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~باالنجلبزبأاألصل:

تقرير

التجاريةالمفاوضاتللجنةالثالثاالجتماع

منماءاألالدولبينفيماالتجاريةا~تنظامإلمشاء

اإلسطميتمرالمنبمنظمة

)2•05الثانىكانون/ينايرA-5لياءأنطا(

الخاصةاإلطاراتفاقيةبموجبأنشئتالتيالتجاريةالمفاوضاتللجنةالثالثاالجتماععقد1-

باستضافةاإلسطميالمؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاء

.o»>2الثانيكانونلميناير8-5بينالفترةفيلياأنطافيالتركيةالجمهورية

علىصادقتالتياإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياأل~ءالتاليةالدولمشلواالجتماعوحضر2-

المنظمة:فياألعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاإلطاراتفاقية

مرونالكاجمهورمة-

العربمةمصرجمهورية»

ميأاإلسكإيرانجمهورية»

الهاشميةاألردنةالمملكة-

نيألاللبناالجمهوريأل-

العظمىاالشتراكيةالشعبأاللسأالعربيأالجماهيريأ-

مالزما»

ورةاالسكباكستانجمهو~ية»

السنغالزجمهورية»

نسيةالقالجمهورية»

كيةالقالجمهورية»

أوغنداجمهورية-

'I"-مياإلسكالمؤتمربونظمةاألعضاءالتاليةالدولعنممثلونمراقببصفةاالجتماعفيوشارك

:التجاريةاألفضلياتنظامبإنشاءالخاصةاإلطاراتفاقيةعلىبعدتصادقلموالتي



الثسبية.الديمقراطيةالجزائرجمهورية-
(موقعة)العراقجمهورية-
(موقعة)الكويتدولة-
قرغيزياجمهورية-
(موقعة)االتحاديةنيجيرياجمهورية-
(موقعه)قطردولة-
(موقعة)السعوديةالربيةالمملكة-
(موقعة)السودانجمهورية-
لم(موقعةالسوريةالعربيةالجمهورية-
(موقعة)المتحدةاعربيةاإلماراتدولة-
التاليأ:والمنظماتالعامةاألمانةعنممثلوناالجتماعحضركما-4

التجارية)المفاوضاتلجنةأمانةفيعضوأ(بوصفهالكوسيكتنسيقمكتب-
التجارية)المفاوضاتلجنةأمانةفيعضوأ(بوصفهالتجارةلتنميةاإلسلثميالمركز-
للتنميةاإلسلثميالبنك-
اإلسلثميةللدولوالتدريبواالجتماعيةواالقتصاديةاإلحصائيةالبحوثمركز-

)االمرفقفيالمشاركينقائمةمننسخة(ترد

االفتتاحيةالجلسة

التخطيطبهيئةالوزارةوكيلتكتك،أحمد/األستاذسعادةبرئاسةاالفتتاحيةالجلسةعقدت0-

التركية.بالجمهوريةالحكومية

أسرةبينفيماالتعاونلتعزيزالكبرىاالهميةوأكدبالمندوبينتكتكاحمداالستاذسعادةرحب'\-

والماديةالبشريةالتحتيةوالبنىءالمنخفضاالنمائيالمستوىذات،سلثمياالالمؤتمرمنظمة

التيللتحدياتالتصديبغيةوذلكءالتكنولوجيامجالفيهوةمنتعانيوالتيءالضعيفة

التيءالتجاريةالمفاوضاتالىتكتكأحمداالستاذسعادةوأشارالمكشفة.العولسةعمليةتطرحها

بالغمشروعاباعتبارهمياالسكالمؤتمرلمنظمةالتجاريةوتالمفاضالجنةاطارفيتجري

مواجهةفيقصورهاأوجهمعالجةالىيرميسلثمياالالمؤتمرمنظمةلبلدانبالنسبةاالهمية

ألتي»للكوسيكالعشرينبالدورةتكتكاحمداالستاذاستشهد،الصددهذاوفيالعولسة.

