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كلمة سعادة السيد سيرجيو ماركي
ت�شرفت مبعرفة الأ�ستاذ طالل �أبو غزاله قبل عدة �سنوات ولو كان يل �أن �أختار كلمة لأ�صف هذا
الإن�سان ال�ستخدمت كلمة «الطاقة» .فالطاقة واحليوية واالندفاع هي ما مييزه ،فلديه الطاقة للنجاح
مهما �صعبت الظروف ولديه الطاقة ملعاجلة امل�شكالت وللتعبري عما يدور يف ذهنه ،ولديه الطاقة
لتح�سني املجتمع من حوله وتر�سيخ امل�صلحة العامة.
وهذا التقرير ال�صريح حول حتمية الإ�صالح يف منظمة التجارة العاملية يعك�س تلك الروح املفعمة
بالطاقة ،فهو يت�صدى يف هذا التقرير �إلى التحديات املاثلة �أمام املنظمة الدولية من عدة اجتاهات
لي�س �أقلها �شعوره باملواطنة يف ال�شرق الأو�سط وطموحه وتفا�ؤله بهذه املنطقة الواعدة وبالعامل ،ومن
منظور كونه رجل �أعمال بارز وع�ضو ًا يف جلنة خرباء ملنظمة التجارة العاملية ،ثم من منظور انتمائه
والتزامه وم�شاركته على ال�صعيد الدويل.
هذا التقرير م�ساهمة ثمينة .فهو وا�ضح وعملي ويركز على عدد متنوع من املحاور الرئي�سية .ويف حني �أنَّ البع�ض قد يتفاج�أ ببع�ض
�أطروحاته على �أنها مثرية للجدل ف�إنني �أ�شعر �أنَّ تلك الأطروحات �إمنا متثل املح ّفز والباعث لنا جميع ًا يف �إحداث التغيري الب َّناء مهما
كان قلي ًال.
ولقد جاء هذا التقرير يف وقته مع ا�ستعداد منظمة التجارة العاملية لعقد اجتماع بايل الوزاري وانتخاب مدير عام جديد لها يف مرحلة
الحقة من هذا العام .ومن هنا ن�أمل �أن جتد هذه الأطروحات القبول يف خ�ضم العمليات املرتبطة بهذين احلدثني املهمني.
وفوق كل �شيء ،ف�إنَّ تقرير �أبو غزاله دعوة للعمل ونداء لتوجيه الر�ؤية والإرادة ال�سيا�سيتني وهذا ما يدعونا �إلى جتديد النظام التجاري
العاملي وتعزيزه.
�أما التو�صيات التي خل�ص �إليها التقرير فهي ت�ستحق االهتمام اجلدي وينبغي لها �أن تكون جزء ًا ال يتجز�أ من احلوار الفاعل حول برنامج
�إ�صالح منظمة التجارة العاملية والتي يجب ا�ستغاللها دون �أي ت�أخري.
فليبد�أ احلوار.

�سعادة �سريجيو ماركي

ال�سفري الكندي ال�سابق لدى منظمة التجارة العاملية
رئي�س املجل�س العام ملنظمة التجارة العاملية ووزير التجارة الدولية يف كندا �سابق ًا
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الكلمة االفتتاحية
�أود بداي ًة �أن �أكون مبنتهى الو�ضوح� :إنني �أدعم ب�شدة النظام التجاري متعدد الأطراف فقد �أثبت عرب ال�سنني �أ َّنه نظام ال غنى عنه لتحفيز
نوجه اهتمامنا مل�ستقبل هذا النظام.
الرفاه االقت�صادي وال�سالم .ولذلك ال منا�ص من �أن ّ
عرب عن عميق امتناين للمدير العام ملنظمة التجارة العاملية ال�سيد با�سكال المي الذي طلب �إ ّ
يل �أنَّ �أكون ع�ضو ًا يف اللجنة
و�أود �أي�ض ًا �أن �أُ ِ
املخ�ص�صة لتحديد معامل م�ستقبل التجارة التي ت�أ�س�ست يف ني�سان  2012بهدف درا�سة التحديات املاثلة �أمام انفتاح التجارة العاملية يف
القرن احلادي والع�شرين وحتليل تلك التحديات وهي مهمة �أتوالها بكل جدية.
ولعل ال�سر يف ال�شعور باحلرية واالنفتاح لدي �إمنا ينبعث من �أنني كنت الجئ ًا فل�سطيني ًا فلم �أ�ؤمن بالأحياء املتقوقعة وال بجدران الف�صل.
تلك القيم التي ع�شت معها وغر�ست يف �أعماق نف�سي غريزة “حترير” التجارة كو�سيلة مل�ساعدة الأفراد على حتقيق �إمكاناتهم االقت�صادية
ولتحريرها من قب�ضة املتنفذين الذين ي�سعون بكل الو�سائل �إلى احلفاظ على الو�ضع الراهن مبا ين�صب يف م�صلحتهم ال�شخ�صية.
كما �إنني من منا�صري منظمة التجارة العاملية فهي امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة عن حترير التجارة عاملي ًا والتي تنبثق ر�سالتها من التفاو�ض على
ميدان �أو�سع للقواعد واملعايري مبا ي�سمح للدول يف العامل �صغريها وكبريها ،غنية كانت �أم فقرية ،نا�شئة �أم غري نا�شئة ب�أن تزدهر
م�ستفيدة من القوى والفر�ص االقت�صادية التي حتررها التجارة .كما �أنَّ هذه املنظمة تعمل على الو�ساطة يف حل النزاعات بني �أع�ضائها
وفق ًا ملعيار “من على حق!” ولي�س وفق ًا ملوازين القوى .فيكف للمرء �أن يرف�ض مثل هذا املبد�أ الرا�سخ وال�صحيح؟
�أرجو �أال ي�ساء فهمي ف�أنا ال �أق�صد �أن منظمة التجارة العاملية مثالية بل �أقول �إنَّ تعزيزها واحلفاظ على ا�ستدامة دورها يتطلب �إجراء
�إ�صالح ُمر َّكز و ُملح عليها.
وال بد ل�صانعي القرارات ال�سيا�سية من �أنَّ يجدِّ دوا الإرادة ال�سيا�سية لكي يجددوا منظمة التجارة العاملية بالطريقة ذاتها التي عمل فيها
�أ�سالفهم الذين كانت لهم نظرة ثاقبة ف�أن�ش�أوا ما كان ُيعرف باالتفاقية العامة للتعرفة اجلمركية والتجارة �إثر الدمار الذي خ َّلفته احلرب
العاملية الثانية� .أما �إذا مل تتوافر الإرادة ال�سيا�سية ف�أخ�شى ما �أخ�شاه �أن تنحرف منظمة التجارة العاملية عن م�سارها وت�صبح بعيدة ال�صلة
مبواطني العامل وقادة الأعمال على حد �سواء.
ولهذا ال�سبب بالذات ومببادرة مني �شخ�صي ًا وعلى نفقتي اخلا�صة اخرتت ن�شر هذا التقرير املوجز لتطوير بع�ض الأفكار الرئي�سية و�إيجاد
حلول جديدة �أكرث فعالية .بهذه الطريقة �أدير �أعمايل وبها �أ�سعى للبقاء يف املقدمة .كما �أنني �أ�شجع احلوار والنقا�ش املنفتحني بني �أفراد
جمموعتي يف الإدارة العليا وبني املوظفني لأين مقتنع �أنَّ هذه الطريقة �ستو�صلنا �إلى جتديد يف حالة العمليات .والأمر نف�سه يجب �أن ينطبق
على منظمة التجارة العاملية ففي الواقع ال �شيء �أخطر من وكالة دولية تقف مكتوفة الأيدي يف وجه العوملة لأن ذلك وحده كفيل بالف�شل.
وبهذه الروح� ،أعر�ض عليكم الأفكار التالية على �أمل �أن تكون لكم معين ًا يف تو�سيع �إطار اخلطاب امللتزم.
وال �أدعي �أنني خبري يف التجارة ،وال �أدعي �أن هذا التقرير يقدِّ م مراجعة مانعة جامعة ملنظمة التجارة العاملية .وبذلك ف�إنني ال �أدعي �أنني
�أقدم حلو ًال كاملة .ويف الوقت نف�سه ،ال يجب النظر �إلى هذا التقرير على �أنه درا�سة �أكادميية باملعنى التقليدي للعبارة .وف�ض ًال عن ذلك،
فقد ذكر �آخرون �أفكار ًا �شبيهة بالأفكار املوجودة يف التقرير وبذلك ن�أمل �أن يكون هذا التقرير م�صدر ًا لتالقي الأفكار والعقول.
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وب�صفتي رجل �أعمال �أك�سب رزقي من التجارة العاملية ،فقد حاولت �أن �أح�صر هذا التقرير بعدد من الأمور املحورية التي �أعتقد �أنها
رئي�سية لتجديد منظمة التجارة العاملية وا�ستدامتها .وركزت فيه على �أربعة حماور هي )1 :تعزيز التجارة و )2تب�سيط �إجراءات �صنع
القرارات وتعزيزها و )3تعزيز احلوكمة و� )4إن�شاء عملية موثوق بها للحكم على �أي ِف ٍعل ب�ش�أن مقرتحات الإ�صالح.
مل ي�أت عنوان هذا التقرير بال�صورة التي نراها يف عناوين الأخبار حيث يحمل العنوان �إنذار ًا مب�شكلة معينة .بل �إنه بكل ب�ساطة يعك�س
اخليار الدقيق الذي �أعتقد �أنه متاح �أمام منظمة التجارة الدولية وجمتمعها الكبري املمتد.
لقد �سعيت للتعبري عن �آرائي بو�ضوح با�ستخدام لغة �سائغة جلية بغ�ض النظر عما �إذا كان ذلك �صائب ًا من الناحية ال�سيا�سية �أم ال ،فالعربة
كما �أقول يف �أن تكون منظمة التجارة العاملية �صائبة اقت�صادي ًا .وبهذه الطريقة ولي�س ب�أي طريقة �سواها ميكن لقوى التجارة �أن ت�صل �إلى
الأفراد والعمال وال�شركات واحلكومات ومت�سهم يف جميع �أنحاء العامل بحيث ميكنها رفع جميع ال�سفن يف جميع املرافئ.
�أرحب ب�آرائكم و�س�أكون ممتن ًا �إذا ما م َّررمت هذا التقرير �إلى الآخرين و�شاركتموهم فيه .و�أ�ؤكد لكم �أنني �س�أتقبل جميع الآراء ب�صدر
رحب حتى لو كانت خمالفة لأطروحاتي بل �إنَّ مت�سككم مبا ت�ؤمنون به م�صدر �سعادة يل و�سوف ي�ضمن �أن حتظى منظمة التجارة العاملية
باالهتمام والرعاية الالزمتني والتي حتتاج �إليهما اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى.
والأهم من كل ذلك� ،أرجو �أن ال تبقوا غري مباليني.
�أ�صواتكم �ضرورية ونحتاج لها �أكرث مما تتخيلون.
د .طالل �أبو غزاله
tag@tagi.com

كانون الثاين 2013

جاللة امللك عبد اهلل الثاين مع �سعادة العني طالل �أبو غزاله �أثناء اجلل�سة االفتتاحية العادية الأولى ملجل�س الأمة
ال�ساد�س ع�شر –  28ت�شرين الثاين .2010
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«أعتقد أنه من المهم أن نبدي نظرة
جسورة على قواعد منظمة التجارة
العالمية في هذه اللحظة بالذات ألن
بعض هذه القواعد تتطلب إعادة الترسيخ
والتنقيح على ضوء مستجدات عالم
اليوم .ولذلك فإنك طرحت سؤا ً
ال مهم ًا
وأرى أنه من األمور التي تستحق أن تبذل
دولة مثل الواليات المتحدة األمريكية
وغيرها من قادة االقتصاد كجنوب
أفريقيا االهتمام بها لتحديد ما يمكن
لنا فعله في منظمة التجارة العالمية
في المستقبل بد ً
ال من اإلنكفاء على
سياسات الماضي».

هيالري كلينتون
وزيرة اخلارجية الأمريكية
اجتماع م�ؤ�س�سة
جنوب �أفريقيا 2009
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 .1مقـدمـة
ملاذا نحتاج الإ�صالح؟

لقد �أ�صبح مو�ضوع التجارة الدولية م�صبوغ ًا ب�صبغة �سيا�سية ومو�ضوعية ،كما �أنه �أ�صبح يحظى مب�ؤيدين متحم�سني بيد �أنه مل ينج من
الناقدين �أي�ض ًا .ومع ذلك ،ميكن القول �إنَّ �إحدى طرق جت�سري الهوة بني املتحم�سني والناقدين تكمن يف منهجية اتخاذ القرارات الذي
يجب على املنظومة متعددة الأطراف �أن ت�صلحه ويعني ذلك �أن على منظمة التجارة العاملية �أن تتغري و�أن تتطور .ويف حني �سيختلف
تعريف ما يعني ذلك من �شخ�ص لآخر بل قد تختلف طرق تفكريهم يف كيفية حتقيقها ف�إنني من حيث املبد�أ �أتفق متام ًا على احلاجة
للتجدد والتجديد.
ي�شهد العامل اليوم تكام ًال متزايد ًا تقدم فيه التقانة م�سارات جتارية جديدة هائلة وتتيح الفر�ص املتجددة على مدار ال�ساعة ،حيث ت�سعى
الدول كلها جاهدة لتعظيم �صادراتها من ال�سلع واخلدمات واخلربات ،وعليه ،ف�إن تقوية النظام ي�شكل حمور ًا يف غاية الأهمية بل قد ال
يكون هناك بديل لذلك كما قد يقول البع�ض الآخر.
لقد حان الوقت الآن للتحرك على هذه اجلبهة.
يكفينا ما �سمعنا من �أعذار وجدل ب�أنَّ النظام احلايل ال ب�أ�س به و�أنَّ القيام بهذه املهمة �سوف يتداخل مع العمل املنظور �أمام منظمة
التجارة العاملية.
مع كل االحرتام ،ف�إنني ال �أتفق مع ذلك �أبد ًا.
الإ�صالح الذي نريد يجب �أن يكون �صديق ًا ال عدو ًا لربنامج منظمة التجارة العاملية وي�ضاف �إلى ذلك �أنَّ جدول �أعمال جولة الدوحة
الإمنائية قد دخلت عامها الثاين ع�شر وال�س�ؤال هو :ماذا بني �أيدينا مما ميكن تقدميه لها؟
وف�ض ًال على ذلك ،ف�إنَّ �إعادة �إنعا�ش نظام التجارة �سوف ي�ساعد يف حتديد ما �إذا كانت جميع �أو بع�ض الدول النامية �سوف تنجح يف
امل�شاركة يف التجارة العاملية �أم ال .ففي منطقة ال�شرق الأو�سط التي �أنتمي �إليها ،على �سبيل املثال ،يالحظ �أنَّ كثري ًا من دولها ما زالت
خارج �إطار منظمة التجارة العاملية.
ال يجب �أن ُنخطئ الفهم ف�أعمال املنظمة �سوف ت�ؤثر دون �أدنى �شك على تناغم لعبة التجارة وعلى كيفية �أداء تلك اللعبة ودرجة ذلك الأداء
يف قاعات اجتماعات اللجان حول �آلية ت�سوية اخلالفات.

حول حتديد و�ضع منظمة التجارة العاملية

�أبد�أ انطالق ًا من الفر�ضية الأ�سا�سية وهي �أنَّ منظمة التجارة العاملية م�ؤ�س�سة ال غنى عنها.

