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 تمهيـد

واللجنة الدائمة للتعاون  منظمة التعاون اإلسالمياألمانة العامة ل بمقتضى تكليف من

يقوم  -الكومسيك– منظمة التعاون اإلسالمياالقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في 

 المكلف اإلسالمي منظمة التعاونبصفته الجهاز الفرعي ل ،المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

متابعة المفاوضات التجارية المتعددة األطراف الجارية في ، بتنمية التجارة اإلسالمية البينيةب

 إطار منظمة التجارة العالمية وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

 تقاريرإعداد على المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بصفة منتظمة  يعملوفي هذا اإلطار، 

جنة الدائمة للتعاون االقتصادي الجتماعات الدورية للل حول تطور هذه المفاوضات وتقديمها

واللجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية  - كومسيك -والتجاري بين الدول األعضاء 

لشؤون الخارجية ا ولمختلف دورات مجلس وزراء منظمة التعاون اإلسالميواالجتماعية ل

  ن منظمة التعاون اإلسالميلبلدا

وفي نطاق التحضير لالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية يسهر المركز اإلسالمي 

 الدول األعضاءف بوجهات نظر لتنمية التجارة على إعداد تقارير ودراسات تمهيدية للتعري

 إيجاد أرضية مشتركة تجمع بين مختلف المواقف والمنهجيات.قصد 

تدريبية لفائدة ممثلي الدول األعضاء من القطاعين العام  دوراتالمركز أيضا كما ينظم 

منظمة التعاون والخاص حول المفاوضات التجارية الدولية والمفاوضات التجارية البينية ل

 .اإلسالمي
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منظمة في طور االنضمام إلى  منظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء في  ولالقسم األ
 يةالعالم ارةـلتجا

 

وبزلر  منظمز  ارجازة ا ارلةرميز  إرز   3002يوريزو   32جزر  ارزس ا اضرضزس  ز  انضمت 

  .دور  352    هله ارمنظم  ضعضةءا رلدول ارلدد اإلجمةر  صبح 
 

. منظم  ارجلةون اإلسزمم  تنجم  إر دور   40 ناد ومن بين  عضةء منظم  ارجاة ا ارلةرمي 

 اضعضةء    منظم  ارجاة ا ارلةرمي . بع اردول  ويمثل هلا ارسقم   يد من
 

النضمام إلى منظمة التجارة ل المرشحة  منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في  الدول
 :العالمية

 

المرشحة لالنضمام إلى منظمة   منظمة التعاون اإلسالميفي  األعضاءعدد الدول  بلغ
ان، العراق، إيران، ، أذربيجوهي : أفغانستان، الجزائر ةدول 34التجارة العالمية 

 .وجزر القمر اليمن، نالسودان، سوريا، طاجاكستا ،تانأوزبكسلبنان، ليبيا،  كازاخستان
 

بالنسبة للبلدان المرشحة ومعقدة  شروط االنضمام أصبحت صعبة أنأن نالحظ  ويجدر
تفرض رشح. ذي يريد التللبلد ال مستوى التنمويبال ال تمت بصلةوهي شروط  و، حديثا
 االلتزامات التي تتقيد وتعقيدا صرامةتفوق  عدة قيود والتزاماتبلد المرشح الجديد ال على
اإلضافية  االلتزامات أو ما يسمىفي منظمة التجارة العالمية ) الحالية الدول األعضاء بها

لبلدان ا تستفيد منها الأن المعاملة الخاصة والمتميزة  إضافة إلىللمنظمة العالمية للتجارة(. 
 ية عند انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة.النام

 

، نتقالية بصفة آليةافترات ب منظمة التجارة العالميةلل حديثاتستفيد البلدان التي تنضم  وال
مستوى  مهما كان ،XII بندأصال بمقتضى ال األعضاءلبلدان لعادة  المخولة وهي الفترات

االنتقالية ضمن قطاعات معينة  الفترات التنمية االقتصادية لهذه البلدان. لقد تم منح بعض
بالتنفيذ وضمانات حول االلتزام  يتعلقوذلك بعد تقديم جدول زمني تفصيلي  ،ولمدة قصيرة

المناسبة، تدريب الموظفين القائمين على  القوانينبقواعد منظمة التجارة العالمية )إصدار 
 .القطاعاتعملية التنفيذ، الخ..( في بقية 

 

لالنضمام  المرشحة منظمة التعاون اإلسالميعلى الدول األعضاء في يتعين  ولهذا،
وفي فترات انتقالية مناسبة  من حقها في االستفادةعن  أن تدافع للتجارة العالميةللمنظمة 

. االقتصادية تهاى تنميمع مستوتتالءم إلى األسواق  هالدخول ميسرة الحصول على شروط
االتفاقيات قبول  أن ال يخضع ألي شرط يفرضلهذه المنظمة يجب  النضماما كما أن

الطيران المدني.  حولالمتعددة األطراف مثل االتفاقية حول الصفقات العمومية واالتفاقية 
 بتطبيقها. واإلسراعكما يجب تبسيط اإلجراءات المتبعة النضمام البلدان األقل نموا 

 

 أفغانستان :  .0
 

. وقد تم 3004نوفمبر  33يوم  لتجارة العالميةقدمت أفغانستان طلبا لالنضمام إلى منظمة ا
 ت. قدم3004ديسمبر  32إنشاء فريق عمل خالل اجتماع المجلس العمومي بتاريخ 
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وقد عقد أعضاء فريق . 3002في مارس  أفغانستان مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية
ام التجاري لدراسة النظ 3033يناير  23العمل النضمام أفغانستان اجتماعهم األول يوم 

األفغاني. وخالل هذا االجتماع، أشاد وزير التجارة والصناعة األفغاني، السيد أنوار 
أولحق أهادي بأهمية ومزايا انضمام بلده لمنظمة التجارة العالمية التي من شأنها أن تساعد 

 على تحسين التجارة واالستثمار وخلق بيئة تفتح آفاقا اقتصادية كبيرة للحد من الفقر.
 

دد ومن جهة أخرى دعم األعضاء فكرة انضمام أفغانستان إلى النظام التجاري المتع
معلومات إضافية حول بعض النقاط كنظام االستثمار، متطلبات طلبوا ولهذا  األطراف.

الحدود، رخص االستيراد، الضرائب الداخلية، طرق  عندالتسجيل، الرسوم والضرائب 
لكمية، الحواجز الفنية ، مشاكل الصحة والصحة النباتية، العبور، إعانات التصدير، القيود ا

 والمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية قصد تسهيل عمل فريق المفاوضات.
 

 الجزائر .2
 

 3221سنة  في يونيو ، قدمت الجزائر رسميا3221حضورها بصفة مالحظ منذ سنة  بعد

ما يشكل الخطوة  ة. وهوالعالمية للتجارة حول نظام تجارتها الخارجي للمنظمةمذكرة 
 إجراءات االنضمام للمنظمة. فياألولى 
 

منظمة  فيالجزائر منذ هذا التاريخ سلسلة من األسئلة من قبل بعض الدول األعضاء  تلقت
واليابان  وسويسراالتجارة العالمية، ومنها الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي 

العمل اجتماعه  فريقرة العالمية األجوبة األولى، عقد وأستراليا. بعد تلقي منظمة التجا
 بجنيف. 3222األول حول انضمام الجزائر في شهر أبريل 

 

، فبراير 3222مرت الجزائر بثمانية جوالت من المفاوضات المتعددة األطراف )أبريل 
( وسلسلتين من 3005و  3004، ثم سنتي 3002، مايو3003، نوفمبر 3003، مايو3003
ونوفمبر  3003ضات الثنائية في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات )أبريل المفاو
(. أما المسائل التي تناولتها المفاوضات بالبحث فهي : الزراعة، النظام الجمركي، 3003

المتعلقة بالتجارة حقوق الملكية الفكرية  تجارة الدولة، الشفافية وإصالح النظام القانوني ثم
(TRIPS). 

 

صيغة مراجعة للعروض المبدئية بشأن السلع والخدمات.  3003زائر في مارس قدمت الج
. وتم أيضا بحث عناصر 3005يناير  32كما تم توزيع صيغ مراجعة للعروض في 

مراجعة من مشروع تقرير فريق العمل وآخر المستجدات المتعلقة بالقوانين وذلك خالل 
 .3005فبراير  35اجتماع فريق العمل في 

 

بلدان وهي : الواليات المتحدة األمريكية،  30لجزائر لقاءات ثنائية مع حوالي أجرت ا

غواي، تركيا وكوريا واليابان، سويسرا، أستراليا، كندا، االتحاد األوروبي، كوبا، األور
 الجنوبية.

 

 السيد بريز ديلكاستييوانضمام الجزائر والذي يترأسه على  يضم فريق العمل المشرف
 دولة. 42 )األوروغواي(
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انعقد االجتماع التاسع لفريق العمل المكلف بتحضير انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة  -
 .3005أكتوبر  33العالمية بمقر المنظمة بتاريخ 

 

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

 

" مشروع تقرير فريق العمل حول انضمام  بشأن هذا الفريق حاليا على دراسة الوثيقة يعمل
 .3005أكتوبر  33الجزائر" التي تشكل محور مناقشات االجتماع المنعقد في 

 

ل األعضاء تم تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي الوفد الجزائري وبعض الدوومن جانب آخر، 
أكتوبر  30إلى  32من المنعقد في منظمة التجارة العالمية على هامش اجتماع فريق العمل 

. نذكر بصفة خاصة اللقاءات الثنائية مع الواليات المتحدة األمريكية، سويسرا، 3005
 الجديدة وماليزيا والتي تناولت بالبحث دخول السلع والخدمات إلى األسواق. ةزيالند
 

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

تم توزيع مشروع التقرير المعدل لفريق العمل في يونيو قد نظام التجارة الخارجية و
3001. 

 

مع كل من  عل  رمس اتفةقيةت ثنةئي  3033 بسايس  32   ارارائس  من جه   رسى، وقلت

 هةانضمةم قصدعملي  ارجفةوض     إطة   و وغواي و نرويم واض جنجيناربسا يل وكوبة و

ةت ممةثل  مع االتحةد يإبسام اتفةقارمجللق  ب مفةوضةت مة ارإر  منظم  ارجاة ا ارلةرمي . 

مسحل  إر    قد وصلتوارواليةت ارمجحدا  ،اضو وب ، ارشسي  ارجاة ي ارسئيس  رلارائس

 مجقدم .
 

اضعضةء    منظم   اردول بةق  ةت ثنةئي  معيجوقيع اتفةقارمجللق  بمفةوضةت مة ارت ار

اتمةم ابسام اتفةقيةت مع سويسسا و سجسارية  ن ارارائس عل  وش   ، كمةارجاة ا ارلةرمي  جة ي 

تقدمة ةبةن وكندا ومةريرية وتسكية و وكسانية محةدثةت مع اريونيو يلندا.    حين عس ت ار

 .ملحوظة

ارحكوم   بسغب ارارائس إر  منظم  ارجاة ا ارلةرمي   النضمةمارمسيسا ارطويل  وتفسس 

   إجساء إصمحةت دارلي   وال، ثم تأهيل بلض ارقطةعةت ارمهددا بةرمنة س  ارارائسي  

 ع اقجصةدهة.وتحقيق تنو

ار  منظم   هةانضمةم بشأن طسيق رجسسيع عملي  ارجفةوض ط  ةوضع رقةمت ارارائس ب

رمل شهسي مة ا و بسيل  ارثنةئي  ارلقةءاتسلسل  من  تنظيم، ومن ارمقس  ارجاة ا ارلةرمي 

عقد اججمةع غيس ، إر  جةنب ةتيرجسوي  ارخم ةت ووضع ارصيغ  ارنهةئي  رمتفةق 3033

 ارجاة ا ارلةرمي  اسجلدادا   منظم ةنضمةم ارارائس ارارمكلف ب سم  مع  سيق ارلمل 

 . 3033مقس  عقده    يونيو ارسسم  ارججمةع مر
 

مشروع التقرير  2112يناير  01بحثت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية في 
 المراجع لمجموعة العمل

 

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

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

تقدم الذي حققته الجزائر في إصالح نظامها التجاري حتى وقد أقر أعضاء فريق العمل ال
يتالءم تماما مع قواعد ومقتضيات منظمة التجارة العالمية. وهكذا، اعتمدت الجزائر قوانين 
جديدة تتعلق بالحواجز الفنية للتجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية والملكية الفكرية 

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

 

 : المفاوضات الثنائية حول دخول السلع والخدمات لألسواق
 

أنها أنهت الجزائر مفاوضاتها مع البرازيل واألوراغواي وكوبا وفنزويال وسويسرا كما 
ستنهج نفس السياق مع االتحاد األوروبي وكندا وماليزيا وتركيا وجمهورية كوريا 

 واإلكوادور والواليات المتحدة األمريكية والنرويج وأستراليا واليابان.
 

تم عقد االجتماع العاشر لفريق العمل المكلف بتحضير انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة 
  .3002العالمية في يناير 

 

تم توزيع عرض معدل لاللتزامات الخاصة المتعلقة بالخدمات على فريق العمل في فبراير 
3033. 

 

 أذربيجان -3
 

جان ربيذوقد قدمت أ 3221 يوليوز 31جان في ربيذام أضمنافريق العمل حول  تكوين تم
أجوبة على  جانأذربي قدمت  كما .3222حول نظام تجارتها الخارجية في أبريل  مذكرة

، تلتها أجوبة أخرى في 3000 يوليوزفي  المذكرة هحول هذ األسئلةمن  أولى ةمجموع
، واالجتماع األخير 3003يونيو 1. انعقد االجتماع األول لفريق العمل في 3003ديسمبر 

. ويتم حاليا إجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى 3001في مارس 

  األسواق على أساس العروض المراجعة.
 

