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 :تمهيـد

صادي والتجاري بين الدول األعضاء تعاون االقتلل ئمةة الداجنللم  وااإلسال ون التعلعامة لمنظمة ااألمانة امن  فبتكلي
فرع  لمنظمة لهاز اته الجيقوم المركز اإلسالم  لتنمية التجارة، بصف - الكومسيك – ف  منظمة التعاون اإلسالم 

ف  ية جار راف الطاألتعددة الم ةيار جالتبعة المفاوضات البينية، بمتا اإلسالميةالتجارة ة نميبت لمكلفا م الن اإلسالتعاو 
الم ، نية للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسوتقديم الدعم والتدريب والمساعدات الف إطار منظمة التجارة العالمية،

 تنمية.م  للالبنك اإلسال ةمجموعون مع وذلك بالتعا

ها ديموتقاوضات مفالر هذه تطو  لو ح رارية على إعداد تقلتنمية التجار  الم ب المركز اإلسر، دأذا اإلطاهوف  
اإلسالمية واللجنة  -كومسيك  -لدول األعضاء للتعاون االقتصادي والتجاري بين الالجتماعات الدورية للجنة الدائمة 

خارجية اء الشؤون الر ز لس و ختلف دورات مج  ولماإلسالم ن عاو تلنظمة اعية لمفية واالجتمااوالثقصادية للشؤون االقت
 .م الن اإلستعاو لاة ممنظلبلدان 

م  لتنمية التجارة بععداد تقارير التحضير لالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية يقوم المركز اإلسال رإطاوف  
 فمواقبين مختلف ال تجمع ة مشتركةيأرض دد إيجاضاء قصر الدول األعظهات نيف بوجودراسات تمهيدية للتعر 

 والمنهجيات.

ول األعضاء من القطاعين العام والخاص حول المفاوضات التجارية دلا ل ممث دةائبية لفتدري تراو ز دكما ينظم المرك
 مفاوضات التجارية البينية لمنظمة التعاون اإلسالم .الدولية وال

  التجارة عاش السريع فتنتحسنت آفاق االث يح. 19كوفيد منعطف خاص بعد جائحة  ه السنةتقرير هذإعداد  يصادف
الجديدة  التوقعات. تشير 2020 سنةلثان  من أسرع من المتوقع ف  النصف ا ، مع نمو تجارة البضائع بشكلةالعالمي

 زيادةب رة العالمية للبضائع بشكل أسرع من المتوقعأن ينمو حجم التجا المنتظرالعالمية إلى أنه من ظمة التجارة لمن
نهيار الناجم اال من نتعاشااليواصل حيث ، 2020 سنةف   ٪5,3بنسبة بعد انخفاضه  2021 سنةف   ٪8,0ة بنسب
 من العام الماض .الذي وصل إلى أدنى مستوى له ف  الربع الثان   الجائحةعن 

ة من لفتر ف  ا (MC12المؤتمر الوزاري الثان  عشر )عقد  2021، سيشهد عام على مستوى منظمة التجارة العالمية 
يونيو  11إلى  8ف  الفترة من ه سابقا عقدكان من المقرر والذي را(. جنيف )سويسب 2021 ديسمبر 3إلى  رنوفمب 30

سعادة هذا المؤتمر  رأست. وسيجائحةظروف التأجيله بسبب  ولكن تم ،، نور سلطانف  عاصمة كازاخستان 2020
قبل من  2019  ديسمبر ه فالمتفق علي ، على النحواخستان  كاز ، وزير التجارة والتكامل فبخيت سلطانوف السيد

 لمية.أعضاء منظمة التجارة العا

الذي يعقد كل أربع  لهذا المؤتمر تحضيراية منظمة التجارة العالم ضمنالت  تم تنفيذها  األنشطةيلخص هذا التقرير 
الوزاري  خالل المؤتمر ت  أثير الجديدة التدرات المبا :بهذه المناسبة تهامناقشتم الت  ستومن بين المواضيع سنوات. 
يغط  التقرير حالة و . للتنمية الدوحة، باإلضافة إلى محاور برنامج (CM11شر لمنظمة التجارة العالمية )الحادي ع

 مار الت  تعتبر ذات أهمية كبيرة لفضاء منظمة التعاون اإلسالم . كما سيتم التركيز علىاالستث تسهيليذ اتفاقية تنف
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 التجارة العالمية.إلى منظمة اإلسالم   التعاون اء ف  منظمة ضعانضمام الدول األ حالة

  ية:ام رئيسثالثة أقس حال  إلىلر اريتقم الينقس
ة التعاون ظممنف  اء األعض وللدبا ةصلالت ارة العالمية ذالى صعيد منظمة التجالتطورات الجارية ع :األول

 ؛اإلسالم 
ن متعددة األطراف لمنظمة التعاو اوضات التجارية الف  مجال المف ةم  لتنمية التجار اإلسالأنشطة المركز  :الثاني

 ؛إلسالم ا

ة جار ظمة التمة التعاون اإلسالم  إلى منم بعض الدول األعضاء ف  منظنضمابشأن ا حالة المفاوضات :الثثال
 ة.عالميلا
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 ةمفي منظ ضاءعاألللدول  العالمية تجارةمنظمة ال أنشطة ة على صعيدألخير ا : التطوراتاألولالقسم  .1
 سالميعاون اإلالت

 أحدث المستجدات .1.1
لثان  عشر لمنظمة التجارة منظمة التجارة العالمية بالتحضير للمؤتمر الوزاري ا على مستوى ت األخيرة تتميز التطورا

لوزاري الحادي عشر تمر امناقشات المبادرات المشتركة الجديدة الت  أثيرت ف  المؤ  تخص  تالو ( MC12عالمية )ال
المناقشات  مواصلةوكذلك  2017 سنةجنتين( ف  ، الذي عقد ف  بوينس آيرس )األر (MC11العالمية ) ةر لمنظمة التجا

حالة و ، التجارة تسهيلتنفيذ اتفاقية  أنكما سماك والخدمات. الزراعة ودعم مصايد األ حول محاور برنامج الدوحة مثل
ان األعضاء ف  منظمة التعاون لدبالت  تهم ال ةقضايا المهملابين من ه   عالميةرة الاالنضمام إلى منظمة التجا

 الم .إلسا
لتجارة العالمية ركزت المناقشات ف  منظمة ا ،19بجائحة كوفيد ، وبعد األزمة الصحية المرتبطة باإلضافة إلى ذلك

 دو ف  ذلك قيما ، بالتجارة والصحةبلق تعت ملموسة على أسئلة أجوبةاألشهر األخيرة على إمكانيات تقديم  خالل
 جة إلى زيادة حجم إنتاج اللقاح.حاالتصدير وال

 (MC12) مواضيع المؤتمر الوزاري الثاني عشر .1.1.1
 3نوفمبر إلى  30( ف  الفترة من CM12عالمية )الثان  عشر لمنظمة التجارة ال من المقرر عقد المؤتمر الوزاري 

، من لة الدوحةو جفشل غلب على تلالكفيلة با لث عن السبل والوسائللبح ف  جنيف. وستكون فرصة 2021ديسمبر 
العالمية ف  مجاالت الت  أطلقتها بعض الدول األعضاء ف  منظمة التجارة درات المشتركة الجديدة خالل مناقشة المبا

 للتنمية. بالنسبة حيوية ذات أهمية كبيرة

لمنظمة  ي الحادي عشرر االمؤتمر الوز تحديدها منذ  ت  تم، والقيد التفاوضالت  توجد  الجديدة عيضامن بين المو و 
التجارة و ؛ الميةالتجارة الع التنمية ف  منظمة من أجلما يل : تسهيل االستثمارات نجد ، 2017 سنةالتجارة العالمية ف  

 .بين الجنسينمساواة الوالتجارة و  ؛والمتوسطةالصغرى ر و المتناهية الصغالمشاريع و اإللكترونية؛ 

 ل التنميةاالستثمار من أجيل تسه .1.1.1.1
ا ف  منظمة التجارة العالمية عضو  70ة مكونة من ت مجموع، اعتمدمار من أجل التنميةاالستث لبتسهي يتعلق امفي

 منسقةاالنخراط ف  مناقشات يهدف إلى  الوزاري الحادي عشر مؤتمرخالل الل هذه المسألة ًكا حو ا مشتر ا وزاريإعالن
 ضوع.مو لااف حول هذا ر طكل متعدد األن  يشرك البلدان بشقانو  من أجل تطوير إطار

ن دولة عضو ف  منظمة التعاو  21ف  منظمة التجارة العالمية بما ف  ذلك  عضو 105ا ليتضم هذه المبادرة حا
ف  صياغة األحكام المحددة لإلطار ، بهدف إحراز تقدم 2020ف  مفاوضات رسمية ف  سبتمبر  بدأتاإلسالم  

تركز المناقشات و ية. لمنظمة التجارة العالم الثان  عشر ري ؤتمر الوزاملقبل انعقاد احقيق نتائج ملموسة ل  وتالمستقب
 مجاالت رئيسية: 4على 
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  سيما عن طريق نشر / إخطار التدابير المتعلقة باالستثمارال ،ية للتنبؤأكثر شفافية وقابل األحكامجعل ،
 ؛حدالشباك المو أنظمة و ونقاط المعلومات / 

 طلبات االستثمارمن اإلجراءات المتعلقة بنة نب معياف  جو ، خاصة اهدارية وتسريعشيد اإلجراءات اإلر ت ،
جراءات التوثيق والمؤهالت والرخص، وعمليات الموافقة  ؛الشباك الموحدأنظمة و ، ومتطلباته، وا 

  بين  اتيز تبادل المعلومق تعز سيما عن طريوال، البلدان النامية لحاجياتتعزيز التعاون الدول  واالستجابة
 ؛بلدان األقل نموابلدان النامية والوبناء القدرات لل الفنيةالمساعدة  المختصة وكذلك الهيئات

 الخاص القطاع /  ةالحكومي ين الهيئاتب التعاون  وخاصة، تثمارالقضايا األخرى المتعلقة بتسهيل االس
 .اعية للشركاتوالمسؤولية االجتم ،وسيطشكاوى المستثمرين / دور الومعالجة ، )المستثمرين(

 ترونيةكالتجارة اإلل .1.1.1.2
ري ر الوزاالمؤتم خالل، كانت التجارة اإللكترونية موضوع إعالن وزاري ألول مرة الميةف  سياق منظمة التجارة الع

لجة من هذا اإلعالن هو وضع برنامج عمل شامل لمعا الهدفكان وقد جنيف. ب 1998عقد ف  عام ان، الذي الثان 
 اء.عضددها األالت  ح القضايا، بما ف  ذلك الميةعلكترونية الإلاجارة قة بالتالمتعل المسائليع مج

أصدرت مجموعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية  ،قد ف  بوينس آيرسخالل المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي ع  
، بهدف نيةو ر لكتتجارة اإلا بشأن الا مشتركن  إعالاإلسالم التعاون دولة عضو ف  منظمة  11عضًوا( بما ف  ذلك  71)
 ولية.متعلقة بالتجارة الدالجوانب التجارة اإللكترونية  حولالعالمية  ة التجارةمستقبلية ف  إطار منظم اء مفاوضاتر إج

يز تعز  المشترك الصادر عن هذه الدول جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على المشاركة من أجل اإلعالنيشجع 
رة بالتحديات الت  تواجهها المباد   تعترف البلدانو االقتصاد العالم . و والمستهلكين  ترونية للشركارة اإللكتائد التجاو ف

إلى  الدولمجموعات مختلف تسعى و هذا الموضوع. المتعلقة بمفاوضات ياق النموا ف  سقل األ والدولالنامية  الدول
لكترونية متعددة إلتجارة اات الضو فة لمفاومنص  تفاوضية عادلة  ةليعماء لى مقترحات إلنشتنسيق مواقفها للتوصل إ

 ف.ااألطر 

 (MPMEالمتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ) عاتالمشرو  .1.1.1.3
، الذي يضم نحو عشر دول أعضاء ف  منظمة والمتوسطة ى ر الصغر والصغ ناهيةالمت المشروعاتقدم أصدقاء 

 .ت الصغرى المقاوالتنمية  حاجياتبشأن  ى تطوير برنامج عملعو إل، مشروع قرار وزاري يداإلسالم  التعاون 

 من الصادرات ٪78ف  منظمة التجارة العالمية يمثلون حوال   واعض 87لشأن عن يان مشترك بهذا ار بوصد
 ى ر ، أشاروا فيه إلى عزمهم على إنشاء مجموعة عمل غير رسمية للمشروعات المتناهية الصغر والصغالعالمية
 .ءعضاتوحة لجميع األطة مفوالمتوس

المتناهية الصغر  المؤسساتا على ا كبير مثل عبئ، والت  تالتجارة الت  تقف أمامز جلحواات على اشقتركز المنا
، والبيئة الوصول إلى المعلومات تروم المناقشاتكما ارة الدولية. ف  المشاركة ف  التجوالمتوسطة الراغبة  ى ر والصغ

 جارة.لتوخفض تكاليف ا مويلالت نواالستفادة م، التنظيمية
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 ين الجنسينبوالمساواة ة ر االتج .1.1.1.4
دولة  26 ما يعادل ، أواا ومراقبعضو  120، صادق عشر لمنظمة التجارة العالميةالحادي لوزاري ؤتمر االم خالل

دعم  عضو ف  منظمة التعاون اإلسالم  على مبادرة جماعية تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة ف  التجارة من خالل
االقتصادي للمرأة. تهدف ن التمكيتعزيز الحواجز و  إلغاءإلى  ي يهدفذ، واللتجارة"او بشأن المرأة "إعالن بوينس آيرس 

 لى:اإلجراءات الموصوفة ف  اإلعالن المذكور إ
  للمرأة.بالنسبة تطوير وخلق وظائف أكثر تنوعا وأفضل أجرا 
 ءتمكين النسا لخاللجنسين من ق المساواة بين اقيتحصة المساهمة ف  تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخا 

 والفتيات.
 خالل. و 2020ديسمبر  10األول ف   بالتجارة والمساواة بين الجنسين اجتماعه المعن  رسم العمل غير الفريق  عقد

د نهج اعتما، بهدف الروابط بين التجارة والمساواة بين الجنسينوجهات النظر حول ، تبادل األعضاء هذا االجتماع
 جتماع .اللى النوع اع ةملتجارة القائضايا اخاص بق

 الميةإصالح منظمة التجارة الع .1.1.1.5
 ةالعام ةالمدير  ت، أعربهيئة االستئناف لشأن شلقرار ب، حيث دعا العديد من األعضاء إلى النزاعاتفيما يتعلق بتسوية 

نواع ألشترك ق فهم ما لتحقين  عشر مثمر الثا ف  أن يكون المؤتمر الوزاري  المنظمة التجارة العالمية عن أمله
ف  مجاالت مثل  ء أعربت عن رغبتها ف  المض  قدمات األعضان مجموعارت إلى أت المطلوبة. وأشاااإلصالح

، والمؤسسات ، والتمكين االقتصادي للمرأةاالستثمار وتسهيل، ، والتجارة اإللكترونيةللخدمات ةالمحلي المقتضيات
 .جارة والمناختلضايا اعن ق ، فضالً والمتوسطةرى الصغو المتناهية الصغر 

منظمة لالعامة  مديرال ذكرت، ذا العام خالل المؤتمر الوزاري الثان  عشركن حلها هلت  ال يما بالمسائلوفيما يتعلق 
األطراف  تعددةاألعضاء طالبوا ببرامج عمل لما بعد المؤتمر الوزاري الثان  عشر بشأن القضايا الم أنالتجارة العالمية 

الغ المشتركة ف  المجاالت مثل درات اإلب عن مباالً ، فضوالتفضيليةالخاصة  ةالمعاملو  ماتدخبالزراعة والالمتعلقة 
 يئية.التلوث البالستيك  واالستدامة الب

 التجارة والصحة .1.1.1.6
ر من ي الثان  عشالوزار  تمرمؤ الأن ، لعديد من الدول األعضاء ف  منظمة التجارة العالميةا عتقدته المسألة هذلبالنسبة 
قيود التصدير والحاجة حول رة العالمية كيز منظمة التجار تكما أن شأن التجارة والصحة. دة بدمح أجوبة يقدم شأنه أن

 اهتمام والتزام القادة. يشكلاج اللقاحات إلى زيادة حجم إنت

 ةيواألعضاء كيفية والمجتمع المدن  لدول، ناقش مصنعو اللقاحات والمنظمات ا2021أبريل  14ف  اجتماع ع قد ف  
. وتم توضيح أن 19كوفيد قص العالم  ف  لقاحات ولة لمعالجة النذف  الجهود المبارة العالمية التج ةمنظممساهمة 
لمساهمة لاألعضاء  كما تمت دعوةالكاف .  بالشكلالنامية ال تزال غير مستغلة  الدوللتصنيعية ف  العديد من القدرات ا

إيجاد حل  بهدف بالتجارة المتعلقةكرية لملكية الفاعن حقوق  ازلنتنصوص بشأن الالمفاوضات إلخراج   ف يةبفعال
 .دولالعلى جميع  بالنفعمل  يعود وسط ع
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 وحةمواضيع برنامج الد .1.1.2
للمؤتمر الوزاري الثان  عشر بمواصلة المناقشات حول  التحضيرات، تتعلق باإلضافة إلى هذه المبادرات الجديدة

 لية.يضالخاصة والتفاملة والمعماك والزراعة والخدمات األس مصايدر بدعم مويتعلق األة. أخرى لجولة الدوح يعمواض
 دعم مصايد األسماكمفاوضات حول  .1.1.2.1
الت  تهدد استدامة مصايد األسماك من أجل  أشكال الدعمحظر الرامية إلى قواعد الات على تركز هذه المفاوض

 اظ عليها.فحبحرية والالمستدام للموارد الدام ف  ضمان االستخ المساهمة
. 2015( ف  سبتمبر SDGsأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة )د ماا باعتيقا وثط أهمية هذا الموضوع ارتباطتبتر 

زيادة من ( CM11ف  المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية ) االمتفق عليه اتفاوضمال مكنتوقد 
ة ودق حول مسلى اتفالتوصل إعلى اعمل  فريقعمل ي. قشاتلمنالتعجال  سالطابع االبشأن  مزيد من الدقةع  بالو 

 ة على وجه الخصوص بما يل :والت  تغط  األحكام المتعلق 2020النص المقدمة ف  نوفمبر 
  بصيد  المتعلق ملدعاو ، الت  تساهم ف  الصيد غير القانون  وغير المبلغ عنه وغير المنظم أشكال الدعمحظر

خصيص مع تئر )جاالصيد المفرطة و لا قدرات الصيدساهم ف  يي ذال عملدوا ،كل مفرطبش زون المخك أسما
 ؛(المضرغير  معبأشكال الدمساحات آللية وضع حد أقصى وقائمة 

 النامية والبلدان األقل نموا للدوللية يضالمعاملة الخاصة والتف 
 ؛المساعدة الفنية وبناء القدرات 
 عاتا ز نالية تسو ف   طار والشفافيةخاإل. 

