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اكد لـ « الد�ستور» ان العالم يتجه لتجاوز عقبات الجغرافيا ويخف�ض الكلف المادية في التعلم الجامعي

�أبو غزالة يطرح م�شروعا رياديا ويفتح بوابة لدخول الطلبة
الى  500من كبريات الجامعات المعروفة والمعترف بها دوليا
العــام  2012كــان الأ�سـو�أ عـلـى ن�صــف �شــعـوب الأر�ض
من حيث حرية التنقل والح�صول على ت�أ�شيرات ال�سفر
] عمان – الد�ستور – خالد الزبيدي

اللقاء مع رجل فكر و ر�ؤى وا�ضحة ا�ست�شرافي الطابع يتطلب من
ال�صحفي ح�شد كل ما لديه من معلومات حول طبيعة �أعماله ،وتجربة
تتجاوز خم�سة عقود من العطاء ،ب��دءا من �سنته الأول��ى في الجامعة
الأمريكية  /بيروت ،ومراحل و�سنوات �شاهدة على العرب والعروبة
والإرها�صات والتحديات التي ع�صفت ب�أهلها ،والمراحل المف�صلية التي
مرت فيها وه��ذا يتطلب جهدا غير ع��ادي لإج��راء مقابلة ا�ستثنائية في
مرحلة ا�ستثنائية نجتازها كمن ي�سير على حبل م�شدود.
من تقنية المعلومات واالت�صاالت ومحطات المعرفة �إل��ى الملكية
الفكرية والتجارة العالمية ،والتعليم �أو التعلم كما يحب �ضيفنا الكبير �أن
ي�سميها� ،إلى التحوالت االقت�صادية االجتماعية التي تجتاح العالم منذ
�سنوات وت�ستوطن في المنطقة العربية التي تحاول اللحاق بركب التقدم
ا�ستنادا �إلى ارث فكري وعلمي و�إن�ساني كبير منذ فجر الر�سالة مرورا
بمقدمة ابن خلدون ومخطوطات ابن ر�شد وغيرهما.

اللقاء مع الدكتور طالل �أبو غزالة م�ؤ�س�س و�صاحب مجموعة طالل
�أبو غزالة التي تقدم خدماتها في �أربع ا�صقاع المعمورة ،م�سيرة الرجل
التي انطلقت من احد مخيمات ال�شتات الفل�سطيني �إلى ارفع المنا�صب
الدولية في الأمم المتحدة والجامعة العربية وهيئات وم�ؤ�س�سات المجال
لذكرها في هذه العجالة ،هذا اللقاء �أجرته «الد�ستور» مع د� .أبو غزالة،
وكان المحور الأهم والأكثر �إلحاحا هو واقع التعليم والتعلم في عالم
ي�شهد تغ ّيرات حقيقية عناوينها الرئي�سة تجاوز الم�سافات والزمن
والمكان بما يخدم الإن�سان والإن�سانية بعد ان مكن «الجنرال» تكنولوجيا
االت�صاالت وتقنية المعلومات ج�سر الفجوات و�إت��اح��ة الفر�ص �أم��ام
المجتهدين بغ�ض النظر عن الجن�س واللون والدين وتحييد الكثير من
العنا�صر التي تحكمت بال�شعوب والأمم ردحا من الزمن ،وتاليا اللقاء
مع د� .أبو غزالة:

ديمقراطية التعليم العالي تتحقق ب�إتاحة الفر�صة لمن يريد
�أن يتعلــم في �أف�ضــل الجامعــات مثل هارفــارد و �ســتانفــورد
الد�ستور :العام  2012ك��ان من �أ�صعب ال�سنوات
على المنطقة العربية والعالم ربما با�ستثناء مجموعة
دول ال�صاعدة ( بريك ) التي ت�ضم ال�صين والهند
وال �ب��رازي��ل ورو� �س �ي��ا ،وال �� �س��و�أل ك�ي��ف ك��ان ال�ع��ام
الما�ضي بالن�سبة لمجموعة طالل ايو غزالة في ظل
المتغيرات التي ي�شهدها العالم والمنطقة العربية؟.
