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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ةــــدمــــمق
         
ل�ى تنظ�يم ع�قاتھ�ا المش�تركة ي�حظ في ظل الع�قات الدولية الحديثة ، اتجاه ال�دول إ       

ذلك عن طري�ق إب�رام مجموع�ة  أتىتوي. وفق قواعد ومؤسسات قانونية واضحة ومدروسة 
ومس�تقلة ع�ن ال�دول تش�كل أداة فعال�ة   الت�يمن ا>تفاقيات لخل�ق تل�ك القواع�د والمؤسس�ات 

ظ�ل ونة كيانات ذاتية إلى جان�ب ال�دول كأش�خاص قانوني�ة معت�رف بھ�ا ف�ي التي أنشأتھا مك
  .      قواعد القانون الدولي الحديث 

أجل اس�تق�لھا ا>قتص�ادي، بع�د ھناك صعوبات كبيرة تعانيھا دول العالم الثالث من و       
الت�ي تس�عى إل�ى تنمي�ة بل�دانھا اقتص�اديا  بي�ةنالت استق�لھا السياس�ي، ومنھ�ا ال�دول العرأن 

 وسط ع�ق�ات تتميزب�الجور ، لمتقدمةواللحاق بالدول االتقدم وا>زدھار من أجلماعيا اجتو
إش�راف  التنمي�ة تح�ت  عشريات  توضح  ، حيث  وا>ستغ�ل على حساب البلدان المتخلفة

طبقا للع�ق�ات ،  أن الدول المتقدمة) صندوق اVمم المتحدة للتعاون والتنمية(المتحدة   اVمم
بينھ�ا  لتتس�ع الھ�وة، ف�ة  تخلف�ا ال�دول المتخلف�ي ح�ين ت�زداد ، تق�دما  ، تزداد  الدولية الحالية

  .أكثر من ذي قبل 
وقد بذلت جھود معتبرة من أجل التفكير في تغيير القواعد القانونية التي تحكم         

المتقدمة على حساب لدول الكبرى صالح امالع�قات ا>قتصادية الدولية المكرسة لحماية 
ھا بلدان العالم الثالث مطالبة تتزعموھي الحركة التي  .والمتخلفةعيفة الض الدول الصغرى

بقانون دولي جديد أكثر عد> ليحكم الع�قات الدولية على أسس جديدة تھدف إلى خدمة 
من تخلف  البشرية جمعاء وإلى القضاء على المظاھر السلبية التي يعانيھا المجتمع الدولي

  . الثالث العالم في  بلدان    جوعوفقر و
، قوبل��ت ب��الرفض عل��ى ال��رغم م��ن  ھ��ود م��ن جان��ب الع��الم الثال��ثھ��ذه الج غي��ر أن        

وال��دول ) الجن��وب(التوص��ل إل��ى عق��د بع��ض ا>جتماع��ات المش��تركة ب��ين ال��دول المتخلف��ة 
اتف��اق أطراف��ه عل��ى إل��ى  ، حت��ى اcن ، ف��ي ح��وار مش��ترك ل��م ي��ؤد) الش��مال(المتقدم��ة  

ب��ا م��ع م��رور ال��زمن، ت� وتقارل��دول المتقدم��ة ت��زداد تك��ب��ل نج��د أن ا .  ي�رات المرج��وةيالتغ
الت�ي تجتم�ع دوري�ا أو التكتل اVوروبي ،   سواء بالنسبة لتجمع الدول اVكثر غنى في العالم

وكلم�ا دع��ت الظ�روف إل��ى ذل�ك للتنس��يق فيم��ا بينھ�ا وللوق��وف ض�د ك��ل م�ن يعي��ق أو يعك��ر 
  ول المص�درةيتعل�ق بمنظم�ة ال�د خاص�ة فيم�ا  (،   القائم�ة الع�قات ا>قتصادية  صفو ھذه 

، وص��و> إل��ى الوح��دة ا>قتص��ادية وك��ذلك السياس��ية وھ��و أم��ر ف��ي غاي��ة اVھمي��ة  ) لل��نفظ
  .فيه  البحث  بالنسبة للموضوع الذي نحن بصدد 

كله وغيره من الصعوبات التي تواجه بلدان العام الثالث ومنھا أعضاء الجامعة لذلك        
جديد كمحاولة للتعاون فيما بين ھذه البلدان جاه نحو اتذلت نجد أن بعض الجھود ب.  العربية

على الذات  ا>عتمادوھو نوع من " جنوب –جنوب التعاون " دون وساطة الدول المتقدمة 
باتجاه ع�قات دولية  ويمكننا التركيز ھنا على ھذا الوضع اVخير،.  ورفض ا>ستغ�ل

  الكبرى أصبحت   الكيانات الدوليةإن ـــــوإن كانت حلما ما زال بعيد المنال ف ية ،إنسانأكثر 
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 الرغبةتحدوھا  ، في إطار التكت�ت ا>قتصادية والسياسية والعسكرية ماثلة   حقيقة
 السوق " ة ـــفي منظم  نراهھو ما و.  كقوة واحدة  والوقوف  في التعاون المشتركة 

ل اVول لى التكتم إالذي قد ينض"   المعونة ا>قتصاديةمجلس " و"  اVوروبية المشتركة
كقوتين  "الو>يات المتحدة" وكذلك " اليابان" كل منلتشكيل قوة واحدة في وجه 

  . من جھة ثانية عالم  الثالث الفقيرة والضعيفة دول  المن جھة و اقتصاديتين ھامتين 
لتكام��ل  اممكن�� ا، إط��ار ، بالنس��بة لن��ا ف��ي ھ��ذا البح��ث وتع��د جامع��ة ال��دول العربي��ة         
ل�ى إتصادي بما تف�رع عنھ�ا م�ن منظم�ات تابع�ة تعم�ل ف�ي المج�ال ا>قتص�ادي باiض�افة اق
ت��وفر لھ��ا إخ���ص  ل��و، فھ��ي  . مجل��س ا>قتص��ادي وا>جتم��اعي المنش��أ لھ��ذا الغ��رضال

ك�ل ا>عتب�ارات ف�وق س�تقفز  ، ثابت�ة نح�و التق�ارب أعضائھا وعزمھم على السير بھا خطى
تجس��ده م��ن ش��عور حض��اري متناس��ق ف��ي ض��مير ك��ل ، بم��ا  والمعوق��ات اiقليمي��ة الض��يقة

لغ�ة واح�دة وثقاف�ة واح�دة متس�قة وك�ذلك مختل�ف  ، تغذي�ه إل�ى الخل�يجأعضائھا من المحيط 
ف�ي ، خاصة كما س�بق وذكرن�ا  العادات والتقاليد والمثل العليا المشتركة والمصير المشترك

  . من التجمعات ھذه الموجة من التكتل والتكامل ا>قتصادي فيما بين العديد ظل
ما سبق تتضح لنا أھمي�ة التع�رض لھ�ذا الموض�وع ال�ذي يش�كل مح�ور اھتمام�ات م          

ورخائھ���ا وأمنھ���ا ض���د ك���ل اVخط���ار ا>قتص���ادية منھ���ا  مختل���ف ال���دول لض���مان عيش���ھا 
ت�ل ال�دول وتض�امنھا وتعاونھ�ا للوق�وف ، في ظ�ل ظ�روف تتمي�ز بتك والسياسية والعسكرية
وم�ن جھ�ة ثاني�ة لم�ا يتطلب�ه التق�دم العلم�ي ، المعادية أو المقابل�ة لھ�ا  من جھة ضد التكت�ت

 ةوالصناعي والزراعي والتكنولوجي من طاق�ات وم�وارد مادي�ة وبش�رية ھائل�ة iح�داث أي�
> يمك�ن أن يت�وفر لدول�ة واح�دة بمفردھ�ا إ> ع�ن طري�ق  تنمية وتقدم فعلي في عصرنا ھ�ذا

  .التكتل 
اول ھ��ذا الموض��وع  بالبح��ث والدراس��ة  انط�ق��ا م��ن بن��اء ص��رح أھمي��ة تن�� لن��ا وتب��دو       

ك�ان حقق م�ا اiقليمية في العالم ، دون أن ي الجامعة العربية  الذي سبق الكثير من التكت�ت
تعاون وتكام�ل ، متس�ائلين ع�ن اVس�باب والعوائ�ق الت�ي حال�ت دون تحقي�ق  من صبو إليه ي

لداخلي���ة والخارجي���ة واcلي���ات القانوني���ة اVھ���داف ابت���داء م���ن ظ���روف ال���دول اVعض���اء ا
ة السياس���ية وم���دى احت���رام إرادة لمتاح���ة لھ���ذه المنظم���ة فض���� ع���ن اiرادوالمؤسس���اتية ا

ك�ل ذل�ك م�ن خ��ل دراس�ة ا>تفاقي�ات المبرم�ة ب�ين أعض�اء  .الشعوب المكونة لھذه ال�دول 
رش��دين ف��ي ذل��ك جامع�ة ال��دول العربي��ة قص��د التع��اون والتكام��ل ا>قتص��ادي فيم��ا بينھ��ا مست

ھا سنعرض� و ،الت�ي أبرم�ت فيھ�ا بمنھج تاريخي يرص�د التط�ورات عب�ر مختل�ف المراح�ل 
واVسباب والعوائق المعرقلة iحداث التكام�ل ال�ذي تنش�ده   اعن أھدافھا>ستقصاء  بوسائل

ورائھا إرادة شعوب المنطقة العربية iحداث ھذه النقلة ومن مختلف ا>تفاقيات ا>قتصادية 
   . عيةالنو

تناولت موضوع التكامل ورغم كثرة الدراسات والندوات المتخصصة التي        
ھتم وھو ما جعلنا ن . ا>قتصادي إ> أن الدراسات القانونية لھذا الموضوع نادرة وقليلة جدا

  روف ـومختلف الظ  القانونية  آلياته  من حيث  طار ا>تفاقيباi لنحيط   القانونية بجوانبه 
  >تفاقيات والعمل على تنفيذھا  وكذلك الضغـــوطكاiرادة  السياسية  في إبرام ا طةالمحي
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  . الخارجية للحيولة دون إنجاز اVھداف التي من أجلھا أبرمت تلك ا>تفاقيات
ا0تفاقيEEات الجماعيEEة بEEين أعضEEاء جامعEEة الEEدول << وس��نعرض لھ��ذا الموض��وع        

  : من خ�ل الخطة التالية >>قتصادي العربية من أجل التكامل ا0
لعرض مختلف ا>تفاقيات  اVول   الباب إلى بابين ، خصصنا   البحث ھذا  قسمنا 

المبرمة بين أعضاء الجامعة العربية لدراستھا من حيث محتواھا وھياكلھا  ةــالجماعي
امل ا>قتصادي المحدثة وآليات اتخاذ القرار فيھا تحت عنوان اiطار ا>تفاقي iنجاز التك

  . بين أعضاء جامعة الدول العربية
تتع��رض  الت��ي ن��ا ھ��ذا الب��اب إل��ى مجموع��ة م��ن الفص��ول والمباح��ث والمطال��بأجز و       

يتك��ون م��ن ع��دة مباح��ث يجس��د أولھ��ا لدراس��ة اتفاقي��ة جامع��ة ال��دول العربي��ة ف��ي فص��ل أول 
ة العربي�ة ي�ة الجامع�وف�ي مبح�ث ث�ان نتع�رض >تفاق.  لتقارب والتع�اون العرب�يامحاو>ت 

iجھ�زة الت�ي أنش�أتھا اتفاقي�ة  .سكندريةابتداء من بروتوكول اoلنتعرض ف�ي مبح�ث ثال�ث ل
كل ذلك iبراز أھمية ودور جامعة الدول العربي�ة كإط�ار اتف�اقي لعملي�ة التق�ارب  . الجامعة

  .قليمية من حيث اVساس لتكامل بين أعضاء ھذه المنظمة اiوالتعاون وا
، في المجال ا>جتم�اعي وا>قتص�ادي قد خصصنا الفصل الثاني ل�تفاقيات المعقودةو       

�تفاقيات التي اVول ل بحثم، نتعرض في ال والذي  يضم مجموعة من المباحث والمطالب
أما المبحث الثاني من ھذا الفصل فيدرس ا>تفاقي�ات ا>قتص�ادية  . تخدم المجال ا>جتماعي

ل�تفاقي��ات المتعلق��ة بالمج��ال التج��اري المبح��ث الثال��ث  ناصص��خ ف��ي ح��ين . بص��ورة عام��ة
بالمج��ال الص��ناعي  خاص��ة>تفاقي��ات اليتعل��ق باأم��ا المبح��ث الراب��ع ف . والم��الي والجمرك��ي

  . والزارعي
يح اiط�ار إبرازالكم الھائل من ا>تفاقيات ف�ي مختل�ف المج�ا>ت لتوض� قصدذلك كل        

رة واض�حة ح�ول موض�وع البح�ث وش�مولية ا>تفاقي�ات iعطاء ص�وا>تفاقي لھذا البحث و
  .لمختلف المجا>ت الحيوية  المعقودة بين الدول العربية

لنعرض من  ،التكامل ا>قتصادي العربي  ومدىمظاھر بـفيتعلق الباب الثاني  أمـا       
 الزراعيةا>جتماعية وخ�له ما تم فع� من إنجازات تكاملية في مختلف المجا>ت 

  . صناعية وال
.  ةـالتكامل ا>قتصادي بين الدول العربي خطواتيبحث فصل أول إلى قسمناه قد و       

عرضنا في المبحث اVول للتكامل في المجال .  من المباحث والمطالبمجموعة يشمل و
ا لھذا الموضوع من أھمية أولية باعتبار أن الدول العربية > زالت في أغلبھا لمالزراعي 

وتطرقنا في المبحث الثاني لدراسة موضوع التكامل في .  عية بالدرجة اVولىزرا دو>
 ا للصناعة من أھمية في عصرنا الحالي باعتبارھا مفتاح التقدم وتنميةمالمجال الصناعي ل

وتحولنا . يعود بالفائدة على شعوب المنطقة العربية امبباقي القطاعات اVخرى وتطويرھا 
  ا لما لموضوع  العمالة   وانتقالھا ثالث نظر في مبحث  ا>جتماعي إلى التكامل في المجال 
  أما .التكامل ا>قتصادي   التكتل من أھمية بالغة في تحريك مشاريع بين أعضاء التجمع أو

الفصل الثاني من ھذا الباب فقد خصصناه للثروة النفطية العربية والتكامل في المجال 
  ھامين للمساھمة في إحداث التنمية والتكامل العربي ملين المالي والنقدي  ، باعتبارھما عا
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تساعد في تغذية المشاريع الزراعية والصناعية وا>جتماعي�ة من أموال  ما يتوفر خ�ل من
. وغيرھا داخل التجمع العربي قصد تھيئ�ة عوام�ل ا>ن�دماج والتكام�ل ا>قتص�ادي العرب�ي 

ل���ى الث���روة النفطي���ة  م���ن حي���ث اكتش���افھا وق���د قس���مناه إل���ى مبحث���ين يتط���رق اVول من���ه إ
للتكامل ف�ي المج�ال الم�الي  ثم خصصنا المبحث الثاني .  واحتكارھا وإلى الصناعة النفطية

، و إل��ى تجرب��ة التكام�ل النق��دي  و إل��ى تب��ادل رؤوس اVم�وال ب��ين ال��دول العربي��ة  والنق�دي 
ال��دول العربي��ة وبينھ��ا لرص��د تح��رك اVم��وال العربي��ة ومقارن��ة ت��دفقھا ب��ين أعض��اء جامع��ة 

  .وبين الدول اVخرى 
كنموذج    المشتركةدراسة السوق العربية لھذا الباب  من الثالث فصلال خصصناوقد        

تحاول من خ�لھا حلحلة وآلية عملية  للتكامل ا>قتصادي بين الدول العربية  التي 
 . مباحث ومطالبالفصل إلى  وقد قسمنا ھذا. إنجاز تكامل فعلي التعام�ت ا>قتصادية نحو

ات ـــــسنتطرق في المبحث اVول إلى اVھداف المعلنة في اتفاقية السوق من خ�ل الحري
حرية انتقال اVشخاص ورؤوس اVموال لتحريك  المتمثلة فيالمنشودة من ا>تفاقية 

Vية سعيا جنبالتعاون والتكامل العربي ، و حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية منھا وا
العبور واستخدام وحرية النقل و ستفادة الجماعية منھا ، وراء حركة بضائع نشطة ل�

فخصصناه لoسباب  ما المبحث الثانيأ. وسائل النقل للمساھمة في إنجاز مھام السوق 
  .والعوائق  التي > تزال تحول دون إنجاز السوق العربية المشتركة 
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   ل و H ا  اب ـــالب
  

Iجامعة الدول العربية أعضاء بين للتكامل ا0قتصادي تفــاقي  ا0طارا  
  

  تـمـھــيـــــد
  

اص ــ�ـبين شخصين أو أكث�ر م�ن أشخ  صد بالمعاھدات الدولية ا>تفاقيات الرسميةيق        
  ) .1(القانون الدولي ويتجه موضوعھا إلى إحداث آثار قانونية 

المعاھ�دة ب�التعريف ال�دقيق ھ�ي << : ا ال�دكتور محم�د عزي�ز ش�كري بأنھ�اكما يعرفھ�       
اتف��اق مكت��وب ب��ين شخص��ين أو أكث��ر م��ن اVش��خاص الدولي��ة م��ن ش��أنه أن ينش��ئ حقوق��ا 

  . )2(>> والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي 
،  فالمعاھ���دة الدولي���ة <<):G.I.TUNKIN( ينويعرفھ���ا اVس���تاذ غريغ���وري ت���ونك       

، ھي التعبير الصريح ع�ن اتف�اق ب�ين ال�دول  باعتبارھا وسيلة iنشاء قواعد القانون الدولي
، أو تع�ديل أو إلغ�اء بع�ض قواع�د  في شأن ا>عتراف بقاعدة م�ا بأنھ�ا قاع�دة قانوني�ة دولي�ة

  ).3(>>  القانون الدولي القائمة
ولي منسوب لشخصين المعاھدة ھي تصرف قانوني د <<:كما تعرف المعاھدة بأنھا        

  ).4(>>اVطراف ويجب أن ينفذ بحسن نية به  ، ترتبطالدولي القانون أشخاصمن أكثر أو
اريخ ــوتذكر المادة الثانية من اتفاقية قانون المعاھدات المبرمة في فيينا بت       

اتفاق دولي معقود بين دول بصورة " معاھدة " يقصد بتعبير  << : بأنه 23/5/1969
أكثر من أو في اثنتين أو وثيقة وحيدة  خاضع للقانون الدولي ، سواء أثبت في خطية و

 . >>  الخاصة تهكانت تسمي ، وأيا الوثائق المترابطة
بأن ع�قات القول ويكفي . الدولية أھم مصادر القانون الدولي  تشكل المعاھدات        

نشاء iوكذلك الشأن بالنسبة  ، بينھافيما الدول اليوم تحددھا اتفاقيات دولية معقودة 
  .المنظمات الدولية وتعاملھا مع غيرھا من المنظمات والدول 

تتض��من قواع��د ، م��ن حي��ث موض��وعھا إل��ى معاھ��دات ش��ارعة  وتص��نف المعاھ��دات        
.  )5(دولية عامة ومجردة تنشئھا الدول أو تقررھ�ا باعتبارھ�ا قواع�د الس�لوك ف�ي المس�تقبل

المعاھ�دات العقدي�ة الت�ي تتض�من تحقي�ق نتيج�ة قانوني�ة خاص�ة ب�ين  أما الصنف الث�اني فھ�و
  . )6(، أي لھا طبيعة شخصية مجردة بتبادل مطالبات فردية  أطرافھا

  
---------------  

 . 10.ص مصر، ، دار الفكر العربي ، 1976 -75قانون الدولي العام ، الطبعة اVولى ، ال ، براھيم محمد العنانيإ -1
.  369ص  ،، دار الفكر ، دمش�ق 1973،  4. المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم ، ط ، ز شكريمحمد عزي -2
  . 74ص  ، 1972القانون الدولي العام ، ترجمة أحمد رضا ، الھيئة المصرية للكتاب ، ،  تونكينغريغوري   -3
وزو،  مص�ادر، المرك�ز الج�امعي بتي�زيال –ال�دولي الع�ام  ات الق�انون، ملخ�ص محاض�ر فدحمد رايب خداس وأحب -4

  . وما بعدھا 40، ص  1984 -83،  ديوان المطبوعات الجامعية
  . نفسھا لمراجع السابقةا أنظر -6، 5
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من حيث أشخاصھا  فتصنف  إلى معاھدات جماعية  بين عدد  كبير من أشخاص أما       
، د قانونية بين أطراف عديدة ع قواعوتشكلھا المعاھدات الشارعة التي تض،القانون الدولي

ومعاھدات ثنائية بين شخصين  . وقد تجعل الباب مفتوحا أمام  انضمام غيرھا من الدول 
الدولي وھي  معاھدات  عقدية حسب التصنيف الموضوعي  فقط  من أشخاص القانون

عامة قواعد   إلى خلق  دون أن تتعدى ذلك طرفي الع�قة القانونية فقط  Vنھا > تھم  إ>
  .)1(شخصية Vنھا إليھا وتغلق باب انضمام الغير المستقبل مجردة للسلوك في

، وبالتالي قدرة بعضھا على  وبالرغم مما قيل في موضوع المعاھدات وفي تصنيفھا        
ما يھمنا في موضوع دراستنا ، ف خلق قواعد عامة ومجردة وعدم قدرة غيرھا على ذلك

وقواعد تنظم ع�قات الدول اVعضاء في  أسسالدولية في بناء مساھمة ا>تفاقيات ھو ھنا 
ل في ضنفوھكذا .  مل ا>قتصادي فيما بينھاجامعة الدول العربية من أجل التعاون أو التكا

ميتھا ومساھمتھا في ھذا تقسيم ھذه ا>تفاقيات الدولية من حيث أھ مجال ھذه الدراسة 
مركزين  المؤسساتية فيما بينھاعد العامة واVطراعية لخلق القوالى اتفاقيات جمالموضوع إ

، ثم نعرض في الفصل الثاني  في الفصل اVول على جامعة الدول العربية  كإطار للتكامل 
في المجال ا>جتماعي وا>قتصادي من أجل  الجماعية الشاملة أو الجزئية ل�تفاقيات

  .  التكامل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

---------------  
  .. 377 ، المرجع السابق ، ص عزيز شكريمحمد  - )1
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  ل اHولـــصــفــال
  

 ةـربيـدول العـة الـجامع
  اديــصـتـل ا0قـار للتكامـكإط 

  
د التكتل بين ال�دول العربي�ة الت�ي يتجسلأول اتفاقية إطار تعتبر جامعة الدول العربية        

وق�د م�ر . ني�ل ا>س�تق�ل والس�يادة منھا م�ن ش�ارك ف�ي إنش�ائھا ومنھ�ا م�ن انض�م إليھ�ا بع�د 
وھو م�ا جعلن�ا نع�رض ف�ي البداي�ة . مخاض تكوينھا بعدة مراحل صبغت مسيرتھا فيما بعد 

إلى ھذه المسيرة قبل الخوض في ال�دور ال�ذي لعبت�ه و>ت�زال تلعب�ه الجامع�ة لح�د الي�وم ف�ي 
  :ث�ثة مباحث ومجموعة من المطالب كالتالي 

  
  ث اHولــــحــبـمـال

  
  يــربــــعـارب الــــقــتــاو0ت الـــحـم

  
لقد تعددت محاو>ت التوحيد بين اVقطارالعربي�ة من�ذ الفت�رة اVخي�رة م�ن قي�ام الدول�ة        

العثماني�ة وك��ذلك بع�د انھي��ار ھ�ذا الحك��م  وتكال��ب ال�دول ا>س��تعمارية عل�ى تجزئ��ة واقتس��ام 
  .ت أو محميات أو مناطق نفوذ اVقطار العربية  واiس�مية  فيما بينھا كمستعمرا

   
  ب اHولـــلـطـمـال

  
  المحاو0ت اHولية لمحمد علي ويوسف كرم ونجيب عازوري وشريف مكة

  
آس�يا العربي�ة م�ع أقط�ار  نذكر ھنا محاو>ت محمد علي باشا وابنه إبراھيم في توحيد       

 وحي�د الو>ي�ات، ومقترح�ات الث�ائر الم�اروني يوس�ف ك�رم بت) 1840-1832(وادي النيل 
، ومش��روع  نجي��ب ع��ازوري  العثماني��ة العربي��ة تح��ت زعام��ة اVميرعب��د الق��ادرالجزائري

  . )1(أقطار آسيا العربية  بتوحيـد
وبقيام الحرب العالمية اVولى اشتد التطاحن ا>ستعماري على اقتسام اVقطار         

 ، )البريطانية –الفرنسية  – الروسية ( 1915العربية ، بانعقاد اتفاقية بطرس بورغ عام 
وفي أثناء ھذه الحرب كان . المكملة لoولى )  16/5/1916 (ة سايكس بيكو ـثم اتفاقي
م ــــوت. بأيديھم   ادة المنظمات السرية العربية يعمل على أخذ زمام أمورھمـنشاط ق

 رب تميلبعد أن رأوا كفة الحلتوحيد الجھود ، " الحسين بن علي"  ة ا>تصال بشريف مك
 من أجل ا>ستق�ل   1916جوان 10حركة  التحرير العربية  في  وھكذا بـدأت. نحوالحلفاء

 ---------------  
           بيروت ، ،  الوحدة العربية، مركز دراسات  جامعة الدول العربية الواقع والطموح) ندوة(على محافظة وآخرون  - )1

  . وما بعدھا 31، ص1983
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. اcمال بتصريحات الحلفاء لصالح العرب لكسب دعمھم  كـقوبلت تل وقد . والوحدة 
انتھاء الحرب وفرضوا ھيمنتھم على العرب احت�>  دن ھؤ>ء أخلفوا وعودھم بعــغيرأ

، ومؤتمر سان  15/9/1919لويد  جورج  في  - وانتدابا وتجزئة ، بمقتضى اتفاق كلمنصو
  .)1( 1920أفريل  26 -19ريمو 

  

  يـالثان بـلــطـمـال
   

  ةـريرــورات التحـــام الثــيــق
  

قام�ت ع�دة ث�ورات ف�ي  ، العثماني�ةوبعد  ترھل الدولة    ، الوضع العربي  ھذا  إزاء       
ومحاولة الوحدة بين الو>يات العربي�ة  اVجنبيالعدوان  العربيين لرد والمغرب    المشرق

، ب�ين الح�ربين  منش�غلة ف�ي ھ�ذه الفت�رة التي كانت تح�ت ل�واء الدول�ة اiس��مية العثماني�ة 
بالكف��اح المس��تمر >س��ترجاع الحري��ة دون ص��ياغة وتوض��يح المب��ادئ الت��ي  ، الع��الميتين

  .  )2( يجري النضال وفقا لھا
، ك��ان 1931بالق��دس الش��ريف ف��ي ديس��مبر ع��ام  اiس���ميغي��ر أن انعق��اد الم��ؤتمر        

أك��د عل��ى وح��دة ال��وطن  ص��ياغة ميث��اقل��ى ، حي��ث انتھ��ى إ لبح��ث القض��ية العربي��ةفرص��ة 
  . ا>ستق�ل والوحدة العربية من أجلة توجيه اVقطار العربية نحو العمل العربي وضرور

يمكننا القول بأن انط��ق الحرك�ة العربي�ة الحديث�ة ق�د ب�دأ خ��ل الق�رن التاس�ع عش�ر        
ت�ي حم�ل لواءھ�ا بقيام حركات التحرر وا>ستق�ل في ك�ل م�ن مص�ر وفلس�طين وال�يمن، ال

.  الوھابي�ة، والحرك�ة  ، وأئم�ة الزيدي�ة بعض أمراء الممالي�ك ف�ي مص�ر ومش�ايخ فلس�طين
ب��د الحج�از ف�ي القس�م الش�مالي م�ن الجزي�رة العربي�ة  ىسعود الكبي�ر عل� فكان زحف ابن

ذلك في مصر انط�قا من مطامح محمد علي الكبير ف�ي إقام�ة ك، وة عربيالسلطة ال فرضل
عربية فتية تشمل مصر والشام والحجاز والعراق بفعل تحالفه ف�ي س�بيل ذل�ك امبراطورية 

ض�ف إل�ى  . خ فلس�طين، وأم�راء الخل�يج العرب�ي، وبع�ض مش�اي مع اVمير بشير الش�ھابي
ذل��ك الحرك��ة اVدبي��ة والعلمي��ة الت��ي تحرك��ت ف��ي س��وريا ولبن��ان حي��ث ب��دت فيھ��ا المط��امح 

  . )3( وبروزا  القومية أكثر ظھورا
رة بعربستان من طرف أعيان وتبع ذلك مؤتمرالعراق المنعقد في مدينة المحم        
استق�ل العراق  والب�د العربية التابعة <<  : ، وكان شعاره 1913خ�ل عام داد بغــ

 ،23/6/1913-18في الفترة ما بين وتبعه مباشرة مؤتمر باريس .)4( >>ووحدتھا  لتركيا
  ن ــيدرسون في فرنسا وحضره فريق م  اعرب الذين كانومن الشبان ال إليه مجموعة دعت

 ---------------  
   . 33المرجع نفسه ، النشأة التاريخية للجامعة العربية ، ص ) ندوة(على محافظة وأخرون   -)1
  .، المصدر نفسه  1920،  فلسطين والعراق  1920 - 19،  سوريا  1919ثورة مصر عام  - )2
،  1983م�ارس  25ات في تاريخ نشأة جامعة الدول العربي�ة ، مجل�ة ش�ؤون عربي�ة ، الع�دد جميل  الجبوري ، دراس -)3

  .العربية ، تونس . د. ، ج 6ھامش  ص 
، دار الكات��ب العرب��ي 1.محم��د عم��ارة ، العروب��ة ف��ي العص��ر الح��ديث ، ط:  أنظ��ر أيض��ا   .  7المرج��ع نفس��ه ، ص  -)4

  . 322، ص  1967للطباعة والنشر، القاھرة ، 
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، وسيطرت على جدول  ، ترأسه عبد الحميد الزھراوي العربيعرب المشرق والمغرب 
  :أعماله مسألتان 

  ؛ العثمانية  ا>مبراطورية حقوق العرب في  -1
  .اiص�ح اiداري على أساس ال�مركزية  -2

و أك�د تمس�ك الع�رب ب�دولتھم الموح�دة   1919وعقد بعد ذل�ك م�ؤتمر دمش�ق ف�ي يولي�و       
  .ة  فلسطين اسة عربية موحدة ، والتمسك  بعروبا انتھاج سيمعلن

  
  ثــب الثالـطلـمـال

  
   دنــي إيـونـح أنطـريـــتص

  
ف��ي غم��رة  ھ��ذه اVح��داث العربي��ة والظ��روف العالمي��ة ، خاص��ة الح��ربين الع��الميتين        

اء ع�ن وقد تحسس�ت دول الحلف�. ، نشطت حركة الوحدة العربية  وقوة التيارالقومي العربي
س�تراتجية س�بته المنطق�ة العربي�ة م�ن أھمي�ة  إما اكت  –أثناء الحرب العالمية الثانية  –قرب 

عالمية  مع تص�اعد  مط�امح الع�رب ووع�يھم  ببن�اء  كي�ان مس�تقل خ�اص بھ�م  بع�د انھي�ار 
ولمس�ت  بريطاني�ا عل�ى الخص�وص  م�ا  يخ�تلج  ف�ي . الدولة اiس�مية التي كانت تش�ملھم 

الت�ي عمل�ت  من عداء لل�دول ا>س�تعمارية ، عموم�ا ، ولبريطاني�ا خصوص�اصدور العرب 
م�ن أج�ل  –، فأعلن�ت 1917على تحقيق وطن قومي لليھود في فلس�طين بوع�د بلف�ور ع�ام  

  .  )1(عن تعاطفھا مع العرب لمساعدتھم على الوحدة  –تخفيف حدة ھذا العداء والغليان 
 اوزي�ر خارجي�ة بريطاني�)   ANTHONY EDEN(نت�وني إي�دن أوھكذا صدر إع�ن        

ف�ي ) BRITISH ARAB POLICY(آنذاك في مذكرته بعن�وان السياس�ة العربي�ة لبريطاني�ا 
التي تناول فيھا موضوع ا>تحاد العربي كحل عمل�ي للمش�كلة الفلس�طينية ،  1941/  27/5

ري�ره ، غي�ر وقال بأن بريطانيا > تعارض ا>تحاد العربي الذي على العرب وح�دھم يق�ع تق
أن��ه ع��اد وق��ال ب��أن ا>تح��اد ل��يس عملي��ا م��ن الناحي��ة السياس��ية بس��بب الخص��ومة الس��عودية 

البريطاني�ة  الحكوم�ةض�ررا م�ن إع��ن  ولكنه لم ير. العراق في الزعامة الھاشمية ورغبة 
 .  )2(  دعمھا Vماني العرب في الوحدة

ـق ـــعربي خطوات واسعة في طريـلقد خطا العالم ال<< :وقد جاء في ذلك التصريح        
الرقى ، وھو يطمح  اcن  إلى تحقيق  نوع من الوحدة  يجعل منه عالما متماس�كا ، ويرج�و 

تس��اعده بريطاني��ا العظم��ى ف��ي بل��وغ ھ��ذا الھ��دف ، ويس��ر ن��ي أن أعل��ن باس��م حكوم��ة  أن
ين بھ�ا صاحبة الج�لة عن ترحيب بريطاني�ا بھ�ذه الخط�وة وع�ن اس�تعدادھا لمس�اعدة الق�ائم

  .  )3( >>حالما تتوفر لديھا اVدلة على تأييد الرأى العام العربي لھا 
---------------   

ر ، تونس ، الث�ثي اVول لسنة  ھارون ھاشم رشيد ، ما يجب أن تعرف عن جامعة الدول العربية ، دار سراس للنش -)1
  .17، ص  1980

  . 39سابق ، ص ال مرجع العلي محافظة وآخرون ،  - )2
  . 18ص  ، المرجع السابق ، ھارون ھاشم رشيد -)3
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 24مجل�س العم�وم البريط�اني ف�ي وفي اiجابة عن سؤال وجه إليه م�ن أح�د أعض�اء        
إن الحكومة البريطانية تنظر بع�ين العط�ف إل�ى ك�ل حرك�ة << أضاف قائ�  1943فيفري 

و السياس�ية بي�نھم ولك�ن الجل�ي أن ، أو الثقافي�ة ، أ ا>قتص�اديةبين العرب ، لتعزي�ز الوح�دة 
يج��ب أن ت��أتي م��ن جان��ب الع��رب أنفس��ھم ، وال��ذي  الخط��وة اVول��ى ، لتحقي��ق أى مش��روع 

س�ينال استحس�انا عام�ا كھ�ذا ، أم�ا إذا وض�ع فإن�ه   أنه لم يوض�ع حت�ى اcن مش�روعأعرفه 
 <<)1(  .  

