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 الملخص التنفيذي
 

ي منظمة فالي للدول األعضاء الحيق ستقييم التن سوف تركز هذه الدراسة على األهداف التالية:

تنسيق الحالية عرض ممارسات الو التعاون اإلسالمي في المسائل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية،

ة لعملياالخيارات وداخل منظمة التجارة العالمية من خالل مجموعات منظمة التجارة العالمية، 

ة يات الدول األعضاء في منظمصوصوخ تالمقترحة لتعزيز آليات التنسيق، مع مراعاة قدرا

 التعاون اإلسالمي.

شاء على إن أكبر التنسيق يعني "العمل المشترك أو العمل معا". نتيجة لذلك، يتم حاليا التركيز بشكل

ق لتنسيوتثبيت آليات تنسيق داخل المجموعة تكون قارة ومستدامة، سواء من خالل نظام محكم ل

 . يتولى مهام التنسيق الخاصة بها المجموعة لعضوول قب لالجماعي المتناوب، أو من خال

ي نتيجة هتنسيق ال مهمةتظل ولقد أصبح تناسق المجموعة أولوية رئيسية من أجل بناء التحالف. 

 اتهم فيلبعث الذين يوفرون الموارد البشرية واإلدارية واللوجستية األساسية ةمجموععمل أعضاء ال

 جنيف. 

، الخدماتوالروابط العالمية، أو تبادل المعلومات، والمنتجات،  سيقتن يف مشاكل التنسيقتكمن 

تجارة من أجل أن تكون مشاركة أي بلد في مفاوضات منظمة ال واألموال عبر الحدود الوطنية.

ن أن البلدا ن علىالعالمية ذات قيمة كبيرة، يجب اتباع سياسة تجارية تتكون من مرحلتين. أوالً، يتعي

ى بة علد مصالحها االستراتيجية وأن تكون على علم باالنعكاسات المترتحديى تلتكون قادرة ع

اتيجية يد استرية تحدتقتضي عملية السياسة التجارثانيا،  الخيارات السياسية المختلفة المفتوحة أمامها.

  مفيدًا. البُعد اإلقليميوفي هذه العملية، يمكن أن يكون  التفاوض.

 قسام:ة أالثثتتمحور هذه الدراسة حول 

جارة الوضع الحالي للتنسيق بين دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة الت -

 ؛العالمية

  ؛التحالف داخل منظمة التجارة العالمية ديناميكية -

 لتعاونااألعضاء في منظمة  بين الدولتنسيق ال: مقترحات لزيادة مستوى سبل المضي قدما -

 .لميةلعاة اراإلسالمي في إطار منظمة التجا

 

نظمة الوضع الحالي للتنسيق بين دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في م: الفصل األول

 التجارة العالمية

. ومنذ ذلك 1997 سنةبدأ االهتمام القوي بمسألة التنسيق تجاه قضايا منظمة التجارة العالمية في 

ت جتماعافي جداول أعمال ا ريةمحو التاريخ، كانت قضايا منظمة التجارة العالمية دائما نقطة

المي ك اإلسكما دعت الكومسيك أيضا البن الكومسيك، سواء في لجان المتابعة أو اللجان الدائمة.

ت لمفاوضااة في للتنمية وباقي مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي إلى تقديم المساعدة للدول اإلسالمي

لى تجارة عمية التنمية والمركز اإلسالمي لتنلل ميالوبشكل أكثر تحديدا، حث البنك اإلس. المستقبلية

ي فألعضاء مي اتوحيد الجهود والوسائل الكفيلة بتعزيز القدرات البشرية لدول منظمة التعاون اإلسال

لمتعدد اتجاري أكثر كفاءة وتكامل أكبر في النظام ال تكوين رؤيةمنظمة التجارة العالمية، من أجل 

 .األطراف والتجارة الدولية

األمانة  اإلسالمي في قضايا منظمة التجارة العالمية في المؤسسات التالية:التعاون دور منظمة د جسيت

اإلسالمي في  التعاونالعامة لمنظمة التعاون اإلسالمي / إدارة الشؤون االقتصادية، مكتب منظمة 

تساهم . حيث ميةلتنلجنيف، الكومسيك، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي 



 

5 

االنضمام إلى منظمة التجارة والخدمات االستشارية، وفي تزويد الدول األعضاء بالمساعدة الفنية، 

 .العالمية

عاون مجموعات منظمة التجارة العالمية التي تضم أهم عدد من الدول األعضاء في منظمة الت

ين، المجموعة تسعال ل"، مجموعة الدو W52اإلسالمي هي حسب األهمية: مجموعة دول "

مية ول النادول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، الدول األقل نموا، الدمجموعة األفريقية، 

: بعضها . وتعد هذه المجموعات كلها "تحالفات عالمية جنوبية"G-33اآلسيوية، ومجموعة الدول 

 ض منهاأن البع حينفي  قائم على أساس القضايا، وبعضها قائم على خصائص إقليمية / جغرافية،

 إلسالميعاون االقضايا التي تحظى باألولوية بالنسبة للدول األعضاء في منظمة الت. تحالفات مميزة

ين ت. في حفضليا: القضايا العامة واإلقليمية، واتفاقية تريبس والمؤشرات العامة، والزراعة واألهي

 لقواعد(.، اقطنلتظل باقي القضايا ذات أهمية أقل بالنسبة لها )ناما، ا

 التحالف داخل منظمة التجارة العالمية ديناميكية: الفصل الثاني

ثر بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نسبيا أك أصبحتمنذ جولة أوروغواي، 

 درتهانشاًطا في مفاوضات جولة الدوحة، وشكلت تحالفات مع الدول النامية األخرى لزيادة ق

حة ال ة الدواستراتيجيًا للتجارة يضمن كون مشاركتها في إصالحات جول ًجامنه التفاوضية واعتمدت

د كبير هر عدظتؤثر سلبا على تحقيق أهداف التنمية الوطنية الرئيسية. ومع مفاوضات جولة الدوحة، 

 بيةة الجنوإلقليميالتحالفات العالمية/ ا: التي تتميز بخاصيتينمن التحالفات الجديدة من دول الجنوب 

لدول اوقد تم التركيز على المجموعات التالية: مجموعة  الفات القائمة على الخصائص.تحالو

لمحيط بي واالعربية، المجموعة األفريقية، مجموعة دول جنوب شرق آسيا ومجموعة إفريقيا والكاري

 الهادي.

ة ارجت، قررت الدول العربية، االنضمام إلى منظمة ال2006في سنة مجموعة الدول العربية: 

بية العر لعالمية من أجل تحسين تنسيق مواقفها في مفاوضات جولة الدوحة. وتضم مجموعة الدولا

ردن التي هي أعضاء فعال في منظمة التجارة العالمية: البحرين وجيبوتي ومصر واأل 12الـ 

ة ربيعات الوالكويت وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس واإلمار

رة ة التجال منظمومن العوائق الرئيسية التي تواجه الدول العربية للمشاركة الكاملة في عم لمتحدة.ا

ثيل قتصر تمء. ويالعالمية قلة الموارد البشرية، المرتبطة بنقص في الخبرة الفنية والموظفين األكفا

 إن وفودفلك، ة على ذالو. عنالدول العربية في منظمة التجارة العالمية على عدد قليل من المسؤولي

  الدول العربية في جنيف ال تهتم بعمل منظمة التجارة العالمية فقط.

في أعقاب اتفاقية منظمة التجارة العالمية، شعرت معظم الوفود اإلفريقية المجموعة اإلفريقية: 

ي منظمة ة فيقيربالحاجة إلى توحيد قواها واتخاذ مواقف قوية وموحدة. وقد بدأ تنسيق المجموعة اإلف

. تتوفر المجموعة اإلفريقية على القدرة على التفاوض بشأن كافة 1995التجارة العالمية في سنة 

القضايا في طور المفاوضات بمنظمة التجارة العالمية. ويعد إعالن وزراء التجارة األفريقيين بشأن 

ذي اتخذه الوزراء ال وقفمالمفاوضات هو نقطة البداية. ويقوم المستشارون/ الخبراء بترجمة ال

. يمثل المجموعة سفير سنة واحدةتقوم المجموعة األفريقية بتنسيق دوري لمدة  بمصطلحات فنية.

البلد المنسق لباقي الوفود والمجموعات. تعقد المجموعة اجتماعات لمناقشة القضايا ذات االهتمام 

 ت المجموعة األفريقية نظامطورة. فالمشترك أو التخاذ قرارات بشأن القضايا ذات المصالح المختل

واعتبرت الدول األفريقية  نقاط االتصال حيث يتولى من خالله بلد معين قيادة موضوع محدد.

مفاوضات جولة الدوحة كنهج للتنمية. وعلى الرغم من نقاط ضعفها في مجال التفاوض، إال أنها 

ا بدرجة كبيرة على مستوى سنهتح اوتواصل مشاركة إفريقي كانت فعالة في مفاوضات جولة الدوحة.



 

6 

فريقيين بجنيف، بل األهم من ذلك على مستوى التنسيق، ليس فقط فيما يتعلق بالمسؤولين اإل

 الوزراء.

 

 مجموعة رابطة دول جنوب شرق آسيا )األسيان(

ة لجديداتَكيّف أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا بشكل جماعي، وبشكل فردي مع قواعد التفاعل 

م م المهابتقسي امية والمفاوضات التجارية المتعددة األطراف. في جنيف، يقوم األعضاءالنول دبين ال

م ندما يتوع .(لتنسيق قضايا / لجان منظمة التجارة العالمية )تريبس، تسهيل التجارة، وما إلى ذلك

 سيا.ق آشر بنووجهة النظر الجماعية لرابطة دول جباإلشعار باالتفاق على ذلك، يقوم البلد المنسق 

عقد ة، وتتوجد لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا بجنيف وتجتمع رسمياً مرتين على األقل في السن

في  يشكل خفض عدد المندوبين المقيمين اجتماعات أسبوعية غير رسمية على مستوى السفراء.

منظمة  / ارةججنيف والمستعدين للعمل في أنشطة وجوالت مفاوضات االتفاقية العامة للتعريفات والت

صغر واأل التجارة العالمية حافزا مهما خاصة بالنسبة ألعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا الجدد

طة دول ء رابحجما. وقد تم تحقيق درجة عالية من التعاون / التنسيق. لقد مَكن التضامن بين أعضا

ن ة مقويضة رجنوب شرق آسيا من الحفاظ على هذا الموقف الصعب للمفاوضات في مواجهة معا

 الدول األعضاء المتقدمة الرئيسية في منظمة التجارة العالمية. لدن

فريقيا إ دولة عضو في مجموعة 80توجد حاليا : مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي

لكاريبي ادولة من منطقة  16دولة من إفريقيا جنوب الصحراء، و 48والكاريبي والمحيط الهادئ: 

حيط والكاريبي والم فريقياإدولة عضو في مجموعة  60وتوجد  .يط الهادئلمحن امدولة  15و

 11ين أن دول منها في طور االنضمام، في ح 8الهادئ أعضاء أيضا في منظمة التجارة العالمية، 

 ايفريقإ دولتشارك  دولة ليست أعضاء في منظمة التجارة العالمية وال تتمتع بصفة مراقب فيها.

 النسبةب كبرىالهادئ في جولتين متوازيتين من المفاوضات تتسمان بأهمية يط لمحاوالكاريبي و

لمية، العا أعضاء في منظمة التجارة ا، بصفتهامعظمه تالتجارية والزراعية. وقد شارك مالسياسته

وكان من  .1995 سنةتنفيذه في  تماالتفاق الزراعي الذي  بشأن 2000 سنةفي إعادة التفاوض منذ 

مر الوزاري المؤت انعقاد، بمناسبة 2005 سنةنهاية  عندإعادة المفاوضات  عمليةنتهي تن أالمقرر 

لتها حاعة في القوة الرئيسية للمجمونقطة تتجلى  .السادس لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ

 تالمجاال العالمية في الحوكمةمشاركة والتأثير على للقارات  ثالث ملتقىتوفير االستثنائية ل

ت عديدة سنوا مدىعلى  والكاريبي والمحيط الهادئ افريقيإ دولورت ثقافة مجموعة . تطيسيةلرئا

 .الميع كفاعلوالدبلوماسي وساهمت في الحفاظ على المجموعة  يالسياسبناء التوافق  مسلسلمن 

 

 ةظمني ماألعضاء ف بين الدولتنسيق ال: مقترحات لزيادة مستوى : سبل المضي قدمالثالفصل الثا

 اإلسالمي في إطار منظمة التجارة العالمية التعاون

 1997 سنةاإلسالمي في  التعاونتوصيات األمانة العامة لمنظمة  .أ

ي فلكومسيك االجتماع الثالث عشر للجنة المتابعة المنبثقة عن االصادرة عن التوصيات تؤكد هذه 

منظمة  خالل اجتماعاتاء عضألأهمية مبادرة إنشاء آلية للتشاور بين الدول ا"على  1997 سنة

تزايد مل المدرجات متفاوتة من التكا عرفتإلى أن العولمة، التي  ت. كما أشار"التجارة العالمية

حديات ص والت، قد أتاحت الفروالعمللألسواق العالمية للسلع والخدمات ورأس المال والتكنولوجيا 

 ."لعملية التنمية

وأكد دى بالفعل إلى ظهور وتعزيز التجمعات اإلقليمية"، ن ألدابكما ذكر التقرير أن "الترابط بين ال

 منظمة التعاون اإلسالمي"أهمية أنشطة التعاون مع العالم اإلسالمي"، مشددًا على أهمية دور  على
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 أجندة ضمن ادائم امنظمة التجارة العالمية بند تعتبر مسائلومنذ ذلك التاريخ،  في هذا الصدد.

 منبثقة عنها.ال بعةاالكومسيك ولجنة المت

 الموعدتحديد : 2المرحلة ، التطورات ذات الصلة ةراقبم :1المرحلة وقد تم اقتراح المراحل التالية: 

: تنفيذ 4لة المرح، والقيام باألعمال الالزمة لعقد االجتماعات: 3المرحلة ، المناسب لالجتماعات

 .إجراءات المتابعة

 اإلسالمي نعاوالت توصيات الدول األعضاء في منظمة تحليل .ب

 يت دراسةالتنسيق، أجر بمسألةمنظمة التعاون اإلسالمي المتعلقة دول من أجل الكشف عن مواقف 

لالزمة الومات إلى أربعة أقسام. كل قسم يتوافق مع مستوى المع هتم تقسيم تجريبية في شكل استبيان

 :ي. وقد تم تصنيف نتائج هذا االستبيان كما يلمسألة التنسيق لدراسة

في  عضاءالدول األ ه علىأهمية ومعرفة النظام التجاري المتعدد األطراف وآثار :مستوى األوللا

 اإلسالمي التعاونمنظمة 
 لتعاونامنظمة دول يبلغ متوسط عدد الموظفين العاملين في قضايا منظمة التجارة العالمية في 

وزارات  إلى نوالمسؤول الءهؤ يينتمفي معظم الحاالت، في كل بلد.  مسؤولين 6اإلسالمي حوالي 

مؤهالت ال ىتم تصنيف مستوأخرى.  منظمات دولية في جنيفالمقيمون المسؤولون  ويمثل التجارة.

ين تم تعييوفي بعض الحاالت، قد  في ثالث فئات: عالية ومتوسطة وأساسية. للمسؤولينوالمهارات 

 .وفقًا لمعايير أخرىالمسؤولين 

 ،لتنميةسالمي لالبنك اإل)تأهيل الكفاءات بدرجة كبيرة من برامج  لونسؤومال، استفاد حاالت قليلةفي 

حاالت، معظم الفي وعلى أساس متوسط. أو من برامج مماثلة  (المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

بير من كبشكل مسؤولي الدول األعضاء  بعضاستفاد كما . فقط تدريب أساسياستفاد المسؤولون من 

 ي.أساس /متوسطمستوى  مناستفاد آخرون بينما تجارة العالمية، ال ظمةنبرامج التوعية لم

 التنسيق على المستويات الوطنية واإلقليمية والمتعددة األطراف :الثانيالمستوى 

، رةلتجاا اتبشكل عام، المؤسسات العاملة في السياسة التجارية هي، حسب ترتيب األهمية: وزار

لقطاع ا يشاركفي بعض الحاالت، . الشؤون الخارجيةو ،ةاليمال ،االقتصاد ،الزراعة ،الصناعة

لفة ة مختفي جميع الحاالت تقريباً، توجد مؤسسات وطنيو الخاص والمنظمات غير الحكومية أيضا.

ظمة ول مند؛ ومعظم العمل، إلخ وفرقتعمل بمثابة أطر تنسيق وطنية: اللجان الوطنية، المؤسسات، 

المجموعة  ت التنسيق التابعة لمنظمة التجارة العالمية:وعامجم هي أعضاء في التعاون اإلسالمي

زائد  90 ، مجموعة الـ90فريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، مجموعة الـ إاألفريقية، مجموعة 

ربية، ، المجموعة العW52، الدول األقل نموا، مجموعة دول 4، القطن 33الصين، مجموعة الـ 

 تجارةسالمي اجتماعات للسفراء حول قضايا منظمة الاإل اونعإلخ. وتعقد بعض دول منظمة الت

 .لمنظمة التجارة العالمية مباشرة ةالوزاري اتالمؤتمرانعقاد قبل العالمية 

على  سالميالخيارات العملية المقترحة لتطوير التنسيق بين دول منظمة التعاون اإليمكن تنظيم و

 ينالمستشار مشاركة، تبادل المعلومات، نسيقالتول حمزيد من المفاوضات  ،االنخراط النحو التالي:

 ، ودراسة األولويات.متابعةال، والخبراء

 حاتاإلسالمي على تحديد وتنفيذ إصال التعاونمؤسسات منظمة دول وقدرة  :الثالثلمستوى ا

 فألطراامؤيدة للتنمية وسياسات مالئمة لالستفادة من النظام التجاري المتعدد 
: هميةحسب األ تنازليايات التالية كما حددتها الدول األعضاء. تم تصنيفها ولواأل تشير النتائج إلى

الصحة تسهيل التجارة، ؛ تريبس، الزراعة، المساعدة الفنية، الوصول إلى األسواق؛ التنمية المستدامة

، ةيالغذائسالمة البناء القدرات، ، حزمة الدوحة؛ أسواق البيع المباشر؛ ، القطنوالصحة النباتية

 الصفقاتمنافسة، المؤشرات الجغرافية، المنتجات االستوائية، الموز، التجارة اإللكترونية، ال
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، النظام التجاري المتعدد األطراف، الوصول إلى األسواق ، شروطالتعريفيةة، الحواجز غير وميالعم

 .ارةجمن أجل الت المساعدةة، ومي، الصحة العمالوصول إلى األسواق غير الزراعية )ناما(

ضايا قلتجارة، المساعدة من أجل اركة نجد: المواقف المشت توضيحالتي يمكن فيها  للمجاالتبالنسبة 

ة لتجارامنظمة التعاون اإلسالمي، مسائل متعلقة بالتنسيق، أجندات المؤتمر الوزاري لمنظمة 

 .العالمية، مواقف الدول األعضاء، الزراعة، والمعاملة الخاصة والتفضيلية

 

 ثالثة سبح العرضالتي تعرقل اإلسالمي لتحسين القيود  التعاونالفرص الحالية لمنظمة  نيفصتتم 

 مستويات:

 التعاوناتصاالت ومشاورات مكثفة حول قضايا منظمة  (1: نظاميالسياسي / المستوى ال

 سيةسيالتبارات اراعاة االعم( 2 ي لدول المنظمة ونظام األفضليات التجارية.التعاون البينواإلسالمي 

 القدرات الوطنية. الرفع من( 3 وتجاوز أهداف جولة الدوحة.

التجارة التجارة واالستثمار و( 2 التنمية االجتماعية واالقتصادية. (1: المستوى االقتصادي

 اإللكترونية واالقتصاد الرقمي.

ن م ةدالمساعبرنامج مبادرة و (AATBدعم جسور التجارة العربية األفريقية ): المستوى الفني

 .(AfTIASأجل التجارة للدول العربية )

  الفئات التالية: حسبيمكن تصنيفها و اهمعالجت بيج لتيا ودلقيا ضبعتم تحديد 

مة لى منظإالنضمام ، الترويج لاالبتعاد عن النزاعات السياسية، توحيد تنفيذ التدابيرسياسية: 

ت، دعم لمعلومادل ا، تبا(المي للتنميةإلسك انالبو المركز اإلسالمي لتنمية التجارةالتجارة العالمية )

 اآلليات القائمة.

عزيز ت، إلسالميا التعاونمنظمة ل البينيةاالستفادة من التجارة ، تعزيز القدرة اإلنتاجيةاقتصادية: 

 .تسهيل التجارة

 .المساعدة الفنية، ومزيد من الدراسات حول الفرص التجارية فنية:

إلسالمي دعم منظمة التعاون ا، التجاري المتعدد األطرافام لنظااالستفادة من مختلطة:  قيود

ع حول لمشاريمزيد من ا، دعم منظمة التعاون اإلسالمي لتأهيل الكفاءات، للمساعدة من أجل التجارة

 .مزيد من المشاورات المباشرة، والتنمية المستدامة

 اونالتعي منظمة ء فعضاوتبادل المعلومات بين الدول األ التواصلتحسين : الرابعالمستوى 

 التعاونجنيف ومؤسسات منظمة باإلسالمي  التعاونمنظمة  وبعثاتاإلسالمي، 

 اإلسالمي واألمانة العامة

قترح: توفي جنيف؛  منظمة التعاون اإلسالميلى ضرورة تحسين آلية ع تتفق جميع الدول األعضاء

علومات المتبادل لزيادة ات ماعتاجعقد في جنيف، و منظمة التعاون اإلسالميلمكتب  اعام ادعم

 3وأر، أشه 6مرة كل  :مواعيد عقد االجتماعات. تختلف للحاجياتواالتصاالت، والتنسيق وفقا 

 ؛حتى مرة واحدة إلى مرتين في الشهر وأشهر أ

في و أ؛ إما على أساس كل حالة على حدة على أهمية نقاط االتصال:الدول األعضاء تفق جميع ت

يا لمناقشة قضاالدول األعضاء؛  تقاسم ونشر المعلومات بين وفودل أج ن؛ منظام دوريشكل 

 .لتسهيل العمل على القضايا المخصصة؛ والتنسيق

عضاء في رأس معظم الدول األتتلم  .قد استفادت من تدريب جيديجب أن تكون نقاط االتصال كما 

 شرية.موارد البال في صأساسا إلى نق ذلك يرجعومنظمة التجارة العالمية مجموعات التنسيق، 

اإلسالمي على المشاركة في مسائل منظمة التجارة العالمية،  التعاونمن شأن تحسين قدرة منظمة 

وتطوير الردود على القضايا ذات األولوية، وزيادة تأثيرها على عمليات منظمة التجارة العالمية، أن 

منظمة التعاون اإلسالمي  كون في يسيئيتمثل العائق الرو. الدول األعضاءيسمح بالدفاع عن مواقع 
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( 1. لذلك، يجب اتخاذ الخطوات التالية: ال تتوفر بعد على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية

الخبراء شراك إ( 2، توحيد المواقفالمنظمة و بين دولتنسيق لإجراء مشاورات أكثر كفاءة ل

التقرب من ( 4و تجارة العالمية،ال ظمةنمجموعات متأييد باقي ( 3في هذه العملية،  والمستشارين

 .من خالل المجموعات والضغط (،منظمة التجارة العالمية )األمانة العامة

 تحليل النتائج

 التنسيق يعني العمل معا": "مليات التنسيق المرتبطةع مكونات التنسيق

 األهداف

 : توجيه األنشطة نحو بعض األهداف:تحديد األهداف

 دامة(حو القضايا المتعلقة بالتنمية )المستة نوجهميبدو أن األنشطة  -

 والتجارة.

عالوة على ذلك، فإن قطاعات مثل الزراعة، والمساعدة الفنية،  -

التجارة، والصحة  هيلتريبس، وتس يةوالوصول إلى األسواق، واتفاق

 النباتية والصحة، والقطن، وما إلى ذلك، مهمة أيضا.

 زيادة القدرات الوطنية. -

 )التنسيق( القائمة.ات آلي دعم -

 الوعي بالحاجة إلى تجاوز أهداف جولة الدوحة. -

 نشطةاأل

 أو أكثر ةواحد: جهة فاعلة ربط األهداف باألنشطة )تحليل األهداف(

 تقوم ببعض األنشطة. األنشطة ليست مستقلة.

 حسب ترتيب األهمية:

 مشاريع / مبادرات بناء القدرات. -

ة لتجارمن برامج منظمة ا جلبهاالتي يتعين  ايازالمالوعي بالفوائد /  -

 العالمية.

 اللخالوعي بمزيد من المشاورات الفعالة بشأن المواقف الموحدة، من  -

سفراء المزيد من تبادل المعلومات، وتحسين االتصاالت، واجتماعات 

 اإلسالمي المتكررة. التعاونمنظمة دول 

 الفاعلون

ون لفاعلااألنشطة التي يقوم بها : (هامالم حديدربط األنشطة بالفاعلين )ت

 تحقيق األهداف. علىبطريقة تساعد 

صاد المؤسسات المشاركة: وزارات التجارة والصناعة والزراعة واالقت -

 الخارجية.الشؤون والمالية و

 المنظمات غير الحكومية. إشراك، الدول األعضاءفي بعض  -

 .ةإنشاء أطر تنسيق وطنية أو مؤسسات مماثل -

 .لميةعضوية في بعض مجموعات التنسيق التابعة لمنظمة التجارة العاال -

 أوجه االعتماد المتبادل

إدارة' أوجه االعتماد المتبادل )تخصيص الموارد، التسلسل، '

 التوصل إلى تنسيق فعال يستند إلى حل وسط / توافق في: والتزامن(

الذي  يقه. التنسعالة أراآلراء فيما يتعلق بجميع األبعاد األربعة المذكو

 إلى اتفاقات أكثر أو أقل تفصيال. يؤدي

 ( المنظمة دوليةبشكل عام، منظمة التعاون اإلسالمي )باعتبارها  -

 تشارك بما فيه الكفاية في قضايا منظمة التجارة العالمية.

وصل إلى مواقف مشتركة بشأن تحاول الت الدول األعضاءبعض  -

ة تجارة، ومشاكل التنسيق في منظمال أجل من الساعدةالقضايا، مثل: 

 ، إلخ.المؤتمر الوزاريالتعاون اإلسالمي، وأجندات 

ثفة مكالتصاالت اال قلةاالعتماد المتبادل السياسي والنظامي: أوجه  -

 منظمة التعاون اإلسالمي. بين دولالقضايا  بشأنمشاورات الو
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 .خصصة(الميا ااالقتراحات للبدء على أساس كل حالة على حدة )القض -

 

 الخيارات السياسية الرئيسية .ت

ً لتحليل البيانات، من الممكن  ول بين الد ثالثة خيارات ممكنة لتطوير التنسيقفي  التفكيروفقا

أكثر لى أقل إ اإلسالمي في منظمة التجارة العالمية، والتي تتراوح بين التعاوناألعضاء في منظمة 

 ً  .تحفظا

 

 منظمة التجارة العالميةباإلسالمي  التعاون ظمةمن ةإنشاء مجموع: الخيار األول
 منظمة اإلسالمي داخل التعاونسيكون الخيار األول واألكثر جذرية هو إنشاء مجموعة لمنظمة 

نظمة مدول  خصوصياتوافق األفريقية في هيكلها وآلياتها وت الدولالتجارة العالمية تشبه مجموعة 

 التعاون اإلسالمي.

ن ياً كياي تاريخليست مجموعة اقتصادية في المقام األول؛ بدالً من ذلك، فهمي سالاإل التعاونمنظمة 

 ؛ينسانإلميوال نحو الجانب ا وأكثريًا فنسياسي وفي الوقت الحاضر أكثر تعاونًا اقتصاديًا و

 ونالتعاعدد الدول األعضاء في منظمة ، ومنظمة التعاون اإلسالمي هي منظمة دولية كبيرة

 لتقي "المجموعة" بأكملها في جنيف. توال ،اإلسالمي ضخم

لغاية ل اتيةبراغمتميل تصرفات منظمة التعاون اإلسالمي في منظمة التجارة العالمية إلى أن تكون 

ي ف ألسيويةوا األفريقية الدول األعضاء، تنشط اإلسالميمنظمة التعاون  ؛ ضمنالقطن( مسألة مثل)

 نالتعاوة من الدول األعضاء في منظمة تمللمحالذلك، فإن هذه المجموعة  مجموعات أخرى.

ي الدعم ف، والمساعدة الفنية، بناء القدراتمن خالل  احياء نشاطهااإلسالمي بحاجة إلى إعادة 

ي ه الميةالقيمة المضافة لمجموعة منظمة التعاون اإلسالمي في منظمة التجارة الع. المفاوضات

في اضر ت الحفي الوق التي توجدارة العالمية، لتجة امأفكار جديدة حول مستقبل منظ إمكانية تقديم

 حرجة. مرحلة

 إصالح الممارسة الحالية الخيار الثاني:

نظمة ضايا مإنشاء بند مستقل في جدول األعمال، مخصص لق الخيار الثاني، الخطوات التالية: يشمل

ين في مسؤولال بارى كوعقد اجتماعات استشارية على مست؛ التجارة العالمية في اجتماعات الكومسيك

 ع وزارياجتما تنظيم؛ لمناقشة القضايا ذات األولوية بالتناوبجنيف و / أو في الدار البيضاء وجدة 

ل ك( قبتشاوري حول قضايا منظمة التجارة العالمية )على هامش االجتماعات الوزارية للكومسي

 ة ومكتبلتجارمي لتنمية اسالاإل زتمكين المرك؛ انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

عاون ف بالتمكتب جنيبجنيف: يمكن إنشاء وحدة منظمة التجارة العالمية ب منظمة التعاون اإلسالمي

 .مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية

 تهتمي تلا تأهيل الكفاءاتتطوير بد من وهنا مرة أخرى، من أجل إصالح الممارسة الحالية، ال

تجارة ة بالذات الصل الفنيةلقدرة على التفاوض التجاري وجوانب التنفيذ. يعد تطوير المساعدة با

لنظام لة في اة الفعالزيادة المشارك منظمة التعاون اإلسالمي لدولوبناء القدرات أمراً حيوياً بالنسبة 

بغي . ينميعاون اإلسالالتمة ظمنلمتعدد األطراف وزيادة قدرة العرض الخاصة بالتجارة الالتجاري 

عميم تالقدر  ومن المهم بنفسا. منظمة التعاون اإلسالمي وتعزيزهدول إعادة النظر في بناء قدرات 

ارة ق التجإلى ضمان تنسي منظمة التعاون اإلسالميتحتاج بلدان  التجارة على المستوى المؤسسي.

 .وزارات الحكومات المختلفة على مستوى

المجموعات في منظمة مختلف من تجارب ت مواءمتها من اآلليات التي تم ةفادتمن الضروري االس

اإلسالمي  التعاونجميع مؤسسات منظمة تشمل تنظيم اجتماعات  ومن المهم أيضاالتجارة العالمية. 

المؤسسة ، البنك اإلسالمي للتنمية، المركز اإلسالمي لتنمية التجارةقضايا التجارة )التي تعنى ب
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الغرفة ، األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، الكومسيك، ة لتمويل التجارةميسالإلالدولية ا

، مركز أنقرة، منظمة التجارة العالمية، األونكتاد، منظمة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

 ميسالإلالمركز ادور كما أن (. .فريقيا، إلخالجمارك العالمية، لجنة األمم المتحدة االقتصادية إل

ويقترح أيضا تشجيع إنشاء مجموعة غير رسمية  في التدريب أمر بالغ األهمية. لتنمية التجارة

 لمنظمة التعاون اإلسالمي داخل منظمة التجارة العالمية من قبل بعثات جنيف.

 :إصالحات عملية / على الوضع شبه الراهنبقاء اإل الخيار الثالث:

؛ يفجنيمة بللبعثات المقنب برنامج مخصص احالية إلى جال رسةااالضطالع بالمم :يشمل هذا الخيار

مي، إلسالاالمزيد من التنسيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين: األمانة العامة لمنظمة التعاون 

 لتنمية،مي ل، والكومسيك، ومجموعة البنك اإلسالبجنيف والبعثة الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي

ظمة ايا منتعزيز أنشطة بناء القدرات في قضأيضا  لكما يشم .رةتجاال ةوالمركز اإلسالمي لتنمي

نظمة مسائل تمكين مكتب منظمة التعاون اإلسالمي في جنيف وتعزيز دوره في م؛ والتجارة العالمية

 التجارة العالمية.
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 :ةــــــــــــــــــــقدمــم

سائل م بشأناون اإلسالمي لتعة اماألعضاء في منظ الدولالمتعلقة بمساعدة  مهمتهمافي إطار 

م تقدي لىتنمية عالبنك اإلسالمي للالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة  دأبالتجارة الدولية، 

وغواي متعدد األطراف منذ إطالق جولة أورالتجاري النظام بخصوص مسائل الالمساعدة الفنية 

ركز من الم قام كل ذلك الوقت. منذ (اتالغ)العامة للتعرفة الجمركية والتجارة  تفاقيةاالبموجب 

 ياتوحاجت طلبالالستجابة لجهودهما  بتوحيداإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية 

يك اإلسالمي من خالل تنسيق جهودهما تحت مظلة الكومس التعاونالدول األعضاء في منظمة 

 اإلسالمي. التعاونواألمانة العامة لمنظمة 

 لفترةاخالل ل عقدت في اسطنبوان، طلبت الدورة الثالثة والثالثون للكومسيك التي  ياقالس وفي هذا

قديم لتنمية تمن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي ل 2017نوفمبر  23 -20

 يقسنالتة االجتماع القادم للكومسيك حول الخيارات العملية لزيادوعرضها على أنظار ورقة عمل 

 اوضاتالتطورات األخيرة في المف بشأناإلسالمي  التعاونمنظمة دول في  ةوزراء التجارن بي

منظمة  ية لدولمنظمة التجارة العالمية وصياغة المواقف بشأن القضايا ذات األولوإطار في  الجارية

ً ة حقترماإلسالمي في جولة الدوحة الحالية للتنمية، وكذلك حول القضايا الجديدة ال التعاون  في حاليا

 (OIC/COMCEC/33-17.RESقرار رقم: منظمة التجارة العالمية. )

جال مالتنسيق. وبالتالي، فإن المفاوضات ليست  على مسألة، سيكون تركيزنا الرئيسي وعليه

كيفية  مية أولن يتم تقديم أي معلومات حول كيفية إجراء مفاوضات منظمة التجارة العالوتركيزنا. 

 فاقيات أو إبرامها.تاال التوصل إلى

لدراسة اهذه  زسوف ترك، للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنميةبالنسبة 

 األهداف التالية:على 

ة لمتعلقااإلسالمي في المسائل  التعاونتقييم التنسيق الحالي للدول األعضاء في منظمة  .1

 بمنظمة التجارة العالمية،

نظمة مالحالية داخل منظمة التجارة العالمية من خالل مجموعات يق تنسلعرض ممارسات ا .2

 التجارة العالمية، 

ل الدو الخيارات العملية المقترحة لتعزيز آليات التنسيق، مع مراعاة قدرات وخصوصيات .3

 اإلسالمي. التعاوناألعضاء في منظمة 

 

 مفهوم التنسيق (1

 كون هناكيأن  يجب". وبالتالي، العمل معاو أ كريعني "العمل المشتالتنسيق وفقا لتعريف واسع، 

لمة ك تعريفمن خالل وببعض األنشطة الموجهة نحو بعض األهداف.  للقيامواحد أو أكثر  فاعل

تسمح  يقةبطرفاعلة األنشطة جهات  تقوم بهذهيجب أن أي أن األنشطة ليست مستقلة.  يتضح"معا"، 

 تبادل.االعتماد المأوجه ببالهدف ألنشطة ابط رالتي توتسمى هذه العالقات األهداف. بتحقيق 

ر عناص الجدول أدناه المكونات ذات الصلة وعمليات التنسيق المرتبطة بها. هناك أربعة يلخص

حالة  ضرورية لتحليل - وأوجه االعتماد المتبادلاألهداف واألنشطة والجهات الفاعلة  وهي:

راء افق في اآلاق يستند إلى حل وسط أو تواتفلى إعندما يتم التوصل  التنسيق فعاالويكون تنسيق. ك

ال  ى اتفاقتوصل إلالقدرة على الإن فيما يتعلق بجميع األبعاد األربعة المتعلقة بالمسألة المطروحة. 