فهي ت�ضطلع بدور مهم يف جمتمعنا الدويل ،وب�صفتي من رجال الأعمال ف�إنني �أ�ؤمن �أنَّ املهمة الرئي�سية ملنظمة التجارة العاملية ما زالت
مهمة لعامل اليوم كما كانت �أهمية االتفاقية العامة للتجارة والتعرفة اجلمركية منذ �إن�شائها عام .1947
وعندما تنظرون �إلى عاملنا ال�صغري اليوم و�إلى النمو الهائل يف التجارة يف كل مكان من �أنحاء العامل �أعتقد �أنَّ ال�ضمانة الأف�ضل ال�ستمرار
النفاذ وعدالته جلميع الدول �صغريها وكبريها ،غنيها وفقريها هو من خالل تر�سيخ القواعد التجارية الدولية الوا�ضحة والتي ميكن
التنب�ؤ بها .وهذا بال�ضبط ما يحدث يف منظمة التجارة العاملية حيث تلتقي الدول للتفاو�ض على تلك القواعد ذاتها وتنفيذها.
وميكن للمرء ب�سهولة �أن يجزم �أنَّ دور منظمة التجارة العاملية يكت�سب �أهمية �أكرب يف يومنا هذا نظر ًا للتغريات والتكامالت االقت�صادية
الهائلة التي ن�شهدها دولي ًا .ففي هذا العامل الذي �أ�ضحى قرية �صغرية تتناف�س الدول فيه بطموحاتها التجارية والذي �أ�صبحت فيه
القواعد �أكرث �إحلاح ًا مما م�ضى ُيفر�ض علينا �أن نن�شئ منظمة للتجارة العاملية فيما لو مل تكن منظمتنا هذه قائمة بالفعل.
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ر�سخناها هي �أنَّ هذه امل�ؤ�س�سة ال تعني �أننا انتهينا من �أعمالنا بعد بل هناك واجب يقع على عاتقنا ب�أن نعزز
لكن احلقيقة الأولى التي َّ
من تلك االلتزامات على �أ�سا�س م�ستدام �إذا ما �أردنا �أن ن�ضمن و�ضع املنظمة يف الزمن الذي نعي�شه الآن و�أن ن�ضمن ا�ستجابة احلوكمة
ال�سيا�سية واالقت�صادية للحاجات والطلبات التي تقود �أوقاتنا اليوم وتقودنا كذلك نحو امل�ستقبل.
ومبقدور منظمة التجارة العاملية بل ينبغي لها ب�صفتها م�ؤ�س�سة �أن تكون �أف�ضل و�أقوى .وكما �أننا ال ننكر �أنها لي�ست مع�صومة عن اخلط�أ
فال ميكن لها �أن تدعي �أن العامل مل يتغري.
وباليقني ذاته� ،أ�ؤمن �أنَّ من ينكر �أو ي�ؤخر �أي مف�صل من مفا�صل الإ�صالح �سوف ينتهي املطاف به ب�إ�ضعاف امل�ؤ�س�سة مع مرور الوقت
و�سوف يق ّو�ض من �أهميتها و�صلتها بالواقع.
والأفكار اجليدة ميكن حتويلها �إلى حت�سينات فعالة وميكن لها �أن تكون حماور لتحويل منظمة التجارة العاملية و�إنعا�شها.
�شح يف املقرتحات والتو�صيات الر�صينة حول مثل هذه التح�سينات .وقد ا�ستثمر كثري من الطاقة
على مدى الأعوام املا�ضية ،مل يكن هناك ٌّ
يف توجيه ر�أ�س املال الفكري املطلوب الذي �سوف ي�شكل الأ�سا�س لأي تقدم ملمو�س يف الإ�صالح.
لكنَّ املحزن �أنَّ تلك املقرتحات لقيت التجاهل يف حني ا�ستمرت قيادة منظمة التجارة العاملية يف مقاومتها للتغيري و�أدى ذلك مبنظمة
التجارة العاملية ب�صفتها امل�ؤ�س�سية �إلى �أن تدفع ثمن ًا باهظ ًا لتجاهلها الذي غزى �أجواء الإحباط والتهكم يف جمتمع املعنيني والذي مل يكن
له فائدة �سوى رفع م�ستوى العداء ال�ضاري �ضد منظمة التجارة العاملية وهذا هو الو�ضع حقيقة على وجه اخل�صو�ص يف خمتلف مفا�صل
املجتمع املدين لكنه لي�س ح�صري ًا عليها.
يجب تغيري قواعد اللعبة من �أن “اجلميع خا�سر” ،وكلما جاء ذلك التغيري مبكر ًا كان �أف�ضل.

هل ت�ستطيع منظمة التجارة العاملية “امل�شي وم�ضغ العلكة” معاً يف الوقت ذاته؟

هناك البع�ض ممن نراهم يف املنطقة املحيطة مبنظمة التجارة الدولية ويقرون ب�ضرورة تعزيز تلك امل�ؤ�س�سة .لكن معظمهم ي�صرون على
�أن التوقيت غري منا�سب و�أن علينا �أن ن�ستثمر كل طاقاتنا ور�أ�س مالنا ال�سيا�سي يف �إنهاء جدول �أعمال جولة الدوحة و�أنه ال يجب لأي معوق
�أن يجربنا نحيد عن ذلك الهدف.
لكنني ال �أتفق معهم.
رحبت بها عند انطالقتها عام  2001لكن �آن الأوان اليوم لتنفيذها على �أر�ض
�أتفق متام ًا بالأهمية الق�صوى جلدول �أعمال الدوحة وقد ّ
الواقع .كما �أنني �أقر �أن ذلك �سوف يتطلب جهد ًا حقيقي ًا كبري ًا.
لكن ما يربكني اليوم هم �أولئك الذين يدعون �أنَّ منظمة التجارة العاملية ال ميكنها “امل�شي وم�ضغ العلكة” يف الوقت نف�سه �إذ �أرى يف ذلك
النمط من التفكري خطر ًا على منو املنظمة و�سمعتها ،ناهيك عن �أنَّ ذلك التفكري غري واقعي �إذا ما و�ضعنا يف االعتبار كيف ت�سري الأمور
يف عامل اليوم على �أر�ض الواقع.
ب�صراحة �أقولها :ميكن ملنظمة التجارة العاملية �أن تفعل االثنني مع ًا.
فلن يتاح للمنظمة �إمكانية االختيار بني جدول �أعمالها وجدول الإ�صالح ناهيك عن �أنَّ ك ًال من امل�سارين يدعم الآخر ويعززه .ولذلك� ،إذا
فهمنا منظمة التجارة العاملية فهم ًا فعا ًال ف�سوف ي�سهل ذلك من �إجناح املفاو�ضات احلالية وامل�ستقبلية.
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وعلى الأع�ضاء الآن �أن يقدموا التزام ًا �أكيد ًا حقيقي ًا ملعاجلة الإ�صالح يف منظمة التجارة العاملية فقد م�ضى كثري من الوقت و�ضاع ،وعلى
منظمة التجارة العاملية �أن تتكيف مع الوقائع املتغرية وال�سائدة لعاملنا اليوم ،فالتم�سك والت�شبث بالو�ضع الراهن ال ميكن ا�ستدامته كما
�أنه ي�سري عك�س تيار م�صالح منظمة التجارة العاملية بعيدة الأمد.
ونتيجة لذلك� ،أحث �أع�ضاء املنظمة �إلى �صياغة م�سودة برنامج �إ�صالحي ومناق�شته واالتفاق عليه يف �أقرب وقت ممكن .وبهذا اخل�صو�ص،
من املرجح �أن يكون االجتماع الوزاري يف بايل الفر�صة الأقرب والأكرث واقعية لإطالق تلك العملية ومن هنا من املهم �أن تع ّرف القيادة
مالمح عملية الإ�صالح وم�سارها احلرج.
وف�ض ًال عن ذلك ،تقدم لنا حملة انتخاب املدير العام اجلديد للمنظمة منرب ًا �إ�ضافي ًا مهم ًا ملناق�شة الأفكار لتحقيق الإ�صالح امل�ؤ�س�سي
و�إذا ما �أخذناها مع ًا جميع ًا ف�سوف ميكن لهذين احلدثني �أن يوفرا لنا فر�صة نادرة وثمينة مزدوجة!
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« يساورنا القلق الشديد حول عملية تقدم
منظمة التجارة العالمية فاإلجراءات
تعود إلى عصور بائدة كما أنني أتعاطف
مع تاشرلين بارشفكسي [الممثل
التجاري األمريكي السابق] ،إننا بحاجة
إلى معجزة لكي نتمكن من التعامل
مع كل ذلك .علينا أن ننظر إلى عقد
المؤتمر الوزاري ال لشيء سوى لتحسين
إجراءات منظمة التجارة العالمية!».

با�سكال المي
املفو�ض التجاري الأوروبي
م�ؤمتر �سياتل الوزاري ملنظمة التجارة العاملية
 2كانون الأول 1999

�سعادة الدكتور طالل �أبوغزاله خالل منتدى منظمة التجارة العاملية يف جينيف

10

 .2القضايا واألفكار والتوصيات
� -1إتباع منهج �أكرث م�شاركة يف الرتويج التجاري
�أ) الإلتزام ب�إعادة التوا�صل مع املواطنني

يبد�أ الإ�صالح من الداخل .وبالن�سبة ل�شخ�ص يعي�ش ويعمل يف م�صر ،ال يبدو هذا جمرد �شعار ر ّنان! ولتحقيق النجاح يف �أي برنامج
للتجديد ،يجب �أن يرجع �أع�ضاء منظمة التجارة العاملية �إلى مواطنيهم املعنيني بالنتائج ،لإعادة �إ�شراكهم يف هذه العملية.
�إن القيم واملُثل التي تنطوي عليها ال�سيا�سات يجب �أوال �أن جتد �صدىً لها يف قلوب وعقول �شعوبنا .لذا ،يجب �أوال �إعادة �إيقاد ال�شعلة
وخ�صو�صا يف نفو�س هذه ال�شعوب.

وحيث �أن جميع علوم ال�سيا�سة حملية ،ف�إنه من البديهي �أن يكون الر�أي العام مهما جدا يف حتديد كيفية اختيار القادة ال�سيا�سيني ل�صياغة
وتنفيذ ال�سيا�سة التجارية .وهذا بال�ضبط هو ال�سبب وراء �ضرورة �إعادة �إ�شراك اجلمهور العام ب�شكل ن�شط وفعال .فهم بحاجة لأن يدركوا
متاما كيف ي�ؤثر وجود التجارة� -أو عدم وجودها -ب�شكل مبا�شر عليهم وعلى عائالتهم وجمتمعاتهم وبلدانهم.
ودون �إجراء نقا�ش عام يت�سم بالذكاء� ،سين�ش�أ فراغ خطري من �ش�أنه �أن يربز مفاهيم وت�صورات خاطئة تتطور لت�صبح حقائق مغلوطة.
تتطلب ال�سيا�سة التجارية امل�ستدامة �سياق ًا عام ًا .ويف هذا ال�صدد ،يحتاج اجلمهور يف العامل لأن ي�ستذكر ب�شكل �أ�سا�سي ولو جزئي ًا كيف
بلغت �أكرب و�أغنى و�أقوى االقت�صاديات الو�ضع الذي هي عليه.
يجب �أي�ضا تذكري املواطنني بالعواقب يف حال اخرتنا االن�سحاب من ميادين التجارة.
ومن �أكرث الأمثلة �إيالما هو الك�ساد االقت�صادي العظيم يف فرتة الثالثينيات ،فجره عن فر�ض التعرفات اجلمركية التي �أدت بدورها �إلى
ارتفاع البطالة الأمريكية من � %9إلى  %25على مدى ثالث �سنوات .قارن تلك االيام باملعركة االنتخابية االخرية بني �أوباما ورومني والتي
متحورت ب�شكل كبري حول و�ضع البطالة التي بلغت ن�سبتها  ،%8وهو ما اعترب �ضمن الن�سب امل�ؤدية �إلى حدوث �أزمة!
و�إنني على ثقة من �أن اجلمهور العام �سوف يدرك� ،أنه بالرغم من بع�ض التحديات الكبرية ،ال ميكننا �إيقاف عجلة العامل يف الوقت الراهن
وال ميكننا االبتعاد ولو للحظة .يف عامل �أ�صبح �أكرث ترابطا على نحو متزايد ،حيث حتاول جميع الدول نقل ب�ضائعها وخدماتها ور�ؤو�س
�أموالها و�شعوبها عرب جميع احلدود الوطنية ،هل يوجد فعال بديل عن فتح التجارة؟
و�إنني �أ�ؤمن �أنه يف �سياق حوار م�ستنري �سيتمكن مواطنونا بال �شك بعد �إطالعهم على جميع احلقائق والتحديات والفر�ص وال�صعوبات
واملنافع من معرفة امل�سار الأن�سب الذي يتوجب على بلدانهم انتهاجه.
التو�صية (:)1
يجب على كل ع�ضو من �أع�ضاء منظمة التجارة العاملية �أن يجري حوارا جتاريا وطنيا مع مواطنيه .ومن �ش�أن هذا
احلوار �أن يحدد ،من بني �أمور �أخرى ،الدور الذي تقوم به التجارة الدولية يف حياتهم االقت�صادية املحلية؛ و�أن يعالج
التحديات التي يواجهونها؛ و�أن يو�ضح الفر�ص القائمة �أمامهم ال�ستغالها.

ب) �إدراك عامل جديد

على منظمة التجارة العاملية �إدراك العامل اجلديد الذي نعي�ش فيه وجعله جزءا �أ�سا�سيا من قواعدها و�أنظمتها.
لقد مررنا ب�أحداث تاريخية عظيمة --نهاية احلرب الباردة و�سقوط االحتاد ال�سوفيتي و�سقوط جدار برلني وو�صول الثورة التقنية وتراجع �أثر
النه�ضة العربية وظهور ال�سلطات القوية والطموحة  -فالعوملة املت�سارعة ت�صوغ حا�ضرنا ب�شكل كبري و�سوف ت�ستمر يف الت�أثري على م�ستقبلنا.
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نحن نعي�ش يف قرية عاملية ،حيث غالبا ما يكون للإجراءات املحلية نتائج عاملية .ويف هذه القرية ،كما يذكرنا كاتب الأعمدة يف �صحيفة
«نيويورك تاميز» توما�س فريدمان ،لقد �شهدنا «موت» الزمن وامل�سافات.
وبينما �أدت العوملة �إلى حتقيق تنمية متفاوتة� ،إال �أنه ال ميكننا �أن ننكر حقيقة الإثارة التي متخ�ضت عن هذا التغيري .فقد �ساعدت تطورات
تقنية املعلومات على متكني الأفراد يف كل مكان .و�أ�صبحت ال�شركات املحلية �شركات عاملية كربى .وتدنى م�ستوى الفقر يف جميع �أنحاء العامل.
لقد �أدى التغري �إلى �إحداث حتول �أ�سا�سي يف الهياكل االقت�صادية وال�سيا�سية ،وال يزال �أثره م�ستمرا.
فلننظر �أثر هذه النتائج التالية يف �سياق منظمة التجارة العاملية.
يف مفاو�ضات جتارة اخلدمات ،تعترب الهند الع�ضو الأكرث مطالبة بتحرير حركة الأ�شخا�ص واملهنيني.
ويف املحادثات الزراعية ،تعترب الربازيل قوة عظمى.
�أما يف قطاع الت�صنيع ،ت�شغل ال�صني حاليا موقع ال�صدارة بال منازع.
ويجب على منظمة التجارة العاملية ،ب�صفتها م�ؤ�س�سة معروفة� ،أن تكون على ر�أ�س هذا التغيري التحويل و�أن جتد �سبال جديدة لتبني
وا�ستيعاب هذه القوى اجلديدة .كما يجب �أن تزود �أع�ضاءها بتقييمات يف الوقت املنا�سب وحتليالت القيمة امل�ضافة ملدلوالت هذا الأمر
بالن�سبة للنظام التجاري العاملي.
التو�صية (:)2
يجب �أن يعمل االع�ضاء مع املدير العام لإن�شاء ذراع لأمانة ال�سر يكون م�س�ؤوال عن متابعة والإبالغ عن وحتليل هذه
التغريات اجلغرافية وال�سيا�سية االقت�صادية املت�سارعة ،من حيث �آثارها على النظام التجاري العاملي.

ج) �إ�ضفاء ال�صفة الإن�سانية على التجارة ل�صالح رجال الأعمال

تعترب منظمة التجارة العاملية منتدى لإجراء املفاو�ضات .وهي ت�سعى بالتايل �إلى حترير التجارة يف اخلدمات والزراعة والت�صنيع ،وحتديث
جممل القواعد التجارية با�ستمرار .ويعمل هذان اجلانبان الأ�سا�سيان على نحو وثيق مع ًا.
وكما ذكرت �آنفا ،تعتمد �أعمايل على التجارة الإقليمية والعاملية .و�إذا �س�ألتموين و�س�ألتم غريي من قادة الأعمال عن العوائق الرئي�سية
التي تقف يف وجه التجارة ،فمن املحتمل �أن نقدم قائمة طويلة من الأولويات املختلفة :وهي حتديد الأ�سواق وعوائق التعرفة والعوائق غري
املتعلقة بالتعرفة وقواعد املن�ش�أ ومتويل الت�صدير واملقايي�س املحلية والف�ساد وتكاليف النقل وغريها.
والواقع �أن جميع هذه الإجابات �صاحلة .وبالفعل يجب �أن تكون كافة هذه امل�شاكل جمتمعة هي حمور �إهتمام املفاو�ضني التجاريني ،والتي
يجب �أن ت�شكل على الأغلب جدول الأعمال للمفاو�ضات التجارية امل�ستمرة.
هذه هي الكيفية التي يجب �أن يعمل بها النظام من حيث حترير التجارة من العوائق التي تقف يف وجهها.
لكننى �أعرتف بكل �صراحة بالقيود القائمة على فهمي جلميع االتفاقيات التجارية املعقدة بل الغام�ضة التي تنطوي على قواعد و�أحكام
و�إجراءات ومقايي�س خمتلفة .و�أنا مت�أكد من �أنني ل�ست وحدي.
ودون التقليل من �أهمية ال�سيا�سة التجارية ب�أي طريقة كانت ،ف�إنني واثق �أي�ضا من �أن زمالئي من قادة الأعمال هم �أي�ضا معنيني مثلي يف
الرتويج التجاري .ففي النهاية ،يتعلق الأمر باملبيعات والنتائج الأ�سا�سية� ،ألي�س كذلك؟
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وعليه ،كيف ميكن ملنظمة التجارة العاملية �أن ت�ضفي “طابعا �إن�سانيا” على اتفاقياتها وخمرجاتها؟ وجعلها اكرث م�س�ؤولية؟
هل ب�إمكانها �إيجاد لغة �صديقة للأعمال و�آلية مريحة وفعالة ،بحيث ميكننا ب�صفتنا �سيدات ورجال �أعمال حتقيق املزيد من النجاح يف
عامل الواردات وال�صادرات؟
وعالوة على ذلك ،كيف ميكن ملنظمة التجارة العاملية �أن تقيم �شراكات مع وكاالت وم�ؤ�س�سات �أخرى لتحقيق هذا امل�سعى؟
وعموما ،ف�إن منظمة التجارة العاملية هي يف خ�ضم العمل بحيث لتمكني جمتمع الأعمال املتاجرة بحرية ودون قيود ،لتتيح يف غ�ضون ذلك
للنا�س والعمال املزيد من الفر�ص االقت�صادية ،التي يتم من خاللها حت�سني م�ستويات احلياة الفردية والوطنية.
التو�صية (:)3
يجب �أن يقوم املدير العام ملنظمة التجارة العاملية ،بالتعاون مع �أع�ضاء املنظمة ،ب�إن�شاء مديرية يف �أمانة ال�سر لتقدمي
برنامج م�ستمر للقطاع اخلا�ص حول “التجارة يف انت�شار التعليم”.