كان العام الما�ضي 2012ع��ام التعليم بامتياز حيث
دخلنا �إلى التعليم الجامعي العالي الدولي بقوة باال�ستناد
�إلى تجربة تمتد �إلى خم�سين عاما ،وندخل العام 2013
بقوة كجامعة ط�لال �أب��و غزالة وه��ي بمثابة النفاذ �إلى
التعليم الجامعي العالي العالمي ،وهنا نتحدث عن تقديم
برامج درا�سية و�شهادات ودرج��ات علمية ،وه��ذا تطور
نوعي ،و�أطلقنا جامعة طالل �أبو غزالة الفريدة من نوعها،
وه��ي ب��واب��ة ل��دخ��ول الجامعات المعروفة وه��ي قائمة
�شنغهاي التي ت�ضم � 500أف�ضل جامعة دولية معترف
فيها ،وهذه الجامعات تقدم ال�شهادات مبا�شرة منها ،وهذه
الدرا�سة النوعية تتجاوز معوقات المكان ،ويدخل الطالب
�إلى الموقع االلكتروني للجامعة المعنية والتعرف �إلى
الإمكانيات المتاحة وماهية توجهاته ورغباته و�إمكانية
درا�سة التخ�ص�ص الذي يريده� ،إلى جانب معرفة الر�سوم
المادية المطلوبة ،ونحن بدورنا ن�سهل للطلبة الو�صول
�إلى هذه الجامعات وبرامجها بعيدا عن التعقيدات التي
تفر�ض على الطلبة الراغبين في االلتحاق لأي من هذه
الجامعات المعترف بها وهي من اعرق واهم الجامعات
حول العالم.
وبثقة يمكن القول� :إن العام  2012كان الأ�سو�أ على
ن�صف �شعوب الأر���ض من حيث حرية التنقل والح�صول
على ت�أ�شيرات ال�سفر بين دول العالم لكافة اال�ستخدامات
بخا�صة للتعليم ،وحاليا في العالم يوجد  20مليون
�شخ�ص على �سبيل المثال ا�سمهم الأول خان ال ي�ستطيعون
الح�صول على ت�أ�شيرة فيزا لأمريكا ودول �أوروبية لوجود
�أ�شخا�ص مطلوبين ك�إرهابيين تبد�أ ا�سما�ؤهم بـ خان ،وهذا
اال�سم متداول في �أ�سيا �إيران وباك�ستان والهند وبنغالد�ش
و�أفغان�ستان� ،أي �أن �إن�سان ا�سمه يبد�أ بخان تحظر ال�سفارات
الغربية منحه ت�أ�شيرة الدخول لكافة اال�ستخدامات وفي
مقدمتها التعليم,
كما �أن ن�صف ال��دول العربية اليمكن منح �شعوبها
ت�أ�شيرات لأ�سباب معينة في معظم الدول الغربية ،لذلك
مبادرة جامعة طالل �أبو غزالة تتجاوز عقبات ت�أ�شيرات
الفيزا بجلب الجامعات للطلبة في بيوتهم ودولهم بدون
تكبد عناء الح�صول على الفيزا ،وكذلك ال�سفر وتكاليف
الإقامة في دول مرتفعة التكاليف ،مع االحتفاظ بالحقوق
العلمية والأدبية والح�صول على ال�شهادات العلمية كاملة.
وعملية التعليم تتحول �إلى التعلم وفق كافة المتطلبات
من التفاعل العلمي والتوا�صل مع الهيئات التدري�سية ك�أن
الطلبة في ح�صة الدر�س مع مراعاة الرقابة الكاملة على
عملية التعلم بكافة مراحلها ،وطورنا هذه الجامعة وهي
الأولى من نوعها في العالم ،ون�سعى لتو�صيل التعلم الدولي
المعتمد للدول العربية والإ�سالمية ونركز على �سبيل المثال
على باك�ستان التي يناهز عدد �سكانها مجموع �سكان الدول
العربية تقريبا ،الو�صول �إلى مفهوم التعليم الدولي العالي
للجميع ،وهذا ما ن�سعى �إلى تحقيقه.
