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 تمهيـد
تكليف من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء ب

هاز الفرعي لمنظمة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بصفته الج يقوم - الكومسيك –في منظمة التعاون اإلسالمي 
بتنمية التجارة اإلسالمية البينية، بمتابعة المفاوضات التجارية المتعددة األطراف الجارية في  المكلفالتعاون اإلسالمي 

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

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على لعداد تقارير حول تطور هذه المفاوضات وتقديمها  دأبوفي هذا اإلطار، 
واللجنة اإلسالمية  -كومسيك  -لالجتماعات الدورية للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء 

والثقافية واالجتماعية لمنظمة التعاون اإلسالمي ولمختلف دورات مجلس وزراء الشؤون الخارجية للشؤون االقتصادية 
 .لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي

إعداد تقارير بالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  قومالتحضير لالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية ي لطاروفي 
هات نظر الدول األعضاء قصد ليجاد أرضية مشتركة تجمع بين مختلف المواقف ودراسات تمهيدية للتعريف بوج

 والمنهجيات.
كما ينظم المركز دورات تدريبية لفائدة ممثلي الدول األعضاء من القطاعين العام والخاص حول المفاوضات التجارية 

 الدولية والمفاوضات التجارية البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي.
 : ثالثة أقسام رئيسيةرير الحالي للى ينقسم التق

 التطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذات االهتمام للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي،  :األول
أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال المفاوضات التجارية المتعددة األطراف لمنظمة التعاون  :الثاني

 ي،اإلسالم
حالة المفاوضات بشأن انضمام بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للى منظمة التجارة  :لثالثا

 العالمية.
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 القسم األول
 التطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذات االهتمام للدول األعضاء 

 بمنظمة التعاون اإلسالمي
. 2015ديسمبر  19-15ؤتمرها الوزاري العاشر في نيروبي، كينيا، خالل الفترة عقدت منظمة التجارة العالمية م .1

األقل المتعلقة بالدول الزراعة والقطن والقضايا  حولست قرارات وزارية و  "وصادق االجتماع على " حزمة نيروبي
 لمية.حزمة والعمل المستقبلي لمنظمة التجارة العاال يشمل هذه لعالن وزاريباإلضافة للى ، نموا

أن هناك فيه للى  وأشار. 2016يوليو  27المفاوضات يوم  حالةقدم رئيس لجنة المفاوضات التجارية تقريره حول  .2
المقترحات.  علىأكثر تعتمد تدريجيا نحو عملية  ونتجهيتشير للى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية  عالمات

أفكار بيل المثال، تم تقديم سبعة أوراق تتضمن مجال الزراعة على سفي فمن األوراق.  اعدد واقدمأنهم و 
مجال ليجابية في مشاركة هناك أن كما ذكر واستفسارات حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الدعم المحلي. 

ن كان  اإلعاناتوتواصل . (ناما) النفاذ للى أسواق السلع غير الزراعيةما يخص أقل في ت بشكلالخدمات، وا 
قضايا أجندة الدوحة للتنمية بشكل عام، أكد بالنظر للى الكثير من االهتمام. و  في جلبسماك لمصائد األ المقدمة

هناك حاجة لتعميق  إنف، ون المضي قدما في المفاوضاتريديأعضاء منظمة التجارة العالمية  ه لذا كانالرئيس أن
. وفي كل هذه محتملة ائجنت ةهناك أي تاألشهر المقبلة لمعرفة ما لذا كانبشكل كبير خالل المناقشات 
 نموا.األقل البلدان  ومسائللحفاظ وتعزيز التركيز على التنمية ل، هناك حاجة المفاوضات

 رحب، حيث 2016أكتوبر  3لمنظمة التجارة العالمية في  اماجتماع المجلس الع خاللآخر  مهمطور توقد حدث  .3
( MC11ظيم المؤتمر الوزاري الحادي عشر )األرجنتين الستضافة تنالذي تقدمت به عرض الب امالمجلس الع
هذه  تستضيففي أمريكا الجنوبية  أول دولةبذلك األرجنتين كون في بوينس آيرس. وست ةالمقبلخالل السنة 

 مرة كل سنتين.التظاهرة التي تقام 

 االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية والمصادقة على اتفاقية تسهيل التجارة  .4
البحرين، بنغالديش، السنغال، المملكة العربية  ل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وهي:عدد من الدو  تادقص

وثائق تقديم يدل و  (.TFAمنظمة التجارة العالمية )لالتجارة سهيل اتفاقية تعلى كازاخستان وأفغانستان مؤخرا  ،السعودية
حيز لدخول اتفاقية تسهيل التجارة الالزمة  دقةحاالت المصافي المائة من  85أن ما يقرب  علىقبولها باالتفاقية 

 .تمت بالفعلالتنفيذ قد 

 المصادقة على اتفاقية تسهيل التجارة 
( مصادقة لضافية التفاقية تسهيل التجارة، وبذلك أصبح 20بعد اجتماع نيروبي، تلقت منظمة التجارة العالمية عشرين )
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 27)اعتبارا من  94هو  اتفاقية تسهيل التجارةعلى رسميا  تصادقعدد األعضاء في منظمة التجارة العالمية التي 
دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي )ماليزيا، النيجر، توغو، باكستان، غويانا،  17، من بينها (2016سبتمبر 

غانستان، كوت ديفوار، بروناي، مالي، تركيا، اإلمارات العربية المتحدة، ألبانيا، كازاخستان، العربية السعودية، أف
 السنغال، البحرين وبنغالديش(.

 يبلغومن أجل االستفادة من المعاملة الخاصة والتفضيلية، يجب على أي عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية أن 
كل تدبير لتسهيل التجارة حسب الفئات المبينة أدناه.  تنفيذل بالجدول الزمنيباقي األعضاء في منظمة التجارة العالمية 

 ص االتفاقية على مواعيد لهذه اإلشعارات.وتن

األحكام التي سينفذها العضو عند دخول االتفاقية حيز التنفيذ )أو في حالة دولة أقل نموا عضو، في غضون  الفئة أ:
 سنة واحدة بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ(.

 ول االتفاقية حيز التنفيذ.األحكام التي يجب على العضو تنفيذها بعد فترة انتقالية بعد دخ الفئة ب:
األحكام التي يجب على العضو تنفيذها في موعد الحق لفترة انتقالية بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ والتي  :جالفئة 

 تتطلب تقديم مساعدة ودعم لتأهيل الكفاءات.
دولة عضو في  27جارة من بينها دولة قد قامت بالفعل باإلشعار بالفئة )أ( من اتفاقية تسهيل الت 87وتجدر اإلشارة أن 

 منظمة التعاون اإلسالمي. كما قامت خمس دول باإلشعار بالفئتين )ب( و)ج( من االتفاقية.
الخدمات خالل اجتماع حول مفاوضات بشأن لحياء القوي عن اهتمامهم الأعرب أعضاء منظمة التجارة العالمية  .5

أبعد  قد حققن االجتماع "بأ. واختتم الرئيس 2016وليو ي 4غير رسمي لمجلس الخدمات في دورة استثنائية يوم 
( زيادة فرص الوصول iالستئناف المفاوضات بشأن: ) المفاوضون عن استعدادهمأعرب و من التوقعات السابقة"، 

 لجعل( وضع نظم جديدة iiأعضاء منظمة التجارة العالمية. )باقي للى األسواق للخدمات وموردي الخدمات من 
التجارة خدمات ( جوانب iii. و)فائدة منهعبئا ال  ها ال تشكلة والتأكد من أنيمحلية أكثر موضوعية وشفافال القوانين

لنتائج  ُيمّهد األمر من شأنه أناإللكترونية )العرض اإللكتروني للخدمات(. وأشارت بعض الدول األعضاء أن هذا 
 .2017 سنةعقده المؤتمر الوزاري الحادي عشر المقرر  خاللالخدمات المحتملة 

لجنة خالل اجتماع  اتفاقية باريس بشأن تغير المناخشدد العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية على أهمية  .6
 سياسات التجارة والمناخ.التنسيق بين طلبوا ب، حيث 2016في شهر يونيو  يئةالتجارة والب

بنيروبي بعد المؤتمر الوزاري  هاأولوياتر في قائمة لنظالعالمية اأعضاء منظمة التجارة من الدول األقل نموا  طلبت .7
اللجنة الفرعية لمنظمة التجارة في اجتماع  المشار لليهاهذه األولويات،  وتعد. 2015ديسمبر الذي تم عقده في 

ما بعد مشاركة المجموعة في عمل ، بمثابة "خارطة الطريق" ل24العالمية حول البلدان األقل نموا في يونيو 
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، نموا )بنين(قل البلدان األمنسق مجموعة وأكد األشهر المقبلة.  خاللمنظمة التجارة العالمية  على مستوىنيروبي 
قطن وتنفيذ الدعم المحلي في مجال الزراعة، بما في ذلك ال دراسةالحاجة للى على على وجه الخصوص، 

 قل نموا.البلدان األخدمات المعاملة التفضيلية ل
 القرارات التالية:على  الوزاري العاشر قد صادقمر المؤتتجدر اإلشارة أن  .8

 ذات الحجم الصغيرات يبرنامج العمل بشأن االقتصاد. 
  (تريبسحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة ) ثبوت خروقات وتقديم الشكاوى في لطارحاالت عدم. 
 برنامج العمل حول التجارة اإللكترونية. 
  ألقل نموا ا دولللتريبس  يةمن اتفاق 66.1النتقالية المنصوص عليها في المادة الفترة اتمت المصادقة على

مجلس المن قبل لك قرار التنازل ذات الصلة جات الصيدالنية وكذو التزامات معينة فيما يتعلق بالمنتبشأن 
 تريبس. يةاتفاقمن  70.9و 70.8بشأن التزامات الدول األقل نموا بموجب المادة  وميمالع

 ت التالية:ار اقر فقد صادق المؤتمر على الأجندة الدوحة للتنمية، ب ما يتعلقفيأما  .9
 للبلدان النامية في مجال الزراعةالخاصة  اتآلية الضمان 
 األمن الغذائيألغراض  تشكيل مخزون عمومي للمواد الغذائية 
 في مجال الزراعةتصدير ال منافسة 
 القطن 
 منشأ التفضيلية للدول األقل نمواقواعد ال 
  هذه األخيرة في األقل نموا وزيادة مشاركة  للدولتنفيذ المعاملة التفضيلية لصالح الخدمات وموردي الخدمات

