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 مششوع القاهون أوال: جقذًم  

فٗلى إزغ  لت في غاًت ألاهمُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي،أٌٗخبر مىيٕى حؿهُل الخجاعة مؿ 

مفاوياث حىلت الُىعغىاي التي أّصث إلى الخسفٌُ الهام في اإلاٗالُم الضًىاهُت التي لم حٗض جمثل 

فُت ٖلى  ٖابلا هاما أمام الخجاعة، أنبذ الاهخمام الضولي أهثر جغهحزا ٖلى إػالت الٗىابم غحر الخٍٗغ

ت غحر الًغو  ت، ٖلى غغاع الىزابم ؤلاصاٍع ت، وؤلاحغاءاث الضًىاهُت غحر اوؿُاب اإلاباصالث الخجاٍع ٍع

  إلخ. اإلابّرعة، واإلاغاكبت اإلاٗلضة والتي جدؿبب في جمضًض آحاٌ ميىر الؿل٘ ٖبر الحضوص

ٗخبر أخض مٗاًحر  ٌٌ غ اإلاىٓماث الضولُت جسلى مً مدىع حؿهُل الخجاعة، خُث  فال جياص جلاٍع

ماٌ ومً اإلاؿابل اإلادّضصة لج لب الاؾدثماع، مً طلً الحىهمت الغقُضة وجىافؿُت مىار ألٖا

غ   doing business, indice de performance logistiqueميكىعاث البىً الضولي ٖلى غغاع   وجلاٍع

 الاكخهاصي والخىمُت. الخٗاون   مىٓمت

ضان لأخياما جخٗلم بدؿهُل الخجاعة، صٖذ الب 0221لؿىت  GATTاث جوكض جًمً اجفاق ال

ًاء باإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة  ض ألٖا ت الحالُت إلى يغوعة مٍؼ زالٌ حىلت للمفاوياث الخجاٍع

ؼها يمً اجفاق زام بدؿهُل الخجاعة. وكض جّم الكغوٕ في الخفاوى بكأن هظا الاجفاق مىظ  حٍٗؼ

خُث جّم زالٌ اإلاؤجمغ  ،6502وجىانلذ اإلافاوياث بهفت مىثلت إلى غاًت ؾىت  6550ؾىت 

بئهضوهِؿُا )مؤجمغ بالي( إكغاع "اجفاق حؿهُل الخجاعة"  6502الىػاعي الخاؾ٘ اإلاىٗلض في صٌؿمبر 

يخٓغ أن جدلله الخجاعة الضولُت مً كُمت  ًٌ ًاء باإلاىٓمت، إلاا  ٖلى إزغ جىافم آعاء الضٌو ألٖا

ت وزلم فغم ٖمل حضً  ضة.مًافت لجمُ٘ ألاوكُت الاكخهاصًت والخجاٍع

I -  حسهيل الخجاسة على املسخوى الوطني: 

مثل ميّىها هاما في الخُت  ًٌ ت باعػة حي  ًىدس ي مىيٕى حؿهُل الخجاعة خالُا بخىوـ أولٍى

الن ٖنها ًىم  ىُت لضف٘ الخهضًغ التي جّم ؤلٖا ل  62الَى وأخض الٗىانغ الفاٖلت في الحض  6502أفٍغ

ت.  مً ْاهغة الخجاعة اإلاىاٍػ

ٗخبر الحض مً  الٗىابم أمام الخجاعة، والخللُو مً فترة ميىر الؿل٘ باإلاىاوي مً الٗىانغ َو

 اعبِؿُ ال اإلاؿاهمت في الخسفٌُ مً ولفت اإلاىخىج اإلاىعص والظي ًمثل بضوعه في ٖضة خاالث مضز

 مً مضزالث اإلاىخجاث اإلاهضعة، مما ًؤصي إلى جدؿحن جىافؿُت الهاصعاث الخىوؿُت.

