وزارة التجارة والصنــاعــة

إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

نشرة دورية عن اهم موضوعات النظمات االقتصادية الدولية
ديسمرب 2021

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 ديسمرب  ،2021وتتناول النشرة املوضوعات التالية:
-

تأجيل املؤمتر الوزاري الثانى عشر ملنظمة التجارة العاملية بسبب احلالة الوبائية.
قيام مجهورية مصر العربية بتقديم أخطار ملنظمة التجارة العاملية حول اشرتاطات استرياد املنتجات
احلالل إىل السوق املصري.
تأجيل انعقاد املنتدى االقتصادى العاملى  WEFبسبب تفشى املتحور اجلديد املعروف باسم
اوميكرون.
موجز عن تقرير منظمة االونكتاد بشأن التجارة الدولية.
أوال :أهم موضوعات منظمة التجارة العالية
 -1تأجيل الؤمتر الوزاري الثانى عشر لنظمة التجارة العالية بسبب احلالة الوبائية

▪ أعلن اجمللس العام ملنظمة التجارة العاملية تأجيل املؤمتر الوزاري الثانى عشر حلني حتسن احلالة
الوبائية ،والذى كان مقرر انعقاده خالل الفرتة من  30نوفمرب إىل  3ديسمرب  ، 2021وقدم اجمللس
اقرتاح بانعقاده خالل األسبوع األول من مارس  2022حتى تتمكن الدول األعضاء من املشاركة.
▪ عقد اجمللس العام للمنظمة اجتماع يف  2ديسمرب  2021لبحث كيفية املضي قدماً بالعمل
باملنظمة بعد قرار تأجيل املؤمتر الوزاري ،وقد استعرض رؤساء اللجان التفاوضية موقف املفاوضات
يف كافة املسارات مؤكدين على أهمية البناء على ما مت حتقيقه قبل تأجيل املؤمتر الوزاري
وخاصة يف مفاوضات دعم مصائد األمساك.
▪ أشارت السيدة مدير عام املنظمة إىل أنها تتطلع للرتكيز على االنتهاء من مفاوضات دعم مصائد
األمساك وكذا املفاوضات اخلاصة باستجابة املنظمة للجائحة مبا يف ذلك ما يتعلق حبقوق
امللكية الفكرية قبل نهاية فرباير  ،2022ليتم االتفاق على موعد النعقاد املؤمتر الوزاري.
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▪ أكدت الدول األعضاء على دعمها الستمرار العمل من أجل التوصل ملخرجات إجيابية وإنهاء
املفاوضات اخلاصة بدعم مصائد األمساك واستجابة املنظمة للجائحة يف أقرب وقت ممكن ليتم
الدعوة النعقاد املؤمتر الوزاري وإقرار تلك املخرجات من جانب السادة الوزراء ،كما أكد االحتاد
األوروبي على أولوية ملف إصالح املنظمة.
أولويات الدول النامية يف مفاوضات املنظمة
أعاد عدد من الدول النامية التأكيد على أولوياتها املتمثلة يف التوصل التفاق حول مقرتح
اإلعفاء املؤقت من بعض أحكام اتفاق حقوق امللكية الفكرية ( الرتبس ) ملواجهة اجلائحة،
والتوصل التفاق متوازن بالنسبة ملفاوضات دعم مصائد األمساك يتضمن أحكاماً للمعاملة
اخلاصة والتفضيلية تتوافق مع احتياجات الدول النامية  ،واستمرار العمل للتوصل التفاق يف
مفاوضات الزراعة يساعد الدول النامية على حتقيق األمن الغذائي ،باإلضافة إىل اإلشارة إىل
صعوبة حتديد موعد النعقاد املؤمتر الوزاري نظراً للظروف الدولية الراهنة ،كما أكدت على أن
ذلك ال يتعارض مع العمل على التوصل لتوافق بشأن االولويات.
 -2اخطار منظمة التجارة العالية حول اشرتاطات استرياد النتجات احلالل إىل السوق الصري

