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 :وجحديبث الججبرة العبلهيت  النظبن الججبري هجعدد األطراف
 البيئت، األزهبث االكجصبديت و االجفبكيبث الججبريت اإلكميهيت

 رتحظ خٌّٕ    ضثيـد حشنرخ. د
 خٖر تهدًٖ حوـز ضثيـد شنٖندخ. د

 :  الهمخص
هٌؼثى ِدف يً ُذٍ تهدرتشد ٖنيً فٕ رشوٖػ تهغّء ؿوٓ تهرعدٖثذ تهرٕ ّٖتضِِث تته    

تهرضثرٔ يرـدد تالػرتف، ّ يً حًٖ ُذٍ تهرعدٖثذ إضنثهٖد تهحٖةد ّ رأسٖرُث ؿوٓ ضِّد 
رعرٖر تهرضثرخ ّ نٖفٖد تهيّتةيد حًٖ رعرٖر تهرضثرخ ّ تهعفثؼ ؿوٓ تهحٖةد، نيث أً تالزيثذ 
تالكرظثدٖد تهرٕ رـظف حثالكرظثد تهـثهيٕ رـرحر ُٕ تالخرْ يً حًٖ تهـلحثذ تهرٕ رّتضَ 

رخ تهـثهيٖد، فررتضؾ يـدالذ تهرحثدالذ تهرضثرٖد ّ زٖثدخ تالضرتءتذ تهعيثةٖد روـج دّر تهرضث
نحٖر فٕ خفع يـدالذ تهٌيّ تالكرظثدٔ، نيث أً تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖد رِدد حٌشف 
ضِّد يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد فٕ إرشثء ٌؼثى دّهٕ هورضثرخ تهـثدهد حشحج تهرفغٖالذ تهرٕ 

 . عشثج يحدأ تهدّهد تالّهٓ حثهرؿثٖد رنًّ ؿوٓ
تهرضثرخ تهـثهيٖد، تهيٌؼيد تهـثهيٖد هورضثرخ، تهحٖةد ّ تهرضثرخ، تالزيثذ   :الكمهبث الهفجبحيت

 .تالكرظثدٖد، تهرررٖحثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖد
Abstract:  
   The aim of this study is to put light on the challenges facing the multilateral 
trading system, and between these challenges the problem of environment and its 
impact on trade liberalization efforts and how can harmonize trade liberalization and 
maintaining the environment, the second challenge is the economic crisis afflicting 
the global economy are considered  like one of the obstacles facing the World 
Trade, declining commercial exchanges and increase of  protectionist measures play 
a significant role in reducing the economic growth, the regional trade agreements 
threaten to blow up the efforts of the WTO to establish an international system of fair 
trade because of the preferences that be at the expense of the principle of MFN. 
Keywords: world trade, world trade organization, the environment and trade, 
economic crises, regional trade agreements 
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 : هلدهت
رـرحر يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد أدتخ ُثيد فٕ تهٌؼثى تهرضثرٔ يرـدد تالػرتف، فيٌذ كٖثى      

رعذ رشيٖد تالرفثكٖد تهـثيد هورـرٖفد تهضيرنٖد ّ تهرضثرخ سى إٌضثء  1947ُذت تهٌؼثى شٌد 
ّ، ، نثً هرعرٖر تهرضثرخ تهدّهٖد تالسر فٕ دؿى تهٌي1995يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد شٌد 

تهرضغٖل ّ تالٌرثش شّتء فٕ تهدّل تهيرلديد تّ تهٌثيٖد ُّّ أعد تُدتف ُذت تهٌؼثى، هنً ّفٕ 
ؼل تهرػّرتذ تالكرظثدٖد تهيعٖػد حدأذ رؼِر ؿّتةق ّ رعدٖثذ كد رـظف حضِّد يٌؼيد 
تهرضثرخ تهـثهيٖد، عٖز رى يٌثكضد تهرعدٖثذ تهرٕ رّتضِِث تهيٌؼيد فٕ تهيٌردْ تهشٌّٔ 

ّنذت شٌد " ُل تهٌؼثى تهرضثرٔ يرـدد تالػرتف فٕ أزيد؟"رعذ ؿٌّتً  2012 هويٌؼيد شٌد
، عٖز كديذ تهيٌؼيد ضيود يً "إٖضثد أضّحد هرعدٖثذ تهرضثرخ تهـثهيٖد"رعذ ؿٌّتً  2011

تهرعدٖثذ تهرٕ رّتضَِ تهرضثرخ تهـثهيٖد ؿوٓ غرتر تاليً تهغذتةٕ، تهرضثرخ فٕ تهيّترد 
، هنً أُى ُذٍ تهرعدٖثذ ُٕ تهحٖةد، ...عد، تهٌيّ تالكرظثدٔتهػحٖـٖد، رـسر يفثّغثذ تهدّ

 .ّ تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖدتالزيثذ تالكرظثدٖد 
إً تهعدٖز ؿً ُذٍ تهرعدٖثذ ٖضـوٌث ٌرشثءل ؿً يشرلحل تهٌؼثى تهرضثرٔ يرـدد      

ذ ؼرفٖد تالػرتف، ّ نذت ؿً دّر يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد فٕ إٖضثد عوّل يشردتيد ّ هٖش
ّ هإلهيثى حضيٖؾ ضّتٌج تهيّغّؽ تررأٌٖث رلدٖى تهرٕ ّٖتضِِث تالكرظثد تهـثهيٕ،هالضنثالذ 

 :  ُذٍ تهّركد تهحعسٖد فٕ ترحؾ يعثّر رةٖشد
 : النظبن الججبري هجعدد االطراف: أوال

يعثّالذ هحٌثء ٌؼثى رضثرٔ دّهٕ ٌُثم تهـدٖد يً تهٖرْ تهنسٖر يً تالكرظثدًٖٖ أً 
 :يث ٖوٕ ٌّضزُث فٖ

 :هيثبق هبفبنب -1
ٖـرحر يٖسثق ُثفثٌث أّل يعثّهد ضدٖد إلٌضثء ٌؼثى رضثرٔ دّهٕ، ِٖدف تهٓ رعرٖر تهرضثرخ 

 21تهدّهٖد يً تهلّٖد تهضيرنٖد ّ تالضرتءتذ تهغٖر ضيرنٖد تهيضُّد هورضثرخ تهـثدهد، ففٕ 
فٕ إٌضثء  دّهد ريذ يٌثكضد فنرخ إكثيد ٌؼثى رضثرٔ ٖريسل 56، ّ حعغّر 1947ٌّفيحر 

، ّ رى تهرّظل 1948يثرس  24يٌؼيد تهرضثرخ تهدّهٖد، ّكد ؼوذ أضغثهَ يرّتظود تهٓ غثٖد 
فٕ ٌِثٖد أضغثهَ تهٓ تهّسٖلد تهٌِثةٖد هيٖسثق ُثفثٌث هورضثرخ ّ تهـيل، ّ نثً تهِدف يً ُذت 

كرظثدٖد هرٌيٖد تالتهيٖسثق ُّ رعشًٖ ضرّػ تهعٖثخ، تهرّؼٖف تهنثيل، حثالغثفد تهٓ تهٌيّ ّ ت
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هنً رفع تهّالٖثذ تهيرعدخ تاليرٖنٖد تهيظثدكد ؿوٓ تهّسٖلد .(2)ّتهرضثرٖد ّ تالضريثؿٖد
 .تهٌِثةٖد هويٖسثق نثً حيسثحد إضِثع هفنرخ إٌضثء يٌؼيد دّهٖد هورضثرخ

 :1441االجفبكيت العبهت لمجعريفت الجهركيت و الججبرة  -2
هيؤرير تاليى تهيرعدخ هورضثرخ ّ هٖدخ شوشود يً إضريثؿثذ تهوضٌد تهرعغٖرٖد ُٕ ّّ   

