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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

يعلَمونَ   قُلْ هلْ يستوِي الَّذين {: قال تعالى 

   }إِنّما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْباب  يعلَمونَ والَّذين ال   

 ] 9: الزمر [ 

  صدق اُهللا العظيم



 
 

ٕهداء   ا
  

ٔيم الغالیة                 لهيا.....إىل روح    رمحة هللا 

 

ٕىل نور دريب      ا

ىل قليب     لق هللا  ٔعز  ٕىل    .ا

ب حفظه هللا يل (                )ٔيب احلب

                           

ٔوالدمه         ٔعزاء و  خويت ا ٕ ٔخوايت وا ٕىل    ا

ة                   قيت العززة  مسی   إىل صدیقيت ورف

ن لك إىل                          لیه وصلت ما إىل ٔصل ٔن سعدمه ا ٕ  ا

                             

هيم                                               العمل هذا مثرة ٔهدي عاً مجی إ

 

  

  



 
 

  شكر وعرفان
ا  ً ُ ُ  ح   امحلد

ا ً كر ُ ُ  ش   امحلد

ةً  ً وطا اء َ ٌ ر  ُ   امحلد

ا ً ٔبد امئًا و ُ  دَ   امحلد

ي بنعمته تمت الصاحلات ُ  ا   امحلد
  

  یبقى لنا دامئا العجز يف وصف لكامت الشكر

دود لعطاء بال  ٔرواح اليت تتصف    خصوصا ل

ایة الصعوبة عند صیاغهتاودامئا يه سط كون يف    ور الشكر 

شعر دوما بقصورها ٔهنا    رمبا 

ٔسطر دم ایفاهئا حق من هندیه هذه ا   و

ا الصعوبة ذاهتا   والیوم تقف امام

ٔستاذ املرشف نان إىل ا م ر و ٔمسى عبارات الشكر والتقد ه ب   نتو

كتور"  ٔستاذ ا   "الطیب داودي: ا

لینا  ل  ي مل یب دةا ٔشاكل املسا   لتوجهيات والنصاحئ وتقدمي لك 

ه  رك ف   حفظه هللا و

اقش هذا العمل لجنة اليت س ٔعضاء ا   .كام نتقدم جبزیل الشكر إىل لك 

  

  



 
 

 
 

األنظار يف عامل اليوم إىل الدور املتنامي للتكتالت االقتصادية يف تنمية اقتصاديات الدول وتقويتها وترسيخ فكرة  تتوجه       
رير التجارة اخلارجية بطرق تضمن احلفاظ على التوازن االقتصادي للدول املتكتلة ، حيث ترمي هذه اجلهود االحتادية إىل حت

احلفاظ على قدر معترب من الثقة والقوة لالقتصاديات املختلفة يف مواجهة االقتصاد العاملي الذي تكثر فيه األزمات و تتعاقب 
قتصادي العاملي مما استوجب التفكري يف طرق ذات فاعلية حتفظ اقتصادات الدول من األزمات ويف وتنتشر مما يهدد االستقرار اال

  .نفس الوقت تضمن انفتاحها على االقتصاد العاملي

ا دويف هذا الصدد وبالعودة للدول العربية وحماولتها احلثيثة  للتكامل فيما بينها قامت بعدة اجنازات يف طريق حتقيق وح        
املنشودة حيث تعترب إقامة منطقة التجارة العربية احلرة من أهم هذه االجنازات اليت يتوقع هلا أن توصل الدول العربية إىل 
الدرجات العليا من مشروع  التكامل االقتصادي العريب ، كذلك جند  أن الدول  العربية تسلك يف نفس الوقت طرق اخرى 

منها لالندماج يف االقتصاد العاملي واالستفادة من الفرص الناجتة من التحرر واالنفتاح غري التكامل االقتصادي العريب سعيا 
االقتصادي على العامل  وهذا من خالل توقيعها على اتفاقيات تعاون وشراكة ثنائية ومتعددة ، وتعد اتفاقية الشراكة األورو 

الدول العربية املتوسطية املنفردة ،جتدر االشارة اىل ان االحتاد  متوسطية من أهم هذه االتفاقيات واليت وقعها االحتاد األوريب مع
  . االوريب هو من أجنح التكتالت االقتصادية يف العامل وأثقلها وزنا 

ودف اتفاقية الشراكة األورو متوسطية إلقامة منطقة جتارة حرة متوسطية أوربية كربى من أجل إقامة فضاء تباديل كبري      
توسطية مبا فيها العربية اليت وقعت اتفاقية الشراكة ودول االحتاد األوريب ، وكانت أول مبادرة يف هذا السياق جيمع الدول امل

إنشاء منطقة جتارة حرة متوسطية أوربية بني أربع دول عربية هي مصر، األردن، املغرب وتونس من جهة واالحتاد األوريب من 
  .جهة أخرى وهذا ما يعرف باتفاقية أغادير

 :مما سبق نطرح اإلشكالية التالية -
  "يف تؤثر اتفاقية الشراكة األورو متوسطية على  التجارة العربية البينية ؟ك"           

   :وتندرج حتت هذه االشكالية األسئلة الفرعية التالية

 فيما تتمثل اتفاقيات الشراكة االورو متوسطية وما هو مضموا وأبعادها؟ - 1
 لتعاون بني االحتاد األوريب والدول العربية ؟ما جماالت الشراكة وا  - 2



 
 

و ما هي أهم املراحل اليت ما مستقبل التكامل االقتصادي العريب يف ظل التزامات الدول العربية مع االحتاد األوريب؟    - 3
 مر ا التكامل االقتصادي العريب ؟

 دها املوضوعة؟ماذا نعين مبنطقة التجارة احلرة العربية الكربى وما هي مبادئها وقواع  - 4
ما هي النتائج املترتبة عن توقيع اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية على منطقة التجارة العربية احلرة والتجارة العربية  - 5

 البينية؟
  

 لبحثفرضیات ا: ٔوال

 :من أجل اإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة ميكن صياغة الفرضية الرئيسية كما يلي    

 على التجارة  سلبا راكة األورو متوسطية املوقعة بني الدول العربية و االحتاد األوريبتؤثر اتفاقية الش
 .العربية البينية

 :ومن خالل الفرضية الرئيسية ميكن صياغة فرضيات جزئية كالتايل

 وذه يرغب االحتاد األورويب من خالل الشراكة مع  الدول املتوسطية عموما والدول العربية خصوصا توسيع منطقة نف
 .والصينية األمريكيةاالقتصادية ومواجهة اهليمنة 

  وجه التكامل االقتصادي العريب حقيقية يفعقبة  ميثلنقص التجارة العربية البينية . 
  منطقة التجارة احلرة العربية الكربى هي إحدى  األعمدة األساسية لبناء تكامل اقتصادي عريب والسوق العربية

تنافسية املنتجات العربية يف األسواق الدولية، وهلذا أولت الدول العربية اهتمام بالغ بشأن ومن شأا زيادة  املشتركة
 .إزالة املعوقات اليت تواجهها

  مكن املنتجات الزراعية العربية من املنافسة يف أسواقها وهذا ما يساهم يف زيادة منطقةالتبادل احلر األورو متوسطية  ت
 .نتجات إىل األسواق األوربية الصادرات العربية من هذه امل

  تواجه املنتجات الصناعية العربية منافسة شديدة يف األسواق األوربية ميكن هلذه املنافسة ان تقضي على مستقبل هذه
  .املنتجات يف السوق العاملي

  

  ٔمهیة البحث: نیا  

طقة جتارة عربية حرة  خطوة مهمة جدا على طريق تنبع أمهية البحث من كون  تنمية التجارة العربية البينية وإقامة من      
الوحدة العربية االقتصادية أو إقامة مشروع تكامل اقتصادي عريب كما تطمح  وتصبو إليه مجيع الدول العربية وشعوا يف حني 

كة مع االحتاد االوريب أن لكثري من الدول العربية وعلى وجه اخلصوص املتوسطية التزامات مجة انبثقت عن توقيعها التفاقية الشرا



 
 

واليت سعت من خالهلا لالنفتاح على االقتصاد العاملي واالندماج فيه عن طريق الدخول يف منطقة جتارة أوربية متوسطية كربى، 
  .وهذا ما يطرح اشكاالت عديدة حول امكانية التوفيق بني هذين املسلكني املختلفني يف جوانب عديدة

  

  ٔهداف البحث: لثا

ف البحث يف جممله لتبيان األثر املترتب لتوقيع اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية على التجارة العربية البينية وإقامة يهد     
منطقة جتارة عربية حرة كربى كخطوة أوىل للوصول إىل درجات عليا يف التكامل االقتصادي العريب، وذلك من خالل عرض 

والظروف االقتصادية للدول العربية وجهودها املبذولة يف سبيل االستفادة من انفتاح  خمتلف جوانب اليت حتيط ذه االتفاقيات 
  .اقتصاداا على العامل وحماولتها حتقيق حلم الوحدة العربية املنشود

  

راسات السابقة : رابعا   ا

الشراكة األورو متوسطية هناك دراسات سابقة للجوانب األخرى للموضوع لكن ال توجد دراسة سابقة حول أثر اتفاقية     
وأثرها على منطقة  على التجارة العربية البينية باإلضافة لتحليل التجارة العربية البينية يف إطار منطقة التبادل احلر األورو متوسطية

  .التجارة العربية احلرة

  

ت البحث: امسا   صعو

  :من أهم ما واجهنا من صعوبات عند إعداد هذا البحث نذكر ما يلي

وبة ضبط حدود الدراسة وذلك لعدم توفر دراسات سابقة تؤخذ كحجر أساس الستكمال البحث وتبيان األثر صع -
 .املرجو منه

صعوبة احلصول على االحصائيات الرمسية من احلكومات واهليئات الرمسية اليت مت االعتماد عليها نتيجة لتأخر صدور  -
 .للتحليل  التقارير والنشرات االحصائية الالزمة

  



 
 

   بحثمهنج ال : سادسا

 لبحثالوصول إىل حتقيق أهداف او حتليلها وأبعادها التطرق ملختلف  إلجابة عن اإلشكالية املطروحة ،  وبغية ا       
  :اهج وهياالستعانة يف هذه الدراسة على ثالث منواإلحاطة مبختلف جوانبه، مت 

 املنهج التارخيي   -1
كنشأة االحتاد األوريب ، وعرض خمتلف والتطورات التارخيية يف بعض أجزاء البحث  األحداث سرد به يف مت االستعانةحيث    

  .مراحل التكامل االقتصادي العريب وأهم احملطات اليت مرت ا اتفاقية الشراكة األورو متوسطية

  

  

  املنهج الوصفي -2
االقتصادي، مفهوم الشراكة ، التجارة  مثل مفهوم التكامل من أجل توضيح املفاهيم االقتصادية املختلفةومت االستعانة به 

  .إخل...اخلارجية، منطقة التجارة احلرة

  املنهج التحليلي -3
على االقتصاديات  ومنطقة التبادل احلر األورو متوسطية متوسطية  وذلك من أجل دراسة آثار الشراكة األورو     

ريب من جهة وبني الدول العربية فيما بينها من جهة العربية وكذا  املبادالت التجارية بني الدول العربية واالحتاد األو
  .أخرى

  

  

  

  

  



 
 

  تقسمي البحث : سابعا

كما  أربعة فصول رئيسية جابة على إشكالية البحث وانطالقا من الفرضيات اليت مت صياغتها مت تقسيم الدراسة إىلاإلبغية       
  : يلي

  متوسطية اإلطار العام للشراكة األورو :الفصل األول

العالقات  بأبعادها ومضموا وكذلك  متوسطية اتفاقية الشراكة االوروو  نظرة عامة حول االحتاد األوريبوقد اشتمل على      
والفرق بني املشروع املتوسطي املعروض من طرف االحتاد األوريب واملشروع الشرق  العربية األوربية من التعاون إىل الشراكة

  .ت املتحدة األمريكيةاألوسطي املطروح من طرف الواليا

  التكامل االقتصادي العريب واقع وآفاق: الفصل الثاين

مسرية  وفيه تطرقنا إىل أساسيات حول التكامل االقتصادي و مقومات التكامل االقتصادي العريب ومعوقاته وصوال إىل     
  .العمل االقتصادي العريب املشترك حنو حتقيق التكامل االقتصادي العريب

  اإلطار النظري للتجارة العربية البينية: ثالثالفصل ال

تناولنا يف هذا الفصل  االطار العام لسياسات التجارة اخلارجية يف الدول العربية ، السوق العربية املشتركة وأهم معيقات    
  .واقع وآفاق منطقة التجارة العربية احلرة تطورها وكذلك

  ورو متوسطية على التجارة العربية البينيةتأثري منطقة التبادل احلر األ :الرابعالفصل 

ومنطقة التبادل احلر األورو متوسطية املوقعة بني بعض  متوسطية  اآلثار املترتبة التفاقية الشراكة االوروتضمن هذا الفصل   
  .احلرة وعلى منطقة التجارة العربية  التجارة   العربية البينية على الدول العربية املتوسطية واالحتاد االوريب 

  

  

  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

ٔول   :الفصل ا

وسطیة ٔورو م لرشاكة ا  طار العام 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 :متهيد

دوله املختلفة ، يف عامل يتجه يوما بعد يوم حنو التكتل واالندماج بني التكتالت االقتصادية  حد أجنح برز االحتاد األوريب كأ     
ااالت  على مستوى العديد من خدم تفوق هذا التكتل يف العامل مما حيث أن مسريته التكاملية اتسمت باجلدية والتنظيم 

  .وساهم يف تبوؤه ملكانة هامة ومميزة يف العامل، ....)اقتصاديا، سياسيا، ثقافيا،(

يك إن ارتباط االحتاد األوريب بدول الضفة اجلنوبية للمتوسط  بعالقات اقتصادية وثيقة يف جماالت خمتلفة جعل منه أهم شر     
هلذه الدول نظرا للروابط التارخيية وكذلك حبكم اجلوار اجلغرايف بني الطرفني وخمتلف األسباب السياسية واالقتصادية ، حيث 
يتمتع االحتاد األوريب برصيد ضخم من رؤوس األموال والتكنولوجيا العالية ، لكنه يعاين من نقص يف املوارد الطبيعية واليد 

د أن دول الضفة اجلنوبية للمتوسط تتوفر على املوارد الطبيعية واليد العاملة لكنها تفتقر إىل التكنولوجيا و العاملة ،و يف املقابل جن
رؤوس األموال ،وبالتايل توجب عليها الشراكة االقتصادية مع دول متطورة ، خاصة وأن دول الضفة اجلنوبية للمتوسط تتجه 

األوريب يف هذه األسباب فرصة لتوسيع نفوذه على مستوى العامل ومواجهة  لالنفتاح حنو السوق ومن هنا فقد وجد االحتاد
 اهليمنة األمريكية واالنتشار الياباين والصيين بإقامة اتفاقيات شراكة مع الدول اجلنوبية للمتوسط أطلق عليها الشراكة األورو

  .متوسطية

لى اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية  املطروحة من قبل أن معظم الدول العربية سارعت للتوقيع عويف هذا السياق جند      
جاءت به الواليات املتحدة األمريكية للمنطقة العربية  ويف نفس الوقت هي معنية باملشروع الشرق أوسطي الذي االحتاد األوريب 

  .والذي يغلب عليه الطابع االقتصادي يف ظاهره

  :التالية فقد قسمنا هذا الفصل إىل املباحث مما سبق     

  حتاد األوريبنظرة عامة حول اال: املبحث األول 
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  نظرة عامة حول االحتاد األوريب:  األولاملبحث    

 من أهم وأجنح  جتارب التكامل االقتصادي يف الوقت الراهن حيث ظهرت احلاجة امللحة له بعد يعد االحتاد األوريب      
واليت كانت احملفز األول للتفكري يف إقامة نوع من التكتل والتعاون بني  باواحلرب العاملية الثانية وما خلفته من مار اقتصادي ألور

حتاد مجركي يف معاهدة روما بسبعة أعضاء فقط مث أخذ يتوسع إىل أن ابدأ كدول القارة يصنع النموذج األوريب العاملي ، فقد 
وصل درجة التكامل االقتصادي والنقدي ، وقد حاولنا يف هذا املبحث إلقاء نظرة عامة على هذا التكتل ومؤسساته وخمتلف 

  .األهداف اليت يرمي إليها 

  نشأة االحتاد األوريب : املطلب األول

   :االحتاد األوريب كثري من االرهاصات والشروط ميكن تناوهلا باختصار فيما يلي لقد صاحب نشأة    

 يبرأهم حمطات نشأة االحتاد األو: الفرع األول

بعد احلرب العاملية الثانية ،وما ترتب عنها من دمار ايار اقتصادي كبري ، بدأ األوربيون ينظرون للتعاون والوحدة         
روبريت "و" جان مونييه"مت وضع خطة من طرف  1950ماي  9قتصادي واالزدهار ، ففي كشرط ضروري للنمو اال

  18الفرنسيني إلقامة سوق مشتركة ملنتجات احلديد والصلب الفرنسية األملانية ، وقد مت التوقيع على املعاهدة يف " سشومان 
ظر أنذاك  أن االتفاقية مت تأسيسها من قبل ، وامللفت للن 1952جويلية  25بباريس ودخلت حيز التنفيذ يف  1951أفريل 

فرنسا ،ايطاليا ، أملانيا الغربية ، بلجيكا " دول هي  6فرنسا وأملانيا الغربية العدوتان حلقبة من الزمن ، وقد مشلت هذه االتفاقية 
طريق هذه االتفاقية ميكن  ، وعن 61مسيت هذه اموعة باالحتاد األوريب للفحم والفوالذ أو أوربا " ، هولندا ، لوكسمبورغ 

وضع صناعات الفحم والصلب حتت سلطة مشتركة للدول األعضاء خاصة أملانيا وفرنسا لتوفري ضمان استعمال هذه املواد 
  2األولية الرئيسية يف اال الصناعي مبا حيقق اجيابيات القتصاديات هذه الدول 

أول جناح ملموس يف جمال التعاون االقتصادي األوريب وبعده بدأ وقد كان التعاون يف قطاع الفحم احلجري والصلب       
التفكري يف تكثيف التفاوض والتعاون إلقامة احتادات يف جماالت اقتصادية أخرى ومن أحل جعل الظروف مالئمة إلجياد الوحدة 

 2و 1، هولندا ،لوكسمبورغ أيام  لوكس والذي يتكون من بلجيكاينبلعقبات التنظيمية ، عرض احتاد الاالقتصادية وإزالة مجيع ا
مذكرة ملناقشة إمكانية حتقيق مزيد من التعاون األوريب نوقشت مع الدول األعضاء يف مجاعة الفحم والصلب  1955جوان 
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االيطالية ، حيث خرج اتمعون بقرار إعطاء األولوية للتكامل االقتصادي ، ال للتكامل السياسي ، " مسني"األوربية يف مدينة 
منه ألزمت الدول األعضاء بربط اقتصاداا ببعضها البعض عن طريق إقامة مؤسسات اقتصادية ختلق سوقا موحدة أوربية حتقق و

  1.بالتدريج نوع من االنسجام يف السياسة االجتماعية 

ري ، وخلصت وبالتايل شكلت جلنة من اخلرباء املختصني لبحث سبل إنشاء سوق مشتركة وإقامة احتاد يف اال الذ    
بصورته  1956ماي  30و 29، وقد عرض هذا التقرير يومي " تقرير سباك " دراسات اللجنة يف تقرير أطلق عليه اسم 

  2.النهائية يف مؤمتر البندقية على وزراء خارجية الدول األعضاء ، ولقي قبوال من جانبهم كأساس ملزيد من التعاون واملفاوضات 

أبرمت نفس الدول معاهدتني جديدتني يف العاصمة االيطالية روما ، األوىل إلنشاء اجلماعة  1957مارس  25أما يف        
األوربية للطاقة النووية لنشر االستخدام السلمي للطاقة النووية ، والثانية إلنشاء اجلماعة االقتصادية األوربية من أجل حترير 

  3. 1958جانفي  1يز التنفيذ يف التجارة وإنشاء السوق األوربية املشتركة ، حيث دخلت ح

بينما مل تنضم النرويج " الدمنارك ، ايرلندا ، بريطانيا " انضمت هلذه اموعة ثالث دول أخرى هي  1973ويف جانفي      
  .دول  9بسبب رفض الشعب النروجيي لالنضمام اثر استفتاء اجري هلذا الغرض ليصبح عدد األعضاء 

ويف إطار السوق األوربية املوحدة ،  12  ونان مث اسبانيا والربتغال لريتفع عدد األعضاء إىلانضمت الي 1981يف عام      
، ازدادت تطلعات األوروبيني أكثر حنو استكمال الوحدة االقتصادية ،وبالتايل أصبح التكامل النقدي  1986واليت أنشئت سنة 

ول دون حتقيق الوحدة االقتصادية املنشودة ، لذا ارتأت الدول يشكل عائقا كبريا حيضرورة ملحة باعتبار أن اختالف العمالت 
  4:األوربية اعتماد سياسة الوحدة النقدية ألن ذلك ميكنها مما يلي 

  .بني الدول األعضاء إزالة تكاليف املعامالت والصرف ما -

  .شفافية أكرب لألسعار مابني الدول املعنية -

  .من وترية املبادالت البينيةزيادة فعالية طرق التسديد ومنه الرفع  -

  1.استقرار األسعار، ويعين ذلك جتنيب املوردين خماطر الصرف -

  .جتسيد حقيقي حلرية تنقل األفراد بني البلدان األوربية دون إلزام هؤالء حتويل ما لديهم من عمالت -
                                                             

  117،ص2000،دار الفكر العريب ، القاهرة ، ، دليل املنظمات الدوليةحسني عمر  1
  148،ص1998،دار الفكر العريب ،القاهرة،  )النظرية والتطبيق(أنشودة العامل املعاصر :التكامل االقتصادي  حسني عمر ،  2
3 Cahen didier ,l’euro ,édition d’organisation ,paris,1997 ,p24 
 105،ص2011،دار بلقيس ،اجلزائر، البعد الدويل للنظام النقدي برعاية صندوق النقد الدويلنعمان سعيدي ،  4
1  Jura michel,technique financiére internationale,2emeedition ,dunod,paris,2003,p147 



 
 

د من التوسع بالتوقيع على معاهدة ماسترخيت يف ومع تزايد انضمام الدول دخل النظام األوريب يف مرحلة التطور حنو املزي        
إلنشاء االحتاد األوريب الذي حيقق حالة من االندماج التام بني الدول األعضاء يف جماالت خمتلفة من  1992فيفري  7

  .السياسات اخلارجية ، األمن ،العدالة والشؤون اخلارجية 

وافق أعضاء االحتاد األوريب على ميثاق  1997السويد ،ويف انضمت كل من النمسا ،فنلندا و 1995جانفي 1ويف        
  .حتقيق االستقرار والنمو 

مت التعامل ألول مرة بالعملة األوربية املوحدة اليورو الورقية واملعدنية لتحل حمل العمالت الوطنية ،واعتبارا  2001ويف سنة      
قربص ،مجهورية التشيك " دول جدد هم  10انضمام دولة وهذا ب 25أصبح االحتاد األوريب يضم  2004ماي  1من  

  .،استونيا ، ار ، التفيا ، لتوانيا ، مالطا ، بولندا ،سلوفاكيا 

دولة ، كما أن هناك ثالث دول  27انضمت كل من بلغاريا ورومانيا ،ليبلغ عدد أعضاء االحتاد األوريب  2007ويف سنة      
  2".ونيا وتركياكرواتيا ،مقد"أخرى مرشحة لالنضمام هي 

  )شروط كوبن هاغن(شروط االنضمام إىل االحتاد األوريب: الفرع الثاين

وجتدر اإلشارة إىل انه يف بادئ األمر مل يضع االحتاد األوريب أي شروط النضمام الدول املرشحة للعضوية ، لكن الفرق      
قية مع دول االحتاد ،دفع جملس االحتاد األوريب يف عام الشاسع يف املستوى االقتصادي والسياسي بني دول أوربا الوسطى والشر

  :ليضع ما يعرف بشروط كوبن هاغن وهي  1993

  شروط سياسية -أوال
على الدولة املرشحة للعضوية أن تتمتع مبؤسسات مستقلة تضمن الدميقراطية وعلى دولة القانون وأن حتترم حقوق اإلنسان 

  . وحقوق األقليات
 
 

  يةشروط اقتصاد -ثانيا
  . حتادوجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع املنافسة املوجودة ضمن اال 

  شروط تشريعية -ثالثا
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على الدولة املرشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاا وقوانينها مبا يتناسب مع التشريعات والقوانني األوروبية اليت مت  
 .حتادتأسيس االوضعها وتبنيها منذ 

 

  مؤسسات االحتاد األوريب : املطلب الثاين   - 

يتكون اهليكل التنظيمي لالحتاد األوريب من هيئات أو مؤسسات متكنه من التعامل مع كل املشاكل والعراقيل اليت ميكن أن      
  :يتعرض هلا يف خمتلف ااالت، وهذه املؤسسات هي 

  1جملس االحتاد األوريب : الفرع األول

ويقوم بتمثيل مصاحل ) على الرغم من تقليص صالحياته لصاحل الربملان األورويب(حتاد يعترب من أهم األجهزة اإلدارية يف اال    
الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ، له صالحيات واسعة ضمن ااالت املتعلقة بالركيزة الثانية والثالثة كالسياسية اخلارجية 

  .األمين لكنه ال ميكن أن يقرر يف مسائل متعلقة بالركيزة األوىل إال بناء على طلب من املفوضية األوروبية املشتركة والتعاون

يتكون الس من وزراء حكومات الدول األعضاء والذي يعقد اجتماعاته حسب احلاجة يف كل من بروكسل      
، املالية واخلارجية الذين جيتمعون مرة يف )مرة يف السنة 14حوايل (ولوكسمبورغ أكثر الوزراء اجتماعا هم وزراء الزراعة 

  .الشهر تقريبا

متلك  يتم التصويت يف الس إما باإلمجاع أو بالغالبية املؤهلة وذلك حسب اال الذي ينتمي إليه املوضوع املصوت عليه     
دة عدد األصوات املخصص للدول الصغرية كما يتم زيا. كل دولة عضو يف الس عدد من األصوات يتناسب مع عدد سكاا

  .خللق نوع من التوزان مع الدول الكبرية

 232دولة حيث يتطلب لنجاح التصويت باألغلبية املؤهلة إىل  25صوتا موزعة على  321يبلغ عدد األصوات الكلي       
ألعضاء وأن يشكل سكان هذه كما يتطلب أيضا موافقة أغلبية الدول ا. من األصوات%  72.27صوتا أي بنسبة تعادل 

  .حتادعلى األقل من سكان اال% 62الدول املوافقة جمتمعة ما يعادل 

من شهر جانفي حىت شهر جوان ومن شهر (تتوىل الدول األعضاء الرئاسة بالتناوب ملدة ستة أشهر وفقا لنظام حمدد سلفا      
  ).جويلية حىت شهر ديسمرب

  املفوضية األوربية  :الفرع الثاين

                                                             
 .2012-03-17: ، تاريخ االطالعhttp://ar.wikipedia.org: املوسوعة احلرة ويكيبيديا، على املوقع االلكتروينجملس االحتاد األوريب،  1



 
 

مبصاحل االحتاد األورويب، وهي اهليئة التنفيذية لالحتاد األوريب ،لديها صالحيات واسعة يف ااالت املتعلقة  بروكسلمقرها     
نفيذ القوانني املشتركة بوصفها املسؤولة عن محاية بالركيزة األوىل حيث حيق هلا تقدمي مقترحات القوانني واإلشراف على ت

حتاد باإلضافة لذلك تقوم املفوضية بتمثيل اال. حتاد واإلشراف على تنفيذهاكما تقوم بوضع امليزانية العامة لال. االتفاقيات املربمة
اسعة يف مسألة قبول أعضاء جدد حتاد وهلا صالحيات ويف املفاوضات الدولية كما حيق هلا توقيع االتفاقيات مع دول خارج اال

  1.حتاديف اال

  .تعني مفوض واحد معاهدة نيسيتم التصويت يف املفوضية على أساس األغلبية حيث حيق لكل دولة عضو يف اإلحتاد مبوجب 

سنوات مبوافقة احلكومات األعضاء ، كما يعني رئيس املفوضية ونائب  7أعضاء منتخبني يعينون ملدة  9تكون املفوضية من   
غلبية أصوات األعضاء ، ويف كل عام الرئيس من بني أعضاء املفوضية لفترات ال تتعدى السنتني ، تصدر املفوضية قراراا بأ

  2.وقبل افتتاح جلسة الربملان األوريب بشهر تنشر املفوضية تقرير عن أنشطة اجلماعة االقتصادية 

  3الربملان لألوريب : الفرع الثالث

يراقب عمل . ويبحتاد األورميلك الربملان األورويب بعض الصالحيات التشريعية ويعترب اجلهاز الرقايب واالستشاري يف اال    
. املفوضية األوروبية ويوافق على أعضائها، يشارك بوضع القوانني، يصادق على االتفاقات الدولية وعلى انضمام أعضاء جدد

لكنه  ستراسبورغيقع مقر الربملان األورويب يف . حتاد األورويبكما ميلك صالحيات واسعة يف ما يتعلق بامليزانية املشتركة لال
مقعدا موزعة على الدول األعضاء  785ملان مبوجب معاهدة نيس من يتكون الرب .لوكسمبورغو بروكسليعمل أيضا يف 

 1979يقوم مواطنو كل دولة من الدول األعضاء باختيار ممثليهم يف الربملان ابتداء من العام . بشكل يتناسب مع عدد سكاا
 .ويتم التصويت داخل الربملان األوريب وفق مبدأ األغلبية  سنوات، 5تتم كل  عن طريق انتخابات مباشرة

 

  

  لالحتاد األوريبمؤسسات أخرى : الفرع الرابع

  :هناك أيضا مؤسسات أخرى لالحتاد األوريب تعمل يف جماالت السياسة والقضاء واالستثمار كما يلي
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  الس األوريب -أوال

يعقد . حتاد األورويب باإلضافة إىل رئيس املفوضية األوروبيةحلكومات يف الدول األعضاء باالهو اجتماع لرؤساء الدول وا     
حتاد وعادة ما يكون برئاسة مرات يف العام الختاذ القرارات السياسية واالقتصادية اهلامة ورسم سياسة اال 3إىل  2االجتماع من 

  1.وال يعترب الس األورويب من األجهزة اإلدارية لالحتاد. لقرارات باإلمجاعحتاد األورويب، يتم اختاذ االدولة اليت تترأس جملس اال

  حمكمة العدل األوربية  -ثانيا

  .عضو ، تتوىل إصدار األحكام يف املنازعات املتعلقة بقوانني اجلماعة ، مقرها لوكسمبورغ  13وتتكون من 

  بنك االستثمار األوريب  -ثالثا

ريع من أجل فتح املناطق األقل تقدما، وحتديث وإقامة مشاريع تستدعيها السوق املشتركة من يهدف إىل تسهيل متويل املشا
  2.أجل املصلحة العامة لالحتاد 

  

  والوحدة النقدية األوربية أهداف االحتاد األوريب: املطلب الثالث 

رجه على األشكال التكاملية أو من لقد تطور مسار السوق األوروبية املشتركة بشكل ملفت لالنتباه سواء من حيث تد      
فقد انتقل هذا التجمع من شكل منطقة للتبادل احلر إىل شكل االندماج االقتصادي الذي يعترب . حيث تضاعف عضوية الدول

أما عن ناحية مضاعفة الدول املشكلة هلذا  ،مرحلة متقدمة من مراحل التكامل االقتصادي، وهذا يف فترة زمنية ليست بالبعيدة
مثانية مبوجب معاهدة روما ليصبح اليوم مشكال من  1957تجمع، فاألمر واضح جدا حبيث انتقل من ستة أعضاء عام ال

 .وعشرون بلدا

 

  

  أهداف االحتاد األوريب: الفرع األول
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ة، جتارية كانت أو وميثل االحتاد األورويب قوة اقتصادية هائلة تؤثر على موازين القوى العاملية يف شىت ااالت االقتصادي       
  :ومن بني أهداف معاهدة االندماج والتكتل للدول األوروبية اآليت. نقدية ومالية

بناء  أوربا قوية جبهود األوربيني ومن أجل األوربيني ؛ إذ يأمل املتحمسون للوحدة أن تكون هناك أوربا قوية تقف  – أوال
ملتحدة األمريكية واليابان ، وتستطيع أن تواجه خمتلف التحديات املفروضة بندية إىل جانب القوى العاملية األخرى ، كالواليات ا

  1.سياسية ، عسكرية واقتصادية 

  .حتاد نقدي، وإنشاء املؤسسة النقدية األوروبية واليت تتحول إىل بنك مركزي يتوىل إصدار عملة أوروبية موحدةاإقامة  -ثانيا

مجيع القيود املفروضة على حتركات السلع واخلدمات ورؤوس األموال والتكنولوجيا حتقيق وحدة اقتصادية تتمثل يف إزالة  -ثالثا
  .والعمالة بني دول االحتاد األورويب

منح املواطنة األوروبية ،من خالل حتقيق جنسية أوربية موحدة واليت يتمتع مبقتضاها أي مواطن أورويب حبق التصويت يف  -رابعا
، ويتحرك من دولة ألخرى دون جواز سفر، ويتمتع باملساعدة الدبلوماسية من أي سفارة الدولة األوروبية اليت يقيم فيها

  .أوروبية

  .حتاد سياسي يتم مبوجبه صياغة سياسات خارجية و عسكرية مشتركة و باسم اإلحتاد األورويباإقامة  - خامسا

  .تبين سياسات تعليمية وصحية وثقافية وحبثية مشتركة -سادسا

  .ملان األورويب، الذي يتوىل تقدمي استشارات خمتلفة يف جماالت خمتلفة، صحية، بيئية، وجتاريةإقامة الرب -سابعا

التعاون بني أجهزة الشرطة داخل الدول األوربية ملكافحة جتارة املخدرات واإلرهاب واجلرمية العاملية ،عن طريق مكتب  -ثامنا
  .شرطة أوريب يؤسس هلذه الغاية 

  .جمال املقاييس العاملية  مكافحة الغش يف -تاسعا

   الوحدة النقدية األوربية: الفرع الثاين   

سعت  الدول األوربية إىل تعزيز وحدا االقتصادية وجعلها أكثر قوة وصالبة يف مواجهة التطورات االقتصادية الدولية من     
ة موحدة ومشتركة مسيت باألورو ،فيما يلي خالل الوصول إىل درجات عالية من التكامل واالحتاد ، حيث مت إنشاء عملة نقدي

  . ظام الثعبان النقدي األوريب ، النظام النقدي األوريب والعملة األوربية املوحدة نسنتطرق إىل 
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  نظام الثعبان داخل النفق : أوال   

االقتصادية األوربية آنذاك  من طرف أعضاء اجلماعة 1972مت إنشاء نظام الثعبان النقدي أو الثعبان داخل النفق يف أفريل        
  1.ايطاليا ، بلجيكا ،هولندا  أملانيا ،فرنسا ،لكسمبورغ،:واليت كانت تتكون من 

يف التزام دول اجلماعة األوربية األوربية على االستمرار وقد اتفق حمافظو البنوك املركزية يف دول اجلماعة االقتصادية 
وقاموا باستحداث هوامش جديدة لتقلبا أسعار  2,25-و 2,25+لدوالر باهلامش املقرر لتقلبات أسعار الصرف مقابل ا

  2. 1,25+و1,25-صرف دول اجلماعة مقابل بعضها البعض يف حدود 

بنظام الثعبان داخل النفق ألن حركة تقلبات أسعار صرف العمالت األوربية مقابل وقد مسي بنظام الثعبان داخل النفق       
  .ت األوربية مقابل بعضها البعض مشاة حلركة الثعبان داخل النفقالدوالر وأسعار صرف العمال

وفق هذا ويعمل هذا النظام على إبقاء الثعبان داخل النفق أي احلفاظ على اهلوامش املتفق عليها ،ولكن االستمرار بالعمل      
أسعار صرف العمالت األوربية ومن كان مستحيال نظرا الضطراب أسواق املال الدولية وخصوصا فيما يتعلق بتدهور  النظام

  .با ومث تعومي هذه العمالت ،إال أن اجلماعة مل تتوقف عن البحث عن بدائل من أجل نظام نقدي مستقر ألور

  النظام النقدي األوريب :ثانيا

عمالا، نتيجة للفشل الذريع الذي ميز عمل الثعبان النقدي، ومن أجل تفادي جلوء الدول إىل ختفيض أسعار صرف       
برزت ضرورة ملحة لتوحيد العمالت األوربية لكن هذه الضرورة تقتضي قيام نظام نقي متكامل يتطلب توفري جمموعة من 

  .القوانني واملؤسسات اليت ترعى شؤون تسيري العملة املوحدة

نظامها النقدي خالل  ورغم احملاوالت العديدة اليت قامت ا دول االحتاد األوريب، فقد وقفت عاجزة عن تصحيح     
يقوم  أقر رؤساء دول وحكومات اموعة األوربية إنشاء نظام النقد األوريب الذي 1978ويف ديسمرب  ،19761 - 1973

  2:على ثالث حماور رئيسية وهي

  سعر الصرف ةليآ  -أ
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  :وتعترب ركيزة النظام النقي األوريب وتقوم على دعامتني أساسيتني    

من اموعة األوربية أن حتافظ على سعر صرف عملتها مقابل عمالت باقي دول اموعة حبيث ال يزيد  على كل دولة: أوهلما
 : عند انضمامها للميكانيزم، وثانيهما %6حيث مسح هلا امش  اللرية االيطاليةباستثناء  2.25و   %2.25هامش التغيري عن 

  .موعةهو أال يتم تعديل األسعار املركزية إال باتفاق دول ا

وقد مت االتفاق على هذه اآللية من قبل حمافظي البنوك املركزية لكل من بلجيكا والدمنارك وفرنسا وأملانيا وارلندا     
  .1979ولكسمبورغ وهولندا وإيطاليا يف مارس

  

  1 وحدة النقد األيكو - ب

لنظام النقدي األوريب ووسيلة للتسويات وهي ليست عملة حقيقية تتداول كغريها من العمالت بل أصل احتياطي داخل ا    
وتصدر  1978/ 5/12املالية بني دول االحتاد األوريب فقط مثل حقوق السحب اخلاصة، وقد أنشئت هذه الوحدة احلسابية يف

من  %20من ودائع ذهبته أو أرصدة بالدوالر متثل ) fecom* (على أساس ما يتلقاه الصندوق األوريب للتعاون النقدي
  .ت البنوك املركزية للدول األعضاءاحتياطا

وهذه العملة عبارة عن سلة من األوزان النسبية لعمالت دول الوحدة األوربية بقيمة مسامهة كل عملة يف الدخل القومي     
والتجارة اخلارجية لدولتها، ويتم حتديد عالقة كل عملة من عمالت الدول األعضاء بوحدة النقد األوربية اليت تتشكل من 

  .سنوات أو بطلب من الدولة املعنية 5موعة كميات ثابتة من العمالت، مع إمكانية تعديل النسب املكونة للسلة كل جم

 1988ولعل إحدى أهم حمطات الطريق حنو حتقيق احتاد نقدي بني دول اموعة األوربية قيام الس األوريب يف جوان     
ظي البنوك املركزية للدول األعضاء وذلك دف وضع خطة جديدة إلقامة احتاد وتضم حماف" جاك ديلور"بتشكيل جلنة برئاسة 

كاقتراح من اجل تطبيق خطة من ثالث مراحل تصل يف اية األمر إىل  1989نقدي، وقد قدمت هذه اللجنة تقرير يف افريل 
  2:وريب للبنوك املركزية كالتايلإنشاء عملة موحدة لدول االحتاد األوريب، وأن تقرر السياسة النقدية عن طريق نظام أ

وكذلك زيادة  1992هدفها استكمال مقومات السوق املوحدة حىت اية  01/07/1990بدأت يف : املرحلة األوىل
التقارب بني الدول األعضاء بغية حتقيق التكامل النقدي، مع ضرورة إدخال مجيع عمالت الدول األعضاء ضمن آلية سعر 

  .لنقدي األوريبالصرف اخلاصة بالنظام ا
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ودف إىل التوسع يف اإلصالحات املؤسسية، وأمهها إنشاء النظام األوريب للبنوك املركزية لتصبح مهمته الرئيسية : املرحلة الثانية
البدء يف االنتقال من التنسيق بني السياسات النقدية املستقلة للدول األعضاء إىل تطبيق سياسة نقدية مشتركة وموحدة، وكذا 

  .ييق املستمر هلوامش التقلب داخل آلية سعر الصرفالتض

وهذه املرحلة من أجل االنتقال إىل أسعار صرف ثابتة وغري قابلة للتغيري، وكذا االنتقال إىل سياسة نقدية موحدة : املرحلة الثالثة
ته الكاملة كبنك أوربا املركزي وأيضا عملة واحدة، وبالتايل يصبح النظام األوريب للبنوك املركزية قادر على القيام باختصاصا

  .ويصبح مسؤوال عن إدارة السياسة النقدية للدول األعضاء

أصبح كوحدة نقدية حساسة مستخدما يف مجيع جماالت النشاط االقتصادي يف  1981وجتدر اإلشارة إىل أن االيكو ومنذ عام 
  .1اموعة األوربية، ووسيلة دفع بني البنوك املركزية

  ئتمانآليات اال  -ج

ترجع بداية التفكري يف آليات االئتمان إىل املشروع املقدم إىل جملس وزراء الدول األوربية األعضاء بشأن جتسيد التعاون النقي،  
وتتمثل هذه اآلليات يف الدعم النقدي للدول األعضاء يف حالة مواجهة أي دولة لصعوبات مالية بسبب عجز ميزان املدفوعات 

يث تقوم بقية الدول األعضاء مينحها تسهيالت ائتمانية بشكل تلقائي ، ونظرا الختالف األوضاع أو عجز املوازنة، ح
  :ميكن التفرقة بني ثالث أنواع ،2االقتصادية لدول اموعة األوربية وخصوصا العوامل اليت تؤثر على سعر صرف العملة

ة حجم املبلغ املقدم، جيدد مرتني ومينح بداللة أال وهو متويل غري حمدود من ناحي: تسهيالت ذات األجل القصري جدا -1
أشهر شرط  6أشهر يف بعض احلاالت، وحىت إىل 3يوما فقط ابتداء من تاريخ منحه، وقد ميدد إىل  45يكون تكون مدته عادة 

  .موافقة البنوك املركزية الدائنة ويقدم مقابل فائدة

أشهر، جيدد مرتني على األكثر، مينح للدول اليت تواجه عجز  9د إىلأشهر وقد ميت 3مدته: الدعم النقدي القصري األجل -2
  .مفاجئ ومؤقت يف ميزان مدفوعاا

هذه التسهيالت مرتبطة مبدى حتقيق الدولة املستفيدة من التمويل لبعض الشروط  : التسهيالت االئتمانية املتوسطة األجل - 3
وعلى . 3سنوات، تستعمل عادة ملواجهة مصاعب ميزان املدفوعات 5و  2بني  اخلاصة بالسياسة االقتصادية، تتراوح مدا ما

  : العموم يهدف النظام النقدي إىل ما يلي
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 إتباع سياسة نقدية موجدة يف االحتاد األوريب بالتوازي مع السياسة التجارية والزراعية املشتركة يف االحتاد األوريب. 
  إنشاء سوق مايل موحد أوريب. 
  1لعملة أوربية موحدة تقف يف وجه الدوالر والني اإلنشاء التدرجيي. 
  2التنسيق بني السياسات النقدية واملالية. 

  اليورو كعملة أوربية موحدة: ثالثا

  .األوربيةالدول واآلثار املترتبة عنها على االقتصادات  "اليورو"األوربية املوحدة  نشأة العملة إىلسنتطرق يف هذا العنصر     

  :ميالد اليورو -أ

ويستخدم اآلن هذا االختصار يف ) وزاألي(وقد مت تسجيله يف منظمة املعايري الدولية ) EUR(االختصار الرمسي لليورو هو    
منطقة (الدول األوربية  مصارف عدد منيف  1999اعتبارا من جانفي العملة بدأ العمل ذهكافة األعمال التجارية واملالية، و

  .رو نقطة جوهرية يف تاريخ التكامل األوريبويعترب ميالد اليو ،3)اليورو

، واليت رمست خطة للوصول إىل الوحدة النقدية ضمن تإن العملة األوربية املوجودة تعترب ابرز نتيجة حقيقتها معاهدة ماسترخي
 :ثالث مراحل وهي كالتايل

 

  

  اجلدول الزمين للتحول إىل اليورو: )1(رقم جدول

  آليات تنفيذ كل مرحلة  املراحل

  املرحلة األوىل

  99جانفي – 98ماي

  اإلعداد لقيام االحتاد النقدي األوريب

  .ؤشرات االقتصادية لدول اموعة األوربيةاملاختبار  -

  .إنشاء البنك املركزي األوريب والنظام األوريب يف البنوك املركزية-

ول حنو العملة اجلديدة وباقي تحاملصادقة على التشريعات اخلاصة بال -
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  .ريعات املتعلقة ذا  اإلطارالتش

والعمالت النقدية  توكنك وإصدار البناختاد الترتيبات الالزمة لس -
  .لليورو

تكثيف إجراءات حتويل العملة خاصة بالنسبة للقطاعات املالية  -
  .واملصرفية

  املرحلة الثانية

  2002جانفي -99جانفي

  بدء قيام االحتاد النقدي األوريب

  .املشاركة مقابل اليوروالدول ل عمالت حتديد أسعار حتوي -

اضطالع البنك املركزي األوريب مبهام السياسة النقدية، بينما تضطلع -
البنوك املركزية للدول األعضاء بتحويل كافة أعمال السوق النقدية 

  وأنشطة النقد األجنيب إىل عملة اليورو

  .لدول األعضاءالتعامل باليورو يف نطاق املبادالت املصرفية بني بنوك ا -

  .بدء العمل بنظام حتويل املدفوعات عرب احلدود -

  املرحلة الثالثة

  2002جوان -2002جانفي 

  استكمال عمليات التحول

  

 2002معدنية يف جانفي وعملة تونبنكإصدار عملة اليورو وك -
  .كأقصى تقدير

  .بني األفراد إحالل اليورو حمل العمالت الوطنية على مستوى التداول -

استكمال إجراءات حتول العملة يف كافة القطاعات، حبيث مت إلغاء  -
   .الوضع القانوين للعمالت الوطنية مع استمرار إمكانية حتويلها

ات ، جامعة وحتديات ملتقى دويل، اليورو واقتصاديات الدول العربية، فرص وحتدي اتحممد زيدان، رشيد دريس، اليورو والنظام االقتصادي العاملي، رهان: ملصدرا
  .46، ص2005افريل  20/ 18األغواط، 

جمموعة من املعايري تعترب كشروط لكل دولة تريد االنضمام إىل الوحدة النقدية  1993وقد حددت اتفاقية ماسترخيت عام      
  1:األوربية املوحدة وهي

  %2.7استقرار األسعار بالتحكم يف نسب التضخم يف حدود  -

من الناتج احمللي اإلمجايل وال   % 3ازنات العامة حبيث ال تتجاوز نسبة العجز السنويتفادي التفاقم يف عجز املو -
 .  %60يتجاوز معدل الدين العام من الناتج احمللي نسبة

                                                             
افريل  18/20اليورو واقتصاديات الدول العربية، فرص وحتديات، االغواط : ، ملتقى دويلالعملة األوربية املوحدة انعكاسات متفاوتة سلبا وإجيابازهية خياري،  1

  .3، ص2005



 
 

 . %7.8تقرار النسبة الفائدة يف مستوىاس -

ألية سعر " ما يسمىاحليلولة دون تقلب العملة الوطنية وحصرها ضمن اهلامش الذي حدده النظام املايل األوريب يف  -
 .وملدة سنتني على األقل"الصرف 

  

  :أثار العملة األوربية املوحدة  - ب

لقد أدى العمل باليورو إىل حتقيق العديد من املزايا للدول األعضاء يف العديد من ااالت ولكن هذا ال ينفي ظهور بعض    
  :السلبيات، فيما يلي سنتطرق إىل األثار اإلجيابية والسلبية

  : األثار اإلجيابية-1

إزالة خماطر أسعار صرف العمالت، حيث أنه الستبدال عمالت اموعة بعملة واحدة يلغي خماطر أسعار الصرف بني الدول -
  .املشاركة وبالتايل يسهل تبادل السلع واخلدمات ورؤوس األموال عرب حدود هذه الدول

ال العملة املوحدة يف التسعري خيلق جتانس يف أسعار السلع واخلدمات مما توفري شفافية السعر يف منطقة االورو، حيث أن استعم-
  .يسهل املقارنة بني الدول وبالتايل حيفز املنافسة

ىل داخله، أي أن الدول حتولتّ إىل استرياد بعض السلع من داخل االحتاد بدل إحتويل التجارة من خارج االحتاد األوريب  -
  .1تشكل بديال مناسبا من حيث السعر واجلودة وغريها من املزايا مما يشجع التجارة البينية أكثراستريادها من خارجه مبا أا 

والذي جيب أن يقوم على حرية التدفق احلر للسلع واخلدمات ورأس املال  اليورو ركيزة أساسية لدعم السوق املوحد -
سوق املوحد الكبري، وما يترتب عليه من سرعة وكفاءة السوق والعمالة، ويدفع يف اجتاه احلرية واملنافسة يف كل ااالت يف ال

  .خلق الوظائف املناسبة ورفع درجة النمو االقتصادي، املوحد، توسيع االقتصاديات 

  .2يقوى اليورو اقتصاديات االحتاد األوريب والنسيج السياسي يف الساحة االقتصادية -

  

  :اآلثار السلبية -2

                                                             
  .6ق، صزهية خياري، مرجع ساب  1
حول   ، ملتقى دويلأثر ظهور الوحدة النقدية األوربية على االقتصاديات العربية مع اإلشارة لالقتصاد اجلزائريمقدم عبريات، ميلود زيد اخلري، عبد القادر حفاي،  2

  . 169، ص2005افريل  18/20اليورو واقتصاديات الدول العربية، فرص وحتديات ، االغواط 



 
 

  :ة على اقتصادات دول االحتاد األوريب ميكن امجاهلا فيما يليبالنسبة لآلثار السلبي     

األثر السليب على صادرات دول االحتاد األوريب، حيث أن ارتفاع قيمة اليورو أمام الدوالر األمريكي وبقية العمالت   -
على حساب  ةصادرات األمريكيالمستوى اإلنتاج يف دول االحتاد وهذا ما شجع  علىالعاملية، أدى إىل ظهور كساد 

 .األوربية

إمهال اإلصالحات االقتصادية يف الدول األوربية، حيث أن املبادرة إىل استعمال اليورو يف املوعد احملدد قد صرف أنظار  -
 .1بعض الدول األوربية عن مواصلة برامج اإلصالحات االقتصادية ومتابعتها

ألوربية، لكنه سيوفر فرص عمل فقط يف الدول األقل بالرغم من أن اليورو سيؤدي إىل توحيد سوق العمل يف الدول ا -
 .تكلفة واألكثر جاذبية لالستثمارات

التضخمي لزيادة موارد  التمويلقيام البنك املركزي مبهامه جيعل الدول األعضاء يفقدون حريتهم يف اللجوء ألسلوب  -
  .2فراد يف هذه الدولاحلكومات مما يؤدي ذه الدول إىل زيادة الضرائب مبا يؤثر على رفاهية األ

 )املفهوم، السياسة واألبعاد( متوسطية اتفاقية الشراكة األورو:  ينملبحث الثاا

إن توسع اهليمنة االقتصادية األمريكية على أسواق العامل سيفقد الدول األوروبية الكثري من املكاسب اليت حققتها خالل       
ة الذي طرحته الواليات املتحدة األمريكية إلحالل السالم يف الشرق عقود مضت من الزمن، خاصة أن مشروع الشرق أوسطي

األوسط، يأخذ يف االعتبار املصاحل األمريكية، لذلك كان البد على أوروبا العمل من أجل بقائها الشريك التجاري األول لدول 
با يف سعيها حنو تنمية ووافع القوية ألورأحد الد) اهليمنة األمريكية(وقد كان هذا السبب . منطقة حوض البحر األبيض املتوسط،

عالقاا االقتصادية مع دول جنوب شرق البحر األبيض املتوسط، من خالل إنشاء منطقة ازدهار مشتركة من شأا تدعيم 
يف مؤمتر  التنمية االقتصادية يف السوق املتوسطية عرب اتفاقيات جديدة للشراكة والتبادل احلر حسبما اتفقت عليه الدول املشاركة

  .1995نوفمرب  28-27برشلونة بتاريخ 

 

  مفهوم الشراكة: املطلب األول 

                                                             
  .47د دريس، مرجع سابق، صحممد زيدان، رشي 1
، ملتقى دويل حول  اليورو واقتصاديات الدول  اليورو وأثاره على االقتصاديات العربية لصفة عامة واالقتصاد اجلزائري بصفة خاصةماجدة مدوخ، سهام عاشور،  2

  .237، ص2005افريل  18/20العربية، فرص وحتديات االغواط 



 
 

تعترب الشراكة وسيلة من وسائل التقارب خاصة يف ظل التغريات االقتصادية اليت جعلت من العامل سوق واحدة ،حيث يتم      
قها شراكة بني مؤسساا ، وحناول يف هذا التأثري من خمتلف آليات هذه السوق بصورة مجاعية ، والشراكة بني الدول تسب

 .ستراتيجية اقتصادية ااملبحث التعرف على أهم املفاهيم فيما خيص مصطلح الشراكة كوسيلة و

 

  

  تعريف الشراكة : الفرع األول  

قي ستراتيجية الشراكة بعدة مميزات تفرق بينها وبني باااستحوذ مصطلح الشراكة على عدة تعاريف ، كما تتميز     
  .االستراتيجيات 

الشراكة هي التزام قوي بني املؤسسات  واليت تتقاسم رؤية مشتركة وتطمح لتحقيق أهداف مشتركة ، "   :لتعريف األول ا
  1. "وينطوي هذا االلتزام على جتميع املوارد واخلربات ، كما جيب على هذه املؤسسات احترام استقاللية كل منها عن األخرى 

الشراكة هي الوضعية اليت تكون فيها منظمتني أو أكثر تتقامسان املوارد املختلفة واألنشطة يف سياق تتبع "  :التعريف الثاين 
  1"ستراتيجية معينة وضعت من طرفهما ا

بني طرفني أو الشراكة هي عالقة عمل تنشأ : " من خالل التعريفني السابقني حناول تقدمي تعريف شامل للشراكة كما يلي     
لقيام بعملية أو نشاط إنتاجي معني أو خدمي من ل )ميكن أن تتوفر على طرف أجنيب أو أكثر يف حالة الشراكة األجنبية(أكثر 

حيث تقاسم األطراف األرباح واملخاطرة الناجتة عن هذا االشتراك من أجل حتقيق مصاحلهم املشتركة وبلوغ أهدافهم اليت 
  .يسعون وراءها 

  اكة الشر أمهية: الفرع الثاين 

تساعد الشراكة األطراف املشتركة أو املتشاركة يف االستفادة من التكنولوجيا اجلديدة و كذلك األساليب اإلدارية و       
  :فيما يلي  حيث تربز أمهية الشراكة التسيريية احلديثة من خالل تبادل اخلربات 

  .التكنولوجية احلاصلة  املساعدة يف اكتساب اخلربات والتقنيات والتجارب مع التطورات :أوال

  .جلب االستثمار األجنيب من خالل تقدمي خمتلف التسهيالت اجلبائية واجلمركية  :ثانيا
                                                             

 1 , institut esprit service ,France,2007,p6-guide pratique–ratégique ,le partenariat stAlain Tedaldi 
édition ,pearson education,France ,2005,p426 e,7stratégique, gerry johnson 1 



 
 

 .الشراكة هي شكل من أشكال التعاون بني املؤسسات مبا يضمن التطوير من قدراا والرفع من تنافسيتها  :ثالثا

   .يدة واالستفادة من خصائص ومميزات هذه األسواقمساعدة املؤسسات املختلفة يف الدخول ألسواق جد :رابعا

  .حتقيق اقتصاد فعال مبين على التخطيط االستراتيجي والتقليل من التكاليف املرتفعة  :خامسا

 1.توزيع املخاطر، ومضاعفة املوارد اإلضافية من املصادر اخلارجية  :سادسا

 عوامل جناح الشراكة :  الفرع الثالث

ستراتيجيات اليت يتوجب عند القيام بتنفيذها إتباع قواعد وأساليب معينة لتكون عامال لشراكة من بني االستراتيجية ااإن     
  :ستراتيجية الشراكة لنجاحها اأساسيا لنجاحها ، ونركز على أهم العناصر اليت تعتمد عليها 

  ستراتيجيالتخطيط اال :أوال

كل املستويات قبل تنفيذ الشراكة وإىل باقي املراحل خالل التنفيذ كونه  ستراتيجية الشراكة علىايلعب التخطيط دورا هاما يف 
  .يعطي صورة منوذجية ملا هو متوقع من املشروع ، لذا جيب أن تكون عملية التخطيط واضحة ودقيقة يف تفاصيلها الكثرية 

  لثقة املتبادلة ا: ثانيا

  :رى ، وتتركز على ثالث عناصر أساسية وهي وتعترب أهم عامل لنجاح الشراكة مبقارنة مع العوامل األخ  

التبادل الصحيح والصريح للمعلومات الالزمة ، واالستعداد لإلجابة على كل األسئلة اليت ميكن أن يطرحها الشريك وهلا   -أ
  عالقة بالشراكة 

فقا ملا اتفق عليه الشركاء تقدير وتقييم األهداف الواجب إتباعها من طرف الشركاء ، وذلك على املدى الطويل والقصري و - ب
.  

  

     1.نزاهة العالقة الشخصية بني الشركاء إلضفاء الثقة بينهم ، والعمل جبدية وفعالية من طرف اآلخر  -ج

  تقييم الرتاعات الشخصية  :ثالثا

                                                             
  19،ص 2006،املنظمة العربية للتنمية االدارية منصر، ادارة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص عادل حممود الرشيد ، 1
1 gerry johnson, ibid,p42  



 
 

علم ودراية جبميع إن اإلملام ذه النقطة يعد عامال هاما للسري احلسن لعملية الشراكة ، حيث جيب أن يكون الشركاء على    
 :ستراتيجية ، ولتفادي الرتاعات النامجة عن الشراكة جيب املخاطر والرتاعات اليت تقوم عليها هذه اال

  2.اخلاصة بالشريك يف املدى الطويل واحترام استقالليته معرفة املصاحل  -أ

  .املعرفة املسبقة مبواطن الرتاعات احملتملة  - ب

  .صالحها جتنب نقاط ضعف الشريك أو إ -ج

  3.االهتمام مبواطن القوة يف الشريك ، وحتديد القائد يف العملية  -د

  املرونة  :رابعا

جيب  على الشركاء يف إطار شراكتهم أن ميارسوا نوعا من املرونة يف مواجهة التغريات والوضعيات اجلديدة حسب      
  :الظروف من خالل ما يلي 

  .ة التعامل بدقة مع املتغريات الطارئ  -أ

  .االستعداد لتغيري االتفاقية املربمة سلفا حسب التغريات املستجدة  - ب

  .إعطاء األولوية دائما للمصاحل اخلاصة للمؤسسة  -ج

  التوفيق بني خمتلف الثقافات  :خامسا

فة بني الشركاء حيث أن اختالف الدين والعادات وغريها من عناصر الثقا الفوارق الثقافية تزداد بتزايد جنسيات الشركاء      
، وبالتايل وجب وضع صيغة تساعد على توافق الثقافات والتقريب بينها وأن تكون هناك  ميكن أن تضعهم أمام حتدي كبري 

،وهذا ال يتم إال إذا كان هناك قدر كبري من االحترام املتبادل فيما معرفة جيدة لسلوك الشركاء فيها خيص منط التسيري واإلدارة 
 1.بني الشركاء 

  السياسة املتوسطية اجلديدة لالحتاد األوريب: املطلب الثاين 

                                                             
2 ,p54 ,handicap internationl,novembre 2002,le partenariat Alexandre cote et stephanie ziegler 
  19عادل حممود الرشيد ، مرجع سابق ،ص 3
1   gerry johnson, ibid ,p234 



 
 

الضفة جتاه الدول  تقوم ا دول االحتاد األورويب جمموع املواقف واالجتاهات اليت السياسة املتوسطية لالحتاد األورويبنقصد ب    
الدول اليت  أو) ا، قربصتركيا، مالط(على غرار األوربية منها غري األعضاء يف االحتاد األوريب   املتوسطاألبيض للبحر  األخرى

على مدى حواىل  ، وقد شهدت العالقة بني االحتاد األوريب وهذه الدول تطوراتالشرق األوسط   أفريقيا أو يف مشال يف تقع 
 كتكتل اقتصادي وسياسي  بتطور االحتاد األورويب ارتبطت هذه التطورات بشكل أساسي  عاما  40

 .من مرحلة زمنية ألخرى املختلفة  املتوسطدول ، وتبعا لذلك فلقد تغريت سياسة االحتاد إزاء رب يف العامل ككلحيظى بنفوذ معت

  نبذة تارخيية عن العالقات األوربية املتوسطية:الفرع األول 

انطلقت مع  على أساس املصاحل االقتصادية، حيث) CEE (قامت السياسة االقتصادية املتوسطية للمجموعة األوربية      
، مث توسعت مع املقاربة املتوسطية الشاملة واليت تضم كل الدول املتوسطية )1969(اتفاقيات املشاركة مع دول املغرب العريب 

  ).1990(باستثناء ليبيا وألبانيا، وجتددت مع السياسة املتوسطية اددة ) 73-72(غري األوربية 

بعالقات اموعة االقتصادية األوربية  1958ة منذ التوقيع على معاهدة روما سنة وحتددت السياسة االقتصادية املتوسطي      
 1969مع جوارها اجلغرايف املباشر، حيث قامت كل من املغرب وتونس بإبرام أول اتفاقية مع اموعة األوربية يف مارس سنة 

أعضاء ، أما اجلزائر فكانت عند التوقيع على  6ك يف شكل اتفاقيات تعاون تربطها مع بلدان اموعة واليت كان عددها انذا
معاهدة روما ما تزال تعترب جزء من فرنسا،  وبالتايل كانت غري معنية باملعاهدة ،ومتيزت هذه االتفاقيات بالطابع التجاري 

  1.البحت 

اموعة األوربية،  مفاوضات لعقد اتفاقية مشاركة مع باشرت كل من تونس واملغرب مث اجلزائر 1963بتداءا من سنة ا 
، وقبل هذا التاريخ مت التوقيع على )اتفاقية التجارة التفضيلية(سنوات  5باتفاقية مشاركة وقعت ملدة  1969وانتهت سنة 

، ويف هاتني االتفاقيتني كانت اموعة )1963سبتمرب (، وأخرى مع تركيا )1962نوفمرب (اتفاقيتني، واحدة مع اليونان 
ورة خاصة على االستقرار يف جهتها اجلنوبية ، وبداية من سنوات السبعينات أعادت اموعة األوربية هيكلة األوربية تبحث بص

 21-19(، مت تبنيها يف قمة باريس )1972(سياستها املتوسطية، لتظهر يف شكل جديد عرف باسم السياسة املتوسطية الشاملة
األبيض املتوسط واألردن ، مع استثناء تركيا واليونان بسبب نية  لتشمل كل الدول احمليطة مباشرة للبحر) 1972أكتوبر 

  .ضمهما إىل اموعة الحقا
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حجر الزاوية يف السياسة املتوسطية الشاملة ذو طبيعة اقتصادية و جتارية ألن اهلدف هو تسهيل التنقل احلر للبضائع       
وهذا تبعا % 80و % 20اليت تتراوح مابني  فيض حقوق اجلماركالصناعية، و إقرار معاملة تفضيلية للمنتوجات الزراعية، وخت

  .لطبيعة املنتوج 

ونسجل هنا أن السياسة املتوسطية الشاملة مل تتم يف إطار إقليمي متعدد األطراف، ولكن جرت يف إطار مفاوضات بني       
  .اموعة األوربية من جهة  وكل دولة متوسطية أخرى علـى حدا 

قيات املوقعة يف إطار السياسة املتوسطية الشاملة كان من املفروض أن تدعم التبادالت التجارية بني اموعة إن االتفا     
األوربية والدول املتوسطية األخرى، وتدعم النمو الفالحي والصناعي عن طريق ضخ موارد مالية يف شكل هبات وقروض، 

وبالتايل فإن هذه  .لتبادالت التجارية غري متوازية بشكل كبريولكن بعد عدة سنوات بدت النتائج غري أكيدة، وبقيت ا
  .االتفاقيات ضاعفت يف تبعية الدول املتوسطية اجتاه اموعة األوربية

وقعت  1976ونظرا ألمهية العالقات بني املغرب العريب واموعة األوربية ، كان البد من دعم العالقات ، وفعال يف أفريل     
ريب كل واحدة على حدا على اتفاق تعاون مع اموعة األوربية ، بالنسبة لتونس واملغرب كان األمر يتعلق دول املغرب الع

أما توقيع اجلزائر على هذه االتفاقية فكان يعين اندماجها يف حميط السياسة . 1969بتجديد وحتسني االتفاق القدمي لسنة 
  1.االقتصادية للمجموعة األوربية 

قترحت املفوضية األوربية سياسة أوربية جمددة حيث أشارت أن اجلوار اجلغرايف وكثافة العالقات ذات ا 1990يف جوان -
األشكال املختلفة جتعل من استقرار ورفاهية دول املتوسط األقل تطورا عناصر أساسية للمجموعة األوربية نفسها، ألنه يف حالة 

املتوسط فإنه ال ميكن التحكم فيه وينعكس سلبا على اموعة، غري أن  الالتوازن االقتصادي واالجتماعي بني اموعة ودول
السياسة املتوسطية اددة مل تأيت جبديد يسمح بتجاوز هذه اهلوة، فهي تدخل ضمن املنطق التجاري التقليدي وال ميكن بأي 

حيدة اليت جاءت ا هذه السياسة حال من األحوال اعتبارها أداة إلحداث توازن بني ضفيت حوض املتوسط، فالتغريات الو
البيئة، ومساعدة : تتعلق برفع الغالف املايل، وتعديل طفيف يف نظام املبادالت التجارية وإدخال حمورين جديدين للتعاون مها

جرد اإلصالحات االقتصادية، وبالتايل فالسياسة املتوسطية اددة بقيت حبيسة املنطق التجاري التقليدي وهو ما يشرح أنه مب
، ارتفعت أصوات تنادي بضرورة حتويل التعاون التقليدي إىل شراكة )1993(بداية سريان مفعول السياسة املتوسطية اددة 

  .حقيقة

  وأهدافها  1995ندوة برشلونة للشراكة األورو متوسطية: الفرع الثاين 
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ستوى وزراء اخلارجية ، وعقب املؤمتر مباشرة على م 1995نوفمرب  28-27انعقدت يف مدينة برشلونة االسبانية خالل       
حاضرا من  700أقيم منتدى اتمعات املدنية املنظم من طرف مسريي منطقة كاتالونيا االسبانية ، ومجع املنتدى حوايل 

  .إخل........الباحثني ، رجال أعمال ومنظمات حكومية ، 

األملانية ومتت " ايسن" ل اخلتامية للمجلس األوريب املنعقد يف مدينةومت تشكيل قائمة الدول املعنية بالشراكة يف األعما     
دولة متوسطية ويتعلق األمر بالدول الواقعة جنوب  12املصادقة عليها يف الس الذي أقيم مبدينة كان الفرنسية ومشلت القائمة 

انيا ، االحتاد املغاريب ، وجامعة الدول تل من مورياملتوسط اليت أقام معها االحتاد األوريب سابقا اتفاقيات تعاون ، ومتت دعوة ك
  1.العربية كضيوف يف املؤمتر 

  1:التالية  األهداف برشلونة إعالن تضمن وقد   

 واألديان الثقافات احترام و اإلنسان وحقوق الدميقراطية احترام علىبناًء  مستمرة بصورة السياسي احلوار تعزيز :أوال
 .املنطقة دول وخصوصيات

  واملعلوماتية واالتصاالت واملخدرات اهلجرة قضايا ومعاجلة واإلنسانية والثقافية االجتماعية اجلوانب ودعم االهتمام زيادة :انياث 
 املنطقتني بني فجوة النمو وتقليص العمل، فرص وزيادة األطراف الدول ملواطين املعيشية األوضاع حتسنيوذلك من أجل 

 . األوربية واملتوسطية

  

  :التالية ااالت له حددت فقد الشراكة يف عنصر أهم وهو االقتصادي للتعاون بالنسبة أما   -اثالث

 األجنيب واالستثمار ، إىل االستثمار املوجهة احمللية املدخرات من كل على تبىن أن جيب االقتصادية التنمية بان التسليم -أ 
 .اراالستثم جلب مناخ خلق أمهية على والتأكيد ، املباشر

 بناء يف حاسم عامل هو بني الشركاء، التجارة تنمية دف خباصة ،و اختياري أساس على اإلقليمي التعاون على التأكيد -ب
  . حرة جتارة منطقة

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية ، جامعة احلاج خلضر  الشراكة األورو متوسطية  واشكالية االستثمار األجنيب يف اجلزائرفطيمة حفيظ ،  1

  12ص 2004-2003باتنة، 
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 هذا على مشجعة بيئة إدارية خلق عل والعمل البعض، بعضها مع اتفاقيات يف الدخول على األعمال منشآت تشجيع -ج
 . والصغرية املتوسطة للمشروعات للدعم الفين برنامج وضع وضرورة ، الصناعة حتديث من هعلي ينطوي وما التعاون

 برنامج ووضع االتصاالت املعلومات وحتديث وتكنولوجيات الطرق بشبكات والنهوض األساسية البنية حتسني يف التعاون -د
 ،اإلقليمي التخطيط وتعزيز األعضاء الدول يف ليةاحمل السلطات بني التعاون تشجيع من خالل  اال هذا يف لألولويات وفقا

  1. البيانات وتبادل اإلحصائية األساليب تنسيق على العملو

  متوسطية أبعاد اتفاقية الشراكة األورو: املطلب الثالث 

أساسا على متت صياغة إعالن مكمل بربنامج عمل جيسد روح الندوة، القائم ) 1995نوفمرب(مبناسبة انعقاد ندوة برشلونة    
إذن األمر يتعلق بإطار متعدد األطراف، جيمع بشكل واسع املعطيات االقتصادية ، فكرة األمن والتعاون يف حوض املتوسط

  :متوسطي متعدد األبعاد واالجتماعية واألمنية، دف إنشاء فضاء أورو

  البعد السياسي واألمين:  الفرع األول

نية للتعاون السياسي، تتضمن تبادل املعلومات  األمنية، والتعاون ملكافحة اإلرهاب لقد أعطت وثيقة برشلونة أولوية أم     
ووضع إجراءات ثقة لألمن املشترك، وتشترط الوثيقة على موقعيها االلتزام بالتعددية السياسية، واحترام حقوق اإلنسان 

  1:ية، وهذا لتحقيق هدفني أساسيني واحلريات األساسية، وتنمية دولة القانون والدميقراطية يف أنظمتها السياس

انطالقا من مبدأ السلم، فإن استقرار أمن حوض املتوسط هو غاية مشتركة، وضع : إنشاء فضاء مشترك للسلم واألمن-أوال
 هلا إعالن برشلونة احلوار السياسي الشامل واملنتظم كآلية لتحقيقها، والتزم اجلميع يف إطار إعالن املبادئ باحترام املبادئ

كل طرف يف اختيار  حبق "األساسية للقانون الدويل، واملسامهة يف احلفاظ على األمن اإلقليم، مع االعتراف يف هذا اإلطار
، هذه العبارة األخرية اليت أدخلت يف اإلعالن بعد "ثقايف واالقتصادي والقانوين وتطوير بكل حرية نظامه السياسي والسوسيو

  .س خماوف هذه األخرية وحماولة للدفاع عن السيادةطلب دول جنوب حوض املتوسط، تعك

مت وضع جمموعة من اإلجراءات يف ميدان ترقية األمن اإلقليمي مكملة لآلليات اليت جاء ا إعالن : ترقية األمن اإلقليمي-ثانيا
سط ومال أفريقيا منطقة برشلونة، واهلدف هو منع انتشار األسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية، وجعل منطقة الشرق األو

  .خالية من أسلحة الدمار الشامل، وبناء نظام أمين إقليمي يقوم على مفهوم األمن الشامل

  البعد االقتصادي واملايل :  الفرع الثاين
                                                             

  5نفس املرجع ،ص  1
1 dialogue politique,article3de l'accord euro-mediterraneen,p5 



 
 

 :تتركز الشراكة االقتصادية واملالية على ما يلي     

  إقامة منطقة التبادل احلر األورو متوسطي  :أوال

تضمن حرية تنقل  2010ء املتوسطيون واالحتاد األوريب يف مؤمتر برشلونة على إنشاء منطقة التبادل احلر سنة لقد اتفق الشركا
  . املواد املصنعة وفقا للقواعد احملددة من قبل املنظمة العاملية للتجارة 

سنة للدخول يف  12شريك مهلة  و تنص اتفاقيات الشراكة املربجمة ما بني الدول املتوسطية واالحتاد األوريب عل منح كل    
منطقة التبادل احلر  وهذا ابتداءا من اتفاقية الشراكة األورو متوسطية حيز التنفيذ  ، ولعل أهم ما مييز منطقة التبادل احلر  هذه 

درجيي نظرا أا تضمنت  فقط حرية انتقال املنتجات املصنعة كمرحلة أوىل على أن تتم حرية انتقال املنتجات الزراعية بشكل  ت
لصعوبة امللف والذي كان يف العديد من املرات مصدر مشاكل ما بني الدول املتوسطية كما هو احلال بالنسبة لكل من املغرب 

  1: إن االنضمام هلذه املنطقة سوف ينتج عنه بصفة عامة ما يلي .واسبانيا 

  .تطبيق سياسة جتارية مفتوحة وحرة من قبل كل األعضاء يف املنطقة  -أ

  .إلغاء احلقوق اجلمركية واحلواجز على التجارة اخلارجية  - ب

  .منع التمييز والتفرقة ما بني الدول فيما خيص املبادالت التجارية -ج

تطابق السلع واخلدمات اليت بتم مبادلتها مع املعايري الدولية يف ما خيص اجلودة والنوعية واحترام القواعد الصحية وكذلك  -د
  )وفق اتفاقية كيوتو حول محاية البيئة ( لبيئية قواعد احلماية ا

  التعاون االقتصادي واملايل : ثانيا

يتشكل هذا التعاون أساسا يف تدعيم ومساعدة الدول املتوسطية على تطبيق اإلصالحات االقتصادية اهليكلية وتنمية القطاع      
األجنبية ، إضافة إىل املساعدات املالية املقدمة من  اخلاص وباخلصوص املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتشجيع االستثمارات

االحتاد األوريب لشركائه املتوسطيني يف إطار برنامج ميدا وكذا القروض واملساعدة املقدمة من طرف البنك األوريب لالستثمار ، 
ه البلدان يف إطار انضمامها إىل قصد املساعدة االقتصادية واالجتماعية للتخفيف من اآلثار النامجة عن االنفتاح االقتصادي هلذ

  1.منطقة التبادل احلر 

   البعد االجتماعي والثقايف واإلنساين: الفرع الثالث

                                                             
1 libre circulation des marchandises ,article6,l’accord euro-mediterraneen ,p6 

1  http://ec.europa.eu/comm/europeaid/reports/meda-evaluation-midterm-report-2005_en.pdf 



 
 

تعترف الوثيقة بالتقاليد الثقافية واحلضارية للضفتني، وترى أن احلوار بني هذه الثقافات والتبادالت اإلنسانية هي مكونات      
  .بأساسية للتقارب والتفاهم بني الشعو

 :ضمن هذا السياق تقترح الوثيقة إنشاء شراكة يف ااالت االجتماعية والثقافية تقوم أساسا على 

  2.احلوار واالحترام املتبادل بني الثقافات واألديان شرط أساسي للتقارب بني شعوب املنطقة: أوال

  3.بية والتكوينتطوير املوارد البشرية بواسطة التعاون وتبادل اخلربات يف جمال التر :ثانيا

  4 .اشتراك اتمع املدين يف مسار التنمية والتفاهم بني الشعوب: ثالثا

وضمن البعد االجتماعي دائما تطرح الوثيقة املشكل الدميوغرايف يف شكله احلايل يطرح حتدي، جيب مواجهته عن طريق     
  1:ت التاليةاالادعيم التعاون يف سياسات تضمن تسريع االنطالق االقتصادي، كما تطالب الوثيقة بضرورة ت

  .جبميع أشكاله وتبادل اخلربات يف سبيل القضاء عليهمكافحة اإلرهاب  -أ

الغش واالستغالل غري املشروع جبميع أنواعه، والقرصنة املعلوماتية وكذا مكافحة تزوير األوراق :  اجلرمية املنظمةمكافحة - ب
  .وغريها

  .إخل....عن األعمال غري املشروعة السرقة واملخدرات  الناجتة تبيض األموالمكافحة  -ج

  .جبميع أشكاله سواء ما تعلق منها بالعرق أو الدين  العنصريةمكافحة  -د 

ومن اجل حتقيق األبعاد الثالثة، مت االتفاق على خلق إطار متعدد األطراف دائم يكون مكمال للعالقات الثنائية، يتضمن هذا   
  .ء اخلارجية من أجل تقييم الوضع وتقييم مسار برشلونةاإلطار اجتماعا لوزرا

  MEDAبرنامج ميدا :  رابعال الفرع

                                                             
2 dialogue dans le domaine sociale ,article72 ,l’accord euro-mediterraneen,p44 
3 dispositions relatives aux travailleures ,article 67,l’accord euro-mediterraneen,p42. 
4 actions de cooperation en matiére sociale ,article74 ,l’accord euro-mediterraneen ,45 

1 lutte contre le racisme ,le blanchiment de l’argent ,la criminalité organisée,article86-87-88,l’accord 
euro-mediterraneen,p52-53 

 



 
 

حتاد األوريب باعتماد أداة مالية أطلق اال قام الشراكة، اتفاقيات يف قدما املضي على املتوسط جنوب دول من أجل تشجيع     
 اليت ومالطا وقربص تركيا عدا فيما برشلونة، إعالن صادقت على اليت الدول مجيع منها تستفيد  MEDAعليها اسم ميدا 

  .األورويب حتاداال مع شراكة اتفاقيات إبرام هلا دوال سبق باعتبارها أخرى برامج من تستفيد

  تعريف برنامج ميدا :  أوال

الحتاد األوريب والدول متوسطية جبميع أبعادها السياسية واالجتماعية واالقتصادية ل ألجل إجناح اتفاقية الشراكة األورو     
الشريكة ، فإنه مت توسيع النطاق التعاون املايل بوضع آلية متويل جديدة من قبل االحتاد األوريب متمثلة يف برنامج ميدا وهذا قصد 

األوربية  تفعيل الشراكة ،وهذه اآللية تعوض الربتوكوالت السابقة اليت مت إمضاءها بني البلدان املتوسطية مع اموعة االقتصادية
قصد متويل خمتلف املشاريع  BEIيف السبعينيات باإلضافة إىل زيادة القروض املمنوحة من قبل البنك األوريب لالستثمار 

  .واألنشطة يف الدول املتوسطية الشريكة 

-1995لية للفترة إذا برنامج ميدا عبارة عن غالف مايل مهم وكبري مقارنة بالربوتوكوالت السابقة فقد حددت اإلعانة املا    
  1".2ميدا"مليار أورو  5,4فقد حددت ب  2006- 2000، أما بالنسبة للفترة " 1ميدا"مليار أورو  3,4ب  1999

 متويل خالل من الثنائي املستوى فعلى اإلقليمي، أو الثنائي املستوى على سواء الشراكة جماالت يغطي برنامج ميدا جمموعة
 جلميع املشتركة املصلحة ذات اإلقليمية املشاريع خالل متويل فمن اإلقليمي املستوى على ماأ دولة، كل املستوى على املشاريع
 األعمال مراكز أثناء املشاريع هذه ومثال )ندوات متوسطية، مؤمترات(اإلقليمي إطار احلوار داخل حتدد املتوسطني واليت الشركاء

 .متوسطية ألوروا العلمي البحث مراكز إنشاء ، املتوسطية املؤسسات لصاحل

 2:التالية الشروط وفق يكون ميدا برنامج طريق عرب التمويل أو املالية املساعدات تقدمي إن    

 .احملددة اآلجال يف املشاريع كتنفيذ الكالسيكية االقتصادية الشروط

 .اإلنسان وحقوق الدميقراطية باحترام أساسا واملتعلقة األساسية الشروط

  .األوريب  االحتاد بني ما املربجمة الشراكة اتفاقيات بنود وتنفيذ رامباحت املتعلقة الشروط 

  أهداف برنامج ميدا :  ثانيا

  3:إن أهم النشاطات اليت ميكن أن تستفيد من التمويل يف إطار برنامج ميدا كالتايل 
                                                             

 2012-4-6: تاريخ االطالع http://www.algerian-embassy.be :االلكتروين   االحتاد األوريب ، سفارة اجلزائر بربوكسل على املوقع  1
، ملتقى دويل حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على د الوطين من خالل إقامة منطقة التبادل احلر ، اآلثار املتوقعة على االقتصارميدي عبد الوهاب ، مساي علي  2

 .7،ص 2006نوفمرب  14- 13االقتصاد اجلزائري ، جامعة فرحات عباس سطيف ،



 
 

  :تدعيم برامج التعديل اهليكلي  - أ 

  .ل الدول املتوسطية الشريكة قبامج االقتصادية املوضوعة من من خال تقدمي مساعدات مالية لتسهيل تطبيق هذه الرب   

  

  

  :تدعيم وتطوير القطاع اخلاص  - ب

وهذا انطالقا من توفري حميط مالئم ومشجع لتطوير القطاع اخلاص ويف هذا اإلطار يقوم برنامج ميدا بتمويل العمليات املتعلقة    
راكز األعمال اخلاصة مبؤسسات متوسطية ،وهذا قصد تقدمي املعلومات أساسا باخلوصصة ، حتسني التكوين املهين ،إنشاء م

  .اخلاصة بتحسني قدراا التنافسية باإلضافة إىل متويل اإلصالحات اهليكلية للقطاع الصناعي 

  :متويل نشاطات القطاع االجتماعي  -ج

لتحسني التوازن االجتماعي ،وذلك بربجمة نشاطات للتقليل من اآلثار السلبية على املدى القصري والبعيد للتحول االقتصادي و   
ممولة من طرف برنامج ميدا يف مشاريع خاصة بتطوير قطاع الصحة والتعليم والتنمية الريفية ،إضافة إىل تعزيز التعاون يف جمال 

  . 1999-1995مليون أورو لتمويل هذه النشاطات خالل الفترة  100محاية البيئة مع العلم أنه مت ختصيص حوايل 

  :تطوير اتمع املدين  -د

من خالل متويل نشاطات املؤسسات غري احلكومية واجلمعيات املهنية إضافة إىل العمل على تطوير الدميوقراطية وترقية     
  .حقوق اإلنسان يف البلدان املتوسطية

  العالقات العربية األوربية من التعاون إىل الشراكة: املبحث الثالث

قات العربية األوربية تطورات عديدة يف مستويات التعاون بينها ، وقد شكلت الشراكة األورو متوسطية املثال عرفت العال     
األكثر مشولية ملساعي االحتاد األوريب اهلادفة إلعداد مفهوم اقليمي عاملي ملنطقة حوض البحر األبيض املتوسط ، لكن هذا 

م الدول العربية فقد طرح كذلك مشروق الشرق أوسطي والذي جاءت به املشروع املتوسطي مل يكن الوحيد املطروح أما
   .كنظام اقليمي للمنطقة الشرق اوسطية الواليات املتحدة األمريكية والكيان الصهيوين 

                                                                                                                                                                                                                           
دمة لنيل شهادة ماجيستري يف العلوم  االقتصادية ،غري مذكرة مق – دراسة حالة صيدال –دور الشراكة يف ترقية صادرات اجلزائر خارج احملروقات سليماين نصرية ،  3

  103، ص2006-2005منشورة ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمسان ، 
  



 
 

  احلوار العريب األوريب  :املطلب األول 

ستراتيجية احلوار العريب ا"ض إىل التأكيد على أن مما دفع بالبع  يعترب الوطن العريب الشريان احليوي الذي ميد أوربا باحلياة،    
، هذا وباإلضافة إىل أن قادة 1"ستراتيجية وضرورات اقتصادية وتقاليد حضارية اوتارخيية و األوريب تنبع من عوامل جغرافية،

ياسية واالقتصادية واليت صوا إىل كل العامل ،والنهوض مبكانتها السأوربا أكدوا على ضرورة  إجياد أرضية تستطيع أوربا إمساع 
تتناسب مع أمهيتها وتارخيها الثقايف واإلنساين ومفاهيمها ،كما كانت أوربا تعلم أن هذا ال ميكن أن حيدث إال عن طريق 

  .التعاون املبين على املصاحل املتبادلة وبالتايل فإن احلوار يشكل خطوة اجيابية حنو إرساء التفاهم

التفاوت بني الطرفني وريب هو حوار غري متكافئ يف حقيقة األمر ،رغم كل ما قيل عنه ،حيث أن ومبا أن احلوار العريب األ   
بارز جدا يف مجيع ااالت خصوصا يف اال االقتصادي وكذا األمين ،ففي مطلع التسعينات حصلت تغريات جذرية على 

ر مدريد وهذا ما أدى حلدوث انعطاف كبري يف مستوى الشرق األوسط على غرار اندالع حرب اخلليج الثانية ،وعقد مؤمت
متوسطية واليت تعترب  املواقف األوربية اليت أخذت تبحث عن أطر جديدة للعالقة مع دول املنطقة وهو ما متثل يف الشراكة األورو

 .العريب  - املستوى الثاين يف التعامل األوريب حنو الوطن العريب بعد احلوار الشامل األوريب

   األوربية–أوجه العالقات العربية : ولالفرع األ

حلوض البحر وجتدر املالحظة إىل أن كل ما يؤسس أو يطرح من مستويات للتعامل األوريب العريب يأيت من الضفة الشمالية    
ة أو األبيض املتوسط وهو ما جعل الوطن العريب الطرف املتلقي ملا يطرح أمامه من مشاريع ،أو مبادرات سياسية أو اقتصادي

أمنية ،وهذا ما ينعكس سلبا على أداء الطرف العريب الذي ال يشترط مبوافقته أو رفضه املوقف اجلماعي العريب ،سواء من قبل 
  1.األطراف املعنية باملشروع أو من خالل دراسة وبلورة موقف مجاعي 

والذي ركز " با وات بني الوطن العريب وأورالعالق"حتت عنوان  2003وقد قامت املفوضية األوربية بطرح تقرير يف جويلية     
،وكذلك الندوة اليت نظمتها مؤسسة الفكر با يف مد اجلسور بني الشمال واجلنوب وعلى دور اجلاليات العربية واإلسالمية بأور

اليت طرأت عليها  األوربية والتغريات–العريب بالتعاون مع املعهد الوطين العريب يف باريس واليت أوضحت أوجه العالقات العربية 
   2:خالل السنوات األخرية بغض النظر عما ساد يف املاضي ،وقد اتفق املشاركون على عدة نقاط أمهها 

  .أوربا أكثر تفهما للوطن العريب من الواليات األمريكية املتحدة  - 1

                                                             
 .46،ص1997،جوان 90،جملة شؤون عربية ،العدد األوريب يف ضوء املتغريات اإلقليمية والدولية -تطور استراتيجية احلوار العريببكر مصباح تنرية ، 1
، مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان "حقبة ما بعد احلرب الباردة"األوربية على قضايا األمة العربية  –تأثري اخلالفات األمريكية احد اجلاسور ،ناظم عبد الو 1

 .431،ص
 .434نفس املرجع ، ص 2



 
 

  .فطية الكبريةاألمهية البالغة للوطن العريب بالنسبة ألوربا من حيث القرب اجلغرايف أو الثروة الن - 2

  .ضرورة جتاوز العقبات اليت تواجه حماوالت تطوير العالقات بني الطرفني  - 3

  .اإلسرائيلي بشكل سلمي ومن خالل دور أوريب بارز–مصلحة أوربا يف إاء الصراع العريب  - 4

  .وجود جتاهل عريب واضح للمواقف األوربية يف العديد من القضايا املصريية  - 5

 3.بدور أوريب أكثر فعالية فيما خيص القضايا العربيةمطالبة العرب  - 6

  أهم الفروقات بني العامل العريب واألوريب: الفرع الثاين

ورغم كل ما سبق فإن املساومة اجلماعية العربية حتتل مركزا متواضعا يف مواجهة املساومة اجلماعية لالحتاد األوريب ،وذلك      
،ووزن كل طرف يف التجارة العاملية ،ومدى التقدم احملقق يف شكل العالقات الداخلية  نتيجة فارق مستوى التقدم االقتصادي

  1:لكل جمموعة وهذا كما سيأيت 

أما الطرف العريب فهو ) غالبية الدول األوربية (يصدر منتجات مصنعة حيث أن الطرف األوريب  :التطور املتفاوت  -والأ
عض الدول العربية تصدر منتجات مصنعة مستواها ضعيف نسبيا ،وبالتايل قيمتها مصدر للمحروقات واملعادن اخلام ،رغم أن ب

  .املضافة ضعيفة أيضا 

حيث تتخصص دول اخلليج ،اجلزائر ،ليبيا ،العراق يف النفط والغاز ،وتتخصص تونس : ختصص واضح للمجموعتني -ثانيا
ة ،يف حني تتخصص الدول األوربية يف معظمها يف إنتاج ،املغرب ،مصر والسودان وباقي الدول العربية يف املنتجات الزراعي

  .السلع الصناعية األكثر تطورا مركزة على السلع الرأمسالية

مليون أورو  779,146متثل البلدان األوربية وحدها : العربية- املسامهة املتفاوتة يف التجارة العاملية والتجارة األوربية -ثالثا
، يف حني ال تتجاوز حصة البلدان عربية إال 1999صادرات من التجارة العاملية عام مليون أورو ك 760,112كواردات و 

 .نسبة بسيطة جدا من التجارة العاملية 

وإذا أردنا توسيع املقارنة بني الطرفني العريب واألوريب ورسم صورة شاملة تظهر املالمح األساسية لكل طرف ندرج النقاط      
  2:التالية

                                                             
 .120صمصر،،2004،جويلية 157 ،جملة السياسة الدولية ،العدد رؤية مستقبلية:األوربية –العالقات العربية حممد سعد أبو عامود ، 3
،ملتقى دويل  العربية وآفاقها يف ظل مشروع الشرق األوسط الكبري واملبادرة األوربية -واقع العالقات االقتصادية األوربيةعمادي عماد ، بوسعدة سعيدة ،  1
 .445يف ،ص،سط2004ماي  19-18التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية ،يومي :



 
 

يف حني يعيش الطرف العريب مرحلة من التفكك واالجنذاب  رحلة إعادة بناء، وهي أشبه باملركز يف حميطها،تعيش أوربا م  -أ
  .إىل اخلارج وباجتاهات خمتلفة 

وهو شيء غري  تشهد أوربا حاليا مرحلة من بلورة جداول عمل جديدة وتتزاحم عناصر عمل عديدة على هذه اجلداول، - ب
  . ن الوصول إىل إنشاء جداول عمل مشتركة يتطلب حد أدىن من التوافق العريب الفعلي والفعال أل حاصل على املستوى العريب،

تعترب أوربا مبثابة العب نشط يف البحث عن دور عاملي، يف املقابل يعترب الوطن العريب مبثابة ملعب متلق لكل من يبحث عن  -ج
  .دور عاملي وميتلك القدرات لذلك الدور

رشة تفكري تتشارك فيها كل من الدولة واملؤسسات اإلقليمية واتمع يف حني يعيش الطرف العريب مرحلة تشهد أوربا و -د 
  .ركود وضياع وتشتت ،رغم بعض احملاوالت احملددة وغري الرمسية للبحث يف صياغة الغد

الطرف العريب الذي ميتلك اإلمكانيات مما سبق جند أن العالقات العربية األوربية ال ميكن أن تعرب عن شيء يف ظل عدم توفر     
وعلى الرغم من هذا ال جيب قطع األمل ، اليت ميكن أن تصنع عالقة تعاون وشراكة مع الطرف اآلخر وفقا ملصاحلها وسياساا

ومت  أو اليأس ،حيث توجد بعض املؤشرات اليت تبعث على األمل والتفاؤل إذا ما متت مراجعة العالقات احلالية بني الطرفني ،
  1:التعامل مع البلدان العربية كمجموعة وليس كبلدان متفرقة ،وميكن حصر هذه املؤشرات فيما يلي 

على مستوى من اجلودة والقدرة التنافسية اليت تؤهلها للدخول إذا ما جنحت الدول العربية يف تطوير منتجاا وأصبحت  - 1
ة ومن أهم األسواق العاملية ،وهذا بطبيعة احلال ميكن أن حيصل إذا لألسواق العاملية ،فإن السوق األوربية تشكل سوقا ضخم

وفقت يف اختيار الفروع االقتصادية اليت ينبغي على كل بلد التخصص فيها ضمن منظور إقليمي ودويل ،لكن هذا اهلدف 
،وإقامة اهليئات املنوط إليها للتشاور والتنسيق  والوقت األمر الذي يؤكد مدى أمهية وضع ميكانيزمات يتطلب الكثري من اجلهد 

  .حتديد الشروط السياسية منها واالقتصادية والتقنية إلدارة وتوجيه هذه العالقات خالل املراحل االنتقالية 

با حبكم اجلغرافيا وتوافر السوق األوربية على خمتلف أنواع التكنولوجيا واملعارف العلمية واملهارات واخلربات التقنية، وأور - 2
  . يخ والسياسة متعامل أساسي للمنطقة العربية من الصعب جدا جتاهله يف مسارها التنمويوالتار

مستهلكا حاليا ،كما  مليون  330مصلحة أوربا يف وجود منطقة عربية مزدهرة وآمنة ،فهي تشكل سوقا يعادل أكثر من  - 3
  .قليمية واشتداد حدة التنافس بني كبار العاملمتثل فرصا ضخما لالستثمار والتعاون ،خاصة بعد انتشار ظاهرة التكتالت اإل

                                                                                                                                                                                                                           
  .www.ahewar.org:،على املوقع االلكتروين 2003-12-685،17ر ،احلوار املتمدن ،العدد العوملة وتطورات العامل املعاصمصطفى العبد اهللا الكفري ، 2

  .2012-06-17: ،تاريخ االطالع 
 .447عمادي عماد ،بوسعدة سعيدة ، مرجع سابق ،ص  1



 
 

  العربيةدول الشراكة األورو متوسطية وال:  الثايناملطلب 

تعترب الشراكة من أهم ضروريات بناء مصاحل مشتركة وعالقات اقتصادية فاعلة يف شىت ااالت، وانطالقاً من هذه       
ية حقيقية تبقى حيوية مفتوحة، حبكم احلاجة العربية إىل اخلربة األوروبية أوروب –املصاحل فإنّ اآلفاق لتأسيس شراكة عربية 

  1. مقابل احلاجة األوروبية إىل املواد األولية وإىل األسواق العربية

وقد عمدت الكثري من الدول العربية لتوقيع اتفاقيات الشراكة مع االحتاد االوريب يف سياق حبثها عن سبل االنفتاح   
العامل لكن هذا التوجه كان لألسف بشكل منفرد وبالتايل أضعف هذا من قوا التفاوضية مع هذا التكتل  االقتصادي على

  .االقتصادي

  العالقات االقتصادية األوربية ودول املغرب العريب: الفرع األول

، وقد قامت كل دولة منهم  لقد وقعت كل من تونس واجلزائر واملغرب اتفاقيات الشراكة مع االحتاد األوريب بصفة منفردة     
اخلاصة ، ويعترب االحتاد األوريب الشريك األكثر أمهية هلذه الدول العتبارات تارخيية  توجهااذه اخلطوة نتيجة لظروفها و

  .وجغرافية، جعلت من العالقات االقتصادية بني هذه الدول واالحتاد األوريب يف تطور مستمر

  تونس واالحتاد االوريب العالقات االقتصادية بني:  أوال

، وقد دخلت  هذه االتفاقية حيز التنفيذ  يف  1995- 07- 17لقد وقعت تونس اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوريب يف      
،لتصبح بذلك أول دولة عربية ومتوسطية توقع اتفاق شراكة مع االحتاد األوريب ، وجتدر االشارة إىل أن  1998مارس 

،اختارت  1956األوربية كانت وثيقة ومتينة منذ القدمي ، حيث أنه  مباشرة  بعد استقالل تونس سنة العالقات التونسية 
من املبادالت التجارية  تتم مع البلدان األعضاء يف االحتاد   % 80طريق التعاون مع أوربا خالفا جلرياا ،ما جعل أكثر من 

،مث اتفاق تعاون يف سنة  1969مع اموعة األوربية  سنة اتفاق جتاري  إىل غاية يومنا هذا ،وكذلك فإا أبرمت أولاألوريب 
  2.متوسطية جبميع جماالا  وصوال التفاقية الشراكة األورو 1976

واستنادا موعة من اخلرباء االقتصاديني فإن تونس حققت مكاسب كبرية من هذه الشراكة وبشكل خاص على الصعيد      
القتصاد التونسي ،وهذا ضمن تقرير أعد من أجل تقييم شامل التفاق الشراكة مع االحتاد األوريب بعد املايل وإعادة هيكلة ا

، إذ حصلت تونس على مساعدة مالية كبرية لتأهيل اقتصادها 2001أي سنة مرور مخس سنوات على توقيع هذا االتفاق 
استخدمت يف حتديث آليات التجارة اخلارجية  مليون دوالر ، 500مليون دينار تونسي أي أكثر من  850بلغت قيمتها 
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،كذلك حتديث اجلهاز البنكي وتطوير أدوات السوق املالية وبرنامج ختصيص املؤسسات العامة وتطوير خدمات النقل واملوانئ 
.1  

الشراكة  وحسب رأي هؤالء اخلرباء فإن االستثمارات األوربية يف تونس قد شهدت تطورا اجيابيا بعد توقيع اتفاقية      
 70،باإلضافة إىل العديد من القطاعات األخرى على غرار قطاع التكوين املهين والتعليم والذي دعمه اجلانب األوريب حبوايل 

،ومن أهم القطاعات اليت استفادت منها تونس يف اتفاق الشراكة ،القطاع الزراعي حيث منحت هلا امتيازات يف مليون دوالر 
ئية ،ومنها زيت الزيتون أما خبصوص االنعكاسات  السلبية من جراء توقيع تونس هلذا االتفاق متثلت يف تصدير بعض املواد الغذا

  2.تقلص العائدات املالية اليت كانت تأيت من الرسوم اجلمركية واليت بدأت تونس يف إلغائها تدرجييا 

  العالقات االقتصادية بني املغرب واالحتاد األوريب :  ثانيا

طلب املغرب فتح مفاوضات من أجل  1963لعالقات الثنائية بني املغرب واالحتاد األوريب تطورا كبريا ،ففي سنة عرفت ا     
ني املغرب واالحتاد ب، واعترب هذا أول معاهدة ختص اال التجاري  1969إبرام اتفاق جتاري ، ومت هذا االتفاق فعال سنة 

واليت تضمنت إىل  1976ان ما تطور األمر إىل توقيع اتفاقية التعاون املوسعة سنة ، وسرع) نذاكآاموعة االقتصادية (األوريب 
  . جانب املقتضيات التجارية مسامهة مالية يف شكل هبات لتشجيع التنمية االقتصادية واالجتماعية للمغرب 

خرية كان ردها سلبيا ،وهو رد ،تقدم املغرب بطلب االنضمام إىل اموعة األوربية ،غري أن هذه األ 1987ويف سنة       
  3.منطقي كون املغرب وقبل كل شيء ال ينتمي للقارة األوربية فكيف سيحصل على عضوية يف اموعة األوربية االقتصادية 

الذي حدد أسس الشراكة األوربية املتوسطية يف امليادين السياسية ،االقتصادية  1995وبعد إعالن برشلونة سنة       
على اتفاقية الشراكة بني املغرب واالحتاد األوريب ،ودخلت  1996واإلنسانية ،وعلى ضوء ذلك مت التوقيع سنة  ،االجتماعية

  . 2000هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف مارس 

األوريب أما فيما خيص املعاهدة اليت متيز االحتاد األوريب يف شراكته مع املغرب عن غريها من الشراكات واليت وقعها االحتاد      
مع باقي الدول املتوسطية هي معاهدة الصيد البحري واليت تدوم صالحيتها أربع سنوات قابلة للتجديد ،وحبكم أن دولة اسبانيا 
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هلا أسطول جمهز للقيام ذه املهمة فإن االحتاد األوريب ميرر هلا أكرب عدد من رخص الصيد البحري من خالل املعاهدة املربمة مع 
  1.دولة املغرب 

،حيث صوت االحتاد األوريب يشأن متديد عقدة الصيد البحري فجاءت  2011وقد تعرضت هذه املعاهدة لنكسة عام       
برملانيا أوربيا عن التصويت ،وهذا ما ينبئ بتداعيات خطرية على مستقبل  58مع ،وامتنع  296،ضد  326:النتائج كالتايل 

  2.ال الصيد البحري ،وهذا طبعا من وجهة نظر املغرب التعاون بني املغرب واالحتاد األوريب يف جم

  اجلزائر واالحتاد األوريبالعالقات االقتصادية بني : ثالثا

 سنة يف تونس و فعل املغرب ما غرار على األوروبية اموعة مع الشراكة اتفاقية الستينيات خالل اجلزائر توقع مل            
 هذه مثل إمضاء إىل حتتاج ال جعلتها خصوصية آنذاك طبعتها األوروبية اموعة نيب و بينها العالقات أن ذلك ، 1969

 أفضليات على احلصول يف فيه استمرت الذي الوقت يف األوروبية مطالب اموعة بعض ترفض أن استطاعت حيث االتفاقيات،
حيث أن اجلزائر اكتسبت  ، 1963 مارس 28 يف األوروبية اموعة عن الصادر القرار حنو اموعة مبوجب لصادراا مجركية

 .بعد استقالهلا أمهية معتربة لدى دول اموعة األوربية االقتصادية ، نظرا ملا تزخر به من موارد طبيعية 

 

 

 

  

ألا حمل أطماع املستعمر الفرنسي من قبل ، وهو ما أهلها من أن تستفيد من التفضيالت اجلمركية اجلزائر كانت  وقد          
كانت تعترب جزءا ال يتجزأ من اموعة على عكس املغرب وتونس ، وكذلك فإن خصوصية العالقات األوربية اجلزائرية بعد 

  1. االستقالل انطلقت من كون اجلزائر أصبحت بلدا مصدرا ملواد احملروقات وليس املواد الفالحية
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 اجلزائرية للصادرات أفضليات اموعة منح متابعة رفض كإيطاليا األوروبية الدول بعض قررت الستينيات اية بعد لكن    
 فتح 1972 سنة من انطالقا تقرر األوروبية االقتصادية جعل اموعة ما وهو األوروبية، اموعة أسواق يف تلقاها كانت اليت

آنفا،  ذلك إىل أشرنا كما اموعة تبنتها اليت الشاملة املتوسطية السياسة إطار يف اتفاق إىل قصد الوصول اجلزائر مع مفاوضات
 يف رمسيا التنفيذ حيز دخلت واليت .التعاون  اتفاقية املتوسطية الدول باقي غرار على 1976 أفريل 26 يف اجلزائر وقعت وذا

  . 1978 نوفمرب 

التفضيالت  من الكثري زائرمنح اجل مت حيث التجاري اجلانب على كبري بشكل ترتكز فهي االتفاقية مضمون خيص فيما       
 يف جاء ما حسب يهدف و    والزراعة  الصناعة  قطاعي وتطوير االقتصادي بالتعاون متعلقة أخرى فرعية جوانب إىل إضافة
 :إىل التعاون اتفاقية نص

 .االقتصادية   التحتية البنيات حتسني -

  .البيئة ومحاية والتكنولوجي العلمي البحث جمال يف التعاون دعم -

  2 .الطرفني لكال االقتصاديني املتعاملني بني العالقات ترقية -

 والذي التجاري بالطابع التعاون هذا ومتيز سنة،  20مدى على األورويب حتاداال مع اجلزائر أبرمته تعاون اتفاق و يعترب هذا أول
 ومتحورت لالستثمار، ألورويبا البنك مينحها بقروض ومقرونة مخس سنوات كل تتجدد مالية بربوتوكوالت مدعما كان

  :3يلي فيما االتفاق هذا أهداف

 . األوروبية والسوق اجلزائر بني املبادالت ترقية - 

 .التجارية املبادالت يف حقيقي توازن ضمان - 

  .املشتركة األوروبية السوق إىل اجلزائرية السلع دخول شروط حتسني - 

 ميسرة فائدة مبعدالت بشروط تفصيلية خاصة وقروض ، لتسديد قابلة وهيئات مايل دعم شكل على املبالغ هذه تتوزع و      
 الصناعات جمال يف اخلواص للمتعاملني مقدمة أموال خماطرة ورؤوس ، سنة 40 إىل تصل طويلة تسديد ومدة %1 حدود يف

 قطع دف اتفاقيات شراكة مإبرا عارضة العريب املغرب دول جتاه أوروبا دول حتركت 1993 سنة ويف .الصغرية  واملتوسطة
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 يف واملغرب تونس من كل وشرعت ،أوسطي الشرق مشروع آنذاك طرحت اليت األمريكية املتحدة الواليات أمام الطريق
  .1994 سنة قمته األوىل فعاليات البيضاء الدار احتضنت حيث املفاوضات،

 األساسية احملاور النظر حول وجهات لتبادل باجلزائر األورويب حتاداال وفد مع لقاء أول اجلزائر عقد 1994 سنة ويف    
 :التالية القضايا تعاجل ورشات ست تكوين أدى إىل الذي األمر وهو.ذلك يف إتباعها الواجب واملنهجية املفاوضات ملستقبل
 هذه عمل جتميد مت لقدو .والثقايف التعاون االجتماعي  -املايل التعاون  -االقتصادي التعاون - اخلدمات  -الصناعة – الزراعة

 األمنية األوضاع عن فضال والسياسية االقتصادية معاجلة امللفات كيفية يف النظر وجهات اختالف نتيجة 1997 سنة الورشات
  .الوقت ذلك يف اجلزائر عرفتها اليت

  العالقات االقتصادية األوربية ودول املشرق العريب : الفرع الثاين

وضاربة يف التاريخ ، هلذا فإن مستويات االقتصادية االوربية ودول املشرق العريب عميقة جدا  ميكن اعتبار ان العالقات    
، وقد وقعت كل من مصر واألردن ولبنان على اتفاقيات الشراكة عاون بني الطرفني يف تنامي مستمر منذ عقود من الزمن الت

   .يز التعاون االقتصادي مع شريكها األساسي االحتاد األوريباألورو متوسطية واملطروحة من طرف االحتاد األوريب يف سياق تعز

  االحتاد األوريب العالقات االقتصادية بني مصر و: أوال

أت عام إن العالقات بني االحتاد األوريب ومصر حتكمها اتفاقية شراكة ، فاملفاوضات بينهما حيال إلقامة شراكة قد بد    
، ومت إقرار اتفاقية الشراكة  من قبل  2001اما عقب التوقيع عليها يف جوان ، واستمرت أربع أعوام ونصف ،ومت 1995

  2. 2004جملس الشعب املصري وكل أعضاء االحتاد األوريب ،حيث دخلت حيز التنفيذ يف بداية جوان 

صر واالحتاد األوريب عام وتعترب هذه االتفاقية نقلة نوعية يف العالقات االقتصادية بني الطرفني حيث وقع اتفاق تعاون بني م     
 3.، ومبقتضى هذا االتفاق كانت مصر حتصل على إعفاءات مجركية على صادراا الصناعية وحلصص معينة من الغزل 1977

إن اتفاقية الشراكة بني مصر واالحتاد األوريب هي اتفاقية شاملة تستهدف إطالق حوار سياسي بني األطراف املعنية ،ووضع     
،وحتديد أشكال التعاون االقتصادي والنقدي ،وكذلك املعامالت وتبادل السلع واخلدمات ورؤوس األموال  ضوابط حلركات

  .إخل...والتعاون اإلقليمي واهلجرة والبيئةمكافحة اإلرهاب  غسيل األموال،:"يف جماالت أخرى عديدة ومتنوعة مثل  التعاون 

  1:على النحو التايل املادة األوىل من االتفاقية أهدافها وقد حددت     
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  .توفري إطار مالئم حلوار سياسي  - 1

  .حترير جتارة السلع واخلدمات ورؤوس األموال  - 2

  .املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية  - 3

  .تطوير العالقات االقتصادية واالجتماعية  - 4

  .االقتصادي والسياسي تشجيع التعاون اإلقليمي من أجل ترسيخ التعايش السلمي واالستقرار  - 5

  .التعاون يف ااالت األخرى ذات االهتمام املشترك   - 6

املصرية والذي ركز عليها االحتاد األوريب هو جمال حرية التجارة والذي يهدف –إن أهم جمال يف اتفاقية الشراكة األوربية   
سنة ،وتنقسم السلع  12خالل مدة تصل إىل ألوريب للوصول يف اية األمر إىل إقامة منطقة جتارة حرة بني مصر واالحتاد ا

  : املتبادلة إىل 

ويتم حترير صادرات مصر منها إىل االحتاد األوريب فور توقيع االتفاق ،ويف نفس الوقت يتم التدرج يف حترير : سلع صناعية  -أ
  .سنة  12 -4صادرات االحتاد األوريب إىل مصر خالل مرحلة انتقالية تتراوح بني 

يتم من خالل هذا االتفاق اإلبقاء على املزايا اليت تتمتع ا مصر مع زيادة احلصص املقدرة هلا وحتسني فرص :لع زراعية س - ب
  2.دخوهلا إىل االحتاد األوريب على أن يتم النظر يف إمكانية حترير التجارة بني الطرفني يف هذه السلع 

  األوريب األردن واالحتاد العالقات االقتصادية بني : ثانيا

قتصادية دف تنمية العالقات اال 24/11/1997وقع األردن ودول االحتاد األورويب على اتفاقية الشراكة بتاريخ       
وقد دخلت . والتعاون يف ااالت املختلفة وخاصة يف اجياد الظروف املواتية لتطوير التبادل التجاري واالستثمارات بني اجلانبني

بعد انتهاء مجيع اجراءات املصادقة الدستورية عليها يف مجيع الدول األطراف وحلت حمل  1/5/2002يذ االتفاقية حيز التنف
  19771سنة اتفاقية التعاون املوقعة بني اجلانبني 
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والذي  8/5/2001وقد جاءت هذه االتفاقية تنفيذاً إلعالن أغادير الذي وقعه كل من األردن وتونس واملغرب ومصر يف      
يقاً للجهود املبذولة إلقامة سوق عربية مشتركة ولتحقيق الفائدة املرجوة من اتفاقية الشراكة املعتمدة مع االحتاد جاء تطب
 . األورويب

ودف االتفاقية إىل إقامة منطقة للتبادل احلر يف مرحلة أوىل بني الدول األطراف، وذلك بصفة تدرجيية ، وتبقى مفتوحة      
كما . غب يف االنضمام إليها الحقاً على أن ترتبط مع االحتاد األورويب باتفاقية شراكة أو اتفاقية جتارة حرةللدول العربية اليت تر

دف إىل تنسيق السياسات االقتصادية الكلية والقطاعية يف الدول األطراف فيما خيص التجارة اخلارجية والزراعة والصناعة 
 .اجلماركوالنظام الضرييب والقطاع املايل واخلدمات و

وتتميز هذه االتفاقية بأهلية تكامل صناعات الدول األربعة للدخول إىل أسواق االحتاد األورويب والذي بدوره اعترف      
بأهلية قواعد املنشأ املطبقة يف إطار االتفاقية، مما يسمح بتفاعل البىن الصناعية يف الدول األربعة لتكمل بعضها بعضاً دف زيادة 

  .أسواق االحتاد األورويبالنفاذ إىل 

وتعد الوحدة الفنية التفاقية أغادير اجلهة املسئولة عن إدارة ومتابعة تنفيذ اتفاقية أغادير يف الدول األربع األعضاء ويقع املقر      
  2. الرئيسي هلذه الوحدة يف عمان

جتارة السلع    1:ة مبختلف املواضيع واليت من أمههاتتكون االتفاقية من عدة بنود تتناول كافة الترتيبات والتنظيمات املتعلق و   
الصناعية، وجتارة املنتجات الزراعية، وإزالة القيود غري اجلمركية، وقواعد املنشأ، وحق تأسيس الشركات واخلدمات، وحترير 

 .لكية الفكريةالتجارة يف اخلدمات، واملدفوعات وحركة رأس املال، واملنافسة، وحترير العطاءات احلكومية، وحقوق امل

 

  

  يبولبنان واالحتاد األور العالقات االقتصادية بني : ثالثا 

من % 45يستورد لبنان منه أكثر من  يعترب االحتاد االورويب الشريك التجاري االول للبنان على صعيد االسترياد، حبيث        
من السياح الذين زاروا لبنان عام % 28ن كما أنّ أكثر م. صادراته من جمموع% 26جمموع وارداته، ويصدر ما نسبته 

                                                             
 .2012-07-06،   تاريخ االطالع     www.mfa.gov.jo:  اهلامشية ،على املوقع االلكتروين ، وزارة خارجية اململكة األردنية األردن واالحتاد األوريب 2
- 06: تاريخ االطالع  www.mop.gov.jo: ،وزارة التخطيط والتعاون الدويل األردنية ،على املوقع االلكتروين  ملخص اتفاقية الشراكة األوربية األردنية 1

07-2012. 



