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 لكومسيكمنبثقة عن االمتابعة ال ن للجنةواالجتماع الثامن والعشر

 (2102مايو  01-9أنقرة، تركيا، )

 الخاصناء القدرات بلمساعدة الفنية ول مجموعة البنك  برنامج

 بمنظمة التجارة العالمية 

 

 مقدمة :أوال

برنامج بناء القدرات على تنفيذ الماضية،  ةطوال السنوات الخمس عشرمجموعة البنك  دأبت

وواصلت بصفة منتظمة تقديم تقارير عن والمساعدة الفنية الخاص بمنظمة التجارة العالمية، 

لى إوكان آخرهذه التقارير ما قدم  .سير العمل في هذا البرنامج إلى اجتماعات الكومسيك

-01ا بين االجتماع السابع والعشرين للكومسيك الذي عقد في اسطنبول بتركيا في الفترة م

أهم أنشطة المساعدة الفنية ذات الصلة  الضوء على هذا التقريرلقي وي .2100أكتوبر  21

بمنظمة التجارة العالمية التي نفذت في إطار هذا البرنامج منذ االجتماع األخير للجنة 

 .الكومسيك

 

الخاص بمنظمة التجارة برنامج المساعدة الفنية وبناء القدرات  ،0991سنة  ، فيالبنك أطلق

كي  مساعدة الدول األعضاء على االرتقاء بقدراتها البشرية والمؤسسيةالعالمية بغرض 

والغرض من البرنامج  هو زيادة . مي متعدد األطراف الجديدالنظام التجارة العكيف مع تت

مية باتفاقيات منظمة التجارة العالاإلسالمي تعاون وعي الدول األعضاء بمنظمة الوفهم 

 تدىكمنذلك استخدم هذا البرنامج ك. عملية انضمامها لهذه المنظمةوكيفيية تنفيذها وتسهيل 

للمسئولين الرسميين المعنيين من الدول األعضاء من خالله تبادل وجهات النظر يمكن 

أما في السنوات األخيرة، . القضايا المختلفة ذات الصلة بالتجارة متعددة األطراف ومناقشة

على مساعدة الدول األعضاء على االنضمام إلى منظمة بشكل أكبر فقد ركز البرنامج 

ارات التفاوض والقضايا ذات الصلة بالمفاوضات  في إطار ه، وعلى دعم مالتجارة العالمية

 .برنامج عمل الدوحة

 

مساعدة الدول األعضاء التي ما تزال في ( 0: )لخص أهداف هذا البرنامج فيما يليوتت

فضل شروط أالتجارة العالمية على التفاوض بموجب  نضمام إلى منظمةالسعي لال مرحلة 

بحت بالفعل ًصالنهوض بالقدرات البشرية والمؤسسية للدول األعضاء  التي أ( 2)؛ االنضمام
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اتخاذ لتمكينها من تنفيذ اتفاقيات جولة أوراجوي و ،العالميةفي منظمة التجارة  أعضاء

إفادتها من الفرص الجديدة؛ ات إعادة الهيكلة االقتصادية الضرورية من أجل تعظيم إجراء

بشأن  فاوضتكون على استعداد تام للتحتى  امواقفه مساعدة الدول األعضاء على تنسيق( 3)

قد تنشأ  خالل االجتماعات الوزارية المقبلة القضايا الجديدة ذات الصلة بالتجارة التي 

  .لمنظمة التجارة العالمية

 

 األساسيةعناصر البرنامج  :ثانيا

 

 :مما يلي تتكون العناصر األساسية لبرنامج مجموعة البنك الخاص بمنظمة التجارة العالمية

دورات فنية حول إجراء وتنظيم ندوات وحلقات عمل حول اتفاقيات منظمة التجارة العالمية؛ 

من كذلك و ،تنظيم اجتماعات تشاورية حول القضايا الرئيسيةو؛ السياسات المتعلقة بالتجارة

