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I
إذا كانت العولمة االقتصادية تتجلى فيي تويوا العيالم إليى توليةية أو مومومية مين
القوييوات االقتصييادية المتةييابكة التييي تتييدفر في ييا الةييروات القوميييةد متجيياو ة كييل حييدود
السيييادة التييي تمتعييت ب ييا الييدوا القومييية فييي السييابرد ومييا يوييتا عيين ذل ي ميين سيييادة نمييا
اقتصييادي سياسييي واجتميياعي واحييد فييي العييالم كلييه تقريهيياد فييتن ر ي ا كلييه يةسيير التغيييرات
المالحمييية التيييي ليييرأت عليييى المعادلييية التيييي وا نيييت موييي بدايييية القيييرن العةيييرين الهويييى
االقتصيياديةد االجتماعييية والسياسيية للمجتمعييات فييي جميييل أنوييام العييالمد ومييا ميييز م لييل
األلةية الةالةة من ج ود اتوادية تكامليية -ميا بيين معميم دوا العيالم لتةيكل درعيا اقتصياديا
يقي ا توديات الكتل االقتصادية التجارية األرر،د وززورا ألسواق ا واقتصاديات ا
وإذا لم تكن ر ه الج ود االتوادية التعاونية والتكاملية ت دف إلى ييادة تييرير ري ه
المجموعات و يادة نةوذرا في موالق اد فتن ا ترميي إليى اكتسياب ا رهيرة ليد ،تعامل يا ميل
الكيانات االقتصادية التجارية األرر ،في االقتصاد العالمي
وإذا كان ر ا رو حاا معمم دوا العيالم أوروبييةد أمريكيية أو وسييوية فيي تكيوين
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ر ي ه التكييتالت كادتويياد األوروبيييد والوافتييا شأمريكييا الةييماليةو والومييور ا سيييويةد فييتن
التساؤا الملح روا رو ماذا عن واقل وحاا الدوا العربية راصية دوا شيماا إفريقيياا مياذا
فعلييت لوماييية اقتصيياديات ا ميين ر ي ا الصييرا االقتصييادي المومييو ا وميياذا فعلييت لتكس ي
اقتصيياديات ا قييوة أو ميييزة توافسيييةد إن لييم نقييل تمكو ييا ميين موافسيية االقتصيياديات األريير،د
فتن ا تضع ا في موقل تةاوضي وتعاملي أفضل من ال ي كانت وال تزاا عليه
ميين ر ي ا المو ليير تتضييمن مييدارلتوا بع ي

العواصيير التييي نعتقييد أن ييا فييي إلييار

الموضو والتي تواولوارا في المواور التالية:
 أسس التكامل االقتصاديد أشكاله ووراره االقتصادية إتواد المغرب العربي والعمل المغاربي المةترك باتجاه التكامل معيقات العمل المغاربي المةترك واقتراحات التةعيل -1أسس وأشكال التكامل االقتصادي:
ظ رت رالا الخمسييوات مين القيرن الماضيي وميا عقه يا حركية اعتهيرت جدييدة
وني اك تسييت دف تورييير التجييارة الدولييية وتقييو علييى أسييس إقليميييةد حيي سيياد رييالا تل ي
السووات اتجاه قومي نوو التكامل اقتصادي ادقليمي كتدبير تعمل بيه اليدوا لتوسييل دائيرة
تجارت ييا الخارجييية و يييادة التعيياون االقتصييادي فيمييا بيو ييا وعمومييا فييتن ظيياررة التكامييل
االقتصييادي بييين الييدوا المتقاربيية فييي المصييالح المادييية أو ميين حيي الموقييل الجغرافييي قييد
أصهوت ظاررة جديرة بالهو والدراسية لتودييد ماريت يا وميا يمكين أن يترتي علي يا مين
ورار.
 /1مفهوم التكامل االقتصادي وأسسه:
يستخد الهع

مصي لح التكاميل االقتصيادي للداللية عليى معيان كةييرة تكيون

أحيانا متهايوةد فيستعمله الهع

ا رر للعهيير عين عالقيات أميتن توةيي فيي إليار االنيدما
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والوحدة ر ا وإن كان رواك رمة فرق جورري بين المعويند فةكرة التكامل تيرته بتوقيير
تغيرات ريكلية في االقتصاد الولوي لألق ار وألراف عملية التكاملد تكون عليى درجية
ميين التعقيييد والةييموا وبعييد المييد ،فييي العالقييات االقتصييادية وحتييى السياسييية بييين ريي ه
األق ارد في حين أن مجرد التعاون االقتصادي ال يرته ال من ناحية ميا يسيت دفه وال مين
ناحية ما يترت عليه مين وريار بتوقيير تغييرات لييس ل يا ال يابل ال يكليي نةسيه مين العمير
والةموا وبعد العالقات بين األلراف .ف واك فرق بين ما يترت من ورار عن الوالة التيي
يتوصل في ا ق ران إلى إ الة جميل القيود والوواجز عليى انتقياا السيلل وعواصير ادنتيا
فيمييا بيو ييا وإلييى توسييير السياسييات االقتصييادية واالجتماعييية وتوحيييدرا وبييين الواليية التييي
تكتةي في ا على تس يل تسوية إجرامات انتقاا السلل واألفراد.
أ /مفهوم التكامل االقتصادي:
يقصد بالتكامل االقتصادي عادة اتةاق مجموعة من الدوا المتقاربة فيي المصيالح
االقتصييادية أو فييي الموقييل الجغرافييي علييى إلغييام القيييود علييى حركيية السييلل واألشييخا
ورؤوس األمواا فيما بيو اد مل قيام يا بالتوسيير بيين سياسيات ا االقتصيادية د الية التميييز
ال ي قد يكون راجعا إلى االرتالف في ر ه السياسات.1
كما يةير مص لح االقتصياد إليى العمليية التيي ييتم بموجه يا إلغيام كافية القييود
التي تعوق حركة التجارة بين الدوا األعضام في مو قة التكامل االقتصادي والعميل عليى
تجميييل وتعه يية المييواد ادنتاجييية والهةييرية والماليييةد ليوت ييي األميير إلييى توسييير السياسييات
االقتصادية في كافة المجاالت.2
وفيييي إليييار المة يييومين أعييياله فالتكاميييل االقتصيييادي قيييد يكيييون تكيييامال عاميييا
وشامال د كما قد يكون تكامل ق اعي د حي يقصيد بيالوو األوا أن ت هير التكاميل فيي
وقت واحيد عليى جمييل ق اعيات االقتصياد فيي اليدوا المعويية أميا التكاميل الق ياعي ف يو

 يهر الهع ر ا االستخدا المزدو للمص لحد بالقوا أنه عودما تتةر دوا أو أق ار على توقير تكامل
اقتصادي فيما بيو اد فتن ر ا يةكل صورة التكامل االقتصادي.
 1كامل بكري :االقتصاد الدولي  :الدار الجامعية -بيروت لهوان  -8811ش 712و.
 2عمر صقري :العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة :الدار الجامعية -7008-7007ش 712و.
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اليي ي تكييون عملييية التكامييل فيييه مقصييورة علييى ق ييا واحييد أو ق اعييات موييدودة ميين
اقتصاديات األلراف المعوية.1

ويمكن إيجا بع

المةياريم التيي أوردريا بعي

االقتصياديين حيوا التكاميل فيميا

يلي:
 ميررر دال ( : )MYRDALعيييرف التكاميييل االقتصيييادي بينيييه عمليييية اقتصييياديةواجتماعيييةد حييي
الةر

تييزاا الوييواجز بيييين الوحييدات االقتصييادية المختلةيية لتوقييير تكييياف

على المستو ،القومي والدولي أما عواصر ادنتا .
 فجدا :)VADJA( :ميز بين نوعين من التكامل التجاري رما:* التكامل من رالا السوق :وال ي يكةل إمكانية تداوا الموتجات دارل ن اق التجميل