وتمت مراجعة  .3002وتم توزيع ملخص غير رسمي لنقاشات فريق العمل في ديسمبر 
 .3002هذا الملخص في يوليو 

 

لمتابعة  3030أكتوبر  32عقد فريق العمل حول انضمام أذربيجان اجتماعه الثامن في 

 لتطورعن ارتياحه ل الفريق أعربدراسة النظام االقتصادي والتجاري في هذا البلد. وقد 
الحاصل على المستوى التشريعي وأشار إلى أنه من األهمية بمكان االستمرار في تكثيف 

 السلع إلى األسواق. دخولالمفاوضات المتعلقة ب
 

 34وعقد اججمةعه ارجةسع     3033س نبروقةئع    نواجنقيح موجر باذ بياةن  قةم  سيق عمل

ن وتقييم مدى توا قهة مع قواعد السجلساض اإلصمحةت ارجاة ي      ذ بياة 3033 بسايس 

 منظم  ارجاة ا ارلةرمي . 
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حول سيةسةت ارجسليس     ذ بياةن وارمؤسسةت  مريد من ارمللومةتبعضةء اض طةرب

حصص ملدالت وحقوق ارجاة ا و ونظةم االسجثمة  وسيةس  ارمنة س  ارجاة ي  ارحكومي 

م ارصةد ات وارسيةس  ودع د اتي  وارسسوم وارقيود ارمفسوض  عل  ارصةارجلسيف  ارامسك

تدابيس ارصح  ورجاة ا ارحسا وارملكي  ارفكسي  اارجاة ي  ومنةطق  جدابيسوار ارر اعي 

 ارجاة ا وارمشجسيةت ارحكومي . ارفني     وجهارحواجر ووارصح  ارنبةتي  
 

هله ارمنةسب  ان ب     ذ بياةن غورييف نةئب و يس ارشؤون ارخة جي ممةد محمود  وصسح

االنضمةم إر    نمده تواجه تحدية يجمثل    االعجمةد اركبيس عل  قطةع ارنفط وارغة  وب

   ارطويل  اضمد ارمسجدام  وتنويع اراهود االقجصةدي   كةن محو منظم  ارجاة ا ارلةرمي  

 ذ بياةن.    نهةي  االججمةع، حث  ئيس  سيق ارلمل     ذ بياةن، ارسفيس وارجس ريفةرجس، 

إر  اضسواق  اردرولعل  االسجمسا     مجةبل  إصمحةتهة اردارلي  ومفةوضةت   ذ بياةن

 إر  اضمةم. بهله ارمسيسا رلد عبطسيق  اسجبةقي  
 

 مفاوضات بشأن دخول األسواق 
 

. وال ارت ارمفةوضةت جة ي  مع 3030وقلت  ذ بياةن عل  اتفةقي  مع جو جية     بسيل 

ال ارت ارمفةوضةت جة ي  مع االتحةد االو وب  ومع  فةقي .االتحةد اضو وب  بشأن هله االت

  عضةء منظم  ارجاة ا ارلةرمي .

 

 .3033عقد فريق العمل اجتماعه التاسع في فبراير 
 

 العراق -4
 

بناء على  3004سبتمبر  20إلى منظمة التجارة العالمية في  تم إيداع طلب انضمام العراق
ديسمبر  32ريق عمل خالل المجلس العمومي المنعقد في الثاني عشر. كما تم إنشاء فالبند 
 غواي.و" من األورليس كالميزيترأسه السيد "كيالرمو فا 3004
 

 قدم العراق مذكرة حول نظام تجارته الخارجية ولكن لم يجتمع فريق العمل لحد اآلن.
 

عقد  3004نة وللمرة األولى منذ إيداع الطلب العراقي لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية س
لبحث القانون التجاري العراقي ومدى توافقه مع  3001مايو  35فريق العمل اجتماعه في 

 مبادئ منظمة التجارة العالمية.
 

عقد العراق اجتماعات ثنائية مع البرازيل ومصر واإلمارات العربية المتحدة والواليات 
ان واالتحاد األوروبي المتحدة األمريكية واألردن والمغرب والنرويج وعمان وتايو

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

 

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

التشريعي العام الذي سيبين للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية الوضع الراهن 
 لقانون التجارة الخارجية والمشاريع الحالية في هذا المجال. 
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دعمهم النضمام العراق السريع لمنظمة  3002أبريل  3قدم أعضاء فريق العمل في 

المية باعتباره سيسهم في إدماج العراق في االقتصاد العالمي. وقد أشار وزير التجارة الع
التجارة العراقي السيد السوداني إلى أن العراق مصمم على تجاوز الوضع الحالي الصعب 
الذي يتخبط فيه للمضي قدما في مسلسل االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، كما أضاف أن 

 مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي.انضمام العراق يشكل ميزة 
 

 :مراجعة التشريع التجاري
 

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

 للتجارة.
 

استعرض العراق مخطط العمل  3001مايو  منذ االجتماع األول لفريق العمل المنعقد في

التشريعي الذي يبين فيه التقدم الحاصل في تنفيذ اإلصالحات القانونية. كما قدم العراق 
أيضا بيانات حول التدابير الصحية والصحة النباتية التي يطبقها والحواجز الفنية للتجارة 

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

 

 المفاوضات الثنائية 
 

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

 والخدمات.
 

وتم عقد االجتماع الثاني  3005كرة حول تجارته الخارجية في سبتمبر قدم العراق مذ
الذي تم خالله دراسة نظام التجارة  3002لفريق العمل المكلف بانضمام العراق في أبريل 

 الخارجية للعراق.

 إيران -5
 

تم إيداع طلب إيران النضمامها إلى منظمة التجارة العالمية لدى المجلس العمومي خالل 
. ولقد تمت (WT/ACC/IRN/1بجنيف ) 3004 يوليوز 2و  2المنعقدة يومي  دورته

 .3005مايو  31الموافقة على ترشيح إيران باإلجماع خالل انعقاد المجلس العمومي يوم 
 

. قدمت  إيران 3005مايو  31تم تكوين فريق العمل خالل انعقاد المجلس العمومي في 
 . ولم يجتمع فريق العمل بعد. 3002وفمبر مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية في ن

 

مرة  33وتم رفض طلبها  3221وللتذكير فإن إيران سبق أن قدمت ترشيحها في سبتمبر 
من طرف المجلس العمومي نظرا لممارسة حق الفيتو من طرف الواليات  3003منذ مايو 

 المتحدة األمريكية.
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 نخستاكاز -6
 

. وقد ابتدأت 3221فبراير  1في  نكازاخستا انضمامتكوين فريق العمل حول  تم
 3221أكتوبر  فيالمفاوضات الثنائية للدخول إلى األسواق في مجالي السلع والخدمات 

التي تم بحثها  المواضيع من بينفي إطار عرض جديد حول السلع والخدمات. و ستمروت
ة على األسعار، (، الرقابالجمركية: الزراعة، النظام الجمركي )وكذلك االتفاقات  فهي

الصحية والصحة  المواصفاتو، المعايير يلصناعا القطاع رخص االستيراد، وسائل دعم
، قانوني وإصالح النظام التشريعيالنظام ال شفافيةالنباتية، الحواجز الفنية للتجارة، 

 . TRIPS بالتجارةخدمات وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة ال
 

ث النقاط التي تناولها اجتماع فريق العمل من طرف تم وضع صيغة معدلة لملخص أحدا
. وتم تحديد 3004السكرتارية وتم بحثها خالل االجتماع السابع لفريق العمل في نوفمبر 

 كموعد لالجتماع الموالي. 3005تاريخ مايو 
 

قدم رئيس فريق العمل المكلف بتحضير انضمام كازاخستان لمنظمة التجارة العالمية السفير 
تقريرا إيجابيا حول تطورات ترشيح  3005يونيو  1تاباني هيمانين' )فنلندة( يوم 'فيسا 

 كازاخستان التي قامت بإصالحات جوهرية. 
 

يتم حاليا إجراء المفاوضات الثنائية حول الدخول إلى األسواق على أساس العروض 
يغة النهائية . ولقد تم توزيع الص3004المعدلة والمتعلقة بالسلع والخدمات الموزعة سنة 

 . 3002الذي عقد اجتماعه العاشر في يوليو  3002لمشروع تقرير فريق العمل في يونيو 
 

 لبنان -1
 

تم نشر تقرير حول  وقد. 3222أبريل  34ام لبنان في متكوين فريق العمل حول انض تم
ئلة وتم توزيع األجوبة المتعلقة باألس ،3003في يونيو اللبنانية الخارجية ةجارالتنظام 

. وعقد فريق العمل اجتماعه األول في 3003المطروحة في شأن المذكرة اللبنانية في يونيو
 .3003أكتوبر  34

 

ويتم حاليا إجراء مفاوضات متعددة األطراف على أساس تقرير فريق العمل الذي تمت 
. كما تجري حاليا مفاوضات ثنائية حول 3002مراجعته والذي تم توزيعه في أكتوبر 

السلع والخدمات إلى األسواق على أساس العروض المراجعة. وقد تم عقد االجتماع دخول 
 .3002السابع لفريق العمل في أكتوبر 

 

 ليبيا -2
 

 3003 نوفمبر 35ليبيا بإيداع طلب رسمي لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة يوم  قامت
(Doc.WTO/ACC/LBY/1.)  اء في وافقت الدول األعض 3004 يوليوز 31وفي

 منظمة التجارة العالمية على الشروع في المفاوضات مع ليبيا.
 

لحد اآلن لم تقدم ليبيا مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية كما أن فريق العمل لم يعقد بعد 
 اجتماعه األول.
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 السودان -2
 

 مذكرةكما تم تقديم  3224أكتوبر  35تكوين فريق العمل حول انضمام السودان يوم  تم
أجوبة على  السودان . كما قدم3222ل نظام التجارة الخارجية السودانية في يناير حو

 ثانيةتم طرح مجموعة  كما، 3000التي طرحت في هذا الشأن في شهر نوفمبر  األسئلة
 .3004انعقد االجتماع الثاني لفريق العمل في مارس . 3002في يناير  من األسئلة

 
حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس  ويتم حاليا إجراء مفاوضات ثنائية

 العروض المراجعة. 
 

 نطاجيكستا  - 01
 

إلى المدير العام للمنظمة  3003و ماي 32 يوم طلبا رسميا نطاجيكستاحكومة  قدمت
 3003ز يوليو 32في  العملوتم تكوين فريق  .XIIلالنضمام وفقا للفصل  للتجارةالعالمية 

قدمت طاجيكستان مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية  العمومي.خالل اجتماع المجلس 
ولقد تم التوصل بمجموعة من األجوبة التي تم طرحها من طرف . 3002في فبراير 

 .3002الدول األعضاء في سبتمبر 
 

ويتم حاليا إجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس 
تم خالله بحث  3005عقد فريق العمل اجتماعه الثاني في أبريل  العروض المراجعة. ولقد

 .نجيكستاانظام التجارة الخارجية لط
 

ويتم حاليا إجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس 
قصد  3001العروض المعدلة. وقد تم عقد االجتماع الثالث لفريق العمل في أكتوبر 

 ع على نظام طاجيكستان للتجارة الخارجية وبحثه.مواصلة االطال
 

لمواصلة مراجعة نظام التجارة  3002عقد فريق العمل اجتماعه الرابع في سبتمبر 

 الخارجية لطاجيكستان.  
 

، حيث 3030نونبر  34عقد فريق العمل حول انضمام طاجيكستان اجتماعه الخامس في 

سة اإلصالحات التجارية التي نهجتها طاجيكستان قام أعضاء المنظمة العالمية للتجارة بدرا
السلع والخدمات  دخولعالوة على تقييم التطور الحاصل في المفاوضات الثنائية المتعلقة ب

 األسواق.إلى 
 

وخالل هذا االجتماع أثار األعضاء قضايا معينة وطالبوا بتوضيحات تتعلق بعدة مجاالت 
، نظام رخص االستيراد، الجمارك، تطبيق : ملكية الدولة، تجارة الدولة والخوصصة

الضرائب الداخلية، اإلجراءات التجارية التصحيحية، القيود المفروضة على التصدير، 
الحواجز الفنية في وجه التجارة، مشاكل الصحة والصحة النباتية، مناطق التجارة الحرة، 

قال إلى المرحلة الموالية الصفقات العمومية، الملكية الفكرية والخدمات. ومن المنتظر االنت
 .3033سنة  خالل منتصف
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سوف تتواصل األشغال المتعددة األطراف اعتمادا على مشروع تقرير فريق العمل الذي 
 . 3033وزعت النسخة النهائية منه في فبراير 

 

 المفاوضات الثنائية: 
 

خدمات إلى حول دخول السلع وال 3002أبرمت طاجاكستان اتفاقية ثنائية مع الصين سنة 
دولة من دول منظمة التجارة العالمية من  35األسواق. وقد سجلت المفاوضات تقدما مع 

بينها االتحاد األوروبي وأوكرانيا واليابان والهندوراس وكندا والواليات المتحدة األمريكية 
 وتايبي الصين وكوريا والسلفادور وجمهورية الدومينيك.

 

لعمل حول انضمام طاجاكستان لمنظمة التجارة العالمية في انعقد االجتماع السادس لفريق ا
على اإلصالحات التي أدخلها هذا البلد على نظام تجارته  لإلطالع 3033يوليو  5

الخارجية وتقييم التقدم الحاصل في المفاوضات الثنائية حول دخول السلع والخدمات 
 لألسواق.

 

روع التقرير الذي تم إعداده مشيرا إلى وفي هذا اإلطار، بحث الفريق الصيغة األولى لمش
التحسينات التي يمكن إدخالها في بعض الميادين: التدابير المضادة لإلغراق، القوانين 
التجارية، نظام االستثمار، نظام رخص االستيراد، قواعد المنشأ، التدابير الصحية 

 الخدمات.والصحة النباتية، الحواجز الفنية للتجارة، حقوق الملكية الفكرية، 
 

أعرب أعضاء منظمة التجارة العالمية عن ارتياحهم للجهود التي تبذلها طاجكستان 
لالنضمام لهذه المنظمة وللتقدم الحاصل في إصالح النظام التجاري ودخول السلع 

 والخدمات ألسواقها حتى يصبح متالئما مع مقتضيات منظمة التجارة العالمية.
 

دخول السلع والخدمات إلى األسواق اعتمادا على  تجري المفاوضات الثنائية بشأن
 .3033العروض المعدلة منذ فبراير 

 

 المفاوضات حول دخول السلع والخدمات لألسواق 
 

دولة من الدول األعضاء في منظمة  31لإلشارة، تجري محادثات حاليا بين طاجكستان و

 .التجارة العالمية
 

 ستانك. أوزب-00
 

ديسمبر  33 يومستان إلى منظمة التجارة العالمية كانضمام أوزب تكوين فريق العمل حول تم
 3222 سبتمبر فيحول نظام تجارتها الخارجية  مذكرةستان ك. وقدمت حكومة أوزب3224

. وتم الشروع في مفاوضات 3222األسئلة في أكتوبر  بعضأجوبة في شأن  تم تقديمكما 
 .3003 يوليوز 31ل ألول مرة في اجتمع فريق العم. األسواقثنائية حول الدخول إلى 

 

أقامت أوزبكستان مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق مع الدول 
. ولقد انعقد 3005األعضاء المعنية على أساس العروض األصلية المقدمة في سبتمبر 

 .3005االجتماع الثالث لفريق العمل في أكتوبر 
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 . سوريا-02
 
 رجاة ااانضمةم سو ية إر  ارمديس ارلةم رمنظم   طلب إبمغ تم 3003 كجوبس  20   

 (.WT/ACC/SYR/1)ارلةرمي  
 

إر  منظم  ارجاة ا قس  ارمالس ارلموم  إنشةء  سيق ارلمل ارمكلف بد اس  انضمةم سو ية 

 .3030مةيو  4   ارلةرمي  

بجاة تهة  ارمجللق ارنظةم عن ملكسا بجقديمرم تقم ارامهو ي  ارلسبي  ارسو ي  رحد اآلن 

 ارخة جي .
 

