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 تمهٌـد

واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي منظمة التعاون اإلسالمً األمانة العامة ل تكلٌف منب
المركز ٌقوم  -الكومسٌك– منظمة التعاون اإلسالمًوالتجاري بٌن الدول األعضاء فً 

تنمٌة ب المكلف منظمة التعاون اإلسالمًبصفته الجهاز الفرعً ل ،اإلسالمً لتنمٌة التجارة
متابعة المفاوضات التجارٌة المتعددة األطراف الجارٌة فً إطار ، بمٌة البٌنٌةالتجارة اإلسال

 وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمً للتنمٌة. ،منظمة التجارة العالمٌة

على إعداد تقارٌر حول تطور هذه المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة  دأبوفً هذا اإلطار، 
جنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بٌن الدورٌة لل الجتماعاتل المفاوضات وتقدٌمها

واللجنة اإلسالمٌة للشؤون االقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة  - كومسٌك -الدول األعضاء 
لبلدان منظمة لشؤون الخارجٌة ا منظمة التعاون اإلسالمً ولمختلف دورات مجلس وزراءل

  التعاون اإلسالمً

المركز اإلسالمً  قوماعات الوزارٌة لمنظمة التجارة العالمٌة ٌالتحضٌر لالجتم إطاروفً 
ف بوجهات نظر الدول األعضاء قصد إعداد تقارٌر ودراسات تمهٌدٌة للتعرٌبلتنمٌة التجارة 

 إٌجاد أرضٌة مشتركة تجمع بٌن مختلف المواقف والمنهجٌات.

لقطاعٌن العام والخاص تدرٌبٌة لفائدة ممثلً الدول األعضاء من ا دوراتكما ٌنظم المركز 
 .منظمة التعاون اإلسالمًحول المفاوضات التجارٌة الدولٌة والمفاوضات التجارٌة البٌنٌة ل
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 ولالقسم األ

 ارةـلتجامنظمة فً طور االنضمام إلى التً  منظمة التعاون اإلسالمًالدول األعضاء فً  
 العالمٌة

 

 3 بحةاسٚ يُظًةة انحاةاسا انؼانًٛةة إنٗ   حابؼة عابما نٕٛغٕعالفٛاجًٕٓسٚة يمذَٔٛا اناَعًث 

  .دٔنة 031 فٙ ْزِ انًُظًة ألػعاءا نهذٔل انؼذد اإلجًانٙٔبزنك أصبح ، 3103أبشٚم 

يُظًةةة  جُحًةةٙ إنةةٗدٔنةةة  10 يُظًةةة انحاةةاسا انؼانًٛةةة َاةةذفةةٙ ػعةةاء انةةذٔل األٔيةةٍ بةةٍٛ 

ُظًةةة انحاةةاسا سبةةغ انةةذٔل األػعةةاء فةةٙ ي انحؼةةأٌ اإلعةةاليٙ. ًٔٚذةةم ْةةزا انةةشلى أصٚةةذ يةةٍ

 انؼانًٛة.

المرشحة لالنضمام إلى منظمة  منظمة التعاون اإلسالمً فً  األعضاءعدد الدول  بلغ
، أذربٌجان، العراق، إٌران، وهً: أفغانستان، الجزائر ةدول 03التجارة العالمٌة 

 .وجزر القمر الٌمنالسودان، سورٌا،  ،تانلبنان، لٌبٌا، أوزبكس ،كازاخستان

 ، حدٌثابالنسبة للبلدان المرشحة ومعقدة  شروط االنضمام أصبحت صعبة أن الحظالم ومن 
البلد  تفرض علىرشح. ذي ٌرٌد التللبلد ال مستوى التنمويبال وهً شروط ال تمت بصلة

الدول  بها االلتزامات التً تتقٌد تفوق صرامة وتعقٌدا عدة قٌود والتزاماتالمرشح الجدٌد 
اإلضافٌة للمنظمة  االلتزامات أو ما ٌسمىتجارة العالمٌة (فً منظمة ال الحالٌة األعضاء

لبلدان النامٌة ا تستفٌد منها الأن المعاملة الخاصة والمتمٌزة  إضافة إلىالعالمٌة للتجارة). 
 عند انضمامها للمنظمة العالمٌة للتجارة.

، ة بصفة آلٌةنتقالٌافترات ب منظمة التجارة العالمٌةل حدٌثاتستفٌد البلدان التً تنضم  وال
مستوى  مهما كان ،XII بندأصال بمقتضى ال األعضاءلبلدان لعادة  المخولة وهً الفترات

االنتقالٌة ضمن قطاعات معٌنة  الفتراتالتنمٌة االقتصادٌة لهذه البلدان. لقد تم منح بعض 
المتعلقة ضمانات البالتنفٌذ و ٌتعلقوذلك بعد تقدٌم جدول زمنً تفصٌلً  ،ولمدة قصٌرة

المناسبة، تدرٌب الموظفٌن  القوانٌنااللتزام بقواعد منظمة التجارة العالمٌة (إصدار ب
 .القطاعاتالقائمٌن على عملٌة التنفٌذ، الخ..) فً بقٌة 

لالنضمام  منظمة التعاون اإلسالمً المرشحةٌتعٌن على الدول األعضاء فً  ولهذا،
وفً فترات انتقالٌة مناسبة  من تفادةحقها فً االسعن  أن تدافع للتجارة العالمٌةللمنظمة 

. االقتصادٌة تهاى تنمٌمع مستوتتالءم  ،إلى األسواق هالدخولالحصول على شروط مٌسرة 
االتفاقٌات المتعددة قبول ب لزملهذه المنظمة ٌجب أن ال ٌخضع ألي شرط ٌ النضماما كما أن

لطٌران المدنً. كما ٌجب ا حولاألطراف مثل االتفاقٌة حول الصفقات العمومٌة واالتفاقٌة 
 بتطبٌقها. واإلسراعتبسٌط اإلجراءات المتبعة النضمام البلدان األقل نموا 

 أفغانستان 4  .4

. 3111نوفمبر  30 بتارٌخ النضمام إلى منظمة التجارة العالمٌةقدمت أفغانستان طلبا با
 تم. قد3111دٌسمبر  03 فًوقد تم إنشاء فرٌق عمل خالل اجتماع المجلس العمومً 

وقد عقد فرٌق العمل . 3116فً مارس  أفغانستان مذكرة حول نظام تجارتها الخارجٌة
لدراسة النظام التجاري  3100ٌناٌر  30األول ٌوم  حول انضمام أفغانستان اجتماعه
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األفغانً. وخالل هذا االجتماع، أشاد وزٌر التجارة والصناعة األفغانً، السٌد أنوار 
ا انضمام بلده لمنظمة التجارة العالمٌة التً من شأنها أن تساعد أولحق أهادي بأهمٌة ومزاٌ

 على تحسٌن التجارة واالستثمار وخلق بٌئة تفتح آفاقا اقتصادٌة كبٌرة للحد من الفقر.

كل ترحٌب من  دد األطرافانضمام أفغانستان إلى النظام التجاري المتع وقد لقٌت مبادرة
بعض النقاط كنظام االستثمار، متطلبات ب تتعلقمعلومات إضافٌة  طلب فرٌق العمل الذي

الحدود، رخص االستٌراد، الضرائب الداخلٌة، طرق  عندالتسجٌل، الرسوم والضرائب 
العبور، إعانات التصدٌر، القٌود الكمٌة، الحواجز الفنٌة ، مشاكل الصحة والصحة النباتٌة، 

 المفاوضات.والمسائل المتعلقة بالملكٌة الفكرٌة قصد تسهٌل عمل فرٌق 

 عبرت الدول، 3103ٌونٌو  05 بتارٌخ المنعقداالجتماع الثانً لفرٌق العمل  خالل

إلى منظمة التجارة العالمٌة  فً أقرب األوقاتأفغانستان النضمام عن موافقتها األعضاء 
قواعد منظمة التجارة مدى توافقه مع و ًفغانستانألاالنظام التجاري  وقامت بدراسة

فقد أشار األعضاء نموا،  األقل نتمً إلى مجموعة البلدانتأن أفغانستان ا بوعلمالعالمٌة. 
 .فً المفاوضات من أجل االنضمامبعٌن االعتبار  األمر إلى ضرورة أخذ هذا

أفغانستان فً مجال  عنمن المعلومات  امزٌد فرٌق العملوباإلضافة إلى ذلك، طلب 
والخوصصة ؤسسات التجارٌة الحكومٌة المتعلقة بالتجارة وخاصة بالنسبة للم لقوانٌنا

ودعم تصدٌر وأنظمة ال ًالجمارك تقٌٌمالو وتراخٌص االستٌراد وسٌاسات التسعٌر
 فً وجهٌة لفنا وائق أو الحواجزوالع الصادرات والسٌاسة الزراعٌة والملكٌة الفكرٌة

 التجارة والشفافٌة.

السوق لبدء السلع إلى  لدخولها ل تقدٌم أول عرضطلب فرٌق العمل من أفغانستان ما ك
عرضها  تتجدر اإلشارة إلى أن أفغانستان قد قدموالمفاوضات بشأن االنفتاح التجاري. 

 .3103ٌونٌو  مستهل شهرفً  تخدماالخاص بال

 3103دٌسمبر  4 فًمل بشأن انضمام أفغانستان لفرٌق العاالجتماع الثالث  تم عقدوقد 
 .3103لعام ضمن األولوٌات االنضمام  هذاعلى إدراج  العمل فرٌقأعضاء  اعتزمحٌث 

 السٌد مزمل فغانستانألنائب وزٌر التجارة والصناعة معالً  قدمباإلضافة إلى ذلك، 
كابول فً مجال اإلصالحات  التً اتخذتهاالتدابٌر  حولفرٌق العمل معلومات ل شٌنواري

 .ٌةالمستقبل ٌةالتشرٌع لألعمالالخطوط العرٌضة و التشرٌعٌةاالقتصادٌة والتجارٌة و

فً مجاالت  ستانأفغانالقائمة فً  السٌاسات بعناٌةاألعضاء تدارس االجتماع،  هذا خالل
توضٌحا بشأن ممتلكات الدولة  وا من الحكومةوطلبالخارجٌة االقتصاد والتجارة 

عالوة المهنٌة واإلتاوات وحقوق التسوٌق والتراخٌص  المؤسسات التجارٌة الحكومٌةو
التجارة واالستثمار المتعلقة ب تدابٌرالأن تدابٌر الصحة والصحة النباتٌة وتفاصٌل بش على

أفغانستان  عبر الفرٌق عن ارتٌاحه للتعهدات التً قدمتهاكما وحقوق الملكٌة الفكرٌة. 
 النضمام إلى منظمة التجارة العالمٌة.وعزمها ل

 

 الجزائر .3

، قدمت الجزائر 0654سنة بصفة مالحظ منذ فً منظمة التجارة العالمٌة حضورها  بعد
 تمهٌدٌةخطوة ك ،حول نظام تجارتها الخارجٌةمذكرة  0663سنة  فً ٌونٌو رسمٌا
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 النضمام للمنظمة.ل

منظمة  فًالجزائر منذ هذا التارٌخ سلسلة من األسئلة من قبل بعض الدول األعضاء  تلقت
والٌابان  وسوٌسراروبً التجارة العالمٌة، ومنها الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األو

العمل اجتماعه  فرٌقوأسترالٌا. بعد تلقً منظمة التجارة العالمٌة األجوبة األولى، عقد 
 بجنٌف. 0665األول حول انضمام الجزائر فً شهر أبرٌل 

، فبراٌر 0665ثمانٌة جوالت من المفاوضات المتعددة األطراف (أبرٌل قطعت الجزائر 
) وسلسلتٌن من 3112و  3111، ثم سنتً 3113، ماٌو3113، نوفمبر 3113، ماٌو3113

ونوفمبر  3113المفاوضات الثنائٌة فً قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات (أبرٌل 
). أما المسائل التً تناولتها المفاوضات بالبحث فهً : الزراعة، النظام الجمركً، 3113

المتعلقة بالتجارة الملكٌة الفكرٌة حقوق  تجارة الدولة، الشفافٌة وإصالح النظام القانونً ثم
)TRIPS(. 

للعروض المبدئٌة بشأن السلع والخدمات.  عدلةصٌغة م 3113قدمت الجزائر فً مارس 
 عدلة. وتم أٌضا بحث عناصر م3112ٌناٌر  05للعروض فً  معدلةكما تم توزٌع صٌغ 

الل اجتماع من مشروع تقرٌر فرٌق العمل وآخر المستجدات المتعلقة بالقوانٌن وذلك خ
 .3112فبراٌر  32 بتارٌخفرٌق العمل 

بلدان وهً : الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،  01أجرت الجزائر لقاءات ثنائٌة مع حوالً 
غواي، تركٌا وكورٌا والٌابان، سوٌسرا، أسترالٌا، كندا، االتحاد األوروبً، كوبا، األور

 الجنوبٌة.

والذي ٌترأسه إلى منظمة التجارة العالمٌة  انضمام الجزائر الذي ٌتابعٌضم فرٌق العمل 
 دولة. 13 (األوروغواي) السٌد برٌز دٌلكاستٌٌو

انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة  متابعةانعقد االجتماع التاسع لفرٌق العمل المكلف ب -
 .3112أكتوبر  30العالمٌة بمقر المنظمة بتارٌخ 

اوضات الثنائٌة حول الدخول إلى تضمن جدول عمل هذا االجتماع بحث تطورات المف
 األسواق ومشروع تقرٌر فرٌق العمل وآخر المستجدات المتعلقة بتطور القانون الجزائري.

" مشروع تقرٌر فرٌق العمل حول انضمام  بشأن هذا الفرٌق حالٌا على دراسة الوثٌقة ٌعمل
 .3112أكتوبر  30الجزائر" التً تشكل محور مناقشات االجتماع المنعقد فً 

تم تنظٌم لقاءات ثنائٌة بٌن ممثلً الوفد الجزائري وبعض الدول األعضاء ومن جانب آخر، 
أكتوبر  31إلى  05من المنعقد فً منظمة التجارة العالمٌة على هامش اجتماع فرٌق العمل 

. نذكر بصفة خاصة اللقاءات الثنائٌة مع الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، سوٌسرا، 3112

 دة ومالٌزٌا والتً تناولت بالبحث دخول السلع والخدمات إلى األسواق.الجدٌ ةزٌالند

تجري حالٌا المفاوضات الثنائٌة فً مجال الدخول إلى األسواق على أساس العروض 
المعدلة المتعلقة بالسلع والخدمات. كما ٌجري حالٌا على المستوى المتعدد األطراف بحث 

شروع التقرٌر المعدل لفرٌق العمل فً ٌونٌو وقد تم توزٌع م .نظام التجارة الخارجٌة
3113. 
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يغ كم يٍ  ػهٗ خًظ اجفالٛات ثُائٛة 3103فبشاٚش  35فٙ اناضائش  يٍ جٓة أخشٖ، ٔلؼث

انًؤْهة ػًهٛة انحفأض  فٙ إغاس أٔسٔغٕا٘ ٔفُضٔٚال ٔاألسجُحٍٛانبشاصٚم ٔكٕبا ٔ

ات يًاثهة يغ ٛئبشاو اجفالهمة بانًحؼ ًفأظاتأيا انإنٗ يُظًة انحااسا انؼانًٛة.  ٓاَعًايال

إنٗ  فمذ ٔصهثٔانٕالٚات انًححذا  ،االجحاد األٔسٔبٙ، انششٚك انحااس٘ انشئٛغٙ نهاضائش

 يشحهة يحمذية.

األػعاء فٙ يُظًة  انذٔل بالٙ ات ثُائٛة يغٛحٕلٛغ اجفالانًحؼهمة بًفأظات ياصانث ان

و اجفالٛات يغ عٕٚغشا ٔأعحشانٛا ابشاأٌ اناضائش ػهٗ ٔشك  ، كًاانحااسا انؼانًٛة جاسٚة

ًحادثات يغ انٛاباٌ ٔكُذا ٔيانٛضٚا ٔجشكٛا ٔأٔكشاَٛا ػشفث ان َفظ انغٛاقَٕٔٛصٚهُذا. فٙ 

 جمذيا يهحٕظا.

انحكٕية  بشغبةاناضائش إنٗ يُظًة انحااسا انؼانًٛة  الَعًاوانًغٛشا انطٕٚهة ٔجفغش 

انحٙ عحٕاجّ جحذٚات بؼط انمطاػات  فٙ إجشاء إصالحات داخهٛة أٔال، ثى جأْٛماناضائشٚة 

 الحصادْا. بؼط انحُٕٚغ ػهٗ إدخالانًُافغة ٔ

انٗ يُظًة  ٓااَعًاي بشأٌ سغة غشٚك نحغشٚغ ػًهٛة انحفأضإظغ خلايث اناضائش ب

خالل شٓش٘ ياسط ٔأبشٚم  انذُائٛة انهماءاتعهغهة يٍ  جُظٛى، ٔيٍ انًمشس انحااسا انؼانًٛة

ػمذ اجحًاع غٛش ، إنٗ جاَب اتٛظغ انصٛغة انُٓائٛة نالجفالنحغٕٚة انخالفات ٔٔ 3103

 انحااسا انؼانًٛة اعحؼذادا اَعًاو اناضائش انٗ يُظًةانز٘ ٚحابغ سعًٙ يغ فشٚك انؼًم 

 . 3103شعًٙ فٙ َٕٕٚٛ انجحًاع الن

مشروع التقرٌر  3112ٌناٌر  41بحثت الدول األعضاء فً منظمة التجارة العالمٌة فً 
 وعة العملالمراجع لمجم

ٌتضمن تقرٌر مجموعة العمل فحصا لنظام التجارة الخارجٌة الجزائري وكذلك 
اإلصالحات التً قامت بها الجزائر خالل السنوات األخٌرة حتى ٌصبح إطارها القانونً 
والمؤسساتً مالئما لقواعد منظمة التجارة العالمٌة. كما قام أعضاء مجموعة العمل بتقٌٌم 

 المفاوضات الثنائٌة الجارٌة حول دخول السلع والخدمات لألسواق.التقدم الحاصل فً 

وقد أقر أعضاء فرٌق العمل التقدم الذي حققته الجزائر فً إصالح نظامها التجاري حتى 
ٌتالءم تماما مع قواعد ومقتضٌات منظمة التجارة العالمٌة. وهكذا، اعتمدت الجزائر قوانٌن 

رة والتدابٌر الصحٌة والصحة النباتٌة والملكٌة الفكرٌة جدٌدة تتعلق بالحواجز الفنٌة للتجا
والممارسات المضادة لإلغراق والتدابٌر الوقائٌة وتدابٌر المقاصة وسٌاسات األسعار 

 والتقٌٌم الجمركً واستٌراد المواد الصٌدالنٌة وتصدٌر لحوم األبقار والمواشً والنخٌل. 

