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 تمهيـد

عاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء تكليف من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي واللجنة الدائمة للتب
المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بصفته الجهاز الفرعي لمنظمة  يقوم - الكومسيك –في منظمة التعاون اإلسالمي 

ي بتنمية التجارة اإلسالمية البينية، بمتابعة المفاوضات التجارية المتعددة األطراف الجارية ف المكلفالتعاون اإلسالمي 
وتقديم الدعم والتدريب والمساعدات الفنية للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي،  ،إطار منظمة التجارة العالمية

 ذلك بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.و 

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

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

إعداد تقارير بالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  قومتحضير لالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية يال إطاروفي 
ودراسات تمهيدية للتعريف بوجهات نظر الدول األعضاء قصد إيجاد أرضية مشتركة تجمع بين مختلف المواقف 

 والمنهجيات.

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

 : ثالثة أقسام رئيسيةينقسم التقرير الحالي إلى 

عاون منظمة التفي لدول األعضاء الصلة باالتطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذات  :األول
 اإلسالمي، 

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

حالة المفاوضات بشأن انضمام بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى منظمة التجارة  :لثالثا
 العالمية.
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 القسم األول
 منظمة التجارة العالمية مفاوضات على صعيد  األخيرةطورات الت

 
المزمع انعقاده ببوينوس ( MC11كثـفت منظمة التجارة العالمية من تحضيراتها لتنظيم المؤتمر الوزاري الحادي عشر )

سمي دولة اجتماعا وزاريا مصغرا غير ر  35. وفي هذا الصدد، عقدت حوالي 2017ديسمبر  13-10س في الفترة آير 
الوزاري إنجاح االجتماع خارطة طريق نحو  ، ساعد على وضع2017أكتوبر  10-9بمراكش، المملكة المغربية يومي 

 س.الذي سينعقد ببوينوس آير 

 البيئةمع  يتالءمأكد االجتماع مجددا التزام الدول األعضاء المشاركة بنظام تجاري متعدد األطراف مفتوح ومنصف 
 عي مصالح أعضاء منظمة التجارة العالمية.ويرا ةالدولي ةاالقتصادي

دفع الكفيلة بوسائل الأكد االجتماع أيضا على أهمية تنفيذ نتائج مؤتمر نيروبي الوزاري ومؤتمر بالي الوزاري واستكشاف 
 بوينس آيرس.بالمؤتمر الوزاري  لفائدةالمفاوضات نحو تسخير نتائج هذين المؤتمرين 

أيضا على ضرورة إدماج  تة التنمية بوصفها موضوعا محوريا للمناقشة. وشددعلى أهميالعديد من الدول أكدت 
 تباين في الوقت الذي يوجد فيهقل نموا في النظام التجاري المتعدد األطراف. وفي الدول األالبلدان النامية، والسيما 

مقاربات ن نكون منفتحين على في البحث عن نتائج ملموسة ومنصفة وأالواقعية األهمية بمكان من ، الرؤى واألولويات
 .اجديدة للوصول إليه

تشمل قضايا تتعلق بالتنمية ووجهات نظر و في بوينس آيرس  ستعرض واقعية ومتكافئة حزمةاالجتماع  درسحيث 
 واضحة بشأن القضايا الجديدة المتعلقة بتغير البيئة االقتصادية الدولية.

ات منظمة ياتفاق كافةجزء ال يتجزأ من ك ةمتميز معاملة الخاصة والأهمية الفي البلدان المشاركة أيضا كما تباحثت 
يذ والسماح للبلدان ، بطريقة تكون فعالة فيما يتعلق بخطة التنفيةالتجارة العالمية والنتائج المتعددة األطراف المستقبل

 اإلنمائية. حاجياتهاقل نموا، باالستجابة بفعالية إلى األسيما النامية، وال

 الدولالعديد من  ت. وقد أكدالدولان بأهمية الزراعة التي ال تزال في صميم جدول أعمال العديد من أقرت البلد
 القطن. على وضعقل نموا، األاألفريقية، والسيما 

هدف بالمفاوضات  كثيفت، ودعوا إلى بالمساعدات المقدمة للصيد البحريرحب الوزراء بالجهود التفاوضية المتعلقة 
  بوينس آيرس.جعلها ناجحة في 

هذه المفاوضات  سيما وأن بلوغأكد الوزراء مجددا على أهمية الخدمات التي تسهم بقوة في نمو االقتصاد الدولي. 
 مهم بالنسبة ألعضاء منظمة التجارة العالمية. مقصد
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النمو التجارة في ية مساعدة هذه كيفتباحثت الدول في سيما التجارة اإللكترونية، يما يتعلق بالقضايا الجديدة، والوف
أيضا  الدول واعترفتاتها. ياقتصادعلى مستوى هيكلي ق تحول ياالقتصادي في البلدان النامية والبلدان األقل نموا وتحق

التي تواجهها البلدان النامية  لتكنولوجية والقانونية والمؤسسيةفي الهياكل األساسية، والقدرات اوالثغرات بالفجوة الرقمية 
مواصلة النقاش بشأن األنظمة  الدولودا رئيسية أمامها لجني ثمار التجارة اإللكترونية. ولذلك، طلبت والتي تمثل قي

االعتبار  بعينأخذ ي واالستجابة لها بشكلالمقترحة للتجارة اإللكترونية من أجل فهم أفضل لآلثار والتحديات والمصالح، 
 األعضاء. الدول جميع مصالح

مواصلة المفاوضات في جنيف بطريقة مفتوحة وشاملة وشفافة لجميع األعضاء بغية دعا الوزراء أيضا إلى كما 
التوصل إلى نتائج ملموسة ومنصفة. وقد أوصي بعقد اجتماعات منتظمة على مستوى كبار المسؤولين لضمان متابعة 

 نجاح االجتماع الوزاري لبوينس آيرس. والعمل علىهذه التوصيات 

في ( MC10الوزاري العاشر )لما بعد المؤتمر  ة التجارة العالمية واصلت خطة عملهاتجدر اإلشارة إلى أن منظمو 
. وصادق االجتماع على " حزمة نيروبي" وست قرارات وزارية 2015ديسمبر  19-15نيروبي، كينيا، خالل الفترة 

شمل هذه الحزمة والعمل حول الزراعة والقطن والقضايا المتعلقة بالدول األقل نموا، باإلضافة إلى إعالن وزاري ي
 المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية.

. وأشار فيه إلى أن هناك 2016يوليو  27قدم رئيس لجنة المفاوضات التجارية تقريره حول حالة المفاوضات يوم كما 
ات. وأنهم عالمات تشير إلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يتجهون تدريجيا نحو عملية تعتمد أكثر على المقترح

قدموا عددا من األوراق. ففي مجال الزراعة على سبيل المثال، تم تقديم سبعة أوراق تتضمن أفكار واستفسارات حول 
ن كانت  مجموعة من القضايا، بما في ذلك الدعم المحلي. كما ذكر أن هناك مشاركة إيجابية في مجال الخدمات، وا 

)ناما(. وتواصل اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك في  غير الزراعيةالنفاذ إلى أسواق السلع بشكل أقل فيما يخص 
جلب الكثير من االهتمام. وبالنظر إلى قضايا أجندة الدوحة للتنمية بشكل عام، أكد الرئيس أنه إذا كان أعضاء منظمة 

كبير خالل األشهر هناك حاجة لتعميق المناقشات بشكل  إنالتجارة العالمية يريدون المضي قدما في المفاوضات، ف
المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هناك أية نتائج محتملة. وفي كل هذه المفاوضات، هناك حاجة للحفاظ وتعزيز التركيز 

 على التنمية ومسائل البلدان األقل نموا.

