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 االقتصادية الدولية العالقات   
 تعريف        
بمفهومها الضيق بأنها تلك العالقات التي تخص العالقات الدولية االقتصادية تعرف          

 أنشطة التبادل التجاري.
 ة االقتصادية التي لها عنصر ذو طبيعة أجنبيةكل األنشطبأنها   وتعرف بمفهومها الواسع        

 . 1للسلع والخدماتالوطنية ولو لم يكن هناك تحويل خارج الحدود 
         

العالقات االقتصادية الدولية لمرحلة ما بعد    الفصل األول:      
 الحربين

دورا حيويا بالنسبة  -القدم والتي عرفتها المجتمعات منذ–تلعب العالقات االقتصادية          
تطورات مهمة خاصة منذ العالقات االقتصادية الدولية  شهدتللعالقات الدولية الراهنة. وقد 

ية )آدم الذي عرف انتشارا لألفكار الليبرالية الداعية لحرية المبادالت التجار  19القرن 
لة في تسيير العالقات وهي المرحلة التي تميزت بعدم تدخل الدو  سميث، دافيد ريكاردو...(.

سوف تعرف مرحلة الحربين ثم   .2االقتصادية الدولية واكتفائها بضمان احترام قواعد السوق
بحيث أصبحت تتدخل في المجال  العالميتين تحوالت كبرى نتج عنها تحول في دور الدولة

مما  ،3االقتصادي ليس فقط على الصعيد الداخلي بل وحتى في العالقات االقتصادية الدولية
وقد شكلت  .19سيضع حدا للنظام االقتصادي الدولي الليبرالي الذي كان سائدا منذ القرن 

تاريخ العالقات  ذات أهمية كبرى فيجديدة نهاية الحرب العالمية الثانية بداية لمرحلة 
 االقتصادية الدولية.

                                                 
1
  NGUYEN QUOC DINH, DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, Ed. LGDJ, Paris, 

1999,  p. 1151. 
2
  CARREAU (D.), Droit international économique, Ed. LGDJ, 1998 , p. 6. 

3
 Ibid. 
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 وضع إطار مؤسس للعالقات االقتصادية الدولية : أوال         
ساهمت االختيارات االقتصادية المتمثلة في نهج الدول سياسات التدخل في  لقد         

مة والتي جاءت على إثر األز -تسيير االقتصاد الداخلي وكذا العالقات االقتصادية الدولية 
لذا سوف يتم  ،في قيام الحرب العالمية الثانية – 1929لسنة  االقتصادية والمالية العالمية

بناء العالقات االقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب على أسس االنفتاح والتعاون التفكير جديا في 
االقتصادي واعتماد مبدأ التعددية، وستشكل المنظمات الدولية السمة البارزة لهذا البناء بحث 

 المتحدة التي يدخل المجال االقتصادي ضمن تمثل في هيئة األممسيتم خلق إطار مؤسس 
 ، وأيضا في العديد من المؤسسات االقتصادية المتخصصة.ها المتعددةاختصاصات

 المتحدة هيئة األمم -1         
إن من بين المهام التي تقع على عاتق هيئة األمم المتحدة "تحقيق التعاون االقتصادي          

المادة  ،"واالجتماعي والثقافي واإلنساني بحل القضايا الدولية ذات الطابع االقتصادي
دور يحددان من نفس الميثاق  الفصلين التاسع والعاشرمن الميثاق.كما أن  2فقرة -ىاألول

المجلس االقتصادي  ي المجال االقتصادي، إضافة إلى أن الهيئة تتوفر علىالهيئة ف
تنسيق أنشطة  فيمهمته األساسية والذي تتمثل واالجتماعي الذي هو أحد أجهزتها الرئيسية 

) يختص  المتعددة للعالقات االقتصادية الدوليةمجاالت المختلف الوكاالت المتخصصة في 
بهدف تطوير التعاون االقتصادي  لهيئةميثاق ااالقتصادية واالجتماعية ل بتفعيل التدابير

وتمتد (..م المتحدة..نشطة الوكاالت المتخصصة لهيئة األمواالجتماعي بين الدول كما ينسق أ
قوانين هيئة األمم المتحدة وتنظيماتها حاليا إلى أغلب القضايا االقتصادية الدولية كالتجارة 

 .4واالستثمار الخارجي والمشاكل المالية الدولية...الدولية 
 ات المالية والتجارية الدوليةمؤسسال -2         
وأيضا العالقات التجارية الدولية والنقدية الدولية  يتمثل اإلطار المنظم للعالقات المالية         

 لمية الثانية.تي تم إنشاؤها مع نهاية الحرب العافي المؤسسات ال
                                                 
4
  CASTILLO (M.), Droit de l’économie internationale, Ed. A. PEDONE, 2004, p. 12 et s.  
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 BRETTON WOODS دزاتفاقية بريتون وو  -أ         

نظيم ومهمته تالتي بمقتضاها أنشأ صندوق النقد الدولي  1944وهي اتفاقية سنة          
 La banque (BIRD)والتنميةإلعادة البناء البنك الدولي ثم  العالقات المالية الدولية،

internationale pour la reconstruction et le développement  الذي قام بهدف تقديم
 والذي يشكل باإلضافة ألربع منظمات تابعة له مجموعة البنك العالمي.  ،القروض للدول

 
 GATT لتعريفات الجمركية والتجارةاالتفاق العام حول ا  -ب         
فقد تم  لعالقات االقتصادية الدولية،للذي سينظم الجانب التجاري االتفاق اوهو          

، وهو 1947سنة  )الكات( التوقيع على االتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة
الجزء الرابع من ميثاق هافانا والمعنون ب "السياسة التجارية"، ذلك الميثاق الذي تم إعداده 

هذا االتفاق التعاون  وسوف ينظم بهدف إنشاء المنظمة الدولية للتجارة والتي لم تتحقق.
سنة قبل أن يتم التوقيع على اتفاقيات  47الدولي في مجال المبادالت التجارية الدولية لمدة 

 .1994مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة سنة 
 ةالجهوي م المؤسسات االقتصاديةأهالمجموعات األوروبية ك -3         
 هاعرفتوالتي  ،ذات التوجه العالمي قيام المؤسسات االقتصادية الدوليةبالموازاة مع          

الجهوي أبرزها قامت أيضا عدة مؤسسات اقتصادية على الصعيد  ،نهاية الحرب العالمية الثانية
المؤسسات األوربية التي جاءت نتيجة تفكير جدي في أن االندماج االقتصادي هو الوسيلة 

المعاهدة المنشئة على  1951هكذا، تم التوقيع سنة  لحماية أوربا من حرب جديدة.
والتي ضمت الدول األوربية المنتصرة  فحم والصلب )معاهدة باريس(للمجموعة األوربية لل

ودول البنلوكس: بلجيكا وهولندا واللوكسمبورغ وألمانيا )فرنسا  والمنهزمة في الحرب
بين من ارة عليا مشتركة إلنتاج الفحم والصلب وكان ت إدوضعوهي المعاهدة التي  ،وإيطاليا(

اقتصاد ما  بناءمن أجل  للصناعة مواد األولية الضروريةلل التدبير المشترك أهدافها األساسية
، ورغبة من الدول األوربية في تطوير التعاون االقتصادي 1957بعد الحرب. ثم وفي سنة 
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 ، وقعت الدول األوربية الستوغيرها( باإلضافة للمجاالت السياسية واالجتماعية)شكل كبير، ب
والتي كان هدفها الرئيسي هو  CEE على معاهدة روما المنشئة للمجموعة االقتصادية األوربية

. األشخاص والبضائع ورؤوس األموالبهدف تحقيق حرية انتقال  مشتركةسوق اقتصادية خلق 
أنشأت االتحاد التي   Maastricht، تم التوقيع على معاهدة ماستريخت 1992وفي سنة 

السوق المشتركة والمجموعة االقتصادية األوربية التي ستصبح المجموعة  سيضمالذي األوربي 
 .CEاألوربية 

 
 العالقات االقتصادية الدولية تنوع :ثانيا         
 التعاون متعدد القتصادية الدولية أشكاال مختلفة، فباإلضافة إلىتأخذ العالقات ا         
كما   تتطور تلك العالقات بشكل متميز بين الدول المتقدمة، والتعاون الجهوي، األطراف

 تطبعها خصوصية تتعلق بالدول النامية ودورها في تلك العالقات.
في  تقدما دول األكثرالدولي بين الاالقتصادي تطور التعاون  -1         
 العالم

 قام النظام االقتصادي الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية على مبدأ التعددية لقد         
سوف يتمركز التعاون متعدد المتقدمة. لذا  الرأسمالية وهو نتاج اإليديولوجية الليبرالية للدول

المؤسس للعالقات  ، فبعد أن وضعت تلك الدول اإلطاراألطراف بين االقتصاديات الكبرى
 .سوف تعمل على تطوير هذا التعاون فيما بينهاالدولية االقتصادية 

 : OCDE منظمة التعاون والتنمية االقتصادية -أ         
دولة  35 )تضم حاليا الليبرالية الدول المتقدمةوتضم كأعضاء  1960وقد نشأت سنة  

قامت ألهداف تحفيز  كما تختص بالدراسات االقتصاديةو ، وتسعى النضمام دول أخرى(
االقتصادية وتطوير عمل  اللبرالية انتشار اقتصاد السوق والمبادالت الحرة والتنافسية وتشجيع

تعتبر كالشركات متعددة الجنسيات. فمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية   االقتصاديين الفاعلين
الدول األكثر غنى وتصنيعا من حاليا من أبرز المؤسسات االقتصادية التي تعمل في إطارها 
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بين أعضائها وتطوير هذا التعاون مع الدول غير األعضاء وبالتحديد التعاون االقتصادي  أجل
 .تنسيق سياساتها االقتصادية وتوجيه االقتصاد العالميو القوية اقتصاديا، 

 G7 مجموعة السبع -ب         
للحوار والتعاون بهدف خلق إطار غير مؤسس  1975تأسست سنة وهي مجموعة   

، اليابان، الواليات المتحدة األمريكيةيضم الدول القوية اقتصاديا في العالم )االقتصادي 
ممثلة برؤساء الدول أو  اجتماعات سنوية وروسيا(، وتعقد ريطانيا، إيطاليا، كندافرنسا، ألمانيا، ب

اتيجيات والمبادرات السياسية التي تحدد مختلف التوجهات الحكومات تضع خاللها االستر 
كما تعمل المجموعة وبشكل مستمر على مدار   .5االقتصادية على الصعيدين العالمي والجهوي

تلعب في الوقت الراهن  ،السبعوباإلضافة إلى مجموعة  السنة لوضع مبادراتها موضع التنفيذ.
دورا كبيرا في تسيير  -والتي تضم الدول المصنعة الكبرى– 20موعات أخرى كمجموعة مج

من خالل االهتمام بالقضايا االقتصادية الكبرى ذات الصلة العالقات االقتصادية الدولية 
بالعولمة كدعم االستقرار المالي الدولي وخلق مجال للحوار بين القوى االقتصادية الكبرى 

  والدول المصنعة حديثا.
 

