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تعد َٓعُ ١ايتجاز ٠ايعامل )World Trade Organization) ١ٝاحد٣
املٓعُات ايدٚي ١ٝاملتدصص ،١اييت تعترب االنجس حداث ١بني املٓعُات ايعامل ،١ٝاال اْٗا
حككت اضٗاَا ؾعاال يف تٓػٝط ٚتٓع ِٝايتجاز ٠ايعامل ،١ٝعً ٢ايسغِ َٔ إ تأضٝطٗا نإ
عاّ  5>>:بعد إ اشدادت ايتبادالت ايتجاز ١ٜبني ايد.ٍٚ
ٚتٓا ٍٚايدنتٛز ٚضاّ ْعُت ابساٖ ِٝايطعد ٟيف نتاب" ١اآلؾام املطتكبً ١ٝملٓعُ١
ايتجاز ٠ايعامل – ١ٝبني َعاٖس ايعٛملٚ ١تد ٌٜٚايطٝادٚ "٠ايصادز عٔ داز ايؿهس ادتاَع ٞيف
االضهٓدزَٓ ،١ٜعُ ١ايتجاز ٠ايدٚيٚ ١ٝاٖداؾٗا َٚبادٗ٥ا ٚايعض ١ٜٛؾٗٝا ٚااليتصاَات املرتتب١
عً ٢ايد ٍٚاالعضاَٚ ،٤د ٣اثسٖا يف ؾهس ٠ايطٝاد ٠ايٛطٓٚ ،١ٝنريو اثس ايعٛمل ١عًَٓ ٢عُ١
ايتجاز ٠ايعامل.١ٝ
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قطِ املؤيـ نتاب ١اىل بابني تٓا ٍٚيف االَٓ ٍٚعُ ١ايتجاز ٠ايدٚي" ١ٝاالضظ ايعاَ١
ٚايٓعاّ ايكاْٚ "ْٞٛقطِ ٖرا ايباب اىل ازبع ١ؾص ٍٛتٓا ٍٚيف ايؿصٌ اال ٍٚاالتؿاق ١ٝايعاَ١
يًتعسؾ ١ادتُسنٚ ١ٝايتجاز" ٠ادتات" َدخٌ تأضٝط ٞيكٝاّ َٓعُ ١ايتجاز ٠ايعامل.١ٝ
ابتدا ٤تطسم املؤيـ اىل َؿٗ ّٛاالتؿاق ١ٝايعاَ ١يًتعسٜؿ ١ايهُسنٚ ١ٝايتجاز ،٠ؾهًُ ١ادتات
( ٖٞٚ )GATTاختصازا ملصطًح General Agreement on Tariffs and Trade
ٚاييت تعين االتؿاق ١ٝايعاَ ١يًتعسؾ ١ايهُسنٚ ١ٝايتجاز ٖٞٚ ،٠اتؿاق ١ٝجتاز ١ٜدٚيَ ١ٝتعدد٠
االطساف ٖدؾٗا بٝإ االيتصاَات املتبادي ١بني ايد ٍٚاالطسافٚ .تٗدف املٓعُ ١اىل حتسٜس
ايتجاز ٠ايدٚيٚ ١ٝزؾع املطت ٣ٛاملعاغ ٞألؾساد ايد ٍٚاالعضاٚ ٤نريو زؾع َطت ٣ٛايدخٌ
ايك َٞٛاذتكٝكٚ ،ٞخؿض اذتٛاجص ايهُسن َٔ ١ٝاجٌ شٜاد ٠حجِ ايتجاز ٠ايدٚيٚ ،١ٝتٓطٝل
ايتعا ٕٚبني ايد ٍٚيف زتاٍ ايتجاز ٠ايدٚي.١ٝ
ايؿصٌ ايجاْ ٞجا ٤حتت عٓٛإ (ايتعسٜـ مبٓعُ ١ايتجاز ٠ايعاملٚ ،)١ٝقدّ املؤيـ
زتُٛع َٔ ١ايتعازٜـ هلر ٙاملٓعُ ١اييت ٜكع َكسٖا يف جٓٝـٚ ،تضِ يف عضٜٛتٗا عددا
نبريا َٔ ايدٚ ،ٍٚتعٌُ عً ٢ادازٚ ٠تك ١ٜٛايٓعاّ ايتجاز ٟايدٚيٚ ٞحتسٜس ٙيف زتاٍ ايتجاز٠
ايدٚيَ ،١ٝع شٜاد ٠ايتبادٍ ايتجازٚ ٟايٓػاط االقتصاد ٟبني ايد َٔٚ .ٍٚابسش اٖداف
املٓعُ ١إقاَْ ١عاّ اقتصادٜ ٟطٛد ٙاالَٔ ٚايسخاٚ ٤ايتدؾل املٓتعِ يًطًعٚ ،ايعٌُ عً٢
ْػ ٤ٛعامل اقتصادٜ ٟتُتع بايطالّ ٚتٛؾري اذتُا ١ٜاملٓاضب ١يًطٛم ايدٚي ٞيٝال ِ٥خمتًـ
َطتٜٛات املعٝػٚ ١ايتُٓ ،١ٝؾضال عٔ اجياد ٚضع تٓاؾط ٞبني ايدٜ ٍٚعتُد عً ٢ايهؿا٠٤
االقتصاد ١ٜيف ختصص املٛازد.