المؤتمرمنظمةبلدانفيالخاصةوالقطاعاتالحكوماتمنبارزةشخصياتحضرتها

المنظمةبلدانبينفيماالتجارةتحريربهيضطلعالذيالحاسمالدورعلىأكدواحيثميآاالسك

لجنةعلىانفقالتكتكاحمداالستاذوأضاف.لبلدانهماالقتصاديةالتنميةتعزينأجلمن



االولىالجولهمنالمبعسزاالجمماعنمنحداهمىالىمسفدانرمهالمجاالمفاوضا~

لكىo>>2اذارلممارسشهرفيمفاههاالمشروعاعدادمنمنهىحسىرمهالمجاوضاسرللمفا

عنباالعرابملثحظامهمكمكاحمدساذاألواخسرالمعنه.الحكوما~وزراءعلهمومع

اسا.شرقجنوبمنطقهلهامعر~المىالكارثةلضحامامواسامه

.)2المرفرفيمككاحمدساذاالسعادهكلمهنصمننسخه(مرد

v-الموسرلمنظمهاعامهباالمانهفمصادمهاالونالشومدمرالزمان،منمرالسفرسعادههام

وهدللمنظمه.العاماألممناوغلى،احساناألمزاكملكورالدمعاليوسالهوءبمكمى،االسك

األعضاء»الدولبنزالمعاونمنصهفىالجارهاحممأإلىءوسالمهفىءالعاماألممنمعالىانمار

مدركنعملهمعلىالنا~االجماعفىالمشاركونالمندوبونمنكبانفرثقهعنواعرب

معالىوحثرمه.المجاالمفاوضا~منااللمهالمرحلهالىهودهمسوفالمثمرهالنابأنحمقه

هذهاناالعمباربعنناخذعنوالمضامنالعاون-بروالحلىعلىانمشأ´ركهانالبثالعاماألممن

مطرىلدولهالهنهأوغلىاحسانمعاليوهدمان.البكلجسنالمفسركلنصا-حى>انماالمنشأه

ألدورهاثناءلموهعهاءالممحدهالعربهواإلمارا~ءالسورعهبمهالعرمهوالجمهورالكو~ءو.وئه

حظامهمكواخسرالجارعه.االفضال~نظامبنأ>~ا´؟طارامغانمهعلىءللكوسكاالحمره

وللمركزالكومسمك،منسوولمكبءالمركهمهالجمهورمحكرههومفدمردشكرهعنعراب3با:

