعجهةاستطمتاريخمناتثلثثيناليومفيالنفاذ»حيزاإلسلثميالمؤتمر
ويصيرمشاركة.هولعشرحكوماتقبلمنالمقدمةاالعتمادأوالقبول»أوالمصادقة
بعدبهومعموألنافذأاتبروتوكولهذاإلىمشاركةدولةأيقبلمناللثحقاالنضمام
بها.الخاصةالمصادقةلوثائقالدولةككامداعتاريخمنواحدشهرمرور
بنظامالخاصةالمنشألقواعدااليداعجهةهياإلسلثميالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةتعد

ا~مانةوعلىاالسطمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات
الخاصةالمنشأقواعدعلىوقعتالتيالمتعاقدةأوالمشاركةالدولكافةإخطارالعامة

أيةبارمداعاالسكثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظام
األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدبدخولوكذااعتماد»أوقبول»أومصاقة»وثيقة

أوتصرفوأيالنفاذهحيزاالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجارية
اآل~ءاللولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأبقواعديتعلقآخرإخطار
بسريانه.أواإلسطيالمؤتمرمنظمةفي



ولمشنوقالرابعةةالمه

المرفق
فياألعضاءالدولبينالثجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدبوثيقةالمرفقيعتبر
منها.اليتجزأجززااإلسطميالمؤتمرمنظمة

النسخهذهمنكلوتعدوالفرنسية»واإلنجليزية»العربيةباللغاتالبروتوكولهذاصياغةتمت
السائدةالنسخةهياإلنجليزيةالنسخةتكونالتفسيرىفياالختلثفحالةوفيأصلية.نسخة

بها.والمعمول

وسبعة.لمفينلعاممبتعبرمنعشرالثانيفيأنقرة»فيالوثيقةهذهأعدت



المرفق

منظمةفىمنماءاألالولىبينالتجاريةاننضليتبنظامالخمةالمنشألشهالةنماذج

طيهاالحصولاإلسطىوطلبتمرالمن

طئباعآلشروط
oإلىيصلبتجاوزيسمحوقدمم؟297ال2ا0الطلباستماراتكلأبعادتكونأنالبد

ومناسبءاللونأبيضالمستخدمالورقيكونأنالبدالطول.فيزيادةمم8أوناقصمم
.2ملمجم205عنوزنهيقلوالميكانيكيةلبابةأيةعلىيحتويوالءالحجمحيثمنللكتابة
عمليةأيةلتجعلالخضراءالضفيرةنمطمنمائيةمملثمةالورقةفييوجدأنيجب
للعيان.واضحةيدويةأوآليةتزوير
طباعةبحقاالحتفاظالمشاركةاهولىفىالمعنيةالسلطاتأوالجمركيةللسلطاتيجوز

األخيرة»المللةفيمعتمدة.مطابعلدىطباعتهالهايجرنأوبنفممها،الطلباستمارات
الدولاسممناألولىالحروفيحملمرجعيرقمعلىاستمارةكلتشتملأنيجب

تحملأنيجبتركيا).السماختصارأTR(مثال:هذهالطبعجهةاعتماديثبتالمشاركة
ينبغيكماالمطبعة.علىالتعرفبهايمكنمملثمةأووعنوإنهاءالمطبعةاسماستمارةكل
المطبعةكلىالتعرفيمكنمطبوع»غيرأومطبوعسواءمسلسك»رقمأأيضأتحملأن
.خلله~من



اإلسطمىتمرالمنمنظمةفيدمنماءالدولبينالتجلريةا~بنظامالخمةالمنشأةشهة

الدملبينانتجاريةا~بنكالمألخمةلهمنشأةشههالبالالبالكامل،العنوانالاالسم،المصدر.1

رقم:اإلسطميالمؤتمر`منغمةفيمنماءاأل
A 000 000 TR

االستمارةهذهءملقبلالورقةظهرفىلممطحظاتانظر

3البلد)بالكامل»العنوانء(االسمإليهالمرسل'\'. I~المنتجاتمنشأانهاتعتبركتىكةممشلالدركة

)(مطحطك´.6

oمعالنراكمنعلينبنم.....
ال/العبدانلبلداسرال

الوجهأل.المنمارأل،لألالدو.4

النطرتعميل.5

المكونالمنسىالنكأموكودالصنف:رقم.7

والعطمت0البضعلوصفأرقامستةهز

~`)ونوعهاالنرود(8و0واالرقم

المصلىإقرار.ا0

oالتراكمتطبيقيتمال
السميحة/فىالخانةxمحكمةاضوا/ل

وتاريفهاالفواتير.رقم6(كجم/الكلىالوزن.8
(لترات،آخرمقيأمرأو

إلخ)،3م

المعنيةالسلطاتأوالجمركيةالسلطاتتمسق.11
المعمداإلقرار

التصلير(~)مستند

>>.>>>............رقم~....................استمارة~

.........المعنية.السلطاتأوالجمركيةالسلطاتمكتب
.الختم....................المصدرة.المشاركةاللول

الواردالبضائعأنأدناهالموقعأناأقر

الطامةالشروطتستوفىعاليهبيانها
الشهادة.هذهإلصدار

د`~(_المكان

مطنمانلككانمتى~سايب~البضائعحالةأوالموادعددينكرطرودفىالمعبأةغيرلمبضائعحالةفى)1(
لممصدرابحليماوةالممسالولةفىبهاالمعمولاللوائحنلكاكضتإذاإالالفتوةهز»همليتمال)2(



منظمةفىاألمنعاهاللولمنيةانتجلا~بنظلوالخمةالمنشأشهالةبشنالتحقق
(«) )(اإلسطىتمرالمن

لمتحالنتيجةلجىكتحقى،كلب

(~)~ةألهJبت.جرالتىالتحققعمليةبينت

oالمعنيةانسلطات~والجماركمكتبمنماهوة
وهتيقة.عليمةنيهاالواردةالمعلوماتوانالمبينة

oامشطرواطفألالموئونجألسروطفممنوفىال)
المرهألالالمطحظان

والزمان)(المكانالمسااههذهولفأموفألموسزالحفنمطلوب

لموالزمان.المكان.(.........................

