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 تمهيـد

ون االقتصادي والتجاري تكليف من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي واللجنة الدائمة للتعاب
المركز اإلسالمي لتنمية  يقوم - الكومسيك –بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

بتنمية التجارة اإلسالمية  المكلفالتجارة، بصفته الجهاز الفرعي لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 ،إطار منظمة التجارة العالميةالبينية، بمتابعة المفاوضات التجارية المتعددة األطراف الجارية في 

ذلك وتقديم الدعم والتدريب والمساعدات الفنية للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، و
 بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على إعداد تقارير حول تطور هذه  دأبوفي هذا اإلطار، 
لالجتماعات الدورية للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول المفاوضات وتقديمها 

واللجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية لمنظمة  -كومسيك  -األعضاء 
التعاون اإلسالمي ولمختلف دورات مجلس وزراء الشؤون الخارجية لبلدان منظمة التعاون 

 .اإلسالمي

المركز اإلسالمي لتنمية  قومضير لالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية يالتح إطاروفي 
إعداد تقارير ودراسات تمهيدية للتعريف بوجهات نظر الدول األعضاء قصد إيجاد بالتجارة 

 أرضية مشتركة تجمع بين مختلف المواقف والمنهجيات.

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

 : ثالثة أقسام رئيسيةينقسم التقرير الحالي إلى 

التطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذات االهتمام للدول  يتطرق إلى :األول
 ، اإلسالمينظمة التعاون األعضاء بم

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

المي إلى حالة المفاوضات بشأن انضمام بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلس :لثالثا
 منظمة التجارة العالمية.
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 القسم األول

 التطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذات االهتمام للدول األعضاء 

 اإلسالميبمنظمة التعاون 

 19-15في نيروبي، كينيا، خالل الفترة  العاشرمنظمة التجارة العالمية مؤتمرها الوزاري  عقدت .1
الزراعة  حولات وزارية ست قرارو "" حزمة نيروبي على االجتماع وصادق. 2015ديسمبر 

حزمة ال يشمل هذه إعالن وزاريباإلضافة إلى ، األقل نمواالمتعلقة بالدول والقطن والقضايا 
 والعمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية.

قواعد التجارة.  وإدارة لوضعبامتياز عالمي محفل كمنظمة التجارة العالمية  باعتبارأكد اإلعالن  .2
واستقرار  في تعزيزلنظام التجاري المتعدد األطراف القواعد القائمة على اهمة مسابوزراء الأقر و

شفافة وال شاملةالعلى اتخاذ القرارات  المواظبةاالقتصاد العالمي. كما أكد الوزراء على قيمة 
 .بين األعضاء قائمة على توافق اآلراءالو

جهود اللتزامهم بمواصلة بذل لقضايا التنمية وأعربوا عن ا ةخاص أهميةوزراء أيضا ال أعطى .3
 ،األقل نمواالدول منظمة التجارة العالمية وخاصة  البلدان النامية األعضاء في حر إلى  الرامية

وأكد تنميتها االقتصادية. حاجيات حصة في نمو التجارة العالمية بما يتناسب مع على تأمين 
 الخا  االهتماملقضايا ذات جميع اعلى ضرورة إعطاء األولوية ل على وجه الخصو الوزراء 

إذا ملزمة قانونا و تعزيزها، وجعلها ذات مغزى تجاري ألقل نموا وذلك بهدفا بالنسبة للدول
 .اقتضى الحال

من توسيع منظمة التجارة العالمية بلمنظمة التجارة العالمية العاشر كما احتفل المؤتمر الوزاري  .4
مراكش. وأشار الوزراء إلى انضمام  يةة من اتفاقاالنضمام وفقا للمادة الثانية عشرحاالت  خالل

وجمهورية سيشل وجمهورية كازاخستان إلى منظمة التجارة العالمية. وباإلضافة  جمهورية اليمن
هما قل نموا ودولتين من الدول األعضاء األنضمام شهد المؤتمر استكمال إجراءات ا إلى ذلك،

 .يةجمهورية ليبيريا وجمهورية أفغانستان اإلسالم

 القرارات التالية:خاصة على المؤتمر صادق  .5

  ىات الصغريبرنامج العمل بشأن االقتصاد. 

  حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة  في إطار شكاوىثبوت خروقات وتقديم ال حاالت عدم
 .(تريبس)

ألقل ا دولللس تريب يةمن اتفاق 66.1الفترة االنتقالية المنصو  عليها في المادة تمت المصادقة على 

من قبل لك قرار التنازل ذات الصلة جات الصيدالنية وكذوالتزامات معينة فيما يتعلق بالمنتبشأن نموا 

 تريبس. يةاتفاقمن  70.9و 70.8المجلس العام بشأن التزامات الدول األقل نموا بموجب المادة 

   التجارة اإللكترونية حولبرنامج العمل 

أعضاء منظمة التجارة  اتفاق نيروبيبالوزاري التي توصل إليها المؤتمر خرى األهامة النتائج من بين ال

على جدول  ديسمبر 16جات تكنولوجيا المعلومات في ومنتتمثل الدول الرئيسية المصدرة لالتي العالمية 

تكنولوجيا  وج منمنت 201 بخصو تاريخي للقضاء على التعريفات الجمركية التفاق االزمني لتنفيذ 

 سنويا. دوالر أمريكيتريليون  1.3لومات تبلغ قيمتها أكثر من المع

 عضوا في 53 من طرف( ITAأجريت المفاوضات بشأن اتفاقية تكنولوجيا المعلومات الموسعة )

من التجارة  %90النامية، التي تشكل حوالي  والدولالمتقدمة  الدولمنظمة التجارة العالمية، بما في ذلك 
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ظمة التجارة منفي عضاء جميع األ ستفيد من هذه االتفاقيةيتجات. ومع ذلك، سوف هذه المن منالعالمية 
التي عضاء في الدول األمعفاة من الرسوم الجمركية الإلى األسواق يستفيدون من الدخول ، كما سالعالمية

من  منتوج 201 منعلى قائمة المبدئي تم االتفاق وقد جات. والتعريفات الجمركية على هذه المنت ألغت

 .2015في يوليو  في اتفاقية تكنولوجيا المعلوماتقبل المشاركين 

في اتفاقية تكنولوجيا أشهر من المفاوضات المكثفة بين المشاركين تم التوصل إلى هذا اإلنجاز بعد 
تحديد الجدول الزمني لكل مشارك على " عملية هم الزمنيةع جداوليرا"مش وقد شملت دراسة. المعلومات
 جات.وتنفيذ إلغاء الرسوم على هذه المنتبها ية التي سيتم حدة والكيف

مستوى التخفيضات  في اتفاقية تكنولوجيا المعلوماتن والمشارك ناقشج في القائمة، ومنتبالنسبة لكل أما 
سيتم إلغاء ما الجمركية. ونتيجة لهذه المفاوضات،  لتعريفاتل لإلزالة النهائيةالضرورية سنوات عدد الو

سيتم فة المتبقية يالتعريفأما الخطوط . 2016يوليو  فاتحقبل  بالكاملة يالتعريف الخطوطمن  %65يناهز 

 2019يعني أنه بحلول  وهو مانهائيا من خالل أربع مراحل على مدى ثالث سنوات. منها التخل  

 جات ذات الصلة معفاة من الرسوم الجمركية.ومن المنتتقريبا جميع الواردات تكون سوف 

 ت التالية:اراقرال على المؤتمر فقد صادقأجندة الدوحة للتنمية، ب ما يتعلقفيأما  .6

 للبلدان النامية في مجال الزراعةالخاصة  اتآلية الضمان 

 لدولل ه سوف يحق( للبلدان النامية أنSSMيعترف القرار الوزاري بشأن آلية الضمانات الخاصة )

آلية مواجهة الزيادة الحادة في الواردات باستخدام لقت النامية زيادة الرسوم الجمركية بشكل مؤ األعضاء
لية في جلسات مخصصة اآل بشأنلتفاوض في ااألعضاء  الدول . وسوف تستمرالضمانات الخاصة

 لجنة الزراعة.ل

 األمن الغذائي رغرا أل تشكيل مخزون عمومي للمواد الغذائية 

 نرغراض األمأل ي للمواد الغذائيةتشكيل مخزون عمومقرار وزاري بشأن على الوزراء أيضا  صادق
وحسب . المسألةقرار األعضاء للمشاركة بشكل بناء في إيجاد حل دائم لهذه حيث يلزم هذا ال. الغذائي

إن لم مواصلة برامج تخزين المواد الغذائية، والتي النامية  للدولسمح ي  ، 2013الوزاري بالي قرار 

التجارة العالمية، حتى يتم التوصل إلى حل دائم من قبل خرق سقف الدعم المحلي لمنظمة ت تفعل ذلك قد

 .2017 سنةفي  الحادي عشرالمؤتمر الوزاري 

 في مجال الزراعةتصدير الفي مجال  منافسةال 

إلغاء الذي ين  على التصدير في مجال المنافسة  بشأنوزاري القرار النيروبي هو حزمة أهم جزء من 
 دعم الصادرات بإلغاءالمتقدمة األعضاء قرار، تعهدت الدول ال اهذ الدعم للصادرات الزراعية. بموجب
 سنةبحلول  هذا اإلجراءالبلدان النامية كما ستتخذ جات الزراعية، وفورا، باستثناء عدد قليل من المنت

بالنسبة الدول النامية على المرونة الالزمة لتغطية تكاليف التسويق والنقل وسوف تحافظ . 2018

األكثر فقرا والبلدان المستوردة كما ستستفيد الدول ، 2023إلى رغاية نهاية سنة عية للصادرات الزرا

 قت إضافي لخفض دعم الصادرات.من ولألرغذية 

 ع من أشكال الدعم.شكل مقن  كخرى ال تستخدم األأن سياسات التصدير  تضمنالتزامات قرار الويتضمن 
 بشأنالزراعة وقواعد في مجال لمصدرين اعم دللحد من فوائد تمويل شروطا  االلتزاماتوتشمل هذه 
ؤثر يال المقدم لألرغذية  الدعمأن  تضمنزامات ة، والتيالزراعالمواد تجارة  العاملة فيمؤسسات وضع ال

 قتا أطول لتنفيذ هذه القواعد.والبلدان النامية وقد تم منح سلبا على اإلنتاج المحلي. 
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 القطن 

قل نموا. بالنسبة للدول األاري بشأن القطن على أهمية قطاع القطن وزالقرار الشدد باإلضافة إلى ذلك، 
 مجال إلى األسواق والدعم المحلي والمنافسة في النفاذالزراعة: في مجال ويشمل القرار ثالثة عناصر 

 التصدير.

 رسوم جمركيةدون قل نموا الدول األمن القادم لقطن ذ اافلنقرار الاألسواق، يدعو  بخصو  النفاذ إلى
التي أعلنت أنها سوف البلدان النامية  إلى أسواقو –نظام الحص  إلى أسواق الدول المتقدمة دون و

قرار القطن في شطره المتعلق بالدعم المحلي  يقر  و. 2016يناير  فاتحمن  تبدأ العمل بهذا اإلجراء ابتداء

المزيد من الجهود د من بذل بويؤكد أنه الالقطن المتعلقة بالمحلية ها سياسات بشأناألعضاء  إصالحات
الدول على أن تقوم قرار ين  الفلقطن، اتصدير  مجال المنافسة فيأما بخصو  في هذا الشأن. 

 حظر دعم صادرات القطن فورا والبلدان النامية في وقت الحق.بالمتقدمة 

 منشأ التفضيلية للدول األقل نمواقواعد ال 

 نموا قلبالنسبة للدول األ السلع تصديرفر  يسهل  قرار من شأنه أن على المؤتمر الوزاري صادق
هذه  لفائدةتجارية تفضيلية من جانب واحد  اتفاقياتالنامية في إطار  والدولالمتقدمة  الدولإلى كل من 
 البلدان.