 : لألسواق المفاوضات الثنائٌة حول دخول السلع والخدمات

وفً نفس  .أنهت الجزائر مفاوضاتها مع البرازٌل واألوراغواي وكوبا وفنزوٌال وسوٌسرا
مع االتحاد األوروبً وكندا ومالٌزٌا وتركٌا وجمهورٌة كورٌا  جري مفاوضاتستالسٌاق 

 واإلكوادور والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والنروٌج وأسترالٌا والٌابان.

شر لفرٌق العمل المكلف بتحضٌر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة تم عقد االجتماع العا
ض معدل لاللتزامات الخاصة المتعلقة وتم توزٌع عروقد . 3115العالمٌة فً ٌناٌر 

 .3103ت على فرٌق العمل فً فبراٌر بالخدما
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مع على خمس اتفاقٌات ثنائٌة  3103فبراٌر  35وقعت الجزائر بتارٌخ من جهة أخرى 

فً إطار المفاوضات الجارٌة  ٌل وكوبا واألوروغواي وفنزوٌال واألرجنتٌنالبراز
. كما أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاقٌات مماثلة النضمامها إلى منظمة التجارة العالمٌة

مع االتحاد األوروبً، الشرٌك الرئٌسً للجزائر، والوالٌات المتحدة توجد فً مرحلة 
 متقدمة.

المتعلقة بالتوقٌع على اتفاقٌات ثنائٌة مع باقً الدول األعضاء فً كما أن المفاوضات 
مع سوٌسرا مازالت مستمرة وأن الجزائر بصدد ابرام اتفاقٌة  منظمة التجارة العالمٌة

. أما المحادثات الجارٌة مع الٌابان وكندا ومالٌزٌا وتركٌا وأوكرانٌا فقد وأسترالٌا ونٌوزٌلندا
 تٌاح.سجلت تقدما ٌبعث على االر

إرادة الحكومة بلجزائر النضمامها إلى منظمة التجارة العالمٌة لطوٌلة التفسر المسٌرة و
المنافسة بمهددة ال القطاعاتبعض  تحدٌث ثم الجزائرٌة إلجراء إصالحات داخلٌة أوال

 اقتصادها. فً تنوعالوتحقٌق 

لً وزٌر معا بحضور 3103أبرٌل  2تم عقد االجتماع الحادي عشر لفرٌق العمل فً 
لفرٌق العمل وثٌقة  03الجزائر  قدمتالتجارة السٌد مصطفى بن بادة. وبهذه المناسبة، 

حول العروض المعدلة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط العمل التشرٌعً المعدل 
 ومقترحات التعدٌالت واالضافات والتحٌٌن لمشروع تقرٌر الفرٌق.

مع  وافقٌتالتجاري  االستعداد لجعل "نظامهاعلى أتم السٌد الوزٌر أن الجزائر  وأشار
معقولة" لبعض  انتقالٌة"منح فترات  وأعرب عن أمله فًاتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة." 

 التدابٌر التً ال تتوافق مع االتفاقٌات.

 الدول علىبموجبها ٌتعٌن  التً تم وضعها والتً برنامجالإلى السٌد الوزٌر وأشار 
عند  جاباتاإلالجزائر التً تعهدت بتقدٌم  إلى 3103ماٌو  01قبل  ائلتهأس ارسال األعضاء
واقتراح عقد جولة أخرى من المفاوضات فً خرٌف  3103ٌولٌو  02 ٌونٌو أو متم شهر
3103. 

فً  دولة عضو 03 مع وفود 3103أبرٌل أٌام ثانً وثالث ورابع التقى الوفد الجزائري 

ٌا وإندونٌسٌا واإلكوادور واألرجنتٌن والوالٌات المتحدة مالٌز وهً: منظمة التجارة العالمٌة
 الٌابان واسترالٌا وتركٌا.ونٌوزٌلندا والنروٌج وكندا والسلفادور واألمرٌكٌة 

تم التوقٌع  واي وكوبا وسوٌسرا والبرازٌلأوروغأربع اتفاقٌات ثنائٌة مع كما تم اٌداع 
ً حٌن مازالت المفاوضات قائمة بشأن فمنظمة التجارة العالمٌة،  سكرتارٌةعلٌها من قبل 

 اتفاقٌتٌن مع فنزوٌال واألرجنتٌن.التوقٌع على 

 أذربٌجان -2

وقد قدمت  0664 ٌولٌوز 03 بتارٌخجان ربٌذام أضمنا الذي ٌتابعفرٌق العمل  تكوٌن تم
أجوبة أٌضا  قدمت  كما .0666حول نظام تجارتها الخارجٌة فً أبرٌل  مذكرةجان ربٌذأ

، تلتها أجوبة  المذكرة هحول هذ األسئلةمن  أولى مجموعةب تتعلق 3111 ٌولٌوزفً 
، 3113ٌونٌو 4. انعقد االجتماع األول لفرٌق العمل فً 3110أخرى فً دٌسمبر 

. وٌتم حالٌا إجراء مفاوضات ثنائٌة حول دخول السلع 3113واالجتماع األخٌر فً مارس 

 . ةعدلوالخدمات إلى األسواق على أساس العروض الم
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 تعدٌل وتم .3115قاشات فرٌق العمل فً دٌسمبر انمتم توزٌع ملخص غٌر رسمً لقد و
 .3116فً ٌولٌو بعد مراجعته هذا الملخص 

لمتابعة  3101أكتوبر  05عقد فرٌق العمل حول انضمام أذربٌجان اجتماعه الثامن فً 

لتطور ارتٌاحه ل عن الفرٌق أعربدراسة النظام االقتصادي والتجاري فً هذا البلد. وقد 
الحاصل على المستوى التشرٌعً وأشار إلى أنه من األهمٌة بمكان االستمرار فً تكثٌف 

 السلع إلى األسواق. دخولالمفاوضات المتعلقة ب

 31ٔػمذ اجحًاػّ انحاعغ فٙ  3100ش َبنٕلائغ فٙ َٕاحُمٛح يٕجض بارسبٛااٌ  لاو فشٚك ػًم

سٚة فٙ أرسبٛااٌ ٔجمٛٛى يذٖ جٕافمٓا يغ لٕاػذ العحؼشاض اإلصالحات انحاا 3103فبشاٚش 

 يُظًة انحااسا انؼانًٛة. 

حٕل عٛاعات انحغؼٛش فٙ أرسبٛااٌ ٔانًؤعغات  ًضٚذ يٍ انًؼهٕياتان انفشٚك أػعاء غانب

حصص يؼذالت ٔحمٕق انحااسا ٔ َٔظاو االعحذًاس ٔعٛاعة انًُافغة انحااسٚة انحكٕيٛة

ى انصادسات ٔانغٛاعة ٔدػ د انًفشٔظة ػهٗ انصادساتٛة ٔانشعٕو ٔانمٕٛانحؼشٚفة اناًشك

جذابٛش انصحة ٔنحااسا انحشا ٔانًهكٛة انفكشٚة اانحااسٚة ٔيُاغك  حذابٛشٔان انضساػٛة

 انحااسا ٔانًشحشٚات انحكٕيٛة. انفُٛة فٙ ٔجّانحٕاجض ٔٔانصحة انُباجٛة 

اٌ  فٙ أرسبٛااٌ ةغٕنٛٛف َائب ٔصٚش انشؤٌٔ انخاسجٛيًاد يحًٕد  صشح ،ٓزِ انًُاعبةب

االَعًاو إنٗ  أٌحًذم فٙ االػحًاد انكبٛش ػهٗ لطاع انُفػ ٔانغاص ٔت جبالدِ جٕاجّ جحذٚا

 فٙانطٕٚهة األيذ انًغحذاية ٔجُٕٚغ انإٓد االلحصادٚة  كاٌ يحٕسيُظًة انحااسا انؼانًٛة 

سبٛااٌ ػهٗ أرسبٛااٌ. فٙ َٓاٚة االجحًاع، حث سئٛظ فشٚك انؼًم انغفٛش ٔانحش نٛفانحش، أر

إنٗ األعٕاق بطشٚمة اعحبالٛة  انذخٕلاالعحًشاس فٙ يحابؼة إصالحاجٓا انذاخهٛة ٔيفأظات 

 إنٗ األياو. بٓزِ انًغٛشا نهذفغ

 مفاوضات بشأن دخول األسواق 

يغ  يغحًشاصانث انًفأظات . ٔيا3101لٛة يغ جٕسجٛا فٙ أبشٚم ٔلؼث أرسبٛااٌ ػهٗ اجفا

 بشأٌ ْزِ االجفالٛة. يُظًة انحااسا انؼانًٛة.فٙ أػعاء  ٔػشش دٔلاالجحاد األٔسٔبٙ 

شأن تم خالله التباحث فً  3103فبراٌر  31 عقد فرٌق العمل اجتماعه التاسع فً

االصالحات األخٌرة المعتمدة من قبل أذربٌجان للتقدم فً عملٌة انضمامها إلى منظمة 
منظمة التجارة العالمٌة. وتدارس  مع قواعد وافقالتجارة العالمٌة وجعل نظامها التجاري ٌت

الفرٌق أٌضا مسألة تطوٌر المجال التشرٌعً والتقدم المحرز فً إطار المفاوضات الثنائٌة 
 السلع والخدمات إلى األسواق. بشأن دخول

 هاجتماععقد فرٌق العمل . وقد 2102نوفمبر الوقائع إلى ملخص ٌعود تارٌخ آخر تعدٌل ل
وضع  حول أعضاء منظمة التجارة العالمٌةتباحث  ٌثح 2102 دٌسمبر 7العاشر فً 
من واإلصالحات التشرٌعٌة  الخارجٌة ونظام التجارة دخول األسواق بشأنالمفاوضات 

 إلى منظمة التجارة العالمٌة.لالنضمام أذربٌجان تأهٌل  أجل

غولٌٌف، نائب وزٌر الشؤون الخارجٌة وكبٌر ماماد السٌد محمود قدم  ،وبهذه المناسبة
 ٌةتشرٌعنصوص وتطوٌر  هبلدلمحة عامة عن الوضع االقتصادي لذربٌجان أللمفاوضٌن ا

تنوٌع إلى  كانت تهدف ن حكومتهوذكر أفً إطار منظمة التجارة العالمٌة.  مناسبة
 قطاع النفط والغاز. علىمن اعتمادها  للتقلٌلوتحدٌث االقتصاد 



9 

 

وزٌر أن النائب  د أشارفقاألسواق،  دخولحول المفاوضات الثنائٌة بخصوص أما 
 و 2102مارس  فً اتفاقٌة ثنائٌة مع جمهورٌة قٌرغٌزستانعلى أذربٌجان قد وقعت 

 ثنائٌة مع الصٌن.مؤخرا مفاوضات  أجرت

البرازٌل  كل من مععلى هامش اجتماع فرٌق العمل أخرى كما أجرت مفاوضات ثنائٌة  
 .روبًوالنروٌج واالتحاد األووالٌابان األمرٌكٌة والوالٌات المتحدة  وكورٌا وكندا

 قٌرغٌزستانو ورحب ممثلو الصٌن والوالٌات المتحدة والهند والٌابان والنروٌج وباكستان
 واأذربٌجان وأعرب قدمتهاالتً  المالٌةالمساهمات بتركٌا واالتحاد األوروبً وسوٌسرا و

 .هذا البلد إلى المنظمة النضمام معن تأٌٌده

حول السٌاسات االقتصادٌة ألذربٌجان  تتوضٌحا ضاء، طلب األعخالل المناقشات
 واألسعار واالستثمار والمنافسةصصة والخ لمؤسسات التجارٌة الحكومٌة وسٌاساتاو
القٌمة المضافة وتطبٌق ضرٌبة االستهالك واعتماد قانون  على ضرٌبةالعفاء من اإلو

اضافٌة حول  اتمعلومكما أعربوا عن رغبتهم فً االطالع على التعرٌفة الجمركٌة. 
والقٌود  والتقٌٌم الجمركً وقواعد المنشألخدمات المقدمة ا المفروضة علىالرسوم 

صادرات والمساعدات الممنوحة للمنتجات الصناعٌة ودعم  المفروضة على التصدٌر
الصفقات و ة والصحة النباتٌةتدابٌر الصحللتجارة و الفنٌةوالحواجز  المنتجات الزراعٌة

 .ٌة الفكرٌةوالملك العمومٌة

 العراق -1

بناء  3111سبتمبر  31 بتارٌخإلى منظمة التجارة العالمٌة  تم إٌداع طلب انضمام العراق
 03الثانً عشر. كما تم إنشاء فرٌق عمل خالل المجلس العمومً المنعقد فً على البند 

 غواي.و" من األورلٌس كالمٌزالسٌد "كٌالرمو فا برئاسة 3111دٌسمبر 

 

وللمرة األولى منذ إٌداع الطلب العراقً مذكرة حول نظام تجارته الخارجٌة قدم العراق 
ماٌو  32فً األول عقد فرٌق العمل اجتماعه  3111لالنضمام لمنظمة التجارة العالمٌة سنة 

 لبحث القانون التجاري العراقً ومدى توافقه مع مبادئ منظمة التجارة العالمٌة. 3114

مع البرازٌل ومصر واإلمارات العربٌة المتحدة والوالٌات  عقد العراق اجتماعات ثنائٌة
المتحدة األمرٌكٌة واألردن والمغرب والنروٌج وعمان وتاٌوان واالتحاد األوروبً 
والفٌتنام. وقد طلب من العراق تقدٌم عروض أولٌة للتقدم بالمفاوضات حول دخول السلع 

 والخدمات إلى األسواق.

ئق حول الزراعة والخدمات والحواجز الفنٌة للتجارة والمسائل وٌتعهد العراق بإعداد الوثا
المتعلقة بالصحة والصحة النباتٌة والملكٌة الفكرٌة. كما سٌقوم بإعداد مخطط العمل 
التشرٌعً العام الذي سٌبٌن للدول األعضاء فً منظمة التجارة العالمٌة الوضع الراهن 

 فً هذا المجال. لقانون التجارة الخارجٌة والمشارٌع الحالٌة 

دعمهم النضمام العراق السرٌع عن  3115أبرٌل  3أعضاء فرٌق العمل فً  أعرب

لمنظمة التجارة العالمٌة باعتباره سٌسهم فً إدماج العراق فً االقتصاد العالمً. وقد أشار 
وزٌر التجارة العراقً السٌد السودانً إلى أن العراق مصمم على تجاوز الوضع الحالً 

مضً قدما فً مسلسل االنضمام لمنظمة التجارة العالمٌة، كما أضاف أن الصعب لل
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 انضمام العراق ٌشكل مٌزة مهمة بالنسبة للمجتمع الدولً.

 :مراجعة التشرٌع التجاري

عند هذا المستوى، ٌقوم أعضاء فرٌق العمل بمراجعة كل جوانب السٌاسات التجارٌة 
مع مقتضٌات ومبادئ المنظمة العالمٌة واالقتصادٌة فً العراق لمعرفة مدى توافقها 

 للتجارة.

استعرض العراق مخطط العمل  3114منذ االجتماع األول لفرٌق العمل المنعقد فً ماٌو 

التشرٌعً الذي ٌبٌن فٌه التقدم الحاصل فً تنفٌذ اإلصالحات القانونٌة. كما قدم العراق 
ٌطبقها والحواجز الفنٌة للتجارة أٌضا بٌانات حول التدابٌر الصحٌة والصحة النباتٌة التً 

وجوانب حقوق الملكٌة الفكرٌة ذات الصلة بالتجارة ووسائل الدعم الداخلً والتعوٌضات 
 للصادرات التً ٌمنحها لفائدة قطاع الزراعة. 

 

 المفاوضات الثنائٌة 

مجموعة من األعضاء على هامش اجتماعات فرٌق العمل. سوف تنطلق بالتقى العراق 
حول الدخول لألسواق حٌنما ٌقدم العراق عروضه األولٌة حول السلع المفاوضات 

 والخدمات.

وتم عقد االجتماع الثانً  3112قدم العراق مذكرة حول تجارته الخارجٌة فً سبتمبر 
تم خالله دراسة نظام  3115انضمام العراق فً أبرٌل متابعة لفرٌق العمل المكلف ب

 التجارة الخارجٌة للعراق.

 إٌران -1

تم إٌداع طلب إٌران النضمامها إلى منظمة التجارة العالمٌة لدى المجلس العمومً خالل 
. ولقد تمت )WT/ACC/IRN/1بجنٌف ( 3111 ٌولٌوز 6و  5دورته المنعقدة ٌومً 

 .3112ماٌو  33المجلس العمومً ٌوم  جتماععلى ترشٌح إٌران خالل اباإلجماع الموافقة 

إٌران  . قدمت3112ماٌو  33س العمومً فً قاد المجلتم تكوٌن فرٌق العمل خالل انع
 . ولم ٌجتمع فرٌق العمل بعد. 3116مذكرة حول نظام تجارتها الخارجٌة فً نوفمبر 

فً سبتمبر  طلبا بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمٌةوللتذكٌر فإن إٌران سبق أن قدمت 
العمومً نظرا  من طرف المجلس 3110مرة منذ ماٌو  30 قوبل بالرفض 0663

 لممارسة حق الفٌتو من طرف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.

 نخستاكاز -6

 نطلقت. وقد ا0663فبراٌر  3 بتارٌخ نكازاخستا انضمامتكوٌن فرٌق العمل حول  تم
 0664أكتوبر  فًالمفاوضات الثنائٌة للدخول إلى األسواق فً مجالً السلع والخدمات 

: التً تم بحثها المواضٌع من بٌنول السلع والخدمات. وفً إطار عرض جدٌد ح استمرتو
)، الرقابة على األسعار، رخص الجمركٌةالزراعة، النظام الجمركً (وكذلك االتفاقات 

الصحٌة والصحة النباتٌة،  المواصفاتو، المعاٌٌر ًلصناعا القطاع االستٌراد، وسائل دعم
خدمات وحقوق ال، وإصالح النظام التشرٌعًقانونً النظام ال شفافٌةالحواجز الفنٌة للتجارة، 
 . TRIPS بالتجارةالملكٌة الفكرٌة المتعلقة 
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من بالبحث ث النقاط التً تناولها اجتماع فرٌق العمل تم وضع صٌغة معدلة لملخص أحد
نوفمبر  المنعقد فًطرف السكرتارٌة وتم بحثها خالل االجتماع السابع لفرٌق العمل 

 كموعد لالجتماع الموالً. 3112اٌو . وتم تحدٌد تارٌخ م3111

قدم رئٌس فرٌق العمل المكلف بتحضٌر انضمام كازاخستان لمنظمة التجارة العالمٌة السفٌر 
تقرٌرا إٌجابٌا حول تطورات ترشٌح  3112ٌونٌو  4'فٌسا تابانً هٌمانٌن' (فنلندة) ٌوم 

 كازاخستان التً قامت بإصالحات جوهرٌة. 

