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I. تمهيـد: 

صادي والتجاري بين الدول األعضاء تعاون االقتلل ئمةة الداجنللمي وااإلسال ونالتعلعامة لمنظمة ااألمانة امن  فبتكلي
نظمة فرعي لملهاز اته الجمية التجارة، بصفاإلسالمي لتن يقوم المركز - الكومسيك – في منظمة التعاون اإلسالمي

في ية جارراف الطاألتعددة الم ةيارجالتبعة المفاوضات البينية، بمتا اإلسالميةالتجارة ة نميبت لمكلفا ميالن اإلسالتعاو
المي، لتعاون اإلسانية للدول األعضاء بمنظمة وتقديم الدعم والتدريب والمساعدات الف إطار منظمة التجارة العالمية،

 تنمية.مي للاإلسالالبنك  ةمجموعون مع وذلك بالتعا

ها ديموتقاوضات مفالر هذه تطو لوح رارية على إعداد تقلتنمية التجار الميب المركز اإلسر، دأذا اإلطاهوفي 
اإلسالمية للجنة او -كومسيك  -لدول األعضاء للتعاون االقتصادي والتجاري بين الالجتماعات الدورية للجنة الدائمة 

اء الشؤون رزلس وختلف دورات مجي ولماإلسالم نعاوتلنظمة اعية لمجتمافية واالاوالثقصادية للشؤون االقت
 .ميالن اإلستعاولاة ممنظخارجية لبلدان ال

 مي لتنمية التجارة بععدادالتحضير لالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية يقوم المركز اإلسال رإطاوفي 
بين مختلف  تجمع ة مشتركةيأرض دد إيجاضاء قصاألع ر الدولظهات نيف بوجعرتقارير ودراسات تمهيدية للت

 والمنهجيات. فمواقال

ول األعضاء من القطاعين العام والخاص حول المفاوضات التجارية دلا ليممث دةائبية لفتدري تراوز دكما ينظم المرك
 منظمة التعاون اإلسالمي.لمفاوضات التجارية البينية الدولية وال

ي التجارة عاش السريع فتنتحسنت آفاق االث يح. 19كوفيد منعطف خاص بعد جائحة  ةلسنه اتقرير هذإعداد  يصادف
الجديدة  التوقعات. تشير 2020 سنةلثاني من أسرع من المتوقع في النصف ا ، مع نمو تجارة البضائع بشكلةالعالمي

 زيادةب المتوقع ائع بشكل أسرع منرة العالمية للبضأن ينمو حجم التجا المنتظرنه من أالعالمية إلى ظمة التجارة لمن
نهيار الناجم اال من نتعاشااليواصل حيث ، 2020 سنةفي  ٪5,3بنسبة بعد انخفاضه  2021 سنةفي  ٪8,0ة بنسب
 من العام الماضي.الذي وصل إلى أدنى مستوى له في الربع الثاني  الجائحةعن 

 15إلى  12ة من لفترفي ا (MC12) ري الثاني عشرالمؤتمر الوزاعقد سوف ي، التجارة العالميةى منظمة وعلى مست
 3إلى نوفمبر  30في الفترة من ه سابقا عقدكان من المقرر والذي را(. جنيف )سويسبمقر المنظمة ب 2022يونيو 
بخيت  السيدسعادة هذا المؤتمر  رأست. وسيانتشار متحور أوميكرونتأجيله بسبب  ولكن تم ،2021 ديسمبر

قبل أعضاء منظمة من  2019ي ديسمبر ه فالمتفق علي ، على النحواخستاني كازفرة والتكامل ، وزير التجاسلطانوف
 لمية.التجارة العا

قد كل أربع ي يعذال لهذا المؤتمر تحضيراية منظمة التجارة العالم ضمنالتي تم تنفيذها  األنشطةيلخص هذا التقرير 
الوزاري  خالل المؤتمر تي أثيرالجديدة التدرات المبا :مناسبةبهذه ال تهامناقشتم التي ستومن بين المواضيع نوات. س

يغطي التقرير حالة و. للتنمية الدوحة، باإلضافة إلى محاور برنامج (CM11شر لمنظمة التجارة العالمية )الحادي ع
 م التركيز علىفضاء منظمة التعاون اإلسالمي. كما سيتأهمية كبيرة لتي تعتبر ذات ال رمااالستث تسهيليذ اتفاقية تنف

 التجارة العالمية.إلى منظمة اإلسالمي  التعاوناء في منظمة ضعانضمام الدول األ حالة

  ية:ام رئيسثالثة أقس حالي إلىلر اريتقم الينقس

ة التعاون ظممنفي اء األعض وللداب ةصلالت لمية ذااارة العلى صعيد منظمة التجالتطورات الجارية ع :األولالقسم 
 ؛اإلسالمي

متعددة األطراف لمنظمة اوضات التجارية الفي مجال المف ةمي لتنمية التجاراإلسالأنشطة المركز  :الثانيم قسال
 ؛إلسالمين االتعاو

ة جارظمة التنمة التعاون اإلسالمي إلى مم بعض الدول األعضاء في منظنضمابشأن ا حالة المفاوضات :الثثالالقسم 
 ة.يلمعالا
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  العالمية تجارةمنظمة ال أنشطة ة على صعيدألخيرا : التطوراتاألولالقسم 

 أحدث المستجدات: أوال

لثاني عشر لمنظمة منظمة التجارة العالمية بالتحضير للمؤتمر الوزاري ا على مستوىت األخيرة تتميز التطورا
لوزاري ار تمالمؤ كة الجديدة التي أثيرت فيمناقشات المبادرات المشتر تخصي تالو( MC12عالمية )لاالتجارة 

وكذلك  2017 سنةجنتين( في ، الذي عقد في بوينس آيرس )األر(MC11العالمية ) ةرلمنظمة التجاالحادي عشر 
تنفيذ اتفاقية  أنكما الخدمات. ك واسمالزراعة ودعم مصايد األ المناقشات حول محاور برنامج الدوحة مثل مواصلة
ان األعضاء في لدبالتي تهم ال ةقضايا المهملابين من هي  عالميةلا رةحالة االنضمام إلى منظمة التجاو، التجارة تسهيل

 المي.إلسمنظمة التعاون ا

جارة العالمية تلركزت المناقشات في منظمة ا ،19بجائحة كوفيد ، وبعد األزمة الصحية المرتبطة باإلضافة إلى ذلك
 دوفي ذلك قيما ، بالتجارة والصحةبلق تعت ملموسة على أسئلة أجوبةقديم األشهر األخيرة على إمكانيات ت خالل

 جة إلى زيادة حجم إنتاج اللقاح.حاالتصدير وال

 (MC12) مواضيع المؤتمر الوزاري الثاني عشر .1

 3نوفمبر إلى  30( في الفترة من CM12عالمية )ال ةالثاني عشر لمنظمة التجار من المقرر عقد المؤتمر الوزاري
، من لة الدوحةوجفشل غلب على تلالكفيلة با لث عن السبل والوسائحلبل في جنيف. وستكون فرصة 2021 مبرديس

العالمية في مجاالت التي أطلقتها بعض الدول األعضاء في منظمة التجارة درات المشتركة الجديدة خالل مناقشة المبا
 للتنمية. بالنسبة ات أهمية كبيرةذحيوية 

لمنظمة  ي الحادي عشرراالمؤتمر الوزتحديدها منذ  تي تملوا، قيد التفاوضالتي توجد  الجديدة عيضامن بين الموو
؛ الميةالتجارة الع التنمية في منظمة من أجلما يلي: تسهيل االستثمارات نجد ، 2017 سنةالتجارة العالمية في 

 .بين الجنسينمساواة التجارة والو ؛والمتوسطةالصغرى ر والمتناهية الصغالمشاريع وة؛ يالتجارة اإللكترونو

 ل التنميةاالستثمار من أجيل تسه أ

ا في منظمة التجارة العالمية عضو 70ة مكونة من ت مجموع، اعتمدمار من أجل التنميةاالستث لبتسهي يتعلق اميف
اقشات االنخراط في منيهدف إلى  الوزاري الحادي عشر مؤتمرلاخالل ل هذه المسألة ًكا حوا مشترا وزاريإعالن
 ضوع.مولااف حول هذا رطكل متعدد األني يشرك البلدان بشوانق من أجل تطوير إطار منسقة

ن دولة عضو في منظمة التعاو 21في منظمة التجارة العالمية بما في ذلك  عضو 105ا ليتضم هذه المبادرة حا
حددة لإلطار ألحكام المفي صياغة ا، بهدف إحراز تقدم 2020بتمبر رسمية في س تفي مفاوضا بدأتاإلسالمي 

تركز المناقشات وية. لمنظمة التجارة العالم الثاني عشر ريؤتمر الوزاملقبل انعقاد احقيق نتائج ملموسة تو ليالمستقب
 مجاالت رئيسية: 4على 

  لتدابير المتعلقة باالستثمارنشر / إخطار ا سيما عن طريقال ،ية للتنبؤأكثر شفافية وقابل األحكامجعل ،
 ؛حدالشباك الموأنظمة و/ لمعلومات ونقاط ا

 طلبات من اإلجراءات المتعلقة بنة نب معيافي جو، خاصة اهدارية وتسريعشيد اإلجراءات اإلرت
الشباك أنظمة و، ومتطلباته، وإجراءات التوثيق والمؤهالت والرخص، ، وعمليات الموافقةاالستثمار

 ؛لموحدا

  اتيز تبادل المعلومزتعق سيما عن طريوال، ان الناميةبلدال لحاجياتتعزيز التعاون الدولي واالستجابة 
 ؛بلدان األقل نموابلدان النامية والوبناء القدرات لل الفنيةالمساعدة  المختصة وكذلك الهيئاتبين 

 الخاص القطاع /  ةالحكومي اتلهيئاين ب التعاون وخاصة، تثمارالقضايا األخرى المتعلقة بتسهيل االس
 .اعية للشركاتوالمسؤولية االجتم ،يطوسشكاوى المستثمرين / دور اللجة ومعا، )المستثمرين(
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 ترونيةكالتجارة اإلل ب

ر المؤتم خالل، كانت التجارة اإللكترونية موضوع إعالن وزاري ألول مرة الميةفي سياق منظمة التجارة الع
ج عمل شامل ن هو وضع برناممن هذا اإلعال الهدفكان وقد جنيف. ب 1998د في عام قعان، الذي ري الثانيالوزا
 اء.عضددها األالتي ح القضايا، بما في ذلك الميةعلكترونية الإلاجارة قة بالتالمتعل المسائليع مجلجة لمعا

مة التجارة ظأصدرت مجموعة من أعضاء من ،قد في بوينس آيرسخالل المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي ع  
تجارة ا بشأن الا مشتركني إعالاإلسالم التعاونعضو في منظمة  دولة 11ضًوا( بما في ذلك ع 71العالمية )

جوانب التجارة اإللكترونية  حولالعالمية  ة التجارةمستقبلية في إطار منظم اء مفاوضاتر، بهدف إجنيةورلكتاإل
 ولية.متعلقة بالتجارة الدال

يز تعز المية على المشاركة من أجلعن هذه الدول جميع أعضاء منظمة التجارة العالصادر  كالمشتر اإلعالنيشجع 
رة بالتحديات التي تواجهها المباد   تعترف البلدانواالقتصاد العالمي. ووالمستهلكين  ترونية للشركارة اإللكتائد التجاوف

إلى  الدولمجموعات مختلف تسعى والموضوع. ا ذهالمتعلقة بمفاوضات ياق النموا في سقل األ والدولالنامية  الدول
لكترونية متعددة إلتجارة اات الضوفة لمفاومنص  تفاوضية عادلة  ةليعماء لى مقترحات إلنشإاقفها للتوصل تنسيق مو

 ف.ااألطر

 (MPMEالمتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ) عاتالمشرو ج

، الذي يضم نحو عشر دول أعضاء في منظمة سطةووالمت ىرالصغر والصغ ناهيةالمت المشروعاتقدم أصدقاء 
 .ت الصغرىالمقاوالتنمية  حاجياتبشأن  ى تطوير برنامج عملعو إل، مشروع قرار وزاري يداإلسالمي التعاون

 من الصادرات ٪78في منظمة التجارة العالمية يمثلون حوالي  واعض 87لشأن عن يان مشترك بهذا ار بوصد
 ىرمتناهية الصغر والصغجموعة عمل غير رسمية للمشروعات العزمهم على إنشاء م ، أشاروا فيه إلىالعالمية
 .ءعضاتوحة لجميع األطة مفوالمتوس

المتناهية الصغر  المؤسساتا على ا كبيرمثل عبئ، والتي تالتجارة التي تقف أمامز جلحواات على اشقتركز المنا
ة لبيئ، واالوصول إلى المعلومات تروم المناقشاتكما ولية. دارة الفي المشاركة في التجوالمتوسطة الراغبة  ىروالصغ

 جارة.لتوخفض تكاليف ا مويلالت نواالستفادة م، التنظيمية

 ين الجنسينبوالمساواة ة راالتج د

دولة  26 ما يعادل ، أواا ومراقبعضو 120، صادق عشر لمنظمة التجارة العالميةالحادي لوزاري ؤتمر االم خالل
دعم  ن خاللركة المرأة في التجارة ماعية تهدف إلى زيادة مشااون اإلسالمي على مبادرة جمععضو في منظمة الت

االقتصادي للمرأة. ن التمكيتعزيز الحواجز و إلغاءإلى  ي يهدفذ، واللتجارة"اوبشأن المرأة "إعالن بوينس آيرس 
 لى:تهدف اإلجراءات الموصوفة في اإلعالن المذكور إ

 للمرأة.بالنسبة تنوعا وأفضل أجرا  تطوير وخلق وظائف أكثر 

 ءتمكين النسا لخاللجنسين من ق المساواة بين اقيتحصة المستدامة وخاق أهداف التنمية المساهمة في تحقي 
 والفتيات.

 خالل. و2020ديسمبر  10األول في  بالتجارة والمساواة بين الجنسين اجتماعه المعني رسميالعمل غير الفريق  عقد
د نهج اعتما، بهدف سينوالمساواة بين الجن الروابط بين التجارةوجهات النظر حول ادل األعضاء تب ،هذا االجتماع

 جتماعي.اللى النوع اع ةملتجارة القائضايا اخاص بق

 الميةإصالح منظمة التجارة الع ه

 ةالمدير تربع، أهيئة االستئناف لشأن شلقرار ب، حيث دعا العديد من األعضاء إلى النزاعاتفيما يتعلق بتسوية 
نواع ألشترك ق فهم ما لتحقيني عشر مثمرالثا في أن يكون المؤتمر الوزاري اهلمنظمة التجارة العالمية عن أمل ةالعام

في مجاالت مثل  ء أعربت عن رغبتها في المضي قدمات األعضان مجموعارت إلى أت المطلوبة. وأشاااإلصالح
، والمؤسسات ة، والتمكين االقتصادي للمرأاالستثمار وتسهيل، رونيةت، والتجارة اإللكللخدمات ةالمحلي المقتضيات

 .جارة والمناختلضايا اعن ق ، فضالً والمتوسطةرى الصغوالمتناهية الصغر 
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منظمة لالعامة  مديرال ذكرت، ذا العام خالل المؤتمر الوزاري الثاني عشركن حلها هلتي ال يما بالمسائلوفيما يتعلق 
 تعددةي الثاني عشر بشأن القضايا الماألعضاء طالبوا ببرامج عمل لما بعد المؤتمر الوزار نأالتجارة العالمية 

الغ المشتركة في درات اإلب عن مباالً ، فضوالتفضيليةالخاصة  ةالمعاملو ماتدخبالزراعة والاألطراف المتعلقة 
 يئية.المجاالت مثل التلوث البالستيكي واالستدامة الب

 التجارة والصحة و

ر من ي الثاني عشالوزار تمرمؤالأن ، منظمة التجارة العالميةلعديد من الدول األعضاء في ا عتقدته المسألة هذلبة سبالن
قيود التصدير والحاجة حول رة العالمية كيز منظمة التجارتكما أن شأن التجارة والصحة. دة بدمح أجوبة يقدم شأنه أن

 دة.لتزام القاااهتمام و يشكلاج اللقاحات إلى زيادة حجم إنت

 ةيواألعضاء كيفية والمجتمع المدني لدولصنعو اللقاحات والمنظمات اقش م، نا2021أبريل  14في اجتماع ع قد في 
. وتم توضيح أن 19كوفيد قص العالمي في لقاحات ولة لمعالجة النذفي الجهود المبارة العالمية التج ةمنظممساهمة 
لمساهمة لاألعضاء  ت دعوةكما تمالكافي.  بالشكلالنامية ال تزال غير مستغلة  لالدولتصنيعية في العديد من القدرات ا

إيجاد حل  بهدف بالتجارة المتعلقةكرية لملكية الفاعن حقوق  ازلنتنصوص بشأن الالمفاوضات إلخراج ي ف يةبفعال
 .دولالعلى جميع  بالنفعملي يعود وسط ع

 وحةمواضيع برنامج الد .2

شات حول ني عشر بمواصلة المناقللمؤتمر الوزاري الثا التحضيرات، تتعلق رات الجديدةدباإلضافة إلى هذه المبا
الخاصة املة والمعماك والزراعة والخدمات األس مصايدر بدعم مويتعلق األة. أخرى لجولة الدوح يعمواض
 لية.يضوالتف

 دعم مصايد األسماكمفاوضات حول  أ

ن أجل التي تهدد استدامة مصايد األسماك م أشكال الدعمحظر  الرامية إلىقواعد الات على تركز هذه المفاوض
 اظ عليها.فحبحرية والالمستدام للموارد الدام في ضمان االستخ المساهمة

( في سبتمبر SDGsأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة )د ماا باعتيقا وثط أهمية هذا الموضوع ارتباطتبتر
( CM11العالمية ) في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة اليهعالمتفق  اتفاوضمال مكنتوقد . 2015

ق حول لى اتفالتوصل إعلى اعمل  فريقعمل ي. قشاتلمنالتعجالي سالطابع االبشأن  مزيد من الدقةعي بزيادة الومن 
 ة على وجه الخصوص بما يلي:والتي تغطي األحكام المتعلق 2020النص المقدمة في نوفمبر ة ودمس

 بصيد  المتعلق ملدعاو، غير المبلغ عنه وغير المنظمالتي تساهم في الصيد غير القانوني و أشكال الدعمر ظح
خصيص مع تئر )جاالصيد المفرطة ولا قدرات الصيدساهم في يي ذال عملدوا ،كل مفرطبش زونالمخك أسما

 ؛(المضرغير  معبأشكال الدمساحات آللية وضع حد أقصى وقائمة 

 النامية والبلدان األقل نموا للدوللية يضاصة والتفخالمعاملة ال 

 ؛المساعدة الفنية وبناء القدرات 

 عاتازنالية تسوفي  طار والشفافيةخاإل. 