 
 

 1.االحتاد هم من دول 2001
التجاري االول  وهي اآلن الشريك(تارخيية ممتازة مع معظم الدول االوروبية ال سيما فرنسا وايطاليا  وللبنان عالقات      
ليكسب الدعم االورويب لدوره كمركز  االحتاد االورويب وإسبانيا وبريطانيا، وهو يستطيع أن يستفيد من شراكته مع) للبنان

اليت  ومن شأن ذلك أن يعزز قدرته التنافسية مع بعض الدول. الشرق االوسط والعامل العريب مايل وخدمايت أساسي يف منطقة
 .تسعى اىل احتالل هذا املركز

يف آذار    وأصبحت حيز التنفيذ ،2002تفاقية الشراكة األوروبية باألحرف األوىل يف منتصف العام اوقد وقّع لبنان       
  .صناعية اللبنانية كافة زراعية كانت أم ، وبالتايل أصبحت األسواق األوروبية مفتوحة أمام السلع2003

ترمي اىل  2002انتقالية يف منتصف العام  تفاقيةااكتسب لبنان معاملة تفضيلية جلهة عدد من املسائل الرئيسية عند توقيعه       
حتاد اتفاقات شراكة متوسطية، يف حني اضطرت سائر الدول اليت تربطها مع اال وري للتدابري املتصلة بالتجارة،التنفيذ الف

ولقد . دخوهلا حيز التنفيذ تفاقيات قبلحنو ثالث سنوات للحصول على مصادقات االس النيابية األوروبية على اال لالنتظار
الفترة  ضي بعدم التزامه بأي ختفيض على الرسوم اجلمركية إال بعد مضي هذهسنوات تق 5حصل لبنان على فترة مساح مدا 

قتصادية الضرورية، واستحداث صناعته والقيام باإلصالحات اال  لتأهيل وتطوير وتعطي هذه الفترة فرصة للبنان) سنوات 5(
   .املخطط ية وفق اجلدولحتاد األورويب، قبل البدء بتحرير التخفيضات اجلمركمع تشريعات اال تشريعات تتماشى

األوروبية  ينطبق فقط على لبنان، فالصادرات الصناعية اللبنانية تدخل اىل أسواق اموعة وجتدر اإلشارة اىل أن هذا التدبري      
ا أرجئت املفاوضات بشأن حترير اخلدمات ومت ربطه ولقد. نتقايلتفاق االعتباراً من توقيع االامعفاة من الرسوم اجلمركية 

. املنبثق عن منظمة التجارة العاملية (GATS) تفاق العام للتجارة يف اخلدماتضمن إطار اال لتزامات اليت قد مينحها لبنانباال
لبنان معاجلة هذا القطاع احليوي على صعيد عاملي كي ال يلزم نفسه بالتزامات مع  وعلى خالف بعض الدول العربية، ارتأى

التجارة العاملية وفق مبدأ الدولة األوىل  الحقاً على تقدميها اىل مجيع الدول األعضاء يف منظمةحتاد األورويب سريغم اال دول
 1.بالرعاية

 

والربوتوكوالت ،أهم املواضيع اليت تتناوهلا  مادة وعدد من املالحق 93االوروبية من  وتتألّف اتفاقية الشراكة اللبنانية       
 واجتماعية  سياسية ،اقتصادية، :الثالثة التالية يناالتفاقية ميكن مجعها حتت العناو

  التعاون اخلليجي  سالعالقات االقتصادية بني االحتاد األوريب ودول جمل: الثالث الفرع
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مع باقي الدول العربية و االقتصادية العالقات االقتصادية بني االحتاد األوريب و الدول اخلليجية ختتلف متاما عن عالقاته      
  .وسياساا اخلارجيةا خلصوصية األنظمة يف تلك الدول ذلك رمب

  التعاون االقتصادي األوريب اخلليجي: أوال

يشكل التعـاون االقتصادي بالنسبة لالحتاد األورويب اهلدف األكثر أمهية يف عالقاته مـع جمموعة دول الس؛ إذ حيتل     
ال االستثمار فـي منطقة اخلليج خاصة تكرير النفط والسيارات واآلليات االحتاد املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة يف جم
عد ثورة أسعار النفط إىل أوروبا يف جمال الودائع واألسهم والسندات بصورة بواملعدات إىل جانب تدفق االستثمارات اخلليجية 

  1.هائلة

م فرض تعريفة 1983ر االحتاد األورويب عام وقد ظهرت العالقات اخلليجية األوروبية بشكل قوي على السطح إثر قرا    
وكان الطرفان . مجركية عالية على صادرات املنتجات البتروكيماوية من دول اخلليج العربية إليه، خاصة املنتجات السعودية

. الثمانيناتاألورويب خالل فترة السبعينات وأوائل -اخلليجي واألورويب يتعاونان بشكل مجاعي عن طريق ما مسي باحلوار العريب
تقوم بتمويل عمليات التنمية واملعونات األوروبية للبلدان ) السعودية، الكويت، اإلمارات(كما كانت الدول اخلليجية الغنية 
وبلغ حجم التمويل اخلليجي حوايل ثلث قيمة وتكاليف تلك املشاريع ". التمويل املشترك"الفقرية يف أفريقيا عن طريق آلية 

  1.املشتركة

م، وهلذه االتفاقية شطران أحدمها 1988لقـد جاء توقيع اتفاقية التعاون بني االحتاد األورويب وجملس التعاون سنة       
اقتصادي حدد املعامل العامة التفاق إقامة منطقة حرة اقتصادية مستقبلية بني اجلانبني، واآلخر اتفاق تشاور وشراكه سياسية يتم 

  2. توى وزراء اخلارجية وجيتمع للتداول بشكل دوري ملناقشة املواضيع ذات الصلةمبوجبها إنشاء جملس مشترك على مس

واحلقيقة أن التعاون . م على إعطاء صادرات دول جملس التعاون وضع الدولة األوىل بالرعاية1988كما نصت اتفاقية عام     
حصل االحتاد األورويب على تعهد خليجي بتصدير واحلوار السياسي استمر بشكل متميز بني اجلانبني طيلة العقدين السابقني، و

ومل تتمكن الصادرات البتروكيماوية اخلليجية من احلصول . كل ما حتتاجه دول االحتاد من نفط وطاقة من منطقة اخلليج العريب
وظل اتفاق . على ختفيضات مجركية، حيث عطل اللويب الكيماوي األورويب أي حماولة إلنشاء منطقة جتارة حرة بني الطرفني

  .يسري على قدم واحدة 1988
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م، ومن خالل مفاوضات منظمة التجارة الدولية، وافقت دول االحتاد األورويب مع الواليات املتحدة 1997خالل عام    
وأثر ذلك بشكل مباشر على صادرات . واليابان على خفض التعرفة اجلمركية على واردات الكيماويات مبقدار النصف تقريباً

إىل ./. 14كيماويات اخلليجية لدول االحتاد األورويب اليت استفادت من هذا اخلفض، حيث تقلصت التعرفة من حدود البترو
كما أبرمت دول جملس التعاون اتفاقاً . يف املائة على معظم الصادرات اخلليجية للبتروكيماويات لدول االحتاد./. 6.5حدود 

وروبية اليت ال تنتمي إىل االحتاد األورويب، مت مبوجبه ختفيض التعرفة املفروضة من هذه ، وهي الدول األ)اإلفتا(اقتصادياً مع دول 
  .الدول على الصادرات اخلليجية من البتروكيماويات، ومن املنتجات النفطية املكررة

  فكرة اقامة منطقة جتارة حرة أوربية خليجية :ثانيا

رويب جمدداً بتوقيع اتفاقية جتارة حرة بني اجلانبني وطرح بشكل غري مع زيادة أسعار النفط احلالية، عاد االهتمام األو  
  1:رمسي مقترحني رئيسيني يف هذا اجلانب

املتوسطية املزمع إقامتها حوايل عام -األوروبية مبنطقة التجارة احلرة األوروبية- أن تربط اتفاقية التجارة احلرة اخلليجية :الأو
يون نتائج إجيابية ألا ستقوي من أي اتفاقات سياسية ثنائية بني العرب وإسرائيل، م وسيكون لذلك كما يدعي األوروب2010

وستطبع هذه العالقات بشكل سياسي واقتصادي، كما ستربط الدول اخلليجية باقتصاديات منطقة اليورو ، واالقتصاديات 
  .ول العربية الفقرية على املعونات األوروبيةاملتوسطية مبا فيها االقتصاد اإلسرائيلي، وختفف من حدة اعتماد اقتصاديات الد

اقتراح آخر بتوقيع اتفاقية جتارة حرة مستقلة بني اجلانبني اخلليجي واألورويب، تنص على تقليص العوائق التجارية بني  :اثاني
وال زالت . ية السعوديةاجلانبني والتعاون يف جمال االستثمار، خاصة يف استثمارات الطاقة والغاز يف كل من قطر واململكة العرب

هذه االتفاقية حمل تفاوض بني اجلانبني، وإن أصر اجلانب األورويب على توقيع وتنفيذ اتفاق احتاد مجركي بني دول اخلليج 
مبعىن آخر، فإن اتفاقية ثنائية بني اجلانبني اخلليجي . الست، قبل البدء يف تنفيذ أي اتفاق مماثل مع دول االحتاد األورويب

  .م، وهو املوعد املعلن لتنفيذ االحتاد اجلمركي لدول اخلليج العربية الست2005ويب لن ترى النور قبل عام واألور

وحسب دراسات أجريت من طرف باحثني وخمتصني يف اال االقتصادي  مثل الدراسة اليت أجراها مركز الدراسات    
مثل هذا  االتفاق بني املنطقتني سيعود بالنفع املتبادل عليهما،  أثبتت  أن الوصول إىل ،2004 جويليةالسياسية األوروبية يف 

يف  2.3لس التعاون اخلليجي بنسبة  وبالتايل فإن عقد اتفاقية جتارة حرة بني الكتلتني اإلقليميتني سيعزز من إمجايل الناتج احمللي

                                                             
 .8صاحل بن عبد الرمحن املانع، مرجع سابق ، ص  1



 
 

جملس التعاون اخلليجي بالنسبة لالقتصاد األورويب  وكذلك فإن صغر حجم أسواق .يف املائة 0.3املائة ولالحتاد األورويب بنسبة 
  2. سيستفيد بصورة أكرب نسبيا من االحتاد األورويب من تعزيز العالقات التجارية أن الس

  الشرق أوسطي املشروعالدول العربية بني الشراكة األورو متوسطية و: املطلب الرابع

برزت فكرة إقامة  الصهيوين -العريب الصراع ةتسوية قضيل جهودا تضمنت اليت ةالسياسي الظروف تداعيات ظل يف      
مشروع الشرق أوسطية وقد غلب على هذا املشروع الصبغة االقتصادية واليت تعطي تصورا متفائال ملنطقة الشرق األوسط عند 

هذا املشروع وكأنه  ىبد، فتطبيق هذا املشروع من أجل زيادة االغراءات جلذب دول املنطقة وحثها على تقبل هذه الفكرة 
مشروع اقتصادي أكثر من كونه مشروع سياسي ضخم جيسد النوايا االمريكية والصهيونية يف املنطقة بغية السيطرة عليها 

  .وفرض هيمنتها 

  مفهوم املشروع الشرق أوسطي : الفرع األول

ل موازين القوى العاملية املسيطرة على العامل ظهر مشروع الشرق أوسطي نتيجة لتطورات هائلة يف اخلريطة السياسية واختال    
، وقد كان للدول الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية املدعومة باللويب الصهيوين املتغلغل فيها يف فترة زمنية عصيبة 

  .الدور األساسي يف جتسيد هذا املشروع وفرضه على أكثر منطقة استراتيجية يف العامل

  شروع الشرق اوسطياملدوار الدولية يف أهم األ: أوال

 مبا األمريكي الدور صعود االحنسار هذا وقابل الدولية، السياسة صعيد على السوفييت لدورااحنسر  الثمانينات منتصف منذ      
اية وهذا ما أدى يف  أوسع، مدى وتعطيه الصعود هذا لتعمق الثانية اخلليج حرب وجاءت السوفييت، التراجع حجم يوازي

أو ما يعرف بالقطبية األحادية، هلذا  النظام الدويل رأس على وحيدة كقوة تقف املطاف إىل جعل الواليات املتحدة األمريكية
 املخطط بنجاح بل العراق، ضد العسكري املوقف صعيد على ليس بنجاح انتهت قد الثانية اخلليج حرب نبأميكن ان جنزم 

 تنسجم ستراتيجياتا له ويضع معايريه له وحيدد خارطة العامل يرسم أوحد كقطب الدويل رماهل رأس على يقف أن يف األمريكي
  1.الدولية بشرعيته ويتالعب اجلديدة، رؤيته مع

                                                             
: ، على املوقع االلكتروين 2010، جملة العرب الدولية ،عدد جويلية التعاون االقتصادي بني االحتاد األورويب وجملس التعاون اخلليجيدانيال كاباريلي،  2
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وقد استغل يهود الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا من هذه األوضاع ومن تنامي مكانة الواليات املتحدة يف العامل       
 فكرةحت طر  ، ولقدالثانية العاملية احلرب خالل والربيطانية األمريكية السياستني صلب يف أوسطية الشرق ةفكر غرسفقاموا ب
 ممثلني بني عقد اجتماع خالل وذلك ،1943نوفمرب  18 يف مرة ألول األوسط الشرق منطقة بلدان بني االقتصادي التعاون

 بعد األوسط الشرق وضع تسوية يف للتباحث الربيطانية اخلارجية وزارة قرمب لندن يف والربيطانية األمريكية اخلارجية وزاريت عن
 .عليها واهليمنة املنطقة يف البلدين مصاحل لضمان الثانية العاملية احلرب انتهاء

 هاقدم مذكرة ،"العاملية الصهيونية املنظمة زعيم وايزمان، حاييم تالمذة أحد" بريمجان ارنست.د األمريكي اليهودي أعد    
 "إسرائيل" وإقامة العربية فلسطني إىل اليهود هجرة على والقائمة األمريكية اخلطة جوهر فلسطني ويد فيها وميثِّل لالجتماع،

 يف األمريكية املتحدة للواليات املستقبلية واملخططات املشاريع يف الزاوية حجر لتكون متطورة صناعية قاعدة إىل وحتويلها فيها،
  .وسطاأل الشرق منطقة

 أو الثقافية أو السياسية طبيعتها أو املنطقة مسات من ينبع وال واالستعمال، النشأة سياسي مصطلح أوسطية الشرق إن     
 الشرعية وإضفاء العربية الوحدة ورفض "العربية القومية" مفهوم رفض إىل ويرمي العريب الوطن ميزق بل الدميغرافية، أو احلضارية

  .واالمربيالية الصهيونية وخلدمة النشأة صهيوين وهو العربية، فلسطني يف اليهودي الوجود على

 قيام" يومياته يف منظمة عاملية سياسية كحركة الصهيونية ومؤسس "يهود دولة" كتاب مؤلف هرتسل، تيودور ختيل    
 االستثمارات جللب املركز وتكون قائد اقتصادي ودور فاعل قيادي شأن فيه اليهود لدولة يكون أوسطي شرق كومنولث
 1.الفنية واخلربة العلمي والبحث

األوسط كما يرى الباحثني يعود ملنتصف القرن التاسع عشر عندما استعمله املكتب الربيطاين يف  مصطلح الشرق استعمال إن   
، 1902العام  التاريخ يف )البحرية القوى صاحب نظرية (ماهان الفرید االستراتيجي املؤرخ اهلند واصبح شائعا بعد ان  تبناه

متيزا عن ) األقصى الشرق( مسمى عليها يطلقون بدأوا بعد اكتشاف الربتغاليني للمنطقة أثناء عبورهم ملنطقة شرق آسيا واليت
  2.البالد الواقعة يف شرق البحر املتوسط أو شرق أوروبا واليت اخذت مسمى الشرق االدىن

 ولتوسط أوربا من لقرا العربية املنطقة على "األوسط الشرق" تعبري األوىل مليةالعا احلرب بعد اطلقوا قد احللفاء وكان    
 ولبنان، وفلسطني، سورية :الغربية املفاهيم حسب باملنطقة ويقصد.وأوروبا وإفريقيا آسيا الثالث، القارات بني اجلغرايف املنطقة
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احلرب العاملية الثانية وضع احللفاء حدود جديدة للشرق  و يف أثناء وإيران، وتركيا اخلليج ودول ومصر، والعراق، واألردن،
  1.األوسط ضمت كل الدول العربية وايران وتركيا واثيوبيا 

  االقليمية يف نظام الشرق أوسطي : ثانيا   

 يهدف لضمان وتكريس إن النظام الشرق أوسطي كنظام إقليمي هو يف طور التكوين والتبلور، وهو نظام اقتصادي سياسي     
 السياسية ةمواردهم االقتصادية وإراد والسيطرة على على املنطقة العربية  الكيان الصهيوينهيمنة الواليات املتحدة األمريكية و

ومن ، "أبا أبيان"هو وزير اخلارجية الصهيوين  ذه الفكرة يف األوساط السياسيةمن نادى وميكن اعتبار أن أول  ،هلذه الدول 
تقويض املشروع دف  وزرع الفوضى فيها تفتيت املنطقةلخمططات  الصهيوين وأعوانه يف املنطقة وضع الكيان  تبىنأجل هذا 

نذكر على مشاريع قام هذا الكيان بالترويج لعدة كما  ، احلؤول دون وصول العرب للوحدة العربية املنشودة القومي العريب
 ملنطقة إىل دويالت عرقية ودينية جيمعها إطار إقليمي كونفدرايل،إىل تقسيم ارامي ال 1979مشروع برجينسكي عام  سبيل املثال

طق العربية من أجل حصول األقليات على احلكم االذي يدعو لتشجيع التمرد يف املن 1990مث جاء مشروع برنارد لويس عام
ية مفادها لكي تكون إسرائيل قوة إن املخططات الصهيونية مجيعها سواء القدمي منها أو احلديث ينطلق من قناعة إسرائيل ،  الذايت

تالقت املخططات األمريكية والصهيونية إلجياد ترتيب   وهنا سياسية يف الشرق األوسط جيب إن تتسع اخلالفات بني العرب،
  2.مالئم إلدخال إسرائيل يف املنطقة

من إسرائيل وأمريكا ودول عربية  ومع تزايد الدراسات واألحباث اليت عقدت يف جامعات أمريكية حبضور خرباء ودارسني      
خمتلفة يف أعقاب توقيع اتفاقية كامب دايفيد بني مصر والكيان الصهيوين  عادت فكرة املشروع الشرق أوسطي للربوز على 

وبدايات اجلهود األمريكية إلجياد تسوية سلمية للرتاع يف الشرق األوسط واليت السطح من جديد خصوصا عقب  حرب اخلليج 
بعد مفاوضات سرية تضمنت بنود اقتصادية تربط فلسطني   1993، مث جاءت اتفاقية أوسلو 1991يف مؤمتر مدريد تبلورت 

  .عضويا بالكيان الصهيوين ليتم التخلي تدرجييا عن صيغة مدريد، لتظهر مالمح ما يسمى بالسوق الشرق أوسطية

إنشاء نظام إقليمي جديد يف الشرق األوسط يهدف حسب ب" الشرق األوسط اجلديد "وقد طالب مشعون برييز يف كتابه      
نعزالية اليت يؤمن ا بعض األطراف واليت جتعل من املنطقة جتمعا متنافرا من املستويات قوله للحد من املطامع القومية اال

ذا ميكن القول أن فكرة لاالجتماعية، االقتصادية واملستويات املعيشية املتدنية نتيجة اخنفاض نصيب الفرد من الدخل القومي 

                                                             
  .112غازي حسني، مرجع سابق، ص 1
: لى املوقع االلكتروين، الة االفريقية للعلوم السياسية ،ع مشروع الشرق األوسط الكبري يف ظل احلراك والتحوالت السياسية يف املنطقة العربيةسحقي مسر،   2
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عندما دعا إىل النظر جبدية يف كل هذه املشاكل عرب التركيز على  مشعون برييز ي أخرجها للنور الصهيوين الشرق أوسطاملشروع 
  1:النقاط التالية 

بلغ إىل امل ولو جرى تقليص هذا ستني مليار دوالر سنويا نزع السالح ،حيث يقول برييز بأن الشرق األوسط ينفق قرابة -
 النصف ألمكن توفري أموال طائلة ألغراض التنمية

  .ويهدف إىل توفري الغذاء وسد حاجيات السكان يف املنطقة يشمل املياه والتكنولوجيا احليوية،  -

  .زة أن تدر ارباحا وفرص عمل كبريةيتعلق بالسياحة اليت يعتربها صناعة مهمة قادرة يف فترة زمنية وجي -

قريبا من احتالل الواليات األمريكية املتحدة للعراق وكذلك وبعد سلسلة مبادرات ومواقف كانت اإلدارة وبعد عام ت      
األمريكية قد طرحتها بعد اهلجوم اإلرهايب على برجي مركز التجارة العاملي بنيويورك ومبىن البنتاغون بواشنطن يف احلادي عشر 

 2004ورج بوش االبن مشروع الشرق األوسط الكبري  يف فيفري ، طرح الرئيس األمريكي ج 2001أيلول /من سبتمرب
وقد أشار جورج بوش االبن إىل ان حكومته ستعمل  .وذلك دف التعامل مع مشكالت املنطقة العربية والتحديات املنبثقة عنها

  2.شرة أعوامعلى حتويل الشرق األوسط إىل منطقة تربطها اتفاقات للتجارة احلرة مع الواليات املتحدة خالل ع

مشروع الشرق األوسط اجلديد الذي وعدت به وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة كونداليزا رايس خالل و ميكننا اعتبار     
، امتدادا طبيعيا   "  إن هذه احلرب سوف تنتهي بإقامة شرق أوسط جديد: "، عندما قالت2006العدوان اإلسرائيلي على لبنان 

لكبري الذي أعلنه بوش بعد احتالل العراق، مثلما كان مشروع الشرق األوسط الكبري امتدادا ملا بشر ملشروع الشرق األوسط ا
  .به مشعون برييز يف أوائل التسعينات

  اقتصاديا  يالشرق االوسطاملشروع : الفرع الثاين  

صاديات الشرق األوسطية على الكثري من حتتل منطقة الشرق األوسط أمهية استراتيجية واستثنائية يف العامل وتشتمل االقت       
يستهدف السوق الشرق أوسطي إلغاء أي نظام اقتصادي عريب و ، على رأسها الثروة املائية والنفطية والبشرية : املقومات 

لى بصورة عملية و إن مل يعلن عن ذلك بالنص ، و يقوم هذا املشروع على ربط إقليمي يف املواصالت و الكهرباء و املياه و ع
جعل عملية التنمية الشاملة عملية إقليمية فال سياحة و ال تطوير و ال نقل و ال إمناء مرافق و ال حياة و ال إقامة إال على أساس 
الربط اإلقليمي حبيث تتحول املنطقة إىل سوق اقتصادية واحدة، و مير مشروع السوق الشرق أوسطي مبراحل ثالث تكون 

                                                             
 .نفس املرجع 1
: ، على املوقع االلكتروين28/6/2007، مقالة منشورة على قناة اجلزيرة على االنترنت يوم مشروع الشرق األوسط الكبرينبيل السهلي،  2
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يقام جتمع اقتصادي ثالثي جيمع بني :واملركز و تكون الدولة املهيمنة يف املنطقة يف املرحلة األوىل إسرائيل فيها مجيعاً احملور 
منطقة للتبادل التجاري : األردن و فلسطني و إسرائيل اليت تسيطر فيه على سوق العمل و الثروة املائية تقام يف املرحلة الثانية 

ايت الفلسطيين و لبنان و إسرائيل و تنتهي الترتيبات هلذه املرحلة يف عام تضم مصر و سورية و األردن و منطقة احلكم الذ
تتم عملية إقامة منطقة للتعاون االقتصادي العريب تشمل باإلضافة إىل الدول املذكورة يف : يف املرحلة الثالثة و األخرية  2010

 . ئيسي هلذه السوقاملرحلة الثانية بلدان جملس التعاون اخلليجي اليت سوف تشكل املمول الر
و تتمتع إسرائيل خالل املراحل الثالث بالدور املهيمن و القيادي اعتماداً على تفوقها التقاين والعلمي وقوا العسكرية      

 واالقتصادية ، وقبل كل شيء بسبب عالقتها اخلاصة بالواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوريب والشركات متعدية اجلنسية
.1  

  مبادئ املشروع الشرق أوسطي االقتصادية : الأو

تعمل السوق الشرق أوسطية على وضع قاعدة اقتصادية لبناء نظام إقليمي جديد،  يهدف إلقامة تكامل سياسي       
واقتصادي متبادل بني الكيان الصهيوين والدول العربية عن طريق حترير التجارة بينهما بداية بتخفيض الرسوم اجلمركية، و 
حتقيق االندماج يف االقتصاد العاملي، وتنفيذ االصالحات االقتصادية املطلوبة مبا فيها تطوير وحتديث القطاع اخلاص وتشجيع 
االستثمار ووضع الضوابط الالزمة للحد من تدخل القطاع العام ، األمر الذى يؤدى وبشكل حمدد إىل خلق مصاحل مشتركة 

ي عن هذا التعاون من جانب،  كما يكون من شأا أن تدفعهما من جانب آخر إىل جتعل من الصعب عليهما مستقبال التخل
  2.جتنب التورط مستقبال يف مشاكل تضر مبصاحلهما املكتسبة يف إطار هذا النظام اجلديد

   :وتقوم السوق الشرق أوسطي على جمموعة من األسس هي

 . حرية انتقال رؤوس األموال واملشاريع املشتركة -أ
  . ة انتقال األشخاص والقوى العاملةري  - ب
 .حرية تبادل البضائع واملنتجات الوطنية واألجنبية -ج
  .حرية اإلقامة والعمل وممارسة النشاط االقتصادي -د

                                                             
: ، مقالة منشورة يف احلوار املتمدن، العددالسوق الشرق أوسطي هل هو البديل للسوق العربية املشتركة والوحدة االقتصادية العربية؟مصطفى العبد اهللا الكفري ،  1
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وقدر  والكبرية، واملتوسطة الصغرية :بأنواعها االقتصادية املشاريع تشجيع إن املشروع الشرق األوسطي يِؤكد على وجوب      
ويساعد يف مليون ناشط اقتصادي على مدى مخس سنوات  2.1هذا القرض من مساعدة  ميكن دوالر مليون 400بلغ قرض مب

  :ما يلي  املشروع هذا  اقترح ، كما التخلص من الفقر 

 .التحتية والبنية الصحية والعناية التعليم انتشار كتوسيع األولية التنمية ومشاريع اإلعمار لتمويل بنوك إنشاء  -1 
 أحد ذلك باعتبار أدائها حتسن وأن .املالية اخلدمات على سيطرا من الكبري األوسط الشرق حكوماتوجوب ختفيض  -2 

 .االقتصادي اإلصالح أهداف
 .التجاريةاجلمركية واملالية وتسهيل املعامالت التجارية لتنمية املبادالت  احلواجز إزالة العمل على - 3
 ومنرب األعمال، رعاية مناطق وإنشاء الدولية، التجارة منظمة إىل االنضمام على الكبري األوسط الشرق دول تشجيع -4 

 اإلصالح قضايا ملناقشة الكبري األوسط الشرق يف ونظرائهم الثماين جمموعة يف كبار مسؤولني مجع دف االقتصادية الفرص
 .االقتصادي

 خضوع تعزيزوطنية للحد منه و استراتيجيات من خالل صياغةالتنمية  وجه يف الكربى مكافحة الفساد باعتباره العقبة - 5
  1.أنشطتها حول للمساءلة احلكومات

 املشتركة بني املشروع الشرق األوسطي والشراكة األورو متوسطية )االثار(السمات: ثانيا

املتحدة األمريكية وعملت م وتبنته بقوة الواليات 1993إن مشروع الشرق األوسط اجلديد الذي طرحته إسرائيل يف العام      
على تشجيع إنزاله على مستوى الواقع ، مث عملت فيما بعد على تطوير فكرته وتوسيعها ، من خالل ما يعرف مبشروع الشرق 

، ميثل أحد أهم تلك املشروعات جبانب ما طرحته أوربا من مشروع يعرف  2004األوسط الكبري الذي طرحته يف العام 
العربية  الساعي إىل ربط دول جنوب وشرق البحر األبيض املتوسط ربطا عضويا وثيقا بدول / بيةمبشروع الشراكة األور

  2.جنوب  أوربا، باعتبار أن دول اموعتني مجيعها تقع ضمن فضاء حوض املتوسط

  :ويشترك املشروع الشرق أوسطي والشراكة األورو متوسطية يف جمموعة من النقاط نذكر أمهها فيما يلي    

يهدف كال املشروعني لالستفادة إىل أقصى الدرجات من السوق العربية املستوردة ، حيث أا تستورد املنتجات     - أ
وحتتوي على قيمة مضافة يف حني تقوم السوق العربية على تصدير الصناعية و اليت حتتوي على تكنولوجيات عالية 

ختار كل من االحتاد األوريب والواليات املتحدة االمريكية املواد األولية واليت تتميز باخنفاض القيمة املضافة ، ف
                                                             

  .157،ص 2004خريف سورية،، 20العدد  ، جملة الفكر السياسي،الكبري األوسط الشرق مشروع  يف قراءةخري اهللا عصار،  1
 
، 39، دراسات افريقية، العدد )2004-1993(األبعاد االقتصـادية للمشاريع السـياسية الغربية يف الشرق األوسط ومشال إفريقياحممد عبدالقادر حممد خري،  2

 .107،ص 2005جامعة إفريقيا العاملية، 



 
 

طريقني يف ايتهما يصالن اىل نفس النتيجة وهي االستفادة من املستهلكني العرب عند تصريف املنتجات االوربية 
  1.واالمريكية واحلصول على املواد االولية العربية باألسعار اليت املناسبة لالحتاد االوريب وامريكا

إن كال من املشروع الشرق اوسطية والشراكة األورو متوسطية مها مرحلة من مراحل التكامل االقتصادي بني     -  ب
صح االقتصادات املتقدمة واالخرى املتخلفة ، حيث يستحيل معها اقتصاديات املركز واقتصاديات االطراف أو باأل

  2.طراف متكاملةأحتقيق التكافؤ ك
يعرب هذا املشروع عن رؤية الواليات املتحدة األمريكية جتاه حيث زئة الوطن العريب ، يهدف كال من املشروعني لتج    - ج

وتعتمد الرؤية االستراتيجية ،حل قضايا الشرق األوسط اليت متثل منطقة مصاحل اقتصادية حيوية بالنسبة هلا 
  3.التفكيك وإعادة التركيب) سيناريوهات(األمريكية يف هذا الشأن على 

يوهات الفك واعادة التركيب للوطن العريب من اجل املوائمة مع متطلبات كال املشروعني ، جند أن لكل فبتعدد سينار
اقتصادية اجلديدة تقوم على عدد من املقومات والدعائم  سيناريو ابعاد وتداعيات اقتصادية ، هلذا فإن اهلندسة اجليو

  4.االساسية

جعله شريك أساسي يف اقتصاد املركز منه إىل اقتصاد األطراف ، وهذا ، ودمج الكيان الصهيوين يف الوطن العريب       - د
ما ميكنه من حتقيق مكاسب بسبب تقدمه التكنولوجي واالقتصادي املدعوم من الواليات املتحدة االمريكية 

 .وارتفاع انتاجية العمل فيه عند مقارنته مع بلدان املنطقة العربية
العربية سواء يف الفضاء املتوسطي أو يف الشرق االوسط الكبري حيث أن يعمل كال املشروعني على طمس اهلوية  - ه

انضمام الدولة العربية اىل أي من املشروعني يكون بصفة فردية وبالتايل ال جمال ملقاومة االنصهار داخل هذين 
 5.املشروعني سواء من الناحية التارخيية أو الثقافية

و متوسطية ميثالن نافذتان متماثلتان متكنان الشركات عابرة القوميات من ان املشروع الشرق اوسطي أو الشراكة االور - و
بكل سهولة بغض النظر عن جنسية املسامهني فيها أو املركز الرئيسي للشركة االم سواء الدخول للدول العربية 

األطراف لضمان كان املركز يف اوروبا أو الواليات املتحدة االمريكية ، وذا ما سيبقي االقتصادات العربية يف 
 .استمرار استفادة هذه الشركات من الثروات الطبيعية والبشرية للدول العربية

                                                             
  .75،ص1999،دار الرضا للنشر، بريوت، )العوملة وتداعياا يف الوطن العريب( يبعض مسائل االقتصاد الالسياسمطانيوس حبيب،  1
 .76نفس املرجع، ص 2
: بريوت ( 16العدد  –، سلسلة كتب املستقبل العريب  العرب وحتديات النظام العاملي: اال احليوي للشرق األوسط إزاء النظام الدويل القادم يف سيار اجلميل ،  3

  .249، ص  1999الوحدة العربية اكتوبر مركز دراسات 
 .275، ص 2010، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن، العوملة االقتصادية وآثارها املستقبلية على االقتصاد العريبهيفاء عبد الرمحن ياسني التكرييت،  4
  .924،ص1996، لبنان ،اوت 210العدد ، املستقبل العريب، املشروعان األوسطي واملتوسطي يف الوطن العريبحممد االطرش،  5
 



 
 

 وجه االختالف بني املشروع الشرق أوسطي والشراكة األورو متوسطية: ثالثا

ى الدول بالرغم من هذه اآلثار املتماثلة إىل حد بعيد لكال املشروعني الشرق اوسطي والشراكة االورو متوسطية عل      
  :ال ميكننا اغفال بعض االختالفات اجلوهرية بني هذين املشروعني سنذكر أمهها فيما يليالعربية ، 

ميكن اعتبار ان العالقات االوربية العربية يف اطار الشراكة االورو متوسطية اكثر توازنا من غريها من العالقات   - أ
  :سباب التاليةداخل السوق الشرق اوسطية وذلك لأل

با وبالتايل فإن االحتاد األوريب يف غىن عن وجود متثيل حملي له داخل الدول والقرب اجلغرايف بني الدول العربية وأور      - 1
 .العربية

، حيث أن الشريك الرئيسي للدول العربية هو االحتاد األوريب وبالتايل فإن االرتباط التارخيي بني املنطقة العربية وأوروبا  - 2
ملستقبلية بينهما يف اطار الشراكة االورو متوسطية ستكون بكل تأكيد أكثر توازنا مع الدول العالقات االقتصادية ا

 .العربية 
توازن املوقف السياسي األوريب من مسألة السالم يف الشرق األوسط على الرغم من عدم التأييد أو االحنياز التام       - 3

منحازة للعدوان الصهيوين، وهذا ما يسمح مبناقشة  بشكل كامل لكنها على االقل غري للحق الفلسطيين والعريب
على عكس السوق الشرق اوسطية اليت تفرض الرضوخ للشروط  األمريكية الصهيونية مواضيع الشراكة مبوضوعية 

 .باعتبارمها املنطقة العربية منطقة نفوذ خاضعة لسيطرة الكيان الصهيوين واألمريكي
ى املشاركة يف املنطقة العربية يف اطار الشراكة االورو متوسطية من املراكز فقط يقتصر الرأمسال األوريب عل  -ب      

وميكن موازنتها مع الرأمسال العريب اذا احسن استخدامه ، يف حني انه يف السوق الشرق اوسطية فإن سيطرة الرأمسال 
  .الصهيوين تكون مباشرة أو غري مباشرة عن طريق الرأمسال االمريكي يف املنطقة

الشراكة األورو متوسطية يتم توقيع الدول العربية هلذه االتفاقيات بصفة منفردة ، لكن يف السوق الشرق يف    -ج      
 - فلسطيين -)الكيان الصهيوين(االوسطية فإنه يكون حسب مقترح أو رؤية الكيان الصهيوين والذي يبدأ بتعاون ثالثي 

لكيان مبا خيدم ويتفق مع مصاحل الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة اردين ويتوسع تدرجييا حسب حاجة اقتصاد هذا ا
  .العربية 

تعترب الواليات املتحدة االمريكية هي املركز الوحيد يف املشروع الشرق أوسطي وينوب عنها أو ميثلها الكيان  -د     
فإن الشراكة األورو متوسطية متعددة املراكز يف  الصهيوين املنطقة أما باقي الدول فهي أطراف يسهل التحكم ا، يف املقابل

أوربا نفسها والكيان الصهيوين هو مركز كذلك هلا ولكنه ليس االكثر تقدما وال االقوى تأثريا وهذا ما يسمح للدول 
 .العربية باملناورة والبحث عن مصاحلها ضمن هذه السوق املتوسطية

 



 
 

  

  قتصاديات العربيةخماطر املشروع الشرق أوسطي على اال : رابعا

حيث انه لقد أشارت األمانة العامة جلامعة الدول العربية جلملة من املخاطر تنتج عند تطبيق املشروع الشرق األوسطي ،     
مع احتفاظه بترسانته النووية خارج الرقابة الدولية فرض التطبيع العريب مع الكيان الصهيوين وادخاله يف نسيج املنطقة العربية ي

كدولة لليهود والعمل على استجالم من كل أحناء العامل إىل أرض فلسطني ، كما جند هذا عته االستيطانية يختليه عن طبودون 
املشروع يعتمد على تصنيف البنك الدويل لشمال افريقيا والشرق األوسط والذي يسقط كل من السودان والصومال وجيبويت 

عربية فضال عن استبعاد كل من ليبيا والعراق وايران مؤقتا ألسباب سياسية ، وهذا ما وموريتانيا وجزر القمر من قائمة الدول ال
مما يؤدي يف اية املطاف إىل اضعاف املوقف العريب واالستفراد به بعيدا عن ضوابط وقرارات يهدد وحدة اهلوية القومية العربية 

  1:قتصادية واليت سنتعرض ألبرزها فيما يليإضافة ملا سبق تربز جمموعة من املخاطر االالشرعية الدولية ، 

عن طريق آليات التعاون فرض الشراكة الصهيونية حبيث ميكنها استغالل موارد الدول العربية بعد اعادة توزيعها       - أ
، فقد تضمن اعالن الدار البيضاء دعوة صرحية اىل الغاء املقاطعة يف وقت قريب ليتمكن املقترحة يف هذا املشروع 

ن الصهيوين من االسواق العربية ، كما تضمن كذلك هذا االعالن صيغا من شأا اكساب الكيان الصهيوين الكيا
 .إخل....حقوق املشاركة يف اطر تعاونية يف جماالت كالبىن االساسية والتجارة واالستثمار

بني أطراف هذا  فرض الكيان الصهيوين كعضو أكثر متيزا يف املشروع الشرق االوسطي  بشكل خيل بالتوازن -  ب
وهذا بسبب الدعم الذي حيصل عليه هذا الكيان من قبل الدول املتقدمة وعلى رأسها الواليات املتحدة املشروع 

ويتمتع مبوارد اضافية وتسهيالت االمريكية مما جيعله حيصل على أحدث التكنولوجيات املتطورة بصورة انفرادية 
ملشروع باحلصول عليها نضيف اىل ذلك الدعم العسكري مبا يشتمله ي طرف اخر داخل هذا ااستثنائية ال ميكن أل

على الترسانة النووية اهلائلة املتحصل عليها خارج الرقابة الدولية ، وبكل وقاحة ولؤم تلتزم الواليات املتحدة حبفظ 
لي وااللتزام ضمان التفوق االسرائي"االختالل احلاصل يف ميزان القوى العسكرية االقليمي لصاحلها حتت مسمى 

 ".بأمن اسرائيل
الضغط املستمر على الدول العربية لتنميط سياساا االقتصادية وفقا للنموذج الغريب وتسريع تأثره وفقا لإليقاع       - ج

، والذي أى لتوه عملية اصالح اقتصاده واعادة اهليكلة واليت استمرت طوال عقد من الزمن مع الدعم االسرائيلي
لدول الصناعية الكربى وحتمل ألعباء هذه العملية كليا ،دون االلتفات لظروف الدول العربية الكامل من طرف ا

  .والتباين التنموي احلاد بني دول املنطقة مما حيد من تكيفها االجيايب ومحاية مصاحلها 
                                                             

  .483-482،ص2006دار اجيي مصر للنشر والتوزيع،مصر،-الفرص والتحديات-العوملة ومستقبل االقتصاد العريبنبيل حشاد،  1
 



 
 

  :   الصة الفصلخ

طرفني أو أكثر هلما أهداف متوافقة ميكن من خالل ما سبق ميكن أن نتوصل إىل أن الشراكة هي عقد اتفاق جيمع بني       
الوصول إليها عن طريق تتبع جمموعة من املراحل موضوعة بطريقة منطقية ودقيقة ، وكذلك بتوفر عامل الثقة بني الشركاء إىل 

  .جانب القدرات واخلربات وتقاسم املعلومات مما يسهل عملية االنطالق يف مشروع الشراكة وتنفيذه على أكمل وجه 

وقد تطرقنا كذلك إىل االحتاد األوريب من خالل إلقاء نظرة عامة حوله، حيث رأينا أن االحتاد األوريب من أجنح التكتالت       
االقتصادية عامليا بفضل وعي األوربيني ومعرفتهم واقتناعهم بأن االحتاد أساس القوة ومن خالل االحتاد ميكنهم معاجلة األزمات 

 م احلروب والصراعات اليت أودت حبياة الكثري من األوربيني وحطمت اقتصاديات دوهلم والدمار الذي أحلقته.  

وبالتايل فإن النموذج األوريب العاملي لالحتاد والتعاون استطاع بفضل مؤسساته املتخصصة يف مجيع ااالت أن يكون من       
ومع درجة التطور الذي وصل ، حول شعار االحتاد رغم التنوع رواد العامل اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا منذ تأسيسه والتفافه 

إليه يف الوقت احلايل انتهج االحتاد األوريب سياسة توسعية جتاه العامل اخلارجي وباخلصوص فيما خيص البحر األبيض املتوسط 
تفاقيات تعاون منفردة مع ،حيث عمد إىل إقامة تعاون وشراكة حقيقية مع دول الضفة اجلنوبية للمتوسط بعدما كانت جمرد ا

متوسطية، وقد تضمنت هذه الشراكة خمتلف األبعاد السياسية ، االقتصادية  أطلق عليها مصطلح الشراكة األورو هذه الدول،
ستراتيجية وكذا احلد ،اجتماعية وثقافية حيث دف هذه االتفاقية إىل توسع االحتاد األوريب عامليا والسيطرة على أهم املناطق اال

  .       ن االنتشار األمريكي والياباين يف العامل م

جاء ا االحتاد االوريب قامت العديد من الدول العربية بتوقيع هذه ويف اطار اتفاقيات الشراكة االورو متوسطية اليت      
، فكانت العالقات  االتفاقيات يف خضم حبثها املستمر عن سبل انفتاحها على االقتصاد العاملي وتدعيم مسريا التنموية

  .االقتصادية األوربية مع الدول العربية تتراوح ما بني اتفاقيات التعاون والشراكة 

ومن الالفت لالنتباه أن الشراكة األورو متوسطية مل يكن املشروع الغريب الوحيد على الطاولة العربية فقد طرح مشروع      
األساس لفرض اهليمنة االمريكية والصهيونية على املنطقة العربية يف ان يهدف آخر من قبل الواليات املتحدة االمريكية والذي ك

 .وهو ما جسده املشروع الشرق أوسطي بكل أبعاده بصبغته االقتصادية املغرية وما جاورها

 

 

 



 
 

  

  

  

  : الفصل الثاين

ٓفاق صادي العريب واقع و ق   التاكمل 

  

  

  

  

  



 
 

  

  

 : متهيد

كتالت االقتصادية واملشاريع التكاملية بني الدول املختلفة ، حيث أن دخول دول العامل املتقدمة يشهد عامل اليوم تنامي الت      
منها والنامية يف تكتالت اقتصادية يهدف يف األساس لتوفري بيئة أكثر مالئمة لنمو اقتصاداا وكذا التكيف مع املتغريات العاملية 

دي وترابط املصاحل بني الدول ،فأصبح التكامل االقتصادي يكتسب أمهية بالغة من أجل التوجه حنو املزيد من االنفتاح االقتصا
  .يوما بعد يوم فهو يعترب وسيلة وليس غاية يف حد ذاته فبفضله ميكن حتقيق تنمية اقتصادية بني دولتني أو اكثر 

يكسبها قوة تنافسية أكرب بناء على  يف هذا الصدد  فإن توجه الدول العربية حنو التكامل االقتصادي بينها من شأنه أن      
 يف متميزة مبكانة االقتصادي التكامل موضوع حضياملقومات االقتصادية وغري االقتصادية املتوفرة يف الوطن العريب ، وقد 

ها لكن بين فيما اقتصادي تكامل حتقيق حاولت اليت اإلقليمية التجمعات أوىل بني من تعد إذ العربية، للدول العامة االهتمامات
من أنه بدأ منذ أكثر من نصف قرن  ، وهذا الن الدول العربية ركزت على التنمية هذا املشروع تعرض مرارا إىل الفشل بالرغم 

القطرية االنفرادية متجاهلة بذلك التخطيط العريب املشترك اهلادف لتنسيق العمل االقتصادي بني الدول العربية للوصول للتكامل 
  .االقتصادي العريب

ومن أجل التوفيق بني السياسات التنموية القطرية للدول العربية والعمل االقتصادي العريب املشترك وجب بذل املزيد من     
اجلهود املنسقة للمفكرين واالقتصاديني العرب للوصول لصيغ تناسب تطلعات الشعوب واحلكومات العربية اهلادفة للتكامل 

  .االقتصادي العريب

  :نطلق قسمنا هذا الفصل إىل املباحث التالية ومن هذا امل   

  أساسيات يف التكامل االقتصادي: املبحث األول

  مقومات التكامل االقتصادي العريب ومعوقاته: املبحث الثاين

  مسرية العمل االقتصادي العريب املشترك حنو حتقيق التكامل االقتصادي العريب: املبحث الثالث

 

 



 
 

 

  التكامل االقتصادي أساسيات يف: املبحث األول

سنحاول يف هذا املبحث التطرق ألهم املفاهيم املتعلقة بالتكامل االقتصادي وذلك باستعراض أهم التعاريف املوضوعة من      
قبل االقتصاديني وأمهيته يف دعم االقتصادات والشروط الواجب توافرها لقيام التكامل االقتصادي بني جمموعة من الدول وكذا 

  .املراحل اليت متر ا الدول يف طريق الوصول للتكامل االقتصادي بينها أشكاله أو

  مفهوم التكامل االقتصادي: املطلب األول

االقتصادي، جتدر االشارة إىل أن عملية التكامل االقتصادي هي عملية ارادية من قبل الدول  التكامل مفهوم إىل التطرق قبل    
تلف االقتصاديون حول حتديد مفهوم التكامل االقتصادي، فاستخدمت مصطلحات الراغبة فيه كل حسب دوافعها وقد اخ

 عديدة للتعبري عن التكامل االقتصادي فالبعض استعمل مصطلح االندماج واخرون استخدموا مصطلحات أخرى كالتكتل
  .والتعاون

  تعريف التكامل االقتصادي: الفرع األول

وجهات النظر اليت أبداها خمتلف االقتصاديني حول نوع ودرجة التعاون تعددت تعارف التكامل االقتصادي يتعدد     
  :االقتصادي بني خمتلف الدول ولذلك ارتأينا أن نورد جمموعة من التعاريف املوضوعة من طرف خمتلف االقتصاديني كما يلي

صادي قضية التدخل احلكومي يف وضعه لتعريف التكامل االقت" B.Balassa" بيال باالسا"اعتمد املفكر االقتصادي  -أوال
وعالقتها بسياسة حترير التجارة الدولية، فهو يرى أن عدم التدخل احلكومي شرطا أساسيا لتحرير التجارة بني الدول األعضاء 

عملية وحالة جتارية تشتمل على إجراءات تؤدي إىل " فإن التكامل االقتصادي هو" بيال"يف التنظيم التكاملي، وبالتايل فحسب 
فبوصفه عملية معناه أن يشتمل على اإلجراءات اهلادفة إىل إلغاء التمييز بني الوحدات االقتصادية  1"اء بعض أشكال التمييز إلغ

  .املتعلقة بالدول املختلفة، وبوصفه حالة جتارية فتعين انعدام خمتلف أشكال التمييز بني االقتصاديات القطرية

فعرف التكامل االقتصادي على أنه تلك العملية االجتماعية واالقتصادية اليت تؤدي " G.myrdal" أما بالنسبة ملريدال -ثانيا
إىل زوال واختفاء مجيع احلواجز بني االقتصاديات املختلفة، وتؤدي كذلك إىل حتقيق تكافؤ الفرص أمام مجيع عناصر اإلنتاج 

  .2ليس على مستوى الوطين فحسب بل يتعداه إىل املستوى اإلقليمي

                                                             
، 2005، مصر، 2، الدار املصرية اللبنانية، طقاالجتاهات احلديثة يف االقتصاد الدويل والتجارة الدولية، التكتالت االقتصادية بني التنظري والتطبيسامي عفيفي حامت،  1

  .29ص
  .69، ص2009 -2008، جامعة منتوري قسنطينة، التجانس الضرييب كآلية لتفعيل التكامل االقتصادي ، دراسة حالة بلدان املغرب الغريبالعاقر مجال الدين،  2



 
 

فإن مفهوم التكامل االقتصادي جيب أن يشتمل على السعي لزيادة الكفاءة اإلنتاجية ضمن الكتلة " مريدال"فإنه حسب  وبالتايل
االقتصادية املكونة مع ضرورة تساوي الفرص لألعضاء يف هذه الكتلة، من اجل االستفادة من هذه الزيادة أو التحسني يف 

  .1إنتاجية خمتلف عوامل اإلنتاج

قد مجع بني البعد االقتصادي والبعد االجتماعي للتكامل، حيث أنه أشار بشكل مباشر إىل موضوع " مريدال"أن  وميكن القول
  .التوزيع املتوازن للمنافع والعوائد املتحققة بني األطراف

فيه إزالة  فإن التكامل االقتصادي هو عملية إنشاء شكل اقتصادي، يتم" J.Tinbergenتنربغن "بالنسبة للربوفيسور  -ثالثا
  .2العقبات أمام التبادل مع إدخال العناصر الالزمة للتنسيق والتوحيد

أضاف عامل التنسيق والتوحيد إىل الشرط األساسي وهو إزالة العقبات واحلواجز ، حيث أن التنسيق "تنربغن "وهنا نرى أن    
  .كل التحول واالنتقالوالتوحيد يتضمن إجراءات الدعم وبرامج إعادة التنظيم من أجل معاجلة مشا

التكامل االقتصادي  هو تلك العملية اليت :" مما سبق ميكن أن نورد هذا التعريف باعتباره تعريفا شامال للتكامل االقتصادي    
إزالة مبوجبها تتم إزالة مجيع احلواجز والعقبات اليت تعترض التجارة وانتقال عناصر اإلنتاج بني االقتصاديات املتكاملة ابتداء من 

القيود اجلمركية وغري اجلمركية اليت تعرقل التجارة الدولية مع ضرورة وجود تنسيق وتوحيد يف السياسات االقتصادية للدول 
  ".املتكاملة من خالل برامج وآليات منبثقة عن مؤسسات تكاملية فوق القومية

  الفرق بني التكامل االقتصادي والتعاون االقتصادي: الفرع الثاين

ل إظهار الفرق بني التعاون االقتصادي والتكامل جيب أن نورد تعريف دقيق ملفهوم التعاون االقتصادي حيث من أج  
اتفاق دولتني أو أكثر على تبذل كل منهما جهودا تتناسب مع قدراا بغية حتقيق جمموعة من األهداف سواء :" يقصد بالتعاون

  .3"كانت هذه األهداف قطرية أو مشتركة أو عامة

وبالتايل فإن التعاون االقتصادي يعين تسهيل بعض العقبات اليت تواجه العالقات االقتصادية الدولية ويتضمن ذلك العمليات      
اليت تتم يف أكثر من دولتني يف جمال اقتصادي معني من أجل حتقيق هدف مشترك ولفترة معنية ويشترط املعاملة باملثل مع 

                                                             
  .117، ص1999ب اجلامعة، مصر، ، مؤسسة شبا االقتصاد الدويلحممد عبد املنعم عفر، أمحد فريد مصطفى،  1
  .7، ص2003، الدار املصرية اللبنانية ، مصر، التكتالت االقتصادية يف عصر العوملةفؤاد أبو ستيت،  2
  .6، ص2001، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، مصر، العمل العريب املشترك، أبعاده وتطورهحممد حممود اإلمام،  3



 
 

غري أن التكامل االقتصادي يعمل على إزالة العقبات وإحداث تغريات وتعديالت متس  ، 1ااحتفاظ هذه االقتصاديات خبصائصه
  .اهلياكل االقتصادية للدول املتكاملة بغية تشكيل كتلة اقتصادية واحدة

ما ومما سبق جند أن التعاون االقتصادي يهدف إىل التخفيف من آثار العقبات والعوائق على االقتصاديات الدولية، بين     
التكامل االقتصادي يعمل على ازالة هذه العقبات والعوائق من العالقات االقتصادية الدولية اليت تربط الدول املتكاملة، أو اليت 

  .تشكل كتلة اقتصادية واحدة

عترب وجتدر اإلشارة إىل عامل الزمن يف التفريق بني كل من التعاون االقتصادي والتكامل االقتصادي، حيث أن األول ي     
شكل قدمي من أشكال العالقات االقتصادية الدولية يف حني أن الثاين ظهر يف النصف الثاين من القرن العشرين وهو عبارة عن 
عملية تنسيق مستمرة وصيغة من صيغ العالقات االقتصادية الدولية ، كما أنه يعين إزالة كافة مظاهر التمييز القائمة بني 

  .2على تكوين وحدة اقتصادية جديدة االقتصاديات الدولية والعمل

  أمهية التكامل االقتصادي: الفرع الثالث

للتكامل االقتصادي أمهية باللغة للدول األعضاء فيه حيث يعمل على حتقيق منافع كثرية ومزايا بالغة األمهية يف اال     
  3:االقتصادي نذكرها يف النقاط التالية

طاق السوق يفضي إىل نتائج اقتصادية هامة للدول املتكاملة، حيث أن هذه الدول إن توسيع ن: زيادة حجم السوق -أوال
ميكنها توسيع الدائرة اليت تستطيع فيها الدولة تصريف منتجاا من خالل إلغاء الرسوم اجلمركية فيما بينها، إضافة إىل إعطاء 

  .ألن تنوع مصادر املواد يعزز قوة الدولة التفاوضيةالدول املتكاملة القدرة يف التحكم بأسعار شراء املواد اليت حتتاجها 

انتقال اليد العاملة من منطقة تعرف فائضا يف اليد العاملة إىل منطقة تعرف عجزا نتيجة إلغاء القيود على : زيادة التوظيف -ثانيا
ايل زيادة اليد العاملة يف انتقال األشخاص بفعل التكامل االقتصادي بني الدول يؤدي حتما إىل ختفيض نسبة البطالة وبالت

  .االقتصاديات املتكاملة ككل مع توفري الكفاءات وتنويع املهارات

                                                             
  .51، ص2008، جوان، 5، الد21جملة العلوم االقتصادية، العدد التكامل االقتصادي وأثره على االقتصاديات العربية،اضل سعد البطاط، منتظر ف 1
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إن إحالل السلع رخيصة الثمن حمل السلع مرتفعة الثمن وزيادة عدد السلع  :األثر االستهالكي للتكامل االقتصادي -ثالثا
القتصادي على الدول املتكاملة من شانه زيادة رفاهية املستهلكني املتاحة مع حتسني جودا بفعل املنافسة اليت يفرضها التكامل ا

  .1يف كل الدول املتكاملة

وهذا ما يؤدي إىل التقليل من تأثري التقلبات االقتصادية والسياسية اليت حتدث يف : التقليل من االعتماد على اخلارج -رابعا
 ان التكامل قد وصلّ إىل مرحلة اتمعات خارج التكامل على الدول املتكاملة، خصوصا إذا ك

 

  .2متقدمة

يعمل التكامل االقتصادي على تشجيع االستثمار، حيث أن املستثمر عادة ما يبحث عن السوق :  زيادة معدل النمو - خامسا
تكامل االستهالكية واليت يقوم التكامل االقتصادي بتوسيعها، وتشجيع ظاهرة التخصص اإلقليمي يف اإلنتاج، وهذا ما يزيد من 

االستثمارات واملشاريع اإلنتاجية يف خمتلف الدول املتكاملة فيما بينها، ومع حرية التنقل لألشخاص وعناصر اإلنتاج ورؤوس 
األموال، سيؤدي هذا بال شك إىل انتقال رؤوس األموال من املناطق املتطورة إىل تلك املتخلفة داخل املنطقة املتكاملة، وهذا ما 

موارد جديدة يف خمتلف القطاعات الصناعية، الزراعية واخلدمية مما يساهم بشكل مباشر يف زيادة معدالت يؤدي إىل استغالل 
  .3النمو للدول املتكاملة

يسهم التكامل االقتصادي يف زيادة معدالت التبادل التجاري للدول : زيادة معدالت التبادل التجاري الدويل -سادسا
ما كان عدد أعضاء التكامل كبري كلما زادت القوى التفاوضية للتكامل مع الدول األخرى األعضاء يف هذا التكامل ذلك أن كل

  .4ومنه فإن حجم جتارة الدول املتكاملة مع العامل اخلارجي سيكون يف وضع جيد

حيث أن التكامل االقتصادي بني الدول يعمل على منع وقوع : جتنب وقوع احلروب وتدعيم االستقرار السياسي - سابعا
كان من طرف أكثر دولتني  1951حلروب بني الدول املتكاملة على سبيل املثال فكرة إنشاء اموعة األوربية للفحم واحلديد ا

  .أوربيتني عداوة ومها فرنسا وأملانيا، وبالتايل كانت هذه اموعة مبثابة حدث بالغ األمهية جنب أوربا حروب عنيفة

 

                                                             
، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاجستري يف علوم التسيري، واقع التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون للدول اخلليج العربية وآفاقهبوشول السعيد،  1

  .51، ص2009 -2008ختصص جتارة دولية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .37ص.2009، شتاء 45، جملة حبوث اقتصادية عربية، العددالتكامل االقتصادي العريب بني الواقع واملأمولمهدي ميلود،  2
  .10ع سابق، صعوض بن عوض عصب، مرج 3
  .6بوشول السعيد، مرجع سابق، ص4



 
 

  

  قتصادي شروط التكامل اال: املطلب الثاين

  .من اجل جتنب فشل املشاريع التكاملية االقتصادية، جيب أن ختضع هذه األخرية موعة من الشروط والضوابط  

  شروط التكامل االقتصادي التقليدية: الفرع األول

  :فيما يلي إلجناح مشروع التكامل االقتصادي وحتقيق أهدافه، يستوجب توفر جمموعة من الشروط األساسية واليت سندركها   

  توفر اإلرادة السياسية: أوال

يعترب الترابط بني السياسة واالقتصاد من البديهيات، حيث أن االقتصاد يشكل رافعة للسياسة واألساس املتني لتحقيق أفضل      
لقضايا النتائج فيما خيص العمل املشترك ويف نفس الوقت جند أنه من الصعب على الشأن االقتصادي أن ينأى بنفسه عن ا

األخرى ال سيما السياسية منها واليت تنتج األمن واالستقرار وتؤدي إىل التنمية، وبالتايل فإنه كثريا ما ينسب فشل املشاريع 
  .التكاملية إىل ضعف اإلرادة السياسية أو انعدامها

كامل اخلاصة بتنفيذ آليات التكامل، من ويف كثري من األحيان جند أن اإلرادة السياسية متوفرة وبقوة وملتزمة بكافة لوائح الت    
حلظة املصادقة على االتفاقيات املختلفة إىل غاية وضعها موضع التنفيذ، لكن توجد يف نفس الوقت قوى عكسية ال ترغب يف 

ئلة تقدم عملية التكامل، وتتمثل أخطر هذه القوى يف األشخاص واملنظمات القريبة من صنع القرار واليت تتوفر على قدرات ها
لتعطيل املشاريع التكاملية دون أن تلفت االنتباه إليها، كما ميكن هلذه القوى كذلك أن تتحد مع أطراف خارجية ليس من 

وهذا ما يؤدي إىل عرقلة قيام التكامل االقتصادي خصوصا .1مصلحتها قيام مشروع تكاملي يف منطقة ما أو بني أعضاء معينني
ية هلذه القوى وعزهلم مبا يضمن إزالة العراقيل املفتعلة من طرف هذه القوى املعادية للمشروع اذا مل يتم تبيان النوايا احلقيق

  .التكاملي ومنه تتم دفع العملية التكاملية إىل األمام وحنو الطريق الصحيح

  2:مل كما يليوقد أوضحت النظرية السياسية املهتمة بالتكامل أنه جيب توافر ثالث شروط سياسية أساسية لكي يتحقق التكا

توفر الرغبة لدى القادة السياسيني لتحقيق التكامل واليت تنتج من املنافع اليت ينتظرها القادة السياسيون يف حيام  - أ
السياسية من زيادة قوم السياسية يف الداخل واخلارج وكذلك حتسني فرص إعادة االنتخاب، وبالتايل فإن الرغبة 

  .تصبح دافعا له لتحقيق التكامل االقتصادييف زيادة شعبية القائد السياسي 
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قدرة القادة السياسيني على إنشاء األطر املؤسسية ذات الكفاءة من خالل وضع خمتلف القواعد والسياسات  -  ب
واملنظمات فوق الوطنية واليت تم بصياغة السياسات ومتابعتها وكذلك خمتلف الرتاعات اليت ميكن أن حتصل، كما 

ملؤسسات اإلقليمية الوصول إىل حتقيق التكامل املنشود واحلصول على مساندة الدول املختلفة يقع على عاتق هذه ا
  .من اجل إرساء قواعد التنفيذ

قبول القادة السياسيني االمتثال لقيادة واحدة أو أكثر كدولة قائدة إقليميا، حيث أن التكامل هنا ال يتوقف عند إزالة     - ج
بذل جهود كثيفة لتطبيق قواعد وسياسات اقتصادية موحدة أي تطبيق التكامل  احلواجز اجلمركية بل يتعدى إىل

  .العميق ال التكامل السطحي واملتعلق بتحرير التبادل التجاري وإزالة القيود املفروضة

يؤدي يف  ويتضمن التكامل العميق تطبيق قواعد موحدة للمنشأ وتوحيد السياسات التجارية وقوانني االستثمار، وهذا ما        
غالب األحيان إىل ظهور مشاكل كثرية خصوصا يف جمال التنسيق كنتيجة حتمية لتباين وجهات نظر الدول األعضاء يف التكامل 

بار دولة أو أكثر داخل التكتل من أفضل الوسائل لتجاوز تبشأن مسارات وخطط العمل، وبالتايل فإن االتفاق طواعية على اخ
الناجتة عنها، إال أن معيار اختيار الدولة أو الدول جيب أن يكون ذو داللة قوية على قدرة الدولة هذه العقبات وحل املشكالت 

أو هذه اموعة من الدول على تسيري شؤون التكامل على أحسن وجه مثال يكون  املعيار أمهية الدولة أو الدول داخل التكتل، 
يف جمال تنسيق القواعد واللوائح والسياسات كما جيب أن تكون قادرة  حيث تكون هذه الدولة أو الدول مبثابة نقطة االرتكاز

  . على حل الرتاعات والتوتر الذي ينتج بني الدول األعضاء يف التكامل

  التقارب اجلغرايف وتوفر وسائل النقل واالتصال: ثانيا

أن عنصر التقارب اجلغرايف له دور كبري  يعترب هذان العامالن من أهم شروط جناح املشاريع التكاملية اإلقليمية، حيث      
ومهم يف تسهيل انتقال السلع واخلدمات واليد العاملة بني الدول األعضاء يف التكامل االقتصادي، ألنه يف حالة وجود تباعد 

اصل جغرايف بني هذه الدول ستكون تكاليف النقل للسلع واخلدمات وكذلك تنقل األشخاص مرتفعة مما حيد من مد جسور التو
بني الدول املتكاملة، أما بالنسبة للعنصر الثاين واملتمثل يف وسائل النقل واالتصال فإن عدم توفره بشكل كايف بني الدول 
األعضاء يف التكامل، يصعب احلركة االقتصادية بني هذه الدول ألنه يشكل عقبة يف وجه التوسع التجاري كما يعرقل قيام 

كذلك، وهذا ما يؤدي إىل ظهور الصعوبات التسويقية للمنتجات بسبب ارتفاع تكاليف التخصص التجاري بني هذه الدول 
 .النقل بني الدول املتكاملة وكذلك يعرقل بشكل مباشر يف قيام الصناعات الكربى داخل منطقة التكامل االقتصادي

 

  



 
 

  تناسب القيم االجتماعية والثقافية: ثالثا

ة يف جمتمع ما جوهر حضارته وتطوره، ملا تتضمنه من أسس ومبادئ عامة وخاصة تساهم متثل القيم االجتماعية والثقافي      
بشكل مباشر وأساسي يف بناء جمتمع حضاري ومتطور يف شىت ااالت، وهلذا فإن االقتصاديات املتماثلة يف ااالت االجتماعية 

ما بينها بسهولة كبرية، أما يف احلالة العكسية واليت تكون والثقافية هي االقتصاديات األكثر قدرة على حتقيق تكامل اقتصادي في
فيها القيم االجتماعية والثقافية بني الدول متعارضة، فقلما تنجح هذه الدول يف إقامة تكامل اقتصادي فيما بينها، وهذا 

ىل مفاهيم موحدة تتناسب لالختالفات والتعارض يف التفكري العام لشعوب هذه الدول واليت من شأنه أن يقوض جهود التوصل إ
  .مع ثقافات شعوب الدول املختلفة

  جتانس االقتصاديات وتنسيق السياسات االقتصادية: رابعا

إن وجود هياكل اقتصادية متماثلة داخل الدول املختلفة من شأنه خلق مناخ اقتصادي متماثل حيد من االختالفات      
ل اقتصادي، وبالتايل يتم تسهيل قيام مشروعات اقتصادية كربى داخل املنطقة االقتصادية بني الدول اليت تبحث عن إنشاء تكام

التكاملية كما لو أا داخل دولة واحدة وهذا نتيجة لقلة أو عدم وجود فروقات كبرية  داخل االقتصاديات املختلفة هلذه 
  .الدول

كامل االقتصادي تعد من أهم شروط زيادة املبادالت أما بالنسبة لتنسيق السياسات االقتصادية يف الدول اليت ترغب يف الت    
  .1التجارية داخل املنطقة التكاملية، حيث أا تضمن توفري مجيع الشروط اليت تسمح للمنتج بالعمل واملنافسة يف ظروف مالئمة

يم شؤون التعريفة وهذا التنسيق ينبغي أن ميس على وجه اخلصوص السياسات اجلمركية املتبعة يف هذه الدول وذلك بتنظ    
اجلمركية،  والسياسة التجارية اليت تنتجها هذه الدول مع باقي الدول خارج املنطقة التكاملية مبا يضمن احلفاظ على مصاحل 
الدول املتكاملة فيما بينها وتعزيز موقعها يف االقتصاد العاملي نفس التنسيق جيب أن ميس السياسات النقدية والضريبية 

 هذه الدول، وهذا التنسيق يف خمتلف السياسات االقتصادية يتطلب وضع مؤسسات متخصصة ملتابعة إجراء واالستثمارية يف
التنسيقات الالزمة تبعا للظروف االقتصادية والسياسية  واليت هي يف تغري وتطور مستمر وسريع، وبالتايل فإنه من الالزم أن 

حيات الالزمة ألداء عملها على أكمل وجه، كما جيب توفر تشريعات تتمتع املؤسسات املتخصصة يف تنسيق السياسات بالصال
مناسبة ومالئمة لدفع العملية االقتصادية التكاملية داخل الدول املنظمة للتكامل االقتصادي، وهذا ما يضمن يف اية األمر تنمية 

 .اقتصادية إقليمية متوازنة وتوزيع عادل للمكاسب احملققة
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  ط احلديثة للتكامل االقتصاديالشرو: الفرع الثاين

ميكن القول أن الشروط سابقة الذكر هي شروط ختتص بالصيغة التقليدية للتكامل االقتصادي أو ما يسمى بالتكامل       
االقتصادي التقليدي على غرار التكامل االقتصادي للدول األوربية حتت مسمى االحتاد األوريب، حيث بدأ هذا التكامل يتدرج 

شروط معينة كالتقارب اجلغرايف والتقارب يف مستوى النمو االقتصادي للدول األوربية وغريها من الشروط، ومع ظهور ووفقا ل
الصيغة احلديثة للتكامل االقتصادي واليت ال ختضع لنفس الشروط سالفة الذكر، وقد ظهرت هذه الصيغة احلديثة كنتيجة حتمية 

الل العقدين املاضيني من القرن املاضي على غرار ثورة االتصاالت اجلديدة والتطورات للتطورات اليت شهدها االقتصاد العاملي خ
  .التكنولوجية اهلائلة

وقد لوحظ أن الصيغة اجلديدة للتكامل االقتصادي اختذت بعدا قاريا، بعدما كانت الصيغة التقليدية تتخذ بعدا إقليميا     
لتكتالت االقتصادية والتجمعات اإلقليمية االقتصادية، ومن هنا برزت فكرة واضحا، وهذا ما أدى إىل ازدياد وترية تكوين ا

إنشاء فضاءات اقتصادية كربى تشتمل على دول مبستويات تنمية خمتلفة ومتباعدة جغرافيا، لكن هذا ال ينفي وجود تفكري 
ة بشكل يتشارك فيه مجيع الدول يف متشابه بني هذه الدول فيما خيص البحث عن طرق متعددة للتنمية االقتصادية واالجتماعي

  .هذا الفضاء االقتصادي وفقا لقواعد وضوابط معنية تطبق وفق مفهوم التكامل االقتصادي بصيغته احلديثة

  :وميكن إدراج أهم جوانب التباين بني التكامل االقتصادي التقليدي والتكامل االقتصادي احلديث فيما يلي   

  اال اجلغرايف: أوال

ظ يف التكامل االقتصادي بصيغته احلديثة أنه ال يستوجب أن تكون الدول املتكاملة متقاربة جغرافيا على عكس الصيغة نالح   
التقليدية للتكامل االقتصادي واليت تعترب عنصر التقارب اجلغرايف كأحد أهم شروط قيام التكامل االقتصادي بني الدول، كما أنه 

  .صادي قد يتكامل اقتصاديا إقليمني أو أكثر متجاورينيف الصيغة احلديثة للتكامل االقت

  اخلصائص االقتصادية: ثانيا

حسب الصيغة التقليدية للتكامل االقتصادي فإن التجانس بني اقتصاديات الدول يسهل من إمتام خطوات وإجراءات التكامل     
على العكس متاما، حيث أن التكامل االقتصادي  االقتصادي بينها لكن املنهج اجلديد للتكامل االقتصادي ال يتطلب ذلك، بل

يقوم بني دول ختتلف مستوياا وهياكلها االقتصادية عن بعضها البعض، ويف هذه الصيغة يتوىل قيادة التكتل الدول املتقدمة 
  .اقتصاديا



 
 

 

  القيم االجتماعية والثقافية : ثالثا

اثل  القيم االجتماعية والثقافية شرط مهم يف التكامل االقتصادي بني يف املنهج التقليدي للتكامل االقتصادي ميثل عنصر مت    
الدول املختلفة، لكن حسب الصيغة احلديثة جند أن إمكانية قيام تكامل اقتصادي بني دول هلا ثقافات متباعدة دائما متوفرة، 

افة إىل اعتمادها على تبادل التفاهم حيث تضمن هذه الصيغة االحتفاظ باخلصوصيات املتعلقة بكل دولة داخل التكامل، باإلض
  .واالحترام بني الدول املتكاملة

  عدم اشتراط املعاملة باملثل: رابعا

يف الصيغة التقليدية للتكامل االقتصادي، كان هذا العنصر جمازا للدول األعضاء يف التكامل االقتصادي واليت تكون أقل      
سبة يف املنهج احلديث للتكامل االقتصادي فإن هذا الشرط غري متوفر بتاتا، ويعوض تقدما من نظرياا يف هذا التكتل، أما بالن

  .1عن طريق تقدمي تعويضات للدول األعضاء يف التكامل االقتصادي األقل تقدما

  حترير عناصر اإلنتاج : خامسا

رير عنصر العمل يف مرحلة يكون حترير رأس املال بشكل تدرجيي مع توفري أقصى الشروط للتكامل النقدي ويكون حت     
وسطية، السوق املشتركة، ويستكمل عند االحتاد، هذا بالنسبة لعنصر رأس املال والعمل يف الصيغة التقليدية للتكامل 

  .االقتصادي

أما فيما خيص الصيغة اجلديدة للتكامل االقتصادي، فإن عنصر رأس املال يتم حتريره منذ البداية بشكل إجباري ويتم من     
األعضاء األكثر تقدما باجتاه األعضاء االقل تقدما، لكن عنصر العمل ال يكون متاحا وفق هذا املنهج للدول األعضاء يف التكامل 

  .االقتصادي واألقل تقدما

  تنسيق السياسات االقتصادية: سادسا

يف املنهج التقليدي للتكامل االقتصادي،  يعترب عنصر تنسيق السياسات االقتصادية املختلفة بني الدول املتكاملة شديد األمهية   
كما تتم عملية تنسيق السياسات االقتصادية املختلفة من طرف مؤسسات متخصصة يف هذا الشأن، وهي مؤسسات فوق وطنية 
تكون مبشاركة مجيع الدول األعضاء يف التكامل االقتصادي بشكل متساوي، أما يف املنهج احلديث للتكامل االقتصادي 

فة لتطبيق السياسات االقتصادية بشكل تدرجيي كما يف الصيغة القدمية يكون هناك وزنا كبري ملطالب الشركات عابرة فباإلضا
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القوميات واألعضاء األكثر تقدما يف التكامل االقتصادي، وهذا لدورها القيادي املتكامل حنو التطور واحلفاظ على أسسه 
 .وتقويته

 

  ةحركة االستثمارات األجنبي: سابعا

جند أنه يف الصيغة التقليدية للتكامل االقتصادي تفرض قيود وشروط على حركة االستثمار األجنيب دخوال على املنطقة     
أو خروجا من املنطقة املتكاملة، بينما جند أن الصيغة اجلديدة للتكامل االقتصادي تعتمد ) تشجيع االستثمارات البينية(املتكاملة 

  .ارات املباشرة وتلتزم حبرية قوى السوقعلى حترير حركة االستثم

  الدعوى والتوجيه: ثامنا

تقوم السلطات الرمسية للدول األعضاء يف التكامل االقتصادي مبهمة الدعوى والتوجيه، وتقوم بطرح توصيات خلدمة      
فهومه احلديث فإن مهمة الدعوى التكامل االقتصادي، هذا كان يف الصيغة التقليدية للتكامل، أما يف حالة التكامل االقتصادي مب

  .1والتوجيه تتركز وتصدر من قطاع األعمال والشركات عابرة القوميات، كوا احملرك العمالق لالقتصاديات املتكاملة

بتحديد جمموعة من الشروط واليت جيب توفرها ) GATT(باإلضافة إىل ما سبق قامت االتفاقية العامة للتجارة والتعريفات     
  2:ريع التكامل االقتصادي بني الدول كالتايليف مشا

ضرورة وجود خطة عمل حمددة تكون واضحة األهداف ومراحل اكتماهلا وخطواا التفصيلية، أي وجود جدول زمين  - أ
  .سنة استثناءا يف بعض احلاالت املتفق عليها 12دقيق حبدود عشر سنوات وميكن أن تكون

د اجلمركية وغري اجلمركية بصورة كاملة خالل الفترة املقدرة لالكتمال ضرورة التخلص من كل احلواجز والقيو     - ج
 .املشروع

الدول األعضاء (ضرورة منح مزايا تعويضية للدول اليت قد تواجه بعض املتاعب بسبب قيام التكامل االقتصادي      - د
تسبة للدول األخرى يف ، أو يف حالة املساس أو اإلخالل بالتزامات سابقة تترتب عليها حقوق مك)األقل تقدما
GATT.  

                                                             
: ، على املوقع االلكتروين2009/ 2666، احلوار املتمدن العدد احلديثة التكامل االقتصادي بني الشروط التقليدية والشروطفالح خلف الربيعي،  1

www.ahewar.org 2012/ 11/09: تاريخ اإلطالع .  
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تقوم الدول األعضاء يف املشروع التكاملي بتنفيذ التوصيات اليت تقدمها اللجان املختصة واملؤسسات املسؤولة      - ه
  .بتوافق وتعارض املشروع

قليمي يف مما سبق جند أن مشاريع التكامل االقتصادي تعكس درجة عالية من كثافة االعتماد املتبادل وتقسيم العمل اإل   
جماالت  االستثمار والتجارة، حيث ميكن القول أن عوملة جزئية تتم ضمن عملية العوملة الشاملة، ويف نفس الوقت تشكل جدار 

  .محاية من خمتلف األخطار اليت تفرزها العوملة الشاملة

  أشكال التكامل االقتصادي: املطلب الثالث

كامل االقتصادي ، يعرب عنها البعض مبراحل درجات التكامل االقتصادي ويتميز توجد أشكال عديدة ميكن أن يتخذها الت       
كل شكل أو مستوى من هذه األشكال مبدى قدرته يف القضاء على احلواجز والقيود اليت تعترض انتقال السلع وعناصر اإلنتاج 

عليه فيما بني الدول األعضاء، وتبدأ هذه بني الدول املتكاملة والدرجة اليت حيققها كل شكل يف ختفيف التمييز أو القضاء 
األشكال من مستوى التخفيف يف القيود املوجودة على التبادل التجاري بني الدول املتكاملة مرورا بإلغاء هذه القيود ائيا 
 ووصوال إىل درجة اندماج اقتصاديات دول معنية ضمن وحدة اقتصادية واحدة وهي أعلى درجات التكامل، وميكن تقسيم

  .هذه املستويات أو األشكال إىل مخس أنواع

 منطقة التجارة احلرة: الفرع األول

تعترب هذه أوىل املراحل يف كثري من الدراسات واألدبيات، نظرا ألمهيتها الكبرية كون املراحل الالحقة تعتمد بشكل أساسي     
  .1عليها

على إلغاء التعريفات اجلمركية على وارداا البينية بشكل كامل، ويتم إنشاء منطقة جتارة حرة عندما تتفق جمموعة من الدول    
كما أن هذا اإللغاء غري مصحوب يفوض اليوم مجركية موحدة أو غريها من القيود الكمية واإلدارية على حركة التجارة مع 

  .ة مع باقي دول العامل،إذ حتتفظ الدول األعضاء حبق اإلبقاء على التعريفات اجلمركية املختلف 2الدول خارج املنطقة

  :ومنه ميكن تعريف منطقة التجارة احلرة كما يلي

هي كل جتمع اقتصادي بني جمموعة من الدول، حيث يتم مبوجبه حترير التجارة فيما بني دول هذه اموعة من كافة القيود "   
ل يف تعظيم اإلنتاج وحجم التجارة بني دول واحلواجز اجلمركية فيما بني دول املنطقة، وذلك دف حتقيق منافع اقتصادية تتمث

  .1"املنطقة
                                                             

  .246، اكادميية الدراسات العليا، ليبيا،صالتكامل االقتصادي الدويل واإلقليمي، علي القزويين 1
  .7جامعة الكويت، ص –قسم االقتصاد رياض الفرس، الطريق إىل العوملة االقتصادية، التكامل االقتصادي اإلقليمي،  2



 
 

جتدر اإلشارة إىل أن عملية إلغاء احلواجز اجلمركية يكون ضمن إطار زمين متفق عليه من طرف الدول األعضاء يف املنطقة،     
  .ل غري األعضاء يف املنطقةكما ال تشترط إقامة منطقة جتارة احلرة قيام الدول األعضاء بتعديل اتفاقياا التجارية مع الدو

  االحتاد اجلمركي: الفرع الثاين

 يقوم االحتاد اجلمركي عندما تتفق جمموعة من الدول على إلغاء التعريفات اجلمركية فيما بينها باإلضافة إىل     

  .)2(استخدام تعريفة موحدة لوارداا من باقي الدول خارج االحتاد اجلمركي

مركي يف احلد من مشكلة إدخال السلع إىل الدول ذات التعريفات املنخفضة كما هو احلال يف منطقة كما يساهم االحتاد اجل    
التجارة احلرة، وتقوم الدول داخل االحتاد اجلمركي بتقاسم اإلجراءات اجلمركية فيما بينها عن طريق إنشاء صندوق جلمع 

من اجل التقليل من االختالفات يف اإليرادات اجلمركية للدول  اإلجراءات اجلمركية هلذه الدول وإعادة توزيعها على األعضاء
  .داخل االحتاد اجلمركي

يف هذه املرحلة من مراحل التكامل االقتصادي جند أنه من أصعب التحديات اليت تواجه هذه الدول الداخلة يف االحتاد     
كذلك عملية إجياد آلية مناسبة إلعادة توزيع اإليرادات اجلمركي هو االتفاق على تعريفة موحدة للواردات من باقي دول العامل، 

  .اجلمركية

يضاف إىل ما سبق أنه جيب على هذه الدول يف هذه املرحلة تعديل اتفاقياا التجارية مع دول العامل من اجل اإلبقاء على      
  .التزامات هذه الدول مع بعضها البعض داخل االحتاد اجلمركي

  ملشتركة السوق ا: الفرع الثالث

العمالة، (هذه املرحلة هي املرحلة الثالثة من مراحل التكامل االقتصادي، وتتضمن احلرية التامة النتقال عناصر اإلنتاج      
، بني الدول األعضاء يف هذه السوق، حيث مت معاملة استثمارات الدول األعضاء معاملة االستثمارات الوطنية )رؤوس األموال

ل على احلقوق واالمتيازات نفسها، مما يشجع أصحاب رؤوس األموال على استثمار أمواهلم يف أي موقع وهذا ما جيعلها حتص
ضمن نطاق السوق من خالل هذه املرحلة يتم القضاء بشكل كبري على التمييز بني االقتصاديات القومية، هذا جيعل الدول 

ع واخلدمات حبرية تامة، وهذا ما جيعل األفراد يتمتعون األعضاء سوقا واحدة ينتقل فيها األشخاص ورؤوس األموال والسل
وكذلك تستفيد الشركات ) كالصحة، التعليم والضمان االجتماعي( باخلدمات االجتماعية داخل أي نقطة من هذه السوق

 .املتنوعة من الدعم واإلعفاءات الضريبية
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  االحتاد النقدي: الفرع الرابع

يف سلم التكامل االقتصادي، وتركز بشكل أساسي على توحيد السياسة النقدية للدول هذه املرحلة من أهم املراحل     
األعضاء يف االحتاد النقدي، من أجل الوصول إىل خلق عملة موحدة وإنشاء سلطة نقدية مركزية، فتكون للدول األعضاء يف 

الفائدة وكذا أسس التنظيم والرقابة على االحتاد عملة موحدة وسياسة نقدية موحدة فيما يتعلق بسعر صرف العملة وأسعار 
  .1القطاع املصريف

وجيب على الدول األعضاء السري حسب خطوات وآليات ومعايري حمددة ينبغي تطبيقها وااللتزام ا من أجل الوصول إىل     
  .إنشاء العملة املوحدة هلذه الدول يف الواقع

  .2ط أساسيةوبالتايل فإنه ميكن إمجال هذه املرحلة يف ثالث نقا

  .تأسيس عملة موحدة بني الدول األعضاء يف االحتاد -

 .تبين سياسة نقدية موحدة داخل االحتاد -

 .تأسيس بنك مركزي يشرف على تنفيذ السياسة النقدية - 

 االحتاد االقتصادي:  الفرع اخلامس

قتصادية للدول األعضاء إىل مستوى تعترب هذه املرحلة أخر مراحل التكامل االقتصادي، ويصل التنسيق بني السياسات اال    
توحيد هذه السياسات يف مجيع أبعادها النقدية واملالية والتجارية واجلمركية وغريها وبالتايل حيدث االندماج االقتصادي الكلي 

  . 3حبيث تكون قراراا ملزمة لكل الدول األعضاء "supranational"والذي يتطلب إنشاء سلطة فوق قومية 

  .4:أهم نقاط هذه املرحلة هي  ومنها فإن    

  .توحيد السياسات النقدية واملالية واالجتماعية -
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  .إنشاء هيئة اقتصادية مشتركة عليا - 

 :مما سبق ميكن تلخيص مراحل التكامل االقتصادي يف اجلدول التايل  

 مراحل التكامل االقتصادي: )2(جدول رقم

إلغاء التعريفات   
  اجلمركية

تعريفة مجركية 
  موحدة

انتقال  حرية
  املوارد

هيئة اقتصادية   عملة موحدة
  مشتركة عليا

منطقة جتارة 
  احلرة

/          

        /  /  احتاد مجركي

      /  /  /  سوق مشتركة

    /  /  /  /  احتاد نقدي

  /  /  /  /  /  احتاد اقتصادي

  .10رياض الفرس، الطريق إىل العوملة، التكامل االقتصادي واإلقليم، جامعة الكويت، ص: املصدر

 :اجلدول املوايل سنستعرض أهم جتارب التكامل االقتصادي يف العامل كما يليويف 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  وحدات التكامل االقتصادي يف االقتصاد العاملي): 3(اجلدول رقم

  الدول األعضاء  سنة التأسيس  وحدة التكامل االقتصادي

 andeanجمموعة االندين 
group  

  ويريو فرتويال، بوليفيا، كولومبيا، أكوادور ،  1969

مجاعة التعاون االقتصادي ألسيا 
  )APE6(الباسفيكية

الصني، اندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة ، تايلند،   1989
بروناي، استراليا، شيلي، كندا، اليابان، كوريا، 
بيساو، الفلبني، تايوان، والواليات املتحدة 

  األمريكة

رابطة جنوب شرق أسيا 
)Asean(  

دونيسيا، الوس، ماليزيا، بروناي، كمبوديا، ان  1967
  بورما، الفليبني سنغافورة، وتايالند

اتمع الكاريي والسوق املشتركة 
)caricom(  

جاميكا، انتجوا، باريادوس، جويانا، ترينداد،   1958
  وتوباجو

  الشوق املشتركة ألمريكا الوسطى

Central american 
common market 

، نيكاراجوا، جواتيماال، السلفادور، كوستاريكا  1993
  وهندوراس

واليات الكومنولوث املستقلة 
)Cis(  

روسيا، أوكرانيا، بيال روس، جورجيا ،   1991
اذربيخان ، كازخستان، كريجيزستان، مولدوفيا، 

  كاجكستان، تركمنستان، أوريكستان، وأرمينيا

اجلماعة االقتصادية لدول وسط 
  )CEEAC(إفريقيا

افريقيا الوسطى،  بورندي، الكامريون، مجهورية  1980
تشاد، الكونغو، غينيا االستوائية، الغابون، رواندا 

  وزائري

موريطانيا، مايل، النيجر، بنني، غانا، غينيا،   1975اجلماعة االقتصادية لدول غرب 



 
 

بوركينا، كونديفور،زامبيا، بيساو، ليربيا،   )ecowas(أفريقيا 
  سنغال، سرياليون، وتوجو

بنغالديس، مالدوفيا، نيبال، باكستان، سريالنكا،   saarc(  1983(احتاد جنوب أسيا
  واهلند

احتاد تعاون دول أمريكا الالتينية 
)laia(  

فرتويال، اوروجواي، األرجنتني، بوليفيا،   
الربازيل، تشيلي، كولومبيا، اكوادور، املكسيك، 

  بارجواي، وبريو

السوق املشتركة للمخروط 
  )merco(اجلنويب

  يو، يارجواي، اوروجواياألرجنتني، الرباز  

منطقة التجارة احلرة 
  )efta(األوربية

النمسا، فنلندا ايسلندا، النرويج، السويد   1960
  وسويسرا

 european(االحتاد األوريب
union(  

النمسا، أملانيا، بلجيكا، قلندا، اليونان، ايرلندا،   
إيطاليا، لوكسمبورغ، الربتغال، إسبانيا، السويد، 

  .ة ، هولندا، وفرنسااململكة املتحد

 (احتاد املغرب العريب         
arabmaghreb union(  

اجلزائر، تونس، موريطانيا، ليبيا          و    
  املغرب

اإلمارات العربية املتحدة، الكويت، البحرين،     دول جملس التعاون اخلليجي 
  سلطنة عمان، قطر، والسعودية

  ، اهلند، جنوب إفريقيا، الربازيلروسيا، الصني  brics(  2009(دول الربيكس

 كآلية داودي الطيب، التكامل العريب اإلسالمي ضرورة حضارية ملواجهة التكتالت الكربى، بتصرف، امللتقى الدويل حول التكامل االقتصادي  العريب :املصدر
  -187-، ص2004ماي  9-8لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوربية يومي 

 



 
 

  مقومات التكامل االقتصادي العريب ومعوقاته :املبحث الثاين

إن قيام تكامل اقتصادي بني الدول العربية يستلزم توفر جمموعة من املقومات تضمن احلصول على انطالقة جيدة للوصول     
سية حنو بناء إىل درجات عليا للتكامل االقتصادي العريب، سنتناول يف هذا املبحث جمموعة من املقومات واليت تعترب دعائم أسا

  .التكامل االقتصادي العريب، وما يقابلها من معوقات حتول دون الوصول لتحقيق التكامل االقتصادي بني الدول العربية

  مقومات التكامل االقتصادي العريب غري االقتصادية: املطلب األول

يا وافريقيا ومها قارتان غنيتان من ناحية حيتل الوطن العريب موقع استراتيجي يف العامل حيث تتوزع دوله على قاريت آس    
الثروات الطبيعية والبشرية ، لذا فزيادة على املساحة املعتربة للوطن العريب فهو غين مبختلف املوارد الطبيعية والبشرية باإلضافة 

  . للتناسق االجتماعي والثقايف الكبري بني دوله

  

  1املقومات اجلغرافية: الفرع األول

أي  ²كلم 14.291.469العريب من احمليط األطلسي غرباً إىل حبر العرب واخلليج العريب شرقاً، تبلغ مساحته  ميتد الوطن    
غرباً ما عدا °17شرقا و°60مشاال وبني خطي طول ° 37.5جنوبا و ° 2من اليابسة ، يقع بني دائريت عرض % 10.2بنسبة 

من % 72.45دولة عربية، عشر منها يف إفريقيا بنسبة  22،ويشتمل على 12دولة جزر القمر اليت تقع عند دائرة عرض 
سوريا لبنان فلسطني االردن اليمن الكويت االمارات العربية املتحدة البحرين قطر العراق : يف آسيا وهي  12مساحته و 

ى امتداد له كما يبلغ أقص. من مساحة االمجالية للوطن العريب% 27.55السعودية سلطنة عمان وهي منتشرة على ما نسبته 
كلم ، كما يطل الوطن العريب على البحر األمحر والبحر  4000كلم ومن الشمال إىل اجلنوب  6000من الشرق إىل الغرب 

  .األبيض املتوسط واخلليج العريب والبحر العريب ويطل على حميطني مها احمليط األطلسي غرباً واحمليط اهلندي شرقاً

غطاة بالصحاري وأكربها الصحراء اإلفريقية الكربى وصحراء شبه اجلزيرة العربية كما معظم مساحة الوطن العريب م      
من % 6بينما ال متثل السهول سوى . حيتوي الوطن العريب على تضاريس متنوعة وهامة تشكل اهلضاب أكثر التضاريس انتشاراً

  . املساحة الكلية وهي إما ساحلية أو فيضية
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متتد يف نطاق ضيق مثل سلسليت األطلس التلي والصحراوي وجبال اهلقار يف املغرب العريب  أما السالسل اجلبلية فهي    
  .وسلسلة اجلبال الساحلية يف بالد الشام وسلسلة جبال احلجاز واليمن على امتداد ساحل البحر األمحر

مضيق باب . سلطنة عمان وإيرانمضيق هرمز والذي تشرف عليه : يشرف الوطن العريب على عدد من املضايق واملمرات املائية
مضيق تريان والذي تشرف عليه . قناة السويس واليت متر عرب األراضي املصرية.  املندب والذي تشرف عليه اليمن وجيبويت

  .السعودية ومصر مضيق جبل طارق والذي تشرف عليه املغرب وإسبانيا وبريطانيا

 :باملوقع الفلكي حيث ميكن متييز األقاليم التاليةبالنسبة للمناخ السائد يف الوطن العريب فهو يتأثر 

من املساحة اإلمجالية، ويشمل جل مساحة شبه اجلزيرة العربية ومعظم مناطق % 80حيتل نسبة : املناخ الصحراوي .1
  .العراق ومصر، ومشال السودان باإلضافة إىل الصحراء الكربى اليت تغطي معظم مساحة املغرب العريب

كبالد الشام ومشال كل من مصر (يسود السواحل املطلة واملناطق القريبة من البحر األبيض املتوسط : املناخ املتوسطي .2
  ).والعراق واملغرب العريب

  .يسود الصومال: اإلقليم االستوائي .3

 .، جيبويت، اليمن، جزر القمر وجنوب غرب السعودية وبعض مناطق سلطنة عماناريتريا :اإلقليم املداري .4

 املقومات االجتماعية : الفرع الثاين

يعترب الوطن العريب مهد احلضارات وقد تسببت ندرة املياه واجلفاف إىل انتقال السكان على طول البحر األمحر إىل مشال شبه    
  .لشمال االفريقي وجنوبا إىل حبر العرب وشرق افريقيا صعودا إىل اخلليج اجلزيرة العربية وا

، وميكن القول أن كافة أقطاره متشاة  2012مليون  نسمة يف تقديرات عام 367يبلغ عدد سكان الوطن العريب الكبري      
معدالت الشباب وشيوع األمية وخاصة بني اجتماعيا ولغويا ودميوغرافيا ويتميز بارتفاع معدالت الزيادة السكانية وزيادة يف 

  .النساء يف الوطن العريب 

  1النمو الدميوغرايف: أوال

مليون  76بالنسبة للنمو السكاين يف الوطن العريب فقد قدر جمموع السكان للدول العربية يف منتصف القرن العشرين حبوايل     
يف تلك الفترة  %2,5ت معدالت الزيادة السنوية تقدر ب وكان 1975مليون نسمة سنة  144نسمة ووصل إىل ما يزيد عن 
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، ويرجع ارتفاع هذا املعدل بعد فضل اهللا تعاىل إىل اجلهود املبذولة من طرف  2000و 1975بني  %2,7وارتفع هذا املعدل 
ستفادة من جتارب احلكومات خلفض معدالت الوفاة ، حيث ان التغيريات السياسية الكبرية اليت طرأت على الدول العربية واال

العامل الغريب يف التأكيد على الصحة العامة والسيطرة على معدالت الوفاة ، فقد عمدت الدول العربية الختاذ اجراءات 
  .وسياسات من أجل رفع املستوى املعيشي للسكان بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية 

سنويا  %2يقل عن  2010 -2006العريب ككل خالل الفترة من كما تشري البيانات إىل ان معدل منو السكان يف الوطن   
  .يف السبعينات من القرن املاضي  %2,8، و2006-2000يف الفترة  %2,2بعد أن كان يزيد عن 

وبالرغم من كون االجتاه العام ملعدل منو السكان يف الوطن العريب ككل مييل لالخنفاض فهو ال يزال مرتفعا مقارنة باملناطق  
ى يف العامل باستثناء افريقيا وجنوب الصحراء ومتوسط معدل منو السكان يف جمموعة البلدان النامية الذي بلغ يف املتوسط االخر
  .بالنسبة للدول املتقدمة %0,08وما يقل عن  2010- 2006خالل الفترة  1,2%

  

  اللغة والدين: ثانيا       

أن هناك دوال ال تعترب اللغة العربية لغتها الوطنية أو اللغة األم مثل الصومال  اللغة العربية هي لغة معظم الدول العربية حيث     
وجيبويت وجزر القمر ويف املقابل هناك فئات أخرى من السكان يعيشون يف دول غري عربية لكنهم يتكلمون اللغة العربية كما 

نيسيا وماليزيا وبالتايل فإن عدد املتكلمني العربية يتجاوز هو حاصل يف اقليم األهواز بإيران ، ارترييا، تشاد، تركيا، مايل ، اندو
  .مليون شخص 422,039,637حدود الوطن العريب السياسية وقد وصل عددهم إىل 

أما الديانات يف الوطن العريب ، فإن غالبية سكان الوطن العريب تدين  باإلسالم مع وجود أقليات من أديان اخرى          
،  وأغلبية )لبنان وسوريا وفلسطني واألردن والعراق ومصر(ة ، ويتركز املسيحيون يف بلدان املشرق العريب كاملسيحية واليهودي

املسيحيني من األرثوذكس مث الكاثوليك  وأقلية من الربوتستانت  واألرمن ، وبعد احتالل فلسطني وجري أهلها واستقدام 
السكان يف فلسطني من اليهود كما توجد أعداد قليلة من اليهود يف اليمن مهاجرين يهود من شىت أحناء العامل، أصبحت غالبية 

 1.والبحرين باإلضافة إىل تواجد يهودي سابق يف العراق وسوريا ومصر

  فئة الشباب: ثالثا 

دول وهذا كما تتميز احلالة االجتماعية يف الدول العربية مبا يعرف بظاهرة تضخم الشباب أي زيادة عدد الشباب يف هذه ال     
نتج عن االخنفاض الكبري يف معدل الوفيات والتباطؤ يف اخنفاض معدل االجناب وهذا ناتج كذلك عن االجراءات والسياسات 
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اليت انتهجتها الدول العربية سعيا منها لتحسني مستوى املعيشة ، وبالتايل فإن ظاهرة تضخم الشباب هي فرصة وحتدي كبري يف 
لدان العربية ، من ناحية أا فرصة ميكن حصاد مثارها اذا ما مت تدريبها وادماجها يف النشاط نفس الوقت للتنمية يف الب

االقتصادي ، فالشباب عادة ما يتمتعون باإلقبال على املخاطرة واالبتكار واالبداع وهي مميزات أساسية لالقتصاد املعاصر لزيادة 
هو أيضا حتد كبري ، إذ تكون نتائج الفشل يف استغالل ما يطلق عليه االنتاجية والدخل ، وبالنسبة لكون تضخم فئة الشباب 

نتائج خطرية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، ألن االستفادة من هذه الفرصة ال يأيت بسهولة " اهلبة الدميوغرافية"عادة املختصون 
 1.ة يف كل دولة ويف الوقت املناسببل حيصل نتيجة استجابة السياسات واملؤسسات االقتصادية واالقتصادية واالجتماعي

  املقومات االقتصادية للتكامل االقتصادي العريب: املطلب الثاين

إخل، ...تتسم أغلب االقتصاديات بالتبعية للخارج واالعتماد على الوسائل التقليدية يف اإلنتاج الصناعي والفالحي  
ري متوازن بني القطاعات االقتصادية للدول العربية، ومن مث فإن من وانعدام الترابط الداخلي بني الفروع املختلفة أدى إىل منو غ

  .واجب هذه الدول أن تعيد بناء اهلياكل االقتصادية وإدماجها يف احمليطني العريب والدويل

ميزان  تتمثل يف االختالالت املزمنة يف: حتديات داخلية 2:وميكن تقسيم التحديات اليت تواجه االقتصاديات العربية إىل قسمني
املدفوعات وامليزان التجاري، أي يف إطار اقتصادي متدهور تثقله املديونية وتطبعه ظروف اجتماعية تتصف بالتناقض والفقر 

تتمثل يف : حتديات خارجية ،والبطالة وضعف االستثمار واستغالل إمكاناته البشرية والطبيعية وهشاشة اجلهاز اإلنتاجي
وخاصة بني الدول العظمى اليت متتلك وحتتكر التكنولوجيا املتطورة، باإلضافة إىل االختالل احلاد يف التكتالت االقتصادية العاملية 

توزيع الثروة بني أغنياء وفقراء العامل، وهذا ما جيرب األقطار العربية على القيام مبحاوالت جادة من اجل تنظيم اقتصاداا 
 .تراتيجية موحدة يف التعامل مع األقطاب العاملية الكربىوالتكامل فيما بينها مع بلورة سياسة مشتركة واس

  النمو االقتصادي يف الدول العربية: الفرع األول

يف املائة سنويا، وقد سجلت  2.5قدر متوسط معدل منو الدخل احلقيقي للفرد حوايل  1984 -1960خالل الفترة من    
يف املائة سنويا ومبعامل للتباين بلغ  5.5ل الفرد احلقيقي بلغ حوايلجمموعة الدول العربية النفطية أعلى متوسط ملعدل منو دخ

يف املائة سنويا وأعلى معدل  0.4بينما سجلت جمموعة اقتصاديات السلع األولية أدىن متوسط ملعدل النمو بلغ حوايل 2.1
لثانية حيث سجلت متوسطا ملعدل منو ، هذا وقد جاءت جمموعة االقتصاديات املنوعة يف املرتبة ا18للتذبذب مبعامل للتباين بلغ

  .2.0يف املائة مبعامل للتباين بلغ 3.1السنوي بلغ 
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، )متوسط معدل منو واحد يف املائة سنويا( سجلت كل من جمموعيت الدول النفطية 1994 -1985أما يف الفترة من     
بينما ) على التوايل 3.3و4معامل تباين (ذبذبة معدالت منو موجبة ولكنها مت) يف املائة سنويا 1.4متوسط معدل منو( واملنوعة

  .يف املائة سنويا 2.1سجلت اجلزائر متوسط معدل منو سالب بلغ

يف املائة إىل  1.6تراوح متوسط معدل النمو السنوي من أعلى قيمة له يف اجلزائر بلغت  2000 -1995أما خالل الفترة    
عة االقتصاديات النفطية وجمموعة االقتصاديات املنوعة بينما سجلت جمموعة يف املائة يف كل من جممو 0.8أدىن قيمة له بلغت 

يف املائة، هذا وقد كان تذبذب النمو مرتفعا يف جمموعة االقتصاديات  1.2اقتصاديات السلع األولية متوسطا ملعدل النمو بلغ
  3.4.1املنوعة حيث بلغ معامل التباين 

يف  4.6يف املائة يف املتوسط مقارنة مع  5.7احمللي اإلمجايل احلقيقي للمنطقة بنسبة  ، ارتفع منو الناتج2006أما يف سنة     
 1.06مقابل  2006تريليون دوالر يف  1.2وبلغ الناتج احمللي اإلمجايل موع البلدان العربية  2004و  2000املائة ما بني 

  .داخل املنطقة من بلد ألخر غري أن النتائج االقتصادية احملققة ختتلف 2005تريليون دوالر يف 

، حيث سامهت عوامل كثرية يف حتقيق هذه الطفرة 2006وقد حتسن معدل منو البلدان غري املصدرة للنفط عموما يف عام      
النمو االقتصادي يف أوربا اليت كانت وراء انتعاش صادرات هذه البلدان، العائدات السياحية املرتفعة، التحويالت املالية : منها

  2.للعمالة املقيمة باخلارج، وتدفقات االستثمارات األجنبية اليت سجلت رقما قياسيا بالنسبة لبعض البلدان

، حققت الدول العربية أداء اقتصاديا جيدا للعام اخلامس على التوايل رغم الظروف االقتصادية الصعبة اليت 2007ويف عام     
  :مير ا العامل واليت تتمثل يف

  .واق املالية العاملية نتيجة األزمة الرهن العقاري األمريكياضطراب األس -

 .ارتفاع ملحوظ يف أسعار احملروقات -

 .ارتفاع ملموس يف أسعار املواد الغذائية -

ويرجع هذا األداء االقتصادي للدول العربية إىل ارتفاع عوائد النفط واملنتجات األساسية وايل الظرفية الدولية وكذا قوة     
  .اخلي ، باإلضافة إىل اإلصالحات االقتصادية اليت أقدمت عليها احلكومات العربيةالطلب الد
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، وهذا ما أدى إىل حتسن نصيب الفرد 2007ترليون دوالر خالل عام  1.45وبلغ الناتج احمللي اإلمجايل للدول العربية      
دوالر، ولقد ظلت نسبية النمو احلقيقي  4660إىل دوالر  4188من الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول العربية، حيث تزايد من 

باملائة عام  5.8مقابل  2007باملائة عام  5.7باملائة مقارنة مع العام السابق، حيث بلغت  0.1جيدة رغم اخنفاضها بنسبة 
2006.  

