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 :تمهيـد

صادي والتجاري بين الدول األعضاء تعاون االقتئمة للة الداجنللمي وااإلسال ون لتعابتكليف من األمانة العامة لمنظمة ا
فرعي لمنظمة لهاز اته الجيقوم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بصف - الكومسيك –في منظمة التعاون اإلسالمي 

في جارية راف الطاألتعددة الم ةيار التجبتنمية التجارة اإلسالمية البينية، بمتابعة المفاوضات  لمكلفا ميالن اإلسالتعاو 
وتقديم الدعم والتدريب والمساعدات الفنية للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي،  لطار منظمة التجارة العالمية،

 تنمية.مي للالبنك اإلسال ةمجموعون مع وذلك بالتعا

ها وتقديماوضات مفالر هذه تطو  لو ح اريرذا اإلطار، دأب المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على لعداد تقهوفي 
واللجنة اإلسالمية  -كومسيك  -للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء لالجتماعات الدورية للجنة الدائمة 

اإلسالمي ولمختلف دورات مجلس وزراء الشؤون الخارجية  ن عاو تلنظمة اعية لمفية واالجتمااوالثقصادية للشؤون االقت
 .ميالن اإلستعاو لاة منظملبلدان 

التحضير لالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية يقوم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بإعداد تقارير  لطاروفي 
ة مشتركة تجمع بين مختلف المواقف يأرض دد ليجاضاء قصر الدول األعظهات نيف بوجودراسات تمهيدية للتعر 

 والمنهجيات.

لدول األعضاء من القطاعين العام والخاص حول المفاوضات التجارية ا ليممث دةائبية لفتدري تراز دو كما ينظم المرك
 الدولية والمفاوضات التجارية البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي.

  ية:ام رئيسثالثة أقس حالي للىلر اريتقم الينقس
ة التعاون ظممنفي اء األعض وللدبا ةصلالت التطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذا :األول

 ؛اإلسالمي

أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال المفاوضات التجارية المتعددة األطراف لمنظمة التعاون  :الثاني
 ؛إلسالميا

ة جار م بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للى منظمة التنضمابشأن ا حالة المفاوضات :الثثال
 ة.عالميلا
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 القسم األول
في منظمة التعاون  األعضاءللدول  منظمة التجارة العالمية أنشطة ة على صعيدألخير التطورات ا

 اإلسالمي
I. أحدث المستجدات 
 اتفاقية تسهيل التجارة .أ

ة دمعمل ل ( ورشةTFAF) التجارة تسهيلاتفاقية  مرشد تنفيذعقد ، ط الهاديالكاريبي والمحية طلب مجموع ىعل اء  نب
 ، سويسرا.جنيفبمنظمة التجارة العالمية ب 2019يوليو  22تسهيل التجارة في  لشعاراتنصف يوم حول 

لمية ظمة التجارة العانمضاء في عألر ايغي دأفريقيا والكاريبي والمحيط الها دولركزت ورشة العمل على مساعدة  
 الدول( المطلوبة لتمكين TFA)ة التجارة العالمية مظنلم رةاجالت يلتسهاستكمال اإلخطارات المعلقة بموجب اتفاقية  على

، للبلدان الناميةهو الموعد النهائي ، 2019أغسطس  22 تاريخ ويعدالمرونة في التنفيذ. النامية من االستفادة من 
أنفسهم ية مانال دوللاأعضاء منظمة التجارة العالمية من  تفاقية التي حددهاكام االنفيذ أحلنهائية لتالمواعيد ابر طاخإلل

 "الفئة ج"(.القدرات قبل التنفيذ ) نية وبناءفالمساعدة اللب تتطكونها 

ات الدولية المنظمها من ير غو ة تحدالمالممثلة الدائمة لجامايكا لدى األمم  ،سعادة السيدة شيريل سبنسرافتتحت الورشة 
 في جنيف. الكاريبي والمحيط الهادية مجموعة ي جنيف ومنسقف

، ومتطلبات تى اآلنحتفاقية تسهيل التجارة الضاء ألعا مراجعة تنفيذ الورشة بنودا شملتال معجدول أ  نتضم
ا للوضع ا، وتبادل الخبرات، والمواعيد النهائيةاإلشعارات  ضرين.ضاء الحاعلأللي لحا، وقد صمم خصيص 

ت ال اللمسادي بإدخالها طوالمحي يمجموعة الكاريبمن ورشة الالمشاركون في  قام، عملة مجموعة الفي ختام جلسو 
 22للوفاء بالموعد النهائي المحدد في حول تسهيل التجارة الوطنية  انللجلطالع اعمل حول كيفية الخطة يرة على األخ

يانا ومؤتمر قمة التحالفات الدولية و وحكومة غ ة العالميةة التجار انة منظممأعن  ن و ثلممالعروض قد قدم أغسطس. و 
 بةواإلجامجموعات العمل على مساعدة مقدمو العروض  عملنكتاد(. كما جارة والتنمية )األو تللمتحدة لاومؤتمر األمم 
 .اإلشعارلمتبقية حول عملية على األسئلة ا

في متناول المسؤولين كان مباشرة و  الورشة فعاليات هذهتم بث  ،للى ذلك ةافإلضاب .ندوب ام 17شارك في هذه الورشة 
 .كاريبي والمحيط الهاديلادول  يف من عواصم بلدانهم

بكل الخاصة  اإلشعارة جلسات لرشادية مجدولة تلقى خاللها األعضاء مشورة فردية بشأن حالة دعورشة الهذه تلت 
 .دولة على حدة
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 أشغاله. وتركزت 2019أكتوبر  18للى  14في الفترة من  منظمة التجارة العالميةفي  ةر التجا ليهسأسبوع ت تم عقد
نية فاللجنة السنوية المخصصة للمساعدة الأكتوبر و  15 ة التجارة العالمية فيالتجارة التابعة لمنظم تسهيل ةحول لجن

 أكتوبر. 16في 

وي الخبرة في ن من ذحكومييمسؤولين  تجارةهيل الستاتفاقية  مولت، 2018 سنةعلى نجاح مبادرة مماثلة في  بناءو 
األعضاء في منظمة التجارة العالمية  اميةالن والدول نمواقل األ لالدو  ندولة م 50تسهيل التجارة من أكثر من مجال 

 األسبوع.للمشاركة في هذا 
 وقداجتماع اللجنة.  هامشعلى  رش العملو لجلسات أو اقتراح مواضيع  لعقدالمانحين والشركاء د دعا هذا االجتماع وق
شراك  اصمو عالقادمين من اء ر بر الخو ضاالستفادة من حمن جنيف تسهيل التجارة بمجتمع  هذا النهجن مك بلدانهم وا 

 حول اتفاقية تسهيل التجارةالشركاء تطرق لليها المواضيع التي  قد تمحورتو طوال األسبوع. المشاركين المسافرين 
 لو للدتحدة مكتب الممثل السامي لألمم الم جتماع فري  خبراءالية عتبارات التشريعية والسياسالاو  ،كوارثللواالستجابة 

التعاون العابر تحسين حول  (UNOHRLLS) لية والدول الجزرية الصغيرة الناميةغير الساحالنامية  والدولنموا  لألقا
 تسهيل اتفاقيةات مخصصة تغطي مسائل تنفيذ سلج ةيجزر لاالدول التجارة. كما عقدت بلدان المحيط الهادئ و  ليهسوت

ة. عقدت كل من وزارة التنمية ية والزراعجارة األغذوتسهيل ت (يلآلل ايغ)التش ، بما في ذلك األتمتةالخاصة بهاالتجارة 
 ةدلفائ (REX)رين المسجلين نظام المصد  تقييم رصد و الدولية في المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي جلسات حول 

 .نمواألقل لدول اا
واعيد لوفاء بالمعة ناجحة لعد دفقية بافاالت ذيزيادة التركيز على تنف اتفاقية تسهيل التجارةمتها ات التي نظعكست الجلس

غبين ا الر شركاء التنمية واألعضاء ل ةلمعد  اتم التركيز بشكل خاص على الجلسات و خالل الصيف.  لإلشعاراتالنهائية 
 .(ج)فئة ام االتفاقية المحددة في الكحأ لتنفيذالمساعدة في 

 على االتفاقية عار والمصادقةاإلش .ب
، بعد 2017فبراير  22حيز النفاذ في  2013بالي في ديسمبر ي تم لبرامها في الت ةر التجا لدخلت اتفاقية تسهي

المية. وقد كانت آخر الدول التي صادقت على اتفاقية تسهيل أعضاء منظمة التجارة العالمصادقة عليها من قبل ثلثي 
لك ذ( ليصل ب2020 أغسطس 10) مبياو لوتونس وكو  غينيا وبوروندي والرأس األخضر وتنزانيا وفانواتو: التجارة هي

 ة.دولة عضو في منظمة التجارة العالمي 164من بين  153 لجمالي عدد الدول التي صادقت على االتفاقية للى

دولة: ماليزيا،  153من بين  41 كرالتي صادقت على اتفاقية تسهيل التجارة يمكن أن نذ من بين الدول األعضاء
تركيا، اإلمارات العربية المتحدة، ألبانيا، كازاخستان،  ،ر، بروناي، ماليديفوا تا، كو ناالنيجر، توغو، باكستان، غوي

قيرقيزيا، موزمبي ، نيجيريا، عمان، تشاد، ين، بنغالديش، الغابون، العربية السعودية، أفغانستان، السنغال، البحر 
المغرب، مصر،  ،ينا فاسو، الكاميرون كر و دا، بنغالكويت، أو  سيراليون، قطر، غامبيا، اندونيسيا، جيبوتي، بنين،األردن، 

 .وتونس طاجيكستان وغينيا
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دولة عضو  40بينها  تفاقية تسهيل التجارة مندولة قد قامت بالفعل باإلشعار بالفئة )أ( من ا 121وتجدر اإلشارة أن 
، كوت ديفوار، تشاد ،يبرونا ،أفغانستان، ألبانيا، بنغالديش، بوركينافاسو، البحرين مي وهي:في منظمة التعاون اإلسال

مالي، ن، جيبوتي، مصر، الغابون، غامبيا، غويانا، لندونيسيا، األردن، قيرقيزيا، الكويت، كازاخستان، المغرب، لكاميرو ا
ن، السنغال، ن، باكستان، قطر، العربية السعودية، سيراليو ا، المالديف، موزمبي ، النيجر، نيجيريا، عماموريتانيا، ماليزي

 وغندا واإلمارات العربية المتحدة.ركيا، أيكستان، تونس، ت، طاجوغم، تو انسوري

التجارة العالمية  فاقية، حسب بيانات منظمةدولة بالفئة )ج( من االت 94دول باإلشعار بالفئة )ب( و 104كما قامت 
 .2020مايو  12في 

ي ، موزمب ا، تشاد، غويانا،انيلبأ :هيو  ب(في منظمة التعاون اإلسالمي باإلشعار بالفئة ) عضو دولة 36مت قاوقد 
بوركينا  ون، توغو،نيجيريا، باكستان، أفغانستان، بنغالديش، البحرين، بروناي، غامبيا، مالي، ماليزيا، النيجر، سيرالي

 ا،نيتا، المالديف، موريون، لندونيسيا، األردن، كازاخستان، قيرقيزياكوت ديفوار، الكاميرون، جيبوتي، مصر، الغاب فاسو،
 تان، اإلمارات العربية المتحدة، بنين، غينيا وأوغندا.طاجيكسعمان، السنغال،  رب،مغال

هي: ألبانيا، تشاد، غويانا، موزمبي ، ي باإلشعار بالفئة )ج( و دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالم 33 كما قامت
ا فاسو، بوركين، ، توغو، المغربيون الير س، جرنيغامبيا، مالي، الا، باكستان، أفغانستان، بنغالديش، البحرين، نيجيري

انيا، السنغال، كوت ديفوار، الكاميرون، جيبوتي، مصر، الغابون، األردن، كازاخستان، قيرقيزيا، المالديف، موريت
 طاجيكستان، بنين، غينيا، تونس وأوغندا. سورينام،

ن غانستاة العالمية مع أفجار لتا ةظممني دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي هي أعضاء ف 44للى أن ير ونش
ي ( دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ف11. كما توجد لحدى عشرة )2016يوليو  29التي انضمت لليها في 
 ة التجارة العالمية.طور االنضمام للى منظم

 جارة العالميةاالنضمام إلى منظمة الت .ج
عددة تت مامفاوضوضات بين افها أصناف المخل فيداتتق ر بط ةر اجلتل للى المنظمة العالميةم تتم عملية االنضما

سرعة هامة في ب ةللى المنظمنضمام ت بعض عمليات االلمسار جر ذا ارى ثنائية األطراف. وعلى هاألطراف وأخ
ت تباطؤ المفاوضا من العوامل نذكر منهاد نتيجة العدير منها بينما تعثر البعض اآلخ ،2013نة ضات خاصة سالمفاو 

 تيارات.االخلداخلية وعدم االجماع حول معقدة، المصاعب الة اينلفا ، الجوانبةاء المنظمعضأ  ضبعع م

عدة عادة ما يكون مسلسل انضمام العديد من الدول مسبوقا بأشغال فنية هامة، حيث أن المزاوجة بين أنشطة المسا
أساسيا في  المنظمة، يعتبر عمالل قبتلمس بةلنسلقناع الدول األعضاء بأهمية انضمام هذه الدول باة ومساعي الفني

ة الفنية في مجال المفاوضات لفائدة الدول األعضاء المرشحة لالنضمام. وفي هذا الصدد، كانت جدوى المساعد
دة الفنية قد حظيت بالمساعدة المالية ذه المساعللى أن ه مساهمات رؤساء مجموعات العمل مهمة. والبد من اإلشارة
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ألمريكية، الهند، االتحاد األوروبي وبعض الدول صين، الواليات المتحدة اراليا، البرازيل، الستأ :تيةاآلول الهامة للد
 األعضاء األخرى. 

 18ام من ور االنضمتوجد في طنظمت األمانة دورة تدريبية على مدى خمسة أيام حول جداول السلع للحكومات التي 
جان، النضمام )الجزائر، أذربيحكومة في طور ا 12ن م الو مسؤ  20رة .  شارك في هذه الدو 2019نوفمبر  22للى 

بيالروسيا، بوتان، البوسنة والهرسك، القمر اإلتحادية، لثيوبيا، لبنان، صربيا، جنوب السودان والسودان وأوزبكستان(، 
الجوانب ل حو  مقةعم باتمة التجارة العالمية. قدمت الدورة المتقدمة تدرياء في منظثالثة أعضعالوة على مسؤولين من 

ما في ذلك تقنيات الجدولة والخطابات بشأن االلتزامات والسلع الخاضعة للتفكيك النضمام لتجارة السلع، بالمتعلقة با
لها من التفاعل مع اركون خالتمكن المشالجمركي للوصول للى أسواق السلع وكذلك جلسات تبادل الخبرات، حيث 

المفاوضون السابقون اإلضافة للى ذلك، تبادل مفاوضات االنضمام. بي ف نرطيخمنال أعضاء منظمة التجارة العالمية
من أربعة أعضاء تم انضمامهم مؤخرا وهم: كازاخستان، الو الديمقراطية الشعبية، الجبل األسود واليمن تجاربهم في 

تم التركيز ي وفس. و ممانضدموا نصائح قيمة للحكومات التي الزالت في طور االسواق، وقول للى األمفاوضات الوص
ضوية منظمة التجارة العالمية وتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة ألفريقيا". أما حول االقتصادي من خالل عحول "الت

العالمية وممثلو القطاع التجارة  للى منظمةالمشاركون المستهدفون فهم المسؤولون الحكوميون المكلفون باالنضمام 
 نضمام.االر و ي طفة يقيالخاص من الحكومات األفر 

الت على االنشغاكيز ر الت تجارة قصدالعالمية لل نظمةفي المل األعضاء الدو ع مختلف فرق لقاءات متكثيف التم 
زها خالل السنة جالتي تم لناألنشطة ال للدول األعضاء حو  مثل في تقديم تقريرن ذلك يت، والهدف مالخاصة لكل فري 

 شغاالت كل فري . ان لو ح اءآلر حظات واواستقصاء المالدنية الم

فري  للبلدان النامية والغير الرسمي ري  فوال ااألقل نمو  للدولرية ستشاعة االمع المجمو  اءاتتارية المنظمة لقسكر  أجرت
، GRULACية للتجارة لعالمعضاء في المنظمة االتينية األألمريكا الن غير الرسمي لبلدا ان النامية والفري وي للبلداآلسي
في  دم الحاصلرير حول التقتقا تماعاتل هذه االجخال مت سكرتارية المنظمةثم الفري  العربي. قد يقيفر إلا فري ال
المجموعات / ل مسؤوليات الجوارادل وجهات النظر حو ما تم تبانجازها ك ول واألنشطة التي تمانضمام الد سلسلم

األعضاء نضمام ومن طرف الدول الا ورط فيمات ف الحكو ر يرت سواء من طتي أثوبحث االنشغاالت الاإلقليمية 
 ضمام.ي مجال االنف 2014نة الفنية لسل األولويات ا حو نظراءهتشارات مع باس نفسها وقامت

 :المساعدة الفنية وحمالت التوعية .د
 يوظفلتدريب مة بمسلسل االنضمام للمنظمة من المحاور األساسية تعتبر المساعدة الفنية وتأهيل الكفاءات ذات الصل

المدني  ئدة البرلمانيين والقطاع الخاص والجامعيين والمجتمعأنشطة للتوعية لفاضمن هذه المساعدة تت. اتمحكو لا
 وأوساط اإلعالم.



