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 (كومسيك) الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري للجنة ثالثونالالدورة 
 )م2014 مايو 8 – 7تركيا، ، أنقرة(



البنك اإلسالمي للتنمية للمساعدة الفنية وبناء القدرات بر�مج جمموعة  
 املتعلق مبنظمة التجارة العاملية

 
 أوًال:

 
تعلق مبنظمة التجارة العاملية امل ُدّشن بر�مج البنك اإلسالمي للتنمية للمساعدة الفنية وبناء القدرات

كثر من مخسة عشر عاماً.  ذ أدخل حّيز التنفيذ منم، و 1997(بر�مج منظمة التجارة العاملية) عام 
اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري  إىلوظل البنك يقدم ابنتظام تقارير عن الرب�مج 

والعشرين للجنة املتابعة املنبثقة عن "الكومسيك".  التاسعاالجتماع  إىل(كومسيك). وُقّدم آخر تقرير 
املساعدة الفنية املرتبطة مبنظمة التجارة العاملية اليت اضطلع هبا  الضوء على أنشطةوالتقرير احلايل يسّلط 
 21حىت  18والعشرين اليت ُعقدت يف اسطنبول يف تركيا يف الفرتة من  تاسعةالرب�مج منذ الدورة ال

 م.2013 نوفمرب
 

مساعدة الدول األعضاء على النهوض يتمثل يف رب�مج لتحقيق هدف رئيس هذا الالبنك لق أطوقد 
األساس اهلدف كما أن تعدد األطراف.  املبقدراهتا البشرية واملؤسسية للتكّيف مع النظام التجاري اجلديد 

وعي الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي إبتفاقيات منظمة التجارة العاملية ز�دة  الرب�مج هومن 
جيمع  بدور منتدىً البنك ضطلع يو  منظمة التجارة العاملية. إىل هانضماما يسريوكيفية تنفيذها، وت

املتعلقة ابلتجارة  املختلفة املسائل املسؤولني املعنيني يف الدول األعضاء لتبادل وجهات النظر ومناقشة
مساعدة الدول األعضاء على ز الرب�مج بشكل أكرب على متعددة األطراف. ويف السنوات األخرية، ركّ 

بر�مج تفاوض، واملسائل ذات الصلة ابملفاوضات ضمن إطار لمنظمة، وتعزيز مهاراهتا يف اللاإلنضمام 
  .عمل الدوحة

اإلنضمام ملنظمة التجارة العاملية،  بصدد) مساعدة الدول األعضاء اليت أتتمثل أهداف الرب�مج يف: (و 
للدول األعضاء  ) رفع القدرات البشرية واملؤسسيةبعلى التفاوض بشأن أفضل الشروط لإلنضمام، (

اتفاقيات جولة أوروغواي، واإلضطالع ابهليكلة االقتصادية املنظمة، على تنفيذ عضوية  إىلانضمت اليت 
) ج، (للمنظمة هانضمامإالستفادة القصوى من الفرص اجلديدة جرّاء اليت تتيح هلذه الدول االالزمة 

اجلديدة املتعلقة  للتفاوض بشأن املسائلاالستعداد التام و مواقفها  نسيقتمساعدة الدول األعضاء على 
 املؤمترات الوزارية ملنظمة التجارة العاملية مستقبًال.ثريها ابلتجارة اليت يرّجح أن ت

 
  العناصر الرئيسة للرب�مج: –اثنياً 

تفاقيات املعنية ابالعمل  حلقاتلرب�مج ما يلي: تنظيم احللقات الدراسية و لتشمل العناصر الرئيسة 
تشاورية الجتماعات االة، وتنظيم يسياسات التجار الفنية عن الدورات المنظمة التجارة العاملية، وعقد 
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املسائل املهمة واإلعداد للمؤمترات الوزارية، واالضطالع ابلدراسات ذات الصلة مبنظمة التجارة بشأن 
تٌوجز و  .الدول األعضاء إىلاالستشاريني العاملية، واخلدمات اإلستشارية عن طريق متويل إيفاد اخلرباء و 
 :فيما يلياألنشطة اليت اضطلع هبا بر�مج جمموعة البنك، منذ تدشينه، 

 
طائفة عمل تتناول  حلقاتو  ،م جمموعة البنك حلقات دراسيةتنظّ  العمل: حلقاتاحللقات الدراسية و 

مبحتوى إتفاقيات منظمة  دف تعريف الدول األعضاءهبمن مسائل منظمة التجارة العاملية، واسعة 
الدفاع عن مصاحلها. وعقد أفضل ميكنها من يف موقف لتصبح  تهانشطأ، و أحكامهاو  التجارة العاملية
 عمل. ةحلق 37حلقة دراسية،  72م، 2014 بريلأ�اية  إىلالرب�مج، منذ إنشائه البنك يف إطار 

