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 :تمهيـد

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

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

 وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

ذا اإلطار، دأب المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على إعداد تقارير حول تطور هذه المفاوضات وتقديمها وفي ه
واللجنة اإلسالمية  -كومسيك  -لالجتماعات الدورية للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء 

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

وفي إطار التحضير لالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية يقوم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بإعداد تقارير 
ة مشتركة تجمع بين مختلف المواقف ودراسات تمهيدية للتعريف بوجهات نظر الدول األعضاء قصد إيجاد أرضي

 والمنهجيات.

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

 ينقسم التقرير الحالي إلى ثالثة أقسام رئيسية: 

منظمة التعاون في 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،

م بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى منظمة التجارة حالة المفاوضات بشأن انضما :الثالث
 العالمية.
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 القسم األول
حول مشاركة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة تقرير 

 التجارة العالمية،
 2017ديسمبر  13-10األرجنتين،  – بوينس أيريس

 

ي لتنمية التجارة في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تم انعقاده خالل شارك المركز اإلسالم
ببوينس أيريس، األرجنتين. وقد كان وفد المركز مكونا من الدكتور الحسن احزاين،  2017ديسمبر  13-10الفترة 

 المدير العام للمركز والدكتور مختار وريدة، مساعد المدير العام.

 خاصا ضيفا بصفته العالمية التجارة لمنظمة عشر الحادي المؤتمر الوزاري في التجارة لتنمية اإلسالمي المركز ركشا
 مهمة إطار في( المؤتمر رئيس) األرجنتين خارجية وزير من الصدد هذا في رسمية دعوة تلقى أن وبعد المؤتمر لرئيس
 اإلسالمي. التعاون منظمة واالستثمار في لمتعلقة بالتجارةفي مجال المسائل ا التجارة لتنمية اإلسالمي المركز

 من وغيرهم التجاريين المسؤولين وكبار وزير 4000 حوالي عشر الحادي المؤتمر الوزاري في بلغ عدد المشاركين
 نيالمد المجتمع من التجارة العالمية عالوة على ممثلين في منظمة 164الـ  الدول األعضاء والمراقبين من الوفود
 .العالمية اإلعالم ووسائل األعمال وقطاع

ي وزار على أن تستضيف جمهورية كازاخستان الدورة الثانية عشرة للمؤتمر ال 2018ولقد تم االتفاق في أكتوبر 
 بأستانا. 2019مية سنة لمنظمة التجارة العال

 المياإلس التعاون منظمة في األعضاء للدول التشاوري الوزاري التنسيق اجتماع: أوال

 التعاون منظمة في األعضاء للدول التشاوري الوزاري التنسيق اجتماع في التجارة لتنمية اإلسالمي المركز شارك
 .للتنمية اإلسالمي البنك رئيس من رسمية دعوة تلقي بعد 2017 ديسمبر 9 في تم عقده الذي اإلسالمي

والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  والتكامل نعاو الت إدارة) للتنمية اإلسالمي البنك مجموعة االجتماع نظمت هذا
لتجارة العالمية انعقاد المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة ا قبل الهامة القضايا بشأن اآلراء تبادل بهدف( التجارة

 ترأسوقد . العالمية التجارة بمنظمة المتعلقة المسائل بشأن 2019-2018 لسنتي البنك اإلسالمي للتنمية وخطة عمل
 التعاون منظمة دولة عضو في 40العربية وشاركت فيه حوالي  مصر لجمهورية والصناعة التجارة وزير االجتماع
 .اإلسالمي

 :التالية الهامة القضايا التجارة لتنمية إلسالميا المركز أثار االجتماع، خالل
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 التعاون منظمة في األعضاء الدول فاءاتوتأهيل ك الفنية المساعدة تقديم في التجارة لتنمية اإلسالمي المركز دور 
 ؛العالمية التجارة بمنظمة المتعلقة المسائل في اإلسالمي

 اإلسالمي البنك مجموعة مع بالتعاون يقدم، أن التجارة لتنمية اإلسالمي المركز من يطلب الذي الكومسيك قرار 
التنسيق  لزيادة العملية الخيارات بشأن للكومسيك المقبل سيتم عرضها على أنظار االجتماع عمل ورقة للتنمية،

 الجارية في إطار منظمة المفاوضات بمستجدات يتعلق فيما اإلسالمي التعاون منظمة في التجارة بين وزراء
 جولة خالل اإلسالمي التعاون منظمة لدول بالنسبة األولوية ذات القضايا بشأن مواقف وصياغة العالمية التجارة
 ؛العالمية التجارة منظمة في حاليا المقترحة الجديدة وفي القضايا لية،الحا اإلنمائية الدوحة

 الفنية المساعدة تقديم بمواصلة ميةللتن اإلسالمي والبنك التجارة لتنمية اإلسالمي المركز كلف الذي الكومسيك قرار 
 في جهودها وتعزيز لميةالعا التجارة بمنظمة المتعلقة القضايا بشأن اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء للدول
 البنك من والذي طلب اقتصادياتها، على العالمية التجارة لمنظمة التجارية المفاوضات بأثر األعضاء الدول توعية

 البشرية القدرات تعزيز إلى الرامية جهودهما وتنسيق توحيد أن التجارة لتنمية اإلسالمي والمركز ةللتنمي اإلسالمي
 التجاري النظام في الكامل من أجل تسهيل اندماجها اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء للدول والمؤسسية

 ؛وُمنِصف عادل أساس على األطراف المتعدد

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

 عشر لمنظمة التجارة  الحادي المؤتمر الوزاري نتائج حول اإلسالمي التعاون منظمة لفائدة دول ندوة
 العالمية؛

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

 المسائل تجاه اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول ومصالح أولويات حول عمل ورشة 
 الصغيرة المشاريع تسهيل االستثمار،) العالمية التجارة منظمة في الرئيسية الجديدة والتطورات
 اإللكترونية(؛ والتجارة والمتوسطة

 منظمة إلى انضمامها عملية في اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول لدعم عمل ورشة 
 .العالمية التجارة
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لكفاءات فيما لتعاون اإلسالمي تلقي المساعدة الفنية وتأهيل اخالل االجتماع، طلبت الدول األعضاء في منظمة ا
التجارة العالمية وباقي المسائل المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، والسيما في إطار يتعلق بعملية االنضمام إلى منظمة 

ذلك، شددت  ىباإلضافة إل القضايا الجديدة )تسهيل االستثمار، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتجارة اإللكترونية(.
يع تفعيل نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في مية تسر ھة التعاون اإلسالمي على أالدول األعضاء في منظم
 منظمة التعاون اإلسالمي.

  العالمية التجارة المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة أمام الرئيسية الجوهرية : القضايانياثا

 أمام مسبوقة وغير متزايدة وتحديات ضغوط ة وسطتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالميجاء انعقاد المؤ 
إضافة . جادة بإصالحات وطالبت المنظمة عمل المتحدة الواليات انتقدت ناحية، فمن. األطراف المتعدد التجاري النظام

 لم أخرى، ناحية ومن. مراجعة هامة للمستقبل وأجرت المنظمة أعمال في من التزامها إلى كونها قد خفضت تدريجيا
 العمل لرسم وزاري إعالن مشروع بشأن المؤتمر قبل االتفاق من العالمية التجارة منظمة في األعضاء الدول كنتتم

 للمؤتمر الوزاري الحادي عشر االفتتاح حفل في العام المجلس رئيس وذكر. المقبلين العامين خالل للمنظمة المستقبلي
 .للوزراء ةحدوا لم يتمكن من الموافقة على توصية العام لمجلسا أن

 وأوروغواي والبرازيل األرجنتين رؤساء أصدر العالمية، التجارة لمنظمة المتحدة الواليات رئيس انتقاد على وردا
 التجارة لمنظمة ماداع رئاسيا المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية إعالنا افتتاح حفل خالل وباراغواي
 والمكسيك وغويانا كولومبيا ممثلو كل من اإلعالن وقد أيد. األطراف المتعدد التجاري مالنظا على ووصايتها العالمية
 .المؤتمر افتتاح حفل في اإلعالن على أيضا وقعوا الذين وسورينام، وبيرو

 2017 ديسمبر 11 في مشتركا بيانا العالمية التجارة منظمة في دولة عضو 44 من وزراء أصدر ذلك، إلى وباإلضافة
 على القائم األطراف المتعدد التجاري النظام" مركزية" جديد على من وأكدوا العالمية التجارة لمنظمة دعمهم فيه أكدوا

 .القواعد

 تنظيمال األسماك، المساعدات لمصايد التنمية، الزراعة،: المؤتمر ما يلي على المعروضة الرئيسية القضايا شملت
 المشاورات د طلب االجتماع من خمس مسهلين وزاريين للمفاوضات قيادةقو . اإللكترونية والتجارة للخدمات، المحلي

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

 

 

 

 



7 

 

 لحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية: النتائج الرئيسية للمؤتمر الوزاري اثالثا

 وال للمؤتمر، وزاري إعالن بشأن اآلراء في توافق إلى التوصل في العالمية التجارة منظمة في األعضاء ولالد تنجح لم
 المؤتمر شهد ذلك، ومع. والتنمية والخدمات الغذائي واألمن الزراعة مثل رئيسية قضايا بشأن محددة قرارات بشأن
 :التالية ئيسيةالر  النتائج

 التنمية أهداف من 14.6 الهدف يحقق الذي األسماك صايدالمقدمة لمالمساعدات  بشأن الوزاري القرار 
 وافق األسماك، المساعدات المقدمة لمصايد بشأن الوزاري القرار وبموجب. 2019عند متم سنة  المستدامة
 اتفاق اعتماد بهدف األسماك ة بالدعم لمصايدالمفاوضات المتعلق في البناءة المشاركة مواصلة على األعضاء

 معينة أشكاال تحظر التي والفعالة الشاملة التخصصات بشأن 2019 المقبل في سنة الوزاري قبل المؤتمر من
 الصيد، في واإلفراط اإلفراط في القدرة السمكية في تسهم التي األسماك المساعدات المقدمة لمصايد من

 ؛المنظم روغي عنه المبلغ وغير المقنن غير الصيد في تسهم التي المساعدات على وتقضي

 ؛آخرين عامين لمدة المراسالت اإللكترونية على جمركية رسوم فرض عدم بتمديد الوزاري القرار 

 ؛اإللكترونية المتعلق بالتجارة العمل برنامج بشأن الوزاري القرار 

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

 ؛الصغرى المتعلق باالقتصاديات العمل امجبرن بشأن الوزاري القرار 

 السودان لفائدة جنوب باالنضمام معني عمل فريق إنشاء. 