  

  يــانــثـــث الـــحــبــمــال
  

  ةـيـربــدول العـة الـعـامـج ةـيـاقـفـات
  

النضال أشكال التضامن في ظروف   واتساع الوعي القومي العربيبفعل تنامي              
، انبثقت جامعة الدول العربيــــــــــــة ضد الھيمنة ا>ستعمارية وا>نتداب اVجنبي والدفاع 

ي ــعما وصلت إليه  مستويات التضامن العربي استجابة للضمير القوم كضرورة وتعبيــر
  . )2(المتصاعد  القوي  التيار الوحدويو

�ل مطلب����ين نخص����ص اVول لبروتوك����ول وس����نتطرق إل����ى ھ����ذا المبح����ث م����ن خ����       
iس�بتمبر  25إثر عقد المؤتمر التحضيري قي الفترة م�ا ب�ين  على  جاء  الذي  ةـــسكندريا
  .نكرسه لميثاق جامعة الدول العربية والمطلب الثاني ،   10/10/1944و 
  

  ب اHولــلــطـمــال
  

  ةـدريـنـكـول اIسـوكــروتـب
         
على إثر التحرك�ات داخ�ل المنطق�ة العربي�ة الت�ي مھ�دت ل}ع��ن ع�ن انعق�اد م�ؤتمر        

شمل تح�ت ل�واء تكت�ل ي�دافع ع�ن مص�الح الاiسكندرية بمصر لبدء المشاورات من أجل لم 
إل�ى إب�رام بروتوك�ول لتنتھ�ي  1943س�نة ت الدول المكونة له ، انطلقت فع� تلك المش�اورا

وسنتطرق إلى المشاورات التمھيدة التي سبقب ا>تفاق على البروتوكول ، ث�م  . اiسكندرية
  .مؤتمر اiسكندرية الذي انبثق عنه إبرام اتفاقية جامعة الدول العربية 

  
  .المشاورات التمھيدية : أو0 

  
  العربية   المشاورات  ، بدأت 24/02/1943في  اتصريح وزير خارجية بريطانيبعد         

  ---------------  
 .المرجع السابق نفسه  -)1
  . 189، ص  1982، فيفري 12فريد أيار، المفكر العربي وجامعة الدول العربية ، مجلة شؤون عربية ، العدد   -)2
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ء السلطة والتحركات  نحو  إيجاد صيغة   للتقارب الذي طالب به العرب ، بعد انتھا
 3/1943/ 31في)مصطفى النحاس(وأعلن رئيس الحكومة المصرية. اiس�مية العثمانيـة 

منذ أعلن المستر إيدن تصريحه فكرت فيه طوي� ولقد رأيت أن الطريقة << : ما يلي 
المثلى التي يمكن   أن توصل إلى غاية مرضية ھي أن تتناول الحكومات العربية ھذا 

إلى أنه يحسن بالحكومة المصرية أن تبادر باتخاذ  دراستيمن  الموضوع وانتھيت
فنبدأ باستط�ع آراء الحكومات العربية المختلفة فيما . خطوات رسمية في ھذا السبيل 

الدول  وفع� أجرت الحكومة المصرية عدة مشاورات مع بقية.  )1(>> ترى من آمال 
  .  )2(>> العربية  مشاورات الوحدة<<  العربية أطلق عليھا 

وح�رص بريطاني�ا عل�ى " إي�دن" يذھب لتفسير ھذا ا>تج�اه ب�أن تص�ريح  وھناك رأي       
امتصاص غض�ب الع�رب بس�بب ھ�ذا التفت�ت وا>نقس�ام والتج�زؤ يش�كل الح�افز اVول لھ�ذا 

  . )3(رسمي غير فعال   التحرك من أجل بناء جھاز قومي
ول العربية ھي نتيجة حتمية لم�ا ك�ان آخر إلى أن فكرة إنشاء جامعة الد ويذھب رأي        

يخ��تلج ف��ي ص��دور الجم��اھير العربي��ة م��ن مطال��ب التح��رر والوح��دة ب��ين مختل��ف اVقط��ار 
تح�ت ض��ربات ألماني��ا الھتلري��ة ، خاص��ة وأن بريطاني��ا ف��ي ذل�ك الوق��ت كان��ت ت��ئن  العربي�ة

لثقافي�ة وحركاتھم الجماھري�ة واومحورھا الث�ثي فأدركت أن العرب من خ�ل انتفاضاتھم 
الشعب >يمكن قھرھا و>بد أن تتحقق مع مرور ال�زمن  رية >بد أن تنتصر Vن إرادةالتحر

)4( .          
وھي التي كانت تحضر  -ويمكننا أن ن�حظ أن موقف بريطانيا ما كان ليكون حقيقة        

لو> ذلك التحرك  -في قلب الوطن العربي " إسرائيل " لزرع دولة الصھيونية 
>نتفاضات الشعبية والمقاومة والعداء الكبير لھا ، مما يمكننا القول بأن ھذا الموقف كان وا

حافزا ربما فقط للبدء في المشاورات العربية الرسمية Vن التحركات وا>تصا>ت العربية 
وقد ذكرنا بعضھا في بداية ھذا البحث ، وبالتالي فإن . الجماھرية كانت قائمة وقوية 

عربي مشترك كان من صميم عزم اVقطار العربية التي كانت أص� موحدة  تكوين جھاز
العام العربي ، وذلك بھدف جمع  ة ، وھو ما عبر عنه الرأيتحت راية الدولة اiس�مي

  .اVقطار المستقلة والعمل على تحرير البقية لكي يتم انضمامھا فيما بعد 
  :)5(ھيدية المختلفة عن ث�ث اتجاھاتوھكذا تمخضت المشاورات العربية والتحركات التم

رق ـوش  ولبنان  سوريا  تجمع>>   لكبرىسوريا ا  <<تدعى   وحدة  دولة  يدعو إلى -1
   وفلسطين ؛ اVردن

  ع ــكدولة موحدة تجم>> الھ�ل الخصيب << يدعو ھذا ا>تجاه إلى تكوين مايسمى بـ  -2
  مع العراق ؛ - ) تثناء لبنانباس( السابق اiشارة إليھا  - ) سوريا الكبرى ( 

---------------  
  . 13ص 1981ديسمبر / كانون اVول  10يحي الجمل ، الجامعة العربية نظرة شاملة ، مجلة شؤون عربية ، عدد  -)1
  .المرجع نفسه  -)2
،  1982 ، فيف�ري 12ش�ؤون عربي�ة ،ع�دد  ، مجل�ة  ال�دول العربي�ة عزيز الحاج ، أصوات المفكر العربي وجامعة  -)3

 . 200ص 
  .وما بعدھا  4، ص  1981سبتمبر / ، أيلول  7أنيس صايغ ، مجلة شؤون عربية ، العدد  -)4
  . 21،  20ھارون ھاشم رشيد ، مرجع سابق ، ص  -)5
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المش�رقية الت�ي س�بق  أما ا>تجاه الثالث في�دعو إل�ى وح�دة أكبرتش�مل ك�ل ال�دول العربي�ة -3

وك��ان الخ���ف أيض��ا ي��دور ح��ول ش��كل .  ية وال��يمنإل��ى جان��ب مص��ر والس��عودذكرھ��ا 
أو ) اتحادي�ة( بين أعضائه ، فمنھم من دعا إلى وح�دة فدرالي�ة  ا>تحاد ودرجة ا>رتباط 

كنفدرالي��ة ، أي إل��ى ن��وع م��ن ا>تح��اد يس��مح بوج��ود س��لطة علي��ا تف��رض قراراتھ��ا عل��ى 
يلغي السيادة لك�ل ومنھم من كان يدعو إلى شكل وحدوي >. الدول المنضمة تحت لوائه 

طرف منھا ، أي يدعم التعاون بين أعضائه في س�ائر المج�ا>ت دون ف�رض إرادة علي�ا 
  .على دول ا>تحاد 

غير أنه بعد مختلف المشاورات الثنائي�ة ب�ين مص�ر ومختل�ف ال�ب�د العربي�ة المس�تقلة        
الھ��ل << و  >>س�وريا الكب�رى << آنذاك ع�دل ك�� ا>تج�اھين ال�ذين كان�ا ي�دعوان إل�ى 

  . )1(لصالح اتحاد شمولي >> الخصيب
  

   :سكندرية  مؤتمر اI:  ثانيا
  

س��بتمبر إل��ى   25عق��د  م��ؤتمر تحض��يري  باiس��كندرية خ���ل  الفت��رة م��ن وھك��ذا 
سوريا ، شرق اVردن ، الع�راق ، المملك�ة ( بمشاركة الدول العربية السبع  10/10/1944

 )، واش�ترك في�ه موس�ى العلم�ي مم�ث� لفلس�طين ، ومصر السعودية ، لبنان ، اليمنالعربية 
أح�دھا ي�رى : )3(وكان في أفق ھذا المؤتمر اتجاھات ث�ث للوحدة العربي�ة المنش�ودة .  )2(

ضرورة تحقيق وحدة فورية للدول العربية تتم ع�ن طري�ق إنش�اء دول�ة عربي�ة موح�دة ذات 
تزعم�ه اVمي�ر عب�د ( رلم�ان اتح�ادي وثانيھا يرى إقامة دولة اتحادية لھ�ا ب. سلطة مركزية 

وثالثھا ا>تجاه الذي تم اعتناقه والمتمثل في إقامة تنظيم من ش�أنه  . ) هللا أمير شرق اVردن
التع��اون فيم��ا بينھ��ا ، وق��د ن��ادت ب��ه ك��ل م��ن لبن��ان تنس��يق سياس��ات ال��دول العربي��ة وإرس��اء 

  .واليمن 
جنة تحضيرية بعد عقده لثماني مؤتمراiسكندرية الذي كان في صورة لانتھى        

أكتوبر من السنة / تشرين اVول  07و 1944سبتمبر / أيلول  25، بين تاريخ  جلسات
الذي كان  رية سكندى  إعداد  ما يسمى  ببروتوكول اiإل - حوالي أسبوعين  -نفسھا  

>تجاه تفاھم بين الدول المجتمعة على إنشاء جامعة الدول العربية ممثلة ا بمثابة  مذكرة
الداعي إلى تكوين جھاز والذي غلب على مناقشات اللجان التي كونت لذلك الغرض 

عربي تنسيقي مع ا>حتفاظ وصيانة فكرة السيادة القطرية لكل دولة ، وذلك لحرص بعض 
  .خصوصا دولة لبنان واليمن نتيجة لظروفھما والدول على ھذه الفكرة 

  ة ــــــالخمسأن يذكرالموقعين من الوفود العربية  بعد وينص بروتوكول اiسكندرية ،       
  :ما يلي  ثم  فيما بعد السعودية واليمن ،على) مصر، سوريا ، اVردن ، العراق ، ولبنان ( 

---------------   
  .22.ھارون ھاشم رشيد ، المرجع السابق ، ص -)1
،  1974ياس�ية ، منش��أة المع�ارف باiس��كندرية ، دراس�ة قانوني��ة س -محم�د طلع��ت الغنيم�ي ، جامع��ة ال�دول العربي��ة  -)2

 . 9ص
طباع�ة ، ال�دار الجامعي�ة لل 1983، .2.محمد السعيد الدقاق ، اVمم المتحدة والمنتظم�ات المتخصص�ة واiقليمي�ة ، ط -)3

i279سكنديرية ، ص والنشر والتوزيع  ، ا .  
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ن ال��ب�د العربي��ة جمع��اء ، إثبات��ا  للص���ت الوثيق��ة وال��روابط العدي��دة الت��ي ت��ربط ب��ي<<  
عل��ى توطي��د ھ��ذه ال��روابط وت��دعيمھا وتوجيھھ��ا إل��ى م��ا في��ه خي��ر ال��ب�د العربي��ة وحرص��ـا 

قاطبة وص�ح أحوالھا وتأمين مستقبلھا وتحقيق أمانيھا وآمالھ�ا ، واس�تجابة لل�رأي العرب�ي 
  .العام في جميع اVقطار العربية 

س�بتمبر  25المواف�ق (  1363ش�وال س�نة  8ثن�ينiاجتمعوا باiسكندرية بين ي�وم ا قد       
في ھيئة ) 1944أكتوبر سنة  7الموافق (  1363شوال سنة  20ويوم السبت )  1944سنة 

  :وتم ا>تفاق بينھم على ما يأتي  العام لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي 
  
دول العربي�ة م�ن ال�>> جامع�ة ال�دول العربي�ة << تؤل�ف  :جامعـــة الــدول العــربيـEـة  -1

مجل�س جامع�ة << ويكون لھذه الجامع�ة مجل�س يس�مى . المستقلة التي تقبل ا>نضمام إليھا 
  .على  قدم  المساواة  >> الجامعة << في  تمثل فيه الدول المشتركة >> الدول العربية 

و> يج��وز ف��ي أي��ة ...  ملزمEEة لمEEن يقبلھEEا>>  المجل��س<< ق��رارات ھ��ذا  وتك��ون...        
  .)1( >>سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة منھا  باعتاحال 
ي�حظ على ھذا النص حرصه الكبير على احترام سيادة الدول اVعض�اء ، حي�ث إن         

الق�رارات الص�ادرة ل��م يش�ترط فيھ�ا أغلبي��ة معين�ة لتص��بح ناف�ذة وملزم�ة للجمي��ع بم�ا يحق��ق 
اتفاقي�ة ج�اءت  نذيل�الت�رابط والتع�اون ال لتحقيق - ساب القلةولو على ح - صالح المجموعة

، ولما >، وصو> إلى الوحدة المنشودة الت�ي تت�وق  ماجامعة الدول العربية من أجل إنجازھ
  .إليھا الشعوب العربية في كل اVقطار

تتعاون  -1<< :التعاون في الشؤون ا0قتصادية والثقافية وا0جتماعية وغيرھا -2      
  : دول العربية الممثلة في اللجنة تعاونا وثيقا في الشؤون اcتيةـــلا

والجمارك والعملة    التبادل التجاري ذلك   في بما  الية والم  ا>قتصادية الشؤون - )أ(
  . والصناعةالزراعة   ورـوأم

واص�ت بما في ذلك السكك الحديدية والطرق والطيران والم�حة مشؤون ال -) ب(
  ...>>     والبريد ق رـــوالب

ب��النواحي ا>قتص��ادية اھتم��ام ال��دول العربي��ة  )-2 (يتض��ح م��ن ھ��ذا العن��وان الث��اني        
من الموض�وعات ا بالشؤون ا>قتصادية الت�ي تعتب�رخاص عنوانا ھذا البروتوكول ينھاضمبت

الھامة  في عصرنا ، عصر التكت�ت ا>قتص�ادية بالدرج�ة اVول�ى ، ف�ي ظ�ل مح�يط دول�ي 
نحو التنافس السلمي مع زوال انقسام العالم إلى معس�كرين ق�ويين متنافس�ين م�ن حي�ث  يميل

المعس�كر الغرب�ي الرأس�مالي والمعس�كر الش�رقي الش�يوعي ال�ذي " التسلح ومن�اطق النف�وذ 
  . "ي الرأسمالالنظام حو نار لصالح التفتح انھ
  
  
  

---------------  
1(- iتم�وز / معاھ�دات وا>تفاقي�ات ، جامع�ة ال�دول العربي�ة ،مطبع�ة أطل�س ، يولي�و سكنديرية ، مجموعة البروتوكول ا

  . وما بعدھا 13، ص1978
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  يــانـثــب الـلــطــمــال
  

  ھاــائـــضـن أعــيـل بــامــكـتـة والــيـربــعـدول الــة الــعــامــاق جـــثـيـم
  

ان ــرأينا جاء ھزي� مقارنة بما ك ، الذي كما ول اiسكندريةبروتوك ع علىبعد التوقي       
 كانت منشودة من الجميع شعوبا وقيادات، - ولما > وحدة -يرجى منه من تقارب وتعاون

يس الوزراء والعراق وسوريا ولبنان واVردن،أعلن رئطرف وفود كل من مصر مــن
ة وزراء خارجية الدول العربية ل�جتماع في عن دعو04/02/1945المصري  في 

  .)1(رة القاھ
  . ريـةـيـتحضـات الـتمــاعـا0ج:  أو0

  
/ 02/ 08العربي�ة بت�اريخ ال�دول   جامع�ة )اتفاقي�ة(  ميثاق مناقشة  اجتماعات  بدأت         

بتش��كيل لجن��ة تحض��يرية لص��ياغة ھ��ذا الميث��اق عل��ى أس��اس بروتوك��ول اiس��كندرية  1945
وي�ذكر أن�ه لش�دة  ، مع�ة العربي�ةالت�ي س�بقت إنش�اء الجا" عصبة اVم�م" مھتدين أيضا بعھد 

ي الت�� Ligueأو   Leagueإل��ى " جامع��ة"ت��أثر المجتمع��ين بھ��ذا العھ��د فق��د ترجم��وا كلم��ة 
  . )2(العصبة  اكانت تسمى بھ

، باiض�افة إل�ى وف�ود ال�دول الموقع�ة عل�ى  حضر اجتماعات ھذه اللجن�ة التحض�يرية       
من بع��د توقيعھم��ا  عل��ى بروتوك��ول بروتوك��ول اiس��كندرية مم��ث� ك��ل م��ن الس��عودية وال��ي

كمراق�ب ل�ه ح�ق ا>ش�تراك  حضور من�دوب اVح�زاب الفلس�طينية، إضافة إلى  اiسكندرية
في المناقشات دون حق ا>قتراح أو التصويت على القرارات توفيقا ب�ين اcراء المعارض�ة 

  . )3( مستقلةوالقائلة باشتراكه ،  نظرا Vن فلسطين ليست دولة ) سوريا، لبنان(>شتراكه 
م��ارس / آذار 03انتھ��ت ف��ي  انبث��ق ع��ن ا>جتماع��ات الس��تة عش��ر لجن��ة تحض��يرية        
ميثاق جامعة الدول "العربية الذي دعي مشروع القانون اVساسي لجامعة الدولإلى  1945
تتضمن اتفاق اVعض�اء الس�بعة المش�اركين عل�ى  مادة  20مل على ديباجة وتيش "  العربية

،  عربية تجسد الع�قات والروابط العديدة والوثيقة الت�ي تجم�ع ال�دول العربي�ة إنشاء منظمة
وتسجيل حرص�ھم عل�ى دعمھ�م ھ�ذه ال�روابط وتوطي�دھا عل�ى أس�اس احت�رام اس�تق�ل تل�ك 

وص���ح أحوالھ��ا ال�دول وس��يادتھا وتوجي�ه جھودھ��ا إل��ى م�ا في��ه خي�ر ال��ب�د العربي��ة قاطب�ة 
  . )4(، استجابة للرأي العام العربي  آمالھاوتأمين مستقبلھا وتحقيق أمانيھا و

  
---------------  

  . 10 مرجع سابق ، ص،  ، جامعة الدول العربية الغنيمي -)1
  . المرجع نفسه  -)2
  . 28، ص ، المرجع السابق ھارون ھاشم رشيد -)3
  :  يلي كما انضمت الدول العربية اVخرى إلى جامعة الدول العربية  -)4

  ؛          ) 16/8/1962( .ش .الجمھورية الجزائرية د -6                ؛ )28/3/1953(الليبية المتحدة المملكة   -1
     ؛) 12/12/1967(جمھورية اليمن الديموقراطية الشعبية -7                  ؛ )19/01/1956(جمھورية السودان   -2   
   ؛  ) 1961-9-11(دولة البحرين   -8                ؛ )01/10/1958(الجمھورية التونسية   -3   
  ؛) 11/9/1971(دولة قطر  -9             ؛  )01/10/1958(المملكة المغريبية   -4   
  ؛)29/9/1971(سلطنة عمان  -10                ؛           ) 20/7/1961( دولة الكويت  -5  
                ). 15يتبع الھامش في الصفحة (    =      ؛)06/12/1971(دولة اiمارات العربية المتحدة - 11 
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اVعضاء إلى توثيق الص�ت بين الدول  -قھاحسب ميثا - تھدف جامعة الدول العربية       
للتعاون بينھا وصيانة استق�لھا وسيادتھا والنظر بصفة  تحقيقا  وتنسيق خططھا السياسية 

  .من الميثاق )  2(دة عامة في شؤون الب�د العربية طبقا  للما
وثيقا عاون الدول المشتركة فيھا تعاونا كذلك من أغراضھا ت<< :  وتضيف المادة الثانية    

  :بحسب نظم كل دولة منھا وأحوالھا في الشؤون اcتية 
الشؤون ا>قتصادية والمالية ويدخل في ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة  - )أ(

  . ةالزراعة والصناع ورـوأم
والم�ح��ة ش�ؤون المواص���ت وي��دخل ف��ي ذل��ك الس��كك الحديدي��ة والط��رق والطي��ران  -)ب(

  . >>   إلخ..والبريد والبرق
ونكتفي بذكر ھذين الموضوعين لع�قتھما الوطيدة بموضوع بحثنا الذي يتركز عل�ى        

نص�وص عل�ى ض�وء ال العربي فيم�ا ب�ين اVعض�اءالجوانب ا>قتصادية للتكامل أو التعاون 
  .القانونية

  
  .ـة  ربـيعول الدـة الـامـعاق جـثـيـلى مــة عـادقــالمص  :ثانيا 

  
بأن ا>تجاه العام داخل أقطار  القول   في ھذا البحث ، يمكننا  هتقدم  ذكر  مام       

الوطن العربي قبل تكوين جامعة الدول العربية كان نحو نوع من الوحدة العميقة التي تقف 
وأن العرب سبق وأن كانوا تحديات العصر وأمام التكت�ت واVح�ف ، خاصة  كقوة أمام

رية سكندار العربية في اiتماع اVقطغير أنه بعد اج . اiس�ميةموحدين تحت راية الدولة 
منة تبخر شيئا ما ھذا الحلم الذي راود الحركات وا>نتفاضات العربية العديدة ضد الھي

بروتوكول  <<يتبين ھذا من تفحصنا لكل من وثيقتي و. ئة العربيةاVجنبية والتفتت والتجز
iاللذين جاءا تكريسا للرأي >> ميثاق جامعة الدول العربية <<  و   >> سكندريةا

بالسيادة الوطنية وا>ستق�ل لكل  مع ا>حتفاظ عربي تنسيقي فقط از المنادى بإيجاد جھ
ل والميثاق على ما يربط الب�د العربية رغم ذكر والتركيز في كل من البروتوكوعضو ، 

بداء الحرص الكبير على توطيد ھذه الص�ت اء من روابط عديدة وص�ت وثيقة وإجمع
ة iص�ح أحوالھا وتأمين بطقا الب�د العربيةتدعيمھا وتوجيھھا إلى ما فيه خيروالروابط و

ى أن قرارات مجلس ثم يأتي النص عل . وذلك استجابة للرأي العام العربي. مستقبلھا 
من  7طبقا للمادة  (الجامعة ملزمة لمن يقبلھا فقط ، وتبني فكرة اiجماع على القرارات 

عائقا كبيرا عديدة  حية التقنية إضافة إلى عوامل أخرى، اVمر الذي يمثل من النا ) الميثاق
ي ما يؤد ھذاو. عضاء فيبقى رھن ھذه اiرادة > يعجب أحد اVقد في وجه كل قرار يتخذ 

  .عدم فاعلية الجھازإلى 
 ---------------  

  ؛) 04/9/1977(جمھورية جيوبوتي  -15؛             ) 26/11/1973( الجمھورية اiس�مية الموريتانية -12=  
  .جمھورية جزر القمر  -16    ؛         ) 14/02/1974(جمھورية الصومال الديموقراطية  -13     

  ؛) 09/9/1976(فلسطين  -14
  ؛ 21ص ، سابق المرجع الجامعة الدول العربية ، مجموعة المعاھدات وا>تفاقيات ، : ينظر  -
  . 44، المرجع السابق ، ص  ھارون ھاشم رشيد : ر أيضا ينظ -
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وھكذا توارت فكرة الوحدة <<  : وصدق الدكتور محمد طلعت الغنيمي حين قال       
ي وتقلصت الجھود في وكالة لتنسيق أوجه النشاط العربية أمام إلحاح الواقع السياس

وا وثيقتھم  ولعل المؤتمرين قد  أحسوا بالخزي مما وصلوا إليه فضمن. السياسي والفني 
ل في مزيد من التضامن والوحدة ، وحتى ھذا اVمل خبا عند تدبيج بندا يعرب عن اVمـ

ق الجامعة سكندرية وميثال اiأن أقرر أن بروتوكو ومن ثم فإنني أستطيع.  ميثاق الجامعة
من ولم يكن بدعا أن يعفى رئيس وزراء ... إنما ھجرھا كليةلم يؤجل قضية الوحدة  و

سكندرية وأن تنظر اVمة المصرية إلى تلك ول اiبروتوكع منصبه بعد يومين من توقيـ
سوريا ورئيس  مصير رئيس  وزراء  ھو  ذلك  وكان . على أنھا صك خيانة الوثيقة 

  .  )1(>> سكنديرية ا إلى مؤتمر اiماVردن اللذين بعثا بمفوضيھراء وز
تتوق��ف مح��او>ت  فإن��ه ل��م الرض��ا الش��عبي والض��غط عل��ى الحكوم��ات ونتيج��ة لع��دم       

م��ا تعب��ر عن��ه الم��ادة التاس��عة  م��ن ميث��اق جامع��ة ال��دول  ذاوھ�� .العرب��ي  ا>ن��دماج والتكت��ل
وھ�و م�ا جع�ل الحكوم�ة الس�ورية تتق�دم .  )2(لغرض العربية التي تفتح المجال واسعا لھذا ا

عملي�ا يش�مل مش�روعا  << ال�دول العربي�ة بم�ذكرة تقت�رح فيھ�اإل�ى جامع�ة  1951في ع�ام 
ي وا>قتص��اد ال��دول العربي��ة جميع��ا ويكف��ل التوحي��د ف��ي السياس��ة الخارجي��ة وال��دفاع الق��وم

  . )3( صھيوني نظرا لما يستھدف الوطن العربي من تھديد >>والمرافق الرئيسية 
تقدمت العراق بمذكرة إل�ى جامع�ة ال�دول العربي�ة داعي�ة إل�ى اتح�اد  1954وفي سنة        
السبيل الوحي�د iنق�اذ الع�رب م�ن محن�تھم الحاض�رة ومجابھ�ة الخط�ر << ة بأن مؤكدفعلي 

 >>تح�اد العرب�ي اiسرائيلي وإفراد السلم ف�ي ھ�ذا القس�م الحي�وي م�ن الع�الم ھ�و تحقي�ق ا>
)4(.  

