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 تمھیـد
 
تكلیف من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي ب

المركز  یقوم-الكومسیك–والتجاري بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
بتنمیة  المكلفبصفتھ الجھاز الفرعي لمنظمة التعاون اإلسالمي  اإلسالمي لتنمیة التجارة،

التجارة اإلسالمیة البینیة، بمتابعة المفاوضات التجاریة المتعددة األطراف الجاریة في إطار 
 وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة. ،منظمة التجارة العالمیة

نمیة التجارة على إعداد تقاریر حول تطور ھذه المركز اإلسالمي لت دأبوفي ھذا اإلطار، 
المفاوضات وتقدیمھا لالجتماعات الدوریة للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بین 

واللجنة اإلسالمیة للشؤون االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة  -كومسیك  -الدول األعضاء 
ء الشؤون الخارجیة لبلدان منظمة لمنظمة التعاون اإلسالمي ولمختلف دورات مجلس وزرا

 التعاون اإلسالمي 

المركز اإلسالمي  قومالتحضیر لالجتماعات الوزاریة لمنظمة التجارة العالمیة ی إطاروفي 
إعداد تقاریر ودراسات تمھیدیة للتعریف بوجھات نظر الدول األعضاء قصد بلتنمیة التجارة 

 المنھجیات.إیجاد أرضیة مشتركة تجمع بین مختلف المواقف و

كما ینظم المركز دورات تدریبیة لفائدة ممثلي الدول األعضاء من القطاعین العام والخاص 
 حول المفاوضات التجاریة الدولیة والمفاوضات التجاریة البینیة لمنظمة التعاون اإلسالمي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم األول
 ارةـلتجامنظمة االنضمام إلى  في طورالتي  الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 العالمیة
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، بع��د دول��ة 160العالمی��ة للتج��ارة أص��بح الع��دد اإلجم��الي لل��دول األعض��اء ف��ي المنظم��ة 

على ھامش انعق�اد الم�ؤتمر ال�وزاري التاس�ع  2014دیسمبر  4انضمام جمھوریة الیمن في 
وب�ذلك یص�بح ع�دد ال�دول األعض�اء ف�ي منظم�ة  ،لھذه المنظمة ببالي / جمھوری�ة إندونیس�یا

دولة أي ما یع�ادل أزی�د  42التعاون اإلسالمي المنضویة تحت لواء منظمة التجارة العالمیة 
 من ربع أعضاءھا.

لالنضمام إلى منظمة  اإلسالمي المرشحةفي منظمة التعاون  األعضاءعدد الدول  بلغ
الجزائر، أذربیجان، العراق، إیران، وھي: أفغانستان،  ةدول 12التجارة العالمیة 

 .جزر القمر، السودان، سوریا ،لبنان، لیبیا، أوزبكستان ،كازاخستان
ولإلشارة، فإن أفغانستان والجزائر وأذربیجان وكزاخستان توجد في مراحل متقدمة من 

سرعة مسلسل المفاوضات  توقفتالمفاوضات لالنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة. و
إلى ھذه المنظمة على اإلرادة الحقیقیة لحكومات البلدان المرشحة لالنضمام  واالنضمام

. وقد تشھد المفاوضات بعض التعثر نتیجة عدة ومدى مساھماتھا في ھذه المفاوضات
عوامل مثل انقطاع المفاوضات مع أعضاء المنظمة، الجوانب الفنیة المعقدة، المصاعب 

في تحلیل تداعیات  الراغبة تباطؤ بعض الدول على المستوى الوطني، وفي بعض الحاالت
 على المستوى الوطني. القانون الجدید أو القانون المعدل

تتم عملیة االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة بطرق تتداخل فیھا أصناف المفاوضات 
على ھذا المسار جرى االتفاق بین مفاوضات متعددة األطراف وأخرى ثنائیة األطراف. و

على انضمام الیمن إلى المنظمة تخللتھ أحیانا سرعة ھامة في المفاوضات خاصة سنة 
نذكر منھا تباطؤ المفاوضات وأحیانا أخرى بعض التعثر نتیجة العدید من العوامل  2013

حول  مع بعض أعضاء المنظمة، الجوانب الفنیة المعقدة، المصاعب الداخلیة وعدم االجماع
 االختیارات.

 حیث أن ،الدول مسبوقا بأشغال فنیة ھامة من یكون مسلسل انضمام العدیدعادة ما 
بأھمیة انضمام ھذه الدول  السكرتاریةومساعي إقناع بین أنشطة المساعدة الفنیة  مزاوجةال

یعتبر عمال أساسیا في جدوى المساعدة الفنیة في مجال بالنسبة لمستقبل المنظمة، 
لالنضمام. وفي ھذا الصدد، البد من اإلشارة  لدول األعضاء المرشحةلفائدة اات المفاوض

، فضال عن المساعدة المالیة 2014ات رؤساء مجموعات العمل سنة إلى أھمیة مساھم
الھامة التي حظیت بھا المساعدة الفنیة من قیب الدول اآلتیة: أسترالیا، البرازیل، الصین، 

  وبعض الدول األعضاء األخرى. ة، الھند، االتحاد األوروبيالوالیات المتحدة األمریكی
اجتماعات رسمیة من بینھا اجتماعات تتعلق بالدول األعضاء في  6تم عقد  2013في سنة  

اجتماع واحد)، ( اجتماع واحد)، الجزائرون اإلسالمي اآلتیة: أفغانستان (منظمة التعا
كما تم عقد اجتماعات أخرى متعددة األطراف لبحث مواضیع  اجتماعات). 4( نكازاخستا

الزراعة، نظام األفضلیات التجاریة، التدابیر المتعلقة باالستثمارات ذات الصلة فنیة (
 .ةالكازاخستانیلتنازالت الجزائریة واألفغانیة ووالمتعلقة با بالتجارة

 الشفافیة ومسلسل االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة:
ووضوح الرؤیة في مسلسل االنضمام للمنظمة من األولویات األساسیة  تعتبر الشفافیة
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منظمة التجارة العالمیة. فالتدابیر والمبادرات التي تم  ولسكرتاریةبالنسبة للدول األعضاء 
 2013اتخاذھا خالل السنوات األربعة األخیرة في مجال الشفافیة قد تم تدعیمھا سنة 

لبحث مسألة  GIAلذا، اجتمع الفریق غیر الرسمي إلى حد اآلن.  لمواصلة العمل بھا
 . وقد خلصت نتائج ھذا الفریق إلى ما یلي:االنضمام إلى المنظمة

االستعمال المشترك للمعلومات وتبادل البیانات مع الدول األعضاء حول كل ما یتعلق  -
 باالنضمام إلى المنظمة،

 الفني لمسلسل االنضمام،حول التطور  السكرتاریةتقاریر ترفع إلى  -
 تقاریر رؤساء فرق العمل تقدم إلى الدول األعضاء حول نتائج زیاراتھم للبلد المعني، -
تخطیط برنامج االجتماعات حول االنضمام إلى المنظمة وحول النشاطات ذات الصلة  -

لالجتماعات حول اقتراحات االنضمام المقدمة من طرف على أساس أجندة متطورة 
 ،السكرتاریة

األجوبة حول االنشغاالت الخاصة التي تمت إثارتھا من طرف الدول األعضاء  -
 والحكومات التي في طور االنضمام،

الغایة من نشرة المعلومات حول االنضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة تتمثل في تقدیم 
ائج حول نتلرؤساء والدول األعضاء ولالتي في طور االنضمام  ملخصة للحكوماتتقاریر 

. كما تتضمن النشرة معلومات مفیدة حول المخطط GIA اجتماع الفریق غیر الرسمي
تم  2013في سنة  العملي لتحضیر االجتماعات والمفاوضات المتعلقة بمسلسل االنضمام

تكثیف اللقاءات مع مختلف فرق الدول األعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة قصد التركیز 
، والھدف من ذلك یتمثل في تقدیم تقریر للدول على االنشغاالت الخاصة لكل فریق

األعضاء حول األنشطة التي تم انجازھا خالل السنة المدنیة واستقصاء المالحظات واآلراء 
المنظمة لقاءات مع  سكرتاریةانشغاالت كل فریق. وخالل السنة الجاریة أجرت حول 

المجموعة االستشاریة للبلدان األقل نمو والفریق غیر الرسمي للبلدان النامیة والفریق 
في المنظمة اآلسیوي للبلدان النامیة والفریق غیر الرسمي لبلدان ألمریكا الالتینیة األعضاء 

 سكرتاریة، الفریق اإلفریقي ثم الفریق العربي. قدمت GRULACالعالمیة للتجارة 
المنظمة خالل ھذه االجتماعات تقاریر حول التقدم الحاصل في مسلسل انضمام الدول 
واألنشطة التي تم انجازھا كما تم تبادل وجھات النظر حول مسؤولیات الجوار/ 

طرف الحكومات في طور المجموعات اإلقلیمیة وبحث االنشغاالت التي أثیرت سواء من 
االنضمام ومن طرف الدول األعضاء نفسھا وقامت باستشارات مع نظراءھا حول 

 في مجال االنضمام. 2014األولویات الفنیة لسنة 
 المساعدة الفنیة وحمالت التوعیة:

وتأھیل الكفاءات ذات الصلة بمسلسل االنضمام للمنظمة من المحاور تعتبر المساعدة الفنیة 
لتدریب موظفي الحكومات. تتضمن ھذه المساعدة حمالت للتوعیة لفائدة  األساسیة

 البرلمانیین والقطاع الخاص والجامعیین والمجتمع المدني وأوساط اإلعالم.
حول المحاور اآلتیة:  2013وقد تمحورت أنشطة المساعدة الفیة وتأھیل الكفاءات سنة  

أقیمت خالل الدروس المتقدمة  ندوات وطنیة، حصص إعالمیة حول االنضمام للمنظمة
والدروس التمھیدیة المقدمة لفائدة حول السیاسة التجاریة وكذلك خالل الدروس اإلقلیمیة 

البلدان األقل نموا، البعثات الفنیة، الزیارات التي یقوم بھا رؤساء فرق العمل، انشاء 
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مة، حصص تدریبیة المراكز المرجعیة للمنظمة العالمیة للتجارة أو تعزیز المراكز القائ
مباشرة على الخط عبر اإلنترنت، التحاور مع مجموعات الدول األعضاء في المنظمة، 

     المشاركة في المؤتمرات. 
 آلیات االنضمام للمنظمة:  
في مایو   (ACDB)تم إطالق العمل بقواعد البیانات حول االلتزامات في إطار انضمام  

التي تتضمنھا وھي تمكن من االطالع على كل االلتزامات والمعلومات ذات الصلة  2012
 31 تقاریر فرق العمل حول االنضمام وبرتوكوالت انضمام الدول الحادیة والثالثین

 XII MC تدخل تحت طائلة البنداألعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة التي 
(http://acdb.wto.org/).. 

 
  أفغانستان: .1

. 2004نوفمبر  21 بتاریخ النضمام إلى منظمة التجارة العالمیةقدمت أفغانستان طلبا با
. قدمت 2004دیسمبر  13 فيوقد تم إنشاء فریق عمل خالل اجتماع المجلس العمومي 

العمل  وقد عقد فریق. 2009أفغانستان مذكرة حول نظام تجارتھا الخارجیة في مارس 
لدراسة النظام التجاري  2011ینایر  31األول یوم  حول انضمام أفغانستان اجتماعھ

األفغاني. وخالل ھذا االجتماع، أشاد وزیر التجارة والصناعة األفغاني، السید أنوار 
أولحق أھادي بأھمیة ومزایا انضمام بلده لمنظمة التجارة العالمیة التي من شأنھا أن تساعد 

یئة تفتح آفاقا اقتصادیة كبیرة تساعد على التخفیف التجارة واالستثمار وخلق بعلى تحسین 
 من الفقر. ةحدمن 

ترحیب من الكل  انضمام أفغانستان إلى النظام التجاري المتعدد األطراف وقد لقیت مبادرة
بعض النقاط كنظام االستثمار، متطلبات ب تتعلقمعلومات إضافیة  طلب فریق العمل الذي

عند الحدود، رخص االستیراد، الضرائب المستخلصة ل، الرسوم والضرائب التسجی
مشاكل الصحة  الفنیة،الداخلیة، طرق العبور، إعانات التصدیر، القیود الكمیة، الحواجز 

 والصحة النباتیة، والمسائل المتعلقة بالملكیة الفكریة قصد تسھیل عمل فریق المفاوضات.
 عبرت الدول، 2012یونیو  18 بتاریخ المنعقداالجتماع الثاني لفریق العمل  خالل

إلى منظمة التجارة العالمیة  في أقرب األوقاتأفغانستان النضمام عن موافقتھا األعضاء 
قواعد منظمة التجارة مدى توافقھ مع و يفغانستانألاالنظام التجاري  وقامت بدراسة

فقد أشار األعضاء نموا،  األقل نتمي إلى مجموعة البلدانت أن أفغانستانوعلما بالعالمیة. 
 .في المفاوضات من أجل االنضمامبعین االعتبار  األمر إلى ضرورة أخذ ھذا

أفغانستان في مجال  عنمن المعلومات  امزید فریق العملوباإلضافة إلى ذلك، طلب 
والخوصصة المتعلقة بالتجارة وخاصة بالنسبة للمؤسسات التجاریة الحكومیة  لقوانینا

ودعم تصدیر وأنظمة ال يالجمارك تقییمالو وتراخیص االستیراد وسیاسات التسعیر
 في وجھیة لفنا وائق أو الحواجزوالع الصادرات والسیاسة الزراعیة والملكیة الفكریة

 التجارة والشفافیة.
السوق لبدء السلع إلى  دخوللھا ل تقدیم أول عرضمن أفغانستان  طلب فریق العملما ك

 اعرضتجدر اإلشارة إلى أن أفغانستان قد قدم والمفاوضات بشأن االنفتاح التجاري. 
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 .2012یونیو  مستھل شھرفي  تخدمابال اخاص
 2012دیسمبر  7 فيمل بشأن انضمام أفغانستان لفریق العاالجتماع الثالث  تم عقدوقد 

 .2013لعام ضمن األولویات االنضمام  على إدراج ھذا العمل فریقأعضاء  اعتزمحیث 

 السید مزمل فغانستانألنائب وزیر التجارة والصناعة معالي  قدمباإلضافة إلى ذلك، 
كابول في مجال اإلصالحات  التي اتخذتھاالتدابیر  حولفریق العمل معلومات ل شینواري

 .یةالمستقبل التشریعیة لألعمالالخطوط العریضة و التشریعیةاالقتصادیة والتجاریة و

في مجاالت  ستانأفغانالقائمة في  السیاسات بعنایةاألعضاء تدارس االجتماع،  ھذا خالل
توضیحا بشأن ممتلكات الدولة  وا من الحكومةوطلبالخارجیة االقتصاد والتجارة 

عالوة المھنیة واإلتاوات خیص وحقوق التسویق والترا المؤسسات التجاریة الحكومیةو
التجارة واالستثمار المتعلقة ب تدابیرالتفاصیل بشأن تدابیر الصحة والصحة النباتیة و على

أفغانستان  عبر الفریق عن ارتیاحھ للتعھدات التي قدمتھاكما وحقوق الملكیة الفكریة. 
 النضمام إلى منظمة التجارة العالمیة.وعزمھا ل

أعضاء منظمة  أشاد، 2013یولیوز  25في  المنعقد مللفریق الع االجتماع الرابعخالل 
التي تبین عن حسن استعدادھا الفنیة  إسھاماتھاو القوي التزام أفغانستانبالتجارة العالمیة 

 بشأن انضمامھا إلى منظمة التجارة العالمیة. إلنجاح المفاوضات
الفنیة حل القضایا  علىعلى العمل أفغانستان  جمھوریة عضاءاأل حث ممثلو الدولو

 السیر قدما علىمن أجل  األخیرةالمفاوضات الثنائیة  واختتامالقوانین المتبقیة  وسنالعالقة 
 في بالي.التاسع المؤتمر الوزاري  خاللالمسار الصحیح الستكمال عملیة انضمامھا 

عملیة انضمام  الستكمالقوي ال ھمدعمعن أعرب أعضاء منظمة التجارة العالمیة و
شینواري، نائب وزیر  مزملالوفد األفغاني برئاسة سعادة  وأكد .2013أفغانستان في عام 

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

 الفني فيعلى المستوى بكل ارتیاح على التقدم الحاصل عضاء األ وقد اطلع مندوبو الدول
، ولكن ال تزال ھناك العدید من القضایا التي یتعین حلھا في مشروع تقریر فریق العمل

 المتعلقة بالتجارةوتدابیر االستثمار  والصفقات العمومیة الحكومیةمجاالت مثل الشركات 
لتجارة وتدابیر الصحة والصحة لیة فنوحقوق التسویق والفترات االنتقالیة للحواجز ال

 بمجردمنظمة التجارة العالمیة بسن جمیع القوانین المتعلقة بأفغانستان  ھدتتعالنباتیة. وقد 
االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة فیما یخص ، وفقا ألفضل الممارسات ھانضماما

 .التاسع مؤتمر الوزاريئي للالموعد النھا واحترام
المفاوضات  اختتام قدم السید شینواري بیانات إلى السادة أعضاء فریق العمل بشأنوقد 

 شریفانإلى األسواق مع كل من كندا والیابان. وحث الرئیس السید فان بالنفاذ  المتعلقة
الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة بقیة استكمال المفاوضات مع على أفغانستان 

أمانة منظمة التجارة  لدىالموقعة  االتفاقات الثنائیة إیداعو غشت شھر منتصفقبل 
 عالمیة.ال

منظمة التجارة أمانة  التي ترأستھاالمفاوضات المتعددة األطراف بشأن الزراعة  خالل
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تصدیر للتعزیز دعمھا برحب األعضاء بالتزام أفغانستان  ،2013یولیو  25 یوم العالمیة
األخضر" (الدعم  الصنف"على  تركزقد المحلي  ھادعموأعربوا عن ارتیاحھم لكون 

یكاد یكون ة تجارال التأثیر السلبي علىحصر ألن مسموح بھ دون قید أو للزراعة  الداخلي
  ).منعدما

 بمجردبشأن تكنولوجیا المعلومات  یةتفاقاال باالنضمام إلىأفغانستان أكد شینواري التزام 
اریة لقد تم إیداع ثالثة اتفاقیات ثنائیة لدى سكریت .إلى منظمة التجارة العالمیة االنضمام

 أفغانستان مراحل فنیة متقدمةلقد قطعت كندا، كوریا، الیابان). والمیة للتجارة (المنظمة الع
في مسلسل انضمامھا للمنظمة مكنھا من بلوغ حد النضج وسیتم انعقاد االجتماع المقبل 

  .  2014لفریق العمل خالل األشھر الثالثة األولى من سنة 
 الجزائر .2

، قدمت الجزائر 1987بصفة مالحظ منذ سنة في منظمة التجارة العالمیة حضورھا  بعد
 تمھیدیةخطوة ك ،حول نظام تجارتھا الخارجیةمذكرة  1996سنة  في یونیو رسمیا

 النضمام للمنظمة.ل
 فيلجزائر من قبل بعض الدول األعضاء لسلسلة من األسئلة  تم توجیھالتاریخ  ذلكمنذ 

 وسویسراومنھا الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد األوروبي  منظمة التجارة العالمیة،
العمل  فریقوالیابان وأسترالیا. بعد تلقي منظمة التجارة العالمیة األجوبة األولى، عقد 

 بجنیف. 1998اجتماعھ األول حول انضمام الجزائر في شھر أبریل 
، فبرایر 1998(أبریل  ثمانیة جوالت من المفاوضات المتعددة األطرافالجزائر  أجرت
) وسلسلتین من 2005و 2004، ثم سنتي 2003، مایو2002، نوفمبر 2002، مایو2002

ونوفمبر  2002المفاوضات الثنائیة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات (أبریل 
الزراعة، النظام الجمركي،  فھي:). أما المسائل التي تناولتھا المفاوضات بالبحث 2002

ولة، الشفافیة وإصالح النظام القانوني ثم حقوق الملكیة الفكریة المتعلقة بالتجارة تجارة الد
)TRIPS(. 