 للدول األقلبشأن قواعد المنشأ التفضيلية  2013 لسنة الوزاريبالي قرار على قرار نيروبي وقد اعتمد 

مجموعة من المبادئ التوجيهية المتفق عليها بصورة على ر بالي، للمرة األولى، اقر وين نموا. 
إلى األسواق على أساس  للنفاذالتأهل على قل نموا الدول األمتعددة األطراف لمساعدة صادرات 

 تفضيلي.
ق مثل طرقرار نيروبي على ذلك من خالل توفير توجيهات أكثر تفصيال بشأن قضايا محددة  وقد بنى
من  متى تكون مدخالتأقل نموا"، ودولة "صنع في ليصبح حامال للعبارة ج والمنتمدى استجابة تحديد 

للنظر  اتألفضليين لنحامال عضاءاألدعو يعتبار المنشأ. وفي ا مشتركةأو -" ةتراكمي"مصادر أخرى 

 ج.وة للمنتمن القيمة النهائي %75إلى نسبتها صل تح باستخدام مواد رغير ذات المنشأ في السما
للنظر في تبسيط الوثائق والمتطلبات اإلجرائية  اتألفضليل ةنحامال عضاءاألالدول ويدعو القرار أيضا 

 المنشأ.بالمتعلقة 
قل فائدة الدول األنيروبي بشأن قواعد المنشأ التفضيلية لالمؤيدة لقرار  ةالمستفيدستكون الدول الرئيسية 

 .نمواقل األالبلدان من مجموعة  األرغلبية، التي تشكل جنوب الصحراءالواقعة البلدان األفريقية  هي نموا

  األقل نموا وزيادة مشاركة  للدولتنفيذ المعاملة التفضيلية لصالح الخدمات وموردي الخدمات
 الخدمات التجاريةهذه األخيرة في 

قل األ للدولت القرار الوزاري بشأن تنفيذ المعاملة التفضيلية لصالح الخدمات وموردي الخدماين  
قد فترة اإلعفاء الحالية التي بموجبها  على تمديدفي الخدمات التجارية  هذه األخيرةنموا وزيادة مشاركة 

ألقل نموا معاملة تفضيلية للخدمات من رغير الدول االدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية تمنح 

 .2030ديسمبر  31 إلى رغاية ةسن 15 لمدة ترةفالقل نموا. وقد تم تمديد من الدول األ وموردي الخدمات

عاية في إطار التزام الدولة األكثر رعدم التقيد بمنظمة التجارة العالمية في ألعضاء اإلعفاء ل يسمح

فضليات إشعارات تمنح األعضوا  21 قدمتجارة الخدمات )الجاتس(. حتى اآلن، االتفاقية العامة ل

 التابعالخدمات  تجارة مجلسمن القرار  يطلب. كما نمواقل في الدول األوموردي الخدمات لخدمات 
التي تهدف إلى زيادة  الفنيةبين األعضاء بشأن المساعدة  المفاوضاتلمنظمة التجارة العالمية تشجيع 

اإلشعار لمراقبة عملية  مراجعةيضع كما على االشتراك في تجارة الخدمات.  الدول األقل نمواقدرة 
 ت.يالفضباأل
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 ماالنضما 

لمؤتمر لالمفاوضات بشأن انضمام ليبيريا وأفغانستان  باستكمالديسمبر  16رحب وزراء التجارة في 

حتفال االفي  ةإيلين جونسون سيرليف، حاضر ةالسيدليبيريا،  ةرئيسمعالي  تالوزاري العاشر. وكان
منظمة ي فلحصول على عضوية ا طلببمناسبة االختتام الرسمي للمفاوضات، بعد ثماني سنوات من 

المنظمة  إشعاريوما بعد  30رسميا في منظمة التجارة العالمية عضوا ليبيريا ستصبح التجارة العالمية. و

 .هاانضمامشروط على دقت اأنها صب

 17النضمام إلى منظمة التجارة العالمية في أفغانستان لمفاوضات  بإتمامرحب وزراء التجارة كما 
أفغانستان وقد تقدمت . محمد خان رحمانيالسيد  ،رئيس التنفيذيللالنائب األول من قبل  2015ديسمبر 

رسميا مقعدها ، وسوف تتخذ 2004 سنةمنظمة التجارة العالمية في  في عضويةاللحصول على ابطلب 

أفغانستان تكون سوف وبذلك،  .يوما بعد التوصل بوثائق المصادقة 30منظمة التجارة العالمية في 

 لمنظمة التجارة العالمية.التي ستنضم  اإلسالمي التعاونمنظمة العضو في  ونالدولة الرابعة واألربع

 المصادقة على اتفاقية تسهيل التجارة 

تسهيل التجارة،  يةالتفاق ةيإضافمصادقات بعد اجتماع نيروبي، تلقت منظمة التجارة العالمية ثمانية 

( التي 2016مارس  16عتبارا من )ا 71 هو منظمة التجارة العالميةفي عضاء األعدد أصبح وبذلك 

 ،اإلسالمي )ماليزيا التعاوندول أعضاء في منظمة  9من بينها  اتفاقية تسهيل التجارة،قبلت رسميا 

ضمن  5و 4 رقمانظر الجدولين ) (مالي وتركيا ،يانا، كوت ديفوار، برونايوتورغو، باكستان، رغ ،النيجر

 .(المالحق

الطريقة التي من خالل األقل نموا للدول النامية والدول قا جديدة آفاوقد فسحت اتفاقية تسهيل التجارة 
مرتبط  يةتنفيذ االتفاق فإن شرطللمرة األولى في تاريخ منظمة التجارة العالمية، وتنفيذها.  بها سيتم

المساعدة والدعم يتم تقديم باإلضافة إلى ذلك، ين  االتفاق على أن  د على القيام بذلك.قدرة البلبمباشرة 
 تحقيق هذه القدرة.الضروريين لتمكين هذه الدول من 

ختالفات في وجهات النظر بين أعضاء منظمة التجارة العالمية بشأن مفاوضات شهد المؤتمر ا .7
الدوحة للتنمية،  أجندةأكد العديد من األعضاء على  وفي الوقت الذيالدوحة للتنمية المستقبلية. 
تم في الدوحة وفي المؤتمرات الوزارية التي قة عليها تمت المصاد واإلعالنات والقرارات التي
بضرورة  يطالبونالدوحة، حيث  لم يؤكدوا على مهامن وآخرأعضاء  هناك. عقدها منذ ذلك الحين

راف. ومع ذلك، أعرب مناهج جديدة لتحقيق نتائج ذات مغزى في المفاوضات المتعددة األط توفر
، بما في ذلك جميع العالقةقضايا الدوحة ات بشأن اوضالقوي لدفع المف هملتزاماألعضاء عن ا
تريبس واتفاقية  والتنمية والخدمات إلى األسواق رغير الزراعيةنفاذ الزراعة والالمسائل المتعلقة ب

 والقواعد.

تحقيق تقدم في المفاوضات لن على إيجاد سبل والمسؤوليعمل أن على ضرورة الوزراء  كما اتفق .8
إلى المجلس هذه الجهود  بشأنمنظمة التجارة العالمية تقديم تقارير منتظمة من المدير العام ل واوطلب
 العام.



8 

 

 الثانيالقسم  

 أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال المفاوضات التجارية المتعددة األطراف 

 

قتصادية للدول العديد من األنشطة لخدمة المصالح االسباقا وأنجز  التجارة كان المركز اإلسالمي لتنمية
على وجه ومنظمة التجارة العالمية.  بمسائلاإلسالمي فيما يتعلق  التعاوناألعضاء في منظمة 
ول المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في اجتماعات ما قبل وما بعد نيروبي للد الخصو ، ساهم
 :في الفعاليات المصاحبةاإلسالمي التالية و التعاوناألعضاء في منظمة 

 ما قبل نيروبي واألنشطة المصاحبةالوزارية ات التنسيق اجتماع -أ 

  2015ديسمبر  14 ،اإلسالمي التعاونمنظمة التجارة في االجتماع التشاوري لوزراء: 

 التعااونمنظماة فاي التجاارة فاي االجتمااع التشااوري لاوزراء  المركز اإلسالمي لتنمية التجاارةشارك 

للتنمياة مان قبال مجموعاة البناك اإلساالمي تام تنظيماه  الذي 2015ديسمبر  14نيروبي في باإلسالمي 

ديساامبر  19-15 الفتاارة فااي هعقاادتاام علااى هااامش االجتماااع الااوزاري لمنظمااة التجااارة العالميااة الااذي 

وزير التجارة لجمهورية كاوت ديفاوار. وكاان  بيلنلويس  -وترأس االجتماع سعادة السيد جان .2015

اإلسااالمي  التعاااونمشااترك للاادول األعضاااء فااي منظمااة  موقااف بلااورةالهاادف ماان هااذا االجتماااع هااو 
بشأنها خالل الماؤتمر الاوزاري العاشار قضايا منظمة التجارة العالمية التي ينبغي التفاوض بخصو  

المركااز ممثاال قاادم ، . وخااالل االجتماااعادووفاا وزياارا 30ماان شااارك فااي االجتماااع أزيااد فااي نيروبااي. 

وسالط الضاوء علاى  اوضاات فاي منظماة التجاارة العالمياةلمفل الراهن اإلسالمي لتنمية التجارة الوضع
اإلساالمي خاالل اجتمااع  التعاونالقضايا ذات الصلة التي ستطرح من قبل الدول األعضاء في منظمة 

 هذه المناسبة.بالتي تم إعدادها  المركزوثائق ووزع نيروبي 

 المرأة في األعمال:مشاركة لملتقى الدولي حول ا 

الاذي تام المارأة فاي األعماال مشاركة المنتدى الدولي حول سالمي لتنمية التجارة في شارك المركز اإل
. 2015 ديسامبر 14ة كينيا فاي نيروباي فاي بالتعاون مع حكوم من قبل مركز التجارة الدولي تنظيمه
السيدة إيلاين جونساون سايرليف،  معالي وخاصةمشارك،  1500أكثر من منتدى شارك في هذا الكما 

ساااهل وورك الساايدة وكينااي، الرئيس الاا، نائااب روتااو سااامويليااام يسااعادة الساايد وويريااا، رئيسااة ليب
الساايد موخيسااا كيتااويى، األمااين العااام ولمكتااب األماام المتحاادة فااي نيروبااي،  ةالعاماا ةالمااديرزيااودي، 
نتشاا راأعالمياة، والسايدة نائب المدير العام لمنظماة التجاارة ال، هأرغا فريدريكيونوف السيد ولألونكتاد، 

الاوعي بأهمياة دور  الضاوء علاى االجتمااعسالط و. ر التنفيذي لمركاز التجاارة الادوليرغونزاليز، المدي
مجتمااع األعمااال وصاناع القاارار تباحااث المارأة فااي تطااوير األعماال فااي العااالم. وباإلضااافة إلاى ذلااك، 

لزيااادة ية الضاارور جااراءاتاإلسياسااات والالمسااائل المتعلقااة ب فااياألعمااال ساايدات منظمااات  ووممثلاا
ودور القطااع  اركة المارأة فاي االقتصااد العاالميمشاركة المرأة في التجارة الدولية: تعزياز معادل مشا

 الخا  والحكومات في دعم الشمولية والمساواة في مجال األعمال.

الفكر من جميع واألعمال  وقادةوالمؤسسات من صناع القرار وخالل هذا االجتماع، طلب المشاركون 
لالساتفادة  حاادي والعشارينلقارن الاتشجيع وتحديد وتنفيذ اساتراتيجيات وسياساات تناساب عالم أنحاء ال
ووضع األطر المؤسسية الداعمة وزيادة القدرة التنافسية  ألعمالمناسب لمناخ وتعزيز  التكنولوجيامن 
 .المرأةعمال التي تديرها ألل
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  اندوة( لتجارة والتنميةTDS ،نيروبي ،)2015 ديسمبر 17-15: 

شراكة بال( ICTSDمن قبل المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة ) ندوة التجارة والتنميةم ينظتم ت
إلاى  15، بدعم من جمهورية كينياا فاي نيروباي خاالل الفتارة مان Saanaمع جامعة نيروبي ومعهد 

رفت مشاركة أزيد من بعض الفعاليات التي ع في المركز اإلسالمي لتنمية التجارةديسمبر. شارك  17
، بما في ذلك الجلسات العامة رفيعة المستوى وحلقات النقاش اجتماعا 63 شاركوا فيمشارك  6000
العاالميين والجهاات الفاعلاة الفكار قاادة كماا شاارك فاي النادوة خاصاة. الجلساات الو ئد المستديرةوالموا
المساتوى  يرفيعاال عان ممثلاين القطاع الخا  ومنظمات المجتماع المادني النشاطة، فضا منالرئيسية 

 الحكومية. وبينمن المنظمات الحكومية 

ممارسااة أفريقيااا(،  إلمكانياااتأفريقيااا )إطااالق العنااان نهضااة القضااايا التاليااة: بالبحااث تناولاات الناادوة 
األمان  ،ر السياسة العامة لتحقيق األهداف المشتركة(اطإ) الناشئة الحكامة)قوة النمو الشامل(،  التجارة
المنااخ والطاقاة ) مان بااريس إلاى  ،العالم، استدامة سبل العيش( جميع أنحاء يتوفير الغذاء فائي )الغذ

ة ياألعمااال )حلااول سياسااطبيعااة(، صااوت الالتجااارة وتعااايش المااوارد الطبيعيااة ) ،نيروبااي وخارجهااا(
عشار ماان  الفاارق الخمساة األسااواق العالمياة(، مباادرةالاربط بأفريقياا ) علااى عملياة(، التركيازلمشااكل 

 (E15 Initiative) الخباراء لتعزياز نظاام التجاارة العالمياة واالساتثمار فاي القارن الحاادي والعشارين
 دد(.ج  ن ومشاركواالقتصاد الرقمي )فر  جديدة، العالمي(،  ينظام التجارال)مستقبل 

  تفةةرق حةةدود ال-تسةةهيل التجةةارة : ةكينيةةاليةةرادات وهيئةةة اإلالعالميةةة لجمةةارك امنظمةةة جلسةةة
 :2015ديسمبر  16، نيروبي، تربط الجماركو

المركااز اإلسااالمي لتنميااة ، شااارك ةكينيااهيئااة اإلياارادات الدعوة منظمااة الجمااارك العالميااة واسااتجابة لاا
فاي نيروباي فاي  هاعقدتم ي ت، التربطوالجمارك  قتفر  حدود ال :تسهيل التجارةجلسة حول في  التجارة
والوسائل  هاقيتحقتم اإلنجازات التي لجلسة هو مراجعة االهدف من هذه قد كان . و2015ديسمبر  16

تحديااد التحاديات المشااتركة مان أجال منظمااة التجاارة العالميااة، اتفاقيااة تساهيل التجاارة للتنفياذ المتاوفرة 
 وتأكيد االلتزام بالتنفيذ الكامل في المستقبل.

