
 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (047) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادــاالجتهمجلة : معهــد الحقوق

 مبادرات التجارة المنصفة كأسلوب للشراكة 

 ل تحقيق التنمية المستدامةــــمن أج يةالتجار

 المسيلة.عمران عبد الحكيم ج.أ

 ةــــــباتن.ح جـــــاشي رابـــبحش.أ

 مقدمة

عام ( اجلات)بعد التوقي  على االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات 

اليت كان هدفها حترير التجارة الدولية ووض  القواعد اليت تعمل  0227

دول األععضاء أخذت سلبيات هذه االتفاقية يف الظهور، على تنميتها بني ال

وأبرزها حتكم الدول املتقدمة يف االقتصاد العاملي وآلياته، واملعاملة 

التمييزية فيما يتعلق بانسياب التجارة الدولية، والتوزي  غري العادل 

ملكاسب التنمية بني الدول، فكان على هيئة األمم املتحدة أن تنشئ هيئة 

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية تهتم بقعضايا الدول  سماحتت 

النامية واألقل منوا وتساعدها على مواجهة حتديات العوملة، خاصة فيما 

يتعلق بقعضايا التجارة الدولية، ومبا حيقق العدالة يف النظام التجاري 

 .الدولي

ظام ومن بني املبادرات العملية اليت تعمل على حتقيق العدالة يف الن

 Mouvement du)التجاري الدولي مبادرات التجارة املنصفة

commerce équitable ) اليت ترج  من الناحية التارخيية كفكرة أو

كمفهوم أو كمبادرة إىل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، املنعقد يف 

، "التجارة وليس املساعدة "، حتت شعار0212جينيف بسويسرا سنة 

من هذا املؤمتر بدأت املبادرة الفعلية للدعوة إىل حتقيق نظام  نطالقااحيث 

جتاري دولي أكثر إنصافا وعدال وخاصة بالنسبة للدول النامية واألقل منوا، 

وقد مت ذلك فعال من خالل تأسيس بعض اهليئات املتخصصة يف التجارة 

على مستوى دول الشمال ( أغلبها منظمات غرب حكومية) املنصفة

 :اسا باملهام التاليةتتكفل أس

 حتقيق التنمية املستدامة من خالل الشراكة التجارية املنصفة -

 (.العادلة)
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حتسني ظروف املعيشة وظروف العمل لصغار املنتجني على مستوى  -

 .دول اجلنوب

 . إرساء قواعد جتارية أكثر عدالة بالنسبة لدول اجلنوب -

 :إشكالية الورقة البحثية

كالية هذه الورقة ميكن صياغتها يف السؤال نطالقا مما سبق، فإن إشا

 :التالي

بصفتها أسلوب ( العادلة) كيف تساهم مبادرات التجارة املنصفة

للشراكة التجارية احلديثة يف حتقيق العدالة يف العالقات التجارية الدولية 

 .  يف ظل التنمية املستدامة؟

 : فرضيات الورقة البحثية

معاجلتها لإلشكالية املطروحة على تعتمد هذه الورقة البحثية يف 

 :الفرضيات التالية

تعترب مبادرات التجارة املنصفة ميثاق للشراكة التجارية العادلة، 

البعد ) اليت تأخذ بعني اإلعتبار األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة

 (. جتماعي، والبعد البيئيقتصادي، البعد االاال

ب للشراكة التجارية يسعى إىل تعترب مبادرات التجارة املنصفة أسلو

 .حتقيق العدالة واإلنصاف يف العالقات التجارية الدولية

 :أهداف الورقة البحثية

تهدف هذه الورقة إىل التطرق بالعرض والتحليل لإلطار املفاهيمي 

سرتاتيجية، وحتديد قتصادية االللتجارة املنصفة، وحتليل أهميتها اال

  اإلشارة إىل بعض املعطيات واإلحصائيات عالقتها بالتنمية املستدامة، م

 .املتعلقة بالواق  العملي هلذه املبادرات التجارية احلديثة

 :هيكل الورقة البحثية

من أجل إثراء اجلانب النظري والعملي ملثل هذه املبادرات والتعريف 

بها، سيتم معاجلة إشكالية هذه املداخلة من خالل النقاط الثالثة 

 : ةاألساسية التالي

 .اإلطار املفاهيمي للتجارة املنصفة :أوال

 .اإلطار التنظيمي والعملي ملبادرات التجارة املنصفة : ثانيا



(041) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 .الواق  العملي ملبادرات التجارة املنصفة : ثالثا