التكاملي دون عائر.
* التكامل من رالا ادنتا  :وال ي يتم بواس ته رفل الةرو ادنتاجية ال ي ال يمكن
أن يهلغ حدودرا المةلى من الودود الولوية إلى المستو ،ادقليمي.
 بينرد ( : )JOHN PINDERيير ،بيين التكاميل االقتصيادي يةيمل كيال ميينإ اليية التمييييز بييين الةيياعلين االقتصيياديين الموتمييين لمو قيية التكامييلد وصيييازة وت هييير
سياسات متسقة وموحدة بالقدر ال ي يضمن توقير األرداف االقتصادية المرجوة .
 فين ( :)VINERير ،بين التكامل االقتصادي يعهر عن ظاررتين رما:

 ظاررة رلر التجارة -ظاررة تمويل التجارة

 1مومد لهي شقير :الوحدة االقتصادية العربيةد تجارت ا وتوقعات اش الجزم األواو مركز دراسات الوحدة العربية-
27و.
بيروت لهوان -ش
 - يودث رلر التجارة عودما يستهدا بع ادنتا المولي في دولة عضو بواردات أقل تكلةة من دولة أرر،
عضو ك ل في التكامل.
 -يودث توويل التجارة عودما تستهدا واردات أقل تكلةة من رار التكامل بواردات أعلى تكلةة بعضو التكامل.
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إضييافة للمةيياريم أعيياله ف ويياك ميين االقتصيياديين ميين يوميير للتكامييل االقتصييادي
موددا مضمونه ان القا من القوا باحتوام ر ا األرير عليى جيانهين سيلهي وإيجيابيد يةيير
التكامل في جانهه السلهي إلى إلغام واستهعاد أدوات معيوة في السياسة االقتصيادية الدولييةد
أما من الواحية اديجابية فيةير إلى ادجرامات التدعيمية التي يراد ب ا إلغيام عيد االتسياق
في الضرائ والرسو بين الدوا الرامية إلى التكامل

ب/مزايا وأهداف التكامل االقتصادي:
للتكامييل االقتصييادي عييدة مزايييا وأرييداف تعتهيير الييدافل الوقيق يي والمهاشيير ورام
إقامتييهد حققت ييا وتسييعى إلييى توقيق ييا الييدوا المتكامليية والييدوا السيياعية للتكامييلد يمكيين
إيجا را فيما يلي:
 يتيح التكامل االقتصادي فرصا أوسل دقامة المةروعات كهيرة الوكم التي تتمتيل بمزايياادنييدما الكهييير كاسييتجابة اتسييا السييوق المةييتركة وموييه تخةييي

تكيياليف إنتييا لصييالح

الررام االقتصادي للدوا األلراف فيي التكاميل كميا يسيارم أيضيا فيي التقلييل مين مخيالر
انعدا اليقين لد ،المستةمرين والموتجين دارل مو قة االستةمار وادنتا
 يسيياعد علييى تييوفير المييروف والةييرول المواتييية لتسييريل عمليييات الت ييوير والتوييدي دبتمافر ج ود األلراف المتكاملة عمال على بلوغ اسيتخدا األسيالي التقويية والتكوولوجيية
في ادنتا التي توتاج ا المةاريل الكهيرة كميا يسياعد أيضيا عليى ييادة درجية االسيتقرار
االقتصاديد وتوفير الوماية الال مة والكافية لمواج ة ال زات االقتصادية وموافسية القيو،
االقتصادية الخارجية أو األجوهية

1

2
3

أحمد فريد مص ةى -مومد عهد الموعم زةر :االقتصاد الدولي :م سسة شهاب الجامعة -ادسكودرية  -8888ش 782و.
مومد الومصي :ر التومية العربيةد واتجارات ا التكاملية والتوافرية -مركز دراسات الوحدة العربية-لهوان -ش 87و.
مومد الومصي :ر التومية العربيةد واتجارات ا التكاملية والتوافرية -مركز دراسات الوحدة العربية-لهوان -ش 87و.
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 يساعد على توسين شرول التهادا التجاري لتيوفير الميرف األمةيل واألحسين فيي مجيااالتعامل الدولي مقارنة بما كان عليه وضل ري ه اليدوا موةيردة قهيل التكاميل يمكين مين قييا
كتلة اقتصادية واحدة ل يا مين القيوة واألرميية عليى الو ياق اليدولي ميا يمكو يا مين اكتسياب
مزايا أكهر من حي شرول تعامل ا مل الدوا األجوهية
 يساعد التكامل االقتصادي على ييادة التوظييف والتخةييف مين حيدة اله الية وميا يترتيعو ا من مةياكل اقتصيادية واجتماعيية وري ا لكونيه يعيد مين أنجيح العليو القصييرة األجيل
للمةكلة السكانيةد حي يعمل على إعادة تو يل السكان في الدوا المتكاملة بما يوقر قيدرا
أكهر من التواس بين أعدادرم وبين حجم الموارد المتاحةد فيجعل بانتقاا الةائ
من دوا الةيائ

السيكاني

إليى دوا العجيزد موققيا بي ل انخةاضيا فيي معيدالت اله الية و ييادة فيي

مستويات ادنتا وتوسين في مستويات المعيةة في الدوا المتكاملة
ج /أسس التكامل االقتصادي:
يقو التكامل االقتصادي على مجموعة من األسس نوجزرا فيما يلي:
إلغام القيود على حركة السلل :إذا كان أحد أرم دوافل إقامة التكامل رو إيجاد سوق أوسيلتكون قادرة على استيعاب وامتصيا

فيوائ

ادنتيا الموققية عليى مسيتو ،اقتصياديات

الدوا األعضام موةردة من ريالا تيدفر ري ه الموتجيات داريل ري ه السيوق المةيتركةد فيتن
توقر ذل يةيترل كيسياس أوال قييا ري ه اليدوا بتلغيام كافية القييود سيعرية كانيت أ كميية
والتي مين شيين ا إعاقية ري ه الوركيةد تمكيويا لهليوغ أعليى مسيتويات االسيتةادة مين وفيرات
الو اق الواسل فيي ادنتيا الي ي ييتلخ

فيي ييادة ادنتاجيية وتيدني التكياليف واألسيعارد

كما ال يج أن يتوقف األمير عويد مسيتو ،إلغيام الويواجز الجمركيية الدارليية بيين اليدوا
المتكاملة بل يج أن يتعد ،إلى توحيد واعتماد تعريةية جمركيية موحيدة تجياه اليدوا زيير
األعضام في التكاملد مل وجوب توسير السياسات التجارية للدوا األعضامد ورف
 1كامل بكري :االقتصاد الدولي :الدار الجامعية -بيروت لهوان  -8811ش
 2كامل بكري :االقتصاد الدولي :مرجل سابر ش 702و.

