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التجاريةالمفاوضاتللجنةالثانياالجتماع
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200أيلولسبتمبر/ا0-7تركيا،/لياأنطا( t(

الخاصةاإلطاراتفاقيةبموجبأنش�تالتيالتجاريةالمفاوضاتللجنةالثانياالجتماععقد1-

باستضافةاإلسطميالم�تمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاء
.2.>4أيلولسبتمبرملv-,1بينالفترةفيلياأنطافيالتركيةالجمهورية

اتفاقيةعلىصادقتالتيمياإلسكالم�تمرمنظمةفياألعضاءالدولمشلواالجتماعوحضر~2
المنظمة:فياألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاإلطار

الشعبيةبنجلثديثرجمهورية-
الكاميرونجمهورية-

العربيةمصرجمهورية-
غينياجمهورية-
ميةاإلسكإيرانجمهوريآل-
الهاشميةاألردنيةالمملكة-
اللبنانيةالجمهورية-
العظمىاالشتراكيةالشعبيةالليبيةالعربيةالجماهرية-
ماليزيا-

ممأاإلسكباكس�ا-أدمأجمه-

اثسنغالمأجمهور-

الثونسأانجمهورمة-

كأاشالجمهورية-

أوغندامأجمهور-

r-لموالتياإلسلثميتمرالمنبمنظمةالتاليةاألعضاءالدوكعنممكوناالجتماعفيوشارك

مراقب:بصفةالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاإلطاراتفاقيةعثىبعدتصادق



أ�بانياجمهورية-
بيجانأذرجمهورية-

السلقمداربرونايه-
(موقعة)إندونيسياجمهورية-

قطرولة-
(موقعة)السعوميةالعربيةالمملكة-
(موقعة)السودانجمهورية-

السوريةالعربيةالجمهورية-

طاجكستانجمهورية-
المتحدةالعربيةاإلماراتهولة-

ا�تالية:والمنظماتالعامةاآلمانةمشلواالجتماعحضركما-4

التجارية)المفاوضاتلجنةأمانةفىعضوأ(بوصفهالكوسيكتنسيقمكتب-

التجارية)المفاوضاتلجنةأمانةفىعضوا(بوصفهالتجارةلتنميةاإلسلثمىالمركز
الخليجىالتعاونمجلمى
االقتصاديالتعاونمنظمة

للتنميةاإلسطىالبنك
اإلسطيةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصا�يةالبحوثمركز

)االعرفنفىالم�ماركبنفانمأمننسخأ(نرد

ا~حيةالجلسة
التخطيطبهينةالوزارةوكيلتكتك،أحمد/األستاذسعادةبر�اسةاالفتتاحيةالجلسةفتدت0-

التركية.بالجمهوريةالحكومية

نظامأنإلىكلمتهفيتكتكأحمد/األستاذسعادةأشارالكريم»القرآنمنآياتتلقوةوبعد6-
أهمأحديعدوالذياإلسطمي،الم�تمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضليات

عشرثةشكمنيتربمابعدالتنفيذحيزاآلندخكءالكوسيكبهااضطلعتالتيالمشروعات

البي�يةالتجارةتشجيعوهوأالءالر�يسيةأ_افناأحدلتحقيقلناذهبيةفرصةبمثابةوهوعامأ،
هذاي�ديأنفيأملهعنسيادتهوأعرباإلسلثمى.الم�تمربمنظمةاألعضاءانالبالبينفيما



الم�ثمرمنظمهفيمكأالشرالبلدانبن0الثجارحركهلرمادهالثجارمأ�لثفضإلثنظامإنشاءإ�ى

اإلسلثمي.

v-التجارةمنظمةمفاوضاتأثناءطرأتالتيالصعوباتتكتكأحمد/األمتازسعادةذكركما

الدولبيناإلقليميةالتجاريةالترتيباتبدءإلىأدتالتيالعواملأحدذلكشكلوكيفالعالمية
أنيمكأفضل،م�سسيوهيككأقوىسياسيةبإرادةأنهتكتكأحمد/األستاذسعادةأكدالنامية.

تكتكرالدكتىوذىهذاأفضل~نحوعلىالمرجوةأهدافهااإلقليميةالتجاريةالترتيباتهذهتحقق
ترتيباتشهدتالماضية،الكثيرةالعقودمدىعلىاكتسابهاتمالتيالخبراتضوءفيأنهأيضأ

المتعلقةالقضاياومختلفالمنتجات،منيدالمنتفطيأصبحتبحيثتحسنأالتجاريةاألفضليات

أن~سيادتهوأكدالجمركية.غيروالحواجزالفكرية،الملكيةوحقوقالخدمات،مثلبالتجارة
بمنظمةاألمحضامالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءنحوالجا~يةالمفاوضات
سعادةوافتتمالمماثلة.الترتيباتخبراتاالعتباربعينتأخذأنيجبمياإلسكالم�تمر
موفق.باجتماعللوفودالتمنياتأطيببتوجيهكلمتهتكتكأحمد/األستاذ

