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 تمهيـد

 

 

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

بتنمية  المكلفي لمنظمة التعاون اإلسالمي اإلسالمي لتنمية التجارة، بصفته الجهاز الفرع
التجارة اإلسالمية البينية، بمتابعة المفاوضات التجارية المتعددة األطراف الجارية في إطار 

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

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

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

 .التعاون اإلسالمي

المركز اإلسالمي  قومالتحضير لالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية ي إطاروفي 
إعداد تقارير ودراسات تمهيدية للتعريف بوجهات نظر الدول األعضاء قصد بلتنمية التجارة 

 إيجاد أرضية مشتركة تجمع بين مختلف المواقف والمنهجيات.

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

 في طور االنضمام التي  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 العالمية ارةـجلتامنظمة إلى 

 

، بعببد دولببة 160العالميببة للتجببارة أصبببا العببدد اإلجمببالي للببدول األعضبباء فببي المنظمببة 
على هامش انعقباد المبؤتمر البوزاري التاسبع  2014ديسمبر  4انضمام جمهورية اليمن في 

، وببذلك يصببا عبدد البدول األعضباء فبي منظمبة لهذه المنظمة ببالي / جمهوريبة إندونيسبيا

وقببد أصبببا  دولببة. 42إلسببالمي المنضببوية تحببت لببواء منظمببة التجببارة العالميببة التعبباون ا

. يمثل أعضاء منظمة التجبارة العالميبة 2014يونيو  26انضمام جمهورية اليمن رسميا في 

 من االقتصاد العالمي. %97حوالي 

لالنضمام إلى منظمة  اإلسالمي المرشحةفي منظمة التعاون  األعضاءعدد الدول  بلغ
وهي: أفغانستان، الجزائر، أذربيجان، العراق، إيران،  ةدول 12ارة العالمية التج

 .جزر القمر، السودان، سوريا ،لبنان، ليبيا، أوزبكستان ،كازاخستان

ولإلشارة، فإن أفغانستان والجزائر وأذربيجان وكزاخستان توجد في مراحل متقدمة من 
سرعة مسلسل المفاوضات  توقفتوالمفاوضات لالنضمام للمنظمة العالمية للتجارة. 

واالنضمام إلى هذه المنظمة على اإلرادة الحقيقية لحكومات البلدان المرشحة لالنضمام 
. وقد تشهد المفاوضات بعض التعثر نتيجة عدة ومدى مساهماتها في هذه المفاوضات

ب عوامل مثل انقطاع المفاوضات مع أعضاء المنظمة، الجوانب الفنية المعقدة، المصاع
في تحليل تداعيات  الراغبة على المستوى الوطني، وفي بعض الحاالت تباطؤ بعض الدول

 على المستوى الوطني. القانون الجديد أو القانون المعدل

تتم عملية االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بطرق تتداخل فيها أصناف المفاوضات 
على هذا المسار جرى االتفاق طراف. وبين مفاوضات متعددة األطراف وأخرى ثنائية األ

على انضمام اليمن إلى المنظمة تخللته أحيانا سرعة هامة في المفاوضات خاصة سنة 
نذكر منها تباطؤ المفاوضات وأحيانا أخرى بعض التعثر نتيجة العديد من العوامل  2013

االجماع حول مع بعض أعضاء المنظمة، الجوانب الفنية المعقدة، المصاعب الداخلية وعدم 
 االختيارات.

 حيث أن ،الدول مسبوقا بأشغال فنية هامة من يكون مسلسل انضمام العديدعادة ما 
بأهمية انضمام هذه الدول  السكرتاريةومساعي إقناع بين أنشطة المساعدة الفنية  مزاوجةال

يعتبر عمال أساسيا في جدوى المساعدة الفنية في مجال بالنسبة لمستقبل المنظمة، 
لالنضمام. وفي هذا الصدد، البد من اإلشارة  لدول األعضاء المرشحةلفائدة االمفاوضات 

، فضال عن المساعدة المالية 2014ات رؤساء مجموعات العمل سنة إلى أهمية مساهم
الهامة التي حظيت بها المساعدة الفنية من قيب الدول اآلتية: أستراليا، البرازيل، الصين، 

  وبعض الدول األعضاء األخرى. ة، الهند، االتحاد األوروبيألمريكيالواليات المتحدة ا

 

اجتماعات رسمية من بينها اجتماعات تتعلق بالدول األعضاء في  6تم عقد  2013في سنة 
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اجتماع واحد(، ) اجتماع واحد(، الجزائرون اإلسالمي اآلتية: أفغانستان )منظمة التعا
جتماعات أخرى متعددة األطراف لبحث مواضيع اجتماعات(. كما تم عقد ا 4) نكازاخستا

الزراعة، نظام األفضليات التجارية، التدابير المتعلقة باالستثمارات ذات الصلة فنية )
 .ةالكازاخستانيلتنازالت الجزائرية واألفغانية ووالمتعلقة با بالتجارة

 الشفافية ومسلسل االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة:

ووضوح الرؤية في مسلسل االنضمام للمنظمة من األولويات األساسية  ةتعتبر الشفافي
منظمة التجارة العالمية. فالتدابير والمبادرات التي تم  ولسكرتاريةبالنسبة للدول األعضاء 

 2013اتخاذها خالل السنوات األربعة األخيرة في مجال الشفافية قد تم تدعيمها سنة 
لبحث مسألة  GIAلذا، اجتمع الفريق غير الرسمي  لمواصلة العمل بها إلى حد اآلن.

 . وقد خلصت نتائج هذا الفريق إلى ما يلي:االنضمام إلى المنظمة

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

 االنضمام،حول التطور الفني لمسلسل  السكرتاريةتقارير ترفع إلى  -

 تقارير رؤساء فرق العمل تقدم إلى الدول األعضاء حول نتائج زياراتهم للبلد المعني، -

تخطيط برنامج االجتماعات حول االنضمام إلى المنظمة وحول النشاطات ذات الصلة  -
لالجتماعات حول اقتراحات االنضمام المقدمة من طرف على أساس أجندة متطورة 

 ،السكرتارية

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

الغاية من نشرة المعلومات حول االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تتمثل في تقديم 
حول نتائج لرؤساء والدول األعضاء ولالتي في طور االنضمام  ملخصة للحكوماتتقارير 

. كما تتضمن النشرة معلومات مفيدة حول المخطط GIA فريق غير الرسمياجتماع ال
تم  2013في سنة  العملي لتحضير االجتماعات والمفاوضات المتعلقة بمسلسل االنضمام

تكثيف اللقاءات مع مختلف فرق الدول األعضاء في المنظمة العالمية للتجارة قصد التركيز 
هدف من ذلك يتمثل في تقديم تقرير للدول ، والعلى االنشغاالت الخاصة لكل فريق

األعضاء حول األنشطة التي تم انجازها خالل السنة المدنية واستقصاء المالحظات واآلراء 
المنظمة لقاءات مع  سكرتاريةحول انشغاالت كل فريق. وخالل السنة الجارية أجرت 

ان النامية والفريق المجموعة االستشارية للبلدان األقل نمو والفريق غير الرسمي للبلد
في المنظمة اآلسيوي للبلدان النامية والفريق غير الرسمي لبلدان ألمريكا الالتينية األعضاء 

 سكرتارية، الفريق اإلفريقي ثم الفريق العربي. قدمت GRULACالعالمية للتجارة 

المنظمة خالل هذه االجتماعات تقارير حول التقدم الحاصل في مسلسل انضمام الدول 
ألنشطة التي تم انجازها كما تم تبادل وجهات النظر حول مسؤوليات الجوار/ وا

المجموعات اإلقليمية وبحث االنشغاالت التي أثيرت سواء من طرف الحكومات في طور 
االنضمام ومن طرف الدول األعضاء نفسها وقامت باستشارات مع نظراءها حول 

 في مجال االنضمام. 2014األولويات الفنية لسنة 

 

 المساعدة الفنية وحمالت التوعية:
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وتأهيل الكفاءات ذات الصلة بمسلسل االنضمام للمنظمة من المحاور تعتبر المساعدة الفنية 
األساسية لتدريب موظفي الحكومات. تتضمن هذه المساعدة حمالت للتوعية لفائدة 

 .البرلمانيين والقطاع الخاص والجامعيين والمجتمع المدني وأوساط اإلعالم

حول المحاور اآلتية:  2013وقد تمحورت أنشطة المساعدة الفية وتأهيل الكفاءات سنة  

ندوات وطنية، حصص إعالمية حول االنضمام للمنظمة أقيمت خالل الدروس المتقدمة 
والدروس التمهيدية المقدمة لفائدة حول السياسة التجارية وكذلك خالل الدروس اإلقليمية 

لبعثات الفنية، الزيارات التي يقوم بها رؤساء فرق العمل، انشاء البلدان األقل نموا، ا
المراكز المرجعية للمنظمة العالمية للتجارة أو تعزيز المراكز القائمة، حصص تدريبية 

المنظمة، مباشرة على الخط عبر اإلنترنت، التحاور مع مجموعات الدول األعضاء في 
 المشاركة في المؤتمرات.

 منظمة: آليات االنضمام لل

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

التي تتضمنها وهي تمكن من االطالع على كل االلتزامات والمعلومات ذات الصلة  2012

 31 تقارير فرق العمل حول االنضمام وبرتوكوالت انضمام الدول الحادية والثالثين

 XII MC تدخل تحت طائلة البندلعالمية للتجارة التي األعضاء في المنظمة ا

(http://acdb.wto.org/).. 

 

  أفغانستان: .1

. 2004نوفمبر  21 بتاريخ النضمام إلى منظمة التجارة العالميةقدمت أفغانستان طلبا با
. قدمت 2004ديسمبر  13 فيوقد تم إنشاء فريق عمل خالل اجتماع المجلس العمومي 

وقد عقد فريق العمل . 2009حول نظام تجارتها الخارجية في مارس أفغانستان مذكرة 
لدراسة النظام التجاري  2011يناير  31األول يوم  حول انضمام أفغانستان اجتماعه

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

يئة تفتا آفاقا اقتصادية كبيرة تساعد على التخفيف على تحسين التجارة واالستثمار وخلق ب
 من الفقر. ةحدمن 

ترحيب من الكل  انضمام أفغانستان إلى النظام التجاري المتعدد األطراف وقد لقيت مبادرة
بعض النقاط كنظام االستثمار، متطلبات ب تتعلقية معلومات إضاف طلب فريق العمل الذي

عند الحدود، رخص االستيراد، الضرائب المستخلصة التسجيل، الرسوم والضرائب 
مشاكل الصحة  الفنية،الداخلية، طرق العبور، إعانات التصدير، القيود الكمية، الحواجز 

 يل عمل فريق المفاوضات.والصحة النباتية، والمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية قصد تسه

 

 عبرت الدول، 2012يونيو  18 بتاريخ المنعقداالجتماع الثاني لفريق العمل  خالل

إلى منظمة التجارة العالمية  في أقرب األوقاتأفغانستان النضمام عن موافقتها األعضاء 
قواعد منظمة التجارة مدى توافقه مع و يفغانستانألاالنظام التجاري  وقامت بدراسة

فقد أشار األعضاء نموا،  األقل نتمي إلى مجموعة البلدانتأن أفغانستان وعلما بلعالمية. ا
 .في المفاوضات من أجل االنضمامبعين االعتبار  األمر إلى ضرورة أخذ هذا
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أفغانستان في مجال  عنمن المعلومات  امزيد فريق العملوباإلضافة إلى ذلك، طلب 
والخوصصة ة بالنسبة للمؤسسات التجارية الحكومية المتعلقة بالتجارة وخاص لقوانينا

ودعم تصدير وأنظمة ال يالجمارك تقييمالو وتراخيص االستيراد وسياسات التسعير
 في وجهية لفنا وائق أو الحواجزوالع الصادرات والسياسة الزراعية والملكية الفكرية

 التجارة والشفافية.

السوق لبدء السلع إلى  دخوللها ل عرض تقديم أولطلب فريق العمل من أفغانستان ما ك
 اعرضتجدر اإلشارة إلى أن أفغانستان قد قدم والمفاوضات بشأن االنفتاح التجاري. 

 .2012يونيو  مستهل شهرفي  تخدمابال اخاص

 2012ديسمبر  7 فيمل بشأن انضمام أفغانستان لفريق العاالجتماع الثالث  تم عقدوقد 
 .2013لعام ضمن األولويات االنضمام  على إدراج هذا العمل فريقأعضاء  اعتزمحيث 

 السيد مزمل فغانستانألنائب وزير التجارة والصناعة معالي  قدمباإلضافة إلى ذلك، 
كابول في مجال اإلصالحات  التي اتخذتهاالتدابير  حولفريق العمل معلومات ل شينواري

 .يةالمستقبل التشريعية اللألعمالخطوط العريضة و التشريعيةاالقتصادية والتجارية و

في مجاالت  ستانأفغانالقائمة في  السياسات بعنايةاألعضاء تدارس االجتماع،  هذا خالل
توضيحا بشأن ممتلكات الدولة  وا من الحكومةوطلبالخارجية االقتصاد والتجارة 

عالوة المهنية واإلتاوات وحقوق التسويق والتراخيص  المؤسسات التجارية الحكوميةو
التجارة واالستثمار المتعلقة ب تدابيرالتفاصيل بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية و على

أفغانستان  عبر الفريق عن ارتياحه للتعهدات التي قدمتهاكما وحقوق الملكية الفكرية. 
 النضمام إلى منظمة التجارة العالمية.وعزمها ل

أعضاء منظمة  أشاد، 2013وز يولي 25في  المنعقد ملاالجتماع الرابع لفريق العخالل 

التي تبين عن حسن استعدادها الفنية  إسهاماتهاو القوي التزام أفغانستانبالتجارة العالمية 
 بشأن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. إلنجاح المفاوضات

الفنية حل القضايا  على العمل علىأفغانستان  جمهورية عضاءاأل حث ممثلو الدولو
 السير قدما علىمن أجل  األخيرةالمفاوضات الثنائية  واختتامالقوانين المتبقية  وسنالعالقة 

 في بالي.التاسع المؤتمر الوزاري  خاللالمسار الصحيا الستكمال عملية انضمامها 

عملية انضمام  الستكمالقوي ال همدعمعن أعرب أعضاء منظمة التجارة العالمية و
شينواري، نائب وزير  مزملاألفغاني برئاسة سعادة  الوفد وأكد .2013أفغانستان في عام 

المؤتمر الوزاري  خاللأن بالده عازمة على استكمال عملية االنضمام  والصناعة،التجارة 
 التاسع.

 

 الفني فيعلى المستوى بكل ارتياح على التقدم الحاصل عضاء األ وقد اطلع مندوبو الدول
اك العديد من القضايا التي يتعين حلها في ، ولكن ال تزال هنمشروع تقرير فريق العمل

 المتعلقة بالتجارةوتدابير االستثمار  والصفقات العمومية الحكوميةمجاالت مثل الشركات 
لتجارة وتدابير الصحة والصحة لية فنوحقوق التسويق والفترات االنتقالية للحواجز ال

 بمجردمنظمة التجارة العالمية ب سن جميع القوانين المتعلقةبأفغانستان  تعهدتالنباتية. وقد 
االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية فيما يخص ، وفقا ألفضل الممارسات هانضماما
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 .التاسع مؤتمر الوزاريئي للالموعد النها واحترام

المفاوضات  اختتام قدم السيد شينواري بيانات إلى السادة أعضاء فريق العمل بشأنوقد 
 شريفانسواق مع كل من كندا واليابان. وحث الرئيس السيد فان إلى األبالنفاذ  المتعلقة

الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية بقية استكمال المفاوضات مع على أفغانستان 
أمانة منظمة التجارة  لدىالموقعة  االتفاقات الثنائية إيداعو غشت شهر منتصفقبل 

 العالمية.

