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 ثقديم

جلعب الخجازة في الخدماث دوزا هاما في إلاكخصاد العالمي والخجازة الدوليت بصفت خاصت، ففي مىخصف 

، خاصت مع جساجع الخجازة في  الثمىاهيىاث من اللسن املاض ي شاد دوز كطاع الخدماث في إكخصادًاث الدٌو

الظلع بظبب ألاشماث إلاكخصادًت املخعاكبت، بفضل الثىزة الخىىىلىجيا والعىملت أصبحت الخجازة في 

الخدماث محسن للىمى إلاكخصادي في الىثير من الدٌو املخلدمت، وبدأث جظهس أكطاب ومساهص للخدماث 

 .املخخصصت

ملىاهبت الخطىز الحاصل في الخجازة في كطاع الخدماث، وان لصاما وضع إجفاكيت تهدف في ألاطاض إلى 

الخحسيس الخدزيجي للخجازة في اللطاعاث الخدميت بإعخبازها مظاهمت في همى الخجازة الدوليت والخىميت 

إلاكخصادًت للدٌو ألاعضاء، وذلً من خالٌ جحدًد إلتزاماث الدٌو في ول كطاع، وهى ما جم بالفعل،حيث 

، 1995جىصل الدٌو ألاعضاء لىضع إلاجفاكيت العامت للخجازة في الخدماث ودخىلها حيز الخىفير في جاهفي 

 . مع مىاصلت املفاوضاث للخحسيس الخدزيجي

حظىيم "هره املطبىعت هي عبازة عن محاضساث مىجهت لطلبت الظىت ألاولى ماطتر علىم ججازيت جخصص

وتهدف إلى جرهير الطلبت بأطاطياث ومبادئ الخجازة الدوليت وألاهظمت إلاكخصادًت، باإلضافت إلى " الخدماث

معسفت املفاهيم املخعللت بالىظام الخجازي مخعدد ألاطساف، ومن خالٌ هره املادة الخعليميت طيخمىن 

الطلبت من إلاملام بمخخلف الجىاهب الخاصت باإلجفاكيت العامت للخجازة في الخدماث وفهم إلالتزاماث 

 .املترجبت على جحسيس الخجازة في كطاع الخدماث، وهرا طسق جىزيد الخدماث عبر الحدود الدوليت

جم جلظيم هره املطبىعت إلى طبعت محاوز وفلا للملسز الدزاس ي املعخمد، حيث جخصيص املحىز ألاٌو 

مدخل للخجازة الدوليت، وفي املحىز الثاوي جم جىاولىا هظام إكخصاد الظىق، أما املحىز الثالث فلد جم 

الخطسق فيه للىظام إلاكخصادي والخجازة الدوليت، واطخعسضىا الىظسياث املفظسة للخجازة الدوليت في محىز 

زابع، أم املحىز الخامع فلد إهخم بالخطسق للخجازة العامليت، وحعسضىا في املحىز الظادض لإلجفاكيت 

 .العامت للخجازة في الخدماث، وحلىق امللىيت الفىسيت في محىز أخير

 . وظأٌ هللا أن هيىن وفلىا

 

 خيرالدًن بلعص. د
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 مدخل للخجارة الدوليت: ااملىر  وو 

حٗخبر الخجاعة الضولُت بخضي الضٖاثم ألاؾاؾُت لالكخهاص الٗالمي، هما حٗخبر الهاصعاث ؤصاة َامت للىشحر 

اصة ؤعنضة الضولت مً الهغف ألاظىبي، هما  مً الضٌو إلاا لها مً ؤَمُت في صٖم ألاوكُت ؤلاهخاظُت، ٍػ

 .حؿاَم الىاعصاث في جلبُت الخاظاث الغثِؿُت لألفغاص واإلااؾؿاث همىخجاث نهاثُت ؤو وؾُُت

 مفهىم الخجارة الدوليت: أوال

 هي"حٗبر الخجاعة الضولُت ًٖ جضفم الؿل٘ والخضماث وعئوؽ ألامىاٌ ٖبر الخضوص، خُض حٗغف ٖلى ؤنها 

ت ت ألاوكُت مجمٖى ا والخضماث الؿل٘ وبُ٘ وشخً إلهخاط الاؾتهالن اإلاُلىبت بلى ؤلاهخاط مً  الخجاٍع ًُ " صول

(Limoges,  Miville-de Chêne, 2013, 5) خغهت جضفم الؿل٘ والخضماث "، هما ًمىً ؤن وٗغفها ٖلى ؤنها

 ".وعئوؽ ألامىاٌ ٖبر الخضوص الضولُت ؤو  ألاكلُمُت

والخجاعة ٖبر الخضوص ًلضم مياؾب للضولت، اإلااؾؿاث وألافغاص ٖلى الخٗغف ٖلى اإلاىخجاث الغحر مخىفغة 

ت مً البضاثل للمؿتهلً، وجسخلف الخجاعة الضولُت ًٖ الخجاعة اإلادلُت في  صازل الضولت، هما ًلضم مجمٖى

، هما ؤن الؿُاؾاث التي جدضص  ترجب ٖنها بهخلاٌ ألامىاٌ ٖبر الضٌو وىنها جمخض لخاعط الخضوص الضولُت ٍو

ت الضولُت جسخلف ًٖ جلً الخانت بالخجاعة اإلادلُت، هما ؤن الخيالُف في الخجاعة  اإلاماعؾاث الخجاٍع

 .(...الصخً، الغؾىم الجمغهُت)الضولُت مغجفٗت بؿبب الخيالُف ؤلايافُت 

 الخجاعة الضولُت والخجاعة الضازلُت : (01)الكيل عكم 

 

 

 

 

 

 

Source : isabelle limoges karl miville-de chêne, commerce international, Chenelière Éducation, 3e édition, 

Canada, 2013, p: 06 

 األسواق األجنبية السوق الوطنية

 زبون أجنبي
 زبون محلي
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 مورد محلي مورد أجنبي

 الحدود الدولية 
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، خُض  ٗىص الضاف٘ في الخىظه هدى الخجاعة الضولُت َى ٖضم جىفغ اإلاىاص ألاولُت بكيل مدؿاوي بحن الضٌو َو

جدباًً وفغة اإلاىاص ألاولُت بحن صولت لضولت ماًدخم ٖلى الضٌو الخىظه هدى بؾخحراص جلً اإلاىاص التي ال جخىفغ 

ؾىف ًخم )ٖليها، هما ؤن بؾخحراص بٌٗ اإلاىخجاث ًدلم مياؾب لضولت ملاعهت بةهخاظها لٗضة ؤؾباب 

اث اإلافؿغة للخجاعة الضولُت  .(جىاولها في مدىع الىٍٓغ

 :  وجىظض الٗضًض مً ؤقياٌ الخجاعة الضولُت مشل

لهض بالخهضًغ كُام اإلاخٗامل الخجاعي ببُ٘ الؿلٗت زاعط بلضٍ : الخصدًز وإلاضخيراد وإلاضديداع - ٍو

وؤلاؾخحراص كُامه بكغاء الؿٗت مً بلض ؤظىبي ؤو جضفم الؿلٗت مً بلض ؤزغ، في خحن ؤلاؾدُضإ َى 

ا مغة ؤزغي، ؤي ؤنها ال جىظه لإلؾتهالن النهاجي مباقغة،  اصة جهضًَغ ً الؿلٗت إٖل بؾخحراص، وجسٍؼ

ٗلم فغى الغؾىم الجمغهُت ٖليها بكيل ماكذ لخسً٘  خُض جسً٘ لىٓام ظمغوي زام َو

ل    Re-exportationلٗملُت جدٍى

لهض بالخجاعة اإلاىٓىعة الخجاعة في الؿل٘ مشل اإلادانُل : الخجارة ااىظىرة والغير مىظىرة - ٍو

لهض بها ...الؼعاُٖت، اإلاىخجاث الىهف مهىٗت، اإلاىاص ألاولُت ، ؤما الخجاعة الغحر مىٓىعة ٍو

 ....الؿُاخت والفىضكت، الخضماث اإلاهغفُت: الخجاعة في الخضماث مشل

 وشأة وجطىر اابادالث الخجاريت الدوليت: ثاهيا

عغم ؤن الخجاعة الضولُت في الٗهىع اللضًمت لم جىً بخلً الىٓغة طاث الُاب٘ الضولي بؿبب غُاب ما 

، ؤي لم جىً َىان صٌو وخضوص فٗلُت، ًل مجغص مجخمٗاث فلِ، nation stateبالضولت اللىمُت "ٌؿمى 

لت  .خُض بكخهغ مفهىمه ٖلى الخجاعة ٖبر اإلاؿافاث الٍُى

غحر ؤن َظا لم ًمى٘ مً وظىص جباصالث ًمىً بصعاظها هبضاًت لٓهىع الخجاعة الضولُت، خُض ؤْهغث 

ت مشل اإلاؿخٗمغاث ألاقىعٍت، هما ؤن اللباثل الٗغبُت ٖغفذ  الضعاؾاث وظىص بٌٗ اإلاؿخٗمغاث الخجاٍع

غ والبهاعاث مً قغق ؤؾُا، وكبل طلً في الٗهغ الدجغي جُىع  هُف حؿخغل الخُىاهاث في هلل الخٍغ

ً مجخمٗاث مؿخلغة مخسههت في اإلادانُل الؼعاُٖت، وم٘  ىن بكيل ؾمذ بخيٍى الهُاصون واإلاؼاٖع

ت في الخىلل ٖلى ٌَى الهالٌ الخهِب   the Fertileْهىع اإلاضن والخًاعاث، بضؤث اللىافل الخجاٍع

Crescent ما بحن الغافضًً والكام (Helpman, 2012,) 

ىهُت اهذهما ن غ جىفحر زالٌ مً فُيُلُا م٘ جخاظغ ؤلامبراَىعٍت الفٖغ  الؼظاظُت واويملابل ألا والخبىب الخٍغ

 ( Nyahoho, Proulx, 2006, p : 12 )الٗاط كبرم ظلبذ بِىما ، والفًت
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غة الٗغبُت خُض واهذ حؿخلبل الؿفً اللاصمت مً  هما بٖخبرث مضًىت ٖضن مغهؼ الخجاعة في قبه الجٍؼ

الهىض، هما ٖغفذ بٌٗ اإلاىاَم خغوب مً ؤظل الؿُُغة ٖلى َغق الخجاعة، وباليؿبت لُغق الخجاعة 

غ   م الخٍغ  مً ؤقهغ َظٍ الُغق خُض ًغبِ كاعة مىاَم قغق اؾُا م٘ ظىىب The Silk Roadٌٗخبر ٍَغ

غ ٖلى مضاع ؤهثر مً الف وزمؿماثت ٖام مٗبرا زلافُا  م الخٍغ لُا، وكض وان ٍَغ ؤوعوبا وغغب بفٍغ

ُت  غق فٖغ  (.2011، الٗال ؤبى مدمض)وبظخماُٖا وؤقتهغ في وىهه ممغ َام جغبُه بمؿالً َو

ت و  بلى الخجاعة َغق  جىؾٗذ وم٘ جُىع وبمخضاص ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت بضؤث جٓهغ بٌٗ اإلاىاوئ الخجاٍع

 ؤوعوبا بحن عبُذ والتي ، الخجاعة مً واؾٗت قبىت الغوماهُت ؤلامبراَىعٍت ؤصاعث. وؤوعوبا آؾُا مً بُٗضة ؤظؼاء

لُا وقماٌ آؾُا وغغب ت ٖلى اإلاىاَم اإلاجاوعة بفٍغ  ; helpman, 2012)، زانت م٘ ؾُُغتها الٗؿىٍغ

Nyahoho, Proulx, 2006) واللمذ والىداؽ والفًت الظَب، خُض بؾخىعصث عوما  ٌ  فغوؿا مً والخُى

.  ؤإلااهُا مً والفغاء الخضًض ،وبؾباهُا

م للىلل البدغي بضؤث جإزظ الخجاعة قىال ؤزغ وجهل إلاىاَم بُٗضة، خُض جغاهمذ   زغوةوم٘ بجلان ؤلاغٍغ

لُت  للمؿخٗمغاث الُبُُٗت اإلاىاعص هاججت ًٖ ا التي( بلخ ، والخبىب والفغاء ةوالفٌ الظَب)ؤلاغٍغ  اؾخىعصَو

ً بلى خىن  ملابل الَى  (.Nyahoho, Proulx, 2006, p : 12 )اإلاٗضهُت واإلاىخجاث والفساع والٗؿل الٍؼ

اء  هما واهذ مضًىت   حؿُُغ ٖلى ججاعة –مضًىت ومُىاء َام في ؤلامبراَىعٍت ألاقىعٍت  ( –Gerrha )ظَغ

 مؿخغلت الُلب الىبحر ٖلى َظٍ اإلاىخجاث مً ؤلامبراَىعٍت الُٗىع ومغهؼ لىلل البًاج٘ اللاصمت مً الهىض

الغوماهُت، هما ْهغث مضن ؤزغي حكتهغ بالخجاعة في بٌٗ اإلاىخجاث خهغا ٖلى غغاع مضًىت اإلاساء 

(Mocha) – ًالتي ؤقتهغث بخهضًغ البن– مضًىت ومُىاء في الُم . 

م  ا للهحن خُض واهذ هلُت ؤلاهُالق في ٍَغ وفي الٗهىع الىؾُى ْهغث مضًىت حكاوغان مغهؼا ججاٍع

غ، هما ْهغث مضن ؤزغي زالٌ فتراث الخىم في ؤلامبراَىعٍت الهِىُت   واهذ ؤهبر غىاهؼو مضًىت )الخٍغ

 هما جُىعث الخجاعة في اإلادانُل الؼعاُٖت هدُجت َُمىت الىٓام ؤلاكُاعي، . (مُىاء ججاعي في الهحن

وم٘ بضاًت اللغن الخامـ ٖكغ بٗض اإلاُالص وبضاًت ؾُُغة ؤلامبراَىعٍت الٗشماهُت ٖلى البالص الٗغبُت 

بهخللذ ججاعة الخىابل مً بالص الفغؽ بلى البدغ ألاخمغ، وؤظبرث  (1453اللؿُىُُيُت )وؤظؼاء مً ؤوعوبا 

الضٌو ألازغي ٖلى البدض ًٖ َغق ؤزغي للخجاعة، هما ْهغث صٌو ؤزغي ؾاَمذ في بوٗاف الخجاعة 

عخلت هغؾخىف وىإلابىؽ )الضولُت وواهذ مهضع للٗضًض مً اإلاىخجاث، وؾاَمذ ؤلاهدكافاث الجغغافُت 
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لُا وهظا فاؾيى صا ظاما مً ؤوعوبا بلى الهىض1492ؾىت  يا و بُضعو صا وفُال  بلى الهىض وبفٍغ في  ( بلى ؤمٍغ

ت للخجاعة  .الخٗغف ٖلى َغق بدٍغ

وجىؾٗذ الخجاعة الضولُت بكيل الفذ زالٌ َظٍ الفترة، مما ظٗل بٌٗ الضٌو جفغى جغازُو إلاماعؾت 

ب واللغنىت، وبضؤث جٓهغ بٌٗ الكغواث اإلاخسههت في الخجاعة الضولُت   The)الخجاعة ميافدت للتهٍغ

Dutch East India company.) 

هغ اإلادغن البساعي،  زالٌ اللغن الشامً ٖكغ وبفًل الشىعة الهىاُٖت بضؤ بؾخسضام الفدم والخضًض ْو

 .بهخٗكذ الخجاعة في َظٍ اإلاىاص، هما ؾاَمذ في جُىع وؾاثل الىلل

ت بحن الضٌو مشل فغى كُىص ٖلى جهضًغ  م٘ بضاًت اللغن الخاؾ٘ ٖكغ بضؤث جٓهغ بٌٗ الخغوب الخجاٍع

ت  بٌٗ اإلاىخجاث، في خحن جبيذ اإلاملىت اإلاخدضة ؾُاؾت الخجاعة الخغة مً زالٌ بلغاء اللُىص الخجاٍع

Corn Laws1860، هما ٖلضث ؤٌو بجفاكُت زىاثُت للخجاعة الخغة م٘ فغوؿا ؾىت Cobden-Chevalier هما ،

ىُت ؾُاؾُاث خماثُت مدكضصة بججاٍ الهاصعاث اللاصمت مً الضٌو  بهخهجذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .ألاوعوبُت بهضف خماًت بهخاظها اإلادلي

جم بوكاء ؤلاجفاكُت  (هٓام بغووجً ووصػ)بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت وم٘ بضاًت ْهىع مٗالم هٓام ظضًض 

فت الجمغهُت والخجاعة   1952 التي وان َضفها زفٌ اللُىص الجمغهُت، وفي ؾىت GATTالٗامت للخٍٗغ

 The European Coal and Steel)بضؤث بٌٗ الضٌو ألاوعوبُت في حكىُل ججم٘ بكخهاصي 

Community)  ت ؤلاكخهاصًت ألاوعوبُت زم ؤلاجداص ألاوعوبي بٗض طان، هما بغػث الظي مهض بوكاء اإلاجمٖى

، وم٘ بضاًت الدؿُٗىاث مً اللغن اإلااضخي 1973ؤَمُت الخىخالث زانت بٗض بغوػ صوع مىٓمت ألاوبً ؾىت 

ت مشل يا، وبجفاكُت هىضا : جم بوكاء جىخالث ججاٍع  ؤلاجداص ألاوعوبي، –مىٓلت الخجاعة الخغة لكماٌ ؤمٍغ

 جم بوكاء اإلاىٓمت 1995، وفي ؾىت The Trans-Pacific Partnership الُابان وهظا –ؤلاجداص ألاوعوبي 

فت الجمغهُت والخجاعة  .الٗاإلاُت للخجاعة وصزلذ خحز الىفاط لخدل مدل ؤلاجفاكُت الٗامت للخٍٗغ

 (1913-1850)ظضٌو ًىضح وؿبت مؿاَمت الضٌو الىبري في الخجاعة الضولُت في الفترة : (01)الجضٌو عكم 

 ألاإلااهُا الُابان فغوؿا الىالًاث اإلاخدضة اإلاملىت اإلاخدضة 

1850 

1913 

18,0 

17,6 

5,5 

10,3 

6,2 

7,7 

- 

1,8 

- 

12,5 

Source : Michel Rainelli, Le commerce international, Éditions La Découverte, 9ème édition, paris, 2003, P: 9 



 خيرالدًً بلعش. د.………………………………………………………………………الخجارة الدوليت للخدماث : مطبىعت ملياص

 

6 

واهذ حؿخدىط بكيل هبحر  (اإلاملىت اإلاخدضة وفغوؿا)مً زالٌ الجضٌو الؿابم هالخٔ ؤن الضٌو ألاوعوبُت 

سُت والشىعة الهىاُٖت، غحر ؤن م٘ بضاًت 1850ٖلى الخجاعة الضولُت في ؾىت  ، مؿخفُضة مً الٗىامل الخاٍع

ً بضؤث جبرػ كىة بكخهاصًت ؤزغي  ىُت والُابان: اللغن الٗكٍغ  .الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 أهميت الخجارة الدوليت: ثالثا

اصة الغفاَُت  ، حؿمذ (مؿخىي اإلاِٗكت)باإليافت ليىن الخباصٌ الخجاعي بحن صولُخحن ؤو ؤهثر ٌٗخبر ٖامل لٍؼ

الخجاعة الضولُت في اإلاؿاَمت في الدكغُل والؿماح للمؿتهلً باإلافايلت بحن الٗضًض مً ؤنىاف واؾٗت مً 

 باإلااثت مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، خُض بلغذ 30اإلاىخجاث، هما ؤن الهاصعاث الٗاإلاُت حؿاَم بإهثر مً 

لُىن صوالع، ًمىً ؤن وٗضص ؤَمُت 2.34 بهثر مً 2016الهاصعاث الٗاإلاُت مً الؿل٘ والخضماث ؾىت   جٍغ

 : الخجاعة الضولُت في الىلاٍ الخالُت

فغغم الخباًً في وفغة اإلاىاعص ألاولُت، بال ؤن الىشحر مً الضٌو : إلاضخغالو  مثل للمىاد الخام -

جخمخ٘ ٖلى ألاكل بمىعص َبُعي، وبضون جباصٌ ججاعي لً حؿخُُ٘ جلً الضٌو ؤلاؾخفاصة مً َظٍ 

 .الىفغة في اإلاىاص الخام

ًلهض بها ؤهه ٖلى الضٌو الخسهو في بهخاط جلً الؿل٘ التي ًيىن لضيها جيلفت : اايزة اليطبيت -

 .فغنت مىسفًت وؿبُا ملاعهت بؿلٗت ؤزغي، ومىه فالخجاعة الضولُت حؿمذ بالخسهو

حؿمذ الخجاعة الضولُت باإلاىافؿت الخغة ؤي ٖضم وظىص مماعؾاث : حعدد الخياراث أمام ااطتهلكين -

ت وجلضًم زُاعاث واؾٗت للمؿتهلً، الظي جيىن له اللضعة ٖلى اإلافايلت فهىان فئت  بخخياٍع

ت ؤو الجىصة ىان مً ًفًل الٗالمت الخجاٍع  .حؿتهضف الؿٗغ اإلاىسفٌ، َو

بن الخسهو ٌؿاَم في ؤلاؾخفاصة مً وفىعاث الدجم، ؤي جدؿحن : وفىراث الحجم الخكاليف -

 .الىفاءة وزفٌ الخيالُف

اصة الخجاعة : دعم ججارة الخدماث - بن ؤلاهخٗاف في الخجاعة الضولُت للبًاج٘ ؾاَم َى ألازغ في ٍػ

الضولُت للخضماث، فهىاٖت الؿُاعاث مشال جدخاط للخىىىلىظُا في البرمجت، مابٗض البُ٘، هما ؤن 

الخُىع الخىىىلىجي ظٗل الخجاعة الضولُت للخضماث جدٓى بإَمُت هبحرة، فبىظىص ألاهترهِذ 

 .بهدكغث ؤَمُت وظىص جُبُلاث لكغاء زضماث واهذ في وكذ ؾابم مالػمت لىظىص ؾلٗت

 .حٗخبر الخجاعة الضولُت كىاة لىلل الخىىىلىظُا: هلل الخكىىلىحيا -

بن جهضًغ الؿل٘ لألؾىاق ألاظىبُت ٌٗؼػ اإلاىافؿت في جلً الؿىق، خُض ًجب ٖلى : ااىافطت -

م وظىصة مىخجاتهم إلاىاظهت مىافؿت اإلاىخجاث ألاظىبُت  .اإلاىخجحن اإلادلُحن الخإهض مً اؾٗاَع
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 جدويل أوشطت ااؤضطت: رابعا

ل ؤوكُت اإلااؾؿت ٖلى ؤنها ٖملُت جىؾُ٘ وكاٍ اإلااؾؿت لِكمل ألاؾىاق ألاظىبُت ؾىاء  ًلهض بخضٍو

لت مباقغة ؤو غحر مباقغة، ؤو  غ ٖملُت"بٍُغ  الكغهت اهسغاٍ حكهض والتي الضولي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاٗامالث جٍُى

، فبٌٗ (ZAIBET, BEN SALEM, 2003, p : 14" )مدضصة ؤؾىاق في مُٗىت مىخجاث جباصٌ في متزاًض بكيل

اللغت، ؾلىن اإلاؿتهلىحن، ؤلاكلُم )اإلااؾؿاث حؿخغل الخلاعب اإلاىظىص بحن ؾىكها اإلادلي والؿىق ألاظىبُت 

ل ؤوكُت اإلااؾؿاث  (الجغغافي ت، وعغم ؤن جضٍو والبٌٗ ألازغ ًلجإ بلى الىهالء والفغوٕ الخجاٍع

ل  ؤلاكخهاصًت ٌٗخبر مدغن ؤؾاسخي لٗملُت الخجاعة الضولُت، بال ؤن لِـ بةؾخُاٖت ظمُ٘ اإلااؾؿاث جضٍو

ل ؤوكُت اإلااؾؿت ٖلى ٖضة ٖىامل مفخاخُت، خُض (الخهضًغ، وؤلاؾدشماع)ؤوكُتها  ، خُض ًخىكف جضٍو

ً زانت اإلاخٗللت باألؾىاق ألاظىبُت  ، وؤن جيىن St‐Pierre, 2009))ًجب ؤن جخىفغ الخبرة لضي اإلاؿحًر

غ   ، باإليافت لىظىص جىىىلىظُا (2014بً خمى، غىحي بلُٗاشخي، )اإلااؾؿت كاصعة ٖلى ؤلابخياع والخٍُى