ات الثنائٌة حول الدخول إلى األسواق على أساس العروض ٌتم حالٌا إجراء المفاوض
. ولقد تم توزٌع الصٌغة النهائٌة 3111المعدلة والمتعلقة بالسلع والخدمات الموزعة سنة 

 .3115الذي عقد اجتماعه العاشر فً ٌولٌو  3115لمشروع تقرٌر فرٌق العمل فً ٌونٌو 

 

 الرابع عشر اجتماعهكازاخستان  بشأن انضمامفرٌق العمل عقد  ،3103دٌسمبر  01فً 

نضمامها إلى منظمة التجارة العالمٌة وأعرب ا بشأنالمفاوضات  تقدم لإلطالع على
 .3103 سنةهم فً أن ٌتم ذلك األعضاء عن أمل

نظام بالقضاٌا المتعلقة أساسا حول المناقشات التً دارت خالل هذا االجتماع وقد تركزت 
تطبٌق نظام الحصص التعرٌفٌة و ات العمومٌةالصفق إبراماالستثمار وممارسات 

السٌد  الرئٌس وأشارإجراءات تراخٌص االستٌراد وحماٌة الملكٌة الفكرٌة فً أفغانستان. و
مازالت فً طور اإلعداد فً  فرٌق العملتقرٌر فصول فٌسا هٌمانٌن (فنلندا) أن بعض 

 .إطار متعدد األطراف

 

بٌن كازاخستان والدول األعضاء فً منظمة التجارة ن المفاوضات الثنائٌة كد الرئٌس أكما أ
 مرحلة متقدمة. قد وصلت إلىاألسواق إلى لسلع والخدمات ا دخولالعالمٌة بشأن 

فقد أشارت إلى أن كازاخستان لالتكامل االقتصادي  ةوزٌر إٌتزانوفالسٌدة زانار ا وحسب
التً اتسمت بها عملٌة ة اإلٌجابٌة الدٌنامٌ تترجم 3103فً  العملاجتماعات فرٌق عقد 

 .3103 سنة من المتوقع استٌفاءهاالتً انضمام كازاخستان 

 لبنان -1

تم نشر تقرٌر حول  وقد. 0666أبرٌل  01ام لبنان فً متكوٌن فرٌق العمل حول انض تم
وتم توزٌع األجوبة المتعلقة باألسئلة  ،3110فً ٌونٌو اللبنانٌة الخارجٌة ةجارالتنظام 

. وعقد فرٌق العمل اجتماعه األول فً 3113المذكرة اللبنانٌة فً ٌونٌو المطروحة فً شأن
 .3113أكتوبر  01

مفاوضات متعددة األطراف على أساس تقرٌر فرٌق العمل الذي تمت  حالٌا وتجري
. كما تجري حالٌا مفاوضات ثنائٌة حول 3116مراجعته والذي تم توزٌعه فً أكتوبر 

ق على أساس العروض المراجعة. وقد تم عقد االجتماع دخول السلع والخدمات إلى األسوا
 .3116السابع لفرٌق العمل فً أكتوبر 
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 لٌبٌا -2

 3110 نوفمبر 32لٌبٌا بإٌداع طلب رسمً لالنضمام للمنظمة العالمٌة للتجارة ٌوم  قامت
)Doc.WTO/ACC/LBY/1.(  ًوافقت الدول األعضاء فً  3111 ٌولٌوز 34وف

 ٌة على الشروع فً المفاوضات مع لٌبٌا.منظمة التجارة العالم

لحد اآلن لم تقدم لٌبٌا مذكرة حول نظام تجارتها الخارجٌة كما أن فرٌق العمل لم ٌعقد بعد 
 اجتماعه األول.

 السودان -6

 مذكرةكما تم تقدٌم  0661أكتوبر  32تكوٌن فرٌق العمل حول انضمام السودان ٌوم  تم
أجوبة على  السودان . كما قدم0666انٌة فً ٌناٌر حول نظام التجارة الخارجٌة السود

 ثانٌةتم طرح مجموعة  كما، 3111التً طرحت فً هذا الشأن فً شهر نوفمبر  األسئلة
 .3111انعقد االجتماع الثانً لفرٌق العمل فً مارس . 3113فً ٌناٌر  من األسئلة

ألسواق على أساس وٌتم حالٌا إجراء مفاوضات ثنائٌة حول دخول السلع والخدمات إلى ا
 . عدلةالعروض الم

 نطاجٌكستا  - 41

إلى المدٌر العام للمنظمة  3110و ماٌ 36 ٌوم طلبا رسمٌا نطاجٌكستاحكومة  قدمت
 3110ز ٌولٌو 05فً  العملوتم تكوٌن فرٌق  .XIIلالنضمام وفقا للفصل  للتجارةالعالمٌة 

نظام تجارتها الخارجٌة  قدمت طاجٌكستان مذكرة حول خالل اجتماع المجلس العمومً.
ولقد تم التوصل بمجموعة من األجوبة التً تم طرحها من طرف . 3113فً فبراٌر 

 .3113الدول األعضاء فً سبتمبر 

حالٌا إ مفاوضات ثنائٌة حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس  وتجري
تم خالله بحث  3112ٌل العروض المراجعة. ولقد عقد فرٌق العمل اجتماعه الثانً فً أبر

 .نجٌكستاانظام التجارة الخارجٌة لط

مفاوضات ثنائٌة حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس  كما تجري
قصد  3113العروض المعدلة. وقد تم عقد االجتماع الثالث لفرٌق العمل فً أكتوبر 

 مواصلة االطالع على نظام طاجٌكستان للتجارة الخارجٌة وبحثه.

لمواصلة مراجعة نظام التجارة  3116عقد فرٌق العمل اجتماعه الرابع فً سبتمبر 

 الخارجٌة لطاجٌكستان.  

، حٌث 3101نونبر  31عقد فرٌق العمل حول انضمام طاجٌكستان اجتماعه الخامس فً 

قام أعضاء المنظمة العالمٌة للتجارة بدراسة اإلصالحات التجارٌة التً نهجتها طاجٌكستان 
السلع والخدمات  دخولة على تقٌٌم التطور الحاصل فً المفاوضات الثنائٌة المتعلقة بعالو
 األسواق.إلى 

توضٌحات تتعلق بعدة طالبٌن قضاٌا معٌنة  الفرٌق أعضاءوخالل هذا االجتماع أثار 
مجاالت: ملكٌة الدولة، تجارة الدولة والخوصصة، نظام رخص االستٌراد، الجمارك، 

داخلٌة، اإلجراءات التجارٌة التصحٌحٌة، القٌود المفروضة على تطبٌق الضرائب ال
التصدٌر، الحواجز الفنٌة فً وجه التجارة، مشاكل الصحة والصحة النباتٌة، مناطق 
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التجارة الحرة، الصفقات العمومٌة، الملكٌة الفكرٌة والخدمات. ومن المنتظر االنتقال إلى 
 .3100سنة  خالل منتصفالمرحلة الموالٌة 

المتعددة األطراف اعتمادا على مشروع تقرٌر فرٌق العمل الذي  المفاوضات تستمروف س
 . 3103وزعت النسخة النهائٌة منه فً فبراٌر 

 المفاوضات الثنائٌة: 

حول دخول السلع والخدمات إلى  3115أبرمت طاجاكستان اتفاقٌة ثنائٌة مع الصٌن سنة 
دولة من دول منظمة التجارة العالمٌة من  02األسواق. وقد سجلت المفاوضات تقدما مع 

بٌنها االتحاد األوروبً وأوكرانٌا والٌابان والهندوراس وكندا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 
 وتاٌبً الصٌن وكورٌا والسلفادور وجمهورٌة الدومٌنٌك.

ً انعقد االجتماع السادس لفرٌق العمل حول انضمام طاجاكستان لمنظمة التجارة العالمٌة ف
لإلطالع على اإلصالحات التً أدخلها هذا البلد على نظام تجارته  3100ٌولٌو  2

الخارجٌة وتقٌٌم التقدم الحاصل فً المفاوضات الثنائٌة حول دخول السلع والخدمات 
 لألسواق.

وفً هذا اإلطار، بحث الفرٌق الصٌغة األولى لمشروع التقرٌر الذي تم إعداده مشٌرا إلى 
ٌمكن إدخالها فً بعض المٌادٌن: التدابٌر المضادة لإلغراق، القوانٌن التحسٌنات التً 

التجارٌة، نظام االستثمار، نظام رخص االستٌراد، قواعد المنشأ، التدابٌر الصحٌة 
 والصحة النباتٌة، الحواجز الفنٌة للتجارة، حقوق الملكٌة الفكرٌة، الخدمات.

هم للجهود التً تبذلها طاجكستان أعرب أعضاء منظمة التجارة العالمٌة عن ارتٌاح
لالنضمام لهذه المنظمة وللتقدم الحاصل فً إصالح النظام التجاري ودخول السلع 

 والخدمات ألسواقها حتى ٌصبح متالئما مع مقتضٌات منظمة التجارة العالمٌة.

تجري المفاوضات الثنائٌة بشأن دخول السلع والخدمات إلى األسواق اعتمادا على 
 .3103معدلة منذ فبراٌر العروض ال

 المفاوضات حول دخول السلع والخدمات لألسواق 

دولة من الدول األعضاء فً منظمة  04لإلشارة، تجري محادثات حالٌا بٌن طاجكستان و

 .التجارة العالمٌة

 ستانك. أوزب-44

 دٌسمبر 30 ٌومستان إلى منظمة التجارة العالمٌة كتكوٌن فرٌق العمل حول انضمام أوزب تم
 0665 سبتمبر فًحول نظام تجارتها الخارجٌة  مذكرةستان ك. وقدمت حكومة أوزب0661

. وتم الشروع فً 0666فً أكتوبر المطروحة األسئلة  بعضشأن بأجوبة  تم تقدٌمكما 
 ٌولٌوز 04اجتمع فرٌق العمل ألول مرة فً . األسواقمفاوضات ثنائٌة حول الدخول إلى 

3113. 

ت ثنائٌة حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق مع الدول أوزبكستان مفاوضا أجرت
. ولقد انعقد 3112األعضاء المعنٌة على أساس العروض األصلٌة المقدمة فً سبتمبر 

 .3112االجتماع الثالث لفرٌق العمل فً أكتوبر 
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 . سورٌا-43

انؼانًٛة  اسانحاااَعًاو عٕسٚا إنٗ انًذٚش انؼاو نًُظًة  غهب إٚذاع جى 3110أكحٕبش  31فٙ 

(WT/ACC/SYR/1.) 

إنٗ يُظًة انحااسا لشس انًاهظ انؼًٕيٙ إَشاء فشٚك انؼًم انًكهف بذساعة اَعًاو عٕسٚا 

 .3101يإٚ  1فٙ انؼانًٛة 

 جااسجٓا انخاسجٛة. َظاو بشأٌ يزكشا انإًٓسٚة انؼشبٛة انغٕسٚة نحذ اٌٜ جمذونى 

 الٌمن. -42

وبادر  3111أبرٌل  01فً  لمنظمة التجارة العالمٌةم الٌمنٌة طلبا لالنضما الحكومة قدمت
ثم وزعت . 3111ز ٌولٌو 04ٌوم  لمتابعة هذا الشأنالعمومً بتكوٌن فرٌق العمل  المجلس

. 3113فً شهر نوفمبر المذكرة حول النظام الٌمنً للتجارة الخارجٌة الحكومة الٌمنٌة 

 ولحد اآلن لم ٌجتمع فرٌق العمل.

انضمام الٌمن إلى منظمة التجارة العالمٌة اجتماعه الثانً  متابعةكلف بعقد فرٌق العمل الم
حٌث تم مبدئٌا االطالع على ملخص وقائع أهم المسائل التً تم  3112أكتوبر  3فً 

على تاله االطالع أٌضا على نظام التجارة وبحث آخر المستجدات  ،عرضها للبحث
فاوضات ثنائٌة حول دخول السلع ولقد تم الشروع فً م بالٌمن. المستوى التشرٌعً

 والخدمات إلى األسواق على أساس العروض األصلٌة.

 .3113انعقد االجتماع الثالث لفرٌق العمل فً ٌولٌو 

) 3114نونبر  3أكدت الحكومة الٌمنٌة خالل االجتماع الرابع لفرٌق العمل (المنعقد ٌوم 
لٌصبح  3115ة العالمٌة سنة على االستجابة لكل شروط االنضمام لمنظمة التجار حرصها

 .3116الٌمن عضوا فً غضون سنة 

رحب الرئٌس هارتموت روبان (ألمانٌا) بالبعثة الٌمنٌة التً ٌقودها وزٌر التجارة 
والصناعة الجدٌد السٌد ٌحً المتوكل معبرا عن ارتٌاحه لعزم الٌمن المتجدد لتسرٌع 

 المفاوضات قصد االنضمام لمنظمة التجارة العالمٌة.

ٌتعٌن على الٌمن العمل على تجاوز النقائص التً تم ضبطها فً نظامه التجاري ووضع 
تشرٌع وآلٌات تنفٌذٌة تتوافق مع مقتضٌات المنظمة العالمٌة للتجارة. وستتمكن السكرتارٌة 
على أساس المعطٌات التً تم الحصول علٌها من ضبط عناصر مشروع تقرٌر فرٌق 

 العمل لالجتماع القادم.

األعضاء المهتمٌن واستوفى مفاوضاته مع الدول الٌمن بعقد اجتماعات ثنائٌة مع بعض قام 
الصٌن فً خصوص الدخول إلى األسواق. وسٌتم القٌام بمفاوضات ثنائٌة مكثفة على أساس 

 عروض ٌتم تحسٌنها وتقدٌمها قبل االجتماع القادم.

 اإلصالحات باستعراض ةالعالمٌ التجارة منظمة أعضاء قام ،4002 أكتوبر 42 ٌومفً 
 التجارة منظمة قواعدمع  ٌتوافق التجاري نظامه لجعل الٌمن اتخذها التً التشرٌعٌة

 بشأن الجارٌة الثنائٌة المفاوضات مجال فً حاصلال التقدم بتقٌٌم أٌضا وقاموا. العالمٌة
 ألسواقل والخدمات لسلعا دخول



15 

 

فً  االعتبار عٌنب ذلك خذٌنآ ،نموا األقل الدول من كدولة الٌمن وضعٌة أقروا كما
 النهائٌة والمواعٌد األسواق ولوج حٌث من الٌمن بها قام التً التنازالت لتحدٌد المفاوضات

 لٌمنا ستفٌدسٌكما  .نموا األقل الدول من دولة باعتباره ،بالقواعد ٌتعلق فٌما التزاماته لتنفٌذ
 التجارة منظمة إطار فً التزاماته وتنفٌذ التجاري نظامه إصالح قصد التقنٌة المساعدة من

تمكٌن بالده ل العمل فرٌق الٌمنجمهورٌة  فً التجارة وزٌر ناشد الصدد، هذا وفً. العالمٌة
 ذلك فً بما نموا، األقل بالبلدان الخاصة األحكام وجمٌع المرونة كل من استفادةمن اال
 برنامج خصص قد أنهل أعضاء فرٌق العم وأعلن. التقنٌة والمساعدة االنتقالٌة الفترات
 .الٌمن انضماملتسهٌل  دوالر مالٌٌن 7 بقٌمة تقنٌة مساعدة

 االطالع على التشرٌعات التجارٌة الجدٌدة 

 قانون إصالح طارإ فً ناآل وهو الفكرٌة الملكٌة بشأن جدٌدة تشرٌعات بسن الٌمن قام
 بحقوق علقةالمت اإلصالحات حول المعلومات من المزٌد األعضاء طلبكما  .الجمارك
 واإلعانات الجمركً والتقٌٌم االستٌراد على المفروضة والقٌود االستثمار ونظام التسوٌق

 تتعلق التً الفكرٌة الملكٌة بحقوق المتعلقة والجوانب التجارة أمام التقنٌة والحواجز
 .بالتجارة

 

 الثنائٌة المفاوضات 

 وكندا سترالٌاأ مع مفاوضات حالٌا ٌجري وهو. الصٌن مع ثنائٌة بمفاوضات الٌمن قام
 .كورٌا وجمهورٌة والٌابان المتحدة والوالٌات األوروبٌة، والمفوضٌة

 ،تهانهاٌ إلى وصلت السلع بشأن المفاوضات أن إلى الفرٌق أعضاء أشار الصدد، هذا وفً
 .بالخدمات ٌتعلق فٌما وذلك لقةاع تزال ال القضاٌا من العدٌد أن إال

 

ة األطراف على أساس مشروع تقرٌر فرٌق العمل الذي تم توزٌعه تستمر األشغال المتعدد
. كما تجري حالٌا مفاوضات ثنائٌة حول النفاذ إلى األسواق على أساس 3116فً دٌسمبر 

العروض المتعلقة بالسلع والخدمات التً تمت مراجعتها. كما انعقد االجتماع السادس 
واالجتماع الثامن فً  3101فً ٌناٌر  واالجتماع السابع 3116لفرٌق الخبراء فً ٌولٌو 

 .3101سبتمبر 

 جزر القمر -41

بتكوٌن فرٌق عمل مكلف ببحث طلب جزر  3114أكتوبر  6بادرت الجمعٌة العامة فً 

انضمامها لمنظمة التجارة العالمٌة. ولقد منحت الرئٌس حق تعٌٌن رئٌس فرٌق شأن القمر ب
المنظمة وممثلً جزر القمر العمل بالتشاور مع مختلف الدول األعضاء فً 

WT/ACC/COM/1)(. 

 فرٌق لكون الخارجٌة تجارته نظامب تتعلق مذكرة بتقدٌملحد اآلن  "القمر جزر اتحاد" ٌقم لم
 .بعد ٌجتمع لم العمل

 

 فرٌق العمل رئٌس العملإنشاء فرٌق  تارٌخ البلدان

 هولندا 3111 دجنبر 03 أفغانستان
 أوروغواي 0654ٌونٌو 04 الجزائر
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 ألمانٌا 0664ٌولٌوز  03 ربٌجانذأ

 --- 3114أكتوبر  6 جزر القمر

 فنلندة 0663فبراٌر  3 نكازاخستا

 أوروغواي 3111دجنبر  03 العراق

 --- 3112ماٌو  33 إٌران

 فرنسا 0666أبرٌل  01 لبنان

 --- 3111ٌولٌوز  34 لٌبٌا

 المغرب 0661أكتوبر  32 السودان

 --- 3101 ماٌو 1 سورٌا

 المكسٌك 0661دٌسمبر  30 أوزبكستان

 ألمانٌا 3111ٌولٌوز  04 الٌمن
 7 يُظًة انحااسا انؼانًٛة المصدر
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 ةـاتمـخ

وضع فً بدء العلى  3103ٌناٌر  31وافقت اللجنة الفرعٌة المكلفة بالبلدان األقل نموا فً 

ٌة بشأن عملٌة توصٌات من أجل "مواصلة تعزٌز وتبسٌط وتفعٌل" المبادئ التوجٌهٌة الحال
قرار المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة  بمقتضٌات عمالانضمام البلدان األقل نموا، وذلك 
 .3100التجارة العالمٌة المنعقد فً دٌسمبر 

هناك أربع دول أقل نموا أعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً فً مرحلة االنضمام إلى 
 القمر، السودان والٌمن.منظمة التجارة العالمٌة وهً: أفغانستان، جزر 

وهونغ كونغ (الصٌن) والٌابان وتركٌا  االتحاد األوروبًالتزمت استرالٌا والصٌن و
إلى نتائج  للتوصلبناء فً المشاورات المقبلة  بشكلوالوالٌات المتحدة على المشاركة 

 مٌة.قل نموا إلى منظمة التجارة العالاألانضمام البلدان  عملٌة مثمرة من شأنها أن تسهل

صادقت الدول األعضاء فً المنظمة العالمٌة للتجارة المجتمعة  .3103 ٌولٌو 32و فً 

ضمن المجلس العمومً الخطوط العرٌضة الجدٌدة التً بفضلها ستتمكن البلدان األقل نموا 
 من التفاوض بصفة سرٌعة فً شأن انضمامها للمنظمة العالمٌة للتجارة.

