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 برنامج المساعدة الفنية وتعزيز القدرات المتعلقة بأنشطة "منظمة التجارة العالمية"  

 

I. مقدمة 

، وهو ال يزال قيد 1997انطلق برنامج المساعدة الفنية وتعزيز القدرات المتعلقة بأنشطة "منظمة التجارة العالمية" في 

عاماً. ويقدم البنك بانتظام تقاارير مرللياة عان تنفياذ هاذا البرناامج تلاع ا تماعاات ال ومسايك.  15التنفيذ منذ أكثر من 

َم تلاع اال تماا للجناة المتابعاة المنبثقاة عان ال ومسايك. ويبارا هاذا التقريار ا نشاطة  30ع رقا  وكان أخر تقرير قد قُدِّ

 30الرئيسة للمساعدات الفنية المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، والتي  رت في تطار هاذا البرناامج مناذ الجلساة رقا  

 .  2014مايو  8و  7ال تماع ال ومسيك المنعقدة في أنقرة، تركيا، يومي 

ساسي للبنك من تطالق هذا البرنامج هو مساعدة الدول ا عضاء في تطوير قدراتها البشرية والمؤسسية بما الهدف ا 

يعينها علع التأقل  مع النظام التجاري متعدد ا طراف الجديد. ويهدف البرنامج تلع تاوفير قادر أكبار مان الاوعي لاد  

مة التجارة العالمية وسبل تنفيذها، وتلع تيساير ت اراءات الدول ا عضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن اتفاقات منظ

انضمامها تلع المنظمة. كما يؤدي البرنامج دوراً هاماً بوصفه منتدً  يجمع المختصين مان مساؤولي الادول ا عضااء 

 عاوام لتبادل و هات النظر، ولمناقشة مختلف ا مور المتعلقة بالتجارة متعددة ا طراف. وقد ركز البرنامج، خالل ا

ا خيرة، علع مساعدة الدول ا عضاء في انضمامها تلع منظمة التجارة العالمية، وعلع تعزيز مهاراتهاا التفاوياية، 

 باإليافة تلع مسائل تتعلق بالمفاويات الجارية في تطار برنامج عمل الدولة. 

( مسااعدة الادول ا عضااء، التاي هاي فاي طاور االنضامام تلاع 1تتلخص ا هداف الرئيسة لهذا البرناامج فيماا يلاي   

( رفاع القادرات البشارية 2منظمة التجارة العالمية، في التفاوض للحصول علع أفضال الشاروط المم ناة لالنضامام   

ظماة كاي تاتم ن مان تنفياذ اتفاقاات  ولاة أور اواي والمؤسسية للدول ا عضاء التي انضمت بالفعل تلع عضوية المن

ومن القيام بإعادة الهي لة االقتصادية الالامة لتعظي  تفادتها من الفرص الجديدة المتالة  ومساعدة الدول ا عضاء في 

واارياة تنسيق مواقفها، وتعدادها للتفاوض لول القضايا التجارية الجديدة، والتي قد تنشأ مستقبالً خالل الماؤتمرات ال

 للمنظمة. 

II. العناصر الرئيسة للبرنامج 

تشمل العناصر الرئيسة للبرنامج ماا يلاي  تنظاي  النادوات وللقاات العمال الخاصاة باتفاقاات منظماة التجاارة العالمياة  

تعااداد دورات فنيااة عاان السياسااات التجاريااة  تنظااي  ا تماعااات تشاااورية لااول القضااايا الهامااة اسااتعداداً للمااؤتمرات 

لمنظمة التجارة العالمية  ت راء الدراسات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية  توفير الخادمات االستشاارية  الواارية

من خالل تمويل بعثات الخبراء/المستشارين في المجاالت المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية تلع الدول ا عضاء. وفيما 

 ة البنك الخاص بمنظمة التجارة العالمية منذ تنشائه  يلي مو ز لألنشطة التي تمت في تطار برنامج مجموع

ينظ  البنك ندوات وللقات عمل تغطي مجموعة كبيرة من القضايا الخاصة بمنظماة التجاارة  الندوات وللقات العمل 