 

 .اإلطار املفاهيمي للتجارة املنصفة: أوال

 .مفهوم التجارة املنصفة -0

 : نذكر منها األتي هناك العديد من التعاريف للتجارة املنصفة

التجارة املنصفة هي عبارة عن جمموعة من ":التعريف األول

املمارسات االقتصادية االجتماعية البديلة للممارسات والقواعد التجارية 

الدولية احلالية اليت تعترب يف أغلب األحيان غري عادلة لدول احلنوب 

يف التجارة  وخاصة بالنسبة لصغار املنتجني، إن املمارسات املتبعة

املنصفة تسعى إلقامة عالقات بني املنتجني واملستهلكني أساسها املساواة، 

"الشراكة والثقة واملصلحة املتبادلة
0

   

التجارة املنصفة عبارة عن الشراكة التجارية  ":التعريف الثاني

املؤسسة على احلوار والشفافية واإلحرتام بهدف حتقيق عدالة أكثر يف 

ري الدولي، واملساهمة يف حتقيق التنمية املستدامة عن النظام التجا

طريق إرساء أفعضل شروط التبادل لعضمان حقوق املنتجني واألجراء 

"وخاصة أولئك الذين هم يف دول اجلنوب
5

وللمزيد من التوضيح نورد . 

 :التعريف بلغته الفرنسية األصلية

"Le commerce équitable est une partenariat 
commercial fondé sur le dialogue،la transparence et le 

respect dans le but de parvenir à une plus grande équité 
dans le commerce international. Il contribue au 
développement durable en offrant de meilleures 
conditions d'échanges et en garantissant les droits des 
producteurs et des travailleurs salariés،en particulier 

ceux du sud"      
إن التجارة املنصفة هي : من خالل التعاريف السابقة ميكن القول

جمموعة من املبادئ واملمارسات اليت ميكن من خالهلا حتقيق نوع من 

ودول اإلنصاف والعدل واملساواة يف املبادالت التجارية بني دول الشمال 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (020) 2042 جانفي –(04)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

اجلنوب، يف إطار أسلوب للشراكة التجارية احلديثة من أجل حتقيق 

 . التنمية املستدامة

 .للتجارة املنصفة االسرتاتيجيةاألبعاد  -0

تسعى منظمات التجارة املنصفة إىل حتقيق األبعاد اإلسرتاتيحية 

الثالثة اآلتية
0

: 

وذلك من خالل السعي إىل :البعد االجتماعي االقتصادي

وصول إىل نوع من املبادالت التجارية الدولية املنصفة، واليت تساعد ال

 .على حتقيق التنمية املستدامة

وذلك من خالل ضرورة اإللتزام الدولي بتحقيق :البعد السياسي

 .أكرب قدر ممكن من العدالة واإلنصاف يف قواعد التجارة الدولية

ات جتارية وذلك من خالل بناء عالق: البعد الرتبوي التعليمي

 .و املستمرة الطرفنيمؤسسة على الثقة والشفافية املتبادلة بني 

 .املبادئ األساسية للتجارة املنصفة -3

من املبادئ األساسية اليت ينبغي تقوم التجارة املنصفة على جمموعة 

تباعها للوصول لألهداف املسطرة، وتتمثل هذه املبادئ يف املبادئ ا

التالية
2

 : 

 .عالقات مباشرة بني املنتجني واملستهلكنيضرورة بناء  -

ضرورة أن حيصل املنتجون على أسعار عادلة ملنتجاتهم، أي جيب أن  -

 األساسية لعائالتهم احتياجاتهميدف  للمنتجني أسعارا تكفي لسد 

 باستثمارات، ومبا يسمح هلم أيعضا بالقيام (السكن، التعليم والصحة)

