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ي عشر 
 ما الذي ُيحض ر للمؤتمر الوزاري الثان 

 مساران قد يعيدان تشكيل منظمة التجارة العالمية لمصلحة األقوى 

 12أ( الصورة العامة للمؤتمر الوزاري  

ل إىل مرحلة إلعادة تشكيل النظام التجاري متعدد   ي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالتحور
األطراف  بدأ المؤتمر الوزاري الثان 

ي حير  تم عرقلة التنازل عن مفاعيل 
كات. وف  ي ذلك مجموعات الضغط الخاصة بالشر

لصالح أقوى مجموعات الضغط، بما ف 
اتيجيات   االتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية )تريبس( بالعالقة مع كوفيد بشكل مستمر من خالل اسير

ضح
ر
أكير فأكير أن مصالح البلدان المتقدمة تركز عىل إنشاء مسارين بعد المؤتمر الوزاري    وتكتيكات مختلفة ألكير من عام، يت

 عن اتفاقية تريبس، فهو  19-، أحدها بعنوان "استجابة منظمة التجارة العالمية لجائحة كوفيد12
ا
م تنازًل

ر
"، والذي بدل أن يقد

ا ال وي    ج لمزيد من التحرير والقيود التنظيمية. أمر ز عىل فكرة "إصالحات منظمة التجارة العالمية"، يركز عىل الير
ّ
ك مسار اآلخر فير

ها، للدفع بأفكارها إلعادة  ي واليابان وغير ي ذلك الواليات المتحدة واالتحاد األورون 
ة دول متقدمة، بما ف 

ر
ي استخدمتها عد

والتر
 تصميم منظمة التجارة العالمية وقواعدها الخاصة بصنع القرار. 

ي الوقت ذاته، يزدا
ي الواسعة. وتشمل هذه، ف 

ي تهم البلدان النامية واألقل نمًوا، كما حمالت المجتمع المدن 
د تهميش القضايا التر

اح   حات لتصحيح قواعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن    التنازل عن بعض احكامعىل سبيل المثال، اقير تريبس، ومقير
ي  
ي أدت إىل زوال القطاع الزراعي ف 

ي جميع أنحاء العالم. الزراعة، والتر
ي ف 
ة وتفاقم انعدام األمن الغذان  العديد من البلدان الفقير

، وهي معاملة  
ً
نموا البلدان  النامية وأقل  للبلدان  والتفضيلية  الخاصة  المعاملة  تعزيز وتفعيل  الهامة األخرى  القضايا  وتشمل 

 أساسية وحاسمة لسالمة عمل النظام التجاري متعدد األطراف. 

عي البحث عن استجابة لمنظمة التجارة العالمية متعلقة بجائحة كوفيد ب( المسار  
ر
- الذي يد

19 

ي حزيران/يونيو  
، قرر رئيس المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية لوحده اختيار السفير والكر من نيوزيلندا لتسهيل 2021ف 

ض أن تركز عىل ضمان استجابة منظمة التجارة الع ، أصبح هذا  19-المية لجائحة كوفيدسلسلة من المفاوضات يفير . وبالتاىلي

و  باسم "مسار  ُيعرف  السفير و الالمسار  التجارة  الكر". تمحور عمل  لمنظمة  العام  المجلس  تقاريره إىل  ي 
انعكس ف  الذي  كر، 

يد من تقييد الحير  التنظيمي وأدوات ال  
ي سير

سياسة العالمية، حول فرضية أن المطلوب هو مزيد من التحرير والتدخالت التر
 المتاحة ألعضاء منظمة التجارة العالمية، ومزيد من االعتماد عىل القطاع الخاص. 

