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 تمهيـد

التجاري تكليف من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي وب
المركز اإلسالمي لتنمية  يقوم - الكومسيك –بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

بتنمية التجارة اإلسالمية  المكلفالتجارة، بصفته الجهاز الفرعي لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 ،جارة العالميةالبينية، بمتابعة المفاوضات التجارية المتعددة األطراف الجارية في إطار منظمة الت

ذلك وتقديم الدعم والتدريب والمساعدات الفنية للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، و
 بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على إعداد تقارير حول تطور هذه  دأبوفي هذا اإلطار، 
ورية للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول المفاوضات وتقديمها لالجتماعات الد

واللجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية لمنظمة  -كومسيك  -األعضاء 
التعاون اإلسالمي ولمختلف دورات مجلس وزراء الشؤون الخارجية لبلدان منظمة التعاون 

 .اإلسالمي

المركز اإلسالمي لتنمية  قومالوزارية لمنظمة التجارة العالمية ي التحضير لالجتماعات إطاروفي 
إعداد تقارير ودراسات تمهيدية للتعريف بوجهات نظر الدول األعضاء قصد إيجاد بالتجارة 

 أرضية مشتركة تجمع بين مختلف المواقف والمنهجيات.

عين العام والخاص حول كما ينظم المركز دورات تدريبية لفائدة ممثلي الدول األعضاء من القطا
 المفاوضات التجارية الدولية والمفاوضات التجارية البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي.

 : ثالثة أقسام رئيسيةينقسم التقرير الحالي إلى 

التطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذات االهتمام للدول  يتطرق إلى :األول
 ، إلسالميااألعضاء بمنظمة التعاون 

أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال المفاوضات التجارية المتعددة يتناول  :الثانى
 ،األطراف لمنظمة التعاون اإلسالمي

منظمة التعاون اإلسالمي إلى حالة المفاوضات بشأن انضمام بعض الدول األعضاء في  :لثالثا
 منظمة التجارة العالمية.
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 القسم األول

لتطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذات االهتمام للدول األعضاء بمنظمة ا
 اإلسالميالتعاون 

 

 تمهيد

التاسع  الوزاريالمنظمة العالمية للتجارة خالل الفترة الماضية تنفيذ مقررات المؤتمر  واصلت

، إضافة إلى االستمرار 2013ديسمبر  7 – 3بالى / إندونيسيا خالل الفترة  فيعقد  يللمنظمة الذ

المناقشات والمفاوضات الخاصة بجولة الدوحة التنمية، وغيرها من األنشطة واالجتماعات  في
 الدورية لمختلف مجالس، ولجان، وأجهزة عمل المنظمة.

العاشر  الوزاريواآلن تجرى االستعدادات على قدم وساق بالمنظمة لإلعداد وتنظيم المؤتمر 

، كينيا، وصياغة الوثيقة الختامية نيروبي في 2015ديسمبر  18 – 15الفترة  المقرر عقده خالل

 بيان، أو وزاريصورة إعالن  فيمن المستهدف أن تكون  والتي، ستصدر عن المؤتمر التي
 للرئيس، أو مزيج منهما وفقا لتطورات المفاوضات الجارية بين الدول أعضاء المنظمة.

العاشر للمنظمة، تثور العديد من التساؤالت،  الوزاريمؤتمر وعلى خلفية اإلعداد والتنظيم لل
وتطرح العديد من اآلراء المختلفة والمتباينة حول مستقبل جولة الدوحة التنموية، وستكمن اإلجابة 

سيتم  والتيستسفر عنها مفاوضات الدول األعضاء بالمنظمة  التيالنتيجة  في تعن هذا التساؤال
 . العاشر للمنظمة الوزاريامية لالجتماع الوثيقة الخت يتضمينها ف

، والمناقشات الدائرة يالدول ييشهدها النظام التجار التيومما الشك فيه، أن التطورات الراهنة 
، يعد أمرا يالوزار نيروبيعمل المنظمة عقب اجتماع  أنشطةحاليا حول مستقبل جولة الدوحة، و

سيما فيما يتعلق بأهدافها المشتركة لتعظيم ، الاإلسالميحيويا للدول أعضاء منظمة التعاون 
 التجاريالمبادالت التجارية فيما بين دولها األعضاء، والحفاظ على التنمية كركيزة أساسية للنظام 

التعاون  منظمة فيمتعدد األطراف، إضافة للحفاظ على مصالح الدول األقل نموا األعضاء 
 متعدد األطراف.  التجاريالنظام  في ه الدوللتجارة  العالمية، ودمج هذومنظمة ا اإلسالمي

االجتماع االستشاري لوزراء التجارة االعتبار نتائج واستخالصات  فيوأخذا وفى ضوء ما تقدم، 
 2013ديسمبر  2ورؤساء بعثات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذى عقد يوم 

لتنمية  اإلسالميالمركز  العالمية، سيستمرعلى هامش االجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة 
بذل جهوده الراهنة لمتابعة مختلف المسائل المتعلقة بأنشطة ومفاوضات منظمة  فيالتجارة 

بين الدول أعضاء منظمة   -للتنمية  اإلسالميبالتعاون مع البنك  –التجارة العالمية، والتنسيق 
سعيا لتحقيق أهدافها المشتركة،  وزاريال نيروبياجتماع  فيالمشاركة  اإلسالميالتعاون 

الملموس الذى سيعود على  واالقتصادي والتجاري التنمويومصالحها التجارية، وتعظيم العائد 
 اص، واألمة اإلسالمية بشكل عام.بشكل خ اإلسالميالدول أعضاء منظمة التعاون 

والوكاالت لتجارة ن لتنظيم االجتماع التشاوري لوزراء ااذه المناسبة، خططت المؤسستوبه

العاشر من أجل نيروبي، على هامش المؤتمر الوزاري ب 2015ديسمبر  14 يوم الدوليةواإلقليمية 

الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية، باقي موقف تفاوضي مشترك مع  الحصول على
 لدول األعضاء.ل يةخارجالالتجارة البينية و الرفع منفي  والمساهمة بالتالي
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  التاسع لمؤتمر الوزاريمنذ انعقاد االتجارة ا لعالمية شهدتها منظمة  التي البارزةاألحداث ألهم عرض 

عام المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة المنعقد في "بالي/ جمهورية إندونيسيا "  نجح

ان النامية من الوصول إلى اتفاق حول جميع المسائل المتعلقة بتبسيط التجارة وبمنح البلد 2013

المزيد من االختيارات للوصول إلى األمن الغذائي وتنشيط تجارة البلدان األقل نموا وبصفة عامة 
 توفير كل العوامل والسبل المؤدية إلى التنمية الشاملة.

منظمة غير  349وزير،  103بعثة،  174مشارك،  3500شهد هذا المؤتمر حضور حوالي 

نشطة المنظمة ية. استعرض المشاركون المواضيع اآلتية: أهيئة إعالم 275حكومية عالوة عن 

البيان الوزاري(، التدابير التي يتعين اتخاذها )انضمام اليمن، المصادقة على العالمية للتجارة )
 قرارات حزمة بالي(، تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر، انتخاب المكتب. 

ى أنها أول اتفاقية هامة بين الدول األعضاء في قال بعض المعلقين بخصوص حزمة بالي عل

بمقتضى االتفاقيات الصادرة عن  1995منظمة التجارة العالمية منذ إنشاء المنظمة سنة 

. ومن بين الجوانب الهامة في هذه الحزمة 1994و 1986مفاوضات جولة األورغواي بين سنتي 

ركز على التخفيض من اإلجراءات االدارية المقتضيات المتعلقة بتسهيل المبادالت التجارية التي ت
 وتسريع اإلجراءات في الموانئ. 

أما بقية مقتضيات الحزمة فهي تركز خاصة على مختلف المسائل المتعلقة بالتنمية بما فيها األمن 
الغذائي في البلدان النامية، كما تؤكد أيضا على القطن وبعض الجوانب األخرى لفائدة البلدان 

 األقل نموا.

تتضمن الحزمة أيضا التزامات سياسية ترمي إلى تخفيض مستويات دعم صادرات المنتجات 
الزراعية والحد من الحواجز المعرقلة للتجارة عند استيراد المنتجات الزراعية في إطار نظام 

 الحصص.
 تسهيل المبادالت: 

ي إلى تسهيل القرار المتعلق بتسهيل التجارة هو عبارة عن اتفاقية متعددة األطراف ترم
اإلجراءات الجمركية وتخفيض كلفة الصفقات عن طريق تسريع مسلسل إبرامها والرفع من 
أداءها وفعاليتها. سيكون لهذه االتفاقية القوة اإللزامية وبذلك ستشكل إحدى التغييرات 

 .1995واإلصالحات الجذرية للمنظمة العالمية للتجارة منذ إنشاءها سنة 

التي تم إبرامها فهي تتعلق بالخدمات المالية وخدمات االتصاالت السلكية  أما بقية االتفاقيات
والالسلكية في حين اتفاقية التبادل الحر لمستلزمات تكنولوجيا المعلومات فقد تم إبرامها فقط بين 

 مجموعة من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية.

مركية، تسهيل المبادالت التجارية، لتصبح أكثر أما األهداف المرجوة فهي: تسريع اإلجراءات الج
والفساد  يانسيابية وأقل كلفة، تأمين الوضوح والشفافية وفعالية األداء، الحد من العمل البيروقراط

المالي والرشوة، االستفادة من التقدم التكنولوجي. تتضمن االتفاقية مقتضيات تتعلق بالسلع 
ن غير الساحلية الراغبة في القيام بالتجارة عن طريق والعبور وبعض المقتضيات بشأن البلدا

 مواني بلدان الجوار.

تنص بعض جوانب االتفاقية على مساعدة البلدان النامية والبلدان األقل نموا حتى تتمكن من 
تحديث بنيتها التحتية وتأمين التكوين والتدريب لموظفيها القائمين على األعمال الجمركية أو 
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 ت العالقة بتنفيذ االتفاقية.لتحمل الكلفة ذا

إلى  400وتشير اإلحصائيات إلى أن قيمة المنافع التي قد يجنيها االقتصاد العالمي قد تبلغ حوالي 

وزيادة المبادالت التجارية  %15إلى  10مليار دوالر من تخفيض كلفة التجارة من  1200

جلب االستثمار األجنبي. أما وتحصيل اإليرادات التي ستخلق بيئة اقتصادية مستقرة ومناسبة ل
بالنسبة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي فإن قيمة المنافع التي ستجنيها الدول األعضاء قد تفوق 

 مليار دوالر أمريكي. 75

 3 على اتفاقية تسهيل التجارة، من بينهممنظمة التجارة العالمية  عضوا في 21، صادق 2015 أكتوبر 13إلى غاية 
 :التاليو، وذلك على النحو غ، وهم ماليزيا والنيجر وتواإلسالمي التعاون منظمةأعضاء في 

 تاريخ المصادقة البلد

 2014ديسمبر  8 هونغ كونغ، الصين .1

 2015يناير  8 سنغافورة .2

 2015يناير  23 الواليات المتحدة األمريكية .3

 2015مارس  5 موريشيوس .4

 2015مايو  26 ماليزيا .5

 2015فاتح يونيو  اليابان .6

 2015يونيو  8 أستراليا .7

 2015يونيو  18 بوتسوانا .8

 2015يوليو  29 ترينيداد وتوباغو .9

 2015يوليو  30 جمهورية كوريا .10

 2015أغسطس  4 انيكاراغو .11

 2015أغسطس  4 النيجر .12

 2015أغسطس  17 تايبيه الصينية .13

 2015فاتح سبتمبر  بيليز .14

 2015سبتمبر  2 سويسرا .15

 2015سبتمبر  4 الصين .16

 2015سبتمبر  18 شتاينليشتن .17

 2015سبتمبر  29 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية .18

 2015سبتمبر  29 زيالندة الجديدة .19

 2015فاتح أكتوبر  االتحاد األوروبي .20

 2015أكتوبر  8 توغو .21

  التايالند .22
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 الزراعة والقطن: 

. فقد تم التركيز على نلقد تطلب الجانب المتعلق بالزراعة في حزمة بالي معالجة مسألتين أساسيتي
حماية برامج حيازة المخزونات العمومية لغاية األمن الغذائي في البلدان النامية حتى ال يكون 
محل نزاع قانوني حتى وإن أدى ذلك إلى تجاوز الحد المسموح به للدعم الداخلي الذي يحدث 

 اضطرابا المبادالت التجارية.

ية حيث ركزت المناقشات أساسا على المآل بعد الفترة أما الحلول المقترحة فهي ذات صبغة وقت
االنتقالية. وبعد مشاورات تم أخذ قرار بمواصلة العمل بالفترة االنتقالية ريثما يتم االتفاق على حل 

 سنوات قصد الوصول إلى الحل النهائي. 4نهائي وقار مع ضرورة وضع برنامج عمل لفترة 

ر الحصص التعريفية" بمعنى كيفية معالجة بعض حصص أما المسألة الثانية فتتعلق " بتدبي
الواردات )حصة تعريفية" تستفيد احجام الواردات داخلها" برسوم جمركية ميسرة( عندما تكون 
الحصص المستعملة دون السقف المحدد. كما اتفقت الدول األعضاء على المزاوجة بين القيام 

ل الحصص دون السقف المحدد. بقيت مسألة لم باستشارات وتقديم المعلومات عندما يكون استعما

سنوات قادمة  6يقع حلها وتتمثل في تحديد البلدان التي تحتفظ بحقها في عدم تنفيذ هذا النظام لمدة 

ويتعلق األمر بالبلدان اآلتية: " بارباد، السلفادور، الواليات المتحدة األمريكية، غواتيماال، 
 جمهورية الدومينيك. 

لم يطرأ أي تغيير على ثالثة نصوص مقارنة بالصيغة التي جرى في شأنها  ومن جانب آخر،
التفاوض بجنيف. يتضمن أحد النصوص الثالثة بعض البرامج المتعلقة بالتنمية واستعمال األرض 
إضافة إلى الئحة الخدمات ذات الصبغة العامة التي يمكن استعمالها بدون سقف محدد ألنها ال 

 بادالت.تحدث اضطرابات في الم

كما نذكر نصا آخر يشكل بيانا سياسيا صارما يرمي إلى الحد من آلية دعم الصادرات وغيرها 
من اآلليات ذات األثر المماثل. أما النص الثالث فهو يعالج كيفية تحسين نفاذ القطن المستورد من 

 لدان لغايات تنموية.البلدان األقل نموا لألسواق. كما يعالج أيضا مسألة المساعدة المقدمة لهذه الب

 المسائل ذات الصلة بالتنمية - أ

 أربعة وثائق لم يطرأ عليها أي تغيير بالنسبة لصيغة جنيف وهي تتعلق بالمسائل اآلتية: 

دخول صادرات البلدان األقل نموا إلى أسواق البلدان الغنية معفية تماما من الرسوم الجمركية  -
العديد من البلدان تطبق هذا المبدأ مع  وبدون الخضوع إلى نظام الحصص. نشير إلى أن

المالحظة أن القرار المتعلق بهذا األمر ينص على ان البلدان التي ال تطبق هذا األمر على 
 على األقل يتعين عليها الرفع من عدد المنتجات المعنية، %97المنتجات المصدرة بنسبة 

نموا حتى تتمكن من التعرف على تطبيق قواعد منشأ تفضيلية ومبسطة بالنسبة للبلدان األقل  -
 منتجاتها بسهولة وتستفيد بالتالي من المعاملة التفضيلية في البلدان المستوردة،

هناك استثناء بالنسبة للخدمات تستطيع البلدان األقل نموا بمقتضاه من إدخال منتجاتها بصفة  -
 تفضيلية إلى أسواق الخدمات في البلدان الغنية،

تمثل في عقد اجتماعات فضال عن آليات أخرى لمراقبة مدى تطبيق هناك آلية للمراقبة ت -
 المعاملة المتميزة لفائدة البلدان النامية.