املبخح ايجاْ َٔ ٞايؿصٌ ايجاْ ٞخصص ألجٗصَٓ ٠عُ ١ايتجاز ٠ايدٚي ،١ٝاذ
اغازت املاد( ٠ايسابع َٔ )١اتؿاقَ ١ٝسانؼ اىل االجٗص ٠ايسٝ٥ط ١ٝهلر ٙاملٓعُٚ ،١اٚهلا
اجملًظ ايٛشاز ٟايرٜ ٟته َٔ ٕٛممجً ٞايد ٍٚاالعضا ٤يف املٓعُٚ ١ميجٌ اعً ٢ضًط ١يف
املٓعُٚ ١ميجً٘ ٚشزا ٤ايتجازٚ ٠االقتصاد يف ايد ٍٚاالعضآٜٚ ،٤عكد نٌ ضٓتنيٚ ،ي٘ ايطًط١
باختاذ ايكسازات يف املطا ٌ٥اييت ختص عٌُ املٓعُ َٔٚ .١االجٗص ٠االخس ٣اجملًظ ايعاّ
 ٖٛٚادتٗاش احملٛز ٟيًُٓعُٜٚ ١كَ ّٛكاّ املؤمتس ايٛشاز ٟيف ؾرتات عدّ اْعكادٜٚ ،ٙضِ
ممجً ٞايد ٍٚاالعضا ٤يف املٓعُٜٚ ١عٌُ نٗ ١٦ٝيؿض ٚحطِ املٓاشعات ايتجاز،١ٜ
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ٚادتٗاش اآلخس ٖ ٛاَاْ ١املٓعُٚ ١اييت ٜسأضٗا َدٜس عاَّٚ ،كس ٙيف جٓٝـ ٜٚضِ
عددا نبريا َٔ املٛظؿني اير ٜٔميجً ٕٛحٛاي ;6 ٞجٓطٜ ١ٝبًؼ عددِٖ َٛ ;65ظؿا ْعاَٝا
اغًبِٗ َٔ االقتصادٜني ٚاحملاَني  َٔٚاملدتصني يف ضٝاض ١ايتجاز ٠ايدٚي .١ٝادتٗاش االخس
ٖ ٛجٗاش ؾض املٓاشعاتَٗ َٔٚ ،اَ٘ ايتصد ٟيًُٓاشعات ايتجاز ١ٜايدٚي ١ٝاييت تعسض
عًٚ ،٘ٝي٘ ايدٚز يف تػه ٌٝؾسم ايتخهٜٚ ،ِٝطع ٢جٗاش ؾض املٓاشعات اىل اجسا ٤تػاٚز
بني ايدٚيتني املتٓاشعتني يًتٛصٌ اىل حٌ يًدالؾات اييت بٚ ،ِٗٓٝؾل ضٝام شَين َعتُد.