وض المبدئیة بشأن السلع والخدمات لعرمن اأولیة  صیغة 2002قدمت الجزائر في مارس 
من  عدلةللعروض. وتم أیضا بحث عناصر م معدلة ةصیغ 2005ینایر  18في  ثم قدمت

مشروع تقریر فریق العمل وآخر المستجدات المتعلقة بالقوانین وذلك خالل اجتماع فریق 
 .2005فبرایر  25 بتاریخالعمل 

الوالیات المتحدة األمریكیة،  وھي:بلدان  10أجرت الجزائر لقاءات ثنائیة مع حوالي 
ي، تركیا وكوریا الیابان، سویسرا، أسترالیا، كندا، االتحاد األوروبي، كوبا، األوروغوا

 الجنوبیة.
والذي یترأسھ إلى منظمة التجارة العالمیة انضمام الجزائر  الذي یتابعیضم فریق العمل 

 دولة. 43السید بریز دیلكاستییو (األوروغواي) 
انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة  متابعةانعقد االجتماع التاسع لفریق العمل المكلف ب -

 .2005أكتوبر  21بتاریخ  العالمیة بمقر المنظمة
تضمن جدول عمل ھذا االجتماع بحث تطورات المفاوضات الثنائیة حول الدخول إلى 
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 األسواق ومشروع تقریر فریق العمل وآخر المستجدات المتعلقة بتطور القانون الجزائري.
مشروع تقریر فریق العمل حول انضمام  یعمل ھذا الفریق حالیا على دراسة الوثیقة بشأن "

 .2005أكتوبر  21الجزائر" التي تشكل محور مناقشات االجتماع المنعقد في 
ومن جانب آخر، تم تنظیم لقاءات ثنائیة بین ممثلي الوفد الجزائري وبعض الدول األعضاء 

أكتوبر  20إلى  18في منظمة التجارة العالمیة على ھامش اجتماع فریق العمل المنعقد من 
. نذكر بصفة خاصة اللقاءات الثنائیة مع الوالیات المتحدة األمریكیة، سویسرا، 2005
 الجدیدة ومالیزیا والتي تناولت بالبحث دخول السلع والخدمات إلى األسواق. ةزیالند

تجري حالیا المفاوضات الثنائیة في مجال الدخول إلى األسواق على أساس العروض 
السلع والخدمات. كما یجري حالیا على المستوى المتعدد األطراف بحث المعدلة المتعلقة ب

وقد تم توزیع مشروع التقریر المعدل لفریق العمل في یونیو  .نظام التجارة الخارجیة
2006. 

مشروع التقریر  2008ینایر  17بحثت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة في 
 المراجع لمجموعة العمل

یتضمن تقریر مجموعة العمل فحصا لنظام التجارة الخارجیة الجزائري وكذلك 
اإلصالحات التي قامت بھا الجزائر خالل السنوات األخیرة حتى یصبح إطارھا القانوني 
والمؤسساتي مالئما لقواعد منظمة التجارة العالمیة. كما قام أعضاء مجموعة العمل بتقییم 

 الثنائیة الجاریة حول دخول السلع والخدمات لألسواق.التقدم الحاصل في المفاوضات 
التقدم الذي حققتھ الجزائر في إصالح  بكل ارتیاح على أعضاء فریق العمل اطلعوقد 

نظامھا التجاري حتى یتالءم تماما مع قواعد ومقتضیات منظمة التجارة العالمیة. وھكذا، 
للتجارة والتدابیر الصحیة والصحة  اعتمدت الجزائر قوانین جدیدة تتعلق بالحواجز الفنیة

النباتیة والملكیة الفكریة والممارسات المضادة لإلغراق والتدابیر الوقائیة وتدابیر المقاصة 
وسیاسات األسعار والتقییم الجمركي واستیراد المواد الصیدالنیة وتصدیر لحوم األبقار 

 والمواشي والنخیل. 
 : لخدمات لألسواقالمفاوضات الثنائیة حول دخول السلع وا

وفي نفس  .أنھت الجزائر مفاوضاتھا مع البرازیل واألوراغواي وكوبا وفنزویال وسویسرا
مع االتحاد األوروبي وكندا ومالیزیا وتركیا وجمھوریة كوریا  جري مفاوضاتستالسیاق 

 واإلكوادور والوالیات المتحدة األمریكیة والنرویج وأسترالیا والیابان.
تم عقد االجتماع العاشر لفریق العمل المكلف بتحضیر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة 

لاللتزامات الخاصة المتعلقة  ةض معدلوتم توزیع عروقد . 2008العالمیة في ینایر 
 .2012ت على فریق العمل في فبرایر بالخدما

مع على خمس اتفاقیات ثنائیة  2012فبرایر  28وقعت الجزائر بتاریخ من جھة أخرى 
في إطار المفاوضات الجاریة  البرازیل وكوبا واألوروغواي وفنزویال واألرجنتین

. كما أن المفاوضات المتعلقة بإبرام اتفاقیات مماثلة النضمامھا إلى منظمة التجارة العالمیة
ي مرحلة مع االتحاد األوروبي، الشریك الرئیسي للجزائر، والوالیات المتحدة توجد ف

 متقدمة.
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كما أن المفاوضات المتعلقة بالتوقیع على اتفاقیات ثنائیة مع باقي الدول األعضاء في 
مع سویسرا مازالت مستمرة وأن الجزائر بصدد ابرام اتفاقیة  منظمة التجارة العالمیة

انیا فقد وأسترالیا ونیوزیلندا. أما المحادثات الجاریة مع الیابان وكندا ومالیزیا وتركیا وأوكر
 سجلت تقدما یبعث على االرتیاح.

وتفسر المسیرة الطویلة للجزائر النضمامھا إلى منظمة التجارة العالمیة بإرادة الحكومة 
المنافسة بمھددة ال القطاعاتبعض  تحدیث ثم الجزائریة إلجراء إصالحات داخلیة أوال

 اقتصادھا. في تنوعالوتحقیق 
معالي وزیر  بحضور 2013أبریل  5لفریق العمل في تم عقد االجتماع الحادي عشر 

لفریق العمل وثیقة  12الجزائر  قدمتالتجارة السید مصطفى بن بادة. وبھذه المناسبة، 
حول العروض المعدلة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط العمل التشریعي المعدل 

 والتحیین لمشروع تقریر الفریق. واإلضافاتومقترحات التعدیالت 
مع  وافقیتالتجاري  على أتم االستعداد لجعل "نظامھاالسید الوزیر أن الجزائر  وأشار

معقولة" لبعض انتقالیة "منح فترات  وأعرب عن أملھ فياتفاقیات منظمة التجارة العالمیة." 
 التدابیر التي ال تتوافق مع االتفاقیات.

 ارسال األعضاء الدول على بموجبھیتعین  المعتمد والذي البرنامجإن ثم أضاف قائال 
یونیو  عند متم شھر جاباتاإلالجزائر التي تعھدت بتقدیم  إلى 2013مایو  10قبل  اأسئلتھ

 .2013واقتراح عقد جولة أخرى من المفاوضات في خریف  2013یولیو  15 أو
وثیقة لفریق العمل قصد دراستھا. ویتعلق األمر بالعروض المعدلة بشأن  12قدمت الجزائر 

لع والخدمات ومخطط العمل التشریعي المعدل ثم مقترحات التعدیل فضال عن الس
 اإلضافات لمشروع تقریر فریق العمل قصد تحدیثھ.

 
من الدول دولة  12 مع وفود 2013أبریل  4 إلى 2من أیام لقاءات الوفد الجزائري  أجرى

ادور واألرجنتین مالیزیا وإندونیسیا واإلكو وھي: في منظمة التجارة العالمیة األعضاء
الیابان واسترالیا ونیوزیلندا والنرویج وكندا والسلفادور ووالوالیات المتحدة األمریكیة 

 وتركیا.
تم التوقیع علیھا  واي وكوبا وسویسرا والبرازیلأوروغاتفاقیات ثنائیة مع  4كما تم ایداع 

في حین مازالت المفاوضات قائمة بشأن التوقیع منظمة التجارة العالمیة،  سكرتاریةمن قبل 
 اتفاقیتین مع فنزویال واألرجنتین.على 

الستعراض آخر  2014مارس  31سیجتمع فریق العمل حول انضمام الجزائر للمنظمة في 
مستجدات المفاوضات الجزائریة المتعلقة بانضمامھا للمنظمة. وسیجتمع مجلس المنظمة 

لتعیین الرئیس الجدید  2014الملكیة الفكریة في أوائل شھر أبریل العالمیة للتجارة المكلف ب
للمفاوضات حول الملف المتعدد األطراف لإلشارات الجغرافیة بشأن الخمور والمشروبات 
الكحولیة. كما سیجتمع ممثلو الدول األعضاء في المنظمة في نفس الیوم في إطار مجلس 

ادل وجھات النظر حول برنامج العمل الذي تم تجارة الخدمات النتخاب الرئیس الجدید وتب
. كما سیجتمع 2013ري لبالي المنعقد في دیسمبر وضعھ بناء على نتائج المؤتمر الوزا

ممثلو الدول األعضاء أیضا في إطار لجنة التجارة والبیئة لتعیین الرئیس الجدید. أما لجنة 
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جاریة التفضیلیة فضال عن أبریل لبحث التدابیر الت 2التجارة والتنمیة فستجتمع في 
 مواضیع أخرى.

 أذربیجان-3
وقد قدمت  1997یولیوز  16 بتاریخربیجان ذام أضمنا الذي یتابعفریق العمل  تكوین تم
أجوبة  قدمت أیضا كما .1999حول نظام تجارتھا الخارجیة في أبریل  مذكرةربیجان ذأ

تلتھا أجوبة أخرى  المذكرة، هحول ھذ األسئلةمن  أولى مجموعةب تتعلق 2000في یولیوز 
، واالجتماع 2002 یونیو 7. انعقد االجتماع األول لفریق العمل في 2001في دیسمبر 

. ویتم حالیا إجراء مفاوضات ثنائیة حول دخول السلع والخدمات 2006األخیر في مارس 
 . عدلةإلى األسواق على أساس العروض الم

من طرف  2008ق العمل في دیسمبر فری لمناقشاتتم توزیع ملخص غیر رسمي قد و
وتستمر األشغال المتعددة األطراف على أساس  .سكرتاریة المنظمة العالمیة للتجارة

ھذا  تعدیل وتموقد  .2008ملخص مستجدات المواضیع التي تم إثارتھا منذ دیسمبر 
  .2009في یولیو بعد مراجعتھ الملخص 

لمتابعة  2010أكتوبر  18الثامن في  عقد فریق العمل حول انضمام أذربیجان اجتماعھ
دراسة النظام االقتصادي والتجاري في ھذا البلد. وقد أعرب الفریق عن ارتیاحھ للتطور 
الحاصل على المستوى التشریعي وأشار إلى أنھ من األھمیة بمكان االستمرار في تكثیف 

 المفاوضات المتعلقة بدخول السلع إلى األسواق.
وعقد  والمستجدات موجز الوقائع بمراجعةقام فریق عمل اذربیجان  ،2011في نونبر 

الستعراض اإلصالحات التجاریة في أذربیجان  2012فبرایر  24اجتماعھ التاسع في 
 وتقییم مدى توافقھا مع قواعد منظمة التجارة العالمیة. 

حول سیاسات التسعیر في  والتوضیحات مزید من المعلوماتال الفریق طالب أعضاء
أذربیجان والمؤسسات التجاریة الحكومیة ونظام االستثمار وسیاسة المنافسة وحقوق التجارة 
ومعدالت حصص التعریفة الجمركیة والرسوم والقیود المفروضة على الصادرات ودعم 
الصادرات والسیاسة الزراعیة والتدابیر التجاریة ومناطق التجارة الحرة والملكیة الفكریة 

في وجھ التجارة والمشتریات القائمة لصحة النباتیة والحواجز الفنیة وتدابیر الصحة وا
 الحكومیة.

ن أصرح محمود مماد غولییف نائب وزیر الشؤون الخارجیة في أذربیجان بھذه المناسبة، 
تمثل في االعتماد الكبیر على قطاع النفط والغاز وأن االنضمام إلى ت تبالده تواجھ تحدیا

ة كان محور تنویع الجھود االقتصادیة المستدامة والطویلة األمد في منظمة التجارة العالمی
أذربیجان. في نھایة االجتماع، حث رئیس فریق العمل السفیر والتر لیفالتر، أذربیجان على 
االستمرار في متابعة إصالحاتھا الداخلیة ومفاوضات الدخول إلى األسواق بطریقة استباقیة 

 ام.للدفع بھذه المسیرة إلى األم
 مفاوضات بشأن دخول األسواق 

 مستمرةزالت المفاوضات . وما2010قیة مع جورجیا في أبریل وقعت أذربیجان على اتفا
 بشأن ھذه االتفاقیة.  دول أعضاء في منظمة التجارة العالمیة 10ومع االتحاد األوروبي 
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شأن تم خاللھ التباحث في  2012فبرایر  24 عقد فریق العمل اجتماعھ التاسع في
االصالحات األخیرة المعتمدة من قبل أذربیجان للتقدم في عملیة انضمامھا إلى منظمة 

مع قواعد منظمة التجارة العالمیة. وتدارس  وافقالتجارة العالمیة وجعل نظامھا التجاري یت
الفریق أیضا مسألة تطویر المجال التشریعي والتقدم المحرز في إطار المفاوضات الثنائیة 

 السلع والخدمات إلى األسواق. لبشأن دخو
 ھاجتماععقد فریق العمل . وقد 2012نوفمبر الوقائع إلى ملخص یعود آخر تعدیل ل

وضع  حول أعضاء منظمة التجارة العالمیةتباحث  حیث 2012 دیسمبر 7العاشر في 
من واإلصالحات التشریعیة  الخارجیة ونظام التجارة دخول األسواق بشأنالمفاوضات 

 إلى منظمة التجارة العالمیة.لالنضمام أذربیجان یل تأھ أجل
غولییف، نائب وزیر الشؤون الخارجیة وكبیر ماماد السید محمود قدم  ،وبھذه المناسبة

 یةتشریعنصوص وتطویر  هبلدلمحة عامة عن الوضع االقتصادي لذربیجان ألالمفاوضین 
تنویع إلى  كانت تھدف ن حكومتھوذكر أفي إطار منظمة التجارة العالمیة.  مناسبة

 قطاع النفط والغاز. علىمن اعتمادھا  للتقلیلوتحدیث االقتصاد 
وزیر أن النائب  فقد أشاراألسواق،  دخولحول المفاوضات الثنائیة بخصوص أما 

وأجرت  2012مارس  في یایزقاتفاقیة ثنائیة مع جمھوریة قیرعلى أذربیجان قد وقعت 
 ثنائیة مع الصین.مفاوضات  مؤخرا

البرازیل  كل من مععلى ھامش اجتماع فریق العمل أخرى ت مفاوضات ثنائیة یكما أجر 
 .روبيوالیابان والنرویج واالتحاد األواألمریكیة والوالیات المتحدة  وكوریا وكندا