 قرارات تتعلق باألشغال العادية للمنظمة العالمية للتجارة
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قرارات تتعلق باألشغال العادية للمنظمة العالمية للتجارة. تتعلق  5صادق المؤتمر الوزاري على 

 بالمسائل اآلتية:  هذه القرارات

دعاوى( في حاالت عدم ة الفكرية على عدم تقديم شكاوى )اتفقت الدول األعضاء في مجال الملكي
فالمصطلح المختصر " عدم -ثبوت خروقات في إطار فض النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة

ب أو عدم وجود ثبوت خروقات" تستعمل للتعبير عن المسألة الفنية المتعلقة بمعرفة وجود أسبا
أسباب قانونية للشكوى )الدعوى( لفقدان حقوق مرتقبة في إطار اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة 

 حول الملكية الفكرية، وذلك حتى في الحاالت التي لم يثبت فيها خرق لمقتضيات االتفاقية،

ق في عدم توظيف رسوم تم االتفاق على تمديد مماثل في مجال التجارة اإللكترونية: ويتمثل االتفا
واردات على البث اإللكتروني. ويشجع برنامج العمل على مواصلة المباحثات حول التجارة 

 اإللكترونية في أفق تعزيز التجارة والتنمية والتكنولوجيا الحديثة.

قرر الوزراء منح عناية خاصة للمسائل المتعلقة باالقتصاديات الصغرى. وقد تم توجيه تعليمات 
التجارة والتنمية للتداول في شأن المقترحات المتعلقة باالقتصاديات الصغرى وتقديم للجنة 

 توصيات في هذا الشأن للمجلس العمومي،

أكد الوزراء على التزاماتهم المتعلقة بتقديم المساعدة من أجل التجارة وهي مبادرة غايتها 
حتراف بالتجارة. وقد أثنى الوزراء مساعدة البلدان النامية وخاصة البلدان األقل نمو في مجال اال

وقد أنيطت بالمدير العام مهمة تقديم  2005على التقدم الحاصل منذ انطالق هذه المبادرة سنة 

 الدعم لهذا البرنامج. 

كلف الوزراء بعثات بلدانهم المعتمدة بجنيف بمواصلة بحث العالقة بين التجارة ونقل التكنولوجيا 
لحال في هذا األمر تتعلق بالتدابير التي يمكن اتخاذها لتكثيف فوائد وتقديم توصيات إن اقتضى ا

 . 2001التكنولوجيا في البلدان النامية. ويوجد هذا التكليف في بيان الدوحة لسنة 

 6مية حيز التنفيذ في سوف تدخل االتفاقية المعدلة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الصفقات العمو
 . 2012المصادقة على برتوكول تعديل االتفاقية في مارس  ، أي عامان بعد2014أبريل 

إلزالة  2015يوليو  18يوم  مبدئياتفاق بمنظمة التجارة العالمية  فيدولة عضو  54توصلت 

تقدر قيمة المبادالت التجارية  والتيمنتج لتكنولوجيا المعلومات،  200التعريفات الجمركية على 

% من حجم 7 حواليتريليون دوالر سنويا، وتشكل  1,3 بحواليهذه المنتجات  فيالعالمية 

 التجارة الدولية.
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 القسم الثاني

في مجال المفاوضات التجارية المتعددة األطراف أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
 منظمة التعاون اإلسالميل

منظمية التعياون للتنسييق بيين بليدان  همجهودا تسيستمر المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في بذل 
الفنية  المساعدةالمركز  قدمي، حيث لمنظمة التجارة العالميةخالل المفاوضات المقبلة  اإلسالمي

 ينتالالزموالخبرة  بالدعمالضرورية للدول األعضاء خاصة منها الدول األقل نموا وذلك بمدها 
 .وتنفيذ النتائج بتوفير الخبرة واالستشارة في المفاوضات

عدة ندوات ولقاءات بين بلدان  تنظيميعتزم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  جهة أخرى، ومن
ومعرفة تأثيراتها على السياسات التجارية  المفاوضاتمنظمة التعاون اإلسالمي لتقييم رهانات 

سيقوم المركز بنشاطات  كما في منظمة التعاون اإلسالمي. واقتصاديات الدول األعضاء
تدور حولها المفاوضات مثل المنافسة وتسهيل المبادالت  التي ديدةجالمواضيع الللتعريف ب

 .الخوالتجارة اإللكترونية 

القطاع الخاص في الدول  وكذلكالدوائر الحكومية المعنية  ممثلو نشطةفي هذه األ سيشارك
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

وبقية المؤسسات التابعة للمنظمة ومن وللتذكير، فإن األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 2006مارس  5بينها المركز اإلسالمي لتنمية التجارة قد عملت خالل االجتماع المنعقد بجدة في 

والمخصص لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة االستثنائي الثالث لمنظمة التعاون 
على إعداد برنامج لتنفيذ القرارات الصادرة ( 2005اإلسالمي )المنعقد بمكة المكرمة في ديسمبر 

عن هذه القمة. أما في ميدان المفاوضات التجارية المتعددة األطراف فقد طلب المشاركون في 
االجتماع من كل من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية العمل على متابعة 

ية في إطار منظمة التجارة العالمية واإلسهام في المفاوضات التجارية المتعددة األطراف الجار
 بلورة مواقف موحدة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إزاء المفاوضات.

وفيما يلى عرض ألهم االجتماعات والمؤتمرات والندوات وورش العمل التي قام المركز 
بهدف دعم الدول أعضاء  2015 – 2014اإلسالمي لتنمية التجارة بتنظيمها على مدار الفترة 

منظمة التعاون اإلسالمي، وبناء قدراتها التجارية والفنية والتفاوضية، سعيا للمشاركة بفعالية في 
، واالستفادة من فرص تحرير التجارة وجذب مفاوضات وأنشطة منظمة التجارة العالمية

، وكذلك على مستوى الدوليوى االستثمارات وحفز اإلبداع واالبتكار ونقل التكنولوجيا على المست
 :اإلسالميالدول أعضاء منظمة التعاون 

تدريبيددة حددول اسددتراتيجيات تنميددة الصددادرات واالسددتثمار فددي إطددار العولمددة، أبيدددجان،  ندددوة
 2014مارس  19-17جمهورية الكوت ديفوار، 

إلسييالمي فيي إطيار تأهييل كفياءات اليدول األعضياء فيي منظمية التعياون اإلسيالمي، نظيم المركيز ا
لتنمييية التجييارة ووزارة التجييارة والصييناعة وتنمييية المؤسسييات الصييغرى والمتوسييطة لجمهورييية 
الكوت ديفوار ندوة تدريبية حول "تقنييات التصيدير فيي إطيار العولمية لفائيدة المصيدرين المبتيدئين 

لفائييدة المؤسسييات  2014مييارس  19إلييى  17لجمهورييية الكييوت ديفييوار"، وذلييك بأبيييدجان ميين 

 قتصادية في جمهورية الكوت ديفوار.اال
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إلى الكيوت ديفيوار لتحضيير  2014فبراير  27وتمهيدا لهذه الندوة كان المركز قد أوفد خبيرا يوم 

 الجوانب العملية والعلمية لهذه الندوة.

مؤسسية اقتصيادية إيفواريية مين القطياعين العيام والخياص  50شهدت هيذه النيدوة مشياركة حيوالي 

لتجييرارة والصييناعة التقليدييية وميين البرنييامج اإليفييواري للمؤسسييات الصييغرى وأطيير ميين وزارة ا
والمتوسطة فضال عن ممثلي غرفرة التجرارة والصنراعة وجمعية تنمية الصادرات لكوت دي فوار 

 والكونفدرالية العامة لمقاوالت الكوت دي فوار

ية المبتدئة في مجيال التصيدير وقد استهدفت هذه الندوة بصفة خاصة الفعاليات االقتصادية اإليفوار
أو التييي تواجييه بعييض المصيياعب فييي تصييدير منتجاتهييا وخييدماتها حتييى تييتمكن هييذه الفعاليييات ميين 

 التمرس في العمل االقتصادي على المستوى العالمي.

أقيمت هذه النيدوة تحيت الرئاسية الفعليية للسييد " أميشيا ألكسيي" ميدير دييوان السييد وزيير التجيارة 
ليدية وتنميية المؤسسيات الصيغرى والمتوسيطة وبحضيور السييد " فاديكيا كياالدجي" والصناعة التق

 المدير العام للتجارة الخارجية في كوت ديفوار.

ألقى السيد "أمادو سيراي صال" رئيس قسيم المعلوميات التجاريية والتوثييق فيي المركيز اإلسيالمي 
للمركيز للسيادة المشياركين فيي  على مسامع الحضور نص الكلمية التيي وجههيا السييد الميدير العيام

هييذه التظيياهرة. بعييد ذلييك تنيياول الكلميية السيييد " أميشييا ألكسييي" مييدير ديييوان السيييد وزييير التجييارة 
 والصناعة التقليدية وتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

بيل أن إثر إلقاء الكلمات االفتتاحية الرسمية قام خبيير المركيز السييد ابيراهيم عالليي بتقيديم النيدوة ق
 يقوم الخبراء والمشاركون والمنشطون بالتعريف بأنفسهم والمؤسسات التي ينتمون إليها.

 وخالل األيام الثالثة للندوة قام الخبراء باستعراض خبراتهم في مجال النفاذ إلى األسواق األجنبية.

حيص االسيتمارة وفي نهاية الندوة تم إلقاء الكلمات الختامية وقام خبير المركيز باسيتعراض نتيائج ف
 قبل توزيع شهادات المشاركة على كافة المشاركين.

أهميية  وقد أكيد المشياركون عليى المسيتوى الرفييع واألداء العيالي لليدروس والمدرسيين زييادة عين
المواضيع التي تم طرحها التي كان لها بليغ األثر في إثراء معارفهم باإلجراءات العمليية للتصيدير 

لمشاركة مجيددا فيي مثيل هيذه الحلقيات الدراسيية وقيدموا توصيية بإعيادة وأعربوا عن رغبتهم في ا
هييذه النييدوة مييع الزيييادة فييي عييدد األيييام التدريبييية وعييدد المشيياركين. كمييا أعييرب المشيياركون عيين 
رغبتهم في دراسة مواضيع "حوار الثقافات، "المبادالت التجارية البينية ليدول االتحياد االقتصيادي 

يقيييا" " التييدرب علييى إجييراءات المشيياركة فييي المعييارض والتظيياهرات والنقييدي لييدول غييرب إفر
 التجارية "خالل األيام الدراسية المقبلة.

 

 

لفائددة  اإلسدالميندوة حول نظدام األفضدليات التجاريدة بدين الددول األعضداء فدي منظمدة التعداون 
 2014مارس  20 دولة اإلمارات العربية المتحدة، الشارقة،القطاع الخاص، 

على هامش الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون اإلسالمي المنعقد  تعقد
، ندوة حول نظام األفضليات التجارية بين الدول 2014مارس  20و 19بالشارقة يومي 
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مارس  20األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية وذلك يوم 
 :وصناعة الشارقة تمت هذه الندوة خالل جلستينبمقر غرفة تجارة  2014

ترأس أولها الدكتور الحسن احزاين، المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة وأخذ  -
 ، مساعد األمين العام المكلف بالشؤون االقتصاديةالكلمة فيها كل من السفير حميد أوبلريو

كتب تنسيق الكومسيك والسادة ن مالتعاون اإلسالمي واألستاذ علي إيسلو ع منظمةب
 الحسين رحموني ومصطفى عاللي عن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة.

كما ترأس الجلسة الثانية السفير حميد أوبلريو وأخذ خاللها الكلمة كل من السادة الدكتور  -
المركز اإلسالمي لتنمية  مدير عام ،بشير مصطفى من الجزائر والدكتور الحسن احزاين

ة والدكتور عبد القادر غالب عن البحرين والدكتور عبد الستار الخولدي عن المركز التجار
 اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم.

كما تمت مناقشة هذه التدخالت والمواضيع المطروحة باستفاضة وخلصت إلى أهمية هذه 
لحاصل في نمو التجارة االتفاقيات التفضيلية واستفادة القطاع الخاص من مزاياها تعزيزا للتقدم ا

 البينية اإلسالمية.

 مشارك. 60حضر هذه الندوة أكثر من 

ورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة العالمية للتجارة المنعقد ببالي وأشغال 
 27-25المتابعة بالنسبة للبلدان اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي/ الدار البيضاء 

 .2014مارس 

في إطار البرنامج المشترك بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال المفاوضات التجارية المتعددة األطراف الجارية في 

ي التاسع نتائج المؤتمر الوزارإطار المنظمة العالمية للتجارة، نظم الجانبان ورشة عمل حول " 
عضاء في للمنظمة العالمية للتجارة المنعقد ببالي وأشغال المتابعة بالنسبة للبلدان اإلفريقية األ

أقيمت هذه الورشة  .2014مارس  27إلى  25 من الدار البيضاءب منظمة التعاون اإلسالمي وذلك

القتصاد الرقمي تحت إشراف وزارة االقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمار وا
 المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية. 

لقد كانت هذه الورشة مناسبة لالطالع على نتائج مؤتمر بالي والتحديات التي تواجه البلدان 
 اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك الفرص المتاحة لها من خالل حزمة بالي.

الفتتاحية كل من وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد ألقى الكلمة خالل الحصة ا
الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية، وزير التجارة الغيني، ممثل مجموعة البنك 
اإلسالمي للتنمية، المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة. ولقد أكد هؤالء على أهمية نتائج 

قتصاديات البلدان اإلفريقية خاصة في مجال تسهيل التجارة والزراعة وتنمية بالي بالنسبة ال
 البلدان األقل نموا. 