 -2تب�سيط الإجراءات يف عملية اتخاذ القرارات وتعزيزها
�أ) مبد�أ الإجماع

مل ي�سبق يل �أن �شغلت من�صب �سفري لدى منظمة التجارة العاملية �أو مفاو�ض ًا جتاري ًا .لذلك ،فمن الوا�ضح �أين ال �أملك �أي خربة عملية يف
عملية اتخاذ القرارات داخل املنظمة.

ومع ذلك ،توجد وثائق كافية حول هذا املو�ضوع .وقد ناق�شت �أي�ضا هذا االمر مع �أ�صدقاء طيبني ممن ي�شاركون على م�ستويات خمتلفة
يف عملية منظمة التجارة العاملية .ويكفي القول ب�أنني �أعلم ما يكفي حول الو�ضع احلايل لإدراك احلاجة �إلى �إعادة نظر متمعنة وت�صميم
للخروج بقرارات �أكرث فعالية يف الوقت املنا�سب.
ت�ستند عملية اتخاذ القرارات يف منظمة التجارة العاملية ب�شكل مبا�شر �إلى الإجماع .وبالرغم من وجود �أحكام متعلقة بالت�صويت� ،إال �أن
الأع�ضاء �أبدوا عزوفهم ال�شديد لإ�ستخدام هذه الأداة.
هنالك العديد من اخل�صائ�ص اجليدة لإتباع منوذج معني من الإجماع .لكن ب�سبب التغريات املت�سارعة واملحمومة التي �شهدناها يف تو�سع
ع�ضوية منظمة التجارة العاملية ،ويف النظام العاملي اجلديد النا�شئ ،ويف خطى ت�سارع وتغري الأعمال على ال�صعيد العاملي ،ويف التعقيد
امل�صاحب للق�ضايا التجارية ،ف�إن الكثري من الأمور اجليدة قد ت�صبح “عبئا عليك”.
باخت�صار ،هل ما زال مبد�أ الإجماع يحقق نتائجه املرجوة يف هذا الع�صر الذي نعي�ش فيه؟
ما زلت مت�شككا.
�إن عملية اتخاذ القرارات على �أ�سا�س الإجماع تتيح لع�ضو واحد بالوقوف يف وجه حتقيق نتيجة معينة .وهناك �أوقات يكون فيها الإجماع
�أداة م�شروعة متاما ،نظرا للم�صالح املختلفة واملتناف�سة بني الأع�ضاء .ويف الوقت نف�سه ،هنالك الكثري من احلاالت التي تكون فيها هذه
املباحثات املط ّولة وجهود االعرتا�ض ذات �صلة �ضئيلة بامل�صلحة العامة للجمهور وال�سيا�سة.
وعالوة على ذلك� ،أ�صبح الوقت املطلوب للخروج بقرارات معينة بطيء جدا ،ومقارنة ب�سرعة اتخاذ القرارات يف غرف جمال�س الإدارة
�أو يف امل�صانع ،تعترب ممار�سات منظمة التجارة العاملية غري واقعية .فهل من الغريب �إذ ًا �أن يعترب القطاع اخلا�ص هذا الأمر غري مقبول،
�إذ �أن جميع م�صاحله واهتماماته ُيعبرّ عنها بالوقت الفعلي؟
وبالن�سبة مل�ؤ�س�سات الأعمال ،ت�صبح م�س�ألة الوقت الطويل الالمتناهي الذي ت�ستغرقه عملية اتخاذ القرارات يف منظمة التجارة العاملية
هي م�س�ألة تتعلق مبدى املالئمة امل�ؤ�س�سية مع احتمالية خ�سارة املنظمة .ويحدد هذا الأمر العالقة املهمة جدا بني �ص ّناع ال�سيا�سة التجارية
وممار�سي التجارة الفعلية.
وهذا يربز �أمامنا لغز من ال�صعب ح ّله.
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لقد مت حتديد احل�سنات وال�سيئات للحفاظ على الو�ضع الراهن ل�صناعة الإجماع ب�شكل جيد من قبل عدد من اخلرباء والتقارير .وبعد
تقييم جميع هذه احل�سنات وال�سيئات ،ف�إنني �أعرت�ض على �آلية اللجوء �إلى الإجماع فقط ،و�أحبذ تكميلها با�ستخدام �أحكام الت�صويت
بطريقة حذرة ودقيقة.
�أوال� ،أود �أن �أحث الأع�ضاء على ا�ستخدام �أحكام الت�صويت القائمة بطريقة حذرة ودقيقة للتخفيف من عبء عملية اتخاذ القرارات
والإ�سراع بها ،ال�سيما �أنها ترتبط بق�ضايا م�ؤ�س�سية غري تفاو�ضية .واملو�ضوع لي�س عبارة عن �إعادة تنفيذ الأمور من جديد ،فالأداة موجودة
�أ�صال ويجب �ألاّ يخجلوا من اال�ستفادة منها من �أجل الإ�سراع يف خطى عملية اتخاذ القرارات ورفع م�ستوى فعاليتها.
التو�صية (:)4
يجب ت�شجيع االع�ضاء على ا�ستخدام �أحكام الت�صويت القائمة ب�شكل �أكرث من �أجل الإ�سراع يف خطى عملية اتخاذ
القرارات ورفع م�ستوى فعاليتها.
�إن التح�سينات التي �سوف تتم على توقيت اتخاذ القرارات �ستعود بالنفع على جميع فئات الأع�ضاء� ،سواء ال�صغرية �أوالكبرية �أو الغنية
والفقرية منها .فهي لن متيز �ضد �أي جمموعة بعينها ،و�أنا على ثقة تامة ب�أنه ميكن تنفيذ �إجراءات الت�صويت بطريقة متوازنة وح�سا�سة.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ب�إمكان الأع�ضاء �أن يحددوا الق�ضايا التي ميكن التعامل معها ب�أف�ضل �شكل بوا�سطة الإجماع مقابل تلك الق�ضايا التي
يتم التعامل معها عرب الت�صويت .كما ميكنهم �أي�ضا �أن ي�ضعوا �شروطا معينة للت�صويت عرب االقرتاع ال�سري من �أجل مواجهة االنق�سامات
الوا�ضحة املحتملة.
كاف للإبداع والعدالة --ويف الوقت نف�سه ملزيد من الكفاءة والفاعلية.
وما زلت واثقا ب�أنه يوجد جمال ٍ

ب) الإلتزام ال�شمويل

لقد �أ�صبح مفهوم الإلتزام ال�شمويل �أي�ضا معيارا �أ�سا�سيا يف عملية اتخاذ القرارات يف منظمة التجارة العاملية .و�شعاره الدائم هو “لن يتم
االتفاق على �أي �أمر ما مل يتم االتفاق على جميع الأمور” .وهو �شعار �صحيح جزئيا .وعند تطبيقه على جدول �أعمال الدوحة ب�ش�أن التنمية،
كان يعني �أن النتائج يجب �أن تحُ قق كوحدة واحدة ،حيث يجب �أن يكون جلميع الأع�ضاء م�صلحة يف ال�صفقة كاملة.

و�أنا �أعرتف �صراحة بان هذه الفكرة املتمثلة يف “الكل من �أجل واحد” “وواحد من �أجل اجلميع” هي فكرة فعالة يف ال�سياق املتعدد
الأطراف .لكن مرة �أخرى ،ويف �ضوء جميع التغريات التي ذكرتها �آنفا والتي ال داعي لتكرارها ،فمن امل�ؤكد �أنها �ستكون عملية طويلة جدا.
كما �أنها �ستقف يف وجه حتقيق الزخم والتقدم امل�ستمر.
ول�سوء احلظ ،كان �أحد �ضحايا هذا الأمر جدول �أعمال جولة الدوحة الإمنائي.
�ألي�س ب�إمكاننا �إيجاد بديل ما؟
�أ�سلوب ي�ضمن املزيد من املرونة وال�سرعة ،بينما يحافظ على مبد�أ العدالة؟
�أعتقد �أنه ميكننا ذلك.
و�أعتقد �أي�ض ًا �أن هناك فرق كبري بني الإجماع واملوافقة .فاملوافقة تعني اتفاق عدد حمدد من الأع�ضاء وهو مفهوم قد يلقى بع�ض املقاومة
لكنه �سبيل فعال لإحراز التقدم يف منظمة التجارة العاملية.
وهذا لي�س تفكري ًا جديد ًا.
على �سبيل املثال ،كانت اتفاقيات اخلدمات املالية وتقنيات املعلومات اخلا�صة مبنظمة التجارة العاملية هي ح�صيلة ثانوية ملجموعة فرعية
من كافة الأع�ضاء ،وهي جمموعة من الأع�ضاء كانوا يت�شاركون الر�ؤية نف�سها  ،وكانوا م�ستعدين لتوقيع الربوتوكول ،وتقيدوا بااللتزامات
اجلديدة ،وكانوا على ا�ستعداد لتقدمي املنافع على �أ�سا�س معاملة الدولة الأولى بالرعاية.
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ونظرا لتنامي حجم ع�ضوية منظمة التجارة العاملية يف يومنا احلا�ضر ،ونظرا للو�ضع ال�سيا�سي لقطاع التجارة ،ميكن �أن يكون هذا منهجا
واقعيا وعمليا لإحراز بع�ض التقدم وتفادي حالة “اجلمود”.
التو�صية (:)5
بناء على ذلك� ،أعتقد �أن على منظمة التجارة العاملية �أن ت�ضع مفهوم “االتفاقية امل�ستدامة متعددة الأطراف”
وتعرفه وتطبقه لت�سهيل عملية �صنع القرار.
�أرى �أنه من �ش�أن “االتفاقية امل�ستدامة متعددة الأطراف” �أن ت�ساعد على حتقيق ال�صالح العام .وجند اتفاق الأغلبية هذا حول الق�ضايا
امل�ستجدة والنا�شئة ،ويكون على هيئة هياكل ع�ضوية خمتلفة.
ويتيح ذلك للبلدان الراغبة يف ذلك �أن مت�ضي قدما ،بينما ي�سمح لبقية البلدان �أن تعدل الأحكام ذات ال�صلة فيما بعد.
و�صحيح �أن وترية التعددية قد تختلف ولكن� ،ألي�س ذلك خريا من اجلمود؟
�ألي�ست “االتفاقية امل�ستدامة متعددة الأطراف” بني الأمم خريا من ال�شلل متعدد الأطراف؟ و�أكرر هنا القول ب�أن هذه املرونة تخدم جميع
الأطراف.
فهي ترتيب من �ش�أنه �أن مينح كل بلد احلق يف حتمل االلتزامات القانونية حول الق�ضايا التي تعتربها تخدم م�صلحتها الوطنية ،كما لن
تواجه الدول التي مل حت�سم �أمرها ال�ضغط واالبتزاز اللذين يجريان الآن يف اخلفاء (هل تذكر التقارير التي تتحدث عما عانته الهند يف
االجتماع الوزاري يف الدوحة؟)� .إذ ًا ،وبعد تدبر ،ف�سيتمتع ه�ؤالء الأع�ضاء بحرية االن�ضمام �إلى “الأغلبية القوية” فيما بعد دون عقوبات.
ومن �ش�أن ذلك �أن “يحرر” القرارات من �آلة �صنع القرارات املتعالية واحتمال الإ�صابة بال�شلل .و�سيلقى ذلك ترحيبا عامليا ،وال �سيما من
قبل جمتمع الأعمال.
وفوق ذلك� ،إذا كتب لالتفاقية الأولية النجاح والتوفيق ،فيمكنني دون �شك �أن �أت�صور رغبة بقية الأع�ضاء يف االن�ضمام مما يجعل
االتفاقية “�أقوى” ،فاملفاو�ضات تت�أثر كذلك بالطبيعة وال�سلوك الب�شري.
فهل هذه الفكرة متطرفة حقا؟
�أال متثل م�سارا منطقيا متدرجا نحو التقدم؟
ومن وجهة نظري ،ف�سيغدو ذلك “الو�ضع الطبيعي” اجلديد.

ج) تو�ضيح مراجعة ال�سيا�سة التجارية والتو�سع فيها

لطاملا قيل يل �إن هيئة مراجعة ال�سيا�سة التجارية جزء مهم من منظمة التجارة العاملية .وغالبا ما تكون جل�ستها �إيجابية وغري ت�صادمية
بوجه عام.
وهذا تقييم �أقبله ب�سرور ،و�أحث منظمة التجارة العاملية �أن تبحث عن �سبل حت�سني هذه العملية ،فعلى �سبيل املثال:
• •هل ميكننا �أن ندافع ب�شكل �أف�ضل عن مراجعة ال�سيا�سة التجارية كمنرب للم�شاركة العامة؟
• •هل ميكننا ا�ستخدامها للو�صول �إلى م�شاركة �أف�ضل مع امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية الأخرى؟
• •هل هناك مانع لدعوة الأمناء العامني املعنيني من املنظمات احلكومية الدولية الأخرى ليكون لهم دور كذلك؟
• •هل ميكننا �ضم كبار اخلرباء يف احلقول املختلفة؟
وبعبارة �أخرى ،كيف ميكن ملراجعة ال�سيا�سة التجارية �أن ت�صبح �شعار التح�سن يف حوكمة منظمة التجارة العاملية� ،إن جاز التعبري؟ ف�إذا
كانت هنالك جلنة واحدة من جلان منظمة التجارة العاملية يجب فتحها �أما العامة و�أ�صحاب امل�صالح املتعددين والهيئات الأخرى وو�سائل
الإعالم ،فهي هذه اللجنة.
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• •يبدو �أن التو�سع يف مناق�شة الهدف املتمثل يف و�ضع �سيا�سات جتارية وطنية �أف�ضل �أمر “�سهل” .كما يجب التو�سع يف املناق�شات قدر
الإمكان ،وبعبارة �أخرى:
• •مل ال نتو�سع يف عر�ض �أف�ضل ممار�سات ال�سيا�سة التجارية ون�شرها؟
• •مل ال ندعو الأمناء العامني املعنيني من املنظمات احلكومية الدولية الأخرى؟
• •مل ال ن�ضم كبار اخلرباء يف احلقول املختلفة �إلى عملية مراجعة ال�سيا�سة التجارية؟
و�أود �شخ�صيا �أن �أرى كيف ميكن ملراجعة ال�سيا�سة التجارية املح�سنة �أن ت�ساعد على و�ضع م�ؤ�شرات الأثر التجاري ال�شبيهة مبا تقي�سه
هيئة الأمم املتحدة بوا�سطة م�ؤ�شراتها االجتماعية .وبخ�صو�ص هذه الأخرية ،فقد اختارت الأمم املتحدة االحتفاظ ب�إح�صائيات حمدثة
خلم�سة م�ؤ�شرات وهي :ال�سكان وال�صحة والإ�سكان والتعليم والتوظيف .ويتيح ذلك لأع�ضاء الأمم املتحدة تقييم �أحوال التقدم والتطور
االقت�صادي واالجتماعي؛ �سعيا ل�ضبط عملية و�ضع ال�سيا�سة العامة وحت�سينها ب�شكل �أف�ضل.
و�أعتقد �أن مراجعة ال�سيا�سة التجارية ميكن �أن تلعب دورا قيما يف و�ضع املعايري والإح�صائيات املتجان�سة.
فهنالك فر�ص جمة لتعزيز مراجعة ال�سيا�سة التجارية ،ولكل منها �إيجابياته من وجهتي النظر التعددية والعامة.
التو�صية (:)6
على املدير العام والأع�ضاء التو�صل �إلى �سبل خالقة نافعة لتو�ضيح عملية مراجعة ال�سيا�سة التجارية والتو�سع فيها
و�إ�شراك �أطراف عدة فيها؛ �سعيا جلعلها نافذة تطل منها منظمة التجارة العاملية على العامل اخلارجي.

