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 تمهيـد:

بتكليف من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بين الدول األعضاء 
ظمة ة، بصفته الجهاز الفرعي لمنارتجيقوم المركز اإلسالمي لتنمية ال - الكومسيك –في منظمة التعاون اإلسالمي 

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

 إلسالمي للتنمية.بالتعاون مع مجموعة البنك اك ذلو

منظمة التجارة وفي هذا اإلطار، دأب المركز اإلسالمي لتنمية التجارة على إعداد تقارير حول تطور مفاوضات 
 -كومسيك  -ن الدول األعضاء وتقديمها لالجتماعات الدورية للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري بيالعالمية 

ية والثقافية واالجتماعية لمنظمة التعاون اإلسالمي ولمختلف دورات مجلس اإلسالمية للشؤون االقتصاد نةلجوال
 .وزراء الشؤون الخارجية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي

سالمي لتنمية التجارة بععداد وفي إطار التحضير لالجتماعات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية يقوم المركز اإل
بوجهات نظر الدول األعضاء قصد إيجاد أرضية مشتركة تجمع بين مختلف ر ودراسات تمهيدية للتعريف ريقات

 .حول المواضيع قيد المناقشةالمواقف 

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

تحسنت حيث . والحرب بين روسيا وأوكرانيا 19كوفيد بعد جائحة  ةخاص ظرفية ه السنةتقرير هذإعداد  يصادف
 سنةوقع في النصف الثاني من آفاق االنتعاش السريع في التجارة العالمية، مع نمو تجارة البضائع بشكل أسرع من المت

أن ينمو حجم التجارة العالمية للبضائع  المنتظرالجديدة لمنظمة التجارة العالمية إلى أنه من  اتقعالتو. تشير 2020
حيث ، 2020 سنةفي  ٪5,3بعد انخفاضه بنسبة  2021 سنةفي  ٪8,0زيادة بنسبة ب بشكل أسرع من المتوقع

 اضي.لربع الثاني من العام الما فيالذي وصل إلى أدنى مستوى له  الجائحةاجم عن نتعاش من االنهيار النااليواصل 

وقد تم تأجيل تنظيم المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي كان مقررا عقده سابقا في 
بمقر المنظمة  2022يونيو  17إلى  12الفترة من  إلى، 19، نتيجة جائحة كوفيد 2020كازاخستان في يونيو 

 مينوف، نائب رئيس ديوان رئيس جمهورية كازاخستان. واختتم المؤتمر أعماله انيمبجنيف. وترأسه السيد تيمور سل
 باعتماد االتفاق المتعلق بالدعم المقدم لصيد األسماك ومجموعة من المبادرات الرئيسية في مجال التجارة.

تجارة العالمية، الة لى محاور برنامج الدوحة للتنمية الذي يشكل موضوع مناقشات جارية في إطار منظموباإلضافة إ
 ثاني عشر.يلخص هذا التقرير النتائج الرئيسية لالجتماع الوزاري ال

ظمة التعاون منبالنسبة لدول االستثمار التي تعتبر ذات أهمية كبيرة  تسهيلحالة تنفيذ اتفاقية  أيضا لخص هذا التقريروي
اإلسالمي إلى منظمة التجارة  التعاون مةنظاإلسالمي. كما سيتم التركيز على حالة انضمام الدول األعضاء في م

 العالمية.

التطورات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية ذات  :األولالقسم ينقسم التقرير الحالي إلى ثالثة أقسام رئيسية: 
في مجال ة ارأنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التج :الثانيالقسم  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛الصلة بالدول 

ت انضمام حاال :القسم الرابع تدريب الشركات على قضايا التجارة الدولية؛ :الثالثالقسم  ؛منظمة التجارة العالمية
 التجارة العالمية.الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى منظمة 
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األعضاء في منظمة التعاون ول لدباالخاصة نشطة منظمة التجارة العالمية ألاألخيرة  : التطوراتالقسم األول
 اإلسالمي

لمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة ا بنتائجتتميز التطورات األخيرة على مستوى منظمة التجارة العالمية 
والتي تخص المبادرات المشتركة بجنيف،  2022يونيو  17إلى  12المنعقد في الفترة من ( MC12العالمية )

في بوينس آيرس  المنعقد(، MC11رة العالمية )ي المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجاف رتالجديدة التي أثي
تنفيذ اتفاقية تسهيل  حالةأن  . كماوكذلك مواصلة المناقشات حول محاور برنامج الدوحة 2017)األرجنتين( في سنة 

 اون اإلسالمي.تعالاألعضاء في منظمة  الدولهي من بين القضايا المهمة التي تهم  التجارة

 أحدث المستجدات على مستوى منظمة التجارة العالمية .أ

I. نتائج المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية 

( 1(، الذي عقد بشكل حضوري، الموضوعات التالية بشكل أساسي: CM12)تناول المؤتمر الوزاري الثاني عشر 
( الوضع الحالي. أزمة الغذاء 3إصالح منظمة التجارة العالمية،  (2، استجابة منظمة التجارة العالمية للجائحة

 لمفاوضات الزراعية.( ا5( دعم مصايد األسماك، 4العالمية، 

باستثناء البرنامج فالوزاري الثاني عشر كان ناجحا مقارنة بالمؤتمرات السابقة. اعتبر العديد من المراقبين أن المؤتمر 
دولة عضو في منظمة التجارة  164 بعجماعريع القرارات المقدمة إلى الوزراء شام الخاص بالزراعة، تم اعتماد

 :ةالمواضيع التاليالوزاري ملخص عمل المؤتمر  ويشملالعالمية. 

إعالن وزاري شكلت موضوع  واألوبئة المستقبلية 19لعالمية لجائحة كوفيد استجابة منظمة التجارة ا -
 بالنسبة   ، في أقرب وقت ممكن، األسواق ن الوصولي تحول دولتا لرفع الحواجز األولويةتناول إعطاء 

لمنتجات الصيدالنية )بما في ذلك اللقاحات واألدوية( وكذلك وسائل تكثيف البحث وتصنيع المواد األساسية ل
المتعلقة بالصحة. والهدف من ذلك هو التخفيف من الصعوبات التي تواجه البلدان األعضاء، والسيما الدول 

القرارات الرئيسية الصادرة عن المؤتمر  متهنموا والدول النامية فيما يتعلق بتوريد هذه المنتجات. وقد ل قاأل
واألوبئة  19المتعلقة بكوفيد تدابير الالشفافية في تطبيق جوانب والسيما منها: عدة الوزاري الثاني عشر 

بشأن  في مجال اإلجراءات القانونيةوالتعاون  تالمبادال وتسهيل ةالتجارالتي تقف أمام والحواجز المستقبلية 
 براءات االختراع التي تحمي اللقاحات المضادة لكوفيد.

