نظام تجاري متعدد الطراف مبني على العدالة والحقوق
بيان صادر عن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية
بمناسبة انعقاد الجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية
اندونسيا-بالي  3ديس مبر  : 2013ت""رى منظم""ات المجتم""ع الم""دني ف""ي المنطق""ة العربي""ة أن منظم""ة التج""ارة العالمي""ة
تق""دم عل""ى اعتم""اد نف""س نم""وذج العولم""ة ال""تي تقوده""ا الش""ركات ،وال""ذي ت""م ترويج""ه عل""ى م""دى العق""ود الثلث""ة الماض""ية؛
والذي أسفر عن "عدم الستقرار المالي؛ تسليع السواق الزراعية ،مما أدى إل""ى ت :قل"ب أس"عار الغ"ذاء 6وال""ى الج"وع؛ وال"ى
التوس" ع القتص"ادي
عدم المساواة والركود في الجور؛ وتح"ديا Aعالمي"ا Aللحص"ول عل""ى الدوي"ة المنق"ذة للحي"اة؛ وسياس"ات
:
المبنية على الشركات )بدل Aمن التجارة أجل التنمية( التي تفاقم أزمة المناخ" .1وبشكل أخ"ص ،فمن"ذ نهاي"ة الس"بعينيات،
ف"ان السياس"ات ال"تي تعتم"د عل"ى المزي"د م""ن تحري"ر الس"واق ،بم"ا ف"ي ذل"ك تخفي"ض التعريف"ات الجمركي""ة ،انط"وت عل""ى
إعادة تحديد الدور القتصادي والتنظيمي للدولة ،وادت ال""ى التهمي"ش المت ازي"د ،مم""ا ي"ؤدي ف""ي نهاي"ة المط"اف إل""ى ع""دم
الستقرار والزمات القتصادية.
ومن المقرر عقد الجتماع ال"وزاري التاس"ع لمنظم"ة التج"ارة العالمي"ة ف""ي ب""الي ،إندونيس""يا ،بي"ن  ٣و  ٦ديس""مبر ،٢٠١٣
حي""ث يلح""ظ أن ه""ذا الجتم""اع ال""وزاري س""يحمل فارق"Aا رئيس""يAا واح""دAا ع""ن الجتماع""ات الس""ابقة ،وه""و وج""ود ب ارزيل""ي إل""ى
منص""ب الم""دير الع""ام الجدي""د ف""ي منظم""ة التج""ارة العالمي""ة .ه""ذا وتق""وم ال""دول العض""اء ف""ي منظم""ة التج""ارة العالمي""ة
"يؤد ي إل""ى إحي"اء جول"ة الدوح"ة ،ويق"وم وزراء التج"ارة ف"ي ال"دول الص"ناعية
بتص"وير الم"ؤتمر ال"وزاري التاس"ع عل""ى أن"ه س :
وكذلك الشركات المتعددة الجنسيات بتشجيع مثل هذه المفاوضات ،باعتبار أن من شأنها تعزيز العلقات التجارية بين
لكن منظمات المجتمع المدني ف"ي المنطق"ة العربي"ة ت"رى المس"ألة م""ن منظ""ور
البلدان العضاء ،والمساهمة في تنميتها: .
مختل ""ف ،خاص ""ة وأن ""ه م ""ن خلل مث ""ل ه ""ذه المفاوض"""ات ،يت ""م الض ""غط عل ""ى البل ""دان النامي ""ة لتبن ""ي "قائم ""ة برغب ""ات

الحرة التي ل تأتي لصالح الفقراء ول تخدم احتياج""ات التنمي""ة ف""ي البل""دان
الشركات" ،الداعية لمزيد من سياسات التجارة :