تٓا ٍٚاملؤيـ يف ايؿصٌ ايجايح احهاّ ايعض ١ٜٛيف َٓعُ ١ايتجاز ٠ايعامل،١ٝ
ؾاالْضُاّ اىل املٓعَُ ١طأي ١اختٝاز ،١ٜاذ ال جترب دٚيَ ١ا يالْضُاّ اىل املٓعُ ١زغُا
عٓٗا ،ؾايعض ١ٜٛتهتطب بػهٌ طٛع ٞختضع يسؤ ١ٜايدٚيٚ ١ضٝاضتٗا َٔٚ .ايػسٚط اييت
جيب تٛاؾسٖا يف ايدٚي ١طايب ١االْضُاّ اىل َٓعُ ١ايتجاز ٠ايدٚيَٗٓ ١ٝا إ تكدّ تًو ايدٚي١
جد ٍٚتٓاشالت حيت ٟٛعً ٢تعسٜؿات نُسن ١ٝتػهٌ ايتصاَات ال ميهٔ زؾعٗا اال يف حاالت
خاصٚ ،١تكدّ ايدٚي ١جدٚال بااليتصاَات اييت ضتتبعٗا يف قطاع ارتدَات ،ؾضال عٔ االيتصاّ
باتؿاقٝات َٓعُ ١ايتجاز ٠ايدٚيٚ ١ٝايتٛقٝع عً ٢بستٛنٜ ٍٛػٌُ املٛاؾك ١عً ٢تطبٝل ٚايتصاّ
مجٝع اتؿاقٝات َٓعُ ١ايتجاز ٠ايعامل ،١ٝعً ٢إ ايعض ١ٜٛيف املٓعُ ١ته ٕٛيًد ٍٚاالعضا٤
يف َٓعُ ١االَِ املتخد ،٠بػسط االيتصاّ بهٌ االتؿاقٝات اييت مت ابساَٗا َٓر عاّ <،5>9
ٚحت ٢حت ٍٛادتات اىل َٓعُ ١ايتجاز ٠ايعامل ١ٝعاّ .5>>:
ٚيًدٚي ١اييت تكدّ طًبا يالْضُاّ اىل َٓعُ ١ايتجاز ٠ايدٚي ١ٝإ تكدّ طًبا بريو
َع ٚثٝك ١غاًَ ١عٔ ضٝاضات ايد ٍٚايتجازٚ ١ٜاملايٚ ١ٝاالضتجُازٚ ١ٜمحا ١ٜحكٛم املًه١ٝ
ٚايٓعاّ ايكضا ٞ٥ايعاّ ٚطسم ايتكاضٚ ٞضبٌ ايتعًِ ٚإ ٜه ٕٛؾسٜل ايتؿاٚض َٔ َٛظؿٞ
ايدٚي ١ايسمسٝنيٜ ،تبع ذيو َسحً ١املؿاٚضات بني املٓعُٚ ١ايدٚي ١ايساغب ١باالْضُاّ ،اَا
املسحً ١االخري ٠ؾٝه ٕٛقد مت االتؿام ايٓٗا ٞ٥ح ٍٛايتٓاشالت ايهُسنٚ ١ٝتجبٝت ضكٛؾٗا
ٚحتدٜد ايتصاَات قطاعات ارتدَات اييت ضٝتِ حتسٜس ايتجاز ٠ؾٗٝا َٔٚ ،ثِ تك ّٛزتُٛع١
ايعٌُ بإعداد تكسٜسٖا ايٓٗاٚ ٞ٥قسازٖا حَٓ ٍٛح ايعضٚ ،١ٜٛاذا َا مت َٓح ايعض ١ٜٛتطتطٝع
دٚيَ ١ا َٔ االْطخاب َٔ املٓعُٚ ١ذيو طبكا يًُاد( ٠ارتاَط ١عػس )٠اييت مبٛجبٗا
تٓطخب ايدٚيٜٚ ١طس ٟذيو عً ٢االتؿاقٚ ١ٝعً ٢االتؿاقٝات ايتجازَ ١ٜتعدد ٠االطساف.
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احبس املؤيـ يف َٛضٛع االتؿاقٝات ايدٚي ١ٝاييت حتهِ عٌُ َٓعُ ١ايتجاز٠
ايدٚي ،١ٝاييت بًؼ عددٖا (= )8اتؿاقاٚ ،ميهٔ احصا )8:( ٤اتؿاقاٚ ،تكطِ َٔ شا ١ٜٚااليتصاّ
اىل قطُني َٓٗا ( )85اتؿاقا ٚتؿاُٖاٖٚ ،ر ٙاالتؿاقٝات ًَصَ ١يًدٚي ١ايعض ٛنٛحدٚ ٠احد،٠
ٚال ميهٔ يًدٚي ١إ تتخًٌ َٔ االيتصاَات املكسز ٠ؾٗٝا ،اال يف حدٚد َا َٖ ٛكسز بػإٔ
االعؿا٤اتٚ ،ؾل َا ٚزد يف ذات اتؿاقَٓ ١ٝعُ ١ايتجاز ٠ايعاملٚ ١ٝبػسٚط غري َٝطسٚ ،٠اَا
ايكطِ ايجاْٖ َٔ ٞر ٙاالتؿاقٝات  ٖٞٚاتؿاقٝات ايتجاز ٠عدٜد ٠االطساف اييت ال ًٜتصّ بٗا اال
ايعض ٛايرَٓ ٖٛ ٟعِ هلا.