، 1947أنرّحر  30ّ حرّرّنّل تهرػحٖق تهيؤكذ فٕ ِث هرظدر تهّسٖلد تهخرثيٖد ه تهـيل،
رعرٖر تهرضثرخ تهدّهٖد يً تهلّٖد ّ  حِدف  ،(5)دّهد 23عٖز ظثدكذ ؿوٓ تالرفثكٖد 

 1994غثٖد  رثرٖخ دخّل تالرفثكٖد عٖز تهرٌفٖذ تهٓ 1948ضّتً  30ّ يٌذ رثرٖخ  .تهعّتضز
، ضِدذ تالرفثكٖد سيثٌٖد (أنحر عدز فٕ رثرٖخ تالرفثكٖد )رثرٖخ تٌرِثء ضّهد تالّرّغّتٔ

ضّالذ رفثّغٖد نثٌذ يفظوٖد فٕ رثرٖخ تالرفثكٖد، عٖز رى تهرػرق تهٓ تهرـرٖفثذ 
  .تهضيرنٖد ،تالضرتءتذ تهيغثدخ هإلغرتق، ّ تهـّتةق تهغٖر ضيرنٖد

 :الهنظهت العبلهيت لمججبرة -3
أششذ يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد حٌثءت ؿوٓ ٌرثةص ضّهد تالّرّغّتٔ، ّ تهرٕ ٌظذ ؿوٓ ر

إٌضثء يٌؼيد ؿثهيٖد رِرى حثهضثٌج تهرضثرٔ، ّ رِدف تهٓ رعرٖر تهرضثرخ تهـثهيٖد ّ رشّٖد 
تهيٌثزؿثذ حرّفٖر إػثر يالةى هويفثّغثذ، ّ رى تهرّكٖؾ ؿوٓ كرتر إٌضثء يٌؼيد تهرضثرخ 

دّهد، ّ دخوذ عٖز تهرٌفٖذ  123حيضثرند  1994ص حثهيغرج فٕ ٌّفيحر تهـثهيٖد فٕ يرتن
أيث ؿً تهيِثى تهرٕ تٌضةذ يً أضوِث يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد فٖينً إٖضثزُث فٕ ّ، 1995فٕ 

تهيفثّغثذ تهرضثرٖد، تهرٌفٖذ ّ تهيرثحـد، رشّٖد تهيٌثزؿثذ، ردؿٖى  :ترحؾ ؿٌثظر تهرثهٖد
 (6)دتالينثٌثذ ّ تهلدرتذ تهرضثرٖ

 :الهجطمببث البيئيت: ثبنيب
رعنى فٕ ترضثُثذ تهرضثرخ ر ذعٖز أظحع ُثرـرحر تهحٖةد يً أُى تهيّتغٖؾ تهرٕ رـثؼى دّر
 . تهدّهٖد ّ رّػًٖ تالشرسيثرتذ تالضٌحٖد تهيحثضرخ

 :البيئت و الججبرة الدوليت -1

أً   Bhagwatiٕ تالكرظثدٔ حضّتر فِٖث ْتهـالكد حًٖ رعرٖر تهرضثرخ تهدّهٖد ّ تهحٖةد فٖر  
رعرٖر تهرضثرخ تهـثهيٖد ٖرٌثكع رٌثكغث ظرٖعث يؾ تهدؿّخ تهٓ تهعفثؼ ؿوٓ تهحٖةد  فٌِثم 
تهـدٖد يً تهدرتشثذ تهرٕ رٌثّهذ رأسٖر تهرغٖرتذ تهحٖةٖد ؿوٓ تهرضثرخ تهدّهٖد يسل درتشد 

Ugelow  ًّ( 10)، درتشد دٖفٖد رّحٌٖش . 
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خ تهدّهٖد ّ تهحٖةد يررحػد ، هنً حضنل غٖر يحثضر عٖز ٖينً تؿرحثر أً تهـالكد حًٖ تهرضثر
، حعٖز أً رعرٖر تهرضثرخ تهدّهٖد ّ تهرّشؾ فِٖث ٌٖرص ؿٌَ زٖثدخ تالٌرثش حضنل نحٖر ؿوٓ 
عشثج تهيّترد ، أٔ ردُّر فٕ تهحٖةد تهـثهيٖد ّيث ٌٖرص ؿٌَ يً إكرظثد ؿثهيٕ غٖر يشردتى 

تهـالكد حًٖ تهرضثرخ تهدّهٖد تهحٖةد ٖرشى حيٖزخ ، ّ تهرشثؤل عّل ( 11)ٖشثُى فٕ زٖثدخ تهروّز 
تهظرتؽ عٖز نل ٌؼثى ٖـرحر تالخر يِدد هَ ، ففٕ تهرضثرخ تهدّهٖد ٌُثم يً ٖـرحر أً 
تهيـثٖٖر تهحٖةٖد ؿثةق أيثى رعرٖر تهرضثرخ تهدّهٖد خثظد فٕ تهدّل تهٌثيٖد ، أيث يً تهضثٌج 

فٕ أٌيثػ تالٌرثش يِدد هوحٖةد تهـثهيٖد خثظد تهحٖةٕ فٖـرحر رعرٖر تهرضثرخ تهدّهٖد دًّ كّٖد 
 ، ّفٕ ؼل يضنود ٌغّج تهيّترد تهػحٖـٖد حشحج تهرّشؾ تهيفرػ فٕ تشرخدتى ُثرَ تهيّترد

ٖظثعحِث يً  ؿوٓ تهـنس ٌُثم يً ٖرْ أً تهـّتةد تهٌثرضد ؿً رعرٖر تهرضثرخ تهدّهٖد ّ يث
 . ( 12)ٌيّ تكرظثدٔ ٖينً تشرغالهِث فٕ تالشرسيثر فٕ تهحٖةد 

 :البيئت و اجفبكيبث هنظهت الججبرة العبلهيت -2
هويـثٖٖر تهحٖةٖد تهيرظود  1947أً إُيثل تالرفثكٖد تهـثيد هورـرٖفد تهضيرنٖد ّ تهرضثرخ شٌد 

حرعرٖر تهرضثرخ تهدّهٖد، هى ٖيٌؾ يً ّغؾ ترفثكٖثذ هعيثٖد تالٌشثً، تهحٖةد ّ تهعّٖتً غيً 
، ّ كد ضيوذ تالرفثكٖثذ تهرٕ رِرى حثهيعثفؼد 1994د ترفثكٖثذ يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد شٌ

 تهلّٖد تهفٌٖد أيثى تهرضثرخ:ؿوٓ تهضثٌج تهحٖةٕ فٕ تهرضثرخ تهدّهٖد ٌلػرًٖ
 .إضرتءتذ تهظعد ّ تهظعد تهٌحثرٖدّ
  -Technical Barriers To Trade -تهلّٖد تهفٌٖد أيثى تهرضثرخ  2-1

رلٌٖد ّ تهيلثٖٖس، خثظد تهيرـولد حّغؾ هّتةظ عٖز ّغؾ تالرفثق تالػر تهخثظد حثهلّتؿد ته
ضدٖدخ، ّ أً ررفق ضيٖؾ تهلّتؿد تهيرـولد حرلٖٖى تهيػثحلد هويـثٖٖر تهفٌٖد ّ تهوّتةظ تهعنّيٖد 

شّتء هويٌرضثذ يعوٖد تهيٌضأ أّ يٌرضثذ دّل  يؾ يحدأ ؿدى تهريٖٖز ّ تهيـثيود تهّػٌٖد،
ًّ ُذٍ تهيـثٖٖر ريس ضثٌج تالدتء تالؿغثء، نيث رّضد كثؿدخ ؿثيد رٌط ؿوٓ تً رن

 . هويٌرضثذ أنسر يً تهخظثةط تهّظفٖد هِث
  -Sanitary And Phytosanitary -إضرتءتذ تهظعد ّ تهظعد تهٌحثرٖد  2-2

عٖز رـِد (51)هلد رٌثّل تهيوعق أ يً تالرفثكٖد رـرٖف ردتحٖر تهظعد ّ تهظعد تهٌحثرٖد 
تهلدر تهالزى هوعفثؼ ؿوٓ ظعد تالٌشثً ،  ؿوٓ إالتالؿغثء ؿوٓ رػحٖق ُذٍ تهردتحٖر 