)2ف�المرفيتكثكأحمد/األستاذسعادةكلمأنصمننسخأ(ترد

سعادةميءاإلسكالم�تمرلمنظمةالعاماألمينبلقزيز،الواحدعبد/رالدكمقمعاليكلمةوتكا»-

وأكداالقتصادية.للش�وناإلسلثميالم�تمرلمنظمةالمساعدالعاماألمين،أيالوفابيكاالسرس/
األفضلياتنظامبإنشاءالخاصةالتجاريةللمفاوضاتاألولىالجولةأنكلمتهىفبلقزيز/ردكق

مسيرةفىجوهريأتطورأتعتبراإلسلثميالم�تمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجارية
االقتصاديالتعاونلتعزيزالمنظمةعملخطةفيانعكسكماءوثيقاقتصادىتعاوننحوالتقدم

تركيالحكومةوتقديرهشكرهعنكلمتهفيالعاماألمينوأعرباألعضاء.الدولبينوالتجاري

فيقيمةإسوعاتقامواوالذينالتجارةلتنميةمياإلسكوالمركزالكوسيك،تنسيقومكتب
األفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاإلطاراتفاقيةبموجباألولىالتجاريةالمفاوضاتجولةتدشين

التياألعضاءللبلدانوكذااإلسلثمي،الم�تمربمنظمةاألعضاءالدولبينفيماالتجارية
مراقب.بصفةاالجتماعحضرت

)3المرفقفيبلقزيزالواحدعبد/الدكتورسيادةكلمةنصمننسخة(تر«



كلماتهمبإلقاءالكاميرونوجمهوريةوماليرياءءاللبنانيةالجمهوريةمنكلوفودر�ساءقاموقد9-

كمااإلسلثمي،الم�تمرمنظمةفيالممثلةواإلفريقيةءواألسيويةءالعربيةالمجموعاتعننيابة
والمملكةءاإلسلثميةإيرانجمهوريةواإلسلثمية»باكستانجمهوريةمنكلزوفودر�ساءقام

وأشاراالفتتاحية.الجلسةفيكلماتهمبإلقاءالمتحدةالعربيةاإلماراتو«ولةالسعودية،العربية

فيماالتجاريةاألفضلياتنظامأهميةإلىثةالثكاإلقليميةالمجموعاتهننيابةالوفودر�ساء
القا�مةالوحيدةالتجاريالترتيبآليةباعتبار»مياإلسكالم�تمربمنظمةاآلعضاءالبلدانبين

منظمةممثلوقدممي.اإلسكالم�تمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالبي�يةالتجارةلزيادة
بتعميقوناديالتجارة،تحريرفيمنظمتهتجربةحولموجزأعرضااالقتصاديالتعاون
مي.اإلسكالم�تمرمنظمةداخلاإلقليميةالمنظماتبينالتعاون

التركية،بالجمهوريةالخارجيةالتجارةوزارةبوكالةالعامالمديرمنجوهتوفيق/السيدقاموه1->
عنمنجو/السيدوأعرباللجنة.إلىكلمةبتوجيهءالتجاريةالمفاوضاتلجنةر�يسبوصفه

تنشيطمنمزيدأجلمنالطريقسيعهدالتجاريةالمفاوضاتللجنةننالثااالجتماعأنفيثقته
فياشاركيالذينوبينزالمنةجميعإلسهاماتتقديرهعنوعبرالمشاركة.الدولبينالتجارة
التجارية.المفاوضاتللجنةاألولاالجتماع

العضويةكاملعضوابومعفهاماليزيامشاركةحظيةألقيت،التنالكلماتبينومنا-1

التجارةتحريرأ~منالعمكمسيرةفياألهميةبالغتطورأالمشاركةهذهواعتبرتءبالترحيب
اإلسلثمي.الم�تمربمنظمةاألعضاءالدوكبينفيماالبي�ية

األعمال.حاولإلثرار

األمانة.قبلمنالمقترحاالجتماعوبرنامجاألعمالجدولالثجاريةالمفاوضاتلجنةأقرت-12

)4المرفقفىاألعمالجدولمننسخة(ترد

التجارية:المفاوضاتلجنةأمانةمنالمقدمالعرض

نظامإنشاءإلىالراميةالتجاريةالمفاوضاتحولعرضاالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةقامتا-3
االجتماعانعقادمنذجرتالتىالتطوراتعلىعامةنظرةالعرضقدموقدالتجارية.األفضليات



إلىالعلثقةذاتوالمعلوماتالتجاريةالبياناتبتقديميتعلقفيماالتجاريةالمفاوضاتللجنةاألول
التفاوضاستراتيجيةحيالدولةكلموقفعنالدولوفودمنالمقدمةواإلفا.اتالعامة،األمانة

التجارية.المفاوضاتلجنةوعضوية

بمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضالتنظامإلشاءالتفاوضاستراتيجيةدراسة

اإلسطمى.تمرالمن

األفضلياتنظامإلنشاءالمفاوضاتايجيةاستر"واقترحتالتجاريةالمفاوضاتلجنةدرستا-4

فيالمنعقدةاألولىجستهافي´´اإلملثميالم�تمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجارية
هز»فيالنظرعلىالمشاركةانالبالاللجنةوحثتتركيا.لياءأنطافي)004نيسانإبريل/