 اليمن. -03
 

وبادر  3000أبريل  34اليمنية طلبا لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة في  الحكومة قدمت
. وقامت 3000ز يوليو 31العمومي بتكوين فريق العمل في هذا الشأن يوم  المجلس

في شهر نوفمبر رجية المذكرة حول النظام اليمني للتجارة الخا الحكومة اليمنية بتوزيع
 ولحد اآلن لم يجتمع فريق العمل.. 3003
 

عقد فريق العمل المكلف بتحضير انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية اجتماعه الثاني 
حيث تم مبدئيا االطالع على ملخص وقائع أهم المسائل التي تم  3005أكتوبر  2في 

على تجارة وبحث آخر المستجدات عرضها للبحث تاله االطالع أيضا على نظام ال
ولقد تم الشروع في مفاوضات ثنائية حول دخول السلع  باليمن. المستوى التشريعي

 والخدمات إلى األسواق على أساس العروض األصلية.
 

 .3001انعقد االجتماع الثالث لفريق العمل في يوليو 
 

انضمام اليمن )المنعقد يوم  أكدت الحكومة اليمنية خالل االجتماع الرابع لفريق العمل حول
( عزمها على االستجابة لكل شروط االنضمام لمنظمة التجارة العالمية سنة 3001نونبر  3

 .3002ليصبح اليمن عضوا في غضون سنة  3002
 

رحب الرئيس هارتموت روبان )ألمانيا( بالبعثة اليمنية التي يقودها وزير التجارة 
ل معبرا عن ارتياحه لعزم اليمن المتجدد لتسريع والصناعة الجديد السيد يحي المتوك

 المفاوضات قصد االنضمام لمنظمة التجارة العالمية.
 

يتعين على اليمن العمل على تجاوز النقائص التي تم ضبطها في نظامه التجاري ووضع 
تشريع وآليات تنفيذية تتوافق مع مقتضيات المنظمة العالمية للتجارة. وستتمكن السكرتارية 

ى أساس المعطيات التي تم الحصول عليها من ضبط عناصر مشروع تقرير فريق عل
 العمل لالجتماع القادم.

 

قام اليمن بعقد اجتماعات ثنائية مع بعض األعضاء المهتمين واستوفى مفاوضاته مع 
الصين في خصوص الدخول إلى األسواق. وسيتم القيام بمفاوضات ثنائية مكثفة على أساس 

 ينها وتقديمها قبل االجتماع القادم.عروض يتم تحس
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 اإلصالحات باستعراض العالمية التجارة منظمة أعضاء قام ،4002 أكتوبر 42 يومفي 
 التجارة منظمة قواعدمع  يتوافق التجاري نظامه لجعل اليمن اتخذها التي التشريعية

 بشأن الجارية لثنائيةا المفاوضات مجال في عليه المحرز التقدم بتقييم أيضا وقاموا. العالمية
  والخدمات للسلع األسواق ولوج

 

 االعتبار عينب ذلك خذينآ نموا، األقل الدول من كدولة اليمن بوضعية باالعتراف قاموا كما
 والمواعيد األسواق ولوج حيث من اليمن بها قام التي التنازالت لتحديد المفاوضاتفي 

كما  .نموا األقل الدول من دولة باعتباره ،اعدبالقو يتعلق فيما التزاماته لتنفيذ النهائية
 وتنفيذ التجاري نظامه إصالح قصد التقنية المساعدة من االستفادة من ليمنا سيتمكن
 في التجارة وزير ناشد الصدد، هذا وفي. العالمية التجارة منظمة إطار في التزاماته

 األقل بالبلدان الخاصة حكاماأل وجميع المرونة كل من لالستفادة العمل فريق اليمنجمهورية 
 قد أنهأعضاء فريق العمل  وأعلن. التقنية والمساعدة االنتقالية الفترات ذلك في بما نموا،

 .دوالر ماليين 7 بقيمة تقنية مساعدة برنامج اليمن النضمام خصص
 

 االطالع على التشريعات التجارية الجديدة 
 

 قانون إصالح طارإ في ناآل وهو الفكرية الملكية بشأن جديدة تشريعات بسن اليمن قام
 .الجمارك

 

 التسويق، بحقوق المتعلقة اإلصالحات حول المعلومات من المزيد األعضاء طلبكما 
 واإلعانات الجمركي والتقييم االستيراد، على المفروضة والقيود االستثمار، ونظام

 تتعلق التي الفكرية يةالملك بحقوق المتعلقة والجوانب التجارة أمام التقنية والحواجز
 .بالتجارة

 

 الثنائية المفاوضات 
 

 وكندا سترالياأ مع مفاوضات حاليا يجري وهو. الصين مع ثنائية بمفاوضات اليمن قام
 .كوريا وجمهورية واليابان المتحدة والواليات األوروبية، والمفوضية

 

 ،تهانهاي إلى وصلت السلع بشأن المفاوضات أن إلى الفريق أعضاء أشار الصدد، هذا وفي
 .بالخدمات يتعلق فيما وذلك لقةاع تزال ال القضايا من العديد أن إال

 

تستمر األشغال المتعددة األطراف على أساس مشروع تقرير فريق العمل الذي تم توزيعه 
. كما تجري حاليا مفاوضات ثنائية حول النفاذ إلى األسواق على أساس 3002في ديسمبر 

بالسلع والخدمات التي تمت مراجعتها. كما انعقد االجتماع السادس  العروض المتعلقة
واالجتماع الثامن في  3030واالجتماع السابع في يناير  3002لفريق الخبراء في يوليو 

 .3030سبتمبر 
 

 جزر القمر -04
 

بتكوين فريق عمل مكلف ببحث طلب جزر  3001أكتوبر  2بادرت الجمعية العامة في 

بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية. ولقد منحت الرئيس حق تعيين رئيس القمر المتعلق 
فريق العمل بالتشاور مع مختلف الدول األعضاء في المنظمة وممثلي جزر القمر 
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WT/ACC/COM/1)). 
 

 الخارجية بتجارته المتعلق النظام عن مذكرة بتقديملحد اآلن  "القمر جزر اتحاد" يقم لم
 .بعد جتمعي لم العمل فريق لكون

 
 

 

 فريق العمل رئيس العملإنشاء فريق  تاريخ البلدان

 هولندا 3004 دجنبر 32 أفغانستان
 أوروغواي 3221يونيو 31 الجزائر

 ألمانيا 3221يوليوز  31 ربيجانذأ

 --- 3001أكتوبر  2 جزر القمر

 فنلندة 3221فبراير  1 نكازاخستا

 أوروغواي 3004دجنبر  32 العراق

 --- 3005مايو  31 إيران

 فرنسا 3222أبريل  34 لبنان

 --- 3004يوليوز  31 ليبيا

 المغرب 3224أكتوبر  35 السودان

 إستونيا 3003يوليوز  32 طاجيكستان

 المكسيك 3224ديسمبر  33 أوزبكستان

 --- 3030 مايو 4 سوريا

 ألمانيا 3000يوليوز  31 اليمن

 

 : منظم  ارجاة ا ارلةرمي  المصدر

 
 

 ةـاتمـخ
 

وضع في بدء العلى  3033يناير  30وافقت اللجنة الفرعية المكلفة بالبلدان األقل نموا في 
توصيات من أجل "مواصلة تعزيز وتبسيط وتفعيل" المبادئ التوجيهية الحالية بشأن عملية 

ة انضمام البلدان األقل نموا، وذلك طبقا لما دعا إليه قرار المؤتمر الوزاري الثامن لمنظم
 .3033التجارة العالمية المنعقد في ديسمبر 

هناك أربع دول أقل نموا أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة االنضمام إلى 
 منظمة التجارة العالمية وهي: أفغانستان، جزر القمر، السودان واليمن.

تركيا وهونغ كونغ )الصين( واليابان و االتحاد األوروبيالتزمت استراليا والصين و
إلى نتائج  للتوصلبناء في المشاورات المقبلة  بشكلوالواليات المتحدة على المشاركة 

 قل نموا إلى منظمة التجارة العالمية.األانضمام البلدان  عملية مثمرة من شأنها أن تسهل

 .3033ومن المقرر أن يتم عقد االجتماع الرسمي المقبل للجنة الفرعية في أبريل 
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 ات الجارية إلى منظمة التجارة العالميةملخص لالنضمام

  (2102 فبراير)
 

 الطلب 
 إنشاء 

 فريق العمل

مذكرة التجارة 
 الخارجية

االجتماع 
األول/واألخير 
 لفريق العمل*

عدد 
اجتماعات 
 فريق العمل*

 عروض الخدمات عروض السلع
 مشروع تقرير 
 فريق العمل**

  العرض األخير* لالعرض األو العرض األخير* العرض األول      

      3 3033يناير  23 3002مارس  3004ديسمبر  3004نوفمبر  أفغانستان

 3221يوليوز  3221يونيو  3221يونيو  الجزائر
 3222أبريل 
 3002يناير 

 3001يونيو  3001نوفمبر  3003مارس  3001نوفمبر  3003فبراير  30

 3222أبريل  3221يوليوز  3221يونيو  أذربيجان
 3003و يوني

  3033فبراير 
 3033 أكتوبر 3005مايو  3033 يناير 3005مايو  2

 3033 نوفمبر

 )ملخص المستجدات(

         3001أكتوبر  3001فبراير  جزر القمر

        3002نوفمبر  3005ماي  3221يوليو  إيران

 3005سبتمبر  3004ديسمبر  3004سبتمبر  العراق
 3001ماي 
 3002أبريل 

3       

         3004يوليو  3004يونيو  ليبيا

 3221سبتمبر  3221فبراير  3221يناير  كازخستان
 3221مارس 
 3002يوليو 

 3002يونيو  3004يونيو  3221سبتمبر  3004ديسمبر   3221يونيو  30

 3222أكتوبر  3224ديسمبر  3224ديسمبر  أوزبكستان
 3003يوليو 
 3005أكتوبر 

   3005سبتمبر   3005سبتمبر  2

 3003يونيو  3222أبريل  3222يناير  لبنان
 3003أكتوبر 
 3002أكتوبر 

  3002أكتوبر  3004يونيو  3002نوفمبر  3004يونيو  3002نوفمبر  1

 3222يناير  3224أكتوبر  3224أكتوبر  السودان
 3002يوليو 
 3004مارس 

 3001أكتوبر  3004يونيو  3001أكتوبر  3004يوليو  3
  3004سبتمبر 

 )ملخص المستجدات(

         3030مايو  4 3003أكتوبر  سوريا

 3002فبراير  3003 زيوليو 3003ماي  طاجيكستان
 3004مارس 
 3033 يوليوز

 3033 أبريل 3004فبراير  3033 مايو 3004فبراير  1
 3033فبراير 

 

 3003نوفمبر  3000يوليو  3000أبريل  اليمن
 3004نوفمبر 
 3030سبتمبر  

  3030نوفمبر  3002غشت  3005غشت  3002غشت  3005ر سبتمب 2

 ملحوظة :
 * عند تاريخ هذه الوثيقة

 ** ملخص المستجدات، مشروع تقرير فريق العمل أو أجزاء من مشروع تقرير فريق العمل
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  لمنظمة التجارة العالمية الثامن لمؤتمر الوزارياألحداث المميزة ل
 1155 ديسمبر 51-51جنيف، 

  

A-  التوجهات السياسيةعناصر 

 أهمية النظام التجاري المتعدد األطراف ومنظمة التجارة العالمية 

 يوافقونالنظام التجاري المتعدد األطراف القائم على القواعد و أهميةشدد الوزراء على ي
 ظل الوضعت الدول األعضاء، والسيما في حاجياوجعله أكثر استجابة ل هعلى تعزيز

 والتشغيلالنمو االقتصادي الدفع بعجلة من أجل  ، وذلكالصعب لياالقتصادي العالمي الحا
 والتنمية.

على أن الدور الذي تضطلع به منظمة التجارة العالمية في الحفاظ أيضا شدد الوزراء يو
منظمة التجارة فاالقتصادي العالمي.  الوضعنظرا لصعوبة مهم جدا مفتوحة العلى األسواق 

ية وتعزيز النمو ئا حيويا في مكافحة جميع أشكال الحمادورمؤهلة لكي تلعب العالمية 
تزيد من الحمائية بأن ، ذلك ، كما أثبتت التجربةأيضا وزراءيقر ال. ووياالقتصادي والتنم

كامل حقوق والتزامات الدول األعضاء في إطار ب أيضا ، ويقروناالقتصاد العالمي تباطؤ
 .اجميع أشكالهبلحمائية ل بقوة للتصدي عزمهم ونكديؤمنظمة التجارة العالمية و

ويشدد الوزراء على أهمية عمل األجهزة الدائمة العضوية في منظمة التجارة العالمية، بما 
في ذلك الدور الذي تضطلع به لإلشراف على تنفيذ االتفاقيات القائمة وتجنب النزاعات 

نتدى لبحث القضايا وتعزيز الشفافية من خالل عملية الرصد وتقديم التقارير وباعتبارها م
المتصلة بالتجارة التي تثيرها الدول األعضاء. كما يطالب الوزراء بتعزيز عمل هذه 

 األجهزة وتحسينه.

يقر الوزراء باألهمية التي يمثلها نظام تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية 
ذكرة االتفاق ويتعهدون بتعزيزه، والسيما من خالل استكمال المفاوضات حول استعراض م

 بشأن تسوية النزاعات.

( وويرحب الوزراء بانضمام فانواتو وساموا و روسيا االتحادية والجبل األسود )مونتي نيغر
إلى منظمة التجارة العالمية واعترفوا بمساهمة هذا االنضمام في تقوية النظام التجاري 

ن أجل تسهيل المتعدد األطراف. وأعرب الوزراء عن كونهم عازمين على العمل م
 االنضمام والسيما لصالح البلدان األقل نموا.