 ستانرجیكو ورحب ممثلو الصین والوالیات المتحدة والھند والیابان والنرویج وباكستان
 واأذربیجان وأعرب قدمتھاالتي  الجوھریةالمساھمات بد األوروبي تركیا واالتحاوسویسرا و
 .ھذا البلد إلى المنظمة النضمام معن تأییدھ

حول السیاسات االقتصادیة ألذربیجان  تتوضیحا ، طلب األعضاءخالل المناقشات
 واألسعار واالستثمار والمنافسةصصة والخ لمؤسسات التجاریة الحكومیة وسیاساتاو
القیمة المضافة وتطبیق ضریبة االستھالك واعتماد قانون  على ضریبةالعفاء من اإلو

اضافیة حول  معلوماتكما أعربوا عن رغبتھم في االطالع على التعریفة الجمركیة. 
والقیود  والتقییم الجمركي وقواعد المنشألخدمات المقدمة ا المفروضة علىالرسوم 

صادرات ممنوحة للمنتجات الصناعیة ودعم والمساعدات ال المفروضة على التصدیر
الصفقات و ة والصحة النباتیةتدابیر الصحللتجارة و الفنیةوالحواجز  المنتجات الزراعیة

 .والملكیة الفكریة العمومیة
عن طریق  والمستندات تم تكلیف سكرتاریة المنظمة العالمیة للتجارة بتحسین تقدیم الوثائق

إعداد مشروع تقریر فریق العمل باالعتماد على ملخص وقائع المواضیع التي تم التطرق 
لھا. وتجري حالیا مفاوضات ثنائیة حول النفاذ لألسواق مع ممثلي الدول األعضاء المعنیة 

وكذلك  2013العرض المعدل المتعلق بالسلع والذي تم توزیعھ في سبتمبر على أساس 
 4. ولقد تم إیداع 2013المتعلق بالخدمات والذي تم توزیعھ في أكتوبر العرض المعدل 

اتفاقیات ثنائیة لدى سكرتاریة المنظمة (اإلمارات العربیة المتحدة، عمان، جمھوریة 
   . 2014، تركیا). وسینعقد االجتماع الحادي عشر لفریق العمل في فبرایر قرقیزیا
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  العراق-4
بناء  2004سبتمبر  30 بتاریخإلى منظمة التجارة العالمیة  تم إیداع طلب انضمام العراق

 13الثاني عشر. كما تم إنشاء فریق عمل خالل المجلس العمومي المنعقد في على البند 
 السید "كیالرمو فالیس كالمیز" من األوروغواي. برئاسة 2004دیسمبر 

یداع الطلب العراقي وللمرة األولى منذ إقدم العراق مذكرة حول نظام تجارتھ الخارجیة 
مایو  25في األول عقد فریق العمل اجتماعھ  2004لالنضمام لمنظمة التجارة العالمیة سنة 

 لبحث القانون التجاري العراقي ومدى توافقھ مع مبادئ منظمة التجارة العالمیة. 2007
عقد العراق اجتماعات ثنائیة مع البرازیل ومصر واإلمارات العربیة المتحدة والوالیات 
المتحدة األمریكیة واألردن والمغرب والنرویج وعمان وتایوان واالتحاد األوروبي 
والفیتنام. وقد طلب من العراق تقدیم عروض أولیة للتقدم بالمفاوضات حول دخول السلع 

 والخدمات إلى األسواق.
 

ویتعھد العراق بإعداد الوثائق حول الزراعة والخدمات والحواجز الفنیة للتجارة والمسائل 
سیقوم بإعداد مخطط العمل  المتعلقة بالصحة والصحة النباتیة والملكیة الفكریة. كما

التشریعي العام الذي سیبین للدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة الوضع الراھن 
 لقانون التجارة الخارجیة والمشاریع الحالیة في ھذا المجال. 

دعمھم النضمام العراق السریع عن  2008أبریل  2أعضاء فریق العمل في  أعرب
اعتباره سیسھم في إدماج العراق في االقتصاد العالمي. وقد أشار لمنظمة التجارة العالمیة ب

وزیر التجارة العراقي السید السوداني إلى أن العراق مصمم على تجاوز الوضع الحالي 
الصعب للمضي قدما في مسلسل االنضمام لمنظمة التجارة العالمیة، كما أضاف أن 

 لدولي.انضمام العراق یشكل میزة مھمة بالنسبة للمجتمع ا
 :التشریع التجاري دراسة

عند ھذا المستوى، یقوم أعضاء فریق العمل بمراجعة كل جوانب السیاسات التجاریة 
واالقتصادیة في العراق لمعرفة مدى توافقھا مع مقتضیات ومبادئ المنظمة العالمیة 

 للتجارة.
خطط العمل استعرض العراق م 2007منذ االجتماع األول لفریق العمل المنعقد في مایو 

التشریعي الذي یبین فیھ التقدم الحاصل في تنفیذ اإلصالحات القانونیة. كما قدم العراق 
أیضا بیانات حول التدابیر الصحیة والصحة النباتیة التي یطبقھا والحواجز الفنیة للتجارة 
وجوانب حقوق الملكیة الفكریة ذات الصلة بالتجارة ووسائل الدعم الداخلي والتعویضات 

 لصادرات التي یمنحھا لفائدة قطاع الزراعة. ل
 المفاوضات الثنائیة 

مجموعة من األعضاء على ھامش اجتماعات فریق العمل. سوف تنطلق بالتقى العراق 
المفاوضات حول الدخول لألسواق حینما یقدم العراق عروضھ األولیة حول السلع 

 والخدمات.
وتم عقد االجتماع الثاني  2005بتمبر قدم العراق مذكرة حول تجارتھ الخارجیة في س
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تم خاللھ دراسة نظام  2008انضمام العراق في أبریل متابعة لفریق العمل المكلف ب
 التجارة الخارجیة للعراق.

قدم العراق العدید من الوثائق والمستندات المطلوبة من طرف فریق العمل. ولكن یتعین 
. وسینعقد االجتماع لألسواق لسلع والخدماتقدیم العروض األولیة المتعلقة بدخول اعلیھ ت

  القادم لفریق العمل عندما یقدم العراق عروضا أولیة بشأن النفاذ إلى األسواق.
  إیران-5

تم إیداع طلب إیران النضمامھا إلى منظمة التجارة العالمیة لدى المجلس العمومي خالل 
. ولقد تمت )WT/ACC/IRN/1بجنیف ( 2004 یولیوز 9 و 8دورتھ المنعقدة یومي 

 .2005مایو  26المجلس العمومي یوم  جتماععلى ترشیح إیران خالل اباإلجماع الموافقة 
 .2005مایو  26س العمومي في تم تكوین فریق العمل خالل انعقاد المجل

لم لحد اآلن، و .2009إیران مذكرة حول نظام تجارتھا الخارجیة في نوفمبر  قدمت 
 ل.یجتمع فریق العم

في سبتمبر  طلبا بانضمامھا إلى منظمة التجارة العالمیةوللتذكیر فإن إیران سبق أن قدمت 
من طرف المجلس العمومي نظرا  2001مرة منذ مایو  21 قوبل بالرفض 1996

 لممارسة حق الفیتو من طرف الوالیات المتحدة األمریكیة.
تم تبلیغ اإلیراني كما مذكرة حول نظام التجارة الخارجیة ، تم توزیع 2009في نوفمبر و

. 2010أسئلة نواب الدول األعضاء إلى حكومة الجمھوریة اإلسالمیة اإلیرانیة في فبرایر 
بما فیھا األجوبة على  2011الفنیة إلیران سنة  اإلسھاماتتم توزیع  ،وفي ھذا الصدد

یتعین على رئیس المجلس  انعقاد فریق العمل أسئلة السادة نواب الدول األعضاء. وقبل
  العام القیام بمشاورات مع ممثلي الدول األعضاء لتعیین رئیس فریق العمل.

 كازخستان-6
 نطلقت. وقد ا1996فبرایر  6 بتاریخ نكازاخستا انضمامتكوین فریق العمل حول  تم

 1997أكتوبر  فيت المفاوضات الثنائیة للدخول إلى األسواق في مجالي السلع والخدما
: التي تم بحثھا المواضیع من بینفي إطار عرض جدید حول السلع والخدمات. و استمرتو

)، الرقابة على األسعار، رخص الجمركیةالزراعة، النظام الجمركي (وكذلك االتفاقات 
 الصحیة والصحة النباتیة، المواصفاتو، المعاییر يلصناعا القطاع االستیراد، وسائل دعم

خدمات وحقوق ال، قانوني وإصالح النظام التشریعيالنظام ال شفافیةالحواجز الفنیة للتجارة، 
 . TRIPS بالتجارةالملكیة الفكریة المتعلقة 

من بالبحث ث النقاط التي تناولھا اجتماع فریق العمل تم وضع صیغة معدلة لملخص أحد
نوفمبر  المنعقد فيالعمل  طرف السكرتاریة وتم بحثھا خالل االجتماع السابع لفریق

 كموعد لالجتماع الموالي. 2005. وتم تحدید تاریخ مایو 2004
قدم رئیس فریق العمل المكلف بتحضیر انضمام كازاخستان لمنظمة التجارة العالمیة السفیر 

تقریرا إیجابیا حول تطورات ترشیح  2005یونیو  7'فیسا تاباني ھیمانین' (فنلندة) یوم 
 ي قامت بإصالحات جوھریة. كازاخستان الت

یتم حالیا إجراء المفاوضات الثنائیة حول الدخول إلى األسواق على أساس العروض 
13 

 



. ولقد تم توزیع الصیغة النھائیة 2004المعدلة والمتعلقة بالسلع والخدمات الموزعة سنة 
 .2008الذي عقد اجتماعھ العاشر في یولیو  2008لمشروع تقریر فریق العمل في یونیو 

 الرابع عشر اجتماعھبشأن انضمام كازاخستان فریق العمل ، عقد 2012دیسمبر  10في 
نضمامھا إلى منظمة التجارة العالمیة وأعرب ا بشأنالمفاوضات  تقدم لإلطالع على

 .2013 سنةھم في أن یتم ذلك األعضاء عن أمل
نظام بالقضایا المتعلقة أساسا حول المناقشات التي دارت خالل ھذا االجتماع وقد تركزت 

تطبیق نظام الحصص التعریفیة و الصفقات العمومیة إبراماالستثمار وممارسات 
السید  الرئیس وأشارإجراءات تراخیص االستیراد وحمایة الملكیة الفكریة في أفغانستان. و

مازالت في طور اإلعداد في  فریق العملتقریر فصول فیسا ھیمانین (فنلندا) أن بعض 
 .متعدد األطرافإطار 
ن المفاوضات الثنائیة بین كازاخستان والدول األعضاء في منظمة التجارة كد الرئیس أكما أ

 مرحلة متقدمة. قد وصلت إلىاألسواق السلع والخدمات إلى  دخولالعالمیة بشأن 
فقد أشارت إلى أن كازاخستان لالتكامل االقتصادي  ةوزیر إیتزانوفالسیدة زانار ا وحسب

ة اإلیجابیة التي اتسمت بھا عملیة الدینامی تترجم 2012في  العملاجتماعات فریق عقد 
 .2013 سنة من المتوقع استیفاءھاالتي انضمام كازاخستان 

رئیس فریق السفیر 'فیسا تاباني ھیمانین'(من فنلندة)، سعادة ، دعا 2013یونیو  5في و
أعضاء  دعا السادة ،العمل المكلف بتحضیر انضمام كازاخستان لمنظمة التجارة العالمیة

ھذا البلد حتى یتسنى ل واألشغال المتعلقة بالمضمون األشغال الفنیةإلى تسریع وتیرة  فریقال
 في بالي. التاسعالمؤتمر الوزاري  خاللفي منظمة التجارة العالمیة ا عضو فعلیاصبح یأن 

في  حاصلالالتقدم ب، رحب أعضاء منظمة التجارة العالمیة 2013 یولیو 23في و
 في مجال الزراعة بشأن انضمام كازاخستان.المفاوضات 

العقبات لتسھیل انضمامھا إلى منظمة  بعض كازاخستان تفكیكمن الفریق  أعضاء طلب
واألنظمة والممارسات المتعلقة بتدابیر الصحة  ةفیتعدیل التعروالتي تتعلق بالتجارة العالمیة 

والصحة النباتیة وتدابیر االستثمار المتصلة بالتجارة التي تتعارض مع قواعد منظمة 
العدید من  ھناك ال تزالو. الحكومیةالشركات بالتجارة العالمیة، بما في ذلك تلك المتعلقة 

 .یتعین العمل على حلھاالتي القضایا الفنیة األخرى 
األسواق  النفاذ إلىبشأن ثنائیة الات یتفاقاالختالفات بین االإزالة  التعریفةتعدیل ویقتضي 

الئحة التزامات والتي تفاوضت بشأنھا كازاخستان مع أعضاء منظمة التجارة العالمیة 
وروسیا  روسیا البیضاءالمشتركة في االتحاد الجمركي بین  والتعریفة الخارجیةروسیا 

 .وكازاخستان
 وإدارة حصصوحجم  الحكومیةالشركات ب المتعلقةالعدید من القضایا األخرى وھناك 

القیمة  على ضریبةفیما یخص الالتصدیر واألفضلیات التمییزیة  على رسومفات والالتعری
العمل على  ینبغيالتي و التجارةب ذات الصلةاالستثمار  وتدابیرالمضافة واللوائح الفنیة 

 .حلھا
منظمة التجارة  سكرتاریة الذي ترأستھ بشأن الزراعة المتعدد األطرافجتماع عرف اال
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الزراعة،  اقتراحھا المعدل حول فيكازاخستان التزمت  حیث .ةإیجابی تتطورا العالمیة
 ھاتعزیز دعمبالتزمت مجموعة من وثائق االنضمام، في  سیتم تأكیده الحقاي الذو
 إجراءات الدعم وتخفیض مراجعةمع للمنظمة  ھاانضمام بمجردالصفر  منلصادرات ل
 .على التجارة ؤثر سلباتي تال

على  ابالدھ على عزم وزیرة التكامل االقتصادي لكازاخستان إیتزانوفاوأكدت السیدة زانار 
 .ھابتكثیف تالمؤتمر الوزاري التاسع وتعھد ھا خاللنضماممن أجل االمفاوضات  استكمال

حول تقدیم المعلومات الفنیة الالزمة بتاریخ االجتماع القادم لفریق العمل  یرتبط تحدید
 إطار المفاوضات. العالقة فيلقضایا ا

أربعة جوالت  نخالل السنة المعنیة، عقد فریق العمل المكلف بمتابعة انضمام كازاخستا
ن تقریر م من المفاوضات (مارس، یونو، یولیو، أكتوبر). ولقد تم توزیع الصیغة األخیرة

. ولم یقع إقحام مشروعي الفصلین حول " السیاسات 2013فریق العمل في سبتمبر 
ضمن مشروع التقریر. ویتم اآلن النظر  الزراعیة" و"التدابیر الصحیة والصحة النباتیة "

في ھذین المشروعین في إطار االجتماعات المتعددة األطراف المنعقدة برئاسة سكرتاریة 
 2013وضوع الزراعة قدمت بعثة كازاخستان في سبتمبر المنظمة. وبخصوص م

وفي خصوص  مقترحات معدلة یتم على أساسھا حالیا التفاوض مع ممثلي الدول األعضاء.
 14المفاوضات الثنائیة حول النفاذ إلى األسواق واالتفاقیات الثنائیة بشأن السلع فقد تم إیداع 

 بالخدمات.اتفاقیة ثنائیة لدى سكرتاریة المنظمة تتعلق 
ومن جانب آخر، تجري كازاخستان حالیا مشاورات مع ممثلي الدول األعضاء حول 

عندما تتلقى سكرتاریة المنظمة المسائل الفنیة المتعلقة بمشروع ترمیز الئحة الخدمات. 
مشروع الئحة الخدمات من " أستانا" ستقوم حاال بتوزیعھ على الدول األعضاء الموقعة 

اجتماع للتحري الفني. وبذلك یكون فریق العمل قد بلغ المراحل  وتطلب إثر ذلك عقد
األخیرة. وتتمثل أكثر المسائل صعوبة في ھذا االنضمام في المقاربة المتعلقة بتعدیل 
التعریفات بالنسبة للتعویضات الناشئة عن ھذه التعریفات. كما بقیت مسائل أخرى معلقة 

اصر المحلیة والحصص التعریفیة واألفضلیات تحدید مقادیر المكونات من العنمن بینھا 
تدابیر االستثمار بشأن الضریبة على القیمة المضافة، الزراعة، الرسوم على الصادرات، 

ذات العالقة بالتجارة والمسائل المتعلقة بالتدابیر الصحیة والصحة النباتیة. وأخیرا تقدم 
سكرتاریة منظمة التجارة العالمیة حالیا مساعدة لكازاخستان قصد إعداد مشروع الئحة 

      بشأن اتفاقیة حول تكنولوجیا المعلومات.   
 لبنان-7

تم نشر تقریر حول  وقد. 1999أبریل  14ام لبنان في متكوین فریق العمل حول انض تم
وتم توزیع األجوبة المتعلقة باألسئلة  ،2001 في یونیو اللبنانیة الخارجیة ةجارالتنظام 

. وعقد فریق العمل اجتماعھ األول 2002و المطروحة في شأن المذكرة اللبنانیة في یونی
 .2002أكتوبر  14في 

مفاوضات متعددة األطراف على أساس تقریر فریق العمل الذي تمت  حالیا تجريو
. كما تجري حالیا مفاوضات ثنائیة حول 2009مراجعتھ والذي تم توزیعھ في أكتوبر 

دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس العروض المراجعة. وقد تم عقد االجتماع 
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   .2009السابع لفریق العمل في أكتوبر 
عندما تقدم الجمھوریة اللبنانیة كل المساھمات سوف یعقد فریق العمل اجتماعھ 

 .الضروریة
 
 

 لیبیا-8
 2001 نوفمبر 25لیبیا بإیداع طلب رسمي لالنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة یوم  قامت

)Doc.WTO/ACC/LBY/1.(  وافقت الدول األعضاء في  2004 یولیوز 27وفي
 منظمة التجارة العالمیة على الشروع في المفاوضات مع لیبیا.