لمنظمة التجارة  ةالعام ةالمدير  تحثو  هذا النص. ات األخيرة علىلعمل المفاوضات لوضع اللمسجموعة اتواصل م
المرونة الالزمة للتغلب على التحل  باألعضاء ف  أبريل الماض  على  ،نغوزي أوكونجو إيوياال يدة، السالعالمية
 .ةالعالق العراقيل

 زراعةلا .1.1.2.2
ه   1995لتجارة العالمية بشأن الزراعة لعام شارة إلى أن اتفاقية منظمة ار اإل، تجدالزراعية المفاوضاتفيما يتعلق ب

اتخذ أعضاء منظمة التجارة و . مالءمةالزراعية وجعلها أكثر المنتجات ارة جتخطوة مهمة إلى األمام ف  إصالح 
تم ، 2015م راعية. ف  عاالمنتجات الز  ةتجار  ب  شو تجارية الت  تاجز الحو الو  الدعم أشكال العالمية خطوات للحد من

 الصادرات الزراعية. د ألشكال أخرى من دعمواعع قلصادرات الزراعية ووضلدعم الالتاريخ  بعلغاء رار الق اتخاذ
ات غير اجتماع ةعد قدتوانعإصالح التجارة الزراعية. إجراء مفاوضات بشأن يواصل أعضاء منظمة التجارة العالمية 

ولوية الت  من شأنها أن تسمح بععداد ح والعناصر ذات األيد مستوى الطمو بهدف تحد 2021 سنةخالل  رسمية
لتشجيع األعضاء  جبارة جهودت بذل كما الوزاري الثان  عشر. االجتماع  ، من منظور اوضولى للنص التفالمسودة األ

، قبل أن تنتقل تسهيلها علىون مشرفالها دو يقة الت  للعملي ةالمتبقي نيةالزمخالل المدة المناقشات الفنية  مواصلةعلى 
 .2021رفيعة المستوى ف  يونيو إلى مرحلة المفاوضات  اللجنة

 تظهرالعالم. ومن هنا  عبرالجوع آفة وتصاعد  19 كوفيدات جائحة تحدي عتبارف  االتأخذ المفاوضات الحالية 
اء عنشالحزمة بهذه مية. تتعلق عناصر التجارة العال  " لمنظمة"حزمة األمن الغذائ ة بـاإللحاح ف  المطالبالحاجة إلى 
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ل  م المحوالدع ،من برنامج الغذاء العالم من قيود التصدير على المشتريات اإلنسانية اإلعفاء مقترح و ، العامالمخزون 
 ة.اصلخا الحمايةمسألة القطن وآلية ببعض الوفود أيضا يطالب  كماوالشفافية. 

ر لمنظمة التجارة ي الثان  عشؤتمر الوزار الممهمة من أجل نجاح  تحقيق نتائج ىلاألعضاء عتعمل معظم الدول 
 .العالمية

 تجارة الخدمات .1.1.2.3
طرق وع ف  تن لمعلومات واالتصاليثة لالحدتقنيات الوير تطوقد ساهم ة. رزة ف  التجارة الدوليتحتل الخدمات مكانة با

إنتاج أيضا مدخالت أساسية ف  الخدمات ل كما تشكيدة. دجخلق فرص  ، وبالتال لحدودبر اات عالخدم االستفادة من
الخدمات لتجارة يعد إبرام االتفاقية العامة من التجارة العالمية.  ٪50تمثل حوال  ، من حيث القيمة المضافةفالسلع. 

(GATS ) جولة أوروغوايل ةالتجاريلمفاوضات لأحد اإلنجازات الرئيسية. 
منصوص عليه ف  كما هو ، واقمستوى فتح األس بغية الرفع منتهم المية مناقشاعلجارة ال أعضاء منظمة التاصيو 

 تركز المفاوضات بشكل عام على:و ت )الجاتس(. دماالختجارة المادة التاسعة عشرة من االتفاقية العامة ل

(i)  الميةة العالتجار  ء منظمةاضأعاق  دي الخدمات من بوصول إلى األسواق للخدمات ومور فرص الزيادة.  

(ii)  تشكل عبئا ال فائدة منه.  وشفافية والتأكد من أنها الضوعية كثر مو وانين المحلية أدة لجعل القوضع نظم جدي 

(iii) األعضاء أن هذا األمر ض الدول أشارت بعية )العرض اإللكترون  للخدمات(. و ة اإللكتروندمات التجار جوانب خ
 .شرع  الثانوزاري ال رلمؤتمالل احتملة خمات المدخالائج ه أن ي مّهد لنتمن شأن

 ةالمعاملة الخاصة والتفضيلي .1.1.2.4
ف  شكل معاملة أكثر  البلدان األقل نمواتجارة العالمية على المرونة الممنوحة للبلدان النامية و تنص اتفاقيات منظمة ال

 يل :بما  وتتعلق (SDTلية" )يضى هذه األحكام "المعاملة الخاصة والتف. تسمتفضيال

 ؛تزاماتات واالليفاقتفيذ االفترات أطول لتن 

 ؛البلدانة لهذه يمكانيات التجار اإل تدابير تهدف إلى الرفع من 

 ؛لبلدان النامية والبلدان األقل نمواأحكام تسمح بالحفاظ على المصالح التجارية ل 

 رة العالميةلتجاإدارة التزاماتها تجاه منظمة اتحسين على  الدولدة هذه اعمستقديم الدعم ل. 

والتفضيلية بهدف تعزيزها حكام المعاملة الخاصة لدول األعضاء مراجعة أعين على اتي حة على أنهو دالن الينص إع
 وجعلها أكثر فاعلية.

من المجموعة األفريقية  ا. جاء معظمهنمواً قل األالدول النامية والدول  قترحات من طرفممن الالعديد  تم تقديموقد 
صياغة جديدة من أجل من اتفاق وتقترح ت إلى مقتطفات احر هذه المقتر يشت ،امبشكل عو األقل نموا.  لدو الومجموعة 

 ز األحكام الموجودة. وه  تغط  معظمالنامية أو لتعزي لية لصالح البلدانيضخاصة والتفإدخال أحكام جديدة للمعاملة ال
الجوانب حول اقية فتالات واغال ةيتفاقاو  الخدماتتجارة مة لالعا، بما ف  ذلك االتفاقية ت منظمة التجارة العالميةاقيااتف



11 

 

إلى اإلصالح  مشاريعبلدفع قصد ا مفاوضاتهميواصل األعضاء و حقوق الملكية الفكرية )تريبس(. بلقة المتعالتجارية 
ة بالقضايا تعلقبشأن المقترحات المشاورات م، اسيو كاستيلو من هندوراسدفير ، السرئيس المجلس العام ويجري األمام. 

ن المعاملة الخاصة والتفضيلية وكذلك بشأ مقترحات مجموعة التسعين بشأنمثل  نمواً قل األ نالدالببالخاصة 
 اإللكترونية.ومجاالت مثل التجارة  ى ر االقتصادات الصغ

 اتفاقية تسهيل التجارةتنفيذ  .1.2
، بعد 2017ير فبرا 22اذ ف  ز النفحي 2013بال  ف  ديسمبر   تم إبرامها ف  الت ةر التجا لتسهي دخلت اتفاقية

التجارة حيز  تسهيلبعد أربع سنوات من دخول اتفاقية و  المية.تجارة العنظمة الأعضاء مها من قبل ثلث  ة عليمصادقال
خارطة طريق على ، 2021مارس  3، ف  الميةة العالتجارة التابعة لمنظمة التجار  تسهيللجنة  صادقت، (TFA)التنفيذ 
 ف  تنفيذها. المحرز متقدال لدراسة

، استعرض أعضاء منظمة التجارة العالمية 2021أبريل  23-22 يوم عقد انالتجارة الذي  يلتسهة اع لجنتمجاعقب 
 فاقية التجارة الحرة.ذ اتتنفيالتطورات على مستوى آخر 

ظمة لجميع أعضاء من ٪70,1رة التجا تسهيلة امات اتفاقيالتز  تنفيذ، بلغ المعدل الحال  ل2021أبريل  22 ا مناعتبار و 
، بناًء على اإلخطارات الت  قدمها 2023 سنةبحلول  ٪83رقم إلى المتوقع أن يصل هذا ال . ومنالميةجارة العتلا

 تنفيذ الخاصة بهم.األعضاء بشأن تواريخ ال

، ةمتقدملاول من الدلألعضاء بالنسبة  ٪100و مات ه، فعن المعدل الحال  لتنفيذ االلتزاميةوبحسب مستوى التن
 نموًا.ألقل ان البلدامن  ٪35,9، والنامية لالدو  عضاء منأللة نسببال ٪70.3و
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 تسهيل التجارة اتفاقيةعلى  عار والمصادقةاإلش .1.2.1
غينيا : كانت آخر الدول الت  صادقت على اتفاقية تسهيل التجارة ه اون اإلسالم ، ستوى منظمة التععلى م

ل لك إجمال  عدد الدو ذليصل ب (2020 أغسطس 10) مبياو لوتونس وكو  واتوفانا و ياننز ضر وتوبوروندي والرأس األخ
هونج للتذكير كانت   ة.دولة عضو ف  منظمة التجارة العالمي 164من بين  153 التفاقية إلىالت  صادقت على ا

 .أول من صادق على االتفاقية كونج الصين

                
 POURCENTAGE]

                          
 POURCENTAGE]

                   

                                                                 

Région Asie-pacifique

Région Afrique subsaharien

Région Arabe

 
يا، ماليز دولة:  153من بين  40 كرأن نذ ة يمكنالتجار  لية تسهصادقت على اتفاقيت  ال ضاءمن بين الدول األع

بانيا، لعربية المتحدة، ألتركيا، اإلمارات ا ،روناي، مال ب ر،ديفوا تا، كو ناتوغو، باكستان، غوي ،لنيجراجزر المالديف، 
عمان، يريا، يق، نيجبم، موز قيرقيزيا، الغابون، غالديشين، بنكازاخستان، العربية السعودية، أفغانستان، السنغال، البحر 

المغرب،  ،كاميرون سو، الينا فاكر و دا، بنغالكويت، أو  ت ، بنين،جيبو  يسيا،سيراليون، قطر، غامبيا، اندوندن، تشاد، األر 
 .وتونس كستان وغينيامصر، طاجي

ضو ع دولة 40ها ينب التجارة من تسهيل تفاقيةدولة قد قامت بالفعل باإلشعار بالفئة )أ( من ا 121وتجدر اإلشارة أن 
ت ديفوار، كو ، تشاد ،يبرونا ،و، البحرينبوركينافاسديش، بنغالأفغانستان، ألبانيا،  م  وه :اون اإلسالالتعمنظمة ف  

مال ، غامبيا، غويانا، إندونيسيا، األردن، قيرقيزيا، الكويت، كازاخستان، المغرب،  صر، الغابون،ن، جيبوت ، ماميرو كلا
ن، السنغال، اليو ، سير عوديةن، باكستان، قطر، العربية السجيريا، عما، نيالنيجرمبيق، وز يف، مدللماا ا،نيا، ماليزيموريتا
 المتحدة.رات العربية وغندا واإلمايا، أكر ان، تونس، تستيك، طاجوغم، تو انسوري

ة ميالعال ةجار لتا يانات منظمةحسب ب فاقية،دولة بالفئة )ج( من االت 95ودول باإلشعار بالفئة )ب(  104كما قامت 
 .2020 مايو 12ف  

يق، موزمب د، غويانا،تشاا، انيلبأ :ه و  ب(إلشعار بالفئة )  باسالمون اإلف  منظمة التعا عضو دولة 37مت قاوقد 
بوركينا  و،، توغن و نستان، بنغالديش، البحرين، بروناي، غامبيا، مال ، ماليزيا، النيجر، سيراليباكستان، أفغانيجيريا، 

 ا،ينتا، المالديف، موريزياقيرقيتان، ون، إندونيسيا، األردن، كازاخسر، الغاب ، مصجيبوت ميرون،ار، الكاو يفت دكو  فاسو،
 حدة، بنين، غينيا وأوغندا.العربية المت تان، اإلماراتجيكساطالسنغال،  ان،عم رب،مغال
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ه : ألبانيا، تشاد، غويانا، موزمبيق، و )ج(  بالفئةإلشعار اب  الماون اإلسمنظمة التع  عضو فدولة  34 كما قامت

ا فاسو، بوركين، ، المغربوغو، تيون الير س، رجنيغامبيا، مال ، الن، لبحرييش، اا، باكستان، أفغانستان، بنغالدنيجيري
ال، ، السنغايانريتقيزيا، المالديف، مو ن، قير رون، جيبوت ، مصر، الغابون، األردن، كازاخستايفوار، الكاميكوت د

سالم  ون اإلالتعانظمة التزامات دول م أسفلهيلخص الجدول  طاجيكستان، بنين، غينيا، تونس وأوغندا. ،رينامسو 
 ارة.التج تسهيلقية ابموجب اتف
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  عالميةجارة المية التجارة في مجال مسائل منظمة التلتنمي كز اإلساللمر ة انشطأالقسم الثاني:  .2
ة مظنف  م ءألعضاة لخدمة المصالح االقتصادية للدول اطشناألمن  عديدلاة جار تلا يةلتنمأنجز المركز اإلسالم  

 منها: والسيما رة العالميةالتجة انظمبمسائل م قةالمتعلاإلسالم   ون عاالت

ا: أفريقي"عراقيل االستثمار في  اجتماع خبراء رفيع المستوى لمنظمة التعاون اإلسالمي حـول .2.1
 مغربيةالمملكة الالبيضاء،  دارلا، 2018ير ناي 25-24حديات والفرص" الت

ة لــدور ا لكــوت ديفــوار خــالوريــة س جمهي  وفخامــة رئــالمعــاون اإلســنظمــة التملالعــام  ناألمــي تنفيــذا لالتفــاق بــين معــال 
 2017  شـهر يوليـو فـ دجانبأبي  رابعة واألربعين لمجلس وزراء خارجية الدول األعضاء ف  منظمة التعاون اإلسالمال

 يمظنلت  لتنمية التجارة ماإلسال زكر المر عوائق االستثمار ف  أفريقيا، بادسالم  حول لتعاون اإلة امظمن رمتمؤ  يملتنظ
سـالم  حـول "عوائـق االسـتثمار فـ  أفريقيـا: التحـديات والفـرص"، وذلـك ن اإلتعاو الة يع المستوى لمنظمرفخبراء اجتماع 
 .ةبير غملة الكبالدار البيضاء، المم 2018ر يناي 25و 24يوم  

قليميـة وو جتماع إلى تبيهدف هذا اال  سـتثمارول أفضـل لالحلـ ق الرئيسـية إليجـادئـاالعو  نأشـطنيـة بادل منظورات دولية وا 
ــا مــن جهــة ، إلعــداد مشــروع  إعــالن المــؤتمر والمبــادة التوجيهيــة لالســتثمار فــ  منظمــة ة أخــرى ومــن جهــ. فــ  أفريقي

بأبيـــدجان، جمهوريـــة كـــوت  2018يقيـــا ســـنة مار فـــ  أفر ســـتثالا رمتؤ ى مـــعلـــ  اللـــذان ســـيتم عرضـــهما إلســـالمعـــاون االت
 ر.ديفوا
للتجـــارة والتنميـــة )األونكتـــاد(.  تحـــدةالم مـــمألر التابعـــة لمـــؤتمر اســـتثمامـــع إدارة االكة الجتمـــاع بالشـــراذا اكـــز هـــمر لا نظـــم

ة؛ كــة المغربيــممللا: الهــ بعــةتااإلســالم  والمؤسســات التعــاون ظمــة الوشــاركت فــ  هــذا االجتمــاع الــدول األعضــاء فــ  من
؛ ديفـوارريـة كـوت جمهو نغال؛ جمهوريـة السـة؛ نيجيريـا الفيديراليـ هوريـةمج تركيـة؛العربيـة السـعودية؛ الجمهوريـة ال المملكـة

ارة؛ المؤسســـة ة التجـــلتنميـــ القانونيـــة التـــابع لألمانـــة العامـــة لمنظمـــة التعـــاون اإلســـالم ؛ المركـــز اإلســـالم  شـــؤون م القســـ
اإلحصــائية لبحــوث مركــز ا ؛ةللتنميــالتابعــة لمجموعــة البنــك اإلســالم  الصــادرات  ار وائتمــانتثمســاال نيملتــأة اإلســالمي

كــز أنقــرة(؛ مــؤتمر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد(؛ )مر  ميةســالإلوالتــدريب للــدول اة عيــجتماتصــادية واالالقوا
 أنجليا.إيست  وجامعةجامعة جنيف؛ 
: "مشـروع 2018لسـنة  اأفريقيـمار لمنظمة التعـاون اإلسـالم  فـ  تمر االستثيسيتين لمؤ رئ نيقتيوث وع شر أعد الخبراء م

ن اإلسـالم " و"مشـروع إعـالن المـؤتمر" تـم عرضــهما تعـاو ة الظمــمنلـدول  السـتثمارات اع سياسـتوجيهيـة لوضـال المبـادة
لتعــاون ر لمنظمــة ار االســتثماؤتممــ لــىع امرضــهع اإلســالم  إلقرارهــا قبــلتعــاون ظمــة العلــى أنظــار األمانــة العامــة لمن

 ذات قــىتبمتين و ن غيــر ملــز قتيالــوثي وتعــد هــاتين اء.ا علــى الــدول األعضــهــموتعمي ةمــالمنظ اإلســالم  فــ  أفريقيــا ودول
 إلسالم .عاون امة التع إرشادي ما دامت لم تعتمد رسميا بعد من قبل هيئة صنع القرار المعنية ف  منظطاب
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 20-19 منظمة التجارة العالمية، إلسالمي فيالتعاون ا نظمةمل قنسيالتة ورشة حول آلي .2.2
 فالمي في جنيإلسة منظمة التعاون اثع، ب2018 أكتوبر

 2017نوفمبر  23-20خالل الفترة  ةعن الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك المنعقدادر الص 52م رة إلى القرار رقشاباإل
يم دقـتتنميـة تجـارة ومجموعـة البنـك اإلسـالم  لللتنمية ال ز اإلسالم المرك نملب ي طلذالجمهورية التركية وا سطنبول،بع
يـادة التنسـيق بـين وزراء التجـارة فـ  ة لز عمليـالت لخيـاراقبـل حـول االم ومسـيكاع لجنـة الكجتمـعمـل وعرضـها علـى ا ةقور 

المواقـف  مية وصـياغةالعال ةر تجاال مةفاوضات الجارية ف  منظف  الم األخيرةمنظمة التعاون اإلسالم  بشأن التطورات 
 كــزمر نظــم اللعالميــة، رة االتجــافــ  منظمــة  ليــاً ســالم  المقترحــة حاإلاون اعــتلنظمــة اشــأن القضــايا ذات األولويــة لــدول مب

اإلسـالم  لـدى منظمـة  التعـاون لمنظمـة   لتنمية التجارة والبنك اإلسالم  للتنمية بالتعاون مع المندوبيـة الدائمـة سالماإل
 .2018 ربأكتو  20-19ترة الموضوع ف  جنيف، سويسرا ف  الف مل حول هذايف، ورشة عة بجندحتالممم ألا

وآراء الــدول األعضــاء مــن جهــة، ومــن ناحيــة ظــات مالحع جمــمشــروع الدراســة و  جعــةمرا  رشــة العمــل فــف و تتمثــل أهــدا
ة ظمة التجار متعلقة بمنيا الاضقال ف  اءشتركة بين الدول األعضسيق المية التنأخرى صياغة توصيات عملية لتحسين آل

 العالمية.
 ،نيجر: اليفجنعاون اإلسالم  ف  لتا ظمةعضاء ف  مناأل دائمة للدولعثات الثل  البممالعمل ورشة  ف  أشغالشارك 
ل، غاش، مال ، جيبوت ، السنبنغالديبانيا، ، العربية السعودية، المغرب، السودان، فلسطين، باكستان، عمان، ألالجزائر

 ازاخستان. كو اليمن  ،تحاديةي دار السالم، األردن، القمر االديف، بروناكيا، المالن، تر و باالغ
التجارة ومندوبية منظمة التعاون اإلسالم  ف  جنيف  نمية  لتمسالكل من المركز اإلاع جتمالا تنشيط هذام بوقد قا

 ة.للتنمي ومجموعة البنك اإلسالم 

 23ل، جنيف، سويسرا، قيا والحلوار في أفريستثمالا اجهتو  تينقاش حول العراقيل ال جلسة .2.3
 2018أكتوبر 

المنظمــة واألمــم المتحــدة بــين اون تعــالن اإلســالم  بشــأن عــاو ة التالعــام لمنظمــين ليمــات معــال  األمــتعذ تنفيــ رافــ  إطــ
  لتنميــة ســالمإلا ركــزالمو  ســتثمار، نظــم األونكتــادرة واالل التجــاوالمشــروع المتكامــل حــول االســتثمار للجنــة الفرعيــة حــو 

مــة ائمــة لمنظالد دوبيــةاون مــع المنلتعــات ومركــز أنقــرة بار دالصــا نامــر وائتمؤسســة اإلســالمية لتــأمين االســتثمالتجــارة والا
بر أكتــو  23يـا" فــ    لـدى األمــم المتحــدة بجنيـف ورشــة عمــل حـول "عراقيــل وحلـول االســتثمار فــ  إفريقســالماإل ون عـاالت

2018. 

