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المساعدة الفنية وتعزيز القدرات البنك اإلسالمي للتنمية المتعلق ببرنامج 

 نظمة التجارة العالميةمل
 مقدمة (1

ا سالالالالاالف ال نملع يزبالا التلملاظ  نااع الة املف البنك اإلسالالالاللمت للةناملع ا بلق بانطلق برنامج 
ااماً. يلتلم البنك بانةاام  20، يهو ال لاال قملل الةن ملذ منذ أكثر من 1997البا ملع يف 

 زتامللر مرحلملع ان زن ملذ هذا الربنامج إىل اجةااااظ الكومسملك.
اء يف زطولر ياهللف األسالالالالاسالالالالت للبنك من إالرب هذا الربنامج هو مسالالالالاالف البللا  األا الالالال 

قلملاهتا البشالالالرلع يا يسالالالسالالالملع  ا لبملنتا ال  الةلقلا ما الناام الة املأل مةبلا األاراف ا للل. 
يلتالالاللف الربنالالالامج إىل زو أ قالالاللمل أكرب من الوات لالالاللع البلالالاللا  األا الالالالالالالالالالالالالالالالاء  نااالالالع الةبالالالاي  
ظ اإلسالالالالالالالالالاللمت بشالالالالالالالالالالل  از اقاظ منااع الة امللع البا ملع يسالالالالالالالالالالب  زن ملذها، يإىل زملسالالالالالالالالالالأ إجراءا

الالالالالالالالال ني منةلًع  اا ا  ة الالالالالالالالال  من  ان الالالالالالالالالاامتا إىل ا نااع. كاا لياأل الربنامج ايملاً هاماً بًو
مسالالالالالالالالاليي  البللا  األا الالالالالالالالالاء لةباال يجتاظ النار، ي ناقشالالالالالالالالالع  ةل  األمومل ا ةبلتع بالة املف 
مةبلاف األاراف. يقل ملكا الربنامج، خلل األاوام األخأف، ال  مسالالالالالاالف البللا  األا الالالالالاء 

اامتا إىل منااع الة املف البا ملع، يال  زبالا متاملاهتا الة ايضملع، باإلضا ع إىل مسائ  يف ان 
 .آخر ا سة لاظ يف منااع الة املف البا ملعإاامل  ضانزةبلق با  ايضاظ ا امللع 

 العناصر الرئيسة للبرنامج  (2
باز اقاظ  زشالالالالالا  البناًالالالالالر الرئملسالالالالالع للربنامج ما للت  زناملا النلياظ يحلتاظ البا  ا اًالالالالالع

منااع الة املف البا ملع، يإالاا ايملاظ  نملع ان السالالالالالالالالالالالالالالملاسالالالالالالالالالالالالالالاظ الة امللع، يزناملا اجةااااظ 
زشالالالالالالالالالالالالايمللع حول الت الالالالالالالالالالالالالا اهلامع اسالالالالالالالالالالالالةبلاااً للاي راظ الو امللع  نااع الة املف البا ملع، يإجراء 

 ول  اللملاسالالالاظ  اظ ال الالاللع  نااع الة املف البا ملع، يزو أ ا لماظ االسالالالةشالالالامللع من خلل 
ببثاظ ا رباء/ا سالالالالالالةشالالالالالالامللن يف ا االظ ا ةبلتع  نااع الة املف البا ملع إىل البللا  األا الالالالالالاء. 
ي ملاا للت موجا لألنشالالالالالالالالالالالالالالطع الن  ج يف إاامل برنامج ااواع البنك ا اة  نااع الة املف 

 البا ملع منذ إنشائني 
ع كبأف من الت الالالالالالالا ا البنك نلياظ يحلتاظ اا  زغطت ااوالنا   ندوات وحلقات عمل:

ا اًالالالالالالالالع  نااع الة املف البا ملع، ي لك لةبرل  البللا  األا الالالالالالالالاء   الالالالالالالالام  از اقاظ ا نااع 
الالتا، يباألنشالالطع الن زتوم ظا ا نااع، لة الالبد زلك الليل يف يضالالا أ  الال  للل ا  ان  ين الالًو