ؿاهم هما جخُلب جىمُت الهاصعاث ج دؿحن ؤلاحغاءاث وجبؿُُها بما ٌؿٕغ ٖملُاث الخهضًغ َو

ل باإلاىاوي.  في جفاصي الخبٗاث الؿلبُت إلايىثها الٍُى
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اع، كامذ بالصها بمجهىصاث هبحرة فُما ًخٗلم بخدؿحن إحغاءاث الخجاعة  وفي هظا ؤلَا

 ومً أهم هظه ؤلاحغاءاث: لً في إَاع بغامج جىمُت الهاصعاث،الخاعحُت، بما في ط

 : لؿىت  21إنضاع مجلت حضًضة للضًىاهت بملخض ى اللاهىن ٖضص  على املسخوى الدششيعي

جغمي إلى اٖخماص إحغاءاث مبؿُت تهضف إلى الاكتراب مً اإلاماعؾاث الضولُت وزانت  6552

ى" اإلاٗضلت للمىٓمت الٗاإلاُت للضًىاهت. هما جمذ في إَاع اإلاؿاع الدكاعوي لخبؿُِ  اجفاكُت "هَُى

ت والضًىاهُت مغاحٗت ؤلاحغاءاث  والخللُو  مً ؤلاحغاءاث اإلاٗخمضة بازخهاع آلاحاٌ %22ؤلاصاٍع

 مً الىزابم اإلاُلىبت.

 الاهُالق في بغهامج حٗهحر الضًىاهت مً زالٌ إخضار مىٓىمت  ي:ملعلى املسخوى الع

غ اإلاخٗامل الاكخهاصي اإلاٗخمض لخفاصي الاهخٓاّ باإلاىاوئ، وجغهحز مىٓىمت الخهغف في اإلاساَ

 وهٓام الخدب٘ ٖىض الٗبىع.واإلاغاكبت الالخلت 

 :الهبغت الالماصًت ٖلى إحغاءاث الخجاعة  جم إيفاء اسخعمال الخكىولوجياث الحذًثت

الخاعحُت مً زالٌ مٗالجتها إلىتروهُا ٖبر مىٓىمت قبىت جىوـ للخجاعة وجمىحن اإلاىعصًً مً 

 إعؾاٌ بُاهاث الحمىلت مؿبلا.

II -  الخجاسة باملىظمت العامليت للخجاسةحسهيل  اجفاق: 

ًخًمً اجفاق حؿهُل الخجاعة أخياما ومباصا صولُت حضًضة جغمي إلى جبؿُِ وجللُو 

ت،  ًاء ٖلى اإلاباصالث الخجاٍع ت والضًىاهُت اإلافغويت مً الضٌو ألٖا ؤلاحغاءاث واإلاخُلباث ؤلاصاٍع

فُت ٖليها، ت اوؿُاب الؿل٘ ٖىض الخىعٍض والخهضًغ  والحض مً الٗىابم غحر الخٍٗغ بما ًًمً ؾٖغ

بها لبًٗها البٌٗ.  والٗبىع، والٗمل ٖلى جىخُض ؤلاحغاءاث الضًىاهُت الضولُت وجلٍغ

ب أهم ؤلاحغاءاث الىاعصة باالجفاق يمً  مىً جبٍى  ؾاؾُت:أمداوع  1ٍو

 :افُت وتهضف أؾاؾا إلى يمان الكف أحكام مخعلقت بالدششيعاث املخصلت بالخجاسة

 وجىَغـ الدكاعهُت، ال ؾُما مً زالٌ:

ت م٘ إجاخت  - ٘ اللىاهحن والىهىم الترجُبُت طاث الٗالكت باإلاباصالث الخجاٍع وكغ حمُ٘ مكاَع

٘ الىهىم  الغأيإمياهُت إبضاء  بسهىنها )ًخم جىَغـ طلً ببالصها مً زالٌ ٖغى مكاَع

ىُت لإلٖالم اللاهىوي(.  اللاهىهُت والترجُبُت ٖلى اؾدكاعة الٗمىم ٖبر البىابت الَى

ش الضزٌى خحز الخىفُظ. بحجغن مّضة ػمىُت وافُت  - ش اليكغ وجاٍع  ن جاٍع
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 خصذًش والعبوس بما ًضمً أحكام جخعلق بالشسوم وإلاجاواث راث العالقت بالخوسيذ وال

 عذم جطبيقها بصوسة جمثل عائقا أمام الخجاسة، ال سيما مً خالل:

 مغاحٗتها بهفت صوعٍت. -

 أن جيىن ميافئت للخضمت اإلاؿضاة. -

 :إجشاءاث ضامىت إلجاحت حشيت العبوس، ومنها 

ت اإلاؿخىحبت في ٖملُت ٖبىع البًاة٘. -  جبؿُِ وحؿهُل اإلاخُلباث ؤلاصاٍع

جي للٗبىع.إخضار زُت ميؿم  -  َو

 ؛أحكام تهذف إلى اعخماد جقىياث وآلياث مخطوسة ملعالجت عملياث الخجاسة الخاسجيت 

 وطلً ٖلى غغاع:

ت : الخهغف في اإلاساَغ - ؿه في اللىاهحن اإلاخٗللت باإلاباصالث الخجاٍع وهى جىّحه ًخّم الؿعي غلى جىَغ

 ببالصها.