منظمة التجارة أمانة  التي ترأستهابشأن الزراعة المفاوضات المتعددة األطراف  خالل
تصدير للتعزيز دعمها برحب األعضاء بالتزام أفغانستان  ،2013يوليو  25 يوم العالمية

األخضر" )الدعم  الصنف"على  تركزقد المحلي  هادعموأعربوا عن ارتياحهم لكون 
يكاد يكون ة تجارال علىالتأثير السلبي حصر ألن مسموح به دون قيد أو للزراعة  الداخلي
  (.منعدما

 بمجردبشأن تكنولوجيا المعلومات  يةتفاقاال باالنضمام إلىأفغانستان أكد شينواري التزام 
ارية لقد تم إيداع ثالثة اتفاقيات ثنائية لدى سكريت .إلى منظمة التجارة العالمية االنضمام

 أفغانستان مراحل فنية متقدمةقطعت لقد كندا، كوريا، اليابان(. والمنظمة العالمية للتجارة )
في مسلسل انضمامها للمنظمة مكنها من بلوغ حد النضج وسيتم انعقاد االجتماع المقبل 

 .2014هر الثالثة األولى من سنة لفريق العمل خالل األش

 الجزائر .2

، قدمت الجزائر 1987بصفة مالحظ منذ سنة في منظمة التجارة العالمية حضورها  بعد
 تمهيديةخطوة ك ،حول نظام تجارتها الخارجيةمذكرة  1996سنة  ونيوفي ي رسميا

 النضمام للمنظمة.ل

 فيلجزائر من قبل بعض الدول األعضاء لسلسلة من األسئلة  تم توجيهالتاريخ  ذلكمنذ 
 وسويسرامنظمة التجارة العالمية، ومنها الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي 

العمل  فريقيا. بعد تلقي منظمة التجارة العالمية األجوبة األولى، عقد واليابان وأسترال
 بجنيف. 1998اجتماعه األول حول انضمام الجزائر في شهر أبريل 

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

ونوفمبر  2002المفاوضات الثنائية في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات )أبريل 
الزراعة، النظام الجمركي،  فهي:(. أما المسائل التي تناولتها المفاوضات بالبحث 2002

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

وض المبدئية بشأن السلع والخدمات لعرمن اأولية  صيغة 2002قدمت الجزائر في مارس 
من  عدلةللعروض. وتم أيضا بحث عناصر م معدلة ةصيغ 2005يناير  18في  ثم قدمت

مشروع تقرير فريق العمل وآخر المستجدات المتعلقة بالقوانين وذلك خالل اجتماع فريق 
 .2005براير ف 25 بتاريخالعمل 

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

يترأسه والذي إلى منظمة التجارة العالمية انضمام الجزائر  الذي يتابعيضم فريق العمل 
 دولة. 43السيد بريز ديلكاستييو )األوروغواي( 

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

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

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

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

. نذكر بصفة خاصة اللقاءات الثنائية مع الواليات المتحدة األمريكية، سويسرا، 2005

 ول السلع والخدمات إلى األسواق.الجديدة وماليزيا والتي تناولت بالبحث دخ ةزيالند

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

يونيو  وقد تم توزيع مشروع التقرير المعدل لفريق العمل في .نظام التجارة الخارجية
2006. 

مشروع التقرير  2008يناير  17بحثت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية في 
 المراجع لمجموعة العمل

يتضمن تقرير مجموعة العمل فحصا لنظام التجارة الخارجية الجزائري وكذلك 
 اإلصالحات التي قامت بها الجزائر خالل السنوات األخيرة حتى يصبا إطارها القانوني

والمؤسساتي مالئما لقواعد منظمة التجارة العالمية. كما قام أعضاء مجموعة العمل بتقييم 
 التقدم الحاصل في المفاوضات الثنائية الجارية حول دخول السلع والخدمات لألسواق.

 

التقدم الذي حققته الجزائر في إصالح  بكل ارتياح على أعضاء فريق العمل اطلعوقد 
يتالءم تماما مع قواعد ومقتضيات منظمة التجارة العالمية. وهكذا،  نظامها التجاري حتى

اعتمدت الجزائر قوانين جديدة تتعلق بالحواجز الفنية للتجارة والتدابير الصحية والصحة 
النباتية والملكية الفكرية والممارسات المضادة لإلغراق والتدابير الوقائية وتدابير المقاصة 

م الجمركي واستيراد المواد الصيدالنية وتصدير لحوم األبقار وسياسات األسعار والتقيي
 والمواشي والنخيل. 

 : المفاوضات الثنائية حول دخول السلع والخدمات لألسواق

وفي نفس  .أنهت الجزائر مفاوضاتها مع البرازيل واألوراغواي وكوبا وفنزويال وسويسرا
ماليزيا وتركيا وجمهورية كوريا مع االتحاد األوروبي وكندا و جري مفاوضاتستالسياق 

 واإلكوادور والواليات المتحدة األمريكية والنرويج وأستراليا واليابان.
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تم عقد االجتماع العاشر لفريق العمل المكلف بتحضير انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة 
لاللتزامات الخاصة المتعلقة  ةض معدلوتم توزيع عروقد . 2008العالمية في يناير 

 .2012ت على فريق العمل في فبراير الخدماب

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

في إطار المفاوضات الجارية  البرازيل وكوبا واألوروغواي وفنزويال واألرجنتين
اتفاقيات مماثلة  . كما أن المفاوضات المتعلقة بإبرامالنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية

مع االتحاد األوروبي، الشريك الرئيسي للجزائر، والواليات المتحدة توجد في مرحلة 
 متقدمة.

كما أن المفاوضات المتعلقة بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع باقي الدول األعضاء في 
سرا مع سويمازالت مستمرة وأن الجزائر بصدد ابرام اتفاقية  منظمة التجارة العالمية

وأستراليا ونيوزيلندا. أما 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 
المنافسة بمهددة ال القطاعات بعض تحديث ثم الجزائرية إلجراء إصالحات داخلية أوال

 اقتصادها. في تنوعالوتحقيق 

معالي وزير  بحضور 2013أبريل  5تم عقد االجتماع الحادي عشر لفريق العمل في 
لفريق العمل وثيقة  12الجزائر  قدمتالتجارة السيد مصطفى بن بادة. وبهذه المناسبة، 

العمل التشريعي المعدل حول العروض المعدلة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط 
 والتحيين لمشروع تقرير الفريق. واإلضافاتومقترحات التعديالت 

مع  وافقيتالتجاري  على أتم االستعداد لجعل "نظامهاالسيد الوزير أن الجزائر  وأشار
معقولة" لبعض انتقالية "منا فترات  وأعرب عن أمله فياتفاقيات منظمة التجارة العالمية." 

 ي ال تتوافق مع االتفاقيات.التدابير الت

 ارسال األعضاء الدول على بموجبهيتعين  المعتمد والذي البرنامجإن ثم أضاف قائال 
يونيو  عند متم شهر جاباتاإلالجزائر التي تعهدت بتقديم  إلى 2013مايو  10قبل  اأسئلته

 .2013واقتراح عقد جولة أخرى من المفاوضات في خريف  2013يوليو  15 أو

وثيقة لفريق العمل قصد دراستها. ويتعلق األمر بالعروض المعدلة بشأن  12الجزائر  قدمت

السلع والخدمات ومخطط العمل التشريعي المعدل ثم مقترحات التعديل فضال عن 
 اإلضافات لمشروع تقرير فريق العمل قصد تحديثه.

من الدول دولة  12 مع وفود 2013أبريل  4 إلى 2من أيام لقاءات الوفد الجزائري  أجرى

ماليزيا وإندونيسيا واإلكوادور واألرجنتين  وهي: في منظمة التجارة العالمية األعضاء
اليابان واستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكندا والسلفادور ووالواليات المتحدة األمريكية 

 وتركيا.

التوقيع عليها  تم واي وكوبا وسويسرا والبرازيلأوروغاتفاقيات ثنائية مع  4كما تم ايداع 

في حين مازالت المفاوضات قائمة بشأن التوقيع منظمة التجارة العالمية،  سكرتاريةمن قبل 
 اتفاقيتين مع فنزويال واألرجنتين.على 
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الستعراض آخر  2014مارس  31سيجتمع فريق العمل حول انضمام الجزائر للمنظمة في 

وخالل هذا االجتماع، رحب للمنظمة. مستجدات المفاوضات الجزائرية المتعلقة بانضمامها 
 التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر. بأعضاء منظمة التجارة العالمية 

 المفروضة قيودالركزت تعليقات األعضاء على القيود الكمية على الواردات، بما في ذلك و
يل نظام تسج، الضرائب الداخلية علىدعم الصادرات، التطبيق التمييزي ، على االستثمار

 والسياسات الزراعية. التسويق حقوق  األسعار،سياسات الجغرافية، معلومات ال

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

 بالتجارة. ةذات الصلاالستثمار 

الحكومة الجزائرية و بين األعضاء التي ستجري المشاورات المقبلةفإن ، ومن جهة أخرى
. ستمكن من تحديد موعد انعقاد االجتماع المقبل لفريق العملوأمانة منظمة التجارة العالمية 

مجال في  الجديدة التطوراتحول ة ينمحمعلومات  أن تقدمالجزائر  وقبل ذلك يتعين على
ها، الخاصة بأسئلة األعضاء وتحديث خطة العمل التشريعي على  وأن تجيب تشريعاتال
 يقوم األعضاء بمراجعة هذه المعلومات.أن و

 أذربيجان -3

وقد قدمت  1997يوليوز  16 بتاريخربيجان ذام أضمنا الذي يتابعفريق العمل  تكوين تم
أجوبة  قدمت أيضا كما .1999حول نظام تجارتها الخارجية في أبريل  مذكرةربيجان ذأ

تلتها أجوبة أخرى  المذكرة، هحول هذ األسئلةمن  أولى مجموعةب تتعلق 2000في يوليوز 
، واالجتماع 2002 يونيو 7. انعقد االجتماع األول لفريق العمل في 2001في ديسمبر 

. ويتم حاليا إجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات 2006األخير في مارس 

 . عدلةلى األسواق على أساس العروض المإ

من طرف  2008فريق العمل في ديسمبر  لمناقشاتتم توزيع ملخص غير رسمي قد و

وتستمر األشغال المتعددة األطراف على أساس  .سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة
هذا  تعديل وتموقد  .2008ملخص مستجدات المواضيع التي تم إثارتها منذ ديسمبر 

  .2009في يوليو بعد مراجعته لملخص ا

لمتابعة  2010أكتوبر  18عقد فريق العمل حول انضمام أذربيجان اجتماعه الثامن في 

دراسة النظام االقتصادي والتجاري في هذا البلد. وقد أعرب الفريق عن ارتياحه للتطور 
ار في تكثيف الحاصل على المستوى التشريعي وأشار إلى أنه من األهمية بمكان االستمر

 المفاوضات المتعلقة بدخول السلع إلى األسواق.

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

 وتقييم مدى توافقها مع قواعد منظمة التجارة العالمية. 

حول سياسات التسعير في  والتوضيحات مزيد من المعلوماتال الفريق طالب أعضاء
أذربيجان والمؤسسات التجارية الحكومية ونظام االستثمار وسياسة المنافسة وحقوق التجارة 
ومعدالت حصص التعريفة الجمركية والرسوم والقيود المفروضة على الصادرات ودعم 

لتدابير التجارية ومناطق التجارة الحرة والملكية الفكرية الصادرات والسياسة الزراعية وا
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في وجه التجارة والمشتريات القائمة وتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية 
 الحكومية.

ن أصرح محمود مماد غولييف نائب وزير الشؤون الخارجية في أذربيجان بهذه المناسبة، 
ماد الكبير على قطاع النفط والغاز وأن االنضمام إلى تمثل في االعتت تبالده تواجه تحديا

منظمة التجارة العالمية كان محور تنويع الجهود االقتصادية المستدامة والطويلة األمد في 
أذربيجان. في نهاية االجتماع، حث رئيس فريق العمل السفير والتر ليفالتر، أذربيجان على 

ومفاوضات الدخول إلى األسواق بطريقة استباقية االستمرار في متابعة إصالحاتها الداخلية 
 للدفع بهذه المسيرة إلى األمام.

 مفاوضات بشأن دخول األسواق 

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

شأن تم خالله التباحث في  2012فبراير  24 عقد فريق العمل اجتماعه التاسع في

االصالحات األخيرة المعتمدة من قبل أذربيجان للتقدم في عملية انضمامها إلى منظمة 
مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتدارس  وافقالتجارة العالمية وجعل نظامها التجاري يت

طوير المجال التشريعي والتقدم المحرز في إطار المفاوضات الثنائية الفريق أيضا مسألة ت
 السلع والخدمات إلى األسواق. بشأن دخول

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

 إلى منظمة التجارة العالمية.لالنضمام أذربيجان تأهيل  أجل

 

غولييف، نائب وزير الشؤون الخارجية وكبير ماماد السيد محمود قدم  ،وبهذه المناسبة
 يةتشريعنصوص طوير وت هبلدلمحة عامة عن الوضع االقتصادي لذربيجان ألالمفاوضين 

تنويع إلى  كانت تهدف ن حكومتهوذكر أفي إطار منظمة التجارة العالمية.  مناسبة
 قطاع النفط والغاز. علىمن اعتمادها  للتقليلوتحديث االقتصاد 

وزير أن النائب  فقد أشاراألسواق،  دخولحول المفاوضات الثنائية بخصوص أما 
وأجرت  2012مارس  في يايزقة مع جمهورية قيراتفاقية ثنائيعلى أذربيجان قد وقعت 

 ثنائية مع الصين.مفاوضات  مؤخرا

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

 يايزققيرو حدة والهند واليابان والنرويج وباكستانورحب ممثلو الصين والواليات المت
 واأذربيجان وأعرب قدمتهاالتي  الجوهريةالمساهمات بتركيا واالتحاد األوروبي وسويسرا و
 .هذا البلد إلى المنظمة النضمام معن تأييده

حول السياسات االقتصادية ألذربيجان  تتوضيحا ، طلب األعضاءخالل المناقشات
 واألسعار واالستثمار والمنافسةصصة والخ ارية الحكومية وسياساتلمؤسسات التجاو
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القيمة المضافة وتطبيق ضريبة االستهالك واعتماد قانون  على ضريبةالعفاء من اإلو
اضافية حول  معلوماتكما أعربوا عن رغبتهم في االطالع على التعريفة الجمركية. 

والقيود  لجمركي وقواعد المنشأوالتقييم الخدمات المقدمة ا المفروضة علىالرسوم 
صادرات والمساعدات الممنوحة للمنتجات الصناعية ودعم  المفروضة على التصدير

الصفقات و ة والصحة النباتيةتدابير الصحللتجارة و الفنيةوالحواجز  المنتجات الزراعية
 .والملكية الفكرية العمومية

عن طريق  والمستندات ن تقديم الوثائقتم تكليف سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة بتحسي
إعداد مشروع تقرير فريق العمل باالعتماد على ملخص وقائع المواضيع التي تم التطرق 
لها. وتجري حاليا مفاوضات ثنائية حول النفاذ لألسواق مع ممثلي الدول األعضاء المعنية 

وكذلك  2013ر العرض المعدل المتعلق بالسلع والذي تم توزيعه في سبتمبعلى أساس 
 4. ولقد تم إيداع 2013العرض المعدل المتعلق بالخدمات والذي تم توزيعه في أكتوبر 

اتفاقيات ثنائية لدى سكرتارية المنظمة )اإلمارات العربية المتحدة، عمان، جمهورية 
  .2014فبراير  21عشر لفريق العمل في االجتماع الحادي  قد انعقد، تركيا(. وقرقيزيا

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

 المساعدات والعبور والملكية الفكرية.وحاالت الخوصصة والقيود الفنية للتجارة و

 

  العراق -4

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

 ن األوروغواي.السيد "كيالرمو فاليس كالميز" م برئاسة 2004ديسمبر 

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

 لبحث القانون التجاري العراقي ومدى توافقه مع مبادئ منظمة التجارة العالمية. 2007

قد العراق اجتماعات ثنائية مع البرازيل ومصر واإلمارات العربية المتحدة والواليات ع
المتحدة األمريكية واألردن والمغرب والنرويج وعمان وتايوان واالتحاد األوروبي 
والفيتنام. وقد طلب من العراق تقديم عروض أولية للتقدم بالمفاوضات حول دخول السلع 

 والخدمات إلى األسواق.