 :التجارة والتنمية  

في أشغال منظمة التجارة العالمية. كما  األساسييؤكد الوزراء على أن التنمية هي العنصر 
يؤكدون مجددا على العالقة اإليجابية التي تربط بين التجارة والتنمية ويطالبون بالقيام 

( التي ينبغي أن تؤدي هذا العمل CCDمستوى لجنة التجارة والتنمية ) بأشغال محددة على

في حدود مهمتها وتقدم تقريرا عن النتائج المحققة إلى الوزراء خالل الدورة التاسعة. 
ويوجهون الدعوة ألعضاء منظمة التجارة العالمية لجعل تخصص لجنة التجارة والتنمية 

 لألشغال المتعلقة بالتنمية. عمليا بالكامل باعتبارها نقطة اتصال 
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يؤكد الوزراء على ضرورة عمل منظمة التجارة العالمية على انضمام مزيد من البلدان 
النامية والبلدان األقل نموا بصفة خاصة في النظام التجاري المتعدد األطراف واالقتصاديات 

 لعالمية.الصغيرة والهشة أيضا لتفادي خلق فئة متفرعة عن أعضاء منظمة التجارة ا

يقر الوزراء بحاجيات البلدان األقل نموا ويتعهدون بإعطاء األولوية لمصالح البلدان األقل 
نموا في األشغال المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية. وفي هذا الصدد، فقد اتخذوا قرارات 

وتمديد الفترة  WT/COMTD/LDC/19بشأن انضمام البلدان األقل نموا في وثيقة 

من اتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية  66..لية لهذه البلدان وفقا للمادة االنتقا

واإلعفاء المتعلق بالخدمات لصالح البلدان األقل  IP/C/59/Add.2الفكرية في وثيقة 

من  .6. ويحث الوزراء أيضا على التنفيذ الكامل للقرار TN/S/37نموا في وثيقة 

بشأن التدابير المتخذة لصالح البلدان  5002غ الوزاري لسنة من إعالن هونغ كون Fالملحق 

ألقل نموا. ويرحب الوزراء أيضا ببرنامج عمل اسطنبول لصالح البلدان األقل نموا للعقد 

5066-5050 . 

كد الوزراء تمسكهم بالحوار الجاري وعزمهم  على المضي قدما لتنفيذ التفويض الوارد يؤ

كونغ الوزاري، يتعلق األمر بمعالجة مسألة القطن " بشكل من إعالن هونغ  66في الفقرة 

طموح وسريع ومحدد" في إطار المفاوضات المتعلقة بالزراعة. ويشدد الوزراء على أهمية 
تقديم التقارير الدورية حول القطن ويوجهون الدعوة إلى المدير العام لمواصلة تقديم تقارير 

التنمية كل مؤتمر وزاري، كما يرحب الوزراء  دورية حول الجوانب المتعلقة بالقطن لدعم
باألشغال الحالية التي يقوم بها المدير العام في إطار تشاوري لتطوير الجوانب المتعلقة 

 بالقطن لدعم التنمية.

ويؤكد الوزراء على أن األحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية هي جزء ال يتجزأ 
عالمية وأنهم عازمون على االستجابة لتفويض الدوحة من اتفاقيات منظمة التجارة ال

بخصوص دراسة هذه األحكام بهدف تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفاعلية وقابلية للتطبيق. 
ويوافق الوزراء على تسريع األشغال إلتمام آلية مراقبة المعاملة الخاصة والتفضيلية. كما 

 Cقيات الخاصة المدرجة في الملحق مقترحا يتركز حول االتفا 52يوافقون على استعراض 
 من مشروع نص كانكون من أجل االعتماد الرسمي للمقترحات التي تم االتفاق بشأنها.

والسيما الدراسة الشاملة  الدعم المقدم للتجارةويذكر الوزراء بالتقدم المحرز على مستوى 
ة إلى ما بعد سنة الثالثة في هذا الخصوص. كما يوافقون على مواصلة تقديم الدعم للتجار

والعمل مع بنوك  5002-.500للمستويات التي تتوافق على األقل مع متوسط الفترة  5066

التنمية لضمان توفير التمويل التجاري للبلدان ذات الدخل المنخفض. ويؤكد الوزراء مجددا 
قة عزمهم على تمويل الصندوق االستئماني العالمي التابع لمنظمة التجارة العالمية بطري

قابلة للتنبؤ وفي الوقت المناسب لتمكين السكرتارية من مواصلة تقديم المساعدة الفنية 
 وتأهيل الكفاءات المطلوبة.

يخبر الوزراء علما بتعاون منظمة التجارة العالمية مع منظمات إنمائية أخرى والسيما 

الوقوف إلى (، ويأكدون على أن دور هذا المركز يتجلى في ITCمركز التجارة الدولية )

جانب المؤسسات وتحسين سياسات دعم التجارة التي تصب لفائدة جهود التصدير وزيادة 
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القدرة التصديرية للشركات استجابة لإلمكانيات التجارية. ويشجع الوزراء مركز التجارة 
الدولية على دعم البلدان النامية ومساعدتها على معالجة القضايا المتصلة بالمناخ التجاري 

 وج األسواق التي تؤثر على القطاع الخاص.وول

 :برنامج الدوحة للتنمية 

يعبر الوزراء عن عميق أسفهم لتعثر المفاوضات على الرغم من االلتزام الكامل ومضاعفة 
الجهود منذ المؤتمر الوزاري األخير للتوصل إلى اتفاق موحد بخصوص برنامج الدوحة 

 للتنمية.

في الرأي حول النتائج المحتملة التي قد يتوصل إليها  يقر الوزراء بأن هناك اختالفات
األعضاء فيما يخص بعض جوانب االتفاقية الموحدة. وفي هذا السياق، فإنه من المستبعد أن 

 يتم االتفاق بشأن كافة عناصر جولة الدوحة للتنمية عما قريب.

فافية وشمولية على الرغم من هذا الوضع، إال أن الوزراء عازمين على العمل بحيوية وش
 للتوصل إلى حل إيجابي متعدد األطراف بخصوص برنامج الدوحة للتنمية.

ومن أجل هذه الغاية ولتحقيق تقدم سريع، يقر الوزراء بأنه يتعين على األعضاء إجراء 
 دراسة معمقة لمختلف توجهات المفاوضات مع احترام مبادئ الشفافية والشمولية.

اء بالمضي قدما في المفاوضات في الجوانب التي يمكن وفي هذا السياق، يتعهد الوزر
إحراز تقدم فيها، بما في ذلك التركيز على العناصر الواردة في إعالن الدوحة التي تسمح 
لألعضاء بالتوصل إلى اتفاقيات مؤقتة أو نهائية على أساس توافقي قبل التوصل النهائي إلى 

فون جهودهم لبحث السبل التي من شأنها اتفاق موحد. ويشير الوزراء أيضا أنهم سيضاع
تمكين األعضاء إلزالة العقبات األساسية والحساسة في الميادين التي يكون فيها التقارب 

 المتعدد األطراف صعبا للغاية.

ويؤكد الوزراء القول بأنهم سوف يواصلون العمل بخصوص مفاوضاتهم على أساس التقدم 
مبرم في أي وقت البد أن يراعي مكون التنمية في  المحرز فعليا. ويضيفون أن أي اتفاق

 التفويض.
 

 ملخص ألهم القضايا التي تمت مناقشتها  -ب 
 

  الحماية ومكافحةالمفتوحة  األسواقالحفاظ على 

لحمائية، ل التصدي وضرورةشدد الوزراء على أهمية الحفاظ على األسواق مفتوحة 
د من الوزراء ـالعدي وجهالصعب. وقد االقتصادي العالمي  ظل هذا المنـاخ وخاصة في

هو الذي ن المناخ االقتصادي الحالي مشيرين إلى أ ةـائيـة الحمـافحـلمك شديد اللهجة خطابـا
لحفاظ على على اعضاء األحثوا فقد في هذا الصدد، و. يجعل هذا الخطاب هاما للغاية

أثناء  تم اتخاذها ئية التيالوضع الراهن لكافة أشكال الحمائية وتفكيك جميع التدابير الحما
متواصلة، كما طالبوا بالتريث  الدوحةها مادامت مفاوضات اتخاذ مزيد منوعدم األزمة 

ها تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية ولكن قدفي تنفيذ التدابير التي  بشكل أكثر
د آلية مراقبة دائمة تم التأكيد على ضرورة وجوكما . اكبيرحمائيا  اتأثير تحمل في طياتها



19 

 

الوزراء عن ارتياحهم من  من ة. وأعرب العديديالتجار اتسياسال دراسةهيئة  دور تعزيزل
 التجارة. التي شهدها قطاعالتطورات األخيرة  عن المدير العام قدمهاالتي  المتابعةتقارير 

العالمية وذكر وزراء آخرون أنه يجب األخذ بعين االعتبار لطبيعة نظام منظمة التجارة 
القائم على قواعد والمتضمن لحقوق والتزامات وللجوانب التنموية. وأشار الوزراء إلى أنه 
خالل هذه األوقات العصيبة، ال ينبغي تقييد حق األعضاء في استخدام هامش المرونة القائم 
 والمتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية على تحقيق األهداف االقتصادية والتنموية.

وأضاف بعض الوزراء أنه في أي التزام البد من األخذ بعين االعتبار لجميع أشكال 
 الحمائية وال يتم االقتصار على التعريفات الجمركية فقط.

وعبر عدد من الوزراء عن قلقهم إزاء تزايد الحمائية في تجارة المنتجات الزراعية في 
مبررات علمية أو فنية وال تتوافق مع  شكل التدابير التجارية التقييدية التي ال تجد لها

اتفاقيات الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية في وجه التجارة. كما عبر بعض الوزراء 
أيضا عن قلقهم إزاء تزايد استخدام المعايير الخاصة والمواصفات فيما يتعلق بوضع 

 العالمات على المنتجات الغذائية.

حول الحمائية لدراسة جميع جوانبها وستشارك  5065سنة  وقد تم اقتراح تنظيم ورشة فنية

 فيها كافة األطراف المعنية.

وأقر الوزراء بأن امتثال األعضاء اللتزاماتهم بتقديم أي خرق في هذا الباب من شأنه أن 
يرفع من الشفافية على مستوى كافة هيئات منظمة التجارة العالمية ويُحول دون انتشار 

 أشكال الحمائية.

 لتحديات العالمية الراهنة:ا 

مرهون بمعالجة  أن استمرار مصداقية منظمة التجارة العالميةإلى  الوزراء أشار عدد من
والطاقة  التي تمت مناقشتها مسألة تغير المناخ من بين القضاياو العالمية الحالية. التحديات

الوزراء  بعض ذكروقد التجارة وأسعار الصرف والمنافسة واالستثمار. األمن الغذائي وو
منظمة  الدائمة العضوية في الهيئات القضايا على مستوى لدراسة هذه الوقت قد حان أن

 جهودهم مع مواصلة والتنمية على التجارة تأثيرها فهمعضاء بللسماح لأل التجارة العالمية
 الدوحة. الستكمال جولة

يدة حيث عبروا عن قضايا جد مفاوضات حول فتح تحفظهم بشأن وزراء آخرون وقد أبدى
القضايا  عنيتم صرف النظر  أن أو بشكل انتقائيالقضايا بشأن احتمال النظر في  قلقهم

 .أجندة الدوحة للتنمية المفاوضات في إطار في التي الزالت عالقة

إذا كانت تتوافق إال  على أنظار اللجان قضية جديدة أية وأشاروا إلى أنه ال ينبغي عرض
 .تخصصاتها وتدخل في إطار تها المعتادةمع قواعدها وإجراءا

سالسل اهتماما أكبر ل أن تولي منظمة التجارة العالمية الوزراء أنه يتعين على وذكر بعض
لألمانة  المبادرة األخيرةتمت المطالبة بمواصلة وتطوير  الصدد، في هذاو القيمة العالمية.

 العالم".  "صنع في العامة
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ندوة المالية لتنظيم بالتجارة والديون و العمل المعني قالوزراء بقرار فري بعض ورحب

كما  .5065سنة  الربع األول من والتجارة خالل بين سعر الصرفالتي تربط  العالقة حول

 بين منظمة التجارة العالمية االنسجام الحاجة إلى مزيد من على الوزراء شدد بعض
 لدولي.صندوق النقد ا بما في ذلك والمؤسسات الدولية األخرى

 :تسوية النزاعات 

أشار العديد من الوزراء إلى الدور المحوري لنظام تسوية المنازعات من حيث القدرة على 
التنبؤ وضمان أمن النظام التجاري المتعدد األطراف. كما تم تسليط الضوء على ضرورة 

ئدة تحسين تدابير تسوية المنازعات وتسهيل عملية االطالع على النظام بشكل أكثر لفا
البلدان األقل نموا واالقتصاديات الصغيرة والضعيفة. وفي هذا الصدد، دعا العديد من 

 .5065الوزراء الستكمال المفاوضات حول مذكرة التفاهم بشأن تسوية المنازعات في سنة 

 االنضمام 

كان هناك توافق واسع في وجهات النظر حول أهمية االنضمام لجعل النظام التجاري 
طراف عالميا فعال. وقد رحب الوزراء باعتماد قرار يرفع من ترشيد انضمام المتعدد األ

البلدان األقل نموا وطالبوا بتسريع تطبيقه. وأثار بعض الوزراء االنتباه بخصوص المشاكل 
اإلجرائية في عملية انضمام البلدان النامية األخرى وطالبوا بترشيدها المسائل الموضوعية و

ك عدم إلزام البلدان الراغبة في االنضمام على التقيد بالتزامات تفوق هي األخرى، بما في ذل
 مستوى تنميتها.