لُام بجمُ٘ ؤلاحغاءاث اإلاؿخىحبت في الكبان اإلاىخض: ٖبر جىفحر مساَب وخُض ًخم مً زالله ال -

 ً زالٌ مىٓىمت قبىت جىوـ للخجاعة.آلُت مخىفغة ببالصها م يٖملُاث الخىعٍض والخهضًغ والٗبىع، وه

ًيخف٘ بدؿهُالث مخهلت زانت باإلاغاكبت الضًىاهُت وؤلاحغاءاث اإلاخٗامل الاكخهاصي اإلاٗخمض:  -

ُت وقفافت. ت ٖىض جىفغ قغوٍ مىيٖى  ؤلاصاٍع

إّن إحغاءاث اجفاق حؿهُل الخجاعة باإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة جىضعج يمً الخىحهاث 

والاهخماماث الحالُت لبالصها وحٗخبر خافؼا إيافُا إلاىانلت ؤلانالخاث في مجاٌ حؿهُل الخجاعة، 

ىُت الىاعصة ببرهامج الخىمُت   .6565 - 6502هما أّن ٖضصا هاما منها ًىضعج يمً ألاهضاف الَى

ض مً اللضعاث كهض اٖخماص أفًل اإلاٗاًحر الضولُت، فئّن وبال يؿبت لإلحغاءاث التي جخُلب اإلاٍؼ

دُذ للبلضان الىامُت بما في طلً جىوـ الاؾخفاصة مً مؿاٖضاث زاعحُت  ًٌ اجفاق حؿهُل الخجاعة 

 مً مىٓماث صولُت وصٌو ماهدت لخدؿحن كضعاتها في مجاٌ حؿهُل الخجاعة.

ً  هظا مً هاخُت،
ّ
ومً هاخُت أزغي فئّن صزٌى اجفاق حؿهُل الخجاعة خحز الخىفُظ ؾُمى

ًاء ألازغي إلحغاءاث حؿهُل الخجاعة والتي ؾخيىن  بالصها مً الاؾخفاصة مً جُبُم البلضان ألٖا

مُالبت بضوعها بخىفحر الدؿهُالث الالػمت للهاصعاث الخىوؿُت، وهى ما ًمىً أن ٌؿاٖض ٖلى 

 ىاق الخاعحُت.جدؿحن فغم اهدؿاح ألاؾ
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 ثاهيا: أعمال اللجىت 

وهو  كغوٕاإلا ٖلى هواإلاداٌ ٖليها ألاؾاس ي كغوٕ اللاهىن إلا زالٌ صعاؾتهالجىت ال اٖخمضث

لى صعاؾت جم جىػَٗها في الغغى جخٗلم  ووزُلت قغح ألاؾباباإلاغفلت  الاجفاكُت اإلاخٗللت به ٖو

ف بها باإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة واإلاباصا التي جلىم ٖليها وألاهضاف التي جغمي  مً زالٌ الخٍٗغ

أ الخام باجفاكُت مغاهل إلوكاء 0واهسغاٍ جىوـ في اإلاىٓمت وميىهاث اإلالحم  إليها وجغهُبتها

 اإلاىٓمت.

وكض ٖلضث اللجىت أعبٗت حلؿاث للىلاف والضعؽ جسللتها حلؿت اؾخمإ إلى ول مً الؿُضًً 

 ىاهت.وػٍغ الهىاٖت والخجاعة ومضًغ ٖام الضً

الظي جمذ ؤلاقاعة إلُه نلب هو مكغوٕ اللاهىن إلى  0أ الخٔ الىىاب غُاب اإلالحموكض 

ٌ صواف٘ هظا اللاهىن حاهب يٗف وزُلت قغح ألاؾباب التي ال جخًمً البُاهاث اليافُت خى 

لى  وهظلً آزاعه ىت ىاعص مٖلى اليؿُج الاكخهاصي وزانت اإلاؤؾؿاث الهغغي واإلاخىؾُت ٖو الخٍؼ

الضٌو التي ؾبم وأن واإلاٗالُم الضًىاهُت، إيافت إلى غُاب مُُٗاث خٌى  ثمً ؤلاجاوا اإلاخأجُت

ٗذ ٖلى هظا الاجفاق وصعاؾت ملاعهت جبّحن الجضوي مً هظه الاجفاكُت
ّ
. هما ال خٓىا غُاب أي وك

أقاعوا إلى هلو في اإلاٗلىمت خٌى و جضكُم ًٖ اللىابم وؤلاحغاءاث التي ًجب الالتزام بها. 