يتعهد العراق بإعداد الوثائق حول الزراعة والخدمات والحواجز الفنية للتجارة والمسائل و
المتعلقة بالصحة والصحة النباتية والملكية الفكرية. كما سيقوم بإعداد مخطط العمل 
التشريعي العام الذي سيبين للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية الوضع الراهن 

 خارجية والمشاريع الحالية في هذا المجال. لقانون التجارة ال

دعمهم النضمام العراق السريع عن  2008أبريل  2أعضاء فريق العمل في  أعرب
لمنظمة التجارة العالمية باعتباره سيسهم في إدماج العراق في االقتصاد العالمي. وقد أشار 
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اوز الوضع الحالي وزير التجارة العراقي السيد السوداني إلى أن العراق مصمم على تج
الصعب للمضي قدما في مسلسل االنضمام 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 
عراق لمعرفة مدى توافقها مع مقتضيات ومبادئ المنظمة العالمية واالقتصادية في ال

 للتجارة.

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

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

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

 المفاوضات الثنائية 

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

 والخدمات.

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

 ارجية للعراق.التجارة الخ

قدم العراق العديد من الوثائق والمستندات المطلوبة من طرف فريق العمل. ولكن يتعين 
. وسينعقد االجتماع لألسواق قديم العروض األولية المتعلقة بدخول السلع والخدماتعليه ت

  القادم لفريق العمل عندما يقدم العراق عروضا أولية بشأن النفاذ إلى األسواق.

  انإير -5

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

 .2005مايو  26المجلس العمومي يوم  جتماععلى ترشيا إيران خالل اباإلجماع الموافقة 

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

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

 يجتمع فريق العمل.

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

 لممارسة حق الفيتو من طرف الواليات المتحدة األمريكية.

تم تبليغ اإليراني كما مذكرة حول نظام التجارة الخارجية ، تم توزيع 2009في نوفمبر و
. 2010أسئلة نواب الدول األعضاء إلى حكومة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في فبراير 
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بما فيها األجوبة على  2011الفنية إليران سنة  اإلسهاماتتوزيع تم  ،وفي هذا الصدد

يتعين على رئيس المجلس  أسئلة السادة نواب الدول األعضاء. وقبل انعقاد فريق العمل
  العام القيام بمشاورات مع ممثلي الدول األعضاء لتعيين رئيس فريق العمل.

 كازخستان -6

 نطلقت. وقد ا1996فبراير  6 بتاريخ نستاكازاخ انضمامتكوين فريق العمل حول  تم
 1997أكتوبر  فيالمفاوضات الثنائية للدخول إلى األسواق في مجالي السلع والخدمات 

: التي تم بحثها المواضيع من بينفي إطار عرض جديد حول السلع والخدمات. و استمرتو
األسعار، رخص (، الرقابة على الجمركيةالزراعة، النظام الجمركي )وكذلك االتفاقات 

الصحية والصحة النباتية،  المواصفاتو، المعايير يلصناعا القطاع االستيراد، وسائل دعم
خدمات وحقوق ال، قانوني وإصالح النظام التشريعيالنظام ال شفافيةالحواجز الفنية للتجارة، 
 . TRIPS بالتجارةالملكية الفكرية المتعلقة 

من بالبحث التي تناولها اجتماع فريق العمل  ث النقاطتم وضع صيغة معدلة لملخص أحد
نوفمبر  المنعقد فيطرف السكرتارية وتم بحثها خالل االجتماع السابع لفريق العمل 

 كموعد لالجتماع الموالي. 2005. وتم تحديد تاريخ مايو 2004

قدم رئيس فريق العمل المكلف بتحضير انضمام كازاخستان لمنظمة التجارة العالمية السفير 
تقريرا إيجابيا حول تطورات ترشيا  2005يونيو  7'فيسا تاباني هيمانين' )فنلندة( يوم 

 كازاخستان التي قامت بإصالحات جوهرية. 

يتم حاليا إجراء المفاوضات الثنائية حول الدخول إلى األسواق على أساس العروض 
ع الصيغة النهائية . ولقد تم توزي2004المعدلة والمتعلقة بالسلع والخدمات الموزعة سنة 

 .2008الذي عقد اجتماعه العاشر في يوليو  2008لمشروع تقرير فريق العمل في يونيو 

 الرابع عشر اجتماعهبشأن انضمام كازاخستان فريق العمل ، عقد 2012ديسمبر  10في 

نضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وأعرب ا بشأنالمفاوضات  تقدم لإلطالع على
 .2013 سنةهم في أن يتم ذلك ملاألعضاء عن أ

نظام بالقضايا المتعلقة أساسا حول المناقشات التي دارت خالل هذا االجتماع وقد تركزت 
تطبيق نظام الحصص التعريفية و الصفقات العمومية إبراماالستثمار وممارسات 

السيد  الرئيس وأشارإجراءات تراخيص االستيراد وحماية الملكية الفكرية في أفغانستان. و
مازالت في طور اإلعداد في  فريق العملتقرير فصول فيسا هيمانين )فنلندا( أن بعض 

 .إطار متعدد األطراف

ن المفاوضات الثنائية بين كازاخستان والدول األعضاء في منظمة التجارة كد الرئيس أكما أ
 مرحلة متقدمة. قد وصلت إلىاألسواق السلع والخدمات إلى  دخولالعالمية بشأن 

فقد أشارت إلى أن كازاخستان لالتكامل االقتصادي  ةوزير إيتزانوفالسيدة زانار ا وحسب
ة اإليجابية التي اتسمت بها عملية الدينامي تترجم 2012في  العملاجتماعات فريق عقد 

 .2013 سنة من المتوقع استيفاءهاالتي انضمام كازاخستان 

رئيس فريق باني هيمانين')من فنلندة(، السفير 'فيسا تاسعادة ، دعا 2013يونيو  5في و

أعضاء  دعا السادة ،العمل المكلف بتحضير انضمام كازاخستان لمنظمة التجارة العالمية
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هذا البلد حتى يتسنى ل واألشغال المتعلقة بالمضمون األشغال الفنيةإلى تسريع وتيرة  فريقال
 في بالي. التاسعمر الوزاري المؤت خاللفي منظمة التجارة العالمية ا عضو فعلياصبا يأن 

في  حاصلالالتقدم ب، رحب أعضاء منظمة التجارة العالمية 2013 يوليو 23في و

 في مجال الزراعة بشأن انضمام كازاخستان.المفاوضات 

العقبات لتسهيل انضمامها إلى منظمة  بعض كازاخستان تفكيكمن الفريق  أعضاء طلب
واألنظمة والممارسات المتعلقة بتدابير الصحة  ةفيالتعرتعديل والتي تتعلق بالتجارة العالمية 

والصحة النباتية وتدابير االستثمار المتصلة بالتجارة التي تتعارض مع قواعد منظمة 
العديد من  هناك ال تزالو. الحكوميةالشركات بالتجارة العالمية، بما في ذلك تلك المتعلقة 

 .ى حلهايتعين العمل علالتي القضايا الفنية األخرى 

األسواق  النفاذ إلىبشأن ثنائية الات يتفاقاالختالفات بين االإزالة  التعريفةتعديل ويقتضي 
الئحة التزامات والتي تفاوضت بشأنها كازاخستان مع أعضاء منظمة التجارة العالمية 

وروسيا  روسيا البيضاءالمشتركة في االتحاد الجمركي بين  والتعريفة الخارجيةروسيا 
 .ستانوكازاخ

 وإدارة حصصوحجم  الحكوميةالشركات ب المتعلقةالعديد من القضايا األخرى وهناك 
القيمة  على ضريبةفيما يخص الالتصدير واألفضليات التمييزية  على رسومفات والالتعري

العمل على  ينبغيالتي و التجارةب ذات الصلةاالستثمار  وتدابيرالمضافة واللوائا الفنية 
 .حلها

منظمة التجارة  سكرتارية الذي ترأسته بشأن الزراعة المتعدد األطرافتماع جعرف اال
الزراعة،  اقتراحها المعدل حول فيكازاخستان التزمت  حيث .ةإيجابي تتطورا العالمية

 هاتعزيز دعمبالتزمت مجموعة من وثائق االنضمام، في  سيتم تأكيده الحقاي الذو
 إجراءات الدعم وتخفيض مراجعةنظمة مع للم هاانضمام بمجردالصفر  منلصادرات ل
 .على التجارة ؤثر سلباتي تال

على  ابالده على عزم وزيرة التكامل االقتصادي لكازاخستان إيتزانوفاوأكدت السيدة زانار 
 .هابتكثيف تالمؤتمر الوزاري التاسع وتعهد ها خاللنضماممن أجل االمفاوضات  استكمال

حول تقديم المعلومات الفنية الالزمة بادم لفريق العمل تاريخ االجتماع الق يرتبط تحديد
 إطار المفاوضات. العالقة فيلقضايا ا

أربعة جوالت  نخالل السنة المعنية، عقد فريق العمل المكلف بمتابعة انضمام كازاخستا
من تقرير  من المفاوضات )مارس، يونو، يوليو، أكتوبر(. ولقد تم توزيع الصيغة األخيرة

. ولم يقع إقحام مشروعي الفصلين حول " السياسات 2013في سبتمبر  فريق العمل

ضمن مشروع التقرير. ويتم اآلن النظر  الزراعية" و"التدابير الصحية والصحة النباتية "
في هذين المشروعين في إطار االجتماعات المتعددة األطراف المنعقدة برئاسة سكرتارية 

 2013بعثة كازاخستان في سبتمبر المنظمة. وبخصوص موضوع الزراعة قدمت 

وفي خصوص  مقترحات معدلة يتم على أساسها حاليا التفاوض مع ممثلي الدول األعضاء.
 14المفاوضات الثنائية حول النفاذ إلى األسواق واالتفاقيات الثنائية بشأن السلع فقد تم إيداع 
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 اتفاقية ثنائية لدى سكرتارية المنظمة تتعلق بالخدمات.

آخر، تجري كازاخستان حاليا مشاورات مع ممثلي الدول األعضاء حول  ومن جانب
عندما تتلقى سكرتارية المنظمة المسائل الفنية المتعلقة بمشروع ترميز الئحة الخدمات. 

مشروع الئحة الخدمات من " أستانا" ستقوم حاال بتوزيعه على الدول األعضاء الموقعة 
ني. وبذلك يكون فريق العمل قد بلغ المراحل وتطلب إثر ذلك عقد اجتماع للتحري الف

األخيرة. وتتمثل أكثر المسائل صعوبة في هذا االنضمام في المقاربة المتعلقة بتعديل 
التعريفات بالنسبة للتعويضات الناشئة عن هذه التعريفات. كما بقيت مسائل أخرى معلقة 

التعريفية واألفضليات  تحديد مقادير المكونات من العناصر المحلية والحصصمن بينها 
تدابير االستثمار بشأن الضريبة على القيمة المضافة، الزراعة، الرسوم على الصادرات، 

ذات العالقة بالتجارة والمسائل المتعلقة بالتدابير الصحية والصحة النباتية. وأخيرا تقدم 
وع الئحة سكرتارية منظمة التجارة العالمية حاليا مساعدة لكازاخستان قصد إعداد مشر

 اقية حول تكنولوجيا المعلومات.بشأن اتف

 لبنان -7

تم نشر تقرير حول  وقد. 1999أبريل  14ام لبنان في متكوين فريق العمل حول انض تم
وتم توزيع األجوبة المتعلقة باألسئلة  ،2001 في يونيو اللبنانية الخارجية ةجارالتنظام 

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

مفاوضات متعددة األطراف على أساس تقرير فريق العمل الذي تمت  حاليا وتجري
. كما تجري حاليا مفاوضات ثنائية حول 2009مراجعته والذي تم توزيعه في أكتوبر 

ة. وقد تم عقد االجتماع دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس العروض المراجع
   .2009السابع لفريق العمل في أكتوبر 

عندما تقدم الجمهورية اللبنانية كل المساهمات سوف يعقد فريق العمل اجتماعه 
 .الضرورية

 ليبيا -8

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

 منظمة التجارة العالمية على الشروع في المفاوضات مع ليبيا.

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

 السودان -9

 مذكرةكما تم تقديم  1994بر أكتو 25تكوين فريق العمل حول انضمام السودان يوم  تم
أجوبة على  السودان . كما قدم1999حول نظام التجارة الخارجية السودانية في يناير 

 ثانيةتم طرح مجموعة  كما، 2000التي طرحت في هذا الشأن في شهر نوفمبر  األسئلة
 .2004انعقد االجتماع الثاني لفريق العمل في مارس . 2003في يناير  من األسئلة
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م حاليا إجراء مفاوضات ثنائية حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس ويت
 .المتعلقة بالسلع عدلةالماألولية العروض 

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

. 2012المعلومات التشريعية والدستورية المستحدثة بعد استقالل جنوب السودان سنة 

وتستمر السكرتارية في اتصاالتها الفنية مع السودان لضبط المجاالت التي تستلزم تقديم 
 وثائق ومعلومات مستحدثة. وما زال انضمام السودان معلقا.

 

 ستانكأوزب -10

ديسمبر  21 يومستان إلى منظمة التجارة العالمية كلعمل حول انضمام أوزبتكوين فريق ا تم
 1998 سبتمبر فيحول نظام تجارتها الخارجية  مذكرةستان ك. وقدمت حكومة أوزب1994

. وتم الشروع في 1999في أكتوبر المطروحة األسئلة  بعضشأن بأجوبة  تم تقديمكما 
يوليوز  17اجتمع فريق العمل ألول مرة في . األسواقمفاوضات ثنائية حول الدخول إلى 

2002. 

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

 .2005االجتماع الثالث لفريق العمل في أكتوبر 

 سوريا -11

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

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

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

 القمر جزر-12

بتكوين فريق عمل مكلف ببحث طلب جزر  2007أكتوبر  9بادرت الجمعية العامة في 

انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. ولقد منحت الرئيس حق تعيين رئيس فريق شأن القمر ب
ف الدول األعضاء في المنظمة وممثلي جزر القمر العمل بالتشاور مع مختل

WT/ACC/COM/1)). 

 2013أكتوبر  25تم توزيع المذكرة القمرية حول التجارة الخارجية يوم 

(WT/ACC/COM/3) وسيقع 2013سبتمبر  18. كما تم تعيين رئيس فريق العمل يوم .

ألولى من األسئلة عقد االجتماع األول لفريق العمل حالما تختم جزر القمر الجولة ا
 واألجوبة مع ممثلي الدول األعضاء. 

 الخاتمة: 
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بالرغم من أن العضوية في منظمة التجارة العالمية لها فوائد وامتيازات جمة فإن 
المفاوضات حول االنتماء إلى هذه المنظمة تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لكل الحكومات 

موا. فآليات وشروط االنضمام تفرض القيام مام، خاصة منها البلدان األقل نالمرشحة لالنض
بإصالحات داخلية. فالبلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام لها قدرات فنية ومؤهالت 

  بشرية وموارد مالية محدودة في مواجهة تعقيدات االنتماء للمنظمة العالمية للتجارة.

 

دان األقل نموا قصد على توصيات اللجنة الفرعية للبل 2012صادق المجلس العمومي سنة 

حول انضمام البلدان األقل نموا ليصبا عمليا  2002الزيادة في تعزيز وترشيد قرار سنة 

على أرض الواقع )الخطوط التوجيهية حول انضمام البلدان األقل نموا(. ولقد تم إعداد هذه 
عالمية وفقا للقرار المصادق عليه من طرف المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة الالتوصيات 

 . 2011ديسمبر  17للتجارة المنعقد بتاريخ 

كإضافة للخطوط التوجيهية لسنة  2012تمت المصادقة على قرار المجس العمومي لسنة 

 تم 2013حول انضمام البلدان األقل نموا للمنظمة العالمية للتجارة. وفي سنة  2002

البلدان األقل نموا  على مقاسفنية من طرف سكرتارية المنظمة اعتبار تقديم مساعدة 
. وقد أمكن القيم بذلك المرشحة لالنضمام في كافة المراحل عمال يحظى بكل األولويات

 باالعتماد على آليات تفاعلية مع البعثات المقيمة في جنيف أو في بقية العواصم.

را أما البرنامج الصيني لفائدة البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام للمنظمة فقد ساهم كثي

متدربين في  7ولحد اآلن تم تأهيل قدرات في تدعيم قدرات هذه البلدان في المفاوضات. 

