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 تمهيـد

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

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

 ذلك بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.و 

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

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

إعداد تقارير بالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  قومالتحضير لالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية ي إطاروفي 
راسات تمهيدية للتعريف بوجهات نظر الدول األعضاء قصد إيجاد أرضية مشتركة تجمع بين مختلف المواقف ود

 والمنهجيات.

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

 : ثالثة أقسام رئيسيةينقسم التقرير الحالي إلى 

 التطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذات االهتمام للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي،  :األول

اف لمنظمة التعاون أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال المفاوضات التجارية المتعددة األطر  :الثاني
 اإلسالمي،

حالة المفاوضات بشأن انضمام بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى منظمة التجارة  :لثالثا
 العالمية.
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 القسم األول
 التطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذات االهتمام للدول األعضاء 

 بمنظمة التعاون اإلسالمي
. 2015ديسمبر  19-15منظمة التجارة العالمية مؤتمرها الوزاري العاشر في نيروبي، كينيا، خالل الفترة  عقدت .1

األقل المتعلقة بالدول الزراعة والقطن والقضايا  حولست قرارات وزارية و  "وصادق االجتماع على " حزمة نيروبي
 تقبلي لمنظمة التجارة العالمية.حزمة والعمل المسال يشمل هذه إعالن وزاريباإلضافة إلى ، نموا

أن هناك فيه إلى  وأشار. 2016يوليو  27المفاوضات يوم  حالةقدم رئيس لجنة المفاوضات التجارية تقريره حول  .2
المقترحات.  علىأكثر تعتمد تدريجيا نحو عملية  ونتجهيتشير إلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية  عالمات

أفكار مجال الزراعة على سبيل المثال، تم تقديم سبعة أوراق تتضمن في فق. من األورا اعدد واقدمأنهم و 
مجال إيجابية في مشاركة هناك أن كما ذكر واستفسارات حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك الدعم المحلي. 

ن كان  عاناتاإلوتواصل . (ناما) النفاذ إلى أسواق السلع غير الزراعيةما يخص أقل في ت بشكلالخدمات، وا 
قضايا أجندة الدوحة للتنمية بشكل عام، أكد بالنظر إلى الكثير من االهتمام. و  في جلبلمصائد األسماك  المقدمة

هناك حاجة لتعميق  إنف، ون المضي قدما في المفاوضاتريديأعضاء منظمة التجارة العالمية  ه إذا كانالرئيس أن
. وفي كل هذه محتملة نتائج ةهناك أي تة ما إذا كاناألشهر المقبلة لمعرفبشكل كبير خالل المناقشات 
 نموا.األقل البلدان  ومسائللحفاظ وتعزيز التركيز على التنمية ل، هناك حاجة المفاوضات

 رحب، حيث 2016أكتوبر  3لمنظمة التجارة العالمية في  اماجتماع المجلس الع خاللآخر  مهمطور توقد حدث  .3
( MC11األرجنتين الستضافة تنظيم المؤتمر الوزاري الحادي عشر )به  الذي تقدمتعرض الب امالمجلس الع

هذه  تستضيففي أمريكا الجنوبية  أول دولةبذلك األرجنتين كون في بوينس آيرس. وست ةالمقبلخالل السنة 
 مرة كل سنتين.التظاهرة التي تقام 

 لتجارة االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية والمصادقة على اتفاقية تسهيل ا .4

 االنضمام 

، وستصبح رسميا عضوا في منظمة 2004 سنةإلى منظمة التجارة العالمية في  هاانضمام طلبقدمت أفغانستان 
 العضو في 44البلد أفغانستان  وستصبح. 2016يونيو  29في وثائق مصادقتها بعد تلقي  يوما 30التجارة العالمية 

 .2016يوليو  29 في منظمة التجارة العالميةم الذي انض 164والبلد اإلسالمي  التعاونمنظمة 

 المصادقة على اتفاقية تسهيل التجارة 

، بعد 2017فبراير  22حيز النفاذ في  2013بالي في ديسمبر تم إبرامها في التجارة التي  تسهيلاتفاقية دخلت 
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اتفاقية تسهيل دقت على اتي صالدول الوقد كانت آخر عليها من قبل ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية.  المصادقة
( ليصل بذلك إجمالي 2017مارس  8هي: رواندا وعمان وتشاد واألردن وجمهورية الدومينيكان وغواتيماال ) التجارة

 نظمة التجارة العالمية.دولة عضو في م 164بين من  114التي صادقت على االتفاقية عدد الدول 

ماليزيا، النيجر، توغو، باكستان، غويانا، كوت  :ية تسهيل التجارةاتفاقعلى  صادقتاألعضاء التي  من بين الدول
ديفوار، بروناي، مالي، تركيا، اإلمارات العربية المتحدة، ألبانيا، كازاخستان، العربية السعودية، أفغانستان، السنغال، 

 .، الغابون، قيرقيزيا، موزمبيق، نيجيريا، عمان، تشاد واألردنبنغالديش ،البحرين

 فإنالواقع في و  .%14,3حوالي بفي الحد من تكاليف التجارة في جميع أنحاء العالم  يةاالتفاق هتنفيذ هذ ساهمسوف ي
تكون تكاليف التجارة ألن من التنفيذ الكامل لالتفاقية،  ستستفيداألقل نموا على وجه الخصوص  والدولالنامية  الدول
أن ترفع من عدد منتجاتها يمكن للبلدان النامية و لى تنويع تجارتها. هذه البلدان ع يةتفاقوسوف تساعد اال. مرتفعةعادة 

 ألقل نموا.ا بالنسبة للدول %35الرقم إلى  ، وقد يصل هذا%20بنسبة نحو التصدير 

بما يعادل متوسط ثلث األسواق النامية الوصول إلى عدد أكبر من األسواق الخارجية يمكن للدول باإلضافة إلى ذلك، 
 البلدان هذه يجعل مما ،%60ارتفاعا في نسبة دخولها إلى األسواق بحوالي  نموا قلقد تعرف الدول األ نمابيكزيادة، 

 .الخارجية االقتصادية للصدمات عرضة أقل

من الناتج المحلي  %0,5و %2,7التجارة العالمية بنسبة في الرفع من االتفاقية يتوقع أن تساهم ، 2030وبحلول عام 
المعمول بها في  الرسوم الجمركية. وبالتالي، فإن هذا التأثير سيكون أعلى من القضاء على جميع اإلجمالي العالمي

 العالم.

بما  الجمركي تخليصالو السلع  حركةتحتوي اتفاقية تسهيل التجارة على مقتضيات تهدف إلى تسريع ، من جهة أخرى
المختصة  الهيئاتون الفعال بين الجمارك وغيرها من ضمان التعاتمكن من شمل أيضا تدابير كما تفيها السلع العابرة. 

الفنية وتأهيل المساعدة مقتضيات تتعلق بأيضا وتتضمن . واحترام اإلجراءات الجمركيةقضايا تسهيل التجارة  مجال في
 في هذا المجال. الكفاءات

 يبلغالتجارة العالمية أن  ومن أجل االستفادة من المعاملة الخاصة والتفضيلية، يجب على أي عضو من أعضاء منظمة
كل تدبير لتسهيل التجارة حسب الفئات المبينة أدناه.  تنفيذل بالجدول الزمنيباقي األعضاء في منظمة التجارة العالمية 

 وتنص االتفاقية على مواعيد لهذه اإلشعارات.

ة دولة أقل نموا عضو، في غضون األحكام التي سينفذها العضو عند دخول االتفاقية حيز التنفيذ )أو في حال الفئة أ:
 سنة واحدة بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ(.

 األحكام التي يجب على العضو تنفيذها بعد فترة انتقالية بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ. الفئة ب:
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حيز التنفيذ والتي  األحكام التي يجب على العضو تنفيذها في موعد الحق لفترة انتقالية بعد دخول االتفاقية :جالفئة 
 تتطلب تقديم مساعدة ودعم لتأهيل الكفاءات.