ممثل عن المنظمات اإلقليمية والدولية وبلدان منظمة التعاون  80شارك في هذه الورشة أزيد من 

لتنمية، مركز اإلسالمي، نذكر منها: المنظمة العالمية للتجارة، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة وا
الجنوب، المفوضية االقتصادية إلفريقيا، مركز التجارة الدولي بجنيف، البنك اإلسالمي للتنمية، 
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بنين، الكاميرون، كوت دي فوار، الغابون، غينيا، غينيا بيساو، 

 مالي، المغرب، النيجر، السنغال وتوغو.
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 تية: استعرض الخبراء المواضيع اآل

نبذة عن أجندة الدوحة للتنمية: إطار المؤتمر الوزاري في بالي مع إلقاء نظرة شاملة عن 
 النتائج، 

 حزمة بالي / نظرة شاملة حول االتفاقية المتعلقة بتسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية، -

بة للبلدان حزمة بالي االتفاقية حول تسهيل التجارة ثم التأثيرات والفرص الممكنة بالنس -
 اإلفريقية،

حزمة بالي والقرارات الوزارية حول المخزون العمومي من المواد الغذائية في مواجهة  -
األمن الغذائي، المنافسة على مستوى الصادرات، التدابير اإلدارية لتطبيق نظام الحصص 

 التعريفية على المنتجات الزراعية،

التحديات والفرص بالنسبة للبلدان حزمة بالي والقرارات السياسية بشأن الزراعة:  -
 اإلفريقية،

نظرة شاملة حول حزمة بالي وفوائدها بالنسبة للبلدان األقل نموا ثم القرار بشأن آلية  -
 متابعة المعاملة الخاصة والمتميزة، 

 عمل المتابعة بعد بالي: نبذة حول برنامج العمل القادم والمفاوضات، -

 ان المشاركة تم إصدار التوصيات اآلتية: بعد مناقشات مثمرة حول مواقف البلد

اعتماد موقف موحد بين البلدان اإلفريقية في المفاوضات التجارية حسب توجهات مؤتمر  -
بالي مع األخذ بعين االعتبار تفاوت مستويات التنمية وأولويات كل دولة من الدول 

 األعضاء في إطار المعاملة الخاصة والمتميزة؛

لدول اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال تنظيم اجتماعات بين ا -
الزراعة والقطن باالشتراك بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنمية والمؤسسات المعنية في منظومة األمم المتحدة؛

وبرنامج العمل تنظيم ورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية  -
بعد بالي بالنسبة للبلدان الناطقة باإلنجليزية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك 
باالشتراك بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

 والمؤسسات المعنية في منظومة األمم المتحدة.

ي البنك اإلسالمي للتنمية قد سبق له أن نظم ورشة ومن المالحظ أن قسم التعاون واالندماج ف
عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية ببالي وأعمال المتابعة بالنسبة 

 .2014مارس  12إلى  10للبلدان العربية وذلك بدبي، اإلمارات العربية المتحدة من 

لبحث والتنمية وبراءات االختراع في الدول ندوة حول تعزيز دعم االبتكار وتسويق نتائج ا
 ، الدار البيضاء، المملكة المغربية2014يونيو  13-11األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

في إطار تنفيذ مشروع "التعاون الفني بين مكاتب الملكية الصناعية في الدول األعضاء في 
لمنظمة التعاون اإلسالمي قتصادي والتجاري منظمة التعاون اإلسالمي" للجنة الدائمة للتعاون اال

، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية )الكومسيك(
(OMPIC( بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية )OMPI ومكتب تنسيق الكومسيك، ندوة )

ث والتنمية وبراءات االختراع في الدول األعضاء حول تعزيز دعم االبتكار وتسويق نتائج البح
البيضاء، المملكة  بالدار 2014يونيو  13إلى  11في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من 

 المغربية.
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 واستغالل فيما يتعلق بنشر الناجحة والسياسات االستراتيجيات تهدف هذه الندوة إلى استعراض
 الملكية دور عن فضال االختراع، وبراءات والتنميةتسويق نتائج البحث العلمي  المعلومات،

 . التقييم سلسلة في الفكرية

ممثل عن الدول والمنظمات التالية: الجزائر، أذربيجان،  70شارك في هذه الندوة أزيد من 

بنغالديش، بنين، بوكينا فاسو، كوت ديفوار، مصر، الغابون، غامبيا، غينيا، األردن، ليبيا، مالي، 
ومؤسسات محلية(، باكستان،  والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، المغرب )موريتانيا

السنغال، السودان، توغو، تونس، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، المنظمة اإلفريقية للملكية 
(، ARIPO-Anglophone(، المنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية )OAPI-Francophoneالفكرية )
 الدولية للملكية الفكرية وخبراء من إيرلندا وبلجيكا وألمانيا.المنظمة 

تجدر اإلشارة إلى أنه على هامش هذه الندوة سوف تم عقد ورشات عمل تطبيقية حسب المناطق 
الجغرافية )الدول العربية، الدول اإلفريقية والدول األسيوية( حول حاجيات وتوقعات الدول 

مي فيما يتعلق بالحصول على المعلومات وتسويق براءات األعضاء في منظمة التعاون اإلسال
 االختراع.

ورشددة عمددل حددول تدددقيق عمليددات التصدددير وتدددعيم كفدداءات المؤسسددات الصددغيرة والمتوسددطة 
 2014سبتمبر  3-1المنامة / مملكة البحرين،  -المنتمية التحاد غرف مجلس التعاون الخليجي

بييين المركييز اإلسييالمي لتنمييية التجييارة  2014ي غشييت فييي إطييار تنفيييذ مييذكرة التفيياهم الموقعيية فيي

واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي نظم الجانبان بالتعاون مع غرفة البحرين للتجارة والصناعة 
ورشيية عمييل حييول " تييدقيق عمليييات التصييدير وتييدعيم كفيياءات المؤسسييات الصييغيرة والمتوسييطة 

بالمناميية  2014سييبتمبر  3إلييى  1ميين  المنتمييية التحيياد غييرف مجلييس التعيياون الخليجييي" وذلييك

 العاصمة البحرينية.

 

تهدف هذه الندوة إلى تدريب المشاركين على استعمال آليات تدقيق عمليات التصدير حتيى يتمكنيوا 
 من استعمالها بكل كفاءة وفعالية في تدقيق المؤسسات العاملة في مجال التصدير

ن القطاعين العام والخياص فيي بليدان الخلييج مشارك م 50شارك في أشغال هذه الورشة أزيد من 

 ومن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة.

استعرض الخبراء خالل هذه الندوة الجوانب التالية: مفهوم تدقيق عمليات التصدير، معنى 
 التدقيق وقدرات المؤسسات ثم استراتيجية التدقيق.

ألعضداء فدي منظمدة التعداون اإلسدالمي حول نظام األفضليات التجارية بدين الددول اندوة تدريبية 
 –مسددقط ، وقضددايا التجددارة الدوليددة لفائدددة مؤسسددات القطدداع الخدداص وإدارات سددلطنة عمددان

 2014سبتمبر  16- 15سلطنة عمان، 

والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، نظم المجلس األعلى  التعاون بين سلطنة عمانتعزيز في إطار 
حول نظام اون مع مكتب تنسيق الكومسيك "ندوة وطنية تدريبية للتخطيط بعمان والمركز بالتع

األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وقضايا التجارة الدولية 
سبتمبر  16و 15وذلك بمسقط يومي  ،"لفائدة مؤسسات القطاع الخاص وإدارات سلطنة عمان

2014. 
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ية نظام بأهمية اتفاقالفاعلين االقتصاديين القطاع العام وأطر توعية تهدف هذه الندوة إلى 
والبروتوكولين المتعلقين بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  األفضليات التجارية

 فيالدول األعضاء سلطنة عمان وباقي بين  ةالتجاريالمبادالت المساهمة في دينامية بها من أجل 
 اإلسالمي.  التعاونمنظمة 

 . عمان سلطنةمن القطاعين العام والخاص  إطارا من 50الندوة  هذه ارك فيش

 الوحدات التالية: بتقديم خبراء وقام ال

 نبذة عن منظمة التعاون اإلسالمي والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة؛ 

  تقديم االتفاقية اإلطارية لنظام األفضليات التجارة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون
 ؛ ين التابعين لهابروتوكولالوسالمي اإل

  بنية ومنهجية المفاوضات؛ 

  االتفاقية اإلطار لنظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون
 ؛ اإلسالمي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية

  ؛ األولى والثانية المفاوضات جولتي نتائجتقديم 

 للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على اقتصاد  تأثير نظام األفضليات التجارية
 ؛سلطنة عمان

  األفضليات التجارية على الدول األعضاء التكتالت االقتصادية والتأثيرات القانونية لنظام
 ؛ في منظمة التعاون اإلسالمي

 إجراءات االنضمام إلى نظام األفضليات التجارية واإلجراءات التنفيذية. 

حول نظام األفضليات التجارية بدين الددول األعضداء فدي منظمدة التعداون اإلسدالمي ندوة تدريبية 
 2014سبتمبر  24-22 الرياض، ،أطر المملكة العربية السعوديةلفائدة 

في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين وزارة التجارة والصناعة للمملكة العربية السعودية والمركز 
نبان ندوة وطنية تدريبية حول نظام األفضليات التجارية بين اإلسالمي لتنمية التجارة، نظم الجا

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولين المتابعين له بالرياض في الفترة من 
 .2014سبتمبر  24إلى  22

بأهمية والخاص بالمملكة العربية السعودية  العام ينالقطاعأطر توعية تهدف هذه الندوة إلى 
والبروتوكولين بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ية نظام األفضليات التجاريةقاتفا

الدول األعضاء المملكة وباقي بين  ةالتجاريالمبادالت  تنميةالمساهمة في المتعلقين بها من أجل 
 اإلسالمي.  التعاونمنظمة  في

 التالية:  المركز المواضيعخبراء وبهذه المناسبة، قدم 

 نبذة عن منظمة التعاون اإلسالمي والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة؛ 

  تقديم االتفاقية اإلطارية لنظام األفضليات التجارة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون
 ؛ ين التابعين لهابروتوكولالواإلسالمي 

  بنية ومنهجية المفاوضات؛ 
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 الدول األعضاء في منظمة التعاون  االتفاقية اإلطار لنظام األفضليات التجارية بين
 ؛ اإلسالمي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية

  ؛ األولى والثانية المفاوضات جولتي نتائجتقديم 

  تأثير نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على اقتصاد
 ؛المملكة العربية السعودية

 األفضليات التجارية على الدول األعضاء ات القانونية لنظام التكتالت االقتصادية والتأثير
 ؛ في منظمة التعاون اإلسالمي

 إجراءات االنضمام إلى نظام األفضليات التجارية واإلجراءات التنفيذية. 

ندوة حول "الحواجز غير الجمركية للتجارة في البلدان االفريقية األعضاء في منظمة التعاون 
  2014نوفمبر  21-19يضاء، المملكة المغربية، اإلسالمي"، الدار الب

نظييم المركييز  2015- 2005فييي إطييار تنفيييذ مخطييط العمييل العشييري لمنظميية التعيياون اإلسييالمي 

اإلسيييالمي لتنميييية التجيييارة باالشيييتراك ميييع البنيييك اإلسيييالمي للتنميييية )قسيييم التعييياون واالنيييدماج( 
غيير الجمركيية فيي البليدان اإلفريقيية وبالتعاون ميع مركيز التجيارة اليدولي، نيدوة حيول الحيواجز 

باليدار البيضياء، المملكية  2014نيوفمبر  21إليى  19األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مين 

 المغربية. 

أقيمييت هييذه النييدوة تحييت إشييراف وزارة االقتصيياد والمالييية والييوزارة المكلفيية بالتجييارة الخارجييية 
ار برنامج البنك اإلسالمي للتنمية وبرنيامج المركيز للمملكة المغربية. تندرج هذه التظاهرة في إط

اإلسالمي لتنمية التجارة بشأن المساعدة الفنية في مجال المفاوضات التجاريية المتعيددة األطيراف 
 والرامية إلى:

  ضبط وتحليل الحواجز غير التعريفية للتجيارة فيي البليدان اإلفريقيية األعضياء فيي منظمية
بادل المعلوميات حيول التجيارب الوطنيية وخبيرة المؤسسيات التعاون اإلسالمي من خالل ت

اإلقليمييية والدولييية: األنكتيياد، مركييز التجييارة الييدولي، المنظميية العالمييية للتجييارة، منظميية 
التعيياون اإلسييالمي، اللجنيية االقتصييادية إلفريقيييا، جامعيية الييدول العربييية، وكييذلك الييدول 

 األعضاء المشاركة،

 ول األعضيياء والمنظمييات اإلقليمييية والدولييية العامليية فييي تحديييد الحلييول التييي تمكيين الييد
 المنطقة اإلفريقية من مواجهة الحواجز التي تعرقل نمو التجارة الوطنية واإلقليمية،

  التفكير في وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية لتفكييك الحيواجز التعريفيية بصيفة تدريجيية
 في هذه المنطقة، 

 ر التعريفيية لليدول األعضياء فيي منظمية التعياون وضع أسيس إنشياء مرصيد للحيواجز غيي
اإلسييالمي بموقييع المركييز اإلسييالمي لتنمييية التجييارة علييى شييبكة اإلنترنييت عنييد نهاييية سيينة 

، وذلك بالتعاون مع مركز التجارة الدولي األنكتاد، مركز التجارة الدولي، المنظمية 2015

تصييادية إلفريقيييا، جامعيية الييدول العالمييية للتجييارة، منظميية التعيياون اإلسييالمي، اللجنيية االق
العربية، واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا وغيرها من مؤسسات منظمة التعاون 

 اإلسالمي.

مشييارك يمثلييون الييدول األعضيياء والمنظمييات اإلقليمييية  60شييهدت هييذه النييدوة حضييور حييوالي 
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 والدولية.

 اص من المملكة العربية السعودية.إطارا من القطاعين العام والخ 60شارك في هذه الندوة 

حول نظام األفضليات التجارية بدين الددول األعضداء فدي منظمدة التعداون اإلسدالمي ندوة تدريبية 
 2015أبريل  9-7الجمهورية التركية، -أطر منظمة التعاون االقتصادي، إسطنبوللفائدة 

ن اإلسالمي والمركز في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاو
اإلسالمي لتنمية التجارة بصفته مشرفا على سكرتارية لجنة المفاوضات التجارية لنظام 
األفضليات التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي، نظم المركز وقسم االندماج والتعاون التابع للبنك 

تنسيق الكومسيك، ندوة  اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع وزارة االقتصاد للجمهورية التركية ومكتب
تدريبية حول نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
والبروتوكولين التابعين له لفائدة أطر منظمة التعاون االقتصادي، وذلك بإسطنبول في الفترة من 

 .2015أبريل  9إلى  7

ية بأهمية اتفاقي منظمة التعاون االقتصادي أطر الدول األعضاء فتوعية تهدف هذه الندوة إلى 
والبروتوكولين بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  نظام األفضليات التجارية

المتعلقين بها وعملية التخفيض التعريفي واختيار لوائح االمتيازات وتأثير هذه االتفاقية على 
 فيالدول األعضاء التعاون االقتصادي وباقي  الدول األعضاء في منظمةبين  ةالتجاريالمبادالت 

 اإلسالمي.  التعاونمنظمة 

مشاركا من الدول والمنظمات التالية: أفغانستان، كازاخستان،  30شارك في هذه الندوة أزيد من 

قيرقيزيا، باكستان، طاجكستان، تركيا، تركمنستان، أوزبكستان، قسم االندماج والتعاون التابع 
للتنمية، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، مكتب تنسيق الكومسيك ومنظمة للبنك اإلسالمي 

 التعاون االقتصادي.