حلتع اا  يف إاامل هذا الربنامج  55 حلتع 105البنك  نا ام الالااتا ياا اع الملتا. يقل 
 .م2017منذ إنشائني يحىت هنالع أكةوبر 

ا بالةباي  ما منااع الة املف البا ملع. يزبةرب نا  ز   دورات تدريبية في السييييييياسييييييات التجارية:
 لف هذه الليملاظ ًالالالوملف م الالالغرف لليملف السالالالملاسالالالاظ الة امللع الن ارلتا منااع الة املف البا ملع 

ثلثع أشالالالتر يف مللنع جنمل . يزغطت ايملف السالالالملاسالالالاظ الة امللع امل اً ياسالالالباً من ا وضالالالوااظ 
الن ا  إىل األسالالوارب، يإااملف ا اامل ، يالاملااع، يا نسالالوجاظ ياألقاشالالع، يالةلابأ ال الال ملع مث  

امع أمام الة املف، يإجراءاظ الشراء ااكومت، ياالز اقملاظ الب ال نملعيال  ع النبازملع، يااواجا 
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حول االالالالاملف ا الالالاللمالالالالاظ، يحتورب ا لكملالالالالع ال كرلالالالالع، ياإلجراءاظ ا الالالالانبالالالالع إل رارب األسالالالالالالالالالالالالالالوارب، 
ياإلااناظ يالةلابأ الةبول ملع، يزسولع النااااظ، ياالز ارب ال  زلابأ االسةثاامل  اظ ال لع 

أقام  بالة املف، يالسالملاسالاظ الة امللع يالةنا سالملع، يالة املف يالبمل ع، يم توم النااع اإلقلملاملع. يقل
ايملف من زلالالك الالالليملاظ يف إاالالامل هالالذا الربنالالامج منالالذ إنشالالالالالالالالالالالالالالالائالالني يحىت هنالالالالالع أكةوبر  21البنالالك 
 .م2017

بناًء ال  الب البللا  األا الالالالالاء، لتوم البنك من ح  دخر بلملاسالالالالالاظ  دراسييييات :اصيييية:
مسالالالالالة مل الالالالالع ان الت الالالالالالا  اظ ال الالالالاللع  نااع الة املف البا ملع. يمن أمثلع  لك املاسالالالالالاظ ان  
التطا  الاملاات، ياالسالالالالالالالالالالالالةثاامل، يقطا  ا لماظ، يا وانب ا ةبلتع بالة املف يف حتورب ا لكملع 

ع. يقل مشلج كٌ  من زلك اللملاسالالالالالالالالالالالالالالاظ ااواع من  الةطبملتاظ ال كرلع، يالة املف اإللكرتينمل
قملاع، ياسالالرتازمل ملاظ للة ايح حول  ةل  الت الالالا الن هتا البللا  األا الالاء  نااع الةباي  البالملع  يف البللا  األا الالالالالالالاء  نااع الةباي  اإلسالالالالالالاللمت، كاا حوووظئ أ كاملاً ين الالالالالالالائد االملع 

 اإلسلمت.
البنك اجةااااظ زشالالالايمللع لبللانني األا الالالاء، يالن  الباً ما زال بئتول لناا  اجتماعات تشييياورية:

ال  هالالاما ا ي راظ الو امللالالع  نااالالع الة الالاملف البالالا ملالالع. يزو ر هالالذه االجةاالالااالالاظ منةالاللًع  اا 
ي وا البللا  األا الالالالالالالاء لةباال يجتاظ النار، يلةنسالالالالالالالملق مواق تا قلمل اإلمكا  ااه ا سالالالالالالالائ  

ياحالاللف زةاةا بتوف   مواق  مشالالالالالالالالالالالالالالرتكالالع يالباالال  ااواالالعً البالالا ملالالع، يلةب   ا ةبلتالالع  نااالالع الة الالاملف 
اجةااااظ زشالالالالالالالالايمللع للاسالالالالالالالالييل   اشالالالالالالالالرفا البنك حىت اد  ز ايضالالالالالالالالملع كبأف نسالالالالالالالالبملاً. يقل نا  