 ومن بين. المؤتمر في المناقشة قيد كانت التي الموضوعية المسائل من عدد في أي اتفاق إلى التوصل يتسن لم
 من العديد وأعرب. الغذائي األمن ألغراض معاال بشأنها المخزون اتفاق يتم التوصل إلى أي لم التي الرئيسية المجاالت
 عشرة الحادية الدورة خالل المفاوضات إلتمام الممنوحة الوالية رغم ممكنا يكن لم ذلك ألن أسفهم عن األعضاء

 .الزراعية المفاوضات إطار في خرىالمسائل األ إتمام يتم لم كما. للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

العالقة  القضايا جميع بشأن المفاوضات بمواصلة التزامهم وأبدوا تقدم، إحراز عدم إزاء أملهم خيبة عن الوزراء أعرب
وتنافسية  األسواق، إلى والوصول المحلي، الدعم) للزراعة الثالث الركائز بخصوص العمل تسريع ذلك في بما المتبقية،

 والتجارة والقواعد، تريبس، واتفاق والتنمية، دمات،لخوا الزراعية، غير األسواق إلى الوصول عن فضال (الصادرات
 .والبيئة

 العالمية التجارة إطار منظمة الدائرة في لتحقيق تقدم في المحادثات جديدة مبادرات عن مؤيدة مجموعات ثالث أعلنت
 .طةوالمتوس المتناهية الصغر والصغيرة والمشاريع اراالستثم وتسهيل اإللكترونية التجارة قضايا بشأن
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 ،أجل من استكشافية أعمال في ستشرع أنها دولة عضو واحد سبعين من مشترك وزاري بيان أعلن أوال 
ترك  مع اإللكترونية، التجارة من المتعلقة بالتجارة الجوانب بشأن المستقبلية العالمية التجارة منظمة مفاوضات

 في سيعقد اجتماع أول أن المؤيدون وذكر. العالمية التجارة منظمة أعضاء جميع توحا أماممف االشتراك باب
 ؛العالمية التجارة من %77 نحو المجموعة وتمثل. 2018 سنة من األول الربع

 ،التجارة منظمة دولة عضو في 70 من قبل االستثمار تسهيل بشأن المشترك الوزاري البيان أعلن ثانيا 
 بهدف منظمة مناقشات إلجراء خططا والتنمية، رةوالتجا االستثمار بين القائمة ي يعترف بالروابطالذ العالمية،

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

جراء للتوعية أنشطة  ؛الموضوع هذا بشأن منظمة تقشامنا وا 

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

 بشأن األطراف متعدد رسمي غير عمل فريق إنشاء ت عن رغبتها فيأعلن والتي العالمية الصادرات من 78%
 والذي سيكون مفتوحا العالمية التجارة منظمة على مستوى والمتوسطة المتناهية الصغر والصغيرة المشاريع
 راكبي عبئا تمثل التي الخارجية التجارة عمليات يقدراسة الحواجز التي تع النقاش وسيتناول. األعضاء لجميع
 ؛الدولية التجارة في بالمشاركة المهتمة والمتوسطة المتناهية الصغر والصغيرة المؤسسات على

 لزيادة جماعية مبادرة والمراقبون العالمية التجارة منظمة أعضاء أيد العالمية، التجارة منظمة تاريخ في مرة ألول 
 وافقت العالمي، االقتصاد في الكاملة اناتهإمكا تحقيق على المرأة مساعدة وبغية. التجارة يف المرأة مشاركة
 والتجارة، المرأة بشأن آيرس بوينس إعالن دعم على والمراقبون العالمية التجارة منظمة دولة عضو في 118
 .اقتصاديا المرأة تمكين دون تحول التي الحواجز إزالة إلى يسعى الذي

 .ت الرئيسية على هامش المؤتمرالفعاليا

  الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية ألول مرة في تاريخ  على هامش المؤتمرعقد منتدى أعمال
 ؛اركة قطاع األعمال والقطاع الخاصمنظمة التجارة العالمية من أجل الرفع من مش

 ي منصة علی ھجارة الدولی حول القطن، وإطالق البوابة المشترکة بين منظمة التجارة العالمية ومرکز الت
جي القطن والتجار وصانعي السياسات علی من أجل سوق ذكية لمنتجات القطن، مما سيساعد منتاإلنترنت 

 ؛ص السوق بشکل أفضل في هذا القطاعاستغالل فر 



9 

 

 ونكتاد الذي سيعمل إطالق مكتب المساعدة التجارية الشاملة لمنظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي واأل
ملية حول األسواق ت للوصول إلى البيانات التجارية والمعلومات العكمحطة للشركات وصناع السياسا

 المستهدفة.

 منظمة التجارة العالمية مفاوضات على صعيد  األخيرةالتطورات 

 ( كثـفت منظمة التجارة العالمية من تحضيراتها لتنظيم المؤتمر الوزاري الحادي عشرMC11 المزمع انعقاده )
دولة اجتماعا وزاريا  35. وفي هذا الصدد، عقدت حوالي 2017ديسمبر  13-10ببوينوس آيرس في الفترة 

، ساعد على وضع خارطة طريق 2017أكتوبر  10-9مصغرا غير رسمي بمراكش، المملكة المغربية يومي 
 الذي سينعقد ببوينوس آيرس؛ نحو إنجاح االجتماع الوزاري

 مع  يتالءمام تجاري متعدد األطراف مفتوح ومنصف جتماع مجددا التزام الدول األعضاء المشاركة بنظأكد اال
 ؛لح أعضاء منظمة التجارة العالميةويراعي مصا ةالدولي ةاالقتصادي البيئة

  وسائلالأكد االجتماع أيضا على أهمية تنفيذ نتائج مؤتمر نيروبي الوزاري ومؤتمر بالي الوزاري واستكشاف 
 ؛بوينس آيرسبالمؤتمر الوزاري  لفائدةالمؤتمرين دفع المفاوضات نحو تسخير نتائج هذين الكفيلة ب

  أيضا على ضرورة  تعلى أهمية التنمية بوصفها موضوعا محوريا للمناقشة. وشددالعديد من الدول أكدت
الوقت الذي يوجد األطراف. وفي قل نموا في النظام التجاري المتعدد الدول األإدماج البلدان النامية، والسيما 

في البحث عن نتائج ملموسة ومنصفة وأن نكون األهمية بمكان الواقعية ، من األولوياتؤى و الر  تباين في فيه
 ؛اجديدة للوصول إليهمقاربات منفتحين على 

 ات تشمل قضايا تتعلق بالتنمية ووجهو في بوينس آيرس  ستعرض واقعية ومتكافئة حزمةاالجتماع  حيث درس
 ؛ر البيئة االقتصادية الدوليةغيبتنظر واضحة بشأن القضايا الجديدة المتعلقة 

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

 ؛اإلنمائية حاجياتهاقل نموا، باالستجابة بفعالية إلى األ، والسيما والسماح للبلدان النامية

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

  المفاوضات  تكثيف، ودعوا إلى ات المقدمة للصيد البحريساعدبالمرحب الوزراء بالجهود التفاوضية المتعلقة
 ؛هدف جعلها ناجحة في بوينس آيرسب
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  .هذه  سيما وأن بلوغأكد الوزراء مجددا على أهمية الخدمات التي تسهم بقوة في نمو االقتصاد الدولي
 ؛اء منظمة التجارة العالميةة ألعضمهم بالنسبمقصد المفاوضات 

 ية مساعدة هذه التجارة في كيفتباحثت الدول في ا التجارة اإللكترونية، يا الجديدة، والسيموفيما يتعلق بالقضا
اتها. ياقتصادعلى مستوى ق تحول هيكلي يالنمو االقتصادي في البلدان النامية والبلدان األقل نموا وتحق

 لتكنولوجية والقانونية والمؤسسيةقمية والثغرات في الهياكل األساسية، والقدرات اأيضا بالفجوة الر  الدول واعترفت
التي تواجهها البلدان النامية والتي تمثل قيودا رئيسية أمامها لجني ثمار التجارة اإللكترونية. ولذلك، طلبت 