د) �إحداث عملية ان�ضمام �أكرث لفرتة املفاو�ضات

يف الوقت الذي يجب فيه على نظام التجارة العاملي �أن يكون �أكرث مراعاة مل�صالح البلدان النامية ويعمل على �إ�شراك العامل كله ف�إنه
يتوجب على قيادة منظمة التجارة العاملية �أن تنظر يف الإجراءات الطويلة اخلا�صة باالن�ضمام النهائي �إليها.
وال �شك �أن وجود اختبار معياري واحد للجميع �أمر مهم ،فال بد من التطابق .و�إذا منحت منظمة التجارة العاملية ا�ستثناءات من القواعد
ف�سيلحق ذلك ال�ضرر بدليل توجيهاتها ب�شكل �سريع.
فعلى قيادة منظمة التجارة العاملية �أن تقر ب�أن بلد ًا ما حتتاج ،يف املتو�سط� ،أكرث من عقد من الزمن من النقا�شات واالجتماعات املتوا�صلة
وااللتزامات احلكومية قبل �أن تتم املوافقة على �ضمها �إلى منظمة التجارة العاملية ،وهي مدة �أراها �أطول من الالزم؟
فهل من العقل �أو الإن�صاف للبلدان النامية خارج نظام التجارة العاملي �أن حتافظ على طلبها وزخمها كل تلك املدة؟
وهل ميكنها �أن حتافظ على الر�أي العام املحلي امل�ؤيد تلك املدة الطويلة؟
�أعتقد �أن علينا �أن ن�ستخدم املنطق العادي يف البحث عن �سبل ميكن ملنظمة التجارة العاملية من خاللها �أن تنظم عملية االن�ضمام دون
�إ�ضعاف نهج القاعدة الواحدة التي ت�سري على اجلميع.
التو�صية (:)7
يجب على الأع�ضاء مراجعة �سري عملية االن�ضمام احلالية �سعيا لتح�سني ت�صميم عمليات االن�ضمام وتنفيذها للتو�صل
�إلى قرار نهائي ب�شكل �أ�سرع؟

هـ) �إدخال منظمة التجارة العاملية �إلى عامل تقنية املعلومات والإنرتنت ب�شكل كامل

يبدو ذلك من نافلة القول ولكن عامل تقنية املعلومات والإنرتنت قد �أثر ت�أثريا عميقا على حياة النا�س يف املجتمعات كافة .وهو �أمر لن
يتوقف �أو يقلل من �سرعته �أيا كانت نتائجه �سلب ًا �أو �إيجاب ًا.
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وب�صراحة ،يجب على منظمة التجارة العاملية �أن تقبل على هذا العامل بطريقتني على الأقل؛ �إذا �أرادت �أن تعمل ب�شكل �أكرث �شفافية و�شموال
وكفاءة.
�إحدى هاتني الطريقتني �إجرائية وتتعلق ب�إمكانية االطالع على اجتماعات املجل�س العام ومداوالت جلنة املفاو�ضات التجارية؛ وهما �أهم
هيئتني ل�صنع القرار يف منظمة التجارة العاملية.
التو�صية (:)8
يجب على منظمة التجارة العاملية �أن تدخل تقنيات االت�صال واملعلومات والإنرتنت يف عملياتها جلعلها �أكرث فاعلية
و�شموال وكفاءة.
وب�شكل حمدد ،يجب على البلدان الأع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية والتي لي�س لها ممثلني يف جنيف �أال تظل غائبة عن اجتماعات
املجل�س العام العادية وجلنة املفاو�ضات التجارية .فهاتان الهيئتان على قدر عظيم من الأهمية ويجب دعوة ه�ؤالء الأع�ضاء للم�شاركة يف
اجتماعات املجل�س العام وجلنة املفاو�ضات التجارية عن طريق م�ؤمترات الفيديو �أو غري ذلك من الو�سائل الإلكرتونية.
كما يجدر البحث عن طرق ذات كلفة مربرة وجمدية لتطبيق ذلك على اللجان العادية الأخرى يف منظمة التجارة العاملية.
�أما الطريقة الأخرى فمو�ضوعية تتعلق بالتفاو�ض على بروتوكول جديد.
التو�صية (:)9
نظرا لأهمية الإنرتنت يف التجارة والتبادل التجاري يف العامل ككل ،يجب على منظمة التجارة العاملية التفاو�ض
للتو�صل �إلى اتفاقية القت�صاد الإنرتنت.
وبهذا اخل�صو�ص ،فقد بحثت يف مثل هذا االقرتاح وهنالك م�سودة له يف امللحق (.)3

 .3حت�سني احلوكمة
�أ) مواءمة م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية ( )UNCTADومركز التجارة العاملي ( )ITCواال�ستفادة منهما �ضمن منظمة
التجارة العاملية
لي�س �أ�سهل من انتقاد الأمم املتحدة ،بل �إنه �أمر �شائع للأ�سف.
ولكنني ،كمتطوع تطوع للعمل لدى الأمم املتحدة يف وظائف خمتلفة� ،أ�ؤيد مهمتها وعملها بقوة .كما �أدرك التحديات التي تواجهها وحتد
من قدراتها .ولكن ،عو�ضا عن التذمر الدائم من الأمم املتحدة ،دعونا نعمل لإدخال التح�سينات وتطبيقها بالتدريج.
وهنا ،يبدو يل �أن من االنتقادات ال�صحيحة القول ب�أنه ما �إن توافق الأمم املتحدة على التحرك يف اجتاه ق�ضية ما ،يغدو من ال�صعب
االن�صراف عنها �أو التحول �إلى ق�ضية �أخرى .فعند �إجناز املهمة الأ�صلية بحق ،فما العيب يف �إعالن الن�صر واالنتقال �إلى مو�ضوع �آخر؟
مل يجب على امل�صالح املكت�سبة �أن ت�صر على مقاومة الأمم املتحدة للتغيري؟
وخذ مثال م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية ( )UNCTADومركز التجارة العاملي (.)ITC
فقد ت�أ�س�س م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية عام  1964كهيئة حكومية دولية تتعامل مع ثالثية التجارة واال�ستثمار وق�ضايا التنمية.
وكان الهدف يتمثل يف “تعظيم” فر�ص التجارة واال�ستثمار للبلدان النامية .وقد مت قام �إن�شاء امل�ؤمتر بناء على خماوف البلدان النامية
بخ�صو�ص ال�سوق االقت�صادية الدولية والتفاوت الكبري بينها وبني البلدان املتقدمة.
وي�ضم م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية حاليا ( )194دولة من الدول الأع�ضاء وتبلغ ميزانيتها (الأ�سا�سية والإ�ضافية) قرابة ()210
ماليني دوالر �أمريكي وي�ضم كادرها ( )400موظف وتتخذ من جنيف مقرا لها.
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غري �أن العامل كان خمتلفا عام .1964
فلم تكن غالبية البلدان النامية حينئذ من�ضمة �إلى االتفاقية العامة للتعرفة اجلمركية والتجارة ( )GATTالتابعة ملنظمة التجارة العاملية.
وكان الكثري من البلدان النامية حينئذ تابعة اقت�صاديا للقوى املتقدمة.
�أما اليوم ،فقد انقلب ذلك العامل ر�أ�سا على عقب كما نعلم جميعنا� ،إذ يبلغ عدد �أع�ضاء منظمة التجارة العاملية قرابة ( )158ع�ضوا
وت�شكل االقت�صادات النا�شئة جميعها املحرك الذي يدفع اقت�صادنا العاملي يف �أيامنا هذه.
وماذا عن مركز التجارة العاملي؟
�إنه منظمة تابعة لكل من منظمة التجارة العاملية وم�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية .وتتمثل املهمة الأ�سا�سية ملركز التجارة العاملي
الذي ت�أ�س�س عام  1968ويتخذ من جنيف مقرا له ،يف م�ساعدة م�ؤ�س�سات الأعمال ال�صغرية يف الدول النامية والتي متر مبرحلة حتول
اقت�صادي ومتكينها من الت�صدير .فهي تقدم برامج عملية تعزز �سيا�سات ال�صادرات التجارية  /الرتويج التجاري وا�سرتاتيجياتها وتنمي
قدرة ال�شركات يف البلدان النامية على الت�صدير.
وقد �أن�شئ كل من م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة العاملي على مبادئ را�سخة وي�ؤدي كل منهما عمال قيما .غري �أنه،
ولتعظيم الكفاءات ومتكني �إطار م�ؤ�س�سي �أقوى وا�ستغالل املوازنات وحت�سني الإدارة والقيادة بوجه عام وتعزيز التناغم ،ف�إنني �أعتقد
بوجوب التن�سيق بني هذه امل�ؤ�س�سات الثالث بقدر �أكرب.
وبهدف تعظيم التجارة العاملية وحت�سني قواعد التجارة ،وال �سيما للبلدان النامية ،يجب على قيادة هذه املنظمات الثالث �أن يكونوا
م�ستعدين للبحث يف �إجراء التغيريات والتح�سينات يف م�ؤ�س�ساتهم .ويجب عليهم �أن يتبنوا موقفا يقر ب�أن النظام الكلي الذي ميثلونه �أكرب
من جمموع �أجزائه املنفردة.
وذلك بالن�سبة يل يعني عمليتي مواءمة وهما:
التو�صية (:)10
 )1يجب �أن يتم دمج م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية يف اللجنة العادية للتجارة والتنمية يف منظمة التجارة
العاملية واجلل�سة اخلا�صة للجنة التجارة والتنمية يف منظمة التجارة العاملية حتت مظلة جلنة املفاو�ضات التجارية
املنبثقة عن جدول �أعمال التنمية مل�ؤمتر الدوحة ( .)DDAوميكن مل�ؤمتر الأمم املتحدة لتجارة والتنمية �أن يكون رئي�سا
بامل�شاركة وتت�شكل �أمانتا �سر اللجنتني من موظفي كل من منظمة التجارة العاملية وم�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية.
 )2يجب �أن يتم دمج مركز التجارة العاملي يف منظمة التجارة العاملية ب�شكل كامل.
وبالن�سبة للبلدان الأع�ضاء مبركز التجارة العاملي احلاليني الذين هم لي�سوا �أع�ضاء يف منظمة التجارة العاملية بعد� ،ستكون هنالك �أحكام
خا�صة كي ال “يخ�سروا” �شيئ ًا خالل االنتقال.
و�أعتقد �أن من �ش�أن هاذين التغيريين امل�ؤ�س�سيني يعززا النظام التجاري متعدد الأطراف بقوة وتر�شيد اجلهود واملوازنات وجتنب التكرار
والو�صول �إلى حوكمة �أكرث جتان�سا.
فهل هذا الطرح من ال�سذاجة واجلودة ما يجعله غري ممكن؟
�أما �أنا ف�أقول :وما املانع؟

ب) تعزيز �أمانة �رس منظمة التجارة العاملية ومتكينها

لقد �أعجبت �إعجابا بالغا ،يف جميع تعامالتي مع موظفي �أمانة �سر منظمة التجارة العاملية ،بدرايتهم ومعرفتهم والتزامهم مبا متثله
منظمة التجارة العاملية .و�أ�شعر ب�أن العمل بالن�سبة لغالبيتهم ميثل �أكرث من جمرد وظيفة.
فهم ي�ؤمنون مبا يقومون به �إميانا مطلق ًا.
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ويف ر�أيي – الذي ي�شاطرين �إياه الكثريون دون �شك – ف�إن ذلك ي�شكل مك�سبا مهما للمنظمة .وهو مك�سب ميكن تقويته ح�سب تقديري.
ويعلم اجلميع �أنه رغم التو�سع يف ع�ضوية منظمة التجارة العاملية تو�سعا كبريا ( 158ع�ضوا) ،ف�إن حجم �أمانة ال�سر وتطورها مل يلحق
بذلك التو�سع .ويبلغ عدد العاملني يف �أمانة ال�سر يف الوقت الراهن قرابة (� )600شخ�ص� ،إال �أن ثلثهم فقط ميكن ت�صنيفهم كموظفي
“�سيا�سات”؛ مما يعني موظف ًا واحد ًا يعمل يف ال�سيا�سات كل �سنة لكل ع�ضو� ،أو �أكرث بقليل.
ولنقارن ذلك ب�أمانة �سر منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ( )OECDالذين يبلغ عدد العاملني فيها ( )2500موظف وعدد الدول
الأع�ضاء فيها ( )30دولة فقط!
وبب�ساطة ،يجب ج�سر هذه الهوة .ولتكونوا على ثقة ب�أن الأمر ال يتعلق ببناء �إمرباطورية و�إمنا يتعلق ،بالن�سبة يل ،بتح�سني م�ستوى
اخلدمات والبحوث املقدمة للأع�ضاء كما ونوعا.
ال �أكرث من ذلك وال �أقل.
كما �أن الأمر يتعدى حجم �أمانة ال�سر.
كما �أحث الأع�ضاء على التفكري يف تو�سعة مهام �أمانة ال�سر .و�أكرر ب�أن الأمر يتعلق بح�صول الأع�ضاء على املعلومات والتحليالت التي
يحتاجون �إليها لإتخاذ خيارات وقرارات مدرو�سة.
واجلميع متفقون على �أن علينا احلفاظ على حيادية �أمانة ال�سر و�أن وظيفة �صنع القرار من اخت�صا�ص الأع�ضاء وحدهم .وهو ما �أتفق
معه متاما.
ولكن ما اخلط�أ يف �أن تقوم �أمانة ال�سر بالآتي:
• •�إجراء بحوث وحتليالت م�ستقلة �أكرب؟
• •تعاون �أوثق مع �أمانة ال�سر يف الهيئات الدولية املعنية الأخرى.
• •�إجراء تقييم �أف�ضل لتعددية اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية؟
• •�إعداد �أوراق البحوث التي تتيح للأع�ضاء م�سايرة العامل الذي يتحرك ب�سرعة؟
• •التوا�صل ب�شكل �أكرب وعقد مزيد من االجتماعات مع املنظمات غري احلكومية وم�ؤ�س�سات الأعمال وو�سائل الإعالم والو�سط الأكادميي
وعقد املزيد من الندوات واجتماعات املائدة امل�ستديرة.
• •�أن�شاء �شبكة �أبحاث مت�صلة بامل�ؤ�س�سات القيادية الأخرى.
وال بد طبعا من التعامل بح�صافة مع �أي تفكري يف زيادة عدد العاملني يف �أمانة �سر منظمة التجارة العاملية و�صالحياتهم ،ف�أنا ل�ست
�ساذجا و�أدرك �أن الزيادة الكبرية يف �أمانة �سر منظمة التجارة العاملية وموازنتها قد ال تكون واقعية يف املناخ االقت�صادي احلايل.
ولكنني �أعتقد �أن على وزراء التجارة يف نهاية املطاف ،وعاجال ولي�س �آجال� ،أن يفكروا يف �إجراء زيادات �سنوية يف �أمانة ال�سر �إذا �أرادوا
�أن يح�صلوا على اجلودة التي يحتاجون �إليها من البحوث واالبتكارات.
التو�صية (:)11
يجب على حكومة الدولة الع�ضو �إجراء مراجعة منا�سبة و�شاملة للوظائف احلالية لأمانة ال�سر يف �ضوء حاجات
الأع�ضاء ذات الأولوية .ويجب عليها �أن تدر�س حجم �أمانة ال�سر ووظائفها وموازنتها و�إدارتها وقيادتها لإجراء
التغيريات االزمة.

ج) �إن�شاء جلنتني دائمتني جديدتني

يعد التوا�صل العام �أمرا ال غنى عنه بالن�سبة للمنظمات الدولية ،فهو و�سيلة لإ�ضفاء ال�شرعية على مهمتها وتعزيزها .كما �أنه �ضروري يف
زمن ميكن لالت�صاالت فيه �أن تبني ال�سمعة �أو تدمرها بنقرة من ف�أرة حا�سوب حممول.
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ومنذ زمن “معركة �سياتل” ،فقد �أجنزت منظمة التجارة العاملية حت�سينات على هذه اجلبهة� .إال �أنه ما زال هنالك الكثري مما يجب
القيام به.
ويف عامل تغرقنا فيه املعلومات� ،ألي�س من احلكمة العمل على توفري تدفق ق ّيم من املعلومات واحلوار بني منظمة التجارة العاملية وجماهريها
املختلفني واملحافظة عليه؟
�ألي�س من احلكمة ا�ست�شارة اجلماعات واجلمعيات اخلارجية املختلفة �سعيا التخاذ القرارات ال�صائبة وما يرتتب عليها من �سيا�سات �أكرث
فعالية؟
�إن مل يكن ذلك �أمرا بديهيا ،فما هو البديهي!
التو�صية (:)12
يجب �أن ين�شئ الأع�ضاء جلنتني دائمتني تتبعان لهم من خالل رئي�س املجل�س العام .وتكون �إحداهما جلنة ا�ست�شارية
عامة تت�ألف من كبار ممثلي املجتمع املدين والو�سط الأكادميي� .أم الأخرى فتكون جلنة ا�ست�شارية من القطاع اخلا�ص
تت�ألف من الر�ؤ�ساء التنفيذيني وقيادات العمال العليا ممن ميثلون قطاعات ال�سوق الثالثة وهي :اخلدمات والزراعة
والت�صنيع.
كما تتعاون هاتان اللجنتان مع املدير العام و�أمانة ال�سر.
كما يجب على املدير العام يف الوقت ذاته �أن يزيد الأهمية املنوطة بدور االت�صاالت يف �أمانة ال�سر.
التو�صية (:)13
فيما يتعلق بالتوا�صل العام ،ونظرا لل�صورة املجحفة ملنظمة التجارة العاملية التي ما زالت تطغى على العامة ،يجب
على املدير العام جعل التوا�صل مع العامة واحلوار معهم �أولوية عليا من �أولويات ق�سم االت�صاالت يف منظمة التجارة
العاملية .ويجب �أن تعك�س خم�ص�صات املوازنة ذلك.