ادة تفوق األسعار السائدة يف هذه األسعارع .أخرى لتنمية مناطقهم

 (.وذلك حسب إختالف أنواع املنتجات% 11 -%01السوق حبوالي 

ضرورة احرتام شروط العمل املتعارف عليها دوليا احملددة من طرف  -

املنظمات الدولية للعمل كمبدأ عدم تشغيل األطفال وغريها من 

 .املبادئ األخرى

.الئمضرورة تسهيل حصول املنتجني على التمويل امل -



(024) 
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ضرورة وجود عالقات تعاقدية طويلة األجل بني املنتجني ومنظمات  -

.التجارة املنصفة

ضرورة العمل على احملافظة على البيئة وحتقيق التنمية املستدامة  -

من خالل تشجي  املنتجني على إتباع املمارسات اإلنتاجية السليمة 

ية احمللية ستخدام العقالني للموارد الطبيعبيئيا، واليت تعضمن اال

.ستدامتها لألجيال القادمةاو

األساسية ( الواجبات) إن هذه املبادئ املختلفة واليت ستمثل البنود  

املنظمني عادة يف ) يف العقد بني صغار املنتجني على مستوى دول اجلنوب

ومنظمات التجارة املنصفة على مستوى دول ( شكل تعاونيات إنتاجية

يلتزم الطرفني مبجموعة من الواجبات  الشمال، وكأي عقد من العقود

 .واحلقوق

 .نصفةاملواجبات منظمات التجارة  -3-0

تتمثل واجبات منظمات التجارة املنصفة يف الواجبات اخلمسة 

التالية
2

: 

وذلك بالعمل م  صغار املنتجني األكثر تهميشا يف  :مبدأ التضامن

 .الدول األكثر فقرا ضمن إطار تعضامين مستدام

وذلك من خالل القيام بالشراء املباشر من : عمل املباشرمبدأ ال

املنتجني من أجل زيادة هامش رحبهم، واحلد بأكرب قدر ممكن من دور 

 .الوسطاء التجاريني الذين يستغلون هؤالء املنتجني

وذلك من خالل دف  أسعار عادلة للمنتجني تسمح :مبدأ العدالة

عر العادل التكاليف هلم بالعيش الكريم، حبيث يتعضمن هذا الس

 .اإلجتماعية والبيئية

وذلك من خالل توفري كل املعلومات حول  :مبدأ الشفافية

 .املنتجات وقنوات تسويقها

وذلك من خالل العمل على : (critère qualitatif) مبدأ النوعية

 savoirs-faire traditionnels)) التقليدية املنتجنيتدعيم مهارات 

 . للموارد الطبيعية دون اإلهمال باجلانب البيئيستخدام العقالني واال
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 .واجبات تعاونيات املنتجني -3-0

أما من جانب املنتجني أو تعاونياتهم فهم ملزمني بتنفيذ الواجبات 

الثالثة التالية
1

 : 

 .مبدأ التسيري التشاركي الدميقراطي للتعاونية اإلنتاجية -

 .فظ على البيئةمبدأ اإلنتاج وفقا للجودة املطلوبة ومبا حيا -

أو /مبدأ إعادة إستثمار األرباح احملققة سواء يف التعاونية اإلنتاجية و -

 .يف برامج تنموية ذات طاب  مجاعي 

تباعها اوباإلضافة إىل هذه املبادئ توجد مبادئ أخرى خاصة جيب 

 . ختتلف من منتج إىل منتج آخر

تنمية صفة وعالقتها بالنللتجارة امل االسرتاتيجيةاألهمية  -6

 .املستدامة

من خالل حتليل العملية اإلجرائية للتجارة املنصفة ميكن تبيان 

األهمية اإلسرتاتيجية من خالل النقاط التالية
7

: 