(النوفبع)
(النرفبع)

لممناسبةالخانةفىxمحكمةضعلم>/

اإلسطمى.الموتميبمنظمةاألمنعا»البلدانبنالتجاريةاألنضلياتبنظامالخاصةالمنثمأقوامامن27للمادةطبقأالتحققا)(



تدخلأنيجببعضها.فوقمكتوبةكلماتأوشملبأي~الشهادةتحتويأاليجب.ا
يحتويأنيببالزمة.تسميحاتأيةوإضافةالصحيحةفياألجزاءبحنفالتهيت

مصاهقأيكونوأنالشهادةأكملالذيالشخصاسومناألولىالحروفعلىالتغييرهذا
المصرةالمشاركةللولةالمختصةالسلطاتلمولمجمركيةالسلطاتقبلمنعليها

لتسهاده.

يكتبأنويببالشهادة،فيإدخالهايتملتياألصنافمبىفراغاثأيةتركمحميبب.2
ويحبمباشرة.األخيرالصنفتتأفقيخطوضعويببصنف.كلقبلالصنفرقم

فيماإضافاتأيةبإدخأريسمحالنحوعلىمستخدرفيفراغأيفىمائلخطرسم

التعرفيتسنىكىالتفصيلمنكيوبماالتجاريةلالعرافوهتأالبضائعوصفيجب.3
طيها.



البند)بالكامل،العنوان(االسم.إلههالمرسل.2

سنمارهاال

بطنسبألا~لجدفعنبرالنيكألطمئةكلولأل•3

للمتجلنا

أ~مطخطلتا~6لمنكلمقبل.5

oمعاتراكمتطبقيتم...•.....

لحبلد_~ان/امممل

أرتلوستةمنلممكونالمنسىمالنطا`وكودالمت،رقم.7

``)ونوعهالمطرودومحدواألرقام،والهطلتالبضلع،لوصف

oالنركمفطبنبنمال
الصحبحنه/فىالخلتهx~ضعل~/ل

ونلخهاانرلمضرفم.1(كجم)الكلى.لموزن8

(لنر،أخرمنبلوأو

لجخ)،3م

مكثمانلككانحب~سايبحالتهااوالموادعدلىاالشارةيجبة،مبلمبضائعتكنلماذاا/لم



المصلىلجرار

أن:الورقةظهركلىبيانهاالواردالبضائعممسرءأدناهالموقعأناأقر

لممرنتةالشهادةالصدارالطزمةالشروطتستوفىالبضائع

بعاليه:الواردةللشروطستونيةالبضائعههجعلتالتيالظروفينيفيماوأحدد

(`´:لبأالناالمؤبدهالمستدا~وأفم

وأتعهدالشهادة»إصداربغرضطلبهاعلىبناءمختصةسلطاتأيةتطلبهاقدعويدةأهلةأيةأقمبأنأتعهد

المنتجاتتصنيعلعمليةفحصوأيحساباتيعلىتفتيشعمليةأيإجراءعلى،األمرلزمإذاءأوافقبأن

4المتكورةالسلطاتبهاتقومسابقأالمتكورة

االسطمىالموتميمنظمةفياألعضاءالسرلبينرمةالتجااألفضلياتبنظامخاصةمنشأشهادةإممدارأطلب

البضائع.لهذه

داذد~.(المكان

(النوفبع)

االسصرءالموتميمنظمةفىاألسناهاللولبينالتجاريةاألفضليةنظاموشهاداتاالمتيرادءسمشدات.المثالسبيلطى)6

اللولة.ذاتداخلتصيرهالممعادالبضائعأوتصنيعفىالمستخدمةالمنتجاتإلىشيرالتىءالخالمصنعن...وإقراراتواهواتيرء



ملةالتباألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأكدقوا

اإلسصر.تمرالمنمنظمةفيمنماءاألالدولبينفيما

الئسيسأبنجالدبئىجمهوريأ<ا

مبرونالكابألجمهور.2

غبنباجمه««بك.:

االطميةاىانجهورية.5

الهاشميةاالردنيةاسلكةا.

لبنانجمهورية.7

الشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية.8

العظمىاإلشتراكية

ماليزيا.9

الممريأالمملكأ.اا

عمان«لطنأ.ا2

اإلسالميأباكمنانجهوربأل.1~

فطردوأل.`4

السنغالن~رية.19

السوريأالمرميأالجمهوريأ.16

نسبأالنوالجمهوريأ.17

النركبأالجمهوريأ.18

أومنداجمموربأ.ا5

المنحاهالعرميهاناالماردوأل.20





التجارةلوزراءميالثاالجتماع~

كتجاريةالمفاوضةبلجنةاأل~ءملالهفي
)1007ستقبر11،(أنقرة





ةالتجللوزراءلهثكلىاالجتماعتقرير

بةانتجلانمفاوضةبنجفةاأل~ءالدولفى

))007سبتمبر1)ء(أنقرة

فيالتجاريةالمفاوضاتبلجنةاأل~»الولىفيالتجارةراءلونالثانياالجتماععقد.ا
لممفاوضاتلنجنةالثانيةللجولةالرابعاالجتماعأهابفي200vمبتعبر12فيأنقرة

التالية:ا~~ءالولىبحضورالتجارية»
الشعبية.بنجلثديثرجمهورية-
الكاميرون.جمهورية-
العربية.مصرجمهورية-
غينيا.جمهورية-
اإلملثمية.ايرانجمهورية-
الهاشمية.األردنيةالمملكة-

العظمى.االشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهيرية-
ماليزيا.-
لديف.المايةجمهور-
المغربية.المملكة-
عمان.سلطنة-

االملثمية.باكستانجمهورية-
قطر،لولة-
انسورية.العربيةالجمهورية-
السنغال.جمهورية-

انتونسية.الجمهورية-
التركية.الجمهورية-
أوغندا.جمهورية-
المتحدة.العربيةاإلماراتدولة-