قامت مجهورية مصر العربية يف  2021/12/1بالتقدم باإلخطار رقم  G/TBT/N/E/EGY/313إىل
منظمة التجارة العاملية بشأن القرارات املصرية لطلب شهادة حالل لعدد من املنتجات الغذائية
املصرية ،وذلك ليتم تعميمه على الدول األعضاء باملنظمة.
ثانيا :أهم موضوعات النظمات االقتصادية الدولية
أ -تأجيل انعقاد النتدى االقتصادى العالى WEF

▪ قرر املنتدى االقتصادى العاملى تأجيل اجتماعه السنوي الذى كان من املقرر انعقاده خالل الفرتة
من  21-17يناير  2022يف دافوس بسويسرا حتى أوائل الصيف املقبل ،وذلك بسبب تفشى املتحور
اجلديد املعروف باسم اوميكرون.
▪ كما قرر املنتدى انضمام املشاركون إىل سلسلة من اجللسات النقاشية بعنوان حالة العامل
على ان يكون ذلك عرب املنصات االلكرتونية ،ولتضم هذه اجللسات عدد من رموز وقادة
العامل.
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ب-

تقرير منظمة االونكتاد بشأن التجارة الدولية

افاد املكتب التجاري يف جنيف بصدور تقرير منظمة االونكتاد بشأن التجارة الدولية
الصادر يف  30نوفمرب  ،2021حتت عنوان "تطورات التجارة العاملية ،“Global Trade Update
واملتضمن معدالت منو التجارة العاملية حتى الربع الثالث من عام  ،2021وفيما يلي أهم ما تضمنه
التقرير من نقاط فيما يتعلق بالتوجهات العاملية للتجارة الدولية-:
▪ ظلت معدالت منو التجارة العاملية قوية خاصة يف جمال التجارة يف السلع خالل عام  ،2021وان
كان االنتعاش بدرجة اقل يف جتارة اخلدمات اليت ال تزال دون مستوياتها املسجلة يف عام .2019
▪ بلغ حجم التجارة العاملية يف السلع خالل الربع الثالث من عام 2021حنو  5.6تريليون دوالر  ،يف
حني بلغ حجم التجارة العاملية يف اخلدمات حنو  1.5تريليون دوالر خالل نفس الفرتة ،وقد بلغ
معدل منو التجارة العاملية على أساس ربع سنوي خالل عام  2021نسبة %0.7بالنسبة لقطاع السلع
 ،و %2.5بالنسبة قطاع اخلدمات .ويف حالة املقارنة على أساس سنوي فقد زادت التجارة العاملية
بنسبة  %22بالنسبة للسلع ،و  %6بالنسبة للخدمات.
▪ شهد الربع الثالث من عام  2021زيادة قوية يف التجارة يف معظم القطاعات االقتصادية ،وقد
ازدادت قيمة التجارة يف املنتجات املتصلة بالطاقة أكثر من غريها ،والذى يرجع إىل ارتفاع
الطلب وزيادة أسعار الوقود األحفورى .كما كان منو التجارة أعلى من املتوسط يف العديد
من قطاعات السلع األساسية مبا يف ذلك املعادن ،ومن ناحية أخرى ،كانت التجارة يف بعض
القطاعات املتصلة ب  COVID-19أكثر استقراراً ،والنمو يف جتارة معدات االتصاالت
واملكاتب واملنسوجات واملالبس منخفضا نسبيا .كما كانت التجارة املتعلقة بقطاعات
السيارات أقل من املتوسط يف الربع الثالث من عام  ،2021يف حني ظلت التجارة يف قطاع النقل
سلبية مقارنة بعام .2019
▪ شهدت معظم االقتصادات الرئيسية خالل الربع الثالث من عام  2021استقرار يف معدالت منو
جتارة السلع ،واستمرت جتارة اخلدمات يف الزيادة مقارنة بالربع الثاني من عام .2021وجتدر
اإلشارة إىل أن منو التجارة يف اهلند تسارع يف الربع الثالث من عام  2021يف كل من السلع
واخلدمات ،يف حني ظلت املعدالت يف الصني ثابتة نسبيا ،وإن كانت عند مستويات مرتفعة.