فة ى أنواع مختلالتنسيق يمكن أن يؤدي إلألن عالية الجودة. كانت التنسيق عملية أن بالضرورة تعني 

تفاقيات اصل إلى التو. وينتج عن التنسيق الفعال عموًما أو أكثر تفصيالقل أ تكونمن االتفاقات التي 

 .(Nedergaard, Peter, 2007مفصلة تتضمن جميع األبعاد األربعة. )

 مكونات التنسيق: 1جدول ال
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 مليات التنسيق المرتبطةع مكونات التنسيق

 تحديد األهداف )على سبيل المثال اختيار األهداف( األهداف

 ربط األهداف باألنشطة )على سبيل المثال: تحليل األهداف( شطةناأل

 ربط األنشطة بالفاعلين )على سبيل المثال: تعيين المهام( الفاعلون

موارد، تخصيص ال المثال:المتبادل )على سبيل  أوجه االعتمادإدارة' ' أوجه االعتماد المتبادل

 (والتزامنالتسلسل، 

 ON, K. (1991)WSTOCR. وT.Wو  MALONE: المصدر

إلى التنسيق الدولي والعمل الجماعي. ويؤدي التوسع في  دعواتلعولمة من الفترة الحالية جلبت ا

األسواق إلى تعميق االعتماد المتبادل بين االقتصادات والطلب المتنامي على التنسيق في مجموعة 

 ,Coglianeseوالمنتجات. )ية صرفموال الغذائيةسالمة ال معايير من المجاالت التنظيمية، بما في ذلك

Gray.) 

 

 :التنسيق والقيادة

تكون  اتموعداخل المجنتيجة لذلك، يتم حاليا التركيز بشكل أكبر على إنشاء وتثبيت آليات تنسيق 

 لقبوقارة ومستدامة، سواء من خالل نظام محكم للتنسيق الجماعي المتناوب، أو من خالل 

ئيسية من صة بها. لقد أصبح تناسق المجموعة أولوية رلخاق ايمهام التنسيتولى  عضولالمجموعة 

، بغض بترادف واالئتالفالتحالف  مصطلحييتم استخدام أجل بناء التحالف. في هذه الدراسة، س

 .االختالف الموجودة بينهما أوجه النظر عن

لبلدان ا        لقيادة مجموعات هي الطريقة األساسية المعتمدةدورية المجموعات تظل آلية تنسيق ال

 والدول األقل نموا. األفريقية والكاريبي والمحيط الهادئ

 األعضاء داخل هذه المجموعات بشكل دوري واقفمهمة تنسيق اإلجراءات العامة ومسند تُ 

 . وعادةجنيف في لبعثاتهملألعضاء الذين يوفرون الموارد البشرية واإلدارية واللوجستية األساسية 

ن طرف مجموعة من قبل سفير البلد الذي يلعب دور المنسق، مدعوما للمام عما يتم التنسيق ال

نقاط " ممارسة اختيارموظفي بعثته المتواجدين في جنيف. تصبح مهمة التنسيق أسهل من خالل 

لقدرة ا يتوفر علىأي أن باستطاعة عضو آخر من المجموعة الذي  –" لقضاياة بااالتصال المكلف

 فنيينالخالل تعيين أحد الخبراء ، من ناء مفاوضات محددةثأ وعةمجملوالرغبة لتولي قيادة ا

 اقفالموصياغة وتنسيق و يتولى مسؤولية اقتراح، أن جنيف فياتها ثللمجموعة أو مندوبي بع

 .القضايا المحددةبشأن هذه واإلجراءات داخل المجموعة 

لى حد ع والقيادة سيقلتنابوظائف  محددين يقومونأعضاء  توفيرعلى  التحالفاتيمكن أن تتفق 

ساس أ. إن وجود قيادة قوية من قبل بعض أعضاء المجموعة وقبول مثل هذه القيادة على سواء

 موعاتالقواسم المشتركة ذات األهمية أمر ضروري لضمان نجاح المجموعة، خاصة في حالة المج

ية القياد ألدوارا كانت، ثالمالقائمة على القضايا. على سبيل ال المجموعاتالتي تعتمد على الكتلة أو 

حالة  فيوعدم انهيار مجموعة العشرين بعد مؤتمر كانكون الوزاري. كفيلة بللبرازيل والهند 

ً في ال إندونيسياقيادة زالت ماو، كانت 33مجموعة الـ  ود وجحفاظ على والفلبين تلعب دوراً أساسيا

 .YU, Vicente Paolo B., 2008)المجموعة )

 مشاكل التنسيق:
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لمنتجات، الروابط العالمية، أو تبادل المعلومات، واتنسيق  فيالنوع األول من المشكلة ن يكم

ت للشركاتمثل مشاكل التنسيق مصدر قلق خاص ووالخدمات، واألموال عبر الحدود الوطنية. 

اء ميم وأداألنظمة الوطنية كل من تصتحكم واجه معايير تنظيمية وطنية مختلفة. تي تال المصنعة

ع ها تصنين خاللمج(، وكذلك العمليات التي يتم وداخل البلد )معايير المنت التي يتم بيعهاات نتجمال

اخل تلفة دمخ أفضلياتقد تعكس االختالفات في المعايير ظروفا أو والمنتجات )معايير العملية(. 

 معايير مختلفة، بل وحتى غير متوافقة.ة معينة وهو ما يبرر ليس فقط وجود دول

 اإلقليمي يقتنسوال الدعم

تباع ا، يجب مشاركة أي بلد في مفاوضات منظمة التجارة العالمية ذات قيمة كبيرةأن تكون من أجل 

ها يد مصالحمرحلتين. أوالً، يتعين على البلدان أن تكون قادرة على تحدمن تتكون سياسة تجارية 

مفتوحة لفة الياسية المختالسات رالمترتبة على الخيا باالنعكاساتاالستراتيجية وأن تكون على علم 

مواقف ارية وتتطلب هذه المرحلة األولى القدرة المناسبة على تحليل ووضع السياسة التجوأمامها. 

 ووض. وهة التفاتحديد استراتيجي فتقتضيالمرحلة الثانية من عملية السياسة التجارية  أماالتفاوض. 

مصالح تقاسمون وجهات نظر مشتركة وء يركاشمع  وائتالفاتيتطلب تشكيل تحالفات  األمر الذي

من وذلك  محدودة، فترة االستجابة لهاأن تكون وأن تكون االستراتيجيات مرنة  يجبكما تجارية. 

 نهماكو ال ينبغي النظر إلى هاتين المرحلتينوالتفاوض المتطور بسرعة.  مناخلتكيف مع أجل ا

 .لبعضهما البعض نين، بل مكملتيمستقلت

عم العمل ة أن تدقليميمفيدًا. أوالً، يمكن للمنظمات اإل عد اإلقليميالب  يمكن أن يكون  ية،عمللهذه ا وفي

ناء امج بالتحضيري للدول األعضاء فيها. ومن األمثلة على مثل هذه األنشطة الداعمة تنسيق بر

عن  اتونشر المعلومأوراق عمل فنية عمل إقليمية، وإعداد ورشات القدرات التجارية، وتنظيم 

دل سهيل تبااإلقليمية أيًضا في ت اللقاءاتهم اتسكما يمكن أن منظمة التجارة العالمية.  مسائل

ساعدة مر في المعلومات والخبرات بين الدول المجاورة. ثانياً، قد يكون للمجموعات اإلقليمية دو

افها هدب أسناتعلى مستوى منظمة التجارة العالمية، بطريقة  مواقفهابلدانها األعضاء على تنسيق 

 .(SANOUSSI, Bilal and SZEPESI, Stefanالمتعلقة بالتكامل اإلقليمي والسياسة التجارية. )

ة في السياق الحالي لالقتصاد العالمي، يمكن تسهيل ذلك من خالل عرض متقن للدبلوماسي

زامات االلت ينبزن اوالشفافية، إلى جانب التمييز المتقوانين الوطنية و لقد تمكنت االلتزامات الدولية.

من  راثر فقالفئة األكالمتقاربة من جانب البلدان الصناعية والنامية واتفاق تضامن شامل لصالح 

 في تطوير التحالفاتلسلطة . وينبغي إيالء اهتمام خاص المطاف في نهايةحدة على كل دولة  إشراك

 ات على الصعيدين الوطني والدولي.يتفاقالاوتنفيذ 

 الف ناجحتح كيلشدوافع وشروط ت

يكون  قدوامية. أكبر الهتمامات الدول الن أهميةهي زيادة الطموح السياسي وإيالء  األساسيةالفكرة 

ة حيث درج التحالفات منوتختلف . التأثيرهو الخوف من فقدان  التحالفاتالدافع الرئيسي لتشكيل 

 . ومعثرمراريتها أكاستال مكان احت، كلما أكثرطابع الرسمي. وكلما كانت المجموعات رسمية ال

مل العوا التحالفات االنتقائية وقصيرة األجل والمخصصة. يمكن تحديد تنجح كذلكذلك، يمكن أن 

 النجاح.لتحقيق شروط سهلة كوال صلبة / ناعمة
 (2016، توماس، HIRSCHعوامل النجاح )مقتبسة من  :2 جدولال

 ناعمةعوامل  صلبةعوامل 

األساسية  الحلمصاأهداف مشتركة تتوافق مع 

 لألعضاء؛ 

الشركاء بأن أهدافهم يمكن تحقيقها بشكل  اقتناع

 ؛والمحاسبةالنزاهة: الشفافية 

عالقات شخصية جيدة بين الشخصيات 
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 التحالف؛ إطار أفضل في

ذوي من و/أو  يينالصلة السياسية )أعضاء كاف

 سياسي(؛ النفوذ ال

الموارد ، والتنسيق الجيد والتمثيل المتوازن

الكافية والخبرات والتقسيم الذكي للعمل 

  واالستراتيجيات الفعالة؛

 صدىذات  وخطاباتور العام: أفعال تصال

 سياسي وإعالمي قوي؛ 

توازن جيد بين التفرد واالنفتاح على األطراف 

 ؛االخرى

 اتجاه التأثير: المرونة والقدرة على التغيير.

 ؛الرئيسية

 فهم متبادل قوي بين الشركاء؛ 

 ل؛للجانب المقاب يوالتقييم االستباقاق لسيافهم 

صورة إيجابية كمحرك لتقدم السياسة التجارية 

 )تمكين وليس عرقلة(

 

ميل ". ويشركاء مختلفين"من " ومجموعات بين متساوينمكن تقسيم التحالفات إلى مجموعات "ي

 التعاونثقة والم وفاهتالنامية، إلى تفضيل التحالفات بين المتساوين، معتبرين أن ال الدولخبراء 

ثل مي، تتطلب دولوعلى الصعيد الل العمل معا. ويسهّ نجاحا أكثر  يكونالمساواة  أساسالمتبادل على 

 وتدابير لبناء الثقة. اتفاثقبين الهذه التحالفات حساسية 

 

 

 التحالفحدود ومخاطر تشكيل 

تطلب تطراف، التي األدة دحدودها، خاصة في عمليات التفاوض المتعلها  قوة تشكيل التحالفات

اغة مكن صيتعتمد هذه الحدود بشكل كبير على السياق والحالة، وال يوفي نهاية المطاف.  اإجماع

تابعة الدول لتعزيز مرسمية من مجموعات  المكونة منقواعد عامة. وهذا يعني أن التحالفات 

 تفردهم يسايمكن أن  ،هةجمن فتغيرة. مباستمرار في تشكيالت صالح أن تشهد اإلينبغي المصالح 

ول الدبين  أخرى، يمكن أن يثير استياء جهةمن و. ستمراربا وقابال لالاجذفي جعل التحالف  معين

بعبارة  وأيجب إيجاد توازن في إدارة التوقعات؛ لذلك . النزاع أوجهغير األعضاء وحتى تعميق 

ا إضعاف التي من شأنهمل األ خيبةمسببات توقعات عالية لزيادة التعبئة، مع تجنب  وضعأخرى، 

 .(HIRSCH, Thomas, 2016لف. )احتال

 :هيكل الدراسة

جارة الوضع الحالي للتنسيق بين دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة الت .1

 العالمية؛

 ديناميكية التحالفات في إطار منظمة التجارة العالمية؛ .2

 تعاونلالدول األعضاء في منظمة ن ابي قسبل المضي قدما: مقترحات لزيادة مستوى التنسي .3

 .اإلسالمي في إطار منظمة التجارة العالمية
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 الفصل األول
 الوضع الحالي للتنسيق بين دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة

 التجارة العالمية
وز جاتي تتلاوقوة الدول األعضاء الفردية في المنظمات الدولية  تأثيرتعزز التحالفات والتنسيق 

 ظرا لكوننيرة، أهمية كب ذاتالمؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية  وتعتبرسلطتها الفردية. 

ادي. ا االقتصالنامية ومستقبله الدولالسيما و، ثر على الدولؤالتي تمت دراستها تقضايا مختلف ال

تشكل  جديدة قضايا أنبش اوضفالتالدراسات والممارسات أن البلدان ذات الدخل المرتفع تريد وتشير 

 الدخل اتذ الدولالتي تروج لها، في حين تريد التجارة جزءاً من أفكار التجارة الحرة وتحرير 

تريبس  يةالزراعة واتفاقبفي الغالب التي تتعلق لقضايا القديمة حصر المفاوضات في ا المنخفض

عضاء في بين الدول األما يفا ههذه االتجاهات نفسويالحظ وجود . بشكل أكبر ؤثر عليهاتي تال

 اإلسالمي. التعاونمنظمة 

 الخلفية: التطورات القسم األول:

. ومنذ ذلك 1997 سنةبدأ االهتمام القوي بمسألة التنسيق تجاه قضايا منظمة التجارة العالمية في 

ت اجتماعالتاريخ، كانت قضايا منظمة التجارة العالمية دائما نقطة محورية في جداول أعمال ا

في  لكومسيكل الدورة الثالثة عشرةعقدت اناللجان الدائمة.  وأمسيك، سواء في لجان المتابعة لكوا

تنمية جهود البنك اإلسالمي للوبعدما ثمنت ب، 1997نوفمبر  4إلى  1اسطنبول في الفترة من 

مة اإلسالمي في مساعيها لتصبح أعضاء في منظ التعاونلمساعدة الدول األعضاء في منظمة 

 اللخعضاء العالمية، ومبادرة البنك اإلسالمي للتنمية لتنظيم مشاورات بين الدول األ ارةلتجا

، وكذلك 1996في سنغافورة في ديسمبر  هعقدتم الذي  منظمة التجارة العالميةاالجتماع الوزاري ل

ه ذه تدع، العمل بشأن االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية ورشاتو الندواتتنظيم العديد من 

لى رامية إدها الاألعضاء في جهو الدولمواصلة تقديم المساعدة إلى لدورة البنك اإلسالمي للتنمية لا

ولة جقيات االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية واالستفادة بشكل أكثر فعالية من أحكام اتفا

 أوروغواي.

دورات ال أجنداتع جمي( و1998نوفمبر  4-1الدورة الرابعة عشرة للكومسيك )اسطنبول، ت اعتبر

تضم عددا  ألهمية،االتنسيق فيما يتعلق بمسائل منظمة التجارة العالمية مسألة بالغة أن لها  ةالموالي

سالمي كز اإلالمراإلسالمي: األمانة العامة، البنك اإلسالمي للتنمية،  التعاونمؤسسات منظمة  من

ع هذه عت جميد. لذلك والصناعة والزراعةرة تجالالغرفة اإلسالمية لولتنمية التجارة، مركز أنقرة، 

 عالمية،رة الالمؤسسات إلى تنظيم مشاورات قبل وخالل االجتماعات الوزارية الثانية لمنظمة التجا

مة ي منظفدعت البنك اإلسالمي للتنمية إلى مواصلة برنامجه لتقديم المساعدة للدول األعضاء و

 نالتعاو منظمة دولدعم لى منظمة التجارة العالمية، وم إضمانالااإلسالمي التي تتقدم بطلب  التعاون

جولة  اتيتفاقامن أحكام فعال ، لالستفادة بشكل أصال عضاء في منظمة التجارة العالميةاألاإلسالمي 

 أوروغواي.

ى مي إلمؤسسات منظمة التعاون اإلسالباقي كما دعت الكومسيك أيضا البنك اإلسالمي للتنمية و

سة سياد ل اإلسالمية في المفاوضات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بقواعلدوة لدتقديم المساع

كل ة". وبشالبيئالمنافسة، واالستثمارات األجنبية المباشرة، والقواعد التي تحكم واجهة "التجارة و

جهود لاوحيد البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة على ت تأكثر تحديدا، حث

منظمة  فيعضاء األمنظمة التعاون اإلسالمي دول تعزيز القدرات البشرية لالكفيلة بئل وسالاو

ألطراف المتعدد االنظام التجاري  فيأكثر كفاءة وتكامل أكبر  تكوين رؤيةالتجارة العالمية، من أجل 

 سيقنت ، مكتب1997 ذلكومسيك، منا اتدورمختلف والتجارة الدولية )المصادر: تقارير وقرارات 

 كومسيك، أنقرة(.ال
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 دور منظمة التعاون اإلسالمي في قضايا منظمة التجارة العالمية القسم الثاني:

مة ة لمنظاإلسالمي في عملية التنسيق: األمانة العام التعاونتشارك العديد من مؤسسات منظمة 

ف، جني اإلسالمي في التعاونالتعاون اإلسالمي / إدارة الشؤون االقتصادية، مكتب منظمة 

 الكومسيك، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

 لألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ةالشؤون االقتصادية التابع إدارة .1

مة اسات منظالتنسيق الشامل لتنفيذ سي مهمةأخرى،  مهاممن بين تتولى إدارة الشؤون االقتصادية 

منظمة لالعام  األمينتحيط ها ومشاريعها التي أقرتها الدول األعضاء. كما امجوبر اإلسالمي التعاون

لقضايا ي ذلك افبالتطورات االجتماعية واالقتصادية في الدول األعضاء، بما علما اإلسالمي  التعاون

لول حيجاد المتعلقة بالمنظمات الدولية. وعالوة على ذلك، تساعد اإلدارة الدول األعضاء على إ

قدرات بناء الوفنية ال ةمساعدتقديم الألطراف لتحدياتها وأولوياتها التنموية الوطنية من خالل ة اعددتم

ارة قوم اإلداإلسالمي. باإلضافة إلى ذلك، ت التعاونالمانحة ذات الصلة في منظمة  الدول قبلمن 

بهدف  اديقتصالعاملة في المجال االالمعنية بتنسيق أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

 أقصى قدر من الخدمات وتخصيص فعال للموارد، السيما في القضايا التالية: توفير

 ؛التعاون الدولي واإلقليمي 

  ؛اإلسالمي التعاونبرامج التطوير الخاصة التابعة لمنظمة 

 ؛التعاون في القطاع المالي 

 ؛تنمية القطاع الخاص 

 .التدريب وبناء القدرات 

 بجنيف ميسالإلمكتب منظمة التعاون ا .2

لمية رة العامنظمة التجابمكتب تمثيل على تتوفر جميع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 في جنيف، باستثناء غينيا بيساو وسورينام. 

 اإلسالمي في جنيف: التعاونفد منظمة و

تم د وقة. يلمامراقب في منظمة التجارة الع بصفةاإلسالمي في جنيف  التعاونال يتمتع وفد منظمة 

 عاونالت منظمة وفدطلب و. 1997يناير  10مراقب في  صفةتقديم الطلب الرسمي للحصول على 

 لعام،ا المجلس: التالية العالمية التجارة منظمة هيئات في هذه الصفة على الحصول اإلسالمي

لى هذا عا رد. وةات التجارة اإلقليمييمجلس تجارة السلع، ولجنة التجارة والتنمية، ولجنة اتفاقو

ارس م 4يخ بتار) آنذاكتطوير منظمة التجارة العالمية  قسمالسيد بيتر تولوش، مدير  الطلب، قال

ة مراقب ( قررت في دورتها الرابعة والعشرين منح صفCTD(، بأن لجنة التجارة والتنمية )1999

 الة علىحكل  ساسى ألع لجنة التجارة والتنميةاإلسالمي في اجتماعات  التعاونوفد منظمة لخاص 

 حدة.

ة كل حال مراقب ويتابع االجتماعات على أساس بصفةاإلسالمي  التعاونحاليا، يتمتع وفد منظمة 

 قل نمواً.الدول األعلى حدة للجنة التجارة والتنمية واللجنة الفرعية المعنية ب

 :ويةمالقضايا االقتصادية والتن بشأنجنيف باإلسالمي  التعاونمنسق مجموعة منظمة 

جنيف باإلسالمي  التعاونمن أجل تعزيز التعاون في المجال االقتصادي، قررت مجموعة منظمة 

خطة  ،السابقق ، المنسييراناإلوفد الاقترح وقد القضايا االقتصادية والتنموية.  بشأنإنشاء تنسيق 

 :لعالميةاة جارتال في األنشطة ذات الصلة بمنظمة والتنمويةالعمل التالية بشأن القضايا االقتصادية 

 هم فجنيف من أجل من عواصم الدول والمقيمين بلمسؤولين والخبراء لعمل  اتتنظيم ورش

تعاون قواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية في إطار الخصوص أفضل وتعميق المعرفة ب

 رةالتجاة منظمة لالعاممانة األو والبنك اإلسالمي للتنميةاإلسالمي  التعاونالثالثي بين منظمة 

 ؛العالمية
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  م الدول ومن عواصجنيف المقيمين بخبراء المسؤولين ولفائدة ال ندواتعمل /  ورشاتتنظيم

فة المعر من أجل فهم أفضل وتعميقالتي توجد في طور االنضمام لمنظمة التجارة العالمية 

ة ممنظ بين في إطار التعاون الثالثي األمد لةيطووالمعقدة االنضمام عملية مفاوضات شأن ب

 ؛ةلعالميامنظمة التجارة العامة ل مانةوالبنك اإلسالمي للتنمية واألالتعاون اإلسالمي 

 

 :زيادة الوصول إلى األسواق لمنتجات منظمة التعاون اإلسالمي من خالل 

 المي؛اإلس التعاونمن أجل التجارة في الدول األعضاء في منظمة  المساعدةمشاريع  .1

 ميةلتنق عام والخاص لتعزيز الوصول إلى األسواال عيناالشراكات المشتركة بين القط .2

 ؛اإلسالمي التعاونالتجارة البينية لمنظمة 

 ؛لعالميةالجارية لتسهيل االنضمام إلى منظمة التجارة اتأهيل الكفاءات دعم برامج  .3

اإلسالمي في  التعاونمراقب لمنظمة الحصول على صفة تكثيف الجهود من أجل  .4

 ية.ممنظمة التجارة العال

على يف جنبمي اإلسال التعاونمكتب منظمة  يتوفرومع أخذ البيانات المذكورة أعاله بعين االعتبار، 

من أجل  إعادة تفعيلهمع دور أكثر أهمية  وينبغي أن يحصل على. جدا ينوالية ونطاق عمل محدود

 اإلسالمي ذات الصلة. التعاونتنفيذ القرارات التي تتخذها مؤسسات منظمة 

 كيالكومس .3

ملتقى  (سيكالكومعتبر اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )ت

 لتعاون االقتصادي والتجاري المتعدد األطراف في العالم اإلسالمي.رئيسيا ل

 أهداف الكومسيك هي:

 ؛اءعضألل االتحديات االقتصادية لألمة اإلسالمية والمساهمة في جهود التنمية للدو دراسة -

 ياساتإنتاج ونشر المعرفة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير فهم مشترك، وس -

 ؛تقريبية بين الدول األعضاء بما يتماشى مع رؤية ومبادئ االستراتيجية

 ؛دوليةللدول األعضاء لمناقشة القضايا االقتصادية والتجارية الكملتقى رئيسي العمل  -

 ؛ءألعضاز التعاون االقتصادي والتجاري بين الدول اعزيلت ةدراسة جميع الوسائل الممكن -

 ؛إعداد برامج وتقديم مقترحات تهدف إلى زيادة رفاه الدول األعضاء -

دي القتصااالتنسيق العام ألنشطة منظمة التعاون اإلسالمي المتعلقة بالتعاون العمل على  -

 .والتجاري بين الدول األعضاء

 عضاءالدول األذ إستراتيجية الكومسيك بالتعاون مع نفيق تييقوم مكتب تنسيق الكومسيك بتنس

ين ومن بل. المنظمات الدولية بهدف ضمان التعاون الفعاباقي و اإلسالميمنظمة التعاون ومؤسسات 

 :مكتب تنسيق الكومسيك نجد وظائف ومسؤوليات

 ؛إعداد وتنظيم االجتماعات في إطار عمل الكومسيك -

 لكومسيكاوتقديم تقارير مرحلية إلى اجتماعات لجنة ية تيجااالستر ومراجعةتنسيق تنفيذ  -

 ؛المتابعةلجنة و

من أجل  المنظمات الدوليةباقي منظمة التعاون اإلسالمي ودول ومؤسسات أنشطة مع تنظيم  -

 ؛تحقيق أهداف الكومسيك

 إطار و / أو تنسيق الدراسات الالزمة لتحسين التعاون االقتصادي والتجاري في إعداد -

 ؛يكسالكوم

ن لضما دول ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وباقي المنظمات الدوليةالتواصل مع  -

 التعاون الفعال.

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة .4
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ضاء في األع بين الدول بتنمية التجارة واالستثمارترتبط أهداف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 :وم بها المركز نجديق لتياومن بين المهام اإلسالمي.  التعاونمنظمة 

 ؛همما بينوالحرص على االلتقاء فيتشجيع االتصاالت بين رجال األعمال في الدول األعضاء  -

 ؛منظمة التعاون اإلسالميدول للمشاركين من ومعارض تنظيم ندوات تدريبية  -

 ؛الميمنظمة التعاون اإلسدول نشر المعلومات والبيانات التجارية بين  علىالمساعدة  -

 ؛الدراسات والبحوث اددإع -

نية منظمة التعاون اإلسالمي على إنشاء أو تعزيز منظمات أو جمعيات وطدول مساعدة  -

 لتعزيز التجارة.

اء ل األعضللدو مصالح االقتصاديةلقام المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالعديد من األنشطة خدمة ل

 لرئيسيةنشطة ااأل تمحوروتالعالمية.  ارةلتجافي منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بقضايا منظمة 

 :اآلتيحول 

كبار  خاصة لفائدةتوعية، ندوات للعمل تدريبية، و ورشاتبناء القدرات من خالل تنظيم  -

 لمسؤولين الحكوميين؛ا

لى رية عالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية خالل االجتماعات الوزارية التشاو -

 عالمية؛ال ارةجهامش مؤتمرات منظمة الت

ظمة من تعلق بمسائلتتقديم تقارير إلى الدول األعضاء على أساس منتظم ونشر دراسات  -

 التجارة العالمية؛ 

 .عالميةاإلسالمي في مؤتمرات منظمة التجارة ال التعاونتمثيل األمانة العامة لمنظمة  -
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ة الفنية داعلمسم اي: بعض أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة المتعلقة بتقد3 جدولال

الدورة وتأهيل الكفاءات في مسائل منظمة التجارة العالمية التي تم تنظيمها منذ 

 السابعة والعشرين للكومسيك

 المالحظات المكان التاريخ األنشطة/ الفعاليات 

1 

ورشة عمل حول "إدارة 

ق االتفاقيات التجارية اإلقليمية وآفا

التكامل اإلقليمي في دول منظمة 

 إلسالمي"ن اعاوتال

 2015ديسمبر  21-23
 -الدار البيضاء

 المملكة المغربية

دولة عضو  22شاركت 

في منظمة التعاون 

 اإلسالمي في هذا االجتماع

2 

ندوة حول نتائج المؤتمر الوزاري 

العاشر لمنظمة التجارة العالمية 

واالنضمام إلى اتفاقية تسهيل 

 التجارة لمنظمة التجارة العالمية

 2016 ايررفب 25
 -الدار البيضاء

 المملكة المغربية

دولة في  44انضمت 

منظمة التعاون اإلسالمي 

انضمت إلى منظمة 

 التجارة العالمية  

3 

ندوة إقليمية حول "اتفاقية تسهيل 

التجارة لمنظمة التجارة العالمية 

وآفاق تفعيل الشباك الموحد 

لمنظمة التعاون اإلسالمي لفائدة 

 ء"عضااأل الدول األفريقية

يونيو  1 –مايو  30

2016 

 -الدار البيضاء

 المملكة المغربية

شارك في التنظيم المركز 

والبنك اإلسالمي للتنمية 

ووزارة التجارة الخارجية 

 للمملكة المغربية

4 

ورشة عمل حول "آليات تسوية 

نزاعات التجارة واالستثمار بين 

 دول منظمة التعاون اإلسالمي"

 2017فبراير  20-21
 -ر البيضاءداال

 المملكة المغربية

غرفة التجارة خبراء من 

الدولية بالمغرب، الغرفة 

الفرنسية للتجارة 

والصناعة بالمغرب 

(CFCIM اتحاد غرف ،)

وتبادل السلع التركي 

(TOBB الجمعية ،)

المغربية للمصدرين 

(ASMEX منظمة ،)

لجنة  ،التجارة العالمية

األمم المتحدة للقانون 

ي دوللالتجاري ا

األونسيترال(، المركز )

اإلسالمي الدولي للتحكيم 

(، IICRAوالمصالحة )

مؤتمر األمم المتحدة 

للتجارة والتنمية 

)األونكتاد( والمركز 

 اإلسالمي لتنمية التجارة.

5 

ورشة عمل تدريبية حول تجارة 

الخدمات للدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي

 2017مارس  22-24
 -ضاءيالدار الب

 لمملكة المغربيةا

 شارك في التنظيم المركز

 اإلسالمي لتنمية التجارة

البنك مركز أنقرة وو

اإلسالمي للتنمية ووزارة 

التجارة الخارجية للمملكة 

. وخبراء من المغربية

الكومسيك والمركز 
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اإلسالمي لتنمية التجارة 

ومركز أنقرة والبنك 

وجامعة  اإلسالمي للتنمية

ز مركو الدول العربية

 لتجارة الدولي واألونكتادا

6 

ورشة عمل حول التحضير 

للمؤتمر الوزاري الحادي عشر 

 لمنظمة التجارة العالمية

 2017يوليو  17-19

شارك في التنظيم 

المركز والبنك 

اإلسالمي للتنمية 

ووزارة التجارة 

الخارجية للمملكة 

 المغربية

منظمة األغذية والزراعة، 

 CUTSواألونكتاد، 

International ، والبنك

والمركز اإلسالمي للتنمية 

 اإلسالمي لتنمية التجارة 

 

منظمة  قضايامجموعة البنك اإلسالمي للتنمية: أنشطة البنك اإلسالمي للتنمية فيما يتعلق ب .5

 التجارة العالمية

لوثيق ان عاوتلمية بامنظمة التجارة العال ه بشأنبتنفيذ برنامج على الدوامقام البنك اإلسالمي للتنمية 

 فنيةالمساعدة تم إطالق برنامج الواإلسالمي.  التعاونمنظمة ومؤسسات مع منظمة التجارة العالمية 

. وقد تم 1997 سنةمنظمة التجارة العالمية في إطار الكفاءات للبنك اإلسالمي للتنمية في أهيل وت

ى منظمة إلنضمام اال حول ندواتالسياسة التجارية و دوراتالسيما  الفعالياتالعديد من  تنظيم

ومسيك ثين للكمنذ الدورة الثالثة والثالولبرنامج. تعتبر عناصر رئيسية لالتجارة العالمية التي 

ة، العالمي التركيز على مساعدة الدول األعضاء في انضمامها لمنظمة التجارة تم ،(2017)نوفمبر 

 وتعزيز مهاراتها التفاوضية.

 جناملبرل: العناصر الرئيسية 4 جدولال

 الندوات وورشات العمل 1
ة ندو 86، تم تنظيم أكثر من 2017عتبارا من نهاية أكتوبر ا

 .عمل ةورش 48و

 دورات السياسة التجارية 2

ات مصغرة دورقدمت منظمة التجارة العالمية في جنيف، 

لى : الوصول إحوللسياسة التجارية لمنظمة التجارة العالمية ل

ة، ونيلمختلفة، والجوانب القانت ااعاطاألسواق، والجمارك، والق

 .وغيرها

 دراسات خاصة  3

ية: المدراسات متعمقة حول القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة الع

الزراعة، والخدمات، والجوانب التجارية لحقوق الملكية 

 .إلخ اإللكترونية،الفكرية، والتجارة 

 اجتماعات تشاورية 4

تبادل ، للتجارة العالميةة انظممالدول األعضاء في  بالتعاون مع

اجتماعات  9تم تنظيم وجهات النظر والعمل كمجموعة. 

 .تشاورية

5 

المساعدة الفنية لمنظمة التجارة 

العالمية للدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

األعضاء بشأن القضايا  للدولتقديم مساعدة فنية محددة 

وتأهيل  لمية،عاال ةالحيوية: االنضمام إلى منظمة التجار

 .إلخ ،الكفاءات

من الدول مسؤولين فائدة اآلن، نظم البنك اإلسالمي للتنمية سبعة اجتماعات تشاورية ل إلى غاية

 للدولمحددة الفنية المساعدة الأيضا  اإلسالمي للتنميةالبنك كما قدم جنيف. ب المقيمين واألعضاء أ

عانة بخدمات استشارية أو إيفاد خبراء منظمة ستاال لمن خالفي منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء 

منظمة وصياغة الالتجارة العالمية بشأن القضايا الحيوية لمنظمة التجارة العالمية مثل االنضمام إلى 

جميع األغراض العامة. ل وتأهيل الكفاءاتالقوانين الوطنية وإنشاء وحدات منظمة التجارة العالمية 
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( االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 1امج على ثالثة مواضيع: )برنلل يالتركيز الحال نصب  يَ و

األنشطة الرئيسية التي فيما يلي سيتم عرض بعض و( مهارات التفاوض. 3( التكامل اإلقليمي و )2)

 .نظمها البنك اإلسالمي للتنمية منذ الدورة السابعة والعشرين للكومسيك
 

قدرات بناء المي للتنمية المتعلقة بالمساعدة الفنية وسالاإل ك: بعض أنشطة مجموعة البن5 جدولال

 في منظمة التجارة العالمية منذ الدورة السابعة والعشرين للكومسيك

 المالحظات المكان التاريخ األنشطة/ الفعاليات 

1 
االجتماع التشاوري الوزاري 

 لمنظمة التعاون اإلسالمي

ديسمبر  14

2011 

جنيف، 

 سويسرا

ؤتمر الوزاري الثامن الماد قعشية انع

 لمنظمة التجارة العالمية

2 
ورشة العمل اإلقليمية حول "آلية 

 مراجعة السياسة التجارية"

 -يناير 30

فاتح فبراير 

2012 

أبو ظبي، 

دولة 

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

تقديم مراجعة تفصيلية خطوة بخطوة 

  لمسلسل مراجعة السياسة التجارية

3 

وصول ال ضاتوندوة حول "مفا

 إلى األسواق غير الزراعية

 )ناما("

13-15 

 2012فبراير 

باكو، 

 أذربيجان

شرح وتحليل جميع القضايا المتعلقة 

الوصول  بالمفاوضات الجارية حول

 إلى األسواق غير الزراعية )ناما(

4 

ندوة حول "مفاوضات الدوحة 

ومسلسل االنضمام إلى منظمة 

 ءالتجارة العالمية للدول األعضا

ظمة التعاون االقتصادي: من في

 تجربة الجمهورية التركية"

يونيو  18-20

2012 

إسطنبول، 

الجمهورية 

 التركية

إطالع المشاركين على النظام 

التجاري المتعدد األطراف والمبادئ 

واألحكام والحقوق وااللتزامات 

الرئيسية الخاصة باتفاقية الغات/ 

 منظمة التجارة العالمية.

5 
دة من أجل ساعالم" حول ندوة

التجارة: التوجه نحو التخفيف من 

 حدة آفة الفقر"

يونيو  25-27

2012 

 تونس

، العاصمة

الجمهورية 

 التونسية

دراسة وتحليل دور مجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية في مجال المساعدة 

تم إعدادها باالشتراك  .من أجل التجارة

المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  مع

نيابة عن مجموعة البنك لاب، ةالتجار

اإلسالمي للتنمية، بالتعاون مع برنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي ومركز التجارة 

الدولي واليونيدو واألونكتاد ومنظمة 

 .الدولية العمل

 : تقارير البنك اإلسالمي للتنميةالمصدر
 

 لتنمية الميكز اإلسلمروا ةبعد الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك، ركز البنك اإلسالمي للتنمي

 ل تأثيرل حوالعم اتالتجارة، من بين أمور أخرى، على االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وورش

 في بوينس آيرس على الدول األعضاء.الوزاري الحادي عشر  مؤتمرال

 أنشطة دول منظمة التعاون اإلسالمي في منظمة التجارة العالمية: القسم الثالث

لمية رب العامتعددة األطراف منذ نهاية الحالالتجارة المفاوضات المتعلقة بت من والع جسأجريت ت

بر في نوفم التي انطلقتالدوحة  جولةوهي األكثر التزاما بقضايا التنمية كانت آخرها والثانية. 