ثوابت بالنسبة للبلدان األقل نموا التً فً طور االنضمام  وتتمثل القرار المقترح فً تحدٌد
لمنظمة التجارة العالمٌة ٌتعٌن علٌها االلتزام بها فً مفاوضاتها المتعلقة بالدخول إلى 
األسواق. كما ٌتضمن القرار خطوطا عرٌضة وعملٌة لتفعٌل فكرة " المعتمد" عند السعً 

ً توجد فً طور االنضمام لمنظمة التجارة للحصول على التزام البلدان األقل نموا الت
عناصر أساسٌة وهً: الثوابت المتعلقة بالممتلكات والخدمات،  2العالمٌة. ٌتضمن القرار 

الشفافٌة فً المفاوضات الرامٌة إلى االنضمام، المعاملة الخاصة والمتمٌزة، المراحل 
 33ة من البلدان األقل نموا نجد دول 15االنتقالٌة، المساعدة الفنٌة. ومن المالحظ أنه من بٌن 

 دولة تنتمً إلى منظمة التجارة العالمٌة.

فً ألماتً  3103سبتمبر  03لبلدان النامٌة غٌر الساحلٌة فً اتجارة وزراء التقى 

موقف مشترك  وتحدٌدات التجارٌة لهذه البلدان ٌ(كازاخستان) لمناقشة سبل تعزٌز اإلمكان
 الحالٌة. بشأن القضاٌا التجارٌة الرئٌسٌة

ألقل البلدان لاالجتماع الذي نظمته حكومة كازاخستان ومكتب األمم المتحدة  وٌهدف هذا
نموا والبلدان النامٌة غٌر الساحلٌة والدول الجزرٌة الصغٌرة النامٌة ) إلى التحضٌر 

 .3101ستعراض السنوات العشر لبرنامج ألماتً الذي سٌعقد فً المخصص الللمؤتمر 

معزولة وهً البحر على أي مدخل أرضً ٌؤدي إلى دان النامٌة غٌر الساحلٌة البلال تتوفر 
وتشارك المتوسط  تفوقتحمل تكالٌف النقل  ٌتحتم علٌهانسبٌا عن األسواق العالمٌة، بحٌث 

 فً التجارة الدولٌة. بشكل محتشم

ان، أفغانست نجد: اإلسالمً التعاونمنظمة  األعضاء فًغٌر الساحلٌة ومن بٌن الدول 
أذربٌجان، بوركٌنا فاسو، كازاخستان، قٌرغٌزستان، مالً، النٌجر، أوغندا، أوزبكستان، 

 .تركمانستانو طاجٌكستان، تشاد
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 ملخص لالنضمامات الجارٌة إلى منظمة التجارة العالمٌة

  (3143 فبراٌر)
 

 الطلب الدولة
 إنشاء 

 فرٌق العمل

مذكرة التجارة 
 الخارجٌة

االجتماع 
ٌر األول/واألخ

 لفرٌق العمل*

عدد 
اجتماعات 
 فرٌق العمل*

 عروض الخدمات عروض السلع
 مشروع تقرٌر 
 فرٌق العمل**

  العرض األخٌر* العرض األول العرض األخٌر* العرض األول      

 3116مارس  3111دٌسمبر  3111نوفمبر  أفغانستان
 /3100ٌناٌر 

 3103دٌسمبر 
 3103نوفمبر   3103ٌونٌو   3103نوفمبر  3

 0663ٌولٌوز  0654ٌونٌو  0654ٌونٌو  الجزائر
 0665أبرٌل 
 3115ٌناٌر 

 3113ٌونٌو  3114نوفمبر  3113مارس  3114نوفمبر  3113فبراٌر  01

 0666أبرٌل  0664ٌولٌوز  0664ٌونٌو  أذربٌجان
 3113ٌونٌو 
  3103 دٌسمبر

 3100أكتوبر  3112ماٌو  3103ٌناٌر  3112ماٌو  01
 3100نوفمبر 

 لخص المستجدات)(م

         3114أكتوبر  3114فبراٌر  جزر القمر

        3116نوفمبر  3112ماي  0663ٌولٌو  إٌران

 3112سبتمبر  3111دٌسمبر  3111سبتمبر  العراق
 3114ماي 
 3115أبرٌل 

3       

         3111ٌولٌو  3111ٌونٌو  لٌبٌا

 0663سبتمبر  0663فبراٌر  0663ٌناٌر  كازخستان
 0664مارس 
  3103دٌسمبر 

 3103 نوفمبر 3111ٌونٌو  0664سبتمبر  3103  سبتمبر 0664ٌونٌو  01

 0665أكتوبر  0661دٌسمبر  0661دٌسمبر  أوزبكستان
 3113ٌولٌو 
 3112أكتوبر 

   3112سبتمبر   3112سبتمبر  3

 3110ٌونٌو  0666أبرٌل  0666ٌناٌر  لبنان
 3113أكتوبر 
 3116أكتوبر 

  3116أكتوبر  3111ٌونٌو  3113نوفمبر  3111ٌونٌو  3113بر نوفم 4

 0666ٌناٌر  0661أكتوبر  0661أكتوبر  السودان
 3113ٌولٌو 
 3111مارس 

 3113أكتوبر  3111ٌونٌو  3113أكتوبر  3111ٌولٌو  3
  3111سبتمبر 

 (ملخص المستجدات)

         3101ماٌو  1 3110أكتوبر  سورٌا

 3113فبراٌر  3110ٌولٌوز  3110ماي  طاجٌكستان
 3111مارس 
 3100ٌولٌوز 

 3100أبرٌل  3111فبراٌر  3100ماٌو  3111فبراٌر  3
 3103فبراٌر 

 

 3113نوفمبر  3111ٌولٌو  3111أبرٌل  الٌمن
 3111نوفمبر 

 3103  ٌونٌو
  3103ٌولٌو  3103ٌولٌو  3112غشت  3115غشت  3112سبتمبر  01

 ملحوظة :
 وثٌقة* عند تارٌخ هذه ال

 ** ملخص المستجدات، مشروع تقرٌر فرٌق العمل أو أجزاء من مشروع تقرٌر فرٌق العمل



  

  لمنظمة التجارة العالمٌة الثامن لمؤتمر الوزارياألحداث الممٌزة ل

 1155 دٌسمبر 51-51جنٌف، 

 

A- عناصر التوجهات السٌاسٌة 

 ٌةأهمٌة النظام التجاري المتعدد األطراف ومنظمة التجارة العالم 

 ٌوافقونالنظام التجاري المتعدد األطراف القائم على القواعد و أهمٌةشدد الوزراء على ٌ
 ظل الوضعت الدول األعضاء، والسٌما فً حاجٌاوجعله أكثر استجابة ل هعلى تعزٌز

 والتشغٌلالنمو االقتصادي الدفع بعجلة من أجل  ، وذلكالصعب االقتصادي العالمً الحالً
 والتنمٌة.

على أن الدور الذي تضطلع به منظمة التجارة العالمٌة فً الحفاظ أٌضا وزراء شدد الٌو
منظمة التجارة فاالقتصادي العالمً.  الوضعنظرا لصعوبة مهم جدا مفتوحة العلى األسواق 

ٌة وتعزٌز النمو ئدورا حٌوٌا فً مكافحة جمٌع أشكال الحمامؤهلة لكً تلعب العالمٌة 
تزٌد من الحمائٌة بأن ، ذلك ، كما أثبتت التجربةأٌضا وزراءلٌقر ا. ووياالقتصادي والتنم

كامل حقوق والتزامات الدول األعضاء فً إطار ب أٌضا ، وٌقروناالقتصاد العالمً تباطؤ
 .اجمٌع أشكالهبلحمائٌة ل بقوة للتصدي عزمهم ونكدٌؤمنظمة التجارة العالمٌة و

ضوٌة فً منظمة التجارة العالمٌة، بما وٌشدد الوزراء على أهمٌة عمل األجهزة الدائمة الع
فً ذلك الدور الذي تضطلع به لإلشراف على تنفٌذ االتفاقٌات القائمة وتجنب النزاعات 
وتعزٌز الشفافٌة من خالل عملٌة الرصد وتقدٌم التقارٌر وباعتبارها منتدى لبحث القضاٌا 

اء بتعزٌز عمل هذه المتصلة بالتجارة التً تثٌرها الدول األعضاء. كما ٌطالب الوزر
 األجهزة وتحسٌنه.

ٌقر الوزراء باألهمٌة التً ٌمثلها نظام تسوٌة النزاعات فً منظمة التجارة العالمٌة 
وٌتعهدون بتعزٌزه، والسٌما من خالل استكمال المفاوضات حول استعراض مذكرة االتفاق 

 بشأن تسوٌة النزاعات.

) وا االتحادٌة والجبل األسود (مونتً نٌغروٌرحب الوزراء بانضمام فانواتو وساموا و روسٌ
إلى منظمة التجارة العالمٌة واعترفوا بمساهمة هذا االنضمام فً تقوٌة النظام التجاري 
المتعدد األطراف. وأعرب الوزراء عن كونهم عازمٌن على العمل من أجل تسهٌل 

 االنضمام والسٌما لصالح البلدان األقل نموا.

 :التجارة والتنمٌة  

فً أشغال منظمة التجارة العالمٌة. كما  األساسًد الوزراء على أن التنمٌة هً العنصر ٌؤك
ٌؤكدون مجددا على العالقة اإلٌجابٌة التً تربط بٌن التجارة والتنمٌة وٌطالبون بالقٌام 

) التً ٌنبغً أن تؤدي هذا العمل CCDبأشغال محددة على مستوى لجنة التجارة والتنمٌة (

ا وتقدم تقرٌرا عن النتائج المحققة إلى الوزراء خالل الدورة التاسعة. فً حدود مهمته
وٌوجهون الدعوة ألعضاء منظمة التجارة العالمٌة لجعل تخصص لجنة التجارة والتنمٌة 

 عملٌا بالكامل باعتبارها نقطة اتصال لألشغال المتعلقة بالتنمٌة. 

على انضمام مزٌد من البلدان  ٌؤكد الوزراء على ضرورة عمل منظمة التجارة العالمٌة
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النامٌة والبلدان األقل نموا بصفة خاصة فً النظام التجاري المتعدد األطراف واالقتصادٌات 
 الصغٌرة والهشة أٌضا لتفادي خلق فئة متفرعة عن أعضاء منظمة التجارة العالمٌة.

لح البلدان األقل ٌقر الوزراء بحاجٌات البلدان األقل نموا وٌتعهدون بإعطاء األولوٌة لمصا
نموا فً األشغال المستقبلٌة لمنظمة التجارة العالمٌة. وفً هذا الصدد، فقد اتخذوا قرارات 

وتمدٌد الفترة  WT/COMTD/LDC/19بشأن انضمام البلدان األقل نموا فً وثٌقة 

ٌة من اتفاقٌة حول الجوانب التجارٌة لحقوق الملك 66..االنتقالٌة لهذه البلدان وفقا للمادة 

واإلعفاء المتعلق بالخدمات لصالح البلدان األقل  IP/C/59/Add.2الفكرٌة فً وثٌقة 

من  .6. وٌحث الوزراء أٌضا على التنفٌذ الكامل للقرار TN/S/37نموا فً وثٌقة 

بشأن التدابٌر المتخذة لصالح البلدان  5002من إعالن هونغ كونغ الوزاري لسنة  Fالملحق 

راء أٌضا ببرنامج عمل اسطنبول لصالح البلدان األقل نموا للعقد ألقل نموا. وٌرحب الوز

5066-5050 . 

كد الوزراء تمسكهم بالحوار الجاري وعزمهم  على المضً قدما لتنفٌذ التفوٌض الوارد ٌؤ

من إعالن هونغ كونغ الوزاري، ٌتعلق األمر بمعالجة مسألة القطن " بشكل  66فً الفقرة 

ر المفاوضات المتعلقة بالزراعة. وٌشدد الوزراء على أهمٌة طموح وسرٌع ومحدد" فً إطا
تقدٌم التقارٌر الدورٌة حول القطن وٌوجهون الدعوة إلى المدٌر العام لمواصلة تقدٌم تقارٌر 
دورٌة حول الجوانب المتعلقة بالقطن لدعم التنمٌة كل مؤتمر وزاري، كما ٌرحب الوزراء 

ٌر العام فً إطار تشاوري لتطوٌر الجوانب المتعلقة باألشغال الحالٌة التً ٌقوم بها المد
 بالقطن لدعم التنمٌة.

وٌؤكد الوزراء على أن األحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضٌلٌة هً جزء ال ٌتجزأ 
من اتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة وأنهم عازمون على االستجابة لتفوٌض الدوحة 

تعزٌزها وجعلها أكثر دقة وفاعلٌة وقابلٌة للتطبٌق. بخصوص دراسة هذه األحكام بهدف 
وٌوافق الوزراء على تسرٌع األشغال إلتمام آلٌة مراقبة المعاملة الخاصة والتفضٌلٌة. كما 

 Cمقترحا ٌتركز حول االتفاقٌات الخاصة المدرجة فً الملحق  52ٌوافقون على استعراض 
 قترحات التً تم االتفاق بشأنها.من مشروع نص كانكون من أجل االعتماد الرسمً للم

والسٌما الدراسة الشاملة  الدعم المقدم للتجارةوٌذكر الوزراء بالتقدم المحرز على مستوى 
الثالثة فً هذا الخصوص. كما ٌوافقون على مواصلة تقدٌم الدعم للتجارة إلى ما بعد سنة 

والعمل مع بنوك  5002-.500للمستوٌات التً تتوافق على األقل مع متوسط الفترة  5066

التنمٌة لضمان توفٌر التموٌل التجاري للبلدان ذات الدخل المنخفض. وٌؤكد الوزراء مجددا 
عزمهم على تموٌل الصندوق االستئمانً العالمً التابع لمنظمة التجارة العالمٌة بطرٌقة 

الفنٌة قابلة للتنبؤ وفً الوقت المناسب لتمكٌن السكرتارٌة من مواصلة تقدٌم المساعدة 
 وتأهٌل الكفاءات المطلوبة.

ٌخبر الوزراء علما بتعاون منظمة التجارة العالمٌة مع منظمات إنمائٌة أخرى والسٌما 

)، وٌأكدون على أن دور هذا المركز ٌتجلى فً الوقوف إلى ITCمركز التجارة الدولٌة (

ٌر وزٌادة جانب المؤسسات وتحسٌن سٌاسات دعم التجارة التً تصب لفائدة جهود التصد
القدرة التصدٌرٌة للشركات استجابة لإلمكانٌات التجارٌة. وٌشجع الوزراء مركز التجارة 
الدولٌة على دعم البلدان النامٌة ومساعدتها على معالجة القضاٌا المتصلة بالمناخ التجاري 
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 وولوج األسواق التً تؤثر على القطاع الخاص.

 :برنامج الدوحة للتنمٌة 

عمٌق أسفهم لتعثر المفاوضات على الرغم من االلتزام الكامل ومضاعفة  ٌعبر الوزراء عن
الجهود منذ المؤتمر الوزاري األخٌر للتوصل إلى اتفاق موحد بخصوص برنامج الدوحة 

 للتنمٌة.

ٌقر الوزراء بأن هناك اختالفات فً الرأي حول النتائج المحتملة التً قد ٌتوصل إلٌها 
االتفاقٌة الموحدة. وفً هذا السٌاق، فإنه من المستبعد أن  األعضاء فٌما ٌخص بعض جوانب

 ٌتم االتفاق بشأن كافة عناصر جولة الدوحة للتنمٌة عما قرٌب.

على الرغم من هذا الوضع، إال أن الوزراء عازمٌن على العمل بحٌوٌة وشفافٌة وشمولٌة 
 للتوصل إلى حل إٌجابً متعدد األطراف بخصوص برنامج الدوحة للتنمٌة.

ومن أجل هذه الغاٌة ولتحقٌق تقدم سرٌع، ٌقر الوزراء بأنه ٌتعٌن على األعضاء إجراء 
 دراسة معمقة لمختلف توجهات المفاوضات مع احترام مبادئ الشفافٌة والشمولٌة.

وفً هذا السٌاق، ٌتعهد الوزراء بالمضً قدما فً المفاوضات فً الجوانب التً ٌمكن 
التركٌز على العناصر الواردة فً إعالن الدوحة التً تسمح إحراز تقدم فٌها، بما فً ذلك 

لألعضاء بالتوصل إلى اتفاقٌات مؤقتة أو نهائٌة على أساس توافقً قبل التوصل النهائً إلى 
اتفاق موحد. وٌشٌر الوزراء أٌضا أنهم سٌضاعفون جهودهم لبحث السبل التً من شأنها 

حساسة فً المٌادٌن التً ٌكون فٌها التقارب تمكٌن األعضاء إلزالة العقبات األساسٌة وال
 المتعدد األطراف صعبا للغاٌة.

وٌؤكد الوزراء القول بأنهم سوف ٌواصلون العمل بخصوص مفاوضاتهم على أساس التقدم 
المحرز فعلٌا. وٌضٌفون أن أي اتفاق مبرم فً أي وقت البد أن ٌراعً مكون التنمٌة فً 

 التفوٌض.