 توجت  في هذا الصدد،وعلى أن التجارة تلعب دورا رئيسيا في األمن الغذائي العالمي.  مرة أخرى التأكيد
نعدام األمن الغذائي وقرار ال لةالزراعة باعتماد إعالن وزاري بشأن االستجابة العاجاألشغال المتعلقة ب

 وزاري بشأن برنامج الغذاء العالمي.

  هم امصايد األسماك التي تس دعماتفاقية دعم مصايد األسماك التي تحدد الضوابط التي تهدف إلى حظر اعتماد
 في االستغالل المفرط للموارد البحرية.

 وظائف المنظمة. وسيتولى المجلس ع مياألعضاء بالعمل على تحقيق اإلصالح المطلوب لتحسين ج التزام
فرعية قيادة األشغال، وستُعرض نتائجه على المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية العام وأجهزته ال

(MC13.)  ،سوية المنازعات يعمل بكامل بعجراء مناقشات بهدف انشاء نظام لت تم التعهدباإلضافة إلى ذلك
 .2024طاقته بحلول عام 

 لرسوم المتعلق با الوقف االختياري، على وجه التحديد ،الوزاري الثاني عشر في المؤتمرون المشارك ثحابتو
وافق األعضاء على الحفاظ على الممارسة الحالية المتمثلة وقد اإللكتروني.  اإلرسالالجمركية على عمليات 

ؤتمر الوزاري القادم لمنظمة لما إلى غايةفي عدم فرض رسوم جمركية على عمليات اإلرسال اإللكتروني 
  . 2023(، والذي من المتوقع أن يعقد في عام MC13التجارة العالمية )
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 مواضيع أخرى للمؤتمر الوزاري الثاني عشر: .1

حول  وبيانات ضافة إلى المحاور الرئيسية المذكورة أعاله، اعتمد االجتماع الوزاري الثاني عشر قراراتباإل
 التالية: المواضيع

 تسهيل االندماج الكامل لالقتصادات الصغيرة في  يروم الصغيرةاالقتصادات  العمل حولبشأن برنامج  رارقال
 النظام التجاري متعدد األطراف. 

  ستريبالمتعلقة بحالة أخرى من جوانب حقوق الملكية الفكرية عدم االنتهاك أو شكاوى القرار بشأن 
نطاق وطرائق  النظر فيلكية الفكرية بمواصلة قوق المحجوانب المعني بمجلس البموجبه كلف األعضاء 

أو حالة أخرى من جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة عدم االنتهاك تقديم الشكاوى في حاالت 
 .المؤتمر الوزاري الثالث عشروتقديم توصيات إلى 

 ( اإلعالن المتعلق بمسائل الصحة والصحة النباتيةSPS)تنفيذ اتفاقية الصحة  ة تحسيندلى زياهدف إ: ي
 لمنتجات الغذائية والحيوانية والنباتية. لوالصحة النباتية من أجل تحسين إدارة القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية 

فيما يتعلق بالمواضيع األخرى للمفاوضات، شجع وزراء التجارة في الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية 
 لوضعيةملخص  الموالية. ويرد في الفقرات 13وتقديم النتائج بمناسبة المؤتمر الوزاري ي قدما ضلى المالمناقشات ع

 المناقشات حول هذه المواضيع باإلضافة إلى محاور برنامج الدوحة.

II. أخرى متعلقة بمنظمة التجارة العالمية مواضيع 

ل المؤتمر الوزاري الثاني عشر والتي كانت الكما تمت اإلشارة أعاله، باإلضافة إلى المواضيع التي تمت مناقشتها خ
عن المسائل األخرى المتعلقة بالمبادرات والموضوعات الجديدة لجولة الدوحة هي: موضوع قرارات وإعالنات، ف

لصغرى والمتوسطة، والتجارة والمساواة بين الصغر والمتناهية تسهيل االستثمار من أجل التنمية، والمؤسسات 
 .والتفاضلية ،والمعاملة الخاصة والخدمات، اعة،رالزالجنسين وكذلك 

وذلك بهدف التوصل إلى توافق ، المبادرات الجديدةيواصل أعضاء منظمة التجارة العالمية إجراء مفاوضات بشأن و
األثر اإليجابي للتجارة الدولية على التنمية االقتصادية تعظيم القانونية القادرة على  اإلطاراتبشأن في اآلراء 

 تحديات الوضع الدولي الصعب. بعين االعتبارتأخذ المفاوضات الجارية وجتماعية للدول األعضاء. واال

 1المبادالت اتفاقية تسهيل تنفيذ  .ب

، بعد 2017فبراير  22حيز النفاذ في  2013التجارة التي تم إبرامها في بالي في ديسمبر دخلت اتفاقية تسهيل 
التجارة حيز  تسهيلبعد أربع سنوات من دخول اتفاقية ومة التجارة العالمية. ظالمصادقة عليها من قبل ثلثي أعضاء من

خارطة على ، 2021مارس  3لمنظمة التجارة العالمية، في  التجارة التابعة تسهيللجنة  صادقت(، TFAالتنفيذ )
 التقدم المحرز في تنفيذها. لدراسةطريق 

، استعرض أعضاء منظمة التجارة العالمية 2021أبريل  23-22 يوميعقد انالتجارة الذي  تسهيلعقب اجتماع لجنة 
 تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة.التطورات على مستوى آخر 

لجميع أعضاء منظمة  ٪74التجارة  تسهيل، بلغ المعدل الحالي لتنفيذ التزامات اتفاقية 2022أكتوبر  15اعتبارا من و
، بناًء على اإلخطارات التي قدمها 2023 سنةبحلول  ٪83إلى  مالتجارة العالمية. ومن المتوقع أن يصل هذا الرق

 األعضاء بشأن تواريخ التنفيذ الخاصة بهم.