تهعّٖتً ّ تهٌحثذ، ّؿدى ضـوِث ؿثةق تيثى رعرٖر تهرضثرخ، عٖز ٖضج تً رنًّ ُذٍ تهردتحٖر 
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هنً ٖضج تهرٌَّٖ ٌُث أً تهـدٖد يً تهدّل خثظد تهدّل تهٌثيٖد .يّتةيد ّ تهيـثٖٖر تهدّهٖد
ٖٖر تهضّدخ ّ تهيػثحلد نلّٖد أيثى أظحعذ رشرخدى إضرتءتذ عيثٖد تهحٖةد حثالغثفد تهٓ يـث

 .ردفق عرند تهرحثدالذ تهرضثرٖد خثظد هودّل تهٌثيٖد
نيث تً تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تهعرخ تهيرغيٌد تكثيد يٌثػق هورضثرخ تهعرخ ّ تهرٕ ؿرفذ 

ٖشثُى حضنل أّ حأخر فٕ رلّٖع تهيعثّالذ تهرٕ رِدف ( ترفثق 500عّتهٕ )تررفثؽ نحٖر 
ّ تهيـثٖٖر تهظعٖد، ّ أفغل يسثل ؿوٓ ذهم يٌػلد تهرضثرخ تهعرخ هضيثل  تهٓ عيثٖد تهحٖةد

، فثهضرنثذ رضثّزذ حٌضثط تهيـثٖٖر تهحٖةٖد ّ تهظعٖد تهيفرّغد ّ رلّى (ٌثفرث)تيرٖنث 
حرعثٖل ؿوٓ تهرضرٖـثذ ّ تهلّتًٌٖ، حل حثشرػثؿرِث تهعظّل ؿوٓ رـّٖغثذ تذت نثٌذ ُذٍ 

 .تهيـثٖٖر رؤسر ؿوٓ ترحثعِث
 :االزهبث االكجصبديت العبلهيت و الحهبئيت: بثبلث

 االزهبث االكجصبديت و الججبرة العبلهيت -1
تهرٕ غرحذ أّال تهّالٖثذ تهيرعدخ تاليرٖنٖد سى حثكٕ دّل تهـثهى  2008فثالزيد تالكرظثدٖد 

ّ هّ حدرضثذ يرفثّرد، نثٌذ حيسثحد أزيد ؿثحرخ هولثرتذ، عٖز تهلذ حؼالهِث ؿوٓ يـدالذ 
ذ ّنثدكرظثدٔ، تهحػثهد، تهرضثرخ تهخثرضٖد، تالٌرثش ّ ردفق تالشرسيثرتذ تالضٌحٖد، تهٌيّ تال

، أيث ؿً ردتؿٖثذ تالزيثذ (1)ّٖغعَ تهضنل ركى  تً رـظف حثالكرظثد تهـثهيٕ، ّ ُّ يث
تالكرظثدٖد ؿوٓ عرند ّ عضى تهرضثرخ تهـثهيٖد، فلد ؿرفذ عرند تهرضثرخ تهـثهيٖد ررتضؾ 

تالزيد تالكرظثدٖد ّ يث حـدُث خثظد فٕ ؼل حػب رـثفٕ تالكرظثد نحٖر شّتء فٕ فررخ 
تهـثهيٕ، فئذت تشرـرغٌث رذحذج تهرضثرخ تهـثهيٖد حوغد تالركثى فئٌٌث ٌضد أً تٌـنثشثذ تالزيد 

ّ  2008تالكرظثدٖد تهـثهيٖد نثٌذ نحٖرخ، فعضى تهظثدرتذ تهـثهيٖد هوشوؾ ؿرف شٌرٕ 
 6حٌشحد  2003ؿوٓ تهرّتهٕ حـد تً شضل ٌيّ يٌذ شٌد  حثهيثةد 12ّ  2تٌنيثص حٌشحد  2009

حثهيثةد شٌّٖث ػٖود ترحؾ شٌّتذ يررثهٖد فٕ عًٖ شضل تهٌثرص تالضيثهٕ تهخثى تهـثهيٕ تٌنيثص 
، ّ كد حدأذ تهرضثرخ تهـثهيٖد فٕ تهرـثفٕ (18)2009حثهيثةد شٌد  2.5ُّ تالخر حٌشحد 

 2008ٖثذ تهرٕ نثٌذ ؿوِٖث فٕ ضثٌفٕ هرظل تهٓ يشرّ 2009تهردرٖضٕ تحردتء يً يثرس 
، ّ كد نثً رأسٖر تالزيد تالكرظثدٖد ؼثُرت ضوٖث يً 2010حـد يرّر شٌرًٖ أٔ فٕ يثرس 

خالل رغٖر تهلّْ تهيِٖيٌد ؿوٓ تهرضثرخ تهـثهيٖد، عٖز حرز دّر تهظًٖ ّ تهيثٌٖث نأنحر 
تهسثهسد، أيث تالٌرثش تهدّل تهيظدرخ فٕ عًٖ تعروذ تهّالٖثذ تهيرعدخ تاليرٖنٖد تهيررحد 
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تهـثهيٕ هوشوؾ فِّ تالخر رـرع تهٓ تٌخفثع نحٖر ٌرٖضد تالزيد تالكرظثدٖد، عٖز شضل 
، ّ رـرحر تهظًٖ تالشرسٌثء تهّعٖد، عٖز هى ررـرع 2009حثهيثةد شٌد  0.5تٌنيثص ج 

ظثدرترِث تهشوـٖد الٌنيثص حـد تهفررخ تهرٕ أؿلحذ تالزيد، ّ رـرحر تهيٌرضثذ تهزرتؿٖد 
تالكل رغرر يً رحـثذ تالزيد فٕ عٖز نثٌذ تهيٌرضثذ تهػثكّٖد ّ تهيـدٌٖد تالنسر رغرر 

 .يً خالل كػثؽ تهعدٖد ّ تهظوج ّ كػثؽ تهشٖثرتذ
حثهيثةد شٌد  12أيث ؿً دّل تالرعثد تالّرّحٕ فلد ؿرفذ رضثررِث تهخثرضٖد تٌنيثص حٌشحد 

ٌيّ ج  2010ّ كد ؿرفذ شٌد  ،2008حثهيثةد فٕ شٌد  1.5، حـديث نثٌذ فٕ عدّد 2009
حثهيثةد غٖر أً ُذت تهٌيّ هى ٖشرير حّرٖررَ تهػحٖـٖد ٌرٖضد أزيد تهدًّٖ تهشٖثدٖد تهرٕ  10

حثهيثةد شٌد  3.6، ّ 2011حثهيثةد فٕ  6.3يشذ حـع دّل تالرعثد، عٖز تٌخفع ُذت تهٌيّ 
2012(19). 

ٖز شضوذ إٌنيثص تحردتء أيث ؿً تهرضثرخ فٕ تهخديثذ فِٕ تالخرْ هى رنً يعؼّؼد، ع 
حثهيثةد، ّ  5تٌنيثص حٌشحد  2008، عٖز شضوذ يؾ ٌِثٖد شٌد 2008يً تهسالسٕ تهسثٌٕ هشٌد 

حثهيثةد، كحل تً رـّد تهٓ تهٌيّ يؾ حدتٖد شٌد  19شضوذ تٌنيثص ج  2009فٕ ضّتً 
2010(20). 