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب تنسيق الكومسيك  كل من خبراءوبهذه المناسبة، قدم 
 التالية:  ومنظمة التعاون االقتصادي المواضيع

 كتب تنسيق الكومسيك ومنظمة التعاون وم نبذة عن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة
 ؛االقتصادي

  تقديم االتفاقية اإلطارية لنظام األفضليات التجارة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون
 ؛ )من طرف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة( ين التابعين لهابروتوكولالواإلسالمي 

 ؛ نمية التجارة()من طرف المركز اإلسالمي لت بنية ومنهجية المفاوضات 

  االتفاقية اإلطار لنظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون
)من طرف المركز اإلسالمي لتنمية  اإلسالمي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية

 ؛ التجارة(

  من طرف المركز اإلسالمي لتنمية  األولى والثانية المفاوضات جولتي نتائجتقديم(
 ؛ رة(التجا

 تقديم بروتوكول قواعد المنشأ )من طرف مكتب تنسيق الكومسيك(؛ 



17 

 

  تجارة تأثير نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على
)من طرف المركز اإلسالمي لتنمية الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 

 التجارة(.

ت التجارية بدين الددول األعضداء فدي منظمدة التعداون اإلسدالمي حول نظام األفضلياندوة تدريبية 
 2015أبريل  14-13أطر دولة قطر، الدوحة، لفائدة 

في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمركز 
وة تدريبية حول اإلسالمي لتنمية التجارة ووزارة االقتصاد والتجارة لدولة قطر، نظم الجانبان ند

نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولين 
 .2015أبريل  14إلى  13التابعين له لفائدة أطر دولة قطر بالدوحة من 

ية نظام بأهمية اتفاقأطر من القطاعين العام والخاص لدولة قطر توعية تهدف هذه الندوة إلى 
والبروتوكولين المتعلقين بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  التجارية األفضليات

 فيالدول األعضاء هذه الدولة وباقي بين  ةالتجاريبها من أجل المساهمة في تنمية المبادالت 
 اإلسالمي.  التعاونمنظمة 

 لتالية: ا المركز اإلسالمي لتنمية التجارة المواضيع خبراءوبهذه المناسبة، قدم 

  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة؛منظمة التعاون اإلسالمي ونبذة عن 

  تقديم االتفاقية اإلطارية لنظام األفضليات التجارة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون
 ؛ ين التابعين لهابروتوكولالواإلسالمي 

  بنية ومنهجية المفاوضات؛ 

 جارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون االتفاقية اإلطار لنظام األفضليات الت
 ؛ اإلسالمي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية

  المفاوضات؛  نتائجتقديم 

  االقتصاد القطري؛ علىاالتفاقية تأثير 

 نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في االندماج االقتصادي والتأثير القانوني ل
 ؛منظمة التعاون اإلسالمي

  الفنيةاالنضمام إلى نظام األفضليات التجارية واإلجراءات إجراءات. 

 إطارا من القطاعين العام والخاص لدولة قطر.  20شارك في هذه الندوة أزيد من 

ندوة حول الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية للددول 
-4ة التعاون اإلسالمي، الدار البيضاء، المملكدة المغربيدة، العربية واالفريقية األعضاء في منظم

 2015مايو  6

الصادر عن الدورة الثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي  22في إطار تنفيذ القرار رقم 

والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( بشأن إعداد دراسة وتنظيم ندوة حول الجيل 
التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية لمنظمة التعاون  الجديد من االتفاقيات

اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وقسم االندماج والتعاون التابع للبنك اإلسالمي 
للتنمية، ندوة حول "الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة 

مايو  6إلى  4دول العربية واالفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من البينية لل
 المملكة المغربية.-بالدار البيضاء 2015



18 

 

شارك في هذه الندوة سعادة السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية للمملكة 
 المغربية.

 تمثلت أهداف هذه الندوة فيما يلي:

  محتوى الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وإمكانية تأثيرها على دراسة
التجارة الخارجية والبينية للدول العربية واالفريقية األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي؛

  وبحث دراسة حول الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر األولية ل نتائجالتقديم
 الوسائل الكفيلة بإثرائها بالتعاون مع مختلف الخبراء المشاركين؛السبل و

  تبادل التجارب الوطنية واإلقليمية في مجال اتفاقيات التبادل الحر وخاصة منها اتفاقيات
 الجيل الجديد؛

  استخالص الدروس والنواحي اإليجابية من الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر من أجل
 لبينية لمنظمة التعاون اإلسالمي.تعزيز التجارة ا

دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة إلى  17شاركت في هذه الندوة 

المنظمات اآلتية: اللجنة االقتصادية ألفريقيا )مكتب شمال افريقيا(، الوحدة الفنية التفاقية أغادير، 
، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )قسم اتحاد المغرب العربي، مركز أنقرة، مركز الجنوب
 التعاون واالندماج( والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة.

أوصى المشاركون بإثراء الدراسة حول الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر وتقديمها إلى 
 الدورة الوزارية المقبلة للكومسيك.

بادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية للددول ندوة حول الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للت
األسدديوية األعضدداء فددي منظمددة التعدداون اإلسددالمي بمددا فيهددا تركيددا وألبانيددا وسددورينام وغويانددا، 

 2015مايو  27-25اسطنبول، الجمهورية التركية، 

ادي الصادر عن الدورة الثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتص 22في إطار تنفيذ القرار رقم 

والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( بشأن إعداد دراسة وتنظيم ندوة حول الجيل 
الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية لمنظمة التعاون 

إلسالمي اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وقسم االندماج والتعاون التابع للبنك ا
للتنمية، ندوة حول "الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة 

 27إلى  25البينية للدول العربية واالفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من 
 .2015مايو 

 تمثلت أهداف هذه الندوة فيما يلي:

  االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وإمكانية تأثيرها على دراسة محتوى الجيل الجديد من
التجارة الخارجية والبينية للدول األسيوية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بما فيها 

 تركيا وألبانيا وسورينام وغويانا؛

  ث وبحدراسة حول الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر األولية ل نتائجالتقديم
 السبل والوسائل الكفيلة بإثرائها بالتعاون مع مختلف الخبراء المشاركين؛
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  تبادل التجارب الوطنية واإلقليمية في مجال اتفاقيات التبادل الحر وخاصة منها اتفاقيات
 الجيل الجديد؛

  استخالص الدروس والنواحي اإليجابية من الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر من أجل
 التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي.تعزيز 

دول من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة إلى  9شاركت في هذه الندوة 

منظمة التعاون االقتصادي، مركز التجارة الدولي، مركز الجنوب، مجموعة البنك اإلسالمي 
 مية التجارة.للتنمية )قسم التعاون واالندماج( والمركز اإلسالمي لتن

أوصى المشاركون بإثراء الدراسة حول الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر وتقديمها إلى 
 الدورة الوزارية المقبلة للكومسيك.

ندددوة تدريبيددة حددول نظددام األفضددليات التجاريددة والبروتوكددولين المصدداحبين لدد  لفائدددة سددورينام 
 2015سورينام، فاتح يونيو  -ووغويانا، باراماريب

في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي وتعزيز التعاون 
بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، نظم المركز 

فضليات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لجمهورية سورينام، ندوة للتوعية بنظام األ
التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولين المصاحبين له لفائدة 

. 2015، في فاتح يونيو والقطاعين العام والخاص لجمهوريتي سورينام وغويانا وذلك بباراماريب

وة. وقد تمثل شاركت وزارة التجارة والصناعة لجمهورية سورينام في الجلسة االفتتاحية لهذه الند
توعية الفاعلين من القطاعين العام والخاص بأهمية االتفاقية حول  الهدف من تنظيم هذه الندوة في

 50تنمية التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي لبلدانها. وشارك في هذه الندوة أزيد من 

ة من المواضيع من شخصا. قدم خبراء المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بهذه المناسبة مجموع
بينها: االتفاقية والبروتوكولين المصاحبين لها، نتائج جوالت المفاوضات ومالءمتها مع قواعد 

 منظمة التجارة العالمية وتأثير االتفاقية على التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي للبلدين.
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 لثالثا القسم 

ألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى حالة المفاوضات بشأن انضمام بعض الدول ا
 منظمة التجارة العالمية

 تمهيد:

، بعييد انضييمام دوليية 161العالمييية للتجييارة أصييبح العييدد اإلجمييالي للييدول األعضيياء فييي المنظميية 
، وبيذلك يصيبح عيدد اليدول األعضياء عاما من المفاوضات 20بعد  2015أبريل  26سيشيل في 

بميا يفيوق ، دولية 42منضوية تحت ليواء منظمية التجيارة العالميية في منظمة التعاون اإلسالمي ال

 %97يمثل أعضياء منظمية التجيارة العالميية حيوالي و. ربع عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية
 من االقتصاد العالمي.

لالنضمام إلى منظمة التجارة  اإلسالمي المرشحةفي منظمة التعاون  األعضاءعدد الدول  بلغ
لبنان، ليبيا،  ،وهي: أفغانستان، الجزائر، أذربيجان، العراق، إيران، كازاخستان ةدول 12العالمية 

 .االتحادية القمرو السودان، سوريا ،أوزبكستان

المتعلقة المفاوضات  استكمالفي  كازاخستان نجاح، من التطورات اإليجابية على هذا الصعيدو
عمل شرط االستشارة لجميع النصوص واعتمد فريق اللمنظمة التجارة العالمية بانضمامها 

فريق هى . وقد أن2015يونيو  22األخير، في العشرين و االجتماع خاللالمتعلقة بهذا االنضمام 
 .لمجلس العام التخاذ قرار رسميا إلى وصالنصجميع وافق على إحالة و مهمتهعمل ال

إجراءات انضمام ي منظمة التجارة العالمية رسميا دولة عضو ف 52عالوة على ذلك، تبنت 
 2015يوليو  27 المنعقد فياجتماع المجلس العام خالل كازاخستان إلى منظمة التجارة العالمية 

د نور سلطان نزاربييف. وقد تم منح رئيس جمهورية كازاخستان، السيفخامة بحضور 
تفاق، وتصبح بالتالي عضوا للمصادقة على اال 2015أكتوبر  31 مهلة إلى غايةكازاخستان 

المدير العام لمنظمة التجارة العالمية يوما من إشعار  30سميا في منظمة التجارة العالمية بعد ر
 .بالمصادقة

السنوات األخيرة  خاللللجهود التي بذلتها الدولة  اتويجتلكازاخستان بالنسبة  يعد هذا االنضمام
. التي نفذتها اتصالحإلا مهم منبرنامج  فيانضمامها على شهادة وهو . المسلسل اهذبوالتزامها 
كما أن كازاخستان مفتوحة أمام الشركات. على للعالم  اإعالنهذا االنضمام  يشكلوأخيرا، 
قلب من منظمة حيث سيقرب ال ،إضافة صوت مهم في مناقشات منظمة التجارة العالميةسيسمح ب

  .آسيا الوسطى

تقدمة من المفاوضات ولإلشارة، فإن أفغانستان والجزائر وأذربيجان توجد في مراحل م
 لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة.

 على التفاعلسرعة مسلسل المفاوضات واالنضمام إلى هذه المنظمة ومن المعروف أن 
. وقد بين الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية.البلدان المرشحة لالنضمام و بين الديناميكي

وامل مثل انقطاع المفاوضات مع أعضاء المنظمة، تشهد المفاوضات بعض التعثر نتيجة عدة ع
 .على المستوى الوطنيالتحديات الجوانب الفنية المعقدة، 

تتم عملية االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بطرق تتداخل فيها أصناف المفاوضات بين 
لى على هذا المسار جرى االتفاق عمفاوضات متعددة األطراف وأخرى ثنائية األطراف. و
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وأحيانا  2013انضمام اليمن إلى المنظمة تخللته أحيانا سرعة هامة في المفاوضات خاصة سنة 

نذكر منها تباطؤ المفاوضات مع بعض أعضاء أخرى بعض التعثر نتيجة العديد من العوامل 
 المنظمة، الجوانب الفنية المعقدة، المصاعب الداخلية وعدم االجماع حول االختيارات.

بين  مزاوجةال حيث أن ،الدول مسبوقا بأشغال فنية هامة من ن مسلسل انضمام العديديكوعادة ما 
بأهمية انضمام هذه الدول بالنسبة لمستقبل الدول األعضاء ومساعي إقناع أنشطة المساعدة الفنية 

لدول لفائدة ايعتبر عمال أساسيا في جدوى المساعدة الفنية في مجال المفاوضات المنظمة، 
 مهمة ات رؤساء مجموعات العملمساهمكانت لالنضمام. وفي هذا الصدد،  األعضاء المرشحة

المساعدة المالية الهامة . والبد من اإلشارة إلى أن هذه المساعدة الفنية قد حظيت ب2014سنة 

 ألوروبية، الهند، االتحاد الدول اآلتية: أستراليا، البرازيل، الصين، الواليات المتحدة األمريكيل
  وبعض الدول األعضاء األخرى.

اجتماعات رسمية من بينها اجتماعات تتعلق بالدول األعضاء في  6تم عقد  2013في سنة 

 نكازاخستااجتماع واحد(، ) اجتماع واحد(، الجزائرون اإلسالمي اآلتية: أفغانستان )منظمة التعا
الزراعة، فنية )لبحث مواضيع  اجتماعات(. كما تم عقد اجتماعات أخرى متعددة األطراف 4)

والمتعلقة  نظام األفضليات التجارية، التدابير المتعلقة باالستثمارات ذات الصلة بالتجارة
 .ةالكازاخستانيلتنازالت الجزائرية واألفغانية وبا

 بعض االعتبارات الخاصة بعملية االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة: يوفيما يل

 الشفافية:

فية ووضوح الرؤية في مسلسل االنضمام للمنظمة من األولويات األساسية بالنسبة تعتبر الشفا
منظمة التجارة العالمية. فالتدابير والمبادرات التي تم اتخاذها خالل  ولسكرتاريةللدول األعضاء 

لمواصلة العمل بها إلى  2013السنوات األربعة األخيرة في مجال الشفافية قد تم تدعيمها سنة 

. وقد خلصت لبحث مسألة االنضمام إلى المنظمة GIAلذا، اجتمع الفريق غير الرسمي ن. حد اآل
 نتائج هذا الفريق إلى ما يلي:

االستعمال المشترك للمعلومات وتبادل البيانات مع الدول األعضاء حول كل ما يتعلق  -
 باالنضمام إلى المنظمة،

 ل االنضمام،حول التطور الفني لمسلس السكرتاريةتقارير ترفع إلى  -

 تقارير رؤساء فرق العمل تقدم إلى الدول األعضاء حول نتائج زياراتهم للبلد المعني، -

تخطيط برنامج االجتماعات حول االنضمام إلى المنظمة وحول النشاطات ذات الصلة على  -
 ،السكرتاريةلالجتماعات حول اقتراحات االنضمام المقدمة من طرف أساس أجندة متطورة 

والحكومات  ل االنشغاالت الخاصة التي تمت إثارتها من طرف الدول األعضاءاألجوبة حو -
 .التي في طور االنضمام

الغاية من نشرة المعلومات حول االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تتمثل في تقديم تقارير 
حول نتائج اجتماع لرؤساء والدول األعضاء ولالتي في طور االنضمام  ملخصة للحكومات

. كما تتضمن النشرة معلومات مفيدة حول المخطط العملي لتحضير GIA الفريق غير الرسمي
تم تكثيف اللقاءات مع  2013في سنة  االجتماعات والمفاوضات المتعلقة بمسلسل االنضمام

مختلف فرق الدول األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة قصد التركيز على االنشغاالت الخاصة 
الهدف من ذلك يتمثل في تقديم تقرير للدول األعضاء حول األنشطة التي تم انجازها ، ولكل فريق
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 خالل السنة المدنية واستقصاء المالحظات واآلراء حول انشغاالت كل فريق. 

