
1 

 

 
  

 
 

 

 البنك اإلسالمي للتنمية
 
 
 

ل اإلقليمي إلسالمي للتنمية للمساعدة الفنية من أجل التكامبرنامج البنك ا
 والعالمي في التجارة

 

 

 تقرير مرحلي
 

 

 

الرابعة والثالثون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )كومسيك( الدورة  

(2018نوفمبر  29-62)اسطنبول، تركيا،   

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم



2 

 

 التجارة  في والعالمي اإلقليمي التكامل أجل من الفنية للمساعدة للتنمية اإلسالمي البنك برنامج

 المقدمة
عن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا الربنامج. تقارير بانتظام إىل اجتماعات الكومسيك "( البنك)" يقدم البنك اإلسالمي للتنمية

ملساعدة الفنية الرئيسية املتصلة مبنظمة التجارة العاملية، اليت أجريت يف إطار هذا الربنامج اويسلط هذا التقرير الضوء على أنشطة 
 .2017منذ دورة الكومسيك الثالثة والثالثني اليت عقدت يف اسطنبول برتكيا يف نوفمرب 

العاملية )برنامج منظمة التجارة  أطلق البنك برنامج املساعدة الفنية وبناء القدرات املتصلة مبنظمة التجارة :معلومات أساسية
قدراهتا البشرية واملؤسسية االرتقاء بلبلوغ هدف رئيسي يتمثل يف مساعدة الدول األعضاء يف البنك على  1997العاملية( يف سنة 

ون منظمة التعاالدول األعضاء يف وعي ج إىل زيادة نامارة املتعدد األطراف اجلديد. ويرمي الرب جنظام التتكيف مع كي تل
مبثابة منتدى  هأن، وتيسري عملية انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية. كما اتفاقات منظمة التجارة العاملية وتنفيذهابسالمي اإل

خمتلف املسائل املتصلة بالتجارة املتعددة األطراف. ويف  مناقشةتبادل وجهات النظر و  للمسؤولني املعنيني من الدول األعضاءيتيح 
اراهتا عضاء على االنضمام ملنظمة التجارة العاملية، وتقوية مهعلى مساعدة الدول األ، انصب تركيز الربنامج أكثر خريةالسنوات األ

 دوحة.يف إطار برنامج عمل ال لة باملفاوضاتئل املتصية، واملساوضالتفا

 دراسيةم حلقات جارة العاملية تنظيالت جمموعة البنك اخلاص مبنظمة ربنامجلة شمل العناصر الرئيسيت عناصر البرنامج الرئيسية:
جتماعات ؛ وتنظيم االتجاريةبشأن السياسات  فينتدريب مل بشأن اتفاقات منظمة التجارة العاملية؛ وإجراء دورات وحلقات ع

؛ تجارة العامليةلاوإجراء دراسات متصلة مبنظمة  ؛ملنظمة التجارة العاملية ةالوزاري اتثنائية بشأن املسائل اهلامة والتحضري للمؤمتر 
يرد ة مبنظمة التجارة العاملية. و تصلاملسائل امل يفوتوفري اخلدمات االستشارية من خالل متويل اخلرباء/االستشاريني للدول األعضاء 

 لألنشطة اليت أجريت ضمن برنامج جمموعة البنك اخلاص مبنظمة التجارة العاملية من إنشائه:يف ما يلي عرض وجيز 

من مسائل منظمة التجارة يفا واسعا عمل تشمل ط دراسية وحلقاتينظم البنك حلقات لعمل: احلقات و  ةسيرادحلقات الال
التجارة العاملية منظمة ة مبحتويات اتفاقات منظمة التجارة العاملية وأحكامها، فضال عن أنشطالعاملية ابتغاء تعريف الدول األعضاء 

، أكثر 2017 كتوبرأواخر أ حىتهذا الربنامج، منذ إنشائه ونظم البنك يف إطار  استعدادا للدفاع عن مصاحلها. أكثرحىت تكون 
 عمل. حلقة 48و دراسيةحلقة  86من 

ذه الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية، وهي تنظم هدورات التدريب بشأن السياسات التجارية:  وال. أ
 منظمة التجارة العاملية يف جنيفريها جتاليت  ة العامليةنسخ موجزة من دورة السياسات التجارية ملنظمة التجار 

