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اٌّشبع اإلثذاػً فً اٌؼبٌُ اٌؼشثً
آساء ِٓ اٌجٕىة
ثشأٌه

داخً هزا اٌؼذد
أهُ األخجبس
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إربحخ اٌّؼشفخ فً ِصش
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آخش اإلصذاساد
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اٌمشاءاد اٌّمزشحخ

4

لوؼشفح هً لفبش
و لخثش خ لثششٌح
لورش كوح ػثش لؼظىس.
لوؼشفح هً  -أٌؼا -
جىهش لرٌوٍح لثششٌح  .ولمذ
ذن إًجاص لفض خ كثٍشج فً
ذمذم سذبضخ ػلى
كرشافاخ جذٌذج وػلى
إطالق لؼٌاى للمذس خ
تذ ػٍح.

ولزلك ٌ ،وبي للوشء أى ٌمىل
تثمح إذاحح لوؼشفح أد ج ال غٌى
ػٌها للحؼاس خ.
ٌثثد لراسٌخ أٌؼا إى
لحؼاس خ ًود و صدهشخ هغ
ًشش لوؼشفح و لرباهل تٍي
لؼلىم .فؼٌذها لرظشخ لوؼشفح
فمط ػلى لٌخثح  ،عمطد
حؼاس خ و ًرهد أهن.

لإلطالع ػلى لٌض ،ػغط هٕب

"إرا ٌذٌه ِؼشفخ،
دع اَخشٌٓ ٌضٍئىْ
شّىػهُ ثهب".
هاسغشٌد
فىلش

ِؼبهذح إٌّظّخ اٌؼبٌٍّخ ٌٍٍّىٍخ اٌفىشٌخ (اٌىاٌجى) ثشأْ إربحخ اٌّؼشفخ ػٍى
ٔحى أفضً ٌٍّىفىفٍٓ وضؼبف اٌجصش و اٌّؼبلٍٓ ثصشًٌب
إر تذرك أهمية تحقحقحيحم اوحمح ح ا
فيم يتعلم بفرص إت حة اومحعحرفحة
فححك ف ح فححة اححج ح  ،اوححمححجححتححم ح
إر تعحك اوحعحبااحع اوحعحذيحذ أاح
ا،تظح ،
إتح حححة اوححمححعححلححباح
ولشخض اوكفيف أ ضعيف

اوبظر أ اه وذيه إعح احة تحقحب
د ن طحححبححوحححه وحححلححمحححظححىحححفحح
اومىشبر إر وحعحك أن ت حعحيحه
ا ع ح اححة
فححك اوححم ح ذححة اححه ر
اوححبححظححريححة يححعححيححشححبن فححك د
اىخفضة أ اتبسطة اوذخل

لوشاهذج لٌغخح اإلٔجٍٍضٌخ لباهلح ػغط هٕب
لوشاهذج لٌغخح اٌؼشثٍخ لباهلح ػغط هٕب
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أهُ األخجبس
االسزخذاَ اٌؼبدي
 72إتشٌل 7202

دساسخ  :االسزخذاَ اٌؼبدي ٌسبهُ ثزشٌٍٍىٔبد اللزصبد اٌىالٌبد اٌّزحذح
 72إتشٌل 7202

رصذس ِؤسسخ صٕبػخ اٌىّجٍىرش واالرصبالد رمشٌش ػٓ االسزخذاَ
اٌؼبدي فً االلزصبد األِشٌىً

"ثذوْ ِؼشفخ  ،اٌحٍبح
ٌٍسذ أوثش ِٓ ظالي
اٌّىد"

هىلٍش

 72إتشٌل 7202

" الزصبد االسزخذاَ اٌؼبدي" هبئً ِ ،زضاٌذ  ،وِؼشض ٌٍخطش ِٓ
لجً صٕبػخ اٌزشفٍه اٌصغٍشح ٔسجًٍب

ارفبلٍخ اٌزجبسح ٌّىبفحخ
اٌزضٌٍف ))ACTA
 01هاٌى 7202

ٌمذ أشبد إطالق أسّبء
إٌطبلبد اٌؼشثٍخ
وؼالِخ فبسلخ.
وٌىٓ إٌى أٌٓ ،رسأي
أٍِشح هىٌذي

 0إتشٌل 7202

لى ًٍي هبافحح لرضٌٍف ذهذد ترؼوٍن
لىطىل إلى لؼمالٍش لوؼادج
للفٍشوط
 13إتشٌل 2010

ذفاق هبافحح لرضٌٍف ذمىع
لجهىد إلى ذحمٍك لشفافٍح
 15إتشٌل 2010

طلة هي لى ٌثى وهٌظوح لرجاسج
لؼالوٍح ذمذٌن لوشىسج تشأى هؼاهذج
هبافحح لرضٌٍف

اٌؼٍذ ٍِالد اٌـ ٌ 333حمىق
اٌّؤٌف
 8إتشٌل 7202

حمىق لوؤلف :لوار ذحراج لى ػذ
حمىق لوؤلف لؼىدج إلى جزوسها
 02إتشٌل 7202

ال تذ هي ذثغٍط لاًىى حمىق لوؤلف
0
 02إتشٌل 7202

لٍىم ذظثح حمىق لوؤلف 300
عٌح
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إربحخ اٌّؼشفخ فً ِصش

