
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برانمج البنك للمساعدة الفنية 

 من أجل التكامل اإلقليمي والعاملي يف التجارة

 تقرير مرحلي

 يُعَرض على الدورة اخلامسة والثالثني الجتماع الكومسيك
 (2019نوفمرب  29-25)إسطنبول، تركيا،  

 بسم هللا الرمحن الرحيم
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 للمساعدة الفنية من أجل التكامل اإلقليمي والعاملي يف التجارةبرانمج البنك 

 املقدمة
يقدم البنك ابنتظام تقارير مرحلية عن تنفيذ هذا الربانمج إىل اجتماعات الكومسيييييييييييييييكق ويربا هذا التقرير ا ن ييييييييييييييطة الر يسيييييييييييييية 

الجتميياع  الربانمج منييذ الييدورة الراوعيية والثالثنيللمسيييييييييييييييياعييدات الفنييية املتعلقيية  نظميية الت ييارة العيياملييية، وال  جرت   إ ييار هييذا 
 ق2018يك املنعقدة   إسطنبول، تركيا،   نوفمرب سالكوم

البلدان ا عضييا   -ًقا سيياوورانمج منظمة الت ارة العاملية  -يسيياعد ورانمج املسيياعدة الفنية للتكامق اميليمل والعاملل   الت ارة  
فيما وينها، ومع العامل من خالل التدريب، وتقدمي امل ييورة و ييلن السييياسييات واملسيياعدة    جهودها للتكامق 57  البنك الييييييييييييييييي 

 لىعالفنيةق وهتدف التدخالت   إ ار هذا الربانمج إىل التكامق السييييييييييريع وا.دة االتملييييييييييالق ومن املتويع  ن  ل   لك فر ييييييييييا 
 يةقاندماجا مع ا سواق العامل ية حني تملبح  كثرالملعيد العاملل ويزيد  يضا من تعرض البلدان ا عضا  للمخا ر العامل

 :معلومات أساسية

 1997اهلدف ا سيياسييل للبنك من إ الق ورانلم للمسيياعدة الفنية وونا  القدرات املتعلقة من ييطة منظمة الت ارة العاملية سيينة  
هو مسيييييياعدة البلدان ا عضييييييا    تطوير يدراهتا الب ييييييرية واملىسييييييسييييييية  ا يعينها على التليلا مع النظام الت ار  متعدد ا  راف 

إىل توفري يدر  كرب من الوعل لدى البلدان ا عضيييييا   نظمة التعاون امسيييييالمل و يييييلن اتفايات  يضيييييا  اجلديدق ويهدف الربانمج
منظمة الت ارة العاملية وسيييبق تنفيذها، وإىل تيسيييري إجرا ات انضيييمامها إىل املنظمةق كما يىد  الربانمج دوراً هاماً وو يييفم منتدًى 

ق وجهات النظر، وملناي ييية فتلأل ا مور املتعلقة ابلت ارة متعددة ا  راف جيمع املختمليييني من مسيييىود البلدان ا عضيييا  لتبادل
ويد ركز الربانمج، خالل ا عوام ا خرية، على مسييييياعدة البلدان ا عضيييييا    انضيييييمامها إىل منظمة الت ارة العاملية، وعلى تعزيز 

  ار ورانمج عمق الدوحةقمهاراهتا التفاوضية، ابمضافة إىل مسا ق تتعل  ابملفاوضات اجلارية   إ

: ت ييييمق العنا يييير الر يسيييية للربانمج ما يلل: تنظيا الندوات وحلقات العمق اخلا يييية ابتفايات منظمة عناصرررر الجانمج الرةيسرررة 
الت ارة العاملية، وإعداد دورات فنية عن السياسات الت ارية، وتنظيا اجتماعات ت اورية حول القضا. اهلامة استعداداً للمىمترات 
الواارية ملنظمة الت ارة العاملية، وإجرا  الدراسيييييييات  ات المليييييييلة  نظمة الت ارة العاملية، وتوفري اخلدمات االسيييييييت يييييييارية من خالل 
متويق وعثات اخلربا /املسييييييييت ييييييييارين   اماالت املتعلقة  نظمة الت ارة العاملية إىل البلدان ا عضييييييييا ق وفيما يلل اسييييييييتعراض موجز 

 هبا   إ ار ورانمج لموعة البنك املتعل   نظمة الت ارة العاملية منذ أتسيسم:ع لألن طة املضطلَ 

: ينظا البنك ندوات وحلقات عمق تغطل لموعة كبرية من القضيييييا. اخلا ييييية  نظمة الت ارة العاملية، الندوات وحلقات العمل 
تلك البلدان  طة ال  تضييطلع هبا املنظمة، لتملييبحو لك لتعريأل البلدان ا عضييا   ضييامني اتفايات املنظمة ونملييو ييها، واب ن يي