2001. 

 1947 سنةمتعددة األطراف منذ المحادثات التجارة : 6الجدول 
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 السنة
المكان/ 

 الجوالت
 وعموضلا

 الدول

 المشاركة

الدول األعضاء 

في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

 1 23 التعريفات الجمركية جنيف 1947

 1 13 التعريفات الجمركية آنيسي 1949

 3 38 التعريفات الجمركية توركاي 1951

 3 26 التعريفات الجمركية جنيف 1956

1960-1961 
جولة 

 جنيف/ديلون
 6 26 التعريفات الجمركية

1964-1967 
جولة 

 دييجنيف/كن
 20 62 التعريفات وتدابير مكافحة اإلغراق

1973-1979 
جولة جنيف/ 

 طوكيو

ات قيالتعريفات، التدابير غير التعريفية، االتفا

 "اإلطار" 
102 23 

1986-1994 
جولة جنيف/ 

 أوروغواي

 د،التعريفات، التدابير غير التعريفية، القواع

النزاعات،  ويةتس ،الخدمات، الملكية الفكرية

النسيج، الزراعة، إنشاء منظمة التجارة 

 العالمية، إلخ.

123 28 

 الدوحة 2001

ق أجندة التنمية، الزراعة، الدخول إلى األسوا

غير الزراعية، الخدمات، تسهيل التجارة، 

االتفاقية حول الجوانب التجارة والبيئة، 

، (تريبس) التجارية لحقوق الملكية الفكرية

 ة النزاعاتسوي، تةالتنمي

153 44 

 نذ جولةمية، مالنامية في مفاوضات منظمة التجارة العال للدولالدور المتنامي  أعاله يبين الجدول

 وة يتأثرققترح أن نظام التجارة الدولية األكثر ويمنذ جولة طوكيو. أو باألخص كنيدي،  -جنيف

شمل ليمتد ا قدمية نظمة التجارة العالق منطا بالخيارات التي تتخذها البلدان النامية. وبالتالي، فإن

 لكية النامي لالدوالتي تحتاج فيها  المجاالت، كما أن عدد ةاالقتصادي ةنشطواألالقواعد من  امزيد

 دولباقي اله تتبعانمط الذي المنظمة التعاون اإلسالمي نفس دول تتبع و. ارتفاعتكون "تنافسية" في 

ة لى مساعدعللتنمية وتركز أهم أجندة على  تتوفربأنها  صفتي وتالنامية. فمنذ جولة الدوحة، ال

ن بين وم مية.متحمسة ألن تكون أعضاء في منظمة التجارة العالأصبحت هذه الدول البلدان النامية، 

جموعات منظمة التعاون اإلسالمي في مدول على عضوية  سيتم التركيزالمؤشرات األكثر أهمية، 

 لتجارةاهمية ورئاسة لجان وهيئات منظمة القضايا ذات األ تاالمجو منظمة التجارة العالمية،

 العالمية.
 

 ارة العالميةالغات/ جوالت منظمة التجاتفاقية : مشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في 1 الرسم البياني
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نظمة م جوالتالغات/ اتفاقية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مشاركة  أصبحت

جولة عها في شاركت تقريبا جمي. وقد 1973 سنةكينيدي في  -ة منذ جولة جنيفلعالمية مهمة اجارتال

 دولة. 44 بلغ عدد الدول المشاركة، حيث 2001 سنةالدوحة في 
 

ذ سنة من الميةمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في اتفاقية الغات/ جوالت منظمة التجارة الع :7الجدول 

1973 

مة منظ المجموعات في

 التجارة العالمية
 المسائل

عدد الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي
 %النسب 

 " W52مجموعة دول "

االتفاقية حول الجوانب 

التجارية لحقوق الملكية 

 )تريبس( الفكرية

29 16 

 15 28 عامة (G-90مجموعة التسعين )

 12 22 إقليمية/عامة المجموعة اإلفريقية

يا ريقفمجموعة دول ا

 والكاريبي والمحيط الهادي
 12 21 األفضليات

 10 18 عامة الدول األقل نموا

 8 14 إقليمية/عامة الدول النامية األسيوية

 7 12 الزراعة 33 الدول مجموعة

 4 7 عامة 12أعضاء المادة 

 3 6 عامة مجموعة المحيط الهادي

 2 4 الزراعة مجموعة العشرين 

 2 4 القطن 4القطن 

 6رة لفقل اود
الوصول إلى األسواق 

 غير الزراعية )ناما(
4 2 

منتدى التعاون االقتصادي 

لدول آسيا والمحيط 

 (APEC) الهادي

 2 3 إقليمية/عامة

 2 3 إقليمية/عامةرابطة دول جنوب شرق 
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 (األسيانآسيا )

لبلدان لمجموعة كيرنز 

النامية المصدرة للمنتجات 

 الزراعية

 2 3 الزراعة

 IIناما 

ول إلى األسواق وصال

 غير الزراعية )ناما(

 

3 2 

االقتصادات الصغيرة 

 ةهشوال
 1 1 عامة

االقتصادات التي تمر 

 بمرحلة انتقالية
 1 1 الزراعة

مجموعة الدول النامية 

الباحثة عن الوصول إلى 

 أسواق المنتوجات االستوائية

 1 1 الزراعة

مجموعة مفاوضات مكافحة 

 اإلغراق

 فحةاالقواعد )مك

 غراق(اإل
1 1 

مجموعة دول دعم صيد 

 األسماك

القواعد )دعم صيد 

 األسماك(
1 1 

 1 1 اتفاقية تريبس المقترح المشترك

  0 الزراعة مجموعة الدول العشر

 أصدقاء الطموح )ناما(
الوصول إلى األسواق 

 غير الزراعية )ناما(
0  

  ميةلالدراسة/ منظمة التجارة العا مؤلف: حسب بحوث المصدر

عاون أهم عدد من الدول األعضاء في منظمة التتضم مجموعات منظمة التجارة العالمية التي 

المجموعة الدول التسعين،  مجموعة ،" W52مجموعة دول "اإلسالمي هي حسب األهمية: 

 ةالنامي لالدوقل نموا، الدول األ، أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ دولمجموعة األفريقية، 

بعضها  جنوبية":عالمية هذه المجموعات كلها "تحالفات وتعد . G-33 الدول مجموعةو ،ةيواآلسي

نها مالبعض في حين أن  ة،/ جغرافي يةإقليمقائم على خصائص  قائم على أساس قضايا، وبعضها

 .تحالفات مميزة )انظر الفصل الثاني(
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ية حسب ظمة التجارة العالممن عاتو: عضوية دول منظمة التعاون اإلسالمي في مجم2 الرسم البياني

 الدول

 
 : حسب بحوث مؤلف الدراسة/ منظمة التجارة العالمية المصدر

 لعالميةامنظمة التجارة مجموعات أعضاء في  لتصبحنشاطا األكثر دول منظمة التعاون اإلسالمي 

لنيجر وا نتاسوأوغندا والسنغال وباك ،مجموعات( 7مجموعات( ونيجيريا وبنين ) 8: إندونيسيا )هي

سورينام وتوغو  ثممجموعات(،  6وموزمبيق ومالي وكوت ديفوار وتشاد وبوركينا فاسو )

. ومعظم مجموعات( 5جيبوتي والكاميرون )ومصر وغامبيا وغينيا بيساو وموريتانيا وسيراليون و

  وا.من لقألالدول امن أفريقيا أو مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ أو  الدولهذه 
 

 

 %سب قضايا ذات أهمية بالنسبة لدول منظمة التعاون اإلسالمي بالنمجاالت/ : 3 الرسم البياني
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 : حسب بحوث مؤلف الدراسة/ منظمة التجارة العالمية المصدر

 

ايا : القضهيبالنسبة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي القضايا التي تحظى باألولوية 

اقي ب ن تظلفي حي. واألفضلياتتريبس والمؤشرات العامة، والزراعة  يةاتفاق، وميةيالعامة واإلقل

 ، القطن، القواعد(.ناما) ذات أهمية أقل بالنسبة لهاالقضايا 
-1995هيئات منظمة التجارة العالمية لجان/ دول منظمة التعاون اإلسالمي لل السابقة رئاسةال: 8 جدولال

2017 
 المجموع 2011-2017 2008-2010 2003-2007 1995-2002 

 20 7 3 6 4 مصر

 22 7 4 8 3 باكستان

 13 6   4 3 ماليزيا

 8 2   3 3 بنغالديش

 6 6       العربية السعودية

 9 4 2   3 تركيا

 4 3 1     اندونيسيا

 11 3 3 2 3 نيجيريا

 5 1     4 المغرب

 6 2 2 1 1 أوغندا

 5 2   2 1 السنغال

 4 1   1 2 تونس

 2       2 كوت ديفوار

 3     2 1 الغابون

 1 1       قطر

 1 1       البحرين

 2 2       عمان

 1 1       كازاخستان

 1 1       األردن

مجموع منظمة التعاون 

 اإلسالمي
30 29 15 50 124 

 : حسب بحوث مؤلف الدراسة/ منظمة التجارة العالمية المصدر
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منذ إنشاء و هيئات منظمة التجارة العالمية،لجان/ اإلسالمي ل التعاونمة ظفيما يتعلق برئاسة من

يها ماليزيا مصر، تل : باكستان،هو كما يليفإن الترتيب ، 2017إلى غاية  منظمة التجارة العالمية

 هالتوجن ألذكر ونيجيريا وتركيا وبنغالديش، ثم المملكة العربية السعودية وأوغندا. ومن الجدير با

 هد وتيرةاإلسالمي قد ش التعاونمنظمة  من قبل دولهيئات منظمة التجارة العالمية  اسةئرنحو 

أكثر  باكستان ومصر وماليزيا والمملكة العربية السعودية حيث أصبحت. 2011 سنةجديدة منذ 

 نشاطا خاصة منذ ذلك التاريخ.
 العالمية رة تجالفي منظمة ا لفرق العملرئاسة دول منظمة التعاون اإلسالمي  :9 جدولال

 رئيس فريق العمل تاريخ إنشاء فريق العمل البلدان

 األرجنتين 1987يونيو  17 الجزائر

 ألمانيا 1997يوليو  16 أذربيجان

 بيرو 2007أكتوبر  9 القمر االتحادية

 المغرب 2004ديسمبر  13 العراق

 - 2005مايو  26 إيران

 فرنسا 1999أبريل  14 لبنان

 إسبانيا 2004يو ليو 27 ليبيا

 - 2016ديسمبر  7 الصومال

 اليابان 1994أكتوبر  25 السودان

 - 2010مايو  4 سوريا

 كوريا 1994ديسمبر  21 أوزبكستان

 2017: منظمة التجارة العالمية، ديسمبر المصدر

 : عدد حاالت رئاسة دول منظمة التعاون اإلسالمي لمنظمة التجارة العالمية4 الرسم البياني

 : حسب بحوث مؤلف الدراسة/ منظمة التجارة العالمية رصدلما

التجارة  منظمةالتعاون اإلسالمي لهيئات منظمة دول ، كانت رئاسة 2007إلى  1995في الفترة من 

 سنةا منذ أكثر نشاط باتت. ثم 2010إلى  2008أقل نشاطا في الفترة من  تأصبحوالعالمية ثابتة. 

جارة منظمة التمرات تولي رئاسة هيئات عدد وارتفع رة. م 50ن مأكثر  وتولت الرئاسة، 2011

 اإلسالمي بشكل كبير. التعاونالعالمية من قبل الدول األعضاء في منظمة 
 سالمي، حسبها بلدان منظمة التعاون اإلت: هيئات منظمة التجارة العالمية التي ترأس5 البيانيالرسم 

 2017-1995القطاع خالل الفترة 
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 وث مؤلف الدراسة/ منظمة التجارة العالمية بح حسب :المصدر

ات منتجارة توسيع تج حول المشاركينلجنة والتجارة والتنمية  حول لجنةالأعطيت األولوية لرئاسة 

 المعلومات ولجنة التجارة والبيئة، إلخ. تكنولوجيا
سالمي، حسب اإل اونلتعاها بلدان منظمة تالتجارة العالمية التي ترأس : هيئات منظمة6 البيانيالرسم 

 2017-1995القطاع خالل الفترة 
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 : حسب بحوث مؤلف الدراسة/ منظمة التجارة العالمية المصدر

ة التعاون لدول األعضاء في منظمل ة بالنسبةأولويذات  تعتبرالقطاعات التي قد يتم اقتراح أن 

جيا ات تكنولومنتجتجارة يع توسوالوصول إلى األسواق، والتجارة والتنمية، واإلسالمي هي: البيئة، 

 يكون قد ال  خ.المدفوعات، إلقيود ميزان و التجارة والبيئة،وحقوق الملكية الفكرية، والمعلومات، 

نح مماً في امالً حاسأو اهتمامها بقطاع ما عمعينة ال تعتبر قدرة دولة عضو ألنه هذا هو الحال دائًما؛ 

 قاليدت، هناك ة أخرىدولي منظمةلحال في أي و اا همالرئاسة. في منظمة التجارة العالمية، ك

 جغرافية.المناطق مختلف الدبلوماسية، مثل تناوب الرئاسة بين 
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  الفصل الثاني
 التحالف داخل منظمة التجارة العالمية ديناميكية

 
 ميةالنا لالدوالنامية في منظمة التجارة العالمية: استراتيجيات لتحسين تأثير  الدولتحالفات 

ذلك في مية وكالنا باقي الدولالنامية، تعد المشاركة في التحالفات مع  الدولص العديد من يخ يماف

 انفوذه المتقدمة استراتيجية تستخدم على نحو متزايد لتعزيز الدولالتجمعات والتحالفات مع 

على  فاتحالتال ( العوامل التي تساعد1: وتأثيرها. ولذلك البد من تسليط الضوء على النقاط التالية

مية لتجارة العالمساعدة أضعف وأفقر الدول األعضاء في منظمة االكفيلة بوسائل ال (2العمل بفعالية؟ 

زمة خالل إعداد ( االستراتيجيات والتكتيكات المختلفة الال3التحالفات؟ ق تأثير أكبر من خالل يلتحق

خصيصها على الدول ت بغيين يالتالطاقة و( مستوى الموارد 4 مراحل التفاوض؟ وجدول األعمال 

 (.BIRKBECK, C. D., 2011التحالفات؟ ) أنواع مختلفل

 النامية في المفاوضات التجارية المتعددة األطراف الدولالتحديات التي تواجه 

 ة لتجاريتمثل التحدي األول الذي تواجهه الدول األعضاء الضعيفة والفقيرة في منظمة ا

ل يدو .حجمها االقتصاديصغر ة األطراف في عددمت ةالعالمية في المفاوضات التجاري

والعدد  نات،الوزن السياسي المحدود، والمستويات العالية من التجارة واالعتماد على المعو

لدول اهذه لالقليل نسبيا من المنتجات أو الخدمات التي يتم تسويقها دوليا على ضعف كبير 

 ؛أمام الضغوط الخارجية

  مشاركتها في مفاوضات منظمة لر يكبالتأثير ال فيت ديالتحامجموعة أخرى من تتمثل

وضع  في مجالالنامية مقيدة بضعفها  الدولالعديد من . حيث أن التجارة العالمية

الحوافز الشخصية واستراتيجيات وتكتيكات وآليات التفاوض، فضالً عن ضعف القيادة، 

 المفاوضاتنجاح ة لتملحللمفاوضين، والعوامل النفسية التي تحد من التوقعات الم

(JONES et al. 2009)؛ 

ر على يجب أن تتوففي تحالف واحد أو أكثر،  من أجل أن تصبح أعضاءالنامية،  للدولبالنسبة 

لقرار تخاذ اللتغلب على التحديات والقيود التي تواجهها في عمليات التفاوض واالوسائل الالزمة 

 منظمة ونتائج مفاوضات أجندةتأثير على ال في اداخل منظمة التجارة العالمية، وتعزيز فرصه

 ؛((YU, 2011 التجارة العالمية

 لدولليمكن  كما على بناء مواقف واقتراحات تفاوضية. الدوليمكن للتحالفات أن تساعد  .1

برة ، وتبادل المعلومات، وجمع المزيد من الخالفنيةالحصول على مزيد من المساعدة 

 ؛الموارد ميعتج قالسياسية والدبلوماسية عن طري

كبر من أمن الدول معينة حجم السوق والوزن السياسي لمجموعة  يكونمن خالل العمل معاً،  .2

 ؛الفردي اوزنه

لرئيسية يات ايمكن أن تسهم المشاركة في التحالفات في توسيع نطاق تمثيل البلدان في المنتد .3

رف اعات الغتماج ةممارس)تم إلغاء العالمية الخضراء" لمنظمة التجارة  الغرفمثل "

 ؛وغيرها من اجتماعات المجموعات الصغيرة( 2013الخضراء منذ سبتمبر 

 مصالحها الخاصة وتحسين احترام ضمان لمجرديمكن للدول أن تنضم إلى التحالفات  .4

 ؛الشركاء التجاريين معصورتها 

بناء  علىعد ايسمن شأنه أن  ألن اإيجابي أمرايمكن النظر إلى االستخدام المتزايد للتحالفات  .5

 ,ISMAIL and VICKERS) .وصل إلى حلول وسطتالتقارب من خالل تسهيل التعلم وال

 ؛(2011
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رفة "الغ عمليةل حصريالطابع اليعتبر االستخدام المتزايد للتحالفات استراتيجية لتحويل  .6

 (.BIRKBECK, C. D., 2011. )الخضراء" التابعة لمنظمة التجارة العالمية

غط والضتركز بعض المجموعات على الدعوة ر. التحالفات بشكل كبي من غرضليمكن أن يختلف ا

ن عقد لتدافع عهناك مجموعات تفاوضية أخرى على استعداد و لى األولويات السياسية العامة.ع

 افعتدبينما  ،مجموعات تمثل تحالفات ذات قضية واحدة . كما توجدصفقات حول مواضيع محددة

لى عض المجموعات للرد عبتتشكل . السياسية واآلفاقت وياولألمن ا عن عددمجموعات أخرى 

ون قد تك. تتحالفاتختلف استراتيجية التفاوض أيًضا بين الة. كما بعد فترة معين وتَُحل  تهديد معين 

جموعة مقابل ماالستراتيجية المعتمدة دفاعية )مثل الصد( أو هجومية، أو قد تركز على قضية واحدة 

  (.ODELL,2006, BIRKBECK, C. D., 2011) ة.املالش واسعة من القضايا
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 : مختلف أنواع المجموعات والتحالفات10الجدول 

 التحالفات الجهوية وأالمجموعات  -أ
التحالفات القائمة على  -ب

 قضايا

المجموعات والتحالفات  -ج

 مشتركة خصائصالقائمة على 

 المجموعة اإلفريقية 

 لكاريبي وا فريقيادول ا مجموعة

 الهادئ حيطالمو

 دول جنوب شرق آسيا رابطة 

 ةالكاريبي المجموعة 

 منتدى جزر المحيط الهادئ 

 

  4القطن 

  لتسهيلالمجموعة األساسية 

 التجارة

  20مجموعة الـ 

  33مجموعة الـ 

 ناما- II 

  من اتفاقية  6فقرة الدول

 (ناما)

 نمواقل الدول األ 

 الدول النامية غير الساحلية 

 االقتصادات الصغيرة 

 ة هشلاو

  YU, Vicente Paolo B., 2008 :المصدر
 

 :لتحالفات في منظمة التجارة العالميةالوضعية الراهنة لالقسم األول: 

تميز تالتي  الجنوب دول ، ظهر عدد كبير من التحالفات الجديدة منالدوحةمفاوضات جولة  بعد

ر تذكي - 77 وعةمجملتشكلت بشكل حصري من الدول األعضاء في اأولى، من جهة ف: بخاصيتين

 ول مندامت هذه التحالفات بشكل أطومن جهة أخرى،  -بالنشاط الدبلوماسي في العالم الثالث

لتنظيمي لهذا اعد بتحليل البُ  الباحثينقام بعض  .واي )باستثناء مجموعة كيرنز(غتحالفات جولة أورو

جوانب د والالشكل والعد علقتيفيما  االنشاط الدبلوماسي لتحالفات دول الجنوب، واكتشفوا خصائصه

جديدة لعضوية التحالفات الالموسعة صورة ال وتكشف(. AUDET, René, 2009). التفاعلية الحالية

ر، ة التفكيالمجموعات الجنوبية العالمية: المجموعة المتقاربالعديد من  لتقسيمديناميات عامة 

ة األفريقية، ، المجموع4 القطن ،IIا منا ،33مجموعة الـ  ،20، مجموعة الـ مجموعة أصدقاء التنمية

(، SVEة )هشاالقتصادات الصغيرة والمجموعة  ،الهاديلكاريبي والمحيط او مجموعة إفريقيا

 .110 الـ ومجموعة 90، مجموعة الـ األقل نمواً  الدولجموعة م

 :العالمية الجنوبية التحالفات

هم في ا، وسعة أصدقاء التنميةجمووم رلقد تميز مؤتمر كانكون بزوال المجموعة المتقاربة التفكي

 وعة الـمجمو 4القطن و 33مجموعة الـ ظهور عدة تحالفات جديدة، بما في ذلك مجموعة العشرين و

فريقية موعة األل المجلكن هذا لم يغير ديناميكيات التحالفات الكبيرة في البلدان األكثر تهميشاً مث .90

القتصادات ا ومجموعة ومجموعة البلدان األقل نمواً  دئاالكاريبي والمحيط الهو ومجموعة إفريقيا

 .(AUDET, René, 2009) والهشة الصغيرة

ة مجموعفي منظمة التجارة العالمية، تبرز مجموعة العشرين و التحالفات القائمة على قضايا:

 احهمصالل باألساس نظراصل إلى توافق في اآلراء توكيرنز على أنها أكثر التحالفات فعالية، وت

 .ركةمشتال

. 10الـ  مجموعةفي شكلها ل ، تشبهاكالسيكي تكتالالمجموعة  تعتبر هذه: المجموعة المتقاربة التفكير

لمجموعة ا تركز. كرد على إدراج قضايا جديدة 1996 سنةمنظمة التجارة العالمية إطار في  أنشئت

مر لمؤت استعدادًاو. ياات جولة أوروغويمؤتمر سنغافورة الوزاري على قضايا تنفيذ اتفاق خالل

 .المجموعة بعض المطالب االعتيادية للجنوب أدرجت، الدوحة

 ولالدمن  (، يشمل كاليركز على الزراعةهي تحالف فعال قائم على قضايا معينة ) :10الـ مجموعة 

تنوع في وقوة المجموعة في "حضورها التجاري" في الزراعة، مواطن وتتمثل . المتقدمة والنامية

 .وحاسمة بشأن قضايا التفاوض فنية مدخالتعلى تقديم  مهدرتوق اأعضائه
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من  تتوفر على مكون قويعشرين عميقة، حيث الجذور مجموعة تعد  لزراعة:بشأن ا 20مجموعة 

شيء هو الية )ميركوسور(، ومريكا الالتينية، بما في ذلك جميع أعضاء السوق المشتركة الجنوبأ

لوزاري اقبل المؤتمر نشاء المجموعة إتم المجموعة. خل دا كالتماسبعض بال شك في الذي ساهم 

 انتشار فهم كيفيةمن أجل . قادتها الثالثة هم البرازيل والهند والصين. 2003 سنةالخامس في 

جي ستراتيإلافي آسيا وأفريقيا، يجب النظر إلى نمو التعاون التجاري بين المثلث  20الـ مجموعة 

IBSA  ( يقيارفأب ونج -البرازيل -الهند) ،ات تجارية لتطوير اتفاقي 2000 الذي يشتغل منذ سنة

 (.TAYLOR, 2007) قةومسب رغيت ياومست إلى البلدان هذه نبيرة لتجاافع ر ساهمت فيالتي  ثالثية

دول األعمال الجماعي للتأثير على ج اإلى استخدام ثقله تهدف هذه الدول الثالثةعالوة على ذلك، 

 (.WHITE and SKIDMORE, 2004) ميةلناا الدولالعام لصالح 

م . وأهنفسهاالعشرين  ومع ذلك، يشير العديد من المؤلفين إلى وجود فجوات مهمة داخل مجموعة

زراعي اع الالبلدان المصدرة مثل البرازيل واألرجنتين التي تنادي بتحرير القط هذه الفجوات هي

 .(NARLIKAR and TUSSIE, 2004; TAYLOR, 2007والبلدان المستوردة مثل المكسيك والهند )

لتي ا، إلخ( كوبا ،عشرين الرئيسية والصغرى )بوليفياالبين بلدان مجموعة  يفصلآخر انقسام وهناك 

 .الزراعة حولمن خالل اتفاق خاص  افضل االستفادة من الحد من فتح أسواقهت

ن ماتيجيته ستروا هيكرس جهودمصلحة محددة"  تكتال قائما على" تشكل نيعشرالتظل مجموعة 

يرة. جد صغ تامن أجنديستبعدون واسعة بدالً من فقدان األعضاء الذين قد  تجاريةأجل تطوير أجندة 

التجارة  المفاوضات الزراعية لمنظمة أجندةنفوذها من خالل إعادة صياغة  20الـ عززت مجموعة 

ة اء لمغادرعضاأل ىالعالمية. وقد ساعدها وزن عضوية التحالف ككل في مواجهة الضغوط عل

 يعتبر. تواجه تحديات أيضا 20 الـ (. لكن مجموعةYU, 2011, AUDET, René, 2009المجموعة )

ت وقد ثب .فاوضاتإمكاناتها للتماسك والتأثير على الم يعيقعامالً  20الـ التنوع بين أعضاء مجموعة 

 .مةية ملزامات تجارلتزي افلضغط أمر يصعب مواجهته عندما تشارك البلدان لأن فعاليتها كتحالف 

ولة د 19يعتبر هذا التحالف المكون من و. 1986 سنةمنذ تعمل بنشاط : كانت مجموعة كيرنز

ى ذلك ن يعزيمكن أح. والداخلي الناج هلتنسيق نظرا من أجل تحرير التجارة الزراعية فعاال ضغطلل

ن منظيمية الت اث والقيادةبحاأل مإلى الوصول الكبير للموارد والحضور المؤسسي والخبرة الفنية ودع

 الحكومة األسترالية.طرف 

 2005و 2001 سنتيبين  أُنشئت هذه المجموعة التيأصبحت : لألمن الغذائي 33الـ مجموعة 

تمت وتم إنشاء المجموعة في كانكون  (.NARLIKAR, 2003عرف باسم "أصدقاء صندوق التنمية )تُ 

حول بلية تفاقية المستقاالالحماية الخاصة في ية وآل منتجات خاصةحول بنود إدراج المطالبة ب

لهند اكان انضمام ات. فاوضملأجندة ا، أصبحت هذه القضايا مهمة في 2004في يوليو . الزراعة

القطاع  من المؤكد أن المفاوضات حولو النطالقتها.بال شك عنصرا حاسما  2003 سنةوالصين في 

 .2008 سنةا في ارهمس نع الدوحةالزراعي الفرعي قد أخرجت جولة 

إثر شكوى  تهتم بقطاع فرعي للمفاوضات الزراعية. أيضا تحالف قائم على مسألةهو  :4القطن 

القطن، قدمت أربع دول من غرب  دعمالبرازيل ضد الواليات المتحدة األمريكية بشأن  تقدمت بها

إلغاء سياسات يع تسرومن أجل تسريع مفاوضات القطن  2003 وإفريقيا اقتراًحا للتفاوض في ماي

 أقل نموا وذات دولوهي -األربعة المعنية هذه الدول . ولقد كانت غير المناسبة األسواق العالمية

 مقرهاغير حكومية  ةمنظموهو  IDEASتتلقى المساعدة من مركز  - محدودةموارد دبلوماسية 

اآلليات القانونية  هاقدمي تتالهذه البلدان من استغالل اإلمكانيات  ةالخبرلقد مكن توفير بجنيف. و

 CANET and AUDET 2005, AUDET, CANET) التجارة العالمية ألعضائهابمنظمة واإلجرائية 

and DUCHASTEL 2006.) 
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 ية وزناأعطى للقض قطنالدعم المقدم للخفض من أجل الجهود الفردية لتوحيد إن الجهد المبذول 

محيط الهادي فريقيا والكاريبي والإدول طرف من عم د منهذه المبادرة  استفادتسياسيا أكبر. كما 

ين ألرجنت، وكذلك من طرف الدول الناشئة مثل االدول األقل نمواغيرها من والدول األفريقية و

 ومجموعة كيرنز. 90ومجموعة  20والبرازيل والهند ومنظمات مثل مجموعة 

موح طي جراء للتصدي ألإكي رالوزا غكون غتم إنشاء هذا التحالف خالل مؤتمر هون : II ناما

عمل تأنها  وقد اتضحالمصنعة إلى األسواق الجنوبية.  الصناعية أووالسلع المنتجات  لدخول

نجاح ب ربط تقدم المفاوضات بشأن السلع الصناعيةمن خالل مجموعة مكملة لمجموعة العشرين، ك

 .المفاوضات في مجال الزراعة

 فاقيةمن خالل ات 1975تم تأسيس المجموعة سنة  :دئاالهالكاريبي والمحيط و مجموعة إفريقيا

تم التوقيع  ،2000سنة وفي األوروبي.  واالتحاد فريقيا والكاريبي والمحيط الهاديإ لومي بين دول

 غاءلاإلار بين المجموعتين، وحددت إط االقتصاديي وضعت أساس التعاون تكوتونو، ال اتفاقيةعلى 

ن أرغم وئ. والمحيط الهاد والكاريبية لبلدان إفريقيا نوحلمماالتفضيلية  لالتفاقياتالتدريجي 

 .ضلياتاألف تآكل مسألةتركز على إال أنها جولة الدوحة، مفاوضات قضايا المجموعة تشارك في 

ارية ات التجفضلير أن األعتب  تتكون من بلدان أمريكا الالتينية التي تَ  :االستوائيةمجموعة المنتجات 

ت ل أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ تضر بجزء من صادرادو وعةمالممنوحة ألعضاء مج

 ينيرضي الطرف، تم التوصل إلى حل التفاوضبفضل عملية وأعضائها من المنتجات الزراعية. 

  .2008 يوليوجنيف الوزاري المصغر في  اجتماع خالل

  :التجمعات والكيانات اإلقليمية

حاد يظل اإلت داخل منظمة التجارة العالمية، لكنوية حيال ةقليمياإلمجموعات عدد كبير من الوجد ي

 ى تتفاوضال توجد مجموعة اقتصادية إقليمية أخرو. فيها الكيان الرسميهو األوروبي بالتأكيد 

 ويمكن أن تستمد(. BIRKBECK, C. D., 2011) ككيان واحد داخل منظمة التجارة العالمية

ة التنمي ستوياتخية والثقافية المشتركة و / أو من ماريالت المجموعات اإلقليمية قوتها من القواسم

مصالح األعضاء  اختالفقد تكون نقاط الضعف ناتجة عن و (.NARLIKAR, 2004المماثلة )

 .في تحالفات متنافسة وخبرة محدودة في التنسيق تهاوتداخل عضوي

المفاوضات  صيخ افيم تتمتع هذه الدول الصغيرة بتنسيق إقليمي فعال نسبيا منطقة الكاريبي:

الكاريبية عنصرا نشطا في المفاوضات  المجموعةوقد كانت  (JONES et al 2010) التجارية

 الكاريبية آلية التفاوض اإلقليمية للجماعةمن خالل  1997 سنةالتجارية المتعددة األطراف منذ 

(CRNM)مع  العالمية،ة جارتفي معظم قضايا منظمة الها عشر في االثنياألعضاء الدول  ض. وتتفاو

الصغيرة في القطاع  لالقتصاداتتفضيلية بالنسبة الخاصة والمعاملة الالتركيز على ضرورة 

فريق تترأس وية لسياسا االستشارة آلية التفاوض اإلقليمية للجماعة الكاريبية قدمتالزراعي. 

 12و الكاريبية اعةلجمللية التفاوض اإلقليمية آلالذي يضم مسؤولين فنيين  المنطقة،المفاوضات في 

"في غياب مواقف واضحة من وسفيرا وكبار المسؤولين من الدول األعضاء وخبراء مستقلين. 

وفريق  التفاوض اإلقليمية للجماعة الكاريبية آليةتعتمد  الدول األعضاء، كانت هناك تخوفات من أن

جيات اتيستراالخاصة في صياغة مواقف و اووجهات نظره اعلى تقديره الموسعالتفاوض 

 (.BIRKBECK, C. D., 2011)المفاوضات". 

سياسي  طابعذات  دوليةيرجع أصل المجموعة اإلفريقية باألحرى إلى منظمة  المجموعة اإلفريقية:

التجارة  اتفاقيةبناء على  بشكل أساسي أنشئتالتي  ،المجموعة هاإلفريقي. تواج االتحادأال وهي 

قد تجاوزت المصالح المشتركة المطروحة ف إلفريقيا،ة نسببالوداخلية.  اقتصادية ةالحرة، منافس

. عالوة على ذلك، تناقش المجموعة اإلفريقية في معظم األحيان (LEE 2007المنافسة الداخلية )مسألة 

التي تأسست  اإلفريقية،تسهر المجموعة  مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. القضايا مع
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ها مهمة القيادة والتنسيق ءدولة، على أن يتولى أعضا 42إلى  االيا حائهضويصل عدد أع 1997سنة 

وصياغة وتنظيم مواقف  اقتراح" من أجل تولي مهمة نقاط االتصال" باختياربشكل دوري، كما تقوم 

قضايا تشمل ال(. ويقتصر تأثيرها على القضايا السياسية، وال YU ،2011المجموعة ) وأنشطة

 نظرا لمحاولة األعضاء تجنب نزاعات داخلية ااخليأن تحقق توافقا دة موعجللمويمكن متخصصة. ال

 بأكملهاحقيقيا لموقف المجموعة  انعكاساالعامة دائما  التصريحات وال تمثل؛ فيما بينها

(BIRKBECK, C. D., 2011.) 

 يل فمثيتز الوبغية مواجهة تحديات القدرة الفردية المحدودة والتكاليف المرتبطة بإنشاء أو تعزي

جنيف، ب سكرتارياتنامية مكاتب أو بالدول الجنيف، أنشأت بعض المجموعات اإلقليمية الخاصة 

فريقيا مجموعة إ تتوفر كل منالمتقدمة.  الدول فيوفي بعض األحيان بدعم من الجهات المانحة 

يط محلر ازومنتدى ج، يومنظمة دول شرق الكاريب ،اإلفريقي ، واالتحادوالكاريبي والمحيط الهادي

 (.BIRKBECK, C. D., 2011)الهادئ على مكاتب في جنيف 

. 2001 نةس" منذ فعليا" تكتالهذه المجموعة  اعتبار: يمكن والهشةالصغيرة  االقتصاداتمجموعة 

ة ملة الخاصقل نموا، مما يجعل "المعااأل الدولحتى عن ها وتحديات تميز اظروفيتقاسم أعضاؤها و

ائمة القالمجموعة  تتوفر هذه .(NARLIKAR, 2003بالنسبة لها )صة خا ةتشكل أهمي "والتفضيلية

عضوا(؛  14الزراعة ) األولى حول، ةختلفمثالث مجموعات فرعية تهتم بقضايا  علىعلى القضايا 

 14) قواعدثالثة حول العضوا(؛ وال 19) ناما-والثانية حول الوصول إلى األسواق غير الزراعية 

 ركة فيوالمشامن قبل التحالف لمتابعة قضايا معينة تصال ط االنقاقي سيتم تعيين منو(. اعضو

اكل لك مشالخاصة بها. وتواجه المجموعة "تحديات في التنسيق والقيادة"، بما في ذ االجتماعات

ن لك. ولكذ، وما إلى المتابعة غير المالئمة واتصاالت، االجتماعاتالمشاركة غير المتساوية في 

فئة ك والهشةالصغيرة  االقتصاداتإدراج مجموعة  فيما يخصنجاح، ال بعض رغم ذلك، فقد حققت

 (.BIRKBECK, C. D., 2011)مفاوضات جولة الدوحة الدول في معينة من 

ذا هأعطي د وقمنظمة التجارة العالمية.  تكتال فعليا على مستوى: تشكل األقل نموا الدولمجموعة 

ة أقل نموا دول 32وتوجد حاليا معايير محددة. في ستوتدولة  50 لـاللقب من طرف األمم المتحدة 

ضيرات التحمن األقل نموا ض الدولاألونكتاد مجموعة  أنشأأعضاء في منظمة التجارة العالمية. وقد 

. إن يلجنوبفي النشاط الدبلوماسي العالمي ا أن دورها يبقى ضعيفا. غير 1999مؤتمر سياتل سنة ل

في أو  يإفريقيا والكاريبي والمحيط الهاد مجموعةفي ا يضأ ءاهي أعضاألقل نموا  الدولمعظم 

 تصاالتوامقترحات  هاتين المجموعتين في في اصوتهوبالتالي فهي تدلي بالمجموعة اإلفريقية. 