 .الخدمات التجارية
ختالفات في وجهات النظر بين أعضاء منظمة التجارة العالمية بشأن مفاوضات الدوحة للتنمية شهد المؤتمر ا .10

تمت  الدوحة للتنمية، واإلعالنات والقرارات التي أجندةاألعضاء على أكد العديد من  وفي الوقت الذيالمستقبلية. 
لم ن و آخر أعضاء  هناك. تم عقدها منذ ذلك الحينفي الدوحة وفي المؤتمرات الوزارية التي المصادقة عليها 
مناهج جديدة لتحقيق نتائج ذات مغزى في المفاوضات  بضرورة توفر يطالبونالدوحة، حيث  يؤكدوا على مهام

، العالقةقضايا الدوحة اوضات بشأن القوي لدفع المف هملتزامراف. ومع ذلك، أعرب األعضاء عن االمتعددة األط
تريبس واتفاقية  والتنمية والخدمات نفاذ للى األسواق غير الزراعيةالزراعة والالمسائل المتعلقة ببما في ذلك جميع 

 واتحقيق تقدم في المفاوضات وطلبلن على ليجاد سبل و سؤولالميعمل أن على ضرورة الوزراء  كما اتفق والقواعد.
 .وميمللى المجلس العبشأن هذه الجهود من المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تقديم تقارير منتظمة 
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 الثانيالقسم 

  مسائل منظمة التجارة العالميةأنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال 

 

العديد من األنشطة لخدمة المصالح االقتصادية للدول األعضاء في سباقا وأنجز  التجارة مي لتنميةكان المركز اإلسال
 Urugwayمنذ انطالق جولة أوروغواي ) منظمة التجارة العالمية بمسائلاإلسالمي فيما يتعلق  التعاونمنظمة 
Round) رة العالمية، نظم المركز اإلسالمي لتنمية لكومسيك المتعلقة بمنظمة التجااوتنفيذا لقرارات . في الثمانينات

لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، بالشراكة مع  المساعدة الفنية وتأهيل الكفاءاتالتجارة ندوات 
، البنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة التجارة العالمية واألونكتاد ومركز التجارة الدولية ومنظمة الجمارك العالميةمجموعة 

من أجل زيادة وعي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتطوير قدراتها في مجاالت التجارة الدولية المختلفة 
 التي تنظمها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:

 2015ديسمبر  14 االجتماع التشاوري لوزراء التجارة في منظمة التعاون اإلسالمي، -1
 

ة التجاارة فاي االجتمااع التشااوري لاوزراء التجاارة فاي منظماة التعااون اإلساالمي بنيروبااي شاارك المركاز اإلساالمي لتنميا
الاذي تاام تنظيمااه مان قباال مجموعاة البنااك اإلسااالمي للتنمياة علااى هاامش االجتماااع الااوزاري  2015ديساامبر  14فاي 

االجتمااع سااعادة الساايد وتاارأس  .بنيروباي 2015ديساامبر  19-15لمنظماة التجااارة العالمياة الااذي تام عقااده فااي الفتارة 
لادول التنسيق فيماا باين الويس بيلن وزير التجارة لجمهورية كوت ديفوار. وكان الهدف من هذا االجتماع هو  - جان

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص قضايا منظمة التجارة العالمية التي ينبغي التفاوض بشاأنها خاالل 
وزياارا ووفااادا. وخااالل االجتماااع، قاادم ممثااال  30. شااارك فااي االجتمااااع أزيااد ماان المااؤتمر الااوزاري العاشاار فاااي نيروبااي

المركاز اإلساالمي لتنمياة التجاارة الوضاع الاراهن للمفاوضاات فااي منظماة التجاارة العالمياة وسالط الضاوء علاى القضااايا 
ي ووزع وثاائق ذات الصلة التي ستطرح من قبل الادول األعضااء فاي منظماة التعااون اإلساالمي خاالل اجتمااع نيروبا

 المركز التي تم لعدادها بهذه المناسبة.

 :2015ديسمبر  17-15(، نيروبي، TDSندوة التجارة والتنمية ) -2
( بالشااراكة مااع جامعاااة ICTSDتاام تنظاايم نااادوة التجااارة والتنميااة مااان قباال المركااز الااادولي للتجااارة والتنميااة المساااتدامة )

ديسامبر. شاارك المركاز  17للاى  15نيروباي خاالل الفتارة مان  ، بدعم من جمهورية كينيا فايSaanaنيروبي ومعهد 
اجتماعا، بما في  63وعقد  مشارك 6000عرفت مشاركة أزيد من  اإلسالمي لتنمية التجارة في بعض الفعاليات التي

قاادة ذلك الجلسات العامة رفيعة المستوى وحلقات النقاش والموائد المستديرة والجلسات الخاصة. كما شاارك فاي النادوة 
الفكر العالميين والجهات الفاعلة الرئيسية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني النشطة، فضال عن ممثلين 
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 رفيعي المستوى من المنظمات الحكومية وبين الحكومية.
)قاوة النمااو  ةممارساة التجاار تناولات النادوة بالبحاث القضاايا التاليااة: نهضاة أفريقياا )لطاالق العناان إلمكانيااات أفريقياا(، 

األمن الغذائي )توفير الغذاء في جميع  ،)لطار السياسة العامة لتحقيق األهداف المشتركة( الناشئة الشامل(، الحكامة
أنحااء العاالم، اساتدامة سابل العايش(، المنااخ والطاقاة ) ماان بااريس للاى نيروباي وخارجهاا(، الماوارد الطبيعياة )تعااايش 

)حلول سياسية لمشاكل عملياة(، التركياز علاى أفريقياا )الاربط باألساواق العالمياة(،  التجارة والطبيعة(، صوت األعمال
 E15) الفرق الخمسة عشر من الخباراء لتعزياز نظاام التجاارة العالمياة واالساتثمار فاي القارن الحاادي والعشارين مبادرة

Initiative) شاركون ُجدد(.)مستقبل النظام التجاري العالمي(، واالقتصاد الرقمي )فرص جديدة، م 

الحدود تفـر  والجمـارك تـربط، -جلسة منظمة الجمارك العالمية وهيئة اإليرادات الكينية: تسهيل التجارة  -3
 :2015ديسمبر  16نيروبي، 

اساتجابة لادعوة منظمااة الجماارك العالميااة وهيئاة اإليارادات الكينيااة، شاارك المركااز اإلساالمي لتنمياة التجااارة فاي جلسااة 
. وقااد كااان الهاادف ماان هااذه الجلسااة هاااو 2015ديساامبر  16، التااي تاام عقاادها فااي نيروبااي فاااي ارةحااول تسااهيل التجاا

مراجعة اإلنجازات التي تم تحقيقهاا والوساائل المتاوفرة لتنفياذ اتفاقياة تساهيل التجاارة لمنظماة التجاارة العالمياة، مان أجال 
 تحديد التحديات المشتركة وتأكيد االلتزام بالتنفيذ الكامل في المستقبل.

قدم خبراء بارزون من منظمة الجمارك العالمية وهيئة اإليرادات الكينية وهيئة ليرادات سوازيالند وهيئة ليرادات أوغندا 
وسفير فنلندا لدى جمهورية كينيا والبنك األفريقي للتنمية ومدير الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا )نيباد( والتجارة 

النجااح فااي مجاال تنفيااذ اتفاقياة تسااهيل التجاارة. وخااالل المناقشاات، تناااول الكلمااة  والتكامال اإلقليمااي بارامج وقصااص
ممثلاون مان المنظماات الدولياة واإلقليمياة وقادموا بارامجهم بخصاوص تنفياذ اتفاقياة تساهيل التجاارة. وقادم ممثال المركاز 

تساهيل التجاارة لفائادة الادول األعضااء  اإلسالمي لتنمية التجارة برنامج المركز لتقديم المساعدة الفنية في لطار اتفاقية
في منظمة التعاون اإلسالمي الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومنظمات دولية أخرى. 

 مشارك. 200وقد حضر هذا االجتماع أزيد من 
 عربيةجمهورية مصر ال –، القاهرة 2015ديسمبر  24-21دورة تدريبية حول تجارة الخدمات،  -4

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع الوحدة الفنية التفاقية أغادير والمنظمة العالمية للتجارة ووزارة التجارة 
والصناعة لجمهورية مصر العربية، دورة تدريبية حول تجارة الخدمات للدول األعضاء في اتفاقية أغادير والدول 

جمهورية مصر  –بالقاهرة  2015ديسمبر  24للى  21مي، وذلك خالل الفترة من األعضاء في منظمة التعاون اإلسال
 العربية.