ي سمعها السفير و 
حات التر كير  عىل القضايا التالية: الكومن بير  األصوات والمقير

 ر، اختار الير

ي دفع تيسير التجارة واالتساق التنظيمي بطريقة تقوض مرونة البلدان النامية بموجب القوا ●
عد الحالية وتزيد  مسألتر

 .  من الحد من الحير  التنظيمي
 تعزيز تحرير الخدمات كأحد الحلول للجائحة.  ●
الحد من القدرة عىل استخدام قيود التصدير المسموح بها حالًيا بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية. وقد أظهر  ●

نموً  واألقل  النامية  البلدان  فإن  العرض،  الطلب  يتجاوز  عندما  أنه  البلدان  الوباء  جانب  من  المزايدة  ي 
ف  ستخش  ا 

 حاجة  
ً
ي مثل هذه السياقات، يكون لدى البلدان النامية واألقل نموا

. ف  ي تستطيع دفع أسعار أعىل بكثير
المتقدمة، التر

 لمحدودية أدوات السياسة المتاحة لها. 
ً
 خاصة الستخدام هذه األدوات نظرا

ي تنفيذ سياساتها التجارية. الدفع باتجاه نظام موسع لإلخطار والرصد من شأ ●
 نه أن يزيد الضغط عىل البلدان النامية ف 

وفتح الباب عىل نطاق أوسع لتأثير القطاع الخاص عىل عمليات منظمة التجارة العالمية بدعوى توسيع التعاون مع   ●
 المنظمات الدولية األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين مع إشارة محددة للقطاع الخاص. 

ي تقارير السفير و تم تهميش القض
ي والملكية الفكرية ف 

ي أثارتها البلدان النامية، مثل قضايا األمن الغذان 
كر، الذي رفض الايا التر

 . بالتنازل عن بعض احكام تريبسمراًرا وتكراًرا تغطية القضايا المتعلقة 
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ي الظالم  لتو  مسار مُ 
 يضع معظم أعضاء منظمة التجارة العالمية ف 

قيامه من عدم  و   بالرغم  السفير  أنتج  المناسبة،  التجارة البالمشاورات  منظمة  استجابة  بشأن  وزاري  إعالن  نص  كر مسودة 
ا من البلدان المختارة. هذه المسارات مصممة للضغط  

ً
ة جد حه كأساس للمداوالت بير  مجموعة صغير العالمية للجائحة واقير

ة،  عىل بقية أعضاء منظمة التجارة العالمية، الغائبير  عن غرفة الت ي اللحظة األخير
فاوض، لقبول نتيجة المداوالت عندما تظهر ف 

الجذاب، "استجابة  باالسم  التالعب  يتم  المفاوضات.  ي 
ف  للمشاركة بشكل هادف  المناسب  الوقت  أو  الفرصة  دون منحهم 

ة عىل عدم 19-منظمة التجارة العالمية لجائحة كوفيد  رفض النتيجة عىل    "، كأداة ضغط أخرى عىل الوفود لكي تشعر بأنها مجي 
المحتوى ال يعكس وجهات نظرها ومن  المداوالت وأن  ي 

للمشاركة بشكل هادف ف  الفرصة  منح 
ُ
ت لم  أنها  الرغم من حقيقة 

 . ر بمصالحها بشكل كبير  المحتمل أن يض 

ن  تشدد مجموعة من البلدان النامية عىل التنازل عن إعفاء تريبس والتحول الهيكىلي والمرونة االقتصادية واألم
ي 
 الغذان 

األول/أكتوبر   ين  تشر ي 
إفريقيا  2021ف  وجنوب  وتونس  ومض  باكستان  ذلك  ي 

ف  بما  النامية،  البلدان  من  مجموعة  قدمت   ،
( تقريًرا  وأوغندا  البلدان  JOB/GC/278/Rev.1ورسيالنكا  تعتمد  النامية.  البلدان  مخاوف  من  الكثير  استيعاب  إىل  سىع   )

والتخفيف من األثر   19-استثنائية وقد استخدمتها إلدارة الصدمة الناجمة عن أزمة كوفيدالمتقدمة سياسات مالية ونقدية  
 القيام بها. وبالمقارنة، ال تمتلك البلدان النامية وأقل  

ً
االقتصادي واالجتماعي بطرق ال تستطيع البلدان النامية وأقل البلدان نموا

ي قد تسمح لها باالستجابة 
 األدوات التر

ً
. البلدان نموا ل هكذا أزمة عىل النطاق العالمي ي والحفاظ عىل المرونة لتحمر

 والتعاف 

ي إطار "استجابة منظمة التجارة العالمية للجائحة" من قيود التحرير 
ي العمل ف 

كير  ف 
ورة انتقال الير احها عىل ض  وقد شدد اقير

 التحول الهيكىلي وبناء القدر 
ي ذلك المرونة االقتصادية  والقيود التنظيمية إىل حير  السياسات وعوامل تمكير 

