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أول :تقرير بشأن
نتائج الؤمتر الوزاري الثاني عشر لنظمة التجارة العالية

انعقد املؤمتر الوزاري الثاني عشر ملنظمة التجارة العاملية خالل الفرتة من  12إىل  17يونيو
 2022مبدينة جنيف بسويسرا حيث شهدت املفاوضات تباينات شديدة يف عدد من املوضوعات فيما
بني مواقف كل من الدول النامية واملتقدمة ،األمر الذي أخر من التوصل إىل اتفاق يف املوعد املقرر
النتهاء املؤمتر ومد فرتة انعقاده يومني إضافيني لينتهي صباح يوم  17يونيو .2022
وقد نتج عن املشاورات واملفاوضات املكثفة ما يطلق عليه "حزمة جنيف" واليت تضمنت عدد
من القرارات واإلعالنات الوزارية ضمن وثيقة نتائج املؤمتر ( Document outcomeمرفق) واليت اعتمدت
يف  17يونيو  2022يف املستند رقم  WT/MIN(22)/24 WT/L/1135والصادرة بتاريخ  22يونيو .2022
وينقسم املستند إىل قسمني ،القسم األول يتضمن قرارات متعلقة بتيسري االعمال الدورية
ملوضوعات منظمة التجارة العاملية ،بينما يتضمن اجلزء الثانى قرارات تهدف إىل معاجلة عدد من
التحديات الطارئة واجلديدة.
وقد اقر السادة الوزراء يف القسم األول من املستند املذكور بعاليه عدد من السياسات املتعلقة
باملبادئ األساسية ملنظمة التجارة العاملية واليت تضمنت املوضوعات التالية :تعزيز النظام التجاري
املتعدد األطراف القائم على القواعد وغري التمييزي واملفتوح والعادل والشامل واملنصف
والشفاف ،واعادة التأكيد على أحكام املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية األعضاء،
والبلدان االقل منوا بوصفها جزءا ال يتجزأ من منظمة التجارة العاملية واتفاقاتها ،وااللتزام بالعمل
من أجل اإلصالح الضروري ملنظمة التجارة العاملية ،والتأكيد من جديد على املبادئ األساسية
ملنظمة التجارة العاملية ،وتوخى إجراء إصالحات لتحسني مجيع وظائفها ،واإلقرار بالتحديات
والشواغل املتعلقة بنظام تسوية املنازعات ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بهيئة االستئناف .والدور
احليوى لتجارة اخلدمات يف االقتصاد العاملي ،واإلقرار بالتمكني االقتصادي للمرأة ومساهمة
املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف النمو االقتصادي الشامل واملستدام ،واإلقرار بالتحديات
البيئية العاملية.
بينما تعلقت القرارات واالعالنات الوزارية املذكورة يف النصف الثانى من املستند
باملوضوعات التالية :برنامج العمل بشأن االقتصادات الصغرية ،والشكاوى من اإلجراءات اليت ال
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تنتهك اتفاق اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية ( تريبس)  ،تدابري الصحة والصحة
النباتية ،االستجابة الطارئة النعدام األمن الغذائي ،إعفاء مشرتيات األغذية من حظر أو تقييد
التصدير الصادر عن برنامج األغذية العاملى ،اتفاق اجلوانب التجارية املتعلقة حبقوق امللكية
الفكرية -تريبس ،استجابة منظمة التجارة العاملية جلائحة كوفيد 19-والتأهب ملواجهة األوبئة
املستقبلية ،برنامج العمل بشأن التجارة اإللكرتونية ،االتفاق املتعلق بدعم مصائد األمساك.
وفيما يلى عرض ملا تضمنته حزمة جنيف الصادرة عن املؤمتر الوزاري الثانى عشر  ،كما
جتدون سيادتكم مرفق املستندات الصادرة عن املنظمة.
القرارات العامة

اقر السادة الوزراء يف املستند عدد من السياسات املتعلقة باملبادئ األساسية ملنظمة التجارة
العاملية مثل احكام املعاملة اخلاصة والتفضيلية والقرارات املتعلقة بالدول األقل منواً،
والتحديات والشواغل املتعلقة بنظام تسوية املنازعات  ،فضال عن التحديات البيئية ،وذلك من
خالل الفقرات التالية:
 )1اعتزم السادة الوزراء على تعزيز النظام التجاري املتعدد األطراف القائم على القواعد وغري
التمييزي واملفتوح والعادل والشامل واملنصف والشفاف حيث تكون منظمة التجارة العاملية
هي احملور االساسى ،وإعادة التأكيد على املبادئ واألهداف الواردة يف اتفاق مراكش املنشئ
ملنظمة التجارة العاملية ،كما شدد الوزراء على أهمية التجارة الدولية ومنظمة التجارة
العاملية ودورهما احلاسم يف االنتعاش االقتصادي العاملي ،والنمو ،واالزدهار ،والتخفيف من
حدة الفقر ،ورفاهية مجيع الناس ،والتنمية املستدامة ،وتيسري التعاون فيما يتعلق
حبماية البيئة واحلفاظ عليها بطريقة تتسق مع احتياجات وشواغل كل منها فى
املستويات املختلفة من التنمية االقتصادي.
 )2أعاد السادة الوزراء التأكيد على أحكام املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية

