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 :تمهيـد

صادي والتجاري بين الدول األعضاء اإلسالمي واللجنة الدائمة للتعاون االقت ون بتكليف من األمانة العامة لمنظمة التعا
فرعي لمنظمة لهاز اته الجيقوم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بصف - الكومسيك –في منظمة التعاون اإلسالمي 

ية المتعددة األطراف الجارية في ار بتنمية التجارة اإلسالمية البينية، بمتابعة المفاوضات التج 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

ول تطور هذه المفاوضات وتقديمها ح ذا اإلطار، دأب المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على لعداد تقاريروفي ه
واللجنة اإلسالمية  -كومسيك  -للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء لالجتماعات الدورية للجنة الدائمة 

اإلسالمي ولمختلف دورات مجلس وزراء الشؤون الخارجية  عاون تلنظمة اعية لمفية واالجتمااوالثقصادية للشؤون االقت
 .التعاون اإلسالمية لبلدان منظم

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

 والمنهجيات.

لي الدول األعضاء من القطاعين العام والخاص حول المفاوضات التجارية ت تدريبية لفائدة ممثراكما ينظم المركز دو 
 الدولية والمفاوضات التجارية البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي.

  ية:ام رئيسثالثة أقس حالي للىلر اريتقم الينقس

منظمة التعاون في لدول األعضاء ة باصلالالتطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذات  :األول
 ؛اإلسالمي

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

ة م بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للى منظمة التجار نضمابشأن ا حالة المفاوضات :الثثال
 العالمية.
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 القسم األول
حول مشاركة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة تقرير 

 العالمية
 2017سمبر يد 31-10ين، األرجنت – بوينس أيريس

 

عالمية الذي تم انعقاده خالل الي لتنمية التجارة في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة مالكز اإلسشارك المر 
س، األرجنتين. وقد كان وفد المركز مكونا من الدكتور الحسن احزاين، ببوينس أيري 2017ديسمبر  13-10الفترة 

 العام. د المديروريدة، مساع رختالدكتور مالمدير العام للمركز وا

 خاصا ضيفا بصفته العالمية التجارة لمنظمة رعش الحادي المؤتمر الوزاري  في التجارة لتنمية اإلسالمي المركز ركشا
 مهمة لطار في( المؤتمر رئيس) األرجنتين خارجية وزير من الصدد هذا في رسمية دعوة تلقى أن وبعد المؤتمر لرئيس
 اإلسالمي. التعاون  منظمة واالستثمار في لمتعلقة بالتجارةل االمسائ في مجال التجارة يةنمتل ياإلسالم المركز

 من وغيرهم التجاريين المسؤولين وكبار وزير 4000 حوالي عشر الحادي المؤتمر الوزاري  في لمشاركينا بلغ عدد
 نيمدلا تمعمجال من لى ممثلينوة عالع ةيالعالم التجارة في منظمة 164الـ  الدول األعضاء والمراقبين من الوفود
 .العالمية اإلعالم ووسائل األعمال وقطاع

ي لمنظمة التجارة وزار الدورة الثانية عشرة للمؤتمر ال تستضيفسوف جمهورية كازاخستان أن  وتجدر اإلشارة
 بأستانا. 2019مية سنة العال

 المياإلس التعاون  ةظمنم في ضاءاألع للدول التشاوري  الوزاري  التنسيق اجتماع: أوال
 التعاون  منظمة في األعضاء للدول التشاوري  ري زاالو  التنسيق اجتماع في التجارة لتنمية اإلسالمي كزالمر  ركشا

 .للتنمية اإلسالمي البنك رئيس من رسمية دعوة تلقي بعد 2017 ديسمبر 9 في تم عقده الذي اإلسالمي

والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  كامللتوا ن عاو الت لدارة) يةمتنلل الميساإل البنك مجموعة االجتماع نظمت هذا
لتجارة العالمية انعقاد المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة ا قبل الهامة القضايا بشأن اآلراء لادتب بهدف( التجارة

 ترأسوقد . عالميةلا رةالتجا مةبمنظ المتعلقة المسائل بشأن 2019-2018 لسنتي البنك اإلسالمي للتنمية وخطة عمل
 التعاون  منظمة لة عضو فيدو  40فيه حوالي ت العربية وشارك مصر لجمهورية والصناعة التجارة وزير تماعجاال

 .اإلسالمي
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 :التالية الهامة القضايا التجارة لتنمية إلسالميا المركز أثار االجتماع، خالل

 منظمة في األعضاء الدول فاءاتوتأهيل ك يةفنلا عدةالمسا تقديم في التجارة لتنمية اإلسالمي المركز دور 
 ؛العالمية التجارة بمنظمة ةلقالمتع المسائل في اإلسالمي التعاون 

 اإلسالمي البنك مجموعة مع بالتعاون  يقدم، أن التجارة لتنمية اإلسالمي المركز من يطلب الذي الكومسيك قرار 
التنسيق  لزيادة العملية تالخيارا بشأن للكومسيك قبلمال اعاالجتمسيتم عرضها على أنظار  عمل ورقة للتنمية،

 الجارية في لطار منظمة المفاوضات بمستجدات يتعلق فيما اإلسالمي التعاون  ةمنظم في التجارة بين وزراء
 خالل اإلسالمي التعاون  منظمة لدول بالنسبة األولوية ذات القضايا بشأن مواقف وصياغة العالمية التجارة

 ؛ةميالعال التجارة منظمة في حاليا المقترحة الجديدة ضاياوفي الق لية،الحا نمائيةإلا حةدو ال لةو ج

 المساعدة تقديم بمواصلة ميةللتن اإلسالمي والبنك التجارة لتنمية اإلسالمي المركز كلف الذي الكومسيك قرار 
 وتعزيز لميةالعا التجارة ةبمنظم قةتعلالم القضايا بشأن اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء للدول الفنية

والذي  اقتصادياتها، على العالمية التجارة لمنظمة ةريالتجا المفاوضات بأثر األعضاء الدول توعية في جهودها
 للى الرامية جهودهما وتنسيق توحيد أن التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز ةللتنمي اإلسالمي البنك من طلب
 من أجل تسهيل اندماجها اإلسالمي، اون تعال ظمةنم في األعضاء للدول ةؤسسيوالم ةالبشري القدرات تعزيز
 ؛وُمنِصف عادل أساس على األطراف المتعدد التجاري  امنظال في الكامل

 من أجل تنفيذها بشكل مشترك بين المركز التالية تم اقتراح األنشطة يك،الكومس قرارات تنفيذ لطار في 
 :للتنمية الميساإل كوالبن التجارة لتنمية اإلسالمي

 عشر لمنظمة التجارة  الحادي ي ار المؤتمر الوز  نتائج حول اإلسالمي التعاون  منظمة دول لفائدة ندوة
 العالمية؛

 التجارة منظمة مسائل بشأن اإلسالمي التعاون  بين دول منظمة التنسيق لتعزيز ول آليةدراسة ح لعداد 
 اإلسالمي التعاون  منظمة يف ضاءاألع للدول وى تالمس الرفيع الخبراء فريق اجتماع تنظيمو  العالمية،
 ؛ةالتجارة العالمي منظمة فيالتنسيق  لزيادة العملية اراتخيال ذلك في بما الدراسة مشروع لدراسة

 المسائل تجاه اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول ومصالح أولويات حول عمل ورشة 
 الصغيرة المشاريع ر،ماتثاالس تسهيل) العالمية رةاالتج منظمة في الرئيسية الجديدة والتطورات
 (؛يةاإللكترون والتجارة والمتوسطة

 منظمة للى انضمامها عملية في اإلسالمي التعاون  منظمة في األعضاء الدول لدعم عمل ورشة 
 .العالمية التجارة
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 ماات فيلكفاءهيل افنية وتألعدة االمسا لتعاون اإلسالمي تلقيخالل االجتماع، طلبت الدول األعضاء في منظمة ا
ة بمنظمة التجارة العالمية، والسيما في لطار اقي المسائل المتعلقوبالتجارة العالمية تعلق بعملية االنضمام للى منظمة ي

ددت ذلك، ش ىباإلضافة لل القضايا الجديدة )تسهيل االستثمار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجارة اإللكترونية(.
للدول األعضاء في  يةيع تفعيل نظام األفضليات التجار مية تسر ھالمي على أساإلعاون ة التفي منظم عضاءألول ادال

 اإلسالمي.منظمة التعاون 

  العالمية التجارة المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة أمام الرئيسية الجوهرية : القضايانياثا
 أمام مسبوقة وغير متزايدة حدياتتو  ضغوط ة وسطعالميتجارة اللظمة اشر لمنتمر الوزاري الحادي عجاء انعقاد المؤ 

. جادة بإصالحات وطالبت المنظمة عمل المتحدة الواليات انتقدت ناحية، فمن. األطراف ددتعالم التجاري  النظام
 ةناحي ومن. لمراجعة هامة للمستقب وأجرت المنظمة أعمال في من التزامها لضافة للى كونها قد خفضت تدريجيا

 لرسم وزاري  لعالن مشروع بشأن رتمالمؤ  قبل االتفاق من العالمية التجارة منظمة في ءعضااأل لدو ال كنتتم لم أخرى،
للمؤتمر الوزاري الحادي  االفتتاح حفل في العام المجلس رئيس وذكر. المقبلين العامين خالل للمنظمة المستقبلي العمل
 .وزراءلل ةحدوا توصية على ةافقمو من ال لم يتمكن العام لمجلسا أن عشر

 وأوروغواي والبرازيل األرجنتين رؤساء أصدر العالمية، ةار التج لمنظمة المتحدة الواليات رئيس انتقاد على وردا
 التجارة لمنظمة ماداع رئاسيا المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية لعالنا افتتاح حفل خالل وباراغواي

 والمكسيك وغويانا اكولومبي ممثلو كل من اإلعالن وقد أيد. األطراف عددمتال ي جار الت مالنظا على تهايووصا لميةعاال
 .المؤتمر افتتاح حفل في اإلعالن على أيضا وقعوا الذين وسورينام، وبيرو

 2017 برمديس 11 في امشترك بيانا العالمية التجارة منظمة في دولة عضو 44 من وزراء أصدر ذلك، للى وباإلضافة
 على القائم األطراف المتعدد التجاري  نظاملا "مركزية" جديد على من وأكدوا العالمية التجارة نظمةمل دعمهم فيه أكدوا

 .القواعد

 تنظيمال األسماك، المساعدات لمصايد التنمية، الزراعة،: المؤتمر ما يلي على المعروضة الرئيسية القضايا شملت
 تالمشاورا من خمس مسهلين وزاريين للمفاوضات قيادة ماعجتب االد طلقو . لكترونيةإلا جارةوالت ،للخدمات المحلي

 .الصغرى  والمشاريع االستثمار وتسهيل اإللكترونية والتجارة والتنمية الزراعة بقضايا يتعلق فيما والمفاوضات

 ةيلعالمجارة الحادي عشر لمنظمة الت: النتائج الرئيسية للمؤتمر الوزاري اثالثا
 وال للمؤتمر، وزاري  لعالن بشأن اءر اآل في توافق للى التوصل في العالمية التجارة ةظممن في ءضاعاأل ولالد تنجح لم

 المؤتمر شهد ذلك، ومع. والتنمية والخدمات الغذائي واألمن الزراعة مثل رئيسية قضايا بشأن محددة قرارات بشأن
 :التالية ئيسيةالر  النتائج
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 التنمية أهداف من 14.6 الهدف يحقق الذي سماكألا صايدممة لالمقدالمساعدات  أنشب اري الوز  رالقرا 
 وافق األسماك، المساعدات المقدمة لمصايد بشأن الوزاري  القرار وبموجب. 2019عند متم سنة  امةستدملا

 اتفاق مادتاع دفبه ماكاألس ة بالدعم لمصايدالمفاوضات المتعلق في البناءة المشاركة مواصلة على األعضاء
 معينة أشكاال تحظر التي لةفعالاو  الشاملة التخصصات بشأن 2019 المقبل في سنة اري الوز  رملمؤتقبل ا من
 الصيد، في واإلفراط اإلفراط في القدرة السمكية في تسهم التي األسماك المساعدات المقدمة لمصايد من

 ؛نظمالم روغي عنه مبلغلا وغير مقننلا غير الصيد في تسهم التي المساعدات على وتقضي

 ؛آخرين عامين لمدة رونيةت اإللكتالالمراس على جمركية رسوم فرض عدم بتمديد الوزاري  القرار 

 ؛اإللكترونية المتعلق بالتجارة العمل برنامج بشأن الوزاري  القرار 

 ؛المتعلقة بها الشكاوى  تريبس وحاالت اتفاقية انتهاك عدم بشأن الوزاري  القرار 

  ؛الصغرى  قتصادياتق باالالمتعل عمللا امجبرن بشأن ي زار و ال ارالقر 

 السودان لفائدة جنوب ضمامنباال معني عمل فريق لنشاء. 

 ومن بين. المؤتمر في المناقشة قيد كانت التي الموضوعية المسائل من عدد في أي اتفاق للى التوصل يتسن لم
 من العديد وأعرب. الغذائي األمن ضغراأل معاال لمخزون ها انبشأ قاتفا ييتم التوصل للى أ لم التي الرئيسية المجاالت
 عشرة الحادية الدورة خالل المفاوضات إلتمام الممنوحة الوالية رغم ممكنا يكن لم كلذ ألن أسفهم عن األعضاء

 .يةراعالز  اتالمفاوض لطار في خرى المسائل األ لتمام يتم لم كما. للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

العالقة  القضايا جميع بشأن تاوضامفال بمواصلة التزامهم وأبدوا تقدم، لحراز عدم اءز ل أملهم بةيخ عن الوزراء أعرب
وتنافسية  األسواق، للى والوصول المحلي، الدعم) للزراعة الثالث الركائز بخصوص العمل تسريع ذلك في بما المتبقية،

 والتجارة والقواعد، تريبس، واتفاق ،لتنميةاو  ت،دمالخوا الزراعية، رغي اقاألسو  للى الوصول عن فضال (الصادرات
 .والبيئة

 العالمية التجارة لطار منظمة الدائرة في لتحقيق تقدم في المحادثات جديدة مبادرات عن مؤيدة مجموعات ثالث تلنأع
 .طةوالمتوس صغيرةلر واغية الصالمتناه والمشاريع اراالستثم وتسهيل اإللكترونية التجارة قضايا بشأن

 أجل من استكشافية أعمال في عشر ست أنها دولة عضو واحد سبعين من مشترك وزاري  انيب أعلن ال،و أ 
ترك  مع اإللكترونية، التجارة من المتعلقة بالتجارة الجوانب بشأن المستقبلية العالمية التجارة منظمة مفاوضات

 في سيعقد اجتماع أول أن يدون المؤ  وذكر. العالمية رةاالتج منظمة أعضاء جميع توحا أماممف االشتراك باب
 ؛العالمية التجارة من %77 نحو المجموعة لمثوت. 2018 سنة من األول الربع
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 ،التجارة منظمة دولة عضو في 70 من قبل االستثمار تسهيل بشأن المشترك الوزاري  البيان أعلن ثانيا 
 بهدف منظمة مناقشات إلجراء اخطط ،يةنملتوا رةوالتجا مارستثاال نيب ةائمالق ي يعترف بالروابطالذ العالمية،

 التجارة من %73 نحو يمثلون  الذين المؤيدون، واتفق. االستثمار تسهيل بشأن افطر األ متعدد لطار وضع
 تنظيم كيفية لمناقشة 2018 سنة أوائل في على عقد اجتماع الداخل، المباشر األجنبي االستثمار من %66و

جراء يةعللتو  أنشطة  ؛الموضوع هذا بشأن ةمنظم تقشامنا وا 

 ،لفائدة المؤسسات  العالمية التجارة لمنظمة رسمي غير عمل برنامج لنشاء أنبش المشترك الوزاري  اإلعالن ثالثا
 نحو والتي تمثل العالمية التجارة منظمة دولة عضو في 87 قبل المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من

 بشأن األطراف متعدد رسمي غير عمل فريق لنشاء في تهارغب ت عنأعلن والتي عالميةلا دراتالصا نم 78%
 والذي سيكون مفتوحا العالمية التجارة منظمة على مستوى  والمتوسطة المتناهية الصغر والصغيرة مشاريعلا

 راكبي عبئا تمثل التي رجيةخاال التجارة عمليات يقدراسة الحواجز التي تع النقاش وسيتناول. األعضاء لجميع
 ؛الدولية التجارة في اركةمشبال المهتمة والمتوسطة المتناهية الصغر والصغيرة سساتمؤ ال ىعل

 لزيادة جماعية مبادرة والمراقبون  العالمية التجارة منظمة أعضاء أيد العالمية، التجارة منظمة تاريخ في مرة ألول 
 وافقت العالمي، االقتصاد في ةاملالك اناتهلمكا تحقيق ىلع أةمر ال عدةمسا وبغية. التجارة يف المرأة مشاركة
 والتجارة، المرأة بشأن آيرس بوينس لعالن دعم على والمراقبون  العالمية تجارةلا منظمة دولة عضو في 118
 .اقتصاديا المرأة تمكين دون  تحول التي الحواجز لزالة للى يسعى الذي

 .رالمؤتمت الرئيسية على هامش الفعاليا

 مرة في تاريخ  ولالوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية أل لمؤتمراامش على هتدى أعمال من دعق
 ؛اركة قطاع األعمال والقطاع الخاصع من مشمنظمة التجارة العالمية من أجل الرف