، ةالمتقدممن الدول لألعضاء بالنسبة  ٪100وبحسب مستوى التنمية، فعن المعدل الحالي لتنفيذ االلتزامات هو 
 ألقل نمواً.امن البلدان  ٪37.6النامية، و الدوللألعضاء من بالنسبة  ٪77.3و

 

ستوى منظمة التعاون اإلسالمي، كانت آخر الدول التي صادقت على اتفاقية تسهيل التجارة هي: المغرب على م
( ليصل بذلك إجمالي عدد الدول التي 2020أغسطس  10ومصر وطاجيكستان ومالديف وغينيا وتونس وكولومبيا )

                                                 
 لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية على الموقع التالي: 1 

17-10-22&to=2022-02-tegory=b&from=2017table?ca-/timelineps://tfadatabase.org/implementationhtt  
 

https://tfadatabase.org/implementation/timeline-table?category=b&from=2017-02-22&to=2022-10-17
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للتذكير كانت هونج كونج  لمية.منظمة التجارة العا دولة عضو في 154من بين  153صادقت على االتفاقية إلى 
 الصين أول من صادق على االتفاقية.

 

الدول األعضاء التي صادقت على اتفاقية عدد 
دولة.  154من بين  41 هوتسهيل التجارة 

)توجد الئحة الدول التي صادقت على االتفاقية 
 ، خاصةحقالمال ضمنحسب تاريخ اإلشعار 

 (.4رقم جدول 

دولة عضو في منظمة  40إلشارة أن ر اتجدو
باإلشعار بالفئة )أ( من  قامت التعاون اإلسالمي

 قامتدولة  37واتفاقية تسهيل التجارة 
دولة قامت  34وباإلشعار بالفئة )ب( 

، وذلك حسب معطيات (ج)باإلشعار بالفئة 
 .2022منظمة التجارة العالمية لشهر أكتوبر 

 
 

 من قبل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اتفاقية تسهيل التجارةأدناه حالة تنفيذ  الرسم البيانييلخص و

 
 

 أنشطة المركز اإلسالمي لتنمية التجارة في مجال مسائل منظمة التجارة العالمية القسم الثاني: 

ة المصالح االقتصادية للدول األعضاء في منظمة دملخجارة العديد من األنشطة لتا أنجز المركز اإلسالمي لتنمية
 نها:والسيما م رة العالميةالتعاون اإلسالمي المتعلقة بمسائل منظمة التجا

 



7 

 

 المفاوضات التجارية .أ

I. ورشة عمل حول نتائج المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية(MC11)   للدول
المملكة  –، الدار البيضاء 2019يونيو  26-27 سالمي،في منظمة التعاون اإل األعضاء يةيقاألفر

 المغربية

بالتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالتجارة نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
 (MC11)عالميةلاالحادي عشر لمنظمة التجارة  ريزاورشة عمل حول "نتائج المؤتمر الوالخارجية للمملكة المغربية 

بهدف  ،بالدار البيضاء 2019يونيو  27-26اون اإلسالمي"، يومي لفائدة الدول اإلفريقية األعضاء في منظمة التع 
شارك في هذه الورشة ممثلو الدول األفريقية  تنسيق آراء الدول األعضاء في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

غينيا، غينيا ركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، كوت ديفوار، غامبيا، : بنين، بواء في منظمة التعاون اإلسالميعضألا
 بيساو، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، توغو، تونس، أوغندا والمغرب.

II. ة للدول ئمداورشة عمل حول "المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية لفائدة البعثات ال
 ، جنيف، سويسرا2019نوفمبر  15-14عاون اإلسالمي بجنيف"، األعضاء في منظمة الت

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة وإدارة التعاون واستراتيجية الدول التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية بالتعاون مع 
عمل حول  منظمات دولية أخرى بجنيف ورشةو دةالبعثة الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي لدى مكتب األمم المتح

لمية لفائدة البعثات الدائمة لدول منظمة التعاون اإلسالمي في في إطار منظمة التجارة العا"المفاوضات الجارية 
 بجنيف.  2019نوفمبر  15-14جنيف"، وذلك يومي 

 اهذفي  تشاركوقد مية. جارة العاللتا مفاوضات منظمة الجارية بشأنمناقشة القضايا  من هذه الورشة هوالهدف كان 
 منظمات إقليمية ودولية. 8دولة و 20أكثر من  اللقاء

III.  ورشة عمل افتراضية حول المفاوضات الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية وأثرها على
 2020أكتوبر  28-26التجارة البينية للمنتجات الزراعية، 

ورشة عمل حول المفاوضات التجارية في ية عاون مع البنك اإلسالمي للتنملتبانظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
ارة العالمية وأثرها على التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي. كان الهدف من هذا االجتماع هو إطار منظمة التج

ت الزراعية وتمكينهم من ضااوإطالع المسؤولين من الوزارات المكلفة بهذا الملف في الدول األعضاء على حالة المف
 الجوانب الفنية للمفاوضات. إتقان

IV. المفاوضات على مستوى منظمة التجارة العالمية، التحضيرية  ورشة عمل افتراضية حول حالة
 2021يونيو  23-21،  (CM12)للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية

لتجارة العالمية، نظم منظمة ا اون اإلسالمي في مجال مفاوضاتتعالمن أجل الحصول على مكانة أفضل لدول منظمة 
لتجارة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية وأمانة منظمة التجارة العالمية، ورشة عمل حول المركز اإلسالمي لتنمية ا

ن أجل التنمية؛ م ارالمواضيع التي ستتم مناقشتها بمناسبة المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والسيما تسهيل االستثم
 جنسين ودعم مصايد األسماك.لمتوسطة؛ والمساواة بين الكترونية؛ والمشاريع الصغرى واوالتجارة اإلل

تمثل الهدف من هذه الورشة في منح الخبراء من دول منظمة التعاون اإلسالمي فرصة للتشاور وتبادل الخبرات حول 
 هذه القضايا.

V. عالمية، تحضيرا الة ضات على مستوى منظمة التجاراومفورشة عمل افتراضية حول وضعية ال
 .2021نوفمبر  10-9للمؤتمر الوزاري الثاني عشر، 

نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بالشراكة مع األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية والبنك اإلسالمي للتنمية، 
. 2021نوفمبر  10إلى  9اني عشر، في الفترة من لثا ورشة عمل افتراضية إقليمية للتحضير للمؤتمر الوزاري

ألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على ابداء موقفها بشأن المواضيع رشة إلى مساعدة الدول اتهدف هذه الو
المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر واالطالع على أحدث المعلومات حول وضعية المفاوضات 

 ظمة التعاون اإلسالمي.دولة عضو في من 23مشارًكا من  150ة. شارك في هذا االجتماع ملحتوالنتائج الم
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VI.  ،31ورشة عمل افتراضية إقليمية تحضيرا للمؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية 
 2022مايو 

اري الثاني عشر لمنظمة وزالفي إطار التحضير لمشاركة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المؤتمر 
نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، بالشراكة مع ويسرا، في جنيف، س 2022ة العالمي الذي عقد في يونيو التجار

األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية والبنك اإلسالمي للتنمية ورشة عمل افتراضية إقليمية تحضيرا لهذا المؤتمر، 
 .2022مايو  31في 

، هو إتاحة 2021فمبر تنظيمهما في يونيو ونوءت بعد ورشتي العمل اللتين تم ن الهدف من هذه الورشة التي جااك
الفرصة لدول منظمة التعاون اإلسالمي لمناقشة القضايا التي تشكل جدول المؤتمر الوزاري الثاني عشر واالستعالم 

تطورات منذ نوفمبر تملة. ركزت الورشة على آخر المحالعن أهم المستجدات المتعلقة بحلة المفاوضات والنتائج 
دولة عضو في منظمة  21مشاركا من  95هذا المؤتمر. حضر هذه الورشة اإلعداد الجيد ألعمال  ، بهدف2021

 التعاون اإلسالمي.