ساوازيالند  وهيئاة إيارادات ةكينياالماارك العالمياة وهيئاة اإليارادات ن من منظماة الجوقدم خبراء بارز
الشااراكة ماادير ولتنميااة لبنااك األفريقااي الو ساافير فنلناادا لاادى جمهوريااة كينياااو أورغناادا وهيئااة إياارادات

فاي مجاال لتكامال اإلقليماي بارامج وقصا  النجااح واوالتجاارة  دة من أجل تنمية أفريقياا )نيبااد(الجدي
ممثلاون مان المنظماات الدولياة واإلقليمياة  الكلمة تناول، ات. وخالل المناقشاتفاقية تسهيل التجارةتنفيذ 
المركاز اإلساالمي لتنمياة التجاارة ممثال وقادم . م بخصو  تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارةبرامجهقدموا و

الدول األعضاء في منظماة فائدة لإطار اتفاقية تسهيل التجارة  فيالفنية مساعدة تقديم البرنامج المركز ل
 لبناك اإلساالمي للتنمياة ومنظماات دولياةمجموعاة اسايتم تنفياذه بالشاراكة ماع ي ذاإلساالمي الا التعاون
 مشارك. 200من  أزيدحضر هذا االجتماع قد . وأخرى

 ما بعد االجتماع الوزاري بنيروبي -ب 

نتاائج الماؤتمر الاوزاري العاشار باإلساالمي  التعااونمن أجل زيادة وعي الدول األعضااء فاي منظماة 
الاوزاري ماؤتمر النادوة حاول "نتاائج التجاارة ، نظام المركاز اإلساالمي لتنمياة لمنظمة التجارة العالمية

 2016ناوفمبر  25وذلك يوم التجارة"،  تسهيلمنظمة التجارة العالمية واالنضمام إلى اتفاقية العاشر ل
لادول األعضااء فاي منظماة فائادة االتالياة ل المكاسابالدار البيضاء، المملكة المغربية. وأبرزت النادوة ب

 نيروبي:بالمؤتمر الوزاري  منتحققت التي اإلسالمي  التعاون

  ة إلىاإلسالمي  التعاونزيادة عدد الدول األعضاء في منظمة لمية منظمة التجارة العا المنضم 
اإلساالمي لالساتفادة  التعاونيوفر دافعا قويا للدول األعضاء في منظمة هو ما دولة، و 44إلى 

 التجارة العالمية.مفاوضات منظمة  بشكل جماعي من
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  التخااذ إجاراءات تجارياة تهادف  األعضاء في منظمة التعاون اإلساالميتعزيز قدرات الدول
هاذا نتيجاة لقارارات منظماة التجاارة قد كان و. ا الغذائية وتحقيق األمن الغذائيلزيادة صادراته
والسااماح يااة، دعاام الصااادرات الزراعيااة، وزيااادة المنافسااة فااي األسااواق العالم إللغاااءالعالميااة 
 تكوين مخزون عمومي للمواد الغذائيةمتابعة برامج بامية في منظمة التجارة العالمية للبلدان الن

 ألرغراض األمن الغذائي.

 2019بحلاول سانة  ج لتكنولوجياا المعلومااتمنت 201 بخصو التعريفات الجمركية  إلغاء 
ي تاالمعلوماات، ال حاول تكنولوجياا األطاراف لمنظماة التجاارة العالمياةية المتعاددة تفاقاالنتيجة 

 في منظمة التجارة العالمية.عضوا  53شارك فيها 

  تفضاايلية للنفاااذ حصااول القطاعااات الخدميااة ومااوردي خاادمات الاادول األقاال نمااوا علااى مزايااا
 .لألسواق العالمية

  اتفاقياة  ىاإلساالمي التاي وقعات وصاادقت علا التعااونزيادة عدد الدول األعضاء في منظماة
دول  تسااعهااذا التقرياار،  تاااريخ إعاادادمنظمااة التجااارة العالميااة )اعتبااارا ماان لالتجااارة  تسااهيل
دولااة عضااو فااي منظمااة التجااارة العالميااة  71 بااين اإلسااالمي ماان التعاااونعضاااء فااي منظمااة أ

 ا على االتفاقية(.قامت باإلشعار بمصادقته

فنيةة وتأهيةل الكفةاءات أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال تقديم المساعدة ال -ج 
 في سياق منظمة التجارة العالمية

الكومسايك المتعلقاة بمنظماة التجاارة العالمياة، نظام المركاز مجلاس وزراء الخارجياة وتنفيذا لقارارات 
المساعدة الفنية وتأهيل الكفاءات لفائدة الدول األعضااء  في مجال تقديم اإلسالمي لتنمية التجارة ندوات

اإلسالمي، بالشراكة مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومنظماة التجاارة العالمياة في منظمة التعاون 
ومنظمة الجمارك العالمية والخبراء الوطنيين، من أجل زياادة وعاي  واألونكتاد ومركز التجارة الدولي
لتاي مجاالت التجاارة الدولياة ا مختلف في اوتنمية قدراته اإلسالمي التعاونالدول األعضاء في منظمة 

 تنظمها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:

سيسااتمر فيمااا يتعلااق بالمفاوضااات التجاريااة المتعااددة األطااراف المسااتقبلية لمنظمااة التجااارة العالميااة، 
ته للتنسيق بين بلدان منظمة التعااون اإلساالمي خاالل مجهوداالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة في بذل 

يقاادم المركااز المساااعدة الفنيااة الضاارورية للاادول ، حيااث جااارة العالميااةلمنظمااة التالمفاوضااات المقبلااة 
األعضاء خاصة منها الدول األقل نموا وذلك بمدها بالدعم والخبارة الالزمتاين فاي المفاوضاات وتنفياذ 

 النتائج بتوفير الخبرة واالستشارة.

قاءات بين بلدان منظمة ومن جهة أخرى، يعتزم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة تنظيم عدة ندوات ول
التعاون اإلسالمي لتقييم رهانات المفاوضات ومعرفة تأثيراتها على السياسات التجارية واقتصاديات 
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما سيقوم المركز بنشاطات للتعريف بالمواضيع 

 لخ.إدالت والتجارة اإللكترونية الجديدة التي تدور حولها المفاوضات مثل المنافسة وتسهيل المبا

سيشارك في هذه األنشطة ممثلو الدوائر الحكومية المعنية وكذلك القطاع الخا  في الدول األعضاء 
 في منظمة التعاون اإلسالمي.

كل من المركز اإلسالمي لتنمية  فسوف يعملأما في ميدان المفاوضات التجارية المتعددة األطراف 
مي للتنمية على متابعة المفاوضات التجارية المتعددة األطراف الجارية في إطار التجارة والبنك اإلسال

منظمة التجارة العالمية واإلسهام في بلورة مواقف موحدة بين الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 اإلسالمي إزاء المفاوضات.
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لمنعقد ببالي ورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة العالمية للتجارة ا -1
وأشغال المتابعة بالنسبة للبلدان اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي/ الدار 

 .2014مارس  27-25البيضاء 

في إطار البرنامج المشترك بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
لتجارية المتعددة األطراف الجارية في إطار المنظمة المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال المفاوضات ا

العالمية للتجارة، نظم الجانبان ورشة عمل حول " نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة العالمية 
للتجارة المنعقد ببالي وأشغال المتابعة بالنسبة للبلدان اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

. أقيمت هذه الورشة تحت إشراف وزارة االقتصاد 2014مارس  27إلى  25اء من وذلك بالدار البيض
والمالية ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة 

 المغربية. 

دان اإلفريقية لقد كانت هذه الورشة مناسبة لالطالع على نتائج مؤتمر بالي والتحديات التي تواجه البل
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك الفر  المتاحة لها من خالل حزمة بالي.

ألقى الكلمة خالل الحصة االفتتاحية كل من وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 
البنك اإلسالمي  المكلف بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية، وزير التجارة الغيني، ممثل مجموعة

للتنمية، المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة. ولقد أكد هؤالء على أهمية نتائج بالي بالنسبة 
 القتصاديات البلدان اإلفريقية خاصة في مجال تسهيل التجارة والزراعة وتنمية البلدان األقل نموا. 

قليمية والدولية وبلدان منظمة التعاون ممثل عن المنظمات اإل 80شارك في هذه الورشة أزيد من 
اإلسالمي، نذكر منها: المنظمة العالمية للتجارة، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، مركز الجنوب، 
المفوضية االقتصادية إلفريقيا، مركز التجارة الدولي بجنيف، البنك اإلسالمي للتنمية، المركز اإلسالمي 

لكاميرون، كوت دي فوار، الغابون، رغينيا، رغينيا بيساو، مالي، المغرب، النيجر، لتنمية التجارة، بنين، ا
 السنغال وتورغو.

 استعرض الخبراء المواضيع اآلتية: 

 نبذة عن أجندة الدوحة للتنمية: إطار المؤتمر الوزاري في بالي مع إلقاء نظرة شاملة عن النتائج، 
 لقة بتسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية،حزمة بالي / نظرة شاملة حول االتفاقية المتع -
 حزمة بالي االتفاقية حول تسهيل التجارة ثم التأثيرات والفر  الممكنة بالنسبة للبلدان اإلفريقية، -
حزمة بالي والقرارات الوزارية حول المخزون العمومي من المواد الغذائية في مواجهة األمن  -

ت، التدابير اإلدارية لتطبيق نظام الحص  التعريفية الغذائي، المنافسة على مستوى الصادرا
 على المنتجات الزراعية،

 حزمة بالي والقرارات السياسية بشأن الزراعة: التحديات والفر  بالنسبة للبلدان اإلفريقية، -
نظرة شاملة حول حزمة بالي وفوائدها بالنسبة للبلدان األقل نموا ثم القرار بشأن آلية متابعة  -

 لخاصة والمتميزة، المعاملة ا
 عمل المتابعة بعد بالي: نبذة حول برنامج العمل القادم والمفاوضات، -

 بعد مناقشات مثمرة حول مواقف البلدان المشاركة تم إصدار التوصيات اآلتية: 

اعتماد موقف موحد بين البلدان اإلفريقية في المفاوضات التجارية حسب توجهات مؤتمر بالي  -
بار تفاوت مستويات التنمية وأولويات كل دولة من الدول األعضاء في مع األخذ بعين االعت

 إطار المعاملة الخاصة والمتميزة؛
تنظيم اجتماعات بين الدول اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال الزراعة  -

لتنمية والقطن باالشتراك بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي ل
 والمؤسسات المعنية في منظومة األمم المتحدة؛
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تنظيم ورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وبرنامج العمل بعد بالي  -
بالنسبة للبلدان الناطقة باإلنجليزية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك باالشتراك بين 

رة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والمؤسسات المعنية في المركز اإلسالمي لتنمية التجا
 منظومة األمم المتحدة.