األعضاء ،والبلدان االقل منوا بوصفها جزءا ال يتجزأ من منظمة التجارة العاملية واتفاقاتها .
وينبغي أن تكون املعاملة اخلاصة والتفضيلية يف اتفاقات منظمة التجارة العاملية دقيقة
وفعالة وعملية .باإلضافة إىل ذلك التذكري بأن التجارة ستجري بهدف رفع مستويات
املعيشة ،وضمان العمالة الكاملة ،والسعي إىل حتقيق التنمية املستدامة لألعضاء،
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وتعزيز وسائل القيام بذلك بطريقة تتسق مع احتياجات األعضاء وشواغلهم على خمتلف

مستويات التنمية االقتصادية .وتوجيه املسؤولني إىل مواصلة العمل على حتسني تطبيق

املعاملة اخلاصة والتفضيلية يف جلنة CTD SS
) Trade & Developmentوغريها من املواقع ذات الصلة يف منظمة التجارة العاملية ،على النحو
املتفق عليه ،وتقديم تقرير عن التقدم احملرز إىل اجمللس العام قبل اجتماع املؤمتر الوزاري
( Dedicated Session of the committee on

القادم .MC13

 )3اقر السادة الوزراء احلاجة إىل االستفادة من الفرص املتاحة ،والتصدي للتحديات اليت تواجهها
منظمة التجارة العاملية ،وضمان األداء السليم ملنظمة التجارة العاملية ،وااللتزام بالعمل من
أجل اإلصالح الضروري ملنظمة التجارة العاملية ،والتأكيد من جديد على املبادئ األساسية

ملنظمة التجارة العاملية ،وتوخى إجراء إصالحات لتحسني مجيع وظائفها .كما جيب أن
يكون العمل قائم على االتى :بقيادة الدول األعضاء ،ومفتوحا ،وشفافا ،وشامال ،وجيب أن

يعاجل مصاحل مجيع األعضاء ،مبا يف ذلك قضايا التنمية  .وسيقوم اجمللس العام وهيئاته
الفرعية بإدارة األعمال ،ومراجعة التقدم احملرز ،والنظر يف القرارات ،حسب االقتضاء ،اليت
ستقدم إىل املؤمتر الوزاري املقبل.

 )4اإلقرار بالتحديات والشواغل املتعلقة بنظام تسوية املنازعات ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة
بهيئة االستئناف ،وأدراك أهمية واستعجال التصدي لتلك التحديات والشواغل ،وااللتزام
بإجراء مناقشات بهدف التوصل إىل نظام لتسوية املنازعات يعمل بشكل كامل وصحيح
يف متناول مجيع األعضاء حبلول عام .2024
 )5اإلحاطة والرضا عن التقدم الذي أحرزه الدول األعضاء من فئة البلدان االقل منواً الذين استوفوا

معايري التخرج اليت وضعتها جلنة األمم املتحدة للسياسات اإلمنائية United Nations

) Committee for Development Policy ( CDPأو الذين هم على وشك الوفاء بها،
واالقرار بالتحديات اخلاصة اليت ميثلها التخرج ،مبا يف ذلك فقدان تدابري الدعم الدولية
املتصلة بالتجارة عند مغادرتهم فئة البلدان األقل منواً ،والتسليم بالدور الذي ميكن أن
تؤديه تدابري معينة يف منظمة التجارة العاملية يف تيسري االنتقال السلس واملستدام هلؤالء
األعضاء بعد خترجهم من فئة البلدان االقل منوا.
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 )6التشديد على أهمية موضوع انضمام الدول اجلديدة إىل منظمة التجارة العاملية ،مشريين إىل
أنه على الرغم من عدم حدوث انضمام جديد منذ يوليو  ،2016فقد أحرز العديد من
مقدمي الطلبات تقدما مشجعا ،وفى هذا الصدد فقد متسك السادة الوزراء بالتزاماتهم جتاه
تيسري استكمال عمليات االنضمام اجلارية ،خاصة بالنسبة للبلدان االقل منوا مبا
يتماشى متاما مع املبادئ التوجيهية للمجلس العام بشأن انضمام البلدان االقل منوا،
وتقديم املساعدة الفنية ،حسب املالئمة  ،مبا يف ذلك يف مرحلة ما بعد االنضمام.