لُت الالتزا ً أهه 6500ماث التي ناصكذ ٖليها الحيىمت مىظ حٍى إل ٖليها  مٗخبًر مً ألاحضع الَا

 وصعاؾتها مً كبل اللجىت في مغخلت أولى. 

ىىا بأههمًمىن مكغوٕ اللاهىن اإلاٗغوىلضي حٗملهم في و  ِّ ًخًمً أخياما جغمي إلى  ، ب

ت واللًاء ٖلى البحروكغاَُت و  فُت جبؿُِ وجللُو ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع الحض مً الٗىابم غحر الخٍٗغ

ؿاهم في  اث والؿل٘ ٖىض الخىعٍض والخهضًغ والٗبىع َو بما ًمىً مً ازخهاع آحاٌ ميىر الحاٍو

جي.   جدؿحن اللضعة الخىافؿُت للمىخىج الَى

سّىٌ الىلىج إلى اإلاٗلىماث بيل ج ًخًمً ٖضص مً ألاخيام التي أن هظا الاجفاقب أقاعواو 

ٗاث واإلاُُٗاث طاث الٗالكت بلُإ الخجاعة وجِؿحؾهىلت بدىم ما ًخُلبه   ر مً وكغ للدكَغ

 هظه ألاخيام في ما ًلي: أهموجخمثل الىفاص إليها. 

 وكغ وإجاخت اإلاٗلىماث، -

 فغنت الخٗلُم ومٗلىماث كبل بضء الىفاط والدكاوع، -

 الاؾخئىاف أو إٖاصة الىٓغ في ؤلاحغاءاث، -

ضم الخمُحز والكفافُت، جضابحر  - ؼ الجزاهت ٖو  لخٍٗؼ
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 يىابِ ٖلى الغؾىم والًغابب اإلافغويت ٖلى أو في ما ًخٗلم بالخىعٍض والخهضًغ، -

 ؤلافغاج ًٖ وجسلُو الؿل٘، -

 ،والخٗاون الجمغوي حٗاون ؾلُاث الحضوص -

ذ -  ،ؤلاحغاءاث اإلاخهلت بالخىعٍض والخهضًغ والتراهٍؼ

ًاء الضٌو الىامُت وأًٖاء الضٌو ألاكل همىا.أخيام اإلاٗاملت الخانت و  -  الخفًُلُت أٖل

ع هظا و 
ّ
في اإلالابل مً جضاُٖاث فخذ خضوصها الضًىاهُت ولُا ٖلى اإلاىاص الفالخُت   الىىاب خظ

زانت أمام يٗف اللضعة الخىافؿُت للمىخىحاث الخىوؿُت مما ٌكيل تهضًضا لضًمىمت اليكاٍ 

ضوا الفالحي وألامً الغظاةي لبالصها. و 
ّ
ىُت لخأهُل إ ةٖلى يغوع باإلاىاؾبت أه كغاع اؾتراجُجُت َو

 .الخباصٌ الحغ اإلاٗمم والكاملاجفاكُت إَاع  اؾخىماٌ اإلافاوياث فيكُاعي الفالخت والخضماث كبل 

 :إلى السيذ وصيش الصىاعت والخجاسة الاسخماع تجلس

كا ى الظي وان مغفإلى الؿُض وػٍغ الهىاٖت والخجاعة  6502صٌؿمبر  62ًىم اؾخمٗذ اللجىت 

اعاث الؿامُت للىػاعةبالؿُض واجب الضولت اإلايلف بالخجاعة  ضص مً ؤلَا وبّحن الؿُض الىػٍغ أن . ٖو

مجاٌ الخجاعة ًىدس ي أهمُت بالغت ٖلى اإلاؿخىي الضولي خُث أنبذ الاهخمام أهثر جغهحزا ٖلى إػالت 