ل لآلثار والتحديات مواصلة النقاش بشأن األنظمة المقترحة للتجارة اإللكترونية من أجل فهم أفض الدول
 ؛األعضاء الدول االعتبار جميع مصالح بعينأخذ ي شكلواالستجابة لها بوالمصالح، 

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

 ؛اح االجتماع الوزاري لبوينس آيرسنج والعمل علىات لضمان متابعة هذه التوصي

  لما بعد المؤتمر  تجدر اإلشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية واصلت خطة عملهاو( الوزاري العاشرMC10 )
على " حزمة نيروبي" وست . وصادق االجتماع 2015ديسمبر  19-15في نيروبي، كينيا، خالل الفترة 

ا، باإلضافة إلى إعالن وزاري يشمل هذه اعة والقطن والقضايا المتعلقة بالدول األقل نمو قرارات وزارية حول الزر 
 ؛مستقبلي لمنظمة التجارة العالميةالحزمة والعمل ال

  وأشار فيه إلى 2016يوليو  27قدم رئيس لجنة المفاوضات التجارية تقريره حول حالة المفاوضات يوم كما .
عملية تعتمد أكثر على  ضاء منظمة التجارة العالمية يتجهون تدريجيا نحوأن هناك عالمات تشير إلى أن أع

المقترحات. وأنهم قدموا عددا من األوراق. ففي مجال الزراعة على سبيل المثال، تم تقديم سبعة أوراق تتضمن 
يجابية في ذلك الدعم المحلي. كما ذكر أن هناك مشاركة إأفكار واستفسارات حول مجموعة من القضايا، بما 

ن كانت بشكل أقل فيم )ناما(. وتواصل  النفاذ إلى أسواق السلع غير الزراعيةا يخص في مجال الخدمات، وا 
اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك في جلب الكثير من االهتمام. وبالنظر إلى قضايا أجندة الدوحة للتنمية 

 إنالمية يريدون المضي قدما في المفاوضات، فكد الرئيس أنه إذا كان أعضاء منظمة التجارة العبشكل عام، أ
هناك حاجة لتعميق المناقشات بشكل كبير خالل األشهر المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هناك أية نتائج محتملة. 

 ؛ئل البلدان األقل نمواتنمية ومساوفي كل هذه المفاوضات، هناك حاجة للحفاظ وتعزيز التركيز على ال
  صادق على القرارات التالية:مر الوزاري العاشر قد تجدر اإلشارة أن المؤتو 

   ؛ذات الحجم الصغيربرنامج العمل بشأن االقتصاديات 
  تجارة حاالت عدم ثبوت خروقات وتقديم الشكاوى في إطار حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بال

 ؛)تريبس(
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 ؛جارة اإللكترونيةج العمل حول التبرنام 

 من اتفاقية تريبس للدول األقل  66.1مادة نتقالية المنصوص عليها في التمت المصادقة على الفترة اال
نموا بشأن التزامات معينة فيما يتعلق بالمنتوجات الصيدالنية وكذلك قرار التنازل ذات الصلة من قبل 

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

 على القرارات التالية:الوزاري العاشر أجندة الدوحة للتنمية، فقد صادق المؤتمر يتعلق ب أما فيما 

 ؛آلية الضمانات الخاصة للبلدان النامية في مجال الزراعة 

 ؛تشكيل مخزون عمومي للمواد الغذائية ألغراض األمن الغذائي 

 ؛مجال الزراعة منافسة التصدير في 

 ؛القطن 

  ؛للدول األقل نمواقواعد المنشأ التفضيلية 

  تنفيذ المعاملة التفضيلية لصالح الخدمات وموردي الخدمات للدول األقل نموا وزيادة مشاركة هذه
 ؛األخيرة في الخدمات التجارية

  العالمية بشأن اختالفات في وجهات النظر بين أعضاء منظمة التجارة الوزاري العاشر شهد المؤتمر
أجندة الدوحة ية. وفي الوقت الذي أكد العديد من األعضاء على مفاوضات الدوحة للتنمية المستقبل

للتنمية، واإلعالنات والقرارات التي تمت المصادقة عليها في الدوحة وفي المؤتمرات الوزارية التي تم 
لدوحة، حيث يطالبون بضرورة عقدها منذ ذلك الحين. هناك أعضاء آخرون لم يؤكدوا على مهام ا

طراف. ومع ذلك، أعرب حقيق نتائج ذات مغزى في المفاوضات المتعددة األتوفر مناهج جديدة لت
األعضاء عن التزامهم القوي لدفع المفاوضات بشأن قضايا الدوحة العالقة، بما في ذلك جميع المسائل 

خدمات والتنمية واتفاقية تريبس والقواعد. كما المتعلقة بالزراعة والنفاذ إلى األسواق غير الزراعية وال
يجاد سبل لتحقيق تقدم في المفاوضات وطلبوا تفق الوزراء على ضرورة أن يعمل المسؤولون على إا

من المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تقديم تقارير منتظمة بشأن هذه الجهود إلى المجلس 
 العمومي.
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 القسم الثاني
  جارة العالميةنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال مسائل منظمة التأ

 

ء في منظمة األنشطة لخدمة المصالح االقتصادية للدول األعضاأنجز المركز اإلسالمي لتنمية التجارة العديد من 
الصادر عن الدورة الثالثة والثالثين قرار لل تنفيذا والسيما ،رة العالميةنظمة التجاالتعاون اإلسالمي المتعلقة بمسائل م

بنك ومجموعة ال بإسطنبول والذي طلب من المركز 2017نوفمبر  23-20ة خالل الفتر المنعقدة  الكومسيكللجنة 
حولها والتي تتعلق بالخيارات  رأيهيك إلبداء لى االجتماع المقبل للكومسعرضها ع"تقديم ورقة عمل و  اإلسالمي للتنمية

ن تطورات المفاوضات الجارية في إطار العملية لزيادة التنسيق بين وزراء التجارة في دول منظمة التعاون اإلسالمي بشأ
المقترحة عاون اإلسالمي ظمة التفهم بخصوص القضايا ذات األولوية لدول منمنظمة التجارة العالمية وصياغة مواق

مناقشتها مع األطراف المعنية وخبراء التجارة في  تمت دراسةبإعداد . وقد قام المركز في منظمة التجارة العالمية" حاليا
إلى الدورة الرابعة والثالثين للجنة  الدراسةوسيتم تقديم ياتهم ومالحظاتهم حولها. لتعاون اإلسالمي إلبداء مرئمنظمة ا

اإلسالمي  التعاونبالتعاون مع مكتب منظمة  2018أكتوبر  20و 19اجتماع في جنيف يومي  وقد تم عقدكومسيك. ال
 ضوع.مو حول هذا المرئيات ومالحظات الدول األعضاء مع جنيف لجب

إلسالمي، ندوات لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اعدة ، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة عالوة على ذلك
ومنظمة  تنمية ومنظمة التجارة العالمية واألونكتاد ومركز التجارة الدوليبالشراكة مع مجموعة البنك اإلسالمي لل
قدراتها في مجاالت دول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتطوير لالجمارك العالمية، من أجل زيادة وعي ا
 يات منظمة التجارة العالمية:التجارة الدولية المختلفة التي تنظمها اتفاق

نظمة التعاون في م ورشة عمل حـــول " آليات تسوية نزاعات التجارة واالستثمار بين الدول األعضاء .1
 .المملكة المغربية -ر البيضاء دالا ،2017فبراير  21-20، اإلسالمي"

ساعدة الفنية للدول األعضاء في مجال في إطار تنفيذ القرارات ذات الصلة لهيئات منظمة التعاون اإلسالمي وتقديم الم
ع المركز اإلسالمي الدولي للتحكيم إلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون متنمية المبادالت التجارية، نظم المركز ا

منظمة التعاون  فيتثمار بين الدول األعضاء شة عمل حول " آليات تسوية نزاعات التجارة واالسر والمصالحة و 
 بالدار البيضاء المملكة المغربية.  2017راير فب 21و 20ي "، وذلك يوماإلسالمي

 :الهدف

آليات أن شب اإلسالميمنظمة التعاون  فيين الدول األعضاء تهدف ورشة العمل إلى تطوير التعاون والتنسيق ب
ر آليات المصالحة والتحكيم لتسوية نزاعات التجارة واالستثمار، مع التركيز بصفة خاصة على مقترحات تفعيل وتطوي

 ، ومن بينها:اإلسالميتضمنتها االتفاقيات ذات الصلة لمنظمة التعاون  التيالمصالحة والتحكيم 
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 ؛لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمياتفاقية تشجيع وحماية وضمان االستثمارات بين ا 

 ؛والفني والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي االقتصاديعامة للتعاون قية الااالتف 

  ؛ء في منظمة التعاون اإلسالميابشأن نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاتفاقية اإلطار 

  بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة
 ؛اون اإلسالميالتع

 ة التعاون اإلسالميالتجارية بين الدول األعضاء في منظم قواعد المنشأ الخاصة بنظام األفضليات. 