إجراء دراسات حول منظمة التجارة العالمية؛ وللمنظمة؛  أجل التحضير للمؤتمرات الوزارية

لدول األعضاء حول من اأو استشاريين ماليين /بواسطة خبراء و خدمات استشاريةوتقديم 

أجريت  األنشطة التي  باختصار، يمكن إيجاز. المسائل ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية

 :فيما يلي في إطار برنامج مجموعة البنك حول منظمة التجارة العالمية، منذ بدايته

 

القضايا كبيرة من  مجموعةوحلقات عمل  تغطي  م البنك ندواتنظ :الندوات وحلقات العمل

 ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية  بغرض تعريف الدول األعضاء بمحتويات وأحكام

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  بل وبأنشطة منظمة التجارة العالمية بحيث تكون في وضع 

برنامج مجموعة البنك الخاصة إطالق ومنذ  .عن مصالحها بشكل أفضل لدفاعيمكنها من ا

من البنك  بلغ عدد ما نظمه ،  2102بمنظمة التجارة العالمية وحتى نهاية شهر إبريل سنة 

 .حلقة عمل في إطار هذا البرنامج 31ندوة و  33 ندوات وحلقات عمل 

 

التجارة نظمت هذه الدورات بالتعاون مع منظمة : دورات السياسات الخاصة بالتجارة

ن أبش من الدورات التي تعقدها منظمة التجارة العالمية صغرةالعالمية، وهي صورة م

وتغطي هذه الدورات  الخاصة . في جنيف السياسات الخاصة بالتجارة ومدتها ثالثة أشهر

جمارك وإدارة ، والالوصول إلى األسواقبالسياسات  مجموعة كبيرة من الموضوعات مثل 

الحواجز و، الصحية وصحة النباتتدابير الوبوسات، لوالمنسوجات والم الزراعةو التجارة،
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ات الحكومية، واالتفاقيات العامة للتجارة في يوالمشتر ،الموضوعة أمام التجارالفنية 

 التعويضية،، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة اإلغراق، والدعم واإلجراءات الخدمات

التجارة والسياسة و، باالستثمار الخاصة بالتجارة وتسوية المنازعات، واالتفاقية الخاصة

البرنامج وحتى  إطالققام البنك،  منذ و .اإلقليميةالنزعات التجارة والبيئة، ووالتنافسية، 

دورة حول السياسات الخاصة بالتجارة في إطار هذا  01، بتنظيم  2102نهاية شهر إبريل 

 .البرنامج

 

دراسات متعمقة للقضايا ذات الصلة  بصفة عرضية، ،البنك يجري :الدراسات الخاصة

قطاع : وقد أجرى البنك ، حتى اآلن، دراسات حول. وفقا لطلبات الدول األعضاء بالتجارة

الزراعة، واالستثمار، وقطاع الخدمات، والجوانب ذات الصلة بالتجارة لحقوق الملكية 

خدمات الخبراء في هذه بالبنك  استعانوفي هذا الصدد، . و التجارة اإللكترونيةالفكرية، 

في اإلشراف على  (األونكتاد) مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةتعاون مع الالمجاالت و

وتشتمل كل دراسة من هذه الدراسات على مجموعة من دراسات . بعض هذه الدراسات

تضمنت تعليقات عملية و ،الخاصة بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تالحاال

تفاوض حول  القضايا المختلفة التي تعني الدول األعضاء في منظمة للقيمة وإستراتيجيات 

 .التعاون اإلسالمي

 

نظم البنك اجتماعات تشاورية للدول األعضاء ذات عالقة في : االجتماعات التشاورية

 عد بمثابة جتماعات توهذه اال. معظمها باالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية

وإن أمكن، تنسيق بل تبادل وجهات النظر  منتدى يمكن من خالله لوفود الدول األعضاء

من المسائل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، واتخاذ موقف موحد والتصرف  امواقفه