 علی  منصة يھن، وجارة الدولی حول القطلطالق البوابة المشترکة بين منظمة التجارة العالمية ومرکز الت
انعي السياسات علی وصجي القطن والتجار ت القطن، مما سيساعد منتلمنتجاذكية  ق ل سو من أجترنت اإلن
 ؛ص السوق بشکل أفضل في هذا القطاعستغالل فر ا

 ونكتاد الذي سيعمل لطالق مكتب المساعدة التجارية الشاملة لمنظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي واأل
ملية حول األسواق التجارية والمعلومات العيانات لى البلصول ت للو سياساوصناع ال شركاتحطة للكم
 مستهدفة.ال
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 منظمة التجارة العالمية مفاوضات على صعيد  األخيرةالتطورات 
 ( كثـفت منظمة التجارة العالمية من تحضيراتها لتنظيم المؤتمر الوزاري الحادي عشرMC11 المزمع انعقاده )

ا دولة اجتماعا وزاري 35وفي هذا الصدد، عقدت حوالي  .2017ر مبديس 13-10ة ي الفتر فآيرس وينوس بب
، ساعد على وضع خارطة طريق 2017أكتوبر  10-9ش، المملكة المغربية يومي مصغرا غير رسمي بمراك

 الذي سينعقد ببوينوس آيرس؛ نحو لنجاح االجتماع الوزاري 

 مع  يتالءمطراف مفتوح ومنصف األ تعددمي ار ام تجة بنظالمشارك ءألعضالدول اجتماع مجددا التزام اأكد اال
 ؛لح أعضاء منظمة التجارة العالميةويراعي مصا ةوليلدا ةاالقتصادي البيئة

  وسائلالأكد االجتماع أيضا على أهمية تنفيذ نتائج مؤتمر نيروبي الوزاري ومؤتمر بالي الوزاري واستكشاف 
 ؛بوينس آيرسبالمؤتمر الوزاري  دةلفائ ينمر المؤتنتائج هذين ر يخو تسضات نحدفع المفاو الكفيلة ب

  أيضا على ضرورة  تعلى أهمية التنمية بوصفها موضوعا محوريا للمناقشة. وشددول لدالعديد من اأكدت
د جلذي يو الوقت ااألطراف. وفي قل نموا في النظام التجاري المتعدد الدول األلدماج البلدان النامية، والسيما 

ة ومنصفة وأن نكون وسفي البحث عن نتائج ملماألهمية بمكان الواقعية من  ،لوياتو ألاؤى و الر  تباين في هفي
 ؛اجديدة للوصول لليهمقاربات ين على منفتح

 ات تشمل قضايا تتعلق بالتنمية ووجهو في بوينس آيرس  ستعرض واقعية ومتكافئة حزمةاالجتماع  حيث درس
 ؛ة الدوليةقتصاديئة االيلبر اغيبتقة ة المتعلدالجديقضايا نظر واضحة بشأن ال

  ات ياتفاق كافةجزء ال يتجزأ من ك ةمتميز أهمية المعاملة الخاصة والفي ا البلدان المشاركة أيضكما تباحثت
ذ ما يتعلق بخطة التنفي، بطريقة تكون فعالة فييةمنظمة التجارة العالمية والنتائج المتعددة األطراف المستقبل

 ؛ةاإلنمائي حاجياتهانموا، باالستجابة بفعالية للى  لقاأل ماسي، والناميةبلدان اللماح لوالس

  الدولالعديد من  ت. وقد أكدالدولأقرت البلدان بأهمية الزراعة التي ال تزال في صميم جدول أعمال العديد من 
 ؛القطن على وضعقل نموا، األاألفريقية، والسيما 

  المفاوضات  تكثيف، ودعوا للى البحري للصيد  المقدمة تاساعدبالمقة المتعل اوضيةد التفرحب الوزراء بالجهو
 ؛في بوينس آيرسا ناجحة لههدف جعب

  .هذه  سيما وأن بلوغأكد الوزراء مجددا على أهمية الخدمات التي تسهم بقوة في نمو االقتصاد الدولي
 ؛الميةاء منظمة التجارة العة ألعضمهم بالنسبمقصد المفاوضات 

 ة هذه التجارة في ساعدم يةكيفتباحثت الدول في ا التجارة اإللكترونية، سيم، والةيدجديا الق بالقضايتعل اوفيم
اتها. ياقتصادعلى مستوى ق تحول هيكلي يالنمو االقتصادي في البلدان النامية والبلدان األقل نموا وتحق
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 نية والمؤسسيةقانو وال ةجيلو لتكنو رات اة، والقديألساسياكل اقمية والثغرات في الهأيضا بالفجوة الر  الدول واعترفت
ثمار التجارة اإللكترونية. ولذلك، طلبت  تي تمثل قيودا رئيسية أمامها لجنيالالتي تواجهها البلدان النامية و 

ل لآلثار والتحديات مواصلة النقاش بشأن األنظمة المقترحة للتجارة اإللكترونية من أجل فهم أفض الدول
 ؛األعضاء الدول االعتبار جميع مصالح بعينذ أخي شكلجابة لها بستالواح، المصالو 

  واصلة المفاوضات في جنيف بطريقة مفتوحة وشاملة وشفافة لجميع األعضاء أيضا للى م اءدعا الوزر كما
ن مستوى كبار المسؤولي بغية التوصل للى نتائج ملموسة ومنصفة. وقد أوصي بعقد اجتماعات منتظمة على

 ؛اح االجتماع الوزاري لبوينس آيرسنج مل علىلعواات لتوصيعة هذه ابن متالضما

  لما بعد المؤتمر  تجارة العالمية واصلت خطة عملهالى أن منظمة الل تجدر اإلشارةو( الوزاري العاشرMC10 )
ست على " حزمة نيروبي" و . وصادق االجتماع 2015ديسمبر  19-15في نيروبي، كينيا، خالل الفترة 

ن وزاري يشمل هذه عالا، باإلضافة للى ل ا المتعلقة بالدول األقل نمو قضايوال نقطالاعة و الزر  ارية حولز رات و قرا
 ؛مستقبلي لمنظمة التجارة العالميةلحزمة والعمل الا

  وأشار فيه للى 2016يوليو  27قدم رئيس لجنة المفاوضات التجارية تقريره حول حالة المفاوضات يوم كما .
لى ع عملية تعتمد أكثر العالمية يتجهون تدريجيا نحوارة التج مةنظضاء مأن أعشير للى تمات ناك عالأن ه

قدموا عددا من األوراق. ففي مجال الزراعة على سبيل المثال، تم تقديم سبعة أوراق تتضمن  المقترحات. وأنهم
ة يجابيركة لهناك مشا كر أنكما ذ في ذلك الدعم المحلي.أفكار واستفسارات حول مجموعة من القضايا، بما 

ن كانت بشكل أقل فيمالخ مجال في )ناما(. وتواصل  الزراعية واق السلع غيرأسالنفاذ للى ا يخص دمات، وا 
اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك في جلب الكثير من االهتمام. وبالنظر للى قضايا أجندة الدوحة للتنمية 

 إنقدما في المفاوضات، ف لمضيون ادريي الميةة العة التجار مء منظن أعضاكد الرئيس أنه لذا كابشكل عام، أ
شهر المقبلة لمعرفة ما لذا كانت هناك أية نتائج محتملة. قشات بشكل كبير خالل األناهناك حاجة لتعميق الم

 ؛ائل البلدان األقل نمو تنمية ومساوفي كل هذه المفاوضات، هناك حاجة للحفاظ وتعزيز التركيز على ال
  صادق على القرارات التالية:قد اشر الع ي ار وز مر الالمؤتشارة أن اإل درتجو 

   ؛ذات الحجم الصغيرأن االقتصاديات بشبرنامج العمل 
  ؛تجارة )تريبس(حاالت عدم ثبوت خروقات وتقديم الشكاوى في لطار حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بال 
 ؛جارة اإللكترونيةج العمل حول التبرنام 

 ل قمن اتفاقية تريبس للدول األ 66.1مادة يها في الص علمنصو لا يةنتقالااللى الفترة ع ادقةالمصت تم
بالمنتوجات الصيدالنية وكذلك قرار التنازل ذات الصلة من قبل  نموا بشأن التزامات معينة فيما يتعلق

 يبس.ر قية تن اتفام 70.9و 70.8المادة  المجلس العمومي بشأن التزامات الدول األقل نموا بموجب
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 القرارات التالية:ى علالوزاري العاشر للتنمية، فقد صادق المؤتمر  الدوحةأجندة بق يتعل أما فيما 

 ؛آلية الضمانات الخاصة للبلدان النامية في مجال الزراعة 

 ؛تشكيل مخزون عمومي للمواد الغذائية ألغراض األمن الغذائي 

 ؛مجال الزراعة منافسة التصدير في 

 ؛القطن 

 ؛وال نمقألا للدولية شأ التفضيلنمد القواع 

 خيرة الخدمات للدول األقل نموا وزيادة مشاركة هذه األي تنفيذ المعاملة التفضيلية لصالح الخدمات ومورد
 ؛في الخدمات التجارية

  ت العالمية بشأن مفاوضااختالفات في وجهات النظر بين أعضاء منظمة التجارة الوزاري العاشر شهد المؤتمر
ة، واإلعالنات ميأجندة الدوحة للتنأكد العديد من األعضاء على  الذيوقت لا فيية. و ستقبلنمية المتحة للالدو 
ارات التي تمت المصادقة عليها في الدوحة وفي المؤتمرات الوزارية التي تم عقدها منذ ذلك الحين. هناك والقر 

 ذات جائنتحقيق دة لتناهج جديمتوفر ضرورة لدوحة، حيث يطالبون بأعضاء آخرون لم يؤكدوا على مهام ا
م القوي لدفع المفاوضات األعضاء عن التزامه ربطراف. ومع ذلك، أعى في المفاوضات المتعددة األمغز 

بشأن قضايا الدوحة العالقة، بما في ذلك جميع المسائل المتعلقة بالزراعة والنفاذ للى األسواق غير الزراعية 
يجاد سبل ورة أن يعمل المسؤولون على لى ضر ء علازر لو تفق اكما القواعد. ايبس و قية تر خدمات والتنمية واتفاوال

وا من المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تقديم تقارير منتظمة بشأن هذه م في المفاوضات وطلبقدلتحقيق ت
 الجهود للى المجلس العمومي.

 :ى اتفاقية تسهيل التجارةالمصادقة عل
، بعد 2017فبراير  22حيز النفاذ في  2013ر ديسمب يفالي ب فيلبرامها ة التي تم ر االتجهيل تسة دخلت اتفاقي

المصادقة عليها من قبل ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية. وقد كانت آخر الدول التي صادقت على اتفاقية تسهيل 
عدد  ليمابذلك لجليصل  (2019يوليو  2مصر، وطاجكستان )، المغرب ،، أنغوالاإلكوادور، الكاميرون التجارة هي: 

 تولإلشارة فقد كان دولة عضو في منظمة التجارة العالمية. 164من بين  145صادقت على االتفاقية  تيالدول ال
 .2014ديسمبر  8هونغ كونغ الصينية أول من صادق على االتفاقية في 

يا، : ماليز ةولد 145 بينمن  37يمكن أن نذكر  من بين الدول األعضاء التي صادقت على اتفاقية تسهيل التجارة
المتحدة، ألبانيا، كازاخستان،  وت ديفوار، بروناي، مالي، تركيا، اإلمارات العربيةباكستان، غويانا، ك ،و، توغنيجرلا

 ،العربية السعودية، أفغانستان، السنغال، البحرين، بنغالديش، الغابون، قيرقيزيا، موزمبيق، نيجيريا، عمان، تشاد
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، مصر المغرب ،الكاميرون  ،بوركينافاسوغندة، أو ، الكويت ،يننتي، بجيبو  ،يسيااندون ،ابيقطر، غام ، سيراليون،األردن
 .وطاجكستان

أعضاء منظمة  يقوم بإشعار باقي، يجب على العضو أن (SDTمن أجل االستفادة من المعاملة الخاصة والتفضيلية )
ى مواعيد االتفاق علدناه. ينص حددة أالم فئاتال في التجارة متعلق بتسهيلذ كل لجراء ينفقوم بتمتى سيالتجارة العالمية 

 .اإلشعاراتلهذه  محددة

، في نموا  قل األ ولالد، في حالة دولة عضو من نفاذ االتفاقية )أو سريانالفئة )أ(: األحكام التي سينفذها العضو وقت 
 (.االتفاقية نفاذ سريانغضون سنة واحدة من 

 نفاذ االتفاقية. سريانل مواليةنتقالية رة اد فتبع عضو: األحكام التي سينفذها ال)ب(الفئة 

نفاذ االتفاقية والتي  تكون موالية لسريانبعد فترة انتقالية الحق عضو في تاريخ : األحكام التي سينفذها ال)ج(الفئة 
 دعم لبناء القدرات.مساعدة و  تتطلب تقديم

 .بهذه الفئات الثالث رعاشباإل مياإلسال التعاون العديد من دول منظمة  قامت، ضمن هذا اإلطار

دولة عضو  39)أ( من اتفاقية تسهيل التجارة من بينها  دولة قد قامت بالفعل باإلشعار بالفئة 117شارة أن وتجدر اإل
، البحرين ،، بوركينا فاسو، بنغالديش، ألبانيا، أفغانستاناإلمارات العربية المتحدة وهي: في منظمة التعاون اإلسالمي

، ، الكويتيايز قر ، ق، األردن، لندونيسياياناو ، غ، غامبيابون لغا، امصرجيبوتي، ، ، الكاميرون ريفوادت كو  ،بروناي
، العربية السعودية، ، قطر، باكستان، عمان، نيجيريا، النيجر، موزمبيق، ماليزيا، موريتانيا، مالي، المغربكازاخستان

 أوغندا.و كيا ، تر ، تونسكستاناجي، ط، توغوتشادسورينام،  ،، السنغالون سيرالي

في التجارة العالمية ات منظمة نب بياقية حسبالفئة )ج( من االتفا دولة 78وباإلشعار بالفئة )ب(  ةدول 89كما قامت  
 . 2019 أغسطس 16

 بنغالديش،، ألبانياأفغانستان، بالفئة )ب( وهي: دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي باإلشعار  29 وقد قامت
 اخستان،كاز  ألردن،ا سيا،دونيلنغويانا، غامبيا، جيبوتي، مصر، تشاد، كوت ديفوار، الكاميرون،  ناي،برو  رين،بحال

طاجكستان  ،سيراليون  ،السنغالباكستان، عمان، نيجيريا، النيجر، موزمبيق،  ،المغربموريتانيا، اليزيا، م مالي، ،قرقيزيا
 .توغوو 

يجيريا، غويانا، موزمبيق، نالفئة )ج( وهي: ألبانيا، شعار بإلاإلسالمي با اون لتعدولة عضو في منظمة ا 25كما قامت 
، ، األردن، كازاخستانالمغرب، امبيا، مالي، النيجر، سيراليون، توغوديش، البحرين، غأفغانستان، بنغال باكستان،

 .مصر، كوت ديفوار، الكاميرون، جيبوتي و تشاد، موريتانيا، السنغالطاجكستان، ، زياقرقي

منظمة التجارة العالمية مع أفغانستان في اإلسالمي هي أعضاء  التعاون في منظمة  دولة عضو 44شير للى أن نو 
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اإلسالمي في  التعاون في منظمة  عضودولة ( 11)لحدى عشرة د كما توج. 2016يوليو  29 يف لليها انضمتالتي 
 االنضمام للى منظمة التجارة العالمية.طور 

 فعاليات أخرى  -

( ورشة عمل لمدة TFAF) التجارة تسهيلاتفاقية  مرشد تنفيذعقد ، الكاريبي والمحيط الهادية على طلب مجموع اء  نب
 ، سويسرا.جنيفبمنظمة التجارة العالمية ب 2019يوليو  22تسهيل التجارة في  لشعاراتنصف يوم حول 

ظمة التجارة العالمية نمر األعضاء في يغي أفريقيا والكاريبي والمحيط الهاد دولركزت ورشة العمل على مساعدة  
 الدول( المطلوبة لتمكين TFAالتجارة لمنظمة التجارة العالمية ) يلتسهاستكمال اإلخطارات المعلقة بموجب اتفاقية  على

، للبلدان الناميةهو الموعد النهائي ، 2019أغسطس  22 تاريخ ويعدالمرونة في التنفيذ. النامية من االستفادة من 
أنفسهم النامية  الدولأعضاء منظمة التجارة العالمية من  نفيذ أحكام االتفاقية التي حددهالنهائية لتالمواعيد ابر طاخإلل

 القدرات قبل التنفيذ ) "الفئة ج"(. نية وبناءفالمساعدة التتطلب كونها 
ات الدولية المنظمها من ة وغير تحدالمالممثلة الدائمة لجامايكا لدى األمم  ،سعادة السيدة شيريل سبنسرافتتحت الورشة 

 في جنيف. الكاريبي والمحيط الهاديفي جنيف ومنسقة مجموعة 
، ومتطلبات تى اآلنحتفاقية تسهيل التجارة الضاء ألعا مراجعة تنفيذ الورشة بنودا شملتجدول أعمال تضمن 

ا للوضع ا، وتبادل الخبرات، والمواعيد النهائيةاإلشعارات  ضرين.لألعضاء الحالي لحا، وقد صمم خصيص 
ال اللمسات مجموعة الكاريبي والمحيط الهادي بإدخمن ورشة الالمشاركون في  قام، في ختام جلسة مجموعة العملو 

 22للوفاء بالموعد النهائي المحدد في حول تسهيل التجارة الوطنية  انللجلطالع اعمل حول كيفية الخطة يرة على األخ
يانا ومؤتمر قمة التحالفات الدولية و ة العالمية وحكومة غة التجار انة منظمأمعن  ن و ثلممالعروض قد قدم أغسطس. و 