ومن المالحظ أن قسم التعاون واالندماج في البنك اإلسالمي للتنمية قد سبق له أن نظم ورشة عمل حول 
لدان العربية نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية ببالي وأعمال المتابعة بالنسبة للب

 .2014مارس  12إلى  10وذلك بدبي، اإلمارات العربية المتحدة من 

األعضاء في منظمة التعاون  األفريقيةندوة حول "الحواجز رغير الجمركية للتجارة في البلدان  -2
  2014نوفمبر  21-19اإلسالمي"، الدار البيضاء، المملكة المغربية، 

نظااام المركاااز  2015- 2005ظماااة التعااااون اإلساااالمي فاااي إطاااار تنفياااذ مخطاااط العمااال العشاااري لمن
اإلسالمي لتنمية التجارة باالشتراك مع البنك اإلسالمي للتنمية )قسم التعااون واالنادماج( وبالتعااون ماع 
مركز التجارة الدولي، ندوة حاول الحاواجز رغيار الجمركياة فاي البلادان اإلفريقياة األعضااء فاي منظماة 

 بالدار البيضاء، المملكة المغربية.  2014نوفمبر  21إلى  19التعاون اإلسالمي من 

أقيمت هذه الندوة تحت إشراف وزارة االقتصااد والمالياة والاوزارة المكلفاة بالتجاارة الخارجياة للمملكاة 
المغربية. تندرج هاذه التظااهرة فاي إطاار برناامج البناك اإلساالمي للتنمياة وبرناامج المركاز اإلساالمي 

 لمساعدة الفنية في مجال المفاوضات التجارية المتعددة األطراف والرامية إلى:لتنمية التجارة بشأن ا

  ضبط وتحليل الحواجز رغير التعريفية للتجارة في البلدان اإلفريقية األعضاء في منظمة التعااون
اإلسااالمي ماان خااالل تبااادل المعلومااات حااول التجااارب الوطنيااة وخباارة المؤسسااات اإلقليميااة 

د، مركز التجارة الدولي، المنظمة العالمية للتجارة، منظمة التعاون اإلسالمي، نكتاووالدولية: األ
 اللجنة االقتصادية إلفريقيا، جامعة الدول العربية، وكذلك الدول األعضاء المشاركة،

  تحديااد الحلااول التااي تمكاان الاادول األعضاااء والمنظمااات اإلقليميااة والدوليااة العاملااة فااي المنطقااة
 ة الحواجز التي تعرقل نمو التجارة الوطنية واإلقليمية،اإلفريقية من مواجه

  التفكير في وضع اساتراتيجيات وطنياة وإقليمياة لتفكياك الحاواجز التعريفياة بصافة تدريجياة فاي
 هذه المنطقة، 

  وضع أسس إنشاء مرصد للحواجز رغير التعريفية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
، وذلااك 2015ميااة التجااارة علااى شاابكة اإلنترناات عنااد نهايااة ساانة بموقااع المركااز اإلسااالمي لتن

نكتاد، مركز التجارة الادولي، المنظماة العالمياة للتجاارة، وبالتعاون مع مركز التجارة الدولي األ
منظماااة التعااااون اإلساااالمي، اللجناااة االقتصاااادية إلفريقياااا، جامعاااة الااادول العربياااة، واالتحااااد 

 ا ورغيرها من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي.االقتصادي والنقدي لغرب إفريقي
 مشارك يمثلون الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية. 60شهدت هذه الندوة حضور حوالي 

ندوة حول الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية  -3
مة التعاون اإلسالمي، الدار البيضاء، المملكة األعضاء في منظ واألفريقيةللدول العربية 
 2015مايو  6-4المغربية، 

الصادر عن الدورة الثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري  22في إطار تنفيذ القرار رقم 
ت لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( بشأن إعداد دراسة وتنظيم ندوة حول الجيل الجديد من االتفاقيا
التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي 
لتنمية التجارة وقسم االندماج والتعاون التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، ندوة حول "الجيل الجديد من 

األعضاء في  واألفريقيةلدول العربية االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية ل
 المملكة المغربية.-بالدار البيضاء 2015مايو  6إلى  4منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من 
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شارك في هذه الندوة سعادة السيد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية للمملكة 
 المغربية.

 تمثلت أهداف هذه الندوة فيما يلي:

 محتوى الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وإمكانية تأثيرها على التجارة  دراسة
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛ واألفريقيةالخارجية والبينية للدول العربية 

  تقديم النتائج األولية لدراسة حول الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وبحث السبل
 والوسائل الكفيلة بإثرائها بالتعاون مع مختلف الخبراء المشاركين؛

  تبادل التجارب الوطنية واإلقليمية في مجال اتفاقيات التبادل الحر وخاصة منها اتفاقيات الجيل
 الجديد؛

  استخال  الدروس والنواحي اإليجابية من الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر من أجل
 البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي.تعزيز التجارة 
دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة إلى  17شاركت في هذه الندوة 

(، الوحدة الفنية التفاقية أرغادير، اتحاد أفريقياالمنظمات اآلتية: اللجنة االقتصادية ألفريقيا )مكتب شمال 
ب، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )قسم التعاون واالندماج( المغرب العربي، مركز أنقرة، مركز الجنو

 والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة.

أوصى المشاركون بإثراء الدراسة حول الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر وتقديمها إلى الدورة 
 الوزارية المقبلة للكومسيك.

تبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينيةة للةدول ندوة حول الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية لل -4
األسةةيوية األعضةةاء فةةي منظمةةة التعةةاون اإلسةةالمي بمةةا فيهةةا تركيةةا وألبانيةةا وسةةورينام ورغويانةةا، 

 2015مايو  27-25، الجمهورية التركية، إسطنبول

صادي والتجاري الصادر عن الدورة الثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقت 22في إطار تنفيذ القرار رقم 
لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( بشأن إعداد دراسة وتنظيم ندوة حول الجيل الجديد من االتفاقيات 
التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي 

اإلسالمي للتنمية، ندوة حول "الجيل الجديد من لتنمية التجارة وقسم االندماج والتعاون التابع للبنك 
األعضاء في  واألفريقيةاالتفاقيات التجارية للتبادل الحر وتأثيرها على التجارة البينية للدول العربية 

 .2015مايو  27إلى  25منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك من 

 تمثلت أهداف هذه الندوة فيما يلي:

 االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وإمكانية تأثيرها على التجارة  دراسة محتوى الجيل الجديد من
الخارجية والبينية للدول األسيوية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بما فيها تركيا وألبانيا 

 وسورينام ورغويانا؛

 حث السبل تقديم النتائج األولية لدراسة حول الجيل الجديد من االتفاقيات التجارية للتبادل الحر وب
 والوسائل الكفيلة بإثرائها بالتعاون مع مختلف الخبراء المشاركين؛

  تبادل التجارب الوطنية واإلقليمية في مجال اتفاقيات التبادل الحر وخاصة منها اتفاقيات الجيل
 الجديد؛

  استخال  الدروس والنواحي اإليجابية من الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر من أجل
 التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي. تعزيز

دول من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي باإلضافة إلى منظمة  9شاركت في هذه الندوة 
التعاون االقتصادي، مركز التجارة الدولي، مركز الجنوب، مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )قسم 

 نمية التجارة.التعاون واالندماج( والمركز اإلسالمي لت
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أوصى المشاركون بإثراء الدراسة حول الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر وتقديمها إلى الدورة 
 الوزارية المقبلة للكومسيك.

الجمهورية  -المؤتمر السادس لمنظمة لتعاون اإلسالمي حول سياسات وقوانين المنافسة، تونس -5
 2015 يونيو 4-3التونسية، 

بين وزارة التجارة للجمهورية التونسية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة  في إطار التعاون
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة نظمت األطراف المعنية الثالثة المؤتمر السادس لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي حول "سياسات وقوانين المنافسة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".
درج هذه التظاهرة في إطار متابعة "بيان تونس" الصادر عن مؤتمر سياسات وقوانين المنافسة المنعقد تن

والتوصيات المنبثقة عنه المتعلقة خاصة بالتعاون بين الدول األعضاء في منظمة  2010في تونس سنة 
ادر عن الدورة الثالثين التعاون اإلسالمي في مجال المنافسة. كما تندرج أيضا في إطار تنفيذ القرار الص

للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
بتركيا بخصو  تنظيم مؤتمر حول قوانين وسياسات  2014)الكومسيك( المنعقدة في شهر نوفمبر 

 .2015المنافسة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتونس سنة 

شارك في هذا المؤتمر إلى جانب مجلس المنافسة للجمهورية التونسية العديد من ممثلي هيئات المنافسة 
في الدول األعضاء مثل المغرب والجزائر ومصر وتركيا وعمان والكويت والسنغال ورغينيا بيساو 

ليين من والموزمبيق. وحضر أيضا ممثلو بعض الدول رغير األعضاء كالنمسا وبلجيكا وخبراء دو
 نكتاد(.ومنظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األ

 تمحورت أشغال المؤتمر حول المواضيع اآلتية: 

 العالقة بين سياسات وقوانين المنافسة واالستهالك، -
 العالقة بين هيئات المنافسة والهيئات التعديلية القطاعية، -
 فاعلية هيئات المنافسة، -
 ية لكل من تونس ومصر والجزائر والنمسا وتركيا وبلجيكا.كما تم استعراض التجارب الوطن -

ودورهما في تنمية التجارة البينية  اإللكترونية"نظام الشباك الموحد والتجارة ورشة العمل حول  -6
المملكةة -الةدار البيضةاء ،2015نةوفمبر  10- 9للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، 

 المغربية
الصادر عن الدورة الثانية واألربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة  A.7 استنادا إلى القرار رقم

التعاون اإلسالمي حول الشباك الموحد وعن مختلف اجتماعات منظمة التعاون اإلسالمي المتعلقة 
بتعزيز التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمؤسسة 

اإلسالمية لتمويل التجارة، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية الدولية 
ودورهما في تنمية التجارة البينية للدول  اإللكترونيةورشة العمل حول "نظام الشباك الموحد والتجارة 

المملكة -بيضاءبالدار ال 2015نوفمبر  10و  9األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك يومي 
 المغربية.

 

تهدف هذه الورشة باألساس إلى تبادل وجهات النظر واستعراض التجارب والخبرات بين المشاركين 
قصد ضبط أفضل السبل لوضع برامج وطنية لتسهيل التجارة وإنشاء شباك موحد يتم من خالله تبسيط 

جية في الدول األعضاء في منظمة وتسهيل العديد من الوثائق المتداولة في عمليات التجارة الخار
 التعاون اإلسالمي.

 

كما تهدف هذه التظاهرة إلى الوقوف على الوضع الحالي للتعاون فيما يخ  تبادل البيانات والتنسيق 
وشبه بين الهيئات المكلفة بالتجارة الخارجية ومناقشة إمكانية إنشاء أنظمة الشباك الموحد اإلقليمية 

 .اإلقليمية
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 ر المنتدى على ما يلي:تركزت محاو

  تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون
 اإلسالمي؛

 دور الشباك الموحد في تعزيز التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي؛ 

 التجارب الوطنية واإلقليمية لتسهيل التجارة؛ 

 ك الموحد في تسهيل تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة مائدة مستديرة حول دور الشبا
 العالمية.

ممثال لدول ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات الدولية واإلقليمية التالية في  60شارك 
 ورشة العمل: 

 :جمهورية الكاميرون، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، جمهورية السنغال،  الدول
 الجمهورية التركية وسنغافورة.