8 

 

حصص لعالمية حول االنضمام وتشتمل أنشطة المساعدة الفنية وتأهيل الكفاءات على المحاور اآلتية: ندوات وطنية، 
مية والدروس التمهيدية الل الدروس اإلقليالتجارية وكذلك خ سةيالساحول  ةمتقدللمنظمة أقيمت خالل الدروس الم

الزيارات التي يقوم بها رؤساء فرق العمل، انشاء المراكز المرجعية  ل نموا، البعثات الفنية،المقدمة لفائدة البلدان األق
 نترنت، التحاور معإلا برعخط لا ىعل ة للتجارة أو تعزيز المراكز القائمة، حصص تدريبية مباشرةللمنظمة العالمي

 عضاء في المنظمة، المشاركة في المؤتمرات.مجموعات الدول األ

التجارة وورش عمل  تسهيل ، عقد أعضاء منظمة التجارة العالمية اجتماع ا للجنة2019أكتوبر  12للى  9في الفترة من 
منظمة المفتوحة لجميع أعضاء ش ور لا ذهه نتكاوقد . باتفاقية تسهيل التجارةحول الموضوعات المتعلقة  يةجانب

ة فائدل على الهامشجلسات مغلقة انعقدت . و 2019أكتوبر  9في تبرع ال مجلطالق برناخاللها تم ، حيث والمراقبين
 نموا  وبلدان جزر المحيط الهادئ.قل الدول األ

مفاوضات  غير أن، ميةلعالا رةجاة التمظالنضمام للى منطور انظمة التعاون اإلسالمي في ضو في مدولة ع 11توجد 
 ومقتضياتاألقل نموا. تتطلب شروط  الدول، بما في ذلك لجميع الحكومات المنضمةبالنسبة النضمام تشكل تحديا ا

بشرية وموارد مالية و  فنيةقدرة م على في طور االنضمانموا  قل حيث تتوفر الدول األ ،االنضمام لصالحات داخلية
 العالمية. مام للى منظمة التجارةنضالات داتعقيمل مع لتعادة لمحدو 

، أولوية رئيسية النامية واألقل نموا الدولسيما ، والالتي توجد قيد االنضمامم المساعدة الفنية للحكومات يعتبر تقدي
والتوعية  اء القدراتعدة الفنية وبنيتم تنظيم أنشطة المسا. يةاإلسالمي ومنظمة التجارة العالم التعاون لمنظمة 

 ة التجارة العالمية والبنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارةظممانة منبالتعاون مع أ ،مانضماالب
ريب د التدلطلبات محددة من حكومة منضمة. يتم تنفيذ هذه األنشطة بتنسي  وثي  مع قسم االنضمام ومعه استجابة

 (.IFCTوالتعاون الفني )

 :مةللمنظ امنضمآليات اال  .ه
( التي Accessions Intelligence Portalجديدة لالنضمام الذكي )بوابة  2016يوليو  العالمية فيلتجارة ة امنظم قتأطل

يدة، مثل لمكانية النضمام لمنظمة التجارة العالمية والعديد من الميزات الجدحسنت من الوصول للى المعلومات حول ا
لى الرابط: د البوابة عنضمام. توجتمام االإل بها رعااإلشتم  ن التينيلقوال المباشر للى جميع االدخو 

https://www.wto.org/accessions. 

وهي تمكن من االطالع  2012في مايو  (ACDB)مام تم لطالق العمل بقواعد البيانات حول االلتزامات في لطار انض
لدول ت انضمام ابرتوكوالم و نضمااالحول عمل فرق الر قاريالصلة التي تتضمنها تتزامات والمعلومات ذات على كل االل

 .XII MCاألعضاء في المنظمة العالمية للتجارة التي تدخل تحت البند  31ة والثالثين الحادي

)http://acdb.wto.org/(. 

http://acdb.wto.org/


9 

 

ة ت المادحن تضوينمال ضاءألعجميع ال ضمامتشمل بروتوكوالت االنبيانات لتحديث قاعدة ال ، تم2018في سنة 
 تزامات الواردة فيها.عشرة وااللالثانية 

العالمية في جيبوتي في الفترة  تم عقد الحوار اإلقليمي الثاني حول انضمام دول القرن اإلفريقي األكبر لمنظمة التجارة
بوتي ية جكومح مع اكةلشر مية باالالع رتارية منظمة التجارةوقد تم تنظيمه من قبل سك. 2018ديسمبر  6للى  3من 
تركز حول "التجارة مقابل السالم من خالل االنضمام للى منظمة التجارة العالمية". شارك في ة الدولي و ركز التجار وم

ن األقل الخاص من حكومات البلدا مشارك، بما في ذلك وزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع 80الحوار أكثر من 
التحادية والصومال والسودان. ومن بين ثل القمر االمنطقة م ضمام فيناالور ط في ميسالاون اإلتعة النموا في منظم

ء في التنمية )الهيئة الحكومية الدولية المشاركين اآلخرين من الدول األعضاء: أفغانستان واليمن وجيبوتي وشركا
 المتحدةبعة لألمم يا التاقفريأل ةيداصقتاال اللجنةو  يقيااسات التجارية في أفر ومركز التدريب على السي المعنية بالتنمية
 .وخبراء دوليين (والبنك الدولي

 14للى  12رة العالمية ألفريقيا في الفترة من لتجاظمة اول االنضمام للى مناألمانة الحوار اإلقليمي الثالث ح ستنظم
هذا تنظيم ي رك فاتشوف سو . المتحدة مممركز مؤتمرات األب أبابا في أديس التظاهرة ههذ دقعتس. و 2020فبراير 
بنك ( والUNECAحدة االقتصادية ألفريقيا )ولجنة األمم المت ومركز التجارة الدوليريقي ية االتحاد األفوضمفالنشاط 

العالمية وتنفيذ  ل عضوية منظمة التجارة"التحول االقتصادي من خالز حول يركتم الوسوف يتي وحكومة لثيوبيا. لدولا
ظمة التجارة االنضمام للى منب مكلفون حكوميون  مسؤولون هم فن يهدفن المستيالمشاركأما  .يا"قيفر ة أللتجارة الحر ا اتفاقية

 .في طور االنضمامألفريقية ات الحكومالعالمية وممثلو القطاع الخاص من ا

 ذيط الف النشايتأل .راضيام االفت، قدمت األمانة أول أسبوع لالنضم2020يوليو  3و يونيو 29 الفترة ما بين في
، دقيقة من المحاضرات والتدريب والحوارات والموائد المستديرة 90بر اإلنترنت مدتها ع اتا من عشر ندو أسبوع راستم

 االنضمام.المتعلقة بوالتي تغطي القضايا الموضوعية 
ارة جلتمة اية منظو ة لعضلمستقبليوايعة المستوى ركزت على القيمة الحالية بدأ أسبوع االنضمام بجلسة افتتاحية رف

، وكبيرة ، والسفيرة زانار أيتزانوفا من كازاخستانم لمنظمة التجارة العالمية آالن وولفب المدير العا، بمشاركة نائةالميالع
في نائب المدير العام لألعمال و ، سنتو سا ، السيدة لويزاالمفاوضين السابقة لالنضمام للى منظمة التجارة العالمية

 معة جنيف.ن جاموفا ز رام كااذة موني، واألستاأوروب

. للى األسواق السلعوصول سات قدمت لمحة عامة عن عمليات االنضمام والمفاوضات الثنائية لذلك جلوأعقب 
ع موائد وأربوا منقل الدول األة و وشهدت الفترة المتبقية من األسبوع ثالث حوارات ركزت على أوراسيا والمنطقة العربي

 مشاركة استفاد أسبوع االنضمام منو ص. لقطاع الخاالتنمية واوشركاء  عملال ق ر ف ؤساءضين ور ر المفاو ابمستديرة لك
 عمليات االنضمام.وكانوا طرفا في ا شاركوا بشكل مباشر خبير  42المعرفة والخبرة واألفكار من 
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 ظمات، والمنةنظمة التجارة العالمي، وأعضاء مفي طور االنضمامتوجد التي ا من الحكومات مشارك 857 شارك
وجهات أسئلة و ، وطرحوا العديد من الندوات عبر اإلنترنتفي ، كاديمية والقطاع الخاصاألاط ، واألوسدوليةلية احكوملا

 .كل عامبش ردود الفعل ليجابية للغايةوكانت مع أعضاء فري  المناقشة.  بفعاليةوشاركوا نظر 
ئحة ل تأثير جاوجهات نظره حو  ن وولفالة آيلمالعاارة جتائب المدير العام لمنظمة ال، شارك نبدعوة من المجموعة

من قبل العديد من الحكومات  الفعالةعلى منظمة التجارة العالمية وعلى االنضمام. ورحب بالمشاركة  19كوفيد 
 .الجائحةالتجاري خالل هذه وأبرز أهمية التكامل زمة هذه األ المنضمة على الرغم من

 ااجتماع (IGAG) طور االنضمام التي توجد في تحكوماللة ميسر لير اعة غو م، عقدت المج2020 يونيو 9في 
مسئوال من  35، برئاسة السفير يوري أمبرازيفيتش من بيالروسيا. حضر االجتماع على مستوى رؤساء الوفود اافتراضي

 .الدول ين من عواصمبعة من كبار المفاوض، من بينهم وزير وأر حكومة منضمة 17
، ، على الصعيدين العالمي والوطني19كوفيد جائحة نظرها حول تأثير  تهاجو دل اتبمة لحكومات منضتسع  تدخلت

مضي ، أكدت الحكومات المنضمة التزامها الكامل واستعدادها للعلى الرغم من األزمة الحاليةو . نضمامعلى عملية اال
الشتراك مع أعضاء اب، كتر المشي  الحكومي الدولي ، التقى الفر 2020يوليو  21في و انضمامها.  قدم ا في عمليات

 تيودور أوليانوفشيالسيد السيدة أمينة محمد )كينيا( وسعادة  ، مع سعادةنماة الثانية عشرة بتنسي  من ب  ة المادعمجمو 
لمناقشة لالنضمام جزء كبير من االعالمية. وُخصص لمنظمة التجارة  المقبلر العام ن لمنصب المدييمرشح -)مولدوفا( 

 عمليات االنضمام. تسهيلير العام في مدلل محتملية والدور الملعالاة ار جتللى منظمة ال

II.  ة الخدماتتجار 
سعادة السفيرة أيتزانوفا، رئيسة للجنة مفاوضات تجارة ، قام أعضاء منظمة التجارة العالمية بتعيين 2018أبريل  9في 
 طورها، فضال عنمستوى تنظر عن لا، بغض سبة لجميع الدولدمات، التي أكدت على أهمية قطاع الخدمات بالنالخ

 ي مشاورات مع األعضاء لتسهيل المناقشات في المستقبل.لقطاع. وأعلنت أنها ستجر دينامية هذا ا

 :جال تجارة الخدمات عن استعدادهم الستئناف المفاوضات بشأنوأعرب المفاوضون في م

(i)  ة العالمية. التجار  ء منظمةاضاقي أعدي الخدمات من بزيادة فرص الوصول للى األسواق للخدمات ومور 

(ii)  تشكل عبئا ال فائدة منه.  كثر موضوعية وشفافية والتأكد من أنها الوضع نظم جديدة لجعل القوانين المحلية أ 

(iii) أشارت بعض الدول األعضاء أن هذا األمر دمات التجارة اإللكترونية )العرض اإللكتروني للخدمات(. و جوانب خ
 .2017شر المقرر عقده سنة وزاري الحادي عالل المؤتمر الحتملة خمات المدخائج اله أن ُيمه د لنتمن شأن
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 القسم الثاني
  جارة العالميةمية التجارة في مجال مسائل منظمة التلتنمي كز اإلساللمر ة انشطأ

ة مظنفي م ءألعضاشطة لخدمة المصالح االقتصادية للدول اناألمن  ة العديدلتنمية التجار أنجز المركز اإلسالمي 
 منها: والسيما رة العالميةنظمة التجابمسائل م المتعلقةاإلسالمي  ون عاالت

"عراقيل االستثمار في أفريقيا:  اجتماع خبراء رفيع المستوى لمنظمة التعاون اإلسالمي حـول .1
 البيضاء، المملكة المغربية ، الدار2018ير ينا 25-24حديات والفرص" الت

لذذدورة ا لس جمهوريذذة كذذوت ديفذذوار خذذالي وفخامذذة رئذذيعذذاون اإلسذذالمنظمذذة التملالعذذام  ناألمذذي تنفيذذذا لالتفذذاق بذذين معذذالي
 2017ي شذهر يوليذو فذبأبيدجان الرابعة واألربعين لمجلس وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 يمظني لتنمية التجارة لتماإلسال زكر المر لتعاون اإلسالمي حول عوائ  االستثمار في أفريقيا، بادمنظمة امؤتمر  لتنظيم
تعاون اإلسذالمي حذول "عوائذ  االسذتثمار فذي أفريقيذا: التحذديات والفذرص"، وذلذك الة اجتماع خبراء رفيع المستوى لمنظم

 بية.ة المغر بالدار البيضاء، المملك 2018يناير  25و 24يومي 

قليميذة وو   ول أفضذل لالسذتثمار  الرئيسذية إليجذاد حلذئذاالعو  نأشذطنيذة بيهدف هذا االجتماع للى تبادل منظورات دولية وا 
ومذذن جهذذة أخذذرى، إلعذذداد مشذذروعي لعذذالن المذذؤتمر والمبذذادئ التوجيهيذذة لالسذذتثمار فذذي منظمذذة . فذذي أفريقيذذا مذذن جهذذة

بأبيذذذدجان، جمهوريذذذة كذذذوت  2018مار فذذذي أفريقيذذذا سذذذنة االسذذذتث ى مذذذؤتمري اللذذذذان سذذذيتم عرضذذذهما علذذذالتعذذذاون اإلسذذذالم
 ر.ديفوا
المتحذذذدة للتجذذذارة والتنميذذذة )األونكتذذذاد(.  مذذذمألر التابعذذذة لمذذذؤتمر امذذذع لدارة االسذذذتثماالجتمذذذاع بالشذذذراكة ذا اكذذذز هذذذمر لا نظذذذم

كذذة المغربيذذة؛ : المملبعذذة لهذذااإلسذذالمي والمؤسسذذات التاوشذذاركت فذذي هذذذا االجتمذذاع الذذدول األعضذذاء فذذي منظمذذة التعذذاون 
؛ ديفذوارريذة كذوت جمهوريذة السذنغال؛ جمهو نيجيريذا الفيديراليذة؛  هوريذةمج تركيذة؛المملكذة العربيذة السذعودية؛ الجمهوريذة ال

ارة؛ المؤسسذذذة م الشذذذؤون القانونيذذذة التذذذابع لألمانذذذة العامذذذة لمنظمذذذة التعذذذاون اإلسذذذالمي؛ المركذذذز اإلسذذذالمي لتنميذذذة التجذذذقسذذذ
اإلحصذذائية لبحذذوث مركذذز ا ؛ةللتنميذذار وائتمذذان الصذذادرات التابعذذة لمجموعذذة البنذذك اإلسذذالمي االسذذتثملتذذأمين اإلسذذالمية 

مية )مركذذز أنقذذرة(؛ مذذؤتمر األمذذم المتحذذدة للتجذذارة والتنميذذة )األونكتذذاد(؛ سذذالإلعيذذة والتذذدريب للذذدول اتصذذادية واالجتماواالق
 أنجليا.جامعة جنيف؛ وجامعة ليست 