ودا على االقتصاديات  العربية كما مل يكن ألزمة الرهن العقاري األمريكي ونتائجها على السوق املايل العاملي إال تأثريا حمد     
وذلك بفضل عوائد النفط واملواد السياسية من جهة، وقلة اندماج السوق املايل للمنطقة العربية مع السوق املالية العاملية من جهة 

  1.أخرى، مع اإلشارة إىل أن نسبة النمو يف الدول العربية ختتلف من دولة ألخرى

على الرغم من وصول األزمة إىل ذروا يف النصف الثاين من  2008صاديا جيدا يف سنة حققت الدول العربية أداء اقت     
ويرجع هذا األداء االقتصادي إىل ارتفاع عوائد النفط واملواد اخلام األساسية وقوة الطلب الداخلي، باإلضافة إىل  2008عام

 1.88بلغ الناتج احمللي اإلمجايل جلميع الدول العربية  اإلصالحات االقتصادية اليت انتهجتها احلكومات العربية،         وقد
دوالر يف العام السابق إىل  4660ترليون دوالر مما أدى إىل حتسن يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف املنطقة العربية من

  2.باملائة 11.3دوالر بواقع  5896

متأثرة باألزمة االقتصادية العاملية، حيث أن قيمة الناتج احمللي  2009تراجعت معدالت منو االقتصاديات العربية خالل عام
تريليون دوالر  1.7إىل حوايل  2008تريليون دوالر يف عام  1.9اإلمجايل باألسعار اجلارية للدول العربية تراجعت من حوايل

يل سلبا على مستوى نصيب الفرد باملائة، وانعكس انكماش الناتج احمللي اإلمجا 11.9مسجلة انكماشا بنسبة  2009يف عام
 دوالر يف عام 5896مقارنة مع  2009دوالر يف عام  5159من الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية، الذي تراجع إىل 

2008.3  

بية من أدى االنتعاش االقتصادي العاملي وارتفاع عائدات صادرات النفط إىل زيادة قيمة الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول العر
كما ارتفع بدوره نصيب الفرد من الناتج احمللي  2010ترليون دوالر عام 2إىل حنو  2009تريليون دوالر عام  1.74حوايل

  2010.4دوالر يف عام  5708دوالر إىل 5159اإلمجايل 

  اليد العاملة يف الدول العربية:  الفرع الثاين
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اطق على صعيد توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع وعلى وجه ال تزال املنطقة العربية متأخرة عم سائر املن     
التحديد للنساء والشباب أن املكاسب احملققة من تعليم النساء مل تؤد إىل حتسن كبري يف مشاركة يف سوق العمل، وتعترب نسبة 

ة واملنتجة ، وحتسب هذه النسبة بعدد السكان يف سن السكان العاملني إىل نسبة السكان أهم مؤشر لقياس حتقيق العمالة الكامل
العمل الذين يعملون يف بلد معني ويعين ارتفاع هذه النسبة أن جزء كبري من سكان البلد يعملون كما يعين اخنفاضها أن عدد 

  1.كبري من السكان هذا البلد غري منخرطني بشكل كامل يف سوق العمل

يف املائة سنويا،  3، مبعدل منو بلغ حوايل 2001مليون عامل يف عام  95يف الدول العربية حنووقد بلغ إمجايل القوى العاملة     
ويف ظل النمو االقتصادي املتباطئ تستمر مشكلة البطالة كأحد املشاكل االقتصادية واالجتماعية اهلامة اليت تلقي بظالهلا على 

ئمة تؤمن تشجيع توظيف استثمارات جديدة وحتقق املزيد من الكثري من الدول العربية األمر الذي وضع حلول عملية مال
  .التفاعل لعوامل اإلنتاج املختلفة داخل سوق عريب موحد

، كليا على ظاهرة تشغيل األطفال مادون السن ورغم هذا ال  15من جانب أخر جنحت تسع دول عربية من القضاء        
باملائة، وهذا ما يدل على  10باملائة ومصر 19باملائة، اليمن  23، موريتانيا باملائة 28يزال معدل تشغيلهم مرتفعا يف السودان 

  2.ضياع فرص التعليم جلزء كبري من الشباب يف هذه الدول

يف املائة فقط من مجلة سكان الوطن العريب  38.2مليون نسمة، ميثل حوايل 118يقدر إمجايل عدد القوى العاملة حوايل      
ظ اخنفاض حجم العمالة باملقارنة مع األقاليم الرئيسية يف العامل، على الرغم من معدل منوها املرتفع ، ويالح 2005يف عام 

سنة،   15واملتواصل، ويعز السبب وراء اخنفاض نسبة القوى العاملة إىل السكان يف الوطن العريب إىل ارتفاع عدد السكان دون
  .مسامهة املرأة يف سوق العمل برغم اجتاه هذه املسامهة للزيادةوبقاء الشباب يف النظام التعليمي ملدة أطول وضعف 

 -1995يف املائة يف الفترة  3.4ويعترب معدل منو القوى العاملة مرتفعا يف معظم الدول العربية، وبلغ متوسط معدل النمو       
ة، وتشري البيانات املتوفرة عن التوزيع ، كما أدى النمو العايل للسكان إىل زيادة حجم الفئة العمرية الفتية من العمال2005

والعراق، وفلسطني ومصر، وباملقارنة مع  العمري للقوى العاملة إىل وجود قاعدة اكرب من العمالة الفتية يف األردن، وسورية،
الدول سنة يف اموعة األوىل من  29 - 20تونس ولبنان ودول جملس التعاون اخلليجي حيث كانت أكرب الشرائح العمرية هي

  3.سنة بالنسبة للمجموعة الثانية من الدول 39 -30و 

                                                             
  .13، ص2010وأثار األزمات االقتصادية العاملية على حتقيقها، جامعة الدول العربية ، 2010العريب الثالث حول األهداف التنموية لأللفية التقرير    1
  .26، صندوق النقد العريب، ص2002التقرير االقتصادي العريب املوحد لعام   2
  .39، ص2006تقرير التنمية البشرية، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،   3
  



 
 

يف املائة من إمجايل عدد  41.1مليون نسمة حوايل  136.4، حبوايل2008كما قدر عدد القوى العاملة ، يف عام         
سنة،  15د السكان دونالسكان يف الدول العربية يف العام نفسه، ويرجع اخنفاض هذه النسبة باملقارنة الدولية إىل ارتفاع عد

  .وضعف مسامهة املرأة يف سوق العمل رغم اجتاه هذه املسامهة للزيادة

يف املائة من إمجايل القوى العاملة  64.9فنجد أن حوايل  2008أما فيما خيص التوزيع اجلغرايف للعمالة العربية لعام          
مليون عامل  15مليون عامل، والسودان حوايل 25مصر حوايل العربية تتركز يف مخس دول، إذ بلغ عدد القوى العاملة يف 

عامل، ويستحوذ قطاع اخلدمات على أكرب  11مليون عامل، والعراق حوايل 13.7مليون عامل، واجلزائر  14.3واملغرب 
يف املائة يف  33.6يف املائة من القوى العاملة، وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة العاملني يف القطاع الزراعي اخنفضت من 58.1نسبة 
  .2008يف املائة سنة  24.1إىل  1995عام 

سنة مازالت تلج  14-5من جهة أخرى، تشري البيانات املتوفرة إىل أن نسبة معتربة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم من     
السلبية على تعليم هؤالء  إىل سوق العمل رغم تعارضها مع نصوص وتشريعات الدولية حلماية حقوق الطفل مع باقي التأثريات

ويالحظ كذلك أن حصة . باملائة يف اليمن 23باملائة يف الصومال و 49األطفال وأوضاعهم الصحية وتصل هذه  النسبة إىل 
، وتعترب هذه النسبة األدىن 2008باملائة سنة  28.2النساء من القوى العاملة يف الدول العربية ال تزال منخفضة، غذ ال تتجاوز 

يف  11.8يف املائة، واليمن  9.8ألقاليم الرئيسية األخرى يف العامل وتتدىن حصة املرأة يف السنة بشكل كبري يف كل من قطر بني ا
يف املائة، بينما ترتفع يف بعض البلدان الزراعية  20.8يف املائة، والعراق  22.4يف املائة، ومصر  13.2املائة، والسعودية 
  .والدول األقل منوا

يف املائة وهو متوسط يفوق متوسطات معدل البطالة يف خمتلف  14.8متوسط معدل البطالة يف الدول العربية حنو لقد بلغ 
واملقدر  2007األقاليم األخرى يف العامل، ويعترب ارتفاع مستوى البطالة يف الدول العربية عن املستوى الذي كان سائدا يف عام 

 5.8معدالت البطالة يف العامل حنو االرتفاع، حيث ارتفع املتوسط العاملي للبطالة من يف املائة، متماشيا مع اجتاه 13.7حوايل 
مليون  14ويقدر عدد العاطلني عن العمل يف الدول العربية حبوايل 2009يف املائة يف عام  6.6إىل حنو  2008يف املائة عام 

العامل، وحتتل مصر مث السودان صدارة ترتيب الدول العربية يف املائة من عدد العاطلني يف  7مبا ميثل حوايل 2009عاطال يف عام 
  .مليون عاطال 4.7من حيث عدد العاطلني الذي يبلغ جمموعهما حوايل

يف بعض الدول العربية مثل اإلمارات ،  2009و  2008وقد أدت األزمة املالية العاملية إىل رفع معدالت البطالة يف سنيت     
  1.األردن، مصر، البحرين
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ويؤخذ على سكان الوطن العريب مشاركتهم الضعيفة يف النشاط االقتصادي بسبب التدين الكبري ملسامهة املرأة وارتفاع عدد     
  .السكان دون سن اخلامسة عشرة

ض وتبني اإلحصاءات املتوافرة أن متوسط نسب املشاركة يف القوى العاملة إىل إمجايل السكان يف الوطن العريب يتميز باخنفا    
كما  %71بينما جتاوز املتوسط العاملي  %39حنو  2007كبري إذا ما قورن باملتوسطات العاملية، حيث بلغت هذه النسبة يف 

  .يظهر هذا املعدل الوسطي للبلدان العربية تفاوتا كبريا جدا بينها حبيث يصل إىل أكثر من الضعف بني األدىن واألعلى يف املنطقة

ملتوافرة التدين الكبري ملسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي مقارنة باملعدالت الدولية واإلقليمية، وهذا كما تبني اإلحصاءات ا    
  .بالرغم من التحسن امللحوظ خالل العقدين األخريين

هم  بأكثر من الناحية القطاعية، يمن الزراعة واخلدمات االجتماعية وعلى توفري مناصب الشغل يف العامل العريب، حيث تسا     
من إمجايل العمالة، وبالرغم من األمهية اإلستراتيجية للقطاع الزراعي يف الدول العربية اليت تعتمد يف تلبية احتياجات  %60من 

من إمجايل العمالة والناتج اإلمجايل للمنطقة ككل عرف تدنيا ) القطاع الزراعي(سكاا الغذائية أساسا على الواردات فان نصيبه 
العقدين األخريين، كما يوضح التوزيع القطاعي فروق كبرية بني اجلنسني، حيث يتركز معظم عمل املرأة يف قطاع  كبريا يف

  .اخلدمات بينما مسامهتها يف القطاع الصناعي حمدود جدا

ة كما يظهر دور القطاع احلكومي يف جمال فري مناصب الشغل بشكل جلي بالرغم من تزايد برامج اخلصخصة وإعاد      
اهليكلة للقطاع العام يف معظم الدول العربية، حيث تقدر منظمة العمل الدولية نصيب القطاع العام من إمجايل العمالة يف املنطقة 

انه بالرغم من اخنفاض معدالت األجور يف القطاع العام عن القطاع اخلاص  2004ويرى البنك الدويل  %29العربية بنحو 
البلدان العربية يفضلون القطاع العام حبكم انه يوفر العديد من املزايا املادية واملعنوية كدميومة  فان الباحثني عن العمل من كل

  1.التشغيل واملكانة االجتماعية والتامني والعطالت املختلفة وغريها

يف تفاقم هذا  ويف هذا الصدد فان مشكلة البطالة تعد من اكرب التحديات اليت تواجه االقتصاديات العربية، وقد تسبب    
  :املشكل عدة عوامل ميكن إمجاهلا فيما يلي

  .االستمرار يف سياسات اخلوصصة يف خمتلف الدول العربية وما نتج عنها من تصريف للعمال -

  .الضخ املستمر للخرجيني من اجلامعات مع ثبات عدد مناصب الشغل -

  .زيادة االختالالت اهليكلية يف خمتلف االقتصاديات العربية -
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  . اختالل توزيع الدخل والثروةتزايد  -

وجتدر اإلشارة اىل ان دول اخلليج العريب تعاين من نقص كمي ونوعي يف العمالة وهذا ما اضطرها السترياد العمالة من          
بطالة اخلارج، وبالتايل توجد إمكانية كبرية المتصاص العمالة الفائضة من الدول العربية األخرى وهذا ما يساهم يف معاجلة ال

  .ونقص العمالة يف الدول العربية بشكل مزدوج

ومن هنا تنطلق أمهية التعاون العريب يف جمال دعم التشغيل واحلد من البطالة من طبيعة أسواق العمل املختلفة يف الدول       
ءة مما يثمر نتائج اجيابية مهمة العربية، وتعدد أنظمتها، وأمام هذا التعاون جمموعة من الفرص والتحديات واليت ميكن إدارا بكفا

  1.يف جمال التشغيل واحلد من البطالة وهذا ما حيسن املستوى املعيشي للمواطنني العرب وينعكس إجيابا على االقتصاديات العربية

  

 

  معوقات التكامل االقتصادي العريب: املطلب الثالث 

إىل معوقات  تقسيمها ميكن ، عريب اقتصادي تكامل اقامة تحماوال فشل أو عرقلة  اىل تؤدي واسباب معوقات عدة هناك      
  :اقتصادية واخرى غري اقتصادية كما يلي

  معوقات التكامل االقتصادي العريب االقتصادية: الفرع األول

وقات لطاملا اصطدمت جهود الدول العربية يف سياق حبثها وعملها باجتاه التكامل االقتصادي فيما بينها مبجموعة من املع    
  :املتعلقة باقتصاداا نفسها واليت سنتطرق هلا كما يلي

  املتكاملةالعربية  تباين االقتصاديات: أوال

 دوال الستفادة تفاديا وذلك الدول املتكاملة اقتصاديات أغلب يف وتشابه انسجام وجود التكامل تستلزم عملية حيث     
، ويالحظ يف حالة التكامل االقتصادي واالقتصادية القانونية النظم هنا بالتشابه ويقصد األخرى، حساب وعلى أكرب بشكل

يف توزيع القوى والعناصر اإلنتاجية والتناقضات اهليكلية العريب وجود اختالف كبري يف بنية االقتصادات العربية املتفاوتة 
ة وكان ذلك نتيجة تقسيم عمل دويل غري والتنموية اليت ورثها عن عهود اهليمنة األجنبية ، متمثلة بالتخلف والتبعية والتجزئ
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متكافئ وعالقات اقتصادية دولية غري متكافئة فرضت على الوطن العريب يف ظل السيطرة االستعمارية مع سريان قانون النمو 
قطاره والتطور املتفاوت وبالتايل أدى ذلك لتباين اهلياكل االقتصادية يف الدول العربية ويف توزيع املوارد والثروات بني أ

واختالف مستوياا ودرجات منوها ، وأصبح توجه االقتصادات العربية حنو السوق العاملية بشكل منفرد كان نتيجة حتمية على 
غرار توقيع اتفاقية الشراكة االورو متوسطية ومشروع السوق الشرق أوسطية وهذا ما أضعف قاعدة التكامل االقتصادي كوا 

  1.مشاريع بديلة له

  ضعف الروابط االقتصادية العربية:  ثانيا

يالحظ كذلك ضعف الروابط التجارية والصناعية على مستوى الوطن العربية، وضعف الدعم املايل، وغياب الثقة يف       
قطاع األعمال، مع غياب شبه تام لتنسيق السياسات اخلاصة بدعم التجارة والتنمية، ووجود معوقات لتحرك رأس املال العريب 

 .دول العربية بفعل األنظمة والقوانني االقتصادية احمللية وغياب جهاز إعالمي فاعل جللب االستثمارات األجنبية بني ال

  

  ختلف البنية االنتاجية يف الوطن العريب: ثالثا

طاقة وعلى عدد البنية االنتاجية العربية تتميز بالضعف وعدم مواكبتها للتطورات  ، حيث أن اعتماد الدول العربية على الإن     
حمدود من السلع واملواد اخلام واملنتجات الزراعية األولية كمصدر رئيسي للثروة ميثل أحد التحديات اخلطرية اليت تواجه 
االقتصاد العريب، وبالتايل جيب ترشيد استغالهلا ورفع كفاءة استخدامها، والبحث عن مصادر بديلة هلا كالطاقة الشمسية، 

  .طوير تكنولوجيا الطاقة النووية، وبقاء الوضع على حاله ال خيدم ابدا مساعي التكامل االقتصادي العريبوالطاقة احليوية، وت

  عدم توحيد جهود التنمية يف الدول العربية: رابعا  

اقي منذ استقالل الدول العربية مارست كل منها منطا تنمويا على املستوى القُطري متجاهلة بذلك البعد التكاملي مع ب      
 الدول العربية نتيجة االنشغال بالقضايا احمللية مما زاد من حدة التبعية للدول الغربية واستمرار التجزئة بالرغم من الرغبة يف السري

  .جبدية يف طريق التكامل االقتصادي 

القتصادية العربية مظاهر التبعية والتخلف وتشتت الصف العريب من شانه تقييد وإعاقة جتميع االمكانات اهلذا فإن      
وتوجيهها حنو قضية التنمية االقتصادية العربية الشاملة مبا يشجع القواعد التكاملية فيما بينها ، فاختيار الدول العربية مدخل 
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احلرية االقتصادية بشكل انفرادي على حساب التخطيط العريب املشترك يف دفع عجلة التنمية االقتصادية هو عقبة رئيسية يف 
  1.جهود التكامل االقتصادي العريب مواجهة

  عدم االستقرار االقتصادي يف الدول العربية: خامسا

من ناحية أخرى جند عدم االستقرار االقتصادي ملعظم البلدان العربية مبا مييزه من تضخم، وعجز ميزانية الدولة، وعجز       
ة إىل الفلسفة واملنهج الفكري االقتصادي الذي حيدد هلا إطار امليزان التجاري وميزان املدفوعات، وافتقار أسواق املال العربي

العمل والتحرك، زيادة على ضعف األطر القانونية والتشريعية اليت حتكم أصول وقواعد هذه األسواق، هذا باإلضافة إىل انتشار 
  2.ية االستثمارالفساد املايل واإلداري يف مؤسسات الدولة، وما له من انعكاسات خطرية، خاصة يف جمال ترق

  امهال ميدان البحث العلمي والتنمية البشرية: سادسا 

يف جمال االستثمار يف ميدان البحث العلمي والتنمية البشرية والذي يعترب من ضروريات التقدم والتطور االقتصادي  جند       
اجه حتدياً صعباً يف خدمة اقتصادها ومصاحلها ، فجوة علمية وتكنولوجية عميقة بني دول  العربية ودول العامل املتقدم، جيعلها تو

ويضطرها لتبعية الغرب يف هذا اال هلذا جيب تطوير البحث العلمي والتحديث التكنولوجي وإنشاء شبكة من املراكز العلمية 
قتصادات العربية ميزة املتميزة، ومواكبة الثورة العلمية والتكنولوجية بوصفها مفتاح التقدم واالزدهار وحاجة ملحة إلكساب اال

متكنها من اقامة قاعدة متينة للتكامل االقتصادي العريب خاصة وأن احتياجات الوطن العريب يف قطاع تكنولوجيا املعلومات تقدر 
  .مليار دوالر 13مبا يزيد عن  2008حىت العام 

  معوقات التكامل االقتصادي العريب التنظيمية والسياسية: الفرع الثاين

ه جهود التكامل االقتصادي العريب العديد من املعوقات تنظيمية وسياسية إىل جانب املعوقات االقتصادية وهذا ما زاد تواج     
  .من عرقلة مسرية التكامل االقتصادي العريب

   تنظيمية معوقات: أوال

 التكامل عملية يف رجالتد من أجل مدروسة زمنية وبرامج أهداف وضع وجوب إىل اإلقليمي التكامل نظريات تشري      
 مشروع تعطيل دون مواجهتها ومعاجلتها ميكن حيث ميدانيا، التكامل آليات تنفيذ عن تنجم اليت املشاكل وتفادي االقتصادي

                                                             
  .نفس املرجع  1
األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك كجزء من /، أطروحة مقدمة إىل  جملس كلية اإلدارة واالقتصادالتنمية االقتصادية سياسياً يف الوطن العريبفارس رشيد البيايت،    2

  .294-292، ص 2008صاد ،عمان متطلبات احلصول على شهادة الدكتوراه يف االقت
  



 
 

 اآلليات وعشوائية األهداف غموض مييزها التكامل عملية كانت ما إذا ذلك تفادي الصعب من سيكون حني التكامل، يف
  1.واملراحل

2:منها شكلت عائقا يف طريق الوصول للتكامل االقتصادي العريب  عديدة تنظيمية اسباب ال هناكويف هذا ا  

 . اهلدف والوسيلة حتديد يف الدقة الكافية على العربية الدول بني االتفاقيات عدم توفر نصوص .أ

 . ربيةالدول الع يف املختلفة االقتصادية االنشطة عن واالحصائيات البيانات توفر عدم .ب

 مع تتعارض االتفاقيات تلك كانت لو حىت االخرى ، الدول مع اتفاقيات من ما تشاء عقد حرية يف دولة لكل اال ترك .ج
 . العربية ميثاق اجلامعة أو العربية املصاحل

  . املشترك العمل العريب على تشرف اليت واملنظمات االجهزة ا تقوم اليت املهام ازدواج .د

ان جهود التكامل االقتصادي العريب  تركزت يف التوصل ملراسيم ووثائق القانونية جمردة حول بناء التكامل  فنالحظ    
االقتصادي  مع اغفال التعمق يف مضموا وكان ذلك بسبب العوائق اليت تصيب اجلانب التنظيمي يف اجراءات التكامل 

  .االقتصادي 

 

  معوقات سياسية: ثانيا

وامل السياسية األكثر تأثري يف إعاقة مسرية التكامل االقتصادي العريب كوا تركز اكثر على االرادة احلقيقية لقد كانت الع     
  : للدول العربية الراغبة يف التكامل بينها ، وميكن امجال هذه املعوقات فيما يلي

د أحداث هامة مثل معاهدة كامب ديفيد، إن أزمة الثقة السياسية بني الدول العربية بع: العربية - تأزم العالقات العربية - أ
ومقتل احلريري، وغزو الكويت، وانتشار الفنت الداخلية يف العراق، لبنان، السودان والصومال، ظهور ما يسمى ثورات 

وزيادة تأثري اهليمنة اخلارجية اليت منعت بعض الدول العربية أن تكون سيدة قرارها مما ضاعف من شعور الربيع العريب، 
  3.ف لدى الدول العربية املختلفة بفقدان السيادة الوطنيةاخلو

                                                             
  .34،ص2012، ورقلة ،10العدد – الباحث ، جملةامليداين والعائق النظري الفكر بني العريب االقتصادي التقارب حنيش احلاج،  1

 .656،ص 2012بغداد، ، جامعة  99جملة كلية اآلداب، العدد  -دراسة حتليلية-التكامل االقتصادي والتنسيق الصناعي العريبحامد عبيد حداد،    2
 .www: ، شبكة املعرفة اتمعية ، املوقع االلكتروينومقترحات إحيائه مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي العريبأمحد حممد فراج قاسم،   3
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إن اختالف النظم السياسية، وخماطر أوضاع عدم االستقرار السياسي، وكذلك امليل : نقص االرادة السياسية واألنانية  - ب
غياب الدميقراطية، مع تفاوت لتغليب املصلحة القطرية على املصلحة القومية، وضعف العالقات العربية البينية وتدين مستوياا، و

مستوى التطور السياسي واالجتماعي بني الدول العربية من شأا أن تكون أسوء ما ميكن أن يتعرض له التكامل االقتصادي بني 
  .الدول العربية

ى اليت تقف فنقص اإلرادة السياسية لدى معظم األقطار العربية يف إقامة تعاون اقتصادي مشترك، هي من املشكالت الكرب    
هذه الشكوك واملخاوف من جهة، وحتمية . حائالً أمام مشروعات التعاون الرتيه الذي يعود بالفائدة على املنطقة العربية كلها

الدخول يف فضاءات اقتصادية إقليمية ودولية من جهة أخرى، جتعل الدول العربية أمام حتديات كبرية تلزمها استنهاض اهلمم، 
أنظمتها وأساليب تسيريها، وحتقيق تنمية شاملة علّها تقلص الفجوة اليت تفصل بلداا، وتقترب من  والعمل على تطوير

هذه التحديات كبرية ومتنوعة يصعب حصرها، وجيب االهتمام باألولويات . مستويات التطور الذي مييز بلدان القارات األخرى
  1.منها

أطراف  حتكم إىل يؤدي حيث االقتصادية، الشفافية على ينعكس ما وهو : الدميقراطية واملمارسة السياسية احلرية ضعف -ج
 ضعف يؤدي كما التكامل، من موقفها يف السياسية السلطة قرارات على يؤثر وبالتايل الدولة، قطاعات كامل يف حمدودة

  .تعطيله من ستفيدينامل يد يف ورهنه التكامل مشروع تدعيم يف االجتماعية القوى دور استبعاد يف احلريات السياسية

وبالتايل  يف دولة ما ، القائم الوضع من لالستفادة داخلية أطراف مع أجنبية أطراف مصاحل تتحد يف هذا السياق ميكن أن     
تقوم األطراف اخلارجية بتغذية الصراعات يف الداخل مستعينة بذلك مع االطراف الداخلية املستفيدة من افشال جهود التكامل 

الثالث حيث جند أن قطاعات االقتصادية يف تلك الدول وعلى وجه  العامل ، وحيصل هذا بشكل كبري يف دول.ي االقتصاد
اخلصوص التجارة اخلارجية واالستثمار يف يد أطراف لديها نفوذ كبري على السلطة ومدعومة مبجموعات تعيش على الفساد 

  2.احلاصل يف الدولة

 التكامل عملية حتكم اليت االقتصادية والعوامل السياسية بني العوامل تقوم اليت طاتواالرتبا العالقاتإن عدم فهم      
 فاملشكلة التعاونية والتكاملية بني الدول العربية  عالقات تنمية يف أهدافهم حتقيق يف العرب فشل عوامل من أهم هي االقتصادي

 السياسية العالقات وتقلب ، االخرى العربية االقطار جتاه االكامل بسياد التمسك على العربية األقطار بعض وحرص السياسية
باإلضافة لإلجراءات التنظيمية غري  3، تكاملية خطوات من عليه ما يتفق تطبيق يف منهم البعض جدية وعدم ، احلكام العرب بني

                                                             
  .294فارس رشيد البيايت، مرجع سابق،ص   1
  .35رجع سابق، ص حنيش احلاج، م  2
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 التكامل عملية جعل ل هذاك الواضحة واملعقدة واليت حتكم عملية التكامل االقتصادي العريب واليت اعاقته بشكل كبري ،
 حد اىل والتباعد ، تارة الوحدة درجة اىل يصل حىت التكامل االندفاع حنو فنجد ، الظروف هلذه ختضع العريب االقتصادي

  . تارة أخرى القطيعة

  مسرية العمل االقتصادي العريب املشترك حنو حتقيق التكامل االقتصادي العريب: املبحث الثالث 

من أن الدعوة إىل الوحدة العربية كانت مطروحة منذ عدة قرون إال أن فكرة إقامة تنظيم عريب واحد جيمع  على الرغم      
  .مشل الدول العربية مل تتبلور أو تتضح معاملها إال خالل احلرب العاملية الثانية بفعل مجلة متغريات عربية وإقليمية ودولية

شترك متمثال يف إنشاء جامعة الدول العربية كسرح لتجميع األفكار واجلهود العربية هلذا فقد كان أساس العمل العريب امل        
حنو الوحدة العربية املنشودة وما انبثق عنها من مؤسسات عربية تعمل يف اجتاه التكامل العريب يف جماالت عديدة أمهها بطبيعة 

  .كامل العريب احلال اال االقتصادي كونه الداعم احلقيقي واألساسي ملسرية الت

مع تأسيس جامعة الدول العربية شهد التعاون االقتصادي العريب املشترك تطورات متتالية ومستمرة يف إطارها مدعوما         
  .مبختلف مؤسساا املعنية بالقطاع االقتصادي واليت تعمل من أجل الوصول للتكامل االقتصادي العريب

  العريب املشترك االقتصاديمسرية العمل : املطلب األول

املشترك حيث ارتكز  العريب االقتصادي العملبدأ  العربية للدول السياسي واالستقالل العربية الدول جامعةمع تأسيس        
العربية، مبا حيفظ سيادة الدول العربية ويعزز  الدول بني التفضيلي التعامل مفهوم وفق االقتصادي التعاون أسس على وضع

 .العربية الدول بني العريب االقتصادي التعاون يف احلامسة العوامل ذه األهداف مناستقرارها وقد ه

  

  معاهدة الدفاع العريب املشترك والتعاون االقتصادي: الفرع األول

 سيف مار اجلامعة تأسيس ميثاق وكان التأسيسية، الوثائق من العديد بإبرام املرحلة هذه يف االقتصادي التعاون متيز لقد        
 ذلك وتال املشترك، العريب ، االقتصادي للعمل دستورا أصبح والذي العربية، الدول بني االقتصادي للتعاون وثيقة أول 1945

 الس إنشاء على نصت واليت 1950 أبريل يف العربية اجلامعة دول بني االقتصادي والتعاون املشترك الدفاع معاهدة إبرام
حرصا على استقالهلا  عة من الدول العربية يف تقوية وتوثيق التعاون بني دول اجلامعة العربيةدفعت رغبة جممو، حيث االقتصادي

ومتثل ذلك يف توقيعها على  واستجابة لرغبة شعوا يف ضم الصفوف لتحقيق الدفاع املشترك عن كياا وصيانه األمن والسالم



 
 

، ومشلت هذه املعاهدة كل من األردن، سوريا، 1950يف سنة  معاهدة الدفاع العريب املشترك والتعاون االقتصادي وكان ذلك
  ) .اليمن حاليا(العراق ،السعودية ،لبنان، مصر ، اململكة املتوكلية اليمنية 

: على دوام األمن والسالم واالستقرار للدول املتعاقدة و فض مجيع منازعاا الدولية بالطرق السلميةحترص هذه املعاهدة       
خيطر على الفور جملس اجلامعة وجملس األمن حيث  1قاا املتبادلة فيما بينهما أو يف عالقاا مع الدول األخرى،سواء يف عال

فيما بينها، بناء على طلب وتقوم الدول املتعاقدة فيما بينها بالتشاور  بوقوع االعتداء وما اختذ يف صدده من تدابري واجراءات
ويف حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة . ه واحدة منها أو استقالهلا أو أمنها للتهديدإحداها عندما تتعرض سالمة أراضي أي

دولية تؤثر على السالم يف هذه الدول املتعاقدة  تبادر على الفور إىل توحيد خططها ومساعيها يف اختاذ التدابري الوقائية والدفاعية 
 2 .اليت يتطلبها املوقف

مات على أكمل وجه تتعاون الدول املتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماا العسكرية وتعزيزها ومن أجل تنفيذ هذه االلتزا     
تؤلف جلنة ، هلذا 3  وتشترك حبسب مواردها وحاجاا يف يئة وسائلها الدفاعية اخلاصة واجلماعية ملقاومة أي اعتداء مسلح

تنظيم خطط الدفاع املشترك ويئة وسائله وأساليبه وحتدد عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول املتعاقدة ل
اختصاصات هذه اللجنة الدائمة مبا يف ذلك وضع التقارير الالزمة املتضمنة عناصر التعاون واالشتراك ،  وتقوم هذه اللجنة 

  4.الدائمة  برفع تقاريرها عما يدخل يف دائرة أعماهلا إىل جملس الدفاع املشترك 

جملس للدفاع املشترك حتت إشراف جملس اجلامعة خيتص جبميع الشئون املتعلقة بتنفيذ أحكام هذه املعاهدة  كما يؤلف    
ويتكون جملس الدفاع املشترك املشار إليه من وزراء اخلارجية والدفاع الوطين  ،ويستعني على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة

 . 5لس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزما جلميع الدول املتعاقدةللدول املتعاقدة أو من ينوبون عنهم وما يقرره ا

ومن أجل استكمال أغراض هذه املعاهدة وما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفري الرفاهية يف البالد العربية ورفع        
رافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاا مستوى املعيشة فيها، فتعمل الدول املتعاقدة على النهوض باقتصاديات بالدها واستثمار م

الوطنية الزراعية والصناعية، وبشكل عام على تنظيم نشاطها االقتصادي وتنسيقه وإبرام االتفاقات الالزمة لتحقيق هذه 
 6 .األهداف

                                                             
  .2العسكري، ص وملحقها معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربيةاملادة األوىل من ميثاق   1
  .2العسكري،ص وملحقها معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربيةاملادة الثالثة من ميثاق   2
  .2العسكري،ص وملحقها معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربيةاملادة الرابعة من ميثاق   3
  .2العسكري،ص وملحقها معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربيةاملادة اخلامسة من ميثاق   4
  .3العسكري،ص وملحقها معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربيةلسادسة من ميثاق املادة ا  5
  .3العسكري،ص وملحقها معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربيةاملادة السابعة من ميثاق  6



 
 

لضرورة لكى يقترح ينشأ جملس اقتصادي من وزراء الدول املتعاقدة املختصني بالشئون االقتصادية، أو من ميثلوم عند ا      
على حكومات تلك الدول ما يراه كفيال بتحقيق أهداف املعاهدة وميكن للمجلس أن يستعني يف أعماله بلجنة الشؤون 

 1 .االقتصادية واملالية التابعة جلامعة الدول العربية

أن ال تسلك يف عالقاا مع األخرى و كما تتعهد كل من الدول املتعاقدة بأن ال توقع أي اتفاق دويل يناقض هذه املعاهدة      
، مع العلم أنه ليس يف أحكام هذه املعاهدة ما ميس أيا من  احلقوق وااللتزامات املترتبة، 2مسلكا يتناىف مع أغراض هذه املعاهدة

يف احملافظة على أو اليت قد تترتب للدول األطراف فيها مبقتضى ميثاق األمم املتحدة أو املسئوليات اليت يضطلع ا جملس األمن 
ألي دولة من الدول املتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه املعاهدة، أن تنسحب منها  ، وجيوز3 السالم واألمن الدويل

وتتوىل األمانة العامة إبالغ هذا اإلعالن إىل  يف آخر السنة من تاريخ إعالن انسحاا إىل األمانة العامة جلامعة الدول العربية
  4 .املتعاقدة األخرى الدول

 االتفاقيات من العديد إبرام اخلمسينات متحور التعاون االقتصادي بني الدول العربية على  فترة جتدر االشارة إىل انه خالل     
 جلامعةا ميثاق عليها نص اليت االقتصادية األغراض الدائمة واملوجهة لتحقيق واللجان االس الوزارية وإقامة التفضيلية اجلماعية

 التبادل تسهيل االقتصادي املوقعة يف هذه الفترة جند اتفاقية التعاون االقتصادي، وبالنسبة ألهم اتفاقيات بناء التكامل وحماوالت
 اهتمت هذه  ، وقد1953 سبتمرب يف اجلامعة جملس أقرها وقد  العربية اجلامعة دول بني الترانزيت وتنظيم جتارة التجاري

 الدول بني املتبادلة الوطنية للسلع اجلمركية الرسوم من إعفاءات شكل يف اجلمركية التفضيالت مبنح اسي،االتفاقية بشكل أس
املوقعة سنة  يف العربية االقتصادية جملس الوحدة إنشاء العربية، مث  اتفاقية الدول بني الترانزيت لتجارة تسهيالت العربية ومنح

 األموال، حرية ورؤوس األشخاص ، تسهيل انتقال الدول بني اقتصادية وحدة على إقامة ،  وركزت هذه االتفاقية  1957
 الدول تعمل أن على االتفاقية نصت كما ،  التملك وحقوق والترانزيت النقل وتسهيل حركة الوطنية واملنتجات البضائع تبادل

 عام يف قراره اخلاص العربية قتصاديةاال الوحدة جملس بإصدار ذلك تعزز وقد الوحدة الكاملة حتقيق إىل للوصول األعضاء
 إجنازها مت قد يكون الس  دول بني حر تبادل منطقة إقامة فإن القرار هلذا ووفقاً املشتركة، العربية السوق بإنشاء 1964

  .1969 عام يف نظرياً

                                                             
  3العسكري،ص وملحقها رك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربيةمعاهدة الدفاع املشتاملادة الثامنة  ميثاق   1
  3العسكري،ص وملحقها معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربيةاملادة العاشرة من ميثاق   2
  4العسكري،ص وملحقها جلامعة العربيةمعاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بني دول ااملادة احلادية عشرمن ميثاق   3
  .4العسكري،ص وملحقها معاهدة الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربيةاملادة الثانية عشر من ميثاق  4



 
 

رغم أا مثلت أول مدخل األعضاء،  للدول والسياسي واالجتماعي االقتصادي الواقعلقد جتاهلت هذه االتفاقيات         
هلذا  املستمر، للتعديل التفضيلية جداوهلا التفضيلي والذي يعترب أساس التعاون االقتصادي العريب  كما خضعت التجاري للتعامل

  1.االقتصادي التعاون أهداف حتقيق يف ميكن القول ان هذه االتفاقيات مل تكن يوما فاعلة

  

  قتصادي القوميوضع ميثاق العمل اال: الفرع الثاين

السبعينات  برزت عدة عوامل سياسية واقتصادية على الساحة العربية أمهها تراكم الفوائض املالية واليت  عند  مطلع      
، وقد متكنت هذه الدول 1974 عام يف العاملية النفط ضاعفت دخل الدول العربية النفطية وكان ذلك بفعل تعديل أسعار

من توسيع بناء قواعدها االنتاجية وبنيتها األساسية هلذا فإن العمل االقتصادي العريب يف هذه الفترة  بفضل هذه الفوائض املالية
 والتنمية املشترك العريب االقتصادي العمل ختدم مشتركة عمل على توظيف الفوائض املالية املتراكمة يف إقامة مشاريع عربية

  .العربية االقتصادية

 العريب ة تعزيز آليات العمل االقتصادي العريب بإقامة املؤسسات املالية العربية على غرار املصرفهلذا شهدت هذه الفتر       
 لضمان العربية واملؤسسة العريب، النقد وصندوق واالجتماعي، لإلمناء االقتصادي العريب والصندوق أفريقيا يف االقتصادية للتنمية

 والشركات املشتركة املتخصصة العربية املنظمات من العديد إنشاء مت كما . الزراعي لالستثمار واإلمناء العربية واهليئة االستثمار
االقتصادية  التنمية لتعزيز املشترك العريب االقتصادي العمل يف النفطية املالية الفوائض لتوظيف الدولية املشتركة كآليات العربية

  .العربية الدول يف

عند انعقاد القمة العربية  1980القومي يف مطلع الثمانينات وبالضبط يف نوفمرب  وقد مت وضع ميثاق العمل االقتصادي     
بأن العمل االقتصادي ميثل عنصراً رئيسياً يف العمل وقد كان هذا امليثاق اعترافا   -اململكة األردنية اهلامشية–احلادية عشر بعمان 

ل األرضية الصلبة لألمن القومي الذي يتعزز بالتنمية املستقلة الشاملة العريب املشترك وقاعدة راسخة ومنطلقاً مادياً له، وبأنه يشك
وإدراكا لضرورة يئة االقتصاد العريب حبيث يكون على قادرا على مواجهة التخلف والتبعية وأن يعبأ يف مواجهة العدوان 

تصادي القومي واالعتماد اجلماعي على الذات، الصهيوين والقوى املساندة له، كما يعزز التزام الدول العربية مببادئ التكامل االق
حيث  أنه من الضروري تنسيق السياسات االقتصادية واملالية يف األقطار العربية بشكل فعال من اجل القضاء على أسباب 

لثالث، يف سياق التجزئة فيما بينها، ومن اجل ترسيخ سبل التضامن بينها وبني الدول اإلسالمية، واإلفريقية، وبقية بلدان العامل ا
  .اجلهود الرامية إىل إقامة نظام اقتصادي عاملي جديد

                                                             
  99، ص2004التقرير االقتصادي العريب املوحد، صندوق النقد العريب،  1



 
 

وبالنسبة لبنود ميثاق العمل االقتصادي القومي واليت قررت دول اجلامعة العربية االلتزام الكامل ا  وبذل ما يف وسعم من      
  1:على النحو التايل طاقات وموارد لتنفيذه على اكمل وجه من أجل تعزيز القدرات العربية فقد كانت

  حتييد العمل االقتصادي : أوالً

إن القصد من هذا البند هو ضرورة حتييد العمل االقتصادي العريب عن كل اخلالفات اليت تقع بني الدول العربية باعتبار أنه 
ية ببذل جهدهم من أجل بتعهد مجيع الدول العرباألساس الذي سيتم االنطالق منه حنو التكامل االقتصادي العريب ، ويتم ذلك 

حتقيق االستقرار وتطوير العالقات االقتصادية العربية ، هلذا فإن أي قطع للعالقات االقتصادية العربية أو تقليصها ال يكون إال 
  . بقرار من الس االقتصادي واالجتماعي العريب وعند الضرورات القصوى املرتبطة باملصاحل القومية العليا املشتركة

  التعامل التفضيلي املتبادل :ثانيا

  :يف هذا البند جند أن التعامل التفضيلي املتبادل والذي جرى اقراره يشمل النقاط التالية

التزام الدول العربية  بعالقاا االقتصادية مع الدول العربية كأولوية يف عالقاا ومعامالا االقتصادية بالنسبة لعالقاا مع  – أ
   .   العامل اخلارجي

ملكية وإنتاجا "التكفل مببدأ التعامل التفضيلي الكامل للسلع واخلدمات وعناصر اإلنتاج العربية ذات اهلوية العربية املؤكدة  – ب
  ". وإدارة وعمال

  . منح املعاملة التفضيلية التامة للمشروعات العربية املشتركة ذات الطبيعة اإلنتاجية والتكاملية - ج

  

  االقتصادية العربيةخدمة التنمية : ثالثا

وذلك بالعمل لغرض تقليص الفجوة التنموية بني الدول العربية مبا يكفل حتقيق االستقرار واالنسجام االقتصادي     
  . واالجتماعي والعدالة االجتماعية القومية وتعزيز عملية التنمية العربية وتصحيح مسريا

  التخطيط القومي املشترك: رابعا

                                                             
 : ، على املوقع االلكتروين2005، منشورة بسنة 219احملرر، العدد ، مقالة يف جملة حرب على ورقفؤاد احلاج،   1

www.al-moharer.net/moh219/fouad219.htm  2013-06- 13: ، تاريخ االطالع.  



 
 

على اعتماد مبدأ التخطيط القومي للمشاريع العربية املشتركة كأسلوب لتوجيه وتنظيم وتطوير العمل العريب وهذا البند يركز 
  : املشترك على النحو التايل

  . االلتزام باستراتيجية العمل العريب االقتصادي املشترك وعقود التنمية العربية املشتركة واخلطط القومية املنبثقة عنها -أ 

خطة قطرية باإلضافة إىل عناصرها القطرية توجها قوميا يف يتمثل يف ختصيص نسبة معينة من املوارد لتمويل  اشتمال كل –ب 
  . مشروعات اخلطة القومية

  العمل مببدأ التكافل االقتصادي القومي : خامسا

  :حيث يتطلب هذا البند االلتزام مبا يلي

ا يف متويل احلاجات العربية املشتركة ويشمل ذلك بشكل خاص ان تتكافل الدول العربية كل بقدر طاقتها وقدرا –أ 
احتياجات األمن القومي وتنمية املوارد والطاقات البشرية ومشروعات البىن األساسية وذلك كله مبا يتوافق مع اقرارات الس 

  .االقتصادي واالجتماعي العريب

رى تتعرض لعدوان أجنيب أو إلجراءات اقتصادية مضادة بسبب التزام الدول العربية بالدعم الكامل ألي دولة عربية اخ - ب 
  . ممارسة حقوق السيادة الوطنية أو لكوارث طبيعية وفقا ملا يقره الس االقتصادي واالجتماعي العريب

 

  االلتزام مببدأ املواطنة االقتصادية العربية : سادسا

وكأنه رأس مال وطين أي انه ال خيتلف عنه يف أي شيء مبا يف ذلك تتم معاملة رأس املال والعمل العريب يف كل بلد عريب   – 1
  . توفر الضمانات الالزمة واحلوافز املناسبة هلما

  . حرية انتقال األيدي العاملة العربية وضمان حقوقها وإعطائها التسهيالت الالزمة واملساعدات لتطويرها – 2

 . ليت متنح لعناصر اإلنتاج العربية املسامهة يف التنمية العربيةحتقيق التوازن يف احلقوق واالمتيازات والتسهيالت ا -4

 

  

  يف املال والنقد : سابعا



 
 

  :فيما خيص جمال املال والنقد جند أن امليثاق أدرج النقاط التالية

  . العريبالتعجيل باختاذ اإلجراءات الكفيلة بإطالق حرية املعامالت اجلارية العربية وفق أحكام اتفاقية صندوق النقد  -أ 

  . التوسع التدرجيي يف استخدام الدينار العريب احلسايب ويئة الظروف االقتصادية للوصول للوحدة النقدية -ب 

  . ربط رأس املال العريب داخل املنطقة العربية باهلدف التمويلي التكاملي -ج 

  . يف التبادل التجاري: ثامنا

  : يثاق على النقاط التاليةبالنسبة املبادالت التجارية العربية اشتمل امل

حترير التبادل التجاري املباشر بني الدول العربية على أن يكون ذلك يف أطار جهد تنموي تكاملي يعزز القاعدة اإلنتاجية  -أ 
  . وينوعها

والسيما من حيث منح املشروعات العربية التكاملية املشتركة معاملة تفضيلية جتاه املشروعات األجنبية يف األقطار العربية  -ب 
  . التمويل والتسويق وفق قواعد يضعها الس االقتصادي واالجتماعي العريب

التنسيق املسبق يف دواخل األسواق الدولية لضمان احلصول على أفضل العروض للسلع األساسية اليت يقررها الس  –ج 
   .االقتصادي واالجتماعي العريب وفق استراتيجية عربية مجاعية للتفاوض

وضع سياسة عربية للتخزين االستراتيجي السلعي بالنسبة موعة من السلع الرئيسية املنتجة واملستوردة اليت حيددها الس  - د 
  . االقتصادي واالجتماعي العريب

جهزته وقد حث ميثاق العمل العريب القومي على تطوير اهليكل التنظيمي ملؤسسات العمل العريب االقتصادي املشترك وأ     
الشمولية منها والقطاعية وتقييم أدائها دف زيادة فاعليتها وتعزيز التعاون وإحكام التنسيق فيما بينها وإزالة أية ازدواجية ضارة 
وحتديد دور كل منها يف إطار استراتيجية العمل العريب االقتصادي املشترك واخلطط القومية اليت توضع لتنفيذها واختاذ كافة 

  .م دورها حتقيق املهام املوكلة إليهاالوسائل لدع

كما أشار هذا امليثاق إىل ضرورة إعادة النظر يف االتفاقيات اجلماعية املنعقدة يف إطار جامعة الدول العربية دف تقييمها      
يق أهدافها القومية وتطويرها يف ضوء املتغريات العربية والدولية املستجدة على النحو الذي حيقق املزيد من الفاعلية هلا لتحق

  .وعلى أن يكون اهلدف النهائي ألي تعاون عريب يؤدي يف اية املطاف إىل حتقيق وحدة اقتصادية عربية



 
 

 العريب املشترك وبالتايل الذي االقتصادي العمل مسؤوليات ضمن كذلك شهد عقد الثمانينات  ادماج البعد االجتماعي       
واألمين ومنه فإن العالقات العربية ضمن العمل العريب  السياسي املشترك ما عدا االني يبالعر العمل أشكال كافة يشمل أصبح

 الدول جامعة إطار يف تتم اليت والتكنولوجية والثقافية والعلمية االجتماعية والعالقات االقتصادية، املشترك تشمل العالقات
 ثنائية املشترك يف إقامة عالقات اقتصادية، العريب االقتصادي لعملا وأجهزا، كما يسمح للدول العربية بتجاوز حدود العربية

  .العريب املغرب واحتاد العربية اخلليج لدول جملس التعاون األطراف على غرار إقامة متعددة أو

وتنمية التبادل  يف هذا العقد كذلك مت ابرام اتفاقية تعىن بتنظيم التبادل التجاري بني الدول العربية عرفت باتفاقية تيسري     
وقد وقعت يف اطار جامعة  1982واليت دخلت حيز التنفيذ يف أواخر عام  1981التجاري بني الدول العربية  وذلك يف  سنة 

 لبناء قانونية قاعدة االتفاقية هذه شكلت ، التجارية األهداف وحتقيق التنموية األهداف ما بني الدول العربية وتربط بني تربط
  تدرجيي بشكل  االقتصادي عملية التكامل

  . العربية الدول بني مجركي حر واليت بدورها ميكن ان تتطور إىل احتاد تبادل حيث أا تتميز باملرونة وتوفر امكانية حتقيق منطقة

 متويل سريوتي اجلمركية غري والقيود الرسوم من العربية بني الدول التجاري التبادل من أبرز أهداف هذه االتفاقية حترير        
وتكون هذه االتفاقية حتت اشراف  البينية بالتجارة املرتبطة للخدمات خاصة ومنح تسهيالت العربية الدول بني التجاري التبادل
 القطاع ومؤسسات املتخصصة العربية واملنظمات العربية املالية املؤسسات من فاعلة ومبشاركة واالجتماعي االقتصادي الس

  .عربية ال الدول اخلاص يف

  تطور العمل االقتصادي العريب إىل وقتنا هذا: الفرع الثالث

الفتة لالنتباه يف فترة اخلمسينات والستينات حبيث مل تتكمن الدول العربية من اجناز  االقتصادي تطورات التعاون يشهد مل       
كان عايل جدا ويف اغلب األوقات غري  الكثري يف هذا اال رمبا يعود ذلك كون سقف الطموحات العربية هي هذا الصدد

واقعي ومبين على العاطفة العربية اجلياشة واليت تدعو للوحدة العربية ملواجهة التحديات واالخطار اليت تواجه األمة العربية 
امل ال ميكن اغفاهلا والتجاهل التام لتباين األنظمة االقتصادية للدول العربية وضعف القواعد االنتاجية والبنية االقتصادية وهذه عو

  .اذا ما أريد إقامة تعاون اقتصادي بني الدول العربية 

نفس املالحظة ميكننا اسقاطها على العقدين التاليني أي فترة السبعينات والثمانينات حيث أنه سجل فشل ذريع يف سياق        
ملنشود نتيجة لعدة عقبات كان أمهها عدم االلتزام النهوض بالعمل االقتصادي العريب املشترك حنو التكامل االقتصادي العريب ا

الكثري من الدول العربية بتنفيذ بنود االتفاقيات املوقعة يف اطار اجلامعة العربية  وال القرارات املتخذة من قبل مؤسسات العمل 
السبب الرئيسي للفشل كان عدم قدرة االقتصادي العريب واليت تعىن بترقيته وايصاله للمستويات العليا ، وبالنسبة هلذه الفترة فإن 



 
 

الدول العربية على حتييد العمل االقتصادي العريب واستمرار ربطه بالواقع السياسي هلذه الدول كذلك جند تدين مستوى عمل 
ة مؤسسات العمل االقتصادي العريب وعدم وصوهلا للمستوى املرجو والذي يكفل املسامهة الفاعلة يف عملية التنمية االقتصادي

والتخطيط االقتصادي العريب املشترك وارتفاع تكلفة عملها ، وما لبث األمر حىت أعاد الس االقتصادي واالجتماعي النظر يف 
  .هذه املؤسسات وتقييم عملها يف حماولة منه لزيادة فعاليتها وجعلها تساهم جبدية يف مسار العمل االقتصادي العريب املشترك

لفشل يف جمال العمل االقتصادي العريب املشترك إال أن األربع عقود السالفة الذكر كانت ضرورية جدا بالرغم من هذا ا        
لوضع الواقع العريب بشكل عام والواقع االقتصادي العريب بشكل خاص يف صورة واضحة من أجل يئة االقتصادات العربية مبا 

التكامل االقتصادي العريب، فقد مت وضع البنية املؤسسية والقانونية يتوافق وضرورات تنفيذ اخلطوات الالزمة للوصول إلقامة 
 للعمل االقتصادي العريب املشترك خالل اخلمسينات والستينات بينما تركزت اجلهود العربية يف العقدين الالحقني يف التوسع يف

  .وتنويعها العربية دولاإلنتاجية لل القواعد توسع إىل املشترك مما العريب االقتصادي العمل مؤسسات بناء

بعد هذه الفترات العصيبة يف تاريخ العمل االقتصادي العريب املشترك مهت الدول العربية بإجراء اصالحات اقتصادية      
وهيكلية يف اواخر الثمانينات ووجهت دفة هذه االقتصادات حنو اقتصاد السوق و أوكل الدور األكرب واألهم يف هذه الفترة 

  .1995من حيث مواكبته للتطورات االقتصادية العاملية خصوصا بعد إنشاء منظمة التجارة العاملية سنة  للقطاع اخلاص

 رأس حركة وحترير التجاري التبادل حريةلقد دخل العمل االقتصادي العريب املشترك مرحلة اخرى كان األساس فيها        
 الدول بني التجاري التبادل وتنمية تيسري اتفاقية لتفعيل تنفيذي برنامج وضع ، هلذا فقد متالدول العربية بني العمالة وانتقال املال

مث مت تقليص املدة إىل ) 2007- 1998(سنوات عشر مدا انتقالية الكربى مرحلة العربية احلرة التجارة إلقامة منطقة العربية
 اتفاقية لتفعيل تنفيذي برنامج وضع إىل العربية الدول ، وتوصلت 2005سبع سنوات أي تنتهي هذه الفترة مع حلول عام 

 عشر مدا انتقالية مرحلة خالل الكربى العربية احلرة التجارة إلقامة منطقة العربية الدول بني التجاري التبادل وتنمية تيسري
 الظروف مراعاة مع لةاملتباد العربية السلع على اجلمركية غري القيود وإلغاء املؤسسي البناء عام بعد  استكمال  من تبدأ سنوات

االنضمام إىل هذه املنطقة على وجه اخلصوص الدول العربية االقل منوا لتصبح  يف راغبة عربية دولة لكل واألوضاع االقتصادية
  .املماثل األثر ذات والرسوم اجلمركية الرسوم مجيع من معفاة املتبادلة املنشأ عربية يف النهاية السلع

ملرحلة املعقبات احلقيقية اليت واجهت بناء التكامل االقتصادي العريب وخاصة تلك اليت مست جمال وقد برزت خالل هذه ا     
 تلك وخاصةحترير املبادالت التجارية العربية البينية حيث ان الدول العربية مل تتفق بعد على ازالة الرسوم اجلمركية املفروضة 

 املالية املوارد التجارية وتوفري موازينها وضبط املنافسة من واحلد الوطين هاإنتاج حلماية اجلمركية غري باإلجراءات تتعلق اليت
 املنافذ يف التخليص اإلدارية وإجراءات اإلجراءات تعقيد إىل األحيان، غالب يف أدى، مما اإلدارية والتعقيدات الدولة، مليزانية

 واملطابقة التحقق وإجراءات الرسوم عديدة من أنواع راكموت السلع منشأ من التحقق يف والتشدد تطبيقها يف والتعسف احلدودية



 
 

، كذلك جند اعتماد القطاع اخلاص يف الدول العربية على احلكومات فيما خيص دعم قراته الوطنية واملقاييس للمواصفات
  . 1ومحايته حىت أمام املنتجات العربية املماثلة 

مل العريب املشتركجامعة الدول العربية كحجر كأساس للع: املطلب الثاين
جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية، جتمع بني دول العربية وهي مبثابة إطار للتعاون االقتصادي واالجتماعي والثقايف      

ا ملا نص عليه والتنسيق السياسي فيما بينها، على أساس من احترام سيادة الدول األعضاء واستقالهلا واملساواة بينها وذلك وفق
مصر، سوريا، : من قبل سبع دول مستقلة آنذاك وهي( 1945مارس 22ميثاقها التأسيسي، الذي مت التوقيع عليه بالقاهرة يف 

والذي يستند يف خطوطه الكربى إىل بروتوكول اإلسكندرية املوقع ) األردن، العراق، لبنان، اململكة العربية السعودية واليمن
  .2)مصر، سوريا ،األردن، العر اق ولبنان(ن قبل مخس دول م 1944أكتوبر  7يف 

وأمينها العام هو نبيل العريب اموع الكلي ملساحة الدول  املقر الدائم جلامعة الدول العربية هو مدينة القاهرة مبصر     
  .²مليون كم 3.47،  حبيث تكون أقل من مساحة روسيا حبوايل  ²كم 13,602,171األعضاء يف املنظمة 

، و يتوزع الكثري من سكّان الدول العربية 3 2013مليون نسمة حسب احصائيات سنة  370وقد ختطى عدد سكاا    
مليون عريب حول  150حول أماكن تواجد مصادر املياه، أو يف مناطق تتساقط ا األمطار بشكل كايف، حيثُ يعيش حنو 

ع الكثري من الُمدن و القرى يف القسم الذي يستقبل األمطار يف بالد الشام أو جمرى ر النيل أو الفُرات و دجلة، يف حني تتوز
 . املغرب العريب ، و مناطق جنوب غرب شبه اجلزيرة العربية

  نشأة فكرة جامعة الدول العربية: الفرع األول

عربية كانت مطروحة منذ عدة قرون بالنسبة لفكرة انشاء جامعة الدول العربية فعلى الرغم من أن الدعوة إىل الوحدة ال       
إال أن فكرة إقامة تنظيم عريب واحد جيمع مشل الدول العربية مل تتبلور أو تتضح معاملها إال خالل احلرب العاملية الثانية ،حيث 

يف حل شهدت هذه الفترة اجتاها قوميا يدعو إلقامة نوعا من االحتاد بني الشعوب العربية ، حيقق طموحات الشعوب العربية 
مشكالم السياسية ولتحقيق رباط اوثق فيما بنهم ، وكانت قضية فلسطني هي احملور الذي اتاح الفرصة للعديد من اللقاءات 

  .بني خمتلف االجتاهات الفكرية العربية
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ل العربية ، وقد كان وقد ثبت  تارخييا ان بريطانيا وهي الدولة االستعمارية هي اليت اعلنت تأييدها لقيام احتاد بني الدو       
دافع بريطانيا من وراء ذلك هو حتقيق مصاحلها يف السيطرة علي املنطقة العربية وكسب ود العرب ، ويف هذا الشأن فمن املهم 
يف حتليل موقف بريطانيا من إنشاء جامعة الدول العربية توضيح حقيقتني بالغيت األمهية، احلقيقة األوىل  أا لعبت بالفعل دوراً 

اعماً لتأسيس جامعة الدول العربية مراعاة ملصلحتها ، أما احلقيقة الثانية فهي أن هذا الدور كان دوراً مكمالً أو مساعداً ومل د
يكن دوراً منشئا أو مبادرا،  حيث انه ال ميكن أن تقدر دولة ما مهما كانت مكانتها يف العامل وعظمة هيمنتها على نفخ الروح 

صوصا إذا كان هذه الدولة استعمارية بالدرجة األوىل وتسلك سلوكا عدائيا جتاه املنطقة العربية على مر يف فكرة من العدم  وخ
  .األزمنة وتسعى دوما لفرض سيطرا عليها 

والذي أعلن فيه تأييد دولته  29/5/1941ويف هذا السياق فقد جاء خطاب وزير خارجية بريطانيا انتوين إيدن يوم        
ابط الثقافية ، السياسية واالقتصادية بني الدول العربية وبعد  أقل من عامني من هذا التاريخ وحتديداً يف لتقوية الرو

تنظر بعني العطف إىل كل حركة بني "عاد إيدن يصرح يف جملس العموم الربيطاين بأن احلكومة الربيطانية  24/2/1943
  ." لسياسيةالعرب ترمى إىل حتقيق وحدم االقتصادية والثقافية وا

لقد بدأت اخلطوات التنفيذية لوضع هدف الوحدة العربية  موضع التنفيذ حيث  أخذ رئيس الوزراء املصري مصطفى      
النحاس بزمام املبادرة بعد عام تقريباً من خطاب أنتوين إيدن وقام بدعوة كال من رئيس الوزراء السوري مجيل مردم ورئيس 

إقامة جامعة عربية لتوطيد العالقات بني البلدان "رة اخلورى للتباحث معهما يف القاهرة حول فكرة الكتلة الوطنية اللبنانية بشا
وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة اجلامعة العربية مبثل هذا الوضوح مث عاد بعد حنو شهر من تصريح إيدن " العربية املنضمة هلا

ة الستطالع آراء احلكومات العربية يف موضوع الوحدة وعقد مؤمتر ملناقشته أمام جملس العموم، ليؤكد استعداد احلكومة املصري
وهى الفكرة اليت أثىن عليها حاكم األردن يف حينه األمري عبد اهللا وعلى أثر ذلك بدأت سلسلة من املشاورات الثنائية بني مصر 

ألردن واليمن من جانب آخر وهى املشاورات اليت من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان واململكة العربية السعودية وا
أسفرت عن تبلور اجتاهني رئيسيني خبصوص موضوع الوحدة االجتاه األول يدعو إىل ما ميكن وصفه بالوحدة اإلقليمية الفرعية 

يظلل عموم الدول واالجتاه الثاين يدعو إىل نوع أعم وأمشل من الوحدة . أو اجلهوية وقوامها سوريا الكربى أو اهلالل اخلصيب
العربية املستقلة وإن تضمن هذا االجتاه بدوره رأيني فرعيني أحدمها يدعو لوحدة فيدرالية أو كونفدرالية بني الدول املعنية واآلخر 

  .يطالب بصيغة وسط حتقق التعاون والتنسيق يف سائر ااالت وحتافظ يف الوقت نفسه على استقالل الدول وسيادا

                                                             
  رف يف بداية القرن العشرين، أو األقطار السورية أو االحتاد السوري، يدل على الوحدة التارخيية يف منطقة سورية ام، أووتعرف أيضا ببالد الشاملشرق العريب كما ع 

تشمل سوريا الكربى  .قربص يرةوجز والكويت العراق وفلسطني، باإلضافة إىل ولبنان واألردن سورية :البحر األبيض املتوسط، وتشمل حالياً األقطار التالية املطلة على
 يف واألحواز معاهدة لوزان اليت ضمت إىل تركيا بعد واألقاليم السورية الشمالية (تركيا حالياً حمافظة هاتاي يف) لواء اسكندرون أيضاً أجزاًء ضمت إىل دول جماورة مثل

: على املوقع االلكتروين)املعرفة ( .اهلالل اخلصيب نطقة معروفة أيضاً باسمامل .السعودية يف مشال صحراء النفوذ مصر، وجزء من يف وشبه جزيرة سيناء إيران
http://www.marefa.org/  



 
 

يف ) بصفة مراقب(جتمعت جلنة حتضريية من ممثلني عن كل من سوريا ولبنان واألردن والعراق ومصر واليمن وعندما ا     
كما . رجحت االجتاه الداعي إىل وحدة الدول العربية املستقلة مبا ال ميس استقالهلا وسيادا 7/10/1944إىل  25/9الفترة 

كون " االحتاد"و " التحالف"وآثرته على مسمى " جامعة الدول العربية"استقرت على تسمية الرابطة اسدة هلذه الوحدة بـ 
  .األول يشري إىل عالقة عارضة والثاين يعرب عن عالقة جتب االختصاصات املتفق على حتويلها للمنظمة العربية الناشئة

  برتوكول االسكندرية وميثاق اجلامعة العربية: الفرع الثاين

توقيع علي ميثاق جامعة الدول العربية يف املؤمتر العريب العام من جانب ممثلو الدول العربية مت ال 1945مارس 22يف يوم     
سوريا ولبنان و شرق االردن والعراق واململكة العربية السعودية ومصر ، وقد اصبح امليثاق نافذا اعتبارا من يوم : الست

درية والذي يعترب أول وثيقة ختص اجلامعة والذى نص على ، وقد كان أساس هذا امليثاق برتوكول االسكن 1945مايو عام 11
  1: املبادئ اآلتية

قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية املستقلة اليت تقبل االنضمام إليها ويكون هلا جملس متثل فيه الدول املشتركة يف  -أوال
  .اجلامعة على قدم املساواة

تنفيذ ما تربمه الدول األعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق مراعاة : مهمة جملس اجلامعة هي -ثانيا
الصالت بينها والتنسيق بني خططها السياسية حتقيقات للتعاون فيما بينها وصيانة استقالهلا وسيادا من كل اعتداء بالوسائل 

 .السياسية املمكنة، والنظر بصفة عامة يف شئون البالد العربية

يقع فيها خالف بني دولتني من أعضاء اجلامعة ويلجأ الطرفان إىل يت قرارات الس ملزمة ملن يقبلها فيما عدا األحوال ال -لثاثا
  . هذه األحوال تكون قرارات الس ملزمة ونافذة يفف. الس لفض الرتاع بينهما

دول اجلامعة كما ال جيوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة ال جيوز االلتجاء إىل القوة لفض املنازعات بني دولتني من  -رابعا
  .جامعة الدول العربية أو أية دولة من دوهلا

جيوز لكل دولة من الدول األعضاء باجلامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول اجلامعة أو غريها اتفاقات خاصة ال  - خامسا
  . تتعارض مع نصوص هذه األحكام وروحها

كما اشتمل الربوتوكول على قرار خاص . بسيادة واستقالل الدول املنظمة إىل اجلماعة حبدودها القائمة فعالًاالعتراف  -سادسا
بضرورة احترام استقالل لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطني ركناً هاماً من أركان البالد العربية وحقوق العرب 
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واالستقالل يف العامل العريب، وجيب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطني  فيها ال ميكن املساس ا من غري إضرار بالسلم
  .بالعمل على حتقيق أمانيهم املشروعة وصون حقوقهم العادلة

تشكل فوراً جلنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضريية املذكورة للقيام بإعداد (الربوتوكول على أن  يفوأخرياً نص  -سابعا
  .ميكن إبرام اتفاقيات فيها بني الدول العربية ظام جملس اجلامعة، ولبحث املسائل السياسية اليتمشروع لن

باستثناء السعودية واليمن  7/10/1944وقع على هذا الربوتوكول رؤساء الوفود املشاركة يف اللجنة التحضريية وذلك يف      
أن مت رفعه إىل كل من امللك عبد العزيز آل سعود واإلمام حيىي على التوايل بعد  5/2/1945و  3/1/1945اللتني وقعتاه يف 

  .محيد

أي "ولقد مثل هذه الربوتوكول الوثيقة الرئيسية اليت وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك يف إعداده        
ومندويب الدول العربية املوقعني على  كل من اللجنة السياسية الفرعية اليت أوصى بروتوكول اإلسكندرية بتشكيلها" امليثاق

بروتوكول اإلسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب األحزاب الفلسطينية كمراقب وبعد 
 17/2اكتمال مشروع امليثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدا األطراف املذكورة مبقر وزارة اخلارجية املصرية يف الفترة بني 

  1.بعد إدخال بعض التنقيحات عليه 19/3/1945أقر امليثاق بقصر الزعفران بالقاهرة يف  3/3/1945و 

تألف ميثاق اجلامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثالثة مالحق خاصة امللحق األول خاص بفلسطني وتضمن اختيار جملس     
ني حصوهلا على االستقالل  واحمللق الثاين خاص بالتعاون مع للمشاركة يف أعماله حل" أي عن فلسطني"اجلامعة مندوباً عنها 

الدول العربية غري املستقلة وبالتايل غري املشتركة يف جملس اجلامعة أما امللحق الثالث واألخري فهو خاص بتعيني السيد عبد الرمحن 
وأشارت الديباجة إىل أن الدول ذات الصلة   عزام الوزير املفوض بوزارة اخلارجية املصرية كأول أمني عام للجامعة ملدة عامني،

وافقت على امليثاق دف تدعيم العالقات والوشائج العربية يف إطار من احترام االستقالل والسيادة مبا حيقق صاحل عموم البالد 
  .العربية

  هيكل جامعة الدول العربية وعضويتها: الفرع الثالث

فروع رئيسية أنشئت مبقتضى نصوص امليثاق، وتلك هي جملس اجلامعة واللجان  تتكون جامعة الدول العربية من ثالثة      
، وهى 1950الدائمة، واالمانة العامة،  هذا خبالف االجهزة اليت أنشأا معاهدة الدفاع العريب املشترك اليت أُبرمت يف عام 

صادرة عن جملس جامعة الدول العربية من قبيل  االجهزة اليت سبقت االشارة اليها، واالجهزة اليت مت إنشاؤها مبقتضى قرارات
 .اخل.. هيئة استغالل مياه ر االردن وروافده، ومركز التنمية الصناعية للدول العربية، ومعهد الغابات العريب
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  أجهزة جامعة الدول العربية: أوال

االقتصادية واالجتماعية على أسس كما أنشأت اجلامعة أو شجعت على إنشاء منظمات متخصصة دف جتميع االنشطة        
فنية وختليصها، بدرجة أو بأخرى ، من التعقيدات السياسية، هذا خبالف االس الوزارية املعنية بشئون الصحة والسياحة واألمن 

 1: وفيما يلى إشارة لألجهزة الثالثة الرئيسية اليت نص امليثاق على إنشائها) الداخلية(

  جملس اجلامعة  -أ

 هذا الس هو أعلى سلطة داخل اجلامعة، ويتكون من ممثلي مجيع الدول االعضاء مبا فيهم ممثل منظمة التحرير يعترب   
الفلسطينية، ويكون لكل منهم صوت واحد مهما بلغ عدد املمثلني، علما بأن من حق الدول األعضاء أن حتدد مستوى التمثيل 

دون أن يغري ذلك من طبيعة الس وخيتص الس حبسب املادة الثالثة من الذى قد يرقى إىل مستوى رؤسائها أو يقل عنه، 
  : امليثاق بتحقيق االغراض االتية

 . مراعاة تنفيذ ما تربمه الدول االعضاء من اتفاقيات يف خمتلف ااالت - 1

 .  اختاذ التدابري الالزمة لدفع العدوان الفعلي أو احملتمل الذى قد يقع على إحدى الدول االعضاء - 2

  . فض املنازعات بني الدول االعضاء بالطرق السلمية مثل الوساطة والتحكيم - 3

  . حتديد وسائل التعاون مع اهليئات الدولية ومبا حيفظ السلم واالمن الدوليني - 4

  . تعيني االمني العام للجامعة - 5

  . حتديد أنصبة الدول االعضاء يف ميزانية اجلامعة وإقرارها - 6

  به، وباللجان الدائمة، وباألمانة العامةوضع النظام الداخلي اخلاص  - 7

  اللجان الدائمة  - ب

ينص امليثاق يف املادة الرابعة على تشكيل عدد من اللجان الدائمة املعنية مبختلف جماالت التعاون فيما بني الدول األعضاء ،      
العربية كما كان احلال - ات العربيةوهى اللجان اليت ظهرت فيما بعد إىل استحداث املزيد منها ملواجهة مستجدات العالق
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وجيرى التمثيل يف كل من اللجان الدائمة . بالنسبة اللجنة السياسية اليت أنشأا املمارسة العملية ومل تنشأ بنص صريح من امليثاق
  .مبندوب واحد عن كل دولة ، ويكون له صوت واحد

ديد وتصدر قرارات اللجان بأغلبية أصوات الدول االعضاء علما ويعني جملس اجلامعة رئيس كل جلنة ملدة عامني قابلني للتج   
بأن اجتماعاا ال تصح إال حبضور اغلبية الدول االعضاء منها وتتمتع هذه اللجان حبق تشكيل جلان فرعية تعىن بالشئون الفنية 

ربام عند احلاجة وىف جمال تقومي املتخصصة ، كما حيق هلا أن توصى بدعوة خرباء من الدول األعضاء يف اجلامعة لالستفادة خب
أداء هذه اللجان ، ميكن االشارة إىل دورها يف إجناز العديد من مشروعات االتفاقيات اليت أبرمتها الدول األعضاء واليت تدخل 

وبروتوكول معاملة فيها خبالف اتفاقية الدفاع املشترك والتعاون االقتصادي ، واتفاقية االحتاد العريب ، واتفاقية تسليم ارمني 
 . الفلسطينيني يف الدول العربية

  األمانة العامة  -ج

تنظم املادة الثانية عشرة من امليثاق وضع األمانة العامة للجامعة اليت أشري إىل أن يتم تشكيلها من أمني عام وأمناء       
غلبية الثلثني وملدة مخس سنوات قابلة للتجديد، مساعدين وعدد من املوظفني ، وأن جملس اجلامعة هو الذى يعني األمني العام بأ

ولقد تعاقب على منصب األمني . تعيني األمناء املساعدين واملوظفني الرئيسيني يف اجلامعة-مبوافقة الس -فيما يتوىل األمني العام
نة ، وحممود رياض ، والشاذيل عبد الرمحن عزام ، وحممد عبد اخلالق حسو: العام جلامعة الدول العربية سبعة أمناء هم السادة 

، )إىل يومنا هذا(وخلفه نيل العريب  2001عصمت عبد ايد ، وعمرو موسى الذى عني أميناً عاماً يف عام . القلييب ، ود
  : وحيدد النظام األساسي مهام األمني العام على النحو التايل 

امعة وجلاا ، وحتديد تاريخ دورات انعقاد جملس اجلامعة، املهام اإلدارية والفنية، وتشمل متابعة تنفيذ قرارات جملس اجل .1
و توجيه الدعوة لعقد اجتماعات جملس اجلامعة واللجان الدائمة ، وتنظيم أعمال السكرتارية ذات الصلة ، وإعداد 

  .ميزانية اجلامعة

وعات املعروضة عليه ، مناقشة املوض املهام السياسية ، وتتضمن حق حضور اجتماعات جملس اجلامعة واملشاركة يف .2
وحق تقدمي تقارير أو بيانات شفوية ومكتوبة عن أية مسألة يبحثها الس ، وحق توجيه نظر الس أو الدول األعضاء 

اجلامعة إىل مسألة يقدر األمني العام أمهيتها ، وحق متثيل اجلامعة لدى املنظمات الدولية ، وحق التحدث باسم  يف
  .العام بالبيانات الالزمة اجلامعة والتوجه للرأي

واجلدير بالذكر أن الشق السياسي من عمل األمني العام قد تطور تطورا كبريا مع اتساع أنشطة اجلامعة وتعدد أبعاد تلك 
 . االنشطة وجماالا 



 
 

  

  احلصول على عضوية جامعة الدول العربية: ثانيا

كل دولة عربية مستقلة االنضمام إىل جامعة الدول العربية بعد أن تقدم نصت املادة األوىل من ميثاق اجلامعة على أنه حيق ل      
وتنقسم عضوية . طلبا بذلك يودع لدى األمانة العامة الدائمة، ويعرض على الس يف أول اجتماع يعقد بعد تقدمي الطلب

ول العربية املستقلة السبع اليت وقعت على اجلامعة العربية إىل عضوية أصلية وعضوية باالنضمام، والعضوية األصلية هي املثبتة للد
وقد أثار . والعضوية باالنضمام عن طريق تقدمي طلب بذلك بعد توافر عدة شروط منها أن تكون الدولة عربية ومستقلة. امليثاق

لكن جملس اجلامعة انضمام الصومال وجيبويت إىل اجلامعة جدال بني الدول العربية على اعتبار أن لغتهما الرمسية ليست العربية، و
على طلب الكويت باالنضمام مربرة ذلك بأا  1961رأى أن أصل الشعبني عريب فقبل عضويتهما كما اعترضت العراق عام 

جزء من أراضيها وانسحب املندوب العراقي من الس احتجاجا على هذا الطلب، فما كان من الس إال أن قبل عضويتها 
  .ة من امليثاق اليت تقرر أن ما يقرره الس باإلمجاع يكون ملزما ملن يقبلهاستنادا إىل املادة السابع

  .وميكن القول إن أحكام ميثاق جامعة الدول العربية اشترطت شروطا شكلية وموضوعية لالنضمام إىل عضوية اجلامعة     

 1 :أما الشروط الشكلية فتتحدد على النحو التايل

 االنضمام إىل عضوية اجلامعة طلبا إىل األمانة العامة للجامعة متضمنا هذه الرغبة، وجرى العرف أن تقدم الدولة الراغبة يف  -أ
مث يقوم األمني العام بعرض هذا الطلب . أن يتضمن الطلب التعهد باحترام أحكام امليثاق والوفاء بااللتزامات املنصوص عليها فيه

  .الطلبعلى جملس اجلامعة يف أول اجتماع يعقد بعد تقدمي 

ومل حيدد امليثاق كيفية صدور قرار املوافقة، هل يكون باإلمجاع أم . أن حيظى هذا الطلب مبوافقة جملس اجلامعة  - ب
إال أن السوابق املتعلقة بانضمام بعض الدول العربية إىل عضوية اجلامعة تشري إىل أنه يكفي لصدور هذا القرار .. باألغلبية؟

  .اء عليهموافقة أغلبية الدول األعض

أما الشروط املوضوعية الواجب توافرها يف الدولة الراغبة يف االنضمام إىل عضوية اجلامعة، فهي أن تكون هذه الدولة     
  .مستقلة وعربية
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ونظرا للظروف السياسية والدولية اليت حتيط بقضية فلسطني وطبيعة الصراع العريب ــ الصهيوين، فقد استثنت اجلامعة    
منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة كممثل للشعب العريب  1976فلسطني من شرط االستقالل ومنحت يف عام العربية 

   .الفلسطيين

 احلصول على عضوية جامعة الدول العربية ):4(اجلدول رقم 

  سنة االنضمام  الدول العربية العضو يف اجلامعة العربية

  مجهورية مصر العربية - 1

  عراق مجهورية ال - 2

  مجهورية العربية السورية  - 3

   اجلمهورية اللبنانية  - 4

  اململكة األردنية اهلامشية     -5

  اململكة العربية السعودية     - 6

  اجلمهورية اليمنية   - 7

  ليببيا  - 8

  مجهورية السودان    - 9

  اململكة املغربية    -10

  اجلمهورية التونسية     -11

  دولة الكويت   -12

  جلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية ا   -14

  , مملكة البحرين  -15

  دولة قطر    -16

  اإلمارات العربية املتحدة     -17

  سلطنة عمان   17

  اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية   18

   مجهورية الصومال -19

   دولة فلسطني -   20

   مجهورية جيبويت  -21

  مجهورية القمر املتحدة   -22
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  لعبته جامعة الدول العربية على املستوى العريب والعاملي والتحديات اليت تواجههاالدور الذي : الفرع الرابع

على النحو التايل  ازمتكنت جامعة الدول العربية على امتداد تارخيها من القيام بأدوار أربعة رئيسية ميكن اإلشارة إليها بإجي      
 :1  

حيث برز دور اجلامعة على سبيل املثال يف جمال دعم جهود التحرر يف  اإلسهام يف حصول الدول العربية على استقالهلا ، -أوال
ومثل هذا الدور كان هو السبب . ، والسودان) قبل وحدة شطري اليمن( دول مثل اجلزائر ، وسلطنة عمان ، واليمن اجلنويب 

ى حني مل يتعد عدد الدول املوقعة املباشر يف اتساع حجم عضوية اجلامعة على ما تقدم ، لتشمل اثنتني وعشرين دولة عربية عل
  .على امليثاق التأسيسي سبع دول

 - ، واملغريب 1958السوداين عام  -العربية ، ومن مناذجها الرتاع املصري  -املشاركة يف تسوية بعض املنازعات العربية  -ثانيا
اال قد ارتبطت بدرجة قبول ويالحظ أن قدرة اجلامعة يف هذا . 1987اليمين عام  -، واليمين  1963اجلزائري عام 

األطراف املتنازعة لدورها ، وهى نقطة تبدو أمهيتها على ضوء ما هو معروف من كون سلطة اجلامعة ال تعلو فوق سلطات 
، وطورت دبلوماسية مؤمترات القمة 1961العراقي عام  –كما أنشأت اجلامعة قوة أمن مؤقتة مبناسبة الرتاع الكوييت. األعضاء

  .العربية
العريب عرب جمموعة املنظمات املتخصصة اليت تشكلت على خمتلف املستويات داخل إطار اجلامعة  -تشجيع التعاون العريب  -ثالثا

ففي إطار اجلامعة ، مت إنشاء منظمات اتسع نشاطها ليشمل مسائل العمالة ، والتنمية االقتصادية واالجتماعية ، . وخارجه 
ووسائل االتصال واالعالم ، ولقد ضت بعض املنظمات مثل منظمة العمل العربية ، والصندوق والشئون العلمية والثقافية ، 

واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، واحتاد إذاعات الدول العربية ، واالحتاد العريب . العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي
وخارج إطار اجلامعة نشط العمل النقايب . ك االهتمامات والنشاطات كافةللمواصالت السلكية والالسلكية ، بالتعبري عن تل

العريب جبهد ال يغفل من اجلامعة وبتنسيق مستمر بني أجهزا؛ ومن هنا جاء قيام احتادات احملامني واالطباء والصحفيني 
  .اخل... واحلقوقيني والعمال العرب

ملنظمات الدولية مثل االمم املتحدة ومنظماا املتخصصة ومنظمة الوحدة متثيل الدول العربية يف خمتلف احملافل وا -رابعا
االفريقية، والتعاون مع هذه األخرية على تكوين طائفة من املؤسسات املشتركة مثل املصرف العريب للتنمية يف افريقيا، 

  .با يف حقبة السبعينيات والصندوق العريب للقروض، هذا إىل جانب دور اجلامعة العربية كطرف يف احلوار مع أورو

                                                             
: جامعة الدول العربية، التعاون الدويل واالتفاقات التجارية  وزارة االقتصاد و التجارة القطرية على املوقع االلكتروين  1
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  1: بالرغم من اجنازات جامعة الدول العربية فقد واجهت حتديات كبرية سامهت يف تقليل فاعليتها ، وأهم هذه التحديات   

 .ضعف أدائها والذي يرجع إىل اخللل الواضح يف املستوى البنائي ، وكذلك املستوى الوظيفي  - أ

 الوطن العريب، فأدى بالدول العربية إىل االنقسام يف اجتاهاته الدولية ما بني انتشار ظاهرة االستقطاب، واليت مشلت حىت -  ب
االحنياز للمعسكر الغريب ، أو االجتاه حنو املعسكر الشرقي االشتراكي وبالتايل زادت االختالفات العربية مما أسهم  يف تردي 

 .األوضاع والعالقات العربية 

احتاد املغرب (، ) جملس التعاون لدول اخلليج العريب ( العربية ، نفسها مثل  ظهور التكتالت العربية داخل املنظومة - ج
 .اخل هذه التكتالت سامهت يف خلق حالة من اإلمهال باجتاه اجلامعة العربية ) ... العريب 

ج عنه إسرائيل، ككيان غاصب مدعوم دوليا وإقليميا، وما نت: الصهيوين، وتكوين دولة –نشأة وتطور الصراع العريب   - د
 .من تفتيت لشمل الدول العربية بسبب اختالف وجهات النظر حوله ونشوء خيانات عربية داخلية

العربية، نتيجة ألسباب خمتلفة ،  واليت قادت يف كثري من األحيان  إىل احلروب السيما حروب  -اخلالفات العربية - ه
هذه احلروب بشكل سريع وفعال مثل  احلدود  مما اثبت فشل اجلامعة على إجياد خمرج وحلول ناجحة إليقاف

واخلالف العراقي مع الكويت الذي  –املغربية  -الصراعات بني املغرب والصحراء الغربية، واخلالفات اجلزائرية 
 .1990قادت إىل دخول القوات العراقية الكويت عام 

ي اجلديد السيما  ما يفرزه من الضغوط الدولية املختلفة على الدول العربية، والناجتة عن ما يسمى النظام العامل - و
الضغوطات  األمريكية و األوربية واليت سامهت يف حتديد مواقف الدول العربية إزاء بعض القضايا العربية املهمة ، 
حيث يفرض هذا التحدي على الدول العربية على التعامل مع هذا النظام مبا حيافظ على الدول العربية واحلد من 

 2.يهااهليمنة األجنبية عل

مما سبق  ميكن ادراك حجم املعوقات والتحديات  اليت سامهت يف ضعف فاعلية اجلامعة كمنظمة تقوم حبل املشكالت  ذات     
 .الطبيعة التنموية وأمنية يف البيئة العربية واحلد من قدراا يف سبيل حتقيق أهدافها حنو قيام الوحدة العربية الشاملة

 

 
                                                             

، جملة جامعة تكريت للعلوم القانونية املنظمات اإلقليمية يف بلدان العامل الثالث  وأثرها يف اإلصالحات السياسية واالقتصاديةامحد فاضل جاسم، مسية كامل حسني،   1
  .10ة، ص ، العراق، بدون سن5والسياسية ،العدد

  .56،ص2010، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض ،السعودية،  جامعة الدول العربية وحل املنازعات العربيةغالب بن غالب العتييب،  2



 
 

  

  معة الدول العربية يف دعم التعاون االقتصادي العريبدور جا: املطلب الثالث 

إن االقتصاد هو األساس ألي عمل عريب مشترك خباصة يف الوقت احلاضر وهذا ما يستلزم تفعيل مؤسسات وأجهزة جامعة      
افة القيود واحلواجز الدول العربية كما يتطلب أيضا سعيها لألخذ بزمام املبادرة يف السعي حنو اقامة منطقة جتارة حرة تلغي ك

ومنطقة التجارة  EFTAأمام انتقال السلع واخلدمات واليد العاملة العربية ورؤوس األموال على غرار منطقة التجارة األوربية 
قبل أن يتم ذلك مع دول غري العربية وبالتايل تتحقق املنافسة مع الدول غري العربية يف  NAFTAاحلرة يف أمريكا الشمالية 

  .1قطاعات بدال من حصرها مع الدول العربيةخمتلف ال

لذلك اهتمت جامعة الدول العربية منذ تأسيسها بتشجيع التعاون االقتصادي فيما بني الدول العربية ومت تشكيل جلنة دائمة     
   2:ضمن اطار اجلامعة من أجل وضع أسس للتعاون االقتصادي العريب والذي يهدف إىل  للشؤون االقتصادية واملالية

إنشاء مؤسسات وهيئات تعمل على تطوير العمل االقتصادي العريب وتسعى لتحقيق اهدافه يف سياق الوصول للوحدة  -
 .االقتصادية العربية 

تطوير أشكال التعاون االقتصادي العريب وإرساء قواعد متينة يقوم عليها هذا التعاون وذلك من أجل استثمار املوارد  -
 .ل العربية وتوظيفها يف تنمية االقتصادات العربية وحتسني مستوى املعيشة للمواطن العريبالطبيعية املتوفرة يف الدو

تطوير أشكال التبادل التجاري فيما بني دول العربية وزيادة مسامهة الدول العربية يف حجم التجارة الدولية والعمل  -
  .ر واالسترياد بني الدول العربية والدول الناميةعلى التخلص من التبعية االقتصادية للدول الغربية عن طريق دعم التصدي

 

  تأسيس الس االقتصادي واالجتماعي خلدمة القطاع االقتصادي العريب:  الفرع األول 

، حظي العمل االقتصادي العريب املشترك باهتمام الدول  1945مارس  22جامعة الدول العربية يف   منذ بدء إنشاء      
نطلق فقد مت أنشاء الس االقتصادي و االجتماعي مبوجب املادة الثامنة من معاهدة الدفاع املشترك و العربية، و من هذا امل

                                                             
  .24،ص 1998، دار الطليعة، بريوت، 5، جملة دراسات عربية ، العدد  تفعيل دور جامعة الدول العربيةرغيد الصلح،   1
  .169ن غالب العتييب، مرجع سابق،صغالب ب  2



 
 

ويتوىل قطاع . التعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربية ليقوم بالعمل على حتقيق األغراض االقتصادية واالجتماعية للجامعة
  1.نة الفنية للجنة االقتصادية التابعة للمجلس االقتصادي و االجتماعيالشئون االقتصادية جبامعة الدول العربية األما

  نشأة الس االقتصادي واالجتماعي: أوال    

 جملس ينشأ" على تنص املشترك وايل الدفاع معاهدة من الثامنة املادة أحكام مبوجب واالجتماعي االقتصادي الس أنشئ    
 حكومات على يقترح لكي الضرورة عند ميثلوم من أو بالشؤون االقتصادية، ملختصنيا املتعاقدة الدول وزراء من اقتصادي

 بلجنة الشؤون أعماله يف يستعني أن املذكور وللمجلس السابقة، املادة يف املبنية األغراض كفيال بتحقيق يراه ما الدول تلك
  ."2العربية الدول جامعة ميثاق من الرابعة املادة يف إليها املشار واملالية االقتصادية

تكون عضوية جملس االقتصادي واالجتماعي للوزراء املختصني بالشؤون االقتصادية واملالية والذين حتددهم حكومات      
الدول األعضاء آخذة يف عني االعتبار طبيعة مهام الس وامهية استمرار التمثيل وفعاليته ،يكون للمجلس جلنتان رئيسيتان على 

ء والفنيني ،جلنة الشؤون االقتصادية ،جلنة الشؤون االجتماعية ،يكون للمجلس جلنة ملتابعة نشاط املنظمات مستوى اخلربا
كما ميكن للمجلس أن ينشئ جلان دائمة أو  والتنسيق مع األمانة العامة للجامعة العربية تسمى جلنة املنظمات للتنسيق واملتابعة،

  .3واملهام املكلف امؤقتة أو فنية وفرق عمل وفق طبيعة عمله 

 قيام حسن على يشرف كما عربية متخصصة منظمة أية إنشاء على املوافقة مهمة واالجتماعي االقتصادي الس كما  يتوىل   
 .لذلك يقررها اليت األحكام وفق وذلك يف مواثيقها املبينة مبهامها احلالية املنظمات

  4اهداف الس االقتصادي واالجتماعي: ثانيا

  : مثل أهداف الس االقتصادي واالجتماعي يف نقاط عديدة نذكر امههاتت

حتقيق التكامل االقتصادي العريب من خالل تنشيط حركة التجارة بني الدول العربية وإقامة االحتاد اجلمركي        - أ
  .العريب وصوالً إىل السوق العربية املشتركة، وزيادة االستثمارات العربية البينية

النقل، االتصاالت ، شبكات الربط (لبنية األساسية يف الدول العربية ، وحتقيق الربط بكافة أنواعه جناز اا -  ب
  .، مبا يعزز ويسهل التبادل التجاري وتدفق االستثمارات يف مجيع ااالت االقتصادية)الكهربائي، شبكة االتصاالت

                                                             
  .2013-10-07: ، تاريخ االطالعhttp://www.lasportal.org/wps: الس االقتصادي واالجتماعي، جامعة الدول العربية على املوقع االلكتروين   1
  .2، ص2005ول العربية،النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، أمانة الس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الد  2
  .2، ص 2005املادة الثانية، النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي،   3
  .2013-10-07: ، تاريخ االطالعhttp://www.lasportal.org/wps: الس االقتصادي واالجتماعي، جامعة الدول العربية على املوقع االلكتروين    4
  



 
 

ملياه، ووضع السياسات اليت تضمن إجياد السكن لعمل على حتقيق التنمية املستدامة واحملافظة على البيئة واا - ج
 . املناسب للمواطن يف الدول العربية

اإلحصاءات واملعلومات والدراسات حول االقتصادات العربية ، ومنها على سبيل املثال التقرير االقتصادي    توفري وإتاحة -د  
، الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي ومنظمة مع صندوق النقد العريب   العريب املوحد الذي يصدر سنوياً بالتعاون

  ).االوبك(الدول العربية املصدرة للبترول 

تفعيل دور القطاع اخلاص العريب و الغرف التجارية ورجال األعمال واتمع املدين وإدماجه يف عملية التنمية االقتصادية  -ه   
 .و االجتماعية يف الدول العربية

تنسيق التعاون يف جمال امللكية الفكرية لتحقيق مصاحل الدول العربية ، وتعزيز الوعي بالتنافسية باعتباره وسيلة  تعزيز و -و  
 .لتحقيق التنمية املستدامة

تنسيق السياسات العربية املتعلقة بالتخطيط و املتكامل للطاقة وتوقعات االحتياجات املستقبلية منها ، وحتديد أولويات  -ز   
 .العمل منها وفقاً للتطورات العاملية يف هذا الشأن، إضافة إىل تعزيز ربط الشبكات الكهربائية يف الدول العربيةبرامج 

تنسيق التعاون بني الدول العربية يف جمايل السياحة والنقل أو مبا خيدم عملية التنمية االقتصادية ومبزيد من املوارد  - ح
 .االقتصادية يف الدول العربية

  . عة أنشطة وبرامج املنظمات العربية واالحتادات العربية النوعية ومؤسسات اتمع املدينتاب -ط    

متابعة التطورات االقتصادية العربية الدولية، واإلشراف واإلعداد للمنتديات العربية الدولية اليت أقامتها جامعه الدول    - ي  
 .القات االقتصادية وزيادة التبادل التجاري و االستثماراتالعربية مع الدول و التجمعات الدولية، دف تعميق الع

   .متابعة مؤشرات االقتصاد الفلسطيين ، وأعمال صندوقي األقصى واالنتفاضة اخلاصني بدعم صمود الشعب الفلسطيين -ك

  

  

  

  

  



 
 

 

  مهام الس االقتصادي واالجتماعي: ثالثا

ادية املبينة يف ميثاق جامعه الدول العربية ومعاهدة الدفاع املشترك يقوم القطاع بالعمل على حتقيق األغراض االقتص      
  1: والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربية واالتفاقية املعقودة يف إطار اجلامعة العربية ، وله على األخص

   ملة يف إطارهااإلشراف على كافة ااالت االقتصادية يف العمل العريب املشترك واألجهزة العا- أ         

رسم السياسة العامة للتكامل و التعاون االقتصادي و االجتماعي العريب و ختطيط الربامج الالزمة لذلك، و متابعة  -ب        
 .تنفيذها

وضع االستراتيجيات املشتركة للعمل االقتصادي و االجتماعي العريب لتكون أساسا لتخطيط و تنفيذ و متابعة جماالت  -ج    
 .ل االقتصادي و االجتماعي العريب املشتركالعم

إعداد امللف االقتصادي و االجتماعي الذى يعرض على جملس اجلامعة على مستوى القمة، و يتم رفعة عرب  - د
 .جملس اجلامعة على املستوى الوزاري يف دورته التحضريية للقمة للنظر يف أدراجه على جدول األعمال

لعربية املتخصصة مبهامها املبنية يف مواثيقها و دعوا للقيام مبشروعات االشراف على حسن قيام املنظمات ا - ه
 .مشتركة وفقا للشروط اليت يقرها الس االقتصادي و االجتماعي

 .تقدمي توجيهات للمنظمات العربية املتخصصة فيما يتعلق مبوازنتها و أنظمتها - و

ترك ودراسة التقارير اليت يقدمها األمني العام غاىل الس بشأن نشاط متابعه ومراقبة جلنة التنسيق العليا للعمل العريب املش -ز
  .هذه اللجنة و سري العمل ا

  .تنفيذ املهام اليت يقررها جملس اجلامعة على مستوى القمة يف جمال العمل االقتصادي العريب املشترك   - ي

ي واالجتماعي واقتراح بنود جدول أعماله ومشاريع متابعه تنفيذ القرارات والسياسات اليت يقرها الس االقتصاد - ك  
القرارات والتوصيات املتعلقة بنشاط كل منهما واالس الوزارية املتخصصة واملنظمات العربية املتخصصة املنضوية حتت كل 

 . منم اللجنتني لعرضها على االجتماع التحضريي للمجلس

                                                             
  .5،ص2005االجتماعي ، املادة الثالثة،  النظام الداخلي للمجلس االقتصادي واالجتماعي،مهام الس االقتصادي و  1
  



 
 

 .قليمية يف موضوعات التعاون االقتصادي التنسيق والتعاون مع املؤسسات الدولية واإل -ل  

واليت تعقد اجتماعاا برئاسة معايل األمني العام ( القيام مبهام األمانة الفنية للجنة التنسيق العليا للعمل العريب املشترك  -م  
ربات بني جامعه وختتص بتحقيق استمرار قيام التعاون والتنسيق وتبادل اخل) مؤسسة عربية متخصصة  33ومشاركة أكثر من 

 .الدول العربية واألجهزة العاملة يف نطاق اجلامعة واملنظمات العربية املتخصصة وذلك لزيادة كفاءة العمل العريب املشترك

  تأسيس صندوق النقد العريب لدفع عملية التكامل االقتصادي العريب: الفرع الثاين

 عجلة ودفع العريب، للتكامل االقتصادي النقدية املقومات إرساء يف امنه رغبة العريب النقد صندوق العربية الدول أنشأت     
النقدي  التعاون جمال يف العربية الدول بذلتها اليت للجهود مثرة إنشاءه مبثابة ، ويعد العربية الدول مجيع يف االقتصادية التنمية
  . األربعينات عقد منتصف منذ واملايل

  يبتعريف ونشأة صندوق النقد العر: أوال

من أفريل  27هو  مؤسسة مالية عربية إقليمية مت إنشاءها وفق اتفاقية التأسيس احملررة  مبدينة الرباط باململكة املغربية يوم      
دولة عربية وهي األردن، اإلمارات، العربية  22، ويبلغ عدد دول األعضاء فيها 1977ميالدية وبدأ نشاطه عام  1976عام 

س، اجلزائر، جيبويت السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطني، قطر، املتحدة، البحرين، تون
  1.الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، املغرب، موريتانيا، اليمن، مجهورية القمر

 احملافظني جملس من قرار للصندوق مبقتضى وجيوز املتحدة العربية اإلمارات بدولة أبوظيب مدينة يف لصندوق النقد العريب مقر    
  .ومكاتب وكاالت له ينشئ أن

   اهليكل التنظيمي لصندوق النقد العريب: ثانيا

 وجلان التنفيذيني املديرين جملس العام رئيس واملدير التنفيذيني املديرين وجملس احملافظني جملس من الصندوق أجهزة تتكون    
  .الصندوق بأعمال يامالالزمني للق واخلرباء واملوظفني واالستثمار القروض

يتكون جملس احملافظني من حمافظ و نائب للمحافظ تعينهما كل دولة عضو من أعضاء الصندوق، وينتخب : جملس احملافظني -أ
ويعترب جملس احملافظني مبثابة اجلمعية العمومية للصندوق و له مجيع سلطات . الس أحد احملافظني رئيسا له كل سنة بالتناوب

  .ذا ويعتمد جملس احملافظني اجتماعا سنويا يف النصف األول من كل عام يف دولة املقر أو خارجهاه. اإلدارة
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 جملس الصندوق، ويعقد شؤون الالزمة إلدارة واللوائح والتعليمات بالقواعد املتعلقة القرارات احملافظني جملس يتخذ      
 القوة جمموع نصف حيوزون أعضاء أو عدد أعضائه نصف ذلك طلب إذا ينعقد كما األقل على سنوياً اجتماعاً احملافظني
  .التنفيذيني جملس املديرين طلب على بناءا أو التصويتية

 جملس أعضاء موافقة على التنفيذيني احلصول املديرين جملس ختول اليت الالزمة القواعد يضع أن احملافظني كما حيق لس   
  1.عقد اجتماع إىل دعوة بغري معني موضوع يف احملافظني

 بني وتنميته التجاري التبادل العريب وحترير االقتصادي بالتكامل اخلاصة سياساته رسم بالتعاون يف احملافظني يقوم جملس    
  .واالجتماعي االقتصادي لإلمناء العريب والصندوق العربية االقتصادية وجملس الوحدة االقتصادي الس مع األعضاء الدول

يتكون جملس املدريني التنفيذيني من مدير عام الصندوق رئيسا للمجلس، و مثانية مدريني :  التنفيذينيجملس املدريني - ب
ويتوىل الس . أعضاء غري متفرعني ينتخبهم جملس احملافظني من الدول األعضاء يعينون ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

  منشورة، اإلشراف على نشاط الصندوق و تقدمي ما يراه مناسبا من 

 املدير إىل منها مناسباً يراه ما يفوض وله أن احملافظني جملس قبل من له املخولة السلطات التنفيذيني املديرين جملس و يباشر   
 حق املدير لنائب غيام ويكون حالة يف التنفيذيني املديرين جلسات حيضرون هلم نواباً العام، كما ميكن للمديرين تسمية 

  .احلالة ههذ يف التصويت

 عن تزيد لفترة أحدهم وظيفة فإذا خلت خيلفهم، من ينتخب أن إىل وظائفهم يف التنفيذيني املديرين جملس أعضاء يستمر  
 2.الباقية للمدة له خلفاً السابق املدير أصوام الذين ميثل احملافظون خيتار مدته انتهاء قبل يوماً تسعني

لس احملافظني مديرا عاما للصندوق لفترة مخس سنوات قابلة للتجديد، ويقوم مدير عام يعني جم: املدير العام و املوظفون -ج
الصندوق برئاسة اجتماعات جملس املديرين التنفيذيني، و يعترب الرئيس األعلى ملوظفي الصندوق و املسؤول عن مجيع أعماله ، 

 تقريراً يقدم العادي، كما اجتماعه السنوي يف حملافظنيا جملس إىل الصندوق أعمال عن سنوياً تقريراً العام املدير حيث يقدم
 أن دون مناقشاته يف ويشترك حملافظني ا حضور جلسات العام و حيق للمدير. االقتصادي الس إىل الصندوق نشاط عن سنوياً
  :وائر هيو يساعد املدير العام يف اجناز أعماله موظفون فنيون دائمون ينتظمون يف ست د .حق التصويت له يكون

  .دائرة الشؤون اإلدارية - 1

  .الدائرة االقتصادية و الفنية - 2
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  .الدائرة القانونية - 3

  .معهد السياسات االقتصادية - 4

  .دائرة الشؤون املالية و احلساب اآليل - 5

  .اإلشهارات - 6

تني القروض و االستثمار و املنصوص وباإلضافة إىل الدوائر الست، اهليكل التنظيمي مكتبا للتدقيق يف اللجان الدائمة ومها جلن
عليهما يف اتفاقية الصندوق، كما يتضمن اللجنة اإلدارية اليت أنشأت مبوجب نظام العاملني الذي وافق عليه جملس املديرين 

  1.التنفيذيني ومت اعتماده من قبل جملس احملافظني

  أهداف صندوق النقد العريب : ثالثا

 2:التالية األغراض قيقحت يف املسامهة إىل الصندوق يهدف

 .األعضاء الدول مدفوعات موازين يف االختالل تصحيح -أ

 بينها، فيما للتحويل قابليتها وحتقيق العربية، العمالت بني الصرف أسعار احلفاظ على استقرار  -ب

 .األعضاء الدول بني اجلارية املدفوعات عن القيود إزالة على والعمل

 التنمية عجلة ودفع العريب، التكامل االقتصادي خطى من املزيد حيقق مبا العريب، النقدي التعاون وأساليب السياسات إرساء -ج
 .األعضاء الدول يف االقتصادية

 احملافظة يؤمن الذي النحو على للدول األعضاء، النقدية للموارد اخلارجية االستثمارية بالسياسات يتصل فيما املشورة إبداء -د
 .ذلك منه يطلب حيثما تنميتها ويؤدي إىل املوارد، هلذه احلقيقية القيمة على

 .العربية املالية األسواق تطوير -ه

  .موحدة عربية عملة إىل إنشاء املؤدية الظروف ويئة احلسايب، العريب الدينار استعمال توسيع سبل دراسة -و

 يف يسهم ومبا املشتركة، مصاحلها مبا حيقق الدولية، واالقتصادية النقدية املشكالت مواجهة يف األعضاء الدول مواقف تنسيق -ز
 .النقدية العاملية املشكالت حل يف ذاته الوقت
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  .التجارية املبادالت حركة يعزز مبا األعضاء الدول بني اجلارية املدفوعات تسوية -ح

 وسائل حتقيق أهداف الصندوق: رابعا

 1:ليةيعتمد الصندوق يف سبيل حتقيق أهدافه على الوسائل التا

 .تقدمي التسهيالت القصرية واملتوسطة األجل للدول األعضاء للمساعدة يف متويل العجز الكلي يف موازين مدفوعاا .1

 .تنسيق السياسات النقدية للدول األعضاء وتطوير التعاون بني السلطات النقدية يف هذه الدول .2

ة عليها وتشجيع حركة انتقال رؤوس األموال بني الدول حترير وتنمية املبادالت التجارية واملدفوعات اجلارية واملترتب .3
 .األعضاء

خيصص الصندوق ما يكفي من موارده املدفوعة بعمالت الدول األعضاء لتقدمي التسهيالت االئتمانية الالزمة لتسوية  .4
اب خاص يفتحه املدفوعات اجلارية بني الدول األعضاء وفقا للقواعد والنظم اليت يقرها جملس احملافظني ويف اطار حس

 .الصندوق هلذا الغرض

 .إدارة أية أموال تعهد ا اليه دولة عضو أو دول أعضاء لصاحل أطراف أخرى .5

عقد مشاورات دورية مع الدول األعضاء بشأن أحواهلا االقتصادية السياسات اليت تنتهجها مبا يساعد على حتقيق  .6
 أهداف الصندوق والدول املعنية

 .ة لتحقيق أهداف الصندوقالقيام بالدراسات الالزم .7

 .تقدمي املعونات الفنية لألجهزة النقدية واملصرفية يف الدول األعضاء .8

  تتعاون الدول األعضاء فيما بينها، وفيما بينها وبني الصندوق لتحقيق أغراضه ويكون على كل عضو بصفة خاصة:  

لقيود على انتقال رؤوس األموال وعوائدها فيما االقالل من القيود عن املدفوعات اجلارية بني الدول األعضاء وكذلك ا - أ
 .بينها، مع استهداف ازالة القيود املذكورة كلية

العمل على حتقيق القدر الضروري من التنسيق بني السياسات وال سيما املالية والنقدية منها مبا خيدم التكامل  -  ب
 .نشاء عملة عربية موحدةاالقتصادي العريب ويساعد على يئة الظروف إل
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 .يتعاون الصندوق مع املؤسسات العربية املماثلة يف حتقيق أغراضه كما يتعاون مع املنظمات الدولية املماثلة عند الضرورة -ج

يقدم الصندوق املعونات واخلدمات الفنية يف ااالت النقدية واملالية للدول األعضاء اليت تعقد اتفاقيات اقتصادية  -د   
يقوم الصندوق، بقرار من جملس احملافظني، ،نقدي بينها كمرحلة من مراحل حتقيق أهداف الصندوق تستهدف الوصول اىل احتاد

 باتباع اية وسيلة أخرى تساعد على حتقيق أهدافه

  1موارد الصندوق ونشاطه : خامسا

 العريب الدينار وحدد ،)ح.ع.د( دينار عريب حسايب مليون ( 250 ) مبقدار به املصرح الصندوق رأمسال حتديد مت       
 ولقد  الدويل النقد صندوق قيمتها حيدد اخلاصة كما السحب حقوق وحدات من بثالث الصندوق اتفاقية ألغراض احلسايب

 إىل به املصرح الصندوق رفع رأمسال نتيجتها كانت 1983 عام منذ الصندوق رأمسال بشأن قرارات عدة جملس احملافظني اختذ
  .ح.ع.د مليون 326.50إىل  به املكتتب املال رأس ورفع ح.ع. د مليون 600

 :اآلتية من العناصر إنشائه، اتفاقية من عشرة احلادية املادة عليه نصت ملا وفقاً الصندوق، موارد تتكون     

 .املدفوع املال رأس -أ

 .االحتياطيات -ب

 .الصندوق عليها حيصل اليت والتسهيالت القروض -ج

  احملافظني سجمل يقرها أخرى موارد أية -د

 إنشائه ويف أهداف لتحقيق أتيحت له اليت الوسائل قائمة رأس على اإلقراضي النشاط العريب النقد صندوق اتفاقية تضع       
 لديه، املعتمدة " اإلقراض وإجراءات سياسة" ألحكام وفقا للدول األعضاء االئتمانية تسهيالته الصندوق يقدم اإلطار، هذا

 يوفرها املختلفة اليت االئتمانية التسهيالت هذه معظم تقدمي ويصاحب . بالتيسري ومتسمة اآلجال تفاوتةقروض م شكل يف وذلك
 على معها لالتفاق املقترضة الدول يف املختصة مع السلطات املشاورات إجراء منه، لالقتراض املؤهلة األعضاء للدول الصندوق
  تنفيذها متابعة إىل باإلضافة االقتصادية ضاعهاأو وإصالح املناسبة ملعاجلة واإلجراءات السياسات

 يف املسامهة جمال يف الصندوق التقليدية باهتمامات أوهلما يتعلق إطارين، ضمن الصندوق يقدمها اليت التسهيالت تندرج     
 صالحاتاإل حول واتفاق تشاور من بذلك يتصل وما املؤهلة لالقتراض، الدول مدفوعات موازين يف يل الك العجز متويل

 فيتعلق اإلطار اآلخر، أما . املعين البلد يف الكلية االقتصادية باألوضاع مرتبطة جمملها يف تكون الضرورية واليت االقتصادية
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 دعم على حالياً اإلطار هذا ضمن التسهيالت املقدمة وتركز طبيعتها، يف قطاعية إصالحات لدعم املقدمة بالتسهيالت
  .واملصريف املايل القطاع يف األعضاء املقترضة ولالد تنفذها اليت اإلصالحات

  

                                                                                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 
 

  :الصة الفصلخ

تتوفر الدول العربية جمتمعة على مقومات وثروات ضخمة منها االقتصادية وغري االقتصادية واليت من شأا أن جتعل      
قتصاد العريب من أقوى االقتصادات يف العامل يف حالة توحيد اقتصادات الدول العربية املختلفة يف هيئة تكتل اقتصادي وحتقيق اال

حلم الوحدة االقتصادية العربية ، حيث أن هذا التكامل االقتصادي العريب قادر على زيادة  القدرة التنافسية لالقتصاد العريب يف 
يساهم يف تسريع وتقوية عجلة التنمية االقتصادية العربية الشاملة والوصول باملواطن العريب للرفاهية  العامل بشكل كبري مما

  .االجتماعية واالقتصادية 

بالرغم من وجود مقومات عديدة تساهم يف عملية التكامل االقتصادي العريب كما أشرنا فيما سبق فإنه يالحظ أن العمل      
ك اهلادف للتكامل االقتصادي بني الدول العربية بقي هامشيا على طاولة حكومات الدول العربية االقتصادي العريب املشتر

املختلفة نظرا لعدة أسباب امهها اخلالفات السياسية العربية واليت تتطور يف احيان كثرية إىل قطع العالقات الدبلوماسية إذا مل 
مما خيدم األجندات اخلارجية على حساب أمل الشعوب العربية يف  تكن حروب مدمرة تؤدي إىل تعميق احلقد بني هذه الدول

الوحدة ، أضف إىل ذلك عدم واقعية صيغ املشاريع التكاملية العربية بسبب إمهاهلا أو جتاهلها للواقع االقتصادي لكل دولة عربية 
  .وتبعية معظم الدول العربية للغرب سياسيا واقتصاديا 

العريب املشترك بتطورات مهمة يف سياق تنسيق اجلهود حنو اقامة تكامل اقتصادي بني الدول  لقد مر العمل االقتصادي     
العربية املختلفة رغم الظروف الصعبة اليت احاطت ومازالت حتيط بالوطن العريب ، فيمكن القول أن العمل االقتصادي العريب 

مة دولية دف األساس لتنسيق اجلهود العربية يف خمتلف وهي منظ 1945املشترك انطلق مع تأسيس جامعة الدول العربية سنة 
إخل، وقد كانت أول اتفاقية تعىن بالعمل االقتصادي العريب هي معاهدة الدفاع ....ااالت السياسية ،االقتصادية الثقافية واالمنية

سباب خمتلفة ومنها وما مت تطوريها املشترك والتعاون االقتصادي وتوالت االتفاقيات يف هذا اال منها ما مجد العمل به أل
رغم كل ما احاط مبسرية التكامل االقتصادي العريب وحييط ا من صعوبات وعراقيل إىل أن العمل االقتصادي  والعمل ا ، و

ب تعويض ما العريب املشترك مل يتوقف ال لشيء غري أن ما جيمع الدول العربية أكرب وأقوى من العراقيل اليت تشتتها ، هلذا فإن با
  .فات من فرص مثينة للتكامل االقتصادي ما زال مفتوح جلميع الدول العربية

  

  

  



 
 

  

  

  :الفصل الثالث

ة ارة العربیة البی لت   طار النظري 

  

  

  

  

  

  



 
 

  : متهيد

ويف هذا اإلطار حيتل قطاع التجارة اخلارجية مكانة مميزة ضمن النظام االقتصادي ألي دولة نظرا الرتباطه بعامل السيادة ،       
يتفق الكثري من الكتاب على تصنيف قطاع التجارة اخلارجية ضمن القطاعات األساسية ألي نظام اقتصادي هلذه تعمد كل دولة 
على وضع سياسات جتارية تتوافق مع األهداف العامة اليت تضعها الدولة عند ختطيطها للتنمية االقتصادية الشاملة وكباقي دول 

ل العربية تويل قطاع التجارة اخلارجية  أمهية بالغة كونه مرآة القتصادها منعكسة يف تبادالا التجارية مع العامل العامل فإن الدو
اخلارجي هلذا فقد تباينت سياساا يف التجارة اخلارجية ما بني التقييد والتحرير يف مراحل خمتلفة من تطور اقتصاداا وقد 

ة عربية إىل اخرى حسب الظروف االقتصادية العامة احمليطة ا  ورغبتها يف االنفتاح اختلفت كذلك هذه السياسات من دول
  .       االقتصادي والتوجه لالقتصاد احلر 

لطاملا اعترب حترير التبادل التجاري بني الدول املدخل الطبيعي واملنطقي للتكامل االقتصادي هلذا فقد عمدت الدول         
ريعها التكاملية املبدئية يف اجتاه زيادة املبادالت التجارية بني الدول العربية كخطوة صحيحة يف طريق العربية على توجيه مشا

  .الوحدة االقتصادية العربية 

ويف هذا االطار قامت الدول العربية بتوقيع اتفاقيات فيما بينها من اجل تنمية املبادالت التجارية بينها وتقدمي التسهيالت      
فتح االسواق العربية أما املنتجات العربية وبالتايل تشجيع الصادرات العربية واالنتاج العريب بصفة عامة  ومحله على الضرورية ل

التنافس خارج االسواق احمللية للدولة العربية وبالتايل اكتساب قدرات تنافسية اكثر من اجل تسهيل فتح االسواق العاملية أمام 
  .املنتجات عربية املنشأ

  :قسمنا هذا الفصل إىل ثالث مباحث كالتايلولقد 

  أساسيات يف التجارة اخلارجية العربية وسياساا: املبحث األول

  السوق العربية املشتركة: املبحث الثاين

  واقع وآفاق منطقة التجارة العربية احلرة: املبحث الثالث

 

 

 



 
 

  

  العربية االطار العام لسياسات التجارة اخلارجية يف الدول: املبحث األول

تكمن أمهية سياسات التجارة اخلارجية للدول العربية يف تدعيم االقتصادات العربية وتفعيل مشاركتها يف االقتصاد العاملي     
  .هلذا سنتطرق يف هذا املبحث لتطور سياسات الدول العربية يف جمال التجارة اخلارجية والظروف احمليطة ا

  ارجيةماهية التجارة اخل: املطلب األول 

تعترب التجارة اخلارجية من أكثر القطاعات حيوية يف أي اقتصاد،  نظرا ألمهيتها البالغة يف تنمية وتطوير العالقات       
مهما اختلفت النظم السياسية يف دول العامل ،  االقتصادية الدولية وتوفري االحتياجات الضرورية للمجتمعات املختلفة،  حيث أنه

ة  تستطيع إتباع سياسة االكتفاء الذايت بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن ، ذلك ألن إتباعها يضطر الدولة فإا ال توجد دول
  .أن تنتج كل احتياجاا  ، رغم أن ظروفها االقتصادية واجلغرافية ال متكنها من ذلك 

عزلة عن الدول األخرى ، إذ أن الدول  مهما يكن ميل أي دولة إىل حتقيق هذه السياسة فإا ال تستطيع أن تعيش يف     
كاألفراد ليس بإمكاا أن تنتج كل ما حتتاجه من السلع ، وإمنا يقتضي األمر أن تتخصص يف إنتاج السلع اليت تؤهلها ظروفها 

ع إنتاجها الطبيعية واالقتصادية ألن تنتجها مث تبادهلا بفائض منتجات دول أخرى ال تستطيع إنتاجها داخل حدودها ، أو تستطي
  ، هذا هو األساس الذي تقوم عليه التجارة اخلارجية1ولكن بتكلفة مرتفعة ، يصبح عندها االسترياد من اخلارج مفضالً

  مفهوم التجارة اخلارجية: الفرع األول

أموال بني  ن التجارة اخلارجية عبارة عن خمتلف عمليات التبادل التجاري اخلارجي سواء يف صور سلع أو أفراد أو رؤوسإ     
  . أفراد يقطنون وحدات سياسية خمتلفة دف إشباع أكرب حاجات ممكنة

  :إذن فاملقصود بالتجارة اخلارجية هي 

عملية التبادل التجاري يف السلع واخلدمات وغريها من عناصر اإلنتاج املختلفة بني عدة دول دف حتقيق منافع متبادلة " 
  1".ألطراف التبادل

تنبع أمهية التبادل  .الصادرات والواردات بصورتيهما املنظورة وغري منظورة: خلارجية من عنصرين أساسيني مهاوتتكون التجارة ا
 :الدويل من مبدأين مهمني مها
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  .مبدأ ندرة املوارد -أ   

  .مبدأ التخصصية -ب   

سد احلاجة احمللية للشعب، وحىت حيث أنه ال توجد دولة متتلك كل املوارد بالوفرة الالزمة إلنتاج كل السلع واخلدمات ل 
  :بافتراض وجود هذه الدولة فإن التخصصية والتبادل الدويل سيزيد من رفاهية الشعب فمثالً

متتلك رأس املال والبترول ولكن ينقصها العمالة املدربة، والتكنولوجيا والعوامل الطبيعية اليت حتول دون االكتفاء : دول اخلليج -
  .الذايت الزراعي

من حاجاا من % 99واليت متتلك التكنولوجيا ورأس املال والعمالة املدربة تنقصها املوارد النفطية حيث تستورد : ابانالي -
  .الطاقة النفطية

الواليات املتحدة واليت متتلك عناصر اإلنتاج بوفرة ولكنها تعاين من مشكلة ارتفاع أجور العمال وتكاليف املعيشة مما يرفع  -
  .نتاج ويقلل من التصديرمن تكاليف اإل

  

  

  

الذين يتعرضون ملوضوع التجارة اخلارجية على تأكيد الفوارق بينها وبني التجارة  االقتصادينفقد جرت عادة الكثري من 
  :1الداخلية استناداً إىل واحد أو أكثر من الفوارق التالية 

  .يف حني أن التجارة اخلارجية على مستوى العامل لتجارة الداخلية داخل حدود الدولة اجلغرافية أو السياسية ، ف -أوال

اختالف العملة احمللية عن العملة األجنبية ، فنجد أن التجارة اخلارجية تتم بعمالت متعددة ولكن التجارة الداخلية تتم  -ثانيا
  .بعملة واحدة فقط 

  .تجارة الداخلية يف ظل نظام واحد التجارة اخلارجية تتم مع نظم اقتصادية وسياسية خمتلفة ، يف حني أن ال-ثالثا 

  .وجود عقبات وموانع وتشريعات وقوانني تنظم التجارة اخلارجية وختتلف عن تشريعات التجارة الداخلية -رابعا
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اختالف ظروف السوق والعوامل املؤثرة فيه يف حالة التجارة اخلارجية ، عنها يف حالة التجارة الداخلية من خالل  - خامسا
 .إخل ...لكني ، األسعار ، املنافسة ، األنظمة املسرية ألسواق طبيعة املسته

 .صعوبة انتقال عناصر اإلنتاج يف حالة التجارة اخلارجية مقارنة بالتجارة الداخلية  -سادسا

 .اختالف طرق وأساليب التمويل  -سابعا

التجارة " وعلى املعىن الواسع مصطلح " ية التجارة اخلارج" ويطلق االقتصاديون على املعىن الضيق للتجارة اخلارجية مصطلح 
  1:، ونقصد باملعنيني ما يلي"الدولية 

  :ويشمل : املعىن الضيق  - أ

  السلع ( الصادرات والواردات املنظورة. (  

  اخلدمات ( الصادرات والواردات غري املنظورة. ( 

  :ويشمل : املعىن الواسع  -  ب

  الصادرات والواردات املنظورة.  