ـثهيٖد هوشوؾ إذً فرأسٖر تالزيد تالكرظثدٖد نثً ّتغعث يً خالل تٌنيثص عضى تهرضثرخ ته
شٌد رلرٖحث، نيث تً  50ّ ُّ أنحر تٌنيثص يٌذ  2008حثهيثةد يلثرٌد حشٌد  23ج  2009شٌد 

حثهيثةد ّ ُّ تهذٔ ٖيسل ٌظف  14عضى تهظثدرتذ تهخديٖد تالضيثهٕ ؿرف تٌنيثص ج 
 . عضى تهرضثرخ تهـثهيٖد تالضيثهٕ

غرتر خػثحثذ تالؿريثد  نيث ؿرفذ أٖغث تررفثؽ فٕ رنوفد ريّٖل تهرضثرخ تهخثرضٖد ؿوٓ
ييث تدْ تهٓ تخرالالذ نحٖرخ ؿوٓ تهـرع ّ تهػوج، نيث أسرذ تالزيد تالكرظثدٖد ؿوٓ 
رعلٖق أُدتف حرتيص ضّهد تهدّعد هورٌيٖد ّ يً حٌِٖث دؿى تهرضثرخ فٕ تهدّل تهٌثيٖد، عٖز 

 .  (21)ٖدرضٖر إعدْ تهدرتشثذ تهٓ تً ّكؾ تالزيد نثً نحٖر ؿوٓ دؿى تهرضثرخ يً تضل تهرٌي
 : السيبسبث الججبريت الحهبئيت -2

إً يث ٖضرٔ تهّٖى يً فرع تضرتءتذ ّ ييثرشثذ يلٖدخ هورضثرخ تهعرخ ٖضحَ نسٖرت تهّغؾ 
حـد أزيد تهنشثد تهنحٖر، عٖز ضِدذ ُذٍ تهفررخ رفؾ تهرشّى  1930تهذٔ نثً شثةدت فٕ شٌد 

رخفٖع شـر ظرف ) تهضيرنٖد ّ فرع عظط تالشرٖرتد حثالغثفد تهٓ عرج تهـيالذ 
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تضثر " تهـّدخ تهِثدةد هوعيثةٖد" ، ففٕ يلثل هشٖيًّ تٖفٌذ رعذ ؿٌّتً (تهـيالذ تهيعوٖد 
 .(22)2008تهٓ رغثؿف تالضرتءتذ تهعيثةٖد حدتٖد يً شٌد 

رى تؿريثد تهـدٖد يً تالضرتءتذ تهعيثةٖد يً  2008فولد أضثر حثشنثل اليٕ ؿوٓ أٌَ يٌذ شٌد 
الرضٌرًٖ ّ تهحرتزٖل حثالغثفد تهٓ دّل أخرْ، نيث ؿرفذ ُذٍ كحل رّشٖث، أّنرتٌٖث، ت

تهفررخ رفؾ تهرشّى تهضيرنٖد خثظد فٕ تهيٌرضثذ تهزرتؿٖد، نيث إرضِذ دّل تالرعثد 
 150تالّرّحٕ تهٓ تهـّدخ تهٓ شٖثشثذ ينثفعد تالغرتق حضنل يفرػ عٖز رى رشضٖل 

 .(23)عثهد
تهعيثةٖد، فحٌثءت ؿوٓ يـػٖثذ يٌؼيد  فثهـدٖد يً تهضِثذ عذرذ يً رٌثيٕ تالضرتءتذ

 340تهرضثرخ تهـثهيٖد فثالضرتءتذ تهعيثةٖد ؿرفذ رزتٖد حضنل نحٖر فلد شضوذ تهيٌؼيد 
، فيٌذ رثرٖخ ضّٖوٖد 2010إضرتء شٌد  220يلثحل  2011إضرتء ٖلٖد تهرضثرخ تهعرخ شٌد 

رتء ّتعد هورعرٖر رى رشضٖل سالسد تضرتءتذ عيثةٖد يلثحل إض 2011تهٓ غثٖد ٌّفيحر  2011
يوٖثر  800تهرضثرخ، عٖز كدرذ تهيٌؼيد كٖيد تهخشثةر ضرتء تشريرتر ُذٍ تالضرتءتذ ج 

 .(24)دّالر
فحٌثءت ؿوٓ يـػٖثذ تهِٖةد تهيشرلود هرظد تهشٖثشثذ تهرٕ رؤسر ؿوٓ تهرضثرخ تهـثهيٖد 

(GTA) ًإضرتء  141إضرتء عيثةٕ يلثحل  431شضوذ  2013تهٓ غثٖد يثٔ  2012، فيٌذ ضّت
يشؤّهد ؿً ( يضيّؿد تهسيثٌٖد)ِٖدف تهٓ رعرٖر تهرضثرخ، ّ رـرحر تهدّل تهسيثٌٖد تهيظٌـد 

حثهيثةد يً ُذٍ تالضرتءتذ، أيث ؿً تهدّل تالنسر ؿرغد هالضرتءتذ تهعيثةٖد فيٌذ شٌد  30
إضرتء رلٖدٔ، فخالل تهرحؾ تالّل يً  1000رـرغذ تهيٌرضثذ تهظٌٖٖد النسر يً  2008
إضرتء عيثةٕ حثهيلثحل  77ّ ُٕ تهفررخ تالنسر رغرر يً تالزيد ضِد رشضٖل  2009شٌد 

 125ّ  127رى رشضٖل  2013ّ تهرحؾ تالّل يً شٌد  2012خالل تهرحؾ تالخٖر يً شٌد 
إضرتء عيثةٕ ؿوٓ تهرّتهٕ ّ ُّ يث ّٖغعَ تالررفثؽ تهنحٖر فٕ تالضرتءتذ تهعيثةٖد، فٕ 

عٖز كدرذ  .إضرتء رلٖدٔ 205أّ  200هلثديد تهٓ عًٖ يً تهيرّكؾ أً ٖظل فٕ تهفررخ ت
يوٖثر دّالر خالل سالسد أضِر فلػ  40كٖيد تهرضثرخ تهرٕ رـرغذ هالضرتءتذ تهرلٖدٖد ج 

، أيث ؿً تالضرتءتذ تهعيثةٖد تالنسر ييثرشد، فئضرتءتذ تهدفثؽ 2013تحردتءت يً يثرس 
عثهد يٌذ شٌد  484تشرخدتيِث فٕ  تهرضثرٔ ّ تهرٕ ررغيً ينثفعد تالغرتق، ّ تهّكثٖد فلد رى
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إضرتء،  232إضرتء، تهرشّى تهضيرنٖد ج  476، فٕ عًٖ ٖأرٕ تهدؿى تهعنّيٕ ج 2008
 .(25)عثهد 113إضرتء ّ رشّى تهرظدٖر ج  164تهييثرشثذ تهغٖر ضيرنٖد ج 

إضرتء عيثةٕ، فٕ عًٖ ّغـذ نل  372كثى تالرعثد تالّرّحٕ حرػحٖق  2008فيٌذ ٌّفيحر 
إضرتء رلٖدٔ ؿوٓ تهرّتهٕ، أيث ؿً تهدّل تهرٕ  185ّ  231ّ تالرضٌرًٖ أنسر يً  يً رّشٖث

ظٌف يً  943هِث أنحر خػ هرـرٖفثذ تهضيرنٖد فرأرٕ تهفٖرٌثى فٕ تهيررحد تالّهٓ ج 
تهيٌرضثذ رضيوِث تهرـرٖفثذ تهضيرنٖد تهرلٖدٖد، فٕ عًٖ رأرٕ فٌزّٖال ّ نثزخشرثً حثالغثفد 

ظٌف ؿوٓ تهرّتهٕ، أيث ؿً تهضزتةر فرأرٕ فٕ تهيررحد  705، 738ّ  787تهٓ تهظًٖ ج 
ظٌف، أيث ؿً ؿدد تهلػثؿثذ أّ تهظٌثؿثذ تهيرغررخ يً تالضرتءتذ  485تهـثضرخ ج 

ظٌثؿد ّ  78ففٕ دّل تالرعثد تالّرّحٕ رضيل تالضرتءتذ تهعيثةٖد  2008تهعيثةٖد يٌذ شٌد 
ظٌثؿد ؿوٓ تهرّتهٕ، أٌؼر تهٓ  58ّ  66ظٌثؿد، تهيثٌٖث ّ تهضزتةر ج  73فٕ تالرضٌرًٖ 