تابعت سكرتارية المنظمة العالمية للتجارة حوارها مع  2013إطار هذا البرنامج. وفي سنة 

  .التجمعات اإلقليمية للبلدان األعضاء في المنظمة والمجموعة االستشارية للبلدان األقل نموا

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

في ألماتي  2012سبتمبر  12التقى وزراء تجارة البلدان النامية غير الساحلية في 

موقف مشترك  وتحديدة لهذه البلدان ات التجاريي)كازاخستان( لمناقشة سبل تعزيز اإلمكان
 بشأن القضايا التجارية الرئيسية الحالية.

األقل لبلدان لاالجتماع الذي نظمته حكومة كازاخستان ومكتب األمم المتحدة  ويهدف هذا
نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية( إلى التحضير للمؤتمر 

 .2014الذي سيعقد في  "ألماتي"السنوات العشر لبرنامج ستعراض المخصص ال

معزولة وهي البحر على أي مدخل أرضي يؤدي إلى البلدان النامية غير الساحلية ال تتوفر 
وتشارك المتوسط  تفوقتحمل تكاليف النقل  يتحتم عليهانسبيا عن األسواق العالمية، بحيث 

 في التجارة الدولية. بشكل محتشم

أفغانستان،  نجد: اإلسالمي التعاونمنظمة  ول غير الساحلية األعضاء فيومن بين الد
، أوزبكستان، ة، مالي، النيجر، أوغنديايزقأذربيجان، بوركينا فاسو، كازاخستان، قير

 .وتركمانستان طاجيكستان، تشاد

 



19 

 

 

 

 

 

 فريق العمل رئيس العملإنشاء فريق  تاريخ البلدان

2004ديسمبر  13 أفغانستان دةهوالن   

1987يونيو  17 الجزائر  األورغواي 

1997يوليو  16 ربيجانذأ  ألمانيا 

2007أكتوبر  9 جزر القمر  - 
1996فبراير  6 نكازاخستا  فنالندة 

2004ديسمبر  13 العراق  األوراغواي 

2005مايو  26 إيران  - 
1999 أبريل 14 لبنان  فرنسا 

2004يوليو  27 ليبيا  --- 

1994أكتوبر  25 السودان  المغرب 

2010مايو 10 سوريا  --- 

1994ديسمبر  21 أوزبكستان  المكسيك 

   

 : منظمة التجارة العالمية المصدر
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 (4201 أبريل) منظمة التجارة العالميةلالجارية  االنضمامحاالت ملخص 
 

 الطلب الدولة
 إنشاء

 فريق العمل

مذكرة التجارة 
 الخارجية

االجتماع األول/واألخير 
 عمل*لفريق ال

عدد اجتماعات 
 فريق العمل*

 عروض الخدمات عروض السلع
 مشروع تقرير
 فريق العمل**

  العرض األخير* العرض األول العرض األخير* العرض األول      

 2009مارس  2004ديسمبر  2004نوفمبر  أفغانستان
 /2011يناير 
 2013يوليو 

 2014 مارس  2012يونيو   2012نوفمبر  4

 1996يوليوز  1987يونيو  1987يو يون الجزائر
 1998أبريل 
 2014 مارس

 2014 فبراير 2013 أكتوبر 2002مارس  2013نوفمبر  2002فبراير  12

 1999أبريل  1997يوليوز  1997يونيو  أذربيجان
 2002يونيو 
 2014فبراير 

 2013أكتوبر  2005مايو  2013 سبتمبر 2005مايو  11
 2013 ديسمبر

 

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

        2009نوفمبر  2005ماي  1996يوليو  إيران

 2005سبتمبر  2004ديسمبر  2004سبتمبر  العراق
 2007ماي 
 2008أبريل 

2 
 

    

 2001يونيو  1999أبريل  1999يناير  ليبيا
 2002أكتوبر 
 2009أكتوبر 

 2009أكتوبر  2004يونيو  2003ديسمبر  2004يونيو  2003نوفمبر  7

 1996سبتمبر  1996فبراير  1996يناير  كازخستان
 1997مارس 
 2013أكتوبر 

 2013 سبتمبر 2004يونيو  1997سبتمبر  2004 ديسمبر 1997يونيو  18

 2011أبريل  2007ديسمبر  2007يوليو  أوزبكستان
 2002يوليو 
 2012يوليو 

1 
 

 
 

  

         2004يوليو  2004يونيو  رياسو

 2005مارس  2005فبراير  2004ديسمبر  لبنان
 2005 أكتوبر
 2013يونيو 

 2012أكتوبر  2008نوفمبر  2006أكتوبر  2008نوفمبر  2006أبريل  13

 1998 أكتوبر 1994 ديسمبر 1994 ديسمبر السودان
 2002يوليو 
 2005 أكتوبر

 2005 سبتمبر 3
 

 2005سبتمبر 
  

 * عند تاريخ هذه الوثيقة ملحوظة:
ل.تقرير فريق العمل أو أجزاء من مشروع تقرير فريق العم  - ** ملخص المستجدات، مشروع         
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  لمنظمة التجارة العالمية التاسع لمؤتمر الوزارياألحداث المميزة ل

 2013ديسمبر  7-3، بالي / إندونيسيا

 

لعالمية للتجارة المنعقد في "بالي/ جمهورية إندونيسيا " لقد مكن المؤتمر الوزاري للمنظمة ا
من الوصول إلى اتفاق حول جميع المسائل المتعلقة بتبسيط التجارة وبمنا البلدان النامية 
المزيد من االختيارات للوصول إلى األمن الغذائي وتنشيط تجارة البلدان األقل نموا وبصفة 

 ة إلى التنمية الشاملة.عامة توفير كل العوامل والسبل المؤدي

منظمة  349وزير،  103بعثة،  174مشارك،  3500شهد هذا المؤتمر حضور حوالي 

نشطة المواضيع اآلتية: أهيئة إعالمية. استعرض المشاركون  275غير حكومية عالوة عن 

التدابير التي يتعين اتخاذها )انضمام اليمن، البيان الوزاري(، المنظمة العالمية للتجارة )
المصادقة على قرارات حزمة بالي(، تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر، انتخاب 

 المكتب. 

قال بعض المعلقين بخصوص حزمة بالي على أنها أول اتفاقية هامة بين الدول األعضاء 

بمقتضى االتفاقيات الصادرة عن  1995في منظمة التجارة العالمية منذ إنشاء المنظمة سنة 

. ومن بين الجوانب الهامة في هذه 1994و  1986ت جولة األورغواي بين سنتي مفاوضا

الحزمة المقتضيات المتعلقة بتسهيل المبادالت التجارية التي تركز على التخفيض من 
 اإلجراءات االدارية وتسريع اإلجراءات في الموانئ. 

لقة بالتنمية بما فيها أما بقية مقتضيات الحزمة فهي تركز خاصة على مختلف المسائل المتع
األمن الغذائي في البلدان النامية، كما تؤكد أيضا على القطن وبعض الجوانب األخرى لفائدة 

 البلدان األقل نموا.

تتضمن الحزمة أيضا التزامات سياسية ترمي إلى تخفيض مستويات دعم صادرات 
اد المنتجات الزراعية في المنتجات الزراعية والحد من الحواجز المعرقلة للتجارة عند استير

 إطار نظام الحصص.

 تسهيل المبادالت: 

القرار المتعلق بتسهيل التجارة هو عبارة عن اتفاقية متعددة األطراف ترمي إلى تسهيل 
اإلجراءات الجمركية وتخفيض كلفة الصفقات عن طريق تسريع مسلسل إبرامها والرفع من 

لقوة اإللزامية وبذلك ستشكل إحدى التغييرات أداءها وفعاليتها. سيكون لهذه االتفاقية ا

 .1995واإلصالحات الجذرية للمنظمة العالمية للتجارة منذ إنشاءها سنة 

أما بقية االتفاقيات التي تم إبرامها فهي تتعلق بالخدمات المالية وخدمات االتصاالت السلكية 
لمعلومات فقد تم إبرامها فقط والالسلكية في حين اتفاقية التبادل الحر لمستلزمات تكنولوجيا ا

 بين مجموعة من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية.

أما األهداف المرجوة فهي: تسريع اإلجراءات الجمركية، تسهيل المبادالت التجارية، 
لتصبا أكثر انسيابية وأقل كلفة، تأمين الوضوح والشفافية وفعالية األداء، الحد من العمل 

والفساد المالي والرشوة، االستفادة من التقدم التكنولوجي. تتضمن االتفاقية  يالبيروقراط
وبعض المقتضيات بشأن البلدان غير الساحلية الراغبة في مقتضيات تتعلق بالسلع والعبور 
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 القيام بالتجارة عن طريق مواني بلدان الجوار.

األقل نموا حتى تتمكن من  تنص بعض جوانب االتفاقية على مساعدة البلدان النامية والبلدان
تحديث بنيتها التحتية وتأمين التكوين والتدريب لموظفيها القائمين على األعمال الجمركية أو 

 لتحمل الكلفة ذات العالقة بتنفيذ االتفاقية.

المنافع التي قد يجنيها االقتصاد العالمي قد تبلغ  حوالي قيمة  وتشير اإلحصائيات إلى أن

و زيادة  %15إلى  10ر دوالر من تخفيض كلفة التجارة من مليا 1200إلى  400

وتحصيل اإليرادات التي ستخلق بيئة اقتصادية مستقرة ومناسبة لجلب  المبادالت التجارية 
المنافع التي قيمة االستثمار األجنبي. أما بالنسبة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي فإن 

 .دوالر أمريكيمليار  75ستجنيها الدول األعضاء قد تفوق 

إن النص المعتمد في مؤتمر بالي  وإن ال يعتبر نهائيا إال أنه سوف لن يخضع لتغييرات 
جوهرية حيث ستقع مراجعته وتعديله حتى تكون المصطلحات المستعملة مطابقة للصياغة 

 31 في أجل أقصاهالقانونية المعتمدة. إثر ذلك سيتولى المجلس العمومي المصادقة عليها 

 .2014 يوليو

 الزراعة والقطن: 

. فقد تم لقد تطلب الجانب المتعلق بالزراعة في حزمة بالي معالجة مسألتين أساسيتين
التركيز على حماية برامج حيازة المخزونات العمومية لغاية األمن الغذائي في البلدان 

به  النامية حتى ال يكون محل نزاع قانوني حتى وإن أدى ذلك إلى تجاوز الحد المسموح
 المبادالت التجارية. اضطراباللدعم الداخلي الذي يحدث 

المآل بعد  أساسا على ركزت المناقشاتأما الحلول المقترحة فهي ذات صبغة وقتية حيث 
الفترة االنتقالية. وبعد مشاورات تم أخذ قرار بمواصلة العمل بالفترة االنتقالية ريثما يتم 

سنوات قصد الوصول  4وضع برنامج عمل لفترة االتفاق على حل نهائي وقار مع ضرورة 

 إلى الحل النهائي.

أما المسألة الثانية فتتعلق " بتدبير الحصص التعريفية" بمعنى كيفية معالجة بعض حصص 
( عندما الواردات ) حصة تعريفية" تستفيد احجام الواردات داخلها" برسوم جمركية ميسرة

كما اتفقت الدول األعضاء على المزاوجة  تكون الحصص المستعملة دون السقف المحدد.
بين القيام باستشارات وتقديم المعلومات عندما يكون استعمال الحصص دون السقف المحدد. 
بقيت مسألة لم يقع حلها وتتمثل في تحديد البلدان التي تحتفظ بحقها في عدم تنفيذ هذا النظام 

" بارباد، السلفادور، الواليات المتحدة سنوات قادمة ويتعلق األمر بالبلدان اآلتية:  6لمدة 

 األمريكية، غواتيماال، جمهورية الدومينيك. 

ومن جانب آخر، لم يطرأ أي تغيير على ثالثة نصوص مقارنة بالصيغة التي جرى في 
شأنها التفاوض بجنيف. يتضمن أحد النصوص الثالثة بعض البرامج المتعلقة بالتنمية 

ئحة الخدمات ذات الصبغة العامة التي يمكن استعمالها واستعمال األرض إضافة إلى ال
 بدون سقف محدد ألنها ال تحدث اضطرابات في المبادالت.

كما نذكر نصا آخر يشكل بيانا سياسيا صارما يرمي إلى الحد من آلية دعم الصادرات 
القطن  نفاذالثالث فهو يعالج كيفية تحسين  وغيرها من اآلليات ذات األثر المماثل. أما النص
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. كما يعالج أيضا مسألة المساعدة المقدمة لهذه لألسواق المستورد من البلدان األقل نموا
 البلدان لغايات تنموية.

 المسائل ذات الصلة بالتنمية - أ

أربعة وثائق لم يطرأ عليها أي تغيير بالنسبة لصيغة جنيف وهي تتعلق بالمسائل 
 اآلتية: 

أسواق البلدان الغنية معفية تماما من الرسوم  دخول صادرات البلدان األقل نموا إلى -
وبدون الخضوع إلى نظام الحصص. نشير إلى أن العديد من البلدان تطبق الجمركية 

هذا المبدأ مع المالحظة أن القرار المتعلق بهذا األمر ينص على ان البلدان التي ال 
ن عليها الرفع على األقل يتعي %97تطبق هذا األمر على المنتجات المصدرة بنسبة 

 من عدد المنتجات المعنية،

تطبيق قواعد منشأ تفضيلية ومبسطة بالنسبة للبلدان األقل نموا حتى تتمكن من التعرف  -
 على منتجاتها بسهولة وتستفيد بالتالي من المعاملة التفضيلية في البلدان المستوردة،

تضاه من إدخال منتجاتها هناك استثناء بالنسبة للخدمات تستطيع البلدان األقل نموا بمق -
 بصفة تفضيلية إلى أسواق الخدمات في البلدان الغنية،

هناك آلية للمراقبة تتمثل في عقد اجتماعات فضال عن آليات أخرى لمراقبة مدى تطبيق  -
 المعاملة المتميزة لفائدة البلدان النامية.

 قرارات تتعلق باألشغال العادية للمنظمة العالمية للتجارة

تتعلق باألشغال العادية للمنظمة العالمية للتجارة. قرارات  5ؤتمر الوزاري على صادق الم

 تتعلق هذه القرارات بالمسائل اآلتية: 

اتفقت الدول األعضاء في مجال الملكية الفكرية على عدم تقديم شكاوى ) دعاوى( في  
فالمصطلا  -حاالت عدم ثبوت خروقات في إطار فض النزاعات بالمنظمة العالمية للتجارة

المختصر " عدم ثبوت خروقات" تستعمل للتعبير عن المسألة الفنية المتعلقة بمعرفة وجود 
أسباب أو عدم وجود أسباب قانونية للشكوى )الدعوى( لفقدان حقوق مرتقبة في إطار 

حول الملكية الفكرية، وذلك حتى في الحاالت التي لم يثبت اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة 
 ها خرق لمقتضيات االتفاقية،في

تم االتفاق على تمديد مماثل في مجال التجارة اإللكترونية: ويتمثل االتفاق في عدم توظيف 
رسوم واردات على البث اإللكتروني. ويشجع برنامج العمل على مواصلة المباحثات حول 

 ثة.التجارة اإللكترونية في أفق تعزيز التجارة والتنمية والتكنولوجيا الحدي

قرر الوزراء منا عناية خاصة للمسائل المتعلقة باالقتصاديات الصغرى. وقد تم توجيه 
تعليمات للجنة التجارة والتنمية للتداول في شأن المقترحات المتعلقة باالقتصاديات الصغرى 

 وتقديم توصيات في هذا الشأن للمجلس العمومي،

ساعدة من أجل التجارة وهي مبادرة غايتها المتعلقة بتقديم المأكد الوزراء على التزاماتهم 
مساعدة البلدان النامية وخاصة البلدان األقل نمو في مجال االحتراف بالتجارة. وقد أثنى 

وقد أنيطت بالمدير العام  2005الوزراء على التقدم الحاصل منذ انطالق هذه المبادرة سنة 

 مهمة تقديم الدعم لهذا البرنامج. 
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كلف الوزراء بعثات بلدانهم المعتمدة بجنيف بمواصلة بحث العالقة بين التجارة ونقل 
التكنولوجيا وتقديم توصيات إن اقتضى الحال في هذا األمر تتعلق بالتدابير التي يمكن 

فوائد التكنولوجيا في البلدان النامية. ويوجد هذا التكليف في بيان الدوحة  اتخاذها لتكثيف

 . 2001لسنة 

مية حيز التنفيذ سوف تدخل االتفاقية المعدلة لمنظمة التجارة العالمية بشأن الصفقات العمو

، أي عامان بعد المصادقة على برتوكول تعديل االتفاقية في مارس 2014أبريل  6في 

2012 . 