ة عىل الصمود، بما ف 
ي إطار استجابة منظمة التجارة العالمية للجائحة ال  

حات يتم النظر فيها ف  . كما شددت عىل أن أي مقير ي
وقضايا األمن الغذان 

ي بأي حال من األحوال أن تقيد أدوات السياسة العامة والحير  الذي تحتاجه البلدان النامية وأقل البل
دان نمًوا لالستجابة  ينبىع 

اتفاقيات منظمة    بموجب 
ً
نموا البلدان  النامية وأقل  المتاحة للبلدان  تقيد األدوات والمرونة  المماثلة، وأال  لألوبئة واألزمات 

ا عىل أن قرار المجلس العام بمنح إعفاء من بعض أحكام تريبس للوقاية من كوفيد
ً
ح أيض   19-التجارة العالمية. يشدد المقير

ا أنه ال يجوز  19-ته واحتوائه هو أمر أساسي بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية االستجابة لوباء كوفيدومعالج
ً
. ويضيف أيض

، منع أو تثبيط عضو )أعضاء( آخر من االستفادة الكاملة من مرونة اتفاق تريبس أو تقييد  لألعضاء بشكل مبارسر أو غير مبارسر
 هذه المرونة بأي شكل من األشكال. 

 وتشكيل هيئة تنفيذية لها  12وي    ج الخطير لخطة عمل ما بعد االجتماع الوزاري الير 

، باتجاه وضع خطة عمل وتشكيل هيئة تنفيذية لها   ي ي ذلك الواليات المتحدة واالتحاد األورون 
تدفع البلدان المتقدمة، بما ف 

، واألوبئة واألزمات األخرى 19-لجائحة كوفيدعىل استجابة منظمة التجارة العالمية    12تضطلع بالعمل بعد االجتماع الوزاري 
ج مؤيدو هذه   أس هذه الهيئة رئيس وفد يعينه رئيس المجلس العام. يرور احات بأن يير ل أحد االقير

ر
ي المستقبل. ويتمث

المحتملة ف 
للتفاوض واالتفاق  الفكرة لالتفاق عىل قرار وزاري بشأن هذه المسألة حتر قبل أن تتاح ألعضاء منظمة التجارة العالمية فرصة 

ي أن يستتبع استجابة منظمة التجارة العالمية للجائحة. 
كة بشأن ما ينبىع   عىل أرضية مشير

ي الواقع، إن الموافقة عىل خطة عمل وهيئة ما بعد االجتماع الوزاري  
ي غياب االتفاق عىل محتوى خطة العمل، قد 12ف 

، ف 
ي النسخة األوىل من نص تكون دعوة مفتوحة يمكن التالعب بها لدفع مصالح التح

ي تم الكشف عنها ف 
رير وإلغاء الضوابط التر

، قضاياه 2001السفير ووكر، بالرغم من عدم وضوح عالقته بتفويضات المفاوضات الحالية، وهذا يشمل تفويض الدوحة لعام  
ي أن تفعيلها يمكن أن

ي لم يتم تحقيقها قط. وهذا يعت 
ي تهم البلدان النامية والتر

ي   المتعددة التر
ينتهي بمزيد من تهميش العمل ف 

اح تفويض رئيس المجلس العام الختيار رئيس لهذا العمل قد ينتهي به األمر إىل تكرار عملية مماثلة  التفويضات القائمة. إن اقير
 خارج غرفة المفاوضات أو غير مطل

ً
ي قادها السفير ووكر، حيث تظل معظم البلدان النامية وأقل البلدان نموا

عة عىل  لتلك التر
 المداوالت، باستثناء ما تعرفه من تقارير تصدر من وقت آلخر عن المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية. 
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ي تقودها الدولة 
ج( حول "إصالح منظمة التجارة العالمية" ومحاوالت استبدال التعددية التر

كات  ي تغذيها الشر
 بتعددية األطراف التر

ا التجارة  النامية  إن رسدية "إصالح منظمة  الدول  تعنيه  بير  ما  الفرق كبير  ة. ولكن 
ر
المنظمة منذ مد تمأل مداوالت  لعالمية" 

 لالنقسام بير  أعضاء 
ً
ي أصبحت موضوعا

ي تطرحها بعض الدول المتقدمة تحت ستار "اإلصالح"، والتر
باإلصالح واألفكار التر

ي تسبق المؤتمر الوزاري  
ة التر ي الفير

ام المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بتسهيل الدفع  ، ق12منظمة التجارة العالمية. ف 
ي االجتماع الوزاري. 