شاااارك فاااي الااادورة المساااؤولون عااان تجاااارة الخااادمات باااوزارات التجاااارة للااادول ا،تياااة: األردن، تاااونس، مصااار، المغاااارب، 
 موريتانيا وفلسطين. وشارك عن منظمة التجارة العالمية مدير قطاع تجارة الخدمات.
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 ت الدورة التدريبية للى تحقيق النقاط التالية:هدف
 تعميق معرفة المشاركين بدور الخدمات وتجارة الخدمات في ضوء اقتصاديات العولمة؛ -
 تعميق معرفة المشاركين بأحكام وقواعد اتفاقية الجاتس في لطار منظمة التجارة العالمية؛ -
اوض حااول تحرياار الخاادمات علااى المسااتوى الاادولي تعميااق معرفااة المشاااركين بالجوانااب الفنيااة والسياسااية للتفاا -

 واإلقليمي؛
 مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دول أغادير في مجال المفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات. -

إدارة اتفاقيـات التجــارة اإلقليميـة و فـا  التكامـل اإلقليمـي فــي الـدول األعضـاء فـي منظمــة ورشـة عمـل حـول  -5
 المملكة المغربية –، الدار البيضاء 2015ديسمبر  23-21ل الفترة التعاون اإلسالمي، خال 

في لطار برنامجهما المشترك لتقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، نظم قسم التعاون 
رة اتفاقيات التجارة واالندماج التابع للبنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ورشة عمل حول "لدا
ديسمبر  23-21اإلقليمية وآفاق التكامل اإلقليمي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، خالل الفترة 

 المملكة المغربية. –بالدار البيضاء  2015
ف من جهة، يتمثل الهدف من هذه الورشة في استعراض االتفاقيات التجارية الثنائية واإلقليمية والمتعددة األطرا

واتفاقيات التبادل الحر للدول اإلفريقية والعربية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من جهة أخرى. كما تهدف 
صدار توصيات عملية تمكنها  الورشة للى تقييم تأثير هذه االتفاقيات على التنمية المستدامة القتصاديات هذه الدول وا 

 هيل تكاملها اإلقليمي.من وضع استراتيجيات وطنية من أجل تس
شاركت في هذه الورشة الدول التالية: العربية السعودية، بنين، بوركينافاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، الغابون، 
غامبيا، غينيا، األردن، لبنان، المغرب، موزمبيق، النيجر، عمان، فلسطين، قطر، السنغال، السودان، تشاد، توغو 

 وتونس.
ه التظاهرة المنظمات اإلقليمية والدولية التالية: قسم التعاون واالندماج التابع للبنك اإلسالمي للتنمية كما شاركت في هذ

والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة وجامعة الدول العربية واتحاد المغرب 
أفريقيا( ومنظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي والمنظمة  العربي واللجنة االقتصادية ألفريقيا )مكتب شمال

 (.TWNالعالمية للجمارك ومركز الجنوب وشبكة العالم الثالث )

 25ندوة حول نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية واالنضمام إلى اتفاقية تسهيل التجـارة،  -6
 ملكة المغربيةالم  -، الدار البيضاء 2016فبراير 
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في لطار تنفيذ برنامج المساعدة الفنية لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال المسائل المتعلقة 
بأنشطة منظمة التجارة العالمية، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومنظمة التجارة العالمية ندوة حول "نتائج 

مة التجارة العالمية واالنضمام للى اتفاقية تسهيل التجارة"، وذلك بالتعاون مع الوزارة المؤتمر الوزاري العاشر لمنظ
 بالدار البيضاء.  2016فبراير  25المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية يوم 

العالمية وتقديم تهدف هذه الندوة للى لطالع المشاركين على النتائج الرئيسية لمؤتمر نيروبي الوزاري لمنظمة التجارة 
 اتفاقية تسهيل التجارة وأهميتها في تنمية التجارة الخارجية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

االجتماع األول للجنة الفرعية حول التجارة واالستثمار لالجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون  -7
 2016ارس م 17-16المملكة المغربية،  -اإلسالمي، مراكش 

للترويج لنظام الشباك الموحد في االجتماع األول للجنة الفرعية حول التجارة واالستثمار، دعا المشاركون على هامش 
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واقترحوا التوصية التالية:

الجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية دعوة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية وا
ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية للعمل معا لتصميم برنامج متكامل بشأن هذه المسألة يشمل )مسحا ودراسة تحليلية 
وجمع وتبادل أفضل الممارسات وبرنامج تأهيل الكفاءات حول الشباك الموحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 األخذ بعين االعتبار المساعدة الفنية المتوفرة على المستويين اإلقليمي والدولي(. اإلسالمي، مع

ندوة تدريبية حول نظام األفضليات التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي ومسائل التجارة الدوليـة لفائـدة الـدول  -8
 المملكة المغربية ، الدار البيضاء،2016مارس  30-28األفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

في لطار تنفيذ قرارات وزراء التجارة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والسيما منها القرارات المتعلقة 
بالتعريف باالتفاقية اإلطار لنظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولين 

وعات االقتصادية اإلقليمية، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وقسم التعاون واالندماج المصاحبين لها لفائدة المجم
التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية ندوة حول "اتفاقية نظام 

مي والبروتوكولين المصاحبين لها لفائدة الدول اإلفريقية األفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال
 بالدار البيضاء، المملكة المغربية. 2016مارس  30للى  28األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من 

 تهدف هذه الندوة للى لطالع المجموعات االقتصادية اإلقليمية مثل الرابطة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
(CEDEAO( واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا )UEMOA والرابطة االقتصادية لدول أفريقيا الوسطى )
(CEMAC على أهمية اتفاقية نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولين )

بل هذه المجموعات قصد تنمية التجارة البينية المصاحبين لها من أجل تسريع مسلسل التوقيع والمصادقة عليها من ق
 لمنظمة التعاون اإلسالمي.
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شاركت في هذه الندوة الدول ا،تية: الجزائر، بوركينافاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، الغابون، غامبيا، غينيا، 
 وغو وتونس.غينيا بيساو، مالي، المغرب، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، السودان، تشاد، ت

كما شاركت في هذه الندوة المنظمات الدولية ا،تية: المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، البنك اإلسالمي للتنمية )قسم 
 التعاون واالندماج والمكتب اإلقليمي بالرباط( واالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

( لرسال نتائج دراسة حول تأثير نظام األفضليات 1نها: بعد مناقشات مثمرة، اقترح المشاركون عدة توصيات من بي
التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على تجارة دول االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا للى 

حول تأثير  ( لعداد دراسات2األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية ومفوضية هذا االتحاد؛ 
 نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على باقي مناطق منظمة التعاون اإلسالمي.

( للـدول TPOsالمنتـد  الثـاني لهيئـات تنميـة التجـارة )جلسة عمل حول تفعيل الشباك الموحـد علـى هـامش  -9
 .2016مايو  23العربية السعودية يوم األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالرياض، المملكة 

( للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالرياض، المملكة TPOsتم عقد المنتدى الثاني لهيئات تنمية التجارة )
 .2016مايو  23العربية السعودية يوم 
ربيجان، البحرين، دولة عضو وهي: أفغانستان، أذ 31ممثلون عن هيئات تنمية التجارة من شارك في المنتدى 

بنغالديش، بنين، بوركينافاسو، كوت ديفوار، مصر، غينيا، لندونيسيا، العراق، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، موريتانيا، 
النيجر، نيجيريا، باكستان، فلسطين، قطر، المغرب، العربية السعودية، السنغال، السودان، طاجيكستان، توغو، تونس، 

غندا واإلمارات العربية المتحدة. كما شارك في المنتدى ممثلون عن األمانة العامة لمنظمة تركمانستان، تركيا، أو 
التعاون اإلسالمي والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز أنقرة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )المؤسسة الدولية 

ئتمان الصادرات(، والغرفة اإلسالمية للتجارة اإلسالمية لتمويل التجارة والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وا
 (.IICRAوالصناعة والزراعة ومركز التجارة الدولي والمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم )

 ما يلي:بالمشاركون  أوصى
( والربط فيما بينها على المستويين الثنائي واإلقليمي )مثل شهادة المنشأ SWلنشاء أنظمة الشباك الموحد ) -

اإللكترونية على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي( التي تهدف للى تسهيل التجارة بين الدول األعضاء في 
 منظمة التعاون اإلسالمي؛

لجراء مسح عن كيفية عمل الشباك الموحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتعرف على  -
 أفضل الممارسات لالستفادة منها؛

وندوات لقليمية لتسليط الضوء على أهمية أنظمة الشباك الموحد للتجارة البينية لدول منظمة تنظيم ورش عمل  -
التعاون اإلسالمي ولتشجيع وتعزيز تنفيذ الخطوات المطلوبة من أجل التنفيذ الكامل للشباك الموحد في دول 

 منظمة التعاون اإلسالمي.
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تجـارة العالميـة و فـا  تفعيـل الشـباك الموحـد لمنظمــة نـدوة إقليميـة حـول فاتفاقيـة تسـهيل التجـارة لمنظمـة ال -10
فـات  يونيـو  -مـايو  30التعاون اإلسالمي لفائدة الدول األفريقية األعضاء في منظمـة التعـاون اإلسـالميف، 

 بالدار البيضاء، المملكة المغربية.  2016
اون اإلسالمي في مجال المسائل المتعلقة في لطار تنفيذ برنامج المساعدة الفنية لفائدة الدول األعضاء في منظمة التع

بأنشطة منظمة التجارة العالمية، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وقسم التعاون واالندماج التابع للبنك اإلسالمي 
تعاون للتنمية ندوة لقليمية حول "اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وآفاق تفعيل الشباك الموحد لمنظمة ال

اإلسالمي لفائدة الدول األفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالتجارة 
 بالدار البيضاء، المملكة المغربية.  2016مايو للى فاتح يونيو  30الخارجية للمملكة المغربية في الفترة من 

 األهداف:
طاعين العام والخاص لدول منظمة التعاون اإلسالمي على أهمية تنفيذ اتفاقية تسهيل تهدف هذه الندوة للى لطالع الق

التجارة وتأثيرها على تنمية التجارة الخارجية للدول األعضاء من جهة، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات لتنفيذ 
الموحد الوطنية للتجارة الخارجية  البرامج الوطنية لتسهيل التجارة من جهة أخرى، وخاصة لنشاء وتعزيز أنظمة الشباك

 وكيفية اشتغال هذه الشبابيك فيما بينها.

 المشاركون:
شاركت الدول ا،تية في هذه الندوة: الجزائر، بوركينافاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، الغابون، غامبيا، غينيا، 

 وغو وتونس.غينيا بيساو، مالي، المغرب، موريتانيا، النيجر، السنغال، السودان، ت
كما شاركت المنظمات الدولية التالية في هذه الندوة: المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، البنك اإلسالمي للتنمية )قسم 

(، منظمة الجمارك ITC(، مركز التجارة الدولي )AACEالتعاون واالندماج، التحالف األفريقي للتجارة اإللكترونية )
 ة االقتصادية ألفريقيا )الرباط(.العالمية، المكتب اإلقليمي للجن

 محاور الندوة:
 قدم الخبراء المواضيع التالية:

 مقدمة عامة حول اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية؛ 
 تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية؛ 
 ا،ليات اإلقليمية والدولية األخرى لتسهيل التجارة؛ 
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 في تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية )كوت ديفوار، النيجر، مالي، مصر،  التجارب الوطنية
 تونس وبوركينافاسو(؛

 تدابير لنشاء الشباك الموحد الوطني )التجارب الوطنية: كوت ديفوار، المغرب، الكاميرون، السنغال ومالي(؛ 
 ة الشباك الموحد الوطنية واإلقليمية؛دور المنظمات الدولية واإلقليمية في دعم تنفيذ أنظم 
 .التعاون بين سلطات الجمارك في تسهيل التدابير عبر الحدود 

بعد تقديم العروض، طرح المشاركون أسئلة حول عملية المصادقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تسهيل التجارة، 
المساعدة الفنية، وتأثير اتفاقية تسهيل التجارة  واإلشعار بالفئات )أ، ب، ج(، والسبل والوسائل الكفيلة بتطوير مشاريع

على االقتصاديات الوطنية، والمسؤولون عن تنفيذ االتفاقية، ومشاركة ودعم القطاع في تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة 
 والتعريف بها على المستويين الوطني واإلقليمي.