 :المشاركون

ن الورشة خبراء م هكما شارك في هذ ميرون، تركيا، فلسطين والمغرب.شاركت الدول التالية في هذه الندوة: الكا
والصناعة بالمغرب  المنظمات الوطنية والدولية التالية: غرفة التجارة الدولية بالمغرب، الغرفة الفرنسية للتجارة

(CFCIM( اتحاد غرف وتبادل السلع التركي ،)TOBB( الجمعية المغربية للمصدرين ،)ASMEX منظمة ،) التجارة
، المركز اإلسالمي الدولي للتحكيم والمصالحة التجاري الدولي )األونسيترال( لجنة األمم المتحدة للقانون ،العالمية

(IICRAمؤتمر األمم المتحدة للتجا ،)ركز اإلسالمي لتنمية التجارة.رة والتنمية )األونكتاد( والم 

 24-22"، ضاء في منظمة التعاون اإلسالميورشة عمل تدريبية حول "تجارة الخدمات في الدول األع .2
 . المملكة المغربية -البيضاء  ، الدار2017مارس 

مي في مجال المسائل المتعلقة بمنظمة في إطار تقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال
البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية بالشراكة مع مركز إلسالمي لتنمية التجارة التجارة العالمية، نظم المركز ا

لفة موارد التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع الوزارة المكدريب للبلدان اإلسالمية وقسم التعاون وتعبئة التوال
اون "تجارة الخدمات في الدول األعضاء في منظمة التع بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية، ورشة عمل تدريبية حول

 لدار البيضاء، المملكة المغربية.اب 2017مارس  24إلى  22اإلسالمي"، وذلك من 

اإلسالمي في مجال المفاوضات يتمثل الهدف من هذه الورشة في تأهيل كفاءات الدول األعضاء في منظمة التعاون 
التعاون اإلسالمي، وبالتالي ية تجارة الخدمات على مستوى منظمة في قطاع تجارة الخدمات والرفع من قدرتها على تنم

 لتنمية المستدامة.بينية ومساعدة الدول األعضاء على تحقيق أهداف الالنهوض بالتجارة ا

، الكاميرون، كوت ديفوار، ، المملكة العربية السعودية، أذربيجان، بنينشاركت الدول التالية في هذه الورشة: الجزائر
، عمان، فلسطين، السنغال، رتان، الكويت، لبنان، موريتانيا، المغرب، النيجمصر، الغابون، إندونيسيا، األردن، كازاخس

 وتركيا.السودان، توغو، تونس 

http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/Agreement%20for%20Invest%20in%20OIC%20%20A.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/Eco.Tech.Comm.Cooperation%20Ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/Trade%20Preferential%20SYS%20Ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/PRETAS-ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/PRETAS-ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/TPS-OIC_RULES_OF_ORIGIN_ar.pdf
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ب الخدمات من المنظمات اإلقليمية والدولية التالية: مكت كما شارك في هذه الورشة التدريبية خبراء في مجال تجارة
نمية، ت(، ومجموعة البنك اإلسالمي للSESRICكز أنقرة )تنسيق الكومسيك، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومر 

 مركز التجارة الدولي واألونكتاد.وجامعة الدول العربية، و 

-17، لمنظمة التجارة العالمية: منظور إفريقيورشة حول التحضير للمؤتمر الوزاري الحادي عشر  .3
 ، الدار البيضاء، المملكة المغربية.2017يوليو  19

ة جــارة العالميـة لفائـدة الـدول األعضـاء، نظمــت إدار تا لتقـديم المســاعدة الفنيـة بشـأن قضـايا منظمـة الفـي إطـار برنامجهمـ
ركــز اإلســالمي لتنميــة التجــارة، بالتعــاون مــع كتابــة الدولــة التعــاون وتعبئــة المــوارد التابعــة للبنــك اإلســالمي للتنميــة والم

جـــارة تالتحضـــير للمـــؤتمر الـــوزاري الحـــادي عشـــر لمنظمـــة الة بالتجـــارة الخارجيـــة للمملكـــة المغربيـــة ورشـــة حـــول المكلفـــ
 19إلــى  17فريقيــة األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي، وذلــك مــن العالميــة: مشــاورة أفريقيــة مخصصــة للــدول األ

 بالدار البيضاء، المملكة المغربية. 2017يوليو 

 وت ديفــوار وغــابون وغينيــا وغينيــا بيســاو والمغــربشــاركت الــدول التاليــة فــي هــذه الورشــة: بوركينــا فاســو والكــاميرون وكــ
 ن وتشاد وتوغو وتونس وأوغندا.وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليو 

وكوتس الدولية، البنك اإلسالمي  عة، األونكتاد،كما شاركت المؤسسات التالية في هذه الورشة: منظمة األغذية والزرا
 ة التجارة.للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمي
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 القسم الثالث
 ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي انضمام بعض الدول األعات بشأن المفاوض وضعية

 رة العالميةاإلى منظمة التج
دولـــة، بعـــد انضـــمام جمهوريـــة أفغانســـتان  164أصـــبح العـــدد اإلجمـــالي للـــدول األعضـــاء فـــي منظمـــة التجـــارة العالميـــة 

 ضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي، وبــذلك يصــبح حاليــا عــدد الــدول األعاإلســالمية خــالل المــؤتمر الــوزاري العاشــر
ولــة، بمــا يفــوق ربــع عــدد أعضــاء منظمــة التجــارة العالميــة. ويمثــل د 44المنضــوية تحــت لــواء منظمــة التجــارة العالميــة 

 من االقتصاد العالمي. %97أعضاء منظمة التجارة العالمية حوالي 

دول وهي:  11م إلى منظمة التجارة العالمية بلغ عدد الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المرشحة لالنضما
. والوضع والصومال القمر االتحادية السودان، سوريا، ،لبنان، ليبيا، أوزبكستان الجزائر، أذربيجان، العراق، إيران،

 الحالي لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية كما يلي:

 ؛والصومال سوريا، تم إنشاء فريق العمل لفائدة ليبيا 

 ؛ن طرف إيران والعراق وأوزبكستانخارجية مذكرة حول نظام التجارة الديم متم تق 
 ؛ئع نقاط المناقشة من طرف السودانيم ملخص وقامتم تع 
  ؛يجان، لبنان، السودان وأوزبكستانالسلع إلى األسواق الثنائية من قبل الجزائر، أذرب نفاذمفاوضات جارية بشأن 
  يجان ولبنان والسودان جزائر وأذربالثنائية من قبل ال لى األسواقالخدمات إ نفاذمفاوضات جارية بشأن

 ؛وأوزبكستان
 من قبل الجزائر وأذربيجان ولبنانتعميم مشروع تقرير فريق العمل  مت. 

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

 ماضي عدة مفاوضات لكثف وعقد اجتماعين لفريق العمل، واختتم الشهر ابشكل ماالتحادية فريق القمر ل عم
نضمام في األشهر إتمام عملية االعلى يركز الفريق اهتمامه إلى األسواق. واآلن،  الدخول ثنائية بشأن

 ؛المقبلة

  عد . وبالمؤتمر الوزاري العاشرمش ، في نيروبي على هامفاوضاته مرة أخرى لتجديد عضويتهبدأ السودان
ودان رسميا إعادة تنشيط عملية انضمامه إلى عضوية سنصف عام، في يوليو من العام الماضي، أعلن ال

وثائق. ال. وأعقب ذلك عمل مكثف لتحديث وميلمجلس العمااجتماع  خاللبأكملها  التجارة العالمية منظمة
 تينثنائي ينمفاوضت واختتموس، ق العمل من أجل تسجيل تقدم ملموفي هذا العام، عقد السودان اجتماعين لفري
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 ؛ألسواقابشأن الوصول إلى 

  بعد تقديم طلب  2016عملية االنضمام في ديسمبر  للشروع في المرشحينالصومال هي واحدة من أحدث
ن نظام نيروبي. وتعمل الصومال على وضع مذكرة بشأالمؤتمر الوزاري العاشر بألول مرة خالل  الترشيح

 ؛األساسية لبدء مفاوضات االنضمام ستشكل الوثيقةي تالتجارة الخارجية ال

 يوليو  28في  هاانضمامشأن عمل ب يقاجتماع لفر  ختام صرحت أذربيجان ألعضاء منظمة التجارة العالمية في
لالزمة لجعل الثنائية"، فضال عن تنفيذ اإلصالحات القانونية ا المفاوضاتبأنها تعتزم "التركيز على  2017

من اإلصالحات  اأذربيجان عدد تبنت. وقد ةخلية متماشيا مع متطلبات منظمة التجارة العالمينظام التجارة الدا
رطة طريق استراتيجية" لتنمية اقتصاد البلد فضال ا"خ 12خالل األشهر الستة الماضية، بما في ذلك اعتماد 

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

تتم عملية االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بطرق تتداخل فيها أصناف المفاوضات بين مفاوضات متعددة 
تخللته أحيانا سرعة  ةلمسار جرى االتفاق على انضمام اليمن إلى المنظمرى ثنائية األطراف. وعلى هذا ااألطراف وأخ

وأحيانا أخرى بعض التعثر نتيجة العديد من العوامل نذكر منها تباطؤ  2013هامة في المفاوضات خاصة سنة 
 تيارات.لداخلية وعدم االجماع حول االخالمفاوضات مع بعض أعضاء المنظمة، الجوانب الفنية المعقدة، المصاعب ا

دول مسبوقا بأشغال فنية هامة، حيث أن المزاوجة بين أنشطة المساعدة لعادة ما يكون مسلسل انضمام العديد من ا
الفنية ومساعي إقناع الدول األعضاء بأهمية انضمام هذه الدول بالنسبة لمستقبل المنظمة، يعتبر عمال أساسيا في 

صدد، كانت لئدة الدول األعضاء المرشحة لالنضمام. وفي هذا االفنية في مجال المفاوضات لفا جدوى المساعدة
مساهمات رؤساء مجموعات العمل مهمة. والبد من اإلشارة إلى أن هذه المساعدة الفنية قد حظيت بالمساعدة المالية 

وبي وبعض الدول الهامة للدول اآلتية: أستراليا، البرازيل، الصين، الواليات المتحدة األمريكية، الهند، االتحاد األور 
 األعضاء األخرى. 