 بةواإلجامجموعات العمل على مساعدة مقدمو العروض  عملجارة والتنمية )األونكتاد(. كما ومؤتمر األمم المتحدة للت
 .اإلشعارلمتبقية حول عملية على األسئلة ا

في متناول المسؤولين كان مباشرة و  فعاليات هذه الورشةتم بث  ،افة للى ذلكإلضبا .ندوب ام 17شارك في هذه الورشة 
 .الكاريبي والمحيط الهاديفي دول  من عواصم بلدانهم

بكل الخاصة  اإلشعارة جلسات لرشادية مجدولة تلقى خاللها األعضاء مشورة فردية بشأن حالة دعورشة هذه تلت 
 .دولة على حدة
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 القسم الثاني
  جارة العالميةمية التجارة في مجال مسائل منظمة التلتنمي كز اإلساللمر ة انشطأ

 

ظمة نفي م ءألعضاشطة لخدمة المصالح االقتصادية للدول اناألأنجز المركز اإلسالمي لتنمية التجارة العديد من 
والثالثين  لثةلثاالدورة ا عن ادرالصقرار لل تنفيذا اوالسيم ،رة العالميةنظمة التجاعاون اإلسالمي المتعلقة بمسائل مالت

بنك عة المو ومج بإسطنبول والذي طلب من المركز 2017نوفمبر  23-20ة خالل الفتر المنعقدة  الكومسيكللجنة 
 حولها والتي تتعلق بالخيارات رأيهيك إلبداء لى االجتماع المقبل للكومسعضها ر ععمل و "تقديم ورقة  اإلسالمي للتنمية
ن تطورات المفاوضات الجارية في لطار دول منظمة التعاون اإلسالمي بشأ جارة فيراء التين وز ق بنسيالعملية لزيادة الت

المقترحة عاون اإلسالمي تة المظول منفهم بخصوص القضايا ذات األولوية لدمواق غةمنظمة التجارة العالمية وصيا
نية وخبراء التجارة في طراف المعها مع األقشتمنا متت دراسةبإعداد ركز م. وقد قام الفي منظمة التجارة العالمية" حاليا

نة للى الدورة الرابعة والثالثين للج اسةدر الوسيتم تقديم ياتهم ومالحظاتهم حولها. لتعاون اإلسالمي إلبداء مرئمنظمة ا
ي الماإلس التعاون منظمة  بالتعاون مع مكتب 2018أكتوبر  20و 19اجتماع في جنيف يومي  وقد تم عقد .مسيكو كال
 ضوع.مو حول هذا الات ومالحظات الدول األعضاء ئيمر مع جنيف لجب

 ،ميسالإلون الفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاات و دنعدة ، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة عالوة على ذلك
ة ومنظم الدوليرة تجااألونكتاد ومركز الو تنمية ومنظمة التجارة العالمية ة مع مجموعة البنك اإلسالمي للبالشراك
ت قدراتها في مجاالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتطوير لارك العالمية، من أجل زيادة وعي االجم

 ة العالمية:ة التجار ممنظت ياتفاقمختلفة التي تنظمها االتجارة الدولية ال

تعاون نظمة الفي م ضاءألعتثمار بين الدول اسآليات تسوية نزاعات التجارة واالورشة عمل حـــول " .1
 .المملكة المغربية -ر البيضاء دالا ،2017فبراير  21-20، إلسالمي"ا

ول األعضاء في مجال فنية للدلة اعدساالم وتقديم ة لهيئات منظمة التعاون اإلسالميصلفي لطار تنفيذ القرارات ذات ال
مي الدولي للتحكيم ز اإلسالع المركاون ملتعبا ي لتنمية التجارةمالإلستنمية المبادالت التجارية، نظم المركز ا

منظمة التعاون  فيعضاء األتثمار بين الدول شة عمل حول " آليات تسوية نزاعات التجارة واالسر والمصالحة و 
 بالدار البيضاء المملكة المغربية.  2017راير فب 21و 20ي يوم "، وذلكاإلسالمي

 :الهدف
آليات أن شب اإلسالميمنظمة التعاون  فياء ل األعضين الدو لتنسيق باون واوير التعمل للى تطعلتهدف ورشة ا

 ر آلياتيتطو التركيز بصفة خاصة على مقترحات تفعيل و  معالمصالحة والتحكيم لتسوية نزاعات التجارة واالستثمار، 
 ها:، ومن بيناإلسالمي ن تضمنتها االتفاقيات ذات الصلة لمنظمة التعاو  التيوالتحكيم  المصالحة
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 ؛منظمة التعاون اإلسالميعضاء في لدول األاين قية تشجيع وحماية وضمان االستثمارات بفاات 

 ؛في منظمة التعاون اإلسالميء والفني والتجاري بين الدول األعضا االقتصاديعامة للتعاون قية الااالتف 

 ؛ء في منظمة التعاون اإلسالمياضليات التجارية بين الدول األعضام األفبشأن نظ اإلطار فاقيةتا 

 ظمة اء بمنا بين الدول األعضميبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام األفضليات التجارية ف
 ؛سالمياون اإلالتع

 ة التعاون اإلسالميدول األعضاء في منظمة بين اليالتجار  تلياقواعد المنشأ الخاصة بنظام األفض. 

 :المشاركون 
ن الورشة خبراء م هكما شارك في هذ فلسطين والمغرب.تركيا، ميرون، وة: الكاه الندالتالية في هذدول لاشاركت 

ب ة بالمغر عوالصنا ةجار ة الدولية بالمغرب، الغرفة الفرنسية للتار المنظمات الوطنية والدولية التالية: غرفة التج
(CFCIM( اتحاد غرف وتبادل السلع التركي ،)TOBB الجمعية ،)مغربية لللا( مصدرينASMEX) التجارة، منظمة 

لمصالحة وا، المركز اإلسالمي الدولي للتحكيم التجاري الدولي )األونسيترال( لجنة األمم المتحدة للقانون  ،يةالعالم
(IICRAمؤتمر األمم المتحدة ل ،)ركز اإلسالمي لتنمية التجارة.ونكتاد( والممية )األنرة والتالتج 

 24-22"، لتعاون اإلسالميمنظمة اضاء في دول األعال في ماتحول "تجارة الخد ورشة عمل تدريبية .2
 . المملكة المغربية -البيضاء  ، الدار2017مارس 

ائل المتعلقة بمنظمة جال المسممي في الإلسنظمة التعاون الفنية للدول األعضاء في ما في لطار تقديم المساعدة
ية واالقتصادية واالجتماعية اإلحصائالبحوث مع مركز كة شرابالالتجارة  لتنمية إلسالميالتجارة العالمية، نظم المركز ا

لفة كالمبالتعاون مع الوزارة اإلسالمي للتنمية  نكموارد التابع للبدريب للبلدان اإلسالمية وقسم التعاون وتعبئة التوال
اون ظمة التعفي من ألعضاءفي الدول ا تا"تجارة الخدم ارجية للمملكة المغربية، ورشة عمل تدريبية حولجارة الختبال
 لدار البيضاء، المملكة المغربية.اب 2017مارس  24للى  22وذلك من  سالمي"،اإل

المفاوضات  في مجال ياإلسالم اون مة التعهيل كفاءات الدول األعضاء في منظتأيتمثل الهدف من هذه الورشة في 
مي، وبالتالي اإلسال التعاون ى منظمة ى مستو تجارة الخدمات عل ةيفي قطاع تجارة الخدمات والرفع من قدرتها على تنم

 .لتنمية المستدامةبينية ومساعدة الدول األعضاء على تحقيق أهداف الالنهوض بالتجارة ا

، الكاميرون، كوت ديفوار، ة السعودية، أذربيجان، بنينة العربيك، المملرزائشاركت الدول التالية في هذه الورشة: الج
، عمان، فلسطين، السنغال، ربنان، موريتانيا، المغرب، النيجكويت، لتان، الخس، كازااألردنابون، لندونيسيا، غلمصر، ا

 وتركيا.السودان، توغو، تونس 

http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/Agreement%20for%20Invest%20in%20OIC%20%20A.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/Eco.Tech.Comm.Cooperation%20Ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/Trade%20Preferential%20SYS%20Ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/PRETAS-ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/PRETAS-ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/TPS-OIC_RULES_OF_ORIGIN_ar.pdf
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ب ظمات اإلقليمية والدولية التالية: مكتمن المن تالخدما ةجار شة التدريبية خبراء في مجال تي هذه الور ف كما شارك
نمية، ت(، ومجموعة البنك اإلسالمي للSESRICة )كز أنقر ومر  ارة،التجة كز اإلسالمي لتنمير متنسيق الكومسيك، وال

 مركز التجارة الدولي واألونكتاد.وجامعة الدول العربية، و 

-17، لعالمية: منظور إفريقيلتجارة االمنظمة  عشرحول التحضير للمؤتمر الوزاري الحادي  شةور  .3
 ملكة المغربية.مل، الدار البيضاء، ا2017يوليو  19

ة جـارة العالميـة لفائـدة الـدول األعضـاء، نظمـت لدار تعدة الفنيـة بشـأن قضـايا منظمـة الم المسـاا لتقـديبرنامجهمـطار ل في
ميــة التجــارة، بالتعــاون مــع كتابــة الدولــة المي لتنســركــز اإلموالنــك اإلســالمي للتنميــة لمــوارد التابعــة للبا التعــاون وتعبئــة

جـــارة تر الـــوزاري الحـــادي عشـــر لمنظمـــة الللمـــؤتم التحضـــيررشـــة حـــول ربيـــة و ة المغرجيـــة للمملكـــاخة بالتجـــارة الالمكلفـــ
 19 للــى 17المي، وذلــك مــن منظمــة التعــاون اإلســي فريقيــة األعضــاء فــالعالميــة: مشــاورة أفريقيــة مخصصــة للــدول األ

 ر البيضاء، المملكة المغربية.بالدا 2017يوليو 

 ون وغينيـا وغينيـا بيسـاو والمغـربار وغـابوت ديفـو ون وكـمير والكـا رشـة: بوركينـا فاسـوو لشاركت الـدول التاليـة فـي هـذه ا
 س وأوغندا.ونن وتشاد وتوغو وتوموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليو 

 يموكوتس الدولية، البنك اإلسال عة، األونكتاد،ة والزرا غذية: منظمة األشالور  هذهفي كما شاركت المؤسسات التالية 
 رة.ة التجامي لتنمياإلسالللتنمية والمركز 

 ،2018أكتوبر  20-19، يةة العالمر سالمي في منظمة التجالمنظمة التعاون اإل لتنسيقآلية ا لوشة حر و  .4
 ي جنيففمي اإلسالبعثة منظمة التعاون 

 2017ر نوفمب 23-20رة الفت خالل ةالصادر عن الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك المنعقد 52رقم  رلقراالى ة لباإلشار 
نميـة تقـديم للت المياإلسـ ة البنـكلتنمية التجـارة ومجموعـ ن المركز اإلسالميطلب م والذي ةيكتر الة ريهو جمال بإسطنبول،
فـي  ةوزراء التجـار التنسـيق بـين ارات العمليـة لزيـادة يـل الخحـو  قبـلالكومسـيك المة نـع لجاجتمـاوعرضـها علـى ورقة عمـل 

المواقـف  العالمية وصـياغة التجارةمنظمة  يفرية جاالت ضالمفاو يرة في ااألخت راتطو ال بشأنالمي سمنظمة التعاون اإل
المركــز  م، نظــةلميــلعانظمــة التجــارة امفــي  اليــا  اإلســالمي المقترحــة ح التعــاون ظمــة ل منلــدو  يــةذات األولو بشــأن القضــايا 

مـة ظنلـدى م ميالسـاإل التعـاون مـة لمنظ ةائمـلدا مندوبيـةال عماإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون 
 .2018أكتوبر  20-19 الفترة في اجنيف، سويسر الموضوع في مل حول هذا جنيف، ورشة عب لمتحدةم األما

ومــن ناحيــة  ،الــدول األعضــاء مــن جهــة آراءمالحظــات و ة وجمــع ســالدرا وعمشــر مــل فــي مراجعــة لعشــة اف ور اتتمثــل أهــد
ة التجارة ظممنالمتعلقة بالقضايا في عضاء األ دولال بين كةق المشتر لتنسياآلية حسين يات عملية لتصو ت صياغةأخرى 

 العالمية.
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 ،في جنيف: النيجر اإلسالمي ون التعامنظمة  في ضاءعل األللدو مة دائال اتبعثالالعمل ممثلي شة ور  في أشغال شارك
، غالالسن ،جيبوتي، ليما، ا، بنغالديشيألبانمان، ، باكستان، عني، العربية السعودية، المغرب، السودان، فلسطالجزائر

 ان. وكازاخست االتحادية، اليمن، األردن، القمر ديف، بروناي دار السالملغابون، تركيا، المالا
اإلسالمي في جنيف  التعاون منظمة  مندوبيةو  لتنمية التجارة ياإلسالم المركز نمل ك هذا االجتماع نشيطام بتوقد ق

 .نميةللت ميإلسالالبنك اموعة جمو 
 التوصيات التالية:المشاركون  اقترح ات مثمرة،بعد مناقش

 فيو جميع المالحظات التي أدلى بها ممثلو منظمة التعاون اإلسالمي في النسخة النهائية من الدراسة؛  افةلض 
لث من ورة في الفصل الثاكذحول الخيارات المختلفة الم مرئياتهاتقديم  يرجى من الدول األعضاءد، دذا الصه
 ؛ذه الدراسةه

 ؛ سيتم 2018أكتوبر  31 للى غايةن اإلسالمي عاو منظمة الت ي دولد فترة تلقي المالحظات من ممثلديتم
توزيعها خالل كما سيتم لدراسة هذه ال قضمن ملح ريخبعد هذا التا التي سيتم التوصل بهالضافة المالحظات 

 (؛2018بر نوفم 29-26سطنبول )لاجتماع الكومسيك في 
  نيف، مثل مجموعة االتحاد ى ج( يتعلق بإنشاء فريق غير رسمي على مستو ار الرابعديد )الخيخيار جلضافة

 االقتصادي والنقدي لدول غرب لفريقيا؛
  على القضايا النظامية التركيز اإلسالمي  التعاون وعة منظمة جمم ن علىعييت "،األولفي حالة اعتماد "الخيار

 ؛عالميةمنظمة التجارة ال حمثل لصال
  ؛الدول في طور االنضمام لفائدةمية عالعكسي" بشأن مسائل منظمة التجارة النامج الربط الالشروع في "بر 
 2019 سنةيف ابتداء من جن يف مقيمةلاي منظمة التعاون اإلسالمبعثات فائدة برنامج تدريبي خاص ل وضع. 

ة ائدلف  (MC11)ةالميالع لتجارةحادي عشر لمنظمة الاورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري  .5
دولة اإلمارات العربية  –، دبي 2018نوفمبر  20-19 ،اإلسالمي اء في منظمة التعاون الدول األعض

 المتحدة
 2017نوفمبر  23-20دة خالل الفترة كومسيك، المنعقثين للجنة الثالثة والثاللاستنادا للى القرار الصادر عن الدورة ا

ديم للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة مواصلة تق اإلسالمي من البنك لبذي ط، اللتركيةنبول، الجمهورية اطسبإ
ية وتعزيز متجارة العاللالمساعدة الفنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص مسائل منظمة ا

د على والذي أك  قتصاداتها.لى اية عالعالمظمة التجارة ة لمنير ودهما لتوعية الدول األعضاء بتأثير المفاوضات التجاجه
بشرية والمؤسسية للدول األعضاء، من أجل تسهيل اندماجها الكامل ضرورة توحيد وتنسيق جهودهما لتعزيز القدرات ال

نك بلادل ومنِصف، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة واف على أساس عامتعدد األطر لفي النظام التجاري ا
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ؤتمر الوزاري ة اإلمارات العربية المتحدة ورشة عمل حول "نتائج المصاد لدولتقوزارة اال ن معتعاو ية بالسالمي للتنماإل
لك يومي وذاإلسالمي"،  ن نظمة التعاو ملفائدة الدول األعضاء في  (MC11)الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية 

 العربية المتحدة. تدولة اإلمارا –، بدبي 2018نوفمبر  20و 19

المية، والقرارات الوزارية الصادرة لمفاوضات منظمة التجارة العط الضوء على الوضع الراهن الورشة لتسلي ذهيم هتم تنظ
اإلسالمي للى منظمة التجارة ظمة التعاون نألعضاء في ماعن المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة، وانضمام الدول 

ظمة التجارة العالمية، ولمشاركة وجهات نظر قضايا من أني بشسالمإلون التعاقبلي لمنظمة اتسالعالمية، والتنسيق الم
منظمة  منظمة التعاون اإلسالمي بشأن أولويات منظمة التعاون اإلسالمي الخاصة بالمفاوضات الجارية فيممثلي دول 

ازاخستان ك د فيينعقس الذيقبل الثاني عشر الم القضايا التي ستتم دراستها من أجل االجتماع الوزاري ة العالمية و ر التجا
 .2020في سنة 

في هذه الورشة: مصر وسلطنة عمان وسورينام وطاجيكستان وقيرقيزيا وفلسطين شاركت الدول األعضاء التالية 
 بية المتحدة.ر إلمارات العاوالسودان وماليزيا وباكستان و 

ب وشبكة مركز الجنو للتنمية و  يسالماإل والبنكي لتنمية التجارة مكما شاركت المنظمات الدولية التالية: المركز اإلسال
 العالم الثالث. 