منظمةفىاأل~ءالتاليةالدولعنممكونمراقببصفةاالجتماعفيحضركما>2

الخاصةاإلطاراتفاقيةعنىبعدتصادقلمالتيأوتوقعلموالتياإلسلثميالمؤتمر
سلثمىاالالمؤتمرمنظمةفياأل~ءالولىبنالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاء

TPSOIC)(

اليمقراطيةالشعبيةالجزائرجمهورية-
(موقعة)البحرينمملقة-

بنينجمهورية-
(موقعة)العراقجمهورية-
موقعة)لمالكويتولة~0
(موقعة)السعوميةالعربيةالمملكة-

(موقعة)السودانجمهورية-
اليمنيةالجمهورية-

والمنظماتاإلمطيالمؤتمرلمنظمةالعامةاألمانةعنممكوناالجتماعحضر~.3
التالية:
التجارية)المفاوضاتلبنةأمانةفيعضوا(بوصفهالكوسيكتنسيقمكتب-
التجارية)المفاوضاتئجنةأمانةفيعضوا(بوصفهالتجارةلتنميةاإلسلثمىامركز-

للتنمية.اإلسلثمىالبنك-
اإلسمية.للدولوالتريبواالجتماعيةواالقتصامةاإلحصائيةالبحوثمركز-
والصناعة.للتجارةسطيةاالالغرفة-
الثمانية.الناميةالدول-

).6المرفقفيالمشاركينقائمةمننسخة(ترد

األعمال/جدولمناألول(البندلحقلمات

المكلفالدولةوزيرتوزمانكورشاألماألستاذمعاليالثانيالوزارياالجتماعترأس.4
بلجنةاألعضاءالمولوفودورؤساءالتجارةء0وزرابحضورتركيا،فيالخارجيةبالتجارة

التجارية.المفاوضات

الوفود»أعضاءبكلتوزمانكورشاأاألستاذالمعاليصاحبرحبءاالفتتاحيةكلمتهوفي.5
فرص»منتوفروماالعولسةمنالكاملةاالستفادةتحقيقلنايتسنىلكيأنه»إلىوأشار
الموليستطيعولكيبينها.فيماوتتعاونصفوفهاتوحدأناإلسلثميةالبلدانعلىيتوجب



علىتورهاناألستاذمعالىأكدفقدالمستدامةالتنميةوتحقيقالفقرحدةتخفيفاإلسلثمية
إلىمعاليهأشاروقدالتجارية.األفضلياتنظامصرواالستراتيجياتالخططوضعأهمية
األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعداتفاقيةعلىبتوقيعهاءاإلسلثميةالدولأن

أالللكوسيك»الرائدالمشروعلتحقيقالقانونيةالتحتيةالبنيةاستكملتقدتكونالتجارية»
الوثائقتوقيعأهميةإلىكلمتهفيمعاليهوأشارالتجارية.األفضلياتنظامإنشاءوهو

الدولوطالببينناءفيماالشراكةعلىدليكذلكباعتبارعليهاوالمصادقةالقانونية
إبطاء.دونماعليهاوكمصادقةالقانونيةالوثائقتوقيعباستكمالكمنظمةفياألعضاء

إلىمشيرأا´الحلر´´والمنتجاتاللحوممعاييرمسألةتوزماناألستاذالمعاليصاحبتناول.6
ينبغيأنهوإلىالبلدانمخكففيالمنتجاتككعلىالمطبقةالحاليةالمعاييرتعدد

تعددوتجنبالمعاييرمصداقيةمنوالتأكيدالقضيةهذهمعالجةاإلسلثميالمؤتمرلمنظمة
لثةالثاالوزاريةالدورةالقضيةهذهتتناولأنمعاليهاقترحكلمتهختاموفيالرؤى.

ورقةتوزيعتركياتعتزموالتي(الكومسيك)ا~متصاديللتعاونالدائمةللجنةوالعشرين
انعقاده.أثناءالموضوعهذافيعمل

)7~بالمرفقتوزمانكورشاأالمعاليصاحبكلمةنصمننسخة(ترد

رسالةاإلسلثميالمؤتمربمنظمةاالقتصاهيةللشئونالعامالمديرسوءت.عمراألستاذألقى.7
اإلسلثمي.المؤتمرلمنظمةالعامأألمنأوغلو،إحسانالدينأكملالدكتوراألستاذمعالي
فينجاحهاعلىالتركيةللحكومةشكرهعميقعنرسالتهفيالعاماألمين،معاليعبروقد
الخاصةالمنشأقواعدتوقيعأهميةعلىمعاليهأكدوقدالتجارية.المحادثات~هتأظيم
تعزيزفياإلسطمي»المؤتمربمنظمةاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظام
أهميةإلىأيضأمعاليهوآشاراألعضاء.الدولبينوالتجارياالقتصاديالتعاون

الدولودعا(بريتاس)»التجاريةاألفضلياتلنظامالتفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكول
أقربفيوالمصادقةبالتوقيعتبادرأنالبريتاسعلىتصادقلمأوتوقعلمالتياألعضاء
ممكن.وقت

)8-المرفقفىأوغلوإحسانالدينأكملالدكتوراألستاذمعالىرسالةنصمننسخة(ترد

فيالمشاركةالوفودورؤساءالوزراءالمعاليأصحاباالجتماعإلىتحدثذلكبعد.8
اإلسلثميةامرانوجمهوريةالمغربيةوالمملكةغينياجمهوريةممكرألقىوقداالجتماع.
وأكدواالتركيةللجمهوريةشكرهمعنالوفودرؤساءوأعربكلماتهم.الكويتودولة
المعالىصاحبنكروقدالمفاوضات.هذهمنموفقةنتائجإلىالوصولأهميةعلى



سوفبالهأنغينياجمهوريةفيوالتجارةالصناعةوزيروريترامامدياالستاذ
األفضلياتنظامتفعيلإلىالراميةالمساعيفيبمشاركتهاالصلةذاتنشطةاألتواصل
أنقرةفيالمغربسفيرزقور،عبداثاألستاذسعادةوأكد.2009ينايربحلولالتجارية