حلقة عمق   إ ار هذا الربانمج منذ إن ا م وحىت هناية  48ندوة و 150  وضع  فضق للدفاع عن مملاحلهاق ويد نظَّا البنك 
 ق2019 كتوور 
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لسييييييياسييييييات دورة ا: تُنظا ابلتعاون مع منظمة الت ارة العاملية، وتعترب  ييييييورة مملييييييغرة لدورات السييييييياسييييييات الت ارية (1
الت ارية ال  جتريها منظمة الت ارة العاملية على مدى ثالثة  شيييييييييييييهر   مدينة جنيألق وتغطل دورة السيييييييييييييياسيييييييييييييات 
الت ارية  يفاً واسييييييعاً من املواضيييييييع على الناو اىل : النفا  إىل ا سييييييواق، وإدارة اجلمارو، والزراعة، واملنسييييييوجات 

 نباتية، واحلواجز التقنية  مام الت ارة، وإجرا ات ال را  احلكومل، واالتفايياتواملالوس، والتداوري الملاية والملاة ال
العامة حول جتارة اخلدمات، وحقوق امللكية الفكرية، ومكافاة امغراق، وامعاانت والتداوري التعويضييييييييية، وتسييييييييوية 

ت ارة والبيئة، ية والتنافسيييية، والالنزاعات، واالتفاق على تداوري االسيييتثمار  ات المليييلة ابلت ارة، والسيييياسيييات الت ار 
 ومفهوم النزعة اميليميةق ويد  يام البنك   إ ار هذا الربانمج منذ أتسيسم دورات تدريبية   السياسات الت اريةق

: وناً  على  لب البلدان ا عضيا ، يقوم البنك من حني ىلخر ودراسيات مسيتفيضية عن القضيا. الدراسيات اخلا ية (2
الت ارة العامليةق ويد  جرى البنك حىت اىلن دراسييات على القطاع الزراعل، واالسييتثمار، ويطاع  ات الملييلة  نظمة 

اخلييدمييات، واجلوانييب املتعلقيية ابلت ييارة   حقوق امللكييية الفكرييية، والت ييارة املكلونيييةق ويييد  ليي  كييق  من تلييك 
لتعاون امسيييييييييييالمل، كما َحَوت   فكاراً الدراسيييييييييييات لموعة من االتطبيقات العمليةا   البلدان ا عضيييييييييييا   نظمة ا

ونمليييييييييا ح عملية ييمة، واسيييييييييلاتي يات للتفاوض حول فتلأل القضيييييييييا. ال  هتا البلدان ا عضيييييييييا   نظمة التعاون 
 امسالملق

: ينظا البنك اجتماعات ت ييييييييييييياورية لبلدانم ا عضيييييييييييييا ، وال  غالباً ما تُيع َقد على هام  االجتماعات الت ييييييييييييياورية  (3
لواارييية ملنظميية الت ييارة العييامليييةق وتوفر هييذم االجتميياعييات منتييدًى جيمع وفود البلييدان ا عضييييييييييييييييا  لتبييادل املىمترات ا

وجهات النظر، ولتنسييييي  موايفها يدر اممكان جتام املسييييا ق املتعلقة  نظمة الت ارة العاملية، ولتبم موايأل م ييييلكة 
ني البنك حىت اىلن تسييييييعة اجتماعات ت يييييياورية ملسييييييىول والعمق كم موعة واحدة لتعزيز يوهتا التفاوضيييييييةق ويد نظَّا

 يعملون   العوا ا  و   جنيألق

قدم البنك ي املسيييييياعدات الفنية انددة من منظمة الت ارة العاملية للبلدان ا عضييييييا    منظمة التعاون امسييييييالمل:  (4
ا  من والز.رات امليدانية خلرب   يضيييياً مسيييياعدات فنية لددة للبلدان ا عضييييا  من خالل متويق اخلدمات االسييييت ييييارية

منظمة الت ارة العاملية   مسييييييا ق حيوية تتعل  ابملنظمة ومنها على سييييييبيق املثال، إجرا ات االنضييييييمام إىل املنظمة، 
  ياغة القوانني الو نية، أتسيس وحدات متخململة    عمال منظمة الت ارة العاملية، وونا  القدرات و كٍق عامق

 للكومسيك 34ا ن طة املخطط هلا  و ال  نُظم  وعد الدورة  
( االنضمام 1وناً  على  لب البلدان ا عضا ، واستناداً إىل املعلومات الواردة منها، يركز الربانمج حالياً على ثالثة موضوعات: )