 .مخُىعة

ل ؤوكُت اإلااؾؿت ٖضة ؤـكياٌ ٖلى غغاع خسظ جضٍو الخهضًغ اإلاباقغ، الترازُو، الكغاهت، ؤلاؾدشماع : ٍو

ل...ألاظىبي اإلاباقغ  : ، وجىظض ٖضة ٖىامل جضف٘ اإلااؾؿت هدى الخضٍو

مىً للماؾؿت ؤن حغُي الؿىق :  taille restreinte du marché صغز حجم الطىق الىطىيت - ٍو

٘ ؤوكُت  ا،وبالغغم مً ملضوع اإلااؾؿت جىَى اإلادلُت بهفت ظُضة غحر ؤنها جبلى غحر وافُت لىمَى

 .ؤٖمالها بال ؤن الؿىق ألاظىبُت بضًل ظُض للىمى اإلااؾؿت

وطلً بؿبب اإلاىافؿت ووظىص ٖضص  : La saturation du marché national حشبع الطىق ااملليت -

 . هبحر مً اإلااؾؿاث الىاقُت، لهظا جخجه اإلااؾؿت هدى ألاؾىاق ألاظىبُت

فلض ًيىن الُلب ٖلى اإلاىخجاث صازل الؿىق اإلادلُت كض : La stagnation ركىد الطىق ااملليت -

صزل في مغخلت ؤلاؾخلغاع و التراظ٘، بِىما ًيىن في الؿىق ألاظىبُت في مغخلت الىمى، مما ًضف٘ 

 . اإلااؾؿت بلى الؿىق ألاظىبُت لخهٍغف مىخجاتها

ٖىضما جىاظه مبُٗاث اإلااؾؿت : la saisonnalité du marché nationalمىضميت الطىق  -

م مىخجاتها زالٌ  جباًىاث مىؾمُت هبحرة، فإنها جخجه هدى ؤؾىاق ؤظىبُت خُض ًمىً لها حؿٍى

 .فترة الغوىص

جىظض الىشحر مً اإلااؾؿاث التي جخجه : La spécialisation de l'entrepriseجخصص الشزكت  -

، وبالخالي ًهبذ ؾىكها مدضوص وملُض، لهظا ًخىظب ٖليها segmentهدى كُإ ؾىقي مدضص 

 .الخىظه هدى ألاؾىاق ألاظىبُت
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اإلاىاص ألاولُت، :  هغغبت اإلااؾؿت ؤلاؾخفاصة مً بهسفاى جيالُف ؤلاهخاط مشل: عىامل ماليت -

م وفىعاث الدجم ؤي ؤلاؾخفاصة ...الٗمالت، الًغاثب ، ؤو  البدض ًٖ جسفٌُ الخيالُف ًٖ ٍَغ

 مً ؤلاهخاط التراهمي وبالخالي البدض ًٖ مىافظ إلاىخجاتها ؤي ؤؾىاق ؤظىبُت ظضًضة، 

 حزيت الخجارة والحمائيت : خامطا

، بال َىان جباًً وبزخالف بحن الباخشحن خٌى بقيالُت  عغم صوع وؤَمُت الخجاعة الضولُت في بكخهاص الضٌو

غ ؤو جلُُض الخجاعة الضولُت، فم٘ بهسفاى الخيالُف اإلاخٗللت باإلهخاط  الخُىع الهىاعي، الخدىم في )جدٍغ

( الخسهو، بهسفاى جيالُف الىلل)والخيالُف اإلاخٗللت بالخجاعة لضولُت  (الخيالُف، بكخهاصًاث الدجم

ٌ (denis delgay-troise)بضؤث الخجاعة الضولُت في الخُىع وؤلاحؿإ  غ : ، ْهغ مىكفحن، ألاو ًضاف٘ ًٖ جدٍغ

م بُ٘ اإلاىخداث في ألاؾىاق ألاظىبُت وبكامت  الخجاعة الضولُت وىنها حؿاَم في الىمى ؤلاكخهاصي ًٖ ٍَغ

ُاهُا   traité Cobden-Chevalier 1860 leبجفاكُاث للخجاعة الخغة ٖلى غغاع ؤلاجفاكُت بحن فغوؿا وبٍغ

، وبهتهاظها ؾُاؾت 1846 ؾىت Corn Lawsواإلاملىت اإلاخدضة مً زالٌ بلغاء ما ٌٗغف بلاهىن الظعة  

 مً اإلادلُت الهىاٖاث خماًت في الغغبتؤلاهفخاح الخجاعي، غحر ؤن اإلاىكف الشاوي وان مٗاعى مً زالٌ 

ت ؤمام اإلاىخجاث ألاظىبُت، ٖلى غغاع الىالًاث اإلاخدضة  اإلاتزاًضة، ألاظىبُت اإلاىافؿت خُض ؤكامذ خىاظؼ ججاٍع

ىُت التي عفٗذ مً الغؾىم الجمغهُت ٖلى اإلاىخجاث الهىاُٖت بيؿبت   .1829 باإلااثت ؾىت 50ألامٍغ

غ الخجاعة  اث الىالؾُىُت ؤْهغث ؤن الضولت مً مهلختها بهخاط libre-échangeفباليؿبت لخدٍغ  فالىٍٓغ

ا وحؿخىعص الؿل٘ اإلاىخجت بىفاءة ؤهبر مً الخاعط، وبالخالي  ؾلٗت جيىن لها فيها محزة، وبالخالي جهضَع

غ الخجاعي في التزاًض في الفترة مابحن  ت الخدٍغ  في 1876 و 1846الخسهو وػٍاصة ؤلاهخاط، خُض بضؤث هٖؼ

ت مً قإنها ؤن جازغ ٖلى بكخهاص الضولت اإلاؿخىعصة بؿبب اإلاىافؿت، زانت  ؤوعوبا، غحر ؤن َظٍ الخٍغ

ى ما صف٘ بٗىصة الخماثُت بضاًت مً ؾىت   بلى غاًت الخغب الٗاإلاُت 1879باليؿبت إلاىخجاتها اإلادلُت، َو

 ,الشاهُت

ٗاث التي جًٗه الضولت وجخضزل مً زاللها لخماًت  لهض بالخماثُت ٖلى ؤنها جلً الؿُاؾاث والدكَغ ٍو

ا  ٗخبَر يخلض ؤههاع الخجاعة الخغة هشحرا َظٍ اإلاماعؾاث َو بكخهاصَا وماؾؿاتها ؤمام اإلاىافؿت ألاظىبُت، ٍو

البٌٗ ال جخىافم م٘ بكخهاص الؿىق وحكٍى الخجاعة، غحر ؤن الىشحر ال ًىافم طلً ٖلى بٖخباع ؤن ؤغلب 

الضٌو جلىم بؿُاؾاث مسخلُت ؤي ؤنها جفخذ ؤؾىاكها ؤمام اإلاىافؿت ألاظىبُت غحر ؤنها جدمي بٌٗ 

 .اللُاٖاث ؤو الهىاٖاث زانت الىاقئت
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وتهضف الخماثُت بلى الخض مً هفاط الؿل٘ والخضماث ألاظىبُت وختى عؤؽ اإلااٌ ألاظىبي، وغالب جيىن 

، عؾىم ظمغهُت مغجفٗت ؤو عؾىم ؤزغي طاث ؤزغ ممازل، كُىص (جغازُو)كُىص بؾخحراص : الخماثُت في قيل

ُت، مٗاًحر  زانت، مغاكبت خغهت عؤؽ اإلااٌ، بٖاهاث لخهضًغ، مؼاًا لهالح اإلااؾؿاث  همُت وهٖى

ىُت،  ...الَى

غ الخجاعة الضولُت ًمىً ؤن ًازغ ٖلى الهىاٖاث الىاقئت  غي ؤههاع الخماثُت ؤن جدٍغ  ، Infant industryٍو

غ الخجاعة ًمىذ محزة cultural homogenisationهما ًمىً ؤن جازغ ٖلى الخجاوـ الشلافي   ؤي ؤن جدٍغ

غ الخجاعة واإلاىافؿت ًمىً  ت لكغواث ألاظىبُت ٖلى خؿاب اإلاىخجاث اإلادلُت، هما ؤن جدٍغ للٗالماث الخجاٍع

ذ الٗماٌ والخىظه للبُالت  ؤن جدؿبب في بفالؽ الكغواث اإلادلُت في اللُاٖاث الغحر جىافؿُت وبالخالي حؿٍغ

 .structural unemploymentالهُيلُت 
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 مفاهيم حىو  كخصاد الطىق : ااملىر الثاوي

جسخلف ألاهٓمت ؤلاكخهاصًت مً صولت بلى صولت وطلً لٗضة بٖخباعاث بكخهاصًت، بًضًىلىظُا وؾُاؾُت 

ضم جضزل الضولت  ت ؤلاكخهاصًت ٖو مىً ؤن همحز بحن هٓامحن مً ألاهٓمت ؤلاكخهاصًت، هٓام ًىاصي بالخٍغ ٍو

كمل بكخهاص الؿىق وهٓام ؤلاكخهاص اإلاىظه ؤو اإلاسُِ ى  الغؤؾمالي َو  .َو

 مفهىم  كخصاد الطىق : أوال

ت اإلاباصعة في بهخاط وجباصٌ  ًلهض بةكخهاص الؿىق طلً الىٓام ؤلاكخهاصي الظي ًخمخ٘ فُه ألافغاص بدٍغ

ىاثم، خُض ال جخُلب جضزل الضولت لللُام بٗملُت جيؿُم ؤلاهخاط ؤو جدضًض  الؿل٘ والخضماث صون كُىص ٖو

 .ألاؾٗاع

 ، ًُلبىن  وماطا ٌٗغيىن  ماطا بإهفؿهم واإلاؿتهليىن  اإلاىخجىن  فُه ًلغع  الظي الاكخهاصفةكخهاص الؿىق َى 

 خغة اإلاباصعة وؤلاؾتهالن، وجيىن ؤلاهخاط كغاع في الضولت مً( ؤؾاسخي صوع  بضون  لِـ ولىً )جضزل صون 

 (cherlonneix, 1994 )وشخهُت

 اإلافترى مً  ،l’initiative individuelle الفغصًت اإلاباصعة ٖلى ؤؾاسخي بكيل الؿىق  اكخهاصاث هٓام ٌٗخمض

 ؤو ًيخج ؤو ، ؾِؿتهلىه الظي ما بؿُاصة( مىاعص ناخب ، مىخج ، مؿتهلً )اكخهاصي مخٗامل ول ًلغع  ؤن

 ( Jacquemin, Tulkens, Mercier, 2001, p : 19 ):طلً ؾُفٗل ومتى وؤًً وهُف ، ٌؿخسضم

ضونها، التي والخضماث الؿل٘ اإلاؿتهليىن  ًلخجي -  اإلاىاعص خضوص وفي ،الصخهُت جفًُالتهم خؿب ًٍغ

 ؛ لهم اإلاخاخت

لىمىن  ، بهخاظها في مغغىبت ؤنها ًغون التي والخضماث الؿل٘ اإلاىخجىن  ًىفغ -  ٖىامل باؾخسضام بظلً ٍو

 ؛ مىاؾبت ًغونها التي ؤلاهخاط

ت طلً اإلاىاعص ؤصخاب ًلغع  ؤزحًرا، - ا بدٍغ م وظهت مً ؤفًل ًغونها التي لألوكُت جىفحَر  لظلً، هَٓغ

. ؤخض ٖلى شخيء ؤي ًفغى ؤخض ال

 مً زالٌ جدضًض Profit Maximizationوفي بكخهاص الؿىق يهضف اللُإ الخام بلى حُٗٓم الفاثضة 

ألاظىع التي جضف٘ للٗاملحن، )ألاؾٗاع واإلاضازالث وجيىن ٖىامل ؤلاهخاط مملىهت له،  وفُما ًسو ألاؾٗاع 

همُاث ؤلاهخاط وجإظحر ٖىامل ؤلاهخاط فإنها جخدضص بىاءا ٖلى عغبت  (مٗضالث الفاثضة، ؤؾٗاع الهغف

 .اإلااؾؿاث وألافغاص يمً اإلاىافؿت، فاألؾٗاع جخدضص بىاءا ٖلى الٗغى والُلب
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سخلف الخضزل الخيىمي في  اع اللاهىوي ألي وكاٍ بكخهاصي، ٍو لخهغ صوع الضولُت َىا ٖلى جدضًض ؤلَا ٍو

الخُاة ؤلاكخهاصًت مً صولت بلى ؤزغ  ، ففي الضٌو ألاوغلىؾىؿىهُت ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ ًيىن جضزل الضولت 

ظض مدضوص، ٖىـ بٌٗ الضٌو في ؤوعوبا الكغكُت عغم ؤن الىٓام ؤلاكخهاصي َى هٓام بكخهاص الؿىق 

ظا عاظ٘ للخلالُض التي جمحز الضٌو   traditionغحر ؤن جضزل الضولت جخضزل ؤهثر في اليكاٍ ؤلاكخهاصي، َو

libérale ت، وفي الىشحر مً بكخهاصًاث الؿىق ، هما ؤن الضولت ًمىنها الخضزل مً زالٌ ؤوكُتها ؤلاصاٍع

ُلم ٖلُه باإلكخهاص ؤلاظخماعي والخًامجي  .ًىظض كُإ غحر ججاعي وغحر بصاعي ٍو

ٗخبر بكخهاص الؿىق هٓام مفخىح، مباصع وصًىامُيي  ، هما ؾبم ouvert, anticipatif et dynamiqueَو

والخُغق لها فاالؾٗاع جخدضص بىاءا ٖلى ؤلُت الٗغى والُلب، هما ؤن َظا الىٓام ًًمً اإلاىافؿت واللضعة 

ٖلى البلاء واليكاٍ صازل اللُإ، مما ٌؿاٖض في الىمى ؤلاكخهاصي وهظا الخىؾ٘ في الخجاعة، وفي الفترة 

غ واإلااؾؿاث التي  ألازحرة ال ًمىً الخضًض ًٖ بكخهاص الؿىق بل ٖلى بكخهاصًاث الؿىق وىن ألَا

بكخهاص "جغافم ألاؾىاق جسخلف مً صولت بلى ؤزغي، خُض بضؤث جٓهغ بٌٗ الدؿمُاث ألازغي مشل 

، وزحر مشاٌ ٖلى "بكخهاص الؿىق ؤلاظخماعي واإلاؿخضام"ؤو " بكخهاص الؿىق اإلاؿخضام"، "الؿىق ؤلاظخماعي

طلً صٌو مشل فغوؿا وؤإلااهُا خُض حٗخمض َظٍ الضٌو ٖلى الخضزل الخيىمي الىاؾ٘ مً ؤظل يمان 

 (.cherlonneix, 1994)الخماًت ؤلاظخماُٖت 

 قيل ًىضح هٓام بكخهاص الؿىق : (02)الكيل عكم 

 

 

 

 

 

Source : Alexis Jacquemin, Henry Tulkens, Paul Mercier. Fondements d'économie politique, De Boeck 

Université, 3e. éd. Bruxelles, 2001, p: 20. 
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مل َظا الىٓام ًخُلب جىفغ بٌٗ اإلاماعؾاث  (Jacquemin, Tulkens, Mercier, 2001, p : 21): وظىص ٖو

ت بالخُاػة ٌؿمذ الظي ، الفغصًت اإلالىُت في الخم-   في اإلاغء ًغغب التي الخضماث ؤو الؿل٘ في والخدىم الخهٍغ

 ؛ جباصلها ؤو اؾتهالهها

ت-   ؛ والاؾدئجاع ؤلاًجاع ؤو الاكتراى، ؤو ؤلاكغاى ؤو البُ٘، ؤو الكغاء ؤي والخباصٌ، الخٗاكض خٍغ

ت-  ا؛ ؤو مماعؾتها في الخم فغص ول جمىذ التي الٗمل خٍغ  حغُحَر

ت -  . بهخاجي وكاٍ ؤي في ، الخانت مؿاولُخه ٖلى الاهسغاٍ ؤي ، اإلالاولت خٍغ

جب الخفغكت بحن الغؤؾمالُت وبكخهاص الؿىق وعغم ؤن الٗالكت بُنهم ٖالكت وزُلت وىن بكخهاص الؿىق  ٍو

ؤخض صٖاثم الىٓام الغؤؾمالي، غحر ؤن َظا ألازحر ؤقمل وؤوؾ٘ خُض الًلخهغ مفهىمه في وىن الؿىق َى 

اإلادضص لخىُٓم ؤلاهخاط وجيؿُم الٗغى والُلب، بل ؤن الغاؾمالُت هٓام ؾُاسخي وبكخهاصي ًلىم ٖلى 

 .اإلالىُت الخانت لىؾاثل ؤلاهخاط، الخباصٌ الخغ واإلاىافؿت

 الطىق  ف هظام  كخصاد الطىق : ثاهيا

ً، الباجٗىن  فُه ًخفاٖل يطاٌ ًلهض بالؿىق طلً اإلايان دباصلىن  واإلاكتًر ، ؤو والخضماث الؿل٘ ٍو  ألانٌى

دضصون  ًبا شخيء ول ؤؾىاق َىان ،ألاؾٗاع ٍو ا، الؿىق  ًيىن  كض، جلٍغ  كض  واإلاالُت ألاوعاق ؾىق  مشل مغهؼًٍ

 (SAMUELSON, NORDHAUS, 2010, p: 26)ألاؾىاق  إلاٗٓم باليؿبت الخاٌ َى هما المغهؼي، وىن ي

، غحر ؤن هٓغة اإلااٌ خُض مً الؿلٗت كُمت َى الؿٗغ. الؿل٘ ؾٗغ جدضًض في لألؾىاق اإلاغهؼي  الضوع  ًخمشل

ت مً اللىاٖض التي حؿمذ  اإلاؿتهلً واإلاىخج وختى الضولت للؿىق جخٗضي َظا اإلافهىم، فالؿىق َى مجمٖى

لباتهم،  غاف، وجلضم الفغنت للمؿتهلً واإلاىخج بالخفاٖل مً زالٌ ٖغويهم َو وحٗؼػ الخباصالث بحن ألَا

ظا ًاصي بلى جدضًض كُمت الؿلٗت، فالؿىق ًلىم بٗملُت الخٗضًل اإلاؿخمغ   ajustement continuelَو

 .إلاخُلباث اإلاؿتهلً واإلاىخج

م ؤلُت ألاؾٗاع، فبفًل وظىص الؿىق  غاف ًٖ ٍَغ لخه بخىظُه الؿلىن مسخلف ألَا فالؿىق ًلىم بٍُغ

يؿم ؤفٗاٌ اإلاخضزلحن Le système des prixًىظض هٓام لألؾٗاع   ، (الباج٘ واإلاكتري ) الظي ًدضص ٍو

ض اإلاؿتهليىن  ؤعاص بطا. واإلاؿتهلىحن للمىخجحن بقاعاث بمشابت ألاؾٗاعف  مما ، الؿٗغ ؾحرجف٘ ، ؾلٗت ؤي مً اإلاٍؼ

ض بلى خاظت َىان بإن اإلاىخجحن بلى بقاعة ًغؾل . الٗغى مً مٍؼ
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  كخصاد الطىق و هظمت إلاكخصادًت البدًلت : ثالثا

هما جم الخُغق له ؾابلا فةكخهاص الؿىق لِـ هٓام مىخض بل ول صولت جُبم َظا الىٓام بىاءا ٖلى 

 .زهىنُاتها وجلالُضَا، هما جىظض ؤهٓمت ؤزغي بضًلت إلكخهاص الؿىق 

 إلاكخصاد ااىحه  -1

ُلم ٖلُه ؤًًا ؤلاكخهاص اإلاسُِ ؤي ؤن الضولت جلىم بىي٘ زُت ٖلى مضاع ؾىت ؤو ؾىىاث جدضص  ٍو

م ؤلاهخاط وؾٗغ البُ٘، وجيىن ملىُت الكغواث  ٍغ خم جدلُلها مً زالٌ جدضًض همُت َو ألاَضاف الٗامت ٍو

بما ظماُٖت ؤو للضولت وتهضف لخدلُم اإلاهلخت الٗامت، ومً ابغػ الضٌو التي جبيذ َظا الىٓام هي الهحن 

وؤلاجداص الؿىفُاحي ؾابلا، ومً بحن الدجج اإلاؿاهضة لهظا الىٓام ؤن َضفه َى جدلُم اإلاهلخت الٗامت 

 .ؤي الغفاَُت ؤلاظخماُٖت

 قيل ًىضح هٓام ؤلاكخهاص اإلاىظه: (03)الكيل عكم 

 

 

 

 

 

 

Source : Alexis Jacquemin, Henry Tulkens, Paul Mercier. Fondements d'économie politique, De Boeck 

Université, 3e. éd. Bruxelles, 2001, p: 22 

 :ًلي هما اإلااؾؿُت الخهاثو جيىن  هٓام،في َظا الىٓام 

 ؛ ألافغاص ولِـ الضولت، مؿاولي بُض ؤلاهخاط جىُٓم -

ت بةظغاءاث ألافغاص بحن الاجفاكُاث اؾدبضاٌ -  .الضولت زُت جىفُظ جًمً بصاٍع

ىامل للمىاعص الىخُض اإلاالً هي الضولت ، ؤزحًرا -  .ؤلاهخاط ٖو
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 مٗجى، ؤي له ٌٗض لم الاكخهاصًت الؿل٘بهخاط  في الخهغي  الخم ألافغاص بُٖاء بنخؿب مباطت َظا الىٓام، 

ً ًيىهىا ؤن ًجب خُض . (الضولت) الخسُُِ ؾلُت جلهضٍ الظي الاججاٍ الىنٌى بلى ٖلى كاصٍع

 إلاكخصاد ااخخلط  -2

لهض باإلكخهاص اإلاسخلِ طلً ؤلاكخهاص الظي ًخٗاٌل فُه ماؾؿاث الضولت  م٘ اللُإ  (اللُإ الٗام)ٍو

الخام مً ؤظل جدلُم اإلاهالح الٗامت والخانت، وللض بججهذ ؤغلب الضٌو لهظا الىٕى مً ألاهٓمت 

 .إلاغوهخه زانت م٘ جفىً ؤلاجداص الؿىفُاحي وجىظه الضٌو هدى فخذ كُاٖاتها ؤلاكخهاصًت لللُإ الخام

كغن فهي الٗالمي، الاكخهاص صازل الاكخهاصي للخىُٓم اإلامحز الكيل قً بال َى اإلاسخلِ فاكخهاص
ُ
 ح

 اللًاًا بإَم اإلاخٗللت اللغاعاث فةن وبالخالي، اإلاىاعص جسهُو ٖملُت في والٗام الخام اللُاٖحن

( ؾىاء خض ٖلى والٗامت الخانت الكغواث كبل مً )الخسُُِ ؤقياٌ مً قيل ٖلى جىُىي  الاكخهاصًت

 ؤلاهخاظُت للمىاعص الخانت اإلالىُت حٗملو ،الؿىق  آلُت زالٌ مً والٗمالت والكغواث الخيىمت بحن والخفاٖل

 هدى اإلاتزاًض الاججاٍ مً الغغم ٖلى اإلاسخلُت، الاكخهاصاث مً الٗضًض في الٗامت اإلالىُت م٘ ظىب بلى ظىًبا

 (Bamford, Grant, 2015, p: 23 )الٗام اللُإ ؤًضي في الؿابم في واهذ التي ألاوكُت بٌٗ زصخهت

 ؤلاكخهاص اإلاسُِ: (04)الكيل عكم 

 

 

 

 

 

Source : Colin Bamford, Susan Grant, Economics: Coursebook, Cambridge International AS and A Level, 

Cambridge University Press, Th ird edition, United Kingdom, 2015, P:24. 
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 الىظزياث  ضاضيت إلكخصاد الطىق : رابعا

خحن ؤؾاؾِخحن جضٖم بكخهاص الؿىق  ت ألاؾىاق لؿاي: جىظض هٍٓغ ت الُض الخفُت ألصم ؾمُض وهٍٓغ  هٍٓغ

 :هظزيت اليد الخفيت -1

 آصم الاكخهاصي الخبحر ؤصلى ،" ألامم زغوة وؤؾباب َبُٗت في جدلُم "بٗىىان 1776 ٖام الهاصع هخابهفي 

 وهإنها ألاؾىاق في جخفاٖل التي والكغواث ألاؾغ جخهغف: الاكخهاصًاث ظمُ٘ في مالخٓت بإقهغ ؾمُض

 الُض بها جىظه التي ألاصاة هي ألاؾٗاعف ،اإلاغغىبت الؿىق  لىخاثج لهم جلىص invisible hand "زفُت ًض "بـ حؿترقض

ىٓغ ، الُلب ملضاع جدضًض ٖىض الؿٗغ بلى اإلاكترون ًىٓغ ؾىق، ؤي في، الاكخهاصي اليكاٍ الخفُت  ٍو

