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 حضرة األعضاء يف منظمة التجارة العادلية،

 قلقنا عن للتعبري ة للمئات من ماليني األعضاء حول العامل، نكتبمثّلحنن االحتادات النقابية ومنظمات اجملتمع ادلدين ادلوقعة أدناه، وادل
 النقابية فاحلركة. (ITA-II) إىل( ITA) ادلعلومات تكنولوجيا اتفاقية لتوسيع العادلية التجارة منظمة اجلارية يف ادلفاوضات إزاء العميق
 النامية، البلدان يف والسيما العمال، إيذاء من تزيد أن ميكن اخلطوة ألن ITA توسيع من بقلق يشعران الدويل ادلدين واجملتمع الدولية

 .فيها تشارك اليتالدول  لكيف ت النمو آفاق تتدىور  ورمبا ،يةاالتفاقىذه  من تستفد مل اليت

 التنميةيف و  عمل، فرص توليديف و  زللية، صناعة خلق يف ادلساذنة على ىائلة قدرة (ICT) واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا قطاعلإن 
 فاالنتشار. ادلشاركة البلدان يف العمال نسبة إىل أغلبيةبال ITAمن  ةزلتملمنافع حول االدعاءات  مل تتحقق احلظ، لسوءو . التكنولوجية

على مساحة على  حلكوماتحصول ا انيتطلب ،بينها ما ويف البلدان داخل الرقمية الفجوة على التغلب إىل واحلاجة لتكنولوجيال الالزم
 تتكنولوجيايف  صناعاهتا وتطوير اإلنتاج وسائل ملكية زيادة من امتكنه صناعية سياسات تنفيذ صعيد السياسات لكي تتمكن من

 اليت ،نقل ادلنتجات أو اخلدمات من ادلوردين إىل العمالءادلنظومة اليت من خالذلا يتم ، أو التوريد سالسل يف واالتصاالت ادلعلومات
تآكل  إىل ITA تأد ،التكنولوجي واالنتشار العمل، فرص وخلق الصناعية القدرات تعزيز نع بدالً و . تىذه التكنولوجيا فيها تعمل
 وملزمة فيها رجعة ال اليت تزاماتلاال أن إىل ITA مع اخلرباتوتشري . ادلشاركة النامية البلدان نسبة إىل أغلبيةبال العامة السياسة حيز

 .ومستقبالً  حاضراً  دنوىا إمكاناتب زلتمالً  اً ضرر  تلحق أن ،دنواً األقل  البلدانو  النامية البلدان نظر وجهة من ، ميكن ITA-II مبوجب

 يى واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجياف. النمو إمكانات وفقدان المحلي التصنيع تقليص إلى ITAتوسيع اتفاقية ال ؤدي يقد 
ادلنصوص عليها  اجلمركية التخفيضات فتحت احلظ، لسوءو . والصادرات احمللية الصناعات توليد على القدرة ميلك تصنيعي مهم قطاع

إىل  احملليني ادلصنعني من العديده بدور  يدفعشلا  النامية، البلدان من العديد يف احمللية األسواق يف الواردات إغراق أمام األبواب ITA يف
 ادلعلومات تكنولوجيا نتجاتدل جتارو  إىل رلمِّعني احملليني ادلصنعني من كبرية أعداد حتولت البلدان، من العديد يفو  .السوق من خلروجا

 ميكنمع ذلك، . من خالل اخنفاض التصنيع احمللي ذلا تكنولوجياىذه ال سلعل احمللي توىاحمل يف اخنفاضاً  واشهد أو واالتصاالت،
 أنحبيث  ،قيةاالتفامن اخلاصة هبا  واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا أسواق يف حال مت استبعاد ميزة منتجيها متنح أن النامية للبلدان

 زللي الستثمار السبل توفريشلا يؤدي أيضاً اىل  ،دولياً  ادلنافسة على قادرة احمللية صناعاهتا تصبحللتحرير قبل أن ىذا السوق  ال تعّرض
 .اإلنتاج يف أعلى