 :لية االنضمام لمنظمة التجارة العالميةمالشفافية في ع

تعتبر الشفافية ووضوح الرؤية في مسلسل االنضمام للمنظمة من األولويات األساسية بالنسبة للدول األعضاء 
ل السنوات األربعة األخيرة في مجال ولسكرتارية منظمة التجارة العالمية. فالتدابير والمبادرات التي تم اتخاذها خال

( لبحث IGAلمواصلة العمل بها إلى حد اآلن. لذا، اجتمع الفريق غير الرسمي ) 2013تم تدعيمها سنة  دالشفافية ق
 مسألة االنضمام إلى المنظمة. وقد خلصت نتائج هذا الفريق إلى ما يلي:

ما يتعلق باالنضمام إلى  األعضاء حول كل االستعمال المشترك للمعلومات وتبادل البيانات مع الدول -
 ؛ةالمنظم
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 ؛ول التطور الفني لمسلسل االنضمامتقارير ترفع إلى السكرتارية ح -
 ؛حول نتائج زياراتهم للبلد المعنيتقارير رؤساء فرق العمل تقدم إلى الدول األعضاء  -
لصلة على أساس أجندة تخطيط برنامج االجتماعات حول االنضمام إلى المنظمة وحول النشاطات ذات ا -

 ؛نضمام المقدمة من طرف السكرتاريةاحات االر متطورة لالجتماعات حول اقت
األجوبة حول االنشغاالت الخاصة التي تمت إثارتها من طرف الدول األعضاء والحكومات التي في طور  -

 .االنضمام

مثل في تقديم تقارير ملخصة للحكومات الغاية من نشرة المعلومات حول االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تت
االنضمام وللرؤساء والدول األعضاء حول نتائج اجتماع الفريق غير الرسمي. كما تتضمن النشرة  رالتي في طو 

 معلومات مفيدة حول المخطط العملي لتحضير االجتماعات والمفاوضات المتعلقة بمسلسل االنضمام. 

كيز على االنشغاالت ر ل األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة قصد التتكثيف اللقاءات مع مختلف فرق الدو تم 
الخاصة لكل فريق، والهدف من ذلك يتمثل في تقديم تقرير للدول األعضاء حول األنشطة التي تم إنجازها خالل السنة 

 المدنية واستقصاء المالحظات واآلراء حول انشغاالت كل فريق. 

ريق غير الرسمي للبلدان النامية فمع المجموعة االستشارية للبلدان األقل نمو وال أجرت سكرتارية المنظمة لقاءات
والفريق اآلسيوي للبلدان النامية والفريق غير الرسمي لبلدان ألمريكا الالتينية األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة 

GRULACل هذه االجتماعات تقارير حول التقدم ، الفريق اإلفريقي ثم الفريق العربي. قدمت سكرتارية المنظمة خال
سلسل انضمام الدول واألنشطة التي تم انجازها كما تم تبادل وجهات النظر حول مسؤوليات الجوار/ مالحاصل في 

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

 :المساعدة الفنية وحمالت التوعية

تعتبر المساعدة الفنية وتأهيل الكفاءات ذات الصلة بمسلسل االنضمام للمنظمة من المحاور األساسية لتدريب موظفي 
مدني لبرلمانيين والقطاع الخاص والجامعيين والمجتمع االحكومات. تتضمن هذه المساعدة أنشطة للتوعية لفائدة ال

 وأوساط اإلعالم.

وتشتمل أنشطة المساعدة الفنية وتأهيل الكفاءات على المحاور اآلتية: ندوات وطنية، حصص إعالمية حول االنضمام 
لدروس التمهيدية للمنظمة أقيمت خالل الدروس المتقدمة حول السياسة التجارية وكذلك خالل الدروس اإلقليمية وا

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

 في المنظمة، المشاركة في المؤتمرات.مجموعات الدول األعضاء 
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 : ضمام للمنظمةنآليات اال 

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

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

وهي تمكن من  2012في مايو  (ACDB)تم إطالق العمل بقواعد البيانات حول االلتزامات في إطار انضمام 
رير فرق العمل حول االنضمام وبرتوكوالت التزامات والمعلومات ذات الصلة التي تتضمنها تقاالطالع على كل اال

 XII MCاألعضاء في المنظمة العالمية للتجارة التي تدخل تحت البند  31انضمام الدول الحادية والثالثين 
)/http://acdb.wto.org(. 

 الجزائر .1
 1996، قدمت الجزائر رسميا في يونيو سنة 1987سنة  ورها في منظمة التجارة العالمية بصفة مراقب منذبعد حض

 مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية، كخطوة تمهيدية لالنضمام للمنظمة.

 (وغوايور )األ السيد بيريز ديلكاستيو فريق العمل الذي يتابع انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية  ترأسي -
 دولة. 43 ويضم

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

 بجنيف. 1998هر أبريل شيق العمل اجتماعه األول حول انضمام الجزائر في األولى، عقد فر 

، نوفمبر 2002، مايو2002، فبراير 1998جوالت من المفاوضات المتعددة األطراف )أبريل  عدةأجرت الجزائر 
 ( وسلسلتين من المفاوضات الثنائية في قطاعات الزراعة والصناعة2005و 2004، ثم سنتي 2003، مايو2002

ئل التي تناولتها المفاوضات بالبحث فهي: الزراعة، النظام ا(. أما المس2002ونوفمبر  2002والخدمات )أبريل 
صالح النظام القانوني ثم حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.  الجمركي، تجارة الدولة، الشفافية وا 

، كندا، ات المتحدة األمريكية، اليابان، سويسرا، أستراليبلدان وهي: الواليا 10أجرت الجزائر لقاءات ثنائية مع حوالي 
 االتحاد األوروبي، كوبا، األوروغواي، تركيا وكوريا الجنوبية.

يناير  18صيغة أولية من العروض المبدئية بشأن السلع والخدمات ثم قدمت في  2002قدمت الجزائر في مارس 
ة من مشروع تقرير فريق العمل وآخر المستجدات صيغة معدلة للعروض. وتم أيضا بحث عناصر معدل 2005

http://acdb.wto.org/
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 .2005فبراير  25تعلقة بالقوانين وذلك خالل اجتماع فريق العمل بتاريخ مال

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

لدخول إلى األسواق ومشروع تقرير فريق اا االجتماع بحث تطورات المفاوضات الثنائية حول تضمن جدول عمل هذ
 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  21المنعقد في  مناقشات االجتماع

نظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الوفد الجزائري وبعض الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية تومن جانب آخر، تم 
. نذكر بصفة خاصة اللقاءات الثنائية 2005أكتوبر  20إلى  18المنعقد من  التاسع على هامش اجتماع فريق العمل

لتي تناولت بالبحث دخول السلع والخدمات إلى ااألمريكية، سويسرا، زيالندة الجديدة وماليزيا و مع الواليات المتحدة 
 األسواق.

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

 .2006لمعدل لفريق العمل في يونيو ا

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

قامت بها الجزائر خالل  يتضمن تقرير فريق العمل فحصا لنظام التجارة الخارجية الجزائري وكذلك اإلصالحات التي
ح إطارها القانوني والمؤسساتي مالئما لقواعد منظمة التجارة العالمية. كما قام أعضاء فريق بالسنوات األخيرة حتى يص

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

مها التجاري حتى يتالءم احهم على التقدم الذي حققته الجزائر في إصالح نظوقد أعرب أعضاء فريق العمل عن ارتيا
تماما مع قواعد ومقتضيات منظمة التجارة العالمية. وهكذا، اعتمدت الجزائر قوانين جديدة تتعلق بالحواجز الفنية 

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

لاللتزامات  ةتوزيع عروض معدلبفريق العمل المكلف بتحضير انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية قام 
 .2012دمات في فبراير الخاصة المتعلقة بالخ

زائر النضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بإرادة الحكومة الجزائرية إلجراء إصالحات جوتفسر المسيرة الطويلة لل
وضع خارطة طريق وتم  داخلية أوال ثم تحديث بعض القطاعات المهددة بالمنافسة وتحقيق التنوع في اقتصادها.
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عقد سلسلة من المحادثات الثنائية  لجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، ومن المقرربشأن انضمام اتسريع المفاوضات ل
تمام لحل الخالفات   المكلفبريل، باإلضافة إلى عقد اجتماع غير رسمي مع فريق العمل وأات بين مارس ياالتفاقوا 

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

 : ت لألسواقاالمفاوضات الثنائية حول دخول السلع والخدم

أنهت الجزائر مفاوضاتها مع البرازيل واألوروغواي وكوبا وفنزويال وسويسرا. وفي نفس السياق ستجري مفاوضات مع 
لنرويج وأستراليا االتحاد األوروبي وكندا وماليزيا وتركيا وجمهورية كوريا واإلكوادور والواليات المتحدة األمريكية وا

 واليابان.

