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 منظمة التجارة العالمیة  الجاریة في إطار  المفاوضات  إقلیمیة حول وضعیةورشة عمل 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  لفائدة
 

   2021 یویون 21-23

 
 البرنامج 

 )   GMT+1 /ارالبیضاءالدتوقیت ( 2021یو یون 21اإلثنین 

10.00-10.15 

 : حفل االفتتاح

 . التجارةالعامة للمركز اإلسالمي لتنمیة یرة بوعبدالوي، المدالسیدة لطیفة ال •

 منظمة التجارة العالمیة. ، ، مدیر المجلس ولجنة المفاوضات التجاریةالسید فیكتور لویز دو برادو •

 .التعاون اإلقلیمي والتكامل بالبنك اإلسالمي للتنمیة مكلف بقسممدیر  ،براغالسید ریاض  •

10.15-11.30 

 من أجل التنمیة   ر: تسھیل االستثما ىاألولالجلسة 

 ، منظمة التجارة العالمیة. االستثماروالخدمات تجارة قسم ،  ، مستشارةالسیدة كلودیا لوكاتیلي 

 ، سیاق وأھداف المفاوضات •

 ، تمت مناقشتھاالقضایا الرئیسیة التي والمشاركون  •

 ،المعاملة الخاصة والتفضیلیةذ والتنفی •

 . الثاني عشرزاري  المؤتمر الو لىریق إوالط المفاوضات أحدث مستجدات •

 : مساھمة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المبادرات المشتركة -

   .تسھیل االستثمار من أجل التنمیة :المغرب            

 سئلة وأجوبة أ 11.30-11.45

11.45-12.30 

 ة والمتوسط  والمتناھیة الصغرالصغرى/   ت لمقاوال: ا الثانیة الجلسة 

 ، منظمة التجارة العالمیة. واإلحصاء  ، شعبة البحوث االقتصادیة ، خبیرة اقتصادیةدكویستالسیدة كاثرین لون 

 والمتوسطة في منظمة التجارة العالمیة؟  رىوالصغناھیة الصغر متال اوالتالمقلماذا  •

ة لعام والمتوسط والصغرىالمتناھیة الصغر  المقاوالتشرح حزمة التوصیات واإلعالنات لمجموعة  •
2020 ، 

 .تجارة العلمیةلمنظمة ال مؤتمر الوزاري الثاني عشرر للالتحضی •

 : مساھمة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المبادرات المشتركة -

 . طة والمتوس  المتناھیة الصغروالمقاوالت الصغرى/  :السنغال 

 سئلة وأجوبة أ 12.30-12.45
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 )   GMT+1 /ارالبیضاءالدتوقیت ( 2021یونیو  22الثالثاء 

10.30-11.45 

 ةترونیاإللك لتجارة: االثالثةالجلسة 
، منظمة التجارة  المفاوضات التجاریةولجنة  ، مجلس  السیاسات التجاریةفي مجال    ةومستشار  ة، محللالسیدة ستیفانیا غالو

 العالمیة. 

 ،ترونیةة اإللكرالتجا حولبرنامج عمل  •

 ، لجمركیةالرسوم ا یة منلكترون الت اإلالمباد اءأنھا حول إعفالالئحة المتفق بش •

 .مشتركة بشأن التجارة اإللكترونیةالمبادرات ال •

 : مساھمة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المبادرات المشتركة -

 لكترونیة : التجارة اإلمالیزیا 

 ة جوبأسئلة وأ 11.45-12.00

12.00-12.30 

 الخدمات جال في م حلیةات المیالمقتض: الرابعةجلسة لا

 ، منظمة التجارة العالمیة.االستثمار والخدمات تجارة قسم ، ، مستشارالسید ماركوس جیلیتو

 ، سیاق وأھداف المفاوضات •

 ، المحتوى الجوھري للمفاوضات •

 ،الشفافیةب المقتضیات المتعلقة •

 ،التنبؤ وإمكانیةالیقین القانوني  مقتضیات •

 ،یمية والتسھیل التنظبالجود المتعلقةالمقتضیات  •

 ،والشكل القانوني  الراھن والقضایا العالقةالوضع  •
 :  في المبادرات المشتركة  مة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميمساھ -

 في مجال الخدمات  حلیةات المیالمقتض  :طرق

 أسئلة وأجوبة  12.30-12.45

12.45-13.15 

 : التجارة والبیئةالخامسةالجلسة 

 ، منظمة التجارة العالمیة. تجارة والبیئة، قسم ال، مستشاریریرواتیو فالسید م

 یئة؟ ما ھي العالقة بین التجارة ومنظمة التجارة العالمیة والب •

 ، جارة العالمیة ذات الصلة التوقواعد منظمة  أشغال •

 . المؤتمر الوزاري الثاني عشر إلى منظمة التجارة العالمیة والطریق مستجدات على مستوى ال •

 : ة التعاون اإلسالمي في المبادرات المشتركةساھمة الدول األعضاء في منظمم -

 التجارة والبیئة: اإلمارات العربیة المتحدة 

 وبة وأج سئلة  أ 13.15-13.30
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 )   GMT+1 /ارالبیضاءالدتوقیت ( 2021 یونیو  23األربعاء 

10.00-11.15 

 

 

 

11.15-12.00 

 

 

 لمیةالعا  جارةتمفاوضات منظمة ال :السادسة الجلسة

  ، منظمة التجارة العالمیة.لجنة المفاوضات التجاریةمجلس و، قسم دي، خبیر اقتصاالسید یانیس بورجوا

 بما فیھا التحضیرات للمؤتمر الوزاري الثاني عشر منظمة التجارة العالمیة ب الجاریة حالیا المفاوضات -

 

 یة: لا حول المواضیع التاتھماماعلق برؤاھا واھت تخبراتھا فیما یتتبادل الدول وف س

 ماكصید األس: دعم المغرب •

 راعة : الزفاسوبوركینا  •

 : الخدمات مصر •

 ةلییضتفالخاصة والمعاملة ال: الكامیرون •

 أسئلة وأجوبة  12.00-12.15

12.15-13.00 

 الجلسة الختامیة/ مائدة مستدیرة:

 .اإلسالمي لتنمیة التجارة من قبل ممثل المركزلتوصیات اتالوة  •

 .اإلسالمي لتنمیة التجارةلمركز ممثل ا •

 .تجارة العالمیةمنظمة المثل م •
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 مذكرة المفاهيم 
 منظمة التجارة العالمية الجارية في إطار  المفاوضات إقليمية حول وضعيةورشة عمل 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لفائدة
 

 
 :السياق

يإطافي    األطرافة  المتعدد التجارية    ضات مفاوالفشل    جاوز لت ما  أطلقت  "حة الدو  جولةب "رف  عر   ،
مبادرات مشتعأ   من  مكونة مجموعات   العالمية  التجارة  منظمة  الحادي  ضاء  الوزاري  المؤتمر  منذ  ركة 

، يتمثل  2017  سنة، الذي عقد في بوينس آيرس )األرجنتين( في (MC11)عشر لمنظمة التجارة العالمية 
  لق تعي و .  للتنمية كبيرة بالنسبة  أهمية  التي تحظى بلحيوية  المناقشات في المجاالت اتسريع    منها فيالهدف  

 المبادرات التالية: ألمر ب ا

 التجارة اإللكترونية؛  ✓

 ؛ من أجل التنميةستثمار تسهيل اال ✓

 ؛ والمتوسطة  ىر متناهية الصغر والصغالالمشروعات  ✓

 ؛ الداخلية في مجال الخدمات  والمقتضيات  األنظمة  ✓

 التجارة والبيئة.  ✓

 ن: ة بشأمنظمة التجارة العالمي إطار  ا مناقشات في ري حاليتج، السياقوفي نفس 

 ؛ سماكايد األدعم مص ✓

 زراعة؛ال ✓

 ؛ الخدمات  ✓

 لية. يض المعاملة الخاصة والتف ✓
المؤتم  المواضيعستكون  و أعمال  جدول  على  أعاله  التجارة  المذكورة  لمنظمة  عشر  الثاني  الوزاري  ر 

 في جنيف.  2021ديسمبر  3فمبر إلى نو  30، المقرر عقده في الفترة من  (CM12العالمية )

إلعداد مواقف تشمل جميع    مدعوة  اإلسالمي  التعاون دول منظمة    نكو ست،  الهام  جتماعلهذا اال   وتحضيرا
المعنية بش  األطراف  المساهمة  أجل  من  الوطني  المستوى  مناقشعلى  في  أفضل  القضايا    ة كل  هذه 
 ات منظمة التجارة العالمية. من الفرص المتاحة من خالل مفاوض جيد واالستفادة بشكل 