ً، الباجٗىن  ًخسظَا التي لللغاعاث هدُجت. الٗغى ملضاع جدضًض ٖىض الؿٗغ بلى الباجٗىن   حٗىـ واإلاكتًر

  الؿىق  ؤؾٗاع
ً
 جخىُف ألؾٗاع، فالؿلٗت لهى٘ اإلاجخم٘ ًخدملها التي والخيلفت للمجخم٘ ؾلٗت كُمت مً هال

ً َاالء لخىظه ٌ  والباجٗحن اإلاكتًر  ( mankiw, 2018, p : 10 )هيل اإلاجخم٘ عفاَُت حُٗٓم هخاثج بلى للىنى

 جىظه للؿىق " الخفُت الُض "وؤن الظاجُت اإلاهلخت جدغههم الاكخهاص في اإلاكاعهحن نخُض ًلٌى ؤصم ؾمُض ؤ

ؼ بلى الظاجُت اإلاهلخت َظٍ  الخىُف مً ألاؾٗاع الخيىمت جمى٘ ٖىضما، فالٗامت الاكخهاصًت الغفاَُت حٍٗؼ

 التي والكغواث ألاؾغ كغاعاث جيؿُم ٖلى الخفُت الُض كضعة حُٗم فةنها ، والُلب الٗغى م٘ َبُعي بكيل

 فهي: اإلاىاعص جسهُو ٖلى ؾلًبا الًغاثب جإزحر ؾبب الُبُُٗت الىدُجت َظٍ حكغح. الاكخهاص منها ًخيىن 

 التي الؿُاؾاث حؿببه الظي الىبحر الًغع  ٌكغح هما. والكغواث ألاؾغ كغاعاث حكٍى وبالخالي ألاؾٗاع حكٍى

 (.mankiw, 2018, p : 10 )ألاؾٗاع في مباقغ بكيل جخدىم

 ؾىق  آلُت في جدضر ٖىضما ٖامت مياؾب بلى جاصي ؤن ًمىً الخانت اإلاهلختبطن فإصم ؾمُض ًغي ؤن 

 .الياملت اإلاىافؿت ْل في الخىافسخي الؿىق  الكخهاص، فإلُت ألاؾٗاع هي زانُت ظُض بكيل حٗمل

 هظزيت ااىافذ -2

ت اإلاىافظ Jean-Baptiste Sayللض وي٘ ؤلاكخهاصي الفغوسخي ظىن باجِؿذ ؾاي   law of (ألاؾىاق) هٍٓغ

markets مخإزغا بإفياع ؤصم ؾمُض، خُض واهذ له مالفاث ٖضًضة جىاولذ ؤلاكخهاص الؿُاسخي للىٓام 

 في الياملت الضعوؽ» 1815  «الؿُاسخي الاكخهاص حٗلُم» 1803 ”الؿُاسخي الاكخهاص في صعوؽ  “)الغؤؾمالي 

 اؾتهالن همُت ًسلم الؿىق  في ؾلٗت بهخاط ؤن بلى اللاهىن  َظا ٌكحر، (1828  «الخُبُلي الؿُاسخي الاكخهاص

 ؾىق  جىفحر ًخم ما، مىخج فيها ًيخج التي اللخٓت هفـ في ؤي الُلب، ًسلم الٗغى: ببؿاَت ؤو لها، مخُابلت

ٌ  ؤٖخبر هما اإلاىخج، كُمت بىفـ ؤزغي  إلاىخجاث  ؤن ؤي ،”اإلاىخجاث كُم لىلل ٖغبت “وىنها في الىلىص صوع  بزتز
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ُلب ال الىلىص
ُ
لها بال ج  الؿل٘، ملابل مباصلتها جخم الؿل٘ ؤن ؤي، (للخباصٌ وىؾُِ اؾخسضامها )ؾل٘ بلى لخدٍى

غيها ما ؾلٗت فةهخاط   .آزغ ؾىق  في اللُمت بىفـ ؾلٗت ٖلى َلبا الىكذ هفـ في ًسلم مٗحن ؾىق  في ٖو
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 الخجارة الدوليت والىظام إلاكخصادي: ااملىر الثالث

مً اإلاٗغوف ؤن خاظاث وعغباث ألافغاص متزاًضة ومخجضصة، زانت م٘ الخُىعاث التي جدهل وهمِ 

الخُاة، وبالخالي ٌؿخدُل جلبُت ظمُ٘ الخاظاث، ومً َىا ًخجه ؤصخاب وؾاثل ؤلاهخاط بلى اإلافايلت بحن 

الؿل٘ التي جدلم ؤهبر مىفٗت للمؿتهلً، غحر ؤن جىظُه ظمُ٘ وؾاثل ؤلاهخاط في بهخاط ؾلٗت ما غحر ممىً، 

اث جُغكذ لها  .عغم ؤن الٗضًض مً الىٍٓغ

 الىظام إلاكخصادي: أوال

 صازل والخضماث الؿل٘ وجىػَ٘ اإلاىاعص وجىػَ٘ بهخاطب ًلهض بالىٓام ؤلاكخهاصي طلً الىٓام الظي يهخم

، ؤي ؤهه جلً الىؾُلت التي جلىم مً زاللها الخيىماث واإلاجخمٗاث بدىُٓم وجىػَ٘ مُٗىت مىُلت ؤو مجخم٘

اث، فالىٓام ؤلاكخهاصي ًىٓم ٖىامل ؤلاهخاط، فهى ًجم٘ بحن مسخلف  اإلاىاعص ٖلى ألافغاص واإلاجمٖى

ملُاث نى٘ اللغاع وؤهماٍ ؤلاؾتهالن التي حكيل الهُيل ؤلاكخهاصي للضولت ؤو  اإلااؾؿاث والهُئاث ٖو

اإلاجخم٘، هما ؤن الىٓام ؤلاكخهاصي َى  هٕى مً ألاهٓمت ؤلاظخماُٖت بما ؤهه ًدضص الٗالكت بحن الافغاص، 

 اؾخلغاع جم، وي والاؾتهالن والخىػَ٘ وؤلاهخاط للخباصٌ اإلاىاعص ًسهو هٓام َى اكخهاص ول فةن وبالخالي

ج زالٌ مً الىٓام  .ٖىامل الللىة والًٗف مً مٍؼ

 ٌ  همُاث وبإي بهخاظه وهُفُت بهخاظه، ًجب ما: َغخها ًجب ؤؾاؾُت ؤؾئلت زالزت الاكخهاصًت ألاهٓمت ظمُ٘و

 في اللغاع نى٘ َُاول جدضص، وللىٓام ؤلاكخهاصي الٗضًض مً اإلايىهاث التي ؤلاهخاط مسغظاث ًخللى ومً

ت ومؿخىي  ، اإلاسغظاث وجىػَ٘ ،( ؤلاهخاط ٖىامل )الاكخهاصًت اإلاضزالث اؾخسضام الاكخهاص  نى٘ في اإلاغهٍؼ

 .اللغاعاث َظٍ ًخسظ ومً اللغاع

مخلً الىٓام ؤلاكخهاصي الٗضًض مً ألالُاث التي جمىىه مً يمان جىُٓم وجىػَ٘ اإلاىاعص  : ٍو

 بلى ًاصي كض وبالخالي اإلالىُت، خلىق  ؤو ؤلاهخاط وؾاثل ملىُت مشل: ؤلاهخاط ٖىامل في الخدىم َغق  -

 مً مملىهت ؤلاهخاط وؾاثل جيىن  كضو.  هٓحر بؾخسضام َظٍ الىؾاثلؤلاهخاط مً بالٗاثضاث مُالباث

 .مكترهتملىُت  جيىن  ؤو ، الخىامكبل مًؤو  الضولت، كبل

ى: اللغاع نى٘ هٓام - ، مشل الاكخهاصًت ألاوكُت بكإن كغاعاث اجساط له ًدم مً ًدضص الظي َو

ت بجساط البٌٗ بًٗهم م٘ ملؼمت ٖلىص ببغام الاكخهاصًحن بمياهُت اإلاخٗاملحن  ؤي ؤن لهم خٍغ

 .اللغاع
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مىً : ؤصاة الخيؿُم - ًلٗب الؿىق في بكخهاص الؿىق الخغ ؤو الخسُُِ في ؤلاكخهاصًاث اإلاىظهت، ٍو

ٌ  هُفُت خضصمٗا صوع َاما في الخيؿُم خُض ي  .اللغاع نى٘ في واؾخسضامها اإلاٗلىماث بلى الىنى

، ؤلاهخاظُت ألاوكُت الخىظه هدى بٌٗ ٖلى الاكخهاصًحن مشل جدفحز اإلاخٗاملحن: الخىافؼ هٓام -

ٌ اإلااصي ؤو الدؿهُالث والتي ؾدىضي ؤن ًمىًو  الخسهو شج٘ث كض هٓام الخىافؼ ٖلى الخٍٗى

 .الٗمل وجلؿُم

ان َىان: الخىُٓمي الهُيل -  الفاٖلت الجهاث وجخمشل. نيواإلاىٓم الفاٖلحن: الخىُٓم مً ؤؾاؾُان هٖى

٘ والكغواث ؤلاهخاط وفغق  ألاؾغفي  الاكخهاصًت  اإلاىٓمحن فهم ، ؤماوالياعجالث اإلاكترهت واإلاكاَع

 .قوالؿى لضولتالخابٗت ٌ اإلاىٓماث

ش: الخىػَ٘ هٓام - : ٖلى ألافغاص وألاؾغ ؤو اإلااؾؿاث مشل جىػَٗه ًخم الظي ؤلاهخاجي اليكاٍهاجج  مٍو

 ....ألاظىع، الًغاثب

ٗاث، الىهىم الخىُٓمُت ٖاصة ما جيىن مً  اللىاٖض وي٘ف : اللىاهحن ؾً آلُت -  مؿاولُتوالدكَغ

غغف الخجاعة والهىاٖت،  :مشلجىظض ؤلُت ؤزغي ًمىً مً زاللها وي٘ اللىاهُحن  ولىً الضولت،

  ...الىلاباث،

 الىظام إلاكخصادي والخجارة الدوليت: ثاهيا

ت الضولُت، ففي الغالب فخسهُو   ًازغ الىٓام ؤلاكخهاصي ٖلى جىظه اإلاخٗاملحن هدى الخباصالث الخجاٍع

ت بجساط اللغاعاث باإليافت بلى الخيؿُم مً زالٌ  اإلاىاعص وجىػَٗها بحن مسخلف الفاٖلحن، ويمان خٍغ

كغاعاث الضولت وهظا ؤلُت الؿىق، مً قإهه ؤن ًسلم هفاءة ؤهثر في الٗملُت ؤلاهخاظُت، زانت بط جىفغث 

ٗاث واللىاهُحن، فخدضًض خاظُاث ألافغاص ًمىً اإلاخٗاملحن مً بهخاط ؾل٘ جىافؿُت وبىمُاث  الدكَغ

مدضصة وهظا هُفُت ؤلاهخاط والخىػَ٘، ول َظا ٌؿاٖض اإلاخٗاملحن ٖلى الخسهو والخدىم في الخيالُف 

 .وػٍاصة الىفاءة

بن الىنٌى بلى الىفاءة مً زالٌ هٓام ؤلاكخهاصي مٗحن ال ٌٗجي ؤلاهخفاء بالؿىق اإلادلُت بل ًلضم محزة 

 .للمخٗاملحن للىفاط لألؾىاق ألاظىبُت
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 الىظزياث اافطزة للخجارة الدوليت: ااملىر الزابع

غ الخجاعة  جلٗب الخجاعة الخاعظُت صوعا َاما في ول بكخهاص، غحر ؤن َظا الضوع ًهبذ ؤهثر ؤَمُت ٖىض جدٍغ

الظي ٌٗخبر مفخاح َام للىمى ؤلاكخهاصي، فالخباصٌ الخجاعي الضولي َى مُضان مىافؿت ألهٓمت ؤلاهخاط 

اث اإلافؿغة للُام الخجاعة الضولُت  .اإلادلُت، وؾيخُغق في َظٍ اإلادايغة بلى الىٍٓغ

 الىظزياث الكالضيكيت: أوال

ت   ؤولى اإلاضاعؽ التي ويٗذ جفؿحر  للُام الخجاعة الضولُت، خُض Mercantilismللض واهذ اإلاضعؾت الخجاٍع

 خُض لم جلخهغ فلِ في وىنها 18 وبؾخمغث بلى غاًت اللغن 16ْهغث َظٍ اإلاضعؾت في ؤوعوبا زالٌ اللغن 

اصة كىة الضولت، مً ؤَم  مظَب بل واهذ مماعؾاث بكخهاصًت ٖؼػث الخىُٓم الخيىمي لإلكخهاص بهضف ٍػ

ت هجض  ً للمضعؾت الخجاٍع الظي ٌٗخبر ؤخض ماؾسخي َظٍ  بهجلترا في Thomas Mun  مىن  جىماؽاإلاىٍٓغ

ت مً زالٌ هخابه   في Jean-Baptiste Colbert وىلبحر بابخِؿذ وظان، Treasure by Foreign Tradeالىٍٓغ

حن في حُٗٓم الهاصعاث وجللُل بًُالُا في Antonio Serra ؾحرا وؤهُىهُى فغوؿا ، وجىمً ؾُاؾت الخجاٍع

اصة الغؾىم  اهاث اإلاىظهت للخهضًغ زانت باليؿبت للمىخجاث الؼعاُٖت، ٍػ الىاعصاث، مً زالٌ حصجُ٘ ؤلٖا

 accumulatingالجمغهُت ، مما ًدلم فاثٌ في الخؿاب الخجاعي، وهظا جغاهم ؤلاخخُاَاث الىلضًت 

monetary reserves ؤعؾُى، وهي ؤفياع لِؿذ بالجضًضة فلض جُغق لها Aristoteالخباصالث بحن محز لظي ا 

 la chrématistique، والخباصالث التي تهضف بلى الثراء  حصجُٗها ًيبغي والتي ، الخاظاث بقبإ هدى اإلاىظهت

 (  Deleplace, Lavialle, 2008 )اللضًمت الُىهان في للثروةوالتي ؤصانها، خُض حٗخبر ؤلاوٗياؾاث ألاولى 

ت فُمىً ؤن هلخهها في الىلاٍ الخالُت  : ؤما ًٖ مباصت اإلاضعؾت الخجاٍع

 في ألاوكُت ؤلاكخهاصًت؛ (ألاعى)ؤلاؾخسضام اليامل لٗىامل ؤلاهخاط  -

حن الؿل٘ الخامت ؤهبر raw materialsبؾخسضام اإلاىاص ألاولُت  -  في الهىاٖت اإلادلُت، فدؿب الخجاٍع

 كُمت مً اإلاىاص الخام؛ 

 حصجُ٘ وجدفحز ألافغاص ٖلى الٗمل؛  -

 ؛(الظَب الفًت)خٓغ ومى٘ جهضًغ اإلاٗاصن الىفؿُت  -

 وي٘ كُىص ٖلى بؾخحراص الؿل٘ ألاظىبُت؛ -

ٖىض ٖضم جىفغ ؾل٘ مدلُت جلجإ الضولت إلؾخحراص جلً الؿل٘ ملابل ؾل٘ ؤزغي مدلُت بُٗضا ًٖ  -

 .الظَب والفًت
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 :للض واهذ ؤوعوبا خايىت للفىغ الخجاعي، زانت فغوؿا وبهجلترا، ومً بحن الؿُاؾاث التي جبىتها

 فغى عؾىم ظمغهُت مغجفٗت ٖلى الؿل٘ ألاظىبُت جامت الهى٘؛ -

 صٖم الهاصعاث والهىاٖت؛ -

 حُٗٓم بؾخسضام اإلاىاعص اإلادلُت، وجدضًض ألاظىع؛ -

 مى٘ جهضًغ اإلاٗاصن الشمُىت؛ -

 .جلُُض ججاعة اإلاؿخٗمغاث م٘ الضٌو ألازغي  -

مىً الخهٌى  ٓمتها، ٍو حن واهذ جىمً في وىن الظَب والفًت َما ؤؾاؽ زغوة ألامم ٖو فىٓغة الخجاٍع

م اإلاىاظم اإلاىظىصة في الضولتٖلى َظٍ اإلاٗاصًً ؤما ًٖ  باليؿبت للضٌو التي لم جىً لضيها َظٍ ) ٍَغ

اإلاٗاصن فلض لجإث للمؿخٗمغاث ؤو غؼو صٌو ؤزغي مشل بؾخغالٌ ول مً بؾباهُا وبغحغاٌ للمؿخٗمغاث في 

يا الجىىبُت م الخجاعة الخاعظُت ؤو ًٖ (ؤمٍغ   .ٍَغ

حن اكترخىا جضزل الضولت في الخُاة ؤلاكخهاصًت   مً زالٌ economic interventionismلهظا فالخجاٍع

حصجُ٘ الهاصعاث وجلُُض الىاعصاث، وبالخالي جدلُم فاثٌ ججاعي، وؤلاؾخفاصة مً صزٌى الظَب 

ُاهُا  والفًت، مشل جىظه فغوؿا هدى حصجُ٘ جهضًغ اإلاىخجاث الخامت الهى٘ وجلُُض الىاعصاث، في خحن بٍغ

جبيذ ؾُاؾاث خماثُت وشجٗذ الٗمل مما ظٗل الُلب ٖلى الٗمل مغجف٘ وبالخالي بهسفاى ألاظىع 

بؾخدالت )، وبما ؤن همُت اإلاٗاصن مدضوصة ال حؿخُُ٘ ظمُ٘ الضٌو جدلُم َظٍ اإلاياؾب (مدفؼ للخهضًغ)

 .(ؤن جدلم ظمُ٘ الضٌو فاثٌ ججاعي 

ؼوطلً ألظل  الىفؿُت، اإلاٗاصن مغاهمت في اإلاغهىدُلحن لغغبت ؤؾباب َىانو ىُت اللىة حٍٗؼ  ؤهبر فبملضاع. الَى

ؼ وؤكىي  ؤهبر ظُىف ٖلى الخفاّ للخيام ًمىً الظَب مً  ظُىقهم وبخدؿحن بالضازل، ؾلُتهم وحٍٗؼ

ض غؼو  ؤًًا ًمىنهم وؤؾاَُلهم ض طلً بلى يافتإلبا اإلاؿخٗمغاث، مً اإلاٍؼ ض ٌٗجي الظَب مً اإلاٍؼ  مً اإلاٍؼ

 (.31: ، م2015ؾضي، ) ؤهبر اكخهاصي وكاٍ وبالخالي  الىلىص

، مً ؤبغػ مىاَضخي الفىغ اإلاغهىدُلي، David Hume وصًفُض َُىم Adam Smithٌٗخبر ول مً ؤصم ؾمُذ 

لت   constant positive balance ofخُض ؤقاع َُىم بلى بؾخدالت ؤن جدلم الضٌو فاثٌ ججاعي لفترة ٍَى

trade ًض م ، خُض ؤن جغاهم الظَب لضيها ًازغ ٖلى جىافؿُت مىخجاتها، فخضفم الظَب للضولت ؾىف ًٍؼ

اصة الٗغى الىلضي مً الظَب)الٗغى  ا ملاعهت م٘ الؿل٘، ٖلى ٖىـ  (ٍػ وبخالي ؾىف جىسفٌ ؤؾٗاَع

ا، ومً َىا فمً غحر  اصة ؾَٗغ الضولت اإلاؿخىعصة للؿل٘، جىسفٌ لضيها اإلاٗغوى مً الظَب وبالخالي ٍػ
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حن واهذ  اإلاٗلٌى جهضًغ مىخجاث مً صولت طاث ؾٗغ مغجفٗت بلى صولت طاث ؾٗغ مىسفٌ، غحر ؤن الخجاٍع

اء اصة اإلاٗغوى الىلضي مً الظَب ؾىف ًجٗل الجمُ٘ ؤزٍغ  .لضيهم هٓغة مغاًغة خُض اٖخبروا ؤن ٍػ

ت اليكاٍ  صٖه )  Laissez-faireؤن َظٍ ؤلاهخلاصاث كاصث بلى ْهىع اإلاضعؾت الُبُُٗت التي هاصث بدٍغ

، خُض ؤٖخبرث الفغص ظؼء ؤؾاسخي في (كُان)ومهضث لٓهىع اإلاضعؾت الىالؾُىُت   (ٌٗمل، صٖه ًمغ

ت الياملت، وكض بغػث َظٍ اإلاضعؾت في البضاًت بةهجلترا، م٘ نهاًت اللغن   وبضاًت 18اإلاجخم٘، وؤن له الخٍغ

 وصًفُض Jean-Baptiste Say ؾاي بابخِؿذ وظان Adam Smith ؾمُض آصم ، مً ؤبغػ عواصَا 19اللغن 

ياعصو  John مُل ؾدُىاعث وظىن  Thomas Robert Malthus مالخىؽ عوبغث وجىماؽ  David Ricardo ٍع

Stuart Mill .