بينالتجارةتشجيعفيوالصناعةللتجارةاإلسطيةالغرفةبهتضطنعالذيالدورعلى
سعادةأشاروقدالبريتاس.علىلمتوقيعفي~هرغبةأيضأأبرزوقدالمنظمة.دول

أنيتوقعأنهسطيةاالامرانجمهوريةفيالتجارةوزيرنائبسرمديمصطفىاألستاذ

البروتوكول.بتوقيعمطيةاالامرانلجمهوريةتسمحالتياألوضاعتتوفر

األعمل)جدولمنالثىالبندلمالتوهينحفل
التونسيةوالجمهوريةالهاشميةاألرمنيةوالمملكةغينياجمهوريةقامتءالتوقيعحفلوفي.9

الخاصةالمنشأقواعدعلىبالتوقيعالمتحدةالعربيةاإلماراتوهولةالتركيةوانجمهورية

TP8(-االسطيالمؤتمرمنظمةفياأل~ءاندولبينائتجاريةاألفضلياتبنظام
Ole(

الثث(البند2>»9ينليرمناألولبحلوليةالتجلالحضلياتفظلوإنشاءنحوالتقلمتقييم
األمل)جدولمن

األفضلياتنظاماتفاقيةكلىتصاعقنمأوتوقعنمالتياأل~ءالمولالوزراءناشد.10
وقتأسرحفيبذلكتبادرأناالسطميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالولىبينالتجارية
.20•9ينايرمناألولفيالنظامإلنشاءالمستهدفالموعديتحققحتىممكن،

األفضلياتنظامإنشاءعنالوزاريأنقرةإعطنالوفودورؤساءالتجارةوزراءدرس.اا
باعتماده.وقاموااإلسطمىالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءالولىبينالتجارية

بينالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءحولالوزاريأنقرةإعطننصمننسخةتردلم
لم9-المرفقفياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفىاألعضاءاعول







~باالنجليزيةاألمل

أعمالجدول
األعضاءالولىفيالتجارةلوزراءالثانياالجتماع

التجاريةالمفاوضاتلجنةفي

)2>>7سنمبر/أبلولا02(أنفر:

الكلمات..1

األعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنثمأقواعدتوقيعحفل.2

اإلسلثمي.المؤتمربمنظمة

الدولبينفيماالتجاريةاافضلياتنظامانشاءنحوتقدممناحرازهتم.Lتقويم.3
.2009الثانييناير/كانوناألولبحلولاإلملثميالمؤتمربمنظمةاألعضاء

الوذادئأنترقإمعندمت«.ء









-بالنركبه:مملزاأل

توزمان~شادالمعاليلصاحبا~حيةالكلمة

الخارجيةالتجارةعنالمسئولالدولةونبر

التجاملىالمفاوضاتلجنةفياأل~ءالدولمنالتجارةوزراءالثانياالجتماعفي

2أيلولسبتمبرلم12ء(أنقرة • <v(

..الوزراء.المعاليأصحاب
الكرام»ءءالوفودرؤساءالسادة

ء»»الموقرونالمندوبون

الدولبينالتجاريةاألفضلياتنظامانشاءمناالنتهاءبمناسبةأخرىمرةبكمألتقيأنيسعدنى
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاء

ءالتجارةوزراءبمشاركةالماضيالعاماسطنبولفيعقدالذياالجتماعفيأنناتتذكرونولعلكم

االولبينالتجاريةاألفضلياتنظامانشاءفيالمتعكرهدفنانحوالسعيمواصلةعلىاتفقنا

.2009بدايةمعالتنفيذموضعووضعهالعامنهايةقبلمالهوامتتاإلسلثمية

تكنلمالمهمةهذهفإنعلمتوحسبماالعام.نهايةقبلالمنشودهدفناتحقيقفينجحناولقد
للجنةالماضييناالجتماعينحضرواالذينوالعشرينالخمسةالدولممكيوأنباليسيرة»
منلكلبالشكرأتقدمأنأودلذلكالغاية»هذهلتحقيقوالنهارالليلوصلواقدالتجاريةالمفاوضات

العملية.هذهفيشارك

فىاألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعداتفاقيةتوقيعمعواليوم»
مشروعلتنفيذالطرمةالقانونيةالتحتيةالبنيةارساءمنانتهيناقدنكوناإلسطمي»المؤتمرمنظمة

التجارية.لفضلياتنظامإنشاءوهوءالرائدالكوسيك

التجارةتحرير~مناالقتصاديالتكاملأمامالطريقالمهمالمشروعهذامهدوقد
التكتطتأنحقيقةنغفلأالوعلينااإلسطمية.البلدانبينفيماالمالرأسوحركةواالستثماره
سماكة.مشروعات~منوتطورتنشأتقداإلقليميةاالقتصادية



عامبدأالذيءسطيةاالالدولبينالتجاريةلحفضلياتنظامانشاءمشروعالستكمالمعيناوفى
منتمكناأنناذلكعلىوالدليلالخبرات.منالعديداكتسبناطويلة»لسنواتوتعثرءا988
األخيرة.القطةائسنوات~أساسيتيناتفاقيتينمناالنتهاء

:لتفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكولقوامهابناية»بأساساإلطاراتفاقيةأشبهأنلىاسمحوا
كلعلىينبغيولذنكالداخلى.التصميمسوياآلنالبنايةهذهينقصوالالمنشأ.قواعدواتفاقية
همكن.وقتأسرعفيالوطنيةثسريعاتهاضمنالقانونيةاألدواتهذهبإدخالتبادرأنالدول

امكانهيالتىالجديدةالبنايةبملكيةالشعورتأكيدهياألولىمسئوليتنافإناالطار،هذاوفي
عليهاوالمصدمقةالقانونيةالوثائقتوقيعمنممكنوقتبأسرحواالنتهاءنتقاسمه~ءالذيالعيش
علىوالمصادقة0التوقيعاستكمالسرعةأناشدكملذاشراكتنا.علىبصدقيللالذياألمر