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▪ هناك توقعات إجيابية حلركة التجارة العاملية يف عام  2021بعد استعادة االقتصاد العاملي
عافيته حيث من املنتظر أن تزيد قيمة التجارة العاملية يف السلع واخلدمات يف عام  2021بنحو 5.2
تريليون دوالر عن مثيالتها من عام  ، 2020وبزيادة بنحو  2.8تريليون دوالر عن مثيالتها يف ،2019
اى مبعدل زيادة يبلغ  ، %23و %11على التوالي ،وبذلك تبلغ قيمة التجارة يف السلع لعام 2021
رقماً قياسياً حنو  22تريليون دوالر ،يف حني تبلغ قيمة التجارة العاملية يف اخلدمات حنو  6ترليون
دوالر يف نفس العام ،ومن ثم ماتزال اخلدمات دون املستويات املسجلة قبل اجلائحة.
ورغم التحسن النسيب يف تعايف االقتصاد العاملي يف ظل استمرار تداعيات اجلائحة ،فانه
يصعب التنبؤ بدقة من أداء حركة التجارة الدولية يف عام  2022بسبب عدة عوامل أهمها:
 .1استمرار تباطؤ االنتعاش العاملي السيما مع تعذر حتديد تداعيات متحور كورونا ،كما أن
ارتفاع أسعار السلع األساسية والضغوط التضخمية قد يؤثر سلبا على اآلفاق االقتصادية
وتدفقات التجارة الدولية.
 .2االضطرابات اليت تشهدها سالسل التوريد العاملية وشبكات اللوجستيات العاملية مع ارتفاع
تكاليف وخماطر الشحن الدولي.
 .3األزمة العاملية يف انتاج اشباه املواصالت  semi – conductorsواليت تؤثر سلباً على
الصناعات التكنولوجية والكهربائية .يذكر انه منذ بداية وباء ، COVID-19تواجه
صناعة أشباه املوصالت ازمة بسبب الطفرات غري املتوقعة يف الطلب واستمرار قيود العرض،
وقد أدى نقص أشباه املوصالت بالفعل إىل تعطيل العديد من الصناعات ،وال سيما قطاع
السيارات ،وإذا استمر هذا النقص ،فقد يستمر يف التأثري سلبا على اإلنتاج والتجارة يف
العديد من قطاعات الصناعة التحويلية.
 .4العوامل اجليوسياسية وإضفاء الطابع اإلقليمي على التدفقات التجارية ،وقد تؤدي التوترات
اجليوسياسية املستمرة بني بعض االقتصادات الرئيسية إىل جتدد املواجهات التجارية مع ما
يرتتب على ذلك من آثار هامة على تدفقات التجارة الدولية .وعالوة على ذلك ،من املتوقع
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أن يؤثر تنفيذ اتفاقات التجارة اإلقليمية ،مثل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية
والشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة ،على أمناط التجارة العاملية ،ومن املتوقع أن
تزداد التجارة اإلقليمية داخل أفريقيا وداخل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
 .5السياسات احلكومية الداعمة لألهداف االجتماعية وكذا األهداف االسرتاتيجية املتعلقة
باألمن الغذائي أو النمو احمللي لصناعات حمددة.
 .6الضغوط اليت تضعها الديون اخلارجية على اقتصادات العديد من الدول حيث ان االقرتاض
اإلضايف من احلكومات لدعم اقتصاداتها أثناء أزمة  COVID-19قد يشكل خماطر
مستمرة لعدم االستقرار املالي ،وخاصة يف حالة الضغوط التضخمية العاملية حيث ميكن
أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وااللتزامات املتعلقة خبدمة الديون إىل عدم استقرار العديد
من البلدان ويؤثر سلبا على االستثمارات وتدفقات التجارة الدولية خاصة بالنسبة للدول
ذات املوارد احملدودة.
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