 ا تملا  يف الباًاع السولسرلع، يأل اً أيل ك ا تملا  يف جنمل .
سييييالمي في مسييييائل  ات األعضييييان بمنظمة التعاون اإل للبلدانمسيييياعدات فنية م ددة 

لتلم البنك أل اً مساالاظ  نملع حملاف للليل األا اء من  صلة بمنظمة التجارة العالمية:
خلل  ول  خلماظ اسالالالالةشالالالالامللع ي لاملاظ ممللانملع  رباء من منااع الة املف البا ملع يف مسالالالالائ  

ًالالالالالالالالالالملا ع ي ع، حملولع زةبلق با نااع يمنتا ال  سالالالالالالالالالالبمل  ا ثالا إجراءاظ االن الالالالالالالالالالاام إىل ا ناا
زلسالالالالالالالالالالالالالملة يحلاظ مة  الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالع يف أااال منااع الة املف البا ملع، يبناء ي التوان  الوانملع، 

 .أل راح اامعالتلملاظ 
الدائمة والثالثين للجنة  الدورة الثانيةفي إطار البرنامج منذ تي نُيّفذت األنشيييييييطة ال  (3

  " كومسيكللتعاون االقتصادي والتجاري "
ا الربنامج حالملاً ال  ياسالالالالالالالالالةناااً إىل مبلوماظ ياملاف منتا، لرك  بناًء ال  الب بللا  أا الالالالالالالالالاء، 

( 3( الةكام  اإلقلملات،  2( االن الالالالالالالالاام إىل منااع الة املف البا ملع،  1ثلثع موضالالالالالالالالوااظ   
 الثانملعالرئملسالالالالالالالالع الن نااتا البنك منذ الليملف  لألنشالالالالالالالالطعاألنشالالالالالالالالطع الوانملع.  ي ملاا للت سالالالالالالالالرٌا 

 يالثلث  للكومسملك 
ممراظ النت  لةبالا الةكام  اإلقلملات ب  البللا  اإل رلتملع للة املف ي يملشع ان الرتيلج  .1

، ااكامل، مجتومللع 2017 ربالر  22-20األا اء يف البنك اإلسلمت للةناملع، 
  السنغال.
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ان  ااملف ا لماظ  ا كاسب احملةالع يحتللاظ زبالا الةكام  االقة ااأل  حلتع .2
، اللامل م2017  ربالر 24-22ررب األيسط يمشال أ رلتملا  اإلقلملات يف منطتع الش

 البمل اء، ا غرب.
مل  النا ذف الوحمللف  نااع يز بةملسأ الة املف لمنااع الة الالاملف البالالالا ملع  از ارب ان  حلتع .3

 .، ايب، اإلماملاظ البربملع ا ة لفم2017أبرل   18-16الةباي  اإلسلمت  
م، 2017أبرل   28إىل  27 نااع الة املف البا ملع، ان ان اام أ ملبمل ا  يانملع  حلتع .4

 أ ملبمل ا . ،باكو
 أ رلتت ، زنسملق تملللع للاي ر الو املأل ااااأل اشر  نااع الة املف البا ملع    حلتع .5

 ، اللامل البمل اء، ا غرب.م2017 لولملو 17-19
 أ رلتت ، نسملقحلتع  تملللع للاي ر الو املأل ااااأل اشر  نااع الة املف البا ملع   ز .6

    م، إسطنبول، زركملا.2017لولملو  24-26
ب  البللا  اإلقلملات  إقلملاملع ان  آثامل از اقاظ الشراكع االقة االع ان الةكام  حلتع .7

 ، أبمللجا ، كوظ ال وامل.   م2017أكةوبر  13-11، األ رلتملع األا اء
 30ان اإلالاا للاي ر الو املأل ااااأل اشر  نااع الة املف البا ملع  مناومل اريب،  حلتع .8