ر والتكامل اإلقليمي داخل  التجارة واالستثما  لتنميةكبيرة  أهمية  ب   المواضيع   هذه  ى ظتح،  باإلضافة إلى ذلك
  وهو األمر الذي زة تنافسية في سالسل القيمة العالمية.  مي  لكسب ، وذلك  فضاء منظمة التعاون اإلسالمي

فهما  ت  جيدا  يتطلب  التي  والتحديات  عنهاللفرص  التعاو نشأ  منظمة  دول  تجارب  من  االستفادة  مع  ن  ، 
 . سالمياإل
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الصدد فو هذا  التجارة  ،  ي  لتنمية  اإلسالمي  المركز  التابعة    والتعاون   طرية الق  ستراتيجية  االإدارة  وينظم 
  المفاوضات   وضعيةحول  إقليمية  منظمة التجارة العالمية ورشة عمل  ة  تاريرسك و  نمية ت للبنك اإلسالمي لل

 اإلسالمي.  ن عاوالتفي منظمة  األعضاءالدول  لفائدةمنظمة التجارة العالمية  على مستوىالجارية  
 : األهداف

اإلسالمي في المناقشات    التعاون دول منظمة  ودعم  ة  في مصاحبورشة  هذه الالهدف الرئيسي من  يتمثل  
المحددة    األهدافأما  للمؤتمر الوزاري الثاني عشر.    استعدادا،  التجارة العالميةمنظمة    إطار  الجارية في 

 هي: منها ف

 ؛ستوى المعلومات رفع م ✓

 ؛ تبادل الخبرات والتجارب  ✓

 رية. لجالمناقشات ااإلسالمي في ا التعاونتسهيل مساهمة دول منظمة   ✓
 : منتظرة النتائج ال

 ؛ اإلسالمي بقضايا منظمة التجارة العالمية لتعاون اظمة توعية دول من ✓

 ؛ هالمذكورة أعال المواضيعفهم أفضل لفرص وتحديات المناقشات الجارية حول  ✓

أجل  ات  مقترح  /توصيات ار  إصد  ✓ منظمة  من  دول  بين  أفضل  على  التعاون  تنسيق  اإلسالمي 
 مية. عال التجارة المستوى منظمة 

 : المنهجية 

المحددة المذكورة أعاله    المواضيعتتناول  جلسات  وسوف تتخللها    أيام  3دار  على مرشة  هذه الوستعقد  
العالميةإطار  في    تجري مناقشتها والتي   التجارة  ال  يتم خاللسو،  منظمة  من  عروض  تقديم    جلسات هذه 
ا  جوبة. ومن المقرر أيضاألو  ئلة ساألها جلسات  تلي ،ن من منظمة التجارة العالميةي خبراء متخصص   طرف
ج الخبرات عقد  لتبادل  عليها،  لسة  الذين  خبرا  يشرف  األعضاء  الدول  بعض  من  تجارب    سيعرضونء 

 . المواضيعبلدانهم بشأن هذه 

اجتماعات التشاور المستقبلية لدول    على من شأنها أن تعمم  ت  توصياالورشة  هذه    ر عنويتوقع أن تصد  
 . لمنظمةالتابعة ل المعنيةالهيئات االقتصادية  ماعات جتوا اإلسالمي   ن التعاومنظمة 

 :مشاركونال

 : من مشاركين من دول منظمة التعاون اإلسالمي ورشة هذه التستهدف  

 ،الوزارات المكلفة بالتجارة ✓

 ، جان الوطنية للمفاوضات التجاريةلأعضاء ال ✓

 ، لدى منظمة التجارة العالمية  دة تماإلسالمي المع التعاون البعثات الدائمة لدول منظمة  ✓

 ،اإلسالمي التعاون اإلقليمية في منطقة منظمة المنظمات شبه  ✓

 مؤسسات القطاع الخاص.  ✓
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 :لغات العمل

سيتم توفير الترجمة الفورية باللغات العربية  و  ،ةيباللغتين اإلنجليزية والفرنس ورشة  ذه التجري أشغال هس
 واإلنجليزية والفرنسية. 

 :نمالمكان والزا

العمل  ست   ورشة  من  عقد  الفترة  الساعة  2021يونيو    23إلى    21في  من  الساعة  حتى    ا صباح  10، 
 منصة مؤتمرات الفيديو.  عبر، (GMT+1) 1، بتوقيت غرينتش +بعد الزوالالواحدة 
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