النامي""ة والبل""دان الق""ل نم"وا . 2Aأم""ا الن ،وبع""د أك""ثر م""ن عق""د م""ن المفاوض""ات ال""تي ل""م ت""ؤد إل""ى أي تق""دم ،تق""وم البل""دان
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المتقدم""ة بتخط " :ي أي اتف""اق للتف""اوض عل""ى قض""ايا البل""دان النامي""ة ،وال""تي تعت""بر حاس""مة لتص""حيح الختللت القائم""ة
داخل منظمة التجارة العالمية ،وكانت قد ش :كلت أساس جدول أعمال التنمية في الدوحة .بدل Aمن ذل""ك ،يب""دو أن ال""دول
المتقدمة تعيد تعبئة وتغلي"ف مط"الب التحري"ر والوص""ول إل""ى الس"واق ذاته""ا ال""تي تخ"دم مص""الح الش"ركات للوص"ول إل""ى
اتفاقات جديدة في اجتماع بالي الوزاري.
س""يتم ط""رح جمل""ة م""ن المواض""يع للمفاوض""ة عل""ى طاول""ة الجتم""اع ال""وزاري ،ح""ول الز ارع""ة وتس""هيل التج""ارة )  ،(TFم""ع
تطرق مح"دود لبع"ض ج"وانب المعامل"ة الخاص"ة والتفض"يلية .وق"د أطل"ق وزراء ال"دول المتقدم"ة المفاوض"ات ح"ول ج"دول
:

ل ع""ن تحري"ر المزي"د م""ن
أعمال ما بعد ب"الي ،بم"ا ف""ي ذل"ك المفاوض"ات ح"ول توس"يع اتف"اق تكنولوجي"ا المعلوم""ات ،فض" A

الخدمات.
حول الزراعة
وق""د أدت الزم""ة المالي""ة والقتص""ادية العالمي""ة إل""ى تس""ليع الس"واق الزراعي""ة ،مم""ا تس""بب بتقل":ب أس""عار الم"واد الغذائي""ة،
ال""تي أث""رت بش""دة عل""ى المزارعي""ن الفق"راء ف""ي البل""دان النامي""ة .علوة عل""ى ذل""ك ،ف""إن ب"وادر أزم""ة الغ""ذاء ال""تي تل""وح ف""ي
الفق على المستوى العالمي تسل :ط الضوء بشكل كبير على النظام التجاري الغ"ذائي غي"ر الع""ادل ،بم"ا ف""ي ذل""ك التج""ارة
في مجال الزراعة ،حيث يتعرض المزارعون والشركات الصغيرة لكميات ك""بيرة م""ن ال"واردات ،وغالب"ا م""ا يرج"ع ذل"ك إل""ى
ال"دعم غي"ر الع"ادل للص"ادرات ف"ي البل"دان المتقدم"ة )عش"رات أو مئات الملي"ارات س"نويا ،(Aوق"د رفض"ت الولي""ات المتح"دة
تحد منه .في هذا السياق ،فإن عددAا من البلدان النامية ،بقيادة الهند ،قامت باستص""دار
والتحاد الوروبي باستمرار أن :
اق""تراح م""ن مجموع""ة ال"  ، ٣٣يط""الب بالعف""اء م""ن الت ازم""ات ال""دعم المحل""ي لمب""ادرات الم""ن الغ""ذائي ،حي""ث تق""وم تل""ك
الحكومات بشراء المواد الغذائية من المزارعين المحليين بأسعار أعلى وتوزيعها على الفئات الضعيفة م""ن الس""كان؛ وق""د
طعنت الوليات المتح"دة ف""ي ه"ذا الق"تراح وق"امت بتحوي"ل النق"اش نح"و ط"رح "إتف"اق س"لم" ،حي"ث ل تق"وم ال"دول بتق"ديم
الش""كاوى ض""د بعض""ها البع""ض ف""ي منظم""ة التج""ارة العالمي""ة ،فيم""ا يتعل":ق بالقواع""د الم""ذكورة ،3يبق""ى تحدي""د مهل""ة س"ريان
مفعول التفاق هذا .وتشمل المقترح"ات أيض"ا مط"الب ل""المعامل""ة الخاص"ة والتفض"يلية" للبل"دان النامي""ة ،وال"تي تق"ر بأنه""ا
ل يمكن أن تنجح في ظل نفس القواعد التي تنطبق على الدول الصناعية .4وفي هذا الصدد ،فإننا ندعو إلى التالي:
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●

إجراء استعراض شامل يتضمن تقييمAا لثار المسار الحالي للمفاوضات في القطاع الزراعي ،وخاصة مع ازدياد هيمن""ة
الشركات متعددة الجنسيات على مصادر الغذاء العالمية.