ونحن نتحدث عن مفهوم �أن التعليم للجميع ،يجب
�أن نتحدث ب�إيمان عن ديمقراطية التعليم الجامعي الجيد
للجميع ولي�س �أي تعليم ،وان من �أبجديات ديمقراطية
التعليم العالي تتحقق ب�إتاحة الفر�صة لمن يريد �أن يتعلم
في �أف�ضل الجامعات مثل هارفارد و �ستانفورد ،وهنا البد
من الإ�شارة �إلى �أن كبريات الجامعات العالمية لم تعد
تمار�س التعليم في المباني وال�صفوف وتحولت �إلى التعليم
الرقمي وعبر االنترنت وم��ن ه��ذه الجامعات المرموقة
�ستانفورد الأمريكية.
وح�سب الدرا�سات والبرامج الأمريكية �أن  %80من
الجامعات الأمريكية �ستتحول �إل��ى التعليم الرقمي عبر
االنترنت بحلول العام  ،2020ونحن اليوم ندخل العام
 ،2013لذلك ت�أتي خطوة �إطالق جامعة طالل �أبو غزالة
لتواكب التطورات العالمية وج�سر الفجوة مع العالم
ب�صورة مبكرة ،ونتجاوز عقبات لوج�ستية ومالية �إ�ضافة
�إلى زيادة القيمة الم�ضافة للتعليم� ،إذ يمكن للطالب الدرا�سة

والعمل في نف�س الوقت وهذا ما نحن ب�أم�س الحاجة �إليه،
وقد نجد �أنف�سنا �أمام تحوالت نوعية بالن�سبة لمخرجات
التعليم و�ست�صبح ال�شهادات الجامعية التي ح�صل عليها
الطالب من خالل التعليم الرقمي �أوال ومن خالل الدوام
ال�صفي في حرم الجامعة ثانيا.
�إن التعليم ب�شكل عام والجامعي ب�شكل خا�ص �سيتجاوز
محدودية عملية التعليم المبا�شر في �أروق��ة الجامعات
و�صفوف الدر�س التي تمار�س من خالل كتاب ومدر�س �أو
دكتور يعيد تلقين الطلبة المنهاج ،ويتحول �إلى �إطالق
العنان للطلبة للدخول �إلى عالم العلوم باعتماد االنترنت
والتفاعل مع م�صادر ال تن�ضب للعلوم ،وتتحول تدريجيا
�إلى التعلم الوا�سع والغو�ص في عمق المعرفة،والم�ستقبل
�سيكون حليف التعلم الرقمي.
الد�ستور � :إلى �أي مدى �ست�شترك الجامعات العربية
ف��ي ه�ك��ذا م���ش��روع وال��ى �أي م��دى ت ��ؤم��ن بالتعليم
الرقمي باعتماد ثورة االت�صاالت وتقنية المعلومات
والمعلوماتية على نطاق وا�سع ،والى �أي مدى تعترف
ب�شهادات الجامعات العالمية التي ت�صدر للطلبة
بالتعلم الرقمي؟.
اليمكن اال�ستمرار بعدم قبول �شهادات الخريجين
بع�ضها غير معترف به في ظل تحول كبير في العالم،
ونعتقد �أن الجامعات العربية �ستدخل هذا المجال عاجال
�أو �آجال و�ست�صبح �ضمن قائمة الدول المعترف فيها دوليا،
و�سنتحاور معهم بهذا ال�ش�أن ،باعتماد التعلم الرقمي ،وان�أ
من خالل موقعي كرئي�س تنفيذي للمنظمة العربية لجودة
التعليم تحت مظلة جامعة الدول العربية ورئي�سها الفخري
�أمين عام الجامعة العربية ،و�أ�س�ست هذه المنظمة لم�ساعدة
الجامعات العربية بحيث تح�صل على االعتراف الدولي.