د) امل�ؤمترات الوزارية ال�سنوية

يجتمع وزراء التجارة حاليا كل �سنتني يف م�ؤمتر وزاري.
ومع مالحظاتي ال�سابقة حول �أهمية امل�شاركة الوزارية ،ف�إنني �أعتقد – كحال الكثريين غريي – بوجوب عقد امل�ؤمتر الوزاري �سنويا.
التو�صية (:)14
يجب عقد م�ؤمتر وزاري ملنظمة التجارة العاملية �سنويا.
فهنالك ما يكفي من الأعمال املهمة التي حتتاج �إلى الوزراء – املفاو�ضات وحتديد التوجه اال�سرتاتيجي ملنظمة التجارة العاملية وتقدمي
امل�شورة املالية وتوفري القيادة ال�سيا�ساتية وال�سيا�سية لقائمة متزايدة من الق�ضايا املهمة.
ولعل زيادة عدد االجتماعات تزيد من �إح�سا�س الوزراء “بامل�س�ؤولية” .كما �ستعزز العالقات بني الوزراء وهو ما ي�ساعد على �إيجاد �أر�ضية
م�شرتكة وتكوين الأهداف امل�شرتكة.
وب�شكل عام ،ف�سيوفر االلتزام ال�سنوي حوكمة �أكرث فعالية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،وكما �أ�شرنا يف االقتبا�س الوارد يف ال�صفحة ( ،)9فقد اقرتح المي الذي كان مفو�ضا حينئذ �أن يتم تخ�صي�ص �أحد
تلك امل�ؤمترات “لتح�سني �إجراءات منظمة التجارة العاملية” .و�أعتقد �أن على الوزراء تبني هذه التو�صية.
بل يكفيني �أن يتم تخ�صي�ص جزءٍ من �أحد االجتماعات الوزارية للإ�صالح امل�ؤ�س�سي!
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هـ) امللتقى غري الر�سمي لقادة منظمة التجارة العاملية

دون التقليل من �أهمية الدور الذي يلعبه وزراء التجارة ،يجب علينا �أن نفكر كذلك يف الدور الذي يلعبه القادة يف حياة منظمة التجارة
العاملية.

وبالنظر �إلى كون الق�ضايا االقت�صادية بالغة الأهمية وذات طابع �سيا�سي يف جميع البلدان ،فكل قائد يفكر يف التجارة ويتحدث عنها.
ويلقي كل منهم اخلطابات التي متجد ف�ضائل التجارة ،ويف حكومة كل منهم وزير م�س�ؤول عن التجارة الدولية.
ولتحقيق ذلك ،يت�ساءلون جميعا عن ال�سبيل لتعزيز ال�صادرات من بلدانهم.
ويعملون جميعهم لإيجاد ال�سبل ال�صحيحة للرتويج لبلدانهم.
وينا�ضلون جميعهم لتح�سني القدرات التناف�سية لبلدانهم.
ولذا ،فمن ال�صواب على ما اعتقد الت�سا�ؤل عن دورهم يف منظمة التجارة العاملية؟
وهو ما يبدو �ضئيال جدا يف الوقت الراهن.
وال �شك �أن ان�شغاالت القادة الوظيفية كثرية� ،إال �أن علينا �أن نحاول اال�ستفادة من قيادتهم ب�شكل �أف�ضل .وعلينا �أن جند طرقا �أكرث
م�صداقية وواقعية لتعزيز م�شاركتهم .و�سينتج عن ذلك ،على الأقل� ،إر�سال �إ�شارات ذات مغزى �أكرث �إلى وزرائهم ومفاو�ضيهم ،مما
يخدم عملية �صنع القرار واملفاو�ضات على حد �سواء.
التو�صية (:)15
يجب ت�أ�سي�س ملتقى غري ر�سمي منتظم لقادة منظمة التجارة العاملية ،على فرتات زمنية منا�سبة؛ ت�ست�ضيفه الدول
الأع�ضاء املختلفة على التوايل.
ويتمثل الهدف يف توفري منرب للقادة يناق�شون فيه مع نظرائهم ب�صراحة التحديات التي تعرت�ض التجارة الدولية .ويجب �أن يكون عدد
مرات انعقاد هذا امللتقى واقعيا نظرا لكرثة ان�شغاالتهم .و�س�أدع هذه امل�س�ألة لهم ولوزرائهم .كما �أن من �ش�أن ال�صبغة غري الر�سمية
للملتقى �أن تقلل من �سقف التوقعات؛ ما مينح االجتماعات فر�صة �أكرب للنجاح واال�ستمرار.
و�أخريا ،يجب �أن تتم ا�ست�ضافة كل ملتقى من امللتقيات املتتابعة يف بلد خمتلف.
و) نائب مدير عام واحد لمنظمة التجارة العالمية

يعني املدير العام ملنظمة التجارة العاملية ،حاليا ،بعد ا�ست�شارة الأع�ضاء� ،أربعة نواب للمدير العام ي�ساعدونه يف �أداء مهام من�صبه.
والعمل كثري مما يربر وجود فريق رباعي.
ولكن ذلك ،من اجلهة الأخرى ،يثري بع�ض الأ�سئلة البديهية وهي:
• •هل هذا هو النموذج القيادي ال�صحيح؟
• •هل يحتاج املدير العام �إلى هذا العدد الكبري من النواب؟
• •�أال ي�ضعف ذلك ال�صالحيات؟
• •هل كلفة تعيني �أربعة نواب للمدير العام ومن يتبعهم من موظفني كلفة جمدية؟
�أنا �شخ�صيا �أرى �أن هنالك ثالثة نواب زائدين عن احلاجة .ويجب جمع امل�س�ؤولية يف يد نائب واحد.
و�سي�صبح من�صب نائب املدير العام �أكرث قوة على نحو تلقائي وهو ما �أح�سب �أنه �سيعود بالفائدة على النظام .كما �سي�صبح خط االت�صال
بني املدير العام ونائبه وتنفيذ كل منهما مل�س�ؤولياته �أكرث و�ضوحا.
كما �ستنخف�ض التكاليف الإجمالية.
ومرة �أخرى� ،ست�صبح احلوكمة يف ر�أ�س الهرم القيادي �أف�ضل.
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التو�صية (:)16
يجب على املدير العام �أن يعني نائبا واحدا فقط للمدير العام ،ويجب �أن تكون احلالة التنموية للبلد الأ�صلي لنائب
املدير العام على خالف احلالة التنموية للبلد الأ�صلي للمدير العام؛ ل�ضمان القيادة املتوازنة.

ز) �إن�شاء جلنة تنفيذية للمجل�س العام
عند النظر يف الأعمال اليومية ملنظمة التجارة العاملية� ،أت�ساءل عن الرابط يف الوقت الراهن بني املدير العام ورئي�س املجل�س العام من
جهة والأع�ضاء املائة وثمانية وخم�سون (مبا يف ذلك الو�س التي �ستن�ضم قريبا) الذين يجل�سون يف املجل�س واللجنة واالجتماعات غري
الر�سمية ،من اجلهة الأخرى؟
ال �شيء كما يبدو.
ومن وجهة نظر الهيكل التنظيمي� ،ألي�س من املنطقي وجود هيئة تدخل متو�سطة؟ هيئة ت�صل بني طريف �سل�سلة �صنع القرار ب�شكل �أف�ضل
وت�سهل عمل جهاز �صنع القرار اجلماعي؟
ويف احلقيقة ،حني تنظر �إلى كيفية تنظيم م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص ،فلي�ست هذه الكيانات الإدارية �أمرا معقدا ،بل هي القاعدة
يف العادة.
التو�صية (:)17
�إن�شاء جلنة تنفيذية للمجل�س العام تكون متوازنة �إقليميا وتت�ألف من الأع�ضاء على التناوب وير�أ�سها رئي�س املجل�س.
وتقت�صر �صالحيات اللجنة على تقدمي التو�صيات �إلى املجل�س العام.
ويجب �أن ت�شمل وظائف هذه اللجنة ما يلي:
• •م�ساعدة رئي�س املجل�س العام واملدير العام يف الإعداد الجتماعات املجل�س.
• •امل�ساعدة يف تنظيم امل�ؤمتر الوزاري ال�سنوي.
• •تقدمي احللول املمكنة للق�ضايا ال�سيا�ساتية وال�سيا�سية عند بروزها.
• •م�ساعدة رئي�س املجل�س يف االختيار ال�سنوي لر�ؤ�ساء اللجان.
• •امل�ساعدة يف الإ�شراف على �إدارة موازنة منظمة التجارة العاملية �إلخ.
وخال�صة القول �أن كل ع�ضو يحتفظ ب�صالحية املوافقة النهائية على تو�صيات اللجنة �أو رف�ضها� .إال �أن من �ش�أن هذه املجموعة التوجيهية
اجلماعية �أن تعزز عملية �صنع القرار يف منظمة التجارة العاملية وتوفر �ساعات ال حت�صى من القرارات الإجرائية والروتينية يف اجتماعات
املجل�س العام واللجان .كما �ستخ�ضع لتوجيهات رئي�س املجل�س العام الذي يختاره جميع الأع�ضاء ابتداء.
ويف �أ�سو�أ الأحوال ،فما زال لدى كل من الأع�ضاء �صوته وحق النق�ض يف املجل�س العام.
و�أفهم �أن �إن�شاء جلنة تنفيذية للمجل�س العام قد يثري ح�سا�سية �سيا�سية لدى بع�ض الأع�ضاء� ،إال �أنه ميكن و�ضع الإجراءات الوقائية
الالزمة يف اللجنة التنفيذية للمجل�س العام وطم�أنة الأع�ضاء ب�أن هذه الهيئة اجلديدة لن تنتزع منهم �صالحياتهم بل �ست�ساعد على
�أدائهم لعملهم.

ح) تعزيز التجان�س بني الهيئات

ت�شكل الدول نف�سها ،بالقدر الأعظم� ،أع�ضاء كل منظمة حكومية دولية ،فهي الثابت الوحيد.
ويف الوقت ذاته ،وعلى نحو يهدد بالتكرار املفرط ،فقد �أ�صبح العامل مكانا �أكرث اندماجا حيث ال تكاد امل�شكالت حترتم احلدود .وكما قالت
هيالري كلينتون يف �سياق خمتلف“ :ال بد من تعاون اجلميع”
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ولكن هل يجب على ه�ؤالء اجلميع �أن يبد�ؤوا من نقطة ال�صفر دائما؟
�أال تقت�ضي امل�صالح ال�سيا�سية واملالية لكل ع�ضو �أن تتعاون امل�ؤ�س�سات بع�ضها مع بع�ض عن كثب �سعيا للتو�صل �إلى �سيا�سات وقرارات �شاملة
متجان�سة؟
فكثريا ما يتم �إطالع ر�ؤ�ساء كل من هذه الهيئات على �سري العمل من الداخل من قبل موظفيهم وفق الت�سل�سل الر�أ�سي .غري �أن �صناعة
القرار العاملي الف ّعال اليوم ت�ستدعي �أن يتم هذا الإطالع على نحو �أفقي مرتابط ومتجان�س ككل .ولذا ،يجب على ر�ؤ�ساء املنظمات كذلك
�أن يركزوا ويبتوا يف ق�ضايا م�شرتكة؛ ال امل�سائل الأكرث �إحلاحا وح�سب.
التو�صية (:)18
على الأع�ضاء �أن يوافقوا على �أن تكون ملنظمة التجارة العاملية ترتيبات ذات قدر �أكرب من الر�سمية واالنتظام مع
البنك الدويل و�صندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وامل�ؤ�س�سات الدولية الرئي�سية الأخرى؛
لال�ستفادة من اخلربة الأفقية و�أف�ضل املمار�سات التي قد تفيد يف و�ضع حلول �أف�ضل لل�سيا�سة التجارية .وميكن �أن
ت�شمل هذه الرتتيبات الأع�ضاء و�أمانات ال�سر على حد �سواء.

ط) ت�صحيح “الأخطاء” يف مفاو�ضات اخلدمات

�إن عملي يف جمموعة طالل �أبوغزاله جزء من عامل اخلدمات املذهل .فاقت�صاد اخلدمات ميثل ما يقرب من ( )%70من خمرجات
االقت�صاد العاملي وحوايل ( )%70من وظائف العامل! وهو �آخذ يف النمو.
كما �أن القدرة التناف�سية لالقت�صاد تعتمد بقدر كبري على توفر بنية حتتية خدمية ذات جودة عالية و�إمكانية الو�صول �إليها ،فهما عامالن
حموريان يف مدى كفاءة القطاع اخلا�ص الع�صري وا�ستدامته.
كما يعمل توفر هذه اخلدمات و�إمكانية الو�صول �إليها على حت�سني م�ستوى وجودة احلياة التي يعي�شها �أبناء وطننا.
غنى عنه يف م�ستقبل الدولة االقت�صادي.
وبب�ساطة ،ب�صرف النظر عن ر�أيك يف قطاع اخلدمات ،فهو قطاع ال ً
ويقودنا هذا �إلى م�س�ألتني مهمتني �أعتقد �أن على قيادة منظمة التجارة العاملية (وزراء التجارة وال�سفراء و�أمانة ال�سر) �أن تعاجلهما يف
�سياق مفاو�ضات اخلدمات.
�أوالهما وجوب تغيري العقلية اخلا�صة بطريقة معاملة قطاع اخلدمات والنظر �إليه من جانب كبار املفاو�ضني.
فهذا القطاع الذي ي�شكل �أحدة الأعمدة الثالثة للو�صول �إلى ال�سوق – �إلى جانب الزراعة والت�صنيع – ي�ستحق التعامل معه مب�ساواة
على الأقل .وقد يقول قائل �أن ن�سبة ( )%70التي ذكرتها ت�ستدعي و�ضع هذا القطاع على قمة االهتمامات ،ولكن لنطرح هذا القول جانبا
فاخلط�أ ال يعالج بخط�أ مثله.
غري �أن ما ال ميكن ملنظمة التجارة العاملية �أن تطرحه جانبا وما لي�س من م�صلحتها فعله هو �أن جتعل مفاو�ضات اخلدمات يف �أ�سفل
�سلم الأهمية ،فذلك يهدد النمو االقت�صادي يف العامل .ومع ذلك� ،إن �شئنا ال�صراحة – �أو دون جماملة – ف�إن اخلدمات يف �أ�سفل �أولوية
الو�صول �إلى ال�سوق ،مع احتالل الزراعة املكانة الأولى بني نظرائها .وقد يقول قائل �أن اخلدمات “رهينة” بيد القطاعني الآخرين.
ولي�س ق�صدي التقليل من �أهمية الزراعة �أو الت�صنيع �أو دور كل منهما يف احلياة االقت�صادية للبلدان ،و�إمنا �أريد من قيادة منظمة التجارة
العاملية �أن حت�سن املكانة احلالية للخدمات يف امل�أ�ساة امل�ستمرة جلدول �أعمال جولة الدوحة الإمنائي.
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�إن اخلدمات مل متنح “وقتا مت�ساويا” .ومل تنل االهتمام ال�سيا�سي وال الأولوية وال احلما�سة التي ح�صلت عليها الزراعة على �سبيل املثال.
وقد �أخربت يف االجتماعات الوزارية امل�صغرة غري الر�سمية �أن اخلدمات مل تكن حتى على جدول الأعمال ،وهي اجلل�سات التي التقى فيها
الوزراء ليحاولوا ترقيع �إجماع �سيا�سي على جدول �أعمال التنمية مل�ؤمتر الدوحة.
فكيف يكون ذلك ممكنا؟
كيف توجد مثل هذه الهوة بني ما تعنيه اخلدمات لالقت�صاد العاملي ومنو الوظائف ،ون�ضالها لتنال امل�صداقية يف عامل املفاو�ضات ؟!
ال يوجد �أي مربر اقت�صادي لذلك قط؟
ومل ينظم “م�ؤمتر يتحدث عن اخلدمات” �إال بعد اجتماع التحالف العاملي للخدمات يف جنيف عام  2007واحتجاجه ب�صوت عال على هذه
املعاملة الفاترة ،بالإ�ضافة �إلى كتاب مفو�ض االحتاد الأوروبي للتجارة حينئذ.
وقد �شكلت تلك حلظة فا�صلة بالن�سبة ملفاو�ضات اخلدمات ،وعلى قيادة منظمة التجارة العاملية الآن �أن تكمل ما بد�أ وتنجز عم ًال.
التو�صية (:)19
 )1يجب على وزراء التجارة وال�سفراء وكبار امل�س�ؤولني ومدير عام منظمة التجارة العاملية �أن ي�سارعوا �إلى �إيجاد
ال�سبل “لت�سوية” امللعب بالن�سبة ملفاو�ضات اخلدمات يف �سياق وثقافة حمادثات الو�صول �إلى ال�سوق.
ثانيا ،ونظرا لقوة قطاع اخلدمات العاملية وامتداده املتزايدين ب�سرعة� ،أخ�شى �أن تكون البلدان النامية ب�شكل عام وبقدر كبري ال حتظى
بالتمثيل الكايف.
فالبلدان النامية جمتمعة ت�شكل ما يقرب من ( )%28من �صادرات اخلدمات يف العامل .ولكن ال�صني والهند متثالن الق�سم الكرب من هذه
الن�سبة .وحني ت�سمي هذين العمالقني ت�صبح “البقية” يف ذيل القافلة.
بل �إن ما ت�سهم به البلدان الأقل تقدما ال يزيد عن (.)%0,4
�أما على امل�ستوى الإقليمي ،وكن�سبة مئوية من �إجمايل �صادراتها ،ف�إن ح�صة اخلدمات من �إفريقيا وال�شرق الأو�سط و�أمريكا اجلنوبية
والو�سطى ت�شكل ما يقرب من (� )%3أو �أقل من ذلك.
و�إذا اتفقنا على �أن حت�سني م�ستوى جتارة اخلدمات يف البلدان النامية �سيجعلها حتقق م�ستويات �أعلى من النمو االقت�صادي وفر�ص العمل
والتنمية امل�ستدامة ملواطنيها ،مع جعل اقت�صاداتها �أكرث قدرة على املناف�سة و�ضمان الو�صول �إلى اخلدمات الأ�سا�سية ،فال بد من تن�سيق
اجلهود جل�سر هذه “الفجوة” يف اخلدمات.
 )2على وزراء التجارة وال�سفراء وكبار امل�س�ؤولني ومدير عام منظمة التجارة العاملية �أن ي�ضعوا برناجما لت�شجيع
وت�سهيل بناء منا�صرين �أكرث ن�شاطا لتجارة اخلدمات يف القطاعني العام واخلا�ص يف البلدان النامية.
وعلى �سبيل املثال ،ف�إن بناء جمتمع م�ستدام من �أ�صحاب امل�صلحة لتجارة اخلدمات ميكن �أن ي�شمل �إن�شاء “حتالفات ل�صناعة اخلدمات”
يف البلدان النامية .وميكن ملثل هذه التحالفات �أن ت�ساعد يف التن�سيق بني ال�صناعات املعنية على امل�ستوى الوطني وتنظيمها ،مع ت�سهيل
قيام �شراكة ا�ست�شارية �أكرث فاعلية بني القطاعني العام واخلا�ص.
بل �إنني فعلت ذلك بنف�سي .ففي وقت �سابق من هذا العام �ساعدت يف ت�أ�سي�س و�إطالق التحالف العربي للخدمات يف م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية يف الدوحة.
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� .5إن�شاء عملية ت�صحيحية ذات م�صداقية واملحافظة عليها
�أ) ترتيب الأولويات
تقول احلكمة :ال ت�ضع احل�صان قبل العربة.