لحد اآلن لم تقدم لیبیا مذكرة حول نظام تجارتھا الخارجیة كما أن فریق العمل لم یعقد بعد 
 اجتماعھ األول.

 السودان-9
 مذكرةكما تم تقدیم  1994أكتوبر  25تكوین فریق العمل حول انضمام السودان یوم  تم

أجوبة على  السودان . كما قدم1999حول نظام التجارة الخارجیة السودانیة في ینایر 
 ثانیةتم طرح مجموعة  كما، 2000التي طرحت في ھذا الشأن في شھر نوفمبر  األسئلة

 .2004قد االجتماع الثاني لفریق العمل في مارس انع. 2003في ینایر  من األسئلة
ویتم حالیا إجراء مفاوضات ثنائیة حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق على أساس 

 .المتعلقة بالسلع عدلةالماألولیة العروض 
تم إیداع اتفاقیتین ثنائیتین (مع البرازیل والصین) تتعلقان بالنفاذ إلى األسواق لدى 

وما زالت اإلسھامات الثنائیة المستحدثة قید االنتظار خاصة منظمة. سكرتاریتیھ ال
. 2012المعلومات التشریعیة والدستوریة المستحدثة بعد استقالل جنوب السودان سنة 

اتصاالتھا الفنیة مع السودان لضبط المجاالت التي تستلزم تقدیم  وتستمر السكرتاریة في
 وثائق ومعلومات مستحدثة. وما زال انضمام السودان معلقا.

 ستانك. أوزب-10
دیسمبر  21 یومستان إلى منظمة التجارة العالمیة كتكوین فریق العمل حول انضمام أوزب تم

 1998 سبتمبر فيحول نظام تجارتھا الخارجیة  مذكرةستان ك. وقدمت حكومة أوزب1994
. وتم الشروع في 1999في أكتوبر المطروحة األسئلة  بعضشأن بأجوبة  تم تقدیمكما 

یولیوز  17اجتمع فریق العمل ألول مرة في . األسواقمفاوضات ثنائیة حول الدخول إلى 
2002. 
أوزبكستان مفاوضات ثنائیة حول دخول السلع والخدمات إلى األسواق مع الدول  أجرت

. ولقد انعقد 2005األعضاء المعنیة على أساس العروض األصلیة المقدمة في سبتمبر 
 .2005االجتماع الثالث لفریق العمل في أكتوبر 

 . سوریا-11
لتجارة اطلب انضمام سوریا إلى المدیر العام لمنظمة  إیداع تم 2001أكتوبر  30في 
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 ).WT/ACC/SYR/1(العالمیة 
إلى منظمة قرر المجلس العمومي إنشاء فریق العمل المكلف بدراسة انضمام سوریا 

 .2010مایو  4في التجارة العالمیة 
وھي  تجارتھا الخارجیة نظام بشأن مذكرة الجمھوریة العربیة السوریة لحد اآلن تقدملم 

 .«I»معنیة بالتدابیر اإلداریة من الفئة واحد 
 القمر جزر-12

بتكوین فریق عمل مكلف ببحث طلب جزر  2007أكتوبر  9بادرت الجمعیة العامة في 
منحت الرئیس حق تعیین رئیس فریق  انضمامھا لمنظمة التجارة العالمیة. ولقدشأن القمر ب

العمل بالتشاور مع مختلف الدول األعضاء في المنظمة وممثلي جزر القمر 
WT/ACC/COM/1)(. 

 2013أكتوبر  25تم توزیع المذكرة القمریة حول التجارة الخارجیة یوم 
(WT/ACC/COM/3) وسیقع 2013سبتمبر  18. كما تم تعیین رئیس فریق العمل یوم .

االجتماع األول لفریق العمل حالما تختم جزر القمر الجولة األولى من األسئلة  عقد
 واألجوبة مع ممثلي الدول األعضاء. 

 الخاتمة: 
بالرغم من أن العضویة في منظمة التجارة العالمیة لھا فوائد وامتیازات جمة فإن 

لكل الحكومات  المفاوضات حول االنتماء إلى ھذه المنظمة تشكل تحدیا كبیرا بالنسبة
مام، خاصة منھا البلدان األقل نموا. فآلیات وشروط االنضمام تفرض القیام المرشحة لالنض

بإصالحات داخلیة. فالبلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام لھا قدرات فنیة ومؤھالت 
  بشریة وموارد مالیة محدودة في مواجھة تعقیدات االنتماء للمنظمة العالمیة للتجارة.

على توصیات اللجنة الفرعیة للبلدان األقل نموا قصد  2012ق المجلس العمومي سنة صاد
حول انضمام البلدان األقل نموا لیصبح عملیا  2002الزیادة في تعزیز وترشید قرار سنة 

على أرض الواقع (الخطوط التوجیھیة حول انضمام البلدان األقل نموا). ولقد تم إعداد ھذه 
ار المصادق علیھ من طرف المؤتمر الوزاري الثامن للمنظمة العالمیة وفقا للقرالتوصیات 

 . 2011دیسمبر  17للتجارة المنعقد بتاریخ 
كإضافة للخطوط التوجیھیة لسنة  2012تمت المصادقة على قرار المجس العمومي لسنة 

 تم 2013حول انضمام البلدان األقل نموا للمنظمة العالمیة للتجارة. وفي سنة  2002
على مقاس البلدان األقل نموا فنیة من طرف سكرتاریة المنظمة اعتبار تقدیم مساعدة 

. وقد أمكن القیم بذلك المرشحة لالنضمام في كافة المراحل عمال یحظى بكل األولویات
 باالعتماد على آلیات تفاعلیة مع البعثات المقیمة في جنیف أو في بقیة العواصم.

ة البلدان األقل نموا المرشحة لالنضمام للمنظمة فقد ساھم كثیرا أما البرنامج الصیني لفائد
متدربین في  7ولحد اآلن تم تأھیل قدرات في تدعیم قدرات ھذه البلدان في المفاوضات. 

تابعت سكرتاریة المنظمة العالمیة للتجارة حوارھا مع  2013إطار ھذا البرنامج. وفي سنة 
  .في المنظمة والمجموعة االستشاریة للبلدان األقل نموا التجمعات اإلقلیمیة للبلدان األعضاء
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دول أقل نموا أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مرحلة االنضمام إلى  ثالثةھناك 
 السودان.و منظمة التجارة العالمیة وھي: أفغانستان، جزر القمر

في ألماتي  2012سبتمبر  12التقى وزراء تجارة البلدان النامیة غیر الساحلیة في 
موقف مشترك  وتحدیدات التجاریة لھذه البلدان ی(كازاخستان) لمناقشة سبل تعزیز اإلمكان

 بشأن القضایا التجاریة الرئیسیة الحالیة.
األقل لبلدان لاالجتماع الذي نظمتھ حكومة كازاخستان ومكتب األمم المتحدة  ویھدف ھذا

الجزریة الصغیرة النامیة) إلى التحضیر للمؤتمر نموا والبلدان النامیة غیر الساحلیة والدول 
 .2014الذي سیعقد في  "ألماتي"ستعراض السنوات العشر لبرنامج المخصص ال

معزولة وھي البحر على أي مدخل أرضي یؤدي إلى البلدان النامیة غیر الساحلیة ال تتوفر 
وتشارك المتوسط  فوقتتحمل تكالیف النقل  یتحتم علیھانسبیا عن األسواق العالمیة، بحیث 

 في التجارة الدولیة. بشكل محتشم
أفغانستان،  نجد: اإلسالمي التعاونمنظمة  ومن بین الدول غیر الساحلیة األعضاء في
، أوزبكستان، ة، مالي، النیجر، أوغندیایزقأذربیجان، بوركینا فاسو، كازاخستان، قیر

 .وتركمانستان طاجیكستان، تشاد
 

 فریق العمل رئیس العملإنشاء فریق  تاریخ البلدان
2004دیسمبر  13 أفغانستان  ھوالندة 
1987یونیو  17 الجزائر  األورغواي 

1997یولیو  16 ربیجانذأ  ألمانیا 
2007أكتوبر  9 جزر القمر  - 
1996فبرایر  6 نكازاخستا  فنالندة 

2004دیسمبر  13 العراق  األوراغواي 
2005مایو  26 إیران  - 
1999 أبریل 14 لبنان  فرنسا 
2004یولیو  27 لیبیا  --- 

1994أكتوبر  25 السودان  المغرب 
2010مایو 10 سوریا  --- 

1994دیسمبر  21 أوزبكستان  المكسیك 
   

 : منظمة التجارة العالمیة المصدر

18 
 



  )2013سبتمبر ( منظمة التجارة العالمیةلالجاریة  االنضمامحاالت ملخص 
 

 إنشاء الطلب الدولة
 فریق العمل

مذكرة التجارة 
 الخارجیة

االجتماع األول/واألخیر 
 لفریق العمل*

عدد اجتماعات 
 مشروع تقریر عروض الخدمات عروض السلع العمل* فریق

 فریق العمل**
  العرض األخیر* العرض األول العرض األخیر* العرض األول      

 /2011ینایر  2009مارس  2004دیسمبر  2004نوفمبر  أفغانستان
 2013یولیو   2012یونیو   2012نوفمبر  4 2013یولیو 

 1998أبریل  1996یولیوز  1987یونیو  1987یونیو  الجزائر
 2006یونیو  2007نوفمبر  2002مارس  2007نوفمبر  2002فبرایر  10 2008ینایر 

 2002یونیو  1999أبریل  1997یولیوز  1997یونیو  أذربیجان
 2011نوفمبر  2011أكتوبر  2005مایو  2012ینایر  2005مایو  10 2012 دیسمبر

 (ملخص المستجدات)
         2007أكتوبر  2007 فبرایر جزر القمر

        2009نوفمبر  2005ماي  1996یولیو  إیران

 2007ماي  2005سبتمبر  2004دیسمبر  2004سبتمبر  العراق
      2 2008أبریل 

         2004یولیو  2004یونیو  لیبیا

 1997مارس  1996سبتمبر  1996فبرایر  1996ینایر  كازخستان
 2013یولیو  2004یونیو  1997سبتمبر  2012سبتمبر  1997 یونیو 15 2013یولیو 

 2002یولیو  1998أكتوبر  1994دیسمبر  1994دیسمبر  أوزبكستان
   2005سبتمبر   2005سبتمبر  3 2005أكتوبر 

         2010مایو  4 2001أكتوبر  سوریا

 2002أكتوبر  2001یونیو  1999أبریل  1999ینایر  لبنان
 2009أكتوبر  2004یونیو  2003نوفمبر  2004یونیو  2003نوفمبر  7 2009أكتوبر 

 2003یولیو  1999ینایر  1994أكتوبر  1994أكتوبر  السودان
 2004سبتمبر  2006أكتوبر  2004یونیو  2006أكتوبر  2004یولیو  2 2004مارس 

 (ملخص المستجدات)

 2004نوفمبر  2002نوفمبر  2000یولیو  2000أبریل  الیمن
 2013سبتمبر  2012یولیو  2005غشت  2008غشت  2005سبتمبر  11 2013سبتمبر 

ل.تقریر فریق العمل أو أجزاء من مشروع تقریر فریق العم  - * عند تاریخ ھذه الوثیقة** ملخص المستجدات، مشروع ملحوظة:
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  لمنظمة التجارة العالمیة التاسع لمؤتمر الوزارياألحداث الممیزة ل
 2013دیسمبر  7-3، بالي / إندونیسیا 

 
لقد مكن المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمیة للتجارة المنعقد في "بالي/ جمھوریة إندونیسیا " 
من الوصول إلى اتفاق حول جمیع المسائل المتعلقة بتبسیط التجارة وبمنح البلدان النامیة 

صول إلى األمن الغذائي وتنشیط تجارة البلدان األقل نموا وبصفة المزید من االختیارات للو
 عامة توفیر كل العوامل والسبل المؤدیة إلى التنمیة الشاملة.

منظمة  349وزیر،  103بعثة،  174مشارك،  3500شھد ھذا المؤتمر حضور حوالي 
اآلتیة: أنشطة المواضیع ھیئة إعالمیة. استعرض المشاركون  275غیر حكومیة عالوة عن 

التدابیر التي یتعین اتخاذھا ( انضمام الیمن، المنظمة العالمیة للتجارة ( البیان الوزاري)، 
المصادقة على قرارات حزمة بالي)، تاریخ ومكان انعقاد المؤتمر الوزاري العاشر، انتخاب 

 المكتب. 
قال بعض المعلقین بخصوص حزمة بالي على أنھا أول اتفاقیة ھامة بین الدول األعضاء 

بمقتضى االتفاقیات الصادرة عن  1995في منظمة التجارة العالمیة منذ إنشاء المنظمة سنة 
. ومن بین الجوانب الھامة في ھذه 1994و  1986مفاوضات جولة األورغواي بین سنتي 

لقة بتسھیل المبادالت التجاریة التي تركز على التخفیض من الحزمة المقتضیات المتع
 اإلجراءات االداریة وتسریع اإلجراءات في الموانئ. 

أما بقیة مقتضیات الحزمة فھي تركز خاصة على مختلف المسائل المتعلقة بالتنمیة بما فیھا 
ب األخرى لفائدة األمن الغذائي في البلدان النامیة، كما تؤكد أیضا على القطن وبعض الجوان

 البلدان األقل نموا.
تتضمن الحزمة أیضا التزامات سیاسیة ترمي إلى تخفیض مستویات دعم صادرات 
المنتجات الزراعیة والحد من الحواجز المعرقلة للتجارة عند استیراد المنتجات الزراعیة في 

 إطار نظام الحصص.
 تسھیل المبادالت: 

عبارة عن اتفاقیة متعددة األطراف ترمي إلى تسھیل  القرار المتعلق بتسھیل التجارة ھو
اإلجراءات الجمركیة وتخفیض كلفة الصفقات عن طریق تسریع مسلسل إبرامھا والرفع من 
أداءھا وفعالیتھا. سیكون لھذه االتفاقیة القوة اإللزامیة وبذلك ستشكل إحدى التغییرات 

 .1995نشاءھا سنة واإلصالحات الجذریة للمنظمة العالمیة للتجارة منذ إ
أما بقیة االتفاقیات التي تم إبرامھا فھي تتعلق بالخدمات المالیة وخدمات االتصاالت السلكیة 
والالسلكیة في حین اتفاقیة التبادل الحر لمستلزمات تكنولوجیا المعلومات فقد تم إبرامھا فقط 

 بین مجموعة من الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمیة.
أما األھداف المرجوة فھي: تسریع اإلجراءات الجمركیة، تسھیل المبادالت التجاریة، 
لتصبح أكثر انسیابیة وأقل كلفة، تأمین الوضوح والشفافیة وفعالیة األداء، الحد من العمل 

والفساد المالي والرشوة، االستفادة من التقدم التكنولوجي. تتضمن االتفاقیة  يالبیروقراط
وبعض المقتضیات بشأن البلدان غیر الساحلیة الراغبة في لق بالسلع والعبور مقتضیات تتع
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 القیام بالتجارة عن طریق مواني بلدان الجوار.
تنص بعض جوانب االتفاقیة على مساعدة البلدان النامیة والبلدان األقل نموا حتى تتمكن من 

ئمین على األعمال الجمركیة أو تحدیث بنیتھا التحتیة وتأمین التكوین والتدریب لموظفیھا القا
 لتحمل الكلفة ذات العالقة بتنفیذ االتفاقیة.