 ت غري املنظورة الصادرات والواردا. 

  احلركة الدولية لرؤوس األموال. 

  اهلجرة الدولية لألفراد. 

عملية تبادل السلع مادياً عرب احلدود السياسية للدولة ، : من خالل ما سبق ميكن أن نبني مفهوم التجارة اخلارجية على أا      
، كما تأخذ أيضا شكل خدمات تؤدى من رعايا " رات الصاد" أو خارجة منها وتسمى " الواردات " إما داخلة إليها وتسمى 

، وتسمى اخلدمات اليت يتم "الصادرات غري املنظورة " دولة إىل رعايا دولة أخرى ، وتسمى اخلدمات اليت تؤدى للغري بـ  
 2" .الواردات غري املنظورة " تلقيها من الغري بـ  
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  ية األطراف املتداخلة يف التجارة اخلارج: الفرع الثاين

تتمثل عمليات التجارة اخلارجية يف انتقال خمتلف السلع واخلدمات بني الدول، حيث متر بعدة أطراف بصفة مباشرة أو غري      
  .مباشرة، وحىت تكون عملية انتقال البضاعة قانونية وذات مصداقية، جيب أن ترفق بالوثائق الالزمة

  األطراف املباشرة يف التجارة اخلارجية: أوال

  :د ثالثة أطراف هلا عالقة مباشرة يف التجارة اخلارجية وهي املصدر، املستورد والبنوك التجارية كما يليتوج

هو الذي يقوم بشراء أو إنتاج البضاعة لبيعها يف اخلارج بغض النظر عن نوع البضاعة اليت يتعامل ا، وقد يكون  :املصدر. أ
شركات، كما قد تكون الدولة هي املصدرة وذلك عندما تكلف إحدى  املصدرون أفراد مستقلني أو قد يظهرون على شكل

  .مؤسساا ذا العمل

هو الذي يقوم مبشروعة يف أسواق بعيدة، ويشتري البضاعة ال بقصد إعادة تصديرها بل لبيعها يف األسواق : املستورد. ب
  .صد التصديرالداخلية، وهلذا فهو خيتلف عن التاجر واملستورد املؤقت والذي يستورد بق

تقوم بقبول الودائع وتوظيف النقود بأنواعها ملدة قصرية ال تزيد يقصد بالبنوك التجارية، تلك البنوك اليت  :البنوك التجارية. ج
  والتسليف بضمان أوراق مالية أو بضائع وفتح االعتمادات, خصم األوراق التجارية : يف الغالب عن السنة ومن أهم أعماهلا 

التجارية تقوم بوظيفة هامة يف االقتصاد، فهي وسيلة تعمل بني املدخرين واملستثمرين أي بني املقرضني وبني عرض  فالبنوك     
النقود وطلبها إذ متول املشروعات باألموال الالزمة إلنشائها وتنميتها، وحتول املدخرات إىل رأس مال منتج نشيط فتساعد 

  .األوىل نقدية والثانية متويلية: االقتصاد القومي، وهي تقوم بوظيفتني هامتنيبذلك على تطوير التجارة والصناعة وتنشيط 

بالنقود وتنظيم تداوهلا ابتداء من قبول الودائع إىل منح ) الطبيعيني واملعنويني(تتمثل الوظيفة النقدية يف تزويد األشخاص       
يف تزويد املشروعات باألموال الالزمة، فهي ذا الصدد متثل القروض من هذه الودائع يف حيت تتمثل الوظيفة التمويلية للبنوك 

  1.   دور الوسيط بني املدخر واملستثمر

ولقد أنشأت البنوك نتيجة زيادة املعامالت التجارية دف خدمة التجارة اخلارجية، عن طريق إصدار الضمانات اليت        
شحن بضائعهم وكذلك تسدد حقوق املصدرين األجانب عن طريق  يتطلبها العمالء واليت يشترطها املصدرون باخلارج قبل

خصم من حسابات فروع أو مراسلي البنك باخلارج، وذلك مقابل سداد املستورد احمللي بقيمة ما استورده إىل البنك بالعملة 
  .احمللية والعكس حيدث يف حالة تصدير سلعة حملية إىل اخلارج
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خلارجية من أهم األعمال اليت يقوم ا البنك التجاري، كما أصبحت يف الوقت احلايل تعترب تسوية عمليات التجارة ا      
وقد اقتضت هذه . معقدة بسبب التنظيمات اليت تضعها الدول يف النقد األجنيب اليت دف إىل حدوث عجز يف ميزان املدفوعات

جارة اخلارجية إذ أن عليها اإلشراف على تنفيذ الرقابة التنظيمات ظهور أعباء جديدة على البنوك التجارية، حيث تقوم خبدمة الت
  .والقيام بإجراءات حصول املستورد على العمالت األجنبية من السلطات التنفيذية

   1األطراف غري املباشرة يف التجارة اخلارجية : ثانيا

ليات التجارية من تأمني ونقل وغريها كما يلي تتعدد األطراف غري املباشرة يف التجارة اخلارجية بتعدد األنشطة املرتبطة بالعم    
:  

تلعب عملية النقل دوراً ال يستهان به يف عمليات التجارة اخلارجية، وتظهر أمهيتها أكثر يف تأثريها على :     الناقل - أ
  .سعر البيع النهائي

ة الضرورية لتنظيم عمليات النقل الدويل، ونظراً لتكلفتها الكبرية، وكون املؤسسات ال تتوفر على اإلمكانيات املادية واملالي    
فإا توكل املهمة يف أغلب األحيان ملؤسسات نقل خاصة، وال يبقى عليها سوى اختيار وسيلة النقل املناسبة مع طبيعة البضاعة 

   .املنقولة

  :وهناك عدة وسائل لعملية النقل نذكر من بينها

 وذات قيمة معتربة وحجم صغري، إضافة إىل الطرود والرسائلعبارة عن نقل البضائع األكثر أمهية: النقل اجلوي ،.  

 عبارة عن نقل البضائع براً عن طريق السيارات والشاحنات: النقل الربي.  

 ميثل احلجم األكرب للعمليات الدولية، لتوجهها حنو القارات األخرى: النقل البحري.  

 تفاقية الدولية لنقل البضائع، واليت حتكم العالقة بني املرسل تنظم هذه الوسيلة عن طريق اال: النقل عرب السكك احلديدية
  .واملرسل إليه وتنظم طرق السكك احلديدية

 كلغ 5إىل  2ال ميكن أن تكون احلمولة املرسلة تزن أكثر من  :الربيد .  

 الرمل، احلصى(تستعمل بالنسبة للمواد اجلد ثقيلة : النقل عرب النهر.(... 
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  :عايري عند اختيار وسيلة النقل تتمثل فيما يليهلذا جيب مراعاة عدة م 

قبل اختيار وسيلة النقل جيب مراعاة تكلفة النقل، حيث يعرض الناقلني خدمام وأسعارهم حسب نوعية ووزن : التكلفة -
  . للبضاعة مبا فيها التغليف" اخلام" التسيري املعمول به يتعلق بالوزن اإلمجايل. وحجم البضاعة

جيب مراعاة سرعة وسيلة النقل عند اختيار الوسيلة ألن السرعة تؤثر على الوقت املستغرق يف النقل : النقلسرعة وسيلة  -
  .إلمتام استالم السلعة يف الوقت احملدد

تضاف تكلفة التغليف إىل تكلفة النقل على العموم وجتد التغليف يف النقل البحري أكثر تكلفة بالنسبة للنقل اجلوي : التغليف -
  .بعة أضعافبأر

بالنظر إىل الظروف األمنية وكثرة املخاطر يف نقل السلع والبضائع، ال بد من تأمني هذه األخرية، وقسط التأمني : تأمني النقل -
  .يف النقل اجلوي أقل منه يف الوسائل األخرى

  .يتطلب مسافات ختزين كبريةيف النقل البحري جند مصاريف التخزين أكثر مقارنة بالنقل اجلوي، ألنه  :مصاريف التخزين -

  .مدى تناسب ومالئمة وسيلة النقل املستعملة مع طبيعة السلع والبضائع املشحونة :املناسبة -

  .مدى قدرة وسيلة النقل املعنية على نقل احلمولة من البضائع والسلع: الكفاية -

البضاعة من طرف املستورد أو املصدر، نظراً لضخامة عمليات التجارة اخلارجية، يستحيل حتمل أخطار نقل : التأمني -  ب
وعليه تتكفل شركة التأمني بتحمل األخطار اليت حيتمل وقوعها، إذ التأمني هو عملية مبقتضاها يتحصل أحد 

  .الطرفني، وهو املؤمن له مقابل دفع قسط التأمني على تعهد كتايب لصاحله

الطرق الربية واجلوية والبحرية والسكك احلديدية، كما يغطي أيضاً  يعترب التأمني ضمان لألخطار اليت تتعرض هلا البضائع عرب   
األضرار واخلسائر املادية الالحقة للبضائع أثناء نقلها ويف بعض األحيان أثناء عملية الشحن والتوزيع، ومتر عملية التأمني مبراحل 

  :هي

ضائع حيث أن الفاتورة التجارية وسند النقل كافيان تعترب أول خطوة للقيام بعملية التأمني على الب: احلصول على الوثائق -
  .إلبرام عقد التأمني على البضاعة يف شركة التأمني



 
 

هو تعهد شركة التأمني على البضاعة كتابياً مقابل دفع قسط التأمني من طرف املؤمن له، وفقاً للشروط : إبرام عقد التأمني -
  .ار اليت يتعرض هلا املؤمن لهاملتفق عليها يف العقد، وهو مبثابة محاية لألخط

يعترب القائم بالعبور على أنه أساس وساطة عمليات النقل يتدخل يف عمق سلسلة املنتوج،  وميكن أن : رجل العبور - ج
يكون وكيل معتمد لدى اجلمارك مكلف خبدمات التأمني يف إطار وثائق بوليصة التأمني ملختلف الشاحنني، أو 

فيعترب بذلك متعهد عمليات الترانزيت . عملية العبور كمهندس أو مقاول للنقلناقل ومراقب حبري، فهو يؤمن 
وكيالً لقاء أجرة ويعمل حلساب موكله باستالم البضائع من الناقل البحري وبإمتام املعامالت اجلمركية وبإجراء 

ق البحر أو الرب أو اجلو عقود التأمني، وإذ لزم األمر بالتعاقد على نقل البضائع جمدداً بواسطة ناقل آخر عن طري
كيل معتمد أو و ، وكيل النقل: إليصاهلا إىل املكان املعني، وخمتلف هذه املهام القانونية ميكن أن يكون رجل العبور

  .وكيل بالعمولةأو  لدى اجلمارك

رى حتت مسؤوليته وكيل النقل تاجر يقوم مبقابل سعر جزايف بنقل بضاعة ما من نقطة ليسلمها إىل نقطة أخ :وكيل النقل - 1
 الكاملة، ويبادر بتنظيم وحتقيق من البداية إىل النهاية لكل عمليات املتتالية بالوسائل اليت يراها مالئمة، وهذا لنقل البضائع وحتمل

  .األخطار املتعرض هلا

ونه، وهذا يف إطار الوكيل بالنقل هو شخص مادي أو معنوي يلتزم حتت مسؤوليته وبامسه اخلاص بنقل بضاعة لفائدة زب      
  .  احترام الشروط يف القانون التجاري

هو شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاطه باعتماد من إدارة اجلمارك، حيث يقوم :   وكيل معتمد لدى اجلمارك - 2
ارك وخمتلف بإجراءات االسترياد والتصدير لفائدة زبون معني مقابل وثائق معينة للقيام بعملية وضع البضائع حتت مراقبة اجلم

  .  املهام لوضع ضمان أمام إدارة اجلمارك لصاحل السمسار البحري

الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يقوم حلساب الغري باإلجراءات اجلمركية املتعلقة بالتصريح املفصل : "يعرف الوكيل بأنه   
وعلى العموم يشترط يف الوكيل املعتمد لدى بالبضائع سواء مارس هذه املهمة ممارسة رئيسية أو كانت تكملة لنشاط رئيسي، 

  ".اجلمارك مشوله معرفة علمية من مدارس خمتلفة، إضافة إىل جتربة ميدانية على مستوى التجارة الدولية واملالحة البحرية

ومن يتمثل عمله يف التوزيع، الشحن، وتفريغ السلع، وهو غري مسؤول عن نقل بضاعة ما بوسيلة أخرى  :وكيل بالعمولة - 3
اجلهة القانونية ال حياسب إال عن أخطائه الفعلية التطبيقية يف عمله وميكن أن يكون أيضاً كمكلف بالعبور يف امليناء، إذ يقوم 

  . باستقبال البضائع على عاتقه لوضعها على ظهر السفينة أو تسليمها ألصحاا بعد عملية التفريغ



 
 

  1:وهناك ثالثة أنواع للعبور نذكر منها

 يف هذا النوع من العبور جند مكتبني للجمارك، مكتب داخلي ومكتب خارجي، حيث يف : الدويل العبور
حالة االسترياد يتم انتقال البضاعة من مكتب مجركي إىل آخر، وهذا بوسائل نقل متعددة سواء كانت جوية 

  .أو حبرية كمرور البضائع من املغرب إىل تونس وتكون اجلزائر كنقطة عبور

 احتاد املغرب العريب : "هذا النوع من العبور يكون بني التكتالت االقتصادية أو التجارية مثل: قليميالعبور اإل
)UMA ( موعة االقتصادية األوربيةوا(MEE) " وهذا النوع من العبور يسمح مبرور السلع املنقولة بني البلدان

 .دون أن ختضع لعملية اجلمركة من قبل مصاحل اجلمارك

 هو انتقال البضاعة من مكتب مجركي إىل مكتب مجركي آخر داخل التراب الوطين، حتت رقابة أعوان : ينالعبور الوط
  إخل...اجلمارك وأداء خمتلف اإلجراءات الالزمة من مجركة، ختزين، نقل

  سياسات التجارة اخلارجية: الفرع الثالث

ة واملتخلفة على حد سواء لتشريعات ولوائح رمسية من جانب يتعرض نشاط التجارة اخلارجية يف خمتلف بلدان العامل املتقدم     
أجهزة الدولة اليت تعمل على تقييده بدرجة أو بأخرى أو حتريره من العقبات املختلفة اليت تواجهه على املستوى الدويل ، 

جهة السلطات املسؤولة  وجمموعة هذه التشريعات واللوائح الرمسية وكل ما يلحق ا من أساليب وإجراءات تنظيمية متبعة من
   2".السياسة التجارية " يف الدولة تسمى 

  :و تنقسم أنواع السياسة التجارية إىل نوعني رئيسني مها

  .السياسة التجارية احلمائية -

  .سياسة حرية التجارة اخلارجية -   

  السياسة التجارية احلمائية: أوال
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وتعين احلالة اليت تستخدم فيها الدولة سلطتها العامة للتأثري على اجتاه املبادالت  يطلق عليها أيضا سياسة تقييد التجارة الدولية،   
ويعتمد املؤيدون لسياسة محاية التجارة الدولية على " الدولية وعلى حجمها أو على الطريقة اليت تسري ا املبادالت اخلارجية

 :عدة حجج من أمهها

  

  .محاية الصناعات الناشئة .1

  .ردات وبالتايل حتسن ميزان املدفوعاتتقليل الوا .2

  .محاية األسواق الوطنية من سياسة اإلغراق اليت متارسها الدول الكربى .3

  .زيادة اإلنتاج احمللي وتوفري حد أدىن من الغذاء للسكان أو ما يسمى باهلدف االستراتيجي .4

  .روضة على السلع املستوردةزيادة اإليرادات العامة للدولة عن طريق التعويضات اجلمركية املف .5

  ترقية االستثمارات وزيادة جذب رؤوس األموال األجنبية وبالتايل توفري وحتقيق مستوى أعلى من العمالة .6

منها الوسائل السعرية، الوسائل الكمية، : وتعتمد الدولة اليت تنتهج هذه السياسة جمموعة من الوسائل يف حتقيق هذه األهداف
  1:ة كما يليوالوسائل التنظيمي

  الوسائل السعرية -أ

  .ويتجلى تأثريها يف أمثان الواردات والصادرات عن طريق رسوم مجركية، اإلعانات، اإلغراق، وختفيض سعر الصرف    

) واردات(ضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود اجلمركية الوطنية دخوال "فالرسوم اجلمركية هي عبارة عن 
، ويطلق على جمموعة النصوص املتضمنة لكافة الرسوم اجلمركية السائدة للدولة يف وقت معني اسم ) ...صادرات(أو خروجا 

  :، وهناك أنواع متعددة من التعريفات اجلمركية تنقسم إىل ما يلي"التعريفة اجلمركية

  .حتدد كنسبة مئوية من قيمة السلعة: الرسوم القيمية •

  .أساس الوحدة من السلع بالعدد أو الوزن حتدد على: الرسوم النوعية •

  .وتتضمن كل من الرسم النوعي يضاف إليه الرسم القيمي: الرسوم املركبة •
                                                             

، رسالة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجيستري يف العلوم اإلقتصادية، جامعة يوسف التجارة اخلارجية اجلزائرية يف ظل التحوالت الراهنةشنيين مسري،   1
  16-14،ص 2006-2005بن خدة، اجلزائر،



 
 

أما بالنسبة إلعانات التصدير فالغرض منها تدعيم القدرة التنافسية لإلنتاج الوطين يف األسواق الدولية عن طريق منح    
ت قد تكون يف شكل مباشرة ممثلة يف دفع مبلغ معني من النقود حيدد على أساس نوعني هذه اإلعانا إعانات للمنتجني الوطنيني،

أو قيمتني أو تكون يف شكل غري مباشر ممثلة يف منح املشروع بعض االمتيازات لتدعيم مركزه املايل كاإلعفاءات أو التخفيضات 
  إخل...الضريبية، التسهيالت االئتمانية، إتاحة بعض اخلدمات بنفقات رمزية

  .وبالنسبة لإلغراق والذي سبق تعريفه ضمن أهداف السياسة التجارية فهو يتفرع إىل ثالثة فروع      

والذي يفسر بظروف استثنائية طارئة، اإلغراق قصري األجل واملؤقت والذي ينتهي بتحقيق الغرض املنشأ من "اإلغراق العارض 
  .د إال وجود احتكار يف السوق الوطنية يتمتع باحلمايةأجله، اإلغراق الدائم املرتبط بسياسة دائمة تستن

وأخريا يأيت حتقق سعر الصرف الذي يقصد به كل اخنفاض تقوم به الدولة عمدا لقيمة العملة الوطنية مقومة بالوحدات      
  . النقدية األجنبية سواء اختذ ذلك مظهرا قانونيا يف  الوحدة إىل الذهب أو مل يتخذ

آلثار االقتصادية لتخفيض سعر الصرف ما يعلق بقيمة كل من الصادرات والواردات مبا يترتب عليه من اخنفاض ومن أبرز ا     
  .مثن الصادرات احمللية وارتفاع قيمة الواردات األجنبية

  الوسائل الكمية - ب

لى االسترياد ونادرا وتستعمل هذه الوسائل نظام احلصص ونظام تراخيص االسترياد ويقصد بنظام احلصص فرض قيود ع     
  .على التصدير خالل فترة زمنية حمددة حبيث تضع الدولة احلد األقصى للكميات والقيم املسموح باستريادها أو تصديرها

ولنظام احلصص أثار اقتصادية إذ يؤدي إىل إجياد تفاوت بني الثمن يف اخلارج ويف الداخل مما خيلق فرصة للحصول على ربح     
حيصل على هذا الربح فاألمر يتوقع يف الواقع على كيفية تنظيم نظام احلصص وعلى هيكل سوق السلعة اخلاضعة إضايف أما من 

  .هلذا النظام

نظام تراخيص االسترياد، ويتبلور يف عدم السماح بإستراد بعض السلع إال بعد احلصول  -نظام احلصص –ويتبع هذا النظام    
املختصة لذلك واليت متنح هذه التراخيص يف حدود احلصة املقررة بال قيد وال شرط وقد على ترخيص سابق من اجلهة اإلدارية 

تصدر تراخيص االسترياد وفق ألسس معينة كتحديد حصة التاجر على أساس املستورد من السلعة يف فترة زمنية سابقة، وقد 
  .رباح الناجتة عن االستريادتعمد الدولة إىل بيع هذه التراخيص باملزاد مما مينح اشتراك الدولة يف األ

  الوسائل التنظيمية -ج



 
 

وتشمل كال من املعاهدات واالتفاقات التجارية، أما املعاهدات التجارية فتعقدها الدولة مع غريها من الدول من خالل    
ياسي أو إداري أما أجهزا الدبلوماسية من اتفاق يعرض تنظيم العالقات التجارية وميكن أن تشمل املعاهدة أطور ذات طابع س

االتفاق التجاري وهو تعاقد يتناول أمور تفصيلية تتعلق بالتبادل التجاري بني الدولتني، وتتضمن اإلشارة إىل اإلجراءات بنوع 
من التفصيل كتحديد الكميات أو القيم أو بيان املنحنيات اليت تدخل يف نطاق املبادالت بني هاتني الدولتني، أما اتفاقات الدفع 

و اتفاق بني دولتني ينظم قواعد تسوية املدفوعات التجارية وغريها وفق األسس و األحكام اليت يوافق عليها الطرفان حيث فه
تتم حركة املدفوعات بني الدولتني املتعاقدتني بالقيد يف حساب مقايضة املدفوعات ومتحصالت كل منهما على األخرى 

  .عمليات وسعر الصرف الذي جترى التسوية وفقا لهوكذلك حيدد العملة اليت يتم على أساسها ال

  سياسة حرية التجارة اخلارجية: ثانيا

تلك السياسة اليت تقوم على إصدار القوانني واللوائح واختاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة "تعرف سياسة احلرية التجارية بأا    
  .1"مع العامل اخلارجي  إلزالة وختفيف القيود على عالقاا االقتصادية والتجارية

  سياسة حرية التجارة اخلارجية حجج   - أ

ينادي أنصار سياسة احلرية التجارية بوجوب القيام باملبادالت الدولية يف نظام دويل خال من القيود والعراقيل استناداً إىل         
  2:جمموعة من احلجج أمهها

  احلريـة تسمـح بالتخصـص فـي اإلنتـاج -1 -

م ختصص كل دولة يف إنتاج السلعة اليت تتمتع فيها مبيزة نسبية ، فتتوسع يف إنتاج تلك السلعة مبا يفوق احتياجاا حيث يت    
احمللية ، وتقوم مببادلة ذلك الفائض من هذه السلعة إىل دولة أخرى حتصل منها على احتياجاا من السلع اليت تعاين من قصور 

  .نسيب يف إنتاجها

  

  سمـح باخنفـاض أسعـار السلـع الدوليـةاحلريـة ت -2 -

                                                             
  .137، ص  1999، مركز الدراسات السياسية والدولية ، مصر،  والسياسات االقتصادية الدوليةاالقتصاد الدويل السيد أمحد عبد اخلالق،   1
  293،ص 2005، دار اجلامعة اجلديدة ،مصر، العالقات االقتصادية الدوليةعادل أمحد احلشيش، جمدي حممود الشهاب ، 2
  



 
 

استناداً إىل مبدأ التخصص وتقسيم العمل فإن حرية التجارة تؤدي إىل اخنفاض السلع املستوردة اليت ال ميكن إنتاجها يف    
دول وهذا ما يؤدي الداخل إال بنفقات مرتفعة ، ألن هذه السلع تنتج يف الدول ذات امليزة النسبية يف إنتاجها باملقارنة مع بقية ال

   إىل زيادة الدخل القومي احلقيقي للدولة ملا تستورد السلع بسعر منخفض عوض إنتاجها حملياً بسعر مرتفع

تسمح احلرية التجارية يف ظل املنافسة احلرة ، بتنافس املنتجني لتقدمي منتجام ،  : احلريـة حافـز للتقـدم الفنـي  - 3-
  . ر وسائل وأساليب اإلنتاج من أجل تطوير املنتجات لكسب أسواق جديدةويؤدي هذا إىل االبتكار وتطوي

ال يستطيع املنتج أن حيتكر السوق ويفرض األسعار اليت تساعده، ألنه يف ظل    : احلرية حتد من قيام االحتكارات  - 4-
  .احمللي لهوجود حرية جتارية ميكن للمستثمر أن يستورد السلع بأسعار منخفضة ليمنع استغالل املنتج 

يرى أنصار احلرية أنه لو سادت هذه السياسة بني الدول لساعد    : احلريـة تساعـد علـى ارتفـاع اإلنتـاج  - 5-
ذلك على وصول مشروعاا اإلنتاجية إىل األهداف املسطرة ، فإذا كان الطلب احمللي منخفضاً فإنه يف ظل نظام حر للتبادل 

  .ج يؤدي إىل إنعاش املشروع وزيادة اإلنتاجالدويل ، فالطلب اآليت من اخلار

   سياسة احلرية التجاريـةأدوات   -  ب

  :إن لسياسة احلرية التجاريـة  جمموعة من األدوات سنذكرها فيمـا يلي 

إن برامج اإلصالح االقتصادي يف اجلانب اخلاص بتحرير التجـارة  : التخفيـض التدرجيـي للرسـوم اجلمركيـة -1
، اجتهت حنو ختفيض معدالت )  1995( وحىت إعالن قيام املنظمة العاملية للتجارة )  1947(اجلات  اخلارجية منذ نشأة

التعريفية اجلمركية املرتفعة فيما يطلق عليه بتحرير التجارة اخلارجية من القيود التعريفية ، بل أن النظرة اجلديدة للرسوم 
  . جية وليس قيداً عليها ، إال ما تعلق منها مبحاربة سياسة اإلغراقاجلمركية ستكون على أا أداة لتشجيع التجارة اخلار

وهي األداة املقابلة لألداة اخلاصة بإعانات التصدير حيث حتل حمل هذه األخرية جمموعة من حوافز    : حوافـز التصديـر -2
تنطوي على جمموعة من اإلعفاءات التصدير اليت تعمل على تشجيع الصادرات يف ظل سياسة احلرية التجارية ، حيث ميكن أن 

الضريبية املؤقتة ، حترير واستقرار سعر الصرف ، ختفيض وإزالة الرسوم اجلمركية على املدخالت املستوردة لزيادة القدرة 
التنافسية ألسعار الصادرات ، خفض تكاليف متويل الصادرات ، إلغاء حصص الصادرات ، ضمان الصادرات وإجياد نظام 

 . عليها كفء للتأمني

ويقصد بذلك ترك قيمة العملة الوطنية تتحدد يف السوق من خالل     : ريـر التعامـل فـي الصـرف األجنبـيحت -3
التفاعل احلر بني العرض والطلب على الصرف األجنيب ، أي تقومي سعر الصرف بدل الرقابة على الصرف األجنيب ومنه كسر 



 
 

 ، كذلك فإن حترير املعامالت يف سوق الصرف يتطلب إلغاء القيود الكمية املباشرة ألن احتكار الدولة لشراء وبيع النقد األجنيب
  . وجودها يتعارض مع وجود سوق حرة للصرف األجنيب

يف ظل سياسة احلرية التجارية ، يسعى الكل إلزالة القيود الكمية على التجارة    : زالـة القيـود الكميـة املباشـرةإ -4
نظام احلصص ، وتبقى من القيود الكمية املباشرة إجراءات تراخيص االسترياد ضمن أدوات تنظيم التجارة اخلارجية وإلغاء 

   1.اخلارجية طاملا ال يتم استخدامها كوسيلة لتقييد حرية التجارة

  التكامـل االقتصـادي الدولـي -5

افة العقبات اليت تعترض وجه التجارة القائمة بني العملية اليت يتم مبوجبها إزالة ك <<يعرف التكامل االقتصادي على أنه    
   . » جمموعة الدول األعضاء يف مشروع التكامل االقتصادي

   2:وتتجسد األدوات التنظيمية لسياسة احلرية التجارية يف أشكال التكامل االقتصادي اليت من بينها     

  مناطـق التجـارة احلــرة  

دالت فيما يتعلق بتبادل املنتجات الوطنية بني الدول األعضاء ولكن مع احتفاظ كل عضو وتتميز بأا تنظيم حيقق حرية املبا
بإقليمه اجلمركي املستقل يف مواجهة اخلارج ويالحظ يف هذا الصدد أن حترير املبادالت يقتصر على املنتجات الوطنية أي 

يثري بطبيعة احلال مشكلة التعرف على مصدر السلع ، املنتجات اليت يكون مصدر إنتاجها يف إقليم أحد األعضاء ، األمر الذي 
  .والبت يف مدى غلبة العناصر الوطنية فيها على العناصر األجنبية

  االحتـاد اجلمركـي  

  : يتضمن االحتاد اجلمركي التعرض للمعادلة التالية

  . تعريفة مجركية موحدة يف مواجهة العامل اخلارجي+ منطقة جتارة حرة = االحتاد اجلمركي 

  : ويتضمن االحتاد اجلمركي أيضا اإلجراءات التالية

   إزالة كافة العقبات والقيود اجلمركية وغري اجلمركية املفروضة على التجارة بني دول االحتاد، وبذلك يتشابه مع منطقة
 .التجارة احلرة

                                                             
  373،ص  2000باعة والنشر ، اإلسكندرية ، عبد املطلب عبد احلميد ، النظرية اإلقتصادية ، الدار اجلامعية للط  1
  . 234، ص  2001،  دار الرضا للنشر ، سوريا ،  أساسيات التجارة الدولية املعاصرة ، اجلزء الثاينرعد حسن الصرن ،   2



 
 

   متفق عليها بني الدول إقامة سياج مجركي موحد يف شكل تعريفة مجركية مشتركة يتم صياغتها على أساس معادلة
 .األعضاء يف االحتاد اجلمركي

  تعديل االتفاقيات التجارية مع العامل اخلارجي لضمان عدم تعارض نصوصها مع التزامات دول االحتاد . 

  االمتناع عن عقد أي اتفاقيات مجركية أو جتارية بني دولة عضو والعامل اخلارجي .  

  السوق املشتركة  

  :املشتركة املعادلة التالية يتضمن مفهوم السوق   

  .حتديد انتقال عناصر اإلنتاج+ االحتاد اجلمركي = السوق املشتركة      

  :نستنتج من املعادلة السابقة التايل

  حترير التجارة بني الدول األعضاء يف السوق ، وإزالة مجيع القيود اجلمركية وغري اجلمركية اليت تعترضها . 

  أ حرية انتقال عناصر اإلنتاج بني الدول األعضاء ، وهذا ما يؤدي إىل إعادة توزيع عناصر كشف الوسائل اخلاصة مببد
اإلنتاج بني تلك الدول األعضاء مبا يكفل إمكانية زيادة إنتاجها ، حيث تكون هذه الدول سوقا واحدة ينتقل فيها 

  . العمال دون قيود ، وبالتايل انتقال رؤوس األموال بشكل واسع

   االقتصـادياالحتـاد  

  : يتضمن االحتاد االقتصادي املعادلة التالية   

  . عملية تنسيق السياسات االقتصادية بني الدول األعضاء+ السوق املشتركة = االحتاد االقتصادي 

ت عناصر نستنتج من املعادلة السابقة أن االحتاد االقتصادي جيمع بني عملية إلغاء القيود املفروضة على تبادل السلع وحركا    
اإلنتاج داخل املنطقة التكاملية من جهة ، وحتقيق أدىن حد من تنسيق السياسات االقتصادية دف إزالة التمييز الذي يعود إىل 

  . التباينات يف هذه السياسات بني الدول األعضاء من جهة أخرى

  التكامـل النقـدي

ليت تستهدف تسهيل املدفوعات الدولية عن طريق إحالل عملية جمموعة من الترتيبات ا" يعرف التكامل النقدي على أنه     
   ".مشتركة حمل العمالت الوطنية للدول األعضاء



 
 

وبذلك يعد التكامل النقدي أهم الترتيبات التنظيمية اليت تؤدي إىل خلق فعاليات جديدة يف العالقات االقتصادية الدولية ، مبا 
  . موال دوليافيها املبادالت وانتقال العمال ورؤوس األ

  : نستنتج من التعريف السابق ما يلي

  أمهية وجود سلطة نقدية تتوىل مسؤولية إدارة العملة املشتركة اجلديدة ، وقد تأخذ شكل بنك مركزي  

   اختفاء مجيع أشكال الرقابة على الصرف داخل املنطقة املوحدة نقديا، إذ أن وجود أي شكل من أشكال رقابة الصرف
 .تطلبات التحويل من عملة إىل أخرىسيتعارض مع م

   وهكذا فإن الربط بني العملة املشتركة والتكامل النقدي من شأنه أن يتيح إقامة التكامل النقدي الكلي  الذي هو أعلى
 مراحل التكامل النقدي

  تطور سياسات التجارة اخلارجية يف الدول العربية: املطلب الثاين

لعامل تغريا دراماتيكيا يف السنوات القليلة املاضية ، نفس الشيء بالنسبة للدول العربية واليت شهدت السياسات التجارية حول ا   
تطورت سياساا يف التجارة اخلارجية مع تطور أوضاعها االقتصادية والسياسية الداخلية  والتطورات االقتصادية والسياسية يف 

ليها مفاوضات منظمة التجارة العاملية اختذت الكثري من الدول املزيد من العامل وضمن إطار عملية التحرير العاملي اليت شجعت ع
اخلطوات لتعديل سياساا االقتصادية والتجارية ، ويف هذا السياق اجتهت الدول العربية لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة من 

  .أجل تكريس توجه حترير التجارة اخلارجية واالندماج يف االقتصاد العاملي 

  سياسات التجارة اخلارجية العربية ما قبل االصالحات يف قطاع التجارة اخلارجية: الفرع األول 

عند احلديث عن السياسات التجارية للدول العربية خالل الستينات والسبعينات من القرن املاضي ، فقد انتهجت الدول      
موجهة لتحقيق أهداف السياسات االقتصادية الكلية دف يف العربية باستثناء دول جملس التعاون اخلليجي سياسات جتارية 

حيث تضمنت هذه السياسات تقييد ن خالل خلق صناعات بديلة لالسترياد األساس لتحقيق األهداف التنموية بالدرجة األوىل م
اية ميزان املدفوعات االسترياد بقيود كمية وتعريفات مجركية دف حلماية الصناعات الناشئة من املنافسة غري العادلة ومح

واليمن واجلزائر بتأميم  مؤسسات التجارة اخلارجية فيها  مصر وسورية والعراقوتسرب العملة االجنبية ، كما قامت كل من 
التصدير الذي كان هو  الوحيد تقريباً لكل أنواع السلع، بينما ظل للقطاع اخلاص حيز حمدود يف وأصبحت الدولة املستورد



 
 

كمصدرة للسلع اليت كانت منتجة هلا وهذا على عكس دول جملس  مبحددات كثرية، ودخلت احلكومة أيضاًاآلخر حمكوماً 
  1.االسترياد وتصدير السلع باستثناء النفط طبعا   التعاون اخلليجي  والذي بقي القطاع اخلاص فيها ميارس عمليات

النفطية مبا فيها اخلليجية  يف املئة من صادرات الدول 90ن جتدر االشارة إىل ان  صادرات النفط اخلام تسيطر على أكثر م     
العاملية كما يتم نقلها وتسويقها يف معزل عما جيري  وهي سلعة استراتيجية يتحدد الطلب عليها وعلى أسعارها يف األسواق

الدعم املايل للصناعات اليت  وألغراض تشجيع الصادرات غري النفطية قدمت الدول العربية أنواعاً خمتلفة من .للصادرات األخرى
  .تعمل للتصدير

ويف نفس الفترة الزمنية انتهجت دول الس التعاون اخلليجي سياسة جتارية خمتلفة عن باقي الدول العربية فقد انصب         
فئات يف اتمع، عن الطبقات وال واليت دف يف االساس إىل تقليل التفاوت يف ما بنياهتمامها على حتقيق أهداف دولة الرفاهية 

العمودي  إعادة التوزيع: ويتم حتقيق ذلك بثالثة طرائق...من العدالة االجتماعية طريق إعادة توزيع الدخل، وبلوغ درجة معينة
التوزيع األفقي القائم على أساس دورة حياة األنسان  ، إعادة)من األغنياء إىل الفقراء(القائم على أساس أنظمة الضرائب 

خمصصات الضمان الصحي ) ، وأخرياً إعادة التوزيع على أساس املخاطر...)األطفال، خمصصات األبوة ، خمصصاتالتقاعد(
احللول كفيله باملسامهة يف حتسني مستوى الرفاهية للمواطنني، إذا ما  إن هذه احلزمة من)". وحوادث العمل وتعويضات البطالة

الرفاهية، حيث تكون هناك العدالة  واألكثر استفادة من سياسيات دولة يكون املستهدف منها الطبقة األكثر حاجة ضمن أن
وكان ذلك من خالل توفري خمتلف السلع االستهالكية بأسعار رخيصة وقد جنحت فعال 2االجتماعية والضمان االجتماعي،

  .للوصول ألهدافها 

لسبعينات من القرن املاضي كان سبباً رئيساً لتعثر كل إن التباين احلاصل يف السياسات التجارية العربية  فترة الستينات وا     
الصناعة احمللية كانت عقبة  أمام أي حترير للسلع املتاجر ا  املشاريع العربية الرامية لتحرير التجارة البينية فيما ، حيث أن محاية

ة واليت ترعى رامج حترير التجارة، هذا ومل االلتزام الذي كانت تظهره وفود الدول العربية يف اجتماعات اجلامعة العربي على رغم
قادرة على إحالل الواردات ألا تأسست وترعرعت يف ظل  تكلل كل جهود الدول العربية بالنجاح  فيما خيص خلق صناعات

  .جهة أخرى من قبل الدولة من جهة، ويف ظل تقييد أو منع استرياد السلع املنافسة هلا من الدعم املايل والعيين
» اجلات«الدول العربية الدخول يف اتفاق  وكجزء من تلك السياسة التجارية املبنية على االنكفاء على الداخل، جتنبت    

يذكر وبتلك  التجارية باستثناء مصر والكويت، اللتني أصبحتا عضوين لكن مل يكن هلما حضور وبالتايل املشاركة يف جوالا

                                                             
: لى املوقع االلكتروين،ع2011-07-15، مقالة منشورة على العربية نت يوم دور السياسات التجارية يف تنمية املنطقةذكاء خملص اخلالدي،   1

http://www.alarabiya.net2012-03-30: ، تاريخ االطالع.  
-http://www.mvr: املوقع االلكتروين االعالمية على  MVR، على جمموعة 2012-05-06، جتماعيةدولة الرفاهية االإبراهيم الزايدي،   2

group.net2013-05-10: ، تاريخ االطالع.  



 
 

الدول العربية حتقيق تكامل اقتصادي عريب من مدخل التجارة  ثالثة عقود، مل تستطعالسياسة التجارية اليت اتبعتها لقرابة 
والبنية التحتية من إجراءات  ما حتم إصالح مؤسسات التجارة اخلارجية 1حتقيق اندماج يف االقتصاد العاملي، اخلارجية وال

 فشل جهود التنمية يف الدول العربية يف تلك الفترة ميكن القول إن جزءاً من وبذلك. وممارسات وقوانني وأنظمة مصرفية ومالية
  .كان سببه فشل السياسة التجارية

  سياسات التجارة اخلارجية العربية بعد اصالح قطاع التجارة اخلارجية: الفرع الثاين

يطرة القطاع العام الدول النامية رغم س يف أسعار النفط وتراجع عائداته بداية مثانينات ظهرت أزمة ديون مع تراجع حاد      
يف تلك الدول على جممل العملية االقتصادية والفشل الذريع الذي اصاا ، اضطرت هذه الدول إلحداث تغيري جذري جتاه 
اقتصاداا بشكل عام وجتارا اخلارجية بشكل خاص وبالتايل كان حترير التجارة اخلارجية هو اخليار األنسب إذ مل يكن هو 

متعدد  اليت وضعت األساس لنظام جتاري عاملي 1994االنتهاء من جولة االوروغواي يف  زز ذلك التوجه بعدالسبيل الوحيد وتع
  2.مبا فيها الدول العربية االنضمام إليها تباعاً وبدء الدول النامية 1995األطراف وتأسيس منظمة التجارة العاملية يف 

االنفتاح االقتصادي وحترير جتارا اخلارجية قامت بتوقيع اتفاقيات ثنائية ويف هذا الصدد ويف سبيل حبث الدول العربية عن      
مع االحتاد األوريب وكانت أمهها اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية واتفاقيات اخرى مع باقي الدول والتكتالت االقتصادية يف 

  .العامل 

العاملية وتعزيز انفتاحها مع دول وتكتالت العامل ومواجهة إىل منظمة التجارة  ومنذ أن بدأت الدول العربية باالنضمام     
املمارسات التجارية والنقل  :3قامت بتطبيق إصالحات عدة منها تطبيق إجراءات تسهيل التجارة وتشمل شروط اإلصالح ،

. ولوجيا االتصاالتالتأمني وحتسني توفري املعلومات التجارية وتطبيق تكن والبنية التحتية واجلمارك ودور املصارف وشركات
  .حترير التجارة هذه اإلصالحات ما زالت دون املستوى املطلوب والذي يؤهلها لالستفادة من ولكن

 ويف إطار سياسة االصالح يف قطاع التجارة اخلارجية ، قامت كل من االردن ،تونس ،مصر واملغرب مبا يلي:  

  .تقليل االعتماد على تراخيص االستريادختفيض معدالت التعريفة اجلمركية واحلواجز غري اجلمركية و -

اعادة هيكلة التعريفة اجلمركية بغية تبسيطها وربطها بنظام االصالح الضرييب ، حيث مت استحداث ضريبة ذات قاعدة  -
  .عريضة كضريبة القيمة املضافة يف املغرب وتونس واألردن ، وضريبة املبيعات يف مصر
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ت اجلارية واعتماد قابلية حتويل العملة للعمليات اجلارية، مما يزيد من قدرات املنتجني الغاء القيود على املدفوعات والتحويال -
  .احملليني من استرياد السلع الوسيطة ومدخالت االنتاج باألسعار العاملية على املنافسة الدولية

  .خلامخصخصة املؤسسات االنتاجية للقطاع العام فيما خيص االسترياد وتصدير السلع وبعض املواد ا -

  مصر ،األردن، تونس واملغرب : وفيما خيص تنفيذ استراتيجية تنويع الصادرات قامت جمموعة من الدول العربية وهي
  :والدول اخلليجية بتقدمي عدد من احلوافز 

والذي يقضي بإرجاع الرسوم اجلمركية املستوفاة على واردات السلع الرأمسالية ومدخالت االنتاج  Drawbackنظام  -
  .ه للتصدير املوج

نظام اعفاء االسترياد املؤقت والذي يقضي باسترياد السلع اخلام كاملنسوجات من الدول العربية مث يتم تصميم املالبس  -
هذا النظام قائم يف كل من ) أجور العمال(وخياطتها ويعاد شحنها للدول املستهلكة وتستفيد الدول املصنعة بالقيمة املضافة 

  .تاملغرب وتونس واالمارا

منح املؤسسات اليت تصدر انتاجها بالكامل أو غالبيته إعفاءات ضريبية  على الدخل واألرباح واعفاءات ضريبة القيمة  -
  . املضافة أو ضريبة األرباح

اقامة مناطق حرة للتصنيع والتصدير من اجل جذب االستثمارات واملهارات االنتاجية األجنبية حيث توجد مناطق حرة يف  -
 .لبنان، تونس، املغرب، األردن، االمارات، جيبويت ،الكويت ،اليمن وسورية مصر،: كل من 

بالنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي واليت تعترب نظمها التجارية متحررة فقد بدأت بتطبيق التعريفة اجلمركية املوحدة منذ سنة 
شكل حترير التجارة اخلارجية يف اطار  قد وذلك يف اطار االحتاد اجلمركي اخلليجي، هذا و %5فيما بينها بواقع  2003

االصالحات اليت قامت ا الدول العربية عامال شديد االمهية يف تنويع القاعدة االنتاجية العربية وتوجيهها حنو التصدير مما حيرك 
  1.النمو االقتصادي هلذه الدول

يسيني، ويف إطار مبادرة الواليات املتحدة إلبرام وعلى صعيد السياسة التجارية للدول العربية مع الشركاء التجاريني الرئ -
اتفاقية جتارة )  2004عام (واملغرب )  2001عام (اتفاقيات جتارة حرة ثنائية مع الدول العربية، وقعت كل من األردن 
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ات املتحدة حرة مع الواليات  املتحدة األمريكية، كما قامت البحرين من جانبها بتوقيع اتفاقية للتجارة احلرة مع الوالي
  2004.1األمريكية  يف سبتمرب 

اليت بدأت " جولة الدوحة"ويف إطار جولة املفاوضات التجارية حتت إشراف منظمة التجارة العاملية، واليت أطلق عليها        
اليت هي ، حيث تشارك الدول العربية األعضاء  يف منظمة التجارة العاملية، وكذلك الدول العربية األخرى  2002منذ عام 

بصدد االنضمام يف هذه املفاوضات ، وكان من املتوقع أن تتوصل مجيع الدول األعضاء يف املنظمة إىل اتفاق شامل لتحرير 
، إال أن املراجعة النصفية جلولة الدوحة واليت متت يف  2005التجارة العاملية يف شىت جماالت السلع واخلدمات حبلول عام 

تفاق يقر أن موعد االنتهاء من جولة الدوحة لن يكون باإلمكان االلتزام به ، غري أن السلطات ، متخض عنها ا 2004جويلية 
 2006التفاوضية للدول األعضاء الرئيسية يف املنظمة لديها تفويضات  من سلطاا التشريعية الوطنية تنتهي مدا مع اية عام 

ء من مفاوضات جولة الدوحة، ومن مث التوصل إىل اتفاق شامل ومن ، األمر الذي سيجعل هذا املوعد آخر موعد ممكن لالنتها
وبوجه خاص يف االحتاد األورويب والواليات  املتحدة،       أهم املوضوعات املطروحة للمفاوضات  إلغاء الدعم املقدم للزراعة 

لنتائج هذه املفاوضات انعكاسات اجيابية ونفاذ السلع املصنعة إىل األسواق، وحترير جتارة اخلدمات، وتيسري التجارة  وقد تكون 
  2.على الصادرات العربية اإلمجالية مستقبالً

 بنظام العمل اية على 2005 منذ جانفي  منذ سنتان بالنسبة لصادرات الدول العربية للمنسوجات واملالبس فبعد مضي     
 هلذه الرئيسية املصدرة العربية الدول صادرات تتأثر ، واملالبس النامية للمنسوجات الدول صادرات على املفروضة احلصص

 االحتاد يف الرئيسية أسواقها إىل التصديرية حصصها من جزءاً فقدت حيث واملغرب، وتونس ومصر األردن وهي املنسوجات
وجه املتحدة، وعلى  الواليات أسواق إىل صادراا ارتفعت األحيان بعض ويف صادراا حصص حافظت على بينما األورويب،

 إطار مبادرة يف املمنوحة اإلعفاءات ضوء يف املتحدة األمريكية الواليات إىل واألردن مصر من صادرات كل اخلصوص زيادة
  .املتحدة األمريكية الواليات  املؤهلة مع الصناعية املناطق

 على العمل هذا املوضوع علىواملالبس فيعتمد  للمنسوجات العربية للصادرات التنافسية وفيما يتعلق بتطوير القدرة      
 رخيصة اإلنتاج مستلزمات إىل بالنفاذ يتعلق الثاين واملستوى ورفع اإلنتاجية، العمالة خبفض تكاليف يتعلق أوهلما، مستويني
 املنسوجات قطاع يف العمالة تكاليف كون إىل بالنظر أمهيته تنبع العمالة  تكاليف خفض وهو فاملستوى األول ، نسبياً األسعار

 أقل تعترب العربية العمالة إنتاجية فإن ذلككهلما  األسيوية املنافسة الدول من أعلى تعترب واملغرب تونس دول مثل يف واملالبس
 عنه وما ينتج العام القطاع لسيطرة خاضعة املنسوجات صناعة تزال ال اليت مصر يف خاصة وبصفة اآلسيوية، العمالة من إنتاجية

 .الزائدة العمالة ثافةوك االستثمارات ضعف من
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 واخليوط القماشك( األولية املواد فتشكل التكلفة، رخيصة اإلنتاج مستلزمات إىل النفاذ خيص املستوى الثاين وهو فيما أما      
 كتونس العربية الدول أن غري ، الدويل البنك دراسات حسب املصنعة للمالبس الواحدة القطعة تكلفة من يف املائة 60 حوايل )
منشأ  قواعد بفرض األورويب االحتاد قيام إىل باإلضافة املستلزمات، هذه على نسبياً عالية مجركية رسوماً املغرب تفرضانو

 مما األوروبية املتوسطية، الشراكة اتفاقيات إطار يف بإعفاءات تتمتع اليت العربية املنتجات أمام نسبياً وصعبة معقدة تفضيلية
  .فيهما اإلنتاج تكلفة رفع يف بدوره يساهم

 دوراً األورويب كاالحتاد الرئيسية أسواقها من اجلاهزة املصدرة للمالبس للدول وقربه اجلغرايف يلعب املوقع  آخر، جانب ويف    
 النسبية امليزة من استفادا تعظيم يف بعد تنجح مل للمالبس املصدرة الدول العربية أن غري  العربية الصادرات تعزيز يف هاماً

 املالبس صناعة قطاع ال يزال حيث األورويب، االحتاد يف الرئيسية التصديرية أسواقها اجلغرايف من القرب جانب يف لديها تاحةامل
 الشمال دول مع والنقل التجارة تيسري تسريع إىل باإلضافة فيه، واملهارات التقنية لتطوير االستثمارات الضخمة إىل حيتاج

 يف التخصص فإن املقابل ويف ، أقل بتكلفة اآلسيوية الدول تصنعها واليت املتدنية املضافة القيمة ذات تصنيع املالبس عن واالبتعاد
قصرية  أوقات يف مستهلكيها أسواق و ايصاهلا إىل التصنيع سرعة على تعتمد واليت املومسية واملوضة اجلودة صناعة مالبس

 يف أسواقها الرئيسية إىل السلع هلذه العربية للصادرات ملحوظة زيادة ايلوبالت العربية، امللبوسات صناعة يف نوعية نقلة سيحدث
  1.والواليات املتحدة األمريكية أيضا األورويب االحتاد

  الدول العربية وسياسة تسهيل التجارة يف إطار املنظمة العاملية للتجارة: املطلب الثالث

مصر، تونس، : ات بعد جولة األوروغواي حمدودة العدد وهيكانت الدول العربية اليت وقعت على اتفاقيات اجل       
الكويت، املغرب، موريتانية، البحرين، اإلمارات، وقطر، إال أن التطورات اليت حصلت أو ستحصل يف العالقات االقتصادية 

عاملية، لذلك من املتوقع الدولية، جعلت بعض الدول العربية تعيد النظر يف موقفها من حترير التجارة واالنفتاح على األسواق ال
ومن املتوقع أن يترتب على تنفيذ اتفاقية جولة أوروغواي آثار إجيابية أو . أن تنضم دول عربية أخرى إىل املنظمة العاملية للتجارة

قتصادي، سلبية على اقتصاديات الدول العربية ومن املتوقع أيضاً أن ختتلف هذه اآلثار من دولة ألخرى، تبعاً الختالف النظام اال
واختالف اهلياكل اإلنتاجية وموقفها من هذه االتفاقيات ومن أهم اآلثار املتوقعة على املستوى القطاعي التفاقيات جولة 

  .األوروغواي تلك اآلثار املرتبطة بتحرير التجارة التدرجيي يف السلع الزراعية والسلع الصناعية أو يف جتارة اخلدمات

  ية للتجارةاملنظمة العامل: الفرع األول
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حيكمها أعضاؤها ومقرها الرئيسي يف  تعترب منظمة التجارة العاملية منظمة مستقلة وليست إحدى منظمات األمم املتحدة ،    
وخليفتها وتعترب الضلع الثالث يف )GATT(جنيف وهي وريثة االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة واملعروفة باجلات

 .صادي العاملي والذي يشمل صندوق النقد الدويل والبنك العاملي لإلنشاء والتعمريمثلث النظام االقت

 

  

  )General Agreement on Tariffs and Trade(والتجارة  اجلمركية للتعريفات العامة االتفاقية: أوال

 القيود من الدولية التجارة حترير عن الناجتة الدول األعضاء بني التفضيلية املزايا لتبادل األطراف متعددة دولية اتفاقية هي    
 كانت اجلات فإن وبالتايل التعريفية، غري القيود عليها يطلق واليت الكمية التعريفية والقيود القيود عليها يطلق واليت اجلمركية
 هي حمرك دوليةال التجارة أن منطلق ومن الدولية التجارة حرية سياسات إىل للعودة األعضاء الدول حماولة من متثل والزالت

  1.للنمو

و اليت تتضمن نظاما شامال للقواعد العامة اليت حتكم  " اجلات " تقوم االتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية و التجارة      
على ثالثة  م ثالثة مواد لتلبية مطالب الدول النامية 1965مادة أضيفت هلا يف عام  35تقع يف  العالقات التجارية بني األطراف

   : مبادئ رئيسية هي

  . حترير التجارة -

  . عدم التمييز بني الدول املختلفة يف املعامالت التجارية -

 . احلماية من خالل التعريفة اجلمركية -

متكني الدولة العضو من النفوذ إىل أسواق باقي  و هكذا فإن الغرض األساسي من إنشاء اجلات هو توسيع التجارة الدولية و   
للمنتجات الوطنية و بني تدفق و استقرار التجارة الدولية ،  و ما يتحقق التوازن بني احلماية املناسبة  االتفاقية الدول األعضاء يف

 : يلتزم األعضاء بنوعني من االلتزامات و لتحقيق هذا اهلدف

منوحة للدول األوىل بالرعاية ، كافة األعضاء ، عدا بعض املرونة امل التزامات عامة باملبادئ العامة لالتفاقية و اليت تطبق على -أ
  . الوطنية و الشفافية و املعاملة
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بعض بنود تعريفتها اجلمركية إىل حدود مقبولة من باقي  التزامات حمددة و يقصد ا قيام الدولة بتثبيت  كل أو -  ت
األطراف   بعد الرجوع إىلحبيث ال يتم تغيري هذا املستوى املربوط من التعريفة اجلمركية إال األطراف املتعاقدة باالتفاقية

و هذه االتفاقية ختتلف من دولة . االتفاقية  املتعاقدة األخرى و تعويض املتضررين منهم نتيجة التغيري و ذلك وفقا لنصوص
 . إىل االتفاقية ألخرى و ترفق بربوتوكول انضمام كل دولة

  

 إىل امليثاق هذا خروج عدم النور، ومع إىل هافانا ميثاق خيرج حىت مؤقت دويل تنظيم جمرد لتكون اجلات اتفاقية لقد أُنشأت   
 إىل تدعو سكرتارية شكل يف ظلت ولكنها دولية، تكون منظمة أن من كثريا تقترب سكرتارية إىل اجلات حتولت التنفيذ، حيز
  1995.1جانفي  01 يف العاملية التجارة منظمة قيام عن أعلن أن إىل هكذا وبقيت الدولية،  التجارة حترير حول جوالت عقد

  2:ودف هذه االتفاقية لتحقيق النقاط التالية

 .إقامة نظام جتارة دولية حرة يفضى اىل رفع مستويات املعيشة و حتقيق مستويات التوظيف الكامل ىف تلك الدول -

 .حتقيق زيادة تصاعدية ثابتة يف الدخل القومي -

 .طويرهااالستغالل الكامل للموارد االقتصادية و العمل على ت -

 .تنمية و توسيع االنتاج و املبادالت التجارية السلعية و اخلدمية -

 .تشجيع انتقال رؤوس االموال بني الدول -

 .سهولة الوصول اىل االسواق -

 . تشجيع التجارة الدولية من خالل ازالة القيود و احلواجز -

 .انتهاج املفاوضات كوسيلة حلل املشكالت املتعلقة بالتجارة الدولية -
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  تعريف املنظمة العاملية للتجارة: ياثان

 يف انتهت واليت)  1994-1986األورجواي جولة( اجلات اتفاقية مفاوضات من الثامنة ية اجلولةا مع املنظمة نشأت         
 اجلات االتفاقية التفاقية احلقيقي الوريث فهي) wto(التجارة العاملية  منظمة اسم 1995-01-01عملها يف  لتبدأ مراكش

الوحيد  واملراقب واملنفذ املنظم هي اجلديدة املنظمة فأصبحت م 1947 عام نشأت اجلمركية والتجارة اليت للتعريفات العامة
  1.الدولية  التجارة واتفاقيات والتزامات ألحكام

التجارة ما بني األمم، إن مهمة الدولية املعنية ب إن منظمة التجارة العاملية هي املنظمة العاملية الوحيدة املختصة بالقوانني       
  .انسياب التجارة بأكرب قدر من السالسة واليسر واحلرية املنظمة األساسية هي ضمان

التمتع بضمان اإلمداد املستمر بالسلع مع ضمان  النتيجة املرجوة من ذلك هي الضمان، فاملستهلك واملنتج كالمها يعلم إمكان
املنتجني  وبذلك يضمن كل من. ومكوناا وموادها اخلام وكذلك خبدمات إنتاجها الصنع اختيار أوسع من املنتجات تامة

  .واملصدرين أن األسواق اخلارجية ستظل مفتوحة دائما هلم
الثقة أي  أن يعرف املستهلكون واملنتجون أنه ميكنهم وكذلك  .وهذا ما حيقق إقامة عامل اقتصادي يسوده الرخاء والسالم    
واملواد اخلام واخلدمات اليت يستخدموا وأن  دات مضمونة واختيارات أوسع من املنتجات النهائية واملكوناتينعموا بإمدا أن

  2.األسواق األجنبية سوف تظل مفتوحة هلم يعرف املنتجون واملصدرون أن

  املهام املناطة مبنظمة التجارة العاملية: ثالثا

  3:التالية املهام أويل اليتو العاملية التجارة منظمة إنشاء لىع االتفاق أوروغواي جولة نتائج لقد تضمنت      

  .فيها األعضاء الدول بني التجارية االتفاقات اليت حتكم العالقات تنفيذ على اإلشراف -أ

 املتفق األخرى األمور املعلقة وبعض املسائل بعض حول مستقبال األعضاء الدول بني ستجرى اليت املفاوضات تنظيم  -ب 
  .عام بوجه التجارة حترير من حتقيق املزيد إىل الرامية املفاوضات عن فضال أوروغواي، جولة يف عليها

 التوصل مت الذي للتفاهم الدولية، طبقا التجارية االتفاقات تنفيذ حول األعضاء الدول بني تنشأ قد اليت املنازعات يف الفصل -ج
  .أوروغواي جولة يف الشأن هذا يف إليه
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 السياسات هذه اتفاق يضمن الصدد، مبا هذا يف عليها املتفق اآللية وفق األعضاء للدول التجارية السياسات مراقبة وأ متابعة  -د
 .املنظمة إطار يف عليها املتفق وااللتزامات والضوابط القواعد مع

 السياسات رسم يف جمال طوالتراب التناسق من املزيد تأمني أجل من الدويل، والبنك الدويل النقد صندوق مع التعاون  - ه
  .كفاءة أكثر أسس على العاملي االقتصاد وإدارة العاملية االقتصادية

  مبادئ املنظمة العاملية للتجارة: رابعا

اليت تشرف على تطبيقا ،  والقاسم املشترك جلميع االتفاقات اليت تقوم عليها املنظمة هناك جمموعة من املبادئ األساسية     
 أو التجارة يف حقوق امللكية الفكرية ،  GATS ، أو التجارة يف اخلدماتGAT سبة للتجارة يف السلعكان بالن  سواء 

TRIPS 1: ، وسنذكر هذه املبادئ يف التايل  

  مبدأ الدولة األوىل بالرعاية -أ

مجيع الدول إىل  هذا املبدأ متنح الدولة العضو مجيع الصالحيات أو املميزات اليت خصصت لدولة معينة مبوجب     
االحتادات  ويستثىن من ذلك املزايا املتبادلة يف إطار. الثنائية  األعضاء، حتقيقاً ملبدأ عدم التمييز يف املعامالت التجارية

املمنوحة من بعض الدول الصناعية لبعض الدول  ، باإلضافة إىل املعامالت التفضيلية احلرة اجلمركية ، ومناطق التجارة
  . النامية

ذات  به وجوب نشر معلومات واضحة ودقيقة عن مجيع القوانني ، واألنظمة ، واللوائح الوطنية يقصد: الشفافية مبدأ - ب
  . الصلة بالقطاعات املندرجة حتت مظلة منظمة التجارة العاملية

 لتجارة مثلعلى الدول األعضاء مبوجبه أن تعمل باستمرار علي ختفيض عوائق ا جيب : مبدأ ختفيض العوائق التجارية -ج
  . حدود الدول األعضاء احلر للسلع واخلدمات بني  انسياب التدفق اليت تعيق) إخل … احلصص ، الرسوم اجلمركية  )  

 مبوجبه للدولة العضو اختاذ تدابري وإجراءات ضد أي دولة أخرى مماثلة لإلجراءات اليت حيق: مبدأ املعاملة باملثل - د 
  . فرضتها ضدها
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ورسوم  – فترة مساح زمنية أطول ( إعطاء مميزات جتارية خاصة ومؤقتة مثل   : لة اخلاصة للدول الناميةمبدأ املعام  - ه
الناشئة ذات  ، حيث تقر املنظمة بأن الدول النامية األعضاء قد حتتاج إىل محاية الصناعة الوطنية للدول النامية) مجركية أقل 

 . احلماية يف حدودها الدنيا ها تشترط أن تكون هذهاحلساسية يف مواجهة املنافسة اخلارجية ، ولكن

املنتجات احمللية واملنتجات املماثلة هلا من  هذا املبدأ يف جوهرة بعدم التمييز بني ويقضى    : مبدأ املعاملة الوطنية  - و
معاملتها للسلع  وجبه يفاحمللية ، أو الضرائب ، أو املواصفات القياسية ، كما ال متيز الدولة مب املستورد من حيث الرسوم

  .الوطنية  واخلدمات الواردة مقارنة بالسلع واخلدمات

تقوم منظمة التجارة العاملية عن طريق أحكامها واتفاقياا بتغطية جماالت وأنشطة كثرية ومتنوعة أكثر مما كانت        
، وجتارة اخلدمات  (GATT94)ية الـسلعة وحتكمها اتفاق  7177جتارة السلع وعددها  : تغطيها وهي  اتفاقية اجلات

، وحقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة  (GATS)قطاعاً فرعيا وحتكمها اتفاقية الـ 155قطاعاً رئيسيا و 12وتشمل 
وهذه االتفاقيات الثالث هي  (TRIPS)إىل أربع اتفاقيات رئيسية متعلقة ذه احلقوق من خالل اتفاقية الـ باإلحالة

ومبدأ  اتفاقية 60للمنظمة على أكثر من   األساسي توي النظام، كما حي (WTO)منظمة التجارة العاملية اتحمور اتفاق
: يف جمال السلع : ( متعددة األطراف تشمل  اتفاقية) 28(، وأمهها ) جملداً  34مطبوعة حاليا يف ( وملحق ومذكرة تفاهم 

م التجارة ، الصحة والصحة النباتية ، الفحص قبل الشحن ، شهادات الفنية أما الزراعة ، املنسوجات واملالبس ، العوائق
 6(جمال اخلدمات  تراخيــص االسترياد ، اإلجراءات الوقائــية اخلاصة ، مكافحة اإلغراق، التجارة ، ويف املنشأ ،

  . 1وغريها ، وكذلك جمال حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة) اتفاقيات 

  دول العربية واجراءات تيسري التجارة ال: الفرع الثاين 

 التجارية األنشطة من لكل حمتملة فوائد حيمل شديد األمهية من حيث تنوعه وهو  موضوعا يعترب تيسري التجارة     
 وإدارية وجتارية واقتصادية سياسية قضايا على والدولية، يشتمل هذا املوضوع  واإلقليمية الوطنية املستويات  على واحلكومة

 أو البلد يضع حني االعتبار يف أخذها وجيب احلدود على اجلمارك كلها تغطيها مالية قضايا فضال عن وتكنولوجية وتقنية
   .التجارة لتيسري استراتيجيته اإلقليم

  دارينيوإ ممارسني من قبل مشاركة وتدخل تتطلب التجارة تيسري لتدابري التقنية عالية تكون ما غالبا اليت احملتويات إن    
 على العاملية التجارة ملنظمة الوزاري املؤمتر وضعها حني 2001 عام يف التجارة تيسري مسألة خربة ، ولقد أثريت ذوي

الشفافية  تنظم اليت األطراف املتعددة التجارة قواعد وحتسني توضيح من أجل الدوحة يف املعتمد التنمية أعمال جدول
     .)الترانزيت( ابرالع املرور وجتارة اجلمارك وعمليات
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 يف توافق صريح إىل العاملية التجارة منظمة توصلت ،2004من سنة  يف شهر جويلية  : مفهوم تيسري التجارة: أوال   
 إليصال منسق بنهج اآلخذ إن عليها املنصوص والقواعد  املبادئ أساس على التجارة تيسري بشأن مفاوضات لبدء الرأي

 جتارية سياسات وتنفيذ ولفهم بعدها   2004 يوليه/ متوز حزمة ( وما للمفاوضات دعماً قدراتال وبناء التقنية املساعدة
  املفاوضات لنجاح األساس يشكل للتيسري وتدابري وطنية

 التجارية املعامالت بتحسني مباشرا اهتماما متته اليت التجارية والشركات واملشاريع احلكومية الوكاالت أن ذلك من واألهم
 برهنت التجربة وقد . التنظيمية والقواعد واالبتكارات اإلصالح تدابري وتنفيذ ختطيط يف التعاون إىل حتتاج احلدود على
 تدابري  أية  تنفيذ ويف واحلكومة التجار ملتطلبات الدقيق حتديد ال يف حيوية أمهية هلا واخلاص العام بني الشراكات أن على

  1.احلدود على عامالتامل لتحسني صلة ذات دولية أو وطنية

   يناسب إجراء هو املعاملة دورة يف والتكلفة الوقت تقليل إىل ويؤدي جتارية معاملة تسهيل على يعمل إجراء أي إن    
 يف متناسبة زيادة دون القيمة من تزيد - كفاءة أكثر وعمليات إجراءات خالل من حتقيقه ميكن وهذا  التجارة تيسري

  .إسراف أوجه أو اقتصادية خلسارة عبء أي إزالة لخال من أو/و  التكلفة، 

   :باآليت تتعلق تدابري تشمل قد التجارة تيسري فإن ولذلك

 . التجارية للمعامالت وإلكترونية منطية رسائل واستخدام واملستندات واإلجراءات الشكليات .أ 

 اإلطار ويف   وموحدة ابه التنبؤ ميكن شفافة) اجلمارك أجهزة يف حتسينات إجراء خالل من للبضائع أسرع مادية حركة .ب 
 .اجلمارك وأمتتة املعلومات تكنولوجيا استخدام عن  فضال واالتصاالت، للنقل األساسية والبنية التنظيمي

 والوكاالت اخلدمات  مقدمو املشاريع، التجار،) املعنية األطراف كل على حينه يف بالتجارة املتصلة املعلومات ونشر مناقشة .ج 
  )التجارة لتيسري هيئة مثل للتشاور، آلية إنشاء خالل من مثاليا وذلك ،(احلكومية

  واملمارسات اجلمارك تنسيق بغية والعمليات واإلجراءات املستندات وتوحيد تبسيط فهي األساسية األهداف أما       
التجارة  منظمة قواعد مثل) اُمللزمة التجارية رياملعاي سواء األطراف، املتعددة االتفاقات مع متشيا ( والتجارية التنظيمية) احمللية

  2.الدولية التجارة لغرفة ابه املوصى واملمارسات األعراف مثل) الطوعية أو (العاملية اجلمركية املنظمة واتفاقيات العاملية  
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  1 ااالت واملواضيع املقترحة يف جمال تيسري التجارة: ثانيا   

 : اضيع من قبل جمموعة من األعضاء يف جمال تسهيل التجارة نذكر منهاوقد مت اقتراح جمموع املو    

 توحيد جماالت يف هذه النقطة مقترحات وحتسني ملراجعة قدمت اليت التوصيات تتضمن :"الترانزيت عبور حرية  -أ
 بنقل يتعلق فيما الرسومو للمتطلبات الدورية الترانزيت، املراجعة وتوقيتات مسارات حتديد الترانزيت، يف املطلوبة الرسوم

 .الترانزيت

 عن املسبق اإلفراج إتباع آلية جماالت يف مقترحات تقدمي ومت : واالسترياد بالتصدير املتصلة واإلجراءات الرسوم - ب 
 لتعاونا ترسيخ والتصدير، باالسترياد ذات العالقة واملتطلبات للرسوم الدورية املراجعة الواحدة، النافذة آلية اعتماد البضاعة،
 من احلد الدولية، باملعايري واالسترشاد إتباع ااورة، الدول فيما بني وأيضا العضو، الدولة داخل األجهزة بني فيما والتنسيق
  .هلم املرخص التجار بضائع حركة لتسهيل اعتماد آلية اجلمارك، خملصي استخدام

 نشر جماالت يف هذه النقطة لتحسني مقترحات تقدمي تضمن وقد : بالتجارة العالقة ذات التشريعات وإدارة نشر -ج
 اتصال نقاط إنشاء التقاضي، إجراءات التجاري، نشر التبادل حركة على واملؤثرة الصلة ذات واللوائح والقرارات القوانني

  .التجارية الصلة باملعامالت ذات القوانني عن اإلبالغ االستفسارات، وإجابات

حات املقدمة من الدول املتقدمة والنامية والتعديالت اليت جرت عليها أخذت املقترحات ولكن بسبب تنوع املقتر      
ألنه يصعب عليها   التطورات هذه من وخماوفها قلقها عن منواً واألقل النامية الدول من الكثري وعربت التزامات شكل

  .االلتزام ببعضها إما لضعف البىن التحتية أو القدرات البشرية أو الفنية 

 )جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا(  من اجلدير بالذكر أن معظم دول العربية العضو يف االسكوا    
باستثناء فلسطني ، ونذكر على وجه اخلصوص مصر، لبنان، األردن ودول جملس التعاون اخلليجي قامت جبهود حثيثة منذ 

تجارة استجابة ملتطلبات االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة واالتفاقيات الثنائية تسعينات القرن املاضي لتحقيق تسهيل ال
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  لس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة وقد أسسها. 1973عام ) يونيسكوا أو إسكوا( لغرب آسيا تصادية واالجتماعيةاالق األمم املتحدة جلنة أسستالتابع  ا

ياً يف بلداً عرب 14، تضم 1985وقد تبدل االسم عام ). يونيسوب(كبديل ملكتب األمم املتحدة االقتصادي واالجتماعي يف بريوت  (LV) 1818لألمم املتحدة بقرار 
وفلسطني وقطر والكويت ولبنان ومصر واململكة العربية  واإلمارات العربية املتحدة والبحرين واجلمهورية العربية السورية والعراق وعمان األردن: منطقة غريب آسيا هي

  .واليمن والسودان السعودية



 
 

مع االحتاد األوريب والواليات املتحدة األمريكية وعضويتها يف منطقة التجارة العربية احلرة من جهة ، واستجابة لدعوات 
  .العربية  من جهة أخرىواقليمية مثل االسكوا وجامعة الدول  منظمات دولية مثل األونكتاد

  السياسات العربية يف جمال تسهيل التجارة: ثالثا

 القطاع مساءلة ،حتفيز جماالت اخلصخصة يف االقتصادي االصالح حنو االجراءات من الدول العربية عدداً  اختذت       
  .واالستثمار االعمال مناخ االقتصادي و تطوير واالنفتاح التجارة وجعله أكثر كفاءة ، حترير العام

 القيود مع التعامل بشأن اجلمارك ومدراء الدول العربية جامعة يف واالجتماعي االقتصادي الس قرارات من بالرغم      
يف الدول العربية واليت تواجه تطور وتنمية التجارة اخلارجية العربية ، توجد جمموعة من املعوقات   اجلمركية غري والعوائق

 الوثائق عدد يف احلدود، االفراط على احلواجز كثرة، % 19مرتفعة واليت تفوق  مجركية تعرفة التمعد: اجلمركية مثل
 رخص ومتطلبات الشفافية حول املعلومات اخلاصة بالتجارة و إجراءات يف للنقل، نقص منسق نظام وجود املطلوبة، عدم

  .ومطابقة، فضال عن املعوقات غري اجلمركية واضحة غري

 االقتصادي بالعديد من اإلجراءات واالنفتاح التجارة امت الدول العربية يف سياق اصالحاا املتعلقة بتحريرحيث  ق     
 : منها التجارية، العوائق لتخفيض

 لبنان، مصر، األردن، اجلزائر،: مثل ما فعلت كل من اجلمركية غري العوائق وتقليص اجلمركية التعريفات خفض  -أ-
  .وتونس سوريا وغزة، يةالغرب الضفة املغرب،

   :واالقليمية الثنائية االتفاقيات خالل من التجارة حترير يف التقدم تعزيز - ب -

 و البحرين املغرب األردن،/ املتحدة الواليات مع التجارة حترير اتفاقيات. 

  ومصر تونس األردن، املغرب، / أغادير اتفاقية. 

  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة. 

  .االطراف متعددة التجارية االتفاقيات خالل من التجارة حترير يف التقدم عزيزت  - ج-

  أمهية نظام النافذة الواحدة  - أ

                                                             
  األمانة العامة هليئة األمم  ، وهو اهليئة الرئيسية التابعة جلهاز1964 ه كهيئة حكومية دائمة يف عامأو ما يعرف باألونكتاد مت إنشاء مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  .التجارة والتنمية املتحدة، يف جمال



 
 

املعنية  األطراف جلميع النظام هذا يسمح حيث التجارة، لتسهيل الواحدة النافذة نظام إنشاء املطلوب من أصبح لقد       
الوقت  وخفض والترانزيت والتصدير باالسترياد اخلاصة املتطلبات عمجي توفري دف والوثائق البيانات من آم حبفظ

 كأن تقوم كفاءته، وترية ورفع اجلمركي التخليص عملية وتسريع أفضل بشكل املوارد وتوزيع الشفافية وحتقيق والتكاليف
 من سنغافورة وغريها يف به لمعمو هو آما للمعلومات نظام إجياد أو بالتجارة املتعلقة البيانات كافة بإعداد اجلمارك سلطة
 بني خالل شراكات من للمستخدمني زهيدة بأسعار أو جماناً اخلدمات هذه وتقدم التجارب من العديد أقامت اليت الدول

 الذي حسب النموذج اختياريا أو إجبارياً استخدامها ليكون اخلدمة هذه بتمويل أحدهم يقوم أن أو واخلاص العام القطاع
  .الدولة ختتاره

الواحدة  النافذة تنفيذ جمال يف وخاصة كاإلسكوا الدولية املنظمات وبني بينها أكرب تنسيق إىل حباجة العربية الدول إن      
الدول  بني التجارة تسهيل وسياسات أدوات لتفعيل املتراكمة الفنية واخلربات املهارات واستخدام الدول هذه من كل يف

 وحفز صادراا البينية العربية التجارة تسهيل على تعمل مشاريع لتنفيذ املختلفة العامل أقاليم عم إقليمية وككتلة ذاا العربية
 حتفيز العربية وبالتايل غري األسواق إىل الوصول ومتكني املختلفة العامل دول مع التجارة خالل من املنطقة وخارج بداخل
 .احمللية الصناعية التنمية

 كان مما فيها االستثمار إجراءات لتسهيل للمستثمرين املوحدة بالنافذة يسمى ما بإنشاء العربية الدول من العديد قامت     
الالزمة  واإلجراءات والعمليات الوقت يزال فال للتجارة بالنسبة أما .املستثمرين معامالت سري حتسني على اجليد له األثر

النسياب  معيقا أحيانا الالزمة وغري املتعددة لوثائقوا اجلمركية واإلجراءات والرخص التصاريح على للحصول سواء
غرار  على العرب الدول من كل يف للتجارة موحدة نافذة إجياد هو اآلن املطلوب .أخرى إىل دولة من والسلع البضائع
قامت  ربيةالع الدول أن من الرغم فعلى آلفتها من والتقليل التجارة كفاءة حتسني حنو أولية كخطوة االستثمارية النوافذ

 االتفاقيات الثنائية خالل من التجارة حتليل يف التقدم وتعزيز اجلمركية غري العوائد وتقليص اجلمركية التعريفات بتخفيض
 االحتاد أغادير بني واتفاقية والبحرين، واملغرب األردن من وكل املتحدة الواليات بني ما التجارة حترير كاتفاقية واإلقليمية
 مثالً العراق يف الوقت املستغرق أن غري الكربى، احلرة العربية التجارة واتفاقية ومصر، وتونس واألردن بواملغر األورويب

 يقارب اليت السودان ذلك ويليها يف االسترياد، إجراءات إلاء يوم مائة إىل ويصل التصدير إلجراءات يوم املائة يفوق
 كفاءة الدول هذه أكثر العربية املتحدة اإلمارات دولة وتعترب يوم، 40 والتصدير يوم 57 فيها لالسترياد املستغرق الوقت
 شحنة لكل دوالر) والتصدير تكلفة االسترياد أن آما يوما 12 إىل يصل والذي والتصدير لالسترياد املستغرق للوقت بالنسبة

 الدول أكثر املتحدة العربية اإلمارات وتعترب .وسورية واجلزائر السودان يليها العراق، يف دوالر وأربعمائة آالف ثالثة تصل)



 
 

 حيث من يليها شحنة لكل دوالر مخسمائة عن فيها االسترياد والتصدير كلفة تقل حيث اال، هذا يف كفاءة العربية
 1.النفطية الصناعات حتتسب مل العريب إذا العامل يف األول الصناعي البلد وهي تونس الكفاءة

  

 2 :ال تسهيل التجارة اجراءات الدول العربية يف جم -  ب

  :ميكن امجال السياسات الداعمة لتسهيل التجارة يف الدول العربية فيما يلي

 .العربية املنطقة يف) واإلقليمي الوطين( واالولويات احلاجات حتديد -

 .العاملية مع الدول العربية التجارة منظمة مفاوضات يف التطورات آخر رصد -

 الدخول منافذ مجيع على تطبيقها ضمانو التجارة لتسهيل شاملة أطر رسم  -

 التجارة بتسهيل املتعلقة واالتفاقيات العاملية املعايري تبين يف النظر  -

 جنيف يف العربية البعثات بني الروابط وتقوية مستمرة متابعة  -

 التقنية املساعدة على للحصول السعي و التجارة تسهيل لتعزيز جلماعي ا/ الفردي السعي  -

  :عن طريق القدرات وبناء

 الدولية املنظمات جهود من االستفادة •

 )واإلقليمي الوطين( املعلومات تبادل زيادة •

 العربية اجلمارك سلطات بني املستخدمة واإلجراءات التطبيقات تنسيق •

 .الصغرية واملتوسطة املنشآت مع وباألخص اخلاص والقطاع العام القطاع بني الروابط تقوية -

 .أنظمة الكترونية و تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وادخال تطبيقات النافذة املوحدةاالستفادة من وجود  -

                                                             
الصالح الزراعي، الزراعية، وزارة الزراعة وا للسياسات الوطين ، املركزالعربية والسورية التجارة على املتوقع وأثرها التجارية التسهيالتعباس،  هدى  1

  . 7-6،ص 2009سوريا،
الواحدة،  النافذة خالل تطبيقات من التجارة تسهيل حول االقليمية العمل ، ورشة االسكوا وتسهيل التجارة احلاجات واألولويات وبرامج العملنائلة حداد ،  2

 7-6،ص2007جويلية  12-11: القاهرة



 
 

 .خفض عدد االجراءات، الوثائق، وا لتواقيع لضمان توفري الوقت وخفض الكلفة  -

 .تطوير البىن التحتية يف املرافئ والنقل  -

 .إدخال اجراءات فعالة لتخمني وإدارة املخاطر، واألمن   -

 .ية اخلدمات أملقدمة للمستوردين واملصدرينضمان نوع  -

  

  السوق العربية املشتركة: املبحث الثاين

كانت الدول العربية يف حماوالا املتعثرة تسعى إلجناز الوحدة االقتصادية الكاملة، وهذا معناه االندماج االقتصادي الكامل       
وهذا حبد ذاته عامل وعي وادراك مل ستجلبه هذه الوحدة . العضاءبكل ابعاده وبكل ما يعنيه من حتقيق مكاسب لصاحل الدول ا

من ، ومزايا وقوة هلذه الدول على الصعيدين االقتصادي والسياسي وعلى صعيد التنمية والتقدم واالزدهار لشعوا  من منافع
تعثرها إىل اا تبقى خطوة جريئة يف  أكثر اجلهود بالغة االمهية اليت قامت ا الدول العربية جند السوق العربية املشتركة رغم

  .سبيل الوصول للتكامل االقتصادي العريب

  االتفاقيات االقتصادية العربية ما قبل السوق العربية املشتركة : املطلب األول

 يف هذا املطلب سنتعرض أهم االتفاقيات اليت سبقت انشاء السوق العربية املشتركة ودورها يف وضع اخلطوات األوىل     
 1953واألساس الذي قامت عليه هذه السوق واملبادئ الرئيسية لكل اتفاقية حيث جند ان اول اتفاقية اقتصادية وقعت عام 

مث تلتها اتفاقية الوحدة االقتصادية   تسهيل التبادل التجاري وتنظيم جتارة الترانزيت بني دول اجلامعة العربيةوعرفت باتفاقية 
  .واليت كانت اللبنة األوىل حنو بناء السوق العربية املشتركة 1962واملوقعة عام   العربية

 : 1953  اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم جتارة الترانزيت بني دول اجلامعة العربية: الفرع األول

ية من ميثاق جامعة الدول رغبة يف تنمية الروابط االقتصادية بني دول اجلامعة العربية وحتقيقاً ملا نصت عليه املادة الثان       
العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بني دول اجلامعة يف الشئون االقتصادية واملالية مبا يف ذلك تسهيل التبادل التجاري واجلمارك 



 
 

تسهيل األردن ،سوريا، العراق، مصر، السعودية ،اليمن، ليبيا ولبنان بتوقيع اتفاقية :وأمور الزراعة والصناعة فقد قامت كل من 
  1:بالقاهرة، حيث مت االتفاق على ما يلي 1953سبتمرب  7التبادل التجاري وتنظيم جتارة الترانزيت بني دول اجلامعة العربية يف 

  ذه االتفاقية من رسوم االسترياد " أ"إعفاء املنتجات الزراعية واحليوانية والثروات الطبيعية املدرجة يف اجلدول امللحق
 .كون منشؤها أحد بلدان األطراف املتعاقدةاجلمركية على أن ي

  ذه " ب"معاملة املنتجات الصناعية العربية واليت يكون منشؤها أحد بلدان األطراف املتعاقدة واملدرجة يف اجلدول امللحق
ن التعريفة م% 25االتفاقية معاملة تفضيلية فيما يتعلق برسوم االسترياد اجلمركية فتخضع إىل تعريفة مجركية خمفضة بنسبة 

 .العادية املطبقة يف البلد العريب املستورد

  عدم اخضاع املنتجات الزراعية واحليوانية والصناعية املنتجة يف بلد أحد األطراف املتعاقدة واملستوردة يف بلد طرف آخر إىل
 .البلد املستورد رسوم داخلية تفوق الرسوم املفروضة على املنتجات احمللية املماثلة أو على موادها األولية يف

 معاملة البالد العربية فيما بينها من حيث اجازات االسترياد والتصدير على أساس املعاملة التفضيلية. 

 عدم اإلخالل مبا تتضمنه االتفاقات الثنائية املربمة واليت ستربم يف املستقبل بني البالد العربية من مزايا أخرى. 

 واد اخلاضعة الحتكار حكوميعدم تطبيق مواد هذه االتفاقية على امل. 

  إن البضائع املمنوع استريادها أو اليت مينع استريادها إىل أراضي أحد األطراف املتعاقدة مبوجب األنظمة املرعية لديه تتعرض
إىل بالد ) بطريق الترانزيت(للمصادرة عند استريادها من األراضي األخرى ما مل يكن قد استحصل على إذن سابق لنقلها 

 .ة عن بلدان املتعاقدين حتت ختم مجركي، وال تعاد البضاعة إىل البالد اليت صدراخارج

  وتصادر البضائع املمنوع تصديرها من بالد أحد األطراف املتعاقدة إذا استوردت إىل أراضي أحد املتعاقدين اآلخرين
 .وتكلف الدوائر اجلمركية يف البلد املستورد بإرجاعها إىل البلد املصدر

 األطراف املتعاقدة بتسهيل حركة الترانزيت عرب بالدها بعموم وسائل النقل وفقاً لألنظمة املرعية والقواعد اجلمركية يف  تعهد
 .البلد الذي متر عربه جتارة الترانزيت

                                                             
: ، منتدى احلقوق، جامعة املنصورة ، مصر، على املوقع االلكتروين 1953  جلامعة العربيةاتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم جتارة الترانزيت بني دول ا 1
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 ،سواء  ويعترب نقالً بالترانزيت عرب األراضي التابعة لبلد أحد األطراف، نقل البضائع واألمتعة الشخصية أيا كان منشؤها
انتقلت من واسطة نقل أخرى أم مل تنقل أو أودعت املستودعات أم مل تودع أو طرأ تبديل على شحنها أم مل يطرأ، مما 

 .يؤلف نقالً كامالً يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عربه الترانزيت

 األطراف املتعاقدة إىل بلد الطرف اآلخر  ويعترب كذلك نقالً بالترانزيت نقل املواشي واحليوانات احلية عن طريق بلد أحد
 .وذلك وفقاً لألنظمة املرعية

  إن البضائع املعرضة للتلف واملرسلة بطريق الترانزيت عرب أراضي أحد املتعاقدين ألراضي دولة ثالثة، جيب تصديرها أو
وتباع باملزاد العلين أو تتلف  سحبها من اجلمارك ضمن ثالثني يوماً من دخوهلا اجلمرك وإذ مل حيصل ذلك تصادر البضاعة

 .حسب القوانني املرعية

  يصدق على هذه االتفاقية من الدول املوقعة عليها طبقاً لنظمها الدستورية يف أقرب وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق
 .ملتعاقدة األخرىلدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية اليت تعد حمضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول ا

  جيوز لدول اجلامعة العربية غري املوقعة على هذه االتفاقية أن تنضم إليها بإعالن يرسل منها إىل األمني العام جلامعة الدول
 .العربية الذي يبلغ انضمامها إىل الدول األخرى املرتبطة ا

 وتسرى يف شأن كل من الدول . دول املوقعة عليهاتصبح هذه االتفاقية نافذة بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثالث من ال
 .األخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها

  ذه االتفاقية ملدة سنة ابتداء من تاريخ تنفيذها وتتجدد سنة فسنة من تلقاء نفسها إال إذا أبلغ األطراف املتعاقدة يعمل
قبل شهرين على األقل من انقضاء مدة هذه االتفاقية رغبته يف التعديل أو عدم األمني العام جلامعة الدول العربية خطياً 

التجديد ويقوم األمني العام جلامعة الدول العربية بإبالغ ذلك إىل الدول األخرى املنضمة، وتبقى سارية املفعول بشأن 
بضائع اليت قدمت قبل اية املدة األطراف املتعاقدة األخرى ويبقى حكمها سارياً يف شأن طلبات استرياد وتصدير ال

 .املذكورة

  1962 اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية: الفرع الثاين

، قام الس االقتصادي  واالجتماعي العريب بإقرار مشروع اتفاقية الوحدة االقتصادية  1957فيفري من سنة  2يف يوم         
األردن ،العراق ،الكويت ، مصر : أودعت مخس دول عربية وهيالعربية ، فبعد مشاورات دامت أكثر من ست سنوات 

ومن مث تصبح سارية  1962جوان من عام 6وسورية وثائق تصديق هذه االتفاقية ليتم بعدها التوقيع على هذه االتفاقية يف 
 1980دولة حىت سنة  13 مث ارتفع عدد الدول العربية املنضمة هلذه االتفاقية إىل 1964أفريل 23املفعول اعتباراً من تاريخ  



 
 

جتدر   ، وذلك بعد انضمام كل من اليمن الشمايل مث اجلنويب ، السودان ، ليبيا ، اإلمارات ، الصومال ، موريتانيا ، فلسطني
االشارة إىل أن عضوية مصر يف هذه االتفاقية قد مجدت بعـــــــــــــــــــــــــد 

وقد انيطت السلطة العليا يف إدارة هذه ، مع الكيان الصهيوين 1978سبتمرب  17 توقيعها على اتفاقية  العار كامب ديفيد  يف
املنظمة مبجلس الوحدة االقتصادية املكون من ممثلني دائمني للدول العربية األعضاء والذي يتمتع بسلطة اختاذ القرارات امللزمة 

 1:ثالثة أجهزة رئيسية هييتألف جملس الوحدة االقتصادية العربية من  لألعضاء بعد إصدارها، و

وهو اجلهاز التشريعي لس الوحدة االقتصادية العربية، وميثل أعلى سلطة فنية ويتكون من وزراء االقتصاد أو : الس -أوال 
  . أو املالية يف الدول العربية األعضاء التجارة

دورها يف التمهيد الفين، وإعداد الدراسات الضرورية  وهي اللجان املنبثقة عن الس، ويتحدد: اللجان الدائمة واملؤقتة- ثانيا
    .الختاذ الس قراراته

  .وهي اجلهاز القائم على تنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات الس :األمانة العامة -ثالثا

ة ، حرية انتقال وقد نصت االتفاقية على قيام وحدة اقتصادية كاملة بني الدول العربية األعضاء من أجل ضمان  املساوا         
األشخاص ورؤوس األموال وتبادل البضائع واملنتجات واإلقامة والعمل وحرية النقل والترانزيت وحقوق التملك، ويتم ذلك 
عن طريق إقامة منطقة مجركية واحدة بني الدول األطراف يف اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية  ، وكذا توحيد سياسات 

عات العمل والضرائب والرسوم ، وتنسيق السياسات املتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة الداخلية التجارة اخلارجية وتشري
 والسياسات النقدية واملالية يف الدول العربية االطراف من أجل األسس املنطقية املؤدية إلقامة عملة نقدية موحدة فيما بيها، هلذا 

نفيذ هذه االتفاقية  باختاذ جمموعة من القرارات واخلطوات كان أمههما على قام  جملس الوحدة االقتصادية الذي يشرف على ت
والذي يقضي بإنشاء سوق عربية مشتركة يبدأ العمل بأحكامها اعتباراً من  1964-8- 13بتاريخ ) 17(اإلطالق القرار رقم 

  2. 1974م وحتقق على مراحل تنتهي يف اية 1965مطلع عام 

حلية متدرجة للوصول إىل هدف الوحدة االقتصادية العربية، وحددت لذلك الوسائل واألساليب لقد اعتمدت صيغة مر      
 :واإلجراءات اليت من شأا الوصول إىل هذا اهلدف، وذلك من خالل حتقيق احلريات التالية

                                                             
-12: ريخ االطالع، تاhttp://www.aljazeera.net/ebusiness/page: ، على املوقع االلكتروين لقناة اجلزيرة القطريةجملس الوحدة االقتصادية العربية  1

03-2012.  
رئيس جلنة الشئون : عبدالوهاب اهلارون/ النائب : ، ورقة عمل مقدمة إىل - وإجناز السوق العربية املشتركة   دور الربملانات العربية يف تفعيلرمزي سالمة ،       2

-04-18: ، تاريخ االطالع/http://www.kna.kw/clt: ع االلكتروين، على املوق2001، دراسات وحبوث، جملس األمة ، الكويت ،فرباير  املالية واالقتصادية
2013.  

  



 
 

 حرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال.  

 حرية تبادل البضائع واملنتجات الوطنية واألجنبية.  

 قامة والعمل واالستخدام وممارسة النشاط االقتصاديحرية اإل.  

 حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائط النقل واملرافئ واملطارات املدنية.  

 حرية التملك واإليصاء واإلرث.    

م ويهدف الس إىل قيام وحدة اقتصادية كاملة بني دول جامعة الدول تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياها على قد
    .املساواة

  805دورة اصدر خالهلا )35( 1980منذ بداية أعماله وحىت شهر جوان  وقد عقد جملس الوحدة االقتصادية العربية         
قراراً تنص كلها على كيفية اختاذ أفضل الصيغ املناسبة لتحقيق العمل العريب املشترك ودفعه حنو جتسيد الوحدة االقتصادية العربية 

ضافة إىل حترير التبادل التجاري من كافة القيود اإلدارية والنقدية وإعفائه من الرسوم اجلمركية بصورة تامة اعتباراً من باإل هذا. 
 .1971بداية عام 

ولقد قام  جملس الوحدة االقتصادية العربية ببذل جهود حثيثة بغية  الوصول ألهداف اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية على 
مبشروعات عربية مشتركة يف جماالت استثمار الثروات املعدنية والزراعية والصناعية  و إقامة جمموعة من االحتادات  غرار القيام

  .العاملة يف ااالت االقتصادية املختلفة

داخل وقد نصت اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية كذلك على إلغاء مجيع أشكال التمييز واحلواجز على حركة البضائع       
أو باألحرى إنشاء ,نطاق هذه السوق اجلديدة املوحدة،  وكذا توحيد التعريفات اجلمركية لألعضاء جتاه دول العامل اخلارجي 

  .جدار مجركي حول دول الوحدة االقتصادية العربية

الثانية من هذه االتفاقية  ومن أجل بلوغ أهداف اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية مت وضع جمموعة من الشروط ضمن املادة     
  1:كما يلي

تنسيق السياسات النقدية واألنظمة والتشريعات والقوانني املتعلقة ا يف األقطار واألطراف املتعاقدة متهيداً لتوحيد النقد  -
 .فيها

                                                             
: ، حماضرة يف كلية التربية، جامعة بابل، العراق،  على املوقع االلكتروين اتفاقية الوحدة االقتصادية العربيةحسني وحيد عزيز الكعيب،   1
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ة والتجارة تنسيق تشريعات الضرائب والرسوم احلكومية والبلدية والضرائب والرسوم األخرى املتعلقة بالزراعة والصناع -
والعقارات وتوظيف رؤوس األموال مبا يكفل مبدأ تكافئ الفرص من أجل جتنب ازدواج الضرائب والرسوم على مواطين 

 . الدول العربية األطراف يف هذه االتفاقية

 , احدةأن جتعل الدول األطراف أقطارها ملنطقة مجركية واحدة وتقيم جدار مجركي موحد فيما بينها  حبيث ختضع إلدارة و -
بعد أن يتم التوحيد بني التعريفات والتشريعات واألنظمة اجلمركية , وتطبق تعريفية وتشريعات وأنظمة مجركية موحدة 

 . املطبقة يف كل منهــــــــــــــــــــــــــــــا

 . عقد االتفاقيات التجارية واالتفاقيات مع الدول األخرى بصورة مشتركة -

التصدير واألنظمة املتعلقة مثل أنظمة النقل والترانزيت يف كل منها ا لدى كل دولة عربية توحيد سياسات االسترياد و -
 .عضو يف هذه االتفاقية

وتوحيد التشريعات االقتصادية مبا  ،تنسيق السياسات املتعلقة بالزراعة والصناعة والتجارة اخلارجية والداخلية يف كل منها    -
قطار العربية األخرى شروطاً متكافئة، كما تعمل على تنسيق تشريعات العمل والضمان يكفل للذين يعملون من مواطين األ

 . االجتماعي للمعمول ا يف كل منها

 .توحيد أساليب التصنيف والتبويب اإلحصائية بني األقطار املتعاقدة  -

األعضاء فيه مل تلتزم ا نتيجة ملا  بالرغم من هذه الشروط املوضوعة من طرف جملس الوحدة العربية إىل ان معظم الدول      
  :يلي

 عدم تضمن نص االتفاقية خلطة دقيقة وتفصيلية لتطبيقها بني الدول العربية األطراف كما أن فترة التطبيق غري حمددة. 

  منطقة مجركية  –مل تكن املادة الثانية من االتفاقية واضحة بشكل كايف لتبني كيف ميكن أن تشكل الدول األطراف
 . ها إدارة واحدةحتكم

   اقتصار أهداف هذه االتفاقية على بعض املظاهر التجارية حبيث مل متس البنية االقتصادية إال قليالً ومل تنص االتفاقية على
ضرورة أن يؤخذ يف احلسبان مستوى التطور والشروط االقتصادية املميزة وأسواق خمتلف األقطار العربية ، لكي حيفز 

جزاء الوطن العريب ، كما مل يقم جملس الوحدة االقتصادية بتخصيص إعانات للدول العربية األعضاء  التكامل حنو مجيع أ
 ذات التطور االقتصادي احملدود أو الضعيف



 
 

   ا مل تسبقهاإن حرية انتقال األشخاص والرساميل غري كافية بتاتا لوضع أساس متني للتكامل االقتصادي العريب حيث أ
ية  مبنية على التخطيط الشامل واالستعداد الكامل لدى احلكومات العربية يف قبول انتقال األيدي سياسة واضحة للتنم

 .العاملة العربية إليها ، وإحالهلا حمل األيدي العاملة األجنبية

ة األطراف اخلاص بإنشاء السوق العربية املشتركة جتاوزا حيث أن الدول العربي 17هناك من اعترب أن القرار رقم            
واليت سنتطرق هلا فيما بعد  1981أخفقت يف تنفيذه لتحرير التبادل التجاري ، فإن اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري لعام 

قد جاءت لتجنب هذا القرار، ال سيما وأن معظم الدول العربية مبا فيها دول جملس الوحدة االقتصادية العربية قد وافقت مث 
التفاقية فيما بعد، إن هذه االتفاقية األخرية اليت وافق عليها الس االقتصادي واالجتماعي أصبحت هي صادقت على هذه ا

املرجعية يف الوقت احلاضر لتحرير التبادل التجاري وصوال إىل سوق سلعية مشتركة كما سيتبني لنا فيما بعد وجند القصور 
  1.خرى فهو ال يتضمن على أي اشارة فيما خيص حترير عناصر االنتاجوواضح يف هذا القرار من جهة أنه مل ينفذ ومن جهة ا

هلذا فإننا جند أن هذه االتفاقية حباجة إىل إعادة النظر يف جمال أهدافها وبنودها حيث يستلزم أن تكون وسائل حتقيق        
سسات القومية لتنفيذ ذلك  هذا ، إضافة الوحدة االقتصادية أكثر إلزامية على الدول العربية األعضاء ، وتوفري اهليئات واملؤ

 إىل إن أهدافها جيب أن تكون أكثر مشولية وجذرية لالقتصاد العريب واألخذ بنظر االعتبار خصوصيات بعض األقطار العربية
   . كدرجة النمو االقتصادي وسعة السوق واأليدي العاملة ومستوى الدخل القومي 

  وأهم مبادئها ملشتركةنشأة السوق العربية ا: املطلب الثاين

السوق املشتركة كأحد أشكال التكامل االقتصادي بني الدول، حيث تلتزم الدول األعضاء فيها بعد التوقيع على  تعترب    
  : االنضمام هلذه السوق على ما يلي

  وفق قواعد يتفق عليها (  إلغاء كافة الضرائب اجلمركية والقيود االستريادية على البضائع وطنية املنشأ  بني الدول األعضاء
 ). لتحديد صفة املنشأ الوطين

 وضع تعريفة مجركية موحدة للدول األعضاء جتاه الدول غري األعضاء . 

