وزارة التجارة والصنــاعــة

إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

نشرة دورية عن اهم موضوعات النظمات االقتصادية الدولية
فرباير 2022

يف ضوء أهمية مفاوضات املنظمات االقتصادية الدولية بصفة عامة ،ومنظمة التجارة
العاملية بصفة خاصة ،وتأثري تطوراتها على التجارة الدولية ،فيما يلى عرض موجز عن اهم
املوضوعات اليت طرحت خالل شهر فرباير ، 2022وتتناول النشرة املوضوعات التالية:
-

-

-

اإلعالن عن مبادرة لنقل تكنولوجيا لقاحات احلمض النووى الريبوزى املرسال  ، mRNAيف 6
دول افريقية من بينها مصر.
جهود منظمة الصحة العاملية إلحتواء فريوس كورونا ،واجتماع لوزراء خارجية دول جمموعة
العمل اخلاصة بكوفيد 19
املنتدى االفرتاضي الذي نظمته منظمة التجارة العاملية بالتعاون مع البنك الدولي حول دور
التجارة يف الدول النامية " الطريق إىل التعايف".
ورشة عمل مبنظمة التجارة العاملية حتت عنوان Digital Connectivity and Economic Diversification
حتديد موعد انعقاد املؤمتر الوزاري الثانى عشر ملنظمة التجارة العاملية.
منصة "بنى" ملقاصة وتسوية املدفوعات العربية

 -1ا لعالن عن مبادرة لنقل تكنولوجيا لقاحات احلمض النووى الريبوزى الرسال  ، mRNAيف  6دول

افريقية من بينها مصر.

 مت اإلعالن يف  2022 /2 / 18خالل قمة إفريقيا واالحتاد االوروبى يف بروكسل عن مبادرة لنقلتكنولوجيا لقاحات احلمض النووى الريبوزى املرسال  ، mRNAيف  6دول افريقية وهى باإلضافة
إىل مصر كل من كينيا ونيجريا والسنغال وتونس وجنوب افريقيا.
خلفية عن املبادرة
 كانت منظمة الصحة العاملية وحتالف  COVAXالتابع هلا قد أطلقا دعوة يف أبريل  2021للتقدمبعروض الستضافة مراكز تكنولوجيا للقاحات الـ  ، mRNAوكذا لنقل تلك التكنولوجيا
للمراكز اليت سيتم إنشاؤها  ،وقد مت البدء مبركز جنوب أفريقيا وقد شكلت املنظمة حتالف ًا يعرف
بتحالف لقاحات  mRNAاجلنوب أفريقي  ، SAMVACويعاون املنظمة يف تنفيذ هذا املشروع
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جممع براءات اخرتاع االدوية ) Medicines Patent Pool’s (MPPاملدعوم من االمم املتحدة حيث يقوم بإدارة
االمور املرتبطة حبقوق امللكية الفكرية والرتخيص الطوعي لألدوية Voluntary Licensing
واحلصول على الرتاخيص املطلوبة يف هذا الشأن من اجلهات املعنية.
 ويشارك يف تنفيذ املبادرة من الناحية الفنية كل من :الشركة اجلنوب أفريقية للقاحات ، Biovacوشركة  Afrigen Biologics and Vaccinesاجلنوب افريقية للتكنولوجيا احليوية  ،وجملس
البحوث الطبية اجلنوب أفريقي ( من خالل مركز التكنولوجيا احليوية الطبية جبامعة
 Stellenboschاجلنوب أفريقية )  ،واملركز األفريقي للتحكم والوقاية من االمراض .CDC
موجز عن تنفيذ املبادرة يف جنوب افريقيا
 جاء إنشاء مركز لقاحات الـ  mRNAمببادرة من حكومات جنوب أفريقيا وفرنسا (حيث مت االعالن عنهيف اعقاب زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إىل جنوب أفريقيا يف مايو  )2021وبرعاية منظمة الصحة
العاملية ،وذلك يف إطار مبادرة االحتاد االوروبى لتنويع أماكن انتاج اللقاحات ومساعدة القارة االفريقية
لتوفري جزء من احتياجاتها حملياً ،ويعد املركز باكورة املراكز اليت يتم إنشاؤها يف إطار تلك املبادرة.
 يهدف مركز لقاحات الـ  mRNAإ ىل تطوير املعرفة والتكنولوجيا املرتبطة باللقاحات املعتمدة على الـ mRNAإىل املستوى الذى يسمح بإنتاجها بشكل ضخم  ، Mass Productionباإلضافة إىل توفري التدريب
الالزم لنقل تلك التكنولوجيا للدول االفريقية والدول االخرى ذات الدخل املنخفض واملتوسط.
 وكانت شركة  Afrigenقد أعلنت عن حصوهلا على استحسان من منظمة الصحة العاملية فيما يتعلقبالنسخة االوىل من لقاحها اخلاص بكوفيد  19واملعتمد على تكنولوجيا  mRNAحيث ستبدأ بالتعاون
مع املنظمة يف إجراء االختبارات االكلينيكية اخلاصة بهذا اللقاح خالل العام اجلاري متوقعة أن يتم
إنتاجه وطرحه لالستخدام بشكل جتارى مطلع عام  ،2024وتتضمن املبادرة إنشاء مركز ألحباث اجلينوم
يتبع كلية الطب يف جامعة  Stellenboschخالل العام اجلاري ،وسيكون أكرب مركز من نوعه يف
قارة أفريقيا باستثمارات تتجاوز  70مليون دوالر أمريكى.
 جدير بالذكر ان الدكتور  Tedros Adhanom Ghebreyesus /املدير العام ملنظمة الصحة العامليةقد قام بزيارة عمل خالل يومي  11و  12فرباير اجلاري إىل جنوب أفريقيا بصحبة وزير التنمية والتعاون
البلجيكي  ،وذلك يف اطار مبادرة املنظمة إلنتاج هذه اللقاحات يف الدول االفريقية ،وقد أشار سيادته إىل
أنه بينما وصلت نسبة من تلقوا جرعتني من اللقاحات بنهاية عام  2021حنو  %58على مستوى العامل فان
تلك النسبة تصل لنحو  %7فقط يف أفريقيا  ،وأضاف أن اجلائحة ستستمر لبعض الوقت يف ظل ظهور
متحورات جديدة من الفريوس خاصة يف الدول ذات معدالت التلقيح املنخفضة ،واليت مل تتكون لديها
مناعة القطيع بعد . Herd Immunity
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▪