المنافع التي قد یجنیھا االقتصاد العالمي قد تبلغ  حوالي قیمة  وتشیر اإلحصائیات إلى أن
و زیادة  %15إلى  10ملیار دوالر من تخفیض كلفة التجارة من  1200إلى  400

وتحصیل اإلیرادات التي ستخلق بیئة اقتصادیة مستقرة ومناسبة لجلب  المبادالت التجاریة 
المنافع التي قیمة االستثمار األجنبي. أما بالنسبة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي فإن 

 .ملیار دوالر أمریكي 75ستجنیھا الدول األعضاء قد تفوق 
سوف لن یخضع لتغییرات  إن النص المعتمد في مؤتمر بالي  وإن ال یعتبر نھائیا إال أنھ

جوھریة حیث ستقع مراجعتھ وتعدیلھ حتى تكون المصطلحات المستعملة مطابقة للصیاغة 
 31 في أجل أقصاهالقانونیة المعتمدة. إثر ذلك سیتولى المجلس العمومي المصادقة علیھا 

  . 2014یولیو 
 الزراعة والقطن: 

. فقد تم معالجة مسألتین أساسیتینلقد تطلب الجانب المتعلق بالزراعة في حزمة بالي 
التركیز على حمایة برامج حیازة المخزونات العمومیة لغایة األمن الغذائي في البلدان 
النامیة حتى ال یكون محل نزاع قانوني حتى وإن أدى ذلك إلى تجاوز الحد المسموح بھ 

 المبادالت التجاریة. اضطراباللدعم الداخلي الذي یحدث 
المآل بعد  أساسا على ركزت المناقشاتأما الحلول المقترحة فھي ذات صبغة وقتیة حیث 

الفترة االنتقالیة. وبعد مشاورات تم أخذ قرار بمواصلة العمل بالفترة االنتقالیة ریثما یتم 
سنوات قصد الوصول  4االتفاق على حل نھائي وقار مع ضرورة وضع برنامج عمل لفترة 

 .إلى الحل النھائي
أما المسألة الثانیة فتتعلق " بتدبیر الحصص التعریفیة" بمعنى كیفیة معالجة بعض حصص 

) عندما الواردات ( حصة تعریفیة" تستفید احجام الواردات داخلھا" برسوم جمركیة میسرة
تكون الحصص المستعملة دون السقف المحدد. كما اتفقت الدول األعضاء على المزاوجة 

ات وتقدیم المعلومات عندما یكون استعمال الحصص دون السقف المحدد. بین القیام باستشار
بقیت مسألة لم یقع حلھا وتتمثل في تحدید البلدان التي تحتفظ بحقھا في عدم تنفیذ ھذا النظام 

سنوات قادمة ویتعلق األمر بالبلدان اآلتیة: " بارباد، السلفادور، الوالیات المتحدة  6لمدة 
 ال، جمھوریة الدومینیك. األمریكیة، غواتیما

ومن جانب آخر، لم یطرأ أي تغییر على ثالثة نصوص مقارنة بالصیغة التي جرى في 
شأنھا التفاوض بجنیف. یتضمن أحد النصوص الثالثة بعض البرامج المتعلقة بالتنمیة 
واستعمال األرض إضافة إلى الئحة الخدمات ذات الصبغة العامة التي یمكن استعمالھا 

 قف محدد ألنھا ال تحدث اضطرابات في المبادالت.بدون س
كما نذكر نصا آخر یشكل بیانا سیاسیا صارما یرمي إلى الحد من آلیة دعم الصادرات 

القطن  نفاذالثالث فھو یعالج كیفیة تحسین  وغیرھا من اآللیات ذات األثر المماثل. أما النص
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أیضا مسألة المساعدة المقدمة لھذه  . كما یعالجلألسواق المستورد من البلدان األقل نموا
          البلدان لغایات تنمویة.

 المسائل ذات الصلة بالتنمیة - أ
أربعة وثائق لم یطرأ علیھا أي تغییر بالنسبة لصیغة جنیف وھي تتعلق بالمسائل 

 اآلتیة: 
صادرات البلدان األقل نموا إلى أسواق البلدان الغنیة معفیة تماما من الرسوم  دخول -

وبدون الخضوع إلى نظام الحصص. نشیر إلى أن العدید من البلدان تطبق الجمركیة 
ھذا المبدأ مع المالحظة أن القرار المتعلق بھذا األمر ینص على ان البلدان التي ال 

على األقل یتعین علیھا الرفع  %97مصدرة بنسبة تطبق ھذا األمر على المنتجات ال
 من عدد المنتجات المعنیة،

تطبیق قواعد منشأ تفضیلیة ومبسطة بالنسبة للبلدان األقل نموا حتى تتمكن من التعرف  -
 على منتجاتھا بسھولة وتستفید بالتالي من المعاملة التفضیلیة في البلدان المستوردة،

تستطیع البلدان األقل نموا بمقتضاه من إدخال منتجاتھا  ھناك استثناء بالنسبة للخدمات -
 بصفة تفضیلیة إلى أسواق الخدمات في البلدان الغنیة،

ھناك آلیة للمراقبة تتمثل في عقد اجتماعات فضال عن آلیات أخرى لمراقبة مدى تطبیق  -
 المعاملة المتمیزة لفائدة البلدان النامیة.

 للمنظمة العالمیة للتجارةقرارات تتعلق باألشغال العادیة 
تتعلق باألشغال العادیة للمنظمة العالمیة للتجارة. قرارات  5صادق المؤتمر الوزاري على 

 تتعلق ھذه القرارات بالمسائل اآلتیة: 
اتفقت الدول األعضاء في مجال الملكیة الفكریة على عدم تقدیم شكاوى ( دعاوى) في  

فالمصطلح  -في إطار فض النزاعات بالمنظمة العالمیة للتجارة حاالت عدم ثبوت خروقات
المختصر " عدم ثبوت خروقات" تستعمل للتعبیر عن المسألة الفنیة المتعلقة بمعرفة وجود 
أسباب أو عدم وجود أسباب قانونیة للشكوى (الدعوى) لفقدان حقوق مرتقبة في إطار 

ة الفكریة، وذلك حتى في الحاالت التي لم یثبت حول الملكیاتفاقیة المنظمة العالمیة للتجارة 
 فیھا خرق لمقتضیات االتفاقیة،

تم االتفاق على تمدید مماثل في مجال التجارة اإللكترونیة: ویتمثل االتفاق في عدم توظیف 
رسوم واردات على البث اإللكتروني. ویشجع برنامج العمل على مواصلة المباحثات حول 

 أفق تعزیز التجارة والتنمیة والتكنولوجیا الحدیثة. التجارة اإللكترونیة في
قرر الوزراء منح عنایة خاصة للمسائل المتعلقة باالقتصادیات الصغرى. وقد تم توجیھ 
تعلیمات للجنة التجارة والتنمیة للتداول في شأن المقترحات المتعلقة باالقتصادیات الصغرى 

 وتقدیم توصیات في ھذا الشأن للمجلس العمومي،
المتعلقة بتقدیم المساعدة من أجل التجارة وھي مبادرة غایتھا أكد الوزراء على التزاماتھم 

مساعدة البلدان النامیة وخاصة البلدان األقل نمو في مجال االحتراف بالتجارة. وقد أثنى 
وقد أنیطت بالمدیر العام  2005الوزراء على التقدم الحاصل منذ انطالق ھذه المبادرة سنة 

 تقدیم الدعم لھذا البرنامج. مھمة 
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كلف الوزراء بعثات بلدانھم المعتمدة بجنیف بمواصلة بحث العالقة بین التجارة ونقل 
التكنولوجیا وتقدیم توصیات إن اقتضى الحال في ھذا األمر تتعلق بالتدابیر التي یمكن 

في بیان الدوحة  فوائد التكنولوجیا في البلدان النامیة. ویوجد ھذا التكلیف اتخاذھا لتكثیف
 . 2001لسنة 

سوف تدخل االتفاقیة المعدلة لمنظمة التجارة العالمیة بشأن الصفقات العمومیة حیز التنفیذ 
، أي عامان بعد المصادقة على برتوكول تعدیل االتفاقیة في مارس  2014أبریل  6في 

2012 . 
  تنفیذ حزمة بالي

 تطبیق قرارات بالي -
  ببرنامج الدوحة للتنمیة المسائل المتبقیة ذات الصلةتحضیر برنامج عمل حول  -

 تسھیل المبادالت •
 العھدة 

إنشاء لجنة مھمتھا تحضیر المبادالت ذات العالقة بالمجلس العمومي مفتوح لمشاركة  -
لتأمین دخول االتفاقیة حیز كل الدول األعضاء للقیم بالمھام التي قد تكون ضروریة 

وإعداد الترتیبات لحسن عمل وأداء االتفاقیة من حین دخولھا التنفیذ على وجھ السرعة 
 حیز التنفیذ،

 ثالثة وظائف، -
 دراسة االتفاقیة من الوجھة القانونیة، •
من االتفاقیة  IAصیاغة بروتوكول التعدیل حتى یتسنى إدراج االتفاقیة في الملحق  •

 ،المتعلقة بالمنظمة العالمیة للتجارة
 تلقي اإلشعارات المتعلقة بااللتزامات من الفئة "أ"، •

 ،2014یولیو  31آخر أجل  -
 اللجنة التحضیریة حول تسھیل المبادالت: 

 ،2014ینایر  31االجتماع األول:  -
 إیستوبان كونیخوس ( من الفیلیبین)،الرئیس: السفیر  -
 ،2014مارس  14المجلس العمومي:  -

 
برنامج العمل وبرنامج االجتماعات. بدایة األشغال بدراسة الجانب  تقریر الرئیس: اعتماد

 القانوني من االتفاقیة على أساس مقترحات الدول األعضاء.
 بعض ردود الفعل، -
محتوى  شيءالتذكیر بأن دراسة الجانب القانوني یجب أن یكون شكلیا وال یؤثر في  -
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 االتفاقیة،
 ء االتفاقیة،توضیح مواقف البلدان في طور االنضمام إزا -

 األعمال لفائدة الدول النامیة
 تستمر السكرتاریة في تنفیذ برنامجھا المتعلق بتقییم الحاجیات، -
یتعین بصفة باتة على الدول األعضاء النامیة أن تضبط احتیاجاتھا من أشكال الدعم في  -

 أفضل اآلجال،
 ل لتسھیل المبادالت،تستعد الدول األعضاء المانحة والجھات المانحة لتقدیم الدعم الكام -
أھمیة ترتیب األولویات التي تم ضبطھا من خالل تقییم الحاجیات وذلك بمساعدة  -

  .القیمین على الجانب المالي
 الزراعة 

 المنافسة على مستوى الصادرات •
 تحسین الشفافیة، استبیان السكرتاریة، -
 )،2015المناقشات السنویة/ یونیو ( وكذلك سنة  -
 في إطار اللجنة. یتعین على الدول األعضاء متابعة األشغال -

 تدبیر الحصص التعریفیة •
 یتعین على لجنة الزراعة دراسة ومراقبة تنفیذ مذكرة االتفاقیة. -

تبقى المراقبة في إطار آلیة عدم تجاوز سقف االستعمال المحدد للحصص التعریفیة وقفا 
 .یاناتعلى ما تقدمھ الدول األعضاء من معلومات وب

مخزونات عمومیة من المواد الغذائیة حرصا على توفیر األمن ب االحتفاظ •
 الغذائي،

 برنامج عمل لجنة الزراعة قصد تقدیم توصیات إلیجاد حلول دائمة، -
 ،یرفع المجلس العمومي تقریرا للمؤتمر الوزاري -
 ینایر. 29مناقشات انطلقت منذ اجتماع  -

 نموا التنمیة ومسائل تتعلق بالبلدان األقل 
 االستثناء بشأن بالخدمات  •
 أعمال المتابعة

لضبط القطاعات وآلیات التزوید المفضلة لدیھا  ت جماعیةتقدم البلدان األقل نموا طلبا -
 للقیام بالتصدیر،

حیث یتعین على ممثلي الدول بعد ستة أشھر یعقد اجتماع على أعلى المستویات  -
األعضاء أن یكونوا على استعداد لتقدیم بیانات حول التفضیالت التي یرغبون في 

 تقدیمھا للبلدان األقل نموا،
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مجلس الخدمات/ مسلسل الغایة منھ توفیر األسباب الكفیلة بتنفیذ االستثناء، التفقد  -
 ام بھا لتسھیل التنفیذ.الدوري، تقدیم التوصیات حول التدابیر التي یتعین القی
 .:2014فبرایر  12اجتماع غیر رسمي لمجلس الخدمات النطالق المسلسل / 

 مناقشات حول اإلجراءات -
طلب المزید من المعلومات من طرف البلدان األقل نموا حول القطاعات واآللیات  -

 واألسواق المستھدفة،
 ات الجماعیة،مكنة قبل تقدیم الطلبالمبادرة بالحوار حول األفضلیات الم -
 تقدیم الطلبات الجماعیة قبل الصیف. -

 التنمیة/ مسائل تتعلق بالبلدان األقل نموا 
دخول المنتجات لألسواق معفیة من الرسوم الجمركیة وبدون الخضوع لنظام 

 الحصص: 
 بتفقد سنوي یلیھ تقریر یقدم إلى المجلس العمومي، القیام -
 المنتجات إلى األسواق معفیة من الرسوم الجمركیة، السكرتاریة/ تقریر حول دخول -
 .MC 10المجلس العمومي / تقریر  -

 قواعد المنشأ التفضیلیة: •
 .اإلشعار/ التدقیق من طرف لجنة قواعد المنشأ یلي ذلك تقریر یقدم للمجلس العمومي -

 القطن: •
 ،مناقشات متمیزة في إطار الحصة االستثنائیة للجنة الزراعة/ مرتین في السنة -
تقاریر دوریة مقدمة من طرف المدیر العام تتعلق بالمساعدات المخصصة لدعم جھود  -

 التنمیة وكذلك حول التقدم الحاصل في الجانب التجاري/ في كل مؤتمر الوزاري.
 آلیات المراقبة المتعلقة بالمعاملة الخاصة والمتمیزة. •

 3إعادة التدقیق بعد مرور  -دورات متمیزة للجنة التجارة والتنمیة  (مرتین في السنة) -
 .سنوات من االجتماع األول

یتعین على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التفكیر في المسائل اآلتیة لتحضیر 
 ما بعد بالي: 

 التزام موحد ونتائج جزئیة یتعین أخذھا بعین االعتبار، -
 ؟ ماھي المسائل األساسیة في البرنامج التنموي للدوحة  -
 ؟ما ھي أولویات البلدان  -
 ؟ما ھي المقاربات الجدیدة التي یتعین توضیحھا  -
 ؟أسس المفاوضات واآللیات التي یتعین اتباعھا -
  ؟ھي طموحات بلدان منظمة التعاون اإلسالمي  ما -
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 .كیفیة مواجھة التحدیات الجدیدة التي تواجھ بلدان منظمة التعاون اإلسالمي -
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 القسم الثاني
في مجال المفاوضات التجاریة المتعددة األطراف أنشطة المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 

 منظمة التعاون اإلسالميل
المفاوض��ات التجاری��ة المتع��ددة األط��راف ال��دائرة ف��ي إط��ار منظم��ة التج��ارة  خص��وصب

ان للتنس�یق ب�ین بل�د ھمجھ�ودا ت�العالمیة سیستمر المركز اإلسالمي لتنمی�ة التج�ارة ف�ي ب�ذل 
 .لمنظمة التجارة العالمیةخالل المفاوضات المقبلة  منظمة التعاون اإلسالمي

الفنیة الضروریة للدول األعضاء خاصة منھا الدول األقل نموا  المساعدةالمركز  قدمیو
وتنفیذ النتائج بتوفیر الخبرة  في المفاوضات ینتالالزموالخبرة  بالدعموذلك بمدھا 

 .واالستشارة
عدة ندوات ولقاءات بین  تنظیمیعتزم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة  جھة أخرى، ومن

ومعرفة تأثیراتھا على  المفاوضاتبلدان منظمة التعاون اإلسالمي لتقییم رھانات 
سیقوم  كما في منظمة التعاون اإلسالمي. السیاسات التجاریة واقتصادیات الدول األعضاء

تدور حولھا المفاوضات مثل المنافسة  التي دیدةجالمواضیع الالمركز بنشاطات للتعریف ب
 .الخوتسھیل المبادالت والتجارة اإللكترونیة 

القطاع الخاص في  وكذلكالدوائر الحكومیة المعنیة  ممثلو نشطةفي ھذه األ سیشارك
 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

فإن األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي وبقیة المؤسسات التابعة للمنظمة  وللتذكیر،
 5ومن بینھا المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة قد عملت خالل االجتماع المنعقد بجدة في 

والمخصص لمتابعة تنفیذ القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة االستثنائي  2006مارس 
) على إعداد 2005سالمي (المنعقد بمكة المكرمة في دیسمبر الثالث لمنظمة التعاون اإل

برنامج لتنفیذ القرارات الصادرة عن ھذه القمة. أما في میدان المفاوضات التجاریة المتعددة 
األطراف فقد طلب المشاركون في االجتماع من كل من المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة 

عة المفاوضات التجاریة المتعددة األطراف الجاریة والبنك اإلسالمي للتنمیة العمل على متاب
في إطار منظمة التجارة العالمیة واإلسھام في بلورة مواقف موحدة بین الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي إزاء المفاوضات.
مائدة مستدیرة حول "مفاوضات منظمة التجارة العالمیة ورھاناتھا بالنسبة القتصادیات 

 عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي": الدول األ
نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة واللجنة المغربیة التابعة لغرفة التجارة العالمیة 
بالتعاون مع المعھد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت مائدة مستدیرة حول "مفاوضات منظمة 

عضاء في منظمة التعاون التجارة العالمیة ورھاناتھا بالنسبة القتصادیات الدول األ
 بالدار البیضاء. 2007سبتمبر  18اإلسالمي" وذلك یوم 

تھدف ھذه التظاھرة إلى جمع فعالیات المجتمع المدني وممثلي الدوائر الحكومیة المكلفة 
بملف المفاوضات التجاریة المتعددة األطراف لإلطالع على الوضع الراھن للمفاوضات 

المیة للتجارة وتقییم تأثیراتھا المحتملة على جولة الدوحة الجاریة في إطار المنظمة الع
 للتنمیة.
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 .2008أبریل  4-3ورشة عمل أقالیمیة حول "العالمات الجغرافیة " أنقرة، 
نظم المكتب التركي للبراءة والمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة باالشتراك مع المنظمة 

میة "ورشة عمل أقالیمیة حول العالمات العالمیة للملكیة الفكریة والبنك اإلسالمي للتن
. یأتي تنظیم ھذه 2008أبریل  4و  3الجغرافیة بأنقرة /الجمھوریة التركیة / یومي 

التظاھرة في إطار تنفیذ برنامج عمل كل من المكتب التركي للبراءة والمركز اإلسالمي 
تمر الثاني حول لتنمیة التجارة بشأن تدعیم قدرات المؤسسات المصادق علیھ من قبل المؤ

"التعاون الفني بین مكاتب الملكیة الصناعیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
 .2007یولیو  13إلى  11اإلسالمي" المنعقد بالدار البیضاء من 

ترمي ھذه الورشة إلى إعالم المشاركین بمجال تنفیذ تدابیر حمایة البیانات الجغرافیة حتى 
اقیات الدولیة المتعلقة بتدابیر حمایة ھذه الحقوق. كما تستعرض یستأنسوا بمقتضیات االتف

ھذه الورشة أمثلة نموذجیة مطبقة في بعض البلدان وتعرف بالمنظمات غیر الحكومیة 
العاملة في ھذا المجال. كما تشكل ھذه الورشة أیضا منبرا للنقاش بین المسؤولین عن 

رافیة في الدول األعضاء في منظمة األجھزة المكلفة بتسجیل وإدارة العالمات الجغ
التعاون اإلسالمي وفرصة للمشاركین لتبادل وجھات النظر والتجارب مع أھل الخبرة 
واالختصاص في المنظمات الدولیة المعنیة مثل المنظمة الدولیة للملكیة الفكریة والمكتب 

 الوطني للمنشأ والجودة في فرنسا.
ن : بنغالدیش، بنین، غینیا، المغرب، بلدا 10شھدت ھذه الورشة مشاركة زھاء 

 موزامبیق، أوزبكستان، أوغندة، السودان، السنغال، تركیا والیمن.
ندوة تدریبیة حول "استفادة الدول النامیة من مرونة اتفاقیة الجوانب التجاریة لحقوق  -

 الدارالبیضاء: المملكة المغربیة. -2008یونیو  12-9الملكیة الفكریة"، 
في إطار برنامج عمل البنك اإلسالمي للتنمیة المتعلق بالمساعدة الفنیة لفائدة الدول األعضاء 
في منظمة التعاون اإلسالمي قصد المساھمة في تأھیل الكفاءات البشریة لمؤسساتھا، نظم 
البنك اإلسالمي للتنمیة باالشتراك مع المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة وبالتعاون مع 

العالمیة للملكیة الفكریة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجیات المنظمة 
الحدیثة للمملكة المغربیة ندوة تدریبیة حول "استفادة الدول النامیة من مرونة اتفاقیة 

بالدار البیضاء  2008یونیو  12إلى  9الجوانب التجاریة لحقوق الملكیة الفكریة"وذلك من 
 بالمملكة المغربیة.

