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تمھید.
رصد احتیاجات الدول في طور االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة.
إلسالمي إطار التعاون والتنسیق المشترك ما بین صندوق النقد العربي والبنك ا

.لعالمیةللتنمیة لتقدیم الدعم للدول العربیة في طور االنضمام لمنظمة التجارة ا
التدریب وبناء القدرات.
المشورة الفنیة.
ورش العمل المتخصصة.
 2021-2020(برنامج العمل.(
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نقاط العرض
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الجزائر(االنضمامطورفيعربیةدولثمانالعربیةالمنطقةتضم،
.)اوسوری،والسودان،والصومالولیبیا،ولبنان،،والعراقوالقُمر،

إطارتبنيتمالعالمیةالتجارةلمنظمةلالنضمامالدولھذهجھوددعمبھدف
للتنمیةياإلسالموالبنكالعربيالنقدصندوقبینماوالتنسیقللتعاون

ھذهاجاتاحتیمعیتالءمبمااالنضمامطورفيالعربیةللدولالدعملتقدیم
.البلدان

تمھید
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اب في ھذا اإلطار، قام صندوق النقد العربي بإعداد استبیان موجھ إلى أصح
لصدد المعالي وزراء التجارة للوقوف على احتیاجات البلدان المعنیة في ھذا ا

).2021-2020(لبلورة برنامج عمل ُمفصل ما بین المؤسستین یغطي الفترة 

د التي تم من خالل نتائج االستبیان تم تحدید أبرز أولویات الدعم من واقع الردو
تشمل ھذه . استالمھا من خمسة دول من أصل ثمانیة دول في طور االنضمام

. العراق، لیبیا، السودان، سوریا، لبنان: الدول كل من

رصد احتیاجات الدول األعضاء



عربي إطار التعاون والتنسیق المشترك ما بین صندوق النقد ال
ي طور والبنك اإلسالمي للتنمیة لتقدیم الدعم للدول العربیة ف

االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة
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 ًإلىناداً استاإلطارھذافيالمطلوبةالدعممجاالتمنعددتحدیدتمعلیھ،بناء
.ماماالنضطورفيالعربیةالدولفيالتجارةوزراءالمعاليأصحابمرئیات

فيراغبةالالعربیةللدولالقدراتبناءتعزیزأنشطةعلىالدعممجاالتتركز
:یشملبمااالنضمام

تدریبیة،دوراتتنظیم1)

المستوى،عالیةعملورشعقد2)

.الصددھذافياألعضاءالدولجھودلتعزیزالفنیةالمشورةتقدیم3)



عربي إطار التعاون والتنسیق المشترك ما بین صندوق النقد ال
ي طور والبنك اإلسالمي للتنمیة لتقدیم الدعم للدول العربیة ف

االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة
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تنظیم دورات تدریبیة:

ات أولویة استناداً إلى مرئیات الدول األعضاء الراغبة في االنضمام تم تحدید موضوعات ذ
:لتنظیم دورات تدریبیة بما یشمل

العالمیة،التجارةمنظمةإلىلالنضمامالناجحالتفاوضمھاراتتعزیز1)

.التجارةأمامالفنیةالحواجزعلىالتغلب2)

.الخدماتتجارةملفإنجاز3)

.الفكریةیةالملكبقانونیتعلقفیماالسیماالمطلوبةالتشریعیةاإلصالحات4)

.المیةالعالتجارةلمنظمةباالنضمامالخاصةالتجارةالتفاقیاتالعاماإلطار5)



عربي إطار التعاون والتنسیق المشترك ما بین صندوق النقد ال
ي طور والبنك اإلسالمي للتنمیة لتقدیم الدعم للدول العربیة ف

االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة

7

عقد ورش عمل عالیة المستوى:

وعات ذات استناداً إلى مرئیات الدول األعضاء الراغبة في االنضمام تم تحدی�د ثالث�ة موض�
:أولویة لعقد ورش عمل فنیة بما یشمل

العالمیة،التجارةمنظمةإلىلالنضمامالداعمالتشریعياإلطار1)

الُمنسق،الجمركيالنظامتطبیق2)

تجارةالمنظمةإطارفياألعضاءالدولبینالتجاریةالمنازعاتتسویةآلیة3)
.العالمیة



عربي إطار التعاون والتنسیق المشترك ما بین صندوق النقد ال
ي طور والبنك اإلسالمي للتنمیة لتقدیم الدعم للدول العربیة ف

االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة
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المشورة الفنیة

وعات ذات استناداً إلى مرئیات الدول األعضاء الراغبة في االنضمام تم تحدی�د ثالث�ة موض�
:أولویة لتقدیم المشورة الفنیة بما یشمل

العالمیة،التجارةمنظمةإلىلالنضمامالداعمالتشریعياإلطار1)

الُمنسق،الجمركيالنظامتطبیق2)

تجارةالمنظمةإطارفياألعضاءالدولبینالتجاریةالمنازعاتتسویةآلیة3)
.العالمیة

.وآلیاتھاالتجاریةالسیاساتمراجعة4)

.المنظمةإطارفيالتجارةاتفاقیاتمعالتوافق5)
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