ِؼبهذح إٌّظّخ اٌؼبٌٍّخ ٌٍٍّىٍخ اٌفىشٌخ (اٌىاٌجى)
ثشأْ إربحخ اٌّؼشفخ ػٍى ٔحى أفضً ٌٍّىفىفٍٓ
وضؼبف اٌجصش و اٌّؼبلٍٓ ثصشًٌب
حمىق اٌّؤٌف ِمبثً حك اٌمشاءح
 27هاٌى 2010

فً لثلذ ى لورمذهح تالباد  ٪ 5هي جوٍغ ألػوال لرً ٌرن ًششها هرىفشج
فً أشبال فً هرٌاول لوبفىفٍي وػؼاف لثظش .فً لثلذ ى لٌاهٍح  ،هز
لشلن ٌٌخفغ إلى  ٪ 0.5فمط  ،لزلك  ٪ 99.5هي لبرة لوٌشىسج لٍغد
فً هرٌاول لوبفىفٍي وػؼاف لثظش هي جٌىب أفشٌمٍا.

"اػشف ِىبْ اٌؼثىس ػٍى
اٌّؼٍىِبد ووٍفٍخ اسزخذاِهب
 هزا هى سش إٌجبح "-ألثشخ أٌٌشراٌي

لاًىى حمىق لوؤلف فً جٌىب إفشٌمٍا ٌضٌذ هي حذٍ لوشبلح ًظش لؼذم
وجىد أحبام للوؼىلٍي لرحىٌل لوى د إلى أشبال ٌغهل طالع ػلٍها.
ٌّضٌذ ِٓ اإلطالع ،اضغط هٕب

ِششوع ٌضغ وزت ػٍى االٔزشٔذ ٌٍّىفىفٍٓ ،اٌذٌسٍٍىسٍب
 6هاٌى 7202

عاى فش ًغٍغبى  --حرى هغ طذ س خ لغوؼٍح لإلطذ س خ
ألكثش هثٍؼًا ذوأل لشفىف و لربٌىلىجٍا لجذٌذج ذضٌذ شؼثٍح لبرة
لشلوٍح  ،فؼذد لؼٌاوٌي لورٍغشج للوبفىفٍي أو لذٌغلٍبغٍا هً
ػئٍلح.
ولذ ذن ػالى ػي خذهح جذٌذج ٌىم لخوٍظ لواػً هي لثل
أسشٍف ًرشًد غٍش لشتحٍح فً عاى فش ًغٍغبى لرً ذحاول
ذغٍٍش رلك .وظفد لوجوىػح هئاخ ألشخاص لفحض َالف هي
لبرة فً لاػذج تٍاًاذها لشلوٍح  --أي أكثش هي ػؼف لؼٌاوٌي
لوراحح لألشخاص لزٌي لٍغى لادسٌي ػلى لش ءج لٌغخح
لىسلٍح.
ٌّضٌذ ِٓ اإلطالع ،اضغط هٕب
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آخش إٌّشىساد
اٌّىاد اٌّزشجّخ
اٌّؼبٍِخ اٌخبصخ و اٌزفضٍٍٍخ
اٌّزؼٍمخ ثبٌذوي إٌبٍِخ فً ارفبلٍخ
اٌزشٌجس

اٌسٍبسبد واٌزطجٍمبد
ٌالٌزضاَ ثبإلفصبح ػٓ
إٌّشأ

دًٌٍ إربحخ
اٌّؼشفخ
”اٌجضء اٌثبًٔ“
اَْ ِزبح ثبٌٍغخ

اٌؼشثٍخ

GATT
)(WTO

ٌّشبهذح إٌسخخ اٌؼشثٍخ اٌىبٍِخ
اضغط هٕب

ٌّشبهذح إٌسخخ اٌؼشثٍخ
اٌىبٍِخ اضغط هٕب

اٌمشاءاد اٌّمزشحخ

ِششوػٍخ اٌشخص ٌٍجشِجٍبد
اٌحشح واٌّفزىحخ اٌّصذس
تشوفٍغىس تش ٌي فٍرضجٍش لذ
و أعرار س هى ػلى ى

اٌمشاءاد اٌّمزشحخ

اٌّؼبسف اٌزمٍٍذٌخ واٌٍّىٍخ اٌفىشٌخ
عرٍفي هاًغي
و جغرٍي فاًفلٍد

ِىزجخ اإلسىٕذسٌخ
اٌؼٕىاْ
 831اٌشبطجً  ،اإلسىٕذسٌخ 18512
جّهىسٌخ ِصش اٌؼشثٍخ.
اإلداسح اٌمبٔىٍٔخ:
هبٌخ اٌسٍّبوي
سلُ اٌزٍٍفىْ )+133( 9134444
لشلن لذ خلً1153 :
سلُ اٌفبوس )+203( 4820452
اٌجشٌذ اإلٌىزشؤً:
a2k@bibalex.org
صوسوا ِىلؼٕب
www.bibalex.org/a2k
أخصبئً ِششوع إربحخ اٌّؼشفخ :
شبهٕذا ٌسشي
اٌجشٌذ اإلٌىزشؤً :
a2k@bibalex.org