.2..4أيلولمبتمبرملحلولقبلبآرا�همواإلفادةءعواصمهمفياالستراتيجية

-1 oيخصفيماالمشاركةالدولمواقفبالنظرنىالثانيةجلستهافيالتجاريةالمفاوضاتلجنةوقامت
بمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإلنثماءالمفاوضات´´استراتيجية
وبصفةءالمفاوضاتاستراتيجيةحولأرا�هاعنالمشاركةالعونوعبرتاإلسغثمي´´.الم�تمر
التالية:المسا�كخاصة

التعريفة.لتخفيضاتمنىالناإلطار•
المنتجات.تفعلية•
السلبية.القا�مة5

لشريحةاألقصى(الحدبالتعريفة)»لتخفيضاألدنى(الحدأالتعريفة:تخفيضخيارات•

ا.التعريفة

القسممن)ب(أو)،أ(الخيارينمنأياختيارحولمداوالتهاالمشاركةالدولوامملت16-

وبعداألولى.الجلسةفيإقرارهاتمالتيالتفاوضاستراتيجيةمنالتعريفةبتخفيضالخاص
المقترحةالتعريفةتخفيضآلية´´تقديمعلىالتجاريةالمفاوضاتلجنةوافقتءممشولةمناقشات
اإلسلثميالم�تمرمنظمةفياألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبموجبوالمعدلة

األعضاء.الدولحكوماتإلى"



v-أبدثهاالثيحظاتوالمكءحاثواالثثراءبالمخاوفعلماالثجارمأالمفاوضاثلجنأوأحطثا

األفضإلثنظامبموجبوالمعدلأالمقثرحألالثعرفألثخفضآلث´´حولكألالمشارالدولبعض
اآلثي:فيثثلخصوالثياا،مياإلسكالم�ثمرمنظمأفياألعضاءانالبالبنفماالثجارمأ

وذلكالثعرفأ»ثخفضفيوثفضملهخامثبمعامألنموأاألثلالدولثحظىأنمجب•

.أثلوثخفضدثءأطولزمنألفثراث
الثعرمفأ.خطوطجمعمن9)ه´.السلبأالقا�مأثثجاوزأالمجب•

المراحلفيالثعرمفهثخفضات(ا)اآلشن.ملنالبداثثرا-ثمفأل،الشرثخفضاثمخصوفما•
موضعأنأو)2(لي.الثواعلىءه~؟0و%.0fه~؟»25شكونأنمجبوالثالثأوالثانأاألولى

%.0فسبثهثعرفهخطبواشعللثخغصأدنىحدمرحلألكل

للثخفض.الشرفهخطوطكافألثخضعأنمجب•
للتعريفأأرقامس�همنالمكونالمنس�النظامكودهوالثعرفأل~راألساسيالسعرمكون•

.2.«أاألولثشرين/أكثوبرأولمناعثبارآوذلكبالرعامأ»األولىالدولفيالمطبقة
لنأ.الثاالمرحلأنهامأبعدالخبراءبنماللمفاوضاثخاضعهفألالشرأسشفشكونأنمجب•

المرحلأ'%,cاألولىهالمرحلأءالشالهالمرجعأالنسباثقراحثمالثعرمفأبأسشفمثصلوفما•
%.0الثالثألءالمرحلأ»9ه´1»الثانأ،

بمنظمهاألعضاءالبلدانبنفماالثجارمأاألفضإلثنظامإلنثماءالمفاوضاثاشجمأاسثرشردمل
فمااملثجارمهاألفضإلتنظامبموجبوالممدلأالمقثرحأالثعرفأ~رآلمأواامي،اإلسكالم�ثمر

)6و،5فقنالمرفي´´اإلسلثميالم�ثمرمنظمألفياألعضاءالبلدانبن

والتسهيطتالجمركيةالتعريفاتتخفيضدراسة

اا،والمعدلةالمقترحةالتعريفةتخفيضآلية´´بموجبالتعريفةتخفيضاتالمشاركةالدولناقشتا-8

للجنةلثةالثاالجلسةانعقادقبلمواقفهالبلورةوذلكمنها»ككعواصمفيدراستهاوقروت
بآرا�ها.اللجنةأمانةوإفادةءالتجاريةالمفاوضات

أعمالمنبسنجدما

النجاوبهالمفاوضاثلجنأكمهالجمراالثحاداثمنأءفياألعضاءالمشاركهالدولبعضمثث9-1

لحضو~ميءاإلشكالم�تمرمنظمةفيأعضاء«وررسورثخمدالشيالهنظماثها،.عرهعلى



بهفللجنة،الداخليةاحلمةمعيتماشىبمامراتب»بصفةالتجاريةالمفاوضاتلجنةاجتماعات
التجارية.المفاوضاتساحةعلىالتطوراتعلىدا�مبشكلعهماطك

