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برنامج مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية للمساعدة الفنية وبناء القدرات 

 املتعلق بمنظمة التجارة العاملية

 
ً
 مقدمة –أوال

أطلق برنامج مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية للمساعدة الفنية وبناء القدرات املتعلق بمنظمة 

. ويقدم البنك تقارير مرحلية 1997التجارة العاملية في 
ً
م، ومض ى على تنفيذه أكثر من خمسة عشر عاما

اري )كومسيك(، التجاالقتصادي و منتظمة عن تنفيذ البرنامج إلى اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون 

ويسلط هذا التقرير الضوء على األنشطة الرئيسة للمساعدة الفنية املتعلقة بمنظمة التجارة العاملية 

الثالثين للكومسيك التي عقدت بإسطنبول، تركيا في الفترة من و  الحادية في إطار البرنامج منذ الدورة

 م.2015نوفمبر  26وحتى  23

هدف رئيس ي يتمثل في مساعدة الدول األعضاء في النهوض بقدراتها  دشن البنك هذا البرنامج الذي له

زيادة هدف البرنامج البشرية واملؤسسية، للتكيف مع النظام التجاري الجديد املتعدد األطراف. ويست

لدى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي باالتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العاملية،  الوعي

االتفاقيات، وتسهيل عملية انضمامها إلى املنظمة. كما يعمل البرنامج بمثابة منتدى وتنفيذ هذا 

لتبادل اآلراء بين مسؤولي الدول األعضاء ومناقشة مختلف مسائل التجارة املتعددة األطراف. وفي 

السنوات األخيرة، انصب تركيز البرنامج أكثر من أي وقت مض ى على مساعدة الدول األعضاء في 

مام إلى منظمة التجارة العاملية، وتعزيز مهاراتها التفاوضية، وعلى املسائل املتعلقة باملفاوضات االنض

 الجارية في إطار "برنامج عمل الدوحة". 

 
ً
 العناصر الرئيسة للبرنامج –ثانيا

تشمل العناصر الرئيسة للبرنامج ما يلي: تنظيم حلقات الدراسة والعمل بشأن اتفاقيات منظمة 

التجارة العاملية؛ وعقد دورات تدريبية فنية بشأن السياسات التجارية؛ وتنظيم اجتماعات تشاورية 

ة، وتقديم حول املسائل املهمة واإلعداد للمؤتمرات الوزارية للمنظمة؛ ووضع دراسات تتعلق باملنظم

الخدمات االستشارية من خالل تمويل الخبراء واالستشاريين للدول األعضاء فيما يتعلق بمسائل 
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منظمة التجارة العاملية. ويمكن إيجاز األنشطة التي تم القيام بها في إطار البرنامج منذ إنشائه وعلى 

 صعيد مجموعة البنك باآلتي: 

لبنك بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية حلقات دراسية ينظم ا الحلقات الدراسية وحلقات العمل:

واسعة من املسائل املتعلقة بمنظمة التجارة العاملية الهدف منها إطالع  مجموعةوحلقات عمل تغطي 

 عن أنشطة املنظمة لتكون هذا الدول أالدول األعضاء على مضامين اتفاقيات املنظمة و 
ً
حكامها، فضال

التي والعمل . وبلغ عدد الحلقات الدراسية على نحو أفضل عن مصالحها عيمكنها من الدفافي وضع 

 45، وفعالية 85 أكثر من م2016نظمها البنك في إطار البرنامج منذ استحداثه وحتى نهاية أكتوبر 

 حلقة عمل.

هذه الدورات التدريبية، التي تنظم بالتعاون مع دورات تدريبية في مجال السياسات التجارية: 

التجارة العاملية هي عبارة عن صورة مختصرة للدورة التدريبية في مجال السياسات التجارية منظمة 

التي تعقدها املنظمة في جنيف. وتغطي الدورة مجموعة عريضة من املواضيع منها، على سبيل املثال ال 

التدابير الحصر، الوصول إلى األسواق، إدارة الجمارك والتجارة، الزراعة، املنسوجات واملالبس، 

الصحية وتدابير الصحة النباتية، الحواجز الفنية املوضوعة أمام التجارة، املشتريات الحكومية، 

اإلعانات والتدابير التعويضية، وتسوية املنازعات، واالتفاق على تدابير االستثمار املتعلق بالتجارة، 

ة. ومنذ إنشاء هذا البرنامج وحتى والتنافس، التجارة والبيئة، والنزعة اإلقليمي يةسياسات التجار الو 

