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مج البنك اإلسالمي    للمساعدة الفنية وبناء القدرات للتنميةبر
  مبنظمة التجارة العاملية اخلاص

  
 مقدمة .1

مج البنــك للمســــــــــــــــاعــدة الفنيــة وبنــاء القــدرات  عــام  مبنظمــة التجــارة العــامليــة يف اخلــاصانطلق بر
م تقارير مرحلية اتظن. ويقدم البنك اً عام 15، وهو ال يزال قيد التنفيذ منذ أكثر من 1997

مج إىل اجتماعات الكومســــــــــــــيك. وكان أخر تقرير قد قُ  ماع رقم إىل االجت مَ دِّ عن تنفيذ هذا الرب
دات الفنية التقرير األنشطة الرئيسة للمساعهذا للجنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيك. ويربز  29

الجتماع  29مج منذ اجللســــــــــة رقم املتعلقة مبنظمة التجارة العاملية، واليت جرت يف إطار هذا الرب
  .2013نوفمرب  21إىل  17يف إسطنبول، تركيا، يف الفرتة من  املنعقدةالكومسيك 

ا  مج هو مســـاعدة الدول األعضـــاء يف تطوير قدرا اهلدف األســـاســـي للبنك من إطالق هذا الرب
ديد. ويهدف اف اجلالنظام التجاري متعدد األطر  معالبشـــــــرية واملؤســـــــســـــــية مبا يعينها على التأقلم 

مج إىل توفري قدر  بشــــــــأن  إلســــــــالميمن الوعي لدى الدول األعضــــــــاء مبنظمة التعاون ا أكربالرب
نظمة. كما ملاتيســري إجراءات انضــمامها إىل  وإىلات منظمة التجارية العاملية وســبل تنفيذها، اتفاق

مج دوراً هاماً  تبادل لدول األعضـــــــاء لا مســـــــؤويلمن  املختصـــــــنيجيمع  منتدىً بوصـــــــفه يؤدي الرب
مج،  لتجارة متعددة األطراف. وقد ركز الرب وجهات النظر، وملناقشـــــــــــــــة خمتلف األمور املتعلقة 

ا إىل منظمة التجارة العاملية، خالل األعوام األخرية، على مســـــاعدة الدول األعضـــــاء يف انضـــــمامه
ملفا وعلى إلضــــافة إىل مســــائل تتعلق  ا التفاوضــــية،  مج  اريةاجلوضــــات تعزيز مهارا يف إطار بر

  عمل الدوحة. 

مج فيما يلي: ( يف اليت هي  ،) مســــــاعدة الدول األعضــــــاء1تتلخص األهداف الرئيســــــة هلذا الرب
مكنة أفضـــــل الشـــــروط امل للحصـــــول علىيف التفاوض  ،طور االنضـــــمام إىل منظمة التجارة العاملية

لفعل إىل األعضاء اليت املؤسسية للدولو ) رفع القدرات البشرية 2لالنضمام؛ ( عضوية  انضمت 
اديــة عــادة اهليكلــة االقتصـــــــــــــــالقيــام من تتمكن من تنفيــذ اتفــاقــات جولــة أورغواي و  املنظمــة كي

االالزمة  فها، مســـاعدة الدول األعضـــاء يف تنســـيق مواقو املتاحة؛  اجلديدة من الفرص لتعظيم إفاد
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املؤمترات  خاللمســــــــــتقبًال تنشــــــــــأ  قد، واليت التجارية اجلديدةحول القضــــــــــا  وإعدادها للتفاوض
 الوزارية للمنظمة.

مج .2  العناصر الرئيسة للرب

مج ما يلي: تنظيم الندوات وحلق تف اتتشمل العناصر الرئيسة للرب اقات منظمة العمل اخلاصة 
الســــــــياســــــــات التجارية؛ تنظيم اجتماعات تشــــــــاورية حول  عنالتجارة العاملية؛ إعداد دورات فنية 

قضــــا اهلامة اســــتعداداً للمؤمترات الوزارية ملنظمة التجارة العاملية؛ إجراء الدراســــات ذات الصــــلة ال
يف املســتشــارين /بعثات اخلرباءمبنظمة التجارة العاملية؛ توفري اخلدمات االســتشــارية من خالل متويل 

 متتشــــطة اليت وجز لألنإىل الدول األعضــــاء. وفيما يلي ماجملاالت املتعلقة مبنظمة التجارة العاملية 
مج جمموعة البنك اخلاص مبنظمة التجارة العاملية منذ إنشائه:    يف إطار بر