702و.
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أي دولة في التكامل يعقد اتةاقيات تجاريية أو اتةاقييات دفيل ميل اليدوا األجوهيية إال بموافقية
جميل الدوا األعضام في التكامل .
 إلغام القيود على حركة عواصر ادنتا  :يير ري ا األسياس بضيرورة إلغيام كافية أشيكااالقيييود التييي توييوا دون انتقيياا رؤوس األمييواا والعميياا بييين دوا التكامييلد مييل ت هييير
اتةاقيييات فيمييا بيو ييا لتوحيييد األجييور وإلغييام الييومم والقييوانين التييي ت ي دي إلييى التمييييز فييي
الجوسييية بييين رعايييا الييدوا األعضييام فيمييا يتعليير بالخييدمات وادقاميية ومزاوليية األعميياا
المةروعةد األمر ال ي يمكن من التغلي عليى عيد كةايية بعي

عواصير ادنتيا فيي كيل

دوليية علييى حييد،د فاقتصييار كييل بلييد فييي التومييية علييى القييدر المتييوفر لديييه ميين المييوارد
االقتصادية ي دي إلى تييرير التوميية وضيعف معيدالت اد وميا يترتي عين ذلي مين ضيعف
الكةامة ادنتاجية الكلية ب ه الدوا.
 توسير السياسات الوقدية والمالية :يت ل نجاح األساسين السيابقين ضيرورة ري ا التوسييرفمن الواحية المالية يتغيير توحييد معيدالت الضيرائ ألن ارتالف يا يي دي إليى تقيييد حركية
رؤوس األمواا المعدة لالستةمار بين بلد وأررد وإلى تقييد مهيادالت السيلل حتيى فيي حالية
إلغام كافية الرسيو الجمركييةد أميا مين الواحيية الوقديية فيتعيين تةهييت أسيعار الصيرف بيين
عمالت الدوا األعضام وإباحة حرية التمويل في ياد ذلي ألن تقلهيات أسيعار الصيرف بيين
عمييالت دوا التكامييل تي دي إلييى اضي راب أسييعار السييلل موضييو التهيياداد ممييا يعيير
المتعاملين في دوا التكامل إلى مخالر جمة
 تنسرريا السياسرران اجيتا ير  :يعتهيير ري ا األسيياس مكمييال ألسيياس حرييية انتقيياا عواص يرادنتا د حيي يمكين توجييه ري ه العواصير نويو أكةيا سيهل اسيتغالل ا وذلي بتخصي

 1كامل بكري :مرجل سابر ش 780و.
 2كامل بكري :مرجل سابر ش 780و.

كيل
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دولة من دوا التكامل في إنتا السلل التي تتمتل في إنتاج ا لميزة نسهية أكهير مين زيررياد
أسعار السلل والرفل من جودت ا

مما أد ،يادة ادنتا ورة
 /2أشكال التكامل االقتصادي:

تختلييف أشييكاا التكامييل االقتصييادي تهعييا الرييتالف الدرجيية التييي يهلغ ييا انييدما
اقتصاديات الدوا المتكاملة وتتمةل ر ه األشكاا فيما يلي :
أ /ت تيبان التجا ة النفطي  :تتيح فر

حواجز أقل على التجارة ما بيين اليدوا األليراف

مو ا على التجارة مل باقي اليدوا األرير ،وري ا ريو الةيكل المهسي للتكاميل ومةاليه نميا
تةضيل الكوموول

الهري اني الموةي سوة .8877

ب /منظم ر التجررا ة ال ر ة :رييو الةييكل ال ي ي يييتم بموجهييه تورييير التجييارة بييين دولتييين
أو مجموعية ميين الييدوا مين كافيية الوييواجز الجمركيية والقيييود األريير،د ميل إحتةييا

كييل

دولة بتعريةت ا الجمركية تجاه الدوا رار التكامل.
ومةيياا عييين مو قييية التجيييارة الويييرة الوافتييا المكونييية مييين الوالييييات المتويييدة
األمريكيةد كودا والمكسي

سوة .8887

ج /اجت اد الجم كي :يزيل كافة الرسو الجمركيية والويواجز األرير ،عليى التجيارة بيين
األعضامد بادضافة إلى توسير السياسات التجارية تجاه بقية العيالمد مةياا عين ري ا الةيكل
ادتواد األوروبي أو السوق األوروبية المةتركة المكونة بين ألمانيا الغربيةد فرنسياد
إي الياد بلجيكاد رولودا ولكسمهورغ.

1

أحمد فريد مص ةى -مومد عهد الموعم زةر -مرجل سابر ش

778و.
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د /السوق المشت ك  :ي ر ر ا الةكل ر وة أبعد مين ادتوياد الجمركيي إليى إ الية كافية
القيود أيضيا عليى حركية انتقياا العملية ورؤوس األميواا بيين اليدوا األعضيامد وقيد حقير
ادتواد األوروبي مرحلة السوق المةتركة أوارر .8887
ه /اجت اد االقتصادي :يهلغ ري ا الةيكل مين التكاميل حيد توحييد السياسيات الوقديية والماليية
للييدوا األعضييام ومةالييه إتويياد الهولييوكس المكييون ميين بلجيكيياد رولوييدا ولوكسييمهورغ
المكون بعد الورب العالمية الةانية وال ي يةكل ا ن جزما من ادتواد األوروبي.
األشييكاا الةالريية األولييى تمةييل المسييتويات الييدنيا ميين التكامييل االقتصيياديد أمييا
الةكالن األريران فيمةالن المستويات العلياد وتقديم المراحيل عليى الوميو اليوارد أعياله ال
يةتيير

إتهاع ييا بالتعاق ي حتميياد إذ بتمكييان أي مجموعيية ميين األق ييار أن تختييار لوةس ي ا

المستو ،ال ي يواس مع يات ا االقتصادية واالجتماعية ويلي لموحات ا.1
و /االيدماج االقتصادي (م حل التكامل التام) :يمةل االندما المرحلة األريرة التي يمكين
أن يصل ا أي مةرو للتكامل االقتصاديد وييتم بليوغ ري ه المرحلية ميرورا بميا سيهر مين
المراحييل واألشييكااد إذ و بادضييافة إلييى مييا تييم توقيقييه علييى مسييتواراد يييتم لهلييوغ ريي ا
المستو ،إضافة ما يلي:
 توحيد السياسات االقتصادية كافة. إيجاد سل ة إقليمية عليا. عملة موحدة لتوةي ر ه التدابير.وفي ر ه المرحلة تتةر كل دولة عضو على تقلي
في كةير من الواالت للسل ة ادقليمية العليا.
 /7اآلثا االقتصادي للتكامل االقتصادي:

 1مومد الومصي :مرجل سابر ش89و.

سل ات ا التوةي ية ورضوع ا
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يترت عن التكامل االقتصادي بيشكاله المختلةة سالةة ال كر مجموعة من ا رارد
نوجزرا فيما يلي:
أ /آثا اتساع حجم السوق :يترت عن اتسا حجم السوق ما يلي:
 توقير المزايا المترتهة عين وفيرات الو ياقد ويقصيد ب يا االنخةياالكهير أي أن التكامل االقتصادي يجعل من الممكن تخةي

فيي تكياليف ادنتيا

نةقة إنتا السيلعة التيي يوتج يا

كل بلد لرفد وذل بسه االستةادة من إمكانيات ادنتا الكهير التيي ليم يكين مين الممكين
االستةادة مو ا قهل التكامل بسه ضير سوق كل لرف موةردد وذلي عليى إرير ميا يتوقير
من اتسا في السوق ومن رم حجم المةروعات وادنتا رالا عملية التكامل.
-

يادة الموافسة والقضام على االحتكار يزيد حجم السوق من الموافسة بين الموتجيين مميا

ي دي إلى تخةي

األسعار وتوسين مستو ،ادنتا د فت الة الوواجز الجمركيية فيي إليار

التكامل تزيد من عدد الموافسين وب ل تقل حيدة االحتكيارات وورارريا السيلهية عليى تو ييل
عواصر ادنتا وانخةا

ادنتاجية ورفل مستو ،األسيعارد مميا يزييد مين كةيامة اسيتخدا

الموارد واالقتصاد في ا.
 ييييادة الوةيييال االسيييتةماري وارتةيييا معيييدالت الوميييو وذلييي بزييييادة االسيييتةمارات فييييصييواعات التصييدير وتةييجيل رأس الميياا األجوهييي علييى االسييتةمار المهاشيير فييي مو قيية
التكاملد إضافة إلى إتاحة الةرصية للصيواعات الواشي ة لالتسيا وإنةيام صيواعات ليم تكين
ميين الممكيين إنةييائ ا قهييل التكامييل بسييه ضييير االسييتةمار ومعييدالت الومييو االقتصييادي
بالزيادة.
ب /األث ر ىلررع الةمال ر واأل ررو  :يسييمح انتقيياا عواصيير ادنتييا وتوسييير ادنتاجييية دارييل
مو قة التكامل بالتخص

