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 )كومسيك( الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري للجنةالثانية والثالثون للجنة المتابعة الدورة 
 (م2016مايو  18 – 17تركيا، ، أنقرة)



 برنامج مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية للمساعدة الفنية وبناء القدرات
 المتعلق بمنظمة التجارة العالمية

 
 أواًل:

 
تعلق مبنظمة التجارة العاملية )برنامج امل برنامج البنك اإلسالمي للتنمية للمساعدة الفنية وبناء القدراتأُطلق 

كثر من مخسة عشر عاماً.  وظل البنك يقدم دخل حّيز التنفيذ منذ أم، و 1997عام منظمة التجارة العاملية( 
اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )كومسيك(. وُقّدم  إىلبانتظام تقارير عن الربنامج 

على أنشطة املساعدة  الضوءالتقرير احلايل يسّلط و لكومسيك. لللجنة املتابعة الثالثني االجتماع  إىلآخر تقرير 
 ذيال احلادي والثالثني جتماع جلنة املتابعةالفنية املرتبطة مبنظمة التجارة العاملية اليت اضطلع هبا الربنامج منذ ا

 .يف أنقرة، تركيا م2015 مايو 14حىت  13يف الفرتة من ُعقد 
 
ء على النهوض بقدراهتا البشرية مساعدة الدول األعضاهو د  رئي  هل اً ربنامج حتقيقهذا الالبنك لق أطوقد 

زيادة  الربنامج هواألساس من اهلد  كما أن د األطرا .  تعدّ املواملؤسسية للتكّيف مع النظام التجاري اجلديد 
 يسريوكيفية تنفيذها، وت ،وعي الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي بإتفاقيات منظمة التجارة العاملية

جيمع املسؤولني املعنيني يف الدول األعضاء لتبادل  بدور منتدىً البنك ضطلع يو  نظمة.امل إىلالدول  نضماما
ز الربنامج املتعلقة بالتجارة متعددة األطرا . ويف السنوات األخرية، ركّ  املختلفة املسائل وجهات النظر ومناقشة
، واملسائل ذات يةمهاراهتا التفاوضلمنظمة، وتعزيز لمساعدة الدول األعضاء على اإلنضمام بشكل أكرب على 

 ."برنامج عمل الدوحة"الصلة باملفاوضات ضمن إطار 
 
اإلنضمام ملنظمة التجارة العاملية، على  بصدد( مساعدة الدول األعضاء اليت أتتمثل أهدا  الربنامج يف: )و 

انضمت للدول األعضاء اليت  ( رفع القدرات البشرية واملؤسسيةبالتفاوض بشأن أفضل الشروط لإلنضمام، )
اليت تتيح اتفاقيات جولة أوروغواي، واإلضطالع باهليكلة االقتصادية الالزمة املنظمة، على تنفيذ عضوية  إىل

مساعدة الدول األعضاء ( ج، )للمنظمة هانضمامإجرّاء من ستفادة قصوى من الفرص اجلديدة هلذه الدول ا
ثريها للتفاوض بشأن املسائل اجلديدة املتعلقة بالتجارة اليت يرّجح أن تاالستعداد التام و مواقفها  نسيقتعلى 

  منظمة مستقباًل.لاملؤمترات الوزارية ل
  العناصر الرئيسة للبرنامج: –ثانياً 

اتفاقيات منظمة املعنية بالعمل  حلقاتلربنامج ما يلي: تنظيم احللقات الدراسية و لتشمل العناصر الرئيسة 
املسائل بشأن تشاورية الجتماعات االة، وتنظيم يسياسات التجار الفنية عن الدورات الالتجارة العاملية، وعقد 

ستشارية عن النظمة، وادخدمات ااملاملهمة واإلعداد للمؤمترات الوزارية، واالضطالع بالدراسات ذات الصلة ب
األنشطة اليت اضطلع هبا برنامج جمموعة تٌوجز و  .الدول األعضاء إىلطريق متويل إيفاد ادخرباء واالستشاريني 

 :على النحو التايلالبنك، منذ تدشينه، 



من طائفة واسعة عمل تتناول  حلقاتو  ،م البنك حلقات دراسيةنظّ ي العمل: حلقاتالحلقات الدراسية و 
 تهانشطأ، و أحكامهاو نظمة املتفاقيات اد  تعريف الدول األعضاء مبحتوى هبمسائل منظمة التجارة العاملية، 

، م2016أبريل هناية  إىلالدفاع عن مصاحلها. وعقد الربنامج، منذ إنشائه أفضل ميكنها من يف موقف لتصبح 
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بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية،  هذه الدورات ينظم البنك :السياسات التجاريةعن التدريبية الدورات 
، وتُقّدم يف جنيف وتستمر السياسات التجاريةرة ملنظمة التجارة العاملية بشأن لدو خمتصرة عبارة عن ُنسخ وهي 