الد�ستور :التعليم الجامعي العربي ما زال بعيدا عن
ه��ذا المفهوم ،كيف ال�سبيل ل��ردم الهوة في مناهج
التعليم والتحول �إلى التعلم و�إطالق طاقات ال�شباب
م��ن خ�ل�ال ال�ج��ام�ع��ات وت��وظ�ي��ف تقنية المعلومات
واالت�صاالت با�ستخداماتها الوا�سعة؟.
نحن ن�شعر بم�س�ؤولية كبيرة في هذا المجال واالنتقال
�إلى التعلم الرقمي ،وال�سو�أل الذي نطرحه في هذه المرحلة
ونحن نتابع التطور الهائل في عملية التعلم هل من ال�ضروري
اال�شتراط على الطلبة الو�صول �إلى �صفوف الدر�س للتعلم
مع وجود بدائل كثيرة وفعالة؟! ،وهل من ال�ضروري �أن
يق�ضي الطالب والطالبة � 12سنة في المدار�سة و�أرب��ع
�سنوات في الجامعة ،ف��إذا كان ق��ادرا على التعلم بفترة
زمنية اقل لماذا ن�ؤخره! ،فالمعروف �أن فل�سفة التعليم
يجب �أن تتحول �إلى التعلم وكلمة (  )Educationوهي
كلمة رومانية تعني ا�سحب ،ال تعني �أعط ،و ديننا الحنيف
يقول لك �إقر�أ في �أول �سورة نزلت على النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ،واطلب العلم ،علينا �أن ننتقل �إلى التعلم ول�سنا
بحاجة �إلى �أ�ستاذ ليعلمك ،ولينظر �أي منا �إلى �أحفاده �آو

�أبنائه يجد �أن الطفل الذي عمره ثالث �سنوات ي�ستخدم
جهاز الـ ( ( ،)IPDهنا �إن  %90من �أ�ساتذة المدار�س ال
يجيدون ا�ستخدام جهاز الـ ( ( ،)IPDوكثيرا من الطلبة
لديهم معارف ومهارات ال�ستخدام الحا�سوب �أف�ضل من
الأ�ساتذة ،وح��ول هذا المو�ضوع تحدثت في محا�ضرة
لمدر�سين قلت لهم� :إن لم ت�ستطيعوا ا�ستخدام التكنولوجيا
وتوظيفها للمعارف والتعلم �سينتهي دوركم فالطلبة لي�سوا
بحاجة للتلقين وعليكم �أن تتحولوا �إلى مي�سرين لطلبة
لديهم قدرات لتجاوز دوركم بو�صول الطالب �إلى المعلومة
وتوظيفها.
الد�ستور :ه��ل يمكن فتح المجال �أم��ام المبدعين
لتقلي�ص ��س�ن��وات ال��درا� �س��ة للطلبة ف��ي ال�م��دار���س
والجامعات ال�سيما وان دوال متقدمة مثل اليابان
ت�سمح ب��ذل��ك ،وك�ث�ي��را م��ن الطلبة ينهون ال��درا��س��ة
الجامعية وهم دون �سن الع�شرين عاما ؟
هذا ممكن وهناك �أمثلة كثيرة في دولة قطر هناك طالبة
في ال�سنة الأولى  /كلية الطب بجامعة قطر عمرها � 11سنة
وهي طالبة فل�سطينية من احد المخيمات الفل�سطينية في
لبنان ح�صلت �شهادة الدرا�سة الثانوية بتفوق ودخلت
كلية الطب وال�سو�أل ال��ذي يطرح �إذا كان الطالب قادرا
على التفوق برغم عمره لماذا نمنعه من ذلك ونطلب من
االنتظار حتى ي�صل عمره ع�شرين عاما للح�صول على درجة
البكالوريو�س.
الد�ستور :هل يجوز �أن يتخرج طالب �آو طالبه بدرجة
بكالوريو�س في الطب وعمره  15عاما؟.
