وزارة التجارة والصنــاعــة

إدارة النـظمات القتصادية الــدولية

نشرة دورية عن اهم موضوعات النظمات االقتصادية الدولية
يناير 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 باملنظمة خالل شهر يناير  2022واليت افاد بها مكتبنا التجارى يف جنيف،
وتتناول النشرة املوضوعات التالية:
-

نتائج االجتماع الوزاري املصغر ( الغري رمسي) الذى انعقد يف  21يناير .2022
االجتماع التشاورى للمجموعة االفريقية مبنظمة التجارة العاملية يف .2022/1/26
مبادرة البيان املشرتك ( )JSIحول التجارة اإللكرتونية.
مبادرة تسهيل االستثمار من اجل التنمية.
 -1نتائج االجتماع الوزاري الصغر الذى انعقد يف  21يناير 2022

 عقد افرتاضياً يوم  21يناير  2022اجتماعاً وزارياً مصغراً غري رمسي والذى دعا إليه املستشارالفيدرالي السويسرى Guy Parmelin /وهو الوزير املسئول عن االقتصاد والتعليم والبحوث يف
سويسرا كبديل عن االجتماع املصغر الذى كان من املخطط عقده على هامش املنتدى
االقتصادى العاملى بدافوس والذى مت تأجيله للفرتة من  26-22مايو القادم.
 يهدف االجتماع إىل إعطاء دفعة للملفات التفاوضية ذات األولوية على اجندة منظمة التجارةالعاملية ،بعد تأجيل املؤمتر الوزاري الثانى عشر ،وخاصة خطة استجابة املنظمة جلائحة كورونا،
واملفاوضات اجلارية حول بعض أنواع الدعم املقدم ملصايد األمساك ،وملف مفاوضات الزراعة،
واخرياً ملف إصالح املنظمة وتعزيز النظام التجارى متعدد األطراف.
 شارك يف االجتماع املكتب التجارى يف جنيف  ،واملدير العام للمنظمة ورئيس اجمللس العام ،ومبشاركة حنو  28وزيراً  -او من ينوب عنهم  -من الدول أعضاء املنظمة ( من بينهم من الدول
األفريقية :املغرب  /الكامريون  /جنوب افريقيا  /نيجريا  /كينيا).
 ركزت مداخالت الدول النامية مثل الصني واهلند واندونيسيا وجنوب افريقيا والكامريون ممثلاجملموعة االفريقية خالل االجتماع حول ضرورة إجناز خطة استجابة املنظمة للجائحة مبا فيها
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موضوع االعفاء املؤقت من انفاذ بعض احكام اتفاقية حقوق امللكية الفكرية الرتبس TRIPS
 ،Waiverوالتأكيد على أهمية أن يتوافق اتفاق الدعم اخلاص مبصايد األمساك مع هدف
التنمية املستدامة لألمم املتحدة رقم  14.6بشأن بعض أنواع الدعم املوجه ملصائد األمساك،
والتوصل حلل دائم لربامج التخزين احلكومى.
 كما اكدت الدول النامية فيما يتعلق مبلف مفاوضات الزراعة خاصة الصني واهلند واندونيسياممثل جمموعة الـ  33النامية على ان املساس باحلد األدنى للدعم الذى متنحه احلكومات ملزارعيها
ضمن اتفاق الزراعة هو خط امحر بالنسبة هلا من منطلق احلجم الكبري الذى متنحه ملزارعيها يف
القطاع الزراعى  ،والذى ال ميكن حتجيمه او ختفيضه نظراً لعدد السكان اهلائل ،باإلضافة إىل
التوصل حلل دائم لربامج التخزين احلكومى  ،وآلية الوقاية اخلاصة استناد ًا حملددات األمن الغذائي
لكل عضو من الدول النامية ،كما شدد وزراء عدد من دول اجملموعة على ضرورة االلتزام مببدأ
املعاملة اخلاصة والتفضيلية للدول النامية واألقل منواً.
 فيما قادت الدول املتقدمة وعلى رأسها سويسرا واململكة املتحدة واالحتاد االوروبى والوالياتاملتحدة االمريكية الدعوات إلصالح املنظمة مع التأكيد على أهمية إجناز خطة استجابة
املنظمة للجائحة من منظور شامل ،وكذا الرتكيز على زيادة انتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل
عادل على كافة دول العامل ،هذا ومل حيدث توافق بني وزراء الدول املتقدمة والنامية حول مسألة
اصالح املنظمة من خالل استكمال التعيينات يف جهاز االستئناف حتى تتمكن املنظمة من
استعادة دورها يف حل النزاعات التجارية بني األعضاء.
 -2االجتماع التشاورى للمجموعة االفريقية مبنظمة التجارة العالية يف 2022/1/26