: "مشذروع 2018لسذنة  اأفريقيذيسيتين لمؤتمر االستثمار لمنظمة التعذاون اإلسذالمي فذي قتين رئوعي وثيأعد الخبراء مشر 
ة التعذاون اإلسذالمي" و"مشذروع لعذالن المذؤتمر" تذم عرضذذهما ظمذذمنلذدول  السذتثمارتوجيهيذة لوضذع سياسذات االمبذادئ ال

ر االسذذتثمار لمنظمذذة التعذذاون لذذى مذذؤتمرضذذهما عاإلسذذالمي إلقرارهذذا قبذذل ععلذذى أنظذذار األمانذذة العامذذة لمنظمذذة التعذذاون 
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ذات  قذذىتبمتين و ن غيذذر ملذذز وتعذذد هذذاتين الذذوثيقتي ا علذذى الذذدول األعضذذاء.هذذموتعمي ةمذذالمنظ اإلسذذالمي فذذي أفريقيذذا ودول
 إلسالمي.طابع لرشادي ما دامت لم تعتمد رسميا بعد من قبل هيئة صنع القرار المعنية في منظمة التعاون ا

 أكتوبر 20-19 التعاون اإلسالمي في منظمة التجارة العالمية، لمنظمة التنسيقورشة حول آلية  .2
 المي في جنيفة منظمة التعاون اإلسثع، ب2018

 2017نوفمبر  23-20خالل الفترة  ةالصادر عن الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك المنعقد 52م باإلشارة للى القرار رق
يم دقذتتنميذة ز اإلسالمي لتنمية التجذارة ومجموعذة البنذك اإلسذالمي للن المركي طلب مالجمهورية التركية والذ بإسطنبول،

عمليذة لزيذادة التنسذي  بذين وزراء التجذارة فذي الت لخيذاراقبذل حذول ااع لجنذة الكومسذيك المعمذل وعرضذها علذى اجتمذ ةقور 
مية وصذياغة المواقذف ة العالالتجار  فاوضات الجارية في منظمةمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن التطورات األخيرة في الم

 كذذزمر نظذذم اللعالميذذة، فذذي منظمذذة التجذذارة ا سذذالمي المقترحذذة حاليذذا  إلاون اعذذتلنظمذذة ابشذذأن القضذذايا ذات األولويذذة لذذدول م
اإلسذالمي لذدى منظمذة  اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع المندوبيذة الدائمذة لمنظمذة التعذاون 

 .2018 ربأكتو  20-19ترة يف، ورشة عمل حول هذا الموضوع في جنيف، سويسرا في الفحدة بجنمم المتاأل

مالحظذذات وآراء الذذدول األعضذذاء مذذن جهذذة، ومذذن ناحيذذة ع جمذذمراجعذذة مشذذروع الدراسذذة و رشذذة العمذذل فذذي تتمثذذل أهذذداف و 
متعلقة بمنظمة التجارة ضايا الفي الق شتركة بين الدول األعضاءأخرى صياغة توصيات عملية لتحسين آلية التنسي  الم

 العالمية.
 : النيجر،يفجنالتعاون اإلسالمي في  عضاء في منظمةدائمة للدول األعثات الثلي البممالعمل ورشة  في أشغالشارك 
ل، ش، مالي، جيبوتي، السنغا، العربية السعودية، المغرب، السودان، فلسطين، باكستان، عمان، ألبانيا، بنغالديالجزائر
 ازاخستان. كو اليمن  ،تحاديةكيا، المالديف، بروناي دار السالم، األردن، القمر االبون، تر الغا

ي لتنمية التجارة ومندوبية منظمة التعاون اإلسالمي في جنيف مسالاالجتماع كل من المركز اإل تنشيط هذاوقد قام ب
 ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

أكتوبر  23ار في أفريقيا والحلول، جنيف، سويسرا، االستثمتواجه  نقاش حول العراقيل التي جلسة .3
2018 

اون بذذين المنظمذذة واألمذذم المتحذذدة تعذذالن اإلسذذالمي بشذذأن العذذام لمنظمذذة التعذذاو ليمذذات معذذالي األمذذين تعذ تنفيذذ رافذذي لطذذ
ي لتنميذذة اإلسذذالمالمركذذز سذذتثمار، نظذذم األونكتذذاد و والمشذذروع المتكامذذل حذذول االسذذتثمار للجنذذة الفرعيذذة حذذول التجذذارة واال

مذذة ائمذذة لمنظاون مذذع المندوبيذذة الدات ومركذذز أنقذذرة بالتعذذر دالصذذا نامذذر وائتالتجذذارة والمؤسسذذة اإلسذذالمية لتذذأمين االسذذتثما
بر أكتذذو  23اإلسذذالمي لذدى األمذذم المتحذذدة بجنيذف ورشذذة عمذذل حذول "عراقيذذل وحلذول االسذذتثمار فذذي لفريقيذا" فذذي  ون عذاالت

2018. 
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لألونكتذاد وممثلذي  مالعذا نيمذبذة األفيرة نسيمة باغلي بمشاركة السيدة ليزابيل دورانذت، نائادة السورشة سعترأست أشغال ال
إلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، ومركز أنقرة، والهيئة العامذة ا سةوالمؤسالتجارة، ركز اإلسالمي لتنمية الم

 .Inoks Capital( وNIPCيرية لتشجيع االستثمار )ة النيجواللجن (،SAGIAعربية السعودية )لالستثمار بالمملكة ال

 لدا .ب 50ن أزيد من مشارك يمثلو  200ثر من ورشة أكلاي هذه شارك ف

سذذية لهذذذا االجتمذذاع فذذي تبذذادل وجهذذات النظذذر الدوليذذة واإلقليميذذة والوطنيذذة حذذول العراقيذذل الرئيسذذية ئيلر تتمثذذل األهذذداف ا
 ن و التعذذذذا قذذذذديم المبذذذادئ التوجيهيذذذة لصذذذنع سياسذذذات االسذذذتثمار لمنظمذذذةيقيذذذا وتفذذذي أفر  راح حلذذذول أفضذذذل لالسذذذتثمارواقتذذذ

 ي.ماإلسال

ومركذذز البحذذوث  مية لتذذأمين االسذذتثمار وائتمذذان الصذذادراتالسذذالمؤسسذذة اإللتجذذارة و اإلسذذالمي لتنميذذة اقذذدم ممثلذذو المركذذز 
الستثمار والعراقيل والتوصيات تشجيع اي مجال سالمية أنشطة مؤسساتهم فاإلحصائية واالقتصادية والتدريب للبلدان اإل

 .فريقياالعملية لالستثمار في أ
اللجنذة النيجيريذة لتشذجيع لعتيبي والسذيدة أوكذاال مذن ا يدالس بالمملكة العربية السعودية تثمارئة العامة لالسلو الهيقدم ممث

الهيئذذة العامذذة لالسذذتثمار طورتهذذا ل التذذي تثمار فذذي أفريقيذذا والحلذذو عروضذذا حذذول العراقيذذل التذذي تعتذذرض االسذذ االسذذتثمار
ر فذذي ماتثب علذى التحذديات مذن أجذل تحسذين االسذتغلذذلل سذتثمارلتشذجيع اال ةيذنيجير لا اللجنذةبالمملكذة العربيذة السذعودية و 

 البلدان األفريقية.
ا أفريقيذ قطذاع الخذاص لالسذتثمار فذيورقذة عمذل حذول العراقيذل التذي يواجههذا ال Inoks Capitalكما قذدم ممثذل شذركة 

 قيا.ول التي تقدمها مؤسسته لتشجيع تدف  االستثمار في أفريوالحل

لفائدة   (MC11)ةميلمنظمة التجارة العالاري الحادي عشر ئج المؤتمر الوز ول نتاعمل ح ةشر و  .4
 دولة اإلمارات –، دبي 2018نوفمبر  20-19 ،الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 العربية المتحدة
 2017نوفمبر  23-20ترة فلخالل ا ةلمنعقدلصادر عن الدورة الثالثة والثالثين للجنة الكومسيك، القرار اا للى ااستناد

من البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة مواصلة تقديم  لبط ، الذية التركيةبإسطنبول، الجمهوري
صوص مسائل منظمة التجارة العالمية وتعزيز المي بخون اإلساألعضاء في منظمة التعا المساعدة الفنية للدول

صاداتها. والذي أكد على قتا ية علىرة العالملتجارية لمنظمة التجاء بتأثير المفاوضات ااضاألع لو دعية الجهودهما لتو 
امل جها الكضاء، من أجل تسهيل اندماضرورة توحيد وتنسي  جهودهما لتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للدول األع

والبنك  سالمي لتنمية التجارةإلركز املا، نظم النظام التجاري المتعدد األطراف على أساس عادل ومنِصففي 
ارة االقتصاد لدولة اإلمارات العربية المتحدة ورشة عمل حول "نتائج المؤتمر الوزاري وز ع عاون منمية بالتاإلسالمي للت
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ئدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك يومي فال (MC11)نظمة التجارة العالمية الحادي عشر لم
 ارات العربية المتحدة.دولة اإلم –، بدبي 2018فمبر و ن 20و 19

شة لتسليط الضوء على الوضع الراهن لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، والقرارات الوزارية الصادرة ور التم تنظيم هذه 
 ةر التجا ةملى منظ، وانضمام الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لللمنظمةدي عشر عن المؤتمر الوزاري الحا

 قضايا منظمة التجارة العالمية. ن شأالمي بعاون اإلسالمستقبلي لمنظمة التالعالمية، والتنسي  

سطين زيا وفلرينام وطاجيكستان وقيرقيشاركت الدول األعضاء التالية في هذه الورشة: مصر وسلطنة عمان وسو 
 لسودان وماليزيا وباكستان واإلمارات العربية المتحدة.وا

اإلسالمي للتنمية ومركز الجنوب وشبكة ك بننمية التجارة والالمركز اإلسالمي لت ات الدولية التالية:ظممنت الكر اكما ش
 العالم الثالث. 

للدول   (MC11)الميةعشر لمنظمة التجارة الع ورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري الحادي .5
ملكة الم –، الدار البيضاء 2019و ينو ي 27-26 ،األفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 المغربية
بإسطنبول،  2017نوفمبر  23-20رة الثالثة والثالثين للكومسيك التي تم عقدها خالل الفترة دو الفي لطار تنفيذ قرارات 

يم دقتواصلة مي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية مز اإلسالن المركالتركية،  والتي طلبت م الجمهورية
سائل منظمة التجارة العالمية وتعزيز م وصمي بخصون اإلسالعضاء في منظمة التعااعدة الفنية للدول األسمال

نظم المركز داتها، ى اقتصاظمة التجارة العالمية علجهودهما لتوعية الدول األعضاء بتأثير المفاوضات التجارية لمن
عشر  لمؤتمر الوزاري الحاديورشة عمل حول "نتائج ا تنميةلل سالمياإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإل

 لفائدة الدول اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك بالتعاون مع  (MC11)ة العالميةار تجظمة اللمن
  بيضاء.بالدار ال 2019يونيو  27-26ية للمملكة المغربية يومي الخارج التجارةكتابة الدولة المكلفة ب

اوضات منظمة التجارة العالمية، والقرارات مفل ا في ذلك الوضع الراهنوضوعات هامة بملورشة لدراسة مم هذه اتم تنظي
عاون اإلسالمي ظمة التء في منة، وانضمام الدول األعضاالوزارية الصادرة عن المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظم

 دلباية، وترة العالمأن قضايا منظمة التجاالتعاون اإلسالمي بش ةملمنظ يلبالمستقللى منظمة التجارة العالمية، والتنسي  
نظمة وجهات نظر ممثلي دول منظمة التعاون اإلسالمي حول أولويات مفاوضات منظمة التعاون اإلسالمي داخل م

هورية مجطان، لس في نورسيتم مناقشتها في المؤتمر الوزاري المقبل الذي سيعقد ا التي والقضايالتجارة العالمية، 
 .2020نيو يو  11للى  8لفترة من كازاخستان في ا
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رون، ذه الورشة ممثلو الدول األفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: بنين، بوركينا فاسو، الكاميه فيشارك 
 دا والمغرب.نغس، أو نو تتوغو، غينيا بيساو، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال،  غينيا، غامبيا،تشاد، كوت ديفوار، 

لتجارة العالمية لفائدة البعثات الدائمة للدول ا مةمفاوضات الجارية في إطار منظحول "ال ورشة عمل .6
 را، جنيف، سويس2019نوفمبر  14-15"، األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بجنيف

ل ن اإلسالمي بشأن مسائو االتع ةمظدول منتنفيذ التوصيات الصادرة عن ورشة العمل حول "التنسي  بين طار في ل
بمقر مكتب منظمة التعاون اإلسالمي  2018أكتوبر  20-19خالل الفترة  هاقدالتي تم علمية" منظمة التجارة العا

دارة التبجنيف، نظم المركز اإلسالمي لت ية الدول التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون ستراتيجعاون وانمية التجارة وا 
ة أخرى بجنيف ورشة عمل حول ليدو نظمات لمتحدة وممي لدى مكتب األمم المنظمة التعاون اإلسال ةالدائم ةالبعث مع
مي في ن اإلسالدائمة لدول منظمة التعاو المفاوضات الجارية في لطار منظمة التجارة العالمية لفائدة البعثات ال"

 بجنيف.  2019نوفمبر  15-14"، وذلك يومي جنيف

ارة العالمية وتأثيرها تجاللراهن لمفاوضات منظمة في ذلك الوضع اوعات هامة بما اسة موضرشة لدر و لهذه ا تم تنظيم
 مة مثل الزراعة ودعم صيدعلى تجارة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشأن بعض المسائل المه

الصغر والمؤسسات المتناهية  ،تنميةلا من أجلوتسهيل االستثمار  جارة اإللكترونية، وتجارة الخدمات،ك، والتاألسما
صالح منظمة التجارة العالمية، والتنسي  بشأن مسائل تمالجارة و سطة، والتوالصغرى والمتو  كين االقتصادي للمرأة، وا 

 ية.منظمة التجارة العالم

 ة حولكر اي المشمن الوعي للى البعثات الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمم مزيد في تقديساهمت هذه التظاهرة 
تعدادها لرفع قضايا للى وفودها خالل المؤتمر اسل من أج العالميةفاوضات منظمة التجارة التطورات األخيرة في م

. شارك في 2020ونيو ي 11لى ل 8مهورية كازاخستان من ( الذي سُيعقد في نور سلطان، بجMC12الوزاري المقبل )
 ة.يلو مية ودمنظمات لقلي 8دولة و 20هذه الورشة ممثلو 
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 ثالثالسم قلا
 إلسالمي التعاون انظمة في مضاء عألالدول ا م بعضانضماات بشأن فاوضالم عيةضو 

 رة العالميةاة التجمنظمى إل
 نسذذذتانجمهوريذذذة أفغاام انضذذذم عذذذدب لذذذة،دو  164نظمذذذة التجذذذارة العالميذذذة فذذذي مأصذذذبح العذذذدد اإلجمذذذالي للذذذدول األعضذذذاء 

 يمالتعذذاون اإلسذذالضذذاء فذذي منظمذذة األعد الذذدول دعذذ اليذذابح حيصذذوبذذذلك  ،رالعاشذذ ي ر زاالذذو  ؤتمرمذذلخذذالل ا اإلسذذالمية
. ويمثذذل لميذذةولذذة، بمذذا يفذذوق ربذذع عذذدد أعضذذاء منظمذذة التجذذارة العاد 44عالميذذة المذذة التجذذارة لذذواء منظ ة تحذذتنضذذويالم

 لعالمي.من االقتصاد ا %97لي وامية حالعالأعضاء منظمة التجارة 

وهي:  ولد 11 ةيلتجارة العالمم للى منظمة انضمارشحة لالملا إلسالميا تعاون ال ةمنظم يف اءألعضول ادلعدد اغ بل
 .والصومال تحاديةاال القمر السودان، سوريا، ،لبنان، ليبيا، أوزبكستان اق، ليران،عر ذربيجان، اللجزائر، أا

وعة مجمللاعد مسالالعام  ريالمد، ، قام السيد وولف آالنة العالميةمنظمة التجار  للى مامضنل االاع حو خالل االجتم
لبلدان هذه ا بتشجيع، أبريل 25في  لمية المنعقدجارة العاظمة التمنللى  مانضمفي طور االسمية للحكومات الر ير غ

تجارة ت منظمة الار عن لصالحاستفسواالم نضمالى االالتفاوض ع تقدم عمليةبراتهم بهدف لالجتماع بانتظام وتبادل خ
 لمية.العا