 قدم الخبراء المواضيع التالية:

 ك، التنمية، ام صيد األسمع)الزراعة، د المؤتمر الوزاري الحادي عشرة التجارة العالمية خالل ت منظممفاوضا
 لصالح منظمة التجارة العالمية... الخ(

  اتفاقية الجوانب التجارية التجارة اإللكترونية،  :اري الحادي عشرالوز تمر مؤ ة عن الرية الصادر از القرارات الو
  في الخدمات األنظمة المحليةتريبس( و لحقوق الملكية الفكرية )

 المشروعات والتجـارة، االجتماعي النوع االستثمـار،  يلهتس: الجديدة اإلعالنات الوزارية حول الموضوعات
 الصغر والصغيرة المتناهية

 مي انضمام دول منظمة التعـاون اإلسالمنظمة التجارة العالمية و  المي حول قضاياتعــاون اإلســلامة منظيق تنس
 للى منظمة التجارة العالمية.

 :ن على ما يليو افق المشاركو بعد تقديم العروض والمناقشات العامة، 

  مي؛التعاون اإلسال نظمةء في مونية للدول األعضار تل تجارة الخدمات والتجارة اإللكتنظيم ورشة عمل حو 
 رة العالمية وتنظيم برنامج بناء القدرات بشأن متابعة القضايا المتعلقة بتسهيل االستثمار داخل منظمة التجا

 ثمار؛تقليمية لالسلسياسات الثنائية واإلاالتفاقيات وا
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  وضات؛ة المتعلقة بالمفايمبشأن قضايا منظمة التجارة العالوضع برنامج لبناء القدرات 
 مة التعاون لتعاون اإلسالمي على النظر في لنشاء هيئة تابعة لمنظفي منظمة ا دول األعضاءع التشجي

 اإلسالمي بشأن تسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة واالستثمار؛
  نظمة التعاون ملالمستقبلية والسياسات التجارية اعي والتجارة في المفاوضات الجتمانوع ضايا القلدراج

 المي؛اإلس
 العالمية التي أعدها  ق لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن قضايا منظمة التجارةآلية التنسيدراسة حول  ر فيالنظ

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية؛
  ام ل ذات الصلة )النظئاية عن طريق توضيح المواقف والمسمنظمة التجارة العالمول لصالحات حداد تقرير عل

ضل للقضايا ستئناف( لدول منظمة التعاون اإلسالمي قصد فهم أفتعيين هيئة اال متعدد األطراف، جاري الت
 الراهنة لمنظمة التجارة العالمية؛

 التجارة العالمية؛و في منظمة ضح مجموعة عبصدعم طلب منظمة التعاون اإلسالمي لت 
 تطوير ق اإللكترونيولين )التسويمقاوال للمرأةاألعمال المخصصة  تاتنظيم برنامج بناء القدرات ومنتدي ،

عامة القيمة( ومزيد من مشاركة المرأة في المعارض الالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، سلسلة 
 مي؛السوالمتخصصة لمنظمة التعاون اإل

 ل األقبلدان عاون اإلسالمي والتللممارسات والخبرات بين الدول المتقدمة األعضاء في منظمة اأفضل ا تبادل
 للبنك اإلسالمي للتنمية؛علقة بالنوع االجتماعي من خالل برنامج الربط العكسي يا المتلقضاوا  بخصوص انم

 العالمية قصد تسهيل  نظمة التجارةماألعضاء في  م لدول منظمة التعاون اإلسالمي غيرتقديم المزيد من الدع
 انضمامها لليها؛

 اد دراسات متخصصة حول القضايا الناشئة رة إلعدة التجاتنميمي لسالركز اإلة والمالمي للتنميسدعوة البنك اإل
الصغر والصغيرة والمتوسطة والنوع  ار والتجارة اإللكترونية والمشروعات المتناهيةمثل تسهيل االستثم

 .تجارةلجتماعي واالا

ول دلل  (MC11)العالمية لتجارةحادي عشر لمنظمة الاورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري  .6
المملكة  – الدار البيضاء، 2019 يونيو 27-26 ،اإلسالمي اء في منظمة التعاون األعضاألفريقية 
 المغربية

بإسطنبول،  2017نوفمبر  23-20دها خالل الفترة التي تم عق ين للكومسيكالدورة الثالثة والثالثطار تنفيذ قرارات لفي 
م صلة تقديبنك اإلسالمي للتنمية موالامجموعة نمية التجارة و تاإلسالمي لمن المركز  تطلبالجمهورية التركية،  والتي 

المساعدة الفنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص مسائل منظمة التجارة العالمية وتعزيز 
ركز لما نظم ،تهاالمية على اقتصادامنظمة التجارة العجهودهما لتوعية الدول األعضاء بتأثير المفاوضات التجارية ل
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ورشة عمل حول "نتائج المؤتمر الوزاري الحادي عشر ة اإلسالمي للتنمي البنكمية التجارة ومجموعة لتناإلسالمي 
بالتعاون مع  مي"، وذلكلفائدة الدول اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسال  (MC11)لمنظمة التجارة العالمية

 . الدار البيضاءب 2019يونيو  27-26 يومي ةربيمملكة المغلخارجية للبة الدولة المكلفة بالتجارة اكتا
والقرارات  ،مفاوضات منظمة التجارة العالميةل الوضع الراهن بما في ذلك مةموضوعات هالدراسة الورشة تم تنظيم هذه 

اإلسالمي  التعاون ة وانضمام الدول األعضاء في منظمللمنظمة،  المؤتمر الوزاري الحادي عشرالوزارية الصادرة عن 
 منظمة التجارة العالمية.عاون اإلسالمي بشأن قضايا والتنسيق المستقبلي لمنظمة الت ،الميةظمة التجارة العللى من
، المؤتمر الوزاري الحادي عشربعد  والتقدم الحاصل ةعام ةنظر  ة من دراسة المحاور اآلتية:هذه الورش مكنتكما 

مناقشات منظمة التعاون ، ةح منظمة التجارة العالمياللص، الحادي عشر ي مر الوزار مبادرات اإلعالن المشترك للمؤت
 .لميةالتجارة العالصالح منظمة اإلسالمي حول 

، ، الكاميرون ، بوركينا فاسونبني :األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمياألفريقية ممثلو الدول شارك في هذه الورشة 
 ، أوغندا والمغرب.، تونس، توغو، السنغال، نيجيرياالنيجر ،، موريتانياساو، غينيا بي، غينيا، غامبيا، كوت ديفوارتشاد

ة ومنظمة التجار  مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةكما شارك في الورشة خبراء من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة و 
االستثمار  تسهيل حوليديو عبر شريط فوألقى ممثل األونكتاد عرضه التقديمي  .(TWN) لثالثوشبكة العالم االعالمية 
 الدولي.

 التوصيات:
 ، اتفق المشاركون على ما يلي:عد عروض الجلسات والمناقشات العامةب

، ، وتقنيات المفاوضات، والمعاملة الخاصة والتفضيليةشعارات، واإلالخدماتتجارة تنظيم ورش عمل حول  -
صالح منظمة التجارة العالمية للدول األعضاء في منظمة ترونية ة اإللكك التجار بما في ذل ، والقضايا الجديدةوا 

اون مع المؤسسات بالتعالبنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة اإلسالمي من قبل  التعاون 
 ؛الدولية ذات الصلة وخاصة منظمة التجارة العالمية واألونكتاد

صلة برنامج بناء ونكتاد ومواة واألعالميالتجارة الاخل منظمة متابعة القضايا المتعلقة بتسهيل االستثمار د -
 ؛ستثمارعات الثنائية واإلقليمية لالا ز نالقدرات بشأن االتفاقيات والسياسات وتسوية ال

 لتجارةعشر لمنظمة ا الثانيالمؤتمر الوزاري على مستوى الخبراء والوزراء إلعداد  تشاوري عقد اجتماع  -
 ؛2020و ستان في يونيزاخكا عقده فيالمقرر   (MC12)العالمية

قضايا منظمة التجارة  بشأناإلسالمي  التعاون متابعة تنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بآلية تنسيق منظمة  -
 ؛لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية اإلسالميالعالمية التي أعدها المركز 
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 نظمة التجارةول لصالحات مت حومارقة معلإعداد و ب المعنيةاإلسالمي  التعاون مؤسسات منظمة تكليف  -
، تعيين هيئة االستئناف( من أجل مساعدة التجاري المتعدد األطراف النظامالعالمية والمسائل ذات الصلة )

 ؛في هذه العمليةالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 ؛لميةتجارة العامراقب داخل منظمة ال صفةاإلسالمي للحصول على  التعاون  دعم طلب منظمة -
المساعدة الفنية للبلدان غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية لالنضمام للى منظمة  في تقديم االستمرار -

غرب وتركيا وماليزيا التجارة العالمية وتشجيع تبادل الخبرات بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )مثل الم
 المركز اإلسالمي لتنمية التجارةمع بالتعاون  يةتنملل إلسالميللبنك اوباكستان( عبر برنامج الربط العكسي 

 ومنظمة التجارة العالمية.
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 القسم الثالث
 إلسالمي ضاء في منظمة التعاون اعألالدول ا م بعضانضماات بشأن المفاوض عيةضو 

 رة العالميةاة التجمنظمى إل
 نســـتانجمهوريـــة أفغابعـــد انضـــمام  لـــة،دو  164نظمـــة التجـــارة العالميـــة فـــي مأصـــبح العـــدد اإلجمـــالي للـــدول األعضـــاء 

 يمالتعــاون اإلســالضــاء فــي منظمــة د الــدول األع، وبــذلك يصــبح حاليــا عــدي العاشــرر زاالــو  ؤتمرمــلخــالل ا اإلســالمية
. ويمثــل لميــةولــة، بمــا يفــوق ربــع عــدد أعضــاء منظمــة التجــارة العاد 44عالميــة المــة التجــارة المنضــوية تحــت لــواء منظ

 لعالمي.من االقتصاد ا %97العالمية حوالي أعضاء منظمة التجارة 

دول وهي:  11 ةيلتجارة العالمم للى منظمة ارشحة لالنضماتعاون اإلسالمي المفي منظمة ال اءألعضول ادلعدد اغ بل
 .والصومال تحاديةاال القمر السودان، سوريا، ،لبنان، ليبيا، أوزبكستان اق، ليران،عر ذربيجان، الالجزائر، أ

وعة للمجمالمساعد المدير العام ، ، قام السيد وولف آالنة العالميةمنظمة التجار  للى ضماماع حول االنخالل االجتم
لبلدان هذه ا بتشجيع، أبريل 25في  لمية المنعقدظمة التجارة العاللى من مانضمفي طور االير الرسمية للحكومات غ

تجارة ت منظمة الار عن لصالحاستفسم وااللى االنضماالتفاوض ع تقدم عمليةبراتهم بهدف لالجتماع بانتظام وتبادل خ
 لمية.العا

ة الصافية اهمة اإليجابيالمسفإن  - ةتصادات الصغير خاصة االق -د من المرشحين ، بالنسبة للعديعلى المستوى الفردي
 م.االنضما تسبقإلصالح المحلية التي األطراف سوف تأتي من عمليات ا ئيسية للنظام التجاري المتعددالر 

ا في تطور النظام التجاري ساه، تالنظاميتوى المس ، علىومع ذلك أي تطوير قواعد  -الدولي م عملية االنضمام أيض 
ات في اإلطار القانوني لمنظمة التزام تتضمنفقرة  1500كثر من دمج أ، تم في المجموع. عالميةلانظمة التجارة م

 تم اعتماد كلو . 1995 سنة ة عشرة منذدة الثانيتم لبرامها بموجب الما مانضماعملية  36العالمية من خالل  التجارة
أساسيا في ويمثل عنصرا  فدة األطرادعتخصصات متز التعزي بهدف النضمام الجديدةمن بروتوكوالت ابروتوكول 

وتعد رة العالمية. ديد لقواعد منظمة التجاذا معيار ج، نتج عن هفي كثير من الحاالت ظام التجاري المتعدد األطراف.الن
 التزام محدد في هذا المجال وحده. 250من  أزيد مع، كعلى ذل المثافية الشفا

تابع و على المستوى المتعدد األطراف. د اعو قحول وضع ال وضاتالمفا لتشجيعا فرصة التزامات االنضمام أيض   فرتو 
عد من القوا  جوانب مختلفةما يتعلق بيفات االنضمام ف التجارية في مفاوضار مجموعة من األهدااألعضاء باستمر 

 يخص املى األمام فياالنضمام خطوة ل لعمليات تلطالما كانو  ، مما يمهد الطريق لتطوير مناهج جديدة.الحالية
ودعم  جمركية، وضوابط حصص التعريفة الالتجارة تسهيلفي مجاالت ما سي، المتعددة األطراف المفاوضات التجارية

يستفاد العالمية كمصدر لضافي ة التجارة م للى منظمالنضماة اعضاء فرصة للنظر في تجربالصادرات. هل لدى األ
 لمناقشة الجارية حول لصالح المنظمة؟ا صمنه فيما يخ
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عة واس اتلشعار ة عشرة مساهمات مهمة من خالل الثانيلمادة ن أعضاء العديد م، قدم ايةوالشفاف اإلشعاراتمجال  يف
التي لم تكن تتوفر  المجاالت، أو في ن ضعيفةاء األصلييائج األعضالتي تكون فيها نت تجاالالم، وأحيان ا في النطاق
د ألطراف قمتعددة ا التخصصاتغم من أن صة(. وعلى الر صو مج الخار باإلشعار بمتعددة )مثل  صاتتخص على

 فإن، ارةاقية تسهيل التجسريان مفعول اتفنضمام من خالل االت ئج مفاوضاجوة في كثير من النواحي مع نتافالسّدت 
)مثل  بعد حققتتلم ت زالنضمام مااال عملياتا بفضل هالتي تم وضعالشفافية فيما يخص جعية المر  ياتتو مسالض بع

عضاء التزامات بعض األ ن بالتزامات تفوق يتعهدو الذين والمرشحين  نيأن األعضاء المنضموالواقع متطلبات النشر(. 
فيد كما أنه ي، النظام التجاري العالمي في ندماجااو ة ت فعالح لجراء لصالحاتيذلك ي نأل، في مصلحتهم يصبالحاليين 

 .التباعهطريق واضح  رسمن خالل ا مالنظام أيض  

ء من حيث مواطن المرونة ضا، أخذت عمليات االنضمام في االعتبار الحاجة للى التمييز بين األعباإلضافة للى ذلك
سيطة وفعالة لتحديد هذه ية أداة بل التشريعمطة العت خقدمو احة. المعبر عنها صر  الحاجياتسب المحددة المصممة ح
 ظمة.من االحتياجات بطريقة

 المادة الثانية عشرةأعضاء ويعتبر الجميع.  يشارك فيهوار استثمار ا ، يتطلب الحغيرهفي  وأفي هذا المجال وسواء 
، وينبغي ي الجار نقاش يين في الأصحاب المصلحة الرئيس هما لمراقبة التي تتطلع حاليا لالنضمام لليهوالحكومات ا

 م.لليهماع تساال

 سهيلوت، سطةوالمتو  غرى الصو  هية الصغرالمتنا، والمؤسسات لمتعلقة بالتجارة اإللكترونيةة االمبادرات المشتركتمثل و 
صغيرة القتصادات النامية الة لأهمية كبرى بالنسب، التجارة ومشاركة المرأة في ،لخدمات، والتنظيم المحلي لاالستثمار

المادة الثانية عشرة بالفعل في هذه اء المنضمة. ويشارك العديد من أعضتمثل أغلب الدول لتي ، وامتوسطةوال
مية ولكن منظمة التجارة العال أن هذه المبادرات مفتوحة ليس فقط لجميع أعضاء ا مالحظةضمن المهم أيو ت. المناقشا

 ا للمراقبين.أيض

 كما يلي:فهو مية جارة العالالحالي لالنضمام للى منظمة التضع الو أما 

 ؛والصومال ورياس، ة ليبياالعمل لفائد يقء فر لنشا مت 

 ؛تانكسوالعراق وأوزبران ن طرف ليخارجية مة الذكرة حول نظام التجار ديم متم تق 
 ؛السودان قاط المناقشة من طرفئع نيم ملخص وقامتم تع 
 ؛بكستانز و ان وأالسود يجان، لبنان،، أذرببل الجزائرسلع للى األسواق الثنائية من قال نفاذة بشأن مفاوضات جاري 
 ان والسودان ولبنيجان جزائر وأذربل الالثنائية من قب لى األسواقالخدمات ل نفاذبشأن  ريةمفاوضات جا

 ؛زبكستانأو و 
 وأذربيجان ولبنان بل الجزائرمن قرير فريق العمل تعميم مشروع تق مت. 