 .2008عاشر لفريق العمل في يناير لوتم عقد االجتماع ا

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

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

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

 وتركيا وأوكرانيا فقد سجلت تقدما يبعث على االرتياح.

مصطفى بن بادة. بحضور معالي وزير التجارة السيد  2013أبريل  5تم عقد االجتماع الحادي عشر لفريق العمل في 
وثيقة لفريق العمل حول العروض المعدلة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط  12وبهذه المناسبة، قدمت الجزائر 

 العمل التشريعي المعدل ومقترحات التعديالت واإلضافات والتحيين لمشروع تقرير الفريق.

لمية." االتجاري يتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة الع وأشار السيد الوزير أن الجزائر على أتم االستعداد لجعل "نظامها
 وأعرب عن أمله في "منح فترات انتقالية معقولة" لبعض التدابير التي ال تتوافق مع االتفاقيات.

 2013مايو  10ثم أضاف قائال إن البرنامج المعتمد والذي يتعين بموجبه على الدول األعضاء ارسال أسئلتها قبل 
واقتراح عقد جولة أخرى من  2013يوليو  15و أالتي تعهدت بتقديم اإلجابات عند متم شهر يونيو إلى الجزائر 

 .2013المفاوضات في خريف 

دولة من الدول األعضاء في منظمة التجارة  12مع وفود  2013أبريل  4إلى  2أجرى الوفد الجزائري لقاءات من 
ندونيسيا واإلكوادور وا ر وكندا والنرويج ونيوزيلندا و ألرجنتين والواليات المتحدة األمريكية والسلفادالعالمية وهي: ماليزيا وا 

 واليابان واستراليا وتركيا.
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اتفاقيات ثنائية مع أوروغواي وكوبا وسويسرا والبرازيل تم التوقيع عليها من قبل سكرتارية منظمة  4كما تم ايداع 
 ين.تبشأن التوقيع على اتفاقيتين مع فنزويال واألرجنالتجارة العالمية، في حين مازالت المفاوضات قائمة 

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

 ته الجزائر.أحرز 

لكمية على الواردات، بما في ذلك القيود المفروضة على االستثمار، دعم اوركزت تعليقات األعضاء على القيود 
الصادرات، التطبيق التمييزي على الضرائب الداخلية، نظام تسجيل المعلومات الجغرافية، سياسات األسعار، حقوق 

 التسويق والسياسات الزراعية. 

الفنية أمام التجارة وتدابير الصحة والصحة  زت األخرى السياسات الصناعية والمساعدات والحواجوتشمل التحديا
 النباتية وجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة وتدابير االستثمار ذات الصلة بالتجارة.

لمنظمة التجارة العالمية تعيين السفير خوسيه لويس كانسيال غوميز، ومي ، أكد المجلس العم2018 مايو 8في 
 ل.منظمة التجارة العالمية، كرئيس جديد لفريق العمدى ل الممثل الدائم ألوروغواي

 أذربيجان .2
وقد قدمت أذربيجان مذكرة حول نظام  1997يوليوز  16ضمام أذربيجان بتاريخ تم تكوين فريق العمل الذي يتابع ان

ئلة ستتعلق بمجموعة أولى من األ 2000. كما قدمت أيضا أجوبة في يوليوز 1999تجارتها الخارجية في أبريل 
، 2002 نيويو  7. انعقد االجتماع األول لفريق العمل في 2001حول هذه المذكرة، تلتها أجوبة أخرى في ديسمبر 

. ويتم حاليا إجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق 2006واالجتماع األخير في مارس 
 على أساس العروض المعدلة. 

ة المنظمة العالمية من طرف سكرتاري 2008قشات فريق العمل في ديسمبر لمنا وقد تم توزيع ملخص غير رسمي
متعددة األطراف على أساس ملخص مستجدات المواضيع التي تم إثارتها منذ ديسمبر للتجارة. وتستمر األشغال ال

 .2009. وقد وتم تعديل هذا الملخص بعد مراجعته في يوليو 2008

 ألسواق:ادخول  مفاوضات بشأن

ول ازالت المفاوضات مستمرة مع االتحاد األوروبي ود. وم2010بيجان على اتفاقية مع جورجيا في أبريل أذر  توقع
 منظمة التجارة العالمية بشأن هذه االتفاقية. 

تم خالله التباحث في شأن االصالحات األخيرة المعتمدة من  2012فبراير  24عقد فريق العمل اجتماعه التاسع في 
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ية وجعل نظامها التجاري يتوافق مع قواعد منظمة دم في عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمللتق قبل أذربيجان
التجارة العالمية. وتدارس الفريق أيضا مسألة تطوير المجال التشريعي والتقدم المحرز في إطار المفاوضات الثنائية 

 بشأن دخول السلع والخدمات إلى األسواق.
 2012ديسمبر  7جتماعه العاشر في . وقد عقد فريق العمل ا2012الوقائع إلى نوفمبر لخص ميعود آخر تعديل ل
ء منظمة التجارة العالمية حول وضع المفاوضات بشأن دخول األسواق ونظام التجارة الخارجية حيث تباحث أعضا

 .ةواإلصالحات التشريعية من أجل تأهيل أذربيجان لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمي
بيجان لمحة ائب وزير الشؤون الخارجية وكبير المفاوضين ألذر هذه المناسبة، قدم السيد محمود ماماد غولييف، نوب

عامة عن الوضع االقتصادي لبلده وتطوير نصوص تشريعية مناسبة في إطار منظمة التجارة العالمية. وذكر أن 
 ادها على قطاع النفط والغاز.اعتم حكومته كانت تهدف إلى تنويع وتحديث االقتصاد للتقليل من

لوزير أن أذربيجان قد وقعت على اتفاقية ات الثنائية حول دخول األسواق، فقد أشار نائب اأما بخصوص المفاوض
كما أجريت مفاوضات ثنائية  وأجرت مؤخرا مفاوضات ثنائية مع الصين. 2012ثنائية مع جمهورية قيرقيزيا في مارس 

ت المتحدة األمريكية واليابان والنرويج العمل مع كل من البرازيل وكندا وكوريا والوالياريق فأخرى على هامش اجتماع 
 د األوروبي.واالتحا

ورحب ممثلو الصين والواليات المتحدة والهند واليابان والنرويج وباكستان وقيرقيزيا وسويسرا وتركيا واالتحاد األوروبي 
 مة.أعربوا عن تأييدهم النضمام هذا البلد إلى المنظان و جبالمساهمات الجوهرية التي قدمتها أذربي

لسياسات االقتصادية ألذربيجان والمؤسسات التجارية الحكومية خالل المباحثات، طلب األعضاء توضيحات حول ا
وسياسات الخوصصة واألسعار واالستثمار والمنافسة واإلعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وتطبيق ضريبة 

سوم رغبتهم في االطالع على معلومات اضافية حول الر  اعتماد قانون التعريفة الجمركية. كما أعربوا عنك و الاالسته
المفروضة على الخدمات المقدمة والتقييم الجمركي وقواعد المنشأ والقيود المفروضة على التصدير والمساعدات 

اجز الفنية للتجارة وتدابير الصحة والصحة الحو و الممنوحة للمنتجات الصناعية ودعم صادرات المنتجات الزراعية 
 تية والصفقات العمومية والملكية الفكرية.النبا

ليف سكرتارية منظمة التجارة العالمية بتحسين تقديم الوثائق والمستندات عن طريق إعداد مشروع تقرير فريق تم تك
اليا مفاوضات ثنائية حول النفاذ لألسواق ري حجالعمل باالعتماد على ملخص وقائع المواضيع التي تم التطرق لها. وت

 2013ل المتعلق بالسلع والذي تم توزيعه في سبتمبر لي الدول األعضاء المعنية على أساس العرض المعدمع ممث
اتفاقيات ثنائية لدى  4. ولقد تم إيداع 2013وكذلك العرض المعدل المتعلق بالخدمات والذي تم توزيعه في أكتوبر 

ر لفريق يرقيزيا، تركيا(. وقد انعقد االجتماع الحادي عشمة )اإلمارات العربية المتحدة، عمان، جمهورية قلمنظاسكرتارية 
 . 2014فبراير  21العمل في 

درس أعضاء منظمة التجارة العالمية النظام التجاري ألذربيجان باالعتماد على مشروع تقرير  ،خالل هذا االجتماع
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الضريبية وتشجيع  ب األعضاء من أذربيجان توضيحات بخصوص اإلعفاءات، طلدفريق العمل. وفي هذا الصد
 بية وحاالت الخوصصة والقيود الفنية للتجارة والمساعدات والعبور والملكية الفكرية.االستثمار وعمل الشركات األجن

ذتها أذربيجان اتخ يورحب رئيس الفريق الخطوات الت 2015مارس  6تم عقد االجتماع الثاني عشر لفريق العمل في 
ريع مراحل انضمامها إلى منظمة واعد منظمة التجارة العالمية، وطلب الحكومة بتسلجعل نظامها التجاري يتوافق مع ق