دولة عضو في  28دولة قد قامت بالفعل باإلشعار بالفئة )أ( من اتفاقية تسهيل التجارة من بينها  94وتجدر اإلشارة أن 
 . في المالحق( 5)أنظر الجدول  منظمة التعاون اإلسالمي

حسب بيانات منظمة التجارة العالمية  )ج( من االتفاقيةثمان دول بالفئة )ب( و  ةبالفئدول باإلشعار  (9تسع )كما قامت 
وتعد ألبانيا وتشاد من الدول األعضاء الوحيدة التي قامت باإلشعار بالفئتين )ب( و)ج( )أنظر  .2017مارس  10في 

 في المالحق(. 7و 6الجدولين 

الخدمات خالل اجتماع حول مفاوضات بشأن إحياء ال قويعن اهتمامهم الأعرب أعضاء منظمة التجارة العالمية  .5
أبعد  قد حققن االجتماع "بأ. واختتم الرئيس 2016يوليو  4غير رسمي لمجلس الخدمات في دورة استثنائية يوم 

( زيادة فرص الوصول iالستئناف المفاوضات بشأن: ) المفاوضون عن استعدادهمأعرب و من التوقعات السابقة"، 
 لجعل( وضع نظم جديدة iiأعضاء منظمة التجارة العالمية. )باقي خدمات وموردي الخدمات من إلى األسواق لل

التجارة خدمات ( جوانب iii. و)فائدة منهعبئا ال  ها ال تشكلة والتأكد من أنيالمحلية أكثر موضوعية وشفاف القوانين
لنتائج  ُيمّهد األمر من شأنه أنأن هذا اإللكترونية )العرض اإللكتروني للخدمات(. وأشارت بعض الدول األعضاء 

 .2017 سنةالمؤتمر الوزاري الحادي عشر المقرر عقده  خاللالخدمات المحتملة 

لجنة خالل اجتماع  اتفاقية باريس بشأن تغير المناخشدد العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية على أهمية  .6
 سياسات التجارة والمناخ.التنسيق بين طلبوا ب، حيث 2016في شهر يونيو  يئةالتجارة والب

بنيروبي بعد المؤتمر الوزاري  هاأولوياتلنظر في قائمة العالمية اأعضاء منظمة التجارة من الدول األقل نموا  طلبت .7
اللجنة الفرعية لمنظمة التجارة في اجتماع  المشار إليهاهذه األولويات،  وتعد. 2015ديسمبر الذي تم عقده في 

ما بعد مشاركة المجموعة في عمل ، بمثابة "خارطة الطريق" ل24ل البلدان األقل نموا في يونيو العالمية حو 
، نموا )بنين(قل البلدان األمنسق مجموعة وأكد األشهر المقبلة.  خاللمنظمة التجارة العالمية  على مستوىنيروبي 

قطن وتنفيذ ة، بما في ذلك الالدعم المحلي في مجال الزراع دراسةالحاجة إلى على على وجه الخصوص، 
 قل نموا.البلدان األخدمات المعاملة التفضيلية ل

 القرارات التالية:على  الوزاري العاشر قد صادقالمؤتمر تجدر اإلشارة أن  .8

  ذات الحجم الصغيرات يبرنامج العمل بشأن االقتصاد. 

   (تريبسة المتعلقة بالتجارة )حقوق الملكية الفكري ثبوت خروقات وتقديم الشكاوى في إطارحاالت عدم. 

  برنامج العمل حول التجارة اإللكترونية. 



7 

 

   ألقل نموا ا دولللتريبس  يةمن اتفاق 66.1الفترة االنتقالية المنصوص عليها في المادة تمت المصادقة على
مجلس المن قبل لك قرار التنازل ذات الصلة جات الصيدالنية وكذو التزامات معينة فيما يتعلق بالمنتبشأن 

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

 ت التالية:ار اقر فقد صادق المؤتمر على الأجندة الدوحة للتنمية، ب فيما يتعلقأما  .9

 للبلدان النامية في مجال الزراعةالخاصة  اتآلية الضمان 
 األمن الغذائياض ألغر  تشكيل مخزون عمومي للمواد الغذائية 
 في مجال الزراعةتصدير ال منافسة 
 القطن 
 منشأ التفضيلية للدول األقل نمواقواعد ال 
  هذه األخيرة في األقل نموا وزيادة مشاركة  للدولتنفيذ المعاملة التفضيلية لصالح الخدمات وموردي الخدمات

 .الخدمات التجارية

ء منظمة التجارة العالمية بشأن مفاوضات الدوحة للتنمية ختالفات في وجهات النظر بين أعضاشهد المؤتمر ا .10
تمت  الدوحة للتنمية، واإلعالنات والقرارات التي أجندةأكد العديد من األعضاء على  وفي الوقت الذيالمستقبلية. 

لم ن و آخر أعضاء  هناك. تم عقدها منذ ذلك الحينفي الدوحة وفي المؤتمرات الوزارية التي المصادقة عليها 
مناهج جديدة لتحقيق نتائج ذات مغزى في المفاوضات  بضرورة توفر يطالبونالدوحة، حيث  ؤكدوا على مهامي

، العالقةقضايا الدوحة اوضات بشأن القوي لدفع المف هملتزامراف. ومع ذلك، أعرب األعضاء عن االمتعددة األط
تريبس واتفاقية  والتنمية والخدمات غير الزراعيةنفاذ إلى األسواق الزراعة والالمسائل المتعلقة ببما في ذلك جميع 

 واتحقيق تقدم في المفاوضات وطلبلن على إيجاد سبل و المسؤوليعمل أن على ضرورة الوزراء  كما اتفق والقواعد.
 .وميمإلى المجلس العبشأن هذه الجهود من المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تقديم تقارير منتظمة 
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 الثانيالقسم 
  مسائل منظمة التجارة العالميةأنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال 

 

العديد من األنشطة لخدمة المصالح االقتصادية للدول األعضاء في سباقا وأنجز  التجارة كان المركز اإلسالمي لتنمية
التجارة العالمية، نظم المركز اإلسالمي لكومسيك المتعلقة بمنظمة اتنفيذ لقرارات في إطار و اإلسالمي.  التعاونمنظمة 

لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، التالية  المساعدة الفنية وتأهيل الكفاءاتلتنمية التجارة ندوات 
ومنظمة  واألونكتاد ومركز التجارة الدوليالبنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة التجارة العالمية مجموعة بالشراكة مع 

ارك العالمية، من أجل زيادة وعي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتطوير قدراتها في مجاالت الجم
 التجارة الدولية المختلفة التي تنظمها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية:

 25التجـارة  ندوة حول نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية واالنضـمام إلـى اتفاقيـة تسـهيل  -1
 المملكة المغربية  -  الدار البيضاء 2016فبراير 

في إطار تنفيذ برنامج المساعدة الفنية لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال المسائل المتعلقة 
ة ندوة حول "نتائج بأنشطة منظمة التجارة العالمية، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومنظمة التجارة العالمي

المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية واالنضمام إلى اتفاقية تسهيل التجارة"، وذلك بالتعاون مع الوزارة 
 بالدار البيضاء.  2016فبراير  25المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية يوم 

لرئيسية لمؤتمر نيروبي الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وتقديم تهدف هذه الندوة إلى إطالع المشاركين على النتائج ا
 اتفاقية تسهيل التجارة وأهميتها في تنمية التجارة الخارجية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

ن االجتماع األول للجنة الفرعية حول التجارة واالستثمار لالجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسـات منظمـة التعـاو -2
 2016مارس  17-16المملكة المغربية   -اإلسالمي  مراكش 

للترويج لنظام الشباك الموحد في االجتماع األول للجنة الفرعية حول التجارة واالستثمار، دعا المشاركون على هامش 
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واقترحوا التوصية التالية:

لتجارة ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية دعوة المركز اإلسالمي لتنمية ا
ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية للعمل معا لتصميم برنامج متكامل بشأن هذه المسألة يشمل )مسحا ودراسة تحليلية 

ي الدول األعضاء في منظمة التعاون وجمع وتبادل أفضل الممارسات وبرنامج تأهيل الكفاءات حول الشباك الموحد ف
 اإلسالمي، مع األخذ بعين االعتبار المساعدة الفنية المتوفرة على المستويين اإلقليمي والدولي(.
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( للـدول TPOsالمنتـد  الثـاني لهيئـات تنميـة التجـارة )جلسة عمل حـول تفعيـل الشـباك الموحـد علـى هـامش  -3
 .2016مايو  23  المملكة العربية السعودية يوم األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالرياض

( للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالرياض، المملكة TPOsتم عقد المنتدى الثاني لهيئات تنمية التجارة )
 .2016مايو  23العربية السعودية يوم 
انستان، أذربيجان، البحرين، دولة عضو وهي: أفغ 31ممثلون عن هيئات تنمية التجارة من شارك في المنتدى 

بنغالديش، بنين، بوركينافاسو، كوت ديفوار، مصر، غينيا، إندونيسيا، العراق، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، موريتانيا، 
النيجر، نيجيريا، باكستان، فلسطين، قطر، المغرب، العربية السعودية، السنغال، السودان، طاجيكستان، توغو، تونس، 

تركيا، أوغندا واإلمارات العربية المتحدة. كما شارك في المنتدى ممثلون عن األمانة العامة لمنظمة  تركمانستان،
التعاون اإلسالمي والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز أنقرة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )المؤسسة الدولية 

ستثمار وائتمان الصادرات(، والغرفة اإلسالمية للتجارة اإلسالمية لتمويل التجارة والمؤسسة اإلسالمية لتأمين اال
 (.IICRAوالصناعة والزراعة ومركز التجارة الدولي والمركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم )

 ما يلي:بالمشاركون  أوصى
دة المنشأ ( والربط فيما بينها على المستويين الثنائي واإلقليمي )مثل شهاSWإنشاء أنظمة الشباك الموحد ) -

اإللكترونية على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي( التي تهدف إلى تسهيل التجارة بين الدول األعضاء في 
 منظمة التعاون اإلسالمي؛