من طرف رئيسھا بالعمل  1954يوليو  23المعبر عنھا في كما كانت رغبة مصر         
 اVمر الذي يدل على أن اتفاقية جامعة الدول العربية. على تحقيق الوحدة العربية الحقيقية 

مقابل  اVخطار الكبيرة التي  ، اcمال في الوطن العربيلم تكن تعبر عن حقيقة الروابط و
ف ھذا الوطن ، من زرع كيان غريب على جسمه وفي قلبه بفلسطين إلى >شك تستھد

محاولة السيطرة على ثروات المنطقة و العمل للحيلولة دون إيجاد أي نوع من التكامل 
لمتحدة بينھا من طرف الدول ا>ستعمارية وعلى رأسھا الو>يات اوالتعاون المثمر 

باiضافة إلى مجموعة من . بدرجة أقل  ةاVوروبيمن الدول وبريطانيا وفرنسا وغيرھا 
 العوامل ا>نفصالية التي تعرقل إتمام ھذه الوحدة والتي عملت اVنظمة الحاكمة وبعض

كالقوميات المحلية الراغبة في حماية مصالحھا الذاتية ، المنطقة  في  الدول ذات السطوة
 ،جمھورية(لمتعددة اVشكالوا نفسھا المختلفة  أنظمة الحكم  وأيضا . ذلك لھا يتھيأ كماأو

  ، وكذلك بعض اVقليات الدينية التي تكرس لخدمة الغرب مقابل )ملكية ، يمينية ويسارية 
حمايتھ��ا ، والمص��الح ا>قتص��ادية الض��يقة الت��ي تس��عى ف��ي ظلھ��ا ك��ل دول��ة عل��ى ح��دة إل��ى 

  أصبح يلحرغم أن العالم  كله ، ومنذ زمن ، أدرك بأن التعاون في ھذا المضمار . خدمتھا 
   

---------------  
 .10ص  الغنيمي ، جامعة الدول العربية ، المرجع السابق ذكره ، -)1
لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينھا في تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه ھذا الميث�اق <<  : 1/ 9المادة  -)2

  .>> أن تعقد بينھا من ا>تفاقيات ما تشاء لتحقيق ھذه اVغراض 
  . 94، ص  سكندريةلية العربية ، منشأة المعارف باiمحمد طلعت الغنيمي ، نظرات في الع�قات الدو: نق� عن  -)3
  . 435-430، ص  1965أبو الفتوح رضوان ، القومية العربية ، القاھرة : أنظر أيضا   -
 .المرجع  نفسه  -)4
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ا>تجاه إلى تقسيم العمل الدولي وإنشاء  وھو ما حدا ب. على الجميع باتباع  سياسة التكامل 
  . )1(الشركات الكبرى متعددة الجنسية 

مما سبق نستنتج أن إنشاء جامعة ال�دول العربي�ة ل�م يك�ن ف�ي مس�توى طم�وح ال�وطن         
العرب��ي ، بغ��ض النظ��ر عم��ا إذا ك��ان ھ��ذا ھ��و الح��د اVدن��ى ال��ذي س��محت ب��ه الظ��روف 

  لم�او بريطاني�ا وفرنس�ا ، قب�لام  آنئ�ذ ، وخاص�ة م�ن الخارجية التي كانت تضغط على الحك
وأن ال�دول . نعرفه من موقف لبنان وتأييد سوريا لھا اللتان كانتا تحت ا>س�تعمار الفرنس�ي 

العربية قد مالت إلى الحرص الكبير على استق�لھا وسيادتھا الذي كان يجب أن يوجه ض�د 
 الوح�دة ، ب�ين ھ�ذه ال�دول الت�ي > يوج�د ا>ستعمار و الھيمن�ة ول�يس ض�د التكام�ل ، ولم�ا >

عائق كبير يفرقھا عن بعضھا نظرا لل�روابط العدي�دة ا>جتماعي�ة منھ�ا والتاريخي�ة والديني�ة 
والحض���ارية والمخ���اطر الت���ي تتھ���ددھا والت���داخل الجغراف���ي أيض���ا ، وك���ذلك الض���رورة 

ل من�ذ أن انطف�أ ا>قتصادية الملحة على التكامل عل�ى اVق�ل للخ�روج م�ن التخل�ف ال�ذي ط�ا
 .اiس�مية التي كانت توحد الجميع تحت لوائھا مشعل الدولة 

  
  ثـــالــثــال ثـحـبـمـال

  
  ربيةـجامعة الدول العزة ـأجھ

  
ل��ى تع��اون اVعض��اء تعاون��ا نص��ت الم��ادة الثاني��ة م��ن ميث��اق جامع��ة ال��دول العربي��ة ع       
منھا الش�ؤون ا>قتص�ادية والمالي�ة و، في الشؤون المختلفة  ، )2(بحسب نظم كل دولة وثيقا 

وتنص المادة الرابعة كذلك . والصناعة   من تبادل تجاري وجمارك وعملة وأمور الزراعة
، تت�ولى وض�ع قواع�د في الم�ادة الثاني�ة   لشؤون المنصوص عليھالعلى إنشاء لجنة خاصة 

عة العربي�ة مالتعاون ومداه وصياغتھا في شكل مشروعات اتفاقات تعرض على مجلس الجا
  .رضھا على الدول اVعضاء للنظر فيھا تمھيدا لع

ع وموض� شديد لھذه اVجھزة التي تتمتع با>ختصاص العام فيسنتطرق ھنا باختصار       
لما تصدره من ق�رارات تش�كل اVدوات القانوني�ة  والتكامل ا>قتصادي ب البحث الذي يتعلق

تنفيذي بوضع اVھداف العام�ة ف�ي مج�ال التع�اون ل�تفاقيات و المؤسسات التي لھا الدور ال
 .ا>قتصادي على أرض الواقع في ص�ورة اتفاقي�ات منش�ئة تجس�د تل�ك اVھ�داف المش�تركة 

ع��ة املج ةالعام�� ةoمان��و الث��اني ل، . ع.د.يتط��رق اVول لمجل��س جأربع��ة مطال��ب  وذل��ك ف��ي
طل���ب الراب���ع للمجل���س ، والم ةالفني���ة الدائم��� للج���ان، والمطل���ب الثال���ث  ربيةـال���دول الع���
  .وا>جتماعي لما لھذه اVجھزة الرئيسية من سلطة اiشراف واتخاذ القرار  ا>قتصادي

  
  
  
  
 --------------- 
، ص 1971التنظيم اiقليمي و المتخصص ، دار النھضة العربية ، : عائشة راتب ، التنظيم الدولي ، الكتاب الثاني  - )1

23 . 
 .المفرطة اذه المنظمةعلى سيادتھرا في كل النصوص الرسمية، مما يبين مدى حرص دول ھـتتكرر ھذه العبارة كثي - )2
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  ب اHولـــلـطـمـال
  

  ةــيـربــعـدول الـة الـعـس جامــلـجـم
  

اختص�اص ھ�ذه المنظم�ة  ي�دخل ف�ي الجھاز الرئيس�ي ال�ذي يش�رف عل�ى ك�ل م�ا وھو       
 ...يك�ون للجامع�ة مجل�س <<  :ن ميثاقھا على ، حيث تنص المادة الثالثة م اiقليمية الدولية

<< .  
  وـيتألف مجلس جامعة الدول العربية من مندوبي الدول اVعضاء ، ويكون لكل عض       

صوت واحد ، يقوم بتحقيق أغراض الجامعة ، ومراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة  
دورتين عاديتين في السنة خ�ل وينعقد في ) .  طبقا للمادة الثالثة نفسھا (من اتفاقات 

دعت الضرورة إلى شھري مارس وسبتمبر ، باiضافة إلى الدورات غير العادية كلما 
  . ). ع.د.ج ميثاقمن  11ة طبقا للماد (لى طلب عضوين ذلك ، بناء ع

كل   في  دورة عادية ، لجانا مختصة كل   المجلس ، في بداية يؤلف   وVجل تسييره      
التي تم إلغاؤھا بعد إنشاء المجلس  )اللجنة الثانية ( ھا لجنة الشؤون ا>قتصادية الشؤون من
  .)2(أو أية لجان تقتضيھا ظروف الحال   ، )1( 1952سنة )  وا>جتماعي(  ا>قتصادي

تك�ون قرارات�ه ملزم�ة لجمي�ع  وتوصيات ، أشغاله قراراتويصدر المجلس في نھاية        
iعضاء إذا حازت على اVغلبي�ة ، اVجماع ، وملزمة فقط لم�ن يقبلھ�ا إذا اتخ�ذت بواس�طة ا

  ). طبقا للمادة السابعة من الميثاق( كل دولة   لتأخذ صيغتھا التنفيذية حسب نظم
يمكنن��ا أن نق��ول ھن��ا ب��أن ھ��ذا الجھ��از يعتب��ر الجھ��از الرئيس��ي ال��ذي يعط��ي الض��وء         

و مؤسس�ة للتكام�ل أو التع�اون ا>قتص�ادي اVخضر لكل اتفاقية من ش�أنھا إنش�اء أي جھ�از أ
ب�ين أعض��اء جامع��ة ال�دول العربي��ة ، بحي��ث إذا تح�رك تحرك��ت وكان��ت النت�ائج مجس��دة ف��ي 
الواقع العربي ، رغم كل م�ا يمك�ن أن يؤخ�ذ علي�ه ف�ي مج�ال الفعالي�ة القانوني�ة و التنفيذي�ة ، 

م��ة ع��ن اVھ��داف العاحي��ث تع��ددت الق��رارات المجس��دة ف��ي اتفاقي��ات عدي��دة > ت��زال بعي��دة 
ط�ول الم�دة الت�ي قض�تھا ھ�ذه الجامع�ة ، كم�ا س�نرى  م�عالمرسومة في النصوص اVساسية 

واVجھزة العاملة في إطارھا ، وتح�ت إش�راف  بعد من خ�ل تحليل ودراسة ا>تفاقياتفيما 
  .ھذا المجلس 

  
---------------  

؛ و كذلك ھ�ارون ھاش�م رش�يد ، المرج�ع  62جع السابق ، ص محمد طلعت الغنيمي ، جامعة الدول العربية ، المر   -)1
  . 60السابق ، ص 

أن ينشئ  لجانا استشارية يعھد إليھا تقديم << من النظام  الداخلي لمجلس الجامعة على   18تنص  المادة   - )2
ان الدائمة تمھيدا المشورة في  إعداد وتنفيذ برامج الجامعة في مجال معين على أن تقدم نتائج دراساتھا إلى اللج

  .>> لعرضھا على المجلس 
للمجلس أن يشكل لجانا فنية مؤقتة من الخبراء الع�رب تك�ون مھمتھ�ا تق�ديم المقترح�ات << تنص على أن  19.كذلك م  -

  .>> أو إبداء الرأي للمجلس فيما يتعلق بمجال معين أو موضوع معين 
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  يـانـثــب الـلـطـمـال
  

  ةـيـربـعـدول الـة الـعـامـجـلة ـامـعـة الـانـاHم
  
بدور المحرك  يقوم فيھا  اVمين العامو ،  الجھازاiداري للمنظمةاVمانة العامة تعتبر       

اء ـــــيدعو ل�جتماعات ويحضر جداول أعمالھا وا>تصال بالدول اVعض لھذه المنظمة ، 
أمناء  ، يساعده في ذلكاVعمال والتشاور بشأن تاريخ بدء اVشغال  وإع�مھا بجدول

يعين ھذا اVمين  ، ) من الميثاق 12طبقا للمادة  (مساعدون وعدد كاف من الموظفين 
ويعين ھو  .بدرجة سفير ، الجامعة العام بعد أن يتم اختياره بأغلبية الثلثين من دول مجلس 

   نــمفوضي وزراء  في درجة  المساعدين له  الدول العربية اVمناء جلس جامعة م بموافقة 
  .) نفسھا 12.م (

وتشمل . اVمانة العامة من طرف مجلس الجامعة   الداخلي لھذه يوضع النظام         
ا>قتصادية   ، منھا إدارة الشؤون) 1(اVمانة على عدد  من اiدارات ذه ــــھ

 ، تتولى تحضير أعمال مجلس الجامعة العربية وكذلك اللجان الفنيةي والمواص�ت ، التــ
  .وتنفيذ ما يصدر من قرارات وتوصيات 

المس�ؤول وح�ده أم�ام مجل�س الجامع�ة ع�ن جمي�ع أعم�ال اVمان�ة  يعتبر اVمين الع�ام         
و أقسامھا التي تعمل تحت إش�رافه وبموافقت�ه  أنظمة العمل في إداراتھا  تطبيق العامة وعن

خمس  سنوات قابلة   ، ويعين لمدة  ) طبقا للمادة اVولى من النظام الداخلي لoمانة العامة (
  ) .  ظام اVساسي لموظفي الجامعةمن الن 3/1قا للمادة طب (للتجديد 

الملحقة والمنظمات  وتقوم اVمانة العامة ، كجھاز إداري ، بمساعدة اVجھزة       
وھكذا نستنتج أن دور  . )2(تھا و التنسيق بين برامجھا االنھوض بسياس المتخصصة على

Vجھزة ومساعدتھا في اVمانة العامة لجامعة الدول العربية أساسي في تحريك بقية ا
تحضير اجتماعاتھا وإدارة شؤونھا بما يحتاجه ذلك من تنسيق عام وانسجام ، يحقق في 

تم على أحسن حال النھوض بالتعاون العربي و التكامل ا>قتصادي الذي ما إذا  النھاية
التكت�ت ا>قتصادية تلعب فيھا الدولية الصعبة التي  أصبح ضروريا في ھذه الظروف

إلى الدول الكبرى اقتصاديا خاصة دور المقرر في الع�قات الدولية الحالية باiضافة 
  .وعسكريا 

  
  
  

---------------  
اiدارة  مكت��ب اVم��ين الع��ام ، أمان��ة الش��ؤون العس��كرية ،: ( وھ��ي .  65، المرج��ع الس��ابق ، ص . ع.د.الغنيم��ي ، ج -)1

، اiدارة العام��ة لش��ؤون فلس��طين ، اiدارة العام��ة للش��ؤون ا>قتص��ادية ، اiدارة العام��ة  العام��ة للش��ؤون السياس��ية
، اiدارة العام��ة ل}ع���م ، اiدارة العام��ة للش��ؤون القانوني��ة ، اiدارة العام��ة للتنظ��يم  للش��ؤون ا>جتماعي��ة والثقافي��ة

مكت��ب الرئيس��ي لمقاطع��ة إس��رائيل ، وغي��ر ذل��ك م��ن الوح��دات الرئيس��ة الت��ي يق��رر والش��ؤون اiداري��ة والمالي��ة ، ال
 ).المجلس إنشاءھا 

  . 65،  64، المرجع السابق ، ص. ع.د.الغنيمي ، ج -)2
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  ثــالـثـب الـلـطـمـال
  

  ـة الدائمــةـنيفـان الـاللج
  
، وھي متنوعة  للجانالدول العربية على ھذه ا الرابعة من ميثاق جامعة المادة تنص       
يرأسھا رئيس يعينه مجلس الجامعة لمدة سنتين بواسطة التصويت باVغلبية ، على .  )1(

أن تتولى وضع قواعد التعاون ومداه لتصاغ في مشاريع اتفاقيات تقدم إلى المجلس لينظر 
لدول وتمثل فيھا ا .فيھا من أجل تقديمھا إلى الدول اVعضاء لدراستھا و المصادقة عليھا 

تساھم ھذه اللجان في . اVعضاء بممثل أو أكثر على أن يكون لكل منھا صوت واحد 
تحقيق التعاون العربي ، عن طريق تحضير المشاريع والتفكير فيھا وصياغتھا فتصبح 

المصادقة ، مما يسبغ بعد استكمال إجراءات جاھزة للمصادقة ووضعھا موضع التنفيذ 
التكامل و طرق التعاونة التي تحضرمن الناحية الفعلي التقنية زةأواVجھـالجھاز ةصفعليھا 

وھكذا . ثم تعمل على تجسيدھا عمليا . العربي إذا ما أعطيت لھا اiشارة الخضراء للعمل 
يمكننا ذكر مجموعة من ا>تفاقيات الھامة في مجال التعاون والتكامل ا>قتصادي التي 

قية ، اتفا) 1953(ة  التبادل التجاري والترانزيت اتفاقي: قامت ھذه اللجان بتحضيرھا منھا 
، ا>تفاقية الخاصة بإنشاء المؤسسة المالية ) 1962(العربية  الوحدة ا>قتصادية بين الدول
وكان من أول قرارات اللجنة الدائمة للشؤون  . ) 1960(العربية ل}نماء ا>قتصادي 

اضي فلسطين ودراسة الوسائل الكفيلة ا>قتصادية والمالية إقامة مؤسسة مالية iنقاذ أر
  . بتحسين المستوى ا>جتماعي فيھا 

، بقي يس�تعين بھ�ذه اللجن�ة اVخي�رة حت�ى  1952وبعد إنشاء المجلس ا>قتصادي سنة       
، فل��م تجتم��ع بع��د ھ��ذا الت��اريخ ق��ط ، عل��ى ال��رغم م��ن اقت��راح اVمان��ة العام��ة  1956ع��ام 

  .ھا ءإحيا 1971في ديسمبر   لجامعة الدول العربية
>قتصادي ولم تعد ما يمكننا استنتاجه أن اللجنة ا>قتصادية قد احتوى مھامھا المجلس ا

ذل��ك نتيج��ة  لم��ا أعط��ي لھ��ذا اVخي��ر م��ن ص���حيات واس��عة كم��ا س��تأتي لھ��ا ض��رورة بع��د 
  . دراسته فيما بعد 

لى غيرھا وھكذا تظھر أھمية اVجھزة المركزية العامة كأدوات سياسية تومئ إ       
 ونقصد ھنا مجلس الجامعة و أمينھا. بالتحرك لوضع ما تريده من أھداف موضع التنفيذ 

يقومان  بدور مركزي أساسي  ينعكس على فعالية بقية اVجھزة التي تعتبر   اللذينالعام 
 أغلبھا  فنية  و إدارية  تقوم  باVعمال التحضيرية  لتقدمھا في صورة مشاريع اتفاقيـات

  د أن ــزمة للدول اVعضاء بععليھا باiجماع قرارات ملالجامعة مجلس بعد موافقة  لتصبح
---------------  

اللجن�ة السياس�ية الت�ي  -) 1:  (ا عش�رة لجن�ة ت�وھي إثن). وما بعدھا  60ھارون ھاشم رشيد ، المرجع السابق ، ص   -)1
تم إلغاؤھا بعد إنش�اء ( اللجنة ا>قتصادية  -) 3( فية ، اللجنة الثقا -) 2(تتكون من وزراء خارجية الدول اVعضاء ، 

،  المواص�تلجنة  -) 5(ا>جتماعية ،   اللجنة –) 4(،) ذلككما سبقت اiشارة إلى  1952المجلس ا>قتصادي عام 
لجن�ة  -) 10( اللجنة الص�حية ، -) 9(راء البترول ، ــــخب  لجنة  -)8(  لجنة اiع�م ، -)7(اللجنة القانونية ،  -) 6(

إل�ى م�ؤتمر  باiض�افة. المالي�ة واiداري�ة   ؤون ـ�ـلجن�ة الش-)12(لجن�ة حق�وق اiنس�ان ،  -) 11(اVرصاد الجوية ، 
   .اتصال المكاتب اiقليمية لمقاطعة إسرا ئيل الذي يعد بمثابة لجنة دائمة أيضا 
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عل�ى ذل�ك الميث�اق ، أو  ھذه اVخيرة بالتص�ديق عليھ�ا وف�ق نظمھ�ا الداخلي�ة كم�ا ي�نصتقوم 
  .بأغلبية اVصوات فتصبح ملزمة لمن يقبلھا ويصادق عليھا 

ون�ح��ظ أن قاع��دة اiجم��اع كثي��را م��ا تح��ول دون إعط��اء فعالي��ة ومص��داقية لجامع��ة        
ف�رغم  . 1945م�ارس  22الدول العربية من أجل تحقيق أھدافھا التي أنشئت من أجلھا منذ 

. حققت��ه > زال بعي��دا ع��ن طم��وح ش��عوب ودول ھ��ذه المنظم��ة  ط��ول ھ��ذه الم��دة إ> أن م��ا
العام��ة أن نتط��رق ب��أكثر تعمق��ا  oجھ��زة المركزي��ةنح��اول بع��د ھ��ذه الدراس��ة المختص��رة لو
  .في مجال ا>قتصاد تحقيقا أو تقريبا للتكامل في ھذا المجال  المتخصص ازجھلل
  

  عــرابــب الــلـطـمـال
  

  . )1( يــاعـمــتـجا0ادي وــصـتـس ا0قــلـجـمـال
  

أھ�م عام�ل فيم�ا أص�يبت ب�ه  العربي�ة أن أدركت الدول السبع المؤسس�ة لجامع�ة ال�دول       
فلس�طين ، ھ�و أن   قض�ية  آنئ�ذ ، وخاص�ة القض�ايا المعلق�ة   أھ�م  معالج�ة ف�ي   ن إخفاقـم

ھ��دة معا<< ، فلج��أت إل��ى عق��د  )2(ا>قتص��ادي والعس��كري بينھ��ا ل��م يك��ن ك��ام�  اونـالتعــ��
الت��ي أنش��أ مجل��س جامع��ة ال��دول العربي��ة  )3(>> ال��دفاع المش��ترك والتع��اون ا>قتص��ادي 

  .ا>قتصادي وا>جتماعي بمقتضاھا ھذا المجلس 
استكما> Vغراض ھذه المعاھدة وما << : تنص المادة السابعة  من المعاھدة على        

د العربية ورفع مستوى المعيشة ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفيرالرفاھية في الب�
تتعاون الدول المتعاقدة على النھوض باقتصاديات ب�دھا واستثمار مرافقھا ،  فيھا

الطبيعية وتسھيل تبادل منتجاتھا الوطنية ، الزراعية والصناعية ، وبوجه  عام على تنظيم 
يق ھذه نشاطھا ا>قتصادي وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحق

ينشأ في جامعة الدول العربية مجلس  -1<< : وتضيف المادة الثامنة .  )4(>> اVھداف 
ا>قتصادي وا>جتماعي يضم وزراء الدول اVعضاء المختصين ووزراء  يسمى المجلس

  الخارجية أو من ينوب عن ھؤ>ء ، تكون مھمته تحقيق أغراض الجامعة ا>قتصاديـــــــة
  .تصل بھا مما نص عليه في ميثاق الجامعة العربية أو ھذه ا>تفاقية وا>جتماعية وما ي

  
---------------  

  بقرار مجلس الجامعة رقم ...  من معاھدة الدفاع  المشترك  8بمقتضي  تعديل المادة "  وا>جتماعي " أضيفت  له   - ) 1
  .  29/3/1977في   3552       

  . ، عن نسخة بمكتبة مركز الدراسات والبحوث العربية ، القاھرة  4ربية ، ص أنظر دستور اتحاد الجمھوريات الع -) 2
، دور ا>نعقاد العادي الثاني عش�ر، أودع�ت وث�ائق التص�ديق عليھ�ا 13/4/1950بتاريخ . ع.د.وافق عليھا مجلس ج -)3

 /8/ 07(اقالعر 4،)31/3/1953( اVردن -3، ) 22/11/1951( مصر  -2، ) 31/10/1951( سوريا  -1:  من 
  المغ�رب -8،) 11/10/1953( ال�يمن  -7،)24/12/1952 (لبنان  -6 ،) 19/8/1952 (السعودية  - 5،  ) 1952

 /11/9(    الس��ودان -13ت��ونس ،  -12، لجزائ��را -11ليبي��ا ، -10،) 12/8/1961(الكوي��ت  -9،  )13/6/1961(
 / 20/5( الصومال  -17، ) 23/11/1971 (اليمن  -16، )  14/11/1971( قطر  -15البحرين،  -14، ) 1964

  ) .27/2/1978( اiمارات  -19، )1976/  03/11( فلسطين  -18، ) 74
  ). 31و30، المرجع السابق،ھامش الصفحتينجامعة الدول العربية ، مجموعة المعاھدات و ا>تفاقيات : نق� عن (  

  .عن الدفاع المشترك تتكلم المواد السابقة  للمادة السابعة من المعاھدة   -) 4
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يتولى المجلس ا>قتصادي وا>جتم�اعي مھم�ة الموافق�ة عل�ى إنش�اء أي�ة منظم�ة عربي�ة  -2

متخصص��ة كم��ا يش��رف عل��ى حس��ن قي��ام المنظم��ات الحالي��ة بمھامھ��ا المبين��ة ف��ي مواثيقھ��ا 
  . >> التي يقررھا لذلك وذلك وفق اVحكام 

انعق�د ، حي�ث  1953من�ذ ع�ام أعمال�ه )  ا>جتماعيو(وقد باشر المجلس ا>قتصادي        
 31إل��ى  25اجتم��اع  للس��ادة وزراء ا>قتص��اد والم��ال الع��رب ف��ي مدين��ة بي��روت م��ن ل وأ

 .لتتعاق���ب ا>جتماع���ات عادي���ة . بمدين���ة بحم���دون  1953أوت  22ث���م ف���ي  1953م���اي 
وصدرت العديد من القرارات والتوص�يات الت�ي تھ�دف إل�ى تعزي�ز مس�يرة العم�ل العرب�ي 

مشترك في المجال ا>قتصادي قصد إحداث التكامل ا>قتصادي بين الدول اVعض�اء م�ن ال
  . أجل التنمية ا>قتصادية المنشودة المذكورة بالمادة السابعة من المعاھدة

  اديــا>قتصس ـــوشھد نص المادة الثامنة تطورا نوعيا في المھام المسندة إلى المجل       
 بتاريخ 3552رقم . ع.د.وتركيبه بمقتضى قرار مجلس جوا>جتماعي وفي ص�حياته 

 يةوتقييم) 8/1.م(أصبح للمجلس وظائف تخطيطية  إذ. المعدل للمادة  1977مارس 29
ويعد أعلى سلطة لرسم السياسة ا>قتصادية Vعضاء . ) 8/2.م(ة يوتنظيموتنسيقية 

اشر على حسن قيام ، عن طريق اiشراف المب و متابعة حسن تنفيذھا ة العربيةـالجامع
المنظمات العربية المتخصصة بمھامھا والتعاون والتنسيق معھا والموافقة على إنشاء أية 

   .)1( ) 8/1/2.م(منظمة جديدة 
م�ارس  26كما كان بروتوكول إسباغ  كيان ذاتي على المجل�س ا>قتص�ادي بت�اريخ          

ال ا>قتص�ادي يع�ود بالفائ�دة عل�ى ، اقتناعا من مجلس الجامعة بأن التعاون في المج 1959
 116كل الب�د العربية وتحقيقا لرغبة المجلس ا>قتصادي التي عبر عنھ�ا  ف�ي ق�راره رق�م 

إذ بإعطائه ا>ستق�لية وحق المبادرة في مجال اختصاصه ، يمك�ن . 14/01/1959بتاريخ 
مش�ترك والتع�اون Vية دولة عربية حتى ولو لم تكن عضوا في الجامعة أو معاھدة ال�دفاع ال

أن  تنض�م    ،ودون  ا>رتباط   بالھيئات واللجان  المرتبطة  بمجلس  ال�دفاع   ،ا>قتصادي 
م���ن  3-1.م(ذه المؤسس���ة العربي���ة الرئيس���ية ف���ي مج���ال الع�ق���ات ا>قتص���ادية إل���ى  ھ���

  . )2() البروتوكول
تص�ادية أھمي�ة وقد عمل المجلس ا>قتصادي  منذ نش�أته عل�ى أن تعط�ى للش�ؤون ا>ق       

) *  8 -5، 2،3ج/1د/1ق(خاصة ، مباشرة بع�د إق�راره لنظام�ه ال�داخلي بمقتض�ى ق�راره 
وافق المجلس على تكليف الوف�د اللبن�اني القي�ام << : الذي ينص على   12/12/1953في 

  : ) 10/12/1953في / 4ج/1د/2ق (بدراسة الموضوعات التالية 
لمواص��ت الداخلي��ة  فيم��ا ب��ين ال��دول العربي��ة  إع�ادة النظ��ر باھتم��ام كبي��ر  ف��ي مس��ائل ا -1

 .على ضوء المطالب العسكرية ع�وة على مطالب الحياة ا>قتصادية 
  

---------------  
، مجموع��ة ق��رارات وتوص��يات  ، إدارة المنظم��ات ةة للش��ؤون ا>قتص��اديم��، اiدارة العا ، اVمان��ة العام��ة ع.د.ج -)1

، ت��ونس 1980 -53رب��ي م��ن دور ا>نعق��اد اVول إل��ى الث��امن والعش��رين ، ا>قتص��ادي وا>جتم��اعي الع المجل��س 
  .  9، ص 1980

 .25اVمانة  العامة ،مجموعة قرارات وتوصيات المجلس ا>قتصادي وا>جتماعي ، المرجع الس�ابق، ص ،. ع.د.ج -)2
؛ والح�رف    بعدھاورقمھا )ورةد" ( د"والعدد الذي بعده  رقم القرار؛ والحرف ) قرار" (ق"يعني الحرف   :م�حظة * 

  .؛ ثم تاريخ صدور القرار بعدھا ورقمھا ) جلسة "  ( ج"
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تق��ديم المقترح��ات >س��تثمار م��وارد ال��دول المتعاق��دة الطبيعي��ة والص��ناعية والزراعي��ة  -2
وغيرھ���ا وتنس���يقھا لص���الح المجھ���ود الحرب���ي وال���دفاع المش���ترك وإع���داد المعلوم���ات 

م�ن " و "و " د "قا للفق�رتينوف الدول المتعاقدة وذلك واiحصاءات ال�زمة  عن موارد
 . الملحق العسكري المرفق بمعاھدة الدفاع المشترك والتعاون ا>قتصادي

التي تبذلھا حكومات ال�دول العربي�ة لتحوي�ل مش�اريع مص�انع التركي�ب تحقيقا للمساعي  -3
 :من إسرائيل إلى الدول العربية يجدر بالدول العربية 

  .ل إنتاج تلك المصانع المنشأة في أحد البلدان العربية  أن تقبل دخو - ) أ(
تخفيض الرسوم الجمركية  عن ھذا اiنتاج بنسبة يتفق عليھا  وأن يقدم  تقرير عنھا  - ) ب(

 .>> للمجلس 
يستفاد من ھذا الق�رار ح�رص المجل�س ا>قتص�ادي وا>جتم�اعي  الكبي�ر عل�ى الس�ير        

ب�ي لغ�رض التنمي�ة ا>قتص�ادية والتع�اون الحرب�ي السريع ف�ي إنج�از تكام�ل  اقتص�ادي عر
عي�ة والص�ناعية لصد العدوان على الب�د العربية ، باس�تثمار م�وارد ال�دول المتعاق�دة  الطبي

  .والتنسيق فيما بينھا  والزراعية  وغيرھا
تكلي��ف اVمان��ة العام��ة لجامع��ة  جتم��اعي عل��ى >وق��د واف��ق المجل��س ا>قتص��ادي وا        

)  13/12/1953ف��ي /10ج/1د/3ق( ي��ة  بدراس��ة ا>قت��راح اللبن��اني  ، بق��راره ال��دول العرب
تعزيز الدائرة ا>قتصادية  في اVمانة العامة  للجامعة وتعيين أمين ع�ام << :الذي جاء فيه 

مساعد iدارتھ�ا وم�ا تحت�اج إلي�ه م�ن خب�راء  وذل�ك ليتس�نى  لھ�ا القي�ام  باVعم�ال المترتب�ة 
  .>>  لس ا>قتصادي ومباشرته مھامهعليھا بعد إنشاء المج

بع��د إس��باغ كي��ان ذات��ي علي��ه أن يق��وم  اس��تطاع المجل��س ا>قتص��ادي وا>جتم��اعي         
من اVنشطة في مجال اختصاصه ، حيث كان له الدور المحرك في عقد الكثي�ر م�ن بالعديد 

ال ا>تفاقي���ات الت���ي انبث���ق عنھ���ا إنش���اء منظم���ات ووك���ا>ت وش���ركات عدي���دة ف���ي المج���
  :نذكر منھا على سبيل المثال ا>قتصادي 

  ي ــــف/ 3ج/3د/66ق (للقرار   طبقا الجمركية   للتعريفة موحد  جدول  اتخاذ  اتفاقية  -1 

تلته العديد من القرارات ال�حقة التي وضعت الجدول والتعدي�ت .  )25/01/1956     
   اقية  وإعداد دليل ھجائيطرأت عليه ، وحث الدول على ا>نضمام  إلى ا>تف التي

د الذي انتھى ـــالموح في جدول  التعريفة   لمسميات أصناف البضائع والمواد الواردة 
ي ـــربــبجدول بروكسل والتعدي�ت التي طرأت عليه وإنشاء مجلس ع ذ ــإلى اVخ
  .ؤون الجمركية ــدائم للش

  ي ــف  5ج/1د/8ق( نزيت طبقا للقرارالترااتفاقية تسھيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة  -2
  ل  ـــعربية اVصديدة التي  تلته  لتحديد المنتجات الع  ، والقرارات )1() 13/12/1953    
  ل ـــالمنشأ  قصد تحقيق تكامل اقتصادي  عربي وصو> إلى  الوحدة بحرية نق وشھادة     
  .البضائع ووضع تعريفة جمركية موحدة     

  عن )الترانزيت+ التبادل التجاري (ية ى فيما بعد استق�ل موضوعي ا>تفاقوقد جر         
  

 --------------- 
  ، وكذلك نصوص  28مجموعة قرارات وتوصيات المجلس ا>قتصادي وا>جتماعي ، مرجع سابق ، ص : أنظر  -)1

  . 156سابق ، ص  المرجع ال، ... مجموعة المعاھدات : ا>تفاقية  في                
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المنعقدة  1979/ 10/ 18 -15بمقتضى  اتفاقية بعضھما ، باستق�ل اتفاقية الترانزيت     
اتفاقية تسيير " وقد دخلت ھذه ا>تفاقية الجديدة حيز التنفيذ تحت تسمية . في تونس 

بمقتضى قرار المجلس ا>قتصادي " ة التبادل التجاري بين الدول العربية ــــوتنمي
  ) .1(بعد اكتمال النصاب القانوني ) 28/02/1979في  /2ج/26د/763ق( وا>جتماعي

ة ــاتفاقية تسديد  مدفوعات المعام�ت الجارية وانتقال رؤوس اVموال بين دول الجامع -3
 دور  نم 1953 /07/9في الدول العربية  ليھا  مجلس جامعة وافق ع التي و،  العربية

  ) .2(  92عليھا بقراره رقم جلس ا>قتصادي وقد وافق الم. انعقاده العادي التاسع عشر 
لمجلس جامعة الدول العربية  اتفاقية الوحدة ا>قتصادية ، التي أوصت اللجنة السياسية  -4

شأنھا المجلس ا>قتصادي  بالعمل على تحقيق دور ا>نعقاد الثاني والعشرين في  في
المجلس ا>قتصادي لجنة وقد كلف .  عربية كاملة تنفذ على مراحل دة اقتصاديةــــوح
ؤون التجارية والمالية والھيئة الفنية الدائمة للتوجيه ا>قتصادي بدارسة ھذا ـالش

ثم وافق على .  )3)( 15/12/1954في / 2ج/2د/36ق (الموضوع بمقتضى قراره 
وبعد مجموعة من .  )4) (03/06/1957في  2ج/4د /85ق (مشروعھا بالقرار 

ليعلن عن  ، )5()  1964/ 06/12 ي ـف 2ج/ 10د /245ق(ا>جتماعات جاء القرار 
وكذلك السوق العربية المشتركة الوحدة ا>قتصادية  اكتمال التصديق على اتفاقية

  . 1965) جانفي (ووضعھما موضع التنفيذ ابتداء من أول يناير
ـــــس  عليھا المجلـــ وافقاتفاقية الصندوق العربي ل}نماء ا>قتصادي وا>جتماعي التي  -5

  ) . 6( )16/5/1968 يـــف 2 ج/13 د / 345ق (رقم   بقرارهوا>جتماعي  ا>قتصادي 
  المتعلقة بزيادة رأسمال الصندوق وا>كتتاب فيه وحث بقية الدول التي والقرارات ال�حقة      
ام ، وذلك لما لھذه إتمام ذلك  والتي لم تنضم على ا>نضم اiسراع فيعلى  تصدقم ـل

  .مجال التكامل ا>قتصادي أھمية في   فاقية منا>ت
   ان ا>ستثمار التي نصت عليھا توصية مؤتمر التنمية ماتفاقية المؤسسة العربية لض -6

وقرارات  62، رقم 1966، الذي انعقد بالكويت في مارس  الصناعة للدول العربية
 ) .7()18/5/1968 -03في  3ج/13د/ 362ق ( المجلس ا>قتصادي ابتداء من القرار

 /18/05في  2ج/20د /590ق (و )05/12/1973في  2ج/19د/ 581ق( وكذلك
  رؤوس اVموالبثقت عنھا كل من اتفاقية استثمارانوما بعدھا من قرارات ). 8()1975