لمنظمة التجارة  ةالعام ةالمدير تحثو هذا النص. ات األخيرة علىلعمل المفاوضات لوضع اللمسجموعة اتواصل م
 مة للتغلب علىالمرونة الالزالتحلي باألعضاء في أبريل الماضي على  ،نغوزي أوكونجو إيوياال يدة، السالعالمية
 .ةالعالق العراقيل

 زراعةلا ب

هي  1995لتجارة العالمية بشأن الزراعة لعام شارة إلى أن اتفاقية منظمة ار اإل، تجدالزراعية المفاوضاتفيما يتعلق ب
اتخذ أعضاء منظمة التجارة و. مالءمةها أكثر لالزراعية وجعالمنتجات ارة جتخطوة مهمة إلى األمام في إصالح 

تم ، 2015م راعية. في عاالمنتجات الز ةتجار ب  شوتجارية التي تاجز الحوالو الدعم أشكال ة خطوات للحد منالعالمي
 الصادرات الزراعية. د ألشكال أخرى من دعمواعع قلصادرات الزراعية ووضلدعم الالتاريخي بعلغاء رار الق اتخاذ
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ات اجتماع ةعد تقدوانعح التجارة الزراعية. الإصإجراء مفاوضات بشأن ظمة التجارة العالمية عضاء منأيواصل 
ولوية التي من شأنها أن تسمح بععداد ح والعناصر ذات األيد مستوى الطموبهدف تحد 2021 سنةخالل  غير رسمية
لتشجيع األعضاء  جبارة جهودت بذل كما ر. شالوزاري الثاني عاالجتماع  ، من منظورياوضولى للنص التفالمسودة األ

، قبل أن تنتقل تسهيلها علىون مشرفالها دويقة التي للعملي ةالمتبقي نيةالزم خالل المدةالمناقشات الفنية  مواصلةعلى 
 .2021رفيعة المستوى في يونيو إلى مرحلة المفاوضات  اللجنة

 تظهرالعالم. ومن هنا  عبرالجوع آفة وتصاعد  19 دفيوكات جائحة تحدي عتبارفي االتأخذ المفاوضات الحالية 
اء عنشالحزمة بهذه مية. تتعلق عناصر التجارة العال ي" لمنظمة"حزمة األمن الغذائ ة بـباإللحاح في المطالالحاجة إلى 
م دعالو ،من برنامج الغذاء العالميمن قيود التصدير على المشتريات اإلنسانية اإلعفاء مقترح و، العامالمخزون 

 ة.اصلخا الحمايةمسألة القطن وآلية ب بعض الوفود أيضايطالب  كمالي والشفافية. المح

ر لمنظمة التجارة ي الثاني عشؤتمر الوزارالممهمة من أجل نجاح  تحقيق نتائج ىلاألعضاء عتعمل معظم الدول 
 .العالمية

 تجارة الخدمات ج

وع تن يف لمعلومات واالتصاليثة لالحدتقنيات الوير تطهم سا دوقة. رزة في التجارة الدوليتحتل الخدمات مكانة با
أيضا مدخالت أساسية في الخدمات ل كما تشكيدة. دجخلق فرص  ، وبالتاليلحدودبر اات عمالخد االستفادة منطرق 

لتجارة  يعد إبرام االتفاقية العامةمن التجارة العالمية.  ٪50تمثل حوالي ، من حيث القيمة المضافةفإنتاج السلع. 
 .يجولة أوروغوال ةالتجاريات اوضلمفلأحد اإلنجازات الرئيسية ( GATSالخدمات )

منصوص عليه في كما هو ، واقمستوى فتح األس بغية الرفع منتهم المية مناقشاعلجارة ال أعضاء منظمة التاصيو
 م على:ضات بشكل عاوتركز المفاوت )الجاتس(. دماالختجارة المادة التاسعة عشرة من االتفاقية العامة ل

(i)  الميةة العالتجار ء منظمةاضأع اقيدي الخدمات من بخدمات وموروصول إلى األسواق للفرص الزيادة.  

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

(iii) األعضاء أن هذا ض الدول أشارت بعروني للخدمات(. وتية )العرض اإللكة اإللكتروندمات التجارجوانب خ
 .شرع يالثانوزاري ال رلمؤتمالل احتملة خمات المدخال ائجه أن ي مّهد لنتمر من شأناأل

 ةالمعاملة الخاصة والتفضيلي د

ر عاملة أكثمفي شكل  البلدان األقل نمواتجارة العالمية على المرونة الممنوحة للبلدان النامية وتنص اتفاقيات منظمة ال
 يلي:بما  وتتعلق (SDTلية" )يضاصة والتفى هذه األحكام "المعاملة الخ. تسمتفضيال

 ؛تزاماتات واالليفاقتفيذ االفترات أطول لتن 

 ؛البلدانة لهذه يمكانيات التجاراإل تدابير تهدف إلى الرفع من 

 ؛قل نموالبلدان النامية والبلدان األأحكام تسمح بالحفاظ على المصالح التجارية ل 

 رة العالميةلتجااإدارة التزاماتها تجاه منظمة تحسين على  الدولدة هذه اعمستقديم الدعم ل. 

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

موعة األفريقية المجمن  ا. جاء معظمهنمواً قل األالدول النامية والدول  فقترحات من طرممن الالعديد  تم تقديموقد 
صياغة جديدة من أجل من اتفاق وتقترح ت إلى مقتطفات احر هذه المقتريشت ،امبشكل عواألقل نموا.  لدولاومجموعة 

 وهي تغطي معظمالموجودة.  ز األحكامالنامية أو لتعزي لية لصالح البلدانيضخاصة والتفإدخال أحكام جديدة للمعاملة ال
الجوانب حول اقية فتالات واغال ةيتفاقاو الخدماتتجارة مة لالعا ، بما في ذلك االتفاقيةعالميةت منظمة التجارة الاقيااتف

إلى اإلصالح  مشاريعبلدفع قصد ا مفاوضاتهميواصل األعضاء وحقوق الملكية الفكرية )تريبس(. بلقة المتعالتجارية 
ة تعلقمبشأن المقترحات الشاورات م، ساسيو كاستيلو من هندورادفير ، السرئيس المجلس العام ويجرياألمام. 

ن المعاملة الخاصة والتفضيلية وكذلك بشأ مقترحات مجموعة التسعين بشأنمثل  نمواً قل األ نالدالبببالقضايا الخاصة 
 اإللكترونية.ومجاالت مثل التجارة  ىراالقتصادات الصغ
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 تجارةتسهيل ال اتفاقيةتنفيذ  :ثانيا

، بعد 2017ير فبرا 22اذ في ز النفحي 2013سمبر بالي في ديي تم إبرامها في لتا ةرالتجا لتسهي دخلت اتفاقية
التجارة حيز  تسهيلبعد أربع سنوات من دخول اتفاقية و المية.تجارة العنظمة الأعضاء مها من قبل ثلثي ة عليمصادقال

خارطة على ، 2021مارس  3، في الميةة العالتابعة لمنظمة التجار جارةتال تسهيللجنة  صادقت، (TFA)التنفيذ 
 في تنفيذها. المحرز متقدال راسةدلطريق 

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

لجميع أعضاء  ٪70,1رة التجا يلتسهة امات اتفاقيالتز تنفيذل ، بلغ المعدل الحالي2021أبريل  22 ا منتبارعاو
، بناًء على اإلخطارات التي 2023 سنةبحلول  ٪83رقم إلى المتوقع أن يصل هذا ال . ومنالميةجارة العتلظمة امن

 تنفيذ الخاصة بهم.قدمها األعضاء بشأن تواريخ ال

، ةمتقدملاول من الدء لألعضابالنسبة  ٪100و مات هزا، فعن المعدل الحالي لتنفيذ االلتميةوى التنتوبحسب مس
 نمواً.ألقل ان البلدامن  ٪35,9، والنامية لالدو عضاء منأللة نسببال ٪70.3و
 

 
 

 تسهيل التجارة اتفاقيةعلى  عار والمصادقةاإلش .1

غينيا : يدقت على اتفاقية تسهيل التجارة هدول التي صالكانت آخر ااون اإلسالمي، ستوى منظمة التععلى م
لك إجمالي عدد ذليصل ب (2020 أغسطس 10) مبياولوتونس وكو واتوفانا وياننزضر وتخوبوروندي والرأس األ

للتذكير كانت   ة.دولة عضو في منظمة التجارة العالمي 164من بين  153 التفاقية إلىل التي صادقت على االدو
 .أول من صادق على االتفاقية لصيناهونج كونج 
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يا، ماليزدولة:  153من بين  40 كرأن نذ ة يمكنالتجار لية تسهصادقت على اتفاقيتي ال ضاءدول األعمن بين ال
، المتحدة لعربيةتركيا، اإلمارات ا ،روناي، ماليب ر،ديفوا تا، كوناتوغو، باكستان، غوي ،لنيجراجزر المالديف، 

يق، بم، موزقيرقيزيا، الغابون، غالديشين، بنحردية، أفغانستان، السنغال، الببانيا، كازاخستان، العربية السعوأل
سو، ينا فاكرودا، بنغالكويت، أو تي، بنين،جيبو يسيا،سيراليون، قطر، غامبيا، اندوندن، تشاد، األرعمان، يريا، نيج
 .وتونس غينياوكستان المغرب، مصر، طاجي ،كاميرونال

ضو ع دولة 40ها ينب التجارة من تسهيل تفاقيةأ( من ا)قامت بالفعل باإلشعار بالفئة دولة قد  121وتجدر اإلشارة أن 
ت كو، تشاد ،يبرونا ،و، البحرينبوركينافاسديش، بنغالأفغانستان، ألبانيا،  مي وهي:اون اإلسالالتعمنظمة في 

يرقيزيا، الكويت، كازاخستان، غامبيا، غويانا، إندونيسيا، األردن، ق ابون،غصر، الن، جيبوتي، ماميروكلديفوار، ا
، عوديةن، باكستان، قطر، العربية السجيريا، عما، نيالنيجرمبيق، وزيف، مدللماا ا،نيا، ماليزيموريتامالي، المغرب، 

 المتحدة.ربية عرات الوغندا واإلمايا، أكران، تونس، تستيك، طاجوغم، توانن، السنغال، سورياليوسير

ة في ميالعال ةجارلتا يانات منظمةحسب ب فاقية،من االت دولة بالفئة )ج( 95ولفئة )ب( دول باإلشعار با 104كما قامت 
 .2020 مايو 12

يق، موزمب د، غويانا،تشاا، انيلبأ :هيو ب(إلشعار بالفئة )ي باسالمون اإلفي منظمة التعا عضو دولة 37مت قاوقد 
بوركينا  و،، توغنوسيرالي مبيا، مالي، ماليزيا، النيجر،نستان، بنغالديش، البحرين، بروناي، غا، أفغانباكستانيجيريا، 

، المالديف، زياقيرقيتان، ون، إندونيسيا، األردن، كازاخسر، الغابي، مصجيبوت ميرون،ار، الكاويفت دكو فاسو،
 حدة، بنين، غينيا وأوغندا.ة المتيالعرب تان، اإلماراتجيكساطالسنغال،  ان،عم رب،مغال ا،ينتاموري
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ال، ، السنغايانريتقيزيا، المالديف، مون، قيركازاخستاصر، الغابون، األردن، بوتي، مرون، جييفوار، الكاميكوت د
سالمي ون اإلالتعانظمة التزامات دول م أسفلهيلخص الجدول  طاجيكستان، بنين، غينيا، تونس وأوغندا. ،رينامسو

 ارة.التج تسهيلقية ابموجب اتف
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  عالميةجارة التفي مجال مسائل منظمة التجارة مية اللتنمي كز اإلساللمرة انشطأالثاني: سم قال

ة مظنفي م ءألعضاة لخدمة المصالح االقتصادية للدول اطشناألمن  عديدلاة جارتلا يةلتنمأنجز المركز اإلسالمي 
 :امنه والسيما رة العالميةالتجة انظمبمسائل م قةالمتعلاإلسالمي  ونعاالت

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

ة رولةدا لكةوت ديفةوار خةالوريةة س جمهيي وفخامةة رئةالمعاون اإلسنظمة التملالعام  ناألمي تنفيذا لالتفاق بين معالي
ي شةهر يوليةو فة دجانبأبيةي اإلسةالم دول األعضةاء فةي منظمةة التعةاونرابعة واألربعةين لمجلةس وزراء خارجيةة الةال

ي لتنميةة ماإلسةال زكةر المرعوائةق االسةتثمار فةي أفريقيةا، بةادسةالمي حةول لتعةاون اإلة امةظمن رمتمةؤ يملتنظ 2017
ا: التحةديات سالمي حول "عوائق االستثمار في أفريقيةن اإلواتعالة يع المستوى لمنظمرفخبراء اجتماع  يمظنلتالتجارة 

 .ةبيرغملة الكبالدار البيضاء، المم 2018ر يناي 25و 24مي والفرص"، وذلك يو

 ستثمارول أفضل لالحل ق الرئيسية إليجادئاالعو نأشطنية بادل منظورات دولية وإقليمية ووجتماع إلى تبيهدف هذا اال
نظمةة ادئ التوجيهيةة لالسةتثمار فةي م، إلعةداد مشةروعي إعةالن المةؤتمر والمبةة أخةرىهةجومن . في أفريقيا من جهة

بأبيةدجان، جمهوريةة كةوت  2018يقيةا سةنة مار فةي أفرسةتثالا رمتؤى مةعلةي اللةذان سةيتم عرضةهما إلسةالمعاون اتال
 ر.ديفوا

للتجةارة والتنميةة )األونكتةاد(.  تحةدةملا مةمألر التابعةة لمةؤتمر اسةتثمامةع إدارة االكة الجتمةاع بالشةراذا اكز هةمرلا نظم
ة؛ كةة المغربيةممللا: الهة بعةةتااإلسةالمي والمؤسسةات التعةاون ظمة الاء في منفي هذا االجتماع الدول األعض وشاركت
ريةةة كةةوت جمهونغال؛ جمهوريةةة السةةة؛ نيجيريةةا الفيديراليةة هوريةةةمج تركيةةة؛العربيةةة السةةعودية؛ الجمهوريةةة ال المملكةةة
ارة؛ ة التجةةلتنميةة اإلسةةالميمةةة التعةةاون اإلسةةالمي؛ المركةةز القانونيةةة التةةابع لألمانةةة العامةةة لمنظ شةةؤونلام قسةة؛ ديفةةوار

لبحةوث مركةز ا ؛ةللتنميةالتابعةة لمجموعةة البنةك اإلسةالمي الصةادرات  ار وائتمةانتثمسةاال نيملتةأة المؤسسة اإلسةالمي
ة والتنميةة كز أنقرة(؛ مؤتمر األمم المتحدة للتجةار)مر ةيمسالإلوالتدريب للدول اة عيجتماتصادية واالالقاإلحصائية وا

 أنجليا.إيست  وجامعةة جنيف؛ )األونكتاد(؛ جامع

: 2018لسةةنة  اأفريقيةةمار لمنظمةةة التعةةاون اإلسةةالمي فةةي تمر االسةةتثيسةةيتين لمةةؤرئ نيقتةةيوث وعيشةةرأعةةد الخبةةراء م
 ن اإلسالمي" و"مشروع إعالن المؤتمر" تةمتعاولاة ظممنلدول  الستثمارات اع سياستوجيهية لوضال "مشروع المبادئ

ر لمنظمةة ر االسةتثماؤتمم لىع امرضهع اإلسالمي إلقرارها قبلتعاون ظمة العامة لمنعرضهما على أنظار األمانة ال
 قىتبمتين ون غير ملزقتيالوثي وتعد هاتين اء.ا على الدول األعضهموتعمي ةمالمنظ لتعاون اإلسالمي في أفريقيا ودولا
 إلسالمي.عاون امة التة في منظن قبل هيئة صنع القرار المعنيع إرشادي ما دامت لم تعتمد رسميا بعد مطاب تاذ

 أكتوبر 20-19 منظمة التجارة العالمية، إلسالمي فيالتعاون ا نظمةمل قنسيالتة ورشة حول آلي .ب
 فالمي في جنيإلسة منظمة التعاون اثع، ب2018

وفمبر نة 23-20خةالل الفتةرة  ةك المنعقةدعةن الةدورة الثالثةة والثالثةين للكومسةيادر الصة 52م رة إلى القرار رقةشاباإل
تجةارة ومجموعةة البنةك اإلسةالمي لتنميةة ال ز اإلسةالميالمركة نمةلب ي طلذالجمهورية التركية وا سطنبول،بع 2017

يةادة التنسةيق بةين ة لزليةمعالت لخيةاراقبةل حةول االم ومسةيكاع لجنةة الكجتمةعمةل وعرضةها علةى ا ةقيم وردقتتنمية لل
 ةرتجةاال مةةفاوضةات الجاريةة فةي منظفةي الم األخيةرة طةوراتنظمةة التعةاون اإلسةالمي بشةأن التوزراء التجارة في م

ً سةةالمي المقترحةةة حاإلاون اعةةتلنظمةةة اشةةأن القضةةايا ذات األولويةةة لةةدول مالمواقةةف ب ميةةة وصةةياغةالعال فةةي منظمةةة  ليةةا
لمنظمةة  دائمةةتنمية بالتعاون مةع المندوبيةة الي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للسالماإل كزمرنظم اللعالمية، رة االتجا

تةرة الموضوع فةي جنيةف، سويسةرا فةي الف مل حول هذايف، ورشة عة بجندحتالممم ألاإلسالمي لدى منظمة ا التعاون
 .2018 ربأكتو 19-20

ية وآراء الدول األعضاء من جهة، ومن ناحظات حالمع جممشروع الدراسة و جعةمراي رشة العمل فف وتتمثل أهدا
ة ظمة التجارمتعلقة بمنيا الاضقال في اءشتركة بين الدول األعضسيق المية التنلسين آأخرى صياغة توصيات عملية لتح

 العالمية.
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 ،نيجرال :يفجنعاون اإلسالمي في لتا ظمةعضاء في مناأل دائمة للدولعثات الثلي البممالعمل ورشة  في أشغالشارك 
ل، غاش، مالي، جيبوتي، السنبنغالديبانيا، ، ألمان، ع، السودان، فلسطين، باكستان، العربية السعودية، المغربالجزائر

 ازاخستان. كواليمن  ،تحاديةي دار السالم، األردن، القمر االديف، بروناكيا، المالن، تروباالغ
سالمي في جنيف التجارة ومندوبية منظمة التعاون اإل نميةلت يمسالكل من المركز اإلاع جتمالا تنشيط هذام بوقد قا

 ة.للتنمي يإلسالمومجموعة البنك ا

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

المنظمةةة واألمةةم المتحةةدة بةةين ن واتعةةالن اإلسةةالمي بشةةأن عةةاوة التالعةةام لمنظمةةين ليمةةات معةةالي األمةةتعذ تنفيةة رافةةي إطةة
ي لتنميةة سةالمإلا ركزالمو ستثمار، نظم األونكتادرة واالل التجاورعية حتكامل حول االستثمار للجنة الفوالمشروع الم

مةة ائمةة لمنظالد دوبيةاون مع المنلتعات ومركز أنقرة باردالصا نامر وائتمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمالتجارة والا
بر أكتةو 23يا" فةي قي إفريحول "عراقيل وحلول االستثمار في لدى األمم المتحدة بجنيف ورشة عمل سالماإل ونعاالت

2018. 