الحبماعا~عدادلكاسهاممنمدهوهماعلرءئلنصهمىاإلسكوللبنكالمجا~دءلفصةمرااسك

رمة.المجاالمفاوضا~لجنه

)~3المرفقفىاوغلىإجسانالدمنأكملكمورالدمعالىوسالهنصمننسخهامرد

امرانوجمهورمهالهانمه،نمهاالردالمملكهوفو.ووماءذلك،بعدءاالجساعاماممحدمذ،~1

محرائمولمنظمهواألفرسهواالسرمه،بمه.العراالهالهمعننعابهائسنغالوجمهو~_سه،االممك

وجمهور_ءالعراقمهجمهورمنكلوفودووساءاالساحهالجلسهفى~مذكذلكمى.اإلسك

السورعه،العربهمهوالجمهوراعربعه،مصروجمهورمهءالكو~ودولهسه،ااسكباكسمان

سرالمجموعاباسممحاثواائزمنالوفود،ووساءأعربوهدمطر.ودوله،الركهمهوالجمهور

رمهالمجااالفضلماسرنظاماهمهواوضحواالمركمه»مهللجمهوراممنانهمىن،شهكالثملسمهاال

لرمادهالمجارألنظمالموجودهالوحدها~انهحمثمنمياالسكالموسرمنظمهلبلدان

االمساجا~االعمباربعمنماخذأناالجماعمنوطلبواءالمنضهاعضاءأنللبالالبنهالنجا~ه

نموا.االهلللبلدانالخاصه



االعمالجدولاعثماأ

االجتماععملبرنامجوكذلكءتعديلهبعدلزاالعماجدولالتجاريةالمفاوضاتلجنةاعتمدت9-

االمانة.اقترحتهالذي

).4المرفقفياالعمالجدولمننسخة(ترد

ريةالتياالمقاومتماتليقةأماتةمتهقةعرص

منرمهالمجاالمفاوضا~فىالطورا~الخرعرضارمهالمجاالمفاوضا~لجنهأمانههد~ا->

خدشاليللطورا~عامهصورهالعرضأعطىولد.رمهلملجااالفضال~نظامانشاءأجل

بلدانهالموالفدالبكوفودغبإبكمعلوفماالجارعهالمفاوضا~للجنهالثانىاالجماعمنذ

الجارعهاألفضال~نظامبموجبالجمركهمفهالعرلخمفضالمقرحهالمنقحه´´االلهمن

اللجنهأمانهورمسررمه.المجاالمفاوضا~لجنهوعضومهاإلسلثمي´´المؤمميمنظمهلبلدان

رمهالمجااألفضلما~نظامإنشاءبشأناإلطارامفاههعلىو~الميالجامدهبعهاآلربالوفود

مىاإلسكللبنكالشكروو~ءالممحدهبمهالعرواالمارا~وسورما،وهطر،الكو~ءوهي

رمه.المجاللمفاوضا~لىاآلوللجولههدمهالذيالماليالدعمعلىللنصه

االقصلياتتطامممو~كيةاليمرالتعريقةلتقصالمقترحةالمتقحة``ا~قيالتطر

االسطميالمؤتمرمتعلمةا~ءاقلليلةريةالتيا

بموجبالجمركهمفهالمعرلخفضالسرحهالمفحهااللمه´´رمهالمجاالمفاوضا~لجنهدرسر11-

اليالثانهالدورهأثناءسلثمى´´االالمؤسرمنظمهاعضاءللبلدانالجارعهاالفضال~نظام

دراسهالمشاركهلزالدومرر~وهد.بركاءانطاالفي2>»4أملولسبسبرلمشهرفيعقد~

المفاوضا~لجنهألمانهارائهاغوابكمنهاالنهائىموهفهالمحمدعواصمهافيالوشمههذه

الثالثه.أورمهالبلالجارعه

`للثلهبالنسبهالمشاركهالدولمواهفءالثالثهأورمهافيءالجارعهالمفاوضا~لجنهمدارسا-2

اآلعضاءللبلدانرمهالمجااالفضلما~نظامبموجبكمهالجمرمفهالمعرلخفضالمقرحهالمنقحه

حه´´.المقمرا´االلمهعلىاللجنهوا~مسغمضهمداوال~وبعداإلسطميا´المؤمميمنظمهفي

المفحهالنسخهبشأنحظا~مكمنالمشاركهالدولوفودبعضأبدمهبماعلمأاللجنهأحا~13-

الجارعهاآلفضلما~نظامبموجبالجمركهالمعرفهلخفضحهالمقمرالمفحه`´اطهبعنوان

لمضمونها.ملخمصملىفمامردواليمي´´ءاإلسكالمؤسربمنظمهاألعضاءللبلدان

الأنهافكررثالمفاوضاثأثناءثدمثهاالثيالشامألاإلمضاحاثإلىشركاأشارث•
ءذلكعلىوبناءالشرمنأ.فئدثكلمن)ه~؟.بنسبأسلبأثاثمأسوىثقبلأنشثطع



الثعرمفألخفضالمثثرحأالمنقحأ´´اآللمأمن)2(العادهعلىبثحفظهاثركماشمسك

المؤثمرمنظمأفياألعضاءللبلدانالثجارمأاألفضلما~نظامبموجبكثالجمر

مي´´.اإلسك

فيءكثالجمرالثعرمفأبأناالجثماعاإلسلثمثإمرانمهجمهوروفدرئسأخطر•

ءعنصرهنمنثثكوناليمشراداالرسومإلىثثسرءبلثدهفيالوطنهالثعرمفهجداول

وهيالثجارمأ´´األرباحوا´ضرمبأالمنثجاسر)لكل9ه4(شابثأوحياالساسهالرسوم

نظاماالعثباربعننمأخذأنالثجارمأالمفاوضاثلجنأممزوطلبوثه.ممفابنسب

بموجبكثالجمرالثعرمفألخفضحأالمقمرالمنقحأ´´اتحمهثنفثعندبك.هفيالثعرمفه

أبدىكمامي´´.اإلسكالمؤمميمنظمأفياألعضاءللبلدانالجارعأاألفضال~نظام

االثفاثثبموجبكثالجمرالثعرمفألخفضالمقثرحأالمنقحأاآللمأأمباجهعلىمحفظه

المؤثمرمنظمأفياالعضاءللبلدانالثجارمهفضلما~لكنظام´اننماىمهاالطار

الوطنأالثعرمفأجدولفيثظهرا´كمامحبارهالدمباجهفئذهمثضمنلممسذمياالسك

المخثلفهللبلدان

انللبكالتجاريةاألفضلياتنظامبموجبالجمركيةالتعريفةلخفضالمقترحةالمنقحةا~(ترد

)~5المرفقفيميا´إلسكالموتميمنظمةفياأل~´ء

نظامبشأناإلطاراتفاقيةبموجبالجمركيةالتعريفةخفضآليةبشأنلنبروتوقومشروعصياغة

اإلسطميتمرالمنبمنظمةمنماءاألالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضليات

اآللمأأساسعلىوثوكولالبرعمشرونصرإعداداألمانأمنالثجارمأالمفاوضداثلجنأطلبث~14

مثعقدالثيللجنهالرابعهالدورهشبلواسثهكالمشاركأالدولعلىوثعمممهالمقثرحأءالمنفحأل

النثرهفهامألشكعلهللثوثمعوإعدادهمنهاالنثها،بهدف،c>>2آذارمارس/شهرفي

للمفاوضاث.األولىللجوألالمحددهالزمنأ

أعمالمنيستجدما

o-\كاملةاعتمادبأوراقممثليهاتعيينإلىالمشاركةالدولالتجاريةالمفاوضاتلجنةوئيمندعا

.14الفقرةفيالمذكورالبروتوكولعلىبالتوقيعوتفويضهم

-1 iالقضايااالعتباربعينتؤخذأنالتجاريةالمفاوضاتلجنةفياألعضاءالبلدانبعضطلبت

وتدابيرالجمركية،غيرالتدابيرمملالجمركية،الرسومخفضفيبخكبالتجارةالصلةذات

التجارية.المفاوضاتلجنةمداوالتأثناءالخ،المنشأ..وقواعدءالمنازعاتوتسويةالحماية،



إنشاءبشأناإلطاراثفاقيةفيالواردةاألحكامبعضتفسيرتوضيحضرورةإلىأشارواكما
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاءللبلدانالتجاريةاألفضلياتنظام