إىل األسواق، ع ، مثل الوصول وتشمل دورة السياسات التجارية طيفا واسعا من املواضي .أشهر ثالثة ومدهتا
ليت الفنية ا العقباتو  النباتية، الصحيةإدارة التجارة، والزراعة، والنسيج واأللبسة، والتدابري الصحية و واجلمارك و 

تفاقات العامة املتصلة بتجارة اخلدمات، وحقوق امللكية الفكرية، وريد احلكومي، واالعرتض التجارة، والتت
على تدابري االستثمار املتصلة التدابري التعويضية، وتسوية املنازعات، واالتفاق عونات، و مكافحة اإلغراق، واملو 

هذا إطار ك يف البن . ونظمميةإلقليزعة االبيئة، والنجارة و ، والتة املنافسةالتجارية وسياس ةالسياس، و بالتجارة
 السياسة التجارية.دورات عددا من ن، حىت اآل ئه، منذ إنشاالربنامج
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جارة ملتصلة مبنظمة التآلخر دراسات معمقة بشأن املسائل اجيري البنك من وقت  الدراسات الخاصة: ثانيا. 
لقطاع الزراعي، واالستثمار، ا ى البنك حىت اآلن دراسات عنر . وأجالدول األعضاء طلب بناء علىالعاملية 

وتشمل كل دراسة  املتصلة بالتجارة، والتجارة اإللكرتونية. طاع اخلدمات، وجوانب حقوق امللكية الفكريةوق
تعاون اإلسالمي وتشتمل على نصائح عملية عن الدول األعضاء يف منظمة ال احلاالت اتسدرا جمموعة من
 يت ختص الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.ل التيجيات التفاوض على شىت املسائقيمة واسرتا

 مع وازاةامل، وينظم معظمها بينظم البنك اجتماعات تشاورية للدول األعضاءاالجتماعات التشاورية:  ثالثا.
ء لتبادل وجهات الدول األعضامنربا لوفود تجارة العاملية. وهتيئ هذه االجتماعات املؤمترات الوزارية ملنظمة ال

مسائل تتعلق مبنظمة التجارة العاملية، واعتماد موقف مشرتك  بشأن نظر وتنسيق مواقفها حيثما أمكنال
ؤولني يف للمستفاوضية متينة. ونظم البنك حىت اآلن تسعة اجتماعات تشاورية  بناء قوةوالتصرف كمجموعة ل

 جنيف.العواصم واملعتمدين يف 

مة التعاون اإلسالمي بشأن مسائل محددة متصلة بمنظمة نظم لفنية للدول األعضاء فيعدة االمسا رابعا.
دول األعضاء من خالل استئجار اخلدمات يقدم البنك أيضا مساعدة فنية حمددة للالتجارة العالمية: 

العاملية،  متصلة مبنظمة التجارةبشأن قضايا حيوية  مة التجارة العامليةظمنمن االستشارية أو االستعانة خبرباء 
لتجارة العاملية، ة العاملية، وصياغة القوانني الوطنية، وإقامة وحدات منظمة امثل االنضمام إىل منظمة التجار 

 جلميع األغراض العامة.وتوفري بناء القدرات 

 كسيدورة الثالثة والثالثين للكومأجريت بعد الالتي األنشطة المخطط  إلجرائها/
( االنضمام إىل منظمة التجارة 1: )ى ثالثة مواضيعللربنامج حاليا عء وطلباهتا، ينصب تركيز اردود الدول األعضالى ء عبنا

منذ الدورة  البنك/خيطط إلجرائها أجراها( األنشطة الوطنية. وترد يف ما يلي أهم األنشطة اليت 3( التكامل اإلقليمي، )2العاملية، )
 :مسيكالثالثة والثالثني للكو 

 اإلسالمي على هامش املؤمتر الوزاري احلادي  منظمة التعاوندول راء التجارة يف لتشاوري لوز وزاري ااالجتماع ال
 2017ديسمرب  13-10جارة العاملية، عشر ملنظمة الت

 بشأن تدابري مكافحة اإلغراق ائدة الدول العربيةفلعمل  حلقة   

 راء ة لزيادة التنسيق بني وز يارات العمليملقبل بشأن اخللكي ينظر فيها اجتماع الكومسيك ا ورقة عمل معدة
 جارة(تة يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي )مع املركز اإلسالمي لتنمية الر التجا