ي سيتم تناولها ف 
ي طليعة القضايا التر

 باتجاه وضع بند إصالح منظمة التجارة العالمية ف 

ة المعرضة للخطر    لطالما دعت البلدان النامية إىل إصالح النظام التجاري متعدد األطراف لصالح البلدان النامية والفئات الكبير
ي كانون األول/ديسمي   

. ف  ، شدد تقرير  2020مثل صغار المزارعير  والمنتجير  والعمال ومجموعات المرض  والسكان األصليير 
ي منظمة التجارة العالمية والهند وكوبا )

( عىل مركزية الدعوة WT/GC/W/778/Rev .3جماعي من مجموعة الدول األفريقية ف 
ي تواجهها البلدان  إىل مراجعة قواعد  

منظمة التجارة العالمية الحالية وإعادة توازنها، من أجل التصدي لتحديات التنفيذ التر
 ولتعزيز المعاملة الخاصة والتفضيلية الفاعلة وتحسينها. 

ً
 النامية وأقل البلدان نموا

العالمية كم التجارة  بإصالح منظمة  المتعلقة  حات  تواصل الشدية والمقير المقابل،  ي 
بقيادة  ف  المتقدمة،  الدول  لها  ا روجت 

، الضغط من أجل:  ي  الواليات المتحدة واالتحاد األورون 

●  .)  االتفاقات بشأن القضايا الجديدة )مثل قواعد الدعم الصناعي
توافر هذه   ● من  المطاف  نهاية  ي 

ف  ي ستحد 
التر والتفضيلية  الخاصة  المعاملة  بشأن  جديدة  مقاربات  حول  المناضة 

 النامية والبلدان األقل نموا. المرونة للبلدان 
ي جدول أعمال منظمة التجارة العالمية من شأنها زيادة تقييد أدوات السياسة المتاحة للبلدان النامية  ●

إدراج قضايا ف 
ي مفاوضات منظمة التجارة العالمية، من خالل محاولة تغيير إجراءات صنع القرار. 

 وتقويض الشمولية والمشاركة ف 
تطبي ● باتجاه  قواعد الدفع  واعتماد  العالمية  التجارة  منظمة  مفاوضات  أعمال  لوضع جدول  الجماعية  المقاربات  ع 

ء مفيد للبلدان النامية  ي
جديدة من شأنها أن تقوض الطبيعة المتعددة األطراف للمنظمة وقدرتها عىل تقديم أي سر

 والبلدان األقل نموا. 
ي    توسيع آليات مراقبة منظمة التجارة العالمية بطريقة من  ●

البلدان النامية ف  ا من الضغط عىل 
ً
شأنها أن تضع مزيد

 تنفيذ سياساتها التجارية. 
ي منظمة التجارة العالمية تحت مظلة "أصحاب المصلحة المتعددين".  ●

ة ف  كات الكبير  توسيع المجال للشر

ي عشر )أي اإلعالن الوزا
ي سياق التفاوض عىل وثيقة النتائج الوزارية للمؤتمر الوزاري الثان 

ري(، يدفع عدد من البلدان المتقدمة  ف 
ي أداء منظمة التجارة العالمية". طرح االتحاد  

بشكل رئيسي من أجل إنشاء مجموعة عمل جديدة بشأن ما تسميه "تحسينات ف 
ي "التحسينات المؤسسية ألداء منظم

اًحا يسىع إىل إنشاء مجموعة العمل هذه للنظر ف  ازيل بشكل غير رسمي اقير ي والي  ة األورون 
 التجارة العالمية" ومعالجة وظيفة المراقبة والتداول فيها، ووظيفة التفاوض، ووظيفة تسوية المنازعات. 