إجراء مسح عن كيفية عمل الشباك الموحد في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتعرف على  -
 أفضل الممارسات لالستفادة منها؛

م ورش عمل وندوات إقليمية لتسليط الضوء على أهمية أنظمة الشباك الموحد للتجارة البينية لدول منظمة تنظي -
التعاون اإلسالمي ولتشجيع وتعزيز تنفيذ الخطوات المطلوبة من أجل التنفيذ الكامل للشباك الموحد في دول 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

لمنظمــة التجــارة العالميــة وففــاا تفعيــل الشــباك الموحــد لمنظمــة  نــدوة إقليميــة حــول ياتفاقيــة تســهيل التجــارة -4
فـات  يونيـو  -مـايو  30التعاون اإلسالمي لفائـدة الـدول األفريقيـة األعضـاء فـي منظمـة التعـاون اإلسـالميي  

 بالدار البيضاء  المملكة المغربية.  2016

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

لمنظمة التعاون  للتنمية ندوة إقليمية حول "اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية وآفاق تفعيل الشباك الموحد
اإلسالمي لفائدة الدول األفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وذلك بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالتجارة 

 بالدار البيضاء، المملكة المغربية.  2016مايو إلى فاتح يونيو  30الخارجية للمملكة المغربية في الفترة من 
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 األهداف:

إطالع القطاعين العام والخاص لدول منظمة التعاون اإلسالمي على أهمية تنفيذ اتفاقية تسهيل  تهدف هذه الندوة إلى
التجارة وتأثيرها على تنمية التجارة الخارجية للدول األعضاء من جهة، وتبادل التجارب وأفضل الممارسات لتنفيذ 

ظمة الشباك الموحد الوطنية للتجارة الخارجية البرامج الوطنية لتسهيل التجارة من جهة أخرى، وخاصة إنشاء وتعزيز أن
 وكيفية اشتغال هذه الشبابيك فيما بينها.

 المشاركون:

شاركت الدول اآلتية في هذه الندوة: الجزائر، بوركينافاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، الغابون، غامبيا، غينيا، 
 السودان، توغو وتونس.غينيا بيساو، مالي، المغرب، موريتانيا، النيجر، السنغال، 

كما شاركت المنظمات الدولية التالية في هذه الندوة: المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، البنك اإلسالمي للتنمية )قسم 
(، منظمة الجمارك ITC(، مركز التجارة الدولي )AACEالتعاون واالندماج، التحالف األفريقي للتجارة اإللكترونية )

 قليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا )الرباط(.العالمية، المكتب اإل

 محاور الندوة:

 قدم الخبراء المواضيع التالية:

 مقدمة عامة حول اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية؛ 

 تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية؛ 

 اآلليات اإلقليمية والدولية األخرى لتسهيل التجارة؛ 

 رب الوطنية في تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية )كوت ديفوار، النيجر، مالي، مصر، التجا
 تونس وبوركينافاسو(؛

 تدابير إنشاء الشباك الموحد الوطني )التجارب الوطنية: كوت ديفوار، المغرب، الكاميرون، السنغال ومالي(؛ 

  تنفيذ أنظمة الشباك الموحد الوطنية واإلقليمية؛دور المنظمات الدولية واإلقليمية في دعم 

 .التعاون بين سلطات الجمارك في تسهيل التدابير عبر الحدود 

بعد تقديم العروض، طرح المشاركون أسئلة حول عملية المصادقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تسهيل التجارة، 
وير مشاريع المساعدة الفنية، وتأثير اتفاقية تسهيل التجارة واإلشعار بالفئات )أ، ب، ج(، والسبل والوسائل الكفيلة بتط

على االقتصاديات الوطنية، والمسؤولون عن تنفيذ االتفاقية، ومشاركة ودعم القطاع في تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة 
 والتعريف بها على المستويين الوطني واإلقليمي.
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 التوصيات:

 توصيات التالية:بعد مناقشات مثمرة، اقترح المشاركون ال

 اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية 

 تنظيم اجتماع إدارات الجمارك في دول منظمة التعاون اإلسالمي؛ 
  تكرار تنظيم ندوات إقليمية للتعريف باتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية من أجل تسريع المصادقة

 على بروتوكول تعديلها؛

 إقليمية للتوعية لفائدة اتحادات أرباب العمل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من  تنظيم ندوة
 أجل مساعدة الشركات على الفهم واالمتثال للمتطلبات التنظيمية واإلجرائية للعمليات التجارية عبر الحدود؛

  اإلسالمي لإلسهام في تنمية إنشاء فريق عمل لجان تسهيل التجارة الوطنية على مستوى منظمة التعاون
 التجارة البينية.

 :الشباك الموحد للتجارة الخارجية 

  تنفيذ برنامج المساعدة الفنية وتبادل الخبرات في مجال إنشاء الشباك الموحد بين الدول المتقدمة األعضاء في
 منظمة التعاون اإلسالمي وباقي الدول األعضاء؛

  الموحد الوطنية مع رؤية للتعاون اإلقليمي بالتعاون مع مؤسسات تشجيع الدول على إنشاء أنظمة الشباك
منظمة التعاون اإلسالمي ومركز التجارة الدولي ومنظمة الجمارك العالمية والتحالف األفريقي للتجارة 
اإللكترونية وغيرهم من الشركاء في التنمية )البنك الدولي، المصرف اآلسيوي للتنمية، البنك العربي للتنمية 

قتصادية في أفريقيا( وغيرها من المؤسسات مثل االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الرابطة اال
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، سيماك، الكوميسا .... لألخذ بعين االعتبار المتطلبات الناشئة عن اتفاقية 

 اللوجستية؛منظمة التجارة العالمية والحواجز التنظيمية في مجال النقل والخدمات 

  بدء مشروع تجريبي للربط بين الشبابيك الوطنية والبلدان التي صادقت بالفعل على اتفاقية نظام األفضليات
 التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي والعمل على توسيعه ليشمل باقي الدول األعضاء في المرحلة الثانية؛

 عادة إرساله إلى المركز دعوة الدول األعضاء المشاِركة الستكمال االستبيان الخ اص بالشباك الموحد وا 
 اإلسالمي لتنمية التجارة إلعداد تقرير تقييم الحاجيات في مجال المساعدة الفنية؛
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منظمـــة التعـــاون  فـــيعمـــل حـــول ي فليـــات تســـوية نزاعـــات التجـــارة واالســـتثمار بـــين الـــدول األعضـــاء ورشـــة  -5
 لمملكة المغربية. الدار البيضاء ا  2017فبراير  21-20ي  اإلسالمي

في إطار تنفيذ القرارات ذات الصلة لهيئات منظمة التعاون اإلسالمي وتقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء في مجال 
تنمية المبادالت التجارية، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع المركز اإلسالمي الدولي للتحكيم 

منظمة التعاون  فيليات تسوية نزاعات التجارة واالستثمار بين الدول األعضاء والمصالحة ورشة عمل حول " آ
 بالدار البيضاء المملكة المغربية.  2017فبراير  21و 20"، وذلك يومي اإلسالمي

 الهدف

بشأن آليات  اإلسالميمنظمة التعاون  فيتهدف ورشة العمل إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء 
حة والتحكيم لتسوية نزاعات التجارة واالستثمار، مع التركيز بصفة خاصة على مقترحات تفعيل وتطوير آليات المصال

 ، ومن بينها:اإلسالميتضمنتها االتفاقيات ذات الصلة لمنظمة التعاون  التيالمصالحة والتحكيم 

 ؛اتفاقية تشجيع وحماية وضمان االستثمارات بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 ؛والفني والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي االقتصادياون االتفاقية العامة للتع 
 ؛اون اإلسالمياتفاقية اإلطار بشأن نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التع 
  بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام األفضليات التجارية فيما بين الدول األعضاء بمنظمة

 ؛التعاون اإلسالمي
 قواعد المنشأ الخاصة بنظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 المشاركون

 كما شارك في هذه الورشة خبراء من شاركت الدول التالية في هذه الندوة: الكاميرون، تركيا، فلسطين والمغرب.
المنظمات الوطنية والدولية التالية: غرفة التجارة الدولية بالمغرب، الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب 

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

(IICRA.والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )(، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد 

 محاور الورشة

 قدم الخبراء المواضيع اآلتية:

 ( ظمة التجارة العالمية، المركز منمقدمة عامة حول تسوية نزاعات التجارة واالستثمار على الصعيد الدولي
 اإلسالمي لتنمية التجارة، األونسيترال(

http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/Agreement%20for%20Invest%20in%20OIC%20%20A.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/Eco.Tech.Comm.Cooperation%20Ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/Trade%20Preferential%20SYS%20Ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/PRETAS-ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/PRETAS-ar.pdf
http://ww1.oic-oci.org/arabic/conventions/TPS-OIC_RULES_OF_ORIGIN_ar.pdf
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  وضعية تسوية النزاعات التجارية في دول منظمة التعاون اإلسالمي )الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة
المتحدة بالمغرب، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، المركز اإلسالمي الدولي للتحكيم والمصالحة، مؤتمر األمم 