 ITA-II األمر الذي ال تفعله الالئق، العمل فرصخلق  إمكانية توسيع على السلع حول مفاوضات أي تركز أن ينبغيو 
 ادلعلومات تكنولوجيااخلاص ب تصنيعقطاع ال يف العمل فرصاحملتمل ل لقاخلو  االقتصادي النمومن  نافعادعاءات ادلف. المقترحة



لكن  ،ستدامةوم الئقة وظائف لتوليد اً ضروري اً أمر  جديدة صناعة إنشاءويُعتربر . ITAال  أعضاء أغلبية دلصلحةمل تتحقق  ،واالتصاالت
يف  وظائف توجد حيثو . توسعيأن  من بدالً اخنفض  العمل، فرص وبالتايل واالتصاالت، ادلعلومات تكنولوجيااخلاص ب احمللي تصنيعال

 ادلكاسب من عادلة حصة على االستحواذ بعد من العمال مل يتمكن النامية، البلدان يف واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا قطاع
 ادلعلومات تكنولوجيا قطاع يف منخفضة مضافة قيمة ذات عمليات أداءرلرد  يف النامية البلدان يف العمال زُناصرر يف األغلبو . ادلزعومة

 العمال يتمتع ال حيث ،(SEZs) اخلاصة االقتصادية وادلناطق( EPZs) الصادرات جتهيز مناطق يف ذلك يف األغلبو  واالتصاالت،
 الصادرات جتهيز مناطقف. االجتماعي والتأمني ادلرضية اإلجازة يف احلقب أو ةمجاعي مفاوضاتشكيل نقابات وإجراء ت يف احلقب

 الضرائبف . 1األمامية واخللفية الروابط من قليل عددال تتمتع إال ب نتاجىي عبارة عن جيوب معزولة لإل اخلاصة االقتصادية وادلناطق
 وبالتايل احمللي االستثمار ادلزيد من ضافاخن ؤدي اىلت يف اطار ىذه اجليوب، ،دول أخرى إىللألرباح  التحويالت العاليةو  ادلنخفضة

 العدالة مبادئ إىل تستند أنو  الالئق، العمل فرص خلق على الًتكيزب تبدأأن  السلع حول ادلفاوضاتعلى  رنبو  .العمل فرص
 ،للعمال األساسية احلقوق وتوفري ،االجتماعية احلماية وحتسني العمالة، دنو دعم خالل من ادلعيشة مستويات رفع أجل من واإلنصاف

 .يف احلل ادلساذنة من بدالً  لوظائفالعادلية ل لألزمة حل إرناديعيق وس اخلاطئ، االجتاه يف يذىب ITA توسيعف. البيئية ادلعايرياحًتام و 

 المتقدمة، التكنولوجية التنمية ذات البلدان فيالمقيمة  (TNCsالعابرة لألمم ) الشركاتالموسعة  ITA تفيدأن  حرج  وي  
 ينرن ادلتقدمة البلدان ادلقيمة يف العابرة لألمم الشركات من قليل عدد. التكنولوجيا نقل وغياب اتالبراء احتكاراتوالسيما في ظل 

العادلي  قطاعال ىيمنة شّكلوت. والتسويق التكنولوجيَّني تصميمبال تفكري مكثف وادلتعلقة تطلبت اليت عملياتال من ادلنافع أكرب
 اإلدنائية التحديات دلعاجلة التكنولوجيا الستخدام هتديداً ، الشركات من قليل عدد طريق عن، واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيال

 التكنولوجيا ومستخدمي ادلستهلكني الضخم اإلنتاج عن الناجتة اثاراآل دف  مل تُ  البلدان من كثري يفو . دنواً  األقل والبلدان النامية للبلدان
 زادتىي و  ادلضافة، القيمة من األكرب اجلزء التكنولوجية االخًتاع براءاتومتّثل . االحتكارات اليت يتمتع هبا قلة يف األسواق بسبب