 (.3)تهضدّل ركى 
ّ  1/1/2012أيث تركثى تهيٌؼيد تهـثهيٖد هورضثرخ ال رخروف نسٖرت ففٕ تهفررخ تهييردخ يثحًٖ 

إضرتء رلٖٖدٔ ال ٖضيل تهرـرٖفثذ تهضيرنٖد، ّ رـرحر  2473، شضوذ تهيٌؼيد 31/12/2012
ّ تهظعد تهحٖةٖد يً أُى تالضرتءتذ تهيشرخديد  تهـّتةق تهفٌٖد أيثى تهرضثرخ ّ يـثٖٖر تهظعد

إضرتء ؿوٓ تهرّتهٕ، فٕ عًٖ تالضرتءتذ تهيغثدخ هإلغرتق شضوذ  773ّ  1552ّ ذهم ج 
عثهد، نيث أً دّل  22عثهد ّ إضرتءتذ تهّكثٖد ج  12عثهد، ّ تهرشّى هرـّٖغٖد ج  114

ٕ فٕ يلديد تهدّل تهرٕ تيرٖنٖث تهضٌّحٖد ّ تهّشػٓ حثالغثفد تهٓ تهلثرخ تالشّٖٖد رأر
إضرتء، ّ ُّ أير يفِّى إذت تؿرحرٌث تً  510ّ  566رشرخدى يسل ُذٍ تالضرتءتذ ج 

فٕ تشرخدتى ُذٍ  -تهرتةدخ–تالرضٌرًٖ ّ تهحرتزٖل ّ دّل ضٌّج ضرق تشٖث ُٕ تهدّل 
إضرتء، رغى تٌَ  195تالضرتءتذ، فٕ عًٖ رأرٕ تهلثرخ تهشيرتء فٕ يؤخرخ تهرررٖج ج 

د تالضرتءتذ تهرلٖٖدٖد تهيشرخديد حشحج أً تهدّل تالفرٖلٖد رريرؾ حيٖزخ تهدّل الٖـنس ؿد
 .تهٌثيٖد ّ نذت الً حـع دّهِث تشرسٌثُث تالعظثء هـدى تٌغيثيِث هويٌؼيد تهـثهيٖد هورضثرخ

 :االجفبكيبث الججبريت االكميهيت: رابعب
 .دّ رٌلشى تهٓ ترفثكٖثذ رضثرٖد تكوٖيٖد ّ رررٖحثذ رضثرٖد رفغٖوٖ

 :االجفبكيبث الججبريت االكميهيت في العبلن-
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رـرحر تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖد ؿوٓ ؿنس تهرررٖحثذ تهرضثرٖد تهرفغٖوٖد ضنل يً أضنثل 
تهرنثيل ّ تالٌديثش تالكرظثدٔ، عٖز ٌٖرص ؿٌِث ٌّؿثً يً تهرأسٖرتذ أّ تالسثر، تالّهٓ 

ل تهرضثرخ أّ تهلٖيد ّ ُٕ ؿحثرخ ؿً تيردتد ٖػوق ؿوِٖث حثالسثر تهشثنٌد ّ رضيل خوق ّ رعّٖ
ّ تهذٔ كدى ٌيّذش ٖضيل تالسثر تهٌثرضد ؿً كٖثى رنرل أّ " viner"الفنثر تالكرظثدٔ فٌٖر 

ترعثد ضيرنٕ، حثالغثفد تهٓ تهٌّؽ تهسثٌٕ ّ ُٕ تالسثر تهدٌٖثيٖنٖد ّ رضيل تالسثر تهالعلد 
 .هوٌّؽ تالّل ّ رنًّ ؿوٓ تهيدْ تهػّٖل

دٖد يً تهحثعسًٖ أشحثج يخروفد هلٖثى يسل ُذٍ تهرنرالذ تالكرظثدٖد، إال أً تهٌلػد ّ ٖلدى تهـ
تهيضررند حًٖ نل ُذٍ تالرتء ُٕ تهحعز ؿً تهيزٖد يً تهيزتٖث تهرٌثفشٖد كظد إؿػثء أنسر 

شٖرى  -إٌشٖثحٖد هدخّل تهيٌرضثذ هالشّتق تهدّهٖد، رغى تالسثر تهشوحٖد ؿوٓ حثكٕ دّل
 .يً عٖز غيثً تهرضثرخ تهـثدهد -هٌلػد تهيّتهٖدتهرػرق تهِٖث فٕ ت

 : أيث ؿً يرتعل تهرنثيل تالكرظثدٔ فِٕ ؿيّيث رير ؿحر خيس يرتعل
رِدف ُذٍ تهرررٖحثذ أشثشث فٕ رلدٖى يزتٖث رضثرٖد : الجرجيببث الججبريت الجفضيميت -

تالشثس يرحثدهد حًٖ تهدّل شّتء نثٌذ ؿحثرخ ؿً يزتٖث ضيرنٖد أّ غٖر ضيرنٖد رريسل فٕ 
فٕ إهغثء تهلّٖد ؿوٓ عرند تهرحثدالذ تهرضثرٖد، ّ غثهحث يث رنًّ ُذٍ تهرررٖحثذ حًٖ دّهرًٖ، 

ّ "  système généralisé de préférences -ٌؼثى تهرفغٖالذ تهيـيى"ّ يً تحرز ُذٍ تهرررٖحثذ 
 .تهذٔ رضرف ؿوَٖ تهيٌؼيد تهـثهيٖد هورضثرخ

هسثٌٖد يً تهرنثيل عٖز رٌضأ يٌػلد هورضثرخ ّ ُٕ تهيرعود ت: هنطلت الججبرة الحرة -
تهعرخ حًٖ دّهرًٖ أّ أنسر رلّى ؿوٓ إسرُث تالػرتف حثهرفنٖم تهردرٖضٕ هورشّى تهضيرنٖد 
حِدف رضضٖؾ تهرضثرخ تهحٌٖٖد ّ رضيل ضيٖؾ تهشوؾ ؿنس تهيرعود تالّهٓ تهرٕ ٖينً أً رضيل 

فرع تهرشّى تهضيرنٖد ؿوٓ يضيّؿد يعددخ يً تهيٌرضثذ، نيث رعرفؼ تهدّل حعلِث فٕ 
يٌرضثذ تهدّل تهغٖر ؿغّ فٕ تهيٌػلد، هنً تالضنثل تهذٔ ٖيٖز ُذٍ تهيرعود ُّ رػحٖق 
كثؿدخ تهيٌضأ حثهٌشحد هويٌرضثذ تهيـثدخ تهرظٌٖؾ، ّ ُّ ٌفس تالضنثل تهذٔ ررخحػ فَٖ يٌػلد 

 .تهرضثرخ تهـرحٖد تهنحرْ
تهرنثيل أّ تهرنرل حدأ ٖأخذ ػثحؾ  ٖينً تهلّل فٕ ُذٍ تهيرعود أً :االجحبد الجهركي -

تهضيّهٖد، عٖز ّ حثالغثفد تهٓ رفنٖم ضيٖؾ تهـّتةق تهضيرنٖد ّ غٖر ضيرنٖد، رلّى دّل 
 .تالرعثد حّغؾ كثةيد يّعدخ هورـرٖفثذ تهضيرنٖد هيٌرضثذ تهػرف تهسثهز
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ّ ٌُث رلّى تهدّل تالؿغثء حّغؾ شٖثشد رضثرٖد يّعدخ شّتء : السوق الهسجركت -
ط ٌؼثى تهدفثؽ تهرضثرٔ أّ تهلّٖد تهضيرنٖد، نيث ٖرى رفؾ تهعؼر ؿً رٌلل رؤّس نثٌذ رخ

 .تاليّتل ّ تالضخثط ّ نذت ردفق تالشرسيثرتذ
ّ ُّ أخر يرتعل تهرنثيل تالكرظثدٔ، عٖز رلّى دّل تالرعثد  :االجحبد االكجصبدي -