ت غحر  ت ٖلى غغاع خظف الىزابم ؤلاصاٍع لى اوؿُاب اإلاباصالث الخجاٍع فُت ٖو الٗىابم غحر الخٍٗغ

ت وؤلاحغاءاث الضًىاهُت غحر اإلابرعة م٘ الحض مً اإلاغاكبت اإلاٗلضة التي جدؿب ب في جمضًض الًغوٍع

  .آحاٌ ميىر الؿل٘ بالضًىاهت

 6550مىظ ؾىت  ٕ مكغوٕ اللاهىن وانى مىي الاجفاقاإلافاوياث بكأن  اهُالق أنب فاصأو 

زالٌ اإلاؤجمغ الىػاعي الخاؾ٘ اإلاىٗلض في  6502اهتهذ بئكغاع " اجفاق حؿهُل الخجاعة " ؾىت  تيالو 

ًاء باإلاىٓمت  6502صٌؿمبر  أن جىوـ ب. وججضع ؤلاقاعة الٗاإلاُت للخجاعةٖلى إزغ جىافم الضٌو ألٖا

  .0220ماعؽ  62 ًٖى فيها مىظ

كبل زلثي البلضان  أن جخم اإلاهاصكت ٖليها مً أن الاجفاكُت ؾخضزل خحز الخىفُظ بٗضب وضحوأ

ًاء ضأو  .صولت ًٖىا 020مً بحن  صولت ًٖى  005أي  ألٖا
ّ
ً مً جدؿحن هاأجب ه

ّ
مىار  ؾخمى

ماٌ ض بما ٌؿوحاطبُت الاكخهاص الخىوس ي  لبالصهااللضعة الخىافؿُت ؼ ٍحٗؼ و  في جىوـ ألٖا اهم في مٍؼ

غ الهاصعاث واإلاحزان الخجاعي و  ٌ  هاأجب مًُفا، زلم أهثر مىاًَ قغلحلب الاؾدثماع و جٍُى  ؾخسّى

برامج جباصٌ إيافُت وطلً ألن صزٌى اجفاق حؿهُل الخجاعة خحز الخىفُظ ؾُمىً ب الخمخ٘خىوـ ل

 .بالخالي جىفحر الدؿهُالث الالػمت للهاصعاث الخىوؿُتالاؾخفاصة مً اإلاٗاملت باإلاثل و  بالصها مً
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ٖلى الاكخهاص وجأزحرها الاجفاكُت ؤلايافت اإلاىخٓغة لهظه ًٖ  حؿاءٌ الىىابلضي جضزلهم، و 

جي خُث أبضي البٌٗ منهم جسىفهم  ت للمىخىحالَى  اثبسهىم جىفغ اللضعة الخىافؿُت الًغوٍع

. هما  اكضعتهو  تالفالخُ ًٖ وحىص  اؾخفؿغواٖلى الخهضي للمىافؿت الكغؾت لبٌٗ الضٌو

خٌى و  وآزاعها ٖلى الخهضًغ والدكغُل للمىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة بالصهاجلُُم لخبٗاث اهًمام 

ٖليها واليلفت اإلاغجلبت  جدضص الجهت اإلاؿؤولت فهلت لخُبُم هظه الاجفاكُتمجىفُظًت زُت وحىص 

 .وآلاحاٌ الالػمت وآلازاع اإلاىخٓغة

اع مُابلت  ضٖمأن اإلاهاصكت ٖلى الاجفاكُت ؾُإلى الؿُض الىػٍغ قاع أزالٌ عصوصه، و  ؤلَا

مً الٗغاكُل البحروكغاَُت وؾُضٖم  ؾُدّض و للمٗاًحر الضولُت  لاهىوي للخجاعة والخباصٌ الخجاعي ال

 . الهاصعاث

خباع الازخالف والفىاعق الاكخهاصًت  الخمش يبأن وبّحن  اإلاىحىص بالبروجىوٌى ًأزظ بٗحن الٖا

ًاء  خباع زهىنُاث وإمياهُاث بالصها ُتالاجفاك ههظالاهسغاٍ في  أنو للضٌو ألٖا  ًأزظ بٗحن الٖا

 ػهامت التي ؾخدضصهاو هظه الاجفاكُت ؾخُبم بكغوٍ الضولت الخىوؿُت وبئمياهُاتها وبالغ وأن 