قامت السيدة Ngozi Okonjo-Iewala /بعقد االجتماع التشاورى للمجموعة االفريقية
مبنظمة التجارة العاملية يف  2022/1/26مبشاركة السيد السفري رئيس البعثة املصرية ،واملكتب
التجارى يف جنيف ،وذلك مبشاركة أكثر من  40من سفراء وممثلى الدول االفريقية واالحتاد
االفريقى يف جنيف ،وفيما يلى اهم خمرجات االجتماع:
• أهمية عقد املؤمتر الوزاري الثانى عشر حضورياً خالل العام اجلارى  ،على ان يتم النظر يف حتديد
املوعد فور وضوح املوقف الوبائى النتشار متحور اوميكرون فى سويسرا مع نهاية شهر فرباير او
أوائل شهر مارس القادمني.
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•

-

حث اجملموعة على أهمية البناء على وثيقة املخرجات  Outcome Documentاليت كان قد مت
التوصل إليها قبل موعد عقد املؤمتر الوزاري املؤجل من شهر نوفمرب  ،2021والتأكيد على أهمية
حتقيق تقدم واخلروج بنتائج حمددة من هذه امللفات التفاوضية لعرضها ،وإقرارها يف املؤمتر
الوزاري القادم ،و حتديد اجملموعة االفريقية للموضوعات ذات األولوية بالنسبة هلا واملطروحة على
اجندة املنظمة وهى:
استجابة املنظمة للجائحة
مفاوضات دعم مصائد األمساك.
مفاوضات الزراعة.
إصالح املنظمة.

• اإلقرار بأهمية موضوعات أخرى ترى بعض دول اجملموعة طرحها مثل ملف التجارة والتنمية،
التجارة والتمويل ،التجارة والبيئة ،وضرورة مشاركة اجملموعة االفريقية يف املفاوضات اخلاصة
بهذه امللفات  ،ولكن جيب تناول تلك املوضوعات مستقبال حتى ال يتم تشتيت املفاوضات
وتكون النتيجة عدم حتقيق تقدم يف أي من امللفات التفاوضية.
• التوافق على ان االعفاء املؤقت من تطبيق بعض احكام اتفاقية حقوق امللكية الفكرية الرتبس
 TRIPS Waiverميثل أولوية أوىل يف استجابة املنظمة للجائحة وان التوصل إىل توافق بشأنه
داخل املنظمة سيكون من خالل ابداء مرونة يف بعض امللفات التفاوضية ذات األولوية للدول
املتقدمة ومن أهمها القيود على الصادرات وبعض موضوعات ملف الزراعة .وقد طلبت سفرية
جنوب افريقيا من املدير العام للمنظمة سرعة املضي قدماً يف مفاوضات هذا املوضوع مع الدول
املتقدمة نظرا إلنه سيساهم يف انقاذ حياة كثري من مواطين القارة ال سيما يف ظل تدنى معدل
تلقى اللقاحات يف القارة والذى يقدر بنحو  %10فقط من إمجالي سكان دول القارة ،كما ان
انتاج اللقاحات سيأخذ وقت بعد إقرار اإلعفاء  ،TRIPS Waiverومن ثم أهمية عامل الوقت
لتحقيق اهلدف.
 -3مبادرة البيان الشرتك ( )JSIحول التجارة اللكرتونية

عقد يف  28يناير  2022مبقر املنظمة اجتماع تشاوري بشأن مبادرة البيان املشرتك
( )JSIحول التجارة اإللكرتونية ،علماً بأنه مل يتم حتديد بعد املوقف املصرى من املبادرة ،وقد
مت مناقشة عدد من املوضوعات املتعلقة بـ "متكني التجارة اإللكرتونية" واليت تضمنت
االتى:
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أ-

التخاطب أو الرتاسل غري الورقي Paperless Exchange

ب -النفاذ أو الوصول املفتوح لألنرتنت Open Internet Access
ت -األمن السيرباني Cyber Security

