
ددوورر  هھھھامشي  للعرربب  بمنظظمة  االتجاررةة  االعالميیة

االقسمم  ااألوولل:  االمفررددااتت  وواالتعبيیررااتت  االجدديیددةة

أأددررسوواا  االمفررددااتت  االجدديیددةة  جيیّدداا ً لمساعددتكمم  على  فهھمم  االنصص  ااألساسي.

ددوورر  هھھھامشي:  عكسس  ددوورر  ررئيیسي  هھھھامم

منظظمة  االتجاررةة  االعالميیة

غررفف  االتجاررةة:  االمؤؤسساتت  االتجارريیة

ووضع  االتشرريیعاتت  وواالمفاووضاتت:  االمشارركة  في  كتابة  االقوواانيینن  االشررعيیة  وواالمباحثاتت

تصرريیح:  كالمم  شفوويي  أأوو  كتابي

كووااددرر  متخصصة:  مجمووعاتت  متخصصة  في  االتجاررةة

ال  يیُعططوونن  ااألوولوويیّة:  ال  يیهھتموونن  كثيیررااً

ااستططالعع  االررأأيي:  معررفة  آآررااء  االناسس

نظظررةة  سلبيیّة  تشاؤؤميیّة:  ااتّجاهه  غيیرر  اايیجابي  ووبنّاء

منظظمة  مسيیّسة:  مهھتمم  باألموورر  االسيیاسيیة  

بصفة  عضوو  مالحظظ    

نيیلل  االعضوويیة:  االحصوولل  عليیهھا

االررسوومم  االجمرركيیة:  ضرريیبة  االجمارركك
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االقسمم  االثاني:  االنصص  ااألساسي
ااقررأأوواا  االنصص  ااألساسي  في  االبيیتت  ووأأجيیبوواا  عنن  ااألسئلة  كتابة  ااستعدداادداا ً لمناقشتهھا  في  االصفف.

ددوورر  هھھھامشي  للعرربب  بمنظظمة  االتجاررةة  االعالميیة

ممثلة  سلططنة  ُعمانن  لددىى  منظظمة  االتجاررةة  قالتت  إإنن  ددوولة  عرربيیة  ووااحددةة  فقطط  تتووفرر  على  بعثة  خاصة  بالمنظظمة  (االجززيیررةة  نتت)

قالتت  ممثلة  سلططنة  ُعمانن  لددىى  منظظمة  االتجاررةة  االعالميیة  هھھھيیلدداا  االهھنائي  أأمسس  إإنن  االددوولل  االعرربيیة  ااألعضاء  بالمنظظمة  تهھمشش  نفسهھا

ددااخلل  هھھھذذهه  االمؤؤسسة  االددووليیة٬،  وواالتي  تضع  ووتررااقبب  قووااعدد  ووقوواانيینن  االتجاررةة  االعالميیة٬،  مضيیفة  في  إإحددىى  جلساتت  مؤؤتمرر  غررفف

االتجاررةة  االعالمي  االثامنن  االمنعقدد  في  قططرر  أأنن  ددوورر  االددوولل  االعرربيیة  ااألعضاء  هھھھامشي  في  ووضع  االتشرريیعاتت  وواالمفاووضاتت  االتي

تجرريي  ددااخلل  االتجاررةة  االعالميیة.

ووأأضافتت  االمتحددثة  نفسهھا  في  تصرريیح  للجززيیررةة  نتت  أأنن  ضعفف  االحضوورر  االعرربي  في  االمنظظمة  ررااجع  إإلى  عددمم  ووجوودد  كووااددرر

متخصصة  ووكافيیة  لددىى  االووفوودد  االعرربيیة  في  منظظمة  االتجاررةة٬،  مشيیررةة  إإلى  أأنهھ  باستثناء  االسعوودديیة  فإنن  كافة  االددوولل  االعرربيیة

ااألعضاء  -ووعددددهھھھا  12  عضوواا-  ال  تتووفرر  على  بعثة  خاصة  بالمنظظمة٬،  حيیثث  أأنن  ممثلهھا  لددىى  ااألممم  االمتحددةة  هھھھوو  في  االووقتت  نفسهھ

ممثلهھا  لددىى  االتجاررةة  االعالميیة.
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ووأأشاررتت  إإلى  أأنن  ممثلي  االددوولل  االعرربيیة  ال  يیعططوونن  ااألوولوويیة  لما  يیجرريي  ددااخلل  االمنظظمة٬،  في  حيینن  أأنن  ددوولل  أأفرريیقيیة  ووأأميیرركيیة

التيینيیة  تتقددمم  بمقتررحاتت  ووأأفكارر  خاللل  ااجتماعاتت  وومفاووضاتت  منظظمة  االتجاررةة.