●

ضمان حق البلدان النامي""ة ف""ي اتخ""اذ ت"دابير لحماي"ة المزارعي""ن الفق"راء والص"غار ف""ي أي مفاوض""ات بش"أن الز ارع""ة ،بم"ا
في ذلك من خلل رفع الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير ،فضل Aعن دع""م النت""اج الز ارع""ي لص""غار المزارعي""ن .ف""ي
ه""ذا الص""دد ،نط""الب الجتم""اع ال""وزاري ف""ي ب""الي أن ير:ك" ز جه""وده عل""ى اق""تراح مجموع""ة ال"  ٣٣بش""أن الم""ن الغ""ذائي،
ل عن رزمة قوية للبلدان القل نموAا.
فض A

●

تعزيز المفاوضات بشأن المعاملة الخاصة والتفضيلية في بالي ،إبرام رزم"ة قوي"ة م""ن المعامل"ة الخاص"ة والتفض""يلية ف""ي
الجتماع الوزاري المقبل ،التي من شأنها أن تصب أساسا Aفي مصلحة وراحة البلدان النامية والبلدان القل نموا.A
حول تسهيل التجارة
تسخ ر مواردها ،بما في ذل"ك المالي"ة والتكنولوجي""ة ،لتس"هيل اس"تقدام
اتفاقات تيسير التجارة تتطلب من البلدان النامية أن :
أعباء مفرطة تتعل:ق بالتنفيذ ،والتنظي""م،
مزيد من واردات البلدان المتقدمة .وعلوة على ذلك ،فإن هذه التفاقات ستضع
A
والم"وارد البش"رية ،والتكنولوجي"ا ف"ي البل"دان النامي"ة .وه"ذا م""ن ش"أنه أن يقل"ل م""ن ق"درة البل""دان عل""ى النف"اق عل""ى أه"داف

وسيؤدي هذا أيضا Aلغ"راق أس"واق البل"دان النامي"ة ب""الواردات ،نظ" اAر للفج"وة
التنمية الوطنية الخرى ،الصحية والتعليمية،
:
التنموية بي"ن ال"دول الص"ناعية والنامي"ة والمي"زة التنافس"ية ال"تي تتمت":ع به"ا الول"ى مقارن"ة بالثاني"ة ،5وخاص"ة ،نظ" Aار إل"ى أن
البلدان المتقدمة ليس""ت مس"تعدة للل""تزام بت"وفير الم"وارد لل"دول الفقي"رة لتح"ديث مرافقه""ا .وف""ي ه"ذا الس""ياق ،نؤك"د عل""ى م""ا
يلي:
●

بحد ذاتها.
الحاجة للتخلص من النموذج "الذي تقوده الشركات" والذي ل ير:كز سوى على زيادة حجم التجارة :