العالمية، وذلك لتعريف الدول ا عضاء علع مضاامين اتفاقاات المنظماة ونصوصاها، وعلاع ا نشاطة التاي تقاوم بهاا 

 44نادوة و 80مة، لتصبح تلك الدول في ويع أفضل للدفاع عن مصالحها والحفاظ عليها. وقد قام البنك بتنظي  المنظ

 .2015للقة عمل في تطار هذا البرنامج منذ تنشائه ولتع نهاية أبريل 

يات  تنظيمهاا بالتعااون ماع منظماة التجاارة العالمياة. وتعتبار هاذ  الادورات  دورات تدريبية في السياسات التجارية 

صورة مصغرة لدورة السياسات التجارية التي تجريها منظماة التجاارة العالمياة علاع ماد  أالأاة أ اهر فاي مديناة 

 ساواق،  نيف. وتغطاي دورة السياساات التجارياة طيفااً واساعاً مان الموياوعات علاع النحاو ااتاي  النفااذ تلاع ا

تدارة الجمااار ، الزراعااة، المنسااو ات وا قمشااة، التاادابير الصااحية والصااحية النباتيااة، والحااوا ز التقنيااة أمااام 

التجارة، ت راءات الشراء الح ومي، االتفاقيات العامة لول تجارة الخادمات، لقاوق المل ياة الف رياة، اإل اراءات 

عويضاية، تساوية النزاعاات، االتفااق علاع تادابير االساتثمار ذات المانعة إل راق ا ساواق، اإلعاناات والتادابير الت

دورة  21الصلة بالتجارة، السياسات التجارية والتنافسية، التجارة والبيئة، مفهوم النزعة اإلقليمياة. وقاد أقاام البناك 

 .2015من تلك الدورات في تطار هذا البرنامج منذ تنشائه ولتع نهاية أبريل 

علع طلب الدول ا عضاء، يقوم البنك من لين اخر بدراسات مستفيضة عان القضاايا ذات دراسات خاصة  بناًء 

الصاالة بمنظمااة التجااارة العالميااة. وماان أمثلااة ذلااك دراسااات عاان  القطاااع الزراعااي، االسااتثمار، قطاااع الخاادمات، 

كال  مان تلاك الدراساات الجوانب المتعلقة بالتجاارة فاي لقاوق المل ياة الف رياة، والتجاارة اإلل ترونياة. وقاد  املت 
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مجموعة من "التطبيقات العملية" في الدول ا عضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، كما َلَوْت أف اراً ونصائح عملية 

 قيمة، واستراتيجيات للتفاوض لول مختلف القضايا التي ته  الدول ا عضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي. 

عااات تشاااورية لدولااه ا عضاااء، والتااي  الباااً مااا تُْعقَااد علااع هااام  ياانظ  البنااك ا تما اال تماعااات التشاااورية 

المؤتمرات الواارية لمنظمة التجارة العالمية. وتوفر هذ  اال تماعات منتادً  يجماع وفاود الادول ا عضااء لتباادل 

ي مواقااف و هااات النظاار، ولتنساايق مااواقفه  قاادر اإلم ااان تجااا  المسااائل المتعلقااة بمنظمااة التجااارة العالميااة، ولتبناا

مشتركة والعمل كمجموعة والادة تتمتاع بقاوة تفاوياية كبيارة نسابياً. وقاد نظا  البناك لتاع اان أمانياة ا تماعاات 

 تشاورية للمسؤولين المقيمين في العاصمة السويسرية، وأيضاً  ولئك المقيمين في  نيف.

ذات الصاالة بمنظمااة التجااارة  مساااعدات ينيااة محااددة للاادو  انعمااال بمنظمااة التعاااون اإلسااالمي يااي المسااائ 

يقدم البنك أيضاً مساعدات فنية محددة للدول ا عضاء من خالل تمويل الخدمات االستشارية والزياارات  العالمية:

الميدانية لخبراء من منظمة التجارة العالمية في مسائل ليوية تتعلق بالمنظمة ومنهاا علاع سابيل المثاال  ت اراءات 

يا ة القوانين الوطنية، تأسيس ولدات متخصصة فاي أعماال منظماة التجاارة العالمياة، االنضمام تلع المنظمة، ص

 وبناء القدرات بش ٍل عام. 