لألونكتةاد  مالعةا نيمةبةة األاركة السةيدة إيزابيةل دورانةت، نائبةاغلي بمشة فيرة نسةيمةة السةداعة سةورشةالترأست أشةغال 
ومركةز أنقةرة،  لتةأمين االسةتثمار وائتمةان الصةادرات، ميةسالإلا سةوالمؤسالتجارة، مية ي لتنركز اإلسالمالموممثلي 

( NIPCر )ع االسةةتثمايريةةة لتشةةجيالنيج ةنةةللجوا (،SAGIAعربيةةة السةةعودية )ملكةةة الار بالمملالسةةتثوالهيئةةة العامةةة 
 .Inoks Capitalو

 .اً لدب 50ن أزيد من ثلومشارك يم 200ثر من ورشة أكلاي هذه شارك ف

ية ل الرئيسةقيةلعراوليةة واإلقليميةة والوطنيةة حةول ااالجتماع في تبةادل وجهةات النظةر الد لهذاسية يئلرتتمثل األهداف ا
 نوالتعةةا يةةة لصةةنع سياسةةات االسةةتثمار لمنظمةةةدئ التوجيهقةةديم المبةةايةةا وتقيرأف فةةي ارراح حلةةول أفضةةل لالسةةتثمواقتةة

 ي.ماإلسال

حةوث ز البومركة ين االستثمار وائتمان الصادراتلتأممية السالمؤسسة اإللتجارة وانمية اإلسالمي لتكز قدم ممثلو المر
العراقيةةةل السةةةتثمار وجيع اشةةةت جةةةالي مفةةة سةةةالمية أنشةةةطة مؤسسةةةاتهمدان اإلريب للبلةةةوالتةةةد اإلحصةةائية واالقتصةةةادية

 .فريقياالتوصيات العملية لالستثمار في أو

لتشةجيع اللجنة النيجيريةة السيدة أوكاال من بي ولعتيا يدالس عربية السعوديةللكة ابالمم تثمارالسئة العامة للو الهيقدم ممث
مار امةة لالسةتثالهيئةة العرتهةا وط لتةيل الةوتثمار في أفريقيةا والحرض االسالتي تعتراقيل عروضا حول الع االستثمار

 ر فةيامتثن أجةل تحسةين االسةت مةتحةدياب علةى التغللل ستثمارلتشجيع اال ةينيجيرلا اللجنةبالمملكة العربية السعودية و
 لدان األفريقية.الب

 ايريقأف فيقطاع الخاص لالستثمار جهها الالتي يواراقيل ورقة عمل حول الع Inoks Capitalكما قدم ممثل شركة 
 قيا.ه لتشجيع تدفق االستثمار في أفريدمها مؤسستول التي تقوالحل

لفائدة   (MC11)ةمينظمة التجارة العالملعشر اري الحادي لوزئج المؤتمر اول نتاعمل ح ةشرو .د
 إلماراتدولة ا –، دبي 2018نوفمبر  20-19 ،ون اإلسالميالدول األعضاء في منظمة التعا

 العربية المتحدة

 2017نوفمبر  23-20ترة فلخالل ا ةلمنعقدلثة والثالثين للجنة الكومسيك، الدورة الثالصادر عن ارار اقلالى ا إاداستن
ي لتنمية التجارة مواصلة تقديم ك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمالبنمن  بلط ، الذية التركيةهوريالجم بعسطنبول،

ارة العالمية وتعزيز منظمة التجصوص مسائل مي بخالساإلون عااألعضاء في منظمة الت ة للدولدة الفنياعالمس
والذي أكد على  تها.صاداتقا ية علىرة العالملتجاظمة التجارية لمنت اء بتأثير المفاوضااضاألع لودعية الجهودهما لتو

 جهاماضاء، من أجل تسهيل اندول األعسسية للدمؤوال جهودهما لتعزيز القدرات البشريةضرورة توحيد وتنسيق 
فجاري المتعالنظام التل في ماكال والبنك  ارةسالمي لتنمية التجإلركز املا، نظم دد األطراف على أساس عادل ومنص 
ة ورشة عمل حول "نتائج المؤتمر تصاد لدولة اإلمارات العربية المتحداالقارة زوع عاون منمية بالتللت سالمياإل

عاون اإلسالمي"، اء في منظمة التئدة الدول األعضافل (MC11) نظمة التجارة العالميةعشر لم ي الحاديارالوز
 تحدة.ة المارات العربيإلمدولة ا –، بدبي 2018فمبر ون 20و 19وذلك يومي 
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وزارية الرات منظمة التجارة العالمية، والقراط الضوء على الوضع الراهن لمفاوضات تسليشة لروالتم تنظيم هذه 
لى ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إالدول األع، وانضمام منظمةلل عشردي حاعن المؤتمر الوزاري اللصادرة ا

 ظمة التجارة العالمية. ا منقضاي نشأالمي بعاون اإلسالت منظمةالمستقبلي ليق العالمية، والتنس ةرالتجا ةممنظ

ين طسلوف زياقيرينام وطاجيكستان وقيرعمان وسور وسلطنة : مصء التالية في هذه الورشةول األعضاشاركت الد
 ستان واإلمارات العربية المتحدة.ليزيا وباكلسودان وماوا

للتنمية ومركز الجنوب وشبكة  المياإلسك نبنمية التجارة والي لتسالمالمركز اإل ية:ات الدولية التالظممنت الكراكما ش
 لم الثالث. العا

للدول   (MC11)يةالملععشر لمنظمة التجارة ا ي الحاديمر الوزارلمؤتورشة عمل حول نتائج ا .ه
ملكة الم –، الدار البيضاء 2019و ينوي 27-26 ،في منظمة التعاون اإلسالمي يقية األعضاءاألفر

 يةالمغرب

 2017نوفمبر  23-20دها خالل الفترة ثة والثالثين للكومسيك التي تم عقلثالرة ادولاإطار تنفيذ قرارات  يف
مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية التجارة و مي لتنميةاإلسال زكلمرن ام التركية،  والتي طلبت لجمهوريةسطنبول، ابع
مة التجارة العالمية منظ سائلم صومي بخصون اإلسالاالتعظمة عضاء في مناأل اعدة الفنية للدولسميم الدقتواصلة م

نظم تها، اداقتصى اعلظمة التجارة العالمية ارية لمنوضات التجلمفاما لتوعية الدول األعضاء بتأثير اوتعزيز جهوده
 ديالحااري لمؤتمر الوزج اورشة عمل حول "نتائ تنميةلل سالميلتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلاإلسالمي  المركز

وذلك  مي"،ون اإلسالاألعضاء في منظمة التعا لفائدة الدول اإلفريقية  (MC11)يةعالمة الارجتظمة العشر لمن
  بيضاء.بالدار ال 2019يونيو  27-26يومي المغربية  ية للمملكةخارجلا ةجارالتب كتابة الدولة المكلفة تعاون معبال

ظمة التجارة العالمية، ت مناوضامفل في ذلك الوضع الراهن ابم وضوعات هامةة ملورشة لدراسم هذه اتم تنظي
ة مظني مء فضاة، وانضمام الدول األعر للمنظمالحادي عشاري الوزارية الصادرة عن المؤتمر الوزوالقرارات 

ظمة أن قضايا منبش التعاون اإلسالمي ةملمنظ يلبالمستقظمة التجارة العالمية، والتنسيق مي إلى منعاون اإلسالالت
ن تعاومي حول أولويات مفاوضات منظمة الظر ممثلي دول منظمة التعاون اإلسالات نوجه دلابية، وترة العالماالتج

 في نورؤتمر الوزاري المقبل الذي سيعقد تها في المسيتم مناقشالتي  ايقضاوال، نظمة التجارة العالميةي داخل ماإلسالم
 .2020نيو وي 11إلى  8لفترة من ي اهورية كازاخستان فمجطان، لس

رون، ، الكاميكينا فاسوبور في منظمة التعاون اإلسالمي: بنين،ة ممثلو الدول األفريقية األعضاء لورشذه اه يفشارك 
 دا والمغرب.نغس، أونوتتوغو، نيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، او، موريتاغينيا بيس نيا،يغ ،بياغام، تشاد، كوت ديفوار

لدول لعالمية لفائدة البعثات الدائمة لرة التجاا ةمالجارية في إطار منظ توضامفاحول "ال عملورشة  .و
 رايس، جنيف، سو2019نوفمبر  14-15، "مي بجنيفسالاألعضاء في منظمة التعاون اإل

ل سائن اإلسالمي بشأن مواالتع ةمظدول منورشة العمل حول "التنسيق بين ت الصادرة عن تنفيذ التوصيار اطفي إ
منظمة التعاون اإلسالمي  بمقر مكتب 2018أكتوبر  20-19فترة ل الخال هادقالتي تم علمية" االع جارةمنظمة الت
نك اإلسالمي للتنمية لتابعة للبية الدول اراتيجتسان وعاولتنمية التجارة وإدارة اسالمي لتلمركز اإلظم ابجنيف، ن

جنيف ورشة رى بة أخليودنظمات لمتحدة ومامم ب األمي لدى مكتساللمنظمة التعاون اإل ةالدائم ةالبعث بالتعاون مع
ي مالإلسن ااودائمة لدول منظمة التعبعثات اللفائدة المية منظمة التجارة العالارية في إطار المفاوضات الجعمل حول "

 بجنيف.  2019نوفمبر  15-14 ك يومي"، وذلجنيففي 
لمية العاارة تجلااهن لمفاوضات منظمة رلع افي ذلك الوضما وعات هامة باسة موضرشة لدرولهذه ا تم تنظيم

مة مثل الزراعة ودعم ائل المهبعض المس بشأنعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتأثيرها على تجارة الدول األ
ية والمؤسسات المتناه ،تنميةلا من أجلوتسهيل االستثمار  جارة الخدمات،ترونية، وتجارة اإللكوالت ،كاسماأل يدص

رة العالمية، والتنسيق تصادي للمرأة، وإصالح منظمة التجااالقكين تملاجارة وسطة، والتوالمترى والصغر والصغ
 ية.ة العالممة التجارمنظ بشأن مسائل

 ة حولكراي المشالدائمة لمنظمة التعاون اإلسالم لى البعثاتمن الوعي إمزيد  ميتقدفي ة ساهمت هذه التظاهر
مر لرفع قضايا إلى وفودها خالل المؤتدها تعدااس لمن أج العالميةة تجارة الفاوضات منظمي مالتطورات األخيرة ف
. شارك 2020يو نوي 11لى إ 8مهورية كازاخستان من لطان، بجفي نور س عقد( الذي سي  MC12الوزاري المقبل )

 ة.يلومية ودمنظمات إقلي 8دولة و 20شة ممثلو ي هذه الورف
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لمية وأثرها على العا ةرإطار منظمة التجا ة فيراعيالزالمفاوضات  فتراضية حولعمل اورشة  .ز
 2020أكتوبر  28-26، ت الزراعيةتجالمنل البينيةالتجارة 

في ة عمل حول المفاوضات التجارية ية ورشاإلسالمي للتنم كبنال مع ية التجارة بالتعاونإلسالمي لتنممركز اال نظم
الهدف من هذا االجتماع هو ن كامي. اإلسال التعاونظمة لمن ينيةالتجارة الب لىع أثرهاومنظمة التجارة العالمية  إطار

نهم من كيمتية وعاألعضاء على حالة المفاوضات الزرل اوف في الدالملهذا من الوزارات المكلفة بسؤولين إطالع الم
 اوضات.الجوانب الفنية للمف إتقان

الخدمات في الدول ارة ل تجتحليلها في مجاجمع البيانات وورشـة عمل تدريبية افتراضية حــول  .ح
 2021رس ما 25-23، في منظمة التعاون اإلسالمي عضاءألا

، تجارةي لتنمية الالمسكز اإل، نظم المرالخدماتتجارة ث من حيالم الع ىمستوعلى في ضوء التطورات األخيرة 
البيانات  جمع ناهجول م، ورشة عمل حيةوالمنظمات اإلقليم المعنية بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي

 ن اإلسالميمة التعاومنظ من الدول األعضاء فين دة المفاوضيخدمات لمساعالتجارة في مجال  وتحليلهالجتها اومع
 ة.مفاوضات التجاريلليثة الحدتقنيات الإتقان على 

اعات الغذائية االجتماع االفتراضي لخبراء منظمة التعاون اإلسالمي حول موضوع "مشاريع الصن .ط
 2021يو ما 24، منظمة التعاون اإلسالمي" دولي ثمار فت: آفاق تعزيز االساعيةالزر

ألغذية اها في قطاع شطتنأطوير التعاون اإلسالمي على تي دول منظمة ثمار فستاال عتشجيمن أجل تشجيع وكاالت 
 يضراافت براء، اجتماع خ2021مايو  24، في (IOFS، عقدت المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي )الزراعية
ك في شار طاع.التعاون اإلسالمي في هذا الق لجذب االستثمار في دول منظمة التحدياتلفرص والدراسة  مخصص

 ا.مشارك 37االجتماع أكثر من هذا 

ات ية التجارة أنشطته المتعلقة بتشجيع االستثمار وبرامج بناء القدراإلسالمي لتنم، عرض المركز اقيا السوفي هذ
 مي.اإلسال التعاونلزراعية في منطقة منظمة غذية استثمار في مجال األواالارة لتطوير التج

األعضاء في  الدولهات االستثمار األجنبي المباشر في سياسات واتجافتراضية حول مستديرة امائدة  .ي
 .2021أكتوبر  21، منظمة التعاون اإلسالمي

مائدة مستديرة حول سياسات  مركز أنقرةسالمي للتنمية وبالتعاون مع البنك اإلالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  نظم
 اإلسالمي.  التعاونة ارات األجنبية المباشرة في دول منظمتعزيز االستثم

، وتعزيز تنمية االستثمارات من أجل تكامل إقليمي أفضل رستكشاف السبل الممكنة للتفكيفرصة الهذا االجتماع  كان
يع خبرات الوطنية فيما يتعلق باستراتيجيات تشجبادل الفرصة لتكما شكل اإلسالمي.  التعاونتوى منظمة على مس

 .19لجائحة كوفيد في سياق يتسم باآلثار االقتصادية واالجتماعية  ماسي، الاالستثمار األجنبي المباشر

 ةريحضيالت، ةمستوى منظمة التجارة العالمي اوضات علىورشة عمل افتراضية حول حالة المف .ك
 2021يونيو  21-23،  (CM12)ي عشر لمنظمة التجارة العالميةي الثانالوزار للمؤتمر

، ةمفاوضات منظمة التجارة العالميمجال  يفالمي ساإل التعاونظمة نمدول ضل لمكانة أف ل علىالحصومن أجل 
، ورشة عمل ميةلتجارة العالا ةممنظ ةون مع البنك اإلسالمي للتنمية وأمانرة بالتعاينظم المركز اإلسالمي لتنمية التجا

؛ لتنميةامن أجل ستثمار الا لهيتسا سيم، والني عشرالوزاري الثاالتي ستتم مناقشتها بمناسبة المؤتمر  المواضيعحول 
 ايد األسماك.ن ودعم مصالمساواة بين الجنسي؛ ووالمتوسطة ىرصغالمشاريع الوالتجارة اإللكترونية؛ و

للتشاور وتبادل الخبرات  فرصةاإلسالمي  التعاونمنظمة ن دول الخبراء م منح يفورشة يتمثل الهدف من هذه ال
 ذه القضايا.حول ه

لتعاون خطط العمل اإلقليمي لمنظمة اة وتأثيرها على مقية تسهيل التجارة عمل حول تنفيذ اتفاورش .ل
 ، دبي2022مارس  24-23اإلسالمي، 

من اتفاقية  (C)مع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بشأن تنفيذ الفئة  المتواصلةفي إطار المشاورات 
التكامل والتعاون اإلقليمي بالبنك  وقسمة، جارمي لتنمية التالمركز اإلسالنظم ، التجارة العالميةالتجارة لمنظمة  تسهيل
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في دول  لتنفيذها المستدامطة إقليمية ( وفوائد خTFAالتجارة ) تسهيل سالمي للتنمية ورشة عمل حول "اتفاقيةاإل
العربية المتحدة على هامش معرض ات مارفي دبي، اإل 2022مارس  24إلى  23ن منظمة التعاون اإلسالمي" م

 دبي. 2020سبو إك
المكلفة اإلسالمي تحت إشراف الوزارات نظمة التعاون دولة عضو في م 15ممثال من  30هذا االجتماع ر حض

من منظمة التجارة العالمية التجارة، ووزارات الخارجية، واإلدارات الجمركية. كما شارك في هذه الورشة خبراء ب
ة سالمي للتنميدول العربية والبنك اإلوجامعة الالتجارة  لتيسير ( واألونكتاد والتحالف العالميتراضيةبطريقة اف)

 سالمي لتنمية التجارة.والمركز اإل
 تم االتفاق على ما يلي:وفي ختام أشغال الورشة 

 الدول األعضاء. اء على طلبات المساعدة، بن حاجياتقائمة وضع الصيغة النهائية ل 
 ولوية:التالية ذات األ نية تشمل اإلجراءاتفللمساعدة ال عمل خطة وضع 

 تسهيللوعي بمشاركة أعضاء لجان مجال التدريب ورفع ا امل لبناء القدرات فيإنشاء برنامج متك 
، من حيث الدولامات التجارة الوطنية بما في ذلك القطاع الخاص. سيأخذ هذا البرنامج في االعتبار اهتم

 .إدراجها المجاالت التي يجب

 تزال في الدول التي ال باقي و اتفاقية تسهيل التجارة لمتقدمة في تطبيقتشجيع التعاون بين الدول ا
 .الموحدة الشبابيكل األولية، السيما فيما يتعلق بعنشاء أو تعزيز المراح

 واألونكتاد العالمية،برنامج وهم: منظمة التجارة تعزيز التعاون بين الشركاء المشاركين في نشر هذا ال ،
 التجارة.ة، والمركز اإلسالمي لتنمية اإلسالمي للتنمي التجارة، والبنك لتيسيروالتحالف العالمي 

  المتعلقة  األساسيةالسيما فيما يتعلق بتمويل المعدات والبنية التحتية  ،ىخراأل األطراف المتدخلةتحديد
 التجارة. بتسهيل
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ى لإإلسالمي اون اعتلانظمة في مضاء عألالدول ا م بعضماضانشأن ب اتفاوضالم عيةضو: القسم الثالث
 ةعالميرة الاة التجظمنم

 ارة العالميةنظمة التجالنضمام إلى ما .أ

( 11توجد إحدى عشرة )وة العالمية جارلتا ةظممني أعضاء فسالمي التعاون اإل ي منظمةة عضو فدول 44 توجد
 ة.ة التجارة العالميم إلى منظمنضمار االي طومنظمة التعاون اإلسالمي ف دولة عضو في

عددة تت مامفاوضوضات بين اها أصناف المفيخل فداتتق ربط عالميةلاالتجارة ظمة نمإلى  مة االنضماعمليتتم 
مة في سرعة هاب ةإلى المنظمنضمام ت بعض عمليات االسار جرملذا اف. وعلى هة األطرارى ثنائيوأخاألطراف 

ع ت متباطؤ المفاوضا منها العوامل نذكر نمد لعدينتيجة ار منها اآلخ ثر البعضتعما بين ،2013نة سمنذ ضات لمفاوا
 تيارات.االخول م االجماع حلداخلية وعدب امعقدة، المصاعلة ايالفن ، الجوانبةاء المنظمعضأ ضبع

 م إلى منظمة التجارة العالمية:الجوانب المختلفة لعملية االنضما أسفلهياني رسم البيلخص ال

 

األخةرى  التوعيةة والحةوار ئلوسةامع ، نيةة الفدعمسالان خالل الدول ما بدعم النضمام مكونًا مرتبطً شروط اضمن تت
 اماتها.كل أفضل للوفاء بالتزول األعضاء األخرى بشلدالحوار مع ابععداد عملية  ح للبلدان المنضمةالتي تسم

 :ت التوعيةالمساعدة الفنية وحمال .ب

 يوظفم ريبلتداألساسية  رومحالام للمنظمة من ااالنضم ة بمسلسلل الكفاءات ذات الصلوتأهية نيتعتبر المساعدة الف
المدني  جتمعامعيين والمالخاص والج يين والقطاعفائدة البرلمانضمن هذه المساعدة أنشطة للتوعية لتت .اتمحكولا

 وأوساط اإلعالم.