  
---------------  

  . 490 وكذلك ،   وما بعدھا 156ص، أنظر المرجع السابق  - )1
  .236ص  وكذلك  ، 89 ص ، المرجع السابق - )2
  . 277وكذلك ص 37، ص المرجع السابق - )3
  .74المرجع نفسه ، ص  - )4
  .189بق نفسه ، ص االمرجع الس -)5
وأيضا دلي�ل المنظم�ات ؛ 532، مرجع سابق، ص ...؛ وكذلك مجموعة المعاھدات 243المرجع  السابق نفسه ، ص  -)6

ية ، القس�م الث�اني ، ، اiدارة العامة للشؤون ا>قتص�اد.ع.د.، اVمانة العامة لج. ع.د.ة  المتخصصة في نطاق جالعربي
  . 13، ص1980ائق  التأسيسية ، تونس الوث

  .120، المرجع السابق ، ص... ،  وكذلك دليل المنظمات 251المرجع نفسه ، ص -)7
  .121، ص... ؛ وكذلك دليل المنظمات 375و 368المرجع نفسه ، ص  -)8
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، واتفاقي�ة تس�وية منازع�ات ا>س�تثمار ب�ين ال�دول  دان العربي�ةالعربية وانتقالھا ب�ين البل� 
، وك�ذلك اتفاقي�ة  العربي�ة وب�ين م�واطني ال�دول العربي�ة اVخ�رى المضيفة ل�س�تثمارات

كم�ا ج�اء . 01/4/1974المؤسسة العربية لض�مان ا>س�تثمار الت�ي دخل�ت النف�اذ بت�اريخ 
ع��ن مش��روع اتفاقي��ة �ن ل}ع��) 1( )02/1980/ 13-11ف��ي  3ج/28د/801ق(الق��رار 

  . ) 2( 28/4/1980وقد تم إبرامھا بالرياض في . موحدة ل�ستثمار
  

لق��د تعرض��نا ف��ي ھ��ذا الفص��ل إل���ى دراس��ة جامع��ة ال��دول العربي��ة كإط��ار للتكام���ل        
و>حظنا الدور المحرك لھ�ذه المنظم�ة اiقليمي�ة م�ن خ��ل اVجھ�زة المتكون�ة .  ا>قتصادي

جامع���ة واVمان���ة العام���ة ، فض���� ع���ن اللج���ان الفني���ة والمجل���س منھ���ا وخاص���ة مجل���س ال
ا>قتصادي وا>جتماعي الذي حصل على اس�تق�ليته ككي�ان ذات�ي مس�تقل لتحري�ك التع�اون 

ن م��وھك��ذا ش��ھدت الس��احة ا>قتص��ادية إنش��اء العدي��د . والتكام��ل ف��ي المج��ال ا>قتص��ادي 
لمي�دانين لص�الح المزي�د م�ن التع�اون تصادية وا>جتماعية العاملة ف�ي ھ�ذين اقالمنظمات ا>

البين��ي لت��ؤطر التع��ام�ت المش��تركة للوص��ول إل��ى اVھ��داف الت��ي ترم��ي إليھ��ا  والتق��ارب
ا>تفاقي��ات المختلف��ة لتحقي��ق تكام��ل اقتص��ادي عرب��ي ي��نھض بالمنطق��ة إل��ى تحقي��ق التنمي��ة 

ظ عل��ى ھ��ذه ، رغ��م م��ا ي�ح��ا>قتص��ادية لبل��دانھا للح��اق برك��ب التق��دم المش��ھود ف��ي الع��الم 
اVطر من آليات اتخاذ القرارات باiجماع أو اVغلبي�ة فتص�بح ملزم�ة لم�ن يقبلھ�ا ويص�ادق 

  .  عليھا
         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

---------------  
  . 118 ، ص....المنظماتدليل ، وكذلك  514، ص  المرجع نفسه -)1
  ، ، مرج��ع س��ابق  اiدارة العام��ة للش��ؤون ا>قتص��ادية ، العربي��ة ، اVمان��ة العام��ة. د.، ج أنظ��ر ن��ص ھ��ذه ا>تفاقي��ة -)2

  .120ص
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  يــانــــثــل الــصــفــال
  

  مـــل  كال التجادي من أـي وا0قتصـاعـال ا0جتمـي المجـات فـفـاقيـا0ت
   ا0قتصادي                                   

  
س��اھم ، م��ن الناحي��ة النظري��ة لق��د ت��م إب��رام مجموع��ة كبي��رة م��ن ا>تفاقي��ات الت��ي ت      

. تحقيق التكامل بين أعضاء جامعة الدول العربي�ة ل، في إحداث إطار سليم وجيد والقانونية 
ومن ثم رأينا عرضھا ل}حاطة بمدى وشمولية الموضوعات ا>جتماعية وا>قتصادية الت�ي 

الفص�ل ق�د قس�منا و. كرست ھذه ا>تفاقيات لتحقيقھا ، لنوضح اiطار ا>تفاقي  لھذا البح�ث 
إلى مجموعة من المباحث ، كرسنا المبحث اVول ل�تفاقي�ات ا>جتماعي�ة تعرض�نا في�ه إل�ى 
عدة مطالب ، اVول عرضنا فيه منظمة العم�ل العربي�ة لم�ا لھ�ا م�ن أھمي�ة بالغ�ة ف�ي تنظ�يم 

خدم�ة  اiطار ا>جتماعي العربي ، والثاني >تفاقية تنقل اVي�دي العامل�ة ب�ين ال�ب�د العربي�ة
بم�دى تھيئ�ة  العربية لمستويات العمل ل}حاطةلتوزيعھا وا>ستفادة منھا ، والثالث ل�تفاقية 

أما المبحث الثاني فكرسناه ل�تفاقي�ات ا>قتص�ادية .  ھذه الطاقات العمالية واستعدادھا الفني
 وق�د قس�منا ھ�ذا المبح�ث إل�ى مجموع�ة م�ن المطال�ب. لع�قتھا المباش�رة بموض�وع البح�ث 

الث�اني >تفاقي�ة الص�ندوق العرب�ي  با>قتص�ادية  والمطل� الوح�دة باتفاقي�ة يتعلق اVول منھا
أم��ا المطل��ب الثال��ث فيتعل��ق باتفاقي��ة تس��ديد م��دفوعات  ،ل}نم��اء ا>قتص��ادي وا>جتم��اعي 

وأم��ا المبح��ث الثال��ث . المع��ام�ت الجاري��ة  وانتق��ال رؤوس اVم��وال ب��ين ال��دول العربي��ة 
، وق�د خصص�نا المطل�ب اVول  اقيات في المجال التجاري والمالي والجمرك�يفيتعلق با>تف
، والمطل�ب الث�اني >تفاقي�ة  تسھيل التب�ادل التج�اري وتنظ�يم تج�ارة الترانزي�ت منه  >تفاقية

. ج�دول موح�د للتعريف�ة الجمركي�ة صندوق النقد العربي ، والمطل�ب الثال�ث > تفاقي�ة اتخ�اذ
�تفاقي�ات الزراعي�ة والص�ناعية ، عرض�نا ف�ي المطل�ب اVول من�ه وقد أفردنا مبحثا رابعا ل

>تفاقي��ة المنظم��ة العربي��ة للتنمي��ة الزراعي��ة ، والمطل��ب الث��اني >تفاقي��ة المرك��ز العرب��ي 
لدراس��ة المن��اطق الجاف��ة  واVراض��ي القاحل��ة ، ام��ا المطل��ب الثال��ث فخصص��ناه  >تفاقي��ة 

  .  المنظمة العربية للتنمية الصناعية

  
  ث اHولـــحـبـمـال

  
 يــاعــمـتـال ا0جــجـمـي الـات فــيـاقـفـت ا0

 
خطوة متقدمة جدا على مسار التعاون  تعد ا>تفاقيات العربية في المجال ا>جتماعي       

خاصة في المجال  والتكامل العربي تساھم عمليا في تحريك المسارات اVخرى ،
  تأثير في التقارب الجماھيري للشعوب   لعمالة  من اللعمل وتبادل   لما  ، وذلك ا>قتصادي
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خصص أولھا لمنظمة وھكذا سنعرض لھذا المبحث في مجموعة من المطالب ن. العربية 
فالمطلب  ، في المطلب الثاني>تفاقية تنقل اVيدي العاملة نعرض ثم ، العمل العربية 

ورسم سياسة التكامل في ھذا  تخطيط الثالث ل�تفاقية العربية لمستويات العمل من أجل
  .المجال الحيوي 

  
  المطلب اHول

  
  منظمة العمل العربية

  
يناير  12-06بغداد بين  >نعقاد المؤتمر اVول لوزراء العمل العرب في كان        
 .ميثاق عربي للعمل وإنشاء منظمة العمل العربيةالفضل في الموافقة على إصدار1965

؛ 31/3/1965بتاريخ  2102معة الدول العربية بقراره رقم ا مجلس جاموقد وافق عليھ
  . )1( 1977ومارس  10/5/1965غلب الدول العربية بين كما صادقت عليھا أ

  
  . الميثاق العربي للعمل:  أو0

  
دول العربية م�ن إبرام�ه ھ�و ـأن ھدف الليعلن المادة اVولى من ھذا الميثاق نص  جاء       

عل�ى <<  : المادة الثانية بنص ،ية ورفع مستوى القوى العاملة فيھا تحقيق العدالة ا>جتماع
الي�ة وتعم�ل عل�ى إرس�اء دعائمھ�ا عل�ى أس�اس م�ن مأن تتعاون تعاونا كام� في الشؤون الع

، وتعم�ل بص�فة خاص�ة عل�ى التنس��يق ب�ين اVجھ�زة الحكومي�ة المختص�ة بالش��ؤون  التكام�ل
  . >>ية مالالع

يق وارد في ھذه النصوص كھدف من اVھداف اVساسية للعم�ل فھدف التكامل والتنس       
وتجس�د الم�ادة  .وغيرھاالعربي المشترك في جميع المجا>ت ا>قتصادية منھا وا>جتماعية 

ومن ث�م . في التشغيل لعمال الب�د العربيةالسادسة ھذا المعني بالنص على إعطاء اVولوية 
) 10(، وھو م�ا تؤك�د علي�ه الم�ادة  بة للعمالالعمل على توحيد شروط وظروف العمل بالنس

لى تبادل الخبراء واVخص�ائيين والمعون�ات إكما أن المادة الثانية عشرة تشير . اق من الميث
  . الفنية في مجا>ت العمل المختلفة

  
---------------  

الع��راق :  اء كالت��اليت��م اي��داع وث��ائق تص��ديق ك��ل م��ن ميث��اق العم��ل العرب��ي ومنظم��ة العم��ل العربي��ة م��ن اVعض�� -)1
،  )11/9/1968(، الكوي��ت  )1966(، الس��ودان )26/02/1966(مص��ر ، )14/6/1965(س��وريا  ، )10/5/1965(

،  )24/3/1971(لبن��ان  ،) 1970م��ارس(ليبي��ا  ، ) 19/11/1968) (مقس��مة آن��ذاكوكان��ت ال��يمن (ال��يمن الجنوبي��ة 
 ، )1972س�بتمبر (اiم�ارات  ، )28/9/1972(فلسطين ،  )04/4/1971(اليمن الشمالية  ، )27/3/1971(الجزائر 

الس���عودية ، )1974يولي���و (الص���ومال ، )18/3/1973(المغ���رب ، )1973فيف���ري (ت���ونس ، ) 1972س���بتمبر(قط���ر
م���ا يظھ���ر وزن ھ���ذه المنظم���ة وھ���و . ) 1977م���ارس (، البح���رين  )13/11/1976(، موريتاني���ا  )28/01/1976(

  . لقوى العاملة في مجال التكاملواVھمية المعطاة لھا وما تشكله ا
، الميث�اق العرب�ي للعم��ل وك�ذلك دس��تور منظم�ة العم��ل  ، المرج�ع الس��ابق أنظ�ر دلي�ل المنظم��ات العربي�ة المتخصص��ة  -

  . 400و 396، ص المرجع السابق، وكذلك مجموعة المعاھدات وا>تفاقيات  .191و187العربية ص
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نص��وص مكمل��ة لھ��ا ، كم��ا س��نأتي إلي��ه خط��وات  وتع��د ھ��ذه ا>تفاقي��ات وم��ا تبعھ��ا م��ن       
التكام��ل العرب��ي إذا م��ا ت��وافرت الني��ة الحس��نة واiرادة القوي��ة لوض��عھا ھام��ة ف��ي مج��ال 

  .التنفيذ موضع 
  

  . منظمة العمل العربيةدستور  :ثانيا
  

لقد نصت المادة الخامسة من الميثاق العرب�ي للعم�ل عل�ى إنش�اء منظم�ة عم�ل عربي�ة        
ام التمثيل الث�ثي ال�ذي يق�وم عل�ى أس�اس اش�تراك أص�حاب اVعم�ال والعم�ال م�ع تطبق نظ

  .الميثاق وفقا للدستور الملحق ب  ، وذلك المنظمة  الحكومات في كل نشاط
وت��نص الم��ادة اVول��ى م��ن ھ��ذا الدس��تور عل��ى إنش��اء منظم��ة ذات شخص��ية اعتباري��ة        

اVھ��داف المنص��وص عليھ��ا ف��ي ھ��ذا تھ��تم بتحقي��ق >>  العم��ل العربي��ة منظم��ة<< تس��مى
وتعتب��ر ھ��ذه المنظم��ة وكال��ة متخصص��ة ف��ي نط��اق .  الدس��تور وف��ي الميث��اق العرب��ي للعم��ل

  . جامعة الدول العربية
  :  طبقا للمادة الثالثة من دستورھا في اcتي، وتتمثل أھم أھداف منظمة العمل العربية       
  ؛ تنسيق الجھود العربية في ميدان العمل -1
  ؛ العربية كلما أمكن ذلك الية وظروف وشروط العمل في الدولتوحيد التشريعات العم -2
 :القيام بالدراسات واVبحاث في الموضوعات العمالية المختلفة وعلى اVخص  -3

  ؛  القوى العاملةتخطيط  -) أ (   
  ؛ العمل للمرأة واVحداثظروف وشروط  -)ب(   
  مل في الصناعة والتجارة والخدمات ؛المشاكل المتعلقة بالع -)ج(   
  ؛ مشاكل عمال الزراعة -)د(   
  ؛ والصحة المھنيةاVمن الصناعي  -)ھــ(   
  ؛ الصناعة الصغرى والريفية -)و(   
  ؛ الثقافة العمالية -)ز(   
  ؛ التصنيف المھني -)ح(   
  ؛   التعاونيات -)ط(   
  . واiنتاج اiنتاجية وع�قتھا بالتشغيل الكفالة -)ي(   
     ؛  تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تطلبھا -4
  ؛ وضع خطة لنظام التأمينات ا>جتماعية لحماية العمال وعائ�تھم -5
  ؛ وضع خطة للتدريب المھني وتنظيم حلقات تدريبية للعمال -6
  . إعداد القاموس العربي للعمل -7
ل من الميثاق العربي للعمل ومنظمة العمل العربية إحدى الخطوات ويمكن اعتبار ك       

على  ، المؤدية إلى تجسيد أحد اVھداف المنصوص عليھا في ميثاق جامعة الدول العربية
غير أن اVھداف . الرغم من عدم اiشارة الصريحة إلى ذلك في نصي الميثاق والمنظمة 

، من أجل التقارب والتكامل والتنسيق  تطبيقھا ، في حال العمل على المعلنة تعد ھامة جدا
  قانونية مستقلة تمكنھا   بشخصية  لتمتع المنظمة  وذلك.  بين أعضاء جامعة الدول العربية
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من حرية التحرك في سبيل تحقيق أھدافھا بصدد تنسيق جھود اVقطار العربية في ميدان 
،  والوظائف داخل أعضائھا العمل والتشريعات العمالية ووضع شروط ممارسة المھن

إلى تحسين ظروف العمل والعمال في الوطن  المؤديةوالقيام بالدراسات واVبحاث 
بدءا من إحصائھا وتخصصاتھا  ، القوى العاملة سواء ما تعلق منھا بتخطيط . العربي

دولة واحتياجات الدول اVخرى منھا والمشاكل التي تعانيھا iمكان  ي أيـوالفائض منھا ف
ا>ستفادة منھا بصورة منظمة في جميع المجا>ت الصناعية والتجارية والخدماتية  نـحس

مقابل حمايتھا من اVخطار المختلفة ورعايتھا ؛ والزراعية تحقيقا للكفاية واiنتاجية 
الصحية للمحافظة عليھا كقوة أساسية لدفع عجلة التطور والتنمية داخل الب�د العربية 

  . تكافلةبصورة متكاملة وم
 لمختلفالعمل العربية ن�حظ شموليتھا  من خ�ل تفحصنا لoھداف المعلنة لمنظمة       

قصد تحسين شروط ا>ستفادة منھا كقوة أساسية محركة للتطور  الحياة العماليةمجا>ت 
مقابل توفير الحماية والرعاية لھا وتطوير قدراتھا عن طريق التدريب  ؛ والتنمية المتكاملة

غير أن الوسائل المعلنة لتحقيق ھذه اVھداف تبدو ھزيلة خاصة في جوانبھا . تواصل مال
المادية والتي تجعل من إمكانية لعب دور تنسيقي فعال وحقيقي في المجال العملي أمرا 

إلى تحقيق تلك الدافعة لھا على المضي قدما  المنال ،  فض� عن الجوانب اVخرىبعيد 
، خرآمجال لھا اVثر البالغ في تحقيق أي  لجوانب السياسية التيبھا اونقصد  . اVھداف

وھو ما سنبينه >حقا في موضعه عند معالجة الجانب التطبيقي  .  خاصة في وطننا العربي
  .يق التكامل ا>قتصادي بين الدول العربية قتحلمعاھدات وا>تفاقيات العربية في مجال ل

  
  . أجھزة منظمة العمل العربية :ثالثا 

  
  المادي�ة  ةـوالطاق� اVجھ�زة  العم�ل العربي�ة ف�ية ـــ�ـتحقيق أھداف منظمتتمثل وسائل        

  .تحقيق أھدافھا تسييرھا والعمل على لى ـوالبشرية الساھرة ع
 ومكت�بالع�ام تنص المادة الرابعة من دستور ھذه المنظمة على جھازين ھما المؤتمر        

  ).رية عامة بمثابة سكرتا( العمل العربي 
   

  . المؤتمر العام -1
  

ي ترسل ــوفود الدول اVعضاء الت ة العليا في المنظمة ، ويتكون منالسلط  يمثل        
/ سنوية خ�ل اVسبوع اVول من شھرمارسإلى المؤتمر أثناء انعقاده في دورته العادية ال

رار من لجنة المراقبة  آذار من كل عام أو في الدورات غير العادية التي تعقد بناء على ق
 ، )1(كل ث�ث سنوات على أساس مندوبين عن حكومة الدولة العضوالتي يشكلھا المؤتمر

تعم�ل عل�ى متابع�ة س�ير أعم�ال . وعضو عن أصحاب العمل فيھ�ا ، ومن�دوب ع�ن العم�ال 
  مكتب  العمل  العربي  ومتابعة  تنفيذ  قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة

 
 ---------------  
، تح�ت  1/ ش�ار إليھ�ا ف�ي الم�ادة الخامس�ة تذكر المادة السادسة م�ن دس�تور منظم�ة العم�ل العربي�ة ھ�ذه اللجن�ة ، الم  -)1

  .وھو بمثابة سھو من محرري ھذا الدستور " لجنة المتابعة  "  تسمية
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لفق�رة اتقتض�يه  وھ�و م�ا. الع�ام لى أن ترفع تقاريرھ�ا إل�ى المؤتمرواجتماعات الخبراء ، ع
  .  السابعة من المادة السادسة

  ). 11(لمكتب العمل كسكرتير عام للمؤتمر ، طبقا للمادة  يعمل المدير العام        
ينعقد المؤتمر في مقر اVمانة العامة لجامعة الدول العربي�ة ، ويمك�ن ل�ه أن ينعق�د ف�ي        

  ) . 5(أي دولة عضو بقرار منه ، طبقا للمادة 
، ويجوز أن يصحبھم ع�دد مناس�ب م�ن  )1(فد كل دولة من أربعة مندوبين وويتكون    

  .، ولكل مندوب صوت واحد  يمكن أن يحل أحدھم محل المندوبالمستشارين 
  :، بالمسائل التالية  للمادة السادسةالمؤتمر، طبقا يختص    

  ن ـــط�قا مان ، م سياستھا وتحقيق أھدافھاستحديد الخطوط اVساسية لعمل المنظمة ور -أ
  ادة ــــ، وخاصة الم اVساسية المنصوص عليھا في ميثاق جامعة الدول العربية المبادئ

     ة ــ�ـقصد إحداث نقلة نوعي،  ومنظمة العمل العربية ، ، وميثاق العمل العربي الثانية منه    
ن اiنس��ـا ال خدم�ةم�ل والتك�اتف العرب��ي ف�ي مج�التع�اون والتكا ف�ي ش�أن توثي�ق ص���ت

 والرق�ي والتط�ور  اVساس�ي للتنمي�ة المح�رك  ل�ه  بالنس�بة  الق�وى العامل�ة تمث�ل  ذيـال�
  .بين اVمم  الحضاري 

مع العلم أن .  عماليةلى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي الإتقديم المشورة  - ب
 ةاعيلجنة الشؤون ا>جتموھو جھازھا الفني الخاص بھا في مثل ھذه اVمور الجامعة لھا
وكذلك المادة  ، )ھـ(المادة الثانية بالمقطعالثانية من الفقرة عليھا في كل من  المنصوص

  .>ستفادة من المشورة لدى أشغالھاويمكن لھذه اللجان ا . ميثاق الجامعة نالرابعة م
  . بصفة دوريةدراسة التقارير السنوية التي ترسلھا الدول اVعضاء  -ج
      ن ـــــ، والمديري فيما بعد  ، الذي سنتطرق إليه العمل العربيكتب تعيين المدير العام لم -د

  . لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، المساعدين    
  ثلثي  ميزانية المنظمة التي يعدھا مكتب العمل العربي بأغلبية مشروع   على  الموافقة -ھـ

  . اVصوات    
، في الميادين  لخبراءواجتماعات ا  لتكوينث�ثية ا تخصصة م لجان  إلى عقد  الدعوة  -و

  .المختلفة العمالية 
يش��كل الم���ؤتمر ك��ل ث����ث س��نوات لجن���ة م���ن ب��ين أعض���ائه تس��مى لجن���ة المتابع���ة أو  -ز

ت وتوص�يات لمتابعة سير العمل في مكتب العمل العربي ومتابعة تنفيذ قرارا) المراقبة(
  .ترفع تقاريرھا إلى المؤتمر و،  صة واجتماعات الخبراءالمؤتمر واللجان المتخص

، ناھيك عن  اVعلى جھازھايتضح من اVھداف المعلنة للمنظمة واختصاصات        
، وقضية المقر المرتبط عضويا  مكتب العمل الذي ھو مجرد سكرتارية للمؤتمر العام

ة ـفني  يقترب من لجنةالذي الجامعة   بأن اVمر يتعلق بأحد أجھزة ، العربية بمقر الجامعة 
أكثر منھا منظمة متخصصة ومستقلة بشخصيتھا القانونية ، على الرغم من تمتعھا بحق 
إصدار القرارات باVغلبية العادية للمندوبين المشتركين ، مع ورود استثناء في حال وجود 

  وعلى.التاسعة من دستورھاذلك المادة  نص مخالف يشترط أغلبية أخرى مثلما تنص على
  

 ------------- --  
إثنان منھم يمث�ن حكوم�ة الدول�ة العض�و وواح�د ع�ن أص�حاب اVعم�ال فيھ�ا وآخ�ر ع�ن العم�ال وھ�و التش�كيل  -) 1

   .الث�ثي في المنظمة الذي ترجع فيه الغلبة لمندوبي الحكومة 
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ال�رغم م�ن إمكاني�ة تعاونھ�ا م�ع الھيئ��ات اVجنبي�ة والدولي�ة العامل�ة ف�ي مي�دانھا وإمكاني��ة 

  . المادة الرابعة عشرة همثلما تذكراVخرى يل مع الھيئات التمثتبادلھا 
   

  . مكتب العمل العربي -2
  
ة                                ــ�����ـ، يوج�����د مق�����ره بمقرجامع ظم�����ةللمن ع�����ن س�����كرتارية دائم�����ة وھ�����و عب�����ارة       
ده في يساع . ت نفسهــالوقسكرتيرعام المؤتمرفي عام وھو ويرأسه مدير  . العربية  الدول
 .العام وعدد من الموظفين يعينھم المدير ،مساعدين ث�ثة مديرين  مھامه
ر ع�ن س�ي ، طبق�ا للم�ادة الحادي�ة عش�رة لمكت�ب العم�ل مس�ؤو> ، ويعتبر المدير الع�ام        

 ن، تحت رقابة ھذا اVخير ال�ذي يق�وم بتعي�ي تنفيذ قرارات المؤتمر العامعن و كتب معمل ال
  . وم�حظة ومتابعة لجنة المتابعة سابق اiشارة إليھا ، اعديهومس المدير العام 

  : طبقا للمادة الثانية عشرة ، يختص ھذا المكتب باVمور التالية       
    جم���ع وتوزي���ع المعلوم���ات ع���ن الموض���وعات العمالي���ة ف���ي ال���وطن العرب���ي والقي���ام  -أ

  . با>ستقصاءات التي يطلبھا منه المؤتمر العام
مي��ع الوث��ائق الخاص��ة ب��البنود الت��ي ت��درج ف��ي ج��دول أعم��ال  دورات انعق��اد إع��داد ج -ب

  . خبراءر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الـــالمؤتم
القي���ام بأعم���ال الس���كرتارية العام���ة للم���ؤتمر الع���ام واللج���ان المتخصص���ة واجتماع���ات  -ج

 .الخبراء 
 . إعداد اVبحاث في مجا>ت العمل المختلفة ونشرھا -  د
المھمة مقابل قيام المؤتمرالعام بھذه (تقديم المعونة والمشورة لحكومات الدول اVعضاء -ھـ

   . ) لصالح مجلس جامعة الدول العربية
  

  .لمنظمة العمل العربية  الموارد المالية :رابعا
  
لنصيب اVعضاء المحددة وفقا   أنصبة من    أساسا للمنظمة   الموارد الماليةتتكون        

باiضافة إلى الھب�ات والتبرع�ات الت�ي تتلقاھ�ا م�ن .  )1( كل منھا في جامعة الدول العربية
الت�ي يع�دھا المكت�ب  ، تش�كل ميزاني�ة المنظم�ة .الدول العربي�ة والھيئ�ات العربي�ة والدولي�ة 

أح��د  ، )2(الثلث��ين م�ن أص��وات المن��دوبين المش��تركينبأغلبي��ة  الع��ام المؤتمرويواف�ق عليھ��ا 
  اVموالا>ستق�لية عن جامعة الدول العربية نظرا لصعوبة الحصول على  عوامل عدم

  
  
  

---------------  
  .لم يوضح النص ھنا حالة ما إذا كانت إحدى الدول العربية غير منضمة للجامعة وھو ما يسمح به الدستور  -)1
  .امعة باVغلبية العادية فقط على الرغم من تعارض ھذه القاعدة مع قاعدة التصويت iقرار ميزانية الج.-)2
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الكافية للقيام بمھامھا ، حيث قد > تدفع ھذه اVنصبة مثلما يقع ذلك مع جامعة الدول 
  ) .1(العربية 

كما أن عامل ارتباط مقر منظمة العمل العربي�ة بمق�ر جامع�ة ال�دول العربي�ة يح�د م�ن        
ل�ذلك أ> تع�د ھ�ذه المنظم�ة لجن�ة فني�ة  �ح�ظ ، حتى يتساءل الم استق�ليتھا وبالتالي فعاليتھا

  ؟ للجامعة خاصة وأننا نعلم أن إحدى لجان الجامعة الدائمة ھي لجنة الشؤون ا>جتماعية
  

  يـانـثـب الـلـطـمـال
  

  .)2( ةـلـامـعـدي الـل اHيـقـنـية تـاقـفـات
  

من قبل مصر في  غير أنھا لم توقع إ> ، ا>تفاقية دول عديدة مناقشات ھذهحضرت        
، ثم 07/03/1968بعد موافقة مجلس جامعة الدول العربية عليھا في  19/02/1969

عليھا مجموعة من الدول العربية ھي مصر والعراق وسوريا واVردن والسودان  صـدقت
  .)3(وليبيا 

لى أن تجعل من جاءت ھذه ا>تفاقية نتيجة حرص اVقطار العربية المشاركة ع       
ن حرية V ، وسعيا وراء تحقيق الوحدة الشاملة ، اجتماعية واقتصاديةلعربي وحدة الوطن ا

وكذلك .  النشاط ا>قتصادي ويساعد على تحقيق العمالة المتكاملةتنقل اVيدي العاملة يحفز
  لoغراض التي نص عليھا ميثاق الجامعة العربية في مادته الثانية بشأن التعاون في   تحقيقا

 
---------- -----  

  . 1980 بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، العربي يالنظام  اiقليم ، جميل مطر وعلي الدين ھ�ل  -)1
يتضح أن دول عديدة لم تسدد أنصبتھا لجامعة الدول ) 1978-74(في دراسة لميزانية الجامعة خ�ل الفترة الممتدة بين  -

  .1978مليون دو>ر في نھاية  14لى ووصلت إ ،سبعة م�يين دو>ر حوالي 1974العربية حيث بلغت المتأخرات عام 
Vجھزة  امة المبلغ بالنسبة للسير الحسنالجامعة آنئذ > تجاوز سبعة م�يين دو>ر مما يبين ضخ  ميزانيةوكانـت 
   .الجامعة

، بع�د  عمان والبحرين والس�عوديةد بانتظام ھي العراق والكويت وقطر واiمارات العربية المتحدة وفالدول التي تسد     
    اVردن (و) دو>ر 125.000مصر( امھيذمت كذلك مصر واVردن على الرغم من وجود بعض الديون فيو ، 1974عام 

   . ) دو>ر 20.000
 1978مثل الجزائر التي بلغت المت�أخرات ف�ي ذمتھ�ا ف�ي نھاي�ة  ، أحيانا وتمتنع أو تتأخر أحيانا أخرى وھناك دول تسدد 

أل�ف دو>ر، وك�ذلك  750ألف دو>ر، والمغ�رب بح�والي  855حوالي المليون دو>ر، وجمھورية اليمن العربية بحوالي 
  .موريتانيا ولبنان 

 ، 1978في نھاي�ة ات بلغت ث�ثة م�يين ونصف دو>رالتي تمتنع عن السداد ففي مقدمتھا السودان بمتأخر الدولأما      
  . دو>ر 1.250.000دو>ر، وسوريا بحوالي  2.500.000و>ر، وتونس بحوالي د 3.400.000وليبيا بحوالي 

يتضح لنا من ھذا ا>متناع أو التأخر عن سداد أنصبة الدول أنه > يرجع إلى عدم كفاية أو ضائقة اقتص�ادية لش�مول      
، حي�ث يوج�د منھ�ا دول  يةالوضع مجموعة م�ن ال�دول المختلف�ة س�واء م�ن حي�ث الق�درة ا>قتص�ادية أو اVنظم�ة السياس�

ي��دفع بانتظ��ام أو> ي��دفع مم��ا > يمك��ن مع��ه إيج��اد عنص��ر  1974م��ن ك��ان قب��ل مبترولي�ة وأخ��رى دول مؤسس��ة وغيرھ��ا 
  .عدم السداد ربريمشترك 

: والدول العضوة فيھا ھي  .07/3/1968في ) 49د / 2402(قراره وافق عليھا مجلس جامعة الدول العربية ب - )2
الكويت ،  ،) الشمالية ( العربيـة  سوريا ،  مصر، اليمن ، الجزائر ، السودان ، العراق ، السعودية ،اVردن ، تونس 

  .) دولة  14( و اليمن الجنوبية   لبنان ، ليبيا ، المغرب
، ) 08/03/1970(، اVردن ) 01/01/1970(، س����وريا ) 01/01/1970(راق ، الع���� 27/8/1969مص����ر بت����اريخ -)3
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مؤتمر وزراء العمل العرب في مؤتمرھم اVول  وتنفيذا لتوصيات. الشؤون ا>جتماعية 

وقد نصت المادة اVولى من ا>تفاقية على تعھد اVطراف المتعاقدة بتسھيل  ) .1(والثاني 
. ة الخاصة بذلك نقل اVيدي العاملة فيما بينھا ، والعمل على تيسير اiجراءات الرسميت

   بتنفيذ أحكام ھذه  بأن على كل طرف أن يحدد السلطة المختصة لديه  يف المادة الثانيةلتض
تنظ���يم تنق���ل اVي���دي العامل���ة واiش���راف علي���ه بالتع���اون م���ع الس���لطة لتت���ولى  ا>تفاقي���ة ، 

  . أية رسوم مقابل ھذا العمل �د اVطراف اVخرى دون اقتضاءالمختصة في ب
وتعمل الدول اVعضاء ، حسب نص المادة الثالثة ، على تب�ادل البيان�ات والمعلوم�ات        