24 

 

على  .2016 سنة ف الثاني منصلنل ال خالاموالسودان والصو  ديةاالتحا قمربانضمام ال المتعلقةاألنشطة  فكثيتم ت
 سبيل المثال:

 ت ماضي عدة مفاوضالتم الشهر اختريق العمل، وان لفكثف وعقد اجتماعيكل مبشاالتحادية فريق القمر ل عم
 ؛بلةر المقاألشه م فينضمالتمام عملية االعلى تمامه اه يركز الفريقواق. واآلن، للى األس لالدخو  ثنائية بشأن

 عد . وبالمؤتمر الوزاري العاشرمش ، في نيروبي على هاتهضويى لتجديد عخر اوضاته مرة أمفان ودبدأ الس
ية مه للى عضو ة تنشيط عملية انضماودان رسميا لعادسي، أعلن الاضمن العام الم وليونصف عام، في ي

وثائق. الحديث ك عمل مكثف لتقب ذل. وأعوميعملمجلس الااجتماع  خاللبأكملها  التجارة العالمية منظمة
 تينثنائي ينتمفاوض واختتموس، ملم ق العمل من أجل تسجيل تقدملسودان اجتماعين لفريد اوفي هذا العام، عق

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

ن نظام ال على وضع مذكرة بشأصومنيروبي. وتعمل الي العاشر بلوزار المؤتمر ال مرة خالألول  حرشيالت
 ؛االنضمام اتية لبدء مفاوضساساأل ستشكل الوثيقةي تلالتجارة الخارجية ا

 يوليو  28في  هاانضمامشأن عمل ب يقاجتماع لفر  ختام فيالعالمية  عضاء منظمة التجارةصرحت أذربيجان أل
لالزمة لجعل إلصالحات القانونية اذ االثنائية"، فضال عن تنفي اتمفاوضالركيز على زم "التبأنها تعت 2017

حات من اإلصال ايجان عددأذرب تبنت. وقد ةرة العالميجابات منظمة التمتطلخلية متماشيا مع الدانظام التجارة 
ال لد فضلتنمية اقتصاد الب رطة طريق استراتيجية"ا"خ 12ي ذلك اعتماد ستة الماضية، بما فألشهر الخالل ا

 اترطذ خا. ومن شأن تنفيكيوجستوالل اكل األساسية للتجارةالتجارة وتحسين الهي المتعلقة بتسهيلعن األنظمة 
 التجارة العالمية.ى منظمة النضمام لل"أساس" للنجاح في ا أن يكون بمثابة 2020 سنةول حلالطريق ب

ت متعددة وضات بين مفاوضاها أصناف المفاخل فيللتجارة بطرق تتدا للى المنظمة العالميةتتم عملية االنضمام 
سرعة تخللته أحيانا  ةللى المنظمن ى انضمام اليمق عللمسار جرى االتفاذا ارى ثنائية األطراف. وعلى هاألطراف وأخ

تباطؤ  من العوامل نذكر منهالتعثر نتيجة العديد وأحيانا أخرى بعض ا 2013نة ضات خاصة سهامة في المفاو 
 تيارات.االخلداخلية وعدم االجماع حول ة المعقدة، المصاعب ا، الجوانب الفنيأعضاء المنظمة ع بعضالمفاوضات م

طة المساعدة بين أنش ن المزاوجةال فنية هامة، حيث أدول مسبوقا بأشغللعديد من اا مسلسل انضمام يكون عادة ما 
سيا في يعتبر عمال أسا ستقبل المنظمة،بة لمام هذه الدول بالنساألعضاء بأهمية انضم ومساعي لقناع الدول الفنية

صدد، كانت لوفي هذا ا م.مرشحة لالنضماء الئدة الدول األعضالفا الفنية في مجال المفاوضات جدوى المساعدة
الية د حظيت بالمساعدة المه المساعدة الفنية قاإلشارة للى أن هذ والبد منعمل مهمة. ات رؤساء مجموعات المساهم

وبي وبعض الدول ألور الواليات المتحدة األمريكية، الهند، االتحاد ا لبرازيل، الصين،ة: أستراليا، ااآلتيالهامة للدول 
 اء األخرى. ألعضا
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 :يةنظمة التجارة العالملية االنضمام لممية في عشفافال
ضاء األع اسية بالنسبة للدولمة من األولويات األسسلسل االنضمام للمنظووضوح الرؤية في م الشفافيةتعتبر 

ال ألخيرة في مجعة ال السنوات األربا خالالعالمية. فالتدابير والمبادرات التي تم اتخاذهمنظمة التجارة  ولسكرتارية
حث ( لبIGAغير الرسمي )لذا، اجتمع الفريق د اآلن. بها للى ح لمواصلة العمل 2013 تم تدعيمها سنة دالشفافية ق

 للى ما يلي:ئج هذا الفريق ت نتاى المنظمة. وقد خلصمسألة االنضمام لل

 ام للى تعلق باالنضمما ي األعضاء حول كل لدولستعمال المشترك للمعلومات وتبادل البيانات مع ااال
 ؛ةالمنظم

 ؛االنضمام ي لمسلسللتطور الفنول الى السكرتارية حتقارير ترفع ل 
  ؛د المعنيللبل حول نتائج زياراتهمم للى الدول األعضاء رؤساء فرق العمل تقدتقارير 
 ندة لصلة على أساس أجات ااعات حول االنضمام للى المنظمة وحول النشاطات ذط برنامج االجتمتخطي

 ؛تاريةلمقدمة من طرف السكر نضمام ااحات االر ماعات حول اقتمتطورة لالجت
 طور والحكومات التي في ن طرف الدول األعضاء التي تمت لثارتها م االنشغاالت الخاصة جوبة حولاأل

 .النضماما

ات التي ملخصة للحكومرير مثل في تقديم تقاة تتومات حول االنضمام للى المنظمة العالمية للتجار ة من نشرة المعلالغاي
لومات كما تتضمن النشرة معلفريق غير الرسمي. اجتماع احول نتائج ساء والدول األعضاء االنضمام وللرؤ  رفي طو 

 سل االنضمام. ت المتعلقة بمسلاعات والمفاوضاالجتمطط العملي لتحضير امفيدة حول المخ

الت كيز على االنشغار تجارة قصد التالعالمية لل نظمةل األعضاء في المالدو تكثيف اللقاءات مع مختلف فرق تم 
زها خالل السنة األنشطة التي تم لنجاللدول األعضاء حول  مثل في تقديم تقريرن ذلك يت، والهدف مالخاصة لكل فريق

 ل انشغاالت كل فريق. حظات واآلراء حو واستقصاء المالدنية الم

للبلدان النامية ريق غير الرسمي فاألقل نمو والرية للبلدان ستشامع المجموعة اال اءاتأجرت سكرتارية المنظمة لق
ية للتجارة لعالمعضاء في المنظمة األمريكا الالتينية األغير الرسمي لبلدان  ان النامية والفريقوي للبلدفريق اآلسيوال

GRULACدم رير حول التقتقا ل هذه االجتماعاتخال فريقي ثم الفريق العربي. قدمت سكرتارية المنظمة، الفريق اإل
ل مسؤوليات الجوار/ ادل وجهات النظر حو ما تم تبانجازها ك ول واألنشطة التي تمسلسل انضمام الدمالحاصل في 

ور االنضمام ومن طرف الدول ف الحكومات في طيرت سواء من طر تي أثوبحث االنشغاالت الالمجموعات اإلقليمية 
 ضمام.في مجال االن 2014الفنية لسنة ل األولويات ا حو تشارات مع نظراءهباس األعضاء نفسها وقامت
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 :التوعيةية وحمالت المساعدة الفن
تدريب موظفي اور األساسية لالمح النضمام للمنظمة منت ذات الصلة بمسلسل الفنية وتأهيل الكفاءاتعتبر المساعدة ا

مدني لين والمجتمع اخاص والجامعيع البرلمانيين والقطاة الكومات. تتضمن هذه المساعدة أنشطة للتوعية لفائدالح
 عالم.وأوساط اإل

ة حول االنضمام ات وطنية، حصص لعالميالمحاور اآلتية: ندو  تأهيل الكفاءات علىلفنية و المساعدة اوتشتمل أنشطة 
لدروس التمهيدية ة وال السياسة التجارية وكذلك خالل الدروس اإلقليميروس المتقدمة حو أقيمت خالل الدنظمة للم
مراكز المرجعية رق العمل، انشاء الرؤساء فيقوم بها  فنية، الزيارات التيموا، البعثات النلبلدان األقل دمة لفائدة االمق

ط عبر اإلنترنت، التحاور مع مباشرة على الخ ة، حصص تدريبيةلقائمأو تعزيز المراكز امة العالمية للتجارة للمنظ
 ت.في المؤتمرا اركةفي المنظمة، المشضاء مجموعات الدول األع

 : ضمام للمنظمةنآليات اال 
 Accessions Intelligenceلالنضمام الذكي )جديدة بوابة  2016 في يوليوالعالمية  أطلقت منظمة التجارة

Portalجديدة، ت المام لمنظمة التجارة العالمية والعديد من الميزالومات حول االنضلوصول للى المعمن ا ( التي حسنت
ابة على الرابط: وجد البو النضمام. تإلشعار بها إلتمام اوانين التي تم اقر للى جميع اللدخول المباشية امثل لمكان

https://www.wto.org/accessions. 
وهي تمكن من االطالع  2012في مايو  (ACDB)في لطار انضمام ول االلتزامات نات حلعمل بقواعد البياتم لطالق ا

الدول  الت انضمامول االنضمام وبرتوكو رير فرق العمل حاتي تتضمنها تقذات الصلة المات لتزامات والمعلو ل االعلى ك
 MC XII تي تدخل تحت البندالعالمية للتجارة ال األعضاء في المنظمة 13لحادية والثالثين ا
)http://acdb.wto.org/(. 

 الجزائر .1
 1996نيو سنة الجزائر رسميا في يو ، قدمت 1987سنة  صفة مراقب منذة العالمية بتجار ورها في منظمة الد حضبع

 .دية لالنضمام للمنظمةالخارجية، كخطوة تمهيحول نظام تجارتها  مذكرة

 ويضم (وغوايور أل)االسيد بيريز ديلكاستيو ظمة التجارة العالمية الجزائر للى من ي يتابع انضمامل الذفريق العم ترأسي
 ولة.د 43

المية، ومنها منظمة التجارة الع عضاء فيض الدول األة للجزائر من قبل بعسلسلة من األسئل اريخ تم توجيهمنذ ذلك الت
لقي منظمة التجارة العالمية األجوبة أستراليا. بعد تسرا واليابان و وسوي واالتحاد األوروبيت المتحدة األمريكية الواليا

 جنيف.ب 1998هر أبريل شم الجزائر في ول حول انضمااأل يق العمل اجتماعهد فر األولى، عق

http://acdb.wto.org/
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نوفمبر ، 2002، مايو2002اير ، فبر 1998راف )أبريل وضات المتعددة األطمن المفاجوالت  عدةأجرت الجزائر 
 ناعةمن المفاوضات الثنائية في قطاعات الزراعة والص ( وسلسلتين2005و 2004ثم سنتي  ،2003، مايو2002

ام عة، النظفهي: الزرا ا المفاوضات بالبحث ئل التي تناولتها(. أما المس2002ونوفمبر  2002 والخدمات )أبريل
صالجمركي، تجارة   تجارة.ة المتعلقة باللفكريثم حقوق الملكية االح النظام القانوني الدولة، الشفافية وا 

، كندا، ايسرا، أسترالياليابان، سو  كية،ت المتحدة األمرياليابلدان وهي: الو  10زائر لقاءات ثنائية مع حوالي أجرت الج
 وريا الجنوبية.تركيا وكوروغواي، األوروبي، كوبا، األ االتحاد

ر يناي 18قدمت في ع والخدمات ثم السل روض المبدئية بشأنصيغة أولية من الع 2002ت الجزائر في مارس قدم
المستجدات  ق العمل وآخرفري ة من مشروع تقريرمعدلصيغة معدلة للعروض. وتم أيضا بحث عناصر  2005

 .2005فبراير  25بتاريخ ريق العمل وذلك خالل اجتماع ف تعلقة بالقوانينمال

ر المنظمة بتاريخ رة العالمية بمقلى منظمة التجاائر لتابعة انضمام الجز فريق العمل المكلف بمقد االجتماع التاسع لانع
 .2005أكتوبر  21

ق اق ومشروع تقرير فريلدخول للى األسو االثنائية حول ت المفاوضات طوراا االجتماع بحث تل هذتضمن جدول عم
 ر القانون الجزائري.جدات المتعلقة بتطو خر المستالعمل وآ

ل انضمام الجزائر" التي تشكل محور ر فريق العمل حو أن "مشروع تقريقة بشا على دراسة الوثييعمل هذا الفريق حالي
 .2005ر كتوبأ 21المنعقد في  تماعمناقشات االج

ة التجارة العالمية ول األعضاء في منظموبعض الدالجزائري  ئية بين ممثلي الوفدنظيم لقاءات ثناتجانب آخر، تم ومن 
بصفة خاصة اللقاءات الثنائية  . نذكر2005توبر أك 20للى  18ن عقد مالمن التاسع العمللى هامش اجتماع فريق ع

مات للى حث دخول السلع والخدلتي تناولت بالبادة وماليزيا و يالندة الجديا، ز األمريكية، سويسر حدة مع الواليات المت
 سواق.األ

ع المتعلقة بالسلعدلة ى أساس العروض الملدخول للى األسواق علت الثنائية في مجال اجري حاليا المفاوضات
شروع التقرير د تم توزيع م. وقالتجارة الخارجيةظام يجري حاليا على المستوى المتعدد األطراف بحث ن والخدمات. كما

 .2006مل في يونيو لمعدل لفريق العا

 للمراجع لفريق العممشروع التقرير ا 2008يناير  17لعالمية في في منظمة التجارة ااألعضاء حثت الدول ب
ل خال قامت بها الجزائر لتيم التجارة الخارجية الجزائري وكذلك اإلصالحات االعمل فحصا لنظامن تقرير فريق ضيت

قام أعضاء فريق ارة العالمية. كما نظمة التجلقواعد م ي والمؤسساتي مالئماح لطارها القانونبألخيرة حتى يصالسنوات ا
 دمات لألسواق.دخول السلع والخة الجارية حول يلثنائل في المفاوضات ابتقييم التقدم الحاص العمل
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يتالءم مها التجاري حتى ار في لصالح نظققته الجزائذي ححهم على التقدم التياوقد أعرب أعضاء فريق العمل عن ار 
رة اللتج بالحواجز الفنية ر قوانين جديدة تتعلقوهكذا، اعتمدت الجزائالتجارة العالمية. ات منظمة عد ومقتضيتماما مع قوا 
مقاصة الوتدابير  ائيةاق والتدابير الوقغر نباتية والملكية الفكرية والممارسات المضادة لإللصحية والصحة الوالتدابير ا
 والمواشي والنخيل. تصدير لحوم األبقاريدالنية و لمواد الصالجمركي واستيراد ا األسعار والتقييم وسياسات

لاللتزامات  ةتوزيع عروض معدلبجارة العالمية للى منظمة الت رلجزائبتحضير انضمام ا فريق العمل المكلفام ق
 .2012دمات في فبراير الخالخاصة المتعلقة ب

اء لصالحات ومة الجزائرية إلجر رادة الحكعالمية بإلى منظمة التجارة الزائر النضمامها لجرة الطويلة للوتفسر المسي
تسريع وضع خارطة طريق لتم و  في اقتصادها. وتحقيق التنوع ةمنافساعات المهددة بالال ثم تحديث بعض القطداخلية أو 

 حادثات الثنائية لحلعقد سلسلة من الم ة، ومن المقررارة العالميالتجلجزائر للى منظمة م ابشأن انضماالمفاوضات 
تمام  الخالفات بانضمام  فالمكلي مع فريق العمل ى عقد اجتماع غير رسمبريل، باإلضافة للوأ ات بين مارسيالتفاقاوا 

 .2012 ولالجتماع الرسمي المقرر عقده في يوني استعدادا ئر للى المنظمة،الجزا
 : ت لألسواقاالسلع والخدم ية حول دخولثنائالمفاوضات ال

مع  السياق ستجري مفاوضاتال وسويسرا. وفي نفس وغواي وكوبا وفنزوييل واألور مع البراز الجزائر مفاوضاتها  أنهت
لنرويج وأستراليا وا كوريا واإلكوادور والواليات المتحدة األمريكية وتركيا وجمهوريةكندا وماليزيا و روبي االتحاد األو 

 ابان.والي
 .2008في يناير  عاشر لفريق العمللقد االجتماع اوتم ع
وغواي ر واألو البرازيل وكوبا  س اتفاقيات ثنائية مععلى خم 2012فبراير  28ت الجزائر بتاريخ وقعذلك،  ضافة للىباإل

متعلقة لمفاوضات الأن ارة العالمية. كما تجالطار المفاوضات الجارية النضمامها للى منظمة الواألرجنتين في  وفنزويال
 ة متقدمة.المتحدة توجد في مرحللجزائر، والواليات الرئيسي ل، الشريك مع االتحاد األوروبياتفاقيات مماثلة  بإبرام

 التي الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية ماز ت ثنائية مع باقيع على اتفاقياقبالتو فاوضات المتعلقة كما أن الم
ا ابان وكندا وماليزيية مع اليثات الجار وزيلندا. أما المحادرا وأستراليا ونيسمع سويتفاقية صدد ابرام ائر بمستمرة وأن الجزا
 لى االرتياح.قد سجلت تقدما يبعث عوتركيا وأوكرانيا ف

مصطفى بن بادة. يد بحضور معالي وزير التجارة الس 2013أبريل  5في  عشر لفريق العملجتماع الحادي العقد اتم 
عمل والخدمات ومخطط ال قة بالسلعلة المتعلمل حول العروض المعدوثيقة لفريق الع 12دمت الجزائر المناسبة، قهذه وب

 ق.وع تقرير الفرير ن لمشاإلضافات والتحييومقترحات التعديالت و التشريعي المعدل 
لمية." اة التجارة العفاقيات منظمع اتالتجاري يتوافق م مهاالوزير أن الجزائر على أتم االستعداد لجعل "نظاوأشار السيد 
 يات.ال تتوافق مع االتفاقبعض التدابير التي معقولة" لانتقالية أمله في "منح فترات وأعرب عن 

 2013مايو  10عضاء ارسال أسئلتها قبل ه على الدول األذي يتعين بموجبلمد وان البرنامج المعتثم أضاف قائال ل



29 

 

رى من واقتراح عقد جولة أخ 2013يوليو  15و أتم شهر يونيو جابات عند ماإل التي تعهدت بتقديمئر للى الجزا
 .2013خريف  فاوضات فيالم