III. اننشطة المنظمة منذ االجتماع الثالثين للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك 

بناًء علع طلب الدول ا عضاء، واستناداً تلع المعلومات الواردة منها، يركز البرنامج لاليااً علاع أالأاة موياوعات  

 ( الت امااااااااااااااااال اإلقليماااااااااااااااااي،  2( االنضااااااااااااااااامام تلاااااااااااااااااع منظماااااااااااااااااة التجاااااااااااااااااارة العالمياااااااااااااااااة،  1 

للجناة المتابعاة المنبثقاة  30  ( ا نشطة الوطنية. وفيما يلي سرد  للفعاليات الرئيسة التي نظمها البنك منذ الادورة رقا3 

 عن ال ومسيك 

للقة عمل تقليمية عن "تدابير تصالح التجارة، وويع آلية للدول ا عضاء باالتحاد االقتصادي والنقدي  .1

 بمدينة أبيد ان، عاصمة سالل العاج.  2014مايو  7تلع  5لغرب أفريقيا"، في الفترة من 

 

بمدينة  2014يونيو  5تلع  1دورة تدريبية عن "مهارات التفاوض التجاري للدول العربية" في الفترة من  .2

 دبي، باإلمارات العربية المتحدة. 

 

ندوة عن " مفاويات الدولة، واالنضمام تلع عضوية منظمة التجارة العالمية" للدول ا عضاء بمنظمة  .3

 ، في تسطنبول، تركيا  2014سبتمبر  17 تلع 15التعاون اإلسالمي، في الفترة من 

 

 ندوة عن "تنمية المحتو  المحلي في سياق انضمام كاااخستان تلع عضوية منظمة التجارة العالمية".  .4

 

نوفمبر  21تلع  19ندوة عن "الحوا ز  ير الجمركية فيما بين الدول اإلفريقية ا عضاء"، في الفترة من  .5

 ، الدار البيضاء، المغرب.2014

 26مهمة اسشارية للبنك اإلسالمي للتنمية تلع السودان بشأن االنضمام تلع منظمة التجــارة العـــالمية،  .6

 ، الخرطوم، السودان.2014نوفمبر  3 -أكتوبر 

ور ة العمل اإلقليمية للبنك اإلسالمي للتنمية وبرنامج ا م  المتحدة اإلنمائي و امعة الدول العربية بشأن "  .7

، 2015يناير  27-26للعمليات العابرة للحدود من أ ل تحسين الروابط بين البلدان العربية"   النموذج الفني

 عمان، الممل ة ا ردنية الها مية. 

للقة دراسية بشأن "تعزيز التجارة بين البلدان ا فريقية من خالل سالسل القيمة" داكار،  مهورية  .8

 السنيغال.

ارية بين الدول ا عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وبروتوكوالت للقة دراسية بشأن نظام ا فضلية التج .9

 ، تسطنبول، تركيا2015أبريل  9تلع  7الدول ا عضاء في منظمة التعاون االقتصادي، من 

ية لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بشأن االستعراض الشامل للمساعدة من أ ل رالحلقة التحضي .10

 ن، ا ردن. ، عما2015أبريل  23-21التجارة 

 

IV.  اننشطة المبرمجة 

 

  2015بالنظر تلع التيا ات الدول ا عضاء وبناء علع طلباتها، سوف يت  تنظي  الفعاليات التالية في عام 
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ور ة اعتماد دراسة بشأن "الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة الحرة و دو  تبرامها وأأرها علع التجارة  .1

 ، الدار البيضاء، المغرب. 2015مايو  6-4منظمة التعاون اإلسالمي" في بين الدول ا عضاء 

ور ة اعتماد دراسة بشأن "الجيل الجديد من اتفاقيات التجارة الحرة و دو  تبرامها وأأرها علع التجارة  .2