 .احملافظة على اهلوية الثقافية للشعوب وخصوصياتها احلعضارية -

تشجي  تطوير املنتجات القائمة على التقاليد الثقافية للمنتجني  -

.جلنوبعلى مستوى دول ا

احرتام حقوق العمال والشروط املتعلقة بالعمل املعتمدة من طرف  -

.اهليئات الدولية

.العقالني املوارد الطبيعية واالستخداماحملافظة على البيئة  -

انطالقا من هذه النقاط املذكورة أعاله على سبيل املثال ال على 

يان يف النظام سبيل احلصر، جند أن هذه العناصر ال حترتم يف كثري من األح

التجاري احلالي، أين يتم اإلخالل الكامل هلذه العناصر، وهذا ما يؤكد 

 .فعال على األهمية اإلسرتاتيجية ملبادرات التجارة املنصفة
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 .التنظيمي العملي للتجارة املنصفة راإلطا: ثانيا

 .املتعاملني األساسيني يف مبادرة التجارة املنصفة -0

ارة جهداف املنتظرة من مبادرات التتتطلب عملية حتقيق األ

املنصفة، ضرورة تظافر جهود جمموعة من املتعاملني األساسيني اآلتي 

 : ذكرهم

 (Organisations de producteurs) تعاونيات املنتجني

إن تنظيم جمموعة من صغار املنتجني على شكل تعاونيات إنتاجية 

بادرة التنظيمية ذات أهداف مشرتكة، له أهمية خاصة وضرورية يف امل

نتاجية نه من خالل هذه التعاونيات االإوالعملية للتجارة املنصفة، حيث 

يتمكن صغار املنتجني من حتقيق املزايا التالية
0

: 

 .احلجمقتصاديات احتقيق وفورات  

تعزيز قدرة املنتجني على املساومة وتتيح هلم فرصة احلصول على  

 .ملنتجاتهم( أكثر عدال) أسعار عالية

 .زيادة فرص احلصول على التمويل املالئم 

احلصول على املدخالت املستخدمة يف العملية اإلنتاجية  إمكانية 

بتكاليف أقل، ألنه عادة تكون هذه التكاليف بالنسبة للمنتجني 

 .األفراد كبرية لدرجة تثبط همتهم وتقتل حافز العمل لديهم

األطراف إمكانية كسب عوائد إضافية نتيجة تقليص دور بعض  

يف العمليات التجارية اليت تعمل ( الوسطاء التجاريني) الوسيطة

قتصادي لصغار تماعي واالججوانب العضعف اال استغاللعلى 

املنتجني كأفراد، حيث يتحصلون يف أغلب األحيان على أسعار غري 

 .عادلة ملنتجاتهم

 Les importateurs et les centrales) االستريادوحدات  -0-0

d’achat). 

تعترب وحدات اإلسترياد ضمن مبادرة التجارة املنصفة كوحدات 

وساطة جتارية ضرورية بني تعاونيات املنتجني ووحدات البي  والتوزي  

لتلك املنتجات اليت حتمل عبارة التجارة املنصفة، حيث تقوم هذه 
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الوحدات املستوردة بشراء املنتجات مباشرة من املنتجني أو من عند 

، ثم القيام بإعادة بيعها إىل وحدات البي  والتوزي  اليت يطلق تعاونياتهم

، Magasins du Mondeسم اعليها ضمن مبادرة التجارة املنصفة 

وتلتزم هذه الوحدات املستوردة بتنفيذ مايلي
2

: 