 التً تمت مناقشتها ملخص ألهم القضاٌا  -ب 

  الحماٌة ومكافحةالمفتوحة  األسواقالحفاظ على 

لحمائٌة، ل التصدي وضرورةشدد الوزراء على أهمٌة الحفاظ على األسواق مفتوحة 
د من الوزراء ـالعدٌ وجهاالقتصادي العالمً الصعب. وقد  ظل هذا المنـاخ وخاصة فً

هو الذي ن المناخ االقتصادي الحالً ن إلى أمشٌرٌ ةـائٌـة الحمـافحـلمك شدٌد اللهجة خطابـا
لحفاظ على على اعضاء األحثوا فقد فً هذا الصدد، و. ٌجعل هذا الخطاب هاما للغاٌة

أثناء  تم اتخاذها الوضع الراهن لكافة أشكال الحمائٌة وتفكٌك جمٌع التدابٌر الحمائٌة التً
اصلة، كما طالبوا بالترٌث متو الدوحةها مادامت مفاوضات اتخاذ مزٌد منوعدم األزمة 

ها تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمٌة ولكن قدفً تنفٌذ التدابٌر التً  بشكل أكثر
تم التأكٌد على ضرورة وجود آلٌة مراقبة دائمة كما . اكبٌرحمائٌا  اتأثٌر تحمل فً طٌاتها

وزراء عن ارتٌاحهم من ال من ة. وأعرب العدٌدٌالتجار اتسٌاسال دراسةهٌئة  دور تعزٌزل
 التجارة. التً شهدها قطاعالتطورات األخٌرة  عن المدٌر العام قدمهاالتً  المتابعةتقارٌر 

وذكر وزراء آخرون أنه ٌجب األخذ بعٌن االعتبار لطبٌعة نظام منظمة التجارة العالمٌة 
زراء إلى أنه القائم على قواعد والمتضمن لحقوق والتزامات وللجوانب التنموٌة. وأشار الو
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خالل هذه األوقات العصٌبة، ال ٌنبغً تقٌٌد حق األعضاء فً استخدام هامش المرونة القائم 
والمتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمٌة على تحقٌق األهداف االقتصادٌة والتنموٌة. 
وأضاف بعض الوزراء أنه فً أي التزام البد من األخذ بعٌن االعتبار لجمٌع أشكال 

 مائٌة وال ٌتم االقتصار على التعرٌفات الجمركٌة فقط.الح

وعبر عدد من الوزراء عن قلقهم إزاء تزاٌد الحمائٌة فً تجارة المنتجات الزراعٌة فً 
التجارٌة التقٌٌدٌة التً ال تجد لها مبررات علمٌة أو فنٌة وال تتوافق مع شكل التدابٌر 

اتفاقٌات الصحة والصحة النباتٌة والحواجز الفنٌة فً وجه التجارة. كما عبر بعض الوزراء 
أٌضا عن قلقهم إزاء تزاٌد استخدام المعاٌٌر الخاصة والمواصفات فٌما ٌتعلق بوضع 

 ئٌة.العالمات على المنتجات الغذا

حول الحمائٌة لدراسة جمٌع جوانبها وستشارك  5065وقد تم اقتراح تنظٌم ورشة فنٌة سنة 

 فٌها كافة األطراف المعنٌة.

وأقر الوزراء بأن امتثال األعضاء اللتزاماتهم بتقدٌم أي خرق فً هذا الباب من شأنه أن 
ٌُحول دون انتشار ٌرفع من الشفافٌة على مستوى كافة هٌئات منظمة التجارة العالمٌة و

 أشكال الحمائٌة.

 :التحدٌات العالمٌة الراهنة 

مرهون بمعالجة  أن استمرار مصداقٌة منظمة التجارة العالمٌةإلى  الوزراء أشار عدد من
والطاقة  التً تمت مناقشتها مسألة تغٌر المناخ من بٌن القضاٌاو العالمٌة الحالٌة. التحدٌات

الوزراء  بعض وقد ذكرر الصرف والمنافسة واالستثمار. التجارة وأسعااألمن الغذائً وو
منظمة  الدائمة العضوٌة فً الهٌئات القضاٌا على مستوى لدراسة هذه الوقت قد حان أن

 جهودهم مع مواصلة والتنمٌة على التجارة تأثٌرها فهمعضاء بللسماح لأل التجارة العالمٌة
 الدوحة. الستكمال جولة

قضاٌا جدٌدة حٌث عبروا عن  مفاوضات حول فتح فظهم بشأنتح وزراء آخرون وقد أبدى
القضاٌا  عنٌتم صرف النظر  أن أو بشكل انتقائًالقضاٌا بشأن احتمال النظر فً  قلقهم

 .أجندة الدوحة للتنمٌة المفاوضات فً إطار فً التً الزالت عالقة

إذا كانت تتوافق إال  على أنظار اللجان قضٌة جدٌدة أٌة وأشاروا إلى أنه ال ٌنبغً عرض
 .تخصصاتها وتدخل فً إطار مع قواعدها وإجراءاتها المعتادة

سالسل اهتماما أكبر ل أن تولً منظمة التجارة العالمٌة الوزراء أنه ٌتعٌن على وذكر بعض
لألمانة  المبادرة األخٌرةتمت المطالبة بمواصلة وتطوٌر  الصدد، فً هذاو القٌمة العالمٌة.

 الم". الع "صنع فً العامة

ندوة المالٌة لتنظٌم بالتجارة والدٌون و العمل المعنً الوزراء بقرار فرٌق بعض ورحب

كما  .5065سنة  الربع األول من والتجارة خالل بٌن سعر الصرفالتً تربط  العالقة حول

 بٌن منظمة التجارة العالمٌة االنسجام الحاجة إلى مزٌد من على الوزراء شدد بعض
 صندوق النقد الدولً. بما فً ذلك ة األخرىوالمؤسسات الدولٌ

 :تسوٌة النزاعات 

أشار العدٌد من الوزراء إلى الدور المحوري لنظام تسوٌة المنازعات من حٌث القدرة على 
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التنبؤ وضمان أمن النظام التجاري المتعدد األطراف. كما تم تسلٌط الضوء على ضرورة 
االطالع على النظام بشكل أكثر لفائدة  تحسٌن تدابٌر تسوٌة المنازعات وتسهٌل عملٌة

البلدان األقل نموا واالقتصادٌات الصغٌرة والضعٌفة. وفً هذا الصدد، دعا العدٌد من 

 .5065الوزراء الستكمال المفاوضات حول مذكرة التفاهم بشأن تسوٌة المنازعات فً سنة 

 االنضمام 

م لجعل النظام التجاري كان هناك توافق واسع فً وجهات النظر حول أهمٌة االنضما
المتعدد األطراف عالمٌا فعال. وقد رحب الوزراء باعتماد قرار ٌرفع من ترشٌد انضمام 
البلدان األقل نموا وطالبوا بتسرٌع تطبٌقه. وأثار بعض الوزراء االنتباه بخصوص المشاكل 

بوا بترشٌدها اإلجرائٌة فً عملٌة انضمام البلدان النامٌة األخرى وطالالمسائل الموضوعٌة و
هً األخرى، بما فً ذلك عدم إلزام البلدان الراغبة فً االنضمام على التقٌد بالتزامات تفوق 

 مستوى تنمٌتها.

 قرر الوزراء ما ٌلً:

. بعد 5005المبادئ التوجٌهٌة المتعلقة بانضمام البلدان األقل نموا المعتمدة فً  تثبٌت -

ه البلدان األقل نموا، قرر الوزراء االطالع على اقتراح االنضمام الذي تقدمت ب
تكلٌف اللجنة الفرعٌة للبلدان األقل نموا بوضع توصٌات لتعزٌز المبادئ التوجٌهٌة 

وتبسٌطها وتفعٌلها، حٌث تشمل من بٌن أمور أخرى، معالم فً قطاع  5005لسنة 

اء السلع خاصة، مع األخذ بعٌن االعتبار لمستوى التزامات البلدان األقل نموا األعض
 حالٌا. كما ٌنبغً أٌضا استكشاف معالم فً مجال الخدمات؛

االعتراف بأهمٌة الرفع من الشفافٌة فً مسلسل المفاوضات والسٌما من خالل اتمام  -
المفاوضات الثنائٌة حول ولوج األسواق مع األخذ بعٌن االعتبار للمفاوضات التً 

 أجرٌت فً إطار متعدد األطراف؛

، كما هو منصوص علٌه فً المبادئ S  &Dقتضٌات التأكٌد مجددا على أن م -

، ستطبق على كافة البلدان األقل نموا التً الزالت فً طور 5005التوجٌهٌة لسنة 

االنضمام، وأنه سٌتم النظر فً طلبات الحصول على فترات انتقالٌة إضافٌة مع 
 نموا؛األخذ بعٌن االعتبار لحاجٌات التنمٌة فً كل بلد منضم من البلدان األقل 

التأكٌد على ضرورة الرفع من المساعدة الفنٌة وتأهٌل الكفاءات لمساعدة البلدان  -
األقل نموا إلتمام مسلسل انضمامها ولتنفٌذ التزاماتها وإدراجها فً النظام التجاري 
المتعدد األطراف. وٌنبغً تطوٌر أدوات مناسبة لتقٌٌم الحاجٌات وضمان تنسٌق جٌد 

تخدام األمثل لجمٌع التأسٌسات، بما فً ذلك اإلطار المتكامل للمساعدة الفنٌة واالس

 ) ؛CIRالمعزز (

تكلٌف اللجنة الفرعٌة للبلدان األقل نموا بإتمام هذا العمل وتقدٌم توصٌات الى  -

 .5065المجلس العام فً أجل أقصاه ٌولٌوز 

 :االتفاقٌات التجارٌة اإلقلٌمٌة 

د المتزاٌد التفاقٌات التجارة اإلقلٌمٌة وأشاروا إلى لفت العدٌد من الوزراء االنتباه إلى العد
ضرورة الحرص على جعلها عنصرا مكمال ولٌس بدٌال للنظام التجاري المتعدد األطراف. 
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وفً هذا الصدد، أكد العدٌد من الوزراء على ضرورة قٌام منظمة التجارة العالمٌة بدراسة 
ى النظام التجاري المتعدد األطراف وبحث اآلثار النظامٌة التفاقٌات التجارة اإلقلٌمٌة عل

 توجهات هذه االتفاقٌات وتقدٌم التقرٌر إلى المؤتمر الوزاري التاسع.

 :دور لجنة التجارة والتنمٌة 

شدد العدٌد من الوزراء على أهمٌة البعد التنموي ألشغال منظمة التجارة العالمٌة وعلى 
ركزا لالتصال لمعالجة قضاٌا التنمٌة. باعتبارها م لجنة التجارة والتنمٌةضرورة تعزٌز 

وفً هذا السٌاق، اقترح بعض الوزراء التفعٌل الكامل للجنة التجارة والتنمٌة، بما فً ذلك 
استعراض ومراقبة األحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضٌلٌة فً منظمة التجارة 

لة الخاصة والتفضٌلٌة العالمٌة. وأعرب آخرون عن تأٌٌدهم إلتمام آلٌة مراقبة للمعام

من مشروع نص كانكون. وقد اقترح وزراء آخرون أٌضا أن ٌتم  Cواعتماد الملحق 

 من إعالن الدوحة الوزاري. 65التعامل مع القضاٌا المعلقة التنفٌذ وفقا للفقرة 

 :ًاألمن الغذائ 

ٌود المفروضة دعا العدٌد من الوزراء أعضاء منظمة التجارة العالمٌة إلى االلتزام بإزالة الق
على تصدٌر المنتجات الغذائٌة والضرائب االستثنائٌة المفروضة على األغذٌة التً ٌتم 
اقتناءها ألغراض إنسانٌة ال تهدف إلى الربح من قبل برنامج األغذٌة العالمً وأن ال ٌتم 
فرضها مستقبال. وشدد وزراء آخرون على أهمٌة معالجة األسباب الجذرٌة النعدام األمن 

غذائً وشددوا على أهمٌة السماح لألعضاء لممارسة حقوقهم المنصوص علٌها فً ال
 اتفاقٌات منظمة التجارة العالمٌة.

أعرب بعض الوزراء عن تأٌٌدهم القتراح ٌنص على وضع برنامج عمل حول اإلجابات 
ل نموا المتعلقة بالتجارة للتخفٌف من تأثٌر أسعار المواد الغذائٌة وتقلبها على البلدان األق

) على وجه الخصوص، PDINPAوالبلدان النامٌة المستوردة الصافٌة للمواد الغذائٌة (

وذلك من أجل اتخاذ قرار بشأنه خالل المؤتمر الوزاري التاسع. وأشار عدد من الوزراء 
على أن مسألة األمن الغذائً لها أوجه متعددة وٌنبغً النظر فً مجملها بما فً ذلك تأثٌر 

 روضة على األسعار الدولٌة الموجهة للتصدٌر.القٌود المف

 :الدعم المقدم للتجارة واإلطار المتكامل المعزز 

تم التركٌز بشكل كبٌر على أهمٌة الدعم المقدم للتجارة من حٌث تعزٌز القدرات التجارٌة 
 وتسهٌل انضمام البلدان المستفٌدة إلى النظام التجاري المتعدد األطراف. كما تم التأكٌد على

الدور الخاص لإلطار المتكامل المعزز لفائدة البلدان األقل نموا. وقد طلب بعض الوزراء 
بأن ٌلبً تموٌل الدعم المقدم للتجارة حاجٌات البلدان النامٌة، والسٌما الحاجٌات الخاصة 
لالقتصادٌات الصغٌرة والضعٌفة، ودعوا إلى التعاون مع المؤسسات األخرى ذات الصلة 

 وتم تسلٌط الضوء أٌضا على أهمٌة البعد اإلقلٌمً لدعم وتموٌل التجارة.بهذا الغرض. 

 :مفاوضات جولة الدوحة 

عبر العدٌد من الوزراء عن أسفهم الشدٌد للمأزق الذي تمر به جولة الدوحة حالٌا. ومع 
 ذلك، فإنهم أكدوا على التزامهم بتنفٌذ تفوٌض الدوحة.

هناك عددا من الوزراء من ٌوافقون على توجهات أما فٌما ٌخص األشغال المستقبلٌة، فإن 
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مختلفة بشأن المفاوضات وآخرون ٌعبرون عن تحفظات جدٌة حول التوجه المتعدد 
 األطراف.

وأشار العدٌد من الوزراء إلى أنه ٌتعٌن على األعضاء الشروع فً تحدٌد المجاالت التً 
القصٌر. وأشار آخرون إلى ٌمكن تحقٌق اتفاقٌات مرحلٌة أو نهائٌة بشأنها على المدى 

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

وشدد العدٌد من األعضاء على أن أي نهج مختلف فً العمل المستقبلً ٌنبغً أن ٌكون 
عال متوافقا مع تفوٌض الدوحة وٌحترم مبدأ االلتزام الموحد وأن ٌكون متعدد األطراف ف

 وشفافا وشامال.

أما فٌما ٌخص العمل المستقبلً، فقد شدد عدد من الوزراء على الدور المركزي للتنمٌة. 
فٌما ارتأى آخرون أن تعطى األولوٌة للقضاٌا التً تهم البلدان األقل نموا بما فٌها مسألة 

ة. أما القطن. وتحدث آخرون عن أهمٌة الركائز الثالث فً المفاوضات المتعلقة بالزراع
البعض اآلخر فقد ارتأى أنه من المهم مناقشة مسألة تسهٌل التجارة وآلٌة مراقبة المعاملة 

 الخاصة والتفضٌلٌة والتدابٌر غٌر التعرٌفٌة.

وأجمع الجمٌع على أن المسألة الرئٌسٌة لتجاوز هذا المأزق هو تحقٌق التوازن بٌن 
والمتقدمة، وإن كانت هناك آراء متباٌنة  االشتراكات والمسؤولٌات بٌن االقتصادٌات الناشئة

 بشأن ما ٌنبغً أن ٌكون، إال أن المنفعة ستعود على الجمٌع فً هذا التوازن.

شدد عدد من الوزراء على أهمٌة الشفافٌة والشمولٌة ومبدأ التصاعدٌة فً العمل المستقبلً، 
األعضاء وتجنب  فً حٌن دعا آخرون إلى األخذ بعٌن االعتبار لوجهات نظر جمٌع الدول

 تعمٌم آراء البعض على جمٌع األعضاء.

 :المعاملة التفضٌلٌة للخدمات ولمقدمً الخدمات للدول األقل نموا 

  قرر الوزراء ما ٌلً:

من االتفاقٌة العامة بشأن تجارة الخدمات، ٌجوز للبلدان  II :1على الرغم من أحكام المادة 

دمً الخدمات فً البلدان األقل نموا من حٌث مقلاألعضاء منح معاملة تفضٌلٌة للخدمات و
التدابٌر المشار إلٌها فً المادة السادسة عشرة وغٌرها من التدابٌر الملحقة بهذا اإلعفاء، 

 مقارنة مع الخدمات المشابهة ومقدمً الخدمات المماثلٌن بالنسبة لألعضاء اآلخرٌن. 

ت ومقدمً الخدمات من جمٌع تمنح هذه المعاملة فورا ودون قٌد أو شرط لجمٌع الخدما
الدول األعضاء األقل نموا. أما بخصوص أي معاملة تفضٌلٌة تتعلق بتنفٌذ تدابٌر أخرى 
غٌر تلك المشار الٌها فً المادة السادسة عشرة فستتم الموافقة علٌها من قبل مجلس تجارة 

 الخدمات وفقا إلجراءاته ثم سٌتم إلحاقها بهذا اإلعفاء.

منح معاملة تفضٌلٌة بموجب هذا اإلعفاء تقدٌم إشعار إلى مجلس ٌجب على كل عضو ٌ
تجارة الخدمات، بحٌث ٌحدد فٌه المعاملة التفضٌلٌة الممنوحة والقطاعات أو القطاعات 
الفرعٌة المعنٌة والفترة التً ٌنوي العضو الحفاظ فٌها على هذه األفضلٌات. وسٌتم تقدٌم 

تفضٌلٌة فً وقت الحق. ٌجب أن تقدم اإلشعارات قبل إشعار إضافً إذا تم تغٌٌر المعاملة ال
 الموافقة على المعاملة التفضٌلٌة فعلٌا أو إلحاق تعدٌل علٌها.
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ٌجب على كل عضو ٌمنح المعاملة التفضٌلٌة بموجب هذا اإلعفاء أن ٌقوم على وجه 
السرعة، عندما ٌقدم له طلب بهذا الخصوص، بإجراء مشاورات مع كل عضو حول أي 

أو أي مشكلة قد تترتب عن هذه المعاملة. وعندما ٌرى أحد األعضاء أن أي فائدة  صعوبة
ٌجنٌها من االتفاقٌة العامة بشأن تجارة الخدمات قد ٌلحقها أو لحقها ضرر ما على نحو غٌر 
مالئم من هذه المعاملة، فإن المشاورات ٌجب أن تتركز حول التدابٌر التً ٌمكن اتخاذها 

 كٌفٌة ُمرضٌة.لمعالجة المسألة ب

كل معاملة تفضٌلٌة ممنوحة بموجب هذا اإلعفاء ٌجب أن ٌكون هدفها هو تعزٌز التجارة 
فً البلدان األقل نموا وتستجٌب مع أسالٌب تقدٌم الخدمات التً تهمها فً مجال الصادرات 
بصفة خاصة وال تروم إلى رفع الحواجز أو خلق صعوبات غٌر مبررة فً وجه تجارة أي 

. كما أن هذه المعاملة التفضٌلٌة ال تشكل عائقا أمام تخفٌض أو إزالة الحواجز عضو آخر
 التً تعترض األسواق على أساس معاملة "الدولة األعلى أفضلٌة".