اجتماع وزراء خارجية دول جمموعة العمل اخلاصة بكوفيد 19

مت عقد اجتماع لوزراء خارجية دول جمموعة العمل اخلاصة بالكوفيد * COVID 19يوم  14فرباير 2022
* مجموعة العمل هى عبارة عن مبادرة من عدد من الدول والمنظمات الدولية تهدف إلى تنسيق الجهود العالمية لمكافحة الجائحة
والسيطرة عليها وال تتبع أية منظمة بذاتها.

افرتاضياً بدعوة من وزير اخلارجية االمريكى  Anthony Blinkenبهدف تنسيق اجلهود وتعبئة املوارد
لتعزيز االستجابة العاملية للجائحة  ،وذلك بهدف تنسيق اجلهود وتعبئة املوارد للوصول إىل اهلدف الذى
حددته منظمة الصحة العاملية  WHOبتطعيم  %70من سكان دول العامل حبلول سبتمرب  2022بهدف
إكتساب مناعة القطيع وإضعاف الفريوس ومتحوراته وصوالً اىل انتهاء اجلائحة خالل العام اجلارى ،وقد
شارك فى االجتماع وزراء خارجية كل من الواليات املتحدة  ،االحتاد االوروبى  ،اسرتاليا  ،كندا  ،فرنسا ،
املانيا  ،كولومبيا  ،اهلند  ،اندونيسيا  ،ايطاليا  ،اليابان ،كوريا  ،نيوزيالندا  ،السعودية  ،السنغال،
جنوب أفريقيا  ،اسبانيا  ،اململكة املتحدة  ،منظمة الصحة العاملية  ،املركز االفريقى ملكافحة االمراض
 CDCالتابع لإلحتاد االفريقى.
▪