 تجدر اإلشارة أن المؤتمر الوزاري العاشر قد صادق على القرارات التالية:و 

  ذات الحجم الصغيرديات برنامج العمل بشأن االقتصا. 

  .)حاالت عدم ثبوت خروقات وتقديم الشكاوى في إطار حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة )تريبس 

  .برنامج العمل حول التجارة اإللكترونية 
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   من اتفاقية تريبس للدول األقل نموا  66.1تمت المصادقة على الفترة االنتقالية المنصوص عليها في المادة
شأن التزامات معينة فيما يتعلق بالمنتوجات الصيدالنية وكذلك قرار التنازل ذات الصلة من قبل المجلس ب

 من اتفاقية تريبس. 70.9و 70.8العمومي بشأن التزامات الدول األقل نموا بموجب المادة 

 ات التالية:على القرار الوزاري العاشر أما فيما يتعلق بأجندة الدوحة للتنمية، فقد صادق المؤتمر 

 آلية الضمانات الخاصة للبلدان النامية في مجال الزراعة. 
 تشكيل مخزون عمومي للمواد الغذائية ألغراض األمن الغذائي. 
 منافسة التصدير في مجال الزراعة. 
 القطن. 
 قواعد المنشأ التفضيلية للدول األقل نموا. 
  للدول األقل نموا وزيادة مشاركة هذه األخيرة في تنفيذ المعاملة التفضيلية لصالح الخدمات وموردي الخدمات

 .الخدمات التجارية

اختالفات في وجهات النظر بين أعضاء منظمة التجارة العالمية بشأن مفاوضات الدوحة الوزاري العاشر شهد المؤتمر 
النات والقرارات التي للتنمية المستقبلية. وفي الوقت الذي أكد العديد من األعضاء على أجندة الدوحة للتنمية، واإلع

تمت المصادقة عليها في الدوحة وفي المؤتمرات الوزارية التي تم عقدها منذ ذلك الحين. هناك أعضاء آخرون لم 
يؤكدوا على مهام الدوحة، حيث يطالبون بضرورة توفر مناهج جديدة لتحقيق نتائج ذات مغزى في المفاوضات المتعددة 

عن التزامهم القوي لدفع المفاوضات بشأن قضايا الدوحة العالقة، بما في ذلك  األطراف. ومع ذلك، أعرب األعضاء
جميع المسائل المتعلقة بالزراعة والنفاذ إلى األسواق غير الزراعية والخدمات والتنمية واتفاقية تريبس والقواعد. كما اتفق 

فاوضات وطلبوا من المدير العام لمنظمة الوزراء على ضرورة أن يعمل المسؤولون على إيجاد سبل لتحقيق تقدم في الم
 التجارة العالمية تقديم تقارير منتظمة بشأن هذه الجهود إلى المجلس العمومي.
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 الثانيالقسم 
  مسائل منظمة التجارة العالميةأنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال 

 

دمة المصالح االقتصادية للدول األعضاء في منظمة العديد من األنشطة لخالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة أنجز 
لكومسيك المتعلقة بمنظمة التجارة اتنفيذ قرارات في إطار و . المتعلقة بمسائل منظمة التجارة العالمية اإلسالمي التعاون

الدول األعضاء في لفائدة التالية  المساعدة الفنية وتأهيل الكفاءاتالعالمية، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ندوات 
واألونكتاد ومركز البنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة التجارة العالمية مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي، بالشراكة مع 

ومنظمة الجمارك العالمية، من أجل زيادة وعي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتطوير  التجارة الدولي
 دولية المختلفة التي تنظمها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:قدراتها في مجاالت التجارة ال

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

شارك المركز اإلسـالمي لتنميـة التجـارة فـي االجتمـاع التشـاوري لـوزراء التجـارة فـي منظمـة التعـاون اإلسـالمي بنيروبـي 
الــذي تــم تنظيمــه مــن قبــل مجموعــة البنــك اإلســالمي للتنميــة علــى هــامش االجتمــاع الــوزاري  2015ديســمبر  14فــي 

وتــرأس االجتمــاع ســعادة الســيد  .بنيروبــي 2015ديســمبر  19-15لمنظمــة التجــارة العالميــة الــذي تــم عقــده فــي الفتــرة 
لـدول التنسـيق فيمـا بـين ااع هـو لويس بيلن وزير التجارة لجمهورية كوت ديفوار. وكان الهـدف مـن هـذا االجتمـ - جان

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص قضايا منظمة التجـارة العالميـة التـي ينبغـي التفـاوض بشـأنها خـالل 
وزيــرا ووفــدا. وخــالل االجتمــاع، قــدم ممثــل  30المــؤتمر الــوزاري العاشــر فــي نيروبــي. شــارك فــي االجتمــاع أزيــد مــن 

ارة الوضــع الــراهن للمفاوضــات فــي منظمــة التجــارة العالميــة وســلط الضــوء علــى القضــايا المركــز اإلســالمي لتنميــة التجــ
ذات الصلة التـي سـتطرح مـن قبـل الـدول األعضـاء فـي منظمـة التعـاون اإلسـالمي خـالل اجتمـاع نيروبـي ووزع وثـائق 

 المركز التي تم إعدادها بهذه المناسبة.

ة وآفاق التكامل اإلقليمي في الدول األعضاء في منظمة ورشة عمل حول إدارة اتفاقيات التجارة اإلقليمي .2
المملكة المغربية. شاركت في هذه  –، الدار البيضاء 2015ديسمبر  23-21خالل الفترة التعاون اإلسالمي، 

 .دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي 22الندوة 
االنضمام إلى اتفاقيةة تهةهيل ندوة حول نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية و .3

 .2016فبراير  25المملكة المغربية، -الدار البيضاء التجارة، 

نتالاج  المالمتمر الالوزارل العالالر لمنظمالة باإلسالممي  التعاونمن أجل زيادة وعي الدول األعضاء في منظمة 
منظمالة العالالر لالالوزارل مالمتمر النالدوة والول تنتالاج  التجارة التجارة العالمية، نظم المركز اإلسممي لتنمية 

الالالدار البيضالالاء، ب 2016 فبرايالالر 25وذلالالي يالالوم التجالالارةت،  تسالالليلالتجالالارة العالميالالة واانضالالمام فلالالة ات ا يالالة 
التالي اإلسالممي  التعالاونلدول األعضالاء فالي منظمالة  اجدة االتالية ل المكاسبالمملكة المغربية. وأبرزت الندوة 
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 نيروبي:بالممتمر الوزارل  منتوققت 

 لميالة فلالة منظمالة التجالارة العا المنضّمة فلالةاإلسممي  التعاونعدد الدول األعضاء في منظمة  زيادة
بلالكل اإلسالممي لمسالت ادة  التعالاونيالوفر دافعالا  ويالا للالدول األعضالاء فالي منظمالة هو مالا دولة، و 44