قضـــــــــــا من ال جمموعة كبريةعمل تغطي  وحلقاتينظم البنك ندوات  العمل: وحلقاتالندوات 
 اخلاصـــــــة مبنظمة التجارة العاملية، وذلك لتعريف الدول األعضـــــــاء على مضـــــــامني اتفاقات املنظمة

ا املنظمةها، وعلى ونصوص لدفاع عن تلك الدول يف وضع أفضل ل لتصبح ،األنشطة اليت تقوم 
حلقــة عمــل يف إطــار هــذا  38نــدوة و 75قــام البنــك بتنظيم قــد مصــــــــــــــــاحلهــا واحلفــاظ عليهــا. و 

اية أكتوبر  مج منذ إنشائه وحىت    .2014الرب

عاملية. وتعترب عاون مع منظمة التجارة اللت يتم تنظيمها يف الســياســات التجارية:تدريبية دورات 
ة على منظمة التجارة العاملي جتريها اليت هذه الدورات صــــــورة مصــــــغرة لدورة الســــــياســــــات التجارية

ثالثة أشهر يف مدينة جنيف. وتغطي دورة السياسات التجارية طيفاً واسعاً من املوضوعات  مدى
دابري التواألقمشـــــــة،  املنســـــــوجاتمارك، الزراعة، األســـــــواق، إدارة اجل إىل النفاذعلى النحو اآليت؛ 

 اقياتجراءات الشــــراء احلكومي، االتف، إواحلواجز التقنية أمام التجارة، الصــــحية والصــــحية النباتية
العـــامـــة حول جتـــارة اخلـــدمـــات، حقوق امللكيـــة الفكريـــة، اإلجراءات املـــانعـــة إلغراق األســــــــــــــواق، 

ت الصـــــــــلة  تدابري االســـــــــتثمار ذات االتفاق علىزاعات، ، تســـــــــوية النضـــــــــيةوالتدابري التعوي اإلعا
مية. وقد أقام البنك اإلقلي النزعةمفهوم التجارية والتنافســية، التجارة والبيئة،  اتلتجارة، الســياســ

اية أكتوبر  دورة من تلك الدورات 21 مج منذ إنشائه وحىت    .2014يف إطار هذا الرب
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آلخر بدراســـــــــــات  بناًء على طلب الدول األعضـــــــــــاء، يقوم البنك من حني دراســــــــات خاصــــــــة:
: القطاع نع دراساتذلك . ومن أمثلة ة التجارة العامليةنظممب ذات الصلةمستفيضة عن القضا 

لتجــارة يف حقوق امللكيــة الفكريــة،  الزراعي، االســــــــــــــتثمــار، قطــاع اخلــدمــات، اجلوانــب املتعلقــة 
 لية" يفالعم "التطبيقاتمن تلك الدراســـــــــــــــات جمموعة من  د مشلت كلٌ التجارة اإللكرتونية. وقو 

ات أفكاراً ونصائح عملية قيمة، واسرتاتيجي تْ وَ الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي، كما حَ 
مللتفاوض حول خمتلف القضا    الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي. اليت 

ْعَقد تُـ اجتماعات تشــــــاورية لدوله األعضــــــاء، واليت غالباً ما  ينظم البنك االجتماعات التشــــاورية:
مع وفود جي ملؤمترات الوزارية ملنظمة التجارة العاملية. وتوفر هذه االجتماعات منتدىً ا على هامش

ة قدر اإلمكان جتاه املســـــــــــائل املتعلقتنســـــــــــيق مواقفهم لالدول األعضـــــــــــاء لتبادل وجهات النظر، و 
كبرية   وة تفاوضيةقالعمل كمجموعة واحدة تتمتع بولتبين مواقف مشرتكة و  مبنظمة التجارة العاملية،

 . وقد نظم البنك حىت اآلن مثانية اجتماعات تشــــــــاورية للمســــــــؤولني املقيمني يف العاصــــــــمةنســــــــبياً 
  املقيمني يف جنيف.ألولئك  وأيضاً ، السويسرية

لة املســـائل ذات الصـــللدول األعضـــاء مبنظمة التعاون اإلســـالمي يف حمددة فنية  مســـاعدات
يقدم البنك أيضــــــــاً مســــــــاعدات فنية حمددة للدول األعضــــــــاء من خالل  مبنظمة التجارة العاملية:

رات امليدانية خلرباء من منظمة التجارة العاملية  مســــائل حيوية  يفمتويل اخلدمات االســــتشــــارية والز
 الوطنية، نظمة، صــياغة القوانني؛ إجراءات االنضــمام إىل املعلى ســبيل املثال نظمة ومنهاملتتعلق 