●

تفص""يل السياس""ة التجاري""ة بن""اء عل""ى خلفي""ة تحقي""ق أه""داف التنمي""ة المش""تركة عل""ى الص""عيد الع""المي ،م""ن خلل تس""هيل
اس""تخدام البل""دان للسياس""ة التجاري""ة لمص""لحة احتياجاته""ا النمائي""ة الخاص""ة ،واله""م م""ن ذل""ك ،وفق "ا Aللمس""توى ال""وطني
للتنمية.
جدول أعمال ما بعد بالي :المفاوضات بشأن تكنولوجيا المعلومات والتصالت والتجارة في الخدمات )(TISA
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أطلق ""ت ال ""دول المتقدم ""ة جول ""ة مفاوض ""ات جماعي ""ة عل ""ى اتف ""اق بش ""أن الخ ""دمات ،المع""روف باس ""م اتفاقي ""ة التج""ارة ف ""ي
الخ""دمات ) (TISAومفاوض""ات ح""ول توس""يع اتفاقي""ة تكنولوجي""ا المعلوم""ات ) (ITAكج""زء م""ن ج""دول أعماله""ا لم""ا بع""د
ب""الي .والتفاقي""ة الول""ى س""وف تعن""ي ،بالض""رورة ،حص""ول المزي""د م""ن التح""رر م""ن القي""ود وتعمي""ق تحري""ر العدي""د م""ن
الخ""دمات الخاص""ة والعام""ة ف""ي البل""دان النامي""ة والمتقدم""ة ،وال""تي ،ب""دورها ،س""تخفض الض""غط الق""ائم عل""ى ه""ذا الخي "رة
للتن""ازل ح""ول ع""دد م""ن التع""ديلت ف""ي منظم""ة التج""ارة العالمي""ة حالي "ا ،Aكم""ا تط""الب البل""دان النامي""ة ف""ي المفاوض""ات.6
وعلوة عل""ى ذل""ك ،ف""إن اتفاقي""ة التج""ارة ف""ي الخ""دمات س""وف تجع""ل الخ""دمات الساس""ية بم""ا ف""ي ذل""ك "الرعاي""ة والت""أمين
الص""حي ،ت"وفير المي""اه والطاق"ة ،توزي"ع البري""د ،التعلي"م ،النق""ل الع""ام ،والص"رف الص"حي" ،7م""ن بي""ن أم"ور أخ"رى ،متاح"ة
فقط لولئك الذين يمكنهم دفع أسعار الس""وق ،وخاص"ة أن"ه م"ن المتوق"ع أن يت"م تس"ليم مث"ل ه"ذه الخ"دمات إل""ى الش"ركات
الخاصة والجنبية الساعية للحد القصى من الرباح .أما بالنسبة للتفاقية الثانية ،ومع العلم أن الف"وائد المحتمل""ة له""ذه
"ؤدي توس"يع اتفاقي"ة تكنولوجي"ا
العم" ال ف"ي البل"دان المش"اركة ،وم""ن
المرجج ح أن ي :
":
التفاقية لم تظهر بع"د بالنس"بة لغالبي"ة :

المعلومات إل"ى اس"تفادة الش"ركات ع"بر الوطني"ة ف""ي البل"دان المتط"ورة تكنولوجي"Aا ،ل س"يما نظ" Aار لحتك"ارات ال"براءة وع"دم

حي" ز السياس""ات بالنس""بة لغالبي""ة المش""اركين
نق""ل التكنولوجي""ا .وبالت""الي ف""إن المزي""د م""ن تحري"ر القط""اع س" :
"يؤدي إل""ى تآك""ل :
من البلدان النامية ،والذي بدوره سيحمل تداعيات على مستقبل إمكانياتهم التنموية.

في هذا السياق ،نؤكد على ما يلي:
●

حي" Aاز للسياس"ة العام""ة م""ن أج""ل وض"ع
يج""ب إعط"اء البل""دان النامي"ة ب""وجه ع""ام ،والبل""دان العربي""ة عل""ى وج""ه الخص"وص: ،

●

ف""ي س""ياق مفاوض""ات اتفاقي""ة تكنولوجي""ا المعلوم""ات ،عل""ى البل""دان الص""ناعية أن تنظ""ر ف""ي م""ا إذا ك""انت ه""ذه التفاقي""ة

خطة طويلة الجل لستخدام ديناميكي للسياسة الجمركية في دعم تنميتها.

