
 

في منظمة التجارة " دورة الدوحة للتنمية"أوقفوا ! نداء للعمل
  !األخرى" التجارة الحرة"العالمية ومفاوضات 

 
  

 إلظهار إليناندعو منظمات المجتمع المدني والحرآات االجتماعية حول العالم لالنضمام 
المية، التجارية لمنظمة التجارة الع" الدورة"قوة اتحادنا ومعارضتنا الجلية الستكمال 

 للتجارة الحرة التي تحاول الحكومات فرضها على واإلقليميةوجميع االتفاقات الثنائية 
 هذه المفاوضات التي تتجاهل حاجات البلدان إليقافنلتزم بالحمالت المشترآة . الناس

اتفقنا على التحرك، . النامية والناس حول العالم والبيئة، وتشجع عولمة الشرآات
أبريل، وأواسط مايو وأواخر يونيو، للتأآد من أن / في أواخر نيسانوطنيًا وعالميًا،

أصواتنا سوف ُتسمع عندما تتفاوض الحكومات مع منظمة التجارة العالمية خالل 
  .االجتماعات المبرمجة لمجلس إدارتها

  
، آان هدفها المعلن زيادة الرخاء وفرص ١٩٩٥عندما تأسست منظمة التجارة العالمية في سنة 

" تجارة حرة"ل، وتخفيض الفقر والالمساواة، ودعم التنمية المستدامة حول العالم، من خالل العم
في . األهدافوبعد أآثر من عشر سنوات، يّتضح أن منظمة التجارة العالمية لم تنجز هذه . أوسع

المنظمة ، تم استخدام قوانين "التجارة الحرة"وتحت عباءة . الواقع، فإن النتائج جاءت معاآسة تمامًا
 في الموارد الغذائية اآلمنة والمؤمنة، وسبل العيش الالئقة –لسلب الناس حقوقهم األساسية 

 األمور وأعطيت السيطرة على هذه – آالماء والصحة والتربية األساسيةوالحصول على الخدمات 
  :حاليا. لشرآات متعدية الجنسيات

  
ان، ويتم تهديد الصحة العامة يتم القضاء على سبل العيش، ويتم تجاهل حقوق اإلنس •

  .ونهب البيئة، ويتم تدمير النظام الديمقراطي
يتم تقويض االقتصاديات المحلية واستغالل وحرمان العمال والفالحين والعائالت المزارعة  •

  .والصيادين والمستهلكين والنساء والسكان األصليين بشكل خاص
 في تكفلها إيصال االحتياجات - ًا  والقضاء عليها أحيان–ويتم تقويض قدرة الحكومات  •

األساسية للحياة، ودعم الصحة العامة، وسيادة وسالمة الغذاء، وحماية التنوع الثقافي 
  .والبيئي

  
إن وقع منظمة التجارة العالمية خطير جدا وهو يواجه مقاومة واسعة ومتصاعدة في الكثير من 

 واالتحاد األميرآية تحاول الواليات المتحدة بسبب ذلك ولترويج مصالحها االقتصادية،. بلدان العالم
 في هذا المجال أيضاولكنهم يالقون .  للتجارة الحرةوإقليمية فرض عدة اتفاقات ثنائية األوروبي

 بفضل المقاومة الصاعدة األميرآيتينمثال قد فشلت اتفاقية التجارة الحرة بين . معارضة شديدة
 المشؤومة لهكذا اتفاق على باآلثاروطنية عديدة لقد اعترفت حكومات . األميرآيتينلشعوب 

  .اقتصادها، ورفضت توقيعه
  

في المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية في هونغ آونغ في ديسمبر 
، بفضل )في الواقع، طعن به من قبل البعض(، تم تسوية إعالن وزاري ضعيف ٢٠٠٥
 الواليات المتحدة واالتحاد –العالمية  قوة في منظمة التجارة األآثر األعضاء إلحاح