-1 vالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةإلىترسلأنذلك،تفعللمالتيءالمشاركةالبلدانإلىطلب
.التجاريةالمفاوضاتللجنةالتالياالجتماعفيالمداوالتتيسيربغرضءالتاليةالوثائق

تشرين/أكتوبرأولزفيبهاوالمعموكءالخارجيةالتجارةتحكمالتيواللوائحبالقوانينقائمة•
ممم<ر»~ر

أساسعلىاألقلعلى-2>»3األولتشرينلمأكتوبرأولفيبهاالمعمولالجمركيةالتعريفة•
أرقام؟ستةمنالمكونالمنسقالنظامتصنيف

األطراف؟والمقددةواإلقليميةالثنائيةالمستوياتعلىالممنوحةالتفضيليةالجمركيةالتعريفات•
؟2».3األولتشرين/أكتوبرأولفيبهاالمعمولالجمركيةغيربالتدابيرقائمة•
)؟».3األولتشرين/أكتوبرأولفيبهاالمعمولالجمركيةشبهبالتدابيرقائمة•
تشرين/أكتوبرأولفيبهاالمعمولالنباتيةوالصحةءائصحةوتدابيرالتقنيةبالمقاييسقائمة•

مم,.<رء~ر

المنسقالنظامتصنيفأساسعلىاالخيرةالثلثثللسنواتالخارجيةالشجارةعنإحصائيات•
منتج.ولكلدولةلكلأرقامستةمنالمكون

التجاريةالمفاوضاتللجنةالقادماالجتماعانعقادومكان8مو

2آذار/مارسشهرفياألولىللجولةالرابعةورةانعقدالتجاريةالمفاوضاتلجنةقررتا-8 . 0c

ومكانموعدتحد«أنءالتركيةالجمهوريةالمضيفة»الدولةمناللجنةطلبتكماتركيا.في

المعلومات.بهذهالتجاريةالمفاوضاتلجنةأمانةغبإبكتقوموأنءاالجتماع

ختامةمطحظات

المفاوضاتلجنةوأمانةالتركيةالجمهوريةلحكومةشكرهاخالصعنالمشاركةالوفوداعربت19-

كرممنبهأحيطواماوعلىالهام،اإلجتماعلهذاوفرتهاالتيالممتازةالترتيباتعلىالتجارية

ليا.أنطافيإقامتهماثناءالضيافة

جنوبفيوقعتالتياألخيرةالكارثةلضحايامواساتهاعنالتجاريةالمفاوضاتلجنةأعربت~2>

آسيا.شرق
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الثالثاالجتماعفىالمشاركينقانعة

التجاريةا~تنظام~مشاءالتجاريةالمفاوضاتللجنة

اإلسطميتمرالمنبمنظمآلاأل~ءالدولبينفيما
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تكتكأحمدالدكتورلسعادةابنتتاحيةلمكلمة





تكتكأحمدالدكتوردةلسهابمنتتاحيةالكنمة
تركيابجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهينةالوزارةوكيل

)2»»5الثانيكانونمنامر/5(

الموقرونالمندوبون

مياإلسكالمؤتمرلمنظمةالمساعدالعاماألمينسعاده

اءاألعنواألخواتاإلخوة

األفضلياتنظامإلنشاءالتجاريةالمفاوضماتللجنةالثالثاالجتماعفيبكمأرحبأنيسعدني

أعربأنالمقامهذافييسعدنيكمااإلسلثمي.المؤتمربمنظمةاألعضاءالبلدانبينفيماالتجارية
اخشاوأجلمنالنتائجأفضلإلىمداوالتكمتتوصلأنآمكالمشاركةالوفودلكلتمنياتيأطيبعن

بنجاح.التجاريةالمفاوضات

الموقرونالمندوبون

التيالتكنولوجيةوالهوهوماديآىبشرياالضعيفةاألساسيةوالبنىالتنمية،منالمتدنيالمستوىإن
ءالتحدياتلهذهنتصدىولكينعيشه.الذيالمكشفةالعولسةعصرفيعمقاتز«ادبلداننا،تواجهها
سلثمي.االالمؤثمرمنظمةأسرةفيالتعاونمنأعلىومستوىأوثقووأبطإلىنحتاج

إلىقامتذلك،أجلومنلها.مشتركةحلوكإليجادنسهىأنوعلينامشتركةتمشككلديناإن
مدىعلىوالمشروعاتالمبادراتمنعددخافر،بوجهالكوسيكوإلىاإلسلثميآالمؤتمرمنظمة

بصددهانحنالتياالولى،التجاريةالمفاوضاتجولةوما.الهدفهذابلوغأجلمنالماضيةالعقود
أفضلمستقبلأجلمنمواردناتعبئةعلىهائلةقدرةلهاالتيالمشروعاتهذهمنواحدةسوىءاآلن

لبلداننا.