المنظمة لقاءات مع المجموعة االستشارية للبلدان األقل نمو  سكرتاريةأجرت  2015عام وخالل 

النامية والفريق اآلسيوي للبلدان النامية والفريق غير الرسمي  والفريق غير الرسمي للبلدان
، الفريق اإلفريقي ثم GRULACفي المنظمة العالمية للتجارة لبلدان ألمريكا الالتينية األعضاء 

المنظمة خالل هذه االجتماعات تقارير حول التقدم الحاصل في  سكرتاريةالفريق العربي. قدمت 
نشطة التي تم انجازها كما تم تبادل وجهات النظر حول مسؤوليات مسلسل انضمام الدول واأل

الجوار/ المجموعات اإلقليمية وبحث االنشغاالت التي أثيرت سواء من طرف الحكومات في 
طور االنضمام ومن طرف الدول األعضاء نفسها وقامت باستشارات مع نظراءها حول 

 في مجال االنضمام. 2014األولويات الفنية لسنة 

 لمساعدة الفنية وحمالت التوعية:ا

وتأهيل الكفاءات ذات الصلة بمسلسل االنضمام للمنظمة من المحاور تعتبر المساعدة الفنية 
األساسية لتدريب موظفي الحكومات. تتضمن هذه المساعدة حمالت للتوعية لفائدة البرلمانيين 

 والقطاع الخاص والجامعيين والمجتمع المدني وأوساط اإلعالم.

حول المحاور اآلتية: ندوات  2015قد تمحورت أنشطة المساعدة الفية وتأهيل الكفاءات سنة و

وطنية، حصص إعالمية حول االنضمام للمنظمة أقيمت خالل الدروس المتقدمة حول السياسة 
والدروس التمهيدية المقدمة لفائدة البلدان األقل نموا، التجارية وكذلك خالل الدروس اإلقليمية 

ات الفنية، الزيارات التي يقوم بها رؤساء فرق العمل، انشاء المراكز المرجعية للمنظمة البعث
العالمية للتجارة أو تعزيز المراكز القائمة، حصص تدريبية مباشرة على الخط عبر اإلنترنت، 

 المنظمة، المشاركة في المؤتمرات.التحاور مع مجموعات الدول األعضاء في 

 ة: آليات االنضمام للمنظم

 2012في مايو  (ACDB)تم إطالق العمل بقواعد البيانات حول االلتزامات في إطار انضمام 

التي تتضمنها تقارير فرق وهي تمكن من االطالع على كل االلتزامات والمعلومات ذات الصلة 

األعضاء في المنظمة  31العمل حول االنضمام وبرتوكوالت انضمام الدول الحادية والثالثين 

 ..XII MC (http://acdb.wto.org/) تدخل تحت طائلة البندمية للتجارة التي العال

عرض ألهم التطورات الخاصة بعملية انضمام عدد من الدول األعضاء بمنظمة  يوفيما يل
 التعاون اإلسالمي إلى منظمة التجارة العالمية:

  أفغانستان: .1

. وقد تم 2004نوفمبر  21 بتاريخ لميةالنضمام إلى منظمة التجارة العاقدمت أفغانستان طلبا با
. قدمت أفغانستان 2004ديسمبر  13 فيإنشاء فريق عمل خالل اجتماع المجلس العمومي 

وقد عقد فريق العمل حول انضمام . 2009مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية في مارس 
اني. وخالل هذا لدراسة النظام التجاري األفغ 2011يناير  31األول يوم  أفغانستان اجتماعه

االجتماع، أشاد وزير التجارة والصناعة األفغاني، السيد أنوار أولحق أهادي بأهمية ومزايا 
انضمام بلده لمنظمة التجارة العالمية التي من شأنها أن تساعد على تحسين التجارة واالستثمار 

 ر.من الفق ةحديئة تفتح آفاقا اقتصادية كبيرة تساعد على التخفيف من وخلق ب

ترحيب من فريق الكل  انضمام أفغانستان إلى النظام التجاري المتعدد األطراف وقد لقيت مبادرة
بعض النقاط كنظام االستثمار، متطلبات التسجيل، ب تتعلقمعلومات إضافية  طلب العمل الذي
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عند الحدود، رخص االستيراد، الضرائب الداخلية، طرق المستخلصة الرسوم والضرائب 
مشاكل الصحة والصحة النباتية،  الفنية،عانات التصدير، القيود الكمية، الحواجز العبور، إ

 والمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية قصد تسهيل عمل فريق المفاوضات.

عن األعضاء  عبرت الدول، 2012يونيو  18 بتاريخ المنعقداالجتماع الثاني لفريق العمل  خالل

النظام  وقامت بدراسةإلى منظمة التجارة العالمية  قرب األوقاتفي أأفغانستان النضمام موافقتها 
نتمي تأن أفغانستان وعلما بقواعد منظمة التجارة العالمية. مدى توافقه مع و يفغانألاالتجاري 

بعين االعتبار  األمر فقد أشار األعضاء إلى ضرورة أخذ هذانموا،  األقل إلى مجموعة البلدان
 .نضمامفي المفاوضات من أجل اال

 لقوانينأفغانستان في مجال ا عنمن المعلومات  امزيد فريق العملوباإلضافة إلى ذلك، طلب 
 والخوصصة وسياسات التسعيرالمتعلقة بالتجارة وخاصة بالنسبة للمؤسسات التجارية الحكومية 

ودعم الصادرات والسياسة الزراعية تصدير وأنظمة ال يالجمرك تقييمالو وتراخيص االستيراد
 التجارة والشفافية. في وجهية لفنا وائق أو الحواجزوالع والملكية الفكرية

السوق لبدء السلع إلى  دخوللها ل تقديم أول عرضطلب فريق العمل من أفغانستان ما ك
 اخاص اعرضتجدر اإلشارة إلى أن أفغانستان قد قدم والمفاوضات بشأن االنفتاح التجاري. 

 .2012يونيو  مستهل شهرفي  تخدمابال

حيث  2012ديسمبر  7 فيمل بشأن انضمام أفغانستان لفريق العاالجتماع الثالث  تم عقدوقد 
 .2013لعام ضمن األولويات االنضمام  على إدراج هذا العمل فريقأعضاء  اعتزم

 شينواري السيد مزمل فغانستانألنائب وزير التجارة والصناعة معالي  قدمباإلضافة إلى ذلك، 
كابول في مجال اإلصالحات االقتصادية  التي اتخذتهاالتدابير  حولق العمل فريمعلومات ل
 .يةالمستقبل التشريعية لألعمالالخطوط العريضة و التشريعيةوالتجارية و

في مجاالت  ستانأفغانالقائمة في  السياسات بعنايةاألعضاء تدارس االجتماع،  هذا خالل
المؤسسات توضيحا بشأن ممتلكات الدولة و كومةوا من الحوطلبالخارجية االقتصاد والتجارة 
تفاصيل بشأن  عالوة علىالمهنية واإلتاوات وحقوق التسويق والتراخيص  التجارية الحكومية

التجارة وحقوق الملكية الفكرية. واالستثمار المتعلقة ب تدابيرالتدابير الصحة والصحة النباتية و
النضمام إلى منظمة وعزمها لأفغانستان  دمتهاعبر الفريق عن ارتياحه للتعهدات التي قكما 

 التجارة العالمية.

أعضاء منظمة التجارة  أشاد، 2013يوليوز  25في  المنعقد ملاالجتماع الرابع لفريق العخالل 

التي تبين عن حسن استعدادها إلنجاح الفنية  إسهاماتهاو القوي التزام أفغانستانبالعالمية 
 ى منظمة التجارة العالمية.بشأن انضمامها إل المفاوضات

الفنية العالقة حل القضايا  على العمل علىأفغانستان  جمهورية عضاءاأل حث ممثلو الدولو
المسار  السير قدما علىمن أجل  األخيرةالمفاوضات الثنائية  واختتامالقوانين المتبقية  وسن

 بالي.في التاسع المؤتمر الوزاري  خاللالصحيح الستكمال عملية انضمامها 
عملية انضمام أفغانستان  الستكمالقوي ال همدعمعن أعرب أعضاء منظمة التجارة العالمية و

شينواري، نائب وزير التجارة  مزملالوفد األفغاني برئاسة سعادة  وأكد .2013في عام 

 المؤتمر الوزاري التاسع. خاللأن بالده عازمة على استكمال عملية االنضمام  والصناعة،

 الفني فيعلى المستوى بكل ارتياح على التقدم الحاصل عضاء األ مندوبو الدولوقد اطلع 
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، ولكن ال تزال هناك العديد من القضايا التي يتعين حلها في مجاالت مشروع تقرير فريق العمل
وحقوق  المتعلقة بالتجارةوتدابير االستثمار  والصفقات العمومية الحكوميةمثل الشركات 

 تعهدتلتجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية. وقد لية فنالنتقالية للحواجز الالتسويق والفترات ا
، وفقا ألفضل هانضماما بمجردمنظمة التجارة العالمية بسن جميع القوانين المتعلقة بأفغانستان 

مؤتمر ئي للالموعد النها واحتراماالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية فيما يخص الممارسات 
 .التاسع الوزاري

 المتعلقةالمفاوضات  اختتام قدم السيد شينواري بيانات إلى السادة أعضاء فريق العمل بشأنوقد 
على أفغانستان  شريفانإلى األسواق مع كل من كندا واليابان. وحث الرئيس السيد فان بالنفاذ 

 شهر فمنتصقبل الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية بقية استكمال المفاوضات مع 
 أمانة منظمة التجارة العالمية. لدىالموقعة  االتفاقات الثنائية إيداعو غشت

 منظمة التجارة العالميةأمانة  التي ترأستهاالمفاوضات المتعددة األطراف بشأن الزراعة  خالل
وأعربوا عن تصدير للتعزيز دعمها برحب األعضاء بالتزام أفغانستان  ،2013يوليو  25 يوم

للزراعة  الداخلياألخضر" )الدعم  الصنف"على  تركزقد المحلي  هادعمكون ارتياحهم ل
  (.يكاد يكون منعدماة تجارال التأثير السلبي علىحصر ألن مسموح به دون قيد أو 

 بمجردبشأن تكنولوجيا المعلومات  يةتفاقاال باالنضمام إلىأفغانستان أكد شينواري التزام 
ارية المنظمة لقد تم إيداع ثالثة اتفاقيات ثنائية لدى سكريت .الميةإلى منظمة التجارة الع االنضمام

في مسلسل  أفغانستان مراحل فنية متقدمةلقد قطعت كندا، كوريا، اليابان(. و)العالمية للتجارة 
 .انضمامها للمنظمة مكنها من بلوغ حد النضج

 الجزائر .2

 ، قدمت الجزائر رسميا1987 منذ سنة مراقببصفة في منظمة التجارة العالمية حضورها  بعد
 النضمام للمنظمة.ل تمهيديةخطوة ك ،حول نظام تجارتها الخارجيةمذكرة  1996سنة  في يونيو

منظمة  فيلجزائر من قبل بعض الدول األعضاء لسلسلة من األسئلة  تم توجيهالتاريخ  ذلكمنذ 
واليابان  وسويسراوروبي التجارة العالمية، ومنها الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األ
العمل اجتماعه األول  فريقوأستراليا. بعد تلقي منظمة التجارة العالمية األجوبة األولى، عقد 

 بجنيف. 1998حول انضمام الجزائر في شهر أبريل 
، 2002، فبراير 1998ثمانية جوالت من المفاوضات المتعددة األطراف )أبريل الجزائر  أجرت

( وسلسلتين من المفاوضات 2005و 2004، ثم سنتي 2003، مايو2002، نوفمبر 2002مايو
(. أما المسائل 2002ونوفمبر  2002الثنائية في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات )أبريل 

الزراعة، النظام الجمركي، تجارة الدولة، الشفافية  فهي:التي تناولتها المفاوضات بالبحث 
 .(TRIPSلملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة )وإصالح النظام القانوني ثم حقوق ا

وض المبدئية بشأن السلع والخدمات ثم لعرمن اأولية  صيغة 2002قدمت الجزائر في مارس 
من مشروع  عدلةللعروض. وتم أيضا بحث عناصر م معدلة ةصيغ 2005يناير  18في  قدمت

 بتاريخاجتماع فريق العمل  تقرير فريق العمل وآخر المستجدات المتعلقة بالقوانين وذلك خالل
 .2005فبراير  25

الواليات المتحدة األمريكية، اليابان،  وهي:بلدان  10أجرت الجزائر لقاءات ثنائية مع حوالي 

 سويسرا، أستراليا، كندا، االتحاد األوروبي، كوبا، األوروغواي، تركيا وكوريا الجنوبية.
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منظمة التجارة العالمية والذي يترأسه السفير  يضم فريق العمل الذي يتابع انضمام الجزائر إلى
 دولة. 43( 2012ألبيرتو بيدرو دالوتو )األرجنتين 

انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية  متابعةانعقد االجتماع التاسع لفريق العمل المكلف ب -
 .2005أكتوبر  21بمقر المنظمة بتاريخ 

ت المفاوضات الثنائية حول الدخول إلى األسواق تضمن جدول عمل هذا االجتماع بحث تطورا
 ومشروع تقرير فريق العمل وآخر المستجدات المتعلقة بتطور القانون الجزائري.

يعمل هذا الفريق حاليا على دراسة الوثيقة بشأن " مشروع تقرير فريق العمل حول انضمام 
 .2005بر أكتو 21الجزائر" التي تشكل محور مناقشات االجتماع المنعقد في 

ومن جانب آخر، تم تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الوفد الجزائري وبعض الدول األعضاء في 
. 2005أكتوبر  20إلى  18منظمة التجارة العالمية على هامش اجتماع فريق العمل المنعقد من 

الجديدة  ةنذكر بصفة خاصة اللقاءات الثنائية مع الواليات المتحدة األمريكية، سويسرا، زيالند
 وماليزيا والتي تناولت بالبحث دخول السلع والخدمات إلى األسواق.

تجري حاليا المفاوضات الثنائية في مجال الدخول إلى األسواق على أساس العروض المعدلة 
المتعلقة بالسلع والخدمات. كما يجري حاليا على المستوى المتعدد األطراف بحث نظام التجارة 

 .2006وزيع مشروع التقرير المعدل لفريق العمل في يونيو وقد تم ت .الخارجية

مشروع التقرير المراجع  2008يناير  17بحثت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية في 
 لمجموعة العمل

يتضمن تقرير مجموعة العمل فحصا لنظام التجارة الخارجية الجزائري وكذلك اإلصالحات التي 
السنوات األخيرة حتى يصبح إطارها القانوني والمؤسساتي مالئما قامت بها الجزائر خالل 

لقواعد منظمة التجارة العالمية. كما قام أعضاء مجموعة العمل بتقييم التقدم الحاصل في 
 المفاوضات الثنائية الجارية حول دخول السلع والخدمات لألسواق.