 الدول النامية والعالقات االقتصادية الدولية -2         
والستينات عدة سنوات الخمسينات  خالللعالقات االقتصادية الدولية عرفت ا         

، هذه الدول التي الدول الجديدة والمستقلةعلى الساحة الدولية عدد من  تحوالت، فقد ظهر
أن السبب في  ، وقد تبين لهاعدم المساواةتتسم بالقائمة أن العالقات الدولية  سوف تجد

لقد طرح هذا الوضع إشكالية  ها.في غياب نشأ والذي النظام االقتصادي الدولي القائمذلك هو 
تكييف القانون الدولي االقتصادي مع العالقات االقتصادية الدولية التي أصبحت قائمة بين 

ال يحقق عدالة ومساواة الدول في  فالنظام السائد ،6دول على درجات غير متساوية من التقدم
نشطة في كل األأي حقها في التحكم –التنمية الشيء الذي يمس بسيادتها االقتصادية 

                                                 
5
 DAILLIER P. ? « Les organisations internationales économiques », in Droit de l’économie internationale, op. 

cit., p. 51. 
6
 CASTILLO  M., op. cit, p. 15. 
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ستطالب  . هكذا،كمال سيادتها القانونيةستوالتي هي الزمة ال -االقتصادية الدائرة فوق ترابها
يجب الذي و  ،دول العالم الثالث آنذاك بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد محل النظام القائم

حسب –إذ من شأنه أن يراعي أن العالقات بين الدول ليست على درجة واحدة من التطور، 
أن يصحح عدم المساواة بإزالة  -1974إعالن الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة لسنة 

. إال أن النظام االقتصادي 7لمتزايدة بين الدول المتقدمة والدول السائرة في طريق النموالهوة ا
الدولي الجديد المطالب به لم يتحقق وإن كان القانون الدولي للتنمية يتضمن ويحمي بعض 
الحقوق المطالب بها والتي من ضمنها االعتراف بعدم المساواة في التنمية وتطبيق مبادئ عدم 

 في العالقات التجارية. 8ة بالمثل والمعاملة التفضيليةالمعامل
 
 

التطورات الراهنة للعالقات االقتصادية  الفصل الثاني:         
 الدولية
االقتصادي  لعالقات االقتصادية الدولية أسسها من النظامتستمد المرحلة الراهنة ل         

برالي ي، أي النظام اللبعد نهاية الحرب العالمية الثانية يرجع أصل نشأته إلى ماالدولي الذي 
   الجديد.

  
 العولمة كمرحلة جديدة في العالقات االقتصادية الدولية أوال:        

 .تعتبر العولمة مرحلة تاريخية من مراحل تطور االقتصاد الليبرالي وانتصار الرأسمالية         
 أحدثت تحوالت كبرىذ بداية سنوات الثمانينات من القرن الماضي نالتي برزت م فالظاهرة

تمثلت في تجاوز النظام الذي كان قائما، فقد نتج عنها ترابط اقتصادي على الصعيد العالمي 
)مع  لمي وكوني أدى إلى اختراق غير مسبوق للحدود االقتصادية للدولتميز بظهور اقتصاد عا

بين الدول وأيضا مختلف جهات اإلشارة إلى أن الترابط االقتصادي حدث بشكل غير متساو 
                                                 
7
 CARREAU D. « Le nouvel ordre économique international », cité par CASTILLO M. in Droit de l’économie 

internationale, ibid, p. 16. 
8
 PELLET A. Droit international du développement, cité par, voir ibid. 
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كما جعلت المنافسة االقتصادية  . وقد مكنت العولمة عناصر اإلنتاج من حرية العبور9العالم(
نهج استراتيجيات   لذي دفع الفاعلين االقتصاديين إلىتتم على صعيد سوق عالمية الشيء ا

وقد تمثلت ظاهرة العولمة في ازدياد كبير  .10تجاوز التبادل المتمركز بين الدولكونية ب
االرتفاع الهائل في للمبادالت التجارية وتحريرها، ثم في حرية انتقال رؤوس األموال و 

من التقدم  -وبشكل كبير–للشركات عبر الوطنية. كما استفادت  لالستثمارات الدولية
االتصاالت. وبذلك فالنظام المعلوميات و غير المسبوق ومن تطور مجال  التكنولوجي

أصبح الشكل الموحد للعالقات االقتصادية الدولية بعد االقتصادي الدولي في ظل العولمة 
 سقوط األنظمة االشتراكية وتبني جل دول العالم له. 

          
 الدول الجديدة المصنعة ثانيا:         
كانت إلى حدود سنوات الستينات من آسيا وأمريكا الالتينية  مجموعة من الدول  وهي         

قد لمجال التصنيع.  كبرى خاصة فيضمن الدول المتخلفة قبل أن تعرف انطالقة اقتصادية  
سنوات  منذ الدولية العالقات االقتصادية بشكل كبير في تغييرتلك الدول و ساهمت 
السنوات من –)يتعلق األمر بدول جنوب شرق آسيا والتي تقسم إلى جيل أول  ،السبعينات

تايوان وكوريا الجنوبية ) les quatre dragons من التنينات األربعةويتكون  -70إلى  60
 lesبالنمور  عرفتالتي  11-سنوات الثمانينات–الجيل الثاني  ثم ،(وسنغافورة وهونغ كونغ

tigres ( تايالند والفلبين وماليزيا،) ك الدول. " تخص كل تلصاعدةلوستصبح تسمية "الدول ا
ندونيسيا وأيضا دول أمريكا الالتينية  كل من الصين والهند وإصنيف  حاليا يدخل ضمن هذا الت)

 إقالعا صناعيا ونهجت إستراتيجية اقتصاديةتلك الدول قد حققت ل .(12ألرجنتيناكالبرازيل و 
وقد نتج عن  ير خاصة على صعيد السوق العالمية.مخصصة للتصد إنتاج سلعقائمة على 

تقسيم دولي واندماجها في السوق العالمية  نسبة للمبادالت التجارية الدوليةصادراتها بال ارتفاع
العالقات التجارية تقوم عليه كانت   الذيمل حل محل التقسيم الدولي للعمل جديد للع

                                                 
9
 http://www.universalis;fr/classification/economie-et-gestion/relations-economiques-in... 

10
 CHEMAN R., in Droit de l’économie internationale, op. cit. , p. 19. 

11
 http://webetab.ac-bordeaux.fr 

12
 http://www.larousse.fr/encyclopédie 
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حرية انتقال اآلسيوية على أحدث التقنيات جعلها تستفيد من الدول أن توفر  كما .13الدولية
خالل حققت تلك الدول نموا هائال  وبذلك ،ظاهرة العولمةرؤوس األموال التي أحدثتها 

وقد استفادت أيضا  .1997وإن كانت ستعرف أزمات مالية منذ سنة  ،14سنوات الثمانينات
لتي حولت اإلنتاج نحو هذه الدول خاصة بسبب من االستثمارات األجنبية للدول المتقدمة ا

قامت عدة شركات متعددة الجنسيات في الدول الجديدة كما  البحث عن تكلفة أقل،
، وقد نتج عن االستثمارات (وغيرها هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان ) المصنعة

 14بلغت كبير في نسبة تلك االستثمارات ارتفاع  على الصعيد العالمي األجنبية التي حققتها 
  .1980في المائة سنة  7و  5بعد أن تراوحت النسبة بين  1990بالمائة سنة 

بفعالية كبرى في تساهم صاعدة لأو الدول ا-الجديدة المصنعة لدول ا وإذا كانت         
 للدول الكبرىالمساعدة طالب بتقديم ت أصبحت حاليافقد  ،العالقات االقتصادية الدولية
مطالبة الدول  وأبرز مثال على ذلك والمالية التي تعاني منها. لمواجهة األزمات االقتصادية

سيا والصين )البرازيل ورو  BRICSالكبرى التي تشكل مجموعة  صاعدةلااألوروبية للدول 
  .15بتمويل الصندوق األوربي لالستقرار المالي (والهند وجنوب إفريقيا

 
 التكتالت الجهوية ثالثا:        

عالقات االقتصادية الدولية خالل البارزة لل تعتبر التكتالت الجهوية من بين السمات         
القرب يقوم بسبب  والذي عادة ما-واالندماج الجهوي فالتعاون  .لعقدين األخيرينا

العالميتين قبل أن ربين نهاية الحمنذ  بدأت تتطورظاهرة ليست بالحديثة، إال أنها  -الجغرافي
من المعطيات الجديدة للعالقات االقتصادية الدولية.  -وبالموازاة مع ظاهرة العولمة–تصبح 

 وأمريكا الشمالية  MERCOSURالالتينية )أمريكا  مناطق العالمجل جهوية في انتشرت ال وقد
ALENA ، وآسيا ASEA،  وإفريقياUEMOA,SADC, CEDEAO, COMESA…،  روسيا و

 متوسطية في إطار اتفاقياتو ر والشراكة اليو  UE، أوربا ، و  CEI, GUAM، والدول المجاورة 

                                                 
13

 WIKIPEDIA, NPI/ Division internationale du travail. 
14

 SAPIR Jacques, « fin d’un cycle de mondialisation… », in La revue internationale et stratégique, n° 72, 

2008/2009, p.95. 
15

  http://leplus.nouvelobs.com 
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ACP  ) أشكاال مختلفة كاالتحادات االقتصادية ومناطق التبادل الحر أخذت . وقد
 بي يعتبر شكل الجهوية األكثر تطوراوإذا كان النموذج األور  واالتحادات الجمركية وغيرها.

االنفتاح على  الت الجهوية الحالية لم تعد تقتصر فقطفإن العديد من التكتواندماجا 
إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين االقتصادي بتنظيم المبادالت التجارية عن طريق 

 لمواجهةعلى تنسيق السياسات االقتصادية الوطنية بالموازاة مع ذلك تعمل الدول المعنية، بل 
في مجاالت مختلفة  تدخل الدولة لتصحيح تجاوزات السوق  خالل العولمة من ظاهرة

 .16وغيرها كاالستثمار والمنافسة
  

 ASEAN دول جنوب شرق آسيا )آسيان( رابطة -1
أسستها )كمنظمة تعاون جهوي  1967نشأت رابطة دول جنوب شرق آسيا سنة          

دول هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايالند قبل أن يصبح عدد أعضائها  خمس
وقد قامت لهدف تحقيق  .(الكمبودجبعد انضمام بروناي وفيتنام والالووس وبيرمانيا و  10

مجاالت أخرى متعددة منها ي المجال االقتصادي وأيضا التعاون فالتنمية عن طريق 
ضافة إلى العمل من أجل الحفاظ على األمن والسلم في المنطقة عن إ ،االجتماعية والثقافية

ن قيام المنظمة مرتبط بمرحلة الحرب الباردة حيث أنشأتها وإذا كا .طريق التعاون السياسي
التعاون مشروع ، فإن وذلك لمواجهة المد الشيوعي خمس دول معارضة لألنظمة الشيوعية

نهاية تلك الحرب وبالتحديد  الفعلية إال مع االنطالقةاالقتصادي الذي قامت ألجله لم يعرف 
بحيث تم التوقيع على  1992منطقة التبادل الحر لدول آسيان سنة  مع البدء في إقامة

كانت وإذا   .والتي أزالت بشكل كبير الحواجز الجمركية 2002معاهدة بهذا الخصوص سنة 
االندماج، فإن اقتصاديات دول  رابطة آسيان لم تتمكن بعد من تحقيق تقدم مهم في مجال

الرابطة قد نتائج مهمة سواء من حيث نسب النمو االقتصادي أو في مجال جلب 
المبادالت  الرابطةطورت  قد، فاالستثمارات األجنبية وأيضا فيما يخص ارتفاع معدل صادراتها

