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 للكومسيك الثالثين الدورة اعتمدتها التي السياسة توصيات

 التفضيلية بنجاح التجارة زيادة قدرة البلدان األعضاء على تنفيذ اتفاقيات

 لفقرقبضة ا من الماليين نتشلت أن وكذا تستطيع، للنمو امحرك   تكون أن التفضيلية التجارة تفاقياتال يمكن
 البلدان على يتعين ،وعلى الرغم من ذلك. الجديدةاالقتصادية و  جاريةالتالفرص من  العديد توليد خالل من

دارتها بالكامل اتياالتفاق تنفيذ هذه ضمان األعضاء  من االستفادة ، حتى يتسنى لهافاعلة ومواتية إدارة وا 
التي  المؤسسية لقدراتإلى ا األعضاء البلدان من العديد تفتقر حيث ،اكبير   اتحدي  هذا  يشكلو . الفرص هذه

القطاعين  وكاالت العديد من تشمل ،مناسبة أساسية بنية وضع إلى تحتاجكما  بذلك، لقيامتمكنها من ا
 .والخاص العام

 الفرص من االستفادةو  التفضيلية التجارة اتفاقيات بتنفيذ المرتبطة للتحديات التصدي بغية ،ومن ثم
 منظمة على البلدان األعضاء في التجارة، حريرت عملية عن من شأنها أن تنتج التي والتجارية االقتصادية

 سياساتأو  استراتيجيات تضع( ب)و ؛ونطاقها بدقة التحديات هذه حجم فهمت( أ) أن اإلسالمي التعاون
دارتها اتياالتفاق تلك تنظيم عن ولةالمسئ المؤسسات وكفاءة فعالية تحسين إلى تهدف  .وا 

 
 
 
 

 اإلسالمي التعاون لمنظمة التابع تجاريةال األفضليات نظام لتنفيذ الطريق تمهيد

 التعاون منظمةفي  فيما بين الدول األعضاء التجارية األفضليات نظامفي  المشاركةنحث الدول 
 على سبيل المثال،ف النظام، لتنفيذالفاعل  العملي التجهيز ضمان بغية فعاليات تنظيمعلى اإلسالمي 

 لمنظمة التابع التجارية األفضليات نظامالخاصة بلمنشأ ا شهادة بطباعة المختصة الجهة تحديدعليها 
 إلدارات تدريبية ندوات تنظيمل هناك حاجة ،باإلضافة إلى ذلك. المناسب الوقت في اإلسالمي التعاون
 تنفيذ بغية تيسير الالزمة الداخلية اللوائح ونشر الصلة، ذات الفاعلة الجهات من وغيرها المحلية الجمارك

تأخذ بعين أن  المعنية األعضاء لدوليمكن ل النظام، هذا لتنفيذ الالزمة الشروط ُتستوفى وحالما. يةالتفاقا
 .االستعدادات هذه لمراجعة التجارية المفاوضات لجنة استخدام االعتبار

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات رفع الوعي بنظام

 نظام نجاح منمن شأنها أن تعزز  بعد النظام في اطرف   لم تصبح التي ألعضاءا الدول مشاركةإن 
  مؤسساتتحتاج  ،ومن ثم. اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات
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 في مجال االقتصاد في العاملةذات الصلة غيرها من الشركات و  الخاص، القطاع وشركات ،القطاع العام
كاهل  على وليةالمسئ تقع الصدد، هذا وفي. تمام الفهم التجارية األفضليات نظام فوائد فهم إلى الدول هذه
 اإلسالمي المركز ويشترك. األعضاء الدولكذا و  الصلة ذات اإلسالمي التعاون منظمة مؤسساتمن  كل

، للكومسيك التجارية تالمفاوضا لجنةل األمانة العامة توليفي ومكتب تنسيق الكومسيك التجارة  لتنمية
 منظمة في األعضاء الدول بين فيما التجارية األفضليات نظامب الوعي زيادةإلى  منهما جاهد ا يسعى كلو 

 األفضليات نظام اتفاقيات على المصادقة وأ التوقيعب تقملم  التي األعضاء لدولاأما .اإلسالمي التعاون
لزيادة الوعي،  الفعاليات من المزيد تنظيم هايمكنف ام،النظ متطلبات جميع تستكملبعد، أو لم  التجارية
 .للنظام الكامل اإلدراك لضمانوكذا 

 