ْ َٔٚاحَٛ ١ٝضٛعاتٗا ؾإ االتؿاقٝات تكطِ اىل ازبع طٛا٥ـَٗٓ ،ا ثالث ١عً٢
قدز َٔ االُٖ ٖٞٚ ١ٝاتؿاقٝات ايتجاز ٠يف ايطًع (ادتات) ٚاتؿاق ١ٝايتجاز ٠يف ارتدَات
(جاْظ) ٚاتؿاق ١ٝاملًه ١ٝايؿهس( ١ٜتسٜظ) ٚايسابع ١اتؿاق( ١ٝؾض املٓاشعات) ٖٞٚ .ال ختًٛ
َٔ االُٖ ١ٝيف ادتاْب ايكاْ .ْٞٛعً ٢إ ايبعض ٜضٝـ اىل ٖر ٙاالتؿاقٝات اتؿاق ١ٝاخس٣
( ٖٞٚتسَظ)  ٖٞٚخاص ١باالضتجُاز.
ايؿصٌ ايسابع َٔ ايباب اال ٍٚتٓا ٍٚؾ ٘ٝاملؤيـ ضبٌ تط ١ٜٛاملٓاشعات يف اطاز
َٓعُ ١ايتجاز ٠ايعاملَ ،١ٝطتعسضا ايٝات َٓعُ ١ايتجاز ٠ايعامل ١ٝيف تط ١ٜٛاملٓاشعات
ٚخصا٥صٗاَٚ ،ا ميٝص املٓعُ ١يف زتاٍ تط ١ٜٛاملٓاشعات ٖ ٛاقاَتٗا يٓعاّ يؿض
املٓاشعات ٜك ّٛعً ٢املطاٚا ٠بني ايكٚ ٟٛايضعٝـ باذتكٛم ،ؾضال عٔ إ املٓعُ ١هلا
صؿ ١ال يصاّ أعضا ٤املٓعُ ١ؾُٝا ٜتِ االتؿام عًٚ .٘ٝدخ ٍٛايدٚي ١يف َٓعُ ١ايتجاز ٠جيعًٗا
َٛاؾك ١عً ٢تط ١ٜٛاملٓاشعات ايتجازٚ ،١ٜقد اْػأ يف املٓعُ ١جٗاش يؿض املٓاشعاتٜ ،عد
َٔ اِٖ االجٗص ٠ايسٝ٥ط ١ٝاييت تضُٗا املٓعُٚ ،١املهًـ مبُٗ ١تطبٝل ايكٛاعد ٚاالجسا٤ات،
ؾضال عٔ املػاٚزات ٚاحهاّ تط ١ٜٛايٓصاعات ايٛازد ٠يف االتؿاقٝات املػُٛيٚ ،١ي٘ ايطًط١
يف اْػا ٤ؾسم يًتخهٚ ِٝجٗاش الضتٓ٦اف قسازات ٖ ١٦ٝاملطتػازٚ ٜٔايكسازات ايصادز ٠اييت
ميهٔ ايطعٔ ؾٗٝا اَاّ ٖ ١٦ٝاالضتٓ٦اف ٚإ ايكساز ايصادز َٔ ٖ ١٦ٝاالضتٓ٦اف ًَصَا
يًجُٝعٖٓٚ .اى َٓٗجإ يتط ١ٜٛاملٓاشعات ضًُٝا احدُٖا ٜك ّٛعً ٢عالقات ايك ٠ٛبني
ايطسؾنيٚ ،االخس ٜطتٓد اىل االحتهاّ يكٛاعد عاََ ١عسٚؾ ١ضًؿا يطسيف املٓاشعٚ ،١االيٝات
املتبع ١يف َٓعُ ١ايتجاز ٠ايدٚي ١ٝيف ؾض املٓاشعات تػٗد حتٛال َٔ االضًٛب اال ٍٚاىل
االضًٛب ايجاْ.ٞ

)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