 :مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

 ،مكتب تنسيق الكومسيك 
 ،المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 

 .المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 :المنظمات الدولية واإلقليمية 

 ،اتحاد المغرب العربي 
 ،المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 

 تجارة العالمية،منظمة ال 

 ،مركز التجارة الدولي 

 ،المنظمة العالمية للجمارك 
 ( التحالف العالمي للوجستية الفعالةGCEL،) 

  اإللكترونيةللتجارة  األفريقيةالرابطة ( (AAEC. 
 جمهورية مصر العربية –، القاهرة 2015ديسمبر  24-21ورة تدريبية حول تجارة الخدمات، د -7

ية التجارة بالتعاون مع الوحدة الفنية التفاقية أرغادير والمنظمة العالمية للتجارة نظم المركز اإلسالمي لتنم
ووزارة التجارة والصناعة لجمهورية مصر العربية، دورة تدريبية حول تجارة الخدمات للدول 
 21األعضاء في اتفاقية أرغادير والدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك خالل الفترة من 

 جمهورية مصر العربية. –بالقاهرة  2015ديسمبر  24 إلى

شااارك فااي الاادورة المسااؤولون عاان تجااارة الخاادمات بااوزارات التجااارة للاادول اآلتيااة: األردن، تااونس، 
 يتانيا وفلسطين. وشارك عن منظمة التجارة العالمية مدير قطاع تجارة الخدمات.رمصر، المغرب، مو

 لنقاط التالية:هدفت الدورة التدريبية إلى تحقيق ا
 تعميق معرفة المشاركين بدور الخدمات وتجارة الخدمات في ضوء اقتصاديات العولمة؛ -
 تعميق معرفة المشاركين بأحكام وقواعد اتفاقية الجاتس في إطار منظمة التجارة العالمية؛ -
تعميااق معرفااة المشاااركين بالجوانااب الفنيااة والسياسااية للتفاااوض حااول تحرياار الخاادمات علااى  -

 المستوى الدولي واإلقليمي؛
مناقشة الفر  والتحديات التي تواجه دول أرغاادير فاي مجاال المفاوضاات حاول تحريار تجاارة  -

 الخدمات.
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قليمي في الدول األعضةاء فةي إدارة اتفاقيات التجارة اإلقليمية وآفاق التكامل اإلورشة عمل حول  -8
المملكةةةة  –، الةةةدار البيضةةةاء 2015ديسةةةمبر  23-21منظمةةةة التعةةةاون اإلسةةةالمي، خةةةالل الفتةةةرة 

 المغربية

في إطار برنامجهما المشترك لتقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، نظم 
مية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ورشة عمل حول قسم التعاون واالندماج التابع للبنك اإلسالمي للتن

"إدارة اتفاقيات التجارة اإلقليمية وآفاق التكامل اإلقليمي في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 المملكة المغربية. –بالدار البيضاء  2015ديسمبر  23-21اإلسالمي"، خالل الفترة 

والمتعددة األطراف  الثنائية واإلقليمية التجارية تفاقياتاالاستعراض يتمثل الهدف من هذه الورشة في 
من جهة، واتفاقيات التبادل الحر للدول اإلفريقية والعربية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من 

هذه  قتصادياتالتنمية المستدامة التقييم تأثير هذه االتفاقيات على جهة أخرى. كما تهدف الورشة إلى 
 من أجل تسهيل تكاملها اإلقليمي.تمكنها من وضع استراتيجيات وطنية وصيات عملية وإصدار ت الدول

شاركت في هذه الورشة الدول التالية: العربية السعودية، بنين، بوركينافاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، 
، مصر، الغابون، رغامبيا، رغينيا، األردن، لبنان، المغرب، موزمبيق، النيجر، عمان، فلسطين، قطر

 السنغال، السودان، تشاد، تورغو وتونس.

كما شاركت في هذه التظاهرة المنظمات اإلقليمية والدولية التالية: قسم التعاون واالندماج التابع للبنك 
اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 

المغرب العربي واللجنة االقتصادية ألفريقيا )مكتب شمال أفريقيا(  وجامعة الدول العربية واتحاد
ومنظمة التجارة العالمية ومركز التجارة الدولي والمنظمة العالمية للجمارك ومركز الجنوب وشبكة 

 (.TWN) العالم الثالث

ة تسهيل ندوة حول نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية واالنضمام إلى اتفاقي -9
 2016فبراير  25المملكة المغربية،  -الدار البيضاء ، التجارة

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

العالمية ندوة حول "نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة التجارة 
واالنضمام إلى اتفاقية تسهيل التجارة"، وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية 

 بالدار البيضاء.  2016فبراير  25للمملكة المغربية يوم 

نتائج الرئيسية لمؤتمر نيروبي الوزاري لمنظمة تهدف هذه الندوة إلى إطالع المشاركين على ال
للدول التجارة العالمية وتقديم اتفاقية تسهيل التجارة وأهميتها في تنمية التجارة الخارجية 

 .األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

تنفيذ اتفاقياة تساهيل التجاارة لمنظماة التجاارة العالمياة فاي الادول حول  المقبلة ورشة العمل -10
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمية والدول الناطقة بالفرنسية العربي

لتنفيذ  حاجياتهاتحديد  علىالبلدان النامية والبلدان األقل نموا األعضاء سوف تساعد هذه الورشة 
من وأولوياتها  حاجياتها، وتقييم بند على حدة، بما في ذلك اإلطار الزمني لتنفيذ كل يةاالتفاق
 التعاونعضاء في منظمة كما ستمكن هذه التظاهرة الدول األفي تسهيل التجارة.  الفنيةلمساعدة ا

االعتبار التقدم  بعيناألصلية من أجل أن تأخذ  الحاجياتتحديث نتائج تقييم من اإلسالمي 
المعاملة  إشعاراتها بخصو وضع  مناألعضاء  تمكنالمحرز في المفاوضات. وسوف 

 . )قيد اإلعداد(.الفنيةمن المساعدة  اتهاحاجيالخاصة والتفضيلية وتحديد 
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 القسم الثالث

حالة المفاوضات بشأن انضمام بع  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى 
 منظمة التجارة العالمية

جمهورياة ، بعاد انضامام دولاة 164العالمية التجارة أصبح العدد اإلجمالي للدول األعضاء في المنظمة 
عاادد الاادول األعضاااء فااي حاليااا ، وبااذلك يصاابح سااالمية خااالل المااؤتمر الااوزاري العاشاارأفغانسااتان اإل

بماا يفاوق رباع عادد ، دولاة 44منظمة التعاون اإلسالمي المنضوية تحت لواء منظمة التجاارة العالمياة 

مان االقتصااد  %97يمثال أعضااء منظماة التجاارة العالمياة حاوالي و. أعضاء منظمة التجاارة العالمياة

 مي.العال

لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  اإلسالمي المرشحةفي منظمة التعاون  األعضاءعدد الدول  بلغ
 القمرو السودان، سوريا ،وهي: الجزائر، أذربيجان، العراق، إيران، لبنان، ليبيا، أوزبكستاندول  10

 .االتحادية

التجارة المفاوضات لالنضمام لمنظمة ولإلشارة، فإن الجزائر وأذربيجان توجد في مراحل متقدمة من 
 العالمية.

يعتمد على مساهمات سرعة مسلسل المفاوضات واالنضمام إلى هذه المنظمة من جهة أخرى، فإن و
. وقد تشهد المفاوضات بعض التعثر نتيجة عدة عوامل مثل انقطاع المرشحة لالنضمامالحكومة 

خير التأو على المستوى الوطنيالتحديات عقدة، المفاوضات مع أعضاء المنظمة، الجوانب الفنية الم
 .هليعدتم تجديد أو قانون تحليل أثر ما عندما يريد بلد المحتمل 

تتم عملية االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بطرق تتداخل فيها أصناف المفاوضات بين 
تفاق على انضمام على هذا المسار جرى االمفاوضات متعددة األطراف وأخرى ثنائية األطراف. و

وأحيانا أخرى بعض  2013اليمن إلى المنظمة تخللته أحيانا سرعة هامة في المفاوضات خاصة سنة 
نذكر منها تباطؤ المفاوضات مع بعض أعضاء المنظمة، الجوانب التعثر نتيجة العديد من العوامل 

 الفنية المعقدة، المصاعب الداخلية وعدم االجماع حول االختيارات.

بين  مزاوجةال حيث أن ،الدول مسبوقا بأشغال فنية هامة من يكون مسلسل انضمام العديدما  عادة
بأهمية انضمام هذه الدول بالنسبة لمستقبل الدول األعضاء ومساعي إقناع أنشطة المساعدة الفنية 

عضاء لدول األلفائدة ايعتبر عمال أساسيا في جدوى المساعدة الفنية في مجال المفاوضات المنظمة، 
. 2014سنة  مهمة ات رؤساء مجموعات العملمساهمكانت لالنضمام. وفي هذا الصدد،  المرشحة

لدول اآلتية: أستراليا، لالمساعدة المالية الهامة والبد من اإلشارة إلى أن هذه المساعدة الفنية قد حظيت ب
وبعض الدول األعضاء  ة، الهند، االتحاد األوروبيالبرازيل، الصين، الواليات المتحدة األمريكي

  األخرى.

 في عملية االنضمام للمنظمة العالمية للتجارة: الشفافية

تعتبر الشفافية ووضوح الرؤية في مسلسل االنضمام للمنظمة من األولويات األساسية بالنسبة للدول 
السنوات  منظمة التجارة العالمية. فالتدابير والمبادرات التي تم اتخاذها خالل ولسكرتاريةاألعضاء 

لذا، لمواصلة العمل بها إلى حد اآلن.  2013األربعة األخيرة في مجال الشفافية قد تم تدعيمها سنة 
. وقد خلصت نتائج هذا الفريق لبحث مسألة االنضمام إلى المنظمة (IGA)اجتمع الفريق رغير الرسمي 

 إلى ما يلي:

ألعضاء حول كل ما يتعلق باالنضمام االستعمال المشترك للمعلومات وتبادل البيانات مع الدول ا -
 إلى المنظمة،

 حول التطور الفني لمسلسل االنضمام، السكرتاريةتقارير ترفع إلى  -
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 تقارير رؤساء فرق العمل تقدم إلى الدول األعضاء حول نتائج زياراتهم للبلد المعني، -

لة على أساس تخطيط برنامج االجتماعات حول االنضمام إلى المنظمة وحول النشاطات ذات الص -
 ،السكرتاريةلالجتماعات حول اقتراحات االنضمام المقدمة من طرف أجندة متطورة 

والحكومات التي  األجوبة حول االنشغاالت الخاصة التي تمت إثارتها من طرف الدول األعضاء -
 .في طور االنضمام

ملخصة ل في تقديم تقارير الغاية من نشرة المعلومات حول االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تتمث
حول نتائج اجتماع الفريق رغير لرؤساء والدول األعضاء ولالتي في طور االنضمام  للحكومات

الرسمي. كما تتضمن النشرة معلومات مفيدة حول المخطط العملي لتحضير االجتماعات والمفاوضات 
فرق الدول األعضاء في  تم تكثيف اللقاءات مع مختلف 2013في سنة  .المتعلقة بمسلسل االنضمام

، والهدف من ذلك يتمثل في المنظمة العالمية للتجارة قصد التركيز على االنشغاالت الخاصة لكل فريق
تقديم تقرير للدول األعضاء حول األنشطة التي تم انجازها خالل السنة المدنية واستقصاء المالحظات 

 واآلراء حول انشغاالت كل فريق. 

المنظمة لقاءات مع المجموعة االستشارية للبلدان األقل نمو  سكرتارية أجرت 2015عام وخالل 
والفريق رغير الرسمي للبلدان النامية والفريق اآلسيوي للبلدان النامية والفريق رغير الرسمي لبلدان 

، الفريق اإلفريقي ثم الفريق GRULACفي المنظمة العالمية للتجارة ألمريكا الالتينية األعضاء 
المنظمة خالل هذه االجتماعات تقارير حول التقدم الحاصل في مسلسل  سكرتاريةدمت العربي. ق

انضمام الدول واألنشطة التي تم انجازها كما تم تبادل وجهات النظر حول مسؤوليات الجوار/ 
المجموعات اإلقليمية وبحث االنشغاالت التي أثيرت سواء من طرف الحكومات في طور االنضمام 

 2014األعضاء نفسها وقامت باستشارات مع نظراءها حول األولويات الفنية لسنة  ومن طرف الدول

 في مجال االنضمام.

 المساعدة الفنية وحمالت التوعية:

وتأهيل الكفاءات ذات الصلة بمسلسل االنضمام للمنظمة من المحاور األساسية تعتبر المساعدة الفنية 
حمالت للتوعية لفائدة البرلمانيين والقطاع الخا   لتدريب موظفي الحكومات. تتضمن هذه المساعدة
 والجامعيين والمجتمع المدني وأوساط اإلعالم.

حول المحاور اآلتية: ندوات وطنية،  2013وقد تمحورت أنشطة المساعدة الفية وتأهيل الكفاءات سنة 
جارية وكذلك حص  إعالمية حول االنضمام للمنظمة أقيمت خالل الدروس المتقدمة حول السياسة الت

والدروس التمهيدية المقدمة لفائدة البلدان األقل نموا، البعثات الفنية، الزيارات خالل الدروس اإلقليمية 
التي يقوم بها رؤساء فرق العمل، انشاء المراكز المرجعية للمنظمة العالمية للتجارة أو تعزيز المراكز 

ت، التحاور مع مجموعات الدول األعضاء في القائمة، حص  تدريبية مباشرة على الخط عبر اإلنترن
 المنظمة، المشاركة في المؤتمرات.