والتعمر في تقسيم العمل بوياما عليى المزاييا الوسيهية التيي تتمتيل

ب ييا األنةيي ة واألق ييار المتكاملييةد إضييافة إلييى أن التكامييل يعمييل علييى توسييين ال ياكييل
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االقتصادية وت وير ادنتا و يادة توسين الموتجاتد وكيل ذلي يزييد مين نسيهة التوظييف
ومستو ،العوائد التي توصل علي ا عواصر ادنتا . 1
ج /األثر ىلررع االسررتهوز وتوليرر :الررد ل :يوييتا عين إلغييام القيييود علييى حركيية السييلل بييين
ألراف التكامل انخةا

أسعار بع

السلل وارتةا أسعار السلل التي كانت تسيتورد مين

اليدوا الغييير ألييراف فييي التكاميل بسييه ارتةييا الرسييو الجهائيية بعييد التكامييلد وحتييى إذا
بقيت أسعاررا كما ري فميا يويدث مين تغيير نسيهي فيي أسيعار سيلل االسيت الك يي دي إليى
إعييادة تو يييل مييداريل األفييراد علييى للي ري ه السييلل ممييا يي رر بالضييرورة علييى مسييتو،
الرفارية االقتصادية.
وحتى بافترا

أن مستو ،ادنتيا ليم يتغيير فيي أي مين أق يار التكاميل وأنيه ليم

يودث أي تغيير في كةامة استخدا الموارد فتن إ الية الرسيو الجمركيية تجعيل ري ه السيلل
أرر ي

رموييا ممييا كانييت عليييهد ممييا يييدفل المسييت لكين إلييى إعييادة ترتي ي نم ي اسييت الك م

بتحالا ما يستوردونه من الدوا األلراف مكان ما كان يستورد من الدوا الغير أليرافد
ورو ما ي رر على مستو ،الرفارية االقتصادية إيجابيا.2
د /األث ىلع التبادل التجا ي م :الةالم الخرا ي :يي دي التكاميل االقتصيادي إليى إحيالا
التهادا التجاري بين ألراف التكامل مويل التهيادا التجياري الخيارجي ميل اليدوا األرير،
الغييير لييرف إلييى حييد ميياد وترجييل الزيييادة الواصييلة فييي التهييادا بتحدارييه لتومييية اقتصييادية
متسييارعة فييي الييدوا المتكامليية ورفييل معييدالت الومييو االقتصييادي ب ييا وتوسييين ال ياكييل
االقتصيييادية الدارليييية يويييدث أريييره عليييى ريكيييل الصيييادرات مييين حيييي التركيييي السيييلعي
والتو يييل الجغرافييي .كمييا تسييت يل ال يدوا المتكامليية راصيية إذا كانييت تمةييل معييا مركييزا
احتكاريييا كمصييدر لييهع

السييلل أو سييوقا إسييتيراديا لهعض ي ا ا ريير ميين الوصييوا علييى

شرول أفضل لصادرات ا و واردات ا على حد سوام.
 IIمقومان التكامل االقتصادي المغا بي:
 1أحمد فريد مص ةى –عهد الموعم عةر : -مرجل سابر ش
 2مومد لهي شقير :مرجل سابر ش 807و.

722و.
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إذا كانت الدوا المغاربية تتوفر على الكةير من العوامل األساسية المسياعدة عليى
توقير نو من التكامل االقتصادي فيما بيو اد وإذا كانت ر ه األريرة قد ب لت وليو اليسيير
من الج د في سهيل توقير ذل فتنه من الجدير باالرتما ادلال على لهيعة ري ه الج يود
المه ولة وما ولت إليه من نتائا.
 /1الةمل المغا بي المشت ز األهداف والهيكل التنظيمي:
أ /إت اد المغ ب الة بي ،النشأة والتطو :
ترجل الةكرة األولى دنةام إتوياد المغيرب العربيي إليى المي تمر المغياربي الي ي
انعقييد بجم ورييية مصيير العربييية بالقيياررةد فييي فيةييري سييوة 8892د ر ي ا وإن كانييت الةكييرة
اللهوة قد تهلورت في الم تمر األوا لألحزاب المغاربية ال ي انعقد في مديوة لوجة مين 71
إلى  70أفريل من سوة 8822د وال ي ضم ممةلين عين حيزب االسيتقالا المغربيي والويزب
الدستوري التونسيي وجه ية التوريير اليولوي الجزائرييةد ري ه الخ يوة اللهوية التيي عهيرت
وني اك عيين بعييد ودقيية الومييرة المغاربييية االتسييراتيجية لواقييل ومسييتقهل التوييوالت ادقليمي ية
والعالمييية اقتصييادياد تييدعمت عمليييا لوييو ميين الهوييام الم سسيياتي والتوميييم ال يكلييي بتنةييام
اللجوة االستةارية للمغرب العربي سوة 8829د والتي كان ال دف مو ا رو ضمان:
-

توسير السياسات االقتصادية والجمركية.
حرية توقل السلل الصواعية.
توسير السياسات في مواج ة الةركام التجاريين السيما السوق األوروبية المةتركة.
وبييييان جربييية الوحيييودي بيييين ليهييييا وتيييونس 8829د ومعاريييدة مسيييتغانم بيييين ليهييييا

والجزائر ومعاردة ادرام والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا سوة .8817
إال أن ر ه الج ود وإن كانت عملية على األقل في جانهي يا التوميميي والقيانوني إال
أن ييا ووج ييت بييهع

التوييديات العملييية الكهيييرة اسييتمرت وراررييا التةهي ييية إلييى يومويياد

والمتمةليية فييي األسيياس فييي تييوتر العالقييات بييين المغييرب والجزائييرد ر ي ه التوييديات ور ي ا
التوتر أرر سلهيا على سير العمل المغاربي المةترك.
إال أن القمة المغاربية التي جمعت القادة المغاربة في الجزائر بتاريخ 8811/02/80

بمةاركة الوسن الةاني مل المغربد اعتهير إعالنيا رسيميا عين مييالد مرحلية جدييدة مين
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العالقات المغاربية عامة والمغربية الجزائرية راصة والتي تم رالل ا إصيدار بيويا راليدة
ال ي ي عهيير عيين رزهيية القييادة المغاربيية فييي إقاميية إتويياد مغيياربي ي ييدف لتوقييير نييو ميين
ال تكامل االقتصادي بين دولهد وكان ذل بداية بالعمل على تةكيل لجوة مختصة تهو فيي
سييهل وكيةيييات توقييير ذل ي د ورييو مييا تييم التيكيييد عليييه فعييال رييالا اجتمييا القييادة المغاربيية
بمييراكش يتيياريخ  82فيةييري ميين سييوة 8818د حيي تييم ادعييالن الرسييمي عيين ميييالد إتويياد
المغرب العربي.
ب /إت اد المغ ب الة بي ،األهداف والهيكل التنظيمي:
 /1األهداف:
كانت األرداف التي حددرا قادة اليدوا المغاربيية دتويادرم باتجياه توقيير التكاميل
االقتصادي ولتوقيير توميية اقتصيادية فاعلية وتيوفير الميروف المالئمية لي ل د حيي رأوا
بين التكامل االقتصادي يمكن من التغل على ضير وصغر حجم سوق كل دولية مين دوا
ادتويياد علييى حييد،د وال ي ي اعتهييروه العييائر األكهيير أمييا توقييير التومييية الموةييودة الكامييل
لتدفقات السلل و رؤوس األميواا والوريية الكاملية النتقياا األفيراد وبياقي عواصير ادنتيا
األرر،د وعموما فقد تمةلت ر ه األرداف حس معاردة إنةام إتوياد المغيرب العربيي فيي
:
-

تورير أواصر األروة التي ترب األعضام وشعوب م بعض م بهع

.