 )7اإلقرار باحلالة اخلاصة لألعضاء الذين انضموا وفقا للمادة الثانية عشرة من االتفاق املنشئ
ملنظمة التجارة العاملية .والذين تعهدوا بالتزامات واسعة النطاق وقت االنضمام ،مبا يف ذلك
يف جمال النفاذ إىل األسواق ،واخذ هذه احلالة يف االعتبار يف املفاوضات .

 )8تتناول هذه الفقرة عدد من القرارات املتعلقة بالدول األقل منواً واليت تتضمن ما يلى:
➢ إعادة التأكيد على ما جاء يف قرار املؤمتر الوزاري العاشر املنعقد يف نريوبي بشأن تنفيذ
املعاملة التفضيلية لصاحل اخلدمات وموردي اخلدمات من البلدان األقل منوا وزيادة مشاركة
أقل البلدان منوا يف جتارة اخلدمات ،وتوجيه جملس التجارة يف اخلدمات مبراجعة وتعزيز
تفعيل اإلعفاء.
➢ إعادة التأكيد على قرار املؤمتر الوزاري التاسع الذى انعقد يف بالي بشأن نفاذ البلدان األقل
منوا إىل األسواق معفاة من احلصص ،و معفاة من الرسوم اجلمركية ،وتوجيه جلنة التجارة
والتنمية باستئناف عملية املراجعة السنوية بشأن نفاذ أقل البلدان منوا إىل األسواق على
أساس تفضيلي وتكليف اجمللس العام بتقديم تقريرا إىل الدورة املقبلة عن التقدم احملرز .

➢ الرتحيب بقرار جلنة قواعد املنشأ املعتمد يف  14أبريل  2022بشأن قواعد املنشأ التفضيلية
وتنفيذ قرار نريوبي الوزاري .وتكليف اللجنة بتقديم تقريرا عن عمله إىل اجمللس العام
قبل انعقاد املؤمتر الوزاري الثالث عشر .

➢ اإلقرار بإلتزامات البلدان االقل منوا وجهودها يف تنفيذ اتفاق تيسري التجارة  ،TFAوحث
مجيع األعضاء على مساعدة أقل البلدان منوا على الوفاء باملواعيد النهائية احملددة للفئة

جيم ).(cوالتسليم بأهمية مبادرات املعونة من أجل التجارة يف بناء القدرات املتصلة بالتجارة
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ألقل البلدان منوا .والتوصية بأن تعطي هذه الربامج األولوية لألهداف اليت حددتها البلدان
االقل منوا .

 )9توجيه جلنة تيسري التجارة إىل عقد دورة خمصصة لقضايا املرور العابر ( الرتانزيت ) سنويا

إىل حني االنتهاء من املراجعة التالية التفاق تيسري التجارة .وستسلط هذه اجللسات
املخصصة الضوء على أهمية املرور العابر والوقت االحتياطي للجنة ملناقشة أفضل
املمارسات ،فضال عن القيود والتحديات اليت يواجها مجيع أعضاء منظمة التجارة العاملية
غري الساحلية ،مبا يف ذلك البلدان النامية غري الساحلية واليت تتضمن عدد من الدول األقل
منوا غري الساحلية على النحو املذكور باملستند رقمG/TFA/W/53 :

 )10الدور احليوى لتجارة اخلدمات يف االقتصاد العاملي ،وفى الناتج االقتصادي العاملي وفى
التوظيف .أبرزت جائحة كوفيد -19أهمية اخلدمات وكان هلا تأثري كبري على جتارة
اخلدمات وقطاعات اخلدمات ،خاصة بالنسبة لألعضاء من الدول النامية ،واليت تتضمن الدول
األقل منواً .وشدد السادة الوزراء على أهمية انتعاش اخلدمات األكثر تأثرا بالوباء وأهمية
اجلهود لتعزيز هذه اخلدمات ،مع مراعاة التحديات والفرص اليت يواجها األعضاء .والتسليم
باحلاجة إىل تيسري املشاركة املتزايدة لألعضاء من الدول النامية ،مبا يف ذلك الدول األقل
منوا  ،يف جتارة اخلدمات العاملية ،ومن خالل إيالء اهتمام خاص للقطاعات وأساليب التوريد
ذات األهمية التصديرية بالنسبة هلم .واالحاطة علما ًبالعمل يف جمال التجارة يف
اخلدمات.