 تسهيل التجارة  .ب

I. ول لدا ورشـة عمل تدريبية افتراضية حــول جمع البيانات وتحليلها في مجال تجارة الخدمات في
 2021مارس  25-23اإلسالمي، األعضاء في منظمة التعاون 

األخيرة على مستوى العالم من حيث تجارة الخدمات، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، في ضوء التطورات 
ت نابالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعنية والمنظمات اإلقليمية، ورشة عمل حول مناهج جمع البيا

عضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ين من الدول األجارة الخدمات لمساعدة المفاوضومعالجتها وتحليلها في مجال ت
 على إتقان التقنيات الحديثة للمفاوضات التجارية.

II.  االفتراضي حول موضوع "مشاريع الصناعات الغذائية الزراعية: آفاق تعزيز الخبراء اجتماع
 2021مايو  24تعاون اإلسالمي"، الة االستثمار في دول منظم

ول منظمة التعاون اإلسالمي على تطوير أنشطتها في قطاع األغذية من أجل تشجيع وكاالت تشجيع االستثمار في د
، اجتماع خبراء افتراضي 2021مايو  24(، في IOFSالزراعية، عقدت المنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي )

ارك في ون اإلسالمي في هذا القطاع. شاالستثمار في دول منظمة التعاب جذمخصص لدراسة الفرص والتحديات ل
 مشاركا. 37جتماع أكثر من اال هذا

وفي هذا السياق، عرض المركز اإلسالمي لتنمية التجارة أنشطته المتعلقة بتشجيع االستثمار وبرامج بناء القدرات 
 قة منظمة التعاون اإلسالمي.نطم لتطوير التجارة واالستثمار في مجال األغذية الزراعية في

III. االستثمار األجنبي المباشر في الدول األعضاء في ئدة مستديرة افتراضية حول سياسات واتجاهات ام
 .2021أكتوبر  21منظمة التعاون اإلسالمي، 

سياسات ل حوالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ومركز أنقرة مائدة مستديرة  نظم
 مي. التعاون اإلسالجنبية المباشرة في دول منظمة تعزيز االستثمارات األ

كان هذا االجتماع فرصة الستكشاف السبل الممكنة للتفكير، وتعزيز تنمية االستثمارات من أجل تكامل إقليمي أفضل 
علق باستراتيجيات تشجيع يتا على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي. كما شكل فرصة لتبادل الخبرات الوطنية فيم

 .19باآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد في سياق يتسم  ثمار األجنبي المباشر، السيمااالست

IV.  ورشة عمل حول تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة وتأثيرها على مخطط العمل اإلقليمي لمنظمة التعاون
 المتحدةة بي، اإلمارات العر، دبي2022مارس  24-23اإلسالمي، 

( من اتفاقية Cالتعاون اإلسالمي بشأن تنفيذ الفئة )عضاء في منظمة متواصلة مع الدول األفي إطار المشاورات ال
تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة، وقسم التكامل والتعاون اإلقليمي بالبنك 

م في دول ئد خطة إقليمية لتنفيذها المستدافوا( وTFAتفاقية تسهيل التجارة )"ال اإلسالمي للتنمية ورشة عمل حو
في دبي، اإلمارات العربية المتحدة على هامش معرض  2022مارس  24إلى  23منظمة التعاون اإلسالمي" من 

 دبي. 2020إكسبو 
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جمركية. كما شارك في هذه الت هذا االجتماع الوزارات المكلفة بالتجارة، ووزارات الخارجية، واإلدارا تحضر
)بطريقة افتراضية( واألونكتاد والتحالف العالمي لتيسير التجارة وجامعة  عالميةشة خبراء من منظمة التجارة الالور

ن هذه الورشة ع الصادرةتتعلق التوصيات  الدول العربية والبنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة.
نية تشمل اإلجراءات ذات األولوية وتعزيز فة عمل للمساعدة اليذ خطوتنف قائمة الحاجياتي: تحديد يلا بشكل أساسي بم

ومؤتمر  العالمية،: منظمة التجارة  هذا البرنامج، وهم السهر على تنفيذبين الشركاء المشاركين في  والتنسيقالتعاون 
ي للتنمية والمركز نك اإلسالملتيسير التجارة والبالتحالف العالمي واألمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، 

 اإلسالمي لتنمية التجارة.

 التجارة الدولية  المقاوالت في مجال مسائل تدريبالقسم الثالث: 

 لفي إطار تعزيز التعاون وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات الهادفة إلى تعزيز التجارة واالستثمارات بين الدو
نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة سلسلة من الدورات التدريبية لفائدة  ،األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 الشركات، وهي كاآلتي:

 تدبير المقاوالت  .أ

I.  ،ورشة عمل تدريبية افتراضية حول استراتيجيات تصدير المواد الغذائية لفائدة الشركات الكاميرونية
 2022فبراير  2-3

( تحت CNPEمركز الوطني لتعزيز المبادالت لجمهورية الكاميرون )التجارة مع اللمركز اإلسالمي لتنمية انظم 
إشراف وزارة التجارة في جمهورية الكاميرون وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والمناجم والصناعة التقليدية 

راعية ل األغذية الزات وجمعيات تعمل في مجاك(، ورشة عمل تدريبية افتراضية لفائدة شرCCIMAفي الكاميرون )
تسليط الضوء على جميع  وقد مكنت الورشة من .بشكل افتراضي 2022فبراير  3و 2في الكاميرون، وذلك يومي 

القيود التي تواجه الشركات في عملية التصدير: تطوير خطة تجارية، التمكن من معايير التجارة الدولية وكذلك فرص 
مشاركا من بينهم شركات من القطاعين العام  70ي هذه الورشة شارك ف ق خارجية جديدة.االوصول إلى أسو

 والخاص.