يلل سييييرد  للفعاليات الر يسيييية ال  نظمها البنك ( ا ن ييييطة الو نيةق وفيما 3( التكامق اميليمل، )2إىل منظمة الت ارة العاملية، )
 للكومسيك: 34منذ الدورة ريا 
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  حلقات عمق مع  يييييييييندوق النقد العرا ملسييييييييياعدة البلدان على االنضيييييييييمام ملنظمة الت ارة العاملية ) وو   ، ديسيييييييييمرب
2019 ) 

  عضيييييييييييييييا    البلدان ا فريقية ا حلقة عمق و يييييييييييييييلن جدول  عمال منظمة الت ارة العاملية ملا وعد ووينو   يريس و ثرم
 (2019)ابلتعاون مع املركز امسالمل لتنمية الت ارة( )يوليو 

  حلقة عمق حول السييييييلع االسييييييلاتي ية ملنطقة راوطة الدول املسييييييتقلة )ابلتعاون مع الغرفة امسييييييالمية للت ارة والملييييييناعة
 (2019والزراعة( ) كتوور 

  ة العاملية لبعثات منظمة التعاون امسييييييييييييييالمل   جنيأل )ابلتعاون مع املركز حلقة عمق التفاوض احلالية ملنظمة الت ار
 (2019امسالمل لتنمية الت ارة( )نوفمرب 

  حلقة عمق حول اتفايية تيسييييري الت ارة ملنظمة الت ارة العاملية والتكامق الت ار    البلدان ا عضييييا    منظمة التعاون
 (2019ل لتنمية الت ارة( )إسطنبول، نوفمرب امسالمل )ابلتعاون مع املركز امسالم

  املىمتر الدود حول خطة عمق هُنج التكامق الت ار  اميليمل  نظمة التعاون امسيييييالمل )ابلتعاون مع املركز امسيييييالمل
 (2010لتنمية الت ارة( )داكار، يناير 

 ز امسيييييييالمل امسيييييييالمل )ابلتعاون مع املرك دورة تدريبية حول تقنيات التفاوض   جتارة اخلدمات لبلدان منظمة التعاون
 (2019لتنمية الت ارة( )املغرب، ديسمرب 

 )دراسة لدعا السنغال   إعداد استعراض و م للتملدير )ابلتعاون مع ا ونكتاد، ييد امجناا 
   مع  نلتعاو ( )اب2019 كتوور  22-21الدورة الثانية من مىمتر مراك  الدود حول العدالة وويئة االسييييييييييتثمار )مراك

 (2019واارة العدل، املغرب،  كتوور 
  مىسيسية التعاون وني ولدان جنوب شيرق  سييا: االتعاون  -ملىسيسية املنتدى االيتملياد  امسيالمل العاملل  2019دورة

 ( )ابلتعاون مع سيكوكس(2019 كتوور  30-29اميليمل: حتويق االيتملادات )دكا، 
  ت يييييييي يع االسييييييييتثمار   البلدان ا عضييييييييا    البنك على هام  منتدى ا ونكتاد اجتماع فري  اخلربا  و ييييييييلن وكاالت

 ق )ابلتعاون مع وكاالت ترويج االستثمار(2018العاملل لالستثمار، نوفمرب 
 اد، الدار البيضيييييييييا ، املغرب ابل يييييييييراكة مع ا ونكت ،حلماية االسيييييييييتثمار وتيسيييييييييريم ةحلقة عمق حول تعزيز النهج اميليمي

 ق2018ديسمرب 
   حلقة عمق حول إ الح سياسة االستثمار الدود من  جق التنمية املستدامة  عضا  لموعة الدول الثماين امسالمية

 ق2019النامية ابل راكة مع منظمة لموعة الدول الثماين امسالمية النامية للتعاون االيتملاد ، وا ونكتاد، سبتمرب 
   ورانمج املسيييييياعدة الفنية لت يييييي يع االسييييييتثمار لوكالة ت يييييي يع االسييييييتثمار جلمهورية غينيا )وكالة ت يييييي يع االسييييييتثمارات

 اخلا ة، غينيا(ق
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   ،االوتكار   التدريب على اجتذاب االسيييييييتثمار ابل يييييييراكة مع الراوطة العاملية لوكاالت ترويج االسيييييييتثمار   إسيييييييطنبول
 ق2019تركيا، فرباير 

  خلربا  رفيع املسييتوى و ييلن مراجعة االتفايية املوحدة السييتثمار رمو  ا موال العروية   الدول العروية ابل ييراكة اجتماع ا
 ق2019مع ا ونكتاد وجامعة الدول العروية، الرابط، املغرب، ديسمرب 

   ،منتدى االسييييييتثمار   القطاعني العام واخلا  رفيع املسييييييتوى ملنظمة التعاون امسييييييالمل وورانمج تبادل اخلربات اللكية
 ق 2019إسطنبول، تركيا، ديسمرب 