 .90الـ مجموعة  وبيانات

 الخصائص:التحالفات القائمة على 

ة ومجموع /ينالص /77 الـ ةعجموممثل  الخصائص،التحالفات الكبيرة جدا القائمة على  فعاليةعتبر ت

، ةلمبادئ العاموتدافع عن اجدا عندما تركز على البيانات السياسية  عالية، 110الـ  ومجموعة 90الـ 

ة مشترك خصائصجولة الدوحة. عندما تتخذ بعض المجموعات القائمة على  فيمثل أولويات التنمية 

كانت  ثال،. على سبيل الممعين نجاحيق تحق أيضابإمكانها يكون قضايا معينة،  بشأنمواقف قوية 

معاملة ال مثل محددةوسيلة مفيدة لتعزيز "شرعية أهداف مفاوضات  مجموعة البلدان األقل نموا

 (.BIRKBECK, C. D., 2011) األقل نموا للدولالخاصة والتفضيلية 

 سمح يالذ ت،االتحالفمن  اتشكل نوعا جديدو كبيرة، تتالتك 110الـ و 90 تي الـتعتبر مجموع

ا تحالف ر، التي تعتب90 الـمجموعة  ظهرتالظهور مرة أخرى. بجنوب والعالم الثالث -لمنطق شمال

والمحيط ي إفريقيا والكاريب مجموعة األفريقية ومجموعةالاألقل نموا و الدولمجموعة مكونا من 

+  33لـ اعة مومج) أكبرتحالفا  110مجموعة الـ ، للمرة األولى في كانكون. بينما تشكل الهادي

 مؤتمر هونغ كونغ. والتي تم انشاؤها خالل (90مجموعة الـ +  20 الـ مجموعة
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وب على يتم التنا نمواً،األقل  الدولمجموعة  ضمن التنسيق،على مستوى  تحديداً،وبشكل أكثر 

ية جستللواارية ووالقادرين على توفير الموارد البشرية واإلد الراغبينالقيادة بين أعضاء المجموعة 

 دهذا البل يموظفا بمدعوم الذي يعمل كمنسق،سفير البلد يتحمل  عادة،جنيف. ببعثاتهم  فيالالزمة 

 ألعضاء.لمواقف العامة الو األنشطةومهمة تنسيق  ةمسؤولية تنظيم اجتماعات المجموع جنيف،في 

لى أخذ عقادرة وال غبةااالتصال المكلفة بالقضايا" الرط ااألقل نمواً "نق الدولكما تختار مجموعة 

 نه بتعيياختيار الذي تم. بعد ذلك يقوم البلد محددةايا بشأن المفاوضات المتعلقة بقضزمام المبادرة 

مواقف  جنيف لتولي مسؤولية اقتراح وصياغة وتنظيم ةمن بعثمندوبيه الفنيين أحد خبرائه أو 

  (.YU، 2011)وأنشطة المجموعة 

 مع التحالفاتفي التزامها النامية  الدولجه توا التحديات التي الثاني: القسم

شارة إلافعندما تتم  تكمن الفعالية الكبرى لتحالفات الدول النامية في تأثيرها النهائي على المفاوضات.

اسة ا للسيذلك إنجاز اعتباريمكن  ،المفاوضات الدولية فيمحمل الجد  ذها علىوأخ واالستماع لها

 ن بينم .(BIRKBECK, C. D., 2011التجارية ) ابكثير القضاي اوزتتج لهذه الدول، التيالخارجية 

ن بيللغة احاجز  قد يكون التحالف،ق التفكير والعمل الجماعي و/ أو فعالية يالمشاكل الشائعة التي تع

ية الكاف وعدم وجود الخبرة بلدانهم، طرف وعدم وجود تعليمات واضحة للمندوبين من المندوبين،

لنامية ا الدول ئق. لكن توجد تهديدات أكثر خطورة يمكن أن تواجه التحالفات بينالال تمثيلاللضمان 

 ة:من بينها التحديات التالي الباحثون ككل، وقد حدد

لتي اقضايا األعضاء إلمام بال الدولمن الضروري أن يكون لدى  الموارد والخبرات غير المناسبة:

ة ى الخبرتقر إلالتي تف التحالفاتكثيراً ما تجد . ونيةطعلى المصالح الو وانعكاساتهاتتم مناقشتها 

 التحليلية صعوبة في تقديم مساهمة فعالة أثناء المفاوضات. ةوالقدر

لقوى اموازين  واختالف تباين المصالحكون ييمكن أن  تباين المصالح داخل المجموعات:وتنوع 

موقف  نحيث أات ممكنة. يوهناريالعديد من السلذلك فإن . ا جداكبير والنفوذ داخل المجموعات

عرفة . إذا كان المفاوضون يفتقرون إلى المالتحالفمهدد بسبب مشاركتها في الدول الصغرى 

عمون بلدهم أو يد التي تخدم مصالحفقد يعارضون المقترحات  معينة،قضايا  بخصوصالضرورية 

 .(BIRKBECK, C. D., 2011)ناسبة لهم القرارات غير الم

بة في صعو سببالمصالح داخل المجموعات الكبيرة اعدم تجانس  يكونقد  لفات:تحالل مالحجم المالئ

العليا  لمثلل الحاالت، يمكن. في مثل هذه االتفاق على تنازالت معينةأو  ةمشترك أجنداتوضع 

لة كون وسيأن ت ةواضحقيادة الالوواألطر والترتيبات المؤسساتية القوية  واألهداف،والقيم  المشتركة،

 .(BIRKBECK, C. D., 2011) بينهم فيما ز التعاونيلتحالف وتعزين أعضاء اط بلربل

منافع مختلفة ألعضاء  تكون لهايمكن لديناميكيات قيادة المجموعة أن  القيادة والتمثيل الفعال:

الموثقة أن الدول الصغيرة  التجاربالمجموعة على المفاوضات". وتبين وتؤثر على تأثير  التحالفات

 .BIRKBECK, C)جعل وزن المجموعة ال يؤثر عليها احا عملت بشكل فردي وتمكنت من نج كثراأل

D., 2011). 

 مجموعة المعلومات داخلالقرار الداخلية وتبادل  صنع تتعتبر عمليا: ةالداخلي والمحاسبةالتنسيق 

لفة لمكل اااالتصيجب على نقاط إذ الحاسمة في فعاليتها.  لمن العوامالتفاوض في طور  معينة

 .BIRKBECK, Cأعضاء المجموعة وإقناعهم ) الجهود إلعالمكبير من  تخصيص قدر محددةقضايا ب

D., 2011). 
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 غياب من التحالفات: تعاني بعض مراحل المفاوضاتمختلف في  التحالفاتالتحديات التي تواجه 

على  ، عالوةلقضاياابا معلإحاطة الوزراء  نقص فيو المستوى،والمشاركة السياسية رفيعة  االهتمام

 المناسبة. المعرفة والخبرة السياسيةتعوزهم ممثلين وجود 

ل صال داخالتبة لالوسيلة المناسالمتقدمة غير متأكدين من  الدولوغالباً ما يكون الدبلوماسيون من  

ات الصفق تحديد األولويات، مما يجعل من الصعب التفاوض وصياغة ومنتحالفات البلدان النامية 

(BIRKBECK, C. D., 2011.) 

 جلس. وقد التحالفاتداخل  القوةتوجد تباينات في  مع دول وتحالفات أكثر قوة: االلتزامتحديات 

 هذه عجزأن تالنامية، فمن الممكن  الدول وإن تم توفير موارد مهمة من طرفالباحثون أنه حتى 

تقدمة الم الدولمن  اجد غيرصمنافسة الخبرة الفنية والقوة االقتصادية لتحالف األخيرة عن 

(BIRKBECK, C. D., 2011).  

 ميةالتنسيق من خالل بعض المجموعات المختارة داخل منظمة التجارة العال الثالث: القسم

جموعة في هذا القسم على المجموعات التالية: مجموعة الدول العربية، المسوف يتم التركيز 

 والمحيط الهادي. والكاريبيريقيا إف وعةمشرق آسيا ومج بجنو فريقية، مجموعة دولاإل

 مجموعة الدول العربية .أ

رك موقف مشت هيئة أو آلية تنسيق للدول العربية قصد التعبير عنأية ، لم تكن هناك 2006 سنةقبل 

 مصرية،التحت القيادة  ،يونيو(، قررت الدول العربية 20) 2006 سنةفي وفي مفاوضات الدوحة. 

وحة. ة الدعالمية من أجل تحسين تنسيق مواقفها في مفاوضات جولال ارةجإلى منظمة الت االنضمام

هو  في القاهرة أن وجود مجموعة عربية تم عقده وزير التجارة المصري في اجتماعوقد صرح 

العام  المدير اإلعالن رسميا عن إنشاء هذه المجموعة إلىرسال إشيء جديد. وكان من المقرر أن يتم 

الـ ة العربي مجموعة الدولالوتضم  اسكال المي، في جنيف، بعد أسبوع.، بميةللمنظمة التجارة العا

يت والكو منظمة التجارة العالمية: البحرين وجيبوتي ومصر واألردن هي أعضاء فعال فيي تال 12

متحدة. ية الوموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العرب

ها ون حقمراقب في منظمة التجارة العالمية في ذلك الوقت د على صفةأخرى  دولست  كانت تتوفر

بصفة ن فلسطي بينما تمت دعوةالتصويت وهي: الجزائر والعراق ولبنان وليبيا والسودان واليمن.  في

 .م المشاوراتلغرض تقديالمجموعة الجديدة وتقرر آنذاك ضمها إلى مخصص. مراقب 

 لعالميةلتجارة المشاركة الكاملة في عمل منظمة الالعربية دول لتواجه اتي ال ةومن العوائق الرئيسي

 مثيل الدولتيقتصر وكفاء. األموظفين والالخبرة الفنية في  بنقصالموارد البشرية، المرتبطة  قلة

 د الدولن وفوفإ ذلك،. عالوة على المسؤولين العربية في منظمة التجارة العالمية على عدد قليل من

ي فات أخرى أيضا في منظمتشارك بل  فقط،عمل منظمة التجارة العالمية تهتم بفي جنيف ال ية عربلا

، ريةية الفكوالمنظمة العالمية للملك األونكتاد،جنيف مثل األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة: 

لى ع وفرتت ،عشرة موظفيهاب وكانت مصر تحاد الدولي لالتصاالت والمنظمة الدولية للمقاييس.واإل

 .أكبر وفد بين الدول العربية

 صفةدول على  7صلت وح العالمية،منظمة التجارة فقط أعضاء في دولة عربية  13 توجد حالياً،

العربية في  يبقى حضور الدولمع ذلك، و. للمنظمة االنضمامفي طور مراقب وتعتبر بمثابة دول 

كتها في أعمال منظمة التجارة العالمية، شارة ميعدم كفانظرا ل، يانسب امنظمة التجارة العالمية منخفض

بعض المواضيع البارزة لمنظمة التجارة العالمية، مثل بوعدم اكتراث مجتمعات أعمالها الوطنية 
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المفاوضات بشأن التجارة الزراعية، والوصول إلى األسواق وتجارة الخدمات، ومسائل الملكية 

 .وغيرهاالتجارة،  لسهيتالصحة النباتية ووالصحة مراقبة الفكرية، و

 لتجاريةادرة االمساعدة للمب ولهذه الغاية، طلبت المجموعة العربية في جنيف الدعم من قبل برنامج

ديم ، لتقللدول العربية من أجل إنشاء فريق من الخبراء الفنيين في جنيف )فريق الدعم الفني(

ذا هيذية ليئة تنفالدولي كهتجارة ال ركزملمجموعة العربية. تم اختيار لالمساعدة الفنية واالستشارية 

في  ةيإلقليما داخلوالتجارة وجهوده لتعزيز التكامل اإلقليمي  دعمه الفني نظرا إلمكانياتالمشروع 

ن م لدعم الفنياوب لفريق لطلمم اعدلدولي الرة التجاز اکرمر فويأن قع ولمتن اموبية. رلعاقة طلمنا

عة ولی مجمإباإلضافة يسية ستألافة رلمعة واوريضرلارات لخبالی ل التمكين من الوصول إخال

حول رنت على االنتي لدولرة التجاز اکرقع مومدر: لمص)الي دولرة التجاز اکرمن أدوات سعة موا

 (.20/10/2016برنامج المساعدة للمبادرة التجارية للدول العربية 

 

 

 اإلفريقية:المجموعة  .ب

انت ك سة.فريقية هي الحالة األنسب للدرااأل وعةم، ربما تكون المجنموذجنا المرجعيبالنسبة ل

ة ي منخفضات السابقة إلى غاية جولة أوروغواغفردي في جوالت ال بشكلاإلفريقية  الدولمشاركة 

و ائبة" أ"غ دولأغلبية الاإلفريقية، كانت  الدول. وباستثناء عدد قليل من جدا أو غير موجودة تماما

 يفلعالمية منظمة التجارة افي األعضاء  ةاإلفريقيول الدكة رت مشاغير مشاركة أساساً. وقد تجل

التي  محددة. لذلك وجب التذكير هنا ببعض الحقائق والبياناتمفاوضات جولة الدوحة في صور 

 الباحثون. توصل إليها 

 مفاوضات فيأساسي  تحالف 18تعمل بنشاط من خالل  ةاألعضاء اإلفريقي ت الدولكان .1

 ؛جولة الدوحة

ة من خالل المجموعة اإلفريقية والمجموعتتم اإلفريقية  الدولظم مع ركةاكانت مش .2

 ؛مي إليهانتتتي ال، والمحيط الهادي الكاريبياألقل نمواً ومجموعة إفريقيا و للدول االستشارية

قل األ لدوللالتنموية الخاصة  الحاجيات: مثلبالمجاالت ذات األولوية  التحالفاتتهتم هذه  .3

 الزراعةواألقل نموا، واإلصالح والتحرير،  الدولعيفة من غير الضاء ضنموا والدول األع

  .يةالفكر التجارة، والملكية ليه، والمرونة والحماية ألغراض التنمية، وتسوناماوالقطن 

 سلسلمفي  أكثر حيويةبدأت الدول اإلفريقية تستوعب أنها يجب أن تكون  أوروغواي،منذ جولة 

ضات مفاو فيدول المنطقة أكثر نشاًطا وقد كان عدد من  ها.الحصحماية ممن أجل المفاوضات 

نهًجا تمدت مواع لزيادة قدرتها التفاوضيةوشكلت تحالفات مع الدول النامية األخرى  الدوحة،جولة 

تحقيق  تؤثر سلبا علىمشاركتها في إصالحات جولة الدوحة ال  كوناستراتيجيًا للتجارة يضمن 

موعة غير المجموعة اإلفريقية مج وتعتبر(. Patrick, N., 2006)ية ئيسرأهداف التنمية الوطنية ال

وغواي التي تأسست في نهاية جولة أور جنيف،في فريقيين اإلرسمية من المفاوضين التجاريين 

ل ركة خالمواردها البشرية المحدودة وحماية مصالحها المشت توحيدفريقية من اإل الدوللتمكين 

 في ائهعضاالرفع من القدرة التفاوضية أل ساهمت فيألطراف. وقد ة اعددتالمفاوضات التجارية الم

 .تلمفاوضاحماية مصالح إفريقيا في جوانب معينة من التحالفات فعالة سمحت بتكوين المفاوضات و

(Patrick, N., 2006.) 
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م تركز بشكل أكبر على نظا يالهادي، الت والكاريبي والمحيطعلى خالف مجموعة إفريقيا 

ريقي بشكل اإلف االتحاد يتفاعل، (EPAs( واتفاقيات الشراكة االقتصادية )GSPالمعمم )ات ضليفاأل

لتحضير ام في التي تساه االقتصاديةكمنتدى للمفاوضات  وهو يعملأكثر مع منظمة التجارة العالمية. 

 حاداالت ينبيز يتممن المهم أن يتم الوإلعالن اإلفريقي للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية. ل

جموعة قي الماألفري االتحاديدعم واإلفريقي والمجموعة اإلفريقية داخل منظمة التجارة العالمية. 

ريقي اإلف بدي االتحاديُ  لذلك،اإلفريقية في اللوجستيات ومجاالت أخرى ذات الصلة عند الحاجة. 

 (.AMDY FALL, Amadou, 2015)كثب اهتمامه تجاه منظمة التجارة العالمية ويتابع قضاياها عن 

 للمجموعة اإلنشاء المؤسسي  .أ

 ية،العالم تجارةمنظمة ال اتفاقيةفي أعقاب  المجموعة اإلفريقية داخل منظمة التجارة العالمية: نشأة

لت توقد وشعرت معظم الوفود اإلفريقية بالحاجة إلى توحيد قواها واتخاذ مواقف قوية وموحدة. 

ل بعة دومن أرمكون المبادرة من خالل تشكيل أول تحالف  مامل زامصر والمغرب ونيجيريا والسنغ

بدأ  . وقدبعد وفود إفريقية أخرى خالل اجتماعاته وأثناء صياغة مواقف مشتركة والذي شمل فيما

جراء تأسيسي . وال يوجد أي إ1995 سنةتنسيق المجموعة اإلفريقية في منظمة التجارة العالمية في 

ريقية اإلف لالدو من وفودتتكون مجموعة غير رسمية  اعلى أنه اريفهتع مكنيلمجموعة اإلفريقية. ول

 للدفاع ألطرافمنظمة التجارة العالمية التي تشارك في المفاوضات التجارية المتعددة ااألعضاء في 

 ومصالح التنمية. ةفريقياإلعن التجارة 

د ة الوفوأغلبي. وتتوفر نيداممستشارين فنيين في البن يمدعوم فريقيينإرؤساء وفود  وتتألف من

لعالمية تجارة اظمة الاألمم المتحدة ومنببعثة دائمة  على اإلفريقية داخل منظمة التجارة العالمية حاليا

 (BIZUMUREMYI, E., 2005في جنيف. )

 نسيقتتم اآلن  لحد .واحدةة ندوري لمدة ستقوم المجموعة األفريقية بتنسيق  أساليب العمل:

 غنكو غمؤتمر هون إلى غاية 2005دا ونيجيريا ومصر بدءا من أغسطس وانف ررمن ط المجموعة

ق لمنسّ البلد يقدم سفير ا .لوفود والمجموعاتباقي اثل المجموعة سفير البلد المنسق ل. يمالوزاري

ي ذ نتدىأو أي مللمجموعة موقف المجموعة أمام لجنة المفاوضات التجارية وأمام المجلس العام 

ع الجتمااتعقد المجموعة اجتماعات )بما في ذلك . الجتماعات غير الرسميةك اذل ي، بما فالصلة

ا القضاي ات بشأنيوم الثالثاء( لمناقشة القضايا ذات االهتمام المشترك أو التخاذ قراركل األسبوعي 

 (BIZUMUREMYI, E., 2005المختلفة. ) المصالحذات 

 اآلراء بتوافق مجموعة اإلفريقيةالرار داخل القاذ خ: يتم اتالقرار صنعمنهج المجموعة األفريقية و

سق واصل منيقبل اتخاذ قراره،  بلده ينتظر قرار عاصمة وفد معينإذا كان . خالل اجتماع السفراء

تخاذ احسب حساسية الموضوع، يمكن أن تكون عملية . والمجموعة مشاوراته لتحقيق هذه الغاية

 لى باتخاذمعالجة بعض المواضيع للمرة األوفيه  كنيم يفي الوقت الذو. طويلة أو قصيرةالقرار 

ادقة للمص قرار فوري، يمكن مناقشة مسائل أخرى أوال من طرف الخبراء قبل تقديمها إلى السفراء

 (BIZUMUREMYI, E., 2005. )عليها

. موقف المجموعة هو عملية فنية وسياسية تقوي المجموعة إعداد: إن المواقف التفاوضية صياغة

في السنوات األخيرة،  .بشأن المفاوضات هو نقطة البداية فريقييناإلعالن وزراء التجارة د إعوي

 فييتم والمتعلقة بمفاوضات منظمة التجارة العالمية.  ايااجتماع الوزراء أيضا القض شملت أجندة

اذ خالت. ويتضمن أهداف التفاوض والمواقف المحتملة اإعالن يشمل ملحقإعداد نهاية االجتماع 

المواقف وعلى أساس  . 90الـ  يمكن للوزراء االجتماع في إطار مجموعة ،دعمقابلية للف أكثر موق

من الناحية الفنية، يتم و. بالمفاوضات البلدان اإلفريقية في جنيفء، يلتزم سفراء وزراالالتي يتخذها 
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ن الموقف جمويتر لمفاوضات األربعة، فإن المستشارينووفقا ل .دعم السفراء من قبل مستشاريهم

مهمة طويلة نظراً لتعقيد وكثرة هذه التكون  ويمكن أن الذي اتخذه الوزراء بمصطلحات فنية.

للتغلب على . وفريقية في جنيفالبعثات الدائمة اإل اتضعف قدرنظرا لوالمواضيع في المفاوضات 

 في طور ضوعمو للك نقطة اتصالنقاط الضعف الفردية للبعثات الدائمة، تقوم المجموعة بتعيين 

موقف المجموعة  وتقوم بصياغة الموضوع،تقن جميع جوانب تي من المفترض أن تلتفاوض، والا

بعين االعتبار وجهات  نقطة االتصالب أن تأخذ . وفي المقابل، يجخالل عملية التفاوض هاوتوجيه

اإلفريقية عة جمومالكان منسق  أفريقيا،في غرب  ذلك،وكمثال على . النظر التي يعبر عنها األعضاء

 (BIZUMUREMYI, E., 2005سفير بنين. )هو المعنية بالقطن 

مارسة م عبارة عن فريقيةالمجموعة اإل مهمة: إن والية ونطاق خبرة المجموعة األفريقيةفترة 

تتمتع . اريإطار اإلعالن الوز تندرج فيالوالية التفاوضية وبالتالي فإن  وليس أداة تأسيسية. 

مة خل منظيخص جميع المسائل القابلة للتفاوض دا فيماالسلطة التفاوضية ة بيقيرفالمجموعة اإل

ة قديم حزميتم ت إلى أنالمفاوضات  مراحلجميع  بفعالية فيالمجموعة . وتشارك التجارة العالمية

 عواصمهمعلى اتصال مستمر ب الدولالسفراء من مختلف . ويكون إلى المؤتمر الوزاري المفاوضات

 (BIZUMUREMYI, E., 2005قيد التفاوض. )التي توجد هرية لجوا ايبشأن القضا

 منقية فرياألعضاء في المجموعة اإل الدول تختلف التعامل مع مختلف المصالح داخل المجموعة:

. (مةمتقدالية ناموالدول ال، االقتصادات الصغيرة والهشة نموا،قل األ الدولمستويات التنمية )حيث 

 .غذائيةأن البعض اآلخر هي دول مصدرة للمواد الفي حين  لألغذية ةردومست الدول حيث أن بعض

موجب بكة" أو طويلة األمد في إطار "اتفاقية كوتونو للشرا األفضلياتمن وتعد بعض الدول مستفيدة 

أو سبق  خرىأمنها دول ستفيد تبينما ال  (،EBAاألوروبي )كل شيء ما عدا األسلحة االتحاد  مبادرة

 ر.لى آخإن بلد التعريفات كذلك م ةتختلف بني. ثنائية مع شركاء تجاريين رئيسيين تايقااتف تأن وقع

ضي في موقف تفاو خصوصياتها،في  يصعب ترجمة حاجيات واهتمامات الدول األفريقية، لذلك،

ال حائما د المجموعة د. وتجومع ذلك، فإن الرغبة في الحفاظ على الوحدة ما زالت سائدة مشترك.

براء" من طرف "الخ ل األمدطوي عمالهذا األمر يتطلب المتباينة. وضايا لقه اهذ للمثوسطا 

 .توافق في اآلراء قصد تحقيقباإلضافة إلى اتصال دائم مع العواصم 

ضية التفاو الموضوعاتإن تحديد ترتيب أولويات  أولويات الموضوعات التفاوضية: وضع أجندة

ن تأخذ يجب أ. مة التجارة العالمية متباينةمنظاء ضمصالح أع نظرا لكونليس بالمهمة السهلة 

تم ت ولوياتاألد، أي أن صياغة المجموعات والوفوباقي المجموعة األفريقية بعين االعتبار مصالح 

 ".العطاءووفقا لمنطق "األخذ 

جراء إتطلب إعداد أولويات المواضيع التفاوضية في منظمة التجارة العالمية مهمة معقدة ت يعتبر

أيضا ة ممارسة السلطتتم خاللها عملية  وهي. وفود مختلفة وكالءمجموعات  داخل/  مع راتومشا

األجندة لى إوبالنظر  منظمة التجارة العالمية. فيما بين أعضاءالمصالح التفاوضية  تباينفي ضوء 

 ات،راوشالم انعند جريبعد ذلك ثم  أوالً،فريقية أولوياتها تحدد المجموعة اإل للمفاوضات، الشاملة

 التفاوض. يخص أولويات فيمايمكن لجميع األعضاء التوصل إلى توافق 

األولوية أيضا فريقية تعطي المجموعة اإلة. والتنميفي بُعد فريقية أولويات المجموعة اإل وتتمثل أهم

بعد بضعة أشهر من فشل . ما بعد كانكون ة. وأهم مثال على ذلك هوالشامل المفاوضات ألجندة

االتفاق على عدد من المواضيع قصد  العام،تحت قيادة رئيس المجلس  المفاوضات،أت دب كانكون،

: الزراعة والقطن وناما وهي أربعة مواضيع البت فيتم وقد  .التي ينبغي أن تركز عليها المفاوضات
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التنمية : مواضيع وهما إدراج عنصرينضرورة صرت المجموعة األفريقية على . أوسنغافورة

 (.BIZUMUREMYI, E., 2005خدمات )وال

جارة نظمة التمفريقية في اإلفإن المجموعة  المتحدة،فريقية في األمم المجموعات اإلباقي على خالف 

قد عتُ . ءوزارات التجارة في الدول األعضا طرف من تَُحدَّد مهمتهاالعالمية هي مجموعة فنية 

 بشأنة فريقياقف المجموعة األمو جعةالمر بصفة منتظمةاجتماعات وزراء التجارة لالتحاد اإلفريقي 

 .فريقيمواقف مشتركة قبل تحويلها إلى مفاوضات تجارية لالتحاد األ واعتمادمختلف القضايا 

 على أرض الواقعالتنسيق  أأ

" لتزاماالوى ، فإن "مستقمنا بالمقارنة إذا الدوحة:المفاوضات التجارية المتعددة األطراف لجولة 

لدوحة فريقية مفاوضات جولة ااإل. حيث اعتبرت الدول دوحةال ضاتومفا خاللأعلى نسبيا كان 

ة ة التجاراإلفريقية األعضاء في منظمالدول . ولذلك كان مستوى التزام / مشاركة للتنميةكنهج 

 نيألساسيجالين االمأما فيما يتعلق ب .الجوالت السابقة فينسبيا منه العالمية في جولة الدوحة أعلى 

ذلك ول .وروغواياألفرصة لتصحيح االختالالت السابقة الناتجة عن جولة  كلتشا ألنهفخرين اآل

 .أعطيت األولوية للمفاوضات

كل خاص بتم تصحيح نقاط الضعف التفاوضية من خالل المجموعة اإلقليمية والسلوك االئتالفي ال

 امنهدا وحدمأن عددا  يالحظفي منظمة التجارة العالمية،  ية عضوفريقإدولة  42من بين و .قضية

ارة وبدرجات متفاوتة في لجان منظمة التج ،بشكل رئيسي خالل مفاوضات الدوحةكانت حيوية 

ات" غالبة "ن" من حقاألعضاء "التقليدييفريقية الدول اإلباستثناء ، العالمية العادية وتسوية النزاعات

 .منظمة التجارة العالميةت تعمل بنشاط في ظل تيال

عثة با على توفرهة األكثر نشاطا، يقيفرألعضاء اإللدول ال الحظتهات متم يالتتشمل بعض المالمح 

الدول  ما بين عواصمتنسيق ودعم مكثف وسفير معتمد خاص في منظمة التجارة العالمية؛ و؛ خاصة

 مجموعاتمنسق لل، ومشاركتها بصفة المهني للمندوبين األفرادوااللتزام الشخصي وجنيف؛  وبعثة

(؛ موانألقل االدول ؛ أو مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي موعةمج ية؛قفري)المجموعة اإل

ة، أو القطن أربعلمتابعة )ل خاصةمصلحة تجارية توفرها على نافسية عالية. ومراتب توتسجيل 

 التجارة(. تسهيلاألفريقية غير الساحلية األقل نموا في مفاوضات  الدول

اإلفريقية  للدول المجاالت ذات األولوية  تشمل: الرئيسية ايالقضالمجموعة اإلفريقية بشأن امواقف 

قضايا التنمية والمعاملة الخاصة الصادرة عنها:  بياناتوفقا للمنظمة التجارة العالمية في عضاء األ

األفضليات نتيجة  آكلت، والزراعة والقطن والحلول التجارية وغير التجاريةووالتفضيلية؛ 

 الحلولوالتي تمنح األفضليات؛  بالنسبة للدولإلى األسواق  صولللو الضرورية االلتزامات

في األقل نمواً  للدولوإعطاء أولوية خاصة  التعريفية،لمواجهة الحواجز غير الضرورية 

 ,APERCU) .في عملية التفاوض يةوالشفافية والشمول ،تسهيل التجارةو؛ المفاوضات بشأن الخدمات

Joan, 2013)مجموعة اإلفريقية بشأن القضايا الرئيسية في المفاوضات على القف وتلخيص م . ويمكن

 :النحو التالي

 

 :للمجموعة هيبالنسبة ، المصالح ذات األولوية الزراعة بشأن

 للدولالمرونة المناسبة ولتصدير؛ المساعدات الموجهة ل: إلغاء لصادراتلة ينافسالقدرة الت -أ

 ومراعاةمن قرار مراكش؛  4لخام وفقاً للفقرة ة اغذيلألالمستوردة النامية  والدولاألقل نمواً 

هداف التنموية وعدم إلحاق الضرر بالفروع لألالغذائية  بالمساعداتالمتعلقة  الجاريةاألنظمة 
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الغذائي إلى البلدان المحتاجة في أفضل  الدعم وصولالوطنية لإلنتاج مع ضمان إمكانية 

 وقت ممكن.

املة ومعئ، لخاصة وتدابير الحماية في حاالت الطوارت اتجانالم مسألة: الولوج إلى األسواق -ب

 نموا. األقل للدولااللتزامات بالنسبة  خفض، باإلضافة إلى اإلعفاء من تآكل األفضليات

بالتجارة.  : تخفيض كبير من أجل القضاء على الدعم الذي يضرالدعم المحلي -ج

(BIZUMUREMYI, E., 2005) 

ن القط نبشأ: يجب أن تكون المفاوضات اواضح افريقية بسيطاإل ةموقف المجموع يعد، القطن بشأن

انب يجب أن تكون جوكما يوليو". عمل طموحة وسريعة ومحددة كما هو منصوص عليه في "إطار 

داف ذه األههالقطن قادرة على تحقيق بشأن أن تكون اللجنة الفرعية ، والتجارة والتنمية متكاملة

 بفعالية.

 ،نامابشأن 

لة المعاموبما في ذلك المعاملة الخاصة والتفضيلية، وم الجمركية لرسض ايصيغة تخف -أ

 النامية؛ للدولمنح المرونة الكافية و؛ بالمثل

 األفضليات؛ تآكلحلول المشاكل الناجمة عن  -ب

 .للحواجز غير التعريفية ةالمناسب المعاملة -ج

 :الخدمات بشأن

ألنماط دمة بما في ذلك امتقال لالدومن القادمة مراجعة العروض  الولوج إلى األسواق: -أ

 غيرها.الخدمات المهنية والسياحة وولصادرات اإلفريقية؛ بالنسبة لوالقطاعات المهمة 

بما في  دمات،السيما فيما يتعلق بتعزيز القدرات الوطنية في مجال تجارة الخ البعد التنموي: -ب

طني وء تقييم ى إجراإل سعىتالتي  الفنية المستهدفةالمساعدة و ،ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا

 .مصالح الهجومية والدفاعيةال تأخذ في االعتبارلقطاع الخدمات قصد تقديم عروض 

وعة مجمال، تعتزم التجارةة للتعريفات الجمركية والعام االتفاقيةعلى مستوى قواعد  -ج

 .تمساعداالفضال عن  الطارئةواضحة بشأن آلية الحماية تتوفر على مقتضيات اإلفريقية أن 

(BIZUMUREMYI, E., 2005) 

، السلع حركة وتصفيةتسريع تؤيد المجموعة اإلفريقية تطبيق مبدأ زيادة  تسهيل التجارة: بشأن

مية، النا دولللية رك الوطناوالمالية لتعزيز قدرات الجم الفنيةولكنها تشدد على الحاجة إلى المساعدة 

 جمركية.اءات الث البنية التحتية واإلجرحديبت قخاصة فيما يتعلالسبعة األقل نموا،  الدولوالسيما 

ك البد ذل. ولمن المفاوضات أ: تعتبر هذه المسألة جزءا ال يتجزالمعاملة الخاصة والتفضيليةبشأن 

. رتيباتمن وضع الت االنتهاءعلى المستوى الوطني قبل  بشكل عاجل "للحاجياتإجراء "تقييم  من

نكون قبل كا بدئيام تم االتفاق عليهانية والعشرين التي ثماال تترى المجموعة اإلفريقية أن المقترحاو

لذي ينص ا، 44الدوحة، في الفقرة  مهمةالمجموعة على احترام  صرّ . وتُ ال تشمل أرباحا تجارية

 .أكثرشكل بلية فعالية وعموعلى جعل جميع األحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفاضلية أكثر دقة 

(BIZUMUREMYI, E., 2005) 

: المهم هنا هو النظر في السياسات التجارية المتعلقة بشروط الولوج إلى تحديات المشاركة الفعالة

ً في  خفض تكاليف التجارة( ب يقدم وعدا الدوحة، أجندةاألسواق )يعد تسهيل التجارة عنصراً مهما

هذه مل شوت. الصددلتسليط الضوء على مجموعة من الحواجز التي يمكن مواجهتها في هذا 
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تحديد مواقف التفاوض الوطنية من خالل مجموعة متنوعة من العمليات التحليلية السياسات 

 .التنفيذواالستشارية وتحديات 

وفير تمن  ، بدءابمختلف أنواعها وترتبط هذه القضايا بشكل وطيد بالقيود المفروضة على القدرات

وتشمل  تنافسية. بيئة تجارية فيلنجاح م الدع الضروريةالبنية التحتية  مالءمةإلى  ةالموارد البشري

ديد ق وتحتنسيوتحديات محلية مرتبطة بالمشاركة الفعالة في النظام التجاري المتعدد األطراف؛ 

لبنية سات واتحديات التنفيذ وتحدي وضع السياوالمواقف التفاوضية على المستوى الوطني والقاري؛ 

 .لنظام تجاري فعال الضروريةالتحتية 

ى قدرة علالرئيسي لمشاركة إفريقيا في النظام التجاري المتعدد األطراف في الالتحدي  جلىتيو

في  من الصعب كمجموعة،عند التفاوض و. واستشاريةتوضيح موقفها التفاوضي بطريقة تحليلية 

منظمة في  دولة أفريقية عضو 41ـ وجهات النظر والمصالح المتعارضة ل التوفيق بينبعض األحيان 

 في آن واحد. عالمية مع الحفاظ على الوحدةال ارةجالت

جنيف ومكتب جنيف التابع للجنة االقتصادية إلفريقيا التابعة باإلفريقي  االتحادمكتب كل من يشارك 

لها فريقية لمنظمة التجارة العالمية ويقدمان اجتماعات المجموعة اإل في نشاطبلألمم المتحدة 

فريقيا خبرة فنية ياسي. وقد وفرت اللجنة االقتصادية إلالسي ونفوالتوجيه الالضرورية المساعدة 

 ,LOW, Patrick) اإلفريقية االقتصاداتتأثيرها المحتمل على ووتحليالت هامة بشأن المفاوضات 

MCHUMO, Zainab and MUYAMBO, Vonai, 2006) 

 تقييم المجموعة:ج( 

 الدولت وروغواي، واجهاأللة جو اللخ المتعدد األطراف: ينظام التجارالمشاركة إفريقيا في  

ن عرتبة اإلفريقية، التي تعاني من قيود كثيرة، صعوبات في توضيح مواقفها وفهم اآلثار المت

الوة عكومية. المسائل التجارية داخل المؤسسات الح بشأننقص في التنسيق تميزت ب. كما االتفاقيات

 لرغم من أنادبلوماسي في جنيف. وعلى يل تمث على أي اإلفريقية الدولتوفر عدد من تعلى ذلك، لم 

لى عبيرة كبدرجة  تواصل تحسنهابعض هذه القيود ال تزال قائمة حتى اليوم، فإن مشاركة إفريقيا 

توى على مس من ذلكجنيف، بل األهم ب فريقييناإلمستوى التنسيق، ليس فقط فيما يتعلق بالمسؤولين 

 الوزراء.