II.  ورشة عمل تدريبية افتراضية حول صمود المؤسسات المتناهية الصغر والصغرى والمتوسطة أمام
 2022فبراير  9، يوم 19تداعيات جائحة كوفيد 

ئحة. تتعلق المسائل التي تداعيات الجا رة للتكيف بشكل أفضل معوكان الهدف من الورشة هو توفير المعلومات والمش
تم تدارسها بأساليب إدارة أزمة كوفيد، بما في ذلك العالقات بين العمالء والموردين وكذلك إدارة تغيير أولويات 

 دولة. 23شخصا من  175العمل. سجلت الورشة مشاركة 

III. راير فب 16-15دير" والوثائق الضرورية للتص ورشة عمل تدريبية افتراضية حول "تحديد األسعار
2022 

كان الهدف من الورشة التدريبية هو اطالع المشاركين على طرق حساب األسعار والوثائق الضرورية التي يجب 
توفيرها أثناء عملية التصدير. ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها: التعريف بعملية التصدير، والنطاق القانوني 

، والتكلفة اللوجستية لعملية ما قبل التصدير، وتحديد األسعار عند تخدمة للتصديرللوثائق الرئيسية المس يوالتجار
 دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي. 25فاعال من  190التصدير. شارك في الورشة 

 التجارة الدولية  .ب

I. 2022مارس  3، "ورشة عمل تدريبية افتراضية حول "المخاطر المتعلقة بالتجارة الدولية 

حديد المخاطر الرئيسية المرتبطة بالتجارة الدولية، واألشكال المختلفة التي تظهر فيها هذه ة العمل على تركزت ورش
دولة في منظمة  31مشاركا من  125المخاطر، باإلضافة إلى الحلول الممكنة لهذه المخاطر. شارك في هذه الورشة 

 التعاون اإلسالمي.
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II. 2022مارس  16يد الدولي"، "طرق الدفع على الصعية افتراضية حول ورشة عمل تدريب 

تهدف ورشة العمل إلى إتقان استخدام طرق الدفع من خالل تقديم أقل تكلفة وأقل مخاطر لتأمين المعامالت التجارية 
(، REMDOCالدولية. وقد تمحور التدريب حول: الفرق بين أدوات وتقنيات الدفع وتكنولوجيا التحويل الوثائقي )

دولة من دول منظمة  22مشاركا من  67(. شارك في هذه الورشة CREDOCدي )جيا االئتمان المستنوتكنولو
 التعاون اإلسالمي.

III.  2020ورشة عمل تدريبية افتراضية حول "القواعد الجديدة لشروط التجارة الدولية 
(INCOTERMs)" ،28  2022مارس 

جديدة لشروط التجارة الدولية، ممارسات القواعد ال مشاركين من إتقانتمثل الهدف من هذه الورشة في تمكين ال
واكتساب المهارات الضرورية للقدرة بشكل تعاقدي على اختيار شرط جيد من شروط التجارة الدولية يتناسب مع كل 

لجديدة إلصدار حالة. ومن المواضيع التي تم بحثها: دور شروط التجارة الدولية في عقود البيع الدولية، األحكام ا
فاعال من  54. سجلت الورشة مشاركة حوالي 2020في إصدار  INCOTERMة لكل ، الدراسة المتعمق2020

 دولة من منظمة التعاون اإلسالمي. 23القطاعين العام والخاص من 

IV.  ورشة عمل تدريبية افتراضية حول تقنيات المفاوضات التجارية للمؤسسات المتناهية الصغر
 2022فبراير  23وسطة، والصغرى والمت

ة التي كانت مخصصة للشركات الصغرى والمتوسطة، وأعضاء لجان تسهيل التجارة الوطنية، إلى تهدف هذه الورش
تمكينهم من إتقان المفاوضات التجارية من أجل تعزيز القدرة التنافسية والفعالية لممثلي هذه الشركات. ركزت ورشة 

 195ية ناجحة. شارك في الورشة والتقنيات الضرورية لمفاوضات تجارري العمل على فهم واضح للتفاوض التجا
 دولة في منظمة التعاون اإلسالمي. 22من كبار المسؤولين من 

وضعية المفاوضات بشأن انضمام بعض الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى : الرابعالقسم 
 منظمة التجارة العالمية

 الفنية  والمساعدةنظام االنضمام  .أ

I. العالمية االنضمام إلى منظمة التجارة 

( 11دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي أعضاء في منظمة التجارة العالمية وتوجد إحدى عشرة ) 44 توجد
 دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي في طور االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

مفاوضات بين مفاوضات متعددة العالمية بطرق تتداخل فيها أصناف ال تتم عملية االنضمام إلى منظمة التجارة
بينما تعثر البعض اآلخر  ،2013وقد أحرزت بعض العمليات تقدًما كبيًرا منذ عام األطراف وأخرى ثنائية األطراف. 

ة المعقدة، منها نتيجة العديد من العوامل نذكر منها تباطؤ المفاوضات مع بعض أعضاء المنظمة، الجوانب الفني
 جماع حول االختيارات.المصاعب الداخلية وعدم اال

لتوعية عالوة على وسائل أخرى ل الفنية،تتضمن شروط االنضمام مكونًا مرتبًطا بدعم البلدان من خالل المساعدة 
 تها.الدول األعضاء للوفاء بالتزاماباقي والحوار التي تسمح للبلدان المنضمة بععداد أفضل لعملية الحوار مع 

بًطا بدعم الدول من خالل المساعدة الفنية، مع وساائل التوعياة والحاوار األخارى تتضمن شروط االنضمام مكونًا مرت
 ر مع الدول األعضاء األخرى بشكل أفضل للوفاء بالتزاماتها.التي تسمح للبلدان المنضمة بععداد عملية الحوا

II. :المساعدة الفنية وحمالت التوعية 

لسل االنضمام للمنظمة من المحاور األساسية لتدريب موظفي لفنية وتأهيل الكفاءات ذات الصلة بمستعتبر المساعدة ا
 ووسائلالمدني  والمجتمعواألوساط الجامعية نين اموجهة الى البرلمتتضمن هذه المساعدة أنشطة كما الحكومات. 