ت والتي  اث البض مً جىاٌو بةزخهاع الٗىامل التي جضف٘ للُام الخباصالث الخجاٍع وكبل الخُغق لهظٍ الىٍٓغ

ٌ  بحن الخىىىلىظُت الازخالفاثجُغق لها ول مً فُيؿترا وجاجىع، خُض ؤن باإليافت بلى  ى ،الضو  ًغهؼ ما َو

ياعصي، الىمىطط ٖلُه ٌ  ججٗل التي زغي ؤ ٖىامل مً الٗضًض َىان الٍغ ًت، الؿل٘جخجه هدى الخباصالث  الضو

ٌ  مً The proximityفاللغب  ٌ  اإلالام في للخجاعة ٖامل الضو  ًيىن  ما ٖاصة ،الىلل جيالُف ٖلى ًازغ ألهه ألاو

ٌ  لضي بت الضو  كغب ٌؿاٖض ،اإلاخضاولت البًاج٘ جيلفت بلى جًاف ؤكل شخً جيالُف البٌٗ بًٗها مً اللٍغ

 ٌ  بلى الجلُض ٖلى التزلج ؤلىاح مهضعي  ؤهبر بحن مً هىضا وىن  ؾبب جفؿحر في البٌٗ بًٗها مً الضو

ً ؤهبر هىضا حٗض وإلااطا اإلاخدضة الىالًاث  ألامشلت مً الٗضًض َىان، وٖام بكيل اإلاخدضة للىالًاث ججاعي  قٍغ

ٌ  بحن الخلاعب جإزحر هُفُت ٖلى ألازغي  حن الكغواء ٖلى الضو ً ؤهبرف ،الخجاٍع ٌ  مً للٗضًض ججاعي  قٍغ  الضو

ً آزغ، ؤوعوبي بلض َى ألاوعوبُت ٌ   مً للٗضًض ألاهبر الخجاعي  والكٍغ ت الضو ، وفي الهحن ؤو الُابان هي آلاؾٍُى

ٌ  حؿخفُض ألاخُان، بٌٗ  ال خُض ، الخغة الخجاعة مىُلت بلى الاهًمام زالٌ مً كغبها مً اإلاجاوعة الضو

 (.Feenstra, Tatlor, 2014, p:29 )بُنها الخجاعة ٖلى كُىص البلضان لضي ًىظض

ال ٌٗخبر اللغب الٗامل الىخُض الظي ًضف٘ الضٌو هدى الخجاعة، فالىمؿا مشال جهضع ؤلىاح التزلج للىالًاث 

ىُت ؤهثر مً هىضا واإلاىؿًُ عغم حكاعن َاجحن ألازحرجحن الخضوص م٘ الىالًاث اإلاخدضة  اإلاخدضة ألامٍغ

ايت  ايت التزلج وججٗل منها ٍع ىُت ؟ فاليؿما جخمخ٘ بمىار باعص وظباٌ حؿاٖض ٖلى مماعؾت ٍع ألامٍغ

 ألاعى مشل )الُبُُٗت اإلاىاعصقٗبُت، بطن فجغغافُا الضٌو حٗخبر ؤًًا ٖامل َام، وحكمل الجغغافُا 

اث مسخلف مً الٗمالت )الٗمل مىاعص بلى باإليافت ، ما بلض في اإلاىظىصة( واإلاٗاصن ( واإلاهاعة الخٗلُم مؿخٍى

 وألاعى ؤلاهخاط ٖىامل :ظماعي بكيل resources الضولت مىاعص حؿمى ما غالًبا(. والهُاول آلاالث )اإلااٌ وعؤؽ

 (.Feenstra, Tatlor, 2014, p:30 )والخضماث الؿل٘ إلهخاط اإلاؿخسضمت اإلااٌ وعؤؽ والٗمالت
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 هظزيت الخكاليف ااطللت ألدم ضميذ -1

حن، خُض ؤٖخبر ؤن زغوة ألامم جىمً في حُٗٓم كضعاتها  للض واهذ هٓغة ؤصم ؾمُض مغاًغة لىٓغة الخجاٍع

ولِـ في جغاهم الظَب والفًت، وؤن الخجاعة الخاعظُت هي وؾُلت لخهٍغف مىخجاث  (الٗمل)ؤلاهخاظُت 

الضولت، وبزخهاع صوع الضولت في الٗمل ٖلى يمان هفاءة ألاؾىاق صون كُىص، والجضًض الظي ؤحى به ؤصم 

 .ؾمُض َى الخسهو

ماٌ الخلؿُم َظا جإحي مً الخجاعة مً اإلاياؾبفدؿب ؾمُض ف  ٌؿمُه والظي ،لألوكُت وألٖا

ى - الخخصص الاكخهاصًىن  خسههىن  ، مسخلفت مهمت في مسخلفىن  ؤشخام فُه ٌكاعن وي٘ َو  جلً في ٍو

 آصم لىخاب البضاًت هلُت الخجاعة ًٖ الىاججت واإلاياؾب الخسهو مؼاًا واهذ ،بها اللُام ًجُضون  التي اإلاهام

 اللغن  مً صبابِـ إلاهى٘ ، خُض ونف ؤصم ؾمُض َظا الخسهو بخُغكهألامم زغوة 1776 ٖام ؾمُض

  خُض، ٖكغ الشامً
ً
 جسهو ، النهاًت بلى البضاًت مً صبىًؾا ًهىٗىن  الظًً الٗكغة الٗماٌ مً ول مً بضال

 ( Krugman, Wells, Graddy, 2014, p: 11 )الضبىؽ نىاٖت في الٗضًضة الخُىاث بخضي في ٖامل ول

ؤي ًجب ٖلى الضولت بهخاط الؿلٗت التي جخمخ٘ فيها بخيلفت مُللت ملاعهت م٘ صولت ؤزغي، خُض افترى ؤن 

، وؤن ٖلى َظٍ الضولت  ول صولت ًمىً ؤن جيخج ؾلٗت ٖلى ألاكل بإكل جيلفت ممىىت ملاعهت م٘ باقي الضٌو

 ؤن جخسهو في بهخاظها وحؿخىعص ؾلٗت ؤزغي ال جخمخ٘ فيها بمحزة مُللت، 

ت الخيالُف اإلاُللت ٖلى ؤلافتراياث الخالُت ت الٗمل لللُمت ): وللض كامذ هٍٓغ  Labor theory ofهٍٓغ

value ) 

 ؤن جيلفت ؤي ؾلٗت جخدضص وفلا لىمُت الٗمل الالػم إلهخاظها؛ -

 الٗمل َى الٗىهغ الىخُض مً ٖىانغ ؤلاهخاط الظي ًدضص جيلفت الؿلٗت؛ -

 .كُام الخجاعة الضولُت ًيىن مً زالٌ الخسهو والخلؿُم الضولي للٗمل -

لت اإلاىاعص حؿخٗمل اإلاؿاع، لهظا وفلا ض هما ؤهثرهفاءة، بالٍُغ اصة َظٍ الؿلٗخحن، ولخا بهخاط ًٍؼ  بهخاط في الٍؼ

 الخباصٌ زالٌ مً الضولخحن بحن للخلؿُم اللابل ؤلاهخاط في الخسهو مً اإلاىؿب حجم جبحن الؿلٗخحن ولخا

 (. 33:، م2015ؾضي، ) الخجاعي 
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 :  مثاو

 (كبل الخسهو)ٖضص الؿاٖاث الالػمت إلهخاط وخضة واخضة مً الؿلٗت  (02)الجضٌو عكم 

 بهجلترا البرحغاٌ 

  ؾاٖت20  ؾاٖت10  لتر  مً اإلاكغوباث1

  ؾاٖت10  ؾاٖت20  متر مً اإلايؿىظاث1

 لترمً 1 ؾاٖت ٖمل إلهخاط 30 ؾاٖاث ووخضاث ؤلاهخاط

  متر مً اإلايؿىظاث1اإلاكغوباث و

 لترمً 1 ؾاٖت ٖمل إلهخاط 30

  متر مً اإلايؿىظاث1اإلاكغوباث و

 متر مً 2 لتر مً اإلاكغوباث و2 ؾاٖت ٖمل مً ؤظل بهخاط 60

 اإلايؿىظاث

 

مً زالٌ الجضٌو الؿابم ًخطح لىا ؤن البرحغاٌ لضيها محزة مُللت في بهخاط اإلاكغوباث ملاعهت م٘ بهجلترا، 

ت الخيالُف  لُه وفلا لىٍٓغ َظٍ ألازحرة لضيها محزة مُللت في بهخاط اإلايؿىظاث ملاعهت م٘ البرحغاٌ، ٖو

 . اإلاُللت مً مهلخت البرحغاٌ ؤن جخسهو في بهخاط اإلاكغوباث وبهجلترا في بهخاط اإلايؿىظاث

ؿمذ إلهجلترا بةهخاط 3بي ؤن الخسهو ؾىف ٌؿمذ للبرحغاٌ بةهخاط   متر مً 3 لتر مً اإلاكغوباث َو

 اإلايؿىظاث، وفلا للجضو ٌ الخالي

 مياؾب الخجاعة مً الخسهو والخلؿُم الضولي للٗمل (03)الجضٌو عكم 

 بهجلترا  البرحغاٌ 

 لتر مً 3 ؾاٖت إلهخاط 30 ؾاٖاث الٗمل وهمُت ؤلاهخاط

  متر مً اإلايؿىظاث 0اإلاكغوباث و

 لتر مً 0 ؾاٖت إلهخاط 30

  متر مً اإلايؿىظاث3اإلاكغوباث و

 متر مً 3 لتر مً اإلاكغوباث و3 ؾاٖت ٖمل مً ؤظل بهخاط 60

 اإلايؿىظاث

 

 لتر مً 2مً زالٌ الخسهو والخباصٌ الخجاعي بحن الضولخحن هالخٔ ؤن مياؾب الٗالم بعجفٗذ مً 

 . متر مً اإلايؿىظاث3 لتر مً اإلاكغوباث و3 متر مً اإلايؿىظاث بلى 2اإلاكغوباث و
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ت ؤصم ؾمُض ؤنها لم جدىاٌو خالت كُام الخجاعة الضولُت بحن صولت  بن مً بحن ؤلاهخلاصاث اإلالضمت لىٍٓغ

جخمخ٘ بمحزة مُللت في بهخاط ؾلٗخحن، وصولت ال جخمخ٘ بإي محزة مُللت في بهخاط ؤي مً الؿلٗخحن، هما ؤنها 

 .لم ججب ٖلى حؿاٌئ اإلاخٗلم بضولت جخمخ٘ بمحزة مُللت في بهخاط ؾلٗت لىً ال جخسهو في بهخاظها

 هظزيت الخكاليف اليطبيت لدًفيد ريكاردو  -2

ياعصو صًفُض ى، هالؾُيي بهجلحزي  اكخهاصي زبحر َى( 1823-1772 )ٍع  الؿُاسخي الاكخهاص مباصت مالف َو

ياعصو بىٓغة ظضًضة ًٖ ؤؾباب كُام الخجاعة الضولُت مؿخفُض مً (1817 )والًغاثب ، وللض ظاء صًفُض ٍع

ت طٌٌٍ َبلاؤلاهخلاصاث اإلاىظهت ألصم ؾمُض، و ت ؤن الخغة الخجاعة ْل وفي الىٍٓغ غ َظٍ الىٍٓغ ، وظَى

لهض بظلً بط واهذ بخضي الضٌو  الخجاعة الضولُت جلىم ٖلى ؤؾاؽ بزخالف الخيالُف ومحزاث اليؿبُت، ٍو

، بِىما جخمخ٘ صولت ؤزغي بمحزة (ب)وطلً ملاعهت م٘ الؿلٗت  (ؤ)جخمخ٘ بمحزة وؿبُت في بهخاط بخضي الؿل٘ 

ؤن جخسهو وجيخج  (ؤ)، فإن مً نالح الضولت ألاولى (ؤ)ملاعهت بالؿلٗت  (ب)وؿبُت في بهخاط الؿلٗت 

 (.13: ، م1988ؤخمض جىفُم، )مً الضولت الشاهُت، والٗىـ   (ب)وحؿخىعص الؿلٗت  (ؤ)الؿلٗت 

ٌ  مً ؤكل وؿبُت بىفلاث اججهجً التي ٌٕالـ هخاطب في جخسهو صولت ول نبفوهمفهىم لظلً   ،ألازغي  الضو

خم ؤكل وؿبُت بىفلاث ٌابهخاط فيصٌو ؤزغي   جخمخ٘ التي ٌٕالـ بلى وعصحؿذ ليي ٌابخهضًغ وجلىم  الخباصٌ ،ٍو

 .بطا ازخلفذ الخيالُف اليؿبُت الضولخحن بحن الضولي

ياعصو لخباصٌ الخجاعي الضولي مبيُت ٖلى بزخالف الخيالُف اليؿبُت في بهخاط الؿلٗت ولِـ  بطن فىٓغة ٍع

 .الخيالُف اإلاُللت

 :  مثاو

 جيلفت بهخاط وخضة واخضة مً اإلاكغوباث واإلايؿىظاث في ول مً البرحغاٌ وبهجلترا  (04)الجضٌو عكم 

 البرحغاٌ بهجلترا  

  ؾاٖت 90  ؾاٖت100 اإلايؿىظاث 

  ؾاٖت80  ؾاٖت 120 اإلاكغوباث 
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امل بهخاط واخض ًدضص كُمت  جىظض صولخحن بهجلترا والبرحغاٌ، جيخجان ؾلٗخحن اإلايؿىظاث واإلاكغوباث، ٖو

ت الخيالُف اإلاُللت الًمىً كُام الخباصٌ الخجاعي بحن الضولخحن ألن  ى الٗمل، ووفلا لىٍٓغ الؿلٗت َو

 .بهجلترا لِـ لها ما جلضمه للبرحغاٌ، وىن َظٍ ألازحرة جخمخ٘ بمحزة مُللت في بهخاط الؿلٗخحن

 للمىخىظحن اإلاُللت الخيالُف بحن اليؿبت هي ما بلض في B للمىخىط باليؿبت A للمىخىط اليؿِبت الخيلفتف

:  وحؿاوي 

 .B لـ اإلاُللت الخيلفت / A لـ اإلاُللت الخيلفت

 ، ؤما في 0.83 = 100/120: فالخيلفت اليؿبُت إلهخاط اإلايؿىظاث ملاعهت م٘ اإلاكغوباث في بهجلترا هي

، بطن بهجلترا لضيها محزة وؿبُت في بهخاط اإلاكغوباث ملاعهت بةهجلترا ألن 1.12 = 90/80: البرحغاٌ فهي

 .الخيالُف اليؿبُت ؤكل

، 0.88 = 80/90: ، ؤما في البرحغاٌ فهي1.2= 120/100: باليؿبت للمكغوباث فالخيلفت اليؿبُت في بهجلترا هي

 .بطن البرحغاٌ لضيها محزة وؿبُت في بهخاط اإلاكغوباث

 ؾاٖت إلهخاط وخضة واخضة مً اإلاكغوباث ووخضة 220ففي غُاب الخجاعة بحن الضولخحن فةهجلترا ًخُلبها 

 ؾاٖت إلهخاط هفـ الىخضاث، لىً في خالت 170واخضة مً اإلايؿىظاث، في خحن البرحغاٌ ًخُلب 

ؾىف جؼصاص، ففي بهجلترا ؾىف  (اإلاياؾب)الخسهو وؤلاؾخفاصة مً الخيلفت اليؿبُت، فاإلهخاط الٗالمي 

 وخضة مً 2.12وفي البرحغاٌ ؾىف ًخم بهخاط  ( ؾاٖت ٖمل220) وخضة مً اإلايؿىظاث 2.2ًخم بهخاط 

 .( ؾاٖت ٖمل170)اإلاكغوباث 

ياعصو لخىٓحر وان ت واهذ، ظضا ٖملي جُبُم ٍع  الىاجخت الجهىص في الغثِؿُت الدجج بخضي اليؿبُت اإلاحزة هٍٓغ

ُاهُحن للمهىٗحن فاث إللغاء البًر ُاهُت الخٍٗغ  1846 ٖام في"( الظعة كىاهحن )"اإلاؿخىعصة الخبىب ٖلى البًر

(WEAVER, 2007, p: 188 .) 

ت الٗمل لللُمت  ت الخيالُف اليؿبُت ؤنها ؤٖخمضث ٖلى هٍٓغ بٖخباع  )بن مً بحن ؤلاهخلاصاث اإلاىظهت لىٍٓغ

ل، (الٗمل ٖىهغ ؤلاهخاط الىخُض وؤهه ًدضص كُمت الؿلٗت ، ؤن الخيالُف زابخت ٖلى اإلاضي اإلاخىؾِ والٍُى

ياعصو ؤن مٗضالث الخباصٌ الضولي زابخت ٖىض . وؾهىلت بهخلاٌ ٖىانغ ؤلاهخاط صازلُا  .1:1هما ؤٖخبر ٍع
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 :مثاو

ياعصو، هلضم اإلاشاٌ الخالي ت الخيالُف اليؿبُت لضًفُض ٍع  (Krugman, Wells, 2015, p: 220 (:لفهم ؤهبر لىٍٓغ

ىُت   قاخىت وال جيخج ؤي َاجف هلاٌ، ؤو 100000ًٓهغ اإلاشاٌ الخالي خالت بهخاط الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 ملُىن َاجف هلاٌ وال جيخج ؤي قاخىت، وبالخالي فدضوص بمياهُاث ؤلاهخاط في الىالًاث اإلاخدضة 100بهخاط 

ىُت َى   ًٖ جخسلى ؤن اإلاخدضة الىالًاث ٖلى ًجب بيافي َاجف ملُىن إلهخاط  أي 1000 = 100000/100ألامٍغ

. قاخىت 1000 بهخاط

 ملُىن 200 قاخىت في خالت ٖضم بهخاط ؤي َاجف، وحؿخُُ٘ بهخاط 50000وباليؿبت للهحن ًمىً ؤن جيخج 

 = 200/ 50000َاجف هلاٌ في خالت ٖضم بهخاط ؤي قاخىت، وبالخالي فدضوص بمياهُاث ؤلاهخاط في الهحن َى 

. قاخىت 250 بهخاط ًٖ الخسلي الهحن ٖلى ًجب ، بيافي َاجف ملُىن   إلهخاط أي 250

 الخيالُف اليؿبُت وخضوص بمياهُاث ؤلاهخاط: (05)الكيل عكم 

 

 

Source : Paul Krugman, Robin Wells, Economics, worth publishers, Third edition, U.S.A, 2015, p: 220. 

 جخاظغ ال الضولت فيها وىن ث التي الخالت بلى  لإلقاعةautarky الظاحي الاهخفاء مهُلح الاكخهاصًىن  ٌؿخسضم

ٌ  م٘  و َاجف ملُىن  50 واؾتهالن بهخاط الظاحي الاهخفاء في ازخاعث اإلاخدضة الىالًاث ؤن هفترى. ؤزغي  صو

ا هفترى. قاخىت 50000 ًً  .قاخىت 25000 و َاجف ملُىن  100 جيخج الهحن في ؤهه ؤً

ىُت  والجضٌو الخالي ًىضح الخيالُف اليؿبُت إلهخاط الكاخىاث والهىاجف في ول مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .والهحن
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  إلهخاط الكاخىاث والهىاجفجيالُف الفغم البضًلت(: 05)الجضٌو عكم 

ىُت   الهحن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

  قاخىت250  قاخىت1000 ملُىن وخضة مً َاجف هلاٌ

  َاجف4000  َاجف1000 وخضة واخضة مً الكاخىاث

Source : Paul Krugman, Robin Wells, Economics, worth publishers, Third edition, U.S.A, 2015, p: 220 

 فغنت بخيلفت جخمخ٘ ألنها الكاخىاث بهخاط في وؿبُت بمحزة اإلاخدضة الىالًاث جخمخ٘مً زالٌ الجضٌو الؿابم 

 ، فلِ َاجف 1000 اإلاخدضة الىالًاث جيلفواخضة  قاخىت، فةهخاط بالهحن ملاعهت الهىاجف خُض مً ؤكل

 ملُىن  ، فةهخاطالهىاجف بهخاط في وؿبُت بمحزة الهحن جخمخ٘ ، اإلالابل في. َاجف 4000 الهحن جيلف بِىما

. قاخىت 1000 اإلاخدضة الىالًاث جيلف بِىما ، فلِ قاخىت 250 جيلف َاجف

 "حىن ضديىارث ميل"هظزيت الليم الدوليت  -3

ياعصو في همىطظه ٖلى ٖىهغ الٗمل فلِ، ولبؿاَت فغويه لم ججٗله همىطط ًفؿغ خلُلت كُام  بٖخمض ٍع

، وعغم ؤهه كضم فىغة ظضًضة جخمشل في بمياهُت كُام الخباصٌ الخجاعي هدُجت  ت بحن الضٌو الخباصالث الخجاٍع

غي (14: ، م2012بىمفغث، )بزخالف جيالُف الفغم البضًلت بحن صولخحن  مً : ، بال ؤهه َغح حؿاٌئ ظَى

  where does comparative advantage come fromؤًً ًمىً ؤن جىدؿب الخيالُف اليؿبُت ؟ 

ت الخيالُف اليؿبُت، خُض بٖخمضث ٖلى بزخالف الىفاءة اليؿبُت  ت اللُم الضولُت بمخضاص لىٍٓغ حٗخبر هٍٓغ

للٗمل لخفؿحر الخجاعة الخاعظُت، خُض حٗخبر ؤن مٗضٌ الخباصٌ الضولي َى الظي ًدضص هُف ًخم جىػَ٘ 

ت في البروػ م٘ وكغ ملاٌ   الخباصٌ كىاهحن اإلاياؾب بحن الضولخحن في الخجاعة الضولُت، وكض بضؤث َظٍ الىٍٓغ

ت اإلاياؾب وجىػَ٘ ،ألامم بحن ٌ  بحن الخجاٍع  .1844 الظي وكغ في ؾىت الخجاعي  الٗالم صو

ُلم ٖليها ؤًًا بمٗضالث الخباصٌ  لهض بها ملُاؽ ما ًمىً بؾخحراصٍ ملابل وخضة Terms of tradeٍو  ٍو

 فةن ، فلِ اإلاكغوباث واؾخحراص اإلايؿىظاث بخهضًغ فلِ كىمث ث صولت ماوان واخضة مهضعة، همشاٌ بطا

وخضاث  ٖضص هم ، ؤزغي  وبٗباعة - اإلاكغوباث ؾٗغ ٖلى ملؿىًما اإلايؿىظاث ؾٗغ ببؿاَت هي الخجاعة قغوٍ

ٌ  ًمىً الظي اإلايؿىظاث  .اإلاكغوباث مً لىخضة ٖلُه الخهى
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 : مثاو

 مٗضالث الخباصٌ إلهخاح اللمذ واإلايؿىظاث: (06)ظضٌو عكم 

 اإلايؿىظاث اللمذ  

 15 10 اهجلترا

 20 10 ؤإلااهُا

 

، ؤي ؤن بهخاط وخضة واخضة مً اللمذ 1:2َى  وفي ؤإلااهُا َى 1:1.5مٗضٌ الخباصٌ الضازلي لللمذ في بهجلترا 

في ؤإلااهُا ًيلف بهخاط وخضجحن مً اإلايؿىظاث، وبالخالي مٗضٌ الخباصٌ الضولي الظي ًدلم مياؾب للضولخحن 

 (.2 – 1.5)ًل٘ بحن مٗضٌ الخباصٌ الضازلي 

اث الىالؾُىُت في جفؿحر كُام الخجاعة الضولُت هظهغ  :مً بحن ؤلاهخلاصاث اإلاىظهت للىٍٓغ

 بٖخباع ؤن الٗمل َى الٗىهغ الىخُض مً ٖىامل ؤلاهخاط الظي ًدضص كُمت الؿلٗت؛ -

 وظىص ؾلٗخحن وصولخحن فلِ؛  -

ت؛  -  وظىص مىافؿت واملت وغُاب اإلاماعؾاث ؤلاخخياٍع

 ؤلاؾخغالٌ اليامل لٗىامل ؤلاهخاط؛ -

خماص ٖلى اإلالاًًت وبَماٌ صوع الىلىص؛ -  ؤلٖا

 ٖضم وظىص اللُىص الجمغهُت؛  -

 .بَماٌ الخيالُف اإلاخٗللت بالىلل -
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 الىظزياث الىيىكالضيكيت : ثاهيا

 هظزيت عىامل إلاهخاج لهكشز وأولين  -1

 الضولُت الازخالفاث: اليؿبُت للمحزة عثِؿُت مهاصع زالزت الضولُت الخجاعة ًضعؾىن  الظًً الاكخهاصًىن  وظض

 ,Krugman )الخىىىلىظُا في الضولُت والازخالفاث ،  ؤلاهخاطٖىامل وفغة في الضولُت والازخالفاث اإلاىار، في

Wells, 2015, p: 224.) 