 للتجارة والتنمية(
  استراتيجيات إنشاء مركز التحكيم والوساطة وتسوية النزاعات بالوسائل غير القضائية )المركز اإلسالمي الدولي

 للتحكيم والمصالحة، غرفة التجارة الدولية بالمغرب، اتحاد غرف وتبادل السلع التركي(
 ستثمار )المغرب، الكاميرون وتركيا(التجارب الوطنية في مجال تسوية نزاعات التجارة واال 

 التوصيات:

 بعد مشاورات مثمرة، اقترح المشاركون التوصيات التالية:

 :على الصعيد الوطني 
آلية لتسوية النزاع وفقا لمبادئ منظمة  على اعتماداإلسالمي  التعاونتشجيع الدول األعضاء في منظمة  -

 ؛التجارة العالمية واألونسيترال

 التعاونعلى اتفاقية نظام األفضليات التجارية بين دول منظمة  والمصادقةى التوقيع عل الدولتشجيع  -
اإلسالمي  التعاوناإلسالمي، واتفاقية تشجيع وحماية وضمان االستثمارات بين الدول األعضاء في منظمة 

 واتفاقية نيويورك لتعزيز التجارة البينية؛

عات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص امجال تسوية النز تدريبية في  وندواتلتوعية لتنظيم أيام وطنية  -
 ؛واألوساط األكاديمية

دراج صياغة القوانين النموذجية والعقود بالتعاون مع األونسيترال  مجال في الفنيةالتماس المساعدة  - القوانين وا 
 ؛فيها الوطنية

 .اتالنزاعالوطنية لتسوية تشجيع إنشاء مراكز التحكيم  -

 إلقليمي:على الصعيد ا 

إلى بروتوكول من أجل التوصل  والمركز اإلسالمي لتنمية التجارةتنظيم اجتماع للخبراء بالتعاون مع الكومسيك  -
المغرب على استعداد فإن من االتفاقية اإلطارية. وفي هذا الصدد،  15في إطار تفعيل المادة  اتالنزاع تسوية

 التجاه.مشروع في هذا انص الألخذ زمام المبادرة واقتراح 

من اتفاقية تشجيع وحماية وضمان االستثمارات بين الدول األعضاء في  17و 16مراجعة تطبيق المادتين  -
 .العمل حول تفسير هاتين المادتين فريقاإلسالمي من خالل تنظيم اجتماع  التعاونمنظمة 
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اء من منظمة التجارة عات بالتعاون مع خبر اتسوية النز حول اآلليات البديلة لعمل موضوعية  ورشاتتنظيم  -
المركز اإلسالمي الدولي ومراكز التحكيم اإلقليمية مثل والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  األونسيترالو العالمية 

توعية القطاعين العام والخاص بأهمية من أجل ا أفريقي في منظمة تنسيق قانون األعمالو ، للتحكيم والمصالحة
 اآلليات البديلة.

التجارة عات اتنسيق حل نز من أجل حسن  اإلسالمي التعاونكز التحكيم لدول منظمة إنشاء شبكة مرا -
 اإلسالمي. التعاونواالستثمار في فضاء منظمة 

بناء القدرات حاجة إلى  بلدان أخرى فيلفائدة اإلسالمي  التعاونمنظمة في  دول المتقدمةالتبادل الخبرات بين  -
 .للبنك اإلسالمي للتنمية برنامج البنك الربط العكسي لمن خالفي مجال التحكيم التجاري الدولي 

 إنشاء مركز للتحكيم لدول منظمة التعاون اإلسالمي 

لتوصيات لوفقا  اتحاد غرف وتبادل السلع التركيباإلسالمي  التعاونمنظمة لإنشاء مركز التحكيم تسريع  -
إسطنبول في أبريل ب هعقدتم سالمي الذي اإل التعاونلمنظمة اإلسالمية الثالثة عشرة مؤتمر القمة الصادرة عن 

 ،اإلسالمي في طشقند التعاونلمجلس وزراء خارجية دول منظمة  الخامس واألربعين، واالجتماع 2016
 حجم التجارة البينية. من أجل الرفع من، 2016 أكتوبرأوزبكستان في 
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 القسم الثالث

 نظمة التعاون اإلسالمي المفاوضات بشأن انضمام بعض الدول األعضاء في م وضعية
 إلى منظمة التجارة العالمية

أفغانسبببتان جمهوريبببة ، بعبببد انضبببمام دولبببة 162العالميبببة التجبببارة منظمبببة عبببدد اإلجمبببالي للبببدول األعضببباء فبببي أصببببح ال
عببدد الببدول األعضبباء فببي منظمببة التعبباون اإلسببالمي حاليببا ، وبببذلك يصبببح اإلسببالمية خببالل المببؤتمر الببوزاري العاشببر

يمثببل و . بمببا يفببوق ربببع عببدد أعضبباء منظمببة التجببارة العالميببة، دولببة 44ة تحببت لببواء منظمببة التجببارة العالميببة المنضببوي
 من االقتصاد العالمي. %97أعضاء منظمة التجارة العالمية حوالي 

وهي:  ةدول 11لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية  اإلسالمي المرشحةبلغ عدد الدول األعضاء في منظمة التعاون 
الوضع و  .والصومال االتحادية القمر ،السودان، سوريا ،الجزائر، أذربيجان، العراق، إيران، لبنان، ليبيا، أوزبكستان

 الحالي لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية كما يلي:

 .تم إنشاء فريق العمل لفائدة ليبيا وسوريا 
 ران والعراق وأوزبكستان.تم تقديم مذكرة حول نظام التجارة الخارجية من طرف إي 
 .تم تعميم ملخص وقائع نقاط المناقشة من طرف السودان 
  السلع إلى األسواق الثنائية من قبل الجزائر، أذربيجان، لبنان، السودان وأوزبكستان. نفاذمفاوضات جارية بشأن 
  ولبنان والسودان الخدمات إلى األسواق الثنائية من قبل الجزائر وأذربيجان  نفاذمفاوضات جارية بشأن

 وأوزبكستان.
 .تم تعميم مشروع تقرير فريق العمل من قبل الجزائر وأذربيجان ولبنان 

  2016ديسمبر  7في  التجارة العالميةقدمت الصومال طلب انضمامها إلى منظمة. 

 22يوم  االنضماماجتماع فريق العمل بشأن حاالت وأحاطت أذربيجان أعضاء منظمة التجارة العالمية علما خالل 
العمل، السفير والتر وأوصى رئيس فريق عملية انضمامها.  لتسريعكل التدابير الممكنة  ، أنها سوف تتخذ2016يوليو 

عضاء األحث و نظامها التجاري لقواعد منظمة التجارة العالمية بمطابقة  اتقدمه من أجل فيرنر )ألمانيا(، أذربيجان
 لى "تسريع" وتيرة المفاوضات.وأذربيجان ع

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

المحتمل عندما يريد بلد ما تحليل أثر قانون جديد أو والتأخير  على المستوى الوطنيالتحديات الجوانب الفنية المعقدة، 
 .تم تعديله
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تتم عملية االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بطرق تتداخل فيها أصناف المفاوضات بين مفاوضات متعددة 
حيانا سرعة على هذا المسار جرى االتفاق على انضمام اليمن إلى المنظمة تخللته أاألطراف وأخرى ثنائية األطراف. و 

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

بين أنشطة المساعدة  مزاوجةال حيث أن ،ا بأشغال فنية هامةالدول مسبوق من يكون مسلسل انضمام العديدعادة ما 
يعتبر عمال أساسيا في بأهمية انضمام هذه الدول بالنسبة لمستقبل المنظمة، الدول األعضاء ومساعي إقناع الفنية 

 كانتلالنضمام. وفي هذا الصدد،  لدول األعضاء المرشحةلفائدة اجدوى المساعدة الفنية في مجال المفاوضات 
المساعدة المالية مهمة. والبد من اإلشارة إلى أن هذه المساعدة الفنية قد حظيت ب ات رؤساء مجموعات العملمساهم
وبعض الدول  ة، الهند، االتحاد األوروبيلدول اآلتية: أستراليا، البرازيل، الصين، الواليات المتحدة األمريكيلالهامة 

  األعضاء األخرى.