 
ابلتعاون مع منظمة التجارة  هذه الدورات ينظم البنك :السياسات التجاريةعن التدريبية الدورات 
، وتُقّدم يف السياسات التجاريةرة ملنظمة التجارة العاملية بشأن لدو خمتصرة عبارة عن ُنسخ وهي العاملية، 

 ةاألسواق، وإدار  إىلجنيف وتستمر ملدة ثالثة أشهر. وتتناول الدورة طيفاً واسعاً من املواضيع مثل النفاذ 
، واحلواجز الفنية أمام الصحة النباتيةو  الصحةوتدابري التجارة واجلمارك، والزراعة، والنسيج وامللبوسات، 

اخلدمات، وحقوق امللكية الفكرية، يف لتجارة لالتجارة، واملشرت�ت احلكومية، واالتفاقيات العامة 
واالتفاق على التدابري االستثمارية الدعم واإلجراءات الوقائية، وتسوية املنازعات، ومكافحة اإلغراق، و 

البنك يف إطار ونّظم   اإلقليمية. لنزعة، واوسياسة املنافسة، والتجارة والبيئةوالتجارة، املتعلقة ابلتجارة، 
 .السياسات التجاريةدورة عن  18م، 2014 أبريل�اية  إىلالرب�مج، منذ إنشائه 

 
دراسات متعمقة عن مسائل منظمة التجارة العاملية، وذلك بناًء  ، أحيا�ً،البنك عدُّ يُ  :الدراسات اخلاصة

دراسات خاصة يف قطاعات الزراعة، واالستثمار،  حىت اآلن لبنكا دأعقد على طلب الدول األعضاء. و 
فكرية للجوانب املتعلقة ابلتجارة، والتجارة االلكرتونية. ويف هذا الصدد، واخلدمات، وحقوق امللكية ال

دمات خرباء يف هذه اجملاالت ابلتعاون مع مؤمتر االمم املتحدة للتجارة والتنمية خبالبنك استعان 
ومشلت هذه الدراسات اخلاصة جمموعة دراسات عن  (اونكتاد) الذي أشرف على بعض هذه الدراسات.

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

 
يف أغلب األحيان تُعقد  اجتماعات تشاورية للدول األعضاءنظم البنك ي :االجتماعات التشاورية

وتتيح هذه االجتماعات الفرصة لوفود الدول  .مع املؤمترات الوزارية ملنظمة التجارة العامليةمرتافقًة 
 ختاذإاألعضاء لاللتقاء وتبادل وجهات النظر، وتنسيق مواقفها (قدر اإلمكان) بشأن مسائل املنظمة، و 

اجتماعات تشاورية ملسؤولني يف  8م البنك وقد نظّ  .قوىقوة تفاوضية أ شكيللتد موحّ و مجاعي موقف 
االجتماع الوزاري التاسع ملنظمة التجارة  عشيةُعقد آخر اجتماع و  عواصم الدول األعضاء أو يف جنيف.

 م يف ابيل، إندونيسيا.2013ديسمرب  2العاملية يف 
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نظمة التجارة العاملية للدول األعضاء يف منظمة التعاون متعلقة مبمساعدة فنية حمددة تقدمي 
ستشارية، االدمات اخلتوفري تتمثل يف مساعدة فنية حمددة للدول األعضاء أيضًا يقدم البنك  :اإلسالمي

يف متخصصني يف منظمة التجارة العاملية أو إيفاد خرباء من البنك  خارجيني رباءاالستعانة خبمن خالل 
بشأن املسائل املتعلقة ابملنظمة، واإلنضمام إليها، وصياغة القوانني القطرية، وإنشاء  بعثات ميدانية
 .ةملختلفلألغراض امبسائل منظمة التجارة العاملية، وبناء القدرات تُعىن وحدات إدارية 

 
  والعشرين للكومسيك: الثامنةالرب�مج منذ الدورة إضطلع هبا اليت ألنشطة ا –اثلثاً 
، واحملاور هي: وطلباهتامقرتحات الدول األعضاء استناداً إىل وذلك على ثالثة حماور، الرب�مج حالياً يرّكز 

 ) مهارات التفاوض. وكانت األنشطة3) التكامل اإلقليمي، (2اإلنضمام ملنظمة التجارة العاملية، () 1(
 والعشرين للكومسيك على النحو التايل: التاسعةالرب�مج منذ الدورة نّفذها اليت  الرئيسة

 
 2العاملية، يف املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة انعقاد  عشيةالوزاري التشاوري االجتماع  -1

 .م، يف ابيل، إندونيسيا2013ديسمرب 
 

عمل وطنية لالستعراض الفين ملذكرة نظام التجارة اخلارجية بشأن انضمام السودان إىل حلقة  -2
 .م، اخلرطوم، السودان2014مارس  6إىل  2منظمة التجارية العاملية، من 