   املسيييياعدة الفنية للني ر )الوكالة الني رية لت يييي يع االسييييتثمار   القطاع اخلا  وامل يييياريع االسييييلاتي ية( ابل ييييراكة مع
 ة البنك الدودقلموع

   ثالثة ورانمج تعزيز القدرات   لال ت يييييي يع االسييييييتثمار ابل ييييييراكة مع االجتماع السيييييينو  لالسييييييتثمار   كق من دا
 وجاكرات و  قندق

   منتدى سييرياليون لالسييتثمار ابل ييراكة مع البنك العرا للتنمية   إفريقيا واملىسييسيية امسييالمية لتلمني االسييتثمار وا تمان
 ق2020ت، فريتاون، الروع ا ول من سنة الملادرا

   ق2020املساعدة الفنية لغامبيا، النملأل ا ول من سنة 

 اخلالصة 

يسعى البنك وكق ما  و  من سبق ملساعدة الدول ا عضا    منظمة التعاون امسالمل على ونا  يدراهتا الب رية واملىسسية 
ع منظمة د ا  رافق ويد جنح البنك   تنفيذ هذا الربانمج ابلتعاون الوثي  ملتمكينها من التملد  لتاد.ت النظام الت ار  متعد

 مللة، الدولية منها والو نية، وتلك التاوعة ملنظمة التعاون امسالمل، وال  يُيّقدِّرالالت ارة العاملية، ومع املىسسات ا خرى  ات 
تطلع إىل دة واملقلحات الرامية إىل ا.دة تعزيز  ثر هذا الربانمج ويالبنك هلا مجيعاً تعاوهنا ودعمهاق ويرحب البنك اب فكار اجلدي

 العمق معها و كق  وث    املستقبق   سبيق تنفيذ الربانمج وفعاليةق
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 (2018وضع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ابلنسبة إىل منظمة التجارة العاملية )حسب الوضع يف هناية أكتوبر  

 دول ال صفة هلا مراقبون اتريخ االنضمام منظمة التجارة العامليةأعضاء يف 

 فلسطني ق1 الملومالق1    2000سبتمرب  8  لبانيا ق1
  اجلزا ر ق2 1995يناير 1 البارين ق2

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركمانستان ق2   روي ان ق3 1995يناير 1 ونغالدي  ق3
  االحتاد القمر ّ  ق4 1996فرباير  22 ونني  ق4
  إيران ق5 1995يناير 1 وروان  دار السالم ق5
  العراق ق6 1995يونيو  3 ووركينا فا و  ق6
   1995ديسمرب  13 الكامريون ق7
  لبنان ق7 1996 كتوور  19 ت اد ق8
  ليبيا ق8 1995يناير 1 كوت ديفوار ق9

  السودان ق9 1995مايو  31 جيبو  ق10
  واوكستان ق10 1995يونيو  30 مملر ق11

  ق11
 

  1995يناير 1 الغاوون ق12

  ق12
 * ق13
  ق14
 * ق15

 

 

 

 

 
   1996 كتوور  23 غامبيا ق13
   1995 كتوور  25 غينيا ق14
   1995مايو  31 غينيا ويساو ق15
   1995يناير 1 غو.ان* ق16
   1995يناير 1 إندونيسيا ق17
   1995يناير 1 ا ردن ق18
   1995يناير 1 الكوي  ق19
   1998ديسمرب  20 مجهورية يريغيزستان ق20
   1995يناير 1 ماليز. ق21
   1995مايو  31 اجزر ملالديأل ق22
   1995مايو  31 ماد ق23
   1995مايو  31 موريتانيا ق24
   1995يناير 1 املغرب ق25
   1995 غسطس  26 موامبي  ق26
   1996ديسمرب  13 الني ر ق27
   1995يناير 1 ني ري. ق28
   2000نوفمرب  9 سلطنة عمان ق29
   1995يناير 1 ابكستان ق30
   1996يناير  13 يطر ق31
   2005ديسمرب  11 اململكة العروية السعوديّة ق32
   1995يناير 1 السنغال ق33
   1995يوليو  23 سرياليون ق34
   1995يناير 1 سورينام ق35
   2013مار   2  اجيكستان ق36
   1995مايو  31  وغو ق37
   1995مار   29 تونس ق38
   1995مار   26 تركيا ق39
   1995يناير 1  وغندا ق40

 اممارات العروية املتادة ق41
 اليمن ق42
  فغانستان ق43
 كاااخستان   ق44

 1996 وريق  10
 2014يونيو  26
 2016يوليو  29
 2015نوفمرب  30 ق45
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