حدد االجتماع الفجوات التى حتتاج إىل تدخل عاجل من أجل هدف وضع فريوس  COVID 19حتت
السيطرة وكذا زيادة جاهزية دول العامل واملنظمات املعنية جملابهة أية أخطار تهدد الصحة العامة
مستقبالً ،ومن اهم تلك الفجوات اآلتى :إزالة االختناقات التى تعرقل وصول اللقاحات بقدر كاف إىل الدول
الفقرية بزيادة مرونة سالسل التوريد ،ورفع كفاء شبكات توزيع اللقاحات داخل تلك الدول ،
ومكافحة املعلومات املغلوطة عن اللقاحات من خالل نشر رسائل تستند على أسس علمية بواسطة
النخب وقادة اجملتمع املدنى ووسائل االعالم املختلفة  ،واالهتمام بسالمة الطواقم الطبية املوجودة فى
الصفوف االمامية ملواجهة الفريوس ورفع كفائتهم  ،والعمل على توفري املنتجات الطبية الضرورية ( غري
اللقاحات ) مثل العالجات  Theraputicsوكواشف االختبارات  Diagnosticsواالوكسجني والتى تشتد
احلاجة إليها فى الدول الفقرية  ،وتقوية هيكل األمن الصحى العاملى مبا ميكن من انهاء االزمة الراهنة
والتعامل مع الطوارئ الصحية املستقبلية.

▪

كما أعلن وزير اخلارجية األمريكى عن تربع الواليات املتحدة بـ  5مليون جرعة اضافية من لقاح
جونسون اند جونسون للقارة االفريقية ليتم توزيعهم من خالل The African Vaccine Acquisition
) Trust (AVATوهى آلية توفري اللقاحات التابعة لإلحتاد االفريقى ليصل امجاىل اللقاحات التى تربعت
بها الواليات املتحدة للقارة االفريقية حتى تارخيه  155مليون جرعة ( من امجاىل  435مليون جرعة ملختلف
دول العامل ).
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▪

أعلن األحتاد االوروبى أنه كان فى طليعة اجلهود الدولية ملكافحة الوباء من خالل تشكيل فريق
عمل أوروبا  Team Europe Global Response to COVID 19من املفوضية والدول االعضاء  ،وقيام
االحتاد بتوزيع  1.8مليار جرعة من اللقاحات املصنوعة يف أوروبا وتسليمها إىل  165دولة وكذا تعبئة 46
مليار يورو ملعاجلة اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية لألزمة حول العامل  ،كما مت التأكيد على
ختصيص االحتاد  125مليون يورو إضافية لنشر تصنيع اللقاحات فى القارة االفريقية.
 -3النتدى االفرتاضي الذي نظمته منظمة التجارة العالية بالتعاون مع البنك الدول حول دور التجارة
يف الدول النامية " الطريق إىل التعايف".