رريٖز ُذٍ نيث  –يثهٖد، ٌلدٖد ّ رضثرٖد  –حثهرٌشٖق فٕ ّغؾ شٖثشد تكرظثدٖد يّعدخ 
تهيرعود حرنثيل ؿوٓ تهظـٖد تهشٖثشٕ يً خالل حرهيثً ّ شٖثشد خثرضٖد يّعدخ ّ يً 

 .أحرز تاليوسود ؿً ُذٍ تهيرعود ُّ تالرعثد تالّرّحٕ
عٖز ٖينً أً ٌيٖز حًٖ يضيّؿرًٖ يً تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد، تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖد 

ّ أنسر ّ رضيل ُذٍ تالرفثكٖثذ يٌثػق تهرضثرخ تهعرخ رضيل ترفثق يـثيود حثهيسل حًٖ دّهرًٖ أ
أنسر  2013ضثٌفٕ  15ّ تالرعثدتذ تهضيرنٖد عٖز أعظذ يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد حرثرٖخ 

، أيث تهٌّؽ تهسثٌٕ (26)ترفثكٖد دخوذ عٖز تهرٌفٖذ 354ترفثكٖد رضثرٖد تكوٖيٖد يً حٌِٖث  546يً 
رلدى دّهد يث ّ غثهحث رنًّ دّهد يرلديد رفغٖالذ فِّ تهرررٖحثذ تهرضثرٖد تهرفغٖوٖد، عٖز 

أعثدٖد تهضثٌج هدّهد أّ أنسر يً تهدّل تهٌثيٖد، ّ هـوٓ أُى ُذٍ تهرررٖحثذ ُٕ تهٌؼثى تهيـيى 
 .هورفغٖالذ

 :االجفبكيبث االكميهيت و النظبن الججبري هجعدد االطراف -1
ةق تهضيرنٖد ّ تهعّتضز غٖر رغى نًّ تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖد ُدفِث ُّ إزتهد تهـّت

تهضيرنٖد ّ رعرٖر تهرضثرخ ضأٌِث ضأً ترفثكٖد تهيٌؼيد تهـثهيٖد هورضثرخ ّ كحوِث ترفثكٖد 
تهضثذ، إال أً ُذت ال ٖيٌـٌث يً إٖضثد رـثرع ّتغظ حًٖ تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖد ّ 

 la nation la plus -سر رؿثٖد تعد أُى يحثدا يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد أال ّ ُّ يحدأ تهدّهد تالن

favorisée-  عٖز أً ُذت تهيحدأ ٌٖط ؿوٓ أً أٔ دّهد ٖضج أً ريٌظ يـثيود هودّهد أخرْ ال
تهعلّق : رلل رفغٖال ؿً روم تهرٕ ريٌعِث هػرف سثهز، ّ ٖضيل ُذت تهرفغٖل
تهرعّٖالذ  تهضيرنٖد،تهغرتةج أّ أٔ رشّى أخرْ رفرع ؿوٓ تهظثدرتذ أّ تهّتردتذ،

تأليّتل، ّ ذهم ّفلث هوضزء تالّل يً تالرفثكٖد تهـثيد هرـرٖفد تهضيرنٖد ّ ّس هرؤّهٖد تهد
، عٖز أً دخّل تٔ دّهد فٕ ترفثكٖد إكوٖيٖد ٖرٌثكع يؾ يحدأ ؿدى تهريٖٖز ّ 1947تهرضثرخ 

نذت تهيثدخ تالّهٓ يً تالرفثكٖد تهـثيد هورـرٖفد تهضيرنٖد ّ تهرضثرخ ّ تهيثدخ تهسثٌٖد يً 
 .كٖد تهـثيد هورضثرخ فٕ تهخديثذتالرفث
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ّ هلد ّغـذ يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد سالسد ضرّػ هالؿغثء تهرتغحًٖ فٕ تالٌغيثى تهٓ 
 (28):تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖد ّ ُٕ

تهفلرتذ يً تهرتحـد تهٓ تهـثضرخ يً تهيثدخ تهرتحـد ّ تهـضرًّ يً تالرفثكٖد تهـثيد  -
ّ تهرٕ رـثهص إٌضثء ّ شٖر تالرعثدتذ تهضيرنٖد ّ تهيٌثػق  هورـرٖفد تهضيرنٖد ّ تهرضثرخ،

 .تهعرخ هورحثدل تهرضثرٔ
ّ ٖلظد حَ رػحٖق تهلرتر تهذٔ ظدر شٌد  -la clause d’habilitation –ضرػ تهرأُٖل  -
ّ تهذٔ ٖعدد تهيـثيود تهرفغٖوٖد ّ تهيـثيود تالزدّتضٖد، ّ زٖثدخ يضثرند تهدّل  1979
 .تهٌثيٖد
د يً تالرفثكٖد تهـثيد هورعرٖر رضثرخ تهخديثذ، ّ تهرٕ رلغٕ حأً رضيل تهيثدخ تهخثيش -

تالرفثكثذ أنحر ؿدد يً كػثؿثذ تهخديثذ ّ تهلغثء ؿوٓ أضنثل تهريٖٖز، ّ عغر ردتحٖر 
 .ريٖٖزٖد ضدٖدخ

، عٖز أؿرحرذ أً 2001رغى أً تهرظرٖعثذ تهرٕ أؿلحذ ضّهد تهدّعد فٕ ٌّفيحر 
ٖد دّرت ُيث فٕ رضضٖؾ رعرٖر ّ رّشٖؾ تهرحثدالذ تهرضثرٖد ّ دؿى هالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖي

تهرٌيٖد، إال أً تالكرظثدٔ ضثغدٖص حثُثغّترٕ  رأْ أً تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖد هٖشذ 
فلػ غٖر يرّتفلد يؾ تهٌؼثى يرـدد تالػرتف حل رضنل خػر ؿوٓ رعرٖر تهرحثدالذ ّ رٌيٖد 

هودّل تهغٖر أؿغثء فٕ تالرفثكٖثذ، هنً نٖف ٖينً أً  تهرضثرخ، عٖز يً ضأٌِث تً رِيٖص
 ٖعظل ذهم؟

رحنٕ ؿًٖ ّ رغعم تالخرْ،  (29)فثالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖد عشج زٖيريثً ّ ُثّشر
فِٕ ريٌظ يزتٖث ّ رفغٖالذ حًٖ تهدّل تالؿغثء فٕ عًٖ رضنل رِيٖضث هودّل تهغٖر 

الكوٖيٖد تهرٕ روغٕ إينثٌٖد فرع ردتحٖر تالؿغثء، عٖز رّضد حـع تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد ت
هوّكثٖد يً تالغرتق أّ تشرخدتى تهرشّى تهرـّٖغٖد فعًٖ رشيظ حثشرخدتى ردتحٖر تهّكثٖد تّ 
تهـنس، أيث تهحـع فٖشيظ فٖوغٕ ردتحٖر تهّكثٖد ّ تالضرتءتذ تهيغثدخ هالغرتق ّ رشيظ 

 .(30)حفرع رشّى رـّٖغٖد
ً تهرشّى تهرفغٖوٖد تهرٕ ريٌعِث تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد نيث أً تهرأسٖر ٖرضوٓ فٕ تهفرق حٖ

تالكوٖيٖد هودّل تالؿغثء يلثحل رشّى تهدّهد تالّهٓ حثهرؿثٖد فٕ ترفثكٖثذ يٌؼيد تهرضثرخ 
تهـثهيٖد، ّ هرلدٖى رفشٖر ؿً ردتؿٖثذ ُذت تالخرالف فئٌٌث هً ٌضد أفغل رفشٖر يً ذهم تهذٔ 
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ز ٖفررع ُذت تهرعوٖل أً رعرٖر تهرضثرخ ٖضيل ، ع2004ٖكديثٍ حثهدًّٖ ّ ّٖحوّشز شٌد 
ّ ٖرعدد تهشـر  PFTحشـر  Mضيٖؾ تهدّل ّ فٕ ؼل تهؼرّف تهـثدٖد رشرّرد تهدّهد نيٖد 