 تية: ور اآلحالمات على االفنية وتأهيل الكفاء وتشتمل أنشطة المساعدة

 ؛ندوات وطنية 

 التجارية وكذلك خالل  سةيالساحول  ةمتقدوس الميمت خالل الدرقأمة ظناالنضمام للمل مية حوحصص إعال
 ؛ل نموااألق ائدة البلدانالمقدمة لفالتمهيدية ليمية والدروس الدروس اإلق

 ؛البعثات الفنية 

 ؛ها رؤساء فرق العملالزيارات التي يقوم ب 

 ؛ةائمقلعزيز المراكز ارة أو تة للتجاميجعية للمنظمة العالالمر كزراانشاء الم 

  ؛نترنتإلا برع مباشرةحصص تدريبية 

 ؛ء في المنظمةالتحاور مع مجموعات الدول األعضا 

 المؤتمرات.لمشاركة في وا 

 ساعية وميفنالعدة ة بين أنشطة المساالمزاوج ، حيث أنبشأن العديد من عمليات االنضمام هامةفنية  لغاأشأجريت 
ة ا في جدوى المساعداسيأس ة، يعتبر عمالنظمالمل قبتلمس بةسلنبا الدولضمام هذه بأهمية ان إقناع الدول األعضاء
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وفي هذا الصدد، كانت مساهمات رؤساء  ام.نضمشحة لالاألعضاء المرلفائدة الدول  اتمجال المفاوضالفنية في 
 :تيةاآل ولدللالهامة لمالية المساعدة ادة الفنية قد حظيت بعلمساذه اهن أ إلى . والبد من اإلشارةمل مهمةمجموعات الع

  .األخرى لدول األعضاءألوروبي وبعض اا هند، االتحادألمريكية، اللواليات المتحدة ا، اصينالبرازيل، ال يا،رالستأ

وورش العمل لمستديرة ائد اموالوتشمل ، نظمة التجارة العالميةتعتبر أنشطة المساعدة الفنية والمالية من أولويات م
 لتجارة العالمية.ا مةعاون مع أعضاء منظاالنضمام بالت مقس اهلتي ينظميبية االتدر وراتوالد

، حول العديد من جوانب التجارة 2021 سنةفي بادل الخبرات شطة التدريب وتنراء مزيد من أومن المقرر إج
يتعلق وازات. اق واالمتيلوصول إلى األسولتزامات احول اب خط، بما في ذلك تقنيات البرمجة والمتعلقة بالعضوية

تمتد من لتي ، واإلنترنتر اعب اأفريقيفي  ةيسياسة التجارلاألولى لقليمية إلاالدورة التدريبية  خير بعطالقاأل ءجراإلا
رة جالتعملية االنضمام إلى منظمة ا ورالدول التي توجد في ط، وتشارك فيها 2021أغسطس  20ى إل مايو 17
 عالمية.ال

 ا:طة منهيم عدة أنشتنظ 2020شهد عام 

 فبراير  طقة العربية فيالتجارة العالمية للمنإلى منظمة  ية االنضمامتوى لعملفيع المسيمي رلقاإل رالحوا
 ؛تنميةلل ميشاركة البنك اإلسالبم، 2020

 2020المية في نوفمبر ة العارتجاألفريقية إلى منظمة ال الدول ن ظم الحوار اإلقليمي الثالث بشأن انضمام. 

 90اإلنترنت مدتها  ات عبرشر ندووالذي تضمن ع 2020في يوليو  مضمانلالاألول راضي تاالفسبوع األ 
الساعة المتعلقة  التي تغطي قضايا، اشلنقوالحوارات وحلقات ا ورات التدريبيةالمؤتمرات والدودقيقة 

 .العضويةب

الخبرات.  لدتبا ستنادها إلىع ا، مالعضويةركين بالقواعد المتعلقة بالمشاة رفذه االجتماعات إلى تعزيز معف هتهد
كذلك ارة العالمية ووية منظمة التجادي من خالل عضالهامة مثل التحول االقتص مواضيعلااقشة العديد من من تمتو
المستفيدة هي: سالمي إلا اونتعالاألعضاء في منظمة  ةالثمانيول الدومن منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. يذ تنف
 .، السودان وسوريامال، الصو، ليبيانالبن ،، العراقرالقم ، جزرجزائرال

 :مةللمنظ امنضمآليات اال .ت

( Accessions Intelligence Portalنضمام الذكي )الة لجديدبوابة  2016ليو العالمية في يولتجارة ة امنظم قتأطل
يدة، مثل دالج تميزاعديد من العالمية والنضمام لمنظمة التجارة الالات حول اسنت من الوصول إلى المعلومتي حال

ابط: لبوابة على الرنضمام. توجد اتمام االإل بها رعااإلشتم  ن التينيلقواا إلى جميع ل المباشرية الدخوإمكان
//www.wto.org/accessionshttps: . 

الع طهي تمكن من االو 2012في مايو  (ACDB)م امت في إطار انضد البيانات حول االلتزامالعمل بقواعإطالق ا مت
ت انضمام برتوكوالم ومانضاالحول عمل فرق الر يقارالصلة التي تتضمنها تمات ذات تزامات والمعلوعلى كل االل

 .XII MCحت البند تي تدخل تلتجارة الاألعضاء في المنظمة العالمية ل 31 الدول الحادية والثالثين
)db.wto.org/http://ac(. 

ة دت الماحن تيوضنمال ضاءألعجميع ال امضمتشمل بروتوكوالت االنبيانات للتحديث قاعدة ا ، تم2018في سنة 
 يها.دة فالثانية عشرة وااللتزامات الوار
للبلدان النامية  يمرسلاغير ريق فوال ااألقل نمو للدولرية ستشاعة االلمجمومع ا اءاتأجرت سكرتارية المنظمة لق

ة ية للتجارماللععضاء في المنظمة ااألالتينية ألمريكا الن لبلدالرسمي غير ا ان النامية والفريقللبلد يوفريق اآلسيالو
GRULACدم رير حول التقتقا تماعاتاالجل هذه خال بي. قدمت سكرتارية المنظمةلعريق اثم الفر يقيفرإلا فريق، ال

/ لجوارليات ال مسؤوادل وجهات النظر حوتم تب امانجازها ك تمول واألنشطة التي دلام امانض سلسلمفي  لالحاص
الدول رف من طنضمام والا ورط فيمات ف الحكورمن طيرت سواء ثأ تيوبحث االنشغاالت الة اإلقليميالمجموعات 

 ضمام.نالا لاي مجف 2014نة سالفنية لل األولويات ا حونظراءهمع  تشاراتباس األعضاء نفسها وقامت
مةن بةين . و2020( فةي يونيةو ويوليةو IGAG) غير الرسمية للحكومةات المنضةمة عةموتماعات المجعقدت آخر اج
 لسةلسمسةتويين العةالمي والةوطني علةى ملى اعلة 19جائحةة كوفيةد تةأثير  شةارة إلةى، تجةدر اإلتيةرأثالمخاوف التي 

 وية.العض

https://www.wto.org/accessions
http://acdb.wto.org/
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 نسةةتانجمهوريةةة أفغا امانضةةم عةةدب ،ةلةةدو 164ة العالميةة ةرتجةةالانظمةةة فةةي معضةةاء أصةةبح العةةدد اإلجمةةالي للةةدول األ
 يمالتعةاون اإلسةالمنظمةة ضةاء فةي األع ولد الةددعة اليةابح حيصةك وبةذل ،رالعاشة يرزاالو ؤتمرملال خال اإلسالمية

 لثة. ويملميةةالعا ربةع عةدد أعضةاء منظمةة التجةارةا يفةوق ولة، بمد 44عالمية المة التجارة ء منظوال تحت ةنضويالم
 لعالمي.من االقتصاد ا %97 ليوامية حعاللاارة التجء منظمة اضأع

ي: وه ولد 11 ةيلتجارة العالمنظمة ام إلى منضمالالرشحة ملا إلسالميا ونتعاال ةمنظم يف اءألعضول ادلد ادعغ بل
 .لماوصوال ةتحادياال القمر السودان، سوريا، ،أوزبكستانليبيا، لبنان،  ،اق، إيرانعرذربيجان، الئر، أزالجا

وعة مجمللاعد مسالم عاال ريالمد، السيد وولف آالنام ، قة العالميةمنظمة التجار إلى مماضنل االحو عاجتمخالل اال
لبلدان هذه ا جيعبتش، يلأبر 25في  لمية المنعقدالعا رةجاتال ظمةمنإلى  مانضمفي طور االكومات سمية للحالر يرغ

ت منظمة ار عن إصالحاستفسالوام نضمااال ىلوض عالتفا دم عمليةقتف هدبراتهم بادل خلالجتماع بانتظام وتب
 لمية.العارة تجاال

ة الصافية يجابيإلا اهمةالمس فعن - ةتصادات الصغيرقة االخاص -رشحين مالد من يدعة لللنسببا، ديفرلا ىلمستوعلى ا
 .منضمااال تسبقالتي  ةيحللمإلصالح ايات ااألطراف سوف تأتي من عمل جاري المتعددظام التئيسية للنالر

قواعد ر يوطأي ت - يالدولري جالتا امظنلتطور اأيًضا في  االنضمامم عملية ساهت ،النظاميتوى المس ىعل، ذلكع وم
اإلطار القانوني لمنظمة في ات امتزال تتضمنفقرة  1500كثر من ج أمد ، تممجموعفي ال. عالميةلاالتجارة  مةنظم

 تم اعتماد كلو. 1995 سنة نذة عشرة مدة الثانيالمبموجب اا مهراإب تم مانضمالية مع 36ل مية من خالعالال التجارة
اسيا في سأ رانصع مثلوي فدة األطرادعتخصصات متالز تعزي بهدف ةدالجدي ماالنضمت االوتوكبرو نموكول بروت
ة. يملعالرة اظمة التجانم عدواديد لقار جمعيذا ، نتج عن هفي كثير من الحاالت راف.دد األطظام التجاري المتعالن

 ه.حدو الجملهذا ا التزام محدد في 250من  أزيد مع، كعلى ذل المثافية اشفالوتعد 

تابع و على المستوى المتعدد األطراف. دعاوقلوضع احول  وضاتالمفا لتشجيعصة فرا أيضً  ضمامنالاامات زالت فرتو
عد من القوا ةلفب مختانجوب لقيتعما يفالنضمام ا اتضاوارية في مفلتجف اار مجموعة من األهدااء باستمراألعض
 يخص امألمام فيا لىإ ام خطوةمنضاال اتيلعمل تكانا المطلو .ةج جديدير مناهالطريق لتطو، مما يمهد يةالحال

 كيةجمر، وضوابط حصص التعريفة الالتجارة لتسهيت في مجاالما سي، العددة األطرافتم اريةالتج المفاوضات
ي عالمية كمصدر إضافلاة التجارة ظمم إلى منالنضماة ابجرظر في تللن ةفرص عضاءهل لدى األ .اتدرودعم الصا

 ظمة؟ح المنل إصالية حورجاالقشة المنا صيخ مافيه من دايستف

عة واس اتإشعارة عشرة مساهمات مهمة من خالل الثاني لمادةن أعضاء العديد م، قدم اةيفالشفوا اتاإلشعارمجال  يف
ر وفتت نلم تكالتي  المجاالتفي  ، أون ضعيفةيياء األصلائج األعضتن ون فيهاي تكالت تجاالالمي ا فنً احيأو ،النطاق

د ألطراف قمتعددة ا اتصصالتخ ن أنغم مصة(. وعلى الرصومج الخارباإلشعار ب ثل)مددة عمت تصاتخص ىعل
 نفع، ارةتجال ليتسه اقيةعول اتفمف نيارس ضمام من خاللناالت ئج مفاوضاالنواحي مع نتا كثير منجوة في فالسدّت 

)مثل  دبع حققتتلم  تلزام ماانضماال اتليعمل بفض اهم وضعالتي تالشفافية خص فيما يجعية مرال ياتتومسالض بع
التزامات بعض  ن بالتزامات تفوقيتعهدو الذينوالمرشحين  نياء المنضمعضألأن اع واقوالمتطلبات النشر(. 

، ميجاري العالالنظام الت في ندماجااوة ت فعالاحإصالراء ح إجتيك يذل نأل، حتهملصمفي  بيصالحاليين ء عضااأل
 .هباعالتواضح يق رط رسمل الن خما يضً أ امنظال ديفيأنه كما 

ء من حيث مواطن المرونة ضايز بين األعى التمينضمام في االعتبار الحاجة إلالا ياتلمذت ع، أخباإلضافة إلى ذلك
ذه وفعالة لتحديد ه طةسيية أداة بيعل التشرمطة العت خمقدواحة. را صهنبر عالمع الحاجيات بسح مةالمحددة المصم

 .ظمةنم يقةطرب اتاجيتحاال

 ية عشرةالثان المادة أعضاءويعتبر الجميع.  ارك فيهيش ًرااماستثوار ، يتطلب الحغيرهفي  وأ ذا المجاله يف وسواء
، وينبغي يارالجنقاش يين في السئيلحة الرالمصحاب صأ هما ام إليهمضنالل لمراقبة التي تتطلع حالياوالحكومات ا

 م.إليهماع تسالا

، سطةوالمتو غرىصالو رالصغهية المتنا، والمؤسسات ونيةإللكترارة اجلتبالقة علمتاة تركمشالت رادابالم ثلتمو
 الناميةدات قتصاالة لالنسبرى ببكة ميهأ، التجارة ومشاركة المرأة في ،لخدماتلمحلي لنظيم ا، والتراالستثما سهيلوت
عل في ة بالفة عشريانلثدة ااالم اءأعضن م يدعدلا ويشاركالمنضمة. ل لب الدوتمثل أغلتي وا، متوسطةصغيرة والال
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مية منظمة التجارة العال ط لجميع أعضاءليس فق أن هذه المبادرات مفتوحة مالحظة اضأي لمهممن اوت. هذه المناقشا
 بين.راقا للمولكن أيض

 لعالميةنظمة التجارة التعاون اإلسالمي إلى ممنظمة ا ضمام دولالوضع الحالي الن .ث

 ا يلي:مكمية الرة العاجلى منظمة التنضمام إحالي لاللاضع الو

 ؛ستاناق وأوزبكرإيران والع طرف ية مقدمة منارجارة الخنظام التج مذكرة حول 

 ؛تانسكوالعراق وأوزبران طرف إين ة مرجياخة الذكرة حول نظام التجارم مديتم تق 

 ؛السودان شة من طرفقاط المناقئع نيم ملخص وقامتع تم 

 ان ودالس ان،يجان، لبن، أذربئربل الجزاق لثنائية منااق سوع إلى األلسال نفاذة بشأن يمفاوضات جار
 ؛نابكستزووأ

 ان والسودان ولبنيجان بذروأ ائرزجل الالثنائية من قب األسواق لىات إخدمال نفاذن أبش ةريجا اتمفاوض
 ؛زبكستانوأو

 ولبنانوأذربيجان  بل الجزائرمن قلعمل رير فريق اتعميم مشروع تق مت. 

 ىعل .2016 ةنس ي منناثف الصنلل اخالل املصووالسودان وا ديةحااالت قمرالبانضمام  ةقتعلالماألنشطة  فكثيتم ت
 ثال:بيل المس

 ت ماضي عدة مفاوضالر اتم الشهتخريق العمل، وان لفجتماعيا عقدف وثككل مبشاالتحادية فريق القمر ل عم
 ؛بلةر المقشهاأل م فيمانضملية االعام إتمعلى امه متاه يركز الفريق واق. واآلن،إلى األس لالدخو شأنثنائية ب

  دع. وبالمؤتمر الوزاري العاشر مشعلى ها نيروبي في ،تهيضود عديى لتجخرأ رةته ماوضامف انودالسبدأ 
ية مه إلى عضولية انضماة تنشيط عمودان رسميا إعادسال ي، أعلنضامن العام الم وليو، في يامف عنص

ق. وثائال حديثك عمل مكثف لتقب ذلأع. ووميعملمجلس الااع اجتم لخالكملها أب تجارة العالميةال منظمة
 تينثنائي ينتمفاوض تماختو، سوملم العمل من أجل تسجيل تقدمق ين لفرياجتماع اندلسواد عق م،ا العاذه فيو

 ؛ألسواقالى لوصول إا بشأن

 طلب  قديمعد تب 2016سمبر يدية االنضمام في عمل شروع فيلل لمرشحينامن أحدث هي واحدة  الصومال
نظام ن كرة بشأوضع مذ لىعال مصوال ملي. وتعبورنيشر بي العارلوزاالمؤتمر ال المرة خل ألو حرشيالت

 ؛اماالنضم تاية لبدء مفاوضساساأل يقةوثال شكلتسي تلالتجارة الخارجية ا

 28في  هاانضمامن أشعمل ب يقماع لفراجت ختام فيالعالمية  ة التجارةعضاء منظمصرحت أذربيجان أل 
زمة لالنونية اات القاحالإلصاذ نفيت فضال عن ،ة"نائيالث اتضمفاوالركيز على لتزم "اعتبأنها ت 2017ليو يو

من  ايجان عددأذرب تبنت. وقد ةلميرة العااجبات منظمة التمتطليا مع اشمتمية لخالدالجعل نظام التجارة 
ية اقتصاد لتنم ة"ة طريق استراتيجيرطاخ" 12 ادذلك اعتم يالماضية، بما ف ستةألشهر الحات خالل ااإلصال

ن شأمن . وكيوجستوالل ل األساسية للتجارةاكين الهيرة وتحسجاتال لبتسهية المتعلق ةاألنظمال عن ضلد فالب
جارة التى منظمة النضمام إلنجاح في ا"أساس" لل أن يكون بمثابة 2020 سنةول لحالطريق ب اترطذ خاتنفي

 العالمية.