لماذا ال ولم�صلحة من نعقد �أمور العلم ،موزارت �ألف
�أول �سيمفونية له وعمره ت�سع �سنوات� ،إذا كان هناك �إن�سان
لديه قدرة عقلية لماذا نعطله ونقف في وجهه ،وهذا �شكل
من �أ�شكال الإبداع يجب �أن توفر له الرعاية والت�شجيع.
الد�ستور� :صحيح �أن العام الحالي �سيكون امتدادا
للعام  ،2012لكن ما هي خططكم كمجموعة بالإ�ضافة �إلى
ما تقدم بالن�سبة للتعليم العالي الدولي؟.
نحن ن�ضع برامجنا و�إ�ستراتيجيتنا وفق فترات زمنية
محددة� ،سنة وخم�س �سنوات وع�شر �سنوات ،و�صوال �إلى
خطة بعيدة المدى ال ن�سميها خطة و�إنما �أه��داف بعيدة
المدى ،وهي �شكل من �أ�شكال الدرا�سات الم�ستقبلية ،مثال
على ذلك نجري درا�سات بعيدة المدى تعنى حتى العام
 ،2050وه��ذا ال يعني �أنني �س�أكون م��وج��ودا على قيد
الحياة ،فالأمر يرتبط بدور الم�ؤ�س�سة ودوري كان�سان،
فهناك �شيء ا�سمه ( � )Snganureteأي يعني التوحد
معناها �أن الآلة والعقل الب�شري �سيكونان �شيئا واحدا،
بمعني �أخر �أن الآالت �ستتحدث مع بع�ضها البع�ض ب�شكل
من الأ�شكال  ،وهذا �شكل متطور من نتاج العقل الإن�ساني
وهو ما يعرف بالذكاء اال�صطناعي ،وهذا بداياته خالل
هذه الفترة من خالل تحذير جهاز في ال�سيارة من وجود

عائق� ،أو عندما ندخل المنزل �أو الحديقة ليال ت�ضاء الأنوار
�أو عندما تقترب اليد من الحنفية ينفتح �صنبور المياه،
والأمثلة على الذكاء اال�صطناعي االبتدائي الموجود في
حياتنا ،وهناك جيل �آخر من الذكاء اال�صطناعي موجود
في المركبات (  ) GPSيدل ال�سائق على �أف�ضل الطرق
وعندما يدخل ال�سائق طريقا غير منا�سب يحذره من ذلك
ويطلب منه �أن ي�سلك طريقا �أف�ضل.
وفي هذا المجال ف��إن جامعة كامبريدج وهي �أقدم
جامعة في العالم عمرها � 800سنة تقريبا �شكلت فريقا من
الباحثين والعلماء لمعرفة كيفية مواجهة الآالت الذكية (
الريبوتز) في حال خرجت عن �سيطرة الإن�سان و�أ�صبحت
�أقوى منه حتى ال تق�ضي عليه ،وي�ؤكد العلماء �أن هناك
احتماالت حقيقية لهذا النوع من المخاطر التي تهدد
الإن�سان.
وبالعودة �إلى العام  2013و�أعمالنا وخطتنا نتوقع
نموا كبيرا ونوعيا في كافة �أعمالنا منها على �سبيل المثال
�إ�ضافة  14مكتبا جديدا حول العالم لت�صل مكاتبنا �إلى
 100مكتب للمجموعة ،ونكون في المقدمة بين ال�شركات،
و�سي�صبح التعليم �ضمن ن�شاطاتنا وفي مقدمتها ،ونرى �أن
التعليم التقني والمعلوماتية �سيكون كل �شيء� ،إذا مهما
كان نوع عملي ومهنتي ال ا�ستطيع �أن �أقوم به بمعزل عن
المعارف �سواء كنت فنيا �أو مهنيا �أو مهند�سا �أو موظف
مبيعات ....ال��خ غير ذلك من الأن�شطة اليمكن �أن تمار�س
�أعمالك بعيدا عن المعرفة والمعلوماتية وتقنية المعلومات
واالت�صاالت.