اآل افق اامستقبلية امسظمس اامقاقة ااماقمسة اين اظمقر اامالمس اتدوتل اامتةقة اة اتاق اعاس ابي اية اامتاو

ا044

تٓا ٍٚاملؤيـ بعد ذيو اجسا٤ات ايتطَ ١ٜٛبٓٝا بإ جٗاش تط ١ٜٛاملٓاشعات ٜعد
احد االجٗص ٠ايسٝ٥ط ١ملٓعُ ١ايتجاز ٠ايعاملٚ ،١ٝخيتص بتط ١ٜٛاملٓاشعات ارتاص ١بايطًع
ٚارتدَات ٚحكٛم املًه ١ٝايؿهسَٗ َٔٚ ،١ٜاّ ٖرا ادتٗاش اداز ٠ايكٛاعد ٚاالجسا٤ات
ٚاملػاٚزات ٚاحهاّ تط ١ٜٛاملٓاشعات ،ؾضال اْ٘ ٜتُتع بطًط ١اْػا ٤ؾسم ايتخهٚ ِٝاعتُاد
تكازٜس االضتٓ٦افٚ .تػري املاد( ٠ايجايج َٔ )١اتؿام ايتؿاِٖ اىل ضسٚز ٠إ ٜتكٝد االطساف
مببادئ اداز ٠ايٓصاعٚٚ ،جد ٖرا ايٓعاّ َٔ اجٌ إ حياؾغ عً ٢حكٛم االعضاٚ ٤االيتصاَات
املرتتب ١مبٛجب االتؿاق ١ٝاملػُٛيٚ ،١تط ١ٜٛاملٓاشعات جيب إ تتصـ بايؿٛزٚ ١ٜتٗدف
اىل حتكٝل تطَ ١ٜٛسضٚ ،١ٝاغاز املؤيـ اىل إ املػاٚزات تعد املدخٌ االٚي ٞيًتطٚ ،١ٜٛيف
ذيو تطبٝل يٓص املاد( ٠ايسابع )١يف ؾكستٗا (االٚىل) َٔ ٚثٝك ١ايتؿاِٖٜٚ ،عد ايتػاٚز اجسا٤
دبًَٛاض ٞايػسض َٓ٘ تبادٍ ٚجٗات ايٓعسٖٚ ،را االجساٜ ٤تدر طٛعا ؾُٝا اذا اتؿل طسيف
املٓاشع ١عً ٢ذيو.
ٚتعد ايتط ١ٜٛعٔ طسٜل ايتخه ِٝاحد ٣ايٛضا ٌ٥احملاٜدٚ ٠ايؿعايٚ ١املُٗ ١يف اْٗا٤
املٓاشعات ايتجاز ١ٜيف اطاز َٓعُ ١ايتجاز ٠ايدٚيٖٚ ،١ٝر ٙاالَُٖ ١ٝتأت َٔ ١ٝزتُٛع ١املصاٜا
ٚايؿٛا٥د َٓٗا بطاط ١االجسا٤ات ٚضسعتٗا اييت تٛؾس ايٛقت ٚاحتؿاظٗا بادتٛاْب ايطس ١ٜاييت
ٜبػ ٞاطساف املٓاشع ١عدّ ْػسٖا ا ٚاذاعتٗاٚ ،االجسا٤ات اييت تتبعٗا ؾسم ايتخهَ ،ِٝدزج١
يف املًخل زقِ ( ) 8املٛض ّٛبـ (اجسا٤ات ايعٌُ) ٚاييت تػري اىل تًو االجسا٤اتَٗٓ ،ا َا
ٜتعًل بادتًطات ٚاملداٚالت ٚاالضٚ ،١ً٦نٝؿ ١ٝتكد ِٜايدؾاعات ٚاملرنسات ٚايبٝاْات ألطساف
املٓاشعٚ .١ميهٔ يطسيف املٓاشع ١اضتٓ٦اف قساز ايتخه ِٝعٔ طسٜل جٗاش االضتٓ٦اف ،ايرٟ