للتبادل الحر)آسيان جهوية جارية مع باقي الدول اآلسيوية بحيث عقدت عدة اتفاقيات الت

                                                 
16

 ECHINARD Yann, GUILHOT Laeticia, «  Le « nouveau régionalisme » De quoi parlons-nous ? », 
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: الصين واليابان وكوريا ثم مع أستراليا ونيوزيلندة والهند، كما انخرطت دول أخرى 3+
بي والواليات المتحدة )سنغافورة وماليزيا( في مفاوضات للتبادل الحر مع االتحاد األور 

 .األمريكية(
السوق الالتينية ) السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية -2 

 MERCOSUR  (المشتركة
 26لدول أمريكا الجنوبية في  للسوق المشتركةلقد تم التوقيع على المعاهدة المنشئة          

قبل أن تنضم  ،بين أربع دول هي األرجنتين والبرازيل والباراكواي واألوروكواي 1991مارس 
 الشيلي وبوليفيا) كأعضاء مشتركة  الدول األخرى انضمت مجموعة منو  ،(2006إليه فنزويال )

 . (2007مكسيك كعضو مالحظ )انضمت الكما ،والبيرو وكولومبيا واإلكواتور(
قد أنشأت السوق المشتركة لتحقيق مجموعة من األهداف أبرزها العمل من أجل ول 

، بدءا بتحرير تنقل السلع والخدماتتحقيق االندماج االقتصادي والسياسي للدول األعضاء 
 وقد .الوطنية والقوانين االقتصاديةالسياسات  تنسيقالجمركية الخارجية و وبتوحيد الرسوم 

الت التجارية بحيث تم تحرير المباد ،اتحادا جمركيا وسوقا مشتركة ت السوق المشتركةأنشأ
 كما انخرطت السوق المشتركة في عدة مفاوضات مع تكتالت جهويةاألعضاء.   بين الدول

   أخرى كاتفاق التبادل الحر شمال أمريكي واالتحاد األوربي.
 

 ALENA شمال أمريكيالتفاق التبادل الحر ا -3        
تم التوقيع عليه بين الواليات المتحدة  اتفاق للتعاون االقتصادي والتبادل الحر هوو         

ا االتفاق وقد أنش. 1994ودخل حيز التنفيذ سنة  1992األمريكية وكندا والمكسيك سنة 
ام ألجل وقاألكبر في العالم،  المنطقة تعتبربحيث المنشئة له الدول  منطقة تبادل حر بين

إزالة عضاء وذلك عن طريق تحقيق عدة أهداف أبرزها تطوير التبادل التجاري بين الدول األ
بين دول  روف منافسة عادلةوخلق ظوتسهيل تبادل السلع والخدمات الحواجز الجمركية 

 .إطار االتفاقلتحقيق مزايا أكبر في  وتطوير التعاونها بين فيما دة فرص االستثمارزياو المنطقة 
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 الفصل الثالث: الفاعلون في العالقات االقتصادية الدولية         
الفاعلون في العالقات االقتصادية الدولية هم الدول والمنظمات الدولية االقتصادية        

 ذات األهداف االقتصادية. حكوميةوالشركات عبر الوطنية والمنظمات غير ال
 الدول - أ

كانت منافسة الفاعلين   تلعب الدولة دورا رئيسيا في العالقات االقتصادية الدولية وإن         
من الناحية  ليست على درجة متساويةالدول إال أن اآلخرين تظل ذات أهمية كبرى. 

ضمنها  والتي تدرج-سائرة في طريق النمو  متقدمة ودولإلى دول االقتصادية، فهي تصنف 
 على المشاركة . لذا، فقدرة الدول17قل تقدما إلى غيرهاثم أخرى أ -الدول الجديدة المصنعة

تختلف بشكل  قتصادية الدولية وفي بلورة القوانين المنظمة لتلك العالقات في العالقات اال
كبير. فلكل دولة إمكانياتها كما أن لكل منها استراتيجياتها االقتصادية التنموية والتي تمكنها 

كالتجارة الدولية المختلفة  االقتصادية في المجاالت من تحقيق مستوى معين من التنافسية 
   .18واألنشطة المالية والنقدية وغيرها

وضع  من خالل عملها علىالدولية االقتصادية في العالقات الرئيسي  ويبرز دور الدولة         
وتشكل االتفاقيات الدولية  القوانين المنظمة لتلك العالقات وأيضا اإلشراف على تطبيقها.

أهم مصدر لتلك القوانين )اتفاقية بريتون أو الجماعية سواء منها الثنائية أو متعددة األطراف 
، واتفاقيات مراكش المنشئة للمنظمة وودز المنشئة للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي

تركة ألمريكا الجنوبية المنشئة للسوق المش ASUNCIONالعالمية للتجارة، ومعاهدة أسونشيون 
MERCOSUR  العدد الكبير من االتفاقيات الثنائية التي تنظم مجاالت مختلفة  ، إضافة إلى

 كاالستثمار والمساعدات للتنمية.
تلعب الدولة دورا مهما في مراقبة تنفيذ القوانين االقتصادية الدولية خاصة من كما           

خالل المشاركة في عمل األجهزة التقنية المخصصة لتلك المراقبة والتي تتوفر عليها بعض 
المنظمات الدولية كمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية والمجموعة األوربية. وأيضا من خالل 
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بالقوانين االقتصادية الناجمة عن عدم االلتزام 19يم للنظر في المنازعاتوضع أنظمة التحك
 الدولية.
          

 المنظمات الدولية االقتصاديةثانيا: 
تلعب المنظمات الدولية االقتصادية سواء منها ذات التوجه العالمي أو المنظمات          

ولعل أهم ما يميز هذه المنظمات دولية. الدولية الجهوية دورا كبيرا في العالقات االقتصادية ال
ذات هو تمتع تصرفاتها بقوة قانونية  -خاصة في إطار مقارنتها مع المنظمات الدولية األخرى–

كبرى وسواء تعلق األمر بالمنظمات االقتصادية ذات األهداف التعاونية أو االندماجية. أهمية  
فبخصوص وضع القواعد القانونية، خاصة بمقتضى التصرفات القانونية أحادية الجانب، تتمتع 

والمالية الدولية  المنظمات الدولية االقتصادية بسلطة تشريعية فعلية )خاصة المؤسسات النقدية 
كصندوق النقد الدولي(، وأيضا سلطة قضائية فعلية )صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية 

تجارة(، إضافة إلى قدرة كبيرة على تنفيذ قراراتها من خالل دورها المتمثل في المراقبة عن لل
طريق اإلشراف التقني مثال وتوجيه السياسات االقتصادية الداخلية للدول ومالءمتها مع قواعد 

 القانون الدولي االقتصادي.
 

 ثالثا: الشركات عبر الوطنية 
ي أوال وقبل كل شيء نتاج الفاعلين االقتصاديين العالقات االقتصادية الدولية ه 

 ، وأبرزهم الشركات عبر الوطنية.الخواص
والشركات عبر الوطنية أو متعددة الجنسيات هي تلك التي تقوم في شكل "مجموعة   

مستقرة في دول متعددة ذلك أن مقرها االجتماعي يوجد في دولة معينة وتتفرع عنها  شركات"
 شركات تابعة لها والتي تمارس أنشطتها في دولة أو مجموعة دول أخرى.

في دول أوروبية  -19أي خاصة منذ حوالي القرن -والشركات عبر الوطنية قامت في بدايتها
داخلية لتلك الدول وارتفعت أسعار النقل والرسوم الأمريكية بعد أن ضاقت األسواق -وشمال
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بحيث  الجمركية. كما شكلت المواد األولية مصدر جلب لالستثمار خارج الدول األصلية
ظهرت أولى الشركات )بايير األلمانية ونيسلي السويسرية( ومستفيدة أيضا من التطور الهائل 

ة منذ الوطنية تطورات كبيرة خاصفي مجال المواصالت واالتصال. وقد عرفت الشركات عبر 
الذي لحق أوروبا وأيضا نهاية الحرب العالمية الثانية حيث سوف تعمل على إعادة بناء الدمار 

 اليابان، مستفيدة من التطور التكنولوجي الهائل الذي رافق تلك الحرب.
د من مرتبطة بالدول المصنعة، فقد عرفت العديوإذا كانت ظاهرة الشركات عبر الوطنية  

قيام تلك الشركات خاصة منذ سنوات  -كالبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية   -الدول النامية 
 السبعينات.

ولقد تطورت الشركات عبر الوطنية وازدادت أنشطتها بشكل كبير بحيث غطت جزءا   
القائم كبيرا من االقتصاد الدولي والداخلي مستفيدة من النظام االقتصادي الدولي الليبرالي 

 وتأثيرها . وقد أدى كل ذلك إلى تعاظم دورهاعلى المنافسة الحرة بين الفاعلين االقتصاديين
سواء بالنسبة لالقتصاد الدولي أو بالنسبة للدول األصلية أو المستقبلة مع ما صاحب ذلك من 

دة الشركات متعددة الجنسيات النتقادات شدي الدول. لذا فقد تعرضت آثار سلبية على سيادة
هو  ومعارضة من طرف دول العالم الثالث خاصة والتي اعتبرت أن ما تقوم به من أنشطة

سياسية كما في العديد من الحاالت )قلب استغالل اقتصادي، بل قد يصبح أيضا هيمنة 
الحكومة الوطنية اإليرانية بزعامة مصدق على إثر رفضها تجديد اتفاقيات استغالل البترول 

إيرانية واتخاذها قرار تأميم البترول اإليراني، وقلب -ة البترولية األنكلومع الشركاإليراني 
 األمريكية(.   ITTحكومة الجنرال أالند في الشيلي من طرف شركة 

إال أنه ومنذ بداية سنوات الثمانينات، سوف يعرف المجتمع الدولي االقتصادي تغيرات   
هذه الظاهرة التي سوف تأثر بشكل كبير على بنية الشركات عبر  ،كبرى مع بروز ظاهرة العولمة

–الوطنية ولكن أيضا على مواقف الدول تجاه أنشطتها. فالشركات عبر الوطنية قد ساهمت 
في تبلور ظاهرة العولمة، فقد نهجت استراتيجيات كونية للتوسع االقتصادي مطورة  -من جهة

يين د أصبحت من الفاعلين الرئيسها، وبذلك فقأشكاال جديدة من التسيير الذاتي ألنشطت
أدت عولمة االقتصاد إلى ترتجع  -ومنة جهة أخرى–. ثم المستفيدين من االقتصاد المعولم

والمس بسيادتها. فمع تعميم اقتصاد السوق، تراجع دور القطاع العام واتجهت دور الدولة 
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إلطار المالئم لمصالح القوى تصرفات الدول في العديد من الحاالت نحو العمل على خلق ا
دية الخاصة، كما انفلت من مراقبتها جانب كبير من األنشطة االقتصادية الدائرة فوق االقتصا

ترابها. فقد أصبحت الدولة مضطرة إلى فتح أسواقها الداخلية بإزالة الحواجز أمام حرية 
لعديد من دول الجنوب المبادالت التجارية والسعي وراء جلب االستثمار الخارجي، بل وتجد ا

حاليا صعوبات قصوى في جلب استثمار الشركات متعددة الجنسيات أمام المنافسة العالمية 
 في هذا المجال.

