
 

 

 مجمىعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر واالندماج الجهىي
 : احفاق انخبادل انحش األيشٚكٙ  

  

 : يفٕٓو ٔأحكاو احفاق انخبادل انحش األيشٚكٙ انشًانٙ 
احفاق انخبادل انحش األيشٚكٙ انشًانٙ ْٕ احفاق نهخؼأٌ االلخصاد٘ ٔانخبادل انحش بٍٛ انٕالٚاث انًخحذة األيشٚكٛت * 

 .ٔكُذا ٔانًكضٛك ، اصخٓذف ححشٚش انبضائغ ٔسؤٔس األيٕال ٔانخذياث يٍ انمٕٛد انجًشكٛت 

حشٚت يشٔس انبضائغ ٔ .- ئنغاء انشصٕو انجًشكٛت:  حضًٍ احفاق انخبادل انحش األيشٚكٙ انشًانٙ األحكاو  انخانٛت* 

 ..حم انُزاػاث االلخصادٚت ٔانًانٛت- االصخزًاساث داخم أصٕاق انبهذاٌ انزالرت 

  

 : يشاحم حأصٛش احفاق انخبادل انحش األيشٚكٙ انشًانٙ 
 . اَطهمج انًفأضاث بٍٛ انٕالٚاث انًخحذة األيشٚكٛت ٔكُذا حٕل احفاق انخبادل انحش 1988فٙ صُت - 

 . دخم احفاق انخبادل انحش بٍٛ انٕالٚاث انًخحذة األيشٚكٛت ٔكُذا حٛز انخُفٛز1989فٙ صُت - 

 .. اَضًج انًكضٛك ئنٗ احفاق انخبادل انحش األيشٚكٙ انشًان1992ٙفٙ صُت - 

 . دخم َفش االحفاق حٛز انخطبٛك1994فٙ صُت - 

  

 :يُظًت انخبادل انحش األيشٚكٙ انشًانٙ  
  

 :انًجال انجغشافٙ ٔانبهذاٌ األػضاء  
 حخًٛز يجًٕػت أيشٚكا انشًانٛت بشضاػت يضاحخٓا ٔضخايت ػذد صكآَا 

بًُٛا . ححخم انٕالٚاث انًخحذة األيشٚكٛت انصذاسة داخم يجًٕػت أيشٚكا انشًانٛت يٍ حٛذ انضكاٌ ٔانمٕة االلخصادٚت 

 . حأحٙ كُذا فٙ انًشحبت انزاَٛت الخصادٚا ٔانًشحبت األٔنٗ يٍ حٛذ انًضاحت

  

 :  انًإصضاث انًضٛشة
 ...نجُت انخبادل انحش       -

 ...انًُضمٌٕ        -

 ...انهجاٌ ٔيجًٕػاث انؼًم       -

 ...انضكشحاسٚت        -

      

 : حصٛهت احفاق انخبادل انحش األيشٚكٙ انشًانٙ 
  

  :حصٛهت احفاق انخبادل انحش األيشٚكٙ انشًانٙ 

 :ػهٗ يضخٕٖ انًبادالث *
 حضاػفج انمًٛت اإلجًانٛت نهًبادالث بٍٛ انبهذاٌ األيشٚكا انشًانٛت خالل انؼمذ األخٛش ، ٔأصبحج ْزِ األخٛشة حضاْى -

ٔححمك كُذا . ٔححخكش انٕالٚاث انًخحذة األيشٚكٛت جزءا يًٓا يٍ انًبادالث انبُٛٛت . بحصت يشحفؼت يٍ انخجاسة انؼانًٛت 

 .فائضا فٙ انًٛزاٌ انخجاس٘ فٙ حؼايهٓا يغ انٕالٚاث انًخحذة األيشٚكٛت ، بًُٛا حضجم ػجزا فٙ حؼايهٓا يغ انًكضٛك

 :ػهٗ يضخٕٖ االصخزًاساث ٔانخؼأٌ     *
ٔحضاْى انٕالٚاث انًخحذة األيشٚكٛت بحصت يشحفؼت يٍ . حزاٚذث االصخزًاساث انًباششة نًجًٕػت أيشٚكا انشًانٛت - 

ٔػًهج انذٔل انزالد ػهٗ انخؼأٌ فًٛا بُٛٓا خاصت فٙ . االصخزًاساث انًباششة انخاسجٛت فٙ كم يٍ انًكضٛك ٔكُذا

 يجال انًٕاصالث 

اصخفادة . - االسحفاع انخذسٚجٙ نألجٕس-  حٕصٛغ آفاق انشغم أياو حزاٚذ حجى االصخزًاساث :ػهٗ انًضخٕٖ االجخًاػٙ*

 .انًضخٓهكٍٛ يٍ انخُافش فٙ األصؼاس

  

 :اكشاْاث احفاق انخبادل انحش األيشٚكٙ انشًانٙ  
 حباٍٚ يٍ حٛذ انًضخٕٖ االلخصاد٘ بٍٛ انٕالٚاث و األيشٚكٛت ٔ كُذا يٍ جٓت ٔانًكضٛك يٍ جٓت راَٛت * 

حباٍٚ يٍ حٛذ انًضخٕٖ االجخًاػٙ ئر ٚضجم اسحفاع انذخم انفشد٘ فٙ انٕالٚاث انًخحذة األيشٚكٛت ٔكُذا، ٔضؼفّ فٙ *

 .انًكضٛك 
 