  ام.ع وبناء القدرات بشكلٍ  ،أعمال منظمة التجارة العامليةمتخصصة يف سيس وحدات 

  لكومسيكل 29رقم  الدورةمنذ  نُظَِّمتاليت  الفعاليات .3
مج حالياً تناداً إىل املعلومات الواردة منهااســــــــو بناًء على طلب الدول األعضــــــــاء،   على ، يركز الرب

  ) التكـــامـــل اإلقليمي، 2) االنضــــــــــــــمـــام إىل منظمـــة التجـــارة العـــامليـــة، (1موضــــــــــــــوعـــات: (ثالثـــة 
 29رقم  لدورةالفعاليات الرئيســــة اليت نظمها البنك منذ وفيما يلي ســــرٌد ل ) األنشــــطة الوطنية.3(

  للكومسيك: 
نعقاد ا عشــــيةللدول األعضــــاء يف منظمة التعاون اإلســــالمي  التشــــاوريالوزاري االجتماع  .1

يل،  2013ديســــمرب  2العاملية، بتاريخ  الجتماع الوزاري التاســــع ملنظمة التجارةا مبدينة 
 إندونيسيا.
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حلقة عمل وطنية بشـــأن املراجعة الفنية للمذكرة اخلاصـــة بنظام التجارة اخلارجية النضـــمام  .2
 ،2014مــارس  6-2من يف الفرتة عقــد وقــد الســــــــــــــودان إىل منظمــة التجــارة العــامليــة، 

 .اخلرطوم ية،السودانلعاصمة 

د وجدول أعمال ما بع للدول العربية األعضـــــــاء، "حزمة اإلجراءات املتفق عليها عن ندوة .3
يل" يف الفرتة من  ـــة  م2014مـــارس  12إىل  10مؤمتر  مبـــدينـــة ديب، اإلمـــارات العربي

 املتحدة.

ما  لوجدول أعماللدول األفريقية األعضــــــــــــــاء، "حزمة اإلجراءات املتفقة عليها  عن ندوة .4
يل" يف  مبدينة الدار البيضاء، املغرب. م2014مارس  27إىل  25الفرتة من  بعد مؤمتر 

 حتادالحلقة عمل إقليمية عن "تدابري إصــــــــالح التجارة، ووضــــــــع آلية للدول األعضــــــــاء  .5
مبــــدينــــة  2014مــــايو  7إىل  5الفرتة من يف  ،"لغرب أفريقيــــا االقتصـــــــــــــــــادي والنقــــدي

 أبيدجان، عاصمة ساحل العاج.

يونيو  5إىل  1دورة تدريبية عن "مهارات التفاوض التجاري للدول العربية" يف الفرتة من  .6
إلمارات العربية املتحدة. 2014  مبدينة ديب، 

ندوة عن " مفاوضـــــــات الدوحة، واالنضـــــــمام إىل عضـــــــوية منظمة التجارة العاملية" للدول  .7
يف ، 2014ســــــــبتمرب  17إىل  15األعضــــــــاء مبنظمة التعاون اإلســــــــالمي، يف الفرتة من 

 إسطنبول، تركيا

ندوة عن "تنمية احملتوى احمللي يف ســـياق انضـــمام كازاخســـتان إىل عضـــوية منظمة التجارة  .8
 ."العاملية

 19ة عن "احلواجز غري اجلمركية فيما بني الدول اإلفريقية األعضــــــــــــــاء"، يف الفرتة من ندو  .9
 ، الدار البيضاء، املغرب.2014نوفمرب  21إىل 

يتعاون البنك مع "املركز اإلســــــــــــــالمي لتنمية التجارة" عند تنظيم الفعاليات يف مدينة الدار و 
ارة  إعداد التقارير اخلاصـــة مبنظمة التجالبيضـــاء. كما تعمل املؤســـســـتان معاً، إذا لزم األمر، يف

  العاملية وتقدميها إىل اجتماعات الكومسيك.



5 
 

  م2015خطة فعاليات عام 
ا، ســـــوف يتم تنظيملنظر إىل احتياجات الد عاليات التالية الف ول األعضـــــاء وبناء على طلبا

  :2015 عاميف 

 ندوة إقليمية عن "تيسري التجارة للدول اإلفريقية" .1

 يمية عن "تيسري التجارة لدول آسيا وآسيا الوسطى ".ندوة إقل .2

لت جملموعة خمتارةندوة إقليمية عن "إدارة اجلمارك احلدودية  .3 عاون من الدول العربية" 
مج األمم املتحدة اإلمنائي.  مع بر

ث-ندوة عن "تكاثر اتفاقات التجارة والشــــــــــــــراكة اإلقليمية وبني .4 ري ذلك اإلقليمية، و
 ضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي (الدول اإلفريقية).على الدول األع

ث-ندوة عن "تكاثر اتفاقات التجارة والشــــــــــــــراكة اإلقليمية وبني .5 ري ذلك اإلقليمية، و
 على الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي (الدول العربية).