وتلعب هذه الشركات في الوقت الراهن دورا مهما في وضع بعض قواعد القانون  
تحدثون عن الدولي االقتصادي وأيضا في تطبيقها الشيء الذي جعل فقهاء القانون الدولي ي

تكتالت الشركات القدرة على تنظيم "خوصصة جزئية للقانون الدولي". فقد أصبح مثال ل
أنشطة قطاعات كاملة سواء فيما يتعلق بوضع القوانين المنظمة لها )أي قواعد السلوك(، أو 

 .20بطرق حل النزاعات بين الفاعلين
 

 رابعا: المنظمات غير الحكومية ذات األهداف االقتصادية  
تلعبببب المنظمبببات غيبببر الحكوميبببة ذات األهبببداف االقتصبببادية دورا مهمبببا فبببي المجتمبببع   

الدولي االقتصادي خاصة في الوقت الراهن، أي في زمن العولمة. فإذا كانت أنشطة المنظمات 
غيبببر الحكوميبببة تتميبببز بكونهبببا غيبببر ذات البببربح المبببادي، وهبببو مبببا يببببدو متناقضبببا مبببع األهبببداف 

ألجلهبا، فهبذا التنباقض يصببح ال محبل لبه ببالنظر إلبى أن هبذه المنظمبات  االقتصادية التي تقبوم
بهدف الدفاع عن مصالح بعبض األوسباط الدوليبة االقتصبادية فبي  -حسب كارو وجوييار–تقوم 

مواجهة الدول والمنظمات الدولية. فالمنظمات غير الحكومية هي عببارة عبن مجموعبات ضبغط 
ل ل"المجتمبع البدولي المبدني" والبذي حقبق انسبجاما  تشكل شبكات عبر وطنية تعتبر أهبم ممثب

كبيبببرا فبببي المجبببال االقتصبببادي. وببببذلك فلهبببا مبببثال إمكانيبببة التبببأثير علبببى المفاوضبببات الدوليبببة 
االقتصادية وذلك بقدرتها على تنظيم حمالت تعبئة على الصعيد العالمي فبي مواجهبة تجباوزات 

من المنظمات غير الحكومية خالل مبؤتمرات  الليبرالية االقتصادية، وأبرز مثال تجمع عدد كبير
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  NGUYEN QUOC DINH, op. cit., p. 1180. 
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التي  1999سنة  Seattleالمنظمة العالمية للتجارة بهدف مواجهة العولمة )أحداث سياتيل 
 منظمة غير حكومية ونتج عنها فشل المؤتمر الوزاري(. 1200عرفت تجمع أزيد من 

كمبببا أن للمنظمبببات غيبببر الحكوميبببة ذات األهبببداف االقتصبببادية دور فبببي وضبببع قواعبببد   
القببببانون الببببدولي االقتصببببادي، وكمثببببال علببببى ذلببببك المفاوضببببات بببببين صببببندوق النقببببد الببببدولي 
والمنظمببات غيببر الحكوميببة بخصببوص بببرامج إعببادة هيكلببة ديببون الببدول الفقيببرة والتببي تتضببمن 

 في اتخاذ قراراته وفي وضع مخططاته وإنجازه ألعماله.مقترحات يأخذها البنك بعين االعتبار 
وأخيبببرا تلعبببب هبببذه المنظمبببات دورا اقتصببباديا ببببارزا مبببن أجبببل التعببباون مبببع العديبببد مبببن   

المنظمات الدولية كهيئة األمم المتحدة ومنظمة العمل الدوليبة واالتحباد األوروببي وغيرهبا، وهبو 
هببببداف االقتصببببادية تلعببببب دور الفاعببببل مببببا يببببدل علببببى أن المنظمببببات غيببببر الحكوميببببة ذات األ

 الحقيقي في العالقات الدولية االقتصادية. 
 

      
           
الفصل الرابع: القانون المنظم للعالقات االقتصادية          
     الدولية
          

 تعريف القانون الدولي االقتصادي   
تقليببديا بأنبببه مجمببوع القواعبببد التببي تبببنظم  لقببد كببان القبببانون الببدولي االقتصبببادي يعببرف         

العمليات االقتصادية مهما كانت طبيعتهبا والتبي تتجباوز إطبار الدولبة. ويعنبي ذلبك أنبه يبنظم كبل 
أنواع العالقات االقتصادية بما فيها تلك التي تقوم بين أفراد من دول مختلفة كعمليبة بيبع دولبي 

 مثال.
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دة حاليبا تعبرف القبانون البدولي االقتصبادي بأنبه مجمبوع إال أن أغلب االتجاهات السبائ         
القواعبببد القانونيبببة التبببي تبببنظم العالقبببات الدوليبببة االقتصبببادية، أي تلبببك العالقبببات القائمبببة ببببين 

، وهبببي ببببذلك ال تنصبببب علبببى   macro-économiqueالمجموعبببات االقتصبببادية الكببببرى 
. والقببببببانون الببببببدولي  micro-économiqueاالقتصبببببباديين أي  لفبببببباعلينالتصببببببرفات الفرديببببببة ل

االقتصببادي يشببمل القببانون الببدولي المببنظم لالقتصبباد الببدولي وأيضببا القببوانين الداخليببة المنظمببة 
 لالقتصاد الدولي.

 
   

      

 الفصل األول: المبادالت التجارية الدولية  
لقد كان اإلطار القانوني الدولي للتجارة الدولية قبل الحرب العالميبة األولبى قائمبا علبى          

مجموعة من االتفاقيات الثنائية والتي مبن سبلبياتها األساسبية التمييبز ببين البدول والمبرتبط بعبدم 
ون الببدولي . إال أن مجبال المبببادالت التجاريبة الدوليبة سببوف ينتقبل إلبى مرحلببة التعبا21مسباواتها

وإن كبان ،  1947( الكبات GATT)مع قيام االتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجبارة 
وذلببك قبببل أن يتطببور  العببام اإلطببار القببانوني للتجببارة الدوليببة قببد ظببل ضببعيفا فببي ظببل  االتفبباق

الميبة وبشكل كبيبر القبانون المطببق علبى نظبام المببادالت التجاريبة الدوليبة مبع قيبام المنظمبة الع
 .1995للتجارة ودخول اتفاقيات مراكش حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 

 
وإلبى غايبة  1947المبحبث األول: النظبام التجباري البدولي مبن          

1995  
إن القببانون المطبببق علببى النظببام التجبباري الببدولي قببد نشببأ فببي ظببل النظببام االقتصببادي          

الليبرالي لما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو النظام الذي قام على أساس اعتماد مبدأ التعددية 
سبنة  وتوج في المجال التجاري ببالتوقيع علبى االتفباق العبام حبول التعريفبات الجمركيبة والتجبارة

                                                 
21

  GUEYOU ML., « Les négociations commerciales multilatérales », Chapitre 29,  Droit de l’économie 

internationale, op. cit. 
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)والببذي هببو الجببزء الرابببع مببن ميثبباق هافانببا والمعنببون ب "السياسببة التجاريببة"، ذلببك  1947
 الميثاق الذي تم إعداده بهدف إنشاء المنظمة الدولية للتجارة والتي لم تتحقق(.

 
لقد قام االتفاق العام في شكل نظام تحرير للمبادالت وجاء بثالثبة مببادئ أساسبية هبي          

التمييبز ومببدأ فبتح األسبواق وتخفبيض الرسبوم الجمركيبة وأخيبرا مببدأ حسبن النيبة فبي مبدأ عبدم 
 المعامالت التجارية.

 . فبخصوص مبدأ عدم التمييز، فقد تضمن أهدافا ثالثة هي:1         
أ. شرط معاملة الدولة األكثر رعاية )المادة األولبى(، ويعنبي أن كبل دولبة قبدمت امتيبازا          

 ولة طرف في االتفاق العام، فهذا االمتياز تستفيد منه كل األطراف األخرى ؛جمركيا لد
ب. شرط المعاملة بالمثل ويعنبي أنبه يمكبن للدولبة أن ال تمبنح امتيبازا للبدول األطبراف          

 في االتفاق إال مقابل امتيازات تمنحها لها هذه األخيرة ؛
م التمييبز ببين المبواد األجنبيبة المسبتوردة والمبواد ج. مبدأ المعاملة الوطنيبة، ويعنبي عبد         
 الوطنية.
. وبخصببوص مبببدأ فببتح األسببواق والتخفببيض التببدريجي للرسببوم الجمركيببة فقببد منببع 2         

نظام الكات كل أشكال السياسة الحمائية، واعتبر أن الرسوم الجمركية هي مبن العوائبق الكببرى 
تفببباق إلبببى إجبببراء المفاوضبببات بخصبببوص التخفبببيض أمبببام التجبببارة، لبببذا دعبببا األطبببراف فبببي اال

 التدريجي لتلك الرسوم.
. وبخصوص مبدأ حسن النية في المبادالت التجارية فقد تبم منبع اإلعانبات لتصبدير 3         

 المواد المصنعة وتحديد اإلعانات بالنسبة لتصدير المواد األولية.
 

إطباره ثمبان حلقبات مفاوضبات كببرى حبول لذا، ومنذ قيبام االتفباق العبام، انعقبدت فبي          
الرسببببوم الجمركيببببة )مجموعببببة مببببن الببببدورات األولببببى ثببببم دورة كينببببدي وطوكيببببو( انتهببببت بببببدورة 

1993-1986األوركواي 
 والتي على إثرها قامت المنظمة العالمية للتجارة.  22

 
                                                 

22
  Voir. NQD, § 653, p. 1066 s. 
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 23تفباقيهكذا، فاالتفاق العام لم يأخذ شبكل مؤسسبة دوليبة ببل ظبل عببارة عبن تنظبيم ا         
للمببادالت التجاريبة الدوليبة، وهبو مببا يبدل علبى ضبعفه كنظبام خاصببة بسببب عبدم إمكانيبة إلببزام 

التببي  بحيببثثغببرات المتعبددة اليضبباف إلبى ذلببك  جباء بهببا،البدول بكببل القواعبد القانونيببة التببي ت
 على جزء فقط من مما جاء به ميثاق هافانا، إذ بالرغم من كبل التعبديالت تلك القوانين انصبت

الالحقة فقد ظلت متمركزة حبول الرسبوم الجمركيبة. إال أن ذلبك ال يعنبي أن نظبام الكبات يبقبى 
دون أهميبببة فقبببد ظبببل اإلطبببار المبببنظم للمببببادالت التجاريبببة الدوليبببة وإلبببى حبببدود قيبببام المنظمبببة 
العالمية للتجارة، بل سوف يتبنى االتفاق المنشئ لتلك المنظمة كل مبادئ االتفباق العبام والتبي 

 .24حت مكسبا في مجال تنظيم المبادالت التجارية الدوليةأصب
 

المبحث الثاني: المنظمة العالميبة للتجبارة كإطبار مؤسبس للتجبارة          
 الدولية
مبببن الميثببباق ك "إطبببار  2لقبببد قامبببت المنظمبببة العالميبببة للتجبببارة وحسبببب نبببص المبببادة          

وذلبك بعبد تبنبي األطبراف فبي الكبات  مؤسس مشبترك لتوجيبه العالقبات التجاريبة ببين أعضبائه"،
. وعلببى خببالف الكببات قامببت المنظمببة 1994أبريببل  15التفبباق مببراكش والتوقيببع عليببه فببي 

العالميبببة للتجبببارة فبببي شبببكل منظمبببة دوليبببة لهبببا شخصبببية قانونيبببة وتتمتبببع بامتيبببازات وحصبببانات 
لعبام فبي االتفباق ، إال أنها لم تضع نهاية لمبادئ الكات بل أدمج االتفاق ا25المنظمات الدولية