التجارة واجلمارك،  ةاألسواق، وإدار  إىلملدة ثالثة أشهر. وتتناول الدورة طيفًا واسعًا من املواضيع مثل النفاذ 
، واحلواجز الفنية أمام التجارة، واملشرتيات تدابري الصحة النباتية، و الصحةوالزراعة، والنسيج وامللبوسات، و 
الدعم ادخدمات، وحقوق امللكية الفكرية، ومكافحة اإلغراق، و يف لتجارة لاحلكومية، واالتفاقيات العامة 

واالتفاق على التدابري االستثمارية املتعلقة بالتجارة، وسياسة املنافسة،  واإلجراءات الوقائية، وتسوية املنازعات،
دورة عن  21، م2016أبريل هناية  إىلونّظم الربنامج، منذ إنشائه   اإلقليمية. لنزعة، واوالتجارة والبيئة

 .السياسات التجارية
 

منظمة التجارة العاملية، بناًء على طلب قة عن مسائل دراسات متعمّ  ، أحياناً،البنك عد  يُ  :الدراسات الخاصة
دراسات خاصة يف قطاعات الزراعة، واالستثمار، وادخدمات،  حىت اآلن لبنكا دّ أعقد الدول األعضاء. و 
ومشلت الدراسات ادخاصة جمموعة فكرية للجوانب املتعلقة بالتجارة، والتجارة االلكرتونية. وحقوق امللكية ال

واسرتاتيجيات  ،عملية قّيمة اً نت أفكار تضمّ كما منظمة التعاون اإلسالمي،   دراسات عن الدول األعضاء يف
 للتفاوض بشأن املسائل اليت هتم دول منظمة التعاون اإلسالمي.

 
يف أغلب األحيان مع ترتافق  اجتماعات تشاورية للدول األعضاءالبنك  عقدي :االجتماعات التشاورية

وتتيح هذه االجتماعات الفرصة لوفود الدول األعضاء لاللتقاء وتبادل  .العامليةاملؤمترات الوزارية ملنظمة التجارة 
 شكيللتد موحّ و مجاعي موقف  ختاذإوجهات النظر، وتنسيق مواقفها )قدر اإلمكان( بشأن مسائل املنظمة، و 

 ،األعضاء يف عواصم الدولسواء اجتماعات تشاورية ملسؤولني  9 ، حىت اآلن،م البنكونظّ  .قوىقوة تفاوضية أ
 أو يف جنيف.

 
منظمة التجارة العالمية للدول األعضاء في منظمة التعاون متعلقة بمساعدة فنية محددة تقديم 

 :اإلسالمي
 
رباء االستعانة خبستشارية، و االدمات ادختوفري تتمثل يف مساعدة فنية حمددة للدول األعضاء أيضًا يقدم البنك  

متخصصني يف منظمة التجارة العاملية حمليًا بشأن املسائل املتعلقة باملنظمة، واإلنضمام إليها، وصياغة القوانني 
 .العامةألغراض ملختلف انظمة، وبناء القدرات املمبسائل تُعىن وحدات إدارية القطرية، وإنشاء 

 
 للكومسيك: الحادية والثالثينالبرنامج منذ الدورة ضطلع بها االتي ألنشطة ا –ثالثاً 

 



( 1، واحملاور هي: )امقرتحات الدول األعضاء وطلباهتاستنادًا إىل على ثالثة حماور، الربنامج حاليًا يرّكز 
 الرئيسة ( مهارات التفاوض. وكانت األنشطة3( التكامل اإلقليمي، )2اإلنضمام ملنظمة التجارة العاملية، )

 لكومسيك على النحو التايل:للجنة املتابعة للجنة ا احلادي والثالثنيالجتماع منذ ا البنكنّفذها اليت 
التجارة تيسري التجارة يف إطار التكامل اإلقليمي واتفاقية منظمة " لدول ادخليج العريب عن حلقة دراسية -1

  .ديب، دولة األمارات العربية املتحدةم، 2015مايو  14وحىت  12العاملية"، من 
التوقيع عليها وأثرها على التجارة  ىاجليل اجلديد من اتفاقيات التجارة احلرة، وجدو "حلقة عمل عن  -2

 .، تركياإسطنبول ،م2015مايو  27وحىت  25، من بني دول منظمة التعاون اإلسالمي"
 

للدول األفريقية األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية متهيدًا للمؤمتر الوزاري العاشر  اً إقليمي اً اجتماع -3
 .أبيدجان، كوت ديفوار، م2015سبتمرب  16وحىت  14من ملنظمة التجارة العاملية، 

 
لوزارة التجارة يف منظمة التعاون اإلسالمي غداة االجتماع الوزاري ملنظمة  اً تشاوري اً وزاري اً اجتماع -4

 .يف نريويب، كينيام، 2012مرب ديس 18وحىت  15من الذي عقد التجارة العاملية، 
 

على الدول  اما بعد اجتماع نريويب وآثاره ةقبأجندة منظمة التجارة العاملية حلعن " حلقة دراسية -5
 .ية اهلامشيةألردنململكة اعمان، ا، م2016 فرباير 24وحىت  22ن العربية"، م

 
على الدول  اما بعد اجتماع نريويب وآثاره قبةحلقة دراسية عن "أجندة منظمة التجارة العاملية حل -6

مجهورية م، داكار، 2016مارس  9وحىت  7األفريقية األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي"، من 
 السنغال.