 .اإلعالم
ومنظمة التجارة  بالشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية في هذا السياق، أطلق المركز اإلسالمي لتنمية التجارة دراسةو

ارة العالمية تسهل عملية االنضمام إلى منظمة التجمن شأنها أن العالمية، بهدف تحديد طبيعة المساعدة الفنية التي 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. للدول
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III. :آليات االنضمام للمنظمة 

( Accessions Intelligence Portalي )بوابة جديدة لالنضمام الذك 2016وليو أطلقت منظمة التجارة العالمية في ي
التي حسنت من الوصول إلى المعلومات حول االنضمام لمنظمة التجارة العالمية والعديد من الميزات الجديدة، مثل 

البوابة على الرابط: إمكانية الدخول المباشر إلى جميع القوانين التي تم اإلشعار بها إلتمام االنضمام. توجد 
ps://www.wto.org/accessionshtt . 

وهي تمكن من االطالع  2012في مايو  (ACDB)تم إطالق العمل بقواعد البيانات حول االلتزامات في إطار انضمام 
ت انضمام الير فرق العمل حول االنضمام وبرتوكوعلى كل االلتزامات والمعلومات ذات الصلة التي تتضمنها تقار

. XII MCاألعضاء في المنظمة العالمية للتجارة التي تدخل تحت البند  31الدول الحادية والثالثين 
)http://acdb.wto.org/(.  م لجميع ، تم تحديث قاعدة البيانات لتشمل بروتوكوالت االنضما2018في سنة

 الثانية عشرة وااللتزامات الواردة فيها. تحت المادة المنضويةاألعضاء 

 الوضع الحالي النضمام دول منظمة التعاون اإلسالمي إلى منظمة التجارة العالمية .ب

 الي:تلخص مسلسل االنضمام حسب الدول، على النحو التي

 الجزائر  .1

التجارة الخارجية  وقد أودعت الدولة رسميا مذكرتها بشأن. 1987يونيو  17تأسس فريق عمل انضمام الجزائر في 
قدمت الجزائر عرضها األولي بشأن الوصول إلى أسواق السلع كما . 1996لدى منظمة التجارة العالمية في يونيو 

السفير خوسيه  والتي يرأسهادولة  43 المتشكلة من مجموعة العمل لإلشارة فقد عقدت .2002والخدمات في عام 
نظام  افتحاص ويجري حاليا. 2014عقد في مارس انآخرها  اآلن، اجتماعا حتى 14كانسيال )األوروغواي( لويس 

 .في منظمة التجارة العالمية من قبل الدول األعضاء التجارة الخارجية الجزائرية

 نأذربيجا .2

ام الذي تقدمت فيه الدولة ، وهو نفس الع1997يوليو  16تم تكوين فريق العمل الذي يتابع انضمام أذربيجان بتاريخ 

عرضه  ذا البلد. وقد قدم ه1999قدمت أذربيجان مذكرة حول نظام تجارتها الخارجية في أبريل ية. بطلب العضو

كان آخرها في  اجتماعا، 14. وعقد فريق العمل حتى اآلن 2005لسلع والخدمات في عام اللوصول إلى أسواق  األولي

في منظمة التجارة  قبل الدول األعضاءمن  نظام التجارة الخارجية الجزائرية افتحاص ويجري حاليا. 2017يوليو 
 .العالمية

 القمر االتحادية .3

برئاسة السفير لويس إنريكي شافيز  2007أكتوبر  9االتحادية في س فريق العمل المعني بانضمام القمر يتم تأس
أكتوبر  25في  رة نظام التجارة الخارجية لهذا البلدذكويتيا )بيرو( ثم السفير عمر زنيبر )المغرب(. تم تقديم مغباسا

للوصول  لىاألو هاضعرالقمر االتحادية . وقدمت 2022اجتماعات، كان آخرها في مايو  7. وعقد حتى اآلن 2013
. في المحادثات لنقاط التي أثيرتاوزعت ملخص كما . 2016لسلع والخدمات في عام با فيما يتعلق إلى األسواق

 على أساس مشروع تقرير أعدته مجموعة العمل.االتحادية  لقمرلنظام التجارة الخارجية  افتحاص ياحالجري وي

 العراق  .4

. تأسست مجموعة العمل، 2004سبتمبر  30تم إيداع طلب انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية بتاريخ 
. وعقدت 2004في ديسمبر  (،ل )المغربهالثم السفير عمر  كيالرمو فاليس كالميز من األوروغوايبرئاسة السيد 

 لسلع والخدمات.الم يقدم العراق بعد عرضه للوصول إلى أسواق و. 2007مجموعة العمل اجتماعها األول في عام 

 إيران  .5

. وتم إنشاء مجموعة عمل في عام 2004تم إيداع طلب إيران النضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 
في نوفمبر لهذا البلد نظام التجارة الخارجية لتعميم مذكرة فقط في نفس العام. تم  تماعاً واحداً اجوالتي عقدت  2005
 لسلع والخدمات.ا فيما يخص . ولم تقدم إيران بعد عرضها للوصول إلى األسواق2009

 

https://www.wto.org/accessions
http://acdb.wto.org/
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 لبنان .6

اجتماعات، كان  7 . وعقد حتى اآلن1999أبريل  14فريق العمل حول انضمام الجمهورية اللبنانية في  تأسيستم 
قدم  كما. 2001 يونيوالتجارة الخارجية في ب ها المتعلقمذكرة حول نظاملبنان وزعت قد و. 2009عام في آخرها 

لنقاط التي اونشر ملخص  2003لسلع والخدمات في عام ايتعلق ب فيمااألسواق هذا البلد عرضه األولي للوصول إلى 
على أساس مشروع تقرير  ا البلدبهذنظام التجارة الخارجية الخاص  حاصتاف حالياأثارتها الدول األعضاء. ويجري 

 العمل. يقفر هأعد

 ليبيا .7

حول  العمل فريق. تم إنشاء 2001نوفمبر  25العالمية يوم لتجارة اقامت ليبيا بعيداع طلب رسمي لالنضمام لمنظمة 
لم عمل ال فريق كما أنظام التجارة الخارجية نلم تقدم ليبيا مذكرة حول الى حد اآلن . و2004في عام  انظمام ليبيا 

 جتمع بعد.ي

 السودان .8

السيد اجتماعات حتى اآلن، برئاسة  5، 1994أكتوبر  25السودان التي تأسست في  النضمامعقدت مجموعة العمل 

لسلع ل لى األسواق بالنسبةإ الوصولعرض وقد تقدم السودان ب. 2021عام في ، كان آخرها ناوكي هيكوتا )اليابان(
نظام  في افتحاص ءالبدلنقاط التي أثارتها الدول األعضاء. ولم يتم ا ع ملخصيوزتم تو .2004والخدمات في عام 

 .1999الذي قدمته في عام للسودان و التجارة الخارجية

 أوزبكستان .9

في  اجتماعات حتى اآلن، كان آخرها 5. وقد عقد 1994ديسمبر  21نضمام أوزبكستان في التأسس فريق عمل 
ي )جمهورية كوريا(. قدمت أوزبكستان مذكرة بشأن نظام التجارة الخارجية في برئاسة السفير تايهو ل 2022يونيو 

 .2005في عام السلع والخدمات فيما يتعلق بوقدمت عرضها األولي للوصول إلى األسواق  1998سبتمبر 

 الصومال .10

ريق العمل . وال تزال عملية تعيين رئيس ف2016ر بديسم 7فريق العمل المعني بانضمام الصومال في تكوين تم 
 جارية.