ءالموقرونالمندوبون

200الثانىتشرين/نوفمبرشهرفى fكان»الذيللكوسيك،العشرينبكعيداحتفلناالماضى
مخكلفوأثناءأكبر.وتجارياقتصاديتعاونأجلمنالسبلالستكشافالرئيسيالمنتدىواليزال

الدوراالعمالورجالوالمندوبون»»الدولةرجالمنكثيرأكدءالمناسبةبهذهجرتالتينشطةاال

المفاوضاتأنجميعاهؤالءأوضحوقدبلداننا.رخاءزيادةوفيالتعاونتعزيزفيللتجارةالحاسم

إنمااالسئميالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاالفضلياتنظامالنشاءءالتجارية

السلطاتأنلوحظكما.االسلثميةالبلدانبينفيمااكبرتعاونالىالوصولفيالزاويةحجرتمكر
ومحددةايجابيةنتائجتنتظرسلثمياالالعالمفىا~ذاتالخاصةوالقطاعاتوالمؤسسات

مهمةءالتجاريةالمفاوضاتلجنةبوصفنامهمتناءفإنوهكذا»التجارية.للمفاوضاتالجولةهذهمن
عظام.بآمالالمنظمةأسرةتتابعهاحاسمة

ءالموقرونالمندوبون

نيسانابريل/شهريفىالتجاريةللمفاوضاتاالولىللجولةوالثانىاالولاالجتماعانانعقد
الستكمالمنهما،واحدهذاءاجتماعينهناكواليزال.لياانطافىهنا2004عاوأيلول/وسبتمبر

.200oآذارلممارسشهرفىسيعقدواآلخرالجولةهذه

علىبناءالتجاريةالحواجزلخفضآليةامجادعلىالمفاوضاتوكزت»ليناألواالجتماعينفي

أيلولسبتمبر/شهرفىعقدالذياالخيرهاالجتماعوفىللمنتجات.محددةوتغطيةمحددزمنىجدول
تغييرأدخلحيثبلداننا»بينفيماالجمركيةالرسوملخفضالممكنةاتيةباستفاضةناقشنا،2•>4

فىالتجاريةالمفاوضاتللجنةاالولىالدورةفىاعتمتقدكانتالثى،االولىأآلليةعلىجذري
المعنية.الحكوماتفيهتنظرلكىجديداقتراحمحلهاوحلءنيسانابريل/شهر

االجتماعفياقترحتالتىاآلليةجاعتءالمخاوفبعضأبدتالتىءالبلدانمنقليلمددوباستثناء

التجارية.المفاوضاتلجنةفىاألعضاءالبلدانمعظملتوقعاتملبيةالثاني»

فيها.للنظرحكوماتهاعلىدالليةههالرفو«تعرضأنعلىاتفقوقد



الموقرون»المندوبون

الناجحاالختتامأنتنذكرأنفعلينا.لجنتنامنالمطلوبماهولكمأوضمحأنأودالخلفيةهذهإزاء
2آذارمارس/شهربحلولالتجاريةالمفاوضماتمناالولىللجولة . •oكلجنةلنابالنسبةاألولويةله

عليهيوقعلكيومقبولعملياتفاقيةمشروعتعدأنلجنتناعلىأنهذاومعنىالتجارية.للمفاوضات
بلداننا.فىالتجارةوزراء

أنوعلينابنجاح.مفاوضاتناالختتاماجتماعينسوىأمامنايعدلمبأنهأذكركمأنواجبيومن

نهايةمعمحددةنخرج~بنتيجةلكيآذار،مارس/شهرفيالقادمواالجتماعاالجتماعهذامننستفيد
األولى.الجولة

األفضلياتلنظاماالطاريةاالتفاقيةأنأولهما.لسببينللغايةهامالزمنيالحدبهذاااللتزامإن
خلكتستكملسوفالتجاريةللمفاوضاتجولةكلأنعلىتنصسلثمياالالمؤتمرلمنظمةالتجارية

فيمفاوضاتنانختتمأنعلينافإن،2>.4نيسانابريل/شهرفيأنابةوقدأما.شهراعشراثنىفترة
عملمصداقيةأنفهوالثانيالسببأما.االطاريةاالتفاقيةلموادتنفيذا)00oآذارلممارسشهر

بينفيماالتجاريةالحواجزإلزالةأنتظار»طالالذيالهدفبلوغأجلمزالتجاريةالمفاوضاتلجنة
عنىالتغلبعلىيساعدسوفاالولىللجولةالناجحاالختتامأنذلك.تساؤلىموضعسيكونأعضائها
ولمدةكثيرانجتمعأنناومؤداهسلثمياالالمؤتمرمنظمةمحافليسودالذيالسلبيالسيكولوجيالمزاج
القليل.سوىالنحققلكنناطويلة