 :العالمية لتجارةامام لمنظمة في عملية االنض الشفافية

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

لبحث  (IGA)لذا، اجتمع الفريق غير الرسمي لمواصلة العمل بها إلى حد اآلن.  2013ها سنة الشفافية قد تم تدعيم
 . وقد خلصت نتائج هذا الفريق إلى ما يلي:مسألة االنضمام إلى المنظمة

 االستعمال المشترك للمعلومات وتبادل البيانات مع الدول األعضاء حول كل ما يتعلق باالنضمام إلى المنظمة، -
 حول التطور الفني لمسلسل االنضمام، السكرتاريةترفع إلى تقارير  -
 تقارير رؤساء فرق العمل تقدم إلى الدول األعضاء حول نتائج زياراتهم للبلد المعني، -
تخطيط برنامج االجتماعات حول االنضمام إلى المنظمة وحول النشاطات ذات الصلة على أساس أجندة متطورة  -

 ،السكرتاريةضمام المقدمة من طرف لالجتماعات حول اقتراحات االن
والحكومات التي في طور  األجوبة حول االنشغاالت الخاصة التي تمت إثارتها من طرف الدول األعضاء -

 .االنضمام

 ملخصة للحكوماتالغاية من نشرة المعلومات حول االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تتمثل في تقديم تقارير 
حول نتائج اجتماع الفريق غير الرسمي. كما تتضمن النشرة لرؤساء والدول األعضاء ول التي في طور االنضمام

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

النشغاالت تكثيف اللقاءات مع مختلف فرق الدول األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة قصد التركيز على اتم 
خالل السنة  إنجازها، والهدف من ذلك يتمثل في تقديم تقرير للدول األعضاء حول األنشطة التي تم الخاصة لكل فريق
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 المدنية واستقصاء المالحظات واآلراء حول انشغاالت كل فريق. 

لرسمي للبلدان النامية المنظمة لقاءات مع المجموعة االستشارية للبلدان األقل نمو والفريق غير ا سكرتاريةأجرت 
في المنظمة العالمية للتجارة والفريق اآلسيوي للبلدان النامية والفريق غير الرسمي لبلدان ألمريكا الالتينية األعضاء 

GRULAC المنظمة خالل هذه االجتماعات تقارير حول التقدم  سكرتارية، الفريق اإلفريقي ثم الفريق العربي. قدمت
ام الدول واألنشطة التي تم انجازها كما تم تبادل وجهات النظر حول مسؤوليات الجوار/ الحاصل في مسلسل انضم

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

 المساعدة الفنية وحمالت التوعية:

للمنظمة من المحاور األساسية لتدريب موظفي وتأهيل الكفاءات ذات الصلة بمسلسل االنضمام تعتبر المساعدة الفنية 
للتوعية لفائدة البرلمانيين والقطاع الخاص والجامعيين والمجتمع المدني  أنشطةالحكومات. تتضمن هذه المساعدة 

 وأوساط اإلعالم.
نضمام المحاور اآلتية: ندوات وطنية، حصص إعالمية حول اال علىية وتأهيل الكفاءات نأنشطة المساعدة الفوتشتمل 

والدروس التمهيدية للمنظمة أقيمت خالل الدروس المتقدمة حول السياسة التجارية وكذلك خالل الدروس اإلقليمية 
المقدمة لفائدة البلدان األقل نموا، البعثات الفنية، الزيارات التي يقوم بها رؤساء فرق العمل، انشاء المراكز المرجعية 

المراكز القائمة، حصص تدريبية مباشرة على الخط عبر اإلنترنت، التحاور مع  للمنظمة العالمية للتجارة أو تعزيز
 المنظمة، المشاركة في المؤتمرات.مجموعات الدول األعضاء في 

 فليات االنضمام للمنظمة: 

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

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

وهي تمكن من  2012في مايو  (ACDB)اعد البيانات حول االلتزامات في إطار انضمام تم إطالق العمل بقو 
التي تتضمنها تقارير فرق العمل حول االنضمام وبرتوكوالت االطالع على كل االلتزامات والمعلومات ذات الصلة 

II MC X تحت البندتدخل األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة التي  31انضمام الدول الحادية والثالثين 
)/http://acdb.wto.org(. 

 

http://acdb.wto.org/
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 الجزائر .1

 1996، قدمت الجزائر رسميا في يونيو سنة 1987منذ سنة مراقب بصفة في منظمة التجارة العالمية بعد حضورها 
 النضمام للمنظمة.ل كخطوة تمهيدية حول نظام تجارتها الخارجية،مذكرة 

لجزائر من قبل بعض الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية، ومنها سلسلة من األسئلة ل لك التاريخ تم توجيهمنذ ذ
الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي وسويسرا واليابان وأستراليا. بعد تلقي منظمة التجارة العالمية األجوبة 

 بجنيف. 1998انضمام الجزائر في شهر أبريل  األولى، عقد فريق العمل اجتماعه األول حول

، نوفمبر 2002، مايو2002، فبراير 1998ثمانية جوالت من المفاوضات المتعددة األطراف )أبريل الجزائر  أجرت
( وسلسلتين من المفاوضات الثنائية في قطاعات الزراعة والصناعة 2005و 2004، ثم سنتي 2003، مايو2002

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

يناير  18في  دمتوض المبدئية بشأن السلع والخدمات ثم قلعر من اأولية  صيغة 2002قدمت الجزائر في مارس 
من مشروع تقرير فريق العمل وآخر المستجدات  عدلةللعروض. وتم أيضا بحث عناصر م معدلة ةصيغ 2005

 .2005فبراير  25 بتاريخالمتعلقة بالقوانين وذلك خالل اجتماع فريق العمل 

يابان، سويسرا، أستراليا، كندا، الواليات المتحدة األمريكية، ال وهي:بلدان  10أجرت الجزائر لقاءات ثنائية مع حوالي 
 االتحاد األوروبي، كوبا، األوروغواي، تركيا وكوريا الجنوبية.

فريا العمل الذي يتابع انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية السفير ألبيرتو بيدرو دالوتو  ترأسي -
 دولة. 43 ويضم (2012)األرجنتين 

انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية بمقر المنظمة بتاريخ  متابعةكلف بانعقد االجتماع التاسع لفريق العمل الم
 .2005أكتوبر  21

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

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

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

الجديدة وماليزيا والتي تناولت بالبحث دخول السلع والخدمات إلى  ةالواليات المتحدة األمريكية، سويسرا، زيالند
 األسواق.
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أساس العروض المعدلة المتعلقة بالسلع  تجري حاليا المفاوضات الثنائية في مجال الدخول إلى األسواق على
وقد تم توزيع مشروع التقرير  .والخدمات. كما يجري حاليا على المستوى المتعدد األطراف بحث نظام التجارة الخارجية

 .2006المعدل لفريق العمل في يونيو 

 .العمل لفريامراجع مشروع التقرير ال 2008يناير  17بحثت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية في  -

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

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

التقدم الذي حققته الجزائر في إصالح نظامها التجاري حتى يتالءم  على همارتياح عن أعضاء فريق العمل أعربوقد 
بالحواجز الفنية  تماما مع قواعد ومقتضيات منظمة التجارة العالمية. وهكذا، اعتمدت الجزائر قوانين جديدة تتعلق

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

 : ول دخول السلع والخدمات لألسوااالمفاوضات الثنائية ح

مع  جري مفاوضاتستوفي نفس السياق  .غواي وكوبا وفنزويال وسويسرائر مفاوضاتها مع البرازيل واألورو أنهت الجزا
االتحاد األوروبي وكندا وماليزيا وتركيا وجمهورية كوريا واإلكوادور والواليات المتحدة األمريكية والنرويج وأستراليا 

 .واليابان

. 2008تم عقد االجتماع العاشر لفريق العمل المكلف بتحضير انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية في يناير 
 .2012ت على فريق العمل في فبراير لاللتزامات الخاصة المتعلقة بالخدما ةض معدلو تم توزيع عر وقد 

مع البرازيل وكوبا واألوروغواي فاقيات ثنائية على خمس ات 2012فبراير  28وقعت الجزائر بتاريخ من جهة أخرى 
. كما أن المفاوضات في إطار المفاوضات الجارية النضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وفنزويال واألرجنتين

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

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

 جلت تقدما يبعث على االرتياح.وتركيا وأوكرانيا فقد س

وتفسر المسيرة الطويلة للجزائر النضمامها إلى منظمة التجارة العالمية بإرادة الحكومة الجزائرية إلجراء إصالحات 
 اقتصادها. في تنوعالالمنافسة وتحقيق بمهددة ال القطاعاتبعض  تحديث ثم داخلية أوال
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معالي وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة.  بحضور 2013أبريل  5 تم عقد االجتماع الحادي عشر لفريق العمل في
حول العروض المعدلة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط لفريق العمل وثيقة  12الجزائر  قدمتوبهذه المناسبة، 

 والتحيين لمشروع تقرير الفريق. واإلضافاتالعمل التشريعي المعدل ومقترحات التعديالت 

مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية."  وافقيتالتجاري  على أتم االستعداد لجعل "نظامهازير أن الجزائر السيد الو  وأشار
 التدابير التي ال تتوافق مع االتفاقيات.معقولة" لبعض انتقالية "منح فترات  وأعرب عن أمله في

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

 .2013المفاوضات في خريف 

ط وثيقة لفريق العمل قصد دراستها. ويتعلق األمر بالعروض المعدلة بشأن السلع والخدمات ومخط 12قدمت الجزائر 
 العمل التشريعي المعدل ثم مقترحات التعديل فضال عن اإلضافات لمشروع تقرير فريق العمل قصد تحديثه.