 )11اإلحاطة علما بالتقارير الواردة من اجمللس العام وهيئاته الفرعية .وتربهن هذه التقارير،
والقرارات املنبثقة عنها على التزام األعضاء املستمر بعمل منظمة التجارة العاملية ،مما
يعزز فعاليتها والنظام التجاري املتعدد األطراف ككل.
 )12اإلقرار بأهمية تعزيز التعاون والتآزر مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى وغريها من
أصحاب املصلحة ذوي الصلة الذين يضطلعون مبسؤوليات تتصل مبسؤوليات منظمة
التجارة العاملية ،وفقا لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العاملية ،الستعادة الثقة واليقني
والقدرة على التنبؤ يف االقتصاد العاملي والتصدي بفعالية للتحديات احلالية واملستقبلية
املتعددة األبعاد.
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 )13اإلقرار بالتمكني االقتصادي للمرأة ومساهمة املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف النمو
االقتصادي الشامل واملستدام ،واالعرتاف بسياقها وحتدياتها وقدراتها املختلفة يف البلدان اليت
متر مبراحل خمتلفة من التنمية ،والتأكيد على اعمال منظمة التجارة العاملية واألونكتاد
ومركز التجارة الدولية بشأن هذه املسائل.
 )14اإلقرار بالتحديات البيئية العاملية مبا يف ذلك تغري املناخ والكوارث الطبيعية ذات الصلة،
وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث .والتأكيد على أهمية مساهمة النظام التجاري املتعدد
األطراف يف تعزيز اجندة األمم املتحدة لعام  2030وأهدافها بشأن التنمية املستدامة واملتضمنة
أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،من حيث صلتها بواليات التفاوض (تكليفات )
منظمة التجارة العاملية وبطريقة تتسق مع احتياجات وشواغل األعضاء على خمتلف
مستويات التنمية االقتصادية  .وإعادة التأكيد على أهمية تقديم الدعم املناسب للبلدان
النامية األعضاء ،وال سيما أقل البلدان منواً ،لتحقيق التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك من
خالل االبتكارات التكنولوجية .والتأكيد على دور جلنة التجارة والبيئة بوصفها حمفال
دائما مكرسا للحوار بني األعضاء بشأن العالقة بني التدابري التجارية والتدابري البيئية.
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ً
ثانيا :القرارات والعالنات الوزارية العتمدة يف الدورة
الثانية عشرة من الؤمتر الوزاري
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ً
ثانيا :القرارات والعالنات الوزارية العتمدة يف الدورة الثانية عشرة من الؤمتر الوزاري

جتدون سيادتكم مرفق موجز عن اهم ما تضمنته القرارات واالعالنات الوزارية
املعتمدة يف الدورة الثانية عشرة من املؤمتر الوزاري يف  17يونيو  ،2022باإلضافة إىل صورة
املستندات الصادرة عن املنظمة والصادرة بتاريخ  22يونيو  ،2022واليت تتعلق بالقرارات
واالعالنات الوزارية التالية:
 برنامج العمل بشأن االقتصادات الصغرية، والشكاوى من اإلجراءات اليت ال تنتهك اتفاق اجلوانب التجارية حلقوق امللكيةالفكرية ( تريبس) ،
 تدابري الصحة والصحة النباتية، االستجابة الطارئة النعدام األمن الغذائي، إعفاء مشرتيات األغذية من حظر أو تقييد التصدير الصادر عن برنامج األغذيةالعاملى،
 اتفاق اجلوانب التجارية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية -تريبس، استجابة منظمة التجارة العاملية جلائحة كوفيد 19-والتأهب ملواجهة األوبئةاملستقبلية،
 -برنامج العمل بشأن التجارة اإللكرتونية ،االتفاق املتعلق بدعم مصائد األمساك.
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قرار وزارى بشأن برنامج العمل بشأن القتصادات الصغرية
مستند رقم WT/MIN(22)/25 - WT/L/1136

 −أعاد السادة الوزراء التأكيد على االلتزام بربنامج العمل املتعلق باالقتصادات الصغرية
واالحاطة علما جبميع األعمال اليت أجنزت حتى اآلن ،وبالوثيقة رقم
 WT/COMTD/SE/W/22/Rev.10ومراجعاتها السابقة ،واليت تعكس عمل اجللسة
املخصصة حتى املؤمتر الوزاري الثاني عشر .
 −واالحاطة علما بالعمل الذى مت منذ عام  ،2018والذى يتضمن العمل املتعلق
بالتحديات اليت تواجهها االقتصادات الصغرية يف جهودها الرامية إىل خفض تكاليف
التجارة ،خاصة يف جمال تيسري التجارة ،و الفرص والتحديات اليت تواجه االقتصادات
الصغرية يف جذب االستثمارات؛ واألثر االقتصادي والتجاري للكوارث الطبيعية
على االقتصادات الصغرية؛ وتكليف اللجنة املعنية باملنظمة CTD SS

)(Dedicated Session of the committee on Trade & Development
مبواصلة عملها يف اجللسة املخصصة لالقتصادات الصغرية حتت املسؤولية الكلية

للمجلس العام.