الد�ستور  :كانت التوقعات قبل ع�شر �سنوات �أن
ال���ص�ح��اف��ة ال��ورق �ي��ة �ستختفي ل���ص��ال��ح ال�صحافة
الإلكترونية �إال �أننا ما زلنا نرى ا�ستمرار ال�صحافة
الورقية حول العالم ما زالت موجودة وم�ستمرة ما
هو تعليقكم ؟.
�أنا �شخ�صيا قلق على م�ستقبل �صحافتنا الورقية في
العالم العربي ،واعتقد �أن ال�صحف الورقية على م�ستوى
ال��دول��ة مدعوة لور�شة عمل لو�ضع �سيا�سات بالن�سبة
لإيراداتها لمن يتابعها الكترونيا ،و�أن ق��راءة ال�صحف
الورقية التي البد يوما �أن تتحول تدريجيا �إل��ى �صحف
الكترونية تحتاج �إل��ى �آلية عمل جماعي لكافة ال�صحف
لتعزيز �إيراداتها واال�ستمرار بفعالية مختلفة ونمط �صحفي
من حيث االنت�شار وتقديم خدماتها الإعالمية والإعالنية،
و�أي مراقب محايد لما يجري في جامعاتنا ي�ستطيع الت�أكد
�أن ال�صحف تتابع الكترونيا بدون الورق المطبوع وهذا
تحول تدريجي كمي �سيف�ضي �إلى تحول نوعي ل�صناعة
ال�صحافة والإعالم محليا و�إقليميا ودوليا.
الد�ستور :قطع الأردن �شوطا متقدما في ا�ستخدامات
االت �� �ص��االت وت�ق�ن�ي��ة ال �م �ع �ل��وم��ات ،وا��س�ت�خ��دام��ات
االنترنت� ،إال �أن القيمة الم�ضافة لهذه اال�ستخدامات
�أظهرت تباط�ؤا بالمقارنة مع عدد من دول الإقليم،

ال�ص��حــف الورقــي��ة تحت��اج لو�ض��ـع �ســيا�س��ات لإيراداتهــ��ا
لمـ��ن يتابعهـ��ا الكتــروني��ا و�أن قــ��راءة ال�ص��حــف الورقـيـ��ة
البــــــد �أن تـتـحــــول تدريجــيــا �إلــى �صحــــف الكترونيــــة
«التجــــارة العـالمــيـــة» ال تواكــــب التـطـــورات العـالميـــة
المت�ســـارعـــة وال بــــد مـــن تكــ ّيـف هـياكـــــل حوكمـتهـــــا
بما يتنا�ســـب مـــع احتياجــات ومتطلـبات المرحلــة الراهـنـة

ال�س�ؤال هل تتفق مع هذا الت�شخي�ص وماهي �أف�ضل
الطرق للخروج من هذا الو�ضع؟.
الأردن كان لفترة قريبة الأف�ضل بالن�سبة �إلى م�ؤ�شر
المعرفة ،بالن�سبة لال�ستخدامات الذكية لالنترنت والهواتف
المتنقلة ،هناك تطورات مهمة ال�ستخدامات التكنولوجيا،
و�أ�صبح ا�ستخدام الهاتف للمحادثات الهاتفية فقط من
الما�ضي ،وا�صبحت االت�صاالت وتقنية المعلومات وتداول
المعلوماتية تم�س كافة مناحي الحياة الع�صرية ،واال�سا�س
في زي��ادة القيمة الم�ضافة الن�شطتنا االنتاجية من �سلع
وخدمات ،وهذا اال�سا�س.
منذ �سنوات كان االردن في المقدمة في هذا القطاع
وخ�لال فترة ق�صيرة �سبقنا دول و�شعوب عربية برغم
ال�شباب والتعلم ،وهذا يدعو الجميع العادة النظر لردم
الفجوة ومواكبة التطور المر�صود في عدد من دول االقليم
والعالم.