  تنفيذ حزمة بالي

 تطبيق قرارات بالي -

  ج الدوحة للتنميةببرنام تحضير برنامج عمل حول المسائل المتبقية ذات الصلة -

 تسهيل المبادالت 

 العهدة 

إنشاء لجنة مهمتها تحضير المبادالت ذات العالقة بالمجلس العمومي مفتوح لمشاركة  -
لتأمين دخول االتفاقية حيز كل الدول األعضاء للقيم بالمهام التي قد تكون ضرورية 

قية من حين دخولها التنفيذ على وجه السرعة وإعداد الترتيبات لحسن عمل وأداء االتفا
 حيز التنفيذ،

 ثالثة وظائف، -

 ،دراسة االتفاقية من الوجهة القانونية 

  صياغة بروتوكول التعديل حتى يتسنى إدراج االتفاقية في الملحقIA  من االتفاقية

 ،المتعلقة بالمنظمة العالمية للتجارة

 ،"تلقي اإلشعارات المتعلقة بااللتزامات من الفئة "أ 

 ،2014يو يول 31آخر أجل  -

 اللجنة التحضيرية حول تسهيل المبادالت: 

 ،2014يناير  31االجتماع األول:  -

 إيستوبان كونيخوس ) من الفيليبين(،الرئيس: السفير  -

 ،2014مارس  14المجلس العمومي:  -

 

تقرير الرئيس: اعتماد برنامج العمل وبرنامج االجتماعات. بداية األشغال بدراسة الجانب 
 تفاقية على أساس مقترحات الدول األعضاء.القانوني من اال

 بعض ردود الفعل، -

محتوى  شيءالتذكير بأن دراسة الجانب القانوني يجب أن يكون شكليا وال يؤثر في  -
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 االتفاقية،

 توضيا مواقف البلدان في طور االنضمام إزاء االتفاقية، -

 األعمال لفائدة الدول النامية

 المتعلق بتقييم الحاجيات،تستمر السكرتارية في تنفيذ برنامجها  -

يتعين بصفة باتة على الدول األعضاء النامية أن تضبط احتياجاتها من أشكال الدعم في  -
 أفضل اآلجال،

 تستعد الدول األعضاء المانحة والجهات المانحة لتقديم الدعم الكامل لتسهيل المبادالت، -

ت وذلك بمساعدة أهمية ترتيب األولويات التي تم ضبطها من خالل تقييم الحاجيا -
  .القيمين على الجانب المالي

 الزراعة 

 المنافسة على مستوى الصادرات 

 تحسين الشفافية، استبيان السكرتارية، -

 (،2015المناقشات السنوية/ يونيو ) وكذلك سنة  -

 في إطار اللجنة. يتعين على الدول األعضاء متابعة األشغال -

 تدبير الحصص التعريفية 

 عة دراسة ومراقبة تنفيذ مذكرة االتفاقية.يتعين على لجنة الزرا -

تبقى المراقبة في إطار آلية عدم تجاوز سقف االستعمال المحدد للحصص التعريفية وقفا 
 .على ما تقدمه الدول األعضاء من معلومات وبيانات

 مخزونات عمومية من المواد الغذائية حرصا على توفير األمن ب االحتفاظ
 الغذائي،

 الزراعة قصد تقديم توصيات إليجاد حلول دائمة،برنامج عمل لجنة  -

 ،يرفع المجلس العمومي تقريرا للمؤتمر الوزاري -

 يناير. 29مناقشات انطلقت منذ اجتماع  -

 التنمية ومسائل تتعلق بالبلدان األقل نموا 

 االستثناء بشأن بالخدمات. 

 

 أعمال المتابعة

وآليات التزويد المفضلة لديها  لضبط القطاعات ت جماعيةتقدم البلدان األقل نموا طلبا -
 للقيام بالتصدير،

حيث يتعين على ممثلي الدول بعد ستة أشهر يعقد اجتماع على أعلى المستويات  -
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األعضاء أن يكونوا على استعداد لتقديم بيانات حول التفضيالت التي يرغبون في 
 تقديمها للبلدان األقل نموا،

ألسباب الكفيلة بتنفيذ االستثناء، التفقد مجلس الخدمات/ مسلسل الغاية منه توفير ا -
 الدوري، تقديم التوصيات حول التدابير التي يتعين القيام بها لتسهيل التنفيذ.

 .:2014فبراير  12اجتماع غير رسمي لمجلس الخدمات النطالق المسلسل / 

 ،مناقشات حول اإلجراءات -

القطاعات واآلليات طلب المزيد من المعلومات من طرف البلدان األقل نموا حول  -
 واألسواق المستهدفة،

 مكنة قبل تقديم الطلبات الجماعية،المبادرة بالحوار حول األفضليات الم -

 تقديم الطلبات الجماعية قبل الصيف. -

 التنمية/ مسائل تتعلق بالبلدان األقل نموا 

دخول المنتجات لألسواق معفية من الرسوم الجمركية وبدون الخضوع لنظام 
 الحصص: 

 بتفقد سنوي يليه تقرير يقدم إلى المجلس العمومي، قيامال -

 السكرتارية/ تقرير حول دخول المنتجات إلى األسواق معفية من الرسوم الجمركية، -

 .MC 10المجلس العمومي / تقرير  -

 :قواعد المنشأ التفضيلية 

 .اإلشعار/ التدقيق من طرف لجنة قواعد المنشأ يلي ذلك تقرير يقدم للمجلس العمومي -

 :القطن 

 مناقشات متميزة في إطار الحصة االستثنائية للجنة الزراعة/ مرتين في السنة، -

تقارير دورية مقدمة من طرف المدير العام تتعلق بالمساعدات المخصصة لدعم جهود  -
 التنمية وكذلك حول التقدم الحاصل في الجانب التجاري/ في كل مؤتمر الوزاري.

 ملة الخاصة والمتميزة.آليات المراقبة المتعلقة بالمعا 

 3إعادة التدقيق بعد مرور  -)مرتين في السنة( نميةدورات متميزة للجنة التجارة والت -
 .سنوات من االجتماع األول

 

يتعين على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التفكير في المسائل اآلتية لتحضير 
 ما بعد بالي: 

 خذها بعين االعتبار،التزام موحد ونتائج جزئية يتعين أ -

 ؟ ماهي المسائل األساسية في البرنامج التنموي للدوحة -

 ؟ما هي أولويات البلدان  -
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 ؟ما هي المقاربات الجديدة التي يتعين توضيحها  -

 ؟أسس المفاوضات واآلليات التي يتعين اتباعها -

  ؟هي طموحات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  ما -

 .ة التي تواجه بلدان منظمة التعاون اإلسالميكيفية مواجهة التحديات الجديد -

االجتماع االستشاري لوزراء التجارة ورؤساء بعثات الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 .2013ديسمبر  2: -جمهورية إندونيسيا  -اإلسالمي / بالي

االجتماع االستشاري لوزراء التجارة شارك المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في أشغال 
جمهورية  -باليب اإلسالمي المنعقدساء بعثات الدول األعضاء في منظمة التعاون ورؤ

الذي نظمته مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية على هامش  2013ديسمبر  2 يومإندونيسيا 

ولقد مثل المركز في هذه التظاهرة  .انعقاد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية
وزيرا ورئيس  30سال رئيس قسم الدراسات والتدريب وحضرها زهاء السيد ممادو بوكار 

بعثة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فضال عن المركز اإلسالمي لتنمية 
التجارة ومركز األبحاث اإلحصائية والتجارية واالقتصادية والتدريب للبلدان اإلسالمية 

لمتحدة للتجارة والتنمية ومركز الجنوب وشبكة ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر األمم ا
 العالم الثالث. 

وزير ورئيس بعثة من بلدان منظمة التعاون  25أخذ الكلمة خالل هذا اللقاء أكثر من 

اإلسالمي للتأكيد على مواقف بلدانهم في خصوص المسائل التي ستقع إثارتها خالل اجتماع 
قة باألمن الغذائي والتنمية وانطالق جولة جديدة بالي. كما أكدوا أيضا على المسائل المتعل

من المفاوضات حول األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
. وقد أعرب المشاركون عن أملهم في عقد اجتماع استشاري آخر للتداول في 2014سنة 

 شأن مرحلة ما بعد بالي.

لتنمية التجارة حيث قرأ على مسامع الحضور الكريم أخذ الكلمة ممثل المركز اإلسالمي 
نص الكلمة الموجهة من طرف المدير العام للمركز إلى المشاركين في هذا االجتماع. وقد 
أوضا في كلمته أهمية المساعدة الفنية التي يقدمها المركز للدول األعضاء منذ عدة سنوات، 

مالحظ دائم في اجتماعات المنظمة لهذا البد من النظر في إمكانية منا المركز صفة 
العالمية للتجارة وتنظيم اجتماعا يضم فريقا من الخبراء من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

 .2014لمتابعة برنامج العمل لما بعد بالي وذلك بالمملكة المغربية سنة 

مسائل خالل هذا االجتماع، قام ممثل المركز بتوزيع التقرير الذي أعده المركز حول ال
 المتعلقة بالمنظمة العالمية للتجارة على جميع المشاركين.
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 القسم الثاني

في مجال المفاوضات التجارية المتعددة األطراف أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
 منظمة التعاون اإلسالميل

المفاوضببات التجاريببة المتعببددة األطببراف الببدائرة فببي إطببار منظمببة التجببارة  خصببوصب
للتنسبيق ببين بلبدان  همجهبودا تبلمية سيستمر المركز اإلسالمي لتنميبة التجبارة فبي ببذل العا

 .لمنظمة التجارة العالميةخالل المفاوضات المقبلة  منظمة التعاون اإلسالمي

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

 .واالستشارة

عدة ندوات ولقاءات بين  تنظيمجهة أخرى، يعتزم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ومن
ومعرفة تأثيراتها على  المفاوضاتبلدان منظمة التعاون اإلسالمي لتقييم رهانات 

سيقوم  كما في منظمة التعاون اإلسالمي. ءالسياسات التجارية واقتصاديات الدول األعضا
تدور حولها المفاوضات مثل المنافسة  التي جديدةالمواضيع الالمركز بنشاطات للتعريف ب

 .الخوتسهيل المبادالت والتجارة اإللكترونية 

القطاع الخاص في  وكذلكالدوائر الحكومية المعنية  ممثلو نشطةفي هذه األ سيشارك
 ظمة التعاون اإلسالمي.الدول األعضاء في من

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

ثنائي والمخصص لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة االست 2006مارس 
( على إعداد 2005الثالث لمنظمة التعاون اإلسالمي )المنعقد بمكة المكرمة في ديسمبر 

برنامج لتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه القمة. أما في ميدان المفاوضات التجارية المتعددة 
األطراف فقد طلب المشاركون في االجتماع من كل من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

اإلسالمي للتنمية العمل على متابعة المفاوضات التجارية المتعددة األطراف الجارية والبنك 
في إطار منظمة التجارة العالمية واإلسهام في بلورة مواقف موحدة بين الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي إزاء المفاوضات.

اتها بالنسبة مائدة مستديرة حول "مفاوضات منظمة التجارة العالمية ورهان - 1
 القتصاديات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي": 

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

اتها بالنسبة القتصاديات الدول األعضاء في منظمة التعاون التجارة العالمية ورهان
 بالدار البيضاء. 2007سبتمبر  18اإلسالمي" وذلك يوم 

تهدف هذه التظاهرة إلى جمع فعاليات المجتمع المدني وممثلي الدوائر الحكومية المكلفة 
اوضات بملف المفاوضات التجارية المتعددة األطراف لإلطالع على الوضع الراهن للمف

الجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة وتقييم تأثيراتها المحتملة على جولة الدوحة 
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 للتنمية.

 .2008أبريل  4-3ورشة عمل أقاليمية حول "العالمات الجغرافية " أنقرة،  - 2

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

. يأتي تنظيم هذه 2008أبريل  4و  3الجغرافية بأنقرة /الجمهورية التركية / يومي 

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

"التعاون الفني بين مكاتب الملكية الصناعية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 .2007يوليو  13إلى  11اإلسالمي" المنعقد بالدار البيضاء من 

جغرافية حتى ترمي هذه الورشة إلى إعالم المشاركين بمجال تنفيذ تدابير حماية البيانات ال
يستأنسوا بمقتضيات االتفاقيات الدولية المتعلقة بتدابير حماية هذه الحقوق. كما تستعرض 
هذه الورشة أمثلة نموذجية مطبقة في بعض البلدان وتعرف بالمنظمات غير الحكومية 
العاملة في هذا المجال. كما تشكل هذه الورشة أيضا منبرا للنقاش بين المسؤولين عن 

المكلفة بتسجيل وإدارة العالمات الجغرافية في الدول األعضاء في منظمة األجهزة 
التعاون اإلسالمي وفرصة للمشاركين لتبادل وجهات النظر والتجارب مع أهل الخبرة 
واالختصاص في المنظمات الدولية المعنية مثل المنظمة الدولية للملكية الفكرية والمكتب 

 الوطني للمنشأ والجودة في فرنسا.

بلدان : بنغالديش، بنين، غينيا، المغرب،  10شهدت هذه الورشة مشاركة زهاء 

 موزامبيق، أوزبكستان، أوغندة، السودان، السنغال، تركيا واليمن.

ندوة تدريبية حول "استفادة الدول النامية من مرونة اتفاقية الجوانب التجارية  - 3
 المملكة المغربية. - يضاءالدارالب ،2008يونيو  12-9لحقوق الملكية الفكرية"، 

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

ارة وبالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية باالشتراك مع المركز اإلسالمي لتنمية التج
المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات 
الحديثة للمملكة المغربية ندوة تدريبية حول "استفادة الدول النامية من مرونة اتفاقية 

يضاء بالدار الب 2008يونيو  12إلى  9الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية"وذلك من 

 بالمملكة المغربية.

تهدف هذه الندوة إلى إفادة المشتركين بالمرونة التي يخولها تنفيذ االتفاقية حول جوانب 
الملكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة والوسائل الموضوعة لفائدة البلدان النامية لالستفادة 

دراسة تأثيرات اتفاقيات منها في تحقيق أهدافها التنموية. ولقد كانت هذه الندوة مناسبة ل
التبادل الحر الثنائية واإلقليمية على قدرات البلدان النامية في االستفادة الفعلية من هذه 

 المرونة خاصة في مجال حماية الصحة العمومية والموروث من المعارف التقليدية.

 

تشكل  تمكن المشاركون خالل أشغال الندوة من تبادل وجهات النظر حول الممارسات التي
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إعاقات للمنافسة وعالقة االتفاقية بالمعاهدة المتعلقة بالتنوع الحيوي وحماية الموروث من 
المعارف التقليدية وكذلك تأثيرات هذه االتفاقية على السياسات الوطنية في مجال حقوق 

ة الملكية الفكرية. كما شكلت هذه الندوة أيضا مناسبة للتباحث في شأن حاجيات البلدان النامي
 والبلدان األقل نموا في مجال المساعدة الفنية.

دولة من الدول األعضاء في منظمة  21مسؤول يمثلون  50شارك في هذه الندوة زهاء 

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

 .2009يونيو  18-15الدار البيضاء،  -ة الخدمات .ندوة حول تجار - 4

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

 وزارة التجارة الخارجية للمملكة المغربية.بالدارالبيضاء برعاية  2009يونيو  18إلى  15

قدم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة خالل هذه الندوة عرضا حول تبأثيرات المفاوضبات فبي 
 قطاع الخدمات على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 ندوة حول الحواجز غير التعريفية وتداعياتها على تنمية الدول األعضاء في منظمة - 5
 .2009أكتوبر  7-5: تونس، التعاون اإلسالمي

شارك المركز اإلسالمي لتنميبة التجبارة بصبفة فعالبة فبي أشبغال النبدوة حبول الحبواجز غيبر 
التعريفية وتأثيراتها على تنمية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المنعقدة بتبونس 

ف مكتبب التعباون التبابع لمجموعبة . تم تنظيم هذه الندوة مبن طبر2009أكتوبر  7إلى  5من 

 البنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون الفني.