 −وستواصل اللجنة املعنية  ،CTD DSرصد التقدم احملرز يف مقرتحات االقتصاديات
الصغرية يف جلان منظمة التجارة العاملية  ،ويف جمموعات التفاوض بهدف تقديم
استجابات ،يف أقرب وقت ممكن ،للمسائل املتصلة بالتجارة احملددة من أجل إدماج
االقتصاديات الصغرية والضعيفة إدماجا أكمل يف النظام التجاري املتعدد األطراف.
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قرار وزارى بشأن الشكاوى من الجراءات التي ل تنتهك اتفاق اجلوانب التجارية التعلقة بقوق
اللكية الفكرية ( تريبس) مستند رقم WT/MIN(22)/26

WT/L/1137 -

 تضمن القرار اإلحاطة علما بالعمل الذي قام به جملس اتفاق اجلوانب التجارية حلقوقامللكية الفكرية ( تريبس) عمال بقرار اجمللس العام املؤرخ يف  10ديسمرب  2019بشأن
"عدم انتهاك اتفاق تريبس وشكاوى احلالة) ،" (WT/L/1080والتوجيه مبواصلة
دراسته لنطاق وطرائق الشكاوى من األنواع املنصوص عليها يف الفقرتني الفرعيتني
)1ب )و(1ج )من املادة الثالثة والعشرين من االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية
والتجارة لعام 1994 Article XXIII of GATT 1994وتقديم توصيات إىل االجتماع
الوزاري الثالث عشر .واتفق األعضاء على عدم البدء يف التقدم مبثل هذه الشكاوى من
خالل اتفاق تريبس.
 جدير بالذكر بأنه وفقاً ألحكام املادة  64.2من اتفاقية الرتبس وعند دخوهلا حيز النفاذكان هناك إيقاف مؤقت  TRIPS Moratoriumإلحالة الشكاوى بشأن االجراءات التى ال
تنتهك أحكام االتفاقية إىل جهاز تسوية املنازعات ملدة  5سنوات اىل ان يتم التوصل ملقرتح
بتحديد نطاق وأسلوب التعامل مع تلك الشكاوى ونتيجة لعدم التوصل لتفاهم فى هذا
الشأن بني االعضاء يتم متديد اإليقاف بإستمرار .
 وكانت قد أبدت بعض الدول املتقدمة وعلى رأسها ( الواليات املتحدة  ،سويسرا ) خاللاجتماع اجمللس العام الذى عقد فى  9و  10مارس  2022حتفظها إزاء استمرار إعفاء جمموعة من
الدول من اخلضوع أمام جهاز تسوية املنازعات فيما خيص الشكاوى املتعلقة بالـ TRIPS

 ، Moratoriumبينما طالبت الدول النامية وعلى رأسها اجملموعة االفريقية بأهمية أن

يكون الـ  Moratoriumدائم حيث أن اللجوء اىل جهاز تسوية املنازعات فى تلك النوعية من
الشكاوى من شأنه التأثري سلباً على املرونات التى توفرها االتفاقية فيما يتعلق بالرتخيص
اإلجبارى لل دول التى لديها قدرة حمدودة على التصنيع وحيد من هامش حركتها فى التعامل
مع األزمات.
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العالن الوزاري بشأن اتفاق تدابري الصحة والصحة النباتية للمؤمتر الوزاري الثاني عشر لنظمة
التجارة العالية :الستجابة للتحديات الديثة يف مال الصحة والصحة النباتية
مستند رقمWT/MIN(22)/27 - WT/L/1138