لألونكتـاد وممثلـ   مالعـا نيمـبـة األاركة السيدة إيزابيل دورانـت، نائباغل  بمش فيرة نسيمةة السداعة سورشالترأست أشغال 
لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات، ومركز أنقرة، والهيئة العامـة  ميةإلسالا سةوالمؤسالتجارة، مية   لتنركز اإلسالمالم

 .Inoks Capital( وNIPCر )ع االستثمايرية لتشجيالنيج ةنللجوا (،SAGIAعربية السعودية )ملكة الار بالملالستثم

 .اً لدب 50ن أزيد من ثلو مشارك يم 200ثر من ورشة أكلا  هذه شارك ف
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ية ل الرئيســاالجتمــاع فــ  تبــادل وجهــات النظــر الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة حــول العراقيــ لهــذاســية ئيلر تتمثــل األهــداف ا
 ن و التعــــا يـــة لصـــنع سياســـات االســـتثمار لمنظمـــةدة التوجيهقــــديم المبـــايـــا وتقير أف فـــ  ارراح حلـــول أفضـــل لالســـتثمواقتـــ

  .ماإلسال

ومركــز البحــوث  ين االســتثمار وائتمــان الصــادراتلتــأممية الســالمؤسســة اإللتجــارة و انميــة اإلســالم  لتكــز قــدم ممثلــو المر 
التوصيات العراقيل و الستثمار و جيع اشت جال  مف سالمية أنشطة مؤسساتهمدان اإلريب للبلاإلحصائية واالقتصادية والتد

 .فريقياالعملية لالستثمار ف  أ

اللجنـة النيجيريـة لتشـجيع السـيدة أوكـاال مـن ب  و لعتيا يدالس عربية السعوديةللكة ابالمم تثمارالسئة العامة للو الهيقدم ممث
مار امــة لالســتثالهيئــة العرتهــا و ط لتــ ل الــو تثمار فــ  أفريقيــا والحرض االســالتــ  تعتــعروضــا حــول العراقيــل  االســتثمار

 ر فــ ماتثن أجـل تحسـين االسـت مـتحـدياب علـى التغلــلل سـتثمارلتشـجيع اال ةيـنيجير لا اللجنـةبالمملكـة العربيـة السـعودية و 
 لدان األفريقية.الب

 ايـريقأف فـ قطـاع الخـاص لالسـتثمار جههـا الالتـ  يواورقـة عمـل حـول العراقيـل  Inoks Capitalكما قـدم ممثـل شـركة 
 قيا.ه لتشجيع تدفق االستثمار ف  أفريدمها مؤسستول الت  تقوالحل

  (MC11)ةمينظمة التجارة العالملعشر اري الحادي لوز ئج المؤتمر اول نتاعمل ح ةشر و  .2.4
دولة  –، دبي 2018نوفمبر  20-19 ،لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 العربية المتحدة إلماراتا
 2017نوفمبر  23-20ترة فلخالل ا ةلمنعقدلثة والثالثين للجنة الكومسيك، الدورة الثالصادر عن ارار اقلالى ا إاداستن

ك اإلسالم  للتنمية والمركز اإلسالم  لتنمية التجارة مواصلة تقديم البنمن  لبط ، الذية التركيةهوريالجم بعسطنبول،
ارة العالمية وتعزيز منظمة التجصوص مسائل م  بخالساإلون عااألعضاء ف  منظمة الت ة للدولدة الفنيالمساع

والذي أكد على  تها.صاداقتا ية علىرة العالملتجاظمة التجارية لمنت اء بتأثير المفاوضااضاألع لو دعية الجهودهما لتو 
ل ماكال جهاماضاء، من أجل تسهيل اندول األعسسية للدضرورة توحيد وتنسيق جهودهما لتعزيز القدرات البشرية والمؤ 

فجاري المتعالنظام التف   والبنك  ارةسالم  لتنمية التجإلركز املا، نظم دد األطراف على أساس عادل ومنص 
ي تصاد لدولة اإلمارات العربية المتحدة ورشة عمل حول "نتائج المؤتمر الوزار االقارة وز ع عاون منمية بالتللت سالم اإل

عاون اإلسالم "، وذلك يوم  اء ف  منظمة التئدة الدول األعضافل (MC11) نظمة التجارة العالميةعشر لم الحادي
 تحدة.ة المارات العربيإلمدولة ا –، بدب  2018فمبر و ن 20و 19

لصادرة وزارية اط الضوء على الوضع الراهن لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، والقرارات التسليشة لور التم تنظيم هذه 
 ةر التجا ةملى منظضاء ف  منظمة التعاون اإلسالم  إالدول األع، وانضمام منظمةلل عشردي حاعن المؤتمر الوزاري ال

 ظمة التجارة العالمية. ا منقضاين شأالم  بعاون اإلسالت منظمةالمستقبل  ليق العالمية، والتنس
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ين طسلوف زياقيرينام وطاجيكستان وقير عمان وسو ر وسلطنة شاركت الدول األعضاء التالية ف  هذه الورشة: مص
 ستان واإلمارات العربية المتحدة.ليزيا وباكلسودان وماوا

للتنمية ومركز الجنوب وشبكة  الم اإلسك بننمية التجارة وال  لتسالمالمركز اإل ية:ات الدولية التالظممنت الكر اكما ش
 العالم الثالث. 

  (MC11)يةالملععشر لمنظمة التجارة ا ي الحاديمر الوزار ورشة عمل حول نتائج المؤت .2.5
، الدار 2019و ينو ي 27-26 ،في منظمة التعاون اإلسالمي يقية األعضاءللدول األفر 

 يةملكة المغربالم –البيضاء 
سطنبول، بع 2017نوفمبر  23-20ثة والثالثين للكومسيك الت  تم عقدها خالل الفترة لثالرة ادو الإطار تنفيذ قرارات   ف
يم دقتواصلة مجموعة البنك اإلسالم  للتنمية مالتجارة و  م  لتنميةاإلسال زكلمر ن ام التركية،  والت  طلبت لجمهوريةا
مة التجارة العالمية وتعزيز منظ سائلم وصم  بخصون اإلسالاالتعظمة عضاء ف  مناأل اعدة الفنية للدولسمال

 نظم المركزتها، اداقتصى اعلظمة التجارة العالمية ارية لمنوضات التججهودهما لتوعية الدول األعضاء بتأثير المفا
عشر  ديالحااري لمؤتمر الوز ج اورشة عمل حول "نتائ تنميةلل سالم لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلاإلسالم  

 تعاون معوذلك بال لفائدة الدول اإلفريقية األعضاء ف  منظمة التعاون اإلسالم "،  (MC11)يةعالمة الار تجظمة اللمن
  بيضاء.بالدار ال 2019يونيو  27-26يوم  المغربية  ية للمملكةخارجلا ةجار التب كتابة الدولة المكلفة

ظمة التجارة العالمية، والقرارات ت مناوضامفل ف  ذلك الوضع الراهن ابم وضوعات هامةة ملورشة لدراسم هذه اتم تنظي
م  عاون اإلسالة التمظن  مء فضاة، وانضمام الدول األعر للمنظمالحادي عشالوزارية الصادرة عن المؤتمر الوزاري 

 دلباية، وترة العالماالتجظمة أن قضايا منبش التعاون اإلسالم  ةملمنظ  لبالمستقظمة التجارة العالمية، والتنسيق إلى من
نظمة   داخل من اإلسالمظر ممثل  دول منظمة التعاون اإلسالم  حول أولويات مفاوضات منظمة التعاو ات نوجه

هورية مجطان، لس ف  نورؤتمر الوزاري المقبل الذي سيعقد تها ف  المسيتم مناقشالت   ايقضاوال، التجارة العالمية
 .2020نيو و ي 11إلى  8لفترة من   اكازاخستان ف

رون، ، الكاميكينا فاسوة ممثلو الدول األفريقية األعضاء ف  منظمة التعاون اإلسالم : بنين، بور لورشذه اه ف شارك 
 دا والمغرب.نغس، أو نو تتوغو، نيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، او، موريتاغينيا بيس نيا،يغ ،بياغام، تشاد، كوت ديفوار

لعالمية لفائدة البعثات الدائمة رة التجاا مةالجارية في إطار منظ توضامفاحول "ال عملورشة  .2.6
، جنيف، 2019نوفمبر  14-15، "مي بجنيفللدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال

 رايسسو
ل سائن اإلسالم  بشأن مو االتع ةمظدول منورشة العمل حول "التنسيق بين ت الصادرة عن تنفيذ التوصيار اطف  إ

بمقر مكتب منظمة التعاون اإلسالم   2018أكتوبر  20-19فترة ل الخال هاقدالت  تم علمية" االع جارةمنظمة الت
دارة اسالم  لتلمركز اإلبجنيف، نظم ا نك اإلسالم  للتنمية بالتعاون لتابعة للبية الدول اراتيجتسان و عاو لتنمية التجارة وا 

جنيف ورشة عمل حول رى بة أخليدو نظمات لمتحدة ومامم ب األم  لدى مكتساللمنظمة التعاون اإل ةالدائم ةالبعث مع
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  ف  مالإلسن ااو دائمة لدول منظمة التعبعثات اللفائدة الالمفاوضات الجارية ف  إطار منظمة التجارة العالمية "
 بجنيف.  2019نوفمبر  15-14 ك يوم "، وذلجنيف

لمية وتأثيرها العاارة تجالاهن لمفاوضات منظمة ر لع اف  ذلك الوضما وعات هامة باسة موضرشة لدر و لهذه ا تم تنظيم
 يدمة مثل الزراعة ودعم صائل المهبعض المس على تجارة الدول األعضاء ف  منظمة التعاون اإلسالم  بشأن

الصغر ية والمؤسسات المتناه ،تنميةلا من أجلوتسهيل االستثمار  جارة الخدمات،ترونية، وتجارة اإللكوالت ،كاسماأل
صالح منظمة التجارة العالمية، والتنسيق بشأن مسائل االقكين تمالجارة و سطة، والتو المترى و والصغ تصادي للمرأة، وا 
 ية.ة العالممة التجار منظ

 ة حولكر ا  المشالدائمة لمنظمة التعاون اإلسالم لى البعثاتمن الوع  إمزيد  ميتقدف  ة ساهمت هذه التظاهر 
لرفع قضايا إلى وفودها خالل المؤتمر دها تعدااسل من أج العالميةة تجار ة الفاوضات منظم  مالتطورات األخيرة ف

  . شارك ف2020يو نو ي 11لى إ 8مهورية كازاخستان من لطان، بجف  نور س ( الذي سي عقدMC12الوزاري المقبل )
 ة.يلو مية ودمنظمات إقلي 8دولة و 20شة ممثلو هذه الور 

لمية وأثرها على رة العاإطار منظمة التجا ة فيراعيالز المفاوضات  فتراضية حولعمل اورشة  .2.7
 2020أكتوبر  28-26، لمنتجات الزراعيةل البينيةالتجارة 

ف  ة عمل حول المفاوضات التجارية ية ورشاإلسالم  للتنم كبنال مع ية التجارة بالتعاون إلسالم  لتنممركز اال نظم
الهدف من هذا االجتماع هو ن كااإلسالم .  التعاون ظمة لمن ينيةالتجارة الب لىع أثرهاو منظمة التجارة العالمية  إطار

نهم من كيمتية و عا ألعضاء على حالة المفاوضات الزر ل او ف ف  الدهذا الملمن الوزارات المكلفة بإطالع المسؤولين 
 اوضات.الجوانب الفنية للمف إتقان

الخدمات في ارة ل تجتحليلها في مجاجمع البيانات و ورشـة عمل تدريبية افتراضية حــول  .2.8
 2021مارس  25-23، في منظمة التعاون اإلسالمي عضاءالدول األ

، تجارة  لتنمية الالمسكز اإل، نظم المر الخدماتتجارة ث من حيالم الع ى مستو على ف  ضوء التطورات األخيرة 
البيانات  جمع ناهجول م، ورشة عمل حيةوالمنظمات اإلقليم المعنية بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالم 

 ن اإلسالم مة التعاو من الدول األعضاء ف  منظخدمات لمساعدة المفاوضين التجارة ف  مجال  وتحليلهاومعالجتها 
 ة.مفاوضات التجاريلليثة الحدتقنيات الإتقان على 

اعات االجتماع االفتراضي لخبراء منظمة التعاون اإلسالمي حول موضوع "مشاريع الصن .2.9
مايو  24، منظمة التعاون اإلسالمي" دولي : آفاق تعزيز االستثمار فاعيةالزر الغذائية 
2021 
ألغذية اها ف  قطاع شطتنأطوير التعاون اإلسالم  على ت  دول منظمة ثمار فستاال تشجيعمن أجل تشجيع وكاالت 

 مخصص  ضراافت براء، اجتماع خ2021مايو  24، ف  (IOFS، عقدت المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائ  )الزراعية
االجتماع ك ف  هذا لجذب االستثمار ف  دول منظمة التعاون اإلسالم  ف  هذا القطاع. شار  التحدياتلدراسة الفرص و 

 ا.مشارك 37أكثر من 
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ات ية التجارة أنشطته المتعلقة بتشجيع االستثمار وبرامج بناء القدر اإلسالم  لتنم، عرض المركز اقيا السوف  هذ
 اإلسالم . التعاون لزراعية ف  منطقة منظمة ستثمار ف  مجال األغذية اواالارة لتطوير التج

، ةمستوى منظمة التجارة العالمي اوضات علىورشة عمل افتراضية حول حالة المف .2.10
يونيو  21-23،  (CM12)ي عشر لمنظمة التجارة العالميةي الثانالوزار  للمؤتمر ةريحضيالت

2021 
، مفاوضات منظمة التجارة العالميةمجال   فاإلسالم   التعاون منظمة دول ضل لمكانة أف ل علىالحصو من أجل 

، ورشة عمل ميةلتجارة العالا ةممنظ ةون مع البنك اإلسالم  للتنمية وأمانرة بالتعاينظم المركز اإلسالم  لتنمية التجا
؛ من أجل التنميةاالستثمار  لهيتسا سيم، والن  عشرالت  ستتم مناقشتها بمناسبة المؤتمر الوزاري الثا المواضيعحول 

 ايد األسماك.ن ودعم مصالمساواة بين الجنسي؛ و والمتوسطة ى ر المشاريع الصغو التجارة اإللكترونية؛ و 
للتشاور وتبادل الخبرات حول  فرصةاإلسالم   التعاون منظمة ن دول الخبراء م منح  فورشة يتمثل الهدف من هذه ال

 هذه القضايا.
للمؤتمر التعاون اإلسالمي التحضيري جارة في دول منظمة اء التلوزر وري االجتماع التشا .2.11

 لميةالوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العا
اإلسالم   التعاون ل منظمة ون عن التجارة ف  دو راء المسؤولوز لاعقد يس، المؤتمر الوزاري الثان  عشر هامشعلى 
الموضوعات المذكورة ف   أنشب من المفاوضات الجاريةأفضل بشكل دهم لالستفادة ا بهدف تنسيق جهو ا تشاورياجتماع

 الفقرة السابقة.
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إلسالمي تعاون الانظمة في مضاء عألالدول ا م بعضماانضشأن ب اتفاوضالم عيةضو : القسم الثالث .3
 ةعالميرة الاة التجظمنمى إل

 ارة العالميةاالنضمام إلى منظمة التج .3.1
( دولة 11توجد إحدى عشرة )و ة العالمية جار لتا ةظممن  أعضاء فسالم  التعاون اإل   منظمةة عضو فدول 44 توجد

 ة.ة التجارة العالميم إلى منظمنضمار اال  طو عضو ف  منظمة التعاون اإلسالم  ف

عددة تت مامفاوضوضات بين اها أصناف المفخل فيداتتق ر بط عالميةلاالتجارة ظمة نمإلى  متتم عملية االنضما
سرعة هامة ف  ب ةإلى المنظمنضمام ت بعض عمليات االسار جر ملذا اف. وعلى هة األطرارى ثنائيوأخاألطراف 

ت تباطؤ المفاوضا منها من العوامل نذكرد لعدينتيجة ار منها اآلخ ثر البعضبينما تع ،2013نة سمنذ ضات المفاو 
 تيارات.االخول م االجماع حلداخلية وعدب امعقدة، المصاعلة ايالفن ، الجوانبةاء المنظمعضأ  ضبعع م

 الجوانب المختلفة لعملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية: أسفلهيان  رسم البيلخص ال

 
التوعيــة والحــوار األخــرى  ئلوســامــع ، نيــةة الفدعالمســاا بــدعم الــدول مــن خــالل النضــمام مكوًنــا مرتبًطــشــروط اتتضــمن 

 اماتها.كل أفضل للوفاء بالتز ول األعضاء األخرى بشلدالحوار مع ابععداد عملية  الت  تسمح للبلدان المنضمة
 :المساعدة الفنية وحمالت التوعية .3.2

  وظفم ريبلتداألساسية  رو المحام للمنظمة من االنضما ة بمسلسلل الكفاءات ذات الصلنية وتأهيتعتبر المساعدة الف
المدن   جتمعامعيين والمالخاص والج يين والقطاعفائدة البرلمانضمن هذه المساعدة أنشطة للتوعية لتت. اتمحكو لا

 وأوساط اإلعالم.
 تية: لمحاور اآلوتشتمل أنشطة المساعدة الفنية وتأهيل الكفاءات على ا

 ؛ندوات وطنية 
 التجارية وكذلك خالل  سةيالساحول  ةمتقدوس الميمت خالل الدر قأنظمة االنضمام للممية حول حصص إعال

 ؛ل نموااألقائدة البلدان المقدمة لفالتمهيدية ليمية والدروس الدروس اإلق
 ؛البعثات الفنية 
 ؛الزيارات الت  يقوم بها رؤساء فرق العمل 
 ؛ةلقائمعزيز المراكز ارة أو تة للتجاميجعية للمنظمة العالراكز المر انشاء الم 
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  ؛نترنتإلا برع مباشرةحصص تدريبية 
 ؛ء ف  المنظمةالتحاور مع مجموعات الدول األعضا 
 المؤتمرات.لمشاركة ف  وا 
 ساع ة وميالفنعدة ، حيث أن المزاوجة بين أنشطة المسابشأن العديد من عمليات االنضمام هامةفنية  لغاأشأجريت 

ة أساسيا ف  جدوى المساعد ة، يعتبر عمالنظمالمل قبتلمس بةسلنبا الدولبأهمية انضمام هذه  إقناع الدول األعضاء
نضمام. وف  هذا الصدد، كانت مساهمات رؤساء شحة لالاألعضاء المر لفائدة الدول  اتمجال المفاوضالفنية ف  

 :تيةاآل ولللدالهامة المساعدة المالية دة الفنية قد حظيت بعلمساذه اهأن  إلى . والبد من اإلشارةمجموعات العمل مهمة
  .األخرى  لدول األعضاءألوروب  وبعض اا هند، االتحادألمريكية، الصين، الواليات المتحدة االبرازيل، ال يا،رالستأ

وورش العمل لمستديرة الموائد اوتشمل ، تعتبر أنشطة المساعدة الفنية والمالية من أولويات منظمة التجارة العالمية
 مة التجارة العالمية.عاون مع أعضاء منظاالنضمام بالت مقسها التدريبية الت  ينظم وراتوالد

، حول العديد من جوانب التجارة المتعلقة 2021 سنةف  بادل الخبرات شطة التدريب وتنراء مزيد من أومن المقرر إج
 ءإلجرايتعلق او اق واالمتيازات. لوصول إلى األسو لتزامات اخطب حول ا، بما ف  ذلك تقنيات البرمجة و بالعضوية

 مايو 17تمتد من لت  ، واإلنترنتر اعب اأفريقيف   ةيسياسة التجار لاألولى لاإلقليمية الدورة التدريبية  خير بعطالقاأل
 عالمية.لتجارة العملية االنضمام إلى منظمة ا الدول الت  توجد ف  طور، وتشارك فيها 2021أغسطس  20إلى 

 ا:يم عدة أنشطة منهتنظ 2020شهد عام 

 2020فبراير  طقة العربية ف ية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية للمنتوى لعملفيع المسيم  ر لقر اإلالحوا ،
 ؛م  للتنميةشاركة البنك اإلسالبم

  2020المية ف  نوفمبر تجارة العاألفريقية إلى منظمة ال الدولن ظم الحوار اإلقليم  الثالث بشأن انضمام. 