في منظمة التجارة  من الدول األعضاءدولة  12 مع وفود 2013أبريل  4 إلى 2لقاءات من الوفد الجزائري  أجرى
ندونيسيا واإلكوادور واألرجنتين والوال وهي: العالمية نيوزيلندا و النرويج و كندا و السلفادور و يات المتحدة األمريكية ماليزيا وا 

 اليابان واستراليا وتركيا.و 

منظمة  سكرتاريةتم التوقيع عليها من قبل  واي وكوبا وسويسرا والبرازيلأوروغاتفاقيات ثنائية مع  4كما تم ايداع 
 اتفاقيتين مع فنزويال واألرجنتين. في حين مازالت المفاوضات قائمة بشأن التوقيع علىالتجارة العالمية، 

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

 أحرزته الجزائر.

دعم ، على االستثمار المفروضة زت تعليقات األعضاء على القيود الكمية على الواردات، بما في ذلك القيودركو 
حقوق األسعار، سياسات الجغرافية، معلومات النظام تسجيل ، الضرائب الداخلية علىالصادرات، التطبيق التمييزي 

 والسياسات الزراعية. التسويق 

ة والصحة الصح وتدابير نية أمام التجارةالفوالحواجز  والمساعداتات الصناعية وتشمل التحديات األخرى السياس
 بالتجارة. ذات الصلةة بالتجارة وتدابير االستثمار قلعحقوق الملكية الفكرية المت وجوانب النباتية

التجارة العالمية  الحكومة الجزائرية وأمانة منظمةو  بين األعضاء التي ستجري المشاورات المقبلةفإن ، ومن جهة أخرى
 التطوراتحول ة نمحيّ الجزائر معلومات  وسوف تقدم. ستمكن من تحديد موعد انعقاد االجتماع المقبل لفريق العمل
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يقوم أن ها، و الخاصة بأسئلة األعضاء وتحديث خطة العمل التشريعي على  وأن تجيب التشريعاتمجال في  الجديدة
 األعضاء بمراجعة هذه المعلومات.

 جانأذربي .2

وقد قدمت أذربيجان مذكرة حول نظام  1997يوليوز  16 بتاريخانضمام أذربيجان  الذي يتابعتم تكوين فريق العمل 
مجموعة أولى من األسئلة ب تتعلق 2000في يوليوز أجوبة  قدمت أيضا. كما 1999تجارتها الخارجية في أبريل 

، 2002 يونيو 7قد االجتماع األول لفريق العمل في . انع2001تلتها أجوبة أخرى في ديسمبر  المذكرة،حول هذه 
. ويتم حاليا إجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق 2006واالجتماع األخير في مارس 

 . عدلةعلى أساس العروض الم

ة العالمية من طرف سكرتارية المنظم 2008فريق العمل في ديسمبر  لمناقشاتتم توزيع ملخص غير رسمي قد و 
وتستمر األشغال المتعددة األطراف على أساس ملخص مستجدات المواضيع التي تم إثارتها منذ ديسمبر  .للتجارة
 .2009في يوليو بعد مراجعته هذا الملخص  تعديل وتموقد  .2008

 22ضمام يوم وأحاطت أذربيجان أعضاء منظمة التجارة العالمية علما خالل اجتماع فريق العمل بشأن حاالت االن
عملية انضمامها. وأوصى رئيس فريق العمل، السفير والتر  لتسريع، أنها سوف تتخذ كل التدابير الممكنة 2016يوليو 

فيرنر )ألمانيا(، أذربيجان من أجل تقدمها بمطابقة نظامها التجاري لقواعد منظمة التجارة العالمية وحث األعضاء 
 ضات.وأذربيجان إلى "تسريع" وتيرة المفاو 

 مفاوضات بشأن دخول األسواا

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

االصالحات األخيرة المعتمدة من شأن تم خالله التباحث في  2012فبراير  24 عقد فريق العمل اجتماعه التاسع في
مع قواعد منظمة  وافققبل أذربيجان للتقدم في عملية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وجعل نظامها التجاري يت

التجارة العالمية. وتدارس الفريق أيضا مسألة تطوير المجال التشريعي والتقدم المحرز في إطار المفاوضات الثنائية 
 السلع والخدمات إلى األسواق. لبشأن دخو 

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

 إلى منظمة التجارة العالمية.لالنضمام أذربيجان يل تأه من أجلواإلصالحات التشريعية 
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لمحة ذربيجان ألغولييف، نائب وزير الشؤون الخارجية وكبير المفاوضين ماماد السيد محمود قدم  ،وبهذه المناسبة
ن وذكر أفي إطار منظمة التجارة العالمية.  مناسبة يةتشريعنصوص وتطوير  هبلدعامة عن الوضع االقتصادي ل

 قطاع النفط والغاز. علىمن اعتمادها  للتقليلتنويع وتحديث االقتصاد إلى  كانت تهدف حكومته

اتفاقية على وزير أن أذربيجان قد وقعت النائب  فقد أشاراألسواق،  دخولحول المفاوضات الثنائية بخصوص أما 
 ثنائية مع الصين.مفاوضات  وأجرت مؤخرا 2012مارس  في يايز قثنائية مع جمهورية قير 

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

األوروبي تركيا واالتحاد وسويسرا و  قيرقيزياو  ورحب ممثلو الصين والواليات المتحدة والهند واليابان والنرويج وباكستان
 .هذا البلد إلى المنظمة النضمام معن تأييده واأذربيجان وأعرب قدمتهاالتي  الجوهريةالمساهمات ب

لمؤسسات التجارية الحكومية او حول السياسات االقتصادية ألذربيجان  تتوضيحا ، طلب األعضاءالمباحثاتخالل 
القيمة المضافة وتطبيق ضريبة  على ضريبةالعفاء من اإلو  واألسعار واالستثمار والمنافسةصصة و الخ وسياسات

الرسوم اضافية حول  معلوماتكما أعربوا عن رغبتهم في االطالع على االستهالك واعتماد قانون التعريفة الجمركية. 
والمساعدات  والقيود المفروضة على التصدير والتقييم الجمركي وقواعد المنشألخدمات المقدمة ا المفروضة على

ة والصحة تدابير الصحللتجارة و  الفنيةوالحواجز  المنتجات الزراعيةصادرات منتجات الصناعية ودعم الممنوحة لل
 .والملكية الفكرية الصفقات العموميةو  النباتية

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

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

عشر لفريق االجتماع الحادي  قد انعقد، تركيا(. و رقيزيايقسكرتارية المنظمة )اإلمارات العربية المتحدة، عمان، جمهورية 
  .2014فبراير  21العمل في 

تماد على مشروع تقرير فريق خالل هذا االجتماع درس أعضاء منظمة التجارة العالمية النظام التجاري ألذربيجان باالع
العمل. وفي هذا الصدد، طلب األعضاء من أذربيجان توضيحات بخصوص اإلعفاءات الضريبية وتشجيع االستثمار 

 وعمل الشركات األجنبية وحاالت الخوصصة والقيود الفنية للتجارة والمساعدات والعبور والملكية الفكرية.

ورحب رئيس الفريق الخطوات التي اتخذتها أذربيجان  2015مارس  6ل في تم عقد االجتماع الثاني عشر لفريق العم
لجعل نظامها التجاري يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب الحكومة بتسريع مراحل انضمامها إلى منظمة 

 .2015أبريل  15التجارة العالمية وأعضاء هذه المجموعة لطرح األسئلة قبل 
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 االتحادية القمر  .3

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

 .((WT/ACC/COM/1االتحادية القمر المنظمة وممثلي 

. كما تم تعيين رئيس (WT/ACC/COM/3) 2013أكتوبر  25التجارة الخارجية يوم  نظام مذكرة حولتم توزيع ال
. وسيقع عقد االجتماع األول لفريق العمل حالما تختم جزر القمر الجولة األولى 2013سبتمبر  18فريق العمل يوم 

 من األسئلة واألجوبة مع ممثلي الدول األعضاء. 

  لعرااا  .4

الثاني عشر. بناء على البند  2004سبتمبر  30 بتاريخنضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية تم إيداع طلب ا
السيد "كيالرمو فاليس  برئاسة 2004ديسمبر  13كما تم إنشاء فريق عمل خالل المجلس العمومي المنعقد في 

 كالميز" من األوروغواي.

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

 مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.

لمتحدة والواليات المتحدة األمريكية واألردن عقد العراق اجتماعات ثنائية مع البرازيل ومصر واإلمارات العربية ا
والمغرب والنرويج وعمان وتايوان واالتحاد األوروبي والفيتنام. وقد طلب من العراق تقديم عروض أولية للتقدم 

 بالمفاوضات حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق.

ية للتجارة والمسائل المتعلقة بالصحة والصحة ويتعهد العراق بإعداد الوثائق حول الزراعة والخدمات والحواجز الفن
النباتية والملكية الفكرية. كما سيقوم بإعداد مخطط العمل التشريعي العام الذي سيبين للدول األعضاء في منظمة 

 التجارة العالمية الوضع الراهن لقانون التجارة الخارجية والمشاريع الحالية في هذا المجال. 