 يهدف اإلعالن إىل وضع برنامج عمل للتعامل مع التحديات املستجدة يف تطبيق معايريالصحة والصحة النباتية اليت تؤثر على التجارة الدولية يف املنتجات الغذائية واحليوانات
والنباتات دون فرض التزامات جديدة والعمل على تطوير قنوات للتواصل والتنسيق بني
منظمة التجارة العاملية وغريها من املنظمات الفنية.
 اقر اإلعالن الوزاري بأن املشهد الزراعي العاملي قد تطور منذ اعتماد اتفاق التدابريالصحية وتدابري الصحة النباتية يف عام  1995وقد أدى هذا التطور إىل جمموعة متنوعة
من الفرص اجلديدة والتحديات الناشئة للتجارة الدولية يف األغذية واحليوانات
والنباتات ،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ما يلى:
▪ زيادة عدد سكان العامل ،فضال عن زيادة حركة املنتجات الزراعية ملعاجلة
تغري اهلياكل السكانية والتوزيعات.
▪ زيادة وترية االبتكار يف األدوات والتكنولوجيات.
▪ تغري املناخ والتحديات البيئية املتزايدة وما يرتبط بها من ضغوط على إنتاج
األغذية.
▪ تزايد أهمية املمارسات الزراعية املستدامة ونظم اإلنتاج ،مبا يف ذلك مساهمتها
يف التصدي لتغري املناخ وحفظ التنوع البيولوجي.
▪ حتول الضغوط بسبب انتشار اآلفات أو األمراض أو الكائنات احلاملة لألمراض
أو الكائنات املسببة لألمراض ،مما يزيد من خطر مقاومة مضادات امليكروبات
لإلنسان.
▪ مواصلة تطبيق تدابري الصحة والصحة النباتية اليت من شأنها أن تشكل قيدا
مقنعاً على التجارة الدولية.
 يكلف املؤمتر الوزاري جلنة تدابري الصحة والصحة النباتية مبواصلة تعزيز تنفيذاتفاق تدابري الصحة والصحة النباتية يف حماولة لتحسني إدارة القضايا املتصلة بالتجارة
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الدولية يف األغذية واحليوانات والنباتات عن طريق االضطالع بربنامج عمل مفتوح
جلميع األعضاء واملراقبني ،يتألف من بذل جهود جديدة لتحديد ما يلي
 -1التحديات اليت تواجه تنفيذ اتفاق تدابري الصحة والصحة النباتية واآلليات املتاحة للتصدي
هلا.
 -2تأثري التحديات املنشقة على تنفيذ اتفاق تدابري الصحة والصحة النباتية.
 هذا وقد تضمنت الفقرة الثامنة من القرار عدد من املوضوعات اليت يرى املؤمتر أهمية قيامجلنة تدابري الصحة و الصحة النباتية بدراسة سبل دعمها من خالل برنامج العمل عند
تنفيذ اتفاق الصحة والصحة النباتية واليت تتضمن ضمن موضوعات آخرى االتى :كيفية
تيسري األمن الغذائي العاملي والنظم الغذائية األكثر استدامة ،مبا يف ذلك من خالل
النمو املستدام واالبتكار يف اإلنتاج الزراعي والتجارة الدولية ،ومن خالل استخدام
املعايري واملبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية اليت وضعتها هيئة الدستور الغذائي،
واملنظمة العاملية لصحة احليوان ،واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات كأساس لتدابري
الصحة والصحة النباتية املنسقة حلماية اإلنسان ،احلياة احليوانية أو النباتية أو
الصحة .وكيفية دعم وضع تدابري الصحة والصحة النباتية على أساس األدلة واملبادئ
العلمية .باإلضافة إىل عدد من الفقرات تتعلق بالتعاون من مع املنظمات الدولية ،وتشجيع
الدول النامية واالقل منواً على تطبيق االشرتاطات الصحية املطلوبة باإلتفاقية.
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العالن الوزاري بشأن الستجابة الطارئة لنعدام األمن الغذائي
مستند رقمWT/L/1139- WT/MIN(22)/28

 −اتفق السادة الوزراء على اهمية إحراز تقدم حنو إقامة نظام جتاري زراعي عادل وموجه
حنو السوق ،والقضاء على اجلوع ،وحتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية ،وتعزيز
الزراعة املستدامة والنظم الغذائية ،وتنفيذ ممارسات زراعية مرنة تعزز اإلنتاجية
واإلنتاج حتقيقا للهدف ( )2من أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة ،مع مراعاة مصاحل
صغار منتجي األغذية يف البلدان النامية.
 −التأكيد من جديد على أهمية التنفيذ والرصد لقرار مراكش بشأن التدابري املتعلقة
باآلثار السلبية احملتملة لربنامج اإلصالح على البلدان األقل منوا والبلدان النامية
املستوردة الصافية لألغذية .ويف هذا الصدد ،يتم االلتزام بوضع برنامج عمل مكرس
يف جلنة الزراعة لدراسة الكيفية اليت ميكن بها جعل هذا القرار أكثر فعالية
وقابلية للتنفيذ عمال باملادة  16من االتفاق املتعلق بالزراعة والنظر يف الشواغل اليت
أثارها األعضاء يف تقاريرهم احلالية واملقبلة .وينظر برنامج العمل يف احتياجات
البلدان االقل منوا والبلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية لزيادة قدرتها على
الصمود يف االستجابة لعدم االستقرار الغذائي احلاد ،مبا يف ذلك النظر يف أفضل
استخدام ممكن ملواطن املرونة لتعزيز إنتاجها الزراعي وتعزيز أمنها الغذائي احمللي

حسب احلاجة يف حاالت الطوارئ.
 −التشديد على أهمية التقاسم الفوري للمعلومات ذات الصلة بشأن السياسات اليت قد
تؤثر على جتارة األغذية والزراعة وأسواقها ،مبا يف ذلك عن طريق االلتزام بتقديم
اخطارات منظمة التجارة العاملية واملشاركة بنشاط يف اآلليات األخرى ذات الصلة لتبادل
املعلومات .ودعوة األمانة العامة إىل استكمال املعلومات املقدمة بانتظام عن تطورات
التجارة واألسواق يف أعقاب االرتفاعات احلالية يف أسعار األغذية والتقلب املفرط يف
األسعار ،بالتعاون مع املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة.
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إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

القرار الوزاري بشأن إعفاء مشرتيات األغذية من حظر أو تقييد التصدير الصادر عن برنامج األغذية
العالى مستند رقم WT/MIN(22)/29 - WT/L/1140

إشارة إىل املادة  12من اتفاقية الزراعة واملادة  11من جات  1994فقد اقر السادة الوزراء ما يلى:
 .1ال جيوز لألعضاء فرض حظر أو قيود على تصدير املواد الغذائية اليت يشرتيها برنامج
األغذية العاملي ألغراض إنسانية غري جتارية.