توقير تقد رفارية مجتمعات م والدفا عن حقوق م.
المسارمة في صيانة السال القائم على العدا وادنصاف.
انت ا سياسة مةتركة في مختلف الميادين االقتصادية االجتماعية والسياسية.
العمييل تييدريجيا علييى توقييير توقييل األشييخا

وانتقيياا الخييدمات والسييلل ورؤوس

األمواا فيما بيو م.
وما يمكن تسجيله بالوسهة ل ه األرداف ريو اتسيام ا بالةيموا وافتقارريا أو عيد
مصاحهت ا الستراتيجية واضوة توج االلتزا ب ا في توقيير ال يدف الموةيودد وميا ي كيد
ر ا التوجه رو إلواح كل من دورات ادتواد الموعقدة في ليهيا سيوة 8888د ونواقةي سيوة
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8887د على ضرورة اتخاذ التدابير وادجرامات العملية الال مة لتةعيل مختلف االتةاقيات
فييي سييهيل إقاميية مو قيية تجييارة حييرة مغاربيييةد كمييا أنييه وبييالرزم ميين ال ياكييل الم سسيياتية
واألج ييزة التييي حيير

علييى تيسيس ي ا القييادة المغاربيية دعمييا للتجسيييد العملييي والميييداني

لألرييداف المسي رةد كاألكاديميية المغاربييية للعلييو فييي لييرابلس والتييي أريييد ل ييا أن تكييون
إلارا للتعاون العربيي واليدوا األجوهيية وت هيير سياسية بوي علميي وتكووليوجي مركيزة
على الجوان التوموية المةتركة بين أق ار ادتواد وجامعة المغرب العربي المتكونية مين
وحييدات جامعييية مغاربييية مو عيية علييى دوا ادتويياد وال ادفيية إلييى تكييوين الهيياحةين فييي
المجيياالت ذات األولويييةد والمصييرف المغيياربي لالسييتةمار والتجييارة الخارجييية بتييونس
وال ييادف إلييى المسييارمة فييي إقاميية اقتصيياد مغيياربي متييراب وموييدماد وإنجييا وتمويييل
المةيياريل ذات المصييلوة المةييتركة وتةييجيل تييدفقات رؤوس األمييواا والسييلل وعواصيير
ادنتييا د إال أن كييل ر ي ه ال ياكييل والم سسييات لييم تييرق بالعمييل المغيياربي إلييى المسييتو،
المرزوب ال ي يمكن أن يواكي األرداف سالةة ال كر الموةود بلوز ا.
 /2الهيكل التنظيمي:
يضم إتواد المغرب العربي مجموعة من األج زة التةريعية والتوةي ية والقضائية ري :

-

مجلس ال ئاس  :ورو أعلى ج ا في ادتواد له سل ة اتخاذ القرارد يتواوب رؤسام

الدوا األعضام على رئاسته سوويا شلمدة سوة واحدةو.
-

مجلس ول اء الخا ي  :يتكون من و رام الخارجية وأمين اللجوة الةعهية المكلةين

بالة ون الخارجية في الدوا األعضامد م مته التوضير لدورات مجليس الرئاسية والومير
فييي اقتراحييات لجويية المتابعيية واللجييان الو ارييية المختصييةد ال تصييح دوراتييه إال بوضييور
جميل األعضام.
-

لجن المتابة  :تتكون من أعضام يتم تعيييو م مين ليرف المجيالس الو اريية لليدوا

األعضيام تعميل بالتوسيير ميل األمانية العامية واللجيان الو اريية المختصية وتعير
أعمال ا على مجلس و رام الخارجية .
-

اللجان الولا ي المختص  :يضم ادتواد أربعة لجان و ارية مختصة ري:

* لجوة األمن الغ ائي.

نتيائا
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* لجوة االقتصاد والمالية.
* لجوة الهوية األساسية.
* لجوة الموارد الهةرية.
وت تم كل لجوة بالدراسة والهو في مجاا ارتصاص ا.
 األماي الةام  :مقررا الربالد يرأسي ا أميين عيا يعيين مين ليرف مجليس الرئاسية لميدةرالرة سووات قابلة للتجديد مرة واحدةد تتمةل م ام ا في :
* توةي قرارات مجلس رئاسة ادتواد بالتوسير مل األج زة األرر.،
* المسارمة في إعداد الخ

التوةي ية لهرناما عمل ادتواد بالتعاون مل لجوة المتابعة.

* إعداد الهووث والدراسات وتوفير المعلومات والورائر وإبدام الرأي المتخص

.

* إعداد التقارير الدورية حوا تقد بوام ادتواد.
* االض ي ال بيعميياا السييكرتارية لمجلييس الرئاسيية ومجلييس الييو رامد ولجويية المتابعيية
واللجان الو ارية المختصة بالتعاون مل الهلد المضيفد وتورير ر ه األعماا.
* حةظ الورائر الرسمية لالتواد وورائر المصيادقة عليى االتةاقييات الجماعيية المهرمية فيي
إلار ادتواد.
* التوسيير بيين األج يزة المختصية فيي المجياالت ادعالميية والتورييرد لتيوفير المعلومييات
وادحصامات الال مة عن الدوا األعضام.
*رب الصلة ب األمانية العامية لجامعية اليدوا العربيية واألمانيات العامية للتجمعيات العربيية
لتعزيز العمل العربي المةتركد والتعاون مل التجمعات ادفريقية والدولية الممارلة.
* رب الصلة بالجمعيات والموممات زير الوكومية لدعم مسيرة ادتواد.
 مجلس الشرو  ::يعتهير الج يا التةيريعي فيي ادتويادد يضيم عةيرين عضيوا عين كيلدولة عضو في ادتوادد م مته إبيدام اليرأي فيميا يملييه علييه مجليس الرئاسية مين مةياريل
وقيراراتد كميا ليه أن يرفيل لمجليس الرئاسية ميا ييراه مين توصييات لتعزييز عميل ادتوياد
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وتوقير أردافه.
 الهيئ القضائي  :مقررا نواقة د تضم قاضييين عين كيل دولية عضيود ييتم تعيييو م لميدةستة سووات تجدد نصف ال ي ة كل رالرة سووات ويرأس ا قا

يوتخ مين بيين أعضيامرا

لمدة سوة واحدةد م مت ا الومير فيي الوزاعيات المتعلقية بت هيير المعاريدات المهرمية والتيي
يويل ا إلي ا مجلس الرئاسة أو إحد ،اليدوا األليراف فيي الويزا د وتعتهير أحكام يا ن ائيية
وملزمة.

 /2المةطيان االقتصادي لدول اجت اد:
أ /االقتصاد المغا بي من ول بةض المجامي :االقتصادي :
 /1الناتج الم لي اج مالي:
عرف متوس الومو الوقيقي للواتا المولي ادجمالي لدوا اتواد المغيرب العربيي
حس ما توفرت لديوا عوه من معلومات نوعا من الت بي ب وعيد االسيتقرار .حيي عيرف
سوة ش7008و  %0.2مقارنة بي  %7498سيوة ش8882ود  %2499سيوة ش8882ود 048-
سييييييوة ش8882ود  %9481سييييييوة ش8881ود  %9480سييييييوة ش8888و