ة الصافية اإليجابي اهمةالمس فإن - ةتصادات الصغير خاصة االق -رشحين د من الميدعة لللنسببا، فرديلا ى لمستو على ا
 م.االنضما تسب إلصالح المحلية التي األطراف سوف تأتي من عمليات ا ئيسية للنظام التجاري المتعددالر 

ا في ساه، تالنظاميتوى المس على، ذلكع وم قواعد ر ويأي تط - يالدولري جاام التظنلتطور ام عملية االنضمام أيض 
ات في اإلطار القانوني لمنظمة التزام تتضمنفقرة  1500كثر من دمج أ ، تممجموعفي ال. عالميةلانظمة التجارة م

 تم اعتماد كلو . 1995 سنة ة عشرة منذدة الثانيلمابموجب اتم لبرامها  مانضماعملية  36العالمية من خالل  التجارة
أساسيا في  عنصرا مثلوي فدة األطرادعتخصصات متز التعزي بهدف ةالجديد ماالنضمت االبروتوكو  نموكول بروت
وتعد رة العالمية. ديد لقواعد منظمة التجاذا معيار ج، نتج عن هفي كثير من الحاالت ظام التجاري المتعدد األطراف.الن
 ه.ال وحدجملهذا ا التزام محدد في 250من  أزيد مع، كعلى ذل المثافية شفاال

تابع و على المستوى المتعدد األطراف. د عا و قلوضع احول  وضاتالمفا لتشجيعا فرصة أيض   ضماماالنامات ز الت فرتو 
عد من القوا  لفةب مختانجو ما يتعل  بيفات االنضمام ف التجارية في مفاوضار مجموعة من األهدااألعضاء باستمر 

 يخص املى األمام فيل ام خطوةاالنضم اتيلعمل تكانا لطالمو  .ةج جديد، مما يمهد الطري  لتطوير مناهالحالية
ودعم  جمركية، وضوابط حصص التعريفة الالتجارة تسهيلفي مجاالت ما سي، المتعددة األطراف التجارية المفاوضات

 دايستفي العالمية كمصدر لضافة التجارة م للى منظمالنضماة اجربظر في تعضاء فرصة للنالصادرات. هل لدى األ
 ل لصالح المنظمة؟ية حو الجار قشة المنا صيخ مامنه في
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عة واس اتلشعار ة عشرة مساهمات مهمة من خالل الثانيلمادة ن أعضاء العديد م، قدم ايةفوالشفا اتاإلشعار مجال  يف
وفر تت نلم تكالتي  المجاالت، أو في ن ضعيفةاء األصلييائج األعضنت ون فيهاالتي تك تجاالالم، وأحيان ا في النطاق

د ألطراف قمتعددة ا صصاتالتخ ن أنغم مصة(. وعلى الر صو مج الخار باإلشعار ب)مثل ددة عمت تصاتخص ىعل
 فإن، ارةتجاقية تسهيل السريان مفعول اتفنضمام من خالل االت ئج مفاوضاجوة في كثير من النواحي مع نتافالسد ت 

)مثل  بعد حق تتلم ت زالم ماانضماال اتليعمبفضل  اهم وضعالتي تالشفافية فيما يخص جعية المر  ياتتو مسالض بع
عضاء التزامات بعض األ ن بالتزامات تفوق يتعهدو الذين والمرشحين  نيألعضاء المنضمأن اع واقوالمتطلبات النشر(. 

 ديفيأنه كما ، النظام التجاري العالمي في ندماجااو ة ت فعالحالصالراء ح لجتيذلك ي نأل، في مصلحتهم يصبالحاليين 
 .التباعهواضح ي  طر  رسمل الن خما يض  أ النظام

ء من حيث مواطن المرونة ضااالنضمام في االعتبار الحاجة للى التمييز بين األع ملياتذت ع، أخباإلضافة للى ذلك
ذه سيطة وفعالة لتحديد هية أداة بل التشريعمطة العت خقدمو احة. ر المعبر عنها ص الحاجياتسب المحددة المصممة ح

 .ظمةنم يقةطر اجات بيتحاال

 المادة الثانية عشرةأعضاء ويعتبر الجميع.  يشارك فيه مار ااستثوار ، يتطلب الحغيرهفي  وأذا المجال ه فيوسواء 
، وينبغي ي الجار نقاش يين في الئيسلحة الر أصحاب المص هما لمراقبة التي تتطلع حاليا لالنضمام لليهوالحكومات ا

 م.لليهماع تساال

 سهيلوت، سطةوالمتو  غرى صالو  رالصغهية المتنا، والمؤسسات إللكترونيةارة ابالتجلقة علمتاة تركمشرات الدابالم ثلتمو 
صغيرة ال الناميةالقتصادات ة لأهمية كبرى بالنسب، التجارة ومشاركة المرأة في ،لخدمات، والتنظيم المحلي لاالستثمار

ة بالفعل في هذه ة عشر لثانيدة ااالم اءأعضن عديد ملا ويشاركالمنضمة. تمثل أغلب الدول لتي ، وامتوسطةوال
مية ولكن منظمة التجارة العال أن هذه المبادرات مفتوحة ليس فقط لجميع أعضاء مالحظة اضأي لمهممن او ت. المناقشا
 ا للمراقبين.أيض

 كما يلي:فهو مية جارة العاللى منظمة التنضمام لالحالي لالضع الو أما 

 ؛والصومال اوريس، بيالية لفائد لالعم  يء فر لنشا مت 

 ؛تانكسوالعراق وأوزبران طرف لين رجية ماخة الذكرة حول نظام التجار ديم متم تق 
 ؛السودان قاط المناقشة من طرفئع نيم ملخص وقامتم تع 
 ؛نابكستز و ان وأالسود يجان، لبنان،، أذرببل الجزائرلثنائية من قسواق اسلع للى األال نفاذة بشأن مفاوضات جاري 
 ان والسودان ولبنيجان بائر وأذر ز جل الالثنائية من قب لى األسواقات لخدمال نفاذن أبش ةريجا اتمفاوض

 ؛زبكستانأو و 
 وأذربيجان ولبنان بل الجزائرمن قرير فري  العمل تعميم مشروع تق مت. 
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 ىعل .2016 ةنس ي منناثف الصنلل ال خالاموالسودان والصو  ديةاالتحا قمربانضمام ال ةالمتعلقاألنشطة  فكثيتم ت
 ثال:سبيل الم

 ت ماضي عدة مفاوضالتم الشهر اختري  العمل، وان لفجتماعيف وعقد اثككل مبشاالتحادية فري  القمر ل عم
 ؛بلةر المقاألشه م فينضماملية االلتمام ععلى تمامه اه يركز الفري واق. واآلن، للى األس لالدخو  ثنائية بشأن

 دع. وبالمؤتمر الوزاري العاشرمش على ها في نيروبي ،تهيضو د عديى لتجخر أ رةته ماوضامفان ودبدأ الس 
ية مه للى عضو ة تنشيط عملية انضماودان رسميا لعادسي، أعلن الاضمن العام الم وليو، في ينصف عام

 . وثائالحديث ك عمل مكثف لتقب ذل. وأعوميعملمجلس الااع اجتم لخالبأكملها  التجارة العالمية منظمة
 تينثنائي ينتمفاوض واختتم، سو ملم   العمل من أجل تسجيل تقدمين لفريان اجتماعدلسو اد عق م،ا العاذه فيو 

 ؛ألسواقالى لوصول لا بشأن
 قديم طلب بعد ت 2016ديسمبر عملية االنضمام في  شروع فيلل لمرشحيناهي واحدة من أحدث  الصومال

ن نظام كرة بشألى وضع مذعال مصو ال ملي. وتعبو ر نيشر بي العالوزار المؤتمر ال مرة خالألول  حرشيالت
 ؛االنضمام اتية لبدء مفاوضساساأل يقةشكل الوثتسي تلالتجارة الخارجية ا

 يوليو  28في  هاانضمامشأن عمل ب ي اجتماع لفر  ختام فيالعالمية  عضاء منظمة التجارةصرحت أذربيجان أل
لالزمة لجعل نونية احات القاالإلصاذ نفيت فضال عن ،ة"نائيالث اتمفاوضالركيز على زم "التبأنها تعت 2017

حات من اإلصال ايجان عددأذرب تبنت. وقد ةرة العالميجابات منظمة التمتطليا مع ية متماشلخالدانظام التجارة 
ال لد فضلتنمية اقتصاد الب رطة طري  استراتيجية"اخ" 12اد ي ذلك اعتمستة الماضية، بما فألشهر الخالل ا
 اترطذ خان تنفي. ومن شأكيوجستوالل اكل األساسية للتجارةين الهيجارة وتحستال لبتسهية المتعلق ةاألنظمعن 

 التجارة العالمية.ى منظمة النضمام لل"أساس" للنجاح في ا أن يكون بمثابة 2020 سنةول حلالطري  ب
 الجزائر .1

 1996نيو سنة يو  رسميا فيجزائر لا ت، قدم1987سنة  صفة مراقب منذة العالمية بتجار ظمة المن ورها فيد حضعب
 .دية لالنضمام للمنظمةمهيالخارجية، كخطوة تحول نظام تجارتها  مذكرة

 مويض (وغوايور ألا)السيد بيريز ديلكاستيو رة العالمية لتجااظمة الجزائر للى من مي يتابع انضمال الذفري  العم ترأسي
 ولة.د 43

المية، ومنها منظمة التجارة الع عضاء فيض الدول األبع ر من قبلللجزائ ةلئن األسسلسلة م اريخ تم توجيهمنذ ذلك الت
التجارة العالمية األجوبة  نظمةملقي أستراليا. بعد تو سرا واليابان وسوي واالتحاد األوروبيت المتحدة األمريكية ياالوال

 يف.نجب 1998ل هر أبريشم الجزائر في ول حول انضمااأل جتماعهل اي  العمد فر قاألولى، ع

نوفمبر ، 2002، مايو2002اير فبر ، 1998راف )أبريل وضات المتعددة األطمن المفاجوالت  عدةالجزائر  رتأج
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 ناعةصوضات الثنائية في قطاعات الزراعة واللمفاامن  ( وسلسلتين2005و 2004ثم سنتي  ،2003، مايو2002
ام عة، النظفهي: الزرا حث ضات بالبالمفاو  اهتتناول ئل التيا(. أما المس2002ونوفمبر  2002 )أبريلات والخدم

صالدولة، الشفافية الجمركي، تجارة   تجارة.لة المتعلقة بالفكريثم حقوق الملكية االح النظام القانوني وا 

 ، كندا،ايسرا، أسترالياليابان، سو  كية،األمريدة ت المتحالياو بلدان وهي: ال 10ات ثنائية مع حوالي لقاء زائرأجرت الج
 وريا الجنوبية.تركيا وكوروغواي، األ ي، كوبا،األوروب دااالتح

ر يناي 18قدمت في  ع والخدمات ثمالسل روض المبدئية بشأنصيغة أولية من الع 2002 ت الجزائر في مارسقدم
المستجدات    العمل وآخرفري تقرير روعة من مشمعدل غة معدلة للعروض. وتم أيضا بحث عناصرصي 2005

 .2005فبراير  25بتاريخ ري  العمل ع فل اجتماوذلك خال نيالقوانتعلقة بمال

بتاريخ  نظمةمر الرة العالمية بمقالى منظمة التجائر لتابعة انضمام الجز فري  العمل المكلف بمع لقد االجتماع التاسانع
 .2005أكتوبر  21

  فريع تقرير ومشرو  قاو سلى األلدخول لاالثنائية حول ت المفاوضات طورابحث ت تماعا االجل هذمتضمن جدول ع
 ي.ر القانون الجزائر جدات المتعلقة بتطو خر المستالعمل وآ

الجزائر" التي تشكل محور  مامضل انو ر فري  العمل حيأن "مشروع تقر قة بشا على دراسة الوثييعمل هذا الفري  حالي
 .2005ر كتوبأ 21ي قد فالمنع تماعجمناقشات اال

ة ة التجارة العالميول األعضاء في منظموبعض الدالجزائري  وفدممثلي الة بين يئاناءات ثنظيم لقتجانب آخر، تم ومن 
صة اللقاءات الثنائية خا ةبصف ر. نذك2005توبر كأ 20للى  18ن عقد مالمن التاسع العمللى هامش اجتماع فري  ع

مات للى لخدالسلع وادخول  ثحبلولت بالتي تناادة وماليزيا و يالندة الجديا، ز سويسر  كية،األمريحدة تمع الواليات الم
 سواق.األ
ع لالمتعلقة بالسعدلة ى أساس العروض الملدخول للى األسواق علل ات الثنائية في مجاجري حاليا المفاوضات

شروع التقرير د تم توزيع م. وقخارجيةة الالتجار ظام نليا على المستوى المتعدد األطراف بحث حا ي يجر  اوالخدمات. كم
 .2006نيو في يو  لمعلفري  المعدل لا
 للمراجع لفريق العممشروع التقرير ا 2008ير ينا 17لعالمية في في منظمة التجارة ااألعضاء حثت الدول ب

ل خال لجزائرها اقامت ب لتياة الخارجية الجزائري وكذلك اإلصالحات جار تم الاالعمل فحصا لنظ من تقرير فري ضيت
قام أعضاء فري  ارة العالمية. كما مة التجظنلقواعد م ئماساتي مالوالمؤس ينو القان ح لطارهابألخيرة حتى يصالسنوات ا

 سواق.لأل دماتخدخول السلع وال ة الجارية حوليلثنائل في المفاوضات ابتقييم التقدم الحاص عملال
الءم تي ىاري حتمها التجار في لصالح نظققته الجزائذي حقدم الالت حهم علىتيار وقد أعرب أعضاء فري  العمل عن ا

رة اللتج بالحواجز الفنية ر قوانين جديدة تتعل زائوهكذا، اعتمدت الجالتجارة العالمية. منظمة  تاعد ومقتضيقوا ماما مع ت
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مقاصة الوتدابير  ائيةر الوقدابياق والتغر إلالملكية الفكرية والممارسات المضادة لة و ينباتللصحية والصحة ااوالتدابير 
 .والمواشي والنخيل تصدير لحوم األبقارالنية و ديلمواد الصد اواستيرا الجمركي ميوالتقياألسعار  وسياسات

لاللتزامات  ةوض معدلعر  عتوزيبجارة العالمية تللى منظمة ال رلجزائبتحضير انضمام ا فري  العمل المكلفام ق
 .2012اير فبر  دمات فيالخبالخاصة المتعلقة 

اء لصالحات ومة الجزائرية إلجر دة الحكار عالمية بإال التجارة منظمة ىلل ضمامهازائر النجرة الطويلة للوتفسر المسي
تسريع ارطة طري  لع خضو تم و  في اقتصادها. عوتحقي  التنو  ةمنافساعات المهددة بالال ثم تحديث بعض القطأو  داخلية

 لحللثنائية دثات ااحملة من اعقد سلسل ة، ومن المقررارة العالميالتجمنظمة للى لجزائر م اابشأن انضمالمفاوضات 
تمام  الخالفات بانضمام  فالمكلي مع فري  العمل ى عقد اجتماع غير رسملل بريل، باإلضافةوأ ات بين مارسيالتفاقاوا 

 .2012 ولالجتماع الرسمي المقرر عقده في يوني ادادعاست ،ئر للى المنظمةاالجز 
 : قت لألسوااالسلع والخدم ية حول دخولثنائضات اللمفاو ا

مع  السياق ستجري مفاوضاتفس ال وسويسرا. وفي نوغواي وكوبا وفنزويواألور  يلمع البراز ها الجزائر مفاوضات أنهت
راليا وأست لنرويجاو  إلكوادور والواليات المتحدة األمريكيةواا يكور  ةيوتركيا وجمهور  كندا وماليزياو روبي االتحاد األو 

 ابان.والي
 .2008في يناير  لعملي  اعاشر لفر لقد االجتماع اوتم ع
وغواي ر واألو البرازيل وكوبا  س اتفاقيات ثنائية معخم على 2012فبراير  28ت الجزائر بتاريخ وقعذلك،  ضافة للىباإل

متعلقة لمفاوضات الأن ا. كما الميةرة العاتجاوضات الجارية النضمامها للى منظمة المفال لطار يواألرجنتين ف وفنزويال
 ة متقدمة.رحلالمتحدة توجد في ملجزائر، والواليات الرئيسي ل، الشريك مع االتحاد األوروبيثلة مما اتفاقيات بإبرام

 تالألعضاء في منظمة التجارة العالمية ماز ا ولدي القات ثنائية مع بايع على اتفاقيقبالتو فاوضات المتعلقة كما أن الم
ا ابان وكندا وماليزيية مع اليثات الجار وزيلندا. أما المحادوني را وأسترالياسمع سويتفاقية صدد ابرام ائر بالجزا ة وأنمستمر 