 دورة تدريبية في مجال السياسات التجارية. 21م، نظم البنك في إطار البرنامج 2016نهاية أكتوبر 

يضع البنك من حين آلخر دراسات معمقة حول املسائل املتعلقة بمنظمة التجارة الدراسات الخاصة: 

العاملية بطلب من الدول األعضاء. وقد أعد البنك حتى اآلن دراسات في اآلتي: القطاع الزراعي، قطاع 

نت االستثمار والخدمات، جوانب حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة، والتجارة اإللكترونية. وتضم

كل دراسة مجموعة من دراسات حاالت بشأن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وشملت 

 نصائح عملية قّيمة واستراتيجية للتفاوض بشأن شتى املسائل ذات الصلة بهذه الدول. 

 بالتزامن مع املؤتمرا االجتماعات التشاورية:
ً
ت ينظم البنك اجتماعات تشاورية للدول األعضاء غالبا

الوزارية ملنظمة التجارة العاملية. وتتيح هذه االجتماعات منتدى تتبادل فيه وفود الدول األعضاء 

، مواقفها حيال املسائل املتعلقة بمنظمة التجارة العاملية، وتتبنى 
ً
اآلراء، وتنسق، كلما كان ذلك ممكنا



OIC/COMCEC/32-16/D(15) 

3 
 

 
ً
 موحدا

ً
ساومة. وقد نظم البنك ، وتتصرف كمجموعة واحدة لتكتسب قوة أكبر على املإزاءها موقفا

 حتى اآلن ثمانية اجتماعات تشاورية للمسؤولين املقيمين في جنيف أو في العواصم. 

املساعدة الفنية املتعلقة بمنظمة التجارة العاملية التي يقدمها البنك إلى الدول األعضاء بمنظمة 

دول األعضاء، تتعلق بمنظمة إضافة إلى ما تقدم، يقدم البنك مساعدة فنية إلى الالتعاون اإلسالمي: 

التجارة العاملية، من خالل االستعانة بالخدمات االستشارية أو إيفاد بعثات ميدانية تضم خبراء من 

البنك متخصصين في املسائل الحيوية املتعلقة بمنظمة التجارة العاملية، ومنها على سبيل املثال، 

ة، وإنشاء وحدات متخصصة بمنظمة التجارة مسألة االنضمام إلى املنظمة، وسّن القوانين الوطني

 العاملية، وتوفير بناء القدرات لجميع األغراض العامة. 

 
ً
الثالثين للجنة الدائمة للتعاون و  الحادية األنشطة التي نظمها البنك منذ الدورة –ثالثا

 .التجاري االقتصادي و 

األعضاء، أصبح البرنامج يركز في الوقت بناء على ردود األفعال والطلبات التي تلقاها البنك من الدول 

 الحاضر على املواضيع التالية: )أ( االنضمام إلى منظمة التجارية العاملية؛ )ب( التكامل اإلقليمي؛ )ج(

 األنشطة الوطنية. أما األنشطة الرئيسة التي نظمها البنك في الفترة املذكورة فتتمثل في اآلتي: 

"إدارة اتفاقيات التعاون اإلقليمي وافاق الفريقية حول للدول العربية وا عملتنظيم حلقة  .1

ديسمبر  23-21التكامل اإلقليمي بين الدول األعضاء بمنظمة التعاون االسالمي " في الفترة 

 املغرب.  البيضاء، م بالدار2015

العاملية ما بعد نيروبي واالثار املترتبة  التجارية عقد حلقة عمل حول " جدول اعمال منظمة .2

 األردن. م في عمان،2016الدول العربية" في فبراير على 

العاملية ما بعد نيروبي واالثار املترتبة  التجارية عقد حلقة عمل حول " جدول اعمال منظمة   .3

م في داكار، 2016مارس  9 –7على الدول األعضاء بمنظمة التعاون االسالمي" في الفترة 

 السنغال.
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ليات نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء آعقد حلقة دراسية حول " االستفادة من  .4

في  "بمنظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز التجارة الداخلية وفتح األسواق الداخلية بينهم ملنتجاتهم

 م، بالدار البيضاء، املغرب.2016مارس  28 – 30الفترة 

 م، جاكرتا.2016مايو  16االقليمي"، تنظيم حلقة عمل حول "الربط للنقل  .5

م، 2016مايو  17اإلسالمي:  التعاون  منتدى البنك مع منظمات التعاون اإلقليمي بإقليم منظمة .6