قته الجزائر في إصالح نظامها التقدم الذي حق بكل ارتياح على أعضاء فريق العمل اطلعوقد 
التجاري حتى يتالءم تماما مع قواعد ومقتضيات منظمة التجارة العالمية. وهكذا، اعتمدت 
الجزائر قوانين جديدة تتعلق بالحواجز الفنية للتجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية والملكية 

وتدابير المقاصة وسياسات األسعار الفكرية والممارسات المضادة لإلغراق والتدابير الوقائية 
 والتقييم الجمركي واستيراد المواد الصيدالنية وتصدير لحوم األبقار والمواشي والنخيل. 

 : المفاوضات الثنائية حول دخول السلع والخدمات لألسواق

وفي نفس  .غواي وكوبا وفنزويال وسويسرائر مفاوضاتها مع البرازيل واألوروأنهت الجزا
مع االتحاد األوروبي وكندا وماليزيا وتركيا وجمهورية كوريا  جري مفاوضاتستالسياق 

 واإلكوادور والواليات المتحدة األمريكية والنرويج وأستراليا واليابان.

تم عقد االجتماع العاشر لفريق العمل المكلف بتحضير انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة 
ت لاللتزامات الخاصة المتعلقة بالخدما ةض معدلوعرتم توزيع وقد . 2008العالمية في يناير 

 .2012على فريق العمل في فبراير 

مع البرازيل على خمس اتفاقيات ثنائية  2012فبراير  28وقعت الجزائر بتاريخ من جهة أخرى 

في إطار المفاوضات الجارية النضمامها إلى منظمة  وكوبا واألوروغواي وفنزويال واألرجنتين
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. كما أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاقيات مماثلة مع االتحاد األوروبي، الميةالتجارة الع
 الشريك الرئيسي للجزائر، والواليات المتحدة توجد في مرحلة متقدمة.

كما أن المفاوضات المتعلقة بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع باقي الدول األعضاء في منظمة 
مع سويسرا وأستراليا ة وأن الجزائر بصدد ابرام اتفاقية مازالت مستمر التجارة العالمية

ونيوزيلندا. أما المحادثات الجارية مع اليابان وكندا وماليزيا وتركيا وأوكرانيا فقد سجلت تقدما 
 يبعث على االرتياح.

وتفسر المسيرة الطويلة للجزائر النضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بإرادة الحكومة 
المنافسة وتحقيق بمهددة ال القطاعاتبعض  تحديث ثم إلجراء إصالحات داخلية أوالالجزائرية 

 اقتصادها. في تنوعال

معالي وزير التجارة  بحضور 2013أبريل  5تم عقد االجتماع الحادي عشر لفريق العمل في 
حول العروض لفريق العمل وثيقة  12الجزائر  قدمتالسيد مصطفى بن بادة. وبهذه المناسبة، 

المعدلة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط العمل التشريعي المعدل ومقترحات التعديالت 
 والتحيين لمشروع تقرير الفريق. واإلضافات

مع اتفاقيات  وافقيتالتجاري  على أتم االستعداد لجعل "نظامهاالسيد الوزير أن الجزائر  وأشار
التدابير التي معقولة" لبعض انتقالية ترات "منح ف وأعرب عن أمله فيمنظمة التجارة العالمية." 

 ال تتوافق مع االتفاقيات.

قبل  اأسئلته ارسال األعضاء الدول على بموجبهيتعين  المعتمد والذي البرنامجإن ثم أضاف قائال 
يوليو  15 يونيو أو عند متم شهر جاباتاإلالجزائر التي تعهدت بتقديم  إلى 2013مايو  10

 .2013لة أخرى من المفاوضات في خريف واقتراح عقد جو 2013

وثيقة لفريق العمل قصد دراستها. ويتعلق األمر بالعروض المعدلة بشأن  12قدمت الجزائر 

السلع والخدمات ومخطط العمل التشريعي المعدل ثم مقترحات التعديل فضال عن اإلضافات 
 لمشروع تقرير فريق العمل قصد تحديثه.

من الدول دولة  12 مع وفود 2013أبريل  4 إلى 2من أيام ت لقاءاالوفد الجزائري  أجرى

ماليزيا وإندونيسيا واإلكوادور واألرجنتين والواليات  وهي: في منظمة التجارة العالمية األعضاء
 اليابان واستراليا وتركيا.ونيوزيلندا والنرويج وكندا والسلفادور والمتحدة األمريكية 

تم التوقيع عليها من قبل  واي وكوبا وسويسرا والبرازيلأوروغمع  اتفاقيات ثنائية 4كما تم ايداع 

اتفاقيتين في حين مازالت المفاوضات قائمة بشأن التوقيع على منظمة التجارة العالمية،  سكرتارية
 مع فنزويال واألرجنتين.

الستعراض آخر  2014مارس  31سيجتمع فريق العمل حول انضمام الجزائر للمنظمة في 
وخالل هذا االجتماع، رحب المفاوضات الجزائرية المتعلقة بانضمامها للمنظمة. مستجدات 

 التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر. بأعضاء منظمة التجارة العالمية 
على  المفروضة قيودالركزت تعليقات األعضاء على القيود الكمية على الواردات، بما في ذلك و

معلومات النظام تسجيل ، الضرائب الداخلية علىالتمييزي دعم الصادرات، التطبيق ، االستثمار
 والسياسات الزراعية. التسويق حقوق  األسعار،سياسات الجغرافية، 

 تدابيرو نية أمام التجارةفالوالحواجز  والمساعداتوتشمل التحديات األخرى السياسات الصناعية 



27 

 

ذات ة بالتجارة وتدابير االستثمار قلعحقوق الملكية الفكرية المت وجوانب ة والصحة النباتيةالصح
 بالتجارة. الصلة

الحكومة الجزائرية وأمانة و بين األعضاء التي ستجري المشاورات المقبلةفإن ، ومن جهة أخرى
وقبل ذلك . ستمكن من تحديد موعد انعقاد االجتماع المقبل لفريق العملمنظمة التجارة العالمية 

وأن  التشريعاتمجال في  الجديدة التطوراتحول ة ينمحت معلوما أن تقدمالجزائر  يتعين على
يقوم األعضاء أن ها، والخاصة بأسئلة األعضاء وتحديث خطة العمل التشريعي على  تجيب

 بمراجعة هذه المعلومات.

 أذربيجان .3

وقد قدمت  1997يوليوز  16 بتاريخربيجان ذام أضمنا الذي يتابعفريق العمل  تكوين تم
في أجوبة  قدمت أيضا كما .1999ل نظام تجارتها الخارجية في أبريل حو مذكرةربيجان ذأ

تلتها أجوبة أخرى في  المذكرة، هحول هذ األسئلةمن  أولى مجموعةب تتعلق 2000يوليوز 
، واالجتماع األخير في 2002 يونيو 7. انعقد االجتماع األول لفريق العمل في 2001ديسمبر 
ضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق . ويتم حاليا إجراء مفاو2006مارس 

 . عدلةعلى أساس العروض الم

من طرف  2008فريق العمل في ديسمبر  لمناقشاتتم توزيع ملخص غير رسمي قد و

وتستمر األشغال المتعددة األطراف على أساس ملخص  .سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة
بعد هذا الملخص  تعديل وتموقد  .2008منذ ديسمبر مستجدات المواضيع التي تم إثارتها 

  .2009في يوليو مراجعته 

لمتابعة دراسة  2010أكتوبر  18عقد فريق العمل حول انضمام أذربيجان اجتماعه الثامن في 

النظام االقتصادي والتجاري في هذا البلد. وقد أعرب الفريق عن ارتياحه للتطور الحاصل على 
شار إلى أنه من األهمية بمكان االستمرار في تكثيف المفاوضات المتعلقة المستوى التشريعي وأ

 بدخول السلع إلى األسواق.

وعقد اجتماعه  والمستجدات موجز الوقائع بمراجعةقام فريق عمل اذربيجان  ،2011في نونبر 
ا الستعراض اإلصالحات التجارية في أذربيجان وتقييم مدى توافقه 2012فبراير  24التاسع في 

 مع قواعد منظمة التجارة العالمية. 

حول سياسات التسعير في أذربيجان  والتوضيحات مزيد من المعلوماتال الفريق طالب أعضاء
والمؤسسات التجارية الحكومية ونظام االستثمار وسياسة المنافسة وحقوق التجارة ومعدالت 

ت ودعم الصادرات حصص التعريفة الجمركية والرسوم والقيود المفروضة على الصادرا
والسياسة الزراعية والتدابير التجارية ومناطق التجارة الحرة والملكية الفكرية وتدابير الصحة 

 في وجه التجارة والمشتريات الحكومية.القائمة والصحة النباتية والحواجز الفنية 

ن بالده أصرح محمود مماد غولييف نائب وزير الشؤون الخارجية في أذربيجان بهذه المناسبة، 
تمثل في االعتماد الكبير على قطاع النفط والغاز وأن االنضمام إلى منظمة ت تتواجه تحديا

التجارة العالمية كان محور تنويع الجهود االقتصادية المستدامة والطويلة األمد في أذربيجان. في 
ستمرار في نهاية االجتماع، حث رئيس فريق العمل السفير والتر ليفالتر، أذربيجان على اال

متابعة إصالحاتها الداخلية ومفاوضات الدخول إلى األسواق بطريقة استباقية للدفع بهذه المسيرة 
 إلى األمام.
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 مفاوضات بشأن دخول األسواق

مع  مستمرةزالت المفاوضات . وما2010قية مع جورجيا في أبريل وقعت أذربيجان على اتفا
 بشأن هذه االتفاقية.  التجارة العالميةدول أعضاء في منظمة  10واالتحاد األوروبي 

االصالحات شأن تم خالله التباحث في  2012فبراير  24 عقد فريق العمل اجتماعه التاسع في

األخيرة المعتمدة من قبل أذربيجان للتقدم في عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وجعل 
لعالمية. وتدارس الفريق أيضا مسألة تطوير مع قواعد منظمة التجارة ا وافقنظامها التجاري يت

السلع والخدمات إلى  المجال التشريعي والتقدم المحرز في إطار المفاوضات الثنائية بشأن دخول
 األسواق.

 7العاشر في  هاجتماععقد فريق العمل . وقد 2012نوفمبر الوقائع إلى ملخص يعود آخر تعديل ل
دخول  بشأنوضع المفاوضات  حول لتجارة العالميةأعضاء منظمة اتباحث  حيث 2012 ديسمبر

إلى لالنضمام أذربيجان تأهيل  من أجلواإلصالحات التشريعية  الخارجية ونظام التجارة األسواق
 منظمة التجارة العالمية.

غولييف، نائب وزير الشؤون الخارجية وكبير المفاوضين ماماد السيد محمود قدم  ،وبهذه المناسبة
في إطار  مناسبة يةتشريعنصوص وتطوير  هبلدة عامة عن الوضع االقتصادي للمحذربيجان أل

من  للتقليلتنويع وتحديث االقتصاد إلى  كانت تهدف ن حكومتهوذكر أمنظمة التجارة العالمية. 
 قطاع النفط والغاز. علىاعتمادها 

أذربيجان قد وزير أن النائب  فقد أشاراألسواق،  دخولحول المفاوضات الثنائية بخصوص أما 
مفاوضات  وأجرت مؤخرا 2012مارس  في يايزقاتفاقية ثنائية مع جمهورية قيرعلى وقعت 

 ثنائية مع الصين.

 وكنداالبرازيل  كل من مععلى هامش اجتماع فريق العمل أخرى ت مفاوضات ثنائية يكما أجر
 .يروبواليابان والنرويج واالتحاد األواألمريكية والواليات المتحدة  وكوريا

وسويسرا  قيرقيزياو ورحب ممثلو الصين والواليات المتحدة والهند واليابان والنرويج وباكستان
 معن تأييده واأذربيجان وأعرب قدمتهاالتي  الجوهريةالمساهمات بتركيا واالتحاد األوروبي و

 .هذا البلد إلى المنظمة النضمام

لمؤسسات اوالقتصادية ألذربيجان حول السياسات ا تتوضيحا ، طلب األعضاءخالل المناقشات
 ضريبةالعفاء من اإلو واألسعار واالستثمار والمنافسةصصة والخ التجارية الحكومية وسياسات

كما أعربوا القيمة المضافة وتطبيق ضريبة االستهالك واعتماد قانون التعريفة الجمركية.  على
لخدمات المقدمة ا وضة علىالمفرالرسوم اضافية حول  معلوماتعن رغبتهم في االطالع على 

والمساعدات الممنوحة  والقيود المفروضة على التصدير والتقييم الجمركي وقواعد المنشأ
ة تدابير الصحللتجارة و الفنيةوالحواجز  المنتجات الزراعيةصادرات للمنتجات الصناعية ودعم 

 .والملكية الفكرية الصفقات العموميةو والصحة النباتية

عن طريق إعداد  والمستندات رية المنظمة العالمية للتجارة بتحسين تقديم الوثائقتم تكليف سكرتا
مشروع تقرير فريق العمل باالعتماد على ملخص وقائع المواضيع التي تم التطرق لها. وتجري 

العرض حاليا مفاوضات ثنائية حول النفاذ لألسواق مع ممثلي الدول األعضاء المعنية على أساس 
وكذلك العرض المعدل المتعلق  2013لق بالسلع والذي تم توزيعه في سبتمبر المعدل المتع

اتفاقيات ثنائية لدى سكرتارية  4. ولقد تم إيداع 2013بالخدمات والذي تم توزيعه في أكتوبر 
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االجتماع  قد انعقد، تركيا(. ورقيزيايقالمنظمة )اإلمارات العربية المتحدة، عمان، جمهورية 
  .2014فبراير  21العمل في  عشر لفريقالحادي 

خالل هذا االجتماع درس أعضاء منظمة التجارة العالمية النظام التجاري ألذربيجان باالعتماد 
على مشروع تقرير فريق العمل. وفي هذا الصدد، طلب األعضاء من أذربيجان توضيحات 

ت الخوصصة بخصوص اإلعفاءات الضريبية وتشجيع االستثمار وعمل الشركات األجنبية وحاال
 والقيود الفنية للتجارة والمساعدات والعبور والملكية الفكرية.

رئيس الفريق الخطوات رحب و 2015مارس  6 فياالجتماع الثاني عشر لفريق العمل  تم عقد

مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب  يتوافقنظامها التجاري  علالتي اتخذتها أذربيجان لج
ل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وأعضاء هذه المجموعة لطرح تسريع مراحبالحكومة 

 .2015أبريل  15األسئلة قبل 

 االتحادية القمر  .4

االتحادية بتكوين فريق عمل مكلف ببحث طلب القمر  2007أكتوبر  9بادرت الجمعية العامة في 

رئيس فريق العمل بشأن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. ولقد منحت الرئيس حق تعيين 
 .((WT/ACC/COM/1 االتحاديةالقمر الدول األعضاء في المنظمة وممثلي بالتشاور مع مختلف 

 2013أكتوبر  25تم توزيع المذكرة القمرية حول التجارة الخارجية يوم 

(WT/ACC/COM/3) وسيقع عقد 2013سبتمبر  18. كما تم تعيين رئيس فريق العمل يوم .