الموقرونالمندوبون

نوضحأنالتجاريةللمفاوضاتكلجنة،بحاجةإننااليكم:أنقلهأنماحاولتلكمألخصدعرني
االجتماع.هذامنأهدافنا

خفضآليةواعتمادوضعمن،االجتماعهذافي،ننتهيأنعلينايتقينأنههواالولهدفنا
فيلهااجتماعأولمنذلجنتناأعمالجدولعلىمدرجاماظلوهو»بلداننابينفيماالجمركيةالرسوم

الماضي.نيسانأبريل/شهر

آليةأساسعلى،وصياغتهااالطاريةاالتفاقيةحولالتفاوضنبدأأنعليناأنهوالثانيوهدفنا

.0o>2آذارمارس/شهربحلولعليهاللتوقيعجاهزةنجعلهاحتىءسنعتمدهاالتيالتعريفةخفض



TPSOIcrrNC/03OS/REP~م.م.~-
الهدفينتحقيقيمكنناحتىاالجتماعهذامنالقصرىاالستفادةالىبحاجةأننافهوأهدافناثالثأما
ا~اممنلناالبدثرومن»للجلساثالمحدودةللفترةتمامامنتبهيننكونأنوعليناولين.اال

فعالة.بصورةمفاوضاتنا

االجتماع.لهذاالمحددةاألهدافتحقيقفىالمساعدةالموقرينالمندوبينالناشدوأنني

التجاريةاالفضلياتنظاممشروعأنفيشكاليخالجنيفإنهواالخاءهالتعاونمنالروحبهذه

الوفود،لجميعتمنياتيأطيبعنمعربامنه،المتوقعةاألهدافيحققسوفسلثمياالالمؤتمرلمنظمة
بالنجاح.جهودناتتوجانوآمك

ليا.أنطافىاالقامةطيبلكممتمنياالتوفيقكلالجتماعكمأرجوكلمتيختاموفى



-3المرقق-

أوغلىإحسانالدينأكملالدكتورمعاليرسالة





رسالة

أوغلىإحسانالدينأكملالدكتورمعالي

االفتتاحيةالجلسةفياإلسلثميتمرالمنلمنظمةالعاواألمين

األفضلياتنظامإطارفيالتجاريةالمفاوضاتللجنةلثةالثاللدورة

اإلسطميتمرالمنمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجارية

التركيةالجمهورية-لياانطا

o/200الثانيكانونمنامرo

وسادتيسيداتي

وبركاتهاثهورحمةعليكممالسك

بينها.فيماالتعاونثنميةإلىسعيهافياألعضاءالدولاهتماممناألولبالمقامالتجارةتحظى
المؤثمرمنظمةفياألعضاءالدولبينالتجاريةاألفضلياتبشأناإلطاريةاالتفاقيةأخوكويشكل
اقتصاديةعلثقاتإقامةنحوالتقدمطريقعلىبارزأتطورأالماضيالعامفيالنفاذحيزمياإلسك
أعضائها.بينوالتجاوياالقتصاديالتعاونلتعزيزالمنظمةعملخطةإليهدعتمانحوعلىأوثق

األولتشرينأكتوبر/فيالمنعقدةدورتهافيالكوسيكعنالصادرالوزارياإلعلثنثضمنوقد
فيالنهائيةاللمساتبوضعالتجاريةالمفاوضاتمناألولىالجولةتكلفأنعلىالنص2..3

وقدالتجارية.المفاوضاتللجنةليناألواالجتماعينفيملحوظتقدمتحققوقدالتفاوض.منهجية

التفصيل.منبمزيدالثانياإلجتماعخلكراألولاإلجتماعاعتمدهاالتيالتفاوضاستراتيجيةنوقشت

لتخفيض.منقحةآليةإعتمدفقداألعضاءىالدولنظروجهاتاالعتبارفيالثانياإلجتماعأخذوإذ
اإلجتماعمنذانقضتالتىالقليلةاألشهرخلكرءالمشاركةللدولأتيحتأنهبدوالالجمركية.الرسوم

الحالي.اإلجتماعخكاتحيةهذهتعتمدأنفياألملويحدونيالمذكورةاآلليةلبحثالفرصةالثاني،

واننيالتجارية.اإلمتيازاتحولالمفاوضاتفيللبدءالباباالعتمادبهذاسنفتحفإنناذلكتمماوإذا
التيالمثمرةالنتائجبأنكاملادراكعلىوهمعملهمفيمشرعونالمشاركنالسادةبأنثقةعلى



الدولألحثواننيالتجارية.ا~وضاتمنالتاليةالمرحلةإلىبناستفضيإليهاسيتومملون

المشترك.النفعتحقيقذلكفيهرامحةوا~هزالتعاونمنبروحاألمرهذاتعالجأنالمشاركة

واإلماراتالسوريةالعربيةوالجمهوريةالكويت»ودولةقطرىدولةمنكلحكوماتأهننإنني
كبيرويحدونيللكوسيك.األخيرةاالورقفياإلطاريةاالتفاقيةعلىتوقيعهاعلىالمتحدةالعربية