من  ءاتلقا فريقيين عقداإل، واصل وزراء التجارة 1998 ةنسي ففي هراري اجتماعهم األول ذ من

نت ري، كاأهدافهم التفاوضية المشتركة. وعلى المستوى الوزا بشأنضع استراتيجية اأجل تنسيق و

لتجارة امنظمة لفي إطار التحضير للمؤتمرات الوزارية  السيمافريقية تجتمع بوتيرة أكبر، اإل الدول

دة نظمة الوحمفي هراري تحت رعاية اجتماع لهم  أول نوفريقياإلارة لتجء ااوزروقد عقد العالمية. 

لتجارة نظمة اقصد التحضير للمؤتمر الوزاري الثاني لم فريقية / اللجنة االقتصادية اإلفريقيةاإل

كثر في أإفريقيا بضرورة مشاركة كان المؤتمر نتيجة العتراف الوزراء قد و. العالمية في جنيف

من  كان. وقد وأن تكون أكثر استعداداً وذلك من خالل تحديد مصالحها ريةتجالالمفاوضات ا

قترحات عوض االستجابة فقط لممن خالل تقديم مبادرات الضروري أن تكون إفريقيا أكثر نشاطا 

 .اآلخرين

عاصمة إلعداد موقف الالجزائر بمرة أخرى  نوفريقياإل، اجتمع وزراء التجارة 1999 سنةفي 

الحديث  تم. وقد أن المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية في سياتلبش اوضفتللإفريقي 

من الجدير بالذكر أن . والعديد من الوثائق والمقاالتمن خالل مشاركة إفريقيا في سياتل عن 

لى مستوى تواصل ارتفاعها. وعفريقيا في المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية إمشاركة 

فريقية في منظمة التجارة العالمية بشكل رئيسي من خالل المشاركة اإل تتمفي جنيف،  لينسؤومال
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فريقية لمنظمة التجارة العالمية على األقل مرة واحدة في تجتمع المجموعة اإل. فريقيةالمجموعة اإل

السبل ل حو راألسبوع لمناقشة قضايا منظمة التجارة العالمية وإعداد المقترحات وتبادل وجهات النظ

 .فريقيا في مفاوضات منظمة التجارة العالميةإزيادة مشاركة الكفيلة ب

لقدرة عزيز افريقية ساهم في تمنتدى هاما لمناقشة وتطوير السياسة التجارية اإلت تشكل قد أصبحو

 فةلاسة الالمحدود ونظراً للموارد البشرية والمالية. لمشاركة في المفاوضاتلاإلفريقية  للدولالفنية 

ال االتص نقاط امفريقية نظجنيف، فقد طورت المجموعة اإل فيفي معظم البعثات اإلفريقية  ذكرال

 لغاية ويضمنفعال لأنه ثبت استخدام نقاط االتصال ألقد و محدد.قيادة موضوع  معينبلد  حيث يتولى

صر ي مل هااالتص. وحاليا نجد أن أهم نقاط في مختلف االجتماعات على الدوامتمثيل إفريقيا 

يجيريا ون ا()الزراعة(، بنين )القطن(، المغرب )الخدمات وتسهيل التجارة(، كينيا )التنمية ونام

  )تريبس(.

تقديم  في ادرتبوعادة ما تكون هي التي  فريقييناإلتقدم نقاط االتصال تقارير دورية إلى السفراء 

ع ماطة أوراش عمل إح ساتلتنظم جواالجتماعات مع الوفود األخرى  لعقد المقترحات وترتب

فريقية من لمجموعة اإلا واليةتحديد فترة تم وي إلخ. ،منظمات أخرى مثل األونكتاد ومركز الجنوب

التي  ثنائيةخالل اجتماعاتهم السنوية وكذلك خالل الدورات االست فريقييناإلطرف وزراء التجارة 

 .ةللمؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمي تحضيراعقد تُ 

تثنائي اسعقد مؤتمر من المقرر الوالية الحالية للمجموعة هي إعالن نيروبي الوزاري. )كان و

لدوحة، ولكن اجولة  بشأن توقيفأكتوبر في أديس أبابا  31فريقي في االتحاد اإلفي تجارة الوزراء ل

موعة جلمل ااعلى الرغم من مشاركتها في المفاوضات التجارية، ال تزوتم تأجيله منذ ذلك الحين(. 

نبغي أن المفاوضات والتجارة الدولية، وي المشاركة في بخصوص كبيرةاإلفريقية تواجه تحديات 

 :وهي BIZUMUREMYI, E., 2005تركز على ثالثة عناصر وفقا 

شطة ن األنمالعديد  "جنيف الدولية": تضم تعزيز القدرة التفاوضية للبعثات الدائمة في جنيف )أ(

 ريقيينفاإلن يالمندوبعدد محدود من ف المجاالت، بحيث ال يستطيع ختلي مفالسياسية الدولية 

على موارد  تتوفرالبعثات الدائمة في جنيف ، فإن قيود الموارد البشريةنظرا ل ها بالكامل.تغطيت

 نهابشأتفاوض المواضيع التي يتم الوتكون  .لمفاوضات منظمة التجارة العالميةبالكاد تكفي بشرية 

 كسبي ف فريقيوناإلموضوًعا(، ويفشل المندوبون  21برنامج عمل الدوحة  يشمل) قدةعمتعددة وم

انهم. بلد صماودعم من قبل زمالئهم في عتلقيهم البموضوع معين، باإلضافة إلى عدم  الخاصةالخبرة 

المهم  لذلك من. والحججتقديم عدم التماثل في القوة فيما يخص المعرفة و منواضح  نقصهناك و

ارية ت التجفريقية من حيث الموظفين من أجل المشاركة بشكل أفضل في المفاوضات اإلعثاالب تعزيز

 .المتعددة األطراف

بين  الوطنية والتعزيز الهيكلي وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون المفاوضات)ب( لجنة 

الح المصع يجم ىيمكن أن تؤثر نتائج المفاوضات التجارية عل جنيف والعاصمة:في البعثة الدائمة 

ذ ، واتخاالتنظيم، من أجل تحليل أفضل جيدةمن المهم إنشاء لجنة تفاوض وطنية ة. لذلك الوطني

ضم ي. بالتعاون الوثيق مع الزمالء في جنيف في طور المفاوضاتموقف بشأن مختلف المواضيع 

خاص لا طاعقمسؤولين من الوزارات ذات الصلة بالتجارة وال بعواصم الدولهذا الفريق القائم 

بحاث راء أوممثلي المجتمع المدني وأكاديميين، وما إلى ذلك )يتطلب التنسيق والتفاوض أيضا إج

ف ح واألهداتحديد المصالمن العاصمة(  -مثل هذا التنسيق السياسي والفني )جنيف وسيمكن  (.مسبقة

 (.2005)بيزيميرميي،  من الناحية الفنيةالواقعية وصياغة مواقف صالحة 
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درات ناء القيجب أن تسير قواعد التفاوض جنبا إلى جنب مع ب :تموينقدرات اإلنتاج واليز تعز )ج(

بناء لفنية واعدة اوينبغي التذكير بأن إعالن الدوحة يؤكد على الدور الهام لـ "برامج المس. التجارية

 ولللدية رجاتضعف القدرة ال دام". ويشكلمستل تمويستفيدة من والم المستهدفة بشكل جيدالقدرات 

 مضاعفة إلى نميةفي التويحتاج الشركاء تطورها. األقل نمواً، عائقا أمام  الدولاإلفريقية، والسيما 

 .التجارة إلدماجها في استراتيجيات التنمية تنميةجهودهم لدعم مبادرات 

ل داخير بفوذ كفريقية تتمتع بن، مازالت المجموعة اإلونجاحها وفشلها ومع ذلك، فبالرغم من حدودها

 .حدةمنظمة التجارة العالمية، خاصة عندما يتحدث أعضاء المجموعة بصوت واحد حول قضية وا

اخل دالمجموعات باقي المجموعة صوتها باإلجماع إلى صوت  معندما تضأكبر هذه القوة  وتصبح

 امهم اوردالقطن لعب  لمسألة لهذه الدولالقوي  دعمال واصلتعلى سبيل المثال،  .90مجموعة الـ 

 ت الدوحة للتنمية.مفاوضا أجندةفي إبقاء القطن على 

ؤدي يجب أن يو .واقعإلى  ويلتنماعد ترجمة هذا البُ  لىع بحيويةفريقية الدفاع اإلتواصل المجموعة 

ة ون سباقأن تكوالتزام المجموعة اإلفريقية إلى إنشاء "صندوق تنمية" في منظمة التجارة العالمية، 

تعددة مالية ق. لكن االندماج الحقيقي إلفريقيا في المفاوضات التجارندوالص في تعريف عناصر هذا

ء ذلك بناية وكاألطراف والتجارة الدولية سوف يعتمد بشكل أكبر على بناء القدرات المؤسسية والبشر

د. ا الصدا في هذمهم اومؤسسات التنمية دور المانحةالجهات . ويمكن أن تلعب القدرات التجارية

جه لتي تواحديات االمشاريع الوطنية أمر بالغ األهمية للتصدي لجميع هذه الت كافةكية مل فإن أخيرا،و

 (. BIZUMUREMYI, E., 2005إفريقيا )
 

 هيكل المجموعة اإلفريقية :7البياني الرسم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arsene M. Balihuta: المصدر

المعمم  نظامالهادئ، التي تركز بشكل أكبر على ال حيطموالكاريبي والفريقيا إدول  ةبخالف مجموع

فإن المجموعة اإلفريقية واالتحاد (، EPAs) واتفاقيات الشراكة االقتصادية  (GSP)لألفضليات

االتحاد اإلفريقي منتدى . ويشكل منظمة التجارة العالمية فيأكبر يتفاعالن بشكل  يفريقاإل

إلعالن اإلفريقي للمؤتمر الوزاري لمنظمة لير تحضلالتي تساهم في اللمفاوضات االقتصادية 

يدعم االتحاد اإلفريقي المجموعة اإلفريقية فيما يخص الخدمات اللوجستية، . والتجارة العالمية

 التجارة اءوزر

 السفراء / رؤساء الوفود المنسق السفير السفراء / رؤساء الوفود

ت جاالالخبراء / نقاط االتصال في مختلف م بعثة التنسيقخبير 

 المفاوضات

متخصص من مسؤول و سكرتارية البعثة

  منظمة التجارة العالمية
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اهتمامه ويتابع عن  يبديلذلك، فإن االتحاد اإلفريقي . عند الطلبذات الصلة وغيرها من المساعدات 

 (.AMDY FALL, Amadou, 2015لعالمية )ة اجارتكثب القضايا المتعلقة بمنظمة ال

 رابطة دول جنوب شرق آسيا )األسيان()ج( مجموعة 

 تابعةممواقف التفاوض من أجل  وحيدمجموعات منظمة التجارة العالمية وسائل لتنسيق وتتشكل 

 يتيقة الالطر وصفالبد من وهنا،  .مصالحها االقتصادية الوطنية في إطار مفاوضات جولة الدوحة

لف كأعضاء في مخت دول جنوب شرق آسيا بشكل جماعي، وبشكل فرديرابطة بها أعضاء  فكيّ تَ 

ين الدول النامية بمع قواعد التفاعل الجديدة  (RISCsمحددة ) اياقضوالقائمة على لفات اإلقليمية حالتا

ن، احياأل نمماليزيا، في كثير ، لعبت على سبيل المثال. متعددة األطرافالوالمفاوضات التجارية 

مية دول جنوب شرق آسيا كمجموعة داخل عمليات الغرفة الخضراء غير الرس رابطةدور تمثيل 

نظمة متكون مقبولة من طرف إلى وضع أطر للتفاوض الدول التي تم اختيارها التي تسعى فيها 

 .يةجارالت وضاتالجولة الشاملة للمفا بشأنقضايا محددة أو كانت بشأن التجارة العالمية ككل، سواء 

 المؤسسي للمجموعة اإلنشاء .1

: في بانكوك، تايالند، من قبل اآلباء المؤسسين، وهي 1967أغسطس  8تأسست اآلسيان في 

 1984 سنةفي  بروني دار السالمإليها انضمت وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايالند. 

 .1999 سنة في اوكمبودي 1997 سنةوالوس وميانمار في  1995 سنةوفيتنام 

، يبسترة )في جنيف، يقوم األعضاء بتقسيم المهام لتنسيق قضايا / لجان منظمة التجارة العالمي

وجهة شعار بباإلالبلد المنسق يقوم وعندما يتم االتفاق على ذلك،  ،تسهيل التجارة، وما إلى ذلك(

ة لجنأو  /قضيةق نسيلت نويتم تعيين بلد/ أو بلدي .النظر الجماعية لرابطة دول جنوب شرق آسيا

لمجلس نسيق اتفي المقابل، يتم تناوب مسؤولية . ولمدة ال تقل عن سنة واحدةستمر مهمته ، وتمعينة

 .العام كل ستة أشهر

د ة، وتعقتجتمع رسمياً مرتين على األقل في السنو بجنيف دول جنوب شرق آسيا رابطةلجنة  توجد

لمية، ( في إحدى غرف منظمة التجارة العاراءلسفااجتماعات أسبوعية غير رسمية )على مستوى 

ن أنشطة كبير نسبيا م عددقام يو. لمناقشة قضايا معينة منتظمةاجتماعات تنسيق مخصصة  تليها

سؤولية مالدول األعضاء في هذه الرابطة أيضا . وتوزع بجنيف دول جنوب شرق آسيا رابطةتنسيق 

مية، مل الدولية، منظمة الصحة العالالعمة ظ)حقوق اإلنسان، من األخرى تنسيق أنشطة جنيف

 إصالحات األونكتاد / األمم المتحدة، إلخ(.

ية مختلف الموضوعات التفاوض بشأندول جنوب شرق آسيا  رابطةلتسهيل تنسيق مواقف أعضاء 

س فيها ترأية جولة الدوحة، بعقد اجتماعات تنسيقية أسبوعيء اآلسيان قبل لجولة الدوحة، بدأ أعضا

ات جولة مختلف مجاالت مفاوضمجال معين من ولين عن ؤين الفرعيين المسالمنسق   باقي عام منسق

ول د بعثاتين المنسقون الفرعيون أكثر خبرة من المفاوضين التجاريين من ب ما يكون وعادةحة. الدو

سها. يتم ترأالتي في مجال الموضوعات منظمة التجارة العالمية بجنيف، لدى جنوب شرق آسيا 

افدين سيا الودول جنوب شرق آ برابطةاجتماعات التنسيق األسبوعية للدبلوماسيين التجاريين مح سوت

وجود  تمثل فيالكبير الم العائق مواجهةفني من مفاوضين أكثر خبرة، من أجل بتلقي الدعم الحديثاً 

هجي نالمدل از التبيعزساهمت هذه االجتماعات في تكما . منظمة التجارة العالمية لدىصغيرة  وفود

ل دول جنوب شرق آسيا، مما سهّ ألفضليات التفاوض لكل عضو في رابطة والتفاهم المتبادل 

 (.TSAI, Charles, 2007المواقف التفاوضية الموحدة )
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ها قل، لكنلى األدول جنوب شرق آسيا نجاحاً مهما واحداً ع لرابطةحققت نتائج االجتماعات التنسيقية 

 قتصاداتامر بالسيما عندما يتعلق األيمي المحض للتمثيل الجماعي، قلاإل جعكست أيضاً سلبيات النه

 .تنميةللمستويات مختلفة وبنيات مختلفة  ذات

 على أرض الواقعلتنسيق ا .2

مل في عدد المندوبين المقيمين في جنيف والمستعدين للعيشكل خفض دول جنوب شرق آسيا،  ضمن

 ،مهمافزا حلمية ت والتجارة / منظمة التجارة العايفاتعرلالعامة ل االتفاقيةأنشطة وجوالت مفاوضات 

رة منظمة التجا حجما فيدول جنوب شرق آسيا الجدد واألصغر  رابطةخاصة بالنسبة ألعضاء 

على  لتنسيقدول جنوب شرق آسيا أنها حققت درجة عالية من التعاون / ا رابطةر عتب  تَ  .العالمية

 إلى حد واضعاالتنسيق بشأن القضايا الملزمة كان مت ن /عاوتمستوى القضايا غير الملزمة، ولكن ال

جموعة م لدولسة القضايا إلى الطبيعة غير المتجان منهاتين الفئتين  بينالتجربة  اختالف عزىما. وي

 دول جنوب شرق آسيا. رابطة

 داخلدول جنوب شرق آسيا، إنشاء موقف قوي  رابطةالنجاح التي حققتها  أشكال ومن بين

لطوارئ ل حمايةوضع وتنفيذ آلية  يجعلإطار االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات  في ضاتوالمفا

شرطا أساسيا اللتزامات تحرير جديدة ومهمة بشأن تجارة الخدمات. سوف  يشكلبالنسبة للخدمات 

ي فتدابير لمنع استيراد الخدمات  اتخاذأعضاء منظمة التجارة العالمية من  حماية للطوارئآلية  تمكن

بشكل دول جنوب شرق آسيا  رابطةوغير متوقعة. وقد تقدم أعضاء  حدوث زيادات كبيرةت االح

 في وجهلطوارئ في مرحلة مبكرة جداً من مفاوضات جولة الدوحة، حماية لآللية جماعي بمقترح 

 لم يتم إلىومنظمة التجارة العالمية. األعضاء في معارضة قوية من طرف الدول الكبرى والمتقدمة 

آلية الحماية هذه بشكل عملي.  تفعيلكيفية  بشأناآلن حل التعقيدات التي تتخلل المفاوضات حد 

آلية  بشأندول جنوب شرق آسيا  رابطةموقف  التعامل معجولة الدوحة إلى  ة منجيوستحتاج أي نت

 ,TSAI, Charlesأي التزامات كبرى لتحرير تجارة الخدمات. ) مواكبةلطوارئ من أجل حماية ل

2007). 

لصعب الحفاظ على هذا الموقف ا مندول جنوب شرق آسيا  رابطةالتضامن بين أعضاء  مَكنقد ل

ة منظمفي  ةالرئيسيالمتقدمة األعضاء الدول للمفاوضات في مواجهة معارضة قوية من طرف 

 رثاآلموقف . وكان لهذا االرابطةتعزيز المصالح الجماعية ألعضاء  ساهم فيالتجارة العالمية، و

 مية.النادول معظم الحيث استفادت منه مجموعة رابطة دول جنوب شرق آسيا،  تية تجاوزجابإي

 تقييم المجموعة: .3

دول جنوب شرق آسيا ال  رابطةبأن أعضاء  البد من التذكير: المفاوضاتفي  مسألة التماسك

هناك وة. يمنظمة التجارة العالمبقضايا المفاوضات  رابطة بشأنللموقف متكامل يتوفرون على 

تم ذكرها  ،دول جنوب شرق آسيا بصفتها كيان تفاوض مترابط ومتماسك رابطةجوانب نقص داخل 

 ,TSAI)ها. خالل جولة الدوحة، ويرجع ذلك أساسا إلى اختالف الهياكل االقتصادية ألعضائ

Charles, 2007). 

  ر انممياوالعشر األعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، الوس  الدولأوالً، من بين

 ل جنوبأعضاء في منظمة التجارة العالمية، ويمكنهما االعتماد فقط على رابطة دوليست 

غرفة مصالحهما في إطار عملية الللدفاع عن قل نمواً الدول األشرق آسيا أو مجموعة 

 الخضراء.
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  ةمية العالمنظمة التجاراألعضاء في األقل نمواً  الدولتؤيد كمبوديا إلى حد كبير مجموعة 

عضاء األباقي جولة مفاوضات الدوحة الحالية، حيث تلتزم بمواقف تختلف عن مواقف ل خال

 دول جنوب شرق آسيا.في رابطة 

 ان يشكالن دول جنوب شرق آسيا، اللذ رابطة فيالوحيدان  البلدانند ماليزيا وتايال ربتعت

ى إلى عتس لتياالمصدرة للمنتجات الزراعية،  للدولجزءا من مجموعة كيرنز ذات النفوذ 

 زيادة تحرير تجارة المنتجات الزراعية.

  يان إلى ذان ينتمدول جنوب شرق آسيا الل رابطة فيالوحيدان  البلدانتعتبر إندونيسيا والفلبين

 يراداستالنامية بحظر  للدوللدعم الضمانات الخاصة التي تسمح  33 الـ الدولمجموعة 

 (TSAI, Charles, 2007) .دةدالمنتجات الزراعية الحساسة في ظل ظروف مح

 ول جنوبد رابطةلالتماسك العام بين الدبلوماسيين التجاريين  تبددمنذ فترة مبكرة من جولة الدوحة، 

ق آسيا دول جنوب شر رابطةأعضاء  أنالفترة األخيرة من جولة الدوحة، ويالحظ في شرق آسيا. 

ات حركت حصولن، خاصة عند عوتميجن زالوي ال. لكنهم همقصد تنسيق مواقفيلتقون بشكل أقل 

 .مهمة في المفاوضات

أو  بالمجاالت التي تتقارب على اطالعدول جنوب شرق آسيا ببساطة  رابطةقد أصبح أعضاء ل

لمواقف نسيق اتاالجتماعات قصد  عقد فإن لكفيها مصالحهم االقتصادية الوطنية المختلفة. لذتتباعد 

ت ضاومفا شهدترة، ألخيانة وآلافي بعد اآلن. و اريعد ضرويخالل مفاوضات جولة الدوحة لم 

مة على ية والقائلمختلف التحالفات اإلقليمدا فة جيرولمعف اقوالمابين  ركودحالة من الحة دولالة وج

 خصوصقد تطورت أكثر بمنظمة التجارة العالمية في عضاء الدول األيبدو أن و. قضايا محددة

 امصالحه قضايا محددة قصد حمايةالقائمة على فات تحالالاالختيار بين التحالفات اإلقليمية و

سيا آجنوب شرق  دولمشاركة أعضاء  وتفترضاالقتصادية الوطنية خالل مفاوضات جولة الدوحة. 

اء الرابطة فيها أعضجد أنه في الحاالت التي ال ي 33الدول الـ في كل من مجموعة كيرنز ومجموعة 

ية في قد يجدون دعما لمصالحهم االقتصادية الوطننة، مواقف مشتركة بشأن قضايا تجارية معي

 .التحالفات اإلقليمية والقائمة على قضايا محددةقضايا محددة من خالل 

قبل بدء  تنسيقية حتىالجتماعات اال عقد في بدأتدول جنوب شرق آسيا  رابطةالباحثون أن شار وأ

الة اقف فعطة بصياغة وتنفيذ مورابلامفاوضات جولة الدوحة. خالل الجولة الحالية، قام مفاوضو 

انضم و، مجموعة اآلسيانالمصالح االقتصادية الوطنية ل يتم فيها احترامالتفاوض، حيث  بشأن

خصصة مأعضاء منظمة التجارة العالمية في تحالفات هذه األخيرة بشكل فردي إلى باقي أعضاء 

من كل. وك األسيان داف رابطةع أهم ال تتطابق أهدافهم االقتصادية الوطنية، ألن لقضايا محددة

و في أيمية خالل السعي إلى تحقيق أهداف المفاوضات التجارية الوطنية، سواء في التجمعات اإلقل

عددة متالالحالي للمفاوضات التجارية  المسلسلمحددة، يمكن اعتبار مخصصة لقضايا تحالفات 

حالفات التالعديد من  قامتا عندم، غاتال اتفاقيةاألطراف أكثر شرعية مما كان عليه في عهد 

ف األطرا لمتعددةالمفاوضات التجارية ا بتوجيهلدول المتقدمة ل اإلقليمية والقائمة على قضايا محددة

 (.TSAI, Charles, 2007الغرفة الخضراء ) من
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 دول جنوب شرق آسيا:لرابطة عوامل المؤثرة في عملية صنع القرار ال

لية صنع من مراجعة العوامل المؤثرة في عممعينة  ودولمناطق  بشأنمكن البحوث األكاديمية تُ 

محتمل بيئي الدول جنوب شرق آسيا، والنظر في بعض اآلثار المترتبة على التعاون اللرابطة القرار 

لى التعاون ع المؤثرةتحديات اليجابية واإلعوامل الكل من التوصل إلى تم وقد لها في المستقبل. 

 (.ELDER and MIYAZAWA, 2015. )األسيان البيئي لرابطة

 :تشمل العوامل اإليجابية ما يلي

 األهمية المتزايدة لبعض القضايا؛ 

  ؛ لألطراف المعنية الفعالةالمشاركة 

  القرار نعص يةالتي سهلت عمل الدولتجربة وقدرة بعض. 
 :تشمل التحديات ما يلي

  الطبيعة المعقدة لإلطار الحالي وعدم كفاية التنسيق بين المسؤولين؛ 

  ؛ مليةعكمنتديات لمناقشة السياسات واستعراضها بدال من كيانات  العملالعمل إلى  فرقميل 

  يا؛ رابطة دول جنوب شرق آس سكرتاريةنقص دائم في الموارد البشرية والمالية في 

  في  ختالفات، وااألطراف المعنية بعضية من قبل قوالتدابير البعض العوامل المحلية مثل معارضة

 .قضايا معينة والتعاون اإلقليمياقف بشأن والمو ءاتاإلجرا

 ن دولالتعاون بينفيذ عددا من التوصيات لتحسين عملية صنع القرار وت ت هذه البحوثكما قدم

 عاونالت لبمسلسفكار الممكنة ومجاالت التركيز والقضايا الخاصة األ جنوب شرق آسيا. تتجلى بعض

 :فيما يلي

 ادالحص جنوب شرق آسيا من األولويات بالنظر إلى النق دول ينبغي أن يكون تعزيز رابطة 

 صعبا.قد يكون توسيع التعاون ، وإال فإن في الموظفين والموارد المالية

مجموعة رابطة دول جنوب شرق 

 سيا

 اجتماعات السفراء

 )غير رسمية( 

 

 ت التنسيق المخصصةماعااجت لجنة األسيان بجنيف

 )متكررة(

 المنسقون الفرعيون/الخبراء المنسقون

 اجتماعات التنسيق األسبوعية

 الموحدة المفاوضات فالدعم الفني لمواق
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  دعم  كسبمن أجل لبدء مبادرات وبذل جهود  حمسةالقادرة والمت الدولاالقتراب من بعض

 .باقي الدول

  جنوب شرق آسيا من أجل تعزيز شعور  دولرابطة  لحاجياتالتركيز على االستجابة

 مبادرات التعاون. بامتالكالرابطة 

 ذ في اتخاراغبة التركيز على مجاالت القضايا وبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا ال

 ولد لقب نم لناجحةا دراتلمباوا للعما فرق تتم إدارة ما غالباًدة. القياتولي اإلجراءات و

 .ومتحمسة من الدول األعضاء في رابطة األسيان درةقا

  لتنفيذ.امرحلة ولرابطة األسيان في عملية صنع القرار  األطراف المعنيةإشراك مزيد من 

 من ، ناألسيا ابطةألعضاء ر لمناسبةا تماولمعلوا لمالئمةا فةرلمعا رفوت مدع مشكلة حل

 جرخا القائمة ثولبحا /تماولمعلا دلتبا تشبكا امدستخوا ثولبحا قاطن سيعوت خالل

 (MIYAZAWA  ،2015و ELDER. )ةطبارلا

 تحسين عملية التعاون والتنسيق:

ين بطويره تالذي تم يبدو من الضروري دعم التنسيق و التنسيق بطريقة واقعية. يمكن معالجة مشكلة

 معنيينرابطة دول جنوب شرق آسيا ونقاط االتصال لفرق العمل والمسؤولين الرية كل من سكرتا

 يجب أن تكون الموارد متوفرة.كما من الحكومات الوطنية. 

 

 

 

 رابطة دول جنوب شرق آسيال: تحسين كفاءة عملية صنع القرار 11 جدولال

رابطة دول  سكرتارية( تعزيز 1)

 جنوب شرق آسيا

نات ( تعزيز جمع البيا4)

 وتوحيدها

لحكومات المحلية ا( تعزيز مشاركة 7)

رسمية واألعمال الوالمنظمات غير 

 الحرة

والتنسيق بين  التواصل( تعزيز 2)

 األطراف المعنيةمختلف 

( الترويج لمقاربة قائمة 5)

 على البرامج

( التعاون في مجاالت محددة ألهداف 8)

 التنمية المستدامة

ين سؤول( تعزيز بناء القدرات للم3)

 الحكوميين وفرق العمل

( تعزيز عمليات المنظمات 6)

والتابعة لرابطة دول  القائمة

 جنوب شرق آسيا

هداف ألتنفيذ وسائل ال( التعاون في 9)

 التنمية المستدامة

 .ELDER and MIYAZAWA, 2015: المصدر

 والمحيط الهادي والكاريبي)د( مجموعة دول إفريقيا 

قية بموجب اتفا 1975سنة ي والمحيط الهادئ هي منظمة تأسست اريبوالك اأفريقي دولمجموعة 

ة ل الموقعفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ باستثناء كوبا، وجميع الدوإدول تضم و، جورجتاون

اريبي والمحيط والك افريقيإدول مجموعة  شراكة يةعلى اتفاقية كوتونو، )المعروفة أيضا باسم "اتفاق

ضو في عدولة  80توجد حاليا االتحاد األوروبي. ب االتي تربطه ة"(بيألورا والمجموعةالهادئ 

 دولة من 16ودولة من إفريقيا جنوب الصحراء،  48: والكاريبي والمحيط الهادئ افريقيوإمجموعة 

 .من المحيط الهادئدولة  15منطقة الكاريبي و

في منظمة أيضا اء أعض والكاريبي والمحيط الهادئ فريقياإمجموعة دولة عضو في  60وتوجد 

أعضاء في منظمة  دولة ليست 11في طور االنضمام، في حين أن  دول منها 8التجارة العالمية، 
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بعثة من الدول األعضاء  55 توجدعالوة على ذلك، تتمتع بصفة مراقب فيها. التجارة العالمية وال 

أيًضا  والمحيط الهادئ ريبيوالكا فريقياإدول مجموعة  كما تمتلك. بعثة غير مقيمة 25في جنيف و

وآلية التفاوض اإلقليمية  (،OECS) منظمة دول شرق الكاريبي منهم :شركاء متعاونين في جنيف

 اأفريقيدول مجموعة  توحد (PIFS). وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ (CRNM) لمنطقة الكاريبي

تلعب و تدامة للدول األعضاء.المسوالكاريبي والمحيط الهادئ األهداف المشتركة التي تشمل التنمية 

والكاريبي والمحيط  افريقيوإدول تهدف مجموعة . التجارة الدولية دورا هاما في تحقيق هذا الهدف

تتمثل األهداف . والهادئ إلى تعزيز التجارة الدولية لتحقيق اندماج أكبر في االقتصاد العالمي

 :في لهذه المجموعةالرئيسية 

 الفقر  آفةن اج التدريجي في االقتصاد العالمي، من خالل الحد مندمتنمية المستدامة واالال

 ؛وعدال أكثر إنصافا عالموإقامة 

 تنفيذ في إطارالهادي  والكاريبي والمحيط افريقيإدول  نشطة مجموعةالدائم ألتنسيق ال 

 .ةألوروبيموعة اوالمج والكاريبي والمحيطفريقيا إدول  اتفاقيات الشراكة بين

 هاين شعوبوالتفاهم بالهادي والكاريبي والمحيط  افريقيإالتضامن بين دول دة وتعزيز الوح. 

 رساء وتوطيد السالم واالستقرار داخل مجتمعات حرة وديمقراطيةإ. 

 المؤسسي للمجموعة اإلنشاءأ( 

 والكاريبي والمحيط الهادئ: افريقيإ دولمجموعة  سكرتارية

 :بالبنية التالية دئالهاوالكاريبي والمحيط  افريقيوإ تتميز مجموعة

لمحيط ريبي واوالكا افريقيإمجموعة لاإلداري  تدبيرهي المسؤولة عن ال السكرتارية: اتفاقية المقر

 وجديالها. أعمالقيام بالقرار والهيئات االستشارية للمجموعة في  صنعالهادئ. وهي تساعد هيئات 

ام تنفيذي عويترأسها أمين . ليوكسبرب والكاريبي والمحيط الهادئ فريقياإمجموعة  سكرتاريةمقر 

خاصة اون الوتنسيق سياسة التع إدارةمسؤول عن تنفيذ السياسة الدولية للمجموعة، باإلضافة إلى 

والمحيط  والكاريبي افريقيوإجموعة لمالسياسات صنع ، تحت قيادة أجهزة السكرتاريةتتولى . بها

 :، مسؤوليةئالهاد

 يبي والكار اريقيوإفرؤساء دول وحكومات مجموعة قبل قمة من  يهاالمهام المسندة إلالقيام ب

 للمجموعة؛ ومجلس الوزراء ولجنة السفراء والجمعية البرلمانية والمحيط الهادئ

 المساهمة في تنفيذ القرارات التي تتخذها هذه األجهزة؛ 

 عةمجموالو والكاريبي والمحيط الهادئ افريقيإدول مجموعة  د تنفيذ اتفاق الشراكة بينرص 

 ؛ةاألوروبي

 ي تم المشتركة التمؤسسات الو والكاريبي والمحيط الهادئ افريقيإ دولمجموعة  ساعدةم

 ط الهادئوالكاريبي والمحي افريقيإ دولمجموعة  إطار اتفاقيات الشراكة بينإنشاؤها في 

 ؛واالتحاد األوروبي

 ولدمجموعة ة تاريكل سكربناء على مقترحات من لجنة السفراء، يحدد مجلس الوزراء هي 

 .هالموظفي األساسي نظامالوالكاريبي والمحيط الهادئ ويضع  افريقيإ

ادئ، معتمدا والكاريبي والمحيط اله افريقيإدول مجموعة  تعيين موظفي أمانةباألمين العام يقوم 

فاظ على الحعلى األمين العام، قدر اإلمكان،  يسهرومع ذلك، . رشحينتعلى كفاءة المبشكل خاص 

ات ئياوالكاريبي والمحيط الهادئ، حسب إحص افريقيإ دولمجموعة  أقاليم مختلف زن بينلتواا

 .التوظيف
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دولة  اهم كلتس .مجموعة ويوافق على ميزانيتهالسكرتارية الالمالية  القوانينيحدد مجلس الوزراء 

األحكام التي  عق مفي تمويل الميزانية بما يتطاب والكاريبي والمحيط الهادئ افريقيإدول من مجموعة 

 .يضعها مجلس الوزراء

 األمين العام

جموعة م ريةلسكرتا: يعين مجلس الوزراء األمين العام بصفته السلطة الرئيسية األدوار والواجبات

 مدة خمسلعيينه تيتم  .الجدارة والكفاءة والنزاهة على أساسوالكاريبي والمحيط الهادئ،  افريقيإ دول

 :عن األمين العام مسؤوال يكون رية.سكرتاسنوات وهو ممثل ال

  جهزة واإلداري والخدمات التي تقدمها األمانة إلى أعضاء وأ الفنيضمان جودة الدعم

 ؛دئوالكاريبي والمحيط الها افريقيإدول مجموعة 

  إدارة الموظفين والمشاريع والبرامج؛ 

  هااصة بالخ وتنسيق سياسة التعاون إدارةتنفيذ السياسة الدولية للمجموعة، وكذلك. 