تهببدف هببذه النببدوة إلببى ضبببط وتصببنيف الحببواجز غيببر التعريفيببة قصببد العمببل علببى وضببع 
إسببتراتيجية غايتهببا تقلببيص أو حتببى إزالببة الحببواجز غيببر التعريفيببة لتسببهيل التجببارة البينيببة 

 التعاون اإلسالمي. لمنظمة

دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  36شارك في هذه الندوة ممثلو زهاء 
 منظمات إقليمية ودولية. 6و 

 واجز غيبببر التعريفيبببة )التعريبببف، النبببوع، ـاليبببوم األول: تبببم خاللبببه التعريبببف بالحببب
 ؛ التصنيف(

 ؛ ل الحواجز غير التعريفيةاليوم الثاني: التجارب الدولية واإلقليمية في مجا 

 في مجال الحواجز  يةتونسالجمهورية الالعربية و الدول اليوم الثالث: تجربة جامعة
 غير التعريفية. بعد ذلك تم القيام بملخص لمختلف المداخالت التي تم تقديمها.

 

ولقد أوصى ممثبل المركبز اإلسبالمي لتنميبة التجبارة بضبرورة إنشباء لجنبة متابعبة للحبواجز 
ير التعريفية وتدعيم عمل المرصد حبول الحبواجز غيبر التعريفيبة البذي أنشبأه المركبز منبذ غ

وفقبا للقبرارات الصبادرة عبن البدورة الوزاريبة السبابعة عشبرة للجنبة الكومسبيك  2001سنة 

والتوصيات الصادرة عن الندوة التي نظمها المركز حول الحواجز غير التعريفيبة فبي يونيبو 
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2001. 

انتشار االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية على النظام التجاري ندوة حول " - 6
 .2010فبراير  19-16الدار البيضاء  -المتعدد األطراف"

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب التنسيق التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
ائيببة علببى النظببام التجبباري المتعببدد نببدوة حببول" انتشببار االتفاقيببات التجاريببة اإلقليميببة والثن

 المملكة المغربية. -بالدار البيضاء 2010فبراير  19إلى  16األطراف" وذلك من 

على التفاعالت الحالية بين التوجهات القائمة بين النوازع  عتهدف هذه الندوة إلى االضطال
 10دولة و  30اإلقليمية والمتعددة األطراف. وقد شهدت هذه التظاهرة مشاركة حوالي 

 خبير من المستوى الدولي واإلقليمي.

ندوة إقليمية حول" سياسة المنافسة في الدول األعضاء في منظمة التعاون  - 7
 .2010فبراير  24-22اإلسالمي: الوضع الراهن وآفاق المستقبل" تونس: 

يببة نظببم المركببز اإلسببالمي لتنميببة التجببارة باالشببتراك مببع وزارة التجببارة والصببناعات التقليد
للجمهوريببة التونسببية وبالتعبباون مببع المعهببد اإلسببالمي للبحببوث والتكببوين )مجموعببة البنببك 
اإلسالمي للتنمية( ندوة إقليمية حول "سياسة المنافسة في الدول األعضاء في منظمة التعباون 

بتبونس  2010فبرايبر  24إلبى  22اإلسالمي: الوضبع البراهن وآفباق المسبتقبل"، وذلبك مبن 

 العاصمة.

هببذه النببدوة إلببى اإلطببالع علببى آخببر مسببتجدات حقببوق وسياسببات المنافسببة فببي الببدول تهببدف 
األعضبباء فببي منظمببة التعبباون اإلسببالمي وبحببث الوسببائل الكفيلببة بتنميببة وتطببوير حقبببوق 
المنافسة قصد تسبهيل التجبارة واالسبتثمار ببين بلبدان منظمبة التعباون اإلسبالمي، كمبا ترمبي 

برنامج للتعاون بين الدول األعضاء فبي منظمبة التعباون أيضا إلى بحث سبل انطالق العمل ب
 اإلسالمي في ميدان حقوق وسياسات المنافسة.

 وتتلخص أهداف الندوة في: 

  تببدريب المشبباركين فببي النببدوة علببى اسببتعمال حقببوق وسياسببات المنافسببة واعتمبباد
 اإلصالحات الضرورية في هذا الميدان،

 م المنافسببة وأدوات عملهببا أو توضببيا ضببرورية وضببع تشببريع وطنببي لضبببط مفهببو
 لجعل القوانين القائمة تتالءم مع المفهوم الصحيا للمنافسة،

  تقريبببب المفببباهيم والمببببادئ األساسبببية لسياسبببة المنافسبببة مبببن المشببباركين فبببي النبببدوة
 وتوضيا عالقتها الجدلية مع مختلف قطاعات السياسة االقتصادية الوطنية،

 ف جوانب قواعد المنافسة،شرح آليات ومناهج الرقابة على مختل 

  تمكين المشاركين من وسائل الحصول على المعلومات حول تطبور الهياكبل القانونيبة
 وعمل المؤسسات في هذا المضمار،

  مقارنببة التشببريعات القائمببة حتببى تتضببا رؤيببة المراحببل األساسببية لإلصببالحات التببي
 يتعين إجراءها في السياسة الوطنية للمنافسة.
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 دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 20ة مشاركة زهاء شهدت هذه الندو

أشببرف علببى إدارة هببذه النببدوة نخبببة مببن الخبببراء الببدوليين )األنكتبباد، البنببك الببدولي، منظمببة 
التعاون للتنمية االقتصادية(، وخبراء من أهل االختصاص فبي األجهبزة القائمبة علبى سياسبة 

ي منظمببة التعبباون اإلسببالمي عببالوة عببن خبببراء المركببز المنافسببة فببي الببدول األعضبباء فبب
 اإلسالمي لتنمية التجارة.

ندوة حول " انتشار االتفاقيات التجارية اإلقليمية والثنائية في النظام التجاري  - 8
 .2010مايو  19-17المتعدد األطراف " أبو ظبي / اإلمارات العربية المتحدة 

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

 19إلى  17وزارة االقتصاد والتجارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من 
 .ون التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنميةبأبو ظبي باالشتراك مع مكتب التعا 2010مايو 

خبراء دوليين وممثلين عن المنظمات  10و دولة  30وشاركت في هذه الندوة حوالي 

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

 .2010يوليو  8-6سورية ندوة حول تسهيل التجارة/ دمشق الجمهورية العربية ال - 9

نظم قسم التعاون التابع لمجموعبة البنبك اإلسبالمي للتنميبة باالشبتراك مبع المركبز اإلسبالمي 
لتنمية التجارة ندوة حول "تسهيل التجارة ببين البدول العربيبة وانبدماجها فبي النظبام التجباري 

 صمة السورية.بدمشق العا 2010يوليو  8إلى  6المتعدد األطراف" وذلك خالل الفترة من 

وبهذه المناسبة قدمت مؤسسات منظمة التعاون اإلسبالمي )البنبك اإلسبالمي للتنميبة والمركبز 
اإلسالمي لتنمية التجارة( والهيئات التابعة لألمم المتحدة )منظمبة التجبارة العالميبة، األنكتباد، 

رية أوراق مركببز التجببارة الببدولي( وجامعببة الببدول العربيببة ووزارة التجببارة الخارجيببة السببو
 عمل تتعلق بمواضيع الندوة.

ولإلشارة، فإن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة قدم ورقة عمل بعنبوان "تسبهيل التجبارة ببين 
الببدول األعضبباء فببي منظمببة التعبباون اإلسببالمي: الوضببع الببراهن وآفبباق المسببتقبل"، وهببي 

البدول األعضباء تتضمن توصيات تحث علبى تحسبين منباال االسبتثمار وتسبهيل التجبارة ببين 
 في منظمة التعاون اإلسالمي.

هببذا، وقببد تببم اسببتعراض التجببارب الوطنيببة ومنهببا التجربببة السببورية وبعببض الببدول العربيببة 
 األخرى خالل هذه الندوة. 

مؤتمر إسطنبول حول "تقييم حاجيات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  - 10
نونبر  22-21الجمهورية التركية،  -في مجال قانون وسياسة المنافسة"، إسطنبول

2011 

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

نونبر  22إلى  21وذلك من منظمة التعاون اإلسالمي في مجال قانون وسياسة المنافسة" 
 في إسطنبول، الجمهورية التركية. 2011
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دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون  28 ممثال عن 50 في هذا المنتدى شارك
اإلسالمي اآلتية: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أذربيجان، بنين، بوركينافاسو، الكاميرون، 

، ماليزيا، المغرب، ن، كازاخستان، قيرقيزيارد، إيران، األامصر، غامبيا، إندونيسي
باكستان، قطر، السنغال، سيراليون، دولة فلسطين، السودان، سوريا، تونس، تركيا، 

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

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

 اإلسالمية(.

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

ندوة حول "انتشار االتفاقيات التجارية االقليمية والثنائية وتأثيراتها على مسارات  - 11
المملكة  -، الدار البيضاء2012يونيو  6-4االندماج االقليمي بالمنطقة العربية" 

 المغربية

 مركز اإلسالمي لتنمية التجارةمج مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والفي إطار تنفيذ برا
ندوة حول المتعلقة بالمساعدة الفنية ذات الصلة بقضايا منظمة التجارة العالمية نظم الجانبان 

"انتشار االتفاقيات التجارية االقليمية والثنائية وتأثيراتها على مسارات االندماج اإلقليمي 
 المملكة المغربية.- بالدار البيضاء 2012يونيو  6إلى  4ة" وذلك من بالمنطقة العربي

تهدف هذه الندوة إلى استعراض تأثيرات االتفاقيات التجارية االقليمية على السياسات 
التنموية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واستخالص دروس عملية تتعلق 

 االندماج اإلقليمي.بمختلف االختيارات المطروحة أمام مسلسل 

عرفت هذه الندوة مشاركة منظمات اقليمية ودولية )منظمة التجارة العالمية، برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، مركز التجارة العالمية، اتحاد المغرب العربي، الوحدة الفنية التفاقية 

 أكادير(. 

التالية: المملكة العربية  كما شاركت في الندوة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
السعودية، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، المملكة األردنية الهاشمية، الجمهورية 
اإلسالمية الموريتانية، المملكة المغربية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، جمهورية السودان، 

 الجمهورية التونسية.

 تباحث الخبراء في المحاور التالية:

من اتفاقية الغات وقوانين منظمة التجارة العالمية  24ة الرابطة بين البند تحليل العالق .1

 المتعلقة باتفاقيات االندماج االقتصادي اإلقليمي؛

دراسة هذا االقبال المتزايد على االتفاقيات التجارية االقليمية ومدى تأثيره على  .2
لنظام التجاري إمكانية انضمام الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى ا

المتعدد األطراف والوفاء بالتعهدات  التي تم القيام بها في إطار منظمة التجارة 
 العالمية.
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استعراض الفرص والتحديات التي تفرضها هذه االتفاقيات على الدول األعضاء في  .3
 منظمة التعاون اإلسالمي.

دة من االندماج دراسة الظروف المالئمة واالستراتيجيات الوطنية الالزمة لالستفا .4
 االقليمي.

التجارب التي مرت بها بعض االتفاقيات اإلقليمية والعربية وتحليل استعراض  .5
 واالفريقية.

 تقديم خبرات وطنية تتعلق بالمفاوضات الحالية بشأن االتفاقيات االقليمية والثنائية. .6

ارة ندوة تدريبية في مجال التجارة الدولية واإلسالمية لفائدة أطر وزارة التج 21
 2012يونيو  30-26لجمهورية العراق، الدار البيضاء، المملكة المغربي، 

في إطار برنامجه المتعلق بالمساعدة الفنية لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع المؤسسة الدولية اإلسالمية 

بية في مجال التجارة الدولية واإلسالمية لفائدة أطر وزارة التجارة لتمويل التجارة ندوة تدري
 -بمقر المركز بالدار البيضاء 2012يونيو  30إلى  26لجمهورية العراق، وذلك من 

 المملكة المغربية.

 وبهذه المناسبة قدم المركز ما يلي:

 ؛ أنشطة منظمة التعاون اإلسالمي وبرنامج العمل العشري 

 ؛ ة لدول منظمة التعاون اإلسالمي: الوضع الراهن واآلفاقالتجارة البيني 

 إعداد دراسات ميدانية؛  

 ؛ شبكة هيئات تنمية التجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 ؛ تنمية التجارة 

 ؛ دور المعلومات التجارية في تنمية التجارة 

  ؛ التعاون اإلسالمينظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة 

 المسائل المتعلقة بالمفاوضات التجارية واالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ 

  .أنشطة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

األطر العراقيون عن اهتمامهم باتفاقية نظام األفضليات التجارية  تخالل هذه الندوة أعرب
لتابعين لها وتعهدوا بحث سلطات جمهورية في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولين ا

 العراق للتوقيع والمصادقة على هذه االتفاقية في المستقبل القريب.

ندوة حول تحرير التجارة الخارجية وأنظمة الدفاع التجاري في الدول األعضاء في  - 13
 .2012سبتمبر  28-26الدار البيضاء  -منظمة التعاون اإلسالمي

المصادق عليه من قبل الدورة الثامنة والعشرين لمجلس  2012 وفقا لبرنامج عمله لسنة

إدارته نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة باالشتراك مع المعهد اإلسالمي للبحوث 
والتدريب التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة 

تحرير التجارة الخارجية وأنظمة الدفاع ندوة حول "والتكنولوجيات الحديثة للمملكة المغربية 
 2012سبتمبر  28إلى  26من  "التجاري في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 بالدار البيضاء بالمملكة المغربية.
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 تهدف هذه الندوة إلى:

  تبادل الخبرات بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال الدفاع
 اري،التج

  استعراض استراتيجيات الدفاع التجاري في إطار نظام األفضليات التجارية لمنظمة
 التعاون اإلسالمي وكذلك االستراتيجيات المتداولة على المستوى اإلقليمي والدولي.

بركينا فاصو، الكامرون، شارك في هذه الندوة ممثلو الدول األعضاء اآلتية: الجزائر، بنين، 
، غينيا، مالي، المغرب، موريتانيا، النيجر، السنغال، تونس، تركيا. كما فوار، مصركوت دي

شاركت الدول اآلتية بناء على دعوة خاصة: بلجيكا، اسبانيا، فرنسا، ومكتب الخبرة "كنج 
 . "King and Spaldingأند سبالدينج بجنيف 

سالمي للتنمية، كما شاركت أيضا المنظمات اإلقليمية والدولية اآلتية: مجموعة البنك اإل
المنظمة العالمية للتجارة، المفوضية األوروبية، االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، 

 اتحاد المغرب العربي، الوحدة التقنية التفاقية أكادير.

ندوة حول سياسات الملكية الصناعية في الدول األعضاء في منظمة التعاون  - 14
 .2012نوفمبر  9-8ية الجمهورية الترك -اإلسالمي / أنقرة

المعهببد التركببي للبببراءة والمنظمببة الدوليببة للملكيببة الفكريببة والوكالببة التركيببة للتنميببة  نظببم
النبببدوة حبببول " سياسبببات الملكيبببة  والتعببباون البببدولي والمركبببز اإلسبببالمي لتنميبببة التجبببارة.