 التوصيات:
 الية:بعد مناقشات مثمرة، اقترح المشاركون التوصيات الت

 اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية 
 تنظيم اجتماع لدارات الجمارك في دول منظمة التعاون اإلسالمي؛ 
  تكرار تنظيم ندوات لقليمية للتعريف باتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية من أجل تسريع المصادقة

 على بروتوكول تعديلها؛
 لتوعية لفائدة اتحادات أرباب العمل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من تنظيم ندوة لقليمية ل

 أجل مساعدة الشركات على الفهم واالمتثال للمتطلبات التنظيمية واإلجرائية للعمليات التجارية عبر الحدود؛
 إلسهام في تنمية لنشاء فريق عمل لجان تسهيل التجارة الوطنية على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي ل

 التجارة البينية.

 :الشباك الموحد للتجارة الخارجية 
  تنفيذ برنامج المساعدة الفنية وتبادل الخبرات في مجال لنشاء الشباك الموحد بين الدول المتقدمة األعضاء في

 منظمة التعاون اإلسالمي وباقي الدول األعضاء؛
  طنية مع رؤية للتعاون اإلقليمي بالتعاون مع مؤسسات تشجيع الدول على لنشاء أنظمة الشباك الموحد الو

منظمة التعاون اإلسالمي ومركز التجارة الدولي ومنظمة الجمارك العالمية والتحالف األفريقي للتجارة 
اإللكترونية وغيرهم من الشركاء في التنمية )البنك الدولي، المصرف ا،سيوي للتنمية، البنك العربي للتنمية 
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ي أفريقيا( وغيرها من المؤسسات مثل االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الرابطة االقتصادية ف
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، سيماك، الكوميسا .... لألخذ بعين االعتبار المتطلبات الناشئة عن اتفاقية 

 منظمة التجارة العالمية والحواجز التنظيمية في مجال النقل والخدمات اللوجستية؛
  بدء مشروع تجريبي للربط بين الشبابيك الوطنية والبلدان التي صادقت بالفعل على اتفاقية نظام األفضليات

 التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي والعمل على توسيعه ليشمل باقي الدول األعضاء في المرحلة الثانية؛
 عادة لرساله للى المركز  دعوة الدول األعضاء المشاِركة الستكمال االستبيان الخاص بالشباك الموحد وا 

 اإلسالمي لتنمية التجارة إلعداد تقرير تقييم الحاجيات في مجال المساعدة الفنية؛
 قام المنظمون بتوزيع شهادات المشاركة واألقراص المدمجة التي تحتوي على عروض الخبراء على جميع المشاركين.



15 

 

 القسم الثالث

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

أفغانساااتان جمهورياااة ، بعاااد انضااامام دولااة 162العالمياااة التجاااارة منظماااة عااادد اإلجماااالي للااادول األعضاااء فاااي أصاابح ال
ن اإلسااالمي عاادد الاادول األعضاااء فااي منظمااة التعاااو حالياا ، وبااذلك يصاابح اإلساالمية خااالل المااؤتمر الااوزاري العاشاار

يمثاال و . بمااا يفاوق رباع عاادد أعضااء منظماة التجااارة العالمياة، دولاة 44المنضاوية تحات لااواء منظماة التجاارة العالميااة 
 من االقتصاد العالمي. %97أعضاء منظمة التجارة العالمية حوالي 

دول وهي:  10العالمية  لالنضمام للى منظمة التجارة اإلسالمي المرشحةبلغ عدد الدول األعضاء في منظمة التعاون 
الوضع الحالي و  .االتحادية القمرو  السودان، سوريا ،الجزائر، أذربيجان، العراق، ليران، لبنان، ليبيا، أوزبكستان

 لالنضمام للى منظمة التجارة العالمية كما يلي:
 .تم لنشاء فريق العمل لفائدة ليبيا وسوريا 
 ن طرف ليران والعراق وأوزبكستان.تم تقديم مذكرة حول نظام التجارة الخارجية م 
 .تم تعميم ملخص وقائع نقاط المناقشة من طرف السودان 
  السلع للى األسواق الثنائية من قبل الجزائر، أذربيجان، لبنان، السودان وأوزبكستان. نفاذمفاوضات جارية بشأن 
  ذربيجان ولبنان والسودان الخدمات للى األسواق الثنائية من قبل الجزائر وأ نفاذمفاوضات جارية بشأن

 وأوزبكستان.
 .تم تعميم مشروع تقرير فريق العمل من قبل الجزائر وأذربيجان ولبنان 

 22يوم االنضمام اجتماع فريق العمل بشأن حاالت وأحاطت أذربيجان أعضاء منظمة التجارة العالمية علما خالل 
العمل، السفير والتر وأوصى رئيس فريق لية انضمامها. عم لتسريعكل التدابير الممكنة  ، أنها سوف تتخذ2016يوليو 

عضاء األحث و نظامها التجاري لقواعد منظمة التجارة العالمية بمطابقة  اتقدمه من أجل فيرنر )ألمانيا(، أذربيجان
 لى "تسريع" وتيرة المفاوضات.وأذربيجان ع

المرشحة يعتمد على مساهمات الحكومة مة سرعة مسلسل المفاوضات واالنضمام للى هذه المنظمن جهة أخرى، فإن و 
. وقد تشهد المفاوضات بعض التعثر نتيجة عدة عوامل مثل انقطاع المفاوضات مع أعضاء المنظمة، لالنضمام

والتأخير المحتمل عندما يريد بلد ما تحليل أثر قانون جديد أو  على المستوى الوطنيالتحديات الجوانب الفنية المعقدة، 
 .تم تعديله

م عملية االنضمام للى المنظمة العالمية للتجارة بطرق تتداخل فيها أصناف المفاوضات بين مفاوضات متعددة تت
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على هذا المسار جرى االتفاق على انضمام اليمن للى المنظمة تخللته أحيانا سرعة األطراف وأخرى ثنائية األطراف. و 
نذكر منها تباطؤ عثر نتيجة العديد من العوامل وأحيانا أخرى بعض الت 2013هامة في المفاوضات خاصة سنة 

 المفاوضات مع بعض أعضاء المنظمة، الجوانب الفنية المعقدة، المصاعب الداخلية وعدم االجماع حول االختيارات.
بين أنشطة المساعدة  مزاوجةال حيث أن ،الدول مسبوقا بأشغال فنية هامة من يكون مسلسل انضمام العديدعادة ما 
يعتبر عمال أساسيا في بأهمية انضمام هذه الدول بالنسبة لمستقبل المنظمة، الدول األعضاء مساعي لقناع و الفنية 

كانت لالنضمام. وفي هذا الصدد،  لدول األعضاء المرشحةلفائدة اجدوى المساعدة الفنية في مجال المفاوضات 
المساعدة المالية المساعدة الفنية قد حظيت بمهمة. والبد من اإلشارة للى أن هذه  ات رؤساء مجموعات العملمساهم
وبعض الدول  ة، الهند، االتحاد األوروبيلدول ا،تية: أستراليا، البرازيل، الصين، الواليات المتحدة األمريكيلالهامة 

  األعضاء األخرى.

 :العالمية لتجارةافي عملية االنضمام لمنظمة  الشفافية
سل االنضمام للمنظمة من األولويات األساسية بالنسبة للدول األعضاء تعتبر الشفافية ووضوح الرؤية في مسل

منظمة التجارة العالمية. فالتدابير والمبادرات التي تم اتخاذها خالل السنوات األربعة األخيرة في مجال  ولسكرتارية
لبحث  (IGA)لذا، اجتمع الفريق غير الرسمي لمواصلة العمل بها للى حد ا،ن.  2013الشفافية قد تم تدعيمها سنة 
 . وقد خلصت نتائج هذا الفريق للى ما يلي:مسألة االنضمام للى المنظمة

 االستعمال المشترك للمعلومات وتبادل البيانات مع الدول األعضاء حول كل ما يتعلق باالنضمام للى المنظمة، -
 االنضمام، حول التطور الفني لمسلسل السكرتاريةتقارير ترفع للى  -
 تقارير رؤساء فرق العمل تقدم للى الدول األعضاء حول نتائج زياراتهم للبلد المعني، -
تخطيط برنامج االجتماعات حول االنضمام للى المنظمة وحول النشاطات ذات الصلة على أساس أجندة متطورة  -

 ،السكرتاريةلالجتماعات حول اقتراحات االنضمام المقدمة من طرف 
والحكومات التي في طور  االنشغاالت الخاصة التي تمت لثارتها من طرف الدول األعضاء األجوبة حول -

 .االنضمام
 ملخصة للحكوماتالغاية من نشرة المعلومات حول االنضمام للى المنظمة العالمية للتجارة تتمثل في تقديم تقارير 

لفريق غير الرسمي. كما تتضمن النشرة حول نتائج اجتماع الرؤساء والدول األعضاء ولالتي في طور االنضمام 
  .معلومات مفيدة حول المخطط العملي لتحضير االجتماعات والمفاوضات المتعلقة بمسلسل االنضمام

تكثيف اللقاءات مع مختلف فرق الدول األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة قصد التركيز على االنشغاالت تم 
خالل السنة  لنجازهامثل في تقديم تقرير للدول األعضاء حول األنشطة التي تم ، والهدف من ذلك يتالخاصة لكل فريق

 المدنية واستقصاء المالحظات وا،راء حول انشغاالت كل فريق. 
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المنظمة لقاءات مع المجموعة االستشارية للبلدان األقل نمو والفريق غير الرسمي للبلدان النامية  سكرتاريةأجرت 
في المنظمة العالمية للتجارة ان النامية والفريق غير الرسمي لبلدان ألمريكا الالتينية األعضاء والفريق ا،سيوي للبلد

GRULAC المنظمة خالل هذه االجتماعات تقارير حول التقدم  سكرتارية، الفريق اإلفريقي ثم الفريق العربي. قدمت
ادل وجهات النظر حول مسؤوليات الجوار/ الحاصل في مسلسل انضمام الدول واألنشطة التي تم انجازها كما تم تب

المجموعات اإلقليمية وبحث االنشغاالت التي أثيرت سواء من طرف الحكومات في طور االنضمام ومن طرف الدول 
 في مجال االنضمام. 2014األعضاء نفسها وقامت باستشارات مع نظراءها حول األولويات الفنية لسنة 

 المساعدة الفنية وحمالت التوعية:
وتأهيل الكفاءات ذات الصلة بمسلسل االنضمام للمنظمة من المحاور األساسية لتدريب موظفي تعتبر المساعدة الفنية 

للتوعية لفائدة البرلمانيين والقطاع الخاص والجامعيين والمجتمع المدني  أنشطةالحكومات. تتضمن هذه المساعدة 
 وأوساط اإلعالم.