ت مً َغف ول مً جم  ،لالكخهاص ؾخىههىلم مضعؾت مً Bertil Ohlin و Eli Heckscher جلضًم َظٍ الىٍٓغ

ت ٖلى ٖخمضوث ياعصو صًفُض هٍٓغ  ٖلى ؤؾاؽ جىفغ وؤلاهخاط الخجاعة بإهماٍ الخيبا زالٌ مً اليؿبُت للمحزة ٍع

ٌ ٖىانغ ؤلاهخاط في الضولت، ؤي ؤن   والغزُهت الىفحرة ؤلاهخاط ٖىامل حؿخسضمالتي  مىخجاث جهضع الضو

abundant، الىاصعة الٗىامل حؿخسضم التي اإلاىخجاث وحؿخىعص scarce فدؿب ول مً َىكغ وؤولحن فاإلاحزة ، 

 .(ألاعى، الٗمل وعؤؽ اإلااٌ)اليؿبُت جخدضص وفلا لخىفغ ٖىامل ؤلاهخاط 

ت َظٍ حٗخمض ت ٖلى الخاعظُت الخجاعة جفؿحر في الىٍٓغ ؾضي، ) :ًلي فُما جخمشل ؤلافتراياث مً مجمٖى

 (103: ، م2015

 .اإلااٌ عؤؽ و الٗمل في النًخمض بهخاط ٖىهغي  و ؾلٗخحن و صولخحن وظىص- 

 .ؤلاهخاظُت الٗملُت في الخىىىلىظُا لىفـ الضولخحن اؾخسضام- 

 .الضولخحن مً ول في و الؿلٗخحن مً ليل الدجم غلت زباث للاهىن  ؤلاهخاط ًسً٘- 

 .الؿلٗخحن ولخا بهخاط في َما اؾخمغاع ؤي الخجاعة، بٗض الضولخحن في اليامل غحر الخسهو- 

 .الضولخحن ولخا في طواقألا حكابه و جمازل- 

 .للضولخحن ؤلاهخاط ٖىانغ ؤؾىاق و الؿلٗخحن ؤؾىاق في الياملت اإلاىافؿت ْغوف ؾُاصة- 

 .صولُا جلاٌنؤلا ٖلى كضعتها ٖضم و الضولت صازل ابلىخاط ٖىانغ لخغهت الخامت اإلاغوهت- 

 ٖىهغ اؾخسضام هشُفتألاولى  الؿلٗت ؤن ٌٗجي َظا و: اإلاسخلفت الؿل٘ في هخاطؤلا ٖىانغ هشافت فالازذ- 

 فهي الشاهُت الؿلٗت بِىما (اإلااٌ عؤؽ همُت بلى باخخُاظاتها ملاعهت الٗمل مً ؤهبر همُت بلى جدخاط) الٗمل

 بلى باخخُاظاتها ملاعهت اإلااٌ عؤؽ ٖىهغ مً ؤهبر همُت بلى جدخاط ؤنها ؤي اإلااٌ عؤؽ ٖىهغ اؾخسضام هشُفت

 .اإلااٌ عؤؽ ٖىهغ همُت
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 .الىاعصاث كُمت حؿاوي  الهاصعاث كُمت ؤن ٌٗجي الظي و: البلضًً بحن الخجاعة جىاػن - 

ت جلُُض ؤقياٌ مً قيل ؤي وغُاب الىلل جيلفت وظىص ٖضم-   خهو ؤو الجمغهُت الغؾىم مشل الخجاعة خٍغ

. الخهضًغ و ؤلاؾخحراص

َىان ؤهثر مً ٖامل مً : ؤي ؤن الجضًض الظي ؤحى به ول مً َُىكغ وؤولحن ؤنهما ؤيافا الفغوى الخالُت

لىم اإلاىخجىن بخىلُف الٗىامل لخُٗٓم ألاعباح، والفغى الشاوي ؤن اإلاؿتهليىن ٌكترون  ٖىامل ؤلاهخاط، ٍو

 (.26: ، م2012بىمفغث، )اإلاىخجاث بخىلُفت حٗٓم مىفٗتهم في ْل كُض محزاهُتهم 

فالضولت طاث الىفغة في عؤؽ اإلااٌ ؾىف جلىم بةهخاط وجهضًغ الؿل٘ التي ٌؿخٗمل في بهخاظها عؤؽ ماٌ 

هشُف، بِىما الضٌو التي جخىفغ ٖلى الُض الٗاملت ؾىف جلىم بةهخاط وجهضًغ الؿل٘ التي جدخاط لٗىهغ 

 (.47: ، م1990ماوي، )هشُف مً الٗمل 

 : مثاو

 الٗمالت ولىً وفحرة وألاعاضخي اإلااٌ عؤؽ فيها ًيىن  التي صولتًمىً جلضًم مشاٌ خٌى مدهٌى الخبىب، فاٌ

، ألهه ًخُلب الىشحر مً عؤؽ اإلااٌ وألاعى والللُل مً وؿبُت محزة صيها، ٌهاصعة  في بهخاط َظا اإلادهٌى

الٗمالت، بطن فخىفغ ٖىانغ ؤلاهخاط الالػمت ًجٗل الؿلٗت مىسفًت الؿٗغ، وبالخالي ؤؾهل لإلهخاط، 

 .ؤلاؾتهالن والخهضًغ

 ٖىامل ليؿب ألاؾاسخي الضوع وللض ٖغف َظا الىمىطط الىشحر مً ؤلايافاث م٘ مغوع الىكذ، فغغم ؤن 

خباعاث ألازغي مشلالضولُت الخجاعة لخىظه اإلادضصة ؤلاهخاط :  بلي هفؿه، بال ؤهه جمذ بيافاث بٌٗ ؤلٖا

فاث الجمغهُت، ومً بحن ؤبغػ ؤلاكخهاصًحن الظي كضمىا بؾهاماث هجض ول مً بٌى ؾامىلؿً، : الخٍٗغ

 .عوالهض ظىوـ

ٗخبر ؤصق همىطط لخفؿحر الخجاعة  ت في وىن الضٌو لضيها جلىُاث بهخاط مخجاوؿت، َو وحؿدىض َظٍ الىٍٓغ

ُلم ٖلُه ؤًًا   .(ٖاملحن ، ؾلٗخان ، صولخان) ؤي 2 × 2 × 2 همىططالضولُت بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، ٍو

ت الضولُت، وبَماٌ  ت ؤن الخجاعة خغة ؤي الجىظض كُىص ٖلى الخباصالث الخجاٍع ومً بحن فغوى َظٍ الىٍٓغ

ُف اليامل لٗىامل ؤلاهخاط Perfect Competitionجيلفت الىلل، وظىص مىافؿت واملت   Full  والخْى

Employment الًىظض جسهو وجلؿُم للٗمل، ٖىاثض زابخت ٖلى ٖىانغ ؤلاهخاط، وظىص جلىُاث بهخاط ، 

، جمازل ؤطواق اإلاؿتهلىحن، بزخالف هشافت ٖىانغ ؤلاهخاط  ضم بهخلاٌ ٖىامل ؤلاهخاط بحن الضٌو مخجاوؿت، ٖو

 .في الؿل٘ اإلاسخلفت
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 لغش ليىهديف  -2

ت صخت بازخباع لُىهدُف فاؾُلي ؤلاكخهاصي كام م ًٖ وطلً، ؤلاهخاط لٗىانغ اليؿبُت الىفغة هٍٓغ  ٍَغ

ىُت ؤنها  صعاؾت َُيل الخجاعة الخاعظُت ىُت، واإلاٗغوف ًٖ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ا وحؿخىعص ؾل٘ هشُفت الُض الٗاملت  جيخجها هي ألازغي )جيخج ؾل٘ هشُفت عؤؽ اإلااٌ وبالخالي جلىم بخهضًَغ

 .(غحر ؤنها ال جخمخ٘ بالخسهو في بهخاظها

. الٗمالت هشُفت ؾلٗها جهضع اإلااٌ بغؤؽ غىُت هضولت اإلاخدضة الىالًاث ؤن  Leontief ازخباعؤْهغث هخاثج 

ى ماًخٗاعى  ً ازخبر و كضالضولي لالكخهاص الؿلُم الخـ م٘وجهضع ؾل٘ هشُفت عؤؽ اإلااٌ، َو   بالضٍو

Baldwin ىُت الخجاعة بُاهاث  لُىهدُف بلُه جىنل الظي هفؿه َى الاؾخيخاط ووان ، 1962 لٗام ألامٍغ

(Baoping Guo, 2015.) 

ؤن الضعاؾت جم بظغاءاَا بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت : وللض ظاءث جفؿحراث ٖضًضة لهظٍ الىخاثج وؤَمها

وبالخالي جباًً َُيل الهاصعاث، هما بغع البٌٗ طلً بةزخالف ؤطواق اإلاؿتهلىحن، خُض ًفًل اإلاؿتهلً 

يي قغاء اإلاىخجاث هشُفت عؤؽ اإلااٌ، في خحن عؤي البٌٗ ؤن بهخاظُت الُض الٗاملت في الىالًاث اإلاخدضة  ألامٍغ

ؤهثر مً باقي الضٌو وبالخالي الىفغة اليؿبُت للُض الٗاملت، باإليافت بلى الغؾىم الجمغهُت التي واهذ جفغى 

 .(كُان)ٖلى اإلاىخجاث ألاظىبُت طاث هشافت في الُض الٗاملت 

 الىظزياث الحدًثت للخجارة الدوليت: ثالثا

ت الضولُت، فمنهم مً جُغق للُلب  اث التي جفؿغ كُام الخباصالث الخجاٍع للض ْهغث الٗضًض مً الىٍٓغ

اث الخضًض هظهغ ت الُلب، : همدغن للخجاعة ومنهم مً جىاٌو صوع الخىىىلىظُا، ومً بحن ؤَم الىٍٓغ هٍٓغ

ت بكخهاصًاث الدجم ت صوعة خُاة اإلاىخىط، هٍٓغ ت الفجىة الخىىىلىظُا، هٍٓغ  .هٍٓغ

  La demande représentative de Linderهظزيت الطلب لـ ليىدر  -1

خه بىاءا ٖلى ؤبدار َُىكغ وؤولحن وطلً في ملاٌ   An Essay on Trade andبضؤ لُىضع في َغح هٍٓغ

Transformation فغيُت، خُض ؤن Linder جلىم في ألاؾاؽ  ،"الُلب حكابه "بفغيُت ؤخُاًها حؿمى والتي

ل ت ججض ، خُضالُلب ظاهب بلى الٗغى ظاهب مً ؤؾاسخي بكيل الترهحز بخدٍى  Heckscher-Ohlin هٍٓغ

 ًلبل، و(الضولت وزهاثو اإلاىخج ؾماث خُض مً عثِسخي بكيل )الٗغى ظاهب في الخجاعة ؾبب الخللُضًت

Linder (1961 )ت ؤن  ال ؤنها جضعي ولىنها ألاولُت اإلاىخجاث في الضولُت الخجاعة واف بكيل حكغح HOS هٍٓغ

 (. J. Borkakoti, 1998, p: 366 )اإلاهىٗت اإلاىخجاث في الخجاعة جفؿغ
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ؤي ؤهه . الضازلي الُلب زالٌ مً جدضًضٍ ًخم اإلادخملت الخهضًغ ؾل٘ هُاق ؤن هيوالفىغة ألاؾاؾُت للُىضع 

ا لِـ ولىىه يغوعي  قٍغ ًُ  كابلت ؾلٗت لُيىن  ةاإلادلي الؿىق  في اؾتهالهه ًخم ؤن ًجب اإلاىخج ؤن واف

 اإلادلي الُلب مً الٓهىع  بلى جمُل والتي بىيىح  ؾىق مدضصةاخخُاظاث لخلبُت جيخج الكغواث، فجهضًغٌ

 ًٖ الكغهت جبدض بدُض اإلادلي بالؿىق  ملًُضا الىاجخت الكغهت همى ًهبذ ؤلاهخاط بضء م٘و (الؿىق اإلادلُت)

ىُت الخضوص ٖبر امخضاص ؾىي  الخلُلت في لِؿذ الضولُت الخجاعة بن ، فلُىضع ًغي الخاعظُت ألاؾىاق  .J )الَى

Borkakoti, 1998, p: 366.) 

 ٖلى هبحر بكيلحٗخمض  الخجاعة هشافتفهظا الُلب ًدضص َبُٗت اإلاىخجاث اإلاهضعة، هما ًغي لُىضع ؤن 

ذ وولما. الخجاعة فُه جخم الظي الضولت فيالخُىع والخىمُت  مؿخىي 
ّ
 والضولت ةاإلاؿخىعص الضولت بحن الفجىة كل

ت فُما بُنها هشُفالخجاعة هشافت ػاصث  اإلاهضعة  .، ؤي ؤن الضٌو اإلاخلضمت جيىن الخباصالث الخجاٍع

، هما ؤن َظا الُلب مخمازل بحن لالؾخحراص كابلت ؾلٗتهي  للخهضًغ كابلت ؾلٗت ولهما ًغي لُىضع ؤن 

، اإلاُلىبت اإلاىخجاث حٗلُض صعظت ػاصث  الفغص صزل ػاص ولماالضٌو التي جخمخ٘ بىفـ صعظت الخُىع والخىمُت، و

ت حكابه ألاطواق ت ؤًًا هٍٓغ ُلم ٖلى َظٍ الىٍٓغ  .ٍو

 Théorie du cycle de vieهظزيت دورة حياة ااىخج لـ فزهىن  -2

خه صوعة خُاة اإلاىخج في جفؿحر الخجاعة الضولُت وؤلاؾدشماع  يي ٖغف بىٍٓغ ٌٗخبر عاًمىهض فغهىن بكخهاصي ؤمٍغ

خه في ملاٌ   international Investment and International Trade in theألاظىبي، خُض كضم هٍٓغ

Product Cycle ت َظٍ في ا جم التي الىٍٓغ َغ وكض عؤي فغهىن ؤن اإلاىخجاث ًخم َغخها في  ،1966 ٖام في جٍُى

جبضؤ الضٌو طاث الضزل  (مغخلت الىطج)الؿىق اإلادلُت ؤوال  والضٌو طاث الضزل اإلاغجف٘ وم٘ مغوع الىكذ 

ا ألؾىاق  لل َلبها ٖلى اإلاىخج مً الضولت اإلابخىغة، وكض جبضؤ في جهضًَغ اإلاغجف٘ في بهخاط جلً الؿلٗت ٍو

ؤزغي في خالت حكب٘ الؿىق اإلادلُت، وم٘ مغوع الىكذ وجؼاًض اإلاىافؿت وجغاظ٘ الُلب جخجه الضٌو 

حن ؤلاهخاط)اإلاؿخىعصة طاث الضزل الًُٗف في بهخاط جلً الؿلٗت التي جهبذ جللُضًت  مؿخفُضة مً  (جَى

بُت لإلؾدشماعاث، وكض جخجه الضولت ألام إلؾخحراص اإلاىخج مً َظٍ  الُض الٗاملت اإلاىسفًت، الخىافؼ الًٍغ

 (.64: ، م1990؛ ماوي، 81: ، م2012بىمفغث، )الضٌو 

 L’écart technologiqueهظزيت الفجىة الخكىىلىحيت  -3

ٗخبر بىؾجر   International Trade and مً مىٓغي َظا الخىظه مً زالٌ بؾهاماجه Michael POSNERَو

Technical Change خُض ًغي ؤن اإلااؾؿاث 1961 اإلايكىعة في مجلت ؤلاكخهاص لجامٗت ؤوهؿفىعص ؾىت ،
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غ مما ًاصي  في ظمُ٘ الضٌو مىضمجت في ٖملُاث ببخياع صاثم ومؿخمغ، مً زالٌ ٖملُاث البدض والخٍُى

 .بلى خالت مً الخىافـ ؤلاخخياعي بما ؤن لها الخىىىلىظُا الالػمت

ٌ  بحن الخىىىلىظُت الفجىة جفؿغ ٌ  جخمخ٘ ،الضولُت الخجاعة جضفلاث ؤؾاسخي بكيل الضو  الخىىىلىظُا طاث الضو

غ والبدض الابخياع ًٖ الىاججت اإلاىخجاث في بالخسهو جخمحز وؿبُت بمحزة اإلاخلضمت ، ملاعهت بالضٌو والخٍُى

ت مبيُت ٖلى ؤؾاؽ ؤن جلضًم ؾل٘ ظضًضة ؤو جىىىلىظُا مخلضمت  التي ال جمخلً الخىىىلىظُا،فهظٍ الىٍٓغ

 . لألؾىاق، وبالخالي جهبذ َظٍ الكغواث مدخىغة هدُجت نٗىبت خُاػة الخىىىلىظُا، الخيالُف اإلاغجفٗت

ىا وي٘ بىؾجر ٖاملحن  فترة كُام اإلااؾؿت بةهخاط مىخجاتها في الؿىق اإلادلُت وبضاًت بؾتهالن  وو : َو

 فترة الالػمت إلهخاط جلً والثاوي، demand lagاإلاىخج في الؿىق ألاظىبُت وؤَلم ٖليها بـ فجىة الُلب 

 .imitation lagالؿلٗت في الؿىق ألاظىبُت مً كبل اإلاىافؿحن وؤَلم ٖليها فجىة الخللُض 

ت جفترىو غوف مكابهت،ؤلاهخاط  ٖىامل لضيهما صولخحن ؤن الىٍٓغ  والفغق . الخجاعةكُام  كبل الُلب، ْو

 مً الجضًضة اإلاىخجاث اؾخحراص فُه ًخم الظي الىكذ بحن الخىىىلىظُا فجىة جىظض، والخلىُت َى الىخُض

 .اإلادلُحن اإلاىخجحن كبل مً البضاثل َغح والىكذ الظي ًخم الخاعظُت ألاؾىاق

 : مثاو

م قغواتها التي حٗخبر مً ؤهثر الكغواث ببخياع بُغح مىخجاتها  ىُت ًٖ ٍَغ مشال جلىم الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت   baisseفي الؿىق اإلادلُت زم الؿىق ألاظىبُت مؿخفُضة مً مؼاًا َامت مشل بهسفاى الخيلفت الىخضٍو

des coûts unitaires  ؤلاؾخفاصة مً بكخهاصًاث الدجم ،économies d’échelle مما ًًٗها في خالت ،

ت   ماكخت هدُجت فجىة الخللُض، ٖىض نهاًت الفجىة بؿبب concurrence monopolistiqueمىافؿت بخخياٍع

 .بهخلاٌ الخىىىلىظُا للضٌو ألازغي، جهبذ الكغواث مجبرة ٖلى ؤلابخياع للخفاّ ٖلى اإلاحزة اليؿبُت
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 الخجارة العاايت: ااملىر الخامظ

ىُت والضٌو 1874في ؾىت  ت زانت بحن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  قهض الٗالم بضاًت الخغوب الخجاٍع

ىُت ٖلى عف٘ الغؾىم الجمغهُت ٖلى اإلاىخجاث اإلاهىٗت  ألاوعوبُت، زانت م٘ بكضام الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

طاث اإلايكإ ألاوعوبي، وم٘ نهاًت الخغب الٗاإلاُت ألاولى بضؤث جٓهغ مٗالم إلعؾاء هٓام ججاعي يهضف بلى عف٘ 

ى ما ظاءث به  ت َو لؿىن  وزُلتاللُىص الخجاٍع ىُتمألا اإلاخدضة ًاثالالى وؿبت لغثِـ) ٍو  يمذ خُض ،(ٍع

ت وؤلاظغاءاث كخهاصًتؤلا الٗىاثم ليل الىلي بلغاء بلى صٖذ هلُت، ٖكغ ؤعب٘ ٌ  ليافت ٖاصلت الغحر الخجاٍع  الضو

 1927، زم بٗض طلً اإلااجمغ ؤلاكخهاصي ؾىت  ٖلُه الخفاّ في واإلاؿاَمت الٗالم في الؿلم يمان ؤظل مً

(M’rini, 2005). 

 الىظام الخجاري مخعدد  طزاف: أوال

غاف بلى   بجداص بوكاء بكترح الظي "مُض ظُمـ " مكغوٕحٗىص ؤولى مباصعاث بوكاء هٓام ججاعي مخٗضص ألَا

 للمكاول حٗغى خُض فلغة، 22 وزُلخه في اإلاكغوٕ جًمً ،وكض1942 ؤوث 2 في طلً ووان للخجاعة صولي

ت اث، محزان ؤلازخالٌ في ومٗالجت الجمغهُت اللُىص زفٌ: مشل الشاهُت الٗاإلاُت الخغب بٗض الخجاٍع  اإلاضفٖى

ا ٖلى ٌؿخىظب خُض الٗاإلاُت، ؾىاقألا في الٗام الُلب في الخىؾ٘ وجدفحز ٌ  ظمُ٘ بزَغ  جداصلإل اإلاىًمت الضو

ت الترجِباث وافت بخلضًم ٌ  لجمُ٘ لُتيالخفٌ الخجاٍع  اللُىص مً للخض يماهاث جلضًم وؤًًا ًٖاءألا الضو

ت، اث في الضولي بالخدىُم جلىم الضولُت للخجاعة لجىت بةوكاء بكتراح ؤًًا ظاء هما الخجاٍع   .اإلاىاٖػ

 GATTوشأة إلاجفاكيت العامت للخعزيفت الجمزكيت والخجارة  -1

وم٘ بوكاء البىً الٗالمي ونىضوق الىلض الضولي، بغػث فىغة بوكاء َُئت لإلقغاف ٖلى الىٓام الخجاعي 

ىُتألا اإلاخدضة ًاثالالى بكتراحالضولي وجىمل ؤيل٘ مشلض ماؾؿاث بغوجً ووصػ، خُض ظاء   بةوكاء مٍغ

 للجىت الضولُت الخجاعة إلاىٓمت مُشاق بكتراح جلضًم جم خُض، 1946 ؾبخمبر في وطلً الضولُت الخجاعة مىٓمت

 .اإلاخدضة مألمٌ كخهاصًتؤلا

ش   الخجاعة مىٓمت بوكاء فىغةمً ؤظل مىاككت  صولت، 55 وبىمىض ظخم٘ ب1947 هىفمبر 21وبهافاها بخاٍع

خُض جم الخىنل بلى ، 1948 ماعؽ 24وبؾخمغث بقغاٌ اإلااجمغ ٖلى فتراث مخلُٗت بلى غاًت  الضولُت،

 ؤؾـ بىي٘ تهخم صولُت مىٓمت بوكاء ٖلى اإلاُشاق هو خُض والٗمل، للخجاعة َافاها مُشاق بمكغوٕ ماٌٗغف 

ت الؿُاؾاث ٌ  الخجاٍع  ٖاهاثؤلا و الخهو وهٓام الجمغهُت، اللُىص و الخىاظؼ وزفٌ ًٖاء،ألا للضو

فاث قغوٍ وي٘ زالل مً الجمغهُت جُاػاثؤلام بلغاءوكض زلو بلى  ع،يلخهضاإلاىظهت ٌ  والغؾىم للخٍٗغ

 في الخهضًغ بٖاهاث ؾُاؾت بلغاء والىاعصاث، ٖلى الىمُت هٓام خٓغو والىاعصاث الهاصعاث ٖلى اإلافغويت

ش مً ؾيخحن ؤكهاَا فترة  غغاقؤلا بميافدت، وبظاػة بؾخسضام الغؾىم اإلاًاصة الخانت اإلاُشاق جىكُ٘ جاٍع

 (.1997، ٖمغ خؿحن)
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ت إلااجمغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة والٗمل  جم  (1947 ؤهخىبغ – 1946هىفمبر )وزالٌ ؤلاظخماٖاث الخدًٍغ

ُف،  الٗالمي، الُلب ثالمٗض ٖلى اإلادافٓت و جدلُم َضفالخُغق بلى   الؿُاؾت الهىاُٖت، الخىمُت الخْى

ت ت اللُىص و الضٖم مؿإلت ٌالر مً الٗامت الخجاٍع فت  إلجفاكُت الخخامُت الىزُلت، لُخم بنضاع الخجاٍع الخٍٗغ

ٌ  والجمغهُت والخجاعة  ضزل خحز الىفاط في provisoire application’d Protocole اإلااكذ الخُبُم بغجىوى ، ٍو

 .1948 ظىان 30

ىُتمألا اإلاخدضة ًاثالالى جهضًم ٖضم لىً  للخجاعة، الضولُت اإلاىٓمت بوكاءفىغة  ؤظهٌ  اإلاُشاق، َظا ٖلى ٍع

ٌ  الٗمل لِؿخمغ  الظي وان خل ماكذ بلى غاًت بوكاء اإلاىٓمت الضولُت للخجاعة، اإلااكذ الخُبُم ببروجىوى

غ َى (GATT)وللض وان الهضف مً ؤلاجفاكُت  ت الخىاظؼ بةػالت الضولُت الخجاعة جدٍغ  والغحر الجمغهُت الخجاٍع

ٌ  جًٗها التي ظمغهُت م في الضو  واإلاىافؿت ؾىاقألا وفخذ الضولُت الخضوص ٖبر الؿل٘ باصٌلذ اإلاجاٌ جاختب ٍَغ

 (. 2006 الفخالوي، )الضولُت

 مبادئ إلاجفاكيت العامت للخعزيفت الجمزكيت والخجارة  -2

غ الخجاعة الٗاإلاُت مً زالٌ جسفٌُ الغؾىم  هما ؾبم وجُغكىا بلُه فهضف بجفاكُت الجاث وان جدٍغ

 :الجمغهُت وبلغاء اللُىص الىمُت، ومً بحن ؤَم مباصت َظٍ ؤلاجفاكُت

 بالزعاًت  ولى للدولت العامت ااعاملت مبدأ -

ٌ  اإلابضؤ َى   مً َغف أل خمالي خُض ،الجاث جفاكُتب مً النهاثُت الىزُلت مً ولىألا اإلااصة ٖلُه ههذ الظي ألاو

 وامخُاػاث ثالثجفضخي مؼاًا، ؤي ؤن بدُض ؤزغي، صولت  خؿاب ٖلى لضولت ثالجفضخي مىذ اإلاخٗاكضة ًٖاءألا

ٌ  ليافت مكابه مىخج ليل ًمىذ ؤن ًجب ؤزغي، لضولت مدلي ميكإ طو إلاىخج مخٗاكض َغف ًمىدها  ًٖاءألا الضو

، ؤو كُض صون  لى قٍغ  ؤلاؾخحراص ٖلى َبُٗتها واهذ مهما الجمغهُت الغؾىم حكمل ثالالخفضخي َظٍ الٗمىم ٖو

 مً الشالشت اإلااصة في وعصث التي اإلاؿاثل ظمُ٘ هظا و واٌ،ألام لغئوؽ الضولُت ثالالخدىي  والخهضًغ،

 .ؤلاجفاكُت

 الىطىيت ااعاملت -

ىُت اإلاٗاملت بىض جدذ الشالشت، اإلااصة في طلً و ، جفاكُتؤلا وزُلت مً الشاوي الجؼء في اإلابضؤ َظا ظاء   فُما الَى

 صازلُت، عؾىم ؤو يغاثب فغى مخٗاكضة صولت ؤي ٖلى ًجبال خُض الضازلُت، اللىاثذو الًغاثب ًسو

 مُٗىت وؿب ؤو الضازلُت ؾىاقألا في اإلاىخج بؾخٗماٌ ؤو والخىػَ٘ الىلل الكغاء، البُ٘، جسو كىاهحن

جي، ؤلاهخاط خماًت بهضف اإلاؿخىعص اإلاىخجاث لبٌٗ ثالهمضر ٌ  مىخجاث ؤن هما الَى  اإلاؿخىعصة ًٖاءألا الضو

ٌ  مً  واهذ مهما مباقغ، غحر ؤو مباقغ بكيل ؾىاء يغاثب ؤو عؾىم ٖليها جفغى ؤن ًمىًال ًٖى ي ؤزغ صو

ىُت اإلاىخجاث ٖلى جفغى التي جلً مً ؤٖلى بكيل الغؾىم َظٍ َبُٗت  لها جمىذ ؤن ًمىًال هما اإلاكابهت، الَى