ة في منظمة التجار الدول األعضاء  لة مندو  12مع وفود  2013أبريل  4للى  2من  لوفد الجزائري لقاءاتأجرى ا
ندونيسيا واإلكوادور ونيوزيلندا  ر وكندا والنرويجو يكية والسلفادمتحدة األمر ت الألرجنتين والوالياوا العالمية وهي: ماليزيا وا 

 .يا وتركيان واسترالواليابا
لتجارة كرتارية منظمة اعليها من قبل سع لتوقيوالبرازيل تم ا روغواي وكوبا وسويسراتفاقيات ثنائية مع أو ا 4كما تم ايداع 

 ين.تزويال واألرجنيتين مع فنتفاقبشأن التوقيع على اة العالمية، في حين مازالت المفاوضات قائم
ات آخر مستجدات المفاوض الستعراض 2014مارس  31ظمة في ائر للمنعمل حول انضمام الجز فريق ال اجتمع

منظمة التجارة العالمية بالتقدم الكبير الذي ماع، رحب أعضاء خالل هذا االجتو  نظمة.ة بانضمامها للمالجزائرية المتعلق
 ته الجزائر.رز أح

ستثمار، دعم ضة على االد المفرو ت، بما في ذلك القيو لكمية على الواردااء على القيود قات األعضاتعليوركزت 
حقوق ياسات األسعار، ت الجغرافية، سمالمعلو ة، نظام تسجيل اعلى الضرائب الداخلي ات، التطبيق التمييزي الصادر 

 التسويق والسياسات الزراعية. 
الصحة ارة وتدابير الصحة و الفنية أمام التج زاعدات والحواجاعية والمسالصنت األخرى السياسات ياوتشمل التحد

 ة.لتجار ار ذات الصلة باجارة وتدابير االستثملفكرية المتعلقة بالتانب حقوق الملكية انباتية وجو ال
الممثل  ميز،وسيه لويس كانسيال غو لمنظمة التجارة العالمية تعيين السفير خومي لعم، أكد المجلس ا2018 مايو 8في 
 ل.ق العمديد لفرية العالمية، كرئيس جمنظمة التجار دى ل دائم ألوروغوايال
جزائر لى البزيارة ل، مللعا قيفر  ، رئيسأوروغواي(خوسيه لويس كانسيال )السفير  قام، يةجزائر حكومة الالدعوة من ب

بوزير التجارة واللجنة الوطنية بشأن تقى ، الستمرت ثالثة أيام. وخالل زيارته التي ا2018صمة في نهاية نوفمبر العا
 .أبحاثومركز ، لكية الفكرية، ومكتب المرةالتجا، وغرفة ة العالميةام للى منظمة التجار االنضم

 أذربيجان .2
م وقد قدمت أذربيجان مذكرة حول نظا 1997يوليوز  16ربيجان بتاريخ ضمام أذتابع اني الذي كوين فريق العملتم ت

 حولئلة سولى من األعة أتتعلق بمجمو  2000. كما قدمت أيضا أجوبة في يوليوز 1999ريل ي أبتجارتها الخارجية ف
، 2002 نيويو  7في ل العم ماع األول لفريق. انعقد االجت2001بر سما أجوبة أخرى في ديهذه المذكرة، تلته

خدمات للى األسواق وال نائية حول دخول السلع. ويتم حاليا لجراء مفاوضات ث2006رس خير في ماواالجتماع األ
 . على أساس العروض المعدلة

ية ة المنظمة العالمتاريكر من طرف س 2008سمبر ت فريق العمل في ديقشالمنا ص غير رسميملخ وقد تم توزيع
يسمبر جدات المواضيع التي تم لثارتها منذ دس ملخص مستاألطراف على أسامتعددة شغال الألتمر اللتجارة. وتس
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 .2009ل هذا الملخص بعد مراجعته في يوليو تعدي. وقد وتم 2008
 سواق:ألال دخو فاوضات بشأنم

ول روبي ودو اد األمستمرة مع االتحازالت المفاوضات . وم2010جورجيا في أبريل ان على اتفاقية مع بيجأذر  توقع
 ذه االتفاقية. مية بشأن هة التجارة العالمنظم

ن خيرة المعتمدة متم خالله التباحث في شأن االصالحات األ 2012ير فبرا 24عه التاسع في قد فريق العمل اجتماع
منظمة  عدع قوا لتجاري يتوافق مية وجعل نظامها اعالمالللى منظمة التجارة في عملية انضمامها دم للتق ل أذربيجانقب

فاوضات الثنائية الم لتقدم المحرز في لطارأيضا مسألة تطوير المجال التشريعي وارس الفريق العالمية. وتدا التجارة
 للى األسواق.بشأن دخول السلع والخدمات 

 2012ديسمبر  7 جتماعه العاشر فيمل الع. وقد عقد فريق ا2012قائع للى نوفمبر الو لخص مخر تعديل لود آيع
التجارة الخارجية المفاوضات بشأن دخول األسواق ونظام  ية حول وضعالتجارة العالم ء منظمةحث أعضاباحيث ت

 .ةرة العالميلتجامام للى منظمة احات التشريعية من أجل تأهيل أذربيجان لالنضصالواإل
محة بيجان لين ألذر وضالمفا رئيسالخارجية و ائب وزير الشؤون ف، نيييد محمود ماماد غولالمناسبة، قدم الس هذهوب

لعالمية. وذكر أن رة افي لطار منظمة التجا دي لبلده وتطوير نصوص تشريعية مناسبةضع االقتصاعامة عن الو 
 الغاز.ا على قطاع النفط و ادهاعتم للتقليل منصاد يع وتحديث االقتحكومته كانت تهدف للى تنو 

فاقية قعت على اتن أذربيجان قد و لوزير أنائب ا ارقد أشدخول األسواق، فات الثنائية حول فاوضلمأما بخصوص ا
ثنائية  كما أجريت مفاوضات فاوضات ثنائية مع الصين.را موأجرت مؤخ 2012مارس  ثنائية مع جمهورية قيرقيزيا في

ج لنرويكية واليابان وات المتحدة األمرياليالو يل وكندا وكوريا وامل مع كل من البراز العريق فمش اجتماع ى هاأخرى عل
 وبي.د األور واالتحا

وسويسرا وتركيا واالتحاد األوروبي زيا رويج وباكستان وقيرقيواليات المتحدة والهند واليابان والنالصين وال ورحب ممثلو
 مة.لمنظا ضمام هذا البلد للىبوا عن تأييدهم النأعر ان و جمتها أذربيي قدات الجوهرية التبالمساهم

مؤسسات التجارية الحكومية ربيجان والاالقتصادية ألذ لسياساتت حول احاتوضي ات، طلب األعضاءخالل المباحث
يبة ق ضر ة المضافة وتطبير والمنافسة واإلعفاء من الضريبة على القيمتثماخوصصة واألسعار واالسوسياسات ال

سوم حول الر ة اضافيع على معلومات رغبتهم في االطال ا عنبو الجمركية. كما أعر  ماد قانون التعريفةاعتك و الاالسته
ر والمساعدات تصديقيود المفروضة على الوالتقييم الجمركي وقواعد المنشأ وال ات المقدمةفروضة على الخدمالم

 دابير الصحة والصحةالفنية للتجارة وت اجزالحو و الزراعية  تجاتدعم صادرات المنالممنوحة للمنتجات الصناعية و 
 .يةالفكر مومية والملكية تية والصفقات العلنباا

ير فريق تقر  عن طريق لعداد مشروع مية بتحسين تقديم الوثائق والمستنداتجارة العالتارية منظمة التليف سكر تم تك
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ول النفاذ لألسواق ا مفاوضات ثنائية حاليري حجرق لها. وتالتطمواضيع التي تم العمل باالعتماد على ملخص وقائع ال
 2013في سبتمبر  تم توزيعه لق بالسلع والذيل المتعض المعدعر اس الالمعنية على أس لي الدول األعضاءممث مع

 لدى اتفاقيات ثنائية 4. ولقد تم ليداع 2013م توزيعه في أكتوبر ذي تالمتعلق بالخدمات والوكذلك العرض المعدل 
 ر لفريقحادي عشالتماع وقد انعقد االج يرقيزيا، تركيا(.ية قور المتحدة، عمان، جمه)اإلمارات العربية مة لمنظاسكرتارية 
  .2014راير فب 21العمل في 

قرير فريق م التجاري ألذربيجان باالعتماد على مشروع تلنظاة التجارة العالمية ادرس أعضاء منظم ،خالل هذا االجتماع
االستثمار  الضريبية وتشجيع اءاتعفتوضيحات بخصوص اإل ألعضاء من أذربيجانب ا، طلدي هذا الصد. وفالعمل
 ية الفكرية.ة للتجارة والمساعدات والعبور والملكقيود الفنيالت الخوصصة والبية وحات األجنكاالشر  وعمل

ا أذربيجان ذتهاتخ يلخطوات التيق اورحب رئيس الفر  2015مارس  6ماع الثاني عشر لفريق العمل في الجتتم عقد ا
منظمة  حل انضمامها للىريع مراومة بتسحكلب الرة العالمية، وطواعد منظمة التجامع قق امها التجاري يتوافلجعل نظ

 .2015 بريلأ 15طرح األسئلة قبل جارة العالمية وأعضاء هذه المجموعة لالت

بزيارة للى  ل،ق العميا(، رئيس فر اني)ألم Walter Werner سعادة السفير امقناء على دعوة من حكومة أذربيجان، ب
االجتماعات سلسلة من  وعقدالعالمية،  التجارةمنظمة  نةن أماأعضاء مبرفقة  2018 ويوني 28- 27 وميي باكو

شتركة بين مصطفاييف، وزير االقتصاد ورئيس اللجنة الم اهين( معالي السيد ش1: )عوخاصة مالرفيعة المستوى، 
 مدوف، نائب وزيرادة السيد رأفت مسعا (2لتجارة العالمية؛ )ربيجان للى منظمة اأذ ضمامنال للتحضيررات الوزا
 رئيسالخارجية و لشؤون اغولييف، نائب وزير  -يد محمود محمد سعادة الس (3حديثا ؛ ) ينهتم تعي الذياد تصاالق
سة ه، رئيس لجنة السيازادصمد  السيد زيادادة وسع( 4عالمية؛ )فاوضين بشأن االنضمام للى منظمة التجارة الالم

 )البرلمان(. مليال سجلاالقتصادية بالم

صرا أساسيا االنضمام عن ويعتبرلتجارة العالمية. لى منظمة اضمام أذربيجان لاسع الندعم الو العلى  أكدت االجتماعات
ألسواق اآلسيوية ن اط بيبعبور ير لل جستيدورها كمركز لو  نات االقتصادية ألذربيجان، خاصة بالنظر للىمكاطالق اإلإل
ة يات المحليأفضل، والدينام ان بشكلأذربيج فية ياسولويات السياأل تماعات على تحديداالجت ألوروبية. كما ساعدوا

اذها الخطوات الواجب اتخ دراسة أذربيجان في طور وتعد. األخيرةرتبطة بهذه لعملية االنضمام وبعض الصعوبات الم
لك العمل، بما في ذق يضية محدثة لفر تفاو ق أيضا  بإعداد وثائ ذلك، تقوم أذربيجانلى فة لامام. باإلضالنضفي عملية ا

 .2017جتماع األخير الذي عقد في يوليو عضاء في االالواردة من األ األسئلةها على ودرد

لتزامات رة العالمية بشأن اع أعضاء منظمة التجاتكثيف المحادثات الثنائية مب 2018يوليو  28في  أذربيجانت دعوة مت
 مية.التجارة العال مةمنظب تهاا لضمان عضويمن أجل تسريع جهودهق للى األسواوالخدمات  لسلعاوصول 

 قيفر ، اجتماع ا لنضمام أذربيجانا أنبشالتجارة العالمية  منظمةعمل  قي، رئيس فر ير والتر فيرنر )ألمانيا(اختتم السف
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عضاء والتركيز بشكل للى األسواق" مع األ مفاوضات الوصول في ياستباقشاركة بشكل ة أذربيجان للى "المبدعو  ملالع
المجاالت  عن ةر متأخأنها مازالت "د حسب رأيه عتقِ ي  التي  "ل للى األسواقالوصو  بشأنئية ناالث تالمحادثاعلى  اصخ

 ."االنضمام وضاتاألخرى لمفا

حكومته تنوي  نأ، المفاوضين رئيسو  ألذربيجانخارجية ، نائب وزير الولييفالسيد محمود محمد غسعادة وذكر 
، وكذلك تنفيذ عملية االنضمام"في  فالضعنقاط  بين"واحدة من  هابأن، والتي أقر ية"ائالثن المفاوضاتز على "التركي

 تجارة العالمية.مع متطلبات منظمة ال يتوافقالتجاري المحلي مها الالزمة لجعل نظا ةينالقانو اإلصالحات 

ا من اإلصالحاأن أذربيجان قد أج ار نائب الوزير للىوأش ك ذل في، بما ستة الماضيةهر الت على مدار األشرت عدد 
ين البنية وتحسالتجارة  تسهيل تؤطر األنظمة التيد وكذلك تيجية" لتطوير اقتصاد البلارطة طريق استرا"خ 12اعتماد 

األساس" نحو حجر ة "سيكون بمثاب 2020 ةسنئط الطريق بحلول ار للى أن تنفيذ خرا. وأشكالتحتية للتجارة واللوجستي
 ة.لميالتجارة العا نظمةالنضمام الناجح للى ما

بشأن ين فاوضن الخارجية وكبير الم، نائب وزير الشؤو السيد محمود محمد غولييفعادة ن باكو برئاسة سوفد م قاموقد 
وكان الهدف  .2018ديسمبر  20لى ل 17في الفترة من  جنيفبزيارة للى ، يةالنضمام للى منظمة التجارة العالما

لى هامش عو  األسواق.لوصول للى شأن ابائية جان الثنبيأذر مفاوضات دم مسلسل تقالزيارة هو هذه من الرئيسي 
لتبادل وجهات  ماماالنض قسم، و ملالع قيفر ، رئيس نر )ألمانيا(فير  الوفد بالسفير والتر ، التقىاالجتماعات الثنائية

 ت التالية المحتملة.االنضمام والخطوا لوضعية مسلسنظر حول ال

ان الهدف الرئيسي من الزيارة هو عقد اجتماعات . وك2019األسبوع األخير من يونيو  خالل زار وفد من باكو جنيف
. عالوة يونيو( 26-25الزراعة ) ، على هامش اجتماع لجنةثنائية مع أعضاء مختارين بشأن الدعم المحلي للزراعة

ري في حول العمل الفني الجا مستجداتيم ، لتقد، واألمانةلعملا قي، رئيس فر ر فيرنرالوفد بالسفير والت، التقى على ذلك
 العاصمة.

 االتحادية القمر  .3
دية بشأن انضمامها تحاالحث طلب القمر اكلف بببتكوين فريق عمل م 2007أكتوبر  9في العمومي بادر المجلس 

اء في لدول األعضمع مختلف ااور بالتشفريق العمل ئيس حق تعيين رئيس قد منحت الر لة. و ينظمة التجارة العالملم
 .((WT/ACC/COM/1حادية منظمة وممثلي القمر االتال

اعه الثالث في اجتم عقد فريق العمل. و 2007أكتوبر  9في  االتحادية القمرم ضمافريق العمل المعني بانتم لنشاء 
 و(.جويتيا )بير فيز باساالنريكي ش السفير لويس لعملارأس فريق ت. وي2017 أكتوبر

. كما تم تعيين رئيس (WT/ACC/COM/3) 2013 أكتوبر 25الخارجية يوم  التجارة ة حول نظامزيع المذكر تم تو 
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جولة األولى القمر الما تختم جزر حال لول لفريق العمماع األقد االجت. وسيقع ع2013سبتمبر  18وم فريق العمل ي
 . مثلي الدول األعضاءاألجوبة مع ملة و ئمن األس

مشروع  للى دراسةهذا االجتماع  ويهدف. 2018مارس  28في  يق العملالرابع لفر االجتماع  دلمقرر عقمن اكان 
عضاء الردود على أسئلة األذلك  مؤخرا، بما في تحاديةاال القمر تم توزيعها من قبلى خر ق أتقرير فريق العمل ووثائ

 .يةالتشريعالنصوص من  دة، ونسخمجاالت محد أخرى في عدة محينة وخطط عمل، قحي منعتشريومخطط عمل 

سواق. وفيما يتعلق ألالى ات ثنائية للوصول لياتفاق حتى اآلن ثالث االتحادية مرصعيد الثنائي، أبرمت القوعلى ال
 ل.لفريق العم المقبل اختتامها قبل االجتماعفي  دقية، يأمل البلالمتببالمفاوضات 

 .2018 سنة ياالنضمام فت مفاوضا اختتامة في االتحادي لقمرلسمي الهدف الر ثل يتم

االجتماع األخير  بعد هنأ، مفاوضين الفنيين لالنضمام للى منظمة التجارة العالمية، كبير السليمسعيد السيد  وذكر
 ألسئلة بةأجو تحضير ض و تفاو اللتحديث وثائق ارية ت األشغال ج، كان2018 مارس في تم عقدهلذي مل، الفريق الع
 ة بالوصول للى األسواق.ي سياق المفاوضات المتعلقنائية فتصاالت الثاالمتابعة ى علفريق ال عملكما  األعضاء.

 اعتماد بنجاح، أنه قد تم لدى االتحاد األفريقي يةالتحادا لقمرلالممثل الدائم  ،ادوهأفاد السفير أسوماني يوسف مون
ي تقديم فاالنضمام في عملية  وة التاليةالخطتمثل وتلعالمية. مع منظمة التجارة اك ومتوافقين جمار ن متعلقين باللصالحي
المقبل ع التقرير لالجتما لتحديث مشروع ةير رتالسكاألساس لبمثابة التي ستكون ، على األسئلة أجوبة يةاالتحاد القمر

  لفريق العمل.