المحاور ا،تية: ندوات وطنية، حصص لعالمية حول االنضمام  علىأهيل الكفاءات ية وتنأنشطة المساعدة الفوتشتمل 
والدروس التمهيدية للمنظمة أقيمت خالل الدروس المتقدمة حول السياسة التجارية وكذلك خالل الدروس اإلقليمية 

ق العمل، انشاء المراكز المرجعية المقدمة لفائدة البلدان األقل نموا، البعثات الفنية، الزيارات التي يقوم بها رؤساء فر 
للمنظمة العالمية للتجارة أو تعزيز المراكز القائمة، حصص تدريبية مباشرة على الخط عبر اإلنترنت، التحاور مع 

 المنظمة، المشاركة في المؤتمرات.مجموعات الدول األعضاء في 

  ليات االنضمام للمنظمة: 
 Accessions Intelligence)جديدة لالنضمام الذكي بوابة  2016أطلقت منظمة التجارة العالمية في يوليو 

Portal ) التي حسنت من الوصول للى المعلومات حول االنضمام لمنظمة التجارة العالمية والعديد من الميزات
بة على الجديدة، مثل لمكانية الدخول المباشر للى جميع القوانين التي تم اإلشعار بها إلتمام االنضمام. توجد البوا

 .https://www.wto.org/accessionsالرابط: 
وهي تمكن من  2012في مايو  (ACDB)تم لطالق العمل بقواعد البيانات حول االلتزامات في لطار انضمام 

التي تتضمنها تقارير فرق العمل حول االنضمام وبرتوكوالت االطالع على كل االلتزامات والمعلومات ذات الصلة 
 XII MC تدخل تحت البنداألعضاء في المنظمة العالمية للتجارة التي  31حادية والثالثين انضمام الدول ال

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

 الجزائر .1
 1996، قدمت الجزائر رسميا في يونيو سنة 1987منذ سنة مراقب بصفة في منظمة التجارة العالمية بعد حضورها 

 النضمام للمنظمة.ل كخطوة تمهيدية حول نظام تجارتها الخارجية،مذكرة 

http://acdb.wto.org/
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لجزائر من قبل بعض الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية، ومنها سلسلة من األسئلة ل منذ ذلك التاريخ تم توجيه
لتجارة العالمية األجوبة الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وسويسرا واليابان وأستراليا. بعد تلقي منظمة ا

 بجنيف. 1998األولى، عقد فريق العمل اجتماعه األول حول انضمام الجزائر في شهر أبريل 
، نوفمبر 2002، مايو2002، فبراير 1998ثمانية جوالت من المفاوضات المتعددة األطراف )أبريل الجزائر  أجرت
اوضات الثنائية في قطاعات الزراعة والصناعة ( وسلسلتين من المف2005و 2004، ثم سنتي 2003، مايو2002

الزراعة، النظام  فهي:(. أما المسائل التي تناولتها المفاوضات بالبحث 2002ونوفمبر  2002والخدمات )أبريل 
صالح النظام القانوني ثم حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.  الجمركي، تجارة الدولة، الشفافية وا 

يناير  18في  وض المبدئية بشأن السلع والخدمات ثم قدمتلعر من اأولية  صيغة 2002مارس قدمت الجزائر في 
من مشروع تقرير فريق العمل وآخر المستجدات  عدلةللعروض. وتم أيضا بحث عناصر م معدلة ةصيغ 2005

 .2005فبراير  25 بتاريخالمتعلقة بالقوانين وذلك خالل اجتماع فريق العمل 
الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، سويسرا، أستراليا، كندا،  وهي:بلدان  10ءات ثنائية مع حوالي أجرت الجزائر لقا

 االتحاد األوروبي، كوبا، األوروغواي، تركيا وكوريا الجنوبية.
يضم فري  العمل الذي يتابع انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية والذي يترأسه السفير ألبيرتو بيدرو  -

 دولة. 43( 2012دالوتو )األرجنتين 
انضمام الجزائر للى منظمة التجارة العالمية بمقر المنظمة بتاريخ  متابعةانعقد االجتماع التاسع لفريق العمل المكلف ب

 .2005أكتوبر  21
ق تضمن جدول عمل هذا االجتماع بحث تطورات المفاوضات الثنائية حول الدخول للى األسواق ومشروع تقرير فري

 العمل وآخر المستجدات المتعلقة بتطور القانون الجزائري.
يعمل هذا الفريق حاليا على دراسة الوثيقة بشأن "مشروع تقرير فريق العمل حول انضمام الجزائر" التي تشكل محور 

 .2005أكتوبر  21مناقشات االجتماع المنعقد في 
الجزائري وبعض الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية  ومن جانب آخر، تم تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الوفد

. نذكر بصفة خاصة اللقاءات الثنائية مع 2005أكتوبر  20للى  18على هامش اجتماع فريق العمل المنعقد من 
 الجديدة وماليزيا والتي تناولت بالبحث دخول السلع والخدمات للى ةالواليات المتحدة األمريكية، سويسرا، زيالند

 األسواق.
تجري حاليا المفاوضات الثنائية في مجال الدخول للى األسواق على أساس العروض المعدلة المتعلقة بالسلع 

وقد تم توزيع مشروع التقرير  .والخدمات. كما يجري حاليا على المستوى المتعدد األطراف بحث نظام التجارة الخارجية
 .2006المعدل لفريق العمل في يونيو 
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 .العمل لفري مشروع التقرير المراجع  2008يناير  17ول األعضاء في منظمة التجارة العالمية في بحثت الد -
العمل فحصا لنظام التجارة الخارجية الجزائري وكذلك اإلصالحات التي قامت بها الجزائر خالل  فريقيتضمن تقرير 

 فريقد منظمة التجارة العالمية. كما قام أعضاء السنوات األخيرة حتى يصبح لطارها القانوني والمؤسساتي مالئما لقواع
 العمل بتقييم التقدم الحاصل في المفاوضات الثنائية الجارية حول دخول السلع والخدمات لألسواق.

التقدم الذي حققته الجزائر في لصالح نظامها التجاري حتى يتالءم  على همارتياح عن أعضاء فريق العمل أعربوقد 
تضيات منظمة التجارة العالمية. وهكذا، اعتمدت الجزائر قوانين جديدة تتعلق بالحواجز الفنية تماما مع قواعد ومق

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

 : المفاوضات الثنائية حول دخول السلع والخدمات لألسوا 
مع  جري مفاوضاتستوفي نفس السياق  .غواي وكوبا وفنزويال وسويسرائر مفاوضاتها مع البرازيل واألورو أنهت الجزا

ريا واإلكوادور والواليات المتحدة األمريكية والنرويج وأستراليا االتحاد األوروبي وكندا وماليزيا وتركيا وجمهورية كو 
 واليابان.

. 2008تم عقد االجتماع العاشر لفريق العمل المكلف بتحضير انضمام الجزائر للى منظمة التجارة العالمية في يناير 
 .2012فبراير ت على فريق العمل في لاللتزامات الخاصة المتعلقة بالخدما ةض معدلو تم توزيع عر وقد 

مع البرازيل وكوبا واألوروغواي على خمس اتفاقيات ثنائية  2012فبراير  28وقعت الجزائر بتاريخ من جهة أخرى 
. كما أن المفاوضات في لطار المفاوضات الجارية النضمامها للى منظمة التجارة العالمية وفنزويال واألرجنتين

د األوروبي، الشريك الرئيسي للجزائر، والواليات المتحدة توجد في مرحلة المتعلقة بإبرام اتفاقيات مماثلة مع االتحا
 متقدمة.