 آليات االنضمام للمنظمة: 

وهي  2012في مايو  (ACDB)تم إطالق العمل بقواعد البيانات حول االلتزامات في إطار انضمام 

فرق العمل حول التي تتضمنها تقارير تمكن من االطالع على كل االلتزامات والمعلومات ذات الصلة 

األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة التي  31االنضمام وبرتوكوالت انضمام الدول الحادية والثالثين 

 .II MC (http://acdb.wto.org/) تدخل تحت البند

 الجزائر .1

في  ، قدمت الجزائر رسميا1987منذ سنة  مراقببصفة في منظمة التجارة العالمية حضورها  بعد
 النضمام للمنظمة.ل تمهيديةخطوة ك ،حول نظام تجارتها الخارجيةمذكرة  1996سنة  يونيو
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منظمة التجارة  فيلجزائر من قبل بعض الدول األعضاء لسلسلة من األسئلة  تم توجيهالتاريخ  ذلكمنذ 
لقي واليابان وأستراليا. بعد ت وسويسراالعالمية، ومنها الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي 

العمل اجتماعه األول حول انضمام الجزائر في  فريقمنظمة التجارة العالمية األجوبة األولى، عقد 
 بجنيف. 1998شهر أبريل 
، 2002، فبراير 1998ثمانية جوالت من المفاوضات المتعددة األطراف )أبريل الجزائر  أجرت
تين من المفاوضات الثنائية ( وسلسل2005و 2004، ثم سنتي 2003، مايو2002، نوفمبر 2002مايو

(. أما المسائل التي تناولتها 2002ونوفمبر  2002في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات )أبريل 
الزراعة، النظام الجمركي، تجارة الدولة، الشفافية وإصالح النظام القانوني  فهي:المفاوضات بالبحث 

 ثم حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.
في  وض المبدئية بشأن السلع والخدمات ثم قدمتلعرمن اأولية  صيغة 2002الجزائر في مارس قدمت 

من مشروع تقرير فريق العمل  عدلةللعروض. وتم أيضا بحث عناصر م معدلة ةصيغ 2005يناير  18
 .2005فبراير  25 بتاريخوآخر المستجدات المتعلقة بالقوانين وذلك خالل اجتماع فريق العمل 

الواليات المتحدة األمريكية، اليابان، سويسرا،  وهي:بلدان  10الجزائر لقاءات ثنائية مع حوالي أجرت 

 أستراليا، كندا، االتحاد األوروبي، كوبا، األورورغواي، تركيا وكوريا الجنوبية.

يرتو يضم فريق العمل الذي يتابع انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية والذي يترأسه السفير ألب
 دولة. 43( 2012بيدرو دالوتو )األرجنتين 

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

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

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

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

الجديدة وماليزيا والتي  ةخاصة اللقاءات الثنائية مع الواليات المتحدة األمريكية، سويسرا، زيالند
 الخدمات إلى األسواق.تناولت بالبحث دخول السلع و

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

 .2006تم توزيع مشروع التقرير المعدل لفريق العمل في يونيو 

 لفريقمشروع التقرير المراجع  2008يناير  17بحثت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية في 

 .العمل

العمل فحصا لنظام التجارة الخارجية الجزائري وكذلك اإلصالحات التي قامت بها  فريقيتضمن تقرير 
الئما لقواعد منظمة التجارة الجزائر خالل السنوات األخيرة حتى يصبح إطارها القانوني والمؤسساتي م

العمل بتقييم التقدم الحاصل في المفاوضات الثنائية الجارية حول دخول  فريقالعالمية. كما قام أعضاء 
 السلع والخدمات لألسواق.

التقدم الذي حققته الجزائر في إصالح نظامها  على همارتياح عن أعضاء فريق العمل أعربوقد 
ع قواعد ومقتضيات منظمة التجارة العالمية. وهكذا، اعتمدت الجزائر التجاري حتى يتالءم تماما م

قوانين جديدة تتعلق بالحواجز الفنية للتجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية والملكية الفكرية 
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والممارسات المضادة لإلرغراق والتدابير الوقائية وتدابير المقاصة وسياسات األسعار والتقييم الجمركي 
 راد المواد الصيدالنية وتصدير لحوم األبقار والمواشي والنخيل. واستي

 : المفاوضات الثنائية حول دخول السلع والخدمات لألسواق

وفي نفس السياق  .رغواي وكوبا وفنزويال وسويسرائر مفاوضاتها مع البرازيل واألوروأنهت الجزا
وجمهورية كوريا واإلكوادور مع االتحاد األوروبي وكندا وماليزيا وتركيا  جري مفاوضاتست

 والواليات المتحدة األمريكية والنرويج وأستراليا واليابان.

تم عقد االجتماع العاشر لفريق العمل المكلف بتحضير انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية في 
ق العمل في ت على فريلاللتزامات الخاصة المتعلقة بالخدما ةض معدلوتم توزيع عروقد . 2008يناير 
 .2012فبراير 

مع البرازيل وكوبا على خمس اتفاقيات ثنائية  2012فبراير  28وقعت الجزائر بتاريخ من جهة أخرى 

في إطار المفاوضات الجارية النضمامها إلى منظمة التجارة  واألورورغواي وفنزويال واألرجنتين
ة مع االتحاد األوروبي، الشريك الرئيسي . كما أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاقيات مماثلالعالمية

 للجزائر، والواليات المتحدة توجد في مرحلة متقدمة.

كما أن المفاوضات المتعلقة بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع باقي الدول األعضاء في منظمة التجارة 
نيوزيلندا. أما مع سويسرا وأستراليا ومازالت مستمرة وأن الجزائر بصدد ابرام اتفاقية  العالمية

 المحادثات الجارية مع اليابان وكندا وماليزيا وتركيا وأوكرانيا فقد سجلت تقدما يبعث على االرتياح.

وتفسر المسيرة الطويلة للجزائر النضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بإرادة الحكومة الجزائرية 
 في تنوعالالمنافسة وتحقيق بدة مهدال القطاعاتبعض  تحديث ثم إلجراء إصالحات داخلية أوال

 اقتصادها.

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

والتحيين  واإلضافاتالمعدل ومقترحات التعديالت المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط العمل التشريعي 
 لمشروع تقرير الفريق.

مع اتفاقيات منظمة  وافقيتالتجاري  على أتم االستعداد لجعل "نظامهاالسيد الوزير أن الجزائر  وأشار
التدابير التي ال تتوافق مع معقولة" لبعض انتقالية "منح فترات  وأعرب عن أمله فيالتجارة العالمية." 

 االتفاقيات.

 10قبل  اأسئلته ارسال األعضاء الدول على بموجبهيتعين  المعتمد والذي إن البرنامجثم أضاف قائال 
واقتراح  2013يوليو  15 يونيو أو عند متم شهر جاباتاإلالجزائر التي تعهدت بتقديم  إلى 2013مايو 

 .2013عقد جولة أخرى من المفاوضات في خريف 

قة لفريق العمل قصد دراستها. ويتعلق األمر بالعروض المعدلة بشأن السلع وثي 12قدمت الجزائر 
والخدمات ومخطط العمل التشريعي المعدل ثم مقترحات التعديل فضال عن اإلضافات لمشروع تقرير 

 فريق العمل قصد تحديثه.

في  اءمن الدول األعضدولة  12 مع وفود 2013أبريل  4 إلى 2لقاءات من الوفد الجزائري  أجرى

ماليزيا وإندونيسيا واإلكوادور واألرجنتين والواليات المتحدة األمريكية  وهي: منظمة التجارة العالمية
 اليابان واستراليا وتركيا.ونيوزيلندا والنرويج وكندا والسلفادور و

ل تم التوقيع عليها من قب واي وكوبا وسويسرا والبرازيلأورورغاتفاقيات ثنائية مع  4كما تم ايداع 
اتفاقيتين مع في حين مازالت المفاوضات قائمة بشأن التوقيع على منظمة التجارة العالمية،  سكرتارية

 فنزويال واألرجنتين.
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الستعراض آخر مستجدات  2014مارس  31سيجتمع فريق العمل حول انضمام الجزائر للمنظمة في 
الجتماع، رحب أعضاء منظمة وخالل هذا االمفاوضات الجزائرية المتعلقة بانضمامها للمنظمة. 

 التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر.بالتجارة العالمية 

على  المفروضة قيودالركزت تعليقات األعضاء على القيود الكمية على الواردات، بما في ذلك و
معلومات النظام تسجيل ، الضرائب الداخلية علىدعم الصادرات، التطبيق التمييزي ، االستثمار
 والسياسات الزراعية. التسويق حقوق  األسعار،سياسات ة، الجغرافي

 تدابيرو نية أمام التجارةفالوالحواجز  والمساعداتوتشمل التحديات األخرى السياسات الصناعية 
 ذات الصلةة بالتجارة وتدابير االستثمار قلعحقوق الملكية الفكرية المت وجوانب ة والصحة النباتيةالصح
 بالتجارة.

الحكومة الجزائرية وأمانة و بين األعضاء التي ستجري المشاورات المقبلةفإن ، خرىومن جهة أ
وقبل ذلك يتعين . ستمكن من تحديد موعد انعقاد االجتماع المقبل لفريق العملمنظمة التجارة العالمية 

 على وأن تجيب التشريعاتمجال في  الجديدة التطوراتحول ة ني  محمعلومات  أن تقدمالجزائر  على
يقوم األعضاء بمراجعة هذه أن ها، والخاصة بأسئلة األعضاء وتحديث خطة العمل التشريعي 

 المعلومات.

 أذربيجان .2

ربيجان ذوقد قدمت أ 1997يوليوز  16 بتاريخربيجان ذام أضمنا الذي يتابعفريق العمل  تكوين تم
 تتعلق 2000في يوليوز أجوبة  قدمت أيضا كما .1999حول نظام تجارتها الخارجية في أبريل  مذكرة
. انعقد االجتماع 2001تلتها أجوبة أخرى في ديسمبر  المذكرة، هحول هذ األسئلةمن  أولى مجموعةب

. ويتم حاليا إجراء 2006، واالجتماع األخير في مارس 2002 يونيو 7األول لفريق العمل في 

 . عدلةروض الممفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس الع

من طرف سكرتارية  2008فريق العمل في ديسمبر  لمناقشاتتم توزيع ملخ  رغير رسمي قد و

وتستمر األشغال المتعددة األطراف على أساس ملخ  مستجدات المواضيع  .المنظمة العالمية للتجارة
  .2009ليو في يوبعد مراجعته هذا الملخ   تعديل وتموقد  .2008التي تم إثارتها منذ ديسمبر 

لمتابعة دراسة النظام  2010أكتوبر  18عقد فريق العمل حول انضمام أذربيجان اجتماعه الثامن في 
االقتصادي والتجاري في هذا البلد. وقد أعرب الفريق عن ارتياحه للتطور الحاصل على المستوى 

لمتعلقة بدخول السلع التشريعي وأشار إلى أنه من األهمية بمكان االستمرار في تكثيف المفاوضات ا
 إلى األسواق.

وعقد اجتماعه التاسع  والمستجدات موجز الوقائع بمراجعةقام فريق عمل اذربيجان ، 2011في نونبر 
الستعراض اإلصالحات التجارية في أذربيجان وتقييم مدى توافقها مع قواعد  2012فبراير  24في 

 منظمة التجارة العالمية. 