 ي:، على النحو التالالموزعة حسب الدولنضمام سلسل االمتتلخص أنشطة 

 جزائرلا  .1

 1996نيو سنة يو رسميا فيئر جزالا ت، قدم1987سنة  ة مراقب منذصفلمية بلعاة اارتجة المظمن ورها فيد حضعب
 .دية لالنضمام للمنظمةمهيتالخارجية، كخطوة نظام تجارتها حول  كرةمذ

 (وغوايورألا)كاستيو ز ديلالسيد بيريعالمية رة اللتجااظمة ئر إلى منالجزا مامي يتابع انضل الذفريق العم سترأي
 ة.ولد 43 مويض
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المية، ومنها ة التجارة العمنظم في عضاءض الدول األبع ر من قبلزائللج ةلئن األسسلسلة م ريخ تم توجيهاذلك التذ من
وبة ارة العالمية األجالتج نظمةملقي يا. بعد تأسترالو نسرا والياباوسوي ،األوروبياد واالتحت المتحدة األمريكية ياالالو
 يف.نجب 1998ل هر أبريشم الجزائر في انضما حولول ألا ماعهجتل ايق العمد فرقألولى، عا

 نوفمبر، 2002، مايو2002اير فبر ،1998راف )أبريل المتعددة األط وضاتمن المفاجوالت  عدةالجزائر  رتأج
 ناعةصراعة والت الزالثنائية في قطاعاوضات لمفاامن  وسلسلتين (2005و 2004ثم سنتي  ،2003، مايو2002
ام عة، النظفهي: الزراحث ضات بالبفاوالم اهتتناول ئل التيا(. أما المس2002مبر نوفو 2002 بريل)أات والخدم

 تجارة.لابة المتعلقة لفكريق الملكية اثم حقوالح النظام القانوني وإص الدولة، الشفافيةلجمركي، تجارة ا

 ، كندا،ايسرا، أستراليان، سويابال ة،كيمرياألدة ت المتحالياووهي: ال بلدان 10ائية مع حوالي ات ثنلقاء زائرأجرت الج
 الجنوبية. ورياتركيا وكوروغواي، األ ي، كوبا،روباألو دااالتح

ر يناي 18ي قدمت ف مثع والخدمات السل مبدئية بشأنروض الصيغة أولية من الع 2002 ست الجزائر في مارقدم
المستجدات  ل وآخرلعمق اريف قريرت روعة من مشمعدل حث عناصريضا بدلة للعروض. وتم أغة معصي 2005

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

يخ بتار نظمةمر الالمية بمقرة العاجتلى منظمة الائر إانضمام الجزتابعة فريق العمل المكلف بمع لسقد االجتماع التاانع
 .2005أكتوبر  21

ق فريع تقرير مشروو قاوسلى األلدخول إاالثنائية حول اوضات لمفت اوراطحث تب تماعا االجل هذمدول عن جتضم
 ي.رر القانون الجزائالمتعلقة بتطو جداتخر المستالعمل وآ

ر ئر" التي تشكل محوالجزا مامضل انوالعمل ح ر فريقيرقأن "مشروع تقة بشدراسة الوثي ا علىيعمل هذا الفريق حالي
 .2005ر توبكأ 21ي قد فالمنع تماعجقشات االمنا

ة ية التجارة العالمألعضاء في منظمول اوبعض الدالجزائري  وفدممثلي البين ة يئاناءات ثنظيم لقتجانب آخر، تم ومن 
قاءات الثنائية صة اللخا ةبصف ر. نذك2005توبر كأ 20إلى  18ن عقد مالمن التاسع العمللى هامش اجتماع فريق ع
مات إلى لخدالسلع واخول د ثحبلولت بالتي تناادة وماليزيا والجدي ندةيال، زاويسرس كية،األمريحدة تيات المالوال مع
 سواق.األ

ع لسلالمتعلقة باعدلة س العروض المى أسالدخول إلى األسواق علل اات الثنائية في مجحاليا المفاوضاجري ت
شروع وزيع مم تد توق .رجيةخاة الالتجارظام نراف بحث األط ى المستوى المتعددليا علحا ييجر ادمات. كموالخ

 .2006نيو ي يوف لمعلفريق المعدل لاالتقرير 

ع لفريق لمراجمشروع التقرير ا 2008ير اين 17لعالمية في نظمة التجارة افي ماألعضاء حثت الدول ب
 .لالعم

ل خال جزائرلاها قامت ب لتياصالحات ذلك اإلرجية الجزائري وكة الخاجارتم الافحصا لنظالعمل  يقمن تقرير فرضيت
قام أعضاء العالمية. كما  ارةمة التجظنلقواعد م ئماساتي مالسلمؤوا ينوالقان ح إطارهابألخيرة حتى يصوات السنا

 سواق.لأل دماتخلسلع والدخول ا ولة الجارية حيلثنائالمفاوضات ال في بتقييم التقدم الحاص عمللفريق ا

ءم التي ىاري حتمها التجار في إصالح نظلجزائه اققتي حذدم القتال حهم علىتيارعمل عن اريق الوقد أعرب أعضاء ف
 واجز الفنيةبالح ر قوانين جديدة تتعلقزائجوهكذا، اعتمدت الجارة العالمية. التمنظمة  تاعد ومقتضيقواماما مع ت

ير وتداب ئيةاالوق ريداباق والتغرإللمضادة لرسات اة الفكرية والمماالملكية وينباتلوالصحة الصحية ار رة والتدابياللتج
 .لوالمواشي والنخي ير لحوم األبقارتصدالنية وديلمواد الصد اواستيرا يمركالج ميوالتقياألسعار  مقاصة وسياساتال
لاللتزامات  ةلوض معدعر عتوزيبلعالمية جارة اتالإلى منظمة  رلجزائير انضمام ابتحض فريق العمل المكلفام ق
 .2012ير ارفب دمات فيالخبلمتعلقة خاصة اال

اء إصالحات الجزائرية إلجر ومةدة الحكارعالمية بعال التجارة ةنظمم ىلإ ضمامهازائر النجرة الطويلة للوتفسر المسي
ريق ارطة طع خضوتم و تصادها.في اق عنووتحقيق الت ةمنافسالمهددة بالاعات ال ثم تحديث بعض القطأو ةداخلي

لثنائية اات دثاحملة من اعقد سلسل ة، ومن المقررارة العالميلتجانظمة م إلىلجزائر م ااأن انضمبشوضات تسريع المفال
 فالمكلفريق العمل ي مع ى عقد اجتماع غير رسمإل ةبريل، باإلضافوأ ات بين مارسيفاقالتاوإتمام  الخالفات لحل

 .2012 وده في يونيرر عقتماع الرسمي المقلالج ادادعاست ،المنظمة ئر إلىاجزبانضمام ال
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 : قت لألسوااالسلع والخدم ية حول دخولنائثات الضولمفاا

 السياق ستجري مفاوضاتفس نال وسويسرا. وفي اي وكوبا وفنزويوغوواألور ليمع البرازها ر مفاوضاتجزائال أنهت
 لنرويجاو األمريكية متحدةدور والواليات الإلكواواا يكور ةيوجمهور وتركيا ياكندا وماليزوروبي االتحاد األومع 
 ابان.والياليا رتوأس

 .2008ير ينا في لعمليق اعاشر لفرلقد االجتماع اوتم ع

رازيل وكوبا الب س اتفاقيات ثنائية معخم ىعل 2012فبراير  28لجزائر بتاريخ ت اوقعذلك،  ضافة إلىباإل
أن كما  .ةالميرة العاتجى منظمة الها إلالجارية النضمام اوضاتمفال إطار يجنتين فواألر يالوغواي وفنزورواألو

المتحدة توجد ائر، والواليات لجزلرئيسي لا، الشريك حاد األوروبياالتمع ثلة مما اتفاقيات متعلقة بعبراملمفاوضات الا
 ة متقدمة.رحلمفي 

 تالعالمية مازرة الء في منظمة التجاألعضاا ولدي القاية مع بت ثنائاقييع على اتفاقبالتوات المتعلقة فاوضكما أن الم
ن وكندا اباة مع الييثات الجار. أما المحادلنداوزيوني را وأسترالياسمع سويتفاقية صدد ابرام ائر بالجزا نة وأمستمر
 الرتياح.لى اقد سجلت تقدما يبعث عا فيا وتركيا وأوكرانوماليزي

بن مصطفى  يدلتجارة السزير ابحضور معالي و 2013يل برأ 5في  لمريق الععشر لف ديجتماع الحاالعقد اتم 
لخدمات ومخطط وا ة بالسلعقلة المتعلالعروض المعدحول مل الع وثيقة لفريق 12دمت الجزائر المناسبة، قهذه ة. وبداب
 ق.يفروع تقرير الرن لمشافات والتحيياإلضومقترحات التعديالت ودل ععمل التشريعي المال

ة التجارة فاقيات منظمع اتافق موتري يالتجا امهلجعل "نظا تعدادائر على أتم االسالجز أنر يالوز دار السيوأش
 يات.فاقتال تتوافق مع االالتدابير التي  بعضعقولة" لمانتقالية "منح فترات  ه فيأملعن  لمية." وأعرباالع

 2013و ماي 10لتها قبل ل أسئساار ءعضاألالدول اه على جبومذي يتعين بلمد وابرنامج المعتن الثم أضاف قائال إ
رى من ح عقد جولة أختراواق 2013يوليو  15و أتم شهر يونيو جابات عند ماإل بتقديم تعهدالتي ت ئرإلى الجزا

 .2013ريف خ اوضات فيفالم

ة رامة التجفي منظء اضالدول األع لة مندو 12ع وفود م 2013أبريل  4إلى  2من  اءاتلوفد الجزائري لقأجرى ا
 رويجر وكندا والنويكية والسلفادمتحدة األمرت اللواليااوين ألرجنتاو واإلكوادورنيسيا : ماليزيا وإندوة وهيميالعلا

 .ا وتركياين واستراليلندا واليابايوزون

 ة منظمةكرتاريس لبعليها من قع لتوقيبرازيل تم اوال روغواي وكوبا وسويسراع أوتفاقيات ثنائية ما 4كما تم ايداع 
 ن.يتويال واألرجنزيتين مع فنتفاقعلى ا عيتوقبشأن الة اوضات قائمت المفة، في حين مازالعالميالة رالتجا

ات فاوضآخر مستجدات الم الستعراض 2014رس ما 31ة في مظائر للمنل انضمام الجزحو عملق الفري اجتمع
ير م الكبالعالمية بالتقدجارة لتا ةممنظ ءحب أعضاماع، رجتالخالل هذا او نظمة.نضمامها للمة باالجزائرية المتعلق

 .ائرته الجزرزالذي أح

ثمار، دعم ستعلى اال ةضد المفروفي ذلك القيو بمات، ارداكمية على الولاعلى القيود  ءقات األعضاتعليوركزت 
 قحقو ر،األسعاياسات س ،ةت الجغرافيمالمعلوظام تسجيل اة، نعلى الضرائب الداخلي ييزيات، التطبيق التمالصادر

 ية. السياسات الزراعويق ولتسا

الصحة دابير الصحة ووت ارةالتجالفنية أمام  زعدات والحواجااعية والمسالصنياسات سلرى ات األخايتشمل التحدو
 ة.لتجارات الصلة باار ذجارة وتدابير االستثمبالتلفكرية المتعلقة ب حقوق الملكية ااناتية وجوبنال

الممثل  ميز،يال غوسنس كاسيه لويون السفير خة تعييالتجارة العالمينظمة لم يمولعماس المجل ، أكد2018 مايو 8في 
 ل.العم قديد لفريلمية، كرئيس جلعاة اتجارمنظمة الدى ل ائم ألوروغوايدال

لى إ ةربزيا، مللعا قيفر ، رئيسغواي(أوروخوسيه لويس كانسيال )فير الس قام، يةجزائرحكومة الالوة من دعب
رة واللجنة بوزير التجاتقى ، الاميأثة تمرت ثالسرته التي ال زيا. وخال2018وفمبر اية ننه يف صمةالعزائر اجال
 .أبحاثركز وم، لكية الفكرية، ومكتب المرةتجاال، وغرفة ةة العالميمنظمة التجار إلىام نضمطنية بشأن االالو
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 أذربيجان  .2

 مرة حول نظاجان مذكوقد قدمت أذربي 1997وز يلوي 16خ ن بتاريربيجاأذم اضمتابع اني الذي ن فريق العملكويتم ت
ئلة سولى من األعة أتعلق بمجموت 2000وز جوبة في يوليكما قدمت أيضا أ .1999ريل ي أبفارجية لخا اتجارته
، 2002 ونييو 7في ل العم األول لفريق ماع. انعقد االجت2001بر سمدي ا أجوبة أخرى فيهذه المذكرة، تلته حول
األسواق  خدمات إلىوال عل السلخول دائية حونمفاوضات ث ا إجراء. ويتم حالي2006رس اي مف رخيألا الجتماعوا

 . عدلةس العروض المعلى أسا

ية ة المنظمة العالمتاريكرف سمن طر 2008سمبر فريق العمل في دي تقشالمنا يص غير رسمملخ د تم توزيعوق
سمبر يرتها منذ دتم إثا ت المواضيع التيجداتمس صخملس اسأاف على األطردة دعمتشغال الألتمر اللتجارة. وتس

 .2009في يوليو لخص بعد مراجعته ل هذا المتعدي قد وتمو .2008

ل وروبي ودواد األتمرة مع االتحمسازالت المفاوضات . وم2010 أبريلجورجيا في ان على اتفاقية مع بيجذرأ تقعو
 فاقية. ذه االته نأشبة ميلاعة التجارة النظمم

ن خيرة المعتمدة ماأل تأن االصالحاي شباحث فلتتم خالله ا 2012ير فبرا 24 فيع ه التاسعل اجتماالعمقد فريق ع
منظمة  عدع قواجاري يتوافق ملتية وجعل نظامها اعالمالرة التجاإلى منظمة في عملية انضمامها دم تقلل انل أذربيجقب
ة فاوضات الثنائيمال في إطار رزمحتقدم اللريعي واالتشألة تطوير المجال أيضا مس قيرفلا رسادتالعالمية. و ارةلتجا

 إلى األسواق. ماتدالسلع والخ خولبشأن د

 2012ديسمبر  7 جتماعه العاشر فيمل العق اد فري. وقد عق2012قائع إلى نوفمبر الوص لخمل خر تعديلود آيع
رجية خاال التجارةونظام  سواقضات بشأن دخول األالمفاو ضعول وح يةملعاالتجارة ال ظمةمن ءحث أعضاباحيث ت
 .ةميرة العاللتجامام إلى منظمة اضلالنيل أذربيجان أهأجل ت منحات التشريعية صالواإل

محة ن ليجابين ألذروضالمفا رئيسخارجية والائب وزير الشؤون ف، نييغولاماد يد محمود مالمناسبة، قدم الس هذهوب
 أنلعالمية. وذكر ارة مة التجانظر مفي إطا مناسبة يعيةه وتطوير نصوص تشردي لبلدصاتقالا ضعولا عامة عن

 الغاز.ا على قطاع النفط وادهتماع منللتقليل صاد يع وتحديث االقتوى تنكانت تهدف إله حكومت

فاقية ات لىعت قعو قدن أذربيجان ر أوزيلنائب ا ارقد أشول األسواق، فدخات الثنائية حول فاوضلمص ابخصو أما
 تاوضاكما أجريت مف .الصين معفاوضات ثنائية مرا أجرت مؤخو 2012مارس  يزيا فيقيرقنائية مع جمهورية ث

ة واليابان كيت المتحدة األمرياليالووا كوريايل وكندا ومل مع كل من البرازالعق ريفع مش اجتماى هاثنائية أخرى عل
 وبي.وراأل دواالتحاج لنرويوا

د االتحاو وسويسرا وتركيا زيان وقيرقيتااكسرويج وبان والنليابالمتحدة والهند واواليات الون يلصا ولمثورحب م
 مة.لمنظا إلىلبلد ضمام هذا ابوا عن تأييدهم النأعرو انجبيمتها أذري قدات الجوهرية التممساهاألوروبي بال
 التجارية الحكوميةمؤسسات الون ايجربذأل االقتصادية ساتسيالت حول احاتوضي ، طلب األعضاءاتخالل المباحث

يبة ق ضرة المضافة وتطبيمالقيالضريبة على ن عفاء مإلر والمنافسة وااتثمار واالسسعاألخوصصة واسات الوسي
حول ة اضافيعلى معلومات  عرغبتهم في االطال ا عنبوأعركما  الجمركية. ماد قانون التعريفةاعتو كالتهاالس
ر يتصدة على الوضمفرقيود النشأ والالم يم الجمركي وقواعدوالتقي مةدمقلا اتمدلخفروضة على االموم سالر

دابير الفنية للتجارة وت اجزحوالوة الزراعي تجاتدعم صادرات المنوعية منتجات الصناللمنوحة لموالمساعدات ا
 .يةالفكرمية والملكية موتية والصفقات العلنباا صحةة والالصح
ير فريق قرت اد مشروععدق إعن طري لمستنداتق واسين تقديم الوثائمية بتحالعال رةجاتلا تارية منظمةسكريف لتم تك
اق لألسوول النفاذ ا مفاوضات ثنائية حاليح ريجوت رق لها.التطمواضيع التي تم الئع على ملخص وقاد العتماباالعمل 

 2013مبر في سبت عهيوزتم ت يذاللق بالسلع ومتعال لض المعدعراس اللمعنية على أسا لي الدول األعضاءممث مع
 لدى اتفاقيات ثنائية 4اع ولقد تم إيد .2013بر توم توزيعه في أكت ذيدمات واللخبا المتعلقالمعدل  لعرضوكذلك ا
 رحادي عشالتماع قد انعقد االجو يرقيزيا، تركيا(.ية قورجمهمان، المتحدة، ع)اإلمارات العربية مة نظلماية سكرتار

  .2014 يررابف 21العمل في  ريقلف
قرير ت روععتماد على مشالجان بابيم التجاري ألذرظالنعالمية االرة ة التجاضاء منظمس أعدر ،هذا االجتماعخالل 

 الضريبية وتشجيع اءاتعفاإلخصوص توضيحات ب ألعضاء من أذربيجانب اطل، دلصدي هذا ا. وففريق العمل
 .ريةية الفكر والملكلعبورة والمساعدات واة للتجانيفال ودقيلاو الت الخوصصةوحاية بت األجنكاالشر الستثمار وعملا
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ا ذتهتخا يالتلخطوات يق اورحب رئيس الفر 2015 مارس 6مل في لعفريق ال ماع الثاني عشرجتالتم عقد ا
ا حل انضمامهمرايع رومة بتسحكلب الالعالمية، وط رةواعد منظمة التجامع قق وافري يتامها التجاأذربيجان لجعل نظ

 .2015 يلبرأ 15قبل ة سئلطرح األلمجموعة ه العالمية وأعضاء هذجارة اللتاة منظم ىلإ

بزيارة  ل،ق العميا(، رئيس فرانيلم)أ Walter Werner سعادة السفير امق ان،حكومة أذربيجن دعوة مى ناء علب
عات االجتمان مة للسس دقوع العالمية، ارةلتجامنظمة  نةن أماأعضاء مبرفقة  2018 ويوني 28- 27 وميي اكوبإلى 

شتركة بين لمة اورئيس اللجن اداالقتصر مصطفاييف، وزي يناهالسيد ش ليمعا (1: )عموخاصة  توى،الرفيعة المس
 وف، نائب وزيرمدادة السيد رأفت مسعا (2؛ )الميةلتجارة العربيجان إلى منظمة اأذ امضمنال للتحضيررات الوزا
ً  ينهتعيتم  الذياد تصاالق  رئيسية ورجالخالشؤون اب وزير نائ غولييف، -د محمد يد محمولساة دعاس (3؛ )حديثا
سة ه، رئيس لجنة السيازادد صم يادالسيد زادة وسع( 4عالمية؛ )الرة منظمة التجا لىضمام إنفاوضين بشأن االلما