و %8487سييييييوة

ش 7000و .ور ا يوكيم التغييرات التيي حيدرت عليى مسيتو ،الويواتا الموليية ادجماليية لكيل
دولة من دوا ادتواد على حد.،
 /2النفقان واجي ادان ال كومي :
عرفت الموا نية العامية ليدوا ادتوياد المغياربي فائضيا ابتيداما مين السيوة 8888
إلييى زاييية  7008حي ي قييدر مسييتواه ب ي  81مليييون دوالر سييوة 8888د  7828.0مليييون
دوالر سيييوة 7000د  7072.0ملييييون دوالر سيييوة 7008د رييي ه مقارنييية بوضيييل الموا نييية
رالا السووات الممتدة من  8882إلى  8881حي عرفيت عجيزا قيدر بي ش-7.992و سيوة
8882د ش-272.0و سوة 8882د ش-207.0و سوة  8882و ش-7.888و سوة .8881
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 /3ميزان المدفوىان:
حقيير ميييزان المييدفوعات لييدوا ادتويياد فائضييا ابتييدام ميين سييوة  8888إلييى زاييية
7008د حيي حقيير رييالا سيوة  8888فائضييا بقيميية ش927.2و وسيوة  7000فائضييا بقيميية
ش87.278و وسوة  7008فائضا بقيمة ش87.22و مقارنة بوالة العجز التي عرف ا المييزان
رالا السووات الممتدة من  8882إلى .8881
وترجل أسيهاب التغييرات المياررة عليى مسيتو ،كيل مين الوياتا الوولييد الوةقيات
واديرادات وميزان المدفوعات إلى التغيرات التيي عرفت يا بويية اقتصياديات دوا ادتوياد.
ر ه الهوية التي نوضو ا فيما يلي:
ب /البني االقتصادي لدول االت اد:
 -8الم وقان :بلغ إنتا الوة الخا والغز ال هيعي لدوا ادتوياد ريالا الةتيرة الممتيدة
ما بين 8881و  .7007حس ما رو موضح في الجدوا أدناه.
دول اجيتاج لكل من البت ول والغال في دول إت اد المغ ب الة بي
إيتاج الغال الطبيةي /مليون مت م بر :فري إيترراج الررنفخ الخررام /األ قررام برراآلالف ب ميررل
السن
ليهيا

في اليوم
الجزائر

تونس

السنوان

1991 7710 820020 87200
8700

1999 7710 828872

2222 7720 827070 80820

ليهيا

الجزائر

تونس

السنوان

8998

172.7

21

1991

298.2 8712.7

28.8

1999

282 8792.7

29

2222
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2221 7720 822272 82281
2222

197.9 8777.2
8700

120

82.2

2221

28

2222

 8920 278228 91291المجموع  781.2 9022.7 2202.8المجموع
المصدر :صودوق الوقد العربي
حي يم ر من رالله أن ليهيا توتل المرتهة األولى ريم تلي يا الجزائير فيي المرتهية
الةانيةد رم تونس في المرتهة الةالةة أما المغرب ف ي دولة زير نة ية.
أما فيما يخ

إنتا الغا د فيم ر مين ريالا الجيدوا أن الجزائير توتيل المرتهية

األولى رم تلي ا ليهيا وتونس بالترتي .
 -2الصررناى  :بلييغ إجمييالي ادنتييا الصييواعي م ين الصييواعات ادسييتخراجية والصييواعات
التوويلية في دوا ادتواد بالقيمية المضيافة  92.827.7ملييون $فيي سيوة 7007د حيي
احتلت الجزائر المرتهة األولى في إجمالي ادنتا رم ليهيا في المرتهة الةانية ريم تيونسد ريم
موريتانيا والمغرب في المرتهة األريرةد ور ا حس ما يوضوه الجدوا أدناه.
دول القيم المضاف للقطاع الصناىي ويسب مساهمته في الناتج الم لي اج مالي في
دول اجت اد
إ مالي القطاع
الصناىي

القيم
المساهم
المضاف
في إ مالي
( مليون
الناتج
)$
الم لي()%
77.9928
90.8
880777
22.2
20892
81.8

الصناىان التمويلي

الصناىان اجستخ ا ي

القيم
المساهم
في إ مالي المضاف
( مليون
الناتج
)$
الم لي()%
9801.1
2.7
889.2
2
2787.7
82.8

القيم
المساهم
المضاف
في إ مالي
( مليون
الناتج
)$
الم لي()%
81778.8
77.1
81912
98.2
277.2
8.8

الجزائ
ليبيا
المغ ب
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28278
707.8

77.7
78.2

81.2
2.1

9702.8
27.1

7.2
87.8

191
870.7

تويس
مو يتاييا

المصدر  :صودوق الوقد العربي
 -3الز اى  :بلغ إجمالي الواتا الزراعي في دوا ادتواد رالا الةتيرة الممتيدة مين 7000
إلييى زاييية  7007مييا قيمتييه  99.702مليييون$د حيي توتييل الجزائيير المرتهيية األولييى تلي ييا
المغرب وتونس وليهيا وموريتانيا بالترتي .
فيي حيين بلغييت مسيارمة الوياتا الزراعييي فيي إجميالي الويياتا الموليي ريالا نةييس
الةتيييرة مييين

ش7008-7000و ميييا نسيييهته %70.7 :بالوسيييهة للجزائيييرد  %92.9بالوسييييهة

للمغيربد  %79.8بالوسيهة لتيونسد  %72.7بالوسيهة لليهييا و  %20.8بالوسيهة لموريتانيييا.
أما بالوسيهة لوصيي الةيرد مين ري ا الوياتح للةتيرة ميا بيين  7007-7000فقيد قيدر بي $922
بالوسهة للجزائرد  $208بالوسيهة للمغيربد  $272بالوسيهة لتيونسد  $8011بالوسيهة لليهييا
و  $702بالوسهة لموريتانيا.
أمييا فيمييا يخ ي

الصييادرات الزراعييية لييدوا ادتويياد رييالا الةتييرة الممتييدة ميين

ش7008-7000و بمليييون الييدوالرات فقييد قييدر ب ي 82.188.00 :مليييون $د حي ي توتييل المرتهيية
األولى من حي حجم الصادراتد تونس ريم تلي يا المغيربد ريم موريتانييا وليهييا والجزائير
بالترتي .
أمييا فيمييا يخي

الييواردات فقييد بلييغ إجمييالي قيمت ييا  20870مليييون $حي ي توتييل

المرتهييية األوليييى فيييي ادسيييتراد الجزائييير ريييم تلي يييا المغيييربد ريييم بالترتيييي د ليهييييا وتيييونس
موريتانيا.
ج /االقتصاد المغا بي من ول بةض المؤش ان االقتصادي الدولي :
حسيي تقرييير مويياث االسييتةمار فييي الييدوا العربييية لسييوةش7007و الصييادر عيين
الم سسة العربية لضمان االسيتةمار فيميا يتعلير بالم شيرات االقتصيادية الدولييةد أظ يرت
الوتائا التالية بالوسهة لدوا المغرب العربي:
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 -1مؤش ال ي االقتصادي :
يصدر مع د ريرتا
واا ستريت جورناا
االقتصادية لغر

HERTAGE FONDATION

بالتعاون مل صويةة

 WALL STREET JOURNALمو عا  8882م شر الورية

قياس تدرل السل ة شالدولةو في االقتصاد وتيرير ذل على الورية

االقتصادية ألفراد المجتملد وقد درل في الم شر  828دولة عا  7007من بيو ا 70
دولة عربية.
مكوياته:
يستود م شر الورية االقتصادية إلى  80عوامل وري :
 السياسة التجاريةشمعدا التعريةة الجمركية ووجود حواجز زير جمركيةو. السياسة المالية شالضرائ و. حجم مسارمة الق ا العا في االقتصاد. السياسة الوقدية شالتضخمو. تدفر االستةمارات الخاصة واالستةمار األجوهي المهاشر. وضل الق ا المصرفي والتمويل. مستو ،األجور واألسعار. حقوق الملكية الةكرية. التةريعات وادجرامات اددارية. أنة ة السوق السودام.دليل المؤش :
 -ش8.82-8و يدا على حرية اقتصادية كاملة.

 ش7.82-7و يدا على حرية اقتصادية شهه كاملة. -ش7.82-7و يدا على حرية اقتصادية ضعيةة.