  : على أن تشمل ھذه البيانات والمعلومات . سير تنقل اVيدي العاملة فيما بينھا يال�زمة لت
  ؛ظروف العمل وأحوال المعيشة  -1
ف�ي مل للدولة بقصد العمل العا مغادرةاiجراءات اiدارية الخاصة بواVنظمة القانونية  -2

 ت التي تقدمھا في كلتا الحالتين ؛الخارج أو دخوله إليھا بقصد العمل بھا ، والتسھي�
 ؛ا>تفاقيات الدولية المرتبطة بھا في شأن تنقل اVيدي العاملة  -3
موزع�ة بحس�ب المجموع�ات  ديھا ،طلبھا الدولة أو المتوافرة لتي تعدد اVيدي العاملة ال -4

  .المؤھ�ت والخبرات المھنية و
وھ�و م�ا ت�نص  .كما تتعھد الدول اVطراف بجعل اVولوية في التشغيل للعم�ال الع�رب       

 ق والمزاي�ا نفس�ھا الت�ي يتمت�ع بھ�اعلى أن يتمتع العمال العرب ب�الحقو ،عليه المادة الرابعة 
العم�ل والراح�ة و اiج�ازات   ب�اVجر وس�اعات  الدولة المستقبلة ، خاص�ة م�ا يتعل�قعمال 

التأمين��ات ا>جتماعي��ة ، والخ��دمات التعليمي��ة والص��حية ، وھ��و م��ا ت��ذكره الم��ادة ر وـبأج��
  .السادسة 

ويظھر دور جامعة ال�دول العربي�ة ف�ي متابع�ة حس�ن تنفي�ذ ھ�ذه ا>تفاقي�ات ب�ارزا ع�ن        
oم�ين الع�ام للجامع�ة بتلق�ي تقري�ر س�نوي م�ن اVط�راف المتعاق�دة ع�ن ل ورد إعطاءطريق 

وتتش�كل  .على أن تقوم لجنة من الخبراء بفحص تل�ك التق�ارير  .تطبيق أحكام ھذه ا>تفاقية 
اللجنة من سبعة خبراء على اVقل يختارھم مؤتمر وزراء العم�ل الع�رب م�ن ب�ين المش�ھود 

عدد ع�ن على أ> يزيد ال، الدول اVعضاء في ھذه ا>تفاقية لھم بالخبرة في ميدان العمل من 
 وتعق�د اللجن�ة. يختارون لمدة ث�ث س�نوات قابل�ة للتجدي�د ،  خبير واحد من كل دولة طرف

العم��ل لع��رض نت��ائج بمق��ر الجامع��ة ث�ث��ة أش��ھر قب��ل انعق��اد م��ؤتمر وزراء  اجتماعاتھ��ا
  .  10و  9ما تذكره المادتان  وھو.  مداو>تھا عليه

ي والتسھي�ت التي تضمن لoيد للمزايا أدنى   حدا ا>تفاقية   ھذه وتعتبر أحكام        
لثانية عشرة أن ليس في ، حيث تنص المادة ا من أجل العمل العربية في تنقلھا العاملة

تفاقيات الدولية ما يمس التشريع الخاص بكل دولة والمعاھدات وا>  ا>تفاقيةأحكام ھذه 
  .للمستفيدين   ميزة أكثرتنفذ >حقا إذا كانت أو التي النافذة 

  
  
  

---------------  
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  ثــالـثـب الــلـطـمـال

  . )1( لـمـات العـويـتـسـمـية لـربـية العـا0تفاق
  
ام ھ�ذه ب�إبر ،الھ�امش يف� ، المش�ار إليھ�ا ةالعربي�ال�دول    م�ن  كبي�رة مجموع�ةقامت        

الصادر ف�ي  2318بقراره رقم   الدول العربية  مجلس جامعة  >قت موافقة التي  ا>تفاقية 
وذل�ك تحقيق�ا ل�نص الم�ادة الثاني�ة م�ن ميث�اق .  من دورته الس�ابعة واVربع�ين 18/3/1967

،  جامعة الدول العربية بخص�وص تع�اون اVعض�اء ف�ي الش�ؤون ا>قتص�ادية وا>جتماعي�ة
، الت�ي تؤك�د  الس�ابق اiش�ارة إلي�ه" الميث�اق العرب�ي للعم�ل "ادة الرابعة م�نوكذلك نص الم

عل��ى أن تعم��ل اVقط��ار العربي��ة عل��ى بل��وغ مس��تويات متماثل��ة ف��ي التش��ريعات العمالي��ة 
  . )2(...والتأمينات ا>جتماعية

ن التنمية ا>قتصادية والتكامل ا>قتص�ادي يعتم�د أساس�ا عل�ى عنص�رين رئيس�ين ھم�ا إ<< 
نصر البشري والعنصر المادي أو بمعنى آخر رأس المال البشري ورأس الم�ال الم�ادي الع

ويمت��زج ھ��ذان العنص��ران امتزاج��ا عض��ويا ف��ي كاف��ة اVنش��طة ا>قتص��ادية بحي��ث > يمك��ن 
.  تنمية في أي نشاط بدون تكامل وترابط ب�ين ھ�ذين العنص�رين ف�ي أي�ة خط�ة تنمي�ة حدوث

المال المادي يج�ب أن ي�تم ف�ي آن واح�د وبمع�دل ع�ال  إن تراكم رأس المال البشري ورأس
وسريع ومتواز إذا ما أريد دفع عجلة التنمية المطلوبة إلى اVمام و تحقيق أھدافھا ف�ي فت�رة 

  . )3(>> زمنية معقولة 
 . وتعتبر الموارد البشرية إحدي الدعامات اVساسية التي تعتم�د عليھ�ا عملي�ات اiنت�اج<< 

اiنت�اج ف�ي الص�ناعات المختلف�ة م�ن بل�د cخ�ر ومھم�ا تط�ورت تل�ك  فمھما تنوعت أس�اليب
و العصور ف� يزال العمل البشري سواء كان عض�ليا أو   اVساليب وارتقت على مر اVيام

  .ذھنيا أحد العناصر الرئيسية التي >غنى عنھا iنتاج أي سلعة أو خدمة 
بش��رية ض��رورة تس��بق وتواك���ب ول��ذلك فق��د أص��بحت تنمي��ة اiنس��ان أو الم��وارد ال       

د البش�رية الخ�واص ب�الموار ويقص�د . وا>جتماعي�ة   بالتنمية ا>قتصادية البرامج المتصلة 
 المنتج�ةوالتي ينبثق عنھا كمية ونوعية الق�وى العامل�ة  ة والنوعية للسكانيدو المظاھر العد

ومن أج�ل ھ�ذا ف�إن  . تؤثر مباشرة على عملية اiنتاج صانعة الدخل القومي اـوالتي بدورھ
وھ�و م�ا يعب�ر عن�ه بتنمي�ة الم�وارد  ، عملية بناء المھارة البشرية واستغ�لھا بص�ورة فعال�ة

. )4(>>أية إستراتيجية حديثة للتنمية ا>قتصاديةبشرية أصبحت عنصرا ھاما من عناصرال
ھ�و ، كم�ا  وبصورة أكثر إلحاحا بالنسبة للتكامل ا>قتصادي بين مجموعة كبيرة م�ن ال�دول

  .حال البلدان العربية 
  

---------------  
   العربيـة  سوريا ،  مصر، اليمن اVردن ، تونس ، الجزائر ، السودان ، العراق ، السعودية ،: أبرمتھا الدول اcتية  - )1

  .) دولة  14( و اليمن الجنوبية   الكويت ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ،) الشمالية ( 
 .اقية أنظر ديباجة ا>تف -)2
      العلوم ،و الثقافة و ص�ح العبد ، التنمية و التكامل بالوطن العربي ، جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتربية -)3

  . 47العربية ، مطبعة الجب�وي ، ص معھد البحوث و الدراسات 
  .المرجع السابق نفسه  - )4 
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، حي�ث > يتمت�ع ھ�ذا البل�د بث�روات  وأفضل جوابولنا في التجربة اليابانية خير دليل        
تمتع بثروة بشرية أكثر تط�ورا ف�ي الع�الم اس�تطاعت أن تط�وع نفس�ھا يطبيعية كبيرة ولكنه 

  .ومھاراتھا لتجعل من اليابان قمة اقتصادية عظيمة 
ب�ين ارتب�اط أطرافھ�ا با>لتزام�ات المتبادل�ة  ، ، في مادتھ�ا اVول�ى ا>تفاقية  تقرر ھذه       

م���ع مراع���اة  ، ع�ق���ات العم���ل عل���ى أس���اس متكاف���ل، وإقام���ة  العم���ال وأص���حاب العم���ل
  . للمجتمع ا>عتبارات ا>جتماعية وا>قتصادية ومقتضيات العدالة والصالح العام 

م�ن  ، حدا أدنى يمكن  تخطيه ، طبقا للمادة الثانية تعتبر مستويات العمل المتفق عليھا       
بنصوص ا>تفاقي�ة للتقلي�ل م�ن الرعاي�ة الت�ي  كما > يمكن ا>عتداد . طرف الدول اVعضاء

  . طرف في أي دولة  به   قد يضمنھا التشريع المعمول
موض��وعات اVساس��ية الت��ي يج��ب أن الوتش��ير الم��ادة السادس��ة م��ن ھ��ذه ا>تفاقي��ة إل��ى        

  : ينظمھا قانون العمل في كل دولة عضو، وھي
                                تشغيل اV حداث ؛                                     -9                     ؛ المھني للعمال اiعداد-1
                        ؛  تشغيل النساء -10                     ؛  تنظيم تشغيل العمال -2
                                                                 ؛  الرعاية ا>جتماعية -11                           ؛    لعملالھجرة ل -3
     التعاون بين اiدارة والعمال ؛                          -12                         ؛ الفردي ملععقد ال -4
                                    ؛نقابات العمال،ومنظمات أصحاب العمل -13                                      ؛ اVجور -5
                            ؛ عقود العمل المشتركة -14                             ؛ ساعات العمل -6
7- i؛ تسوية منازعات العمل -15                                  ؛ جازاتا                                                               
                        ؛التفتيش  -16     الرعاية الصحية للعمال ووقايتھم من -8

  .العمل  محاكم  -17                              ؛ عملأخطار ال    
وھو ما يضمن التجانس بين قوانين العمل في الدول اVطراف لتسھيل عملي�ة التكام�ل        
  .بينھا

وتؤكد ا>تفاقية على أن مستويات العمل المتفق عليھا تعتبر من النظام الع�ام > يج�وز        
وھو ما يجب النص عليه في تشريعات العم�ل لoط�راف،  ، اا>تفاق على مستوى أدنى منھ

  . إ> إذا كان أكثر فائدة للعامل ، طبقا لنص المادة التاسعة
، لتك��وين  عل��ى أن تتخ��ذ الترتيب��ات ال�زم��ة) 17(، ف��ي الم��ادة  ت��نص ا>تفاقي��ة أيض��ا       

، لتنظ�يم  المحل�ي، و اiقليم�ي المس�توى، وعل�ى  لجان ث�ثية استشارية على مستوى الدولة
ويحدد تشريع العمل لكل دولة اختصاصات ھ�ذه اللج�ان الت�ي يج�ب أن تك�ون  . سوق العمل

) 18(تؤك�د الم�ادة و . بالتساوي بعد استشارة المنظمات الممثلة Vصحاب اVعمال والعم�ال
والعم��ل باس��تمرار عل��ى رف��ع مس��توى  ، خاص��ة بالبطال��ة إحص��ائياتعل��ى وج��وب إع��داد 

  . ، بحيث تعتمد عليھا في التخطيط للقوى العاملة ، كما ونوعاiحصائيات ھذاالنوع من ا
من النصوص سالفة الذكر نستنتج رغبة أطراف ھذه ا>تفاقية في خدمة روح        

التكامل فيما بينھا عن طريق التنسيق في مجال تشريعات العمل iيجاد جو م�ئم للعمال 
مما يولد روح الطمأنينة  ، لى الدول اVخرى اVعضاءسواء داخل بلدانھم أو لدى انتقالھم إ

في   ، وكذلك الجديد مع الوضع  أقلم للت  ةكبير صعوبات  لدى العامل الذي > يوجد 
         . العاملة على مستوى جميع الدول المتعاقدة ل�ستفادة الحسنة منھاوى مجال تخطيط الق
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، وقد  ملزمة Vطرافھا ، نظريا على اVقليجري كل ھذا في إطار اتفاقية بنصوص        
، بمواد تنظم وتسھر  ، كما سنرى فيما بعد أحيطت ھذه ا>تفاقية في الجزء الثالث منھا

  . على نقلھا إلى التطبيق ومراقبة ذلك
  : ، حيث قسمت إلى لقد جاءت ھذه ا>تفاقية شاملة لجميع مناحي العمل       

  
                م��ة والمح��اور واVھ�داف الكب��رى الت��ي جعل��ت مجموع��ةتع��رض المب��ادئ العا : ديباجEة  -

  . وا>جتماعية  تبرمھا لخير بلدانھا وعمالھا وتنميتھا ا>قتصادية الدول
  : ث#ثة أجزاء  -
  ؛ حول مستويات العمل اHولالجزأ يدور  -1
:  ط عديدةيضم نقاالذي حول مستويات العمل واiعداد المھني للعمال  والجزء الثاني -2

، اVجور،  تنظيم العمل وتأديب العمال ، ، عقد العمل الفردي التشغيل وانتقال العمال
، حماية  ، المحافظة على صحة العمال ووقايتھم من أخطار العمل ساعات العمل

، ، التعاون بين اiدارة والعمال ، الرعاية ا>جتماعية ، حماية النساء العام�ت اVحداث
، تسوية منازعات  ، عقود العمل المشتركة منظمات أصحاب العمل ، لنقابات العما

مادة ) 100(حيث خصصت مائة  ؛ ، ومحاكم العمل ، تفتيش العمل ، إدارة العمل العمل
  ؛ ھي كل مواد ا>تفاقية) مادة 114(لھذا الجزء الثاني من مجموع 

يتعل��ق  اHول: ث��ة أقس��ام، ويقس��م إل��ى ث� فيتع��رض لتطبي��ق ا>تفاقي��ة الجEEزء الثالEEثأم��ا  -3
ل ط�رف مرتبط�ا التي ت�نص عل�ى اعتب�ار ك�) 101(بتعھدات اVطراف وھو محتوى المادة 

تبل�غ الموافق�ة  . بالجزأين اVول والثالث وبإحدى وخمسين مادة على اVقل من الجزء الثاني
لجامع�ة مادة إضافية أخرى تقع عليھ�ا موافقت�ه ال�حق�ة إل�ى اVم�ين الع�ام أي عليھا أو على 

، عل�ى أن يق�وم ھ�ذا اVخي�ر بتبلي�غ  أو الموافق�ة قلتص�ديا  دالدول العربية وق�ت إي�داع مس�تن
   . ذلك  إلى بقية اVطراف

فيتعلق بمراقبة ا>تفاقية والتقارير الخاصة بالنصوص المختارة م�ن   القسم الثانيأما        
التق��ارير :  عات التالي��ة، وتش��مل الموض��و iش��ارة إل��ى ذل��كا، كم��ا س��بقت  الج��زء الث��اني

النص��وص غي��ر المخت��ارة وتبليغھ��ا الخاص��ة بالنص��وص المخت��ارة وك��ذلك تل��ك المتعلق��ة ب
لجنة للخبراء تتكون من سبعة أعضاء مشھود لھ�م ب�الخبرة ف�ي ش�ؤون  صھا من طرفوفح

العمل يخت�ارھم وزراء العم�ل مم�ن ترش�حھم اVط�راف المتعاق�دة لم�دة ث��ث س�نوات قابل�ة 
، وموضوع اجتماع وزراء العمل الع�رب ال�ذي يجتم�ع م�رة ك�ل ع�ام  ثر من مرةللتجديد أك

المش��ار إليھ��ا  ، لع��رض التق��ارير المنج��زة م��ن قب��ل اVط��راف المتعاق��دة وم��ن لجن��ة الخب��راء
يمث�ن ا>تحاد العام لغ�رف التج�ارة  يحضر اجتماع وزراء العمل مندوبان  على أن.  سابقا

بية ومندوبان يمث�ن ا>تحاد الدولي لنقابات العم�ال الع�رب والصناعة والزراعة للب�د العر
  . بوصفھم مراقبين لھم حق المناقشة دون التصويت

م�ا  >تخ�اذيقوم الوزراء بعرض تقرير بتوصياتھم على مجلس جامع�ة ال�دول العربي�ة        
  .بشأنھايراه 
  في حالة الحرب ا>ستثناءات ب  المتعلقة  النھائية  فيتضمن اVحكام  أما القسم الثالث       
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 ا>تفاقياتو القانون الداخلي و  ا>تفاقيةالع�قات بين وارئ العامة ، و قيود التنفيذ ، والطو
عد من نصوص ت احتوتهبما   ا>تفاقيةاVخير أن ھذه   القسم من ھذا  و يستفاد  .الدولية 

> تمس بأحكام التشريع  ا>تفاقية على أن أحكام ھذه)  111( إذ تنص المادة  .د اVدنى ـالح
  الثنائية و الدولية إذا كانت أكثر ميزة  ا>تفاقياتالخاص في كل دولة و > بالمعاھدات و 

  .oفراد المستفيدين لبالنسبة 
بأنھا لم تضع لھ�ا أجھ�زة خاص�ة بھ�ا ، حي�ث يق�وم  ا>تفاقيةي�حظ على نصوص ھذه        

س���واء فيم���ا يتعل���ق ،  التنس���يق ب���ين أطرفھ���ا ربي���ة بعملي���ةاVم���ين الع���ام لجامع���ة ال���دول الع
وھ�و مض�مون  . بالتصديق عل�ى ا>تفاقي�ة أو ا>نض�مام إليھ�ا أو تع�ديلھا أو ا>نس�حاب منھ�ا

  . على التوالي) 114، 113، 112(المواد 
  

  يــانــثـث الــحـبـمـال
  

  اديــصـتـال ا0قــجـمـال يـات فـيـاقـفـا0ت
  

والتطور الذي   اقيات ا>قتصادية الشاملة المحرك اVساسي لمحور التنميةا>تفتعتبر        
  . والتجارية وغيرھاةالتكت�ت اiقليمية لتحريك باقي القطاعات ا>جتماعية والزراعيتنشده 
اتفاقية الوحدة في وقد قسمنا ھذا المبحث إلى عدة  مطالب يبحث اVول منھا        

ادي ، وسنرى مدى ما في المجال ا>قتص الوحدة الشاملة  ا>قتصادية التي أبرمت بغرض
وأما المطلب الثاني فخصصناه للصندوق العربي ل}نماء . اVفق وصل إليه ھذا 

ا>قتصادي وا>جتماعي لما للمال واiقراض من أھمية بالغة في ع�قات الدول 
عام�ت الجارية ت الممدفوعا ثم المطلب الثالث الذي يتطرق >تفاقية تسديد. ا>قتصادية 

عم�ت الدول العربية  قابلية أغلبوانتقال رؤوس اVموال بين الدول العربية في ظل عدم 
  .  إلى العم�ت اVخرىللتحويل 

   
  ب اHولـلـطـمـال

  
  ربيةـعة العـجامـادية بين دول الـصـتـدة ا0قـوحـية الـاقـفـات

  
اVردن ، تونس ، السودان ، :  عربية ھي ثنتا عشرة دولـةإأبرمت ھذه ا>تفاقية        
  . ، السعودية ، سوريا ، مصر، لبنان ، ليبيا ، اليمن ، المغرب و الكويت  العراق
 السعودية والسودان دون تونس و 1963 -62ل خ�ل سنتي وقد وقعت عليھا سبع دو       

اiمارات العربية وصدقت عليھا ث�ث عشرة دولة ، بما في ذلك انضمام . ولبنان  وليبيا 
  بتاريــخ ، و موريتانيا 06/01/1975بتاريخ  ، والصومال  04/6/1974بتاريخ   المتحدة
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 ليصبح عدد اVعضاء ث�ثة عشرعضوا 30/12/1975 و فلسطين بتاريخ 1975 /20/12
)1(  .  

ة ب�ين تعلن ھذه ا>تفاقي�ة أيض�ا رغب�ة ال�دول المتعاق�دة ف�ي تنظ�يم الع�ق�ات ا>قتص�ادي       
دول الجامع��ة العربي��ة وتوطي��دھا عل��ى أس��س ت�ئ��م الص���ت الطبيعي��ة و التاريخي��ة بينھ��ا ، 

وذل�ك . وتحقيق أفضل الشروط >زدھار اقتصادھا ولتنمية ثرواتھا ولتأمين رفاھي�ة ب�دھ�ا 
وحدة اقتصادية كامل�ة ب�ين أعض�ائھا بص�ورة تدريجي�ة وبم�ا يمك�ن م�ن   بالموافقة على قيام

i ساسية نجالسرعةVضرار بمصالحھا اiازھا دون ا.  
  : وقد حددت لھذه ا>تفاقية اVھداف و الوسائل الموصلة إليھا في عدة نقاط ھي        

  
  :اHھداف  : أو0.
  

  .حرية انتقال اVشخاص ورؤوس اVموال  -1<< 
  .اVجنبية الوطنية وحرية تبادل البضائع والمنتجات  -2
 .وا>ستخدام وممارسة النشاط ا>قتصادي  حرية  اiقامة  والعمل -3
 .حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ و المطارات المدنية  -4
  .حقوق التملك  واiيصاء  واiرث  -5
  

   :الوسائل  :ثانيا 
  
ب�دھ��ا  منطق��ة  جمركي��ة  واح��دة  تخض��ع iدارة موح��دة  وتوحيــــ��ـد  التعريف��ة  جع��ل -1

 .ع و اVنظمة الجمركية المطبقة في كل منھا والتشري
  .  توحيد سياسة ا>ستيراد و التصدير و اVنظمة المتعلقة بھا -2
  . توحيد أنظمة النقل و الترانزيت -3
  .عقد ا>تفاقات التجارية واتفاقات المدفوعات مع البلدان اVخرى بصورة مشتركة  -4
ناعة و التج��ارة الداخلي��ة وتوحي��د التش��ريع      تنس��يق السياس��ة المتعلق��ة بالزراع��ة و الص�� -5

و الص�ناعة   ف�ي الزراع�ة  المتعاق�دة ا>قتصادي بشكل يكفل لمن يعمل من رعايا الب�د 
  .و المھن شروطا متكافئة 

  .تنسيق تشريع العمل و الضمان ا>جتماعي  -6
  وم     ائب و الرسـالبلدية وسائر الضرتنسيق  تشريع الضرائب والرسوم الحكومية  و - ) أ( -7

    ف رؤوس ــــــاVخرى المتعلقة بالزراعة و الصناعة و التجارة و العقارات وتوظي          
  .اVموال بما يكفل تكافؤ الفرص           

  . ت�في ازدواج الضرائب و الرسوم على المكلفين من رعايا الدول المتعاقدة  -) ب(   
لمالية و اVنظمة المتعلقة  بھا  في بل�دان اVط�راف المتعاق�دة تنسيق السياسات النقدية و ا -8

  .تمھيدا لتوحيد النقد  فيھا 
  

----------------  
  . وھامشھا  277ص ، ، مجموعة المعاھدات و ا>تفاقيات ، المرجع السابق .ع .د.ج -)1
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  .التبويب اiحصائية  التصنيف وتوحيد أساليب  -9

  .رى تلزم لتحقيق اVھداف المبينة في المادتين اVولى و الثانية اتخاذ أية إجراءات أخ -10
على أنه يمكن تجاوز مبدأ التوحيد في حا>ت و أقطار خاصة بموافقة مجل�س الوح�دة        

  . >> في المادة الثالثة من ھذه ا>تفاقية لعربية المنصوص عليه ا>قتصادية ا
  

  :  ھيئات ا0تفاقية:  ثالثا
  

  :  الھيئات وھيالمادة الثالثة إلى الخامسة على ھذه تنص        
  
 . مجلس الوحدة ا0قتصادية العربية -1
 
يتناوب . المھام  لھذهمتفرغا  ونو  يكـدولة عض أو أكثر لكل  لـمن ممث ألف ـيت       

قراراته بأغلبية ثلثي  وتكون. و  الدول ــــــعلى رئاسة المجلس التي تكون لمدة سنة ممثل
وتنفذ ھذه القرارات وفق اVصول .  على أن يكون لكل دولة صوت واحد ت ،اVصوا

  . الدستورية المرعية 
  :الموكلة إليه ، وبصفة خاصة  المھام والسلطاتيمارس المجلس جميع        

  
  : في الناحية اIدارية -)أ ( 
  

النص��وص  واقي��ة وم�حقھ��ا وجمي��ع اVنظم��ة أحك��ام ھ��ذه ا>تف تنفي��ذ يعم��ل عل��ى -1       
  .تنفيذا لھا أو لم�حقھا   الصادرة 

  .اiشراف على إدارة اللجان و اVجھزة المرتبطة بھا  -2
تعيين الموظفين و الخبراء التابعين للمجل�س و اVجھ�زة المرتبط�ة ب�ه وفق�ا Vحك�ام  -3

  .ا>تفاقية  ھذه 
  
  : ةو التشريعي ةفي الناحيتين التنظيمي) ب(
  

 1- Vتھدف  إلى  إنشاء منطقة  عربية  نظمة و التشريعات التي وضع التعريفات و ا   
  . جمركية موحدة وإدخال التعدي�ت ال�زمة عند ا>قتضاء 

    تنسيق سياسات التجارة الخارجية بما يكفل تنسيق اقتصاد المنطقة حي�ال ا>قتص�اد  -2
. >تفاقي�ةھ�ذه ا العالمي وبما يحقق أھداف الوحدة ا>قتصادية المنصوص عليھا في

ا>تفاقيات التجارية واتفاقات الم�دفوعات م�ع البل�دان اVخ�رى بموافق�ة  ويكون عقد
  .مجلس الوحدة ا>قتصادية العربية 

تنس���يق اiنم���اء ا>قتص���ادي ووض���ع ب���رامج لتحقي���ق مش���اريع اiنم���اء العربي���ة  -3
  .المشتركة 

  .اخلية تنسيق السياسات المتعلقة بالزراعة و الصناعة و التجارة الد -4
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  .تنسيق السياسات المالية و النقدية تنسيقا يھدف للوحدة النقدية  -5
  وضع أنظمة النقل الموحدة في البلدان المتعاقدة و كذلك وضع أنظمة الترانزيت -6   

  .و تنسيق السياسة المتعلقة  بھما         
  .وضع تشريعات العمل و الضمان ا>جتماعي الموحدة وتعدي�تھا  -7
  .تنسيق التشريعات الضريبية و الرسوم  -8
  ھذه ا>تفاقية و م�حقھا  في   باVمور المبينة  اVخرى المتعلقة  وضع التشريعات -9

  .و ال�زمة لتحقيقھا وتنفيذھا     
  .إقرارھا  المرتبطة به ووضع ميزانية المجلس و اVجھزة  -10      
  .ددتھا المادة التاسعة من ا>تفاقية وقد أشارت إلى ھذه المھام وع           
  
  . اللجان الدائمة -2
  

. مھامه  تؤلف لجان اقتصادية أو إدارية دائمة أو مؤقتة لمساعدة المجلس في أداء       
  :  وتتمثل اللجان الدائمة طبقا للمادة الخامسة من ا>تفاقية في اcتي

  
  .نية و اiدارية تعالج الشؤون الجمركية و الف:  اللجنة الجمركية    -أ
  

 والشؤونوالرسوم  الضرائبتعالج شؤون النقد والصرافة و:  اللجنة النقدية و المالية - ب
 . المالية اVخرى                               

  
  �تاعة  والتجارة  والنقل والمواصتعالج شؤون الزراعة  والصن : ا0قتصاديةاللجنة  -ج
  .العمل و الضمان ا>جتماعي و                                

ويجري تعيين أعضاء اللجان م�ن ط�رف ال�دول اVعض�اء عل�ى أن يك�ون لك�ل دول�ة         
  .صوت واحد فيھا 

  
  . المكتب الفني -3
  
والخب�راء  ن فن�ي استش�اري دائ�م م�ن الفنيي�ـ تنص الم�ادة  السادس�ة عل�ى إنش�اء مكت�ب       

  . يعينھم المجلس و يعملون تحت إشرافه 
. المس�ائل المحال�ة إلي�ه م�ن المجل�س أو م�ن اللج�ان يدرس المكتب الفني و يبح�ث ك�ل        

ن ا>نس��جام  والتنس��يق ف��ي اVم��ور الت��ي ت��دخل ويع��رض البح��وث و المقترح��ات الت��ي ت��ؤمّ 
  .ضمن اختصاص المجلس 

  
 .المكتب المركزي لZحصاء  -4
  
وھو ما تشير إليه المادة . قتضاء يتولى جمع اiحصاءات و تحليلھا ونشرھا عند ا>       

  .السادسة أيضا 
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  . تنفيذ ا0تفاقية  :رابعا 
  
ت��نص الم��ادة الرابع��ة عش��رة عل��ى تنفي��ذ ھ��ذه ا>تفاقي��ة عل��ى  مراح��ل بم��ـا  يمك��ن م��ن        

  :السرعة 
توض��ع خط��ة عملي��ة لمراح��ل التنفي��ذ م��ن قب��ل مجل��س الوح��دة ا>قتص��ادية العربي��ة ف��ور  -1

iخ�ذ بع�ين تشكيله ويح�دد اVداري�ة والفني�ة لك�ل مرحل�ة ، م�ع اiج�راءات التش�ريعية وا
  .ا>عتبار الملحق الخاص المرفق بھذه ا>تفاقية  الذي يشكل جزءا > يتجزأ منھا 

يعمل المجلس على مراعاة بعض الحا>ت الخاصة في بعض البل�دان المتعاق�دة عل�ى أ>     -2
  . يخل ذلك بأھداف الوحدة ا>قتصادية

يعمل المجلس وال�دول اVعض�اء عل�ى تنفي�ذ اiج�راءات المح�ددة م�ن قب�ل المجل�س وفق�ا  -3
  . Vحكام ھذه ا>تفاقية

وتجيز ا>تفاقية عقد اتفاقات اقتصادية بين اVعضاء تكون أوسع مدى وأفض�ل تحقيق�ا        
  .للوحدة 
لت�ي يتطلبھ�ا التنس�يق تعتبر ھذه ا>تفاقية قفزة نوعية متقدمة جدا  تحرق كل المراحل ا       

والتقدم خطوة خطوة نحو التكامل والترابط ، وص�و> كمرحل�ة نھائي�ة عل�ى م�دى بعي�د ول�و 
شيئا ما إلى الوحدة ا>قتصادية المنشودة التي نرى بأنھا بنيت على عاطف�ة وھاج�ة ل�م تأخ�ذ 

ي ع�دم بعين ا>عتبار اVوضاع التي تميز كل دولة من أعض�اء الجامع�ة العربي�ة المتمثل�ة ف�
ا>نسجام من الناحية ا>قتصادية ، واخت�ف اVنظمة السياسية ، وكذلك التبعية إلى الخ�ارج 
وخاص���ة ال���دول المس���تعمرة القديم���ة الت���ي تحك���م س���يطرتھا عل���ى اVوض���اع ا>قتص���ادية 

  .مما يظھر نوعا  من التسرع . والتكنولوجية والسياسية أيضا 
فض� عن عدد . ھذه ا>تفاقية المتعثرة لحد اcن ويتضح ذلك من خ�ل مسيرة تنفيذ        

الدول اVعضاء الضعيف بالمقارنة مع عدد دول الجامعة العربية ، رغم أن ا>تفاقية عند 
ام ع�ن يرسل إلى اVمين العــــإبرامھا تفتح مجال ا>نضمام إليھا على مصراعيه بمجرد إ

إن لم تكن عضوا في جامعة الدول للجامعة  لتصبح  الدولة عضوا في ا>تفاقية حتى و
  .وھو ما تنص عليه المادتان السابعة عشرة والثامنة عشرة من ا>تفاقية .  آنذاك العربية
وقد تم اتفاق اVطراف المتعاقدة على ملحقين خاصين بھذه ا>تفاقية يش�ك�ن ج�زءا >        

  . يتجزأ منھا
   زـــــــجيي نائية مع غيراVطراف المتعاقدة ،الث يتعلق با>تفاقات ا>قتصادية :الملحق اHول

، ائيةVغراض استثنائية سياسية أودفاعيةثنعقد اتفاقات اقتصادية لoعضاء                    
  ) .1(تمس بأھداف ا>تفاقية أ> على 

وي��نص . بي��ة يخ��ص الخط��وات ال�زم��ة لتحقي��ق الوح��دة ا>قتص��ادية العر  : الملحEEق الثEEاني
  : وات عة من الخطعــلى  مجمو

التي طبق��ا للم��ادة الثاني��ة وخ���ل الم��دةإنش��اء مجل��س الوح��دة ا>قتص��ادية العربي��ة : أو0<< 
  . حددتھا المادة الثامنة

  
---------------  
  .287السابق ، ص  المرجع ، مجموعة المعاھدات وا>تفاقيات، . ع.د.ج -)1
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خ��ل مرحل�ة تمھيدي�ة > تج�اوز خم�س  ، يتولى مجل�س الوح�دة ا>قتص�ادية العربي�ة :ثانيا 
  ، سنوات دراسة الخطوات ال�زمة لتنسيق السياسة ا>قتصادية والمالية وا>جتماعية

  :وتحقيق اVھداف التالية 
  .حرية انتقال اVشخاص والعمل وا>ستخدام واiقامة  والتملك  واiيصاء  واiرث  -)أ(
قا تاما بدون قي�د أوش�رط أو تميي�ز بواس�طة إط�ق حرية نقل بضائع الترانزيت إط� -)ب(

  .النقل من ناحية نوعھا أو جنسيتھا 
  .تسھيل تبادل البضائع والمنتجات العربية  -)ج(
حري�ة ممارس�ة النش�اط ا>قتص�ادي م�ع مراع�اة ع�دم اiض�رار بمص�الح بع�ض بل��دان  -)د(

  ) .التمھيدية ( في ھذه المرحلة   اVطراف المتعاقدة
. ض��من تنش��يطھا وازدھارھ��ا والمط��ارات المدني��ة بم��ا ي  مال المراف��ئحري��ة اس��تع -)ھ��ـ(

  .تجاوز خمس سنوات أخرى  ويجوز 
ة ـــــيقوم المجلس بدراسة الخطوات ال�زمة لتحقيق سائر أھداف الوحدة ا>قتصادي: ثالثا

وفقا للمراحل التي ينسبھا ويرفع مقترحاته بشأنھا إلى حكومات اVطراف المتعاقدة 
Vصول الدستورية المرعية لدى كل منھاحسب ا .  