 قرر الوزراء ما يلي:

. بعد 5005المبادئ التوجيهية المتعلقة بانضمام البلدان األقل نموا المعتمدة في  تثبيت -

 االطالع على اقتراح االنضمام الذي تقدمت به البلدان األقل نموا، قرر الوزراء
تكليف اللجنة الفرعية للبلدان األقل نموا بوضع توصيات لتعزيز المبادئ التوجيهية 

وتبسيطها وتفعيلها، حيث تشمل من بين أمور أخرى، معالم في قطاع  5005لسنة 

السلع خاصة، مع األخذ بعين االعتبار لمستوى التزامات البلدان األقل نموا األعضاء 
 معالم في مجال الخدمات؛حاليا. كما ينبغي أيضا استكشاف 

االعتراف بأهمية الرفع من الشفافية في مسلسل المفاوضات والسيما من خالل اتمام  -
المفاوضات الثنائية حول ولوج األسواق مع األخذ بعين االعتبار للمفاوضات التي 

 أجريت في إطار متعدد األطراف؛
، كما هو منصوص عليه في المبادئ S  &Dالتأكيد مجددا على أن مقتضيات  -

، ستطبق على كافة البلدان األقل نموا التي الزالت في طور 5005التوجيهية لسنة 

االنضمام، وأنه سيتم النظر في طلبات الحصول على فترات انتقالية إضافية مع 
 األخذ بعين االعتبار لحاجيات التنمية في كل بلد منضم من البلدان األقل نموا؛

د على ضرورة الرفع من المساعدة الفنية وتأهيل الكفاءات لمساعدة البلدان التأكي -
األقل نموا إلتمام مسلسل انضمامها ولتنفيذ التزاماتها وإدراجها في النظام التجاري 
المتعدد األطراف. وينبغي تطوير أدوات مناسبة لتقييم الحاجيات وضمان تنسيق جيد 

لجميع التأسيسات، بما في ذلك اإلطار المتكامل  للمساعدة الفنية واالستخدام األمثل
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 ( ؛CIRالمعزز )
تكليف اللجنة الفرعية للبلدان األقل نموا بإتمام هذا العمل وتقديم توصيات الى  -

 .5065المجلس العام في أجل أقصاه يوليوز 

 :االتفاقيات التجارية اإلقليمية 

تفاقيات التجارة اإلقليمية وأشاروا إلى لفت العديد من الوزراء االنتباه إلى العدد المتزايد ال
ضرورة الحرص على جعلها عنصرا مكمال وليس بديال للنظام التجاري المتعدد األطراف. 
وفي هذا الصدد، أكد العديد من الوزراء على ضرورة قيام منظمة التجارة العالمية بدراسة 

جاري المتعدد األطراف وبحث اآلثار النظامية التفاقيات التجارة اإلقليمية على النظام الت
 توجهات هذه االتفاقيات وتقديم التقرير إلى المؤتمر الوزاري التاسع.

 :دور لجنة التجارة والتنمية 

شدد العديد من الوزراء على أهمية البعد التنموي ألشغال منظمة التجارة العالمية وعلى 
لمعالجة قضايا التنمية.  باعتبارها مركزا لالتصال لجنة التجارة والتنميةضرورة تعزيز 

وفي هذا السياق، اقترح بعض الوزراء التفعيل الكامل للجنة التجارة والتنمية، بما في ذلك 
استعراض ومراقبة األحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية في منظمة التجارة 

لتفضيلية العالمية. وأعرب آخرون عن تأييدهم إلتمام آلية مراقبة للمعاملة الخاصة وا

من مشروع نص كانكون. وقد اقترح وزراء آخرون أيضا أن يتم  Cواعتماد الملحق 

 من إعالن الدوحة الوزاري. 65التعامل مع القضايا المعلقة التنفيذ وفقا للفقرة 

 :األمن الغذائي 

 دعا العديد من الوزراء أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى االلتزام بإزالة القيود المفروضة
على تصدير المنتجات الغذائية والضرائب االستثنائية المفروضة على األغذية التي يتم 
اقتناءها ألغراض إنسانية ال تهدف إلى الربح من قبل برنامج األغذية العالمي وأن ال يتم 
فرضها مستقبال. وشدد وزراء آخرون على أهمية معالجة األسباب الجذرية النعدام األمن 

على أهمية السماح لألعضاء لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في  الغذائي وشددوا
 اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

أعرب بعض الوزراء عن تأييدهم القتراح ينص على وضع برنامج عمل حول اإلجابات 
المتعلقة بالتجارة للتخفيف من تأثير أسعار المواد الغذائية وتقلبها على البلدان األقل نموا 

( على وجه الخصوص، PDINPAدان النامية المستوردة الصافية للمواد الغذائية )والبل

وذلك من أجل اتخاذ قرار بشأنه خالل المؤتمر الوزاري التاسع. وأشار عدد من الوزراء 
على أن مسألة األمن الغذائي لها أوجه متعددة وينبغي النظر في مجملها بما في ذلك تأثير 

 سعار الدولية الموجهة للتصدير.القيود المفروضة على األ

 :الدعم المقدم للتجارة واإلطار المتكامل المعزز 

تم التركيز بشكل كبير على أهمية الدعم المقدم للتجارة من حيث تعزيز القدرات التجارية 
وتسهيل انضمام البلدان المستفيدة إلى النظام التجاري المتعدد األطراف. كما تم التأكيد على 

لإلطار المتكامل المعزز لفائدة البلدان األقل نموا. وقد طلب بعض الوزراء  الدور الخاص
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بأن يلبي تمويل الدعم المقدم للتجارة حاجيات البلدان النامية، والسيما الحاجيات الخاصة 
لالقتصاديات الصغيرة والضعيفة، ودعوا إلى التعاون مع المؤسسات األخرى ذات الصلة 

 ضوء أيضا على أهمية البعد اإلقليمي لدعم وتمويل التجارة.بهذا الغرض. وتم تسليط ال

 :مفاوضات جولة الدوحة 
عبر العديد من الوزراء عن أسفهم الشديد للمأزق الذي تمر به جولة الدوحة حاليا. ومع 

 ذلك، فإنهم أكدوا على التزامهم بتنفيذ تفويض الدوحة.

الوزراء من يوافقون على توجهات  أما فيما يخص األشغال المستقبلية، فإن هناك عددا من
مختلفة بشأن المفاوضات وآخرون يعبرون عن تحفظات جدية حول التوجه المتعدد 

 األطراف.

وأشار العديد من الوزراء إلى أنه يتعين على األعضاء الشروع في تحديد المجاالت التي 
ر آخرون إلى يمكن تحقيق اتفاقيات مرحلية أو نهائية بشأنها على المدى القصير. وأشا

ضرورة التقدم خطوة خطوة، في إطار نهج تصاعدي، لتفادي تكرار فشل المحاوالت 
 السابقة.

وشدد العديد من األعضاء على أن أي نهج مختلف في العمل المستقبلي ينبغي أن يكون 
متوافقا مع تفويض الدوحة ويحترم مبدأ االلتزام الموحد وأن يكون متعدد األطراف فعال 

 شامال.وشفافا و

أما فيما يخص العمل المستقبلي، فقد شدد عدد من الوزراء على الدور المركزي للتنمية. 
فيما ارتأى آخرون أن تعطى األولوية للقضايا التي تهم البلدان األقل نموا بما فيها مسألة 
القطن. وتحدث آخرون عن أهمية الركائز الثالث في المفاوضات المتعلقة بالزراعة. أما 

اآلخر فقد ارتأى أنه من المهم مناقشة مسألة تسهيل التجارة وآلية مراقبة المعاملة  البعض
 الخاصة والتفضيلية والتدابير غير التعريفية.

وأجمع الجميع على أن المسألة الرئيسية لتجاوز هذا المأزق هو تحقيق التوازن بين 
وإن كانت هناك آراء متباينة االشتراكات والمسؤوليات بين االقتصاديات الناشئة والمتقدمة، 

 بشأن ما ينبغي أن يكون، إال أن المنفعة ستعود على الجميع في هذا التوازن.

شدد عدد من الوزراء على أهمية الشفافية والشمولية ومبدأ التصاعدية في العمل المستقبلي، 
نب في حين دعا آخرون إلى األخذ بعين االعتبار لوجهات نظر جميع الدول األعضاء وتج

 تعميم آراء البعض على جميع األعضاء.

 :المعاملة التفضيلية للخدمات ولمقدمي الخدمات للدول األقل نموا 

  قرر الوزراء ما يلي:

من االتفاقية العامة بشأن تجارة الخدمات، يجوز للبلدان  II :1على الرغم من أحكام المادة 

في البلدان األقل نموا من حيث مقدمي الخدمات لاألعضاء منح معاملة تفضيلية للخدمات و
التدابير المشار إليها في المادة السادسة عشرة وغيرها من التدابير الملحقة بهذا اإلعفاء، 

 مقارنة مع الخدمات المشابهة ومقدمي الخدمات المماثلين بالنسبة لألعضاء اآلخرين. 

دمات من جميع تمنح هذه المعاملة فورا ودون قيد أو شرط لجميع الخدمات ومقدمي الخ
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الدول األعضاء األقل نموا. أما بخصوص أي معاملة تفضيلية تتعلق بتنفيذ تدابير أخرى 
غير تلك المشار اليها في المادة السادسة عشرة فستتم الموافقة عليها من قبل مجلس تجارة 

 الخدمات وفقا إلجراءاته ثم سيتم إلحاقها بهذا اإلعفاء.

فضيلية بموجب هذا اإلعفاء تقديم إشعار إلى مجلس يجب على كل عضو يمنح معاملة ت
تجارة الخدمات، بحيث يحدد فيه المعاملة التفضيلية الممنوحة والقطاعات أو القطاعات 
الفرعية المعنية والفترة التي ينوي العضو الحفاظ فيها على هذه األفضليات. وسيتم تقديم 

قت الحق. يجب أن تقدم اإلشعارات قبل إشعار إضافي إذا تم تغيير المعاملة التفضيلية في و
 الموافقة على المعاملة التفضيلية فعليا أو إلحاق تعديل عليها.

يجب على كل عضو يمنح المعاملة التفضيلية بموجب هذا اإلعفاء أن يقوم على وجه 
السرعة، عندما يقدم له طلب بهذا الخصوص، بإجراء مشاورات مع كل عضو حول أي 

قد تترتب عن هذه المعاملة. وعندما يرى أحد األعضاء أن أي فائدة  صعوبة أو أي مشكلة
يجنيها من االتفاقية العامة بشأن تجارة الخدمات قد يلحقها أو لحقها ضرر ما على نحو غير 
مالئم من هذه المعاملة، فإن المشاورات يجب أن تتركز حول التدابير التي يمكن اتخاذها 

 .لمعالجة المسألة بكيفية ُمرضية

كل معاملة تفضيلية ممنوحة بموجب هذا اإلعفاء يجب أن يكون هدفها هو تعزيز التجارة 
في البلدان األقل نموا وتستجيب مع أساليب تقديم الخدمات التي تهمها في مجال الصادرات 
بصفة خاصة وال تروم إلى رفع الحواجز أو خلق صعوبات غير مبررة في وجه تجارة أي 

المعاملة التفضيلية ال تشكل عائقا أمام تخفيض أو إزالة الحواجز  عضو آخر. كما أن هذه
 التي تعترض األسواق على أساس معاملة "الدولة األعلى أفضلية".

فإن مقدم الخدمات من بلد ما من  أألولىولالستفادة من المعاملة التفضيلية بموجب الفقرة 
 البلدان األقل نموا هو:

  األقل نموا؛ أوفرد ينتمي إلى بلد من البلدان 

 :شركة تتوفر فيها الشروط التالية 

أن تكون قد أنشئت أو نظمت بشكل آخر وفقا لقوانين بلد من البلدان األقل نموا، و إذا  - أ
كان يمتلكها أو يسيرها أشخاص من بلد عضو ال ينتمي إلى البلدان األقل نموا أو يتم 

ا لقوانين بلد عضو ال ذلك من قبل شركات تم إنشاءها أو تنظيمها بشكل آخر وفق
ينتمي إلى البلدان األقل نموا، وتقوم كذلك بمعامالت تجارية مهمة فوق تراب أي بلد 

 من البلدان األقل نموا؛ أو

 في حالة تقديم خدمة من خالل التواجد التجاري، تكون شركة يمتلكها أو يسيرها: -ب 

 أفراد من البلدان األقل نموا؛ أو .3

 " من البلدان األقل نموا الذين تم وصفهم في الفقرة )أ(.أشخاص اعتباريون "شركات .3
من المادة التاسعة من اتفاقية منظمة التجارة العالمية، يجب على  4وفقا للفقرة  -

المجلس العام أن يقوم بمراجعة سنوية لمعرفة ما إذا كانت الظروف االستثنائية التي 
اءات والشروط المتعلقة بهذا بررت اإلعفاء ال تزال قائمة وقد تم استيفاء اإلجر
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 اإلعفاء.

 سنة اعتبارا من تاريخ اعتماده. 35ستنتهي صالحية هذا اإلعفاء عند انقضاء فترة  -

يطبق هذا اإلعفاء على المعاملة التفضيلية الممنوحة للخدمات ولمقدمي الخدمات  -
النظر في البلدان األقل نموا المعترف بها من قبل منظمة األمم المتحدة. وبصرف 

أعاله، فإن هذا اإلعفاء من المعاملة التفضيلية للخدمات ولمقدمي  1عن أحكام الفقرة 

الخدمات لبلد ما من البلدان األقل نموا يصبح منتهيا عند سحب اسم هذا البلد من 
 قائمة البلدان األقل نموا لدى األمم المتحدة.

 الفترة االنتقالية لصالح البلدان األقل نموا 

راء مجلس االتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية لألخذ بعين يدعو الوز
االعتبار للطلب الذي يستوفي الشروط كاملة والذي تقدمه البلدان األقل نموا من أجل 

اتفاقية حول من  1: 66االستفادة من تمديد الفترة االنتقالية المنصوص عليها في المادة 

الملكية الفكرية وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المؤتمر الوزاري الجوانب التجارية لحقوق 
 التاسع لمنظمة التجارة العالمية.

 :برنامج العمل والتجارة اإللكترونية 

 قرر الوزراء ما يلي:

االستمرار في تنشيط برنامج العمل في مجال التجارة اإللكترونية استنادا إلى  -
ئمة والمقترحات المقدمة من الدول األعضاء، تفويضه الحالي والمبادئ التوجيهية القا

بما في ذلك قضايا التنمية المتعلقة ببرنامج العمل والمناقشات حول المعاملة التجارية 
وتسليم البرمجيات إلكترونيا واالنضمام إلى المبادئ األساسية لمنظمة التجارة 

أجل تعزيز االتصال العالمية، كعدم التمييز والقدرة على التنبؤ والشفافية، وذلك من 
بشبكة اإلنترنت وتسهيل ولوج جميع قطاعات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وجميع مواقع اإلنترنت العامة من أجل تطوير التجارة اإللكترونية، مع إعطاء أهمية 
خاصة للبلدان النامية والبلدان األعضاء األقل نموا على وجه الخصوص. سيتضمن 

حث إمكانية االستفادة من التجارة اإللكترونية من قبل برنامج العمل أيضا ب
 المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما في ذلك صغار المنتجين والموردين؛ 

تكليف المجلس العام باالهتمام وتنشيط البعد التنموي لبرنامج العمل، والسيما من  -
ية وتأهيل خالل لجنة التجارة والتنمية لبحث ورصد قضايا التنمية كالمساعدة الفن

الكفاءات وتسهيل إمكانية الولوج إلى التجارة اإللكترونية من قبل المؤسسات 
الصغرى والمتوسطة، بما في ذلك صغار المنتجين والموردين في البلدان النامية 

 والبلدان األعضاء األقل نموا على وجه الخصوص.