 م اوضات منظمة التجارة العالمية. جماعي من

  اتخالاذ فجالراءات تجاريالة تلالدي لزيالادة  اإلسممياألعضاء في منظمة التعاون تعزيز  درات الدول
 إللغالاءهذا نتيجة لقرارات منظمة التجارة العالمية  د كان و. ا الغذاجية وتوقيق األمن الغذاجيصادراتل

اميالة فالي منظمالة للبلالدان النوالسماح دعم الصادرات الزراعية، وزيادة المنافسة في األسواق العالمية، 
 ألغراض األمن الغذاجي. تكوين مخزون عمومي للمواد الغذاجيةبرام   متابعةبالتجارة العالمية 

 نتيجالة  2019بولالول سالنة    لتكنولوجيالا المعلومالاتمنت 201 بخصوصالتعري ات الجمركية  فلغاء
 53لاري فيلالا ي تالمعلومات، ال وول تكنولوجيااألطراي لمنظمة التجارة العالمية ية المتعددة ت ا اا

 جارة العالمية.في منظمة التعضوا 

  ت ضاليلية للن الاذ لوسالواق وصول القطاعات الخدمية وموردل خدمات الدول األ الل نمالوا علالة مزايالا
 .العالمية

  تسالليلات ا يالة  ةاإلسممي التالي و عالت وصالاد ت علال التعاونزيادة عدد الدول األعضاء في منظمة 
عضالاء فالي منظمالة أدول  8لتقريالر، هالذا ا تالاري  فعالدادمنظمة التجارة العالمية )اعتبالارا مالن لالتجارة 
ا  امالت باإللالعار بمصالاد تلدولالة عضالو فالي منظمالة التجالارة العالميالة  68 بالين اإلسممي مالن التعاون

 علة اات ا ية(.

ندوة تدريبية حول نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومسائل  .4
 –، عمان 2016أبريل  5 – 4لسطين والمملكة األردنية الهاشمية، التجارة الدولية لفائدة أطر دولة ف

 إطار فلسطينيا من القطاعين العام والخاص. 25المملكة األردنية الهاشمية. شارك في هذه الندوة 
( للدول TPOsالمنتدى الثاني لهيئات تنمية التجارة )جلسة عمل حول تفعيل الشباك الموحد على هامش  .5

 .2016مايو  23بالرياض، المملكة العربية السعودية يوم التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة 

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

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

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

ؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات(، والغرفة اإلسالمية للتجارة اإلسالمية لتمويل التجارة والم
 (.IICRAوالصناعة والزراعة ومركز التجارة الدولي والمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم )
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 ما يلي:بالمشاركون  أوصى
ثنائي واإلقليمي )مثل شهادة المنشأ ( والربط فيما بينها على المستويين الSWإنشاء أنظمة الشباك الموحد ) -

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

إجراء مسح عن كيفية عمل الشباك الموحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتعرف على  -
 سات لالستفادة منها؛أفضل الممار 

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

 منظمة التعاون اإلسالمي.

ل "اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وآفاق تفعيل الشباك الموحد لمنظمة دوة إقليمية حون .6
فاتح يونيو  -مايو  30التعاون اإلسالمي لفائدة الدول األفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 . بالدار البيضاء، المملكة المغربية 2016

لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال المسائل المتعلقة في إطار تنفيذ برنامج المساعدة الفنية 
بأنشطة منظمة التجارة العالمية، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وقسم التعاون واالندماج التابع للبنك اإلسالمي 

آفاق تفعيل الشباك الموحد لمنظمة التعاون للتنمية ندوة إقليمية حول "اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية و 
اإلسالمي لفائدة الدول األفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالتجارة 

 بالدار البيضاء، المملكة المغربية.  2016مايو إلى فاتح يونيو  30الخارجية للمملكة المغربية في الفترة من 

 داف:األه

تهدف هذه الندوة إلى إطالع القطاعين العام والخاص لدول منظمة التعاون اإلسالمي على أهمية تنفيذ اتفاقية تسهيل 
التجارة وتأثيرها على تنمية التجارة الخارجية للدول األعضاء من جهة، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات لتنفيذ 

ى، وخاصة إنشاء وتعزيز أنظمة الشباك الموحد الوطنية للتجارة الخارجية البرامج الوطنية لتسهيل التجارة من جهة أخر 
 وكيفية اشتغال هذه الشبابيك فيما بينها.

 المشاركون:

شاركت الدول اآلتية في هذه الندوة: الجزائر، بوركينافاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، الغابون، غامبيا، غينيا، 
 تانيا، النيجر، السنغال، السودان، توغو وتونس.غينيا بيساو، مالي، المغرب، موري

كما شاركت المنظمات الدولية التالية في هذه الندوة: المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، البنك اإلسالمي للتنمية )قسم 
ارك (، منظمة الجمITC(، مركز التجارة الدولي )AACEالتعاون واالندماج، التحالف األفريقي للتجارة اإللكترونية )
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 العالمية، المكتب اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا )الرباط(.

 محاور الندوة:

 قدم الخبراء المواضيع التالية:

 مقدمة عامة حول اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية؛ 
 تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية؛ 
 رى لتسهيل التجارة؛اآلليات اإلقليمية والدولية األخ 
  ،التجارب الوطنية في تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية )كوت ديفوار، النيجر، مالي، مصر

 تونس وبوركينافاسو(؛
 تدابير إنشاء الشباك الموحد الوطني )التجارب الوطنية: كوت ديفوار، المغرب، الكاميرون، السنغال ومالي(؛ 

 دولية واإلقليمية في دعم تنفيذ أنظمة الشباك الموحد الوطنية واإلقليمية؛دور المنظمات ال 

 .التعاون بين سلطات الجمارك في تسهيل التدابير عبر الحدود 

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

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

 التوصيات:

 ثمرة، اقترح المشاركون التوصيات التالية:بعد مناقشات م

 اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية 

 تنظيم اجتماع إدارات الجمارك في دول منظمة التعاون اإلسالمي؛ 

  تكرار تنظيم ندوات إقليمية للتعريف باتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية من أجل تسريع المصادقة
 وكول تعديلها؛على بروت

  تنظيم ندوة إقليمية للتوعية لفائدة اتحادات أرباب العمل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من
 أجل مساعدة الشركات على الفهم واالمتثال للمتطلبات التنظيمية واإلجرائية للعمليات التجارية عبر الحدود؛

  على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي لإلسهام في تنمية إنشاء فريق عمل لجان تسهيل التجارة الوطنية
 التجارة البينية.
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 :الشباك الموحد للتجارة الخارجية 

  تنفيذ برنامج المساعدة الفنية وتبادل الخبرات في مجال إنشاء الشباك الموحد بين الدول المتقدمة األعضاء في
 منظمة التعاون اإلسالمي وباقي الدول األعضاء؛

 على إنشاء أنظمة الشباك الموحد الوطنية مع رؤية للتعاون اإلقليمي بالتعاون مع مؤسسات  تشجيع الدول
منظمة التعاون اإلسالمي ومركز التجارة الدولي ومنظمة الجمارك العالمية والتحالف األفريقي للتجارة 