 ش2-9و يدا على حرية اقتصادية موعدمة.ويم يير ري ا الم شيير أن تييونس والمغييرب توتييل المرتهيية األولييىد وب ي ل تصييوف ميين
الدوا التي ل ا حرية اقتصادية كاملةد تلي ا كل من موريتانيا والجزائير فيي المرتهية الةانيية
والةالةة على التواليد وب ل تصيوف ضيمن اليدوا التيي ل يا حريية اقتصيادية ضيعيةة وفيي
المرتهة األريرة نجد ليهيا التي تصوف ضمن الدوا التي ليسيت ل يا حريية اقتصياديةد وري ا
حس ما يم ره الجدوا أدناه.
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دول  :مؤش ال ي االقتصادي لدول المغ ب الة بي لسن 2222
التصنيف
حرييييييية اقتصييييييادية
شهه كاملة
حرييييييية اقتصييييييادية
ضعيةة
حرييييييية اقتصييييييادية
موعدمة

الت تيب الدولي
(من مجموع 161
دول )
21
21
12
89
828

الت تيب
المغ بي

قيم
المؤش

8
8
7
7
9

7.82
7.82
7.80
7.72
9.70

تويس
المغ ب
م ويتاييا
الجزائ
ليبيا

المصد  :تقرير مواث االستةمار في الدوا العربيةش7007و الصادر عين الم سسية العربيية
لضمان االستةمار
-2مؤش اجستدام البيني ENVIRONEMENT SUSTAIMABILITY INDEX:

يصدر الموتد ،االقتصادي  WORLD ECONOMIC FORUMفي جويف
شسويسراو وبالتركيز مل مركز قانون وسياسات الهوية لجامعة بيل ومركز علو األر
لجامعة كولومهيا في الواليات المتود األمريكية مو عا  .7008وي دف ر ا الم شر
لق ياس درجة التقد في السياسات الهيوية وتواسق ا مل سياسات دولة أرر ،ومد،
تراب

ا مل الهي ة الصوية والتعليمية واالجتماعيةد وشمل الم شر رالا سوة 7008

حوالي  897دولة من بيو ا  82دولة عربية.
م شر ادستدامة الهيوية يعكس وضل اليدوا فيي مواج ية قضيية الهي ية فيي الوقيت
الييرارند وكي ل مييد ،جدييية ادلتييزا بموضييو الهي يية علييى مسييتو ،الق ييرد ومييد ،قييدرة
الق يير علييى رليير التييوا ن بييين إدارة المييوارد ال هيعيييةد وتلهييية الواجييات اليومييية للسييكان
وميد ،نجيياح الدوليية فيي إدريياا السياسيية الهيوييية فيي صييميم سياسييات الدوليةد كمييا أنييه يتيييح
الةرصة لمقارنة سياسات الهي ة بين الدوا لتهيان الصورة العالمية للوضل الهيوي.
مكوياته:

مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربي

يتكون الم شر من  70متغير أساسي يةمل  21عوصرا تقسم على المواور التالية:
 -قوانين وأنممة الموافمة على الهي ة ال هيعية شالمياهد ال وامد األر

و.

 ادجرامات المتخ ة لتخةيف التلوث الهي ي. مستو ،الصوةد التعليم واألوضا االجتماعية وضل القدرة االجتماعيةد التكوولوجية والم سسة مد ،التوسير مل الج ود العالمية القائمة لوماية الهي ة والوةاظ علي ا.دليل المؤش :
يتراوح من صةر إلى  %800تتو

بالتساوي:

 المجموعيية األولييى :الييدوا األفضييل فييي الوةيياظ علييى االسييتدامة الهيوييية وتةييمل 20دولة.
 المجموعة الةانية :الدوا األفضل في الوةاظ على االستدامة الهيوية وتةمل  20دولة. -المجموعة الةالةة :الدوا األفضل في الوةاظ على االستدامة الهيوية وتةمل  20دولة.

يم يير أن تييونس والجزائيير والمغييرب تصييوف ضييمن الييدوا الوامييية عالميييا ضييمن
المجموعيية الةانيييةو وترت ي مغاربيييا علييى التييوالي تييونسد الجزائيير رييم المغييربد أمييا ليهيييا
وموريتانيا فتصوف ضمن الدوا األقيل نميوا عالمييا شضيمن لمجموعية الةالةيةو وتوتيل فيي
الترتي المغاربي الرابعة والخامسة على التواليد ور ا حس ما يم ره الجدوا رقيم ش8و
أدناه.
دول  :مؤش االستدام البيني لدول المغ ب الة بي لسن 2222

التصنيف الدولي
ضيييييييمن المجموعييييييية
الةانية

الت تيب الدولي
(من مجموع 142
دول )
28
20
27

الت تيب
المغ بي

قيم
المؤش

8
7
7

20.1
98.9
98.8

تويس
الجزائ
المغ ب

مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربي

ضيييييييمن المجموعييييييية
الةالةة

879
872

78.7
71.1

9
2

ليبيا
مو يترررراي
يا

المصررد  :تقرييير مويياث االسييتةمار فييي الييدوا العربييية ش7007و الصييادر عيين الم سسيية
العربية لضمان االستةمار .
 -3المؤشررر الم كرررب للمخررراة القط يررر :

COMPOSITE COUNTRY RISK

RATING

يصدر عن مجموعة شبي ور أسو  PRS GRROUPش ريا الدليل الدولي
للمخالر الق رية ويتضمن الدليل الم شر المرك

للمخالر الق رية لغر

قياس

مخالر باالستةمار أو التعامل تجاريا مل الق ر وقدرته على مقابلة التزاماته المالية
وسدادرا .
مكوياته:
 التقييويم للمخييالر السياسيية ويتكييون ميين  87مكييون ويةييكل  %20م ين الم شييرالمرك .
 التقييويم للمخييالر السياسيية ويتكييون ميين  02مكييون ويةييكل  %72ميين الم شييرالمرك .
 التقييويم للمخييالر السياسيية ويتكييون ميين  02مكييون د ويةييكل  %02ميين الم شييرالمرك .
دليل المؤش :
 من صةر إلى  98.2نق ة درجة مخالرة مرتةعة جدا من  20إلى  28.2نق ة درجة مخالرة مرتةعة من  20إلى  28.2نق ة درجة مخالرة معتدلة -من  20إلى  28.2نق ة درجة مخالرة موخةضة

مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربي

 من 10إلى  800نق ة درجة مخالرة موخةضة جدايم ر ر ا الم شر أن كل من المغربد تونس ولهييا تصيوف مين اليدوا التيي تقيل في يا
درجيية المخييالرة االقتصيياديةد تلي ييا الجزائيير فييي المرتهيية األريييرة بدرجيية معتدلييةد ور ي ا
حس ما يوضو ا الجدوا أدناه.
دول  :المؤش الم كب للمخاة ة القط ي
الت تيب
المغا بي

قيم المؤش

الت تيب الدولي
التصنيف
(من مجموع
142دول )
المغ ب
27.1
8
27
موخةضة
تويس
27
7
22
ليبيا
20
7
22
الجزائ
27.1
9
12
معتدلة
مو يتاييا
/
/
/
/
المصد  :تقرير مواث االستةمار في الدوا العربيةش7007و الصادر عين الم سسية العربيية
لضمان االستةمار.