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

بزيارة إلى  ق العمل،يانيا(، رئيس فر )ألم Walter Werner سعادة السفير قامناء على دعوة من حكومة أذربيجان، ب
سلسلة من االجتماعات  وعقدالتجارة العالمية، أعضاء من أمانة منظمة برفقة  2018 ويوني 28- 27 يوميباكو 

( معالي السيد شاهين مصطفاييف، وزير االقتصاد ورئيس اللجنة المشتركة بين 1: )وخاصة معالرفيعة المستوى، 
مدوف، نائب وزير ادة السيد رأفت م( سعا2أذربيجان إلى منظمة التجارة العالمية؛ ) ضمامنال للتحضيرالوزارات 
الخارجية وكبير الشؤون غولييف، نائب وزير  -( سعادة السيد محمود محمد 3حديثًا؛ ) تم تعيينه الذياالقتصاد 

زاده، رئيس لجنة السياسة صمد  السيد زيادوسعادة ( 4المفاوضين بشأن االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ )
 )البرلمان(. مليال االقتصادية بالمجلس

االنضمام عنصرا أساسيا  ويعتبراسع النضمام أذربيجان إلى منظمة التجارة العالمية. أكدت االجتماعات على الدعم الو 
ن األسواق اآلسيوية ط بيبعبور ير للطالق اإلمكانات االقتصادية ألذربيجان، خاصة بالنظر إلى دورها كمركز لوجستي إل

ان بشكل أفضل، والديناميات المحلية ة في أذربيجيولويات السياساألتماعات على تحديد واألوروبية. كما ساعدت االج
الخطوات الواجب اتخاذها  دراسة أذربيجان في طوروتعد . األخيرةلعملية االنضمام وبعض الصعوبات المرتبطة بهذه 

ق العمل، بما في ذلك يضية محدثة لفر لى ذلك، تقوم أذربيجان أيضًا بإعداد وثائق تفاو فة إافي عملية االنضمام. باإلض
 .2017األسئلة الواردة من األعضاء في االجتماع األخير الذي عقد في يوليو ردودها على 

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

اور مع مختلف الدول األعضاء في قد منحت الرئيس حق تعيين رئيس فريق العمل بالتشلمنظمة التجارة العالمية. ول
 .((WT/ACC/COM/1المنظمة وممثلي القمر االتحادية 

اعه الثالث في اجتم . وعقد فريق العمل2007أكتوبر  9في  االتحادية فريق العمل المعني بانضمام القمرتم إنشاء 
 فيز باساجويتيا )بيرو(.اإنريكي شرأس فريق العمل السفير لويس ت. وي2017أكتوبر 

. كما تم تعيين رئيس (WT/ACC/COM/3) 2013أكتوبر  25تم توزيع المذكرة حول نظام التجارة الخارجية يوم 
القمر الجولة األولى ما تختم جزر حال لقد االجتماع األول لفريق العم. وسيقع ع2013سبتمبر  18فريق العمل يوم 

 من األسئلة واألجوبة مع ممثلي الدول األعضاء. 
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مشروع  إلى دراسةهذا االجتماع  ويهدف. 2018مارس  28د االجتماع الرابع لفريق العمل في من المقرر عقكان 
الردود على أسئلة األعضاء ذلك  مؤخرا، بما فياالتحادية  القمر تم توزيعها من قبلتقرير فريق العمل ووثائق أخرى 

 .يةالتشريعالنصوص من  أخرى في عدة مجاالت محددة، ونسخ محينةوخطط عمل ، تشريعي منقحومخطط عمل 

ات ثنائية للوصول إلى األسواق. وفيما يتعلق يحتى اآلن ثالثة اتفاق االتحادية وعلى الصعيد الثنائي، أبرمت القمر
 لفريق العمل. المقبلاختتامها قبل االجتماع في  دبالمفاوضات المتبقية، يأمل البل

 .2018 سنة ت االنضمام فيمفاوضا اختتاماالتحادية في  لقمرلالهدف الرسمي يتمثل 

االجتماع األخير  بعدنه أ، كبير المفاوضين الفنيين لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، سليمسعيد السيد  وذكر
ألسئلة  أجوبةتحضير لتحديث وثائق التفاوض و ت األشغال جارية ، كان2018 مارس في تم عقدهلفريق العمل، الذي 

 االتصاالت الثنائية في سياق المفاوضات المتعلقة بالوصول إلى األسواق. ى متابعة علالفريق  عملاألعضاء. كما 

 العراق   .4
الثاني عشر. ناء على البند ب 2004سبتمبر  30عراق إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ تم إيداع طلب انضمام ال

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

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

 مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.

الواليات المتحدة األمريكية واألردن مع البرازيل ومصر واإلمارات العربية المتحدة و  عقد العراق اجتماعات ثنائية
ان وتايوان واالتحاد األوروبي والفيتنام. وقد طلب من العراق تقديم عروض أولية للتقدم وعم جوالمغرب والنروي

 بالمفاوضات حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق.

هذه الوثيقة عبارة  .2018فبراير  9مذكرته بشأن نظام التجارة الخارجية على فريق العمل في  بتوزيع العراق قامكما 
التي التطورات تأخذ بعين االعتبار أحدث ، و 2005لمذكرة التي سبق توزيعها في سبتمبر من ا ةني  عن نسخة مح

األعضاء  وكان يتعين على. 2008في أبريل  تم عقدهمنذ االجتماع الثاني لفريق العمل، الذي العراق  يشهدها
 .2018مارس  9 صياغة مالحظاتهم حول المذكرة قبل

لمفاوضات، من أجل اة العامة وتواصل العمل على تحديث المساهمات األخرى مانألادائم مع على اتصال  العراقإن 
التفسيرية  مل التشريعي والجداولالعمخطط بالوصول إلى األسواق للسلع والخدمات، و بما في ذلك العروض المتعلقة 

 األشهر القادمة. خاللعلى فريق العمل توزيعها سيتم التي زراعة، المتعلقة بال
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 :ع التجاريتشريلمراجعة ا

ية في العراق لمعرفة هذا المستوى، يقوم أعضاء فريق العمل بمراجعة كل جوانب السياسات التجارية واالقتصاد لىع
 بادئ المنظمة العالمية للتجارة.مدى توافقها مع مقتضيات وم

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

جز الفنية للتجارة وجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة ووسائل الدعم الداخلي التي يطبقها والحوا
 لفائدة قطاع الزراعة.  نحهاموالتعويضات للصادرات التي ي

 المفاوضات الثنائية:

ريق العمل. سوف تنطلق المفاوضات حول الدخول التقى العراق بمجموعة من األعضاء على هامش اجتماعات ف
 سواق حينما يقدم العراق عروضه األولية حول السلع والخدمات.لأل

االجتماع الثاني لفريق العمل المكلف بمتابعة عقد  وتم 2005قدم العراق مذكرة حول تجارته الخارجية في سبتمبر 
 جارة الخارجية للعراق.تم خالله دراسة نظام الت 2008انضمام العراق في أبريل 

وثائق والمستندات المطلوبة من طرف فريق العمل. ولكن يتعين عليه تقديم العروض األولية قدم العراق العديد من ال
اق. وسينعقد االجتماع القادم لفريق العمل عندما يقدم العراق عروضا أولية ألسو لالمتعلقة بدخول السلع والخدمات 

 بشأن النفاذ إلى األسواق.

 إيران   .5
 9و 8مة التجارة العالمية لدى المجلس العمومي خالل دورته المنعقدة يومي تم إيداع طلب إيران النضمامها إلى منظ

فقة باإلجماع على ترشيح إيران خالل اجتماع المجلس لمواا. ولقد تمت (WT/ACC/IRN/1بجنيف ) 2004يوليوز 
 .2005مايو  26العمومي يوم 

 . 2009نظام تجارتها الخارجية في نوفمبر  قدمت إيران مذكرة حول

. وفي هذا الصدد، 2010بليغ أسئلة نواب الدول األعضاء إلى حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في فبراير تم تو 
بما فيها األجوبة على أسئلة السادة نواب الدول األعضاء. وقبل انعقاد  2011ات الفنية إليران سنة سهامتم توزيع اإل

بمشاورات مع ممثلي الدول األعضاء لتعيين رئيس فريق  يق العمل يتعين على رئيس المجلس العمومي القيامفر 
 العمل. 
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 لبنان  .6
. وقد تم نشر تقرير حول نظام التجارة الخارجية 1999ل يأبر  14تم تكوين فريق العمل حول انضمام لبنان في 

. 2002ة في يونيو لقة باألسئلة المطروحة في شأن المذكرة اللبناني، وتم توزيع األجوبة المتع2001 اللبنانية في يونيو
 .2002أكتوبر  14وعقد فريق العمل اجتماعه األول في 

فريق العمل الذي تمت مراجعته والذي تم توزيعه في رير قوتجري حاليا مفاوضات متعددة األطراف على أساس ت
ض خول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس العرو . كما تجري حاليا مفاوضات ثنائية حول د2009أكتوبر 

سوف يعقد فريق العمل اجتماعه عندما تقدم   .2009المراجعة. وقد تم عقد االجتماع السابع لفريق العمل في أكتوبر 
 اللبنانية كل المساهمات الضرورية. وريةهالجم

 ليبيا .7
 2001نوفمبر  25المية للتجارة يوم مت ليبيا بإيداع طلب رسمي لالنضمام للمنظمة العقا
(Doc.WTO/ACC/LBY/1 وفي .)وافقت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية على  2004يوليوز  27

 الشروع في المفاوضات مع ليبيا.