 90شر ندوات عبر اإلنترنت مدتها والذي تضمن ع 2020ف  يوليو  مضمانلالاألول راض  االفتسبوع األ 
 .العضويةالساعة المتعلقة ب الت  تغط  قضايا، لنقاشوالحوارات وحلقات ا ورات التدريبيةالمؤتمرات والدو دقيقة 

الخبرات.  لدتبا ، مع استنادها إلىالعضويةركين بالقواعد المتعلقة برفة المشاتهدف هذه االجتماعات إلى تعزيز مع
كذلك ارة العالمية و وية منظمة التجادي من خالل عضالهامة مثل التحول االقتص المواضيعاقشة العديد من من تمتو 

المستفيدة ه : سالم  إلا التعاون األعضاء ف  منظمة  ةالدول الثمانيومن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. 
 ، السودان وسوريا.مال، الصو ، ليبيانالبن، ، العراق، جزر القمرجزائرال

 :مةللمنظ امنضمآليات اال  .3.3
( الت  Accessions Intelligence Portalنضمام الذك  )ة لالجديدبوابة  2016ليو العالمية ف  يو لتجارة ة امنظم قتأطل

ية يدة، مثل إمكاندالج تعالمية والعديد من الميزانضمام لمنظمة التجارة الالات حول احسنت من الوصول إلى المعلوم
ابط: لبوابة على الر نضمام. توجد اتمام االإل بها رعااإلشتم  ن الت نيلقوال المباشر إلى جميع االدخو 

https://www.wto.org/accessions . 

https://www.wto.org/accessions
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الع ه  تمكن من االطو  2012ف  مايو  (ACDB)م امد البيانات حول االلتزامات ف  إطار انضلعمل بقواعإطالق ا مت
ت انضمام الدول برتوكوالم و نضمااالحول عمل فرق الر يقار الصلة الت  تتضمنها تمات ذات تزامات والمعلو على كل االل

 .XII MCحت البند ت  تدخل تلتجارة الاألعضاء ف  المنظمة العالمية ل 31 الحادية والثالثين

)db.wto.org/http://ac(. 

ة دت الماحن تضوينمال ضاءألعجميع ال امضمتشمل بروتوكوالت االنبيانات للتحديث قاعدة ا ، تم2018ف  سنة 
 دة فيها.الثانية عشرة وااللتزامات الوار 

فريق الللبلدان النامية و   مالرسغير ريق فوال ااألقل نمو  للدولرية ستشاعة االلمجمو مع ا اءاتأجرت سكرتارية المنظمة لق
، GRULACة ية للتجار لعالمعضاء ف  المنظمة ااألالتينية ألمريكا الن لبلدالرسم  غير ا ان النامية والفريقوي للبلداآلسي

ف   دم الحاصلرير حول التقتقا تماعاتاالجل هذه خال ب . قدمت سكرتارية المنظمةيق العر ثم الفر   قيفر إلا فريقال
المجموعات / لجوارليات ال مسؤو ادل وجهات النظر حو ما تم تبانجازها ك تمول واألنشطة الت  دلامام انض سلسلم

الدول األعضاء من طرف نضمام و الا ورط ف مات ف الحكو ر من طيرت سواء ت  أثوبحث االنشغاالت الة اإلقليمي
 ضمام.نالال ا  مجف 2014نة الفنية لسل األولويات ا حو نظراءهمع  تشاراتباس نفسها وقامت

مــن بــين . و 2020( فــ  يونيــو ويوليــو IGAG) موعــة غيــر الرســمية للحكومــات المنضــمةتماعــات المجعقــدت آخــر اج
 لســـلسملمســـتويين العـــالم  والـــوطن  علـــى ى اعلـــ 19جائحــة كوفيـــد تـــأثير  شـــارة إلـــى، تجـــدر اإلأثيـــرتالمخــاوف التـــ  

 وية.العض

 نســـتانجمهوريـــة أفغاام انضـــم عـــدب ،ةلـــدو  164ة العالميـــ ةر التجـــانظمـــة فـــ  مأصـــبح العـــدد اإلجمـــال  للـــدول األعضـــاء 
ــددعــ اليــابح حيصــك وبــذل ،رالعاشــ ي ر زاالــو  ؤتمرمــلال خــال اإلســالمية   مالتعــاون اإلســالمنظمــة ضــاء فــ  األعول د ال

ثــل . ويملميــةربــع عــدد أعضــاء منظمــة التجــارة العاا يفــوق ولــة، بمــد 44عالميــة المــة التجــارة لــواء منظ تحــت ةنضــويالم
 لعالم .من االقتصاد ا %97ل  وامية حعاللاارة التجء منظمة اضأع

 : وه ولد 11 ةيلتجارة العالمنظمة ام إلى منضمالالرشحة ملا إلسالم ا ون تعاال ةمنظم  ف اءألعضول ادلد ادعغ بل
 .لماو صوال ةتحادياال القمر السودان، سوريا، ،أوزبكستانليبيا، لبنان،  ،اق، إيرانعر ذربيجان، اللجزائر، أا

وعة مجمللاعد مسالم عاال ريالمد، السيد وولف آالنام ، قة العالميةمنظمة التجار  إلى مامضنل االحو  عاجتمخالل اال
لبلدان هذه ا جيعبتش، يلأبر  25ف   لمية المنعقدجارة العاتال ظمةمنإلى  مانضمف  طور االكومات سمية للحالر ير غ

رة تجات منظمة الار عن إصالحاستفسواالم نضمااال ىلوض عالتفا دم عمليةقتهدف براتهم بلالجتماع بانتظام وتبادل خ
 لمية.العا

ة الصافية اإليجابي اهمةالمس فعن - ةتصادات الصغير قة االخاص -رشحين المد من يدعة لللنسببا، ديفر لا ى لمستو على ا
 .منضمااال تسبقالت   ةلمحليإلصالح ااألطراف سوف تأت  من عمليات ا جاري المتعددظام التئيسية للنالر 
قواعد ر ويطأي ت -  الدولري جالتا امظنلتطور اأيًضا ف   االنضمامم عملية ساهت ،النظام توى المس على، ذلكع وم
اإلطار القانون  لمنظمة ف  ات امتز ال تتضمنفقرة  1500كثر من دمج أ ، تممجموعف  ال. عالميةلاالتجارة  مةنظم

 تم اعتماد كلو . 1995 سنة نذة عشرة مدة الثانيلمابموجب اا مهراإب تم مانضمالية مع 36ل العالمية من خال التجارة

http://acdb.wto.org/
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أساسيا ف   رانصع مثلوي فدة األطرادعتخصصات متالز تعزي بهدف ةدالجدي ماالنضمت االو توكبرو  نموكول بروت
وتعد ة. يملعالرة اظمة التجانمواعد ديد لقذا معيار ج، نتج عن هف  كثير من الحاالت راف.دد األطظام التجاري المتعالن
 ه.حدو  الجملهذا ا التزام محدد ف  250من  أزيد مع، كعلى ذل المثافية شفاال
تابع و  على المستوى المتعدد األطراف.د عا و قلوضع احول  وضاتالمفا لتشجيعصة فر ا أيًض  ضمامنالاامات ز الت فرتو 

عد من القوا  لفةب مختانجو ب لقيتعما يفالنضمام ا اتاوضف التجارية ف  مفار مجموعة من األهدااء باستمر األعض
 يخص امألمام فيا لىإ ام خطوةنضماال اتيلعمل تكانا المطلو  .ةج جديدير مناهالطريق لتطو ، مما يمهد يةالحال

ودعم  جمركية، وضوابط حصص التعريفة الالتجارة لتسهيت ف  مجاالما سي، المتعددة األطراف اريةالتج المفاوضات
 دايستف  عالمية كمصدر إضافلاة التجارة ظمم إلى منالنضماة اجربظر ف  تللن ةفرص عضاءهل لدى األ درات.الصا
 ظمة؟ح المنل إصالية حو ر جاالقشة المنا صيخ مافيه من

عة واس اتإشعار ة عشرة مساهمات مهمة من خالل الثاني لمادةن أعضاء العديد م، قدم ايةفالشفوا اتاإلشعار مجال   ف
ر وفتت نلم تكالت   المجاالتف   ، أون ضعيفةيياء األصلائج األعضنت ون فيها  تكالت تجاالالم  ا فنً اوأحي ،النطاق

د ألطراف قمتعددة ا صصاتالتخ ن أنغم مصة(. وعلى الر صو مج الخار باإلشعار ب ثل)مددة عمت تصاتخص ىعل
 فعن، ارةتجال ليتسه اقيةعول اتفمف نسريا نضمام من خاللاالت ئج مفاوضاالنواح  مع نتا كثير منجوة ف  فالسّدت 

)مثل  دبع حققتتلم ت لزام ماانضماال اتليعمل بفض اهم وضعالت  تالشفافية خص فيما يجعية مر ال ياتتو مسالض بع
عضاء التزامات بعض األ ن بالتزامات تفوق يتعهدو  الذينوالمرشحين  نيألعضاء المنضمأن اع واقوالمتطلبات النشر(. 

 ديفيأنه كما ، م جاري العالالنظام الت ف  ندماجااو ة ت فعالحاإصالراء ح إجتيك يذل نأل، حتهملصمف   بيصالحاليين 
 .هباعالتواضح يق طر  رسمل الن خما يًض أ امنظال

ء من حيث مواطن المرونة ضايز بين األعى التمياالنضمام ف  االعتبار الحاجة إل ياتلمذت ع، أخباإلضافة إلى ذلك
ذه وفعالة لتحديد ه طةسيية أداة بيعل التشر مطة العت خقدمو احة. ر ا صهنبر عالمع الحاجيات بسمة حالمحددة المصم

 .ظمةنم يقةطر ب اتاجيتحاال

 ية عشرةالثان المادة أعضاءويعتبر الجميع.  يشارك فيه ًرااماستثوار ، يتطلب الحغيرهف   وأ ذا المجاله ف  وسواء
، وينبغ  ي ار الجنقاش يين ف  الئيسلحة الر المصحاب صأ هما ام إليهمضلالن لمراقبة الت  تتطلع حالياوالحكومات ا

 م.إليهماع تسالا
 سهيلوت، سطةوالمتو  غرى صالو  رالصغهية المتنا، والمؤسسات ونيةإللكتر ارة اجلتبالقة علمتاة تركمشالت رادابالم ثلتمو 

صغيرة ال الناميةدات قتصاالة لالنسبرى ببكمية هأ ، التجارة ومشاركة المرأة ف  ،لخدماتلمحل  لنظيم ا، والتراالستثما
هذه عل ف  ة بالفة عشر يانلثدة ااالم اءأعضن م يدعدلا ويشاركالمنضمة. ل لب الدو تمثل أغلت  وا، متوسطةوال

مية ولكن منظمة التجارة العال ط لجميع أعضاءليس فق أن هذه المبادرات مفتوحة مالحظة اضأي لمهممن او ت. المناقشا
 بين.ا للمراقأيض
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 لعالميةنظمة التجارة التعاون اإلسالمي إلى مضمام دول منظمة االوضع الحالي الن .3.4
 ا يل :مكمية الرة العاجلى منظمة التنضمام إحال  لاللاضع الو 

 ؛ستاناق وأوزبكإيران والعر  طرف ية مقدمة منارة الخارجنظام التج مذكرة حول 
 ؛تانسكوالعراق وأوزبران طرف إين ة مرجياخة الذكرة حول نظام التجار ديم متم تق 
 ؛السودان شة من طرفقاط المناقئع نيم ملخص وقامتم تع 
  ؛نابكستز و ان وأالسود ان،يجان، لبن، أذربئربل الجزاق لثنائية منااق سو ع إلى األلسال نفاذة بشأن يمفاوضات جار 
 ان والسودان ولبنيجان بوأذر  ائرز جل الالثنائية من قب لى األسواقات إخدمال نفاذن أبش ةريجا اتمفاوض

 ؛زبكستانو أو 
 ولبنانوأذربيجان  بل الجزائرمن قلعمل رير فريق اتعميم مشروع تق مت. 

 ىعل .2016 ةنس   منناثف الصنلل ال خالاملصو والسودان وا ديةحااالت قمرالبانضمام  ةقتعلالماألنشطة  فكثيتم ت
 ثال:بيل المس

 ت ماض  عدة مفاوضالتم الشهر اتخريق العمل، وان لفجتماعيعقد اف و ثككل مبشاالتحادية فريق القمر ل عم
 ؛بلةر المقشهاأل م ف مانضملية االعام إتمعلى امه متاه يركز الفريق واق. واآلن،إلى األس لالدخو  شأنثنائية ب

  دع. وبالمؤتمر الوزاري العاشرمش على ها نيروب  ف  ،تهيضو د عديى لتجخر أ رةته ماوضامفان ودالسبدأ 
ية مه إلى عضو لية انضماة تنشيط عمودان رسميا إعادس ، أعلن الضامن العام الم وليو، ف  يف عامنص

ق. وثائالحديث ك عمل مكثف لتقب ذلأع. و وم عملمجلس الااع اجتم لخالكملها أب تجارة العالميةال منظمة
 تينثنائي ينتمفاوض اختتمو ، سو ملم ق العمل من أجل تسجيل تقدمين لفرياجتماع اندلسو اد عق م،ا العاذه ف و 

 ؛ألسواقالى لوصول إا بشأن
 طلب  قديمبعد ت 2016سمبر يدية االنضمام ف  عمل شروع ف لل لمرشحينامن أحدث ه  واحدة  الصومال

ن نظام كرة بشأوضع مذ لىعال مصو ال مل . وتعبو ر نيشر بي العالوزار المؤتمر ال المرة خل ألو  حرشيالت
 ؛االنضمام تاية لبدء مفاوضساساأل يقةالوث شكلتس  تلالتجارة الخارجية ا

 ليو يو  28ف   هاانضمامن أشعمل ب يقماع لفر اجت ختام ف العالمية  ة التجارةعضاء منظمصرحت أذربيجان أل
لالزمة لجعل نونية اات القاحالإلصاذ نفيت فضال عن ،ة"نائيالث اتمفاوضالركيز على لتزم "اعتبأنها ت 2017

حات من اإلصال ايجان عددأذرب تبنت. وقد ةرة العالمياجبات منظمة التمتطليا مع متماشية لخالدانظام التجارة 
ال لد فضية اقتصاد البلتنم ة"ة طريق استراتيجيرطاخ" 12 ادذلك اعتم  الماضية، بما ف ستةألشهر الخالل ا
 اترطذ خان تنفيمن شأ. و كيوجستوالل اكل األساسية للتجارةين الهيرة وتحسجاتال لبتسهية المتعلق ةاألنظمعن 

 جارة العالمية.التى منظمة النضمام إلنجاح ف  ا"أساس" لل أن يكون بمثابة 2020 سنةول لحالطريق ب
 ، على النحو التال :الموزعة حسب الدولنضمام مسلسل االتتلخص أنشطة 

 جزائرلا  .3.4.1
 1996نيو سنة يو  رسميا ف ئر جزالا ت، قدم1987سنة  صفة مراقب منذلمية بلعاة اار تجة الظممن ورها ف د حضعب

 .دية لالنضمام للمنظمةمهيتالخارجية، كخطوة حول نظام تجارتها  كرةمذ
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 مويض (وغوايور ألا)كاستيو السيد بيريز ديلعالمية رة اللتجااظمة ئر إلى منالجزا مماي يتابع انضل الذفريق العم سترأي
 ة.ولد 43

المية، ومنها منظمة التجارة الع ف  عضاءض الدول األبع ر من قبلزائللج ةلئن األسسلسلة م اريخ تم توجيهذلك التذ من
ارة العالمية األجوبة التج نظمةملق  يا. بعد تأسترالو ن سرا والياباوسوي اد األوروب واالتحت المتحدة األمريكية ياالالو 
 يف.نجب 1998ل هر أبريشم الجزائر ف  انضما حولول ألا ماعهجتل ايق العمد فر قألولى، عا

 نوفمبر، 2002، مايو2002اير فبر  ،1998راف )أبريل وضات المتعددة األطمن المفاجوالت  عدةالجزائر  رتأج
 ناعةصراعة والالثنائية ف  قطاعات الز وضات لمفاامن  وسلسلتين (2005و 2004ثم سنت   ،2003، مايو2002
ام عة، النظفه : الزرا حث ضات بالبفاو الم اهتتناول ئل الت ا(. أما المس2002مبر نوفو  2002 بريل)أات والخدم

ص الدولة، الشفافيةالجمرك ، تجارة   تجارة.لباة المتعلقة لفكريق الملكية اثم حقو الح النظام القانون  وا 

 ، كندا،ايسرا، أستراليان، سو يابال ة،كيمرياألدة ت المتحالياو وه : ال بلدان 10ائية مع حوال  ات ثنلقاء زائرأجرت الج
 وريا الجنوبية.تركيا وكوروغواي، األ  ، كوبا،روباألو  دااالتح

ر يناي 18  قدمت ف ثمع والخدمات السل مبدئية بشأنروض الصيغة أولية من الع 2002 ست الجزائر ف  مار قدم
المستجدات  ل وآخرلعمق اريف قريرت روعة من مشمعدل حث عناصردلة للعروض. وتم أيضا بغة معصي 2005