علىوقعتالتيالدولتبا«رأنآمل~سريعأ»عليهاالمصادقةاالتفاقيةتوقيعيعقبأنفياألمل
العضاءالتجاريةالمفاوضماتفيا~ركةمنتتمكنحتىسريعأعليهابالتصديقذلكقبلاالتفاقية

تحضرالتياألعضاءبالدولنفسه،االقتفيءأرحبكماالتجارية.المفاوضماتلجنةفيمشاركين

التجارية.اتللثفضلالنظامهذافيأ~ءاألمرنهايةفيتصبحأنآمكمراقببصفةاالجتماعهذا

التركيةالجمهوريةلحكومةوتقديريشكريعنأعربلكيالفرصةهذهأغتنمأنوأود
وللمركزالكوسيكتنسيقلمكتباشكرأو~كمااألولى.للجولةالثالثاالجتماعهذاالستضافتها
منبهقاما....I~التجارية،المفاومناتللجنةكأمانةمعأيعملثناللذانءالتجارةلتنميةاإلسلثمي
اإلجتماع.لهذاممتازإعداد

األهمية.بالغعملهافيالنجاحكلالتجاريةالمفاوضماتللجنةأرجو

ويركاتهاتهورحمةعليكموالسك



األعمالجدول





باالنجليزية.األعمل

وبرنامجاعمالجدول

منماءاألالبلدانبينفيماالتجاريةا~تنظام~مشاءفتجاربةفمفاوضاتللجنةطثكثاالجتماع

اإلسطمىتمرالمنبمنظمة

)2••5الثانيكانمكIيناير8~5ءلياانطا(

االفتتاحيةالجلسة-ا

تركيابجمهوريةالحكوميةالتخطيطبهيئةالوزارةلوكيكاالفتتاحيةالكلمة-

االسئميالمؤتمرلمنظمةالعاماالمينرسالة-

الوفودرؤساءكلمات-

االعمالجدولاقرار-2

التجاريةالمفاوضاتلجنةامانةقبلمنزتقديم3-

األعضاءالبلدانبينفيماالتجاريةاألفضلياتنظامالنشاءوالمعدلةالمقترحةالتعريفةتخفيضآليةفيالنظر-4

اإلسلثمىالمؤتمربمنظمة

الصباحيةالجلسأل

التجاريةاألفضلياتنظامبشأناإلطاراتفاقةبمقتضىالجمركيةالتعريفةخفضآليةعنوتوكولنبرصياغة0-

سلثمياالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءللبلدان
اعمالمنمايستجد6-

v-التجاريةالمفاوضاتللجنةالقادماالجتماعانعقادومكانموعدتحديد

الختاميةالجلسة8-

التقريراعتماد
قتاميةحطاتمك-





"المرقق-

ألتجاريةاالفضلياتننامبموجبالجمركيةالتعريفةلخغضالحترحةالمنقحةاآللية

اإلسلثميتمرالمنبمنظمةاألعضاءللبلدان





ايةباالا0األصل

المقترحةالمنقحةاآللية

التجاريةا~تنظامبموجبالجمركيةالتعريفةلخفض

اإلسطميتمرالمنبمنظمةاألعضاءللبلدان

التكاملخلل~منسلثمياالالمؤتمرمنظمةفياالعضاءالدولبينالتضامنتحقيقالىسعيا

بينفيماالتجاريةاالفضلياتبشأناالطاريةاالتفاقيةمن6المادةباحكامواسترشادااالقتصادي؟
الىالتعريفةكلمةتشير،اآلليةهذهولغرضاالسلثميآالمؤتمرمنظمةفياالعضاءانالبال

من1المادةفيوردكماءفقطالوارداتعلىتفرضالتيوالرسومالجمركيةسووالر
.االطاريةاالتفاقية

لقوائمالمنسقالنظاممستوىفيالمحددةالسلعاساسعلىالجمركيةالتعريفةتخفيضآليةتقوم
.المشاركةللدوكالوطنيةالتعريفة

اكل.او%1>بنسبةتكونالتيومعدالتهاالتعريفةفاتكلالجمركيةالتعريفةلخفضالتخضع-,

.عنالسلبيةالقائمةتزيدأالينبغي-2

النظاوفئاتعددكانإذاالناميةللبلدانبالنسبةالمنسقالنظامفئاتإجماليمن%أل»-أ

منوأقل9ه~5•هيه~؟،1>-9دافمفربينتتراوحجمركيةتعريفةلهاالتيالمنسق،
المنسق؟النظامفئاتإجمالي

فئاتعددكانإذاالناميةللبلدانبالنسبةالمنسقالنظامفئاتإجماليمن9ه~1o-ب

70وحتى%0>عنتزيدأقل،أو»9د´10جمركيةتعريفةلهاالتيءالمنسقالنظام
المنسق؟النظامفئاتإجماليمن9دد

