
    مهام واختصاصات إدارة المفاوضات االقتصادية
  

   : وتتكون إدارة المفاوضات االقتصادية من

   :  الدولية وتشمل األقسام التاليةاالقتصاديةمراقبة المفاوضات 
   . قسم المفاوضات االقتصادية-أ 

   . قسم مفاوضات التجارة بالخدمات-ب 
   . قسم البحوث والدراسات الدولية-ب 

 

-:االقتصادية الدولية وتختص باألعمال التالية  مراقبة المفاوضات  - 

 اإلشراف على سير المفاوضات التي تجريها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع -
  .الدول والتكتالت والمجموعات االقتصادية األخرى بشأن اتفاقيات التجارة الحرة 

الجهات المحلية األعضاء في  اإلشراف على أعمال الفريق التفاوضي الكويتي والتنسيق مع -
الفريق والجهات المعنية األخرى بشأن المواضيع المطروحة على جداول أعمال جوالت 

  .المفاوضات في إطار الفريق التفاوضي الخليجي
 تمثيل دولة الكويت في اجتماعات وجوالت الحوار والمفاوضات بين دول مجلس التعاون -

لفريق التفاوضي الخليجي وجامعة الدول العربية والدول والمجموعات األخرى في إطار ا
  .منهاومنظمة المؤتمر اإلسالمي وفرق العمل واللجان المتخصصة المنبثقة 

 متابعة التطورات والمستجدات على السياسات االقتصادية والتجارية في إطار مجلس -
الدول التعاون وارتباطها بمفاوضات التجارة الحرة التي تقوم بها دول المجلس مع 

  .والمجموعات األخرى والمواقف التفاوضية للفريق التفاوضي الخليجي في تلك المفاوضات
 متابعة التطورات والمستجدات االقتصادية على الساحة العالمية مثل العولمة والتنمية -

المستدامة ونظام التجارة العالمي وغيرها وانعكاساتها وتداعياتها على اقتصاد دولة الكويت 
  .اديات دول المجلس وتأثيراتها على مفاوضاتها االقتصادية مع األطراف األخرىواقتص

 اإلشراف على اإلعداد والتحضير الجتماعات وجوالت التفاوض الخاصة بمفاوضات التجارة -
  .الحرة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات االقتصادية األخرى

العالقة حول المواضيع المدرجة على جدول  اإلشراف على التنسيق مع الجهات المحلية ذات -
  .أعمال اجتماعات وجوالت التفاوض

 مراجعة التقارير وأوراق العمل والدراسات التي تعدها األقسام التابعة وإبداء المالحظات -
  .والتوصيات المناسبة بشأنها في إطار توجهات وسياسة الوزارة

ن المفاوضات بين دول مجلس التعاون  متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة بشأ-
والدول والمجموعات االقتصادية األخرى الصادرة عن لجنة التعاون المالي واالقتصادي 

  .واللجان الوزارية األخرى وفرق العمل المعنية في إطار مجلس التعاون
مر  متابعة الحوارات والمفاوضات االقتصادية في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة المؤت-

  .اإلسالمي وغيرها من المنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة
  . اإلشراف على أعمال الفريق التفاوضي الكويتي ومتابعة أنشطته ومهامه-
 متابعة أنشطة وفعاليات المنظمات االقتصادية اإلقليمية والدولية وعلى األخص منظمة -



  .تهاالتجارة العالمية والمشارآة في أعمالها واجتماعا
 متابعة المستجدات االقتصادية الدولية ودراسة وتقييم آثارها على اقتصادات آل من دولة -

  .الكويت ودول مجلس التعاون
 اإلعداد والتحضير لالجتماعات المختلفة للمفاوضات بما في ذلك إعداد أوراق العمل -

 مواقف دولة الكويت والدراسات الخاصة بالمواضيع المدرجة على جداول األعمال بالعالقة مع
  .منها