ستعمل في مصلحة البلدان النامية ،وأن تقوم بتقييم انعكاساتها على قدرات التصنيع.
●

الخدمات الساسية للمواطنين ،وخاصة تلك التي تندرج تح""ت الحق"وق الساس"ية للش""عب ،يج""ب أل يت""م التف"اوض عليه""ا
في مفاوضات تجارية غير خاضعة للمساءلة ،مثل اتفاقية التجارة في الخدمات.
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●

ينبغي على أجندة ما بعد بالي تزكيز جهودها على إجراء تعديلت نهائية للختللت القائم""ة ف""ي نظ""ام منظم""ة التج""ارة
العالمية ،وأن تح ":ول تركيزه"ا ع""ن لئح"ة مط"الب الش"ركات ح"ول "المزي"د م"ن الش""يء نفس"ه" )كم"ا ه"و الح"ال ف"ي  ITAو
 ،(TISAونحو حماية الحق في التنمية والمن الغذائي.
ختاما ،ونظ ار للدور المهم لمنظمات المجتمع المدني في مجال الدعوة والرصد ،لنها تسلط الضوء على أوج"ه القص"ور
في المفاوضات المقترحة وما قد تحمل"ه م""ن ت"أثير عل""ى إعم"ال الحق""وق القتص"ادية والجتماعي""ة للم"واطنين ف""ي البل"دان
النامي ""ة والبل ""دان الق""ل نم" "وAا ،وخاص ""ة ف ""ي المنطق ""ة العربي""ة .وف ""ي ه ""ذا الص ""دد ،تؤ :ك" " د ش ""بكة المنظم ""ات العربي ""ة غي""ر
الحكومية للتنمية على:
أهمية أن تطرح منظمة التجارة العالمي""ة ه"ذه المفاوض""ات للمناقش""ة م"ع أص""حاب المص""الح ذوي الص"لة ،وه"ذا



يشمل بالض"رورة مختل"ف أص""حاب المص""لحة بم"ا ف"ي ذل""ك منظم"ات المجتم"ع الم""دني ،لك""ي يتس""نى للن""اس أن
يكون لهم رأي في ما قد يؤثر على وضع حقوقهم الجتماعية والقتصادية.
وتحت""اج منظم""ات المجتم""ع الم""دني إل""ى التع""اون فيم""ا بينه""ا وب""ذل المزي""د م""ن الض""غوط عل""ى وزراء التج""ارة



والحكومات لضمان أن ل تؤث:رمثل هذه النزعات التحريرية سلبا Aعلى التنمية القائمة على الحقوق.
ض""رورة قي""ام ال""دول المش""اركة ف""ي منظم""ة التج""ارة العالمي""ة بض""مان النس""جام بي""ن حق""وق النس""ان والسياس""ات



القتصادية الداخلية والخارجية على حد سواء.
يجب ضمان منح كافة البلدان القل نموا والمنخرطة في عملية النضمام إلى منظم""ة التج""ارة العالمي""ة ،وم""ن



بينها اليمن على وجه الخصوص ،فترات انتقالية تتلءم وق اررات مجل"س الج"وانب المتص""لة بالتج""ارة لحق""وق
الملكية الفكرية.

مكونة من  ٧شبكات وطني"ة )م"ع عض"وية ممت"دة ل"
شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية هي شبكة إقليمية :
 ٢٠٠م""ن منظم""ات المجتم"ع الم""دني م""ن مختل"ف الخلفي""ات( و  ٢٣منظم""ة غي"ر حكومي""ة .تأسس""ت الش"بكة ف""ي ع""ام
 ،١٩٩٧ويقع مقرها الرئيسي في بيروت ،لبنان ،منذ العام  .٢٠٠١تركز الشبكة على سياسات التنمي""ة ف""ي المنطق""ة
عموم" "ا ، Aم ""ع ال ""تركيز بش ""كل خ ""اص عل ""ى الحق ""وق الجتماعي ""ة والقتص ""ادية .ت ""دخلت الش ""بكة ف ""ي المنطق ""ة تش ""مل
سياس""ات تحري""ر التج""ارة والقتص""اد ،وآثاره""ا الجتماعي""ة والقتص""ادية م""ن خلل مقارب""ة قائم""ة ع""ل بأس""عار أعل""ى ى
الحقوق.
للتصال :شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ،تلفون ،+٩٦١-١-٣١٩ ٣٦٦ :فاكس،+٩٦١-١-٨١٥ ٦٣٦ :
annd@annd.org ، www.annd.org