 .، ايب، اإلماملاظ البربملع ا ة لفم2017 نو ارب 1إىل  أكةوبر
 :الصة

لسب  البنك جاهلًا إىل مساالف البللا  األا اء  نااع الةباي  اإلسلمت يف بناء 
قلملاهتا البشرلع يا يسسملع، لةاكملنتا من مواجتع حتللاظ الناام الة املأل مةبلا األاراف. يقل 
جند البنك يف زن ملذ برنامج بالةباي  الوثملق ما منااع الة املف البا ملع، يا يسساظ األخرع 

 لع، الليلملع منتا يالوانملع، يزلك الةاببع  نااع الةباي  اإلسلمت، يالن لال ت لِّمل البنك ال اظ 
ت  ً لرحب البنك بلأل أ كامل أي مترتحاظ جلللف من شلهناكاا هلا مجملباً زبايهنا ياااتا.  

ا يسساظ زلك هذا الربنامج يزبالا آثامله، كاا لةطلا مسةتبًل  الل من الةباي  الوثملق ما 
البنك أ  لرحب جباملا البللا  األا اء  لوا  كاا .  االملعةن ملذ الربنامج بلكرب قلمل ممكن من ال ل

للاشاملكع يف االجةاا  الةشايملأل لو ملاء الة املف يف منااع الةباي  اإلسلمت الذأل لنااني اشملع 
 يف بولنة ألرلة، م2017السارب  14 إىل 11ا ي ر الو املأل ااااأل اشر ا اما اتله ب  

 األملجنة .
 

******************************  
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 وضع البلدان األعضان في منظمة التعاون اإلسالمي في منظمة التجارة العالمية
 (م2017)حتى نهاية أكتوبر 

 
 دول ال صفة لها مراقبون تاريخ االنضمام أعضان منظمة التجارة العالمية

  لسط  .1 ا اائر .1 2016لولملو  29 أ غانسةا  .1
 زركاانسةا  .2 أ ملبمل ا  .2 2000سبةارب  8 ألبانملا .2

 
 
 
 
 
 
 
 

  االحتاا التارأل   .3 1995لنالر 1 الب رلن .3
  إلرا  .4 1995لنالر 1 بنغلالا .4
  البرارب .5 1996 ربالر  22 بن   .5
  لبنا  .6 1995لنالر 1 بريناأل اامل السلم .6
  لملبملا .7 1995لونملو  3 بوملكملنا  اًو .7
  السواا  .8 1995السارب  13 الكامأي  .8
  أي بكسةا  .9 1996أكةوبر  19 زشاا .9

  سومللا .10 1995لنالر 1 كوظ ال وامل .10
  ال ومال .11 1995مالو  31 جملبويت .11
   1995لونملو  30 م ر .12
   1995لنالر 1 الغابو  .13
   1996أكةوبر  23  امبملا .14
   1995أكةوبر  25  ملنملا .15
   1995مالو  31  ملنملا بملساي .16
   1995لنالر 1  ولانا .17
   1995لنالر 1 إنلينملسملا .18
   1995لنالر 1 األملا  .19
   1995لنالر 1 الكولج .20
   1998 السارب 20 قر ملالامجتومللع  .21
   1995لنالر 1 مالملالا .22
   1995مالو  31 جامل ا اللل  .23
   1995مالو  31 ما  .24
   1995مالو  31 مومللةانملا .25
   1995لنالر 1 ا غرب .26
   1995أ سطة  26 مو مبملق .27
   1996السارب  13 النمل ر .28
   1995لنالر 1 نمل ألا .29
   2000نو ارب  9 سلطنع ااا  .30
   1995لنالر 1 باكسةا  .31
   1996لنالر  13 قطر .32
ا الكع البربملع  .33
 السبوال ع

   2005السارب  11
   1995لنالر 1 السنغال .34
   1995لولملو  23 سأالملو  .35
   1995لنالر 1 سومللنام .36
   2013ماملس  2 ااجملكسةا  .37
   1995 مالو 31 او و .38
   1995ماملس  29 زونة .39
   1995ماملس  26 زركملا .40
   1995لنالر 1 أي نلا .41
اإلماملاظ البربملع  .42
 ا ة لف

   1996أبرل   10
   2015نو ارب  30 قا اخسةا  .43
   2014لونملني  26 الملان .44

 