ولالستفادة من المعاملة التفضٌلٌة بموجب الفقرة أألولى فإن مقدم الخدمات من بلد ما من 
 البلدان األقل نموا هو:

 من البلدان األقل نموا؛ أو فرد ٌنتمً إلى بلد 

 :شركة تتوفر فٌها الشروط التالٌة 

أن تكون قد أنشئت أو نظمت بشكل آخر وفقا لقوانٌن بلد من البلدان األقل نموا، و إذا  - أ
كان ٌمتلكها أو ٌسٌرها أشخاص من بلد عضو ال ٌنتمً إلى البلدان األقل نموا أو ٌتم 

بشكل آخر وفقا لقوانٌن بلد عضو ال ذلك من قبل شركات تم إنشاءها أو تنظٌمها 
ٌنتمً إلى البلدان األقل نموا، وتقوم كذلك بمعامالت تجارٌة مهمة فوق تراب أي بلد 

 من البلدان األقل نموا؛ أو

 فً حالة تقدٌم خدمة من خالل التواجد التجاري، تكون شركة ٌمتلكها أو ٌسٌرها: -ب 

 أفراد من البلدان األقل نموا؛ أو .0

 ارٌون "شركات" من البلدان األقل نموا الذٌن تم وصفهم فً الفقرة (أ).أشخاص اعتب .3
من المادة التاسعة من اتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة، ٌجب على  1وفقا للفقرة  -

المجلس العام أن ٌقوم بمراجعة سنوٌة لمعرفة ما إذا كانت الظروف االستثنائٌة التً 
ستٌفاء اإلجراءات والشروط المتعلقة بهذا بررت اإلعفاء ال تزال قائمة وقد تم ا

 اإلعفاء.

 سنة اعتبارا من تارٌخ اعتماده. 02ستنتهً صالحٌة هذا اإلعفاء عند انقضاء فترة  -

ٌطبق هذا اإلعفاء على المعاملة التفضٌلٌة الممنوحة للخدمات ولمقدمً الخدمات  -
تحدة. وبصرف النظر فً البلدان األقل نموا المعترف بها من قبل منظمة األمم الم

أعاله، فإن هذا اإلعفاء من المعاملة التفضٌلٌة للخدمات ولمقدمً  4عن أحكام الفقرة 

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

 واالفترة االنتقالٌة لصالح البلدان األقل نم 

ٌدعو الوزراء مجلس االتفاقٌة حول الجوانب التجارٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة لألخذ بعٌن 
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االعتبار للطلب الذي ٌستوفً الشروط كاملة والذي تقدمه البلدان األقل نموا من أجل 
اتفاقٌة حول من  1: 66االستفادة من تمدٌد الفترة االنتقالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

جارٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة وتقدٌم تقرٌر بهذا الشأن إلى المؤتمر الوزاري الجوانب الت
 التاسع لمنظمة التجارة العالمٌة.

 :برنامج العمل والتجارة اإللكترونٌة 

 قرر الوزراء ما ٌلً:

االستمرار فً تنشٌط برنامج العمل فً مجال التجارة اإللكترونٌة استنادا إلى  -
توجٌهٌة القائمة والمقترحات المقدمة من الدول األعضاء، تفوٌضه الحالً والمبادئ ال

بما فً ذلك قضاٌا التنمٌة المتعلقة ببرنامج العمل والمناقشات حول المعاملة التجارٌة 
وتسلٌم البرمجٌات إلكترونٌا واالنضمام إلى المبادئ األساسٌة لمنظمة التجارة 

ٌة، وذلك من أجل تعزٌز االتصال العالمٌة، كعدم التمٌٌز والقدرة على التنبؤ والشفاف
بشبكة اإلنترنت وتسهٌل ولوج جمٌع قطاعات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت 
وجمٌع مواقع اإلنترنت العامة من أجل تطوٌر التجارة اإللكترونٌة، مع إعطاء أهمٌة 
خاصة للبلدان النامٌة والبلدان األعضاء األقل نموا على وجه الخصوص. سٌتضمن 

العمل أٌضا بحث إمكانٌة االستفادة من التجارة اإللكترونٌة من قبل برنامج 
 المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما فً ذلك صغار المنتجٌن والموردٌن؛ 

تكلٌف المجلس العام باالهتمام وتنشٌط البعد التنموي لبرنامج العمل، والسٌما من  -
لمساعدة الفنٌة وتأهٌل خالل لجنة التجارة والتنمٌة لبحث ورصد قضاٌا التنمٌة كا

الكفاءات وتسهٌل إمكانٌة الولوج إلى التجارة اإللكترونٌة من قبل المؤسسات 
الصغرى والمتوسطة، بما فً ذلك صغار المنتجٌن والموردٌن فً البلدان النامٌة 

 والبلدان األعضاء األقل نموا على وجه الخصوص.

إطار برنامج العمل بحث  باإلضافة إلى ذلك، فإنه بإمكان أٌة هٌئة مختصة فً
اآللٌات المناسبة لدراسة العالقة بٌن التجارة االلكترونٌة والتنمٌة بكٌفٌة هادفة 

 وشاملة.

إعطاء تعلٌمات للمجلس العام إلجراء بحوث دورٌة فً اجتماعاته التً ستعقد فً  -
، باالعتماد على التقارٌر المقدمة من 3103وٌولٌوز  3103شهري ٌولٌوز ودٌسمبر 

ئات منظمة التجارة العالمٌة المكلفة بتنفٌذ برنامج العمل، ولتقٌٌم التقدم المحرز فً هٌ
هذا البرنامج ودراسة كافة التوصٌات بشأن التدابٌر المتعلقة بالتجارة االلكترونٌة 

 التً ٌمكن اعتمادها فً الدورة المقبلة للمؤتمر الوزاري؛

ة التً تقضً بعدم فرض رسوم محافظة األعضاء على الممارسة التجارٌة الحالٌ -
جمركٌة على اإلٌداع االلكترونً إلى غاٌة الدورة المقبلة التً تقرر انعقادها سنة 

3103. 

 :آلٌة بحث السٌاسات التجارٌة 

 قرر الوزراء ما ٌلً:

والتً  هٌئة مراجعة السٌاسات التجارٌةٌقر الوزراء باألشغال المنتظمة التً تقوم بها  -
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دابٌر التجارٌة فً إطار تخصصها وأشاروا إلى االنجازات التً لها صلة بمتابعة الت
تم تحقٌقها فً سٌاق األزمة المالٌة واالقتصادٌة العالمٌة وٌطالبون باستمرارها 

 وتعزٌزها.

ٌدعو الوزراء المدٌر العام بمواصلة تقدٌم تقارٌر دورٌة حول متابعة السٌاسات  -
دراسة تقارٌر المتابعة فً  التجارٌةهٌئة مراجعة السٌاسات التجارٌة وٌطلبون من 

اجتماعها السنوي الذي ٌكرس لتسلٌط الضوء على التطورات الحاصلة فً المناخ 
التجاري الدولً. كما أخذوا علما بتقارٌر منظمة التجارة العالمٌة حول المتابعة 

. وٌتعهدون باحترام كامل االلتزامات فٌما G-20الخاصة لتدابٌر مجموعة العشرٌن 

لق بالشفافٌة والمواصفات التً تضبط إعداد تقارٌر المتابعة ومواصلة دعم ٌتع
من هٌئة مراجعة السٌاسات السكرتارٌة فً سٌاق التعاون البَناء. وٌطلب الوزراء 

مواصلة مفاوضاتها بشأن تعزٌز عملٌة متابعة التدابٌر التجارٌة والمتصلة  التجارٌة
 بالتجارة اعتمادا على مساهمات األعضاء.

وتم االتفاق على عقد االجتماع  3103ٌولٌو  33و  32انعقد المجلس العمومً ٌومً 

الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمٌة فً بالً بإندونٌسٌا وذلك خالل األسابٌع 
 .3103األولى لسنة 

عقد ٌتم أن على ، 3103 زٌولٌو 33و  32 الذي انعقد ٌومًوافق المجلس العام  -

التاسع لمنظمة التجارة العالمٌة فً بالً (إندونٌسٌا) خالل األسبوع المؤتمر الوزاري 
 .3103األول من شهر دٌسمبر 

 المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمٌة -

فً بالً (أندونٌسٌا).  3103دٌسمبر  3إلى  3سوف ٌقام المؤتمر الوزاري التاسع من 
ٌة حول تسهٌل المبادالت التجارٌة، الملف وسٌتباحث الوزراء فً المواضٌع التالٌة: اتفاق

 الزراعً ومسألة الدول األكثر فقرا.
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 القسم الثانً

 منظمة التعاون اإلسالمًأنشطة المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة و

المفاوضووات التجارٌووة المتعووددة األطووراف الوودائرة فووً إطووار منظمووة التجووارة  خصوووصب
للتنسوٌق بوٌن بلودان  همجهوودا توٌوة التجوارة فوً بوذل العالمٌة سٌستمر المركز اإلسالمً لتنم

 .لمنظمة التجارة العالمٌةخالل المفاوضات المقبلة  منظمة التعاون اإلسالمً

الفنٌة الضرورٌة للدول األعضاء خاصة منها الدول األقل نموا  المساعدةالمركز  قدموسٌ
تائج بتوفٌر الخبرة وتنفٌذ الن فً المفاوضات ٌنتالالزموالخبرة  بالدعموذلك بمدها 

 .واالستشارة

عدة ندوات ولقاءات بٌن  تنظٌمجهة أخرى، ٌعتزم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة  ومن
ومعرفة تأثٌراتها على  المفاوضاتلتقٌٌم رهانات  منظمة التعاون اإلسالمًبلدان 

سٌقوم  اكم .منظمة التعاون اإلسالمًفً  السٌاسات التجارٌة واقتصادٌات الدول األعضاء
تدور حولها المفاوضات مثل المنافسة  التً جدٌدةالمواضٌع الالمركز بنشاطات للتعرٌف ب

 .الخوتسهٌل المبادالت والتجارة اإللكترونٌة 

القطاع الخاص فً  وكذلكالدوائر الحكومٌة المعنٌة  ممثلو نشطةفً هذه األ سٌشارك
 .منظمة التعاون اإلسالمًالدول األعضاء فً 

وبقٌة المؤسسات التابعة للمنظمة  منظمة التعاون اإلسالمًفإن األمانة العامة ل وللتذكٌر،
 2ومن بٌنها المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة قد عملت خالل االجتماع المنعقد بجدة فً 

والمخصص لمتابعة تنفٌذ القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة االستثنائً  3113مارس 
) على إعداد 3112(المنعقد بمكة المكرمة فً دٌسمبر  سالمًمنظمة التعاون اإلالثالث ل

برنامج لتنفٌذ القرارات الصادرة عن هذه القمة. أما فً مٌدان المفاوضات التجارٌة المتعددة 
األطراف فقد طلب المشاركون فً االجتماع من كل من المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة 

عة المفاوضات التجارٌة المتعددة األطراف الجارٌة والبنك اإلسالمً للتنمٌة العمل على متاب
فً إطار منظمة التجارة العالمٌة واإلسهام فً بلورة مواقف موحدة بٌن الدول األعضاء فً 

 إزاء المفاوضات. منظمة التعاون اإلسالمً

مائدة مستدٌرة حول "مفاوضات منظمة التجارة العالمٌة ورهاناتها بالنسبة القتصادٌات 
 ": منظمة التعاون اإلسالمًعضاء فً الدول األ

نظم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة واللجنة المغربٌة التابعة لغرفة التجارة العالمٌة 
بالتعاون مع المعهد العالً للتجارة وإدارة المقاوالت مائدة مستدٌرة حول "مفاوضات منظمة 

منظمة التعاون عضاء فً التجارة العالمٌة ورهاناتها بالنسبة القتصادٌات الدول األ
 بالدار البٌضاء. 3114سبتمبر  05" وذلك ٌوم اإلسالمً

تهدف هذه التظاهرة إلى جمع فعالٌات المجتمع المدنً وممثلً الدوائر الحكومٌة المكلفة 
بملف المفاوضات التجارٌة المتعددة األطراف لإلطالع على الوضع الراهن للمفاوضات 

المٌة للتجارة وتقٌٌم تأثٌراتها المحتملة على جولة الدوحة الجارٌة فً إطار المنظمة الع
 للتنمٌة.

 .3112أبرٌل  1-2ورشة عمل أقالٌمٌة حول "العالمات الجغرافٌة " أنقرة، 
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نظم المكتب التركً للبراءة والمركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة باالشتراك مع المنظمة 
مٌة "ورشة عمل أقالٌمٌة حول العالمات العالمٌة للملكٌة الفكرٌة والبنك اإلسالمً للتن

. ٌأتً تنظٌم هذه 3115أبرٌل  1و  3الجغرافٌة بأنقرة /الجمهورٌة التركٌة / ٌومً 

التظاهرة فً إطار تنفٌذ برنامج عمل كل من المكتب التركً للبراءة والمركز اإلسالمً 
تمر الثانً حول لتنمٌة التجارة بشأن تدعٌم قدرات المؤسسات المصادق علٌه من قبل المؤ
منظمة التعاون "التعاون الفنً بٌن مكاتب الملكٌة الصناعٌة فً الدول األعضاء فً 

 .3114ٌولٌو  03إلى  00" المنعقد بالدار البٌضاء من اإلسالمً

ترمً هذه الورشة إلى إعالم المشاركٌن بمجال تنفٌذ تدابٌر حماٌة البٌانات الجغرافٌة حتى 
اقٌات الدولٌة المتعلقة بتدابٌر حماٌة هذه الحقوق. كما تستعرض ٌستأنسوا بمقتضٌات االتف

هذه الورشة أمثلة نموذجٌة مطبقة فً بعض البلدان وتعرف بالمنظمات غٌر الحكومٌة 
العاملة فً هذا المجال. كما تشكل هذه الورشة أٌضا منبرا للنقاش بٌن المسؤولٌن عن 

منظمة رافٌة فً الدول األعضاء فً األجهزة المكلفة بتسجٌل وإدارة العالمات الجغ
وفرصة للمشاركٌن لتبادل وجهات النظر والتجارب مع أهل الخبرة  التعاون اإلسالمً

واالختصاص فً المنظمات الدولٌة المعنٌة مثل المنظمة الدولٌة للملكٌة الفكرٌة والمكتب 
 الوطنً للمنشأ والجودة فً فرنسا.

ن : بنغالدٌش، بنٌن، غٌنٌا، المغرب، بلدا 01شهدت هذه الورشة مشاركة زهاء 

 موزامبٌق، أوزبكستان، أوغندة، السودان، السنغال، تركٌا والٌمن.

ندوة تدرٌبٌة حول "استفادة الدول النامٌة من مرونة اتفاقٌة الجوانب التجارٌة لحقوق  -
 الدارالبٌضاء: المملكة المغربٌة. -3112ٌونٌو  43-3الملكٌة الفكرٌة"، 

ج عمل البنك اإلسالمً للتنمٌة المتعلق بالمساعدة الفنٌة لفائدة الدول األعضاء فً إطار برنام
قصد المساهمة فً تأهٌل الكفاءات البشرٌة لمؤسساتها، نظم  منظمة التعاون اإلسالمًفً 

البنك اإلسالمً للتنمٌة باالشتراك مع المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة وبالتعاون مع 
كٌة الفكرٌة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجٌات المنظمة العالمٌة للمل

الحدٌثة للمملكة المغربٌة ندوة تدرٌبٌة حول "استفادة الدول النامٌة من مرونة اتفاقٌة 
بالدار البٌضاء  3115ٌونٌو  03إلى  6الجوانب التجارٌة لحقوق الملكٌة الفكرٌة"وذلك من 

 بالمملكة المغربٌة.

ة إلى إفادة المشتركٌن بالمرونة التً ٌخولها تنفٌذ االتفاقٌة حول جوانب تهدف هذه الندو
الملكٌة الفكرٌة ذات العالقة بالتجارة والوسائل الموضوعة لفائدة البلدان النامٌة لالستفادة 
منها فً تحقٌق أهدافها التنموٌة. ولقد كانت هذه الندوة مناسبة لدراسة تأثٌرات اتفاقٌات 

ثنائٌة واإلقلٌمٌة على قدرات البلدان النامٌة فً االستفادة الفعلٌة من هذه التبادل الحر ال
 المرونة خاصة فً مجال حماٌة الصحة العمومٌة والموروث من المعارف التقلٌدٌة.

تمكن المشاركون خالل أشغال الندوة من تبادل وجهات النظر حول الممارسات التً تشكل 
بالمعاهدة المتعلقة بالتنوع الحٌوي وحماٌة الموروث من إعاقات للمنافسة وعالقة االتفاقٌة 

المعارف التقلٌدٌة وكذلك تأثٌرات هذه االتفاقٌة على السٌاسات الوطنٌة فً مجال حقوق 
الملكٌة الفكرٌة. كما شكلت هذه الندوة أٌضا مناسبة للتباحث فً شأن حاجٌات البلدان النامٌة 

 الفنٌة.والبلدان األقل نموا فً مجال المساعدة 
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منظمة دولة من الدول األعضاء فً  30مسؤول ٌمثلون  21شارك فً هذه الندوة زهاء 

إضافة إلى خبراء من مختلف المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة المتخصصة  التعاون اإلسالمً
 ساهموا فً تنشٌط مختلف مواضٌع هذه الندوة.

 .3113ٌونٌو  42-41الدار البٌضاء،  -ندوة حول تجارة الخدمات .

بناء على دعوة من مكتب التعاون لمجموعة البنك اإلسالمً للتنمٌة شارك المركز اإلسالمً 
للتنمٌة فً أشغال الندوة حول الخدمات التً نظمها مكتب التعاون للبنك اإلسالمً للتنمٌة من 

 بالدارالبٌضاء برعاٌة وزارة التجارة الخارجٌة للمملكة المغربٌة. 3116ٌونٌو  05إلى  02

قدم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة خالل هذه الندوة عرضا حول توأثٌرات المفاوضوات فوً 
 .منظمة التعاون اإلسالمًقطاع الخدمات على الدول األعضاء فً 

منظمددة ندددوة حددول الحددواجز تٌددر التعرٌفٌددة وتددداعٌاتها علددى تنمٌددة الدددول األعضدداء فددً  -
 .3113أكتوبر  1-1: تونس، التعاون اإلسالمً

شارك المركز اإلسالمً لتنمٌوة التجوارة بصوفة فعالوة فوً أشوغال النودوة حوول الحوواجز غٌور 
المنعقدة بتوونس  منظمة التعاون اإلسالمًالتعرٌفٌة وتأثٌراتها على تنمٌة الدول األعضاء فً 

. تم تنظٌم هذه الندوة مون طورف مكتوب التعواون التوابع لمجموعوة 3116أكتوبر  4إلى  2من 

 مً للتنمٌة بالتعاون مع الوكالة التونسٌة للتعاون الفنً.البنك اإلسال

تهوودف هووذه النوودوة إلووى ضووبط وتصوونٌف الحووواجز غٌوور التعرٌفٌووة قصوود العموول علووى وضووع 
إسووتراتٌجٌة غاٌتهووا تقلووٌص أو حتووى إزالووة الحووواجز غٌوور التعرٌفٌووة لتسووهٌل التجووارة البٌنٌووة 

 .منظمة التعاون اإلسالمًل

 منظمة التعاون اإلسالمًدولة من الدول األعضاء فً  33لو زهاء شارك فً هذه الندوة ممث
 منظمات إقلٌمٌة ودولٌة. 3و 

 واجز غٌووور التعرٌفٌوووة (التعرٌوووف، النووووع، ـالٌووووم األول: توووم خاللوووه التعرٌوووف بالحووو
 ؛ التصنٌف)

 ؛ الٌوم الثانً: التجارب الدولٌة واإلقلٌمٌة فً مجال الحواجز غٌر التعرٌفٌة 

 فً مجال الحواجز  ٌةتونسالجمهورٌة الالعربٌة و الدول جربة جامعةالٌوم الثالث: ت
 غٌر التعرٌفٌة. بعد ذلك تم القٌام بملخص لمختلف المداخالت التً تم تقدٌمها.