البنك العربي للتنمية  اإللكترونية وغيرهم من الشركاء في التنمية )البنك الدولي، المصرف اآلسيوي للتنمية،
االقتصادية في أفريقيا( وغيرها من المؤسسات مثل االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الرابطة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، سيماك، الكوميسا .... لألخذ بعين االعتبار المتطلبات الناشئة عن اتفاقية 

 في مجال النقل والخدمات اللوجستية؛ منظمة التجارة العالمية والحواجز التنظيمية

  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 إرساله إلى المركز دعوة الدول األعضاء المشاِرك ة الستكمال االستبيان الخاص بالشباك الموحد وا 
 اإلسالمي لتنمية التجارة إلعداد تقرير تقييم الحاجيات في مجال المساعدة الفنية؛

في منظمة التعاون  ورشة عمل حـــول " آليات تسوية نزاعات التجارة واالستثمار بين الدول األعضاء .7
المركز اإلسالمي الدولي . بالشراكة مع المملكة المغربية -الدار البيضاء  ،2017ير فبرا 21-20، اإلسالمي"

 (.IICRA) للتحكيم والمصالحة

 24-22ورشة عمل تدريبية حول "تجارة الخدمات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"،  .8
عاون واالندماج التابع للبنك اإلسالمي . بالشراكة مع قسم التالمملكة المغربية -البيضاء  ، الدار2017مارس 
 للتنمية.

 19-17ورشة حول التحضير للمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية: منظور إفريقي،  .9
قسم التعاون واالندماج التابع للبنك اإلسالمي بالشراكة مع ، الدار البيضاء، المملكة المغربية. 2017يوليو 
 للتنمية.
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 الثالقسم الث
 المفاوضات بشأن انضمام بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  وضعية

 إلى منظمة التجارة العالمية
 

أفغانســـتان جمهوريـــة ، بعـــد انضـــمام دولـــة 162العالميـــة التجـــارة منظمـــة عـــدد اإلجمـــالي للـــدول األعضـــاء فـــي أصـــبح ال
عــدد الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي ليــا حا، وبــذلك يصــبح اإلســالمية خــالل المــؤتمر الــوزاري العاشــر

يمثــل و . بمــا يفــوق ربــع عــدد أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة، دولــة 43المنضــوية تحــت لــواء منظمــة التجــارة العالميــة 
 من االقتصاد العالمي. %97أعضاء منظمة التجارة العالمية حوالي 

دول وهي:  10لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  مي المرشحةاإلسالبلغ عدد الدول األعضاء في منظمة التعاون 
الوضع الحالي و  .االتحادية القمرو  السودان، سوريا ،الجزائر، أذربيجان، العراق، إيران، لبنان، ليبيا، أوزبكستان

 لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية كما يلي:

 .تم إنشاء فريق العمل لفائدة ليبيا وسوريا 
 ديم مذكرة حول نظام التجارة الخارجية من طرف إيران والعراق وأوزبكستان.تم تق 
 .تم تعميم ملخص وقائع نقاط المناقشة من طرف السودان 
  السلع إلى األسواق الثنائية من قبل الجزائر، أذربيجان، لبنان، السودان وأوزبكستان. نفاذمفاوضات جارية بشأن 
  لى األسواق الثنائية من قبل الجزائر وأذربيجان ولبنان والسودان الخدمات إ نفاذمفاوضات جارية بشأن

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

  2016ديسمبر  7في  التجارة العالميةقدمت الصومال طلب انضمامها إلى منظمة. 

. على 2016 سنةوالسودان والصومال خالل النصف الثاني من  يةاالتحاد بانضمام القمر المتعلقةاألنشطة تم تكثيف 
 سبيل المثال:

  الماضي عدة مفاوضات  بشكل مكثف وعقد اجتماعين لفريق العمل، واختتم الشهراالتحادية عمل فريق القمر
 نضمام في األشهرإتمام عملية االعلى يركز الفريق اهتمامه إلى األسواق. واآلن،  الدخول ثنائية بشأن

 المقبلة.

  وبعد المؤتمر الوزاري العاشر، في نيروبي على هامش مفاوضاته مرة أخرى لتجديد عضويتهبدأ السودان .
تنشيط عملية انضمامه إلى عضوية  نصف عام، في يوليو من العام الماضي، أعلن السودان رسميا إعادة
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وثائق. الب ذلك عمل مكثف لتحديث . وأعقوميلمجلس العمااجتماع  خاللبأكملها  التجارة العالمية منظمة
 تينثنائي ينتوضمفا واختتموفي هذا العام، عقد السودان اجتماعين لفريق العمل من أجل تسجيل تقدم ملموس، 

 بشأن الوصول إلى األسواق.

  بعد تقديم طلب  2016عملية االنضمام في ديسمبر  للشروع في رشحينالمالصومال هي واحدة من أحدث
ة بشأن نظام نيروبي. وتعمل الصومال على وضع مذكر المؤتمر الوزاري العاشر برة خالل ألول م الترشيح

 ي ستشكل الوثيقة األساسية لبدء مفاوضات االنضمام.تالتجارة الخارجية ال

  يوليو  28في  هاانضمامشأن عمل ب يقاجتماع لفر  ختام التجارة العالمية فيصرحت أذربيجان ألعضاء منظمة
الثنائية"، فضال عن تنفيذ اإلصالحات القانونية الالزمة لجعل  المفاوضاتم "التركيز على بأنها تعتز  2017

من اإلصالحات  اعددأذربيجان  تبنتنظام التجارة الداخلية متماشيا مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. وقد 
لتنمية اقتصاد البلد فضال رطة طريق استراتيجية" ا"خ 12خالل األشهر الستة الماضية، بما في ذلك اعتماد 

 ات. ومن شأن تنفيذ خارطكاكل األساسية للتجارة واللوجستيالتجارة وتحسين الهي المتعلقة بتسهيلعن األنظمة 
 أن يكون بمثابة "أساس" للنجاح في االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية. 2020 سنةالطريق بحلول 

للتجارة بطرق تتداخل فيها أصناف المفاوضات بين مفاوضات متعددة تتم عملية االنضمام إلى المنظمة العالمية 
على هذا المسار جرى االتفاق على انضمام اليمن إلى المنظمة تخللته أحيانا سرعة األطراف وأخرى ثنائية األطراف. و 

تباطؤ نذكر منها وأحيانا أخرى بعض التعثر نتيجة العديد من العوامل  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 م هذه الدول بالنسبة لمستقبل المنظمة، بأهمية انضماالدول األعضاء ومساعي إقناع الفنية 

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

  األعضاء األخرى.