 )البرلمان(. مليال سجلالمدية باالقتصا

صرا ننضمام عاال ويعتبرالعالمية. لتجارة ا ةظمنم لىإ جانضمام أذربيالنسع ادعم الوالعلى  دت االجتماعاتأك
ن بيط بير عبورلل جستيدورها كمركز لو لىر إ، خاصة بالنظانذربيجأل نات االقتصاديةكامطالق اإلإل اسياأس
أفضل،  شكلن باأذربيج فية ياسولويات السيألا تماعات على تحديداالجت اعدكما سألوروبية. ألسواق اآلسيوية واا

 دراسة ورأذربيجان في ط عدوت. ألخيرةا بهذهرتبطة موبات الالصعة االنضمام وبعض ة لعمليليحلمات يامادينوال
ضية محدثة تفاوق ثائداد وأيضاً بعع ذلك، تقوم أذربيجانلى إ فةاإلضمام. باالنضاذها في عملية اتخب الخطوات الواجا

 .2017وليو في ياألخير الذي عقد جتماع اال في اءعضألن االواردة م ئلةألساها على ودلك ردعمل، بما في ذالق يلفر

شأن ة بلميرة العاع أعضاء منظمة التجام ئيةحادثات الثنالمكثيف اتب 2018يوليو  28ي ف أذربيجانة دعو تمت
 مية.عالال التجارة مةمنظب تهالضمان عضويا من أجل تسريع جهودهق ألسواإلى اوالخدمات  لسلعاوصول لتزامات ا

 قيفرل ااجتماعً ، نضمام أذربيجانا أنبشالمية لعرة االتجا ةمنظممل ع قي، رئيس فرلمانيا(فيرنر )أ رلتاو يرفسال اختتم
عضاء والتركيز ع األاق" مإلى األسو مفاوضات الوصول في يتباقاس شكلشاركة بة أذربيجان إلى "المعوبد ملالع

 عن ةرأخمتت أنها مازال"رأيه د حسب تق  عي   تيال "واقل إلى األسوصوال بشأنئية ناالث تالمحادثاعلى  اصبشكل خ
 ."االنضمام اتوضخرى لمفاألت االمجاال

وي حكومته تن نأ، المفاوضين رئيسو جانربيألذخارجية ، نائب وزير الولييفغ حمدلسيد محمود ما سعادة كروذ
وكذلك تنفيذ ، نضمام"الا ةليعم يف فالضعنقاط  بينمن "واحدة  هابأن، والتي أقر ية"ائالثن المفاوضاتز على لتركي"ا

 تجارة العالمية.المة متطلبات منظ مع توافقي التجاري المحليا مهلجعل نظاة الزمال ةينوالقانت الحااإلص

ك ذل في، بما ة الماضيةستهر الت على مدار األشصالحامن اإلرت عددًا أن أذربيجان قد أج ير إلىوزال ار نائبوأش
ين البنية حسوتالتجارة  يلتسه تؤطر يظمة التاألند وكذلك صاد البلتطوير اقتل "ةجيتياراستارطة طريق "خ 12 اعتماد

ساس" األحجر ة "سيكون بمثاب 2020 ةسنلول بحيق ئط الطرار إلى أن تنفيذ خراأش. وكة واللوجستيارية للتجحتالت
 ة.لميالتجارة العا مةنظالنضمام الناجح إلى منحو ا

ين وضفاكبير المة ورجين الخاوير الشؤب وز، نائمحمد غولييفيد محمود لسا دةعاس اسةن باكو برئد موف قاموقد 
وكان  .2018ديسمبر  20لى إ 17ن م ترةفي الف جنيفبزيارة إلى ، يةلملعامة التجارة انظم إلى مماالنضبشأن ا

لى عو ق.اوساألى إل لوصولشأن ابة ائيجان الثنبيأذرمفاوضات مسلسل  دمتقالزيارة هو هذه من ئيسي دف الراله
لتبادل  مامنضاال قسم، وملالع قيفرئيس ر ،نر )ألمانيا(يرف ير والترلسفبا الوفد ى، التقةنائيش االجتماعات الثهام

 ملة.المحت ت التاليةاالنضمام والخطوا لة مسلسعيوض نظر حولوجهات ال

عقد  لزيارة هوا نمي رئيسال ان الهدف. وك2019 األسبوع األخير من يونيو اللخ زار وفد من باكو جنيف
 26-25) عةزراال تماع لجنةاج ى هامشعل، لمحلي للزراعةأن الدعم ابش ريناء مختامع أعض ائيةاجتماعات ثن

حول العمل  مستجدات يم، لتقد، واألمانةلعملا قيررئيس ف، ر فيرنرالوفد بالسفير والتالتقى ، ذلك. عالوة على يونيو(
 في العاصمة. ريجاالفني ال

ن يوضفاالم يركبن الخارجية ووائب وزير الشؤ، نغولييف ود محمدمحم السيد دةعاس ئاسةن باكو برم دفو قام كما
من ئيسي كان الهدف الرو .2019ر ديسمب 16يوم  جنيفرة إلى يابز ،يةلى منظمة التجارة العالمإ مامالنضبشأن ا
 لتبادل مانةالتقى الوفد باألو واق.سألا ىلوصول إلا شأنبة ائيجان الثنبيأذرمفاوضات دم مسلسل تقهو الزيارة هذه 
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، 2019لواردة من باكو في أكتوبر ا التفي ضوء المدخ، لق العمريلف نمحيّ تقرير  ل إعداد مشروعحو اآلراء
ضمام إلى انة لحضور ورشة عمل حول االنتمت دعوة األمو. لمقبل لفريق العملاالجتماع ا موعد انعقادوكذلك بشأن 

 .2020يناير  21في  ة في باكوميلارة العتجامنظمة ال

ي سيكون أساس المناقشة في الذو ،فريق العمل ريرروع تقمشمع باكو لتحديث  الفنية اوضاتلمفامانة تواصل األ
فيرنر  ، السفير والترمجموعة العمل ، سيقوم رئيستهاء من مسودة التقريرمجرد االنالعمل. ب يقاع القادم لفرتماالج

اع م اجتمظي، تم تن2020ونيو ي 4حددة. في المات التالية لخطوا عنبالكشف ، العامةاألمانة  مع، باالشتراك )ألمانيا(
 .ينة والجانب األذرمااألافتراضي بين 

 اديةتحاال قمرال  .3

انضمامها دية بشأن تحاالث طلب القمر احكلف ببريق عمل مبتكوين ف 2007وبر أكت 9في  العموميبادر المجلس 
 ء فياضلدول األعختلف امع ماور شبالتل فريق العمن رئيس عييئيس حق تمنحت الرقد لة. ويلمنظمة التجارة العالم
 .((WT/ACC/COM/1دية حاالتر اقملممثلي اومة منظلا

ث في اعه الثالاجتم قد فريق العملع. و2007أكتوبر  9في  االتحادية مرالقم ضمانفريق العمل المعني باشاء إن تم
 و(.يرجويتيا )بيز باسافاشإنريكي  فير لويسالس لعملاق رأس فريت. وي2017 أكتوبر

م تعيين ت اكم. (WT/ACC/COM/3) 2013 وبرأكت 25ية يوم جخارال ةارالتج مة حول نظاالمذكرزيع تم تو
جولة القمر الزر ما تختم جحال لول لفريق العمماع األقد االجتع. وسيقع 2013تمبر سب 18وم يرئيس فريق العمل 

 . األعضاءول مثلي الدوبة مع ماألجلة وئساألولى من األ

وع شرم ةدراسإلى ذا االجتماع ه هدفوي .2018مارس  28 في لعمق اليرالرابع لفجتماع اال در عقلمقرا منكان 
عضاء ى أسئلة األالردود علذلك  مؤخرا، بما في تحاديةاال القمر م توزيعها من قبلتى خرق أئتقرير فريق العمل ووثا

 .يةالتشريعلنصوص امن  ونسخدة، حدمجاالت م في عدة خرىأ محينة وخطط عمل، قحي منعريتشومخطط عمل 

ق. وفيما يتعلق سواألالى ات ثنائية للوصول إياتفاق ثثالآلن حتى ا االتحادية مرالقمت برأثنائي، لد اصعيال وعلى
 .لملفريق الع المقبل قبل االجتماعاختتامها في  دة، يأمل البلقيالمتبلمفاوضات با

 .2018 سنة يضمام فاالنت وضامفا اماختتة في التحاديا رلقملسمي لهدف الراثل يتم

لفريق االجتماع األخير  بعد هنأ، ى منظمة التجارة العالميةإل امنضماوضين الفنيين لالمفال بيرك ،سليميد عسد لسيا روذك
 ةألسئل بةأجوحضير تض وتفاولا لتحديث وثائقارية ت األشغال جن، كا2018 مارس في تم عقدهي لذمل، االع
 واق.بالوصول إلى األسة علقلمتا تلمفاوضاااق سي يف ائيةنثتصاالت الاالعة متابى عل فريقال عملكما  ألعضاء.ا

 اعتماد بنجاح، أنه قد تم تحاد األفريقيلدى اال يةالتحادا لقمرلمثل الدائم الم ،ادوهالسفير أسوماني يوسف مون ادفأ
 يف اممالنضا في عملية لتاليةوة االخط تمثلوتلعالمية. تجارة اال مع منظمةتوافقين ك ومجمارلبان متعلقين إصالحي

ع ر لالجتماالتقري حديث مشروعلت ةيررتالسكاألساس لبمثابة ستكون ي تال، لةعلى األسئ أجوبة يةحادالتا رالقميم دتق
  ل لفريق العمل.المقب

ى منظمة م إلماعن االنض لمسؤولةة اطاقاالستثمار والقتصاد والا وزارة سعلى رأمسيدي  حميديد لستم تعيين ا
ربع ال خاللا لمزمع عقده مؤقتا نم الذي، وملالع قيفرل لالمقباع تمجدات لالاتعدالسا يتجرو. لتجارة العالميةا

 ر من العام.األخي

ر مديجنيف للقاء ال لىرة إبزيا ،احديثً  هتم تعينالذي الصعيدي  دحميالسيد  ،ستثمار والطاقةقتصاد واالزير االو قام
ر يكبوهو ، الوزير المسيدي عادةد سأك وقد. 2019ر تمبسب 10ي ف روبرتو أزيفيدو العالمية جارةلتلمنظمة ا العام

مؤتمر الوزاري ال خاللعملية االنضمام  تمامال تهحكومم التزا على، ارة العالميةنظمة التجالمفاوضين لالنضمام إلى م
 ،و(يربيا )يتكه شافيز باساجولويس إنريفير لس، املالع يقفرس يرئ من خطابشارة إلى (. وباإلMC12عشر ) يالثان
أكثر وبشكل المستقبل القريب. في  استهادرلتي حددها الرئيس ستتم ا ةعيتشريأن اإلجراءات ال ر إلىوزيال سعادة راأش

خيرة سات األللمع ا، ووضق المؤلفقانون ح دما، واعت"أخرىتكاليف رسوم و"ل قع، أشار إلى اإللغاء المتواتحديدً 
على فيدو زيأر لمديسعادة اارك. أكد الجم نونقالتعديل  ةياغوص ،ةيخارجالد بشأن التجارة قانون جديروع مشعلى 

في  تقدم، مع إحراز ولويةأللتجارة العالمية على سبيل اة بمنظمة ات الصلللتشريعات ذا اديةاالتح قمرالأهمية اعتماد 
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دية تحاالا القمر لتأمو. اقواألسى تبقية للوصول إلنائية المالث اتتفاقياال جميعلى عع توقيالما في ذلك ، بالفني ملالع
بيع المقبلة. األسا خاللالزمة جميع المدخالت ال بعد تعميم، في ديسمبرلفريق العمل  بلقلمااع عقد االجتم يتم نأ

اصة لخا ملوخطط الع ،شريعيةالت، وخطة العمل ضاءاألع حهارط لة التيالت الردود على األسئدختتضمن هذه الم
 .وميةكالحرة جاتن الشأ، واستبيان بائلبالمس

 القمراكات والتنمية في ؤتمر الشررفيع المستوى بعنوان "م رتممؤ ، شاركت األمانة في2019بر يسمد يف
االنضمام أهمية عن ريس وأدلت ببيان لي في باولدوالبنك ااالتحادية القمر كومة بين حتم تنظيمه بالشراكة ، "اإلتحادية

، التقت األمانة رتملمؤعلى هامش او. االتحادية مرالقة يستراتيجاير تطوة طخة لسببالن ة العالميةمنظمة التجار لىإ
 لؤو، المساد واالستثمارات والطاقة، وزير االقتصحميد المسيدي : السيدهميبما فاالتحادية القمر ة في حكومن بمسؤولي
 عيدس دالسيو؛ ةلميلعاا ةتجارالضمام إلى منظمة لمفاوضين لالنا احة والحرف وكبيرلسيامل االقتصادي والتكعن ا
خدمة ، وزير الدولة للالسيد جنيد سويلحيو؛ خارجية، وزير الويف محمد األمينس سيدالو؛ ، وزير الماليةشيهان
اذ تخبا تهمحكوملتزام ا ىوأكدوا جميعهم علجمارك. لاب ، المدير العام لمكتفيالدين سو؛ والسيد كمال المدنية

 .2020 سنةفي  مضماالنا ةعمليل الالزمة الستكمااإلجراءات 

لتجارة ( استبيان منقح بشأن ا1التالية: ) ي الوثائقمورونالسيد ، وزع ق العملريلف ا لالجتماع الخامساستعداد
( خطط عمل 5)؛ وفيةأسئلة وأجوبة إضا( 4حة؛ )قمن( خطة عمل تشريعية 3؛ )تشريعي ( إشعار2؛ )الحكومية

ا على عه أيضزيتو ، والذي تمنقح لفريق العملمر ريقانة مشروع تألما أعدت ،كباإلضافة إلى ذلة بالقطاعات. اصخ
 2020سبتمبر  14تاريخ  ،ي شافيز باساغويتيا )بيرو(، السفير لويس إنريكس مجموعة العملاقترح رئيالعمل.  قيفر

 الجتماع.يم هذا اظتنلكموعد 

 العراق   .4

 ماك عشر. الثانيالبند  اء علىنب 2004 سبتمبر 30خ يبتارلمية عاالتجارة الظمة إلى منق راعال مانضماإيداع طلب تم 
" لميزكا ليسافرمو يالرئاسة السيد "كب 2004ديسمبر  13مي المنعقد في عموالمجلس المل خالل فريق عتم إنشاء 

 من األوروغواي.

مة التجارة ظلمن نضمامالالعراقي ل لطلبيداع اإ نذملى وة األرجية وللمرلخااحول نظام تجارته  مذكرة اقرلعام دق
نون التجاري العراقي ومدى لقالبحث ا 2007مايو  25في  ماعه األولجتا العملعقد فريق  2004سنة  ةيلماعلا

 .لميةعالة اراالتجمة ه مع مبادئ منظتوافق
دن واألرة ة األمريكيمتحديات الاللواة ودالمتحت العربية اراملبرازيل ومصر واإلمع ا ةئياثن اتععقد العراق اجتما

روض أولية للتقدم م ععراق تقديلب من الوقد ط والفيتنام.ي وباألوروان واالتحاد ن وتاياموع جيولمغرب والنراو
 .سواقألالى إ دماتالخل دخول السلع وبالمفاوضات حو

قة ثيهذه الو .2018 فبراير 9ي مل فعيق الجية على فرخارلأن نظام التجارة اته بشرذكم عيوزتب العراق قامكما 
التطورات دث عتبار أحبعين اال تأخذو ،2005تمبر سبي عها فالتي سبق توزيمذكرة لان م ةنيّ ن نسخة محعارة عب

األعضاء  عين علىان يتكو .2008 لفي أبري تم عقدهذي ، الملعال قيلفر انيذ االجتماع الثمنالعراق  التي يشهدها
 .2018ارس م 9 بلق رةلمذكاحول  مالحظاتهم اغةيص
، ضاتلمفاوجل امن أخرى ات األيث المساهمحدت ل علىة وتواصل العمالعام ةنماألا دائم معصال تلى اع راقلعاإن 

لتفسيرية ا اولدلجاو ييعرمل التشالعمخطط ، ودماتلخاع ولسق للسواالوصول إلى األببما في ذلك العروض المتعلقة 
 دمة.االق ألشهرا خاللالعمل ريق على ف هايعتوز مسيتي التزراعة، بال المتعلقة

 :ريالتجا عيشرتلا مراجعة

ة عرفة في العراق لمينب السياسات التجارية واالقتصادوااجعة كل جلعمل بمرفريق اقوم أعضاء ي ى،لمستوهذا ا لىع
 للتجارة.لمية عالاة منظلمبادئ امقتضيات وم ا معقهفاتو ىمد

ين فيه لذي يبا عييرشتطط العمل الخراق مالع رضاستع 2007 مايوقد في نعلممل اعيق الاألول لفر ماعتمنذ االج
 يةتاالنبحة ير الصحية والصبم العراق أيضا بيانات حول التداقدنية. كما ت القانوصالحاي تنفيذ اإلف صلالحا التقدم

الداخلي  لدعمسائل اووة تجارللة باية ذات الصفكرلنب حقوق الملكية اوجوا رةاجلتلة نيجز الفبقها والحواي يطلتا
 . قطاع الزراعة لفائدة احهنمي صادرات التيلضات لتعويالو
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 ية:ضات الثنائاوالمف

الدخول  حول اتضوفامللق اتنطيق العمل. سوف رمن األعضاء على هامش اجتماعات فة اق بمجموعتقى العرال
 ات.سلع والخدمول الحعروضه األولية  لعراقا مديق ماينسواق حلأل

بعة لمكلف بمتاا لعملق اع الثاني لفريالجتمااقد ع متو 2005تمبر بفي س رجيةخاتجارته ال حول رةمذك اقعرم الدق
 اق.لعرارة الخارجية لجتم خالله دراسة نظام الت 2008ل ريراق في أبضمام العان

ولية األ وضالعرم ديه تقيين عل. ولكن يتعالعمل وبة من طرف فريقالمطلت ادتنسلمواوثائق لعديد من الاق اعرلام دق
أولية ا عراق عروضيقدم ال عندما فريق العملل قادمال نعقد االجتماعق. وسياسوألل تسلع والخدمالخول اة بدلقالمتع

 بشأن النفاذ إلى األسواق.