ھدف ھذه الندوة إلى إفادة المشتركین بالمرونة التي یخولھا تنفیذ االتفاقیة حول جوانب ت
الملكیة الفكریة ذات العالقة بالتجارة والوسائل الموضوعة لفائدة البلدان النامیة لالستفادة 
منھا في تحقیق أھدافھا التنمویة. ولقد كانت ھذه الندوة مناسبة لدراسة تأثیرات اتفاقیات 

تبادل الحر الثنائیة واإلقلیمیة على قدرات البلدان النامیة في االستفادة الفعلیة من ھذه ال
 المرونة خاصة في مجال حمایة الصحة العمومیة والموروث من المعارف التقلیدیة.

تمكن المشاركون خالل أشغال الندوة من تبادل وجھات النظر حول الممارسات التي تشكل 
قة االتفاقیة بالمعاھدة المتعلقة بالتنوع الحیوي وحمایة الموروث من إعاقات للمنافسة وعال

المعارف التقلیدیة وكذلك تأثیرات ھذه االتفاقیة على السیاسات الوطنیة في مجال حقوق 
الملكیة الفكریة. كما شكلت ھذه الندوة أیضا مناسبة للتباحث في شأن حاجیات البلدان النامیة 
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 جال المساعدة الفنیة.والبلدان األقل نموا في م
دولة من الدول األعضاء في منظمة  21مسؤول یمثلون  50شارك في ھذه الندوة زھاء 

التعاون اإلسالمي إضافة إلى خبراء من مختلف المنظمات الدولیة واإلقلیمیة المتخصصة 
 ساھموا في تنشیط مختلف مواضیع ھذه الندوة.

 .2009یونیو  18-15الدار البیضاء،  -ندوة حول تجارة الخدمات .
بناء على دعوة من مكتب التعاون لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة شارك المركز اإلسالمي 
للتنمیة في أشغال الندوة حول الخدمات التي نظمھا مكتب التعاون للبنك اإلسالمي للتنمیة من 

 برعایة وزارة التجارة الخارجیة للمملكة المغربیة. بالدارالبیضاء 2009یونیو  18إلى  15
قدم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة خالل ھذه الندوة عرضا حول ت�أثیرات المفاوض�ات ف�ي 

 قطاع الخدمات على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
ف��ي منظم��ة ن��دوة ح��ول الح��واجز غی��ر التعریفی��ة وت��داعیاتھا عل��ى تنمی��ة ال��دول األعض��اء  -

 .2009أكتوبر  7-5: تونس، التعاون اإلسالمي
شارك المركز اإلسالمي لتنمی�ة التج�ارة بص�فة فعال�ة ف�ي أش�غال الن�دوة ح�ول الح�واجز غی�ر 
التعریفیة وتأثیراتھا على تنمیة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المنعقدة بت�ونس 

الندوة م�ن ط�رف مكت�ب التع�اون الت�ابع لمجموع�ة . تم تنظیم ھذه 2009أكتوبر  7إلى  5من 
 البنك اإلسالمي للتنمیة بالتعاون مع الوكالة التونسیة للتعاون الفني.

تھ��دف ھ��ذه الن��دوة إل��ى ض��بط وتص��نیف الح��واجز غی��ر التعریفی��ة قص��د العم��ل عل��ى وض��ع 
بینی��ة إس��تراتیجیة غایتھ��ا تقل��یص أو حت��ى إزال��ة الح��واجز غی��ر التعریفی��ة لتس��ھیل التج��ارة ال

 لمنظمة التعاون اإلسالمي.
دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  36شارك في ھذه الندوة ممثلو زھاء 

 منظمات إقلیمیة ودولیة. 6و 
واجز غی���ر التعریفی���ة (التعری���ف، الن���وع، ـالی���وم األول: ت���م خالل���ھ التعری���ف بالح��� •

 ؛ التصنیف)
 ؛ لیمیة في مجال الحواجز غیر التعریفیةالیوم الثاني: التجارب الدولیة واإلق •
في مجال الحواجز  یةتونسالجمھوریة الالعربیة و الدول الیوم الثالث: تجربة جامعة •

 غیر التعریفیة. بعد ذلك تم القیام بملخص لمختلف المداخالت التي تم تقدیمھا.
ة للح�واجز ولقد أوصى ممث�ل المرك�ز اإلس�المي لتنمی�ة التج�ارة بض�رورة إنش�اء لجن�ة متابع�

غیر التعریفیة وتدعیم عمل المرصد ح�ول الح�واجز غی�ر التعریفی�ة ال�ذي أنش�أه المرك�ز من�ذ 
وفق�ا للق�رارات الص�ادرة ع�ن ال�دورة الوزاری�ة الس�ابعة عش�رة للجن�ة الكومس�یك  2001سنة 

والتوصیات الصادرة عن الندوة التي نظمھا المركز حول الحواجز غیر التعریفی�ة ف�ي یونی�و 
2001. 

دوة ح��ول "انتش��ار االتفاقی��ات التجاری��ة اإلقلیمی��ة والثنائی��ة عل��ى النظ��ام التج��اري ن�� -
 .2010فبرایر  19-16الدار البیضاء  -المتعدد األطراف"

نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومكتب التنسیق التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة 
می��ة والثنائی��ة عل��ى النظ��ام التج��اري المتع��دد ن��دوة ح��ول" انتش��ار االتفاقی��ات التجاری��ة اإلقلی
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 المملكة المغربیة. -بالدار البیضاء 2010فبرایر  19إلى  16األطراف" وذلك من 
على التفاعالت الحالیة بین التوجھات القائمة بین النوازع  عتھدف ھذه الندوة إلى االضطال

 10دولة و  30حوالي اإلقلیمیة والمتعددة األطراف. وقد شھدت ھذه التظاھرة مشاركة 
 خبیر من المستوى الدولي واإلقلیمي.

ندوة إقلیمیة حول" سیاسة المنافسة في ال�دول األعض�اء ف�ي منظم�ة التع�اون اإلس�المي:  -
 .2010فبرایر  24-22الوضع الراھن وآفاق المستقبل" تونس: 

والص��ناعات التقلیدی��ة نظ��م المرك��ز اإلس��المي لتنمی��ة التج��ارة باالش��تراك م��ع وزارة التج��ارة 
للجمھوری��ة التونس��یة وبالتع��اون م��ع المعھ��د اإلس��المي للبح��وث والتك��وین (مجموع��ة البن��ك 
اإلسالمي للتنمیة) ندوة إقلیمیة حول "سیاسة المنافسة في الدول األعضاء في منظمة التع�اون 

نس بت�و 2010فبرای�ر  24إل�ى  22اإلسالمي: الوض�ع ال�راھن وآف�اق المس�تقبل"، وذل�ك م�ن 
 العاصمة.

تھ��دف ھ��ذه الن��دوة إل��ى اإلط��الع عل��ى آخ��ر مس��تجدات حق��وق وسیاس��ات المنافس��ة ف��ي ال��دول 
األعض��اء ف��ي منظم��ة التع��اون اإلس��المي وبح��ث الوس��ائل الكفیل��ة بتنمی��ة وتط��ویر حق���وق 
المنافسة قصد تس�ھیل التج�ارة واالس�تثمار ب�ین بل�دان منظم�ة التع�اون اإلس�المي، كم�ا ترم�ي 

بل انطالق العمل ببرنامج للتعاون بین الدول األعضاء ف�ي منظم�ة التع�اون أیضا إلى بحث س
 اإلسالمي في میدان حقوق وسیاسات المنافسة.

 وتتلخص أھداف الندوة في: 
ت��دریب المش��اركین ف��ي الن��دوة عل��ى اس��تعمال حق��وق وسیاس��ات المنافس��ة واعتم��اد  •

 اإلصالحات الضروریة في ھذا المیدان،
یع وطن��ي لض��بط مفھ��وم المنافس��ة وأدوات عملھ��ا أو توض��یح ض��روریة وض��ع تش��ر •

 لجعل القوانین القائمة تتالءم مع المفھوم الصحیح للمنافسة،
تقری���ب المف���اھیم والمب���ادئ األساس���یة لسیاس���ة المنافس���ة م���ن المش���اركین ف���ي الن���دوة  •

 وتوضیح عالقتھا الجدلیة مع مختلف قطاعات السیاسة االقتصادیة الوطنیة،
 الرقابة على مختلف جوانب قواعد المنافسة، شرح آلیات ومناھج •
تمكین المشاركین من وسائل الحصول على المعلومات حول تط�ور الھیاك�ل القانونی�ة  •

 وعمل المؤسسات في ھذا المضمار،
مقارن��ة التش��ریعات القائم��ة حت��ى تتض��ح رؤی��ة المراح��ل األساس��یة لإلص��الحات الت��ي  •

 .یتعین إجراءھا في السیاسة الوطنیة للمنافسة
 

 دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 20شھدت ھذه الندوة مشاركة زھاء 
أش��رف عل��ى إدارة ھ��ذه الن��دوة نخب��ة م��ن الخب��راء ال��دولیین (األنكت��اد، البن��ك ال��دولي، منظم��ة 
التعاون للتنمیة االقتصادیة)، وخبراء من أھل االختصاص ف�ي األجھ�زة القائم�ة عل�ى سیاس�ة 

ي ال��دول األعض��اء ف��ي منظم��ة التع��اون اإلس��المي ع��الوة ع��ن خب��راء المرك��ز المنافس��ة ف��
 اإلسالمي لتنمیة التجارة.
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ندوة حول " انتشار االتفاقیات التجاریة اإلقلیمیة والثنائیة في النظام التجاري المتعدد  -
 .2010مایو  19-17األطراف " أبو ظبي / اإلمارات العربیة المتحدة 

ي لتنمیة التجارة بصفة فعالة في تنشیط أشغال الندوة حول "انتشار شارك المركز اإلسالم
االتفاقیات التجاریة اإلقلیمیة والثنائیة في النظام التجاري المتعدد األطراف" التي نظمتھا 

 19إلى  17وزارة االقتصاد والتجارة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة خالل الفترة من 
 .راك مع مكتب التعاون التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیةبأبو ظبي باالشت 2010مایو 

خبراء دولیین وممثلین عن المنظمات  10و دولة  30وشاركت في ھذه الندوة حوالي 
اإلقلیمیة، وھي تھدف إلى استعراض تفاعل التوجھات اإلقلیمیة والمتعددة األطراف في ھذا 

 المجال.
 .2010یولیو  8-6دمشق الجمھوریة العربیة السوریة  ندوة حول تسھیل التجارة/ -

نظم قسم التعاون التابع لمجموع�ة البن�ك اإلس�المي للتنمی�ة باالش�تراك م�ع المرك�ز اإلس�المي 
لتنمیة التجارة ندوة حول "تسھیل التجارة ب�ین ال�دول العربی�ة وان�دماجھا ف�ي النظ�ام التج�اري 

 بدمشق العاصمة السوریة. 2010یولیو  8إلى  6وذلك خالل الفترة من  المتعدد األطراف"
وبھذه المناسبة قدمت مؤسسات منظمة التعاون اإلس�المي (البن�ك اإلس�المي للتنمی�ة والمرك�ز 
اإلسالمي لتنمیة التجارة) والھیئات التابعة لألمم المتحدة (منظم�ة التج�ارة العالمی�ة، األنكت�اد، 

وجامع��ة ال��دول العربی��ة ووزارة التج��ارة الخارجی��ة الس��وریة أوراق  مرك��ز التج��ارة ال��دولي)
 عمل تتعلق بمواضیع الندوة.

ولإلشارة، فإن المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة قدم ورقة عمل بعن�وان "تس�ھیل التج�ارة ب�ین 
ال��دول األعض��اء ف��ي منظم��ة التع��اون اإلس��المي: الوض��ع ال��راھن وآف��اق المس��تقبل"، وھ��ي 

ت تحث عل�ى تحس�ین من�اخ االس�تثمار وتس�ھیل التج�ارة ب�ین ال�دول األعض�اء تتضمن توصیا
 في منظمة التعاون اإلسالمي.

ھ��ذا، وق��د ت��م اس��تعراض التج��ارب الوطنی��ة ومنھ��ا التجرب��ة الس��وریة وبع��ض ال��دول العربی��ة 
 األخرى خالل ھذه الندوة. 
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اون اإلس�المي مؤتمر إسطنبول ح�ول "تقی�یم حاجی�ات ال�دول األعض�اء ف�ي منظم�ة التع�11-
 2011نونبر  22-21الجمھوریة التركیة،  -مجال قانون وسیاسة المنافسة"، إسطنبول في

 

نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة باالشتراك مع الھیئة التركیة للمنافسة وبالتعاون مع 
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة "مؤتمر إسطنبول حول تقییم حاجیات الدول األعضاء في 

نونبر  22إلى  21منظمة التعاون اإلسالمي في مجال قانون وسیاسة المنافسة" وذلك من 
 ل، الجمھوریة التركیة.في إسطنبو 2011
دولة من الدول األعضاء في منظمة التعاون  28 ممثال عن 50 في ھذا المنتدى شارك

اإلسالمي اآلتیة: أفغانستان، ألبانیا، الجزائر، أذربیجان، بنین، بوركینافاسو، الكامیرون، 
المغرب، ، مالیزیا، ردن، كازاخستان، قیرقیزیا، إیران، األامصر، غامبیا، إندونیسی

باكستان، قطر، السنغال، سیرالیون، دولة فلسطین، السودان، سوریا، تونس، تركیا، 
دول بصفة مراقب (البوسنة والھرسك، روسیا  4أوزبكستان والیمن. كما حضرت المنتدى 

االتحادیة، دولة قبرص التركیة وكوسوفا، وكذلك المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون 
المي لتنمیة التجارة، ومكتب التنسیق للكومسیك، مجموعة البنك اإلسالمي (المركز اإلس

مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للبلدان اإلسالمي للتنمیة و
 اإلسالمیة).