 M، ّ ٌالعؼ أً MDّ تهػوج ؿوٓ تهّتردتذ  MSحٌثء ؿوٓ رالكٕ يٌعٌٓ ؿرع تالشرٖرتد 
رضد ؿً رلثػؾ يٌعٌٓ ُٕ تهنيٖثذ تهيظدرخ يً كحل تهدّهد تهضرٖند ّ حثكٕ تهدّل ّ تهٌث

، فئذت نثٌذ تهدّهد تهيشرّردخ روغٕ عرٖد تهرضثرخ ّ رفرع PFTؿرع تهظثدرتذ ّ تهشـر 
رشّى تهدّهد تالّهٓ حثهرؿثٖد حظفد يّعدخ ؿوٓ ضيٖؾ تهدّل، فئً ُذت تهرشى شّف ٖؤدٔ 

، ّ حفـل MSMFNحيٌعٌٓ ؿرع تهّتردتذ تهٓ تالٌرلثل ٌعّ تهضِد تهشثهحد أٔ تهٓ تهٖشثر 
، ّ ٌرٖضد تٌخفثع ’Pٌرٖضد تررفثؽ تهشـر تهٓ  ’Mرشى ٖرى رلوٖل تهنيٖد تهيشرّردخ تهٓ ته

 .(31)رٌخفع نيٖد ؿرع تهظثدرتذ هودّهد تهضرٖند ّ حثكٕ تهدّل P’-Tتالشـثر تهٓ 
إذً فأغوج تهرشّى تهرفغٖوٖد فٕ تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖد ُٕ أكل حنسٖر يً رشّى 

د ّ ُٕ رشّى ضيرنٖد يرحّػد ؿٌد يشرّٖثذ يـٌٖد، ّ حثهرثهٕ تهدّهد تالّهٓ حثهرؿثٖ
فيٌرضثذ تهدّهد أّ تهدّل تهضرٖند شرضد يٖزخ شـرٖد يلثحل يٌرضثذ حثكٕ تهدّل ييث ٖؤسر 

 .ؿوٓ تهػوج ّ عضى تهظثدرتذ هِذٍ تهدّل
 : خبجهت

يزتٖث ّ  أً رعرٖر تهرضثرخ تهدّهٖد فٕ إػثر تهٌؼثى تهرضثرٔ يرـدد تالػرتف ّ يث ٖعللَ يً
ينثشج هودّل تهرٕ رريرؾ حلدرتذ رٌثفشٖد ؿثهٖد، حثالغثفد تهٓ ؿّتيل أخرْ نرعشً حـع 
تالكرظثدٖثذ تهدّل تهٌثيٖد ضـل يً تهرضثرخ تهدّهٖد يعرم تشثشٕ هوٌيّ تالكرظثدٔ، نيث أً 

 شثُى فٕ ّغؾ" تهشالى تهرضثرٔ تهدّهٕ"تهدّر تهرٕ روـحَ يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد فٕ رعلٖق 
إػثر هرنرٖس يفِّى تهرضثرخ تهـثدهد، هنً ؿوٓ يثٖحدّ أً تهرضثرخ تهـثهيٖد ّ تهٌؼثى تهرضثرٔ 

فثهرعرٖر تهرضثرٔ ّ تالرضثٍ " أزيد سلد"يرـدد تالػرتف ّٖتضَ أزيد ٖينً أً ٖػوق ؿوِٖث 
ٌعّ تهرظٌٖؾ ّ ؼِّر أكػثج ضدٖدخ هالٌرثش شثُى فٕ ػرط إضنثهٖد تهحٖةد ّ يث ٖينً أً 

ً ردتؿٖثذ نحٖرخ خثظد يضنود تهروّز ّ ٌغّج تهيّترد تهػحٖـٖد خثظد تهػثكّٖد رعيوَ ي
يٌِث، نيث أً تهيرتعل تهرٕ ٖير حِث تالكرظثد تهـثهيٕ يً خالل تالزيثذ تالكرظثدٖد 
تهيررثهٖد رغؾ فٕ نل يرخ تهرضثرخ تهـثهيٖد فٕ ؿًٖ تالؿظثر، فحثالغثفد تهٓ ررتضؾ عضى 

تالضرتءتذ تهعيثةٖد تهيرزتٖدخ يشرلحل تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد فٕ إػثر تهرحثدالذ تهرضثرٖد، رِدد 
تهٌؼثى تهرضثرٔ يرـدد تالػرتف، نيث أً تالرضثٍ تهشثةد ٌعّ تكثيد تهيزٖد يً تهرنرالذ 
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تالكرظثدٖد فٕ ظّرخ تالرفثكٖثذ تهرضثرٖد تالكوٖيٖد ٖغؾ أّال يشرلحل تهرضثرخ تهخثرضٖد 
ً أً ٖلّع ضِّد يٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد فٕ ّغؾ إػثر هودّل تهٌثيٖد فٕ خػر، نيث ٖين

 .ؿثدل هورضثرخ تهعرخ حًٖ ضيٖؾ تهدّل دًّ ريٖٖز
 :الهالحق

 (1994-1948)تهضّالذ تهرفثّغٖد هالرفثكٖد تهـثيد هورـرٖفد تهضيرنٖد ّ تهرضثرخ ( : 1)تهضدّل ركى 

 
Source : OMC, Comprendre l’OMC, les années GATT : de la havane à marrakech 

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact4_f.htm (05/06/2013, 13:36 GMT) 
 (2013-1995)تهيؤريرتذ تهّزترٖد هيٌؼيد تهرضثرخ تهـثهيٖد ( : 2)تهضدّل 

 
 Source : : WTO, Ministerial Conferences, website of world trade organization, 

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm (21/03/2013, 15:14 GMT) 
 2008تهعيثةٖد تهيػحلد يٌذ ٌّفيحر  ؿدد تالضرتءتذ( : 3)تهضدّل ركى 

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/fact4_f.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm
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Source : Simon J.Evenett, Protectionnism’s quiet return :GTA’s pre-G8 summit report, centre for 
economic policy research, GTA, london, UK, 2013, p35. 

 (2010-2005)ٌشحد تهدًٖ تهعنّيٕ حثهٌشحد هوٌثرص تهيعوٕ تهخثى ( : 1)تهضنل ركى 

 
source : Istvan Székely, Paul van den noord, Economic crisis in Europe: cause, 
consequences, and responses-A reporte by the european commission, VOX, 

October 2009. 
 رعرٖر تهرضثرخ ّ رشّى تهدّهد تالّهٓ حثهرؿثٖد(: 2)تهضنل ركى 
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Source : OMC, Rapport sur le commerce mondial 2011, l’OMC et les accords 
commerciaux préférentiels : de la coexistence à la cohérence, publication de l’OMC, 
Genève, suisse, 2011,p118. 

 : الهواهش 
، ُدفذ 1919شٌد  ، يٌؼيد دّهٖد رى تشرعدتسِث حيّضج يـثُدخ فرشثٔ(la société des nation)ضيـٖد تاليى : (1)

 .حأشثس تهٓ ّكثٖد يً تهعرّج، عل تهخالفثذ ّ رعشًٖ يشرّْ تهيـٖضد
(2) : Commission Intérimaire de l’organisation international du commerce, Acte final et 

(la  des nation unies sur le commerce et l’emploiConférence documentes connexes, 
havane, cuba, du 21 novembre 1974 au 24 mars 1948),E/conf.2/78, New York, USA, avril 

1948, p12. 
Report of the first session of the : United Nation Economic and Social Council,  (3)

, UN secretary, preparatory committee of the UN Conference on trade and employment
E/PC/T/33, NY, USA, November 1946. 