جُا َبلا للابماث  طلً ؾُيىن و   ٖلى الىدى الخالي:جضٍع

اللابمت "أ": جخًمً أخياما جفُض بأن الضٌو الىامُت أو ألاكل همىا جُبم الاجفاكُت ٖىض  -

 صزىلها خحز الخىفُظ،

بٗض  اللابمت "ب": جخًمً أخياما جفُض بأن الضٌو الىامُت أو ألاكل همىا جُبم الاجفاكُت  -

 ضء هفاط الاجفاكُت،فترة اهخلالُت مً الؼمً بٗض ب

بٗض فترة  جخًمً أخياما جفُض بأن الضٌو الىامُت أو ألاكل همىا جُبم الاجفاكُتاللابمت "ج":  -

جلضًم  اهخلالُت مً الؼمً بٗض بضء هفاط الاجفاكُت وبٗض اهدؿاب اللضعة ٖلى الخىفُظ مً زالٌ

 اإلاؿاٖضة والضٖم لبىاء اللضعاث.

للمىٓمت  جىوـ اهًمامخٌى ضعاؾت جلُُمُت قاملت اللُام بالىػٍغ بفىغة الؿُض ب عّخ هظا و 

   .حلؿت ٖمل م٘ اللجىتفي إَاع الٗاإلاُت للخجاعة 

 :إلى السيذ مذًش عام الذًواهت جلست الاسخماع

إلى الؿُض مضًغ ٖام الضًىاهت الظي وان مغفىكا بٗضص مً  في هفـ الُىماؾخمٗذ اللجىت 

اعاث  ٖلى اإلاؿخىي  جفاكُتالاإلى صواف٘ وأؾباب  جضزله في مؿتهلجُغق خُث  .الؿامُتؤلَا

جي والضولي  والتي جخمثل زانت في ما ًلي: الَى

ت اإلاؿخىحبت، -  هثرة وحٗضص الىزابم ؤلاصاٍع
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 جضوي مؿخىي هجاٖت ؤلاحغاءاث الحضوصًت، -

بىع البًاة٘، -  جىامي ؤلاقيالُاث والٗىابم طاث الهلت بىلل ٖو

 ،هلو الكفافُت واوٗضام الخىك٘ -

 يٗف وهلو الخٗاون والخيؿُم بحن اإلاهالح اإلاخىاحضة ٖلى الحضوص، -

 هلو الخألُت ويٗف مٗضٌ اؾخٗماٌ الخىىىلىحُاث الحضًثت، -

 اعجفإ الخيلفت. -

ت اإلاؿخٗملت إلاغاكبت خغهت هلل البًاة٘ ٖبر الٗالم ًهل إلى   2وأفاص بأن ٖضص الىزابم ؤلاصاٍع

ت واإلاخٗاملحن لاللتزام ملُاعاث وزُلت وأن اإلابالغ التي ًخ م ؾضاصها مً كبل اإلاؤؾؿاث الخجاٍع

باإلالخًُاث الجمغهُت جخجاوػ مٗضٌ اإلالابٌُ اإلاؿخسلهت مً كبل مهالح الضًىاهت. وأياف 

غ البىً الٗالمي اإلاٗامالث الجمغهُت جسخلف، بأن  ، 6500لؿىت  (Doing Business)خؿب جلٍغ

 00و 6خُث ًدخاج اإلاخٗامل بمىاؾبت ٖملُت الخهضًغ إلى اؾخسضام ما بحن  مً بلض إلى آزغ،

وزُلت أو مؿدىض بماؾبت ٖملُت الخىعٍض وحؿخغغق ٖملُت  02و 6وزُلت أو مؿدىض وما بحن 

 ًىما. 025و 1ًىما في خحن حؿخغغق ٖملُت الخىعٍض بحن  22و 2الخهضًغ بحن 

يذ بأن ول نفلت جخُلب جضازل ٖضة في مجاٌ الخجاعة ال الضعاؾاثوأفاص بأن ٖضًض  ُّ ٗاإلاُت ب

 655وزُلت جخًمً كغابت  15َغفا ٖلى ألاكل ًخم زاللها جباصٌ كغابت  25و 65أَغاف جلضع بحن 

بُاها أو مٗلىمت بما ًجٗل جيلفت ؤلاحغاءاث أٖلى بىثحر مً جيلفت اإلاٗالُم الضًىاهُت التي ًخم 