ولقد أوصى ممثول المركوز اإلسوالمً لتنمٌوة التجوارة بضورورة إنشواء لجنوة متابعوة للحوواجز 
غٌور التعرٌفٌوة الوذي أنشوأه المركوز منوذ  غٌر التعرٌفٌة وتدعٌم عمل المرصد حوول الحوواجز

وفقوا للقورارات الصوادرة عون الودورة الوزارٌوة السوابعة عشورة للجنوة الكومسوٌك  3110سنة 

والتوصٌات الصادرة عن الندوة التً نظمها المركز حول الحواجز غٌر التعرٌفٌوة فوً ٌونٌوو 
3110. 

ٌددة علددى النظددام التجدداري ندددوة حددول "انتشددار االتفاقٌددات التجارٌددة اإلقلٌمٌددة والثنائ -
 .3141فبراٌر  43-46الدار البٌضاء  -المتعدد األطراف"

نظم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة ومكتب التنسٌق التابع لمجموعة البنك اإلسالمً للتنمٌة 
نوودوة حووول" انتشووار االتفاقٌووات التجارٌووة اإلقلٌمٌووة والثنائٌووة علووى النظووام التجوواري المتعوودد 

 المملكة المغربٌة. -بالدار البٌضاء 3101فبراٌر  06إلى  03ك من األطراف" وذل
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على التفاعالت الحالٌة بٌن التوجهات القائمة بٌن النوازع  عتهدف هذه الندوة إلى االضطال
 01دولة و  31اإلقلٌمٌة والمتعددة األطراف. وقد شهدت هذه التظاهرة مشاركة حوالً 

 خبٌر من المستوى الدولً واإلقلٌمً.

: منظمدة التعداون اإلسدالمًندوة إقلٌمٌة حول" سٌاسة المنافسة فً الددول األعضداء فدً  -
 .3141فبراٌر  31-33الوضع الراهن وآفاق المستقبل" تونس: 

نظووم المركووز اإلسووالمً لتنمٌووة التجووارة باالشووتراك مووع وزارة التجووارة والصووناعات التقلٌدٌووة 
سووالمً للبحوووث والتكوووٌن (مجموعووة البنووك للجمهورٌووة التونسووٌة وبالتعوواون مووع المعهوود اإل

منظمة التعواون اإلسالمً للتنمٌة) ندوة إقلٌمٌة حول "سٌاسة المنافسة فً الدول األعضاء فً 
بتوونس  3101فبراٌور  31إلوى  33: الوضوع الوراهن وآفواق المسوتقبل"، وذلوك مون اإلسالمً

 العاصمة.

وسٌاسووات المنافسووة فووً الوودول تهوودف هووذه النوودوة إلووى اإلطووالع علووى آخوور مسووتجدات حقوووق 
وبحووث الوسووائل الكفٌلووة بتنمٌووة وتطوووٌر حقووووق  منظمووة التعوواون اإلسووالمًاألعضوواء فووً 

، كموا ترموً منظموة التعواون اإلسوالمًالمنافسة قصد تسوهٌل التجوارة واالسوتثمار بوٌن بلودان 
تعواون منظموة الأٌضا إلى بحث سبل انطالق العمل ببرنامج للتعاون بٌن الدول األعضاء فوً 

 فً مٌدان حقوق وسٌاسات المنافسة. اإلسالمً

 وتتلخص أهداف الندوة فً: 

  توودرٌب المشوواركٌن فووً النوودوة علووى اسووتعمال حقوووق وسٌاسووات المنافسووة واعتموواد
 اإلصالحات الضرورٌة فً هذا المٌدان،

  توضووٌح ضوورورٌة وضووع تشوورٌع وطنووً لضووبط مفهوووم المنافسووة وأدوات عملهووا أو
 ائمة تتالءم مع المفهوم الصحٌح للمنافسة،لجعل القوانٌن الق

  تقرٌوووب المفووواهٌم والمبوووادئ األساسوووٌة لسٌاسوووة المنافسوووة مووون المشووواركٌن فوووً النووودوة
 وتوضٌح عالقتها الجدلٌة مع مختلف قطاعات السٌاسة االقتصادٌة الوطنٌة،

 ،شرح آلٌات ومناهج الرقابة على مختلف جوانب قواعد المنافسة 

 سائل الحصول على المعلومات حول تطوور الهٌاكول القانونٌوة تمكٌن المشاركٌن من و
 وعمل المؤسسات فً هذا المضمار،

  ًمقارنووة التشوورٌعات القائمووة حتووى تتضووح رؤٌووة المراحوول األساسووٌة لإلصووالحات التوو
 ٌتعٌن إجراءها فً السٌاسة الوطنٌة للمنافسة.

 

 .ظمة التعاون اإلسالمًمندولة من الدول األعضاء فً  31شهدت هذه الندوة مشاركة زهاء 

أشوورف علووى إدارة هووذه النوودوة نخبووة موون الخبووراء الوودولٌٌن (األنكتوواد، البنووك الوودولً، منظمووة 
التعاون للتنمٌة االقتصادٌة)، وخبراء من أهل االختصاص فوً األجهوزة القائموة علوى سٌاسوة 

كووز عووالوة عوون خبووراء المر منظمووة التعوواون اإلسووالمًالمنافسووة فووً الوودول األعضوواء فووً 
 اإلسالمً لتنمٌة التجارة.

ندوة حول " انتشار االتفاقٌات التجارٌة اإلقلٌمٌة والثنائٌة فً النظام التجاري المتعدد  -
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 .3141ماٌو  43-41األطراف " أبو ظبً / اإلمارات العربٌة المتحدة 

 شارك المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة بصفة فعالة فً تنشٌط أشغال الندوة حول "انتشار
االتفاقٌات التجارٌة اإلقلٌمٌة والثنائٌة فً النظام التجاري المتعدد األطراف" التً نظمتها 

 06إلى  04وزارة االقتصاد والتجارة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة خالل الفترة من 
 .بأبو ظبً باالشتراك مع مكتب التعاون التابع لمجموعة البنك اإلسالمً للتنمٌة 3101ماٌو 

خبراء دولٌٌن وممثلٌن عن المنظمات  01دولة و 31اركت فً هذه الندوة حوالً وش

اإلقلٌمٌة، وهً تهدف إلى استعراض تفاعل التوجهات اإلقلٌمٌة والمتعددة األطراف فً هذا 
 المجال.

 .3141ٌولٌو  2-6ندوة حول تسهٌل التجارة/ دمشق الجمهورٌة العربٌة السورٌة  -

لمجموعوة البنوك اإلسوالمً للتنمٌوة باالشوتراك موع المركوز اإلسوالمً نظم قسم التعاون التابع 
لتنمٌة التجارة ندوة حول "تسهٌل التجارة بوٌن الودول العربٌوة وانودماجها فوً النظوام التجواري 

 بدمشق العاصمة السورٌة. 3101ٌولٌو  5إلى  3المتعدد األطراف" وذلك خالل الفترة من 

(البنوك اإلسوالمً للتنمٌوة والمركوز  التعاون اإلسوالمً منظمةوبهذه المناسبة قدمت مؤسسات 
اإلسالمً لتنمٌة التجارة) والهٌئات التابعة لألمم المتحدة (منظموة التجوارة العالمٌوة، األنكتواد، 
مركووز التجووارة الوودولً) وجامعووة الوودول العربٌووة ووزارة التجووارة الخارجٌووة السووورٌة أوراق 

 عمل تتعلق بمواضٌع الندوة.

فإن المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة قدم ورقة عمل بعنووان "تسوهٌل التجوارة بوٌن  ولإلشارة،
: الوضووع الووراهن وآفوواق المسووتقبل"، وهووً منظمووة التعوواون اإلسووالمًالوودول األعضوواء فووً 

تتضمن توصٌات تحث علوى تحسوٌن منواخ االسوتثمار وتسوهٌل التجوارة بوٌن الودول األعضواء 
 .منظمة التعاون اإلسالمًفً 

وقوود تووم اسووتعراض التجووارب الوطنٌووة ومنهووا التجربووة السووورٌة وبعووض الوودول العربٌووة  هووذا،
 األخرى خالل هذه الندوة. 
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مؤتمر إسطنبول حدول "تقٌدٌم حاجٌدات الددول األعضداء فدً منظمدة التعداون اإلسدالمً 11-

 1155نونبر  11-15الجمهورٌة التركٌة،  -مجال قانون وسٌاسة المنافسة"، إسطنبول فً
 

المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة باالشتراك مع الهٌئة التركٌة للمنافسة وبالتعاون مع نظم 
مجموعة البنك اإلسالمً للتنمٌة "مؤتمر إسطنبول حول تقٌٌم حاجٌات الدول األعضاء فً 

نونبر  22إلى  20منظمة التعاون اإلسالمً فً مجال قانون وسٌاسة المنافسة" وذلك من 
 لجمهورٌة التركٌة.فً إسطنبول، ا 2100

دولة من الدول األعضاء فً منظمة التعاون  22 ممثال عن 01 فً هذا المنتدى شارك
اإلسالمً اآلتٌة: أفغانستان، ألبانٌا، الجزائر، أذربٌجان، بنٌن، بوركٌنافاسو، الكامٌرون، 

 ، إٌران، األردن، كازاخستان، قٌرقٌزستان، مالٌزٌا، المغرب،امصر، غامبٌا، إندونٌسٌ
باكستان، قطر، السنغال، سٌرالٌون، دولة فلسطٌن، السودان، سورٌا، تونس، تركٌا، 

دول بصفة مراقب (البوسنة والهرسك، روسٌا  4أوزبكستان والٌمن. كما حضرت المنتدى 
االتحادٌة، دولة قبرص التركٌة وكوسوفا، وكذلك المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون 

نمٌة التجارة، ومكتب التنسٌق للكومسٌك، مجموعة البنك اإلسالمً (المركز اإلسالمً لت
مركز البحوث اإلحصائٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والتدرٌب للبلدان اإلسالمً للتنمٌة و

 اإلسالمٌة).

شكل هذا المؤتمر أرضٌة "لتقٌٌم الحاجٌات" لتحقٌق مشروع "المساعدة الفنٌة فً مجال 
 عضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً".قانون وسٌاسة المنافسة بٌن الدول األ

 :أشغال المؤتمر 

رئٌس هٌئة المنافسة كالدٌرٌمسً  نور الدٌنالبروفسور  بكلمةمؤتمر اسطنبول  تم افتتاح
السٌد عبد ولتنمٌة التجارة  اإلسالمًالمدٌر العام للمركز  احزاٌن التركٌة والدكتور الحسن

وزٌر ٌازٌسً  حٌاتً السٌدومعالً للتنمٌة ممثل مجموعة البنك اإلسالمً اللطٌف اللواتً 
 .الجمارك والتجارة

مالحظات أولٌة حول قانون وسٌاسة المنافسة فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون 
 اإلسالمً

اإلسالمً لتنمٌة  الحسن احزاٌن المدٌر العام للمركزالدكتور  كل من بهذه المناسبة، قدم
المدٌر اإلقلٌمً ألفرٌقٌا السٌد و) Cuts Internationalؤسسة ثقة المستهلك (وم التجارة

 أوناللرزان كاٌهان السٌدة عن العالقات الدولٌة  ةالمسؤول ةالفنٌ ةسٌنغوبتا والمنسقرٌجٌت 
 عروضا حول هذا الموضوع. عن الهٌئة التركٌة للمنافسة

د خالد مٌرزا السٌلباكستان جنة المنافسة للبعد العروض المذكورة أعاله، قدم الرئٌس السابق 
جامعة الهور للعلوم اإلدارٌة والدكتور ماهر دباح من جامعة كوٌن ماري فً لندن  من

 رئٌسٌٌن.عمل كمتحدثٌن ورقات 

 

 حول تقٌٌم الحاجٌات جلسة

تقٌٌم والذي ٌتمثل فً  هدف المؤتمر تحقٌقإلى  التً كانت تهدفالحصة هذه تم تقسٌم 
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قانون المنافسة واإلسالمً فً مجال سٌاسات اون التعمنظمة حاجٌات الدول األعضاء فً 
 قسمٌن:إلى 

الدول  حاجٌات التباحث فً تم، الحاجٌاتتقٌٌم حول  الجلسةالجزء األول من  خالل
الدول  اجماعأهمٌة  وخاصةاإلسالمً فً مختلف المجاالت،  التعاوناألعضاء فً منظمة 

لقوانٌن ل مناسبة صٌغة تحتاج إلىتً قانون المنافسة ال بشأنحاجٌاتها تقٌٌم المشاركة على 
لقانون المنافسة فضال عن  فعلًال التطبٌق متقف أماالتحدٌات التً جرد فً هذا المجال و

قانون  إصداربعد  وتأهٌل الكفاءات لمنافسةل حدٌث تنفٌذ نظام التحدٌات التً تواجه عملٌة
لمنافسة هٌئة لفسة وإنشاء قانون المناالتً تلحق بعدٌالت تالتغٌرات أو والالمنافسة حول 

 .تأهٌل الكفاءاتالمتعلقة بوغٌرها من القضاٌا  ٌنمؤهلٌن ومهنٌموظفٌن وتدرٌب 

المتحدثٌن من قبل المنافسة  تمهٌدٌة بشأن قانون وسٌاسةالمالحظات العرض  توقد أعقب
ً والدكتور ماهر دباح والدكتور ستانل فً هذه الجلسة وهم السٌد خالد مٌرزاالرئٌسٌٌن 

 .اإلسالمً التعاونالدول األعضاء فً منظمة  كلمات وونغ

 ومن بٌن الحاجٌات المذكورة خالل الجزء األول من هذه الجلسة ٌمكن أن نذكر:

 ) ؛ أشهر)أٌام/  على امتدادتدرٌب المدربٌن على المدى القصٌر والبعٌد 

  ؛  دلٌلتوفٌر 
 ؛ والشركاتالسوق  ودراساتلٌل اتحإنجاز مراقبة السوق و  
 الجمٌعفً متناول  بهاالمتعلقة قانون المنافسة والمفاهٌم  لجعل الوثائق الالزمة،  
 ؛  تخصٌص الموارد المالٌة إلنشاء مكتبات 
  وتبادل مشاورات  من إجراءالمنافسة  هٌئات تمكنهٌئة استشارٌة من شأنها أن انشاء

 ؛ فٌما بٌنهااآلراء 
   تحقٌق إصدارات وتنظٌم تمكٌنها من د قص المنافسة لهٌئاتتخصٌص الموارد المالٌة

 ؛ اجتماعات
  ؛..الخ وقوانٌن مالئمة،قرارات وتتوفر على عقود  قاعدة بٌانات مركزٌةاعتماد 
   ؛ مسردتوفٌر  
 على مواقع الشبكات  تكنولوجٌا مختلفة/ تبادل اآلراء من خالل استخدام  التواصل

 ؛ ٌسبوكااالجتماعٌة مثل الف
  من قبلاالقتصادٌة كأدلة التحالٌل  قبول تحول دونالتً ٌة المشاكل اإلجرائ إلغاء 

  ؛ المحاكم
 الخالمتوقفة ٌهٌة لبرنامج التساهل واإلعفاءاتالسوق والمبادئ التوجبتعرٌف ال ، ، 
  المنافسة. الدفاع عناستراتٌجٌة 

بٌن الدول األعضاء تبادل الخبرات ل فقد خصص الحاجٌاتتقٌٌم جلسة الجزء الثانً من أما 
اون فعال وحل المشاكل إقامة تعالكفٌلة ب(السبل والوسائل اإلسالمً  التعاونً منظمة ف
فً و). عنها والدفاعالمنافسة  اتوسٌاسحقوق بالنهوض و التً ٌتم مواجهتها التحدٌاتو

لمنافسة ومدٌر لٌرلندٌة االلهٌئة لالمفوض السابق  الدكتور ستانلً وونغبداٌة الجلسة، قدم 
 المنافسة. اتئهٌتبادل الخبرات بٌن عرضا حول  ندماج واالحتكارعملٌات اال قسم

بعد ذلك قدمت الدول األعضاء تصرٌحات مختلفة فٌما ٌتعلق بتطبٌق قواعد المنافسة وإنشاء 
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هٌئات الدفاع عن المنافسة. وقد تم فً هذا السٌاق التطرق إلى النقاط التالٌة: إصالح 
السوق  ودراساتالمنافسة  هٌئاتخصائص على مستوى  المترتبةالقوانٌن القائمة والتغٌرات 

مع اإلصالحات  حولالدراسات وأهمٌة إعداد على المستهلكٌن  هاوتأثٌر من قبل المنجزة
أهمٌة وز على البلدان التً تحتاج إلى مثل هذه الدراسات بدال من البلدان المتقدمة ٌتركال

 توظٌف أشخاص مهنٌٌناة وأهمٌة أهمٌة تدرٌب القضو المزاٌا -التكالٌف إعداد تحالٌل
لتشرٌعات فً بلدان أخرى قبل لاألخذ بعٌن االعتبار والمنافسة  هٌئات قبلمؤقتة من  بصفة

مستوٌات و ناجعة والمهارات التنظٌمٌةاعتماد القواعد وأهمٌة وجود مؤسسات قوٌة وقوانٌن 
نشر مٌة أٌضا على أهت الدول األعضاء شدد . كمااألجور والتخطٌط االستراتٌجً

 اعتماد القوانٌن. مختلف المتدخلٌن عندوكسب دعم  المعلومات

 حصة الحوصلة: "المضً قدما"

 منفً حصة الحوصلة التً ترأسها عضو شارك السٌد خالد مٌرزا والدكتور ستانلً وونغ 
لجنة المنافسة البروفسور الدكتور متٌن توبراك. ومن خالل العروض التً تم تقدٌمها 

ت الصلة والمناقشات التً دارت خالل مؤتمر اسطنبول، أكد رئٌس وأعضاء والتقارٌر ذا
حصة الحوصلة على تمكنهم من تحدٌد الحاجٌات والمشاكل المتعلقة بالعدٌد من القضاٌا التً 

أجهزة القوانٌن تمت مناقشتها، بما فً ذلك التشرٌعات والهٌاكل التنظٌمٌة والعالقات بٌن 
ٌنبغً اتخاذها وهٌكل برامج المساعدة الفنٌة والخطوات التً هٌئات المنافسة و ٌةقطاعال

تأهٌل  من خاللالدول األعضاء تحسٌن الوضع  ه بإمكانالمحتملة. كما شددوا على أن
سٌاسات وقانون  بتطبٌقمكلفة أخرى وكاالت  كفاءاتالمنافسة أو  هٌئات قدرات وكفاءات

 ى حول السٌاسات"."منتد تنظٌموخالل المناقشات تم اقتراح  .المنافسة

الكومسٌك السٌد سٌلسوك كوص أشار تنسٌق مكتب   وفً ختام الجلسة، تناول الكلمة ممثل
ة التعاون فً مجال سٌاسات وقانون المنافسة وتقدم بالشكر الجزٌل إلى الهٌئة ٌفٌها إلى أهم

 التركٌة للمنافسة على جهودها القٌمة فً هذا المجال.