اجتماعات  سبعةوقد قام البنك، حتى اآلن، بتنظيم  .تفاوضية ِأشدالكتساب قوة  كمجموعة

 . نيفسواء المقيمين في عواصم بلدانهم أو المقيمين في ج ولينؤتشاورية للمس

 

المساعدة الفنية الخاصة التي تقدمها منظمة التجارة العالمية للدول األعضاء في منظمة 

عن طريق االستعانة  مساعدة فنية خاصة للدول األعضاء كذلك وفر البنك :التعاون اإلسالمي

حول القضايا الحيوية لمنظمة  منظمة التجارة العالميةمن خبراء بخدمات استشارية أو ب

، وإنشاء ، وسن القوانين الوطنيةالتجارة العالمية االنضمام لمنظمة: التجارة العالمية مثل 

 .وحدات لمنظمة التجارة العالمية و بناء القدرات لكافة األغراض بصفة عامة
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 مت منذ آخر اجتماع للكومسيكاألنشطة التي نظ :ثالثا

 

بح التركيز الحالي في صمردود هذه األنشطة وعلى طلبات الدول األعضاء، ًأبناء على 

( ب)االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ ( أ: )البرنامج على ثالث موضوعات هي

الدورة  التي نظمها البنك منذوجاءت أهم األنشطة . مهارات التفاوض (ت)التكامل اإلقليمي؛ 

 :السابعة والعشرين للكومسيك على النحو التالي

 

تداعياتهما على التنمية المستدامة في المنطقة التجارة والبيئة و"ندوة عن  .0

بين نقاط التداخل لهذه الندوة هي دراسة كانت األهداف الرئيسية  " :العربية

 وإلقاء الضوء على السياسات البيئية والوطنية يةالمناخ اتتغيرالالتجارة و

ونظمت الندوة في . وأثرها على التجارة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية

 .2100أكتوبر  22 -22اإلمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين بدبي، 

 

 كان الهدف من البرنامج": التجارة والتنمية في الدول اإلفريقية" ندوة عن  .2

عن طريق الدول النامية  على تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية كيفيةبيان 

لي تفصيال تحليلالالحد من قدراتها على إتباع وتنفيذ سياسات تنموية االتجاه و

 اتبررملل (بالتركيز على مجاالت الزراعة والسلع الصناعية والخدمات)

الداعية ب اسباألمفاوضات التجارة، ولتنمية في حيز ل للمحافظة على ةاالقتصادي

 21- 22ونظمت الندوة في الدار البيضاء، المغرب، في الفترة ما بين  .ذلكل

 .2100أكتوبر 

 

: الوزاري التشاوري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمياالجتماع  .3

نظم البنك اجتماعا وزاريا تشاوريا للدول األعضاء في منظمة التعاون 

وعقد هذا االجتماع  . في جنيف 2100في الرابع عشرمن ديسمبر  اإلسالمي

وكان هذا االجتماع . لمنظمة التجارة العالميةي الثامن عشية االجتماع الوزار

وفود الدول األعضاء لتبادل بمثابة منتدى غير رسمي لوزراء التجارة ورؤساء 

بل وأتاح  .مؤتمروجهات النظر واألفكار حول القضايا التي يزمع مناقشتها في ال

بالمساعدة هذا االجتماع الفرصة لهم لمناقشة برنامج مجموعة البنك الخاص 

وتقديم مقترحاتهم القيمة  ،الفنية وبناء القدرات  في مجال منظمة التجارة العالمية
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وقد نظم . هيكل البرنامج والموضوعات التي ينبغي أن يغطيهافي شأن 

 .في جنيف، بسويسرا 2100 االجتماع في الرابع عشر من ديسمبر

 