   بني الدول األعضاء دون أية )  كالعمل ورأس املال واملوارد االقتصادية ( توفري حرية االنتقال الكاملة لعناصر اإلنتاج
 .ضرائب مجركية أو قيود كمية

                                                             
  104،ص2004،مكتبة مدبويل، مصر، 2، طالسوق العربية املشتركة يف عصر العوملةليمان املنذري، س  1
  



 
 

كما يقوم مفهوم السوق املشتركة على عدة أركان أساسية هي حرية انتقال السلع واملنتجات بني الدول األعضاء          
،حتديد انتقال رؤوس األموال واألفراد واليد العاملة ،تنسيق السياسات االقتصادية باإلضافة إىل اقامة هيئات مستقلة تتوىل ادارة 

ى فإن السوق املشتركة دف يف األساس إىل توسيع حجم السوق ، مما يؤدي إىل خفض تكلفة عملية التكامل ، وذا املنح
  .االنتاج   واالستغالل اجليد للطاقات دون ان ننسى خفض معدالت البطالة وحتسني معدالت التبادل التجاري 

  نشأة وأمهية السوق العربية املشتركة: الفرع األول

املشتركة جاء كنتيجة حتمية للظروف السياسية اليت سادت املنطقة العربية يف تلك الفترة  إن طرح فكرة السوق العربية    
من حتدي عريب لالستعمار الصهيوين والذي بلغ اوجه خالل تلك الفترة ويف غمرة هذه الروح اجلياشة وجدت هذه االتفاقية 

السياسية اليت كان يتردد صداها يف أرجاء األمة  طريقها إىل الظهور إلجياد وحدة اقتصادية مشولية تدعم نداءات الوحدة
  .   العربية ، ولقد ظهرت هذه االتفاقية يف ظل هذه املظاهر ومل تأخذ يف احلسبان الواقع االقتصادي للدول األعضاء

  نشأة السوق العربية املشتركة :أوال

تنفيذا التفاقية  الوحدة االقتصادية العربية وقد جاءت   1964ترجع فكرة إنشاء السوق العربية املشتركة اىل عام        
أوت من 13يف )17(اصدر جملس الوحدة العربية  التابع جلامعة الدول العربية قراراً حتت رقم حيث ، 1962واملوقعة سنة 

. يقتضي بإنشاء هذه السوق اليت انضمت إليها يف البداية أربعة أقطار عربية هي العراق واألردن وسورية ومصر  1964عام 
انضمامها  إال إن السودان مل يستكمل اإلجراءات الرمسية  الالزمة رمسيا   1977مث أعلنت كال من ليبيا والسودان يف عام 

للتصديق على االنضمام ، وبعد ذلك ، أعلنت كل من مجهورية اليمن الدميقراطية واجلمهورية العربية اليمنية وموريتانيا 
  .1980أو بداية عام  1979وكذلك السودان عن نيتها االنضمام يف موعد أقصاه اية 

ل  تلك الفترة كانت السوق العربية املشتركة يف حقيقتها وجوهرها عبارة عن منطقة جتارة حرة ومل تتطور اىل خال     
مث ظلت السوق .  احتاد مجركي أو سوق مشتركة بالرغم من حتقيقها زيادة واضحة يف حجم التجارة  البينية لتلك الدول 

امعة العربية بعد توقيع معاهدة االستسالم بينها وبني الكيان حينما مت جتميد عضوية مصر يف اجل 1980قائمة حىت عام 
الصهيوين ، فتوقفت الدول األخرى يف السوق العربية املشتركة عن تطبيق االتفاقية  املعقودة بعد خروج أكرب سوق من 

  . حيث احلجم من االتفاقية 

يما بينها ألا تتوفر على مقومات النجاح األساسية إن الدول العربية مؤهلة أكثر من غريها إلنشاء سوق مشتركة ف        
يف هذا اال ، األمر الذي يستدعي العمل جبدية من أجل الدفع حنو حتقيق هذا اهلدف الذي من شأنه حتقيق آمال العرب يف 

  .الوحدة، حيث أن إنشاء سوق عربية مشتركة أصبح ضرورة 



 
 

تصادي جند ان الدول العربية تعاين من اوضاع حرجة ، ففي اال االقتصادي إذا نظرنا إىل الصعيدين السياسي واالق        
جند انظمة غري متناسقة و اسواق ضيقة وخيضع انتاجها ملنافسة البضائع االجنبية  وليس لكل نظام منها مبفرده اي وزن 

ة واحدة ، وهي مستهدفة من قبل تفاوضي او تعاقدي على الصعيد العاملي مع الكتل االقتصادية الكربى كما لو كانت كتل
اليت تعترب مصدرة للخامات ) العامل الثالث(الدول الصناعية املتطورة، من أجل تعميق تبعيتها هلا بأن تبقيها يف خانة بلدان 

زرع واملواد االولية رخيصة الثمن، ومستوردة للسلع الصناعية املتقدمة مرتفعة االمثان ، أما يف اال السياسي فنجد ان 
سرطان األمة العربية الكيان الصهيوين وتواطؤ جمموعة من الدول العربية معه يف التآمر على الدول العربية كان وال يزال 
العقبة األكثر بروزا يف طريق الوحدة العربية ، فنجد أن هذه القوى الصهيونية ومن يدعمها قوى عاملية مهيمنة تراهن على 

  .أجل اخضاعها للمصاحل الصهيونية واالجنبية وجعل ثرواا وامواهلا عرضة للنهب بقاء الدول العربية منقسمة من

اما عمليا فقد أظهرت معظم الدراسات االقتصادية عدم قدرة االسواق الصغرية على االستيعاب حىت لإلنتاج احمللي         
ر له السوق الكبرية، كذلك اي زراعة واسعة فأي مصنع فيها ذو انتاجية عالية ال ميكن ان يعمل بكامل طاقته ما مل تتوف

ومتخصصة ال ميكن ان تقوم وتتطور اال بوجود أسواق هلا مث ان اتساع السوق هذا يساعد على االنتاج مبقياس أعلى وبالتايل 
ال  يساعد على التخصص يف االنتاج، وكلما زاد حجم انتاج املصنع اخنفضت التكاليف وبالتايل سعر السلعة املنتج، ومما

شك فيه بأن املؤسسات الكبرية اليت تضمن تصريف انتاجها يف سوق كبرية هي بكل تأكيد األقدر يف جمال التطور التقين 
وحتسني طرق االنتاج وجماالت البحث العلمي من املؤسسات الصغرية، ان زيادة االنتاج وختفيض اسعار الكلفة وازالة 

سترياد يف دول السوق ستنعكس اجيابا على اوضاع املواطنني يف هذه الدول من احلواجز اجلمركية امام حركيت التصدير واال
  1 .حيث رفع مستواهم املعيشي

  السوق العربية املشتركة أمهية: ثانيا

العربية هلا مقومات السوق الكبرية من عدة نواحي، حيث أا تزخر مبختلف الثروات الطبيعية مثل البترول  إن الدول       
نتجات الزراعية و ثروات بشرية هائلة هي حبد ذاا توفر سوقا استهالكية كبرية للمؤسسات االنتاجية الكبرية، مع والغاز وامل

إن ، وهلذا فتوفر يف القوى العاملة على اختالف مستوياا اضافة اىل توفر رؤوس االموال العربية خصوصا يف الدول النفطية 
  2: أن حيقق املنافع التالية إقامة السوق العربية املشتركة من شأنه
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 حرية انتقال العمالة بني الدول العربية وتسهيل ظروف العمل احلر، مما يؤدي خلفض معدالت البطالة بني  -أ
 . الشباب العريب 

حرية انتقال رؤوس األموال واستثمارها ىف الدول العربية ملا فيه اخلري للدول العربية إذا ما توفر املناخ  - ب
 .املناسب جلذا االستثماري

 . حرية انتقال املنتجات واخلدمات بني الدول العربية واإلسالمية، وإزالة احلواجز املصطنعة بينها - ج              

سهولة وانسياب تبادل البيانات واملعلومات االقتصادية اهلامة والنافعة للشعوب وال سيما بني املنظمات  -د         
تجارية واالقتصادية يف الدول العربية و هذا سوف يقوي مواثيق التعاون والتكامل بينهما مبا واهليئات واالحتادات ال
 .يساهم يف حتقيق التنمية 

مبا يساعد على انتقال االستثمارات واحملافظة عليها وأن ) البورصات (  حتقيق التكامل والتعاون بني أسوق األوراق املالية  -ه
  . تكون يف مصلحة الدول العربية

  مبادئ السوق العربية املشتركة: الفرع الثاين

اخلاص بإنشاء السوق العربية املشتركة مل تشر أي مادة  من مواده إىل  1964لسنة  17نالحظ أنه يف أحكام القرار         
فالقرار ان املقصود هو إنشاء سوق مشتركة يف معناها املعروف كشكل من أشكال التكامل االقتصادي او إحدى درجاته ، 

وفق النصوص اليت جاء ا يهدف إىل حترير التبادل التجاري وإقامة منطقة حرة للتجارة، فقد عاجلت أحكام القرار حصرا 
حترير انتقال السلع الزراعية والثروات الطبيعية واملنتجات الصناعية بني الدول االطراف دون ان يتضمن أي نص يعاجل حرية 

  .اص ورؤوس االموال وممارسة النشاط االقتصادي والعمل واالقامة انتقال عناصر االنتاج األشخ

والذي يتعلق  411وكانت عبارة عن  القرار رقم  1970هذا وقد ادخل جملس الوحدة االقتصادية اضافة يف جانفي       
ة، والنص على تاريخ اخلاص بإنشاء السوق العربية املشترك 17مبوضوع  التعريفة اجلمركية املوحدة وتضمينها للقرار رقم 

،فنفهم أن الس اراد تطوير منطقة التجارة احلرة واالنتقال منها إىل احتاد مجركي 1973-01-01تنفيذها  اعتبارا من 
مادة ملعاجلة كافة جوانب  294ويف هذا السياق سعت اللجنة اجلمركية إىل وضع القانون اجلمركي املوحد الذي يتألف من 

ومع هذا فقد امهل  1كية بني الدول االعضاء إزاء العامل اخلارجي ونقصد به هنا اقامة اجلدار اجلمركي ،توحيد التعريفة اجلمر
هذا القانون متاما ال لسبب غري ان منطقة التجارة احلرة مل تتحقق بني الدول االطراف فكيف إذن يتم توحيد التعريفة 

  .اجلمركية إزاء الدول غري األعضاء

                                                             
  .103سليمان املنذري، مرجع سابق، ص  1



 
 

  1:ربية املشتركة على عدة مبادئ أمههاوقد قامت السوق الع 

  حيث جيب القيام مبا يلي): سنوات10(العمل جبدية حنو حتقيق السوق العربية املشتركة يف املدة املتفق عليها :  
سنوياً إىل أن يتم حتقيق اإلعفاء الكامل بالنسبة للمنتجات الزراعية واحليوانية والثروات % 25التدرج يف التخفيض بنسبة  -
  .بالنسبة للمنتجات الصناعية % 10طبيعية العربية وال
  .توسيع نطاق السلع الداخلة يف اجلداول امللحقة باتفاقية تسهيل التبادل التجاري كل سنة  -
إلغاء مجيع القيود اإلدارية على السلع املتداولة بني الدول العربية على ثالث مراحل حبيث يتم هذا اإللغاء بنسبة الثلث يف  -

  .وكل من الثانية والثالثة ثالث سنوات , رحلة ،  على أن تكون مدة املرحلة األوىل أربع سنوات كل م

  التنسيق اجلمركي فما خيتص بالسلع املتداولة بني الدول العربية وذلك حسب املراحل الثالث السابقة باإلضافة إىل التنسيق
 .ركي إزاء دول العام اخلارجياجلمركي فيما بينها وبني العامل اخلارجي أو اقامة جدار مج

   تنسيق السياسة التجارية العربية بني الدول األطراف يف السوق العربية املشتركة  ملواجهة العامل اخلارجي  ويكون هذا
 .التنسيق على وجه اخلصوص  يف السلع املهمة كالنفط والقطن والفوسفات والكربيت والتمور 

  سواء يف الصناعات القائمة حالياً أو اليت سيتم إنشاؤها , طار العربية األعضاء يف السوق تنسيق السياسات الصناعية بني األق
 .فيما بعد  مع التركيز على الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة 

  لسعدم دخول أي دولة عربية عضو يف السوق العربية املشتركة إىل أي تكتل آخر خارج هذه السوق إال مبوافقة ا
  .صادي العريباالقت

 مسرية الوراء يف إىل خطوة شكلت فيه خرجت الذي بالشكل املشتركة العربية السوق أن الكثريون اعترب وقد         
 حرة منطقة إقامة ،وبالتايل التكامل من أكثر التجاري التبادل على مت فيها التركيز أن ذلك ، العريب االقتصادي التكامل
 األعضاء الدول بني السلع حركة على القيود إزالة  إىل يؤدي مجركي احتاد إىلتصل  كي راحلم على تنفيذها جيري للتجارة
  2.اخلارجي العامل جتاه مجركي حاجز وإقامة

واذا كانت السوق العربية املشتركة قد قطعت مراحل متقدمة من السري يف خطوات متقدمة يف جمال إقامة االحتاد          
ال التشريعات، إال انه حصل تباطؤ يف التطبيق ويف تنفيذ احكام السوق، وكان هذا التباطؤ اجلمركي، والسيما يف جم
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غري أن جامعة الدول 1لظروف عربية عامة وحملية، اضافة إىل ضعف االرادة السياسية العربية جتاه العمل العريب املشترك، 
على اتفاق تيسري وتنمية التبادل التجاري، إذ يتم فيها  العربية سارعت بإنشاء منطقة جتارة حرة عربية من خالل اجراء تعديل

  .من الرسوم اجلمركية سارية املفعول 10حترير التجارة على مدى عشر سنوات يتم خالهلا ختفيض تدرجيي بنسبة 

اتفاقية الستئناف تطبيق 1998جملس الوحدة االقتصادية العربية قرارا بشأن اعتماد الربنامج التنفيذي سنة  لقد أصدر     
السوق العربية املشتركة بشكل تدرجيي على ثالث مراحل يتم خالهلا إلغاء كافة الضرائب اجلمركية والقيود ذات األثر 

يف % 30و  2000من الضرائب اجلمركية يف جانفي % 40ومت االتفاق على ختفيض قدره  1999املشابه بدءا من عام 
  .  2002يف جانفي % 30وأخريا   2001جانفي 

حتفظت سوريا  واألردن على هذا القرار ورأتا االكتفاء بتطبيق اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى وعدم       
جدوى هذا القرار،  وطلبت كل من اليمن وموريتانيا تأجيل تنفيذ التزاماا مخس سنوات ، أما العراق فال يزال حتت 

أما ليبيا فقد ألغت الضرائب اجلمركية على وارداا . اإلسراع بتطبيق القرار  احلصار االقتصادي ، أما مصر فقد وافقت على
  .دفعة واحدة 

ويف ظل التغريات املتسارعة احلاصلة يف االقتصاد العاملي ، وانتشار العوملة مبختلف أنظمتها  جند أنه جيب على الدول       
تاج فيه إىل كل دقيقة من أجل العمل املستمر لبناء اقتصادنا العريب من العربية  تفعيل السوق العربية املشتركة، ألننا يف زمن حن

ان قيام وحدة اقتصادية، ومن مث وحدة . خالل السوق العربية املشتركة كخطوة أوىل حنو حتقيق الوحدة االقتصادية العربية
  .على مسرح احلوادث الدوليةسياسية بني دول هذه األمة سينشئ قوة اقتصادية وسياسية هلا دورها الفاعل واملؤثر 

  العقبات والتحديات اليت تواجه السوق العربية املشتركة: املطلب الثالث

لقد واجهت السوق العربية املشتركة جمموعة من العثرات أو العقبات واليت جعلت منها خطوة فاشلة يف طريق بناء        
ل منها بصورة أو بأخرى يف عرقلة التطبيق الفعلي هلذه التكامل االقتصادي العريب ، حيث تكاتفت عدة عوامل ساهم ك

االتفاقية ، ومن ذلك التفاوت الواضح يف النظم السياسية واالقتصادية وغريها وعدم تدارك هذه العقبات بإصدار التشريعات 
سوق العربية الالزمة لتخطيها ، ومن أجل القاء نظرة شاملة وموجزة عن اهم هذه العقبات اليت تواجه جهود إنشاء ال

  .املشتركة قمنا بتقسيمها إىل قسمني عقبات اقتصادية واخرى غري اقتصادية

  العقبات غري االقتصادية اليت تواجه السوق العربية املشتركة :الفرع األول

                                                             
 .م 2002نوفمرب  03األحد  -  58العدد  - ، صحيفة الوسط البحرينية تفعيل السوق العربية املشتركةخليل التقي ،   1

http://www.alwasatnews.com/58/news/read/120785/1.html2012-01-27: ، تاريخ االطالع. 
  



 
 

لسوق هناك العديد من العقبات واليت نصنفها هنا على أا عقبات غري االقتصادية واليت كانت سببا وجيها يف تعثر ا     
 : العربية املشتركة بشكل مباشر أو غري مباشر وجعلت من حتقيق أهداف هذه السوق باألمر شبه املستحيل نوجزها فيما يلي

  اختالف النظم السياسية يف الدول العربية وتبعيتها للخارج: أوال

للدول األجنبية نتيجة حيث أن الكثري  إن تعدد الدول العربية واختالف األنظمة السياسية السائدة يف معظمها وتبعيتها       
من الدول العربية مازالت حتتفظ بروابط ومصاحل اقتصادية بدول كربى او باألحرى تابعة هلا تتيح هلذه األخرية أن متارس 

يدية ضغوطا من شأا عرقلة جناح السوق العربية املشتركة يف التطبيق إذا ما وجدت يف هذه االتفاقية مساسا مبصاحلها التقل
 .يف هذه الدولة العربية  

  

  

  ضعف فاعلية القرار السياسي داخل الدول العربية: ثانيا

هلذا جند أن ضعف فاعلية القرار السياسي وانعدام روح االلتزام به من جانب الدول العربية املعنية ولعل ذلك يرجع       
و منها قرار إنشاء السوق العربية (اذ القرارات االستراتيجية بالدرجة األوىل اىل تغييب اجلماهري العربية عن املشاركة يف اخت

أي تداول السلطة السياسية  بني خمتلف ( من شأنه طرح قضية بالغة األمهية وهي غياب الدميقراطية احلقيقية ) املشتركة 
  .وما يترتب على ذلك من صعوبة إجناح أي عمل عريب مشترك) األحزاب

  ن فقدان سيطرا ختوف الدول العربية م: ثالثا

كما انه من املمكن أن تكون العرقلة من طرف الدولة العربية العضو وهذا إذا وجدت ان عضويتها يف هذه السوق        
ستفقدها أو ستحد من سيطرا على توجيه جتارا اخلارجية أو أن زيادة نسبة معاملتها يف إطار السوق على حساب عالقتها 

  1.لو من أي مضمون اقتصادي حقيقياملفتوحة خارج السوق خت

  العربية وانعكاساا على العمل العريب املشترك - تردي العالقات العربية: رابعا

كذلك يالحظ حاالت التردي اليت وصلت إليها بعض العالقات السياسية الثنائية بني الدول العربية العضو يف السوق       
يما بينهما عند األزمات، االنفاق الكبري على التسليح، واستعمال السالح املشتركة، وعدم الرضوخ لصوت احلق للفصل ف
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أحياناً فيما بينها وعدم احترام املعاهدات اجلماعية والثنائية يعترب هذا من أبرز العقبات السياسية أمام حتقيق التكامل والتنسيق 
على ) وسلبيا يف معظم األحيان ( ريب تأثريا بعيداً االقتصادي فيما بينها،   لذلك فقد أثر عدم استقرار اجلو السياسي الع

، والرتاع العريب  1990م والغزو العراق لدولة الكويت يف 1987جتميد عضوية مصر منذ ( حركة التعاون االقتصادي 
  .اإلسرائيلي وتداعياته 

  التخلف العلمي لدول السوق العربية املشتركة: خامسا

نتشار التقنية يوما بعد يوم لكن هذا التوجه حنو االهتمام باملعلومة والتقنيات املتطورة مل ميس يتسم عامل اليوم بتزايد وا       
الدول العربية بالشكل املطلوب فبقي نصيب الدول العربية من هذا التفوق ضئيل جداً إذا ما قيس مبا عليه من سبقنا يف هذا 

رة ، وليس  هلم يف هذا العامل سوي أم سوقاً مفتوحة تستغل املضمار، والعرب أصبحوا مستهلكني إلنتاج  الدول املتطو
 . خريام وتسترتف ثروام من قبل الغري

  

  تفضيل تعامل الدول العربية مع غري العرب: سادسا

 هناك بعض الدول العربية تغلب عليها طبائع األنانية واالعتماد على نفسها، كما أن البعض يفضل التعامل مع الدول غري     
العربية بدعوى أن اجلودة والتقدم ال تتوفر إال يف الدول املتطورة غري العربية وغري ذلك وهذا يقف حجر عثرة يف طريق 
إنشاء السوق العربية املشتركة، وحنن هنا ال نقصد من ذلك أن الدول العربية تستطيع االستغناء متاماً عن غريها وال تتعامل 

أن تكون دائماً دوالً استهالكية إلنتاج غريها و تبقى هي معتمدة على ما جتنيه من مثن  مع الدول األجنبية ولكن ال جيوز
  1. املوارد املستخرجة من أراضيها مبجهود غريها

هلذا فإن األمة العربية يف حاجة ملحة إىل التضامن و التشاور السياسي الذي يسمو على هذه اخلالفات وزيادة التعاون        
مبدأ التكامل والتنسيق االقتصادي فيما بني هذه الدول الستغالل إمكاناا يف خمتلف جماالت االستثمار، املخلص وحتقيق 

 . وبامتصاص اليد العاملة املدربة، واألموال الفائضة امدة والثروات املعطلة

  العقبات االقتصادية اليت واجهت السوق العربية املشتركة: الفرع الثاين

ات االقتصادية اليت تواجه السوق العربية املشتركة بتنوع مسبباا فهناك العقبات الناجتة عن االنظمة تتنوع العقب      
االقتصادية بصفة عامة يف الدول العربية وخمتلف هياكلها وهناك من العقبات ما هو متعلق بقطاع التجارة اخلارجية على وجه 

  .دة يف فكرة السوق العربية املشتركة نفسها اخلصوص يف هذه الدول باإلضافة إىل النقائص املوجو
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  اختالف األنظمة االقتصادية يف الدول العربية وتبعيتها للغرب: أوال

إن األنظمة االقتصادية  يف الدول العربية تنقسم ما بني  االشتراكية وبني الرأمسالية وبني خليط منهما،  كما تصنف       
ادياً رغم اا تزخر بالثروات االقتصادية اهلائلة، حيث يترتب على هذا االختالف تلك الدول ضمن الدول األقل تطورا اقتص

اختالف يف طبيعة الدور الذي تقوم به كل من األجهزة احلكومية يف تلك الدول والقطاع اخلاص يف اقتصادات هذه الدول 
  .سيلقي بظالله على آليات عمل السوق  بالرغم من ان هذا االختالف ال حيول دون قيام السوق العربية املشتركة إال انه

ومبا أن اقتصادات الدول العربية تعاين من مشاكل مجة جعلتها يف تصنيف الدول النامية فهي  دول منتجة للمواد       
األولية فقط و ال تستفيد من إنتاجها مباشرة و دوما هي حباجة ألسواق خارجية، فتعمد إىل بيع منتجاا اخلام  للدول 

حيث تقوم هذه األخرية بني  ناعية واملتطورة وهذا ما يعرف بالتبعية االقتصادية بدل ان تكون عالقة اعتماد املتبادل ،الص
  1.أطراف تتقارب أو تتساوى ظروف كل منهم وحاجة كل منهم لآلخر 

آلخر ولذا يتم  التبادل دائما يف أما عالقة التبعية فتعين أن أحد أطراف التبادل الدويل يكون دائما اكثر حاجة للطرف ا       
صاحل الطرف اآلخر ، وترجع عالقة التبعية االقتصادية للغرب للعهد االستعماري البائد حيث عمدت الدول االستعمارية 
على استغالل املواد االولية يف تلك الدول املستعمرة من اجل جعلها يف متناول النشاط الصناعي للدولة ، هلذا فإن مظاهر 

ية االقتصادية يف الدول العربية واليت كانت مستعمرة فيما مضى يف ارتفاع مستمر بسبب ازدياد الطلب اخلارجي على التبع
املواد األولية وازدياد التقدم الفين والتكنولوجي يف الدول املتطورة والصناعية واليت كانت استعمارية يف املاضي وميكن القول 

  .نا احلاضر جاء بأشكال خمتلفة وحتت مسميات عديدةاا الزالت لكن استعمارها يف وقت

  عدم تكافؤ القوى االقتصادية للدول العربية األعضاء واختالل هياكلها: ثانيا

إن تفاوت موارد االقتصادية من دولة عربية اىل اخرى شكل ظاهرة انعكست على حجم املعامالت يف السوق العربية     
صاد القوي واملوارد الضخمة هي األوفر حظا من ناحية حتقيقها ملعدل منو اقتصادي املشتركة حيث أن الدولة ذات االقت

يتجاوز ما يتاح للدول األخرى بلوغه وهذا ما يعمق اإلحساس بتحقيق منو اقتصاديات بعض الدول على حساب غريها، 
اسية آلليات عمل السوق األمر الذي يفرض مبدأ التدرج يف التطبيق مع وضع اطار زمين واقعي كأحد األركان األس

  2.املشتركة
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ومن جهة اخرى جند أن  اختالل اهلياكل االقتصادية للدول العربية والذي يتضح من خالل اعتمادها يف معظمها على       
سلعة واحدة  ويف الغالب تكون مادة أولية أو عدد قليل من السلع ال تستطيع أن تدفع معدالت التنمية يف األجل الطويل، أو 

ولقد  استمر هذا االختالل منذ  احلرب الثانية إىل يومنا هذا وجعل هذا . قق االستقرار االقتصادي يف األجل القصريحت
معدالت التنمية االقتصادية بالدول العربية خاصة غري البترولية منخفضة وهذا ما يبني أن الدول العربية تفتقر اىل القوى 

فنالحظ ضعف اهلياكل  ،1ت اهليكلية اإلنتاجية أو ما يسمى باملقدرة على التحول الديناميكية الالزمة لتصحيح االختالال
اإلنتاجية العربية وعدم قدرا على مد السوق العربية بصادرات تتفوق  على مثيالا األجنبية من حيث اجلودة وااللتزام 

  .باملواصفات واملقاييس اليت يتم االتفاق عليها 

ادية العربية أقرب ما تكون بدائل لبعضها البعض وليست مكملة  فإذا قمنا بالربط بني املصاحل هلذا فإن اهلياكل االقتص
  .االقتصادية لكل دولة عربية وضعف املقدرة على التحول جند أن تلك اهلياكل تدعو اىل التفكك ال إىل التكامل

  2بنية قطاع التجارة اخلارجية يف الدول العربية : ثالثا

ما إذا كانت صادرات احدى الدول األعضاء العربية إىل العامل اخلارجي هي الوسيلة الوحيدة حلصوهلا على يف حالة        
العديد من السلع غري املتوفرة يف أي دولة عربية عضو يف السوق العربية املشتركة مثل املعدات االنتاجية أو بعض املواد اخلام 

ة و توجيه صادراا داخل السوق على حساب االنتقاص من املوجه منها إىل فإا ستجد أن دخوهلا السوق العربية املشترك
العامل اخلارجي اذا تعذر عليها زيادة طاقتها االنتاجية يف املدى أو املتوسط سيؤدي اىل احلد من قدرا يف احلصول  على من 

  .دات ذات التقنيات املتقدمة وغريهاالسلع واملعدات اليت كانت تستوردها من الدول خارج نطاق السوق املشتركة كاملع

وعلى صعيد التعريفة اجلمركية واليت تعترب التعريفة اجلمركة كمصدر أساسي وهام يف ايرادات معظم الدول العربية هلذا      
فإن التخوف من نقص احلصيلة اجلمركية إذا ما دخلت السوق املشتركة هو هاجس من شأنه عرقلة تنفيذ هذه االتفاقية على 
الرغم من أن عوائد حترير التجارة ميكن أن يكون أكرب بكثري من عوائد الرسوم اجلمركية، هذا  وبالرغم من ان دخول 
احدى الدول اىل املنظمة العاملية للتجارة ستلتزم باجلدول الزمين املتعلق بالتخلص من الضرائب اجلمركية يف ظل وجود آلية 

اتفاقية منظمة التجارة العاملية ومع هذا فالدول العربية تتسارع لالنضمام إىل املنظمة ملراقبة مدى التزام تلك الدول بتطبيق 
  3.وتعرض عن الدخول يف السوق العربية املشتركة
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ويف السياق ذاته ، يستلزم  جناح السوق العربية املشتركة و احداث زيادة يف حجم التبادل بني الدول األعضاء أن        
للدول األعضاء بالصورة اليت ) والذي جيب أن يعكس بنية اهلياكل االنتاجية وأمناط االستهالك( خلارجية تكون بنية التجارة ا

ميكن معها أن ينجح اإلعفاء اجلمركي يف تنشيط حجم املبادالت التجارية فيما بينها أما إذا كان بنيان الصادرات والواردات 
ء احلواجز اجلمركية يف نطاق السوق لن جيدي يف زيادة املبادالت بني هذه بني الدول األعضاء ال يتيح هذا التوسع ،فإن إلغا

  .الدول حيث أن وجودها أصال مل يكن عقبة يف طريق حتقيق هذه الزيادة

  فكرة السوق العربية املشتركة يف حد ذاا: رابعا

لوحدة االقتصادية العربية واليت تعترب األساس وبالنسبة هلذه العقبات فهي ناجتة عن فكرة السوق العربية املشتركة واتفاقية ا    
  :الذي قامت عليه هذه السوق ، وميكننا اجياز أهم هذه العقبات فيما يلي

     إن  الطموح الشديد والذي يغلب عليه اجلانب العاطفي الذي ابدته الدول العربية األطراف  لتحقيق الوحدة االقتصادية
واقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي اخلاص بكل دولة عربية  عند إبرام االتفاقية يف فترة قصرية نسبيا  مع جتاهلها لل

خصوصا ما يتعلق منها  حبرية انتقال العمال أو رؤوس األموال كان مبثابة عقبة بارزة واليت أفضت اىل عدم دخول العديد 
 . من الدول العربية فيها 

 سوق ما مل يوقع اتفاقية الوحدة االقتصادية حبجة أن عدم توقيع االتفاقية رفض جملس الوحدة االقتصادية ضم أي بلد عريب لل
بشكل خمالفة صرحية لألحكام اليت بنيت عليها السوق وفقداناً لالنسجام القانوين بني الدول األعضاء وبني سلطة السوق 

د وجودها ويبعدها كثرياً عن أهدافها مما يهد' مغلقة ' وقد جعل هذا الشرط السوق العربية املشتركة جزئية و . التشريعية 
  .االقتصادية 

    ويف جانب آخر نلحظ غياب الوضوح والدقة يف التنفيذ، حيث إن عدم احتواء هذه االتفاقية  على مراحل تنفيذ  واضحة
فرضها و كذلك عدم  تضمنها على االجراءات العقابية الواجب . واجبة االتباع  وخلوها من  النصوص واألحكام امللزمة 

على املخالفني أدى إىل افساح اال للدول املوقعة على االتفاقية لعدم االنضباط يف التنفيذ، حيث أن خلو االتفاقية من آلية 
لتنفيذ قرارات الس من قبل هذه الدول األعضاء قد شجع على التهرب من تطبيقها ومن منع الدول من أن تصدر يف 

  1.تعارض أحكام االتفاقية أراضيها أية قوانني أو قرارات 

                                                             
  .8نفس املرجع، ص  1



 
 

  ونالحظ كذلك تقاعس الدول العربية يف تقدمي البيانات واملعلومات عن حركة التجارة والنقص الشديد يف اخلدمات
افتقار السوق العربية  إخل باإلضافة إىل ...املساعدة مثل النقل والتخزين واالتصاالت واملعلومات التسويقية والتعبئة والتغليف

 . حىت اآلن إىل أداة لتسهيل تسوية قيم املعامالت بينها أي صندوق للمدفوعاتاملشتركة 

  استمرار  تعقيد االجراءات اخلاصة باالسترياد والتصدير  يف الدول العربية من حيث اإلجراءات التجارية واجلمركية واليت
 .ات التجارة تبدد الكثري من الوقت واجلهد واملال وترهق املصدرين واملستوردين وتضعف تدفق

  افتقار جتربة السوق العربية املشتركة  لعنصر التكافؤ بني املنافع واألعباء يف التكامل االقتصادي وعدم إنشاء  صندوق
لتعويض الدول العربية املتضررة من نقص إيراداا خصوصا يف مرحلة االنتقال ، ولعل ذلك كان من مقومات جناح جتربة 

يف حني استخدمت الدول العربية أسلوب املساعدة للدول املتضررة مما جعل املساعدة تعتمد على السوق األوروبية املشتركة 
  1.األهواء السياسية املتقلبة للدول العربية

 

  

  -األسس ،املبادئ واملقومات – منطقة التجارة العربية احلرة: املبحث الثالث

 كانت ائلة يف اطار االنفتاح التجاري، وعلى صعيد الدول العربيةه اخلارجية يف العامل أمجع تطورات التجارة شهد جمال     
 هذه اعتمدت حيث العشرين، القرن تسعينات يف اية العربية الساحة شهدا اليت األحداث أهم من التجارة منطقة إقامة

  .العريب تصادياالق التكامل باجتاه أوىل كخطوة الدول العربية، بني التجارة حترير على هلا كأساس االتفاقية

  مفهوم منطقة التجارة العربية احلرة: املطلب األول

تعترب اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى خطوة متطورة هدفت إىل زيادة حجم التبادل التجاري بني الدول العربية        
ى املعيشة من خالل حترير التجارة بإزالة مجيع وزيادة االستثمارات الوافدة العربية واألجنبية و حل مشكلة البطالة ورفع مستو

  .الرسوم اجلمركية و غري اجلمركية ذات األثر املماثل ومجيع املعوقات اليت حتد هذا التبادل

 1981اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية : الفرع األول
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ط املبادالت التجارية و تعثر مشروع السوق العربية املشتركة بني دول واثرها احملدود يف تنشي 1953اتفاقية عام بعد فشل       
و  1981جملس الوحدة االقتصادية ، مت التوصل اىل ابرام اتفاقية جديدة لتيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية عام 

تقدمت دولة  1973ففي سنة يت تقوم عليها فيما يتعلق ذه االتفاقية نشري اوال اىل ظروف ودواعي وضعها واهم املبادئ ال
مبذكرة اىل الس االقتصادي العريب من أجل إعادة النظر يف اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم جتارة الترانزيت بني الكويت 

وضع مشروع  وذلك بغية معاجلة الصعوبات والعقبات اليت ظهرت يف التطبيق او 1953واملوقعة عام   دول اجلامعة العربية
اتفاقية جديدة يتالءم مع تطور االوضاع والعالقات االقتصادية  بني الدول العربية وبالتايل اصدرت جلنة تقييم العمل االقتصادي 
العريب املشترك املشكلة يف اطار جامعة الدول العربية توصية بضرورة استبدال اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم جتارة 

اتفاقية اخرى حيث أن االتفاقية األوىل أصبحت ال تتماشى مع االوضاع االقتصادية يف العامل العريب بسبب التطورات الترانزيت ب
اليت حلقت باهلياكل االنتاجية والدخول واالمناط التنموية والعالقات االقتصادية خالل العقود املاضية وهلذا قامت االدارة 

ستعانة مبجموعة من اخلرباء العرب والذين توصلوا لوضع مشروع اتفاقية جديدة قام الس االقتصادية جبامعة الدول العربية باال
  .27/2/1981االقتصادي واالجتماعي بإقرارها فيما بعد يوم 

 اول اطار تعاقدي يضع التبادل يف 1981املوقعة سنة  اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربيةميكن اعتبار       
اطاره السليم كمدخل من مداخل التكامل االقتصادي بني الدول العربية حيث أا تترجم املبادئ االساسية اليت تضمنتها وثيقتا 

نوفمرب [استراتيجية العمل االقتصادي العريب املشترك وميثاق العمل االقتصادي القومي اللتني اقرما قمة عمان احلادية عشرة 
االتفاقية جمموعة من االعفاءات واالفضليات للسلع واملنتجات العربية باإلضافة لتوفري احلماية  ، فقد تضمنت هذه] 1980

للسلع العربية يف مواجهة السلع االجنبية املثيلة او البديلة ومواجهة حاالت االغراق وسياسات الدعم اليت متارسها الدول غري 
  العربية املصدرة لألسواق العربية، 

 الدول بني وتنميته التجاري التبادل حترير جمال يف واالحكام املبادئ من جمموعة التفاقيةا تضمنت وقد    

  1:امهها العربية

 : االتية وفقا لألسس عليها تفرض اليت املختلفة والقيود الرسوم من العربية الدول بني املبادالت التجارية حترير - 1

ول االعضاء من الرسوم والقيود املتنوعة املفروضة على هذه املنتجات حترير كامل لبعض املنتجات العربية املتبادلة بني الد - أ
. 

 .التخفيض التدرجيي للرسوم والقيود املختلفة ، املفروضة على بعض السلع واملنتجات  املتبادلة االخرى -  ب

                                                             
  .17-7األمانة العامة جلامعة الدول العربية ، تونس، ص ،1981 العربية الدول بني التجاري التبادل وتنمية تيسري اتفاقية  1



 
 

 .توفري محاية متدرجة للسلع واملنتجات العربية ملواجهة منافسة السلع غري العربية املثيلة او البديلة  - ج

الربط املنسق بني انتاج السلع العربية وتبادهلا وذلك مبختلف السبل وعلى االخص تقدمي التسهيالت التمويلية الالزمة  - 2
 .إلنتاجها

 .تيسري متويل التبادل اجلاري بني الدول العربية وتسوية الدفوعات الناجتة عن هذا التبادل - 3

 .رية بني الدول األطرافمنح تسهيالت خاصة للخدمات املرتبطة باملبادالت التجا - 4

 .االخذ مببدأ التبادل املباشر يف التجارة بني الدول األطراف - 5

 .مراعاة  الظروف االمنائية لكل الدول  األطراف يف االتفاقية وعلى االخص اوضاع الدول االقل منوا منها - 6

 .التوزيع العادل للمنافع واالعباء املترتبة على تطبيق هذه االتفاقية  - 7

إىل ان أهم نقطة متحورت حوهلا هذه االتفاقية هي انشاء سوق سلعية عربية مشتركة لعدد من السلع جيرى انتقائها  ونشري      
مثل حجم االنتاج والتبادل والطبيعة االستراتيجية للسلع ومنتوجات املشاريع املشتركة ونسبة (سنويا وفقا ألولويات وضوابط

من أجل تتمتع باإلعفاء الكامل من الرسوم اجلمركية )مدى خدمة التكامل االقتصادياملكون العريب فيها واالمهية التصديرية و
والقيود االدارية واالجراءات الداخلية وباحلماية اجلمركية اخلارجية ضد السلع االجنبية املماثلة واملنافسة وذلك عن طريق اجلدار 

   .السوق العربيةاجلمركي املشترك واملوحد مع متتع هذه السلع حبرية التسويق يف 

 انشاء قرار من  1953 عام التجاري التبادل تسهيل اتفاقية من تقدما اكثر قوة خط متثل االتفاقية هذه ان بالذكر اجلدير نم
   1:االتية لألسباب وذلك 1964 عام ملشتركة العربية السوق

 العريب االقتصادي كاملوالت البينية العربية التجارة حترير بني تربط بعمق و وضوح االتفاقية هذه ان 

  . الشاملة العربية التنمية لتعزيز اساسية كوسيلة اليه تنظر الذي

  الس التجارة إال بقرار من جمال يف االقتصادية العقوبات اىل اللجوء بعدم االعضاء الدول تلزم ااالقتصادي ا 
  .واالجتماعي 

  هذه حكومات بني التقلبات السياسية عن وعزله العربية لدولا بني التجاري التبادل أقرت هذه االتفاقية وجوب حتييد 
  .الدول

                                                             
  . 25، ص2011لعشرون وا االقتصادية، جامعة بغداد، العدد الثامن للعلوم بغداد كلية ، جملةالبينية العربية التجارة مستقبلسامل،  عبد تقي  1



 
 

 حركه زيادهإىل  فقط ال تسعى االتفاقية هذه فان وبالتايل االنتاج وتطوير التجارة حترير بني الربط اىل االتفاقية هدفت 
القدرات االنتاجية للدول  خالل تطوير من التجارة تنميه اىل بل تسعى كذلك العربية  الدول التجارية بني املبادالت

  .العربية

على آلية التفاوض يف حترير التجارة مبوجب قوائم سلعية يتفق عليها من املالحظ أن هذه االتفاقية اعتمدت         
 تنفيذ واجه فقد ذلك من الرغم التجارية ، وعلى املفاوضات وجيرى اعتمادها من قبل الس االقتصادي عن طريق جلنه

العقبات إذ مل تتجاوز قائمة السلع احملررة او املعفاة عرب التفاوض من كافة القيود والرسوم  من العديد قيةاالتفا هذه
سلعة فظلت رهن التفاوض يف جلنة  36اجلمركية وغري اجلمركية العشرين سلعة صناعية اما القائمة الثانية املكونة من 

 .أن حتريرهااملفاوضات التجارية ومل تتوصل اللجنة اىل اتفاق بش

ان آلية التفاوض هذه لتحرير التجارة العربية مل تؤد اىل نتائج سريعة يف تطبيق االتفاقية ازاء عدم محاس الدول       
املوقعة لتحرير سلعها طبقا جلدول زمين حمدد كما ان السماح للدول املتفاوضة باختيار قوائم السلع احملررة من شأنه ان 

حصر االعفاءات يف سلع ال تنافس السلع املصنعة حمليا ومبا ان اهلياكل االنتاجية للدول العربية  يؤدى اىل حتيز الدول يف
متشاة اىل حد كبري فأنه توجد فئة قليلة من السلع املصنعة اليت ليس هلا مثيل يف الصناعات العربية لتكون مؤهله 

 .لإلعفاءات
مل حتتوى على آلية لتعويض وتعزيز تكافؤ املكاسب والفرص من  اا 1981من املآخذ اليت وردت يف اتفاقية عام    

  1.حترير التجارة البينية وأدى غياب آلية كهذه اىل تثبيط بعض الدول عن االسراع يف حترير جتارا البينية

  مفهوم منطقة التجارة العربية احلرة: الفرع الثاين

تعدد األطراف يهدف إىل الوصول إىل التحرير الكامل لتجارة السلع منطقة التجارة احلرة العربية الكربى هي اتفاق م      
وذلك باستخدام أسلوب التخفيض ) سنوات 10( العربية ذات املنشأ الوطين ما بني الدول العربية خالل فترة زمنية حمددة 

القرار رقم (العربية  سنويا ، ويرجع قرار تأسيسها للمجلس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول % 10املتدرج بنسبة 
، خالل مرحلة التطبيق وافق األعضاء على االلتزام مبتطلبات وشروط تأسيس هذه 1997-2- 19بتاريخ ) 59.ع.د  1317
  .املنطقة

ولقد كان قرار تأسيس منطقة التجارة العربية احلرة استجابة لقرار مؤمتر القمة العربية املنعقدة يف القاهرة يف حزيران       
لتسهيل املبادالت التجارية بني الدول  1981لذي فوض الس االقتصادي االجتماعي للجامعة العربية بتفعيل اتفاقية ا 1996

                                                             
، تاريخ /http://www.ahram.org.eg/acpss: ، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية على املوقع االلكتروينستراتيجيةجتاهات االقتصادية االالا 1

  .2012-02-11: االطالع



 
 

العربية واليت اعتربت إطارا يتضمن رؤية لتأسيس منطقة جتارية عربية متكاملة تشمل مجيع الدول العربية و تتالءم مع احتياجاا 
 منذ للتعرفة التدرجيي التخفيض طبقت اليت األعضاء الدول جمموعة وتضمة التجارة العاملية ، وظروفها وتتناسب مع شروط منظم

 – عمان – قطر – السعودية – البحرين – العراق – تونس – لبنان – األردن – اإلمارات املتحدة – سورية 1998 عام
  1.ليبيا – املغرب - مصر – الكويت

  :ماعي جلامعة الدول العربية فيما خيص تأسيس منطقة التجارة العربية احلرة على ما يليوقد نص قرار الس االقتصادي واالجت

  .1998-1-1اإلعالن عن قيام منطقة جتارة حرة عربية خالل عشر سنوات ابتداء من تاريخ  -

  .املوافقة على الربنامج التنفيذي إلقامة منطقة التجارة احلرة العربية يف صيغته املرفقة -

األمانة العامة باختاذ اإلجراءات املالئمة ،وتطوير عمل ومهام اإلدارة العامة للشؤون االقتصادية مبا يتناسب مع حتقيق تكليف  -
  .منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

حتقيق هدف تدعى اللجان املكلفة واملنصوص عليها يف الربنامج ، إىل مباشرة مهامها وتضع براجمها التنفيذية والزمنية من أجل  -
  .إقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى يف موعدها املقرر ، وتعرض تقاريرها أوال بأول على الس االقتصادي واالجتماعي

تكليف املنظمات العربية املتخصصة ، واملؤسسات املالية العربية املشتركة ، واالحتادات العربية كل يف جمال اختصاصه متابعة  -
  .القرار ، والعمل على تطوير نظمها ومهامها مبا يتناسب مع حتقيق هدف إقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربىتنفيذ هذا 

تكليف األمانة العامة بترتيب إعداد دراسة وافية عن املناطق احلرة القائمة يف الدول العربية ، وعرضها على الس االقتصادي  -
  .الختاذ قرار بشأن معاملة منتجاا يف إطار الربنامج التنفيذي  1998واالجتماعي قبل اية عام 

دعوة اللجنة السداسية الوزارية مبواصلة أعماهلا خالل املراحل األوىل من تطبيق الربنامج التنفيذي ملعاجلة أي عقبات تعترض  -
  2.تطبيقه

 أهداف منطقة التجارة العربية احلرة: الفرع الثالث

  :  األهداف التالية حتقيق خالل من األعضاء العربية الدول بني التجارة حترير إىل احلرة التجارة منطقة اتفاقية دف  

  .حترير التبادل التجاري بني الدول العربية من الرسوم والقيود املختلفة  -أوال

                                                             
،املركز الوطين للسياسات الزراعية التابع 8، ورقة العمل رقم  – العربية السوريةدراسة موقف اجلمهورية  -متابعة تطبيق اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  1

  .17، ص .لوزارة الزراعة واالصالح الزراعي ،السورية
  . 87، 2003،عامل الكتب، مصر،- قضايا اقتصادية معاصرة-دراسات نظرية وتطبيقيةصالح الدين حسن السيسي،  2



 
 

 .ادلتسيري متويل التبادل التجاري بني الدول العربية وتسوية املدفوعات الناشئة عن هذا التب -ثانيا

  1.مراعاة الظروف اإلمنائية لكل دولة من الدول األطراف يف االتفاقية وعلى األخص أوضاع الدول األقل منواً -ثالثا

 .توفري محاية متدرجة للسلع واملنتجات العربية ملواجهة منافسة السلع غري العربية املثيلة أو البديلة  - رابعا

 لالستثمار التحتية البنية لتطوير و العربية األسواق إىل صديرالت لتوسيع االستثمار بنية تعديل -خامسا  

 التسويقية احلصص زيادة و السعرية املنافسة لتحقيق النوعية و اجلودة مبقاييس االهتمام -سادسا 

  2.متكاملة اقتصادية وحدة خلق إىل سيؤدي والذي األعضاء الدول بني للتجارة الكامل التحرير إجناز - سابعا 

 مقومات جناح منطقة التجارة العربية احلرة: رابعالفرع ال

رغم فشل وتعثر حماوالت التكامل االقتصادي العريب السابقة بسبب عدة عقبات فإن التوصل إلقامة منطقة جتارة عربية        
 تتمثل أمهها فيما حرة يعد نقطة هامة يف مسرية التكامل االقتصادي العريب لتوفر عدة مقومات ختدم هذا املشروع العريب واليت

  3:يلي

املشترك من أجل مواكبة التطورات يف العامل واليت تتجه إلنشاء التكتالت  العريب العمل لتفعيل السياسية اإلرادة توفر -أوال
 اليت املتغرياتهذه   ظل العريب يف االقتصادي التعاون ضرورة على باإلمجاع 1996لسنة  القاهرة قمة حيث عربت االقتصادية ،

 .العريب بالعامل يطحت

 .اإلقليمية التكتالت تشجيع قيام  واليت عملت بدورها على  "اجلات" إرساء أسس و قواعد  -ثانيا

اإلطار القانوين ملنطقة التجارة احلرة العربية، حيث أن تأسيس هذه املنطقة استند التفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري  -ثالثا
 .بحت السند القانوين هلذا املشروع التكامليواليت أص 1981املوقعة سنة 

اليت  1981السند القانوين ملنطقة التجارة احلرة العربية، حيث أا تستند إىل اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري سنة  -رابعا
 .تعترب اإلطار القانوين ملنطقة التجارة احلرة العربية الكربى

                                                             
، جامعة  2008-06،جملة الباحث ،العدد  ة التجارة احلرة العربية الكربى يف ظل التحديات االقتصادية واإلقليمية والعامليةمستقبل منطقتوايت بن علي فاطمة،  1

  .187ورقلة ،ص
 للسياسات الزراعية التابع ،املركز الوطين8، ورقة العمل رقم  – دراسة موقف اجلمهورية العربية السورية -متابعة تطبيق اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 2

  .3، ص .لوزارة الزراعة واالصالح الزراعي ،السورية
 ملركز والعشرين السادسة العلمية الندوة ، ورقة حبثية مقدمة ضمن أعمالالعريب االقتصادي لتفعيل التكامل العربية خطوة احلرة التجارة منطقةهواري،  معراج  3

  .9،ص2007 سبتمرب25بتاريخ  قدم املوصل، االقليمية، جامعةاإلقليمية، مركز الدراسات  الدراسات



 
 

بية لربامج إصالحات اقتصادية متشاة قائمة على اقتصاديات السوق وحترير التجارة تطبيق العديد من الدول العر - خامسا
 .اخلارجية، األمر الذي أدى إىل تقارب السياسات االقتصادية يف كثري من الدول العربية

 .تكوين التجمعات االقتصادية العربية كمجلس التعاون اخلليجي واحتاد املغرب العريب -سادسا

ناخ أكثر إجيابية لتنمية املبادالت االقتصادية بني الدول العربية بصفة عامة، وتوفري قدر أكرب من املعلومات تشكل م -سابعا
 .التجارية عن األسواق العربية وإمكانياا وذلك نتيجة إلنشاء عدة مؤسسات مالية عربية يف السنوات األخرية

بية،  والذي  يسهل بدوره عملية التخصص اإلنتاجي وإعادة توزيع تقارب مستويات التطور االقتصادي بني الدول العر -ثامنا
 .املوارد بني تلك الدول داخل منطقة التجارة احلرة العربية الشاملة عند قيامها

التوجه إىل عقد اتفاقيات ثنائية لتحرير التجارة البينية اليت تعترب من اخلطوات اهلامة واليت تؤدي إىل اإلسراع بإقامة  -تاسعا
ستكمال منطقة التجارة العربية احلرة ولذلك من خالل التمرين على حترير التجارة الثنائية لذلك يراها القادة العرب أا وا

 .الطريقة العملية والواقعية لقيام السوق العربية املشتركة

نمية التبادل التجاري من شأنه أن كما جتدر االشارة إىل أن االلتزام التام بتطبيق بنود الربنامج التنفيذي التفاقية تيسري وت 
يعزز من إمكانية جناح منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  وبالتايل وضع أهم حجر يف طريق اجناز التكامل االقتصادي 

  .العريب

  الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة العربية احلرة والية التنفيذ: املطلب الثاين

 التجارة لتأسيس منطقة التنفيذي الربنامج 1997 شباط يف العربية الدول جلامعة االقتصادي الس االجتماعي تبىن         
 التبادل يتم الربنامج هذا وضمن، التجارة العربية وتطوير بتسهيل اخلاصة 1981 اتفاقية حسب الزمين وجدوهلا العربية احلرة

 واخلصائص واملقاييس املنشأ قواعد جهة من الوطنية البضاعة معاملة تعامل حيث األعضاء الدول بني العربية للبضائع التجاري
عربيني عضوين  ألي بلدين ميكن االتفاقية لقواعد وطبقًا .والرسوم، احمللية األمنية والضرائب احلماية وشروط الصحية واملعايري

  .للربنامج التنفيذي الزمين اجلدول يف ددةاحمل من املدة أسرع بشكل التجارية بينهما  االمتيازات هذه املنطقة أن يقوما بتبادل يف 

 1الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة العربية احلرة: الفرع األول 

                                                             
  199صفحة  2004، عام التقرير االقتصادي العريب املوحد 1



 
 

 الدول العربية األعضاء فيها الفرصة من اجل منح املطلوبة ملنطقة التجارة العربية احلرة باملرونة التنفيذي الربنامج يتصف       
الدول  من دولة االقتصادية لكل مصاحل محاية يضمن خمتلف القطاعات االقتصادية ومبا على متطلبات التحرير لتخفيف الكافية

  .العربية املنضمة هلذه املنطقة 

  أسس الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة العربية احلرة: أوال 

 فيما التجاري التبادل تيسري وتنمية اتفاقية لتفعيل التالية والقواعد األسس على التنفيذي والربنامج العمل خطة لقد اعتمدت     
  1:الكربى اآليت العربية احلرة التجارة منطقة إىل وصوال العربية الدول بني

  الوطنية املنتجات معاملة العربية املنشأ قواعد عليها تنطبق اليت العربية املنتجاتمعاملة تتم. 

 يطبق والذي التدرجيي التحرير مبدأ حسب اجلمركية الرسوم من األعضاء الدول بني املتبادلة السلع كافة حترير يتم 
حتت  سلع أي وضع على التنفيذ أثناء األعضاء الدول تتفق أن وميكن سنوات عشر خالل متساوية سنوية بنسب

 .الربنامج الزمين تسبق إعفاءات تبادل التنفيذي الربنامج يف طرف بلدين ألي وجيوز .الفوري التحرير

 يكن مهما أي مسمى حتت مجركية غري قيود ألي الربنامج نطاق يف تبادهلا يتم اليت العربية السلع ختضع ال.  

 عن الناجم املدفوعات يف ميزان واخللل واالغراق والدعم الوقاية بإجراء يتعلق فيما الدولية والقواعد األحكام مراعاة 
 .الربنامج تطبيق

 على وعرضها الزمنية املطلوبة والفترة املعاملة طبيعة حتديد املعنية الدول وعلى منوا األقل للدول تفضيلية معاملة منح 
 .للموافقة واالجتماعي االقتصادي الس

 جلان متخصصة خالل من التطبيق عند تنشا منازعات أي وفض والتنفيذ املتابعة أسلوب حتديد. 

املماثل كما ستعفى من العوائق غري  وفيما يلي البضائع العربية اليت ستعفى من الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر   
 2: اجلمركية
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  . 3 ، ص.لوزارة الزراعة واالصالح الزراعي ،السورية

  



 
 

  اإلنتاج الزراعي و احليواين 

  اخلامات املعدنية و غري املعدنية 

  لس االقتصادي فيما إذا اعتربت بضائع صناعيةاملنتجات نصف املصنعة و املتضمنة يف القائمة املصدقة من ا 

  كة املؤسسة يف إطار اجلامعة العربية أو املنظمات العربية اليت تعمل يف البضائع املنتجة من قبل املشاريع العربية املشتر
 . إطارها

 الدول خمتلف واحتياجات أوضاع مع املنطقة هذه متاشى وقد راعى الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة العربية وجوب      
 االنضمام بصدد أو املنظمة هذه يف أعضاء إما العربية لالدو من وأن عددا خاصة العاملية، التجارة منظمة أحكام ومع العربية

  .املنطقة إلنشاء حمدد زمين وجدول عمل خطة التنفيذي الربنامج إليها، وكذلك ضرورة أن يتضمن

 السعودية، تونس، البحرين، اإلمارات، األردن، :وهي عربية دولة 17 اآلن حىت انضمت اليت العربية الدول عدد بلغ وقد  
 اجلزائر انضمت وقد اليمن، فلسطني، السودان، املغرب، مصر، ليبيا، الكويت، لبنان، قطر، عمان، سلطنة لعراق،ا سورية،
  .2009 من عام بداية لالتفاقية

يف هذه  األعضاء من خالل قيام الدول عامة تربز جدية الدول العربية يف حتقيق أهداف منطقة التجارة احلرة العربية بصورة      
 تفعيل تستهدف عديدة تشريعات إصدار يف تتجلى هذه اخلطوات التنفيذي و الربنامج فترة اجيابية خالل خطوات اختاذب ملنطقة
 الصناعية منتجاا عن واحلماية الدعم بإزالة األعضاء الدول قامت فقد الصناعي للقطاع املثال بالنسبة سبيل فعلى االتفاقية تلك

 أنواع التعريفة تتضمن اليت التعريفة هياكل بتسليم العراق باستثناء األعضاء الدول كل للمنافسة، وقامت وفتحت أسواقها
 واليت العربية الدول جلامعة األمانة العامة إىل املنسق النظام وفق1998-1- 1بتاريخ  عندها مطبقة كانت اليت املشاة والرسوم

 وليس بروكسيل تعريفة نظام وفق التعريفة هيكل سلمتسورية  ولكن .بعد فيما اجلمركية الرسوم ختفيض أساسها على سيتم
 هيكل بتسليم سورية وتعهدت األعضاء الدول على بتوزيعه العامة قامت األمانة حيث مطلوب هو كما املنسق النظام وفق

  .املمكنة املنسق بالسرعة النظام وفق التعريفة

منوا وكان  األقل الدول معاملة منحها العربية الدول جلامعة واالجتماعي االقتصادي الس املنطقة قرر يف أعضاء دول وهناك
 : و بالنسبة هلذه الدول الثالث األخرية فتتم معاملتها كاآليت اليمن، السودان ،وفلسطني هي الدول وهذه 2000هذا يف عام 

 2005-1-1تاريخ  حىت ةاملشا والرسوم ختفيضات التعريفة تطبيق بتأجيل واليمن السودان من لكل مسح فقد هذا وعلى -
 املشاة والرسوم التعريفة إزالة تتم أن على لليمن سنويا  16% و سنويا للسودان % 20 تعادل ختفيض نسبة تطبيق مث ومن
  . 2010-1- 1بتاريخ  البلدين كال يف متاما



 
 

ء، وهذا راجع لظروفها السياسية األعضا الدول إىل وارداا على ختفيضات أي تطبيق من معفاة فهي أما بالنسبة لفلسطني -
  .واجلغرافية

وقد انضمت الدول العربية الكربى خالل شهور السنة األوىل من بدء تنفيذ الربنامج التنفيذي، حيث أا حرصت على 
  1:، ويعود ذلك إىل العوامل التالية1998االنضمام عام 

حلفاظ على املصاحل االقتصادية هلذه الدول مبا يسمح هلا التعامل رغبة الدول العربية االنضواء حتت راية تكتل عريب قادر على ا -
  .بسهولة مع تغيريات نظام التجارة العاملية

إن الدولة اليت تتأخر باالنضمام ملنطقة التجارة احلرة العربية بعد سنوات سيكون عليها االلتزام باملستوى الذي وصلت له  -
تبادل السلع من الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب ذات األثر املماثل وبالتايل فإن الدول اليت سبقتها يف االنضمام من حترير 

  .االنضمام يف السنة األوىل يسهل عليها الوفاء بالتزاماا جتاه الدول األعضاء

العربية مع املنتجات ) سنويا%10التخفيض اجلمركي (االستفادة من السوق العربية الواسعة وميزة املنافسة بشكل متدرج  -
املماثلة يف السوق احمللي والسوق العربية اليت جتمع الدول األعضاء يف املنطقة، وهذا التدرج يف املنافسة يعطي شركات اإلنتاج 

  .الزراعي والصناعي فرصة التكيف وفق املزايا النسبية

  

 الروزنامة الزراعية : ثانيا

الدول األعضاء يف منطقة التجارة احلرة العربية، ظهر ختوف الدول الزراعية  الزراعية بني السلع جتارة فيما يتعلق بتحرير         
حتقيق  أمام عائقًا يف املنطقة من عملية التحرير هذه وذلك يف كوا ميكن أن تؤثر سلبا على قطاعات الزراعة احمللية، مما ستشكل

 يف واالختالف جهة من بتشابه اإلنتاج ترتبط ألسباب عريبال االقتصادي التكامل يف الكربى العربية احلرة التجارة منطقة أهداف
  .الزراعية املنتجات بتحرير الدول تلك مل تلتزم لذلك ،أخرى جهة من الزراعي التطور ومستوى اإلنتاج إمكانيات

 على باإلبقاء عضاءاأل للدول بالسماح املسألة هذهملنطقة التجارة العربية احلرة معاجلة  التنفيذي ومن هنا حاول الربنامج      
 حمددة يف فترات وفق التجارية الزراعية املنتجات لبعض الكربى العربية احلرة التجارة منطقة إنشاء املطبقة قبل اجلمركية الرسوم
 احملدد التاريخ يف الزراعية العمل بالروزنامة ينتهي أن شريطة )األخرى الفترات يف التعرفة ختفيض وتطبيق(زراعية روزنامة

 يف للتكيف العربية للدول فرصة الكربى، ودف الرزنامة الزراعية يف جممل األمر إىل إعطاء العربية احلرة التجارة منطقة سيسلتأ
  .منطقة التجارة العربية احلرة إطار يف العربية وتداوهلا للسلع املتدرج التحرير عملية مع الزراعي إنتاجها

                                                             
  .95صالح الدين حسن السيسي، مرجع سابق،ص  1



 
 

 ختفيض أقصى الستثنائها من كحد حساسة منتجات 10 منتتكون  قائمة وضع  عضو دولة كليسمح ل ذلك على وبناء       
مع القيام  العشر للسلع شهرا 45 احلماية تتجاوز فترات ال أن على سنة كل يف حممية فيها ستكون اليت الفترات وحتديد التعرفة

  .األعضاء وااللتزام ا الدول لبقية روزنامتها عن باإلعالن 

 لكل حيق اليت السلع الزراعية عدد ختفيض واالجتماعي االقتصادي الس قرر 68وبالضبط يف اجللسة  2001سنة ويف    
 شهرا 45 من احلماية فترة يف كل قائمة وختفيض 7 إىل سلع 10 من استثنائها فتغريت الرزنامة الزراعية لكل دولة عضو دولة
 الروزنامة إدخاهلا يف ميكن اليت للسلع احملددة واملعايري باألسس التقيد ةضرور لسلع القائمة اجلديدة مع عدم اغفال شهرا 35إىل 

  :وهي الزراعية

  وجوب أن تكون السلع الزراعية املعنية منتجة ضمن ظروف طبيعية تقليدية، وال تشمل هذه السلع تلك اليت يتم إنتاجها
 .واليت يتم فيها التحكم يف ظروف اإلنتاج خارج مواسم اإلنتاج الطبيعية بالتقانات الزراعية احملمية املختلفة،

  هزةحتدد يف الرزنامة الزراعية السلع الزراعية العربية الطازجة فقط؛ وبذلك ال يدخل يف نطاق هذه السلع تلك املصنعة أو ا
 .سواء باحلفظ أو التغليف أو التخليل دف تنظيم فترة احلماية أو إطالتها

 وال متتد لتشمل طوال فترة . لزراعية احملددة بالروزنامة الزراعية العربية مواسم ذروة اإلنتاجأن متثل فترات اإلنتاج للسلع ا
 .احلصاد أو اجلين أو اجلمع للمحصول

  أن ال تتضمن الروزنامة الزراعية العربية أصناف اخلضر الورقية بأنواعها، باعتبار أن غالبية هذه اخلضر تنتج على فترات
 .على مدار العام قصرية متعاقبة) مواسم(

 1.ال تدخل الروزنامة الزراعية السلع اليت ليس هلا نظري ينتج يف الدول العربية األخرى 

 فترة خالل الوطين اإلنتاج نظام وضبط احملتملة السلبية التأثريات ختفيض إىل عام بشكل من هنا فإن الرزنامة الزراعية دف      
- 09- 16 حىت وذلك التعريفة ختفيض برنامج من االستثناءات من بقائمة فظحيت أن عضو بلد لكل سمح وقد  التطبيق
2002.2  

 فإن الروزنامة يف الفترة احملددة خالل لكن و منتج أي استرياد ملنع االستثناءات هذه استخدام اجلدير بالذكر أنه ال ميكن     
 . احلرة جتارة منطقة قبل اتفاقية بقًامط كان الذي و الكامل التعريفة لنظام خيضع احملددة املنتجات استرياد

                                                             
  .203-202،صفحة  2000صندوق النقد العريب،  التقرير االقتصادي العريب املوحد ،    1
 –والقانونية االقتصادية علوملل دمشق جامعة ، جملةخاص بشكل والزراعية البينية العربية التجارة الكربى وآثارها يف العربية احلرة التجارة منطقةالدرويب،  ثابت رانية 2

  .2006،ص 2007-األول العدد - 23 الد



 
 

 من التجاوزات بعض حدوث أنه إال الزراعية التجارة احلرة العربية بالرزنامة منطقة أعضاء العربية الدول التزام من بالرغم      
فهناك   األخرى لعللس أيضاً متتد وإمنا الزراعية السلع على فقط تقتصر ال التجاوزات وهذه الثنائية وارد ، خالل االتفاقيات

 الرزنامة أن قواعد مع العام، طوال االسترياد منع يفرض أخرى حاالت ويف الزراعية السلع من عدد استرياد منع فيها يتم حاالت
 وقف على يقتصر االستثناء وأن أشهر ستة تتجاوز ال زمنية بفترة اإلنتاج مواسم وحددت ذلك، جتيز ال العربية الزراعية

  آلية بصورة استخدام املنع إىل اللجوء وعدم اإلنتاج مواسم فترة خالل اجلمركية الرسوم على جاملتدر التخفيض

 يف الثنائية االتفاقيات إطار هذه يف السلع بعض استرياد منع على االتفاق أحياناً جند الزراعية غري أما فيما خيص السلع        
 ما بني التام االنسجام توفر من بد وعليه فال املنطقة، أعضاء الدول بني عليها ملتفق ا االستثناءات قائمة يف واردة غري أا حني
 يتم ما يشكل وأن . الكربى العربية احلرة منطقة التجارة إطار يف عليه االتفاق مت وما الثنائية االتفاقيات إطار يف عليه االتفاق يتم

 املمنوحة تلك تفوق خالهلا من ميزات وإتاحة الثنائية منه االتفاقيات تنطلق الذي األدىن احلد املنطقة هذه إطار يف عليه االتفاق
 يف لإلسراع مساعداً عامالً الثنائية االتفاقيات من جيعل أن ميكن األمر الذي الكربى العربية احلرة التجارة منطقة إطار يف

  1.العربية الكربى احلرة التجارة منطقة تطبيق استكمال

  صيلية يف إطار منطقة التجارة العربية احلرةقواعد املنشأ التف: ثالثا

 حول األعضاء بني الدول النظر وجهات العربية برزت اختالفات يف احلرة التجارة ملنطقة التنفيذي الربنامج تطبيق أثناء        
 2002ابتداًء من ديسمرب التطبيقه منشأ قواعد صيغة العربية ،هلذا مت  اقتراح مسودة البالد لظروف املالئمة املنشأ قواعد تفاصيل

 وتونس مصر مثل بعض الدول االقتصادي واالجتماعي لكن كان هناك وجهيت نظر خمتلفتني  حيث أن  الس من طرف
السلع  منافسة من العربية متيل للتشدد من أجل محاية الصناعة منشأ قواعد صيغة لتبين احلاجة على أكدت واملغرب وسورية

 األردن مثل دول أخرى طالبت حني حملي، يف منشأ ذات تعترب حىت %60بنسبة  املضافة القيمة ونتك أن واقترحت األجنبية
 قبل من املقترحة النسبة وهي % 40املضافة بنسبة  القيمة تكون بأن وطالبت مرونة أكثر منشأ قواعد بصيغة واإلمارات ولبنان
  2 .واالجتماعي االقتصادي الس

 االقتصادي الس قام مناسب يرضي مجيع األعضاء يف منطقة التجارة العربية احلرة  حل إىل ومن أجل التوصل       
 واستعان  الزراعية للتنمية العربية املنظمة مع بالتعاون منشأ لقواعد جديدة لصياغة مسودة اخلرباء من فريق بتشكيل واالجتماعي

 تستند إىل واليت التجاريني شركائه مع تعامله عند األوريب االحتاد من مدةاملعت املنشأ بقواعد واملعادن يتعلق بالتصنيع فيما اخلرباء
 تركيز يتم أن على األمانة العامة حثت جانبها ومن .املضافة القيمة على وليس السلعة يف املوجودة األجنبية املدخالت مقدار

                                                             
   .321، ص2000، صندوق النقد العريب،  التقرير االقتصادي العريب املوحد  1
كز الوطين للسياسات الزراعية املر ،8ورقة العمل رقم  – دراسة موقف اجلمهورية العربية السورية -متابعة تطبيق اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  2

napc17ص .التابع لوزارة الزراعة واالصالح الزراعي السورية  



 
 

 قواعد وضع يف حاليا تتوسع ال وأن دول األعضاءلل اقتصاديا املهمة اإلنتاج قطاعات على فقط املنشأ قواعد وضع عند اخلرباء
 الدول بعض لدى مازال أنه إال .إلنتاجها األعضاء الدول لدى ال تتوفر عالية تقنيات تتطلب واليت الدقة العالية للتجهيزات منشأ

 املنشأ قواعد لدراسة الدول هلذه مهلة إعطاء تقرر العامة األمانة جعل مما اللجنة أعدا املنشأ اليت قواعد على اعتراضات األعضاء
 .املنشأ املطلوبة لقواعد املرضية النهائية الصيغة إىل للوصول بشأا مناسب ما هو واقتراح عليها وبيان اعتراضاا اجلديدة

 واك رغم الدول األعضاء لكل مرضية صيغة إىل التوصل يتم ومل حتل مل املنشأ قواعد مسألة مازالت احلايل الوقت يف      
 فإن املنشأ بقواعد تتعلق وثيقة أي اعتراض على وجود عند حيدث ما الن األعضاء الدول بني حرة جتارة قيام أمام عقبة تشكل
 املنشأ قواعد صيغة وضوح عدم فإن أخرى جهة ومن .كاملة عنها تعرفة بدفع التاجر إلزام أو السلعة رفض إما املتبع اإلجراء
 الصناعات دد ورمبا احمللية السلع وتنافس اجلمركية التخفيضات من تستفيد األسواق العربية إىل أجنبية سلع تسرب إىل يؤدي

  1.الوطنية

تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية والربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة العربية احلرة تعترب لغرض تنفيذ اتفاقية 
  : العربية العضو املصدرةاملنتجات التالية هلا صفة منشأ الدول 

  من هذه القواعد 4املنتجات اليت يتم احلصول عليها بالكامل داخل تلك الدولة يف نطاق مفهوم املادة. 

   املنتجات اليت يتم احلصول عليها داخل تلك الدولة وحتتوي على مواد مل يتم احلصول عليها بالكامل  داخلها بشرط أن
من هذه  5أو تشغيل أو تصنيع كافية على هذه املواد داخل تلك الدولة طبقا ملفهوم املادة يكون قد مت اجراء عمليات جتهيز 

 .القواعد

  2:وميكننا اعتبار املنتجات على أا مت احلصول عليها بالكامل داخل الدولة العربية العضو إذا كانت كالتايل

 .املنتجات التعدينية املستخرجة من أراضيها أو من قاع حبرها - أ

 .جات الزراعية اليت مت جنيها أو حصادها هناكاملنت -  ب

 .احليوانات اليت ولدت وتربت هناك -  ت

 .املنتجات من احليوانات احلية اليت مت تربيتها هناك -  ث

                                                             
، األمانة العامة، الشؤون االقتصادية ادارة من األحكام العامة و قواعد املنشأ التفصيلية املتفق عليها واملعتمدة من قبل الس االقتصادي واالجتماعي 2املادة   1

  .5والتمويل، جامعة الدول العربية، ص  التجارة واالستثمار
، األمانة العامة، الشؤون االقتصادية ادارة من األحكام العامة و قواعد املنشأ التفصيلية املتفق عليها واملعتمدة من قبل الس االقتصادي واالجتماعي 4املادة   2

  .7التجارة واالستثمار والتمويل، جامعة الدول العربية، ص



 
 

 .احليوانات اليت مت احلصول عليها بالصيد هناك أو صيد األمساك - ج

ار خارج اقليم الدول العربية العضو منتجات صيد البحار واملنتجات األخرى  اليت يتم صيدها او احلصول عليها من حب - ح
 .بواسطة سفنها

 .اخلردة الناجتة عن العمليات التصنيعية اليت تتم داخل الدول العربية العضو - خ

منتجات مت تصنيعها على ظهر سفن مصانع من املنتجات صيد البحار ، ونقصد هنا بالسفن املصانع اليت تتوفر فيها  - د
 1:الشروط التالية

 يلها أو قيدها يف الدولة العربية العضوأن يكون قد مت تسج. 

  أن تبحر حتت علم تلك الدولة العضو. 

  لس املشرف عليها و  %50أن ميتلكا أو امنها على األقل مواطنون من تلك الدولة العربية العضو ، ورئيس جملس ادار
 .يكون أغلبية أعضاء تلك االس مواطنون من تلك الدولة العربية العضو

تستمر صالحية شهادة املنشأ ستة أشهر من تاريخ اصدارها يف الدولة املصدرة و جيب تقدميه خالل تلك الفترة       
  2.لسلطات اجلمارك أو اجلهات املختصة بالدولة املستوردة وفقا لإلجراءات املطبقة يف تلك الدولة 

  .فض الرتاعات األسس التنظيمية ملنطقة التجارة احلرة العربية وآلية: املطلب الثالث

  اتفاقية منطقة التجارة العربية احلرة الكربى جمموعة من األحكام العامة واملوضوعية دف لتنظيم اجراءات تستهدف       
تعتمد منطقة التجارة العربية احلرة يف تأسيسها وحتكم وتنظم اجراءات عملها على عدد من الوثائق القانونية شأا شأن أي 

  .د األطراف اخر يف العامل نظام جتاري متعد

  

  

  

                                                             
، األمانة العامة، الشؤون االقتصادية ادارة من األحكام العامة و قواعد املنشأ التفصيلية املتفق عليها واملعتمدة من قبل الس االقتصادي واالجتماعي 5املادة   1

  .7التجارة واالستثمار والتمويل، جامعة الدول العربية، ص 
، األمانة العامة، الشؤون االقتصادية ادارة تفق عليها واملعتمدة من قبل الس االقتصادي واالجتماعيمن األحكام العامة و قواعد املنشأ التفصيلية امل 20ملادة ا  2

  .15التجارة واالستثمار والتمويل، جامعة الدول العربية،ص



 
 

  

  األحكام العامة التفاقية منطقة التجارة العربية احلرة العربية الكربى: الفرع األول

  1:تستهدف اتفاقية منطقة التجارة العربية احلرة الكربى ما يلي 

 :آلتيةحترير التبادل التجاري بني الدول العربية من الرسوم والقيود املختلفة وفقاً لألسس ا -أوال

حترير كامل لبعض السلع واملنتجات العربية املتبادلة بني الدول األعضاء من الرسوم والقيود املتنوعة املفروضة على املنتجات  -أ-
 .غري القطرية

  .التخفيض التدرجيي للرسوم والقيود املختلفة املفروضة على بعض السلع و املنتجات العربية املتبادلة األخرى -ب-

  .محاية متدرجة للسلع واملنتجات العربية ملواجهة منافسة السلع غري العربية املثيلة أو البديلة توفري  - ج-

الربط املنسق بني إنتاج السلع العربية وتبادهلا وذلك مبختلف السبل وعلى األخص تقدمي التسهيالت التمويلية الالزمة  -ثانيا
 إلنتاجها 

  الدول العربية وتسوية املدفوعات الناشئة عن هذا التبادل تسيري متويل التبادل التجاري بني  -ثالثا

  منح تسهيالت خاصة للخدمات املرتبطة بالتجارة املتبادلة بني الدول األطراف  -رابعا

  .األخذ مببدأ التبادل املباشر يف التجارة بني الدول األطراف  -خامسا

  .اف يف االتفاقية وعلى األخص أوضاع الدول األقل منواًمراعاة الظروف اإلمنائية لكل دولة من الدول األطر   -سادسا

  .التوزيع العادل للمنافع واألعباء املترتبة على تطبيق االتفاقية -سابعا

  األحكام املوضوعية التفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: الفرع الثاين

  :ربية الكربى نستعرضها فيما يلي هناك جمموعة من األحكام املوضوعية التفاقية منطقة التجارة الع
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تعفى السلع العربية التالية من الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل ومن القيود غري اجلمركية املفروضة على  -أوال
  1:االسترياد

 .كالسلع الزراعية واحليوانات سواء يف شكلها األول أو بعد إحداث تغيريات عليها جلعلها صاحلة لالستهال-أ

  . املواد اخلام املعدنية وغري املعدنية سواء يف شكلها األول أو يف الشكل املناسب هلا يف عملية التصنيع - ب

  .السلع نصف املصنعة الواردة يف القوائم اليت يعتمدها الس إذا كانت تدخل يف إنتاج سلع صناعية  -ج 

  .يف إطار جامعة الدول العربية أو املنظمات العربية العاملة يف نطاقها السلع اليت تنتجها املشروعات العربية املشتركة املنشأة-د

 .السلع املصنعة اليت يتفق عليها وفقاً للقوائم املعتمدة يف الس - ه

التفاوض بني األطراف املعنية بشأن التخفيض التدرجيي يف الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل املفروض على  -ثانيا
 .ربية املستوردة وذلك بالنسب واألساليب وفق القوائم اليت يوافق عليها السالسلع الع

يكون التخفيض النسيب متدرجاً وملدة زمنية حمدودة تلغى بانتهائها مجيع الرسوم اجلمركية والضرائب ذات األثر املماثل  -ثالثا
 .املفروض على التبادل التجاري بني الدول األطراف

من هذه املادة السابعة للربنامج التنفيذي هلذه االتفاقية واليت تنص على أن  2و  1مبا نصت عليه الفقرتان  عدم املساس  -رابعا
 .متنح منتجات الدول األطراف اليت يقرها الس على اا اقل منواً معاملة تفضيلية وفقاً للمعايري واحلدود اليت يقرها 

فية لدولة أو دول عربية أخرى مبوجب اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف ألي دولة طرف احلق يف منح ميزات إضا - خامسا
 .سواء كانت طرفاً او غري طرف يف هذه االتفاقية

 .ال جيوز ان متنح دولة طرف أي ميزة تفضيلية لدولة غري عربية تفوق تلك املمنوحة للدول األطراف   -سادسا

فرض حد أدىن موحد ومناسب من الرسوم اجلمركية والضرائب والقيود ذات يتم التفاوض بني األطراف املعنية لغرض   -سابعا
األثر املماثل على السلع اليت تستورد من غري الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من الس 

 .كما يتوىل الس زيادا تدرجيياً من وقت أخر بالتشاور مع الدول املذكورة
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تقرر الدول األطراف ميزة نسبية للسلع العربية يف مواجهة السلع غري العربية املنافسة أو البديلة وتكون األولوية يف   -ثامنا
التطبيق للمشتريات احلكومية وحيدد الس أوضاع تقرير امليزة النسبية وفقاً لظروف كل دولة أو جمموعة من الدول األطراف 

 .تقرير امليزة النسبية للسلع العربية املرتبطة باألمن الغذائي أو األمن القومي بصفة عامة  مراعياً يف ذلك على األخص

للمجلس ان يقرر أية إجراءات أخرى مبا يتجاوز احلدود املشار إليها يف املادة الثامنة وذلك ملواجهة حاالت اإلغراق    -تاسعا
 .وسياسات التميز اليت قد تتخذها الدول غري العربية 

إذا كانت منتجات الدول األطراف ال تغطي احتياجات السوق احمللية للدول األطراف املستوردة فلألخرية احلق يف   -شراعا
 .استرياد كميات من املنتجات املماثلة مبا يسدد العجز مع احترام القيود املقررة طبقاً ألحكام املادة الثامنة

  الكربى ومراعاة سريها العربية احلرة التجارة ةمنطق إطار يف املنازعات فض آلية: الفرع الثالث

من أجل تفعيل التعامل يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية وزيادة الثقة بني أعضائها يستلزم وجود نظام قانوين متفق عليه      
صل يف إطار تنفيذ بنود بني الدول األعضاء يف هذه املنطقة والذي يهدف إىل معاجلة اخلالفات والتجاوزات اليت ميكن أن حت

اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية ، ومن هنا كان جيب وضع آلية معينة وواضحة لفض املنازعات بني املتعاملني يف هذه املنطقة 
دية وجيب أن تتميز هذه اآللية بالشفافية والرتاهة دون إغفال سرعة البت يف الرتاعات اليت حتصل من أجل محاية املصاحل االقتصا

  .للمتعاملني يف هذه املنطقة من الضرر الذي قد يقع 

 الدول بني املنازعات بفض املتعلقة اإلجرائية للقواعد الئحة" وضع إىل املنطقة يف األعضاء الدول بني مت التوصل وقد    
يف  البت يف السرعة هو ةالالئح هذه إعداد عند مراعاته متت ما أهم ومن الكربى، العربية احلرة التجارة منطقة األعضاء يف

 .احليادية والرتاهة مراعاة مع التجاري القانون يف خمتصني خالل ومن املنازعات

 تطبيقها صالحية مبعىن اخلدمات، أو السلع جمال يف سواء التجارية املنازعات صاحلة لفض الالئحة تكون أن مراعاة متت كما    
 احلرة التجارة منطقة إلقامة التنفيذي وبرناجمها التجاري التبادل وتنمية تيسري ةاتفاقي إطار تطبيق يف تنشأ اليت الرتاعات على

 على الالئحة استندت وقد العربية، الدول بني اخلدمات جتارة لتحرير إعدادها حالياً جيري اليت وكذلك االتفاقية الكربى، العربية
 الثالثة املادة نص يف ورد ما وحسب العربية الدول بني اريالتج التبادل وتنمية تيسري اتفاقية يف وردت نصوص أساسية ثالثة
املنازعات الناشئة عن تطبيق هذه االتفاقية تعرض على الس للفصل فيها وله ان حييلها اىل جلنة أو جلان فرعية  فإن عشر

من االتفاقية املوحدة  يفوضها بعض اختصاصاته كما له ان يطبق بشأا أحكام تسوية املنازعات الواردة يف الفصل السادس
  1.الستثمار رؤوس األموال العربية يف الدول العربية وملحقها وحيدد الس يف كل حالة طريقة تسوية الرتاع

                                                             
  .77،ص 2004، صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد  1



 
 

جتدر االشارة كذلك إىل  أن أجهزة األمانة العامة جلامعة الدول العربية  هي من تتوىل جتميع املعلومات الالزمة وحتليلها     
التبادل التجاري بني الدول األطراف وبينها وبني الدول األخرى وتلتزم الدول األطراف بتوفري مجيع البيانات للتعرف على مسار 

اليت تراها األمانة العامة ضرورية لتحسني تطبيق االتفاقية ، ويتم تبادل السلع بني الدول األطراف بشكل مباشر وبدون وساطة 
ع واملنتجات اليت جيري تبادهلا وفقاً هلذه االتفاقية اىل أي بلد أخر غري طرف إال طرف عريب اخر، وال جيوز إعادة تصدير السل

  .مبوافقة بلد املنشأ

كما تتعاون الدول األطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق عالقاا االقتصادية والتجارية مع الدول األخرى أو املنظمات    
نائي او مشترك وتعمل على اختاذ مواقف موحدة يف املؤمترات والندوات والتكتالت االقتصادية والدولية واإلقليمية بشكل ث

الدولية مبا يتفق مع مصاحلها املشتركة وال جيوز ألي دولة طرف أن تصدر تشريعاً أو قراراً خيالف أحكام هذه االتفاقية أو يعطل 
  .تنفيذها

  معوقات إقامة منطقة التجارة احلرة العربية: املطلب الرابع

إقامة منطقة التجارة العربية احلرة يهدف يف األساس إلدماج االقتصاديات العربية عن طريق تشجيع وتنمية إن      
اقتصاديات الدول األعضاء املبادالت التجارية العربية البينية بشكل تدرجيي هلذا فإن منطقة التجارة احلرة العربية تقوم بتعزيز 

  1:من خالل ما يلي

ستثمارات أجنبية مباشرة سواء كانت اقليمية أو أوروبية أو دولية اومتجانسة ومن مث جذب إنشاء سوق جتارية كربى  - 1
.  

زيادة حجم التجارة بني الدول األعضاء رغم ان بعض تلك الدول تقوم بإنتاج نفس البضائع كما اا تتنافس على  - 2
تونس واملغرب ومصر تصدير السواق املصدرة، كما اا تكمل بعضها البعض يف قطاعات خمتلفة مثال تستطيع 

 .املنسوجات والسلع الزراعية إىل دول اخلليج واجلزائر وليبيا

 .ختفيض تدفق البضائع املهربة اليت ال ختضع للضرائب وتضر يف الغالب باإلنتاج احمللي وميزان املدفوعات  - 3

ادية القوية مثل االحتاد األورويب ويف تقوية وتعزيز القدرة التفاوضية للدول األعضاء أثناء التعامل مع التكتالت اإلقتص - 4
 . املنتديات الدولية مثل اجتماعات منظمة التجارة العاملية

  
                                                             

، ورقة عمل مقدمة يف يف االجتماع لتجارية كعامل مساهم يف التعاون السياسي واالجتماعي والثقايف بني الدولالعالقات ا، )نيجرييا(ندوبويسي مارسيلنس نوارو  1
  .21م،ص2010أكتوبر  28ــ  27الثاين لغرف التجارة والصناعة يف أفريقيا والعامل العريب ،املنامة ــ مملكة البحرين،



 
 

  معوقات منطقة التجارة العربية احلرة غري اجلمركية: الفرع األول  

  : وغريها سنذكر أمهها فيما يلي...وهي جمموعة املعوقات اليت تتعلق مبختلف ااالت املالية ،النقدية ،

 سياساا تتبع فبعضها االقتصادية سياستها دولة لكل ان حيث ، العربية السياسات االقتصادية يف التنسيق غياب -والأ
  1.املغلق االقتصاد سياسة على يعتمد اآلخر والبعض احلر االقتصاد سياسة يتبع اآلخر املوجه والبعض االقتصادية

العربية، كما توجد كذلك  بني الدول العمالت حتويل إجراءات على و زيادة القيود النقد تشديد الرقابة على  -ثانيا
  .أحيانا الصرف أسعار وتعدد العربية العمالت للكثري من بالنسبة التحويل قابلية عدم مشكلة

 من للبضائع املرافقة األخرى والفواتري والوثائق املنشأ شهادة على فرض ت اليت القنصلي التصديق رسوم يف املبالغة -ثالثا
عام  واالجتماعي االقتصادي الس قبل من عليها التصديق ورسم ، التصديق القنصلي إلغاء رغم الدول، بعض قبل

.2002  

 وكذلك العربية، لألسواق املنظمة التجارية والتشريعات وبالقوانني باألنشطة االقتصادية ندرة املعلومات املتعلقة -رابعا
وخدمات  والترانزيت والنقل التخزين وخدمات اجلمركية وعدم شفافيتها كاخلدمات التجارية املتعلقة بالتسهيالت تلك

 ،كما2واملقاييس  واملواصفات وأمناط االستهالك ألسواق با املتعلقة املعلومات نقص إىل إضافة املصرفية واخلدمات التأمني
 ا بني دول وخاصة عاره من دولة ألخرى النقل، وتباين أس تكاليف بارتفاع تتعلق اليت األخرى املعوقات بعض هناك أن

 بالنسبة والعبور النقل باتفاقية االلتزام عدم املشرق، وكذلك  دول إىل منها أوروبا إىل األقرب العريب املغرب ودول ملشرق
  .الترانزيت لرسوم

العريب  املشرق طترب العربية الدول بني منتظمة حبرية او برية نقل وشبكة منتظمة  مالحية خطوط وجود عدم - خامسا
 يصدر ما اخلاصة بتنفيذ االجتماعي و االقتصادي الس بتطبيق قرارات االعضاء الدول بعض التزام العريب وعدم باملغرب

  . تتعلق باملنطقة  واليت وأحكام من قرارات

 بب عدم منح السائقنيطول فترة بقاء الشاحنات اليت حتمل السلع يف املراكز احلدودية مما يسبب تلف البضائع بس -سادسا
 التأشريات الالزمة لدخول إىل الوجهة املطلوبة وتعقيد االجراءات احلدودية،  مما يشكل العائق األساسي أمام وانسياب

  .التجارية بني الدول العربية املبادالت
                                                             

واالقتصاد ،  اإلدارة ، كلية30االقتصادية واالدارية ، الد التاسع، العدد  العلوم جملة ، "وآثارها جذورها الكربى ةالعربي احلرة التجارة منطقةسلمان،  داود  علوان  1
  .130،ص2002جامعة بغداد، 

،  2010زة، سلسلة العلوم اإلنسانية ،جملة جامعة األزهر بغ)احلالة الفلسطينية(-التجارة العربية البينية يف ظل منطقة التجارة العربية احلرةنسيم حسن أبو جامع،   2
  .964،ص 1، العدد 12الد 



 
 

 القوانني من عدد ىلا اضافة التبادل التجاري حلاجات الالزمة اخلدمات توفري على املصرفية االنظمة بعض قصور - سابعا
 ومن جهة من التجارية العمليات اليت حتتاجها الديناميكية تراعي ال واليت البلدان بعض يف العمل املصريف بيئة حتكم اليت

 الدول بني فيما االئتمان إجراءات يف املصرفية، من حيث التشديد التحويالت امام حواجز ختلق زالت فهي ال اخرى جهة
  1.قها مع بعضها البعض وعدم تنسي العربية

استمرار العمل باألسلوب القدمي للمراجعة املستندية وما يسببه من تأخري يف إجناز العمل وعدم االعتماد على احللول  -ثامنا
  .اإللكترونية يف عمليات التخليص واإلفراج عن الشحنات

 على املنطقة إلنشاء احملتملة السلبية اآلثارو احلماية فقدان من القطاع اإلنتاجي يف العاملني بعض لدى التخوف - تاسعا
 .2ا تلحق قد اليت اخلسائر عن لتعويضها مناسبة آلية أجياد إىل هلا احلاجة تربز اليت منوا األقل الدول اقتصادات

 

  معوقات منطقة التجارة العربية احلرة اجلمركية : الفرع الثاين

ل التجارة العربية البينية يف اطار منطقة التجارة العربية احلرة ، وميكننا هي جمموعة القيود والعراقيل اليت حتول دون تسهي
 :ادراج اهم هذه املعوقات فيما يلي

تعدد الفحوصات اليت ختضع هلا املنتجات وتأخري ظهور نتائجها مع ارتفاع تكلفتها وعدم اعتماد نتائج فحص اجلهات يف  -أوال
  .بلد املنشأ

ملنشأ للمنتجات الوطنية املصدرة للدول العربية الصادرة عن اجلهات املعنية وهي الشهادات املعمول عدم اعتماد شهادة ا  -ثانيا
ا مبوجب اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية وطلب التأكيد على القيمة املضافة مع عدم وجود إجراء 

  .يسهل انتقال السلع حلني ورود التأكيد

وهو ما يدخل يف نطاق (لغة يف اشتراطات اإلفراجات الصحية والبيئية ، كاشتراط التركيبة الكيميائية ونسبها املبا –ثالثا
  ).املعلومات السرية للتاجر

  .عدم اعتماد الشهادات والوثائق اإللكترونية العربية مبا فيها شهادة املنشأ اإللكترونية –رابعا

                                                             
 للجنة التنفيذية ، االمانةالواحدة النافذة خالل تطبيقات من التجارة تسهيل“ حول االقليمية العمل الكربى، ورشة العربية التجارة احلرة منطقةالنسور،  حممد 1

  .27-22، القاهرة، ص2007- 07- 12-11 (لغريب آسيا االسكوا واالجتماعية االقتصادية
  .177،ص1998العريب،  النقد ، صندوقاملوحد العريب االقتصادي التقرير  2



 
 

ركية بطريقة ختالف املبدأ املتفق عليه عامليا وهو التناسب بني الرسوم املستوفاة املبالغة يف فرض الرسوم غري اجلم  - خامسا
  1).رسوم املرور والسري على الطريق، ضريبة الديزل(واخلدمة املقدمة، كالرسوم والضرائب ذات األثر املماثل 

ة اجلمركية وخمتربات الفحص وأماكن عدم اكتمال البىن التحتية يف الدول العربية، وذلك على صعيد املراكز احلدودي -سادسا
  .الوقوف واالنتظار بالنسبة للشاحنات باإلضافة إىل  قصر ساعات العمل الرمسية

التنسيق والتقريب بني املواصفات املعتمدة يف الدول العربية وصوالً إىل مواصفات عربية موحدة مستقبالً ويدخل   -سابعا
  .طابقة وتسهيل استخدامهاضمن ذلك عدم التشدد يف اعتماد شهادات امل

وقد اقترحت غرفة لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، إنشاء موقع إلكتروين متكامل يشرف عليه        
االحتاد العام للغرف العربية يتم من خالله وضع مجيع اإلجراءات اليت تقوم ا اإلدارات املعنية بتسيري عملية التجارة العربية 

ية، باإلضافة إىل التعريف بالوثائق واملستندات املطلوبة لضمان سري العمل من حيث االشتراطات الصحية والبيئية البين
واإلعالمية، وكذلك تعريف التاجر العريب بكافة القرارات اليت تصدر عن الس االقتصادي، واملتعلقة مبنطقة التجارة 

  .احلــرة العربية الكربى

  ذليل معوقات منطقة التجارة العربية احلرةسبل ت: الفرع الثالث

من أجل تعزيز عمل منطقة التجارة العربية احلرة  وتذليل املعوقات اجلمركية وغري اجلمركية سابقة الذكر ينبغي على    
  :البلدان العربية مراعاة االمور التالية

ين  حل املؤقت واإلفراج وصوهلا قبل للبضاعة ملسبقا اإلفراج بنظام خالل العمل من احلدودية اإلجراءات تبسيط ضرورة -أوال 
 .التلف سريعة للسلع بالنسبة الفين الفحص إجراءات استكمال

التخلي عن اجراءات التحكم بالتجارة ذات العالقة بالرسوم والضرائب ذات االثر املماثل واإلجراءات الفنية والتحكم  -ثانيا
 .والترخيص واإلجراءات املالية املقيدة بالكميات واألسعار واإلجراءات االحتكارية 

                                                             
غرفة صناعة وجتارة الكويت، األمانة العامة لالحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية، ، املعوقات اليت تواجه منطقة التجارة احلرة العربية الكربى  1

  .2013-09-14: ، تاريخ االطالعhttp://www.kuwaitchamber.org.kw: على املوقع االلكتروين
  
  



 
 

اجلمركية  املنافذ بني الربط تقنيات بأحدث مزود نظام متكامل وتوفري احلايل للنظام اجلمركي التحتية البنية تطوير إعادة -ثالثا
 ملكان املناسبا يف الصحيحة التجارية املعلومات على كليا من أجل توفري وتسهيل  احلصول اجلمركي التخليص بعملية للقيام

 1.استخدامها ومعرفة كيفية املناسب والسعر املناسب والوقت

تطبيق بعض الوسائل التكنولوجية الفاعلة  يف اختصار الوقت حيث جيب االستفادة من التجارب املختلفة للدول العربية  -رابعا
سم الشاحنة أو محولتها، كذلك فإن يف تطبيق بعض الوسائل التكنولوجية الفاعلة يف اختصار الوقت للكشف سواء على ج

وبالتايل تسهيل .استخدام التكنولوجيا احلديثة من شأنه عدم تكرار أعمال الكشف واملبالغة يف التأكد من سالمة البضائع 
 .التجارة عند منفذ الدخول 

( ة التجارة احلرة العربية الكربى أمهية إجياد حلول إجيابية ملشكلة الدول العربية األقل منواً املتضررة من تطبيق منطق - خامسا
،  حيث أن حجم الضرر الالحق ذه الدول يتطلب إجياد قواعد لكيفية تعويض الدول )وغريها ...... السودان ، اليمن ، 

 2.   املتضررة من وصول اجلمارك إىل الصفر بعد الفترات االستثنائية املمنوحة

لى النظام اجلمركي واجراءاته ،املمارسات التجارية ، النقل ، البنوك ،التامني إن كفاءة التجارة تعتمد بشكل أساسي ع -سادسا
، توفر املعلومات الصحيحة والواضحة وتوفر االتصاالت املكثفة والالزمة لتسهيل املبادالت التجارية  وأي خلل يف اداء هذه 

تجارة مبنية على سياسات جتاريه حترريه واقتصاد املكونات يتسبب يف تعطيل التجارة وكفاءا ، لذلك جيب ان تكون ارضية ال
يقوم على الية السوق وان تكون املمارسات التجارية غري معيقة حلركة التجارة تبين مفاهيم وطرق حديثة يف العمل مثل العمل 

نافذ اجلمركية وتوحيد بنظام النافذة الواحدة أو صالة التخليص الواحدة لكافة اجلهات املعنية بالتصدير واالسترياد يف كافة امل
اشتراطات االسترياد والتصدير فيما خيتص بالقوائم واملستندات املطلوبة بني الدول وتبادل قوائم املمنوعات والسلع املقيدة بني 

 .الدول األعضاء ، وتوفري أجهزة كشف إليه وحديثة يف املنافذ الرئيسية للعمل على سرعة ختليص البضائع

تدخل بصورة مجاعية  نافع منطقة التجارة احلرة العربية الكربى اليت تستطيع الدول العربية من خالهلا انوجوب تعظيم م  -سابعا
العريب الذي يعاين العجز املستمر مع تلك  للتفاوض مع التكتالت االقتصادية العاملية لغرض حتسني وضع امليزان التجاري

العريب متهيدا لالنتقال إىل مرحلة السوق املشتركة وإجياد صيغة قانونية  يالتكتالت إىل جانب تسريع الوصول إىل االحتاد اجلمرك
  3.املشتركة القائمة حاليا يف نطاق جملس الوحدة االقتصادية للربط بينها وبني السوق العربية

  
                                                             

  .27النسور، مرجع سابق، ص حممد  1
قاهرة يومي املنعقد يف ال"  انعكاسات منطقة التجارة احلرة العربية الكربى على التنمية الصناعية ىف الدول العربية" تقريــر وتوصيــات الندوة العربية حول   2
  .5، ص1-3/11/2010
  .12،ص2009الكلية التقنية اإلدارية، بغداد،  ،)اآلفاق  –املعوقات  –الواقع (منطقة التجارة احلرة العربية الكربى انتصار رزوقي وهيب،   3



 
 

  

  : خالصة الفصل

انتهجت الدول العربية سياسات جتارية  نظرا ملا ميثله قطاع التجارة اخلارجية يف اقتصادات الدول العربية من أمهية بالغة    
متباينة من دولة ألخرى ففي الوقت الذي كانت فيه الدول اخلليجية تسعى لتحقيق أهداف دولة الرفاهية كانت باقي 
الدول العربية تبحث عن حتقيق التنمية االقتصادية والنهوض باقتصاداا املتعثرة حيث أن معظم هذه الدول خرجت من 

مار حماولة الوصول لإلعمار لكنها عانت وما زالت تعاين من آثار التبعية االقتصادية للدول الغربية ،  ويف حقبة االستع
صدد حبث الدول العربية عن سبل االنفتاح االقتصادي وتطوير قدراته التنافسية يف مواجهة االقتصادات العاملية املتطورة 

التوجه بعد تأسيس منظمة  التجارة العاملية واليت دف لتحرير املبادالت  جلأت معظمها لتحرير جتارا اخلارجية وتعزز هذا
التجارية بني دول العامل أمجع ، وهذا ما يؤدي بنا للقول أن السياسات التجارية العربية ختضع بشكل تام للتخطيط القطري 

ختطيط اقتصادي عريب مشترك يدرس وبعيدة كل البعد عن العمل االقتصادي العريب املشترك والذي جيب أن يسبقه دوما 
  .كافة االحتماالت ويعمل ملا فيه الفائدة للدول العربية جمتمعة 

بالرغم من هذا ال ميكننا أن ننكر أن الدول العربية استوعبت تدرجييا فكرة أن املدخل األساسي واملنطقي للتكامل       
وقيع عدة اتفاقيات يف هذا االطار وليت دف لتحرير املبادالت االقتصادي هو تنمية التجارة العربية البينية ، فبادرت لت

   تسهيل التبادل التجاري وتنظيم جتارة الترانزيت بني دول اجلامعة العربيةالتجارية العربية البينية وتنميتها على غرار اتفاقية 
العربية املشتركة تنفيذا لبنودها سنة واليت قامت السوق  1962 ، اتفاقية الوحدة االقتصادية العربية1953واملوقعة سنة 

ونتيجة لظروف سياسية عامة ورغبة الدول العربية آنذاك يف حتدي االستعمار الصهيوين عن طريق الوحدة  1964
االقتصادية العربية، ومل تأخذ هذه االتفاقية يف احلسبان الواقع االقتصادي للدول األعضاء مما أدى لعرقلة هذا املشروع 

ميكن واليت  1981ويف سياق ذاته مت توقيع اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية سنة     ،التكاملي
اول اطار تعاقدي يضع التبادل يف اطاره السليم كمدخل من مداخل التكامل االقتصادي بني الدول العربية حيث اعتبارها 

، على أن تكتمل خالل عشر سنوات 1998ية الكربى واليت تأسست عام أا اإلطار القانوين ملنطقة التجارة احلرة العرب
من تاريخ تأسيسها، وبالرغم من وجود العديد من املعوقات اليت حتد من جناح هذه املنطقة إىل أن العمل االقتصادي العريب 

  .رة الكربىاملشترك يتكثف يوما عن يوم يف سبيل تذليل هذه الصعوبات وإجناح منطقة التجارة العربية احل

  



 
 

  

  

  

  : الفصل الرابع

ىل  وسطیة  ٔورو م طقة التبادل احلر ا ٔثري م ث
ة ارة العربیة البی   الت

  

  

  

  



 
 

 
  : متهيد

وقعت الدول العربية املتوسطية على اتفاقيات شراكة مع االحتاد األوريب بشكل منفرد دف تنمية العالقات االقتصادية       
بعد تطبيق هذه االتفاقات ظهرت احلاجة إىل وجود تعاون بيين للدول املشاركة يف شكل تكتل والتعاون يف جماالت خمتلفة ، و

  .يعمل على االسراع من التأثري الفعال للتعاون مع االحتاد األوريب 

وريب ومن هنا بادرت كل من مصر، األردن، تونس واملغرب بتوقيع اتفاقية التبادل احلر األورو متوسطية مع االحتاد األ      
وهي ما يعرف باتفاقية أغادير ، وهي اتفاقية اقليمية إلنشاء منطقة حرة تسمح بإزالة كافة العوائق التجارية وحتقيق التكامل 
 باعتبار أن التجارة هي احملفز الرئيسي لتسريع عجلة التنمية واملسامهة يف االستقرار، وتتبىن االتفاقية قواعد املنشأ األورو متوسطية

  .كذلك إىل االحتاد األوريبفيما بينها وبتراكم املنشأ بني الدول األربعة بغرض التصدير  اليت تسمح

جتدر االشارة إىل ان الدول األربعة السالفة الذكر هي دول أعضاء يف منطقة التجارة العربية احلرة و دف هذه األخرية      
عربية ككل يف حماولة جادة منها للوصول إىل أعلى درجات التكامل بدورها إىل زيادة املبادالت التجارية البينية بني الدول ال

  .االقتصادي العريب

   :ولقد قسمنا هذا الفصل إىل ثالث مباحث كالتايل        

  )اتفاقية أغادير(منطقة التبادل احلر األورو متوسطية : املبحث األول

  احلرة العربية واملتوسطيةالتجارة العربية البينية يف ظل منطقة التجارة : املبحث الثاين

  النتائج املترتبة عن إقامة منطقة التبادل احلر األورو متوسطية على التجارة العربية البينية : املبحث الثالث

  

  

  

  



 
 

  

  

  )اتفاقية أغادير(منطقة التبادل احلر األورو متوسطية: املبحث األول

وهري يف اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية ، وقد قامت كل من يعترب إقامة منطقة التبادل احلر األورو متوسطية هدف ج      
توقيع  على انضمامها المصر ، األردن، تونس ومصر وهي دول عربية متوسطية جتمعها اتفاقية شراكة مع االحتاد األوريب ب

  .ملنطقة التبادل احلر األورو متوسطية وهذا ما عرف باتفاقية أغادير

  )اتفاقية أغادير(التبادل احلر األورو متوسطيةنشأة منطقة : املطلب األول 

تأيت اتفاقية أغادير كخطوة هامة حنو حتقيق أهداف إعالن برشلونة والذي يقضى خبلق منطقة جتارة حرة أورو متوسطية،       
مة منطقة و أعلنت كل من األردن، تونس، مصر واملغرب رغبتها يف إقا 2001حيث مت إطالق إعالن أغادير باملغرب يف ماي 

جتارة حرة فيما بينها و ذلك بتشجيع من االحتاد األورويب، وقد قامت الدول املؤسسة األربعة بالتوقيع على اتفاقية أغادير 
عقب اكتمال  2006من جويلية  6، حيث دخلت هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف 2004فيفري  25بالرباط اململكة املغربية يف 

عقب إخطار املنافذ  2007مارس  27 الدول األربعة، ومن مث بدأ التنفيذ الفعلي لالتفاقية يف إجراءات املصادقة عليها يف
  .اجلمركية يف الدول األربعة بالبدء يف التنفيذ

 ، كماواليت تتمتع الدول األربعة بعضويتها WTOتتوافق اتفاقية أغادير مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العاملية        
عدم ية أغادير اتساقاً مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إىل تعزيز ودعم التعاون العريب املشترك، باإلضافة إىل تأيت اتفاق

  .مع تنفيذ منطقة التجارة احلرة العربية الكربىتعارضها املبدئي 

طري للمنشأ فيما بني الدول األطراف يف تعتمد اتفاقية أغادير على قواعد املنشأ األورو متوسطية واليت تتيح التكامل الق      
االتفاقية من خالل استخدام مدخالت إنتاج من منشأ أي من الدول األطراف يف اتفاقية أغادير أو دول االحتاد األورويب أو 

قواعد املنشأ ومبا حيقق أهلية السلع املنتجة يف من هذه الدول لتحقيق )  أيسلندا ، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا"( االفتا" دول
املطلوبة لغرض تصدير منتجاا اىل سوق االحتاد األورويب معفاة من الرسوم اجلمركية يف إطار اتفاقيات الشراكة اليت ترتبط ا 

  1.مع االحتاد األورويب

  
                                                             

: تجارة األردنية، على املوقع االلكتروين،وزارة الصناعة وال)اغادير(اتفاقية اقامة منطقة التبادل التجاري احلر بني الدول العربية املتوسطية   1
http://www.mit.gov.jo2014-01-11: ، تاريخ االطالع.  



 
 

  أهداف منطقة التجارة احلرة املتوسطية العربية: الفرع األول

 :داف نذكر أمهها فيما يليدف هذه االتفاقية إىل حتقيق جمموعة من األه 

  تنمية املبادالت التجارية وحترير انسياب السلع. 

  دعم الشراكة العربية املتوسطية وحتقيق أهداف إعالن برشلونة بشأن إقامة املنطقة األورو متوسطية للتبادل احلر. 

 ر اندماجا وجذبا لالستثمارات تشجيع االستثمارات املتبادلة فيما بني البلدان األعضاء وجعل فضائها االقتصادي أكث
 .اخلارجية

 تتمتع كل املواد املتبادلة يف إطار هذه االتفاقية باإلعفاء التام من الرسوم والضرائب ذات األثر املماثل. 

   تنص االتفاقية على مبدأ املعاملة الوطنية املتمثل يف معاملة الواردات معاملة السلع املنتجة حمليا من حيث الضرائب
  1.ةالداخلي

 زيادة التبادل التجاري بني الدول األربعة من ناحية، وبني الدول األربعة واالحتاد األورويب من ناحية أخرى.  

  من خالل تطبيق قواعد املنشأ األورو متوسطية ) حتديداً التكامل الصناعي(زيادة التكامل االقتصادي بني الدول األربعة
Pan Euro-Med Rules of Origin.  