للمؤتمر بمالحظات رئٌس الهٌئة التركٌة للمنافسة الدكتور نور وقد تمٌزت الجلسة الختامٌة 
 الدٌن كالدٌرٌمسً.

 خاتمة:

 وفً نهاٌة هذا المؤتمر:

  أكد المشاركون على الدور األساسً لقانون وسٌاسة المنافسة فً التنمٌة االقتصادٌة
 ؛ السلٌمة، وأوصوا بمواصلة العمل الذي بدأته هٌئة المنافسة التركٌة

 ضواء على أهمٌة الوعً بفوائد المنافسة بٌن الدول األعضاء فً منظمة سلطوا األ
 ؛ التعاون اإلسالمً

  أعربوا عن تقدٌرهم للعمل الذي تقوم به هٌئة المنافسة التركٌة لمواصلة مشروع
 ؛ المساعدة الفنٌة

  منتدى للدول األعضاء فً منظمة التعاون  تنظٌمسلطوا األضواء على أهمٌة
تشجٌع تبادل الخبرات بٌن وكاالت المنافسة و/ أو الهٌئات اإلسالمً بهدف 

المسؤولة على تطبٌق قانون وسٌاسة المنافسة، كما طلبوا من هٌئة المنافسة التركٌة 
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لقٌام بدراسة حول سبل وتفاصٌل لكومسٌك انة امع مكتب التنسٌق للجبالتعاون 
 تنظٌم هذا المنتدى.

االقلٌمٌة والثنائٌة وتأثٌراتها على مسارات  "انتشار االتفاقٌات التجارٌةندوة حول  -
المملكة  -، الدار البٌضاء3143ٌونٌو  6-1 االندماج االقلٌمً بالمنطقة العربٌة"

 المغربٌة

 مركز اإلسالمً لتنمٌة التجارةفً إطار تنفٌذ برامج مجموعة البنك اإلسالمً للتنمٌة وال
ندوة حول ة التجارة العالمٌة نظم الجانبان المتعلقة بالمساعدة الفنٌة ذات الصلة بقضاٌا منظم

"انتشار االتفاقٌات التجارٌة االقلٌمٌة والثنائٌة وتأثٌراتها على مسارات االندماج اإلقلٌمً 
 المملكة المغربٌة. -بالدار البٌضاء 3103ٌونٌو  3إلى  1بالمنطقة العربٌة" وذلك من 

لتجارٌة االقلٌمٌة على السٌاسات تهدف هذه الندوة إلى استعراض تأثٌرات االتفاقٌات ا
التنموٌة للدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً واستخالص دروس عملٌة تتعلق 

 بمختلف االختٌارات المطروحة أمام مسلسل االندماج اإلقلٌمً.

عرفت هذه الندوة مشاركة منظمات اقلٌمٌة ودولٌة (منظمة التجارة العالمٌة، برنامج األمم 
نمائً، مركز التجارة العالمٌة، اتحاد المغرب العربً، الوحدة الفنٌة التفاقٌة المتحدة اإل

أكادٌر). كما شاركت فً الندوة الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً التالٌة: 
المملكة العربٌة السعودٌة، دولة الكوٌت، جمهورٌة مصر العربٌة، المملكة األردنٌة 

مٌة المورٌتانٌة، المملكة المغربٌة، سلطنة عمان، دولة فلسطٌن، الهاشمٌة، الجمهورٌة اإلسال
 جمهورٌة السودان، الجمهورٌة التونسٌة.

 تباحث الخبراء فً المحاور التالٌة:

من اتفاقٌة الغات وقوانٌن منظمة التجارة  31تحلٌل العالقة الرابطة بٌن البند  .0

 لٌمً؛العالمٌة المتعلقة باتفاقٌات االندماج االقتصادي اإلق

على االتفاقٌات التجارٌة االقلٌمٌة ومدى تأثٌره على  دراسة هذا االقبال المتزاٌد .3
إمكانٌة انضمام الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً إلى النظام 
التجاري المتعدد األطراف والوفاء بالتعهدات  التً تم القٌام بها فً إطار 

 منظمة التجارة العالمٌة.

والتحدٌات التً تفرضها هذه االتفاقٌات على الدول  استعراض الفرص .3
 األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً.

دراسة الظروف المالئمة واالستراتٌجٌات الوطنٌة الالزمة لالستفادة من  .1
 االندماج االقلٌمً.

التجارب التً مرت بها بعض االتفاقٌات اإلقلٌمٌة والعربٌة وتحلٌل استعراض  .2
 واالفرٌقٌة.

خبرات وطنٌة تتعلق بالمفاوضات الحالٌة بشأن االتفاقٌات االقلٌمٌة تقدٌم  .3
 والثنائٌة.

ندوة تدرٌبٌة فً مجال التجارة الدولٌة واإلسالمٌة لفائدة أطر وزارة التجارة  -
 3143 ٌونٌو 21-36لجمهورٌة العراق، الدار البٌضاء، المملكة المغربً، 
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ائدة الدول األعضاء فً منظمة التعاون فً إطار برنامجه المتعلق بالمساعدة الفنٌة لف
بالتعاون مع المؤسسة الدولٌة اإلسالمٌة  اإلسالمً، نظم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة

ندوة تدرٌبٌة فً مجال التجارة الدولٌة واإلسالمٌة لفائدة أطر وزارة التجارة لتموٌل التجارة 
 -ر المركز بالدار البٌضاءبمق 3103ٌونٌو  31إلى  33لجمهورٌة العراق، وذلك من 

 المملكة المغربٌة.

 وبهذه المناسبة قدم المركز ما ٌلً:

 ؛ أنشطة منظمة التعاون اإلسالمً وبرنامج العمل العشري 

 ؛ التجارة البٌنٌة لدول منظمة التعاون اإلسالمً: الوضع الراهن واآلفاق 

 إعداد دراسات مٌدانٌة؛  

 ؛ عضاء فً منظمة التعاون اإلسالمًشبكة هٌئات تنمٌة التجارة فً الدول األ 

 ؛ تنمٌة التجارة 

 ؛ دور المعلومات التجارٌة فً تنمٌة التجارة 

 ً؛ نظام األفضلٌات التجارٌة بٌن الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالم 

 المسائل المتعلقة بالمفاوضات التجارٌة واالنضمام إلى منظمة التجارة العالمٌة؛ 

  اإلسالمً للتنمٌة. أنشطة مجموعة البنك 

األطر العراقٌون عن اهتمامهم باتفاقٌة نظام األفضلٌات التجارٌة  تخالل هذه الندوة أعرب
فً منظمة التعاون اإلسالمً والبروتوكولٌن التابعٌن لها وتعهدوا بحث سلطات جمهورٌة 

 العراق للتوقٌع والمصادقة على هذه االتفاقٌة فً المستقبل القرٌب.

ٌر التجارة الخارجٌة وأنظمة الدفاع التجاري فً الدول األعضاء فً ندوة حول تحر -
 .3143سبتمبر  32-36الدار البٌضاء  -منظمة التعاون اإلسالمً

المصادق علٌه من قبل الدورة الثامنة والعشرٌن لمجلس   3103وفقا لبرنامج عمله لسنة 

عهد اإلسالمً للبحوث إدارته نظم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة باالشتراك مع الم
والتدرٌب التابع لمجموعة البنك اإلسالمً للتنمٌة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة 

تحرٌر التجارة الخارجٌة وأنظمة الدفاع والتكنولوجٌات الحدٌثة للمملكة المغربٌة ندوة حول "
  3103مبر سبت 35إلى  33من  التجاري فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً

 بالدار البٌضاء بالمملكة المغربٌة".

 تهدف هذه الندوة إلى:

  تبادل الخبرات بٌن الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً فً مجال الدفاع
 التجاري،

  استعراض استراتٌجٌات الدفاع التجاري فً إطار نظام األفضلٌات التجارٌة لمنظمة
 ات المتداولة على المستوى اإلقلٌمً والدولً.التعاون اإلسالمً وكذلك االستراتٌجٌ

شارك فً هذه الندوة ممثلو الدول األعضاء اآلتٌة: الجزائر، بنٌن، بركٌنا فاصو، الكامرون، 
الكوت دي فوار، مصر، غٌنٌا، مالً، المغرب، مورٌتانٌا، النٌجر، السنغال، تونس، تركٌا. 

ٌكا، اسبانٌا، فرنسا، ومكتب الخبرة كما شاركت الدول اآلتٌة بناء على دعوة خاصة: بلج
 . King and Spalding – Genéve"كنج أند سبالدٌنج بجنٌف 
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كما شاركت أٌضا المنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة اآلتٌة: مجموعة البنك اإلسالمً للتنمٌة، 
المنظمة العالمٌة للتجارة، المفوضٌة األوروبٌة، االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفرٌقٌا، 

 تحاد المغرب العربً، الوحدة التقنٌة التفاقٌة أكادٌر.ا

ندوة تدرٌبٌة حول "استراتٌجٌات التصدٌر وآلٌات التروٌج على المستوى الدولً"  -
 .3143دٌسمبر  43-41الدار البٌضاء  –

 

فً إطار تنشٌط التجارة واالستثمار بٌن الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً 
فً تنفٌذ برنامج العمل العشري فً مواجهة تحدٌات األمة  وحرصا على المساهمة

اإلسالمٌة فً القرن الحادي والعشرٌن المصادق علٌه من قبل الدورة االستثنائٌة الثالثة للقمة 
وبناء على طلب من المركز اللٌبً  3112اإلسالمٌة المنعقدة بمكة المكرمة فً دٌسمبر 

تنمٌة التجارة ندوة تدرٌبٌة حول استراتٌجٌات لتنمٌة الصادرات نظم المركز اإلسالمً ل
بالدار  3103دٌسمبر  06إلى  04التصدٌر وآلٌات التروٌج على المستوى الدولً وذلك من 

 البٌضاء بالمملكة المغربٌة.
 

تهدف هذه الندوة إلى تأهٌل الكفاءات البشرٌة اللٌبٌة العاملة فً مجال التجارة الدولٌة بصفة 
ات بصفة خاصة حتى تستفٌد من اآللٌات الجدٌدة والتكنولوجٌا عامة وتنمٌة الصادر

 المتطورة فً هذا المٌدان.

إطارا من وزارة التجارة ومن غرف التجارة والصناعة فً لٌبٌا  31شارك فً هذه الندوة 

 ومركز تنمٌة الصادرات اللٌبً والجمعٌات المهنٌة اللٌبٌة.

لمنظمة التعاون اإلسالمً والمسائل ندوة تدرٌبٌة حول نظام األفضلٌات التجارٌة  -
 .3142مارس  43-41بغداد / جمهورٌة العراق  -المتعلقة بمنظمة التجارة العالمٌة

 

نظم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة ندوة للتعرٌف بنظام األفضلٌات التجارٌة للدول 
المتعلقة  األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً والبروتوكولٌن المصاحبٌن له والمسائل

بمنظمة التجارة العالمٌة لفائدة أطر وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة لجمهورٌة 
 ببغداد.  3103مارس  06إلى  04العراق وذلك من 

 

 وقد تمحورت أوراق عمل المركز حول المواضٌع اآلتٌة: 

فً  المقتضٌات األساسٌة لالتفاقٌة حول نظام األفضلٌات التجارٌة للدول األعضاء -
 منظمة التعاون اإلسالمً والبروتوكولٌن المصاحبٌن لها،

 هٌكل ومنهجٌة المفاوضات، -

االتفاقٌة حول نظام األفضلٌات التجارٌة لمنظمة التعاون اإلسالمً واتفاقٌات منظمة  -
 التجارة العالمٌة،

 التأثٌر المحتمل لهذه االتفاقٌة على االقتصاد العراقً. -
 

 من األطر العراقٌة من القطاعٌن العام والخاص. شاركت فً هذه الندوة العدٌد
 

 المفاوضات المتعددة األطراف لتجارة الخدمات ومساهمتها فدً تنمٌدة التبدادل دوة حــولن -
 3142أبرٌل  31-32، الدار البٌضاء، التجاري بالمنطقة العربٌة
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نظم العالمٌة  فً إطار برامج المساعدة الفنٌة بشأن المسائل المتعلقة بأنشطة منظمة التجارة
ومجموعة البنك اإلسالمً للتنمٌة بالتعاون مع مجلس  المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة

التعاون لدول الخلٌج العربٌة ومنظمة التجارة العالمٌة تحت إشراف وزارة الصناعة 
المفاوضات المتعددة والتجارة والتكنولوجٌات الحدٌثة للمملكة المغربٌة ندوة حول "

 منوذلك  "التجاري بالمنطقة العربٌة جارة الخدمات ومساهمتها فً تنمٌة التبادلاألطراف لت
 بالدار البٌضاء. 3103 أبرٌل 31إلى  33

للدول العربٌة الوزارات المكلفة بالتجارة الخارجٌة  أطر منمشاركة عرفت هذه الندوة 
مم المتحدة للتجارة مؤتمر األ ،وخبراء من مؤسسات إقلٌمٌة ودولٌة (منظمة التجارة العالمٌة

، مركز التجارة العالمً، االتحاد األوروبً، جامعة الدول العربٌة، اتحاد المغرب والتنمٌة
، الوحدة الفنٌة التفاقٌة لجنة األمم المتحدة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغرب آسٌاالعربً، 

 أكادٌر...).

لٌمٌة والمتعددة األطراف على تهدف هذه الندوة إلى استعراض آثار االتفاقٌات التجارٌة اإلق
تجارة الخدمات للدول العربٌة واستخالص النتائج من أجل تسهٌل التكامل االقتصادي 

 اإلقلٌمً وتوسٌعه لٌشمل مجال الخدمات.

تجارة الخدمات: األهمٌة االقتصادٌة والتكامل فً النظام : التالٌة المواضٌعقدم الخبراء 
العامة  تفاقٌةاالجارة الخدمات فً إطار ت ،)لعالمٌةمنظمة التجارة االمتعدد األطراف (

)، تجارة منظمة التجارة العالمٌةساسٌة (األمفاهٌم ال): I( (الجات) للتعرفة الجمركٌة
)، منظمة التجارة العالمٌةساسٌة (األمفاهٌم ال): II( اتفاقٌة الجاتالخدمات فً إطار 

السلبٌة ومعاهدات االستثمار  القائمة ٌجابٌة مقابلالقائمة اإل مبدأة اإلقلٌمٌة: ٌات التجارٌتفاقاال
دراسة معمقة للمادة تجارة الخدمات: فً اإلقلٌمٌة  من قبل منظمة التجارة العالمٌة،الثنائٌة 

الدوحة للتنمٌة والمفاوضات أجندة  ،)منظمة التجارة العالمٌة( اتفاقٌة الغاتمن  2 رقم

فً لخدمات المتعلقة بتجارة ا)، االستثناءات متعددة األطراف (منظمة التجارة العالمٌةال
التجارٌة فً مجال الخدمات: مجاالت التنمٌة وتحدٌات الدول  السٌاساتقل نموا، الدول األ
اإلسالمً: األعضاء فً منظمة التعاون تجارة الخدمات بٌن الدول  ،)األونكتادالعربٌة (

اآلفاق المستقبلٌة )، مٌة التجارةالمركز اإلسالمً لتن( ٌةفاق المستقبلاآلالوضع الراهن و
الدول العربٌة) والخبرات الوطنٌة والقطاعٌة فً الدول العربٌة لتجارة الخدمات (جامعة 

 العربٌة: المغرب؛ ...

 شاركت جمٌع الدول العربٌة فً هذا االجتماع.

واالبتكار التكنولوجً والملكٌة الفكرٌة فً  والتنمٌة العلمً البحثندوة حول تقٌٌم  -
ٌولٌو  1-1المملكة المغربٌة،  -دول األعضاء فً منظمة التعاون، الدار البٌضاءال

3142 
 

الملكٌة الصناعٌة فً الدول األعضاء فً فً إطار تنفٌذ مشروع "التعاون الفنً بٌن مكاتب 
للكومسٌك، سٌنظم المركز اإلسالمً لتنمٌة التجارة والمكتب منظمة التعاون اإلسالمً" 

منظمة الالوزارة الموقرة وبالتعاون مع الصناعٌة والتجارٌة تحت اشراف المغربً للملكٌة 
تقٌٌم البحث والتنمٌة  العالمٌة للملكٌة الفكرٌة والجامعة الدولٌة بالرباط، ندوة حول "



39 

 

 1" وذلك من واالبتكار التكنولوجً والملكٌة الفكرٌة فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون
 البٌضاء، المملكة المغربٌة.بالدار  3103ٌولٌو  2إلى 

ستعرف هذه الندوة مشاركة األطر العاملة فً مجال الملكٌة الصناعٌة والفكرٌة فً الدول 
األعضاء فً منظمة التعاون اإلسالمً وخبراء من المؤسسات االقلٌمٌة والدولٌة واألساتذة 

 الجامعٌٌن.

بحث والتنمٌة واالبتكار تهدف هذه الندوة الستعراض آخر المستجدات فً مجال تقٌٌم ال
التكنولوجً والملكٌة الفكرٌة على المستوى الدولً فً الدول األعضاء فً منظمة التعاون 

 جنوب فً هذا المجال. -وتشجٌع التعاون جنوب اإلسالمً

 التالٌة: المحاور علىالندوة تركز سوف 

  وتقٌٌم البحث والتنمٌة؛الملكٌة الفكرٌة 

 ة الملكٌة الفكرٌة؛دارإل تطوٌر البنٌة التحتٌة 

 التكنولوجٌة والملكٌة الفكرٌة. الرقابة تنمٌة وسائل 

مؤسسة المغربٌة للعلوم الندوة جولة دراسٌة من الجامعة الدولٌة بالرباط والبرنامج وٌتضمن 
الدول نموذج الشراكة بٌن  حولمائدة مستدٌرة  تعقبهاالرباط  ةمتقدمث الوالبحواالبتكار و

وزٌع وتسوٌق االبتكار التكنولوجً بما فً ذلك براءات االختراع تفً مجال  اإلسالمٌة
تب الملكٌة الصناعٌة فً الدول ابٌن مك الفنًإلطالق المرحلة الثانٌة من مشروع التعاون 

 اإلسالمً. التعاوناألعضاء على منظمة 

 