تتلخص األهداف الرئيسية لحلقة  ":التجارة في الخدمات" حلقة عمل حول  .4

الخاصة بالتجارة في بالوضع الحالي للمفاوضات تعريف العمل هذه في ال

من أجل جدولة " العرض–الطلب  لنهج" الخدمات؛ وإجراء عملية محاكاة 

للتجارة في الخدمات؛ ومناقشة الطريق االلتزامات في إطار االتفاقية العامة 

وقد نظمت . أن تسلكه في المفاوضات الذي ينبغي على الدول األعضاء في البنك

 .2102يناير  09 – 02حلقة العمل في اسطنبول، بتركيا في الفترة ما بين 

 

كان الهدف ": التجاريةالسياسات  استعراضآلية " حلقة العمل اإلقليمية حول  .5

المراجعة  ة لعمليةهذه  هو إجراء مراجعة تفصيلية خطوة بخطو من حلقة العمل

 لسياسات التجارة المتبعة في منظمة التجارة العالمية، ومتطلبات الدول األعضاء

صياغة تقارير المراجعة وفقا  من حيث تطوير تقارير المراجعة هذه، وعملية

ولين في وزارات ؤلها ومساعدة المس حددةالم تاتللنماذج المعدة لذلك، والتوقي

ملية مراجعة عوأصحاب المصلحة اآلخرين على تفهم  ،التجارة الخارجية

وقد نظمت حلقة . امتثال الدول بالتزاماتهاوقياس مدى  ،السياسات بشكل أفضل

 –يناير  31العمل في أبي ظبي، باإلمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 

 .2102واألول من فبراير 

 

المتعلقة بوصول المنتجات غير الزراعية إلى مفاوضات ال"ندوة حول  .6

لقضايا المتعلقة ف من  الندوة بيان وتحليل كافة اكان الهد": األسواق

 في إلى األسواق غير الزراعيةالمنتجات  وصولحول  بالمفاوضات الجارية 

مسار العمل ، ومناقشة إطار برنامج عمل الدوحة في منظمة  التجارة العالمية

 ،التعاون اإلسالميلدول األعضاء في منظمة لوالتوقعات المستقبلية  الحالي

وصول الوطنية في مجال المفاوضات الجارية حول وتبادل الخبرات والتجارب 

ونظمت الندوة في باكو، بإذربيجان في  .إلى األسواق غير الزراعية المنتجات

 .2102فبراير  03 – 03الفترة ما بين 

 

أثر اتفاقيات الشراكة االقتصادية على التكامل اإلقليمي في "ندوة حول  .7

كانت األهداف الرئيسية للندوة هي مناقشة آخر ": التحديات والفرص: إفريقيا

الخاصة باتفاقيات الشراكة االقتصادية مع التركيز  مفاوضات الالتطورات  في 

على الدول اإلفريقية  على  الضغوط المتصاعدة التي يمارسها االتحاد األوروبي



 
 
 

6 
 

من حيث ) منفردة، وشرح المواقف المتباينة في اتفاقيات الشراكة االقتصادية

، وقواعد المنشأ، معا واق السلع والخدماتسنطاق وعمق تحرير االنضمام إلى ٍأ

بغرض تبادل وجهات النظر  بشأن  العوائق ؛ (والملكية الفكرية ودعم الزراعة

ا، وتبادل الخبرات فريقيقليمي في إكامل االقتصادي اإلوالتحديات التي تواجه الت

التي تتفاوض حاليا حول اتفاقيات الشراكة  بين مختلف التجمعات اإلقليمية

 23 -23وقد تم تنظيم الندوة في دكار ، بالسنغال في الفترة ما بين . االقتصادية

 .2102إبريل 

 

 :المتبقي من السنةهذا، ومن المزمع إجراء األنشطة التالية خالل الجزء 

 

 

  اإلقليمية والثنائية وأثرها على التكامل  التجارية اتتزايد عدد االتفاق"ندوة حول

 ".لدول العربيةلاإلقليمي 

 من أجل التجارة ةالمعون"  :ندوة حول"  

 االنضمام لمنظمة التجارة العالمية"  :حلقة عمل حول" 

  الحواجز غير التعريفية أمام التجارة": ندوة حول" 

  آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية" ندوة حول." 