الد�ستور :طرحتم فكرة وا�ضحة ال�صالح منظمة
ال�ت�ج��ارة العالمية ف��ي ظ��ل ال�ت�غ�ي��رات االقت�صادية
والتجارية العالمية ،هل تحدثنا على المالمح الرئي�سة
لال�صالح المطلوب في « التجارة العالمية؟.
يجب على �صانعي القرار ال�سيا�سي �أن يجدوا الإرادة
ال�سيا�سية لإ�صالح الم�ؤ�س�سة على ن��ف�����س ال��ن��ه��ج ال���ذي
اتبعه ا�سالفهم في �إن�شاء اتفاقية التجارة العامة والتعرفة
الجمركية في اعقاب الحرب والدمار ،و�أخ�شى �أن تتراجع
المنظمة وت�صبح �أقل اهمية بالن�سبة للمواطنين وقادة
االعمال في العالم على حد �سواء».
وان االقتراحات التي طرحها د .ابو غزالة في تقرير
مو�سع في اجتماع عقد في جنيف� /سوي�سرا يهدف الى
تعزيز الحياة لهذه الم�ؤ�س�سة العالمية حيث تركّز على عدد
من النواحي التي تعتبر جوهرية لكي تقوم منظمة التجارة
العالمية بواجباتها ومهامها ب�صورة اكثر فاعلية وكفاءة.
وقال :ان دور منظمة التجارة العالمية االقت�صاديهو �أكثر اهمية من دوره��ا ال�سيا�سي م�ضيفا �أن هذا هو
ال�سبيل الوحيد الذي يتيح لقوى التجارة الو�صول الى
الأف��راد والعاملين وال�شركات والحكومات والتاثير في
حياتهم ف��ي جميع �أن��ح��اء العالم بهدف خدمة الجميع
ومنفعتهم.
كما ت�ضمنت المقترحات تعزيز م��ب��د�أ الت�صويت
لمعالجة الم�شكالت التي يفر�ضها مبد�أ الإجماع واقامة
منهج قائم على «اتفاقية م�ستدامة متعددة الأط��راف»
لتكمل المحاوالت الفردية او الحلول مكانها ب�صورة تعمل
على موائمة م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومركز
التجارة الدولي وان�سجامها مع عمليات منظمة التجارة
العالمية وتو�سيع نطاق مراجعة ال�سيا�سات التجارية
وت�أ�سي�س ملتقى منتظم غير ر�سمي لزعماء منظمة التجارة
الدولية وت�أ�سي�س لجنة تنفيذية للهيئة العمومية والتفاو�ض
حول اتفاقية اقت�صاد الإنترنت.
كما يقدم التقرير عدد ًا من التو�صيات التي من �ش�أنها
�أن تعزز من تعاون منظمة التجارة العالمية مع القطاع
الخا�ص مع التركيز ب�صورة �أكبر على التوا�صل العام
من خالل الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية لجعل
التعاون اكثر انفتاحا مع المواطنين والمنظمات غير
الحكومية في العالم.
وقال يجب على المنظمة �أن تقوم بدور اكثر اهميةنظر ًا للتكامل العالمي الهائل والتغيرات االقت�صادية
الجذرية التي ال تزال تحدد �شكل المجتمع الدولي� ،إذ �أن
المنظمة ما زال��ت مت�أخرة عن اللحاق بركب التطورات
المت�سارعة في العالم اليوم و�أنَّ عليها �أن تك ّيف هياكل
حوكمتها بما يتنا�سب مع االحتياجات والمتطلبات في
الوقت الراهن.
وي��رى �أنَّ ال��ع��ام  2013ي�شكل «فر�صة م��زدوج��ة»
لجدول �أعمال الإ�صالح في منظمة التجارة العالمية ،م�ؤكد ًا
�أن م�ؤتمر ال��وزراء الذي �سيعقد في بالي وانتخاب مدير
عام جديد للمنظمة هذا العام �سيمثل منطلقا مثالياً ونادر ًا
لإطالق حوار جاد وتفاعلي حول كيفية تعزيز نظام التجارة
متعدد الأطراف و�صو ًال �إلى تطبيق هذه التغييرات.