شكل ھذا المؤتمر أرضیة "لتقییم الحاجیات" لتحقیق مشروع "المساعدة الفنیة في مجال 
 لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".قانون وسیاسة المنافسة بین ا

 المؤتمر: افتتاح •
رئیس ھیئة المنافسة كالدیریمسي  نور الدینالبروفسور  بكلمةمؤتمر اسطنبول  تم افتتاح

السید عبد ولتنمیة التجارة  اإلسالميالمدیر العام للمركز  احزاین التركیة والدكتور الحسن
وزیر یازیسي  حیاتي السیدومعالي ممثل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة اللطیف اللواتي 

 .الجمارك والتجارة
مالحظات أولیة حول قانون وسیاسة المنافسة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي
المدیر العام للمركز اإلسالمي لتنمیة  الدكتور الحسن احزاین كل من بھذه المناسبة، قدم

) والمدیر اإلقلیمي ألفریقیا السید Cuts Internationalؤسسة ثقة المستھلك (التجارة وم
 أونالالسیدة لرزان كایھان عن العالقات الدولیة  ةالمسؤول ةالفنی ةریجیت سینغوبتا والمنسق

 عروضا حول ھذا الموضوع. عن الھیئة التركیة للمنافسة
السید خالد میرزا لباكستان جنة المنافسة للد العروض المذكورة أعاله، قدم الرئیس السابق بع

جامعة الھور للعلوم اإلداریة والدكتور ماھر دباح من جامعة كوین ماري في لندن  من
 رئیسیین.عمل كمتحدثین ورقات 

 
 حول تقییم الحاجیات جلسة

تقییم والذي یتمثل في  ھدف المؤتمر تحقیقإلى  التي كانت تھدفالحصة ھذه تم تقسیم 
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قانون المنافسة واإلسالمي في مجال سیاسات التعاون منظمة حاجیات الدول األعضاء في 
 قسمین:إلى 

الدول  حاجیات التباحث في تم، الحاجیاتتقییم حول  الجلسةالجزء األول من  خالل
الدول  اجماعأھمیة  وخاصةاإلسالمي في مختلف المجاالت،  التعاوناألعضاء في منظمة 

لقوانین ل مناسبة صیغة تحتاج إلىقانون المنافسة التي  بشأنحاجیاتھا تقییم المشاركة على 
لقانون المنافسة فضال عن  فعليال التطبیق متقف أماالتحدیات التي جرد في ھذا المجال و

قانون  إصداربعد  وتأھیل الكفاءات لمنافسةل حدیث تنفیذ نظام التحدیات التي تواجھ عملیة
لمنافسة ھیئة لقانون المنافسة وإنشاء التي تلحق بعدیالت تالتغیرات أو والالمنافسة حول 

 .تأھیل الكفاءاتالمتعلقة بوغیرھا من القضایا  ینمؤھلین ومھنیموظفین وتدریب 
المتحدثین من قبل المقدمة المنافسة  تمھیدیة بشأن قانون وسیاسةالمالحظات ال تم استعراض

في ھذه الجلسة وھم السید خالد میرزا والدكتور ماھر دباح والدكتور ستانلي الرئیسیین 
 .اإلسالمي التعاونالدول األعضاء في منظمة  . أخذ الكلمة بعد ذلك ممثلووونغ

 ومن بین الحاجیات المذكورة خالل الجزء األول من ھذه الجلسة یمكن أن نذكر:
  ؛ شھر)بعض األأیام/  على امتدادتدریب المدربین والبعید (على المدى القصیر 
  ؛  دلیلتوفیر 
 ؛ والشركاتالسوق  ودراساتلیل اتحإنجاز مراقبة السوق و  
 الجمیعفي متناول  بھاالمتعلقة قانون المنافسة والمفاھیم  لجعل الوثائق الالزمة،  
 ؛  تخصیص الموارد المالیة إلنشاء مكتبات 
  وتبادل مشاورات  من إجراءالمنافسة  ھیئات تمكنھیئة استشاریة من شأنھا أن انشاء

 ؛ اآلراء فیما بینھا
   تحقیق إصدارات وتنظیم تمكینھا من قصد  المنافسة لھیئاتتخصیص الموارد المالیة

 ؛ اجتماعات
  ؛..الخ ،وفقھ القانونقرارات وتتوفر على عقود  قاعدة بیانات مركزیةاعتماد 
   ؛ قاموس المصطلحاتتوفیر  
 على مواقع الشبكات  تكنولوجیا مختلفة/ تبادل اآلراء من خالل استخدام  التواصل

 ؛ یسبوكااالجتماعیة مثل الف
  من قبلاالقتصادیة كأدلة التحالیل  قبول تحول دونالتي المشاكل اإلجرائیة  إلغاء 

  ؛ المحاكم
 الخالمتوقفة التساھل واإلعفاءاتیھیة لبرنامج السوق والمبادئ التوجبتعریف ال ، ، 
  المنافسة. الدفاع عناستراتیجیة 

بین الدول األعضاء تبادل الخبرات ل فقد خصص الحاجیاتتقییم جلسة الجزء الثاني من أما 
اون فعال وحل المشاكل إقامة تعالكفیلة ب(السبل والوسائل اإلسالمي  التعاونفي منظمة 

في و). والدفاع عنھاالمنافسة  اتوسیاسحقوق بالنھوض و التي یتم مواجھتھا التحدیاتو
لمنافسة ومدیر لیرلندیة االلھیئة لالمفوض السابق  الدكتور ستانلي وونغبدایة الجلسة، قدم 

 المنافسة. اتئھیتبادل الخبرات بین عرضا حول  عملیات االندماج واالحتكار قسم
علق بتطبیق قواعد المنافسة وإنشاء بعد ذلك قدمت الدول األعضاء تصریحات مختلفة فیما یت
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ھیئات الدفاع عن المنافسة. وقد تم في ھذا السیاق التطرق إلى النقاط التالیة: إصالح 
السوق  ودراساتالمنافسة  ھیئاتخصائص المترتبة على مستوى القوانین القائمة والتغیرات 

مع اإلصالحات  حولالدراسات وأھمیة إعداد على المستھلكین  ھاوتأثیر من قبل المنجزة
أھمیة وز على البلدان التي تحتاج إلى مثل ھذه الدراسات بدال من البلدان المتقدمة یتركال

 توظیف أشخاص مھنیینأھمیة تدریب القضاة وأھمیة و المزایا - التكالیف إعداد تحالیل
قبل  لتشریعات في بلدان أخرىلاألخذ بعین االعتبار والمنافسة  ھیئات قبلمؤقتة من  بصفة

مستویات و ناجعة والمھارات التنظیمیةاعتماد القواعد وأھمیة وجود مؤسسات قویة وقوانین 
نشر أیضا على أھمیة ت الدول األعضاء شدد . كمااألجور والتخطیط االستراتیجي

 اعتماد القوانین. مختلف المتدخلین عندوكسب دعم  المعلومات
 "اختیار سبیل العمل: "الملخص

 منفي حصة الحوصلة التي ترأسھا عضو شارك السید خالد میرزا والدكتور ستانلي وونغ 
لجنة المنافسة البروفسور الدكتور متین توبراك. ومن خالل العروض التي تم تقدیمھا 
والتقاریر ذات الصلة والمناقشات التي دارت خالل مؤتمر اسطنبول، أكد رئیس وأعضاء 

تحدید الحاجیات والمشاكل المتعلقة بالعدید من القضایا التي  حصة الحوصلة على تمكنھم من
أجھزة القوانین تمت مناقشتھا، بما في ذلك التشریعات والھیاكل التنظیمیة والعالقات بین 

ینبغي اتخاذھا وھیكل برامج المساعدة الفنیة والخطوات التي ھیئات المنافسة و یةقطاعال
تأھیل  من خاللالدول األعضاء تحسین الوضع  ھ بإمكانالمحتملة. كما شددوا على أن

سیاسات وقانون  بتطبیقمكلفة أخرى وكاالت  كفاءاتالمنافسة أو  ھیئات قدرات وكفاءات
  .المنافسة

 "منتدى حول السیاسات". تنظیموخالل المناقشات تم اقتراح 
أشار  الكومسیك السید سیلسوك كوصمكتب تنسیق   وفي ختام الجلسة، تناول الكلمة ممثل

ة التعاون في مجال سیاسات وقانون المنافسة وتقدم بالشكر الجزیل إلى الھیئة یفیھا إلى أھم
 التركیة للمنافسة على جھودھا القیمة في ھذا المجال.

وقد تمیزت الجلسة الختامیة للمؤتمر بمالحظات رئیس الھیئة التركیة للمنافسة الدكتور نور 
 الدین كالدیریمسي.

 خاتمة:

 ایة ھذا المؤتمر:وفي نھ
  أكد المشاركون على الدور األساسي لقانون وسیاسة المنافسة في التنمیة االقتصادیة

 ؛ السلیمة، وأوصوا بمواصلة العمل الذي بدأتھ ھیئة المنافسة التركیة
  سلطوا األضواء على أھمیة الوعي بفوائد المنافسة بین الدول األعضاء في منظمة

 ؛ التعاون اإلسالمي
  أعربوا عن تقدیرھم للعمل الذي تقوم بھ ھیئة المنافسة التركیة لمواصلة مشروع

 ؛ المساعدة الفنیة
  سلطوا األضواء على أھمیة تنظیم منتدى للدول األعضاء في منظمة التعاون

اإلسالمي بھدف تشجیع تبادل الخبرات بین وكاالت المنافسة و/ أو الھیئات 
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ة المنافسة، كما طلبوا من ھیئة المنافسة التركیة المسؤولة على تطبیق قانون وسیاس
لقیام بدراسة حول سبل وتفاصیل لكومسیك انة امع مكتب التنسیق للجبالتعاون 

 تنظیم ھذا المنتدى.
"انتشار االتفاقیات التجاریة االقلیمیة والثنائیة وتأثیراتھا على مسارات ندوة حول  -

المملكة  -، الدار البیضاء2012ونیو ی 6-4االندماج االقلیمي بالمنطقة العربیة" 
 المغربیة

 مركز اإلسالمي لتنمیة التجارةفي إطار تنفیذ برامج مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة وال
ندوة حول المتعلقة بالمساعدة الفنیة ذات الصلة بقضایا منظمة التجارة العالمیة نظم الجانبان 

"انتشار االتفاقیات التجاریة االقلیمیة والثنائیة وتأثیراتھا على مسارات االندماج اإلقلیمي 
 المملكة المغربیة. - بالدار البیضاء 2012یونیو  6إلى  4بالمنطقة العربیة" وذلك من 

تھدف ھذه الندوة إلى استعراض تأثیرات االتفاقیات التجاریة االقلیمیة على السیاسات 
التنمویة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واستخالص دروس عملیة تتعلق 

 بمختلف االختیارات المطروحة أمام مسلسل االندماج اإلقلیمي.
عرفت ھذه الندوة مشاركة منظمات اقلیمیة ودولیة (منظمة التجارة العالمیة، برنامج األمم 

اتحاد المغرب العربي، الوحدة الفنیة التفاقیة  المتحدة اإلنمائي، مركز التجارة العالمیة،
 أكادیر). 

كما شاركت في الندوة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التالیة: المملكة العربیة 
السعودیة، دولة الكویت، جمھوریة مصر العربیة، المملكة األردنیة الھاشمیة، الجمھوریة 

ربیة، سلطنة عمان، دولة فلسطین، جمھوریة السودان، اإلسالمیة الموریتانیة، المملكة المغ
 الجمھوریة التونسیة.

 تباحث الخبراء في المحاور التالیة:
من اتفاقیة الغات وقوانین منظمة التجارة العالمیة  24تحلیل العالقة الرابطة بین البند  .1

 المتعلقة باتفاقیات االندماج االقتصادي اإلقلیمي؛
اید على االتفاقیات التجاریة االقلیمیة ومدى تأثیره على دراسة ھذا االقبال المتز .2

إمكانیة انضمام الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى النظام التجاري 
المتعدد األطراف والوفاء بالتعھدات  التي تم القیام بھا في إطار منظمة التجارة 

 العالمیة.
تفاقیات على الدول األعضاء في استعراض الفرص والتحدیات التي تفرضھا ھذه اال .3

 منظمة التعاون اإلسالمي.
دراسة الظروف المالئمة واالستراتیجیات الوطنیة الالزمة لالستفادة من االندماج  .4

 االقلیمي.
التجارب التي مرت بھا بعض االتفاقیات اإلقلیمیة والعربیة وتحلیل استعراض  .5

 واالفریقیة.
 الحالیة بشأن االتفاقیات االقلیمیة والثنائیة.تقدیم خبرات وطنیة تتعلق بالمفاوضات  .6
ندوة تدریبیة في مجال التجارة الدولیة واإلسالمیة لفائدة أطر وزارة التجارة  -

 2012یونیو  30-26لجمھوریة العراق، الدار البیضاء، المملكة المغربي، 
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في إطار برنامجھ المتعلق بالمساعدة الفنیة لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي، نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة بالتعاون مع المؤسسة الدولیة اإلسالمیة 
لتمویل التجارة ندوة تدریبیة في مجال التجارة الدولیة واإلسالمیة لفائدة أطر وزارة التجارة 

 -بمقر المركز بالدار البیضاء 2012یونیو  30إلى  26یة العراق، وذلك من لجمھور
 المملكة المغربیة.

 وبھذه المناسبة قدم المركز ما یلي:
 ؛ أنشطة منظمة التعاون اإلسالمي وبرنامج العمل العشري •
 ؛ التجارة البینیة لدول منظمة التعاون اإلسالمي: الوضع الراھن واآلفاق •
  دراسات میدانیة؛ إعداد •
 ؛ شبكة ھیئات تنمیة التجارة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي •
 ؛ تنمیة التجارة •
 ؛ دور المعلومات التجاریة في تنمیة التجارة •
 ؛ نظام األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي •
 نضمام إلى منظمة التجارة العالمیة؛المسائل المتعلقة بالمفاوضات التجاریة واال •
 أنشطة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة.  •

األطر العراقیون عن اھتمامھم باتفاقیة نظام األفضلیات التجاریة  تخالل ھذه الندوة أعرب
في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولین التابعین لھا وتعھدوا بحث سلطات جمھوریة 

 دقة على ھذه االتفاقیة في المستقبل القریب.العراق للتوقیع والمصا
ندوة حول تحریر التجارة الخارجیة وأنظمة الدفاع التجاري في الدول األعضاء في  -

 .2012سبتمبر  28-26الدار البیضاء  -منظمة التعاون اإلسالمي
المصادق علیھ من قبل الدورة الثامنة والعشرین لمجلس   2012وفقا لبرنامج عملھ لسنة 

إدارتھ نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة باالشتراك مع المعھد اإلسالمي للبحوث 
والتدریب التابع لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة 

تحریر التجارة الخارجیة وأنظمة الدفاع حدیثة للمملكة المغربیة ندوة حول "والتكنولوجیات ال
 2012سبتمبر  28إلى  26من  "التجاري في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 بالدار البیضاء بالمملكة المغربیة.
 تھدف ھذه الندوة إلى:

بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال الدفاع  تبادل الخبرات •
 التجاري،

استعراض استراتیجیات الدفاع التجاري في إطار نظام األفضلیات التجاریة لمنظمة  •
 التعاون اإلسالمي وكذلك االستراتیجیات المتداولة على المستوى اإلقلیمي والدولي.

بركینا فاصو، الكامرون، اء اآلتیة: الجزائر، بنین، شارك في ھذه الندوة ممثلو الدول األعض
فوار، مصر، غینیا، مالي، المغرب، موریتانیا، النیجر، السنغال، تونس، تركیا. كما كوت دی

شاركت الدول اآلتیة بناء على دعوة خاصة: بلجیكا، اسبانیا، فرنسا، ومكتب الخبرة "كنج 
 . "King and Spaldingأند سبالدینج بجنیف 
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كما شاركت أیضا المنظمات اإلقلیمیة والدولیة اآلتیة: مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة، 
المنظمة العالمیة للتجارة، المفوضیة األوروبیة، االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفریقیا، 

 اتحاد المغرب العربي، الوحدة التقنیة التفاقیة أكادیر.
الدول األعضاء في منظمة التعاون  ندوة حول سیاسات الملكیة الصناعیة في -

 .2012نوفمبر  9-8الجمھوریة التركیة  -اإلسالمي / أنقرة
المعھ��د الترك��ي للب��راءة والمنظم��ة الدولی��ة للملكی��ة الفكری��ة والوكال��ة التركی��ة للتنمی��ة  نظ��م

الن���دوة ح���ول " سیاس���ات الملكی���ة  والتع���اون ال���دولي والمرك���ز اإلس���المي لتنمی���ة التج���ارة.
ي ال�دول األعض�اء ف�ي منظم�ة التع�اون اإلس�المي" المنعق�دة ب�أنقرة بالجمھوری�ة الصناعیة ف

 . 2012نوفمبر  9و  8التركیة یومي 
ش�اركت ف��ي ھ��ذه الن��دوة المؤسس��ات والمنظم�ات اآلتی��ة: المرك��ز اإلس��المي لتنمی��ة التج��ارة، 
الكومس����یك/ مرك����ز البح����وث اإلحص����ائیة واالقتص����ادیة واالجتماعی����ة والت����دریب للبل����دان 

 إلسالمیة، المنظمة الدولیة للملكیة الفكریة، منظمة التعاون االقتصادي. ا
دول��ة وھ��ي: أفغانس��تان، ألبانی��ا، الجزائ��ر، العربی��ة الس��عودیة، أذربیج��ان،  25كم��ا ش��اركت 

ب��نغالدیش، مص��ر، اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة، إی��ران، األردن، كازاخس��تان، كیرجیس��تان، 
اكس��تان، قط��ر، الس��ودان، طاجكس��تان، ت��ونس، تركی��ا، م��الي، المغ��رب، عم��ان، أوغن��دة، ب

 البوسنة والھرسك.  وبصفة مالحظ : الیابان وألمانیا.
بعد الكلمات االفتتاحیة، استعرض المشاركون برنامج االجتماع الذي تضمن أوراق 

 العمل اآلتیة: 
مركز البحوث اإلحصائیة واالقتصادیـة ورقة عمل حول البنیة التحتیة واالبتكار/  -

 تركیا  - واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة، أنقرة
استراتیجیات سیاسات الملكیة الصناعیة للتنمیة في البلدان العربیة/ من تقدیم السیدة  -

 ،دلیلة حمو / المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة
والقطاع الخاص بالیابان لتثمین نتائج  حالة میدانیة للتعاون بین الحكومة والجامعات -

 البحوث،
 استراتیجیات حمایة الملكیة الصناعیة في المجال القانوني بألمانیا، -
النشاطات المستجدة للمنظمة العالمیة للملكیة الفكریة في مجال حمایة حقوق الملكیة  -

 الفكریة : البلدان األوروبیة وبلدان آسیا الوسطى.
ثاني لدراسة مواضیع تتعلق بمنظمة التعاون اإلسالمي مع التركیز وقد تم تخصیص الیوم ال

على سیاسة نقل التكنولوجیا والعلوم في تركیا. تم خالل ھذه الحصة تبادل المعلومات بین 
مع التأكید على تدعیم القدرات بین بلدان منظمة التعاون الخبراء حول التجارب الوطنیة 

وألمانیا. تخللت ھذه الندوة زیارة میدانیة للقطب  اإلسالمي وبعض البلدان مثل الیابان
التكنولوجي لجامعة العلوم التقنیة للشرق األوسط. كما تم على ھامش ھذه الندوة عقد اجتماع 

 بین بلدان التعاون االقتصادي لبحث إشكالیة التعاون في میدان الملكیة الفكریة.
ندوة تدریبیة حول "استراتیجیات التصدیر وآلیات الترویج على المستوى الدولي"  -

 .2012دیسمبر  19-17الدار البیضاء  –
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في إطار تنشیط التجارة واالستثمار بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 
 وحرصا على المساھمة في تنفیذ برنامج العمل العشري في مواجھة تحدیات األمة

اإلسالمیة في القرن الحادي والعشرین المصادق علیھ من قبل الدورة االستثنائیة الثالثة للقمة 
وبناء على طلب من المركز اللیبي  2005اإلسالمیة المنعقدة بمكة المكرمة في دیسمبر 

لتنمیة الصادرات نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ندوة تدریبیة حول استراتیجیات 
بالدار  2012دیسمبر  19إلى  17آلیات الترویج على المستوى الدولي وذلك من التصدیر و

 البیضاء بالمملكة المغربیة.
 