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

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

تي طرحت في هذا الشأن في شهر نوفمبر ة الل. كما قدم السودان أجوبة على األسئ1999السودانية في يناير 
. انعقد االجتماع الثاني لفريق العمل في مارس 2003ما تم طرح مجموعة ثانية من األسئلة في يناير ، ك2000
2004. 

ويتم حاليا إجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس العروض األولية المعدلة 
 لع.سالمتعلقة بال

يتيه المنظمة. وما زالت الصين( تتعلقان بالنفاذ إلى األسواق لدى سكرتار تم إيداع اتفاقيتين ثنائيتين )مع البرازيل و 
اإلسهامات الثنائية المستحدثة قيد االنتظار خاصة المعلومات التشريعية والدستورية المستحدثة بعد استقالل جنوب 

تي تستلزم تقديم وثائق صاالتها الفنية مع السودان لضبط المجاالت الي اتف. وتستمر السكرتارية 2012السودان سنة 
 قاملفريق العمل،  المقبلاستعداًدا لالجتماع و . 2017ت اجتماعها الرابع في يوليو عقدحيث ومعلومات مستحدثة. 

صوص الن ناستشارية ونسخ م ووثيقةإلى األسواق، لسلع والخدمات اعروض منقحة حول وصول  بتوزيع السودان
 التشريعية. 
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، 2018أبريل  19أبريل و 11لوصول إلى األسواق مع اليابان ونيجيريا في حول االسودان اتفاقيات ثنائية وقد أبرم 
 .الوصول إلى األسواقحول ثنائية ات ياتفاق ستآلن احتى أبرم السودان على التوالي. وقد 

البلد إلى منظمة انضمام كمفاوض وطني من أجل بير ز السودان الدكتور محمد خير العين ، 2018يوليو  22في 
 التجارة العالمية.

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

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

 .2002يوليوز 

الدول األعضاء المعنية على أساس نائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق مع أجرت أوزبكستان مفاوضات ث
 .2005. ولقد انعقد االجتماع الثالث لفريق العمل في أكتوبر 2005سبتمبر  ة فيمالعروض األصلية المقد

آه بايك  -السفير جي  سعادة ميةستعلى  اإلسالمي التعاونلمنظمة  ميالعمو ، أكد المجلس 2018يوليو  26في 
 ل الخاص بانضمام أوزبكستان إلى منظمة التجارة العالمية.العم فريقرئيس ك)جمهورية كوريا( 

 لصومال. ا10

. لم يتم بعد اجتماع 2016ديسمبر  7إلى منظمة التجارة العالمية يوم  الصومالتم تكوين فريق العمل حول انضمام 
ع األعضاء م 2018يوليو  26المفاوضين السيدة مريان حسن في اجتمع وفد الصومال بقيادة كبير  هذا الفريق.
استعداد البلد  وضعية لمية. وشملت القضايا التي تم تناولهاالعا منظمة التجارةباالنضمام عمليات  وقسموالشركاء 
 .ه على أحسن وجهانضمام مسلسل إلتمامحتاج إليه يني والمؤسسي الذي فوالدعم ال

 سوريا. 11

. لم يتم بعد اجتماع هذا 2010 مايو 4المية يوم إلى منظمة التجارة الع سورياالعمل حول انضمام  تم تكوين فريق
 الفريق.

 : الصةـــــخلا

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

فالبلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام لها قدرات فنية ومؤهالت بشرية  لية.خاالنضمام تفرض القيام بإصالحات دا
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 وموارد مالية محدودة في مواجهة تعقيدات االنتماء للمنظمة العالمية للتجارة. 

البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام في كافة المراحل  مساعدة فنية من طرف سكرتارية المنظمة على مقاس تقديمإن 
يتم تنظيم المساعدة التقنية . العالمية ومنظمة التجارة ة بالنسبة لمنظمة التعاون اإلسالميبكل األولويحظى يعمل 

بمنظمة التجارة  عمليات االنضمام قسموبناء القدرات وأنشطة التوعية ذات الصلة باالنضمام في المقام األول من قبل 
 . العالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحــق



30 

 

 ل لدول منظمة التعاون اإلسالمي في طور االنضمام واريخ إنشاء فرق العمت :1 الجدول
 لمنظمة التجارة العالمية

 

 رئيس فريق العمل تاريخ إنشاء فريق العمل البلدان

 أوروغواي 1987يونيو  17 الجزائر

 ألمانيا 1997يوليو  16 أذربيجان

 بيرو 2007أكتوبر  9 ر االتحاديةالقم

 المغرب 2004 مبريسد 13 العراق

 - 2005مايو  26 إيران

 فرنسا 1999أبريل  14 لبنان

 إسبانيا 2004يوليو  27 ليبيا

 - 2016ديسمبر  7 الصومال

 اليابان 1994أكتوبر  25 السودان

 - 2010مايو  4 سوريا

 كوريا 1994ر مبديس 21 أوزبكستان

 8201 أغسطس، : منظمة التجارة العالميةالمصدر
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 الجارية لمنظمة التجارة العالمية  ملخص حاالت االنضمام :2 ولالجد

 الطلب الدولة
 إنشاء

 فريق العمل

مذكرة التجارة 
 الخارجية

 االجتماع األول/
 واألخير لفريق العمل*

عدد اجتماعات 
 فريق العمل*

 عروض الخدمات عروض السلع

 مشروع تقرير

 ق العمل**فري

  العرض األخير* األول عرضال العرض األخير* العرض األول      

 1996يوليوز  1987يونيو  1987يونيو  الجزائر
 1998أبريل 
 2014مارس 

 2014فبراير  2013أكتوبر  2002مارس  2013نوفمبر  2002 فبراير 12

 1999أبريل  1997يوليوز  1997يونيو  أذربيجان
 2002يونيو 
 2017 يوليو

 2015ر ايفبر 2005مايو  2013سبتمبر  2005مايو  12
 2015يناير 

 

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

 2016ديسمبر 
   2016أكتوبر   2016أكتوبر  

        2009نوفمبر  2005مايو  1996يوليو  إيران

 2005سبتمبر  2004ديسمبر  2004سبتمبر  العراق
 2007 مايو

 2008أبريل 
2 

 
    

 2001يونيو  1999أبريل  1999 يناير ايبيل
 2002أكتوبر 
 2009أكتوبر 

 2009أكتوبر  2004يونيو  2003ديسمبر  2004يونيو  2003نوفمبر  7

         2016ديسمبر  2015ديسمبر  الصومال

 2001أبريل  2007ديسمبر  2007يونيو  أوزبكستان
 2002يو يول

 2012 يوليو
1      

 2005مارس  2005اير فبر 2004 ديسمبر لبنان
 2005كتوبر أ

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

         2010مايو  2001أكتوبر  سوريا

 1998أكتوبر  1994ديسمبر  1994ديسمبر  السودان
 2002يوليو 
 2005أكتوبر 

   2005سبتمبر   2005سبتمبر  3

 يخ هذه الوثيقةتارد : * عنملحوظة

 2017، منظمة التجارة العالمية، مايو تقرير فريق العمل أو أجزاء من مشروع تقرير فريق العمل خص المستجدات، مشروع** مل
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 : الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي3الجدول 
 العالمية األعضاء في منظمة التجارة

 تاريخ االنضمام البلد
 2000 مبربتس 8 ألبانيا .1
 1995ير ينا 1 البحرين .2
 1993ديسمبر  13 بنغالديش .3
 1995يناير  1 بنين .4
 1995يناير  1 بروناي دار السالم .5
 1995يونيو  3 بوركينا فاسو .6
 1995ديسمبر  13 الكاميرون .7
 1996أكتوبر  19 تشاد .8
 1995يناير  1 كوت ديفوار .9

 1995مايو  31 تيجيبو  .10
 1995يونيو  30 مصر .11
 1995اير ين 1 الغابون .12
 1996أكتوبر  23 غامبيا .13
 1995أكتوبر  25 غينيا .14
 1995مايو  31 بيساو-غينيا .15
 1995يناير  1 غويانا .16
 1995يناير  1 إندونيسيا .17
 2000أبريل  11 األردن .18
 1995يناير  1 الكويت .19
 2015نوفمبر  30 كازاخستان .20
 1998يسمبر د 20 قيرقيزيا .21
 1995يناير  1 ماليزيا .22
 1995يو ما 31 المالديف .23
 1995و ماي 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 التعاون3الجدول 
 ة(تتم) األعضاء في منظمة التجارة العالمية

 

 ضمامتاريخ االن البلد

 1995يناير  1 باكستان .31

 1996يناير  13 قطر .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 داغنأو  .41

 1996أبريل  10 ات العربية المتحدةاإلمار  .42

 2014يونيو  26 اليمن .43

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

 )المراقبـون(
 

 جزائرال .1
 أذربيجان .2
 القمر االتحادية .3
 إيران .4
 العراق .5
 نبنال .6
 ليبيا .7
 السودان .8
 ـاسوري .9

 أوزبكستان .10
 الصومال .11

 

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

 فلسطين .1
 تركمنستان .2

 
 

 