. مدلي إلاىخج جمىذ التي جلً مً جفًُل ؤكل مٗاملت

 



 خيرالدًً بلعش. د.………………………………………………………………………الخجارة الدوليت للخدماث : مطبىعت ملياص

 

36 

 الخجارة جملزيز -

فت الٗامت جفاكُتؤلا صوع  لخبحن الؿابلت الضعاؾاث مً الٗضًض ظاءث للض  غ في الخجاعة و الجمغهُت للخٍٗغ  جدٍغ

غ الخجاعة وصٖم الخجاعة الٗاصلت الضولُت، الخجاعة لهض بخدٍغ  وخُضة وىؾُلت الجمغهُت الغؾىم بؾخسضامب ٍو

 . غغاقؤلا ؾُاؾت مداعبت الىمُت، الخلُضًت ؤلاظغاءاث ّعح للخماًت،

 الشفافيت -

ٌ  بلتزام بالكفافُت وٗجي   الٗاقغة، للماصة وفلا وطلً بالخجاعة اإلاخٗللت اللىاثذ جُبُم و وكغ ًٖاءألا الضو

ُٗت خيامألاو هٓمتألاو اللىاهحن ؤن ٖلى ههذ زحرةألا َظٍ ت الدكَغ ٌ  الؿاٍع  جازغ ٖلى بججاٍ كض والتي اإلافٗى

 مدل جيىن  نؤ ًجب والخهضًغ ؾخحراصإلبا اإلاخٗللت اللُىص وهظا الغؾىم مٗضٌ الجمغوي، الخلُُم: مشل الخجاعة

ت وظه ٖلى وكغ لى الؿٖغ ت َغافألا لخمىحن واؾ٘ هُاق ٖو ٌ  ٖلى ًجب هما ٖليها، َال٘ؤلا مً الخجاٍع  الضو

. الىفاط خحز صزىلها كبل بالخجاعة اإلاخهلت ظغاءاثؤلاو الخضابحر وكغ اإلاخٗاكضة

 جصادًتقإلا الخىميت -

ٌ  في زانت كخهاصًتؤلا الخىمُت جدلُم ٌٗخبر  فت الٗامت جفاكُتؤلا مباصت ؤَم ؤخض الىامُت الضو  للخٍٗغ

 وؤَضاف مباصت ،"والخىمُت الخجاعة "ٖىىان جدذ جفاكُتؤلا مً الغاب٘ الجؼء في ظاء خُض الخجاعة، و الجمغهُت

 الخىمُت لهالح الضولت جلضمه التي الضٖم ٖكغ الشامىت اإلااصة في كبلها و اإلاخٗاكضة، َغافألا حٗهضاث وهظا

 عف٘ في جخمشل جفاقؤلا لهظا هماثُتؤلا َضافألا ؤن بلى والشالشىن  الؿاصؾت اإلااصة ؤقاعث هما كخهاصًت،ؤلا

اث غ اإلاِٗكت مؿخٍى ٌ  بكخهاصًاث وجٍُى  زانت اإلاخٗاكضة َغافلأل الخهضًغ ٖاثضاث ؤن هما ًٖاء،ألا الضو

 ٌ  .كخهاصًتؤلا الخىمُت في َاما اصوع  جلٗب همىا كلألاو الىامُت الضو

 حىلت  وروغىاي -3

فت الٗامت جفاكُتؤلا في مدُت ؤزغ حٗخبر  فىغة خُاءإل ومؿاعي بىاصع ْهغث خُض والخجاعة، الجمغهُت للخٍٗغ

 ٖلض بلى ؤصث التي ألاؾباب بحن ومً صولت، 123 الجىلت َظٍ في قاعهذ وكض الضولُت، للخجاعة مىٓمت بوكاء

ٌ  بحن الهغإ خضة بػصًاص َى الجىلت َظٍ  ؤلاكخهاصًت، ألاػماث بغوػ الضولُت، اؤلؿىاق ٖلى الهىاُٖت الضو

ٌ  ْهىع  ىُت اإلاخدضة للىالًاث ؤلاكخهاصًت الضوع  وجغاظ٘ الجضًضة الهىاُٖت الضو  (. 2006خكماوي، ) ألامٍغ

 التي اللًاًا و اإلافاوياث بغهامج ٖلى جفاقؤلا جم وعوغىايألا في ؾتيا صٌ بىهخا ،وفي 1986 ؾبخمبر قهغ ففي

ت بالؿُاؾت ًخٗلم فُما زانت ؾِكملها،  جفاكُاثؤلا جىؾُ٘ ٖلى الٗمل بلى الخىنل جم هما ًٖاء،لأل الخجاٍع

ت، واإلالىُت الخضماث في الخجاعة ًسو فُما زانت  مغاظٗت لىب يافتؤلاب واإلايؿىظاث الؼعاٖت الفىٍغ

 .1947 الجاث بجفاكُاث

ش في َامت مدُت وعوغىايألا ظىلت واهذ للض  غافمخٗضص الخجاعي  الىٓام جاٍع ل ، ألَا  1994ففي ؤفٍغ

غ تهضف صولُت مىٓمت بةوكاء واللاضخي الخخامي، اللغاع مكغوٕبمغاهل جم الخىكُ٘ ٖلى   الخجاعة لخدٍغ

 . لجمغهُتا الٗىاثم مً الٗاإلاُت
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 WTOوشأة ااىظمت العاايت للخجارة  -4

، بلغ ٖضص الضٌو وعوغىايألا ظىلت جىنُاث ،جدذ1995 ظاهفي 1 فياإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة  ثؤول

ًاء  ت يمان َى الغثِسخي َضفها، 2016 صولت ؾىت 164ألٖا  الخىمُت ًدلم الظي بكيل الٗاإلاُت الخجاعة خٍغ

ٌ  ليافت كخهاصًتؤلا  جىٓم التي باللىاٖض تهخم التي الىخُضة اإلاىٓمتفاإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة هي  الضو

، بحن الخجاعة ُفتها الضٌو ؼ هي الغثِؿُت ْو غ الخيبا ٖلى اللضعة ؾىاق،ألا الى الىفاط اإلامىً باللضع الخٍٗؼ  وجدٍغ

ٌ  لكٗىب الغفاَُت جدؿً بهضف الخباصالث  .ًٖاءألا الضو

ا فُمىً الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت ؤظلها مً ؤوكئذ التي اإلاهام ًٖ ماؤ : والخالي وهي ٖىانغ ؤعب٘ في بًجاَػ

 الخجاريت اافاوضاث -

ت اإلافاوياث باب فخذ ٌالر مً الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت حؿعى خُض ٌ  بحن الخجاٍع  بلى الخىنل بلى ًٖاءألا صو

فت الٗامت ؤلاجفاكُت ٖبر  الؿل٘، في الخجاعة غغاع ٖلى اإلاؿاثل مً الٗضًض بكإن بجفاق ؤعيُت  الجمغهُت للخٍٗغ

ٌ  الٗامت ،واجفاكُت1994 ؾىت والخجاعة ت اإلالىُت خلىق  ظىاهب بجفاكُت وهظا الخضماث، ججاعة خى  الفىٍغ

ت اإلااجمغاث مٓلت جدذ اإلافاوياث َظٍ جخم خُض بالخجاعة، اإلاخهلت  ول مغة الغالب في ججخم٘ التي الىػاٍع

ت الفترة في ًٖاءألا كبل مً بكتراخها ًخم التي اإلاىايُ٘ إلاىاككت ؾيخحن  للماجمغاث؛ الخدًحًر

  وااخابعت الخىفيذ -

ت للؿُاؾاث باليؿبت الكفافُت مؿخىي  بمغاكبت ًتألاٌ َظٍ حؿمذ ٌ  الخجاٍع  الخضابحر ٌالر مً ًٖاء،ألا للضو

ت اإلاماعؾاث و الؿُاؾاث جسً٘ هما جخسظَا، التي ظغاءاثؤلاو ٌ  الخجاٍع  صوعي بكيل للمغاكبت ًٖاءألا للضو

 الٗاإلاُت؛ الخجاعة مىٓمت مؿخىي  ٖلى اإلاسخهت اللجان َغف مً

 ااىاسعاث حطىيت -

اث في الفهل ًخم  ت اإلاىاٖػ ت لجان مؿخىي  ٖلى جفاكُاثإلبا ػامؤلالذا ٖضم بكإن ًٖاءألا بحن الخجاٍع  حؿٍى

اث، ت حجغ ًتألاٌ َظٍ وحٗخبر اإلاىاٖػ  بخُبُم حؿمذ نهاهما ؤ الٗاإلاُت، الخجاعة إلاىٓمت باليؿبت الؼاٍو

 بهتهاهها؛ ٖضم وجًمً اإلابرمت، جفاكُاثؤلا

  الخجاريت اللدراث جدعيم -

ٌ  وحكمل ٌ  الىامُت الضو  َظٍ م٘ للخىُف الؼمىُت الفتراث جدضص زانت ؤخياما جخًمً خُض همىا كلألا والضو

ٌ  الفجي الضٖم بخلضًم حؿمذ هما و جفاكُاث،ؤلا  الخدخُت بالبيُت ًخٗلم فُما زانت همىا، كلألاو الىامُت للضو

اصة ؤظل مً ت كضعاتها ٍػ . الخجاٍع

ا وػاعي  ماجمغ ٖكغ ،بخضي 1995 ؾىت بوكائها مىظ الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت قهضث للض  بُىهِـ في ؤزَغ

ت اإلااجمغاث ،وحٗخبر2017 صٌؿمبر في باألعظىخحن ؤًغؽ ت حجغ الىػاٍع ٌ  مفاوياث في الؼاٍو  ًٖاء،ألا الضو

لها ًٖ ًخم خُض ت جفاكُاثؤلاب اإلاخٗللت اللغاعاث بجساط ٍَغ  اإلااجمغاث جخمخ٘ خُض َغاف،ألا مخٗضصة الخجاٍع

ت ت للمىٓمتالٗلُا بالؿلُت الىػاٍع ش وميان بوٗلاص إلااجمغاث الىػاٍع  .، والجضٌو الخالي ًىضح جاٍع
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ت للمىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة:  (07)الجضٌو عكم   اإلااجمغاث الىػاٍع

ش ميان اإلااجمغ   الخاٍع

 1996 صٌؿمبر 13 – 9 ؾىغافىعا 

ؿغا)ظىُف    1998 ماي 20 – 18  (ؾَى

ىُت)ؾُاجل    1999 صٌؿمبر 3 – هىفمبر 30 (الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

  2001 هىفمبر 13 – 9 (كُغ)الضوخت 

  2003 ؾبخمبر 14 – 10 (اإلاىؿًُ)واوغىن 

 2005 صٌؿمبر 18 – 13 َىوغ وىوغ

ؿغا)ظىُف    2009 صٌؿمبر 2 – هىفمبر 30 (ؾَى

ؿغا)ظىُف   2011 صٌؿمبر 17 – 15 (ؾَى

  2013 صٌؿمبر 6 – 3  (ؤهضوهِؿُا)بالي 

 2015 صٌؿمبر 19 – 15 (هُيُا)هحروبي 

 2017 صٌؿمبر 13 – 10  (ألاعظىخحن)بُىوـ ؤًغؽ 

 مً بٖضاص الباخض: اإلاهضع

 إلاجفاكياث الخجاريت إلاكليميت: ثاهيا

ت ؤلاكلُمُت بلى اللغن الؿاصؽ ٖكغ،  سُت لإلجفاكُاث الخجاٍع  ٌٗغف ما حكيلذ خُضحٗىص الخلفُت الخاٍع

ٌ  "zollverein "اويلماؤح الجمغوي جداصؤلا ٌٗخبر، و"associations customs "الجماعن بجمُٗاث  بجداص ؤو

 جىٓم ؤن كبل بغوؾُا مىُلت في َظا ووان الخغة للخجاعة مىُلت بوكاء جم ،خُض 1834 في طلً ووان ظمغوي

 . (Machlup, 1977)  زغي ألا اإلالاَٗاث

ٌ  قىفالُه-وىبضن بجفاكُت وحٗخبر  واإلاملىت فغوؿا بحن زىاجي بكيل الجمغهُت الغؾىم لخسفٌُ بجفاكُت ؤو

  في ؤوعوبابضؤث خُضبضؤث بىاصع الخىخالث جٓهغ،  الؿخيُاث وبضاًت الخمؿُيُاث َاًت، وم٘ ن1860 اإلاخدضة

ت بةوكاء ت بةوكاء 1957 في طلً بٗض وؤجبٗها ،1951 ؾىت الخضًض و للفدم وعوبُتألا اإلاجمٖى  اإلاجمٖى

 الٗىاثم جفىًُ ؤظل مً" اإلاىخضة الؿىق  "بغهامج ؤَللذ وفي مىخهف الشماهِىاث وعوبُت،ألا كخهاصًتؤلا

ت مً الدؿمُت اهخللذ ووالجباثُت، اإلااصًت ت بلى عوبُتألاو كخهاصًتؤلا اإلاجمٖى ، م٘ نهاًت وعوبُتألا اإلاجمٖى

ت ألاوعوبُت في ٖلض قغاواث إلكامت مىاَم خغة تهضف لخسفٌُ الغؾىم  اإلاٗؿىغ الكُىعي بضؤث اإلاجمٖى

الجمغهُت م٘ صٌو قغق ؤوعوبا، هما بهخللذ َظٍ الٓاَغة لباقي كاعاث الٗالم، خُض جم بوكاء مىُلت 
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ىُت واإلاىؿًُ، ؤًًا الؿىق  ىُا بحن ول مً هىضا، الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ الخجاعة الخغة لكماٌ ؤمٍغ

ىُا الجىىبُت وبجداص ظىىب قغق ؤؾُا  . اإلاكترهت لضٌو ؤمٍغ

ت ؤو الخىخالث ؤلاكخهاصًت ٖلى ؤنها الٗملُت  لهض باإلجفاكُاث الخجاٍع  وافت بػالت بملخًاَا ًخم التيٍو

ت بحن اللاثمت الخجاعة حٗترى التي الٗلباث ٌ  مً مجمٖى  الجمغهُت اللُىص بػالت ملضمتها في والتي ًٖاءألا الضو

ٌ  بحن الُض الٗاملت واهخلاٌ واٌألاما عئوؽ خغواث بوؿُاب حٗغكل التي اللُىص وهظا ظمغهُت، والغحر  الضو

ٌ  َظٍ هدٍى جخجه ما بليها مًافا ًٖاء،ألا  كخهاصًتؤلا الؿُاؾاث بحن الخجاوـ وزلم جيؿُم مً الضو

(. 27: م ،2005 خاجم، ٖفُفي)   اإلاسخلفت

ٌ  بحن الخمُحز بلغاء :في ؤلاكخهاصًت ثجالالخً ٖىانغ وجخمشل  للؿل٘ ؤهثر وهفاط بوؿُاب يمان، اإلاىُلت صو

ىامل واٌالام عئوؽ والخضماث، . اإلاىاعص بؾخسضام في لىفاءة واهخاطؤلا ٖو

( El-Agraa, 2011, p: 83): وجىمً اإلاىاف٘ اإلادخملت مً ؤي بجفاق ؤو جىخل ججاعي بكلُمي في جدلُم

ؼ-  اصة ٌالر مً هخاطؤلا في الىفاءة حٍٗؼ  اليؿبُت؛ اإلاحزة للاهىن  فم و الخسهو ٍػ

اصة-  اصة ًٖ جيخج التي الدجم كخهاصًاثؤلا زلألام ٌالؾخغؤلا هدُجت ؤلاهخاط مؿخىي  ٍػ  الؿىق؛ حجم ٍػ

ت؛ الثالخباص قغوٍ جدؿحن بلى ًاصي مما الؿىق  لدجم هدُجت الضولي، الخفاوى اإلاىك٘ جدؿحن-   الخجاٍع

ؼ ؤخضزتها التي كخهاصًتؤلا الىفاءة في الخغحراث -  اإلاىافؿت؛ حٍٗؼ

. الخىىىلىجي الخُىع  هدُجت هخاطؤلا ٖىامل ظىصة و همُت ٖلى اإلاازغة الخغحراث -

ت فُمىً جىيُدها في الكيل اإلاىالي (الخىخالث)ؤما ًٖ ؤقياٌ ؤو مغاخل ؤلاجفاكُاث   الخجاٍع

 

ت ؤلاكلُمُت( الخىخالث)ؤقياٌ ؤلاجفاكُاث : (06)الكيل عكم   الخجاٍع

 

 

 

 

 

 

 

 مً بٖضاص الباخض: اإلاهضع

 

 السوق المشتركة
اإلتحاد 

 الجمركً

 

 اإلندماج اإلقتصادي

منطقة 
التجارة 
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 اإلتحاد اإلقتصادي

 مستوى التكامل

 الوقت
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 الحزة الخجارة مىطلت -

ٌ  وحٗتزم ألاقياٌ، ؤو اإلاغاخل ؤولى هي   ول مً زالُت الخغة للخجاعة مىُلت بكامت ٖلى اإلاغخلت َظٍ في الضو

 الىمُت اللُىص و الجمغهُت الغؾىم بلغاء بلى خلت اإلاغ َظٍ تهضف خُض الجمغهُت، والغحر الجمغهُت الٗىاثم

ىُت مٗاملت اإلاىخجاث حٗامل خُض اإلاىخجاث، ظمُ٘ ٖلى  ؤهثر ؤو صولخحن بحن جفاكُتؤلا َظٍ جيىن  ؤن ًمىً و َو

 ٖلى ًٖاءألا ًدخفٔ هما الخفًُلُت، اإلاؼاًا جلضًم ٖليها ًجب َغافألا ظمُ٘ ؤن ؤي زىاثُت الجاهب جيىن  و

ٌ  باليؿبت( الجمغهُت الغؾىم) اإلاٗاملت هفـ  .ؤًٖاء الغحر للضو

مىً   :الخالي في اإلاغاخل باقي ًٖ اإلاغخلت َظٍ بها جخمخ٘ التي زهاثو ؤَم جلضًم ٍو

 ؤن كبل هخلالُت،ؤلا باإلاغخلت ٖاصة حؿمى ظمغوي جفىًُ ٖملُت الخغة للخجاعة مىُلت بكامت مغخلت حؿبم- 

 ظمغهُت؛ عؾىم %0 ؤي %100 الخفىًُ وؿبت جهل

ٌ  ؤن ؤي" بكلُمُت "اإلاىُلت َظٍ جيىن  ما غالبا-  بت جيىن  ؤو الخضوص هفـ حكاعن ًٖاءألا الضو  ظضا؛ كٍغ

 .الؿل٘ ول ٖلى ٌكخمل الخفىًُ ًيىن  ما غالبا- 

  الجمزكي جملادإلا -

ٌ  بحن الجمغوي الخفىًُ بلى يافتإلابف اإلاغخلت َظٍ ففي   ؾُاؾاتها بخىخُض زحرةألا َظٍ جلتزم ًٖاء،ألا الضو

ٌ  مىخجاث ٖلى مىخضة ظمغهُت عؾىم وي٘ ؤي الجمغهُت،  ؤما ،tariffs external common ؤًٖاء الغحر الضو

فاث ؤو عؾىم وي٘ وعاء الؿبب ًٖ ٌ  مً الىاعصاث بججاٍ مىخضة ظمغهُت حٍٗغ  إلاى٘ فهى ؤًٖاء، الغحر الضو

ٌ  مىخجاث ٌ  مً ؤًٖاء الغحر الضو ا زم جداصؤلا صازل ما صولت بلى الضزى  مً مؿخفُضة ؤزغي  مغة جهضًَغ

. جداصؤلا صازل للهىاٖت خماجي بظغاء حٗخبر هما –reexportation -الجمغهُت الغؾىم في الفاعق 

  ااشتركت الطىق  -

 الخجاعة ؤمام الىمُت واللُىص الجمغهُت الغؾىم بلغاء مً الجمغوي جداصؤلا زُىاث ماجخًمىه الى يافتؤلافب 

ٌ  بحن البُيُت ٌ  بججاٍ الجمغهُت الغؾىم جىخُض وهظا ًٖاءألا الضو ٌ  َظٍ جلىم ؤًٖاء، الغحر الضو  الضو

غ غ) هخاطؤلا لٗىامل اليامل بالخدٍغ  الؿل٘ بهخلاٌ ٖلى اللُىص ول بلغاء ؤي ،(الٗمل واٌ،ألام عئوؽ جىلل جدٍغ

. واٌألام عئوؽ و والخضماث

  إلاكخصادي حادثإلا -

ىامل الؿل٘ خغهت ٖلى اللُىص بلغاء بحن ًجم٘ بإهه الؿابلت اإلاغخلت ًٖ ًخمحز كخهاصيؤلا جداصؤلاف   هخاطؤلا ٖو

 جلً في التهاون  بؿبب الخانل الخمُحز بػالت ؤظل مً كخهاصًتؤلا الؿُاؾاث في اإلاىاثمت مً صعظت م٘

 . الؿُاؾاث
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 إلاكخصادي إلاهدماج أو إلاكخصادي الخكامل -

ى   اإلاغخلت َظٍ وفي ظخماُٖتؤلاو الجباثُت الىلضًت، الؿُاؾاث جىخُض فُه ًخم خُض الخيامل مغاخل ؤزغ َو

ىُت فىق : ٖلُا ؾلُت وي٘ جخُلب خُض الخاعظُت، الؿُاؾت جىخُض ًخم هما مىخضة، ٖملت حكىُل ًخم   -َو

supranational authorityَى اإلاخلضمت مغخلخه ؤو قيله في كخهاصيؤلا الخيامل ًٖ الُىم مشاٌ ؤبغػ   ولٗلى 

 .وعوبيألا جداصؤلا

 2019هيكل الخجارة العاايت لطىت : ثالثا

 بٗض 2019 ٖام في اإلااثت في 0.1 بيؿبت َفُفا اهسفايا الدجم خُض مً الٗاإلاُت في الؿل٘ ججاعة سجلذللض 

 الهاصعاث مخىؾِ ؤنها ٖلى البًاج٘ ججاعة كُاؽ ًخمو ،الؿابم الٗام في اإلااثت في 2.9 بيؿبت اعجفاٖها

 في 10.2 م٘ ملاعهت اإلااثت في 3.0 بيؿبت اهسفٌ الٗاإلاُت في الؿل٘ الخجاعةف  اللُمت خُض مً، ؤما والىاعصاث

اصة اإلااثت  ، 2019 ٖام في اإلااثت في 2.1 بيؿبتبعجفإ  الخضماث في الٗاإلاُت الخجاعة، في خحن ٖغفذ 2018 في ٍػ

 الىلل ناصعاث واهسفًذ، 2018 ٖام في اإلااثت في 8.4 بيؿبت اعجفاٖها ملاعهت م٘ هبحر بكيل جباَإث خُض

ت الخضماث سجلذ في الؿل٘، وللض ججاعةاٌ مخإزغة بةهسفاى اإلااثت في 0.8 بيؿبت  همى ؤٖلى ألازغي  الخجاٍع

 الاجهاالث زضماث كُإ فيزانت  ،2019 ٖام في الخضماث كُاٖاث بحن( اإلااثت في 3.3 )للهاصعاث

 . WTO, 2020) )واإلاٗلىماث والىمبُىجغ

 الخجارة العاايت   ف الطلع -1

 ٖام في واللُمت الدجم خُض مً الخباصالث في اهسفاًيا اإلاىاَم في الخجاعة الٗاإلاُت للؿل٘ فلض سجلذ ظمُ٘

ا الؿلُٗتالٗاإلاُت  الخجاعة كُمت في اإلااثت في 3.0 بيؿبت الاهسفاى ووان ،2019 ًٖ  ؤوعوبا مً  الغالب في مضفى

فلض  اإلاهىٗت الؿل٘ مً الٗاإلاُت لهاصعاث، فالبيؿبت ٌالبًاج٘ ججاعة زلثي مً ًلغب ما جمشل والتي  وآؾُا

، في خحن البًاج٘ لهاصعاث الغثِسخي الٗىهغ حكيل عغم ؤنها ،2019 ٖام في اإلااثت في 2.0 بيؿبتبهسفًذ 

 الٗام الاهسفاى مً ؤكل ؤي ،2019 ٖام في اإلااثت في 1.5 بيؿبت الٗاإلاُت الؼعاُٖت الهاصعاث اهسفًذ

 ، 2019 ٖام في اإلااثت في 7.5 بيؿبت والخٗضًً الىكىص ناصعاث ؤلاهسفاى الىبحر وان في .الٗاإلاُت للهاصعاث