االتفاقيات.نصوص

منكلمعالمسيرةسنستكملبلأبداءنتراجعلنأنناوضوحوبكلأؤكدأنأودالصددىهذاوفى

المصامقة.اجراءاتمنوينتهيخطانا،يواكبأنيستطيع

االذا´ا~ىأممعاب
ا~ذدنانمذوبون

الحضارةأضاعتالقرون»مرفعلىاألمم.بينبهنتباهىمشرفاميراثاأجدادنالناتركلقد
رايةتحتالمسلمينوغيرالمسلمينمنلكلوالرخاءالسطموحققتبأكمله،العالماإلسلثمية
لبعضبهماتنمتعكنااللذانوالرخاءاالقتصاديةالقوةتعدلمءالحظولسوءأنه»إالاالسطم.
الحاضر.الوقتفيلناملكاالوقت

القدراتفىالخطيرالعجزعنيقالأنيمكنماأاهلوهوءوالتفرقةالفقريسودءواليوم
منظمةبلدانمنكثيرفيالتحتيةوالبنيةالتعليم»والصحة»مكراألساسيةالمجاالتفيواالستثمار
اإلسطمي.المؤتمر

منأنهاعلىتصنفاإلسصالمؤتمرمنظمةفىعضودولةوعشرينسبعةعالمنايتضحن
مثملومعظمهااليوم»فىواحدامريكيدوالرعنفيهاانفرددخليقلحيثدخالاألهلالدول



فقط%0علىإلىيحصلونالالعالمسكانمن9ده20يمكرنمسلممليار41Iوهناكبالديون.
اإلجمالي.العالمىالدخلمن

كيدتبكلسيخكفمصيرنااناالسمية؟الدولمصيروالتخلفالفقريحدأأنيمكنهلولكن
المؤتمرمنظمةفىاألعضاءفالدولأمامناءانمتاحةاإلمكاناتمناستفادةأقصيحققناماإذا
ءوديناميكيةشابةعقوآلتملككماءاألرضوجهعلىالطاقةاحتياطىمن%0Yتملكسلثمياال

الطبيعية.مواردهافيبالثراءوتتمتع

السنوات~االسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولفىالنمومعدلمتوسطقدروقد
إجمالىمن9ه~10المنظمةفىاألعضاءالدولتمكرواليوم%.0'\,بحوالياألخيرةاألربعة

وارداتإجمالىمن9ه«7تمكركماأمريكى،دوالرتريليونيعادلماأيالعالمية»الصادرات
أمريكى.دوالرمليار735يعادلماأيالعالم

اإلسطميةالدولأنإليثسيرأنهاإالائمطلوب»ائمستويمنأقلتزائلالاألرقامككأنورغم
العالمي.ا~متصادمعتتكيفمتزايدوبشكلبدأتقد

الوزراءالمعالىأصحاب
الموثرونالمندوبون

عمليتىتيسيرعلىالتكنولوجيالتقدمساعدوقدمتسارعة.بخطىينموالعالمىاالقتصادان
المتباهلاالعتمادمننوعالدولبينأصبحفقدءذلكإلىباالضافةبالمستلزمات.واالمدادالتصنيع
النهائية.المنتجاتوتصنيعاالقتصاديةالمدحتبتقاسميتعلقفيمامضىوقتأيمنأكثر

اقتصاديةاتحاداتلتكوينمشتركةمصالحأوأهدافتجمعهاالتيالدولتسعىالخلفية»هذهوعلى
وتيقة.وعلثقات

يتقينلتحدياتهاالتصديعلىقاهرةوتكونالعولسةمناستفادةأقصىاالسطميةالدولتحققولكي
االقتصادمنأكبرنصيبعلىتستحوذأناالسطميةالبلدانتستطيعوالصفوفها.توحدأنعليها
تناغم.وفيسويأبالعملإالالعالمي



وضمانالفقرعلىالقضاءمنمتمكنناالتيواالستراتيجياتالخططبوضعنقومأنعلينالذلك»
ثقافيةروابطوتجمعهاالمبادئبنفمروتؤمنالديانةبنخرتدينالتىبالننافيالمستدامةالتنمية

ممكنأ.ذلكيجعلأنيمتطينالتجاريةاألفضلياتنظامفإنثمومنفشتركة.وتاريخية

االذدا»ا~ىاصحاب
(نا9ا~المندوبون

Jاإلسهامعلىقادرأنهنؤمنولكنناءمتواضعةبدايةإالهوماالتجاريةاألفضلياتنظام
Jالشقيقة.بلداننابينفيماالتجارةتعزيزعلىقدرتهذلكمنواألهماقتصاداتناتنميةفيبوضوح

أفيه؟منأكثربالموءيعبأالذيومنإذن؟يتاجرمنفمعأفيه»هعاألخيتاجرلم

إليه.نصبوالذيالمستوىعلىليمتبينناالتجارةأنلوجدناالحالى»وضعناإلىنظرناماوإذا
طريقعبرالكليومتراتمناألالنعشراتقوافلناقطعتالذينونحنحالناذلكيكونفكيف
السلع؟منيحصىالعددفيباالتجاروقمناالتوابلتجارةوطريقالحريرتجارة

أنذلكومعنىتجارتها.حجممجموعمنه~؟10اليوماإلسميةالدولبينا~طيميةالتجارةتمكر

كبيرة.عوائدذلكمنتحققإسعلميةغيردولمعدولناتجارةمنالباقيةالنسبةتكون

منكبيرجزءانتقاليمكنالالحظ»فلسوءاالستثمارات.مجالعلىنغمهالموقفوينطبق
التنميةلتحقيقالماليةالمواردإئىتحتاجالمتياإلسطميةالولىككإلىاإلسطيةاألهوالوؤوحر

واالجتماعية.االقتصادية

منالنفاذ»حيزيدخلألننسهىوالذيالتجارية،األفضلياتنظامسيتمكنءالمنطلقهذاومن
سيكونالصددىهذاوفياألول.المقامفياإلسطميعالمنادولفيالتجارةلتنميةالفرصةإتاحة
تسعىالذيالهدفوهو»9ه´20ا_نسبةإلىالبيئيةا~هليميةالتجارةبحجمالوصولوسعنافي
العشرية.العملخطةإليه