 . جاكرتا

وافاق تفعيل  العاملية التجارية ملنظمة التجارةاتفاقيات تسهيل "حلقة دراسية حول تنظيم  .7

 بالدار م2016 ةيوني 1مايو الي  30الفترة ما بين في  ،"اإلسالمي التعاون  النافذة املوحدة ملنظمة

 املغرب. البيضاء،

إلى  مايو  28لسودان بشأن االنضمام إلى منظمة التجارية العاملية، في الفترة من ل يالدعم الفن .8

 م. 2016 ةيوني 2

-26ة " في الفتر اإلقليمي في افريقياالتجاري التكامل تقييم عمليات  تنظيم حلقة دراسية حول " .9

 .ديفوار كوت ،في ابيدجانم، 2016 مبرسبت 28

 الخالصة:  – رابعا

يحرص "البنك" على مساعدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بكل طريقة ممكنة ببناء 

قدراتها البشرية واملؤسسية لتمكينها من التصدي لتحديات النظام التجاري املتعدد األطراف. وينفذ 

بمنظمة التجارة العاملية بالتعاون الوثيق مع املنظمة ومع غيرها من املؤسسات  البنك برنامجه املتعلق

 يالدولية والوطنية ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، و 
ً
 عاليا

ً
ما تبديه هذه  قدر تقديرا

 بما لديها من أفكار ومقترحات جديدة لتعزيز أثر البرنامج، املؤسسات من تعاون ودعم
ً
 ، مرحبا

ً
ومتطلعا

 
ً
 فعاال

ً
 من أجل تنفيذ البرنامج تنفيذا

ً
  .للعمل معها بصورة أوثق مستقبال
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 وضع الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في منظمة التجارة العاملية
 م(2016)في نهاية أكتوبر 

واألعضاء  في البنك الدول األعضاء
 في منظمة التجارة العاملية

 دول ال وضع لها لها صفة مراقب دول  تاريخ االنضمام

 فلسطين  .1 الجزائر  .1 2016يوليو  29 افغانستان  .1
 الصومال  .2 أذربيجان  .2 2000سبتمبر  8 ألبانيا  .2
 تركمنستان  .3 القمر  .3 1995يناير  1 البحرين  .3

   إيران  .4 1995يناير  1 بنغالديش  .4
   العراق  .5 1996فبراير  22 بنين  .5
   قازاقستان  .6 1995يناير  1 بروناي دار السالم  .6
   لبنان  .7 1995 يونية 3 بوركينافاسو  .7
   ليبيا  .8 1995ديسمبر  13 الكاميرون  .8
   السودان  .9 1996أكتوبر  19 تشاد  .9

   أوزبكستان  .10 1995يناير  1 كوت ديفوار  .10
   اليمن  .11 1995مايو  31 جيبوتي  .11
   سوريا  .12 1995 يونية 30 مصر  .12
     1995يناير  1 الغابون   .13
     1996أكتوبر  23 غامبيا  .14
     1995أكتوبر  25 غينيا  .15
     1995مايو  31 غينيا بيساو  .16
     1995يناير  1 غوايانا*  .17
     1995يناير  1 إندونيسيا  .18
     1995يناير  1 األردن  .19
     1995يناير  1 الكويت  .20
     1998ديسمبر  20 قيرقيزيا  .21
     1995يناير  1 ماليزيا  .22
     1995مايو  31 املالديف  .23
     1995مايو  31 مالي  .24
     1995مايو  31 موريتانيا  .25
     1995يناير  1 املغرب  .26
     1995أغسطس  26 موزمبيق  .27
     1996ديسمبر  13 النيجر  .28
     1995يناير  1 نيجيريا  .29
     2000نوفمبر  9 عمان  .30
     1995يناير  1 باكستان  .31
     1996يناير  13 قطر  .32
     2005ديسمبر  11 اململكة العربية السعودية  .33
     1995يناير  1 السنغال  .34
     1995يوليو  23 سيراليون   .35
     1995يناير  1 سورينام  .36
     2013مارس  2 طاجيكستان  .37
     1995مايو  31 توغو  .38
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     1995مارس  29 تونس  .39
     1996مارس  26 تركيا  .40
     1995يناير  1 أوغندا  .41
     1996أبريل  10 اإلمارات العربية املتحدة  .42

 * لم تنضم بعد إلى عضوية "البنك".