النظاوفئاتعددكانإذاالناميةللبلدانبالنسبةالمنسقالنظامفئاتإجمالىمن9ه1>-ج
من%0vعنيزيدء9ه~1»9ء`صفربينتتراوحجمركيةتعريفةلهاالتيالمنسق،
المنسق؟النظامفئاتإجمالي

نموأ.ا~هلللبلدانبالنسبةالمنسقالنظامفئاتإجماليمن9»´3ه-د

التالى:النحوعلىللتخفيضالتعريفةفئاتبقيةتخضعأنيجب-3
بنسبةللتخفيضالخاضعةالتعريفةفئاتبقيةمن9ه´20استكماليتم.األولىالمرحلة-أ

األعضاءالناميةللدولبالنسبةسنواتثلثثخلكرمتساويةسنويةدفعاتعلى9اه>



األعضاءنموأا~هلللدولبالنسبةسنواتخمسوخلالسلثمىاالالمؤتمرمنظمةفى

سلثمى.االالمؤتمرمنظمةفي
بنسبةللتخفيضىالخاضعةالتعريفةفئاتبقيةمن%30استكماليتمالثانية:المرحلة-ب

الناميةللدولبالنسبةسنواتثلثثخلل~متساويةسنويةدفعاتعلى12%

نموأاألقلللدولبالنسبةسنواتخمسوخلكاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاء

بنسبةللتخفيضيالخاضعةالتعريفةفئاتبقيةمن%o•استكماليتملثة:الثاالمرحلة-ج

1o%الناميةللدولبالنسبةسنواتثلثثخلكمتساويةسنويةدفعاتعلى

نموأاألفلللدولبالنسبةسنواتخمسوخكاإلسلثميالمؤتمرمنظمةفياألعضاء
اإلسلثمي.المؤتمرمنظمةفياألعضاء

f.-تكونالتياألعضاءالدولجميععلىيجبءالثطثةالمراحلاكتمالبعداألولالعامخلكر

.الباقيةالتعريفةفئاتجميععلىلديهاالتعريفةمعدالت
.9ه´25الىتخفضهاأن)ه~؟oمنأكثر-أ
.9ه´20الىتخفضهاأن9ه´20تتجاوزولكنها91)ه5منأقل-ب
.ه~؟1oالىتخفضهاأنه~؟1oعلىتزيدولكنها)ه~؟0منأقل-ج
.9»`10الىتخفضهاأن«~؟10علىتزيدولكنها1o«.9منأقل-د

o-فناتلديهايكونالتىسلثمىاالالمؤتمرمنظمةفياألعضاءنموأاألقلللدولبالنسبة
ه~؟4>إلىتخفض9ده40منأكثرتعريفة

الدولةرسمذاتهوالجمركيةللتعريفاتالمستخدماألساسىالرسميكونأنينبغى-6

اذارمارس/31.(2003االولتشرين/أكتوبرأولفيبهالمعمولوالقائمبالرعايةاألولى

200o(الجمركيةالتعريفةتخفيضبرنامجتنفيذبدءوقتفيبه)المعمول(.

التنفيذتاريخمنسنوات)3(مدتهاسماحفترةنموأا~الدولتمنح-7



الجمركيةالتعريفةلخفضىالسريعالمسارآلية

االفضلياتنظامبشأناالطاراتفاقيةمن)2(فقرةالسادسةالمادةبأحكاماسترشادا-8

زيادةفيترغبالتياألعضاءىللبلدانيمكنالمنظمة،فياالعضاءالدولبينفيماالتجارية

منالتاليةاآلليةتطبيقطريقعناختياريأساسعلىذلكثفعلأنءاالمتيازاتتعميق
التجارة:تحريرأجل

\0مناقلجمركيةتعريفة
9ه`ا.منأعلىولكن%

9ه´10وحتى

>لمنظمة>عضا،الناميةللبلدانبلنسبة
منتبدأسنويةاقساطثةشكطى
2006الثانيكانونيناير/أول

كانونيناير/اولفىوتنتهي
2>>8الثاا
منتبدأسنويةأقساطستةطى
2006الثانيكانون/ينايرأول

كانون/ينايراولفيوتنتهي
201ا.الثا_

ا5منأعلىجمركيةتعريفة
9~اoا% ه.وحىه.

فينموااالقلالبلدانلمنتجاتبالنسبة9ه~1.الىالجمركيةتعريفاتهاالناميةالبلدانتخفض•[
)2>•6الثانىكانونلمينايرأولمنبدءأويألمتساسنومةاقساطثةشك

القائمةحجمخفضاجلمنمفاوضاتفيالمشاركةالبلدانتدخلمسةالخاالسنةبدايهفي-9
.التجارةتحريرمنمزيدوتحقيقالسلبية