ان التي حكيى مً لت الىاخضة. وبّحن بأن البلضاؾخسالنها مً كبل مهالح الضًىاهت زالٌ الهف

ؤلاحغاءاث جيىن فيها فغم الاؾدثماع الخاعجي يُٗفت وغحر مالبمت، مًُفا  حّٗضص وحكٗب وبِء

جي  بأن جبؿُِ وجللُو ؤلاحغاءاث والخِؿحر الخجاعي ًمىً أن ٌؿاهم في الغف٘ مً الىاجج الَى

 %6و 0البًاة٘ اإلاىعصة بيؿبت جتراوح بحن هما ٌؿاهم في الخللُو مً جيلفت  %2الخام بيؿبت 

 مً الخيلفت الٗاصًت. %00والخللُو مً جيلفت البًاة٘ والخضماث بيؿبت جخجاوػ 

اع اللاهىوي  بأنوأقاع   GATTوحؿهُل الخجاعة في الاجفاق الٗام للخجاعة والخٗغفت  لخِؿحر ؤلَا

ّغج ٖلى تهم الكفافُت وألاجاواث واإلاٗالُم وؤلا  اإلاىاصًلىم ٖلى ٖضص مً  ت الٗبىع. ٖو حغاءاث وخٍغ

 أهم أهضاف هظه الاجفاكُت والتي ًمىً جلخُهها في ما ًلي:

 حؿهُل خغهت اوؿُاب البًاة٘ وإحغاءاث ؤلافغاج ٖنها، -

ؼ الخٗاون بحن إصاعاث الجماعن والجهاث الحيىمُت ألازغي اإلاخىاحضة ٖلى الحضوص، - غ وحٍٗؼ  جٍُى
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غ  - م الىمى وألاكل همىا، جٍُى  وعف٘ مؿخىي الخٗاون الفجي وجىمُت اللضعاث للضٌو الؿابغة في ٍَغ

ت بىدى  - وفلا لىعكت الٗمل التي جىلذ إٖضاصها  %05الخللُو مً ولفت اإلاٗامالث الخجاٍع

ت" بٗىىان ؾىت   ،6500مىٓمت الخٗاون والخىمُت الاكخهاصًت خٌى "الؿُاؾاث الخجاٍع

ت في البلضان طاث الضزل  - الخللُو مً اإلابلغ ؤلاحمالي اإلاترجب ًٖ ولفت اإلاٗامالث الخجاٍع

باليؿبت  %02.6باليؿبت للبلضان طاث الضزل اإلاخىؾِ وبىدى  %00و %01.0اإلادضوص بىدى 

التي جىلذ إٖضاصها  011للبلضان طاث الضزل اإلاخىؾِ الٗالي وطلً وفلا لىعكت الٗمل ٖضص 

ت" بٗىىان ؾىت والخىمُت الاكخهاصًت خٌى "الؿ مىٓمت الخٗاون   .6502ُاؾاث الخجاٍع

باإلاابت  25إحغاءاث ٖمل حهاػ الضًىاهت الخىوؿُت مُابلت بيؿبت وبّحن مً حهت أزغي بأن 

 جىو ٖليها الاجفاكُت.لإلحغاءاث التي 

وحاهٍؼت الاحغاءاث الاؾدباكُت واؾخٗضاصاث  وزالٌ جضزلهم، حؿاءٌ أًٖاء اللجىت خٌى أهم

اإلاؤؾؿت باليؿبت لآللُاث والىؾابل اللىحؿدُت لخفاصي الاهخٓاّ باإلاىاوئ وخؿً الخهغف في 

ؼ اإلاغاكبت والخدّب٘.  هما اؾخىضحىا خٌى هُفُت جُبُم ؤلاحغاءاث اإلاًمىت باالجفاكُت اإلاساَغ وحٍٗؼ

جي إيافت جأزحر جُبُم ملخًُاث الاجفاكُت ٖلى مؿخىي  لها ٖلى اإلاؿخىي الَى اإلاباصالث  وججًز

ت.  وإنالح اإلاىٓىمت الضًىاهُت وصوعها في الخهضي  واؾخىضحىا خٌى بغهامج حٗهحر الضًىاهتالخجاٍع

ت.   للفؿاص والتهٍغب والخجاعة اإلاىاٍػ

جي، خُث اهخٓمذ في قهغ  وجُغق الؿُض اإلاضًغ الٗام إلى ؤلاحغاءاث اإلاخسظة ٖلى اإلاؿخىي الَى