المنشئ للمنظمة العالمية للتجارة، وهو ما ضمنه أعضاء المنظمة في ديباجة اتفاق مراكش التي 
( يضبببم االتفببباق العبببام حبببول التعريفبببات …نصبببت علبببى أن: "النظبببام التجببباري متعبببدد األطبببراف )

ل نتبائج الجمركية والتجارة، ونتبائج مجهبودات تحريبر التجبارة التبي تبم تحقيقهبا فبي الماضبي وكب
 .26المفاوضات التجارية لدورة األوركواي"

ذلبك  (،المنتجبات الصبناعية أي)وإذا كان االتفاق العام منصبا فقط على تجارة السبلع          
أن تجارة المنتجبات الفالحيبة لبم تبدخل فعبال فبي نظبام الكبات إال مبع دورة األوركبواي، فقبانون 

                                                 
23
  Ibid., § 651, p. 1063. 

24
  Voir CARREAU, op. cit. P. 56. 
25
  ROSIAC, p. 76. 
26
  NOUVEL Yves, « L’unité du système commercial multilatéral », AFDI, 2000, p.658. 
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التجارة الدولية للخبدمات )البورصبة،  -إضافة إلى ذلك–المنظمة العالمية للتجارة سوف يغطي 
االستثمار وحقوق الملكية الفكرية كلما كان لهما ارتباط ، ثم قطاع التأمين، الطب، االتصاالت(

. )كما تمتبد اختصاصبات المنظمبة أيضبا إلبى تطبيبق االتفاقيبات التجاريبة 27بالمعامالت التجارية
قات العمومية والطيران المدني ثبم قطباع الحليبب ولحبوم متعددة األطراف المتعلقة بتجارة الصف

(. كما سيتم التوقيع على االتفاق المتعلق بالفالحة. وقد أحبدثت المنظمبة جهبازا خاصبا 28البقر
بحببببل المنازعببببات التجاريببببة الدوليببببة و"نظببببام مراقبببببة السياسببببات التجاريببببة"، واعتمببببدت طريقببببة 

 ع لمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات.المفاوضات لوضع القواعد القانونية والتي تخض
 

 أوال: المبادئ األساسية للمنظمة العالمية للتجارة         
احتفظت المنظمة العالمية للتجبارة بالمببادئ األساسبية لتحريبر المببادالت التجاريبة  لقد         

التبي رسببخها االتفبباق العببام )مبببدأ عببدم التمييببز ومبببدأ فببتح األسببواق وتخفببيض الرسببوم الجمركيببة 
ومبببدأ حسببن النيببة فببي المعببامالت التجاريببة( بببل وعملببت علببى تببدعيمها وعممببت تطبيقهببا علببى 

 ة.االتفاقيات الجديد
 

هكبذا، فمبن بببين المببادئ التبي تببم تبدعيمها مبببدأ حسبن النيبة فببي المببادالت التجاريببة،          
فأمام تزايد السياسات الحمائية على عهد االتفباق العبام، فقبد جباءت المنظمبة العالميبة للتجبارة 

، كمبا تبم التوقيبع 29( Quotasبمقتضيات تمنع وضع تقييبدات كميبة )كنظبام الحصبص والكوتبا
االتفاق بخصوص سياسات الدول بمنح اإلعانات الداخلية أو للتصدير وأيضبا اإلجبراءات  على

وأيضبا القبانون ضبد اإلغبراق  30والتي تزكبي الفبوارق mesures compensatoiresالتعويضية 
Dumping ،( اإلغبببراق يعنبببي أن تبيبببع دولبببة أو شبببركة معينبببة منتوجبببا فبببي سبببوق خارجيبببة بأثمبببان

بالنسبببة لببثمن بيعببه فببي السببوق الوطنيببة لببيس بسبببب انخفبباض كلفببة  منخفضببة )ثمببن اإلغببراق(
المنتبببوج أو سبببخاء مبببن المصبببدر ولكبببن بهبببدف إضبببعاف المنافسبببين لكسبببب وضبببع المسبببيطر 

                                                 
27
  Ibid. p. 59. 
28
  DUPUY Pierre-Marie, Droit international public, Ed. DALLOZ, Paris 199 , p. 598. 
29
  Sont des restrictions qui permettent de limiter la quantité d’un produit à la frontière, ROSIAC, p. 101. 
30
  ROSIAC, p. 102. 
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وهببو مببا يضببر كثيببرا بمصببالح  31والمحتكببر للسببوق والببذي سببيمكنه مببن رفببع األثمنببة كمببا يريببد
اق ليس ممنوعا في حبد ذاتبه ببل ، وحسب "القانون ضد اإلغراق" فاإلغر 32بالمنتجين المحليين

 . (فقط عندما يشكل ضررا أو يحتمل أنه سوف يشكل ضررا لقطاع إنتاج ما
 

بمرونبة كبيبرة فبي تطبيبق مبادئبه  -وعلى غرار نظام الكات–وسوف يتميز النظام الجديد          
ومنباطق حيث أجاز االستثناءات علبى تطبيبق تلبك المببادئ كقبولبه بإقامبة االتحبادات الجمركيبة 

القببول بالمعاملبة التفضبيلية المتمثلبة فبي وأيضبا التبادل الحبر كاسبتثناء علبى مببدأ عبدم التمييبز، 
للبدول الناميبة األعضباء مبن طبرف   préférences  tarifairesمبنح أفضبليات جمركيبة 

 33الببببدول المتقدمببببة فببببي إطببببار مبببببادئ قببببانون التنميببببة وبالتحديببببد نظببببام األفضببببليات المعممببببة
système des préférences généralisées . 

 
 ثانيا: االختصاصات الجديدة للمنظمة العالمية للتجارة         

باإلضبافة إلبى تجبارة المنتجبات –امتدت اختصاصات المنظمة العالمية للتجبارة لتشبمل          
ت تجببارة الخببدمات والملكيببة الفكريببة واالسببتثمار كلمببا كببان لهمببا ارتببباط بالمعببامال -الصببناعية

 التجارية. كما تم التوقيع على االتفاق المتعلق بالفالحة.
 

 . تجارة الخدمات1         
يلعب قطاع الخدمات دورا كبيرا في التجارة الدولية بل يعرف حاليا نموا متزايبدا مقارنبة          

 (AGCS()GATSمع تجارة المنتجات والسلع. ولقد تم إبرام االتفاق العام حول تجارة الخدمات )
والببذي يشببمل بالتحديببد العمليببات المرتبطببة بحركببة السببلع واألشببخاص )قطبباع النقببل واألسببفار 
والسياحة(، ثم العمليات الناتجة عن مداخيل العمل ورأس المبال )األجبور والمعاشبات والفوائبد 
وغيرها(، ثم هناك عمليات التبأمين وخبدمات األبنباك والخبدمات النقديبة، وأخيبرا كبل العمليبات 

                                                 
31
  THOUVENIN  J.M., « Le Dumping », in Droit de l’économie internationale, p. 391. 
32
  CARREAU, p. 245. 
33
  Voir DUPUY, p. 599. 
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لمرتبطة باالتصاالت والمعلوميات. وتجدر اإلشارة إلى أن االتفاق العام حبول تجبارة الخبدمات ا
ال ينصببب علببى بعببض الخببدمات التببي لببيس لهببا طببابع اقتصببادي وتجبباري كالخببدمات الحكوميببة 

 وخدمات الدولة.
 

 . الملكية الفكرية2          
لملكيبببة الفكريبببة والمرتبطبببة بالتجبببارة لقبببد تبببم التوقيبببع علبببى االتفببباق المتعلبببق بحقبببوق ا         

(ADPIC( )TRIPS،)  مبن  1وذلك بالنظر الرتباط الملكيبة الفكريبة باالقتصباد. وقبد نبص الفصبل
منهببا حقببوق المؤلببف والحقببوق المرتبطببة بهببا، عالمببات الصببنع أو و االتفبباق علببى تلببك الحقببوق 

التفبباق أنببه ينببتج آثببارا الصببناعية وغيرهببا. ومببن أهببم خصببائص هببذا ا التجببارة، الرسببوم والنمبباذج
مباشببرة بالنسبببة للقببوانين الداخليببة للببدول بببالنظر إلببى أن قببوانين الملكيببة الفكريببة هببي قبببوانين 
خاصة أي تتعلق باألشخاص المنتمين للدول األعضاء سواء منهم الطبيعيون أو المعنويون، على 

هكبذا يمكبن للمتضبررين خالف باقي قوانين المنظمة العالمية للتجارة إذ تهبم البدول األعضباء. 
التقاضي أمام المحاكم الداخلية مع تطبيق هذه المحاكم لقبانون المنظمبة العالميبة للتجبارة بهبذا 
الخصوص، وهو ما يحقق ضمانة كبيرة الحترام وسمو القانون البدولي البذي هبو قبانون المنظمبة 

 . 34العالمية للتجارة
 

 . االستثمار المرتبط بالتجارة3         
 MIC ou)إن اتفباق المنظمبة العالميبة للتجبارة المتعلبق باالسبتثمار المبرتبط بالتجبارة          

TRIMS) ويتعلبببق األمببببر  المرتبطبببة بالتجبببارة والمتخببببذة مبببن طبببرف الدولبببة،  يخبببص اإلجبببراءات
باإلجراءات التي تخص االستثمار الدولي والتي تحد من الحق في حرية إدارة االسبتثمار بفبرض 

، أي اإلجببببراءات التببببي تخببببل بالمبببببادئ 35التزامببببات علببببى عبببباتق المسببببتثمر دون أن يقبببببل بهببببا
كميبة. األساسية للمنظمة العالمية للتجارة خاصة شرط المعاملة الوطنيبة ومببدأ منبع التقييبدات ال

لذا فاالتفاق المتعلق باالستثمار المرتبط بالتجبارة يهبدف إلبى منبع تلبك الممارسبات، وقبد أنشبأ 
                                                 
34
  Voir CARREAU, p. 162. 
35
  Ibid., p. 177. 
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والبذي كبان سبببا -لجنة مختصة باإلشراف والمراقبة من أجل ضمان االلتزام باالتفاق. )كمثال 
 -1973المضبباف إلببى القببانون الكنببدي حببول االسببتثمارات األجنبيببة  فببي وضببع هببذا القببانون

 اع بين كندا والواليات المتحدة األمريكية والذي نتج عن ممارسة إدارية من جانبب حكومبةالنز 

قبببل -. فقببد اعتببادت السببلطات المختصببة علببى إلببزام المسببتثمرين الببدوليين OTTAWAأوطبباوا   
بقبببول التزامببات ثالثببة: التببزام بالصببنع فببي كنببدا والتببزام بببالتموين مببن   -مببنحهم رخصببة االسببتثمار

 الواليببات المتحببدة األمريكيببةا التببزام بالتصببدير خببارج كنببدا والببذي بعببد شببكوى مببن كنببدا وأخيببر 
أنجببزت "المجموعببة المختصببة" تقريببرا مفبباده أن االلتببزام بالصببنع هببو خببارج اختصبباص الكببات 
وااللتببببزام بببببالتموين مببببن كنببببدا يخببببرق قواعببببد الكببببات وااللتببببزام بالتصببببدير لببببيس مخالفببببا لتلببببك 

 (.36القواعد
 

 اع الفالحة. قط4         
إذا كان قطاع الفالحة لم يدخل ضمن مفاوضات الكات إال مبع دورة األوركبواي، فلقبد          

تببم التوقيببع علببى االتفبباق المتعلببق بالفالحببة فببي إطببار المنظمببة العالميببة للتجببارة. وقببد جبباء هببذا 
ت تبدأ االتفاق في شكل مسلسل لتحرير قطاع الفالحة يمتد على فترات زمنية أولها ست سنوا

 ، كما تستمر المفاوضات بشأنه لتحرير القطاع على المدى الطويل.1995من 
 ومن بين أهم ما جاء به االتفاق بخصوص الفالحة :         
تحويل الحواجز أمام واردات المواد الفالحية إلى رسوم جمركية بعد أن كانت تأخذ  -أ         

ميبببة لهبببا طبببابع إداري بحيبببث ال تقبببوم علبببى شببكل حبببواجز غيبببر جمركيبببة تتمثبببل فبببي تببدابير حكو 
ميكانيزمببات الببثمن. وهببو مببا يعنببي أن مبببادالت المببواد الفالحيببة أصبببحت تببدخل ضببمن قببوانين 

وذلبك إلبى  -بعد وضبعها-تجارة السلع. كما تم االتفاق على أن يتم تخفيض الرسوم الجمركية 
لناميببة ولفتببرة % فقببط بالنسبببة للببدول ا24% خببالل فتببرة سببت سببنوات، وبنسبببة 36نسبببة 

 عشر سنوات.
 