عن االنضمام للى منظمة التجارة  طاقة المسؤولةوزارة االقتصاد واالستثمار وال سعلى رأمسيدي  حميديد تم تعيين الس
الربع األخير من  خاللا ، والذي من المزمع عقده مؤقتملالع قيفر ل المقبلتجري االستعدادات لالجتماع و العالمية. 

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

كبير المفاوضين ، وهو الوزير المسيدي وقد أكد سعادة. 2019سبتمبر  10لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو في 
عشر  يمؤتمر الوزاري الثانال خاللعملية االنضمام  التمام تهحكومم التزاعلى ، لالنضمام للى منظمة التجارة العالمية

(MC12 وباإلشارة للى .)سعادة  أشار، ، السفير لويس لنريكه شافيز باساجويتيا )بيرو(ملالع يقفر س من رئي خطاب
اوبشكل في المستقبل القريب.  دراستهاالوزير للى أن اإلجراءات التشريعية التي حددها الرئيس ستتم  ، أشار أكثر تحديد 

خيرة على مشروع قانون ع اللمسات األ، ووض، واعتماد قانون حق المؤلف"أخرى تكاليف رسوم و "ل للى اإللغاء المتوقع
 القمرعلى أهمية اعتماد سعادة المدير أزيفيدو قانون الجمارك. أكد ل، وصياغة تعديل جديد بشأن التجارة الخارجية

، بما في في العمل الفني تقدم، مع لحراز ولويةة بمنظمة التجارة العالمية على سبيل األللتشريعات ذات الصل االتحادية
عقد االجتماع  يتم تحادية أناال القمرتأمل و . تفاقيات الثنائية المتبقية للوصول للى األسواقاال جميععلى توقيع الذلك 
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الت األسابيع المقبلة. تتضمن هذه المدخ خالل، بعد تعميم جميع المدخالت الالزمة في ديسمبرالمقبل لفريق العمل 
، واستبيان بشأن لخاصة بالمسائلوخطط العمل ا ،، وخطة العمل التشريعيةاألعضاء لة التي طرحهاالردود على األسئ
 .التجارة الحكومية

 العراق   .4
عشر. كما  الثانيالبند  اء علىنب 2004سبتمبر  30يخ التجارة العالمية بتار ظمة عراق للى منانضمام التم ليداع طلب 

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

 ةالميعظمة التجارة الالعراقي لالنضمام لمن لطلبمنذ ليداع اة األولى مذكرة حول نظام تجارته الخارجية وللمر م العراق قد
نون التجاري العراقي ومدى توافقه مع لبحث القا 2007مايو  25في  العمل اجتماعه األولعقد فريق  2004سنة 

 .عالميةلة ار االتجمة مبادئ منظ

ة األمريكية واألردن متحدالواليات الالمتحدة و مع البرازيل ومصر واإلمارات العربية  ات ثنائيةعقد العراق اجتماع
روض أولية للتقدم لب من العراق تقديم عوقد ط األوروبي والفيتنام.وان واالتحاد ن وتاياوعم جالمغرب والنرويو 

 .ألسواقالى ل دماتالخبالمفاوضات حول دخول السلع و 

هذه الوثيقة عبارة  .2018 فبراير 9يق العمل في مذكرته بشأن نظام التجارة الخارجية على فر  وزيعبت العراق قامكما 
التي التطورات بعين االعتبار أحدث  تأخذو  ،2005عها في سبتمبر التي سبق توزيمذكرة لمن ا ةنيّ عن نسخة مح

صياغة األعضاء  وكان يتعين على. 2008 في أبريل تم عقدهذي مل، العال قيلفر  انيمنذ االجتماع الثالعراق  يشهدها
 .2018ارس م 9 حول المذكرة قبل مالحظاتهم

، لمفاوضاتمن أجل اخرى ات األل على تحديث المساهمة وتواصل العمالعام ةمانألادائم مع تصال على ا العراقلن 
التفسيرية  يعي والجداولمل التشر العمخطط ، و لخدماتاع و لسق للسوابالوصول للى األبما في ذلك العروض المتعلقة 

 ادمة.األشهر الق خاللالعمل ريق على فتوزيعها سيتم ي التزراعة، المتعلقة بال

 :ري التجا عتشريلمراجعة ا
ة عرفية في العراق لمنب السياسات التجارية واالقتصادلعمل بمراجعة كل جوافريق المستوى، يقوم أعضاء هذا ا لىع
 نظمة العالمية للتجارة.بادئ الممقتضيات وم قها معفتوا ىمد

ين فيه لذي يبايعي ر خطط العمل التشاستعرض العراق م 2007 مايويق العمل المنعقد في منذ االجتماع األول لفر 
ية تاالنبحة بير الصحية والصم العراق أيضا بيانات حول التدات القانونية. كما قدصالحاالحاصل في تنفيذ اإل التقدم

الداخلي  لدعملة بالتجارة ووسائل اة للتجارة وجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصجز الفنيبقها والحوالتي يطا



35 

 

 . قطاع الزراعة لفائدة نحهاملصادرات التي يوالتعويضات ل

 ية:المفاوضات الثنائ
الدخول  ات حولضفاو مللق اتنطريق العمل. سوف من األعضاء على هامش اجتماعات فتقى العراق بمجموعة ال
 ات.ما يقدم العراق عروضه األولية حول السلع والخدمسواق حينلأل

بعة ق العمل المكلف بمتاع الثاني لفريالجتمااعقد  وتم 2005بتمبر تجارته الخارجية في س حول قدم العراق مذكرة
 اق.لعر جارة الخارجية لتم خالله دراسة نظام الت 2008ل ضمام العراق في أبريان

ولية األ ين عليه تقديم العروضلمستندات المطلوبة من طرف فريق العمل. ولكن يتعوثائق والعديد من العراق الم ادق
أولية يقدم العراق عروضا  عندما القادم لفريق العمل نعقد االجتماعق. وسياألسو للسلع والخدمات المتعلقة بدخول ا

 بشأن النفاذ للى األسواق.

نسخة الوثيقة  وتعد هذه. 2018فبراير  9مل في فريق العنظام التجارة الخارجية على  حولزيع مذكرة قام العراق بتو 
اني عن التطورات في العراق منذ االجتماع الثوتقارير  2005ة من المذكرة التي تم تعميمها سابق ا في سبتمبر ينمح
مارس  9 أجل أقصاه فيمذكرة العليق على طلب من األعضاء التقد و  .2008عقد في أبريل اني الذ ملفريق العل

2018. 

، بما في لمفاوضاتمن أجل االعراق على اتصال دائم باألمانة ويواصل العمل على تحديث المساهمات األخرى  يوجد
التوضيحية بشأن  والجداولالتشريعية وخطة العمل  ،لخدماتالمتعلقة بالوصول للى األسواق للسلع وا ذلك العروض

 األشهر المقبلة. خاللمل فريق العلتي سيتم توزيعها على ، والزراعةا

للى ، نظمت منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ورشة عمل مشتركة حول االنضمام يوليو 26للى  25في الفترة من 
هـي تقيـيم ، لبنـان. كانـت األهـداف الرئيسـية لورشـة العمـل وتومة العراقيـة فـي بيـر ة لموظفي الحكمنظمة التجارة العالمي

، وتحديــد الخطــوات 2017فــي نــوفمبر  مــلالع قيــفر العــراق منــذ االجتمــاع غيــر الرســمي لنضــمام لتطــورات المتعلقــة باا
برئاســـة الســـيد عـــادل  ،يـــة الخاصـــة باالنضـــمام. قـــدم وفـــد العـــراقفن، وكـــذلك احتياجـــات العـــراق مـــن المســـاعدة الالتاليـــة

، تقريــرا  عــن التطــورات األخيــرة المتعلقــة وزارة التجــارةبــادية الخارجيــة لعالقــات االقتصــ، المــدير العــام إلدارة االمســعودي
دود علــى أســئلة بمــا فــي ذلــك الــر  ،االنضــماموثــائق ، وكــذلك عــن حالــة العمــل بشــأن بالسياســات والتشــريعات فــي العــراق

مـدخالت ق و ، وعـروض الوصـول للـى األسـوا2018معممـة فـي فبرايـر التجـارة الخارجيـة الاألعضاء بشأن مـذكرة نظـام 
، انضـم للـى الوفـد العراقـي مسـؤولون مـن وزارة االقتصـاد والتجـارة فـي . في اليوم الثاني من ورشـة العمـلأخرى تفاوضية 

فوائــد  راسـةلد مسـتديرةور مائـدة ، لحضـفريـق انضـمام الــيمناركون فـي يشـلــذين ، ادل الغبيـري )اإلسـكوا(لبنـان والسـيد عـا
لتقـديم مـدخالت يخطـط العـراق إن فـ، لخطـوات التاليـةأمـا فيمـا يخـص االعالمية.  وتحديات االنضمام للى منظمة التجارة

 سـنةرسمي ا في أوائل  من استئناف عمله ملالع قيفر مكن حتى يت، 2019 سنةالتفاوض الالزمة خالل الربع الرابع من 
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ا على عقتم االتكما . 2020 بغداد في في ارة العالمية ؤتمر رفيع المستوى حول االنضمام للى منظمة التجد مفاق أيض 
 اق.أصحاب المصلحة المحليين المعنيين والشركاء الدوليين الذين يدعمون جهود لعادة لعمار العر  يشارك فيه، نوفمبر

 إيران  .5
 9و 8نعقدة يومي ي خالل دورته المرة العالمية لدى المجلس العموممة التجامها للى منظالنضماران يلطلب تم ليداع 

ع المجلس يح ليران خالل اجتماقة باإلجماع على ترشفلمواا. ولقد تمت (WT/ACC/IRN/1جنيف )ب 2004 وزيولي
 .2005مايو  26العمومي يوم 

 . 2009فمبر ي نو ف رجيةنظام تجارتها الخا قدمت ليران مذكرة حول

د، الصد. وفي هذا 2010 يررافبسالمية اإليرانية في مة الجمهورية اإللة نواب الدول األعضاء للى حكو بليغ أسئتم تو 
وبة على أسئلة السادة نواب الدول األعضاء. وقبل انعقاد بما فيها األج 2011 ت الفنية إليران سنةاسهامتم توزيع اإل

 مل. ين رئيس فريق العت مع ممثلي الدول األعضاء لتعيبمشاورا مومي القياملس العالمج سرئي يق العمل يتعين علىفر 

 لبنان  .6
لخارجية حول نظام التجارة ا. وقد تم نشر تقرير 1999ل يأبر  14بنان في م لمل حول انضماالعق ريف تم تكوين

. 2002يو ة في يونرة اللبنانين المذكشأ يفوحة لقة باألسئلة المطر ، وتم توزيع األجوبة المتع2001 اللبنانية في يونيو
 .2002أكتوبر  14اعه األول في وعقد فريق العمل اجتم

زيعه في راجعته والذي تم تو يق العمل الذي تمت مفر رير قراف على أساس تألطضات متعددة افاو م ياالوتجري ح
ض أساس العرو  واق علىألسا للى خول السلع والخدمات. كما تجري حاليا مفاوضات ثنائية حول د2009أكتوبر 
ندما تقدم ه عالعمل اجتماعيق فر د عقسوف ي  .2009أكتوبر  ع لفريق العمل فيعة. وقد تم عقد االجتماع السابالمراج
 ات الضرورية.للبنانية كل المساهما وريةهالجم

منصور بطيش وفريقه التجاري في السيد االنضمام بوزير االقتصاد والتجارة المكلف ب مديرال، التقى يوليو 25ي ف
ر ايعيينه في فبر تم ت ذي، العبر الوزير بطيشو لبنان. الخاصة بام بيروت لتبادل وجهات النظر حول عملية االنضم

، أعرب بدورهو ، والتي ستأخذ بعين االعتبار حساسيات االقتصاد اللبناني. ، عن انفتاحه على عملية االنضمام2019
عداد مدخالت ، بما في ذلك ل هاجهودلعادة تنشيط االنضمام عن استعداد األمانة لمساعدة لبنان في المكلف بمدير ال

 التفاوض.

 

 

 ليبيا .7
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 2001ر نوفمب 25ية للتجارة يوم لمانضمام للمنظمة العع طلب رسمي لالبإيدا مت ليبيا قا
(Doc.WTO/ACC/LBY/1 وفي .)ارة العالمية على وافقت الدول األعضاء في منظمة التج 2004يوليوز  27

 ا.في المفاوضات مع ليبيروع الش

 جتماعه األول.لم يعقد بعد ا العملأن فريق  كماتجارتها الخارجية  حول نظاميبيا مذكرة ل تقدم لحد اآلن لم

 نداو الس .8
ة كما تم تقديم مذكرة حول نظام التجارة الخارجي 1994أكتوبر  25ن يوم السودا مامضنول اتم تكوين فريق العمل ح

، 2000في شهر نوفمبر ا الشأن طرحت في هذ تية اللجوبة على األسئ. كما قدم السودان أ1999 السودانية في يناير
 .2004ارس مل في مالع قلفريانعقد االجتماع الثاني  .2003سئلة في يناير عة ثانية من األمجمو  ما تم طرحك

ة لعروض األولية المعدلاس ات للى األسواق على أسا لجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدماويتم حالي
 لع.سالمتعلقة بال

ه المنظمة. وما زالت تييألسواق لدى سكرتار بالنفاذ للى ا علقانالصين( تتل و ائيتين )مع البرازيقيتين ثنليداع اتفا تم
ب حدثة بعد استقالل جنو ظار خاصة المعلومات التشريعية والدستورية المستالمستحدثة قيد االنتثنائية ال تاسهاماإل
م وثائق تقدي تي تستلزمال ودان لضبط المجاالتة مع السالتها الفنيصاي اتفمر السكرتارية . وتست2012سودان سنة ال

ا لالجتماع استعداو . 2017يو اجتماعها الرابع في يول تدعقحيث ات مستحدثة. ومعلوم  قاملفريق العمل،  المقبلد 
ص صو الن نستشارية ونسخ ما ووثيقةلى األسواق، لات لسلع والخدماول وصول عروض منقحة ح بتوزيع السودان
 . التشريعية

 ،2018 أبريل 19أبريل و 11ا في ريق مع اليابان ونيجيصول للى األسوالو ل احو ات ثنائية السودان اتفاقيبرم وقد أ
 .األسواقالوصول للى حول ثنائية ات ياتفاق ستآلن احتى ن أبرم السودالي. وقد ى التواعل

مة البلد للى منظضمام انن أجل فاوض وطني مكمبير ز ور محمد خير الالسودان الدكتعين ، 2018 يوليو 22في 
 ية.لعالمالتجارة ا

تعزيز السالم  لعبت دورا  رئيسيا  فيالتجارة  ن، أة، وزير الصناعة والتجار ةامالسيد موسى محمد كر سعادة أكد 
ا لجهود ز ري المتعدد األطراف القائم على القواعد حافلتجاالنضمام للى النظام ا، يعتبر ا، وبصفة خاصةواالستقرار

 والحكم الرشيد.ز حكم القانون لتعزيضرورية قتصادية ات اإصالحقيام بللحكومة ال

. وكان الهدف 2018ديسمبر  13للى  8لفترة من ة بمهمة فنية للى الخرطوم في انااألمامت ، قلحوار اإلقليميل عاوتب
 لسنةية التجار  السياسة تعكس تطوراتلنقاط التي أثيرت لا وقائعملخص  نييمات لتحمعلو هذه المهمة هو جمع المن 

 المعنيةعن الوزارات  نيممثلتي تضم ، الللجنة الفنيةواانة بالوزير كرامة ، اجتمعت األمةالمهمهذه . خالل 2018
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، أخرى  أمورمن بين ، ةلمهمذه اهتفق عليها في نهاية شملت الخطوات التالية المو في عملية االنضمام.  المشاركة
 .2019خرى في يناير أفاوضية تمدخالت و  ينئع المحملخص الوقا تعميم

 نأوزبكستا .9
قدمت حكومة . و 1994ديسمبر  21لعالمية يوم ا جارةالتنظمة تم تكوين فريق العمل حول انضمام أوزبكستان للى م

حة ة المطرو ئلاألسبعض  ديم أجوبة بشأنقما تم تك 1998بتمبر لخارجية في ستها ان مذكرة حول نظام تجار أوزبكستا
 17خول للى األسواق. اجتمع فريق العمل ألول مرة في شروع في مفاوضات ثنائية حول الدوتم ال. 1999في أكتوبر 

 .2002وز يولي

س أسا عنية علىاألعضاء الم الدولخدمات للى األسواق مع حول دخول السلع وال نائيةجرت أوزبكستان مفاوضات ثأ
 .2005ث لفريق العمل في أكتوبر الثال ولقد انعقد االجتماع. 2005ر مبسبت ة فيماألصلية المقد ضالعرو 

بايك  آه -السفير جي  سعادة ميةستلى ع الميإلسا اون التعلمنظمة  ميالعمو ، أكد المجلس 2018يوليو  26في 
 ارة العالمية.جظمة التى منكستان للبانضمام أوزبل الخاص العم فريقرئيس كا( )جمهورية كوري

المفاوضين النضمام  رئيسجية و وزير التجارة الخار  الدين عبيدوف نائبتم تعيين السيد بدر ، 2018ر مبديس 17في 
جنيف والتقى ارة للى بزيالسيد أبيدوف  امق، في وقت سابق من ديسمبرو ية. ملالعاظمة التجارة أوزبكستان للى من