 التنسيق والمتابعة مع الجهات المحلية والخارجية فيما يتعلق بالمفاوضات واالتفاقيات -
  .الخاصة بالتجارة الحرة والتجارة العالمية 

  . متابعة اتفاقيات التجارة الحرة وتشجيع االستثمار في إطار المنظمات اإلقليمية والدولية -
   -:اوضات االقتصادية الدولية األقسام التالية  ويلحق بمراقبة المف-
  
  : قسم المفاوضات االقتصادية ويختص باألعمال التالية -أ 

 اإلعداد والتحضير والمشارآة في اجتماعات وجوالت التفاوض بما يخص قوائم السلع -
 في والتبادل التجاري وقوائم السلع الخاصة بدولة الكويت في إطار إعداد القوائم الخليجية

  .مفاوضات دول المجلس مع األطراف األخرى
 إعداد جداول التبادل التجاري وقوائم السلع الخاصة بدولة الكويت في إطار إعداد القوائم -

  .الخليجية لمفاوضات التجارة الحرة
 متابعة أعمال الفرق واللجان الفنية المتخصصة ذات العالقة في إطار شئون مجلس التعاون -

  .حاد الجمرآي وقواعد المنشأ وغيرهامثل لجنة االت
 مراجعة االتفاقيات ومشاريع اتفاقيات التجارة الحرة في إطار المفاوضات وإبداء المالحظات -

  .واالقتراحات على الفصول المختلفة الخاصة بها والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية 
 للوزارة لمتابعة المواضيع الخاصة  المشارآة في اجتماعات اللجنة الدائمة لالتفاقيات التابعة-

باالستثمار ومستجداتها لضمان التوافق بين االتفاقيات الثنائية التي تعقدها دولة الكويت 
  .التجارة الحرة والفصول الخاصة باالستثمار المتضمنة في اتفاقيات

 المشكلة في إطار  اإلعداد والتحضير والمشارآة في اجتماعات فرق العمل واللجان الفنية-
  .المفاوضات والفريق التفاوضي الخليجي

 متابعة الحوارات والمفاوضات االقتصادية الجارية في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة -
  .والدوليةالمؤتمر اإلسالمي والمجموعات اإلقليمية 

لسلع  متابعة أنشطة وأعمال منظمة التجارة العالمية بما يخص المفاوضات الخاصة با-
وانعكاساتها على دولة الكويت ودول مجلس التعاون في مفاوضاتها مع الدول والمجموعات 

  .األخرى
  

   : قسم مفاوضات التجارة بالخدمات ويختص باألعمال التالية -ب

 اإلعداد والتحضير والمشارآة في اجتماعات وجوالت المفاوضات الخاصة بتجارة الخدمات -
  .المجموعات االقتصادية األخرىبين مجلس التعاون والدول و

 اإلشراف على إعداد جداول االلتزامات لدولة الكويت في قطاعات الخدمات ومتابعتها في -
إطار المفاوضات والجداول الموحدة لدول مجلس التعاون بشأن تلك القطاعات وذلك بالتنسيق 

  .والتعاون مع الجهات المحلية المعنية
وصيات الصادرة عن المجلس الوزاري واللجان الوزارية المعنية  متابعة تنفيذ القرارات والت-

  .وفرق العمل الفنية بشأن تجارة الخدمات في إطار مجلس التعاون
 التنسيق مع الجهات المحلية ومتابعة التزامات دولة الكويت ضمن التزامات دول المجلس -



  .الحرةوبما يحقق تعظيم االستفادة من اتفاقيات التجارة 
ارآة في اجتماعات لجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي ترؤسها  المش-

وزارة التجارة والصناعة والتأآيد على التناسق بين متطلبات االتفاقيات المختلفة الثنائية 
  .الكويتوالجماعية للتجارة الحرة لدولة 