 .تطبيق االلتزامات املتفق عليها م  تعاونيات املنتجني 

يق زيادة البحث عن آليات تطوير نشاطات املنتجني عن طر 

.مبيعاتهم

العمل على توعية املستهلكني مببادئ مبادرات التجارة املنصفة،  

وجعلهم مدركني للتحديات اليت يطرحها النظام التجاري احلالي 

.غري العادل

 . (Magasins du Monde)وحدات البيع والتوزيع -0-3

ختتص هذه الوحدات ضمن مبادرة التجارة املنصفة ببي  فقط 

اليت حتمل عبارة التجارة املنصفة للمستهلكني، وتتم عملية املنتجات 

متوين هذه الوحدات أساسا من خالل وحدات االسترياد، إال أنه ميكنها أن 

تطور أو تقيم عالقات متوينية مباشرة م  التعاونيات اإلنتاجية على 

 . مستوى دول اجلنوب

مية كما تقوم بدور إعالمي من خالل تنظيم محالت دعائية وإعال

للمستهلكني وعامة اجلمهور للتعريف مببادئ مبادرة التجارة املنصفة 

والرتويج هلا، والدعوة إىل ضرورة التعاون بني دول الشمال ودول اجلنوب، 

 . من أجل إرساء قواعد جتارية ختدم املصاحل املشرتكة لكافة سكان املعمورة

ي  يصل وتشري بعض اإلحصائيات إىل أن عدد وحدات البي  والتوز

وحدة توزي  متواجدة يف  211وحدة، منها حوالي  0111إىل حوالي 

وحدة توزي   00111وحدة يف أملانيا، وحوالي  011الدول املنخفعضة، و

وحدة للبي   11توجد يف سويسرا، أما فرنسا فيوجد بها حوالي 

 .والتوزي 



(025) 

 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 Organismes de) هيئات منح شهادات التجارة املنصفة أو هيئات املطابقة

Labellisation). 

تهتم هذه اهليئات بعملية منح شهادات التجارة املنصفة للمنتجات، 

، حيث تبني *( Des labels)وذلك من خالل ومسها بعالمة جتارية مميزة 

هذه العالمة جمموعة البيانات املتعلقة بهذا املنتج، ونذكر على سبيل املثال 

ذه العالمات التجارية ، واهلدف من هLabel Max Havelaar))عالمة 

هو أن تعضمن للمستهلكني التفرقة بني منتجات التجارة املنصفة 

واملنتجات األخرى اليت ال ختعض  هلذه املبادئ، كما تعضمن للمستهلكني يف 

نفس الوقت بأن هذه املنتجات تتطابق من حيث مواصفات ومعايري 

اجلودة م  مبادئ التجارة املنصفة
01

. 

بصفة عامة مبراقبة جمموعة الشروط العضرورية  وهذه اهليئات تهتم

ليصبح املنتوج مقبوال للتداول ضمن وحدات البي  والتوزي  للتجارة 

، ويتم الرتكيز أثناء هذه العملية ( Magasins du Monde)املنصفة

 .على مراقبة شروط اإلنتاج والتسويق لكل منتج

 ةويتم منح هذه الشهادات عن طريق هيئات متخصصة ومستقل

، هذه اهليئات ال تبي  املنتجات وإمنا ...(حتاداتامنظمات غري حكومية أو )

تقوم مبراقبة الشروط املتعلقة بالعملية اإلنتاجية والتسويقية 

 .وهذه الشروط قد ختتلف من منتج إىل آخر. للمنتجات

تأسيس جتم  يشمل أهم ثالثة عالمات للتجارة  0272وقد مت يف سنة 

 ,Maxhavelaar) يف السوق األوروبية املنصفة املتواجدة

Transfair،Fair Trade Mark) سم املنظمة الدولية لعالمات ا، حتت

 Organization internationale des labels)التجارة املنصفة  

équitables ) 

 .الواقع العملي ملبادرات التجارة املنصفة :ثالثا

 .واقع مبادرة التجارة املنصفة -0

جارة املنصفة بوضعها احلالي باحملدودية، حيث ال تتميز سوق الت

% 1010تتجاوز نسبة املبادالت التجارية ضمن مبادرات التجارة املنصفة 

من إمجالي املبادالت التجارية الدولية
00

، كما متتاز سوق التجارة املنصفة 
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مبحدودية املنتجات املسوقة، حيث ال تتعدى يف كثري من األحيان املنتجات 

العسل، املوز، القهوة، الكاكاو، الشاي، كما متثل سلة املنتجات  :يةالتال

من حجم املبادالت التجارية للسوق التجارية  11%الغذائية حوالي 

املنصفة
05

. 