لكن إنشاء مثل هذه الهيئة بينما ال يزال هناك خالف كبير حول معت  "إصالح منظمة التجارة العالمية" واالتجاه المطلوب من 
ي والدول المتقدمة األخرى باستخدام هذه المنصة للضغط من أجل هذا العمل سيسمح للواليات المتحدة واالتحاد األ ورون 

ض بشكل كبير وتقيد قدرة البلدان النامية وأقل البلدان  ي أذهانهم حول هذا اإلصالح. إن هذه المقاربات تقور
ي ف 
تفعيل األفكار التر

ي المفا
ي تهمها ف 

ي وضع جدول األعمال ومتابعة القضايا التر
 عىل التأثير ف 

ً
عية عىل دور أكي  نموا ي الشر

وضات. كما أنها ستضف 
ي منظمة التجارة العالمية، وبالتاىلي  

ي التأثير عىل وضع جدول األعمال والمفاوضات ف 
ى، ف  كات الكي  للقطاع الخاص، وال سيما الشر

ى.  كات الكي   إنشاء مؤسسة غير متوازنة تستجيب بشكل أساسي للمصالح التجارية للشر

ه ل  12الجتماع الوزاري حقيقة ما يتم تحضير

ي عرقلة أي تقدم نحو التنازل عن اتفاق تريبس، ويسهل المدير العام لمنظمة التجارة  
بينما تستمر بعض البلدان المتقدمة ف 

العالمية واألمانة مثل هذه المواقف المعيقة من قبل عدد قليل من أعضاء منظمة التجارة العالمية، فإن الدفع عىل الجبهتير   
ي الهيكل المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية ووظيفتها. . إنها خطوة  

ات جوهرية ف  المذكورتير  أعاله يمكن أن يؤدي إىل تغيير
ي بنيت حولها منظمة التجارة العالمية من أجل معالجة أوجه القصور  

ي محاولة تحديد القواعد األساسية لصنع القرار التر
أخرى ف 

ت نظام االت ي مير 
 فاقية العامة حول التجارة والتعريفات الذي سبقه. الرئيسية التر



 شبكة العالم الثالث 
ي عشر لمنظمة التجارة العالمية 

ات للمؤتمر الوزاري الثان   موجز حول التحضير
ي  14

ين الثان   2021تشر
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ي   ون  ي نير
ين اللذين عقدا ف  ي حدثت منذ المؤتمرين الوزاريير  األخير

ي ضوء التطورات التر
ة ف  ي النظر إىل هذه المحاوالت األخير

ينبىع 
ي عام  

ي عام    2015ف 
آيرس ف  بوينس  ي 

النامية2017وف  الدول  نت 
ّ
تمك آنذاك،  التطورات.  تفويضات   ، وبالعالقة مع  بتعطيل 

ي دفع مكثف نحو التوسع 
عت ف  ي إزهاق جولة الدوحة بشكل كامل. كما رسر

ي تهمها، رغم أنها لم تنجح ف 
المفاوضات الحالية التر

ي المقاربات متعددة األطراف لتحديد قضايا المفاوضات وتغيير قواعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية. وما يمكن 
ي ف 
غير القانون 

ي 
ف ف 

ر
.  12 االجتماع الوزاري أن يتكش  يمكن أن يخدم هذه المحاوالت بشكل أكي 

اع منظمة التجارة العالمية كمنظمة قائمة عىل القوة وليس منظمة قائمة  ي الواقع، ستفتح هذه المسارات الباب إلعادة اخير
ف 

اع مساحة من البلدان النامية وقضاياها التنموية من أج كات عىل  عىل القواعد. وستكون النتيجة انير  ل تسهيل استحواذ الشر
ي 
كة لحمالت المجتمع المدن  ا إىل تقويض الكثير من األهداف المشير

ً
ي منظمة التجارة العالمية. سيؤدي هذا أيض

سلطة أكي  ف 
ا لعمليات التنمية والتحوالت الالزمة لمعالجة أزمة المناخ الع

ً
ًرا وتقيد ي تدعو إىل تصحيح قواعد التجارة لجعلها أقل ض 

المية،  التر
 إن لم يكن وضع حد لها، ومؤخرا الجائحة العالمية. 
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