 سوريا .11

 ، ولم يجتمع بعد.2010مايو  4تأسس فريق العمل من أجل انضمام الجمهورية العربية السورية في 

  تركمنستان .12

 بعد.يعقد اجتماعه ، لكنه لم 2022فبراير  23تأسس فريق عمل تركمانستان في 

 : الخـــــالصة

فعن المفاوضات حول االنتماء إلى هذه  ،فوائد وامتيازات جمة عضوية في منظمة التجارة العالمية لهاغم من أن البالر
المرشحة لالنضمام، خاصة منها البلدان األقل نموا. فآليات وشروط  دولالمنظمة تشكل تحديا كبيرا بالنسبة لكل ال

ت بشرية مرشحة لالنضمام لها قدرات فنية ومؤهالقل نموا الالبلدان األواالنضمام تفرض القيام بعصالحات داخلية. 
 لمنظمة.هذه امحدودة في مواجهة تعقيدات االنتماء ل وموارد مالية

إلى  العالمية،تهدف الدراسة التي سيطلقها المركز اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة التجارة و
 ا إلى منظمة التجارة العالمية.اإلسالمي لتسهيل عملية انضمامه تعاونالفي منظمة تحديد احتياجات الدول األعضاء 

ينظم المركز اإلسالمي  المجاالت،وإدراًكا منه ألهمية مساعدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في هذه 
ريبية وتحديث مل تدي شكل ورش عبناء القدرات فلسنوية البنك اإلسالمي للتنمية برامج بشراكة مع لتنمية التجارة 

 قل نموا.األالبلدان فائدة ل اهتمام خاص ع إعطاء، وذلك ملمعلوماتا
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بالشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية، جهوده لتنظيم  التجارة،المركز اإلسالمي لتنمية  من جانب آخر، سيواصل
النعقاد المؤتمر ير التحض إطارما في والسياجتماعات وورش عمل أخرى لتبادل الخبرات وتقريب مواقف الدول، 

 ثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.الوزاري ال
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 المالحــق

 تواريخ إنشاء فرق العمل لدول منظمة التعاون اإلسالمي في طور االنضمام  :1الجدول 

 لمنظمة التجارة العالمية
 

 رئيس فريق العمل تاريخ إنشاء فريق العمل البلدان

 أوروغواي 1987يونيو  17 الجزائر

 لمانياأ 1997يوليو  16 أذربيجان

 2007أكتوبر  9 القمر االتحادية
/ المغرب )منذ مايو بيرو

2022) 

 المغرب 2004ديسمبر  13 العراق

 - 2005مايو  26 إيران

 فرنسا 1999أبريل  14 لبنان

 إسبانيا 2004يوليو  27 ليبيا

 - 2016ديسمبر  7 الصومال

 اليابان 1994أكتوبر  25 السودان

 - 2010مايو  4 سوريا

 كوريا 1994ديسمبر  21 زبكستانأو

 - 2022فبراير  23 تركمنستان

  2020مارس : منظمة التجارة العالمية، المصدر
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 : ملخص حاالت االنضمام الجارية لمنظمة التجارة العالمية2الجدول 

 الطلب الدولة
 إنشاء

 فريق العمل
مذكرة التجارة 

 ارجيةالخ
تماع األول/ االج

 واألخير لفريق العمل*
د اجتماعات عد

 فريق العمل*
 عروض الخدمات عروض السلع

 مشروع تقرير

 العمل**فريق 

مراجعة نظام 
التجارة الخارجية 
جارية على أساس 

مشروع تقرير 
 فريق العمل

   العرض األخير* العرض األول العرض األخير* العرض األول      

 1996يوليوز  1987ونيو ي 1987نيو يو الجزائر
 1998أبريل 

 2014رس ما
14 

فبراير 
2002 

 2013نوفمبر 
مارس 
2002 

   2014فبراير  2013أكتوبر 

 1999أبريل  1997يوليوز  1997يونيو  أذربيجان
 2002يونيو 
 2017يوليو 

 2015فبراير  2005مايو  2013سبتمبر  2005مايو  14
 2015يناير 

 
  

 ةالقمر االتحادي
فبراير 
2007 

 2013أكتوبر  2007أكتوبر 
في سبتمبر  التعيين

2013 
 2018مارس 

4 
أكتوبر 
2016 

 
أكتوبر 
2016 

    

         2009نوفمبر  2005مايو  1996يوليو  إيران

 العراق
سبتمبر 
2004 

 2005سبتمبر  2004ديسمبر 
 2007مايو 
 2008أبريل 

2 
 

     

 2001 يونيو 1999أبريل  1999يناير  ليبيا
 2002بر أكتو

 2009أكتوبر 
7 

نوفمبر 
2003 

 2004ونيو ي
ديسمبر 
2003 

  2009أكتوبر  2004يونيو 

 2001أبريل  2007ديسمبر  2007يونيو  أوزبكستان
 2002يوليو 
 2012يوليو 

3       

 لبنان
ديسمبر 
2004 

 2005مارس  2005فبراير 
 2005أكتوبر 
 2009أكتوبر 

 2008نوفمبر  2006أبريل  7
أكتوبر 
2006 

   2012أكتوبر  2008نوفمبر 

 السودان
ديسمبر 
1994 

 1998أكتوبر  1994ديسمبر 
 2002يوليو 
 2017يوليو 

4 
سبتمبر 
2005 

 
سبتمبر 
2005 

   

 سوريا
أكتوبر 
2001 

          2010مايو 

 الصومال
ديسمبر 
2015 

          2016ديسمبر 

 2020رس مامستجدات منظمة التجارة العالمية : المصدر
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 التعاون اإلسالميمة : الئحة الدول األعضاء في منظ3لجدول ا