غظ٘  .WTO, 2020)  )الُاكت ؤؾٗاع في الىبحر الاهسفاى بلى الغالب في طلً ٍو

 الخجارة العاايت  ف الخدماث -2

ت الخضماث ناصعاث جباَا في 2019ٖغفذ ؾىت   همى م٘ ،2018 بٗام ملاعهت(اإلااثت في 2.0 بيؿبت همى )الخجاٍع

 والخىجغاث الاكخهاصي الُلحن ٖضم ؤصي، خُض الىلل في وجغاظ٘ الغثِؿُت اللُاٖاث ظمُ٘ في يُٗف

ت  في 0.8 بيؿبت اهسفاًيا الىلل زضماث سجلذ، وبه اإلاغجبِ وؤلاهفاق الضولي الؿفغ اهسفاى بلى الخجاٍع

لذ، اإلااثت ت زضماث ْو ( اإلااثت في 20 )واإلاٗلىماث والخاؾىب الاجهاالث وزضماث( اإلااثت في 42 )ألازغي  الخجاٍع

ُت اللُاٖاث ؤهبر  .WTO, 2020) ) اإلاهضعة الفٖغ
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 leading traders الدوو ااطخفيدة مً الخجارة العاايت -3

ىُت الالٖب ألاٌو في الخجاعة الٗاإلاُت للخضماث، في خحن  مىظ  الهحن ؤنبدذ جبلى الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ا٪ 5.8 بمٗضٌ الخجاعة همذ خُض ،صولت في الخجاعة الٗاإلاُت ؤهبر زاوي 2010ؾىت   ٖام بلى 2010 ٖام مً ؾىىًٍ

-manufacturing الخهيُ٘ ٖلى ًغهؼ الظي باكخهاصَا، باإلالابل جبلى ؤإلااهُا في اإلاغجبت الشالشت مضٖىمت 2019

focused economy, ةالٗالمي ؤهبر الضٌو في الخجاعة بحن مً 14 و 13 اإلاغجبت واإلاىؿًُ هىضا في خحن جدخل ، 

ت مً اؾخفاصث خُض  الاجداص، ؤما اإلاخدضة الىالًاث م٘ بها الخانت الخىعٍض ؾلؿلت وقبىت هافخا ًٍٖى

ت   اإلاىاص ناصعاثاٌ اإلاهُمً ٖلى  ًبلى الغوسخي  .WTO, 2020))الُاكٍى
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 الخجارة الدوليت  ف الخدماث: ااملىر الطادص

 َىانبال ؤن ، وماهي الخجاعة في الخضماث، الخضمت ماَُت حٍٗغف ٖلى بظمإ  ألانختى ًىظض العغم ؤهه 

ٌ  ؤؾاسخي اجفاق ا، ملمىؾت لِؿذ اٖمىم اإلافترى مًفهي  الخضماث، زهاثو مً ٖضص خى ًً  ٖىـ ٖلى ماص

 ٖلى بؾلاَه ًمىً وال الخجاعة في ًبإ شخيء ؤي "هي والخضمت خؿب ونف مجلت ؤلاًيىهىمِؿذ ،الؿل٘

ىٓغ طلً، بلى باإليافت ،"كضمً ً كابلت وغحر مغثُت غحر ؤنها ٖلى ٖاصة الخضماث بلى ًُ . للىلل كابلت وغحر للخسٍؼ

 لخلضًم ؤو الخضمت للُاٖاث اإلامحزة الخهاثو، غحر ؤن َظٍ واخض وكذ في الغالب في واؾتهالهها بهخاظها ًخم

 وكابلت وملمىؾت ماصًت بالخإهُض جىظضزضماث  اإلاشاٌ ؾبُل ٖلى ، ٖلى ظمُ٘ الخضماثٖام بكيلغحر قاملت 

ً  . (Barth, 1999, p: 21) واإلاىؾُلى والبرامج ألافالم مشل ، والىلل للخسٍؼ

 مفهىم الخجارة الدوليت  ف الخدماث: أوال

ت مً اإلاىخجاث وألاوكُت  ت مخىٖى  ملمىؾت مً الهٗب ؤن جستٌز الغحرٌغُي مهُلح الخضماث مجمٖى

في حٍٗغف واخض، وفي هشحر مً ألاخُان ًهٗب الفهل بجي الخضماث والبًاج٘ التي ًلترن بًٗها ببٌٗ 

. بضعظاث مخفاوجت

 economic unit الخضماث هي هدُجت ليكاٍ بهخاجي ًيخج ٖىه حغحر في ؤخىاٌ الىخضاث اإلاؿتهلىت Hillفهُل 

 .(Barth, 1999, p: 21)  اإلاىخجاث ؤو الانٌى اإلاالُت ، ؤو ٌؿهل جباصٌ(ؤشخام ؤو ؾل٘)

:  فالخضماث ًمىً جهيُفها للؿمحنunctadفدؿب حٍٗغف ماجمغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة والخىمُت 

لُت والخضماث الهامكُت  .الخضماث الخدٍى

 :  الخدماث الخملىيليت -1

اث في : ًمىً ؤن جإزظ الخغحراث التي ًُلب مؿتهلً الخضماث مً مىخجيها اللُام بها ؤقياال مسخلفت حغحًر

اث في الخالت الظَىُت  اث في ألاخىاٌ اإلااصًت لألشخام، حغحًر ؤخىاٌ البًاج٘ الاؾتهالهُت، حغحًر

 .لألشخام

:  الخدماث الهامشيت -2

جدخىي  جيخج الخضماث الهامكُت خُىما جلىم وخضة ماؾؿدُت بخِؿحر حغحر ملىُت البًاج٘ ؤو اإلاىخجاث التي

. ٖلى مٗغفت، ؤو بٌٗ الخضماث ؤو ألانٌى اإلاالُت بحن وخضجحن ماؾؿخحن مىفهلخحن
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. وجسخلف الخضماث ًٖ الؿل٘ في هشحر مً الىىاحي، ؤَمها ما ًخهل بالهلت اإلاباقغة بحن اإلاىعص واإلاؿتهلً

وطلً ألن الىشحر مً الخضماث غحر كابلت للىلل، بمٗجى ؤنها جخُلب وظىص اإلاىعص واإلاؿتهلً في خحز ماصي، 

 .مً الًغوعي ؤن ًظَب اإلاؿتهلً بلى اإلاىعص ؤو ؤن ًظَب اإلاىعص  بلى اإلاؿتهلً

 وغـير االـيمين بـين الخجـارة بإنهاؤما ًٖ الخجاعة الضولُت في الخضماث فخٗغف بكيل مبؿِ ٖلى ؤنها 

 اكخصاد أي  ف االـيمين

 مكاهت الخدماث  ف الخجارة العاايت : ثاهيا

ت للخُىعاث هًٓغا الٗاإلاُت الخجاعة في متزاًًضا صوًعا الخضماثجلٗب   مجاٌ في ؾُما ال ،والخلىُت الخجاٍع

ٌ  كابلت غحر "حٗخبر واهذ التي الخضماث مً فالٗضًض والاجهاالث، اإلاٗلىماث جىىىلىظُا  untradable" للخضاو

ا آلان جضاولها ًخم ًُ  في الشالسي الترابِ ؤنبذ و للٗمل اإلاتزاًض الضولي الخلؿُم ؾُاق في طلً، بلى باإليافت. صول

ا ٖىهًغا فيها والخجاعة والخضماث الؿل٘ بهخاط ًُ  :Barth, 1999, p)  الٗاإلاُت الخجاعة ظمُ٘ في متزاًض بكيل ؤؾاؾ

22). 

اللُإ – اللُإ ألاٌو الؼعاٖت واإلاىاص الاولُت )وحٗخبر الخضماث مً ؤوكُت اللُإ ؤلاكخهاصي الشالض 

لُت  حٗخبر نىاٖت الخضماث ؤهبر مخلم مً الخضفلاث ؤلاؾدشماع ألاظىبي، خُض  و(الشاوي الهىاٖت الخدٍى

 باإلااثت مً الخضفلاث الٗاإلاُت، فالخجاعة الضولُت في الخضماث ؤهثر نٗىبت في ٦٠بؾخدىطث ٖلى ؤهثر مً 

 . ؤؾاؾه مً الخجاعة في الؿل٘
ً
فا فبًٗها مٗـغف مـً زـالٌ مفاَُم مجغصة، ال مـً . فالخضماث ؤنٗب حٍٗغ

ُفـت ماصًـت  والخجــاعة في الخضماث، ٖلى زالف الخجــاعة في الؿـــل٘، لِـــ فيهـا مـا . زـالٌ نـفت ماصًـت ؤو ْو

ــاث؛ ومٗلىمـاث ٖـً الىمُـت  ؛ وونــف للمدخٍى
ً
ٌٗـبر الخـضوص الجمغهُــت بلــاهىن ؾــلعي مٗخــغف بــه صولُــا

واإلايكـإ والىظهـت؛ وفـاجىعة؛ وهٓـام بصاعي ٖلـى ؤؾاؽ جدهُل الغؾىم الجمغهُت الظي ًماعؽ ٖىض ججمُـ٘ 

 (. 2002ألامم اإلاخدضة، ) َـظٍ البُاهـاث

اهدؿبذ الخجاعة في الخضماث ؤَمُت متزاًضة في اكخهاصًاث الضٌو وزانت اإلاخلضمت منها زانت زالٌ 

ؤوازغ اللغن اإلااضخي مؿخفُضة مً الخُىع الخىىىلىجي والٗىإلات، وجغجب ًٖ طلً بصعاط الخجاعة في الخضماث 

 وطلً في ؾىت  Punta del Esteٖلى ظضٌو ؤٖماٌ ظىلت ألاوعغىاي، فُما ؾمي بةٖالن بىهخا صًل بؾتي 

غ الخجاعة في الخضماث1986 .  ،وجم الخىنل فُما بٗض بلى ببغام بجفاق مؿخلل زام بخدٍغ

اصة كضعث بيؿبت 5600 ؤهثر مً 2018خُض كضعث كُمت الخجاعة الضولُت للخضماث ؾىت   8 ملُاع صوالع، بٍؼ

ىُت اإلاهضع واإلاؿخىعص ألاٌو للخضماث، وللض واهذ 2017باإلااثت م٘ ؾىت   ، وحٗخبر الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
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 باإلااثت ملاعهت 8الهحن اإلاهضع ألاٌو مً بحن الضٌو الىامُت خُض ٖغفذ ناصعاتها مً الخضماث بعجفإ بــ 

ت الضٌو اإلاؿخللت 2017م٘ ؾىت  مً  La Communauté des États indépendants، هما واهذ مجمٖى

 ( باإلااثت12 )2017 بعجفإ ملاعهت م٘ ؾىت 2018بحن الضٌو ألاولى التي ٖغفذ ناصعاتها مً الخضماث ؾىت 

((WTO,2019 . 

 طزق جىريد الخدماث : ثالثا

للض جىاولذ ؤلاجفاكُت الٗامت للخجاعة في الخضماث َغق جىعٍض الخضماث ٖبر الخضوص الضولُت، خُض َىان 

:  ؤعب٘ َغق وهي

 مــً ؤعايــي  ًٖــى في ؤعاضخي ؤي ًٖى آزغ؛ (ؤ  )

 في ؤعايــي ًٖــى لىهُل زضماث جاب٘ ألي ًٖى آزغ؛ (ب)

م الىظىص الخجاعي في ؤعاضخي ؤي ًٖـى آزغ؛ (ط)  مــً مخٗهــض زــضماث جــاب٘ لًٗــى ًٖ ٍَغ

م وظىص ؤشخام َبُُٗحن جابٗحن لًٗـى في ؤعاضخي ؤي ًٖى  (ص  ) مــً مخٗهــض زــضماث جــاب٘ لًٗــى ًٖ ٍَغ

. آزغ

 
ً
كاع بلى َظٍ الُغاثم ٖمىما لت : َو لت -  ٖبــغ الخــضوص  ؤو ؤلامـضاص (ؤ)الٍُغ ؤو الاؾــــــتهالن في الخاعط،  (ب)الُـٍغ

لت  لت  (ط)والُــٍغ  (.2002ألامم اإلاخدضة، ) ؤو وظىص ؤشخام َبُٗحي (ص)ؤو الىظىص الخجاعي، والٍُغ

ىـه بِىمـا حٗـبر الخضمـت  :cross border supplyإلامـداد عـبر الحـدود   خُىمـا ًبلـى اإلاؿـتهلً في ؤعايـي َو

ىُـت خُـض ًىظض اإلاخٗهض في بلض آزغ مىً جىفُظ الخضمت، ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ ٖـبر الهاجـف ؤو . الخـضوص الَى ٍو

م بعؾاٌ  ىوي وؾُِ آزغ، ؤو ًٖ ٍَغ الفاهـــ ؤو قـــــــبىت ؤلاهترهـــذ ؤو ؤي اجهــاٌ خاؾـــىبي ؤو جلُفٍؼ

ـض ؤو اإلاغاؾـل ت اإلاؿـجلت ومـا بليهـا بالبًر ـي جمازــل ألاؾــلىب . اإلاؿدىضاث ؤو ألاكـغام الخاؾـىبُت ؤو ألاقـَغ َو

والىاك٘ـ ؤن . واإلاخٗهض ول في ؤعايُه ٖىـض جلـضًم اإلاىـخج  الخللُــضي لالججــاع في الؿــل٘ خُــض ًبلــى اإلاؿــتهلً

ـم الكـدً، الـظي ًـضٖم الخجـاعة في الؿـل٘ َـى هفؿـه مشـاٌ لإلمــضاص بالخــضماث ٖــبر  هلـل الخـضماث ٖـً ٍَغ

لا اإلاغاؾلت والدصخُو ًٖ بٗض. الخــضوص لت ٍَغ . ومــً ألامشلــت ألازــغي ٖلــى َــظٍ الٍُغ

ؿتهلً :  consumption abroad الاضتهالك  ف الخارج ىه َو خحن ًيخلل اإلاؿتهلً بلى زاعط ؤعاضخي َو

ـــاعاث اإلاخـــاخف واإلاؿـــاعح ؤمشلـــت همُُـــت لالؾــتهالن في الخــاعط .الخضماث في بلض آزـغ . فإوكـــُت الؿـــاثدحن هٍؼ

والٗــالط الُــبي ألقــسام غــحر ملــُمحن وصوعاث اللغاث التي جلضم في الخاعط ؤمشلـت ؤزـغي ٖلـى الاؾـتهالن في 
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لـت ؤوكـُت مـً كبُـل بنـالح الؿفً في الخاعط خُض ال جيخلل ؾىي . الخـاعط هـظلً حكـمل َـظٍ الٍُغ

. ممخلياث اإلاؿتهلً ؤو جيىن مىظىصة في الخاعط

 بــإن مــً الًـغوعي في ؤخُـان هـشحرة ؤن ًىـىن للخـضماث وظـىص commercial presence الىحــىد الخجــاري 

ىـه في قتى مغاخل ؤلاهخـاط  ججـاعي في الخاعط وىؾُلت لىفالت الاجهاٌ الىزُم باإلاؿـتهلً في ؤعايـي َو

 
ً
وال ٌكـمل الىظىص الخجاعي في ؾـىق في الخـاعط ألاقـسام اللـاهىهُحن . والدؿـلُم، وبٗـض الذ ؾـلُم ؤًًـا

بـاإلاٗجى اللاهىوي الهـاعم فدؿـب بـل والىُاهـاث الـتي حكـترن في بٗـٌ مـً الخهاثو طاتها، همياجب وفغوٕ 

م والبُـ٘ ” جلضًم الخضمت“وبملخضخى كىاٖض الاجفاق الٗام فةن . الخمشُل ٌكمل ؤلاهخاط والخىػَ٘ والدؿـٍى

فالخضماث الُبُت التي جلضمها مؿدكفى مملىهـت ألظاهـب، والضوعاث في مضاعؽ مملىهت ألظاهب . والدؿلُم

ـم الىظىص   ؤمشلـت لإلمـضاص ٖـً ٍَغ
َّ
والخـضماث الـتي ًلـضمها فـٕغ مدلـي ؤو جـاب٘ إلاهـغف ؤظـىبي مـا َـي بال

. الخجاعي 

ٖىـضما ًيخلل فغص بلى ؤعاضخي اإلاؿتهلً لخلضًم  presence of natural persons وحـىد أشـخاص طبيعـيين

ـي حكـمل مـً زم فئـخحن وايـدخحن مـً ألاقـسام . الخضمت، ؾىاء باؾمه ؤو هُابت ًٖ نـاخب ٖملـه َو

لـــت ٖلـــى مجـــالحن: الُبُُٗحن فحن، هـــظلً جىُبـــم  َظٍ الٍُغ الخجـــاعة في : الٗاملحن لخؿاب ؤهفؿهم، واإلاْى

اث  مشــل زضماث اإلاغاظٗـت اإلاالُـت للخؿـاباث، )الخــضماث وفــم الُبٗــت الخامؿــت مــً صلُــل مُــؼان اإلاــضفٖى

الـتي ًلـىم بهـا مغاظـ٘ خؿـاباث مغؾل مً قـــغهت ؤظىبُـــت، ؤو جلـضًم زـضماث جغفيهُـــت، مـً فىـــــان مهــجي 

ــاعة ماكخــت في بلــض ، والٗمالت بمٗجى ؤلاؾـهام (كخهاص اإلاًُف الاؤظــىبي ٌٗمــل لخؿــابه الخــام ًىــىن في ٍػ

 . بالٗمل في ٖملُـت ؤلاهخـاط

 .والكيل اإلاىالي ًىضح ؤهماٍ جىعٍض الخضماث  في الخجاعة الضولُت
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 ؤهماٍ جىعٍض الخضماث  في الخجاعة الضولُت: (07)الكيل عكم 

 

 الىعكاث والاظخماُٖت، الاكخهاصًت الكاون بصاعة الخضماث، في الضولُـت الخجـاعة بخهـاءاث صلُــل اإلاخدضة، ألامم: اإلاهضع

ىعن، ، 86 الٗضص م، الؿلؿلت ؤلاخهاثُت،  . 20: م ،2002 هٍُى

الخصييف اللطاعف للخدماث : بعاار

 للُاٖــاث الخــضماث ٖغفــذ بإنهــا 1991ؤنــضعث ألاماهــت الٗامــت للجــاث في ٖــام 
ً
 مــظهغة جًــمىذ جهــيُفا

ًاءW/GNS/120كاثمــت الخهــيُف اللُاعي للخضماث  وخضصث .  ،هخجذ ًٖ مكاوعاث م٘ البلـضان ألٖا

ىُت، وي ًدؿجى الخٗهض  ُـت طاث الهلت بىٓم الخضماث الَى َظٍ اللاثمت اللُاٖـاث واللُاٖـاث الفٖغ

 كاثمـت جفـاوى ؤهشـغ W/GNS/120ولظا حٗخبر اللاثمت . بالتزاماث مدضصة ججاٍ َظٍ الىٓم، والخفاوى ٖليها

 
ً
 بخهـاثُا

ً
ـي زههذ ليل كُإ فغعي عمـىػ . مىــها جهـيُفا وللمؿـاٖضة في الخدضًـض الىايـذ لىـل كُـإ فٖغ

والفئـــاث الغثِؿـــُت الازيخـــا ٖكـــغة الـــىاعصة في  .اإلاخدضة اإلاغهؼي للمىخجاث مـً الـىو اإلااكـذ لخهـيُف ألامـم

 :  هي1991 الهاصعة ًٖ الجاث في ٖام W/GNS/120اللاثمـــت 

ت - ١ ماٌ الخجاٍع  .زضماث ألٖا

 .زضماث الاجهاالث - ٢

 .زــضماث الدكــُِض ومــا ًخهــل بهـا مــً زــضماث َىضؾُت - ٣

 .زضماث الخىػَ٘ - ٤

 .الخضماث الخٗلُمُت - ٥
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. الخضماث البُئُت - ٦

 .الخضماث اإلاالُت - ٧

 .الخضماث اإلاخٗللت بالصخت والخضماث الاظخماُٖت - ٨

 .زضماث الؿُاخت والخضماث اإلاخٗللت بالؿفغ - ٩

ايُت - ١٠  .الخضماث الترفيهُت والشلافُت والٍغ

 .زضماث الىلل - ١١

. الخضماث ألازغي غحر اإلاضعظت في مىي٘ آزغ - ١٢

  جفاكيت الجاحظ: خامطا

 في الخجاعة بكإن الٗام الاجفاق بَاع وي٘ َى الخضماث مجاٌ في ؤوعوغىاي لجىلت ألاؾاسخي الهضفللض وان 

غ جدلُم زالله مً ؾِخم والظي ، الخضماث جي ؤؾاؽ ٖلى الخدٍغ  ، وكضاإلاخخالُت اإلافاوياث ظىالث في جضٍع

اع في الخضماث ججاعة ثؤصزل غاف مخٗضص ؤلَا  ظىلت بهجاػاث ؤَم ؤخضوالظي ٌٗض  الخجاعة، للىاٖض ألَا

 ٖليها اإلاخفم اللىاٖض مً ًيكإ الظي الاؾخلغاع هفـ الخضماث لخجاعة ؽالجاث اجفاكُت جلضم، وؤوعوغىاي

ٌ  مخباصٌ بكيل ت غحر والالتزاماث ألاؾىاق بلى اإلالؼم والىنى  ٖلى الؿل٘ لخجاعةا اجفاكُت كضمتها التي الخمُحًز

جمشل الاجفاكُت الٗامت للخجاعة في ، و(OECD, 2002, p: 57 ) اإلاايُت والىهف الخمؿت الٗلىص مضي

واخضة مً ٖضص مً الاجفاكُاث الضولُت جدذ مٓلت ؤهبر َُئت للخجاعة مخٗضصة  (الجاحـ  )الخضماث 

غاف  .ألَا

 "الجاحظ"وشأة إلاجفاكيت العامت للخجارة  ف الخدماث  -1

ىُت ؤٌو  اإلاخدضة الىالًاثحٗخبر  غ ؤظلؤَلم خملت مً  مًألامٍغ غاف مخٗضص الخدٍغ  الٗاإلاُت، للخجاعة ألَا

 بفخذ خُض وان بَخمامها َىهُى، ظىلت بَاع في الفغصًت الاجفاكُاث في الخضماث ملترخاث بصعاطوطلً ب

ماٌ مًؤنبدذ  الخضماث في الضولُت الخجاعة  هبحر، زانت وؤنالٗالم في الخضماث ؤؾىاق ت ألٖا  الخجاٍع

 ٖلى جسفٌُ اللُىص بججاٍ GATT 1947وعغم اإلاساوف والكيىن بكإن كضعة بجفاكُت الجاث  الىبحرة،

 خلىق  وخماًت - الخضماث في الضولُت الخجاعة بصعاط في هجخذالخجاعة في الؿل٘، بال ؤن الضٌو اإلاخلضمت 

ت اإلالىُت ٌ  ٖلى - الفىٍغ  في( ؤوعوغىاي )بؾتي صًل بىهخا في الجاث وػعاء ماجمغ في ؤوعوغىاي ظىلت ؤٖماٌ ظضو

 .(Barth, 1999, p: 45) التي واهذ ؤزغ ظىلت  1986 ؾبخمبر
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ل والهىض)وعغم ؤن الضٌو الىامُت  ٖاعيذ في البضاًت بي جلضم في اإلافاوياث بؿبب  (مهغ، البراٍػ

غ الخجاعة في الخضماث، بال ؤن م٘ مغوع الىكذ بضؤث الضٌو الىامُت في بصعاط مؿاثلها  نٗىباث جدٍغ

غ الخجاعة، ؤلاؾدشماع)الخانت في اإلافاوياث  ، مما ظٗل بججاٍ اإلافاوياث ًخغحر هدى كبٌى اإلافاوياث (جدٍغ

جي للخجاعة في الخضماث،  غ الخضٍع لت مفاوياث بٗضلخدٍغ  مً ؤهثر مً الخجاعة وػعاء وك٘ للغاًت، ونٗبت ٍَى

ل 15 في مغاهل في ؤوعوغىاي لجىلت الخخامُت الىزُلت ٖلى الجاث في صولت 100  هخاثج ؤَم مً ووان. 1994 ؤبٍغ

 بوكاء اجفاكُت مً ًخجؼؤ ال ظؼًءا الجاحـ حٗض(. الجاحـ" ")الخضماث في للخجاعة الٗامت الاجفاكُت "اإلافاوياث

ٌ  ظمُ٘. ؤوعوغىاي ظىلت في ويٗها جم والتي ، الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت ًاء الضو  الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت في ألٖا

ا مٌ ًً ت صزلذ. الجاحـ في ؤًٖاء ؤً  :Barth, 1999, p)  1995 ظاهفي 1 في الخىفُظ خحز الاجفاكاث مجمٖى

45). 