وعن التوزي  املكاني للسوق التجارية املنصفة جند أنها سوق أوروبية 

لية إىل باألساس، وذلك كون مبادرات التجارة املنصفة ترج  كفكرة عم

: نتشارا يف الدول األوروبية التاليةاألوروبية، إال أنها أكثر تركزا والشعوب ا

 ...سويسرا، اململكة املتحدة، البالد املنخفعضة، 

وفيما خيص واق  هذه املبادرة على مستوى الدول النامية والدول 

األقل منوا، ويف إطار املشاري  املمولة من طرف الصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية على مستوى هذه الدول، يعمل الصندوق على الرتويج 

تعمل لصاحل الفقراء، ( عادلة)لعضرورة وجود روابط جتارية متكافئة 

وتعزز من قدرتهم على مواجهة قوى السوق اجلديدة، والدعوة إىل مزيد 

، ولتجسيد هذه املبادرة من من التكافؤ يف فرص التجارة الدولية

الواق  العملي، مت اعتماد فكرة التجارة املنصفة  طرف الصندوق يف

سرتاتيجيات تنفيذ املشاري  املمولة من طرف الصندوق على اضمن 

مستوى الدول النامية، وتسعى هذه املبادرة على العمل على تسويق 

وتصدير بعض املنتجات الفالحية وغري الفالحية والصناعات التقليدية 

املشاري  حسب مبادئ وأسس التجارة  للبلدان النامية املعنية بتلك

 .املنصفة

وفيما خيص اجلزائر فقد مت إدراج فكرة التجارة املنصفة ضمن 

إسرتاتيجيات تنفيذ جمموعة من املشاري  التنموية الريفية املمولة من 

كمشروع التنمية )طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يف اجلزائر 

، وتهدف (ال والية املسيلة منذ سنة الريفية للمناطق اجلبلية مش

فكرة التجارة املنصفة ضمن هذه املشاري  إىل تسويق وتصدير املنتجات 

الفالحية والصناعات التقليدية للمناطق املعنية بتنفيذ تلك املشاري  
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 (04) العدد -االجتهـــاد   قسم الدراسات االقتصادية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

وفقا ملبادئ التجارة املنصفة، إال أنه من الناحية العملية تبقى هذه 

.ق يف الوقت احلالياملبادرة جمرد حرب على ور

 .االنتقادات املوجهة ملبادرات التجارة املنصفة -0

تعاني مبادرات التجارة املنصفة من الكثري من اإلنتقادات والعوائق 

 :يلي اليت تعرقل من تطورها ومنوها، نذكر منها ما

مبادرات التجارة املنصفة تتميز بوضعها الراهن بأنها ال تغطي  

.بادالت التجارية الدوليةإال نسبة قليلة من امل

 نتاجهم وفقا ملبادئ التجارة املنصفةااملنتجني ال يبيعون كل  

(.يالبي  اهلامش)

.قلة املنتجات اليت يتم تبادهلا وفقا ملبادئ التجارة املنصفة 

نقص الرتويج والتعريف بهذه املبادرات واملمارسات العملية  

.لفقريةللتجارة املنصفة على مستوى الدول النامية وا

ضعف وسائل منظمات التجارة املنصفة وعدم كفايتها يف مراقبة  

.العمليات اإلنتاجية املعقدة

 

 ةــــــــــخامت

إن آليات السوق احلرة أصبح ال يعول عليها كثريا يف معاجلة مشكلة 

عدم املساواة يف توزي  مكاسب التنمية، لذلك أصبحت مبادرات التجارة 

ا وأسسها تعمل على بناء شراكة جتارية أكثر املنصفة مبختلف مبادئه

إنصافا وعدال يف العالقات التجارية الدولية يف ظل التنمية املستدامة اليت 

تبدأ من املستوى املكاني احمللي فاإلقليمي فالوطين، وملا ال على املستوى 

الدولي، ذلك أنها عبارة عن ميثاق شراكة وتعاون يقر أساسا مبشاركة 

ذات املصلحة يف تلك العملية آخذين بعني االعتبار للبعد  مجي  اجلهات

 .االقتصادي واالجتماعي والبيئي

ورغم االنتقادات والصعوبات اليت تعرتض مبادرات التجارة املنصفة، 

إال أنها مبادرة جادة حتتاج إىل مزيد من املساندة من كافة اجلهات مبختلف 

وخاصة على مستوى دول  تشكيالتها السياسية واالقتصادية واملدنية،
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اجلنوب اليت من املفروض مطالبة أكثر بأن تدعم مثل هذه املبادرات اليت 

 .تأخذ اجلانب اإلنساني ضمن حساباتها التجارية

 دةاهلوامش واملراجع املعتمــــ
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