 مارات األجنبية املباشرة جذب االستثFDI  120األوروبية والعاملية بفضل سوق أغادير الذي يضم حالياً أكثر من 
 .مليون مستهلك
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  ترتيبات حترير التجارة مبوجب اتفاقية أغادير: الفرع الثاين 

  1:وخيضع حترير التجارة مبوجب هذه االتفاقية إىل جمموعة من الترتيبات حسب نوع السلع كما يلي

إعفاء كامل من الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر املماثل  :التجارة يف السلع الصناعية -أوال
  .للسلع الصناعية املتبادلة بني الدول األعضاء

ى إعفاء كامل من الرسوم اجلمركية والرسوم والضرائب األخر  :التجارة يف السلع الزراعية والزراعية املصنعة -ثانيا
  .ذات األثر املماثل للسلع الزراعية والزراعية املصنعة املتبادلة بني الدول األعضاء

تلتزم الدول األطراف بتطبيق جداول التزاماا مبوجب االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات ملنظمة   :التجارة يف اخلدمات -ثالثا
ت، وال تسرى أحكام االتفاقية على السلع الواردة يف القوائم التجارة العاملية وميكن النظر الحقاً يف توسيع تلك االلتزاما

 .املعتمدة من الس االقتصادي واالجتماعي جلامعة الدول العربية

 أمهية اتفاقية أغادير: الفرع الثالث

وسطي، وتطبيق تراكم تأيت أمهية االتفاقية من املزايا اليت تتيحها للدول األعضاء مثل تبين بروتوكول قواعد املنشأ األورو مت    
املنشأ، وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ اليورميد حيث السماح لصادرات أي من الدول األطراف بالتجول حبرية يف 

 .دولة، وذلك باستخدام شهادة منشأ اليوروميد 30أسواق 

سياب حركة التجارة بني دول اتفاقية أغادير، وتعمد هذه االتفاقية للعمل على إزالة كافة التحديات اليت تقف حائلًا أمام ان     
اليت تضم تونس ومصر واملغرب واألردن، خاصة أا متتلك فرصا جيدة وجيب العمل على استثمارها لتحقيق أكرب استفادة من 

  .تلك االتفاقية خالل املرحلة املقبلة

التطورات املستقبلية للعالقات االقتصادية الدولية  تقوم الدول األطراف يف هذه االتفاقية مبراجعة االتفاقية علي أساس     
واإلقليمية وذلك يف إطار منظمة التجارة العاملية، وختضع النتائج املنبثقة عن اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة أعاله 

  .للمصادقة عليها من الدول األطراف يف هذه االتفاقية حسب التشريعات اخلاصة لكل منهما االنضمام

                                                             
: املوقع الرمسي لالتفاقية العربية للتبادل احلر األورو متوسطية ، الوحدة الفنية التفاقية اغادير ، على املوقع االلكتروين   1
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حيق ألى دولة عضو يف جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة العربية الكربى وترتبط مع االحتاد األوريب باتفاقية مشاركة      
  .طلب االنضمام إىل هذه االتفاقية ويتم ذلك بعد موافقة الدول األطراف يف اتفاق أغادير

  توسطية االشراف على تنفيذ منطقة التبادل احلر األورو م:  الفرع الرابع

من أجل متابعة تنفيذ هذه االتفاقية  مت تشكيل ما يسمى بالوحدة الفنية التفاقية أغادير وهي منظمة إقليمية ذات صبغة      
، تشرف على تنفيذ إطار قانوين يهدف إىل تطوير الشراكة يف جمال )اململكة األردنية اهلامشية(اقتصادية مقرها الدائم بعمان 

  . من جهة واالحتاد األورويب من جهة أخرى) تونس، املغرب، األردن ومصر(بني الدول العربية األعضاء التجارة واالستثمار

، وقد قامت هذه الوحدة بإخطار مفوضية األوربية 2007أفريل  8وقد بدأ عمل هذه الوحدة الفنية بشكل رمسي يوم      
أفريل من نفس 27باجلريدة الرمسية لالحتاد األوريب يوم  ، حيث نشر2007أفريل 12بدخول اتفاقية أغادير حيز التنفيذ يف 

  .العام

تقوم هذه الوحدة مبجموعة من األنشطة الفنية لدعم الدول األعضاء خاصة ،كما تسعى هذه الدول لتوقيع اتفاق تعاون     
تركة لدول أغادير، وتقوم مشترك بني سلطات وهيئات اجلمارك األربعة لتسهيل التجارة يف ضوء تشكيل اللجنة اجلمركية املش

باستكمال استراتيجيات التدريب اليت دف إىل رفع مهارات وقدرات موظفي الدول األربعة املعنيني بتطبيق االتفاقية من خالل 
االستفادة من اخلربات الدولية؛ حيث مت تصميم ورشات عمل ملد األطراف املعنية بآخر التطورات واملعلومات حول برنامج 

ممثلي دول أغادير من مقارنة املعلومات  القتصادي املعتمد وتطبيقاته يف االحتاد األوريب ومنظمة اجلمارك العاملية، ومتكنياملشغل ا
ة املتعلقة باملشغل االقتصادي املعتمد ظمحول تلك املوضوعات بالتطورات يف بلدام، باإلضافة إىل تقدمي قواعد وسياسات املن

  .هذا اال من خرباء منظمة اجلمارك العاملية وأفضل التجارب العاملية يف

  

  1: ويهدف برنامج عمل الوحدة الفنية التفاقية أغادير عموما إىل ما يلي      

إشراك أكرب للقطاع اخلاص من دول أغادير يف الربامج اهلادفة إىل التطبيق العملي على مستوى الترويج والتدريب  -
 .والدراسات

لمؤسسات االقتصادية لدول أغادير يف املعارض املهنية املتخصصة بأوروبا وبالدول األعضاء آلية جعل املشاركة اجلماعية ل -
 .مالئمة لترسيخ التقارب بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة بني بلدان أغادير مع نظرياا األوربية

                                                             
  .28،ص 2012لوحدة الفنية التفاقية أغادير، األردن ، جانفي ا، )2011-2010(الفترة  التفاقية أغادير خالل الفنية الوحدة حول أنشطة تقرير  1



 
 

يتم (ت شراكة أورو متوسطية سنوية قطاعية تطوير امللتقيات االقتصادية االقليمية لرجال األعمال يف فضاء أغادير حنو ملتقيا -
يتم خالهلا برجمة لقاءات بني الشركات من دول أغادير ونظرياا من دول االحتاد ) تنظيمها بصورة دورية يف دول أغادير

 .األوريب

 .الحتاد األوريبإدراج منتدى لالستثمار سنويا ينظم بالتنسيق مع اهليئات املعنية بتشجيع االستثمار يف دول أغادير ودول ا -

تنظيم معارض مهنية بالتناوب يف الدول األعضاء ختص القطاعات اليت متسها هذه االتفاقية مثل قطاعي النسيج واملالبس  -
 .واملركبات السيارة ويتم تنظيم هذه املعارض بالتنسيق مع مؤسسات تشجيع الصادرات املعنية يف دول اتفاقية أغادير

التحكيم وفض الرتاعات ، اخلدمات، امللكية الفكرية، الصفقات العمومية ، النفاذ : تفاقية أغاديرمتابعة املواضيع املدرجة با -
 ....إىل األسواق

إنشاء مركز معلومات ومرصد إحصائي يعىن جبمع االحصائيات من الدول العربية األعضاء يف هذه االتفاقية ودول االحتاد  -
 .تفاقية وتسهيل حل املشكالت اليت تعرقل مسريااألوريب واليت م حتليل نتائج تنفيذ هذه اال

فرصة جيدة  2014وقد لعب تشكيل اللجنة اجلمركية بني دول أغادير واليت عقدت أول اجتماعاا بعمان يف مارس        
ا بعض للتعاون بني سلطات اجلمارك يف الدول األربعة، إىل جانب العمل على االستفادة من التجارب الناجحة اليت قامت 

 .الدول
حيث أن املشغل االقتصادي املعتمد برنامج شراكة طوعي مينح مصلحة اجلمارك للشركات ذات الفعالية يف سلسلة تزويد     

التجارة الدولية سواء مستوردين أو مصدرين أو ناقلني مستخلصني، وأيضا الشركات امللتزمة بالقوانني واللوائح اليت تستويف 
اخلاصة بالربنامج لتحصل على حزمة من املميزات خلفض زمن اإلفراج مع مشاركة اجلهات احلكومية املعنية  مجيع معايري القبول

 .األخرى يف تلك املنظومة

ويعترب تبين اجلمارك هذا النظام ذو مردود إجيايب على سلسلة تزويد التجارة اخلارجية من خالل العديد من املميزات اليت       
قليص زمن اإلفراج، حيث أن سلطات اجلمارك تلعب دورا هاما يف تسيري حركة املبادالت التجارية ليس يتيحها ومن أمهها ت

فقط يف إطار أغادير ولكن بصفة عامة، وكلما تطور األداء اجلمركي من خالل تطبيق األساليب احلديثة يف العمل كلما أدى 
 .ذلك إىل التسيري على حركة التبادل التجاري وزيادا

  متوسطية األورو احلر التبادل اتفاقية ضمن التصدير وخطوات تراكم املنشأ األورو متوسطي: لب الثايناملط



 
 

يعترب املنشأ اجلنسية االقتصادية للبضائع املتداولة وهناك نوعني من املنشأ مها غري التفضيلي والتفضيلي من حيث املعاملة        
  .للسلع املستوردة  )مثل االعفاء من الرسوم اجلمركية(اجلمركية 

  .ومن هنا فإن كل اتفاقيات التجارة احلرة حتدد كل قواعد املنشأ اليت حتكم املعاملة اجلمركية التفضيلية لواردات كل منها      

   تراكم املنشأ األورو متوسطي مفهوم: الفرع األول 

الدول األعضاء ودول االحتاد األوريب اليت متتثل لقواعد  تتيح اتفاقية أغادير االعفاء من الرسوم اجلمركية على الواردات بني      
املنشأ األوربية املتوسطية اليت تسمح بتراكم املنشأ القطري بني الدول العربية األعضاء ودول االحتاد األوريب للمنتجات ذات 

  .القيمة املضافة

مكانات غري مستغلة لتراكم املنشأ القطري بني ظهر حديثا إأوبالنسبة ملفهوم تراكم املنشأ األوريب املتوسطي والذي      
الشركاء األوربيني واملتوسطني ، لكن هذا النظام يتطلب مواءمة قواعد املنشأ وفقا للقواعد األوربية املتوسطية وكذلك توقيع 

  .اتفاقية التجارة احلرة بني الدول املعنية 

ول هذا اال مما يوسع بالتايل امكانيات تراكم املنشأ من خالل وهلذا فإن مبادرات دول أغادير واهتماماا تتمحور ح      
وبالتايل تصدير املنتجات النهائية إىل ) األردن، مصر، تونس واملغرب(تبادل املواد اخلام واملنتجات بني دول اغادير األربعة 

  .االحتاد األوريب

الدول قد وقعت اتفاقيات جتارة حرة تنص على قواعد منشأ  يتم العمل بتراكم املنشأ بني أكثر من دولتني بشرط أن تكون      
 متماثلة باإلضافة إىل اتاحة تراكم املنشأ فيما بينها ،وعلى حنو مماثل للتراكم الثنائي ، تستفيد املنتجات أو املواد ذات املنشأ فقط

  .من التراكم القطري 

تكون السلع متحصل عليها بالكامل يف احدى دول أغادير أو  ومن أجل اعتبار السلع ذات منشأ يف منطقة أغادير جيب أن     
  .عرب تطبيق عمليات تصنيعية كافية على املواد ذات املنشأ

يف مادة حتدد بالتفصيل مجيع املنتجات اليت " املنتجات ذات املنشأ "وحيدد برتوكول قواعد املنشأ األوربية املتوسطية مفهوم       
يف احدى دول اتفاقية أغادير واليت تشمل املنتجات الزراعية واملعدنية املستخرجة من احدى دول تعترب متحصل عليها بالكامل 

  .اتفاقية أغادير



 
 

سيتم اعتبار املنتجات غري متحصل عليها بالكامل منتجات خضعت لعمليات تصنيع كافية أو منتجة كليا إذا استوفت      
  1:د غري ذات املنشأ اذا حققت كذلك شروط معينة ولكن جيب أنشروط حمددة ، ومع العلم أنه ميكن استخدام املوا

 .من مثن املنتج النهائي عند املصنع %10ال تتجاوز قيمتها االمجالية  -

ال يتم جتاوز قيمة أي من احلدود القصوى للنسب املئوية الواردة يف قائمة احلد األقصى لقيمة املواد غري ذات املنشأ احملددة  -
 .مسبقا يف الشروط

ويف طرق . حيدد ملحق بروتوكول املنشأ العمليات الالزم تنفيذها للتمكن من االستفادة من مبدأ املنشأ األكثر تفضيال        
التصنيع احلديثة أصبح من الشائع جدا أن يتم استخدام مصدرين خمتلفني او اكثر من دول خمتلفة إلنتاج السلع النهائية ويصبح 

  . احلاالت اليت تعمل ا دولتني أو أكثر على نفس قواعد املنشأ وجتمعها اتفاقيات جتارة حرةحتقيق تراكم املنشأ ممكنا يف

  املنهجية املتبعة اليت حتدد فرص تراكم املنشأ عند التصدير إىل االحتاد األوريب: الفرع الثاين  

خام أو منتجات نصف مصنعة من دولة من هناك فرصة لتراكم املنشأ القطري حني تقوم دولة من دول أغادير باسترياد مواد     
 دول أغادير الستخدامها يف تصنيع منتجات تامة الصنع تقوم بتصديرها بالتايل إىل دول االحتاد األوريب يف حال 

  2:استوفت الشروط التالية 

 .تفاقية أغاديرجيب أن تكون الكميات املصدرة من املنتج املعين كبرية وذات أمهية عالية يف واحدة أو اكثر من دول ا -

 ).2009-2005نسبة منو عالية للفترة ما بني (أن تكون إمكانات تنمية حجم صادرات هذا املنتج عالية  -

 .أن يكون حجم الطلب العاملي على املنتج كبريا  -

ئية يف املتوسط ، تعترب املنتجات النها %1,30أكثر من " الدولة األكثر رعاية"أن تكون الرسوم اجلمركية وفقا ملبدأ  -
املصدرة إىل االحتاد األوريب واخلاضعة لرسوم مجركية غري مرتفعة وفقا للمبدأ سابق الذكر غري مثرية لالهتمام فيما يتعلق 

صفر أو قريبة " الدولة األكثر رعاية"باالستفادة من تراكم املنشأ للتصدير إىل االحتاد األوريب ، واذا كانت الرسوم وفقا ملبدأ 
يعين أنه ليس هناك اهتمام خاص باسترياد هذه املنتجات من دول أغادير ، مع العلم أنه لن يؤدي  من الصفر ، فإن ذلك

االسترياد من أي مكان كاالسترياد من الصني أو من أي دولة أخرى غري دول أغادير إىل دفع مبالغ اضافية كرسوم 
 .مجركية

                                                             
  7-5، املادة األوىل والثانية، امللحق الثاين، ص بروتوكول تعريف مفهوم املنتجات اليت هلا صفة املنشأ وأساليب التعاون االداري  1
  .8-6، األردن،  ص ، الوحدة الفنية التفاقية أغاديردليل املصدر إىل قواعد املنشأ األورو متوسطية  2



 
 

الستيفاء الشروط احملددة حبيث يتم ادخاهلا إىل االحتاد االوريب  املنتجات اليت حتتاج تراكم املنشأ مع أي دولة من دول أغادير -
باعتبارها منتجات خضعت لعمليات تصنيعية كافية أو مصنعة بالكامل ، نذكر على سبيل املثال لقواعد املنشأ لالحتاد 

يع املنتج باستثناء جتميع األوريب حيصل أي منتج لألحذية على صفة املنشأ عند استخدام أي مواد من غري ذات املنشأ يف تصن
املكونات العلوية ومكونات النعال وبناء على ذلك سيحصل أي منتج لألحذية أو األجزاء العلوية املصنعة يف تونس أو 

 .املغرب أو األردن أو مصر على صفة املنشأ بغض النظر عن منشأ اجللد املستخدم لتصنيع احلذاء 

استرياد اجللود من اي مكان سواء من دول أغادير أو غريها واحلصول على صفة  وبالتايل سيتمكن مصنعو األحذية من     
 .املنشأ وبالتايل تصديره إىل األسواق األوربية كسلع معفاة من الرسوم اجلمركية 

  :إن املواد املستخدمة يف التصنيع جيب أن تستويف الشروط التالية 

 .كثر من دول أغاديرجيب أن يكون حجم صادراا كبري ومهم يف دولة أو أ -

 ).2009- 2005نسبة منو عالية للفترة (أن تكون إمكانات تنمية حجم صادرات هذا املنتج عالية  -

 .جيب أن يكون حجم واردات دول اتفاقية أغادير والدول العربية من هذه املواد كبرية -

تطبيق التراكم القطري للمنشأ وتنص هذه القاعدة يف " اهلندسة املتغرية" يف املنطقة األورو متوسطية تتحكم القاعدة املعروفة بـ
على ان بلدان هذه املنطقة ال ميكنها مراكمة املنشأ إال إذا كانت اتفاقات التبادل احلر املتضمنة للربتوكول األورو متوسطي 

ي بلدان املنطقة باتفاقيات للمنشأ قابلة للتطبيق على هذه البلدان ،من مث ال ميكن البلد االستفادة من التراكم إن مل يرتبط بباق
وجود اتفاق للتبادل احلر موقع بني بلد التصنيع وبلد الوجهة متضمنا فهو ا الشرط املقدم لالستفادة من التراكم ، أمللتبادل احلر 

  1.لقواعد منشأ متطابقة وهكذا  يتضمن قواعد منشأ متماثلة مع قواعد الربتوكول األورو متوسطي

  تصدير يف اطار منطقة التبادل احلر األورو متوسطيةخطوات ال: الفرع الثالث

بشكل عام ميكن للمنتجني والتجار يف دول اتفاقية أغادير التصدير إما خارج أو ضمن نطاق منطقة التبادل احلر األورو       
فادة من االعفاءات اجلمركية واالست) اتفاقية أغادير (متوسطية ، فإذا كان االختيار يف إطار منطقة التبادل احلر األورو متوسطية 

املتاحة من خالهلا فيجب اتباع جمموعة من اخلطوات واليت تضمن االستخدام األمثل للمزايا اليت تتيحها هذه االتفاقية ، وفيما 

                                                             
دراسة انشاء آليات ملساندة املؤسسات ص و م لبلدان اتفاقية اغادير ملساعدا على تطبيق متطلبات -اتفاقية اغادير–اتفاقية التجارة احلرة العربية املتوسطية   1

  .30-26، ص 2011التقرير النهائي،سنة – تراكم املنشأ



 
 

 يلي عرض للخطوات األساسية للتصدير ضمن دول اتفاقية أغادير أو للتصدير من هذه الدول إىل سوق االحتاد األوريب ، وتتمثل
  1:اخلطوات الواجب اتباعه عند التصدير ضمن منطقة التبادل احلر األورو متوسطية فيما يلي

  للمنتج) اجلمركي(معرفة الرمز املنسق : أوال

ان حتديد الرمز املنسق للمنتج النهائي ومدخالت االنتاج هو أول اخلطوات الضرورية لقراءة وفهم اتفاقية التجارة احلرة        
ها وميكن حتديد الرمز الصحيح من خالل اللجوء إىل دائرة اجلمارك يف البلد املعين العضو يف االتفاقية للمساعدة والتصدير ضمن

يف اعطاء الرمز الصحيح واحملدد للمنتج النهائي اخلاص باملُصدر باإلضافة إىل رموز كافة املنتجات واملواد الالزمة يف عملية 
  .التصنيع

 ركية على املنتجات املعنيةمعرفة التعرفة اجلم: ثانيا

  :بعد حتديد الرمز املنسق للمنتجات جيب حتديد التعرفة اجلمركية لكل منتج وذلك على النحو التايل      

 .التعرفة اجلمركية املفروضة على املنتج النهائي يف البلد املستهدف للتصدير  -

 ) .بلد املصنع أو املصدر( التعرفة اجلمركية املفروضة على مدخالت االنتاج يف البلد احمللي -

  .هذا وميكن حتديد التعرفة اجلمركية للمنتجات من دائرة اجلمارك أيضا

  معرفة نطاق اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة مع االحتاد األوريب : ثالثا

ة باإلعفاءات اجلمركية ، جيب مراجعة نصوص اتفاقية أغادير واتفاقية الشراكة ملعرفة ما إذا كانت املنتجات املعنية مشمول     
 .وميكن احلصول على نسخ االتفاقيات من الوزارات املكلفة بالصناعة والتجارة اخلارجية ومن اجلمارك أيضا 

 

  

  

  

 

                                                             
  15، الوحدة الفنية التفاقية أغادير، ص  متوسطيةدليل املصدر إىل قواعد املنشأ االورو   1



 
 

  

  حتديد اذا كان املنتج حيقق قاعدة املنشأ : رابعا

قية ، وهذا يضع املُصدر أمام اخليارات جيب حتديد إن كان املنتج النهائي حيقق قاعدة املنشأ املنصوص عليها يف نص االتفا     
  1:التالية

إن كان املنتج النهائي متحصل عليه بالكامل يف بلد املصدر ،فبإمكانه تصدير منتجه معفيا من الرسوم اجلمركية إىل أي من  -
 .دول اغادير أو االحتاد األوريب 

اد األوريب وفقا للشروط اليت حددها بروتوكول إن دخل يف تصنيع املنتج النهائي مكونات من أي من دول أغادير أو االحت -
 .املنشأ فبإمكانه أيضا تصدير منتجه معفيا من الرسوم اجلمركية إىل أسواق دول أغادير أو االحتاد األوريب 

إن دخل يف تصنيع املنتج النهائي مكونات من دول أخرى فيجب على املصنع معرفة العمليات املصنعية اليت جيب اضافتها  -
هذه املكونات حىت حتقق املنشأ احمللي ويتمكن بالتايل تصديره إىل أسواق دول اتفاقية أغادير أو االحتاد األوريب ، على 

وحتديدها من خالل الرمز اجلمركي للمنتج ) اجلزء اخلاص بقواعد املنشأ(وملعرفة هذه املكونات جيب مراجعة نص االتفاقية 
.  

عة السلطات اجلمركية أو احلكومية املختصة إلصدار شهادة احلركة األورو متوسطية ومن مث جيب على املصدر مراج         
)euromed ( أو بيان الفاتورة املتوسطية إلثبات املنشأ واملضي قدما يف عملية التصدير ، ومما سبق إن حماولة توفري املواد

ية مميزة جدا للمصنع احمللي يف هذه الدول تتمثل فيما األولية و مدخالت االنتاج من أي دول من دول اتفاقية أغادير سيوفر أفضل
  : يلي

  اخنفاض تكاليف االنتاج من خالل إعفاء مستورداته من املواد اخلام ومدخالت االنتاج من الرسوم اجلمركية عند
 ).بشرط حتقيقها لشروط املنشأ احمللي يف هذه الدول (استريادها من دول أغادير 

 نهائي عند إعادة تصديره إىل دول أغادير أو االحتاد األوريب من خالل إعفاءه من الرسوم تنافسية السعر للمنتج ال
 .اجلمركية يف بلد االسترياد 

  تتضح أمهية أغادير والفرص اليت توفرها للمنتجني واملصدرين يف كل من األردن ، تونس ، مصر واملغرب من خالل
و إىل االحتاد األوريب باإلضافة إىل ما تساهم به من تعزيز التكامل منحهم أفضلية تنافسية عند التصدير فيما بينهم أ
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الصناعي والتجارة املتبادلة باإلضافة إىل تشجيع االستثمارات املشتركة لالستفادة من املميزات اليت توفرها االتفاقية 
اجلمارك العامة ووزارات خاصة فيما يتعلق بالتصدير إىل االحتاد األوريب ، كما يتضح أمهية الدور الذي تقوم به 

الصناعة والتجارة وغرف الصناعة يف تقدمي املعلومات للمنتجني ومساعدم يف االستفادة من مزايا اتفاقية أغادير ، 
وهذه اجلهات على أمت االستعداد للتعاون مع املنتجني احملليني لتقدمي النصح واملساعدة يف استيفاء املتطلبات الالزمة 

 . عفاء اجلمركيلالستفادة من اال

  أهم خصائص التجارة اخلارجية لدول اتفاقية اغادير مع االحتاد االوريب: الثالثاملطلب 

يعترب االحتاد األوريب الشريك األساسي لدول أغادير ، كما جيتمع معها يف عالقات اقتصادية متينة  على الرغم من       
ا األوربية، سنتطرق يف هذا املطلب ألهم املميزات االقتصادية لدول االختالفات اهليكلية يف اقتصاديات دول أغادير ونظري

  .أغادير  وعلى وجه اخلصوص املتعلقة منها باجلانب التجاري ومقارنتها مع دول االحتاد األوريب

 اجلهود املبذولة من طرف دول اتفاقية اغادير يف اطار تشجيع التجارة اخلارجية: الفرع األول 

الدول األربع املوقعة على اتفاقية أغادير جهود حثيثة من اجل حتسني مناخ االستثمار والنهوض بالقطاعات لقد بذلت       
التصديرية لديها وذلك بغية الرفع من قدراا التنافسية إىل مستويات التنافس يف االحتاد األوريب املشرف على هذه االتفاقية من 

  .فة أجل احقاق شراكة أكثر استفادة لألطراف كا

  اجلهود املصرية: أوال

لقد مت سن الكثري من القوانني لتحسني مناخ االستثمار يف مصر والنهوض بالقطاعات التصديرية يف البالد من خالل   
وضع وتنفيذ األنظمة وخلق إطار مؤسسي فاعل ضمن إطار اجلهود املبذولة إلعادة هيكلة االقتصاد املصري ككل ودعم القطاع 

  .خلصوصاخلاص على وجه ا

بوضوح يف  الربنامج ومت توضيح أهدافوقد وضعت أهداف معينة لتحديث الصناعات املصرية لتأهيلها أن تتنافس عامليا 
  1: ، وهذه األهداف تتمثل فيما يلياالتفاقية بني االحتاد األوريب و وزارة الصناعة و التجارة اخلارجية

   .الدوليةرفع املهارات التكنولوجية املصرية إىل املقاييس  -

  .حتسني أداء القوى العاملة -
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  .خلق فرص لالستثمار -

  .خلق مناخ جتاري مناسبا لفاعلية أفضل -

    .معونة تطوير اتمع و سياسة التعاون يف البالد املشتركة -

ت وبالتايل فإن املؤسسات االقتصادية املصرية عموما تنشط ضمن مناخ حيفز على حترير االقتصاد وختصيص القطاعا     
الدعم للصادرات  للصناعات بتسيري برامج التنافسية حيث أن احلكومة املصرية عهدت للقطاع اخلاص عن طريق االحتاد املصري

من تنظيم املعارض وتدريب ودعم مايل باإلضافة ملا تقوم به املنشآت الوطنية املكلفة بالتدريب واالستثمار وبالصادرات، 
كي للبضائع عند التصدير حبيث ال تتجاوز مدة العملية اليومني وهذا من بني نتائج ويالحظ حتسن عمليات التخليص اجلمر
  .اإلصالح على مستوى القطاع التصديري

  اجلهود األردنية: ثانيا

يقوم القطاع اخلاص يف األردن بدفع القطاع الصناعي بشكل أساسي حيث أن البنوك العاملة يف األردن هي بنوك   
ت األجنبية والصرف والنقل أسواق حرة هلذا تعترب السوق األردنية أكثر األسواق انفتاحا من بني خاصة كذلك أسواق العمال

األسواق النامية مع حصة أكرب للقطاع اخلاص طبعا، وفيما يتعلق باالستثمار األجنيب، فهذه أكرب ميزة تنافسية لألردن مقارنة مع 
  .الصني ودول أوروبا الشرقية واملغرب وتونس كذلك

االحتاد االورويب بالتعاون مع املؤسسة االردنية لتطوير املشاريع طرف مول من عد إنشاء برنامج حتديث الصناعة املب  
، متكنت ما يقارب عشرون مؤسسة مصدرة للمالبس من القيام بربنامج تأهيل ملؤسسام ومت كذلك دمج برنامج  االقتصادية

  1:االقتصادية، ويهدف هذا الربنامج إىل ما يليالتأهيل باملؤسسة األردنية لتنمية املشاريع 

 .حتسني اإلنتاجية وتطوير جودة املنتج وتقليل كلفة اإلنتاج  -

 .متكني الشركات من مواجهة املنافسة يف أسواقها احمللية واخلارجية  -

 . زيادة حصة الشركات يف أسواقها التقليدية ومتكينها من اختراق أسواق تصديرية جديدة  -

 .كات على استخدام املقارنات مع أفضل املعايري املرجعية وإتباع أفضل املمارسات الدوليةحتفيز الشر -
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 .ستراتيجية حتددها متطلبات األسواق امساندة الشركات يف التوجه حنو خيارات  -

 .رفع كفاءة املوارد البشرية  -

  .استبدال مدخالت اإلنتاج املستوردة مبنتجات حملية  -

ملوسعة يف خمتلف القطاعات على غرار النقل الدويل التسهيالت اجلمركية وتقنيات وقد أسهمت االستثمارات ا  
يف تقليل املسافة بني املشترين والبائعني ووقت التسليم، كما ينتظر أن تتزايد الثقة ) االنترنيت، احلكومة اإللكترونية(املعلومات 

  .أن ضيق ميناء العقبة قد حيول دون تسريع عملية التسليم بني املستوردين واملصدرين وبالتايل تزداد موثوقية التسليم غري

وعلى صعيد فتح أسواق تصديرية للمنتجات الصناعية األردنية، فقد أبرم األردن اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات   
بالتدرج يف مدة عشر املتحدة حيث يسمح مبوجبها بدخول الصادرات األردنية إىل الواليات املتحدة معفاة من الرسوم اجلمركية 

من إمجايل القيمة  %35سنوات حسب قوائم للمنتجات إذا كانت املنتجات تليب متطلب ان يضيف األردن قيمة ال تقل عن 
  .املقدرة للمنتج

كما تتمتع عدة منتجات خاصة األلبسة املصنعة من القطن باإللغاء الفوري للرسوم اجلمركية، يف حني أن األلبسة   
فقط عند الدخول إىل السوق االمريكية  2010أللياف الصناعية والتركيبية أعفيت متاما من الرسوم اجلمركية سنةاملصنوعة من ا

  .لكن مع وجود بعض االستثناءات بطبيعة احلال

ويف نفس السياق قام األردن بتوقيع اتفاقية التبادل احلر مع االحتاد األوريب يستطيع من خالهلا تصدير منتجات معفاة من   
الرسوم اجلمركية إىل االحتاد االوريب وتكون مصنعة بالكامل يف األردن باستخدام مدخالت حملية أو مدخالت األوريب تعترب 

  .أردنية

  اجلهود التونسية: ثالثا

لقد قامت تونس بوضع منظومة إصالحية شاملة دعمت خالل العشرية الفارطة وتقضي مبواصلة سياسة التحرير   
لحماية متاشيا مع تعهدات تونس يف نطاق اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوريب والتزاماا اطار املنظمة العاملية واحلذف التدرجيي ل

  .للتجارة، اضافة اىل تطوير املراكز الفنية والزيادة يف عددها وتركيز نظم اجلودة

) 2004 -2002(اطق صناعية خالل من 5وبعد إقرار سياسة يئة األراضي الصناعية بسنوات مت إاء أشغال يئة   
هكتار إضافة إىل إعادة يئة  401مناطق أخرى على مساحة كلية يف حدود  10هكتار، ويتواصل إجناز  109على مساحة 

  .عدد من املناطق الصناعية املتواجدة



 
 

  1:وهلذا فإن سعي احلكومة حسب براجمها املعلنة ينطوي على العناصر التالية  

  .ع اخلاص وتطوير املؤسسات الصناعية عرب مساعدا يف مواكبة تطورات االقتصادتعزيز دور القطا  -

وضع إطار تشريعي يتالءم مع مقتضيات السوق وهذا ما يضمن خلق مناخ مشجع لالستثمار، باإلضافة إىل دعم   -
ات املوردة والتحكم يف تكلفة الصناديق املوجهة حنو تشجيع االستثمار الصناعي والتخفيض يف العمليات اجلمركية على التجهيز

  .االستثمار وتشجيع االستثمار األجنيب من خالل دعم الشراكة

انتقاء األنشطة التصديرية الواعدة وتعزيز موقعها االستراتيجي يف األسواق التصديرية والعمل على استمر ارها   -
  .وتطويرها

  اجلهود املغربية: رابعا

قام املغرب بتشجيع القطاع اخلاص لالخنراط يف منظومة التأهيل للنسيج  يف سبيل خلق مناخ مالئم لالستثمار ،  
اإلنتاجي والصناعي من أجل حتقيق تنمية مستدامة إضافة إىل وجود منظومة حمترفة جيدة وإدارات عامة تقدم دعما فعاال للقطاع 

  .الصناعي التصديري

  :رئيسية على ثالث حماور وهيويف إطار السياسة الصناعية اجلديدة مت وضع خطوط اإلصالح ال  

ويشمل تأهيل القضاء وخلق حماكم جتارية وإرساء قانون تنظيم املقاوالت والشركات وتبسيط األنظمة : تغيري احمليط العام* 
  .اإلدارية واملالية، وسن مدونة الشغل

  .لالستثمارمن خالل يئة وجتهيز املناطق الصناعية وخلق املراكز اجلهوية : نظام حتفيز الصناعة* 

وذلك خبوصصة عدد من املؤسسات والوحدات اإلنتاجية العمومية وتشجيع اعتماد املعلوماتية : تأهيل النسيج اإلنتاجي* 
  .والتقنيات احلركية

ويعترب انضمام املغرب للمنظمة العاملية للتجارة عامل رئيسي يف حترير االقتصاد وتوفري مناخ مالئم جلذب االستثمارات      
نبية، وقد كان إبرام اتفاقية الشراكة مع االحتاد األوريب حافزا هاما لتنمية صادرات املغرب يتكامل معه توقيع اتفاقية التبادل األج

الذي ميكن من تراكم املنشأ مع البلدان الثالثة االخرى، كما خيدم اتفاق الشراكة مع ) اتفاقية أغادير(احلر األورو متوسطية 
  .مريكية أيضا دعم الصادرات املغربية خصوصا الصادرات النسيجيةالواليات املتحدة األ
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  األورويب  واالحتاد أغادير بني دول اتفاقية معيارية مقارنة: خامسا

األعمال و  عند املقارنة بني دول االحتاد األوريب ودول اتفاقية أغادير يف خمتلف اجلوانب جند اختالفات بينهما فمثال يف بيئة     
واجراءات اجلودة وأنظمة التجارة اخلارجية للوصول إىل تكامل األسواق جند ان االحتاد األوريب يطبق أفضل  ريمعاي توحيد

حباجة إىل توحيد معايري واجراءات اجلودة  املمارسات الدولية بينما متتثل دول اتفاقية أغادير التفاقية منظمة التجارة العاملية وهي
  .اد األوريب ،أيضا حباجة إىل احلد من الروتني يف هذا اجلانبوأنظمة التجارة اخلارجية مع االحت

يبني اجلدول التايل مقارنة معيارية بني دول اتفاقية أغادير واالحتاد األوريب يف جوانب بيئة األعمال ومدى توحيد االجراءات      
  .ة واملتوسطةمع انظمة التجارة اخلارجية باإلضافة إىل أدوات املساندة املقدمة للشركات الصغري

  مقارنة معيارية بني دول اتفاقية أغادير واالحتاد األوريب):5( رقم اجلدول

  األورويب االحتاد  أغادير دول اتفاقية  

  أفضل املمارسات الدولية   االمتثال التفاقية منظمة التجارة العاملية  األعمال بيئة

 واجراءات معايري توحيد

وصول إىل اجلودة وأنظمة التجارة اخلارجية لل
  تكامل األسواق

حباجة إىل توحيد معايري واجراءات اجلودة وأنظمة 
التجارة اخلارجية مع االحتاد األوريب ،أيضا حباجة 

  إىل احلد من الروتني 

  أفضل املمارسات الدولية

  مطبقة  البدء باإلصالحات لتمهيد عملية التنفيذ   تنفيذ قانون االحتاد األوريب للمشاريع الصغرية

االقتصاد القائم على /قتصاد املدفوع بالعواملاال
  املعرفة 

تنفيذ اإلصالحات للتحول من االقتصاد املدفوع 
بالتكلفة املنخفضة إىل االقتصاد القائم على 

  املعرفة

  اقتصاد قائم على املعرفة 

 متويل الشركات أدوات

  والصغرية املتوسطة

  ذات امهية   حمدودة

اندة املشاريع التحديات اليت تواجه برامج مس
  الصغرية واملتوسطة

تعد برامج مساندة الشركات الصغرية واملتوسطة 
متاحة ولكن حمدودة فيما يتعلق باحتياجات هذه 

  املؤسسات وال تساند تكامل دول اتفاقية أغادير

  أفضل املمارسات الدولية 

جديدة مبادرات تطوير األحباث وابتكار منتجات   التحديات اليت تواجه تطوير البحث
  تعترب حمدودة

  أفضل املمارسات الدولية

  من اعداد الباحثة باالعتماد على جمموعة تقارير :املصدر 



 
 

   

أما فيما خيص تنفيذ قانون االحتاد األوريب للمشاريع الصغرية فإنه مطبق كليا يف االحتاد األوريب، لكن على مستوى دول        
والصغرية فهي حمدودة  متويل الشركات املتوسطة هيد عملية التنفيذ، وبالنسبة ألدواتباإلصالحات لتماتفاقية أغادير فقد بدأت 

يف دول اتفاقية أغادير يف حني أا ذات أمهية بالغة يف االحتاد األوريب وكذلك التحديات اليت تواجه برامج مساندة املشاريع 
سطة يف دول اتفاقية أغادير متاحة ولكن حمدودة فيما يتعلق برامج مساندة الشركات الصغرية واملتوالصغرية واملتوسطة فنجد أن 

  .باحتياجات هذه املؤسسات وال تساند تكامل دول اتفاقية أغادير بينما يطبق االحتاد األوريب أفضل املمارسات الدولية

تجات جديدة وحمدودة كما يالحظ أن مبادرات تطوير األحباث وابتكار منتجات جديدة داخل دول اتفاقية أغادير تعترب من    
  .يف نفس الوقت يتبع االحتاد األوريب أفضل املمارسات الدولية 

  األنظمة اجلمركية يف دول اتفاقية أغادير ودورها يف تسهيل التجارة  : ينالفرع الثا

 احلدود لكل من يف هذا الفرع سنتطرق ملقارنة التجارة عرب احلدود يف كل دول من دول اتفاقية أغادير وكذا التجارة عرب     
  .أغاديرالصني وتركيا ومها منافسان مهمان لدول اتفاقية 

  أغادير ببلدان املعتمدة يةكاجلمر االنظمة بني ةكاملشتر النقاط: أوال

 املستودع نظامنظام العبور،   :وهي  التقليدية اجلمركية لألنظمة خمتلفة تبنت مصطلحات الدول االربعة يف اتفاقية أغادير       
  1. املؤقت القبول الفعال و نظام التحويل ، نظام  يكاجلمر

  :العبور نظام - أ

 اما من نقطة االجنيب املنشأ ذات البضائع نقل من ميكن الذي النظام انه على العبور أغادير نظام  بلدان جممل عرفت        
 وكذلك الضرائب و الرسوم توقيفب النقل هذا آخر، يتم اىل مجارك مكتب من أو اخرى خروج نقطة اىل حدودية دخول
  .البضائع هذه على املطبقة الديوانية اجلبائية أو أو االقتصادية األخرى التدابري

 اجلمركية املراقبة املالية ، حيث تعتمد  الضمانات و اجلمركية املراقبة : وهي اساسيتني ركيزتني على العبور نظام يعتمد      
 النظام تسوية و النقل لوسيلة و الفعلية للبضاعة املعاينة الدخول مكتب لدى اجلمركي ريحالتص : جوهر نقاط ثالث على اساسا
  .الوصول مبكتب

                                                             
  .198،ص  2010الوحدة الفنية التفاقية أغادير ،، دليل األنظمة اجلمركية املطبقة يف بلدان اتفاقية أغادير  1



 
 

الضرائب املستوجبة،       و الرسوم جممل تغطي مالية ضمانات غطاء حتت العبور نظام حتت املوضوعة البضائع نقل يتم       
 و دولية سندات نقل غطاء حتت العبور نظام حتت البضائع أغادير نقل اقيةاتف يف االربع للبلدان اجلمركية التشريعات اجازت

 وهي خاصية تونس يف العبور نظام العبور يعرف نظام حتكم اليت اآلليات نفس استنبطت أغادير اتفاقية بلدان بان القول ميكن
  .اعادة الشحن و الساحلي النقل الديواين، العبور :اصناف ثالث اىل انقسامه

اجلمركي  الترصيص حتت النظام هذا اطار يف البضائع تنقل ان اغادير اتفاقية يف التشريعات يف الدول األربعة  ترطتش    
  .النظام سري حسن اضافية لضمان البضائع كآلية مرافقة االخرى، للبلدان اجلمركية التشريعات احكام اقتضت مصر، باستثناء

  يكاجلمر املستودع نظام -  ب

 اجلمارك لرقابة ادارة خاضعة حمالت يف حمددة ملدة الوضع من ميكّن الذي بالنظام اجلمركي املستودع امنظ تعريف ميكن     
 للبلدان اجلمركية التشريعات مجركية ، تفرق جبائية أو أو أخرى اقتصادية لتدابري أو مجركية لرسوم التوريد عند خاضعة لبضائع
  املستودع اخلاص و العام املستودع :اتاملستودع من صنفني بني أغادير التفاقية االربع

املصري، كما هو  ويقسم املستودع اخلاص حسب التشريعات اجلمركية يف بلدان اتفاقية أغادير إىل نوعني باستثناء التشريع      
  نظام املستودع اخلاص يف دول اتفاقية أغادير): 6(اجلدول رقم :موضح يف اجلدول التايل

  اخلاص املستودع

  الشخصي للحساب اخلاص املستودع  الغري حلساب اخلاص ستودعامل  تونس

  اخلصوصي احلر املستودع  العادي احلر املستودع  املغرب 

 بالتبغ اخلاص املستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودع  األردن

 املستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودع
  بالسيارات اخلاص

  2010دليل األنظمة اجلمركية املطبقة يف بلدان اتفاقية أغادير، الوحدة الفنية التفاقية أغادير ،: ملصدرا

كأا مل تدخل إىل هذا  أي االجنيب البلد يف مازالت كأا اجلمركي التراب داخل املستودعات يف املودعة البضائع تعترب      
 و إلعادة التوزيع اماكن و اسواق تكوين من ميكّن و الوساطة و التجارة عمليات يسهل املستودع نظام ان القول التراب ، ميكن

 عن خارجة موضوع صفقات تكون ان اىل قابلة اجنبية بضائع امتالك من اجلمركي التراب على للتجار السماح عرب ذلك
 الشركات ميكن النظام هذا فان مرك،اجل مراقبة حتت املخزنة الداخلية السوق من املتأتية اجلمارك، أما فيما خيص البضائع



 
 

 و االوقات احسن كبرية يف بكميات الشراء امكانية عرب وذلك التكاليف باقل بالبضائع التزود ضمان من التجارية و الصناعية
  .ممكن  سعر باقل

 ملصر ن، بالنسبةاخلز عمليات استغالل ميكنهم الذين باألشخاص اخلاصة الشروط اخلاص للمستودع بالنسبة بلد كلحدد      
 ثان صنف املغرب و من تونس كل خصصت بينما اخلاص، للحساب اخلزن نشاط يف واملتمثل فقط صنف يوجد االردن و

  عمومية غري معنوية او طبيعية ذوات قبل من مستغلة الغري حلساب اخلزن ألنشطة

 قد و عمليات اخلزن، استغالل ميكنهم الذين باألشخاص اخلاصة الشروط بلد كل حدد العمومي، املستودع لنظام بالنسبة     
 ذات املؤسسات و التجارة البلديات، غرف املدن، :العمومية اهليئات على املغرب و تونس يف العمومي املستودع استغالل اقتصر

 .املستثمرة   للهيئة أدىن مال راس العمومي املستودع استغالل ملنح االردن العمومية ، واشترط  املسامهة

 آجال الضمانات املالية، اجلمركية، املراقبة : النظام هذا لسري االليات نفس اغادير اتفاقية لبلدان اجلمركية التشريعات تبنت     
  النظام تصفية ا، املسموح العمليات املكوث،

  :الفعال التحويل نظام -ج

على التراب  بالتوريد يسمح ت خمتلفة نظاماتسميا حتت اغادير التفاقية االربع للبلدان التشريعات اجلمركية خصصت     
 اىل البضائع يتم اخضاع هذه ان دون تعويضية، منتجات شكل يف تصديرها إعادة الوطين لبضائع من غري ذات املنشأ قصد

 و ومالرس تعليق من ميزة املنتجات كذلك هذه  التوريد ، كما تتمتع عند التعريفية غري التدابري اىل او التوريد عند الرسوم
  1.التصدير  عند املطبقة التعريفية غري التدابري

 النظم الوطنية من لالستفادة اوسع حلول بفضل الوطنية التصدير انشطة تشجيع هو النظام هذا من االقتصادي إن اهلدف      
 و لتونس نسبةاكثر مالئمة بال منافسة ظروف يف العاملية االسواق مواجهة من املؤسسات متكني من و للتحويل املخصصة
 الالزمة االعتدة يوفروا ميكن ان الذين او لديهم املتوفر االشخاص على الفعال التحويل نظام من االستفادة تقتصر املغرب،
 النظام هذا يعتمدها اليت االساسية الركائز الفعال ان التحويل بعمليات آخر شخص يقوم ان امكانية مع النهائي، املنتج لتصنيع

و قد  التسوية ،  تصريح ، النظام حتت املواد وضع تصريح املواد، اجلمركية، حماسبة املراقبة  :اغادير اتفاقية لدانب يف نفسها هي
 الفعال غري التحويل اىل اللجوء و امكانية املسبق بالتصدير النظام تسوية :جديدة تسهيالت تونس و املغرب من كل ادخلت

 .باخلارج التكميلي

                                                             
  .،األنظمة التوقيفية واألنظمة الديوانية االقتصادية والتصدير املؤقت، جملة الديوانة، تونس، بدون سنة النشر218، الفصل  نظام التحويل الفعال  1



 
 

 بوضعه استثنائيا احلرة، و باملنطقة بوضعه او باملستودع بوضعه او عليه املتحصل املنتج التصدير بإعادة امالنظ تسوية يتم      
 حبسب املكتتبة لاللتزامات اجلزئية التصفية التسهيالت بني من نذكر ان بإتالفه ، ميكن او االدارة لفائدة عليه التنازل لالستهالك،

  .املصدرة الكميات

  ملؤقتا القبول نظام -د

    : الشروط ببعض الضرائب املطبقة و الرسوم وقف مع اجلمركي التراب على بالتوريد يسمح نظامهو  املؤقت القبول

  .اجلمركي بالتراب مؤقتا للمقام القادمون باخلارج اعتيادي إقامة حمل هلم الذين املسافرون حيملها اليت األشياء -

 استعماهلا عن العادي الناتج التآكل باستثناء تغيريات عليها جتري أن دون التهاح على تصديرها املمكن واملنتجات األعتدة -
  .النظام هذا حتت فيه املرخص

 من البضائع تكون ان البضائع موجهة للتصدير على حالتها ، وجيب فيها تكون اليت العمليات اال املؤقت القبول نظام يشمل ال
اجلمارك ، وقد صنفت البضائع املقبولة حتت هذا النظام  طرف من للمراقبة قابال استعماهلا  يكون ان و عليها التعرف املمكن

  :إىل صنفني 

 السيارات  غري التجهيزات اآلالت، االعتدة، ‐

 السيارات -

 هذه و تتمثل بأشغال، للقيام مؤقتا املقبولة لآلليات خاصة جبائية معاملة النظام هذا ضمن املغرب و تونس لقد خصصت    
.على التراب اجلمركي  املكوث مدة حسب الرسوم بفرض ذلك و الضرائب و الرسوم من اجلزئي االعفاء يف ةاملعامل  

حتت  يستعمل من تكلف او تستعمل اليت املعنوية و الطبيعية الذوات على املؤقت بنظام القبول االنتفاع يقتصر         
 املتعلقة املعلومات على حيتوي مسبق طلب إليداع االستغالل، يزح النظام هذا وضع املوردة ، كما خيضع البضائع مسؤوليتها

 نظام حتت تواجدها النظام خالل استعمال اليها خيضع اليت الشروط يشمل ترخيص على احلصول اىل و ا، املراد القيام بالعملية
 عليه املنصوص الغرض غري يف ان تستعمل للبضائع ميكن ال لكن و املستفيد، تصرف حتت البضائع تكون املؤقت، القبول

  .بالترخيص

 مقارنة التجارة عرب احلدود بني دول اتفاقية أغادير والصني وتركيا: ثانيا



 
 

وهذا شيء اجيايب هلذه ) يوم21(يوم وهو أقل مما تستغرقه الصني  14و 12يستغرق وقت التصدير يف دول اغادير ما بني       
فغن الوثائق املستخدمة للتصدير جند أن مصر وتونس تستخدمان أقل عدد من  الدول بينما تتماثل زمنيا مع تركيا ، كذلك

  .الوثائق يف دول اغادير وكذلك أقل من الصني وتركيا

وبالنسبة لتكلفة التصدير فإن دول أغادير تالقي منافسة شديدة من طرف تركيا حيث أن تكلفة التصدير يف هذه األخرية      
ية الواحدة وهي تكلفة منخفضة عن املوجودة يف كل دول اغادير ، بينما تتمتع مصر بالتكلفة دوالر أمريكي للحاو 500تبلغ 

   .بني دول اتفاقية أغادير) دوالر امريكي للحاوية الوحدة 613(األكثر اخنفاضا 

  

  

  

  

  مقارنة التجارة عرب احلدود بني دول اتفاقية أغادير والصني وتركيا): 7(اجلدول رقم

  تركيا  الصني  األردن  املغرب  تونس  مصر  عناصر املقارنة 

  76  50  77  80  30 21  الترتيب 

  7  7  7  7  4  6  )العدد(وثائق التصدير  

  14  21  14  14  13  12  )األيام(وقت التصدير

دوالر (تكلفة التصدير
  )أمريكي لكل حاوية

613  773  700  825  500  990  

  8  5  7  10  7  6  )العدد(وثائق االسترياد

  15  24  18  17  17  12  )ياماأل(وقت االسترياد

دوالر (تكلفة االسترياد
  )أمريكي لكل حاوية

698  858  1000  1335  545  1063  

  2011من إعداد الباحثة باالعتماد على تقرير ممارسة األعمال : املصدر

  

  



 
 

عن باقي أغادير ) ميو 12(وبالنسبة لعمليات االسترياد داخل دول اغادير فإن وقت الذي تستلزمه هذه العملية يقل يف مصر     
يوم يف كل من املغرب ،تونس واألردن ، كذلك نفس  18أو  17وحىت أقل من تركيا والصني ، بينما تستلزم هذه العملية 

  .وثائق  10و 7وثائق فقط بينما باقي دول اغادير ما بني  6الشيء بالنسبة للوثائق الالزمة إلمتام هذه العملية فإن مصر تشترط 

دوالر أمريكي للحاوية الواحدة على الترتيب  1335، 1000سترياد عالية جدا يف كل من املغرب واألردن تكلفة اال     
وهي أقل من تركيا كذلك لكنها أعلى من تكلفة االسترياد ) دوالر للحاوية  689(وأقل تكلفة استرياد يف دول أغادير يف مصر 

  .  يف الصني

  يف ظل منطقة التجارة احلرة العربية واملتوسطية التجارة العربية البينية : املبحث الثاين

عملت الدول العربية على تنمية املبادالت التجارية البينية واخلارجية وذلك ضمن جتمعات اقتصادية خمتلفة أُنشأت يف سبيل       
اخلليجي ودول احتاد تعزيز التكامل االقتصادي على الصعيد االقليمي وذلك بني دول عربية خمتلفة مثل دول جملس التعاون 

املغرب العريب أو على صعيد العامل العريب أمجع مثل منطقة التجارة العربية احلرة الكربى ومشروع التكامل االقتصادي العريب ، 
ويف ذات السياق وضمن تعاوا وشراكتها مع التكتالت االقتصادية العاملية وأمهها االحتاد األوريب الذي يعترب الشريك الرئيسي 

كثري من الدول العربية ، وقعت الدول العربية الواقعة جنوب وشرق البحر األبيض املتوسط اتفاقيات شراكة مع االحتاد األوريب ل
: وكنتيجة لذلك مت إنشاء منطقة التبادل احلر األورو متوسطية واليت ضمت إىل جانب االحتاد األوريب أربع دول عربية وهي

  .يت تعرف بدول اتفاقية أغاديرمصر، األردن ،تونس واملغرب وال

  أداء التجارة العربية البينية يف ظل منطقة التجارة العربية احلرة : املطلب األول       

لقد عرفت التجارة اخلارجية العربية تطورات مهمة على مر السنوات ارتبطت بشكل وثيق بالتطورات والظروف العامة اليت      
غبة هذه الدول يف تنمية جتارا اخلارجية والبينية من أجل تطوير وتنمية اقتصاداا والرقي ا أحاطت باالقتصادات العربية ور

ملستويات االقتصادات العاملية العظمى، وقد كان مشروع منطقة التجارة العربية احلرة خطوة هامة يف هذا الصدد ألجل تنمية 
 .كامل االقتصادي العريب التجارة البينية العربية يف حماولة الستكمال مشروع الت

  التجارة اخلارجية العربية االمجالية ومكانة االحتاد األوريب فيها: الفرع األول

منتجاا  تصريف يف بالغة أمهية من هلا ملا العربية الدول فيها مبا العامل دول لكل مهما عامال اخلارجية التجارة تشكل          
اخلارجي وكذا احلصول على العملة  العامل من واخلدمات السلع من احتياجاا وتوفري اخلارجية لألسواق واخلدمية السلعية

 النظر اليها يتم اليت النسب أبرز احدى االمجايل احمللي الناتج إىل التجارة نسبة متثل حيث أمهية بالغة، التجارة الصعبة ، وحتتل
  .الدول يف وأمهيته اخلارجي القطاع تطور درجة لقياس



 
 

  

  2013-2005تطور التجارة اخلارجية العربية االمجالية يف الفترة : أوال 

 قيمة زيادة إىل املصدرة وكمياته واخلام النفط أسعار ارتفاع عن النامجة العربية النفطية الصادرات قيمة زيادة أدت       
 أي 2006 عام يف دوالر يارمل675أكثر من  إىل 2005 عام يف دوالر مليار 566 حوايل من االمجالية العربية الصادرات

 هذا ساهم ولقد املائة، يف 39.6 والبالغ 2005 يف حتقق الذي النمو من أقل كان ذلك أن غري ، املائة يف 18 نسبته بنمو
 حصة ان غري ،2005 عام القياسي منوها مستوى عن 2006 عام يف اخلام النفط أسعار منو وترية تباطؤ أساسي بشكل التراجع

  .2006 عام يف املائة يف 5.5 إىل طفيفة بصورة ارتفعت العاملية الصادرات يف ربيةالع الصادرات

 املواد أسعار ارتفاع جانب إىل العاملية النفط أسعار ارتفاع عن النامجة العربية النفطية الصادرات قيمة وقد استمرت زيادة        
 مليار 675.6 حوايل من اإلمجالية العربية الصادرات قيمة زيادة للسنتني الالحقتني كذلك مما أدى إىل استمرار والوسيطة اخلام

 نسبته بنمو أي  على التوايل 2008و 2007 عامي مليار دوالر يف 1081.2دوالر،   مليار796 إىل 2006 عام يف دوالر
يف  32,5 ،مث ارتفعت هذه النسبة إىل2005وهي نسبة منخفضة كذلك عن اليت حتققت سنة  2007املائة سنة  يف 16.1

 يف املطردة الزيادة إىل رئيسي بشكل 2008لسنة  العربية الصادرات الكبري يف قيمة االرتفاع ، كما يعزى 2008املائة سنة 
 للربميل دوالر 88.4 مستوى من األسعار هذه تصاعدت حيث 2008 جويلية -جانفي  الفترة خالل العاملية النفط أسعار

 يف هلا مستوى أدىن لتبلغ ذلك بعد التراجع يف أخذت مث  ،)للربميل دوالر 131,2(2008 يوليو هلا مستوى أعلى إىل ووصلت
  )للربميل دوالر 38,6(2008 ديسمرب

. جوانب عدة يف العاملية التجارة تدفقات يف احلاد التراجع وبعد دخول االقتصاد العاملي لنفق األزمة املالية العاملية انعكس    
 إىل وامتد 2008 عام من الثاين النصف يف بدأ الذي العاملية، أسعاره يف والتراجع النفط على امليالع الطلب انكماش أدى حيث

 التجاريني الشركاء أسواق يف الطلب انكماش فإن كذلك العربية للدول النفطية الصادرات يف حاد اخنفاض إىل ، 2009 عام
 للسلع العربية الصادرات اخنفاض إىل بدوره أدى ركود فترة يف العاملي االقتصاد دخول عن والناجم العربية للدول الرئيسيني
 تقدمي يف املصارف تشدد يف متثلت واليت التجارة اخلارجية متويل على العاملية املالية األزمة تأثريات إىل باإلضافة هذا املصنعة،
 الفترات وتقليص التجارية، الصفقات يللتمو املتعاملني من املصرفية الضمانات اشتراط خالل من اخلارجية للتجارة التمويل
  .التجارة متويل تكاليف وزيادة التمويل هلذا املتاحة

 بلغت حيث ، 2009 عام يف حادة بصورة العربية للدول اإلمجالية الصادرات تراجعت فقد العوامل هلذه وكنتيجة حتمية      
 يف املائة يف 32 نسبته باخنفاض أي ، 2008 عام يف دوالر مليار 1081 حنو مع مقارنة دوالر مليار 731 حوايل قيمتها

 عام يف املائة يف 22.6 بلغت اليت العاملية الصادرات اخنفاض نسبة العربية الصادرات اخنفاض نسبة جتاوزت وقد املتوسط،



 
 

 يف املائة يف 5.8 إىل 2008 عام  املائة يف 6.7 من العاملية الصادرات يف العربية الصادرات حصة تراجع إىل أدى مما ، 2009
  .2009 عام

  2013- 2005تطور الصادرات االمجالية العربية ): 8(اجلدول رقم 

 مليار دوالر أمريكي: الوحدة                                                                                                                                               

 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 2005  السنوات

الصادرات 
  العربية

566  675.6  796.1  1,067.8  730.9  915.7  1,195.8  1,321.9 1,319.2 

الصادرات 
  العاملية

10,370.5  12,005.2  14,012  16,132  12,531  15,254  18,217  18,404.0 18,784.0 

وزن الصادرات 
العربية يف 

الصادرات 
 %لعامليةا

5.5  5.6  5.7  6.7  5.8  6  6.6  7.2 7.0 

  )2014-2006(من اعداد الباحثة باالعتماد على تقرير االقتصادي العريب املوحد لسنوات: املصدر 

 حىت العربية اخلارجية التجارة أداء على انعكس 2011 و 2010 عامي خالل العاملية الطاقة أسعار ارتفاع مع استمرار       
 حوايل لتبلغ املائة يف30.6 بنسبة زيادة مسجلة السنة هذه يف االمجالية العربية الصادرات ارتفعت ثحي 2011 سنة

 اإلمجالية الصادرات قيمة زيادة نسبة تفوقت وقد ،2010 عام يف دوالر مليار 915.7 حنو مع مقارنة دوالر مليار 1,195.8
 يف العربية الصادرات وزن زيادة إىل أدى الذي األمر ، 2011 عام يف العاملية الصادرات قيمة زيادة نسبة على العربية

  .2010 سنة املائة يف 6.0 مقابل املائة يف 6.6 نسبة إىل ليصل العاملية الصادرات

 املائة يف 8.7 بنسبة العربية الصادرات ارتفاع عنه جنم الذى االمر مرتفعة، عند مستويات العاملية النفط اسعار بقاءيف ظل      
 الديون أزمة تفاقم اليورو نتيجة منطقة يف الطلب معدالت تراجع من الرغم ، على2012دوالر سنة  مليار1321,9 اىل لتصل

 0.9 حواىل بلغ طفيف كان مبعدل وان 2012 عام خالل االرتفاع يف استمر النفط على الطلب أن األوروبية حيث السيادية
 2012 عام خالل العاملية الصادرات قيمة يف معدل الزيادة من اكرب مبعدل العربية اإلمجالية الصادرات الرتفاع ونتيجة ،املائة يف
 مع مقارنة 2012 عام خالل املائة يف 7.2 إىل ليصل ، الصادرات العاملية يف العربية اإلمجالية الصادرات وزن ارتفع فقد ،

  .السابق العام يف مسجلة املائة يف 6.6



 
 

مليار دوالر  1319.2يف املائة لتصل إىل  0,2بنسبة  2013لعربية االمجالية اخنفاضا سنة وقد عرفت قيمة الصادرات ا      
، وهذا كنتيجة للتراجع النسيب يف األسعار العاملية للنفط واخنفاض مستويات  2012مليار دوالر لسنة  1321.9مقارنة بـ 

منطقة اليورو الشريك الرئيسي لعدد من الدول العربية وهذا انتاجه يف عدد من الدول العربية باإلضافة إىل تأثري ضعف األداء يف 
  .ما يؤدي بطبيعة احلال إىل استمرار تباطؤ مستويات الطلب اخلارجي على صادرات هذه الدول

 دوالر مليار 382.5 حنو إىل 2005 عام يف دوالر مليار 334.5 حوايل من ارتفعت فقد االمجالية العربية الواردات أما      
 الذي املائة يف 3 مستوى عند العاملية الواردات يف العربية الواردات حصة بقيت وقد املائة يف 14,7 بنسبة منو أي ،2006 سنة

  .2005 عام يف حتقق

 يف دوالر مليار 382.5 حوايل من ارتفعت وواصلت قيمة الواردات العربية االمجالية ارتفاعها يف السنوات الالحقة   فقد      
 منو معدل ضعف من أكرب وهو املائة، يف 32.8 نسبتها بزيادة أي ، 2007 عام يف دوالر مليار 535.9 حنو إىل 2006 عام

 الوسيطة والسلع الغذائية السلع أسعار يف الكبري االرتفاع أمهها األسباب من مجلة إىل ذلك ويعود ، 2006 عام الواردات
 هذا أدى وقد. املصنعة السلع كافة أسعار على انعكست اليت  دوالرال مقابل الرئيسية العمالت صرف وأسعار النفط وأسعار

 3.1 مقابل ، 2007 عام املائة يف 3.5 إىل العاملية الواردات يف حصتها ارتفاع إىل اإلمجالية العربية الواردات يف الكبري النمو
  . 2006 عام املائة يف

  2013- 2005تطور الواردات االمجالية العربية من ) :9(اجلدول رقم

 مليار دوالر أمريكي: الوحدة                                                                                                                                        

 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 2005  السنوات

الواردات 
  العربية

334.5 382.5  535.9  674.4  613.8  667.1  752.6  826.5 874.1 

الواردات 
  العاملية

10,747.9  12,448.9  14,311  16,536  12,733  15,457  18,381  18,608 18,874 

وزن الواردات 
العربية يف 

الواردات 
 %العاملية

3.1  3.1  3.7  4.1  4.8  4.3  4.1  4.4 4.6 

  )2014-2006(صادي العريب املوحد لسنواتمن اعداد الباحثة باالعتماد على تقرير االقت: املصدر 



 
 

مليار دوالر            674.4حيث بلغت قيمتها   آخر الواردات العربية االمجالية ارتفاعاً سجلت 2008ويف سنة       
 النمو ودعم االقتصادي النشاط احتياجات لتلبية الزيادة هذه أتت فقد العربية، الواردات قيمة زيادة يف املؤثرة للعوامل وبالنسبة
 والسلع له، املستوردة للدول بالنسبة اخلام النفط من كل استرياد أسعار ارتفاع إىل باإلضافة العربية، الدول معظم يف احلاصل
  .هلا صايف مستورداً العربية الدول غالبية تعترب اليت الغذائية

  إذ العربية، اإلمجالية الصادرات تراجع من أقل بنسبة لكن 2009ويالحظ تراجع قيمة الواردات العربية االمجالية يف سنة        
، 2008 عام يف دوالر مليار  674.4 حبوايل مقارنة 2009 عام يف دوالر مليار   613.8 حنو العربية الواردات إمجايل بلغ

 أن غري العاملية، األزمة تأثريات جراء من العربية الدول يف االقتصادي النشاط بتباطؤ العربية اإلمجالية الواردات تأثرت ولقد
 الواردات تراجع حدة ختفيف على عملت لألزمة السلبية اآلثار مواجهة يف االقتصاد لدعم التحفيزية املالية والربامج اإلجراءات

 يف املائة يف 4.8 إىل لتصل 2008 عام يف املائة يف 4.1 من العاملية الواردات يف العربية الواردات حصة ارتفعت وقد العربية
  .2009 عام

 يف 10,2 بنسبة قدرت زيادة سجلت لكن بشكل طفيف فقد 2010عاودت الواردات العربية االمجالية ارتفاعها سنة     
 الواردات تأثرت ولقد ، 2009 سنة دوالر مليار 613,8 كانت بعدما دوالر مليار 667,1 لتبلغ 2010 عام يف املائة

 من العربية الواردات حصة اخنفضت وذا ، املستوردة للدول بالنسبة اخلام النفط داستريا أسعار بارتفاع العربية االمجالية
  .2009 سنة املائة يف 4,8 كانت بعدما 2010 سنة املائة يف 4,3 إىل العاملية الواردات

ما يقدر  2012 دوالر، ويف سنة  مليار 752.6حوايل  لتبلغ 2011 عام يف العربية اإلمجالية كما بلغت قيمة الواردات    
اإلمجالية العربية هي ارتفاع  الواردات زيادة يف وجتدر االشارة أن أهم العوامل اليت سامهت  ، دوالر مليار 826.5 بنحو

 للدول بالنسبة اخلام النفط استرياد أسعار ارتفاع إىل فيها، باإلضافة العام اإلنفاق زيادة ضوء للنفط يف املصدرة الدول واردات
  .الغذائية لبعض السلع العاملية األسعار ارتفاع إىل إضافة له املستوردة

و اخنفض معدل منو الواردات من حنو  2013مليار دوالر سنة  874.1لقد منت الواردات العربية االمجالية إىل حوايل      
لواردات العربية ،   ويأيت هذا التراجع يف معدل منو ا2013يف املائة خالل عام  5,8إىل  2012يف املائة خالل  11,5

االمجالية نتيجة لتباطؤ معدالت النمو االقتصادي يف الدول العربية والبدء يف تشديد السياسة املالية يف بعض تلك الدول ، وذلك 
باإلضافة إىل تأثري التراجع النسيب يف أسعار النفط العاملية والذي حد من قيمة واردات النفط بالدول العربية املستوردة له خالل 

  .العام

  



 
 

 جتاهات التجارة اخلارجية العربية ومكانة االحتاد األوريب فيهاا: ثانيا

يتبني ان االحتاد االوريب من أهم الشركاء التجاريني للدول العربية  حيث بلغت نسبة الصادرات  لتايلمن خالل اجلدول ا      
يف   %33,8، %28,9، %26,4بلغت  وقد زادت هذه النسبة بشكل تدرجيي حيث 1998سنة  % 23,7العربية حنوه 

على التوايل ، كما يالحظ تطور الصادرات العربية إىل الواليات املتحدة األمريكية خالل 2001,2000, 1999السنوات 
بشكل تدرجيي ومستمر حيث بلغت نسبة الصادرات العربية للواليات املتحدة األمريكية ) 2001-1998(نفس االعوام 

  .على الترتيب 11,8%،11,5%، 9,9%، 9,2%

  2004إىل  1998اجتاه الصادرات العربية من سنة ) : 10(اجلدول رقم

  النسبة املئوية: الوحدة                                                                                                                            

  1998 1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  7, 8  8,4  5, 8  7,3  6,2  8,2 9,3  الدول العربية

  32,2  36,8  37,6  33,8  9, 28  26,4  23,7  االحتاد األوريب

الواليات 
املتحدة 

  األمريكية

9,2  9 ,9  11,5  11,8  11  12,1  11, 7  

دول شرق 
  اسيا

26,9  29,4  25,7  25,6  25 ,3  25,7  25,9  

باقي دول 
  العامل

30,9  26,1  27,7  21,5  17,6  17  21 ,5  

  100  100  100  100  100  100  100  اموع

  2005-2002 لسنوات املوحد العربية االقتصادية التقارير على باالعتماد الباحثة اعداد من: املصدر

 1998سنة  % 26,9بالنسبة لصادرات الدول العربية لدول آسيا فهي على درجة عالية من االمهية فقد بلغت نسبتها         
وتتوجه أغلب هذه النسبة لدولة اليابان حيث بلغت الصادرات العربية حنوها سنيت  %29,4 السنة املوالية إىل لترتفع يف
، أما فيما خيص اجتاه التجارة من امجايل الصادرات العربية حنو الدول اآلسيوية %17,8،%16,8نسبة  1999و 1998

من نسبة قدرت ب  2001-1998كل تدرجيي خالل السنوات من اخلارجية العربية حنو الدول العربية فقد عرفت تراجعا بش
  .2001سنة  %7,3يف السنة االوىل وصوال إىل  9,3%



 
 

لتعود  2002سنة  %37,8وبالعودة لصادرات الدول العربية حنو االحتاد األوريب فقد عرفت ارتفاعا ملحوظا بلغ      
بالترتيب وبالرغم من هذا بقي الشريك الرئيسي  %32,2و %36,8لالخنفاض جمددا بشكل تدرجيي يف السنتني الالحقتني إىل 

يف نفس السنوات مع بعض التغريات  %25للدول العربية يف حني بقيت نسبة الصادرات العربية للدول اآلسيوية يف حدود 
ايل من امج 2003سنة  %18,4إىل 2002سنة  %18,1الطفيفة وقد ارتفعت بدورها حصة الصادرات العربية لليابان من 

إىل 2002صادرات الدول العربية لدول آسيا ،كما بقيت صادرات الدول العربية حنو الواليات املتحدة االمريكية سنوات من 
نفس الشيء ينطبق على الصادرات العربية  %12و %11يف نفس املستويات السابقة منذ السنتني السابقتني أي ما بني  2004

يف السنوات ما بني  %8ت يف نفس املستوى اي تتأرجح بشكل طفيف عند باجتاه الدول العربية نفسها فقد ظل
  .2004و2002

)                                                                                                   النسبة املئوية : الوحدة( 2013إىل 2005اجتاه الصادرات العربية من سنة) : 11(اجلدول رقم

  2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 

 8,6 8,7  8  8,6  10,3  8,3  8,3  8,5  7,7  الدول العربية

 13,2 13,5  12,7  15,3  8, 15  17,6  18,3  22,1  23,5  االحتاد األوريب

الواليات املتحدة 
  األمريكية

11,3  11,5  9,8  10,7  8,7  7,7  7,7  8,1 6,8 

 47,8 42,9  38,9  42,4  40,3  37,7  35,3  38,4  38,1  دول شرق اسيا

 23,7 26,6  32,7  26  24,8  25,7  28,3  19,5  19,4  باقي دول العامل

 100 100  100  100  100  100  100  100  100  اموع

  2014-2006 لسنوات املوحد عربيةال االقتصادية التقارير على باالعتماد الباحثة اعداد من: املصدر

      

 %23,2إىل نسبة  2005من خالل هذا اجلدول نالحظ أن حصة االحتاد االوريب تراجعت بشكل ملحوظ يف سنة       
 1, 22وقد استمر هذا التراجع يف السنوات الثالثة الالحقة حيث بلغت النسب  %232,عند  2004بعدما كانت يف سنة 

سنة  %12,7وواصلت االخنفاض إىل  %15إىل  2010و2009التوايل واخنفضت سنة على  17,6%، 18,3%،%
2011.  

وقد لوحظ كذلك خالل هذه السنة اخنفاض الصادرات العربية حنو الدول العربية نفسها والواليات املتحدة األمريكية      
واليات املتحدة األمريكية من الصادرات أما حصة ال %7,7وباقي دول العامل حيث اخنفضت الصادرات العربية البينية إىل 



 
 

  %19,4واخنفضت كذلك الصادرات العربية إىل باقي دول العامل إىل  %11,3العربية تعرضت الخنفاض طفيف وقدرت ب 
،لكن جتدر االشارة إىل أن الصادرات العربية حنو الدول اآلسيوية ارتفعت بشكل  %21نسبة  2004بعدما فاقت يف سنة 

حيث شكلت قفزة كبرية وتطور ملحوظ يف التبادل التجاري العريب مع الدول  %38,1وقد بلغت  2005ملحوظ سنة 
  .جممل صادرات الدول العربية جتاه الدول األسيوية  نسبة من  أعلى الصني إىل العربية الصادرات قيمة شهدتاآلسيوية  

 البينية وجتاه باقي دول العامل باستثناء االحتاد األوريب والذي ويف العام املوايل نالحظ تطورا طفيفا يف الصادرات العربية       
 عام يف يف املائة 22,1 إىل 2005 عام يف املائة يف 23,5 من العربية، للدول جتاري شريكأول  تراجعت حصته رغم أنه

 عام يف املائة يف 15.7 إىل 2005 عام ي ف املائة يف 14.0 من العربية الصادرات يف اليابان حصة ارتفعت ، بينما 2006
 العربية البينية الصادرات حصة أما يف11,5 إىل املائة يف11,3 املتحدة األمريكية من الواليات حصة أيضا كما ارتفعت 2006

 حصة ،وارتفعت2006 عام يف املائة يف8,5 إىل 2005 عام يف املائة يف 7,7 من ارتفعت فقد اإلمجالية الصادرات العربية يف
  .يف املائة 19,5بشكل طفيف لتبلغ نسبة   عاملال دول باقي

واليت  %8,3نالحظ ترجعا خفيفا يف صادرات الدول العربية البينية واليت اخنفضت نسبتها إىل  2007وبالنسبة لسنة          
 17,6، %18,3بقيت نفسها يف السنة املوالية وواصلت حصة االحتاد االوريب من الصادرات العربية يف التراجع لتصل لنسبة 

،نفس الشيء بالنسبة للصادرات العربية جتاه الواليات املتحدة األمريكية والدول اآلسيوية اخنفضت  2008و2007يف سنيت 
بينما ارتفعت صادرات .بالترتيب  %37,7، %10,7إىل  2008بالترتيب ،لتعود وترتفع يف سنة  %35,3،%9,8إىل 

ولكن عادت  %19,5بعدما كانت يف السنة السابقة  %28,3لالنتباه إىل  الدول العربية لباقي دول العامل بشكل ملفت
  .على التوايل %24,8، %25,7إىل  2009و2008لتنخفض يف عامي 

لكنها تدهورت  %10,3حيث وصلت لنسبة  2009بالعودة لصادرات العربية البينية فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا سنة       
، اما حصة االحتاد االوريب من الصادرات العربية فهي يف تراجع 2011سنة  %8إىل حدود جمددا يف السنيني الالحقتني لتصل 

  .2011سنة  %12,7مستمر حيث وصلت إىل 

 فبالنسبة الجتاه .الرئيسيني التجاريني اجتاه شركائها يف العربية اإلمجالية التجارة قيمة زيادة يف املرتفعة النفط اسعار سامهت      
 املائة يف 21بلغت   ارتفاع نسبة أعلى حققت فقد العربية، للصادرات الرئيسية الوجهة  تعترب واليت آسيا، إىل ةالعربي الصادرات

 الثانية املرتبة يف االحتاد األورويب اىل العربية الصادرات جاءت وقد .والصني اليابان اىل الصادرات يف وتركزت 2012 عام يف
 يف 16.1 نسبتها بلغت اً أيض املتحدة زيادة الواليات إىل العربية الصادرات شهدت اكم .املائة يف 16.7 بلغت زيادة بنسبة
 2012.عام  خالل املائة يف 5.4 بنسبة زادت فقد البينية العربية الصادرات أما .املائة



 
 

 األورويب واليابان االحتاد من كل حصة ارتفعت فقد العربية الصادرات يف الرئيسيني التجاريني الشركاء حلصص وبالنسبة       
 و املائة يف 12.6مع   مقارنة وذلك ، 2012 عام يف التوايل على املائة يف 10.5 و املائة 13.5 لتمثل العربية الصادرات يف

 الصادرات يف زيادة طفيفة والصني املتحدة الواليات من كل حصة وسجلت .السابق العام خالل التوايل على املائة يف 9.4
 تراجعت فقد العربية البينية لصادراتا حصة أما  2012 عام خالل التوايل على املائة يف 8.6 و املائة يف 8.1 ىلإ لتصل العربية
  .العام خالل املائة يف 8.7 إىل 9 من طفيف بشكل

ضافة إىل انعكس التراجع النسيب يف األسعار العاملية للنفط واخنفاض مستويات االنتاج النفطي يف بعض الدول العربية باإل    
تباطؤ معدالت منو الطلب العاملي على اجتاهات التجارة اخلارجية للدول العربية إىل شركائها التجاريني الرئيسيني خالل 

، حيث أظهرت البيانات تراجع الصادرات العربية املتجهة إىل كل من الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوريب 2013
  .يف املائة على الترتيب 2,1ائة ويف امل 16,5بنسب بلغت حوايل 

يف  12هذا بينما ارتفعت قيمة الصادرات العربية املتجهة إىل آسيا الوجهة األساسية للصادرات العربية بنسبة بلغت حنو       
يف املائة  0,4املائة خالل نفس العام ، وجتدر االشارة إىل أن الصادرات العربية إىل اليابان قد ارتفعت بقدر طفيف بلغ حوايل 

يف املائة كما سجلت الصادرات العربية البينية خالل عام  5,5يف حني تراجعت تلك الصادرات املتجهة إىل الصني بنسبة 
  .يف املائة  2,3نسبة زيادة بلغت  2013

لبينية وباحلديث عن حصص الشركاء التجاريني الرئيسيني يف الصادرات العربية فقد ارتفعت حصة كل من الصادرات ا     
وذلك عند مقارنتها مبستويات بلغت  2013يف املائة على التوايل خالل سنة  10,5يف املائة و  8,6واليابان لتصل ملستويات 

، يف املقابل تراجعت حصة كل من الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد 2012يف املائة خالل سنة  10,4يف املائة و 8,4
  .2013يف املائة على التوايل خالل سنة  8,1يف املائة و 13,2يف املائة، 6,8األوريب والصني لتصل إىل 

  

  

  

  

  

  



 
 

 )املئوية النسبة: الوحدة ( 2004-1998 العربية الواردات اجتاه:  )12(رقم اجلدول

  1998 1999  2000  2001  2002  2003  2004  

  10,8  10,7  11,8  10,6  10,5  4, 9 8,4  الدول العربية

  40  44,2  32,9  38,1  46,5  41  39,6  االحتاد األوريب

الواليات 
املتحدة 

  األمريكية

12,2  14,2  10,9  9 ,5  8 ,6  7,9  6,9  

دول شرق 
  اسيا

13,4  14,9  16,4  17,7  18,9  25,7  28,8  

باقي دول 
  العامل

26,3  20,5  15,7  24,1  27,8  11 ,5  13,5  

  100  100  100  100  100  100  100  اموع

  2004-2002 لسنوات املوحد العربية االقتصادية التقارير على عتمادباال الباحثة اعداد من: املصدر

فقد  2004إىل  1998شهدت واردات الدول العربية من شركائها التجاريني الرئيسني تطورا ملحوظا يف الفترة من      
واالخنفاض ، نالحظ  حتسنت الواردات العربية البينية من سنة ألخرى ولو بشكل طفيف ومتأرجح على األغلب بني االرتفاع

 1998بعدما قدرت سنة  %11,8لتصل ل  2002إىل 1998ان نسبة الواردات البينية ارتفعت تدرجييا خالل السنوات من 
  .على التوايل %10,7و % 10,8لتصل إىل  2004و 2003لكنها اخنفضت يف سنيت  %8,4ب 

سي االول بالنسبة للدول العربية من ناحية االسترياد منه يف بالنسبة لالحتاد األوريب فقد حافظ على صفة الشريك الرئي       
بالرغم من أن نسبة استرياد الدول العربية من هذه الكتلة ليست يف ارتفاع دائم بل تعرضت أحيانا  2004 -1998الفترة 

عادت  لكنها 1998يف سنة  %39,6بعدما كانت  %46,5وصلت النسبة إىل  2000الخنفاض ملحوظ فنجد انه يف سنة 
لكن هذا  %44,2مث ارتفعت جمددا يف السنة املوالية لنسبة  2002سنة  %32,9لتنخفض يف السنتني الالحقتني لتصل إىل 

  . %40وقد وصلت النسبة يف هذا العام إىل  2004االرتفاع كذلك حلقه اخنفاض يف سنة 

يسني املوردين للدول العربية جند أن أعلى نسبة وعند احلديث عن الواليات املتحدة األمريكية كأحد الشركاء الرئ        
وأدىن نسبة خالل  %14,2وقد بلغت  1999حتققت يف سنة  2004-1998استرياد من الواليات املتحدة خالل الفترة 

  . %6,9وقد اخنفضت إىل نسبة  2004نفس الفترة كانت سنة 



 
 

دول أسيا عرفت تطورا مستمرا بصفة عامة وعلى وجه  لكن نالحظ يف اجلدول السابق ان حصة الواردات العربية من       
اخلصوص كانت معظم هذه الواردات من الصني واليت زاد استرياد الدول العربية منها بشكل ملحوظ على مر السنني فقد 

، أما حصة واردات الدول العربية 1998سنة  %13,4يف حني كانت  2004سنة  %28,8وصلت نسبة االسترياد منها إىل 
وأدىن نسبة كانت يف السنة  2002سنة  %27,8باقي دول العامل فكانت متفاوتة خالل هذه الفترة بني االرتفاع لنسبة من 

 . %11,5املوالية وقد وصلت إىل 

  )املئوية النسبة: الوحدة  (2005-2013 العربية اجتاه الواردات: )13( رقم اجلدول

  2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 

 13,1 13,4  12,3  11,8  11,2  11,1  12,1  13,3  12,4  الدول العربية

 28,2 26,5  24,7  26,3  28,9  31  36  35,7  39,2  االحتاد األوريب

الواليات املتحدة 
  األمريكية

8,2  9,2  9,2  8,5  8,7  8,7  8  8,7 8,8 

 33,5 34,3  34,3  32,8  33,8  28,6  33,3  33,6  29,1  دول شرق اسيا

 16,4 17  7, 20  20,4  17,4  20,8  9,4  8,2  11,1  باقي دول العامل

 100 100  100  100  100  100  100  100  100  اموع

  2013-2005من اعداد الباحثة باالعتماد على التقارير االقتصادية العربية املوحد لسنوات : املصدر

ألوريب تراوحت بني الزيادة والنقصان نالحظ حصة واردات الدول العربية من االحتاد ا 2011إىل 2005يف الفترة من        
لترتفع بشكل  2005سنة  %39نسبة جتاوزت  2005بعدما سجلت يف سنة  %35,7إىل  2006حيث اخنفضت سنة 

  .2011سنة  %24,7مث عاودت االخنفاض بشكل مستمر ووصلت ل  %36لنسبة  2007طفيف سنة 

جمملها خالل هذه الفترة لكن ختللها بعض االخنفاض حيث وصلت ل  أما بالنسبة للواردات العربية البينية فقد ارتفعت يف    
ووصلت ل  2008يف السنة اليت تسبقها واستمرت يف االخنفاض حىت سنة  %13,3بعدما كانت  2007سنة   12,1%
  .على التوايل %12,3،%11,8،%11,2مث حتسنت النسبة تدرجييا يف السنوات الثالث الالحقة وقدرت ب  11,1%

قد تراوحت حصة واردات الدول العربية من الواليات املتحدة األمريكية بني االرتفاع واالخنفاض وقد سجلت أدىن نسبة ل      
نفس املالحظة تنطبق .  %9,2وقد بلغت  2007و2006أما أعلى نسبة فقد حتققت يف سنيت  %8وقد بلغت  2011سنة 

أما أعلى نسبة فقد  %28,6وقدرت ب  2008أعلى نسبة سنة  على واردات الدول العربية من الدول اآلسيوية حيث كانت
  .2011سنة  %34,3بلغت 



 
 

 املصادر الرئيسية مجيع من يف قيمتها زيادة شهدت فقد الرئيسيني، التجاريني الشركاء من العربية بالواردات يتعلق فيما     
 زيادة بنسبة االحتاد األورويب تلتها دول املائة يف 17.2 بلغت ارتفاع نسبة أعلى املتحدة الواليات وسجلت  2012 عام خالل
 على املائة يف 13.3 و يف املائة 15.8 بلغت بنسب واليابان الصني من العربية الواردات ارتفعت املائة، كما يف 16.3 بلغت

  . املائة يف 7 بنسبة ارتفعت فقد البينية العربية الواردات أما  2012 عام خالل الترتيب

 باستحواذها على آسيا استمرت ، 2012 لعام العربية الواردات يف التجاريني الشركاء حلصص النسيب التوزيع جانب ويف     
 كما . 2012عام  خالل املائة يف 3.9 و املائة يف 12.7 بنسبة واليابان الصني بينها من املائة يف 34.4 بنسبة الكربى احلصة

 حني يف .التوايل املائة على يف 8.7 و املائة يف 26.5 إىل لتصل املتحدة والواليات األورويب االحتاد من كل حصة ارتفعت
  2012.عام  خالل املائة يف 13.4 حوايل لتمثل طفيفة بصورة البينية العربية الواردات حصة تراجعت

واردات من معظم ، فقد ارتفعت قيمة ال 2013على صعيد الواردات العربية من الشركاء التجاريني الرئيسيني خالل سنة       
املصادر الرئيسية للواردات العربية وكانت أكرب نسبة زيادة مسجلة يف الواردات العربية من االحتاد األوريب حيث بلغت حنو 

يف املائة وارتفعت أيضا الواردات من الواليات املتحدة األمريكية  9,3يف املائة وتبعتها الصني بنسبة زيادة بلغت  12,2
بينما تراجعت الواردات من اليابان  2013يف املائة على التوايل خالل  5,9يف املائة و 8,1ية البينية بنسب والواردات العرب

  .يف املائة 10,8بنسبة بلغت 

لقد تواصل حتقيق آسيا ألكرب حصة من الواردات العربية على الرغم من تراجعها بشكل طفيف حيث استأثرت بنسبة        
يل الواردات العربية وشكلت الواردات من الصني اجلزء األكرب من الواردات العربية من آسيا بنسب يف املائة من إمجا 33,3
يف املائة من امجايل الواردات ، يف املقابل ارتفعت الواردات العربية من كل من االحتاد األوريب والواليات املتحدة  13,1بلغت 

  .ة على التوايليف املائ 8,8يف املائة  28,2االمريكية لتشكل حنو 

  )2013- 1998(تطور التجارة العربية البينية يف الفترة : الفرع الثاين

كانت  1990عام  مليار دوالر 22.7التجارة العربية البينية يف التسعينيات من القرن املاضي ما قيمته  بلغت قيمة       
فقط من إمجايل % 9.4نية ما نسبته يالتجارة البمليارات دوالر ومثلت  8.8مليار دوالر والواردات  13.9الصادرات منها 
مليار دوالر وكانت متثل  24.1وبلغ بشكل إمجايل  1994قد حتسن حجم التجارة العربية البينية عام ، والتجارة العربية

 %9.4لغت وظلت نسبة التجارة العربية البينية قاصرة عن حتقيق أي زيادة مأمولة إذ ب من إمجايل جتارة الدول العربية% 9.7
  1990.1عام 

                                                             
: على املوقع االلكتروين 2007جويلية  01،مقال منشور على اجلزيرة نت بتاريخ  التجارة العربية بني الطموحات االقتصادية واملعوقات السياسيةسامح هناندة،   1

http://www.aljazeera.net2014سبتمرب 14: ، تاريخ االطالع.  



 
 

من تلك اليت كانت مطبقة يف  %80بلغ التخفيض التدرجيي للرسوم و الضرائب ذات األثر املماثل  2004حبلول عام       
و الذي  31/12/2003الصادرة بتاريخ  1431، حيث أن توجيهات الس االقتصادي و االجتماعي رقم 31/12/1997

  .2005يف بداية %100مث إىل  %80ليصل إمجايل التخفيض إىل  %20بنسبة  2004 حدد نسبة التخفيض التدرجيي لسنة

و يف ضوء قيام الدول العربية بتحرير التجارة نسبيا يف إطار منطقة التجارة العربية احلرة الكربى و ختفيض التعريفة اجلمركية      
  .على الواردات العربية، فقد ارتفعت قيمة التجارة البينية العربية 

  )مليار دوالر أمريكي: الوحدة(2013-2005تطور التجارة العربية البينية للفترة : )14(اجلدول رقم

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  السنوات

التجارة 
  العربية البينية

46,2  56,1  67,6 82,5 74.6  91,15 100,85  109  113,6  

  2/وارداتال+الصادرات = التجارة العربية البينية 

   2014-2006من اعداد الباحثة باالعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد الصادر عن صندوق النقد العريب لسنوات : املصدر 

بداية التطبيق التدرجيي (  1998مليار دوالر عام  13ارتفاع قيمة التجارة البينية العربية من  اجلدول السابق يالحظ من     
  %.146.1،بنسبة2004مليار دوالر عام  32إىل ما يفوق ) رة احلرةملنطقة التجا

بتحرير التبادل التجاري للسلع الزراعية  2005إن دخول اإلطار التنفيذي ملنطقة التجارة العربية احلرة حيز التنفيذ مع بداية      
زيادة معدالت التبادل التجاري البيين العريب، و الصناعية العربية املنشأ معفاة من كل الرسوم اجلمركية و الضرائب قد ساهم يف 

مليار دوالر لعام 82,5إىل  2006مليار دوالر العام 56,1خالل السنوات القليلة املاضية لينتقل حجم التجارة العربية من 
  .، مع ارتفاع تدرجيي2008

، مقارنة 2009يف عام  % 10.72فقد بلغت نسبة أما نسبة التجارة العربية البينية إىل إمجايل التجارة العربية اإلمجالية        
،كما يالحظ أن متوسط قيمة  2010، و هذا بناء على بيانات التقرير االقتصادي املوحد لسنة 2008عام  % 9,87ب 

ئب ذات التجارة العربية البينية شهدت منوا للعام الرابع على التوايل من بداية التحرير الكلي للسلع و الرسوم اجلمركية و الضرا
  . 2007مقابل  2008عام  %22األثر املماثل، حيث ارتفعت بنسبة 

 اىل باإلضافة وذلك العربية الدول بعضشهدت  اليت السياسية التحوالت آثار باستمرار البينية العربية التجارة اداء تأثر       
 تأثرت حيث .مرتفعة مستويات عند الطاقة عاربقاء أس و سورية، يف االوضاع تأزم عن الناجتة االقتصادية التداعيات استمرار
 استمرار عن ناهيك  التداعيات، بتلك والغذائية الزراعية املتعلقة باملنتجات وخاصة العربية الدول بعض بني البينية التجارة حركة



 
 

 معدل تباطأ فقد .عربيةال الدول بعض يف السياسي االستقرار وعدم االنفالت األمين بسبب االنتاجية االقتصادية االنشطة تراجع
 مقابل دوالر، مليار 111.7 حنو اىل لتصل املائة يف 6.1 بنسبة ارتفاعاً لتحقق 2012عام  يف العربية البينية التجارة قيمة منو

 الصادرات منو معدل من كل لتراجع كمحصلة التباطؤ هذا وجاء  2011 عام خالل املائة يف15.5 حواىل نسبته بلغت ارتفاع
 منو ومعدل السابق، العام يف مسجلة املائة يف 9.9 حواىل بلغ ارتفاع مع مقارنة 2012 عامباملائة  5,4  اىل ليصل البينية

  .2011 عام خالل باملائة 22.2 نسبته بلغت ارتفاع مقابل املائة يف 7 اىل ليصل البينية  الواردات

الثالث على التوايل بتداعيات التحوالت السياسية اليت شهدا بعض ولقد استمر تأثر أداء التجارة العربية البينية للعام          
الدول العربية واليت أدت إىل استمرار تأثر األنشطة االنتاجية هلذه الدول ومن مث أثرت سلبا على مستويات التجارة العربية البينية 

 بعض الدول العربية املصدرة للنفط وباخنفاض ، كذلك قد تأثرت التجارة العربية البينية النفطية باخنفاض كميات االنتاج يف
مليار  113,6ما يقدر بـ  2013مستويات األسعار العاملية للنفط تأثرت التجارة العربية البينية ، وقد بلغت قيمتها سنة 

  .وهو اخنفاض ملحوظ  2012يف املائة عام  8,1يف املائة مقابل معدل  4,2دوالر مبعدل منو 

  )مليار دوالر: الوحدة (2004-1998طور الصادرات العربية البينية يف الفترة ت): 15( اجلدول رقم 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  السنوات

الصادرات 
  العربية البينية

13,72 14,12 16,05 17,25 20,9 25,47 34,67 

نسبة الصادرات 
البينية من امجايل 

الصادرات 
العربية 
  )%(االمجالية

9,2 8,1 6,2 7,3 8,5 8,4 8,7 

معدل منو 
الصادرات 

العربية البينية 
)%(  

-12.7 3,6 13,7 7.5 21.3 21,7 36,1 

  . 2005-1999من اعداد الباحثة باالعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد الصادر عن صندوق النقد العريب لسنوات :املصدر 

  

  



 
 

  

مليار دوالر عام  14,1مليار دوالر عام إعالن املنطقة إىل  13,7ية من كما ارتفعت قيمة الصادرات العربية البين      
،ويعود السبب يف هذا االرتفاع إىل 2004مليار دوالر عام  34إىل ما يفوق  2000مليار دوالر العام  16، و إىل 1999

أن نسبة إمجايل  2005ة ارتفاع أسعار النفط وزيادة الكمية املصدرة منه، إال أنه يالحظ و حسب التقرير املوحد لسن
و وصلت إىل أدىن  2004سنة  %8,7إىل  1998سنة  %9,2الصادرات العربية البينية إىل الصادرات العربية قد اخنفض من 

  .، و تأيت السعودية يف املرتبة األوىل من حيث حجم الصادرات البينية تليها اإلمارات %6,2لتصل إىل  2000نسبة هلا عام 

كان معدل الزيادة يف إمجايل الصادرات العربية البينية  2004عدالت النمو يف الصادرات العربية البينية يف عام بالنسبة مل       
،و يف أغلب السنوات السابقة كان معدل منو إمجايل %30.4،يف حني كان معدل الزيادة يف إمجايل الصادرات36.1%

  .الصادرات يفوق معدل منو الصادرات البينية

  )مليار دوالر أمريكي: الوحدة(2013- 2005تطور الصادرات العربية البينية يف الفترة ): 16(  اجلدول رقم

 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 2005  السنوات

الصادرات العربية 
  البينية

48,3 58,6 71,0 86,8 76.8 98,5 103,1  110,4 112,9 

نسبة الصادرات 
البينية من امجايل 

الصادرات 
  )%(لعربيةا

8,5 8,5 8,8 8,7 10,28 10,8 8,6  8,4 8,6 

معدل منو 
الصادرات العربية 

 البينية

33 ,8 21,32 21,16 22,25 -19.1 1.2 9,9  5,4 2,3 

  .2014-2006من اعداد الباحثة باالعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد الصادر عن صندوق النقد العريب لسنوات : املصدر 

  

 2008، مث ازدادت الصادرات البينية خالل سنة  2007- 2005لقد كان ارتفاع قيمة الصادرات تدرجيي يف الفترة       
، لقد واصلت قيمة 2007مليار دوالر عام  71,0مليار دوالر، باملقارنة مع  86,8لتصل إىل حوايل %22.2بنسبة 

وقد متيزت نسبة الصادرات البينية من  2010دوالر سنة  مليار 98,5الصادرات العربية ارتفاعها بشكل تدرجيي حيث بلغت 
يف املائة  1.2يف املائة مبعدل منو بلغ  10,8امجايل الصادرات العربية هلذه السنة بأا األكثر ارتفاعا يف هذه الفترة حيث بلغت 



 
 

، وقد ارتفع هذا املعدل  2009ولكنه أعلى بكثري مما حتقق يف سنة   2008-2005وهو معدل منخفض باملقارنة مع سنوات 
مليار دوالر ، لتسجل  103,1يف املائة وكانت قيمة الصادرات يف هذه السنة  9,9يف السنة الالحقة بشكل الفت ليصل إىل 

يف املائة على  2,3،  5,4بعد ذلك معدالت منو الصادرات العربية البينية اخنفاض ملحوظ يف السنتني األخرية يف هذه الفترة  
  .على التوايل 2013و 2012مليار دوالر لعامي  112,9،  110,4ع بلوغ قيمة الصادرات العربية البينية التوايل م

  )مليار دوالر أمريكي: الوحدة(2005 - 1998تطور الواردات العربية البينية يف الفترة ): 17( اجلدول رقم 

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

الواردات العربية 
  البينية

12,27 13,62 15,7 17,08 20,16 21,87 29,75 

نسبة الواردات 
البينية من امجايل 
الواردات العربية 

  )%(االمجالية 

7,9 9,7 10,5 10,6 11,8 11,2 12,2 

معدل منو 
الواردات العربية 

  البينية

0,8  4,9  15,3 8,8 

 

18,0  8,0  36,3  

  . 2014-2006دي العريب املوحد الصادر عن صندوق النقد العريب لسنوات من اعداد الباحثة باالعتماد على التقرير االقتصا: املصدر

   

  

مليار دوالر عام  13,6إىل  1998مليار دوالر عام  12,2أما بالنسبة لقيمة الواردات العربية البينية فقد ارتفعت من       
رتفعت نسبة الواردات البينية ، كذلك ا%33بنسبة منو قدرت ب  2004مليار دوالر عام  29,7و إىل ما يقارب  1999

، و تأيت اإلمارات املتحدة يف املرتبة األوىل من 2004عام  %12,2إىل  1998سنة  %7,9من إمجايل الواردات العربية من 
  .حيث حجم الواردات البينية تلتها السعودية

ول العربية، باستثناء اجلزائر والعراق، وذلك أما الواردات البينية للدول العربية فرادى ، فقد تراجعت قيمتها يف مجيع الد      
تلبية الحتياجات النشاط االقتصادي الذي يشهده العراق منذ األعوام القليلة املاضية، باإلضافة إىل إعادة البناء والتعمري وزيادة 

ن ، وم%131، ومن سوريا%225،كما تضاعفت واردات اجلزائر من مصر بنحو االستثمار يف تطوير قطاع النفط



 
 

لليمن، ويعزى هذا التراجع بالنسبة لليمن إىل % 71للسودان و% 12.7ولقد تراوحت نسب التراجع بني%. 82اإلمارات
  .األوضاع األمنية الصعبة اليت مير ا

  )مليار دوالر أمريكي: الوحدة(2013- 2005تطور الواردات العربية البينية يف الفترة ): 18( اجلدول رقم 

  2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 2013 

الواردات العربية 
  البينية

44,1 53,6 64,2 78,2 72.4 83,8 98,6  107,6 114,3 

نسبة الواردات 
البينية من امجايل 
الواردات العربية 

)%(  

12,6 13,11 12,0 11,04 11,2 12,7 13,3  13 13,1 

معدل منو الواردات 
 العربية البينية 

39,7  21,54  19,77 21,80 -16.6  6.5  22,2  7,1 6,3 

  . 2014-2006من اعداد الباحثة باالعتماد على التقرير االقتصادي العريب املوحد الصادر عن صندوق النقد العريب لسنوات : املصدر

 78,2ما يقدر بـ 2008ارتفاع قيمة الواردات العربية البينية وقد بلغت سنة  2008 -2005شهدت السنوات من        
يف املائة وهي نسبة  11,04والر  ، وقد كانت نسبة الواردات العربية البينية من امجايل الواردات العربية االمجالية مليار د

بشكل طفيف وكانت القيمة  2009منخفضة عن السنوات السابقة ، وقد اخنفضت قيمة الواردات العربية البينية يف سنة 
  .ت الالحقة مليار دوالر لتعاود هذه القيم يف السنوا 72,4

ما سبق و أشرنا إىل تأثر التجارة العربية البينية مبا شهدته بعض الدول العربية من حتوالت سياسية أدت بدورها إىل ك     
 الدول بعض بني البينية التجارة حركة تأثرت مرتفعة حيث مستويات عند الطاقة أسعارتداعيات اقتصادية هائلة ومع بقاء  

 املائة يف7,1 اىل ليصل البينية  الواردات منو بلغ معدل، حيث عام   يف البينية العربية التجارة قيمة منو دلمع تباطأ فقد العربية
يف املائة  6,3، وتواصل هذا االخنفاض يف السنة املوالية لتصل إىل 2011 عام خالل باملائة 22.2 نسبته بلغت ارتفاع مقابل

  .مليار دوالر  114,3وبلغت قيمة الواردات العربية البينية 



 
 

 مصدرة دول كمجموعة العربية الدول تعتربويلعب النفط دورا بالغ األمهية يف املبادالت اخلارجية للدول العربية ،حيث    
من أجل توضيح دور النفط يف التجارة اخلارجية العربية ميكن تقسيم الدول العربية إىل جمموعتني على  األول، و املقام يف للنفط

  1:ر الذي يؤديه النفط يف هيكل جتاراأساس الدو

 واجلزائر، والبحرين، العربية املتحدة، اإلمارات :من كالً وتضم والغاز، للنفط املصدرة الرئيسية العربية الدول -
 يشكّل أنه إال اموعة، هذه داخل ودوره النفط وختتلف أمهية، وقطر وعمان، وليبيا، والكويت، والعراق، والسعودية،

 .صادراا مصلحة إىل دائماً األقطار هذه يف النفط لتجارة التجاري ومييل امليزان صادراا، هيكل يف األكرب بةالنس

الدول العربية املستوردة للنفط، وتضم بقية األقطار العربية وتعترب معظمها أقطاراً مستوردة للنفط، مع اإلشارة إىل أن  -
السودان، خصوصاً خالل السنوات األخرية، إال أن ميزان جتارة النفط بعضها يصدر النفط، كمصر وسورية واليمن و

 .ال يزال مييل دائماً حنو االسترياد

  )2013-2009(التجارة العربية البينية للبترول اخلام: )19(اجلدول رقم 

  2009  2010  2011  2012  2013  

قيمة التجارة العربية 
البينية للبترول 

  )مليون دوالر(اخلام

9,743  10,876  10,163  10,437  9,539  

حصة التجارة ع البينية 
للبترول اخلام يف 
متوسط قيمة التجارة 

  )%(العربية البينية

12.1  11.9  10.1  9.6  8.4  

  .185، صندوق النقد العريب، ص 2014التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة: املصدر

ية البينية للبترول اخلام يف متوسط قيمة التجارة العربية البينية يف يالحظ من اجلدول السابق اخنفاض حصة التجارة العرب      
يف املائة  وهي نسبة منخفضة عن السنوات السابقة ،  8,4ما يعادل  2013، حيث بلغت سنة  2013-2009الفترة 

حصة الصادرات العربية البينية ، جند أن  2013وباحلديث عن األمهية النسبية للتجارة البينية العربية يف البترول اخلام خالل سنة 
  .للبترول اخلام متثل نسبة ضئيلة من امجايل الصادرات العربية للبترول اخلام 

                                                             
  .58، ص 2014أكتوبر / تشرين األول 428، العدد " املستقبل العريب"جملة ، النمطية احلقائق بعض :العربية لألقطار البينية التجارة يف النفط أثرتوات عثمان،  1 
  



 
 

يف  1,7يف املائة ، 1,4بالنسبة لكل من السعودية ، االمارات، اجلزائر وهي من الدول املصدرة الرئيسية كانت حصتها       
خيص الدول العربية املستوردة للبترول اخلام جند األردن يستويف مجيع احتياجاته من يف املائة على التوايل، وفيما  2,3املائة، 

يف املائة ، 58يف املائة من هذه السلعة من الدول العربية ،  75,7البترول اخلام من الدول العربية أما مصر فتستورد ما نسبته 
  .يف املائة هي واردات كل من ن املغرب ولبنان على التوايل 98,1

  التجارة العربية البينية يف إطار منطقة التبادل احلر األورو متوسطية: املطلب الثاين

دف اتفاقية أغادير إىل إقامة منطقة جتارة حرة عربية متوسطية ، وتعترب خطوة أساسية لذلك ومع أا مفتوحة أمام دول         
كامل اقليمي ديناميكي من خالل االلغاء الكامل والفوري حوض املتوسط األخرى ،إال أا دف بصورة خاصة إىل اجياد ت

للحواجز اجلمركية وغري اجلمركية ، وكذلك الغاء احلصص بني الدول األربع املوقعة وتفكيك الرسوم اجلمركية والضرائب 
ن مع تفكيك الرسوم وبالتزام 2007مارس  27داخل منطقة اغادير مل حيدث إال يف اآلونة االخرية مبا انه دخل حيز التنفيذ يف 

اجلمركية داخل منطقة اغادير ، حيث يتوقع أنه يف حالة تراكم املنشأ بينها ميكن للمنتجات املصنعة داخل منطقة أغادير الدخول 
معفاة من الرسوم اجلمركية ) سويسرا، النرويج، ايسلندا(إىل السوق األوربية مبا يف ذلك دول رابطة التجارة احلرة األوربية 

ئب وبالتايل فإن هذه االحكام ترتبط بصورة وثيقة مع نظام تراكم املنشأ القطري يف مجيع أحناء املنطقة األور و متوسطية والضرا
  .الذي مت تأسيسه بني اموعة االوربية ورابطة التجارة احلرة األوربية ودول حوض املتوسط

  2013-2007فترة تطور التجارة البينية لدول اتفاقية أغادير يف ال: الفرع األول

أي خالل السنوات  2013-2007سجلت املبادالت التجارية بني األعضاء يف اتفاقية أغادير تطورا هاما خالل الفترة      
وقد ) 2010-2007( %129، وقد بلغ معدل منو املبادالت التجارية )2007مارس (السبعة اليت تلت تنفيذ االتفاقية 

ة هامة يف صادراا حنو باقي الدول األعضاء ولكن بنسب متفاوتة ، حيث بلغت مصر منوا سجلت كل دول اتفاقية أغادير زياد
  1.%20مث تونس  %85بعدها املغرب  %119تليها األردن   %126يف صادراا بنسبة 

  املبادالت التجارية االمجالية بني دول اتفاقية أغادير واالحتاد األوريب: أوال

اتفاقية أغادير اىل حتقيق هلذا دف املتوسط من الصعوبات نفسها اليت يواجهها مسار برشلونة، حتاد من أجل يعاين اال       
التوصل تدرجيياً  من أجل، مصر، األردن، تونس واملغرب: أربع دول فقط هيبني اجلميع وان كان مقتصراً على فئ جناح متكا

اليت يتبعها عادة " سياسة اخلطوة خطوة"، األمر الذي يتناسب مع تفاقية استناداً اىل فرص تنموية حقيقية وملموسةاىل تعزيز اال

                                                             
  .32، ص 2012، الوحدة الفنية التفاقية أغادير، األردن، جانفي )2011-2010(التفاقية أغادير  الفنية الوحدة حول أنشطة تقرير  1
  



 
 

اتفاقية ملوقعة على وبدالً من ان تشكو من حجم تبادل جتاري منخفض بني الدول العربية ، قررت الدول ا ، حتاد األورويباال
  . أغادير املراهنة على عامل النمو هذا

قات مميزة مع االحتاد األوريب ، حيث يعترب الشريك التجاري األول عند ترتبط كل دولة من دول اتفاقية أغادير بعال     
  .معظمها وهذا حىت قبل أن تنشأ منطقة التبادل احلر األورو متوسطية اليت جتمع الطرفني يف فضاء جتاري واحد

 13.000تقرار نسيب يف حدود عرفت الصادرات االمجالية لدول العربية األعضاء يف اتفاقية اغادير حنو االحتاد األوريب اس    
لترتفع القيمة يف  2003يورو يف سنة  12.867لكن عرفت هذه القيمة اخنفاض إىل  2002و 2000يورو يف فترة ما بني 

  .2006يورو سنة  18.168الفترة التالية إىل أن وصلت حلوايل 

ووصلت إىل ما  2003إىل غاية  2000سنة بالنسبة لواردات نفس الدول من االحتاد األوريب فقد كانت يف اخنفاض من     
يورو، هلذا فإن امليزان التجاري لدول أغادير مع  23.290يورو لترتفع تدرجييا يف السنة املوالية وتصل إىل  18.000يقارب 

  ).2006-2000(االحتاد األوريب عاىن عجز طوال هذه الفترة 

                                            2006- 2000غادير واالحتاد األوريب املبادالت التجارية بني دول اتفاقية ا): 20(رقم  اجلدول
  ألف يورو: الوحدة

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 

  18.168  15.999  385. 14  12.867  275. 13  200. 13    13.384  الصادرات 

  23.290  21.602  19.314  17.948  19.490  20.323  21.087  الواردات

Volume 34.472  33 .523  32.765  30.816  33.700  37.600  41.458  

  122. 5-  5.603-  929. 4-  5.080-  214. 6-  123. 7-  7.703-  امليزان التجاري

  EUROSTATمن اعداد الباحثة باالعتماد على منشورات: املصدر

  املبادالت التجارية بني مصر ودول اتفاقية أغادير : ثانيا

مقارنة بالسنة املالية السابقة % 1.5مبعدل  )2014/  2013(حصيلة التجارة اخلارجية ملصر خالل السنة املالية ارتفعت      
 .مليار دوالر 85.9لتصل لنحو 

أن حصيلة التجارة اخلارجية ملصر زادت بسبب ارتفاع املدفوعات عن إحدى تقاريره  وأوضح البنك املركزي املصري يف    
لتبلغ حنو % 3.2مليار دوالر، واخنفاض حصيلة الصادرات السلعية مبعدل  59.8لتبلغ حنو % 3.7عدل الواردات السلعية مب

  .مليار دوالر 26.1



 
 

% 4ر4أضاف التقرير أن اخنفاض حصيلة الصادرات السلعية جاء حمصلة الخنفاض كل من الصادرات البترولية مبعدل  و   
لتصل إىل حنو % 2.1بترولية مبعدل ال، والصادرات غري )ايل الصادراتمن إمج%  47.7(مليار دوالر  12.4لتصل إىل حنو 

 ).من إمجايل الصادرات% 52.3( مليار دوالر  13.7
من إمجايل  %38.8وأظهر التقرير أن دول االحتاد األورويب استمرت يف املركز األول كسوق للصادرات املصرية مبا ميثل 

  1.ات البترولية واآلالت واألجهزة الكهربائية واألمسدة من أهم الصادرات إليهاالصادرات، ويعترب البترول اخلام واملنتج

بالنسبة ملصر عرفت صادراا البينية ضمن اتفاقية أغادير ارتفاعا مستمرا  جتاه باقي الدول األعضاء خصوصا باجتاه األردن     
مليون دوالر سنة  302.1االتفاقية فقد ارتفعت من  فهي تعترب الوجهة األوىل للصادرات املصرية من بني الدول األعضاء يف

لتنخفض يف العام املوايل وتعاود الصعود جمددا يف السنوات الثالثة الالحقة ،  2009مليون دوالر سنة  935.37إىل  2007
ن دوالر مليو 404,5ما قيمته  2013بعد مصر تأيت املغرب كثاين وجهة للصادرات املصرية وقد بلغت قيمة الصادرات سنة 

اما بالنسبة ملستوردات مصر من دول اتفاقية اغادير فنجد األردن ،وأخريا تونس تعترب  األقل استريادا من مصر خالل هذه الفترة
 135.6ما قيمته 2011هي الدولة املصدرة األوىل ملصر من بني الدول الثالثة الباقية األعضاء يف هذه االتفاقية فقد بلغت سنة 

  .2013مليون دوالر سنة  123,6أعلى قيمة لواردات مصر من األردن يف فترة الدراسة يف حني بلغت   مليون دوالر وهي

  )مليون دوالر( و دول اتفاقية أغادير صرالتجارة البينية مل): 21(اجلدول رقم 

  الصــــــــــادرات

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  849,9  691  807.9  732  935.37  725  302.1  األردن

  225,2  269  183.3  209  254.44  222.5  126.81  تونس

  404,5  396  481.49  411  359.76  343.3  169.82  املغرب

  الــــــــــواردات

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنوات

  123,6  206  135.6  123  73.13  108.7  66.03  األردن

  66  295  72.6  67.3  48.1  5. 94  15.33  تونس

  70  102  49  67.8  44.6  6. 38  23.27  املغرب

  http://www.agadiragreement.org :من اعداد الباحثة باالعتماد على احصائيات املوقع الرمسي التفاقية أغادير :املصدر 

                                                             
: حتاد املصارف العربية على النت على موقع االلكتروين ال 2014 -12-09خلارجية ملصر، مقال منشور بتاريخ  ارتفاع حصيلة التجارة ا  1

http://www.uabonline.org2014-12-19: ، تاريخ االطالع.  