 .2005فبراير  25بتاريخ ريق العمل ع فل اجتماخال وذلك نيالقوانتعلقة بمال

يخ بتار  نظمةمر الالمية بمقرة العاتجلى منظمة الائر إانضمام الجز تابعة فريق العمل المكلف بمع لسقد االجتماع التاانع
 .2005أكتوبر  21

ق فريع تقرير مشرو و  قاو سلى األلدخول إاالثنائية حول اوضات لمفت اوراطحث تب تماعا االجل هذمدول عن جتضم
 ي.ر ر القانون الجزائجدات المتعلقة بتطو خر المستالعمل وآ

ئر" الت  تشكل محور الجزا مامضل انو العمل ح ر فريقيقر أن "مشروع تقة بشدراسة الوثي ا علىيعمل هذا الفريق حالي
 .2005ر توبكأ 21  قد فالمنع تماعجقشات االمنا

ة ية التجارة العالمول األعضاء ف  منظموبعض الدالجزائري  وفدممثل  البين ة يئاناءات ثنظيم لقتجانب آخر، تم ومن 
قاءات الثنائية صة اللخا ةبصف ر. نذك2005توبر كأ 20إلى  18ن عقد مالمن التاسع العمللى هامش اجتماع فريق ع

مات إلى لخدالسلع واخول د ثحبلولت بالت  تناادة وماليزيا و الجدي ندةيال، ز اويسر س كية،األمريحدة تيات الممع الوال
 سواق.األ
ع للسالمتعلقة باعدلة س العروض المى أسالدخول إلى األسواق علل اات الثنائية ف  مججري حاليا المفاوضات

شروع التقرير وزيع مم تد توق .رجيةخاة الالتجار ظام نراف بحث ى المستوى المتعدد األطليا علحا ي يجر  ادمات. كموالخ
 .2006نيو   يو ف لمعلفريق المعدل لا
 .لع لفريق العملمراجمشروع التقرير ا 2008ير اين 17لعالمية ف  ف  منظمة التجارة ااألعضاء حثت الدول ب
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ل خال جزائرلها اقامت ب لت اصالحات رجية الجزائري وكذلك اإلة الخاجار تم الافحصا لنظالعمل  يقمن تقرير فر ضيت
قام أعضاء فريق ارة العالمية. كما مة التجظنلقواعد م ئماسات  ماللمؤسوا  نو القان ح إطارهابألخيرة حتى يصوات السنا
 سواق.لأل دماتخلسلع والدخول ا ولة الجارية حيلثنائالمفاوضات ال ف  بتقييم التقدم الحاص عمللا

ءم التي ىاري حتمها التجار ف  إصالح نظلجزائه اققتي حذدم القالت حهم علىتيار عمل عن اوقد أعرب أعضاء فريق ال
رة اللتج واجز الفنيةبالح ر قوانين جديدة تتعلقزائجوهكذا، اعتمدت الالتجارة العالمية. منظمة  تاعد ومقتضيقوا ماما مع ت

مقاصة الير وتداب ئيةاالوق ردابياق والتغر إللمضادة لة الفكرية والممارسات االملكية و ينباتلوالصحة الصحية ار والتدابي
 .لوالمواش  والنخي تصدير لحوم األبقارالنية و ديلمواد الصد اواستيرا مرك الج ميوالتقياألسعار  وسياسات

لاللتزامات  ةلوض معدعر  عتوزيبلعالمية جارة اتالإلى منظمة  رلجزائير انضمام ابتحض فريق العمل المكلفام ق
 .2012ير افبر  دمات ف الخبلمتعلقة الخاصة ا

اء إصالحات ومة الجزائرية إلجر دة الحكار عالمية بعال التجارة نظمةم ىلإ ضمامهازائر النجرة الطويلة للوتفسر المسي
تسريع ريق لارطة طع خضو تم و  تصادها.ف  اق عنو وتحقيق الت ةمنافسالمهددة بالاعات ال ثم تحديث بعض القطأو  ةداخلي

 لحللثنائية ات ادثاحملة من اعقد سلسل ة، ومن المقررارة العالميلتجانظمة مإلى لجزائر م ااأن انضمبشالمفاوضات 
تمام  الخالفات بانضمام  فالمكلفريق العمل   مع ى عقد اجتماع غير رسمإل ةبريل، باإلضافوأ ات بين مارسيالتفاقاوا 

 .2012 وده ف  يونيتماع الرسم  المقرر عقلالج ادادعاست ،المنظمة ئر إلىاجز ال
 : قت لألسوااالسلع والخدم ية حول دخولنائثات الضلمفاو ا

مع  السياق ستجري مفاوضاتفس نال وسويسرا. وف  وغواي وكوبا وفنزويواألور  ليمع البراز ها جزائر مفاوضاتال أنهت
اليا ر وأست لنرويجاو  األمريكية دور والواليات المتحدةإلكواواا يكور  ةيوجمهور  وتركيا ياكندا وماليز و روب  االتحاد األو 

 ابان.والي
 .2008يناير  ف  لعمليق اعاشر لفر لقد االجتماع اوتم ع
وغواي ر واألو رازيل وكوبا الب س اتفاقيات ثنائية معخم ىعل 2012فبراير  28ت الجزائر بتاريخ وقعذلك،  ضافة إلىباإل

متعلقة لمفاوضات الأن اكما  .الميةرة العاتجى منظمة الالجارية النضمامها إل اوضاتمفال إطار  جنتين فواألر  يالوفنزو 
 ة متقدمة.رحلمالمتحدة توجد ف  لجزائر، والواليات لرئيس  لا، الشريك االتحاد األوروب مع ثلة مما اتفاقيات بعبرام

 تالعالمية ماز ء ف  منظمة التجارة الألعضاا ولد  القاية مع بت ثنائاقييع على اتفاقبالتو ات المتعلقة فاوضكما أن الم
ا ابان وكندا وماليزية مع الييثات الجار لندا. أما المحادوزيوني را وأسترالياسمع سويتفاقية صدد ابرام ائر بالجزا ة وأنمستمر 

 الرتياح.لى اقد سجلت تقدما يبعث عا فيوتركيا وأوكران
ة. دبن بامصطفى  يدلتجارة السبحضور معال  وزير ا 2013يل بر أ 5ف   لمريق الععشر لف ديجتماع الحاالعقد اتم 
عمل والخدمات ومخطط ال ة بالسلعقلة المتعلحول العروض المعدمل الع وثيقة لفريق 12دمت الجزائر المناسبة، قهذه وب

 ق.يفر وع تقرير الر ن لمشافات والتحيياإلضومقترحات التعديالت و دل عالتشريع  الم
لمية." اة التجارة العفاقيات منظمع اتافق مو ري يتالتجا امهلجعل "نظا ائر على أتم االستعدادالجز  أنر يالوز  دار السيوأش

 يات.فاقتال تتوافق مع االبعض التدابير الت  عقولة" لمانتقالية ه ف  "منح فترات أملعن  وأعرب
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 2013مايو  10لتها قبل ل أسئساار  ءعضاألالدول اه على جبو ذي يتعين بملمد وابرنامج المعتن الثم أضاف قائال إ
رى من تراح عقد جولة أخواق 2013يوليو  15و أتم شهر يونيو جابات عند ماإل بتقديم عهدتالت  ت ئرإلى الجزا

 .2013خريف  اوضات ف فالم
ة ر امة التجف  منظء االدول األعض لة مندو  12ع وفود م 2013أبريل  4إلى  2من  اءاتلوفد الجزائري لقأجرى ا

ندونيسيا ة وه ميالعلا يوزيلندا ون رويجر وكندا والنو يكية والسلفادمتحدة األمر ت اللواليااين و ألرجنتاو  واإلكوادور: ماليزيا وا 
 .ا وتركياين واسترالواليابا

ة ر التجا ة منظمةكرتاريس لعليها من قبع لتوقيبرازيل تم اوال روغواي وكوبا وسويسراع أو تفاقيات ثنائية ما 4كما تم ايداع 
 ن.يتزويال واألرجنيتين مع فنتفاقعلى ا عتوقيبشأن الة اوضات قائمة، ف  حين مازالت المفعالميال

ات فاوضآخر مستجدات الم الستعراض 2014مارس  31ة ف  مظائر للمنحول انضمام الجز  عملق الفري اجتمع
ير الذي العالمية بالتقدم الكبجارة لتا ةممنظ ءحب أعضاماع، ر جتخالل هذا االو  نظمة.نضمامها للمة باالجزائرية المتعلق

 ائر.ته الجز رز أح
ستثمار، دعم على اال ةضد المفرو بما ف  ذلك القيو ت، ارداكمية على الو لاء على القيود قات األعضاتعليوركزت 
 ق حقو  ر،األسعاياسات س ،ت الجغرافيةمالمعلو ظام تسجيل اة، نعلى الضرائب الداخلي ييزي ات، التطبيق التمالصادر 

 السياسات الزراعية. ويق و لتسا

الصحة وتدابير الصحة و  ارةالتجالفنية أمام  زاعدات والحواجاعية والمسالصنياسات سرى الت األخايتشمل التحدو 
 ة.لتجار ات الصلة باار ذجارة وتدابير االستثمبالتلفكرية المتعلقة انب حقوق الملكية ااتية وجو بنال

الممثل  ميز،يال غو سس كانسيه لويو ن السفير خالتجارة العالمية تعيينظمة لم  مو لعماس المجل ، أكد2018 مايو 8ف  
 ل.العم قديد لفريلعالمية، كرئيس جة اتجار منظمة الدى ل دائم ألوروغوايال
زائر جلى الإ ةبزيار ، مللعا قيفر  ، رئيسغواي(أورو خوسيه لويس كانسيال )فير الس قام، يةجزائر حكومة الالدعوة من ب
طنية بشأن بوزير التجارة واللجنة الو تقى ، الاميثة أتمرت ثالسرته الت  ا. وخالل زيا2018وفمبر اية ننه  ف صمةالعا

 .أبحاثركز وم، لكية الفكرية، ومكتب المرةالتجا، وغرفة ةة العالميإلى منظمة التجار ام نضماال

 أذربيجان  .3.4.2
 مرة حول نظاوقد قدمت أذربيجان مذك 1997وز يلو ي 16خ ن بتاريربيجاأذم ضماتابع اني الذي ن فريق العملكويتم ت

 حولئلة سولى من األعة أتتعلق بمجمو  2000وز جوبة ف  يولي. كما قدمت أيضا أ1999ريل   أبفارجية ا الختجارته
، 2002 نيويو  7ف  ل العم األول لفريق ماع. انعقد االجت2001بر سمدي ا أجوبة أخرى ف هذه المذكرة، تلته

خدمات إلى األسواق وال عل السلل دخو ائية حو نمفاوضات ث . ويتم حاليا إجراء2006رس ا  مف رخيألا الجتماعوا
 . عدلةس العروض المعلى أسا

ية ة المنظمة العالمتاريكر ف سمن طر  2008سمبر ت فريق العمل ف  ديقشالمنا  ص غير رسمملخ وقد تم توزيع
سمبر يرتها منذ دت المواضيع الت  تم إثاجداتمس صخملس اسأاف على األطر دة دمتعشغال الألتمر اللتجارة. وتس

 .2009ف  يوليو ل هذا الملخص بعد مراجعته تعدي قد وتمو . 2008
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ل و روب  ودو اد األتمرة مع االتحمسازالت المفاوضات . وم2010 جورجيا ف  أبريلان على اتفاقية مع بيجأذر  تقعو 
 فاقية. ذه االته أنشبة ميلاعة التجارة النظمم

ن خيرة المعتمدة ماأل أن االصالحات  شباحث فتم خالله الت 2012ير فبرا 24 ع ف ه التاسعل اجتماالعمقد فريق ع
منظمة  عدع قوا جاري يتوافق ملتية وجعل نظامها اعالمالرة إلى منظمة التجاف  عملية انضمامها دم للتق انل أذربيجقب
فاوضات الثنائية مال ف  إطار محرزتقدم اللريع  واالتشألة تطوير المجال أيضا مس قريفلا رسادتالعالمية. و  ارةلتجا

 إلى األسواق. ماتالسلع والخد خولبشأن د

 2012ديسمبر  7 جتماعه العاشر ف مل العق ا. وقد عقد فري2012قائع إلى نوفمبر الو لخص مل خر تعديلود آيع
رجية الخا التجارةونظام  سواقضات بشأن دخول األالمفاو  ضعل و و ح يةملعاالتجارة ال ظمةمن ءحث أعضاباحيث ت

 .ةميرة العاللتجامام إلى منظمة اضلالنيل أذربيجان أهأجل ت حات التشريعية منصالواإل

محة ن ليجابين ألذر وضالمفا رئيسخارجية و الائب وزير الشؤون ف، نييغوليد محمود ماماد المناسبة، قدم الس هذهوب
 لعالمية. وذكر أنارة مة التجار منظف  إطا مناسبة يعيةه وتطوير نصوص تشر دي لبلدصاقتالا ضعو لا عامة عن

 الغاز.ا على قطاع النفط و ادهاعتم منللتقليل صاد يع وتحديث االقتو ى تنكانت تهدف إله حكومت

فاقية اتلى عت قعو  قدن أذربيجان ر أوزيلنائب ا ارقد أشول األسواق، فدخات الثنائية حول فاوضلمص اأما بخصو 
ثنائية  تاوضاكما أجريت مف .الصين فاوضات ثنائية معمرا أجرت مؤخو  2012مارس  يزيا ف قيرقنائية مع جمهورية ث

ج لنروية واليابان واكيت المتحدة األمرياليالو وا يل وكندا وكوريامل مع كل من البراز العريق فع مش اجتماى هاأخرى عل
 وب .ور األ دواالتحا

األوروب  د االتحاوسويسرا وتركيا و  زيان وقيرقياكستارويج وبان والنليابالمتحدة والهند واواليات الن و يلصا ولمثورحب م
 مة.لمنظا إلىضمام هذا البلد بوا عن تأييدهم النأعر ان و جبيمتها أذر   قدات الجوهرية التممساهبال

 التجارية الحكوميةمؤسسات الن و ايجربذأل االقتصادية ساتسيالت حول احاتوضي ، طلب األعضاءاتخالل المباحث
يبة ق ضر ة المضافة وتطبيمالقيالضريبة على ن عفاء مر والمنافسة واإلاتثمار واالساألسعخوصصة و اسات الوسي
وم سحول الر ة اضافيعلى معلومات  عرغبتهم ف  االطال ا عنبو أعر الجمركية. كما  ماد قانون التعريفةاعتك و التهاالس
ر والمساعدات يتصدة على المفروضقيود النشأ والالم يم الجمرك  وقواعدوالتقي مةمقدلا اتمدلخفروضة على االم
 صحةدابير الصحة والالفنية للتجارة وت اجزالحو و ة الزراعي تجاتدعم صادرات المنو عية منتجات الصناللمنوحة الم
 .يةالفكر مية والملكية مو تية والصفقات العلنباا

ير فريق قر ت اد مشروعق إعدعن طري لمستنداتق واسين تقديم الوثائمية بتحالالع رةجاتلا تارية منظمةسكر يف لتم تك
اق ول النفاذ لألسو ا مفاوضات ثنائية حاليري حجوت رق لها.التطمواضيع الت  تم الئع على ملخص وقاد العتماالعمل با

 2013مبر ف  سبت عهوزيتم ت يذاللق بالسلع و متعال لض المعدعر اس اللمعنية على أسا ل  الدول األعضاءممث مع
 لدى اتفاقيات ثنائية 4اع ولقد تم إيد .2013بر م توزيعه ف  أكتو ت ذيدمات والبالخ المتعلقالمعدل  لعرضوكذلك ا
 ريقلف رحادي عشالتماع قد انعقد االجو  يرقيزيا، تركيا(.ية قور جمهالمتحدة، عمان، )اإلمارات العربية مة لمنظاية سكرتار 

  .2014 يررابف 21العمل ف  
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قرير فريق ت روععتماد على مشالجان بام التجاري ألذربيظالنعالمية ارة الة التجاضاء منظمس أعدر  ،هذا االجتماعخالل 
الستثمار ا الضريبية وتشجيع اءاتعفاإلتوضيحات بخصوص  ألعضاء من أذربيجانب ا، طلدلصد  هذا ا. وفالعمل
 رية.ية الفكر والملكلعبو رة والمساعدات واة للتجانيالف ودقيلاو  الت الخوصصةوحاية بت األجنكاالشر  وعمل

ا أذربيجان ذتهاتخ  التلخطوات يق اورحب رئيس الفر  2015 مارس 6مل ف  لعفريق اماع الثان  عشر لجتالتم عقد ا
ة منظم ىلا إحل انضمامهمرايع ر ومة بتسحكلب الالعالمية، وط رةواعد منظمة التجامع قق وافامها التجاري يتلجعل نظ

 .2015 يلبر أ 15قبل سئلة طرح األلمجموعة ه العالمية وأعضاء هذجارة اللتا

بزيارة إلى  ل،ق العميا(، رئيس فر اني)ألم Walter Werner سعادة السفير امق ان،حكومة أذربيجن دعوة مناء على ب
عات االجتمان ة مللسس دقوع العالمية، ارةلتجامنظمة  نةن أماأعضاء مبرفقة  2018 ويوني 28- 27 وم ي اكوب

شتركة بين لمة اورئيس اللجن اداالقتصمصطفاييف، وزير  يناهالسيد ش معال  (1: )عموخاصة  توى،الرفيعة المس
 وف، نائب وزيرمدادة السيد رأفت مسعا (2؛ )لتجارة العالميةربيجان إلى منظمة اأذ ضمامنال للتحضيررات الوزا
 رئيسية و الخارجلشؤون اب وزير نائ غولييف، -د محمد يد محمو لسة ادعاس (3؛ )حديثاً  ينهتعيتم  الذياد تصاالق
سة ه، رئيس لجنة السيازادصمد  يادالسيد ز ادة وسع( 4عالمية؛ )الرة منظمة التجا لىضمام إفاوضين بشأن االنلما

 )البرلمان(. مل ال سجلالماالقتصادية ب

اسيا صرا أسننضمام عاال ويعتبرالعالمية. لتجارة ا ظمةنم لىإ جانضمام أذربيالنسع ادعم الو العلى  دت االجتماعاتأك
ألسواق اآلسيوية ن اط بيبير  عبورلل جست دورها كمركز لو  لىر إ، خاصة بالنظانذربيجنات االقتصادية ألكامطالق اإلإل
ة ليلمحات يامادينأفضل، وال شكلن باأذربيج ف ة ياسولويات السيألا تماعات على تحديداالجت اعدألوروبية. كما سوا

اذها تخب الخطوات الواجا دراسة أذربيجان ف  طور عدوت. ألخيرةابهذه رتبطة موبات الالصعة االنضمام وبعض لعملي
لك عمل، بما ف  ذالق يضية محدثة لفر تفاو ق ثائأيضًا بععداد و  ذلك، تقوم أذربيجانلى فة إاإلضمام. باالنضف  عملية ا

 .2017وليو ف  ياألخير الذي عقد جتماع االف   اءعضألن االواردة م ئلةألساها على ودرد

لتزامات ة بشأن الميرة العاع أعضاء منظمة التجام ئيةحادثات الثنالمكثيف اتب 2018يوليو  28  ف أذربيجاندعوة  تمت
 مية.عالال التجارة مةمنظب تهالضمان عضويا من أجل تسريع جهودهق ألسواإلى اوالخدمات  لسلعاوصول 