المرحل���ة التمھيدي���ة أو أي م���ن المراح���ل اVخ���رى  لط���رفين أو أكث���ر إنھ���اء يج���وز: رابعEEEا
  . )1(>> وا>نتقال مباشرة إلى الوحدة ا>قتصادية الكاملة 

يتضح جليا ونظريا من بنود ھذه ا>تفاقية وم�حقھا الرغبة الكبيرة في تحقيق أھ�داف        
دة ا>قتصادية بين بلدان الجامعة العربية ، خاصة إذا أخ�ذنا بع�ين ا>عتبارع�دد البل�دان الوح

ولك��ن الواق��ع العرب��ي والتطبيق��ي  غي��ر ذل��ك تمام��ا رغ��م . العربي��ة اVعض��اء الكبي��ر نس��بيا 
. التح��اق ب��اقي البل��دان العربي��ة بع��د نيلھ��ا اس��تق�لھا م��ن الھيمن��ة ا>س��تعمارية بھ��ذه ا>تفاقي��ة 

وية في ا>قتص�ادات العربي�ة واiي�ديولوجيات إلى ا>خت�فات وا>خت�>ت البن لكويعزى ذ
المتبعة من مختل�ف تل�ك ال�دول ، فض�� ع�ن التبعي�ة الخارجي�ة >قتص�اديات ال�دول الكب�رى 

  . والشركات متعددة الجنسيات
  

  يـثانـب الـلـطـمـال
  

  يجتماعـا0قتصـادي وا0 اءالعـربي لZنمـ الصندوقإنشـاء  اتفاقية
  

،  1968/ 16/5أبرمت ھذه ا>تفاقيـة ، بعد موافقة المجلس ا>قتصادي عليھا بتاريخ        
  :من طرف جميع الدول العربية ما عدا الدول التالية 

  . 1974/ 28/7الصومال التي انضمت إليھا بتاريخ  -1
 . 29/12/1974موريتانيا التي انضمت إليھا بتاريخ  -2
  . 30/4/1975مت إليھا بتاريخ عمان التي انض-3
  

---------------  
  . 288المرجع السابق نفسه ، ص  -)1
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 . 1976/ 03/11فلسطين التي انضمت إليھا بتاريخ  -4
  .وھكذا اكتمل عدد الدول العربية جميعا ما عدا جيبوتي        
ويوج�د مق�ره . قلة يعد الصندوق ھيئة مالية إقليمية عربية تتمتع بشخصية قانونية مس�ت       

ويمكن��ه إنش��اء ف��روع  ووك��ا>ت ف��ي أي بل��د عرب��ي  بق��رار م��ن مجل��س . بمدين��ة الكوي��ت 
  .محافظي الصندوق طبقا لنص المادة اVولى من اتفاقيته 

  
  . أھداف الصندوق وموارده المالية: أو0

  
اعي في يقوم الصندوق باiسھام في تمويل مشروعـــات اiنماء ا>قتصادي وا>جتم       

  .الدول العربية 
  

  : تنص المادة الثانية على اVھداف التي تتحقق عن طريق  : أھداف الصندوق -1
تموي���ل المش���اريع ا>قتص���ادية ذات الط���ابع ا>س���تثماري  -)أ(<<                             

بقروض تحمل شروطا ميسرة للحكومات والھيئات والمؤسس�ات العام�ة والخاص�ة م�ع 
Vفضلية للمشروعات ا>قتص�ادية الحيوي�ة للكي�ان العرب�ي وللمش�روعات العربي�ة منح ا

  .المشتركة 
تش��جيع توظي��ف اVم��وال العام��ة والخاص��ة بطري��ق مباش��ر أو غي��ر مباش��ر بم��ا يكف��ل  -)ب(

  .تطوير وتنمية ا>قتصاد العربي 
  .> >توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجا>ت التنمية ا>قتصادية  -)ج(

  
  اء لمكتب به من اVعضـتتكون  موارد  الصندوق  من  رأس المال ا:  موارد الصندوق -2

واVموال ا>حتياطي�ة والق�روض الت�ي يقتنيھ�ا الص�ندوق ع�ن طري�ق                             
إص���دار س���ندات أو ف���تح اعتم���ادات م���ن المؤسس���ات العربي���ة العام���ة والخاص���ة واVف���راد 

  .وھو ما تنص عليه المادة العاشرة وكذلك المادتان الثالثة  والرابعة . ية والمؤسسات الدول
وھو قاب�ل . دينار كويتي ) 100.000.000(حدد رأسمال الصندوق بمبلغ مائة مليون        

س�ھم قيم�ة ك�ل س�ھم عش�رة آ>ف ) 10.000(وقسم رأس المال إل�ى عش�رة آ>ف . للتحويل 
  .دينار كويتي ) 10.000(

قد وزعت اVسھم على الدول اVعضاء المؤسسة وفقا للجدول المنصوص عليه و       
أما فيما يخص اكتتاب الدول المنضمة ل�تفاقية .  ضمن نص المادة الخامسة من ا>تفاقية 

لس المحافظين ويتم ذلك من قبل مج. المادة السادسة ضمن فقرتھا اVولى  فتحددھــا
  .المقترعين  المطلقة Vصوات ةبموافقة اVغلبيـ

وتمنع المادة التاسعة التصرف في أسھم الصندوق بأي صورة من الصور،  و>        
  .تجيز نقل ملكيتھا إ> إلى الصندوق 

وتعف���ى جمي���ع أم���وال الص���ندوق  وموجودات���ه  وعمليات���ه و أرباح���ه م���ن الض���رائب        
و اس��تي�ء أو ن��زع ويتمت��ع أيض��ا بالحص��انة م��ن أي تفت��يش أ. والرس��وم ف��ي ب���د اVعض��اء 

  .  34وھو ما تضمنته المادة . ملكية أو مصادرة 
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  :أجھزة الصندوق :ثانيا
  

ة والعش�رين م�ن ا لنص�وص الم�واد الثامن�ة عش�رة إل�ى الثالث�تتكون ھذه اVجھزة طبق        
مجل��س المح��افظين والم��دير الع��ام رئ��يس مجل��س اiدارة ومجل��س اiدارة ولج��ان الق��روض 

  .زمين للقيام  بأعمال الصندوق والموظفين ال�
  
 :  مجلس المحافظين -1
 
  عضويعينھما كـل محافظ  يتكون ھذا المجلس من محافظ ونائب:  تكوينه واجتماعاته -)أ(

ذه ــأي منھما خ�ل ھالعضو إبدال  ير خمس سنوات ما لم  لمدة                                 
    .ويمكن تجديد تعيينھما .  المدة

يعق��د المجل��س  . ح��د المح��افظين ك��ل س��نةيج��ري انتخ��اب رئ��يس المجل��س م��ن ب��ين أ       
الص��ندوق  وك��ذلك بن��اء عل��ى طل��ب ث�ث��ة م��ن أعض��اء، اجتماع��ا س��نويا عل��ى اVق��ل 

ويك��ون اجتم��اع . يح��وزون رب��ع ع��دد اVص��وات ، أو بن��اء عل��ى طل��ب مجل��س اiدارة 
  . اVقل على ثلثي اVصواتالمجلس صحيحا إذا حضره حائزون على 

  
  . محافظين بمثابة الجمعية العمومية لصندوق النقد العربيمجلس اليعتبر:  ص#حياته - )ب(

  : ويتمتع بجميع سلطات اiدارة ، وخاصة مايلي                        
  وض���ع القواع���د ال�زم���ة لحص���ول مجل���س اiدارة عل���ى موافق���ة أعض���اء مجل���س  -1   

  .في موضوع معين  المحافظين دون دعوته ل�نعقاد
  .وضع القواعد والتعليمات واللوائح ال�زمة iدارة شؤون الصندوق  -2
يؤدي المحافظون ونوابھم أعمالھم دون مقابل ماعدا المصاريف المناسبة  لحض�ور  -3

  .الجلسات التي تدفع لھم من الصندوق 
لع�ام رئ�يس يحدد المجلس مكافآت أعضاء  مجلس اiدارة ونوابھم ومرت�ب الم�دير ا -4

ويخ�تص  حص�ريا  دون  أن يش�اركه مجل�س . مجلس اiدارة وشروط التعاق�د مع�ه 
  : اiدارة في الص�حيات التالية 

  .قبول اVعضاء الجدد في الصندوق  -أ
  .زيادة رأس المال  -ب
  .إيقاف أحد اVعضاء  -ج
  .البت في المنازعات الواردة على تفسير أحكام ھذه ا>تفاقية  -د

  .اتفاقات بقصد التعاون مع الھيئات الدولية اVخرى  عقد -ھـ
  .وقف عمليات الصندوق نھائيا وتصفية أمواله  -و
  .تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق  -ز

  
 : مجلس اIدارة -2
 

  ن منالمحافظي مجلس ھم خبمن ستة مديرين متفرغين ينت  يتكون مجلس اiدارة        
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وي�تم ھ�ذا .  )1(الخبرة والكفاءة لمدة سنتين ق�ابلتين للتجدي�د المواطنين العرب المشھود لھم ب
لم�دير واح�د ونائ�ب ل�ه ، ث�م يج�ري ا>قت�راع >نتخ�اب س�تة  ا>نتخاب بترش�يح ك�ل مح�افظ 

  .مديرين وستة نواب لھم بأغلبية اVصوات 
بعد انتخاب المديرين يقوم كل محافظ ف�ي الص�ندوق بإعط�اء أص�واته Vح�د الم�ديرين        

  .مثله في المجلس لي
 ولھم ، في حالة غي�اب الم�ديرين،. يشارك نواب المديرين في جلسات مجلس اiدارة        

  . حق التصويت 
. تعد اجتماعات مجلس اiدارة صحيحة إذا حضرھا أغلبي�ة ثلث�ي مجم�وع اVص�وات        

  .وتصدر قراراته  باVغلبية المطلقة للمقترعين ما لم يكن ھناك نص مخالف 
ويباش�ر الس�لطات المخول�ة . يتولى مجلس اiدارة جميع أعمال الص�ندوق بوج�ه ع�ام        

م��ن الم��ادة التاس��عة  02م��ا ع��دا  م��ا  اس��تني منھ��ا ب��نص الفق��رة . ل��ه م��ن مجل��س المح��افظين 
 .عشرة التي تمثل الص�حيات  الحصرية  لمجلس المحافظين 

  
  : المدير العام رئيس مجلس اIدارة والموظفون -3
  

 أعضاء ن أو نوابھم أوالمحافظيدوق من غيرا للصنين مديرا عاممجلس المحافظيعين        
وفي حالة غياب المديرالعام يعين مجلس المحافظين  من  ينوبه  . مجلس اiدارة أو نوابھم 

  .مدة  ذلك الغياب 
حال��ة ي��رأس الم��دير الع��ام جلس��ات مجل��س اiدارة ، ول��يس ل��ه ح��ق التص��ويت إ> ف��ي        

كم���ا يمكن���ه حض���ور جلس���ات مجل���س . تس���اوي ع���دد اVص���وات فيك���ون ص���وته مرجح���ا 
  .المحافظين دون أن يكون له حق التصويت فيه 

وبھ��ذه الص��فة فھ��و المس��ؤول  . اVعل��ى لم��وظفي الص��ندوق  سيع��د الم��دير الع��ام ال��رئي       
ت الفني��ة يق��وم عل��ى تطبي��ق التنظيم��ا. ع��ن جمي��ع اVعم��ال ، تح��ت إش��راف مجل��س اiدارة 

ول�ه ح�ق تعي�ين وفص�ل الخب�راء والم�وظفين طبق�ا Vنظم�ة الص�ندوق ، عل�ى أن . واiدارية
يأخ��ذ بع��ين ا>عتب��ار ف��ي التعي��ين أن ت��وزع الوظ��ائف بق��در اiمك��ان ب��ين م��واطني ال��دول 

  .اVعضاء مع عدم اiخ�ل بمبدأ وجوب توافر الكفاءة والخبرة ال�زمة 
  
 : لجان القروض -4
  

 يك��ون لج��ان للق��روض تض��م ك��ل واح��دة منھ��ا خبي��را يخت��اره المح��افظ ال��ذي تتك��ون        
المشروع  في  إقليمه ، وكذلك عضوا آخر أو أكثر يعينھم رئيـس مجلس اiدارة من الفني�ين 

  .الموظفين بالصندوق 
  .تقدم ھذه اللجان التقاريرال�زمة عن المشروعات ومدى م�ءمةالقروض المقدمة لھا      

---------------  
ف�ي س�نة  6رق�م  وبع�د التع�ديل ال�ذي ح�دث بق�رار الص�ندوق. ل�ى أربع�ة ن�واب إ عدد الم�ديرين أربع�ة باiض�افة كان -)1

، إدارة  ، اiدارة العام�ة للش�ؤون ا>قتص�ادية اVمانة العامة: من  24الصفحة ينظر ھامش ( 6 + 6 أصبح   1976
/  الوث�ائق التأسيس�ية ، ت�ونس: القس�م الث�اني ، . ع.د.نط�اق ج دليل المنظمات العربية المتخصص�ة ف�ي،   المنظمات 

 . )1980نوفمبر
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  لثالمطلب الثا
  

  ـنارية وانتقال رؤوس اHموال بياتفاقية تسديد مدفوعات المعام#ت الج
  )1( دول الجامعة العربية

  
، لبن�ان ، ،  سوريا ، العراق ، السعودية برام ھذه ا>تفاقية كل من اVردنشاركت في إ       

. وتم التصديق عليھا تباعا من طرف ال�دول المتعاق�دة م�ا ع�دا ال�يمن. ليبيا ، مصر، واليمن 
  . )2( 23/5/1972ثم انضمت إليھا دولة الكويت بتاريخ 

تعل���ن ال���دول المتعاق���دة رغبتھ���ا المش���تركة ف���ي تنظ���يم ھ���ذين الموض���وعين الھ���امين        
جاري��ة ب��ين دولھ��ا فيم��ا يخ��ص تحوي��ل العم���ت المتعلق��ين بتس��ديد م��دفوعات المع��ام�ت ال

فيم�ا يتعل�ق  وك�ذلك. الخارجية وأنظمة ا>ستيراد بأقص�ى م�ا يمك�ن م�ن مع�ام�ت تفض�يلية 
  .بانتقال رؤوس اVموال فيما بين دولھا 

  
  . تسديد مدفوعات المعام#ت الجارية: أو0

  
  :لي وقد حددتھا المادة اVولى في مجموعة من البنـود  كالتا       
كل حسب إمكانياتھا وأنظمة تحويل العم�ت  - تسھر حكومات الدول اVعضاء -1

على تسھيل تحويل مدفوعات المعام�ت  - الخارجـيــة وأنظمة ا>ستيراد لديھا 
. ة المتعاقد  البلدان إلى بقية  ، المرفقة با>تفاقية )1(الجارية ، طبقا للقائمــة  رقم 

  .ما يمكن من  معاملة مفضلة وتمنح  ھذه  المدفوعات  أقصى 
لديھا قيودا على تحويل  تتعھد الدول التي يضع نظام تحويل العم�ت الخارجية -2

المعام�ت  الجارية إلى  بقية  الدول المتعاقدة ، وكان  ميزان مدفوعاتھا  مدفوعات 
يساعدھا على التحويل بالعم�ت اVجنبية ، بأن تمنح المقيمين في بقية الدول  >

 :ضاء التسھي�ت التالية اVع
لجارية المبينة ا حق استعمال حسابھم الدائن لتسديد جميع مدفوعات المعام�ت - )أ( 

 قيمة  يد لتسدو .   المدينة  الدولة في أراضي   المستحق دفعھا) 1(القائمة في 
الحساب من أراضي الدولة  صاحبه ـفي د الذي يقيم ـالبل مستوردات  جميع 

  . سمح البلد المدين بتصديرهمما يالمدينة 
حولوا الجزء  أو الكل من حسابھم الدائن إلى المقيم�ين ف�ي أي بل�د الحق  في  أن ي -)ب(

  .من  بلدان اVطراف المتعاقدة  
الحق في أن يستعملوا حسابھم الدائن لتسديد قيمة أية بضاعة يبتاعونھا في  -)ج(

 دــــمن ب�د أحد اVطراف أو بلأراضي البلد المدين  بقصد تصديرھا إلى أي بلد 
   .آخر مما يسمح بتصديره 

  
---------------  

  .104، المرجع السابق ، ص  ع.د.، مجموعة المعاھدات وا>تفاقيات ا>قتصادية المعقودة في نطاق ج .ع.د.ج -)1
  . 236 ، ص نفسه ، المرجع السابق مجموعة المعاھدات وا>تفاقيات ، .ع.د.ج -)2
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إذا كان نظام البلد المدين يفرض تسديد جزء من قيمة أنواع معينة من البضائع بعمل�ة  -)د(
أجنية معينة ،  فيحق لصاحب الحس�اب ال�دائن ف�ي الح�التين الم�ذكورتين ف�ي الفق�رتين 

السابقتين أن يسدد فقط بالعمل�ة اVجنبي�ة ج�زءا م�ن القيم�ة ف�ي ح�دود أفض�ل ) ج(و) أ(
  .دين ، ويسدد الجزء الباقي في حساب البلد الدائن نسبة مقررة في البلد الم

  
  . انتقال رؤوس اHموال : ثانيا

  
تحدد  المادة الثانية  من اتفاقية  تسديد  م�دفوعات المعامــ�ـ�ت الجاري�ة وانتق�ال           

رؤوس اVموال بين دول الجامعة العربية القواعد المنظمة >نتق�ال اVم�وال فيم�ا ب�ين 
  : ھي ث�ث نقاط  أعضائھا في

تجيز الدول اVعضاء انتق�ال رؤوس اVم�وال فيم�ا بينھ�ا تمكين�ا لرعاياھ�ا والمقيم�ين  -1
ا>شتراك في مشاريع التنمية  واiعمار في نطاق القواعد التي تضعھا ك�ل  فيھا من

وتض��من ال��دول . دول��ة لحماي��ة تل��ك اVم��وال م��ن التس��رب خ��ارج أعض��اء ا>تفاقي��ة 
  .ستعمالھا في الغايات المتفق عليھا المستقطبة لoموال ا

تعفي اVموال المنتقلة من بلد إل�ى آخ�ر م�ن أي�ة  رس�وم أو ض�رائب ، س�واء م�ن قب�ل  -2
 .الدولة التي تخرج منھا  تلك اVموال أو التي تدخل إليھا 

يخضع عائد رأس المال المستثمر للضرائب التي تفرضھا الدولة المستثمر فيھ�ا دون  -3
 .دولة اVصل 

وتجي��ز الحكوم��ات المنقول��ة إليھ��ا اVم��وال ، ف��ي إط��ار ھ��ذه ا>تفاقي��ة ، ع��ودة تل��ك  -4
 .اVموال إلى موطنھا اVصلي 

وتلحظ المادة الثالثة من ا>تفاقية عدم سريان بنودھا على المعام�ت الجارية المتعلقة        
لعربي�ة نح�و أفض�ل وھو م�ا ي�دل عل�ى س�عي ال�دول ا.  بأھدافھا والتي تكون أفضل  للمدين 

المعام�ت لتحقيق الترابط والتكامل فيما بينھا ، وإزالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك ، 
  . ورعاية المعام�ت البينية التي تكون شروطھا أحسن و أنفع 

غير أن ھذه النيات المعلنة من خ�ل ھذه ا>تفاقية وغيرھا > نجد أثرھا يتحقق في        
، رغم ما يعود على الجميع من خير ونفع  عميم  في ظل التكت�ت  الواقع العملي

ا>قتصادية والسياسية بين مختلف الدول على مستوى الكوكب ، وخاصة في الضفة 
 المقابلة للوطن العربي من البحر المتوسط المتمثلة في الكتلة اVوروبية التي لم تبق حكرا

إلى السوق مزيد من الدول من شرق أوروبا على الدول الغربية منھا ، بقبول انضمام ال
دق ـــفض� عن العدد القليل من أعضاء جامعة الدول العربية المص. ة المشتركة ـاVوروبي

  مالية لدى بعض الدول  وفرة  ظل في   خاصة  اVھمية  بالغة  المنضم إلى ھذه ا>تفاقيةو
ا تعاض�د الم�ال والعوام��ل و ث�روات أولي�ة وزراعي�ة وغيرھ�ا  ل��دى دول أخ�رى ، يمك�ن إذ 

اVخ��رى إح��داث تنمي��ة ونھض��ة تع��ود عل��ى الجمي��ع ب��النفع والتكام��ل المنش��ود ف��ي ال��وطن 
  .العربي 
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وقد فتح باب ا>نضمام لكل أعضاء جامعة الدول العربية طبقا لنص المادة الخامسة م�ن     
عام�ل المش�ترك ھذه ا>تفاقية التي خض�عت إل�ى ع�دة تع�دي�ت لمزي�د م�ن تحس�ين ف�رص الت
   .وتشجيع المبادرات والحركية بين اVعضاء للوصول إلى مزيد من التكامل 

  
  

  ثــالــثـث الــحـبـمـال
  

  يــالــمـاري والــجـتـال الــجـمـي الـات فـيـاقـفـت ا0
  

والمالية التي عقدت ب�ين أعض�اء جامع�ة ال�دول  ةيضم ھذا المبحث ا>تفاقيات التجاري       
ولع�ل ع�رض ھ�ذه ا>تفاقي�ات بمض�امينھا واVھ�داف . م�ن أج�ل التكام�ل فيم�ا بينھ�ا العربية 

المتوخاة منھا بين أعضائھا يشكل موضوعا ذا أھمية بالغة لتقديم فكرة عن م�دى المس�اھمة 
. التي حققتھا ھذه ا>تفاقي�ات قص�د التق�دم خط�وات نح�و التكام�ل ا>قتص�ادي ب�ين أعض�ائھا 

�ث��ة ، نخص��ص اVول >تفاقي��ة تس��ھيل التب��ادل التج��اري وس��نعرض المبح��ث ف��ي مطال��ب ث
ھا بم�ا وتنظيم تجارة النرانزيت لما لھذه ا>تفاقية من أھمي�ة تحري�ك التج�ارة البيني�ة وتيس�ير

ص��ص المطل��ب الث��اني >تفاقي��ة اتخ��اذ ج��دول خيحق��ق اVھ��داف ا>قتص��ادية المبرمج��ة ، ون
ث��م نع��رض ف��ي مبح��ث ثال��ث >تفاقي��ة . ى موح��د للتعريف��ة الجمركي��ة المكمل��ة ل�تفاقي��ة اVول��

ص��ندوق النق��د العرب��ي الت��ي ج��اءت للتمھي��د والوص��ول إل��ى تيس��ير تب��ادل العم���ت العربي��ة 
  .وصو> إلى عملة موحدة ، وھو خطوة متقدمة جدا في موضوع التكامل ا>قتصادي 

  
  المطلب اHول 

  
  اتفاقية تسھيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت

  
، س�وريا ، الع�راق ، موعة من الدول العربية ھي اVردنأبرمت ھذه ا>تفاقية بين مج       

ووقعت عليھا ھذه الدول ، م�ا .  7/9/1953خ ، ليبيا ، مصر واليمن بتاريالسعودية ، لبنان 
وت��م التص��ديق عليھ��ا م�ن قب��ل ال��دول الموقع��ة عليھ��ا ، م��ا ع��دا .  ع�دا ليبي��ا ، بالت��اريخ نفس��ه 

جامع�ة  مجل�سوقد وافق عليھا . 11/10/1962ثم انضمت إليھا الكويت بتاريخ  .السعودية 
  . )1(من دور انعقاده غير العادي التاسع عشر 07/9/1953الدول العربية بتاريخ 

تعلن ھذه ا>تفاقية رغبة اVعضاء في تنمية الروابط ا>قتصادية وتحقيقا لمضمون        
  ول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة المادة الثانية من ميثاق جامعة الد

  
---------------  

-69، الق��اھرة. ع.د.مجموع��ة المعاھ��دات وا>تفاقي��ات ا>قتص��ادية المعق��ودة ف��ي نط��اق ج،  اVمان��ة العام��ة، .ع.د.ج -)1
  . 37ص ،1970

  
  



- 50  - 
 

ارك وأم��ور ف��ي الش��ؤون ا>قتص��ادية والمالي��ة بم��ا ف��ي ذل��ك تس��ھيل التب��ادل التج��اري والجم��
  .الزراعة والصناعة 

  :وتتضمن ھذه ا>تفاقية مجموعة من نقاط التفاھم كالتالي        
  

  . ة والحيوانية والثروات الطبيعيةيتبادل المواد الزراع : أو0
  

تعف��ى ھ��ذه  الم��واد  م��ن رســ��ـوم ا>س��تيراد الجمركي��ة بش��رط أن يك��ون منش��ؤھا أح��د         
  .الملحق با>تفاقية ) أ(ھا الجدول وحدد ل. البلدان اVعضاء 

تعامل المنتجات الصناعية العربية ، إذا ك�ان منش�ؤھا دول�ة عض�و، معامل�ة تفض�يلية         
م�ن التعريف�ة العادي�ة المطبق�ة ف�ي  % 25بتعريف�ة مخفض�ة بنس�بة  دبالنسبة لرسوم ا>ستيرا

  .البلد المستورد 
لص��ناعية المنتج��ة ف��ي بل��د عض��و م��ن رس��وم تعف��ى المنتج��ات الزراعي��ة والحيواني��ة وا       

داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثل�ة أو الم�واد اVولي�ة ف�ي البل�د 
  .المستورد 

  .وتطبق المعاملة التفضيلية على إجازات ا>ستيراد والتصدير بين اVعضاء      
وھ�و م�ا . ت الثنائي�ة م�ن مزاي�ا أفض�ل > تخل ھذه البنود بما يمكن أن تتض�منه ا>تفاقي�ا     

  .ا>تفاقية  من اVولى المادةتذكره 

اVول ج�رى التع�دبل . عدلت ھذه ا>تفاقية عدة مرات  ووافقت عليھ�ا ال�دول اVعض�اء      
 03/6/1957يخ ، والثال�ث بت�ار 1956/ 25/01، والث�اني بت�اريخ  1954/ 15/12بتاريخ 

لك اتف��اق تنفي��ذ أحك��ام الم��ادة السادس��ة م��ن اتفاقي��ة وك��ذ.  14/01/1959خ والراب��ع بت��اري
، نحو إض�افة مجموع�ة جدي�دة م�ن المنتج�ات الزراعي�ة والص�ناعية والث�روات  )1(التعديل 

  .وھو ما يمثل خطوة أخرى نحو مزيد من التكامل والتعاون . الطبيعية 
  

  . في مجال الترانزيت :ثانيا
  

عب��ر أقاليمھ��ا ) العب��ور(ل حرك��ة الترانزي��تتعھ��دت اVط��راف المتعاق��دة عل��ى تس��ھي       
وذل�ك بالنس�بة للبض�ائع . لجميع أنواع النقل ، طبقا لoنظمة والقواعد الجمركية لبلد الم�رور

 وھ�و م�ا ت�نص. واVمتعة الشخصية أيا ك�ان منش�ؤھا، وك�ذلك المواش�ي والحيوان�ات الحي�ة 
   .عليه المادة الرابعة من ھذه ا>تفاقية 

مادة السابعة على بقاء مجال ا>نضمام مفتوحا لدول الجامعة العربية ، وقد نصت ال      
ومثال . وذلك بإع�ن منھا يرسل إلى اVمين العام للجامعة الذي يبلغه إلى أعضاء ا>تفاقية 

  .إلى ھذه ا>تفاقية  11/10/1962ذلك ما تم من طرف دولة الكويت التي انضمت بتاريخ 
 ذه ا>تفاقية عدد أعضائھا الضئيل بالنسبة لعدد أعضاءغير أنه ي�حظ على ھ       

  وھـو ) . سبعة أو ثمانية دول إلى إحدى وعشرين أو إثنين وعشرين دولة(الجامعة العربية 
  

---------------  
  . 91وما بعدھا ، وكذلك ص  56المرجع السابق نفسه ، ص  -)1
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التكام�ل ا>قتص�ادي العرب�ي ھش�ا  ما يدل على بقاء موضوع التنسيق والتعاون نحو تحقي�ق 
في المجال التطبيق�ي ، عك�س الرغب�ة المعل�ن عنھ�ا بمقتض�ى ھ�ذه ا>تفاقي�ات وغيرھ�ا الت�ي 
تعل��ن ع��ن بقائھ��ا مفتوح��ة >نض��مام ب��اقي أعض��اء جامع��ة ال��دول العربي��ة ، وك��ذلك ال��دور 

ھ��ذه المت��روك لoم��ين الع��ام لجامع��ة ال��دول العربي��ة لح��ث دول الجامع��ة غي��ر اVعض��اء ف��ي 
ا>تفاقيات على اiسراع با>نضمام إليھا خدمة للترابط الوثيق والتع�اون والتكام�ل ب�ين ھ�ذه 

  . )1(الدول أعضاء الجامعة العربية المجموعة المتجانسة من 
  

  نيالمطلب الثا
  

  اتفاقية اتخاذ جدول موحد للتعريفة الجمركية 
  

العـراق ، السعودية ، لبنان ، مصر  أبرمت ھذه ا>تفاقية كل مــن اVردن ، سوريا ،       
وتمت موافقة المجلس ا>قتصادي وا>جتماعي عليھا .  25/01/1956واليمن بتاريخ 

بالتاريخ نفسه من دور انعقاده العادي الثالث ،  داعيا حكومات الدول اVعضاء في جامعة 
من طرف الدول  1959 -57وقد تم التصديق عليھا بين سنة . الدول العربية ا>رتباط  بھا 

  .الموقعة ماعدا العراق واليمن ولبنان 
التعريف�ة  <<اVول�ى م�ن ا>تفاقي�ة ، عل�ى مفھ�وملقد اتفق اVعضاء ، من خ�ل المادة        

ال��ذي يقص��د من��ه البن��ود وأرقامھ��ا والم�حظ��ات عل��ى اVقس��ام والفص��ول >> الجمركي��ة 
قية  الذي وافق عليه المجلس ا>قتص�ادي والقواعد العامة لتفسير ھذا الجدول الملحق با>تفا

ويعتب��ر الج��دول الموح��د للتعريف��ة . م��ن دور انعق��اده الثال��ث  66وا>جتم��اعي بق��راره رق��م 
طبق��ا ل��نص الم��ادة  ي��ة ، وتس��ري أحكام��هالملح��ق با>تفاقي��ة ج��زءا متمم��ا ل�تفاق  الجمركي��ة

  .الثانية 
يھا ، عل�ى تعھ�د ال�دول المتعاق�دة بتظ�يم  وما يل 03وتنص ا>تفاقية كذلك ، طبقا للمواد        

تعريفتھا الجمركي�ة طبق�ا لج�دول التعريف�ة الجمركي�ة ،  م�ع مراع�اة مجموع�ة م�ن الش�روط 
  : تذكرھا المادة الثالثة كالتالي 

  .أرقام بنوده إضافة بنود جديدة إليه أو تغييرعدم إغفال أي بند من الجدول أو  -)أ(<< 
الم�حظ�ات ال�واردة عل�ى أقس�ام وفص�ول الج�دول م�ن  عدم إجراء أي تعديل في -)ب(

  .شأنه أن يغير في أقسامه و فصوله وبنوده 
  .في صلب الجدول >> قواعد تفسير جدول التعريفة << إدماج  -)ج(