ته ٕٛجًطات٘ ضسٜٚ ١ٜتِ ٚضع تكازٜس ٙد ٕٚحضٛز اطساف ايٓصاعٚ ،هلرا ادتٗاش إ ٜكس اٚ
ٜعدٍ آٜ ٚكض ْتا٥ج ؾسم ايتخه ،ِٝباإلضاؾ ١اىل االحهاّ االخس ٣املتصً ١بايتخه.ِٝ
ايباب ايجاْ َٔ ٞايهتاب خصص٘ املؤيـ يًخدٜح عٔ َٓعُ ١ايتجاز ٠ايعامل ١ٝبني
حتدٜات ايعٛملَٚ ١تطًبات ايطٝاد ٠ايٛطٓٚ ،١ٝقد قطِ املؤيـ ٖرا ايباب اىل ؾصًني تٓاٍٚ
يف االَٓ ٍٚعُ ١ايتجاز ٠ايعاملٚ ١ٝايعٛمل ،١ؾُٝا خصص ايؿصٌ ايجاْ ٞملٓعُ ١ايتجاز٠
ايعاملٚ ١ٝاثسٖا يف ؾهس ٠ايطٝاد .٠عاجل املؤيـ يف بدا ١ٜايؿصٌ االَ ٍٚاٖ ١ٝايعٛملَ ١ػريا
اىل ايتعسٜـ ايًػ ٟٛيًعٛمل ١عً ٢اْٗا َأخٛذ َٔ ايتعٛيُِٚ ،ايعاملٚ ١ٝايعامل ،اَا يف االصطالح
ؾٗ ٞتعين اصطباؽ عامل االزض بصبػٚ ١احد ٠غاًَ ١دتُٝع اقٛاَٗا ٚنٌ َٔ ٜعٝؼ ؾٗٝا
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ٚتٛحٝد اْػطتٗا االقتصادٚ ١ٜاالجتُاعٚ ١ٝايؿهس َٔ ١ٜغري اعتباز الختالف االدٜإ
ٚايجكاؾات ٚاالجٓاع ٚاالعسام .ثِ اضتعسض املؤيـ زتُٛع ١اخس َٔ ٣ايتعسٜؿات ملصطًح
ايعٛمل.١
تعسض املؤيـ بعدٖا اىل ابعاد ايعٛمل ،١نايبعد االقتصاد ،ٟباعتباز إ ايعٛمل١
تتضُٔ حتسٜس ايتجاز ٠يف زتاالت ايطًع ٚارتدَات ٚحسن ١االَٛاٍ ،نُا اْٗا انتطبت ٖرا
ايبعد َٔ نْٗٛا تعد يد ٣ايبعض اْدَاج اضٛام ايعامل يف حك ٍٛاْتكاٍ ايطًع ٚارتدَات
ٚايك ٣ٛايعاًَ ،١ضُٔ اطاز زأمساي ١ٝحس ١ٜاالضٛام حبٝح تصبح ٖر ٙاالضٛام ضٛقا
ٚاحداٜٚ .عد ايبعد ايطٝاض ٞاحد ابعاد ايعٛمل ١ايرٜ ٟسنص عً ٢إ ايعٛمل ١تعين إ ايدٚي١
يٝطت ٖ ٞايؿاعٌ ايٛحٝد عً ٢املطسح ايطٝاض ،ٞبٌ ٖٓاى املٓعُات ايعاملٚ ١ٝاهل٦ٝات
َتعدد ٠ادتٓطٝات ٚمجاعات دٚي ١ٝاخس ،٣اَا ايبعد االخري يًعٛمل ١اير ٟؾٗ ٛزتُٛعَٔ ١
املعاٖس املاي ١ٝاييت تٓػأ جسا ٤بسٚش ظاٖس ٠ايعٛمل ،١نتعاظِ دٚز زأع املاٍ.