                                                 
36
  Ibid., p. 172 s. 
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الحد من اإلعانات الداخلية للفالحة والتي استثنيت منهبا ببرامج الخبدمات العامبة   -ب         
 كاإلعانات المخصصة لمجال البحث في ميدان الفالحة.

 
تخفيض دعبم البدول لصبادرات المبواد الفالحيبة وذلبك علبى مراحبل بحيبث اعتببر  -ج         

 صادرات بمثابة عدم احترام لمبدأ حسن النية في المبادالت التجارية.دعم الدول لتلك ال
ثالثببببا: إحببببداث جهبببباز حببببل المنازعببببات التجاريببببة وآليببببة مراقبببببة          

 السياسات التجارية
 . جهاز حل المنازعات1         
مسببببباطر غيبببببر قضبببببائية للتعريفبببببات الجمركيبببببة والتجبببببارة  لقبببببد اعتمبببببد االتفببببباق العبببببام         

procédure non-contentieuse  في حل المشاكل الناتجة عن المبادالت التجارية والتي
والتببي   « panels »تقببوم بببين الببدول، فقببد قببام فببي شببكل نظببام "المجموعببات المختصببة" أو 

كانت تتكون من خبراء مستقلين عن األطراف المتنازعبة مهمبتهم التحقيبق فبي مالبسبات النبزاع 
حبي، وفي حالة عدم توصلهم إلى الصلح يعدون تقريرا يتضمن وقائع من أجل التوصل إلى حل 

النببزاع كمببا يتضببمن رأيهببم علببى ضببوء قببوانين االتفبباق العببام. إال أن هببذا النظببام لببم يصببل مرتبببة 
النظببام القضببائي ولببم تكببن لببدراء الببواردة فببي التقببارير قببوة اإللببزام الشببيء الببذي جعببل المنظمببة 

قضائيا تمثل فبي جهباز حبل المنازعبات. ويقتصبر هبذا الجهباز علبى  العالمية للتجارة تنشأ جهازا
تسوية المنازعات بين الدول في حين يلجبأ الخبواص إلبى األجهبزة القضبائية للبدول )فبي الوقبت 

(. ويعمببل جهبباز فببض 37الببذي يظلببون فيببه العبباملين الرئيسببيين فببي المبببادالت التجاريببة الدوليببة
التببي يشببكلها الجهبباز بخصببوص نببزاع معببين، هببذه  المنازعبات عببن طريببق "المجموعببة المختصببة"

المجموعة التي تعمبل علبى مراقببة وقبائع القضبية ثبم مالئمبة الوقبائع مبع القبانون، أي مبع قبوانين 
( قبل أن تقبدم تقريبرا mémorandumمن مذكرة االتفاق  11المنظمة العالمية للتجارة، )الفصل 

ويمكبببن لألطبببراف أن يسبببلكوا بخصبببوص ذلبببك يتضبببمن مالحظبببات واقتراحبببات أو توصبببيات. 
( والبذي يخبتص فقبط بمناقشبة المسبائل 17مسطرة االستئناف أمام جهاز االستئناف )الفصبل 

                                                 
37
  Voir CARREAU, p. 72s. 
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القانونية والتفسير القانوني الذي جباء ببه تقريبر المجموعبة المختصبة ويقبدمها فبي تقريبر يتضبمن 
 .  38(19مالحظات وتوصيات وإن اقتضى الحال أيضا اقتراحات )الفصل 

 
 . آلية مراقبة السياسات التجارية 2         

تهببدف آليببة مراقبببة السياسببة التجاريببة إلببى إلببزام الببدول بمالئمببة سياسبباتهم التجاريببة مببع          
قبوانين المنظمبة العالميببة للتجبارة، وتتمثببل مسبطرة مراقببة السياسببات التجاريبة للببدول فبي تقببديم 

للمنظمببة العالميبببة للتجببارة، وقببد سببببق  39الجهبباز المكلببف ببببذلك تقريببرا إلببى المبببؤتمر الببوزاري
للمغرب أن خضع لهذه المراقبة بحيث طلب منه تبرير تأخره في المصادقة على مشاريع قوانين 

 .40وتعديالت قوانين من أجل مالءمتها مع قوانين المنظمة العالمية للتجارة 
 
 

 الفصل الثاني: النظام النقدي والمالي الدولي         
شببكلت نهايببة الحببرب العالميببة الثانيببة بدايببة لوضببع اإلطببار القببانوني للنظببام المببالي لقببد          

الدولي وذلك بعد التطورات المختلفة التي عرفها ذلك النظام خاصة ما تميز به مبن حريبة كبيبرة 
في بداية القرن العشرين استمدت أساسها من القواعبد العرفيبة التبي كانبت تحكمبه ، فقبد عبرف 

ضى نقدية كبيرة في فترة ما بين الحربين قبل أن يتم وضع القواعبد القانونيبة التبي ذلك النظام فو 
ويعبببرف كبببارو وجبببويالر النظبببام المبببالي والنقبببدي البببدولي بأنبببه: . 41تبببنظم الحركبببة الدوليبببة للنقبببود

"مجموع القواعد والتدابير والممارسبات ببين البدول والتبي بواسبطتها تبتم إدارة العالقبات الماليبة 
 .42ا لتمويل المعامالت التجارية الدولية"فيما بينه

 

                                                 
38
  Ibid. p. 81s. 

39
أجهزة المنظمة العالمية للتجارة هي: المؤتمر الوزاري )يتكون من كل ممثلي الدول األعضاء(، المجلس العام )أيضا(، كتابة، مجموعة من  

.لتجاريةا جهاز مراقبة السياسات ااألجهزة المتخصصة ومن اللجان القطاعية، جهاز فض المنازعات، جهاز استئناف دائم وأخير  
40
  Voir ROSIAC, p. 241. 
41
  SOREL JM, « Monnaie et financement. La  naissance du système de Bretton Woods », in Droit de l’économie 

internationale, Chapitre 12, p. 145. 
42

 CARREAU D., JUILLARD P., Droit international économique, Ed. LGDJ., Paris, 1998, p.551. 
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 المبحث األول: النظام النقدي والمالي الدولي العام         
مببن النظبام األساسبي لصببندوق النقبد الببدولي مبا يلي:"الهببدف  VIلقبد جباء فببي المبادة          

األساسببي مببن النظببام النقببدي الببدولي هببو وضببع إطببار يسببهل تبببادل السببلع والخببدمات ورؤوس 
 . 43األموال بين الدول، كما يساعد على تحقيق نمو اقتصادي سليم"

"مجمببوع القببوانين وحسببب كببارو وجببويالر، فالنظببام النقببدي والمببالي الببدولي العببام هببو          
واالتفاقيات الدولية التبي أسسبت لهبا البدول والمنظمبات الدوليبة بهبدف توقبع األزمبات وإيجباد 

. ويعني توقع األزمات أن النظبام يضبع التزامبات قانونيبة علبى عباتق البدول تتمثبل 44الحلول لها"
وع حسببن السببلوك"، ومقابببل ذلببك يعمببل البنببك علببى إيجبباد الحلببول فببي حالببة وقبب واعببدفببي "ق

للمسببباعدات والتعببباون لفائبببدة البببدول األعضببباء التبببي تعبببرف  األزمبببات، إذ يتبببوفر علبببى آليبببات
صببعوبات فببي ميببزان األداءات )كمثببال علببى ذلببك أزمببة الببديون الخارجيببة بالنسبببة للعديببد مببن 

 (.1997ومجموعة من دول جنوب شرق آسيا سنة  1995الدول كالمكسيك سنة 
   

مع نهاية الحرب العالمية الثانية تم التأسيس له بمقتضى اتفاقيبات هذا النظام الذي بدأ          
التبي أنشبأت مؤسسبتين دوليتبين همبا صبندوق النقبد البدولي والبنبك  1944بريتون وودز سبنة 

)الذي أصبح البنك العالمي فيما بعد(. ولقد أريبد  BIRDالدولي للتعمير)إلعادة البناء( والتنمية 
بعببد أن  1998منببذ نشببأته، إال أنببه لببم يصبببح كببذلك إال سببنة  لهببذا النظببام أن يكببون عالميببا

انخرطببت فيببه جببل دول العببالم علببى إثببر سببقوط األنظمببة االشببتراكية. ولقببد قببام صببندوق النقببد 
الببدولي والبنببك العببالمي لتحقيببق األهببداف التببي سببطرتها اتفاقيببات بريتببون وودز أال وهببي ضبببط 

دي الدولي وتحقيق النمو بواسطة القروض إلعبادة االقتصاد العالمي وضمان استقرار النظام النق
، ثبببم تمويبببل العجبببز البببذي يعرفبببه ميبببزان األداءات لببببعض 45إعمبببار البببدول التبببي دمرتهبببا الحبببرب

 الدول.
ومببن  1971إلببى  1947خببالل الفتببرة الممتببدة مببن  ولقببد حقببق نظببام بريتببون وودز         

جباء حسبن السبلوك" البذي واعبد خالل مؤسسة صندوق النقد الدولي نجاحا كبيرا في تطبيبق "ق
                                                 
43

 Ibid. 
44

 Ibid. 
45

 Voir www.oeconomia.net 
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والتببي  حيببث سببيتم القضبباء علببى التجبباوزات الماليببة التببي سببادت فببي فتببرة مببا بببين الحببربين  بببه
عد هناك أهميبة تبذكر لالتفاقيبات . هكذا، لم ت1929تسببت في األزمة المالية والنقدية لسنة 

الثنائيبببببة، كمبببببا تبببببم تخلبببببي أكببببببر عبببببدد مبببببن البببببدول عبببببن الممارسبببببات النقديبببببة القائمبببببة علبببببى 
 إلى غيرها من الممارسات(. التمييز)كاعتماد أسعار صرف متعددة

وإذا كانت هذه المرحلة قبد عرفبت بعبض األزمبات الماليبة، فإنهبا ظلبت أزمبات منتظمبة          
هبببا. إال أن ذلبببك االسببتقرار سبببوف لبببن يسبببتمر حيببث سبببيعرف نظبببام بريتبببون وودز ويمكببن مراقبت