ث -الرسوم اجلمركية
ج -العمليات أو املبادالت اإللكرتونية

Electronic Transactions

ح -خدمات املدفوعات اإللكرتونية ،حيث توافق الدول على أن يكون نظام الدفع اإللكرتوني
غري خاضع للتمييز وأن ال يتم استخدام نظام الرتاخيص بشكل متييزي ،وعلقت الواليات
املتحدة أنها ترغب يف أن جتعل هذا األمر متاح بسهولة للشركات الصغرية واملتوسطة لكى
تستفيد من نظم املدفوعات العابرة للحدود  ،Cross Border Paymentsكما طلبت أن
يكون هناك ضوابط يتم االتفاق عليها إذا مت تطبيق هذه االتفاقية على مدفوعات التجزئة.
خ-

التجارة اإللكرتونية العابرة للحدود Cross Border e-Commerce

د-

تسهيل التجارة املعزز Enhanced Trade Facilitation
 -4مبادرة تسهيل االستثمار من اجل التنمية

▪ عقد خالل الفرتة  27-26يناير  2022اجتماعات اجملموعة التشاورية اخلاصة مبناقشة البيان
املشرتك  Joint Initiative Statementواألعمال واملستندات اخلاصة مببادرة اتفاقية
تسهيل االستثمار من أجل التنمية ،Investment Facilitation for Development
واليت مل حتدد مصر املوقف بشأنها بعد.
▪ استعرض منسق املشاورات مندوب دولة شيلي نتائج املشاورات التى متت على مدار الفرتة اليت
سبقت تاريخ املؤمتر الوزاري الثاني عشر ( قبل تأجيله) واليت متخض عنها النص املنقح Easter
 text Rev. 5فضالً عن التوصل إلعالن مشرتك مت اعتماده يف اجمللس العام يف نهاية العام
السابق برعاية  ١١٠دوله عضو.
▪ استهدف االجتماع التشاور حول مواقف الدول األعضاء من النص فيما يتعلق ببعض األمور ذات
األولوية على أجندة املفاوضات ومنها موضوع منح املعاملة اخلاصة والتفضيلية والنص اخلاص
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بها ،وموضوع تعريف املستثمر من دولة أخرى عضو ،واملعاملة اخلاصة والتفضيلية ،وأخريا
موضوع التقييم الذاتي لالحتياجات يف الدول النامية.
▪ جدير بالذكر بأن مندوب سويسرا قد اكد خالل االجتماعات على ضرورة االلتزام بالتوجه ألن
تصبح هذه االتفاقية متعددة األطراف داخل املنظمة وليس اتفاقية يلتزم بها جمموعة من
األعضاء ،السيما وأن البيان املشرتك خرج بتوافق اكثر من  111دوله ومن ثم يؤكد ضرورة
التوافق على نص مشروع االتفاقية قبل انعقاد املؤمتر الوزاري الثاني عشر ،واشار أن األولوية يف
الفرتة القادمة ميكن أن تشمل املناقشات حول مفهوم االستثمار املستدام Sustainable
 Investmentمن خالل مناقشات فنية لتعميق الفهم حول هذا املفهوم داعياً الدول اليت تقدمت
بهذا املقرتح الستعراض رؤيتها يف هذا االطار السيما يف ضوء أهمية وجود توازن بني التزامات
الدول وواجبات املستثمر.
▪ ويف ختام املناقشات أشار منسق املشاورات إىل وجود توافق بني الدول األعضاء على ضرورة
االلتزام بالتوصل اىل نص نهائي بشأن االتفاقية املرتقبة قبل نهاية العام احلالي ،و استمرار آلية
جمموعات العمل املصغرة خاصة تلك اليت تناقش موضوع النطاق يف عملها ،وطلب من الدول
الداعمة لتضمني االتفاقية نص خبصوص االستثمار املستدام أن تقدم أطروحات فنيه تدعم
وجهة نظرهم مع الرتكيز على االطار القانوني العام لالتفاقية املرتقبة ،وسبل دجمها يف جممل
نظام منظمة التجارة العاملية.
▪ ورغم وجود نص منقح للمبادرة إال انه مل يتم التوصل إىل توافق بشأن بعض األمور منها على
سبيل املثال التحفظ على تعريف مصطلح املستثمر يف اطار االتفاقية املرتقبة والتخوف من
إمكانية ان تؤدى إىل تداخل املفاهيم والتطبيق مع اتفاقيات دوليه أخرى أو أن يؤدى اىل خلط
املفاهيم فيما بني االستثمار  Investmentو املستثمر  ،Investorيف حني ترى دول أخرى أنه
ال يوجد ما يدعو للقلق من تداخل التعريفات مع اتفاقيات دوليه أخرى ال سيما وأن هناك
 Firewall Clauseوهو كايف للحيلولة دون استخدام التعريف ألغراض فض املنازعات.
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