 :العالمية لتجارةافي عملية االنضمام لمنظمة  الشفافية

سية بالنسبة للدول األعضاء تعتبر الشفافية ووضوح الرؤية في مسلسل االنضمام للمنظمة من األولويات األسا
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 إلى حد اآلن.  2013الشفافية قد تم تدعيمها سنة 
 . وقد خلصت نتائج هذا الفريق إلى ما يلي:المنظمة مسألة االنضمام إلى
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 االستعمال المشترك للمعلومات وتبادل البيانات مع الدول األعضاء حول كل ما يتعلق باالنضمام إلى المنظمة، -
 حول التطور الفني لمسلسل االنضمام، السكرتاريةتقارير ترفع إلى  -
 ول نتائج زياراتهم للبلد المعني،تقارير رؤساء فرق العمل تقدم إلى الدول األعضاء ح -
تخطيط برنامج االجتماعات حول االنضمام إلى المنظمة وحول النشاطات ذات الصلة على أساس أجندة متطورة  -

 ،السكرتاريةلالجتماعات حول اقتراحات االنضمام المقدمة من طرف 
الحكومات التي في طور و  األجوبة حول االنشغاالت الخاصة التي تمت إثارتها من طرف الدول األعضاء -

 .االنضمام

 ملخصة للحكوماتالغاية من نشرة المعلومات حول االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تتمثل في تقديم تقارير 
حول نتائج اجتماع الفريق غير الرسمي. كما تتضمن النشرة لرؤساء والدول األعضاء ولالتي في طور االنضمام 
  .ط العملي لتحضير االجتماعات والمفاوضات المتعلقة بمسلسل االنضماممعلومات مفيدة حول المخط

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

 المدنية واستقصاء المالحظات واآلراء حول انشغاالت كل فريق. 

المنظمة لقاءات مع المجموعة االستشارية للبلدان األقل نمو والفريق غير الرسمي للبلدان النامية  سكرتاريةأجرت 
في المنظمة العالمية للتجارة عضاء والفريق اآلسيوي للبلدان النامية والفريق غير الرسمي لبلدان ألمريكا الالتينية األ

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

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

 المساعدة الفنية وحمالت التوعية:

نضمام للمنظمة من المحاور األساسية لتدريب موظفي وتأهيل الكفاءات ذات الصلة بمسلسل االتعتبر المساعدة الفنية 
للتوعية لفائدة البرلمانيين والقطاع الخاص والجامعيين والمجتمع المدني  أنشطةالحكومات. تتضمن هذه المساعدة 

 وأوساط اإلعالم.
حول االنضمام  المحاور اآلتية: ندوات وطنية، حصص إعالمية علىية وتأهيل الكفاءات نأنشطة المساعدة الفوتشتمل 

والدروس التمهيدية للمنظمة أقيمت خالل الدروس المتقدمة حول السياسة التجارية وكذلك خالل الدروس اإلقليمية 
المقدمة لفائدة البلدان األقل نموا، البعثات الفنية، الزيارات التي يقوم بها رؤساء فرق العمل، انشاء المراكز المرجعية 

و تعزيز المراكز القائمة، حصص تدريبية مباشرة على الخط عبر اإلنترنت، التحاور مع للمنظمة العالمية للتجارة أ
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 المنظمة، المشاركة في المؤتمرات.مجموعات الدول األعضاء في 

 آليات االنضمام للمنظمة: 

 Accessions Intelligence)جديدة لالنضمام الذكي بوابة  2016أطلقت منظمة التجارة العالمية في يوليو 
Portal ) التي حسنت من الوصول إلى المعلومات حول االنضمام لمنظمة التجارة العالمية والعديد من الميزات

الجديدة، مثل إمكانية الدخول المباشر إلى جميع القوانين التي تم اإلشعار بها إلتمام االنضمام. توجد البوابة على 
 .https://www.wto.org/accessionsالرابط: 

وهي تمكن من  2012في مايو  (ACDB)عمل بقواعد البيانات حول االلتزامات في إطار انضمام تم إطالق ال
التي تتضمنها تقارير فرق العمل حول االنضمام وبرتوكوالت االطالع على كل االلتزامات والمعلومات ذات الصلة 

II MC X تدخل تحت البندي األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة الت 31انضمام الدول الحادية والثالثين 
)/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 

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

 بجنيف. 1998ول حول انضمام الجزائر في شهر أبريل األولى، عقد فريق العمل اجتماعه األ

، نوفمبر 2002، مايو2002، فبراير 1998ثمانية جوالت من المفاوضات المتعددة األطراف )أبريل الجزائر  أجرت
( وسلسلتين من المفاوضات الثنائية في قطاعات الزراعة والصناعة 2005و 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  18ت ثم قدمت في صيغة أولية من العروض المبدئية بشأن السلع والخدما 2002قدمت الجزائر في مارس 
صيغة معدلة للعروض. وتم أيضا بحث عناصر معدلة من مشروع تقرير فريق العمل وآخر المستجدات  2005

 .2005فبراير  25المتعلقة بالقوانين وذلك خالل اجتماع فريق العمل بتاريخ 

ية، اليابان، سويسرا، أستراليا، كندا، بلدان وهي: الواليات المتحدة األمريك 10أجرت الجزائر لقاءات ثنائية مع حوالي 
 االتحاد األوروبي، كوبا، األوروغواي، تركيا وكوريا الجنوبية.

 (وروغواي)األ السيد بيريز ديلكاستيو فريق العمل الذي يتابع انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية  ترأسي -

http://acdb.wto.org/
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 دولة. 43 ويضم

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

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

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

ومن جانب آخر، تم تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الوفد الجزائري وبعض الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية 
. نذكر بصفة خاصة اللقاءات الثنائية 2005أكتوبر  20إلى  18المنعقد من  التاسع ق العملعلى هامش اجتماع فري

الجديدة وماليزيا والتي تناولت بالبحث دخول السلع والخدمات إلى  ةمع الواليات المتحدة األمريكية، سويسرا، زيالند
 األسواق.

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

 .2006المعدل لفريق العمل في يونيو 

 .العمل لفريقالمراجع  مشروع التقرير 2008يناير  17بحثت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية في  -

العمل فحصا لنظام التجارة الخارجية الجزائري وكذلك اإلصالحات التي قامت بها الجزائر خالل  فريقيتضمن تقرير 
 فريقالسنوات األخيرة حتى يصبح إطارها القانوني والمؤسساتي مالئما لقواعد منظمة التجارة العالمية. كما قام أعضاء 

 حاصل في المفاوضات الثنائية الجارية حول دخول السلع والخدمات لألسواق.العمل بتقييم التقدم ال

التقدم الذي حققته الجزائر في إصالح نظامها التجاري حتى يتالءم  على همارتياح عن أعضاء فريق العمل أعربوقد 
علق بالحواجز الفنية تماما مع قواعد ومقتضيات منظمة التجارة العالمية. وهكذا، اعتمدت الجزائر قوانين جديدة تت

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

لاللتزامات  ةتوزيع عروض معدلبكلف بتحضير انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية فريق العمل المقام 
 .2012الخاصة المتعلقة بالخدمات في فبراير 

وتفسر المسيرة الطويلة للجزائر النضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بإرادة الحكومة الجزائرية إلجراء إصالحات 
وضع خارطة طريق وتم  لقطاعات المهددة بالمنافسة وتحقيق التنوع في اقتصادها.داخلية أوال ثم تحديث بعض ا
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بشأن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، ومن المقرر عقد سلسلة من المحادثات الثنائية تسريع المفاوضات ل
تمام لحل الخالفات   المكلفرسمي مع فريق العمل بريل، باإلضافة إلى عقد اجتماع غير وأات بين مارس ياالتفاقوا 

 .2012 ولالجتماع الرسمي المقرر عقده في يوني استعدادابانضمام الجزائر إلى المنظمة، 

 : المفاوضات الثنائية حول دخول السلع والخدمات لألسواق

مع  ضاتجري مفاو ستوفي نفس السياق  .غواي وكوبا وفنزويال وسويسرائر مفاوضاتها مع البرازيل واألورو أنهت الجزا
االتحاد األوروبي وكندا وماليزيا وتركيا وجمهورية كوريا واإلكوادور والواليات المتحدة األمريكية والنرويج وأستراليا 

 واليابان.