العمل بحث  باإلضافة إلى ذلك، فإنه بإمكان أية هيئة مختصة في إطار برنامج
اآلليات المناسبة لدراسة العالقة بين التجارة االلكترونية والتنمية بكيفية هادفة 

 وشاملة.
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إعطاء تعليمات للمجلس العام إلجراء بحوث دورية في اجتماعاته التي ستعقد في  -
، باالعتماد على التقارير المقدمة من 3032ويوليوز  3033شهري يوليوز وديسمبر 

لتجارة العالمية المكلفة بتنفيذ برنامج العمل، ولتقييم التقدم المحرز في هيئات منظمة ا
هذا البرنامج ودراسة كافة التوصيات بشأن التدابير المتعلقة بالتجارة االلكترونية 

 التي يمكن اعتمادها في الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري؛

بعدم فرض رسوم  محافظة األعضاء على الممارسة التجارية الحالية التي تقضي -
جمركية على اإليداع االلكتروني إلى غاية الدورة المقبلة التي تقرر انعقادها سنة 

3032. 

 :آلية بحث السياسات التجارية 

 قرر الوزراء ما يلي:

والتي  هيئة مراجعة السياسات التجاريةيقر الوزراء باألشغال المنتظمة التي تقوم بها  -
رية في إطار تخصصها وأشاروا إلى االنجازات التي لها صلة بمتابعة التدابير التجا

تم تحقيقها في سياق األزمة المالية واالقتصادية العالمية ويطالبون باستمرارها 
 وتعزيزها.

يدعو الوزراء المدير العام بمواصلة تقديم تقارير دورية حول متابعة السياسات  -
اسة تقارير المتابعة في در هيئة مراجعة السياسات التجاريةالتجارية ويطلبون من 

اجتماعها السنوي الذي يكرس لتسليط الضوء على التطورات الحاصلة في المناخ 
التجاري الدولي. كما أخذوا علما بتقارير منظمة التجارة العالمية حول المتابعة 

. ويتعهدون باحترام كامل االلتزامات فيما G-20الخاصة لتدابير مجموعة العشرين 

ة والمواصفات التي تضبط إعداد تقارير المتابعة ومواصلة دعم يتعلق بالشفافي
من هيئة مراجعة السياسات السكرتارية في سياق التعاون البَناء. ويطلب الوزراء 

مواصلة مفاوضاتها بشأن تعزيز عملية متابعة التدابير التجارية والمتصلة  التجارية
 بالتجارة اعتمادا على مساهمات األعضاء.
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 انيالقسم الث

 منظمة التعاون اإلسالميأنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة و
 
المفاوضووات التجاريووة المتعووددة األطووراف الوودائرة فووي إطووار منظمووة التجووارة  خصوووصب

للتنسويق بوين بلودان  همجهوودا توالعالمية سيستمر المركز اإلسالمي لتنميوة التجوارة فوي بوذل 
 .لمنظمة التجارة العالميةت المقبلة خالل المفاوضا منظمة التعاون اإلسالمي

 

الفنية الضرورية للدول األعضاء خاصة منها الدول األقل نموا  المساعدةالمركز  قدموسي
وتنفيذ النتائج بتوفير الخبرة  في المفاوضات ينتالالزموالخبرة  بالدعموذلك بمدها 

 .واالستشارة
 

عدة ندوات ولقاءات بين  تنظيمة جهة أخرى، يعتزم المركز اإلسالمي لتنمية التجار ومن
ومعرفة تأثيراتها على  المفاوضاتلتقييم رهانات  منظمة التعاون اإلسالميبلدان 

سيقوم  كما .منظمة التعاون اإلسالميفي  السياسات التجارية واقتصاديات الدول األعضاء
لمنافسة تدور حولها المفاوضات مثل ا التي جديدةالمواضيع الالمركز بنشاطات للتعريف ب

 .الخوتسهيل المبادالت والتجارة اإللكترونية 
 

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

 

وبقية المؤسسات التابعة للمنظمة  منظمة التعاون اإلسالميوللتذكير، فإن األمانة العامة ل
 5بينها المركز اإلسالمي لتنمية التجارة قد عملت خالل االجتماع المنعقد بجدة في  ومن

والمخصص لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة االستثنائي  3001مارس 
( على إعداد 3005)المنعقد بمكة المكرمة في ديسمبر  منظمة التعاون اإلسالميالثالث ل

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

واإلسهام في بلورة مواقف موحدة بين األطراف الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية 
 إزاء المفاوضات. منظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء في 

 

مائدة مستديرة حول "مفاوضات منظمة التجارة العالمية ورهاناتها بالنسبة القتصاديات 
 ": منظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء في 

 

المغربية التابعة لغرفة التجارة العالمية  نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة واللجنة
بالتعاون مع المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت مائدة مستديرة حول "مفاوضات 

منظمة التعاون منظمة التجارة العالمية ورهاناتها بالنسبة القتصاديات الدول األعضاء في 
 بالدار البيضاء. 3001سبتمبر  32" وذلك يوم اإلسالمي

 

ف هذه التظاهرة إلى جمع فعاليات المجتمع المدني وممثلي الدوائر الحكومية المكلفة تهد
بملف المفاوضات التجارية المتعددة األطراف لإلطالع على الوضع الراهن للمفاوضات 
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الجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة وتقييم تأثيراتها المحتملة على جولة الدوحة 
 للتنمية.
 

 .2112أبريل  4-3أقاليمية حول "العالمات الجغرافية " أنقرة، ورشة عمل 
 

نظم المكتب التركي للبراءة والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة باالشتراك مع المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية والبنك اإلسالمي للتنمية "ورشة عمل أقاليمية حول العالمات 

. يأتي تنظيم هذه 3002أبريل  4و  2يومي  الجغرافية بأنقرة /الجمهورية التركية /

التظاهرة في إطار تنفيذ برنامج عمل كل من المكتب التركي للبراءة والمركز اإلسالمي 
لتنمية التجارة بشأن تدعيم قدرات المؤسسات المصادق عليه من قبل المؤتمر الثاني حول 

منظمة التعاون في  "التعاون الفني بين مكاتب الملكية الصناعية في الدول األعضاء
 .3001يوليو  32إلى  33" المنعقد بالدار البيضاء من  اإلسالمي

 

ترمي هذه الورشة إلى إعالم المشاركين بمجال تنفيذ تدابير حماية البيانات الجغرافية حتى 
يستأنسوا بمقتضيات االتفاقيات الدولية المتعلقة بتدابير حماية هذه الحقوق. كما تستعرض 

أمثلة نموذجية مطبقة في بعض البلدان وتعرف بالمنظمات غير الحكومية هذه الورشة 
العاملة في هذا المجال. كما تشكل هذه الورشة أيضا منبرا للنقاش بين المسؤولين عن 

منظمة األجهزة المكلفة بتسجيل وإدارة العالمات الجغرافية في الدول األعضاء في 
وجهات النظر والتجارب مع أهل الخبرة  وفرصة للمشاركين لتبادل التعاون اإلسالمي

واالختصاص في المنظمات الدولية المعنية مثل المنظمة الدولية للملكية الفكرية والمكتب 
 الوطني للمنشأ والجودة في فرنسا.

 

بلدان : بنغالديش، بنين، غينيا، المغرب،  30شهدت هذه الورشة مشاركة زهاء 

 ن، السنغال، تركيا واليمن.موزامبيق، أوزبكستان، أوغندة، السودا
 

ندوة تدريبية حول "استفادة الدول النامية من مرونة اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق  -
 الدارالبيضاء: المملكة المغربية. -2112يونيو  02-9الملكية الفكرية"، 

عضاء في إطار برنامج عمل البنك اإلسالمي للتنمية المتعلق بالمساعدة الفنية لفائدة الدول األ
قصد المساهمة في تأهيل الكفاءات البشرية لمؤسساتها، نظم  منظمة التعاون اإلسالميفي 

البنك اإلسالمي للتنمية باالشتراك مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وبالتعاون مع 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات 

مملكة المغربية ندوة تدريبية حول "استفادة الدول النامية من مرونة اتفاقية الحديثة لل
بالدار البيضاء  3002يونيو  33إلى  2الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية"وذلك من 

 بالمملكة المغربية.

تهدف هذه الندوة إلى إفادة المشتركين بالمرونة التي يخولها تنفيذ االتفاقية حول جوانب 
الملكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة والوسائل الموضوعة لفائدة البلدان النامية لالستفادة 
منها في تحقيق أهدافها التنموية. ولقد كانت هذه الندوة مناسبة لدراسة تأثيرات اتفاقيات 

ذه التبادل الحر الثنائية واإلقليمية على قدرات البلدان النامية في االستفادة الفعلية من ه
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 المرونة خاصة في مجال حماية الصحة العمومية والموروث من المعارف التقليدية.

تمكن المشاركون خالل أشغال الندوة من تبادل وجهات النظر حول الممارسات التي تشكل 
إعاقات للمنافسة وعالقة االتفاقية بالمعاهدة المتعلقة بالتنوع الحيوي وحماية الموروث من 

وكذلك تأثيرات هذه االتفاقية على السياسات الوطنية في مجال حقوق  المعارف التقليدية
الملكية الفكرية. كما شكلت هذه الندوة أيضا مناسبة للتباحث في شأن حاجيات البلدان النامية 

 والبلدان األقل نموا في مجال المساعدة الفنية.

منظمة ضاء في دولة من الدول األع 33مسؤول يمثلون  50شارك في هذه الندوة زهاء 

إضافة إلى خبراء من مختلف المنظمات الدولية واإلقليمية المتخصصة  التعاون اإلسالمي
 ساهموا في تنشيط مختلف مواضيع هذه الندوة.

 .2119يونيو  02-05الدار البيضاء،  -ندوة حول تجارة الخدمات .
 

رك المركز اإلسالمي بناء على دعوة من مكتب التعاون لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية شا
للتنمية في أشغال الندوة حول الخدمات التي نظمها مكتب التعاون للبنك اإلسالمي للتنمية من 

 بالدارالبيضاء برعاية وزارة التجارة الخارجية للمملكة المغربية. 3002يونيو  32إلى  35
 

المفاوضوات فوي  قدم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة خالل هذه الندوة عرضا حول توأثيرات
 .منظمة التعاون اإلسالميقطاع الخدمات على الدول األعضاء في 

 

منظمددة ندددوة حددول الحددواجز تيددر التعريفيددة وتددداعياتها علددى تنميددة الدددول األعضدداء فددي  -
 .2119أكتوبر  1-5: تونس، التعاون اإلسالمي

 

ول الحوواجز غيور شارك المركز اإلسالمي لتنميوة التجوارة بصوفة فعالوة فوي أشوغال النودوة حو
المنعقدة بتوونس  منظمة التعاون اإلسالميالتعريفية وتأثيراتها على تنمية الدول األعضاء في 

. تم تنظيم هذه الندوة مون طورف مكتوب التعواون التوابع لمجموعوة 3002أكتوبر  1إلى  5من 

 البنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون الفني.
 

النوودوة إلووى ضووبط وتصوونيف الحووواجز غيوور التعريفيووة قصوود العموول علووى وضووع  تهوودف هووذه
إسووتراتيجية غايتهووا تقلوويص أو حتووى إزالووة الحووواجز غيوور التعريفيووة لتسووهيل التجووارة البينيووة 

 .منظمة التعاون اإلسالميل
 

 منظمة التعاون اإلسالميدولة من الدول األعضاء في  21شارك في هذه الندوة ممثلو زهاء 
 منظمات إقليمية ودولية. 1و 

 

 واجز غيووور التعريفيوووة )التعريوووف، النووووع، ـاليووووم األول: توووم خاللوووه التعريوووف بالحووو
 ؛ التصنيف(

 ؛ اليوم الثاني: التجارب الدولية واإلقليمية في مجال الحواجز غير التعريفية 

 فوي مجوال الحوواجز  يةتونسوالجمهوريوة الالعربيوة و الودول اليوم الثالث: تجربة جامعة
 ير التعريفية. بعد ذلك تم القيام بملخص لمختلف المداخالت التي تم تقديمها.غ
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ولقد أوصى ممثول المركوز اإلسوالمي لتنميوة التجوارة بضورورة إنشواء لجنوة متابعوة للحوواجز 
غير التعريفية وتدعيم عمل المرصد حوول الحوواجز غيور التعريفيوة الوذي أنشوأه المركوز منوذ 

صوادرة عون الودورة الوزاريوة السوابعة عشورة للجنوة الكومسويك وفقوا للقورارات ال 3003سنة 

والتوصيات الصادرة عن الندوة التي نظمها المركز حول الحواجز غير التعريفيوة فوي يونيوو 
3003. 

 

ندددوة حددول "انتشددار االتفاقيددات التجاريددة اإلقليميددة والثنائيددة علددى النظددام التجدداري  -
 .2101براير ف 09-06الدار البيضاء  -المتعدد األطراف"

 

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب التنسيق التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
نوودوة حووول" انتشووار االتفاقيووات التجاريووة اإلقليميووة والثنائيووة علووى النظووام التجوواري المتعوودد 

 المملكة المغربية. -بالدار البيضاء 3030فبراير  32إلى  31األطراف" وذلك من 
 

على التفاعالت الحالية بين التوجهات القائمة بين النوازع  عتهدف هذه الندوة إلى االضطال
 30دولة و  20اإلقليمية والمتعددة األطراف. وقد شهدت هذه التظاهرة مشاركة حوالي 

 خبير من المستوى الدولي واإلقليمي.
 

: مدة التعداون اإلسدالميمنظندوة إقليمية حول" سياسة المنافسة في الددول األعضداء فدي  -
 .2101فبراير  24-22الوضع الراهن وآفاق المستقبل" تونس: 

 

نظووم المركووز اإلسووالمي لتنميووة التجووارة باالشووتراك مووع وزارة التجووارة والصووناعات التقليديووة 
للجمهوريووة التونسووية وبالتعوواون مووع المعهوود اإلسووالمي للبحوووث والتكوووين )مجموعووة البنووك 

منظمة التعواون وة إقليمية حول "سياسة المنافسة في الدول األعضاء في اإلسالمي للتنمية( ند
بتوونس  3030فبرايور  34إلوى  33: الوضوع الوراهن وآفواق المسوتقبل"، وذلوك مون اإلسالمي

 العاصمة.
 