مازالت  كما أن المفاوضات المتعلقة بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع باقي الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية
أما المحادثات الجارية مع اليابان وكندا وماليزيا مع سويسرا وأستراليا ونيوزيلندا. مستمرة وأن الجزائر بصدد ابرام اتفاقية 

 وتركيا وأوكرانيا فقد سجلت تقدما يبعث على االرتياح.
وتفسر المسيرة الطويلة للجزائر النضمامها للى منظمة التجارة العالمية بإرادة الحكومة الجزائرية إلجراء لصالحات 

 اقتصادها. في تنوعالة وتحقيق المنافسبمهددة ال القطاعاتبعض  تحديث ثم داخلية أوال
معالي وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة.  بحضور 2013أبريل  5تم عقد االجتماع الحادي عشر لفريق العمل في 

حول العروض المعدلة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط لفريق العمل وثيقة  12الجزائر  قدمتوبهذه المناسبة، 
 والتحيين لمشروع تقرير الفريق. واإلضافاترحات التعديالت العمل التشريعي المعدل ومقت
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مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية."  وافقيتالتجاري  على أتم االستعداد لجعل "نظامهاالسيد الوزير أن الجزائر  وأشار
 التدابير التي ال تتوافق مع االتفاقيات.معقولة" لبعض انتقالية "منح فترات  وأعرب عن أمله في

 2013مايو  10قبل  اأسئلته ارسال األعضاء الدول على بموجبهيتعين  المعتمد والذي لن البرنامجثم أضاف قائال 
واقتراح عقد جولة أخرى من  2013يوليو  15 يونيو أو عند متم شهر جاباتاإلالجزائر التي تعهدت بتقديم  للى

 .2013المفاوضات في خريف 
عمل قصد دراستها. ويتعلق األمر بالعروض المعدلة بشأن السلع والخدمات ومخطط وثيقة لفريق ال 12قدمت الجزائر 

 العمل التشريعي المعدل ثم مقترحات التعديل فضال عن اإلضافات لمشروع تقرير فريق العمل قصد تحديثه.
التجارة  في منظمة من الدول األعضاءدولة  12 مع وفود 2013أبريل  4 للى 2لقاءات من الوفد الجزائري  أجرى

ندونيسيا واإلكوادور واألرجنتين والواليات المتحدة األمريكية  وهي: العالمية نيوزيلندا و النرويج و كندا و السلفادور و ماليزيا وا 
 اليابان واستراليا وتركيا.و 

منظمة  سكرتاريةتم التوقيع عليها من قبل  واي وكوبا وسويسرا والبرازيلأوروغاتفاقيات ثنائية مع  4كما تم ايداع 
 اتفاقيتين مع فنزويال واألرجنتين.في حين مازالت المفاوضات قائمة بشأن التوقيع على التجارة العالمية، 

الستعراض آخر مستجدات المفاوضات  2014مارس  31سيجتمع فريق العمل حول انضمام الجزائر للمنظمة في 
التقدم الكبير الذي بب أعضاء منظمة التجارة العالمية وخالل هذا االجتماع، رحالجزائرية المتعلقة بانضمامها للمنظمة. 

 أحرزته الجزائر.
دعم ، على االستثمار المفروضة ركزت تعليقات األعضاء على القيود الكمية على الواردات، بما في ذلك القيودو 

حقوق ألسعار، اسياسات الجغرافية، معلومات النظام تسجيل ، الضرائب الداخلية علىالصادرات، التطبيق التمييزي 
 والسياسات الزراعية. التسويق 

ة والصحة الصح وتدابير نية أمام التجارةالفوالحواجز  والمساعداتوتشمل التحديات األخرى السياسات الصناعية 
 بالتجارة. ذات الصلةة بالتجارة وتدابير االستثمار قلعحقوق الملكية الفكرية المت وجوانب النباتية

الحكومة الجزائرية وأمانة منظمة التجارة العالمية و  بين األعضاء التي ستجري مشاورات المقبلةالفإن ، ومن جهة أخرى
 التطوراتحول ة نمحيّ الجزائر معلومات  وسوف تقدم. ستمكن من تحديد موعد انعقاد االجتماع المقبل لفريق العمل

يقوم أن ها، و الخاصة بعمل التشريعي أسئلة األعضاء وتحديث خطة العلى  وأن تجيب التشريعاتمجال في  الجديدة
 األعضاء بمراجعة هذه المعلومات.

 أذربيجان .2
وقد قدمت أذربيجان مذكرة حول نظام  1997يوليوز  16 بتاريخانضمام أذربيجان  الذي يتابعتم تكوين فريق العمل 
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أولى من األسئلة  مجموعةب تتعلق 2000في يوليوز أجوبة  قدمت أيضا. كما 1999تجارتها الخارجية في أبريل 
، 2002 يونيو 7. انعقد االجتماع األول لفريق العمل في 2001تلتها أجوبة أخرى في ديسمبر  المذكرة،حول هذه 

. ويتم حاليا لجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات للى األسواق 2006واالجتماع األخير في مارس 
 . عدلةعلى أساس العروض الم

من طرف سكرتارية المنظمة العالمية  2008فريق العمل في ديسمبر  لمناقشاتلخص غير رسمي تم توزيع مقد و 
وتستمر األشغال المتعددة األطراف على أساس ملخص مستجدات المواضيع التي تم لثارتها منذ ديسمبر  .للتجارة
 .2009في يوليو بعد مراجعته هذا الملخص  تعديل وتموقد  .2008

 22ضاء منظمة التجارة العالمية علما خالل اجتماع فريق العمل بشأن حاالت االنضمام يوم وأحاطت أذربيجان أع
عملية انضمامها. وأوصى رئيس فريق العمل، السفير والتر  لتسريع، أنها سوف تتخذ كل التدابير الممكنة 2016يوليو 

منظمة التجارة العالمية وحث األعضاء  فيرنر )ألمانيا(، أذربيجان من أجل تقدمها بمطابقة نظامها التجاري لقواعد
 وأذربيجان للى "تسريع" وتيرة المفاوضات.

 مفاوضات بشأن دخول األسوا 
 10ومع االتحاد األوروبي  مستمرةزالت المفاوضات . وما2010قية مع جورجيا في أبريل وقعت أذربيجان على اتفا

  بشأن هذه االتفاقية. دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية
االصالحات األخيرة المعتمدة من شأن تم خالله التباحث في  2012فبراير  24 عقد فريق العمل اجتماعه التاسع في

مع قواعد منظمة  وافققبل أذربيجان للتقدم في عملية انضمامها للى منظمة التجارة العالمية وجعل نظامها التجاري يت
وير المجال التشريعي والتقدم المحرز في لطار المفاوضات الثنائية التجارة العالمية. وتدارس الفريق أيضا مسألة تط

 السلع والخدمات للى األسواق. بشأن دخول
 2012 ديسمبر 7العاشر في  هاجتماععقد فريق العمل . وقد 2012نوفمبر الوقائع للى ملخص يعود آخر تعديل ل

 الخارجية ونظام التجارة دخول األسواق أنبشوضع المفاوضات  حول أعضاء منظمة التجارة العالميةتباحث  حيث
 للى منظمة التجارة العالمية.لالنضمام أذربيجان تأهيل  من أجلواإلصالحات التشريعية 

لمحة ذربيجان ألغولييف، نائب وزير الشؤون الخارجية وكبير المفاوضين ماماد السيد محمود قدم  ،وبهذه المناسبة
ن وذكر أفي لطار منظمة التجارة العالمية.  مناسبة يةتشريعنصوص ير وتطو  هبلدعامة عن الوضع االقتصادي ل

 قطاع النفط والغاز. علىمن اعتمادها  للتقليلتنويع وتحديث االقتصاد للى  كانت تهدف حكومته
اتفاقية على وزير أن أذربيجان قد وقعت النائب  فقد أشاراألسواق،  دخولحول المفاوضات الثنائية بخصوص أما 

 ثنائية مع الصين.مفاوضات  وأجرت مؤخرا 2012مارس  في يايز قمع جمهورية قير ثنائية 
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والواليات المتحدة  وكوريا وكنداالبرازيل  كل من مععلى هامش اجتماع فريق العمل أخرى ت مفاوضات ثنائية يكما أجر 
 .روبيواليابان والنرويج واالتحاد األو األمريكية 

تركيا واالتحاد األوروبي وسويسرا و  قيرقيزياو  ة والهند واليابان والنرويج وباكستانورحب ممثلو الصين والواليات المتحد
 .هذا البلد للى المنظمة النضمام معن تأييده واأذربيجان وأعرب قدمتهاالتي  الجوهريةالمساهمات ب

ية الحكومية لمؤسسات التجار او حول السياسات االقتصادية ألذربيجان  تتوضيحا ، طلب األعضاءالمباحثاتخالل 
القيمة المضافة وتطبيق ضريبة  على ضريبةالعفاء من اإلو  واألسعار واالستثمار والمنافسةصصة و الخ وسياسات

الرسوم اضافية حول  معلوماتكما أعربوا عن رغبتهم في االطالع على االستهالك واعتماد قانون التعريفة الجمركية. 
والمساعدات  والقيود المفروضة على التصدير مركي وقواعد المنشأوالتقييم الجلخدمات المقدمة ا المفروضة على

ة والصحة تدابير الصحللتجارة و  الفنيةوالحواجز  المنتجات الزراعيةصادرات الممنوحة للمنتجات الصناعية ودعم 
 .والملكية الفكرية الصفقات العموميةو  النباتية

عن طريق لعداد مشروع تقرير فريق  والمستندات ديم الوثائقالعالمية بتحسين تقالتجارة منظمة تم تكليف سكرتارية 
العمل باالعتماد على ملخص وقائع المواضيع التي تم التطرق لها. وتجري حاليا مفاوضات ثنائية حول النفاذ لألسواق 

 2013العرض المعدل المتعلق بالسلع والذي تم توزيعه في سبتمبر مع ممثلي الدول األعضاء المعنية على أساس 
اتفاقيات ثنائية لدى  4. ولقد تم ليداع 2013وكذلك العرض المعدل المتعلق بالخدمات والذي تم توزيعه في أكتوبر 

عشر لفريق االجتماع الحادي  قد انعقد، تركيا(. و رقيزيايقسكرتارية المنظمة )اإلمارات العربية المتحدة، عمان، جمهورية 
  .2014فبراير  21العمل في 

جتماع درس أعضاء منظمة التجارة العالمية النظام التجاري ألذربيجان باالعتماد على مشروع تقرير فريق خالل هذا اال
العمل. وفي هذا الصدد، طلب األعضاء من أذربيجان توضيحات بخصوص اإلعفاءات الضريبية وتشجيع االستثمار 

 ساعدات والعبور والملكية الفكرية.وعمل الشركات األجنبية وحاالت الخوصصة والقيود الفنية للتجارة والم
ورحب رئيس الفريق الخطوات التي اتخذتها أذربيجان  2015مارس  6تم عقد االجتماع الثاني عشر لفريق العمل في 

لجعل نظامها التجاري يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب الحكومة بتسريع مراحل انضمامها للى منظمة 
 .2015أبريل  15وأعضاء هذه المجموعة لطرح األسئلة قبل التجارة العالمية 

 االتحادية القمر  .3
بشأن انضمامها االتحادية بتكوين فريق عمل مكلف ببحث طلب القمر  2007أكتوبر  9في العمومي  المجلس بادر

األعضاء في  الدوللمنظمة التجارة العالمية. ولقد منحت الرئيس حق تعيين رئيس فريق العمل بالتشاور مع مختلف 
 .((WT/ACC/COM/1االتحادية القمر المنظمة وممثلي 
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. كما تم تعيين رئيس (WT/ACC/COM/3) 2013أكتوبر  25التجارة الخارجية يوم  نظام تم توزيع المذكرة حول
ى . وسيقع عقد االجتماع األول لفريق العمل حالما تختم جزر القمر الجولة األول2013سبتمبر  18فريق العمل يوم 

 من األسئلة واألجوبة مع ممثلي الدول األعضاء. 