؛ لتجارة العالميةمدير العام لمنظمة انائب ال ،فوولالسفير آالن و ؛ ملالع قيفر يس ، رئ)كوريا( ر بايك جي آهبالسفي
دارة إلعادة تنشيط عملية  قبلةملاات وف الخطو األمانة مع السيد عبيد درستوقد لعديد من األعضاء. ؛ وااالنضمام وا 
وغيرها من وثائق  (MFTR) جيةرة الخار نظام التجا نبشأتفاهم مذكرة  ذلك تقديم ، بما فيم أوزبكستانانضما

 ئيس.لر وزيارة ا، االنضمام

، نائب وزير االستثمارات والتجارة الخارجية وكبير المفاوضين ، كان السيد بدر الدين عبيدوفيوليو 5- 4خالل يومي 
 التجارة من أجلللدعم  ةالشامل المراجعةفي جنيف لحضور  ،انضمام أوزبكستان للى منظمة التجارة العالميةالمكلف ب

الزمة ، أبلغ نائب الوزير عن حالة لعداد وثائق االنضمام الاالنضمام قسممع  هجتماعا في سياقو . 2019 لسنة
 فرق . وذكر أن اللجنة المشتركة بين الوكاالت المعنية باالنضمام للى منظمة التجارة العالمية و ملعال يقفر الستئناف 
الوثائق. باإلضافة كل منتظم للمضي قدما  في لعداد بشتجتمع  لمنشأة بموجبها كانتعية الثمانية انية المواضيفالعمل ال
، بما في منظمة التجارة العالمية ة بخصوصوعيتألنشطة التي تهدف للى زيادة السلسلة من االحكومة  أجرت، للى ذلك

 الثاني حولالمنتدى  خالل كلمة نائب الوزير أبيدوف ألقى، يوليو 5في و . ذلك مع البرلمانيين وممثلي القطاع الخاص
نضمام ية المتعلقة بافنمساعدة الالنضمام للى منظمة التجارة العالمية واجتمع مع الشركاء الدوليين الذين يقدمون الا

مصفوفة الحتياجات  أوزبكستان. وأعرب عن تقديره للدعم الذي تلقته أوزبكستان وأعلن أن الحكومة بصدد وضع
، نظمت األمانة ورشة عمل وطنية يوليو 18في و . في االنضمام الفعال قفيتو ال، بهدف تلقته الذيضمامها والدعم ان
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أعضاء اللجنة  لطالعكان الهدف من التدريب هو وكان ( في طشقند. TBTة أمام التجارة )نيفحول اتفاقية الحواجز ال
منظمة  يةاقالرئيسية التف المفاهيم والمبادئى عللعالمية االنضمام للى منظمة التجارة االمشتركة بين الوكاالت المعنية ب

نية فاتفاقية الحواجز اللعداد قائمة مرجعية بشأن  ةقشامنأيضا  تمت . و نية أمام التجارةفالحواجز الالتجارة العالمية بشأن 
ة الخارجية مذكرة أوزبكستان بشأن نظام التجار تعميم باألمانة قامت ، يوليو 25في و . الل هذه الورشةخأمام التجارة 

(MFTR )-  ذ الوثيقة األولى التي قدمتها حكومة أوزبكستان مني هوتعد . 1998 سنةة من مذكرة نيّ مح نسخةوهي
تقديم أسئلة حول المذكرة بحلول نهاية أغسطس. تخطط لاألعضاء  تمت دعوة. و 2005اجتماعها األخير في أكتوبر 

قد وثائق االنضمام األخرى قريب ا بهدف عو التجارة الخارجية  بشأن نظامتها مذكر مرفقات للى اللتقديم  أوزبكستان
 وقت ممكن.ب في أقر لفريق العمل االجتماع الرابع 

 5، تلقت أوزبكستان أسئلة من يوليو 25( في 1998وزيع مذكرة نظام التجارة الخارجية )نسخة محدثة من عقب ت
كستان حالي ا على الرد على . تعمل أوزبمذكرتها مرفقات لضافية للى 5، قدمت أوزبكستان برسبتم 5في و أعضاء. 

ة واالستبيانات يجعقوائم المر الاول دعم الزراعة و العمل التشريعية وجدة ، مثل خطسئلة والمدخالت التفاوضية األخرى األ
رسمي ا  انضمام فريق العملستئناف عملية تهدف الحكومة للى او ، فضال  عن عروض الوصول للى األسواق. المختلفة

 ول. وقامت األمانة بتنظيم نشاط تدريبي ح2005سنة العمل آخر مرة في  قيفر  اجتمعوقد . نةهذه السبحلول نهاية 
حول  يةتفاقاالنية لضافية بشأن فطلبت أوزبكستان مساعدة و سبتمبر.  12-11 يوميالخدمات في طشقند  تجارة

 .(تريبس) وق الملكية الفكريةالجوانب التجارية لحق

 للصوما. ا10
تماع جا. لم يتم بعد 2016ديسمبر  7للى منظمة التجارة العالمية يوم  لصومالامل حول انضمام تم تكوين فريق الع

ضاء األعع م 2018يوليو  26في المفاوضين السيدة مريان حسن  سرئية بقيادصومال د الاجتمع وف الفريق. هذا
استعداد البلد  يةوضع تم تناولها شملت القضايا التيو  لمية.العا التجارةمنظمة باالنضمام ليات عم وقسموالشركاء 
 .ن وجهه على أحسانضمام لسلمس إلتمامحتاج لليه يني والمؤسسي الذي فوالدعم ال

ع اللمسات كومته تقوم حاليا بوضأن ح، للى تجارة والصناعة، وزير الدولة للدن عبد هللاع ضاهر السيدعادة سأشار 
 من قبيل، لصالحات بإجراءالصومال  كما قامت(. MFTRجية )ظام التجارة الخار ن بشأنتفاهم مذكرة  األخيرة على

همية الحكومية. وتم التأكيد على أ  توالمشترياثمار ستاالو  فكريةالملكية ال ية وحقوق ر اص التجخر قوانين بشأن ال وضع
 اء القدرات.لبن نيةفالمساعدة ال

 
 
 

 اسوري. 11
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هذا  . لم يتم بعد اجتماع2010 مايو 4المية يوم العلى منظمة التجارة ل سورياحول انضمام  العمل تم تكوين فريق
 الفريق.

 :النضمامعن رغبتها في ا نستانتركم إعراب

لحضور  منظمة التجارة العالميةبزيارة للى فد رفيع المستوى من عشق آباد و  قام، يوليو 4للى  2الفترة من  خالل
د نائب وزير المالية واالقتصاد ليزيزجيلدي أنامو ترأس الوف .2019 سنةل التجارة من أجلللدعم  ةالشامل لمراجعةا

 بمعية سعادة، ، ووزارة التجارة والعالقات االقتصادية الخارجيةلخارجيةممثلين عن وزارة اكان يتكون من ، و محمدوف
العام ائه مع نائب المدير قفي لو لدى األمم المتحدة في جنيف.  ستانتركمن، الممثل الدائم لالسفير أتاجيلدي هالجانوف

 االنضمام للىدم بطلب في التق تركمنستان عن رغبةنائب الوزير  عبر، لمنظمة التجارة العالمية آالن وم. وولف
األول لبحر  ديالتجارة العالمية للى المشاركة في المنتدى االقتصاة عضوية منظمة التجارة العالمية. كما دعا منظم

مع نظم بالتعاون . وطلب من منظمة التجارة العالمية أن تكمنستانتر ، أغسطس في أفازا 12، المقرر عقده في قزوين
أعضاء ة فائد، لتدىمناالنضمام للى منظمة التجارة العالمية على هامش ال حولوطنية  دراسية ندوةوزارة الخارجية 

نضمام ابشأن طلب  بتقديم توصيات ليفهاتم تك، والتي منظمة التجارة العالمية لىاللجنة الحكومية المعنية باالنضمام ل
ا  لدارةكما قدمت للى منظمة التجارة العالمية.  تركمنستان حول عملية االنضمام للى  تركمنستانوفد لاالنضمام عرض 

، بما في ذلك فوائد نب االنضمامجواتلتها جلسة تفاعلية من األسئلة واألجوبة حول مختلف  ،منظمة التجارة العالمية
 .عالميةمنظمة التجارة الفي ة عضويال

 : الصةـــــخلا
ه حول االنتماء للى هذ زات جمة فإن المفاوضاتالمية لها فوائد وامتيالعة اجار التأن العضوية في منظمة  نبالرغم م

األقل نموا. فآليات وشروط البلدان  اصة منهاالمرشحة لالنضمام، خ دولاليرا بالنسبة لكل كبتشكل تحديا  منظمةال
ية ومؤهالت بشرية فنات قدر ها ا المرشحة لالنضمام لو مفالبلدان األقل ن لية.خصالحات داام بإمام تفرض القيضاالن

 رة. جاالعالمية للتنظمة للم جهة تعقيدات االنتماءد مالية محدودة في مواوموار 

راحل ة المنضمام في كافالالبلدان األقل نموا المرشحة ل على مقاس المنظمة نية من طرف سكرتاريةمساعدة ف تقديملن 
ية وبناء نفم تنظيم المساعدة اليت. العالمية ة التجارةظمومن ميسالة لمنظمة التعاون اإلبسة بالنبكل األولويحظى يعمل 

بمنظمة التجارة  امت االنضمعمليا قسمول من قبل االنضمام في المقام األب عية ذات الصلةالتو شطة القدرات وأن
 .العالمية

 

لمية في االع جارةالنضمام للى منظمة التا حكومة في عملية 15ون مسؤوال  من ، شارك تسعة وعشر ددصوفي هذا ال
فبراير  15للى  4رة من فتي جنيف في القدت فعان ، التيتجارة العالميةاالنضمام للى منظمة ال ندوة حول قواعد
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قواعد االنضمام للى  العالمية يركز على ةمنظمة التجار  لسكرتاريةأول نشاط ارة عن عب ظاهرةالت ههذ ت. وكان2019
 العالمية. ةر منظمة التجا

 نظمة التجارةة لمول التخصصات القانونيح وافيةاركين بمعلومات ن الندوة هو تزويد المشميسي كان الهدف الرئ
ادة الوعي يا هو ز عملية االنضمام. وكان الهدف أيض نبشألعمل ا قيفي تقارير فر سة قيد الدراالتي توجد ية لمالعا

 صلة.نونية ذات الاالق بالتخصصاتوكيفية ارتباطها  مقرات االلتزام في تقارير االنضماف بمحتوى 

أقسام شتى من  الخبراء تجربةمن  تفادةسلالللمشاركين فرصة الت ، أتيحسبوعينأل امتدتالدورة التدريبية التي خالل 
ى للالعالمية. كما استمع المشاركون  واعد منظمة التجارةقالعالمية فيما يتعلق بمجاالت محددة من  التجارة منظمة

في  شطون اء األصليين الذين ينسواء األعض -العالمية  مة التجارةة ألعضاء منظيلعالذوي الخبرة امن مفاوضين 
 ،ة في السنوات األخيرة. باإلضافة للى ذلكالعالمي ا للى منظمة التجارةلذين انضمو أو األعضاء ام االنضما مسلسل
الخاصة ام وضات االنضمامباشر في مف بشكلذين يشاركون ال ،لتبادل الخبرات بين المشاركين ملتقىالندوة  شكلت

 لدانهم.بب
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 ن اإلسالمي في طور االنضمام ل لدول منظمة التعاوفرق العم واريخ إنشاءت :1 الجدول
 ة العالميةلمنظمة التجار 
 

 رئيس فريق العمل تاريخ إنشاء فريق العمل البلدان

 وايغرو أو  1987ونيو ي 17 الجزائر

 انياألم 1997يوليو  16 بيجانأذر 

 وبير  2007أكتوبر  9 حاديةاالت رالقم

 بالمغر  2004 ربميسد 13 العراق

 - 2005مايو  26 إيران

 فرنسا 1999أبريل  14 انلبن

 لسبانيا 2004يوليو  27 ليبيا

 - 2016ديسمبر  7 الصومال

 اليابان 1994أكتوبر  25 انالسود

 - 2010مايو  4 يار و س

 ياكور  1994ر مبديس 21 ستانوزبكأ

 8201 طسأغس، ة التجارة العالميةمنظم :المصدر
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 جارة العالمية الجارية لمنظمة الت االنضمام ملخص حاالت :2 ولالجد

 الطلب الدولة
 إنشاء
 عملفريق ال

مذكرة التجارة 
 الخارجية

 االجتماع األول/
 لعمل*واألخير لفريق ا

اعات متعدد اج
 *لعمفريق ال

 اتوض الخدمعر لسلعوض ارع

 تقرير مشروع

 ل**العم قفري

  ض األخير*العر األول ضرعال العرض األخير* العرض األول      

 1996يوليوز  1987يونيو  1987يونيو  الجزائر
 1998أبريل 
 2014 مارس

 2014اير فبر 2013أكتوبر  2002مارس  2013نوفمبر  2002 فبراير 14

 1999ريل أب 1997يوز ليو 1997يونيو  يجانبرأذ
 2002يونيو 
 2017 يوليو

 2015 رايفبر 2005مايو  2013سبتمبر  2005مايو  14
 2015يناير 

 

 2013أكتوبر  2007أكتوبر  2007 فبراير مر االتحاديةالق
 2013سبتمبر التعيين في 

 2018مارس 
   2016بر أكتو  2016أكتوبر  4

        2009بر نوفم 2005يو ام 1996يوليو  إيران

 2005بر سبتم 2004ديسمبر  2004بر سبتم عراقال
 2007 مايو
 2008ل أبري

2 
 

    

 2001يونيو  1999أبريل  1999 يناير اييبل
 2002بر أكتو

 2009أكتوبر 
 2009أكتوبر  2004يونيو  2003ديسمبر  2004يونيو  2003نوفمبر  7

         2016ديسمبر  2015ديسمبر  صومالال

 2001ل أبري 2007ديسمبر  2007 ونيوي انتبكسأوز
 2002 يويول

 2012 يوليو
3      

 2005س مار 2005اير رفب 2004 ديسمبر نانلب
 2005كتوبر أ

 2009أكتوبر 
 2012أكتوبر  2008وفمبر ن 2006أكتوبر  2008نوفمبر  2006أبريل  7

 1998توبر أك 1994سمبر دي 1994سمبر يد السودان
 2002يوليو 

 2017 وليوي
   2005ر سبتمب  2005مبر سبت 4

         2010مايو  2001بر وأكت سوريا

         2016ديسمبر  2015ديسمبر  الصومال

 يخ هذه الوثيقةتارد : * عنملحوظة

 2017التجارة العالمية، مايو ، منظمة قرير فريق العمل أو أجزاء من مشروع تقرير فريق العملت خص المستجدات، مشروع** مل



45 

 ياإلسالماون عمة التعضاء في منظألا: الئحة الدول 3ول الجد
 ةيالعالم مة التجارةاألعضاء في منظ

 مخ االنضماتاري البلد
 2000 مبربتس 8 ألبانيا .1
 1995ير ينا 1 البحرين .2
 1993ديسمبر  31 بنغالديش .3
 1995يناير  1 بنين .4
 1995يناير  1 بروناي دار السالم .5
 9591نيو يو  3 بوركينا فاسو .6
 1995 رديسمب 13 ميرون الكا .7
 9619ر بأكتو  91 تشاد .8
 1995يناير  1 ديفوار كوت .9

 1995يو ام 31 تيجيبو  .10
 1995 يونيو 30 مصر .11
 1995اير ين 1 الغابون  .12
 1996أكتوبر  23 غامبيا .13
 1995أكتوبر  25 غينيا .14
 1995مايو  31 بيساو-غينيا .15
 5199يناير  1 غويانا .16
 9519يناير  1 لندونيسيا .17
 2000أبريل  11 ردنألا .18
 9951يناير  1 يتو كال .19
 2015نوفمبر  30 تانزاخساك .20
 9891يسمبر د 20 قيزياقير  .21
 9951يناير  1 ماليزيا .22
 1995يو ما 31 المالديف .23
 1995و ماي 31 مالي .24
 1995ر ايين 1 المغرب .25
 1995مايو  31 موريتانيا .26
 1995أغسطس  26 موزامبيق .27
 1996ديسمبر  13 نيجرال .28
 9951ير ينا 1 جرياني .29
 2000بر مفنو  9 عمان .30
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 يماإلسال مة التعاون ل األعضاء في منظحة الدوالئ :3جدول ال
 ة(تتم) تجارة العالميةمنظمة ال األعضاء في

 

 ضمامتاريخ االن البلد

 1995 يرينا 1 باكستان .31

 1996يناير  13 قطر .32

 2005ديسمبر  11 العربية السعودية .33

 1995يناير  1 السنغال .34

 1995ليوز يو  32 ون يسيرال .35

 9951يناير  1 امنيسور  .36

 2013رس ما 2 انجكستاط .37

 1995مايو  31 توغو .38

 1995مارس  92 تونس .39

 1995مارس  26 تركيا .40

 1995يناير  1 داغنأو  .41

 1996أبريل  10 ات العربية المتحدةاإلمار  .42

 2014يونيو  26 اليمن .43

 2016يوليو  29 أفغانستان .44
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 ن اإلسالميتعاوة المي منظالئحة الدول األعضاء ف
 العالمية لتجارة مة اظإلى منحة لالنضمام شر الم

 قبـون()المرا
 

 جزائرال .1

 ربيجانذأ .2

 ةاالتحادي القمر .3

 ليران .4

 العراق .5

 نبنال .6

 ليبيا .7

 السودان .8

 ـاسوري .9

 أوزبكستان .10

 لالصوما .11
 

 ميةفي منظمة التجارة العال الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي غير األعضاء
 

 نلسطيف .1

 (2019يوليو  م في)أعربت عن رغبتها في االنضما كمنستانتر  .2

 
 

 