 .2008وتم عقد االجتماع العاشر لفريق العمل في يناير 

مع البرازيل وكوبا واألوروغواي  على خمس اتفاقيات ثنائية 2012فبراير  28وقعت الجزائر بتاريخ باإلضافة إلى ذلك، 
. كما أن المفاوضات في إطار المفاوضات الجارية النضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وفنزويال واألرجنتين

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

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

 ث على االرتياح.وتركيا وأوكرانيا فقد سجلت تقدما يبع

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. واإلضافاتت العمل التشريعي المعدل ومقترحات التعديال

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 إن البرنامج ثم أضاف قائال
واقتراح عقد جولة أخرى من  2013يوليو  15 يونيو أو عند متم شهر جاباتاإلالجزائر التي تعهدت بتقديم  إلى

 .2013المفاوضات في خريف 

في منظمة التجارة  من الدول األعضاءدولة  12 مع وفود 2013 أبريل 4 إلى 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 
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منظمة  سكرتاريةتم التوقيع عليها من قبل  سرا والبرازيلواي وكوبا وسويأوروغاتفاقيات ثنائية مع  4كما تم ايداع 
 اتفاقيتين مع فنزويال واألرجنتين.في حين مازالت المفاوضات قائمة بشأن التوقيع على التجارة العالمية، 

الستعراض آخر مستجدات المفاوضات  2014مارس  31فريق العمل حول انضمام الجزائر للمنظمة في  اجتمع
التقدم الكبير الذي بوخالل هذا االجتماع، رحب أعضاء منظمة التجارة العالمية علقة بانضمامها للمنظمة. الجزائرية المت

 أحرزته الجزائر.

دعم ، على االستثمار المفروضة ركزت تعليقات األعضاء على القيود الكمية على الواردات، بما في ذلك القيودو 
حقوق األسعار، سياسات الجغرافية، معلومات النظام تسجيل ، خليةالضرائب الدا علىالصادرات، التطبيق التمييزي 

 والسياسات الزراعية. التسويق 

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

الحكومة الجزائرية وأمانة منظمة التجارة العالمية و  بين األعضاء التي ستجري المشاورات المقبلةفإن ، ومن جهة أخرى
وقبل ذلك، ينبغي على الجزائر أن تقدم معلومات محّينة . ستمكن من تحديد موعد انعقاد االجتماع المقبل لفريق العمل

 مخطط العمل التشريعيتقوم بتعديل أسئلة األعضاء وأن تجيب على ، وأن اتالتشريعفي مجال التطورات بخصوص 
 ومن ثم ينبغي أن يستعرض األعضاء هذه المعلومات.

 أذربيجان .2

وقد قدمت أذربيجان مذكرة حول نظام  1997يوليوز  16 بتاريخانضمام أذربيجان  الذي يتابعتم تكوين فريق العمل 
مجموعة أولى من األسئلة ب تتعلق 2000في يوليوز أجوبة  قدمت أيضا. كما 1999في أبريل تجارتها الخارجية 

، 2002 يونيو 7. انعقد االجتماع األول لفريق العمل في 2001تلتها أجوبة أخرى في ديسمبر  المذكرة،حول هذه 
ع والخدمات إلى األسواق . ويتم حاليا إجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السل2006واالجتماع األخير في مارس 

 . عدلةعلى أساس العروض الم

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

 ألسواق:ادخول  مفاوضات بشأن

ودول مع االتحاد األوروبي  مستمرةزالت المفاوضات . وما2010قية مع جورجيا في أبريل وقعت أذربيجان على اتفا
 بشأن هذه االتفاقية.  منظمة التجارة العالمية
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االصالحات األخيرة المعتمدة من شأن تم خالله التباحث في  2012اير فبر  24 عقد فريق العمل اجتماعه التاسع في
مع قواعد منظمة  وافققبل أذربيجان للتقدم في عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وجعل نظامها التجاري يت
ر المفاوضات الثنائية التجارة العالمية. وتدارس الفريق أيضا مسألة تطوير المجال التشريعي والتقدم المحرز في إطا

 السلع والخدمات إلى األسواق. بشأن دخول

 2012 ديسمبر 7العاشر في  هاجتماععقد فريق العمل . وقد 2012نوفمبر الوقائع إلى ملخص يعود آخر تعديل ل
 الخارجية ونظام التجارة دخول األسواق بشأنوضع المفاوضات  حول أعضاء منظمة التجارة العالميةتباحث  حيث

 إلى منظمة التجارة العالمية.لالنضمام أذربيجان تأهيل  من أجلإلصالحات التشريعية وا

لمحة ذربيجان ألغولييف، نائب وزير الشؤون الخارجية وكبير المفاوضين ماماد السيد محمود قدم  ،وبهذه المناسبة
ن وذكر أارة العالمية. في إطار منظمة التج مناسبة يةتشريعنصوص وتطوير  هبلدعامة عن الوضع االقتصادي ل

 قطاع النفط والغاز. علىمن اعتمادها  للتقليلتنويع وتحديث االقتصاد إلى  كانت تهدف حكومته

اتفاقية على وزير أن أذربيجان قد وقعت النائب  فقد أشاراألسواق،  دخولحول المفاوضات الثنائية بخصوص أما 
ت مفاوضات ثنائية يكما أجر  ثنائية مع الصين.مفاوضات  خراوأجرت مؤ  2012مارس  في يايز قثنائية مع جمهورية قير 

واليابان والنرويج األمريكية والواليات المتحدة  وكوريا وكنداالبرازيل  كل من مععلى هامش اجتماع فريق العمل أخرى 
 .روبيواالتحاد األو 

تركيا واالتحاد األوروبي وسويسرا و  يزياقيرقو  ورحب ممثلو الصين والواليات المتحدة والهند واليابان والنرويج وباكستان
 .هذا البلد إلى المنظمة النضمام معن تأييده واأذربيجان وأعرب قدمتهاالتي  الجوهريةالمساهمات ب

لمؤسسات التجارية الحكومية او حول السياسات االقتصادية ألذربيجان  تتوضيحا ، طلب األعضاءالمباحثاتخالل 
القيمة المضافة وتطبيق ضريبة  على ضريبةالعفاء من اإلو  ستثمار والمنافسةواألسعار واالصصة و الخ وسياسات

الرسوم اضافية حول  معلوماتكما أعربوا عن رغبتهم في االطالع على االستهالك واعتماد قانون التعريفة الجمركية. 
والمساعدات  لتصديروالقيود المفروضة على ا والتقييم الجمركي وقواعد المنشألخدمات المقدمة ا المفروضة على

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

ع تقرير فريق عن طريق إعداد مشرو  والمستندات العالمية بتحسين تقديم الوثائقالتجارة 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 إيداع 2013لذي تم توزيعه في أكتوبر وكذلك العرض المعدل المتعلق بالخدمات وا

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

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

 االستثمار وعمل الشركات األجنبية وحاالت الخوصصة والقيود الفنية للتجارة والمساعدات والعبور والملكية الفكرية.