 قيفر ل ااجتماعً ، نضمام أذربيجانا أنبشالمية رة العالتجا ةمنظممل ع قي، رئيس فر لمانيا(فيرنر )أ لتراو  يرفسال اختتم
عضاء والتركيز بشكل ع األإلى األسواق" م مفاوضات الوصول ف   استباق شكلشاركة بة أذربيجان إلى "المعو بد ملالع
ت المجاال عن ةر أخمتت أنها مازال"رأيه د حسب تق  عي   ت ال "واقل إلى األسوصو ال بشأنئية ناالث تالمحادثاعلى  اصخ
 ."االنضمام اتوضخرى لمفااأل

حكومته تنوي  نأ، المفاوضين رئيسو  ربيجانألذخارجية ، نائب وزير الولييفغ حمدلسيد محمود ما سعادة وذكر
وكذلك تنفيذ ، نضمام"اال ةليعم  ف فالضعنقاط  بينمن "واحدة  هابأن، والت  أقر ية"ائالثن المفاوضاتز على لتركي"ا

 تجارة العالمية.المة متطلبات منظ مع توافقيالتجاري المحل  ا مهلجعل نظاالزمة ال ةينو القانت الحااإلص
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ك ذل ف ، بما ة الماضيةستهر الت على مدار األشصالحارت عدًدا من اإلأن أذربيجان قد أج وزير إلىال ار نائبوأش
ين البنية حسوتالتجارة  تسهيل تؤطر  ظمة التاألند وكذلك صاد البلتطوير اقت" لةجيتيار استارطة طريق "خ 12 اعتماد
نحو األساس" حجر ة "سيكون بمثاب 2020 ةسنبحلول يق ئط الطر ار إلى أن تنفيذ خراأش. و كة واللوجستيار ية للتجالتحت

 ة.لميالتجارة العا مةنظالنضمام الناجح إلى ما

بشأن ين وضفاكبير المرجية و ن الخاو ير الشؤ ب وز ، نائمحمد غولييفيد محمود الس دةعاس اسةن باكو برئد موف قاموقد 
وكان الهدف  .2018ديسمبر  20لى إ 17من  ترةف  الف جنيفبزيارة إلى ، يةلملعامة التجارة انظم إلى مالنضماا

ش لى هامعو  اق.و ساألى إل لوصولشأن ابة ائيجان الثنبيأذر مفاوضات مسلسل  دمتقالزيارة هو هذه من ئيس  الر 
لتبادل وجهات  مامنضاال قسم، و ملالع قيفر ئيس ، ر نر )ألمانيا(ير ف ير والتربالسف الوفد ى، التقةنائياالجتماعات الث

 ملة.ت التالية المحتاالنضمام والخطوا لعية مسلسوض نظر حولال

عقد اجتماعات  لزيارة هون ام  رئيسال ان الهدف. وك2019 األسبوع األخير من يونيو اللخ زار وفد من باكو جنيف
. عالوة يونيو( 26-25) عةزرا ال تماع لجنةاج ى هامش، عللمحل  للزراعةأن الدعم ارين بشاء مختامع أعض ائيةثن

ف   ري جاحول العمل الفن  ال مستجدات يم، لتقد، واألمانةلعملا قير ، رئيس فر فيرنرالوفد بالسفير والت، التقى ذلكعلى 
 العاصمة.

بشأن ن يوضفاالم كبيرن الخارجية و و ، نائب وزير الشؤ غولييف ود محمدمحم السيد دةعاس ئاسةن باكو بر د مفو  قام كما
الزيارة هذه من ئيس  وكان الهدف الر  .2019ر ديسمب 16يوم  جنيفيارة إلى بز  ،يةلى منظمة التجارة العالمإ مامالنضا

حول إعداد  اآلراء لتبادل مانةالتقى الوفد باألو  واق.سألاى لوصول إلا شأنبة ائيجان الثنبيأذر مفاوضات دم مسلسل تقهو 
 موعد انعقاد، وكذلك بشأن 2019لواردة من باكو ف  أكتوبر ا التف  ضوء المدخ، لق العملفري نمحيّ تقرير  مشروع

ة ف  لميارة العتجاضمام إلى منظمة الانة لحضور ورشة عمل حول االنتمت دعوة األمو . المقبل لفريق العملالجتماع ا
 .2020يناير  21ف   باكو

ي سيكون أساس المناقشة ف  الذو  ،فريق العمل ريرروع تقمع باكو لتحديث مش الفنية لمفاوضاتامانة تواصل األ
فيرنر  ، السفير والترمجموعة العمل ، سيقوم رئيسمجرد االنتهاء من مسودة التقريرالعمل. ب يقتماع القادم لفر االج

اع م اجتم، تم تنظي2020ونيو ي 4المحددة. ف  ات التالية لخطو ا عنبالكشف ، العامةاألمانة  ، باالشتراك مع)ألمانيا(
 .ي نة والجانب األذر مااألافتراض  بين 

 تحاديةاال  قمرال  .3.4.3
انضمامها دية بشأن تحاالث طلب القمر احكلف ببريق عمل مبتكوين ف 2007أكتوبر  9ف   العموم بادر المجلس 

 ء ف الدول األعضختلف امع ماور شبالتل فريق العمن رئيس عييئيس حق تمنحت الر قد لة. و ينظمة التجارة العالملم
 .((WT/ACC/COM/1دية حاالتر اقمممثل  الو مة منظلا

ث ف  اعه الثالاجتم قد فريق العملع. و 2007أكتوبر  9ف   االتحادية القمرم ضمانفريق العمل المعن  باإنشاء  تم
 و(.ير جويتيا )بيز باسافاشإنريك   فير لويسالس لعملارأس فريق ت. وي2017 أكتوبر
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تم تعيين رئيس  اكم. (WT/ACC/COM/3) 2013 وبرأكت 25ية يوم جخار ال ةار التج ة حول نظامالمذكر زيع تم تو 
جولة األولى القمر الزر ما تختم جحال لول لفريق العمماع األقد االجتع. وسيقع 2013سبتمبر  18وم يفريق العمل 

 . األعضاءول مثل  الدوبة مع ماألجلة و ئمن األس
شروع م ةدراسإلى ذا االجتماع ه هدفوي .2018مارس  28 ف  لعمق اليالرابع لفر جتماع اال در عقلمقر ا منكان 

عضاء ى أسئلة األالردود علذلك  مؤخرا، بما ف  تحاديةاال القمر تم توزيعها من قبلى خر ق أئتقرير فريق العمل ووثا
 .يةالتشريعلنصوص امن  ونسخدة، حدمجاالت م ف  عدة خرى أ محينة وخطط عمل، قح  منعتشريومخطط عمل 

سواق. وفيما يتعلق ألالى ات ثنائية للوصول إياتفاق ثثالآلن حتى ا االتحادية مرالقمت بر ثنائ ، ألد اصعيال وعلى
 .للفريق العم المقبل قبل االجتماعاختتامها ف   دة، يأمل البلقيالمتبلمفاوضات با
 .2018 سنة  ضمام فاالنت وضامفا اماختتة ف  التحاديا رلقملسم  لهدف الر اثل يتم
االجتماع األخير  بعد هنأ، إلى منظمة التجارة العالمية امنضماوضين الفنيين لالمفال بيرك ،سليميد عسد لسيا روذك

 ةألسئل بةأجو حضير تض و تفاو لالتحديث وثائق ارية ت األشغال جن، كا2018 مارس ف  تم عقدهي لذمل، الفريق الع
 واق.بالوصول إلى األسة علقلمتا لمفاوضاتااق سي  ف ائيةنتصاالت الثاالعة متابى عل فريقال عملكما  ألعضاء.ا
 اعتماد بنجاح، أنه قد تم تحاد األفريق لدى اال يةالتحادا لقمرلالممثل الدائم  ،ادوهاد السفير أسومان  يوسف مونفأ

يم دتق  ف اممالنضاف  عملية  لتاليةوة االخط تمثلوتلعالمية. تجارة اال مع منظمةتوافقين ك ومجمار لن متعلقين باإصالحي
ل المقبع ر لالجتماالتقري لتحديث مشروع ةير رتالسكاألساس لبمثابة   ستكون تال، لةعلى األسئ أجوبة يةحادالتا القمر

  لفريق العمل.
لتجارة ى منظمة امام إلعن االنض لمسؤولةة اطاقاالستثمار والقتصاد و الوزارة ا سعلى رأمسيدي  حميديد لستم تعيين ا
ربع األخير من ال خاللا المزمع عقده مؤقت نم الذي، و ملالع قيفر ل لالمقباع تمدات لالجاتعدالسا ي تجر و العالمية. 

 العام.
 ر العاممديجنيف للقاء ال لىرة إبزيا ،حديًثا هتم تعينالذي الصعيدي  دحميالسيد  ،ستثمار والطاقةقتصاد واالزير االو  قام

ر المفاوضين يكبوهو ، الوزير المسيدي عادةد سأكوقد . 2019ر تمبسب 10  روبرتو أزيفيدو ف العالمية لتجارةلمنظمة ا
عشر   مؤتمر الوزاري الثانال خاللعملية االنضمام  تمامال تهحكومم التزا على، نظمة التجارة العالميةلالنضمام إلى م

(MC12وباإل .) سعادة  راأش ،و(ير بيا )كه شافيز باساجويتلويس إنريلسفير ، املالع يقفر س يرئ من خطابشارة إلى
، أشار اأكثر تحديدً وبشكل ف  المستقبل القريب.  استهادر الت  حددها الرئيس ستتم  ةعيتشريأن اإلجراءات ال ر إلىوزيال

قانون مشروع خيرة على سات األللمع ا، ووضق المؤلفقانون ح د، واعتما"أخرى تكاليف رسوم و "ل قعإلى اإللغاء المتو 
 قمرالعلى أهمية اعتماد زيفيدو أر لمديسعادة اارك. أكد الجم نون قالتعديل  ةياغوص ،ةيخارجد بشأن التجارة الجدي

ما ف  ، بالفن  ف  العمل تقدم، مع إحراز ولويةأللتجارة العالمية على سبيل اة بمنظمة ات الصلللتشريعات ذا االتحادية
اع عقد االجتم يتم ندية أتحاالا القمر لتأمو . اقو األستبقية للوصول إلى نائية المات الثتفاقياال جميعلى عع توقيالذلك 

الت دخبيع المقبلة. تتضمن هذه الماألسا خاللالزمة بعد تعميم جميع المدخالت ال، ف  ديسمبربل لفريق العمل قلما
ن ، واستبيان بشأائلاصة بالمسلخمل اوخطط الع ،شريعيةالت، وخطة العمل ضاءاألع حهار لة الت  طالردود على األسئ

 .وميةكالحرة جاتال
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، "اإلتحادية القمرؤتمر الشراكات والتنمية ف  رفيع المستوى بعنوان "م تمرمؤ  ، شاركت األمانة ف 2019بر يسمد ف 
منظمة لى إاالنضمام أهمية عن ريس وأدلت ببيان ل  ف  باو لدوالبنك ااالتحادية القمر كومة بين حتم تنظيمه بالشراكة 

ف  ن ، التقت األمانة بمسؤوليتمرلمؤ على هامش او . االتحادية مرالقة ستراتيجياير تطو ة طخة لبالنسب ة العالميةالتجار 
امل لتكعن ا ل، المسؤو اد واالستثمارات والطاقة، وزير االقتصحميد المسيدي : السيدهميبما فاالتحادية القمر حكومة 

، وزير شيهان عيدس السيدو ؛ ةلميلعاا ةتجار ضمام إلى منظمة الالمفاوضين لالن احة والحرف وكبيرلسياالقتصادي وا
؛ والسيد كمال خدمة المدنية، وزير الدولة للالسيد جنيد سويلح و ؛ خارجية، وزير السويف محمد األمين سيدالو ؛ المالية

الالزمة الستكمال تخاذ اإلجراءات با تهمحكوملتزام ا ىوأكدوا جميعهم علجمارك. لا، المدير العام لمكتب فيالدين سو 
 .2020 سنةف   مضماالنا ةعملي

؛ لتجارة الحكومية( استبيان منقح بشأن ا1  الوثائق التالية: )مورونالسيد ، وزع ريق العمللف ا لالجتماع الخامساستعداد
اصة ( خطط عمل خ5)؛ وفيةأسئلة وأجوبة إضا( 4حة؛ )ق( خطة عمل تشريعية من3؛ )تشريع  ( إشعار2)

 قيا على فر زيعه أيضتو  ، والذي تمنقح لفريق العملمر ريانة مشروع تقألما أعدت ،باإلضافة إلى ذلكبالقطاعات. 
كموعد  2020سبتمبر  14تاريخ  ،  شافيز باساغويتيا )بيرو(، السفير لويس إنريكاقترح رئيس مجموعة العملالعمل. 

 الجتماع.يم هذا اظلتن

 العراق   .3.4.4
ما ك عشر. الثان البند  اء علىنب 2004سبتمبر  30خ يبتار لمية التجارة العاظمة إلى منق راعال مانضماإيداع طلب تم 

" لميزكا ليسافرمو يالرئاسة السيد "كب 2004ديسمبر  13م  المنعقد ف  المجلس العمو مل خالل فريق عتم إنشاء 
 من األوروغواي.

 ةيلماعلمة التجارة اظلمن نضمامالعراق  لال لطلبيداع اإ نذملى و ة األرجية وللمر لخااحول نظام تجارته  مذكرة اقر العم دق
ه مع نون التجاري العراق  ومدى توافقلبحث القا 2007مايو  25ف   جتماعه األولا العملعقد فريق  2004سنة 

 .لميةعالة ار االتجمة مبادة منظ
دن واألر ة األمريكية متحديات الاللو اة و دالمتحت العربية اراملبرازيل ومصر واإلمع ا ةئياثن اتععقد العراق اجتما

روض أولية للتقدم عراق تقديم علب من الوقد ط   والفيتنام.وباألور وان واالتحاد ن وتاياموع جيلمغرب والنرو او 
 .سواقألالى إ دماتالخل دخول السلع و بالمفاوضات حو 

ارة قة عبهذه الوثي .2018 فبراير 9  مل فعيق الجية على فر خار لأن نظام التجارة اته بشر ذكم يعوز تب العراق قامكما 
الت  التطورات عتبار أحدث بعين اال تأخذو  ،2005سبتمبر   عها فالت  سبق توزيمذكرة لان م ةنيّ ن نسخة محع

 اغةيصاألعضاء  عين علىان يتكو  .2008 لف  أبري تم عقدهذي ، الملعال قيلفر  ان ذ االجتماع الثمنالعراق  يشهدها
 .2018ارس م 9 بلق رةلمذكاحول  مالحظاتهم

، لمفاوضاتجل امن أخرى ات األحديث المساهمت ل علىة وتواصل العمالعام ةنماألادائم مع صال تلى اع راقالعإن 
لتفسيرية ا اولدلجا  و يعر مل التشالعمخطط ، و دماتلخاع و لسق للسواالوصول إلى األببما ف  ذلك العروض المتعلقة 

 دمة.االق ألشهرا خاللالعمل ريق على ف هايعتوز  مسيت  التزراعة، بال المتعلقة
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 :ري التجا عيشر تلامراجعة 

ة عرفة ف  العراق لمينب السياسات التجارية واالقتصاداجعة كل جوالعمل بمر فريق ايقوم أعضاء  ى،لمستو هذا ا لىع
 للتجارة.لمية عالامة نظلمبادة امقتضيات وم ا معقهفاتو  ىمد

ين فيه لذي يبا ع ير شطط العمل التخراق مالع استعرض 2007 مايوقد ف  نعلممل اعيق الاألول لفر  ماعتمنذ االج
 يةتاالنبحة ير الصحية والصبم العراق أيضا بيانات حول التدانية. كما قدت القانو صالحاف  تنفيذ اإل صلالحا التقدم

الداخل   لدعمسائل اوو ة تجار للة باية ذات الصفكر لنب حقوق الملكية اوجوا رةاجللتة نيجز الفبقها والحوا  يطلتا
 . قطاع الزراعة لفائدة احهنميصادرات الت  لضات لتعويوال

 ية:اوضات الثنائالمف

الدخول  حول اتضو فامللق اتنطيق العمل. سوف ر من األعضاء على هامش اجتماعات فاق بمجموعة تقى العر ال
 ات.سلع والخدمول الحعروضه األولية  لعراقا مديق ماينسواق حلأل

بعة المكلف بمتا لعملق اع الثان  لفريالجتمااقد ع موت 2005تمبر بف  س رجيةتجارته الخا حول رةمذك اقعر م الدق
 اق.لعر ارة الخارجية لجتم خالله دراسة نظام الت 2008ل راق ف  أبريضمام العان

ولية األ وضالعر م ديه تقيين عل. ولكن يتعالعمل وبة من طرف فريقالمطلت ادستنلمواوثائق لعديد من الاق اعر لام دق
أولية عراق عروضا يقدم ال عندما لفريق العمل قادمال نعقد االجتماعق. وسياسو ألل سلع والخدماتلخول اة بدالمتعلق

 بشأن النفاذ إلى األسواق.

ة خنسالوثيقة  هذه وتعد .2018فبراير  9  مل فعال قفريعلى ظام التجارة الخارجية ن ولحزيع مذكرة قام العراق بتو 
ان  ق منذ االجتماع الثلعراعن التطورات ف  اقارير وت 2005ا ف  سبتمبر سابقً  يمهالمذكرة الت  تم تعممن اة ينمح
 مارس 9 أجل أقصاه ف ة مذكر العليق على من األعضاء التطلب قد و  .2008عقد ف  أبريل اني الذ ملق العفريل

2018. 