وذلك مع عدم اiخ�ل بحق كل دولة في أن تستحدث في تعريفتھا الجمركي�ة         
  .>> قصد تبنيد السلع فقرات داخل بنود جدول التعريفة الموحد ب

وقد أنشأت ا>تفاقية لجن�ة ج�دول التعريف�ة الت�ي تتش�كل م�ن خب�راء ال�دول اVعض�اء ،   
  .والتي  تعمل تحت إشراف المجلس ا>قتصادي و ا>جتماعي 

  
 ---------------  

  672جتماعي بقراره رقم ووافق عليھا المجلس ا>قتصادي وا>) الترانزيت ( لقد أبرمت اتفاقية تنظيم النقل بالعبور -)1
  ) . 661، مجموعة المعاھدات وا>تفاقيات ، المرجع السابق ، ص . ع.د.ج: المصدر .(  14/3/1977بتاريخ      
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  : تتمثل في التالي  5وحددت لھذه اللجنة مجموعة من المھام تذكرھا المادة        
موح��د وتبليغھ��ا جم��ع المعلوم��ات المتعلق��ة بتطبي��ق ج��دول التعريف��ة ال -)أ(<< 

  .إلى اVطراف المتعاقدين 
درس القواعد المتبعة لدى الدول المتعاقدة المتعلقة بتبنيد السلع وتقديم التوصيات  -)ب(

ال�زمة إلى المجلس ا>قتصادي و ا>جتماعي أو إلى اVطراف المتعاق�دين لت�أمين 
  .تفسير وتطبيق جدول التعريفة على نسق  واحد 

  .ل التعريفة الموحد وضع شرح لجدو -)ج(
  .اقتراح مشاريع التعديل التي ترى ضرورة إدخالھا على ھذه ا>تفاقية  -) د(
دراسة ما يحيله إليھا المجلس ا>قتصادي وا>جتماعي م�ن ا>ختصاص�ات بش�أن  -)ھـ(

  .تبنيد  السلع في التعريفة الجمركية  
ن تفس��ير أو تطبي��ق ھ��ذه فح��ص الخ�ف��ات الت��ي ق��د تنش��أ ب��ين ال��دول المتعاق��دة بش��أ -)و(

  . >> ا>تفاقية وتقديم التوصيات لحلھا 
تلح��ظ ھ��ذه ا>تفاقي��ة ، م��ن خ���ل ن��ص الم��ادة الس��ابعة ، ع��دم مساس��ھا بحري��ة ك��ل        

كم�ا ت�نص الم�ادة الثامن�ة عل�ى ف�ض ك�ل خ��ف .  دولة في تحديد فئات رسومھا الجمركي�ة 
وض�ات المباش�رة ، ف�إن ل�م ت�نجح ع�رض يتعلق بتفسير أو تطبيق ا>تفاقية ع�ن طري�ق المفا

الخ�ف على لجنة التعريفة ، فإن لم تتمكن من حسم الخ�ف ع�رض الن�زاع عل�ى المجل�س 
  .ا>قتصادي و ا>جتماعي لحله 

عل�ى أن�ه . وتشير المادة العاشرة من ھذه ا>تفاقية إلى سريانھا Vجل غير مح�دود        
ويص�بح ا>نس�حاب . م�س س�نوات م�ن نفاذھ�ا يجوز لكل دولة عضو ا>نسحاب منھ�ا بع�د خ

نافذا بعد مضي سنة من إع�نه إلى اVمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ�ه إل�ى بقي�ة  
  .  اVطراف 
تعد ھذه ا>تفاقية من أھم ا>تفاقي�ات العربي�ة الت�ي تعم�ل عل�ى تس�ھيل انتق�ال الس�لع       

تع�ود عل�ى ھ�ذه البل�دان ب�الخير   مشتركة  عربية  وقس  iنشاء  تمھيدا  بين البلدان العربية
  .و النماء و ا>كتفاء  الذاتي  

  
  ثـلاثـب الـلـطـمـال

  
  . )1( ربيـد العـقنندوق الـية صـاتفاق

  
في جميع أعضاء الجامعة العربية الواحد والعشرين ا>تفاقية من طرف ھذه  أبرمت       

في . ع.د.ة جيبوتي  التي انضمت حديثا إلى جما عدا  دول 1976السابع والعشرين أفريل 
بعد أن وافق عليھا  1977و 76وقد صدقت عليھا تلك الدول بين عامي .  04/9/1977

  . 27/4/1976وزراء المال وا>قتصاد العرب في الرباط  بتاريخ 
  

---------------  
مجموع��ة : وأيض��ا . . ع.د.ج.، بي��روت اتفاقي��ة ص��ندوق النق��د العرب��ي ، آكس��برس أنترناش��ونال كومب��اني : تنظ��ر  -)1

  . 630المعاھدات وا>تفاقيات ، المرجع السابق ، ص 
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اVعض��اء فيھ��ا إرس��اء ال��دول لق��د أش��ارت ھ��ذه ا>تفاقي��ة من��ذ البداي��ة  إل��ى رغب��ة        
المقومات النقدية للتكامل ا>قتصادي العربي ودفع عجل�ة التنمي�ة ا>قتص�ادية ف�ي جمي�ع 

  .الدول العربية 
يتمتع صندوق النقد العرب�ي بشخص�ية معنوي�ة مس�تقلة تمنح�ه حق�وق التمل�ك والتعاق�د         

م�ارات العربي�ة المتح�دة ، م�ع إمكاني�ة إنش�اء ويوجد مقره بمدين�ة أب�و ظب�ي باi. والتقاضي 
  .من ا>تفاقية  3و 2وھو ما تنص عليه المادتان . وكا>ت ومكاتب له 

  
  . لـوالــوسائ داف اHھــ : أو0

  
  :حددت المادتان الرابعة  والخامسة ھذه اVھداف والوسائل التـي  تتمثل في التالي        

  
 : اHھداف -1
  

  :عددت المادة الرابعة مجموعة من اVھداف التي أسندت إلى الصندوق         
  .تصحيح  ا>خت�>ت  في موازين مدفوعات الدول اVعضاء  -)أ(<<        
وتحقي��ق قابليتھ��ا للتحوي��ل فيم��ا ب��ين . ار ص��رف العم���ت العربي��ة اس��تقرار أس��ع -)ب(

  .الدول اVعضاء  والعمل على إزالة القيود على المدفوعات الجارية بينھا 
العرب�ي ، بم�ا يحق�ق المزي�د م�ن خط�ى إرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي  -)ج(

  .ة في الدول اVعضاء التكامل ا>قتصادي العربي ، ودفع عجلة التنمية ا>قتصادي
إبداء المشورة فيما يتصل بالسياسات ا>ستثمارية الخارجية للموارد النقدية لل�دول  -)د(

اVعضاء ، على النحو الذي يؤمن المحافظ�ة عل�ى القيم�ة الحقيقي�ة لھ�ذه الم�وارد ، 
  .ويؤدي إلى تنميتھا حيثما يطلب منه ذلك 

  .تطوير اVسواق المالية العربية  -)ھــ(
مؤدي�ة دراسة سبل توسيع استعمال الدينار العربي الحس�ابي ، وتھيئ�ة الظ�روف ال  -)و(

  .إلى إنشاء عملة عربية موحدة 
الدولية تنسيق مواقف الدول اVعضاء في مواجھة المشك�ت النقدية وا>قتصادية  -)ز(

، وبم��ا يس��ھم ف��ي الوق��ت ذات��ه ف��ي ح��ل المش��ك�ت  مص��الحھا المش��تركة يحق��قبم��ا 
  . ة العالميةالنقدي

دول اVعض��اء بم��ا يع��زز حرك��ة المب��اد>ت ال��تس��وية الم��دفوعات الجاري��ة ب��ين  -)ح(
  .  >> التجارية

من مجموعة اVھداف التي رسمتھا اتفاقية صندوق النقد العربي ،  ،تبدو نظريا        
.  الرغبة الكبيرة من الدول المتعاقدة على الذھاب بعيدا جدا في عملية التكامل النقدي

وبالتالي ا>قتصادي فيما بينھا ، من خ�ل خاصة تصحيح اخت�>ت موازين مدفوعات 
اون ــــــوكذلك إرساء قواعد التع. ، واستقرار عم�تھا وقابلية تحويلھا فيما بينھا  اVعضاء

يحقق التكامل والتنمية ا>قتصاديين، وصو> إلى إنشاء عملة عربية  النقدي العربي بما
  .يز حركة المباد>ت التجارية موحدة وتعز

  
  



- 54  - 
 

رغم مس�يرته الطويل�ة ومض�ي ح�والي خمس�ة  -غير أن الواقع النقدي العربي > زال        
بعيدا جدا عن تحقيق أي من تلك اVھ�داف المتعاق�د  -وعشرين سنة على إبرام ھذه ا>تفاقية 

عي م�ن ط�رف ال�دول وھو ما يجعلنا نؤكد على الطابع الع�اطفي وا>ن�دفا. من أجل تحقيقھا 
العربي��ة دون الس��ير ق��دما ف��ي تطبي��ق ھ��ذه ا>تفاقي��ات المعق��ودة بينھ��ا رغ��م أھميتھ��ا البالغ��ة 

وصو> إلى نوع من التع�اون والتكام�ل ا>قتص�ادي . لمصلحة الدول العربية وخير شعوبھا 
  .فيما بينھا 

  
  . الوسائـــل -2
  

  :وسائل كالتالي حددت المادة الخامسة ل�تفاقية عددا  من ال       
  

 تق��ديم التس��ھي�ت القص��يرة والمتوس��طة اVج��ل لل��دول اVعض��اء لمس��اعدتھا عل��ى  -)أ( 
تمويل العجز الكلي في موازين  مدفوعاتھا  م�ع ب�اقي دول الع�الم الن�اجم ع�ن تب�ادل 

  .السلع والخدمات ومبالغ التحوي�ت وانتقال رؤوس اVموال 
اVعضاء تعزيزا >قتراض�ھا م�ن المص�ادر المالي�ة  إصدار الكفا>ت لصالح الدول -)ب(   

  .اVخرى من أجل تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتھا 
  التوسط في إصدار القروض في اVس�واق المالي�ة العربي�ة والدولي�ة لحس�اب ال�دول  -)ج(

  .اVعضاء  وبضماناتھا 
بين السلطات النقدية في  وتطوير التعاون  تنسيق السياسات النقدية للدول اVعضاء -)د(

  . ھذه الدول
تحرير وتنمي�ة المب�اد>ت التجاري�ة والم�دفوعات الجاري�ة المترتب�ة عليھ�ا وتش�جيع  -)ھـ(

  .حركة انتقال رؤوس اVموال بين اVعضاء 
يخصص الصندوق ما يكفي من موارده المدفوع�ة بعم��ت ال�دول اVعض�اء لتق�ديم  -)و(   

م��ة لتس��وية الم��دفوعات الجاري��ة ب��ين ال��دول اVعض��اء ، التس��ھي�ت ا>ئتماني��ة ال�ز
وفقا للقواعد والنظم التي يقرھا مجلس المحافظين ، في إط�ار حس�اب خ�اص يفتح�ه 

  .الصندوق لھذا الغرض 
إدارة أي�ة أم�وال تعھ��د  بھ�ا  إلي�ه أي��ة دول�ة عض�و أو دول أعض��اء لص�الح أط��راف  -)ز(

الص�ندوق با>تف�اق م�ع الدول�ة  ويض�ع. أخرى عربية بم�ا يتف�ق وأھ�داف الص�ندوق 
. العض��و أو ال��دول اVعض��اء ذات الع�ق��ة الترتيب��ات ال�زم��ة iدارة ھ��ذه اVم��وال 

  .ويفتح حسابات خاصة لھذا الغرض 
عقد مشاورات دورية م�ع ال�دول اVعض�اء بش�أن أحوالھ�ا ا>قتص�ادية والسياس�ات  -)ح(

  .لدول  المعنية التي تنتھجھا بما يساعد على تحقيق أھداف الصندوق وا
  .القيام بالدراسات ال�زمة لتحقيق أھداف الصندوق  -)ط(
  .تقديم المعونات الفنية لoجھزة النقدية والمصرفية في الدول اVعضاء  -)ي(
  

  وتضيف المادة السادسة من ا>تفاقية النص على تعاون الدول اVعضاء ، فيما بينھا        
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  : صندوق ، قصد تحقيق أغراضه وخاصة وفيما بينھا وبين ال        
  
اiق�ل من القيود على المدفوعات الجارية ب�ين ال�دول اVعض�اء وك�ذلك القي�ود عل�ى  -)1(

  .مع استھداف إزالة تلك  القيود كلية . انتقال رؤوس اVموال وعوائدھا فيما بينھا 
  
قتص��ادية ، و> العم��ل عل��ى تحقي��ق الق��در الض��روري م��ن التنس��يق ب��ين السياس��ات ا> -)2(

سيما المالية والنقدية منھا ، بما يخدم التكامل ا>قتص�ادي العرب�ي ويس�اعد عل�ى تھيئ�ة 
  .iنشاء عملة عربية موحدة  فالظرو

  
  : أجھزة الصندوق: ثانيا

  
يتكون الصندوق من مجلس المحافظين ومجل�س الم�ديرين  التنفي�ذيين والم�دير الع�ام        

  .وا>ستثمار والموظفين والخبراء يذيين ولجان القروض  يرين التنفرئيس مجلس المد
  
 :مجلس المحافظين -1
  

من محافظ   ونائب  محافظ  ن ھذا المجلس الذي يعتبر كجمعية عامة  للصندوق يتكو       
س سنوات قابلة  للتجديد ، طبقا لما  تنص عضو من أعضاء الصندوق لمدة خم يعينھما كل

  . عليه المادة الث�ثين 
  
   : رئيس المجلس -)أ(
  

ن زم�ئ�ه لم�دة محافظين عن طريق ا>نتخاب من ب�ييتولى  رئاسة  الصندوق  أحد  ال       
وتك��ون ل��ه جمي��ع س��لطات اiدارة الت��ي يمك��ن أن يف��وض . س��نة  ، ليخلف��ه آخ��ر بالتن��اوب 

  : بعضھا لمجلس المديرين التنفيذيين دون السلطات اcتية التي يمارسھا بنفسه 
  اVعضاء الجدد ؛قبول  -1
  زيادة رأس المال ؛ -2
  تحديد توزيع الدخل الصافي للصندوق ؛ -3     

  تعيين مراقبي الحسابات واعتماد الحسابات الختامية ؛ -4
  البت في المنازعات الواردة على تفسير أحكام ھذه ا>تفاقية ؛ -5
  إيقاف أحد  اVعضاء ؛ -6
  واله ؛وقف عمليات الصندوق نھائيا وتصفية أم -7
   .ا>تفاقية تعديل  -8
  

  :اجتماعات المجلس -ب
  كما يمكنه أن يجتمع  بناء علــى. يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على اVقل        
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طلب نصف ع�دد أعض�ائه أو أعض�اء يح�وزون نص�ف مجم�وع الق�وة  التص�ويتية  أو بن�اء 
ص��حيحا إذا حض��ره ثلث��ا الق��وة  ويك��ون ا>جتم��اع. عل��ى طل��ب مجل��س الم��ديرين التنفي��ذيين 

    .التصويتية على اVقل 
  
  :ص#حيات المجلس - ج 
  
من المادة ) ھـ ،و،ز، ح ،ط( فقراتيتولى المجلس مجموعة من المھام ذكرتھا ال       

  :الث�ثين  كالتالي 
  

يضع القواعد ال�زمة التي تخول مجلس المديرين التنفيذيين الحص�ول عل�ى موافق�ة  -1
  .   لس المحافظين في موضوع معين بغير دعوة لعقد اجتماع ھذا اVخير أعضاء مج

له أن يتخذ القرارات المتعلقة بالقواع�د والتعليم�ات والل�وائح ال�زم�ة iدارة ش�ؤون  -2
  .   الصندوق 

> يتقاض��ى المح��افظون ون��وابھم أج��ورا  مقاب��ل أعم��الھم م��ن الص��ندوق ، م��ا ع��دا  -3
  .تحملونھا لحضور الجلساتالمصروفات المناسبة التي ي

يحدد مجلس المحافظين  مرتبات المديرين التنفي�ذيين ومكاف�آت ن�وابھم وك�ذا مرت�ب  -4
  .المدير العام وشروط التعاقد معه 

يتع��اون مجل��س المح��افظين م��ع المجل��س ا>قتص��ادي وا>جتم��اعي ومجل��س الوح��دة  -5
ا>جتم�اعي ف�ي مج�ال ا>قتصادية العربية والصندوق العربي ل}نم�اء ا>قتص�ادي و

رس��م سياس��اته الخاص��ة بالتكام��ل ا>قتص��ادي العرب��ي وتحري��ر التب��ادل التج��اري 
  .وتنميته بين الدول اVعضاء 

  
تتخذ قرارات مجلس المح�افظين باVغلبي�ة المطلق�ة للق�وة التص�ويتية ، م�ا ل�م ي�رد        

لك�ل ص�وتا  75وتحسب القوة التصويتية لكل عضو عل�ى أس�اس . نص خ�ف ذلك 
وھ�و م�ا . عضو في الصندوق ، يض�اف إليھ�ا ص�وت ع�ن ك�ل س�ھم يملك�ه العض�و 

  .من ا>تفاقية   والث�ثون تنص عليه المادة الحادية 
  
   : مجلس المديرين التنفيذيين -2
  

م  من الم�دير الع�ا والث�ثيـن ، طبقا  للمادة  الثانيـة  يتكون مجلس المديرين التنفيذيين ،       
ـن متفرغين أعضاء ينتخ�بھم مجل�س المح�افظين م�ن م�واطني ال�دول ة  مديـريرئيسا  وثماني

ويق�وم ك�ل م�دير . ، لمدة  ث�ث سنين قابل�ة للتجدي�د  اVعضاء المشھود لھم بالخبرة والكفاءة
بتسمية نائب له يحضر جلسات مجل�س الم�ديرين التنفي�ذيين ف�ي حال�ة غياب�ه ويك�ون ل�ه ح�ق  

  .التصويت 
. الم��ديرين التنفي��ذيين الص���حيات الت��ي يخولھ��ا ل��ه مجل��س المح��افظين يباش��ر مجل��س        

  .ويمكن لھذا المجلس أن يفوض المدير العام ما يراه مناسبا من  ص�حياته 
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تك��ون اجتماع��ات مجل��س الم��ديرين التنفي��ذيين ص��حيحة إذا حض��رھا ثلث��ا مجم��وع الق��وة     
انية بما يمثل�ه م�ن ق�وة تص�ويتية ، حس�ب التصويتية التي تحدد لكل عضو من اVعضاء الثم

ما منح له من أصوات أصحاب ھذه القوة طبقا لما تح�دده الم�ادة الحادي�ة والث�ث�ون المش�ار 
  .إليھا أع�ه 

  
  : المدير العام -3
 

س مجل��� قب���ل، م���ن  الثالث���ة والث�ث���ين م���ن ا>تفاقي���ة طبق���ا للم���ادة ،العام يع���ين الم���دير       
م��ن أعض��ائه أو م��ن أعض��اء مجل��س الم��ديرين التنفي��ذيين أو  المح��افظين عل��ى أن > يك��ون

  .وھو الرئيس اVعلى لصندوق النقد العربي . نوابھم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد 
يحضر الجلس�ات ويش�ارك ف�ي . يتولى المدير العام رئاسة مجلس المديرين التنفيذيين        

يع�د مس�ؤو> . ل�ة تس�اوي اVص�وات المناقشات دون أن يك�ون ل�ه ح�ق التص�ويت إ> ف�ي حا
ع��ن جمي��ع أعم��ال الص��ندوق أم��ام مجل��س الم��ديرين التنفي��ذيين ، ويت��ولى تطبي��ق التنظيم��ات 

يع���ين الم���وظفين والخب���راء ويفص���لھم طبق���ا Vنظم���ة . الفني���ة واiداري���ة داخ���ل الص���ندوق 
الص��ندوق ، عل��ى أن يراع��ى مب��دأ توزي��ع الوظ��ائف ب��ين م��واطني ال��دول اVعض��اء بق��در 

iداء المھام  المنوط�ة  اV خ�ل بمبدأ  وجوب توافر الكفاءة والخبرة ال�زمتينiمكان دون ا
  .بھم 

  .يقدم المدير العام تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق إلى مجلس المحافظين السنوي        
  
  :لجان القروض وا0ستثمار -4
 

سياس���ات  بش���أن توص��يات الم���دير الع��ام لج���ان الق��روض وا>س���تثمارلتقديم ال يش��كل       
ويت��ولى النظ��ر فيھ��ا ورف��ع  ا>قتراح��ات المتعلق��ة بھ��ا إل��ى مجل��س .  اiق��راض وا>س��تثمار

  .المديرين التنفيذيين 
  

  : موارد الصندوق :ثالثا
  
  : حددت المادة الحادية عشرة ھذه الموارد كالتالي        
  
  ؛ )1(ھذه ا>تفاقية رأس المال المدفوع من اVعضاء الذي احتواه ملحق  -1<<    

  ا>حتياطات  ؛ -2
  القروض والتسھي�ت التي يحصل عليھا الصندوق ؛ -3

  
---------------  

دين��ار؛         38الجزائ��ر -5؛  05ت��ونس  -4؛  04البح��رين -3دين��ار؛ 15اiم��ارات   -2دين��ارات حس��ابية ؛  04اVردن  -)1
عم�ان  -11د ؛  25الع�راق  -10د ؛  04الص�ومال -9؛  د 04س�وريا  -8؛ .د10السودان -7دينار؛ 38السعودية  -6

  د ؛  25مصر  -16د ؛   09, 3ليبيا  -15د ؛  05لبنان  -14د ؛  25الكويت  -13د ؛ 10قطر  -12 ؛ د 04
فلس�طين   -21؛د  04 اليمن الديمقراطية -20؛  د 05اليمن العربية  -19د ؛  04موريتانيا  -18؛  د 10المغرب  -17     

  .د  1,7
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 .أية  موارد أخرى يقررھا مجلس المحافظين  -4
تتك��ون م��وارد الص��ندوق م��ن عم���ت قابل��ة للتحوي��ل توض��ع بالبن��ك المرك��زي لدول��ة        

بغ�ض النظ�رعن قابليتھ�ا  من عم�ت الدول اVعض�اء) %2(مع المقر لحساب الصندوق ، 
وق�د ح�دد رأس�مال . ق توضع بالبنوك المركزي�ة لل�دول اVعض�اء باس�م الص�ندو للتحويل ، 

 )مائتين وخمسين ملي�ون( 250.000.000الصندوق طبقا لنص المادة الثانية عشرة بمقدار 
ويعادل الدينار ث�ث وحدات م�ن حق�وق الس�حب الخاص�ة لص�ندوق . دينار عربي حسابي  

س��ھم قيم��ة ك��ل منھ��ا ) 5000(عل��ى أن يقس��م رأس الم��ال إل��ى خمس��ة أ>ف . النق��د ال��دولي 
  . )50.000(دينار عربي حسابي خمسون ألف 

وتش��ير الم��ادة السادس��ة عش��رة إل��ى إنش��اء احتي��اطي ع��ام ل��دى الص��ندوق م��ن ال��دخل        
ويمك��ن أيض��ا إنش��اء احتياطي��ا ت خاص��ة . الس��نوي الص��افي بق��رار م��ن مجل��س المح��افظين 

  .بالطريقة  نفسھا  
  

  .راضواIق زيادة رأس المال :رابعا
  

س المديرين التنفيذيين ، سواء م�ن الصندوق وفق ما يحدده مجل صالحيتم ا>قتراض ل       
  . لھذا الغرضالدول اVعضاء أومن اVسواق الدولية قصد تمويل عملياته بإصدار سندات 

   
  : زيادة رأس المال -1

  
يمك��ن لمجل��س المح��افظين أن يق��رر زي��ادة رأس��مال الص��ندوق طبق��ا للم��ادة الخامس��ة        

  :عشرة ، وذلك  كما يلي 
   

بموافقة اVغلبي�ة المطلق�ة Vص�وات المقت�رعين ، ش�ريطة أ> يق�ل ع�دد اVص�وات  -)1(
م��ن مجم��وع الق��وة التص��ويتية لل��دول اVعض��اء ف��ي حال��ة ) %30(ع��ن ث�ث��ين بالمائ��ة 

 .الزيادة Vجل إصدار أسھم مقابل حصة  بلد عربي يرغب ا>نضمام إلى الصندوق 
تص�ويتية إذا ك�ان توزي�ع الزي�ادة ف�ي رأس الم�ال > بموافقة ث�ثة أرب�اع الق�وة ال  -) 2(

  . يغير من مراكز اVعضاء التصويتية
الزيادة تغيير ف�ي مراك�ز اVعض�اء  بموافقة جميع اVعضاء إذا ترتب على توزيع -)3( 

  .التصويتية النسبية 
إذا اعت��ذرت دول��ة عض��و ع��ن قب��ول الزي��ادة ف��ي حص��تھا ول��م ي��تم التوص��ل إل��ى   -) 4(

أع��ه ، فيص�ار  )3(ه الزيادة على الدول اVعضاء اVخرى طبق�ا للفق�رة توزيع ھذ
إل��ى إنق��اص الزي��ادة ف��ي رأس الم��ال بمق��دار الزي��ادة المقترح��ة ف��ي حص��ة الدول��ة 

  .العضو المعتذرة 
  في  وتشترط  المادة  الثامنة عشرة  أن يكون الحد اVقصى  لمديونية الصندوق ، بما       
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مائت��ان بالمائ��ة م��ن )  %200(قترض��ة والكف��ا>ت المص��درة ، نس��بة ق��درھا المب��الغ المذل��ك 
  .مجموع رأس المال المصرح به وا>حتياطي العام للصندوق 

  
  : راضقــــا0 -2

  
 تزي�د >متوسطة اVجل لمـدة   يقدم صندوق النقد العربي Vعضائه قروضا قصيرة أو        

   .وتحدد مدة كل قرض على حدة . عن سبع سنوات 
 
  : اIقراض شروط  -)أ(  
  

  :التالي د المادة العشرون ھذه الشروط  كتحد       
  

اVخذ بعين ا>عتبار ظروف الصندوق المالية والب�رامج الت�ي يرس�مھا لقروض�ه  -)1(
  .ونشاطه المالي 

مدى حاجة العضو إلى القرض ف�ي ض�وء العج�ز الكل�ي لمي�زان مدفوعات�ه وف�ي  -)2(
  .المالية وا>قتصادية  ضوء احتياطاته وظروفه

ق��درة العض��و عل��ى الوف��اء ب��القرض ف��ي الميع��اد المح��دد وفق��ا لنظ��ام الص��ندوق ،  -)3(
وكذلك قدرته على ا>قتراض من المؤسس�ات المالي�ة المش�ابھة ومبل�غ الق�روض 

  .المستحقة عليه قبل ھذه المؤسسات أو قبل الصندوق 
  .كتتابه المدفوع حجم اقتراض العضو من الصندوق منسوبا إلى ا -)4(
  .مدة القرض المطلوب  -)5(
  .درجة نمو مباد>ت العضو ا>قتصادية مع بقية الب�د العربية  -)6(
م��دى اس��تنفاذ العض��و لحقوق��ه التلقائي��ة ف��ي ا>قت��راض م��ن مؤسس��ات اiق��راض  -)7(

  .الدولية أو اiقليمية المشابھة 
Vم�وال إ> ف�ي الح�ا>ت ا>س�تثنائية > تتاح موارد الصندوق لمواجھة ن�زوح رؤوس ا       

م�ن ) ب(وفق ما يضعه مجلس المديرين التنفيذيين من معايير، طبقا لما ت�نص علي�ه الفق�رة 
  .المادة العشرين 

  
  : حدود اIقراض وأنواعه -)ب(
  

ا>قت�راض عل�ى أ> تزي�د خ��ل م�دة اثن�ي عش�ر  تحدد المادة الحادية والعشرون حدود       
وأ> تزي��د ف��ي أي وق��ت ع��ن ث�ث��ة أمث��ال اكتتاب��ه . كتت��اب العض��والمدفوع ش��ھرا ع��ن مثل��ي ا

ويمك�ن لمجل�س الح�افظين أن يق�رر ھ�ذه الزي�ادة بأربع�ة أمث�ال ا>كتت�اب الم�دفوع . المدفوع 
  .بأغلبية ث�ثة أرباع القوة التصويتية للدول اVعضاء 

  :دت أنواع القروض كالتالي أما المادة الثانية والعشرون إلى الرابعة والعشرين فحد       
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 : من ا0كتتاب المدفوع %75القرض العادي  في حدود  -1
  

ل العجز الكلي في ميزان الم�دفوعات للعض�و المقت�رض ى تمويويوجه ھذا القرض إل       
  .ويقدم له تلقائيا 

  
  : من ا0كتتاب المدفوع %75القرض الذي يتعدى -2

  
استحقاق مدفوعات العضوخ�ل فترة ـزان ي ميـف العجز  تخفيف بھدف  وذلك      

يتفق الصندوق مع العضو في ھذه الحالة على برنامج مالي يمتد فترة زمنية . القرض 
  . يحددھا مجلس المديرين التنفيذيين

  
  :حالة وجود عجز كبير في ميزان مدفوعات العضو نتيجة خلل ھيكليي في اقتصاده  -3
  

قص�د  ننامج زمني يحدده مجل�س الم�ديرين التنفي�ذيييجوز للصندوق أن يقوم بدعم بر       
عل�ى أن ي�تم اس�تخدام الق�رض ف�ي ھ�ذه الحال�ة . إيجاد حل م�ئم لمش�ك�ت ھ�ذا العض�و 

  .وفقا للتنفيذ الزمني للبرنامج المتفق عليه 
  
  : الصندوق حالة ظرف طارئ يحدث لعضو -4
 

يح�ق لھ�ذا اVخي�ر اقت�راض ارئ Vحد اVعض�اء ، فـــفي حالة  حدوث ظرف مالي ط       
من اكتتابه المدفوع للصندوق لمواجھة ذل�ك ) %100(مبلغ مالي > يزيد عن مائة بالمائة 

، بس��بب ھب��وط عائ��دات ص��ادراته م��ن الس��لع  هالظ��رف الط��ارئ ف��ي مي��زان  م��دفوعا ت��
، أو بسبب زيادة كبيرة في قيمة وارداته من المنتج�ات الزراعي�ة نتيج�ة س�وء  والخدمات

  .على أن يسدد ھذا القرض خ�ل فترة تمتد بين سنة وث�ث سنوات . يل المحاص
  
   : حالة الكفالة -5
  

يمكن  أن  يصدر الصندوق  كفالة  Vحد  أعضائه على  أن تراعى في ذلك شروط        
  .وحدود اiقراض مع استيفاء عمولة عن إصدار تلك الكفالة 

. ه بفوائ��د وعم��و>ت ميس��رة وموح��دة تيق��دم ص��ندوق النق��د العرب��ي قروض��ه وتس��ھي�       
وتك��ون أكث��ر يس��را إذا ك��ان اVم��ر متعلق��ا . وھ��و م��ا ت��ذكره الم��ادة الخامس��ة والعش��رون 

  .مع استثناء المباد>ت النفطية . تجارية مع الدول العربية  تبمباد>
 وتخضع ھذه الفوائد والعم�و>ت لتق�دير مجل�س الم�ديرين التنفي�ذيين ال�ذي يعم�ل عل�ى       

مراجعتھ��ا م��ن ح��ين cخ��ر حس��ب م��دة الق��رض ونوع��ه وحجم��ه وتك��اليف م��وارده وأي��ة 
  .وكذلك اVمر فيما يتعلق بفوائد التأخير . اعتبارات أخرى مؤثرة 
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يتضح من ھذه النص�وص وك�ذلك التأكي�د عل�ى مزاي�ا أفض�ل م�ن الص�ندوق ف�ي تق�ديم        
مباد>ت تجاري�ة بيني�ة ، ح�رص ھ�ذه قروضه لمن ھو في حاجة إليھا ، عندما يتعلق اVمر ب

المؤسس��ة العربي��ة ض��من مجموع��ة كبي��رة ومتع��ددة عل��ى تحقي��ق التكام��ل ا>قتص��ادي ب��ين 
أعض��اء جامع��ة ال��دول العربي��ة ال��ذي >زال ، رغ��م م��رور الس��نين،  بعي��د المن��ال ويتع��رض 

وتراجع كبير عن ھذه اVھداف المعلن عنھا ف�ي ك�ل النص�وص الت�ي س�بق  ةلھزات ارتدادي
  .لنا عرضھا في ھذا البحث 

ضطرابات مالية ل�م ن�ر فيھ�ا أث�را  لت�دخل ص�ندوق اولعل ما تعرضت له الجزائر من        
وك�ان لص�ندوق النق�د ال�دولي ھ�ذا ال�دور وھ�و م�ا يجع�ل . النقد العربي لنج�دتھا م�ن أزمتھ�ا 