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

جارة العالمية، كما أضاف أن على تجاوز الوضع الحالي الصعب للمضي قدما في مسلسل االنضمام لمنظمة الت
 انضمام العراق يشكل ميزة مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي.
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 :التشريع التجاري مراجعة

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

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

نب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة ووسائل الدعم الداخلي التي يطبقها والحواجز الفنية للتجارة وجوا
 والتعويضات للصادرات التي يمنحها لفائدة قطاع الزراعة. 

 :المفاوضات الثنائية

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

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

قديم العروض األولية وبة من طرف فريق العمل. ولكن يتعين عليه تقدم العراق العديد من الوثائق والمستندات المطل
. وسينعقد االجتماع القادم لفريق العمل عندما يقدم العراق عروضا أولية لألسواق المتعلقة بدخول السلع والخدمات

  بشأن النفاذ إلى األسواق.

  إيران  .5

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

 .2005مايو  26العمومي يوم 

 .2005مايو  26س العمومي في تم تكوين فريق العمل خالل انعقاد المجل

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

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

تم تبليغ أسئلة نواب الدول األعضاء اإليراني كما مذكرة حول نظام التجارة الخارجية ، تم توزيع 2009في نوفمبر و 
الفنية إليران سنة  اإلسهاماتتم توزيع  ،. وفي هذا الصدد2010إلى حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في فبراير 
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يتعين على رئيس المجلس  لة السادة نواب الدول األعضاء. وقبل انعقاد فريق العملبما فيها األجوبة على أسئ 2011
  القيام بمشاورات مع ممثلي الدول األعضاء لتعيين رئيس فريق العمل. وميالعم

 بنانل  .6

. وقد تم نشر تقرير حول نظام التجارة الخارجية 1999أبريل  14تم تكوين فريق العمل حول انضمام لبنان في 
. 2002و ، وتم توزيع األجوبة المتعلقة باألسئلة المطروحة في شأن المذكرة اللبنانية في يوني2001 نانية في يونيواللب

 .2002أكتوبر  14وعقد فريق العمل اجتماعه األول في 

مفاوضات متعددة األطراف على أساس تقرير فريق العمل الذي تمت مراجعته والذي تم توزيعه في  حاليا وتجري
. كما تجري حاليا مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس العروض 2009بر أكتو 

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

 ليبيا  .7

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

 الشروع في المفاوضات مع ليبيا.

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

 السودان .8

كما تم تقديم مذكرة حول نظام التجارة الخارجية  1994أكتوبر  25تم تكوين فريق العمل حول انضمام السودان يوم 
. كما قدم السودان أجوبة على األسئلة التي طرحت في هذا الشأن في شهر نوفمبر 1999السودانية في يناير 

. انعقد االجتماع الثاني لفريق العمل في مارس 2003ح مجموعة ثانية من األسئلة في يناير ، كما تم طر 2000
2004. 

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

تعلقان بالنفاذ إلى األسواق لدى سكرتاريتيه المنظمة. وما زالت تم إيداع اتفاقيتين ثنائيتين )مع البرازيل والصين( ت
اإلسهامات الثنائية المستحدثة قيد االنتظار خاصة المعلومات التشريعية والدستورية المستحدثة بعد استقالل جنوب 

م تقديم وثائق . وتستمر السكرتارية في اتصاالتها الفنية مع السودان لضبط المجاالت التي تستلز 2012السودان سنة 
 ومعلومات مستحدثة. وما زال انضمام السودان معلقا.
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الستئناف مفاوضات عضوية السودان في منظمة التجارة  هم باإلجماعتأييدعن أعرب أعضاء منظمة التجارة العالمية 
عاما  13أي  ،2017يناير  31في هذا البلد الذي تم عقده انضمام الثالث لفريق العمل حول االجتماع  خاللالعالمية 

، التزام حكومة واشللتعاون الدولي، السيد عثمان أحمد فضل  يوزير السودانالأكد وقد اجتماع رسمي له.  آخربعد 
 أقل نموا.دولة السودان باعتبار عضاء لتسريع المفاوضات األعملية االنضمام. كما دعا بالده ب

أفادت أيضا كما منظمة التجارة العالمية.  ولتين عضوين فيدأسواق قيات ثنائية لدخول ذكرت السودان أنها أبرمت اتفا
السلع  حولإلى األسواق  للدخولالعروض المنقحة استنادا إلى مع األعضاء المهتمين، متجددة  عن التزامات
حول  محّينةمذكرة  اعتمادا علىالسودان  لجمهوريةنظام التجارة الخارجية  فريق العملأعضاء  وقد راجعوالخدمات. 

التطورات بعضاء األالسودان  تالسودان. كما أطلعطرف المقدمة من  الوثائقام التجارة الخارجية وغيرها من نظ
 مع قواعد منظمة التجارة العالمية. يتطابقنظامها التجاري لجعل التشريعية وأكدت التزامها 

 أوزبكستان  .9

. وقدمت حكومة 1994ديسمبر  21المية يوم تم تكوين فريق العمل حول انضمام أوزبكستان إلى منظمة التجارة الع
كما تم تقديم أجوبة بشأن بعض األسئلة المطروحة  1998أوزبكستان مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية في سبتمبر 

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

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

 سوريا .10

ام لمنظمة التجارة العالمية تم إيداع طلب انضمام سوريا إلى المدير الع 2001أكتوبر  30في 
(WT/ACC/SYR/1.) 

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

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

 الصومال .11

 هاإرسال طلب انضمام من خاللمنظمة التجارة العالمية إلى اتخذت الصومال الخطوة األولى في عملية االنضمام 
جنيف، بللصومال لدى األمم المتحدة  ةدائم ةوممثل ةالسيدة فادوما عبد اهلل محمود، سفير من طرف إلى المدير العام 
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 ديسمبر 7في على أعضاء منظمة التجارة العالمية تم توزيعه ي ذمراكش، ال يةمن اتفاقوفقا للمادة الثانية عشرة 
 جتمع حتى اآلن.يلم  هاليوم لكن نفسلصومال في اانضمام المكلف بالعمل  وقد تم تشكيل فريق. 2016

 : الصةـــــالخ

ن المفاوضات حول االنتماء إلى هذه بالرغم من أن العضوية في منظمة التجارة العالمية لها فوائد وامتيازات جمة فإ
مام، خاصة منها البلدان األقل نموا. فآليات وشروط المنظمة تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لكل الحكومات المرشحة لالنض

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

على توصيات اللجنة الفرعية للبلدان األقل نموا قصد الزيادة في تعزيز وترشيد  2012صادق المجلس العمومي سنة 
انضمام  حول انضمام البلدان األقل نموا ليصبح عمليا على أرض الواقع )الخطوط التوجيهية حول 2002قرار سنة 

وفقا للقرار المصادق عليه من طرف المؤتمر الوزاري الثامن البلدان األقل نموا(. ولقد تم إعداد هذه التوصيات 
 . 2011ديسمبر  17للمنظمة العالمية للتجارة المنعقد بتاريخ 

ام حول انضم 2002كإضافة للخطوط التوجيهية لسنة  2012تمت المصادقة على قرار المجس العمومي لسنة 
فنية من طرف سكرتارية تم اعتبار تقديم مساعدة  2013البلدان األقل نموا للمنظمة العالمية للتجارة. وفي سنة 

. وقد أمكن على مقاس البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام في كافة المراحل عمال يحظى بكل األولوياتالمنظمة 
 ت المقيمة في جنيف أو في بقية العواصم.القيم بذلك باالعتماد على آليات تفاعلية مع البعثا

أما البرنامج الصيني لفائدة البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام للمنظمة فقد ساهم كثيرا في تدعيم قدرات هذه البلدان 
تابعت سكرتارية  2013متدربين في إطار هذا البرنامج. وفي سنة  7ولحد اآلن تم تأهيل قدرات في المفاوضات. 

ة العالمية للتجارة حوارها مع التجمعات اإلقليمية للبلدان األعضاء في المنظمة والمجموعة االستشارية للبلدان المنظم
  .األقل نموا

دول أقل نموا أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهي:  ثالثةهناك 
فقط عضو في منظمة  31دولة أقل نموا، توجد  47جدر اإلشارة إلى أنه من بين وت السودان.و  أفغانستان، جزر القمر

 التجارة العالمية.