 

 

 الخالصة .رابعا

جات الدول األعضاء،  وعلى األخص الدول األعضاء األقل نموا، في مجال منظمة إن احتيا

والبنك، بالرغم من موارده المحدودة، يسعى جاهدا  .هائلةاحتياجات التجارة العالمية، 

لتمكينها من التصدي لهذه   لمساعدة هذه الدول على بناء قدراتها البشرية والمؤسسية

البنك بتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون  ويقوم. ومواجهة نظام التجارة متعدد األطرافالتحديات 

تعاونها ومساعدتها كل  ويقدر ،معنيةال منظمة التجارة العالمية والمؤسسات األخرىمع 

 ،باألفكار والمقترحات الجديدة  التي من شأنها أن تعزز أثر البرنامج البنك يرحبو .التقدير

 .هذا البرنامج بشكل فعال تنفيذمن أجل  ،بشكل أوثق في المستقبل اويتطلع للعمل معه

---------------------------- 

----------------------------------------------- 
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 عضاء منظمة التعاون اإلسالمي في منظمة التجارة العالميةأوضع الدول 

 أعضاء في منظمة التجارة العالمية تاريخ االنضمام مراقبون بال وضع

 ألبانيا .0 2111سبتمبر  8 *افغانستان .0 فلسطين .0

 البحرين. 2 0995أول يناير  الجزائر .2 *الصومال .2

 *بنجالديش. 3 0995أول يناير  أذربيجان .3 تركمانستان .3

 *بنين .  4 0996فبراير  22 جزر القمر .4 

 بروناي دار السالم.5 0995أول يناير  إيران .5 

 *بوركينا فاسو.6 0995يونيو  3 العراق .6 

 الكاميرون.7 0995ديسمبر  03 قازقستان .7 

 *تشاد. 8 0996أكتوبر  09 لبنان .8 

 ساحل العاج .9 0995أول يناير  ليبيا .9 

 * جيبوتي .01 0995مايو  30 *السودان  .01 

 مصر.00 0995يونيو  31 طاجيكستان.00 

 الجابون.02 0995أول يناير  أوزبكستان.02 

 *جامبيا.03 0996أكتوبر  23 اليمن. 03 

 *غينيا.04 0995اكتوبر  25 سوريا. 04 

0995 مايو 30    *غينيا بيساو.05 

0995أول يناير     #غويانا.06 

0995أول يناير     إندونيسيا. 07 

0995أول يناير     األردن. 08 

 الكويت. 09 0995أول يناير   

 قيرقيزيا جمهورية .21 0998ديسمبر 21  

 ماليزيا. 20 0995أول يناير   

 *المالديف.22 0995مايو  30  

0995مايو  30    *مالي.23 

0995مايو  30    موريتانيا. 24 

 المغرب.25 0995يناير  أول  

 *موزنبيق. 26 0995أغسطس  26  

 *النيجر. 27 0996 ديسمبر 03  

 نيجيريا.28 0995أول يناير   

 عمان.29 2111نوفمبر  9  

 باكستان. 31 0995أول يناير   

 قطر .30 0996يناير 03  

 السعودية العربية المملكة.32 2115ديسمبر 00  

 *السنغال .33 0995أول يناير   

 *سيرا ليون. 34 0995يوليو  23  

 سورينام. 35 0995أول يناير   

 *توجو .36 0995مايو  30  

 تونس. 37 0995مارس  29  

 تركيا.38 0995مارس  26  

 *أوغندا.39 0995أول يناير   

 اإلمارات العربية المتحدة . 41 0996إبريل  01  

 البنكبعد في  عضوًاليست # 

 األعضاء األقل نموا الدول 