  ف، بما فاوضاتلمجل امن أالمساهمات األخرى  حديثت لىمل ععمانة ويواصل الم باألئاق على اتصال داالعر  جدو ي
أن التوضيحية بش والجداولالتشريعية وخطة العمل  ،لخدماتى األسواق للسلع وال إلالمتعلقة بالوصو  العروضذلك 

 قبلة.لما شهراأل خاللمل فريق العا على زيعهلت  سيتم تو ، والزراعةا

إلى نضمام اال ولحعمل مشتركة    ورشةلدولالعالمية والبنك ا جارةلتا نظمةم، نظمت يوليو 26إلى  25ف  الفترة من 
هـ  تقيـيم ة لورشـة العمـل ، لبنـان. كانـت األهـداف الرئيسـيوتاقيـة فـ  بيـر ومة العر ة لموظف  الحكعالمية المنظمة التجار 

الخطــوات ديــد تحو  ،2017فــ  نــوفمبر  مــللعا قيــر فاع غيــر الرســم  لالجتمــا ذنــق ملعــراانضــمام ات المتعلقــة باتطــور لا
الســـيد عـــادل برئاســـة  ،م. قـــدم وفـــد العـــراقنضـــمايـــة الخاصـــة باالفنعدة اللمســـاا نجـــات العـــراق مـــاحتيا كـــذلك، و التاليـــة

خيــرة المتعلقــة ات األور طــتال عــن ، تقريــراً وزارة التجــارةبــيــة ادية الخارجلعالقــات االقتصــ، المــدير العــام إلدارة االمســعودي
دود علــى أســئلة لــك الــر فــ  ذا مــب ،االنضــمام وثــائق بشــأنذلك عــن حالــة العمــل ، وكــاقعــر   الفــســات والتشــريعات السياب

مـدخالت ق و صـول إلـى األسـوا، وعـروض الو 2018معممـة فـ  فبرايـر الخارجيـة الالتجـارة ء بشأن مـذكرة نظـام عضااأل
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اد والتجـارة فـ  قتصـاالة وزار  راقـ  مسـؤولون مـند العفـ، انضـم إلـى الو لالعمـ شـةر و من ان  . ف  اليوم الثأخرى ية فاوضت
فوائــد  راسـةلد مسـتديرة ور مائـدة، لحضـانضـمام الــيمن فريـقاركون فـ  يشـلــذين ، اوا(إلسـك)ا دل الغبيـري عـاالسـيد ان و لبنـ

ت اللتقـديم مـدخيخطـط عـراق ال نعفـ ،ليـةلخطـوات التافيمـا يخـص اأمـا العالمية.  منظمة التجارة وتحديات االنضمام إلى
 سـنة رسمًيا ف  أوائل ف عملهتئنااس من ملالع قير فمكن تتى يح، 2019 سنةابع من الر  بعلر ل االتفاوض الالزمة خال

بغداد ف   ف ة ارة العالميإلى منظمة التجؤتمر رفيع المستوى حول االنضمام د ما على عقفاق أيًض تم االتكما . 2020
 .اقالعر مار عمون جهود إعادة إعن يدذياليين لن والشركاء الدو معنييلصلحة المحليين اب المحاصأ يهرك فيشا، نوفمبر
أكتــوبر  7 يــومجنيــف بزيــارة إلــى ، ركفــ  نيويــو  ليــاحا المقــيم، رب(المغــ، الســفير عمــر هاللــ  )العمــل قيــر رئــيس فقــام 

رة العالميـة لمناقشـة الدى منظمة التج لعراقا ةيهور جمل الدائم ة المندوبممثل، اديتقى بالسيدة ميادة عبد الهوال ،2019
، الميــة فــ  بغــدادالع االنضــمام إلــى منظمــة التجــارةل و يــع المســتوى حــر الرفمــؤتمالعــراق والجمهوريــة مام انضــوضــعية 

اســـتالم المـــدخالت ، بعـــد اقالعـــر نضـــمام عمليـــة ا إحيـــاءة ، بهـــدف إعـــادالبنـــك الـــدول بالشـــراكة بـــين نظيمـــه والـــذي تـــم ت
 .ةوضيلتفاا

راقـ  لعازيـر التجـارة و  ا مـعيـأول ، اتصاال)المغرب( سفير عمر هالل، الرئيس فريق العمل ى ، أجر 2020يوليو  23ف  
ئج ورشـة العمـل ، بناًء على نتايفية استئناف عملية االنضمامك ا خاللهناقش، حسن الجبوري حمد الجديد الدكتور عالء أ

 .انضمام العراق قلفري 2019يوليو يروت ف  بالبنك الدول  واألمانة العامة ف  الت  نظمها 
 ن يراإ  .3.4.5

 9و 8نعقدة يوم  رته المدو    خاللية لدى المجلس العموملمارة العالتجا مةى منظا إلمهالنضماران يإلب طتم إيداع 
ع المجلس اإيران خالل اجتم يحقة باإلجماع على ترشفموالا. ولقد تمت (WT/ACC/IRN/1جنيف )ب 2004 زو ييول

 .2005مايو  26م يو   العموم
 . 2009فمبر   نو ف جيةر تجارتها الخاام نظ حول ذكرةإيران مقدمت 

د، دالص. وف  هذا 2010 يررابف سالمية اإليرانية ف رية اإلمهو مة الجلدول األعضاء إلى حكو ا بلة نوايغ أسئبلتم تو 
د نعقاوقبل ا ب الدول األعضاء.نواة ادلسوبة على أسئلة اجبما فيها األ 2011 ت الفنية إليران سنةاهامستم توزيع اإل

 مل.ريق العس فين رئي  الدول األعضاء لتعيثلمت مع ممشاوراب لقيامم  امو لس العالمج سرئي مل يتعين علىالعق يفر 
رة ووزارة الخارجية والتجا معادنوالة الصناعة مسؤولين من وزار  9يضم  طهران، قام وفد من 2019ديسمبر  17  ف

االتحاد رة بين لتجاف  مشروع تطوير ا ا من المشاركةجزءة لزيار ذه اكانت ه وقدرة العالمية. ة التجاظممن إلى بزيارة
يران الذي يتم تنفيذه م  و وبر األو  حاالت حول ا االنضمام عرضدارة المكلفة باإلقدمت و . ركز التجارة الدول ع ما 
  .ع الوفدعية مو ضايا الموضتلف القمخف  مناقشات حول  وشاركتالعالمية  ظمة التجارةالنضمام إلى منا

 لبنان  .3.4.6
لخارجية ارة حول نظام التجام نشر تقرير ت د. وق1999ل ير أب 14  ان فبنم لمل حول انضماالعق ريف كوينم تت

. 2002يو ة ف  يوناللبناني رةن المذكشأ  فحة و ة المطر لقة باألسئل، وتم توزيع األجوبة المتع2001 وونيي ة ف اللبناني
 .2002 توبرأك 14  اعه األول فاجتم ق العملريوعقد ف
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زيعه ف  و م تراجعته والذي تل الذي تمت معمليق افر رير قتى أساس ف علراألطضات متعددة افاو م ياالري حوتج
ض ساس العرو أ واق علىألسا إلى الخدماتخول السلع و ري حاليا مفاوضات ثنائية حول دتجما ك .2009أكتوبر 
قدم ما تنده عالعمل اجتماعيق فر د عقوف يس  .2009ر كتوبأ مل ف ع لفريق العالسابجتماع االعة. وقد تم عقد المراج
 ات الضرورية.ة كل المساهمنياللبنا وريةهمالج

ي ف  طيش وفريقه التجار منصور ب السيداالنضمام بوزير االقتصاد والتجارة ب لفلمكا مديرال، التقى يوليو 25  ف
 رايعيينه ف  فبر تم ت ذي، اليشبط يرالوز  عبرو لبنان. الخاصة بام النضمعملية ال بيروت لتبادل وجهات النظر حو 

، أعرب بدورهو نان . لبال ادقتصعتبار حساسيات االاال ، والت  ستأخذ بعيناالنضمامة يتاحه على عملعن انف ،2019
 عداد مدخالتذلك إ بما ف  ، هاجهودإعادة تنشيط اعدة لبنان ف  تعداد األمانة لمسام عن اساالنضمالمكلف بمدير ال

 ض.التفاو 

 يبيال  .3.4.7
 2001ر نوفمب 25يوم ة ر ية للتجالماعمنظمة الم للضمانطلب رسم  لالع بعيدا ليبيا مت قا
(Doc.WTO/ACC/LBY/1  وف .)ة على العالميارة وافقت الدول األعضاء ف  منظمة التج 2004يوز ولي 27

 ا.مفاوضات مع ليبيف  الروع الش
 ألول.عه اتماجم يعقد بعد ال العملفريق  أن ماكجية لخار ارتها اجت حول نظاممذكرة يبيا ل دمتق لحد اآلن لم

 نداو سال  .3.4.8
ة قديم مذكرة حول نظام التجارة الخارجيتم تما ك 1994أكتوبر  25ن يوم ادالسو  مامضنول افريق العمل حن يتم تكو 

 ،2000مبر شهر نوف  فا الشأن ت ف  هذطرح  تال ةلجوبة على األسئما قدم السودان أ. ك1999 ف  يناير لسودانيةا
 .2004ارس م مل ف الع قلفريتماع الثان  جالانعقد ا .2003  يناير لة فسئثانية من األ عةمجمو  تم طرحما ك

ة ض األولية المعدللعرو اس ااق على أسلى األسو ت إاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدماء مفجراإ االيويتم ح
 ع.لسالمتعلقة بال

وما زالت . ةه المنظمتيير لدى سكرتاواق سألالنفاذ إلى اب علقانين( تتالصو  لرازيالب تين )معئياقيتين ثناع اتفاإيد مت
ب تقالل جنو ة بعد اسحدثلمعلومات التشريعية والدستورية المستصة اخا ارظنتالمستحدثة قيد اال ةثنائيال تاسهاماإل
وثائق م تقدي تستلزمت  ال االتالمجن لضبط داو ة مع السا الفنيالتهاصات  فمر السكرتارية . وتست2012ن سنة سوداال

 قاممل، الع ريقلف قبلالمًدا لالجتماع اداستعو . 2017يو لرابع ف  يولا ااجتماعه تدعقحيث دثة. مستحت اومعلوم
ص و صالن نستشارية ونسخ ما ووثيقةألسواق، لى اإات لع والخدملساوصول ول عروض منقحة ح بتوزيع السودان

 . تشريعيةال
 ،2018 أبريل 19يل وبر أ 11ا ف  ريجييابان ونيع الم قل إلى األسواصو لو ل احو ئية ثنات افاقين اتالسودا رمبوقد أ
 .سواقاألالوصول إلى حول ثنائية ات ياتفاق ست آلناتى ح نوداأبرم السل . وقد واى التعل
ة ممنظ إلى البلدم ماضانن أجل وطن  م فاوضمكير بز ور محمد خير الالسودان الدكتين ع، 2018 يوليو 22 ف 
 .يةلعالمجارة االت
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الم الس زيزتع ف  بت دورًا رئيسياً لعالتجارة  ن، أةناعة والتجار لصا، وزير ةامكر وسى محمد يد ملساسعادة أكد 
جهود ا لز فد حالمتعدد األطراف القائم على القواعري التجاالنظام ا ضمام إلىالن، يعتبر ا، وبصفة خاصةواالستقرار

 الرشيد.حكم الو حكم القانون ز لتعزيرورية ضة ديقتصااات حعصالم بياقللحكومة ال

. وكان الهدف 2018ديسمبر  13إلى  8من رة لفتف  انية إلى الخرطوم فة بمهمة نااألمامت ، ققليم إلالحوار ل عاتبو 
 لسنةية تجار ال السياسة تطورات تعكسليرت لنقاط الت  أثا وقائعملخص  نييلتحمات معلو هو جمع ال المهمة هذهمن 

 المعنيةرات اعن الوز  نيممثلت  تضم ، الةنيفللجنة الواة وزير كرامبال انةاجتمعت األم ،ةالمهمهذه ل خال. 2018
، أخرى  أمورمن بين ، ةلمهمذه اهف  نهاية عليها  تفقشملت الخطوات التالية المو االنضمام. لية عم ف  اركةالمش
 .2019ر يناي ى ف خر أضية او فتمدخالت و  ينلمحئع ااالوقملخص  تعميم

عام لألمانة الوطنية ال ، األمينور ياسين عيسى محمدكتد، التقى الينثامنة للصة اللمائدة المستدير على هامش ا
ر دكتو نقل الوقد العمل.  قي، رئيس فر ان(لسيد كاتسورو ناجاي )الياباب، السودان إلى منظمة التجارة العالميةمام النض
ر اينالخرطوم ف  يس لزيارة لرئي، إلى االسودان اعة والتجارة لصنا وزير ،دن عباس م ن ين دعوة السيد مدياس

عبد هللا   الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء ين فزيارة هو مقابلة المسؤوله ال. وسيكون الغرض من هذ2020
 .االستئناف المبكراحل لمناقشة مر حمدوك 

مع أعضاء يرة واألمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية مائدة مستد مت حكومة السودان، نظ2021 مارس 29ف  
 اعدة الفنية وبناء القدرات المرتبطة بانضمامالسودان من المس حاجياتاقشة منمنظمة التجارة العالمية وشركاء التنمية ل

نضمام عمل ا لفريقالرسم   بعد االجتماع غيراالنضمام  لمسلسلحالًيا لالستئناف الكامل  . تستعد الخرطومهذا البلد
 .2021س مار  17السودان الذي عقد ف  

 نأوزبكستا  .3.4.9
حكومة  دمتق. و 1994ديسمبر  21م المية يو علا جارةالتمة نظمى ان إلكستبمام أوز ق العمل حول انضكوين فريتم ت

حة ة المطرو ئلألسابعض  أجوبة بشأنديم قتم تما ك 1998بتمبر سلخارجية ف  ها اتن مذكرة حول نظام تجار كستازبو أ
 17 رة ف ل مو لعمل ألق. اجتمع فريق اى األسواخول إلنائية حول الدات ثشروع ف  مفاوضوتم ال. 1999ف  أكتوبر 

 .2002وز وليي

س أسا عنية علىماألعضاء ال لدولاخدمات إلى األسواق مع وال لعسدخول ال حول ئيةناستان مفاوضات ثرت أوزبكجأ
 .2005أكتوبر ف   ث لفريق العملالثال ولقد انعقد االجتماع. 2005ر مبسبت ة ف مصلية المقداأل ضلعرو ا

ك باي آه -السفير ج   عادةس ميةست ىلع الم إلسا ن او علتاظمة لمن م العمو ، أكد المجلس 2018يوليو  26ف  
 العالمية.ارة جالت ظمةى منكستان إلببانضمام أوز خاص لل االعم فريقرئيس كا( كورية ي)جمهور 

اوضين النضمام المف ئيسر جية و التجارة الخار زير و  الدين عبيدوف نائبتم تعيين السيد بدر ، 2018ر مبديس 17ف  
جنيف والتقى ارة إلى بزي وفدلسيد أبيا ماق، ت سابق من ديسمبرف  وقو . ةيملالعاتجارة ال مةظى منن إلوزبكستاأ
؛ لتجارة العالميةمدير العام لمنظمة انائب ال ،فوولالسفير آالن و ؛ لمالع قيفر يس ، رئ)كوريا( هر بايك ج  آ لسفياب
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ة تنشيط عملية إلعاد لةبقملاات الخطو  وفدبيسيد عع المانة ماأل درستوقد اء. من األعضلعديد ؛ وااالنضمام دارةوا  
ا من وثائق وغيره (MFTR) جيةرة الخار انظام التج نبشأ متفاهمذكرة  ذلك تقديم ا ف بم ،زبكستانأو  مضماان

 ئيس.لر وزيارة ا، ماماالنض

مفاوضين ال يرة وكبارجيارة الخستثمارات والتجوزير اال ، نائبالدين عبيدوف بدر ، كان السيديوليو 5- 4خالل يوم  
 التجارة من أجل للدعم ةالشامل ةعالمراجف  جنيف لحضور  ،ميةالعتجارة الال ةنظمأوزبكستان إلى م انضمامب فالمكل
الزمة ق االنضمام الوثائ، أبلغ نائب الوزير عن حالة إعداد االنضمام قسممع  هعجتماا ف  سياقو . 2019 لسنة

 فرق ية و لماجارة العالت ظمةباالنضمام إلى منالمعنية  بين الوكاالت ركةشتة المللجنكر أن ا. وذملعال يقفر  الستئناف
الوثائق. باإلضافة ض  قدمًا ف  إعداد كل منتظم للمبشع تجتم كانتلمنشأة بموجبها اعية الثمانية ضيانية المو فالعمل ال
بما ف   ،جارة العالميةالتة منظم خصوصة بوعيتدف إلى زيادة الالت  ته ألنشطةسلسلة من امة لحكو ا أجرت، إلى ذلك

   حولالثانتدى المن خالل كلمة فئب الوزير أبيدو ان ألقى، يوليو 5ف  و . لخاصا عل  القطاممثو ين ذلك مع البرلماني
م نضماالمتعلقة باية فنال مساعدةذين يقدمون الن اللى منظمة التجارة العالمية واجتمع مع الشركاء الدولييالنضمام إا

مصفوفة الحتياجات  وضع ددصلحكومة بن األن ته أوزبكستان وأعالذي تلق تقديره للدعم عن رب. وأعستانأوزبك
، نظمت األمانة ورشة عمل وطنية يوليو 18ف  و  .ف  االنضمام عالالف قفيتو ال، بهدف تلقته يالذامها والدعم مضان

اللجنة أعضاء  عإطاللتدريب هو ن ام الهدفكان وكان . ( ف  طشقندTBT) التجارة ة أمامنيفالحواجز القية حول اتفا
ظمة من يةاقيسية التفالرئ بادةالمفاهيم والمى لعلعالمية جارة اتاالنضمام إلى منظمة الية بعنمكاالت الالو  بينالمشتركة 

ة نيفالواجز الح اتفاقيةمة مرجعية بشأن عداد قائإ  ةقشامنأيضًا تمت و . رةنية أمام التجافالحواجز الالتجارة العالمية بشأن 
ة الخارجية ر بشأن نظام التجا مذكرة أوزبكستانتعميم بنة مااألقامت  ،يوليو  25ف  و . ه الورشةالل هذخ ةأمام التجار 

(MFTR )-   ذ أوزبكستان من كومةالوثيقة األولى الت  قدمتها ح  هوتعد . 1998 سنةذكرة ة من منيّ مح نسخةوه
تخطط  طس.سأغ ذكرة بحلول نهايةحول الم ةتقديم أسئللء عضاألا عوةمت دت. و 2005خير ف  أكتوبر اعها األاجتم
قد قريًبا بهدف ع االنضمام األخرى  وثائقو ية التجارة الخارج مبشأن نظاتها ذكر ممرفقات إلى اللتقديم  ستانبكز أو 

 ت ممكن.وقب ف  أقر لفريق العمل االجتماع الرابع 

 5من أوزبكستان أسئلة ، تلقت وييول 25( ف  1998 منحدثة خة مجية )نسم التجارة الخار ذكرة نظاوزيع معقب ت
على  حالًيا على الرد كستانأوزب. تعمل مذكرتها ىرفقات إضافية إلم 5، قدمت أوزبكستان برسبتم 5 ف و ضاء. أع
ت بياناالستة وايجعقوائم المر الة و م الزراعاول دعالتشريعية وجدعمل الة ، مثل خطسئلة والمدخالت التفاوضية األخرى األ
 رسمًيا يق العملر انضمام فستئناف عملية لى اإ ةف الحكومتهدو ق. لوصول إلى األسوان عروض اع، فضاًل ختلفةالم

 ولب  حتدري. وقامت األمانة بتنظيم نشاط 2005سنة عمل آخر مرة ف  ال قيفر  اجتمعقد و . نةالس هذهبحلول نهاية 
ل حو  يةتفاقاالشأن إضافية ب نيةفن مساعدة ستابكت أوز طلبو بتمبر. س 12-11 يوم ند ت ف  طشقالخدما تجارة

 .(يبسر ت) وق الملكية الفكريةلحق يةر نب التجاجوالا

رة لتجا، نائب وزير االستثمارات والغ السيد بدر الدين عبيدوف، أبالثامن للصينلمستديرة على هامش اجتماع المائدة ا
ق قند تعمل على استكمال الوثائشاألمانة أن ط ميةالة العتجار نظمة الملمفاوضين لالنضمام إلى الخارجية وكبير ا
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العمل  قيفر  ستئناف عملستان ف  اوأعرب عن رغبة أوزبك 2020 سنةئل اف  أو  ملالع قيفر يعها على وز تالمتبقية ل
 .2020ربيع عام  خاللا رسمي

 ،إلى األسواق لوصولحول امية ة العالأوزبكستان ومنظمة التجار بين ة ثنائيمفاوضات قدت ، ع2020يوليو  16ف  
 60 أكثر من يهاف ف  أوزبكستان. شارك دة يوم كامل لفريق التفاوضلم عبر اإلنترنت دورة تدريبيةونظمت األمانة 