فىالمعنيةالجهاتمنممكينتعيينإلىالمشاركةالوىلالتجاريةالمفاوضاتلجنةو�يردعا«20

لجنةاجتماعاتفىنها�يةقراراتاتخاذأجلمنوذلكءالسطحياتكافةتخويلهممعءعواصمهم
التجارية.المفاوضات

بغرضالتالية،الوثا�قالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةإلىترسلأنالمشاركةالبلدانإلىطلب-2ا

التجارية:المفاوضاتللجنةالتالىاالجتماعفىالمداوالتتيسير

األولتشرين/أكتوبرأولفىبهاالمعمركالخارجيةالتجارةتحكمالتىواللوا�حبالقوانينقا�مة•

علىاألقلعلى-3.20األولتشرين/أكتوبرأوكمنبهاالمعمولالجمركيةالتعريفات•
أرقام؟ستةمنالمكونالمنسقالنظامتصنيفأساس

األطراف؟والمتعد«ةواإلقليميةالثنا�يةالمستوياتعلىالممنوحةالتفضيليةالجمركيةالتعريفات•
؟2003األولتشرين/أكتوبرأولفىالساريةالتعريفيةغيرباإلجراءاتقا�مة•
)؟003األولتشرين/أكتوبرأولفيالساريةالتعريفيةشبهباإلجراءاتقا�مة•
تشرين/أكتوبرأولفىبهاالمعمولالنباتيةوالصحةءالصحةوإجراءاتالفنيةبالمعاييرقا�مة•

ممء~ب.م

المنسقالنظامتصنيفأساسعلىالماضيةالثلثةالسنواتعنالخارجيةالتجارةإحصا�يات•

منتج.ولكلدولةلكلأرقامستةمنالمكون

األولكانون/ليسمبرفىاألولىللجولةلثةالثاالورقعقدالتجاريةالمفاوضاتلجنةقررت22-
موعدتحدأنءالتركيةالجمهوريةءانمضيفةالدولةمنا�لبنةطلبتكماتركيا.فى20>4

المعلومات.بهذهالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةبإبالغتقوموأناالجتماع،ومكان



مبأل:خناكلصان

لجنةوأمانةالتركيةالجمهوريةلحكومةشكرهاوعميقامتنانهاخالصعنالمشاركةالوفودأعربت23-
الضيافةكرممنالقوهماوعلىالهام»االجتماعلهذاالممتازةالترتيباتعلىالتجاريةالمفاوضات

ليا.أنطافىإقامتهمأثناءالوفادةوحسن



الثانياالجتماعفيالمشاركينقانعة

التجاريةا~تنظام~مشاءالتجاريةالمفاوضاتللجنة

المنظمةفياأل~ءالدوىنبينفيما

مل2004أيلولسبتمبر/10-70تركيا-ليا(أنطا





الثانياالجتماعفيالمشاركينقانعة

التجاريةاألمنياتنظامإلمشاءالتجاريةالمفاوضاتللجفأل

مياإلسكتمرالمنبمنظمةمنماءاألالدولبينفيما

)2004أيلولسبتمبرملv-10تركيا،-ليا(أنطا
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نكنكأحمدكنورالدلسعادهإ~حبهالكلمأل

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةارةالرنوكيل

االفتتاحيةالجلسةفي

مل204•أيلولسبتمبرملvتركيا،(أنطأنيا-





تكتكأحمدالدكتورلسعادةاالفتتاحيةالكنمة

التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيذبهينةالوزارةوكيل

االفتتاحيةالجلسةفي

)2<<4سبنمبر/أبلولv(أنطالبا،

الموقرون»الوفودأعضاءالسادة

اإلسطمي»الم�تمر�منظمةالمساعدالعاماألمينسعادة

األعزاء،واألخواتاألخوة

الثانياالجتماعفىجميعأبكمللثلتقاءسروريمدىعنأعربأنكلمتيمستهلفيأود

اعولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءالىيهدفالذيالتجاريةالمفاوضاتللجنة

اإلسلثمي.الم�تمرمنظمةفياألعضاء

وتوسيعدعمفييتمكىانكوسيكللجنةالر�يسيةاألهدافأحدفإنجميعأتعلمونكما
هذارعايةوتحتاإلسرصالم�تمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالبي�يةالتجارةحجم

والتدابيراإلجراءاتأساسعلىالقا�مةالخططووضعاآلراء،منالعديدطرحتمالمنتدىه
عدة.مجاالتفيعامأعشرينمدىعلىوذلكتسهيلها،علىوالعملالتجارةتشجيعإلىانرامية
البي�يةالتجارةبزيادةترجتقدالكبيرةالجهودهذهبأنلكمأصرحأنسروريمواعيلمنوإنه
59لتبلغ2.•2عامفي%V,"1بنسبةاإلسثميالم�تمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيما
ماسةحاجةفيمضى»وقتأيمنأكثرءنزالالأنناعلىأ�كدأنأودأننيبيددوالر.مليار
بمختلفالتجاريةالحواجزكافةإزالةطريقعنوذلكبيننافيماالتجارةحركةتشجيعإلى

أشكالها.