ي البداية في تم إنشاء هذا الجهاز ف والكاريبي والمحيط الهادئ: افريقيإدول مجموعة ل مكتب جنيف

 افريقيإ دولمن قبل االتحاد األوروبي لمساعدة مجموعة تم تمويله كمشروع  2001ديسمبر 

 .ائل التجاريةسبالمفي مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية المتعلقة  والكاريبي والمحيط الهادئ

مجموعة جنيف ل مكتب تشمل مهمة .نطاق واليته من ، ووسعدائموبعد ذلك، حصل على وضع 

 :ما يلي والكاريبي والمحيط الهادئ افريقيإ

   ت التي ينظمها في االجتماعا والكاريبي والمحيط الهادئ افريقيإتمثيل األمين العام لمجموعة

 .ارة العالمية ومؤسسات أخرىالتججنيف ومنظمة بمكتب األمم المتحدة 

 يف وعن في جن والكاريبي والمحيط الهادئ افريقيإمجموعة  تسهيل التنسيق بين ممثلي دول

 .السكرتاريةطريق 

 ل؛يفي بروكس والكاريبي والمحيط الهادئ افريقيإمجموعة  من ءالعمل كوسيط بين نظرا 

  تعلق بالقضايا فيما ي محيط الهادئوال والكاريبي افريقيإمجموعة  لدول الفنيةتقديم المساعدة

لتجارة ظمة االتي تم تناولها في جنيف، والسيما تلك المتعلقة بمفاوضات الدوحة في إطار من

 العالمية؛ 

 افريقيإ جموعةملالواجبات المتعلقة باإلدارة والمالية فيما يتعلق بمهام مكتب جنيف القيام ب 

 والكاريبي والمحيط الهادئ.

 ذ المبادئصنع القرار الرئيسي واألعلى في المجموعة المسؤول عن تنفيل جهاز هو :زراءولا سمجل

زراء وتماع : اجبصفة منتظمةالتوجيهية التي وضعتها القمة. تعقد االجتماعات القطاعية الوزارية 

 التجارة، اجتماع وزراء الثقافة.

  محيط ريبي والالكافريقيا وإ مجموعةيتألف المجلس من عضو في الحكومة من كل دولة من

 من الحكومة. يتم تعيينهأو ممثل الهادي 

 يحدد شروط وأحكام تنفيذ أهداف المجموعة كما هو منصوص عليه في سياسته العامة. 

 .هالمعرفة ما إذا كانت هذه األهداف قد تم تحقيقسهر على المراقبة بصفة دورية يو

  رة، في ع أيضا، عند الضرويجتمالدورات العادية. وقد  سنويا خالليجتمع المجلس مرتين

 الرئيس، بعد التشاور مع جميع أعضاء المكتب. اقتراحجلسة خاصة، بناء على 
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من  نهاية كل دورة عند -رئيس ال تحت إشراف –ينتخب مجلس الوزراء مكتبه  رئاسة المجلس:

 دولوعة جملمة تلتناوب لضمان حصول الممثلين من األقاليم الساوقد تم إنشاء نظام . دوراته العادية

 :ة أعضاءالمجلس. ويتألف المكتب من تسع لرئاسةعلى فرصة  والكاريبي والمحيط الهادئ افريقيإ

  ؛كل منطقة(عن واحد ممثل تة ممثلين إقليميين )س 

 ؛الرئيس 

 كأعضاء كاملين القادمين لرؤساء المنتهية واليتهم والرؤساءا. 

 .ياتقد تتخذ أعمال مجلس الوزراء شكل قرارات أو توص

لكاريبي وا افريقيوإدول لمجموعة  جتماعات الوزاريةباقي االالنظام الداخلي لمجلس الوزراء/ 

ت لوزراء المسؤولين عن مختلف المجاالايعقد مجلس الوزراء اجتماعات والمحيط الهادئ: 

 المدرجة ضمن أهداف المجموعة.

، 18لى رة )يصل عددهم إلتجاعمل مكون من وزراء ا يقفرعبارة عن  لتجارة:لاللجنة الوزارية 

 تنسيق ورصد بعض المفاوضات التجارية.و كل إقليم( مسؤول عن إجراءوزراء من  ةثالث

وزراء ال خصيصاهذه االجتماعات  يشارك في: الوطني واإلقليمي التفويضاجتماع مسؤولي 

 .مكلفون بالتعاون مع االتحاد األوروبيال

 

 

 
 

 والمحيط الهادي اريبيوالكقيا مجموعة إفري هيكل: 9البياني الرسم 
 

 
 

 ب( التنسيق على أرض الواقع:

والكاريبي والمحيط الهادئ في جولتين متوازيتين من المفاوضات تتسمان بأهمية  افريقيإدول تشارك 

أعضاء في منظمة  ا، بصفتهامعظمه تالتجارية والزراعية. وقد شارك ابالنسبة لسياسته كبرى

 سنةتنفيذه في  تماالتفاق الزراعي، الذي  بشأن 2000 سنةلتفاوض منذ دة االتجارة العالمية، في إعا
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 انعقاد، بمناسبة 2005 سنةنهاية  عندإعادة المفاوضات  عمليةنتهي ت. وكان من المقرر أن 1995

 .المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ

ية محاور رئيس ةثالثاف على وجه الخصوص ألطرمتعددة االتشمل قضايا المفاوضات الزراعية 

وغير  التعريفيةالحواجز  خفض من خاللإلى األسواق  الوصوللالتفاق الزراعي: تحسين 

قدمة المحلي بحيث ال تلحق المساعدات الم الدعم؛ التخصصات المتعلقة باستخدام التعريفية

 غيرهاول إعانات التصدير مث تادراللمزارعين ضررا باألسواق؛ والتخصصات المتعلقة بدعم الص

المحيط واريبي والك افريقيإالتدابير ذات التأثير المماثل. عالوة على ذلك، تتفاوض دول مجموعة من 

االقتصادية  الشراكة اتفاقيات التوقيع علىمع االتحاد األوروبي من أجل  2002الهادئ منذ سبتمبر 

األوروبي.  يبي والمحيط الهادئ واالتحادلكاروا افريقيإبين مناطق مجموعة  2008في فاتح يناير 

 االتحادوالكاريبي والمحيط الهادئ و افريقيإدول ويستند النظام التجاري في إطار لومي بين 

وروبي اد األمنح االتححيث األوروبي على األفضليات التجارية غير القائمة على المعاملة بالمثل؛ 

 مقارنة الهادئ والكاريبي والمحيط افريقيإ دولة من قادمتفضيلي إلى الصادرات الإمكانية الوصول ال

ح بمن ،مقابلالفي  ،ملزمة والمحيط الهادئوالكاريبي  افريقيإدول ، في حين لم تكن باقي الدولمع 

 شركائها.باقي الوصول التفضيلي إلى االتحاد األوروبي مقارنة مع إمكانية نفس 

بالنسبة لقطاع  كبرىنظمة التجارة العالمية أهمية وم ةاالقتصادي ةالشراك اتفاقيات مفاوضات تكتسي

. ابيئتهفي تغييرات كبيرة  تحدثألنها والكاريبي والمحيط الهادئ  اأفريقيدول الزراعة في مجموعة 

مهمة أيضا حيث ينبغي على هذه  يوالكاريبي والمحيط الهاد افريقيإ دول استعداداتوبالتالي، فإن 

وأخذها بعين االعتبار  مواقف تفاوضية من أجل الدفاع عن مصالحهاراح قتالمبادرة الدول القيام ب

أن تولي اهتماما خاصا  مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ بشكل أفضل. يجب على دول

بشكل  المفاوضات، إذا كانت تريد الدفاع عن مصالحها الزراعية هاتين الحالتين منلهذا الربط بين 

على حساب المناورة في جولة واحدة من المفاوضات  تقليص مجال عدم ، مع الحرص علىكامل

 ,ALPHA, Arlène, FAUCHEUX, Benoît) .اآلخر المفاوضاتالمواقف المعتمدة في منتدى 

HERMELIN, Bénédicte and FAUTREL, Vincent, 2005.) 

اريبي والك ايفريقإ دولبالنيابة عن مجموعة  "بربادوس"في اآلونة األخيرة، قدم وفد  بعض الحقائق:

 من القةالعالقضايا  من أجل سد الفجوة في 2015يوليو شهر الهادئ مقترحات في نهاية والمحيط 

للتجارة  المركز الدولي. )جسور لتنمية في نيروبيحزمة اتقديم من أجل  الدوحة للتنميةأجندة 

لى االتفاق اري العاشر عالوزوتحث المجموعة الوزراء خالل المؤتمر  (.2015 ،والتنمية المستدامة

ير غلمنتجات ا أسواق، الوصول إلى ، على األقل، القرارات التالية: الزراعةتشملتنمية  حزمة بشأن

بما في  ،ميةللتن الدوحة أجندة زراعية، والخدمات، باإلضافة إلى التركيز على عنصر التنمية فيال

 .ئية للقطنلنهاا ولاألقل نموا والحل الدولقضايا ية بشأن ذلك اتفاق

يوليو  8في  هعقدتم غير الرسمي لرؤساء الوفود الذي  االجتماعتقديم الطلب من طرف  جاءوقد 

 أنها أنشت من تقديم مساهمالحيث دعا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدول األعضاء  ،2015

 .تساعد في تقارب المواقف بشأن المجاالت الرئيسية

اصة رونة خموالكاريبي والمحيط الهادئ على أهمية الحفاظ على  افريقيإل ة دووتؤكد رسالة مجموع

مل ة وتكا، وهو أمر "حاسم لضمان مشاركوالهشةاالقتصادات الصغيرة األقل نموا و لفائدة الدول

 . "أكبر لهذه االقتصادات في النظام التجاري المتعدد األطراف

اء في أن التوصل إلى توافق في اآلربادئ اله والكاريبي والمحيط افريقيإ دولترى مجموعة "

 ا أهميةيكون ذ، سلمنظمة التجارة العالمية العاشرالوزاري جتماع المجاالت التفاوض الرئيسية قبل ا

 ". حاسمة بالنسبة للنتائج المهمة في نيروبي
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ا هديمتقعلى االعتماد من خالل هذه الدعوة  يا والكاريبي والمحيط الهادئفريقإتابعت مجموعة 

 .(BRIDGES AFRICA, 23 March 2015عناصر برنامج عمل فترة ما بعد بالي. ) المسبق بشأن

ب على من القرارات التي يجعدد هادئ أدنى ط الوالكاريبي والمحي افريقيإدول تحدد مجموعة 

 شمل:تو عليها االتفاقالوزراء 

  ق أسوا والوصول إلىبشأن الزراعة  2008اتفاقية للحفاظ على المرونة في كل من نص

 مواناألقل  والدولالمنتجات غير الزراعية مع مراعاة الظروف الخاصة للدول النامية 

 .والهشةالصغيرة  واالقتصادات

 لصغيرة ا تصاداتواالق األقل نموا والدولالمرونة بالنسبة للبلدان النامية حاالت أكيد دة تإعا

 تجارة في الخدمات.الالعامة بشأن  االتفاقيةالواردة في  والهشة

 لدعم ي لغذائإتفاقية بشأن مقترحات المعاملة الخاصة والتفضيلية، وجوانب التنمية واألمن ا

 فيتوافق تحصل على  قدالتي  التخصصاتدنى من د األاألسماك، بما في ذلك الح دصي

 ،المنشأ بما في ذلك قواعد -األقل نموا في نيروبي الدول اآلراء بسهولة، بخصوص قضايا 

مات، لخدل، تفعيل التنازل (DFQFونظام الحصص ) المعفاة من الرسوم الجمركية األسواق

ر جميع الحواجز غييد تحدووكذلك بشأن حل نهائي للقطن، وإنشاء فريق عمل لدراسة 

 ألقل نموااالدول النامية، وخاصة  الدولفي الصادرات التجارية التعريفية التي تؤثر على 

 (.Nairobi, ICSTD, Bridges, 21 August 2015)والهشة. قتصادات الصغيرة واال

 ج( تقييم المجموعة
ة القوطة نقتتجلى  :ادئوالكاريبي والمحيط اله افريقيإدول نقاط القوة والنجاح لمجموعة 

لى عالتأثير ومشاركة للقارات  ثالث ملتقىتوفير حالتها االستثنائية لالرئيسية للمجموعة في 

كاريبي وال افريقيإ دولورت ثقافة مجموعة . تطالعالمية في المجاالت الرئيسية الحوكمة

اسي مدبلووال يالسياسبناء التوافق  مسلسلسنوات عديدة من  مدىعلى  والمحيط الهادئ

 .عالمي ومحاور فعال للدول األعضاء كفاعلوساهمت في الحفاظ على المجموعة 

ع أوروبا، م هادئوالكاريبي والمحيط ال افريقيإلدول  إن العالقة التاريخية والهيكلية الوثيقة

، يضعها والصين 77الـ وتقاربها مع االقتصادات الناشئة وموقفها التقليدي داخل مجموعة 

ة مكليه لالستجابة للتحديات الناشئة، ولعب دور مهم وأكبر في الحوسد عيحفي وضع 

ر لتوف ةفمختل وقد أثبتت المجموعة قدرتها وقوتها في حاالت .االقتصادية والسياسية العالمية

نبراعضائها أل  اخلد السيمالصياغة مواقف مشتركة في عمليات متعددة أطراف معقدة، و م 

تسم يعلى ذلك، نجحت المجموعة في التفاوض في سياق  الوةع. منظمة التجارة العالمية

 .لمصلحةالقوة االقتصادية والسياسية والمؤسسية لمختلف أصحاب ا جوانب فيبتباين صارخ 

ط مع االنخرا فيها قصداألعضاء  للدولولذلك، توفر المجموعة تركيبة فريدة من نوعها 

من  دوالحل المستدامة والنمو الشاممية شركاء ثنائيين ومتعددي األطراف سعيا لتحقيق التن

 .الفقر آفة

تعكس بعض قيود المجموعة بشكل أساسي افتقارها إلى القدرة على االستجابة  نقاط الضعف:

 افريقيإ دول قد كانتو ة.العالمي والبيئةة في كل من االتحاد األوروبي يللتغيرات السياس

 .ن النماذج المتغيرة والفرص الناشئةكل ممع  التأقلمفي  ةوالكاريبي والمحيط الهادئ بطيئ

شكل مصدرا ت قدتم إدارتها وتسخيرها بشكل جيد، تيوفر تنوع المجموعة فرصا، لكن إذا لم و

ن المجموعة تتكون من اقتصادات كبيرة )مثل نيجيريا وجنوب ألمحتمال لضعفها، نظرا 

الجزرية  (؛ والدولوليةالفقر المحلي والشمل كاشا من مضغطتواجه إفريقيا التي ال تزال 

. أسوأ منها أوتحديات مماثلة تواجه نموا التي ل ـقوالدول األ الساحليةغير  والدولالصغيرة، 

http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/acp-group-present-elements-for-a-wto-post-bali-work-program
http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/acp-group-present-elements-for-a-wto-post-bali-work-program
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 يفعضاء في المساهمة المنتظمة والمستدامة األ ولدـلا مـظل معـفش يفآخر مشكل ل ـيتمثو

 .خطط العمل المتفق عليها مما يؤثر على تنفيذ، المجموعة ةـنيازمي

حة المحيط الهادئ أكثر وضوحا في الساووالكاريبي  افريقيإ دول مجموعةجاح ن أصبح

المحيط والكاريبي و افريقيإ دول إنشاء مكتب مجموعة ساهم متعددة األطراف.الالتجارية 

ستقالل تقوية روح االفي تعزيز وللعمل بشكل موحد  هياكل التابعة لهجنيف والب الهادئ

 الهادئ والكاريبي والمحيط افريقيإ دول مجموعة عثةب هم. وتساوالتضامن داخل المجموعة

 خرى يمكنالطريق نحو أنشطة متماسكة وعملية أفي فتح جنيف بفي منظمة التجارة العالمية 

 .متابعتها في مجاالت أخرى خارج نطاق التجارة

بي الكاريو افريقيإ دولالموارد المالية والبشرية، ال يبدو أن مجموعة  عراقيلربما بسبب 

. قد نجحت في تكرار هذه التجربة الناجحة في مجاالت عمل أخرى بجنيف المحيط الهادئو

 والكاريبي والمحيط الهادئ افريقيإدول  بين أصحاب المصلحة في ةقويوقناعة هناك إجماع و

المختلط في  سجل نجاحهاعلى الرغم من  االمجموعة أن تظل كيانا جماعي ه ينبغي علىبأن

 REPORT by the) في جوانب أخرىالفشل والفرص الضائعة ت حاال، وجوانب معينة

Eminent Persons Group, March 2016.) 
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 لثالفصل الثا

 نالتعاواألعضاء في منظمة  بين الدولتنسيق ال: مقترحات لزيادة مستوى سبل المضي قدما

 اإلسالمي في إطار منظمة التجارة العالمية

 

 عة في عملية منظمة التجارة العالمية:مجموهناك أبعاد متعددة لمشاركة أي 

 ؛رةالمشاركة الفعالة في تصميم قواعد التفاعالت متعددة األطراف المتعلقة بالتجا 

 لمتعددة لتجارية االمشترك في عملية المفاوضات ا والعطاء باألخذتعلق المبالغ األهمية البعد ال

 األطراف.

 فيدة:لتجارة العالمية إلى عدة نتائج ممة ايمكن أن تؤدي المشاركة الفعالة في عملية منظ

  في الوصول إلى األسواق. النجاحاألول واألكثر وضوحاً هو 

  ثانياً، االتفاقات متعددة األطراف القائمة على التفاوض المتبادل والتي تساعد على الحفاظ

 BLACKHURST ،R. ،LYAKURWA ،B. and)على نظام تجاري أكثر عقالنية. 

OYEJIDE ،A). 
 تلخيص أهداف التنسيق على النحو التالي: يمكن

 المعلومات؛ تبادل 

  اية وحم منظمة التعاون اإلسالميالمعاكسة لقرارات الالعمل كمظلة / درع سياسي، ضد

 ؛منظمةالمصالح 

  لمية؛منظمة التجارة العافي عضوية  للحصول علىمنظمة التعاون اإلسالمي  دولمساعدة 

  ؛لويةاألوذات قضايا الالسماح بتحديد 

  مراقب؛على صفة  منظمة التعاون اإلسالميحصول التنسيق لمواصلة التفاوض بشأن 

  :ية نظام تسوتحسين الفهم والتصرف في القضايا المنهجية لمنظمة التجارة العالمية

 عملية إدارة النزاع والقضايا المستقبلية بشكل عام.، المنازعات

 ة أقسام:ثالثإلى  من هذه الدراسة ينقسم الفصل الثالث

  لتعاون منظمة ادول للتوصيات المتعلقة بمسألة التنسيق المحددة بين  مخصصاألول القسم

جهزة هذه التوصيات من قبل األ تمت صياغةاإلسالمي في منظمة التجارة العالمية؛ وقد 

 ؛1997 أوائل سنةفي  منظمة التعاون اإلسالميالمتخصصة ل

 

  لتي تم ، وامياإلسالمنظمة التعاون  للدول األعضاء في اليةالثاني التوصيات الح القسميتناول

ب مكت عبر لتنمية التجارة اإلسالميأجراه المركز  االستبيان الذي خاللالتعبير عنها من 

في  المياإلسمنظمة التعاون دول الدبلوماسية ل البعثاتجنيف )ب اإلسالميمنظمة التعاون 

 ؛جنيف(

 الميإلسا ونلتعاا مةظمندول ل مةدلمقا لممکنةا ليةلعما راتلخياا ثلثالا القسم رضيع 

 .لعالميةا رةلتجاا مةظمنإطار  في التنسيق ديتح ةهجوالم

 1997 سنةاإلسالمي في  التعاون: توصيات األمانة العامة لمنظمة القسم األول

جنة أكد تقرير االجتماع الثالث عشر لل حيث ،هذه التوصيات في سياقها التاريخي وضعيجب 

ء آلية للتشاور على أهمية مبادرة إنشا"( 1997مايو  12-10المنبثقة عن الكومسيك )أنقرة، بعة المتا

لتي المة، . كما أشار إلى أن العو"بين الدول األعضاء خالل اجتماعات منظمة التجارة العالمية

لمال درجات متفاوتة من التكامل المتزايد لألسواق العالمية للسلع والخدمات ورأس ا عرفت

 ، قد أتاحت الفرص والتحديات لعملية التنمية.والعملكنولوجيا والت
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أكد ومية"، إلقليكما ذكر التقرير أن "الترابط بين البلدان أدى بالفعل إلى ظهور وتعزيز التجمعات ا

 سالميون اإلمنظمة التعا"أهمية أنشطة التعاون مع العالم اإلسالمي"، مشددًا على أهمية دور  على

 قليميةقدم ممثل مكتب تنسيق الكومسيك "ورقة عمل حول تشكيل المجموعات اإلود. في هذا الصد

ة منظمي فمن أجل تعاون اقتصادي أكثر فعالية بين الدول األعضاء  منظمة التعاون اإلسالميفي 

 ".التعاون اإلسالمي

نة ولج مسيكالكو أجندة ضمن ادائم امنظمة التجارة العالمية بند تعتبر مسائلومنذ ذلك التاريخ، 

 المتابعة المنبثقة عنها.

المي، اإلس نالتعاواإلسالمي والمؤسسات المعنية في منظمة  التعاون"األمانة العامة لمنظمة  -

، مركز زراعةوالصناعة والالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، الغرفة اإلسالمية للتجارة  مثل

همية ة ذات األة التجارة العالميمنظممراقبة أنشطة يمكنها البنك اإلسالمي للتنمية وأنقرة، 

لى إللدول األعضاء، وتقديم تقرير عن أنشطتها في مجاالت اختصاص كل منها  بالنسبة

 ؛الكومسيك من خالل لجنة المتابعة"

رة التجا خالل اجتماعات منظمة منظمة التعاون اإلسالمي"يعقد اجتماع للدول األعضاء في  -

انة األم ذيجب أن تأخبينها وتسهيل تنسيق المواقف. يما العالمية لتسهيل عملية التشاور ف

 ؛تنظيم هذه االجتماعات"زمام المبادرة ل منظمة التعاون اإلسالميالعامة ل

في  يإلسالمامنظمة التعاون قدم البنك اإلسالمي للتنمية جهوده لمساعدة الدول األعضاء في  -

 ؛ةمساعيها لتصبح أعضاء فاعلين في منظمة التجارة العالمي

ن اورات بييم مشعربت اللجنة عن تقديرها للمبادرة التي اتخذها البنك اإلسالمي للتنمية لتنظأ -

غافورة في سن الذي تم عقدهالدول األعضاء خالل االجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية 

 ؛1996في ديسمبر 

 لدة الدولفائدوة نينظم وف اللجنة علما مع التقدير بأن البنك اإلسالمي للتنمية س أخذت -

لمية، رة العاإلى منظمة التجا افيما يتعلق بانضمامهالتي تواجهها  مشاكللدراسة الاألعضاء 

 بفعالية األعضاء على المشاركةت الدول ، وحث1997 ويوني 10إلى  7في جدة في الفترة من 

 .الندوةفي 

ات ياتفاق تنفيذاألعضاء ل ولالد في مجال التجارة، ونظراً لضرورة اتباع نهج جديد للتعاون فيما بين

 لدولاما بين اور فيإنشاء آلية للتشالمتعلقة بجولة أوروغواي، أكد التقرير بقوة على "أهمية المبادرة 

 منظمة التجارة العالمية".اجتماعات األعضاء خالل 

اقترح (، 1997 مايو 12-10منذ االجتماع الثالث عشر للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك )أنقرة، 

سعيا  ألعضاءآلية لتسهيل المشاورات بين الدول ا البنك اإلسالمي للتنميةومكتب تنسيق الكومسيك 

 عامةنة البادرت األما. وقد يةوراء موقف مشترك في اجتماعات منظمة التجارة العالمية المستقبل

ك كومسييق التنس عقد اجتماع مشترك لممثلي األمانة العامة ومكتببمنظمة التعاون اإلسالمي ل

ة آللية من أجل وضع الخطوط العريض 1997مايو  9و 8 يوميوالبنك اإلسالمي للتنمية في أنقرة 

 عتبار:تم أخذ بعض المعايير الهامة والعوامل ذات الصلة في االوالتشاور المذكورة أعاله. 

 عقد المشاورات مواعيد. 

 االهتمام المشترك. ذات اختيار القضايا للتداول والمشاورات: تحديد المجاالت 

 ة.عالميتحديد المكان المناسب للمشاورات: بحكم قربه من مركز أنشطة منظمة التجارة ال 

 ات دور تنسيقي لتنظيم اجتماعات التشاور: جمع أحدث المعلومات حول القضايا ذ خلق

 الصلة، وإجراء تحليل وإعداد الوثائق، إلخ.

  ة.جديدتحديد عملية التشاور، دون إنشاء مؤسسة 
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  اون التع منظمةمخطط آلية التشاور المقترحة: إشراك جميع األجهزة والمؤسسات المعنية في

 .اإلسالمي

 
 

 اإلسالمي التعاون: التوصيات الرئيسية لألمانة العامة لمنظمة 12جدول ال
 

 ةراقبم :1المرحلة 

 التطورات ذات الصلة

 الموعدتحديد : 2المرحلة 

 المناسب لالجتماعات

القيام  :3ة المرحل

باألعمال الالزمة لعقد 

 االجتماعات

: تنفيذ 4المرحلة 

 إجراءات المتابعة

األمانة العامة، ومكتب 

تنسيق الكومسيك، وبعثة 

اإلسالمي  تعاونمنظمة ال

في جنيف، والبنك اإلسالمي 

للتنمية، ومركز أنقرة، 

والمركز اإلسالمي لتنمية 

الغرفة اإلسالمية والتجارة 

 والزراعة ناعةللتجارة والص

إلعداد تقارير دورية بشأن 

منظمة لالمسائل الهامة 

التجارة العالمية، حيث تدعو 

الحاجة إلى مشاورات الدول 

األعضاء، من أجل 

 التحضيرفي  امساعدته

لالجتماعات التشاورية في 

 الوقت المناسب.

عقد  مواعيدلحفاظ على ا

اجتماعات التشاور المقترحة 

ت مرنة، من خالل مشاورا

منظمة تظمة مع مؤسسات من

المعنية.  التعاون اإلسالمي

اقتراح األمانة العامة ألفضل 

ة لعقد المواعيد الممكن

اجتماعات التشاور، ويمكن 

أيضا أن يتم التحقق من آراء 

الممثلين الدائمين للدول 

األعضاء في جنيف من 

منظمة التعاون خالل مكتب 

في جنيف. بعد  اإلسالمي

عاون الت ذلك، تقوم منظمة

اإلسالمي بتبليغ جميع 

. المحدد المعنيين بالموعد

وفيما يتعلق بالمكان، يعتقد 

الممثلون الدائمون في جنيف 

ومنظمة التجارة العالمية 

وبعثة المراقبة التابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 ةالعام واألمانةفي جنيف 

من لجنيف أن جنيف فعالة 

التكلفة وأنسب مكان حيث 

 اعات التشاورية.جتمالعقد ال

 التعاونستخدام بعثة منظمة ا

اإلسالمي في جنيف للقيام 

باألعمال الالزمة لتنظيم 

االجتماع تحت إشراف 

العامة توفير غرفة  األمانة

إعداد أوراق واالجتماعات 

األمم المتحدة من قبل العمل 

أو البعثة الدائمة ألي دولة 

منظمة التعاون في عضو. 

ات اإلسالمي والمؤسس

لمعنية وإرسالها إلى الدول ا

األعضاء في الوقت 

 المناسب.

، يتم تقديم تقرير ةكمتابع

االجتماعات إلى الكومسيك 

وينبغي للمصادقة عليه. 

توصيات إرسال ال

إلى جميع  ستنتاجاتاالو

الدول األعضاء إلدراجها، 

قدر اإلمكان، في اجتماعات 

الهيئات أو المنظمات 

 المتعددة األطراف األخرى

 ـالصلة )مجموعة ال ذات

77.) 

مايو  12-10تقرير االجتماع الثالث عشر للجنة متابعة الكومسيك، أنقرة،  ؛REP-FC/13-OIC/COMCEC/97: المصدر

1997.) 

 

 اإلسالمي التعاونتوصيات الدول األعضاء في منظمة  تحليل: القسم الثاني

 يت دراسةالتنسيق، أجر بمسألةة تعلقمنظمة التعاون اإلسالمي المدول من أجل الكشف عن مواقف 

سخة النظر )انباللغات الثالث اإلنجليزية والعربية والفرنسية  متوفر، تجريبية في شكل استبيان

فد االتصال بالو(. وفي هذا الصدد، قام المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ب4الملحق العربية منه في 

وزيع ( لت2018مارس  20دة في جنيف )في لمتحلدى األمم ا منظمة التعاون اإلسالميالدائم ل

المي اإلسز ورشة عمل للنظر في مشروع الدراسة المقرر إعدادها من قبل المركولتنظيم  االستبيان

 إلىطاب خبإرسال في جنيف  منظمة التعاون اإلسالميلبنك اإلسالمي للتنمية واللتنمية التجارة 

رة تذكير مارس، ومذك 26جنيف في بالعالمية  جارةمنظمة الت في منظمة التعاون اإلسالميبعثات 

لب لعالمية تطمنظمة التجارة ا في منظمة التعاون اإلسالمييونيو إلى جميع بعثات  13مايو و 18في 

 االستبيانات. ملء واتمام، مرة أخرى، امنه



 

61 

على وية عالممنظمة التجارة ال في منظمة التعاون اإلسالميكما تم إرسال رسائل شخصية إلى بعثات 

يف وجه الخصوص: مصر والمغرب وتركيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا وجزر المالد

جيريا. ت ونيوعمان وباكستان والبحرين وبنغالديش وبروناي وإندونيسيا واألردن والكويت واإلمارا

 جنتائلا التي تم مألها وسيقوم بتوزيعأن المركز سوف يدرس االستبيانات ويتضمن هذا الخطاب 

أو بتمبر / س 5-4في  منظمة التعاون اإلسالميالبعثات الدائمة للدول األعضاء في  علىوالتوصيات 

 42، من بين 2018أغسطس وإلى غاية منتصف جنيف. ب 2018األسبوع الثالث من أكتوبر  خالل

د حأ امقف، رسمي واحد على األقل في جنيمسؤول  تتوفر علىالتي  منظمة التعاون اإلسالميلوفداً 

لى أربعة أقسام. إاألسئلة  (. تم تقسيم%23ما يمثل نسبة )االستبيان بإتمام وإعادة تقريباً وفدا عشر 

 ألسئلةمسألة التنسيق: )لالطالع على ا لدراسةكل قسم يتوافق مع مستوى المعلومات الالزمة 

 .(4التفصيلية، انظر الملحق 

 : هيكل االستبيان13الجدول 
 1القسم / المستوى 

 وآثاره النظام التجاري المتعدد األطرافية ومعرفة أهم

 اإلسالمي التعاونعلى الدول األعضاء في منظمة 

 2القسم / المستوى 

ة عددالتنسيق على المستويات الوطنية واإلقليمية والمت

 األطراف

 3لقسم / المستوى ا

على اإلسالمي  التعاونمؤسسات منظمة ودول  قدرة

لمؤيدة للتنمية والسياسات ات اتحديد وتنفيذ اإلصالح

 رافالمناسبة لالستفادة من النظام التجاري المتعدد األط

 4لقسم / المستوى ا

وتبادل المعلومات بين الدول  التواصلتحسين 

اإلسالمي، وممثلي  التعاوناألعضاء في منظمة 

اإلسالمي في جنيف ومؤسسات  التعاونمنظمة 

 عامةاإلسالمي واألمانة ال التعاونمنظمة 

عية يخصص لألجوبة النوالكمية، في حين أن البعض اآلخر  لألجوبةبعض األسئلة مسموح بها 

 يقودنا تحليل االستبيانات المكتملة إلى النتائج الرئيسية التالية: منها،

ء في عضاالدول األ ه علىأهمية ومعرفة النظام التجاري المتعدد األطراف وآثار :المستوى األول

 سالمياإل نالتعاومنظمة 

 عاملين ين الالموظفون العاملون في قضايا منظمة التجارة العالمية: يبلغ متوسط عدد الموظف

في  ولينمسؤ 6منظمة التعاون اإلسالمي حوالي دول في قضايا منظمة التجارة العالمية في 

 يعملون وزارات التجارة أول تابعينجميعهم  وابون ما إذا كانوكل بلد. لم يحدد المستج

 ؛، كانت البيانات غير متوفرةالدول األعضاءرات أخرى. بالنسبة لبعض بإدا

  بينما في  إلى وزارات التجارة. المسؤولينحاالت، ينتمي معظم هؤالء  7وزارة المصدر: في

غير بيانات (، فهم ينتمون إلى وزارات أخرى. في حالة واحدة، كانت ال4الحاالت المتبقية )

 ؛متوفرة

 نيف ن في جالمسؤولو التي يمثلها: األخرى أو وكاالت األمم المتحدة /و  ةالمنظمات الدولي

 حسب ترتيب األهمية:

 األونكتاد
مركز التجارة 

 الدولي

المنظمة العالمية 

 للملكية الفكرية

مجموعة افريقيا 

والكاريبي 

والمحيط الهادي، 

الكومسيك، 

 االتحاد األوروبي

منظمة التجارة العالمية، 

رة لتجاوقانون منظمة ا

 التعاونالعالمية، ومنظمة 

اإلسالمي، والجماعة 

فريقيا، إاالقتصادية لدول غرب 

فريقيا، واللجنة االقتصادية إل

واالتحاد الدولي لالتصاالت، 

ومنظمة العمل الدولية، 

ومنظمة الصحة العالمية، 
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ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 

اللجنة االقتصادية والصناعية، 

 المتحدة ألممألوروبا التابعة ل

8 5 3 2 1 

 المؤهالت والمهارات ىمستوى المؤهالت أو المهارات أو الخبرات: تم تصنيف مستو 

 في ثالث فئات: عالية ومتوسطة وأساسية. للمسؤولين

 دون مؤهالت سابقة أساسية متوسطة عالية

دولتان من الدول 

 األعضاء
 دول أعضاء 4* دول أعضاء 3 دولة عضو واحدة

 وفقًا لمعايير أخرى.يين المسؤولين م تع*ربما يت
 

  ا تقدمه التي تأهيل الكفاءاتمن مختلف مشاريع / مبادرات  المستفادةالمزايا / الفوائد

تنمية المركز اإلسالمي ل، البنك اإلسالمي للتنمية) منظمة التعاون اإلسالميمؤسسات 

 3. في يل الكفاءاتتأه بدرجة كبيرة من برامج المسؤولون(: في حالتين، استفاد التجارة

د استفاحاالت،  4من برامج مماثلة على أساس متوسط. في المسؤولون حاالت، استفاد 

 توفرة؛م البياناتلم تكن ، تينالمتبقيالحالتين تدريب أساسي. بينما في المسؤولون من 

 ين ولمسؤ 4 ستفادالمزايا / الفوائد المأخوذة من برامج التوعية في منظمة التجارة العالمية: ا

 4تفاد بشكل كبير من برامج التوعية لمنظمة التجارة العالمية، واسالدول األعضاء من 

م تتالمستوى األساسي. في حالة واحدة، لم  منواحد مسؤول أساس متوسط، و منآخرون 

 واحدة، كانت البيانات غير متوفرة.وفي حالة  ،االستفادة

 ة واإلقليمية والمتعددة األطرافوطنيالتنسيق على المستويات ال :الثانيالمستوى 

لسياسة اة في المؤسسات المشاركة في صياغة وتنفيذ السياسة التجارية: بشكل عام، المؤسسات العامل

(، وزارة دول أعضاء 8الفنية( )في  األقسامالتجارية هي، حسب ترتيب األهمية: وزارة التجارة )

الشؤون  (، ووزارة1(، وزارة المالية )1اد )(، وزارة االقتص1(، وزارة الزراعة )2الصناعة )

 عالوة على .الدول األعضاء( وفود أجوبةالتمييز بين مختلف الوزارات مع )يتوافق (. 1الخارجية )

احدة، والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية أيضا. في حالة  ينخرطذلك، في بعض الحاالت، 

 .متوفرة بياناتاللم تكن 

 باستثناء ي: فإطار التنسيق الوطن( ً ت لبياناا لم تكنحيث  حالتيني جميع الحاالت تقريبا

، وطنيةمتوفرة(، توجد مؤسسات وطنية مختلفة تعمل بمثابة أطر تنسيق وطنية: اللجان ال

 ؛العمل، إلخ فرقالمؤسسات، 

  :ة التعاون دول من منظم 8العضوية في مجموعات التنسيق الحالية لمنظمة التجارة العالمية

 جموعةالمهي أعضاء في مجموعات التنسيق التابعة لمنظمة التجارة العالمية:  المياإلس

 90ة الـ ، مجموع90فريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، مجموعة الـ إاألفريقية، مجموعة 

جموعة ، المW52، الدول األقل نموا، مجموعة دول 4، القطن 33زائد الصين، مجموعة الـ 

 لمعلوماتا. )لمزيد من متوفرة بالنسبة لثالث دول أعضاءانات البيلم تكن  العربية، إلخ.