يق العمل حالما تختم جزر القمر الجولة األولى من األسئلة واألجوبة مع االجتماع األول لفر
 ممثلي الدول األعضاء. 

  لعراقا  .5

بناء على  2004سبتمبر  30 بتاريخإلى منظمة التجارة العالمية  تم إيداع طلب انضمام العراق
ديسمبر  13الثاني عشر. كما تم إنشاء فريق عمل خالل المجلس العمومي المنعقد في البند 

 السيد "كيالرمو فاليس كالميز" من األوروغواي. برئاسة 2004

وللمرة األولى منذ إيداع الطلب العراقي قدم العراق مذكرة حول نظام تجارته الخارجية 
مايو  25في األول عقد فريق العمل اجتماعه  2004لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية سنة 

 اقي ومدى توافقه مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.لبحث القانون التجاري العر 2007

عقد العراق اجتماعات ثنائية مع البرازيل ومصر واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة 
األمريكية واألردن والمغرب والنرويج وعمان وتايوان واالتحاد األوروبي والفيتنام. وقد طلب 

 بالمفاوضات حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق. من العراق تقديم عروض أولية للتقدم

ويتعهد العراق بإعداد الوثائق حول الزراعة والخدمات والحواجز الفنية للتجارة والمسائل 
المتعلقة بالصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية. كما سيقوم بإعداد مخطط العمل التشريعي 

مة التجارة العالمية الوضع الراهن لقانون التجارة العام الذي سيبين للدول األعضاء في منظ
 الخارجية والمشاريع الحالية في هذا المجال. 

دعمهم النضمام العراق السريع لمنظمة عن  2008أبريل  2أعضاء فريق العمل في  أعرب

ة التجارة العالمية باعتباره سيسهم في إدماج العراق في االقتصاد العالمي. وقد أشار وزير التجار
العراقي السيد السوداني إلى أن العراق مصمم على تجاوز الوضع الحالي الصعب للمضي قدما 
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في مسلسل االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما أضاف أن انضمام العراق يشكل ميزة مهمة 
 بالنسبة للمجتمع الدولي.

 :التشريع التجاري دراسة

راجعة كل جوانب السياسات التجارية عند هذا المستوى، يقوم أعضاء فريق العمل بم
 واالقتصادية في العراق لمعرفة مدى توافقها مع مقتضيات ومبادئ المنظمة العالمية للتجارة.

استعرض العراق مخطط العمل  2007منذ االجتماع األول لفريق العمل المنعقد في مايو 

ونية. كما قدم العراق أيضا التشريعي الذي يبين فيه التقدم الحاصل في تنفيذ اإلصالحات القان
بيانات حول التدابير الصحية والصحة النباتية التي يطبقها والحواجز الفنية للتجارة وجوانب 
حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة ووسائل الدعم الداخلي والتعويضات للصادرات التي 

 يمنحها لفائدة قطاع الزراعة. 

 المفاوضات الثنائية 

مجموعة من األعضاء على هامش اجتماعات فريق العمل. سوف تنطلق براق التقى الع
 المفاوضات حول الدخول لألسواق حينما يقدم العراق عروضه األولية حول السلع والخدمات.

وتم عقد االجتماع الثاني لفريق  2005قدم العراق مذكرة حول تجارته الخارجية في سبتمبر 
تم خالله دراسة نظام التجارة الخارجية  2008عراق في أبريل انضمام المتابعة العمل المكلف ب

 للعراق.

قدم العراق العديد من الوثائق والمستندات المطلوبة من طرف فريق العمل. ولكن يتعين عليه 
. وسينعقد االجتماع القادم لفريق لألسواق قديم العروض األولية المتعلقة بدخول السلع والخدماتت

  لعراق عروضا أولية بشأن النفاذ إلى األسواق.العمل عندما يقدم ا

 

  إيران  .6

تم إيداع طلب إيران النضمامها إلى منظمة التجارة العالمية لدى المجلس العمومي خالل دورته 
باإلجماع . ولقد تمت الموافقة (WT/ACC/IRN/1بجنيف ) 2004 يوليوز 9و 8المنعقدة يومي 

 .2005مايو  26عمومي يوم المجلس ال جتماععلى ترشيح إيران خالل ا

 .2005مايو  26س العمومي في تم تكوين فريق العمل خالل انعقاد المجل

لم يجتمع فريق لحد اآلن، و .2009إيران مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية في نوفمبر  قدمت

 العمل.

بتمبر في س طلبا بانضمامها إلى منظمة التجارة العالميةوللتذكير فإن إيران سبق أن قدمت 
من طرف المجلس العمومي نظرا لممارسة حق  2001مرة منذ مايو  21 قوبل بالرفض 1996

 الفيتو من طرف الواليات المتحدة األمريكية.

تم تبليغ أسئلة اإليراني كما مذكرة حول نظام التجارة الخارجية ، تم توزيع 2009في نوفمبر و
. وفي هذا 2010ية اإليرانية في فبراير نواب الدول األعضاء إلى حكومة الجمهورية اإلسالم

بما فيها األجوبة على أسئلة السادة نواب  2011الفنية إليران سنة  اإلسهاماتتم توزيع  ،الصدد

يتعين على رئيس المجلس العام القيام بمشاورات مع  الدول األعضاء. وقبل انعقاد فريق العمل
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  ممثلي الدول األعضاء لتعيين رئيس فريق العمل.

 ازخستانك .7

 نطلقت. وقد ا1996فبراير  6 بتاريخ نكازاخستا انضمامتكوين فريق العمل حول  تم
 1997أكتوبر  فيالمفاوضات الثنائية للدخول إلى األسواق في مجالي السلع والخدمات 

: التي تم بحثها المواضيع من بينفي إطار عرض جديد حول السلع والخدمات. و استمرتو
(، الرقابة على األسعار، رخص الجمركيةركي )وكذلك االتفاقات الزراعة، النظام الجم
الصحية والصحة النباتية،  المواصفاتو، المعايير يلصناعا القطاع االستيراد، وسائل دعم

خدمات وحقوق ال، قانوني وإصالح النظام التشريعيالنظام ال شفافيةالحواجز الفنية للتجارة، 
 . TRIPS بالتجارةالملكية الفكرية المتعلقة 

من طرف بالبحث ث النقاط التي تناولها اجتماع فريق العمل تم وضع صيغة معدلة لملخص أحد
. وتم تحديد 2004نوفمبر  المنعقد فيالسكرتارية وتم بحثها خالل االجتماع السابع لفريق العمل 

 كموعد لالجتماع الموالي. 2005تاريخ مايو 

ام كازاخستان لمنظمة التجارة العالمية السفير 'فيسا قدم رئيس فريق العمل المكلف بتحضير انضم
تقريرا إيجابيا حول تطورات ترشيح كازاخستان  2005يونيو  7تاباني هيمانين' )فنلندة( يوم 

 التي قامت بإصالحات جوهرية. 

يتم حاليا إجراء المفاوضات الثنائية حول الدخول إلى األسواق على أساس العروض المعدلة 
. ولقد تم توزيع الصيغة النهائية لمشروع تقرير 2004لسلع والخدمات الموزعة سنة والمتعلقة با

 .2008الذي عقد اجتماعه العاشر في يوليو  2008فريق العمل في يونيو 

 الرابع عشر اجتماعهبشأن انضمام كازاخستان فريق العمل ، عقد 2012ديسمبر  10في 

لى منظمة التجارة العالمية وأعرب األعضاء نضمامها إا بشأنالمفاوضات  تقدم على لالطالع
 .2013 سنةهم في أن يتم ذلك عن أمل

نظام بالقضايا المتعلقة أساسا حول المناقشات التي دارت خالل هذا االجتماع وقد تركزت 
إجراءات وتطبيق نظام الحصص التعريفية و الصفقات العمومية إبراماالستثمار وممارسات 

السيد فيسا هيمانين  الرئيس وأشارالملكية الفكرية في أفغانستان.  تراخيص االستيراد وحماية
 .مازالت في طور اإلعداد في إطار متعدد األطراف فريق العملتقرير فصول )فنلندا( أن بعض 

ن المفاوضات الثنائية بين كازاخستان والدول األعضاء في منظمة التجارة كد الرئيس أكما أ
 مرحلة متقدمة. قد وصلت إلىاألسواق لخدمات إلى السلع وا دخولالعالمية بشأن 

فقد أشارت إلى أن عقد كازاخستان لالتكامل االقتصادي  ةوزير إيتزانوفالسيدة زانار ا وحسب
ة اإليجابية التي اتسمت بها عملية انضمام الدينامي تترجم 2012في  العملاجتماعات فريق 

 .2013 سنة من المتوقع استيفاءهاالتي كازاخستان 

رئيس فريق العمل السفير 'فيسا تاباني هيمانين')من فنلندة(، سعادة ، دعا 2013يونيو  5في و

إلى  فريقالأعضاء  دعا السادة ،المكلف بتحضير انضمام كازاخستان لمنظمة التجارة العالمية
 يافعلصبح يهذا البلد أن حتى يتسنى ل واألشغال المتعلقة بالمضمون األشغال الفنيةتسريع وتيرة 

 في بالي. التاسعالمؤتمر الوزاري  خاللفي منظمة التجارة العالمية ا عضو

في في المفاوضات  حاصلالالتقدم ب، رحب أعضاء منظمة التجارة العالمية 2013 يوليو 23في و
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 مجال الزراعة بشأن انضمام كازاخستان.

ى منظمة التجارة العقبات لتسهيل انضمامها إل بعض كازاخستان تفكيكمن الفريق  أعضاء طلب
واألنظمة والممارسات المتعلقة بتدابير الصحة والصحة  ةفيتعديل التعروالتي تتعلق بالعالمية 

النباتية وتدابير االستثمار المتصلة بالتجارة التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما 
التي من القضايا الفنية األخرى العديد  هناك ال تزالو. الحكوميةالشركات بفي ذلك تلك المتعلقة 
 .يتعين العمل على حلها

األسواق التي  النفاذ إلىبشأن ثنائية الات يتفاقاالختالفات بين االإزالة  التعريفةتعديل ويقتضي 
الئحة التزامات روسيا وتفاوضت بشأنها كازاخستان مع أعضاء منظمة التجارة العالمية 

 .وكازاخستانوروسيا  روسيا البيضاءتحاد الجمركي بين المشتركة في اال والتعريفة الخارجية

فات التعري وإدارة حصصوحجم  الحكوميةالشركات ب المتعلقةالعديد من القضايا األخرى وهناك 
القيمة المضافة واللوائح  على ضريبةفيما يخص الالتصدير واألفضليات التمييزية  على رسوموال

 .العمل على حلها ينبغيالتي و التجارةب ذات الصلةاالستثمار  وتدابيرالفنية 

 منظمة التجارة العالمية سكرتارية الذي ترأسته بشأن الزراعة المتعدد األطرافجتماع عرف اال
سيتم ي الذالزراعة، و اقتراحها المعدل حول فيكازاخستان التزمت  حيث .ةإيجابي تتطورا

الصفر  منلصادرات ل هاز دعمتعزيبالتزمت مجموعة من وثائق االنضمام، في  تأكيده الحقا
 .على التجارة ؤثر سلباتي تال إجراءات الدعم وتخفيض مراجعةللمنظمة مع  هاانضمام بمجرد

على  ابالده على عزم وزيرة التكامل االقتصادي لكازاخستان إيتزانوفاوأكدت السيدة زانار 
 .هابتكثيف تهدالمؤتمر الوزاري التاسع وتع ها خاللنضماممن أجل االمفاوضات  استكمال

لقضايا حول اتقديم المعلومات الفنية الالزمة بتاريخ االجتماع القادم لفريق العمل  يرتبط تحديد
 إطار المفاوضات. العالقة في

أربعة جوالت من  نخالل السنة المعنية، عقد فريق العمل المكلف بمتابعة انضمام كازاخستا
من تقرير فريق  تم توزيع الصيغة األخيرة المفاوضات )مارس، يونو، يوليو، أكتوبر(. ولقد

. ولم يقع إقحام مشروعي الفصلين حول " السياسات الزراعية" 2013العمل في سبتمبر 
ضمن مشروع التقرير. ويتم اآلن النظر في هذين  و"التدابير الصحية والصحة النباتية "

سكرتارية المنظمة. المشروعين في إطار االجتماعات المتعددة األطراف المنعقدة برئاسة 
مقترحات معدلة يتم  2013وبخصوص موضوع الزراعة قدمت بعثة كازاخستان في سبتمبر 

وفي خصوص المفاوضات الثنائية حول  على أساسها حاليا التفاوض مع ممثلي الدول األعضاء.
دى سكرتارية اتفاقية ثنائية ل 14النفاذ إلى األسواق واالتفاقيات الثنائية بشأن السلع فقد تم إيداع 

 المنظمة تتعلق بالخدمات.

ومن جانب آخر، تجري كازاخستان حاليا مشاورات مع ممثلي الدول األعضاء حول المسائل 
عندما تتلقى سكرتارية المنظمة مشروع الئحة الفنية المتعلقة بمشروع ترميز الئحة الخدمات. 