ووقالتت  االهھنائي  إإنهھا  قامتت  باستططالعع  آلررااء  االعدديیدد  منن  االططالبب  ووررجالل  ااألعمالل  وواالمووظظفيینن  االحكووميیيینن  في  االعدديیدد  منن  االددوولل

االعرربيیة  عنن  نظظررتهھمم  لمنظظمة  االتجاررةة  االعالميیة٬،  ووتبيینن  لهھا  أأنهھا  "نظظررةة  سلبيیة  تشاؤؤميیة  ووفيیهھا  االكثيیرر  منن  االشكك  ألنن  االعرربب  ال

يیستفيیددوونن  منن  االمنظظمة"٬،  حيیثث  تعتبرر  -حسبب  بعضض  االمشارركيینن  في  ااالستططالعع-  أأددااةة  منن  ااألددووااتت  االتي  يیستعملهھا  االغرربب

للسيیططررةة  على  االتجاررةة  االعالميیة٬،  ووذذلكك  منن  خاللل  فتح  أأسووااقق  االددوولل  االعرربيیة  أأمامم  االمنتجاتت  االغرربيیة.

"منظظمة  مسيیسة"

ووتضيیفف  االمسؤؤوولة  االعمانيیة  أأنهھ  بيینن  ااآلررااء  االتي  ووقفتت  عليیهھا  منن  خاللل  ااالستططالعع  أأنن  منظظمة  االتجاررةة  جررىى  "تسيیيیسهھا٬،

وويیظظهھرر  ذذلكك  منن  خاللل  ررفضض  عضوويیة  االعدديیدد  منن  االددوولل  االعرربيیة  العتباررااتت  سيیاسيیة".  ووااعتبررتت  االهھنائي  أأنن  عددمم  ووجوودد  االلغة

االعرربيیة  ضمنن  االلغاتت  االررسميیة  االمعتمددةة  في  االمنظظمة  يیجعلل  ددوورر  االعرربب  ضعيیفا٬ً،  فضال  عنن  عددمم  حضوورر  جامعة  االددوولل

االعرربيیة  بصفة  عضوو  مالحظظ.

ووال  تززاالل  عشرر  ددوولل  منن  مجمووعع  22  ددوولة  عرربيیة  خاررجج  منظظمة  االتجاررةة  االعالميیة٬،  ووهھھھي  االجززاائرر  وواالعررااقق  ووسوورريیا  ووااليیمنن

وواالسوودداانن  ووليیبيیا  وواالصوومالل  ووجيیبووتي  ووفلسططيینن  ووجززرر  االقمرر.

ووقدد  ااستأنفتت  االجززاائرر  االشهھرر  االماضي  مفاووضاتهھا  لنيیلل  عضوويیة  االمنظظمة  بعدد  26  سنة  على  ووضع  االبالدد  ططلبب  اااللتحاقق  بهھا٬،

وويیقترربب  االيیمنن  منن  نيیلل  االعضوويیة  بعدد  إإبرراامهھ  ااتفاقيیاتت  ثنائيیة  مع  أأغلبب  أأعضاء  االمنظظمة  لالتفاقق  بشأنن  االجوواانبب  االمتعلقة  بالتجاررةة

االخاررجيیة  ووضمنهھا  االررسوومم  االجمرركيیة  االمططبقة  وواالقووااعدد  وواالتشرريیعاتت  االخاصة  بنظظامم  االتجاررةة  االخاررجيیة.
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االقسمم  االثالثث:  ااألسئلة

١۱.  ما  مووضووعع  هھھھذذاا  االخبرر؟

٢۲.  كيیفف  تفّسرروونن  عنوواانن  االمقالل  "ددوورر  هھھھامشي  للعرربب  بمنظظمة  االتجاررةة  االعالميیة"؟

لة  سلططنة  ُعمانن  لددوورر  االعرربب  االهھامشي  في  االمنظظمة؟ ٣۳.  ما  ااألسبابب  االتي  أأعططتهھا  ممثّ

لة  سلططنة  ُعمانن  منن  ااستططالعع  االررأأيي  االذذيي  قامتت  بهھ؟ ٤.  ما  هھھھي  بعضض  االنتائج  االتي  حصلتت  عليیهھا  "هھھھيیلدداا  االهھنائي"  ممثّ
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٥.  ما  هھھھي  االددوولل  االعرربيیة  ااألعضاء  في  منظظمة  االتجاررةة  االعالميیة؟
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