 IIIمةيقان الةمل المغا بي المشت ز ومقت حان التفةيل:
أ /مةوقان الةمل المغا بي المشت ز:
عرف العمل المغاربي المةترك مجموعة من التوديات حالت دون التواصل إليى
حالييية مييين ا لتكاميييل بيييين دوا االتوييياد تضيييمن صييييانة مصيييالح المجموعييية فيييي مواج ييية
الع

الم الخارجيد وتجدر ادشارة إلى أن المةكالت التيي أعاقيت ري ا التكاميل ليم تكين

نتيجيية للتقيياعس فييي الهو ي عيين الولييوا بقييدر مييا كانييت ناجميية عيين عييد وجييود تصييور
إستراتيجي دقير للمستقهل االقتصادي والسياسي لةعوب المو قةد وعين عيد وجيود قيرار

مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربي

سياسييي قابييل للت هييير يكييون كةيييل بوضييل األفكييار واألبويياث العديييدة الم روحيية موضييل
التوةي .
وتميز بتيجا أرم ر ه التوديات في نق تين اروين رما:
 /1الةامل السياسي:
يتمةييل توديييدا فييي قضييية الصييورام الغربييية وانعكاس ي ا علييى العالقييات المغربييية
ال جزائرية والعمل المغاربي المةترك ر ا بادضافة إلى األ مة األمويية التيي انةجيرت بيين
الجزائر والمغرب في صيف سوة .8889
لقييد ألقييت ر ي ه القضييايا بضييالل ا علييى العمييل المغيياربي مضييه ة إييياه وإذا كانييت
للقضية األموية حلول اد فتنيه يهيدوا أن العميل فيميا يخي

قضيية الصيورام الغربيية ميا اا

بعيد وبالتالي قد يستمر امتدادرا للتيرير عليى عميل االتويادد راصية وأن ال يرف المغربيي
يعتهر أن قضية الصورام الغربية قضية ولوية وال يمكن أن توضل جانهيا وتتيرك للتسيوية
في إليار األميم المتويدةد وإنميا يجي أن تسيو ،بيين الجزائير والمغيربد فيي الوقيت الي ي
ت كد فيه الجزائ ر بين نزا الصورام الغربيية يجي أن بةي

بيين المغيرب والهوليزارييوا

في إلار تسوية سياسية لهقا لقرارات األمم المتودة.
 /2الةامل االقتصادي واالتجاه ي و المغ ب:
ليس رمة ش أن توامي التوجه نوو التكتل االقتصيادي ادقليميي فيي مختليف بقيا
األر

بةييكل ت ديييدا للمصييالح االقتصييادية العربييية عامييةد علييى وجييه الخصييو

د إذ ال

يمكن ألي من ر ه الدوا التعامل مع ا بصورة موةردةد ور ا بوكم ميا يجلهيه ري ا التوجييه
الجديد من الموافسة الخارجية تصاحه ا رورة التكوولوجييات الجدييدة واالتصياالتد إال أنيه
وبالرزم من ذل نالحظ أن دوا ادتواد ما الت تعتمد في تجارت ا وتعامالت ا االقتصادية
المختلةة على أسيواق اليدوا الغربيية بيدال مين تعزييز العميل االقتصيادي المةيترك وتيدعيم
التجارة العربية الهيوية التي من شين ا ج ب المزيد من االستةمارات و ييادة فير

العميلد

ويمكن إرجا سي ر ا الخليل إليى تةيابه ال ياكيل ادنتاجيية ليدوا ادتوياد مميا جعل يا فيي

مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربي

حالية تويافس ولييس تكاميلد مين ج ية وميين ج ية أرير ،عليى التيدارل القيائم بيين األرييداف
السياسية والقرارات االقتصادية إذ يلجي بعضي ا للمقالعية كسيهيل لتوقيير أريداف سياسييةد
وتعتهيير إحييد ،أرييم المةييكالت التييي تعييير توقييير التقييد المرزييوب علييى مسييتو ،العمييل
المغيياربي المةييترك ر ي ا إضييافة إلييى قضييية توجييه دوا ادتويياد نوييو التركيييز فييي بوييام مييا
يسمى باألمن االقتصاديد وميا نيتا عويه مين إعاقية توقيير أي تقيد أو توسين فيي مسيتو،
التجييارة العربييية الهيويييةد أي أن كييل دوليية ميين دوا ادتويياد تركييز علييى مصييالو ا الةردييية
الضيقة بغ

الومر عن المصلوة العامية ليدوا ادتوياد شإحصيائيات عين التجيارة الهيوييةو

وما يهر ذل رو التوجه وارتهال دوا ادتواد باالقتصاديات الغربيةد بوكم عامل ال يموية
السياسية والعسكرية واالقتصادية للدوا المتقدمة.
إضافة إلى ر ان العوصران يمكن إضافة المعيقات األرر ،بةكل مختصر فيما يلي:
 تعاني االقتصاديات المغاربية من فقر توو مكون ا اقتصاديات ا ف يي مهويية عليىادستراد والتصدير وب ل ف ي حهيسة ت ورات التجارة الخارجية.
 ضعف ال يكل االقتصادي واعتمادرا على ليدوا الميواد األولييةد وريو ميا يجعل ياتوت رحمة تقلهات األسعار في األسواق الدولية.
 عد ادستقرار الدي يميز كل من معدا الوميو السيكاني ومعيدا الوميو االقتصياديفي كل من دوا ادتواد.
 التقد المتةاوت في تهوي اقتصاد السوق راصة ما بين المغرب و\تونس مين ج يةوالجزائر وليهيا ومورتانيا من ج ة أرر،د ورم ما أرر على توقير تقد فعلي فيي
توري عملية االندما الةعلي.
ب /مقت حان التفةيل:
 .8ضيييرورة االرتميييا بادنجيييا المغييياربي الهيويييي المةيييترك وإع ائيييه أولويييية قهيييل
االستةمار األجوهي د مما يةعل توري عملية التكامل االقتصادي.

مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربي

 .7تعزيز التهادا الهيوي المغاربي فيما يخ

المعلومات والخهرات كوسييلة أو أداة

لتوري العمل باتجاه التكامل االقتصادي المغاربي.
 .7العمل على التوسير فيما يخ

السياسات الوقدية والمالية.

 .9توحييييد وتكتييييف الج يييود فيميييا يخييي
واألشخا

إ الييية كافييية القييييود عليييى حركييية السيييلل

مغاربيا.

 .2توحيد وتكةيف الج ود فيما يخ

حركة رؤوس األمواا مغاربيا.

E
ما تجدر ادشارة إليه روا رو أنه إذا كان العمل المغاربي المةترك قيد مييز ريالا
لواا مساره العملي بوو من الةموا والت ب ب وعد االستمراريةد فتنه ال بد مين التيكييد
والتوهيه إلى أن المرحلة الوالية التي يمر ب يا االقتصياد العيالمي وإن كانيت ملي ية بيالةر
التاريخيييية الكهييير ،لمييين يسيييت يل اسيييتغالل اد فتن يييا ملي ييية أيضيييا بالتويييديات والمخيييالر
االقتصييادية المادييية والتكوولوجييية الال ميية ل ي ل د ر ي ا وإن كانييت كييل توقعييات المسييتقهل

مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربي

القريي وال تهةيير بيييي رييير لمعمييم الييدوا الوييامي والعربييية مو ييا علييى وجييه الخصييو

د

راصة إذا أبقت على لريقت ا االنةرادية في إليار التعاميل االقتصيادي اليدوليد وريو حياا
دوا إتواد المغرب العربي.

U
 .8أحمييد فريييد مص ي ةىد مومييد عهييد المييوعم عةيير :االقتصيياد الدولي ي م سسيية شييهاب
الجامعةد ادسكودرية.8888 -
 .7حسيين عميير :التكامييل االقتصييادي أنةييودة العييالم المعاصييرد دار الةكيير العربيييد
القاررةد ال هعة األولىد .8888

مقومات ومعوقات التكامل االقتصادي المغاربي

 .7عمر صقر :العولمة وقضايا اقتصادية معاصرةد الدار الجامعيةد .7008-7000
 .9كامل بكري :االقتصاد الدوليد الدار الجامعيةد بيروت-لهوان.8811 -
 .2مومييد الومصييي :ر ي التومييية العربييية واتجارات ييا التكاملييية والتوافرييية مركييز
دراسات الوحدة العربيةد بيروتد لهوان.
 .2مومد لهي شقير :الوحدة االقتصادية العربية -تجارت ا وتوقعات يا -الجيزم األواد
مركز دراسات الوحدة العربيةد بيروت-لهوان.-
 .2مواث االستةمار في الدوا العربية  /7007الم سسة العربية لضمان االستةمار.
 .1مصادر بيانات جداوا الملور –صودوق الوقد العربي .7008/8880