بينانتجاريةا~تمرة»سيعززوألولءأنهالتجاريةاألفضلياتلنظاماألخرىالمزاياومن

فإننااتفاقياتتاهتنفيذفيفشرعأنومامشتركة.قواعدأساسعلىستقوموالتياإلسطميةالدول



ذاتالحاكمةالتشريعاتونوحدناحية»منالبيئيةالتجارةعلىالمفروضةالقانونيةاللوائحمنبسط
أخرى.ناحيةمنالصلة

اإلملثمية»الدولفيقياسيةتجاريةممارساتتطبيقذلك:عنالتعبيرفىقبوالالطرقأكثرومن
التجارة.فىواحدةلغةواستخدام

للتعريفاتالحساسكنظامملنظمبإدخالالتجاريةاألفضلياتنظامميقومءذلكإلىوباإلضافة
الجمركيةللتعريفاتالمرتفعةالمعدالتتنزيلفإنءوبذلكالغربية.الدولفيالمطبقالجمركية
االنتاج.هكلفيتطويربالتوازيميصاحبه

التيالصناعاتفيأعلىتنافسيةقدرةسيحققونالمنتجينبأنالقوليمكنءاإليضاحمنولمزيد
لنتاجمنهممحاولةفىأعلىبكفاءةمواردهموسيستخدمونالحمائية»المعدالتفيهاتنخفض
المستهلكينصالحفيالشاملا~متصاديالتحولهذاسيكونوالعائد.التكلفةأساسعلى

والبعيد.الممتوسطاألمدفيسواء»حدعلىوالمنتجين

الدولمنهاتعانيألتيالسلبيةالنقاطتغطيةفياألثرأبلغالتجاريةاألفضلياتلنظامسيكون
تحقيقهدفهاأنشعلةخلقعلىسيساعدهاكماوالتصدير»الصناعةمنأساسعلىاإلسألمية

بلداننا.بينواألخوةالصداقةأواصرستعززالتنميةتلكمكرأنفيهشكالمماالمتبادل.الرخاء

قاسمحولمطيةاالالدولتوحيدالحقيقةفيهيالنظاملهذاالمكىالميزةفإنالخاص»رأيوفي
مثمترك.اقتصادي

أساساالمستقبلفيسترسيالوحدةهذهستخلقهاالتيالعاليةالمعنويةوالروحالتوافقأنأعتقد

تشحذاليومنأخذهاالتىالمهمةالخطوةولعلاإلسلثمية.الدولبينتطوراأكثراقتصاديلتكامل

المستقبل.فيوقويةضخمةمشروعاتلنأسسهممنا

الوزراء»»ءمعاليأصحاب
الكرام»»»الضيوف

شهرأعتابعثىونحنالبروتوكولهذاتوقيعحفليوميكونأنفيحكمةهناثأنأعتقد
وكذلكالبروتوكول»هذاأنأعتقدأننيكمابالبركات.العامرالكريمالشهرهذاالمبارك»رمضان
جميعا.عليناالوفيربالخيرسيعودتعالى،اثهبإذنتنفيذهسيتمالذيالتجاريةاألفضلياتنظام



المتعلقةالموضوعاتكثبمننتابعأنضرورةإليهااالشارةأهميةأستشعرالتيالقضاياومن
هباءجهودناتذهبالحتىأوطانناإلىإلىنعودمفماعليهابالتوقيعقمناالتىباالتفاقيات
حتىآخراجتماعاوستعقدءتوقفدونالعملفيالتجاريةائمفاوضاتلجنةوستستمرمنثورا.
تطورات.منيستجدمادراسةلنايتسنى

اللحومسوقوهىأالاألخيرهالسنواتفىبأهميةحظمتقضيةإلىبافتصارأشيرأنأيضاوأود
إلياألخرىالدولفيأهميتهاتزدادوالتيفائقةبسرعةالنموفياآلخذه´اائحكر~والمنشجات
االسطمة.الدولجانب

فيوإجراءاتمعاييرتضعالبنسياتمتعددةشركاتهناكاناالعتبارفينأخذأنعليناينبغي
المخكفةلمعولفيا~المنتجاتكلىلممطبقةالمخكفةلممعاييروصلتوقدالشهادات.إصدار
لمتنمية.عجلةتعوقحرجةمستوياتإلى

األفضلمنولذلكالصلة،ذاتالمشكطتعلىالتغلبفيمهمدوراإلسطيالمؤتمرولمنظمة
وتجنبالمعاييرمصداقيةلضماناالسمىالعالممنظمةمظلةتحتالقضيةهذهمعالجةيتمأن

المتباينة.الرؤى

لثةالثاالجلسةفيالتجارةوزراءمستوىعلىءأمكنإذاءالقضيةهذهبمعلجةأوصيلذلك
ومن.2007الثانيثسريننوفمبر/17-41منالفترةفىستعقدالتيللكوسيكوالعشرين
االجتماع.ذلكأشاهاألعضاءالولىعلىا´عمل~ورقةبتوزيعستقومتركيافإنجانبنا،

"'الكرامالضيوف

ميعودالتجاريةاألفضلياتنظامأنالمعظم»رمضانشهرستقبلونحنلكم»أؤكدلكلمتى»ختاما
اإل~.المؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولعلىبالخير







أونوإهعانالدينأكملفيموولماسمعطىكلمة

اإلمطصالمؤتمرلمنننمةالعاماألمين

التجاريةالمفاوضاتلجنةفىاألمناءالدولتوقهمراسمبمناسبة

التجاريةا~تبنظامالفةالمنشأ8قواكلى

اإلمطمىالمؤتمرمنظمةفىاألمناءالدولبين

2007أينونمبتعبر/12

انرحبمالرحمناتمهبسر
توزمانكورشاأالسيدسعادة

..الخارجية.التجارةعنالمسئولالدولةوزير

...الموقرون.المندوبون

...والسادة.السيدات

وبركامهالذورحمألكبكمالسال

التركية.الجمهوريةفىالمهماالجتماعهذافىالموقرينوبالمندوبينبكمأرحبأنيسعدني

لهذاالناجحلتنظيمهاالتركيةللجمهوريةامتنانىعميقعنألعربالفرصةهذهأغتنمأنأود

توقيعبمراسماليومأعمالهسيختتموالذيالتجارية»المفاوضاتللجنةالثانيةللجولةالرابعاالجتماع