 
  :م2016المقترحة لعام نشطة األ –رابعاً 

، مع األخذ يف احلسبان حاجات الدول األعضاء يف األشهر القليلة املقبلةاألنشطة التالية يف يعتزم البنك تنظيم 
  :منظمة التعاون اإلسالمي وطلباهتا

عقد يف تُ التكامل اإلقليمي يف دول منظمة التعاون اإلسالمي، فرص  اكتشا عن  حلقة عمل تشاورية -1
 م.2016الثالث من الربع 

 
  ندوة إقليمية عن تيسري التجارة للدول األفريقية، ودول آسيا، وآسيا الوسطى. -2
انتشار التجارة اإلقليمية الواسعة، واتفاقيات الشراكة وآثارها على دول منظمة التعاون ندوة عن  -3

 اإلسالمي.
  

  خاتمة: –خامساً 
بناء منظمة التعاون اإلسالمي على يف  الدول األعضاء ةساعدمل ،وبكل السبل املمكنة ،يعمل البنك جاهداً 

متعدد األطرا . وينّفذ البنك هذا  ينظام التجار لتحديات الالتصدي تمكن من لت قدراهتا البشرية واملؤسسية



املؤسسات الوطنية، و  ،الربنامج بتنسيق تام مع منظمة التجارة العاملية، واملنظمات األخرى ذات الصلة
يف الذْين حيظى هبما دعم اللتعاون و ل العميق ويُعرب البنك عن تقديره. التعاون اإلسالميمؤسسات منظمة و 

لعمل مع هذه لع يتطلّ كما من شاهنا تعميق أثر هذا الربنامج،  يُرّحب بأي أفكار ومقرتحات كما  هذا الصدد.
  .فّعالةيحقق هذا الربنامج نتائج وثيق يف املستقبل لعلى حنو  املنظمات



 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميوضع 
 بشأن اإلنضمام لمنظمة التجارة العالمية

 (م2016أبريل )حىت هناية 
 

الدول األعضاء في  #
منظمة التجارة 

 العالمية

 تاريخ
 اإلنضمام

 دول ليس لها وضع # المراقبون #

 فلسطني 1 أفغانستان 1 2000سبتمرب  8 ألبانيا 1
 الصومال 2 اجلزائر 2 1995يناير  1 البحرين 2
 تركمنستان 3 أذربيجان 3 1995يناير  1 بنغالديش 3
   جزر الُقمر 4 1996فرباير  22 بنني 4
   إيران 5 1995يناير  1 بروناي دار السالم 5
   العراق 6 1995يونيو  3 بوركينا فاسو 6
   قازاخستان 7 1995ديسمرب  13 الكامريون 7
   لبنان 8 1996أكتوبر  19 تشاد 8
   ليبيا 9 1995يناير  1 كوديفوار 9
   السودان 10 1995مايو  31 جيبويت 10
   أوزبكستان 11 1995يونيو  30 مصر 11
   اليمن 12 1995يناير  1 الغابون 12
   سوريا 13 1996أكتوبر  23 غامبيا 13
    14 1995أكتوبر  25 غينيا 14
     1995 مايو 31 غينيا بيساو 15
     1995يناير  1 غيانا* 16
     1995يناير  1 أندونيسيا 17
     1995يناير  1 األردن 18
     1995يناير  1 الكويت 19
     1998ديسمرب  20 قريغيزيا 20
     1995يناير  1 ماليزيا 21
     1995 مايو 31 املالديف 22
     1995 مايو 31 مايل 23
     1995مايو  31 موريتانيا 24
     1995يناير  1 املغرب 25
     1995 أغسط  26 موزمبيق 26



     1996ديسمرب  13 النيجر 27
     1995يناير  1 نيجرييا 28
     2000نوفمرب  9 عمان 29
     1995يناير  1 باكستان 30
     1996يناير  13 قطر 31
     2005ديسمرب  11 السعودية 32
     1995يناير  1 السنغال 33
     1995يوليو  23 سرياليون 34
     1995يناير  1 سورينام 35
     2013مارس  2 طاجيكستان 36
     1995مايو  31 توغو 37
     1995مارس  29 تون  38
     1995مارس  26 تركيا 39
     1995يناير  1 *أوغندا 40
     1996أبريل  10 العربية  املتحدة االمارات 41

 ** مل تصبح بعد عضواً يف البنك
 
 