تهوودف هووذه النوودوة إلووى اإلطووالع علووى آخوور مسووتجدات حقوووق وسياسووات المنافسووة فووي الوودول 
وبحووث الوسووائل الكفيلووة بتنميووة وتطوووير حقووووق  ميمنظمووة التعوواون اإلسووالاألعضوواء فووي 

، كموا ترموي منظموة التعواون اإلسوالميالمنافسة قصد تسوهيل التجوارة واالسوتثمار بوين بلودان 
منظموة التعواون أيضا إلى بحث سبل انطالق العمل ببرنامج للتعاون بين الدول األعضاء فوي 

 في ميدان حقوق وسياسات المنافسة. اإلسالمي
 

 هداف الندوة في: وتتلخص أ
 

  توودريب المشوواركين فووي النوودوة علووى اسووتعمال حقوووق وسياسووات المنافسووة واعتموواد
 اإلصالحات الضرورية في هذا الميدان،

  توضوويح ضوورورية وضووع تشووريع وطنووي لضووبط مفهوووم المنافسووة وأدوات عملهووا أو
 لجعل القوانين القائمة تتالءم مع المفهوم الصحيح للمنافسة،

 والمبوووادئ األساسوووية لسياسوووة المنافسوووة مووون المشووواركين فوووي النووودوة  تقريوووب المفووواهيم
 وتوضيح عالقتها الجدلية مع مختلف قطاعات السياسة االقتصادية الوطنية،
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 ،شرح آليات ومناهج الرقابة على مختلف جوانب قواعد المنافسة 

  تمكين المشاركين من وسائل الحصول على المعلومات حول تطوور الهياكول القانونيوة
 عمل المؤسسات في هذا المضمار،و

  مقارنووة التشووريعات القائمووة حتووى تتضووح رؤيووة المراحوول األساسووية لإلصووالحات التووي
 يتعين إجراءها في السياسة الوطنية للمنافسة.

 

 .منظمة التعاون اإلسالميدولة من الدول األعضاء في  30شهدت هذه الندوة مشاركة زهاء 
 

موون الخبووراء الوودوليين )األنكتوواد، البنووك الوودولي، منظمووة أشوورف علووى إدارة هووذه النوودوة نخبووة 
التعاون للتنمية االقتصادية(، وخبراء من أهل االختصاص فوي األجهوزة القائموة علوى سياسوة 

عووالوة عوون خبووراء المركووز  منظمووة التعوواون اإلسووالميالمنافسووة فووي الوودول األعضوواء فووي 
 اإلسالمي لتنمية التجارة.

 

فاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية في النظام التجاري المتعدد ندوة حول " انتشار االت -
 .2101مايو  09-01األطراف " أبو ظبي / اإلمارات العربية المتحدة 

 

شارك المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بصفة فعالة في تنشيط أشغال الندوة حول "انتشار 
التجاري المتعدد األطراف" التي نظمتها االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية في النظام 

 32إلى  31وزارة االقتصاد والتجارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من 
 .بأبو ظبي باالشتراك مع مكتب التعاون التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 3030مايو 

 

وممثلين عن المنظمات خبراء دوليين  30دولة و 20وشاركت في هذه الندوة حوالي 

اإلقليمية، وهي تهدف إلى استعراض تفاعل التوجهات اإلقليمية والمتعددة األطراف في هذا 
 المجال.

 

 .2101يوليو  2-6ندوة حول تسهيل التجارة/ دمشق الجمهورية العربية السورية  -
 

كوز اإلسوالمي نظم قسم التعاون التابع لمجموعوة البنوك اإلسوالمي للتنميوة باالشوتراك موع المر
لتنمية التجارة ندوة حول "تسهيل التجارة بوين الودول العربيوة وانودماجها فوي النظوام التجواري 

 بدمشق العاصمة السورية. 3030يوليو  2إلى  1المتعدد األطراف" وذلك خالل الفترة من 
 

كوز )البنوك اإلسوالمي للتنميوة والمر منظمة التعاون اإلسوالميوبهذه المناسبة قدمت مؤسسات 
اإلسالمي لتنمية التجارة( والهيئات التابعة لألمم المتحدة )منظموة التجوارة العالميوة، األنكتواد، 
مركووز التجووارة الوودولي( وجامعووة الوودول العربيووة ووزارة التجووارة الخارجيووة السووورية أوراق 

 عمل تتعلق بمواضيع الندوة.
 

مل بعنووان "تسوهيل التجوارة بوين ولإلشارة، فإن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة قدم ورقة ع
: الوضووع الووراهن وآفوواق المسووتقبل"، وهووي منظمووة التعوواون اإلسووالميالوودول األعضوواء فووي 

تتضمن توصيات تحث علوى تحسوين منواخ االسوتثمار وتسوهيل التجوارة بوين الودول األعضواء 
 .منظمة التعاون اإلسالميفي 
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ة السووورية وبعووض الوودول العربيووة هووذا، وقوود تووم اسووتعراض التجووارب الوطنيووة ومنهووا التجربوو
 األخرى خالل هذه الندوة. 

مؤتمر إسطنبول حول "تقييم حاجيات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 11-

 1155نونبر  11-15الجمهورية التركية،  -مجال قانون وسياسة المنافسة"، إسطنبول في

هيئة التركية للمنافسة وبالتعاون مع نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة باالشتراك مع ال
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية في تنظيم "مؤتمر إسطنبول حول تقييم حاجيات الدول 

إلى  12األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال قانون وسياسة المنافسة" وذلك من 
 في إسطنبول، الجمهورية التركية. 1122نونبر  11

دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  12منتدى وقد شاركت في هذا ال
اآلتية: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أذربيجان، بنين، بوركينافاسو، الكاميرون، مصر، 

، إيران، األردن، كازاخستان، قيرقيزستان، ماليزيا، المغرب، باكستان، اغامبيا، إندونيسي
ن، السودان، سوريا، تونس، تركيا، أوزبكستان قطر، السنغال، سيراليون، دولة فلسطي

دول بصفة مراقب )البوسنة والهرسك، روسيا االتحادية،  4واليمن. كما حضرت المنتدى 
دولة قبرص التركية وكوسوفا، وكذلك المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

البنك اإلسالمي  )المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومكتب التنسيق للكومسيك، مجموعة
 مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية(.للتنمية و

شكل هذا المؤتمر أرضية "لتقييم الحاجيات" لتحقيق مشروع "المساعدة الفنية في مجال 
 قانون وسياسة المنافسة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

 تمر:أشغال المؤ 

رئيس هيئة المنافسة التركية كالديريمسي  نور الدينالبروفسور  بكلمةافتتح مؤتمر اسطنبول 
لتنمية التجارة وممثل  اإلسالميللمركز  باإلنابةالمدير العام  احزاين والدكتور الحسن

وزير الجمارك والتجارة ومعالي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية السيد عبد اللطيف اللواتي 
 .يازيسي حياتي سيدال

أعقب حفل االفتتاح عرض مالحظات تمهيدية بشأن قانون وسياسة المنافسة في الدول وقد 
 .كلمات المتحدثين الرئيسيينإلقاء اإلسالمي و التعاوناألعضاء في منظمة 

عنوان "نظرة بسطة ب باإلنابة للمركز السيد الحسن احزاينذه المناسبة، قدم المدير العام وبه
 ".اإلسالمي التعاونقانون وسياسة المنافسة في الدول األعضاء في منظمة ول حعامة 

الدول األعضاء في منظمة قامت خاللها  "الحاجيات"تقييم حول  جلسةوأعقب ذلك انعقاد 
المنافسة  هيئاتمختلفة بشأن تطبيق قواعد المنافسة وإنشاء  بتقديم رؤى اإلسالمي التعاون

لتعاون بكفاءة الكفيلة ل وسائلالو سبلبشأن الوجهات نظر  تتبادلكما وتشجيع المنافسة 
 التعاونالدول األعضاء في منظمة  تواجهالتحديات التي ووفعالية للتغلب على المشاكل 

 .اإلسالمي
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المضي قدما" أساسا إليجاد أنجع  -وخصصت الجلسة الثانية بعنوان "حصة الحوصلة 
نظمة التعاون اإلسالمي وصياغة المساعدة السبل لدراسة حاجيات الدول األعضاء في م

 الفنية المناسبة لها.

 وفي نهاية هذا المؤتمر:

  أكد المشاركون على الدور األساسي لقانون وسياسة المنافسة في التنمية االقتصادية
 السليمة، وأوصوا بمواصلة العمل الذي بدأته هيئة المنافسة التركية؛

 ائد المنافسة بين الدول األعضاء في منظمة سلطوا األضواء على أهمية الوعي بفو
 التعاون اإلسالمي؛

  أعربوا عن تقديرهم للعمل الذي تقوم به هيئة المنافسة التركية لمواصلة مشروع
 المساعدة الفنية؛

  منتدى للدول األعضاء في منظمة التعاون  تنظيمسلطوا األضواء على أهمية
الت المنافسة و/ أو الهيئات اإلسالمي بهدف تشجيع تبادل الخبرات بين وكا

المسؤولة على تطبيق قانون وسياسة المنافسة، كما طلبوا من هيئة المنافسة التركية 
بالتعاون مع مكتب التنسيق للجنة للكومسيك للقيام بدراسة حول سبل وتفاصيل 

 تنظيم هذا المنتدى.
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 تعثر مفاوضات جولة الدوحة::  القسم الثالث
 منظمة التعاون اإلسالميعضاء في األ دوللأي تأثير على ا

  ملخص تنفيذي
 

أعد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة هذا التقرير بناء على قرار الكومسيك الذي طلب من 
منظمة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية وبقية مؤسسات 

يات تعثر مفاوضات جولة الدوحة للتنمية المعنية العمل على بحث تداع التعاون اإلسالمي
 منظمة التعاون اإلسالميوتأثيراتها المحتملة على التجارة الخارجية للدول األعضاء في 

 وتقديم تقرير وتوصيات في هذا الشأن إلى الدورة الخامسة والعشرين للجنة الكومسيك. 
 

أن تحرير المبادالت التجارية من فعال، لقد تم تقديم جولة الدوحة للمنظمة العالمية للتجارة بش
على أنها ترعى مصالح البلدان النامية.  3003السلع والخدمات منذ انطالقها في نوفمبر 

سنوات من المفاوضات أعلن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية السيد  5وبعد مضي 
ق سياسي عن تعليق المفاوضات نظرا لعدم حصول تواف 3001يوليو  34باسكال المي في 

 في شأنها.

ومنذ انطالقها، لم تشهد المفاوضات أي تقدم يذكر في شأن القضايا ذات األهمية بالنسبة 
خاصة، مما جعل  منظمة التعاون اإلسالميلمصالح البلدان النامية عامة ومصالح بلدان 

األطراف تتشبث بمواقفها وتتوحد ضمن مجموعات وتجمعات فرعية، مما جعل المفاوضات 
 في طريق مسدود. تدخل

ومنذ جولة األوراغواي، شهدت المفاوضات حول المسألة الزراعية تعثرات مستمرة، وهي 
، باعتبار القطاع  منظمة التعاون اإلسالميالمسألة التي تشغل اهتمامات الكثير من بلدان 

تؤثر  الزراعي من القطاعات الحيوية لهذه البلدان. فكل اتفاقية تجارية تتعلق بقطاع الزراعة
 تأثيرا عميقا في مصير شرائح واسعة من السكان.

 أسباب تعثر جولة الدوحة -.0

أيام من المفاوضات الحادة انتهى اجتماع منظمة التجارة  2وبعد  2008 يوليو 32في 

العالمية بفشل نتيجة الخالف القائم بين الهند والصين والواليات المتحدة األمريكية حول 
 اعية.واردات المنتجات الزر

 االختالفات العميقة في المفاوضات حول مختلف القطاعات:

 : الزراعة

مازالت االختالفات قائمة بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي حول مستوى 
الدعم األمريكي للمنتجات الزراعية وانفتاح األسواق األوروبية. وتتسع هوة االختالفات 

( G20لنامية. ويطلب البرازيل متحدثا باسم مجموعة العشرين )بصفة ملحوظة مع البلدان ا
مليار دوالر أمريكي  33من الواليات المتحدة األمريكية وضع سقف أقصى سنوي بقيمة 

لمساعداتها الداخلية، علما أن هذه اإلعانات تحرف في أغلب األحيان ضوابط المنافسة 
 3321ها قد تخفض سقف هذه اإلعانات من الحرة. وقد أفادت الواليات المتحدة األمريكية أن

مليار دوالر أمريكي، األمر الذي ال يتوافق مع  32أو  31مليار دوالر أمريكي حاليا إلى 
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 (.G20)طلب مجموعة العشرين 

ولقد تعثرت المفاوضات حول مسألة "اآللية الوقائية المتميزة" والرامية إلى حماية مزارعي 
المفاجئ في الواردات بأسعار منخفضة. ولم تفض المناقشات إلى البلدان النامية من االرتفاع 

حل وسط يوفق بين مصالح الواليات المتحدة األمريكية والبلدان النامية المصدرة والبلدان 
النامية ذات النظام الزراعي الهش. فبينما تحرص الواليات المتحدة األمريكية على 

تتمكن من تعويض التنازالت المتعلقة  الحصول على ضمانات في شأن فتح األسواق حتى
بدعم منتجاتها الزراعية، تود كبرى البلدان النامية "الهند وإندونيسيا" االحتفاظ بحقها في 
تعديل الرسوم الجمركية في مواجهة احتماالت االرتفاع المفرط والمفاجئ في وارداتها من 

نية للتهميش نتيجة عدم احتمالها المنتجات الزراعية، مما قد يعرض الزراعات التقليدية الوط
 للمنافسة.

ويتمكن المستوردون بفضل اآللية الوقائية من الزيادة مؤقتا في الرسوم الجمركية لمواجهة 
 إما االرتفاع المفاجئ في الواردات وإما انخفاض األسعار.

 .NAMAنفاذ المنتجات تير الزراعية لألسواق  -

دة األمريكية من البلدان النامية تحديد سقف الرسوم يطلب االتحاد األوروبي والواليات المتح
% لقاء تنازالتها في 35الجمركية الموظفة على استيراد المنتجات الزراعية في حدود 

% 25مجال المنتجات الزراعية. يمكن للهند والبرازيل وضع رسومها الجمركية في حدود 

ازيل والهند أيضا بإبقاء العمل على أقصى تقدير لحماية صناعاتها الفتية. كما يطالب البر
 باآللية الوقائية في مواجهة احتماالت تصاعد حجم الواردات.