ورحب رئيس الفريق الخطوات التي اتخذتها أذربيجان  2015مارس  6االجتماع الثاني عشر لفريق العمل في تم عقد 
لجعل نظامها التجاري يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب الحكومة بتسريع مراحل انضمامها إلى منظمة 

 .2015أبريل  15التجارة العالمية وأعضاء هذه المجموعة لطرح األسئلة قبل 

 االتحادية القمر  .3

بشأن انضمامها االتحادية بتكوين فريق عمل مكلف ببحث طلب القمر  2007أكتوبر  9في العمومي  المجلس بادر
الدول األعضاء في لمنظمة التجارة العالمية. ولقد منحت الرئيس حق تعيين رئيس فريق العمل بالتشاور مع مختلف 

 .((WT/ACC/COM/1ية االتحادالقمر المنظمة وممثلي 

. كما تم تعيين رئيس (WT/ACC/COM/3) 2013أكتوبر  25التجارة الخارجية يوم  نظام تم توزيع المذكرة حول
. وسيقع عقد االجتماع األول لفريق العمل حالما تختم جزر القمر الجولة األولى 2013سبتمبر  18فريق العمل يوم 

 عضاء. من األسئلة واألجوبة مع ممثلي الدول األ

  لعراقا  .4

الثاني عشر. بناء على البند  2004سبتمبر  30 بتاريختم إيداع طلب انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية 
السيد "كيالرمو فاليس  برئاسة 2004ديسمبر  13كما تم إنشاء فريق عمل خالل المجلس العمومي المنعقد في 

 كالميز" من األوروغواي.

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

 مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.

رازيل ومصر واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة األمريكية واألردن عقد العراق اجتماعات ثنائية مع الب
والمغرب والنرويج وعمان وتايوان واالتحاد األوروبي والفيتنام. وقد طلب من العراق تقديم عروض أولية للتقدم 

 بالمفاوضات حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق.

الزراعة والخدمات والحواجز الفنية للتجارة والمسائل المتعلقة بالصحة والصحة ويتعهد العراق بإعداد الوثائق حول 
النباتية والملكية الفكرية. كما سيقوم بإعداد مخطط العمل التشريعي العام الذي سيبين للدول األعضاء في منظمة 
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 المجال. التجارة العالمية الوضع الراهن لقانون التجارة الخارجية والمشاريع الحالية في هذا 

دعمهم النضمام العراق السريع لمنظمة التجارة العالمية باعتباره عن  2008أبريل  2أعضاء فريق العمل في  أعرب
سيسهم في إدماج العراق في االقتصاد العالمي. وقد أشار وزير التجارة العراقي السيد السوداني إلى أن العراق مصمم 

ا في مسلسل االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما أضاف أن على تجاوز الوضع الحالي الصعب للمضي قدم
 انضمام العراق يشكل ميزة مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي.

 :التشريع التجاري مراجعة

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

استعرض العراق مخطط العمل التشريعي الذي يبين فيه  2007منذ االجتماع األول لفريق العمل المنعقد في مايو 
التقدم الحاصل في تنفيذ اإلصالحات القانونية. كما قدم العراق أيضا بيانات حول التدابير الصحية والصحة النباتية 

والحواجز الفنية للتجارة وجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة ووسائل الدعم الداخلي التي يطبقها 
 والتعويضات للصادرات التي يمنحها لفائدة قطاع الزراعة. 

 :المفاوضات الثنائية

ول مجموعة من األعضاء على هامش اجتماعات فريق العمل. سوف تنطلق المفاوضات حول الدخبالتقى 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 
 تم خالله دراسة نظام التجارة الخارجية للعراق. 2008انضمام العراق في أبريل 

قديم العروض األولية من الوثائق والمستندات المطلوبة من طرف فريق العمل. ولكن يتعين عليه ت قدم العراق العديد
. وسينعقد االجتماع القادم لفريق العمل عندما يقدم العراق عروضا أولية لألسواق المتعلقة بدخول السلع والخدمات

 بشأن النفاذ إلى األسواق.

  إيران  .5

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

 .2005مايو  26العمومي يوم 

  .2009إيران مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية في نوفمبر  قدمت
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 ،. وفي هذا الصدد2010تم تبليغ أسئلة نواب الدول األعضاء إلى حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في فبراير و 
بما فيها األجوبة على أسئلة السادة نواب الدول األعضاء. وقبل انعقاد  2011الفنية إليران سنة  اإلسهاماتتم توزيع 

القيام بمشاورات مع ممثلي الدول األعضاء لتعيين رئيس فريق  ومييتعين على رئيس المجلس العم فريق العمل
  العمل.

 بنانل  .6

. وقد تم نشر تقرير حول نظام التجارة الخارجية 1999أبريل  14تم تكوين فريق العمل حول انضمام لبنان في 
. 2002و لبنانية في يوني، وتم توزيع األجوبة المتعلقة باألسئلة المطروحة في شأن المذكرة ال2001 اللبنانية في يونيو

 .2002أكتوبر  14وعقد فريق العمل اجتماعه األول في 

مفاوضات متعددة األطراف على أساس تقرير فريق العمل الذي تمت مراجعته والذي تم توزيعه في  حاليا وتجري
العروض  . كما تجري حاليا مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس2009أكتوبر 

عندما تقدم سوف 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 اآلن 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  25م تم تكوين فريق العمل حول انضمام السودان يو 
. كما قدم السودان أجوبة على األسئلة التي طرحت في هذا الشأن في شهر نوفمبر 1999السودانية في يناير 

. انعقد االجتماع الثاني لفريق العمل في مارس 2003، كما تم طرح مجموعة ثانية من األسئلة في يناير 2000
2004. 

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

تم إيداع اتفاقيتين ثنائيتين )مع البرازيل والصين( تتعلقان بالنفاذ إلى األسواق لدى سكرتاريتيه المنظمة. وما زالت 
تحدثة قيد االنتظار خاصة المعلومات التشريعية والدستورية المستحدثة بعد استقالل جنوب اإلسهامات الثنائية المس
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. وتستمر السكرتارية في اتصاالتها الفنية مع السودان لضبط المجاالت التي تستلزم تقديم وثائق 2012السودان سنة 
 ومعلومات مستحدثة. وما زال انضمام السودان معلقا.

 أوزبكستان .9

. وقدمت حكومة 1994ديسمبر  21يق العمل حول انضمام أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية يوم تم تكوين فر 
كما تم تقديم أجوبة بشأن بعض األسئلة المطروحة  1998أوزبكستان مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية في سبتمبر 

 17اق. اجتمع فريق العمل ألول مرة في . وتم الشروع في مفاوضات ثنائية حول الدخول إلى األسو 1999في أكتوبر 
 .2002يوليوز 

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

  :الصةـــــالخ

بالرغم من أن العضوية في منظمة التجارة العالمية لها فوائد وامتيازات جمة فإن المفاوضات حول االنتماء إلى هذه 
مام، خاصة منها البلدان األقل نموا. فآليات وشروط المنظمة تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لكل الحكومات المرشحة لالنض

بلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام لها قدرات فنية ومؤهالت بشرية االنضمام تفرض القيام بإصالحات داخلية. فال
  وموارد مالية محدودة في مواجهة تعقيدات االنتماء للمنظمة العالمية للتجارة.