التجارية.األفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعد

راسخدعممنتعمتهلماالموقرةدولكملحكوماتالبالغينواحترامىتقديريعنأعبرأنأودكما
اليومحضوركماناالسطمى.المؤتمرنشاطاتفىالفعالةولمساهمتهااإلسطىالمؤتمرلمنظمة
فىمهمامعلماتمرسوفالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدأنعلىدليلخيرهو



التعاونتعزيزفىأثوفعالالوثيقةلهذهوميكونوالبريتأس،التجاريةاألفضلياتنظامتاريخ
األعضاء.الدولبينوالتجاريا~متصادي

التجارةحجمزيادةفيالمتمكةطموحاتناتحقيقنحوقويةصفعةيعطيالمهمةالوثيقةهذهتوقيعان
العملبرنامجفيالموضحةألهدافوهتااالسطميكمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبين

عامبحلول9ه`2•إلى20•0عام9ه´14منالبيئيةالتجارةنسبةلزيادةتسعىوالتييآالعثس

حيزسيدخل(البريتاس)لمتفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكولأنإلياإلشارةأودالصددىهذاوفي
وحتيعليه.والمصادقةلحترقيعباللجنةاألعضاءالدولمنمشاركةدولعشرتقومعندماالنفاذ

وإننيواألردن.ماليزياوهمابالمصامقةمنهاودولتانعليه»بالتوقيعمنهادولعشرقامتتاريخه»
أقربفيبذلكتبادرأنبعدعليهتصادقلمولكنهاالبريتاسعلىوقمتالتياألعضاءالدولأحث
أئنفاذ.حيزاالتفاقيةتدخلحتىممكنوقت

أنالتجاريةاألفضلياتنظاماتفاقيةمفاوضاتفىشاركتالتىمنماءاألالدولسائرأحثأننىكما

.البروتوكولهذاعلىوتصادقتوقع

لتوقيعشخصيابالحضوراالجتماعهذالتشريفكملسعادتكموتقديريشكريخالصعنأعبرأنأود

اثهبعونوالتىءالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعدالمهمة...وثيقةالوثيقةهذه

فياآلخذةالعولسةتحدياتموآجيةفيالمشتركاالسطىالعملتقويةفىتسهمسوفوفضله»

االقتصادي.والرخاءاالجتماعيةالرفاهيةزيادةمعسطيةااللمةأفضلمستقبلوضمانالنموء

وبركانه؟،،،امنهورحمألعلبكموالسطم







الوزاريأنفرهإكن

فيالمشاركينملثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولوفودوؤمماءووزراءنحن
منظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتلنظامالتجارةلوزراءالثانياالجتماع
بنظامالخاصةالمنشأقواعدتوقيعحفلبمناسبةأنقرةفيوالمنعقدسلثمياالالمؤتمر

أعمالاختتامواإلسطيالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضليات
التالي:الوزارياإلعطنءاعتمدنا2007سبتمبر12يومالتجاريةللمفاوضاتالثانيةالجولة

موصفه~االموترمنظمة´األعضاءلالده<0مدفممامةالتحا>األفضالتنظا
التجارة.لتحريراإلسلثمىالمؤتمرمنظمةمشروى

Jمدارعليانتظارهاطالالتيالرؤيةتحقيقوشكعلىاإلملثميالمؤتمرمنظمةمجتمع
لتريراألساميالمشروعيصرالذي»التجاريةاألفضلياتنظامتفعيلسيتمحيث،العقدهذا

.2009الثانييناير/كانونمناألولبحلولءالشقيقةبلدانابينفيماالتجارة

وامجادوالرخاء،،ا~متصاديالنموإليالمؤدياألساسياالقتصاديالنشاطالتجارةوتعد
مساحةيغطيالذيسلثمياالالعالمظلالتاريخية»الناحيةومنالفقر.وتخفيفا~»فرص
مجالفيونشاطبيناميكيةيتمتن»التنوعبالغةاقتماميةناتكياويجمعشاسعأ،جغرافية
الديناميكياتظلفيوذلكالفرصمنبمزيديبشراإلملثميالعالميزالوالالدولية.التجارة
العالمية،ميكياتاليناككمنستفيدوحتيالتجاري.التعاونإلىتؤديالتيالمكثأةالعالمية
األموءواقعوفيالشقيقة.بلداننابينفيماالبممائعحركةتعوقالتيالحواجزنزيلأنعلينا
يعملسرف2009عاممستهلفيتفعيلهنعتزمالذيالمرتقبالتجاريةاألفضلياتنظامفإن
الطريقويمهدبالاننابينفيماالتجارةمجالفيالجمركيةالتعريفاتمعدالتخفضعلى
القريب.المستقبلفيأكبربشكلالتجارةتحريرأمام

للثفضلياتنظامبإنشاءتوصيوالتيالكوسيكعنصدرتالتىالقراراتنذكرونحن
التجاريةاألفضلياتنظامإنساءحولالنودياإعنذلكفيبماأعضائهاءبينفيماالتجارية
قادتهاالتيللجهودتقديرناعننعربوفرحبكماللكوسيك.الرابعةالدورةأقرتهالذي
التجاريةاألفضلياتنظامإنشاءبغية(الكومسيك)التجاريJ.االقتصاديللتعاونالدائمةاللجنة



وجهعلىالتجاريةالمفاوضاتمن(أنقرة)الثانيةو(أنطاليا)األوليالجولتينوعقد
الخصوص.