في ألماتي )كازاخستان( لمناقشة  2012سبتمبر  12وقد اجتمع وزراء التجارة في البلدان النامية غير الساحلية في 
نيمكاناإلتعزيز ب الكفيلة السبل والوسائل شاء موقف مشترك بشأن القضايا التجارية الرئيسية ات التجارية لهذه الدول وا 

 الحالية.
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ألقل نموا والبلدان النامية لفائدة الدول احكومة كازاخستان ومكتب األمم المتحدة  الذي نظمتهوالغرض من هذا االجتماع 
مر مؤتللتحضير للمراجعة السنوية لخصص م( UN-OHRLLS)النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة 

 .2014الذي تم عقده في برنامج ألماتي 

 ان األسواق العالمية، لذلك يتوجب عليهعمعزولة هي شبه البلدان النامية غير الساحلية على البر والبحر و ال تتوفر 
 في التجارة الدولية.ضعيفة مشاركة المتوسط و تحمل تكاليف النقل أعلى من 

: أفغانستان، أذربيجان، بوركينا فاسو، تشاد، كازاخستان، نجدة اإلسالمي غير الساحلي التعاوندول منظمة ومن 
 ، مالي، النيجر، أوغندا، أوزبكستان، طاجيكستان وتركمانستان.قيرقيزيا
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 تواريخ إنشاء فرا العمل لدول منظمة التعاون اإلسالمي في طور االنضمام  :1الجدول 

 لمنظمة التجارة العالمية

 

 رئيس فريا العمل تاريخ إنشاء فريا العمل انالبلد

1987يونيو  17 الجزائر  األرجنتين 

1997يوليو  16 أذربيجان  ألمانيا 

2007أكتوبر  9 القمر االتحادية  - 

2004ديسمبر  13 العراق  األوروغواي 

2005مايو  26 إيران  - 

1999أبريل  14 لبنان  فرنسا 

2004يوليو  27 ليبيا  - 

1994 أكتوبر 52 السودان  المغرب 

2010مايو  4 سوريا  - 

1994ديسمبر  21 أوزبكستان  المكسيك 

2016 ديسمبر 7 الصومال  - 

 : منظمة التجارة العالميةالمصدر   
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  منظمة التجارة العالميةلالجارية  ملخص حاالت االنضمام: 2الجدول 

 الطلب الدولة
 إنشاء

 فريق العمل

مذكرة التجارة 
 الخارجية

 جتماع األول/اال
 واألخير لفريق العمل*

عدد اجتماعات 
 فريق العمل*

 عروض الخدمات عروض السلع
 مشروع تقرير

 فريق العمل**

  العرض األخير* العرض األول العرض األخير* العرض األول      

 1996يوليوز  1987يونيو  1987يونيو  الجزائر
 1998أبريل 

 2014 مارس
 2014 فبراير 2013 أكتوبر 2002مارس  2013نوفمبر  2002 فبراير 12

 1999أبريل  1997يوليوز  1997يونيو  أذربيجان
 2002يونيو 

 2015فبراير 
 2015فبراير  2005مايو  2013سبتمبر  2005مايو  12

 2015يناير 

 

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

        2009نوفمبر  2005 وماي 1996و يولي إيران

 2005سبتمبر  2004ديسمبر  2004سبتمبر  العراق
 2007 مايو

 2008أبريل 
2 

 
    

 2001يونيو  1999أبريل  1999 يناير ليبيا
 2002أكتوبر 

 2009أكتوبر 
 2009أكتوبر  2004يونيو  2003ديسمبر  2004يونيو  2003نوفمبر  7

 2001أبريل  2007سمبر دي 2007يونيو  أوزبكستان
 2002يوليو 

 2012 يوليو
1      

 2005مارس  2005فبراير  2004 ديسمبر لبنان
 2005أكتوبر 

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

 1998أكتوبر  1994 ديسمبر 1994 ديسمبر السودان
 2002يوليو 

 2005 أكتوبر
   2005سبتمبر   2005سبتمبر  3

 * عند تاريخ هذه الوثيقة ملحوظة:

 ل.تقرير فريق العمل أو أجزاء من مشروع تقرير فريق العم ** ملخص المستجدات، مشروع         
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 الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 3لجدول ا
 العالمية لتجارةااألعضاء في منظمة 

 تاريخ االنضمام البلد

 2016يوليو  29 تانأفغانس .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 بوركينا فاسو .7

 1995ديسمبر  13 الكاميرون .8

 1996أكتوبر  19 تشاد .9

 1995يناير  1 كوت ديفوار .10

 9519مايو  31 جيبوتي .11

 1995يونيو  30 مصر .12

 1995يناير  1 الغابون .13

 1996أكتوبر  23 غامبيا .14

 1995أكتوبر  25 غينيا .15

 1995مايو  31 بيساو-غينيا .16

 1995يناير  1 غويانا .17

 1995يناير  1 إندونيسيا .18

 2000أبريل  11 األردن .19

 1995يناير  1 الكويت .20

 2015نوفمبر  30 كازاخستان .21

 1998ديسمبر  20 قيرقيزيا .22

 1995يناير  1 اليزيام .23

 1995مايو  31 المالديف .24

 1995مايو  31 مالي .25

 1995يناير  1 المغرب .26

 1995مايو  31 موريتانيا .27

 1995أغسطس  26 موزامبيق .28

 1996ديسمبر  13 النيجر .29

 1995يناير  1 نيجريا .30

 2000نوفمبر  9 عمان .31
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 : الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي3الجدول 
 )تتمة( عضاء في منظمة التجارة العالميةاأل

 
 تاريخ االنضمام البلد

 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 توغو .39

 1995س مار 29 تونس .40

 1995مارس  26 تركيا .41

 1995يناير  1 أوغندا .42

 1996أبريل  10 المتحدة ربيةعالاإلمارات  .43

 2014يونيو  26 اليمن .44
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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
 لعراقا .5
 لبنان .6
 ليبيا .7
 السودان .8
 سوريبا .9

 أوزبكستان .10
 الصومال .11

 

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

 فلسطين .1
 تركمنستان .2
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الئحة دول منظمة التعاون اإلسالمي التي صادقت على اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة : 4الجدول 
 (114عضو من بين  24: 2017 مارس 8مية )العال

 تاريخ المصادقة البلد

 2015مايو  6 ماليزيا .1

 2015أغسطس  4 النيجر .2

 2015فاتح أكتوبر  توغو .3

 2015أكتوبر  27 باكستان .4

 2015نوفمبر  30 غويانا .5

 2015ديسمبر  8 كوت ديفوار .6

 2015ديسمبر  15 بروناي .7

 2016يناير  20 مالي  .8

 2016مارس  16 تركيا .9

 2016أبريل  18 اإلمارات العربية المتحدة .10

 2016مايو  10 ألبانيا .11

 2016مايو  26 كازاخستان .12

 2016يوليو  28 العربية السعودية  .13

 2016يوليو  29 أفغانستان .14

 2016أغسطس  24 السنغال .15

 2016سبتمبر  23 البحرين .16

 2016سبتمبر  27 بنغالديش .17

 2016ديسمبر  5 الغابون .18

 2016يسمبر د 6 قيرقيزيا .19

 2017يناير  6 موزمبيق .20

 2017يناير  16 نيجيريا  .21

 2017فبراير  22 عمان .22

 2017فبراير  22 تشاد .23

 2017فبراير  22 األردن .24
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لفئة )أ( من اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة باحالة إشعارات دول منظمة التعاون اإلسالمي : 5الجدول 
 (94من بين  عضو 28: 2017 مارس 10التجارة العالمية )

 

 تاريخ اإلشعار البلد تاريخ اإلشعار البلد

 2014سبتمبر  18 األردن .15 2014يوليو  16 تركيا .1

 2014أكتوبر  27 السنغال .16 2014يوليو  23 ماليزيا .2

 2014نوفمبر  10 نيجيريا .17 2014يوليو  25 قطر .3

 2014ديسمبر  17 الغابون .18 2014يوليو  22 العربية السعودية .4

 2015يناير  7 مصر .19 2014أغسطس  4 المغرب .5

 2015مارس  20 باكستان .20 2014أغسطس  4 طاجكستان .6

 2015يونيو  2 اإلمارات ع م .21 2014أغسطس  4 إندونيسيا .7

 2015أغسطس  6 أوغندة .22 2014أغسطس  8 بروناي .8

 2015نوفمبر  24 البحرين .23 2014أغسطس  11 كوت ديفوار .9

 2015نوفمبر  30 سورينام .24 2014أغسطس  11 رقيزيايق .10

 2016يناير  5 غويانا .25 2014أغسطس  14 ويتالك .11

 2016فبراير  24 كازاخستان .26 2014أغسطس  14 عمان .12

 2016مايو  23 الكاميرون .27 2014سبتمبر  4 تونس .13

 2017مارس  9 بوركينا فاسو .28 2014سبتمبر  10 ألبانيا .14

 

 

 



37 

 

ل التجارة لمنظمة ( من اتفاقية تسهيبلفئة )باحالة إشعارات دول منظمة التعاون اإلسالمي : 6الجدول 
 أعضاء( 9: عضوان من بين 2017فبراير  21العالمية ) التجارة

 

 تاريخ اإلشعار البلد

 2017فبراير  21 ألبانيا .1

 2017فبراير  21 تشاد .2

 

( من اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة جلفئة )باحالة إشعارات دول منظمة التعاون اإلسالمي : 7الجدول 
 أعضاء( 8: عضوان من بين 2017براير ف 21العالمية ) التجارة

 

 تاريخ اإلشعار البلد

 2017فبراير  21 ألبانيا .1

 2017فبراير  21 تشاد .2

 