وتشير البلدان النامية إلى أن هذه األسقف تجعلهم يخفضون رسومهم الجمركية بنسبة تفوق 
من بعيد مستوى التخفيضات التي قد تقبل البلدان الصناعية بتقديمها. وهذا ما يتناقض مع 

ية التي أبرمت في مرحلة سابقة من المفاوضات والتي تخول للبلدان النامية تقليص االتفاق
رسومها الجمركية بدرجة أدنى من التخفيضات المقدمة من طرف البلدان الغنية. أما البلدان 

 الناشئة فقد دافعت عن التدابير التي تحمي الصناعات الناشئة في البلدان النامية.

 الخدمات  -

ضات حول الخدمات نتيجة تباين عميق في وجهات النظر. فالمقترحات تعثرت المفاو
 -مطلب هام للبلدان النامية –الرامية إلى الزيادة في عدد التأشيرات لفائدة العمال المؤقتين 

على سبيل المثال يالقي معارضة شديدة من طرف العديد من البلدان المتقدمة التي تعيش 
رة. بقيت هذه المسألة وغيرها من المشاكل الهامة بدون مجتمعاتها نقاشا حادا حول الهج

 حلول.

 هناك اختالفات حول مسائل جوهرية أخرى مثل: 

لم تستجب الواليات المتحدة األمريكية لطلبات تخفيض الدعم الذي تقدمه لقطاع  -
 القطن،

يريد االتحاد األوروبي تعزيز القواعد بشأن حماية أسماء المناطق ذات العالقة   -
كما يود توسيع مجال  (Controlled Appelation of Origin)يات المنشأ الملحوظ بتسم

 هذه الحماية ليشمل منتجات أخرى لها عالقة بأسماء إقليمية.
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II- التأثيرات المحتملة لجولة الدوحة 

يتبين من تفحص التقارير حول عائدات جولة الدوحة ومكتسباتها المحتملة أن حصاد البلدان 
وبه الغموض. فحتى وإن كنا نستشف من مضمون المفاوضات وعودا بعائدات النامية يش

ومكتسبات اقتصادية شاملة على الساحة العالمية، فلن يتسنى توزيع األرباح بصفة عادلة 
بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، وستكون القارة اإلفريقية الخاسر األكبر في هذه 

ر عائدات البلدان النامية بقيت غير مؤكدة. وإذا كانت المفاوضات. عالوة على أن مصاد
بعض التقارير تؤكد على أهمية القطاع الزراعي فإن البعض اآلخر يعتبر أن تجارة 

 الخدمات والمواد الصناعية تبشر بإمكانيات تجارية أوفر. 

ناص للتنمية في مستوى الوعود التي قدمتها للدول النامية فال م ولكي تكون جولة الدوحة
 قبل كل شيء من العمل على وضع األسس السليمة لتجارة عالمية عادلة.

كما تشير هذه الدراسات إلى أن عائدات تحرير الزراعة سيتم توزيعها بصفة غير عادلة 
وستعود جولة الدوحة بالفائدة على عدد ضئيل من البلدان المصدرة تتمتع بقدرة تنافسية 

لجديدة والبرازيل واألرجنتين وتايالند( وكذلك بعض عالية )مثل أستراليا وزيال ندة ا
المستهلكين في البلدان المتقدمة التي ستعمل على تحرير منتجاتها الزراعية )مثل بلدان 

الحر وكوريا وتايوان وعلى مستوى أدنى نذكر االتحاد  EFTAالرابطة األوروبية للتبادل 

 األوروبي(.

لدوحة تكمن في األرباح التي ستدرها األسواق تجمع كل الدراسات على أن أهمية جولة ا
 الجديدة و كذلك في تحرير الخدمات وتسهيل المبادالت.

أما تقديرات المكتسبات المحتملة فهي محدودة جدا. وباالعتماد على المقترحات المقدمة 
فإن  3005للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بهونغ كونغ في ديسمبر 

 مليار دوالر أمريكي. 40ح المرتقبة سوف لن تتجاوز األربا

مليار  2321إلى  3322كما تفيد الدراسات أن البلدان المتقدمة سوف تستأثر لنفسها بحوالي 
(. ونفس CEPIIدوالر أمريكي )تقديرات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومركز األبحاث 

 الشيء ينطبق على القطاع الزراعي. 

البلدان ومنها الصين والبرازيل والهند واألرجنتين وإفريقيا الجنوبية  وباستثناء بعض
 121وتايالند فإن البلدان النامية تعد الخاسر األكبر في هذه الجولة، حيث تقدر مكتسباتها من 

مليار دوالر أمريكي وهو مبلغ هزيل ال يفي بحاجة هذه البلدان للخروج من آفة  3325إلى 
 02002إلى  0203فإن هذا المبلغ يمثل زيادة في العائدات بقيمة  الفقر. وبكيفية أوضح،

 دوالر يوميا ولكل فرد من ساكنة البلدان النامية.

أما بالنسبة ألغلب البلدان األقل نموا وخاصة الواقعة منها في إفريقيا جنوب الصحراء فإن 
تجنيها إذ جولة الدوحة للتنمية سوف تدر عليها خسائر أكثر من األرباح التي سوف 

 ستتراجع أرباحها في الميدانين الزراعي والصناعي.

أنواع من المشاكل  1تجد البلدان النامية والبلدان األقل نموا على وجه الخصوص نفسها أمام 

 الناجمة عن جولة الدوحة: 
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تالشي امتيازات األفضليات التجارية سوف يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية وخسارة  .3
 ،حصص من السوق

 انخفاض اإليرادات الجمركية، .3

ارتفاع كلفة المعامالت اإلدارية: تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الكلفة اإلدارية  .2
اتفاقيات رئيسية لمنظمة التجارة العالمية )التدابير الصحية  2السنوية بشأن تنفيذ 

أمريكي مليار دوالر  424والصحة النباتية، الجمارك وحقوق الملكية الفكرية( تبلغ 

 بالنسبة لكافة البلدان النامية،

منافسة حادة تواجه الصناعات الوطنية: المنافسة بين بلدان متفاوتة في المستوى  .4
 الصناعي تكون لفائدة البلدان ذات القدرة التنافسية العالية،

االستفادة المحدودة من الخدمات االجتماعية: سيؤدي تحرير قطاع الخدمات )الطاقة،  .5
عليم، الماء( إلى نتائج وخيمة للعديد من البلدان النامية. لقد أعطت عدة الصحة، الت

 تجارب تحرير الخدمات نتائج سلبية: ارتفاع في األسعار وتراجع في الجودة،

عدة أنحاء من العالم في االتفاقيات حول الحقوق الدولية للملكية الفكرية: نجم عنها  .1
 ستعمال األدوية الجنيسة.ارتفاع في أسعار األدوية نتيجة الحد من ا

 التأثيرات على المستوى اإلقليمي:

سيتم توزيع عائدات جولة الدوحة للتنمية بصفة غير عادلة بين األقاليم، وسوف لن تستفيد 
من هذه العائدات سوى بعض األقاليم وذلك تبعا لالختصاص والحماية الجمركية المبدئية 

 ومؤهالت كل إقليم.

من جولة الدوحة هي بلدان الرابطة األوروبية للتبادل الحر نظرا أكثر البلدان استفادة 
% من الناتج الداخلي الخام( تليها كوريا الجنوبية 4233زيادة قدرها )لتحرير زراعتها 

% نظرا لتحرير منتجاتها الزراعية والصناعية في إطار االتفاقية حول نفاذ المواد 3231
نجد رابطة شعوب جنوب شرق آسيا  وأخيرا NAMAغير الزراعية إلى األسواق 

ASEAN  .واليابان التي ستستفيد هي األخرى من جولة الدوحة لنفس األسباب 

وبصفة عامة، فإن آسيا هي التي ستتضرر أكثر من تيرها من عدم نجاح جولة الدوحة 
 وكذلك الشأن بالنسبة لبعض البلدان األخرى مثل جنوب إفريقيا وتايوان وتركيا والهند.

تفيد بصفة عريضة أستراليا وزيالندة الجديدة وغيرها من البلدان المنتمية لمجموعة وستس
البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية وذلك نتيجة لتحرير منتجاتها الزراعية. وعلى خالف 

% من الناتج الداخلي الخام( 0221ذلك، فإن عائدات االتحاد األوروبي )زيادة قدرها 

مريكية ستكون محدودة. وتشير التقديرات إلى أن كندا ستسجل بعض والواليات المتحدة األ
 الخسائر. 

وضمن الئحة البلدان الخاسرة نجد الكراييب، المكسيك. أما بلدان شمال إفريقيا وبلدان 
إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء ستكون ضحية تالشي امتيازات األفضلية وارتفاع أسعار 

 مبادالت.المواد الغذائية وتردي شروط ال

ومن الواضح أن حصاد الصين سيكون محدودا شيئا ما في هذه الجولة ألنها استفادت بصفة 
واسعة من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية خاصة إثر إلغاء االتفاقيات بشان المواد 
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 المتعددة األلياف وإبطال العمل بنظام الحصص في قطاع النسيج والمالبس. 

تينية فهي ستستفيد من عائدات جولة الدوحة نتيجة تحريرها لمنتجاتها أما بلدان أمريكا الال
 الزراعية.

III :أهم النتائج والتوصيات . 

لقد تم تعليق جولة الدوحة، والمناص من إحداث تغيير جذري في عقلية تفكير البلدان 
المتقدمة مع الحرص على األخذ بعين االعتبار مواقف ومصالح بلدان الجنوب كشرط 

اسي إلعادة انطالق المفاوضات. كما يتعين على البلدان المتقدمة أن ال تفكر ثانية في أس
الرجوع إلى طاولة المفاوضات قبل أن تلغي كل أنواع الدعم الداخلي لقطاع الزراعة 
وتسهيل دخول منتجات البلدان النامية لألسواق واالعتراف بحاجة البلدان النامية إلى 

بمعاملة متميزة تأخذ بعين االعتبار الفوارق في مستويات التنمية المرونة وإلى إحاطتها 
 وتخول بالتالي لمنتجات البلدان النامية الدخول إلى أسواق البلدان المتقدمة.

يتبين من تفحص التقارير حول عائدات جولة الدوحة ومكتسباتها المحتملة أن حصاد البلدان 
مضمون المفاوضات وعودا بعائدات النامية غير مؤكد. فحتى وإن كنا نستشف من 

ومكتسبات اقتصادية شاملة على الصعيد العالمي، فلن يتسنى توزيع القطاف بصفة عادلة 
بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة، وستكون القارة اإلفريقية الخاسر األكبر في هذه 

كدة. وإن كانت المفاوضات. عالوة على أن مصادر عائدات البلدان النامية بقيت غير مؤ
بعض التقارير تؤكد على أهمية القطاع الزراعي فإن البعض اآلخر يعتبر أن تجارة 

 الخدمات والمواد الصناعية تبشر بإمكانيات تجارية أوفر. 

ولكي تكون جولة الدوحة في مستوى الوعود التي قدمتها للدول الفقيرة فال مناص قبل كل 
 لتجارة عالمية عادلة. شيء من العمل على وضع األسس السليمة

وإذا ما أصبح من المستحيل تحقيق نجاح جولة الدوحة للتنمية وخبا نور النظام التجاري 
المتعدد األطراف ليسطع ضوء التجمعات اإلقليمية فإن النظام التجاري العالمي سينهار بعد 

 اصطدامه بعقبتين كبيرتين: 

  التمييز الذي يعتبر حجر الزاوية في عمل فمن ناحية، سيقع إقبار أو تضييق مجال مبدأ عدم
المنظمة العالمية للتجارة. ثم التخلي أو حتى إهمال النظام التجاري المتعدد األطراف األمر 
الذي سيشل عمل المنظمة العالمية للتجارة. فتداخل االتحادات الجمركية واألسواق المشتركة 

ألفضليات ومختلف االتفاقيات التجارية ومناطق التبادل الحر اإلقليمية والثنائية ثم نظم ا
 جعلت من مبدأ الدولة األكثر رعاية عمال استثنائيا للغاية.

  ومن ناحية أخر، فإن التمييز حتى ولو كان إيجابيا )مثل االتفاقيات التفضيلية( قد يجعل
القواعد العامة التي تنظم العالقات التجارية خالية من كل أساس وتصبح المعامالت مبنية 
 فقط على قانون األقوى. لذا، من المؤسف أن نالحظ أن األفضليات لم تعد تمنح بدون مقابل.

تدعيم قدرات إنتاجها الوطني والرفع من أداء  منظمة التعاون اإلسالمييتعين على بلدان 
اقتصادياتها حتى تتمكن من دخول التجارة العالمية من بابها الواسع. كما لن تتمكن الدول 

ن تحصين مواقعها والرفع من حصصها في األسواق العالمية بالعمل فقط على األعضاء م
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إزالة الحواجز التجارية بل يتعين عليها أيضا تدعيم قدراتها في مجاالت اإلنتاج والبنية 
التحتية )الكهرباء، االتصاالت السلكية، الالسلكية والنقل( وتحسين األداء اإلداري اإلدارات 

دخلين في مجال تسهيل التجارة التي سيكون لها تأثير إيجابي على الجمركية وباقي المت
المعامالت التجارية. كما يتعين على الدول األعضاء أيضا تحسين بنية الترويج التجاري 
وتحسين مواقعها التفاوضية والرفع من قدراتها على التحليل قصد تنفيذ سياساتها التجارية 

العمل  منظمة التعاون اإلسالميين أيضا على بلدان على الوجه األفضل واألجدى. كما يتع
على تعزيز القدرة التنافسية القتصادياتها خاصة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات 
وتهيئ أفضل ظروف ومناخ االستثمار للقطاع الخاص الذي يعتبر محرك التنمية في العديد 

 من البلدان.

أن تعمل على تكثيف عالقاتها  اإلسالميمنظمة التعاون ومن مصلحة الدول األعضاء في 
التجارية وتوطيدها عن طريق االندماج االقتصادي اإلقليمي. وفي هذا السياق البد من 

برتوكول خطة و منظمة التعاون اإلسالميالعمل حثيثا على تنفيذ نظام األفضليات التجارية ل
منظمة الدول األعضاء في  التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام األفضليات التجارية فيما بين

إلرساء منطقة للتبادل الحر في أقرب اآلجال  PRETAS)"بريتاس" ) التعاون اإلسالمي

 منظمة التعاون اإلسالميوذلك وفقا للقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة االستثنائي الثالث ل
 .3005المنعقد بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر 

العمل على توحيد صفوفها لتشكيل  منظمة التعاون اإلسالميأيضا على بلدان  كما يتعين
مجموعة قادرة على التفاوض في منظمة التجارة العالمية وفي سائر المحافل االقتصادية 

 الدولية.