ومع ذلك ،فقد حدث عك�س ذلك حتى الآن يف عملية �إ�صالح منظمة التجارة العاملية .و�إثر عدد من الدرا�سات والتقارير ،جند �أن “عربتنا”
يف و�ضع مريح لكنها مع كل ذلك غري مربوطة باحل�صان.
�إننا يف حاجة ما�سة �إلى عملية ت�صحيحية هادفة وحمددة و�شفافة ملنظمة التجارة العاملية ومبعنى �آخر ف�أنَّ جناح �أي عملية �إ�صالح يف
املنظمة �ستعتمد يف املقام الأول على جودة �أفكارنا ،ومع ذلك ف�إنَّ التغيري لن يكون ممكن ًا �إال �إذا نفذنا العملية .وبدون تنفيذ تلك العملية،
تبقى الأفكار اجليدة جيدة دون تطبيق عملي لها �أو ا�ستفادة منها.
وف�ض ًال عن ذلك ،ومما �أنَّ منظمة التجارة العاملية متثل م�ؤ�س�سة عابرة للحكومات فعلينا �أن ندرك بواقعية �أن التغيري الناجح �أمر ال بد منه
وال بد من االتفاق عليه من الداخل .لأنه لن يفر�ض علينا من قبل �أي قوة خارجية.
التو�صية (:)20
على الأع�ضاء �أن ين�شئوا عملية ت�صحيحية متكّن من التمعن يف مقرتحات الإ�صالح والعمل عليها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
يجب تبني العملية واملوافقة عليها و�أن وقيادتها من قبل �أع�ضاء منظمة التجارة العاملية.
ومن بني �أ�شياء �أخرى يجب على العملية �أن حتقق ما يلي:
• •�أن تُ�شرك وزراء التجارة �إ�شراك ًا كام ًال
• •�أن تكون متوازنة و�أن يتولى رئا�ستها بالت�شارك وزيرين للتجارة واحد من دولة نامية والآخر من دولة متقدمة.
• •�أن تكون �شفافة و�شاملة و�أن ت�سعى بانفتاح للح�صول على �آراء جميع الأع�ضاء بالإ�ضافة �إلى الرتحيب مبا يقدمه جمتمع املعنيني بالأمر.
• •ال يجب �أن تُنفذ العملية على عجل.
• •يف حني يجب �أن تتجنب العملية تكرار الطريق املمتد املتبع يف جدول �أعمال جولة الدوحة الإمنائي �سيكون من الأهمية مبكان بذل
اجلهود بحكمة ودون ا�ستعجال ففي نهاية املطاف علينا �أن ندرك �أن �أي تغيري �سوف ي�ستمر �أثره على الأجيال القادمة.
• •ال بد من �أن يكون له م�سار وقابل للنقد والتمحي�ص.
فور االتفاق على البنية املطلوبة و�إطالقها يبقى علينا اخلطوات التالية وهي حتديد املعامل الرئي�سية واجلداول الزمنية بو�ضوح .وال بد
�أي�ض ًا من حتديد �أدوار كل من الوزراء وال�سفراء وامل�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى واملدير العام وكل �أع�ضاء جمتمعات الأعمال واملجتمع املدين.

ب) �إ�رشاك الوزراء

لقد ذكرت �ضرورة امل�شاركة الكاملة لوزراء التجارة لعدد من الأ�سباب �أود الرتكيز هنا على اثنني منها:
� )1أو ًال ميثل الوزراء مع ًا دور “رئي�س جمل�س” منظمة التجارة العاملية فالإرادة ال�سيا�سية تقف عندهم.
 )2ثاني ًا يجب �أن تكون م�ساهمتهم يف منظمة التجارة العاملية غري مقت�صرة على املفاو�ضات فقط بل يجب �أن يقوموا بوظيفة �إ�شرافية.
ومنظمة التجارة العاملية لي�ست نادي ًا خا�ص ًا مقت�صر ًا على �أع�ضاء دون غريهم.
بل هي مبنزلة “ال�شركة العامة” التي تتميز بح�س املواطنة لأع�ضائها وم�ساهميها ومن هنا ف�إن �أ�صواتهم وتطلعاتهم حول الق�ضايا
املختلفة مثل احلوكمة يجب الإ�صغاء �إليها وتقدميها .وهذه املهمة �أ�سا�س ًا ملقاة على عاتق الوزراء.
وللو�صول �إلى درجة من اليقني البد من �أن تكون املفاو�ضات امل�ستمرة املعلم الرئي�سي ملنظمة التجارة العاملية وال بد من �إ�شراك الوزراء و�أن
يكونوا يف مو�ضع القيادة يف هذه احلوارات والنقا�شات .وهم م�س�ؤولون �أي�ض ًا عن اتخاذ القرارات احل�سا�سة التي ال بد منها يف الو�صول �إلى
احللول الو�سط والإجماع .لكنني ما زلت �أرى يف ذلك جانب ًا واحد ًا ال غري من جوانب التزاماتهم العامة.
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وللوزراء �أي�ض ًا م�س�ؤولية احلماية والرعاية فعليهم �أن يوفروا قيادة ا�سرتاتيجية بالقدر الذي تتطلبه املنظمات الدولية ولو كان علي �أن
�أختار حتديد �أهم التزامني اثنني يف �إطار ال�صورة العامة الكبرية بعيدة املدى ف�سوف �أمنح �صوتي مل�س�ؤولية احلماية والرعاية.
ومع ذلك ،وفق ًا لفهمي �أرى �أ َّنه با�ستثناء املفاو�ضات ،ال يطلب النظام �أي �شيء ذي �أهمية من الوزراء.
هناك ق�صور خطر ي�شكل ثغرة كبرية يف القيادة ال�سيا�سية وامل�ساءلة يف منظمة التجارة العاملية .وعليه ،فهناك حاجة ملحة ملعاجلة ذلك
الق�صور.
التو�صية (:)21
بالإ�ضافة �إلى الدور التفاو�ضي ،على الوزراء �أن يجدوا الو�سيلة الالزمة للعمل جاهدين على تفعيل دورهم الرقابي يف
منظمة التجارة العاملية ،بل عليهم على وجه التحديد �أن يوفروا للمنظمة قيادة ا�سرتاتيجية.

ج) املواطنون

م�ضت ال�سنون وبقيت منظمة التجارة العاملية يف الظاهر تت�سبب يف ا�ستياء عدد كبري من اجلمهور .وقد �سمعت �أنَّ هناك احتجاجات
�أقيمت �أمام مبنى املنظمة حتى ولو �أن مو�ضوع االحتجاج مل يكن له عالقة بالتجارة .و�أفرت�ض �أن منظمي االحتجاج كانوا يظنون �أن منظمة
التجارة العاملية متثل خلفية جيدة للت�صوير يف حالة كان �أ�صحاب الكامريات يبحثون عن التقاط �صور مثالية للغ�ضب.
ويف حني �أنَّ هناك بع�ض االنتقادات املحقة والبناءة ف�إن معظم الغ�ضب الذي ر�أيت لي�س دقيق ًا بل لي�س عاد ًال بحق املنظمة .ومن هنا �سيكون
الرد الأمثل على ذلك بالتزامنا يف تطبيق جدول �أعمال جتددي للإ�صالح .و�سوف ي�شكل ذلك ر�سالة يرحب بها املواطنون املعنيون يف �أي
مكان يف العامل لأن النظرة لها �ستكون على �أنها حتمل ر�سالة خمتلفة وجديدة و�إيجابية ومنهج ًا �صحيح ًا ملعاجلة االنتقادات امل�شروعة.
و�سي�سمح ذلك لوزراء التجارة وال�سفراء وامل�س�ؤولني رفيعي امل�ستوى يف التوا�صل املح�سو�س واال�ستباقي مع قواعدهم ال�شعبية املختلفة مبا
مينح منظمة التجارة العاملية الإ�صرار والقدرة على التغيري.
وعلى العموم� ،سيكون يف ذلك ر�سالة قوية خا�صة يف وقت تخ�ضع فيه احلكومات �إلى ال�ضغوط املطالبة ب�أن تكون املنظمة �أكرث متا�سك ًا
وترابط ًا و�أن حتدث م�ؤ�س�ساتها وتنفذ �أ�شكا ًال �أكرث فعالية من احلوكمة.

د) ا�ستغالل الفر�صة يف بايل

من املمكن �أن ي�صبح امل�ؤمتر الوزاري يف بايل عام ًال مهم ًا جلدول �أعمال الإ�صالح ويف الواقع �أقول �إن هذا امل�ؤمتر �سيقدم لنا االنطالقة
الرئي�سية.
التو�صية (:)22
ينبغي للم�ؤمتر الوزاري يف بايل �أن ُيطلق عملية الإ�صالح يف منظمة التجارة العاملية
مبنا�سبة احلديث عن امل�ؤمترات الوزارية ملنظمة التجارة العاملية ،لقد �أ�ضيعت فر�صتان يف جنيف من وجهة نظر الت�صدي ل�ضرورة التجدد
امل�ؤ�س�سي.

وحيث �إنَّ مفاو�ضات جدول �أعمال الدوحة الإمنائي مل تكن نا�ضجة بعد لالتفاق ،فلم يكن هناك حتد �أمام الوزراء من حيث تزاحم �أعباء
الأجندة التفاو�ضية .ويف الواقع ،ف�إنَّ تلك االجتماعات كانت دارت حول �أمور عادية ،وكانت �أ�شبه بعملية جرد �سيا�سي وهذا ال م�شكلة فيه
وميكن قبوله .لكن ما ال يجب �أن يحدث هو و�ضع الوزراء يف م�أزق غري واقعي و�أن يطلب �إليهم �إعادة �إن�شاء “الو�صايا الع�شر” يف كل مرة
يلتقون بها.
وبهذا ،كان لديهم الوقت واحلافز (حتويل الأخبار ال�سلبية جلدول �أعمال جولة الدوحة الإمنائي �إلى ر�سالة �إيجابية) ملعاجلة م�س�ألة
الإ�صالح مبا يف ذلك م�سائل التجارة اجلديدة .لكن �شيئ ًا من هذا مل يحدث على هذه اجلبهة.
ويف امل�ؤمتر الوزاري القادم املزمع عقده يف بايل (كانون الأول  )2013يف �إندوني�سيا �سوف ينادى بتبني منهج �آخر ونتيجة �أخرى.

26

ويف غ�ضون ذلك ،هناك كثري من الوقت املتاح! �سنة كاملة! ميكن للوزراء وال�سفراء وكبار امل�س�ؤولني التجاريني والأمني العام �أن ي�ستغلوه
من �أجل حت�ضري البيئة املنا�سبة لإطالق عملية الإ�صالح ولبناء القاعدة امل�شرتكة التي �سوف جتعل من م�ؤمتر بايل الوقت واملكان املنا�سبني
لبدء هذه الرحلة املهمة.

هـ) انتخاب مدير عام جديد للمنظمة

يف خريف عام � ،2013سوف تنتخب منظمة التجارة العاملية مدير ًا عام ًا جديد ًا لها بعد انتهاء مدة والية با�سكال المي الثانية.
و�إلى موعد االنتخابات� ،إنني على ثقة ب�أنَّ كثري ًا من املو�ضوعات املهمة �سوف يثريها املر�شحون والأع�ضاء على حد �سواء .وبالفعل ،ينبغي
للحملة الإنتخابية �أن تتفح�ص بانفتاح التحديات على م�ستوى ال�سيا�سات والتحديات ال�سيا�سية �أي�ض ًا التي تواجه منظمة التجارة العاملية
ويجب �أن تكون م�سار ًا لبيان احللول املقرتحة املمكنة لذلك كما ينبغي لها �أن تكون عملية ت�سعى �إلى حتديد الفر�ص التي تنتظرنا.
وبطبيعة احلال ،على املر�شحني �أن يلتقوا بالوزراء وال�سفراء .ومبوجب قواعد منظمة التجارة العاملية �أي�ض ًا على املر�شحني �أن يظهروا
مع ًا خالل اجتماع خا�ص للمجل�س العام .وبخ�صو�ص كل ذلك ،ف�إن جدول �أعمال الإ�صالح يجب �أن يجد يف ذلك االجتماع املكان ال�صحيح
للحوار والنقا�ش.
التو�صية (:)23
ينبغي ت�شجيع املر�شحني ملن�صب املدير العام ملنظمة التجارة العامية للتعبري عن �أفكارهم وطروحاتهم لتقوية وتعزيز
منظمة التجارة العاملية.
دائم ًا ما يح�ضر املدير العام اجلديد للمنظمة بداية جديدة ودائم ًا ما يبد�أ العمل بطاقة كبرية و�آمال متجددة وكلي �أمل �أن تكون م�س�ألة
الإ�صالح على قمة جدول �أعمال احلمالت الرت�شيحية بل على قمة �أولويات املدير العام اجلديد.

�سعادة الدكتور طالل �أبوغزاله وال�سيد با�سكال المي املدير العام ملنظمة التجارة العاملية �أثناءامل�ؤمتر الثالث ع�شر لأونكتاد يف الدوحة.
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«عندما تغير الرياح اتجاهها دائم ًا ما يكون
هناك من يبني الجدران ودائم ًا ما يكون
هناك من يبني طواحين الهواء».