 أسواقها ضعفا لفتح األآثر على الحكومات اآلنهذه الحكومات نفسها تضغط . األوروبي
وتدعو منظمة التجارة . وأسواقهمللتجارة الخارجية، بينما هم يحمون مصالحهم 

 المرحلة إلىالتي تسمح الولوج " الشكليات" على األعضاء توافق الدول أنالعالمية 
 يلغي لممثله أو يجدد آونغرس الواليات المتحدة أن من المفاوضات، قبل األخيرة

  ".المسار السريع" قدرة التفاوض على االتفاقات من خالل ٢٠٠٧التجاري في يوليو 
  



 

هناك حاليا !  منظمة التجارة العالميةإيقافولكن، نحن الناس من حول العالم، عاملين معا، يمكننا 
الوقت هو اآلن لنري . ، ويمكننا االعتماد على ذلكالمفاوضاتاد بين الحكومات حول اختالف ح

  .ورفاهيتنا  لن نستسلم بعد ألية محاولة للمزايدة على مصالحناأنناالحكومات، وبكل قوانا، 
  
  : منظمة التجارة العالمية و اتفاقات التجارة الحرة هي في الحقيقيةمفاوضات إن
  

 .ية للمنافسة غير العادلة من زراعة الشرآاتإخضاع الزراعة المحل •
 .منع البلدان من حماية صناعاتهم المحلية وبيئتهم الطبيعية •
 مثل العناية األساسية اإلنسانيةخسارة حق السيطرة على الخدمات المالية والخدمات  •

 .الصحية والتربية والماء
  

لحة الشرآات المتعددة نحن نطالب بأن تقرر الشعوب، وليس الحكومات التي تتفاوض لمص
  . آل ساحة قرية واسمعوا رأي الناس فيهاإلىخذوا هذه االقتراحات .  المفاوضاتأوقفوا. الجنسيات

  
 أنيجب ! إن زيادة التعبئة والنشاط ضرورية في تحرآات المجتمع المدني حول العالم

ل، سنكتب رسائ.  العصيبة القادمةاألشهر في أصواتنايجب أن تسمع . نبدأ اليوم
 اضطررنا، حتى ال تبيع بلداننا مجتمعاتنا إذاوسنقابل مفاوضينا ونذهب إلى الشارع 

  .وشعوبنا وبيئتنا
  

نؤمن باقتصاد عالمي مبني على أسس العدالة االقتصادية واستدامة البيئة والمحاسبة 
ية ندعم تنم. اقتصاد يعترف بمصالح الشعوب، وليس الشرآات المتعددة الجنسيات. الديمقراطية
 محلية نشطة وداعمة لحقوق جميع الناس، العمال منهم والفالحين والمهاجرين، اقتصاديات

باختصار، نطالب بنظام عالمي . والعائالت الزراعية، والمستهلكين، والنساء، والسكان األصليين
تقوية  من واالقتصادياتجديد عادل اجتماعيا وبيئيًا للقرن الواحد والعشرين، حيث تتمكن المجتمعات 

  .نفسها وجعل التجارة العالمية تستجيب لحاجات الشعوب
  

 يمثلوا أن ذلك هو العالم الذي نريد وانه يجب عليهم أننتعهد بإطالع مفاوضينا التجاريين على 
 حول العالم في المجتمع وأخواتنا إخوانناآما ونتعهد على التضامن في العمل مع ! مصالحنا نحن

  .ية، لنجعل أصواتنا مسموعةالمدني والحرآات االجتماع
  

أذا رغبتم التوقيع على هذا النداء للعمل ولمزيد من المعلومات حول منظمة التجارة العالمية 
" عالمنا ليس للبيع" موقع إلى التوجه بإمكانكموالمنظمات العاملة حول أجندة التجارة الحرة، 

org.ourworldisnotforsale.www.  
  

 التوجه أيضا بإمكانكم للتجارة الحرة، واإلقليمية حول االتفاقيات الثنائية أآثر رغبتم بمعلومات وإذا
  .org.bilaterals.www:  موقعإلى

http://www.ourworldisnotforsale.org/
http://www.bilaterals.org/