 لى االرتياح.قد سجلت تقدما يبعث عا فوتركيا وأوكراني
دة. بن بامصطفى  يدبحضور معالي وزير التجارة الس 2013يل بر أ 5في  لمعشر لفري  الع جتماع الحاديالعقد اتم 
عمل والخدمات ومخطط ال قة بالسلعلة المتعلمل حول العروض المعدالع وثيقة لفري  12دمت الجزائر المناسبة، قهذه وب

  .يوع تقرير الفر ر ن لمشاإلضافات والتحييومقترحات التعديالت و دل التشريعي المع
لمية." اة التجارة العفاقيات منظمع اتواف  مري يتالتجا امهالجزائر على أتم االستعداد لجعل "نظا أنر يالوز  دوأشار السي

 يات.فاقال تتواف  مع االتبعض التدابير التي معقولة" لانتقالية أمله في "منح فترات عن  وأعرب
 2013مايو  10ل أسئلتها قبل ساار  ءعضاأله على الدول اجبذي يتعين بمو لمد وان البرنامج المعتثم أضاف قائال ل

رى من واقتراح عقد جولة أخ 2013يوليو  15و أتم شهر يونيو جابات عند ماإل بتقديم عهدتالتي ت ئرللى الجزا
 .2013خريف  فاوضات فيالم
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ة ر افي منظمة التجء الدول األعضا لة مندو  12مع وفود  2013أبريل  4للى  2من  اءاتلوفد الجزائري لقأجرى ا
ندونيسيا واإلكوادورميالعلا ونيوزيلندا  رويجر وكندا والنو يكية والسلفادمتحدة األمر ت الالوالياين و ألرجنتاو  ة وهي: ماليزيا وا 

 .يا وتركيان واسترالواليابا
ة ر التجا كرتارية منظمةس عليها من قبلع لتوقيوالبرازيل تم ا روغواي وكوبا وسويسراع أو تفاقيات ثنائية ما 4كما تم ايداع 

 ن.يتزويال واألرجنيتين مع فنتفاقع على اتوقيبشأن الة عالمية، في حين مازالت المفاوضات قائمال
ات فاوضآخر مستجدات الم الستعراض 2014مارس  31مة في ظائر للمنعمل حول انضمام الجز   الفري اجتمع

جارة العالمية بالتقدم الكبير الذي لتا ةممنظ ءماع، رحب أعضاجتخالل هذا االو  نظمة.ة بانضمامها للمالجزائرية المتعلق
 ائر.ته الجز رز أح

ستثمار، دعم ة على االضد المفرو ت، بما في ذلك القيو ارداكمية على الو لاء على القيود قات األعضاتعليوركزت 
 ق حقو  ر،ياسات األسعاس ت الجغرافية،مالمعلو ة، نظام تسجيل اعلى الضرائب الداخلي ييزي ات، التطبي  التمالصادر 

 وي  والسياسات الزراعية. لتسا

الصحة ارة وتدابير الصحة و التجالفنية أمام  زاعدات والحواجاعية والمسالصنسياسات رى الت األخايوتشمل التحد
 ة.لتجار ار ذات الصلة باجارة وتدابير االستثمبالتلفكرية المتعلقة انب حقوق الملكية اباتية وجو نال

الممثل  ميز،سيال غو س كانسيه لويو نظمة التجارة العالمية تعيين السفير خلم يمو لعماس ، أكد المجل2018 مايو 8في 
 ل.العم  ديد لفرية العالمية، كرئيس جتجار منظمة الدى ل دائم ألوروغوايال
جزائر لى الل بزيارة، مللعا  يفر  ، رئيسأوروغواي(خوسيه لويس كانسيال )فير الس قام، يةجزائر حكومة الالدعوة من ب
طنية بشأن بوزير التجارة واللجنة الو تقى ، اليامثة أتمرت ثالس. وخالل زيارته التي ا2018اية نوفمبر نه يف صمةالعا
 .أبحاثركز وم، لكية الفكرية، ومكتب المرةالتجا، وغرفة ةة العالميام للى منظمة التجار نضماال

 أذربيجان .2
 موقد قدمت أذربيجان مذكرة حول نظا 1997وز يلو ي 16خ ربيجان بتاريأذضمام تابع اني الذي كوين فري  العملتم ت

 حولئلة سولى من األعة أتتعل  بمجمو  2000وز جوبة في يولي. كما قدمت أيضا أ1999ريل ي أبارجية فا الختجارته
، 2002 نيويو  7في ل العم ماع األول لفري . انعقد االجت2001بر سمديا أجوبة أخرى في هذه المذكرة، تلته

خدمات للى األسواق وال ل السلعل دخو ائية حو ن. ويتم حاليا لجراء مفاوضات ث2006رس اي مف رخيألا واالجتماع
 . عدلةس العروض المعلى أسا

ية ة المنظمة العالمتاريكر ف سمن طر  2008سمبر ت فري  العمل في ديقشالمنا يص غير رسمملخ وقد تم توزيع
سمبر يجدات المواضيع التي تم لثارتها منذ دتمس صخملس اسأاألطراف على دة متعدشغال الألتمر اللتجارة. وتس

 .2009في يوليو ل هذا الملخص بعد مراجعته تعديوقد وتم . 2008
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 سواق:ألال دخو فاوضات بشأنم
ول روبي ودو اد األمستمرة مع االتحازالت المفاوضات . وم2010 جورجيا في أبريلان على اتفاقية مع بيجأذر  تقعو 
 ذه االتفاقية. هأن شبة ميلاعة التجارة النظمم

ن خيرة المعتمدة ماأل أن االصالحاتتم خالله التباحث في ش 2012ير فبرا 24 ع فيه التاسعقد فري  العمل اجتماع
منظمة  عدع قوا لتجاري يتواف  مية وجعل نظامها اعالمالرة للى منظمة التجافي عملية انضمامها دم للتق انل أذربيجقب

فاوضات الثنائية الم في لطار محرزتقدم اللأيضا مسألة تطوير المجال التشريعي وا ري فلا رسادتالعالمية. و  ارةالتج
 للى األسواق. ماتالسلع والخد بشأن دخول

 2012ديسمبر  7 جتماعه العاشر فيمل الع  ا. وقد عقد فري2012قائع للى نوفمبر الو لخص مل خر تعديلود آيع
رجية الخا التجارةالمفاوضات بشأن دخول األسواق ونظام  ضعل و و ح يةملعاالتجارة ال ظمةء منحث أعضاباحيث ت
 .ةميرة العاللتجامام للى منظمة اضلالنيل أذربيجان حات التشريعية من أجل تأهصالواإل

محة ن لبيجاين ألذر وضالمفا رئيسالخارجية و ائب وزير الشؤون ف، نييغوليد محمود ماماد المناسبة، قدم الس هذهوب
لعالمية. وذكر أن رة امة التجار منظفي لطا دي لبلده وتطوير نصوص تشريعية مناسبةصاقتالا ضعو لا عامة عن
 الغاز.ا على قطاع النفط و ادهاعتم منللتقليل صاد يع وتحديث االقتو ى تنكانت تهدف للحكومته 

فاقية اتلى عت قعو  قدن أذربيجان ر ألوزينائب ا ارقد أشدخول األسواق، فات الثنائية حول فاوضلمص اأما بخصو 
ثنائية  تاوضاكما أجريت مف فاوضات ثنائية مع الصين.را مأجرت مؤخو  2012مارس  ثنائية مع جمهورية قيرقيزيا في

ج لنرويكية واليابان وات المتحدة األمرياليالو وا يل وكندا وكوريامل مع كل من البراز العري  فع مش اجتماى هاأخرى عل
 وبي.ور د األواالتحا

األوروبي وسويسرا وتركيا واالتحاد زيا ن وقيرقياكستارويج وبواليات المتحدة والهند واليابان والنالن و يلصا ولمثورحب م
 مة.لمنظا للىضمام هذا البلد بوا عن تأييدهم النأعر ان و جبيمتها أذر ي قدات الجوهرية التممساهبال

مؤسسات التجارية الحكومية الن و ايجربذأل االقتصادية ساتلسيات حول احاتوضي ات، طلب األعضاءخالل المباحث
يبة   ضر ة المضافة وتطبيمالقيالضريبة على ر والمنافسة واإلعفاء من تثماار واالساألسعخوصصة و وسياسات ال

سوم حول الر ة اضافيع على معلومات رغبتهم في االطال ا عنبو أعر الجمركية. كما  ماد قانون التعريفةاعتك و التهاالس
ر والمساعدات تصدية على المفروضقيود الوالتقييم الجمركي وقواعد المنشأ وال مةمقدلا اتمدلخفروضة على االم

 صحةدابير الصحة والالفنية للتجارة وت اجزالحو و ة الزراعي تجاتدعم صادرات المنو عية منتجات الصناالممنوحة لل
 .يةالفكر مومية والملكية تية والصفقات العلنباا
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ير فري  تقر  اد مشروع  لعدعن طري مية بتحسين تقديم الوثائ  والمستنداتالالع رةجاتلا تارية منظمةسكر ليف تم تك
اق ول النفاذ لألسو ا مفاوضات ثنائية حاليري حجوت رق لها.التطمواضيع التي تم الئع على ملخص وقاالعمل باالعتماد 

 2013في سبتمبر  عهوزيتم ت يذالل  بالسلع و متعل الض المعدعر اس الالمعنية على أس لي الدول األعضاءممث مع
 لدى اتفاقيات ثنائية 4اع ولقد تم ليد .2013م توزيعه في أكتوبر ذي تدمات والبالخ المتعل وكذلك العرض المعدل 

 ري ر لفحادي عشالتماع وقد انعقد االج يرقيزيا، تركيا(.ية قور جمهالمتحدة، عمان، )اإلمارات العربية مة لمنظاية سكرتار 
  .2014 يررابف 21العمل في 

قرير فري  ت روععتماد على مشم التجاري ألذربيجان بااللنظاعالمية ارة الة التجادرس أعضاء منظم ،خالل هذا االجتماع
االستثمار  الضريبية وتشجيع اءاتعفاإلتوضيحات بخصوص  ألعضاء من أذربيجانب ا، طلدلصدي هذا ا. وفالعمل
 رية.ية الفكة للتجارة والمساعدات والعبور والملكنيالف ودقيلاو  الت الخوصصةوحابية ت األجنكاالشر  وعمل

ا أذربيجان ذتهاتخ يالتلخطوات ي  اورحب رئيس الفر  2015 مارس 6مل في ماع الثاني عشر لفري  العالجتتم عقد ا
ة منظم ىلا لحل انضمامهمراريع ومة بتسحكلب الرة العالمية، وطواعد منظمة التجامع ق  وافامها التجاري يتلجعل نظ

 .2015 بريلأ 15قبل سئلة طرح األلجارة العالمية وأعضاء هذه المجموعة لتا

بزيارة للى  ل،  العميا(، رئيس فر اني)ألم Walter Werner سعادة السفير امق ان،حكومة أذربيجناء على دعوة من ب
االجتماعات ن ة مللسس دقوع العالمية، ارةالتجمنظمة  نةن أماأعضاء مبرفقة  2018 ويوني 28- 27 وميي اكوب

شتركة بين لمة اورئيس اللجن مصطفاييف، وزير االقتصاد اهينالسيد ش معالي (1: )عموخاصة الرفيعة المستوى، 
 مدوف، نائب وزيرادة السيد رأفت مسعا (2؛ )لتجارة العالميةربيجان للى منظمة اأذ ضمامنال للتحضيررات الوزا
 رئيسية و الخارجلشؤون اغولييف، نائب وزير  -يد محمود محمد لسة ادعاس (3؛ )حديثا   ينهتعيتم  الذياد تصاالق
سة ه، رئيس لجنة السيازادصمد  يادالسيد ز ادة وسع( 4عالمية؛ )الرة منظمة التجا فاوضين بشأن االنضمام للىالم

 )البرلمان(. مليال سجلالماالقتصادية ب

اسيا صرا أسناالنضمام ع ويعتبرلتجارة العالمية. ا ظمةنم لىل جانضمام أذربيالناسع دعم الو العلى  أكدت االجتماعات
ألسواق اآلسيوية ن اط بيبير  عبورلل جستيدورها كمركز لو  لىر ل، خاصة بالنظنات االقتصادية ألذربيجانمكاطالق اإلإل
ة ليلمحات يامادينأفضل، وال شكلان بأذربيج فية ياسولويات السياأل تماعات على تحديداالجت اعدألوروبية. كما سوا

اذها تخب الخطوات الواجا دراسة أذربيجان في طور وتعد. ألخيرةابهذه رتبطة ملعملية االنضمام وبعض الصعوبات ال
لك العمل، بما في ذ  يضية محدثة لفر تفاو   ثائأيضا  بإعداد و  ذلك، تقوم أذربيجانلى فة لاإلضمام. باالنضفي عملية ا

 .2017جتماع األخير الذي عقد في يوليو االفي  اءعضألن االواردة م ئلةاألسها على ودرد

لتزامات لمية بشأن ارة العاع أعضاء منظمة التجام ئيةحادثات الثناتكثيف المب 2018يوليو  28في  أذربيجاندعوة  تمت
 مية.عالالتجارة ال مةمنظب تهاا لضمان عضويمن أجل تسريع جهودهق ألسواللى اوالخدمات  لسلعاوصول 
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  يفر ل ، اجتماع انضمام أذربيجانا أنبشالمية رة العالتجا ةمنظمعمل   ي، رئيس فر فيرنر )ألمانيا( لتراو  يرفسال اختتم
عضاء والتركيز بشكل ع األللى األسواق" م مفاوضات الوصول في ياستباقشكل شاركة بة أذربيجان للى "المعو بد ملالع
ت المجاال عن ةر متأخأنها مازالت "د حسب رأيه تقِ عي   تيال "واقل للى األسوصو ال بشأنئية ناالث تالمحادثاعلى  اصخ
 ."االنضمام وضاتخرى لمفااأل

حكومته تنوي  نأ، المفاوضين رئيسو  ألذربيجانخارجية ، نائب وزير الولييفغ حمدلسيد محمود ماسعادة وذكر 
، وكذلك تنفيذ نضمام"اال ةليعم يف فالضعنقاط  بين"واحدة من  هابأن، والتي أقر ية"ائالثن المفاوضاتز على لتركي"ا

 تجارة العالمية.المة متطلبات منظ مع يتواف التجاري المحلي مها لجعل نظاالزمة ال ةينو القاناإلصالحات 

ا من اإلأن أذربيجان قد أج الوزير للى ار نائبوأش ك ذل في، بما ستة الماضيةهر الت على مدار األشصالحارت عدد 
ين البنية وتحسالتجارة  تسهيل تؤطر ياألنظمة التد وكذلك تطوير اقتصاد البل" لةجيتيار استارطة طري  "خ 12اعتماد 

نحو األساس" حجر ة "سيكون بمثاب 2020 ةسني  بحلول ئط الطر ار للى أن تنفيذ خراأش. و كة واللوجستيالتحتية للتجار 
 ة.لميالتجارة العا نظمةالنضمام الناجح للى ما

بشأن ين فاوضكبير المرجية و ن الخاو ، نائب وزير الشؤ يد محمود محمد غولييفالس دةعاس اسةن باكو برئد موف قاموقد 
وكان الهدف  .2018ديسمبر  20لى ل 17ترة من في الف جنيفبزيارة للى ، يةلملعامة التجارة االنضمام للى منظا
لى هامش عو  اق.و ساألى لل لوصولشأن ابة ائيجان الثنبيأذر مفاوضات دم مسلسل تقالزيارة هو هذه من ئيسي الر 

لتبادل وجهات  مامنضاال قسم، و ملالع  يفر ، رئيس نر )ألمانيا(فير  ير والتربالسف الوفد ى، التقاالجتماعات الثنائية
 ملة.ت التالية المحتاالنضمام والخطوا لوضعية مسلس نظر حولال

لزيارة هو عقد اجتماعات ن امي رئيسال ان الهدف. وك2019األسبوع األخير من يونيو  خالل زار وفد من باكو جنيف
. عالوة يونيو( 26-25) عةزرا ال تماع لجنة، على هامش اجأن الدعم المحلي للزراعةرين بشاء مختاثنائية مع أعض

في  ري حول العمل الفني الجا مستجداتيم ، لتقد، واألمانةلعملا  ير ، رئيس فر فيرنرالوفد بالسفير والت، التقى ذلكعلى 
 العاصمة.