فقبد عبرف خبالل تلبك الفتبرة عبدة أزمبات  .1978وإلبى سبنة 1971انهيارا جزئيبا امتبد مبن 
ألسباب متنوعة منها مبا هبو مبرتبط ببالتطورات التبي عرفهبا النظبام والتبي كانبت أهمهبا ممارسبات 

جبباه سببعر الصببرف بالببذهب القببائم أساسببا علببى الببدوالر الببدول التببي سببوف توجببه النظببام فببي ات
األمريكببي بببالرغم مببن أن نظببام بريتببون وودز لببم يؤسببس نظامببا نقببديا محببددا، وهببو مببا أدى إلببى 
انهيبباره، كمببا أدى تببأخر الببدول عببن تصببحيح اخببتالل ميببزان أداءاتهببا النقديببة إلببى صببعوبة توقببع 

المتمثلبببة فبببي حركبببات رؤوس األمبببوال األزمبببات الماليبببة. يضببباف إلبببى ذلبببك األسبببباب الخارجيبببة 
الناتجة عن المضاربات والتي أدت فبي العديبد مبن الحباالت إلبى عبدم االسبتقرار المبالي خاصبة 
أنهببا ال تخضببع أليببة مراقبببة دوليببة. وقببد أدى كببل ذلببك إلببى انهيببار نظببام سببعر الصببرف ثببم إلببى 

و 1978و1972إدخال عدة تعديالت على النظام األساسي لصندوق النقد البدولي سبنوات
1991 ...46. 
وتبببتلخص قواعبببد النظبببام النقبببدي والمبببالي كمبببا جببباءت فبببي اتفاقيبببات بريتبببون وودز فبببي          

التعباون النقبدي التبي  طبيعة داخليبة، ثبم فبي وضبع ميكانيزمبات اي لهواعد حسن السلوك" الت"ق
 .47تعطي للدول الحق في الحصول على المساعدات في حالة تعرضها لصعوبات مالية خارجية

 
 حسن السلوك" أوال: "قواعد         
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فبي شبكل قواعبد  تجباء قد وضع صندوق النقد الدولي "قواعبد حسبن السبلوك" التبيل         
اختصاصاتها في المجال النقبدي. ويتعلبق األمبر قانونية تقوم على أساس التزام الدول بالحد من 

 بالتزامات ثالثة هي :
  عدم القيام بتخفيض قيمة العملة بهدف المنافسة، أي أنه يمنع على كل دولة عضبو فبي

صبببندوق النقبببد البببدولي أن تخفبببض مبببن قيمبببة عملتهبببا فقبببط بهبببدف تحسبببين الوضبببعية 
ون نسبببة التخفببيض كبيببرة فببي التنافسببية لصببادراتها فببي األسببواق الخارجيببة، أو أن ال تكبب

 حالة ضرورة اللجوء إليها ألن من شأن كل ذلك أن يمس بقواعد المنافسة المشروعة.  
  بحيببث تصببرح كببل دولببة لصببندوق النقببد الببدوليالمحافظببة علببى اسببتقرار سببعر الصببرف 

بسببعر عملتهببا والببذي يجببب أن تلتببزم بببه فببي معامالتهببا الدوليببة، وهببذا ال يعنببي أن يظببل 
إال أنبه  جامدا، ولكن ال يتم القيام ببأي تعبديل إال تحبت مراقببة الصبندوق. سعر الصرف

بنظببام أكثببر مرونببة، فقببد تببرك لكببل دولببة حببق  1978قببد تببم تعببديل هببذا النظببام سببنة 
اعتماد نظام سعر الصرف من اختيارها مع االلتزام فقط بإخطار البنك بتلك المقتضيات 

التعاون مع الصندوق وباقي األعضاء من أجبل وبالتعديالت المحتملة، كما تلتزم الدول ب
الحفبباظ علببى نظببام سببعر صببرف مسببتقر. ومببنح التعببديل اختصاصببات جديببدة للصببندوق 
تمثلببت فببي حببق المراقبببة الشبباملة علببى سببير النظببام النقببدي الببدولي وأيضببا مراقبببة مببدى 

 تنفيذ الدول اللتزاماتها الداخلية. 

 على سعر صرف وحيد للعملة ألن لجوء الدول إلى تعدد سعر الصرف بتعبدد  المحافظة
أشكال المعامالت )تجارية مالية سياحية...( هو عببارة عبن ممارسبات نقديبة قائمبة علبى 
التمييز وهو أمر غير مشروع في التجارة واألداءات الدولية، وكل تصرف مخبالف يجبب 

 .48يأن يتم بموافقة مسبقة لصندوق النقد الدول
 المساعدات ثانيا: الحق في         
لقد نظمت القبوانين األساسبية لصبندوق النقبد البدولي شبروط مبنح المسباعدات          

للببدول األعضبباء التببي تتعببرض لصببعوبات فببي ميببزان األداءات. ويقببدم الصببندوق إعاناتببه 
ت تقليببديا مببن مببوارده الخاصببة المكونببة مببن مسبباهمات الببدول األعضبباء ومببن اقتراضببا
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الصببندوق. وتببتم عببن طريببق السببحب وضببمان السببحب، بحيببث يبيببع الصببندوق للدولببة 
المسببتفيدة العمببالت األجنبيببة للببدول األعضبباء مقابببل العملببة الوطنيببة ولببزمن محببدد، مببع 
ضبببمان للسبببحب يتمثبببل فبببي تحديبببد هبببدف ومبببدة مبلبببغ االتفببباق، إضبببافة إلبببى توضبببيح 

زم الدولبة اتباعهبا. إال أن هبذه الطريقبة السياسة النقدية والمالية وسياسة الصرف التي تعت
التي ليسبت قرضبا مبن الناحيبة القانونيبة والتبي تخلبو مبن المرونبة جعلبت الصبندوق ومنبذ 

يضيف بعض التسهيالت كالتخفيف من الشروط االقتصادية حينما تكبون  1963سنة 
 أسباب الصعوبات المالية خارجية.

عانببات جديبدة متمثلببة فببي قببدرة إ -1969منبذ سببنة –وقبد أحببدث الصببندوق          
والتببي اسببتحدثها   49الصببندوق علببى خلببق النقببود مببن خببالل حقببوق السببحب الخاصببة

وتحببدد قيمببة حقببوق السببحب الخاصببة بببالنظر إلببى عببدد مببن  لببدعم مببوارده الخاصببة.
وقببد أصبببح حاليببا بمثابببة عملببة دوليببة تسببتعملها الببدول والمؤسسببات  العمببالت المهمببة،

 الدولية. وينتظر منه أن يصبح أهم وسيلة لتوفير احتياط للنظام النقدي الدولي. 
إال أن هببذا النظببام النقببدي الببدولي العببام ال يغطببي حاليببا مجمببوع الواقببع المببالي          

هببر السببوق الماليببة الدوليببة الخاصببة الببدولي، فمنببذ بدايببة سببنوات السبببعينات سببوف تظ
(euro-marché.) 

المبحببث الثبباني: النظببام المببالي الببدولي الخبباص: السببوق          
 المالية الدولية الخاصة

وهبو كبل مبلبغ مبن المبال يبتم (euro-devise) دوفيبز -)ويتعلق األمر باألورو         
يهبم هبو مكبان إقامبة البنبك )ما إيداعه في بنك خارج مكان إصدار وتداول تلك العملة 

الذي هو مكان القيام بعملياتها وليست جنسية البنك وسواء تعلبق األمبر بالبنبك األم أو 
دوالر هبببو كبببل دوالر يبببتم إيداعبببه فبببي بنبببك خبببارج تبببراب -. فببباألوروبأحبببد فروعبببه فقبببط(

الواليبببات المتحبببدة األمريكيبببة. )وعلبببى العكبببس مبببن ذلبببك، كبببل دوالر تبببم إيداعبببه فبببي 
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-متحدة األمريكية من طرف فرنسي مبثال ولبو فبي بنبك أجنببي ال يصببح أوروالواليات ال

 .50دوالر ويكون خاضعا للقانون األمريكي(
 19االسبتعمال البدولي للنقبود لببيس حبديث العهبد فقببد عرفبت نهايبة القببرن  إن         

وفترة ما بين الحربين إيداعات وقروض بالدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني في البنبوك 
األوروبية، إال أن حجمها كان قليال بحيبث ال يمكبن مبن خلبق سبوق ماليبة. هبذه السبوق 

-بسبببب لجببوء الببدول االشببتراكية آنببذاك  الماليببة سببوف تظهببر فببي سببنوات الخمسببينات

إلى إيداع الفائض من الدوالر لدى البنوك األوروبيبة خوفبا مبن  -خاصة االتحاد السوفيتي
ووقبوع أزمبة سياسبية، وهبو مبا تعرضها للتجميد فبي حبال تحويلهبا إلبى السبوق األمريكيبة 

ه األرصببدة  . هببذه البنببوك األوروبيببة سببتمنح هببذضببع معببه للقببوانين األمريكيببةخسببوف لببن ت
دوالر  -كقببروض للببراغبين فببي اقتببراض العملببة األمريكيببة. وبببذلك سببتظهر سببوق األورو

كسوق نقدية حقيقية مكونة من دائنبين ومبن ديبون علبى المبدى القصبير. وسبتحقق تلبك 
 .51السوق نجاحا كبيرا وستعرف حركة رؤوس األموال حرية كبيرة خارج رقابة الدول

المالية الدولية تحوالت كبيرة بحيث لبم تعبد مقتصبرة  هكذا، فقد عرفت السوق         
 على الدوالر بل توسعت لتشمل عمالت أخرى.

 Lesسببوق سببندات األورو  -فببي سببنوات الخمسببينات–وسببوف تظهببر أيضببا          

euro obligations  اسبببتجابة لمتطلببببات الشبببركات متعبببددة الجنسبببيات وذلبببك
لبعيبببببد مبببببن أجبببببل تمويبببببل اسبببببتثماراتها. بتمكينهبببببا مبببببن المبببببوارد الماليبببببة علبببببى المبببببدى ا

والمقترضببون هببم إمببا مؤسسببات كشببركات التببامين أو صببناديق التقاعببد أو األفببراد الببذين 
يبحثون عبن تحويبل مبربح ألمبوالهم علبى المبدى البعيبد. وقبد سباعدت علبى ذلبك البيئبة 

مبوال القانونية والضريبية المالئمة والتبي تمثلبت فبي التحريبر المتزايبد لحركبات رؤوس األ
وغيبباب رقابببة الببدول واإلعفبباءات الضببريبية المتعببددة. كمببا أن سببعر الفائببدة المببنخفض 

 .52شجع المقترضين على اختيار هذا النوع من التمويل
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سبببندات لبببم تعبببد تشبببكل حاليبببا إال جبببزءا مبببن  -إال أن السبببوق الماليبببة األورو          
خيبببرة اسبببتحداث وسبببائل األسبببواق الماليبببة لبببرؤوس األمبببوال التبببي عرفبببت فبببي العقبببود األ

 ومنتجات مالية جديدة.
)تببادل  « swaps »هذه الوسبائل الجديبدة تمثلبت فبي ظهبور وتطبور "سبواب"          

والتبببي تمكبببن مبببن تبببدبير جيبببد للبببديون وتحقبببق انبببدماجا أفقيبببا  العمبببالت وسبببعر الفائبببدة(
 لمختلف األسواق.