 ندوة عن إجراءات االنضمام إىل عضوية منظمة التجارة العاملية. .6

ع املؤســـســـات التابعة ملنظمة التعاون اإلســـالمي لتنمية التعاون فيما أنشـــطة مشـــرتكة م .7
 ملنظمة. عضاءاألدول البني 

 نظام األفضــــــــــــــليات التجارية ملنظمة التعاون اإلســــــــــــــالمي حلقّيت عمل إقليميتني عن .8
 واحلواجز غري اجلمركية".

 فعاليات وطنية ذات صلة مبنظمة التجارة العاملية. .9

  اخلالصة
ا يســــعى البنك  جاهداً إىل مســــاعدة الدول األعضــــاء مبنظمة التعاون اإلســــالمي يف بناء قدرا

ت النظام التجاري متعدد األطراف. وقد جنح  البشــرية واملؤســســية، لتمكينها من مواجهة حتد
لتعاون الوثيق م مج  ؤســــــــــــــســــــــــــــات املع مع منظمة التجارة العاملية، و البنك يف تنفيذ هذا الرب

 نظمة التعاون اإلســـــــــــــالمي، واليتملوتلك التابعة  ،والوطنيةمنها لدولية خرى ذات صـــــــــــــلة، ااأل
ي أفكــار أو  ــا ودعمهــا. ويرحــب البنــك اإلســــــــــــــالمي للتنميــة  دِّر البنــك هلــا مجيعــًا تعــاو يـُقــّ

مج ا صـــقل هذا الرب ره، مقرتحات جديدة يكون من شـــأ بًال إىل كما يتطلع مســـتق  وتعزيز آ
كرب قدر ممكن من مزيد من التعاون الوثيق م مج  ع املؤســــســــات املذكورة من أجل تنفيذ الرب

  الفعالية.
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  وضع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي يف منظمة التجارة العاملية
اية أكتوبر    م)2014(حىت 

  دول ال صفة هلا  املراقبون ريخ االنضمام األعضاء مبنظمة التجارة العاملية
  فلسطني.1  أفغانستان.1 2000سبتمرب8  ألبانيا  .1
  الصومال.2  اجلزائر.2 1995يناير1  البحرين  .2
  تركمنستان.3  أذربيجان.3 1995يناير1  بنغالديش  .3
      جزر القمر.4 1996فرباير22  بنني  .4
ي درا السالم  .5       إيران.5 1995يناير1 برو
      العراق.6 1995يناير1  بوركينا فاسو  .6
      قازاقستان.7 1995ديسمرب13  الكامريون  .7
      لبنان.8 1996أكتوبر19  تشاد  .8
      ليبيا.9 1995يناير1 كوت ديفوار  .9

      السودان.10 1995مايو31  جيبويت  .10
      أوزبكستان.11 1995يونيو30  مصر  .11
      اليمن.12 1995يناير1  الغابون  .12
      سور.13 1996أكتوبر23  غامبيا  .13
       1995أكتوبر25  غينيا  .14
       1995مايو31  غينيا بيساو  .15
16.  *        1995يناير1  غو
       1995يناير1  إندونيسيا  .17
       1995يناير1  األردن  .18
       1995يناير1  الكويت  .19
       1998ديسمرب20 مجهورية قرقيز  .20
       1995يناير1  ماليز  .21
       1995مايو31  املالديف  .22
       1995مايو31  مايل  .23
       1995مايو31  موريتانيا  .24
       1995يناير1  املغرب  .25
       1995أغسطس26  موزمبيق  .26
       1996ديسمرب31  النيجر  .27
       1995يناير1  نيجري  .28
       2000نوفمرب9  عمان  .29
       1995يناير1  كستان  .30
       1996يناير13  قطر  .31
       2005ديسمرب11 اململكة العربية السعودية  .32
       1995يناير1  السنغال  .33
       1995يوليو23  سرياليون  .34
       1995يناير1  سورينام  .35
       2013مارس2 طاجيكستان  .36
       1995مايو31  توغو  .37
       1995مارس29  تونس  .38
       1995مارس26  تركيا  .39
       1995يناير1  أوغندا  .40
       1996أبريل10 اإلمارات العربية املتحدة  .41
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