حول سياسات التسعير في أذربيجان  والتوضيحات د من المعلوماتمزيال الفريق طالب أعضاء
والمؤسسات التجارية الحكومية ونظام االستثمار وسياسة المنافسة وحقوق التجارة ومعدالت حص  
التعريفة الجمركية والرسوم والقيود المفروضة على الصادرات ودعم الصادرات والسياسة الزراعية 

التجارة الحرة والملكية الفكرية وتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز  والتدابير التجارية ومناطق
 في وجه التجارة والمشتريات الحكومية.القائمة الفنية 

ن بالده تواجه أصرح محمود مماد رغولييف نائب وزير الشؤون الخارجية في أذربيجان بهذه المناسبة، 
فط والغاز وأن االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية تمثل في االعتماد الكبير على قطاع النت تتحديا

كان محور تنويع الجهود االقتصادية المستدامة والطويلة األمد في أذربيجان. في نهاية االجتماع، حث 
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رئيس فريق العمل السفير والتر ليفالتر، أذربيجان على االستمرار في متابعة إصالحاتها الداخلية 
 إلى األمام.سواق بطريقة استباقية للدفع بهذا المسلسل ومفاوضات الدخول إلى األ

 مفاوضات بشأن دخول األسواق

مع االتحاد  مستمرةزالت المفاوضات . وما2010قية مع جورجيا في أبريل وقعت أذربيجان على اتفا
 بشأن هذه االتفاقية.  دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية 10واألوروبي 

االصالحات األخيرة شأن تم خالله التباحث في  2012فبراير  24 ه التاسع فيعقد فريق العمل اجتماع
المعتمدة من قبل أذربيجان للتقدم في عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وجعل نظامها 

مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتدارس الفريق أيضا مسألة تطوير المجال  وافقالتجاري يت
 السلع والخدمات إلى األسواق. تقدم المحرز في إطار المفاوضات الثنائية بشأن دخولالتشريعي وال

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

إلى لالنضمام أذربيجان تأهيل  من أجلواإلصالحات التشريعية  الخارجية لتجارةونظام ا األسواق
 منظمة التجارة العالمية.

رغولييف، نائب وزير الشؤون الخارجية وكبير المفاوضين ماماد السيد محمود قدم  ،وبهذه المناسبة
في إطار منظمة  مناسبة يةتشريعنصو  وتطوير  هبلدلمحة عامة عن الوضع االقتصادي لذربيجان أل

 علىمن اعتمادها  للتقليلتنويع وتحديث االقتصاد إلى  كانت تهدف ن حكومتهوذكر أالتجارة العالمية. 
 قطاع النفط والغاز.

وزير أن أذربيجان قد وقعت النائب  فقد أشاراألسواق،  دخولحول المفاوضات الثنائية بخصو  أما 
 ثنائية مع الصين.مفاوضات  وأجرت مؤخرا 2012مارس  في يايزقاتفاقية ثنائية مع جمهورية قيرعلى 

 وكوريا وكنداالبرازيل  كل من مععلى هامش اجتماع فريق العمل أخرى ت مفاوضات ثنائية يكما أجر
 .روبيواليابان والنرويج واالتحاد األواألمريكية والواليات المتحدة 

تركيا وسويسرا و قيرقيزياو ويج وباكستانورحب ممثلو الصين والواليات المتحدة والهند واليابان والنر
هذا البلد  النضمام معن تأييده واأذربيجان وأعرب قدمتهاالتي  الجوهريةالمساهمات بواالتحاد األوروبي 

 .إلى المنظمة

لمؤسسات اوحول السياسات االقتصادية ألذربيجان  تتوضيحا ، طلب األعضاءالمباحثاتخالل 
 على ضريبةالعفاء من اإلو واألسعار واالستثمار والمنافسةصصة والخ التجارية الحكومية وسياسات

كما أعربوا عن ررغبتهم القيمة المضافة وتطبيق ضريبة االستهالك واعتماد قانون التعريفة الجمركية. 
والتقييم الجمركي لخدمات المقدمة ا المفروضة علىالرسوم اضافية حول  معلوماتفي االطالع على 
والمساعدات الممنوحة للمنتجات الصناعية ودعم  يود المفروضة على التصديروالق وقواعد المنشأ
الصفقات و ة والصحة النباتيةتدابير الصحللتجارة و الفنيةوالحواجز  المنتجات الزراعيةصادرات 
 .والملكية الفكرية العمومية

عن طريق إعداد مشروع  والمستندات العالمية بتحسين تقديم الوثائقالتجارة منظمة تم تكليف سكرتارية 
تقرير فريق العمل باالعتماد على ملخ  وقائع المواضيع التي تم التطرق لها. وتجري حاليا مفاوضات 

العرض المعدل المتعلق بالسلع ثنائية حول النفاذ لألسواق مع ممثلي الدول األعضاء المعنية على أساس 
لمتعلق بالخدمات والذي تم توزيعه في وكذلك العرض المعدل ا 2013والذي تم توزيعه في سبتمبر 

اتفاقيات ثنائية لدى سكرتارية المنظمة )اإلمارات العربية المتحدة،  4. ولقد تم إيداع 2013أكتوبر 
فبراير  21عشر لفريق العمل في االجتماع الحادي  قد انعقد، تركيا(. ورقيزيايقعمان، جمهورية 

2014.  
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التجارة العالمية النظام التجاري ألذربيجان باالعتماد على خالل هذا االجتماع درس أعضاء منظمة 
مشروع تقرير فريق العمل. وفي هذا الصدد، طلب األعضاء من أذربيجان توضيحات بخصو  
اإلعفاءات الضريبية وتشجيع االستثمار وعمل الشركات األجنبية وحاالت الخوصصة والقيود الفنية 

 الفكرية. للتجارة والمساعدات والعبور والملكية
رئيس الفريق الخطوات التي رحب و 2015مارس  6 فياالجتماع الثاني عشر لفريق العمل  تم عقد

مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب الحكومة  يتوافقنظامها التجاري  علاتخذتها أذربيجان لج
 15ح األسئلة قبل تسريع مراحل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وأعضاء هذه المجموعة لطرب

 .2015أبريل 
 االتحادية القمر  .3

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

 .((WT/ACC/COM/1االتحادية القمر ثلي الدول األعضاء في المنظمة ومممختلف 

. (WT/ACC/COM/3) 2013أكتوبر  25التجارة الخارجية يوم  نظام تم توزيع المذكرة حول

. وسيقع عقد االجتماع األول لفريق العمل حالما 2013سبتمبر  18كما تم تعيين رئيس فريق العمل يوم 

 ع ممثلي الدول األعضاء. تختم جزر القمر الجولة األولى من األسئلة واألجوبة م
  لعراقا  .4

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

 السيد "كيالرمو فاليس كالميز" من األورورغواي.

وللمرة األولى منذ إيداع الطلب العراقي لالنضمام دم العراق مذكرة حول نظام تجارته الخارجية ق
لبحث القانون  2007مايو  25في األول عقد فريق العمل اجتماعه  2004لمنظمة التجارة العالمية سنة 

 التجاري العراقي ومدى توافقه مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.

عات ثنائية مع البرازيل ومصر واإلمارات العربية المتحدة والواليات المتحدة عقد العراق اجتما
األمريكية واألردن والمغرب والنرويج وعمان وتايوان واالتحاد األوروبي والفيتنام. وقد طلب من 

 العراق تقديم عروض أولية للتقدم بالمفاوضات حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق.

عداد الوثائق حول الزراعة والخدمات والحواجز الفنية للتجارة والمسائل المتعلقة ويتعهد العراق بإ
بالصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية. كما سيقوم بإعداد مخطط العمل التشريعي العام الذي سيبين 

ع الحالية للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية الوضع الراهن لقانون التجارة الخارجية والمشاري
 في هذا المجال. 

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

ي الصعب للمضي قدما في مسلسل االنضمام السوداني إلى أن العراق مصمم على تجاوز الوضع الحال
 لمنظمة التجارة العالمية، كما أضاف أن انضمام العراق يشكل ميزة مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي.

 :التشريع التجاري دراسة

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

استعرض العراق مخطط العمل التشريعي  2007منذ االجتماع األول لفريق العمل المنعقد في مايو 

الذي يبين فيه التقدم الحاصل في تنفيذ اإلصالحات القانونية. كما قدم العراق أيضا بيانات حول التدابير 
تية التي يطبقها والحواجز الفنية للتجارة وجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصحية والصحة النبا
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 الصلة بالتجارة ووسائل الدعم الداخلي والتعويضات للصادرات التي يمنحها لفائدة قطاع الزراعة. 

 :المفاوضات الثنائية

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

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

قديم دم العراق العديد من الوثائق والمستندات المطلوبة من طرف فريق العمل. ولكن يتعين عليه تق
. وسينعقد االجتماع القادم لفريق العمل لألسواق العروض األولية المتعلقة بدخول السلع والخدمات

  عندما يقدم العراق عروضا أولية بشأن النفاذ إلى األسواق.

  إيران  .5

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

 .2005مايو  26المجلس العمومي يوم  جتماعترشيح إيران خالل ا

 .2005مايو  26مومي في س العتم تكوين فريق العمل خالل انعقاد المجل

لم يجتمع فريق لحد اآلن، و .2009إيران مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية في نوفمبر  قدمت
 العمل.

قوبل  1996في سبتمبر  طلبا بانضمامها إلى منظمة التجارة العالميةوللتذكير فإن إيران سبق أن قدمت 
نظرا لممارسة حق الفيتو من طرف من طرف المجلس العمومي  2001مرة منذ مايو  21 بالرفض

 الواليات المتحدة األمريكية.

تم تبليغ أسئلة نواب اإليراني كما مذكرة حول نظام التجارة الخارجية ، تم توزيع 2009في نوفمبر و
تم  ،. وفي هذا الصدد2010الدول األعضاء إلى حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في فبراير 

بما فيها األجوبة على أسئلة السادة نواب الدول األعضاء.  2011نية إليران سنة الف اإلسهاماتتوزيع 
يتعين على رئيس المجلس العام القيام بمشاورات مع ممثلي الدول األعضاء  وقبل انعقاد فريق العمل
  لتعيين رئيس فريق العمل.

 لبنان  .6

 ةجارالتم نشر تقرير حول نظام ت وقد. 1999أبريل  14ام لبنان في متكوين فريق العمل حول انض تم
وتم توزيع األجوبة المتعلقة باألسئلة المطروحة في شأن المذكرة  ،2001 في يونيو اللبنانية الخارجية

 .2002أكتوبر  14. وعقد فريق العمل اجتماعه األول في 2002و اللبنانية في يوني

ل الذي تمت مراجعته والذي تم مفاوضات متعددة األطراف على أساس تقرير فريق العم حاليا وتجري
. كما تجري حاليا مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى 2009توزيعه في أكتوبر 

 .2009األسواق على أساس العروض المراجعة. وقد تم عقد االجتماع السابع لفريق العمل في أكتوبر 
 .ة كل المساهمات الضروريةعندما تقدم الجمهورية اللبنانيسوف يعقد فريق العمل اجتماعه  

 ليبيا  .7

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

 العالمية على الشروع في المفاوضات مع ليبيا.
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ذكرة حول نظام تجارتها الخارجية كما أن فريق العمل لم يعقد بعد اجتماعه لحد اآلن لم تقدم ليبيا م
 األول.

 السودان .8

حول نظام  مذكرةكما تم تقديم  1994أكتوبر  25تكوين فريق العمل حول انضمام السودان يوم  تم
في هذا التي طرحت  األسئلةأجوبة على  السودان . كما قدم1999التجارة الخارجية السودانية في يناير 

انعقد االجتماع . 2003في يناير  من األسئلة ثانيةتم طرح مجموعة  كما، 2000الشأن في شهر نوفمبر 
 .2004الثاني لفريق العمل في مارس 

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

اتفاقيتين ثنائيتين )مع البرازيل والصين( تتعلقان بالنفاذ إلى األسواق لدى سكرتاريتيه  تم إيداع
المنظمة. وما زالت اإلسهامات الثنائية المستحدثة قيد االنتظار خاصة المعلومات التشريعية 

. وتستمر السكرتارية في اتصاالتها 2012والدستورية المستحدثة بعد استقالل جنوب السودان سنة 
الفنية مع السودان لضبط المجاالت التي تستلزم تقديم وثائق ومعلومات مستحدثة. وما زال انضمام 

 السودان معلقا.

 أوزبكستان .9

. 1994ديسمبر  21 يومستان إلى منظمة التجارة العالمية كتكوين فريق العمل حول انضمام أوزب تم
أجوبة  تم تقديمكما  1998 سبتمبر فيحول نظام تجارتها الخارجية  مذكرةستان كوقدمت حكومة أوزب

. وتم الشروع في مفاوضات ثنائية حول الدخول إلى 1999في أكتوبر المطروحة األسئلة  بعضشأن ب
 .2002يوليوز  17اجتمع فريق العمل ألول مرة في . األسواق

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

 .2005العمل في أكتوبر 
 سوريا .10

لتجارة العالمية اطلب انضمام سوريا إلى المدير العام لمنظمة  إيداع تم 2001أكتوبر  30في 
(WT/ACC/SYR/1.) 