(مثل �صيني قدمي)

�سعادة الدكتور طالل �أبوغزاله يقف �أمام متثال كونفو�شيو�س خالل زيارته جلمهورية ال�صني ال�شعبية.
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 .3الخالصة
كما ذكرت يف معر�ض هذا التقرير ف�إنني ارغب يف ر�ؤية منظمة جتارة عاملية قوية متجددة تقوم قيادتها على االحرتام وامل�صداقية.
وبالت�أكيد ف�إنني ال �أريد �أ�ست�سيغ هيئة ي�صفها النا�س على �أنها م�شلولة وال معنى لها.
وبالفعل ف�إنَّ العامل الذي حتول �إلى قرية �صغرية ال يتطلب �أي �شيء �آخر ا�ستطعنا �أن منهد امليدان االقت�صادي بني البلدان النامية
واملتقدمة ومتكنا من تعزيز قوة التجارة نحو حت�سني نوعية حياة ال�شعوب يف جميع �أنحاء العامل.
فمنظمة التجارة العاملية �إن كانت �ضعيفة لن تتمكن من حتقيق هذا الهدف العاملي.
وهذه النقطة املهمة التي يجب �أن تقود قيادتنا ال�سيا�سية نحو العمل وااللتزام لإ�صالح منظمة التجارة العاملية ومنظومة التجارة الدولية
وتعزيزهما وينبغي لإعادة الهيكلة التنظيمية �أن تكون و�سيلة لتحقيق العوائد الأف�ضل على امل�ساهمني فيها �أال وهم ال�شعوب �أينما وجدوا.
وكلي �أمل �أن �أرى القادة ووزراء التجارة و�سفراء التجارة وم�س�ؤويل التجارة رفيعي امل�ستوى واملدير العام للمنظمة و�أمانتها العامة قريب ًا
جد ًا ي�سريون مع ًا على اخلطى ذاتها .و�إذا مل يكن هناك �أي غر�ض م�شرتك �أو �أي قاعدة م�شرتكة نتيجة النقا�ش املطلوب والو�صول �إلى
احللول الو�سط حول ما ميكن تطبيقه من �إ�صالحات يف ال�سيا�سات و�إ�صالحات �سيا�سية فعندها �سوف �أبد�أ بالقلق حول م�ستقبل منظمة
التجارة العاملية.
ف�إذا مل يبد�أ العمل ب�أجندة الإ�صالح و�إذا مل تلق الرتحيب الالزم �أخ�شى عندها �أن تكون ال�سنوات الطيبة للمنظمة قد و ّلت .وال �شك �أن
التغيري �صعب جد ًا لكن ميكن التغلب على تلك ال�صعوبات بالإرادة ال�سيا�سية وتقدمي الأفكار الطيبة .وعلينا �أن ال نعقد الأمور �أكرث مما
هي عليه.
وعلى الأقل ،لنرتك قيادتنا ت�سرت�شد مببد�أ �أن التطور والبناء على ما هو موجود� ،أف�ضل من الثورة والتغيري اجلذري يف كل �شيء لأن اعتماد
منهج تراكمي �أف�ضل من الوقوف دون منهج.
وبهذه الروح املتفائلة �أعر�ض هذا التقرير وتو�صياته.
وكلي �أمل �أن تكون هذه الآراء واالقرتاحات جزء من احلوار الت�شاركي و�أن ت�ساهم يف اجلهود الرامية �إلى الو�صول �إلى خطة عمل لإ�صالح
منظمة التجارة العاملية.
وكلي �أمل �أن تكون هذه الأفكار بداية لإطالق جمموعة من البدائل بغ�ض النظر عما �إذا كانت هذه الأفكار ت�ستحق النظر �أم ال �أو كانت
واقعية �أم ال.
وكلي �آمل �أن يبني قادتنا الطواحني التي �سوف حتمينا من الرياح العاتية.
�إن �شاء اهلل.

»علينا أن نعمل لكي نضمن أن تبقى منظمة التجارة العالمية ذات معنى وأن تكون نشطة وقادرة على االستجابة...
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علينا أن نسعى إلى الطرق الكفيلة
باالستمرار في تحسين وظائفها
وفعاليتها وشموليتها وشفافيتها .لقد
انضممنا نحن وغيرنا من األعضاء إلى
اقتراح تصدرت ريادته الهند بوضع عملية
مفصلة في رحلة تطوير منظمة التجارة
العالمية .وهذه المهمة تدعو للعمل
الدؤوب لكنني متأكدة من أننا بااللتزام
والجد والمثابرة سوف نتمكن من تحقيق
ذلك»

ال�سيدة ريتا الو نغ وايالن
وزيرة التجارة يف هونغ كونغ
امل�ؤمتر الوزاري يف جنيف
2009
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الملحق  :1ملخص التوصيات
التو�صية (:)1
يجب على كل ع�ضو من �أع�ضاء منظمة التجارة العاملية �أن يجري حوارا جتاريا وطنيا مع مواطنيه .ومن �ش�أن هذا احلوار �أن يحدد ،من
بني �أمور �أخرى ،الدور الذي تقوم به التجارة الدولية يف حياتهم االقت�صادية املحلية؛ و�أن يعالج التحديات التي يواجهونها؛ و�أن يو�ضح
الفر�ص القائمة �أمامهم ال�ستغالها.
التو�صية (:)2
يجب �أن يعمل االع�ضاء مع املدير العام لإن�شاء ذراع لأمانة ال�سر يكون م�س�ؤوال عن متابعة والإبالغ عن وحتليل هذه التغريات اجلغرافية
وال�سيا�سية االقت�صادية املت�سارعة ،من حيث �آثارها على النظام التجاري العاملي.
التو�صية (:)3
يجب �أن يقوم املدير العام ملنظمة التجارة العاملية ،بالتعاون مع �أع�ضاء املنظمة ،ب�إن�شاء مديرية يف �أمانة ال�سر لتقدمي برنامج م�ستمر
للقطاع اخلا�ص حول “التجارة يف انت�شار التعليم”.
التو�صية (:)4
يجب ت�شجيع االع�ضاء على ا�ستخدام �أحكام الت�صويت القائمة ب�شكل �أكرث من �أجل الإ�سراع يف خطى عملية اتخاذ القرارات ورفع م�ستوى فعاليتها.
التو�صية (:)5
بناء على ذلك� ،أعتقد �أن على منظمة التجارة العاملية �أن ت�ضع مفهوم “االتفاقية امل�ستدامة متعددة الأطراف” وتعرفه وتطبقه لت�سهيل
عملية �صنع القرار.
التو�صية (:)6
على املدير العام والأع�ضاء التو�صل �إلى �سبل خالقة نافعة لتو�ضيح عملية مراجعة ال�سيا�سة التجارية والتو�سع فيها و�إ�شراك �أطراف عدة
فيها؛ �سعيا جلعلها نافذة تطل منها منظمة التجارة العاملية على العامل اخلارجي.
التو�صية (:)7
يجب على الأع�ضاء مراجعة �سري عملية االن�ضمام احلالية �سعيا لتح�سني ت�صميم عمليات االن�ضمام وتنفيذها للتو�صل �إلى قرار نهائي
ب�شكل �أ�سرع؟
التو�صية (:)8
يجب على منظمة التجارة العاملية �أن تدخل تقنيات االت�صال واملعلومات والإنرتنت يف عملياتها جلعلها �أكرث فاعلية و�شموال وكفاءة.
التو�صية (:)9
نظرا لأهمية الإنرتنت يف التجارة والتبادل التجاري يف العامل ككل ،يجب على منظمة التجارة العاملية التفاو�ض للتو�صل �إلى اتفاقية
القت�صاد الإنرتنت.
التو�صية (:)10
 )1يجب �أن يتم دمج م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية يف اللجنة العادية للتجارة والتنمية يف منظمة التجارة العاملية واجلل�سة
اخلا�صة للجنة التجارة والتنمية يف منظمة التجارة العاملية حتت مظلة جلنة املفاو�ضات التجارية املنبثقة عن جدول �أعمال التنمية مل�ؤمتر
الدوحة ( .)DDAوميكن مل�ؤمتر الأمم املتحدة لتجارة والتنمية �أن يكون رئي�سا بامل�شاركة وتت�شكل �أمانتا �سر اللجنتني من موظفي كل من
منظمة التجارة العاملية وم�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية.
 )2يجب �أن يتم دمج مركز التجارة العاملي يف منظمة التجارة العاملية ب�شكل كامل.
التو�صية (:)11
يجب على حكومة الدولة الع�ضو �إجراء مراجعة منا�سبة و�شاملة للوظائف احلالية لأمانة ال�سر يف �ضوء حاجات الأع�ضاء ذات الأولوية.
ويجب عليها �أن تدر�س حجم �أمانة ال�سر ووظائفها وموازنتها و�إدارتها وقيادتها لإجراء التغيريات الالزمة.
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التو�صية (:)12
يجب �أن ين�شئ الأع�ضاء جلنتني دائمتني تتبعان لهم من خالل رئي�س املجل�س العام .وتكون �إحداهما جلنة ا�ست�شارية عامة تت�ألف من كبار
ممثلي املجتمع املدين والو�سط الأكادميي� .أما الأخرى فتكون جلنة ا�ست�شارية من القطاع اخلا�ص تت�ألف من الر�ؤ�ساء التنفيذيني وقيادات
العمال العليا ممن ميثلون قطاعات ال�سوق الثالثة وهي :اخلدمات والزراعة والت�صنيع.
التو�صية (:)13
فيما يتعلق بالتوا�صل العام ،ونظرا لل�صورة املجحفة ملنظمة التجارة العاملية التي ما زالت تطغى على العامة ،يجب على املدير العام جعل
التوا�صل مع العامة واحلوار معهم �أولوية عليا من �أولويات ق�سم االت�صاالت يف منظمة التجارة العاملية .ويجب �أن تعك�س خم�ص�صات
املوازنة ذلك.
التو�صية (:)14
يجب عقد م�ؤمتر وزاري ملنظمة التجارة العاملية �سنويا.
التو�صية (:)15
يجب ت�أ�سي�س ملتقى غري ر�سمي منتظم لقادة منظمة التجارة العاملية ،على فرتات زمنية منا�سبة؛ ت�ست�ضيفه الدول الأع�ضاء املختلفة على التوايل.
التو�صية (:)16
يجب على املدير العام �أن يعني نائبا واحدا فقط للمدير العام ،ويجب �أن تكون احلالة التنموية للبلد الأ�صلي لنائب املدير العام على خالف
احلالة التنموية للبلد الأ�صلي للمدير العام؛ ل�ضمان القيادة املتوازنة.
التو�صية (:)17
�إن�شاء جلنة تنفيذية للمجل�س العام تكون متوازنة �إقليميا وتت�ألف من الأع�ضاء على التناوب وير�أ�سها رئي�س املجل�س .وتقت�صر �صالحيات
اللجنة على تقدمي التو�صيات �إلى املجل�س العام.
التو�صية (:)18
على الأع�ضاء �أن يوافقوا على �أن تكون ملنظمة التجارة العاملية ترتيبات ذات قدر �أكرب من الر�سمية واالنتظام مع البنك الدويل و�صندوق
النقد الدويل ومنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية وامل�ؤ�س�سات الدولية الرئي�سية الأخرى؛ لال�ستفادة من اخلربة الأفقية و�أف�ضل املمار�سات
التي قد تفيد يف و�ضع حلول �أف�ضل لل�سيا�سة التجارية .وميكن �أن ت�شمل هذه الرتتيبات الأع�ضاء و�أمانات ال�سر على حد �سواء.
التو�صية (:)19
يجب على وزراء التجارة وال�سفراء وكبار امل�س�ؤولني ومدير عام منظمة التجارة العاملية �أن ي�سارعوا �إلى �إيجاد ال�سبل لتمهيد الطريق
بالن�سبة ملفاو�ضات اخلدمات يف �سياق وثقافة حمادثات الو�صول �إلى ال�سوق.
على وزراء التجارة وال�سفراء وكبار امل�س�ؤولني ومدير عام منظمة التجارة العاملية �أن ي�ضعوا برناجما لت�شجيع وت�سهيل بناء منا�صرين �أكرث
ن�شاطا لتجارة اخلدمات يف القطاعني العام واخلا�ص يف البلدان النامية.
التو�صية (:)20
على الأع�ضاء �أن ين�شئوا عملية ت�صحيحية مت ّكن من التمعن يف مقرتحات الإ�صالح والعمل عليها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب تبني العملية
واملوافقة عليها وقيادتها من قبل �أع�ضاء منظمة التجارة العاملية.
التو�صية (:)21
بالإ�ضافة �إلى الدور التفاو�ضي ،على الوزراء �أن يجدوا الو�سيلة الالزمة للعمل جاهدين على تفعيل دورهم الرقابي اخلا�ص بهم يف منظمة
التجارة العاملية بل عليهم على وجه التحديد �أن يوفروا املنظمة قيادة ا�سرتاتيجية.
التو�صية (:)22
ينبغي للم�ؤمتر الوزاري يف بايل �أن ُيطلق عملية الإ�صالح يف منظمة التجارة العاملية.
التو�صية (:)23
ينبغي ت�شجيع املر�شحني ملن�صب املدير العام ملنظمة التجارة العامية للتعبري عن �أفكارهم وطروحاتهم لتقوية وتعزيز منظمة التجارة العاملية.
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«إن إصالح منظمة التجارة العالمية
اليعني تصحيح أوضاع منظمة سيئة،
بل يهدف الى تطوير منظمة هي جيدة
بالفعل .فاإلصالح المطلوب يهدف الى
تحقيق المزيد من تحسين الحوكمة بهدف
دفع عجلة النمو االقتصادي العالمي»

طالل �أبو غزاله
ع�ضو جلنة خرباء منظمة التجارة العاملية

�سعادة الدكتور طالل �أبوغزاله وفريق خرباء منظمة التجارة العاملية
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الملحق ( :)2ضرورة إبرام اتفاقية القتصاد االنترنت
م�شروع مقرتح مقدم من طالل �أبو غزاله

ملحة عامة

ت�ستك�شف هذه الوثيقة ب�صورتها الأولية الأحكام التي ميكن �أن تكون جزء ًا من اتفاقية م�ستقبلية ت�سعى �إلى حترير جتارة خدمات الإنرتنت
بهدف �إقامة منطقة جتارية حرة لالنرتنت .وقد تكون �أهمية االنرتنت يف التجارة العاملية �أمر ًا ال ميكن ا�ستيعابه مع �أن الإنرتنت ميثل
 %21من منو الدخل الإجمايل املحلي يف االقت�صادات النا�ضجة وهذه حقيقة ن�شهدها منذ خم�س �سنوات حيث ذكرت ال�شركات �أنَّ %75
من العوائد قد حققتها بف�ضل الإنرتنت مقارنة مع م�ؤ�س�سات ال�صناعة التقليدية .ويف م�سح �ضم  30بلد ًا و�صل جمموع دخولها الإجمالية
املحلية  19تريليونا عام  2010تبني �أن اخرتاق الإنرتنت ازداد بن�سبة  %25يف ال�سنة الواحدة خالل الأعوام اخلم�سة املا�ضية ما ي�ساهم
مبعدل  %1.9من منو الدخل الإجمايل املحلي .ولو نظر املرء �إلى تدفقات املعلومات تلك على �أنها ت�شكل جتارة يف خدمات املعلومات
واملعرفة فعندها �سيكون من املفهوم لدى كبار التجار يف االقت�صاد العاملي حجم املعلومات التي تقدمها من�صات الربجميات الإلكرتونية
على الإنرتنت من �أمثال غوغل وياهو وفي�سبوك وتونتي وبايدو وياندك�س ومايكرو�سوفت بينغ .وهذا ما ي�ؤكد عليه ،الفر�ص التي تن�ش�أ
عن خدمات الإنرتنت من خالل �شركات الأعمال التقليدية التي ما كانت لتقوم �أ�ص ًال لوال الإنرتنت .ومثالنا �أنَّ الأ�سواق الإلكرتونية مثل
 e-bayو  Rakutenو Mercado Libreت�ؤكد على جتارة امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة الدولية وال�سنوية وعلى �أن التجارة تنمو
بالفعل .وبالإ�ضافة �إلى تلك الربجميات ،مت ّكن الإنرتنت كثري ًا من خدمات تعزيز املعارف التي �أ�صبحت الآن من امل�سلمات لدينا كالربيد
الإلكرتوين ونظام حتديد املواقع اجلغرافية التي جاء ا�ستخدام امل�ستهلكني لها بعد جولة الأوروغواي .ومن هنا ف�إنَّ منظور البلدان النامية
وم�شاركتها الكاملة والفعالة يف �شبكة املعلومات العاملية ُيعترب ذلك من الأمور احلا�سمة لكل بلد لي�ستفيد من العوملة ويتجنب التهمي�ش.
ويف الوقت احلايل ،هناك ت�أخري من معظم الدول النامية يف هذا الإطار بالذات ومع ت�سارع وتفجر وترية تطور تقانة املعلومات جند �أنَّ
هذه الفجوة �أ�صبحت تت�سارع يف الت�ضخم و�أن جت�سريها �أ�صبح يزداد �صعوبة يوم ًا بعد يوم .ويف حني �أنَّ كثري ًا من البلدان النامية لديها
القدرة العالية يف را�س املال الب�شري خا�صة يف جمال تطوير الربجميات و�/أو يف مرافق ال�صناعة التحويلية القائمة ف�إن الغالبية العظمى
من جهود دول اجلنوب ال جتد فر�صة يف املحافظة على ذلك التوجه� .إذ ًا ،نحن بحاجة ما�سة لبذل اجلهود التعاونية الدولية التي يجب �أن
تتجاوز الأطر التقليدية للم�ساعدات الفنية بعدة �أوجه.