• عقد املنتدى االفرتاضي الذى نظمته منظمة التجارة العاملية بالتعاون مع البنك الدولي يف  24يناير
 2022حول دور التجارة يف الدول النامية " الطريق إىل التعايف"The Role of Trade in Developing :
” ،Countries “ Road to Recoveryوذلك بهدف عرض دراسة مشرتكة بشأن كيف ميكن أن
تساعد التجارة الدولية الدول النامية على التعايف من اثار ازمة اجلائحة وتعزيز مرونة اقتصاداتها
لألزمات املستقبلية ،وكذلك ختفيض معدالت الفقر  ،والتخفيف من انبعاثات الكربون حفاظاً
على البيئة ،وذلك مبشاركة مدير عام منظمة التجارة العاملية وعدد من املسئولني باملنظمة
والبنك الدولي ووزراء التجارة والصناعة يف بنجالديش وكولومبيا وكينيا.
• أكدت الدكتورة Ngozi Okonjo- Iweala:املدير العام للمنظمة على أن حرية التجارة
واحلفاظ على عمل سالسل االمداد العاملية بانسيابية يساعد بشكل كبري على حتقيق
التعايف االقتصادي ،ومن ثم فإنه جيب زيادة قدرات الدول النامية يف جمال التجارة الدولية حتى
يتسنى زيادة حصتهم من حجم تلك التجارة واالستفادة من املكاسب احملققة من وراء ذلك ،وكذا
التحول إىل االقتصاد األخضر ،كما أشارت سيادتها إىل أهمية زيادة قدرات الدول النامية يف
احلصول على اللقاحات ،وأهمية تضمني استجابة منظمة التجارة العاملية للجائحة االعفاء املؤقت
من بعض أحكام اتفاقية حقوق امللكية الفكرية ( الرتيبس)  ،وكذا ضرورة حتقيق تقدم يف
املفاوضات اخلاصة بامللفات ذات األولوية على أجندة املنظمة مثل اتفاق الدعم املقدم للمصايد
السمكية  ،واتفاق الزراعة  ،واتفاق تيسري االستثمار ،واتفاق التجارة االلكرتونية.
• أكدت السيدة Mari Pangestu /مدير تنمية السياسات والشركات بالبنك الدولي على أن
الفرصة متاحة حالياً إلعادة صياغة شكل االقتصاد العاملي بالتحول إىل اقتصاد أخضر مستدام
يشمل اجلميع وأكثر مرونة على امتصاص الصدمات ،وأشارت سيادتها إىل توقعات منو االقتصاد
العاملي الصادرة مؤخراً من البنك وتتمثل يف اخنفاض معدالت منو االقتصاد العاملي يف  ،2022و2023
 ،كما نوهت إىل أهمية عدد من املوضوعات منها :متكني الدول النامية من الوصول للقاحات،
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والتمويل منخفض التكلفة الالزم للتجارة ،والعمل على احلد من تشوهات التجارة وإزالة القيود
غري اجلمركية ،وزيادة التعاون والتفاهم بني الدول املتقدمة والنامية يف املوضوعات التجارية ال
سيما املتعلقة بالصحة واالمن الغذائي.
• اتفق املشاركون يف نهاية احلدث على أهمية دعم التعاون بني البنك الدولي ومنظمة التجارة
العاملية السيما يف تنفيذ مشروعات البنية األساسية اليت تساعد على زيادة التجارة عرب احلدود
ومتكن الدول النامية من تطبيق اتفاقية تسهيل التجارة ،وتقديم املساعدات الفنية ونقل التكنولوجيا
للدول الفقرية حتى تت مكن من زيادة حصتها يف التجارة الدولية خاصة التجارة اليت تراعى االبعاد
البيئية

▪

 -4ورشة عمل مبنظمة التجارة العالية حتت عنوان Digital Connectivity and Economic Diversification

عقد بتاريخ  2022/2/7مبنظمة التجارة العاملية ورشة عمل حتت عنوان Digital Connectivity
ٌ
 and Economic Diversificationبهدف رصد وتقييم األنشطة املعنية باملعونة من اجل التجارة

" "Aid for Tradeوالتعرف على تأثري جائحة  COVID-19يف األنشطة االقتصادية.
▪ أوضحت املؤشرات وعمليات رصد ومتابعة األنشطة املعنية باملعونة من اجل التجارة أن جائحة
 COVID-19كانت مبثابة عامل تسريع لالنتقال إىل االقتصاد الرقمي ،كما مت اإلشارة إىل
التحديات اليت تواجه التجارة يف اجملال الرقمي واليت تتضمن عدم املساواة يف استخدام االنرتنت
سواء على املستوى الدولي او داخل الدولة ،باإلضافة اىل تداخل اإلجراءات والسياسات املتعلقة
بتنظيم التجارة يف اجملال الرقمي ،واحلاجة إىل إصالحات يف القوانني واإلجراءات إلتاحة الفرصة
لتنمية تلك التجارة ،فضال عن وجود قيود على تبادل البيانات واملعلومات ،وعدم مرونة السياسات
التجارية.
▪ أوضح ممثل البنك الدولي يف بيانه ان عملية االستجابة والتعايف جلائحة  COVID-19تعود
إىل مدى التقدم التكنولوجي يف الدول ،وأشار إىل أهمية التحول لالعتماد على الطاقة النظيفة
واملتجددة ،فضال عن االستثمار يف قطاعات التكنولوجيا واالتصاالت ،ودعم عملية التحول
الرقمي داخل الدول النامية واألقل منواً.
▪ وأشارت مندوب االحتاد األوروبي إىل أن دعم التحول حنو االقتصاد الرقمي أصبح من املوضوعات
ذات األولوية يف برامج املعونة مقابل التجارة وذلك منذ عام  ،2017حيث تتضمن خطة االحتاد
األوروبي يف إطار املعونة من اجل التجارة دعم االستثمار يف تقنية الرقمنة واخلدمات ،دعم
اللوجستيات اخلاصة بالتحول الرقمي للحكومات والتجارة ،فضال عن تقديم املعونة الفنية
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الالزمة لدعم عملية التحول الرقمي .كما ألقت الضوء على منظومة االحتاد األوروبي “Global
 "Gatewayوالذي يتضمن خطة االحتاد األوروبي لدعم البنية التحتية يف العامل بعد أزمة
 ،COVID-19ومؤمتر  ،COP26فضال عن طرح احملور الرقمي من أجل التنمية Digital for
 ،)D4D( Developmentكما أشارت سيادتها إىل خطة االحتاد األوروبي اجلديدة من اجل
تطوير االتصاالت والكابالت البحرية لتصبح اكرب استيعاباً للمواطنني يف خمتلف الدول،
وتأمني املواقع االليكرتونية ضد القرصنة.
▪