ن9ا~هراالخوأأمغماءاسار�

اإلسلثميالم�تمرمنظمةفياألعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامدخللقد
األمرعامأ،13منيتربمامضيبعدالتنفيذحيزالكوسيكمشارينأهممنواحدأباعتباره
الدولبينفيماالبي�يةالتجارةتشجيعوهوأالالكبرىأ~افناأحدلتحقيقذهبيةفرصةيمنحناالذي

للثفضلياتنظامإنشاءيتمأننأملفإنناذلكإلىوسعيأسلثمي.االالم�تمرمنظمةفياألعضاء
الدولبينفيماالتجاريالتبادلحجمزيادةنحوور�يسأمحوريأدورأيلعبأنيمكنهالتجارية
منظمةبلدانبينالتجاريةاألفضلياتنظاممشروعتنفيذخاللمنوذلكءالمنظمةفيالمشاركة
فرصةستمثلشعوبنابينفيماالحريةمنأكبربقدرتتسمالتيالتجارةناإلسطمي.الم�تمر
الرفاهةمنأكبرقدروضمانبلءالدوليةالمنافسةوزيادةاإلقتصاديالنمومنمزيدلتحقيقهامة

لشعوبنا.والرخاء

العديدتزالال(الجات)ءوالتجارةالجمركيةللتعريفاتالعامةاالتفاقيةنشأةومعء1947عاممنذ
منظمةالجأت/تضمواليومعالمي.نطاقعلىالحرةالتجارةتحقيقأجلمنتتفاوضالبلدانمن

أنأجلمنجهودأالبلانمنالعديدبذلتفقدذلك»ومعمحضوءدولة147العالميةالتجارة
منالكثيرفإنالصدههذاوفىاإلقليمية.أوالثنا�يةالتجاريةاألفضلياتاتفاقياتمنجزءأتصبح
التجارية.األفضلياتاتفاقياتمنأكثرأوواحدةمنجزءأتشكلالعالمبلدان
تسيرالعالميةالتجارةمنظمةفيالمفاوضاتفإنءأهميةمنالعالميةالتجارةتمثلهماورغم
التجارةمنظمةفىالمفاوضاتإجراءعمليةواجهتهاالتيالصعوباتكانتوقدو�يدة.بخطى
بهدفالتجاريةاألفضلياتاتفاقياتإلىتتضمالبلدانمنالعديدجعلتالتيالعواملأحدالعالمية
هذاإنجاحفيمهمأدورأتلعبأخرىعواملثمةأنإالبينها.فيماالتجارةتحريرمناإلسراع
هذهلتنفيذاللثزمالم�سسيوالهيكلءوالتغطيةءالسياسيةاإلرادةمملءاالتفاقياتمنالنوع

االتفاقيات.



إتفاقياتأصبحتءالماضيةالعقودمدىعلىاكتسابهاتمالتيالخبراتضوءوفي
منأكبربقدووتتسمالمنتجات»منأكبرعددأتغطيحيثفعالية»أكثرالتجاريةاألفضليات
التجاريةاإلفضياتنظاموبالتاليمفاوضاتنا»تستندأناألمليحدونيالسياق»هذاوفيالتحرر.
المماثلة.األخرىاالتفاقياتفيالمكتسبةالخبرةإلىءإنشا�هبصددنحنالذي

نيسانإبريل/فيلياأنطافيعقدالذيالتجاريةالمفاوضاتللجنةاألولاالجتماعبعد

تنفذفيملحوظتقدمتحقيقتمءاالجتماعهذافيجرتالثيالمثمرةالمداوالتوبعد)،»04

الم�تمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاإلطاراتفاقية

حيثالتجاريةللمفاوضاتناجحةقانطكنقطةبمثابةأيضأاألولاالجتماعكانوقداإلسلثمي.

واألخوةالتعاونروحظلوفياتباعها.يمكنالتيباألساليبالخاصةالمقترحاتفينظرنا

اآلعضاءالدولبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامإنشاءمشروعأنيقنعلىنحنبيننا»الصا�دة

تمنياتيأطيبعنألعربهناوإنيمنه.المرجوةالثماري�تيسوفمياإلسكالم�تمربمنظمة

وبناءة.مفيدةنتا�جعنجهودكمتسفرأنوآملءألمشاركةالوفودلكافة

ليا.أنطافيطيبةوإقامةموفقباجتماعلكمتمنياتيخا-رمع

الثمكر.حرملولكم





اإلسطصتمرالمن~العاماألمين,بلقزيزالواحدحما/الدكتورمعاليكلمة

االتفطيةرإطاضمنالتجاريةالمفاوضاتمنالثانيةالجولةأمالافتتاحفي

المنظمةفياأل~ءالدولبينالتجاريةاألفضلياتلنظاماإلطارية

/20>4أيلول/سبتمبر7،~تركياليا(انطا





TPS-OICITNC/02-04/REP)9(ففالمد J

بلقزيزالواحدعبةالدكتورمعطيهمة

اإلسالمياملولميملنظمةالعاواألمين

التجاريةللمفاوضاتاالثانيةللدورةنتتاهية2افجلسةيف

التجاريةاألفضليةلنظاماإلطاريةلفتية8إطاويف

اإلسالفيتمرامللمنظمةلولبين

لركياجهوريةأنطيا،

2009سبتمبرا0-7

,الر�يسسيدي

,املوقىناملندوبونالسادة

والسادة؟السيداتأيها

,وبركانهالنهورحمأعلبكمالسالم

امل�تمرمنظمةدولبينالتعاونتنميةيفالزاويةحجردا�ماالتجارةكانتلقد

بموازاةالتجارةحولالكوسيكلجنةعقدتهالذياألولالوزاريجتماع9اقرروقداإلسالمي.