  لعرا ا  .4
الثاني عشر. بناء على البند  2004سبتمبر  30 بتاريختم ليداع طلب انضمام العراق للى منظمة التجارة العالمية 

السيد "كيالرمو فاليس  برئاسة 2004ديسمبر  13كما تم لنشاء فريق عمل خالل المجلس العمومي المنعقد في 
 الميز" من األوروغواي.ك

وللمرة األولى منذ ليداع الطلب العراقي لالنضمام لمنظمة التجارة قدم العراق مذكرة حول نظام تجارته الخارجية 
لبحث القانون التجاري العراقي ومدى توافقه  2007مايو  25في األول عقد فريق العمل اجتماعه  2004العالمية سنة 

 المية.مع مبادئ منظمة التجارة الع
عقد العراق اجتماعات ثنائية مع البرازيل ومصر واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية واألردن 
والمغرب والنرويج وعمان وتايوان واالتحاد األوروبي والفيتنام. وقد طلب من العراق تقديم عروض أولية للتقدم 

 سواق.بالمفاوضات حول دخول السلع والخدمات للى األ
ويتعهد العراق بإعداد الوثائق حول الزراعة والخدمات والحواجز الفنية للتجارة والمسائل المتعلقة بالصحة والصحة 
النباتية والملكية الفكرية. كما سيقوم بإعداد مخطط العمل التشريعي العام الذي سيبين للدول األعضاء في منظمة 

 تجارة الخارجية والمشاريع الحالية في هذا المجال. التجارة العالمية الوضع الراهن لقانون ال
دعمهم النضمام العراق السريع لمنظمة التجارة العالمية باعتباره عن  2008أبريل  2أعضاء فريق العمل في  أعرب

م سيسهم في لدماج العراق في االقتصاد العالمي. وقد أشار وزير التجارة العراقي السيد السوداني للى أن العراق مصم
على تجاوز الوضع الحالي الصعب للمضي قدما في مسلسل االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما أضاف أن 

 انضمام العراق يشكل ميزة مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي.

 :التشريع التجاري مراجعة
دية في العراق لمعرفة عند هذا المستوى، يقوم أعضاء فريق العمل بمراجعة كل جوانب السياسات التجارية واالقتصا

 مدى توافقها مع مقتضيات ومبادئ المنظمة العالمية للتجارة.
استعرض العراق مخطط العمل التشريعي الذي يبين فيه  2007منذ االجتماع األول لفريق العمل المنعقد في مايو 

ابير الصحية والصحة النباتية التقدم الحاصل في تنفيذ اإلصالحات القانونية. كما قدم العراق أيضا بيانات حول التد
التي يطبقها والحواجز الفنية للتجارة وجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة ووسائل الدعم الداخلي 
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 والتعويضات للصادرات التي يمنحها لفائدة قطاع الزراعة. 

 :المفاوضات الثنائية
فريق العمل. سوف تنطلق المفاوضات حول الدخول مجموعة من األعضاء على هامش اجتماعات بالتقى العراق 

 لألسواق حينما يقدم العراق عروضه األولية حول السلع والخدمات.
متابعة وتم عقد االجتماع الثاني لفريق العمل المكلف ب 2005قدم العراق مذكرة حول تجارته الخارجية في سبتمبر 

 تجارة الخارجية للعراق.تم خالله دراسة نظام ال 2008انضمام العراق في أبريل 
قديم العروض األولية قدم العراق العديد من الوثائق والمستندات المطلوبة من طرف فريق العمل. ولكن يتعين عليه ت

. وسينعقد االجتماع القادم لفريق العمل عندما يقدم العراق عروضا أولية لألسواق المتعلقة بدخول السلع والخدمات
  .بشأن النفاذ للى األسواق

  إيران  .5
 9و 8تم ليداع طلب ليران النضمامها للى منظمة التجارة العالمية لدى المجلس العمومي خالل دورته المنعقدة يومي 

المجلس  جتماععلى ترشيح ليران خالل اباإلجماع . ولقد تمت الموافقة (WT/ACC/IRN/1بجنيف ) 2004 يوليوز
 .2005مايو  26العمومي يوم 

 .2005مايو  26س العمومي في ل خالل انعقاد المجلتم تكوين فريق العم
 لم يجتمع فريق العمل.لحد ا،ن، و  .2009ليران مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية في نوفمبر  قدمت

 21 قوبل بالرفض 1996في سبتمبر  طلبا بانضمامها للى منظمة التجارة العالميةوللتذكير فإن ليران سبق أن قدمت 
 من طرف المجلس العمومي نظرا لممارسة حق الفيتو من طرف الواليات المتحدة األمريكية. 2001مرة منذ مايو 

تم تبليغ أسئلة نواب الدول األعضاء اإليراني كما مذكرة حول نظام التجارة الخارجية ، تم توزيع 2009في نوفمبر و 
الفنية إليران سنة  اإلسهاماتتم توزيع  ،. وفي هذا الصدد2010للى حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في فبراير 

يتعين على رئيس المجلس  بما فيها األجوبة على أسئلة السادة نواب الدول األعضاء. وقبل انعقاد فريق العمل 2011
  القيام بمشاورات مع ممثلي الدول األعضاء لتعيين رئيس فريق العمل. وميالعم

 بنانل  .6
. وقد تم نشر تقرير حول نظام التجارة الخارجية 1999أبريل  14ان في تم تكوين فريق العمل حول انضمام لبن

. 2002و ، وتم توزيع األجوبة المتعلقة باألسئلة المطروحة في شأن المذكرة اللبنانية في يوني2001 اللبنانية في يونيو
 .2002أكتوبر  14وعقد فريق العمل اجتماعه األول في 
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ف على أساس تقرير فريق العمل الذي تمت مراجعته والذي تم توزيعه في مفاوضات متعددة األطرا حاليا وتجري
. كما تجري حاليا مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات للى األسواق على أساس العروض 2009أكتوبر 

ما تقدم عندسوف يعقد فريق العمل اجتماعه   .2009المراجعة. وقد تم عقد االجتماع السابع لفريق العمل في أكتوبر 
 .الجمهورية اللبنانية كل المساهمات الضرورية

 ليبيا  .7
 2001نوفمبر  25قامت ليبيا بإيداع طلب رسمي لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة يوم 

(Doc.WTO/ACC/LBY/1 وفي .)وافقت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية على  2004يوليوز  27
 .الشروع في المفاوضات مع ليبيا

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

 السودان .8
كما تم تقديم مذكرة حول نظام التجارة الخارجية  1994أكتوبر  25تم تكوين فريق العمل حول انضمام السودان يوم 

وبة على األسئلة التي طرحت في هذا الشأن في شهر نوفمبر . كما قدم السودان أج1999السودانية في يناير 
. انعقد االجتماع الثاني لفريق العمل في مارس 2003، كما تم طرح مجموعة ثانية من األسئلة في يناير 2000
2004. 

 ويتم حاليا لجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات للى األسواق على أساس العروض األولية المعدلة
 المتعلقة بالسلع.

تم ليداع اتفاقيتين ثنائيتين )مع البرازيل والصين( تتعلقان بالنفاذ للى األسواق لدى سكرتاريتيه المنظمة. وما زالت 
اإلسهامات الثنائية المستحدثة قيد االنتظار خاصة المعلومات التشريعية والدستورية المستحدثة بعد استقالل جنوب 

ر السكرتارية في اتصاالتها الفنية مع السودان لضبط المجاالت التي تستلزم تقديم وثائق . وتستم2012السودان سنة 
 ومعلومات مستحدثة. وما زال انضمام السودان معلقا.

 أوزبكستان  .9
. وقدمت حكومة 1994ديسمبر  21تم تكوين فريق العمل حول انضمام أوزبكستان للى منظمة التجارة العالمية يوم 

كما تم تقديم أجوبة بشأن بعض األسئلة المطروحة  1998حول نظام تجارتها الخارجية في سبتمبر  أوزبكستان مذكرة
 17. وتم الشروع في مفاوضات ثنائية حول الدخول للى األسواق. اجتمع فريق العمل ألول مرة في 1999في أكتوبر 

 .2002يوليوز 
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للى األسواق مع الدول األعضاء المعنية على أساس أجرت أوزبكستان مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات 
 .2005. ولقد انعقد االجتماع الثالث لفريق العمل في أكتوبر 2005العروض األصلية المقدمة في سبتمبر 

 : الصةـــــالخ
هذه  بالرغم من أن العضوية في منظمة التجارة العالمية لها فوائد وامتيازات جمة فإن المفاوضات حول االنتماء للى

مام، خاصة منها البلدان األقل نموا. فآليات وشروط المنظمة تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لكل الحكومات المرشحة لالنض
االنضمام تفرض القيام بإصالحات داخلية. فالبلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام لها قدرات فنية ومؤهالت بشرية 

  نتماء للمنظمة العالمية للتجارة.وموارد مالية محدودة في مواجهة تعقيدات اال
على توصيات اللجنة الفرعية للبلدان األقل نموا قصد الزيادة في تعزيز وترشيد  2012صادق المجلس العمومي سنة 

حول انضمام البلدان األقل نموا ليصبح عمليا على أرض الواقع )الخطوط التوجيهية حول انضمام  2002قرار سنة 
وفقا للقرار المصادق عليه من طرف المؤتمر الوزاري الثامن ولقد تم لعداد هذه التوصيات  البلدان األقل نموا(.