 .2ال جيوز تفسري هذا القرار على أنه مينع اعتماد أي عضو تدابري لضمان أمنه الغذائي
احمللي وفقا لألحكام ذات الصلة من اتفاقات منظمة التجارة العاملية.

العنوان  5،6 :أبراج وزارة الماليـة ـ شارع امتداد رمسيس ـ مدينة نصر ـ القاهرة
البريد االلكترونيorg@ecs.gov.eg :
تليفون  02-23424055:فاكس 02-23421117/23421116:
15

وزارة التجارة والصنــاعــة

إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

القرار الوزاري بشأن اتفاق اجلوانب التجارية التعلقة بقوق اللكية الفكرية -تريبس -
مستند رقمWT/MIN(22)/30 - WT/L/1141

 −نظراً للظروف االستثنائية املتعلقة جبائحة كوفيد  ، 19فقد جاء هذا القرار ليكفل آليات

تنفيذ املرونات الواردة باتفاق اجلوانب التجارية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية  -اتفاق

تريبس  - TRIPSليسمح للدول النامية بتصنيع وتوزيع اللقاحات كوفيد  19جملابهة
اجلائحة واحلد من فريوس كورونا ،وقد تضمن نص القرار اإلعفاء املؤقت من تطبيق بعض
أحكام اتفاقية الرتيبس.
 −جييز القرار للعضو املؤهل من مجيع الدول النامية أن حيد من احلقوق املنصوص عليها يف
الفقرة  1من املادة  28من اتفاق تريبس عن طريق التصريح باستخدام موضوع الرباءة
املطلوبة إلنتاج وتوريد لقاحات كوفيد 19-دون موافقة صاحب احلق  ،بالقدر الالزم
للتصدي جلائحة كوفيد ، 19وذلك على ان يتم االلتزام بالشروط املتعلقة باإلخطار
والشفافية وطريقة التنفيذ املذكورة على النحو املوضح يف الفقرات الـ 9اخلاصة بالقرار.

 −تضمن القرار توضيح بانه جيوز للعضو املؤهل أن يأذن باستخدام موضوع الرباءة مبوجب
املادة  31من اتفاق الرتيبس دون موافقة صاحب احلق من خالل أي آلية متاحة يف قانون
العضو مثل األوامر التنفيذية وقرارات الطوارئ وأذونات االستخدام احلكومية واألوامر
القضائية أو اإلدارية ،سواء كان لدى العضو نظام ترخيص إلزامي معمول به أم ال ،
وذلك ألغراض هذا القرار.
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إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

العالن الوزاري بشأن استجابة منظمة التجارة العالية جلائحة كوفيد 19-والتأهب لواجهة األوبئة الستقبلية
مستند رقم WT/MIN(22)/31 - WT/L/1142

 −يتناول اإلعالن الوزاري استجابة منظمة التجارة العاملية جلائحة كوفيد 19-والتأهب
للجوائح املستقبلية حيث يؤكد على التعاون لتعزيز إجياد بيئة جتارية مستقرة -
ميكن التنبؤ بها لتوفري السلع واخلدمات وفقا لقواعد منظمة التجارة العاملية لتيسري
تصنيع لقاحات كوفيد 19-والعالجات ووسائل التشخيص وغريها من السلع الطبية

األساسية ،مبا يف ذلك مدخالتها ،وتوريدها وتوزيعها .ويتطرق اإلعالن من خالل  29فقرة
إىل عدد من موضوعات وجلان املنظمة اليت من شأنها تيسري التعاون يف مواجهة جائحة
كوفيد 19واى جوائح مستقبلية ،وذلك مثل اتفاق تسهيل التجارة ،وجلنة الرتيبس،
وتسهيل التجارة يف اخلدمات ،باإلضافة إىل إمكانية عقد اجمللس العام الجتماعاته ،وكذا
التعاون من خالل باقى جلان املنظمة ذات الصلة ،فضال عن تعزيز التعاون مع املنظمات
الدولية األخرى املعنية .
 −كما أكد السادة الوزراء على االلتزام بالشفافية ،مبا يف ذلك تقديم اإلخطارات بالتدابري
املتعلقة بالتجارة فيما يتعلق بكوفيد 19-واألوبئة املستقبلية يف الوقت املناسب

وبطريقة شاملة وفقا لقواعد منظمة التجارة العاملية .واهمية تبادل املعلومات بني
األعضاء والتجار واليت تساعد على التعرف على التدابري املتخذة ،باإلضافة إىل التشديد
على أهمية املساعدة التقنية وبناء القدرات فيما يتعلق بالشفافية والرصد.
 −ومت التأكيد على أن لألعضاء احلق يف االستخدام الكامل التفاق تريبس وإعالن

الدوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة لعام ، 2001اللذين يوفران املرونة حلماية

الصحة العامة ،مبا يف ذلك يف األوبئة املقبلة.
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إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

 −باإلضافة إىل اإلشارة إىل القرار الوزاري اخلاص بإتفاق تريبس الذى مت اختاذه خالل املؤمتر
الوزاري الثانى عشر (املذكور بعاليه).
 −وذلك مع التأكيد على التزام الدول املتقدمة األعضاء بالفقرة  2من املادة  66من اتفاق
تريبس.
 −كما اقر الوزراء أهمية تكثيف التعاون يف إطار والية تفاوض منظمة التجارة العاملية
وقواعدها لتعزيز التعايف بعد اجلائحة والتدفقات التجارية ،مبا يف ذلك متطلبات
االختبار ونتائجه ،واالعرتاف بشهادات التطعيم وقابلية التشغيل البيين واالعرتاف
املتبادل بتطبيقات الصحة الرقمية ،مع االستمرار يف محاية الصحة العامة وضمان
اخلصوصية والبيانات الشخصية.
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إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

قرار وزارى بشأن برنامج العمل بشأن التجارة اللكرتونية
مستند رقم WT/MIN(22)/32 - WT/L/1143

 −اتفق السادة الوزراء يف هذا القرار على تنشيط العمل يف إطار برنامج العمل املتعلق
بالتجارة اإللكرتونية ،استنادا ً إىل والية التفاوض املبينة يف الوثيقة WT/L/274
ومتشيا بصفة خاصة مع بعده اإلمنائي.

 −تكثيف املناقشات بشأن االعفاء املؤقت  moratoriumوتوجيه اجمللس العام بإجراء
مراجعات دورية استنادا إىل التقارير اليت قد تقدمها هيئات منظمة التجارة العاملية ذات
الصلة ،مبا يف ذلك نطاق الوقف االختياري للرسوم اجلمركية على اإلرسال
اإللكرتوني وتعريفه وأثره.
 −اتفق الوزراء على احلفاظ على املمارسة احلالية املتمثلة يف عدم فرض رسوم مجركية

على املعامالت اإللكرتونية حتى املومتر الوزاري القادم  ،MC13والذى سينعقد حبلول 31
ديسمرب  ،2023وفى حالة إذا مت تأجيله إىل ما بعد  31مارس  ، 2024فسينتهي الوقف
االختياري يف ذلك التاريخ ما مل يتخذ الوزراء أو اجمللس العام قرارا بالتمديد.
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إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

القرار الوزاري بشأن التفاق التعلق بإعانات مصائد األساك
مستند رقم WT/MIN(22)/33 WT/L/1144

▪ جنحت الدول األعضاء خالل هذا املؤمتر من التوصل إىل اتفاق بشأن حظر دعم مصايد
األمساك ،ويهدف االتفاق اىل حظر الدعم للصيد غري القانوني وغري املخطر عنه وغري املنظم
وذلك حفاظاً على الثروة السمكية العاملية وضمان استدامة استغالل البحار واحمليطات
وتوفري االحتياجات الغذائية للشعوب احلالية وتلبية احتياجات األجيال القادمة وفقاً للبند
رقم  ٦- ١٤من أهداف التنمية املستدامة.
▪ يدخل برتوكول االتفاق املرفق بالقرار حيز التنفيذ وفقاً للفقرة  3من املادة  10من اتفاق
منظمة التجارة العاملية ،ويتكون من  12مادة تتضمن املوضوعات التالية :نطاق تغطية
االتفاق ،والتعريفات  -مواد تتعلق حبظر الدعم للصيد غري القانوني وغري املخطر عنه وغري
املنظم  -األنواع األخرى من الدعم  -مواد خاصة للدول األقل منواً  -املساعدات الفنية وبناء
القدرات  -االخطار والشفافية  -تأسيس و ختصص اللجنة املعنية  -فض املنازعات  -مواد نهائية.
▪ هذا وسيتم استكمال التفاوض بشأن حظر الدعم املتعلق بقدرات الصيد املفرط والصيد
اجلائر ،مع اخذ يف االعتبار املعاملة اخلاصة والتفضيلية للدول النامية والدول األقل منوا.
▪ وقد حرصت مصر بالتنسيق مع باقي الدول النامية خالل املفاوضات على استثناء املزارع
السمكية والصيد الداخلي من نطاق االتفاق ،وتوفري القدر الالزم من املرونة للدول النامية
واألقل منواً وعدم إثقال هذه الدول بإجراءات شفافية تفوق أو حتد من قدراتها على استخدام
املرونات املتاحة هلا يف االتفاق.
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