 
 

  املبادالت التجارية بني تونس ودول اتفاقية أغادير: ثالثا

مث البلدان  %54ونس تأيت يف مقدمتها الدول األوربية بنسبة تقارب بلغت بالنسبة ألهم األسواق اليت تتزود منها ت       
، أما الواردات من بلدان  %4مث البلدان املغاربية بنسبة تقارب  %5والواليات املتحدة األمريكية بنسبة  %13اآلسيوية حبوايل 

  .فقط من جمموع الواردات التونسية %0,6اتفاقية أغادير فهي حدود 

تليها دول املغرب العريب بنسبة  %83األسواق التصديرية لتونس تأيت الدول األوربية يف املقدمة بنسبة تقارب أما        
، أما الصادرات املوجهة لبلدات اتفاقية اغادير  %2,5والواليات املتحدة األمريكية حبوايل  %4مث البلدان اآلسيوية  7,5%

  .فقط %1,7فهي يف حدود 

من املبادالت  %66إذ يستحوذ على الحظ أن االحتاد األوريب هو الشريك التجاري االساسي لتونس مما سبق ذكره ن      
  .2010وذلك حسب احصائيات سنة  %1,07التونسية يف حني أن املبادالت مع بلدان اتفاقية اغادير ال تتجاوز 

ا باملقارنة مع صادراا لالحتاد األوريب وحيتل يالحظ من اجلدول التايل أن صادرات تونس لبلدان اتفاقية اغادير ضعيفة جد    
املغرب املرتبة األوىل يف صادرات تونس لدول اتفاقية اغادير تليها مصر واألردن، وذلك رمبا يعود العتبارات جغرافية يف 

  . األساس

األوريب، ويف املقابل حتتل مصر وبالنسبة لواردات تونس من دول اتفاقية اغادير فهي ضعيفة جدا مقارنة بوارداا من االحتاد    
املرتبة األوىل يف واردات تونس من بلدان اتفاقية أغادير تليها املغرب واألردن ، وجتب االشارة هنا إىل أن املبادالت بني تونس 

  .واألردن تكاد تكون معدومة

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  مليون دوالر: الوحدة  )2013-2007(بلدان اتفاقية أغادير وتونس التجارة البينية ل): 22(اجلدول رقم 

  الصــــــادرات

    2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

  13,3  18  11,5  14  15,72  15  2,97  األردن

  61,6  77,4  61,4  241  74,34  118,5  97,1  مصر

  174  200  209,6  105  177,4  215,3  192,84  املغرب

  الـــــــواردات

  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

  18,6  21  20  22,3  22  19,6  18,12  ردناأل

  223,6  240  145,4  103  152,4  230,5  227,69  مصر

  90,8  122,5  82,1  423  55,7  82,6  84,44  املغرب

  http://www.agadiragreement.org :من اعداد الباحثة باالعتماد على احصائيات املوقع الرمسي التفاقية أغادير :املصدر 

  رية بني األردن ودول اتفاقية أغادير املبادالت التجا: رابعا

 االردن فتح وقد التجارة، وحترير االنفتاح االقتصادي أسس ىلع مبنية جتارية سياسة املاضية القدمية العقود يف األردن انتهج      
 مجاعية اقليمية اتفاقيات يف الدخول اىل النمو؛ اضافة فرص زيادة دف واألجنيب العريب واالستثمار الدولية التجارة أمام اقتصاده
  .سياسية اعتبارات وفق وفردية

وبالنسبة ألبرز الشركاء يف التجارة اخلارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إىل دول منطقة التجارة      
يات املتحدة األمريكية فيما احلرة العربية الكربى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة احلرة لشمال أمريكا ومنها الوال

 .اخنفضت قيمة الصادرات الوطنية إىل الدول اآلسيوية غري العربية ومن ضمنها اهلند، ودول االحتاد األورويب ومن ضمنها بلغاريا
 وقد ارتفعت قيمة املستوردات من الدول اآلسيوية غري العربية ومن ضمنها الصني الشعبية، ودول االحتاد األورويب ومن    

فيما اخنفضت قيمة املستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ومن ضمنها  ،ضمنها إيطاليا
 تفاقية التجارة احلرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الواليات املتحدةاالسعودية الذي ميثل النفط معظم املستوردات منها، ودول 

  .األمريكية



 
 

مليون دوالر أمريكي، يف حني ان  86جم الصادرات االردنية لدول االحتاد االورويب حوايل بلغ ح 1999يف العام       
بلغت قيمة الصادرات  2009مليار دوالر امريكي، هذا ويف العام  1.2املستوردات من دول االحتاد االورويب كانت حبدود 

عما كانت عليه الصادرات % 65مقداره حوايل  مليون دوالر مسجلة منواً 142االردنية اىل دول االحتاد االورويب حوايل 
مليار  3.0حوايل  2009ومن جانب أخر بلغت املستوردات من دول االحتاد االورويب يف العام . 1999االردنية يف العام 

االثر هذه االرقام يف عرضها املبسط أنف الذكر تشري اىل . 1999تقريباً عما كان عليه يف العام % 150دوالر وبنمو مقداره 
تفاقية الشراكة االردنية االوروبية على مستوى الصادرات االردنية اىل دول االحتاد االورويب وما تشري إليه أرقام احملدود ال

  1 .اىل أا ما زالت دون حدود االمكانيات والقدرات للقطاع الصناعي االردين 2009الصادرات يف العام 

ة تعترب مصر الشريك التجاري األول لألردن، حيث وصلت صادرات األردن ملصر ومن بني الدول األعضاء يف االتفاقي     
مليون دوالر سنة  117يف حني بلغت  2013-2007وهي أعلى قيمة يف الفترة ما بني  2010مليون دوالر سنة  124

ى قيمة يف هذه وهي أعل 2009مليون دوالر من مصر سنة  859,011، أما الواردات األردنية فقد بلغت فاتورا 2013
  .مليون دوالر 702فبلغت  2013الفترة أما سنة 

  )مليون دوالر: الوحدة (أغاديردول اتفاقية  التجارة البينية لألردن و): 23(جلدول رقم ا

  الصـــادرات

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  الدولة

  15,5  18  19,74  34,4  33,644  26  10,7  تونس

  117  120  112  124  88,271  104,2  64  مصر

  8,4  12  15,51  13  10,334  12,7  3,8  املغرب

  الـــواردات

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  الدولة

  76,6  13  8,4  11  19,124  44,3  5  تونس

  703  826  757  693  859,011  731,7  589,7  مصر

  20  17  17  33,5  34,137  32,35  26,4  املغرب

  http://www.agadiragreement.org :العتماد على احصائيات املوقع الرمسي التفاقية أغادير من اعداد الباحثة با:املصدر 
                                                             

الس االقتصادي واالجتماعي ،  ، 2011-2000وانعكاساا على االقتصاد الوطين يف الفترة  االردنية اخلارجية التجارة تطوراتحممود الشعالن،   1
  .16، ص 2012األردن،

  



 
 

  املبادالت التجارية بني املغرب ودول اتفاقية أغادير   : خامسا

مع مجيع  %10,6من امجايل النشاط التجاري و %53متثل التجارة اخلارجية للمغرب مع االحتاد األوريب ما نسبته       
مع دول اغادير، حسب احصائيات سنة  %1,8مع الواليات املتحدة األمريكية يف حني ال تتجاوز  %6ان العربية والبلد

، جتدر االشارة إال أن أضعف تبادل جتاري بني املغرب ودول اتفاقية أغادير يتمثل يف املبادالت التجارية مع األردن 2010
  .دالت املغرب التجارية مع كل من مصر وتونس والذي ميكن وصفه بشبه املعدوم باملقارنة مع مبا

، االمجالية  من جممل الصادرات املغربية%  0.63، بلغت نسبة صادرات املغرب، اجتاه الدول الثالث 2007خالل سنة      
  1.االمجالية من جممل الواردات املغربية%  4.25يف حني سجلت الواردات القادمة من هذه الدول نسبة 

إلحصائيات هيمنة واضحة للواردات على الصادرات املغربية حنو هذه الدول، حيث بلغت نسبة تغطية الواردات سجلت ا       
 2013وارتفعت واردات املغرب من هذه الدول يف ، 2012يف املئة يف  32.2، مقابل 2013يف املئة سنة  18.1للصادرات 

 .يف املئة 16.4بنسبة 

عبد اللطيف بلمدين ، أن هناك عدة مشاكل حتول دون التطبيق السليم  ربية للمصدرينرئيس اجلمعية املغ لقد أشار       
املصنعة يف » لوكان«، وأعطى مثاال مبشكل تسويق سيارة وما هذا ما أثر سلبا على استفادة املغرب من هذه االتفاقية  لالتفاقية

  .أربع سنوات ملدةالسوق املصري دخوهلا  رفضاملغرب خصوصا مبصر، حيث 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
: على املوقع االلكتروين  2008 – 05 - 30، مقال نشر يوم نشر يف يوم املغرب أقل الدول استفادة من اتفاقية أغاديرسعيد الطواف،   1

http://www.maghress.com 2014-08-12: ، تاريخ االطالع. 
  



 
 

  2013-2007دول اغادير يف الفترة  التجارة البينية للمغرب و): 24(اجلدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة                                                                                                                                                

  تالصــــادرا

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  الدولة 

  26,3  42  42,2  45,4  36,6  36,6  34,51  األردن 

  86,8  122  104,7  145  67,84  86,9  82,91  تونس

  116,5  140  68,8  105  99,4  46,5  42,23  مصر

  الــــواردات

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  الدولة 

  11,5  15  18,18  13,7  14,24  14  7,7  األردن 

  221,7  242  257,6  257,8  210,511  234,5  206,74  تونس

  493,7  470  447,8  423  347  393,9  349,1  مصر

  http://www.agadiragreement.org :من اعداد الباحثة باالعتماد على احصائيات املوقع الرمسي التفاقية أغادير :املصدر 

  

  ول اتفاقية أغاديرهيكل الصادرات السلعية لد:  الفرع الثاين

الصناعة  تطوير أمهية على املاضية العقود خاللدول اتفاقية أغادير  مبا فيها  العربية الدول من الكثري إعالن من على الرغم     
 األثر ذلك يظهر مل هذا ومع، الدول العربية  يف متطورة صناعية قاعدة بناء على والعمل لتحديثها الربامج من العديد وتبين

 للصادرات األساسي اهليكل تشكل واليت اخلام املواد وبعض النفط صادراا على يف العربية الدولها  اعتماد واستمرار رجو،امل
  .العربية

  العمالة كثيفة املصنعة السلع :أوال

 ارتفعت حني يف مصر يف فيالحظ تراجعها العربية، الدول بعض يف العمالة كثيفة املصنعة السلع صادرات تطور خيص فيما      
  .2002بعام مقارنة 2009 عام خالل وذلك وتونس واملغرب االردن، يف



 
 

 2009 عام خالل دوالر مليار 2.3 لتبلغ املائة يف 2.1 حوايل بلغ مبعدل فقد تراجعت مصر، يف الصادرات اخنفضت     
 والزجاج ن املنسوجاتم كل  من الصادرات لتراجع نتيجة وذلك  2002 عام خالل دوالر مليار 2.4 مقارنة مع

  واألثاث األرضيات وأغطية واإلمسنت، ومصنوعاته،

 )مليون دوالر أمريكي: الوحدة(العمالة يف دول أغادير  كثيفة املصنعة تطور السلع): 25(اجلدول رقم

  املغرب  تونس  األردن  مصر  الدول

  2009  2002  2009  2002  2009  2002  2009  2002  الصناعات

اجللود  
  ومصنوعاا

101  341  2  0  28  192  107  181  

أخشاب 
  ومصنوعاا

4  38  9  36  19  34  53  55  

الورق 
  ومصنوعاته

100  234  93  55  47  121  32  49  

املنسوجات 
  ومصنوعاا

743  43  21  175  287  403  136  149  

أغطية 
  األرضيات

302  212  4  5  220  4  108  11  

االمسنت ومواد 
  االنشاء 

139  64  46  6  115  94  206  16  

صنوعات م
  معدنية

315  1  2  1  19  8  49  876  

الزجاج 
  ومصنوعاته

328  13  4  6  26  7  26  10  

  19  5  23  14  269  174  50  19  الفخار

  35  73  738  37  37  3  10  88  أثاث

  3,100  2,391  3,350  2,757  832  505  1,322  236  مالبس جاهزة

  6  33  31  409  0  4  1  0  أحذية 

  2  278  21  351  2  3  0  0  لعب أطفال



 
 

  4511  3496  5027  4329  1427  870  2328  2377  المجايلا

 comtradeمن اعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات االمم املتحدة : املصدر

 عام خالل دوالر مليار 1.4 لتصل اىل املائة يف 64 مبعدل السلعية اموعة تلك من الصادرات ارتفعت فقد األردن، يف      
 اجلاهزة، املالبس من كل صادرات ارتفاع نتيجة ذلك وجاء  2002عام  خالل دوالر مليون 870 حوايل مع مقارنة 2009

  .والفخار واملنسوجات ومصنوعاا،

 دوالر مليار 5 إىل لتصل املائة يف 16 حوايل مبعدل بلغ العمالة كثيفة السلع من الصادرات ارتفعت فقد تونس يف أما     
اجلاهزة،  املالبس من كل صادرات الرتفاع نتيجة وذلك  2002 عام خالل مليار  دوالر 4.3 مع مقارنة 2009 عام خالل

  .واجللود ومصنوعاا واملنسوجات

 دوالر مليار 4.5 إىل لتصل يف املائة 29 حوايل بلغ مبعدل السلعية اموعة تلك من الصادرات ارتفعت املغرب يف اما      
 املالبس من الصادرات ارتفاع إىل أساسية بصفة ذلك ويعزى 2002عام  خالل ردوال مليار 3.5 مقابل 2009 عام خالل

 إىل لتصل املعدنية املصنوعات  من الصادرات وتضاعفت دوالر، مليار 3.1 إىل لتصل املائة يف 30 بلغ حوايل مبعدل اجلاهزة
 الورق اجللود، من صادراتال ارتفعت كما 2002 عام خالل دوالر مليون 49 مع مقارنة دوالر مليون 876 حوايل

 .ومصنوعاا واملنسوجات ومصنوعاته،

  املنخفضة والتكنولوجية املهارات ذات املصنعة السلع :ثانيا

 2002 بعام مقارنة2009عام   خالل وذلك املغرب األردن ، مصر، تونس، من كل يف الصادرات قيمة تضاعفت لقد     
 دوالر مليون 646 إىل لتصل املنخفضة املهارات والتكنولوجية ذات ملصنعةا السلع من الصادرات قيمة تضاعفت تونس ففي

 الصادرات الرتفاع نتيجة أساسية بصفة ذلك جاء وقد  2002 عام خالل دوالر مليون122 مع مقارنة 2009 عام خالل
  .األخرى املعدنية واملصنوعات والصلب، احلديد من مصنوعات

 )مليون دوالر أمريكي: الوحدة(املنخفضة يف دول اتفاقية اغادير والتكنولوجية املهارات ذات ةاملصنع تطور السلع): 26(اجلدول رقم 

  املغرب  تونس  االردن   مصر  الصناعات

2002  2009  2002  2009  2002  2009  2002  2009  

مصنوعات حديد 
  وصلب

241  660  35  143  34  271  50  128  

كونتينرات معدنية 
  للتخزين

2  13  12  151  7  49  2  7  



 
 

مصنوعات معدنية 
مسامري و (أخرى

  ....)منتجاا

31  624  21  49  59  207  30  65  

عربات وقاطرات ، 
سكة حديدية 

  ومعداا

0  16  6  10  11  89  6  13  

منتجات سباكة 
  وصرف صحي

23  99  3  4  12  28  27  40  

  254  115  646  122  358  77  1413  297  االمجايل

 comtradeقاعدة بيانات االمم املتحدة من اعداد الباحثة باالعتماد على : املصدر

 مليون 297 مقابل 2009عام  خالل دوالر مليار 1.4 إىل لتصل الصادرات تلك قيمة أيضا تضاعفت فقد مصر ويف     
  .األخرى املعدنية واملصنوعات والصلب، احلديد من مصنوعات الصادرات الرتفاع ذلك ويعزى 2002 عام خالل دوالر

 358 لتبلغ واملغرب األردن من كل يف املنخفضة والتكنولوجية املهارات ذات املصنعة من السلع الصادرات تضاعفت كما      
الترتيب  على دوالر مليون 115 دوالر، مليون 77 مقابل 2009 خالل عام التوايل على دوالر مليون 254 دوالر، مليون
 والقاطرات والعربات التخزين، وصلب، ومعدات يدحد مصنوعات من الصادرات الرتفاع نتيجة وذلك  2002 عام خالل

  .ومعداا احلديدية للسكك

  املتوسط والتكنولوجية املهارات ذات السلع جمموعة :ثالثا

 من الصادرات ارتفعت فقد ،وتونس األردن املغرب، مصر، من يف كل السلعية اموعة تلك من الصادرات تضاعفت فقد      
 مليار 1.3 إىل لتصل  2002عام   خالل دوالر مليون 111 من مصر يف املتوسطة والتكنولوجية راتاملها ذات السلع املصنعة

 كهربائية، وتوزيع دوائر أجزاء من كل من الرتفاع الصادرات أساسية بصفة ذلك ويعزى  2009 عام خالل دوالر
 .والتسخني دللتربي وآالت البضائع، لنقل والشاحنات البالستيك، والسيارات من واملصنوعات

 مليار 1.9 إىل لتصل ، 2002عام  خالل دوالر مليون 484 من اموعة لتلك الصادرات ارتفعت فقد املغرب ويف       
 من الصادرات الرتفاع نتيجة ذلك جاء وقد  2009 عام الصادرات خالل إمجايل من املائة يف 13.6 حوايل ميثل مبا دوالر

  .املطاط ومصنوعاته البالستيك، من واملصنوعات البضائع لنقل والشاحنات والسيارات ئيةوتوزيع كهربا دوائر أجزاء من كل

على   دوالر، مليار 1.1 دوالر، مليون259 من وتونس األردن من كل يف اموعة تلك من الصادرات ارتفعت كما      
 املائة، يف 14.2 ميثل مبا أي ترتيب،دوالر على ال مليار 3.2 و دوالر، مليون868 إىل لتصل 2002 عام خاللالتوايل 
  .الترتيب على 2009 عام خالل الصادرات إمجايل نم املائة يف22.2



 
 

 ومصنوعاته، كهربائية، واملطاط وتوزيع دوائر أجزاء من كل من الصادرات ارتفاع إىل أساسية بصفة ذلك ويرجع     
 من ومصنوعات البضائع، لنقل وشاحنات وسيارات إنشائية، ومعدات وآالت وأجزائها، وكهربائية خبارية ومولدات
   .البالستيك

  )يمليون دوالر أمريك: الوحدة (املتوسط والتكنولوجية املهارات ذات السلع تطور جمموعة): 27(اجلدول رقم

  املغرب  تونس  األردن  مصر  الصناعات

2002  2009  2002  2009  2002  2009  2002  2009  

املطاط 
  ومصنوعاته

35  60  10  91  41  175  21  40  

مولدات خبارية 
  وكهربائية

5  9  8  85  15  138  6  36  

آالت ومعدات 
  زراعية

0  2  0  2  2  2  0  3  

آالت ومعدات 
  انشائية 

11  64  9  36  31  109  4  23  

آالت ومعدات 
  للنسيج واجللود

1  2  2  6  2  3  0  2  

آالت ومعدات 
  الطباعة 

1  1  2  3  1  1  0  2  

آالت ومعدات 
لصناعة 
  األغذية 

0  1  1  0  0  4  0  1  

آالت للتربيد 
  والتسخني

3  124  26  75  32  43  1  6  

  5  4  62  17  25  28  17  2  مضخات 

معدات مناولة 
  و أجزائها

16  13  10  24  12  19  2  18  

أجزاء غري 
كهربائية 
  لآلالت 

4  17  6  10  15  63  4  24  



 
 

معدات قوى 
  كهربائية 

0  10  1  6  98  85  4  22  

أجزاء دوائر 
وتوزيع 

  كهربائية 

5  491  35  172  475  1758  373  1,410  

أجهزة 
  كهربائية مرتلية

1  11  1  11  1  11  1  11  

موتورات 
  كهربائية 

2  23  5  26  129  275  1  18  

سيارات 
وشاحنات لنقل 

  البضائع

6  130  91  201  126  256  51  218  

مصنوعات من 
  البالستيك

20  299  21  95  68  206  10  65  

  1903  484  3210  1066  868  259  1273  111  االمجايل

 comtradeمن اعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات االمم املتحدة : املصدر

  العالية والتكنولوجية املهارات ذات السلع جمموعة :رابعا

 ملصر فقد تضاعفت ، وبالنسبة)املغرب  تونس، األردن، مصر، (دول اتفاقية أغادير   كل يف أا تضاعفت فيالحظ      
  عام مع مقارنة 2009 عام خالل عشرة أمثاهلا من بأكثر العالية والتكنولوجية املهارات ذات السلع جمموعة من صادراا
 املائة يف 14 حوايل ميثل ما دوالر، مليار 3.2 حوايل لتبلغ 2002 خالل عام دوالر مليون 311 من ارتفعت حيث  2002

 احلاسوب من األمسدة، كل من الصادرات الرتفاع نتيجة كذل جاء وقد  2009 عام خالل املصرية إمجايل الصادرات من
 واملنتجات ومصنوعاا، اللدائن ومنتجاا، العضوية العضوية وغري الكيماوية واملواد ، الطائرات ومعدات االتصاالت واجهزة

 يف أمثاهلا ثالثة من بيقر مبا اموعة تلك من ارتفعت الصادرات العطرية كما والروائح واملنتجات والزيوت الصيدالنية،
 ذلك الرتفاع ويعزى  2009 عام خالل الصادرات إمجايل من 23.3 حوايل ميثل مبا دوالر، مليار 2حوايل  لتبلغ األردن

  .وغري العضوية العضوية الكيماوية واملواد الصيدالنية واملنتجات األمسدة من الصادرات

  

  



 
 

  ت وتكنولوجية عالية لدول اتفاقية أغاديرتطور السلع املصنعة ذات مهارا): 28(اجلدول رقم 

  مليون دوالر أمريكي: الوحدة                                                                                                                                          

  املغرب  تونس  األردن  مصر  الصناعات

2002  2009  2002  2009  2002  2009  2002  2009  

مواد كيمياوية عضوية 
  وغري عضوية

98  579  133  291  273  598  477  1,038  

  66  20  31  7  522  218  244  66  منتجات صيدالنية 

منتجات زيوت 
وروائح عطرية 

  ومنظفات

44  342  80  86  47  73  32  102  

  700  332  661  289  787  90  1,141  43  أمسدة

لدائن ومصنوعات من 
  يكالبالست

41  449  29  42  22  89  13  23  

  1  1  1  2  36  21  12  0  مبيدات حشرية 

منتجات كيمياوية 
  متنوعة

11  359  16  27  11  20  1  4  

معدات مكتبية 
  )حاسب آيل(

1  19  15  40  6  89  4  56  

منتجات من أجهزة 
  صوتية ومرئية

3  7  9  8  2  163  0  8  

  16  18  297  36  48  23  12  1  أجهزة اتصاالت

نية منتجات الكترو
  أخرى

0  7  3  0  13  69  502  522  

  148  4  10  10  44  8  2  0  أجزاء من الطائرات 

أجهزة بصرية 
  ومنتجات بصرية 

0  1  2  2  71  18  6  1  

  7  1  82  13  22  7  29  1  أجهزة طبية 

  37  50  110  23  13  9  44  0  أدوات قياس ومعايري



 
 

أجهزة تصوير سينمائي 
  وفوتوغرايف

3  1  1  4  0  1  6  1  

  1  6  10  8  3  0  0  0  ساعات

  2,729  1,474  2,323  833  1,975  664  3,248  311  االمجايل

 comtradeمن اعداد الباحثة باالعتماد على قاعدة بيانات االمم املتحدة : املصدر

 مليار 12.7 دوالر، مليار 2.3 حوايل إذ بلغت املغرب، تونس، من كل يف اموعة تلك من الصادرات تضاعفت كما     
 تلك يف الصادرات إمجايل من املائة يف 19.5 املائة، يف 6.9 املائة، يف 16.1حوايل  ميثل مبا أي دوالر ليارم 2.7 دوالر،
 واملواد ومصنوعاا واألمسدة، اللدائن من كل يف الصادرات الرتفاع ذلك ويعزى  2009 عام خالل على الترتيب الدول

  .الطائرات من وأجزاء االتصاالت، وأجهزة العطرية، والروائح والزيوت واملنتجات العضوية، وغري العضوية الكيماوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  التجارة العربية البينيةالتجارة العربية ودوره يف متويل وتنمية  متويلبرنامج : املطلب الثالث 

 العربية وبالنظر دولال املعيشة يف مستويات وحتسني االقتصادي للنمو أساسي كمحفز التجارة بأمهية القناعات ترسخ مع      
 جانب استجابة وضعف للتجارة، الضرورية البىن األساسية يف متعددة قصور أوجه من يعاين الدول هذه من العديد أن إىل

زيادة اجلهود العربية من أجل متويل  األخرية السنوات شهدت الدولية، فقد تتيحها األسواق اليت الفرص من لالستفادة العرض
لعربية عن طري خمتلف الربامج ، نركز يف هذا الصدد على  برنامج متويل التجارة العربية كونه برنامج عريب وتنمية التجارة ا

املنشأ أسس من طرف صندوق النقد العريب دف تقدمي العون للدول العربية مبا يتوافق وتوجهات حترير التجارة العربية وتنمية 
  .التجارة العربية البينية

  برنامج متويل التجارة اخلارجية العربية هيةما: الفرع األول 

هو مؤسسة مالية عربية مشتركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، هلا كافة احلقوق ومنها على األخص حقوق التملك       
العريب  تأسس هذا الربنامج من قبل جملس حمافظي صندوق النقد والتقاضي والتعاقد وقبول الودائع واالقتراض وإدارة األموال،

  1.ويتخذ هذا الربنامج من مدينة أبو ظيب باإلمارات العربية املتحدة مقرا له 1989لسنة  4مبوجب القرار رقم 

  وموارده برنامج متويل التجارة اخلارجية العربيةهيكل : أوال

ن جملس اإلدارة واجلهاز التنفيذي يتكون اهليكل التنظيمي للربنامج من اجلمعية العمومية واليت تضم املسامهني جبميع فئام وم    
إدارة تطوير وتنمية : ويتكون اجلهاز التنفيذي من ثالث إدارات رئيسية هي : الذي يرأسه رئيس جملي اإلدارة الرئيس التنفيذي 

 .التجارة ،إدارة عمليات التمويل واالئتمان، اإلدارة املالية واإلدارية

الحتياطات وجييز النظام األساسي للربنامج احلصول على موارد إضافية إذا دعت تتكون موارد الربنامج من رأس مال وا      
احلاجة لذلك وذلك عن طريق ودائع املؤسسات املالية أو االقتراض من األسواق املالية أو أية موارد أخرى توافق عليها اجلمعية 

ألف سهم بقيمة امسية 100ر أمريكي موزعة على مليون دوال 500العمومية ، ويبلغ رأس مال الربنامج املصرح به واملدفوع 
مسامها ميثلون عددا من املؤسسات  49أالف دوالر أمريكي للسهم الواحد، ويبلغ عدد املسامهني يف رأس مال الربنامج 5

ملسامهني كل من العربية ملشتركة والبنوك املركزية والبنوك التجارية العربية والبنوك العربية األجنبية املشتركة ،ويتصدر قائمة ا

                                                             
 30الصادر عن اجتماع اجلمعية العمومية احلادي عشر املنعقد بتاريخ  ،النظام األساسي لربنامج متويل التجارة العربيةاملادة األوىل من بية،  برنامج متويل التجارة العر  1

  .1ص ،2000مارس



 
 

سهما على  21,924سهما و 54,810صندوق النقد العريب والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي اللذان ميلكان 
  1.التوايل

  2:كما يصنف املسامهون يف هذا الربنامج إىل ثالث فئات   

ؤسسات املالية واملصرفية العربية احلكومية، تبلغ تشمل صندوق النقد العريب، مؤسسات التمويل العربية املشتركة وامل: الفئة أ 
  .يف املائة من جمموع أسهم الربنامج 51عن  لمسامهتهم مبا ال يق

باملائة  35تشمل املؤسسات املالية واملصرفية غري احلكومية يف الدول العربية ، وتقدر مسامهة هذه الفئة مبا ال يزيد عن : الفئة ب
  .من جمموع أسهم الربنامج

باملائة من جمموع أسهم  14تضم املؤسسات املالية املصرفية العربية و الدولية املشتركة وتبلغ مسامهتهم مبا ال يزيد عن : فئة جال
  .الربنامج

  برنامج متويل التجارة اخلارجية العربيةأهداف : ثانيا

  3:يهدف برنامج متويل التجارة العربية لتحقيق جمموعة من النقاط كالتايل

  .ة يف تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات التنافسية للمصدر العريباملسامه-

يتيح الربنامج التمويل للمصدرين واملستوردين للسلع العربية املؤهلة ويسعى إىل إجياد فرص جدية للسلع ذات املنشأ العريب  -
  .رورية لألنشطة اإلنتاجية يف الدول العربيةكما يتيح الربنامج التمويل للسلع الرأمسالية غري عربية املنشأ واليت تعترب ض

  .يوفر الربنامج التمويل للتجارة العربية بأسعار وشروط ميسرة وتنافسية  -

يقوم الربنامج بوصفه مؤسسة عربية متخصصة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات التمويل والضمان اإلقليمية واحمللية لتوفري  -
  .لعمليات التجارية بشروط وتكلفة معقولةالتمويل والغطاء التأميين الالزم ل

                                                             
ن اجتماع اجلمعية العمومية احلادي عشر املنعقد بتاريخ الصادر ع ،النظام األساسي لربنامج متويل التجارة العربيةاملادة الثانية عشر من برنامج متويل التجارة العربية،    1

  .6،ص2000مارس 30
 30الصادر عن اجتماع اجلمعية العمومية احلادي عشر املنعقد بتاريخ  ،النظام األساسي لربنامج متويل التجارة العربيةاملادة الرابعة من برنامج متويل التجارة العربية،    2

  .3،ص2000مارس
 30الصادر عن اجتماع اجلمعية العمومية احلادي عشر املنعقد بتاريخ  ،النظام األساسي لربنامج متويل التجارة العربيةاملادة الثانية من التجارة العربية،   برنامج متويل 3

  2،ص2000مارس



 
 

يسعى الربنامج إىل توفري املوارد الالزمة لتعزيز قدرة املصارف التجارية املعتمدة كوكاالت وطنية على تقدمي التسهيالت  -
  .لعمالئها من املصدرين واملستوردين لتمويل نشاطهم يف جمال التجارة العربية

 برنامج متويل التجارة العربية يتيح خلق إطار جامع حلشد الطاقات وتنسيق اجلهود وحتقيق إن العدد الكبري من املسامهني يف -
  .درجة عالية من التعاون خلدمة أهداف تنمية التجارة العربية 

 توفري:يعمل الربنامج على تقدمي جمموعة متكاملة من اخلدمات املختلفة غري التمويل واملتصلة بتنمية التجارة العربية مثل  -
 املعلومات عن األسواق العربية وكيفية املتاجرة فيها واملتعاملني يف التجارة العربية وكذلك القيام بعمليات الترويج للتجارة العربية

  . يف إطار لقاءات املصدرين واملستوردين العرب

  بواسطة برنامج متويل التجارة العربية العربية البينية التجارة متويل: الفرع الثاين

من أجل اإلسهام يف جمال تنمية التجارة البينية، جاء هذا الربنامج لتحقيق أهداف اتفاقية تيسري وتنمية التبادل التجاري بني       
الدول العربية ومنطقة التجارة احلرة العربية، ويف سبيل ذلك يسعى الربنامج لتوفري التمويل للتجارة العربية وتعزيز القدرة 

صدر العريب، وهلذا يعمل الربنامج لتوفري التمويل الالزم ألنشطة التجارة العربية من خالل خطوط االئتمان التنافسية للمنتج وامل
اليت يقدمها إىل وكاالته الوطنية بتكلفة وشروط ميسرة يف السنوات األوىل لبدء عمل الربنامج مل يتم التوصل إىل حتقيق تغيري 

كان متوقعا، ويرجع البعض ذلك إىل أن املتقدم للحصول على خط االئتمان حياصر إجيايب لتصحيح ميزان التجارة العربية كما 
مبجموعة من القيود واملتطلبات الروتينية واختاذ القرار بالكثري من التخوف وعدم حتمل املسؤولية مما جعل العملية صعبة على 

  .هولة يف التعاملاملستثمر ويدفعه ذلك يف النهاية للتوجه إىل مصادر أخرى يف السوق أكثر س

،  2000من أجل حتسني أداء الربنامج يف متويل التجارة العربية مت السماح بتمويل الصادرات العربية للدول غري العربية سنة  -
وذلك ليتوافق عمله مع تطلعات الدول العربية اليت تسعى إلقامة شراكات مع العديد من التجمعات االقتصادية العاملية وانضمام 

 1.من الدول العربية إىل منظمة التجارة العربية الكثري

حيث أن هذه التطلعات التجارية اخلارجية للدول العربية تفرض عليها االلتزام بفتح أسواقها أمام السلع األجنبية وبالتايل        
 حتظى السلع العربية فإن تلك السلع تستفيد من األسواق العربية رغم أن متويلها حاصل من مؤسسات عاملية يف املقابل ال

  .بتسويق هام يف األسواق العاملية، فتجد املنتجات العربية صعوبات مجة يف األسواق األجنبية

                                                             
1Sherif abdel khalek, Arab trade financing program, trade finance workshop (OPEC) fun for in international 

developement ( OFID) Vienna – Austria (6-7 march 2008) p19.  



 
 

وهلذا وجب على برنامج متويل التجارة العربية دعم املنتجات العربية يف األسواق غري العربية كونه ميتلك موارد مالية مهمة      
ول املنتجات العربية على نصيب يف األسواق العاملية من خالل حصوهلا على تسهيالت ميكن االعتماد عليها من أجل حص

من  % 85للصفقة مقابل  % 100وقد مت زيادة حجم متويل الصفقات إىل  ،1.ائتمانية يف الدول غري العربية لتسويق منتجاا
وهذا ما نتج عنه زيادة طلبات متويل املقدمة  % 15و السقف التمويلي املتاح هلا وذا يزداد التمويل الذي يقدمه الربنامج بنح

تشجيعا كبريا  % 100وقد لقيت خطوات الربنامج جتاه متويل املنتجات العربية يف اخلارج ورفع نسبة التمويل إىل ،2للربنامج
  .من قبل الوكاالت الوطنية واحلكومات واملؤسسات والبنوك والشركات واملصدرين العرب

قدم التمويل الالزم للمنتجات العربية يف القطاعني العام واخلاص على يبرنامج متويل التجارة العربية أن ة إىل وجتدر اإلشار    
السواء، كما يوفر الربنامج عن طريق وكاالته الوطنية طرق متويل خمتلفة أمهها التمويل وفق الشريعة اإلسالمية ، التمويل املباشر 

أشهر إىل  6، وتتراوح فترة سداد برامج التمويل من )  Forfaiting(نية والتمويل اجلزايف لتقاسم األخطار مع الوكاالت الوط
  .شهرا لتكون هناك الفرصة الكاملة لكل مستثمر يف اختيار انسب الربامج له 60

  )2013 -2005( متويل التجارة العربية ملخص العمليات التمويلية لربنامج  ):29(اجلدول رقم   

مليون (ات التمويل إىل الربنامجقيمة طلب  السنة
  )دوالر أمريكي

عدد خطوط االئتمان 
  املوقع عليها

قيمة السحوبات من خطوط االئتمان 
  )مليون دوالر أمريكي(

رصيد خطوط االئتمان بنهاية 
  )بعد السداد(العام 

2005  546  40  554  408  

2006  576  32  567  440  

2007  727  40  729  486  

2008  794  36  774  416  

2009  780  31  776  512  

2010  754  38  745  533  

2011  755  30  751  474  

2012  790  29  796  586  

2013  845  32  842  608  

  .2013إىل  2005: من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لربنامج متويل التجارة العربية لسنوات: املصدر
                                                             

،تاريخ  http//www .islamonline .netعلى املوقع االلكتروين  4/3/2001صندوق النقد الدويل، الطموح ال يكفي، مقالة منشورة يوم  مغاوي شليب، (1)
  2014-01-30: االطالع

: ،على املوقع االلكتروين  2001جويلية  9ليوم  8295ارة العربية إىل مليار دوالر، جريدة الشرق األوسط، العدد توقعات ارتفاع حجم متويل التج (2)
.www.awsat.com2014-01-30 :، تاريخ االطالع. 



 
 

مليون  970,10، بلغ جمموع قيمة طلبات التمويل 2013حىت اية عام  1991منذ بدء الربنامج نشاطه مطلع عام        
 10  ,544مليون دوالر أمريكي، وقد وافق الربنامج على متويل ما قيمته  14 ,119دوالر أمريكي لصفقات جتارية قيمتها 

ون دوالر أمريكي ومت سحب ملي 10  ,523اتفاقية خط ائتمان بقيمة إمجالية بلغت  651مليون دوالر أمريكي، ومت توقيع 
  1.مليون دوالر أمريكي  431,9مليون دوالر أمريكي مقابلها وسدد مبلغ  10  ,039مبلغ 

لقد عرفت ، ومن خالل اجلدول السابق نالحظ استمرار برنامج متويل التجارة العربية يف أداء نشاطه التمويلي مبستوى جيد 
مليون دوالر  546 2005، فقد بلغت سنة 2008إىل  2005ورا يف الفترة قيمة طلبات التمويل املقدمة إىل الربنامج تط

، ومع تراجع حجم التجارة اخلارجية والنمو االقتصادي بعد  2008مليون دوالر أمريكي سنة  794أمريكي ووصلت إىل 
ضوء تزايد املخاطر شهد متويل  باإلضافة إىل زيادة تكلفة ضمان ائتمان الصادرات يف 2008األزمة املالية العاملية األخرية لسنة 

التجارة العربية بواسطة هذا الربنامج تباطؤا ملحوظا حيث نالحظ أن قيمة السحوبات من خطوط االئتمان اخنفضت بشكل 
بفعل تداعيات األزمة  2009مليون دوالر أمريكي سنة  776مليون دوالر أمريكي مقابل  745إىل  2010ملحوظ سنة 
  .املالية العاملية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .15العريب، ص ، صندوق النقد  2013التقرير السنوي لربنامج متويل التجارة العربية لسنة   1



 
 

  )2013 -2005(الدول املستفيدة من توقيع اتفاقيات خطوط االئتمان ): 30(  اجلدول رقم 

  عدد الوكاالت املستفيدة

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  الدول

  2  2  2  4  2  3  2  4  3  األردن

  4  4  6  5  3  4  4  3  2  اإلمارات

  1  1  1  -  1  1  1  1  1  تونس

  -  1  1  1  1  2  2  1  1  السعودية

  1  -  1  2  1  1  2  -  1  سلطنة عمان

  2  1  -  1  3  5  4  4  4  الكويت

  9  9  14  11  11  11  12  9  9  لبنان

  5  5  3  5  2  3  3  6  9  مصر

  -  -  -  1  -  1  -  1  4  موريتانيا

  3  1  1  1  1  -  -  -  1  املغرب

  -  -  -  -  -  -  -  -  2  اليمن

  2  1  1  3  -  2  4  3  -  البحرين

  1  2  -  1  1  1  1  -  -  قطر

  -  -  -  1  1  1  2  -  -  ةسوري

  1  1  -  1  2  -  -  -  -  السودان

  -  -  -  -  -  -  -  -  2  اجنلترا

  -  1  -  1  -  -  -  -  -  فرنسا

  .2013إىل  2005من إعداد الباحثة باالعتماد على التقارير السنوية لربنامج متويل التجارة العربية من 

  

خط ائتمان  40خط إىل  29ما بني  2013إىل  2005 وقد تراوح عدد خطوط االئتمان املوقع عليها يف الفترة من      
  .لصاحل دول عربية وغري عربية لالستفادة من التمويل عن طريق الوكاالت الوطنية يف تلك الدول



 
 

وحسب اجلدول السابق الذي يوضح تطور استفادة الدول من التمويل عن طريق الربنامج جند أن الكثري من الدول العربية        
خطوط االئتمان اليت يقدمها الربنامج بإضافة دولتني أجنبيتني هي فرنسا وإجنلترا، حيث استفادت هذه األخرية من  استفادت من

، قدما لكل من البنك العريب الربيطاين والبنك األردين احملدود يف اململكة املتحدة، واستفادت فرنسا 2005خطي ائتمان سنة 
  .فرنسا -لصاحل احتاد املصارف العربية الفرنسية يوباق 2013 – 2012 – 2010من ثالث خطوط ائتمانية يف السنوات 

كما يالحظ ترأس لبنان قائمة أكثر الدول العربية حصوال على التمويل من برنامج متويل التجارة العربية حسب عدد      
  .الوكاالت املستفيدة من هذا الربنامج على مستوى التراب اللبناين

 2013هلام الذي تقوم به الوكاالت الوطنية من خالل انتشارها اجلغرايف فقد وصل عددها يف اية عام ويف ضوء الدور ا    
  .دول أجنبية 5دولة عربية و 19وكالة وطنية توزعت على  204إىل 

ية والكتب، لقد ساهم الربنامج يف متويل صفقات جتارية اشتملت على سلع استهالكية مثل املواد الغذائية، األدوات املكتب    
املالبس، املفروشات، األدوات الكهربائية املرتلية، وسلع وسيطة مثل املنتجات البتروكيماوية، قضبان احلديد واألملنيوم ، مواد 

سلع إنتاجية ورأمسالية ، القطن، الفوسفات، األمسدة، املواد الكيماوية، والبترول اخلام : البناء، ألواح الكرتون، مواد خام مثل
  .حملوالت الكهربائية، معدات االتصاالت اهلاتفية والباصاتا: مثل

بشكل  2013 - 2005بل برنامج متويل التجارة العربية يف الفترة من قواجلدول التايل سيعرض جمموعات السلع املمولة من 
  .أكثر تفصيال

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  2013 -2005ية يف الفترة من بل برنامج متويل التجارة العربقجمموعات السلع املمولة من  ):31(اجلدول رقم 

لع ــــــــــــــــــالس  السنوات
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالستهالكي

  .املربدات - املفروشات -امللبوسات -الكتب –األدوات املكتبية  -املواد الغذائية  2005

  .األدوات الكهربائية-وشاتاملفر –امللبوسات  -الكتب –األدوات املكتبية  -املواد الغذائية  2006

  .املنتجات القطنية -املفروشات -الكتب –املواد الغذائية  2008و  2007

  .منتجات قطنية -مفروشات –مشتقات بترولية  -الكتب - سكر أبيض -املواد الغذائية  2009

 - فروشات ومنتجات قطنيةم -مستلزمات طبية -ألبسة –جموهرات  –كتب وقرطاسية  –ارز  -سكر أبيض - منتجات غذائية  2010
  .مشتقات بترولية

مبيدات  -صابون -أدوية ومستلزمات طبية -ألبسة -جموهرات -كتب وقرطاسية –مسسم -شكوالطة ومستلزمات -منتجات غذائية  2011
  .مشتقات بترولية –منتجات قطنية  –أدوات صحية  –مفروشات  -أدوات مرتلية -حشرية

مبيدات  -أدوية ومستلزمات طبية  -ألبسة –ائية، شكوالطة ومستلزماا، مسسم، كتب، جموهرات مشتقات بترولية، منتجات غذ  2012
  .منتجات قطنية - مفروشات –أجهزة وأدوات مرتلية  -بطاريات –مواد تنظيف  –حشرية 

مواد  –مبيدات حشرية  -شكوالطة ومستلزماا، مسسم، كتب، ألبسة، أدوية ومستلزمات طبية -منتجات غذائية -مشتقات بترولية  2013
  .منتجات قطنية ومنتجات ورقية استهالكية –مفروشات  –أجهزة وأدوات مرتلية  -بطاريات -تنظيف

لع ـــــــــــــــــــــالس  السنوات
  لوسيـــــــــــــــــــــــــــــطةا

إىل  2005من 
2008  

  .ألواح كرتون -بناءمواد ال –قضبان احلديد واألملنيوم  -املنتجات البتروكيماوية

عبوات  -ألواح زجاج - مواد البناء ومواد التغليف -منتجات كيماوية -حناس –قضبان احلديد واألملنيوم  -املنتجات البتروكيماوية  2009
  .أصباغ -زجاجية

ألواح  –واد تغليف م –مواد بناء  -منتجات كيماوية وقضبان حناس –منتجات أملنيوم وحديد وصلب  -املنتجات البتروكيماوية  2010
  .أصباغ -عبوات زجاجية –ألواح كرتون  –زجاجية 

ألواح عازلة من الفايرب جالس، مواد  - منتجات كيماوية وقضبان حناس –منتجات أملنيوم وحديد وصلب  -املنتجات البتروكيماوية  2011
  .كربيت وأصباغ - عبوات زجاجية -ألواح كرتون –ألواح زجاج  –مواد تغليف  -بناء

بالط  -، كابالت وأسالك كهربائية-منتجات كيماوية وقضبان حناس –منتجات أملنيوم وحديد وصلب  -منتجات البتروكيماوية  2012
  .غراء وأصباغ -كربيت -عبوات زجاجية -ألواح كرتون –ألواح زجاج  -مواد تغليف -أنابيب، مواد بناء -سرياميك



 
 

بالط  -كابالت وأسالك كهربائية - منتجات كيماوية وقضبان حناس –وحديد وصلب منتجات أملنيوم  -منتجات البتروكيماوية  2013
  .غراء وأصباغ –كربيت  –عبوات زجاجية  -ألواح كرتون -ألواح زجاج -مواد تغليف -مواد بناء - أنابيب –سرياميك 

املـــــــــــــــــــــــــــــــــــواد   السنوات
  ــــــــــــــاماخلــــــــــــــــــــــــــــــ

  .البترول اخلام –األمسدة  -أسود الكربون -الفوسفات -القطن   2005

2006 ،2007 
  2008و 

  .البترول اخلام –األمسدة  –املواد الكيماوية  -الفوسفات -القطن

2009 ،2010 
  2011و

  .البترول اخلام –أمسدة عضوية  -الفوسفات -القطن

  .بترول خام  –قار  –عضوية  أمسدة –فوسفات  -القطن  2013و2012

سلع انتــــــــــــــــــــــــــــــــــاجية   السنوات
  ورأمســـــــــــــــــــــــــــــالية

  .الباصات –معدات االتصاالت اهلاتفية  -احملوالت الكهربائية  2006

  الباصات  -معدات مصانع –احملوالت الكهربائية    2008و  2007

  غساالت كهربائية -حموالت كهربائية-معدات مصانع -يوت زراعيةمعدات وب  2010

  .أجهزة مرتلية –حموالت كهربائية  –معدات مصانع  –معدات وبيوت زراعية   2011

  ةيحموالت كهربائ -معدات مصانع -معدات زراعية  2012

  .حموالت كهربائية -معدات مصانع  2013

  .2013إىل  2005قارير برنامج متويل التجارة العربية للسنوات من إعداد الباحثة باالعتماد على ت: املصدر

       

وقد طرأت تطورات على السلع وفترات متويلها حيث متيز متويل الربنامج بأسعاره املنافسة وبفترات التمويل املناسبة واليت    
  1:ترتبط بطبيعة السلع املمولة، وميكن للربنامج أن يعيد التمويل للفترات التالية

 .شهرا 12السلع االستهالكية حىت  -

                                                             
رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم  – )2010 -1980(دور برنامج متويل التجارة العربية يف تطوير التجارة العربية البينية بلقاسم فياليل خرية،  1

  . 172، ص  2012 – 2011) 3(االقتصادية، جامعة اجلزائر 



 
 

 .شهرا 18املواد اخلام حىت  -

 .شهرا 24السلع الوسيطة حىت  -

 .شهرا 60السلع اإلنتاجية والرأمسالية حىت  -

بعدما كان يقتصر  2004وقد مسح الربنامج بتمويل الواردات من السلع الرأمسالية من الدول غري العربية ألول مرة سنة        
 1.على متويل الواردات من السلع العربية من الدول العربية فقطمتويل الواردات 

ألول مرة منذ إنشائه بتمويل النفط اخلام والذي ميثل أهم صادرات  2004كذلك قام برنامج متويل التجارة العربية سنة      
  .ت األخرىالوطن العريب بفائدة مماثلة للفوائد امليسرة اليت حيصل عليها الربنامج من متويل الصادرا

ويرجع سبب استثناء صادرات النفط اخلام من التمويل بواسطة الربنامج سابقا إىل التخوف من استنفاذ الصادرات النفطية      
للدول العربية لكل موارد الربنامج، ويشترط يف متويل النفط اخلام أن تكون الكميات مصدرها الدول العربية حصرا من أجل 

  .لربنامج يف تيسري التبادل التجاري بني الدول العربية احلرص على تثبيت دور ا

والسماح بتمويل النفط اخلام عن طريق برنامج متويل التجارة العربية ينسحب كذلك على متويل الغاز، وهذا يف سياق     
الوطنية اليت متثل الربنامج  التوجه الشامل للربنامج لتطوير عمله يف خمتلف املراحل وفق دراسات يقوم ا وتلبية لتطلعات الوكالة

  .2يف خمتلف الدول العربية

    تنمية التجارة العربية البينيةجهود برنامج متويل التجارة العربية يف : الفرع الثالث

لتمويل يعترب هذا الربنامج تتوجيا فعليا للجهود املكثفة اليت بذهلا صندوق النقد العريب إلجياد الوسيلة املناسبة لتوفري عنصر ا      
للتجارة العربية البينية، حيث استهدف الربنامج باإلضافة إىل التمويل، تقدمي عدد من اخلدمات اهلادفة إىل تلبية احتياجات 
املنتجني واملصدرين يف الدول العربية ودعم قدرام التنافسية وعلى رأس هذه اخلدمات توفري املعلومات املوثوقة هلم من خالل 

توفري املعلومات الالزمة للمصدرين بواليت أنشأت هلذا الغرض، حيث يقوم الربنامج " ارة العربية البينية شبكة معلومات التج
واملستوردين يف الدول العربية حول أنشطة التجارة العربية واملتعاملني فيها واإلمكانات املتوفرة يف األسواق وطرق االستفادة 

التجاري يف السلع العربية من خالل عقد لقاءات للمصدرين واملستوردين للمنتجات  منها وتطويرها، إضافة إىل الترويج للتبادل
العربية كما حيرص الربنامج على التعاون والتنسيق مع مؤسسات التمويل والضمان اإلقليمية واحمللية لتوفري الغطاء التأميين الالزم 

  .للمبادالت التجارية يف السلع العربية
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لصندوق، فإن عددا من مؤسسات التمويل العربية املشتركة، إضافة إىل عدد من البنوك املركزية ويذكر أنه جبانب ا     
واملؤسسات املالية واملصرفية العامة واخلاصة واملشتركة يف الدول األعضاء تساهم يف رأس مال الربنامج، يف هذا الشأن متت 

نامج دف إتاحة الفرصة ملشاركة كافة اجلهات املهتمة بتنمية مراعاة توسيع قاعدة املسامهة عند إعداد النظام األساسي للرب
  .1التجارة العربية البينية لتحقيق أكرب قدر ممكن من التعاون وتنسيق اجلهود بني هذه اجلهات يف هذا النشاط احليوي

  استخدام الربنامج للشبكة املعلوماتية لدعم نشاطاته :أوال

ويل التجارة العربية من أجل الرفع من القدرة التنافسية للمنتج واملصدر العريب، مت إنشاء يف سبيل تعزيز جهود برنامج مت       
شبكة معلومات التجارة العربية دف توفري املعلومات بصفة مستمرة وبدقة متناهية للمتعاملني واملهتمني بقطاع التجارة 

  .واألعمال يف الدول العربية

نقطة ارتباط على مستوى مجيع  30مج بناء املركز الرئيسي للشبكة يف مقره وربطه بـ ويف هذا الصدد استكمل الربنا     
من أجل إيصال خدمات الشبكة إىل كافة املهتمني واملتعاملني بالتجارة العربية على ) باستثناء الصومال والعراق( الدول العربية 

لومات عن األسواق العربية وسبل النفاذ إليها إىل جانب التركيز املستوى اإلقليمي للدول العربية، وتقوم هذه الشبكة بتوفري املع
على فرص املتاجرة وعناوين املتعاملني بالتجارة العربية من مصدرين ومستوردين ومصنعني باإلضافة غلى خدمات معلوماتية 

  :ى العنوان نترنت علويتم تأمني الربنامج خلدمات الشبكة ملختلف املستفيدين عرب موقع باأل، متفرقة أخرى

www.atFp.org.ae  " ، إىل جانب وسائل االتصال األخرى واليت ختتلف باختالف توفرها يف الدول العربية املختلفة من
  .ةفاكس، هاتف، بريد عادي، بريد إلكتروين ، وهذا من أجل ضرورة إبقاء الشبكة دليال آنيا إىل األسواق العربي: 

كما دأب برنامج متويل التجارة العربية كل سنة على حتديث قواعد بيانات شبكة معلومات التجارة العربية املتاحة آنيا         
: مؤسسة تعمل يف جمال التصدير واالسترياد والتصنيع يف كل من  1690من خالل موقعها االلكتروين، حيث مت إدخال بيانات 

مارات، املغرب، األردن، تونس واجلزائر باإلضافة إىل إثراء قواعد بيانات الشبكة خالل عام مصر، السعودية، فلسطني، اإل
  .فرصة جتارية أتيحت إلكترونيا 950بـ  2013

لكل " Market profile" من جهة أخرى، قام الربنامج خالل نفس السنة بتحديث املعلومات اخلاصة عن السوق        
  .الكويت سلطنة عمان وذلك بالتعاون مع نقاط ارتباط الشبكة يف الدول املعنية من املغرب، األردن، البحرين،
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فيما يتعلق مبلف إحصاءات التجارة اخلارجية للدول العربية، قام الربنامج بتحديث ملفات إحصاءات التجارة اخلارجية       
يانات اليت يصدرها صندوق النقد العريب وكذلك املتوفرة من الب اليت مت استقاؤهاللدول العربية املتوفرة يف قواعد بيانات الشبكة و
  .2012،  2008من جانب مركز التجارة الدولية لسلسلة األعوام 

  1أنشطة الربنامج يف جمال ترويج التجارة العربية :ثانيا

وم الربنامج بالترويج للتجارة يف إطار حرص برنامج متويل التجارة العربية على زيادة التبادل التجاري بني الدول العربية، يق      
العربية من خالل تنظيم لقاءات للمصدرين واملستوردين العرب العاملني يف قطاعات حمددة وواعدة، وتعتمد لقاءات املصدرين 
واملستوردين على إجراء مطابقة الهتمامات الشركات املصدرة واملستوردة اليت تعمل ضمن قطاع معني، حيث يتم ترتيب 

ئية لبحث إمكانية التبادل التجاري واالستثماري فيما بينها ودراسة إمكانيات إنشاء تعاون جتاري إقليمي متواصل يف لقاءات ثنا
جمال التجارة والتسويق والتعرف على فرص التمويل وضمان الصادرات واالستثمارات املتاحة من خالل مشاركة الوكاالت 

  .الضمان العربية واإلقليمية يف تلك اللقاءاتالوطنية املعتمدة للربنامج ومؤسسات التمويل و

إن عملية اختيار القطاعات ذات األمهية للمصدرين واملستوردين تتم بناء على حتليل التدفق التجاري بني الدول العربية         
لتجاري يف ها، وهلذا وتقييم مسوحات العرض والطلب دف معرفة وحتديد القطاعات الواعدة والقابلة للتنمية وزيادة التبادل ا

 :فقد مت يف مرحلة سابقة اختيار قطاعات خمتلفة متثلت أساسا يف 

قطاع النسيج، قطاع الصناعات الغذائية، قطاع الصناعات املعدنية، قطاع الصناعات الدوائية، قطاع الصناعات الكيماوية والبتر 
  .طاع األثاث ومستلزماتهوكيماوية، قطاع مواد البناء، قطاع مستلزمات اإلنتاج الزراعي وق

ويف هذا السياق أشرف الربنامج على تنظيم عدة لقاءات بني املصدرين واملستوردين العاملني يف هذه القطاعات من أجل 
  .الترويج للتجارة العربية وزيادة التبادل التجاري العريب

   حبث إمكانية التبادل التجاري فيما وألن هذه اللقاءات متت بناء على تطابق اهتمامات املشاركني فقد مت خالهلا
بينهم و تغري التعاون املشترك يف جمال التسويق، كما قامت الوكاالت الوطنية املشاركة بإتاحة خدماا التمويلية 
وتسهيالا املمنوحة لتمويل الصفقات اليت قد يتم التوصل إليها، ومن أهم هذه اللقاءات اليت عقدت يف الفترة ما بني 

 :ذكر التايلن 2013إىل  2005سنة 
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 قطاع الصناعات الغذائية واألغذية الزراعية:  

بالتعاون مع غرفة التجارة وصناعة أبو ظيب واهليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي لقاء املصدرين واملستوردين  -
ديسمرب  8 - 7خالل الفترة العاملني يف جمال األغذية الزراعية وذلك مبدينة أبو ظيب باإلمارات العربية املتحدة 

جهات متثلت  8شركة ومؤسسة تعمل يف جمال األغذية الزراعية باإلضافة إىل  41، وقد شارك يف اللقاء  2005
بنك من الوكاالت الوطنية املعتمدة لدى الربنامج  14بغرف جتارة وصناعة واحتاد غرف ومراكز تنمية الصادرات و 

اء الثالث من نوعه يف جمال األغذية والثالث عشر يف سلسلة لقاءات املصدرين ويعترب هذا اللق،يف الدول العربية 
 1.لقاء ثنائيا فيما بينها خالل اللقاء 307واملستوردين اليت ينظمها الربنامج، وقد عقدت الشركات 

 لبنان وبالتعاون مع مركز معلومات التجارة يف وزارة –ببريوت  2010ماي  20 -19كما مت خالل الفترة   -
شركة  66االقتصاد والتجارة يف لبنان تنظيم لقاء للمصدرين واملستوردين العاملني يف جمال املواد الغذائية، مبشاركة 

جهة متعاونة ويعترب  16وكاالت وطنية و  6ومؤسسة عربية عاملة يف جمال املنتجات الزراعية والغذائية باإلضافة إىل 
والسابع عشر يف سلسلة لقاءات املصدرين واملستوردين برعاية الربنامج على  هذا اللقاء الرابع من نوعه يف هذا اال

  2.لقاءا ثنائيا خالل اليومني 726املستوى اإلقليمي للدول العربية، وعقدت الشركات يف هذا اللقاء ما يقارب 

 3:قطاع املنسوجات واملالبس  

لقاء جيمع املصدرين  CEPEXنهوض بالصادرات التونسية نظم برنامج متويل التجارة العربية بالتعاون مع مركز ال       
واملستوردين العاملني يف جمال املنسوجات واملالبس اجلاهزة وتزامن ذلك مع املعرض اليورو متوسطي للمالبس اجلاهزة 

TEXMED  شركة ومؤسسة عربية تعمل يف  34والذي ينظمه املركز خالل نفس الفترة بتونس وقد شارك يف هذا اللقاء
جهات متثلت بنقاط ارتباط شبكة معلومات التجارة العربية يف كل من سوريا، األردن  3جمال املالبس واملنسوجات إضافة إىل 

  .بنوك من الوكاالت الوطنية املعتمدة لدى الربنامج يف الدول العربية  4ومصر و 

جلاهزة والرابع عشر يف سلسلة لقاءات املصدرين ويعترب هذا اللقاء هو الثالث من نوعه يف جمال املنسوجات واملالبس ا     
  .لقاء ثنائيا بني الشركات املشاركة خالل يومي اللقاء 317واملستوردين اليت ينظمها الربنامج، وعقد خالله 
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 قطاع البناء والتشييد:  

ة املتحدة وبالتعاون مع غرفة مبدينة أبو ظيب بدولة اإلمارات العربي 2007يف هذا اال عقد لقاء يف شهر ماي من سنة       
شركة ومؤسسة عربية تعمل يف جمال البناء  43جتارة وصناعة أبو ظيب واحتاد املقاولني العرب، وقد شارك يف هذا اللقاء 

جهات متعاونة، ويعترب هذا اللقاء هو الثاين من نوعه يف جمال البناء والتشييد  3وكاالت وطنية و 9والتشييد باإلضافة إىل 
  1.مس عشر يف سلسلة لقاءات املصدرين واملستوردين اليت ينظمها الربنامجواخلا

 2:قطاع األدوية واملستلزمات الصيدالنية  

فيما خيص هذا القطاع نظم الربنامج لقاء بني املصدرين واملستوردين العاملني يف جمال األدوية واملستلزمات الصيدالنية خالل     
 العاصمة املصرية القاهرة بالتعاون مع نقطة التجارة الدولية املصرية والبنك املصري يف 2009جوان  1ماي إىل  31الفترة 

وكاالت وطنية وجهتني متعاونتني يف هذا  4شركة عربية عاملة يف هذا اال إضافة إىل  26لتنمية الصادرات، وشاركت 
من سلسلة اللقاءات اليت ينظمها الربنامج بني املصدرين اللقاء، ويعترب هذا اللقاء الثالث من نوعه يف هذا اال والسادس عشر ض

  .لقاء ثنائي بني الشركات خالل اليومني 207واملستوردين، ومت خالل عقد 

  عقد الندوات التعريفية للربنامج  :ثالثا

عربية من أجل تنمية كما يقوم برنامج متويل التجارة العربية إىل جانب عقد لقاءات للمصدرين واملستوردين يف الدول ال        
التبادل التجاري العريب، بتنظيم ندوات تعريفية حول خدماته املتاحة للتاجر العريب وسبل االستفادة منها وذلك بدولة املقر، ويف 
الدولة العربية املختلفة، ويشارك يف هذه الندوات التعريفية خمتلف الشركات العربية على اختالف قطاعات نشاطها وممثلي 

ف يف الدول العربية وغري العربية املهتمة بالتجارة العربية وغرف التجارة يف الدول العربية وكافة املهتمني مبجال التبادل املصار
التجاري، ودف هذه الندوات إىل تعظيم االستفادة من موارد الربنامج واخلدمات اليت يوفرها للتجارة العربية، وتعترب هذه 

املواضيع املتعلقة بنشاط الربنامج التمويلي، ودور الوكاالت الوطنية يف تعريف عمالئها  الندوات فرصة للتشاور خبصوص
 .بتسهيالت الربنامج مع تزايد الطلب على موارده

إن مشاركة الربنامج وتنظيمه لعدد من الورشات والندوات التعريفية وتواصله مع عدد من املؤسسات اإلقليمية والدولية          
يف جماالت متويل التجارة وتروجيها من شأنه العمل على تأطري وتفعيل التعاون معها دف استفادة املتعاملني يف  اليت تتعامل

 :التجارة العربية من املوارد واخلدمات اليت يتيحها حتقيق ألهدافه واملسامهة يف تنمية التجارة العربية، على سبيل املثال نذكر
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من طرف االحتاد العام  ىريب الثاين بالعاصمة األردنية عمان، حيث نظم هذا املنتداألو –املنتدى االقتصادي العريب  -
لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية بالتعاون مع البنك األوريب لالستثمار واملفوضية األوربية وغرفة جتارة 

 .1"منو وتنمية أفضل نظرة جديدة إىل الشراكة من أجل " األردن وغرفة صناعة األردن حتت شعار 

) EBRD( يف إطار مذكرة التفاهم املوقعة بني كل من صندوق النقد العريب والبنك األوريب لإلنشاء والتعمري  -
واليت تضمنت االتفاق على التعاون يف جمال متويل التجارة بالدول العربية اليت مت إدخاهلا مؤخرا ضمن نطاق عمل 

ملتوسط، شارك الربنامج يف مؤمتر برنامج التجارة اخلاص بالبنك األوريب البنك يف جنوب وشرق البحر األبيض ا
دولة وكان التركيز يف هذا املؤمتر  31مشاركا من  237لإلنشاء والتعمري يف اسطنبول بتركيا، وقد حضر املؤمتر 

  2.على دراسة وتبادل اخلربات حول عمليات متويل التجارة والتطورات العاملية يف هذا اال

  النتائج املترتبة عن إقامة منطقة التبادل احلر األورو متوسطية على التجارة العربية البينية : بحث الثالثامل

إن مسألة انضمام الدول العربية لكل من منطقة التجارة العربية احلرة ومنطقة التبادل احلر األورو متوسطية أو مبعىن آخر       
منهما  أهداف وخطط مستقلة مطروحة ضمن مشروعني خمتلفني األول قومي عريب السري على مسارين منفصلني  يتضمن كل 

يهدف إلقامة تكامل اقتصادي عريب من أجل جتسيد احللم العريب املتمثل يف الوحدة العربية الشاملة واآلخر اندماجي ضمن 
يب يف فضاء متوسطي شامل يعترب فضاء غريب بعيد عن الوطن العريب وذلك من خالل دعم التقارب االقتصادي العريب األور

  .حتدي كبري للدول العربية املوقعة على اتفاقية الشراكة األورو متوسطية مع االحتاد األوريب

  على أهم القطاعات التصديرية يف دول اتفاقية أغادير اتفاقية التبادل احلر االورو متوسطيةأثر :  املطلب األول

) دول اتفاقية أغادير(ألورو متوسطية املوقعة بني كل من مصر ، األردن ، تونس واملغرب لقد كان التفاقية التبادل احلر ا     
من جهة ودول االحتاد األوريب من جهة أخرى أثر بالغ على قطاعات تصديرية مهمة يف هذه البلدان سنتعرف عليها من خالل 

  .هذا املطلب

  فيدول أغادير قطاع األنسجة واملالبس: الفرع األول 

ن الدول املنتجة الرئيسية لصادرات هذا القطاع يف العامل هي الصني واهلند وبنغالديش وهونغ كونغ واندونيسيا وفيتنام إ    
وتايلند كما تعترب كل من اليابان وكوريا وتايوان من كبار املصدرين بالنسبة للنسيج ويوجه ثلث الصادرات اآلسيوية إىل سوق 

  .ربا وثلث آخر يصدر داخل املنطقة اآلسيوية نفسها أمريكا الشمالية ، والربع إىل أو
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يعترب قطاع األنسجة واملالبس يف الدول األربعة التفاقية أغادير قطاعا أساسيا إلحداث توازن اقتصادي واجتماعي ،      
قد يكون هلا وتواجه مجيعها منافسة دولية، لذا من الضروري إيالء اهتمام كبري لوضعها ومشاكلها لتجنب حدوث اختالالت 

  .تأثريات سلبية على االقتصاد العام لتلك الدول

هذا القطاع موجه للتصدير بصورة كبرية يف الدول األربعة ، تونس واملغرب إىل االحتاد األوريب حيث تعتربان املزود       
تحدة األمريكية وتعترب أحد ، فيما تصدر األردن بصفة حصرية تقريبا للواليات امل2006السابع والثامن على التوايل يف سنة 

املزودين الرئيسني ، أما مصر فتصدر لالحتاد األوريب والواليات املتحدة األمريكية معا، وتتركز صادرات الدول األربعة يف 
  .املالبس بصورة رئيسية

البس اجلاهزة من تستورد الدول األربعة بكميات كبرية ، ودف املستوردات بشكل أساسي لتغطية احتياجات مصنعي امل    
ال تتمتع أي من الدول ،األقمشة ، تستورد مصر واألردن من الصني بينما تستورد كل من تونس واملغرب من االحتاد األوريب 

  .األربعة باكتفاء ذايت يف جمال األقمشة األمر الذي يعترب مشكلة رئيسية هلذا القطاع 

 10ل العدد إىل حوايل مليون عامل يف الشركات اليت توظف أكثر من القوى العاملة كبرية يف الدول األربعة ويصإن      
 10مليون موظف يف مجيع الشركات ، مبا يف ذلك الشركات اليت توظف أقل من 1,5موظفني ، ويصل على األرجح إىل 

  .موظفني 

حلقيقية يف كل من االحتاد األوريب الرواتب احلقيقية مبا فيها ضرائب الرواتب منخفضة جدا باملقارنة مع الرواتب اوتعترب       
 12يف املغرب، 16يف فرنسا ،  130يف الواليات املتحدة األمريكية يقابله  100والواليات املتحدة األمريكية، فالراتب البالغ 

  .يف مصر 6يف تونس و

 4,5سنت يف األردن ، 5,5سنت يف تونس،7,5سنت من اليورو يف املغرب ، 8يبلغ متوسط التكلفة يف الدقيقة الواحدة      
هي األكثر تكلفة يف املغرب واألقل ....)املياه ، الغاز ، الكهرباء ، الوقود ، النقل(سنت يف مصر، أما عوامل التكلفة األخرى 

  .تكلفة يف مصر ، أما يف األردن فهي أكثر تكلفة بضعفني كمتوسط عنها يف مصر

  :ال املنافسة الدولية كما يلي تتمتع كل من الدول األربعة مبزايا مهمة يف جم     

أهم املزايا اليت تتميز ا مصر هي تكاليف االنتاج واملناطق الصناعية املؤهلة واملناطق احلرة اليت جتتذب إليها أعداد متزايدة  -
 .من املستثمرين األجانب وإنتاج القطن طويلة التيلة

معها مع الواليات املتحدة األمريكية واليت استفادت منها كثريا أما األردن فاهم ميزة هلا هي االتفاقيات التفضيلية اليت جت -
 .وتكاليف االنتاج وان كانت أكثر بضعفني من مثيلتها يف مصر



 
 

امليزة الرئيسية لكل من املغرب وتونس هي قدرما على تلبية متطلبات السوق من حيث االستجابة واملرونة ونظام التوزيع  -
 .املختصر

الدول من عائق كبري وهو العرض الوطين غري الكايف من األقمشة سواء من حيث التنوع أو السعر، وهذا  كما  تعاين هذه     
العائق موجود حىت يف مصر واليت اضررت لالسترياد من الصني لتغطية احتياجات مصنعي املالبس اجلاهزة ، أما الدول الثالث 

  .ة لتغطية احتياجااالباقية فتعتمد كلية على املستوردات من الدول األجنبي

مع أن األوضاع تتجه حنو االجتاه (كما تشترك الدول األربعة يف كون أنشطتها تتجه على نطاق واسع حنو املناولة      
، مما يعرضها بصورة مباشرة للمنافسة )الصحيح، أي حنو التعاقد املشترك واملنتج النهائي واألنشطة ذات القيمة املضافة األعلى

  .الصينية على وجه اخلصوصاآلسيوية و

منها جماالت متخصصة فعلى سبيل املثال  لالدول االربعة منتجة رئيسية للمالبس ،ومجيعها منتجة لأللبسة الرياضية إال لك      
اء النسائية تونس تنافسيتها كبرية يف املالبس النسائية الداخلية ومالبس السباحة، واملالبس املهنية ، اما املغرب فتنافسيتها يف األزي

القمصان النسائية والسترات والتنانري والفساتني ، واألردن يف القطع اخلفيفة من املالبس املصنرة اخلارجية والبنطلونات الرياضية (
شرت والبنطلونات  -، ومصر تنافسية يف خيوط القطن واملنسوجات القطنية واأللبسة الرجالية وقمصان بولو وقمصان اليت

  .القطنية

يتم ممارسة معظم أنشطة تصنيع املالبس يف الدول األربع عن طريق املناولة لصاحل مقدمي الطلبات الصناعيني املوزعني       
الغربيني ، ويتم بذل جهود حثيثة يف الدول األربع لتوجيه األنشطة التجارية حنو القيمة املضافة األعلى على شكل التعاقد املشترك 

، يف حال كانت احلاجة قائمة للتصميم مع اخلدمات ويعترب هذا التغيري ضروريا يف "دمج التصميم"مع  أو انتاج املنتجات النهائية
الدول األربعة ملواجهة املنافسة اآلسيوية، ولكنه يصطدم مبشاكل عدة متعلقة باملهارات املهنية مثل التصميم وبإتقان دمج تقنيات 

ات من رأس املال العامل ملنتج منتجات ائية أكرب بسبعة أو مثانية أضعاف من االحتياج(املعلومات اجلديدة واملسائل املالية 
  ).احتياجات املتعاقد من الباطن

  1:هناك اختالفيني رئيسني ميكن استغالهلما يف االغراض التكاملية بني الدول األربعة

د تلك الدول خبيوط القطن صناعة النسيج يف مصر قطاع رئيسي ، على عكس الدول الثالثة األخرى وميكنها تزوي -
 .واملصنرات واألنسجة القطنية وبالقطن اخلام حبيث تكون مالئمة من حيث السعر واجلودة
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حتتل تونس واملغرب مكانة كبرية يف السوق األوربية ومكانة ضعيفة يف السوق األمريكية وحتتل األردن مكانة كبرية يف  -
ما مصر مكانتها متوسطة يف السوق األربية واألمريكية ، وبالتايل ميكن أن السوق األمريكية ومكانة ضعيفة يف األوربية ، أ

 .يكون هناك تكامل بصورة شاملة لتعزيز مكانة الدول األربعة يف هذه األسواق

  : تواجه الدول األربعة التحدي املزدوج نفسه 

سيويني خاصة الصينيني ،وقد كان هلذا حتدي العوملة الناجتة عن فتح األسواق األوربية واألمريكية أمام املصدريني اآل -
 .االنفتاح تأثري سليب على انشطتها الصناعية وصادراا

حتدي املتطلبات اجلديدة لألسواق الغربية، اليت تتجه أكثر فأكثر حنو نظام التوزيع املختصر باإلضافة إىل الطلب املتزايد  -
زعني وما يتطلبه من حتسني قدرات البلدان األربعة على مستوى املصاحب له على التعاقد املشترك واملنتج النهائي من املو

 .التسويق ، االبتكار والتصميم واجلودة واالنتاجية

من الواضح أن للدول األربعة قدرة تنافسية كبرية واليت سيؤدي استغالهلا بصورة أكثر فعالية إىل أن يصبح الصناعيني يف املنطقة 
  .فسة الدولية والتصدي هلا بنجاحيف وضع أفضل ملواجهة حتديات املنا

  يف دول أغادير قطاع اجللود واالحذية: الثاين الفرع

  أوروبا وتعترب الغرب يف الرئيسية األسواق أغلب توجد بينما الشرق، يف أساسي بشكل اجللدية املنتجات تصنيع يتركّز     
 قبل من املستهدفة األسواق املنطقتان هاتان متثّل، حيث لعاملا يف اجللدية للمنتجات االستهالكية األسواق أكرب وأمريكا الشمالية

 .مصدرين يصبحوا ألن يطمحون الذين املنتجات اجللدية مصنعي عديد

 أغادير اتفاقية دول يف للمصنعني فرصة الصني، منها تعاين اليت تلك ما حد وإىل أوروبا، منها تعاين اليت الصعوبات وتوفر     
 شراء لطلبات االستجابة هو السوق يف السائد فاالجتاه جديدة مباشرة أجنبية استثمارات استقطاب و جدد لكسب مستهلكني

 مع قوية بعالقات وترتبط العامل يف سوق أكرب من قريبة أغادير وألن دول خمتلفة،  وتصاميم متكررة، ومبوديالت صغرية و
والربتغال،  )ولوكسمبورغ وهولندا بلجيكا( البنلوكس ودول ملتحدةا واململكة أملانيا أقل مع وبشكل وإسبانيا، وفرنسا إيطاليا
 السوق إىل أقرب مناطق يف إنتاجها يتم مبنتجات األقصى الشرق من التزويد تعويض أغادير اتفاقية دول يف للمصنعني ميكن

 األمهية بالغ عامالً الوقت يعترب روبا،أو يف الشركات مع املباشر التعامل فرص من املزيد لتطوير ولكن مرنة إنتاج باعتماد تقنيات
  .صفوفهم جتميع اهلند/األقصى الشرق من املزودون يعيد أن قبل أغادير لدول اتفاقية بالنسبة

 من بينها املقارنة ميكن حيث أغادير، اتفاقية على املوقعة األربع للدول واملزايا اخلصائص ألهم ملخصاً التايل اجلدول يبني    
  . )بينها فيما الصناعي والتكامل التجاري التبادل لزيادة فرصة يشكل قد الذي(العمالة  وحجم ئاتعدد املنش حيث



 
 

  2008أغادير يف جمال اجللود واألحذية لسنة  اتفاقية على املوقعة األربع للدول واملزايا اخلصائص أهم ):32(اجلدول رقم 

 تونس  املغرب  األردن   مصر  

 600 وايلح منها( 4139  املؤسسات عدد

 غرفة يف عضو مؤسسة

  )اجللود صناعة

 مؤسسة 53 منها( 137

  )اجلمعية يف عضو

1500  450  

  28247  25509  8692  92826  )ألف دوالر أمريكي(اجللود صادرات

ألف دوالر (اجللود مستوردات
  )أمريكي

10531  624  106204  285545  

 املنتجات صادرات

  )ألف دوالر أمريكي(اجللدية

5297  3220  61685  94.346  

 املنتجات مستوردات

  )ألف دوالر أمريكي(اجللدية

65176  17861  40167  27.222  

ألف دوالر (األحذية صادرات
  )أمريكي

21069  4225  348641  608039  

ألف دوالر (األحذية مستوردات
  )أمريكي

126968  41876  95312  141.624  

  40000  17865  1800  55095  العمالة

  10.6  5.9  ةمتوفر غري  5  اإلنتاجية

  1.39  1.67  2.7  1.1  الساعة/األجر

  0.1  0.13  0.06  0.048  الساعة/كيلوواط

  www.trademap.org: العاملي، على املوقع االلكتروين التجارة ملركز التجارية من اعداد الباحثة باالعتماد على احصائيات موجودة على اخلارطة: املصدر

مجة ضمن هذا القطاع ويف سياق دعم منتجاته التصديرية ، وميكن إمجال هذه التحيات   دياتحت أغاديراتفاقية  دول تواجه     
 1:التاليةيف النقاط 

 املدبوغة اجللود على املستقبل يف الطلب تزايد بسبب التنافسية مزايامها على للمحافظة كبري حتد وتونس املغرب أمام ●

 .اجلديدة املرنة نتاجاإل بيئة ملواكبة حملياً متوفرة تكون أن جيب اليت

 من والتجميع، اإلنتاج جمال يف األحذية لتصنيع جديدة تقنيات وتطبيق املكونات صناعة تطوير إىل اموعة حتتاج ●

                                                             
  .86، ص 2009تقرير الوحدة الفنية التفاقية أغادير خبصوص قطاع اجللود واألحذية لدول االتفاقية لسنة   1



 
 

 .التكاليف خفض أجل

 فورية معاجلة إىل املشكلة هذه وحتتاج .األربع الدول مجيع يف اإلنتاج ورش على مشرفني لوجود ملحة حاجة هناك ●

 .والبحوث التدريب جمال يف أغادير دول بركب بسهولة تلحق قد نداهل ألن

 جلود إنتاج جمال يف جهودها مواصلة على متكينها أجل من أغادير دول يف الدباغة صناعة لتحديث حاجة هناك ●

 .اجلودة عالية مدبوغة

 .احمللية السوق حنو املوجهة للشركات التصديرية القدرات مستوى رفع من بد ال ●

 .والتصميم التسويق جمال يف قدراا وتعزيز الصنع تامة منتجات تصدير يف القيمة سلسلة توسيع رورةض ●

  .األمتتة خيار تشمل حبيث التصنيع يف قدراا حتسني ضرورة ●

امل تعلقة بإمكانيات التكم تفصيلية قطاعيةسة وقد خلصت الوحدة الفنية التفاقية أغادير يف هذا الصدد عن طريق درا     
أنه جيب األخذ بعني االعتبار نقاط حمددة عند اعداد  واالندماج االقتصادي يف قطاع اجللود واألحذية لبلدان اتفاقية أغادير

  1:استراتيجية مشتركة هلذه الدول من أجل النهوض بالقطاع التصديري يف جمال اجللود واألحذية كما يلي

 للمكونات أفضل تزويد تركيا لدى أن إال أفضل ومصر واملغرب تونس أداء فإن تركيا مع مقارنة. 

  حلفائهما مع لتعاملهما عائد وذلك أغادير؛ بلدان بني من الصناعة هذه يف تطوراً األكثر بصفتهما واملغرب تونس إن 
 تطوير يف املستقبل يف استغالهلا جيب وتسويقية تنافسية ميزة متلكان )الباطن من املقاولة( املناولة مبدأ األوروبيني على

 من وقرما املرن االنتاج على قدرما إىل إضافة األوروبيني، شركائهما من املوضة صرعات آخر حيث يتابعان املنتجات
 .)والصني( واهلند فيتنام على تنافسية ميزة الذي يعطيهما األمر أوروبا

  ما التنافسية بسبب ازديا لكن تونس واملغرب يف خطر يف حال مل تستثمراد الطلب يف املستقبل على اجللد املدبوغ ميزا
وجيب عليهما كذلك تطوير صناعة املكونات . وأمهية توفريه حملياً لتحقيق شروط االنتاج املرن وتقصري أوقات التسليم

 .وتطوير تصميم وهندسة احلذاء وأساليب االنتاج وذلك لتخفيض التكاليف وتوفريها،

                                                             
، الوحدة الفنية إمكانيات التكامل واالندماج االقتصادي يف قطاع اجللود واألحذية لبلدان اتفاقية أغاديرالدراسة القطاعية التفصيلية املتعلقة بحممود قطوس،   1

  .178-177،ص 2010التفاقية أغادير،



 
 

 ذه الصناعة ومها يتقدمان على فيتنام لقد استثمرت كل من تونس واملغرب يف ال تدريب ومراكز البحث العلمي املرتبطة
واهلند يف هذا اال، إال أن هناك حاجة إلعادة تقييم خططهما ومناهجهما التدريبية يف ضوء التوجهات اجلديدة يف 

 .وعليهما القيام بذلك قبل أن تلحق ما اهلند يف جمال البحث والتدريب. التصنيع

 موعة، وهي متتلك بذلك ميزة على فيتنام وإىل لدى مصر ميزة توفري اجللود بكميات تكفي لصناعتها ورمبا تزويد دول ا
إال ان اهلند قد بدأت بتطوير صناعة الدباغة، ومصر بدأت كذلك بإنشاء مدينة متخصصة . )وكذلك الصني(حد ما تركيا 

 .يستطيع حتقيق ميزة جتارية هامة أوالً بالتأكيد سيكون سباقاً بينهما على من. للجلود

  ا الصناعية، فاجللد  )منخفضة(متتلك مصر فرصة واعدة لتصبح دولة منتجة بتكاليف منافسةإذا ما ركزت على تطوير خربا
تاج، متوفر بكثرة إال أن عليها تبين أساليب جديدة يف االنتاج لتواكب التطورات يف فيتنام واهلند اللتني تركزان على االن

و على مصر كذلك االستفادة أكثر من قرا من . فلديهما انتاجية أعلى للعمالة مما ميكنهما من املنافسة يف السوق الدولية
 .أوروبا

  إن الصناعات اجللدية يف األردن هي األضعف بني بلدان أغادير األربعة فهي تأيت مبرتبة خلف مجيع البلدان اليت متت املقارنة
يف مجيع ااالت تقريباً ولكن مع ذلك، فهي متتلك ميزة تسويقية ألن تصبح املركز لتوزيع املنتجات يف  واملقاربة معها

 .املنطقة ااورة وخاصة العراق ودول اخلليج العريب

  قطاع صناعات السيارات يف دول أغادير: الثالث الفرع 

يون نسمة ، وأخذ بعني االعتبار هذا العدد ونسبة امتالك مل 125السوق احملدد من خالل اتفاقية أغادير ميثل حاليا       
ساكن ، ميكن استنتاج أن سوق املنطقة تبقى صغريا نسبيا وتعرف تطورا  1000سيارة بالنسبة لـ  57السيارات اليت تناهز 

  . ضئيال

  2006تطور الطلب يف سوق السيارات بدول أغادير لسنة ): 33(اجلدول رقم 

  اموع  تونس  غربامل  األردن   مصر  الطلب

  7,2  1,2  2,1  0,7  3,2  حضينة السيارات باملليون

  57  120  68  128  41  نسبة امتالك السيارات

مبيعات السيارات اجلديدة 
  باآلالف

172  60  100  50  382  



 
 

نة منها سيارات خاصة ، بلغت املبيعات السنوية برسم س % 72ماليني سيارة ،  7متثل حضينة السيارات ما يفوق      
وبالتايل فأسواق  ،سيارة جديدة مسجلة بذلك منوا هاما بالنسبة لدول أغادير برسم نفس السنة 382,000ما يناهز  2006

  . دول منطقة اغادير ، كل على حدا تعترب أسواق ذات أحجام صغرية ال ميكنها جلب مصنعني

  خصائص سوق السيارات يف دول أغادير):  34(اجلدول رقم 

  دول أغادير  قطاع السيارات 

  445  عدد الشركات 

  122450  عدد املستخدمني 

  4080  )مليون يورو(االنتاج 

  1536  )مليون يورو(التصدير 

  .2008،األردن،عدنان برباش سري، دراسة حول قطاع أجزاء وقطع الغيار وأنشطة جتميع السيارات، الوحدة الفنية التفاقية أغادير :املصدر

  

 4ألف مستخدم وتنتج ما يناهز  122شركة تشغل  445سيارات بالنسبة للدول األربعة ممثل يف العرض املتعلق بال     
هذا العرض ميثل أمهية بالغة خصوصا بالنسبة إلحداث مناصب الشغل والتصدير ، مليار يورو 1,5مليارات يورو ، كما تصدر 

  .العلم أن القطاع موجه أساسا لألسواق احمللية يف املائة من جمموع صادرات دول أغادير ، مع 6متثل صادرات القطاع : 

يتحتم على دول املنطقة اعتماد سياسة فتح احلدود واالندماج االقتصادي لتشكيل سوق سيارات أكثر استيعابا وقادرة       
  .لدول أغادير على االستقطاب مصنعني وجمهزين عامليني ، مع جعل عرض املنطقة فيما يتعلق بالتجهيزات أكثر تنافسية بالنسبة

منذ دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ مت متتيع السلع املتبادلة يف اطار هذا االتفاق باإلعفاء التام من الرسوم اجلمركية ،           
رسوم ولكن هذا اإلعفاء مل يعط النتائج املنتظرة ومل يظهر جليا تأثريه على دينامية املبادالت بني دول أغادير ، فقد مت تعويض ال

  :اجلمركية بقيود غري مجركية تعيق انسياب الصادرات بني دول املنطقة وخنص بالذكر

 .النظام التعريفي -

 .السياسات التعويضية والضرائب احمللية -

 .القيمة احمللية الدنيا  -

 .املراقبات املطابقة املعمول ا  -



 
 

 .االجراءات االدارية املعقدة  -

 .سترياد داخل بلدان أغادير آجال املراقبة طويلة وتعيق عملية اال -

هذه القيود غري اجلمركية ، مهما أا تعمل على محاية صناعة السيارات احمللية ببلدان أغادير ، فهي تساهم أيضا ، يف        
  .تقليص حجم األسواق واحلد من توسعها

يف ظل غياب اندماج حقيقي لألسواق  استراتيجية تطوير صناعة السيارات يف اطار منطقة اغادير ال ميكنها أن تتحقق      
  .الوطنية ، عرب احداث سوق مشتركة ومنفتحة بني دول املنطقة

  : يتجزأ  سوق منطقة أغادير أيضا إىل 

 .التركيب األويل وتبديل األجزاء األصلية  -

 .التبديل احلر -

وجهة يف غالبيتها إىل السوق احمللية ، ألف سيارة ، م 123شركة جتميع تنتج  28ميثل سوق التركيب األويل حاليا من         
بالنسبة للمجهزين عرب متوضع مصنعني جدد ، هذا التموضع ) التركيب األويل والتبديل األصلي(ميكن الرفع من مستوى السوق 

  .رهني باالستراتيجية املتبعة الستقطاب املصنعني العامليني

لتبديل احلر األوريب، فإن املوضوع مرتبط باألسعار ، مما يستوجب جناعة فيما يتعلق بالتبادل احلر، ويهم األمر أيضا ا         
وبداخل هذا السوق ، يتواجد اهزون من منطقة أغادير حتت ضغط منافسة مباشرة مع ....كبرية باإلنتاج ، اقتصادات احلجم

  .بلدان أخرى كالصني مثال

  :يورو، وتوجد فرص جد هامة متعلقة مبا يليمليار  1,4تبلغ صادرات منطقة أغادير حاليا ما يفوق      

 مبوجب التوريد االمجايل  -

بتطوير الطلب بالبلدان الناهضة وتطوير السيارة االقتصادية بشرط مواءمة العرض مع متطلبات املصنعني العامليني واهزين  -
 .من الرتبة األوىل

  

  

 



 
 

  ر واملصدرة لالحتاد األوريبمقارنة صناعات السيارات داخل منطقة أغادي):  35(اجلدول رقم 

  التبديل احلر  تبديل املصنع  التركيب األويل  االجتاه

امكانيات مرتبطة باستقطاب   داخل منطقة أغادير
  مصنعني جدد

  منافسة مباشرة من قبل الصني  امكانيات حمدودة

ل منافسة مباشرة من قبل الدو  امكانيات هامة  امكانيات هامة  التصدير حنو االحتاد األوريب
  اآلسيوية وخصوصا الصني

  .2008، األردن،  عدنان برباش سري، دراسة حول قطاع أجزاء وقطع الغيار وأنشطة جتميع السيارات، الوحدة الفنية التفاقية أغادير: املصدر 

  1:إضافة إىل مناخ ماكرو اقتصادي وسياسي مستقر ، يتوجب على منطقة أغادير توفري الشروط التالية 

مما حيتم على بلدان املنطقة ادماج أسواقها وإحداث سوق مشتركة ، وهذا ما يعين حتريرا : افية ويف تطور سوق بأحجام ك -
 .فعليا للمبادالت وإلغاء كافة العوائق اجلمركية وغري اجلمركية 

حلديث عن فبالرغم من فتح احلدود وحترير املبادالت داخل منطقة اغادير ، فال ميكن ا: نظام التواصل يتسم بالنجاعة  -
مدة : بني دول املنطقة ويف اجتاه بلدان االحتاد االوريب ) نقل بري، حبري وجوي(سوق جهوية بدون وضع بنيات حتتية 

أيام وبدون بنيات حتتية فعالة ، ال ميكن لبلدان اتفاقية أغادير االستفادة من القرب اجلغرايف من  3النقل ال جيب ان تتجاوز 
 االحتاد األوريب،

 .لتكلفة املنخفضة عوامل ا -

 .يد عاملة مؤهلة  -

وأخريا نسيج من املؤسسات الصغرية واملتوسطة الفعالة والقادرة على املنافسة يف جمال صناعة السيارات احمللية واليت ميكن  -
 .3و2أن تتحول إىل شركات التجهيز من الرتبتني 

 

 

 

 
                                                             

  .157-156،ص  2008، الوحدة الفنية التفاقية أغادير،، دراسة حول قطاع أجزاء وقطع الغيار وأنشطة جتميع السياراتعدنان برباش سري  1



 
 

 

  طية يف التجارة اخلارجية العربية والتحديات اليت تواجههامسامهة منطقيت التجارة احلرة العربية واملتوس: املطلب الثاين

تتيح كل من منطقة التجارة العربية احلرة ومنطقة التبادل احلر األورو متوسطية فرصا مهمة يف سياق حترير املبادالت       
تمل على أربع دول عربية التجارية العربية وتنميتها لكن ضمن اطارين خمتلفني األول يضم معظم الدول العربية واآلخر يش

إىل جانب دول االحتاد األوريب ، يف نفس الوقت تواجه هاتني املنطقتني حتديات مجة تعرقل ) مصر ،األردن، تونس واملغرب(فقط
  . حتقيق معدالت تبادل عالية بني هذه الدول

  مسامهة التجارة البينية العربية يف اطار التجمعات االقتصادية: الفرع األول 

 حالة ويربز هذا بشكل جلي يف البينية، التجارة تنشيط استثمارها يف ميكن مهمة فرصاً العربية لبعض الدول تتوفر     
 وواردات بعض لصادرات التجاري التوافق مؤشر حسب اجلدول التايل والذي حيتوي على نتائج تنوعاً، األكثر االقتصادات

 البينية، التجارة يف هلا النسبية األمهية إىل نظراً  تلك للدول العربية اموعة اختيار هذه  مت ، وقد 2012العربية لسنة  الدول
  .والواردات الصادرات صعيد على خمتلفة تنوع درجات تعكس وهي

العربية،  الدول بقية مع وحىت بينها، ما يف للمؤشر قيم أعلى متتلك أغادير اتفاقية يالحظ من خالل هذا اجلدول أن دول     
  .البعض بعضها بني وصادراا وارداا إلحالل كبرية إمكانات هلا أن يعين لذيا األمر

وبدرجة  ومصر، ولبنان، وسورية، األردن، من كل مع البينية جتارا لتنمية فرصاً مهمة  متتلك بالنسبة لتونس مثالً جند أا   
اليت تعترب كل من اجلزائر وليبيا شريكتان  البينية التجارة يف لتونس أساسية شريكة ليست الدول  هذه أن علماً اإلمارات، مع أقل

  .البينية للدول العربية للتجارة املميز النمط كبري سيغير إىل حد حتققه حالة يف التجاري التوسع جتاريتان رئيسيتان لتونس ، وهذا

 األسباب أحد باعتبارها االام، يف قفص دول أخرى يف وتواضعها التصديرية اهلياكل ضعف املؤشر نتائج تضع حني ويف       
 تتميز اليت االقتصادات من وهي تنوعاً، األقل االقتصادات بني أكثر وضوحاً واألمر الدول، هلذه البينية التجارة تنمية تعيق اليت

 التعاون اخلليجي، جملس بعض دول مع اجلزائر، حالة يف يظهر كما والغاز، النفط أمهها قليلة يف منتجات لصادراا عالٍ بتركّز
فرصاً  لنفسها وختلق صادراا، تنشط إمكانية أن الدول هذه امتالك تربز املؤشر قيم أن إال البعض وبعضها األخرية هذه وبني

 جهة الدول من هذه من االسترياد عرب أسواقها احتياجات واستيفاء من جهة، تنويعاً األكثر العربية الدول أسواق إىل لنفاذها
 منها متكاملة أكثر األعضاء للدول اإلنتاجية اهلياكل أن إىل تشري اليت السابقة املؤشرات تقديرات مع نتائج يتفق وهذا ، أخرى

 خالل من التجاري، التبادل لتشجيع أمامها إمكانية فإن اإلنتاجية، هياكلها يف املتشاة االقتصادات إىل بالنسبة وحىت متماثلة،
  .البينية التجارة تنشيط يف إجيابياً ينعكس الذي األمر باجلودة، املنتجات واالرتقاء متايز وحتقيق ة،اإلنتاجي هياكلها تنويع



 
 

  2012 للعام العربية الدول بعض بني التجاري التوافق مؤشر): 36(اجلدول رقم

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــادراتـــــــــــــــــــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ال
ات

ارد
ـو

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ــ

ــ
ـ

  

  املغرب مصر لبنان سورية السعودية تونس البحرين االمارات األردن اجلزائر  الدولة 

  0,24  0,31  0,45  0,27  0,09  0,31  0,14  0,17  0,40    اجلزائر

  0,29  0,56  0,50  0,51  0,31  0,49  0,39  0,41    0,23  األردن

  0,26  0,30  0,63  0,26  0,09  0,32  0,18    0,39  0.03  االمارات

  0,27  0,32  0,51  0,28  0,09  0,33    0,28  0,39  0,04  البحرين

  0,36  0,52  0,51  0,49  0,25    0,31  0,33  0,41  0,19  تونس

  0,32  0,38  0,50  0,34    0,38  0,20  0,21  0,43  0,05  السعودية

  0,22  0,64  0,40    0,40  0,41  0,46  0,47  0,32  0,33  سورية

  0,29  0,59    0,56  0,32  0,47  0,41  0,46  0,45  0,27  لبنان

  0,28    0,49  0,37  0,20  0,46  0,27  0,28  0,39  0,13  مصر

    0,57  0,48  0,50  0,31  0,50  0,37  0,38  0,40  0,24  املغرب
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 يف البينية الصادرات مسامهة مت احتساب للدول العربية ، اخلارجية التجارة إمجايل يف البينية التجارة مسامهة على صعيد      
الكربى،  العربية التجارة منطقة وهي ، 2012 عام خالل وقعتها الدول العربية اليت ياتاالتفاق حبسب اإلمجالية الصادرات

 التجارة تطور مسامهة أن املقارنة من ويتبني  اخلليجي التعاون العريب وجملس املغرب دول احتاد إىل أغادير باإلضافة دول اتفاقية
 احلرة التجارة منطقة إىل بالنسبة أعلى وأوضح كانت ، 2012 عام خالل الصادرات جانب من اإلمجالية، التجارة يف البينية
 عام منذ العريب املنشأ ذات السلع على بالكامل اجلمركية الرسوم بإزالة يف املنطقة الدول األعضاء قيام ظل يف الكربى العربية

 2012 و 2005 عامي بني تنيمر البينية الصادرات تضاعف يالحظ حيث جيداً، يبدو أغادير اتفاقية كان أداء وإن ، 2005
 هذه بني متزايداً جتارياً اعتماداً تعكس اخلليجي ال التعاون جملس دول بني البينية التجارة حجم يف املطلقة الزيادة أن ويبدو

  .أخرى عوامل رمبا إىل ذلك يعزى ما بقدر األقطار



 
 

  

  )2013-2011(االقتصادية العربية يف امجايل التجارة اخلارجية يف الفترة أعمدة بيانية توضح مسامهة التجارة البينية للتجمعات ) : 1(الشكل رقم

  
  2014التقرير االقتصادي العريب املوحد، صندوق النقد العريب، أبو ظيب، سنة : املصدر    

ومنطقة ) راتفاقية أغادي(عند احلديث عن تطور مسامهة الصادرات البينية يف اطار منطقة التبادل احلر األورو متوسطية     
التجارة العربية احلرة نسبة للصادرات العربية االمجالية  جند أا يف ارتفعت بشكل ملحوظ خالل هذه الفترة حيث وصلت إىل 

، نفس املالحظة بالنسبة  2011على التوايل سنة  % 7,5، %2,6بعدما كانت  2013على الترتيب سنة   8,4% ،% 3
هذين التجمعني االقتصاديني للدول العربية نسبة للواردات العربية االمجالية، فقد وصلت  لتطور مسامهة الواردات البينية ضمن

لكل من منطقة التبادل احلر األورو متوسطية ومنطقة التجارة العربية احلرة باملقارنة مع  %12,8، %1,7نسبة الواردات البينية 
  .على الترتيب %11,8،  %1,4لبينية هلذين املنطقتني ، حيث بلغت نسبة مسامهة الواردات ا2011النسبة احملققة سنة 

 كما املائة يف 43.9 حوايل بلغت بنسبة التعاون اخلليجي جملس لدول البينية الصادرات لوحظ ارتفاع 2013خالل سنة      
 املائة يف 17.1 و ملائةا يف 19 بنسبة العريب املغرب دول واحتاد احلرة العربية التجارة منطقة من لكل البينية الصادرات ارتفعت

  2012 عام خالل املائة يف 6.5 حوايل بلغت اقل بنسبة أغادير اتفاقية لدول الصادرات البينية ارتفعت بينما الترتيب على
 البينية للصادرات النسبية األمهية ارتفعت فقد التجمعات، هلذه الصادرات إمجايل يف البينية حصة الصادرات بتطور يتعلق وفيما
 بنسبة تراجعا سجل الذى العريب املغرب دول احتاد عدا فيما وذلك ، 2013 عام خالل ضئيل بقدر التجمعات ولكن ةلكاف

  .املائة يف 0,2حواىل  بلغت

 التجارة ان يتبني ، اإلمجالية التجارة يف البينية للتجارة األمهية النسبية إذا أردنا ترتيب هذه التجمعات االقتصادية من حيث      
 ،التعاون اخلليجي جملس لدول البينية التجارة حصة تتبعها مث متثل احلصة األكرب الكربى العربية احلرة منطقة التجارة يف ينيةالب

 اقتصاداا تتصف  عضويتها دوال يف يشمالن أغادير اتفاقية ودول العريب املغرب دول احتاد جتمعي من كل ان من الرغم وعلى



 
 

 التجارة يف البينية لتجارا األمهية النسبية ان اال ، األردن ، تونس واملغرب  مصر مثل والتصديرية جيةاالنتا االنشطة يف بالتنوع
  . االسيان جتمع مثل النامية الدول يف االخرى االقتصادية  بالتجمعات تقارن ال منخفضة مستويات عند تزال ال هلا االمجالية

  2013-2011(ي للتجارة البينية يف التجمعات االقتصادية العربية يف امجايل التجارة اخلارجية يف الفترة أعمدة بيانية توضح اهليكل السلع: الشكل رقم 

  
  2014التقرير االقتصادي العريب املوحد، صندوق النقد العريب، أبو ظيب، سنة : املصدر    

طار التجمعات االقتصادية السالفة الذكر اهليكل السلعي للتجارة العربية البينية يف إ صعيد علىحسب الشكل السابق وو    
الكربى جند أن أهم السلع املتبادلة تتمثل يف املعادن  احلرة العربية التجارة وترتيب أهم السلع املتبادلة عند احلديث عن منطقة

 صناعة ومنتجات ،واملطاط ومصنوعاما االلكترونية، والبالستيك واالجهزة واآلالت الكيماوية، الصناعات ومنتجاا ومنتجات
  .والتبغ واملشروبات االغذية

 ومنتجاا املعادن يف املتبادلة السلع أهم متثلت فقد)  اغادير اتفاقية (نطاق منطقة التبادل احلر األورو متوسطية وعلى     
 .واألجهزة واآلالت والتبغ، واملشروبات االغذية صناعة ومنتجات اخلضروات، ومنتجات الكيماوية، ومنتجات الصناعات

  .ومصنوعاما واملطاط والبالستيك ومنتجاته، والورق االلكترونية،

 واألجهزة  واآلالت ومنتجاا، املعادن يف متثلت فقد اخلليجي التعاون جملس دول جتمع يف اطار املتبادلة ألهم السلع وبالنسبة    
 النقل، أما ووسائل والسيارات والتبغ، واملشروبات يةاالغذ صناعة ومنتجات الكيماوية، الصناعات ،ومنتجات  االلكترونية،

 الصناعات الكيماوية، ومنتجات ومنتجاا املعادن من كل يف نطاقه يف املتبادلة السلع متثلت فقد العريب املغرب دول احتاد
، ومنتجاا انية والنباتيةاحليو والزيوت والدهون واألجهزة االلكترونية، واآلالت والتبغ، واملشروبات االغذية صناعة ومنتجات

ومن أجل اظهار أهم السلع املتبادلة بني الدول العربية يف كل من منطقة التبادل احلر األورو متوسطية ومنطقة التجارة العربية 
احلرة أوردنا اجلدول التايل والذي يتطرق هلذه السلع بشكل اكثر تفصيال من خالل حساب املتوسط احلسايب حلصة كل سلعة 

  :كما يلي 2013إىل  2010الفترة من يف 



 
 

 أهم السلع املتبادلة يف التجارة العربية البينية يف اطار منطقة التجارة العربية احلرة ومنطقة التبادل احلر األورو متوسطي): 37(اجلدول رقم
 )2013-2010حساب املتوسط للفترة (

 %الوحدة النسبة املئوية                                                                                                                                                                    

  منطقة التبادل احلر األورو متوسطي  منطقة التجارة العربية احلرة  االبواب السلعية حسب التصنيف املنسق

  2,9  4,8  احليوانات احلية ومنتجاا

  9,0  5,6  منتجات اخلضراوات

  3,8  1,7  الدهون والزيوت النباتية ومنتجاا

  8,7  6,4  منتجات صناعة األغذية ، املشروبات والتبغ

  17,6  30,4  املعادن ومنتجاا

  12,7  7,6  منتجات الصناعات الكيماوية 

  4,4  7,3  البالستيك واملطاط ومصنوعاا

  0,2  0,1  اجللود اخلام ومنتجاا

  0,4  0,3  اخلشب والفلني ومصنوعاما

  6,4  3,6  الورق ومنتجاته

  3,3  2,1  املنسوجات ومصنوعاا

  3,7  2,9  االمسنت ومصنوعاته

  1,2  3,6  الكرمية االحجار

  7,4  6,7  اآلالت واألجهزة االلكترونية

  2,3  3,4  السيارات ووسائل النقل

  0,2  0,2  أجهزة البصريات 

  1,4  1,3  املصنوعات األخرى

  www.trademap.org: املصدر                                                                                                        2/الواردات+صادراتّ = السلع املتبادلةّ       

  

صوص يف كل من منطقة التجارة العربية احلرة العربية وعلى وجه اخل للدول اإلقليمية البينية التجارة هيكل بالتركيز على     
ومنطقة التبادل األورو متوسطية، وذلك من خالل أهم القطاعات اليت جيري التصدير فيها بني البلدان العربية على الرغم من 

 حصة أن تنتاجحمدودية القاعدة التصديرية فيها واعتماد معظم الدول العربية على البترول كأهم سلعة تصديرية ، هلذا ميكن اس



 
 

 حيث اإلمجالية، الصورة وراء ما إىل بالنظر األوىل وذلك للوهلة كما يبدو ضعيفة ليست العربية الدول بني اإلقليمية التجارة
 والغاز البترول يشمل مبا الواسع مبفهومه، فباستبعاد النفط من الصورة خمتلفة حقائق عدة التفصيلي عن التحليل يكشف

 يف وخصوصاً األخرى يف العامل  املناطق تقارب لبعض مستويات تسجل للدول العربية البينية التجارة أن ظهري ومشتقاما اخلام،
  1 .النامية الدول

 العربية الدول جمموعة مستوى على يظهر كما الزراعية، يف املنتجات أكثر البينية التجارة ويالحظ من اجلدول التايل ازدهار     
 حد على والبينية، اإلمجالية اإلمجايل للصادرات اهليكل يف املسامهة حيث من األضعف أا رغم ية احلرة ،يف منطقة التجارة العرب

 اهلبات يف االختالف إىل العربية الدول حالة يف الزراعية املنتجات البينية يف التجارة من املرتفعة النسبة هذه تعزى وقد سواء،
اخلليجي  التعاون كدول جملس الزراعية، مواردها يف فقرية دوال هناك أن إذ العربية، الدول متيز اليت واملوارد الزراعية الطبيعية

 على مهمة فرصاً الزراعية األمهية ذات العربية الدول وتوفر بعض االسترياد على أساسية بصورة حاجياا تلبية يف واليت تعتمد
مثل  متيز اليت احلماية من العالية االجتاهات ظل يف وخصوصاً ،املغرب والسودان تونس، سورية، :الزراعية مثل التجارة صعيد
والذي يعترب الشريك التجاري األول للعديد من الدول  األورويب للدول العربية كاالحتاد الرئيسية األسواق يف املنتجات هذه

  .العربية 
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  2012لسنة  اإلمجالية بالصادرات املختلفة مقارنة لعالس فئات حبسب العربية للدول البينية الصادرات): 38(اجلدول رقم 

  دول اتفاقية أغادير  منطقة التجارة العربية احلرة  

  2,144  110,4  )مليار دوالر(الصادرات البينية االمجالية

  2,9  8,4  )%(نسبية الصادرات البينية من امجايل الصادرات

  0,586  30,23  )مليار دوالر( الصادرات البينية النفطية

حصة الصادرات البينية النفطية من امجايل 
  )%(الصادرات النفطية

3,3  6,05  

  1,677  81,13  )مليار دوالر(الصادرات البينية غري النفطية 

حصة الصادرات البينية غري النفطية من امجايل 
  )%(الصادرات غري النفطية 

28,5  3,3  

  1,167  52,57  الصادرات البينية املصنعة

لبينية املصنعة من امجايل حصة الصادرات ا
  )%(الصادرات املصنعة 

31,9  2,9  

  0,510  21,00  الصادرات البينية الزراعية 

حصة الصادرات البينية الزراعية من امجايل 
  )%(الصادرات الزراعية 

77,6  5,06  
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  التحديات واملعوقات اليت تواجه التجارة العربية البينية : الفرع الثاين

ال تزال التجارة العربية البينية تشكل نسبا متواضعة على الرغم من وجود العديد من العوامل املساعدة يف حتقيق التكامل       
االقتصادي بني هذه الدول وهذا يف اطار منطقة التجارة العربية احلرة أو منطقة التبادل احلر األورو متوسطية أو يف أي جتمع 

  .اقتصادي عريب آخر على غرار جملس التعاون اخلليجي أو احتاد املغرب العريب 

بية البينية ممثلة بالقيود السعرية النامجة عن ارتفاع وقد يعزى ذلك إىل وجود العديد من العقبات أمام حركة التجارة العر      
تكاليف التجارة إما بسبب زيادة أسعار مدخالت عناصر االنتاج أو عدم التنوع يف النمط االنتاجي ،عدم توفر أنظمة نقل فعالة 

  .فيما بني الدول العربية خاصة يف جمال الترانزيت أو بسبب وجود قيود اخرى

  ة البينية يف اطار منطقة التجارة العربية احلرةمعوقات التجار: أوال

عراقيل ما زالت تعوق حركة من المجلة ، غري أن بالرغم من انقضاء سنوات عديدة على بدء منطقة التجارة احلرة العربية        
 الد العربيةالحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبويف هذا السياق قام  ا التجارة البيــنية العربية

 بالتجارة املعنية العربية الشركات آراء لرصد 2014-2013بإعداد استبيان بشأن منطقة التجارة العربية احلرة الكربى لسنة 
 وحرية انسيابية أن يعترض قيدا من شأنه  عشر العربية وتطرق هذا االستبيان ألحد احلرة التجارة منطقة إطار يف البينية العربية

  .اجلديدة العمل فرص تنمية وخلق يف دور القطاع اخلاص يف الدول العربية  البينية، وتفعيل التجارة العربية تنمية التجارة دف

 البينية بالتجارة العربية املعنية واجلهات الشركات من واسعة شرحية قام احتاد الغرف العربية بتعميم هذا االستبيان على     
 خمتلف املالية،  حبيث  يغطي باخلدمات التجارية املعنية الشركات جانب إىل العربية، البالد بني والشحن النقل وخبدمات
 كافة إىل االستبيان إرسال اخلدمات، كما مت األولية والصناعية والزراعية ويف املنتجات يف البينية اليت متس التجارة النشاطات

 إلكترونية رسالة 1500 من أكثر بإرسال االحتاد قام ىل ما سبق باإلضافة إ املعنية، الشركات تعميمه على بغية العربية الغرف
 العربية احتاد الغرف يعقدها اليت النشاطات خالل توزيعه جانب إىل البينية، العربية بالتجارة العالقة ذات الشركات العربية إىل
 1.النشاطات هلذه املضيفة الغرف خالل من

  :بوبة يف ستة جداول كما يلي وكان قد ورد يف هذا االستبيان البيانات م
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 النشاط وقيمة التجاري، حجم النشاط قطاع التجارة، نوع الشركة، اسم :للشركات العامة البيانات :(1 ) رقم جدول
 .االلكتروين الربيد النقل، وسيلة سنويا، التجاري

 .اجلمركية للتعريفات وم املماثلةالرس إلغاء ومدى ،% 100 بنسبة الكامل اجلمركي اإلعفاء تطبيق مدى :(2 ) رقم جدول -

 الكميات، مراقبة قيود التراخيص، املالية، القيود األسعار، على السيطرة وتشمل .اجلمركية غري القيود :(3 ) رقم جدول -
 .العبور مدة وطول الفنية، القيود االحتكار،

 .الدخول مسات وصعوبة النقل، تكاليف :(4 ) رقم جدول -

 .االستبيان يف املشاركة الشركات ترحاتمق :(5 ) رقم جدول -

  االستبيان نتائج حصيلة :(6 ) رقم جدول -

  )السلبية الردود نسبة(البينية العربية التجارة على للقيود النسبية األمهية) : 39(اجلدول رقم

  )%(النسبة   القيود على التجارة العربية البينية 

  52.81  طول مدة العبور 

  51.69  بلد املنشأ ارتفاع كلفة النقل يف

  47.19  صعوبة مسات الدخول

  46.07  القيود الفنية 

  44.94  القيود املالية 

  38.20  عدم توفر اإلعفاء اجلمركي الكامل

  32.58  قيود التراخيص

  24.72  السيطرة على األسعار

  21.35  االحتكار

  20.22  مراقبة الكميات 

  16.85  الرسوم املماثلة

  2014-2013لعام  العربية الغرف احتاد استبيان :املصدر           



 
 

الردود،   إمجايل من % 52.81 بلغت ردود سلبية بنسبة العبور مدة طول املعوقات مقدمة يف حسب نتائج االستبيان تأيت      
 يف اعاارتف يكبدها حدودي،مما معرب كل تكرارها  عند اجلمركية اإلجراءات بسبب تأخري بوجود من الشركات عدد وأفاد

  .للتلف البضائع يعرض أو التكاليف

 الردود السلبية أن علمامن الردود السلبية ،  % 51.69 بلغت سلبية ردود بنسبة املنشأ يف بلد النقل كلفة ارتفاع وتليها     
 تكاليفل % 51.69 بني الردود السلبية وتراوحت الردود منها وردت اليت الدول يف والتكاليف األسعار مبستويات تأثرت
  .منه املستورد للبلد % 34.83 و إليه للبلد املصدر % 35.96 و العبور لبلد % 37.08 املنشأ و بلد يف النقل

 الناقلة الشركات احتكار باالستبيان إىل املشاركون أفاد حسبما التجاري النقل تكاليف الرتفاع الرئيسية األسباب وتعود       
 أسعار وتقلب السائقني، تبديل واشتراط الوطنية، الشحن بالشاحنات وحصر الوقود، ارأسع وارتفاع املنافسة، ضعف ظل يف

مدة  طول ونتيجة العبور، رسوم اإلضافية، وارتفاع والضرائب األمنية، اهلواجس بسبب تكاليف التأمني جبانب الصعبة، العمالت
  .احلدود على االنتظار

جدية  صعوبات السلبية، وهناك للردود % 47.19 بنسبة الدخول ى مساتعل احلصول صعوبة الثالثة املرتبة يف وحل      
 هذا ملعاجلة جدية إجراءات يستدعي اال، مبا هذا يف البينية العربية بالتجارة العرب املعنيني التجار من األعمال أصحاب تواجه

 .جتارم حركة لىع للوقوف العربية الدول بني التجار انتقال حرية دون حيول الذي القيد األساسي

 إىل الوصول يف جنحت اخلاص العريب، القطاع ا تقدم لطاملا اليت واملناشدات األردنية، الدولة مبادرة أن إىل اإلشارة وجتدر
 خرجت أن إىل كثريا، الغاية هلذه العمل تأخر وقد العرب، أصحاب األعمال انتقال تسهيل تضمن عربية اتفاقية لصياغة اتفاق
  .االتفاقية ملشروع صيغة أولية 2013 سبتمرب خالل

 اليت الفنية الصعوبات إىل الشركات وأشارت السلبية، للردود 46.07%بنسبة  الرابعة املرتبة يف الفنية القيود وحلت       
 بعض يف وتعقدها العربية الدول بني املوحدة غري واملواصفات االعتماد، الصحية، وشهادات الشهادات إىل بالنسبة تواجهها

  .االجراءات وتأخر املخربية، الفحوصات وتكرار املنشأ، داللة الدول، وشروط

يف  وصعوبتها التحويالت أسعار يف املغاالة إىل اإلشارة متّت ، حيث% 44.94 بنسبة اخلامسة املرتبة يف املالية القيود مث     
  .والرسوم ضرائبال وارتفاع احلواالت، وعمولة االعتمادات، رسوم وارتفاع الدول، بعض

 من العديد قام السلبية، حيث للردود % 38.20 بنسبة الكامل اجلمركي االلتزام باإلعفاء عدم السادسة يف املرتبة يليهما     
  .الدول العربية معظم تضمنت واليت  امللتزمة، غري الدول املشاركني بتحديد



 
 

 وارتفاع اال هذا يف مواجهة قيود إىل الشركات ، وأشارت% 32.58 بنسبة التراخيص على القيود السابعة ويف املرتبة      
  .عليها للحصول املستغرق الوقت وطول تكاليفها

 هذا وجود عن شركات ، وأفادت% 24.72 بنسبة األسعار على السيطرة عن القيود النامجة الثامنة املرتبة يف حلّ فيما       
  .السلعة على اعتمادا الدول من عدد يف القيد

  .الدول من عدد يف القيد هذا مواجهة عن شركات عدة ، وأوردت 21.35%بنسبة  االحتكار التاسعة املرتبة يف مث     

  .السلبية للردود % 20.22 بنسبة الكميات تقييد العاشرة املرتبة يف وجاء      

  .اال هذا يف حتقيق تقدم على يدل امب، %16.85 بنسبة اجلمركية للتعريفات املماثلة الرسوم عشرة احلادية ويف املرتبة 

 تستجيب آليات فعلية مل يتم التوصل بعد حللول هلا من خالل إنشاء عالقةال من القضايا عدد يف هذا الصدد يالحظ أن هناك     
 :يلي ما أمهها ومن العربية احلرة، التجارة مبنطقة األعضاء العربية الدول ا وتلتزم لالحتياجات

 .لليمن بالنسبة احلال كما هو  الصفرية، التعريفة تطبيق بعدم الدول لنهجها بعض مواصلة-

، على غرار االستثناء طلبات برفض واالجتماعي الس االقتصادي قرار رغم السلبية القوائم بتطبيق الدول، بعض استمرار -
  .و اليمن زائراجل

  .عربية مما يسمح هلا بعدم االلتزام بالتنفيذالتحفظ على كثري من القرارات من طرف العديد من الدول ال -

 اآلليات خالل من سيما وال االنضمام، بعد  عديدةعدم انضمام ثالث دول عربية هلذه املنطقة رغم امكانية جنيها لفوائد  -
  .القمرجزر و والصومال، جيبويت،: وهذه الدول هي املنطقة يف األعضاء منوا األقل الدول لدعم املوضوعة

الدخول حيث من املفترض  لسمات االتفاقية العربية ملشروع حاليا إعدادها اجلاري الصيغة عليها ود ثغرات كثرية تنطويوج - 
 الغرف احتاد ولدى العربية الدول بني تنقلهم حركة لتسهيل  العرب امتيازات واملستثمرين األعمال أصحاب مبوجبها أن مينح
 بالتجارة العرب املعنيني التجار منها اشتكى لطاملا اليت الفعلية احلاجات من تنسجم ال صيغة اقرار حقيقية من خشية العربية
 الرئيسية لألسباب وذلك الواقعية، عن االحتياجات وبعيدة احلرة، إال ان املالحظ أا تأيت شكلية املنطقة إطار يف البينية العربية
   1:التالية
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 دوالر مليون ثالثني عن املوحدة الدخول مسات اتفاقية من املستفيدين رةجتا حجم يقل ال بأن تشترط احلالية الصيغة إن 
الفصل ( واملتوسطة الصغرية املؤسسات من البيين واالستثمار بالتجارة جتاه املعنيني عائقا يشكل الذي األمر أمريكي،
 الدخول مسات على احلصوليف  صعوبات يواجهون ما نادرا التجار كبار بأن العلم مع وذلك )اخلامسة املادة الثالث،

 .العربية الدول إىل

 بينما الدخول، مسات بشأن امتيازات  أية املنطقة إطار يف بالتجارة املعنيني الشاحنات سائقي احلالية الصيغة متنح ال 
 .الطائرات أطقم غرار على هلم تسهيالت توفري املطلوب

 من لالستفادة املؤهلني قوائم  إعداد يف العربية رفالغ دور حصرية اقرارها يتم اليت الصيغة تكرس أن املهم من 
 ،القوانني حبكم العربية الغرف لدى ومسجلني منتمني العريب اخلاص القطاع إىل املنتمني كافة أن باعتبار التسهيالت،

 ةحمصور تبقى واليت شؤوم، لرعاية القانونية الصفة يعطيها ال اخلاص القطاع بشؤون تعىن مجعيات وجود وواقع
  .املرعية للقوانني طبقا العربية بالغرف

رئيس غرفة جتارة عمان عيسى حيدر مراد خالل ورقة عمل قدمها ملؤمتر اقتصادي نظمه بالعاصمة أشار ويف هذا الصدد        
فت حائال عمان ان مسريه التعاون االقتصادي العريب على مدار العقود املاضية، واجهت جمموعة من العراقيل واملشاكل اليت وق

 البينية ، بالرغم من انقضاء سنوات عديدة على بدء منطقة التجارة احلرة العربية الكربىالعربية  دون زيادة مستويات التجارة
وهذه العراقيل يف تصب يف جمملها إىل ما توصل إليها االستبيان الذي أعده االحتاد العام لغرف التجارة والصناعية للبالد  العربية 

.  