 
عمل عن "حزمة اإلجراءات اليت وافقت عليها منظمة التجارة العاملية يف ابيل وآاثرها على حلقة  -3

 .يب، األمارات العربية املتحدةدم، 2014 مارس 12وحىت  10من البلدان العربية"، 
 

 مارس 27وحىت  25، من حزمة وخطة ما بعد ابيل للدول األفريقية"عن " حلقة دراسية -4
 املغرب.، الدار البيضاءم، 2014

 
للدول األعضاء يف االحتاد االقتصادي  تصحيح التجارةوآلية حلقة عمل إقليمية عن "إجراءات  -5

 .م، أبيدجان، كوديفوار2014مايو  7 إىل 5، من لدول غرب أفريقيا" يوالنقد
  

  :م2014املقرتحة لعام نشطة األ –رابعاً 
  م:2014يُزمع تنظيم األنشطة التالية يف عام 

تدريبية مكثفة مشرتكة بني البنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة التجارة العاملية بشأن مهارات دورة  .1
 م، ديب، دولة اإلمارات العربية املتحدة.2014يونيو  5إىل  1التفاوض بشأن التجارة، من 

 
"مقررات ابيل وأثرها على الدول األعضاء، والسيما يف جمال تيسري التجارة، عن  حلقة دراسية .2

  .م، اسنطبول، تركيا2014يونيو  25إىل  23من 
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اإلجراءات احمللية وأثرها على انضمام قازاخستان إىل منظمة التجارة بشأن حمتوى حلقة عمل  .3
 .م، آستا�، قازاخستان2014العاملية، يونيو/سبتمرب 

 
 .عن اتفاقيات التجارة اإلقليمية (ُحيّدد املكان والزمان الحقاً)دراسية حلقة  .4

 
(ُحيّدد املكان والزمان  مشال أفريقيا دولعن أفاق التكامل اإلقليمي وحتد�ته يف  دراسيةحلقة  .5

 الحقاً).
 

اجتماع جمموعة اخلرباء عن احلواجز غري اجلمركية ضمن نظام التجارة التفضيلية يف منظمة التعاون  .6
  (ُحيّدد املكان والزمان الحقاً). اإلسالمي

  ملكان والزمان الحقاً).حلقة عمل عن االنضمام (ُحيّدد ا .7
  خامتة: –خامساً 

بناء منظمة التعاون اإلسالمي على يف  الدول األعضاء ةساعدمليعمل البنك جاهداً وبكل السبل املمكنة 
تعدد األطراف. وينّفذ البنك امل ينظام التجار لتحد�ت الالتصدي تمكن من لت قدراهتا البشرية واملؤسسية
ومؤسسات منظمة  ،مع منظمة التجارة العاملية، واملنظمات األخرى ذات الصلةهذا الرب�مج بتنسيق اتم 

كما  يف هذا الصدد. ملا حيظى به من تعاون ودعم العميق ويُعرب البنك عن تقديره. التعاون اإلسالمي
 العمل مع هذه املنظمات إىلع يتطلّ و من شا�ا تعميق أثر هذا الرب�مج، يُرّحب أبي أفكار ومقرتحات 

 .يحقق هذا الرب�مج أفضل النتائج املمكنةوثيق يف املستقبل لعلى حنو 
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 وضع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي
 بشأن اإلنضمام ملنظمة التجارة العاملية

 )م2013سبتمرب حىت �اية (
 

الدول األعضاء يف  #
 منظمة التجارة العاملية

 اتريخ
 اإلنضمام

 هلا وضع دول ليس # املراقبون #

 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 برو�ي 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
   سور� 13 1996 أكتوبر 23 غامبيا 13
     1995أكتوبر  25 غينيا 14
     1995 مايو 31 غينيا بيساو 15
     1995يناير  1 غيا�* 16
     1995يناير  1 أندونيسيا 17
     1995يناير  1 األردن 18
     1995يناير  1 الكويت 19
     1998ديسمرب  20 قريغيز� 20
     1995يناير  1 ماليز� 21
     1995 مايو 31 املالديف 22
     1995 مايو 31 مايل 23
     1995مايو  31 موريتانيا 24
     1995يناير  1 املغرب 25
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     1995 أغسطس 26 موزمبيق 26
     1996ديسمرب  13 النيجر 27
     1995يناير  1 نيجري� 28
     2000نوفمرب  9 عمان 29
     1995يناير  1 ابكستان 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 تونس 38
     1995مارس  26 تركيا 39
     1995يناير  1 *أوغندا 40
     1996أبريل  10 العربية  املتحدة االمارات 41

 ** مل تصبح بعد عضواً يف البنك
 
 
 
 

******************* 
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