بشأن ن يفاوضكبير المن الخارجية و ، نائب وزير الشؤو غولييف السيد محمود محمد دةعاس ن باكو برئاسةد مفو  قام كما
الزيارة هذه من ئيسي وكان الهدف الر  .2019ر ديسمب 16يوم  جنيفبزيارة للى  ،يةلى منظمة التجارة العالمل مامالنضا

حول لعداد  اآلراء لتبادلالتقى الوفد باألمانة و  واق.سألاى لوصول للا شأنبة ائيجان الثنبيأذر مفاوضات دم مسلسل تقهو 
 موعد انعقاد، وكذلك بشأن 2019لواردة من باكو في أكتوبر ا التفي ضوء المدخ، لفري  العمل نمحي  مشروع تقرير 

ة في لميارة العتجاتمت دعوة األمانة لحضور ورشة عمل حول االنضمام للى منظمة الو . المقبل لفري  العملاالجتماع 
 .2020يناير  21باكو في 
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ي سيكون أساس المناقشة في الذو  ،فري  العمل الفنية مع باكو لتحديث مشروع تقرير لمفاوضاتامانة تواصل األ
، السفير والتر فيرنر ، سيقوم رئيس مجموعة العملالعمل. بمجرد االنتهاء من مسودة التقرير ي االجتماع القادم لفر 

، تم تنظيم اجتماع 2020يونيو  4المحددة. في ات التالية الخطو  بالكشف عن، األمانة العامة ، باالشتراك مع)ألمانيا(
 .ي نة والجانب األذر مااألافتراضي بين 

 تحاديةاال  قمرال .3
دية بشأن انضمامها تحاالحث طلب القمر اكلف ببري  عمل مبتكوين ف 2007أكتوبر  9في العمومي بادر المجلس 

 اء فيلدول األعضمع مختلف ااور شبالتل فري  العمئيس ح  تعيين رئيس قد منحت الر لة. و ينظمة التجارة العالملم
 .((WT/ACC/COM/1دية حاالتر اقمممثلي الو مة منظال

اعه الثالث في اجتم عقد فري  العمل. و 2007أكتوبر  9في  االتحادية القمرم ضمافري  العمل المعني بانلنشاء  تم
 و(.ير جويتيا )بفيز باساالنريكي ش السفير لويس لعملارأس فري  ت. وي2017 أكتوبر

ا تم تعيين رئيس كم. (WT/ACC/COM/3) 2013 وبرأكت 25ية يوم جخار ال ارةالتج ة حول نظامزيع المذكر تم تو 
جولة األولى القمر الما تختم جزر حال لول لفري  العمماع األقد االجتع. وسيقع 2013سبتمبر  18وم فري  العمل ي

 . مثلي الدول األعضاءاألجوبة مع ملة و ئمن األس

مشروع  ةدراسللى ذا االجتماع ه هدفوي .2018مارس  28 في عملي  الالرابع لفر االجتماع  در عقلمقر ا منكان 
عضاء الردود على أسئلة األذلك  مؤخرا، بما في تحاديةاال القمر تم توزيعها من قبلى خر   أتقرير فري  العمل ووثائ

 .يةالتشريعالنصوص من  ونسخدة، حدمجاالت م أخرى في عدة محينة وخطط عمل، قحي منعتشريومخطط عمل 

سواق. وفيما يتعل  ألالى ات ثنائية للوصول لياتفاق ثثالآلن حتى ا االتحادية مرالقمت بر ثنائي، ألد اصعيال وعلى
 ل.لفري  العم المقبل اختتامها قبل االجتماعفي  دقية، يأمل البلالمتبلمفاوضات با
 .2018 سنة ياالنضمام فت وضامفا اماختتة في االتحادي لقمرلسمي الهدف الر ثل يتم

االجتماع األخير  بعد هنأ، للى منظمة التجارة العالمية امنضماوضين الفنيين لالمفال بيرك ،سليميد عسد لسيا روذك
 ألسئلة بةأجو تحضير ض و تفاو اللتحديث وثائ  ارية ت األشغال ج، كان2018 مارس في تم عقدهلذي مل، الفري  الع
 واق.بالوصول للى األسة علقلمتا لمفاوضاتااق سي يف نائيةتصاالت الثاالمتابعة ى عل فري ال عملكما  األعضاء.

 اعتماد بنجاح، أنه قد تم لدى االتحاد األفريقي يةالتحادا لقمرلالممثل الدائم  ،ادوهفاد السفير أسوماني يوسف مونأ
يم دتق يف ماماالنضفي عملية  وة التاليةالخط تمثلوتلعالمية. مع منظمة التجارة اك ومتوافقين جمار ن متعلقين باللصالحي
المقبل ع ر لالجتماالتقري لتحديث مشروع ةير رتالسكاألساس لبمثابة تي ستكون ال، لةعلى األسئ أجوبة يةحادالتا القمر

  لفري  العمل.
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ى منظمة التجارة مام للعن االنض طاقة المسؤولةقتصاد واالستثمار والوزارة اال سعلى رأمسيدي  حميديد تم تعيين الس
الربع األخير من  خاللا ن المزمع عقده مؤقتم الذي، و ملالع  يفر ل لالمقباع تمدات لالجاتعدالسي اتجر و العالمية. 

 العام.
 جنيف للقاء المدير العام رة للىبزيا ،حديث ا هتم تعينالذي الصعيدي  حميدالسيد  ،قتصاد واالستثمار والطاقةزير االو  قام

ير المفاوضين كبوهو ، الوزير المسيدي عادةد سأكوقد . 2019ر تمبسب 10العالمية روبرتو أزيفيدو في  لتجارةلمنظمة ا
عشر  يمؤتمر الوزاري الثانال خاللعملية االنضمام  التمام تهحكومم التزا على، لالنضمام للى منظمة التجارة العالمية

(MC12 وباإلشارة للى .)سعادة  راأش ،و(بير لويس لنريكه شافيز باساجويتيا )لسفير ، املالع ي فر س من رئي خطاب
اوبشكل في المستقبل القريب.  دراستهاة التي حددها الرئيس ستتم عيتشريأن اإلجراءات ال ر للىوزيال ، أشار أكثر تحديد 

قانون مشروع خيرة على ع اللمسات األ، ووضقانون ح  المؤلف ، واعتماد"أخرى تكاليف رسوم و "ل للى اإللغاء المتوقع
 القمرعلى أهمية اعتماد أزيفيدو ر لمديسعادة اارك. أكد الجم نون قالتعديل  ةياغوص ،يةجديد بشأن التجارة الخارج

، بما في الفنيفي العمل  تقدم، مع لحراز ولويةة بمنظمة التجارة العالمية على سبيل األت الصلللتشريعات ذا االتحادية
اع عقد االجتم يتم ندية أتحاالا القمر لتأمو . واقنائية المتبقية للوصول للى األسات الثتفاقياال جميععلى توقيع الذلك 

الت األسابيع المقبلة. تتضمن هذه المدخ خاللالزمة ، بعد تعميم جميع المدخالت الفي ديسمبرقبل لفري  العمل لما
، واستبيان بشأن اصة بالمسائللخمل اوخطط الع ،، وخطة العمل التشريعيةاألعضاء حهالة التي طر الردود على األسئ

 .وميةكالحرة تجاال

، "اإلتحادية القمررفيع المستوى بعنوان "مؤتمر الشراكات والتنمية في  مؤتمر ، شاركت األمانة في2019بر يسمد في
منظمة لى لاالنضمام لي في باريس وأدلت ببيان عن أهمية لدو والبنك ااالتحادية القمر بين حكومة تم تنظيمه بالشراكة 

في ، التقت األمانة بمسؤولين لمؤتمرعلى هامش او . االتحادية مرالقة ستراتيجياير تطو طة خبالنسبة ل التجارة العالمية
لتكامل عن ا ، المسؤول، وزير االقتصاد واالستثمارات والطاقة: السيد حميد المسيديهميبما فاالتحادية القمر حكومة 

، وزير شيهان عيدس السيدو ؛ ةلميلعاة االمفاوضين لالنضمام للى منظمة التجار  االقتصادي والسياحة والحرف وكبير
؛ والسيد كمال ، وزير الدولة للخدمة المدنيةالسيد جنيد سويلحيو ؛ ، وزير الخارجيةسيد سويف محمد األمينالو ؛ المالية

تخاذ اإلجراءات الالزمة الستكمال با تهمحكومالتزام  وأكدوا جميعهم علىجمارك. ل، المدير العام لمكتب افيالدين سو 
 .2020 سنةفي  مضماالنة اعملي

؛ ( استبيان منقح بشأن التجارة الحكومية1موروني الوثائ  التالية: )السيد ، وزع لفري  العمل ا لالجتماع الخامساستعداد
اصة ( خطط عمل خ5)( أسئلة وأجوبة لضافية؛ و4حة؛ )( خطة عمل تشريعية منق3؛ )( لشعار تشريعي2)

  يا على فر توزيعه أيض ، والذي تمنقح لفري  العملمر ريانة مشروع تقألم، أعدت ابالقطاعات. باإلضافة للى ذلك
كموعد  2020سبتمبر  14تاريخ ، ، السفير لويس لنريكي شافيز باساغويتيا )بيرو(العمل. اقترح رئيس مجموعة العمل

 يم هذا االجتماع.لتنظ



27 

 

 العراق  .4
كما  عشر. الثانيالبند  اء علىنب 2004سبتمبر  30خ يالتجارة العالمية بتار ظمة للى منق راعال مانضماليداع طلب تم 

" لميزكا ليسافرمو يالبرئاسة السيد "ك 2004ديسمبر  13مي المنعقد في مل خالل المجلس العمو فري  عتم لنشاء 
 من األوروغواي.

 ةيلماعلمة التجارة اظالعراقي لالنضمام لمن لطلبيداع ال نذملى و ة األرجية وللمر مذكرة حول نظام تجارته الخا اقالعر م دق
نون التجاري العراقي ومدى توافقه مع لبحث القا 2007مايو  25في  اجتماعه األول العملعقد فري   2004سنة 

 .لميةعالة ار االتجمة مبادئ منظ

ة األمريكية واألردن متحديات الاللو اة و دالمتحت العربية مع البرازيل ومصر واإلمارا ةئيثنا اتععقد العراق اجتما
روض أولية للتقدم لب من العراق تقديم عوقد ط وبي والفيتنام.األور وان واالتحاد ن وتاياموع جيلمغرب والنرو او 

 .سواقألالى ل دماتالخبالمفاوضات حول دخول السلع و 

هذه الوثيقة عبارة  .2018 فبراير 9ي مل فعي  الجية على فر ته بشأن نظام التجارة الخار ر ذكم يعوز تب العراق قامكما 
التي التطورات بعين االعتبار أحدث  تأخذو  ،2005ي سبتمبر عها فالتي سب  توزيمذكرة لان م ةني  ن نسخة محع

 صياغةاألعضاء  ان يتعين علىكو  .2008 لفي أبري تم عقدهذي ، الملعال  يلفر  انيمنذ االجتماع الثالعراق  يشهدها
 .2018ارس م 9 بلق رةلمذكاحول  مالحظاتهم

، لمفاوضاتمن أجل اخرى ات األتحديث المساهم ل علىة وتواصل العمالعام ةنماألادائم مع صال تعلى ا العراقلن 
التفسيرية  اولدلجي وايعر مل التشالعمخطط ، و دماتلخاع و لسق للسوابالوصول للى األبما في ذلك العروض المتعلقة 

 دمة.ااألشهر الق خاللالعمل ري  على ف هايعتوز  مسيتي التزراعة، المتعلقة بال
 :ري التجا عيشر تلامراجعة 

ة عرفية في العراق لمنب السياسات التجارية واالقتصادلعمل بمراجعة كل جوافري  اى، يقوم أعضاء لمستو هذا ا لىع
 لمية للتجارة.عالمة انظلمبادئ امقتضيات وم ا معقهفتوا ىمد

ين فيه لذي يبا عيير شطط العمل التخاستعرض العراق م 2007 مايوقد في نعلممل اعي  الاألول لفر  منذ االجتماع
ية تاالنبحة بير الصحية والصم العراق أيضا بيانات حول التدات القانونية. كما قدصالحاصل في تنفيذ اإلالحا التقدم

الداخلي  لدعمسائل اوو ة تجار للة باية ذات الصوجوانب حقوق الملكية الفكر  رةاللتجة نيجز الفبقها والحواي يطلتا
 . قطاع الزراعة لفائدة احهنميصادرات التي لوالتعويضات ل
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 ية:المفاوضات الثنائ

الدخول  حول اتضفاو ملل  اتنطري  العمل. سوف من األعضاء على هامش اجتماعات فتقى العراق بمجموعة ال
 ات.سلع والخدملعراق عروضه األولية حول الا ميقد ماينسواق حلأل

بعة لعمل المكلف بمتا  اع الثاني لفريالجتمااقد ع موت 2005تمبر بتجارته الخارجية في س حول مذكرة اقعر م الدق
 اق.لعر جارة الخارجية لتم خالله دراسة نظام الت 2008ل ضمام العراق في أبريان

ولية األ العروضم ديه تقيين عل. ولكن يتعالمطلوبة من طرف فري  العملت استندلمواوثائ  لعديد من الاق اعر لم ادق
أولية يقدم العراق عروضا  عندما قادم لفري  العملال نعقد االجتماعق. وسياسو ألل سلع والخدماتلالمتعلقة بدخول ا

 بشأن النفاذ للى األسواق.

ة خنسالوثيقة  هذه وتعد. 2018فبراير  9مل في عال فري على ظام التجارة الخارجية ن حولزيع مذكرة قام العراق بتو 
اني لعراق منذ االجتماع الثعن التطورات في اقارير وت 2005ا في سبتمبر من المذكرة التي تم تعميمها سابق  ة ينمح
 مارس 9 أجل أقصاه فية مذكر العلي  على طلب من األعضاء التقد و  .2008عقد في أبريل اني الذ ملفري  العل

2018. 

ي ف، بما فاوضاتلممن أجل احديث المساهمات األخرى ت لىمل ععمانة ويواصل الالعراق على اتصال دائم باأل جدو ي
التوضيحية بشأن  والجداولالتشريعية وخطة العمل  ،لخدماتل للى األسواق للسلع واالمتعلقة بالوصو  العروضذلك 

 قبلة.لماشهر األ خاللمل فري  العا على لتي سيتم توزيعه، والزراعةا

للى نضمام اال ولحعمل مشتركة  جارة العالمية والبنك الدولي ورشةلتا نظمةم، نظمت يوليو 26للى  25في الفترة من 
هذي تقيذيم ، لبنذان. كانذت األهذداف الرئيسذية لورشذة العمذل وتومة العراقيذة فذي بيذر ة لموظفي الحكة العالميمنظمة التجار 

ديذذد الخطذذوات تحو  ،2017فذذي نذذوفمبر  مذذللعا  يذذفر الجتمذذاع غيذذر الرسذذمي لا ذق منذذلعذذراانضذذمام ات المتعلقذذة بالتطذذور ا
برئاسذذذة السذذذيد عذذذادل  ،نضذذذمام. قذذذدم وفذذذد العذذذراقيذذذة الخاصذذذة باالفنعدة اللمسذذذاا نجذذذات العذذذراق مذذذ، وكذذذذلك احتياالتاليذذذة

ات األخيذذرة المتعلقذذة ور طذذالت عذذن ، تقريذذرا  وزارة التجذذارةبذذادية الخارجيذذة لعالقذذات االقتصذذ، المذذدير العذذام إلدارة االمسذذعودي
دود علذذى أسذذئلة لذذك الذذر فذذي ذا مذذب ،االنضذذمام وثذذائ ، وكذذذلك عذذن حالذذة العمذذل بشذذأن اقعذذر ي الفذذسذذات والتشذذريعات بالسيا
مذدخالت ق و ، وعذروض الوصذول للذى األسذوا2018معممذة فذي فبرايذر التجذارة الخارجيذة العضاء بشأن مذذكرة نظذام األ

قتصذاد والتجذارة فذي االة وزار  راقذي مسذؤولون مذن، انضذم للذى الوفذد العالعمذل شذةر من و اني . في اليوم الثأخرى ية تفاوض
فوائذذد  راسذةلد مسذتديرةور مائذدة ، لحضذفريذ  انضذمام الذذيمناركون فذي يشذلذذذين ، اوا(إلسذك)ا دل الغبيذري عذالبنذان والسذيد 

لتقذديم مذدخالت يخطذط عذراق ال إنفذ ،ليذةلخطذوات التافيمذا يخذص اأمذا العالمية.  وتحديات االنضمام للى منظمة التجارة
 سذنة رسمي ا في أوائل ف عملهتئنااس من ملالع  ير فمكن حتى يت، 2019 سنةالرابع من  بعلر ل االتفاوض الالزمة خال