بضرورة االلتزام الكامل بقرارات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة يف ورقته وصى ولقد أ         
إشراك القطاع اخلاص العريب يف عملية اختاذ القرارات االقتصادية املتعلقة ، و احلرة العربية الكربى من قبل الدول العربية األعضاء

ل مشاركته يف إعداد الربامج وخطط التعاون االقتصادي والتجاري العريب املشترك ليتمكن من أداء دوره باملنطقة العربية من خال
 .الفاعل يف استثمار فرص التعاون االقتصادي املتاح يف الوطن العريب بدالً من دور املراقب حالياً

زمين حمدد وخطة عمل تلتزم ا كافة الدول مركي العريب ضمن برنامج اىل استكمال إنشاء االحتاد اجل كذلك  ودعا      
العربية املشاركة وتفعيل تعاون الدول العربية ثنائياً وإقليمياً فيما يتعلق باتفاقيات االعتراف املتبادل بشهادات املطابق، على أن 

ك تسهيالً للتجارة البينية بني يكون هذا التعاون مبنياً على األسس الدولية ومتوائماً مع املمارسات الدولية يف هذا اال، وذل
استكمال املفاوضات بشأن حترير جتارة اخلدمات بني الدول العربية ملا سيكون  ، وقد أشار كذلك إىل ضرورة الدول العربية



 
 

أثر  لذلك من أثر إجيايب يف حتقيق التكامل االقتصادي ودراسة إمكانية حترير املشتريات احلكومية بني الدول العربية ملا لذلك من
  1.إجيايب يف حتقيق التكامل االقتصادي وتوسيع مشولية اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

  معوقات التجارة البينية يف اطار منطقة التبادل احلر األورو متوسطية : ثانيا

مال كبرية من أجل النمو وعقدت عليها آ 2007 جانفيحيز التنفيذ يف منطقة التبادل احلر األورو متوسطية دخلت       
للدول املنضمة إليها من خالل دعم املبادالت التجارية فيما بينها ودعم القاعدة التصنيعية فيها وترقية الشراكة مع االقتصادي 

  .االحتاد األوريب يف حوض البحر املتوسط 

ارجية واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ندوة نظمتها اجلمعية املغربية للمصدرين بالتعاون مع وزارة التجارة اخل عقدت     
يف الدار البيضاء، عرب املشاركون عن قلقهم من عرقلة التجارة بني الدول األعضاء رغم دخول االتفاقية 2008ماي  27 الثالثاء

  .2007سنة حيز التنفيذ منذ بداية 

 :الرتاعات التجارية البينية بني دول اتفاقية أغادير - أ

من أجل حل الرتاعات حصوهلا بني دول اتفاقية أغادير وبالتايل وجب اللجوء إىل التحكيم التجاري  هذه الرتاعات تكرر   
اجلمعية املغربية للمصدرين إىل إنشاء وكالة  املنظمة من طرفندوة ال يف دعا اخلرباء املشاركونقد و التجارية القائمة لفترة طويلة

حتاد األورويب التدخل ا من أجل هذا و، تفاقية واحلسم يف الرتاعات اليت تعرقلهامستقلة للتحكيم التجاري من أجل تتبع تنفيذ اال
ادير إىل األمام، ومت تشكيل جلان تقنية برعاية غمن أجل الدفع بعجلة اتفاقية أ 2006 خالل سنة اديرأغالذي يرعى اتفاقية 

ادير حيز التطبيق يف بداية غمكن من دخول اتفاقية أ حتاد األورويب من أجل تسريع حل املشاكل التقنية العالقة، الشيء الذياال
  .2007 سنة

  من صور العراقيل اليت واجهت تنفيذ هذه االتفاقية الصعوبات اليت تقف يف وجه ولوج منتجات دول اغادير لدخول
يارات لف التقين لتصدير الساملوضع مت عندما أسواق بعضها البعض، على غرار ما حصل ملنتجات املغرب ، حيث أنه 

لكن  بأن امللف سليم وليس لديهم أي اعتراض أكدت هذه األخريةاليت يتم تركيبها يف املغرب لدى اجلمارك املصرية 
جواب ت الشركة املصنعة للسيارات املغربية وطوال أربعة أشهر انتظر، موافقة السلطات املصرية أخذت أشهر طويلة

 .طلبالقبول ورفض جاء الرد بالسلب اجلمارك املصرية ويف النهاية 

                                                             
: ، تاريخ االطالع http://ammanchamber.org.jo: ن على املوقع االلكتروين، غرفة جتارة عما معوقات تعرقل التجارة البينية العربيةعيسى حيدر مراد،   1
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املفاوضات مع تونس عدة  وقد استغرقتدخول السوق التونسي  احماواله الشركة املغربية يف صادفت الشيءنفس   -
جتماعات فقط من التوصل إىل اأربع  بعد  ت نفس الشركةيف املقابل متكن، أشهر لكنها قوبلت بالرفض من احلكومة

،   2007سنة سيارة إىل السوق األوروبية يف  7000ا، ومت تصدير ير سياراحتاد األورويب من أجل تصداتفاق مع اال
  .2009 ألف سيارة يف 50 وأزيد من ،2008 ألف سيارة يف 20 تصديرو

للمغرب حيث مل تكن اتفاقية أغادير يف تفاقم العجز التجاري 2007 وسنة 2000 الفترة ما بني سنةوقد شهدت        
 14بعد ،  يف هذه االتفاقية مركية اليت تصادفها منتجاته الصناعية لولوج أسواق الدول الشريكةبسبب العراقيل اجلصاحله 

تفاقية أغادير للتجارة احلرة، وقيام جلنة ال الراعيحتاد األورويب شهرا من املفاوضات الشاقة بني البلدين، وتدخل سلطات اال
للتأكد من مطابقتها ملعايري اجلودة 2008لبيضاء خالل شهر يونيو للسيارات بالدار ا "صوماكا"تقنية مصرية بزيارة ملصانع 

، مت التوصل حلل املشكلة ووافقت اجلمارك املصرية اخريا والسالمة ولشروط قواعد املنشأ املنصوص عليها يف اتفاقية أغادير
  .بدخول السيارات املغربية

 احلافالت من برفض دخول شحنة املغربية اجلمارك بعد اسابيع فقط من حل مشكلة السيارات املغربية قامت -       
احتلت إشكالية تصدير احلافالت املصرية أغادير،  اتفاقية يف املقررة اجلمركية باالمتيازات املغربية، للسوق املوجهة املصرية

زيارته للمغرب للمغرب مركز الصدارة يف مباحثات وزير االستثمار املصري، ، مع املسؤولني احلكوميني املغاربة، خالل 
، وقد أرجعت  من رجال األعمال وممثلي الشركات املصرية املهتمة بالسوق املغربية 30على رأس وفد اقتصادي يضم 

كذلك تعلق تو ألسباب تقنية باألساس، منح احلافالت املصرية تأشرية دخول السوق املغربيةسبب منعها اجلمارك املغربية 
  .اإلخالل بإجراءات الدخول أدى إىل  امم ا املستورد املغريببعدم كفاية املعلومات اليت أدىل 

  أفريلأمام اإلشكاليات اليت اعترضت االتفاقية العربية املتوسطية للتجارة احلرة منذ دخوهلا حيز التطبيق يف شهر 
لتطوير التجارة بني أطلقت هذه اللجنة عدة دراسات ، وجلنة تقنية للمتابعة بدعم من االحتاد األورويب نشاء، مت إ2007

  .البلدان األعضاء يف االتفاقية، أخرها دراسة إنشاء ربط حبري مباشر بني البلدان األعضاء يف االتفاقية

 املشاكل املتعلقة بنظام التصنيع الداخلي املعتمد يف دول اتفاقية أغادير -  ب

تباره من أهم األنظمة اجلمركية من الحظ املتعاملني االقتصاديني الناشطني حتت نظام التصنيع الداخلي باع      
حيث قيمة املعامالت ومن حيث عدد املستفيدين منه وكذلك العتماده من طرف كل دول اتفاقية اغادير ، حيث 

  .يواجه املستفيدون من هذا النظام جلملة من الصعوبات



 
 

ذا النظام ، ففي مجيع أهم هذه الصعوبات تتمثل يف مسألة الضمانات الواجب تقدميها لالستفادة من ه       
القوانني املطبقة ذا اخلصوص يشترط أن يغطي الضمان قيمة الرسوم والضرائب املستحقة عند التوريد مما يثقل 
كاهل املؤسسة، وقد كان للمتعاملني ذا النظام مجلة من املالحظات ختتلف باختالف الدولة اليت ينتمون هلا كما 

  :يلي

 و  الكربى للشركات بالنسبة ذلك و الضمان قيمة مضاعفة يف تتمثل آلية اجلمركي شريعالت اوجد لألردن، بالنسبة
دينار  ( 500000 ) عن ماهلا رأس يزيد اليت الكربى الشركات كذلك و مؤهلة صناعية مبناطق القائمة الشركات

 و الشركات الصغرى تالتسهيال هذه تشمل ان يف رغبتهم ابدو املتعاملني ان غري عامل، ( 100 ) عن العمال وعدد
  املتوسطة

 قيمة الضرائب من األقل على % 50 نسبة املستوردة اإلنتاجية الوحدات من املقدمة الضمانات تغطى ملصر، بالنسبة 
 ابدى قد و السماح املؤقت، بنظام املستوردة السلع لباقي بالنسبة وذلك % 25 و لألقمشة بالنسبة املستحقة والرسوم

  .مجيع السلع على % 25 نسبة تطبق ان يف رغبتهم النسيج جمال يف ملةالعا الشركات من شق

  حدود يف وذلكختضع عمليات التوريد حتت هذا النظام يف تونس لتقدمي ضمان جزئي تقديري لألداءات املستوجبة 
 اساس على تضمن العمليات ان يف رغبتهم النظام هذا من املستفيدون ابدى قد و الواردات، قيمة من %5 النسبة

 من معينة نسبة اساس على الضمانات السنوية آلية بصفة تفعل ان من او الواردات قيمة عن عوضا الضرائب و الرسوم
 العام للمدير املسبق للترخيص ختضع للضمانات السنوية اللجوء امكانية ان باعتبار املستوجبة، الضرائب و الرسوم

 .للجمارك

  

 اخلصوص هذا يف مالحظات االقتصاديني املتعاملني يبدي فلم غرب،امل يف املستوجبة للضمانات بالنسبة . 

 

 و مصر اىل االردن يف كل من النظام هذا من املستفيدين رغبة اىل التطرق مت الداخلي، التحويل نظام لسري بالنسبة 
 .النظام تسوية اشكال من كشكل املسبق التصدير بآلية تسمح بكيفية اجلمركي التشريع تنقيح يتم ان

 اجل من حتويلها مث املستلزمات و األولية املواد توريد على الداخلي يقوم التصنيع وجتدر االشارة إىل أن نظام 
 عدم عن أساسا املنجرة الصعوبات بعض املؤسسات تعترض قد أنه غري اخلارج، إىل اآلجال املضبوطة يف تصديرها

 احملولة املواد تسليم آجال ضغط و جهة من توريدها الآج طول و للطلبيات قبوهلا عند األولية امتالكها للمواد



 
 

 املؤسسات متكني يف رغبتهم اخلاص القطاع ممثلو ابدى ، هلذا بالتزاماا االيفاء من ميكنها ال مما جهة أخرى من
 من التحويل لعملية الضرورية املواد بعض لديها تتوفر ال اليت و التصنيع الداخلي، نظام حتت الناشطة الصناعية
 املنتجات تصنيع قصد توريدها املزمع البضائع مكان معادلة بضائع القتناء واستعمال احمللية السوق إىل االلتجاء
 .عليها  املتعاقدة

  عملية  يف بضائع استعمال ، الداخلي التصنيع نظام حتت العاملة املؤسسات تعترض اليت الصعوبات األخرى من
 نتيجة عوامل التعويضي املنتوج يف جزئية أو آلية بصفة عليها يعثر أن دون الصنع إمتام أو التصنيع أو التحويل

 .التنظيف مياه مع االنسياب أو غازات شكل يف الضياع أو التجفف أو التبخر منها خاصة خمتلفة

  ا مت اليت املالحظات منحتت  العمل عن الشركات عزوف هي االردنية باململكة اخلاص القطاع ممثلي مع اثار
 الغيت تقريبا قد و االولية املواد على املستحقة اجلمركية الرسوم يف التخفيض مت انه باعتبار بالداخل التصنيع ظامن

 .النظام هذا حتت العمل مستقبال معه يتجه ال مما املواد تلك ألغلب بالنسبة

  مدى تقدم جهود تطوير منطقة التجارة العربية احلرة : املطلب الثالث

الدول العربية إىل تثبيت مفهوم التجارة احلرة ، حيث كانت بداية العمل العريب املشترك يف هذا اال سنة لقد سعت      
و ذلك عندما مت وضع جمموعة من األسس جرى تضمينها يف إعالن الربنامج التنفيذي ملنطقة التجارة احلرة العربية الذي  1996

تجارة البينية من خالل إلغاء احلواجز غري اجلمركية وإجراء التخفيض التدرجيي منح كل دولة عضو فرصا متكافئة للمسامهة يف ال
  .1998للحواجز اجلمركية اليت جرى تنفيذ أول شرائحها عام 

األردن، اإلمارات، البحرين، تونس، اجلزائر، السعودية، : و قد بلغ عدد الدول العربية املنضمة إىل املنطقة مثاين عشر دولة و هي
  .سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطني، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، املغرب، اليمنالسودان، 

  اجلهود العربية املبذولة يف سبيل تطوير منطقة التجارة العربية احلرة : الفرع األول

ي استند إىل برنامج تنفيذي بإتباع الدول العربية األعضاء يف منطقة التجارة احلرة العربية ألسلوب التفاوض اجلماعي و الذ      
يف املائة على الرسوم اجلمركية و الرسوم و  10، حيث أجري أو ختفيض مجركي نسبته  1998و إعالن للمنطقة عاد 

،  2005الضرائب ذات األثر املماثل املفروضة على استرياد السلع العربية و انتهى العمل بتلك الرسوم و الضرائب عام 
ن االتفاقيات اليت حددت حقوق والتزامات األطراف املسامهة يف التجارة البينية ، و بالتايل أصبحت كل باإلضافة إىل جمموعة م

دولة عربية عضو يف منطقة التجارة احلرة مرهونة بقدراا التنافسية يف النفاذ إىل أسواق الدول العربية األخرى بعيدا عن كل ما 
  .يشوب أو حيد من هذه القدرات



 
 

قيق مبدأ الفرص املتكافئة مت اعتبار إعالن منطقة التجارة احلرة العربية برنامج تنفيذي التفاقية تسيري و تنمية التبادل بغية حت      
مستوى التقدم االقتصادي و ( التجاري بني الدول العربية و الذي أخذ بعني االعتبار االختالف اجلوهري بني الدول العربية 

دول األقل منوا فترات مساح تقوم خالهلا بإعادة ترتيب أوضاعها االقتصادية و تصبح يف سلم و قد أعطت ال) القدرات املالية
  .أولوياا تطبيق كافة السياسات اليت تزيد من قدراا التنافسية و تؤهلها بشكل فعال للمسامهة يف التجارة البينية

، أت الدول العربية األعضاء فيها 2005كامل سنة بالرغم من دخول منطقة التجارة العربية احلرة حيز التطبيق ال      
التخفيف اجلمركي على الشرائح اجلمركية إال أن التفاوض بشأن استكمال منطقة التجارة العربية احلرة الكربى مل ينته ، حيث 

واق الدول العربية اتضح أنه رغم إعطاء الفرصة لكل دولة عضو للمسامهة يف التجارة البينية بشكل متكافئ عن طريق حتديد أس
األعضاء يف منطقة التجارة احلرة العربية الكربى ال يضمن بالضرورة حتقيق الفائدة لكل دولة ، و إمنا يقع على عاتق الدول 

  .العضو نفسها مسؤولية إجياد الظروف و املقومات اليت جتعلها قادرة على استغالل هذه الفرص

  صياغة قواعد منشأ عربية: أوال

ى صعيد صياغة قواعد منشأ عربية مت االنتهاء من إقرار منوذج شهادة املنشأ اجلديد و إكمال صياغة األحكام العامة عل        
، لكن بقيت املفاوضات بني الدول األعضاء قائمة بشأن صياغة قواعد منشأ تفصيلية لباقي السلع ، 2009لقواعد املنشأ سنة 

يف املائة الكتساب صفة املنشأ هو معيار املتعامل به حىت اآلن يف حتديد منشأ  40د حيث الزال معيار حتقيق القيمة املضافة عن
  1.السلع العربية

كما استمرت املفاوضات كذلك حول التوصل إىل آلية ملعاملة منتجات املناطق احلرة، و اليت أنشأت باألصل دف جذب 
التصديرية و املبادالت التجارية و جتارة الترانزيت ، و ذلك مينح االستثمارات الصناعية و التجارية ، من خالل تنمية الصناعات 

الصناعات القائمة فيها إعفاءات و تسهيالت تؤهلها ألن تكون مناطق جذب لالستثمار األجنيب ، حيث تطبق فيها قوانني و 
مل يتم بعد حسم موضوع  أنظمة خاصة خمتلفة عما يطبق داخل حدود الدولة، والنعدام وجود قواعد عربية تفصيلية للمنشأ

معاملة منتجات املناطق احلرة يف إطار منطقة التجارة العربية احلرة الكربى، هلذا يوجد دوما ختوف من دخول منتجات املناطق 
ة احلرة إىل األسواق احمللية للدول األعضاء وحصوهلا على اإلعفاء اجلمركي أو منافسة البضائع احمللية حال دخوهلا األسواق الوطني

نظرا ملا تتمتع به من امتيازات استثمارية تعزز تنافسيتها ، و يف هذا الصدد تبلغ عدد الدول العربية اليت حتوز على مناطق حرة 
  .سوريا، العراق، تونس، السودان، مصر، اليمن، األردن، اإلمارات، ليبيا، الكويت، املغرب، لبنان:دولة عربية  12

املنشأ التفصيلية و آلية معاملة منتجات املناطق احلرة  يف إطار منطقة التجارة احلرة العربية من  و بالعودة إىل صياغة قواعد     
" الدروباك"أجل استكمال مسارات البين األساسية لتحرير جتارة السلع يف إطار هذه املنطقة، مت متديد العمل بنظام 
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« DROWBACK »    من األحكام العامة لقواعد املنشأ و ملدة ثالث اخلاص حبظر الرسوم اجلمركية و االعفاء منها
  .2012سنوات أخرى ابتداء من سنة 

  و قد كانت أكثر خطوة تقدمية من قبل اإلدارة السياسية العربية بعد انعقاد قمة الرياض التنموية االقتصادية و
احلرة العربية الكربى  حيث وجهت باالنتهاء من كافة متطلبات منطقة التجارة 2013االجتماعية اليت عقدت سنة 

، املتعلقة أساسا باستكمال باقي قواعد املنشأ العربية التفصيلية و معاملة منتجات 2013العالقة و ذلك قبل اية 
املناطق احلرة على حنو ائي يف إطار منطقة التجارة العربية احلرة و تعترب هذين النقطتني ذات أمهية بالغة يف جذب 

  . لتراكم يف الصناعات للدول األعضاءاالستثمار و تعزيز ا

  تطوير خدمات مساندة التجارة للحد من معوقات التبادل التجاري: ثانيا

مل يتم اعتماد املواصفات القياسية و زيادة كفاءة النقل لربط األسواق العربية ببعضها البعض، حيث تواجه الشاحنات        
كذلك مت وضع  2009ل العربية و تعطيلها يف املنافذ اجلمركية، و خالل سنة العربية عقبات و عراقيل عند مرورها عرب الدو

األطر العامة حنو صياغة اتفاقية متعددة األطراف حتدد جماالت التعاون اإلداري املتاحة بني اإلدارات اجلمركية العربية مبا فيها 
البضائع و اجناز الرقابة و مكافحة الغش التجاري و  تلك املتعلقة باألسعار املرجعية للسلع عند إجراء التقييم اجلمركي على

بني الدول العربية و هذا كله يف سبيل تطوير التعاون " الترانزيت" السلع املقلدة ، باإلضافة إىل تطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور 
  1.اجلمركي العريب يف إطار منطقة التجارة العربية الكربى

باستكمال القواعد اخلاصة بالقيود  2010عتماد يف منطقة التجارة العربية الكربى خالل عام قامت الدول العربية اال      
اجلمركية و آليات التعامل معها و اليت تعرف بأا التدابري و اإلجراءات اليت قد تتخذ ها كل دولة عضو يف هذه املنطقة من أجل 

ية نظرا ألمهيتها يف تسهيل التجارة البينية، حيث قامت هذه الدول مبا التحكم يف الواردات لغري األغراض التنظيمية أو اإلحصائ
  2:يلي

  تقدمي اعتماد التصنيفات الدولية للقيود غري اجلمركية، و أبدت الدول األعضاء يف املنطقة التزامها بعدم تطبيق أي من
ائب ذات األثر املماثل ، و مث التعامل تلك القيود ذات العالقة بالتدابري أو االجراءات شبه التعريفية كالرسوم و الضر

 .معها على أساس مبدأ اإلفصاح عند الرسوم و الضرائب ذات األثر املماثل
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  التزمت الدول األعضاء بربط رسوم اخلدمات عند االسترياد بكلفتها الفعلية و التخلي عن الرسوم التصاعدية و الرسوم
اد مثل إزالة إجراء التصديق على شهادات املنشأ من قبل السفارات كنسبة من القيمة املستوردة مقابل خدمات االستري

 .                 و القنصليات العربية ، و أية رسوم مترتبة عليها

  قامت اإلدارات اجلمركية يف الدول العربية األعضاء يف منظمة التجارة العاملية بااللتزام بتطبيق األحكام الواردة يف اتفاقية
 .كي وحتديد السعر املرجعي و التقييم لألغراض اجلمركيةالتثمني اجلمر

  مت وفق العمل بالرزنامة الزراعية اليت كانت تتيح للدول وضع أسعار خمتلفة وفق مواسم االنتاج ، باستثناء لبنان اليت
 .و ذلك لظروف اقتصادية خاصة 2010أعطيت فترة زمنية حمددة الستخدام الرزنامة حىت اية 

 وانب و اإلجراءات املالية ، التزمت الدول األعضاء بعدم ربط عمليات االسترياد بأية قيود مالية مبا يف على صعيد اجل
 .ذلك القيود املتعلقة بربط عملية االسترياد بشرط التصدير يف حدود مبالغ حمددة أو مماثلة

 ضاء يف املنطقةإلغاء معظم الدول الرخص التلقائية اليت تصدرها اجلهات الرمسية يف الدول األع. 

 دف زيادة الفاعلية االقتصادية و قد وضعت قواعد إرشادية موحدة حلماية املنافسة املشروعة و مراقبة االحتكارات. 

  كما اعتمدت الدول األعضاء مفاهيم جديدة حول إلصاق بيانات السلعة و دالالت املنشأ، كوضع داللة املنشأ وفقا
بية املتبادلة بشكل غري قابل لإلزالة على أن ال يشكل استخدامه قيدا يعيق التجارة لطبيعة السلعة على املنتجات العر

 .العربية البينية يف إطار املنطقة

 عدم التشدد باإلجراءات الصحية و البيئية و األمنية و احلجز الزراعي و البيطري املقيد للتجارة. 

 تراف املتبادل بشهادات املطابقة و آلية التعاون يف جمال استمرار العمل بتنظيم املواصفات و املقاييس و كيفية االع
 .االعتماد ، واعتمدت غالبية الدول األعضاء املواصفات الدولية يف حال عدم وجود مواصفات عربية موحدة

املواصالت  و قد مت التركيز على وضع الربامج الالزمة لتعزيز بنية اخلدمات  املساندة للتجارة مبا فيها النقل و             
ووضع الواصفات القياسية للسلع العربية بصيغتها العربية النهائية و تطوير األسلوب املتبع العتماد شهادات املطابقة بالنسبة 
لصادرات و الواردات العربية البينية مع ضرورة توحيد النظم و التشريعات و السياسات التجارية بني الدول العربية املتعلقة 

نع االحتكار، و يف إطار اجلهود املبذولة من طرف الدول العربية اهلادفة ملتابعة تطبيقات املنطقة كأساس باملنافسة و م
للدخول يف املرحلة التكاملية الثانية، فقد مت وضع خارطة طريق توافقية من أجل االنتهاء من قواعد املنشأ التفصيلية ، و 



 
 

عوقات اليت تواجه بيئة العمل التجاري العريب البيين و حتد من تطبيق كذلك القيود غري اجلمركية فقد مت حتديد كافة امل
  .أحكام الربنامج التنفيذي إلعالن منطقة التجارة احلرة العربية مع أي من الدول أعضاء املنطقة

منطقة  و قد مت وضع نظام متدرج للعقوبات اليت ميكن أن تطبق على الدول اليت تتخذ إجراءات متعارضة مع أحكام       
التجارة العربية احلرة، و يكون للدول األعضاء احلق يف تطبيقها عند اللزوم و هذا من أجل التعامل بوضوح مع اإلجراءات 

و ذا فقد مت االتفاق على ضرورة أن تكون التشريعات التجارية و اإلجراءات املتعلقة . املقيدة للتجارة و احلد منها
 1.افة و واضحة و ال تتضمن أي إجراءات من شأا احلد من التجارة بني الدول األعضاءبانسياب املبادالت التجارية شف

كما مت حث القطاع اخلاص إىل مشاركة فاعلة يف الكشف عن اإلجراءات املقيدة للتجارة اليت قد تقوم ا أي دولة       
ر تشريع أو قرار من شأنه تطبيق قيود غري مع عدم جواز أن تقوم أي دولة عضو يف منطقة التجارة احلرة العربية بإصدا

، كذلك استمرار تنفيذ برامج الدعم الفين و بناء قدرات الدول العربية األقل منوا األعضاء يف  2013مجركية و شهد عام 
 منطقة التجارة احلرة العربية الكربى و استكمال الربامج اخلاصة بذلك ، وكما استمرت الدول العربية مبتابعة اعتماد

  .    املواصفات الدولية يف حال عدم وجود مواصفات عربية موحدة

  حترير جتارة اخلدمات: ثالثا

 ، 2003 عام يف اخلدمات جتارة لتحرير اإلطارية العربية االتفاقية توقيع على عاما عشر أحد مرور من الرغم على          
 ملموسة خطوات أي تنفيذ اآلن حىت يتم مل أنه إذ طلوب،امل املستوى يف تكن مل الشأن هذا يف املفاوضات تطور أن إال

 الوصول تسريع إىل هدفت اليت و املبادرات من عدد وجود من الرغم على العربية، اخلدمات لتجارة الفعلي التحرير بشأن
 هذا و الكافية بالرعاية ياحتظ مل اللتان و) اللبنانية املبادرة و االردنية املصرية القطاعية املبادرة مثل(  ملموسة إجنازات إىل

 أوضاع و املفاوضات إاء يف اإلطالة و السياسية باألوضاع تتمثل العربية الدول تواجه حتديات لعدة احلال بطبيعة يعود
 الدول ترغب اليت اخلدمية بالقطاعات اخلاصة املفاوضات الستكمال زمين جدول وضع تتطلب اليت و اإلقليمية االتفاقيات

 أن على العربية الدول بني اخلدمات يف التجارة حترير اتفاقية إطار يف حتريرها يف التقدم دف عليها التفاوض يف األعضاء
االجتماعية،  و االقتصادية التنموية الرياض قمة القرارات لتنفيذ 2013 عام اية قبل الزمين اجلدول إعداد من االنتهاء يتم

مات اخلاصة باتفاقية حترير جتارة اخلدمات بني الدول العربية يف صيغتها النهائية و باإلضافة ملا سبق مت وضع جداول االلتزا
  .توفري الدعم املايل و الفين الالزم للدول العربية األقل منوا األعضاء يف منطقة التجارة احلرة العربية
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  اجلهود العربية املبذولة إلنشاء االحتاد اجلمركي العريب: الفرع الثاين

يما خيص استكمال التحضريات لالنتقال إىل االحتاد اجلمركي ، نصت قرارات القمة العربية االقتصادية اليت عقدت ف        
على تأكيدات حول ضرورة االنتهاء من استكمال كافة متطلبات إقامة االحتاد اجلمركي العريب و التطبيق  2009بالكويت سنة 
مناقشة باقي بنود مشروع القانون اجلمركي  2009حتاد اجلمركي العريب عام ، و قد استكملت جلنة اال 2015الكامل له عام 

العريب يف ضوء مالحظات الدول العربية األعضاء و تقارير جلنة التعرفة اجلمركية املوحدة ، كما أقرت اللجنة الصيغة املبدئية 
  .2015ا حبلول عام لعدد من املواد اخلاصة مبشروع القانون املقترح ليكون االحتاد اجلمركي جاهز

  التعاون اجلمركي العريب: أوال

بالنسبة للتعاون اجلمركي العريب يف إطار املنطقة استمرت جهود تشجيع التعاون بني اإلدارات اجلمركية لدعم        
مجة للنظام املنسق و توحيد نظم التر. اإلدارات اجلمركية يف الدول العربية األقل منوا األعضاء يف منطقة التجارة احلرة العربية

و ما يتعلق باإلجراءات اجلمركية و املعلومات وإمتام اتفاقية التعاون اجلمركي العريب و املبادرة العربية املوحدة حول أمن و 
تسهيل سلسلة تزويد التجارة و غري ها من املوضوعات مثل اإلجراءات اجلمركية و املعلومات واسترياد البضائع أو 

بني الدول العربية ، وقد مت التركيز على " الترانزيت" لربيد، كما مت إطالق تطوير بنية النقل بالعبور تصديرها عن طريق ا
دراسة كفاءة املنافذ اجلمركية املؤهلة و االحتياطات املطلوبة لتطويرها مبا فيها برامج بناء القدرات و ما يتعلق مبكافحة 

لفكرية و بنية مراكز املعلومات اجلمركية و دراسة سبل االستفادة منها يف الغش التجاري و التقليد ومحاية حقوق امللكية ا
  .التحضري ملركز معلومات مجركي يف إطار االحتاد اجلمركي العريب، كما مت وضع منوذج البيان اجلمركي العريب املوحد

 

  حتديد االطار املؤسسي لالحتاد اجلمركي العريب: ثانيا

إجناز غالبية املواد اخلاصة باإلطار العام و اإلطار املؤسسي و األحكام العامة من الربنامج  2012قد مت خالل سنة            
التنفيذي لالحتاد اجلمركي و استمر العمل بوضع جداول التعريفة اجلمركية املوحدة اليت تستهدف توحيد البنود الوطنية يف 

ريب موحد للتصنيف السلعي يتم استخدامه يف املرحلة التالية من جداول التعريفة اجلمركية ، و هذا بغية الوصول إىل جدول ع
عمل اللجنة كأساس للتفاوض على فئات التعريفات اجلمركية اليت ستطبق يف االحتاد اجلمركي العريب، كما متت دراسة 

اون اخلليجي و االحتادات تطبيقات احلصيلة اجلمركية يف إطار االحتاد اجلمركي العريب من خالل االستفادة من جتارب جملس التع
  1.اجلمركية األخرى
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و يف نفس السنة مت االنتهاء من عدد من املواد ذات العالقة باملستوردات املعنية يف إطار االحتاد اجلمركي العريب من طرف      
اليت حتتاج هلا ، و ألن  املؤسسات األمنية الوطنية و ما يتعلق بالسماح للسفن التزود من املناطق احلرة جبميع املعدات البحرية

توحيد األنظمة و اإلجراءات اجلمركية يف الدول األعضاء يف منطقة التجارة العربية احلرة من أهم األسس اليت تعمل إدارات 
يوحد اإلجراءات اجلمركية يف مجيع إدارات اجلمارك و " قانون موحد للجمارك" اجلمارك على إجنازها و اليت من بينها إعداد 

  .يف تعزيز التعاون يف جمال اجلمارك بني الدول األعضاءيساهم 

و يف سياق استكمال االحتاد اجلمركي كذلك، مت إدراج معايري تفرض على اإلدارات اجلمركية تطوير منافذها كخطوة حنو 
  1:تعينها يف نقاط الدخول الواحدة يف إطار االحتاد اجلمركي و أهم هذه النقاط

 مفهوم النافذة الواحدة طبقا للمعايري الدولية اجلمركية تطبيق كافة اإلجراءات ضمن. 

  توفري بنية معلوماتية الستصدار التقارير و النشرات اإلحصائية ألغراض التجارة و املقاصة و التسوية اجلمركية بني
 .الدول العربية

 تطبيق مفاهيم إدارة املخاطر طبقا لالتفاقيات الدولية من خالل أنظمة آلية. 

 نظم اجلمركية احلديثة مثل التخليص املسبق و تطبيق التدقيق الالحق و املقدرة على إدارة و حفظ السجالت تطبيق ال
 .آليا

  الوصول إىل التطبيق املوحد لقواعد التقييم اجلمركي طبقا لقواعد التقييم اجلمركي من املادة السابعة يف اتفاقية منظمة
 .التجارة العاملية

 عمل االحتاد اجلمركي العريب االشراف و متابعة: ثالثا

ودف متابعة إقامة االحتاد اجلمركي العريب، مت إنشاء جلنة االحتاد اجلمركي العريب و اليت نتج عنها تأسيس جلنتني           
ن اجلمركي جلنة القانون اجلمركي العريب املوحد ، و جلنة التعريفة اجلمركية املوحدة ، األوىل معنية بوضع القانو: فنيتني مها 

املوحد والئحته التنفيذية و مذكرته اإليضاحية و قد أجنزت العديد من مواد القانون واستكملت مناقشة عدد من تلك املواد 
مثل املخالفات اجلمركية و التحكيم اجلمركي كآلية لفض املنازعات اجلمركية و حتديد غرامات املخالفات  2012عام 

قة حبماية حقوق امللكية أما اللجنة الثانية، فقد شارفت على االنتهاء من توحيد البنود اجلمركية ، و بعض األمور املتعل
الوطنية يف جداول التعريفية اجلمركية للوصول إىل جدول عريب موحد للتصنيف السلعي يتم استخدامه يف املرحلة الثانية من 

يف االحتاد اجلمركي العريب، كما مت تأسيس جلنة  عمل اللجنة كأساس للتفاوض على فئات التعريفة اجلمركية اليت ستطبق
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اإلجراءات و املعلومات اجلمركية و اليت قامت بوضع أسس موحدة إلجراءات و النماذج اجلمركية يف إدارات اجلمارك يف 
 .الدول األعضاء و آليات تبادل املعلومات و الربط اآليل بني املراكز اجلمركية

 2013مت العمل سنة ) جلنة التعريفية اجلمركية، جلنة اإلجراءات و املعلومات اجلمركية( على مستوى تلك اللجان       
حنو إجناز القانون اجلمركي العريب املوحد، حبيث يوجه العمل يف املرحلة املقبلة إىل صياغة املذكرات اإليضاحية و التفسريية 

احية لقانون اجلمارك املوحد لالحتاد اجلمركي العريب و موعة من املوضوعات اليت تبناها القانون و هي املذكرة اإليض
الئحة تنفيذية خاصة بتحديد القيمة لألغراض اجلمركية و الئحة تنفيذية خاصة باإلدخال املؤقت والئحة تنفيذية خاصة 

اجلمعيات بإعادة التصدير و الئحة تنفيذية خاصة برد الضريبة اجلمركية والئحة تنفيذية خاصة باإلعفاءات مستلزمات 
 1.اخلريية ، حقوق موظفي اإلدارة و واجبام

كما قامت جلنة التعريفة اجلمركية املوحدة على إجياد قائمة موحدة لنظام التعريفة املنسق الذي سيتم على ضوئه        
أعدت معايري املنافذ جتميع بيانات التعريفية و الدخول يف مرحلة التفاوض ، أما جلنة اإلجراءات و املعلومات اجلمركية فقد 

اجلمركية املؤهلة و يتم حاليا وضع مسارات عمل اعداد دليل مجركي عريب موحد ومنوذج موحد لإلجراءات اجلمركية و 
 .حبث كافة موضوعات الربط اآليل و تسهيل التجارة و إزالة املعوقات مبا فيها تطوير املنافذ اجلمركية املؤهلة إلقامة االحتاد

 آثار منطقة التبادل احلر األورو متوسطية على منطقة التجارة احلرة العربية :الرابع املطلب

متوسطية هي  من املالحظ أن جوهر أهداف الشراكة العربية األوربية يف إطار ما يعرف باتفاقية الشراكة األورو         
الدول العربية الواقعة جنوب وشرق املتوسط  أهداف إجيابية إذا كانت مرادة لذاا ، السيما إذا ما نظرنا إىل واقع كثري من

حيث أن . اليت إذا ما أحسنت التعامل مع هذه الشراكة فإن الفرصة ستكون متاحة أمامها لتحقيق مكاسب عديدة 
 االنضمام ملثل هذا التجمع سيساهم يف عملية انفتاح الدول العربية واندماجها يف االقتصاد العاملي وهو ما تنادي به العوملة 

  .مبختلف مؤسساا

كما تطمح هذه الدول من خالل توقيعها هلذه االتفاقية حتقيق أهداف أساسية بالنسبة هلا كتشجيع التنمية          
االقتصادية وحتقق النمو املستمر وتطوير البنيات واهلياكل األساسية، وتنمية إمكانيات البحث العلمي والتأهيل الفين وهي يف 

فمنطقة التجارة احلرة اليت يتضمنها . يف مصلحة الدول العربية املتوسطية املوقعة على هذه االتفاقية جمملها أهداف تصب 
دولة يبلغ عدد سكاا جمتمعة  40 –30مشروع الشراكة ستكون بال شك أكرب منطقة جتارة حرة يف العامل جتمع ما بني 

جاري الكبري لدول جنوب وشرق املتوسط فرصة مليون نسمة، وسيتيح مثل هذا التجمع الت 800إىل  600ما بني 
  . االستفادة من مكاسب التجارة  مع دول متقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا 
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 –وجتدر االشارة اىل ان استراتيجية االحتاد األوريب لتعزيز املشاركة مع العامل العريب تناولت تدعيم العالقات األوربية       
سياسي واالقتصادي واالجتماعي يف العامل العريب ، وذلك من خالل التأكيد على أمهية العربية بالتركيز على اإلصالح ال

متوسطي يف إطار عملية برشلونة ، وتعزيز نتائجها، ودعوة االحتاد األوريب إىل بلورة استراتيجية إقليمية  التعاون األورو
التعاون اخلليجي الست كال من اليمن والعراق لالستقرار فيما يسمى بالشرق األوسط الكبري الذي يضم جبانب دول جملس 

  . خاصة وأنه مل تكن لالحتاد األوريب استراتيجية توجه تعامله مع تلك الدول حىت ذلك الوقت.وإيران 

لقد استهدف الشق االقتصادي من استراتيجية االحتاد األوريب لتعزيز املشاركة مع العامل العريب إجراء إصالحات اقتصادية 
ويف هذا السياق فإن خطة هذه . رير التجارة بني العامل العريب و أوربا ، فضال عن حترير التجارة البينية العربية من خالل حت

   .االستراتيجية وضعت ، ضمن أفكار تغطي أهدافها املختلفة 

  1:و ميكن تلخيص هذه األفكار فيما يلي

اكة األورو متوسطية تسمح هلذه الدول بالوصول لالندماج القيام بإصالحات اقتصادية داخل الدول العربية املعنية بالشر - أ
  .الكامل يف االقتصاد العاملي ، كما تسهل حصول االجيال القادمة على فرص عمل

وجوب التحرير الكامل للتجارة اخلارجية بني الدول املوقعة على اتفاقية الشراكة األورو متوسطية ومن ضمنها - ب
 .ورة البحث عن سبيل للوصول إلقامة اتفاقية جتارة حرة مع دول جملس التعاون اخلليجياملنتجات الزراعية واخلدمات وضر

  .دعم التكامل اإلقليمي و اتفاقيات جتارة حرة إقليمية بني دول جنوب املتوسط ودعم املبادرات اخلاصة ذا الشأن –ج 

ل العربية مع االحتاد األوريب، من خالل تشجيع التعاون االقتصادي بني دول جنوب وشرق املتوسط مبا فيها الدو - هـ 
  . دعم ربط شبكات الطاقة والنقل واالتصاالت مع تلك الدول على املستوى األوريب

  األثار املترتبة للشراكة االورو متوسطية على تنمية املبادالت التجارية العربية : األول الفرع

األوريب قامت املفوضية األوربية بإنشاء مواقع الكترونية هلذا الغرض من أجل حتفيز صادرات الدول املتوسطية اىل االحتاد       
على غرار مكتب تنشيط الصادرات واهلادف لتسهيل نفاذ السلع إىل األسواق األوربية ، وهو عبارة عن قاعدة بيانات تفاعلية 

واجراءات االسترياد واالتفاقيات  تسمح للمصدرين املتوسطيني وغريهم باحلصول على املعلومات اخلاصة بالتعريفة اجلمركية
التفضيلية املطبقة على هذه السلع يف االحتاد األوريب واحلصول على االحصائيات التجارية املهمة ،كما انشأ مكتب لتنشيط 
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من أجل حتفيز التبادل التجاري مع  2010-11-11الصادرات باللغة العربية من أجل الدول املتوسطية العربية اعتبارا من
ل العربية ،سنتناول يف هذا اجلزء االثار الناجتة عن توقيع اتفاقية الشراكة بني الدول العربية املتوسطية واالحتاد األوريب على الدو

التبادل التجاري مع االحتاد األوريب ضمن منطقة التبادل احلر املتوسطية والتبادل التجاري العريب البيين يف إطار منطقة التجارة 
  .العربية احلرة

  اثر الشراكة األورو متوسطية على الصادرات الصناعية العربية: أوال

منذ دخول اتفاقيات الشراكة بني االحتاد االوريب والدول العربية املتوسطية حيز التنفيذ حررت متاما السلع الصناعية         
وال زلت تواجه الدول العربية املتوسطية يف العربية الواردة لالحتاد األوريب ، لكن هذا ال ينفي وجود صعوبات حقيقية واجهت 

إطار تصديرها لتلك السلع إىل األسواق األوربية حيث أنه من أجل النفاذ إىل السوق األوربية الداخلية جيب أن تستويف السلع 
تهلك وهي نفسها الصناعية هلذه الدول العربية عددا من املتطلبات األساسية منها الصحة والسالمة ومحاية البيئة ومحاية املس

  1.الشروط املطبقة على السلع األوربية أيضاً

ان عدداً كبرياً من الصادرات الصناعية من الدول العربية اىل أوروبا معفاة فعلياً من الرسوم اجلمركية يف إطار النظام العام      
ول النامية يف املنطقة مبا فيها الدول العربية حيث يسمح هذا النظام للد لألفضليات  اجلمركية الذي يلتزم به االحتاد األورويب ،

بدفع رسوم أقل على صادراا لالحتاد األوريب مما يتيح هلا الولوج احليوي لألسواق األوربية من أجل املسامهة يف منو اقتصاداا 
ألغيت من طرف االحتاد   تأي ان اتفاقات الشراكة ال تضيف شيئاً على اإلطالق بالنسبة اىل هذه السلع ولكن هذه االتفاقا 2،

  .األورويب اثر اتفاقية منظمة التجارة العاملية

وبالنسبة للقيود الكمية فلم يبقى منها شيء يف جمال السلع الصناعية إال ما يتعلق باملنسوجات واملالبس واجلدير بالذكر          
ويب غري ان هذه القيود كانت ستختفي من هذا القطاع بعد ان هذا القطاع ميثل أهم الصادرات الصناعية العربية اىل االحتاد األور

انتهاء الفترة االنتقالية اليت قررها اتفاق املنسوجات واملالبس يف إطار دورة أوروغواي دون احلاجة للمزايا اليت ستوفرها اتفاقية 
البس العربية دخول السوق وتستطيع املنسوجات وامل 2004حيث تنتهي تلك الفترة االنتقالية يف اية ديسمرب الشراكة

األوروبية بعد هذا التاريخ بغري قيود من دون حاجة اىل منطقة جتارة حرة مع االحتاد األوريب، ومن هنا فإن املنافع الناجتة عن 
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القل االنضمام ملنظمة التجارة العاملية كافية للتجارة اخلارجية العربية دون ضرورة اللجوء لتوقيع مثل هذه االتفاقيات على ا
  1.بالنسبة لقطاع املنسوجات واملالبس العربية

كما جتدر االشارة إىل التحدي احلقيقي الذي تتعرض له املنتجات الصناعية العربية نتيجة لتوقيع اتفاقيات الشراكة مع        
، واحتمال زواهلا ائيا   احليلولة دون تطوير الصناعات العربيةاالحتاد األوريب ودخوهلا يف منطقة جتارة حرة معه  يتمثل يف 

حيث إن حترير التجارة العربية األوروبية يف هذا اإلطار  ميثل حتدياً كبرياً لإلنتاج والصادرات الصناعية العربية يف أسواق االحتاد 
وبة األورويب الن الصناعات االوربية يف جمملها هي صناعات عالية التنافس وتعتمد على تكنولوجيات متطورة مما يشكل صع

كبرية يف التنافس معها وهذا ما يستوجب بالضرورة إعادة تأهيل الصناعات العربية بشرياً تكنولوجيا وإنتاجيا ومؤسسياً وبطبيعة 
  .احلال فإن عمليات التأهيل  تتطلب إمكانيات مادية معتربة من أجل اجناحها 

  اثر الشراكة األورو متوسطية على الصادرات الزراعية العربية: ثانيا

مجيع السلع الزراعية اليت تباع يف أسواق االحتاد االوريب  سواء كانت  منتجة حمليا او واردة إليه جيب أن تستويف شروط         
سالمة الغذاء اخلاصة ا وهذا يشمل سالمة الغذاء واالعالف وصحة احليوانات والصحة النباتية حيث تتم املوافقة على استرياد 

ية فقط للمؤسسات اليت تستويف الشروط  ، وختضع هذه السلع لقواعد منظمة التجارة العاملية لتجنب هذه املنتجات الزراع
املخاطر على صحة املستهلكني فتلتزم بالشفافية وعدم التمييز ويكون التقييم  مبين على أسس علمية ويوافق املعايري الدولية يف 

أنشأ مركز االنذار السريع لألغذية واألعالف لإلبالغ عن التهديدات الصحية هذا اال ، ويف هذا السياق فإن االحتاد األوريب 
وكذلك يوجد املكتب البيطري التابع للمفوضية األوربية والذي يقوم بالتفتيش الدوري من أجل مطابقة املعايري يف الدول الراغبة 

  2.بالتصدير لالحتاد االوريب مع ما هو معتمد يف داخل االحتاد االوريب 

إن القطاع الزراعي يعامل بدرجة عالية من احلساسية فيما خيص  سياسة التجارة اخلارجية لالحتاد األوريب ، فنجد أن        
اتفاقيات الشراكة  بني الدول العربية واالحتاد األوريب ال تقر مبدأ حرية النفاذ اىل السوق األوروبية بل ان الواردات الزراعية 

ة من الدول العربية املتوسطية تتعرض لقيود شديدة وصارمة حتت مسمى مطابقة املعايري مع ما هو متبع يف لالحتاد األوريب القادم
االحتاد األوريب ويقوم االحتاد األوريب بكل ما يف وسعه أن يفعل  من أجل محاية إنتاجه الزراعي بشىت األساليب اجلمركية وغري 

عربية ان متارس تلك احلماية حيث تعاين املنتجات الزراعية والصناعية على حد سواء يف املقابل  ال تستطيع الدول ال 3اجلمركية ،
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من عدم قدرة الدول العربية املتوسطية اليت تصدر منتجاا إىل االحتاد األوريب من تقدمي أي دعم لصادراا اىل السوق األوروبية 
العربية متنع أي  مساعدة حكومية من شأا تشويه أو ديد  إذ جند انه توجد  مواد معينة ضمن اتفاقيات  الشراكة مع الدول

  .بتشويه املنافسة وهذا يف الوقت الذي تتمتع فيه الزراعة األوروبية بدعم جسيم

اخرياً من الواضح ان السياسات التجارية لالحتاد االورويب حتتاج اىل اصالح، كي تفسح جماالً اوسع لدخول السلع اليت   
. جلمركيةاوبصورة خاصة، ال بد من بذل جمهود كبري لتعديل احلواجز التجارية غري . املتوسط تصدرها بلدان حوض

املتبعة يف االحتاد االورويب هي ) يف جماالت الصحة، وسالمة النباتات، والبيئة وغري ذلك(فمواصفات املنتجات والقواعد واملعايري 
ضروري تصميم فترة انتقالية تساعد البلدان املتوسطية على التكيف مع ومن ال. ممارسات جتارية محائية تشوه التبادل التجاري

  1.القواعد واملعايري ومواصفات املنتجات املتبعة يف االحتاد االورويب ومن مث التقيد ا

يد الدول مبا أن مشروع الشراكة مع االحتاد األوريب يقترح شراكة مع أوربا يف إطار التبادل احلر ، حيث أنه يتم تزو         
الشريكة لالحتاد األوريب بإمدادات وحتويالت مالية وكذا وضع إطار للسياسات التجارية حبيث يساهم ذلك يف إنشاء عالقات 
أوربية عربية مبنية على أساس خلق نوع من التنازالت املتبادلة بني طريف االتفاقية ،ومن املعروف أن االحتاد األوريب كان يطبق 

عممة مع دول املنطقة يف السابق أي قبل التوقيع على اتفاقية الشراكة ، و يسمح هذا النظام للدول النامية يف نظام األفضليات امل
املنطقة مبا فيها الدول العربية بدفع رسوم أقل على صادراا لالحتاد األوريب مما يتيح هلا الولوج احليوي لألسواق األوربية من 

ومع مرور الوقت أثبت نظام األفضليات املعممة ضعف أثره على التنمية االقتصادية يف هذه  2أجل املسامهة يف منو اقتصاداا ،
الدول وكذا عدم مالءمته مع القواعد اجلديدة للمنظمة العاملية للتجارة مما أجرب االحتاد األوريب على تعديل سياسته التجارية 

منطقة التبادل احلر األورو متوسطية واليت تعفي واردات املنطقة مع  والبحث عن بدائل تعود عليه بالفائدة ، ومن هنا مت اقتراح
  .السلع واملنتجات الصناعية من الرسوم اجلمركية

  األثار احملتملة على التكامل االقتصادي العريب: ينالفرع الثا

  :ها يف النقاط التاليةهناك آثار ملنطقة التبادل احلر األورو متوسطية على املشروع التكاملي العريب ككل ، سندرج    

  اتفاقية الشراكة األوربية العربية وظاهرة التمييز وظاهرة التمييز ضد املنتجات العربية لصاحل املنتجات األوربية:  أوال   
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إن أي اتفاق شراكة بني االحتاد األوريب وأي دولة عربية يعين نفاذ املنتجات األوربية هلذه الدولة من دون أي حواجز        
ركية بعد فترة انتقالية من ثالث سنوات بالنسبة لبعض السلع إىل أقصى فترة اثىن عشر سنة للسلع األخرى ،وبعد انتهاء الفترة مج

االنتقالية املتفق عليها ،يصبح باإلمكان للمنتجات األوربية الدخول إىل سوق الدولة العربية من دون أية رسوم مجركية أو رسوم 
عائقا يف وجه السلع العربية األخرى واليت تكون مماثلة للسلع األوربية حيث أا لن تتكمن من دخول  مماثلة ، وهذا ما يشكل

السوق العربية نفسها من دون دفع رسوم مجركية قد تكون يف غالب األحيان مرتفعة ، وهذا طبعا يف حالة عدم وجود هذه 
ئقا أمام السلع العربية لصاحل السلع األوربية يف سوق عربية يف السلع ضمن القوائم االستثنائية ، ويصبح هذا الوضع يشكل عا

  .حني أن منطقة التجارة العربية احلرة يتطلب وجود متييز ملصلحة السلع العربية يف مواجهة السلع غري العربية 

رتبة أعلى يف مراتب التكامل اتفاقية الشراكة األوربية العربية جتمد امكانية انتقال منطقة التجارة العربية احلرة إىل م: ثانيا
  االقتصادي

منطقة التجارة احلرة العربية واتفاقية الشراكة األوربية املتوسطية ،حيث   توجد نقطة خالف أخرى واضحة بني مشروع       
نتقال من أن الوصول إىل أعلى درجة يف التكامل االقتصادي يتطلب املضي قدما حنو أعلى الدرجات يف هذا املشروع وبالتايل اال

مشروع منطقة التجارة احلرة العربية إىل درجة أعلى منها وهي االحتاد اجلمركي العريب ، وهنا تكمن املعضلة حيث أن هذا 
األخري يعين دخول مجيع الدول العربية يف هذا االحتاد اجلمركي وتقوم بإخضاع السلع املستوردة من كل الدول االخرى خارج 

وحدة مهما كانت الدولة العربية اليت دخلت منها السلعة ، وبالتايل فكيف تستطيع الدول العربية االحتاد لتعريفة مجركية م
التعامل مع هكذا وضع حبيث تكون داخل االحتاد اجلمركي العريب وموقعة على اتفاقية الشراكة  مع االحتاد األوريب يف نفس 

  .الوقت

  التجارة العربية البينية وما يترتب عنها على قواعد املنشأ األوربية: ثالثا  

دولة عربية غري داخلة يف اتفاقية الشراكة األورو متوسطية تتعرض للتمييز من طرف  أي من طرف املصدرةالسلع  إن       
مالطا ،قربص، الكيان (االحتاد األوريب لصاحل دول غري عربية كون األخرية شريكة لالحتاد األوريب على غرار 

  . 1........)الصهيوين

ي إىل حتقيق األهداف التجارية لالحتاد األوريب دون اعتبار متعترب قواعد املنشأ األوربية من أكثر القواعد تعقيدا فهي تر      
لدول العربية يف منطقة التجارة احلرة العربية واليت هي بالنسبة لتطبيقها  ميكن أن  تشكل صعوبة عندلباقي التكتالت يف العامل مما 

  .ة الشراكة األورو متوسطيةعضو يف اتفاقي

                                                             
  .91-90،ص17، جملة دراسات اقتصادية، العدد الشراكة األوربية العربية وأثرها على االقتصاديات العربيةنايت صباح، ش  1



 
 

 يتعلق فيما به يحتذى منوذج إنشاء على املتوسط البحر جنوب بلدان و األورويب االحتاد بني الشراكة اتفاقيات عملت قدل      
 ىنتب التفصيلية، املنشأ قواعد على االختالف من سنوات 10 من أكثر مرور بعد املثال سبيل فعلى، املختلفة املؤسسية بالنواحي

 من تقريبا 60 % على تؤثر ، 2008 عام يف للمنشأ املفصلة القواعد من جمموعة الكربى العربية احلرة التجارة منطقة أعضاء
 يف املتوسط البحر جنوب وبلدان األورويب االحتاد بني املتبعة القواعد بعيد حد إىل هذه املنشأ قواعد به، وتشالتجارية التدفقات

 األورويب االحتاد بني الشراكة التفاقيات متوقعة غري ثانوية نتيجة ذاته حد يف هذا ويعترب ،املنشأ لنظام يةاألوروب القواعد إطار
 بلدان مع باالشتراك األورويب االحتاد تبناها اليت )املنشأ قواعد نظام( ملؤسساتا ساعدت حيث املتوسط، البحر جنوب وبلدان
 البلدان تقوم أخرى وبعبارة 1،أفضل حنو على بينها فيما التكامل حتقيق على البلدان هذه من جمموعة املتوسط البحر جنوب
   .األورويب االحتاد قواعد من والتقريب التنسيق طريق عن بعمق واالندماج مباشر غري حنو لىع  باملواءمة العربية

 غري احلواجز انتشار من عانت قد اليت يةالعرب البينية التجارة على مباشر غري إجيايب تأثري النهج هلذا يكون أن وينبغي      
 أن فيه، شك ال ومما )التكامل عمق من جزًءا متثل اليت( باحلدود الصلة ذات اجلوانب من بالعديد يتعلق فيما والضبابية اجلمركية،

 طرق فإن ذلك معو املتوسط، البحر جنوب وبلدان األورويب، االحتاد بني الشراكة اتفاقيات عن نتجت قد ذكرها السابق اآلثار
  .كامالً إدراكًا إدراكها على قادرة غري احلالية البحث

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ، سياساتاألورويب االحتاد مع اتفاقية أغادير على املوقعة للبلدان شراكةاتفاقيات ال حالة :املتوسطي للتكامل وسيلة احلرة التجارة منطقةغنيم،  فاروق أمحد  1

 83العدد،دار فضاءات للنشر والتوزيع ، األردن ،، الكتاب السنوي للبحر األبيض املتوسط 2010 األورو متوسطية احلرة التجارة منطقة :األورو متوسطية االندماج
 .86، ص 2010،لسنة 

  



 
 

  :خالصة الفصل

األردن يف الرباط -املغرب- تونس-اليت وقعت عليها كل من مصر)اتفاقية أغادير (تعد اتفاقية التبادل احلر األورو متوسطي       
ل العربية املتوسطية مما يشكل إسهاما هاماً يف حتقيق أهداف إعالن مبثابة مبادرة فعالة تربط بني الدو 2004فرباير  25يف 

متوسطية حبلول  - متوسطيني من خالل إعالن برشلونة على إقامة منطقة جتارة حرة يورو -برشلونة حيث اتفق الشركاء اليورو
  . 2012عام 

وقعة على اتفاقية أغادير أن حتظى مبيزة تفضيلية للمنشأ ميكن للدول امل) املتعدد األطراف(ن خالل مبدأ التراكم القطري م     
مليون نسمة و الناتج احمللي املشترك  600عدد السكان االحتاد األورويب أكثر من (متكنها من دخول أسواق االحتاد األورويب 

لمنطقة  اليورو حيث متنح ترتيبات تراكم املنشأ القطري  مبوجب نظام تراكم املنشأ ل) تريليون يورو تقريبا 9.5يصل إىل 
الدول األعضاء يف اتفاقية أغادير فرصة تطبيق نفس قواعد املنشأ فيما بينها من جهة ومع بلدان االحتاد األورويب من  -متوسطية 

إن من شأن هذا االمتياز أن يعزز قدرات البلدان العربية األربعة على جذب االستثمار األجنيب املباشر وحتسني  ،جهة أخرى
، كما ميكن االستفادة من هذه النقطة اء عالقات جتارية مع بلدان االحتاد األورويب وغريها من الشركاء الدولينيإمكانيات بن

  .بالنسبة لباقي الدول العربية عند توسيع قائمة الدول العربية املوقعة على اتفاقية التبادل احلر االورو متوسطي

ورو متوسطية واليت تتيح التكامل القطري للمنشأ فيما بني الدول األطراف يف و تعتمد اتفاقية أغادير على قواعد املنشأ األ    
،مبا   االتفاقية من خالل استخدام مدخالت إنتاج من منشأ أي من الدول األطراف يف اتفاقية أغادير أو دول االحتاد األورويب 

يف أي من هذه الدول لتحقيق ) واألحذية ، السياراتاالنسجة واملالبس، اجللود ( حيقق أهلية السلع املنتجة يف قطاعات خمتلفة 
قواعد املنشأ املطلوبة لغرض تصدير منتجاا إىل سوق االحتاد األورويب معفاة من الرسوم اجلمركية يف إطار اتفاقيات الشراكة 

  .اليت ترتبط ا مع االحتاد األورويب

رة ومنطقة التبادل األورو متوسطي يف تنمية املبادالت التجارية على الرغم من مسامهة كل من منطقة التجارة العربية احل      
العربية البينية إال أما تواجهان حتديات وعقبات كثرية عملت على احلد من هذا التبادل وعدم ارتقائه لتوقعات الدول املنظمة 

اجناح املنطقتني واحلد من املعوقات اليت تواجه  إىل هاتني املنطقتني ،مع هذا فإن اجلهود العربية واملتوسطية الزالت قائمة من أجل
   .املشاريع التكاملية سواء على املستوى العريب أو املتوسطي

 

  



 
 

 

  
  

لطاملا حبثت الدول العربية سبل حتسني أوضاعها االقتصادية واالستفادة من تفاعلها مع العامل اخلارجي واالنفتاح       
بالغ اهتمامها جتاه تطوير املبادالت التجارية مع خمتلف الدول والتكتالت االقتصادية االقتصادي، هلذا أولت الدول العربية ب

العاملية مع متسكها حبلم حتقيق تكامل اقتصادي فيما بينها يبدأ بتنمية التجارة العربية البينية كخطوة أساسية لبلوغ هذا اهلدف 
  .القومي 

 بني الدول العربية  التجاري التبادل حجم غاية يف االمهية من أجل تنميةخطوة  العربية احلرة التجارة منطقة اتفاقية تعترب      
 اجلمركية الرسوم مجيع إزالة خالل من املعيشة مستوى ورفع البطالة مشكلة حل و واألجنبية العربية الوافدة االستثمارات وزيادة

التبادل ، دون أن مل كون منطقة التجارة العربية احلرة  هذامن  حتد اليت املعوقات ومجيع املماثل األثر ذات اجلمركية غري و
والذي يهدف بشكل رئيسي للحفاظ على مصاحل الدول العربية  أمام التكتالت  هي مدخل منطقي للتكامل االقتصادي العريب 

 اليوم مبين على قوة االقتصادية الدولية واليت بدورها أصبحت  امليزة األساسية للعالقات االقتصادية الدولية، حيث أن عامل
لتفات الدول العربية إلقامة اتفاقات إالوحدة بني دول العامل املختلفة وليس على التشتت وانقسام الدول، ويف نفس السياق جند 

اقتصادية اخرى مع تكتالت عاملية على غرار اتفاقية الشراكة األورو متوسطية هو حماولة شجاعة منها لالندماج يف االقتصاد 
  .ي رغم االختالفات الكبرية يف اهلياكل االقتصادية واملستويات التنافسية بني هذين الطرفنيالعامل

على عكس أغلب اتفاقات التجارة احلرة بني الدول العربية فإن اتفاقية أغادير اليت مجعت بني مصر واملغرب وتونس واالردن    
هي أقرب االتفاقات للتطبيق العملي وحتقيق االستفادة  من جهة واالحتاد األوريب من جهة أخرى يف منطقة جتارة حرة

، كما أا األقرب يف حتقيق فرص االنتاج الصناعي املشترك اليت طاملا مت التحدث عنها وجتمدت يف نطاق  القتصادات هذه الدول
   . احلوار دون االنتقال ملرحلة التنفيذ

  

  

  



 
 

  

  نتاجئ البحث: ٔوال

  :وضوع وحماولتنا االجابة عن االشكالية املطروحة توصلنا لعدة نتائج نذكرها فيما يليخالل دراستنا هلذا املومن     

  إن اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية املوقعة بني الدول العربية املتوسطية من جهة واالحتاد األوربية متثل فرصة النفتاح
  .افسة اقتصاديات هذه الدول على االقتصاد العاملي وجعلها قادرة على املن

  التوقيع على هذه االتفاقيات كان بشكل منفرد من طرف الدول العربية يف املقابل كان الطرف اآلخر تكتل منسق متثل
يف االحتاد االوريب والذي اكتسب قوة تفاوضية مكنته من الضغط على هذه الدول وتغليب مصاحله اخلاصة على 

  .املصاحل العامة للمنطقة املتوسطة

 ادي العريب مقومات كثرية تعطي أمل بنجاحه لكن تعدد املعوقات االقتصادية وغري االقتصادية مثلت للتكامل االقتص
  .عقبة كبرية أمام عطلت جهود الوصول اىل هذا التكامل

  ا اليت تعىن بالقطاع االقتصادي احلجر األساس النطالقة العمل العريبيعترب تأسيس جامعة الدول العربية ومؤسسا
  .ملشترك والذي يهدف للوصول للتكامل االقتصادي العريباالقتصادي ا

  تعترب منطقة التجارة العربية احلرة املدخل الطبيعي واملنطقي للوصول للتكامل االقتصادي العريب عن طريق تنمية
 .املبادالت التجارية العربية وفتح األسواق العربية على بعضها رغم املعوقات اليت حتيط بتنفيذها

 عىن بتشجيع التجارة يعترب برنامج متويل التجارة العربية تتوجيا هاما جلهود الدول العربية يف سياق حبثها إقامة آلية ت
اخلارجية يف الدول العربية وتنمية املبادالت التجارية البينية والرفع من تنافسية الصادرات العربية لتسهيل ولوجها 

 .لألسواق العاملية

 متوسطية مزايا عديدة خصوصا يف جمال تنمية التجارة اخلارجية للدول العربية املتوسطية  ملنطقة التبادل احلر األورو
املوقعة عليها ، إىل اا متثل حتدي كبري بالنسبة ملنطقة التجارة العربية احلرة لتعارضها معها يف عدة نقاط على سبيل 

  .املثال موضوع تراكم املنشأ

  

  



 
 

 

بار الفرضیاتنتاجئ : نیا  اخ

  الناجتة عن توقيع اتفاقية الشراكة األورو متوسطية بني الدول املتوسطية مبا شأن إقامة منطقة تبادل حر أورو متوسطية من
ان تؤدي للعرقلة الفعلية لتطبيق منطقة التجارة العربية احلرة وبالتايل القضاء على احللم العريب فيها العربية واالحتاد األوريب 

كون مدخل تيسري التبادل ، يجة توجيه اجلهود العربية خارج دائرة التكامل الشامل العريبنت  يف التكامل االقتصادي
التجاري بني الدول العربية ذو امهية عظمى يف سبيل الوصول للدرجات العليا من التكامل، لكنها ميكن ان تساهم بفعالية 

 دولالا ما أثبت من خالل زيادة املبادالت البينية بني يف زيادة املبادالت التجارية بني الدول العربية املُنضمة حتتها وهذ
وكذا بروز فرص تكاملية يف قطاعات تصديرية مهمة يف ) تفاقية أغاديرا(منطقة التبادل احلر األورو متوسطية  العربية يف

 .الفرضية الرئيسية للدراسةوصلنا لنتيجة اختبار ت ، وعليه نكون قدهذه الدول
 
  
 دف هذه االتفاقية يف : ة األورو متوسطية أبعاد خمتلفة تتضمن اتفاقية الشراكسياسية ، اقتصادية ،اجتماعية وثقافية  و

االساس إىل توسيع نفوذ االحتاد األوريب عامليا  وخصوصا جنوب وشرق البحر األبيض املتوسط وهذا يشمل الدول العربية 
يف العامل  بلدان الشرق آسياجية و احلد من االنتشار األمريكي واملتوسطية  رغبة منه يف السيطرة على أهم املناطق االستراتي

      .، وهذه نتيجة اختبار الفرضية اجلزئية األوىل 
 
  متثل إقامة منطقة التجارة العربية احلرة فرصة مهمة يف حتقيق اخلطوة االوىل حنو التكامل االقتصادي العريب كما متثل اختبار

، وقد ازالة كافة القيود اليت حتد من التبادل التجاري البيين وجذب االستثمارات للمنطقةجاد لعزمية الدول العربية يف 
عمدت الدول العربية لصياغة آليات متويل للتجارة العربية اخلارجية والبينية بغرض زيادة معدالت التبادل التجاري ورفع 

 .يجة اختبار الفرضية اجلزئية الثانيةالقدرات التنافسية للمنتجات العربية يف األسواق الدولية، وهذه نت

  

 

  عربية حرة من شأنه خلق امتيازات هامة لتشجيع االستثمارات العربية البينية، حيث أن زيادة التجارة الإن قيام منطقة
ن حجم السوق امام السلع تساعد يف اعادة توسيع وحتسني استغالل املوارد العربية وفق قوانني امليزة النسبية كما ترفع م

، ولقد حققت اجلهود العربية معدالت االنتاج واجلودة وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات العربية يف االسواق الدولية



 
 

املبذولة يف هذا الصدد نتائج ملموسة على سبيل املثال استكمال باقي قواعد املنشأ العربية التفصيلية و معاملة منتجات 
منطقة التجارة العربية احلرة ، كذلك العمل على تطوير خدمات مساندة التجارة  يف  املناطق احلرة على حنو ائي يف إطار

 .هذه املنطقة كالنقل وغريه وهذه نتيجة اختبار الفرضية اجلزئية الثالثة

 

 جارة تتعرض املنتجات الزراعية العربية للتمييز والقيود الصارمة عند دخوهلا إىل أسواق االحتاد االوريب يف إطار منطقة الت
االورو متوسطية ، وهذا ناتج للحساسية الكبرية اليت يعامل ا هذا القطاع يف االحتاد االوريب واحلماية الشديدة اليت 
يفرضها هذا األخري على منتجاته ، يف حني مينع منعا باتا على الدول العربية املتوسطية تقدمي أي شكل من اشكال دعم 

 .اجلزئية الرابعة وهذه نتيجة اختبار الفرضية، ة احلفاظ على املنافسة احلرة والشفافيةمنتجاا يف االسواق األوربية حبج

 

  تواجه املنتجات الصناعية العربية عند دخوهلا منطقة التجارة احلرة األورو متوسطية منافسة شديدة تؤدي يف معظم االحيان
اصل يف االنتاج الصناعي االوريب وكذا رفع كافة إىل القضاء على هذه املنتجات وزواهلا بفعل التطور التكنولوجي احل

القتصاديات االوربية املتوسطية االقيود عن هذه املنتجات األوربية، وهذا يرجع يف االصل للتباين الشديد بني 
ة واالقتصاديات العربية املتوسطية يف حني ان هذه املنتجات او االقتصادات العربية كان بإمكاا التنافس بقدرات معترب

اجلزئية وهذه نتيجة اختبار الفرضية ، داخل منطقة التجارة العربية احلرة كون هذه االقتصادات متماثلة لدرجة كبرية 
 .اخلامسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

  التوصیات: لثا

  :من خالل النتائج السابقة خلصنا إىل جمموعة من التوصيات كما يلي

مية االقتصادية ، وبالتايل ال بد من العمل على إزالة العقبات أمام تؤدي التجارة اخلارجية دورا أساسيا يف تعزيز التن -
التجارة اخلارجية وخاصة البينية العربية منها وتطوير التكامل االقتصادي االقليمي لدفع حصة التجارة البينية العربية ملا 

تعدد األطراف واتفاقيات التكامل فيه مصلحة شعوب املنطقة قاطبة من الفرص واملكاسب اليت حيققها النظام التجاري امل
 .االقتصادي االقليمي

إن حترير وتوسيع التجارة اخلارجية وبالرغم من آثاره االجيابية على النمو والرفاه االقتصادي إال أن له حماذير ، هلذا جيب  -
خاصة يف ااالت على السلطات اختاذ السياسات يف إطار القواعد متعددة األطراف الكفيلة باحلد من آثار التحرير و

 :التالية
  تدعيم مستويات الصحة والسالمة اليت تراها مناسبة. 
 احلد من مشكلة عدم العدالة االقتصادية واالجتماعية. 
 احليلولة دون استرتاف املوارد. 
  احلد من اختالالت امليزان التجاري احلادة واملزمنة. 

املختلفة من حكومات ومنتجني ومصدرين العمل على ترقية  يقع على عاتق الفاعلني االقتصاديني يف الدول العربية -
وتنشيط قطاع التجارة اخلارجية ، هلذا جيب العمل على استكشاف األسواق الدولية ودراستها وإعداد طرق وأساليب 

 .ناجعة لدخوهلا واجناح املنافسة فيها

ى الدويل من شأنه ضمان تنمية الصادرات إن تطوير املنتجات التصديرية يف الدول العربية ورفع تنافسيتها للمستو -
العربية وزيادة انسياا يف األسواق اخلارجية ، حيث جيب على املنتجني أن يتبعوا معايري دولية يف االنتاج ومراعاة 

 .الشروط املعيارية الذي تتبعه الدول الرائدة يف جمال التصدير 

الصناعي بينها ألن بذل املزيد من اجلهود وتنسيق العمل يف هذا  البد للدول العربية أن تويل اهتمام أكثر حنو التكامل -
الصدد من شأنه أن يعود بالنتائج املهمة يف جمال تطوير الصناعات احمللية يف هذه الدول وحتويلها إىل صناعات قادرة 

 .على املنافسة الدولية 



 
 

ميكن مواجهتها يف جمال التجارة اخلارجية فقط بل  إن التحديات اليت تواجه الدول العربية يف ظل البيئة سريعة التغري ال -
البد من التنسيق وحتقيق التناغم مع كافة السياسات االقتصادية األخرى مبا فيها النقدية واملالية ، وحماولة مجع الشمل 

 .العريب حول دراسة القضايا االقتصادية اليت متس الدول العربية كافة

بني الدول العربية املتوسطية واالحتاد األوريب خدمة االقتصادات العربية ، إذا عرفت من شأن اتفاقيات الشراكة املوقعة  -
هذه األخرية كيف تستغل الفرص املتاحة من هذه الشراكة واستخدامها يف دعم االقتصاد العريب من خالل توحيد 

ردة واالحتاد األوريب إىل تكتل اقتصادي الرؤى واجلهود العربية ، وحتويل العالقة االقتصادية من ما بني الدول العربية منف
  . عريب واحدة مقابل االحتاد األوريب
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ة  عنوان اجلدول  رمق اجلدول   الصف
ىل الیورو  01 ٕ لتحول ا   13  اجلدول الزمين 

صادي  02 ق ل التاكمل    72  مرا

صا  03 ق دات التاكمل  صاد العامليو ق   73  دي يف 

ول العربیة  04 امعة ا ىل عضویة    114  احلصول 
ة معیاریة مقارنة  05 ر بني دول اتفاق اد حتاد ٔ ٔورويب و   234  ا

ر   06 اد ٔ ة    236  نظام املستودع اخلاص يف دول اتفاق

ریا  07 ر والصني و اد ٔ ة  رب احلدود بني دول اتفاق ارة    237  مقارنة الت

جاملیة العربیة   08   243  2013- 2005تطور الصادرات 
جاملیة العربیة من   09   245  2013-2005تطور الواردات 

ٕىل  1998اجتاه الصادرات العربیة من سنة   10   247  2004ا

ٕىل 2005اجتاه الصادرات العربیة من سنة  11   248  2013ا
  251  2004-1998 العربیة الواردات اجتاه  12

  252  2005-2013 العربیة الواردات اجتاه  13

لفرتة   14 ة  ارة العربیة البی   255  2013-2005تطور الت

ة يف الفرتة   15   256  2004-1998تطور الصادرات العربیة البی
ة يف الفرتة   16   257  2013-2005تطور الصادرات العربیة البی

ة يف الفرتة   17   258  2005 - 1998تطور الواردات العربیة البی

ة يف الفرتة   18   259  2013- 2005تطور الواردات العربیة البی

لبرتول اخلام  19 ة  ارة العربیة البی   261  )2013-2009(الت
ٔوريب   20 حتاد ا ر و اد ة ا اریة بني دول اتفاق   263                                            2006-2000املبادالت الت

ارة الب   21 ة ملالت ر رصی اد ٔ ة    265  و دول اتفاق

ة ل   22 ارة البی ر وتوس الت اد ٔ ة  ان اتفاق   266    )2013-2007(ب
ٔردن و  23 ة ل ارة البی ة  الت ردول اتفاق اد ٔ  268  

لمغرب و  24 ة  ارة البی ر يف الفرتة  الت اد   270  2013- 2007دول ا

ر العام يف كثیفة املصنعة تطور السلع  25 اد ٔ   271  دول 

ة املهارات ذات املصنعة تطور السلع  26 ولوج ة  والتك   273املنخفضة يف دول اتفاق



 
 

ر اد   ا
ة  27 ة املهارات ذات السلع تطور مجمو ولوج   275  املتوسط والتك
ر  28 اد ٔ ة  ول اتفاق الیة  ة  ولوج ك ارات و   277  تطور السلع املصنعة ذات 

مت  29 مج ملخص العملیات ا ارة العربیة ویلیة لرب   283  )2013 -2005( متویل الت

ن   30 ات خطوط االئ ع اتفاق دة من توق ول املستف   285  )2013 - 2005(ا

ات السلع املمو من   31 ارة العربیة يف الفرتة من ق مجمو مج متویل الت ر ل 
2005 - 2013  

287  

ٔربع ول واملزا اخلصائص ٔمه  32 ة ىل قعةاملو  ا ر يف جمال اجللود  اتفاق اد ٔ
ذیة لسنة  ٔ   2008وا

300  

ر لسنة   33 اد ٔ   2006تطور الطلب يف سوق السیارات بدول 
  

303  

ر  34 اد ٔ   303  خصائص سوق السیارات يف دول 

ٔوريب  35 ر واملصدرة لالحتاد ا اد ٔ طقة  ل م ات السیارات دا   305  مقارنة صنا

ا التوافق مؤرش  36 ول بعض بني ريالت   308  2012 لعام العربیة ا

ارة العربیة   37 طقة الت ة يف اطار م ارة العربیة البی ٔمه السلع املتباد يف الت
وسطي ٔورو م طقة التبادل احلر ا   احلرة وم

312  

ة الصادرات  38 ات حبسب العربیة ول البی تلفة مقارنة السلع ف  ا
  2012 لسنة االٕجاملیة لصادرات

  

314  

ٔمهیة  39 ة ا س ود ال ارة ىل لق ة العربیة الت   317  )السلبیة الردود سبة(البی
  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 

  
  

ة  عنوان الشلك  رمق الشلك   الصف

لتجمعات   1 ة  ارة البی ٔمعدة بیانیة توحض مسامهة الت
ة يف الفرتة  ارة اخلارج صادیة العربیة يف اجاميل الت ق

)2011-2013  

309  

ة يف   2 ارة البی لت ٔمعدة بیانیة توحض الهیلك السلعي 
ة يف  ارة اخلارج صادیة العربیة يف اجاميل الت ق التجمعات 

  2013- 2011(الفرتة 

310  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

  
  

  و-ٔ   امة مقدمة
ٔول وسطیة: الفصل ا ٔورو م لرشاكة ا   01  طار النظري 

  01  .متهید
ٔول  ام: املبحث ا ٔوريبنظرة  حتاد ا   02  ة حول 

ٔول ٔوريب : املطلب ا حتاد ا ٔة    02  ش
ٔول ٔوريب :الفرع ا حتاد ا ٔة  ش   03  ٔمه حمطات 
ٔوريب :الفرع الثاين حتاد ا نضامم إىل    04  رشوط 

ٔوريب : املطلب الثاين حتاد ا   05  مؤسسات 
ٔول ٔوريب : الفرع ا حتاد ا   05  جملس 

ٔوربیة :ثاينالفرع ال    06   املفوضیة ا
ٔوريب : الفرع الثالث   06  الربملان ل
ٔوريب: الفرع الرابع ٔخرى لالحتاد ا   07  مؤسسات 

ٔوريب: املطلب الثالث حتاد ا ٔوربیة و ٔهداف  دة النقدیة ا   08  الو
ٔول ٔوريب: الفرع ا حتاد ا   08  ٔهداف 

ٔوربیة: الفرع الثاين  دة النقدیة ا   09   الو
وسطیة: املبحث الثاين  ٔورو م ة الرشاكة ا بعاد(اتفاق ٔ   16 )املفهوم، السیاسة وا

ٔول    16  مفهوم الرشاكة: املطلب ا
ٔول      17   تعریف الرشاكة: الفرع ا
  17  ٔمهیة الرشاكة : الفرع الثاين   
  18 عوامل جناح الرشاكة : الفرع الثالث  

ٔوريبالسیاسة املتو : املطلب الثاين    20  سطیة اجلدیدة لالحتاد ا
ٔول  ٔوربیة املتوسطیة:الفرع ا رخيیة عن العالقات ا   21  نبذة 
وسطیة: الفرع الثاين  ٔورو م لرشاكة ا رشلونة  ٔهدافها 1995ندوة    22   و

وسطیة: املطلب الثالث  ٔورو م ة الرشاكة ا   23  ٔبعاد اتفاق
ٔول  ٔمين: الفرع ا   24  البعد السیايس وا
صادي واملايل: الفرع الثاين  ق   25   البعد 
ساين: الفرع الثالث عي والثقايف واالٕ ج   25   البعد 

دا : رابعالالفرع  مج م   MEDA  27ر
ٔوربیة من التعاون إىل الرشاكة: املبحث الثالث   28  العالقات العربیة ا

ٔول  ٔوريب : املطلب ا   28  احلوار العريب ا
 ٔ ه العالقات العربیة : ولالفرع ا ٔوربیة–ٔو   29   ا



 
 

ٔوريب: الفرع الثاين   30  ٔمه الفروقات بني العامل العريب وا
ول العربیة: املطلب الثاين  وسطیة وا ٔورو م   32  الرشاكة ا

ٔول ٔوربیة ودول املغرب العريب: الفرع ا صادیة ا ق   32  العالقات 
صادیة : الفرع الثاين ق ٔوربیة ودول املرشق العريب العالقات    36  ا

ٔوريب ودول جملس التعاون اخللیجي: الفرع الثالث حتاد ا صادیة بني  ق   40   العالقات 
ٔوسطي: ثالثاملطلب ال  وسطیة واملرشوع الرشق  ٔورو م ول العربیة بني الرشاكة ا   43  ا

ٔول ٔوسطي : الفرع ا   43  مفهوم املرشوع الرشق 
صاد :الفرع الثاين وسطي اق   47   املرشوع الرشق 

ٔول   54  .الصة الفصل ا
ٓفاق: الفصل الثاين صادي العريب واقع و ق   55  التاكمل 

  55  متهید
ٔول صادي: املبحث ا ق   56  ٔساسیات يف التاكمل 

ٔول صادي: املطلب ا ق   56  مفهوم التاكمل 
ٔول صادي: الفرع ا ق   56  تعریف التاكمل 

صادي: فرع الثاينال ق صادي والتعاون  ق   58  الفرق بني التاكمل 
صادي: الفرع الثالث ق   59  ٔمهیة التاكمل 

صادي : املطلب الثاين ق   61  رشوط التاكمل 
ٔول صادي التقلیدیة: الفرع ا ق   61  رشوط التاكمل 
صادي: الفرع الثاين ق لتاكمل    64  الرشوط احلدیثة 

صادي: الثالثاملطلب  ق   68  ٔشاكل التاكمل 
ٔول ارة احلرة: الفرع ا طقة الت   69  م
  70  حتاد امجلريك: الفرع الثاين

  70  السوق املشرتكة : الفرع الثالث
  71  حتاد النقدي: الفرع الرابع

صادي:  الفرع اخلامس ق   71 حتاد 
صادي العريب: املبحث الثاين ق   75   ومعوقاتهمقومات التاكمل 

ٔول صادیة: املطلب ا ق ري  صادي العريب  ق   75  مقومات التاكمل 
ٔول ة: الفرع ا   76  املقومات اجلغراف
عیة : الفرع الثاين ج   77 املقومات 

صادي العريب: املطلب الثاين ق لتاكمل  صادیة  ق   79  املقومات 
ٔول ول: الفرع ا صادي يف ا ق منو    80  العربیة ا
ول العربیة:  الفرع الثاين   83  الید العام يف ا

صادي العريب: املطلب الثالث ق   88  معوقات التاكمل 
ٔول صادیة: الفرع ا ق صادي العريب  ق   88  معوقات التاكمل 
لتنظميیة والسیاسیة: الفرع الثاين صادي العريب ا ق   91  معوقات التاكمل 



 
 

صادي العريب: املبحث الثالث ق ق التاكمل  صادي العريب املشرتك حنو حتق ق   94  مسرية العمل 
ٔول صادي مسرية العمل : املطلب ا   94  العريب املشرتكق

ٔول صادي: الفرع ا ق فاع العريب املشرتك والتعاون    94  معاهدة ا
صادي القويم: الفرع الثاين ق ثاق العمل    98  وضع م

نا هذا: لثالثالفرع ا صادي العريب إىل وق ق   103  تطور العمل 
لعمل العريب املشرتك: املطلب الثاين ٔساس  حجر  ول العربیة    105  امعة ا

ٔول ول العربیة: الفرع ا امعة ا ٔة فكرة    106  ش
ثاق اجلامعة العربیة: الفرع الثاين دریة وم سك   108  رتوول 

ول العربیة وعضوهتاهیلك : الفرع الثالث   110  امعة ا
ها: الفرع الرابع ت اليت توا د ىل املستوى العريب والعاملي والت ول العربیة  امعة ا ي لعبته  ور ا   115  ا

صادي العريب: املطلب الثالث  ق ول العربیة يف دمع التعاون  امعة ا   118  دور 
ٔول  صادي و:  الفرع ا ق لس  س ا ٔس صادي العريبت ق عي خلدمة القطاع    119  ج
صادي العريب: الفرع الثاين ق فع معلیة التاكمل  س صندوق النقد العريب  ٔس   123  ت

  130  .الصة الفصل الثاين
ة: الفصل الثالث ارة العربیة البی لت   131  االٕطار النظري 

  131  متهید
ٔول ول العربیةطار العام لسیاسات الت: املبحث ا ة يف ا   132  ارة اخلارج

ٔول  ة: املطلب ا ارة اخلارج   132  ماهیة الت
ٔول ة: الفرع ا ارة اخلارج   132  مفهوم الت
ة: الفرع الثاين ارة اخلارج ٔطراف املتدا يف الت   135   ا

ة: الفرع الثالث ارة اخلارج   141  سیاسات الت
ارة : املطلب الثاين ول العربیةتطور سیاسات الت ة يف ا   149  اخلارج

ٔول ة: الفرع ا ارة اخلارج ات يف قطاع الت صال ل  ة العربیة ما ق ارة اخلارج   149  سیاسات الت
ة: الفرع الثاين ارة اخلارج ة العربیة بعد اصالح قطاع الت ارة اخلارج   151  سیاسات الت

ارة : املطلب الثالث سهیل الت ول العربیة وسیاسة  ارةا لت   155  يف إطار املنظمة العاملیة 
ٔول ارة: الفرع ا لت   156  املنظمة العاملیة 
ارة: الفرع الثاين  سري الت ول العربیة واجراءات ت   162   ا

  169  السوق العربیة املشرتكة: املبحث الثاين
ٔول ل السوق العربیة املشرتكة : املطلب ا صادیة العربیة ما ق ق ات    169  االتفاق

ٔول زیت بني دول اجلامعة العربیة: الفرع ا اري وتنظمي جتارة الرتا سهیل التبادل الت ة    169  1953  اتفاق
صادیة العربیة: الفرع الثاين ق دة  ة الو   172  1962 اتفاق

ٔة السوق العربیة املشرتكة: املطلب الثاين ادهئا ش ٔمه م   176  و
ٔول ٔمهیة السو : الفرع ا ٔة و   177  ق العربیة املشرتكةش
ادئ السوق العربیة املشرتكة: الفرع الثاين   180  م

ه السوق العربیة املشرتكة: املطلب الثالث ت اليت توا د ات والت   183  العق



 
 

ٔول ه السوق العربیة املشرتكة :الفرع ا صادیة اليت توا ق ري  ات    183  العق
صادیة اليت: الفرع الثاين ق ات  ت السوق العربیة املشرتكة العق   185  وا

ارة العربیة احلرة: املبحث الثالث طقة الت ٔسس واملبادئ واملقومات م   190  ا
ٔول ارة العربیة احلرة: املطلب ا طقة الت   190  مفهوم م

ٔول ول العربیة : الفرع ا اري بني ا منیة التبادل الت سري و ة ت   190 1981اتفاق
ارة العربیة احلرةمفه: الفرع الثاين طقة الت   194  وم م

ارة العربیة احلرة: الفرع الثالث طقة الت   195 ٔهداف م
ارة العربیة احلرة: الفرع الرابع طقة الت   196  مقومات جناح م

ذ: املطلب الثاين ارة العربیة احلرة والیة التنف ذي ملنطقة الت مج التنف   197  الرب
ٔول  مج التن : الفرع ا ارة العربیة احلرةالرب ذي ملنطقة الت   198  ف

ات: املطلب الثالث ٓلیة فض الزنا ارة احلرة العربیة و لتنظميیة ملنطقة الت ٔسس ا   206  .ا
ٔول ارة العربیة احلرة العربیة الكربى: الفرع ا طقة الت ة م ٔحاكم العامة التفاق   206  ا
طقة ا: الفرع الثاين ة م ٔحاكم املوضوعیة التفاق ارة احلرة العربیة الكربىا   207  لت

ات فض ٓلیة: الفرع الثالث طقة إطار يف املناز ارة م اة سريها العربیة احلرة الت   209  الكربى ومرا
ارة احلرة العربیة: املطلب الرابع طقة الت   210  معوقات إقامة م

ٔول   ري امجلریة: الفرع ا ارة العربیة احلرة  طقة الت   211  معوقات م
ارة العربیة احلرة امجلریة: الفرع الثاين طقة الت   213   معوقات م

ارة العربیة احلرة: الفرع الثالث طقة الت   214  سبل تذلیل معوقات م
  216  .الصة الفصل الثالث

ة: خطة الفصل الرابع ارة العربیة البی ىل الت وسطیة  ٔورو م طقة التبادل احلر ا ٔثري م   217  ت
  217  متهید

ٔولا وسطیة: ملبحث ا ٔورو م طقة التبادل احلر ا ر(م اد ٔ ة    218  )اتفاق
ٔول  وسطیة: املطلب ا ٔورو م طقة التبادل احلر ا ٔة م ر(ش اد ٔ ة    218  )اتفاق

ٔول ارة احلرة املتوسطیة العربیة: الفرع ا طقة الت   219  ٔهداف م
ارة مبوجب : الفرع الثاين ات حترر الت ة ٔ ارت رتفاق   220  اد

ر: الفرع الثالث اد ٔ ة    220  ٔمهیة اتفاق
وسطیة:  الفرع الرابع ٔورو م طقة التبادل احلر ا ذ م ىل تنف   221   رشاف 

وسطي: املطلب الثاين  ٔورو م ٔ ا ش ر وخطوات رامك امل ة مضن التصد ٔورو احلر التبادل اتفاق وسطیة ا   223  م
ٔول  ٔو رامك امل  مفهوم:الفرع ا ٔ ا وسطيرو ش   223  م
ٔوريب: الفرع الثاين حتاد ا ر إىل  ٔ عند التصد ش رامك امل   226  املهنجیة املتبعة اليت حتدد فرص 

وسطیة :الفرع الثالث ٔورو م طقة التبادل احلر ا ر يف اطار م   226  خطوات التصد
ر مع: املطلب الثالث اد ة ا ول اتفاق ة  ارة اخلارج وريب ٔمه خصائص الت   229  حتاد 

ٔول ة: الفرع ا ارة اخلارج شجیع الت ر يف اطار  اد ة ا   229  اجلهود املبذو من طرف دول اتفاق
ارة  : ينالفرع الثا سهیل الت ر ودورها يف  اد ٔ ة  نظمة امجلریة يف دول اتفاق ٔ   235  ا

ارة : املبحث الثاين طقة الت ة يف ظل م ارة العربیة البی   241  احلرة العربیة واملتوسطیة الت



 
 

ٔول  ارة العربیة احلرة : املطلب ا طقة الت ة يف ظل م ارة العربیة البی   241  ٔداء الت
ٔول ٔوريب فهيا: الفرع ا حتاد ا جاملیة وماكنة  ة العربیة  ارة اخلارج   241  الت
ة يف الفرتة : الفرع الثاين ارة العربیة البی   254  )2013-1998(تطور الت

وسطیة: املطلب الثاين ٔورو م طقة التبادل احلر ا ة يف إطار م ارة العربیة البی ر( الت اد ة ا   262  )اتفاق
ٔول ر يف الفرتة : الفرع ا اد ٔ ة  ول اتفاق ة  ارة البی   262  2013-2007تطور الت
ر:  الفرع الثاين اد ٔ ة  ول اتفاق   271  هیلك الصادرات السلعیة 

مج : طلب الثالث امل منیة  متویلر ارة العربیة ودوره يف متویل و ةالت ارة العربیة البی   278  الت
ٔول  ة العربیة ماهیة: الفرع ا ارة اخلارج مج متویل الت   279  ر
ارة متویل: الفرع الثاين ة الت ارة العربیة العربیة البی مج متویل الت ر   281  بواسطة 

ارة العربیة يف : الفرع الثالث مج متویل الت ر ةود  ارة العربیة البی   290    منیة الت
ة : املبحث الثالث ارة العربیة البی ىل الت وسطیة  ٔورو م طقة التبادل احلر ا   296  النتاجئ املرتتبة عن إقامة م
ٔول ر :  املطلب ا وسطیةٔ ورو م ة التبادل احلر  ات ا اتفاق ٔمه القطا رىل  اد ٔ ة  ریة يف دول اتفاق   296  لتصد
ٔول  ة واملالس: الفرع ا س ٔ ر قطاع ا اد ٔ   296  يف دول 

ذیة: الثاين الفرع ر  قطاع اجللود و اد ٔ   299  يف دول 
ر: الثالث الفرع  اد ٔ ات السیارات يف دول    303  قطاع صنا

ارة احلرة العربیة وامل : املطلب الثاين طقيت الت هامسامهة م ت اليت توا د ة العربیة والت ارة اخلارج   307  توسطیة يف الت
ٔول  صادیة: الفرع ا ق ة العربیة يف اطار التجمعات  ارة البی   307  مسامهة الت
ة: الفرع الثاين ارة العربیة البی ه الت ت واملعوقات اليت توا د   315   الت

طقة : املطلب الثالث ود تطور م ارة العربیة احلرةمدى تقدم    325  الت
ٔول ارة العربیة احلرة: الفرع ا طقة الت ل تطور م   325  اجلهود العربیة املبذو يف س
حتاد امجلريك العريب: الفرع الثاين شاء    330  اجلهود العربیة املبذو الٕ

ارة : الرابع املطلب طقة الت ىل م وسطیة  ٔورو م طقة التبادل احلر ا ر م   333  احلرة العربیةٓ
ٔول الفرع اریة العربیة: ا منیة املبادالت الت ىل  وسطیة  ورو م لرشاكة  ر املرتتبة  ٔ   335   ا

صادي العريب: ينالفرع الثا ق ىل التاكمل  ر احملمت  ٔ   342  ا
  341  الصة الفصل

امة   342  امتة 
 348 قامئة املراجع

  362  فهرس اجلداول
  363  شاكلفهرس 

ت  364 فهرس احملتو

  
  

  



 
 

  

  أثر اتفاقية الشراكة األورو متوسطية على التجارة العربية البينية

  : لخصامل

األثر املترتب لتوقيع اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية و إقامة منطقة تبادل حر أورو دف هذه الدراسة إىل تبيان        
العالقات االقتصادية الدولية يف وقتنا   وإقامة منطقة جتارة عربية حرة كربى ، حيث تتسم متوسطية على التجارة العربية البينية

احلايل بالترابط والتشابك لدرجة كبرية مما دفع مبعظم دول العامل متقدمة كانت أو نامية إىل تكوين تكتالت وجتمعات اقتصادية 
عربية ويف سياق سعيها ملواكبة التطورات احلاصلة يف العامل سواء كان ذلك يف إطار ثنائي أو متعدد، وعلى صعيد الدول ال

 ركز،  عمدت اىل السري يف اجتاهني خمتلفني بغية حتقيق تنميتها االقتصادية ومسايرا ريات التغري السريع يف االقتصاد العاملي
ة عربية مدخل سليم ومنطقي للوصول إىل االجتاه األول على جهودها التكاملية فيما بينها ، حيث يعترب إنشاء منطقة جتارة حر

درجات عليا من التكامل فيما بني الدول العربية دف احلفاظ على مصاحلها أمام التكتالت االقتصادية الدولية، أما االجتاه الثاين 
قيات الشراكة األورو فتمثل يف توقيع  اتفاقيات التعاون والشراكة مع خمتلف التكتالت االقتصادية، واليت كان أمهها توقيع اتفا

وجتدر االشارة اىل ان هذا األخري بادر بطرح  وتصميم مجيع االتفاقيات املربمة  متوسطية بني الدول العربية و االحتاد األوريب ،
 مع الدول العربية مبا يتناسب وأهدافه  دون األخذ يف عني االعتبار مصاحل الدول العربية التكاملية، وذلك ألن الدول العربية
جتري مفاوضاا مع االحتاد األوريب بشكل منفرد وبالتايل ينفرد االحتاد األوريب بأكرب قوة تفاوضية تضمن تفوقه ككيان واحد 

 .مقابل دول مشتتة 

مت التطرق يف هذه الدراسة إىل عرض مشروع الشراكة األورو متوسطية وتبيان الفرق بينه وبني املشروع الشرق األوسطي      
قنا كذلك ملشروع التكامل االقتصادي العريب ومسرية العمل العريب املشترك واألسس النظرية للتجارة اخلارجية ، كما تطر

والبينية العربية واجلهود املبذولة يف هذا القطاع املهم ، ويف األخري ركزت هذه الدراسة على أسس إقامة منطقة تبادل حر أورو 
  .بينيةمتوسطية وأثرها على التجارة العربية ال

من ) مصر، األردن، املغرب وتونس( منطقة التبادل احلر األورو متوسطية واليت تضم أربعة دول عربية متوسطية  إنٌ إقامة      
جهة واالحتاد األوريب من جهة أخرى أو ما يعرف باتفاقية أغادير ، دف إىل تنمية املبادالت التجارية البينية بني الدول العربية 

مع ابقاء هذه االتفاقية مفتوحة النضمام كل الدول العربية املتوسطية اليت وقعت  ، إطار شراكتها مع االحتاد األوريب األربعة يف 
اتفاقية شراكة مع االحتاد األوريب، حيث ابدت بعض هذه الدول رغبتها باالنضمام اليها باعتبارها احد مناذج النجاح على 

  .املستوى االقليمي



 
 

إقامة منطقة تبادل حر أورو متوسطية الناجتة عن توقيع اتفاقية الشراكة األورو متوسطية  تائج الدراسة أن وقد أظهرت ن      
 بني الدول املتوسطية مبا فيها العربية واالحتاد األوريب تؤدي للعرقلة الفعلية لتطبيق منطقة التجارة العربية احلرة وبالتايل القضاء

،كون مدخل تيسري  نتيجة توجيه اجلهود العربية خارج دائرة التكامل الشامل العريب  قتصاديعلى احللم العريب يف التكامل اال
التبادل التجاري بني الدول العربية ذو امهية عظمى يف سبيل الوصول للدرجات العليا من التكامل، لكنها ميكن ان تساهم 

حتتها وهذا ما أثبت من خالل زيادة التجارة البينية  للدول  العربية  بفعالية يف زيادة املبادالت التجارية بني الدول العربية املُنضمة
 .وكذا بروز فرص تكاملية يف قطاعات تصديرية مهمة يف هذه الدول) اتفاقية أغادير(يف منطقة التبادل احلر األورو متوسطية 

دالت التجارية اخلارجية، العالقات االقتصادية منطقة التجارة احلرة العربية، الشراكة األورو متوسطية، املبا: الكلمات املفتاحية
  .العربية األوربية، منطقة التجارة احلرة املتوسطية، اتفاقية أغادير

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

 
THE IMPACT OF THE EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP AGREEMENT 

ON THE INTER-ARAB TRADE 
 

 
 
The abstract:  
 
 
      This study aims to show the impact resulting from signing of Euro-Mediterranean Agreements and the 
establishment of free Euro-Mediterranean trade zone on inter-Arab trade, and the establishment of a major 
Arab free trade zone.  
        International economic relations at the present time are characterized by a large 
interrelationship and interdependency, encouraging most of the countries in the world; whether 
developed or developing, to form economic blocs and groupings; whether in a bilateral or 
multilateral way. At the level of Arab countries, in the context of their efforts to keep pace with 
developments occurring in the world, they proceeded to go two different ways, in order to achieve 
their economic development and to accompany the course of the rapid change in the global 
economy. The first trend focused on its complementary efforts with each other; whereas the 
establishment of an Arab free trade zone is considered as a logical entrance to gain access to higher 
degrees of integration among Arab countries in order to maintain their interests in front of 
international economic blocs. The second trend consisted in the signature of cooperation and 
partnerships agreements with various economic coalitions; the most important was the Euro-
Mediterranean Partnership Agreement, between the Arab countries and the European Union. It is 
worthy to note that this latter initiated the launch and design of all agreements with Arab countries, 
following the objectives that suited it best, regardless of integrative interests of the Arab 
countries; this, because Arab countries perform their negotiations individually with the European 
Union, therefore the EU gets more bargaining power to ensure its superiority as a single entity 
facing dispersed countries. 
       In this study, we exposed the project of Euro-Mediterranean partnership and to show the difference 
between it and the Middle Eastern project. We discussed as well the project of Arab economic integration and 
the march of the joint Arab action the theoretical bases of the Arab foreign and intra-trade and the efforts made 
in this important sector. Finally, this study focused on the establishment of a free Euro-Mediterranean trade 
zone and its impact on inter-Arab trade zone. 
       The establishment of a free trade Euro Mediterranean zone, which includes four Arab Mediterranean 
countries (Egypt, Jordan, Morocco and Tunisia) on the one hand, and the European Union on the other hand, 
or what is known as the Agadir Agreement, aimed to develop trade intra exchanges between the four Arab 
countries in the framework of their partnership with the European Union, while keeping this agreement open 
for the accession of all Arab Mediterranean countries that signed a partnership agreement with the European 



 
 

Union, where some of these countries have expressed their wish to join them as one of the success models at 
the regional level. 
      The results of the study showed that the establishment of free Euro-Mediterranean trade zone resulting 
from the signing of the Euro-Mediterranean partnership Agreement between the Mediterranean countries, 
including the Arab and the European Union, conducts to the actual blocking for the application of the Arab 
Free Trade Zone area, and thus eliminating the Arab dream of economic integration as a result of directing the 
Arab efforts outside the global Arab integration circuit; the fact of the entrance to facilitate trade exchange 
between Arab countries is of a great importance in order to reach the upper levels of integration. However, it 
can contribute effectively to the increase of trade exchanges between Arab countries that accessed under it, and 
this is what was proved through the increase of intra-regional trade of Arab countries in the Euro 
Mediterranean free exchange zone (Agadir Agreement) as well as the emergence of complementary 
opportunities in important export sectors in these countries. 
Key words: Arab free trade zone, the Euro-Mediterranean partnership, foreign trade exchanges, the 
European-Arab economic relations, the Mediterranean free trade zone, the Agadir Agreement. 

  