 مً ْغوف ْل في الخجاعي  الخىؾ٘ في اإلاؿاَمت بلى بن الهضف مً ؤلاجفاكُت الٗامت للخجاعة في الخضماث َى 

غ الكفافُت جي والخدٍغ ؼ ووىؾُلت الخضٍع حن الكغواء لجمُ٘ الاكخهاصي الىمى لخٍٗؼ  البلضان وجىمُت الخجاٍع

 . (WTO, 2005, p :3) الىامُت

 مضمىن إلاجفاكيت العامت للخجارة  ف الخدماث  -2

ٌ  ،ؤؾاؾُت ميىهاث زالزت مً الجاحـ اجفاكُتجخيىن   الٗامت الالتزاماث جدضص التي اللىاٖض مً بَاع يٌ يألاو

 التي )الكفافُت يىابِ ٖلى هوثو، الؿل٘ لخجاعة الجاث اجفاكُت مشل مشلها الخضماث، في الخجاعة جدىم التي

اًت، ألاولى الضولت ومٗاملت ،(الخضماث لخجاعة الخىُٓمُت الىشافت بلى بالىٓغ هبحرة ؤَمُت لها ٌ  بالٖغ  بلى والىنى

ىُت واإلاٗاملت ألاؾىاق  ، الجىي  الىلل )مدضصة زضمُت بلُاٖاث جخٗلم مالخم الجاحـ جخًمً ةزاوي، واٌالَى

 اإلايىن  ، ؤماالُبُُٗحن ألاشخام خغهت بلى باإليافت( والاجهاالث ، البدغي  والىلل ، اإلاالُت والخضماث

ٌ فهى  الشالض غ حٗهضاث بالخفهُل جىضح التي الالتزاماث ظضاو  الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت في ًٖى ليل الخدٍغ

(OECD, 2002, p: 58). 

خباعاث بٌٗ الاجفاكُت صًباظتوللض خضصث   :َظٍ وحكمل. اإلاؿخمغة مفاوياتها وعاء جىمً التي الغثِؿُت الٖا

(OECD, 2002, p: 58 )

غاف مخٗضص بَاع وظىص بإن ؤلاًمان - غ بلى يهضف واإلاباصت لللىاٖض ألَا بهفت  الخضماث ججاعة جدٍغ

جُت و ـ الخضماث في الضولُت الخجاعة همى ٖلى ٌؿاٖضجضٍع  ظمُ٘ في الاكخهاصًت الخىمُت في َماَو

 ؛الٗالم ؤهداء
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غ ٖملُت بإن ؤلاكغاع - ٌ  وخلىق  اخخُاظاث جدترم ؤن ًجب الخدٍغ  مخابٗت ؤظل مً الخىُٓم في الضو

ىُت الؿُاؾت ؤَضاف  ؛الَى

ٌ  اهضماط حؿهُل بًغوعة ؤلاكغاع - غاف اإلاخٗضص الخجاعي  الىٓام في الىامُت الضو ؼ زالٌ مً ألَا  حٍٗؼ

 . لضيها اإلادلُت الخضماث ةنىإ وجىافؿُت وهفاءة كضعة

 . (WTO, 2005, p :3) :ؤؾاؾِخحن عهحزجحن بلى الٗاإلاُت الخضماث ججاعة في الجاحـ مؿاَمتوحؿدىض 

اصة يمان  -  ؛الهلت طاث واللىاثذ باللىاٖض الخيبا وبمياهُت الكفافُت ٍػ

ؼ  - غ حٍٗؼ جي الخدٍغ  ألازحر اإلافهىم ٌٗخبر، والاجفاكُت بَاع في ، اإلافاوياث ظىالث زالٌ مً الخضٍع

ٌ  جدؿحن بمشابت ىُت اإلاٗاملت هُاق وجىؾُ٘ ألاؾىاق بلى الىنى  ومىعصي ألاظىبُت للخضماث الَى

ت ٖبر الخضماث  .اللُاٖاث مً متزاًضة مجمٖى

 إلالتزاماث  ضاضيت  ف  طار إلاجفاكيت العامت للخجارة  ف الخدماث -3

ان مً ؤلالتزاماث في ؤلاجفاكُت الٗامت للخجاعة في الخضماث  ًىظض هٖى

  GENERAL OBLIGATIONSإلالتزاماث العامت - 3-1

 التزاماث وظىص ًٖ الىٓغ بغٌ جىُبم التي الٗامت الالتزاماث بٌٗ اخترام ًٖى ول ٖلىخُض ًجب 

اًت ألاولى الضولت مٗاملت :وحكمل ،مدضصة  اإلااصة )ألاؾاؾُت الكفافُت ؤخيام وبٌٗ ،(الشاهُت اإلااصة )بالٖغ

حن واإلالضمحن الاخخياعاث وامخشاٌ ،( 2: الؿاصؾت اإلااصة )اللاهىهُت ؤلاههاف ؾبل جىافغ ،(الشالشت  الخهٍغ

اًت ألاولى الضولت اللتزام ماٌ بكإن واإلاكاوعاث ،( 1: الؿابٗت اإلااصة )بالٖغ ت ألٖا  اإلااصة )اإلاماعؾاث الخجاٍع

ٌ  واإلاكاوعاث( الخاؾٗت اهاث خى  (WTO, 2005, p : 13) (2: ٖكغة الخامؿت اإلااصة )الخجاعة ٖلى جازغ التي ؤلٖا

ولى الدولت -
َ
 بالزعاًت  

  ًٖى صولت ؤي مً الخضماث ومىعصي الخضماث بمىذ ًٖى صولت ول كُام اإلابضؤ بهظا ًلهض
ً
 وصون  ؤزـغي،فىعا

اًت جلل ال مٗاملت قغوٍ،  صولت ؤي مً الخضماث ومىعصي الخضماث مً ًمازلها إلاا جمىدها التي جلً ًٖ ٖع

ىو. ؤزغي   الضولت بمبضؤ الالخـؼام مـً ًٖى صولت ؤي بٖفاء ًجىػ  ؤهه ٖلى الاؾخصىاءاث بكإن زام ملخم ٍو

اًت ألاولى   بالٖغ
ً
 (4: م ،2007 ؤلاؾيىا،) :منها لكغوٍ وفلا

ض إلاضة اإلامىىخت الاؾخصىاءاث وافت بمغاظٗت الخضماث في الخجاعة مجلـ ًلىم-  ؾىىاث؛ زمــ ٖـً جٍؼ

ض في اإلامىىح باالؾخصىاء الٗمل ًيخهي-  الاؾخصىاء؛ في لظلً اإلادضص اإلاٖى
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  ًجىػ  ال-
ً
ض ؤن مبضثُا  الاؾخصىاءاث جسـً٘ ؤن ًجـب ألاخـىاٌ ول وفي ؾىىاث، 10 ًٖ الاؾخصىاء مضة جٍؼ

غ ظىالث زالٌ للخفاوى  .الالخلت الخجاعة جدٍغ

 الشفافيت -

  ًٖى صولت ول كُام اإلابضؤ بهظا ًلهض 
ً
 بدىفُظ جخٗلـم الخـي واللىاثذ واللىاهحن ؤلاظغاءاث ظمُ٘ بيكغ فىعا

لـت بـإي مخاخـت اإلاٗلىماث جيىن  ؤن ًيبغي اليكغ حٗظع وبطا. جىفُظٍ ٖلى جازغ ؤو الغاحـ اجفاق ، ؤزغي  ٍَغ

خٗحن   حؿخجُب ؤن ًٖى صولت ول ٖلى ٍو
ً
ٌ  آزغ ًٖى ؤي مً َلب ألي فىعا  مدضصة مٗلىماث ٖلى للخهى

 مً ٖامحن زـالٌ ؤهشـغ ؤو اؾخفـؿاع هلُت جيصخئ وؤن اجسظتها، التي الٗام الخُبُم طاث ؤلاظغاءاث مً ؤي بكإن

ًاء بلى مدضصة مٗلىماث جىفحر ؤظل مً الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت اجفاق هفاط بضء ً ألٖا  َلبهم ٖلى بىـاء آلازٍغ

 .(5: م ،2007 ؤلاؾيىا،)

ت اإلاماعؾاث، جياعاثحالااللىاثذ الضازلُت، : باإليافت بلى طلً جىظض ؤلالتزاماث الخالُت اهاث والخجاٍع  . ؤلٖا

 SPECIFIC COMMITMENTS (ااملددة)إلالتزاماث الخاصت - 3-2

 مدضصة التزاماث ًخدمل ؤن ًٖى ول ٖلى ًخٗحن ،ؾابلا بليها اإلاكاع الٗامت الالتزاماث اخترام بلىباإليافت 

ٌ  جخٗلم ىُت واإلاٗاملت( ٖكغة الؿاصؾت اإلااصة )ألاؾىاق بلى بالىنى  اللُاٖاث في( ٖكغة الؿابٗت اإلااصة )الَى

ًاءجحن الؿابلخحن اإلااص، خُض جلؼم اإلاُٗىت   جلل ال مٗاملت بةُٖاء ألٖا
ً
 ألاظىبُت الخضماث ًٖ جفًُال

مضة في ٖلُه مىهىم َى مما الخضماث ومىعصي  . ظضولهم في الهلت طاث ألٖا

 بال الخضماث كُاٖاث وافت ٖلى حؿغي : ألافلُت الالتزاماثوهي  َظٍ ؤلالتزاماث جضون في ظضٌو ليل ًٖى،

  وجخًمً اؾخصىاء
ً
ىُت واإلاٗاملت ألاؾىاق بلى الىفاط ٖلـى ٖامت كُىصا  اللُىص وهي: اللُاُٖت الالتزاماث، والَى

 لألشخام ؤلاظمالي الٗضص جدضًض مشل )ألاؾىاق بلى الىفـاط ٖلـى فغيها مىانلت في الًٗى الضولت جغغب التي

ىُت اإلاٗاملت ٖلى ؤو( الٗمالت بظمالي مً مُٗىت وؿبت ًخٗضي ال بدُض ألاظاهب الُبُُٗحن  الكغوٍ مشل )الَى

الث مخُلبـاث في والخمُحز والجيؿُت باللغت الخانت ب اإلاـَا  في ؤو عثِسخي كُإ في الخضمت الؾخحراص( والخضٍع

 .(6: م ،2007 ؤلاؾيىا،) مٗحن فغعي كُإ

ٌ  فـي ًـضعط بليها، ؤلاقاعة الؿابم اللُىص ؤخض فغى مىانلت ًٖ الضولت فيها جبخٗض التي الخاالث وفي   الجضو

ىُت اإلاٗاملت ؤو/و ألاؾىاق بلى الىفاط بىض جدذ  ٖضم في الضولت جغغب وكض .“None “كُىص جـىظض ال ؤهـه الَى

ـضعط الاؾخحراص ؤقياٌ مً مٗحن قيل زالٌ مً الخضمت باؾخحراص التزام جلضًم ٌ  فـي ٍو  ًىظض ال ؤهـه الجـضو

غ التزام  التزام ال ؤهـه الخضمـت اؾـخحراص ؤقياٌ ؤخض ؤمام ًضعط كض ألاخىاٌ بٌٗ وفي .“Unbound “بالخدٍغ
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غ ى “Unbound: “*الخالي الىدى ٖلى هجمُت ٖالمت م٘ بالخدٍغ  ألؾباب الخضمـت جلضًم بمياهُت ٖضم ٌٗجي ما َو

. فىُت
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 حلىق االكيت الفكزيت: ااملىر الطابع

  جفاكيت حىاهب الخجارة ااخصلت بمللىق االكيت الفكزيت :  أوال

ت اإلالىُت بدلىق  اإلاخهلت الخجاعة ظىاهب اجفاكُت حٗض   بليها ًغمؼ والتى الفىٍغ
ً
 مالخم مً(  TRIPS ) بـ ازخهاعا

ت مىٓمت بوكاء اجفاكُت   ؤوظضث ؤنها  وجمىً ؤَمُتها في الاجفاكُاث، َظٍ ؤَم بخضي الٗاإلاُت الخجاٍع
ً
 هُاها

 
ً
  صولُا

ً
ت اإلالىُت بلًُت ٌٗجى ظضًضا اًخـه زالٌ مً الفىٍغ  الخجاعة مىٓمت الىُان بهظا ووٗجى الاجفاكُـت لهـظٍ ٖع

ُت ؤوكإجه الظي ألانُل الىُان بجاهب وطلً الٗاإلاُت اًت الٗامت الضولُت الكٖغ ت اإلالىُت لٖغ  ٖلى الفىٍغ

ت للملىُت الٗاإلاُت اإلاىٓمت ) به ووٗجى الٗالمى الهُٗض  هٕى بلى الٗملُت الىظهت مً ؤصث نهاما ؤ ( WIPO الفىٍغ

ٗاث ألخيام اإلاىيىعى الخىخُض مً ىُت الدكَغ ت اإلالىُت خلىق  خماًت مجاٌ فى الَى  فغيخه بما وطلً ، الفىٍغ

ًاء ٖلى ٗاتهم اقخماٌ يمان وظىب مً الٗاإلاُت الخجاعة مىٓمت فى ألٖا  فيها الىاعصة ألاخيام ٖلى حكَغ

 . (3:م ،2007 البضعاوي،)

ت فلم جىً بالجضًض، ففي   بجالء ْهغث 1873 ؾىتؤما ًٖ فىغة بوكاء بجفاكُت حٗجى بدلىق اإلالىُت الفىٍغ

ٌ  خاظت ىن  ؤحجم ٖىضما صولى هُاق ٖلى الهىاُٖت اإلالىُت خلىق  خماًت الى الهىاُٖت الضو  ألاظاهب اإلاستٖر

 واؾخغاللها ازتراٖاتهم لؿغكت ججىبا فُِىا مضًىت فى ؤكُم الظي لالزتراٖاث الضولى اإلاٗغى فى الاقتران ًٖ

ا ٌ  فى ججاٍع ٌ  بضؤث ولظلً . ملابل بضون  ألازغي  الضو  الؿعى فى ٖكغ الخاؾ٘ اللغن  نهاًت مىظ الهىاُٖت، الضو

م ًٖ صولى هُاق ٖلى الهىاُٖت اإلالىُت خلىق  خماًت بؿِ هدى ٌ  وؤبغمذ . الضولُت الاجفاكُاث ابغام ٍَغ  ؤو

ـ اجفاكُت وهى 1883 ؾىت الغغى َظا لخدلُم صولُت اجفاكُت  ٖضلذ وكض . الهىاُٖت اإلالىُت لخماًت باَع

ا وان مغاث ٖضة الاجفاكُت  قإن فى ؤزغي  صولُت اجفاكُاث ٖضة ؤبغمذ هما ،1967 اؾخىهىلم حٗضًل آزَغ

 (. 2: ، م2007الهغحر، )  الهىاُٖت اإلالىُت

ت اإلالىُتوزالٌ ظىلت ألاوعوغىاي جم بصعاط مىيٕى  اث  يمًالفىٍغ  اإلافاوياث خىلها جضوع  التى اإلاىيٖى

ٌ  وطلً  بـ مغة ألو ، وم٘ نهاًت ظىلت الاوعوغىاي وبوكاء اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة، جم بصعاط بجفاكُت التًر

 اإلالىُت خلىق  مً بالخجاعة اإلاخهلت الجىاهب مجلـيمً بجفاكُاث اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة، هما جم بوكاء 

ت  البلضان امخشاٌ الؾُما الاجفاكُـت َـظٍ جىفُظٖلى مؿخىي اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة للؿهغ ٖلى  الفىٍغ

ًاء ، م٘ جلضًم مؼاًا لهالح الضٌو الىامُت للخىُف م٘ بلتزاماث ومباصت ؤلاجفاكُت، وكض بالتزاماتها ألٖا

 .يمذ زماوي ظىاهب
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بظ : ثاهيا  حىاهب االكيت الفكزيت  ف  جفاكيت التًر

 بها ااخعللت والحلىق  والحلىق  ااؤلف حلىق  -

 جلخـؼم الٗمل، ؤؾالُب ؤو ؤلاظـغاءاث ؤو ألافياع مجغص ٖلى ولِـ ؤلاهخاط ٖلى اإلاالف خلىق  خماًت حؿغي 

ًاء البلضان  الُب٘ بدلىق  اإلاخمخٗت ألانـلُت ؤٖمـالهم جـإظحر خٓغ ؤو بظاػة خم وزلفائهم اإلاالفحن بمىذ ألٖا

ا جإظحرا ٖنها اإلاىخجت اليسخ ؤو  الخاؾب بغامج الهىجُت، الدسجُالث مىخجى ؤًًا وحكمل للجمهىع، ججاٍع

 . ؤلاطاُٖت البرامج آلالي،

 الخجاريت العالماث -

ت ؤو ٖالمت ؤي حٗخبر  جيخجها التي جلً ًٖ ما ميكإة جيخجهـا التي والخضماث الؿل٘ بخمُحز حؿمذ ٖالماث مجمٖى

ت ٖالمت جيىن  ألن نالخت ألازغي  اإلايكأث  ؤؾماء حكمل التي اليلماث الؾُما ، الٗالماث َظٍ وجيىن  . ججاٍع

اث وؤقياال وؤعكاما وخغوفا شخهُت ج وؤي ؤلىان ومجمٖى لـت ، الٗالمـاث َـظٍ مً مٍؼ  هٗالماث للدؿـجُل مَا

ت  للبلضان ًجىػ  ، الهلت طاث والخضماث الؿـل٘ بخمُُـؼ ٌؿـمذ مـا الٗالماث َظٍ في ًيىن  ال وخحن . ججاٍع

ًاء  لها ًجىػ  هما . الاؾخسضام زالٌ مً اإلاىدؿب بالخمحز مكغوَت للدؿـجُل الهـالخُت ججٗـل ؤن ألٖا

خمخ٘ لدسجُلها، هكٍغ ، بالىٓغ لإلصعان كابلت حسجُلها اإلاؼم٘ الٗالماث جىـىن  ؤن اقتراٍ  الٗالمت ناخب ٍو

ت ـغاف ظمُ٘ مى٘ في اإلاُلم بالخم اإلاسجلت الخجاٍع  مً الٗالمت ناخب مىافلت ٖلى جدهل لم التي الشالشت ألَا

ت ؤٖمالها في ممازلت ٖالمت ؤو طاتهـا الٗالمـت اؾخسضام  لخلـً اإلامازلت ؤو طاتها والخضماث للؿل٘ باليؿبت الخجاٍع

ت الٗالمت بكإنها سجلذ التي  الخجاٍع

 الجغزافيت ااؤشزاث -

 في مىك٘ ؤو مىُلت في ؤو ، ًٖى بلض ؤعاضخى في ما ؾلٗت ميكإ جدضص التي اإلااقغاث هي الجغغافُت اإلااقغاث

ُت جىـىن  خحن ، ألاعاضخي جلً  بلـى ؤؾاؾـُت بهىعة عاظٗت الؿلٗت لهظٍ ألازغي  الؿماث ؤو الؿمٗت ؤو الىٖى

ًاء البلضان جلتزم ، الجغغافُت باإلااقغاث ًخٗلم فُما الجغغافي، ميكإَا  اللاهىهُت الىؾاثل بخىفحر ألٖا

  :-إلاى٘ اإلاٗىُت لألَغاف

 مىُلت في وكإث اإلاٗىُـت الؿلٗت بإن جىحي ما ؾلٗت ٖغى ؤو حؿمُت في وؾُلت ؤًت اؾخسضام( ؤ -

 ؛ للؿلٗت الجغغافي اإلايكإ بكإن الجمهىع  ًًلل بإؾلىب ، الخلُلي اإلايكإ غحر ظغغافُت

  10 اإلااصة في مٗىاَا ًخدـضص خؿـبما اإلاىهـفت غحر اإلاىافؿت ؤٖماٌ مً ٖمال ٌكيل اؾخسضام ؤي( ب -

ـ مٗاَضة مً مىغعة    .1967 باَع
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 الصىاعيت الخصميماث -

ًاء البلضان جلتزم  . مؿخللت بهىعة ؤهخجذ التي ألانلُت ؤو الجضًضة الهىاُٖت للخهمُماث الخماًت بمىذ ألٖا

جىػ  ًاء للبلضان ٍو  الخهـمُماث ًٖ هشحرا جسخلف لم بن ؤنلُت ؤو ظضًضة غحر الخهمُماث اٖخباع ألٖا

ـاث ؤو اإلاٗغوفـت جىػ  . للخهمُماث اإلاٗغوفت الؿـماث مجمٖى ًاء للبلضان ٍو  َـظٍ مىذ ًٖ الامخىإ ألٖا

خباعاث ٖاصة جمليها التي للخهمُماث الخماًـت ُفُت ؤو الفىُت الٖا  الهىاعي الخهمُم ولهاخب الٗملُت، الْى

غاف مىذ خم بالخماًت اإلاخمخ٘  الؿل٘ اؾخحراص ؤو بُ٘ ؤو نى٘ مً مىافلخه ٖلى جدهل لـم الخـي الشالشت ألَا

ت  ًىـىن  خحن بالخماًت اإلاخمخ٘ الخهمُم ًٖ ، ميؿىر مٗٓمت ؤو ، ميؿىر لخهمُم اإلاجؿـضة ؤو ٖلى اإلادخٍى

ت ألغغاى بظلً اللُام  .ججاٍع

 الاختراع بزاءاث -

ٌ  بمياهُت جخاح  فـي ، نىاُٖت ٖملُاث ؤم مىخجاث ؤواهذ ؾىاء ، ازتراٖاث ألي ازخـغإ بـغاءاث ٖلى الخهى

ىت ، الخىىىلىظُا مُـاصًً وافـت  في لالؾخسضام وكابلت " ببضاُٖت زُىة " ٖلى وجىُىي  ظضًضة وىنها قٍغ

ـخم الازترإ بغاءاث وجمىذ الهىاٖت،  اإلاجاٌ ؤو الازترإ بميان ًخٗلم فُما جمحز صون  ملىُتها بدلـىق  الخمخـ٘ ٍو

ً اإلامىىخت الخماًت مضة وجيىن  مدلُا، مىخجت ؤم مؿخىعصة اإلاىخجاث واهذ بطا مـا ؤو الخىىىلـىجي  .ؾىت ٖكٍغ

 ااخكاملت للدوائز الخخطيطيت الخصميماث -

ًاء البلضان جىافم ًاء البلضان جلتزم هما الخسُُُُـت، للخهـمُماث الخماًـت مـىذ ٖلـى ألٖا  باٖخباع ألٖا

ٌ  صون  هفظث بطا كاهىهُت غحر الخالُت ألافٗاٌ  ؤو البُـ٘ ؤو الاؾخحراص: الخم ناخب مً جغزُو ٖلى الخهى

ت ألغغاى آزغ بكيل الخىػَ٘  جهمًُما جخًمً مخياملت صاثغة ؤو ، بالخماًت مخمخ٘ جسُُُي لخهمُم ججاٍع

 جهمُما مخًمىت جٓل ما بلضع اإلاخياملـت الـضواثغ َظٍ جخًمً ؾلٗت ؤي ؤو ، بالخماًت مخمخٗا جسُُُُا

 . كاهىهُت غحر بهىعة ميؿىزا جسُُُُا

 الطزيت ااعلىماث حماًت -

حن الُبُُٗحن لألشخام خباٍع ً كاهىهُت بهىعة عكابتهم جدـذ الخـي اإلاٗلىماث ًٖ ؤلافهاح مى٘ خم والٖا  آلزٍغ

ٌ  صون  لها اؾخسضامهم ؤو ٖليها خهىلهم ؤو ت اإلاماعؾاث ًسالف بإؾلىب ، منهم مىافلت ٖلى الخهى  الخجاٍع

ت : واهذ بط زانت الجزيهت، ها لِؿذ، ؤنها خُض مً ؾٍغ ، ؤو إلايىهاتهـا الضكُلحن والجمُ٘ الكيل في ؤو بمجمٖى

ٌ  ؾهلت ؤو ٖاصة مٗغوفت ت كُمت طاث، ؤو ٖاصة اإلاخٗاملحن ؤوؾاٍ في ؤشخام كبل مً ٖليها الخهى  هٓغا ججاٍع

ت ليىنها  . ؾٍغ
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 الخعاكدًت التراخيص  ف الخىافطيت غير اامارضاث على الزكابت -

ًاء البلضان جىافم  بدلىق  ًخٗلم فُما للغحر الترازُو مىذ قغوٍ ؤو مماعؾاث لبٌٗ ًيىن  ؤهه ٖلى ألٖا

ت اإلالىُت ا الخىىىلىظُا هلل حٗغكل وكض ، الخجاعة ٖلى ؾلبُت آزاع للمىافؿت اإلالُضة الفىٍغ  .ووكَغ
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