ا على عقتم االتكما . 2020 بغداد في  فيارة العالمية ؤتمر رفيع المستوى حول االنضمام للى منظمة التجد مفاق أيض 
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 .اقن يدعمون جهود لعادة لعمار العر ذياليين لن والشركاء الدو ب المصلحة المحليين المعنييحاصأ يهرك فيشا، نوفمبر

أكتذذوبر  7 يذذومجنيذذف بزيذذارة للذذى ، فذذي نيويذذورك ليذذاحا المقذذيم، المغذذرب(، السذذفير عمذذر هاللذذي )العمذذل  يذذر رئذذيس فقذذام 
لعراق لدى منظمة التجارة العالميذة لمناقشذة ا ةهوريجمل الدائم ة المندوبممثل، والتقى بالسيدة ميادة عبد الهادي ،2019
، العالميذذة فذذي بغذذداد االنضذذمام للذذى منظمذذة التجذذارةل و يذذع المسذذتوى حذذالعذذراق والمذذؤتمر الرفجمهوريذذة مام انضذذوضذذعية 

اسذذذتالم المذذذدخالت ، بعذذذد العذذذراقنضذذذمام عمليذذذة ا لحيذذذاء، بهذذذدف لعذذذادة البنذذذك الذذذدوليبالشذذذراكة بذذذين والذذذذي تذذذم تنظيمذذذه 
 .وضيةلتفاا

راقذي لعازيذر التجذارة و  ا مذعيذأول ، اتصاالسفير عمر هالل )المغرب(، ال، أجرى رئيس فري  العمل2020يوليو  23في 
، بناء  على نتائج ورشذة العمذل كيفية استئناف عملية االنضمام ا خاللهناقش، حمد حسن الجبوري الجديد الدكتور عالء أ

 .لفري  انضمام العراق 2019يوليو يروت في التي نظمها البنك الدولي واألمانة العامة في ب

 ن يراإ .5
 9و 8نعقدة يومي دورته الم ي خاللية لدى المجلس العموملمارة العالتجا مةمها للى منظالنضماران يللب طتم ليداع 

ع المجلس ايح ليران خالل اجتمقة باإلجماع على ترشفلمواا. ولقد تمت (WT/ACC/IRN/1جنيف )ب 2004 زو يولي
 .2005مايو  26م يو ي العموم

 . 2009فمبر ي نو ف جيةر تجارتها الخاام نظ حول ذكرةقدمت ليران م

د، دالص. وفي هذا 2010 يررابفسالمية اإليرانية في مهورية اإلمة الجلدول األعضاء للى حكو ا بلة نوايغ أسئبلتم تو 
د نعقانواب الدول األعضاء. وقبل اة ادلسوبة على أسئلة اجبما فيها األ 2011 ت الفنية إليران سنةاسهامتم توزيع اإل

 مل.س فري  العين رئيي الدول األعضاء لتعيثلمت مع ممشاوراب مومي القياملس العالمج سرئي مل يتعين علىالع  يفر 

والتجارة ووزارة الخارجية  معادنوالمسؤولين من وزارة الصناعة  9يضم  طهران، قام وفد من 2019ديسمبر  17ي ف
االتحاد ا من المشاركة في مشروع تطوير التجارة بين جزءة لزيار ذه اكانت هوقد ة التجارة العالمية. منظم للى بزيارة
يران الذي يتم تنفيذه مي و وبر األو  حاالت حول ا االنضمام عرضدارة المكلفة باإلقدمت و . ع مركز التجارة الدوليا 

  .عية مع الوفدو تلف القضايا الموضفي مناقشات حول مخ وشاركتظمة التجارة العالمية االنضمام للى من

 لبنان  .6
لخارجية رة احول نظام التجام نشر تقرير ت د. وق1999ل ير أب 14بنان في م لمل حول انضماالع  ريف كوينم تت

. 2002يو ة في يونرة اللبنانين المذكشأ يفحة و لقة باألسئلة المطر ، وتم توزيع األجوبة المتع2001 ونيوي ة فياللبناني
 .2002 توبرأك 14اعه األول في   العمل اجتموعقد فري

زيعه في م تو راجعته والذي تل الذي تمت معملي  افر رير قتراف على أساس ألطضات متعددة افاو م ياالري حوتج
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ض أساس العرو  واق علىألسا للى خول السلع والخدماتري حاليا مفاوضات ثنائية حول دما تجك .2009أكتوبر 
ندما تقدم ه عالعمل اجتماعي  فر د عقوف يس  .2009ر كتوبأ ع لفري  العمل فيجتماع السابعة. وقد تم عقد االالمراج
 ات الضرورية.ة كل المساهمنياللبنا وريةهمالج

طيش وفريقه التجاري في منصور بالسيد االنضمام بوزير االقتصاد والتجارة ب لمكلفا مديرال، التقى يوليو 25ي ف
 رايعيينه في فبر تم ت ذي، اليشبط يرالوز  عبرو لبنان. الخاصة بام عملية االنضمبيروت لتبادل وجهات النظر حول 

، أعرب بدورهو ناني. اللب ادقتصعتبار حساسيات االاال ، والتي ستأخذ بعيناالنضمامة يتاحه على عمل، عن انف2019
عداد مدخالت بما في ذلك ل ، هاجهودلعادة تنشيط تعداد األمانة لمساعدة لبنان في االنضمام عن اسالمكلف بمدير ال

 ض.التفاو 

 يبيال .7
 2001ر نوفمب 25يوم ة ر ية للتجالماعضمام للمنظمة النع طلب رسمي لالبإيدا ليبيا مت قا
(Doc.WTO/ACC/LBY/1 وفي .)ة على ارة العالميوافقت الدول األعضاء في منظمة التج 2004يوز ولي 27

 ا.في المفاوضات مع ليبيروع الش

 تماعه األول.جلم يعقد بعد ا العملفري   أن ماكجية لخار تجارتها ا حول نظاميبيا مذكرة ل تقدم لحد اآلن لم

 نداو سال .8
ة قديم مذكرة حول نظام التجارة الخارجيما تم تك 1994أكتوبر  25ن يوم داالسو  مامضنول افري  العمل حن يتم تكو 

 ،2000مبر في شهر نوفا الشأن طرحت في هذ يتة اللجوبة على األسئ. كما قدم السودان أ1999 في يناير السودانية
 .2004ارس م مل فيالع  لفريتماع الثاني جالانعقد ا .2003سئلة في يناير عة ثانية من األمجمو  تم طرحما ك

ة لعروض األولية المعدلاس ااق على أست للى األسو اوضات ثنائية حول دخول السلع والخدماجراء مفل االيويتم ح
 لع.سالمتعلقة بال

وما زالت . ةه المنظمتيير سواق لدى سكرتاألبالنفاذ للى ا علقانين( تتالصو  لرازيالب ائيتين )معقيتين ثنليداع اتفا مت
ب تقالل جنو حدثة بعد اسلمعلومات التشريعية والدستورية المستخاصة ا ارظنتالمستحدثة قيد االة ثنائيال تاسهاماإل
م وثائ  تقدي تستلزمتي ال االتالمجودان لضبط ة مع السالتها الفنياصي اتفمر السكرتارية . وتست2012سودان سنة ال

ا لالجتماع دااستعو . 2017يو لرابع في يولا ااجتماعه تدعقحيث ت مستحدثة. اومعلوم  قاممل، ري  العلف قبلالمد 
ص و صالن نستشارية ونسخ ما ووثيقةلى األسواق، لات لع والخدملساول وصول عروض منقحة ح بتوزيع السودان
 . التشريعية

 ،2018 أبريل 19يل وبر أ 11ا في ريجيمع اليابان وني قصول للى األسوالو ل احو ئية ثنات افاقين اتالسودابرم وقد أ
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 .األسواقالوصول للى حول ثنائية ات ياتفاق ست آلناتى ح نوداأبرم السلي. وقد واى التعل

ة ممنظ للى البلدضمام انن أجل فاوض وطني ممكبير ز ور محمد خير الالسودان الدكتعين ، 2018 يوليو 22 في
 ية.لعالمجارة االت

الم زيز الستع في بت دورا  رئيسيا  لعالتجارة  ن، أةناعة والتجار لصا، وزير ةامكر لسيد موسى محمد اسعادة أكد 
ا لجهود ز فري المتعدد األطراف القائم على القواعد حالتجاالنظام ا النضمام للى، يعتبر ا، وبصفة خاصةواالستقرار

 الحكم الرشيد.و ز حكم القانون لتعزيرورية ضة ديقتصااات حإصالقيام بللحكومة ال

. وكان الهدف 2018ديسمبر  13للى  8رة من لفتفي انية للى الخرطوم فة بمهمة نااألمامت ، ققليميإلالحوار ل عاتبو 
 لسنةية التجار  السياسة تعكس تطوراتللنقاط التي أثيرت ا وقائعملخص  نييمات لتحمعلو هو جمع ال هذه المهمةمن 

 المعنيةرات اعن الوز  نيممثلتي تضم ، الةنيفللجنة الواة انة بالوزير كرام، اجتمعت األمةالمهمهذه ل خال. 2018
، أخرى  أمورمن بين ، ةلمهمذه اهفي نهاية تف  عليها شملت الخطوات التالية المو االنضمام. عملية  في اركةالمش
 .2019ر يناي ى فيخر أفاوضية تمدخالت و  ينئع المحاملخص الوق تعميم

عام لألمانة الوطنية ال ، األمينور ياسين عيسى محمدكتد، التقى الينعلى هامش المائدة المستديرة الثامنة للص
ر نقل الدكتو وقد العمل.   ي، رئيس فر السيد كاتسورو ناجاي )اليابان(ب، السودان للى منظمة التجارة العالميةالنضمام 

ر اينالخرطوم في ي، للى الرئيس لزيارة اعة والتجارة السودانيلصنا وزير ،دنيياسين دعوة السيد مدني عباس م
ي الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبد هللا زيارة هو مقابلة المسؤولين فه ال. وسيكون الغرض من هذ2020
 .االستئناف المبكرلمناقشة مراحل حمدوك 

 نأوزبكستا .9
حكومة  دمتق. و 1994ديسمبر  21م لعالمية يو ا جارةالتمة نظمى ان للبكست  العمل حول انضمام أوز كوين فريتم ت
حة ة المطرو ئلاألسبعض  ديم أجوبة بشأنقتم تما ك 1998بتمبر سلخارجية في ها اتن مذكرة حول نظام تجار كستازبو أ

 17 رة فيول مق. اجتمع فري  العمل ألى األسواخول للشروع في مفاوضات ثنائية حول الدوتم ال. 1999في أكتوبر 
 .2002وز وليي

س أسا عنية علىماألعضاء ال لدولاخدمات للى األسواق مع وال لعسدخول ال حول ئيةناستان مفاوضات ثجرت أوزبكأ
 .2005ث لفري  العمل في أكتوبر الثال ولقد انعقد االجتماع. 2005ر مبسبت ة فيماألصلية المقد ضلعرو ا

ك باي آه -السفير جي  عادةس ميةستلى ع الميإلسا ن او علتاظمة لمن ميالعمو ، أكد المجلس 2018يوليو  26في 
 ارة العالمية.جالت ظمةى منكستان للببانضمام أوز خاص ل الالعم فري رئيس كا( كورية ي)جمهور 

اوضين النضمام المف ئيسر جية و وزير التجارة الخار  الدين عبيدوف نائبتم تعيين السيد بدر ، 2018ر مبديس 17في 
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جنيف والتقى ارة للى بزي وفدلسيد أبيا ماق، ت ساب  من ديسمبرفي وقو ية. ملالعاتجارة ال مةظى منن للأوزبكستا
؛ لتجارة العالميةمدير العام لمنظمة انائب ال ،فوولالسفير آالن و ؛ ملالع  يفر يس ، رئ)كوريا( هر بايك جي آ لسفيبا

دارة ة تنشيط عملية إلعاد قبلةملاات الخطو  وفدبيسيد عع الاألمانة م درستوقد اء. من األعضلعديد ؛ وااالنضمام وا 
وغيرها من وثائ   (MFTR) جيةرة الخار انظام التج نبشأ تفاهممذكرة  ذلك تقديم ا فيبم ،زبكستانأو  مضماان

 ئيس.لر وزيارة ا، االنضمام

مفاوضين ال يرة وكبارجيستثمارات والتجارة الخوزير اال ، نائب، كان السيد بدر الدين عبيدوفيوليو 5- 4خالل يومي 
 التجارة من أجل للدعم ةالشامل ةالمراجعفي جنيف لحضور  ،ميةالعتجارة الال ةنظمأوزبكستان للى م انضمامالمكلف ب

الزمة ، أبلغ نائب الوزير عن حالة لعداد وثائ  االنضمام الاالنضمام قسممع  هجتماعا في سياقو . 2019 لسنة
 فرق ية و لماجارة العالت ظمةباالنضمام للى منبين الوكاالت المعنية  ركةشتة المللجن. وذكر أن املعال ي فر  الستئناف
الوثائ . باإلضافة كل منتظم للمضي قدما  في لعداد بشتجتمع  كانتلمنشأة بموجبها اعية الثمانية ضينية الموافالعمل ال
، بما في جارة العالميةالتة منظم خصوصة بوعيتدف للى زيادة الالتي ته ألنشطةسلسلة من االحكومة  أجرت، للى ذلك

 الثاني حولتدى المن خالل كلمة فئب الوزير أبيدو نا ألقى، يوليو 5في و . لخاصا علي القطاممثو ين ذلك مع البرلماني
نضمام المتعلقة باية فنال مساعدةالنضمام للى منظمة التجارة العالمية واجتمع مع الشركاء الدوليين الذين يقدمون الا

مصفوفة الحتياجات  وضع ددصلحكومة بن األن ته أوزبكستان وأعتقديره للدعم الذي تلق عن رب. وأعستانأوزبك
، نظمت األمانة ورشة عمل وطنية يوليو 18في و . في االنضمام الفعال  فيتو ال، بهدف تلقته يالذامها والدعم ضمان

اللجنة أعضاء  لطالعلتدريب هو ن ام الهدفكان وكان ( في طشقند. TBT) التجارة ة أمامنيفحول اتفاقية الحواجز ال
منظمة  يةاقالرئيسية التف بادئالمفاهيم والمى لعلعالمية جارة ااالنضمام للى منظمة التية بعنمكاالت الالو  بينالمشتركة 

ة نيفالواجز الح اتفاقيةمة مرجعية بشأن عداد قائل  ةقشامنأيضا  تمت . و نية أمام التجارةفالحواجز الالتجارة العالمية بشأن 
ة الخارجية ر بشأن نظام التجامذكرة أوزبكستان تعميم بنة مااألقامت  ،يوليو  25في و . ه الورشةالل هذخأمام التجارة 

(MFTR )-  ذ الوثيقة األولى التي قدمتها حكومة أوزبكستان مني هوتعد . 1998 سنةة من مذكرة ني  مح نسخةوهي
تخطط  طس.سأغ ذكرة بحلول نهايةتقديم أسئلة حول الملء عضاألا عوةمت دت. و 2005خير في أكتوبر اعها األاجتم
قد وثائ  االنضمام األخرى قريب ا بهدف عو ية التجارة الخارج مبشأن نظاتها ذكر ممرفقات للى اللتقديم  ستانبكز أو 

 وقت ممكن.ب في أقر لفري  العمل االجتماع الرابع 

 5من أوزبكستان أسئلة ، تلقت يوليو 25( في 1998 منحدثة خة مم التجارة الخارجية )نسذكرة نظاوزيع معقب ت
كستان حالي ا على الرد على أوزب. تعمل مذكرتها ىرفقات لضافية للم 5، قدمت أوزبكستان برسبتم 5 فيو ضاء. أع
ت بياناالستة وايجعقوائم المر الة و م الزراعاول دعالعمل التشريعية وجدة ، مثل خطسئلة والمدخالت التفاوضية األخرى األ
 رسمي ا ي  العملانضمام فر ستئناف عملية لى ال ةف الحكومتهدو ق. لوصول للى األسوا، فضال  عن عروض اختلفةالم

 ول. وقامت األمانة بتنظيم نشاط تدريبي ح2005سنة العمل آخر مرة في   يفر  اجتمعوقد . نةالس هذهبحلول نهاية 
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ل حو  يةتفاقاالشأن نية لضافية بفن مساعدة ستابكت أوز طلبو سبتمبر.  12-11 يوميند ت في طشقالخدما تجارة
 .(يبستر ) وق الملكية الفكريةلحق يةر نب التجاجوالا