 نضمام إىل منظمة التجارة العامليةعمل مع صندوق النقد العريب ملساعدة الدول على اال حلقات 

 وسورينامغويانا  – اإلقليمي تنفيذ اتفاق التيسري على الصعيد 

 عضاء الدول األفريقية األ بعد اجتماع بوينس آيرس وأثره يفجدول أعمال منظمة التجارة العاملية ن عمل ع حلقة
 )مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة(
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 ة والبلدان البلدان العربي بعد اجتماع بوينس آيرس وأثره يفجدول أعمال منظمة التجارة العاملية ن عمل ع حلقة
 اآلسيوية األخرى )مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة(

 مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية( لصادراتالوطين لستعراض الصياغة ا دراسة لدعم السنغال يف( 

 الخالصة  . اخامس

ؤسسية بناء قدراهتا البشرية واملعلى ة مي جبميع الطرق املمكنمنظمة التعاون اإلسال مساعدة الدول األعضاء يفيسعى البنك إىل 
جارة نفذ البنك برناجمه اخلاص مبنظمة الت وقد األطراف. حىت تتمكن من التصدي للتحديات اليت تعرتض نظام التجارة املتعدد

يعرب عن . و ميؤسسات تابعة ملنظمة التعاون اإلسالدولية ووطنية وم مؤسساتو الوثيق مع منظمة التجارة العاملية عاملية بالتعاون ال
ها على معويتطلع إىل العمل  زيادة تعزيز أثر هذا الربنامجتقديره لتعاوهنا ودعمها. ويرحب البنك باألفكار واملقرتحات الرامية إىل 

 يذ هذا الربنامج التنفيذ الفعال.حنو أوثق يف املستقبل من أجل تنف

 

 (2018أكتوبر  نهايةالمية )حتى ظمة التجارة العدول منظمة التعاون اإلسالمي في منوضع     

 بدون وضع راقبونمال تاريخ االنضمام ضاء منظمة التجارة العالميةأع

 فلسطني. 1 الصومال .1 2000سبتمرب  8 ا بانيأل .1

  . اجلزائر2 1995اير ين 1 البحرين . 2

 . تركمنستان2 آذربيجان. 3 1995يناير  1 . بنغالديش3

  جزر القمر .4 1996فرباير  22 . بنني4

  . إيران5 1995يناير  1 . بروناي دار السالم5

  العراق .6 1995يونيه  3 . بوركينا فاسو6

  . لبنان7 1995ديسمرب  13 . الكامريون7

  ا. ليبي8 1996أكتوبر  19 . تشاد8

  . السودان9 1995يناير  1 ر. كوت ديفوا9

  زبكستان. أو 10 1995مايو  31 . جيبويت10

   1995يونيه  30 مصر. 11

   1995يناير  1 . الغابون12

   1996أكتوبر  23 . غامبيا13

   1995أكتوبر  25 . غينيا14



5 

 

   1995مايو  31 . غينيا بيساو15

   1995يناير  1 *. غويانا16

   1995يناير  1 إندونيسيا .17

   1995يناير  1 . األردن18

    1995يناير  1 . الكويت19

   1998ديسمرب  20 هورية قرغيزستان. مج20

   1995يناير  1 . ماليزيا21

   1995مايو  31 الديف. امل22

   1995مايو  31 يل. ما23

   1995مايو  31 . موريتانيا24

   1995يناير  1 . املغرب25

   1995أغسطس  26 . موزمبيق26

   1996ديسمرب  13 . النيجر27

   1995يناير  1 . نيجرييا28

   2000نوفمرب  9 . عمان29

   1995يناير  1 . باكستان30

   1996يناير  13 . قطر31

   2005ديسمرب  11 العربية السعوديةاململكة . 32

   1995يناير  1 النغ. الس33

   1995 هيولي 23 ن. سرياليو 34

   1995يناير  1 . سورينام35

   2013مارس  2 . طاجيكستان36

   1995مايو  31 . توغو37

   1995مارس  29 . تونس38

   1995مارس  26 . تركيا39
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   1995يناير  1 . أوغندا40

   1996أبريل  10 مارات العربية املتحدة. اإل41

   2014يونيه   26 . اليمن42

   2016يوليه  29 أفغانستان .43

   2015نوفمرب  30 . كازاخستان44

 

          

  

 