الوثيقة  هذه وتعد .2018فبراير  9ي مل فعال قريفعلى ظام التجارة الخارجية ن ولحزيع مذكرة قام العراق بتو
منذ االجتماع ق لعراعن التطورات في اقارير وت 2005 ا في سبتمبرسابقً  يمهاعملمذكرة التي تم تمن اة ينة محخنس
 9 أجل أقصاه فية مذكرالعليق على من األعضاء التطلب قد و .2008عقد في أبريل اني لذا ملق العفرياني لالث

 .2018 مارس

ي ف ، بمافاوضاتلمجل امن أى المساهمات األخر حديثت لىمل ععمانة ويواصل الم باألئاق على اتصال داالعر جدوي
أن التوضيحية بش والجداولالتشريعية ل وخطة العم ،لخدماتاألسواق للسلع واى ل إلالمتعلقة بالوصو العروضذلك 

 قبلة.لما هرشاأل خاللمل فريق العا على زيعهلتي سيتم تو، والزراعةا

نضةمام اال ولحة عمل مشةتركة ي ورشةلدولا العالمية والبنك جارةلتا نظمةم، نظمت يوليو 26إلى  25في الفترة من 
هةي ة لورشةة العمةل ، لبنان. كانت األهداف الرئيسيوتيراقية في بومة العرة لموظفي الحكلميعاة الإلى منظمة التجار

ديةةد تحو ،2017فةةي نةةوفمبر  مةةللعا قيةةرفاع غيةةر الرسةةمي لالجتمةةا ذنةةم قلعةةراانضةةمام ات المتعلقةةة باتطةةورلتقيةةيم ا
السةيد برئاسةة  ،قةدم وفةد العةراق م.نضةمايةة الخاصةة باالفنعدة اللمسةاا نمجات العراق احتيا كذلكو ،الخطوات التالية

خيةرة ات األورطةتال عةن ، تقريراً وزارة التجارةبية ادية الخارجلعالقات االقتص، المدير العام إلدارة االمسعوديل عاد
دود علةى لةك الةرفي ذا مب ،االنضمام وثائق بشأنل ذلك عن حالة العم، وكاقعري الفسات والتشريعات السيابالمتعلقة 
ق صةول إلةى األسةوا، وعةروض الو2018معممةة فةي فبرايةر الالخارجيةة التجارة بشأن مذكرة نظام ء عضاأسئلة األ

اد قتصاالة وزار راقي مسؤولون مند العف، انضم إلى الولالعم شةرون ماني . في اليوم الثأخرىية فاوضتمدخالت و
 مستديرة ور مائدة، لحضنضمام اليمنا فريقاركون في يشلذين ، اوا(إلسك)ا يدل الغبيرعاالسيد ان وبنوالتجارة في ل

يخطةط عةراق ال نعفة ،ليةةلخطةوات التافيمةا يخةص اأمةا العالمية.  منظمة التجارة فوائد وتحديات االنضمام إلى راسةلد
 ف عملةهتئنااسة نمة مةلالع قيةرفمكن تتةى يةح ،2019 سةنةابةع مةن الر بعلرل االتفاوض الالزمة خت الاللتقديم مدخ

إلةى منظمةةة ؤتمر رفيةع المسةتوى حةةول االنضةمام مةة دا علةى عقةفةةاق أيًضةتةم االتكمةا . 2020 سةةنة رسةميًا فةي أوائةل
ن ذيالةيين لن والشةركاء الةدومعنيةيلصةلحة المحليةين اب المحاصةأ هيةرك فيشةا، بغةداد فةي نةوفمبر فةية ارة العالميةالتج
 .اقالعرمار إععمون جهود إعادة يد

أكتةوبر  7 يةومجنيةف ة إلةى بزيةار، ركفةي نيويةو ليةاحا المقيم، (ربالمغ، السفير عمر هاللي )العمل قيرفرئيس قام 
رة العالميةةة الةةدى منظمةةة التجةة لعةةراقا ةيةةورهجمل الةةدائم ة المنةةدوبممثلةة، اديتقةةى بالسةةيدة ميةةادة عبةةد الهةةوال ،2019
ميةة فةي الالع االنضمام إلى منظمة التجةارةل وحيع المستوى ر الرفمؤتمالالعراق وجمهورية مام انضضعية ولمناقشة 

اسةتالم المةدخالت ، بعةد اقالعرنضمام عملية ا إحياءة ، بهدف إعادالبنك الدوليشراكة بين بالنظيمه ، والذي تم تبغداد
 .ةضيولتفاا

 زيةر التجةارةو ا مةعيةأول ، اتصةاال)المغةرب( فير عمةر هةاللسة، الرئةيس فريةق العمةل ى، أجةر2020يوليو  23في 
ئج ، بنةاًء علةى نتةاناف عمليةة االنضةماميفيةة اسةتئك ا خاللةهناقشة، ن الجبةوريحسةحمد راقي الجديد الدكتور عالء ألعا

 .انضمام العراق قلفري 2019يوليو يروت في بي البنك الدولي واألمانة العامة فورشة العمل التي نظمها 

 ن يراإ  .5

 9و 8نعقدة يومي ه المرتدو ي خاللية لدى المجلس العموملمالعرة االتجا مةى منظا إلمهالنضماران يإلب طتم إيداع 
ع اإيران خالل اجتم يحقة باإلجماع على ترشفموالا. ولقد تمت (WT/ACC/IRN/1جنيف )ب 2004 زوييول

 .2005مايو  26م يوي ومالمجلس العم
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 . 2009فمبر ي نوف جيةرتجارتها الخاام نظ حول ذكرةإيران مقدمت 

. وفي هذا 2010 يررابف سالمية اإليرانية فية اإلريمهومة الجلدول األعضاء إلى حكوا بوالة نيغ أسئبلتم تو
 ب الدول األعضاء.نواة ادلسا وبة على أسئلةجبما فيها األ 2011 ت الفنية إليران سنةاهامسد، تم توزيع اإلدالص

ين ي الدول األعضاء لتعيثلمم ت معمشاوراب لقياممي امولس العالمج سرئي مل يتعين علىالعق يد فرنعقاوقبل ا
 مل.ق العريس فرئي

رة ووزارة والتجا معادنوالة الصناعة مسؤولين من وزار 9يضم  طهرانفد من ، قام و2019ديسمبر  17ي ف
رة لتجاا في مشروع تطوير ا من المشاركةجزءة لزيارذه اكانت ه وقدرة العالمية. ة التجاظممن إلى الخارجية بزيارة

ا االنضمام عرضلمكلفة بدارة ااإلقدمت و. ز التجارة الدوليركع مإيران الذي يتم تنفيذه مي ووبرواالتحاد األبين 
ع عية موضايا الموضتلف القمخل في مناقشات حو وشاركتالعالمية  ظمة التجارةالنضمام إلى منحاالت احول 
  .الوفد

 لبنان  .6

خارجية لارة حول نظام التجام نشر تقرير ت دوق. 1999ل يرأب 14ي ان فبنم لمل حول انضماالعق ريف كوينم تت
يو ة في يوناللبناني رةن المذكشأ يفحة وة المطرلقة باألسئلتم توزيع األجوبة المتع، و2001 وونيي ة فياللبناني
 .2002 توبرأك 14ي اعه األول فاجتم ق العملريف . وعقد2002

يعه في زوم تراجعته والذي تل الذي تمت معملا يقفررير قتى أساس ف علراألطضات متعددة افاوم ياالري حوتج
ض ساس العروأ واق علىألسا إلى الخدماتخول السلع وا مفاوضات ثنائية حول دري حاليتجما ك .2009أكتوبر 
قدم ما تنده عالعمل اجتماعيق فرد عقوف يس  .2009ر كتوبأ مل فيع لفريق العالسابجتماع االد عة. وقد تم عقالمراج

 ات الضرورية.ة كل المساهمنيابنللا وريةهمالج

ي في طيش وفريقه التجارمنصور ب السيدمام بوزير االقتصاد والتجارة االنضب لفلمكا مديرال، التقى يوليو 25ي ف
 رايعيينه في فبرتم ت ذي، اليشبط يرالوز عبرولبنان. الخاصة بام النضمعملية ال حوبيروت لتبادل وجهات النظر 

، أعرب بدورهوناني. لبال ادقتصتبار حساسيات االعاال ، والتي ستأخذ بعيناالنضمامة يملتاحه على ععن انف ،2019
 عداد مدخالتذلك إبما في ، هاجهودإعادة تنشيط اعدة لبنان في تعداد األمانة لمسام عن اساالنضمالمكلف بمدير ال

 ض.التفاو

 يبيال  .7

 2001ر نوفمب 25يوم ة رتجاية لللماعمنظمة الم للماضنطلب رسمي لالع بعيداليبيا  متقا
(Doc.WTO/ACC/LBY/1 وفي .)ة على العالميارة ت الدول األعضاء في منظمة التجوافق 2004يوز ولي 27

 ا.مفاوضات مع ليبيفي الروع الش

 ألول.عه اماتجم يعقد بعد ال العملفريق  نأ ماكجية لخارارتها اجت حول نظاممذكرة يبيا ل دمتق لحد اآلن لم

 نداوسال  .8

ة مذكرة حول نظام التجارة الخارجيقديم تم تما ك 1994أكتوبر  25يوم  نادالسو مامضنول افريق العمل حن يتكو تم
 ،2000مبر شهر نوفي فا الشأن ت في هذطرح يتال ةلجوبة على األسئما قدم السودان أ. ك1999 في يناير لسودانيةا
 .2004رس ام مل فيالع قلفريتماع الثاني جالقد اانع .2003ي يناير لة فسئثانية من األ عةمجمو تم طرحا مك

ة ض األولية المعدللعرواس ااق على أسلى األسوت إثنائية حول دخول السلع والخدما اوضاتء مفجراإ االيويتم ح
 ع.لسالمتعلقة بال

وما زالت . ةمنظمه التييرلدى سكرتاواق سألالنفاذ إلى اب علقانين( تتلصاو لرازيالب تين )معئياقيتين ثناع اتفاإيد مت
ب تقالل جنوة بعد اسحدثمات التشريعية والدستورية المستلمعلوصة اخا ارظنتلمستحدثة قيد االا ةثنائيال تاسهاماإل
وثائق م تقدي تستلزمي تال االتالمجن لضبط داوة مع السا الفنيالتهاصات يفمر السكرتارية . وتست2012ن سنة سوداال

 امقمل، الع ريقلف قبلالما لالجتماع دً اداستعو. 2017يو لرابع في يولا اماعهاجت تدعقحيث دثة. مستحت اومعلوم
ص وصالن نستشارية ونسخ ما ووثيقةألسواق، لى اإات لع والخدملساوصول ول عروض منقحة ح بتوزيع السودان

 . تشريعيةال
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 ،2018 أبريل 19يل وبرأ 11 ا فيريجييابان ونيع الم قل إلى األسواصولول احوئية ناثت افاقين اتالسودا رمبوقد أ
 .سواقاألالوصول إلى حول ثنائية ات يتفاقا ست آلناتى ح نوداأبرم السي. وقد لواى التعل

ة ممنظ إلى البلدم ماضانن أجل وطني م فاوضمكير بزور محمد خير الالسودان الدكتين ع، 2018 يوليو 22 في
 .يةلعالمجارة التا

ً بلعالتجارة  ن، أةناعة والتجارلصازير ، وةامكروسى محمد يد ملساسعادة أكد  الم الس زيزتع في ت دوراً رئيسيا
جهود ا لزفد حااعلمتعدد األطراف القائم على القوري التجاالنظام ا ضمام إلىالن، يعتبر ا، وبصفة خاصةاالستقرارو
 الرشيد.حكم الوحكم القانون ز لتعزيرورية ض ةديقتصااات حعصالم بياقللحكومة ال

. وكان الهدف 2018ديسمبر  13إلى  8من رة لفتفي اة إلى الخرطوم نيفة بمهمة نااألمامت ، ققليميإلاوار لحل عاتبو
 لسنةية تجارال السياسة تطورات تعكسليرت أثلنقاط التي ا وقائعملخص  نييلتحمات معلوهو جمع ال المهمة هذهمن 

 المعنيةت رااعن الوز نيممثلتي تضم ، الةنيفة الللجنواة وزير كرامبال نةااجتمعت األم ،ةالمهمهذه ل الخ. 2018
، أخرى أمورمن بين ، ةلمهمذه اهفي نهاية عليها  تفقشملت الخطوات التالية المومام. االنضلية عم في اركةالمش
 .2019ر يناي ى فيخرأضية اوفتمدخالت و ينلمحئع ااالوقص ملخ تعميم

عام لألمانة الوطنية ال ، األمينور ياسين عيسى محمدكتدى ال، التقينثامنة للصة اليرلمائدة المستدعلى هامش ا
ر دكتوالنقل وقد العمل.  قي، رئيس فران(لسيد كاتسورو ناجاي )الياباب، ان إلى منظمة التجارة العالميةالسودمام النض
ر اينفي يالخرطوم س لزيارة لرئيا ، إلىالسودانياعة والتجارة صنلا وزير ،دنيعباس م نيين دعوة السيد مدياس

عبد هللا كومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء ي الحين فزيارة هو مقابلة المسؤولله ا. وسيكون الغرض من هذ2020
 .االستئناف المبكراحل لمناقشة مرحمدوك 

مع أعضاء يرة تدمة التجارة العالمية مائدة مسواألمانة العامة لمنظ مت حكومة السودان، نظ2021 رسما 29في 
ية وبناء القدرات المرتبطة اعدة الفنالسودان من المس حاجياتة اقشمنتجارة العالمية وشركاء التنمية لمنظمة ال
عمل  لفريقالرسمي  بعد االجتماع غيراالنضمام  للمسلسحاليًا لالستئناف الكامل  . تستعد الخرطومهذا البلد بانضمام

 .2021س ارم 17السودان الذي عقد في مام نضا

 نأوزبكستا  .9

حكومة  دمتق. و1994ديسمبر  21 مالمية يوعلا جارةالتمة نظمى ان إلكستبمام أوزق العمل حول انضكوين فريت تم
حة ة المطروئلألسابعض  أجوبة بشأنديم قتم تا مك 1998بتمبر سلخارجية في ها اتن مذكرة حول نظام تجاركستازبوأ

 رة فيل مولعمل ألق. اجتمع فريق اى األسواإلخول نائية حول الدات ثوضشروع في مفاوتم ال. 1999توبر في أك
 .2002وز وليي 17

 سأسا عنية علىماألعضاء ال لدولاخدمات إلى األسواق مع وال لعسدخول ال حول ئيةناتان مفاوضات ثسرت أوزبكجأ
 .2005أكتوبر في  ملث لفريق العالثال قد االجتماعولقد انع. 2005ر مبسبت ة فيمصلية المقداأل ضلعروا

ك باي آه -السفير جي  ادةعس ميةست ىلع الميإلسا ناوعلتاظمة لمن ميالعمو، أكد المجلس 2018يوليو  26في 
 العالمية.ارة جالت مةظى منكستان إلببانضمام أوزخاص لل االعم فريقرئيس كا( كورية ي)جمهور

اوضين النضمام المف ئيسروجية التجارة الخارزير و الدين عبيدوف نائبالسيد بدر  تم تعيين، 2018ر مبديس 17في 
جنيف والتقى ارة إلى بزي وفدلسيد أبيا ماق، سابق من ديسمبر تفي وقو. ةيملالعاتجارة ال مةظى منن إلوزبكستاأ
؛ لتجارة العالميةام لمنظمة امدير العنائب ال ،فوولالسفير آالن و؛ لمالع قيفرس ي، رئ)كوريا( هر بايك جي آلسفياب
تنشيط عملية  ةإلعاد لةبقملاات الخطو وفدبيسيد عع المانة ماأل درستوقد اء. من األعضد لعدي؛ وااالنضمام دارةوإ
ا من وثائق وغيره (MFTR) جيةرة الخارانظام التج نبشأ متفاهمذكرة  ذلك تقديم ا فيبم ،زبكستانأو مضماان

 ئيس.لروزيارة ا، ماماالنض

 يرة وكبارجيارة الخستثمارات والتجوزير اال ئب، ناالدين عبيدوف بدر يد، كان السيوليو 5- 4الل يومي خ
من  للدعم ةالشامل ةعالمراجفي جنيف لحضور  ،ميةالعتجارة الال ةنظمأوزبكستان إلى م انضمامب فالمكلمفاوضين ال

ق االنضمام وثائد بلغ نائب الوزير عن حالة إعدا، أاالنضمام قسممع  هعجتماا في سياقو. 2019 لسنة ةالتجار أجل
ية لماجارة العالت ظمةاالنضمام إلى منبالمعنية  بين الوكاالت ركةشتة المللجنكر أن ا. وذملعال يقفر الستئنافة الزمال
ً في إعداد كل منتظم للمبشع تجتم كانتا لمنشأة بموجبهاعية الثمانية ضيانية الموفالعمل ال فرقو ثائق. الوضي قدما
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جارة التة منظم خصوصة بوعيتدف إلى زيادة الالتي ته طةألنشسلسلة من امة لحكوا أجرت، إلى ذلكباإلضافة 
 خالل كلمة فئب الوزير أبيدوان ألقى، يوليو 5في و. لخاصا علي القطاممثوين لك مع البرلمانيذبما في  ،العالمية

ية فنال دةمساعذين يقدمون الن الييلمية واجتمع مع الشركاء الدوللى منظمة التجارة العاالنضمام إا ي حولالثانتدى منال
 وضع ددصلحكومة بن األن ه أوزبكستان وأعتالذي تلق تقديره للدعم عن رب. وأعستانأوزبكم نضماالمتعلقة با

ألمانة ، نظمت ايوليو 18في و .في االنضمام عالالف قفيتوال، بهدف تلقته يالذامها والدعم مضمصفوفة الحتياجات ان
لتدريب هو ن ام الهدفكان وكان . ( في طشقندTBT) التجارة امة أمنيفالحواجز القية فاورشة عمل وطنية حول ات

 بادئلمالمفاهيم واى لعلعالمية جارة اتاالنضمام إلى منظمة الية بعنمكاالت الالو بينللجنة المشتركة اأعضاء  عإطال
مة مرجعية عداد قائإ ةقشامنأيضاً تمت و. رةجانية أمام التفالحواجز البشأن ظمة التجارة العالمية من يةاقيسية التفالرئ

 مذكرة أوزبكستانتعميم بنة مااألقامت  ،يوليو 25في و. الورشة هالل هذخ ةة أمام التجارنيفالواجز الح اتفاقيةبشأن 
الوثيقة األولى التي ي هوتعد . 1998 سنةذكرة ة من منيّ مح نسخةوهي  -( MFTRة الخارجية )ربشأن نظام التجا

كرة ذحول الم ةتقديم أسئللء عضاألا عوةمت دت. و2005خير في أكتوبر اعها األتمذ اجأوزبكستان من كومةح قدمتها
االنضمام  وثائقوية رجالتجارة الخا مبشأن نظاتها ذكرممرفقات إلى اللتقديم  ستانبكزتخطط أو طس.سأغ بحلول نهاية

 ت ممكن.وقب قرفي ألفريق العمل تماع الرابع قد االجقريبًا بهدف ع األخرى

 5من وزبكستان أسئلة أ، تلقت وييول 25( في 1998 منحدثة خة مجية )نسم التجارة الخارذكرة نظام وزيععقب ت
على  حاليًا على الرد كستانأوزبل . تعممذكرتها ىرفقات إضافية إلم 5، قدمت أوزبكستان برسبتم 5 فيوضاء. أع
ة يجعقوائم المرالة وم الزراعدعاول التشريعية وجدعمل الة ، مثل خطت التفاوضية األخرىسئلة والمدخالاأل
يق رانضمام فستئناف عملية لى اإ ةف الحكومتهدوق. وصول إلى األسوالن عروض اع، فضالً ختلفةالمت بياناالستوا

ط . وقامت األمانة بتنظيم نشا2005سنة عمل آخر مرة في ال قيفر اجتمعقد و. نةالس ذههبحلول نهاية  رسميًا العمل
أن شإضافية ب نيةفن مساعدة ستابكت أوزطلبوبتمبر. س 12-11 يوميند ت في طشقماالخد تجارة ولبي حتدري
 .(يبسرت) وق الملكية الفكريةلحق يةرنب التجاجوالل احو يةتفاقاال