، نائب وزير االستثمارات والتجارة ، أبلغ السيد بدر الدين عبيدوفلمستديرة الثامن للصينعلى هامش اجتماع المائدة ا
  األمانة أن طشقند تعمل على استكمال الوثائ ميةالة العتجار منظمة اللمفاوضين لالنضمام للى الخارجية وكبير ا

العمل   يفر  ستان في استئناف عملوأعرب عن رغبة أوزبك 2020 سنةئل في أوا ملالع  يفر يعها على وز تالمتبقية ل
 .2020ربيع عام  خاللا رسمي

، للى األسواق لوصولحول اأوزبكستان ومنظمة التجارة العالمية بين ة ثنائيمفاوضات ، عقدت 2020يوليو  16في 
 60أكثر من  يهاف في أوزبكستان. شاركدة يوم كامل لفري  التفاوض لم عبر اإلنترنت دورة تدريبيةونظمت األمانة 

 قوائمحول ت محاضراوقد تخللت هذه الدورة  .، بما في ذلك كبير المفاوضين والعديد من نواب الوزراءال  حكوميا  مسؤو 
ضاء المنضمين عأللسابقين من ابادل الخبرات مع كبار المفاوضين المنضمين االسلع والخدمات ومائدة مستديرة لت

 ، من خالل منصات افتراضية.نائية للوصول للى األسواق، بدأت أوزبكستان مفاوضات ثيوليو 20حديث ا. منذ 

 لالصوم. ا10
تماع جا. لم يتم بعد 2016ديسمبر  7 ة يومالميللى منظمة التجارة الع ماللصو امل حول انضمام تم تكوين فري  الع

ء ضاعاألع م 2018يوليو  26في مريان حسن  المفاوضين السيدة سرئي ةيادبق صومالد الوف اجتمع الفري . هذا
استعداد البلد  يةوضع تم تناولها شملت القضايا التيو  .لميةالعا التجارةمنظمة باالنضمام ليات عم وقسمالشركاء و 

 .ن وجهه على أحسانضمام لسلمس إلتماماج لليه حتيالذي ي لمؤسسي وانفوالدعم ال

ع اللمسات تقوم حاليا بوض متهكو ح أن، للى والصناعةتجارة ر الدولة لل، وزيدن عبد هللاع ضاهر سيدال عادةسأشار 
 قبيل من، لصالحات بإجراءالصومال  متكما قا(. MFTRجية )ظام التجارة الخار ن نبشأتفاهم مذكرة  األخيرة على

همية تأكيد على أ الحكومية. وتم ال تترياالمشو  رثماستاالو  يةفكر الملكية ال ية وحقوق ر اص التجخر ن بشأن القواني ضعو 
 قدرات.ال اءبنل نيةفلمساعدة الا

 من سؤاال 176والي تم التوصل بح، لخارجية في أوائل مايوفي أعقاب تعميم مذكرة الصومال بشأن نظام التجارة ا
ا  ،لةئعلى هذه األس، تعد الصومال ردودها للى مقديشو. وحاليا   لحالتها تستة أعضاء وتم طرف والتي ستكون أساس 
 ، باإلضافة للى المذكرة.أول اجتماع لفري  العمللعقد 

، حيث مجموعة العمل رئيس مهمة ، عملية تأمينرئيس المجلس العام، نيابة عن يواصل نائب المدير العام آالن وولف
 .2020لترشيحات حتى أوائل سبتمبر تم تمديد الموعد النهائي ل

 
 اسوري. 11
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 هذا . لم يتم بعد اجتماع2010 مايو 4المية يوم العى منظمة التجارة لل ياسور حول انضمام  العمل ي تم تكوين فر 
 .ي الفر 

 :النضمامعن رغبتها في ا نستانتركم إعراب

لحضور  ة العالميةر لتجامنظمة ايارة للى ز بمن عش  آباد  فد رفيع المستوى و  قام، يوليو 4 للى 2فترة من ال خالل
امو د نائب وزير المالية واالقتصاد ليزيزجيلدي أنترأس الوف .2019 سنةل التجارة من أجلللدعم  ةلالشام مراجعةلا

 ة سعادةبمعي، قات االقتصادية الخارجيةالتجارة والعال، ووزارة لخارجيةممثلين عن وزارة اكان يتكون من و  ،فمحمدو 
العام مع نائب المدير  ائهقلفي و المتحدة في جنيف. م لدى األم تانستركمنممثل الدائم لل، افأتاجيلدي هالجانو  السفير

 للى االنضمامدم بطلب في التق تركمنستان عن رغبةالوزير ب نائ رعب، لمنظمة التجارة العالمية آالن وم. وولف
 األول لبحر يدفي المنتدى االقتصا اركةلعالمية للى المشاالتجارة ة منظمظمة التجارة العالمية. كما دعا عضوية من

مع ون عابالت نظمت. وطلب من منظمة التجارة العالمية أن كمنستانتر ، سطس في أفازاأغ 12، المقرر عقده في زوينق
ضاء عأ ة فائد، لتدىنمالتجارة العالمية على هامش ال مام للى منظمةاالنض حولوطنية  دراسية ندوةوزارة الخارجية 
نضمام ابشأن طلب  بتقديم توصيات هاليفتكتم ، والتي ة العالميةار منظمة التج ىللمعنية باالنضمام لامية اللجنة الحكو 
ا  لدارةكما قدمت  ة.عالمية الللى منظمة التجار  تركمنستان مام للى ل عملية االنضحو  تركمنستانوفد لاالنضمام عرض 

ا في ذلك فوائد بم، ب االنضمامنجواجوبة حول مختلف واأل اعلية من األسئلةفتلتها جلسة ت ،منظمة التجارة العالمية
 .عالميةمنظمة التجارة الفي ة عضويال

، نائب وزير الخارجية ورئيس اللجنة الحكومية ، عقدت األمانة اجتماعا افتراضيا مع السيد فيبا حاجييفيوليو 30في 
نستان ماترك بها شاركاالجتماع األنشطة المختلفة التي يمكن أن ت ية. ناقشة العالمول االنضمام للى منظمة التجار ح

 االجتماعات الرسمية وأنشطة المساعدة الفنية والتدريب التي تنظمها األمانة. حضور، مثل الميةفي منظمة التجارة الع

 : الصةـــــخلا
ه حول االنتماء للى هذ اوضاتإن المفزات جمة فالمية لها فوائد وامتيالعة اجار لتا ةمنظمفي  أن العضوية نبالرغم م

موا. فآليات وشروط األقل نالبلدان  اصة منهاالنضمام، خلشحة المر  دولالة لكل يرا بالنسبكبتشكل تحديا  منظمةال
ية ومؤهالت بشرية فنات قدر ا هل ضماملالنا المرشحة و مفالبلدان األقل ن لية.خصالحات داام بإمام تفرض القيضناال

 رة.جاالعالمية للتنظمة للم جهة تعقيدات االنتماءي مواحدودة فد مالية موموار 

 التعاون منظمة  دولقدرات لمساعدة برامج لبناء ال سنوياتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية ينظم المركز اإلسالمي ل
  نضمة.جارة واالستثمار والمساعدة الفنية للبلدان الماإلسالمي في مجال زيادة الوعي بمفاوضات الت

راحل ة المنضمام في كافالل لمرشحةالبلدان األقل نموا ا مقاس لىع المنظمة يةف سكرتار ر من طنية مساعدة ف ديمتقلن 
ية وبناء نفلا م تنظيم المساعدةيت. العالمية ة التجارةظممنو  ميالسون اإللتعاة لمنظمة ابسة بالنبكل األولويحظى يعمل 
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منظمة التجارة ب امت االنضمياعمل قسم لن قبول مي المقام األاالنضمام فب عية ذات الصلةالتو شطة القدرات وأن
 .العالمية

لمية في العا جارةلتظمة اى منالنضمام للا حكومة في عملية 15ون مسؤوال  من ، شارك تسعة وعشر ددصال ي هذاوف
فبراير  15لى ل 4رة من فتي جنيف في القدت فعان ، التيتجارة العالميةال ظمةاالنضمام للى من ندوة حول قواعد

قواعد االنضمام للى  العالمية يركز على ةجار ة التمنظم لسكرتاريةأول نشاط عن ة ار عب ظاهرةلتا ههذ تانك. و 2019
 العالمية. ةر منظمة التجا

 نظمة التجارةة لمول التخصصات القانونيح ةافيو اركين بمعلومات ن الندوة هو تزويد المشمي يسالرئف الهد كان
ادة الوعي يو ز ا هيضلية االنضمام. وكان الهدف أعم نبشألعمل ا  يارير فر قفي تسة قيد الدراوجد التي تية لمالعا

 صلة.نونية ذات الالقا صصاتتخبالا باطهوكيفية ارت مقرات االلتزام في تقارير االنضماف بمحتوى 
أقسام  شتى من الخبراء تجربةمن  تفادةسلالللمشاركين فرصة الت ، أتيحسبوعينأل امتدتتي ال الدورة التدريبيةخالل 
ى للالعالمية. كما استمع المشاركون  واعد منظمة التجارةقمن حددة المية فيما يتعل  بمجاالت ملعا التجارة مةمنظ

في  شطون اء األصليين الذين ينعضاأل سواء -العالمية  مة التجارةة ألعضاء منظياللعرة اخبوي الذمن مفاوضين 
 ،ذلكللى  السنوات األخيرة. باإلضافة فية العالمي رةظمة التجانلى ما للذين انضمو ء اأو األعضام االنضما مسلسل
الخاصة ام وضات االنضمافر في ماشمب كلبشن ذين يشاركو ال ،لتبادل الخبرات بين المشاركين ملتقىالندوة  شكلت

 لدانهم.بب
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  طور االنضمام ي فين اإلسالمالتعاو ول منظمةل لدفرق العم واريخ إنشاءت :1 الجدول
 ة العالميةر جالمنظمة الت

 

 رئيس فريق العمل نشاء فريق العملإ تاريخ البلدان

 وايغرو أو  1987ونيو ي 17 الجزائر

 انياألم 1997يوليو  16 بيجانأذر 

 ور بي 2007أكتوبر  9 حاديةاالت رالقم

 بالمغر  2004 ربميسد 13 العراق

 - 2005ايو م 26 إيران

 فرنسا 1999يل أبر  14 انلبن

 لسبانيا 2004 يوليو 27 بيالي

 - 2016ر مبديس 7 الصومال

 اليابان 1994أكتوبر  25 انالسود

 - 2010مايو  4 يار و س

 ياكور  1994ر مبيسد 21 ستانوزبكأ

  2020رس ما، يةة التجارة العالممنظم :المصدر
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  لميةجارة العاظمة الترية لمنالجا االنضمام ملخص حاالت :2 ولالجد

 الطلب الدولة
 إنشاء

 عملالفريق 

مذكرة التجارة 
 الخارجية

 االجتماع األول/
 لعمل*واألخير لفريق ا

اعات متعدد اج
 *لعمفريق ال

 تاالخدم وضعر سلعلوض ارع

 تقرير مشروع

 ل**العم قفري

مراجعة نظام 
الخارجية  التجارة

جارية على أساس 
تقرير  مشروع

 عملفريق ال

   األخير*ض العر األول ضرعال العرض األخير* األول العرض      

 1996يوليوز  1987يونيو  1987ونيو ي الجزائر
 1998أبريل 
 2014 مارس

   2014اير فبر 2013توبر أك 2002مارس  2013 نوفمبر 2002 فبراير 14

 1999 لريأب 1997يوز ليو 1997يونيو  يجانبرأذ
 2002يونيو 
 2017 يوليو

 2015 رايفبر 2005مايو  2013بر سبتم 2005مايو  14
 2015 يناير

 
  

 2013أكتوبر  2007وبر أكت 2007 ايرفبر مر االتحاديةالق
سبتمبر التعيين في 
2013 

 2018مارس 
     2016 برأكتو  2016وبر أكت 4

         2009بر نوفم 2005يو ام 1996يوليو  إيران

 قعراال
ر بسبتم

2004 
 2005بر سبتم 2004ديسمبر 

 2007 مايو
 2008ل أبري

2 
 

     

 2001يونيو  1999أبريل  1999 ريناي اييبل
 2002بر أكتو

 2009 توبرأك
 2004يونيو  2003نوفمبر  7

ديسمبر 
2003 

  2009كتوبر أ 2004يونيو 

 2001ل أبري 2007بر مديس 2007 ونيوي انتبكسأوز
 2002 يويول

 2012 يوليو
3       

 نانلب
 ديسمبر
2004 

 2005س مار 2005اير رفب
 2005كتوبر أ

 2009توبر أك
   2012أكتوبر  2008وفمبر ن 2006ر أكتوب 2008نوفمبر  2006ل ريأب 7

 ودانالس
سمبر يد

1994 
 1998توبر أك 1994سمبر دي

 2002يوليو 
 2017 وليوي

4 
بر مسبت

2005 
 

 رسبتمب
2005 

   

          2010مايو  2001بر وأكت ورياس

 الصومال
ديسمبر 
2015 

          2016ديسمبر 

 ةوثيقهذه الخ يتارد عن: * ملحوظة

 2020مارس  التجارة العالمية،، منظمة مشروع تقرير فريق العمل قرير فريق العمل أو أجزاء منت دات، مشروعخص المستج** مل
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 ياإلسالماون عمة التمنظ عضاء فيألادول لالئحة ا :3ول الجد
 ةيالعالم جارةمة التفي منظ األعضاء

 مخ االنضماتاري البلد
 0020 مبربتس 8 ياألبان .1
 1995ير ينا 1 نبحريال .2
 1993ديسمبر  31 بنغالديش .3
 9951يناير  1 بنين .4
 1995يناير  1 بروناي دار السالم .5
 9591نيو يو  3 وبوركينا فاس .6
 1995 ريسمبد 13 يرون مالكا .7
 9619ر بأكتو  91 ادتش .8
 1995يناير  1 ديفوار كوت .9
 1995يو ام 31 تيجيبو  .10
 1995 يونيو 30 مصر .11
 1995 يراين 1 ون لغابا .12
 9619أكتوبر  23 يابغام .13
 1995أكتوبر  25 غينيا .14
 1995مايو  13 بيساو-غينيا .15
 5199يناير  1 غويانا .16
 9519اير ين 1 لندونيسيا .17
 0200بريل أ 11 ردنألا .18
 9951ير ينا 1 يتو كال .19
 1520نوفمبر  30 تانزاخساك .20
 9891يسمبر د 20 قيزياقير  .21
 9951يناير  1 ماليزيا .22
 1995و يما 31 فالديالم .23
 1995و ماي 31 مالي .24
 1995ر ايين 1 لمغربا .25
 9951مايو  31 موريتانيا .26
 1995أغسطس  26 موزامبي  .27
 9619ديسمبر  13 نيجرال .28
 9591ير ينا 1 جرياني .29
 2000بر مفنو  9 عمان .30
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 يماإلسال عاون مة التفي منظ ل األعضاءحة الدوالئ :3جدول ال
 (ةتتم) يةعالمتجارة المنظمة ال األعضاء في

 

 ضمامخ االنيتار  البلد

 1995 يرينا 1 ستانباك .31

 1996يناير  13 قطر .32

 2005ديسمبر  11 لعربية السعوديةا .33

 1995يناير  1 السنغال .34

 1995يوز ليو  32 ون يسيرال .35

 9951ير ينا 1 امنيسور  .36

 2013رس ما 2 انجكستاط .37

 1995مايو  31 توغو .38

 1995مارس  92 تونس .39

 9519مارس  26 تركيا .40

 9951ناير ي 1 داغنأو  .41

 1996أبريل  10 ة المتحدةات العربياإلمار  .42

 2014 يونيو 26 اليمن .43

 2016يوليو  29 أفغانستان .44
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 ياإلسالم ن تعاوة المي منظعضاء فالئحة الدول األ
 العالمية لتجارة مة اظإلى منمام حة لالنضشر الم

 قبـون()المرا
 

 جزائرال .1

 ربيجانذأ .2

 ةاالتحادي القمر .3

 ليران .4

 اقالعر  .5

 نبنال .6

 يبيال .7

 نالسودا .8

 ذاسوري .9

 تانأوزبكس .10

 لالصوما .11
 

 ميةالعال في منظمة التجارة مة التعاون اإلسالمي غير األعضاءالئحة الدول األعضاء في منظ
 

 نلسطيف .1

 (2019يوليو  م فيفي االنضما ن رغبتهاعربت عأ ) منستانكتر  .2

 
 

 