 قوائمحول ت محاضرات هذه الدورة تخللوقد  .ف  ذلك كبير المفاوضين والعديد من نواب الوزراء، بما  حكومياً الً مسؤو 
ضاء المنضمين عأللسابقين من اع كبار المفاوضين المنضمين امبادل الخبرات ئدة مستديرة لتمات وماالسلع والخد
 ، من خالل منصات افتراضية.قلوصول إلى األسوانائية لث ، بدأت أوزبكستان مفاوضاتيوليو 20حديًثا. منذ 

 لالصوما .3.4.10
تماع جابعد . لم يتم 2016ديسمبر  7 ة يومالميلعإلى منظمة التجارة ا ماللصو احول انضمام مل عتم تكوين فريق ال

ء ضاعاألع م 2018يوليو  26ف  يان حسن مر  المفاوضين السيدة سرئي ةيادبق صومالد الوف اجتمع الفريق. هذا
استعداد البلد  يةوضع تناولها تم  شملت القضايا التو  .لميةالعا التجارةمنظمة باالنضمام ليات عم وقسمكاء الشر و 

 .ن وجهه على أحسانضمام لسلمس مإلتمااج إليه حتيالذي   لمؤسس  وانفوالدعم ال

مسات ع اللم حاليا بوضتقو  متهكو ح أن، إلى والصناعةتجارة لدولة للر ا، وزيدن عبد هللاع ضاهر سيدال عادةسأشار 
 قبيل من، اتإصالح بعجراءالصومال  متكما قا(. MFTR) جيةر ظام التجارة الخان نبشأتفاهم مذكرة  األخيرة على

همية يد على أ تأكالحكومية. وتم ال تترياالمشو  رثماستاالو  يةفكر الملكية ال ية وحقوق ر االتجص خر ن بشأن القواني ضعو 
 ت.قدراال اءبنل نيةفلمساعدة الا

 من سؤاال 176وال  تم التوصل بح، وماي لخارجية ف  أوائلم مذكرة الصومال بشأن نظام التجارة اف  أعقاب تعمي
لت  ستكون أساًسا وا ،لةئعلى هذه األس، تعد الصومال ردودها اً وحاليإلى مقديشو.  إحالتها تمتة أعضاء وتس طرف
 .ى المذكرة، باإلضافة إلاجتماع لفريق العمل أوللعقد 

، حيث مجموعة العمل رئيس مهمة تأمينلية ، عمرئيس المجلس العام، نيابة عن دير العام آالن وولفيواصل نائب الم
 .2020سبتمبر  أوائللترشيحات حتى النهائ  ل مديد الموعدتم ت

 اسوري .3.4.11
 هذا بعد اجتماع. لم يتم 2010 مايو 4المية يوم العالتجارة ى منظمة لإ ياسور ل انضمام حو  العمل يقتم تكوين فر 

 .يقالفر 

لحضور  العالمية ةر لتجاظمة امنيارة إلى ز بباد من عشق آ وى لمستا فد رفيعو  قام، يوليو 4 إلى 2فترة من ال خالل
امو زجيلدي أنيزيتصاد إد نائب وزير المالية واالقترأس الوف .2019 سنةل التجارة أجلمن للدعم  ةلالشام مراجعةلا

 ة سعادةعيبم، يةقات االقتصادية الخارجالتجارة والعال، ووزارة لخارجيةممثلين عن وزارة اكان يتكون من و  ،فمدو مح
العام مع نائب المدير  ائهقلف  و جنيف.  المتحدة ف م لدى األم تانستركمنمثل الدائم لمل، افلجانو أتاجيلدي ها لسفيرا

 إلى االنضمامدم بطلب ف  التق تركمنستان عن رغبةالوزير ب نائ رعب، وم. وولف النلمية آلمنظمة التجارة العا
 األول لبحر يد  المنتدى االقتصاف اركةالمش لعالمية إلىاجارة التة منظما ا دعكمظمة التجارة العالمية. عضوية من
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مع ون عاالتب نظمتالمية أن العتجارة . وطلب من منظمة الكمنستانتر ، سطس ف  أفازاأغ 12رر عقده ف  ، المقزوينق
ضاء عأ ة ئدفا، لتدىنملمش اهاالتجارة العالمية على  مام إلى منظمةاالنض حولوطنية  دراسية ندوةوزارة الخارجية 

نضمام ابشأن طلب  بتقديم توصيات هاليفتكتم ، والت  ة العالميةار منظمة التج ىلمعنية باالنضمام إلامية الحكو اللجنة 
مام إلى ل عملية االنضحو  تركمنستانوفد لاالنضمام عرًضا  إدارةكما قدمت  ة.لميعاة المة التجار منظإلى  نتركمنستا

وائد ا ف  ذلك فبم، ب االنضمامنجواوبة حول مختلف جواأل سئلةاعلية من األفلسة تتلتها ج ،يةعالمالمنظمة التجارة 
 .عالميةمنظمة التجارة الف  ة عضويال

، نائب وزير الخارجية ورئيس اللجنة الحكومية ا مع السيد فيبا حاجييفاجتماعا افتراضينة األما ، عقدتيوليو 30ف  
نستان ماترك بها شاركلفة الت  يمكن أن تنشطة المختاالجتماع األ ناقش ية.ة العالمتجار الول االنضمام إلى منظمة ح

 ب الت  تنظمها األمانة.الفنية والتدري عدةالمسا االجتماعات الرسمية وأنشطة حضور، مثل الميةنظمة التجارة العف  م

  :الصةـــــخلا .4
ه نتماء إلى هذحول اال اوضاتعن المفجمة فزات وامتيا وائدف المية لهالعة اجار لتا ةمنظمف   أن العضوية نبالرغم م

يات وشروط موا. فآلناألقل البلدان  اصة منهاالنضمام، خلشحة المر  دولالة لكل يرا بالنسبكبتشكل تحديا  منظمةال
ة بشريت ية ومؤهالفنات قدر ا هل ضماملالنا المرشحة و مفالبلدان األقل ن لية.خصالحات داام بعمام تفرض القيضناال

 رة.جاالعالمية للتنظمة للم دات االنتماءجهة تعقي  مواحدودة فلية مد ماوموار 

 التعاون منظمة  دولت لمساعدة قدرامج لبناء الابر  سنوياتنمية التجارة والبنك اإلسالم  للتنمية لمركز اإلسالم  لينظم ا
  نضمة.ن الملفنية للبلداة اعدجارة واالستثمار والمسااإلسالم  ف  مجال زيادة الوع  بمفاوضات الت

راحل ة المنضمام ف  كافالل لمرشحةدان األقل نموا االبل مقاس لىع المنظمة يةف سكرتار ر من طنية دة فمساع ديمتقإن 
ية وبناء نفلا م تنظيم المساعدةيت. العالمية ة التجارةظممنو  م السون اإللتعالمنظمة اة بسة بالنولويألبكل اظى حيعمل 

ارة منظمة التجب امت االنضمياعمل قسم لن قبول ماأل   المقاماالنضمام فب الصلةعية ذات التو طة شنالقدرات وأ
 .العالمية

نظمة ة لميول التخصصات القانونح ةافيو اركين بمعلومات شزويد المتهذه األنشطة ف  ن م  يسالرئف الهد ويتمثل
ادة يو ز ها يضالنضمام. وكان الهدف ألية اعم نبشأمل لعا قيارير فر قف  تسة قيد الدراجد و الت  تية لمالعا التجارة
 لة.صنونية ذات الالقا صصاتتخبالا باطهوكيفية ارت مر االنضماقرات االلتزام ف  تقاريف بمحتوى الوع  

المية فيما لعا التجارة مةمنظأقسام  شتى من الخبراء جربةتمن  تفادةسالمن المشاركين ا التدريبية مكن هذه الدوراتتكما 
ة ياللعرة اخبوي الذن ممفاوضين ى لإالعالمية. كما استمع المشاركون  ةواعد منظمة التجار قمن ددة حق بمجاالت متعلي

لذين ا ءأو األعضام االنضما مسلسلف   شطون نين ياء األصليين الذضعاأل واءس -العالمية  مة التجارةألعضاء منظ
لتبادل الخبرات بين  ىملتقالندوة  شكلت ،ذلكإلى  ة. باإلضافةخير السنوات األ ف ة العالمي رةظمة التجانلى ما إانضمو 

 لدانهم.بالخاصة بام وضات االنضمافر ف  ماشمب كلبش ن ذين يشاركو ال ،المشاركين
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، سيواصل اإلسالم  ف  أنشطة منظمة التجارة العالمية التعاون ظمة ضاء ف  منالدول األع احبةصمل ضمان من أج
، جهوده لتنظيم اجتماعات وورش عمل أخرى من ميةكة مع البنك اإلسالم  للتن، بالشراجارةالت المركز اإلسالم  لتنمية

مؤتمر القمة  ل انعقادخالالدول خاصة  فب مواقير الخبرة وتقالمعلومات وتبادل الخبرات و الرفع من مستوى جل أ
 ه المفاوضات.سالم  ف  هذن اإلدول منظمة التعاو  موقفوتعزيز  الثان  عشر لمنظمة التجارة العالميةالوزاري 

 
 



41 

 

 قــحالملا
  طور االنضمام ي فين اإلسالمعاوالت ول منظمةل لدفرق العم ريخ إنشاءوات :1 لجدولا

 عالميةة الر جالمنظمة الت
 

 رئيس فريق العمل نشاء فريق العملإ اريخت لدانلبا

 وايغرو أو  1987ونيو ي 17 الجزائر

 انياألم 1997يوليو  16 بيجانأذر 

 ور بي 2007أكتوبر  9 حاديةاالت رمالق

 بالمغر  2004 ربميسد 13 لعراقا

 - 2005ايو م 26 إيران

 فرنسا 1999يل أبر  14 انلبن

 سبانياإ 2004 يوليو 27 بيالي

 - 2016ر مبديس 7 وماللصا

 اليابان 1994أكتوبر  25 انالسود

 - 2010مايو  4 يار و س

 ياكور  1994ر مبيسد 21 ستانوزبكأ

  2020رس ما، يةجارة العالمة التمنظم :رلمصدا
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  لميةجارة العالتة اظمرية لمنالجا االنضمام خص حاالتمل :2 ولالجد

 الطلب الدولة
 إنشاء

 عملالفريق 

ة ارذكرة التجم
 رجيةالخا

 االجتماع األول/
 لعمل*واألخير لفريق ا

اعات متعدد اج
 *لعمفريق ال

 تاالخدم وضعر سلعلوض ارع

 تقرير مشروع

 ل**العم قفري

اجعة نظام مر
رجية الخا التجارة

اس جارية على أس
تقرير  مشروع

 عملفريق ال

   ر*األخيض العر األول ضرعال العرض األخير* األول لعرضا      

 1996يوليوز  1987يونيو  1987يو وني ئرزاالج
 1998أبريل 
 2014 مارس

   2014ر ايبرف 2013توبر أك 2002مارس  2013 نوفمبر 2002 فبراير 14

 1999 لريأب 1997ز يوليو 1997يونيو  يجانبرأذ
 2002يونيو 
 2017 يوليو

 2015 رايفبر 2005مايو  2013بر سبتم 2005مايو  14
 2015 يناير

 
  

 2013أكتوبر  2007وبر أكت 2007 ايرفبر تحاديةالمر االق
سبتمبر التعيين في 
2013 

 2018مارس 
     2016 برأكتو  2016وبر أكت 4

         2009بر نوفم 2005يو ام 1996يوليو  يرانإ

 قعراال
ر ببتمس

2004 
 2005بر سبتم 2004ديسمبر 

 2007 مايو
 2008ل أبري

2 
 

     

 2001يونيو  1999أبريل  1999 ريناي اييبل
 2002بر أكتو

 2009 توبرأك
 2004يونيو  2003نوفمبر  7

ديسمبر 
2003 

  2009كتوبر أ 2004يونيو 

 2001ل أبري 2007 برمديس 2007 ونيوي انتبكسأوز
 2002 يويول

 2012 يوليو
3       

 نانلب
 ديسمبر
2004 

 2005س مار 2005ير ارفب
 2005كتوبر أ

 2009توبر أك
   2012أكتوبر  2008وفمبر ن 2006ر كتوبأ 2008ر نوفمب 2006ل ريأب 7

 ودانالس
سمبر يد

1994 
 1998توبر أك 1994سمبر دي

 2002يوليو 
 2017 وليوي

4 
بر مبتس

2005 
 

 رسبتمب
2005 

   

          2010مايو  2001بر وأكت ورياس

 الصومال
ديسمبر 
2015 

          2016ديسمبر 

 ةوثيقلهذه اخ يتارد عن: * ملحوظة

 2020مارس  التجارة العالمية،، منظمة مشروع تقرير فريق العمل قرير فريق العمل أو أجزاء منت دات، مشروعمستجخص اللم **
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 ياإلسالماون عة التممنظ عضاء فيألادول لا الئحة :3ول دالج
 ةيلمالعا جارةمة التفي منظ األعضاء

 مخ االنضماتاري البلد
 0020 مبربتس 8 ياألبان .1
 9519ير اين 1 نبحريلا .2
 1993ديسمبر  31 بنغالديش .3
 9951يناير  1 بنين .4
 1995يناير  1 بروناي دار السالم .5
 9591نيو يو  3 وبوركينا فاس .6
 1995 ريسمبد 31 يرون مالكا .7
 9619ر بأكتو  91 ادتش .8
 1995يناير  1 ديفوار كوت .9

 1995يو ام 31 ت جيبو  .10
 1995 يونيو 30 مصر .11
 1995 يراين 1 ون لغابا .12
 9619ر أكتوب 23 يابغام .13
 1995أكتوبر  25 غينيا .14
 1995مايو  13 بيساو-غينيا .15
 5199يناير  1 غويانا .16
 9519اير ين 1 إندونيسيا .17
 0002بريل أ 11 نردألا .18
 9591ير ينا 1 يتو كال .19
 1520نوفمبر  30 تانزاخساك .20
 9891 يسمبرد 20 قيزياقير  .21
 9951يناير  1 ماليزيا .22
 1995و يما 31 فالديالم .23
 5199و يما 31 مال  .24
 1995ر ايين 1 لمغربا .25
 9951مايو  31 موريتانيا .26
 1995أغسطس  26 موزامبيق .27
 9619ديسمبر  13 نيجرال .28
 9591ير اين 1 جرياني .29
 2000بر مفنو  9 انعم .30
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 يمالاإلس عاون مة التفي منظ ل األعضاءحة الدوالئ :3دول جال
 (ةتتم) يةعالمتجارة المنظمة ال األعضاء في

 

 ضمامنال خ ايتار  دالبل

 1995 يرينا 1 ستانباك .31

 1996يناير  13 قطر .32

 2005ديسمبر  11 لعربية السعوديةا .33

 1995يناير  1 السنغال .34

 9519يوز ليو  32 ون يسيرال .35

 9591ير ينا 1 امنيسور  .36

 2013رس ما 2 انجكستاط .37

 1995مايو  31 توغو .38

 1995مارس  92 ستون .39

 9519مارس  26 تركيا .40

 9951ناير ي 1 داغنأو  .41

 1996أبريل  10 ة المتحدةعربيات الر مااإل .42

 2014 يونيو 26 اليمن .43

 2016يوليو  29 أفغانستان .44
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 يماإلسال ن تعاولة امي منظعضاء فالئحة الدول األ
 العالمية لتجارة مة اظلى منإمام حة لالنضشر الم

 قبـون()المرا
 

 جزائرال .1

 ربيجانذأ .2

 ةاالتحادي القمر .3

 إيران .4

 اقالعر  .5

 نبنال .6

 يبيال .7

 نالسودا .8

 ـايور س .9

 تانزبكسأو  .10

 لالصوما .11
 

 ميةالعال في منظمة التجارة مة التعاون اإلسالمي غير األعضاءالئحة الدول األعضاء في منظ
 

 نيلسطف .1

 (2019يوليو  م ف النضماف  ا ن رغبتهاعربت عأ ) منستانكتر  .2

 
 



46 

 

 التجارة تسهيلاون اإلسالمي بموجب اتفاقية منظمة التع ت دوللتزامااحالة  :4جدول لا

 المعدل الحالي لتنفيذ الفئة المعدل الحالي لتنفيذ الفئة أ المعدل الحالي اءاألعض
 ب

 المتبقيمعدل التنفيذ  لفئة بل نفيذ المتبقيالت معدل ج فيذ الفئةالمعدل الحالي لتن
 جلفئة ل

 %50.0 %23.1 %11.3 %4.2 %11.3 %26.9 ننستاأفغا

 %0.4 %75.6 %76.1 ألبانيا
 

20.6% 3.4% 

 %8.0 %1.7 %0.4 %28.6 %61.3 %90.3 البحرين

 %34.5 %34.5 بنغالديش
  

36.6% 29.0% 

 %3.8 %21.8 %65.5 %91.2 بنين
 

8.8% 

 %91.6 %91.6 ار السالماي دبرون
  

8.4% 
 

 %13.0 %13.9 سوكينا فابور
 

0.8% 17.6% 68.5% 

 %13.4 %1.7 %15.1 ونالكامير
 

31.9% 52.9% 

 %34.5 %34.5 تشاد
  

30.3% 35.3% 

 %52.9 %2.9 %8.0 %2.1 %34.0 %44.1 كوت ديفوار

 %1.7 %1.7 جيبوتي
  

23.5% 74.8% 

 %23.1 %23.1 مصر
  

2.5% 74.4% 

 %13.9 %13.9 ابونغلا
  

21.4% 64.7% 

 %48.7 %51.3 غامبيا 
 

2.5% 38.2% 10.5% 

 %14.7 %14.7 غينيا
  

33.2% 52.1% 

       غينيا بيساو

 %16.0 %0.8 %8.0 %2.1 %73.1 %83.2 ياناوغ

 %88.7 %88.7 إندونيسيا
  

11.3% 
 

 %7.1 %81.5 %88.7 األردن
 

1.7% 9.7% 

 %44.5 %44.5 كازاخستان
  

47.9% 7.6% 

 %59.2 %59.2 الكويت
    

 %36.1 %3.8 %30.3 %13.4 %16.4 %60.1 قيزياقير

 %94.1 %94.1 زيامالي
  

5.9% 
 

 %16.4 %16.4 جزر المالديف
  

36.1% 47.5% 

 %65.5 %65.5 مالي
  

17.2% 17.2% 

 %4.6 %39.9 %44.5 موريتانيا
  

55.5% 

 %91.2 %91.2 المغرب
  

0.8% 8.0% 

 %9.7 %10.5 %65.5 %85.7 بيقموزم
 

14.3% 

 %2.1 %31.9 %34.0 النيجر
 

4.6% 61.3% 

 %31.1 %28.2 %11.3 %14.3 %15.1 %40.8 نيجيريا

 %2.5 %97.5 %100.0 مانسلطنة ع  
   

 %18.5 %2.5 %13.0 %40.3 %25.6 %79.0 باكستان

 %92.9 %92.9 قطر
    

 %100.0 %100.0 المملكة العربية السعودية
    

 %52.5 %61.8 السنغال
 

9.2% 10.5% 27.7% 

 %5.0 %0.8 %5.9 سيراليون
 

14.7% 79.4% 

 %10.1 %10.1 موريناس
   

89.9% 

 %21.8 %55.9 %77.7 طاجيكستان
  

22.3% 
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 %42.9 %67.2 وغتو
 

24.4% 32.8% 
 

 %59.7 %59.7 تونس
   

40.3% 

 %100.0 %100.0 كياتر
    

 %8.4 %8.4 أوغندا
  

27.3% 64.3% 

 %0.8 %97.1 %97.9 ارات العربية المتحدةاإلم
 

2.1% 
 

       اليمن
 

 

 

 
 