في إلى منظمة التجارة العالمية لمكلف بدراسة انضمام سوريا إنشاء فريق العمل االعمومي قرر المجلس 
 .2010مايو  4

تجارتها الخارجية وهي معنية بالتدابير  نظام بشأن مذكرة الجمهورية العربية السورية لحد اآلن تقدملم 
 .«I»اإلدارية من الفئة واحد 

 : الخالصة

ائد وامتيازات جمة فإن المفاوضات حول بالررغم من أن العضوية في منظمة التجارة العالمية لها فو
مام، خاصة منها االنتماء إلى هذه المنظمة تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لكل الحكومات المرشحة لالنض

البلدان األقل نموا. فآليات وشروط االنضمام تفرض القيام بإصالحات داخلية. فالبلدان األقل نموا 
ت بشرية وموارد مالية محدودة في مواجهة تعقيدات المرشحة لالنضمام لها قدرات فنية ومؤهال

  االنتماء للمنظمة العالمية للتجارة.

على توصيات اللجنة الفرعية للبلدان األقل نموا قصد الزيادة في  2012صادق المجلس العمومي سنة 

حول انضمام البلدان األقل نموا ليصبح عمليا على أرض الواقع  2002تعزيز وترشيد قرار سنة 
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وفقا للقرار الخطوط التوجيهية حول انضمام البلدان األقل نموا(. ولقد تم إعداد هذه التوصيات )

ديسمبر  17المصادق عليه من طرف المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة العالمية للتجارة المنعقد بتاريخ 

2011 . 

حول  2002ة لسنة كإضافة للخطوط التوجيهي 2012تمت المصادقة على قرار المجس العمومي لسنة 

فنية من تم اعتبار تقديم مساعدة  2013انضمام البلدان األقل نموا للمنظمة العالمية للتجارة. وفي سنة 

على مقاس البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام في كافة المراحل عمال طرف سكرتارية المنظمة 
ات تفاعلية مع البعثات المقيمة في جنيف . وقد أمكن القيم بذلك باالعتماد على آلييحظى بكل األولويات
 أو في بقية العواصم.

أما البرنامج الصيني لفائدة البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام للمنظمة فقد ساهم كثيرا في تدعيم 

متدربين في إطار هذا البرنامج. وفي  7ولحد اآلن تم تأهيل قدرات قدرات هذه البلدان في المفاوضات. 

ابعت سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة حوارها مع التجمعات اإلقليمية للبلدان األعضاء ت 2013سنة 

  .في المنظمة والمجموعة االستشارية للبلدان األقل نموا

دول أقل نموا أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة االنضمام إلى منظمة التجارة  ثالثةهناك 
 السودان.و ر القمرالعالمية وهي: أفغانستان، جز

في ألماتي )كازاخستان( لمناقشة  2012سبتمبر  12التقى وزراء تجارة البلدان النامية رغير الساحلية في 
موقف مشترك بشأن القضايا التجارية الرئيسية  وتحديدات التجارية لهذه البلدان يسبل تعزيز اإلمكان

 الحالية.

نموا والبلدان األقل لبلدان لتان ومكتب األمم المتحدة االجتماع الذي نظمته حكومة كازاخس ويهدف هذا
ستعراض المخص  الالنامية رغير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية( إلى التحضير للمؤتمر 

 .2014الذي سيعقد في  "ألماتي"السنوات العشر لبرنامج 

معزولة نسبيا عن وهي البحر على أي مدخل أرضي يؤدي إلى البلدان النامية رغير الساحلية ال تتوفر 
في  وتشارك بشكل محتشمالمتوسط  تفوقتحمل تكاليف النقل  يتحتم عليهااألسواق العالمية، بحيث 

 التجارة الدولية.

أفغانستان، أذربيجان،  نجد: اإلسالمي التعاونمنظمة  ومن بين الدول رغير الساحلية األعضاء في
 ، أوزبكستان، طاجيكستان، تشادة، النيجر، أورغند، مالييايزقبوركينا فاسو، كازاخستان، قير

 .وتركمانستان

هذا، وسيستمر المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في تقديم الدعم والمساندة الالزمتين للدول أعضاء 
منظمة التعاون اإلسالمي في طور االنضمام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك وفقا الحتياجات ومتطلبات 

ا يساعدها على تحقيق أهدافها الوطنية، وبلورة السياسات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة هذه الدول، وبم
سعيا للتوصل التفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف تفتح الباب أمام انضمامها لعضوية منظمة التجارة 

 متعدد األطراف. النظام التجاري العالمية، واإلسهام بكفاءة وفاعلية في
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 تواريخ إنشاء فرق العمل لدول منظمة التعاون اإلسالمي في طور االنضمام لمنظمة التجارة العالمية :1الجدول 

 فريق العمل رئيس العملإنشاء فريق  تاريخ البلدان

1987يونيو  17 الجزائر  األرجنتين 

1997يوليو  16 ربيجانذأ  ألمانيا 

2007أكتوبر  9 القمر االتحادية  - 
2004ديسمبر  13 العراق  األوروغواي 

2005مايو  26 إيران  - 
1999أبريل  14 لبنان  فرنسا 

2004يوليو  27 ليبيا  - 
1994 أكتوبر 25 السودان  المغرب 

2010مايو  4 سوريا  - 
1994ديسمبر  21 أوزبكستان  المكسيك 

 : منظمة التجارة العالميةمصدرال   
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 (2015 نوفمبرإلى رغاية ) منظمة التجارة العالميةلية الجار ملخص حاالت االنضمام: 2الجدول 
 

 الطلب الدولة
 إنشاء
 فريق العمل

مذكرة التجارة 
 الخارجية

االجتماع األول/واألخير 
 لفريق العمل*

عدد اجتماعات 
 فريق العمل*

 عرو  الخدمات عرو  السلع
 مشروع تقرير
 فريق العمل**

  العر  األخير* ولالعر  األ العر  األخير* العر  األول      

 1996يوليوز  1987يونيو  1987يونيو  الجزائر
 1998أبريل 
 2014 مارس

 2014 فبراير 2013 أكتوبر 2002مارس  2013نوفمبر  2002 مارس 12

 1999أبريل  1997يوليوز  1997يونيو  أذربيجان
 2002يونيو 
 2015فبراير 

 2015فبراير  2005مايو  2014نوفمبر  2005مايو  12
 2015ناير ي

 

       2013التعيين في سبتمبر  2013أكتوبر  2007أكتوبر  2007فبراير  االتحادية القمر

        2009نوفمبر  2005 وماي 1996يوليو  إيران

 2005سبتمبر  2004ديسمبر  2004سبتمبر  العراق
 2007 أبريل
 2008أبريل 

2 
 

    

         2010مايو  2004يونيو  ليبيا

 2001يونيو  1999 أبريل 1999يناير  لبنان
 2002أكتوبر 
 2009أكتوبر 

 2009أكتوبر  2004يونيو  2003ديسمبر  2004يونيو  2003نوفمبر  7

 1998أكتوبر  1994ديسمبر  1994ديسمبر  أوزبكستان
 2002يوليو 
 2005أكتوبر 

   2005سبتمبر   2005سبتمبر  3

         2010مايو  2001أكتوبر  سوريا

 1999يناير  1994أكتوبر  1994أكتوبر  سودانال
 2003يوليو 
 2004مارس 

 2004سبتمبر  2006أكتوبر  2004يونيو  2006أكتوبر  2004يوليو  2

 * عند تاريخ هذه الوثيقة ملحوظة:
 ل.تقرير فريق العمل أو أجزاء من مشروع تقرير فريق العم  - ** ملخ  المستجدات، مشروع         
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 الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 3لجدول ا
 العالمية لتجارةااألعضاء في منظمة 

 تاريخ االنضمام البلد

 *2015 ديسمبر 17 أفغانستان .1

 2000سبتمبر  8 ألبانيا .2

 1995يناير  1 البحرين .3

 1993ديسمبر  13 بنغالديش .4

 1995يناير  1 بنين .5

 1995يناير  1 بروناي دار السالم .6

 1995يونيو  3 ينا فاسوبورك .7

 1995ديسمبر  13 الكاميرون .8

 1996أكتوبر  19 تشاد .9

 1995يناير  1 كوت دي فوار .10

 1995مايو  31 جيبوتي .11

 1995يونيو  30 مصر .12

 1995يناير  1 الغابون .13

 1996أكتوبر  23 رغامبيا .14

 1995أكتوبر  25 رغينيا .15

 1995مايو  31 بيساو-رغينيا .16

 1995يناير  1 رغويانا .17

 1995يناير  1 سياإندوني .18

 2000أبريل  11 األردن .19

 2015نوفمبر  30 كازاخستان .20

 1995يناير  1 الكويت .21

 1998ديسمبر  20 يايزقريق .22

 1995يناير  1 ماليزيا .23

 1995مايو  31 المالديف .24

 1995مايو  31 مالي .25

 1995يناير  1 المغرب .26

 1995مايو  31 موريتانيا .27

 1995أرغسطس  26 موزامبيق .28

 1996يسمبر د 13 النيجر .29

 1995يناير  1 نيجريا .30

 2000نوفمبر  9 عمان .31

 1995يناير  1 باكستان .32

 1996يناير  13 قطر .33

 2005ديسمبر  11 العربية السعودية .34

 1995يناير  1 السنغال .35

 1995يوليوز  23 سيراليون .36

 1995يناير  1 سورينام .37

 2013مارس  2 طاجكستان .38

 1995مايو  31 تورغو .39

 1995مارس  29 تونس .40

 1995مارس  26 تركيا .41

 1995يناير  1 أورغندا .42

 1996أبريل  10 اإلمارات ع المتحدة .43

 2014يونيو  26 اليمن .44

، وسوف تصبح عضوا 2016يونيو  30 في أجل أقصاهبروتوكول انضمامها أن تصادق على  أفغانستان  يتعين على (*)
.بقبولها منظمة التجارة العالميةالمدير العام ل إشعاريوما من  30في منظمة التجارة العالمية بعد 
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 الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  المرشحة

 )المراقبـون(

 

 

 الجزائر .1

 أذربيجان .2

 القمر االتحادية .3

 إيران .4

 العراق .5

 لبنان .6

 ليبيا .7

 السودان .8

 سوريـا .9

 أوزبكستان .10

 

 عاون اإلسالمي رغير األعضاء في منظمة التجارة العالميةالئحة الدول األعضاء في منظمة الت

 

 فلسطين .1

 تركمنستان .2

 الصومال  .3
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الئحة دول منظمة التعاون اإلسالمي التي صادقت على اتفاقية تسهيل التجارة : 4الجدول 
 عضوا( 71أعضاء من بين  9: 2016مارس  16لمنظمة التجارة العالمية )

 تاريخ المصادقة البلد

 2015مايو  6 ماليزيا .1

 2015أرغسطس  4 النيجر .2

 2015فاتح أكتوبر  تورغو .3

 2015أكتوبر  27 باكستان .4

 2015نوفمبر  30 رغويانا .5

 2015ديسمبر  8 كوت ديفوار .6

 2015ديسمبر  15 بروناي .7

 2016يناير  20 مالي  .8

 2016مارس  16 تركيا .9

 
من اتفاقية تسهيل التجارة حالة إشعارات دول منظمة التعاون اإلسالمي للفئة )أ( : 5الجدول 

 (اعضو 83عضوا من بين  26: 2016مارس  16لمنظمة التجارة العالمية )

 

 تاريخ اإلشعار البلد تاريخ اإلشعار البلد

 2014سبتمبر  10 ألبانيا .14 2014يوليو  16 تركيا .1

 2014سبتمبر  18 األردن .15 2014يوليو  23 ماليزيا .2

 2014أكتوبر  27 السنغال .16 2014يوليو  25 قطر .3

 2014نوفمبر  10 نيجيريا .17 2014يوليو  22 العربية السعودية .4

 2014ديسمبر  17 الغابون .18 2014أرغسطس  4 المغرب .5

 2015يناير  7 مصر .19 2014أرغسطس  4 طاجكستان .6

 2015مارس  20 باكستان .20 2014أرغسطس  4 اندونيسيا .7

 2015يونيو  2 ع م اإلمارات .21 2014أرغسطس  8 بروناي .8

 2015أرغسطس  6 أورغندة .22 2014أرغسطس  11 كوت ديفوار .9

 2015نوفمبر  24 البحرين .23 2014أرغسطس  11 رقيزيايق .10

 2015نوفمبر  30 سورينام .24 2014أرغسطس  14 الكويت .11

 2016يناير  5 رغويانا .25 2014أرغسطس  14 عمان .12

 2016فبراير  24 كازاخستان .26 2014سبتمبر  4 تونس .13

 