الموقعة وتطلب إثر ذلك عقد  الخدمات من " أستانا" ستقوم حاال بتوزيعه على الدول األعضاء
اجتماع للتحري الفني. وبذلك يكون فريق العمل قد بلغ المراحل األخيرة. وتتمثل أكثر المسائل 
صعوبة في هذا االنضمام في المقاربة المتعلقة بتعديل التعريفات بالنسبة للتعويضات الناشئة عن 

يد مقادير المكونات من العناصر تحدهذه التعريفات. كما بقيت مسائل أخرى معلقة من بينها 
المحلية والحصص التعريفية واألفضليات بشأن الضريبة على القيمة المضافة، الزراعة، الرسوم 
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تدابير االستثمار ذات العالقة بالتجارة والمسائل المتعلقة بالتدابير الصحية على الصادرات، 
عالمية حاليا مساعدة لكازاخستان قصد والصحة النباتية. وأخيرا تقدم سكرتارية منظمة التجارة ال

 اقية حول تكنولوجيا المعلومات.إعداد مشروع الئحة بشأن اتف

لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بانضمامها كازاخستان المفاوضات  استكملتوكما سبق التنويه، 
 جتماعاال خاللشرط االستشارة لجميع النصوص المتعلقة بهذا االنضمام مل واعتمد فريق الع

جميع وافق على إحالة و مهمتهعمل الفريق هى . وقد أن2015يونيو  22األخير، في العشرين و
 .لمجلس العام التخاذ قرار رسميا إلى وصالنص

انضمام إجراءات ي منظمة التجارة العالمية رسميا دولة عضو ف 52عالوة على ذلك، تبنت 
 2015يوليو  27 المنعقد فيع المجلس العام اجتماخالل كازاخستان إلى منظمة التجارة العالمية 

د نور سلطان نزاربييف. وقد تم منح رئيس جمهورية كازاخستان، السيفخامة بحضور 
بالتالي عضوا تصبح تفاق، وللمصادقة على اال 2015أكتوبر  31 مهلة إلى غايةكازاخستان 

ام لمنظمة التجارة العالمية المدير العيوما من إشعار  30في منظمة التجارة العالمية بعد رسميا 
 .بالمصادقة

 السنوات األخيرة خاللللجهود التي بذلتها الدولة  اتويجتلكازاخستان بالنسبة  يعد هذا االنضمام
. التي نفذتها اتإلصالحا مهم منبرنامج  فيانضمامها على شهادة وهو . المسلسل اهذبوالتزامها 
كما أن كازاخستان مفتوحة أمام الشركات. لى عللعالم  اإعالنهذا االنضمام  يشكلوأخيرا، 
قلب من منظمة حيث سيقرب ال ،مناقشات منظمة التجارة العالمية إضافة صوت مهم فيسيسمح ب

  .يقربنا من هدفنا المتمثل في المشاركة العالميةسآسيا الوسطى. و

 لبنان  .8

تقرير حول نظام  تم نشر وقد. 1999أبريل  14ام لبنان في متكوين فريق العمل حول انض تم
وتم توزيع األجوبة المتعلقة باألسئلة المطروحة في  ،2001 في يونيو اللبنانية الخارجية ةجارالت

 .2002أكتوبر  14. وعقد فريق العمل اجتماعه األول في 2002و شأن المذكرة اللبنانية في يوني

ي تمت مراجعته مفاوضات متعددة األطراف على أساس تقرير فريق العمل الذ حاليا وتجري
. كما تجري حاليا مفاوضات ثنائية حول دخول السلع 2009والذي تم توزيعه في أكتوبر 

والخدمات إلى األسواق على أساس العروض المراجعة. وقد تم عقد االجتماع السابع لفريق 
   .2009العمل في أكتوبر 

 .المساهمات الضرورية عندما تقدم الجمهورية اللبنانية كلسوف يعقد فريق العمل اجتماعه 

 ليبيا  .9

 2001 نوفمبر 25ليبيا بإيداع طلب رسمي لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة يوم  قامت
(Doc.WTO/ACC/LBY/1.)  وافقت الدول األعضاء في منظمة  2004يوليوز  27وفي

 التجارة العالمية على الشروع في المفاوضات مع ليبيا.

حول نظام تجارتها الخارجية كما أن فريق العمل لم يعقد بعد  لحد اآلن لم تقدم ليبيا مذكرة
 اجتماعه األول.

 السودان .10
حول  مذكرةكما تم تقديم  1994أكتوبر  25تكوين فريق العمل حول انضمام السودان يوم  تم
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التي  األسئلةأجوبة على  السودان . كما قدم1999نظام التجارة الخارجية السودانية في يناير 
في يناير  من األسئلة ثانيةتم طرح مجموعة  كما، 2000ذا الشأن في شهر نوفمبر طرحت في ه

 .2004انعقد االجتماع الثاني لفريق العمل في مارس . 2003

ويتم حاليا إجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس 
 .المتعلقة بالسلع عدلةالماألولية العروض 

اقيتين ثنائيتين )مع البرازيل والصين( تتعلقان بالنفاذ إلى األسواق لدى سكرتاريتيه تم إيداع اتف
وما زالت اإلسهامات الثنائية المستحدثة قيد االنتظار خاصة المعلومات التشريعية المنظمة. 

. وتستمر السكرتارية في 2012والدستورية المستحدثة بعد استقالل جنوب السودان سنة 

ية مع السودان لضبط المجاالت التي تستلزم تقديم وثائق ومعلومات مستحدثة. وما اتصاالتها الفن
 زال انضمام السودان معلقا.

 ستانكأوزب .11

ديسمبر  21 يومستان إلى منظمة التجارة العالمية كتكوين فريق العمل حول انضمام أوزب تم
كما  1998 بتمبرس فيحول نظام تجارتها الخارجية  مذكرةستان ك. وقدمت حكومة أوزب1994

. وتم الشروع في مفاوضات 1999في أكتوبر المطروحة األسئلة  بعضشأن بأجوبة  تم تقديم
 .2002يوليوز  17اجتمع فريق العمل ألول مرة في . األسواقثنائية حول الدخول إلى 

أوزبكستان مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق مع الدول  أجرت
. ولقد انعقد االجتماع 2005عنية على أساس العروض األصلية المقدمة في سبتمبر األعضاء الم

 .2005الثالث لفريق العمل في أكتوبر 

 سوريا .12

لتجارة العالمية اطلب انضمام سوريا إلى المدير العام لمنظمة  إيداع تم 2001أكتوبر  30في 
(WT/ACC/SYR/1.) 

إلى منظمة التجارة ف بدراسة انضمام سوريا قرر المجلس العمومي إنشاء فريق العمل المكل
 .2010مايو  4في العالمية 

تجارتها الخارجية وهي معنية  نظام بشأن مذكرة الجمهورية العربية السورية لحد اآلن تقدملم 
 .«I»بالتدابير اإلدارية من الفئة واحد 

 : الخالصة

وامتيازات جمة فإن المفاوضات بالرغم من أن العضوية في منظمة التجارة العالمية لها فوائد 
مام، حول االنتماء إلى هذه المنظمة تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لكل الحكومات المرشحة لالنض

خاصة منها البلدان األقل نموا. فآليات وشروط االنضمام تفرض القيام بإصالحات داخلية. 
رية وموارد مالية محدودة فالبلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام لها قدرات فنية ومؤهالت بش

  في مواجهة تعقيدات االنتماء للمنظمة العالمية للتجارة.

على توصيات اللجنة الفرعية للبلدان األقل نموا قصد  2012صادق المجلس العمومي سنة 

حول انضمام البلدان األقل نموا ليصبح عمليا على  2002الزيادة في تعزيز وترشيد قرار سنة 

وط التوجيهية حول انضمام البلدان األقل نموا(. ولقد تم إعداد هذه التوصيات أرض الواقع )الخط
وفقا للقرار المصادق عليه من طرف المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة العالمية للتجارة المنعقد 
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 . 2011ديسمبر  17بتاريخ 

 2002نة كإضافة للخطوط التوجيهية لس 2012تمت المصادقة على قرار المجس العمومي لسنة 

اعتبار تقديم  تم 2013حول انضمام البلدان األقل نموا للمنظمة العالمية للتجارة. وفي سنة 

على مقاس البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام في فنية من طرف سكرتارية المنظمة مساعدة 
فاعلية مع . وقد أمكن القيم بذلك باالعتماد على آليات تكافة المراحل عمال يحظى بكل األولويات

 البعثات المقيمة في جنيف أو في بقية العواصم.

أما البرنامج الصيني لفائدة البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام للمنظمة فقد ساهم كثيرا في 

متدربين في إطار هذا  7ولحد اآلن تم تأهيل قدرات تدعيم قدرات هذه البلدان في المفاوضات. 

سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة حوارها مع التجمعات  تابعت 2013البرنامج. وفي سنة 

  .اإلقليمية للبلدان األعضاء في المنظمة والمجموعة االستشارية للبلدان األقل نموا

دول أقل نموا أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة االنضمام إلى منظمة  ثالثةهناك 
 السودان.و قمرالتجارة العالمية وهي: أفغانستان، جزر ال

في ألماتي )كازاخستان(  2012سبتمبر  12التقى وزراء تجارة البلدان النامية غير الساحلية في 

موقف مشترك بشأن القضايا  وتحديدات التجارية لهذه البلدان يلمناقشة سبل تعزيز اإلمكان
 التجارية الرئيسية الحالية.

نموا األقل لبلدان لومكتب األمم المتحدة االجتماع الذي نظمته حكومة كازاخستان  ويهدف هذا
المخصص والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية( إلى التحضير للمؤتمر 

 .2014الذي سيعقد في  "ألماتي"ستعراض السنوات العشر لبرنامج ال

معزولة نسبيا وهي ر البحعلى أي مدخل أرضي يؤدي إلى البلدان النامية غير الساحلية ال تتوفر 
وتشارك بشكل المتوسط  تفوقتحمل تكاليف النقل  يتحتم عليهاعن األسواق العالمية، بحيث 

 في التجارة الدولية. محتشم

أفغانستان، أذربيجان،  نجد: اإلسالمي التعاونمنظمة  ومن بين الدول غير الساحلية األعضاء في
 ، أوزبكستان، طاجيكستان، تشادةنيجر، أوغند، مالي، اليايزقبوركينا فاسو، كازاخستان، قير

 .وتركمانستان

هذا، وسيستمر المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في تقديم الدعم والمساندة الالزمتين للدول أعضاء 
منظمة التعاون اإلسالمي في طور االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك وفقا الحتياجات 

اعدها على تحقيق أهدافها الوطنية، وبلورة السياسات، واتخاذ ومتطلبات هذه الدول، وبما يس
اإلجراءات الالزمة سعيا للتوصل التفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف تفتح الباب أمام انضمامها 

 النظام التجارى متعدد األطراف.  لعضوية منظمة التجارة العالمية، واإلسهام بكفاءة وفاعلية في

 فريق العمل رئيس العمليق إنشاء فر تاريخ البلدان

2004ديسمبر  13 أفغانستان  اهوالند 

1987يونيو  17 الجزائر  األورغواي 

1997يوليو  16 ربيجانذأ  ألمانيا 

2007أكتوبر  9 جزر القمر  - 

1996فبراير  6 نكازاخستا  فنلندة 

2004ديسمبر  13 العراق غوايواألور   

2005مايو  26 إيران  - 

1999 أبريل 14 لبنان  فرنسا 
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2004يوليو  27 ليبيا  --- 

1994أكتوبر  25 السودان  المغرب 

2010مايو 10 سوريا  --- 

1994ديسمبر  21 أوزبكستان  المكسيك 

   

 : منظمة التجارة العالميةالمصدر
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 (2015مايو ) منظمة التجارة العالميةلالجارية  االنضمامحاالت ملخص 
 

 الطلب الدولة
 إنشاء

 فريق العمل

ذكرة التجارة م
 الخارجية

االجتماع األول/واألخير 
 لفريق العمل*

عدد اجتماعات 
 فريق العمل*

 عروض الخدمات عروض السلع
 مشروع تقرير
 فريق العمل**

  العرض األخير* العرض األول العرض األخير* العرض األول      

 2009مارس  2004ديسمبر  2004نوفمبر  أفغانستان
 /2011يناير 
 2013يوليو 

 2014 مارس  2012يونيو   2012نوفمبر  4

 1996يوليوز  1987يونيو  1987يونيو  الجزائر
 1998أبريل 
 2014 مارس

 2014 فبراير 2013 أكتوبر 2002مارس  2013نوفمبر  2002فبراير  12

 1999أبريل  1997يوليوز  1997يونيو  أذربيجان
 2002يونيو 
 2015فبراير 

 2015فبراير  2005مايو  2013 سبتمبر 2005مايو  12
 2015يناير 

 

       2013التعيين في سبتمبر  2013أكتوبر  2007أكتوبر  2007فبراير  االتحادية القمر

        2009نوفمبر  2005ماي  1996يوليو  إيران

 2005سبتمبر  2004ديسمبر  2004سبتمبر  العراق
 2007ماي 
 2008أبريل 

2 
 

    

 2001يونيو  1999يل أبر 1999يناير  ليبيا
 2002أكتوبر 
 2009أكتوبر 

 2009أكتوبر  2004يونيو  2003ديسمبر  2004يونيو  2003نوفمبر  7

 1996سبتمبر  1996فبراير  1996يناير  كازخستان
 1997مارس 
 2014يوليو 

 2015مايو  2015مارس  1997سبتمبر  2015أبريل  1997يونيو  19

 2011أبريل  2007ديسمبر  2007يوليو  أوزبكستان
 2002يوليو 
 2012يوليو 

1 
 

 
 

  

         2004يوليو  2004يونيو  سوريا

 2005مارس  2005فبراير  2004ديسمبر  لبنان
 2005 أكتوبر
 2013يونيو 

 2012أكتوبر  2008نوفمبر  2006أكتوبر  2008نوفمبر  2006أبريل  13

 1998 أكتوبر 1994 ديسمبر 1994 ديسمبر السودان
 2002و يولي

 2005 أكتوبر
 2005 سبتمبر 3

 
 2005سبتمبر 

  

 * عند تاريخ هذه الوثيقة ملحوظة:
 ل.تقرير فريق العمل أو أجزاء من مشروع تقرير فريق العم  - ** ملخص المستجدات، مشروع         

 

(نهاية الوثيقة)
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المالحــق
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 الميالئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس
 األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة

 تاريخ االنضمام البلد

 2000سبتمبر  8 ألبانيا - 1

 2005ديسمبر  11 العربية السعودية - 2

 1995يناير  1 البحرين - 3

 1993ديسمبر  13 بنغالديش - 4

 1995يناير  1 بنين - 5

 1995يناير  1 بروناي دار السالم - 6

 1995يونيو  3 وبوركينا فاس - 7

 1995ديسمبر  13 الكاميرون - 8

 1995يناير  1 كوت دي فوار - 9

 1995مايو  31 جيبوتي - 10

 1995يونيو  30 مصر - 11

 1996أبريل  10 اإلمارات ع المتحدة - 12

 1995يناير  1 الغابون - 13

 1996أكتوبر  23 غامبيا - 14

 1995أكتوبر  25 غينيا - 15

 1995مايو  31 بيساو-اغيني - 16

 1995يناير  1 غويانا - 17

 1995يناير  1 إندونيسيا - 18

 2000أبريل  11 األردن - 19

 1995يناير  1 الكويت - 20

 1995يناير  1 ماليزيا - 21

 1995مايو  31 المالديف - 22

 1995مايو  31 مالي - 23

 1995يناير  1 المغرب - 24

 1995و ماي 31 موريتانيا - 25

 1995أغسطس  26 موزامبيق - 26

 1996ديسمبر  13 النيجر - 27

 1995يناير  1 نيجريا - 28

 2000نوفمبر  9 عمان - 29

 1995يناير  1 أوغندا - 30

 1995يناير  1 باكستان - 31

 1996يناير  13 قطر - 32

 1998ديسمبر  20 يايزقريق - 33

 1995يناير  1 السنغال - 34

 1995يوليوز  23 يراليونس - 35

 1995يناير  1 سورينام - 36

 2013مارس  2 طاجكستان - 37

 1996أكتوبر  19 تشاد - 38

 1995مايو  31 توغو - 39

 1995مارس  29 تونس - 40

 1995مارس  26 تركيا - 41

 2014يونيو  26 اليمن - 42

 

 الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
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 العالمية لتجارة لالنضمام إلى منظمة اين المرشح

 ون(ـ)المراقب

 

 

 أفغانستان – 1

 الجزائر – 2

 أذربيجان - 3

 القمر االتحادية – 4

 إيران - 5

 العراق – 6

 خستاناكاز – 7

 ليبيا – 8

 أوزبكستان – 9

 سوريرا – 10

 لبنان – 11

 السودان – 12
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 سالميالئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل

 العالمية لتجارة امنظمة غير األعضاء في 

 

 

 

 

 

 فلسطين - 1

 تركمنستان - 2

 الصومال – 3

 

 