اختتِ املؤيـ ٖرا املبخح بايتطسم اىل آثاز ايعٛمل ١عً ٢اذتٝا ٠االقتصاد،١ٜ
َطتعسضا املصاٜا ايعدٜد ٠اييت ميهٔ إ حتككٗا عً ٢حد ضٛا ٤يًد ٍٚايٓاَٚ ١ٝيًدٍٚ
املتكدَٚ ،١يف املكابٌ ٖٓاى زتُٛع َٔ ١االْتكادات ٚجٗتٗا ايد ٍٚايٓاَ ١ٝملٓعُ ١ايتجاز٠
ايدٚيٚ ١ٝاصؿني اٜاٖا باْٗا َٓعُ ١غري دميكساط ،١ٝاذ يٝظ بإَهإ ايدٚي ١املٛقع ١عً٢
اتؿاق ١ٝاالْضُاّ ايٗٝا ابساش ا ٟحتؿغ عً ٢االتؿاقٝات ؾٗ ٞتكبٌ ايهٌ ا ٚتسؾض ايهٌٚ ،إ
املٓعُ ١تعٌُ يتخكل ضٝاضات ايد ٍٚاملتكدَ.١
ٚاؾسد املؤيـ َبخجا يًخدٜح عٔ اثس ايعٛمل ١عًَٓ ٢عُ ١ايتجاز ٠ايعامل ١ٝبجالث١
َطايب تٓا ٍٚيف اال ٍٚحتٛالت االقتصاد ايعامل ٞيف ظٌ ايعٛملٚ ،١يف ايجاْ ٞتٓا ٍٚايتداعٝات
االضاض ١ٝيًعٛمل ١عًَٓ ٢عُ ١ايتجاز ٠ايعاملَ ،١ٝػريا اىل إ َٝالد املٓعُ ١ايدٚي ١ٝجا٤
تعبريا عٔ ايٛضع ١ٝادتدٜد ٠يالقتصاد ايعاملٚ ،ٞتٓا ٍٚيف املطًب ايجايح ايعٛملَٓٚ ١عُ١
ايتجاز ٠ايعاملٚ ١ٝايد ٍٚايٓاَٜٚ ،١ٝبد َٔ ٚقسا ٠٤املطًب اعال ٙإ ايد ٍٚايٓاَ ١ٝنإ هلا
اذتص ١االنرب يف ايتأثس ضٛا ٤ايرتاجع يف من ٛصادزاتٗا َع اشدٜاد ايٛازداتٚ ،اشدٜاد
االقرتاض ارتازج ٞمما اد ٣اىل تؿاقِ دْٜٗٛا.

)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (78), Year (24

اآل افق اامستقبلية امسظمس اامقاقة ااماقمسة اين اظمقر اامالمس اتدوتل اامتةقة اة اتاق اعاس ابي اية اامتاو

ا042

ايؿصٌ االخري َٔ املؤيـ تٓا ٍٚؾ ٘ٝاملؤيـ َٓعُ ١ايتجاز ٠ايعاملٚ ١ٝاثسٖا عً٢
ؾهس ٠ايطٝاد ٠ايٛطَٓ ،١ٝػريا اىل إ ايطٝاد ٠ايٛطٓ ١ٝنُؿٗ ّٛقاْ ْٞٛاثاز جدال ؾكٗٝا حٍٛ
حتدٜد َهْٓٛاتٗا َٚضُْٗٛا ،عً ٢إ َٓعُ ١ايتجاز ٠ايعامل ١ٝيٝطت ضًط ١ؾٛم ايد ،ٍٚؾٗٞ
َؤضط ١دٚي ١ٝتُخدد َع َؤضطات اخسَ ٣صري املًٝازات َٔ ايبػسٚ .تطِٗ يف تسق١ٝ
ايطالّٚ ،ؾض املٓاشعات ايتجازٚ ،١ٜتطاعد يف حتسٜس املبادالت ايتجازٚ ١ٜحتكٝل االشدٖاز
االقتصادَٚ ،ٟع ٖرا ٖٓاى بعضا َٔ ادتٛاْب ايطًب ١ٝاملستبط ١بعٌُ املٓعُ ،١ناإليػا٤
ايتدزجي ٞيًدعِ املكدّ يًُٓتجني ايصزاعٝني يف ايد ٍٚايصٓاعٚ ،١ٝزؾض ايد ٍٚاملتكدَ ١اشاي١
عٛا٥ل اْتكاٍ ايعُاي.١
إ ٖرا ايهتاب ٜعد َٔ ايهتب ايك ١ُٝملا احتٛاَ َٔ ٙعًَٛات غصٜس ٠يف َٛضٛع
َٓعُ ١ايتجاز ٠ايعاملٚ ١ٝاْ٘ ضٝجد ي٘ َهاْا َسَٛقا بني ايهتب اييت تتصدز املهتب١
ايكاْٚ ،١ْٝٛال بد َٔ ايك ٍٛإ املؤيـ قد برٍ جٗدا نبريا يف اخساج٘ بٗر ٙايصٛز.٠
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