التجاريةاألفضلياتنظامإلنشاءتدريجيةمنهجيةاعتماد1984سنةاألوىلدورتهامع

اإلطاريةاالتفاقيةبدخولكبيرةأشواطاقطعناومنذ�ذالتجارية.غيرالحواجزإلغاءيفوالنطر

أنبعدالاضيةالسنةيفالنفاذحيزاإلسالميامل�تمرمنظمةدولبينالتجاريةاألفضلياتلنظام

االتفاقية.ذلكعلىتنصكمااألعضاءالدولمندولعشرعنيزيدماعليهاصادق

لنظاماإلطاريثاالتفاقيةإطاريفالتجارية0املفا«ضاتللجنةاألوىلولةالبانمقادإن.

أبريل9إىل6مناألولاجتماعهاخاللاإلسالميامل�تمرمنثمةدولبينالتجاريةفضلياتأف

مسطوهوم�لماأوثقأقتصادينعاون:حقيتىباته.:-ءلتقاميفءفليم�نأدنjjحاتأتفوأه،،ءأن



IPS-OICiTNC/02-04/RE:P)7(اهدقه J

األخيرتةدورتهايفالكوسيكلجنةاعتمدتهالذيالوزارياإلعالنألكعلىينصوكما

إىلترميالتجاريةاملفاوضاتمناألوىلالجولةفإنءالنمرمةالسنةمنحملتوبرشهريفالنعقدة

املعنيةللجنتاألولاالجتماعيفكبيرتقدمإحرازتموقدنفسها.الفارضاتمنهجيةوضع

وعلىالتفاوض.استراتيجيةم�روعأجازتالتياألوىلالجولةإطاريفالتجاريةباملفاوضات

يولكانتاملشاركةالبلدانأنشكالاألولاالجتماعانعقادومنذالانيةالقليلةاألشهرمدى

وهواالستراتيجية.هذهالحالياالجتماعيعتمدأنوأملي,االستراتيجيةعلىلالطالعالفرصة

االجتماعفذايفالتجاريةالتنازالتبشأنوفرالتفايفالشروعإلمكانيةالمجالميفتحما

الذيالبناءالعملعلىمعتمدينعملهمسيبد�وناملشاركيناملندوبينأنمنواثقواننيالثاني.

وفعاليةبرسعةحمليدبالتاستقودنااملثمرةالنتا�جأناالعتباريفآحذينءالعابقاالجتماعأنجزه

األهمية.منكبيرقدرعلىفيوالتيالتجاريةاملفاوفاتمنالثانيةالرحلةإل

وأرحمباإلطارمةاالتفاقيةعلىالتصديقيفهراعهاامطىيامالينحكومةأمننإنني

مقيدالنأنيقينعلىواننيالتجارية.املفاوفاتلجنةيفمشاركاعضواباعتبارهماليزيابوفد

بعفةاالجتماعهذاتحضرالتياألعضاءبالدولأرحبأنأودكماسيلتحقون.املشاركين

لألمة.العامالصالحأجلمنالنظاممذايفتدخلأنوأمليمراقب

علىالتركيةالجمهوريةحكومةإىلوالتقديربالشكرألتوجهسبةالناهذهوأغتنم

تسيقمكتبأيضاوأشكراألوىل.الجولةإطاريفيندرجالذيالثانياالجتماعلهذااستضافتها

وضاتتالغاللجنةكسكرتاريةمعايعمالنالذينءالتجارةلتنميةاإلسالميواملركزالكوسيك

االجتماع.لهذااملمتازالتخميريالعملعلىالتجارية،

جداالهامعملهايفالتجاريةالفارضاتللجنةالنجاحموفورأتمنىءالختامويف

.وبركانهنعاىلالنهورحمأعلبكموالسالم



أكمةجلول
ا~نظلم~مشاءبةالتجالالمفالضلتاللجنةالشطىاالجتماع

~األ~ءالبللانبنهيماالتجلرية
اإلمطمىالم�تمر

)20>4أيلول/مبتعبر1>-7,تركياأنططيا.(





أعملجول
ا~نطلم~مشاميةالتجلضنتالعفهللجنةالشطياالجتماع

بمنظمةاأل~ءالبلدانبنفيماالتجارية
اإل~كم�تمر

)2004سبنمبر/أبلولا0~7,«أنطالبا.نركبا

االفتتاحيةالجلسة-1
التركيةبالجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةلوكيلاالفتتاحيةالكلمة-