�ضمن نطاق �صالحيات منظمة التجارة العاملية:

لقد اعترُ ف منذ �أمد بعيد �أنَّ التجارة الإلكرتونية وخدمات الإنرتنت تقع من �ضمن �صالحيات التحرير لدى منظمة التجارة العاملية وقد
بد�أ العمل يف برنامج التجارة الإلكرتونية يف املنظمة عام  ،1988مع ذلك فقد جرى الرتكيز على امل�سائل التي طرحتها جولة الدوحة.
ويبدو �أنَّ هناك اهتمام متجدد يف التجارة الإلكرتونية كجزء من مبادرة االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات .ويبدو �أن معظم �أع�ضاء
املنظمة يوافقون على �أنَّ غالبية اخلدمات املقدمة �إلكرتوني ًا هي من اخلدمات التي حتكمها االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات .ومع
ذلك ،يبقى هناك عدم اتفاق حول ما �إذا كانت املنتجات الرقمية التي درجت العادة على تبادلها جتاري ًا عرب و�سيط ناقل مادي (كالكتب
والربجميات والأقرا�ص املرنة واملو�سيقى امل�سجلة على ال�شرائط وغريها) حتكمها كل من االتفاقية العامة للر�سوم اجلمركية والتجارة
واالتفاقية العامة لتجارة اخلدمات �أو �أنها فريدة من نوعها وت�ستحق �أن حت�صل على ت�صنيف خا�ص بها� .أما حتديد ما �إذا كان واجب ًا
ت�صنيف تلك اخلدمات املقدمة عن طريق الإنرتنت على �أنها �ضمن النمط الأول (عرب احلدود) �أو النمط الثاين (اال�ستهالك اخلارجي)
فهو يبقى م�س�ألة مفتوحة يجب النظر فيها.

النطاق املقرتح

تغطي اتفاقية الإنرتنت املقرتحة يف نطاقها ال�سلع واخلدمات التي يكون الإنرتنت �ضروري ًا يف حتقيقها �أو الو�صول �إليها �أو يف ا�ستخدام
املنتجات و�/أو اخلدمات لكل م�ستهلك �أو من قبل كل م�ستهلك �سواء �أكان املنتج حم�سو�سا �أم ال (ومن املفهوم �أنَّ تو�صيل املنتجات املح�سو�سة
والتعرفات يحكمها اتفاقيات �أخرى) .ومثل هذه االتفاقية ينبغي �أن تكون جزء ًا من اتفاقية �أكرب للخدمات مثل اتفاقية اخلدمات الدولية
التي تخ�ضع للنقا�ش الآن يف جنيف.
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�إطار عام جتاري لإقت�صاد املعرفة� :إنَّ اتفاقيات منظمة التجارة العاملية ال ت�ستثني الإنرتنت بل �سبقتها بزمن ومن هنا فهي م�صممة على
�أح�سن وجه بحيث تغطي حاجات التجارة يف البيئة الرقمية .ومن �أمثلة ذلك ،اخلالف يف وجهات النظر على و�ضع ال�سلع الرقمية التي
لديها �أ�شكال مادية �أي�ض ًا كالكتب .فال بد لإطار التجارة الدويل من �أن ُيكيف لي�صبح �أكرث قدرة على اال�ستجابة للحاجات يف هذا املك ّون
اخلا�ص باقت�صاد االنرتنت وذلك لت�سهيل التجارة العاملية ومنوها .وهذا التحديث لن يكون مناف�س ًا للجهود املبذولة الأخرى مثل تو�سيع
اتفاقية تكنولوجيا املعلومات .فكال الن�شاطان مهمان ال�ستمرار العمل ال�صحيح ملنظومة التجارة العاملية.
وجميع �أع�ضاء منظمة التجارة العاملية مهتمون يف حتفيز النمو يف اقت�صاد الإنرتنت املحلي ب�سبب تطوره العايل وقدرته على تعزيز
الت�صدير ويف تبني التدابري الالزمة لزيادة قدرة اقت�صادات بلدانهم يف جذب اال�ستثمارات اخلارجية املبا�شرة ويف دعم ر ّواد الأعمال
املحتملني املحليني للتناف�س على امل�ستوى العاملي .وحتديث �إطار التجارة الدولية �أمر مهم لتح�سني القدرة على مواكبة التجارة يف خدمات
الإنرتنت وهذا التحديث �سوف يقود �إلى تعزيز جميع هذه الأهداف.
ومن �أجل ذلك ،فرمبا ميكن درا�سة االلتزامات التالية لتحقيق هذا الهدف:
ينبغي لإتفاقية اقت�صاد الإنرتنت �أن تلزم الأطراف املتعاقدة على �إزالة جميع الر�سوم والتعرفات اجلمركية يف �أي جمال تغطيه الإتفاقية
�أو على املدفوعات التي تقدم من خالل عمليات النقل �أو الن�شاطات التي تغطيها االتفاقية.
ينبغي لالتفاقية املت�صورة �أن حتيط باحلاالت التي ميكن لطرف ما �أن يحد من التجارة على الإنرتنت .ووفق ًا التفاقية التجارة عرب
الإنرتنت ،ينبغي لأي قيود على خدمات املعلومات �أن تتوافق مع مبادئ منظمة التجارة العاملية املتمثلة بال�شفافية ،وال�ضرورة ،وتخفيف
القيود �إلى �أقل حد ممكن .ويتعني �أي�ض ًا تقدمي العملية امل�ستحقة للأطراف املت�أثرين .كما تتيح االتفاقية حتديد ما �إذا كان من ال�ضروري
على تلك القيود �أن ُيحد منها �أو �أن تُخ�ص�ص �أو �أن تُقيد بحاالت معينة خا�صة دون �أن يكون يف ذلك م�سا�س غري معقول بامل�صالح امل�شروعة
للأطراف امل�شاركة يف التجارة امل�شروعة.
وينبغي لالتفاقية �أن حتدد �أن على الأطراف املتعاقدة املوافقة ك�شرط من �شروط نفاذهم لل�سوق على االمتناع عن فر�ض �أي �شروط
حملية للمحتوى �أو على الن�شاط اخلا�ص بالإنرتنت خالل مراكز البيانات امل�ست�ضافة حملي ًا .وبالن�سبة لو�سطاء الإنرتنت ب�صفتهم من
اجلهات الربجمية التي تُن ّفذ التجارة اخلا�صة بالغري من خاللها فيجب �أن يقدموا برجميات �أ�سا�سية لل�سماح باحلجم اال�ستثنائي للتجارة
الدولية .ومن الأ�س�س واملقومات الأ�سا�سية للح�صول على بيئة جتارة �إلكرتونية �صحيحة توفري املعايري الدنيا حلماية مزودي اخلدمات على
الإنرتنت من �أي م�س�ؤولية على خلفية البيانات التي تُنقل �إلى الغري .كما ينبغي التفاقيات خدمات الإنرتنت �أن تن�ص على توفري احلمايات
املنا�سبة خلدمات الإنرتنت يف مثل هذه الظروف.
يو�سع احلمايات لتغطي ال�سلع املعرفية
وعند لقاء �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني بالإنرتنت يف نهاية املطاف ،على النظام التجاري الدويل �أن ّ
واخلدمات بطريقة تعرتف اعرتاف ًا كام ًال بو�ضعها على �أنها مكافئة لو�ضع ال�سلع واخلدمات املادية .ولهذه الغاية ،يجب الأخذ بجدية
ب�إمكانية عقد اجتماع م�شرتك مع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني بالإنرتنت واملعرفة لتق�صي حاجات البيئة الرقمية واقت�صاد الإنرتنت.
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م�ؤ�س�س ورئي�س جمموعة طالل �أبو غزاله ()TAGOrg

هو امل�ؤ�س�س والرئي�س ملجموعة طالل �أبو غزاله  ،التي مت ت�أ�سي�سها يف عام  1972لتكون املز ّود العاملي الرائد
للخدمات املهنية والتعليمية ،حيث تخدم عمالءها من خالل مكاتبها البالغ عددها  80مكتب ًا حول العامل .مت
بناء �شبكة الأعمال العابرة للقوميات هذه بالتوازي مع التزامها بالإمناء االقت�صادي االجتماعي العاملي وكذلك
مع م�ساري الإمناء والأعمال ،وقد تطورتا معا و�أثرت الواحدة منهما بالأخرى.
كانت �شركة طالل �أبوغزاله للملكية الفكرية «�أجيب» منذ انطالقتها على الدوام يف طليعة اجلهود لتح�سني البنية
التحتية للملكية الفكرية يف العامل العربي .وحتقيق ًا لهذه الغاية ،عملت «�أجيب» يف تن�سيق وثيق مع احلكومات
العربية واملنظمات متعددة الأطراف ال�ستحداث نظام فعال للملكية الفكرية نتجت عنه تغيرّ ات هامة يف املنطقة .ومن خالل هذه املبادرة
�أ�صبح هنالك تغري ملحوظ يف حماية امللكية الفكرية يف جميع �أنحاء املنطقة ،وتواظب «�أجيب» على م�ساعدة ودعم املجتمعات احلكومية
وامل�س�ؤولني يف تنقيح و�صياغة قوانني و�أنظمة جديدة لتطبيق حقوق امللكية الفكرية .ويف يومنا هذا� ،أ�صبحت «�أجيب» الرائد العاملي يف
جمال حماية امللكية الفكرية.

�أو�سمة فخرية

•و�سام جوقة ال�شرف الفرن�سي برتبة فار�س ،فرن�سا.
•دكتوراه فخرية يف الآداب من جامعة كاني�سيو�س ،الواليات املتحدة الأمريكية.
•و�سام اجلمهورية التون�سية – تون�س.
•و�سام اال�ستقالل الأردين – الأردن.
•درع الرئا�سة – لبنان.
•جائزة مريكوري الذهبية العاملية – البحرين.
•قاعة م�شاهري امللكية الفكرية� ،أكادميية قاعة م�شاهري امللكية الفكرية� ،شيكاغو ،الواليات املتحدة الأمريكية.
•جائزة اجلزيرة للإجناز مدى احلياة – قطر.
•اجلائزة العربية للإبداع الإعالمي ،الكويت.
•جائزة ال�شخ�صية املعلوماتية العربية للعام  ،2010البحرين.
•جمل�س الأعيان ،الربملان الأردين. 2011-2010 ،

رئا�سات خمتارة يف الأمم املتحدة

•رئي�س التحالف الدويل لتقنية املعلومات واالت�صاالت والتنمية للأمم املتحدة2010 – 2008 ،
•نائب رئي�س التحالف الدويل لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والتنمية للأمم املتحدة2008 – 2006 ، ،
•نائب رئي�س جمل�س �إدارة ،امليثاق العاملي للأمم املتحدة2008 - 2006 ،
•الرئي�س امل�شارك لفريق الأمم املتحدة لتقنية املعلومات واالت�صاالت2004 -2001 ، ،
•رئي�س فريق عمل الأمم املتحدة للموارد الب�شرية ،فريق الأمم املتحدة لتقنية املعلومات واالت�صاالت2003 – 2001 ،
•رئي�س ال�شبكة العربية الإقليمية لفريق الأمم املتحدة لتقنية املعلومات واالت�صاالت)2004-2001( ،
•رئي�س اللجنة اال�ست�شارية حلوكمة االنرتنت ،فريق الأمم املتحدة لتقنية املعلومات واالت�صاالت)2004-2003( ،
•رئي�س جمموعة اخلرباء العاملة احلكومية ملعايري املحا�سبة والإبالغ الدولية لدى الأمم املتحدة1996-1995 ،
•رئي�س جلنة خرباء معايري امل�ؤهالت املهنية التابعة للأمم املتحدة)1998-1995( ،

رئا�سات خمتارة يف غرفة التجارة الدولية

•مبادرة الأعمال لدعم املجتمع املعلوماتي2008 - 2006 ،
•هيئة التجارة الإلكرتونية وتقنيات املعلومات واالت�صاالت غرفة التجارة الدولية ،باري�س فرن�سا (.)2008-2001
•فريق عمل غرفة التجارة العاملية حلوكمة االنرتنت ،باري�س فرن�سا (.)2004-2003

رئا�سات اجلامعة

•كلية طالل �أبو غزاله للدرا�سات العليا يف �إدارة الأعمال ،اجلامعة الأملانية الأردنية ،ت�أ�س�ست يف 2006
•كلية طالل �أبو غزاله اجلامعية للأعمال ،البحرين ت�أ�س�ست يف 2012
•جامعة طالل �أبو غزاله ،لبنان ،ت�أ�س�ست يف 2012
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•مبادرة كلنا لفل�سطني ،فرن�سا ،منذ عام 2011
•منتدى التحديات العاملية� ،سوي�سرا ،منذ عام 2010
•جمعية البحث والعمل اال�سرتاتيجي� ،سوي�سرا ،منذ عام 2012
•معهد انرتنت العامل العربي ،الواليات املتحدة الأمريكية ،منذ عام 2008
• جهاز �صنع القرار ملجموعة �إيفيان� ،سوي�سرا 2009 - 2006
•جمموعة �إيفيان  -املنطقة العربية ،القاهرة 2009 – 2006
•جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ،جلنة الدول النامية ،الأمم املتحدة 1992 – 1989

رئا�سات �إقليمية

•منتدى تطوير ال�سيا�سات االقت�صادية ،الأردن ،منذ 2011
•�شبكة الدول العربية للبحث والتعليم ،بلجيكا ،منذ 2010
•ال�شبكة العربية ل�ضمان اجلودة واالعتماد ،بلجيكا �( 2007إلى الآن)
•جمل�س �إدارة املجمع العربي لإدارة املعرفة ،الواليات املتحدة الأمريكية �( 1989إلى الآن)
•جمل�س �إدارة املجمع العربي للملكية الفكرية ،املانيا �( 1978إلى الآن)
•املجمع العربي للمحا�سبني القانونيني ،بريطانيا �( 1985إلى الآن)
•جمعية خرباء الرتاخي�ص الدول العربية ،الأردن �( 1998إلى الآن)
•جمل�س جمتمع املعرفة الأفرو�أ�سيوي م�صر 2010 - 2009
•املعهد املو�سيقي الأردين2005 – 2003 ،

رئا�سات خمتارة من جمل�س منظمة التجارة العاملية

•جلنة خرباء يف منظمة التجارة العاملية لتحديد م�ستقبل التجارة � ،سوي�سرا �( 2012إلى الآن)

ع�ضويات خمتارة من املجال�س الدولية

•اللجنة اال�ست�شارية العليا ،من�صة التعاون الدولية ،تركيا �( 2012إلى الآن)
•م�ؤ�س�سة امللك ح�سني ،الواليات املتحدة الأمريكية �( 2005إلى الآن)
•جمل�س غرفة التجارة الدولية ،فرن�سا 2009 – 2007
•املجموعة اال�ست�شارية للقطاع العام ،االحتاد الدويل للمحا�سبني ،الواليات املتحدة الأمريكية 2006 – 2003
•وورلد لينك�س حول العامل ،الواليات املتحدة الأمريكية 2006 -2003
•املكتب الإ�ست�شاري للأعمال التابع للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (�WIPOسوي�سرا) 2000 – 1999
•االحتاد الدويل للمحا�سبني ،جمل�س ممار�سات التدقيق ،الأمم املتحدة 1990 – 1987
•جمل�س ال�شرق الأو�سط ،مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية الدولية ،الواليات املتحدة الأمريكية 1997 – 1995
•مركز كيك للدرا�سات اال�سرتاتيجية الدولية ،الواليات املتحدة الأمريكية 1988 – 1985

ع�ضويات خمتارة من املجل�س الإقليمي

•جلنة ملكية لتعزيز منظومة النزاهة ،الأردن �( 2012إلى الآن)
•املنظمة العربية ملكافحة الف�ساد ،لبنان �( 2007إلى الآن)
•منتدى الفكر العربي ،الأردن �( 1988إلى الآن)
•مهرجان املفكرين ،االمارات العربية املتحدة �( 2011إلى الآن)
•املجل�س اال�ست�شاري الدويل ،جامعة البحرين ،البحرين 2011 -2010
•املعهد الوطني للمو�سيقى ،الأردن 2005 – 2003
•مركز احل�سني لل�سرطان ،الأردن 2006 – 2003
•جمل�س الأمناء للجامعة الأمريكية يف بريوت ،لبنان 1982 – 1980

�إ�صدارات

•معجم طالل �أبوغزاله القانوين2012 ،
•معجم طالل �أبوغزاله لتقنيات املعلومات واالت�صاالت2008 ،
•معجم طالل �أبوغزاله للمحا�سبة والأعمال2001 ،
•معجم طالل �أبوغزاله للملكية الفكرية 2000 ،
•معجم طالل �أبوغزاله للمحا�سبة (�إجنليزي عربي) 1978 ،
•حتمية ا�ستحداث برنامج ملنظمة التجارة الدولية ،جنيف .2013
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