ل  ً اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة زههذ إلحغاء جلُُم وعقت ٖمل بمكاعهت زبراء م 6501أفٍغ

ىُت للخجاعة ومضي جُابلها م٘ أخيام اجفاق حؿهُل الخجاعة أفًذ إلى إٖضاص  طاحي للمىٓىمت الَى

جي والٗىابم التي لحضٌو ًخًمً حمُ٘ أخيام اجفاق حؿهُل الخجاعة ومضي مُابلتها ل ٘ الَى دكَغ

لها وجهيُفها يمً كابمت مُٗىت )اللابمت "أ" أو جدٌى صون جىفُظ هظه ألاخيام وخاحُاث جُبُ

"ب" أو "ج"(. وأياف بأهه جم هظلً في الفترة الفانلت بحن مىخهف قهغ ماي ومىخهف قهغ 

لُت  ٖلض احخماٖاث صوعٍت لخضكُم الجضٌو "أ" اإلاىبثم ًٖ هخابج وعقت ٖمل قهغ  6501حٍى

ل وكض جم جدضًض ؤلاحغاءاث التي ؾخضزل خحز الىفاط خح  ن صزٌى الاجفاق خحز الخىفُظ. أفٍغ

مؤعر  6502لؿىت  052وفي هفـ الؿُاق، أفاص الؿُض اإلاضًغ الٗام أهه نضع أمغ خيىمي ٖضص 

ل  00في  ىُت إلاخابٗت جُبُم اجفاق اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة ً 6502أفٍغ خٗلم بئخضار لجىت َو

غق ٖملها. مكحرا إ لى أهه جم جهيُف باقي خٌى حؿهُل الخجاعة وبًبِ جغهُبتها ومهامها َو
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م ٖمل مخيىن  ىىب فٍغ ممثل ًٖ ؤلاصاعة الٗامت للضًىاهت مً الالتزاماث في كابمخحن "ب" و"ج" ٍو

ً وػاعة الهىاٖت والخجاعة ٖلى جضكُلها وجدضًض ؤلاحغاءاث الىفُلت بخُبُلها ومخابٗتها.  ٖو

 هاباإلاابت من 22 جم جبؿُِ ،إحغاء 601الٗضص الجملي لإلحغاءاث الضًىاهُت ًبلغ  أنبهظا وبّحن 

هت في مكضصا ٖلى أهمُت جألُت ؤلاحغاءاث وهى هضف بغهامج حٗهحر الضًىا، باإلاابت منها 06خظف و 

غ مّٗغحا ٖلى الخٗاون م٘ اإلاىٓمت  6502-6566 الٗاإلاُت للضًىاهت في هظا اإلاجاٌ. وأياف بأن جٍُى

منها اللىحؿدُت جخُلب اؾتراجُجُت  التي حكيى ٖضًض الهٗىباث وزانت ،البيُت الخدخُت للضًىاهت

 قاملت.

اهذ ؾباكت في الاهسغاٍ في ملاومت الفؿاص بدىم بأن مؤؾؿت الضًىاهت و مً حهت أزغي، بّحن

أهثر ؤلاصاعاث التي جلىم إمًائها الجفاكُت م٘ الهُئت الٗامت إلايافدت الفؿاص، إيافت إلى أجها مً 

فيه ً مْى ف الٗمىمي. مكضصا ا في مجاٌ ملاومت الفؿاص والالبخيٍى تزام بمضوهاث ؾلىن اإلاْى

ب ال  ٖلى الٗمل بدىاغم م٘ الؿُاؾت الٗامت للضولت. وأياف في ؾُاق آزغ بأن ملاومت التهٍغ

ب ال ًىُبم ٖلى الؿل٘ التي جمغ  ًمىً أن جيىن إال بخُبُم اللاهىن، مىضحا بأن مفهىم التهٍغ

سّجل بها مسال ٌُ ل.ٖبر اإلاٗابغ الغؾمُت التي ًمىً أن  ُّ ملُاث جد  فاث صًىاهُت ٖو

 شاس اللجىتـ: قثالثا 

جىص ي الجلؿت الٗامت هي اإلاٗغوى و ألاؾاس ي كغعث اللجىت اإلاىافلت ٖلى مكغوٕ اللاهىن  

 باإلاهاصكت ٖلُه.
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