على توصيات اللجنة الفرعية للبلدان األقل نموا قصد الزيادة في تعزيز وترشيد  2012صادق المجلس العمومي سنة 
انضمام البلدان األقل نموا ليصبح عمليا على أرض الواقع )الخطوط التوجيهية حول انضمام  حول 2002قرار سنة 

وفقا للقرار المصادق عليه من طرف المؤتمر الوزاري الثامن البلدان األقل نموا(. ولقد تم إعداد هذه التوصيات 
 . 2011ديسمبر  17للمنظمة العالمية للتجارة المنعقد بتاريخ 

حول انضمام  2002كإضافة للخطوط التوجيهية لسنة  2012على قرار المجس العمومي لسنة تمت المصادقة 
فنية من طرف سكرتارية تم اعتبار تقديم مساعدة  2013البلدان األقل نموا للمنظمة العالمية للتجارة. وفي سنة 

. وقد أمكن ظى بكل األولوياتعلى مقاس البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام في كافة المراحل عمال يحالمنظمة 
 القيم بذلك باالعتماد على آليات تفاعلية مع البعثات المقيمة في جنيف أو في بقية العواصم.

أما البرنامج الصيني لفائدة البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام للمنظمة فقد ساهم كثيرا في تدعيم قدرات هذه البلدان 
تابعت سكرتارية  2013متدربين في إطار هذا البرنامج. وفي سنة  7يل قدرات ولحد اآلن تم تأهفي المفاوضات. 

المنظمة العالمية للتجارة حوارها مع التجمعات اإلقليمية للبلدان األعضاء في المنظمة والمجموعة االستشارية للبلدان 
  .األقل نموا
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االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهي:  دول أقل نموا أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة ثالثةهناك 
فقط عضو في منظمة  31دولة أقل نموا، توجد  47وتجدر اإلشارة إلى أنه من بين  السودان.و  أفغانستان، جزر القمر

 التجارة العالمية.

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

 الحالية.

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 لدول الجزرية الصغيرة غير الساحلية وا
 .2014الذي تم عقده في برنامج 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 

: أفغانستان، أذربيجان، بوركينا فاسو، تشاد، كازاخستان، نجداإلسالمي غير الساحلية  التعاوندول منظمة ومن 
 ، مالي، النيجر، أوغندا، أوزبكستان، طاجيكستان وتركمانستان.قيرقيزيا
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 لدول منظمة التعاون اإلسالمي في طور االنضمام تواريخ إنشاء فرق العمل  :1الجدول 

 لمنظمة التجارة العالمية

 

 رئيس فريق العمل تاريخ إنشاء فريق العمل البلدان

 األرجنتين 1987يونيو  17 الجزائر

 ألمانيا 1997يوليو  16 أذربيجان

 - 2007أكتوبر  9 القمر االتحادية

 األوروغواي 2004ديسمبر  13 العراق

 - 2005مايو  26 إيران

 فرنسا 1999أبريل  14 لبنان

 - 2004يوليو  27 ليبيا

 المغرب 1994 أكتوبر 25 السودان

 - 2010مايو  4 سوريا

 المكسيك 1994ديسمبر  21 أوزبكستان

 : منظمة التجارة العالميةالمصدر
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  منظمة التجارة العالميةلالجارية  ملخص حاالت االنضمام: 2الجدول 

 طلبال الدولة
 إنشاء

 فريق العمل

مذكرة التجارة 
 الخارجية

 االجتماع األول/
 واألخير لفريق العمل*

عدد اجتماعات 
 فريق العمل*

 عروض الخدمات عروض الهلع
 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 

 2017 يوليو
 2015فبراير  2005مايو  2013سبتمبر  2005مايو  12

 2015يناير 

 

       2013التعيين في سبتمبر  2013 أكتوبر 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  2004ونيو ي 2003ديسمبر  2004يونيو  2003نوفمبر  7

 2001أبريل  2007ديسمبر  2007يونيو  أوزبكهتان
 2002يوليو 

 2012 يوليو
1      

 2005مارس  2005فبراير  2004 ديسمبر لبنان
 2005أكتوبر 

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

 1998كتوبر أ 1994 ديسمبر 1994 ديسمبر الهودان
 2002يوليو 

 2005 أكتوبر
   2005سبتمبر   2005سبتمبر  3

 * عند تاري  هذه الوثيقة :ملحوظة

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

 تاريخ االنضمام البلد

 2000سبتمبر  8 ألبانيا .1

 1995يناير  1 البورين .2

 1993ديسمبر  13 بنغمديش .3

 1995يناير  1 بنين .4

 1995يناير  1 برونال دار السمم .5

 1995يونيو  3 بوركينا فاسو .6

 1995ديسمبر  13 الكاميرون .7

 1996أكتوبر  19 تلاد .8

 1995يناير  1 كوت دي وار .9

 1995مايو  31 يجيبوت .10

 1995يونيو  30 مصر .11

 1995يناير  1 الغابون .12

 1996أكتوبر  23 غامبيا .13

 1995أكتوبر  25 غينيا .14

 1995مايو  31 بيساو-غينيا .15

 1995يناير  1 غويانا .16

 1995يناير  1 فندونيسيا .17

 2000أبريل  11 األردن .18

 1995يناير  1 الكويت .19

 2015نوفمبر  30 كازاخستان .20

 1998سمبر دي 20  ير يزيا .21

 1995يناير  1 ماليزيا .22

 1995مايو  31 المالديي .23

 1995مايو  31 مالي .24

 1995يناير  1 المغرب .25

 1995مايو  31 موريتانيا .26

 1995أغسطس  26 موزامبيق .27

 1996ديسمبر  13 النيجر .28

 1995يناير  1 نيجريا .29

 2000نوفمبر  9 عمان .30
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 اإلسالمي: الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون 3الجدول 
 )تتمة( األعضاء في منظمة التجارة العالمية

 
 تاريخ االنضمام البلد

 1995يناير  1 باكستان .31

 1996يناير  13  طر .32

 2005ديسمبر  11 العربية السعودية .33

 1995يناير  1 السنغال .34

 1995يوليوز  23 سيراليون .35

 1995يناير  1 سورينام .36

 2013مارس  2 طاجكستان .37

 1995مايو  31 توغو .38

 1995مارس  29 تونس .39

 1995مارس  26 تركيا .40

 1995يناير  1 أوغندا .41

 1996أبريل  10 المتودة ربيةعالاإلمارات  .42

 2014يونيو  26 اليمن .43

 2016يوليو  29 أفغانستان .44
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 الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  المرشحة

 )المراقبـون(
 

 زائرالج .1
 أذربيجان .2
 القمر االتحادية .3
 إيران .4
 العراق .5
 لبنان .6
 ليبيا .7
 السودان .8
 سوريـا .9

 أوزبكستان .10
 

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

 فلسطين .1
 تركمنستان .2
 الصومال .3

 
 
 