وريبة الصناعية في البدول األعضباء فبي منظمبة التعباون اإلسبالمي" المنعقبدة ببأنقرة بالجمه
 . 2012نوفمبر  9و  8التركية يومي 

شباركت فببي هببذه النببدوة المؤسسببات والمنظمبات اآلتيببة: المركببز اإلسببالمي لتنميببة التجببارة، 
الكومسببببيك/ مركببببز البحببببوث اإلحصببببائية واالقتصببببادية واالجتماعيببببة والتببببدريب للبلببببدان 

 ي. اإلسالمية، المنظمة الدولية للملكية الفكرية، منظمة التعاون االقتصاد

دولببة وهببي: أفغانسببتان، ألبانيببا، الجزائببر، العربيببة السببعودية، أذربيجببان،  25كمببا شبباركت 

بببنغالديش، مصببر، اإلمببارات العربيببة المتحببدة، إيببران، األردن، كازاخسببتان، كيرجيسببتان، 
مببالي، المغببرب، عمببان، أوغنببدة، باكسببتان، قطببر، السببودان، طاجكسببتان، تببونس، تركيببا، 

 صفة مالحظ : اليابان وألمانيا.البوسنة والهرسك.  وب

بعد الكلمات االفتتاحية، استعرض المشاركون برنامج االجتماع الذي تضمن أوراق 
 العمل اآلتية: 

مركز البحوث اإلحصائية واالقتصاديـة ورقة عمل حول البنية التحتية واالبتكار/  -
 تركيا  - واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، أنقرة

سياسات الملكية الصناعية للتنمية في البلدان العربية/ من تقديم السيدة  استراتيجيات -
 ،دليلة حمو / المنظمة العالمية للملكية الفكرية

حالة ميدانية للتعاون بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص باليابان لتثمين نتائج  -
 البحوث،

 بألمانيا،استراتيجيات حماية الملكية الصناعية في المجال القانوني  -

النشاطات المستجدة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في مجال حماية حقوق الملكية  -
 الفكرية : البلدان األوروبية وبلدان آسيا الوسطى.
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وقد تم تخصيص اليوم الثاني لدراسة مواضيع تتعلق بمنظمة التعاون اإلسالمي مع التركيز 
كيا. تم خالل هذه الحصة تبادل المعلومات بين على سياسة نقل التكنولوجيا والعلوم في تر

مع التأكيد على تدعيم القدرات بين بلدان منظمة التعاون الخبراء حول التجارب الوطنية 
اإلسالمي وبعض البلدان مثل اليابان وألمانيا. تخللت هذه الندوة زيارة ميدانية للقطب 

تم على هامش هذه الندوة عقد اجتماع التكنولوجي لجامعة العلوم التقنية للشرق األوسط. كما 
 بين بلدان التعاون االقتصادي لبحث إشكالية التعاون في ميدان الملكية الفكرية.

ندوة تدريبية حول نظام األفضليات التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي والمسائل   - 15
 .2013مارس  19-17بغداد / جمهورية العراق  -المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية

 

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ندوة للتعريف بنظام األفضليات التجارية للدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولين المصاحبين له والمسائل المتعلقة 
بمنظمة التجارة العالمية لفائدة أطر وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة لجمهورية 

 ببغداد.  2013مارس  19إلى  17من العراق وذلك 
 

 وقد تمحورت أوراق عمل المركز حول المواضيع اآلتية: 

المقتضيات األساسية لالتفاقية حول نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في  -
 منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولين المصاحبين لها،

 هيكل ومنهجية المفاوضات، -

ضليات التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي واتفاقيات منظمة االتفاقية حول نظام األف -
 التجارة العالمية،

 التأثير المحتمل لهذه االتفاقية على االقتصاد العراقي. -
 

 شاركت في هذه الندوة العديد من األطر العراقية من القطاعين العام والخاص.
 

 ساهمتها في تنمية التبادلالمفاوضات المتعددة األطراف لتجارة الخدمات وم ندوة حــول - 16
 2013أبريل  24-22، الدار البيضاء، التجاري بالمنطقة العربية

نظم في إطار برامج المساعدة الفنية بشأن المسائل المتعلقة بأنشطة منظمة التجارة العالمية 
ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع مجلس  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة

لدول الخليج العربية ومنظمة التجارة العالمية تحت إشراف وزارة الصناعة التعاون 
المفاوضات المتعددة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة للمملكة المغربية ندوة حول "

" وذلك من التجاري بالمنطقة العربية األطراف لتجارة الخدمات ومساهمتها في تنمية التبادل
 البيضاء. بالدار 2013أبريل  24إلى  22

عرفت هذه الندوة مشاركة أطر من الوزارات المكلفة بالتجارة الخارجية للدول العربية 
وخبراء من مؤسسات إقليمية ودولية )منظمة التجارة العالمية، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

ب والتنمية، مركز التجارة العالمي، االتحاد األوروبي، جامعة الدول العربية، اتحاد المغر
العربي، لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، الوحدة الفنية التفاقية 

 أكادير...(.
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تهدف هذه الندوة إلى استعراض آثار االتفاقيات التجارية اإلقليمية والمتعددة األطراف على 
دي تجارة الخدمات للدول العربية واستخالص النتائج من أجل تسهيل التكامل االقتصا

 اإلقليمي وتوسيعه ليشمل مجال الخدمات.

قدم الخبراء المواضيع التالية: تجارة الخدمات: األهمية االقتصادية والتكامل في النظام 
(، تجارة الخدمات في إطار االتفاقية العامة منظمة التجارة العالميةالمتعدد األطراف )

(، تجارة مة التجارة العالميةمنظ(: المفاهيم األساسية )Iللتعرفة الجمركية )الجات( )
(، منظمة التجارة العالمية(: المفاهيم األساسية )II) اتفاقية الجاتالخدمات في إطار 

االتفاقيات التجارية اإلقليمية: مبدأ القائمة اإليجابية مقابل القائمة السلبية ومعاهدات االستثمار 
تجارة الخدمات: دراسة معمقة للمادة الثنائية من قبل منظمة التجارة العالمية، اإلقليمية في 

(، أجندة الدوحة للتنمية والمفاوضات منظمة التجارة العالميةمن اتفاقية الغات ) 5رقم 
المتعددة األطراف )منظمة التجارة العالمية(، االستثناءات المتعلقة بتجارة الخدمات في 

التنمية وتحديات الدول  الدول األقل نموا، السياسات التجارية في مجال الخدمات: مجاالت
(، تجارة الخدمات بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: األونكتادالعربية )

الوضع الراهن واآلفاق المستقبلية )المركز اإلسالمي لتنمية التجارة(، اآلفاق المستقبلية 
ية في الدول العربية لتجارة الخدمات )جامعة الدول العربية( والخبرات الوطنية والقطاع

 العربية: المغرب؛

 شاركت جميع الدول العربية في هذا االجتماع.

 

ندوة تدريبية حول تحرير التجارة الخارجية ونظم الدفاع التجاري في البلدان  - 17
 .2013يونيو  19-17العربية/ الجمهورية التونسية 

لصناعة التقليدية وزارة التجارة وا نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة باالشتراك مع 
للجمهورية التونسية ندوة حول " تحرير التجارة الخارجية ونظم الدفاع التجاري في البلدان 

 . بتونس / الجمهورية التونسية 2013يونيو  19إلى  17العربية" وذلك من 

قدم الخبراء أوراق عمل حول المواضيع اآلتية: التدابير المضادة لإلغراق، التدابير 
والتدابير الوقائية، التجارب اإلقليمية )جامعة الدول العربية، منظمة التعاون التعويضية 

اإلسالمي، مجلس التعاون الخليجي(، التجارب الوطنية ) المغرب، تونس، مصر( وآفاق 
 التعاون اإلقليمي.

مشارك يمثلون البلدان والمنظمات اآلتية: الجزائر، مصر،  50حضر هذه الندوة حوالي 

س، مركز التجارة الدولي، اتحاد المغرب العربي، جامعة الدول العربيةومكتب المغرب، تون
 " King and Spaldingاالستشارة والخبرة بجنيف " 

 اقترح المشاركون وضع برنامج إقليمي للمساعدة الفنية لفائدة الدول العربية.

الفكرية في  البحث العلمي والتنمية واالبتكار التكنولوجي والملكية تثمينحول ندوة  - 18
-24المملكة المغربية،  -، الدار البيضاءاإلسالمي الدول األعضاء في منظمة التعاون
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 2013أكتوبر  25

في إطار مشروع التعاون الفني بين مكاتب الملكية الصناعية في الدول األعضاء في منظمة 
نظم لتركي المركز ومكتب البراءات ا التعاون اإلسالمي للكومسيك، الذي يشرف على تنفيذه

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتعاون مع 
 وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة (WIPOالمنظمة الدولية للملكية الفكرية )

للمملكة المغربية، ندوة حول " تثمين البحث العلمي واالبتكار  واالستثمار واالقتصاد الرقمي
لتكنولوجي والملكية الفكرية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وذلك يومي ا

 بالدار البيضاء، المملكة المغربية. 2013أكتوبر  25و  24

هذه الندوة مشاركة األطر العاملة في مجال الملكية الصناعية والفكرية في الدول  تعرف
من المؤسسات االقليمية والدولية وأساتذة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وخبراء 

 جامعيين.

تهدف هذه الندوة إلى استعراض آخر المستجدات في مجال البحث والتنمية واالبتكار 
التكنولوجي والملكية الفكرية على المستوى الدولي في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 ال.اإلسالمي وتشجيع التعاون بين بلدان الجنوب في هذا المج

 الندوة على المحاور التالية: تتركز

 الملكية الفكرية وتشجيع البحث والتنمية؛ 

 تطوير البنية التحتية إلدارة الملكية الفكرية؛ 

 .وسائل تطوير المرصد التكنولوجي للملكية الفكرية 

ويتضمن برنامج الندوة زيارة دراسية للمعهد الوطني للبريد واالتصاالت السلكية والالسلكية 
مملكة المغربية والمؤسسة المغربية للعلوم واالبتكار والبحوث المتقدمة بالرباط تليهما لل

مائدة مستديرة حول نموذج الشراكة بين الدول اإلسالمية في مجال توزيع وتسويق االبتكار 
التكنولوجي بما في ذلك براءات االختراع قصد إطالق المرحلة الثانية من مشروع التعاون 

 كاتب الملكية الصناعية في الدول األعضاء على منظمة التعاون اإلسالمي.الفني بين م

شاركت في هذه الندوة الدول األعضاء اآلتية: السنغال، بركينا فاصو، الكامرون، 
 .بنغالديش، العربية السعودية، المغرب

ورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة العالمية للتجارة المنعقد  - 19
للبلدان اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون الي وأشغال المتابعة بالنسبة بب

 .2014مارس  27-25اإلسالمي/ الدار البيضاء 

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

نتائج المؤتمر الوزاري في إطار المنظمة العالمية للتجارة، نظم الجانبان ورشة عمل حول " 
التاسع للمنظمة العالمية للتجارة المنعقد ببالي وأشغال المتابعة بالنسبة للبلدان اإلفريقية 

 .2014مارس  27إلى  25 من الدار البيضاءب عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وذلكاأل

وزارة الصناعة والتجارة و وزارة االقتصاد والمالية أقيمت هذه الورشة تحت إشراف
  واالستثمار واالقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية.
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على نتائج مؤتمر بالي والتحديات التي تواجه البلدان  لإلطالعلقد كانت هذه الورشة مناسبة 
من خالل حزمة يقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك الفرص المتاحة لها اإلفر
 بالي.

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

سالمي للتنمية، المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة. ولقد أكد هؤالء على البنك اإل
أهمية نتائج بالي بالنسبة القتصاديات البلدان اإلفريقية خاصة في مجال تسهيل التجارة 

 والزراعة وتنمية البلدان األقل نموا. 

لية وبلدان منظمة والدممثل عن المنظمات اإلقليمية و 80شارك في هذه الورشة أزيد من 

التعاون اإلسالمي، نذكر منها: المنظمة العالمية للتجارة، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 
والتنمية، مركز الجنوب، المفوضية االقتصادية إلفريقيا، مركز التجارة الدولي بجنيف، 

كوت دي فوار،  يرون،بنين، الكاممركز اإلسالمي لتنمية التجارة، البنك اإلسالمي للتنمية، ال
 .توغوو الغابون، غينيا، غينيا بيساو، مالي، المغرب، النيجر، السنغال

 استعرض الخبراء المواضيع اآلتية: 

نبذة عن أجندة الدوحة للتنمية: إطار المؤتمر الوزاري في بالي مع إلقاء نظرة شاملة عن 
 النتائج، 

ل التجارة لمنظمة التجارة حزمة بالي / نظرة شاملة حول االتفاقية المتعلقة بتسهي -
 العالمية،

ثم التأثيرات والفرص الممكنة بالنسبة  االتفاقية حول تسهيل التجارةحزمة بالي  -
 للبلدان اإلفريقية،

حزمة بالي والقرارات الوزارية حول المخزون العمومي من المواد الغذائية في  -
ير اإلدارية لتطبيق مواجهة األمن الغذائي، المنافسة على مستوى الصادرات، التداب

 نظام الحصص التعريفية على المنتجات الزراعية،

حزمة بالي والقرارات السياسية بشأن الزراعة: التحديات والفرص بالنسبة للبلدان  -
 اإلفريقية،

نظرة شاملة حول حزمة بالي وفوائدها بالنسبة للبلدان األقل نموا ثم القرار بشأن آلية  -
 متميزة، متابعة المعاملة الخاصة وال

 عمل المتابعة بعد بالي: نبذة حول برنامج العمل القادم والمفاوضات، -

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

هات ة في المفاوضات التجارية حسب توجاعتماد موقف موحد بين البلدان اإلفريقي -
مستويات التنمية وأولويات كل دولة من  مؤتمر بالي مع األخذ بعين االعتبار تفاوت

 ؛الدول األعضاء في إطار المعاملة الخاصة والمتميزة

تنظيم اجتماعات بين الدول اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في  -
مجال الزراعة والقطن باالشتراك بين المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة 

 ؛لمؤسسات المعنية في منظومة األمم المتحدةالبنك اإلسالمي للتنمية وا

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

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

 12إلى  10المتحدة من اإلمارات العربية ، بية وذلك بدبيالمتابعة بالنسبة للبلدان العر
 .2014مارس 

 

ندوة حول تعزيز دعم االبتكار وتسويق نتائج البحث والتنمية وبراءات االختراع في  - 20
، الدار البيضاء، 2014يونيو  13-11الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 المملكة المغربية

لتعاون الفني بين مكاتب الملكية الصناعية في الدول األعضاء في في إطار تنفيذ مشروع "ا
لمنظمة التعاون منظمة التعاون اإلسالمي" للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري 

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والمكتب المغربي للملكية ، اإلسالمي )الكومسيك(
( OMPIمع المنظمة الدولية للملكية الفكرية )( بالتعاون OMPICالصناعية والتجارية )

ومكتب تنسيق الكومسيك، ندوة حول تعزيز دعم االبتكار وتسويق نتائج البحث والتنمية 
 13إلى  11وبراءات االختراع في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من 

 بالدارالبيضاء، المملكة المغربية. 2014يونيو 

 فيما يتعلق بنشر الناجحة والسياسات االستراتيجيات وة إلى استعراضتهدف هذه الند
 عن فضال االختراع، وبراءات تسويق نتائج البحث العلمي والتنمية المعلومات، واستغالل

 . التقييم سلسلة في الفكرية الملكية دور

ربيجان، ممثل عن الدول والمنظمات التالية: الجزائر، أذ 70شارك في هذه الندوة أزيد من 

بنغالديش، بنين، بوكينا فاسو، كوت ديفوار، مصر، الغابون، غمبيا، غينيا، األردن، ليبيا، 
ومؤسسات  والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاريةمالي، موريتانيا، المغرب )

، باكستان، السنغال، السودان، توغو، تونس، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، محلية(
(، المنظمة اإلفريقية للملكية الفكرية OAPI-Francophoneإلفريقية للملكية الفكرية )المنظمة ا

(ARIPO-Anglophone المنظمة الدولية للملكية الفكرية وخبراء من إيرلندا وبلجيكا ،)
 وألمانيا.