 . 2011ديسمبر  17للمنظمة العالمية للتجارة المنعقد بتاريخ 
حول انضمام  2002كإضافة للخطوط التوجيهية لسنة  2012تمت المصادقة على قرار المجس العمومي لسنة 

فنية من طرف سكرتارية تم اعتبار تقديم مساعدة  2013ة العالمية للتجارة. وفي سنة البلدان األقل نموا للمنظم
. وقد أمكن على مقاس البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام في كافة المراحل عمال يحظى بكل األولوياتالمنظمة 

 العواصم. القيم بذلك باالعتماد على آليات تفاعلية مع البعثات المقيمة في جنيف أو في بقية
أما البرنامج الصيني لفائدة البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام للمنظمة فقد ساهم كثيرا في تدعيم قدرات هذه البلدان 

تابعت سكرتارية  2013متدربين في لطار هذا البرنامج. وفي سنة  7ولحد ا،ن تم تأهيل قدرات في المفاوضات. 
التجمعات اإلقليمية للبلدان األعضاء في المنظمة والمجموعة االستشارية للبلدان  المنظمة العالمية للتجارة حوارها مع

  .األقل نموا
دول أقل نموا أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة االنضمام للى منظمة التجارة العالمية وهي:  ثالثةهناك 

فقط عضو في منظمة  31دولة أقل نموا، توجد  47وتجدر اإلشارة للى أنه من بين  السودان.و  أفغانستان، جزر القمر
 التجارة العالمية.

في ألماتي )كازاخستان( لمناقشة  2012سبتمبر  12وقد اجتمع وزراء التجارة في البلدان النامية غير الساحلية في 
نشاء موقف مشترك بشأن القضايا يمكاناإلتعزيز ب الكفيلة السبل والوسائل التجارية الرئيسية ات التجارية لهذه الدول وا 

 الحالية.
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ألقل نموا والبلدان النامية لفائدة الدول احكومة كازاخستان ومكتب األمم المتحدة  الذي نظمتهوالغرض من هذا االجتماع 
مؤتمر للتحضير للمراجعة السنوية لخصص م( UN-OHRLLS)النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة 

 .2014ه في الذي تم عقدبرنامج ألماتي 
 ان األسواق العالمية، لذلك يتوجب عليهعمعزولة هي شبه البلدان النامية غير الساحلية على البر والبحر و ال تتوفر 

 في التجارة الدولية.ضعيفة مشاركة المتوسط و تحمل تكاليف النقل أعلى من 
بوركينا فاسو، تشاد، كازاخستان، : أفغانستان، أذربيجان، نجداإلسالمي غير الساحلية  التعاوندول منظمة ومن 
 ، مالي، النيجر، أوغندا، أوزبكستان، طاجيكستان وتركمانستان.قيرقيزيا
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 تواريخ إنشاء فر  العمل لدول منظمة التعاون اإلسالمي في طور االنضمام  :1الجدول 
 لمنظمة التجارة العالمية

 س فري  العملرئي تاريخ إنشاء فري  العمل البلدان
1987يونيو  17 الجزائر  األرجنتين 

1997يوليو  16 أذربيجان  ألمانيا 

2007أكتوبر  9 القمر االتحادية  - 

2004ديسمبر  13 العراق  األوروغواي 
2005مايو  26 ليران  - 

1999أبريل  14 لبنان  فرنسا 

2004يوليو  27 ليبيا  - 
1994 أكتوبر 25 السودان  المغرب 

2010مايو  4 سوريا  - 
1994ديسمبر  21 أوزبكستان  المكسيك 

 : منظمة التجارة العالميةالمصدر   
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 (2015 نوفمبرإلى غاية ) منظمة التجارة العالميةلالجارية  ملخص حاالت االنضمام: 2الجدول 

 

 الطلب الدولة
 إنشاء

 فريق العمل

مذكرة التجارة 
 الخارجية

 االجتماع األول/
 ل*واألخير لفريق العم

عدد اجتماعات 
 فريق العمل*

 عروض الخدمات عروض السلع
 مشروع تقرير

 فريق العمل**

  العرض األخير* العرض األول العرض األخير* العرض األول      

 1996يوليوز  1987يونيو  1987يونيو  الجزائر
 1998أبريل 

 2014 مارس
 2014 فبراير 2013 أكتوبر 2002مارس  2013نوفمبر  2002 فبراير 12

 1999أبريل  1997يوليوز  1997يونيو  أذربيجان
 2002يونيو 

 2015فبراير 
 2015فبراير  2005مايو  2013سبتمبر  2005مايو  12

 2015يناير 

 

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

        2009نوفمبر  2005 وماي 1996يوليو  إيران

 2005سبتمبر  2004ديسمبر  2004سبتمبر  العراق
 2007 مايو

 2008أبريل 
2 

 
    

 2001يونيو  1999أبريل  1999 يناير ليبيا
 2002أكتوبر 

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

 2001أبريل  2007ديسمبر  2007يونيو  أوزبكستان
 2002يوليو 

 2012 يوليو
1      

 2005مارس  2005فبراير  2004 ديسمبر لبنان
 2005أكتوبر 

 2013يونيو 
 2012أكتوبر  2008نوفمبر  2006أكتوبر  2008نوفمبر  2006أبريل  13

 1998أكتوبر  1994 ديسمبر 1994 ديسمبر السودان
 2002يوليو 

 2005 أكتوبر
   2005سبتمبر   2005سبتمبر  3

 تاريخ هذه الوثيقة * عند ملحوظة:

 ل.تقرير فريق العمل أو أجزاء من مشروع تقرير فريق العم ** ملخص المستجدات، مشروع         
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 الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 3لجدول ا
 العالمية لتجارةااألعضاء في منظمة 

 تاريخ االنضمام البلد

 2016يوليو  29 أفغانستان .1

 2000تمبر سب 8 ألبانيا .2

 1995يناير  1 البحرين .3

 1993ديسمبر  13 بنغالديش .4

 1995يناير  1 بنين .5

 1995يناير  1 بروناي دار السالم .6

 1995يونيو  3 بوركينا فاسو .7

 1995ديسمبر  13 الكاميرون .8

 1996أكتوبر  19 تشاد .9

 1995يناير  1 كوت ديفوار .10

 1995مايو  31 جيبوتي .11

 1995يونيو  30 مصر .12

 1995يناير  1 الغابون .13

 1996أكتوبر  23 غامبيا .14

 1995أكتوبر  25 غينيا .15

 1995مايو  31 بيساو-غينيا .16

 1995يناير  1 غويانا .17

 1995يناير  1 إندونيسيا .18

 2000أبريل  11 األردن .19

 1995يناير  1 الكويت .20

 2015نوفمبر  30 كازاخستان .21

 1998ديسمبر  20 قيرقيزيا .22

 1995يناير  1 ماليزيا .23

 1995مايو  31 المالديف .24

 1995مايو  31 مالي .25

 1995يناير  1 المغرب .26

 1995مايو  31 موريتانيا .27

 1995أغسطس  26 موزامبيق .28

 1996ديسمبر  13 النيجر .29

 1995يناير  1 نيجريا .30

 2000نوفمبر  9 عمان .31
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 : الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي3الجدول 
 )تتمة( األعضاء في منظمة التجارة العالمية

 
 تاريخ االنضمام البلد

 1995يناير  1 باكستان .32

 1996يناير  13 قطر .33

 2005ديسمبر  11 العربية السعودية .34

 1995يناير  1 السنغال .35

 1995يوليوز  23 سيراليون .36

 1995يناير  1 سورينام .37

 2013مارس  2 طاجكستان .38

 1995مايو  31 توغو .39

 1995مارس  29 تونس .40

 1995مارس  26 تركيا .41

 1995يناير  1 نداأوغ .42

 1996أبريل  10 المتحدة ربيةعالاإلمارات  .43

 2014يونيو  26 اليمن .44



33 

 

 الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  المرشحة
 )المراقبـون(

 

 الجزائر .1
 أذربيجان .2
 القمر االتحادية .3
 ليران .4

 العراق .5
 لبنان .6
 ليبيا .7
 السودان .8
 اسوريا .9

 أوزبكستان .10
 

 الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية
 

 فلسطين .1
 تركمنستان .2

 الصومال  .3
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الئحة دول منظمة التعاون اإلسالمي التي صادقت على اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة : 4الجدول 
 (عضو 94بين  عضو من 17: 2016سبتمبر  27العالمية )

 
 تاريخ المصادقة البلد

 2015مايو  6 ماليزيا .1

 2015أغسطس  4 النيجر .2

 2015فاتح أكتوبر  توغو .3

 2015أكتوبر  27 باكستان .4

 2015نوفمبر  30 غويانا .5

 2015ديسمبر  8 كوت ديفوار .6

 2015ديسمبر  15 بروناي .7

 2016يناير  20 مالي  .8

 2016مارس  16 تركيا .9

 2016أبريل  18 لمتحدةاإلمارات العربية ا .10

 2016مايو  10 ألبانيا .11

 2016مايو  26 كازاخستان .12

 2016يوليو  28 العربية السعودية  .13

 2016يوليو  29 أفغانستان .14

 2016أغسطس  24 السنغال .15

 2016سبتمبر  23 البحرين .16

 2016سبتمبر  27 بنغالديش .17
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فئة )أ( من اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة حالة إشعارات دول منظمة التعاون اإلسالمي لل: 5الجدول 
 عضو( 87من بين  عضو 27: 2016 سبتمبر 27العالمية )

 

 تاريخ اإلشعار البلد تاريخ اإلشعار البلد

 2014سبتمبر  18 األردن .15 2014يوليو  16 تركيا .1

 2014أكتوبر  27 السنغال .16 2014يوليو  23 ماليزيا .2

 2014نوفمبر  10 نيجيريا .17 2014يوليو  25 قطر .3

 2014ديسمبر  17 الغابون .18 2014يوليو  22 العربية السعودية .4

 2015يناير  7 مصر .19 2014أغسطس  4 المغرب .5

 2015مارس  20 باكستان .20 2014أغسطس  4 طاجكستان .6

 2015يونيو  2 اإلمارات ع م .21 2014أغسطس  4 إندونيسيا .7

 2015أغسطس  6 أوغندة .22 2014أغسطس  8 بروناي .8

 2015نوفمبر  24 البحرين .23 2014غسطس أ 11 كوت ديفوار .9

 2015نوفمبر  30 سورينام .24 2014أغسطس  11 رقيزيايق .10

 2016يناير  5 غويانا .25 2014أغسطس  14 الكويت .11

 2016فبراير  24 كازاخستان .26 2014أغسطس  14 عمان .12

 2016مايو  23 الكاميرون .27 2014سبتمبر  4 تونس .13

   2014سبتمبر  10 ألبانيا .14

 

 

 

 

 