أشار ممثل بنك التنمية اآلسيوي ( )ADBإىل أن التجارة ستعود إىل حالتها يف آسيا مع زيادة
انتاج لقاح  ،COVID-19حيث من املتوقع أن حيدث منو إقليمي بنسبة  % 5.3خالل عام ،2022
كما عرض البنك منتجاته من القروض واملنح واملساعدات الفنية ألعضائه من البلدان النامية يف
دول آسيا ،مبا يف ذلك القروض اخلاصة حبمالت التطعيم.
 -5حتديد موعد انعقاد الؤمتر الوزاري الثانى عشر لنظمة التجارة العالية

مت اإلعالن خالل اجتماع اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية يف  2022 /2/23عن اعتماد موعد
انعقاد املؤمتر الوزاري الثانى عشر ملنظمة التجارة العاملية ليكون األسبوع الذى يبدأ يف  13يونيو
. 2022
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 -6منصة "بن" لقاصة وتسوية الدفوعات العربية

 تعد منصة "بنى" ملقاصة وتسوية املدفوعات العربية من اهم إجنازات صندوق النقد العربى،وتهدف املنصة إىل تعزيز التكامل املاىل اإلقليمى من خالل تشجيع استخدام العمالت العربية يف
مقاصة وتسوية املعامالت املالية واالستثمارات عرب احلدود ،والربط مع الشركاء التجاريني
الرئيسيني للدول العربية .واجنز صندوق النقد العربى خالل عام  2020مشروع إنشاء املؤسسة
اإلقليمية ملقاصة وتسوية املدفوعات العربية ،ومت إطالق منصة " بنى" ملقاصة وتسوية املدفوعات
العربية ،التابعة للمؤسسة اليت مت إنشاؤها تنفيذاً لقرار جملس حمافظى صندوق النقد العربى رقم
 4لعام .2018
 وقد شهد عام  2020جهوداً مكثفة للصندوق الستكمال الربط مع البنوك املركزية والتجاريةوتضمني العمالت العربية ،بالتعاون مع املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية ،إضافة إىل
التواصل املستمر مع املؤسسات املالية واملصرفية العاملة يف املنطقة العربية .وقد اجنز الصندوق
بالتعاون مع شركة عاملية للخدمات القانونية ،مجيع النماذج والوثائق واملتطلبات القانونية
املتعلقة باإلتفاقات والعقود مع كل من املؤسسات املصرفية املشاركة يف املنصة ،وبنوك
حسابات التسوية للعمالت العربية والدولية.
 كما مت اجناز الدليل التنظيمى والقواعد اإلجرائية لعمليات املنصة ،بالتشاور مع البنوكاملركزية والتجارية العربية ،باإلضافة إىل أجناز إطار سياسة املخاطر وأطار سياسات محاية
سرية البيانات يف املنصة ،والتوقيع على اتفاقية استضافة دولة االمارات العربية املتحدة ملقر
املؤسسة.
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