المؤتمرلمنظمةالعاميةغيرلثةالثالمورقاعتمتالذيالعشريالعملبرنامجننكرأنناكما

نسبةإلىلتصلللمنظمةاأل~ءللولىالبيئيةالتجارةتوسيعإلىيدعروالذياال~»
.2»اoبحلولالمائةفى20ا~

لثةالثااهورقفي)ICFM(كخارجيةلوزراءكمؤتمراالممطيعنالصاموةكقراراتونؤكد

2007في~كتيوكثطينالرابعةوالورق(باكوا»i'200في~كتيوالثثقين
المؤتمرمنظمةفياألعضاءلحولبينكتجاريةاألفضلياتنظامعلىأكتوءأباد)اساللم

كىكمنظمةفياأل~ءلحولبينفيماالبيئيةالتجارةلوصولاألساسبوصفهاإلسطمي
كعثمري.كعملبرنامجيمتعنهاوالتيالحائرةفي20~نسبة

الذي)ICFM(الخارجيةلوزراءاإلسطميللمؤتمروالثثينالرابعةامورةبقرارونرحب
التجاريةاألفضلياتنظامالنشاءمستقفأموعدأ2009الثانىكانونلمينايرمناألولاعتمد

اإلسطمي.المؤتمرمنظمةفياأل~ءالدولبين

والثلثثونوالرابعةنوالثثفثالثةامورتانبهافرجتالتيالتوصياتونتابعنؤكانحن
األعضاءالولىتجارةوزراءيعقدأنتدعوإلىوالتيالخارجيةلوزراءاإلسمىللمؤتمر
األفضلياتنظامجعلفيأسياسيةابرامتهملبياناجتماعاتالتجاريةالمفاوضاتبلجنة

الذيالتقموتقويمملموسا»واقعااإلمطمىالمؤتمرمنظمةفياأل~ءالولىبينالتجارية
إليهتخلصماعلىوالتوقيعكامالءتفعيالالتجاريةاألفضلياتفظاوتفعيلنحواحرازهتم

الثانية.الجولة

~م.»

منظمةفىاأل~ءاعولبينالتجاريةاألفضلياتنظامبتفعيلالتزامناعلىبقوةونؤكد
حشدعلىنعملوموف)..•9الثانيكانونينايرامناألو(بحلولاإلمطيالمؤتمر
ملموسا.واقعاالهعفهذاجعلأجلمنمواردنا

نظامانشاءأجلمنالتجاريةللمفاوضاتالثانيةالجولةحققتهالذيبانجاحونرحب
هنإليهتوصلتومااالسمي»المؤتمرمنظمةفيمنماءاألاهولىبينالتجاريةاألفضليات

المؤتمرمنظمةفياأل~ءاهولىبينلمتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأقواعد

ممكن.وقتأقربفيعليهاوتصاهقتوقعأناأل~ءطولبجميعنهيبواإلمطمي.



التعريفاتخطةبروتوكولعلىالمصادقةاجراءاتمنباالنتهاءالتزامناهنونعرب
بنظامالخاصةالمنشأوقواعد(بريتاس)التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيلية
آذارمارس/نهايةقبلاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضليات
األهميةعلىبقوةنؤكاءالتجاريةالمفاوضاتبلجنةاألعضاءالدولوزراءبوصفناو.2008

الثانيكانونلمينايرمناألوللهالمحددالهدفتحقيقأجلمناالثفاقيتينلهاتينالقصرى

لجنةفياألعضاءباعولالتجارةلوزراءاألقلعلىواحداجتماععقدضرورةطىونوافق
.2008خكالتجاريةالمفاوضاتللجنةا~ملعلىواحدواجتماعالتجارية،المفاوضات
األولفيالمستهدفللموعدالنهائيةاالستعداداتمراجعةعلىاالجتماعاتهذهتعينناولسوف
.2>09الثانييناير/كانونمن

استكمالبنشاطيواصلأنسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالعاماألمينمعاليمننطلبإننا
على»2008آذارمارس/نهايةقبلاألعضاءىالدولجانبمنالتصديق»اجراءات

وقواعد(بريتاس)التجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالتفضيليةالتعريفاتخطةبروتوكول
~ثيكونحتىالمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةالمنشأ
.20>9ينايرمناألولحلولقبلالنهائيةللثستعداداتكافوقت

بالدولالجماركإداراتبينوالفعالالعاجلوالتعاوناالتصالضرورةعلىمتفترنإننا
البضائعلحركةالفنيةاالستعداداتعمليتسنىحتىالتجاريةالمفاوضاتبلجنةا~عضاء
األولبحلولبالمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتبنظاممنشأ~(ةبسبة
برنامجإعدادالتجاريةالمفاوضاتلجنةمننطلبفإنناولهذا.2009الثانينكافيد/يفاهن

لذلك.وفقاعملها

قبلاللحنةأمانةإلىالبروتوكولظلفيبناالخاصةالتنزيلثتقوائمتتيمطرانتفيإ~
األعضاء.الدولعلىلتوزيعها2008نيسانإبريل/نهاية

´~8´أل~´~´~~~ال~~
وكذلكالتجاريةللمفاوضاتالثانيةللجولةاستضافتهاعلىتركيالحكومةشكرنا~إننا
كماسلثمي.االالمؤتمرمنظمةدولمحتمعبينوالتجارياالقتصاديبالتعاونا~التنطى
الجولة.هذهتنظيمفيالماليةمساهمتهعلىللتنميةملثمياالالبنكنشكرأننا



االعطزاالسطميلممؤتمربمنظمةالصلةذاتالهيئاتومناألعضاءالدولمننطلبإننا
نحومهمةتارينيةخطوةباعتبارهالتجاريةاألفضلياتنظامالنشاءالمستهدفالموعدعن

والتجاري.ا~ديالتعاون

األفضلياتنظامإلىاالنضماماالسطيالمؤتمربمنظمةاأل~ءاعولكلنناشدأنناكما

التفضيليةالتعريفاتوبروتوكولاالطار»تفاقيةالقطة:االتفاقياتعلىبالتوتينالتجارية
القانوني.إطارهتشكلوالتىالتجاريةاألفضلياتبنظامالخاصةلممثوقواعد(بريتاس)»