تھدف ھذه الندوة إلى تأھیل الكفاءات البشریة اللیبیة العاملة في مجال التجارة الدولیة بصفة 
جیا عامة وتنمیة الصادرات بصفة خاصة حتى تستفید من اآللیات الجدیدة والتكنولو

 المتطورة في ھذا المیدان.
إطارا من وزارة التجارة ومن غرف التجارة والصناعة في لیبیا  20شارك في ھذه الندوة 

 ومركز تنمیة الصادرات اللیبي والجمعیات المھنیة اللیبیة.
ندوة تدریبیة حول نظام األفضلیات التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي والمسائل  -

 .2013مارس  19-17بغداد / جمھوریة العراق  -جارة العالمیةالمتعلقة بمنظمة الت
 

التجاریة للدول  نظم المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ندوة للتعریف بنظام األفضلیات
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولین المصاحبین لھ والمسائل المتعلقة 
بمنظمة التجارة العالمیة لفائدة أطر وزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة لجمھوریة 

 ببغداد.  2013مارس  19إلى  17العراق وذلك من 
 
 

 عمل المركز حول المواضیع اآلتیة:  وقد تمحورت أوراق
المقتضیات األساسیة لالتفاقیة حول نظام األفضلیات التجاریة للدول األعضاء في  -

 منظمة التعاون اإلسالمي والبروتوكولین المصاحبین لھا،
 ھیكل ومنھجیة المفاوضات، -
منظمة االتفاقیة حول نظام األفضلیات التجاریة لمنظمة التعاون اإلسالمي واتفاقیات  -

 التجارة العالمیة،
 التأثیر المحتمل لھذه االتفاقیة على االقتصاد العراقي. -

 

 شاركت في ھذه الندوة العدید من األطر العراقیة من القطاعین العام والخاص.
 

 المفاوض��ات المتع��ددة األط��راف لتج��ارة الخ��دمات ومس��اھمتھا ف��ي تنمی��ة التب��ادل ن��دوة حـ��ـول -
 2013أبریل  24-22الدار البیضاء،  ،التجاري بالمنطقة العربیة

نظم في إطار برامج المساعدة الفنیة بشأن المسائل المتعلقة بأنشطة منظمة التجارة العالمیة 
ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة بالتعاون مع مجلس  المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة

التعاون لدول الخلیج العربیة ومنظمة التجارة العالمیة تحت إشراف وزارة الصناعة 
المفاوضات المتعددة والتجارة والتكنولوجیات الحدیثة للمملكة المغربیة ندوة حول "

" وذلك من اري بالمنطقة العربیةالتج األطراف لتجارة الخدمات ومساھمتھا في تنمیة التبادل
 بالدار البیضاء. 2013أبریل  24إلى  22
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عرفت ھذه الندوة مشاركة أطر من الوزارات المكلفة بالتجارة الخارجیة للدول العربیة 
وخبراء من مؤسسات إقلیمیة ودولیة (منظمة التجارة العالمیة، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

عالمي، االتحاد األوروبي، جامعة الدول العربیة، اتحاد المغرب والتنمیة، مركز التجارة ال
العربي، لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا، الوحدة الفنیة التفاقیة 

 أكادیر...).

تھدف ھذه الندوة إلى استعراض آثار االتفاقیات التجاریة اإلقلیمیة والمتعددة األطراف على 
دول العربیة واستخالص النتائج من أجل تسھیل التكامل االقتصادي تجارة الخدمات لل

 اإلقلیمي وتوسیعھ لیشمل مجال الخدمات.

قدم الخبراء المواضیع التالیة: تجارة الخدمات: األھمیة االقتصادیة والتكامل في النظام 
عامة )، تجارة الخدمات في إطار االتفاقیة المنظمة التجارة العالمیةالمتعدد األطراف (

)، تجارة منظمة التجارة العالمیة): المفاھیم األساسیة (Iللتعرفة الجمركیة (الجات) (
)، منظمة التجارة العالمیة): المفاھیم األساسیة (II( اتفاقیة الجاتالخدمات في إطار 

مار االتفاقیات التجاریة اإلقلیمیة: مبدأ القائمة اإلیجابیة مقابل القائمة السلبیة ومعاھدات االستث
الثنائیة من قبل منظمة التجارة العالمیة، اإلقلیمیة في تجارة الخدمات: دراسة معمقة للمادة 

)، أجندة الدوحة للتنمیة والمفاوضات منظمة التجارة العالمیةمن اتفاقیة الغات ( 5رقم 
المتعددة األطراف (منظمة التجارة العالمیة)، االستثناءات المتعلقة بتجارة الخدمات في 

دول األقل نموا، السیاسات التجاریة في مجال الخدمات: مجاالت التنمیة وتحدیات الدول ال
)، تجارة الخدمات بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: األونكتادالعربیة (

الوضع الراھن واآلفاق المستقبلیة (المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة)، اآلفاق المستقبلیة 
رة الخدمات (جامعة الدول العربیة) والخبرات الوطنیة والقطاعیة في الدول العربیة لتجا

 العربیة: المغرب؛ ...

 شاركت جمیع الدول العربیة في ھذا االجتماع.

ندوة تدریبیة حول تحریر التجارة الخارجیة ونظم الدفاع التجاري في البلدان العربیة/ 
 .2013یونیو  19-17الجمھوریة التونسیة 

وزارة التجارة والصناعة التقلیدیة  المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة باالشتراك معنظم  
للجمھوریة التونسیة ندوة حول " تحریر التجارة الخارجیة ونظم الدفاع التجاري في البلدان 

 . بتونس / الجمھوریة التونسیة 2013یونیو  19إلى  17العربیة" وذلك من 

، التدابیر آلتیة: التدابیر المضادة لإلغراقمواضیع اقدم الخبراء أوراق عمل حول ال
، التجارب اإلقلیمیة (جامعة الدول العربیة، منظمة التعاون الوقائیةالتعویضیة والتدابیر 

اإلسالمي، مجلس التعاون الخلیجي)، التجارب الوطنیة ( المغرب، تونس، مصر) وآفاق 
 التعاون اإلقلیمي.

ك یمثلون البلدان والمنظمات اآلتیة: الجزائر، مصر، مشار 50حضر ھذه الندوة حوالي 
المغرب، تونس، مركز التجارة الدولي، اتحاد المغرب العربي، جامعة الدول العربیةومكتب 

 " King and Spaldingاالستشارة والخبرة بجنیف " 
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 اقترح المشاركون وضع برنامج إقلیمي للمساعدة الفنیة لفائدة الدول العربیة.

البحث العلمي والتنمیة واالبتكار التكنولوجي والملكیة الفكریة في  تثمینحول ندوة  -
 25-24المملكة المغربیة،  -، الدار البیضاءاإلسالمي الدول األعضاء في منظمة التعاون

 2013أكتوبر 
 

في إطار مشروع التعاون الفني بین مكاتب الملكیة الصناعیة في الدول األعضاء في منظمة 
نظم المركز ومكتب البراءات التركي  إلسالمي للكومسیك، الذي یشرف على تنفیذهالتعاون ا

المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة والمكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة بالتعاون مع 
 وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة )WIPOالمنظمة الدولیة للملكیة الفكریة (

للمملكة المغربیة، ندوة حول " تثمین البحث العلمي واالبتكار  ميواالستثمار واالقتصاد الرق
التكنولوجي والملكیة الفكریة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" وذلك یومي 

 بالدار البیضاء، المملكة المغربیة. 2013أكتوبر  25و  24
ھذه الندوة مشاركة األطر العاملة في مجال الملكیة الصناعیة والفكریة في الدول  تعرف

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وخبراء من المؤسسات االقلیمیة والدولیة وأساتذة 
 جامعیین.

تھدف ھذه الندوة إلى استعراض آخر المستجدات في مجال البحث والتنمیة واالبتكار 
كیة الفكریة على المستوى الدولي في الدول األعضاء في منظمة التعاون التكنولوجي والمل

 اإلسالمي وتشجیع التعاون بین بلدان الجنوب في ھذا المجال.
 الندوة على المحاور التالیة: تتركز
 الملكیة الفكریة وتشجیع البحث والتنمیة؛ 
 تطویر البنیة التحتیة إلدارة الملكیة الفكریة؛ 
  المرصد التكنولوجي للملكیة الفكریة.وسائل تطویر 

ویتضمن برنامج الندوة زیارة دراسیة للمعھد الوطني للبرید واالتصاالت السلكیة والالسلكیة 
للمملكة المغربیة والمؤسسة المغربیة للعلوم واالبتكار والبحوث المتقدمة بالرباط تلیھما 

في مجال توزیع وتسویق االبتكار مائدة مستدیرة حول نموذج الشراكة بین الدول اإلسالمیة 
التكنولوجي بما في ذلك براءات االختراع قصد إطالق المرحلة الثانیة من مشروع التعاون 

 الفني بین مكاتب الملكیة الصناعیة في الدول األعضاء على منظمة التعاون اإلسالمي.
امرون، شاركت في ھذه الندوة الدول األعضاء اآلتیة: السنغال، بركینا فاصو، الك

 .بنغالدیش، العربیة السعودیة، المغرب
االجتماع االستشاري لوزراء التجارة ورؤساء بعثات الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 .2013دیسمبر  2: -جمھوریة إندونیسیا  -اإلسالمي / بالي
االجتماع االستشاري لوزراء التجارة شارك المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة في أشغال 

جمھوریة  -باليب اإلسالمي المنعقدورؤساء بعثات الدول األعضاء في منظمة التعاون 
الذي نظمتھ مجموعة البنك اإلسالمي للتنمیة على ھامش  2013دیسمبر  2 یومإندونیسیا 

كز في ھذه التظاھرة ولقد مثل المر .انعقاد المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمیة
وزیرا ورئیس  30السید ممادو بوكار سال رئیس قسم الدراسات والتدریب وحضرھا زھاء 
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بعثة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فضال عن المركز اإلسالمي لتنمیة 
التجارة ومركز األبحاث اإلحصائیة والتجاریة واالقتصادیة والتدریب للبلدان اإلسالمیة 

منظمة التجارة العالمیة ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة ومركز الجنوب وشبكة و
 العالم الثالث. 

وزیر ورئیس بعثة من بلدان منظمة التعاون  25أخذ الكلمة خالل ھذا اللقاء أكثر من 
اإلسالمي للتأكید على مواقف بلدانھم في خصوص المسائل التي ستقع إثارتھا خالل اجتماع 

لي. كما أكدوا أیضا على المسائل المتعلقة باألمن الغذائي والتنمیة وانطالق جولة جدیدة با
من المفاوضات حول األفضلیات التجاریة بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

. وقد أعرب المشاركون عن أملھم في عقد اجتماع استشاري آخر للتداول في 2014سنة 
 شأن بعد بالي.

الكلمة ممثل المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة حیث قرأ على مسامع الحضور الكریم أخذ 
. وقد نص الكلمة الموجھة من طرف المدیر العام للمركز إلى المشاركین في ھذا االجتماع

أوضح في كلمتھ أھمیة المساعدة الفنیة التي یقدمھا المركز للدول األعضاء منذ عدة سنوات، 
ر في إمكانیة منح المركز صفة مالحظ دائم في اجتماعات المنظمة لھذا البد من النظ

العالمیة للتجارة وتنظیم اجتماعا یضم فریقا من الخبراء من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 
 .2014بعد بالي وذلك بالدار البیضاء سنة  لمتابعة برنامج العمل لما

ر الذي أعده المركز حول المسائل خالل ھذا االجتماع، قام ممثل المركز بتوزیع التقری
 المتعلقة بالمنظمة العالمیة للتجارة.

ورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة العالمیة للتجارة المنعقد ببالي 
للبلدان اإلفریقیة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي/ الدار وأشغال المتابعة بالنسبة 

 .2014مارس  27-25البیضاء 
في إطار البرنامج المشترك بین المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمیة المتعلق بالمساعدة الفنیة في مجال المفاوضات التجاریة المتعددة األطراف الجاریة 

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

 .2014مارس  27إلى  25 من الدار البیضاءب عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وذلكاأل
أقیمت ھذه الورشة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 

  جارة الخارجیة للمملكة المغربیة.المكلفة بالت
على نتائج مؤتمر بالي والتحدیات التي تواجھ البلدان  لإلطالعلقد كانت ھذه الورشة مناسبة 

من خالل حزمة اإلفریقیة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك الفرص المتاحة لھا 
 بالي.

ة والتجارة واالستثمار واالقتصاد ألقى الكلمة خالل الحصة االفتتاحیة كل من وزیر الصناع
الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجیة للمملكة المغربیة، وزیر التجارة الغیني، ممثل مجموعة 
البنك اإلسالمي للتنمیة، المدیر العام للمركز اإلسالمي لتنمیة التجارة. ولقد أكد ھؤالء على 

ة خاصة في مجال تسھیل التجارة أھمیة نتائج بالي بالنسبة القتصادیات البلدان اإلفریقی
 والزراعة وتنمیة البلدان األقل نموا. 
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لیة وبلدان منظمة وممثل عن المنظمات اإلقلیمیة والد 80شارك في ھذه الورشة أزید من 
التعاون اإلسالمي، نذكر منھا: المنظمة العالمیة للتجارة، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة 

ضیة االقتصادیة إلفریقیا، مركز التجارة الدولي بجنیف، والتنمیة، مركز الجنوب، المفو
البنك اإلسالمي للتنمیة، المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة، البنین، الكامرون، الكوت دي 

 .فوار، الغابون، غینیا، غینیا بیساو، مالي، المغرب، النیجر، السنغال، توغو
 استعرض الخبراء المواضیع اآلتیة: 

دوحة للتنمیة : إطار المؤتمر الوزاري في بالي مع إلقاء نظرة نبذة عن أجندة ال -
 شاملة عن النتائج، 

حزمة بالي / نظرة شاملة حول االتفاقیة المتعلقة بتسھیل التجارة لمنظمة التجارة  -
 العالمیة،

ثم التأثیرات والفرص الممكنة  بالنسبة  االتفاقیة حول تسھیل التجارةحزمة بالي  -
 للبلدان اإلفریقیة،

حزمة بالي والقرارات الوزاریة حول المخزون العمومي من المواد الغذائیة في  -
مواجھة األمن الغذائي، المنافسة على مستوى الصادرات، التدابیر اإلداریة لتطبیق 

 نظام الحصص التعریفیة على المنتجات الزراعیة،
سبة للبلدان حزمة بالي والقرارات السیاسیة بشأن الزراعة : التحدیات والفرص بالن -

 اإلفریقیة،
نظرة شاملة حول حزمة بالي وفوائدھا بالنسبة للبلدان األقل نموا ثم القرار بشأن آلیة  -

 متابعة المعاملة الخاصة والمتمیزة، 
 عمل المتابعة بعد بالي : نبذة حول برنامج العمل القادم والمفاوضات، -
 مناقشات مثمرة حول مواقف البلدان المشاركة تم إصدار التوصیات اآلتیة:  بعد

ھات ة في المفاوضات التجاریة حسب توجاعتماد موقف موحد بین البلدان اإلفریقی -
مؤتمر بالي مع األخذ بعین االعتبار تفاوت مستویات التنمیة وأولویات كل دولة من 

 المتمیزة ،الدول األعضاء في إطار المعاملة الخاصة و
تنظیم اجتماعات بین الدول اإلفریقیة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في  -

مجال الزراعة والقطن باالشتراك بین المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومجموعة 
 البنك اإلسالمي للتنمیة والمؤسسات المعنیة في منظومة األمم المتحدة،

لوزاري لمنظمة التجارة العالمیة وبرنامج تنظیم ورشة عمل حول نتائج المؤتمر ا -
العمل بعد بالي بالنسبة للبلدان الناطقة باإلنجلیزیة األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي، وذلك باالشتراك بین المركز اإلسالمي لتنمیة التجارة ومجموعة البنك 

 اإلسالمي للتنمیة والمؤسسات المعنیة في منظومة األمم المتحدة.
الحظ أن قسم التعاون واالندماج في البنك اإلسالمي للتنمیة قد سبق لھ أن نظم ومن الم

ورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمیة ببالي وأعمال 
مارس  12إلى  10المتابعة بالنسبة للبلدان العربیة وذلك بدبي باإلمارات العربیة المتحدة من 

2014 .  
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