, General Agreement on Tariffs and Trade: United Nation Economic and Social Council,  (4)

UN secretary, E/PC/T/214,Add1,Rev1, NY, USA, October 1947. 
ث، حوضٖنث، تهحرتزتشر: تهدّل تهيظثدكد ؿوٓ تالرفثكٖد تهـثيد هورـرٖفد تهضيرنٖد ّ تهرضثرخ ُٕ: (5) ٖل، حّريث، نٌدت، ّرتٖه

دت، تهّالٖثذ تهيرعدخ تاليرٖنٖدشٖالً، تهضٖوٕ، تهظًٖ، نّحث،  ، فرٌشث، تهٌِد، هحٌثً، هّنشيحّرف، تهٌرّٖص، ٌّٖزٌٖو
دت، ضٌّج رّدٖشٖث،    .ثّج تفرٖلٌٖ، ضث، شّرٖث، رضٖنّشوّفثنٖتهييوند تهيرعدخحثنشرثً، ٌُّه

: Ce que nous faisons, site de l’OMC, site de l’OMC, OMCcomprendre l'OMC, :  (6) 
(31:03:2013, 03:28 GMT).  http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/what_we_do_f.htm 

 : اليى تهيرعدخ هوحٖةد ّ رّظٖثرَ أٌؼر تهٓ هإلػالؽ أنسر عّل تهيؤرير تالّل ه: (7)

://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503&l=fr http 
كغثٖث يـثظرخ فٕ تهرضثرخ تهدّهٖد ، :  االججبهبث الحديثت في االكجصبد الدولي و الججبرة الدوليت، شثيٕ ؿفٖفٕ عثرى : (8)

 . 306-304: ط -، ط 2005تهدتر تهيظرٖد تهوحٌثٌٖد ، تهػحـد تهسثٌٖد ، تهلثُرخ ، يظر ، 

حثدا تكرظثدٖثذ تهرضثرخ تهدّهٖد ، ي:  االججبهبث الحديثت في االكجصبد الدولي و الججبرة الدوليتشثيٕ ؿفٖفٕ عثرى ، : (9)
 . 336، ط  2005تهدتر تهيظرٖد تهوحٌثٌٖد ، تهلثُرخ ، يظر ، 

كغثٖث يـثظرخ فٕ تهرضثرخ تهدّهٖد :  االججبهبث الحديثت في االكجصبد الدولي و الججبرة الدوليتشثيٕ ؿفٖفٕ عثرى ، : (10)
 . 311، يرضؾ شحق ذنرٍ ، ط 

تهشوشود تهـويٖد هضيـٖد تالكرظثد تهشـّدٖد : ، درتشثذ إكرظثدٖد  الججبرة الدوليت و البيئتط ، ضالل ؿحد تهفرثط تهيال: (11)
 . 13، ط  2000، تهيضود تهسثٌٕ ، تهـدد تهسثٌٕ ، تهشـّدٖد ، 

 : هإلػالؽ أنسر تٌؼر تهٓ : (12)

 le commerce international etFrédéric Morin, Karel Mayrand, Marc Paquin, -Jean
, Unisféra centre international centre, Montréal, : un état de la question l’environnement

canada, 2003, p 3. 

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/what_we_do_f.htm
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503&l=fr


 د حوـز خٖر تهدًٖ/ دخٌّٕ رتحظ

 أبحاث اقتصادية وإدارية  

 

052 

, accord sur l'application des mesures du Cycle d’Uruguay Accords OMC, Les:  (13)

, p90.secrétariat de l’OMC, Genève, 1994 sanitaires et phytosanitaires, 
du Cycle d’Uruguay, accord sur les obstacles techniques au  Accords Les: OMC,  (14)

termes et définitions utilises aux fins de l’accord, secrétariat de   1 « , annexecommerce
l’OMC, Genève, 1994, p156. 

(15) : idem.  

، يضود تهـوّى تالٌشثٌٖد، تهـدد تهخثيس ّ تهوٖحٖرتهٖد تهضدٖدخ ّ ُّى تهـّهيدعق، رتٖس يحرّم، رتٖس ؿحد ته -:أٌؼر: (16
كرتءخ فٕ تالزيد تهيثهٖد ّٖشف أحّ فثرخ،  -.73-71: ط-، ط2012حشنرخ، يثٔ  -تهـضرًّ، ضثيـد يعيد خٖغر

-  la.9-6 :ط-، نوٖد تهـوّى تالدترٖد ّ تالكرظثدٖد، ضثيـد تهلدس تهيفرّعد، فوشػًٖ، ط2008تهـثهيٖد 
documentation française, crise financière 2007-2008 : les raisons du désordre mondial, 

-desordre-du-raisons-les-2008-2007-financiere-crise-ntationfrancaise.fr/dossiers/d000041http://www.ladocume

(05/07/2013, 05:39 GMT). mondial/chronologie 
يشرضثر ّ شرٖفثً شٖزٖنٖوٕ، يدٖر كشى تهحعّز فٕ تهيدٖرٖد تهـثيد هوضؤًّ تالكرظثدٖد ّ تهيثهٖد هويفّغٖد تالّرّحٖد، حّ فثً دّ ٌّرد، : (17)

 .تكرظثدٔ هدْ تهيٌؼيد تالّرّحٖد هورٌيٖد ّ تهرـثًّ
, publications de l’OMC, secrétariat du l’OMC, Genève, Statistiques du commerce international 2010: OMC,  (18)

suisse, 2010, p4. 
ection general ECFIN economic and , dirstatistical annex of european economy: European commission,  (19)

financial affairs, 2011, p103. 
, ibid, p5.statistiques du commerce international 2010: OMC,  (20) 

:  , l’aide pour le commercel’impact de la crise économique sur l’aide pour le commerce: OCDE, OMC,  (21)

panorama-entretenir l’ELAN, OCDE, 2009. 
, VOX, research based G8 summit report-: the GTA’s pre protectionnis’s quiet return: Simon J.Evenett,  (22)

policy analysis and commentary from leading economists, june 2013,  
report-summit-g8-pre-s-gta-return-quiet-s-http://www.voxeu.org/article/protectionism 

économie, le point, -, actualité» le protectionnisme qui protège est un mythe « : le point, Lamy : (23)

-2012-01-19-mythe-un-est-protege-qui-protectionnisme-le-http://www.lepoint.fr/economie/lamy19/01/2012, 
   1427098_28.php 

, journal le monde, économie, ionnisme progresse dans le mondepourquoi le protect: Anna Villechenon,  (24)

16/03/2012. 
, centre for economic policy research, G8 summit report-: the GTA’s pre quiet return: Simon J.Evenett,  (25)

GTA, London, UK, 2013, p36. 
e internet du l’OMC: , sitAccords commerciaux régionaux: OMC,  (26)

 http://www.wto.org/french/tratop_f/region_f/region_f.htm 

: de la  , l’OMC et les accords commerciaux préférentielsRapport sur le commerce mondial 2011: OMC,  (27)

coexistence à la cohérence, publication de l’OMC, Genève, suisse, 2011, p-p :53-54.   
: les règles, les règles de l’OMC, site internet,  Accords commerciaux régionaux: OMC,  (28) 

 ww.wto.org/french/tratop_f/region_f/regrul_f.htmhttp://w 

, la vie économique, revue de politique Régionalisme ou Multilatéralisme: Heinz Hauser, Thomas A.Zimmermann,  (29)

économique, n°5, 2001. 
, Séminaire de haut niveau sur les enjeux de bat: enjeux du dé Régionalisme et Multilatéralisme: Pierre SAUVE,  (30)

la conférence ministérielle de Cancún pour les pays francophones, agence de la francophonie, paris, France, 25-27 juin 
2003, p9.       

, p118.Rapport sur le commerce mondial 2011OMC, :  31)( 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000041-crise-financiere-2007-2008-les-raisons-du-desordre-mondial/chronologie
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000041-crise-financiere-2007-2008-les-raisons-du-desordre-mondial/chronologie
http://www.voxeu.org/article/protectionism-s-quiet-return-gta-s-pre-g8-summit-report
http://www.lepoint.fr/economie/lamy-le-protectionnisme-qui-protege-est-un-mythe-19-01-2012-1427098_28.php
http://www.lepoint.fr/economie/lamy-le-protectionnisme-qui-protege-est-un-mythe-19-01-2012-1427098_28.php
http://www.wto.org/french/tratop_f/region_f/region_f.htm
http://www.wto.org/french/tratop_f/region_f/regrul_f.htm