وسببباطة البنبببوك حيبببث ثبببم ومنبببذ سبببنوات الثمانينبببات، حبببدث انقبببالب كبيبببر فبببي          
أصبحت عمليات القرض تعتمد على إصبدار السبندات، لبذا سبوف تحبل هبذه التقنيبات 

محببل القببروض التقليديببة  (euro-effets)الجديببدة المعتمببدة علببى إصببدار السببندات 
 هذه التقنيات أخذت شكل تسهيالت إلصدار السندات.  .(euro-crédits)للبنوك 

 األسواق المالية الدولية فرعين مختلفين:  حاليا تشكل         
 .53من ناحية سوق السندات ومن ناحية ثانية سوق القروض البنكية التقليدية 
        

          

 الفصل الثالث: االستثمار الدولي                     
يجببد االسببتثمار الببدولي مصببدره األساسببي فببي القببوانين الداخليببة بحيببث أن لكببل دولببة          

قانونها الخاص بتنظيم االستثمار، كما أن هناك قوانين دولية متفرقة طابعها الرئيسي أنها تعكبس 
اختالفبببببببا بخصبببببببوص مفهبببببببوم االسبببببببتثمار البببببببدولي وذلبببببببك بببببببباختالف مواقبببببببف البببببببدول مبببببببن 

لقبوانين. فبالنسببة للبدول المتقدمبة تظبل حريبة حركبة عوامبل وهدفها من وضع تلك ا54االستثمار
اإلنتاج أساس ثراء تلك الدول، لذا عملت على وضع القبوانين التبي تضبمن حريبة انتقبال رؤوس 
األموال فيما بينها وتلك التي تحمي االستثمار في عالقتها مع دول الجنبوب. ومبن ببين مفباهيم 

بخصبوص  OCDEوالتنميبة االقتصبادية  عباونمنظمبة الت دول الشمال لالستثمار ما جاء فبي قبانون
تحرير حركات رؤوس األموال والذي اعتبر أن االستثمار البدولي هبو حركبة رأسبمال، أي مصبدر 
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أي حريببة انتقببال عوامببل  55تمويببل هدفببه إنعببا  حريببة إقامببة األشببخاص وحريببة تمركببز الشببركات
 . 56اإلنتاج

فبي حقببة السبتينات والسببعينات أزمبة كبيبرة علبى  وقد سبق لالستثمار البدولي أن عبرف         
إثببر مواقببف دول الجنببوب المسببتوردة لالسببتثمار ونهجهببا لسياسببات التببأميم فببي إطببار الحببق فببي 

والببذي يعكببس موقفهببا المعببارض لالسببتثمار الببدولي،  Kالسببيادة الدائمببة علببى المببوارد الطبيعيببة
رة لبذلك االسبتثمار. لبذا وسبعيا مبن الشيء الذي أدى إلى تضرر دول الشبمال باعتبارهبا المصبد

وضببع مجموعببة مببن  عملببت علببىهببذه األخيببرة وراء تجبباوز تلببك األزمببة بببين الشببمال والجنببوب 
القوانين الدولية بهدف حماية االستثمار. فبمبادرة من البنك العبالمي، تبم إببرام اتفاقيبة واشبنطن 

لببدولي لحببل النزاعببات ( والتببي أنشببأت المركببز ا1965حببل النزاعببات فببي مجببال االسببتثمار )ل
 AMGI، كما تم إنشاء الوكالة متعددة األطراف لضمان االستثمارات CIRDIالمتعلقة باالستثمار 

التبببي أعطبببت للوكالبببة صبببالحية حمايبببة االسبببتثمار مبببن  1985وذلبببك بمقتضبببى اتفاقيبببة سبببيول 
بببين الخطببر السياسببي الببذي يمكببن أن يهببدده. وسببوف يببتم عقببد العديببد مببن االتفاقيببات الثنائيببة 

دول الشبمال لوضبع قبانون دولبي ت دول الشمال والجنوب بهبدف إنعبا  االسبتثمار، كمبا سبع 
المفاوضبات بخصببوص االتفباق متعببدد األطبراف حببول االسببتثمار  ث جببرتحبول االسببتثمار بحيب

AMI  وذلببك فببي إطببار منظمببة التجببارة والتنميببة االقتصبباديةOCDE ،أنهببا انتهببت بالفشببل سببنة  إال
1998.   

وقد عرف قبانون االسبتثمار سبواء منبه البداخلي أو البدولي عبدة تحبوالت مبع نهايبة القبرن        
مببن االسببتثمار الببدولي  -خاصببة دول الجنببوب–العشببرين ارتبطببت أساسببا بتغيببر مواقببف الببدول 

 تماشيا مع سعيها وراء تحرير االقتصاد.
 

 المبحث األول: القوانين الداخلية         
وانين التبي تضبعها البدول المسبتوردة لالسبتثمار، وتختلبف مبن دولبة إلبى أخبرى وهي الق         

حسبببب االختيبببارات السياسبببية والتوجهبببات االقتصبببادية والتبببي تحبببدد الموقبببف مبببن االسبببتثمار 
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األجنبي. ومع ذلك فحرية الدول تحبد منهبا قواعبد القبانون البدولي فبي هبذا المجبال فضبال عبن 
خيببرة. وتأخببذ أغلببب هببذه القببوانين حاليببا شببكل قببوانين إنعببا  التطببورات االقتصببادية العالميببة األ

 االستثمار والتي تعكس سياسات االنفتاح على االستثمار األجنبي.
 

المبحببببث الثبببباني: القببببوانين الدوليببببة المنظمببببة لالسببببتثمار          
 الدولي
ويتعلبق األمببر بمجموعبة المبببادئ والقواعبد القانونيببة الدوليبة والتببي تبنظم االسببتثمار منببذ          

 قيامه وإلى غاية تصفيته.
 أوال: االتفاقيات الثنائية         
لقد أبرمت جل هذه االتفاقيات ببين دول الشبمال والجنبوب وجباءت أغلبهبا فبي شبكل          

كانت تلك االتفاقيات تعمل أيضبا علبى خلبق نبوع مبن التبوازن ببين حماية لالستثمار الدولي وإن  
المسببتثمرين الخببواص والببدول المسببتقبلة، كمببا أنهببا تسببعى لحببث دول المسببتثمرين علببى تقببديم 
ضمانات مالية لالستثمارات التي تقوم بها شركات من جنسبيات تلبك البدول. وفبي مقاببل ذلبك 

ك الببببدول معاملببببة عادلببببة وعببببدم تمييببببزهم عببببن تلتببببزم الببببدول المسببببتقبلة بمعاملببببة مسببببتثمري تلبببب
 المواطنين خاصة في إطار احترام المبادئ الدولية بهذا الخصوص.

 
 ثانيا: االتفاقيات متعددة األطراف         

علبببى عكبببس االتفاقيبببات الثنائيبببة التبببي تتعبببدد بشبببكل كبيبببر، تظبببل االتفاقيبببات متعبببددة          
لحد اآلن كل المحباوالت للتوصبل علبى اتفباق متعبدد األطراف قليلة جدا، وقد باءت بالفشل و 

 األطراف لتنظيم االستثمار الدولي يحل محل مجموع االتفاقيات الثنائية.
 

اتفاقيببببة واشببببنطن المنشببببئة للمركببببز الببببدولي لحببببل النزاعببببات  -1         
 المتعلقة باالستثمار
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العالمي، وقد قامت لهبدف  بمبادرة من البنك 1965لقد تم إبرام هذه االتفاقية سنة          
أساسي هو وضع قواعد وأسس حبل النزاعبات ببين البدول والمسبتثمرين األجانبب. وقبد أنشبأت 
لهببذا الغببرض المركببز الببدولي لحببل النزاعببات المتعلقببة باالسببتثمار والببذي هببو منظمببة دوليببة لهببا 

مبه، وتصبدر شخصية قانونية. ويتم عرض النزاع على المركبز بعبد قببول األطبراف بباللجوء لتحكي
 األحكام في شكل نهائي وقابل للتنفيذ.

 
اتفاقيبببببببة سبببببببيول المنشبببببببئة للوكالبببببببة متعبببببببددة األطبببببببراف لضبببببببمان  -2         

 االستثمارات
بمببادرة أيضبا مبن البنبك العبالمي،  1985أكتوبر  11لقد تم إبرام هذه االتفاقية في          

ات، والتي هي أيضا منظمبة دوليبة. وقبد والتي أنشأت الوكالة متعددة األطراف لضمان االستثمار 
قامببت هببذه الوكالببة بهببدف إنعببا  االسببتثمارات فببي دول الجنببوب عببن طريببق تقببديم ضببمانات 
للمستثمرين ضد مخاطر االستثمار في تلك الدول، والمتمثلبة خاصبة فبي التبأميم، وفبي عواقبب 

يم الضبببمانات لكبببل النزاعبببات المسبببلحة علبببى االسبببتثمار. إال أن مبببوارد الوكالبببة ال تسبببمح بتقبببد
االسببتثمارات وضببد كببل المخبباطر وفببي كببل الببدول، فهببي تقببوم بعمليببة انتقبباء االسببتثمارات التببي 

 تضمنها، كما تقوم بدراسة المخاطر وذلك فقط بالنسبة لدول معينة.
كما تمتد صالحيات الوكالة إلى العمل على تشجيع الحوار بين دول الشمال والجنوب           

 ة في خلق الثقة بينهما بهدف إنعا  االستثمار.من أجل المساهم
 
 

 مشروع االتفاق متعدد األطراف حول االستثمار -3         
لقد عرف قانون االستثمار الدولي توجهبا نحبو تقنبين قواعبده وتطويرهبا وذلبك فبي إطبار          

 المفاوضببات بخصببوص مشببروع االتفبباق متعببدد األطببراف حببول االسببتثمار والتببي جببرت تحببت
 .1998إشراف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية قبل أن تفشل سنة 
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فعلبببى إثبببر تكببباثر االتفاقيبببات الثنائيبببة بخصبببوص االسبببتثمار البببدولي ببببين دول الشبببمال          
والجنببوب والتببي عكسببت تقاربببا فببي مواقفهببا مببن االسببتثمار خاصببة مببع التطببورات االقتصببادية 

تببببين أن وضبببع إطبببار قبببانوني موحبببد لالسبببتثمار البببدولي أصببببح ممكنبببا. لبببذا  العالميبببة الجديبببدة،
انخرطبت البدول األعضباء فبي تلبك المنظمبة فبي سلسبلة مفاوضبات حبول نبص مشبروع االتفباق 
والذي تضمن المبادئ األساسية  لالستثمار البدولي خاصبة منهبا حمايبة االسبتثمار البدولي. كمبا 

والتببي انصببببت علببى عبببدد مبببن  « Nouvelles disciplines »أضبباف قواعبببد جديببدة 
. إال أن هبببذه "القواعبببد 57المشببباكل التبببي تهبببم عالقبببات االسبببتثمار فيمبببا ببببين البببدول المتقدمبببة

، وهبو مبا 58الجديدة" جاءت في أغلبها في شبكل التزامبات يضبعها المشبروع علبى عباتق البدول
ت متعبببددة أذكبببى الشبببعور ببببأن المشبببروع عببببارة عبببن ميثببباق حقبببوق اقتصبببادية بالنسببببة للشبببركا

 الجنسيات وواجبات اقتصادية على عاتق الدول وأدى في األخير إلى فشله.
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