األكثر تداواًل من بني الدول ادلشاركة  والنامية ادلتقدمة كل من الدول  يف ةيالصناع قطاعاتال من غريىاب مقارنة متناسب غري حنو على
 البلدان يف والتطوير البحث يف استثمروا العادلية واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا منتجي من العديد أن من الرغم علىو . ITAيف 

 .العمالةيف و  ادلضافة قيمتها يف فقط ىامشية زيادات بالتايل شهدتو  ،للتكنولوجيا للغاية زلدود نقلب البلدان ىذه تتمتع النامية،

 الرسومخفضت  ITA الفـ. مفاوضات أي في ةجمركيال غير والحواجز اتتعرفال ارتباط فكب تقبل الأ النامية للبلدان ينبغيو 
 معايري شكل تلك اليت تتخذ والسيما ة،مركياجل غري احلواجز من كبرية كمية تزال ال احلظ، ولسوء ،بلداً  67 يف الصفر إىل اجلمركية
 وعملية العادلية التجارة منظمة نظام يف الكامنة الضعف نقاط ةمركياجل غري احلواجز مسألة وكشفت. معاجلة دونمن  وطنية،وقواعد 
 يفكبري  اىتمامبرز  وبينما. األطراف تعددةادل احملاداثات يف حىت ادلتقدمة، البلدان من قليل عدد عليها يسيطر ة اليتتوازنادل غري التفاوض

                                                      
 الًتابط االقتصادي خلق خالل من وادلال وادلواد ادلعلومات تدفق من أجل ومورديها الشركة بني ادلستخدمة واتقنال: اخللفية الروابط 1

 بالزيائن ادلنتج تربط اليت التوزيع سلسلة ىي: الروابط االمامية



 - ةمركياجل غري احلواجز دلعاجلة ITA البارزين يف عضاءاأل لدى مقابل اىتمام أي يربز مل ،ادلقًتحة ITA-II ويف ITA يف اتتعرفال إلغاء
 احلايل الوضعو . ادلتقدمة البلدان يفمطبقة  ،العادلية التجارة منظمة مبّلغ عنها لدى ةمجركي غري حواجز أربعة من اثالاثةأن  من الرغم على

 سالسل يف النامية لبلدانجليد لا يف حال اإلدماج إال ادلتقدمة، الدول إىل صادراتال من فاعل حنو على زند ةمركياجل غري للحواجز
 غري احلواجز يف الصحيح التوازن ادلفاوضة حتقيقاألطراف على  ينبغيو . ادلتقدمة البلدانشركات  وتشغلها متلكها اليت العادلية اإلنتاج

 .أخرى جهة من ادلتقدمة الدول أسواق إىل الوصول وتيسري جهة، من عالية جودة ذات منتجات لضمان وذلك ةمركياجل

 اتخاذ على قادرة تكون بحيث األثر تقييمات إجراء ITA-II مفاوضات في الدخول في تفكر التي الحكومات على يجبو 
 بعد اآلن حىت رنر   مل شاماًل لألاثر تقييماً  أن رىيب ألمر إنو. مثبتة غير ادعاءات نع بدالا  والتقييم البحث أساس على قرارات
 ةقائمال يةتفاقاال ألاثر شامل تقييم إجراء احلكومات على ينبغي ،ITA لتوسيع ادلفاوضات يف البدء قبلف. ITA على إبرام سنة 51

 ينبغي مث ومن. واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا قطاع يف بالعمالة يتعلق ما يف والسيما واالجتماعية، االقتصادية التنمية و البيئة لىع
 التفاوتو  ،للوظائف ادلستمرة زمةواأل ،ادلالية األسواق يفاالستقرار  وعدم الضعف نقاط ضوء يف يةلالتفاق احملتمل عيالتوس درسعليها 
 اآلاثار إىل يستند أن ITA-II حول ادلفاوضات يفأو عدمها  ادلشاركة البلدان قرار علىو . األخرى الرئيسية والتحديات ادلتزايد،