رة لتجاوا، نائب وزير االستثمارات يدوفلغ السيد بدر الدين عب، أبالثامن للصينلمستديرة ا على هامش اجتماع المائدة
ق على استكمال الوثائقند تعمل شاألمانة أن ط ميةالة العتجارنظمة الملمفاوضين لالنضمام إلى ا الخارجية وكبير

العمل  قيفر ستئناف عملستان في ابكوأعرب عن رغبة أوز 2020 سنةئل افي أو ملالع قيفريعها على وزتالمتبقية ل
 .2020عام  ربيع خاللا رسمي

 ،إلى األسواق لوصولحول امية ة العالأوزبكستان ومنظمة التجارن بية ثنائيمفاوضات قدت ع ،2020يوليو  16في 
 60 منأكثر  يهاف في أوزبكستان. شارك دة يوم كامل لفريق التفاوضلم عبر اإلنترنت دورة تدريبيةمانة ونظمت األ

ً الً مسؤو حول ت رامحاضت هذه الدورة تخللد وق .والعديد من نواب الوزراء في ذلك كبير المفاوضين، بما  حكوميا
ضاء عأللسابقين من امفاوضين المنضمين اع كبار المبادل الخبرات مستديرة لتئدة مات وماالسلع والخد قوائم

، من خالل منصات قلوصول إلى األسوانائية لث ات، بدأت أوزبكستان مفاوضيوليو 20المنضمين حديثًا. منذ 
 اضية.افتر

 لالصوما .10

تماع جابعد . لم يتم 2016يسمبر د 7 ة يومالميلعإلى منظمة التجارة ا لمالصواحول انضمام مل عالتم تكوين فريق 
ء ضاعاألع م 2018يوليو  26في يان حسن مر المفاوضين السيدة سرئي ةيادبق صومالد الوف اجتمع الفريق. هذا
تعداد البلد اس يةوضع تناولها تم يلتشملت القضايا او .لميةالعا رةالتجامنظمة باالنضمام ليات عم وقسمكاء الشرو

 .ن وجهه على أحسانضمام لسلمس مإلتمااج إليه حتيذي الي لمؤسسي وانفوالدعم ال

مسات ع اللم حاليا بوضتقو متهكوح أن، إلى والصناعةتجارة لدولة للر ا، وزيدن عبد هللاع ضاهر سيدال عادةسأشار 
 قبيل من، اتإصالح بعجراءالصومال  متكما قا(. MFTR) جيةرخاظام التجارة الن نبشأتفاهم ة مذكر األخيرة على

يد على تأكالحكومية. وتم ال تترياالمشو رثماستاالو يةفكرالملكية ال ية وحقوقراالتجص خرن بشأن القواني ضعو
 ت.قدراال اءبنل نيةفلمساعدة الهمية اأ

 من سؤاال 176لي واتم التوصل بح، وماي ئللخارجية في أوانظام التجارة ام مذكرة الصومال بشأن في أعقاب تعمي
ً وحاليإلى مقديشو.  حالتهاإ تمتة أعضاء وتس طرف لتي ستكون أساًسا وا ،لةئعلى هذه األسلصومال ردودها ، تعد اا
 .ى المذكرةإل، باإلضافة اجتماع لفريق العمل أوللعقد 
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، حيث جموعة العملم رئيس مهمة تأمينلية عم، رئيس المجلس العامنيابة عن ، دير العام آالن وولفيواصل نائب الم
 .2020سبتمبر  أوائللترشيحات حتى هائي لالن مديد الموعدتم ت

 اسوري .11

 هذا بعد اجتماع. لم يتم 2010 مايو 4المية يوم العالتجارة ى منظمة لإ ياسورل انضمام حو العمل يقتم تكوين فر
 .يقالفر

 منظمة التجارة العالميةضمام إلى أعربت عن رغبتها في االن تانستركمن .12

لحضور  الميةالع ةرلتجاظمة امنإلى  يارةزبباد من عشق آ وىلمستا فد رفيعو قام، يوليو 4 إلى 2فترة من ال خالل
امو زجيلدي أنيزيتصاد إد نائب وزير المالية واالقترأس الوف .2019 سنةل التجارة أجلمن للدعم  ةلالشام مراجعةلا

ة عيبم، يةقات االقتصادية الخارجالتجارة والعالرة ووزا، لخارجيةلين عن وزارة اممثكان يتكون من و ،فومدمح
مع نائب المدير  ائهقلفي وجنيف.  المتحدة فيم لدى األم تانستركمنالدائم لمثل مل، افلجانويلدي هاأتاج لسفيرا سعادة

 إلى مامالنضادم بطلب في التق منستانترك عن رغبةالوزير ب ئنا رعب، وم. وولف النلمية آالعام لمنظمة التجارة العا
 األول لبحر يدمنتدى االقتصاي الف اركةالمش مية إلىلعالاجارة التة منظما ا دعكمظمة التجارة العالمية. عضوية من

مع ون عاتالب نظمتالمية أن العتجارة . وطلب من منظمة الكمنستانتر، سطس في أفازاأغ 12رر عقده في ، المقزوينق
ضاء عأة ئدفا، لتدىنملمش اهاالتجارة العالمية على  مام إلى منظمةنضاال لحووطنية  دراسية ندوةية وزارة الخارج

نضمام ابشأن طلب  بتقديم توصيات هاليفتكتم ، والتي ة العالميةارمنظمة التج ىلة باالنضمام إمعنيلامية الحكواللجنة 
مام إلى ل عملية االنضحو ستانتركمنوفد لنضمام عرًضا اال إدارةكما قدمت  ة.يلمعاة المة التجارمنظإلى  نتركمنستا

وائد ا في ذلك فبم، ب االنضمامنجواحول مختلف وبة جواأل سئلةة من األاعليفلسة تتلتها ج ،يةعالمالمنظمة التجارة 
 .عالميةمنظمة التجارة الفي ة عضويال

للجنة الحكومية يس انائب وزير الخارجية ورئ ،مع السيد فيبا حاجييفا اجتماعا افتراضينة األما ، عقدتيوليو 30في 
نستان ماترك بها شاركالتي يمكن أن تلفة نشطة المختتماع األاالج ناقش ية.ة العالمتجارالول االنضمام إلى منظمة ح

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

II. الصةـــــخلا:  

ه لى هذنتماء إحول اال اوضاتمفعن الجمة فزات وامتيا وائدف المية لهالعة اجارلتا ةمنظمفي  العضوية أن نبالرغم م
يات وشروط موا. فآلناألقل البلدان  اصة منهاالنضمام، خلشحة المر دولالة لكل يرا بالنسبكبتشكل تحديا  منظمةال
ة بشريت ية ومؤهالفنات قدرا هل ضماملالنالمرشحة ا ومفالبلدان األقل ن لية.خاصالحات دام بعفرض القيمام تضناال

 رة.جاالعالمية للتنظمة للم نتماءدات االجهة تعقيي مواف حدودةلية مد ماوموار

منظمة  دولاعدة ت لمسقدرامج لبناء الابر سنوياتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية لمركز اإلسالمي لينظم ا
  نضمة.ن الملفنية للبلداة اعدجارة واالستثمار والمساوعي بمفاوضات التة الاإلسالمي في مجال زياد نالتعاو

ة نضمام في كافالل لمرشحةدان األقل نموا االبل مقاس لىع المنظمة يةف سكرتاررمن ط نيةدة فمساع ديمتقإن 
 تنظيم المساعدةم يت. العالمية ة التجارةظمنمو ميالسون اإللتعاة المنظمة بسة بالنولويألبكل اظى حيراحل عمل الم
منظمة ب امت االنضمياعمل قسم لن قبمول األ ي المقامنضمام فاالب الصلةعية ذات التوطة شنية وبناء القدرات وأنفلا

 .ارة العالميةالتج

نظمة ة لميول التخصصات القانونح ةافيواركين بمعلومات شزويد المتهذه األنشطة في ن مي يسالرئف الهد ويتمثل
ة اديو زها يضكان الهدف أالنضمام. ولية اعم نبشأمل لعا قيارير فرقفي تسة قيد الدراجد والتي تية ملالعا التجارة
 لة.صنونية ذات الالقا صصاتتخبالا باطهوكيفية ارت مر االنضماقرات االلتزام في تقاريف بمحتوىالوعي 

المية لعا التجارة مةمنظأقسام  شتى من ءالخبرا جربةتمن  تفادةسالمن المشاركين ا ريبيةالتد مكن هذه الدوراتتكما 
رة خبوي الذن ممفاوضين ى لإمية. كما استمع المشاركون العال ةعد منظمة التجارواقمن ددة حق بمجاالت متعلفيما ي

 ءأو األعضام االنضما مسلسلفي  شطوننين ياء األصليين الذضعاأل واءس -العالمية  مة التجارةة ألعضاء منظياللعا
ل لتباد ىملتقالندوة  كلتش ،ذلكإلى  ة. باإلضافةخيرالسنوات األ فية العالمي رةظمة التجانلى ما إولذين انضما

 لدانهم.بالخاصة بام وضات االنضمافر في ماشمب كلبش نذين يشاركوال ،الخبرات بين المشاركين
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، سيواصل العالمية جارةالمي في أنشطة منظمة التاإلس التعاونظمة في منضاء الدول األع احبةصمل ضمان من أج
هوده لتنظيم اجتماعات وورش عمل أخرى ، جميةنك اإلسالمي للتنكة مع الب، بالشراجارةالت المركز اإلسالمي لتنمية

مؤتمر  عقادل انخالالدول خاصة  فب مواقيرالخبرة وتقالمعلومات وتبادل الخبرات والرفع من مستوى جل من أ
ه سالمي في هذن اإلدول منظمة التعاو موقفوتعزيز  رة العالميةلتجاالثاني عشر لمنظمة ااري القمة الوز
 ات.المفاوض
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III. قــحالملا 

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

 عالميةة الرجالمنظمة الت
 

 ملرئيس فريق الع ق العملنشاء فريإ اريخت لدانلبا

 وايغرووأ 1987ونيو ي 17 الجزائر

 انياألم 1997يوليو  16 بيجانأذر

 وربي 2007 أكتوبر 9 حاديةاالت رمالق

 بالمغر 2004 ربميسد 13 لعراقا

 - 2005ايو م 26 إيران

 فرنسا 1999يل أبر 14 انلبن

 سبانياإ 2004 يوليو 27 بيالي

 - 2016ر مبديس 7 وماللصا

 اليابان 1994أكتوبر  25 انالسود

 - 2010يو ما 4 ياروس

 ياكور 1994ر مبيسد 21 ستانوزبكأ

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

 الطلب الدولة
 إنشاء

 عملالفريق 
ة ارذكرة التجم

 رجيةالخا
 األول/االجتماع 

 لعمل*اواألخير لفريق 
اعات متعدد اج

 *لعمق الفري
 تاالخدم وضعر سلعلوض ارع

 تقرير مشروع

 ل**العم قفري

 اجعة نظاممر
رجية الخا التجارة

اس ة على أسجاري
تقرير  مشروع

 عملفريق ال

   ر*األخيض العر األول ضرعال العرض األخير* األول لعرضا      

 1996يوليوز  1987يونيو  1987يو وني ئرزاالج
 1998ل أبري

 2014 مارس
14 

 ايرفبر
2002 

 2013 نوفمبر
مارس 
2002 

   2014ر ايبرف 2013توبر أك

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

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

 
  

 تحاديةالمر االق
 ايرفبر

2007 
 2013أكتوبر  2007وبر كتأ

سبتمبر التعيين في 
2013 

 2018رس ما
4 

وبر أكت
2016 

 
 برأكتو

2016 
    

         2009بر نوفم 2005يو ام 1996يوليو  يرانإ

 قعراال
ر ببتمس

2004 
 2005بر سبتم 2004ديسمبر 

 2007 مايو
 2008ل أبري

2 
 

     

 2001يونيو  1999أبريل  1999 ريناي اييبل
 2002بر أكتو
 2009 توبرأك

7 
بر نوفم

2003 
 2004يونيو 

بر ديسم
2003 

  2009كتوبر أ 2004يونيو 

 2001ل يأبر 2007 برمديس 2007 ونيوي انتبكسأوز
 2002 يويول
 2012 يويول

3       

 نانلب
 ديسمبر
2004 

 2005س مار 2005ير ارفب
 2005كتوبر أ
 2009توبر أك

 2008ر نوفمب 2006ل ريأب 7
ر كتوبأ

2006 
   2012أكتوبر  2008مبر وفن

 ودانالس
سمبر يد

1994 
 1998توبر أك 1994ر سمبيد

 2002يوليو 
 2017 وليوي

4 
بر مبتس

2005 
 

 رسبتمب
2005 

   

 ورياس
بر وأكت

2001 
          2010مايو 

 الصومال
ديسمبر 
2015 

          2016ديسمبر 

 ةوثيقلهذه اخ يتارد عن: * ملحوظة

 2020مارس  التجارة العالمية،، منظمة لعمليق امشروع تقرير فر أجزاء منقرير فريق العمل أو ت دات، مشروعمستجخص اللم **
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 ياإلسالم اونعة التممنظ عضاء فيألادول لا الئحة :3ول دالج
 ةيلمالعا جارةمة التفي منظ األعضاء

 مخ االنضماتاري البلد

 0020 مبربتس 8 ياألبان .1

 9519ير اين 1 نبحريلا .2

 1993ديسمبر  31 بنغالديش .3

 9951يناير  1 بنين .4

 1995يناير  1 المالس بروناي دار .5

 9591نيو يو 3 وبوركينا فاس .6

 1995 ريسمبد 31 يرونمالكا .7

 9691ر بأكتو 91 ادتش .8

 1995يناير  1 ديفوار كوت .9

 1995يو ام 31 تيجيبو .10

 1995 يونيو 30 مصر .11

 1995 يراين 1 ونلغابا .12

 9619ر أكتوب 23 يابغام .13

 1995أكتوبر  25 غينيا .14

 1995مايو  13 بيساو-غينيا .15

 5199يناير  1 ياناغو .16

 9519اير ين 1 إندونيسيا .17

 0002بريل أ 11 نردألا .18

 9591ير ينا 1 يتوكال .19

 1520نوفمبر  30 تانسزاخاك .20

 9891 يسمبرد 20 قيزياقير .21

 9951يناير  1 ماليزيا .22

 1995و يما 31 فالديالم .23

 5199و يما 31 مالي .24

 1995ر ايين 1 لمغربا .25

 9951مايو  13 موريتانيا .26

 1995سطس أغ 62 موزامبيق .27

 9619ديسمبر  13 نيجرال .28

 9591ير اين 1 جرياني .29

 2000بر مفنو 9 انعم .30
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 يمالاإلس عاونمة التفي منظ ل األعضاءحة الدوئال :3دول جال
 (ةتتم) يةعالمتجارة المنظمة ال األعضاء في

 

 ضمامنالخ ايتار دالبل

 1995 يرينا 1 ستانباك .31

 1996 يناير 13 قطر .32

 2005ديسمبر  11 لعربية السعوديةا .33

 1995يناير  1 السنغال .34

 9519يوز ليو 32 ونيسيرال .35

 9591ير ينا 1 امنيسور .36

 2013رس ما 2 انتجكساط .37

 1995مايو  31 توغو .38

 1995مارس  92 ستون .39

 9519مارس  26 تركيا .40

 9951ناير ي 1 داغنأو .41

 1996أبريل  10 ة المتحدةعربيات الرمااإل .42

 2014 يونيو 26 اليمن .43

 2016يوليو  29 نأفغانستا .44
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 يماإلسال نتعاولة امي منظعضاء فالئحة الدول األ

 العالمية لتجارة امة ظلى منإمام حة لالنضشرالم

 قبـون()المرا

 

 جزائرال .1

 ربيجانذأ .2

 ةاالتحادي القمر .3

 إيران .4

 اقالعر .5

 نبنال .6

 يبيال .7

 نالسودا .8

 ـايورس .9

 تانزبكسأو .10

 لالصوما .11
 

 ميةالعال في منظمة التجارة غير األعضاء الميمة التعاون اإلسء في منظالئحة الدول األعضا
 

 نيلسطف .1

 (2019يوليو  يم فالنضمافي ا ن رغبتهاعربت عأ) منستانكتر .2
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 التجارة تسهيلاون اإلسالمي بموجب اتفاقية منظمة التع ت دوللتزامااحالة  :4جدول لا

 ئة أعدل الحالي لتنفيذ الفالم المعدل الحالي اءاألعض
 لفئةيذ االمعدل الحالي لتنف

 ب
 لفئة بل نفيذ المتبقيالت معدل ج فيذ الفئةالمعدل الحالي لتن

 المتبقيمعدل التنفيذ 
 جلفئة ل

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

 %0.4 %75.6 %76.1 ألبانيا
 

20.6% 3.4% 

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

 %34.5 %34.5 بنغالديش
  

36.6% 29.0% 

 %3.8 %21.8 %65.5 %91.2 بنين
 

8.8% 

 %91.6 %91.6 ار السالماي دبرون
  

8.4% 
 

 %13.0 %13.9 سوكينا فابور
 

0.8% 17.6% 68.5% 

 %13.4 %1.7 %15.1 ونالكامير
 

31.9% 52.9% 

 %34.5 %34.5 تشاد
  

30.3% 35.3% 

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

 %1.7 %1.7 جيبوتي
  

23.5% 74.8% 

 %23.1 %23.1 مصر
  

2.5% 74.4% 

 %13.9 %13.9 ابونغلا
  

21.4% 64.7% 

 %48.7 %51.3 غامبيا 
 

2.5% 38.2% 10.5% 

 %14.7 %14.7 غينيا
  

33.2% 52.1% 

 غينيا بيساو
      

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

 %88.7 %88.7 إندونيسيا
  

11.3% 
 

 %7.1 %81.5 %88.7 األردن
 

1.7% 9.7% 

 %44.5 %44.5 كازاخستان
  

47.9% 7.6% 

 %59.2 %59.2 الكويت
    

 %36.1 %3.8 %30.3 %13.4 %16.4 %60.1 زياقيقير

 %94.1 %94.1 زيامالي
  

5.9% 
 

 %16.4 %16.4 جزر المالديف
  

36.1% 47.5% 

 %65.5 %65.5 مالي
  

17.2% 17.2% 

 %4.6 %39.9 %44.5 وريتانيام
  

55.5% 

 %91.2 %91.2 المغرب
  

0.8% 8.0% 

 %9.7 %10.5 %65.5 %85.7 بيقموزم
 

14.3% 

 %2.1 %31.9 %34.0 النيجر
 

4.6% 61.3% 

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

 %2.5 %97.5 %100.0 مانسلطنة ع  
   

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

 %92.9 %92.9 قطر
    

 %100.0 %100.0 المملكة العربية السعودية
    

 %52.5 %61.8 السنغال
 

9.2% 10.5% 27.7% 

 %5.0 %0.8 %5.9 سيراليون
 

14.7% 79.4% 

 %10.1 %10.1 موريناس
   

89.9% 

 %21.8 %55.9 %77.7 طاجيكستان
  

22.3% 

 %42.9 %67.2 وغتو
 

24.4% 32.8% 
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 %59.7 %59.7 تونس
   

40.3% 

 %100.0 %100.0 كيارت
    

 %8.4 %8.4 أوغندا
  

27.3% 64.3% 

 %0.8 %97.1 %97.9 بية المتحدةارات العراإلم
 

2.1% 
 

 

 

 

 

 