اإلسالميالم�تمرلمنظمةالعاماألمينمساعدكلمة
الوفودساءرنكلمات

األعمالجولإفراو-2

ريةالتباالمفارنماتلجنةامانةقلصذمقمعد~:»

األ~ءالبلدانبنفيماالتجاريةاألفضليلتنظامإلنشاءالتفاوضاستراتيجيةفىالنظر-4
اإلسالمىالم�تمربمنظمة

واالمتيازاتالجمركيةالتعريفةتخفيضفىالنظره5

آهالمقيمتيدما.6

يةالتجلالمفاوضةللبنةالقالماالجتماعانمقادومكانموعدتحيدوعملبرنامج~7

الختاميةالجلسة^-

التقريراعتماد-
ختاميةحظاتمك-





التفاوضإستراتيجية

التجاريةا~تنظام~مشاء

اإل~تمرالمنلمنظمةاأل~ءالبلدانبين

.2أبريل/نيممان9-6تركيا،-ليا(أنطا <f(





التجاريةاألفضلياتنظام~مشاءالتفاوضإستراتيجية

أإلسلثمي،كموتميمنظمةدولبين

ا(تكاملخكمنأاسك_رالم�تمرمنظمةفياألعضاءJالدهبينا~امنتحقيقإلىمعيأ
بينألتجاريةاآلفضليأتنظامحولاإلطاراتفاقيةمنمل:)المادةبأحكامواسترشادأااءقتصادي؟

للمغأوضاتخطةحتقتالمشاركةالدوزفإن.مي؟اإلسكالم�نمومنغ�مة«نا~عضاءالدول
_ء.علىمنتجترت.أسأ´سعلىالتجا،زية

الثسهدلثثثطس«اوه�مأثلثعف!��ال�أ«.ذ~شا«مه6ا:نالمد،ا.:�نب::رمهالمغأ´وحنماد_�برس´اث�زحثوى

انتالية:!�تفضيليةالتعريفدة

3للنظاما�تعريفيةالخطوطككمنا:ه9>الثالثأالمرحلأ Iسنوات

مليهكما)لثجارعهاألفض�اثنظامتحثكثالجمرالتعرمفاثفيالثخفضثطب�مثموسوف



~المتنحاتاتفعلة

الخطوطإجماليمن9)ه`0علىالجمركيةرسومهامعدالتبتخفيضالمشاركةالدولتقوم
حيزاالتفاقيةهذهدخولعندالمنتجاتلتصنيفالموحدالنظاممنأرثام6مستوىعنالتعريفية
كأساس2003أكتوبرأولفيبهاالمعمولالجمركيةالرسوممعدالتاتخاذويجبالنفاذ.

للتطبيق.

هذهدخولتاريخفيشروطودونواحدجانبمنتعريفيةتسهيطتمشاركةهولةكلوتقدم
النفاذ.حيزاالتفاق

~نية:التاالمرحلة

9ه`5<إلىالجمركيةالتعريفةلتخفيضالخاضعةالمنتجاتتغطيةبتوسيعالمشاركةالدولتتعهد
المرحلةتنفيذفيالبدءفورنموأ»األقللالولسنواتو(هآالناميةللدولسنواتآ3(بنهاية
األوى

منتجكلأساسعلىللتفاوضالجمركيةالتعريفةفيالتخفيضومعدالتالمنتجاتقا�مةوتخضع

أثناءبالفعلفيهاالتجاريتمالتيالبضا�ع-اإلمكانقدر-تتضمنأنيجبوالتيحده»على

أخرى.مشاركةلدولالتصديريةاألهميةذاتالبضا�عو/أواألولىالمرحلةتنفيذ

-التالتةالمرحلة

\']%0(إلىالجمركيةالتعريفةلتخفيضالخاضعةالمنتجاتتغطيةبتوسيعالمشاركةالدولتتعهد
المرحلةتنفيذفيالبدءفورنموأ؟األقلللدولسنوات)51والناميةللدولسنوات]i[بنهاية
الثانية.

)ه~؟95(الحسبانفىاألخذمعللتفاوضالجمركيةالتعريفةتخفيضمعدالتتخضعأنويجب
الثانية.المرحلةأثناءفيهاالفعلياالتجاريتمالتيالبضا�عقيمةمناألقلعلى



االستعادقاتمة

للدولهأعكتغطيتهاتتملموالتيالتعريفيةالخطوطمنالمتبقية]%01ملا_نسبةتتركسوف
واالستراتيجية.الحساسةالسلعأيءذلكفيالولةرغبتاذاالستبعادهاالمشاركة