لفصل التفصيلية حول العضوية في مجموعات التنسيق لمنظمة التجارة العالمية، انظر ا

 ؛األول(

  منظمة التعاون اإلسالمي بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية: بالنسبة دول اجتماعات سفراء

لم يتم اإلبالغ عن أي اجتماعات لثالث دول . بالنسبة وفرةمتت البياناألربع دول، لم تكن 



 

63 

فقط أنه كانت هناك اجتماعات على مستوى السفراء، قبل دول أعضاء  4ذكرت للسفراء. و

 ؛لمنظمة التجارة العالمية مباشرة ةالوزاري اتالمؤتمرانعقاد 

  ذه هتعد : الميمنظمة التعاون اإلس ستوىمعلى اقتراح خيارات عملية لتحسين التنسيق

مع  د كبيرحيبدو أن البيانات التي تم جمعها هنا تتوافق إلى وأهمية كبيرة.  المسألة ذات

النحو  ا علىيمكن تقديمهوالتوصيات والخيارات المقدمة في هذا الفصل )انظر القسم الثالث(. 

 التالي:

 4 2 3 2 الدول األعضاء

 اقتراحات

نشاء مجموعة إ

 التعاونمنظمة 

نظمة مبي اإلسالم

 التجارة العالمية

عزيز دور مكتب ت

 التعاونمنظمة 

 اإلسالمي بجنيف

إنشاء آليات 

 مخصصة
 بياناتالفر عدم تو

 

  ومسيك:لكالتابعة لتجارة المشاركة سفراء منظمة التجارة العالمية في اجتماعات وزراء 

ً بالنسبة لدورهم في هذه االجتماعات، يمكن تنظيم البيانات التي تم جمعها  ة لدرج وفقا

 المشاركة )من القوي إلى الضعيف(، على النحو التالي:

 دول 6: 1الدرجة  الدول األعضاء
: 2الدرجة 

 دولة واحدة

: 3الدرجة 

 دولة واحدة

دول  3

 أعضاء

 الدور المقترح

مزيد من المفاوضات حول  االنخراط.

 التنسيق.

 تبادل المعلومات.

 والخبراء. المستشارينمشاركة 

 متابعة.ال

سة درا

 األولويات
 المشاركة

عدم توفر 

 البيانات

 

ؤيدة اإلسالمي على تحديد وتنفيذ إصالحات م التعاونمؤسسات منظمة دول وقدرة  :3لمستوى ا

 للتنمية وسياسات مالئمة لالستفادة من النظام التجاري المتعدد األطراف.

 وفرة متات نت البيان: كافي مفاوضات منظمة التجارة العالمية الحساسةولويات والقضايا األ

ة كما ت التاليواحدة. تشير النتائج إلى األولويادولة بين، باستثناء ولجميع المستجبالنسبة 

 ة(.هميحسب األترتيب ال)حسب الترتيب التنازلي حددتها الدول األعضاء. تم تصنيفها 
 6 التنمية المستدامة

 4 الزراعة، المساعدة الفنية، الوصول إلى األسواق

 3 ، القطنالصحة والصحة النباتيةتسهيل التجارة، ، ريبست

 2 ، حزمة الدوحةأسواق البيع المباشر

ارة وز، التجية، الم، المنافسة، المؤشرات الجغرافية، المنتجات االستوائالغذائيةسالمة البناء القدرات، 

لنظام ا، سواقاأل الوصول إلى ، شروطالتعريفيةة، الحواجز غير وميالعم الصفقاتاإللكترونية، 

 المساعدة ة،ومي، الصحة العمالوصول إلى األسواق غير الزراعية )ناما(، التجاري المتعدد األطراف

 من أجل التجارة

1 

 لمناطق سبة لالمواقف المشتركة بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية ومجاالت التركيز: بالن

 لي:ا يف مت التي تم جمعها من كشياناركة، تمكن البالمواقف المشت توضيحالتي يمكن فيها 

المساعدة من 

 أجل التجارة

قضايا منظمة 

التعاون 

 اإلسالمي

مسائل 

متعلقة 

 بالتنسيق

أجندات المؤتمر 

الوزاري لمنظمة 

 التجارة العالمية

مواقف 

الدول 

 األعضاء

 الزراعة

المعاملة 

الخاصة 

 والتفضيلية

4 3 2 2 1 1 1 
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  مستويات ثالثة حسب تصنيفها: تم أدائهاسالمي لتحسين اإل التعاونالفرص الحالية لمنظمة :

 سياسية / نظامية واقتصادية وفنية.
 

 المستوى الفني المستوى االقتصادي نظاميالسياسي / المستوى ال

اتصاالت ومشاورات مكثفة  .1

 التعاونحول قضايا منظمة 

ي التعاون البينواإلسالمي 

لدول المنظمة ونظام 

 ة.األفضليات التجاري

راعاة االعتبارات السياسية م .2

 وتجاوز أهداف جولة الدوحة.

  القدرات الوطنية. الرفع من .3

التنمية االجتماعية  .1

 واالقتصادية.

التجارة واالستثمار والتجارة  .2

اإللكترونية واالقتصاد 

 الرقمي.

دعم جسور التجارة العربية  .1

( AATBاألفريقية )

من  المساعدةبرنامج مبادرة و

العربية دول أجل التجارة لل

(AfTIAS)  

 

 جوابها ت الدول التي تم استددح: التي يجب تحسينها ودللقي إلسالميا ونلتعاا مةظمن رصد

 الفئات التالية: حسبيمكن تصنيفها و اهمعالجت بيج لتيا ودلقيا ضبع

 الفئات

 فنية اقتصادية سياسية

 فئات مختلطة

سياسية/ 

 اقتصادية

سياسية/ اقتصادية/ 

 فنية

 نفيذ التدابيريد تتوح
تعزيز القدرة 

 اإلنتاجية

مزيد من 

الدراسات حول 

 الفرص التجارية

 االستفادة من

النظام التجاري 

 المتعدد األطراف

مزيد من المشاورات 

 المباشرة

االبتعاد عن 

 النزاعات السياسية

االستفادة من 

التجارة 

 البينية

منظمة ل

 التعاون

 اإلسالمي

 المساعدة الفنية

مة دعم منظ

اإلسالمي  لتعاونا

من أجل  للمساعدة

 التجارة

 

النضمام الترويج ل

إلى منظمة التجارة 

المركز العالمية )

اإلسالمي لتنمية 

البنك و التجارة

 (اإلسالمي للتنمية

تعزيز 

تسهيل 

 التجارة

 

دعم منظمة 

 اإلسالمي التعاون

 لتأهيل الكفاءات

 

 تبادل المعلومات
 

مزيد من المشاريع 

ة تنميحول ال

 المستدامة

 

   دعم اآلليات القائمة

 إلسالمي،ا التعاونوتبادل المعلومات بين الدول األعضاء في منظمة  التواصلتحسين  :4المستوى 

اإلسالمي  التعاونجنيف ومؤسسات منظمة باإلسالمي  التعاونوممثلي منظمة 

 واألمانة العامة

 في جنيف: لم تكن البيانات  اإلسالمياون منظمة التعطرق / وسائل تحسين آلية التنسيق ل

بين على ضرورة تحسين آلية والمستج باقي تفق جميعا. دول أعضاء 3لـ بالنسبة متاحة 

 منظمة التعاون اإلسالميلمكتب  اعام ايقترحون دعموفي جنيف؛  منظمة التعاون اإلسالمي

. للحاجياتقا ق وفالمعلومات واالتصاالت، والتنسيتبادل في جنيف، واجتماعات لزيادة 
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 3وأأشهر،  6يجب أن تعقد االجتماعات مرة كل حيث  :عقد االجتماعاتوتيرة  تختلفو

 ؛حتى مرة واحدة إلى مرتين في الشهر وأشهر أ

  تقتنعلم ، وعضاءدولتين من الدول األلـمتوفرة بالنسبة فائدة نقاط االتصال: لم تكن البيانات 

صل وعقد تحسين التوابدالً من ذلك  تل، واقترحاتصا ةوجود جهمن فائدة دولة واحدة من ال

 على أهمية نقاط االتصال:الدول األعضاء األخرى تفق جميع تاجتماعات مكثفة. 

 ؛إما على أساس كل حالة على حدة 

  ؛نظام دوريشكل في 

 الدول األعضاء؛ لتقاسم ونشر المعلومات بين وفود 

 ؛لمناقشة قضايا التنسيق 

 المخصصةايا لتسهيل العمل على القض. 

 .قد استفادت من تدريب جيديجب أن تكون نقاط االتصال 

1 2 3 

 على أساس كل حالة على حدة؛

 خصصةتالمللعمل على القضايا 
 ضمن نظام دوري

تبادل ونشر المعلومات بين وفود 

 ؛الدول األعضاء

 التنسيق.المسائل المتعلقة ب دراسة
 

 دول ظم الرأس معتتت التفاوض التجاري: لم موعارئاسة لجان منظمة التجارة العالمية أو مج

جنة دة )لاألعضاء في منظمة التجارة العالمية مجموعات التنسيق، باستثناء دولة عضو واح

ساسا إلى أيرجع األمر إحدى الدول األعضاء أن هذا  ترى(. ةالتجاروتدابير االستثمار حول 

 ر الفصل، انظالمسألة ههذحول لية نقص في الموارد البشرية. )لمزيد من البيانات التفصي

 ؛األول(

  بالدول  لمسائلاعمليات وإجراءات منظمة التجارة العالمية: تتعلق هذه الالحقة لتعزيز القدرة

ه أن المعلومات من شأن وتبادلدول أن تحسين االتصاالت  9األعضاء بشكل فردي. أكدت 

لتي تمت لمواضيع ااخدمة  يفدف الهيتمثل منظمة التعاون اإلسالمي. ودول يزيد من قدرات 

 (.واحدة (، والقدرة على التفاوض )دولة عضوواحدة )دولة عضوبشكل أفضل تغطيتها 

. إنشاء هياكل مستقلة في جنيف ضرورةوأعربت إحدى الدول األعضاء عن قلقها إزاء 

وشددت دولة عضو أخرى على ضرورة االتصال المباشر بين المؤسسات المعنية 

 ؛لدولتين عضوينبالنسبة البيانات غير متوفرة  كانتووالوزارات. 

  همتلمية: في عمليات وإجراءات منظمة التجارة العا منظمة التعاون اإلسالميتعزيز تأثير 

وفرة البيانات غير متكانت كنظام عمل جماعي.  منظمة التعاون اإلسالميألة سمال ههذ

ن التواصل وتبادل تحسيترى جميع الدول األعضاء األخرى أن ولدولتين عضوين. 

ون منظمة التعا، وممثلي منظمة التعاون اإلسالميالمعلومات بين الدول األعضاء في 

 ن يوفرأواألمانة العامة من شأنه  منظمة التعاون اإلسالميفي جنيف ومؤسسات  اإلسالمي

 شأنه ، ويسمح بالدفاع عن مواقف الدول األعضاء. وهذا منفنيةالمساعدة السياسية وال

عالمية منظمة التجارة ال قضاياعلى المشاركة في  منظمة التعاون اإلسالميقدرة  حسينت

 ارتهأثلذي ايتمثل العائق الرئيسي ووزيادة تأثيرها على عمليات منظمة التجارة العالمية. 

تى مراقب ح صفة ال تتوفر علىمنظمة التعاون اإلسالمي  في كونالدول األعضاء إحدى 

 ؛دول األعضاء الدفاع عن مواقفها بشكل فردين للاآلن. ومع ذلك، يمك

 يةولوألذات ا لمسائلا نبشأ إلسالميا التعاون مةظمن في ءألعضاا ولدلا تستجاباا زيزتع 

 نم اذأن ه ءعضادول أ 9 دتعتق، ستجوبينلما نم 11 نبي نم: لعالميةا رةلتجاا مةظمن في
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األولوية،  ذات لقضاياا أنبش إلسالميا التعاون مةظمن تستجاباا ورةربالض ززيعأن  شأنه

 والملخصات؛من خالل نوعية التقارير 

  فتصنين : يمكبمنظمة التجارة العالمية مراقب صفةاإلسالمي  التعاونإجراءات منح منظمة 

حو لى الن، عمراحلاألهمية في أربع  ةالبالغ بشأن هذه المسألةالمعلومات التي تم جمعها 

 التالي:

 4 3 2 1 المراحل

 اإلجراءات

ي يتعين الت

 االضطالع بها

مشاورات أكثر 

للتنسيق  فعالية

بين دول 

التعاون منظمة 

اإلسالمي 

لمواقف وا

 الموحدة 

خبراء  اشراك

ومستشارين 

 في هذه العملية

باقي تأييد 

 المجموعات 

القتراب من منظمة التجارة ا

العالمية )األمانة العامة( 

من خالل  والضغط

 المجموعات

 

 تائج:الن حولعامة مالحظات 

)من  ألعضاءللدول ا جنيفب مقيمةبعثة  11 طرف إن البيانات التي تم جمعها من خالل االستبيان من

ثال، ال يل المتعقيد قضايا التنسيق. على سب لتحديدبعثة( ال تكفي للسماح بتعميم واسع أو  48أصل 

مادا ء. اعتالوكالولمديرين ين ااألفقية وعالقات القوة العمودية ب التفاوضتوجد بيانات تتعلق بعمليات 

هي:  عليها حول التنسيق اإلجابة ة، فإن بعض األسئلة التي تحاول الدراسالمتوفرةعلى البيانات 

ت أو مجموعاهذه األنشطة؛ تعيين األنشطة لللتقسيم األنشطة الشاملة إلى أهداف؛ تخصيص الموارد 

هداف حقيق األت علىات الفاعلة للمساعدة الجهالمعلومات بين مختلف  تبادلالجهات الفاعلة الفردية؛ 

. و T.W و Maloneج يمكن أيًضا تنظيم هذه النتائج بشكل مفيد وتحليلها وتفسيرها وفقًا لنموذوالعامة. 

K. Crowston (1991 )في المقدمة: الذي سبق ذكره 

 : تحليل النتائج14الجدول 
 العمل معا" يعنيالتنسيق : "مليات التنسيق المرتبطةع مكونات التنسيق

 األهداف

 : توجيه األنشطة نحو بعض األهداف:تحديد األهداف

 ؛رةالتجايبدو أن األنشطة موجهة نحو القضايا المتعلقة بالتنمية )المستدامة( و -

لى إعالوة على ذلك، فإن قطاعات مثل الزراعة، والمساعدة الفنية، والوصول  -

، وما لقطنالصحة النباتية والصحة، واة، والتجار هيلتريبس، وتس يةاألسواق، واتفاق

 ؛إلى ذلك، مهمة أيضا

 ؛زيادة القدرات الوطنية -

 ؛دعم آليات )التنسيق( القائمة -

 الوعي بالحاجة إلى تجاوز أهداف جولة الدوحة. -

 نشطةاأل

بعض بأو أكثر تقوم  ةواحد: جهة فاعلة ربط األهداف باألنشطة )تحليل األهداف(

 ست مستقلة.ة لياألنشطة. األنشط

 حسب ترتيب األهمية:

 ؛مشاريع / مبادرات بناء القدرات -

 ة.لعالميامن برامج منظمة التجارة  جلبهاالتي يتعين  المزاياالوعي بالفوائد /  -

من  مزيدالوعي بمزيد من المشاورات الفعالة بشأن المواقف الموحدة، من خالل ال -

 التعاونمنظمة سفراء دول عات جتماتبادل المعلومات، وتحسين االتصاالت، وا

 اإلسالمي المتكررة.

 الفاعلون

يقة ن بطراألنشطة التي يقوم بها الفاعلو: المهام( حديدربط األنشطة بالفاعلين )ت

 تحقيق األهداف. علىتساعد 

المؤسسات المشاركة: وزارات التجارة والصناعة والزراعة واالقتصاد والمالية  -
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 ؛الخارجيةالشؤون و

 ؛المنظمات غير الحكومية إشراك، الدول األعضاءض ي بعف -

 ؛إنشاء أطر تنسيق وطنية أو مؤسسات مماثلة -

 عضوية في بعض مجموعات التنسيق التابعة لمنظمة التجارة العالمية.ال -

 أوجه االعتماد المتبادل

 لتوصلا: إدارة' أوجه االعتماد المتبادل )تخصيص الموارد، التسلسل، والتزامن('

د ألبعااتنسيق فعال يستند إلى حل وسط / توافق في اآلراء فيما يتعلق بجميع إلى 

 .فصيالإلى اتفاقات أكثر أو أقل ت الذي يؤدياألربعة المذكورة أعاله. التنسيق 

ه ما فيب( ال تشارك منظمة دوليةبشكل عام، منظمة التعاون اإلسالمي )باعتبارها  -

 ؛لميةالعاالكفاية في قضايا منظمة التجارة 

: وصل إلى مواقف مشتركة بشأن القضايا، مثلتحاول الت الدول األعضاءبعض  -

ات أجندومن أجل التجارة، ومشاكل التنسيق في منظمة التعاون اإلسالمي،  ساعدةمال

 ؛، إلخالمؤتمر الوزاري

مشاورات المكثفة والتصاالت اال قلةاالعتماد المتبادل السياسي والنظامي: أوجه  -

 ؛منظمة التعاون اإلسالمي بين دولضايا الق بشأن

 االقتراحات للبدء على أساس كل حالة على حدة )القضايا المخصصة(. -

 : الخيارات السياسية الرئيسيةالقسم الثالث

ً لتحليل البيانات )القليلة نسبياً( التي تم جمعها من  تب ي في مكإلسالممنظمة التعاون ا بعثاتوفقا

ي منظمة ثالثة خيارات ممكنة لتطوير التنسيق بين الدول األعضاء ففي  كيرالتف نستطيعجنيف، 

 حفظاً:تكثر األقل إلى األاإلسالمي في منظمة التجارة العالمية، والتي تتراوح بين  التعاون
 

ي منظمة اإلسالمي ف التعاونخيارات لزيادة التنسيق بين الدول األعضاء في منظمة : 15الجدول 

 ةالتجارة العالمي

 الخيار الثالث الخيار الثاني خيار األولال

 التعاونإنشاء مجموعة منظمة 

 منظمة التجارة العالميةباإلسالمي 
 الحفاظ على الوضع الراهن إصالح الهياكل والممارسات الحالية

يارات ل الخوينبغي توضيح أن هذه الخيارات ال تستثني بعضها البعض، أي أن تنفيذ خيار واحد يجع

 نالتعاو منظمة يمكن أيضاً تبني خيارات مختلفة وفقاً لتقدير الدول األعضاء فية. أهمي أقل األخرى

  .اإلسالمي

كيف ومن الممكن في مرحلة الحقة إنشاء خارطة طريق واتخاذ قرار بخصوص ما يجب القيام به 

 يتم ذلك. لكن في البداية البد من النظر في الخيارات التالية:

 ةمنظمة التجارة العالميباإلسالمي  التعاونموعة منظمة مجء إنشا: الخيار األول -أ
نظمة هو إنشاء مجموعة لمكونه يتطلب تحوال منهجيا( )سيكون الخيار األول واألكثر جذرية 

 آلياتهاوكلها فريقية في هياإل الدولاإلسالمي داخل منظمة التجارة العالمية تشبه مجموعة  التعاون

قوى ينبع الخيار األتتمثل فرضيتنا في أن هذا وون اإلسالمي. لتعامنظمة ادول خصوصيات وافق وت

منظمة  ، أي سنتين بعد إنشاء1997 سنةللكومسيك في  ةمن قرارات لجنة المتابعة الثالثة عشر

ل دومكن ليف يكغير كافية.  . وال داعي للقول بأن الحالة الراهنة لعملية التنسيقالتجارة العالمية

 حل هذه المشكلة؟بالقيام مي منظمة التعاون اإلسال

 :بعض الحقائق عن مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي

  ك، فهياإلسالمي ليست مجموعة اقتصادية في المقام األول؛ بدالً من ذل التعاونمنظمة 

ً كيان سياسي وفي الوقت الحاضر  ني ي والفيغلب عليها التوجه التعاوني االقتصادتاريخيا

 ؛واالنساني
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  ؛لمالعا لدوون اإلسالمي ترغب أيضا في القيام بأعمال تجارية، مثل جميع لتعامنظمة ادول 

  عترف اإلسالمي مجموعة غير رسمية في منظمة التجارة العالمية، غير م التعاونمنظمة

 ؛بها

  ة في منظميست عضوا ول صفةاإلسالمي أي  التعاونفي الوقت الحاضر، ال تملك منظمة

 ؛التجارة العالمية

  وة تم دعت. في منظمة التجارة العالمية ادائم امراقب ااإلسالمي ليست عضو عاونالتمنظمة

 ؛اإلسالمي ومؤسساتها على أساس كل حالة على حدة التعاونمنظمة 

 ول الد عدد ؛في العالم( منظمة منظمة التعاون اإلسالمي منظمة دولية كبيرة )ثاني أكبر

 نيف."المجموعة" بأكملها في ج لتقياإلسالمي ضخم، وال ت التعاوناألعضاء في منظمة 

 يفبعض المالحظات بخصوص مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي بمنظمة التجارة العالمية بجن

  إيران  . وبما أنلها كانت إيران المنسق السابقوقد "المجموعة" منسقون.  هذه ضمنيوجد

 لعالميةرة االتجا نظمةليست دولة عضو في منظمة التجارة العالمية، فإن المنسق الحالي في م

 ؛هو بنغالديش

 ة عملي تميل تصرفات منظمة التعاون اإلسالمي في منظمة التجارة العالمية إلى أن تكون

 ؛القطن( مسألة مثلللغاية )

 في  واألسيوية فريقيةاإل الدول األعضاء، تنشط مفوضية اإلسالميمنظمة التعاون  ضمن

 مجموعات أخرى.

ى اجة إلاإلسالمي بح التعاونلة من الدول األعضاء في منظمة محتملذلك، فإن هذه المجموعة ال

 .حياء نشاطهاإإعادة 

  حتاج في جنيف. ت منظمة التعاون اإلسالميستكون الخطوة األولى هي إعادة تنشيط مكتب

نتباه مراقب، لتكون قادرة على جذب ا تتوفر على صفةإلى أن  منظمة التعاون اإلسالمي

يل لى سبالمجموعات األخرى لمطالبها / خصوصياتها المحددة. عية ومنظمة التجارة العالم

ل هذه ط داخبنشا في المنظمة األعضاء فريقيا والكاريبي والمحيط الهاديإالمثال، تعمل دول 

 ؛المجموعة

  دول ها للجلبيجب أن يتحقق ذلك تدريجيا، من خالل الدعوة إلى القيمة المضافة التي يمكن

 يل وبدء العمل "كمجموعة".تشكلاب ا، وإقناعهاألعضاء

ي إلسالممنظمة التعاون اإلسالمي إنشاء مجموعة، من دون أن تكون منظمة التعاون ادول يمكن ل

كون ت أنأي : حصول كليهمافي منظمة التجارة العالمية. ولكن سيكون من المفيد مراقبا عضوا 

قناع إثلة في ذه الخطوة المتمأن هشكل مجموعة. ولكن يبدو تعضوا في منظمة التجارة العالمية وأن 

حتاج لمية تبتشكيل مجموعة داخل منظمة التجارة العا منظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء في 

 ضاء:للدول األع بالنسبة أيضاً إلى تنسيق وخطة تسويقية. قد تنشأ هنا العديد من األسئلة

  كون تفي أن  امية حاليلعالفي منظمة التجارة االتعاون اإلسالمي منظمة دول هل ترغب

 جزءاً من هذه المجموعة الجديدة؟

  ؟بالنسبة لهاما هي القيمة المضافة 

 ة ات محددقطاعات أو خدمات أو منتجبهل تتعلق و؟ لهذه الدول هتمامات المشتركةالما هي ا

 ؟بشأنها بشكل مشتركالتفاوض يجب 

  ة؟ء مجموعات جديدإنشالمنظمة التجارة العالمية للسماح ببالنسبة هل هناك مصلحة 

خصص" قب ممرا بصفةعلى سبيل المقارنة، تتمتع المنظمات الدولية / الحكومية الدولية التالية "

 على أساس كل اجتماع على حدة:
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اقب مر صفة"تتوفر على الدولية الحكومية التي  اتالدولية / المنظم اتالمنظم: 16الجدول 

 مخصص":
 (AUاإلفريقي )االتحاد 

 (AMUالعربي )غرب اتحاد الم

 (CFCالصندوق المشترك للسلع )

االقتصادية لدول غرب افريقيا  الرابطة

(ECOWAS) 

 (ECOمنظمة التعاون االقتصادي )

 (IAIGCتعاون ضمان االستثمار العربي المشترك )

 (ICOمنظمة البن الدولية )

 (IDBالبنك االسالمي للتنمية )

 (OICمنظمة التعاون االسالمي )

 (PIFحيط الهادئ )الم منتدى جزر

 (SCمركز الجنوب )

 (UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة )

االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا 

(WAEMU) 

 (WIPOالمنظمة العالمية للملكية الفكرية )
 

التجارة  كمجموعة في منظمةمنظمة التعاون اإلسالمي قبول  يةتكمن في كيفولذلك، فإن المشكلة 

في  و مراقباإلسالمي إلى االعتراف بها كعض التعاون، يجب أن تسعى منظمة البداية في. العالمية

 ونالتعا في وقت الحق، يمكن لمنظمةومنظمة التجارة العالمية، للحصول على مقعد في المنظمة. 

 قد تساعد بعضواإلسالمي أن تطلب االعتراف بها كمجموعة في منظمة التجارة العالمية. 

 يد هذا الخيار العملي.تحد التوصيات في

 منظمة التجارة العالميةباإلسالمي  التعاونخطوات نحو تشكيل مجموعة منظمة 

اء روري إنشمنظمة التجارة العالمية، من الضاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي دول بالنسبة ل

توفير ومية الالع لتنسيق مواقفها في منظمة التجارة منظمة التعاون اإلسالميمجموعة غير رسمية ل

مثل جه األعلى الو منظمة التعاون اإلسالميمنتدى لتبادل وجهات النظر حول كيفية تحسين مشاركة 

ق اف تنسيو أهدفي النظام التجاري المتعدد األطراف. ينبغي أن يكون الدافع وراء إنشاء المجموعة ه

ونقص  جز في القدراتالع المحتملة ألضخم مجموعة إقليمية والتعويض عن قوة التحالفوتعبئة 

 الضعف األخرى.الخبرة ونقاط 

في  دولالمن معينة تجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد إجراءات رسمية لكيفية االعتراف بمجموعة 

فئات تتشكل المجموعات وتختفي بشكل غير رسمي. وال حيث يمكن أنمنظمة التجارة العالمية. 

 ".قل نمواً األ لالدومتقدمة" و "البلدان النامية" و "ن ال"البلدا هيالوحيدة "المعترف بها رسمياً" 

وهذا  لمية.يجب أن يستهدف مختلف األطراف المعنية بمفاوضات منظمة التجارة العا :بناء القدرات

دني، مع الم، وممثلي المجتمنظمة التعاون اإلسالميتنمية الموارد البشرية وخبرات مفاوضي  يشمل

حديد تالقطاع الخاص. يجب أن تكون هذه األطراف قادرة على و ةجنظمات المنتالمبما في ذلك 

لدفاع ة على ان قادرمع أهدافها وأولوياتها التنموية، ومن ثم تكو التي تتفقمواقفها التفاوضية الخاصة 

ذا لزم إومي، استراتيجية تنمية اقتصادية واضحة على المستويين الوطني واإلقلي يتطلبعنها. وهذا 

 .يزيز مؤسسل تعاألمر من خال

 حترامهالى اع ةمن الضروري أن تكون على دراية كاملة بالمعايير وأن تكون قادر :المساعدة الفنية

 ولديها القدرة على ضمان احترامها بالكامل.

 شكل: الدعم في المفاوضاتيجب أن يتخذ 

 مية للعاا إجراء دراسات تأثير على مختلف الخيارات قيد النظر في مفاوضات منظمة التجارة

ل ومفاوضات الشراكة االقتصادية )تأثير درجات مختلفة من المعاملة بالمثل، وتآك

عد ي قوااألفضليات التجارية المرتبطة بإصالحات بروتوكوالت المنتج، وزيادة المرونة ف

 بعدة منالمست من أجل تحديد المنتجات الخاصةو .المنشأ، والتأثير التنافسي لزيادة الواردات

 ؛راكة االقتصادية، وما إلى ذلك(الش اتفاقيات

 .تنظيم دورات إعالمية / تدريبية ومشاورات بين مختلف األطراف المعنية 
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 في منظمة التجارة العالمية: منظمة التعاون اإلسالميالقيمة المضافة لمجموعة 

 ؟منظمة التعاون اإلسالميمجموعة من إنشاء القيمة المضافة  هيما 

لتجارة اأفكار جديدة حول مستقبل منظمة  تقديماإلسالمي التعاون ظمة منأوال، يمكن لمجموعة 

ارة مة التجبشأن "الحرب التجارية" وأزمة منظ) في الوقت الحاضر قضية حرجة التي تعدالعالمية، 

ة للغاي موارد مهمة علىمنظمة التعاون اإلسالمي  تتوفر دول. قائمة المراجع( العالمية، أنظر

مهارات ياسي و، بالطبع، على الخيال السذلك يعتمدو قضايا أو حلول جديدة.ديد وبالتالي يمكنها تح

 صانعي القرار.

 ارة العالميةاإلسالمي في منظمة التج التعاونالمقترح لمجموعة منظمة  الهيكل: 10البياني الرسم 

 

 

 المستوى الوزاري .1

 

مستوى مكتب منظمة التعاون اإلسالمي  .2

 بجنيف
 

 

 

 مستوى الخبراء .3

 

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة/توى مس .4

 منظمة التعاون اإلسالمي بجنيف

 

 إصالح الممارسة الحالية الخيار الثاني: -ب

 الخيار الثاني، على األقل، الخطوات التالية: يشمل

 ات جتماعإنشاء بند مستقل في جدول األعمال، مخصص لقضايا منظمة التجارة العالمية في ا

 ؛الكومسيك

  لبيضاءارية على مستوى كبار المسؤولين في جنيف و / أو في الدار ااستشعقد اجتماعات 

جه ية على والبنك اإلسالمي للتنم عملوقد . لمناقشة القضايا ذات األولوية بالتناوبوجدة 

 هذه الممارسة وعقد هذه االجتماعات منذ أول اجتماع لمنظمةعلى متابعة الخصوص 

 ؛التجارة العالمية

 ات جتماعشاوري حول قضايا منظمة التجارة العالمية )على هامش االري تتنظيم اجتماع وزا

 ؛الوزارية للكومسيك( قبل انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

  شاء مكن إنيجنيف: ب منظمة التعاون اإلسالميتمكين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب

ارة ة التجلتعاون مع المركز اإلسالمي لتنميف بامكتب جنيبوحدة منظمة التجارة العالمية 

ي ف سالمين اإلمنظمة التعاووالبنك اإلسالمي للتنمية، مما يعطي دوًرا أكثر ديناميكية لمكتب 

 قضايا منظمة التجارة العالمية. بشأنجنيف 

 تهتمالتي  تأهيل الكفاءاتتطوير بد من وهنا مرة أخرى، من أجل إصالح الممارسة الحالية، ال

ذات الصلة بالتجارة  الفنيةقدرة على التفاوض التجاري وجوانب التنفيذ. يعد تطوير المساعدة لبا

لزيادة المشاركة الفعالة في النظام  منظمة التعاون اإلسالمي لدولوبناء القدرات أمراً حيوياً بالنسبة 
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. ينبغي اإلسالمياون منظمة التعلمتعدد األطراف وزيادة قدرة العرض الخاصة بالتجارة الالتجاري 

 من خالل الوسائل التالية: امنظمة التعاون اإلسالمي وتعزيزهدول إعادة النظر في بناء قدرات 

 :على مستوى الكومسيك

 ؛يةلعالمينبغي إنشاء بند مستقل ودائم في جدول األعمال، مخصص لقضايا منظمة التجارة ا 

 ؛ماعات الكومسيكاجت تنظيم االجتماعات الوزارية على أساس سنوي على هامش 

  سالميمنظمة التعاون اإلعقد اجتماعات تنسيق رسمية رفيعة المستوى للدول األعضاء في 

ن لتعاومنظمة افي إطار منظمة التجارة العالمية مرتين في العام في جنيف من قبل مكتب 

 جنيف والبنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة.ب اإلسالمي

 :مكتب منظمة التعاون اإلسالمي في جنيف ستوىعلى م

 إشراك في جنيف، من خالل منظمة التعاون اإلسالميمن أجل إعطاء دور أكثر ديناميكية لمكتب 

 ا.قدراته والرفع منفي قضايا منظمة التجارة العالمية  ةالدبلوماسي البعثةهذا 

اون منظمة التعج بلدان تحتا. تعميم التجارة على المستوى المؤسسيومن المهم بنفس القدر 

ارة وز والسيماوزارات الحكومات المختلفة،  على مستوىإلى ضمان تنسيق التجارة  اإلسالمي

 التجارة ووزارة الشؤون الخارجية، فضالً عن وزارات المالية والتخطيط االقتصادي.

اسات سية الأطر مؤسسية محلية قوية لصياغ منظمة التعاون اإلسالمي دولأن تضع الضروري من 

 لمهاراتاإلى  يمنظمة التعاون اإلسالمالتجارية وتحليلها وتنفيذها. عالوة على ذلك، يحتاج مسؤولو 

تعاون ظمة المندول والمعرفة المناسبة للقضايا التي يتم التفاوض بشأنها. وفي هذا الصدد، تحتاج 

لمية رة العاة التجاتقدمها منظملتي ا الفنيةإلى االستفادة الكاملة من مختلف أنشطة المساعدة اإلسالمي 

 التنمية. في شركاءباقي الو

 من ميةاإلسالمي داخل منظمة التجارة العال التعاونتشجيع إنشاء مجموعة غير رسمية لمنظمة 

أن  ة، يمكنفي الوضع الحالي لمنظمة التجارة العالميومنظمة في جنيف. القبل الدول األعضاء في 

رة مة التجااإلسالمي قيمة مضافة لمنظ التعاوناألعضاء في منظمة دول لتشاور بين الاجهود  تشكل

 العالمية.

 إصالحات عملية / على الوضع شبه الراهنبقاء اإل: الخيار الثالث  -ج

 :يشملو ويمكن أن نسميه في الحقيقة "ال خيار" هذا الخيار األخير هو األكثر تحفًظايعتبر 

 ؛جنيفللبعثات المقيمة بج مخصص رنامنب بااالضطالع بالممارسة الحالية إلى ج 

 اون منظمة التعالمزيد من التنسيق بين أصحاب المصلحة الرئيسيين: األمانة العامة ل

لبنك وعة ا، والكومسيك، ومجمبجنيف منظمة التعاون اإلسالمي، والبعثة الدائمة لاإلسالمي

ل ية للدوالفن مساعدةال مفي مجال تقدياإلسالمي للتنمية، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، 

 ؛األعضاء

 ؛تعزيز أنشطة بناء القدرات في قضايا منظمة التجارة العالمية 

  جارة في جنيف وتعزيز دوره في مسائل منظمة الت منظمة التعاون اإلسالميتمكين مكتب

 العالمية.