 ، تسطنبول، تركيا.2015مايو  27-25منظمة التعاون اإلسالمي" في بين الدول ا عضاء 

التعاون الخليجّي بشأن تسهيل التجارة في تطار الت امل اإلقليمي واتفافية منظمة ور ة لدول مجلس  .3

 ، دبي، دولة اإلمارات العربية.2015مايو  14-12التجــارة العـــالمية" 

ور ة تقليمية بشأن تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة بين الدول العربية  باال ترا  مع منظمة الجمار  العالمية(  .4

 ، البحرين.2015يونيو  1-4

 الخالصة

 

يسعع البنك  اهداً تلع مساعدة الدول ا عضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي في بناء قدراتها البشرية والمؤسسية، 

لتم ينها من موا هة تحديات النظام التجاري متعدد ا طراف. وقد نجح البنك في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون 

مية، ومع المؤسسات ا خر  ذات صلة، الدولية منها والوطنية، وتلك التابعة الوأيق مع منظمة التجارة العال

لمنظمة التعاون اإلسالمي، والتي يُقّدِّر البنك لها  ميعاً تعاونها ودعمها. ويرلب البنك اإلسالمي للتنمية بأي أف ار 

تقبالً تلع مزيد من التعاون أو مقترلات  ديدة ي ون من  أنها صقل هذا البرنامج وتعزيز آأار ، كما يتطلع مس

 الوأيق مع المؤسسات المذكورة من أ ل تنفيذ البرنامج بأكبر قدر مم ن من الفعالية. 

 
******************************
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 وضع الدو  انعمال يي منظمة التعاون اإلسالمي يي منظمة التجارة العالمية  
 م(2014)حتى نهاية أكتوبر 

 

 دو  ال صفة لها مراقبون تاريخ االنممام العالميةأعمال منظمة التجارة 

 فلسطين .1 أفغانستان .1 2000سبتمبر  8 ألبانيا .1

 الصومال .2 الجزائر .2 1995يناير 1 البحرين .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تركمانستان  .3 أذربيجان .3 1995يناير 1 بنغالدي  .3

  االتحاد القمريّ  .4 1996فبراير  22 بنين .4

  تيران  .5 1995يناير 1 بروناي دار السالم .5

  العراق .6 1995يونيو  3 بوركينا فاصو .6

  قاااخستان .7 1995ديسمبر  13 ال اميرون .7

  لبنان .8 1996أكتوبر  19 تشاد .8

  ليبيا .9 1995يناير 1 كوت ديفوار .9

  السودان .10 1995مايو  31  يبوتي .10

  أواب ستان .11 1995يونيو  30 مصر .11

 اليمن .12 1995يناير 1 الغابون .12

13.  

14.  

15. * 

16.  

17. * 

 

 

 

 

 

  سوريا . 13 1996أكتوبر  23  امبيا .13

   1995أكتوبر  25  ينيا .14

   1995مايو  31  ينيا بيساو .15

   1995يناير 1  ويانا* .16

   1995يناير 1 تندونيسيا .17

   1995يناير 1 ا ردن .18

   1995يناير 1 ال ويت .19

   1998دسيمبر  20  مهورية قرقيزيا .20

   1995يناير 1 ماليزيا .21

   1995مايو  31 المالديف .22

   1995مايو  31 مالي .23

   1995مايو  31 موريتانيا .24

   1995يناير 1 المغرب .25

   1995أ سطس  26 موامبيق .26

   1996ديسمبر  13 النيجر .27

   1995يناير 1 نيجيريا .28

   2000نوفمبر  9 سلطنة عمان .29

   1995يناير 1 باكستان .30

   1996يناير  13 قطر .31

   2005ديسمبر  11 الممل ة العربية السعوديّة .32

   1995يناير 1 السنيغال .33

   1995يوليو  23 سيراليون .34

   1995يناير 1 سورينام .35

   2013مارس  2 طا ي ستان .36

   1995مايو  31 تو و .37

   1995مارس  29 تونس .38

   1995مارس  26 تركيا .39

   1995يناير 1 أو ندا .40

   1996أبريل  10 اإلمارات العربية المتحدة .41

 * ليس عضوا في البنك اإلسالمي للتنمية