ورةالرسالرسوتخفيض

يلي:مايقترحالجمركيةالرسومبتخفيضيتعلقفيما

من[-]%قدر»أدنىحدبتطبيقالتنفيذمناألونىانمرحنةلخكالمشاركةولان(قيامأ-

للمرحلتينويجوز.2003أكتوبرأولفيبالرعايةاألولىالدولةمعالمطبقالجمركىالرسم

فىرغبتماإذاقبلمنالمذكورةالمنتجاتعلىللتسهيلثتتوسيعأتتضمناأنوالثالثةالثانية

أوا»ذلك

منمرحلةكلبنهايةالجمركيةالتعريفةلسقوفأقصىكحد9(-آهنسبةإلىالوصولملب~
لها).المقابلةالمرحلةفيالمشمولةللمنتجاتبالنسبةالتنفيذمراحل

أعلىجمركيةتعريفةوسقفأاألولالخيارتحتأقلبتخفيضنموأاألقلللوىليسمحوسوف
ه.أعكبالثانيالخيارتحت

كةاااا

الجمركيةغيرباإلجراءاتالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةغبإبكمشاركةدولةكلتقومسوف

ودراستها.لتجمعيهااألخرىالمشاركةالدولإزاء

اإلجراءاتوفصلالجمركةغيراإلجراءاتهذهبفحصالتجاريةانمفاوضاتلجنةوتقوم

إلزالتها.خطةوإعدادجمركيةغيرحواجزكونهاأساسعلىوتصنيفهامنهاللتجارةالمشوهة

وخطةالجمركية�رالحواجزبهذهالمشاركةالدولغبإبكالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةوتقوم

الخطة.تلكإقرارمنشهورثةشكخا~وذلكإزالتها





التجاريةا~نظلمبموجبوالملةالمقترحةيفةالتهتخفيضآلية

سطميافالم�تمربمنكمةاأل~ءالبلدانبنفيما

)2>04أيلولاسبتمبر10-1,تركياأنطاليا~(





األ~ءانالبلهبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبموجبوالمدلةالمقترحةالتعريفةتخفيضآلية
اإلسالميتمرالمنبمنظمة

نظاممنالمنسقالنظاممستوىفيالمعرفةالسلعأساسعلىالجمركيةالتعريفةتخفيضآليةتقوم

المشاركةللدولالوطنيالتعريفة

التعريفةلتخفيضء~:ا0-%صفربينتتراوحالتيالتعريفةخطوطجميعتخضعال-ا

أالوينبغي.5ر~10تتجاوزالتيالتعريفةخطوطجميعمن%20السلبيةالقانعةتتجاوزال•2

المنسقالنظامكود-البترولباستثناء(بالفعلالمتداولةالسلعقيمةمن%20القانعةتتجاوز

مدمد.و

التاليالنحوعلىللتخفيضالتعريفةخطوطمنالباقية%80ا(تخضعأنيجب~3

للتخفيضالخاضعةالتعريفةخطوطمن5ر~^.ا(من%20استكماليتم:األولىالمرحلة•
فياألعضاءالناميةللدولبالنسبةعامينلخكمتساويةسنويةدفعاتعلى%اoبنسبة

تمرالمنمنظمةفىاألعضاءنموأاألقلللدولأعوامثةشكلوخكمىاإلسكتمرالمنمنظمة

مياإلسك

للتخفيضالخاضعةالتعريفةخطوطمن%80ا(من%30استكماليتمالثانية:المرحلة•

فىاألعضاءالناميةللدولبالنسبةعامينلخكمتساويةسنويةمفعاتعلى5ر´20بنسبة

تمرالمنمنظمةفياألعضاءنموااألقلللدولأعوامثةشكلوفكمياإلسكتمرالمنمنظمة

مياإلسك

للتخفيضالخاضعةالتعريفةخطوطمن80oóا(من%0oاستكماليتملثة:الثاالمرحلة•

فياألعضاءالناميةللدولبالنسبةعامينلخكمتساويةسنويةدفعاتعلىر~:3.بنسبة

تمرالمنمنظمةفياألعضاءنموااألقلللدولأعوامثةشكلوخكمياإلسكتمرالمنمنظمة

مياإلسك



فيمااألعضاء،الدولجميععلىيجبفإنهءثةالثكالمراحلجميعاكتملىبعداألولالعاملخك~4

كاآلتيتعريفتهاسعرتحديدالتعريفية»خطوطهامجملمنالباقية80oóبا~يتعلق

%20إلىتخفضهاأنيجب»205óعنتعريفاتهاتزيدالتيالتعريفةلخطوطبالنسبةأ~

أنيجب%اoوحتى،~إء20منأقلبينتعريفاتهاتتراوحالتيالتعريفةلخطوطبالنسبةب_

%اoإلىتخفضها

أنيجبر/10وحتىر~إء1oمنأقلبينتعريفاتهاتتراوحالتيالتعريفةلخطوطبالنسبةج.

%1•إلىتخفضها

بنسبةالتعريفةلشريحةإالتخضعالمياإلسكتمرالمنمنظمةفياألعضاءنموأاألقلاندول.5

)أ/4الفقرة(20%

القانعبالرعايةاألولىاالولةسعرذاتهوالجمركيةللتعريفاتاألساسيالسعريكونأنوينبغي~6

ألجمركيةالتعريفةتخفيضبرنامجتنفيذبدءوقتفيبهالمعمولو