 :الخاتمة

تعلق يما يهمة فون معملية التفاوض تكها أمر بالغ األهمية ألن تإن تحسين آليات التنسيق وزياد

اون منظمة التعلنظام المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية. إن عضوية بحسن استخدام الدول ل

ر في منظمة التجارة العالمية شرط ضروري للحصول على النفوذ من خالل التأطي اإلسالمي

ل عمل ن خالم هاإمكانية زيادة نفوذ منظمة التعاون اإلسالميحيث من شأنها أن تمنح دول القانوني؛ 

العالمية  منظمة التجارةهيكل منظمة التعاون اإلسالمي في دول مشاركة  وتيرةالتحالف. إن عمق 

 .الفنيةعتراف األقران والقدرات اسيكون بال شك عالمة على المكانة و
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 المالحق
 : الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي1الملحق 

 لميةالعااألعضاء في منظمة التجارة 
 

 تاريخ االنضمام البلد تاريخ االنضمام البلد

 1995مايو  31 المالديف .2 2000سبتمبر  8 ألبانيا .1

 1995مايو  31 مالي .4 1995يناير  1 البحرين .3

 1995يناير  1 المغرب .6 1993ديسمبر  13 بنغالديش .5

 1995مايو  31 موريتانيا .8 1995يناير  1 بنين .7

 1995أغسطس  26 مبيقموزا .10 1995يناير  1 بروناي دار السالم .9

 1996ديسمبر  13 النيجر .12 1995يونيو  3 بوركينا فاسو .11

 1995يناير  1 نيجريا .14 1995ديسمبر  13 الكاميرون .13

 2000نوفمبر  9 عمان .16 1996أكتوبر  19 تشاد .15

 1995يناير  1 باكستان .18 1995يناير  1 كوت ديفوار .17

 1996يناير  13 قطر .20 1995مايو  31 جيبوتي .19

 2005ديسمبر  11 العربية السعودية .22 5199 يونيو 30 مصر .21

 1995يناير  1 السنغال .24 1995يناير  1 الغابون .23

 1995يوليوز  23 سيراليون .26 1996أكتوبر  23 غامبيا .25

 1995يناير  1 سورينام .28 1995أكتوبر  25 غينيا .27

 2013مارس  2 طاجكستان .30 1995مايو  31 بيساو-غينيا .29

 1995مايو  31 توغو .32 1995يناير  1 غويانا .31

 1995مارس  29 تونس .34 1995يناير  1 دونيسياإن .33

 1995مارس  26 تركيا .36 2000أبريل  11 األردن .35

 1995يناير  1 أوغندا .38 1995يناير  1 الكويت .37

 2015نوفمبر  30 كازاخستان .39
اإلمارات العربية  .40

 المتحدة
 1996أبريل  10

 2014يونيو  26 اليمن .42 1998ديسمبر  20 قيرقيزيا .41

 2016يوليو  29 انستانأفغ .44 1995يناير  1 ماليزيا .43
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نظمة مالمرشحة لالنضمام إلى  الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :2الملحق 

 التجارة العالمية )المراقبـون(
 

 الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 المرشحة لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

 )المراقبـون(

في منظمة  عضاءالدول األ

التعاون اإلسالمي غير األعضاء 

 في منظمة التجارة العالمية

 الجزائر .1

 أذربيجان .2

 القمر االتحادية .3

 إيران .4

 العراق .5

 لبنان .6

 ليبيا .7

 السودان .8

 سوريـا .9

 أوزبكستان .10

 الصومال .11

 

 فلسطين .1

 تركمانستان .2

 

 

 المجموعات المعنية بالمفاوضات: 3الملحق 

 https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.htm المصدر:
 

ACP 
 

African, Caribbean and Pacific 
countries with preferences in 
the EU 
Issues: Agricultural 
preferences 
Nature: Geographical 
Website: http://www.acp.int/ 

WTO members (62): Angola, Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, 
Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Central 
African Republic, Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Democratic Republic 
of the Congo, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Fiji, Gabon, 
Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, 
Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 
Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Papua New Guinea, 
Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the 
Grenadines, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Seychelles, Solomon Islands, 
South Africa, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad and 
Tobago, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe 
WTO observers (8): Bahamas, Comoros, Equatorial Guinea, Ethiopia, Sao 
Tomé and Principe, Somalia, Sudan, Timor-Leste 
Not WTO members or observers (9): Cook Islands, Eritrea, Kiribati, 
Marshall Islands, Micronesia, Federated States of, Nauru, Niue, Palau, 
Tuvalu 

African 
Group 
 

African members of the WTO 
Issues: General 
Nature: Regional 

WTO members (43): Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroon, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, Congo, 
Democratic Republic of the Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypt, Gabon, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, 
Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Africa, 
Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe 

Asian 
Developing 
Members 
 

Asian developing WTO 
members. Announced in 
document WT/GC/COM/6 of 
27 March 2012 
Issues: General 
Nature: Regional 
Documents: WT/GC/COM/6 

WTO members (31): Bahrain, Kingdom of, Bangladesh, Brunei 
Darussalam, Cambodia, China, Hong Kong, China, India, Indonesia, 
Jordan, Korea, Republic of, Kuwait, the State of, Kyrgyz Republic, Lao 
People’s Democratic Republic, Macao, China, Malaysia, Maldives, 
Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi 
Arabia, Kingdom of, Singapore, Sri Lanka, Chinese Taipei, Thailand, 
Turkey, United Arab Emirates, Viet Nam 

APEC 
 

Asia-Pacific Economic 
Cooperation forum 
Issues: General 
Nature: Regional 
Website: http://www.apec.org 

WTO members (21): Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, 
Hong Kong, China, Indonesia, Japan, Korea, Republic of, Malaysia, 
Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Singapore, 
Chinese Taipei, Thailand, United States, Viet Nam, Russian Federation 

ASEAN 
 

Association of Southeast Asian 
Nations 

WTO members (10): Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao 
People’s Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, Philippines, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/negotiating_groups_e.htm
http://www.acp.int/
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/wt/gc/com-6.doc
http://www.apec.org/
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Issues: General 
Nature: Regional 
Website: http://www.asean.or
g 

Singapore, Thailand, Viet Nam 

MERCOSU
R 
 

Common Market of the 
Southern Cone, a customs 
union (Mercosul in 
Portuguese) 
Issues: General 
Nature: Customs union 
Website: http://www.mercosu
r.int 

WTO members (4): Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay 

G-90 
 

African Group + ACP + least-
developed countries 
Issues: General 

WTO members (72): Afghanistan, Angola, Antigua and Barbuda, 
Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodia, Cameroon, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, 
Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, 
Dominica, Dominican Republic, Egypt, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, 
Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Lesotho, 
Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, 
Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Papua New 
Guinea, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the 
Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, South Africa, 
Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, 
Uganda, Zambia, Zimbabwe, Lao People’s Democratic Republic, Liberia, 
Samoa, Seychelles, Vanuatu, Yemen 
WTO observers (10): Bahamas, Bhutan, Comoros, Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Sao Tomé and Principe, Somalia, South Sudan, Sudan, Timor-
Leste 
Not WTO members or observers (9): Cook Islands, Eritrea, Kiribati, 
Marshall Islands, Micronesia, Federated States of, Nauru, Niue, Palau, 
Tuvalu 

Least-
Developed 
Countries 
(LDCs) 
 

Least developed countries: the 
world’s poorest countries. The 
WTO uses the UN list (pdf) 
available here: 
www.un.org/en/development
/desa/policy/cdp/ldc_info.sh
tml 
Issues: General 
Website: https://www.un.org
/development/desa/dpad/w
p-
content/uploads/sites/45/pu
blication/ldc_list.pdf 

WTO members (36): Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina 
Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Democratic 
Republic of the Congo, Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, 
Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, 
Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, 
Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Tanzania, Togo, Uganda, 
Vanuatu, Yemen, Zambia 
WTO observers (8): Bhutan, Comoros, Ethiopia, Sao Tomé and Principe, 
Somalia, South Sudan, Sudan, Timor-Leste 
Not WTO members or observers (3): Eritrea, Kiribati, Tuvalu 

Small, 
Vulnerable 
Economies 
(SVEs) 
 

Group of developing countries 
seeking flexibilities and 
enhanced special and 
differential treatment for small, 
vulnerable economies in the 
negotiations. 
Issues: General 

WTO members (26): Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Bolivia, 
Plurinational State of, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, 
Ecuador, Fiji, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mauritania, 
Nicaragua, Panama, Papua New Guinea, Saint Kitts and Nevis, Saint 
Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Seychelles, Sri Lanka, 
Tonga, Trinidad and Tobago 
WTO observers (1): Bahamas 

Article XII 
Members 
 

Article XII Members, or 
acceded members (RAMs), ie, 
countries that negotiated and 
joined the WTO after 1995, 
seeking lesser commitments in 
the negotiations because of the 
liberalization they have 
undertaken as part of their 

WTO members (22): Albania, Armenia, Cabo Verde, China, Ecuador, The 
former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Jordan, Kazakhstan, 
Kyrgyz Republic, Moldova, Republic of, Mongolia, Oman, Panama, 
Russian Federation, Saudi Arabia, Kingdom of, Seychelles, Chinese 
Taipei, Tajikistan, Tonga, Ukraine, Viet Nam 

http://www.asean.org/
http://www.asean.org/
http://www.mercosur.int/
http://www.mercosur.int/
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf
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membership agreements. 
Excludes least-developed 
countries because they will 
make no new commitments, 
and EU members 
Issues: General 

Low-
Income 
Economies 
in 
Transition 
 

Seeking to secure the same 
treatment as least-developed 
countries. (Georgia formally 
withdrew, but in the 
agriculture draft the full list is: 
Albania, Armenia, Georgia, 
Kyrgyz Rep, Moldova) 
Issues: Agriculture 

WTO members (3): Armenia, Kyrgyz Republic, Moldova, Republic of 

Cairns 
Group 
 

Coalition of agricultural 
exporting nations lobbying for 
agricultural trade 
liberalization. 
Issues: Agriculture 
Website: http://www.cairnsgr
oup.org 

WTO members (19): Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Malaysia, New Zealand, 
Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, South Africa, Thailand, Uruguay, 
Viet Nam 

Tropical 
Products 
 

Coalition of developing 
countries seeking greater 
market access for tropical 
products 
Issues: Agriculture 

WTO members (8): Bolivia, Plurinational State of, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Peru 

G-10 
 

Coalition of countries lobbying 
for agriculture to be treated as 
diverse and special because of 
non-trade concerns (not to be 
confused with the Group of 
Ten Central Bankers) 
Issues: Agriculture 

WTO members (9): Iceland, Israel, Japan, Korea, Republic of, 
Liechtenstein, Mauritius, Norway, Switzerland, Chinese Taipei 

G-20 
 

Coalition of developing 
countries pressing for 
ambitious reforms of 
agriculture in developed 
countries with some flexibility 
for developing countries (not 
to be confused with the G-20 
group of finance ministers and 
central bank governors, and its 
recent summit meetings) 
Issues: Agriculture 

WTO members (23): Argentina, Bolivia, Plurinational State of, Brazil, 
Chile, China, Cuba, Ecuador, Egypt, Guatemala, India, Indonesia, Mexico, 
Nigeria, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, South Africa, Tanzania, 
Thailand, Uruguay, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zimbabwe 

G-33 
 

Also called “Friends of Special 
Products” in agriculture. 
Coalition of developing 
countries pressing for 
flexibility for developing 
countries to undertake limited 
market opening in agriculture 
Issues: Agriculture 

WTO members (47): Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Benin, 
Bolivia, Plurinational State of, Botswana, China, Congo, Côte d’Ivoire, 
Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Grenada, 
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, 
Korea, Republic of, Madagascar, Mauritius, Mongolia, Mozambique, 
Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Philippines, Saint Kitts and Nevis, 
Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sri Lanka, 
Suriname, Chinese Taipei, Tanzania, Trinidad and Tobago, Turkey, 
Uganda, Venezuela, Bolivarian Republic of, Zambia, Zimbabwe 

Cotton-4 
 

West African coalition seeking 
cuts in cotton subsidies and 
tariffs 
Issues: Agriculture (Cotton) 

WTO members (4): Benin, Burkina Faso, Chad, Mali 

http://www.cairnsgroup.org/
http://www.cairnsgroup.org/
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NAMA-11 
 

Coalition of developing 
countries seeking flexibilities 
to limit market opening in 
industrial goods trade 
Issues: NAMA 

WTO members (10): Argentina, Brazil, Egypt, India, Indonesia, Namibia, 
Philippines, South Africa, Tunisia, Venezuela, Bolivarian Republic of 

Paragraph 6 
Countries 
 

Group of countries with less 
than 35% of non-agricultural 
products covered by legally 
bound tariff ceilings. They 
have agreed to increase their 
binding coverage substantially, 
but want to exempt some 
products. (In paragraph 6 of 
the first version of the NAMA 
text, later paragraph 8.) 
Issues: NAMA 

WTO members (12): Cameroon, Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Ghana, 
Kenya, Macao, China, Mauritius, Nigeria, Sri Lanka, Suriname, Zimbabwe 

Friends of 
Ambition 
(NAMA) 
 

Seeking to maximize tariff 
reductions and achieve real 
market access in NAMA. 
(Some nuanced differences in 
positions.) 
Issues: NAMA 

WTO members (35): Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, 
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, European Union (formerly 
EC), Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand, 
Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States 

Friends of 
A-D 
Negotiation
s (FANs) 
 

Coalition seeking more 
disciplines on the use of anti-
dumping measures 
Issues: Rules (anti-dumping) 

WTO members (15): Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, 
China, Israel, Japan, Korea, Republic of, Mexico, Norway, Singapore, 
Switzerland, Chinese Taipei, Thailand, Turkey 

Friends of 
Fish  
 

Informal coalition seeking to 
significantly reduce fisheries 
subsidies. From time to time 
other WTO members also 
identify themselves as 
“Friends of Fish” Issues: Rules 
(fisheries subsidies) 

WTO members (11): Argentina, Australia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Iceland, New Zealand, Norway, Pakistan, Peru, United States 

“W52” 
Sponsors 
 

Sponsors of TN/C/W/52, a 
proposal for “modalities” in 
negotiations on geographical 
indications (the multilateral 
register for wines and spirits, 
and extending the higher level 
of protection beyond wines 
and spirits) and “disclosure” 
(patent applicants to disclose 
the origin of genetic resources 
and traditional knowledge 
used in the inventions). The 
list includes as groups: the EU, 
ACP and African Group. * 
Dominican Rep. is in the ACP 
and South Africa is in the 
African Group, but they are 
sponsors of 
TN/IP/W/10/Rev.2 on 
geographical indications 
Issues: Intellectual property 
(TRIPS) 
Documents: TN/C/W/52 

WTO members (109): Albania, Angola, Antigua and Barbuda, Austria, 
Barbados, Belgium, Belize, Benin, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Central African Republic, Chad, 
China, Colombia, Congo, Côte d’Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech 
Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, 
Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, Estonia, European Union 
(formerly EC), Fiji, Finland, The former Yugoslav Republic of Macedonia, 
France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, 
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Hungary, Iceland, India, 
Indonesia, Ireland, Italy, Jamaica, Kenya, Kyrgyz Republic, Latvia, 
Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, 
Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Moldova, Republic of, Morocco, 
Mozambique, Namibia, Netherlands, Niger, Nigeria, Pakistan, Papua 
New Guinea, Peru, Poland, Portugal, Romania, Rwanda, Saint Kitts and 
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sierra 
Leone, Slovak Republic, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, 
Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Tanzania, 
Thailand, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Uganda, 
United Kingdom, Zambia, Zimbabwe 

Joint 
Proposal (in 

Sponsors of 
TN/IP/W/10/Rev.4 

WTO members (20): Argentina, Australia, Canada, Chile, Costa Rica, 
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, 

http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/tn/c/w52.doc
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Intellectual 
Property) 
 

proposing a database that is 
entirely voluntary 
Issues: TRIPS GI register 
Website: http://www.wto.org
/trips#issues 
Documents: TN/IP/W/10/Re
v.4 

Japan, Korea, Republic of, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Paraguay, 
South Africa, Chinese Taipei, United States 

Pacific 
Group 
 

Developing Country Members 
of the Pacific Islands Forum 
(PIF) 
Issues: General 
Nature: Geographical 
Website: http://www.forumse
c.org/ 

WTO members (6): Fiji, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, 
Tonga, Vanuatu 
Not WTO members or observers (8): Cook Islands, Kiribati, Marshall 
Islands, Micronesia, Federated States of, Nauru, Niue, Palau, Tuvalu 

 

عاون ظمة الت: استبيان حول الخيارات العملية لتطوير التنسيق بين الدول األعضاء في من4الملحق 

 اإلسالمي بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية 
 االسم: 

 المهنة: 

  المهمة:
 نالتعاوظمة على الدول األعضاء في من هوتأثيرالنظام التجاري المتعدد األطراف أهمية : األوللقسم ا

 سالمياإل

 ؟ونهاالتي تمثل ةما هي الدول 

  قضايا منظمة التجارة العالمية؟المكلفين ب في مؤسستكمكم عدد الموظفين 

 التجارة الدولية؟ب المكلفةمن الوزارة  همهل جميع 

  ألمر اإذا كان  دة؟لمتحا مألما تکاالأو وأخرى  منظمات دولية يضاًأ نوفوظلما ءالهؤيغطي هل

 ؟المرجو ذكرهاكذلك، 

 يستفيدون منظمة التجارة العالمية، هل قضايا الذين يشتغلون على جنيففي الموظفين يخص  مافي 

 مؤهالت أو مهارات أو خبرات معينة؟يتمتعون بأو  تدريب مسبقا من أي

  ت منظمة التي تقدمها مؤسساتأهيل الكفاءات / مبادرات  مختلف مشاريعمن  ماستفدت حدإلى أي

 :ل المثالى سبي(، علالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، سالمي للتنميةاإل البنكاإلسالمي ) التعاون

 ؟(Trade Policy Courses) التجارية اتالسياس اتدور

  مثل:، رئيسييناللفائدة المهتمين  منظمة التجارة العالميةل التوعية من برامج ماستفدت حدإلى أي 

ة ومنظمراف د األطق بالنظام التجاري المتعديتعل ما، فيقطاع األعمال، البرلمانيون، المجتمع المدني

 التجارة العالمية؟

 على المستويات الوطنية واإلقليمية والمتعددة األطراف التنسيق: الثاني القسم

 ؟مما هي المؤسسات التي تشارك في صياغة وتنفيذ السياسة التجارية في بلدك 

 قليمية ئية واإلات التجارية الثنايفاقاالتالمواقف بشأن  لصياغةإطار تنسيق وطني  تتوفرون على هل

 والمتعددة األطراف؟ من هم أصحاب المصلحة؟

  جتمعت م مرةكوفدكم؟  يشارك فيهاما هي مجموعات التنسيق الحالية لمنظمة التجارة العالمية التي 

 لتنسيق المواقف؟ هذه المجموعات

 ظمة ايا منات منتظمة حول قضتماعاإلسالمي اج التعاونيعقد سفراء الدول األعضاء في منظمة  هل

 التجارة العالمية؟

 ا علق بقضايما يتهي الخيارات العملية التي تقترحونها لتحسين تنسيق منظمة التعاون اإلسالمي في ما

 منظمة التجارة العالمية في جنيف؟

http://www.wto.org/trips#issues
http://www.wto.org/trips#issues
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/tn/ip/w10r4.doc
http://docsonline.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDFDocuments/t/tn/ip/w10r4.doc
http://www.forumsec.org/
http://www.forumsec.org/
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  تماعات حضور اجلمنظمة التجارة العالمية  فياإلسالمي  التعاونهل ينبغي دعوة سفراء منظمة

 ت.دورهم في هذه االجتماعاما هو في رأيكم نعم،  الجواب؟ إذا كان اريةوزالمسيك لكوا

إلصالحات ااإلسالمي من تحديد وتنفيذ  التعاونمؤسسات منظمة والدول األعضاء  تمكين: الثالث القسم

 فألطرااللتنمية والسياسات المناسبة لالستفادة من النظام التجاري المتعدد  المصاحبة

  ة؟ولويذات األما هي القضايا ويات بلدكم في مفاوضات منظمة التجارة العالمية؟ أولوما هي 

  المية رة العاإلسالمي أن تطور موقفا مشتركا بشأن قضايا منظمة التجا التعاونهل ينبغي لمنظمة

ة، حزمة تجارمن أجل ال على سبيل المثال: المساعدةوما هي المجاالت التي ينبغي التركيز عليها )

ع فوائد معالمية ة من أجل التنمية المستدامة، التجارة اليات التجاريمكاناإلقل نموا، األان لبلدا

 للمجتمعات، جدول أعمال بوينس آيرس(؟ يةالرفاه

 تسريع مي لاإلسال التعاون، ما هي الفرص المتاحة لمنظمة للتنمية جولة الدوحة تعثر بالنظر إلى

 مبادراتها التجارية اإلقليمية؟

 ضاء منمعظم الدول األع تعيقن لمنظمة التعاون اإلسالمي معالجة قيود العرض التي يمك كيف 

 راف؟وفرها النظام التجاري المتعدد األطين المرونة التي واط  االستفادة الكاملة من مَ 

 

 

 إلسالمي،ا التعاونتبادل المعلومات بين الدول األعضاء في منظمة واالتصاالت  تحسين: الرابع القسم

انة اإلسالمي واألم التعاونجنيف ومؤسسات منظمة باإلسالمي  التعاوني منظمة ممثلو

 العامة

  مةظلمن ةمئدالا يةللممثاترعاها  فجني في إلسالميا ونلتعاالمنظمة  قتنسي ليةآ ءنشاأن إ دتعتقهل 

 تماوعللما من تبادل نتحسأن  نيمک، ظممنت لبشک تجتمعو، دةلمتحا مألمدى ال إلسالميا ونلتعاا

 لية؟تجتمع هذه اآلكم مرة يجب أن  ت؟صاالالتوا

 سيمااإلسالمي )ال التعاونإلى صغر حجم العديد من بعثات الدول األعضاء في منظمة  بالنظر 

أن  ونقدة، هل تعتوالهيئات التفاوضي المنتظمةلجان الاجتماعات  من العديد فيقل نمواً( األالبلدان 

 مفيد؟ذات األولوية سوف يكون عليها  متفقنظام تعيين جهات التنسيق في المجاالت ال

 لجنة لمنظمة التجارة العالمية أو مجموعة تفاوضية؟ سبق لكم أن ترأستم أية هل 

  لى عقدراتكم  نم نسيحس تفاوضية ترأسكم لمجموعةأو م كنقطة اتصال كتعيينأن  وندتعتقهل

 ؟لعالميةا رةلتجاا مةظمن أنشطة وفعاليات في لکام لبشکاالنخراط 

 ع عن دفااإلسالمي لل التعاونأن هذا المستوى من المشاركة سيعزز فرصة منظمة  ونقدتعت هل

 عالمية؟ارة المنظمة التج أنشطة وفعاليات مجرد متابعةبدالً من  المصالح التجارية للدول األعضاء

 موجزةاألوراق الجودة  حسن منمجموعة تفاوضية ستلترأس أن مثل هذه المسؤولية  ونهل تعتقد 

منظمة لعامة ال مانةاألاإلسالمي ووزراء التجارة و التعاونتقدم للدول األعضاء في منظمة تي سال

ص بخصواإلسالمي  التعاونإلى تحسين استجابة منظمة  بالتالي اإلسالمي وستؤدي التعاون

ة ما في منظحالي ةجديدة المقترحالقضايا الللتنمية و لحاليةلمسائل ذات األولوية في جولة الدوحة اا

 لتجارة العالمية؟ا

 سالمي عاون اإلبين الدول األعضاء في منظمة التقية نظام األفضليات التجارية تفاأن الی ظر إبالن

 يذلاما ، (Enabling Clause) التمكين قاعدةب جوبمالتي تم إبالغها إلى منظمة التجارة العالمية 

ون تعالامة ظمنح منن ضمالله فعإلسالمي ون التعاامة ظمنء في ألعضادول الراء اسفينبغي على 

 ؟لعالميةرة التجاامة ظفي منب قرامصفة إلسالمي ا
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 قائمة المحتويات

 يةزيادة تنسيق الدول األعضاء في منظمة التجارة العالملدراسة حول الخيارات العملية 

 
 مقدمة

ة نظمالوضع الحالي للتنسيق بين دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في م: الفصل األول

 تجارة العالميةال

 الخلفية: التطورات :القسم األول

 دور منظمة التعاون اإلسالمي في قضايا منظمة التجارة العالمية :القسم الثاني

 ن إدارة الشؤون االقتصادية التابعة لألمانة العامة لمنظمة التعاو

 ؛اإلسالمي

 ؛مكتب منظمة التعاون اإلسالمي بجنيف 

 ؛الكومسيك 

  ؛ية التجارةلتنمالمركز اإلسالمي 

  يما فمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية: أنشطة البنك اإلسالمي للتنمية

 .يتعلق بقضايا منظمة التجارة العالمية

 أنشطة دول منظمة التعاون اإلسالمي في منظمة التجارة العالمية: القسم الثالث

 التحالف داخل منظمة التجارة العالمية ديناميكية :الثانيالفصل 

 لتحالفات في منظمة التجارة العالميةالوضعية الراهنة ل: ولاأل القسم

 مع التحالفاتفي التزامها النامية  الدولالتحديات التي تواجه : الثاني القسم

 التنسيق من خالل بعض المجموعات المختارة داخل منظمة التجارة العالمية: الثالث القسم  

 ؛مجموعة الدول العربية 

  اإلفريقيةالمجموعة: 

 ؛للمجموعةنشاء المؤسسي اإل 

  ؛على أرض الواقعالتنسيق 

 تقييم المجموعة. 

  رابطة دول جنوب شرق آسيا )األسيان(مجموعة: 

 المؤسسي للمجموعة اإلنشاء 

 على أرض الواقعلتنسيق ا 

 تقييم المجموعة 

  والمحيط الهادي والكاريبيمجموعة دول إفريقيا 

 المؤسسي للمجموعة اإلنشاء 

 واقع:ض الالتنسيق على أر 

 تقييم المجموعة 

ة ي منظمفسبل المضي قدما: مقترحات لزيادة مستوى التنسيق بين الدول األعضاء  :الفصل الثالث

 التعاون اإلسالمي في إطار منظمة التجارة العالمية

 1997توصيات األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي في سنة : القسم األول

 ول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميالد تحليل توصيات: الثاني القسم

 ل أهمية ومعرفة النظام التجاري المتعدد األطراف وآثاره على الدو

 ؛األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 التنسيق على المستويات الوطنية واإلقليمية والمتعددة األطراف؛ 
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  قدرة دول ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي على تحديد وتنفيذ

 تجاريت مؤيدة للتنمية وسياسات مالئمة لالستفادة من النظام الالحاإص

 المتعدد األطراف؛

  تحسين التواصل وتبادل المعلومات بين الدول األعضاء في منظمة

التعاون اإلسالمي، وممثلي منظمة التعاون اإلسالمي بجنيف 

 .ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي واألمانة العامة

 ارات السياسية الرئيسةالخي :الثالث القسم  

 تجارة إنشاء مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي بمنظمة ال :الخيار األول

 ؛العالمية

 الممارسة الحالية إصالح: الخيار الثاني 

 إبقاء الممارسة الحالية 'كما هي':: الخيار الثالث  –STATU  –QUASI 

QUO / إصالحات عملية 

 خاتمةال

 قائمة المراجع

 

 

 المالحق
 لعالميةااألعضاء في منظمة التجارة  الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 1ق لملحا

ة التجارة المرشحة لالنضمام إلى منظم الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :2الملحق 

 العالمية )المراقبـون(

 : المجموعات المعنية بالمفاوضات3الملحق 

لتعاون اول الخيارات العملية لتطوير التنسيق بين الدول األعضاء في منظمة ان حاستبي :4الملحق 

 اإلسالمي بشأن قضايا منظمة التجارة العالمية
 

 جداولالقائمة 
 مكونات التنسيق: 1جدول ال

 : عوامل النجاح 2 جدولال

ت الكفاءا وتأهيل نيةالف : بعض أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة المتعلقة بتقديم المساعدة3 جدولال

 ومسيكن للكفي مسائل منظمة التجارة العالمية التي تم تنظيمها منذ الدورة السابعة والعشري

 : العناصر الرئيسية للبرنامج4 جدولال

ة في منظم القدرات : بعض أنشطة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية المتعلقة بالمساعدة الفنية وبناء5 جدولال

 منذ الدورة السابعة والعشرين للكومسيك لميةالتجارة العا

 1947 سنةمتعددة األطراف منذ المحادثات التجارة : 6الجدول 

سنة  منذ الميةمشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في اتفاقية الغات/ جوالت منظمة التجارة الع: 7الجدول 

1973 

-1995لعالمية ايئات منظمة التجارة هن/ لجادول منظمة التعاون اإلسالمي لالسابقة لرئاسة ال :8 جدولال

2017 

 : رئاسة دول منظمة التعاون اإلسالمي لفرق العمل في منظمة التجارة العالمية 9 جدولال

 : مختلف أنواع المجموعات والتحالفات10الجدول 

 رابطة دول جنوب شرق آسيالتحسين كفاءة عملية صنع القرار  :11 جدولال

 اإلسالمي التعاونلألمانة العامة لمنظمة  يسية: التوصيات الرئ12جدول ال

 : هيكل االستبيان13الجدول 
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 : تحليل النتائج14الجدول 

رة نظمة التجااإلسالمي في م التعاونخيارات لزيادة التنسيق بين الدول األعضاء في منظمة : 15الجدول 

 العالمية

 خصص":ممراقب  صفة"توفر على تتي الدولية الحكومية ال اتالدولية / المنظم اتالمنظم: 16الجدول 

 الرسوم البيانيةقائمة 

 ةارة العالمي: مشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في اتفاقية الغات/ جوالت منظمة التج1 الرسم البياني

ية حسب : عضوية دول منظمة التعاون اإلسالمي في مجموعات منظمة التجارة العالم2 الرسم البياني

 الدول

 %سب قضايا ذات أهمية بالنسبة لدول منظمة التعاون اإلسالمي بالناالت/ مج: 3 الرسم البياني

 ية: عدد حاالت رئاسة دول منظمة التعاون اإلسالمي لمنظمة التجارة العالم4 الرسم البياني

القطاع  سالمي، حسب: هيئات منظمة التجارة العالمية التي ترأستها بلدان منظمة التعاون اإل5 الرسم البياني

 2017-1995الفترة الل خ

القطاع  سالمي، حسب: هيئات منظمة التجارة العالمية التي ترأستها بلدان منظمة التعاون اإل6 الرسم البياني

 2017-1995خالل الفترة 

 : هيكل المجموعة اإلفريقية7الرسم البياني 

 رابطة دول جنوب شرق آسيامجموعة : هيكل 8الرسم البياني 

 والمحيط الهادي اريبيجموعة إفريقيا والككل مهي: 9الرسم البياني 

 لعالميةااإلسالمي في منظمة التجارة  التعاونالهيكل المقترح لمجموعة منظمة : 10الرسم البياني 

 الئحة المختصرات

 AATB جسور التجارة العربية األفريقية

 ACP مجموعة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي

 AFT المساعدة من أجل التجارة

 AFTIAS مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية

 AMS دول جنوب شرق آسيا

 AMU اتحاد المغرب العربي

 ASEAN رابطة دول جنوب شرق آسيا )األسيان(

 ASEC الرابطة االقتصادية لدول األسيان

 ASMEX الجمعية المغربية للمصدرين

 AU االتحاد اإلفريقي

 AG المجموعة اإلفريقية

 C4 4القطن 

  CARICOM المجموعة الكاريبية

 CFC الصندوق المشترك للسلع

 CFCIM غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمغرب

 CGTF المجموعة األساسية لتسهيل التجارة

عاون الت الكومسيك: اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة

 اإلسالمي 
COMCEC 

 CRNM ليمي للجماعة الكاريبيةاإلقآلية التفاوض 

 CUTS مركز التجارة الدولية واالقتصاد والبيئة

 DDA أجندة الدوحة للتنمية
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 DDR جولة الدوحة للتنمية

 DFQF الحصص المعفاة من الضرائب

 DM Process عملية إدارة النزاعات

 DSS نظام تسوية النزاعات

 DWP برنامج عمل الدوحة

 EBA حةألسلكل شيء ما عدا ا

 ECA الجماعة االقتصادية ألفريقيا

 ECO منظمة التعاون االقتصادي

 ECOWAS الرابط االقتصادية لدول غرب افريقيا

 EPA اتفاقية الشراكة االقتصادية

 ESM آلية الحماية في حاالت الطوارئ

 EU االتحاد األوروبي

 GATS االتفاقية العامة بشأن تجارة الخدمات

 GATT امة بشأن التعريفات والتجارةالع االتفاقية

 GSP نظام األفضليات المعمم

 IAIGC تعاون ضمان االستثمار العربي المشترك

 IBSA يقيارفب أوجن -البرازيل -الهند 

 ICC غرفة التجارة الدولية

 ICCIA الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

 ICDT المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

 ICO ظمة البن الدوليةمن

 المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة
ICTSD: International Centre for 
Trade and Sustainable Development 

 IDB البنك اإلسالمي للتنمية

 IF: Integrated Framework إطار عمل متكامل

 ةمنظمة بين حكومي
IGO: Inter-Governmental 
Organization 

 المركز اإلسالمي الدولي للتحكيم والمصالحة
IICRA: International Islamic Center 
for Reconciliation and Arbitration 

 منظمة العمل الدولية
ILO: International Labor 
Organization 

 IO: International Organization منظمة دولية

 ظمة الدولية للمعاييرالمن
IOS: International Organization of 
Standardization 

 ITC: International Trade Center مركز التجارة الدولي

 المؤسسة الدولية اإلسالمي لتمويل التجارة
ITFC: International Islamic Trade 
Finance Corporation 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
ITU: International 
Telecommunications Union 

 برنامج المساعدة الفنية المتكامل المشترك
JITAP: Joint Integrated Technical 
Assistance Program 

 LAS:  League of Arab States جامعة الدول العربية

 LDCs: Least Developed Countries الدول األقل نموا

 حليةالبلدان النامية غير السا
LLDCs: Landlocked Developing 
Countries 

 MC: Ministerial Conference المؤتمر الوزاري

 السوق المشتركة الجنوبية )ميركوسور(
MERCOSUR: Mercado Común del 
Sur 

http://www.ictsd.org/
http://www.ictsd.org/
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 MS: Member States الدول األعضاء

 MTC: Ministerial Trade Committee اللجنة الوزارية للتجارة

 MTS: Multilateral Trading System ري المتعدد األطرافلتجاالنظام ا

 الوصول إلى األسواق غير الزراعية
NAMA: Non-Agriculture Market 
Access 

 NTB: Non-Tariff Barriers الحواجز غير التعريفية

 OAU: Organization of African Unity منظمة الوحدة اإلفريقية

 ياريبمنظمة دول شرق البحر الك
OECS: Organization of East 
Caribbean States 

 منظمة التعاون اإلسالمي
OIC: Organization of Islamic 
Cooperation 

 OTC: Over the Counter أسواق البيع المباشر

 PIF: Pacific Islands Forum منتدى جزر المحيط الهادئ

 )أمانة( منتدى جزر المحيط الهادئ
PIF(S): Pacific Islands Forum 
(Secretariat) 

 اتفاقية التكامل اإلقليمي
RIA: Regional Integration 
Agreement 

 التحالف اإلقليمي والقائم على قضايا خاصة
RISC: Regional and Issue Specific 
Coalition 

 SC: South Center مركز الجنوب

 أهداف التنمية المستدامة
SDG: Sustainable Development 
Goals 

ول مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للد

 اإلسالمية

SESRIC: Statistical, Economic and 
Social Research and Training Centre 
for Islamic Countries 

 ير الصحة والصحة النباتيةتداب
SPS: Sanitary and Phytosanitary 
Measures  

 يةلعالمرة ادورة استثنائية للجنة التجارة والتنمية التابعة لمنظمة التجا
SS CTD: WTO Committee on Trade 
and Development Special Session  

 دورة استثنائية لهيئة تسوية النزاعات
SS DSB: Dispute Settlement Body 
Special Session 

 الدول الصغرى والهشة
SVEs: Small and Vulnerable 
Countries 

 اتحاد الغرف التجارية وتبادل السلع التركي
TOBB: The Union of Chambers and 
Commodity Exchanges of Turkey 

 TPR: Trade Policy Review (Process) )عملية( مراجعة السياسة التجارية

 TPS: Trade Preferential System نظام األفضليات التجارية

 التدابير التجارية المتعلقة باالستثمار
TRIMS: Trade Related Investment 
Measures 

 االتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية
TRIPS: Trade Related Intellectual 
Property Rights 

 TST: Technical Support Team الفني لدعمفريق ا

 لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
UNCITRAL: United Nations 
Commission on International Trade 
Law 

 مؤتمر األمم المتحدة حول التجارة والتنمية
UNCTAD: United Nations 
Conference on Trade and 
Development 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
UNDP: United Nations 
Development Program 

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة
UNECA: United Nations Economic 
Commission for Africa 

https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/sdgs_e/sdgs_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/sdgs_e/sdgs_e.htm
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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 وباألورلجنة األمم المتحدة االقتصادية 
UNECE: United Nations Economic 
Commission for Europe 

 منظمة البيئة
UNEP: United Nations Environment 
Organization 

 منظمة األمم المتحدة للصناعة والتنمية
UNIDO: United Nations Industry 
Development Organization 

 االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب افريقيا
WAEMU: West African Economic 
and Monetary Union 

 WCO: World Customs Organization منظمة الجمارك العالمية

 WG: Working Group فريق العمل

 WHO: World Health Organization منظمة الصحة العالمية

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
WIPO: World Intellectual Property 
Organization 

 WTO: World Trade Organization منظمة التجارة العالمية
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