 .ITA-II أو ITA منافع حول ادعاءات رلرد وليس ،وادلتوقعة الفعلية والتنموية واالقتصادية االجتماعية

الدول ف. الجمركية اتتعرفال خفض من ةيالحكوم يراداتاإل التي أصابت الخسائر االعتبار التقييمات في تأخذ أن يجبو 
 الصفر إىل اجلمركية لتعرفاتا تخفيضلكان  وبالتايل. احمللية الصناعات حلماية الدعم أكثر من اتتعرفال استخداممتيل إىل  ادلتقدمة

 مستويات يف التأاثري إىل باإلضافة. ادلتقدمة و علىمن النامية البلدان على أكرب أاثراً  5001 حبلول ITA ادلنتجات ادلشمولة يف على
 مثل أخرى، ةمهم تنموية نشاطات على لإلنفاق مستخدر تُ  أن ميكن اليت ةياحلكوم عائداتالاىل تقليص  اتتعرفال إلغاء يؤدي العمالة،
 دليزانيةا دخلل اً مهم مصدراً  اجلمركية الرسوم شّكلت ،دنواً  األقل البلدان بعضنسبة إىل بالو . التحتية والبنية والتعليم الصحية الرعاية
 .ITA عيتوس مفاوضات يف ستشارك كانت ذاإ ما يف حني تنظر االعتبار يف ذلك تأخذ أن للبلدان ينبغي ولذلك. الوطنية

 ذاإ بالمثل المعاملة عدم أساس على األسواق إلى الوصول منافعب التمتع ،نمواا  األقل البلدان والسيما النامية، للبلدان ويمكن
 علىكلهم  العادلية التجارة منظمة أعضاءليشمل  ةتعرفال إلغاء منافع نطاق توسيعب ملزمون ITA على فادلوقعون. ITA-II إلى تنضم لم

 ادلعلومات تكنولوجيا تصنيع يف ادلنافسة على قادرة بعد تصبح مل اليت للبلدان ميكن لذلك،. بالرعاية األوىل الدولةمفهوم أساس 
 االنضمام إىل احلاجة دونمن  ،نو ن اآلخر و ادلشارك ألعضاءاالذي يتمتع بو  األسواق إىل الوصول من بالفعل تستفيدأن  واالتصاالت

 االنضمام خالل من أكثر كسبت ولن الرئيسية، األسواق معظم إىل التفضيلي الوصولب بالفعل دنواً  األقل البلدان وتتمتع. فاقيةاالت إىل
 .ITA-II إىل



 ادلسلحة القواترلال  يف مستخدر يُ  ادلقًتحة ITA-II يف ادلدرجة ادلنتجات بعضف. االعتبار في القومي األمن قضايا تؤخذ أن ينبغيو 
 مع للتعامل للبلدان واسعة مساحة ًتكت أن فاقيةاالتوعلى . الوطين باألمن يتعلق ما يف الدول بعض سلاوف ما أاثار واالستخبارات،

 .مناسباً  تراه الذي النحو على القضايا ىذه

، رنب ITA-II ادلفاوضات حول مثلكهذه،  الكربى اآلاثار ذات دلفاوضاتفا. المنال وسهلة شفافة مفاوضات أي تكون أن نبغييو 
 ةعادل يةاتفاق إبرام احتمال لزيادة وذلك لمصاحل،ادلمثلة ل ماعاتاجلو  ادلدين اجملتمع قبل من إليها الوصول ويسهل شفافة تكونأن 

ُيضرم  أن وينبغي الدولية، احملافل من العديد يف اً عادلي اً ىدف شاملة التجارة جعل رك  ذُ  ذلك، إىل وباإلضافة. للجميع صلة ذات ةوشامل
 .األطراف متعددة أو ةدولي يةاتفاق أي حول ادلفاوضات عملية إىل

 التقدير، خالص مع
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