 األعضاء في منظمة التجارة العالمية

 تاريخ االنضمام البلد

 2000سبتمبر  8 ألبانيا .1

 1995يناير  1 البحرين .2

 1993ديسمبر  13 بنغالديش .3

 1995يناير  1 بنين .4

 1995يناير  1 بروناي دار السالم .5

 5199يونيو  3 بوركينا فاسو .6

 1995ديسمبر  13 الكاميرون .7

 1996أكتوبر  91 تشاد .8

 1995يناير  1 كوت ديفوار .9

 1995مايو  31 جيبوتي .10

 1995يونيو  30 مصر .11

 1995يناير  1 الغابون .12

 1996أكتوبر  23 غامبيا .13

 1995أكتوبر  25 غينيا .14

 1995مايو  31 بيساو-غينيا .15

 1995يناير  1 غويانا .16

 1995 يناير 1 إندونيسيا .17

 2000أبريل  11 ردناأل .18

 9951يناير  1 الكويت .19

 2015نوفمبر  30 كازاخستان .20

 1998ديسمبر  20 قيرقيزيا .21

 1995يناير  1 ماليزيا .22

 1995مايو  31 المالديف .23

 1995مايو  31 مالي .24

 1995يناير  1 المغرب .25

 1995مايو  31 موريتانيا .26

 1995أغسطس  26 موزامبيق .27

 1996ديسمبر  13 النيجر .28

 1995يناير  1 نيجريا .29

 2000نوفمبر  9 عمان .30
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 : الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي4جدول ال

 األعضاء في منظمة التجارة العالمية )تتمة(

 

 تاريخ االنضمام البلد

 1995يناير  1 باكستان .31

 1996يناير  13 قطر .32

 2005ديسمبر  11 العربية السعودية .33

 5199يناير  1 السنغال .34

 1995يوليوز  23 نسيراليو .35

 9951يناير  1 سورينام .36

 2013مارس  2 طاجكستان .37

 1995مايو  31 توغو .38

 1995مارس  29 تونس .39

 1995مارس  26 تركيا .40

 1995يناير  1 أوغندا .41

 1996أبريل  10 اإلمارات العربية المتحدة .42

 2014يونيو  26 اليمن .43

 2016يوليو  29 أفغانستان .44
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 التعاون اإلسالمي ء في منظمةالئحة الدول األعضا

 إلى منظمة التجارة العالمية المرشحة لالنضمام 

 )المراقبـون(

 

 الجزائر .1

 أذربيجان .2

 القمر االتحادية .3

 إيران .4

 العراق .5

 لبنان .6

 ليبيا .7

 السودان .8

 سوريـا .9

 أوزبكستان .10

 الصومال .11

 (2022فبراير  23تركمنستان )انشاء فريق العمل في  .12

 
 

 العالمية سالمي يير األعضاء في منظمة التجارةالتعاون اإلالئحة الدول األعضاء في منظمة 
 

 فلسطين
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الئحة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي التي صادقت على اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة  :5الجدول 
 التجارة العالمية

 تاريخ المصادقة الدول األعضاء

 10-05-2016 ألبانيا  .1

 29-07-2016 أفغانستان .2

 23-09-2016 رينمملكة البح .3

 27-09-2016 بنغالديش  .4

 28-03-2018 بنين .5

 15-12-2015 بروناي دار السالم .6

 21-09-2018 بوركينا فاسو .7

 30-11-2018 الكاميرون .8

 22-02-2017 تشاد .9

 08-12-2015 كوت ديفوار  .10

 05-03-2018 جيبوتي .11

 24-06-2019 مصر .12

 05-12-2016 الغابون  .13

 11-07-2017 يامبيا .14

 24-10-2019 يينيا .15

 20-09-2022 يينيا بيساو .16

 30-11-2015 ياناوي .17

 05-12-2017 اندونيسيا .18

 22-02-2017 األردن .19

 26-05-2016 كازاخستان .20

 25-04-2018 دولة الكويت .21

 06-12-2016 قيرقيزيا  .22

 26-05-2015 ماليزيا .23

 01-10-2019 لديفامال .24

 20-01-2016 مالي .25

 14-05-2019 المغرب .26

 06-01-2017 قموزامبي .27

 06-08-2015 نيجيريا .28

 16-01-2017 نيجيريا .29

 22-02-2017 عمان .30

 27-10-2015 باكستان .31

 12-06-2017 قطر .32

 28-07-2016 المملكة العربية السعودية  .33

 24-08-2016 السنغال .34

 05-05-2017 سيراليون .35

 02-07-2019 طاجيكستان .36

 01-10-2015 تويو .37

 17-07-2020 تونس .38

 16-03-2016 تركيا .39

 27-06-2018 أويندا .40

 18-04-2016 دةالعربية المتحاإلمارات  .41
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 التزامات دول منظمة التعاون اإلسالمي بموجب اتفاقية تسهيل التجارة حالة :6 الجدول

 المعدل الحالي لتنفيذ الفئة أ المعدل الحالي األعضاء
المعدل الحالي لتنفيذ الفئة 

 ب
 تبقي للفئة بلتنفيذ الممعدل ا المعدل الحالي لتنفيذ الفئة ج

التنفيذ المتبقي معدل 
 لفئة جل

 %50.0 %23.1 %11.3 %4.2 %11.3 %26.9 أفغانستان

 %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 مدار السال بروناي
  

8.4% 
 

 %13.0 %13.9 بوركينا فاسو
 

0.8% 17.6% 68.5% 

 %13.4 %1.7 %15.1 الكاميرون
 

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 الغابون
  

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 غويانا

 %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 زياقيرقي

 %94.1 %94.1 ماليزيا
  

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 موريتانيا
  

55.5% 

 %91.2 %91.2 المغرب
  

0.8% 8.0% 

 %9.7 %10.5 %65.5 %85.7 زمبيقمو
 

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 سلطنة ُعمان
   

 %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 غالالسن
 

9.2% 10.5% 27.7% 

 %5.0 %0.8 %5.9 سيراليون
 

14.7% 79.4% 

 %10.1 %10.1 سورينام
   

89.9% 

 %21.8 %55.9 %77.7 طاجيكستان
  

22.3% 

 %42.9 %67.2 توغو
 

24.4% 32.8% 
 

 %59.7 %59.7 تونس
   

40.3% 

 %100.0 %100.0 تركيا
    

 %8.4 %8.4 أوغندا
  

27.3% 64.3% 

 %0.8 %97.1 %97.9 اإلمارات العربية المتحدة
 

2.1% 
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