ت والقطاعات ذات العالقة بمجاالت  التنسيق مع اإلدارات التابعة للوزارة فيما يخص الخدما-
  .االستثمار والتعاون االستثماري والمشتريات الحكومية مع الدول والمجموعات األخرى

 متابعة مفاوضات تحرير تجارة الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على -
الندوات وورش العمل اتفاقيات التجارة الحرة لمجلس التعاون والمشارآة في االجتماعات و

  .المنظمةالتي تنظمها 
 إعداد التقارير وأوراق العمل المطلوبة للتحضير والمشارآة في االجتماعات المختلفة لتجارة -

الخدمات والمفاوضات الخاصة بها وانعكاساتها على دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول 
  .الخليج العربية

  

  : ة ويختص باألعمال التالية  قسم البحوث والدراسات الدولي-ج 
 متابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات االقتصادية اإلقليمية والدولية بما يخص -

التجارة الدولية والمفاوضات القائمة بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية والمنظمات 
لتجارة الدولية والمجموعات األخرى مثل االونكتاد والمؤسسات والبرامج المختلفة المعنية با

والمؤتمرات والمنتديات االقتصادية المختلفة مثل عدم االنحياز والمنتدى االقتصادي وغيرها 
وانعكاساتها على دولة الكويت ودول مجلس التعاون والمفاوضات التي تجريها مع اإلطراف 

  .األخرى بشأن اتفاقيات التجارة الحرة
دوات التي تنظمها المنظمات والمؤسسات االقتصادية بشأن  المشارآة في االجتماعات والن-

المواضيع المطروحة على جدول أعمال المفاوضات بين مجلس التعاون والدول والمجموعات 
األخرى لمتابعة المستجدات الخاصة بتلك المواضيع وتسخيرها لخدمة وتحقيق مصالح دولة 

ة واالستثمار وحقوق الملكية الفكرية الكويت ودول مجلس التعاون وخاصة ما يتعلق بالتجار
  .والمشتريات الحكومية وغيرها من المواضيع ذات العالقة

 متابعة الدراسات والبحوث والتقارير الصادرة عن المنظمات االقتصادية الدولية مثل منظمة -
ومنظمة ) UNCTAD(ومؤتمر األمم المتحدة للتنمية والتجارة ) WTO(التجارة العالمية 

  .وغيرها) WCO( الدولية الجمارك
 متابعة الدراسات والتقارير الصادرة عن األمم المتحدة وفرق العمل والمجموعات المنبثقة -

وغيرها وبما يتعلق بالتجارة العالمية واإلقليمية ) 77(عنها مثل االسكوا ومجموعة 
  .األخرىوانعكاساتها على دول مجلس التعاون وعالقاتها التجارية مع الدول والمجموعات 

 إعداد التقارير وأوراق العمل المطلوبة في إطار التحضير الجتماعات وجوالت التفاوض مع -
الدول والمجموعات األخرى سواء على المستوى الثنائي لدولة الكويت أو على المستوى 

الجماعي في إطار مجلس التعاون وبما يعزز موقف دولة الكويت ودول المجلس في 
راف األخرى بشأن المواضيع المطروحة على جدول أعمال تلك مفاوضاتها مع األط

  .االجتماعات
 متابعة الدراسات والتقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد -

بما يخص األوضاع االقتصادية بالدول التي ترتبط ) WB(والبنك الدولي ) IMF(الدولي 
 المجلس وإمكانيات ومستقبل العالقات والتبادل التجاري بعالقات واتفاقيات تجارة حرة مع دول

  .معها في إطار تلك االتفاقيات
 الرد على استفسارات األمانة العامة لمجلس التعاون وتزويدها بالبيانات والمعلومات -

  .المطلوبة بشأن المواضيع المختلفة في إطار المفاوضات



  . إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالمفاوضات-
  . دراسة أثر االتفاقيات الخاصة بالمفاوضات على دولة الكويت-
  .  إعداد إستراتيجية دولة الكويت الخاصة بالمفاوضات-

   

 