حسب المناطق  تم عقد ورشات عمل تطبيقيةه الندوة سوف تجدر اإلشارة إلى أنه على هامش هذ
حول حاجيات وتوقعات الدول  ية )الدول العربية، الدول اإلفريقية والدول األسيوية(الجغراف

وتسويق براءات  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق بالحصول على المعلومات
 .االختراع

 

ندددوة تدريبيددة حددول اسددتراتيجيات تنميددة الصددادرات واالسددتثمار فددي إطددار العولمددة،  -21
 2014مارس  19-17هورية الكوت ديفوار، أبيدجان، جم

فببي إطببار تأهيببل كفبباءات الببدول األعضبباء فببي منظمببة التعبباون اإلسببالمي، نظببم المركببز 



41 

 

اإلسالمي لتنمية التجارة ووزارة التجارة والصناعة وتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسبطة 
ولمببة لفائببدة لجمهوريببة الكببوت ديفببوار نببدوة تدريبيببة حببول "تقنيببات التصببدير فببي إطببار الع

مببارس  19إلببى  17المصببدرين المبتببدئين لجمهوريببة الكببوت ديفببوار"، وذلببك بأبيببدجان مببن 
 لفائدة المؤسسات االقتصادية في جمهورية الكوت ديفوار. 2014

إلبى الكبوت ديفبوار  2014فبرايبر  27وتمهيدا لهبذه النبدوة كبان المركبز قبد أوفبد خبيبرا يبوم 

 لهذه الندوة. لتحضير الجوانب العملية والعلمية

مؤسسببة اقتصببادية إيفواريببة مببن القطبباعين العببام  50شببهدت هببذه النببدوة مشبباركة حببوالي 

والخاص وأطر من وزارة التجـارة والصناعة التقليدية ومن البرنبامج اإليفبواري للمؤسسبات 
الصغرى والمتوسطة فضال عن ممثلي غرفـة التجـارة والصنـاعة وجمعية تنمية الصبادرات 

 وار والكونفدرالية العامة لمقاوالت الكوت دي فوارلكوت دي ف

وقد استهدفت هبذه النبدوة بصبفة خاصبة الفعاليبات االقتصبادية اإليفواريبة المبتدئبة فبي مجبال 
التصدير أو التبي تواجبه بعبض المصباعب فبي تصبدير منتجاتهبا وخبدماتها حتبى تبتمكن هبذه 

 العالمي.الفعاليات من التمرس في العمل االقتصادي على المستوى 

أقيمببت هببذه النببدوة تحببت الرئاسببة الفعليببة للسببيد " أميشببا ألكسببي" مببدير ديببوان السببيد وزيببر 
التجارة والصناعة التقليدية وتنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبحضور السيد " فاديكا 

 كاالدجي" المدير العام للتجارة الخارجية في كوت ديفوار.

يس قسببم المعلومببات التجاريببة والتوثيببق فببي المركببز ألقببى السببيد "أمببادو سببيراي صببال" رئبب
اإلسالمي على مسامع الحضور نص الكلمبة التبي وجههبا السبيد المبدير العبام للمركبز للسبادة 
المشاركين في هذه التظاهرة. بعد ذلك تناول الكلمة السيد " أميشا ألكسي" مدير ديبوان السبيد 

 ات الصغرى والمتوسطة. وزير التجارة والصناعة التقليدية وتنمية المؤسس

إثر إلقاء الكلمات االفتتاحية الرسمية قام خبير المركز السيد ابراهيم عاللي بتقديم النبدوة قببل 
 أن يقوم الخبراء والمشاركون والمنشطون بالتعريف بأنفسهم والمؤسسات التي ينتمون إليها.

مجبال النفباذ إلبى األسبواق وخالل األيام الثالثة للنبدوة قبام الخببراء باسبتعراض خببراتهم فبي 
 األجنبية.

وفببي نهايببة النببدوة تببم إلقبباء الكلمببات الختاميببة وقببام خبيببر المركببز باسببتعراض نتببائج فحببص 
 االستمارة قبل توزيع شهادات المشاركة على كافة المشاركين.

 وقببد أكببد المشبباركون علببى المسببتوى الرفيببع واألداء العببالي للببدروس والمدرسببين زيببادة عببن
واضبيع التبي تبم طرحهبا التبي كبان لهبا بليبغ األثبر فبي إثبراء معبارفهم بباإلجراءات أهمية الم

العملية للتصدير وأعربوا عن رغبتهم فبي المشباركة مجبددا فبي مثبل هبذه الحلقبات الدراسبية 
وقدموا توصية بإعادة هذه الندوة مع الزيادة في عدد األيبام التدريبيبة وعبدد المشباركين. كمبا 

رغببتهم فبي دراسبة مواضبيع "حبوار الثقافبات، "المببادالت التجاريبة أعرب المشاركون عبن 
البينيببة لببدول االتحبباد االقتصببادي والنقببدي لببدول غببرب إفريقيببا" " التببدرب علببى إجببراءات 

 المشاركة في المعارض والتظاهرات التجارية "خالل األيام الدراسية المقبلة.
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 20 لة اإلمارات العربية المتحدة،دو الشارقة،لفائدة القطاع الخاص،  اإلسالمي - 22
 2014مارس 

على هامش الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون اإلسالمي  تعقد
، ندوة حول نظام األفضليات التجارية بين 2014مارس  20و 19المنعقد بالشارقة يومي 

العالمية وذلك يوم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومقتضيات منظمة التجارة 
 :بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة تمت هذه الندوة خالل جلستين 2014مارس  20

ترأس أولها الدكتور الحسن احزاين، المدير العام للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  .1
، مساعد األمين العام المكلف بالشؤون وأخذ الكلمة فيها كل من السفير حميد أوبلريو

ن مكتب تنسيق التعاون اإلسالمي واألستاذ علي إيسلو ع منظمةب االقتصادية
الكومسيك والسادة الحسين رحموني ومصطفى عاللي عن المركز اإلسالمي لتنمية 

 التجارة.

كما ترأس الجلسة الثانية السفير حميد أوبلريو وأخذ خاللها الكلمة كل من السادة  .2
المركز  مدير عام ،احزاين الدكتور بشير مصطفى من الجزائر والدكتور الحسن

اإلسالمي لتنمية التجارة والدكتور عبد القادر غالب عن البحرين والدكتور عبد 
 الستار الخولدي عن المركز اإلسالمي الدولي للمصالحة والتحكيم.

كما تمت مناقشة هذه التدخالت والمواضيع المطروحة باستفاضة وخلصت إلى أهمية هذه 
استفادة القطاع الخاص من مزاياها تعزيزا للتقدم الحاصل في نمو االتفاقيات التفضيلية و

 التجارة البينية اإلسالمية.

 مشارك. 60حضر هذه الندوة أكثر من 

 

ورشددة عمددل حددول تدددقيق عمليددات التصدددير وتدددعيم كفدداءات المؤسسددات الصددغيرة  -23
-1ة البحدرين المنامدة / مملكد -والمتوسطة المنتمية التحاد غرف مجلس التعاون الخليجي

 2014سبتمبر  3

بين المركز اإلسبالمي لتنميبة التجبارة   2014في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في غشت 
واتحبباد غببرف مجلببس التعبباون الخليجببي نظببم الجانبببان بالتعبباون مببع غرفببة البحببرين للتجببارة 

الصبغيرة والصناعة ورشة عمل حول " تدقيق عمليات التصدير وتدعيم كفاءات المؤسسبات 
سبببتمبر  3إلببى  1والمتوسببطة المنتميببة التحبباد غببرف مجلببس التعبباون الخليجببي" وذلببك مببن 

 بالمنامة العاصمة البحرينية. 2014

تهدف هذه الندوة إلى تدريب المشاركين علبى اسبتعمال آليبات تبدقيق عمليبات التصبدير حتبى 
 ملة في مجال التصديريتمكنوا من استعمالها بكل كفاءة وفعالية في تدقيق المؤسسات العا

مشبارك مبن القطباعين العبام والخباص فبي بلبدان  50شارك في أشغال هذه الورشة أزيد من 
 الخليج ومن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة.

استعرض الخبراء خالل هذه الندوة الجوانب التالية: مفهوم تدقيق عمليات التصدير، معنى  
 ية التدقيق.التدقيق وقدرات المؤسسات ثم إستراتيج
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حول نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون ندوة تدريبية  - 24
، اإلسالمي وقضايا التجارة الدولية لفائدة مؤسسات القطاع الخاص وإدارات سلطنة عمان

 2014سبتمبر  16- 15سلطنة عمان،  –مسقط 

إلسالمي لتنمية التجارة، نظم المجلس والمركز ا التعاون بين سلطنة عمانتعزيز في إطار 
األعلى للتخطيط بعمان والمركز بالتعاون مع مكتب تنسيق الكومسيك "ندوة وطنية تدريبية 
حول نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وقضايا 

وذلك بمسقط يومي  ،"التجارة الدولية لفائدة مؤسسات القطاع الخاص وإدارات سلطنة عمان
 .2014سبتمبر  16و 15

ية نظام بأهمية اتفاقالفاعلين االقتصاديين القطاع العام وأطر توعية تهدف هذه الندوة إلى 
والبروتوكولين بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  األفضليات التجارية

سلطنة عمان وباقي بين  ةاريالتجالمبادالت المساهمة في دينامية المتعلقين بها من أجل 
 اإلسالمي.  التعاونمنظمة  فيالدول األعضاء 

 . عمان سلطنةمن القطاعين العام والخاص  إطارا من 50الندوة  هذه شارك في

 الوحدات التالية: بتقديم خبراء وقام ال

 نبذة عن منظمة التعاون اإلسالمي والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة؛ 

 إلطارية لنظام األفضليات التجارة بين الدول األعضاء في منظمة تقديم االتفاقية ا
 ؛ ين التابعين لهابروتوكولالوالتعاون اإلسالمي 

  بنية ومنهجية المفاوضات؛ 

  االتفاقية اإلطار لنظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون
 ؛ اإلسالمي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية

  ؛ األولى والثانية المفاوضات جولتي نتائجتقديم 

  تأثير نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على
 ؛اقتصاد سلطنة عمان

  األفضليات التجارية على الدول التكتالت االقتصادية والتأثيرات القانونية لنظام
 ؛ األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 نضمام إلى نظام األفضليات التجارية واإلجراءات التنفيذيةإجراءات اال. 

حول نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون ندوة تدريبية  - 25
 2014سبتمبر  24-22 الرياض، ،أطر المملكة العربية السعوديةاإلسالمي لفائدة 

الصناعة للمملكة العربية السعودية في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين وزارة التجارة و
والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، نظم الجانبان ندوة وطنية تدريبية حول نظام األفضليات 
التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولين المتابعين له 

 .2014سبتمبر  24إلى  22بالرياض في الفترة من 

بأهمية والخاص بالمملكة العربية السعودية  العام ينالقطاعأطر توعية إلى  تهدف هذه الندوة
بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ية نظام األفضليات التجاريةاتفاق
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المملكة بين  ةالتجاريالمبادالت  تنميةالمساهمة في والبروتوكولين المتعلقين بها من أجل 
 اإلسالمي.  التعاونمة منظ فيالدول األعضاء وباقي 

 التالية:  المركز المواضيعخبراء وبهذه المناسبة، قدم 

 نبذة عن منظمة التعاون اإلسالمي والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة؛ 

  تقديم االتفاقية اإلطارية لنظام األفضليات التجارة بين الدول األعضاء في منظمة
 ؛ اين التابعين لهبروتوكولالوالتعاون اإلسالمي 

  بنية ومنهجية المفاوضات؛ 

  االتفاقية اإلطار لنظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون
 ؛ اإلسالمي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية

  ؛ األولى والثانية المفاوضات جولتي نتائجتقديم 

  اإلسالمي على تأثير نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون
 ؛المملكة العربية السعوديةاقتصاد 

  األفضليات التجارية على الدول التكتالت االقتصادية والتأثيرات القانونية لنظام
 ؛ األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 إجراءات االنضمام إلى نظام األفضليات التجارية واإلجراءات التنفيذية. 

 القطاعين العام والخاص من المملكة العربية السعودية.إطارا من  60شارك في هذه الندوة 

حول نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون ندوة تدريبية  - 26
أبريل  9-7الجمهورية التركية، -أطر منظمة التعاون االقتصادي، إسطنبولاإلسالمي لفائدة 

2015 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمركز  في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين الدول
اإلسالمي لتنمية التجارة بصفته مشرفا على سكرتارية لجنة المفاوضات التجارية لنظام 
األفضليات التجارية لمنظمة التعاون اإلسالمي، نظم المركز وقسم االندماج والتعاون التابع 

للجمهورية التركية ومكتب تنسيق  للبنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع وزارة االقتصاد
الكومسيك، ندوة تدريبية حول نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي والبروتوكولين التابعين له لفائدة أطر منظمة التعاون االقتصادي، وذلك 

 .2015أبريل  9إلى  7بإسطنبول في الفترة من 

بأهمية أطر الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي وعية تتهدف هذه الندوة إلى 
بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ية نظام األفضليات التجاريةاتفاق

والبروتوكولين المتعلقين بها وعملية التخفيض التعريفي واختيار لوائا االمتيازات وتأثير 
الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي ن بي ةالتجاريهذه االتفاقية على المبادالت 

 اإلسالمي.  التعاونمنظمة  فيالدول األعضاء وباقي 

مشاركا من الدول والمنظمات التالية: أفغانستان،  30شارك في هذه الندوة أزيد من 

كازاخستان، قرقيزيا، باكستان، طاجكستان، تركيا، تركمنستان، أوزبكستان، قسم االندماج 
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التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، مكتب تنسيق  والتعاون
 الكومسيك ومنظمة التعاون االقتصادي.

المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومكتب تنسيق  كل من خبراءوبهذه المناسبة، قدم 
 التالية:  الكومسيك ومنظمة التعاون االقتصادي المواضيع

 ومكتب تنسيق الكومسيك ومنظمة التعاون  سالمي لتنمية التجارةنبذة عن المركز اإل
 ؛االقتصادي

  تقديم االتفاقية اإلطارية لنظام األفضليات التجارة بين الدول األعضاء في منظمة
)من طرف المركز اإلسالمي لتنمية  ين التابعين لهابروتوكولالوالتعاون اإلسالمي 

 ؛ التجارة(

 ؛ طرف المركز اإلسالمي لتنمية التجارة( )من بنية ومنهجية المفاوضات 

  االتفاقية اإلطار لنظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون
)من طرف المركز اإلسالمي لتنمية  اإلسالمي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية

 ؛ التجارة(

  ز اإلسالمي لتنمية )من طرف المرك األولى والثانية المفاوضات جولتي نتائجتقديم
 ؛ التجارة(

 تقديم بروتوكول قواعد المنشأ )من طرف مكتب تنسيق الكومسيك(؛ 

  تأثير نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على
)من طرف المركز اإلسالمي تجارة الدول األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي 

 لتنمية التجارة(.

حول نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون وة تدريبية ند - 27
 2015أبريل  14-13أطر دولة قطر، الدوحة، اإلسالمي لفائدة 

في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمركز 
ة لدولة قطر، نظم الجانبان ندوة تدريبية اإلسالمي لتنمية التجارة ووزارة االقتصاد والتجار

حول نظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 .2015أبريل  14إلى  13والبروتوكولين التابعين له لفائدة أطر دولة قطر بالدوحة من 

ية أهمية اتفاقبأطر من القطاعين العام والخاص لدولة قطر توعية تهدف هذه الندوة إلى 
والبروتوكولين بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  نظام األفضليات التجارية

الدول هذه الدولة وباقي بين  ةالتجاريالمتعلقين بها من أجل المساهمة في تنمية المبادالت 
 اإلسالمي.  التعاونمنظمة  فياألعضاء 

 التالية:  مي لتنمية التجارة المواضيعالمركز اإلسال خبراءوبهذه المناسبة، قدم 

  المركز اإلسالمي لتنمية التجارة؛منظمة التعاون اإلسالمي ونبذة عن 

  تقديم االتفاقية اإلطارية لنظام األفضليات التجارة بين الدول األعضاء في منظمة
 ؛ ين التابعين لهابروتوكولالوالتعاون اإلسالمي 
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  بنية ومنهجية المفاوضات؛ 

 ة اإلطار لنظام األفضليات التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون االتفاقي
 ؛ اإلسالمي ومقتضيات منظمة التجارة العالمية

  المفاوضات؛  نتائجتقديم 

  االقتصاد القطري؛ علىاالتفاقية تأثير 

 نظام األفضليات التجارية للدول األعضاء في االندماج االقتصادي والتأثير القانوني ل
 ؛ة التعاون اإلسالميمنظم

  الفنيةإجراءات االنضمام إلى نظام األفضليات التجارية واإلجراءات. 

 إطارا من القطاعين العام والخاص لدولة قطر.  20شارك في هذه الندوة أزيد من 

 