س�ب iس�ناد الم�حظ يتساءل عن فائدة ھذه المؤسسات العربية إذا لم تتدخل في الوق�ت المنا
، خاص��ة إذا علمن��ا أن الجزائ��ر إل��ى جان��ب  الس��عودية تملك��ان أكب��ر س��ھمين ف��ي  اVعض��اء

  . الصندوق مثلما يشير إلى ذلك ملحق ا>تفاقية 
  

  

  عـــرابــال ـحـثبالـمـ
  

  الـصـنـاعي و ي ــزراعــالال ــجـمـي الـف ات ــيـفاقـت ا0
  

ف��ي  الم��وارد الدائم��ة الت��ي تح��دث الث��روة يعتب��ر المج��ال الزراع��ي والص��ناعي أھ��م       
والنق��ل  المجتم��ع وت��نعكس إيجاب��ا أو س��لبا عل��ى المج��ا>ت والقطاع��ات اVخ��رى كالخ��دمات

وس��ندرس ھ��ذا المبح��ث م��ن خ���ل مطال��ب ث�ث��ة يع��رض اVول منھ��ا للمنظم��ة . والس��ياحة 
لدراس��ات  العربي��ة للتنمي��ة الزراعي��ة ، ويتع��رض المطل��ب الث��اني >تفاقي��ة المرك��ز العرب��ي

المن��اطق الجاف��ة واVراض��ي القاحل��ة فيم��ا يتعل��ق بالمج��ال الزراع��ي ، ث��م نط��رق المج��ال 
  .الصناعي من خ�ل اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الصناعية في المطلب الثالث 

  

  
  ل و H ب اـلـطـمـال

  
  يةـزراعـية الـنمـتـلـية لـربـمة العـنظـمـال

  
سواء  ، ضرورةق في المجا>لزراعي تعتبرـوالتنسي ة للتكاملالدول العربي ن حاجةإ       

عبئا ي أصبحت تشكل أو التكامل بين المواد الزراعية الت ،في مجال استص�ح اVراضي
على الرغم من أن ا>قتصاد العربي > زال زراعيا .  دكبيرا ومتزايدا بالنسبة ل�ستيرا

  .وسيظل كذلك Vمد بعيد 
نسيق والتكامل عن طريق العمل المشترك بين الدول العربية بھدف ويجري ھذا الت       

  تطوير  وتوسيع   وتنظيم   استخدام الموارد الزراعية ، عن طريق استص�ح اVراضي ،
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واستخدام الطاقات المعطلة من اVراضي والمياه في حدود معد>ت التنمية ا>قتصادية ع�ن 
تمكنھ��ا م��ن ا>كتف��اء الغ��ذائي ال��ذي ھ��و ف��ي  ، )1(ا ت مش��تركة بينھ��طري��ق تنفي��ذ مش��روعا

  . )2(عدالة  كثرأ متناولھا لو كان التوزيع في النصيب الغذائي 
 ، ، ت��ونس اVردن : أبرم��ت ھ��ذه ا>تفاقي��ة ف��ي ب��ادئ اVم��ر م��ن ط��رف ال��دول التالي��ة       

،  لبن�ان،  ، الكوي�ت مصر، ال�يمن ، ، سوريا ، ليبيا السعودية، العراق  ، السودان الجزائر،
بت��اريخ  2635وواف��ق عليھ��ا مجل��س الجامع��ة بق��راره رق��م .  ، وال��يمن الجن��وبي المغ��رب

أعض��اء جامع��ة ال��دول  م��ن   ص��ادقت وانض��مت إليھ��ا عش��رون دول��ة وق��د . 1970 /11/3
  . )3(العربية 

اقتصادي على أسس  وأعلنت ھذه ا>تفاقية رغبة اVعضاء في إرساء كيان زراعي و       
، اقتناع��ا منھ��ا بالمكان��ة الھام��ة الت��ي تحتلھ��ا الزراع��ة ف��ي البني��ان  والخب��رة  عل��ممتين��ة م��ن ال

وإدراك��ا منھ��ا بع��دم  ، ا>قتص��ادي العرب��ي م��ن أج��ل تحقي��ق التنمي��ة ا>قتص��ادية المتوازن��ة
اس�تغ�> ك�ام� وأم�ث� لس�د حاج�ات ال�دول العربي�ة حت�ى اcن الزراعي�ة  استغ�ل الموارد 

خاص�ة . واردھ�ا  الت�ي  توع�د ب�الكثيرم�ن م  اVخ�رى  القطاع�ات  ةك مس�اعدـــوكذل، منھا 
 الس��ودانال�دول الت��ي تت�وفر عل��ى إمكاني�ات زراعي��ة ض�خمة ھ��ي إح��دى بوق�د جع��ل مقرھ�ا 

  ) . الخرطوم(
  

  . أھداف المنظمة -أو0
  

  : كالتالي المادة الرابعة ھاتعدد لھا مجموعة من اVھداف اVساسية حددت      
والبش��رية المت��وفرة ف��ي القط��اع الزراع��ي، وتحس��ين وس��ائل الطبيعي��ة  واردتنمي��ة الم�� -1 

  .   وطرق استثمارھا على أسس علمية
وبل��وغ التكام��ل الزراع��ي  تاجي��ة الزراعي��ة النباتي��ة منھ��ا والحيواني��ة ،رف��ع الكفاي��ة اiن -2

  . المنشود بين الدول العربية
  .اء الذاتي العمل على زيادة اiنتاج الزراعي لتحقيق ا>كتف -3
  .تسھيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية  -4
  .دعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية  -5
  .النھوض بالمستويات المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي  -6

ن�حظ على ھذه اVھداف أفقھا المتمثل في تحقيق التكامل الزراعي بين اVعضاء        
أوسع إلى  سقفھا كونحين أن ھذه اVھداف كان يمكن أن يفي . كتفاء الذاتي لتحقيق ا>
. وليةباعتبارھا دول زراعية بالدرجة اVولى إذا استثنينا بعض دول الخليج البتر التصدير،

   ، بدون اVھداف أنھا بقيت لحد اcن ، رغم  مرور زمن طويلغير أنه  ي�حظ على  ھذه 
 ---------------  

المنظم��ة العربي��ة  ، ، معھ��د البح��وث والدراس��ات العربي��ة ، الت��وطين وتنمي��ة المجتم��ع ب��الوطن العرب��ي دب��ح العص��� -)1
   . 37 ص ، 1973،  والثقافة والعلوم للتربية 

 . 185 ص  ، 1981،  2 ، ط ، لبنان ، معھد اiنماء العربي ، أزمة الغذاء في الوطن العربي زياد الحافظ -)2
   القس�م الث�اني، . ع.د.، إدارة المنظم�ات المتخصص�ة ف�ي نط�اق ج ، اiدارة العام�ة للش�ؤون ا>قتص�ادية امةاVمانة الع -)3

  .وما بعدھا   96المرجع السابق ، ص 
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 ةبسبب السياسات العربية غير التكاملي�ة فيم�ا بينھ�ا وبس�بب النزاع�ات البيني�ة الكبي�رتحقيق 
،  تطبيق ھذه ا>تفاقات الھامة فيما ب�ين أعض�ائھا iتمام التي تحول دون إنجاز وثبة حقيقية

لس�وق الشمالية المقابلة للوطن العربي ، مثلما ھو عليه أمرا أسوة بما يتم إنجازه في الضفة
  . اVوروبية المشتركة

  
  . وسائل المنظمة :ثانيا

  
  : اليكالتالخامسة أما الوسائل الكفيلة بتحقيق تلك اVھداف فقد نصت عليھا المادة        
  

  .واVغذية   جمع ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالزراعة -1
  

 : دعم وتنسيق الجھود المحلية والقومية في المجال الزراعي وخاصة ما يتعلق  -2
البحوث العلمية والتكنولوجية والدراسات ا>قتصادية المتعلقة بالزراعة وتنمية  - )أ(

  .الريفية  المجتمعات
وخاصة التعل�يم والت�دريب واiرش�اد ، مؤسسات والخدمات الزراعية النھوض بال -)ب(    

  .  الريفي عوا>قتصاد المنزلي وا>ئتمان واiدارة وتنمية المجتم الزراعي 
  . الطرق المحسنة في اiنتاج الزراعي  واتباع  صيانة الموارد الطبيعية -)ج(    
تس��ويقھا والنھ��وض بالص��ناعات تحس��ين تجھي��ز اVغذي��ة و المنتج��ات الزراعي��ة و -)د(    

  .الزراعية 
  . طلبھا الدول العربيةتقديم المعونة الفنية التي ت ـ)ـھ(   
  . العمل على تبادل الخبرات في المجال الزراعي -)و(   
  
متابعة مختلف التطورات الدولية في المجا>ت الزراعي�ة والعم�ل عل�ى حماي�ة المص�الح  -3

  . الزراعية العربية
  
بكل الوسائل المحلية والقومية على تقييم وتحقيق المشروعات والب�رامج اiنمائي�ة العمل  -4

  . واتخاذ التدابير التمويلية الضرورية والم�ئمة لتحقيق أھداف المنظمة
  
  . التعاون مع المنظمات المعنية بالشؤون الزراعية والميادين المتعلقة بھا -5
  
، وتوحي�د  اVنظمة الزراعي�ة كلم�ا أمك�ن ذل�كو  العمل على تنسيق التشريعات والقوانين -6

  . المصطلحات الزارعية
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   . اأجھزة المنظمة واتخاذ قراراتھ :ثالثا
  

اVول�ى وميزاني�ة مس�تقلة   لمادتھ�ا تتمتع المنظمة بشخصية اعتبارية خاصة بھا طبق�ا        
وتتك�ون م�ن م�وارد  .ة ش�رطبقا للم�ادة الثاني�ة ع ، يوافق عليھا مجلس جامعة الدول العربية

، وك���ذلك المعون���ات والتبرع���ات  اVعض���اء الت���ي يح���ددھا مجل���س المنظم���ة تاش���تراكا
  .ة واiيرادات التي يوافق عليھا مجلس المنظمة طبقا للمادة الثالثة عشر

  .ھزة المنظمة من مجلس وإدارة عامة وتتكون أج       
  
  . مجلس المنظمة -1
 

م�ن  ن ين�وبھمــ�مس�توى ال�وزراء أو م ل�دول اVعض�اء عل�ى جمي�ع ا  من ممثلي يتألف       
عل��ى أن تك��ون رئاس��ة المجل��س لم��دة س��نة .  ولك��ل عض��و ص��وت واح��د.  ذوي ا>ختص��اص

م�رة مجل�س المنظم�ة يجتم�ع  . وفقا للترتيب الھجائي لل�دول،  أعضاء المنظمةبالتناوب بين 
بن�اء عل�ى طل�ب م�ن ثل�ث  وله أن يجتمع في دورات غي�ر عادي�ة ، في السنة في دورة عادية

، عل��ى أن تتخ��ذ  ص��حيحة إذا حض��رھا ثلث��ا أعض��اء المنظم��ة هوتك��ون اجتماعات��.  أعض��ائه
  . 7 و 6وھو ما تذكره المادتان  .  قراراته باVغلبية

  ة لحركيـاوھو شيء جيد ليحدث نوع من . وبية ي�حظ على ھذا المجلس أن رئاسته  تنا    
  ةية في نظرنا iحداث نقلة نوعيمدة السنة الواحدة غير كاف غير أن. التنافسية بين أعضائه 

ين أو ث�ث سنوات يكون أفضل خاصة ولعل مدة عام.  من حيث التسيير وبالتالي النتائج 
وأن الدورة العادية للمنظمة محددة بسنة ليكون تقديم الحصيلة للرئاسة في أفضل الظروف 

  . الزمنية
س��ة العام��ة لتس��يير يت��ولى وض��ع السيا والس��لطة العلي��ا  ذل��ك أن ھ��ذا المجل��س يمث��ل        

.  ومتابعة برامجھا ونش�اطاتھا ومراقب�ة أعمالھ�ا الفني�ة والمالي�ة واiداري�ة المنظمة وتخطيط
  . وھو ما تلحظه المادة الثامنة

  
 . امةـاIدارة الع -2
 

ال�ذي  الع�ام ر ــالمديلفنيين واiداريين يعينه تتكون من مدير عام وعدد من الموظفين ا       
ويع�ين م�ن ط�رف مجل�س المنظم�ة لم�دة أرب�ع س�نوات قابل�ة للتجدي�د . يرأس اiدارة العام�ة 

    .واحدة  مرة 
  
   . امــالمدير الع -3
  

  :  تنص المادة الحادية عشرة على اختصاصات المدير العام كالتالي       
  . لس المنظمةيكون المدير العام مسؤو> عن جميع أعمال اiدارة أمام مج -1<<

  ، وتمثيلھا في المؤتمرات  أعمال المنظمة والعمل على تنفيذ قراراتھا  يتولى إدارة -2
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ويق��وم بك��ل م��ا يعھ��د إلي��ه ب��ه مجل��س ،  ويتعاق��د باس��مھا . الھيئ��ات وال��دول المختلف��ةول��دى 
  :  المنظمة من مھام وعلى وجه الخصوص

  
بق��ا لoنظم��ة الت��ي يض��عھا مجل��س تعي��ين الم��وظفين والخب��راء وإنھ��اء خ��دماتھم ط -)أ(

  .المنظمة 
ول�ه أن يق�دم  . تقديم تقرير سنوي إلى مجلس المنظم�ة ع�ن أعم�ال اiدارة العام�ة -)ب(

  . للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير أخرى
  . إعداد مشروع البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس -)ج(     

  . >> شراف على تنفيذھاإعداد خطط المنظمة اiنمائية واi -)د(
  

  . موارد المنظمة -4
 

مس�تقلة ة الت�ي تتمت�ع بميزاني� م�وارد المنظم�ةمن ھذه ا>تفاقية  13و 12تحدد المادتان        
  . يوافق عليھا مجلس الجامعة العربية

  : وتتكون موارد المنظمة كالتالي       
  

  .اشتراكات الدول اVعضاء وفقا لما يحدده مجلس المنظمة  -)أ(
  . المعونات والتبرعات واiيرادات التي يوافق عليھا مجلس المنظمة -)ب(

  
  نياـثـب الـلـطـمـال

  
ي ـة واHراضـجافـق الـناطـمـات الـدراسـربي لـعـز الـركـمـة الـيـاقـفـات

  ةــلـاحـقـال
  

وانض�مت إليھ�ا أربع�ة عش�رة دول�ة   1977و 1969ا>تفاقي�ة ب�ين  ذهھ�ـلى ع صودق       
 /03/9بت�اريخ  2474ة بع�د موافق�ة مجل�س جامع�ة ال�دول العربي�ة عليھ�ا بق�راره رق�م عربي

والتع��اون ،  الثقافي��ة وا>قتص��ادية فيم��ا بينھ��اوذل��ك رغب��ة منھ��ا ف��ي تنمي��ة ال��روابط  ، 1968
. ع.د.كل ذلك في إط�ارتحقيق ميث�اق ج.  )1(استثمارھا   لـعلى تنمية الثروة وتحسين وسائ

ذه ا>تفاقي��ة الت��ي تھ��دف إل��ى إنش��اء المرك��ز العرب��ي لدراس��ات وھ��و م��ا تعلن��ه ص��راحة ھ��
  . الوطن العربي محيط  المناطق الجافة واVراضي القاحلة التي تشكل جزء كبيرا من

---------------  
، الس�����ودان  )21/7/1970(، مص�����ر  )08/7/1970(، ليبي�����ا ) 01/3/1970(، س�����وريا ) 07/9/1969(اVردن -)1(
، اiم��������ارات ) 23/5/1972(، الكوي��������ت  )09/6/1971(، لبن��������ان ) 16/02/1970(ع��������راق ، ال) 1970/ 25/01(
، )03/11/1976انض�مام ف�ي (، فلسطين  )16/7/1975( ،  قطر )30/4/1975انضمام في (، عمان  )17/11/1974(

ابق ، ھ�امش مجموعة المعاھ�دات وا>تفاقي�ات ، المرج�ع الس�: ينظر )  . ( انضمام(، الجزائر  )22/02/1977(المغرب 
  ) .  553الصفحة 
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   . أھداف المـركز ووسائله : أو0
  

اVھ�داف والوس�ائل  من خ�ل الرجوع إلى المادة الثالثة من ا>تفاقية نجدھا تع�دد ھ�ذه       
  : كالتالي

  
  . أھداف المركز -1
  

  : تتمثل اVھداف المعلنة من ا>تفاقية في التالي       
  :اسات اiقليمية للمناطق الجافة بالدول العربية وخاصة فيما يتعلق القيام بالدر -)  أ(     

  
س�واء كان�ت ف�ي الج�و كبخ�ار الم�اء أو .  المصادر المائية مھما كان مص�درھا  -1

ق أو عل��ى س��طح اVرض أوف���ي العواص��ف وتوزيعھ��ا الس��نوي عل��ى المن��اط
  . ) الدراسات المترولوجية ( باطنھا

   .    لجوفية قصد ترشيد استغ�لھادراسات المياه السطحية وا  -2
دراس���ة وس���ائل اس���تغ�ل الم���وارد المائي���ة ف���ي ض���وء الت���وازن الھيرل���وجي   -3

  .للحوض المائي 
  . للمناطق المختلفة فولوجية يولوجية والجيومردراسة النواحي الج  -4
  .دراسة اقتصاديات استغ�ل اVراضي القاحلة   -5
لوياتھ�ا بالنس�بة تي توضح أنواعھا ودرجات أوائط الدراسة التربة ورسم الخر  -6

  . ل�ستثمار الزراعي مع اقتراح الطرق الم�ئمة لكل منطقة
مي�اه مي�اه الس�يول ودراس�ة م�دى تع�رض الترب�ة ل�نج�راف بواس�طة الري�اح و  -7

حديد أفضل الطرق للمحافظ�ة عل�ى الترب�ة تالتجارب ل الري واVمطار وإجراء
  . وصيانتھا

  . طرق الري والصرف بھذه المناطق أفضل دراسة  -8
  . دراسة أفضل الطرق والوسائل لحسن استثمار التربة والمياه -9

  . دراسة أثر الملوحة على التربة والنبات ووسائل ع�جھا -10
بحث المشك�ت الخاصة بتدھور الزراعة والغط�اء النب�اتي ووس�ائل معالج�ة  -11           

  .ھذا التدھور 
 .دراسات بيئة وأقلمة النبات والحيوان  -12          
 .دراسات  صيانة وتطوير واستغ�ل المراعي ووسائل استيطان البدو -13          

التوثيق العلمي للبيانات والمعلومات والبح�وث العلمي�ة الخاص�ة بالمن�اطق الجاف�ة   -)ب(
  .ة وإصدار نشرة علمي... فيما يتعلق بالمياه والتربة  والنبات  والحيوان

  .تبادل الخبرات والمعلومات بين الب�د العربية اVعضاء وغيرھا   -)ج(
ض���ي القاحل���ة التع���اون م���ع المنظم���ات والھيئ���ات الدولي���ة المھتم���ة بش���ؤون اVرا  -) د(

  .اليونيسكو وا>تحاد الجغرافي العالمي كمنظمة  
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ب�اتي وم��راع نش�ر ال�وعي لص�يانة الم�وارد الطبيعي�ة م�ن مي�اه وأراض�ي وغط�اء ن -)ھ�ـ(
  .إلخ...وغابات أحراج

  
  . وسائل المركــز -2
  

  :  يلي على الخصوص بما هيقوم المركز في سبيل تحقيق أھداف       
  

ت���دريب اVخص���ائيين والفني���ين عل���ى الط���رق الخاص���ة بدراس���ة وحص���ر وص���يانة  -)أ(
واستغ�ل المواد الطبيعية من مصادر مائية وتربة ومراع وغاب�ات وغي�ر ذل�ك م�ن 

  . ل البحث للحا>ت المختلفةوسائ
  . اVخصائيين والفنيين بالوثائق العلمية المتخصصة والبحوث تزويد -)ب(

  
   . أجھزة المركز : ثانيا

  
  . من مجلس اiدارة واiدارة العامة وفروعھاالمركز يتكون        

  
  . مجلس إدارة المركز -1
   

المعني��ين بارالمس��ؤولين يك��ون م��ن ك ون م��ن ممث��ل واح��د ع��ن ك��ل دول��ة عض��و،يتك��       
دوري��ة ب��ين ممثل��ي ال��دول  وتك��ون رئاس��ته . بش��ؤون المن��اطق الجاف��ة واVراض��ي القاحل��ة 

ويج�وز . اVعضاء حسب الحروف الھجائية في كل دورة عادية التي تعقد كل أربعة أش�ھر 
  . عقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب الرئيس والمدير العام

وتص���در  . ات المجل���س ص���حيحة إ> إذا حض���رھا ثلث���ا اVعض���اء> تك���ون اجتماع���        
  . صوت الرئيس وفي حالة التساوي يغلب  . قراراته باVغلبية الحاضرة

   
  : يختص مجلس اiدارة حسب نص المادة السابعة من ا>تفاقية بما يلي       
  

  .رسم السياسة العامة للمركز واiشراف على تنفيذھا  -)أ(
  . نجازھاراسات والبحوث التي ينوي المركز إة الدإقرار خط - ) ب(
  . إقرار ميزانية المركز واعتماد حسابه الختامي -)ج(
ال�زم�ة لس�ير العم�ل ب�المركز  إعداد اVنظمة والل�وائح الداخلي�ة والمالي�ة واiداري�ة -)د(

  . الدراسية  فروعه والشروط ال�زمة للحصول على المنحو
  . غير اVعضاء في جامعة الدول العربيةقبول الدول العربية  ـ)ھـ(
  . الدارسية تقرير المنح  -)و(
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  . اIدارة العـامــة -2
  

يعين�ه مجل�س اiدارة وع�دد  العام�ة للمرك�ز م�ن م�دير ع�ام متف�رغ تتكون اiدارة        
  . الموظفين والخبراء يعينھم المدير العام وفق النظام الداخلي للمركز من
يتعاق��د  .دير الع��ام تح��ت إش��راف مجل��س اiدارة تص��ريف ش��ؤون المرك��زيت��ولى الم��        

  .ويمثله أمام القضاء والغير . باسمه
  

   . مصادر تمويل المركز:  ثالثا
  

تمويل المركز  ادرـمص ا>تفاقية التي تحدد  تعديل المادة الثانية عشرة من  تم        
  1974/ 04/9في / 3ج/62د /3194بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 

  :وذلك على النحو التالي 
       

  .أنصبة الدول اVعضاء وفق ما يقرره مجلس إدارة المركز -1
 . مساھمة جامعة الدول العربية -2
 . مساھمة المنظمات الدولية العربية -3
 . الھبات والوصايا والمنح التي يقبلھا مجلس اiدارة -4
الت��ي  تراض��ي والمب��اني واVث��اث والمع��دااV) دمش��ق/ س��ورية (تض��ع دول��ة المق��ر        

ال��دول في��ه وموظف��وه بالحص��انة  وتتمت��ع أم��وال المرك��ز وممثل��و . نش��اط المرك��ز  ايس��تلزمھ
  . والمزايا التي يحددھا اVمين العام لجامعة الدول العربية

اVھمي��ة الكبي��رة المنوط��ة بھ��ذا المرك��ز  ، يتض��ح لن��ا م��ن ا>ط���ع عل��ى ھ��ذه ا>تفاقي��ة       
إنج���از البح���وث والدراس���ات والتوثي���ق العلم���ي للبيان���ات والمعلوم���ات ل  ف���ي مج���ااص���ة خ

م�ن حي�ث مص�ادر المي�اه ،  والبحوث العلمية الخاصة بالمن�اطق الجاف�ة واVراض�ي القاحل�ة
خاص�ة إذا علمن�ا أن .  بمختلف أنواعھا والترب�ة والحيوان�ات المتواج�دة بھ�ا وك�ذلك الغاب�ات

ويبق�ى  . ع الدول العربية يتك�ون م�ن ھ�ذا الن�وع م�ن اVراض�يجزءا عظيما من إقليم مجمو
الجھد المبذول لتحقيق ھذه اVغراض التي أنشئ المركز من أجلھ�ا ھ�و ال�ذي يكف�ل تحقيقھ�ا 

رغ�م إمكاني�ات جامع�ة ال�دول العربي�ة الت�ي تس�اھم ف��ي  ، ف�ي الواق�ع ال�ذي ن�راه بعي�د المن�ال
  . تمويله

  ثـثالـب الـلـطـمـال
  

  يةـناعـصـية الـنمـتـلـية لـربـالعمة ـنظـمـال
  

وق��د أبرمتھ��ا ك��ل دول الجامع��ة . حل��ت ھ��ذه المنظم��ة مح��ل مركزالتنميـ��ـة الص��ناعية        
العربية ما عدا الكويت ومصر فقط ، إيمانا منھا ب�أن التنمي�ة الص�ناعية ھ�ي وس�يلة رئيس�ية 

. ني ال�دول اVعض�اء لتحقيق التنمية ا>قتصادية ورف�ع المس�توى المعيش�ي والفك�ري لم�واط
  ولتنسيق خططھا الصناعية  جھودھا   وتكاتف ا>قتصادية   وكذلك لتوثيق عرى الروابط
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وذل�ك قص�د التوص�ل إل�ى التكام�ل ا>قتص�ادي فيم�ا ب�ين . ل}سراع بحل مشك�ت الصناعة 
  .الدول العربية 

ا>قتص���ادي وق��د ت���م ح���ل مرك��ز التنمي���ة الص���ناعية لل���دول العربي��ة بق���رار المجل���س        
، 10/9/1978 -9ف���ي دور انعق���اده الخ���امس والعش���رين بت���اريخ  742وا>جتم���اعي رق���م 

وتحويله إلى منظمة مستقلة مختصة بھدف تمكينھا من أداء مھامھا بمرونة وكفاءة وفاعلي�ة 
  .بصورة تنسجم مع طبيعة العمل في مجال التنمية الصناعية 

  
  . اأھداف المنظمة ووسائلھ:  أو0

  
  .الخامسة وما بعدھا على ھذه الموضوعات تنص المادة        

  
 : اHھداف  -1
  

 ت��نص الم��ادة الخامس��ة عل��ى أن المنظم��ة تھ��دف إل��ى اiس��ھام ف��ي تنمي��ة وتط��وير          
ف��ي ال��وطن العرب��ي عل��ى المس��تويين القط��ري والق��ومي وتنس��يق قدرات��ه ف��ي  الص��ناعة 

تع���اون ف���ي مج���ا>ت التنمي���ة قطاع���ات الص���ناعة والكھرب���اء والتع���دين ، وتش���جيع ال
س�تراتيجية العم�ل ا>قتص�ادي المش�ترك ، فيم�ا إالصناعية بين الدول العربية في إط�ار 

  .بينھا ، وفيما بينھا وبين البلدان النامية والدول المتقدمة صناعيا 
  
 : الوسائل -2
  

 :تنص المادة السادسة على ھذه الوسائل الكفيلة بتحقيق أھدافھا وھي         
  

ستراتيجية التنمية الصناعية في الـدول إإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة  ب - ) أ(<< 
والخدمات  العربية ، وسياسات وبرامج التصنيع وتخطيطھا وتنفيذھا وتمويلھا

وتوفير  المقومات المعاونة لھا وتقديم المقترحات بصددھاالفنية ال�زمة لتوفير
 . أحدث البيانات والمعلومات عنھا ونشرھا

متابعة مختلف التطورات الفنية والعلمية  وا>قتصادية الدولية في ھ�ذه المج�ا>ت  -)ب(
  .والعمل على حماية المصالح العربية فيھا 

تنمية الصناعة والكھرباء وصناعة التعدين عن  علىمساعدة الدول العربية  -)ج(
ياسات الفنية في الموضوعات المتعلقة بالس طريق تقديم المشورة والمعونة

 ، وإجراء المسوح ، الصناعية ، ووضع الخطط وبرامج التنمية الصناعية
لمية ، والمساعدة في وإعداد المواصفات الفنية للمشاريع ، وتقييم العروض العا

، وتنفيذ  المعدات، وانتقاء  ةراVجنبيمفاوضة بيوت التمويل وا>ستثمار والدوائـ
  .اجية المشروعات وتقييمھا ورفع كفايتھا اiنت

  المساعدة  في إنشاء وتدعيم كافة المؤسسات التي تخدم الصناعة العربية ومراكز -)د(
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الصناعية وإدخال نظام  ، ووضع مناھج للمعاھد البحوث ، وتنمية القوى العاملة
  .اiدارة الحديثة في المشاريع 

عربية م�ن أج�ل إعداد الدراسات واتخاذ كافة اiجراءات الكفيلة بمساعدة الدول ال -)ھـ(
بن���اء قاع���دة علمي���ة تكنولوجي���ة قطري���ة وقومي���ة ، والتوص���ل ذاتي���ا إل���ى تقني���ات 
الص��ناعة الحديث��ة وت��دعيم مواقعھ��ا التفاوض��ية الخاص��ة باكتس��اب التكنولوجي��ة 

  .اVجنبية ، وفي إنشاء وتطوير نظم الملكية الصناعية 
   لتعاون الصناعي العربي بما اتخاذ كافة الوسائل المناسبة والكفيلة بتحقيق وتنمية ا - )و(

  ، حوث للتعرف على فرص ھذا التعاون ووسائلــه إجراء الدراسات والبفي ذلك 
والقي��ام بالمش��اورات م��ع الجھ��ات العربي��ة المعني��ة وتق��ديم المقترح��ات لتحقيقھ��ا              

ة ، والمساعدة على إقامة المشاريع العربية المشتركة في الصناع ومتابعة تنفيذھا
والتع��دين والكھرب��اء ، وإع��داد دراس��ات م��ا قب��ل ا>س��تثمار والدراس��ات الخاص��ة 
ب���النواحي المالي���ة والقانوني���ة واiداري���ة لھ���ذه المش���اريع ، وا>تص���ال بالجھ���ات 
المختص�ة ف��ي ال��دول العربي��ة وبالمنظم�ات والھيئ��ات العربي��ة واVجنبي��ة والدولي��ة 

وإنش��اء ا>تح��ادات الص��ناعية  المعني��ة بھ��ا ، وبمؤسس��ات التموي��ل وا>س��تثمار،
والمعاھ��د والمراك��ز المختص��ة بالتع��اون م��ع الجھ��ات العربي��ة والدولي��ة  النوعي��ة 

  .المعنية ، وتنظيم ا>جتماعات واللقاءات المتعلقة بذلك 
تنسيق مواقف الدول العربية في المؤتمرات الدولي�ة وف�ي مختل�ف أنش�طة الح�وار  -)ز(

وإع�داد . رى الخاص�ة بقض�ايا التنمي�ة الص�ناعية بين الدول العربية وال�دول اVخ�
  .الدراسات والبحوث ال�زمة  لذلك 

تش��جيع التع��اون الص��ناعي ب��ين ال��دول العربي��ة والنامي��ة ، وبينھ��ا وب��ين ال��دول  -)ح(
  .المتقدمة بما يحقق مصلحة الدول العربية 

ش�ك�ت تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات وا>جتماعات لبحث مختلف جوانب وم -)ط(
  .تنمية الصناعة والتعدين والكھرباء 

التعاون م�ع الھيئ�ات والمنظم�ات العربي�ة والدولي�ة مم�ن يتص�ل نش�اطھا بأھ�داف  -)ي(
  .>> المنظمة وأغراضھا 

  
  . ةـزة المنظمــأجھ: ثانيا

  
تتك��ون م��ن مجل��س المنظم��ة والس��كرتارية الدائم��ة والم��ديرالعام ، طبق��ا  ل��نص  الم��ادة        

  .ما يليھا السابعة و
  
 . مجلس المنظمة -1
  

وھم  وزراء الصناعة أو من في حكمھم  أو من . يضم المجلس  ممثلي  الدول اVعضاء 
  يرأس  اجتماعاته أحد  ممثلي اVعضاء  في بداية  كل دور انعقاد بالتناوب حسب . يمثلھم 

  . الحروف الھجائية للدول 
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وله أن يعقد دورات غير عادية بناء على .  يعقد المجلس دورة عادية واحدة كل عام       
إذا  ا ــصحيح ويكون ھذا ا>نعقاد . طلب المدير العام  أو بناء على  أعضائه   طلب ربع

وتصدر القرارات باVغلبية البسيطة أيضا . حضرته اVغلبية البسيطة Vعضاء المنظمة 
  .إ> إذا نص صراحة على غير ذلك 

الس��لطة العلي��ا فيھ�ا ، يض��ع السياس��ة العام�ة وتخط��يط ومتابع��ة  يعتب�ر مجل��س المنظم�ة       
ويتخ��ذ لھ��ذا الس��بيل . ب��رامج المنظم��ة ونش��اطھا ومراقب��ة أعمالھ��ا الفني��ة والمالي��ة واiداري��ة 

القرارات واiجراءات ال�زمة لتحقيق أغراضھا ، وعلى اVخص ما تع�دده الم�ادة التاس�عة 
  :كالتالي 

  .للمنظمة  إقرار النظام الداخلي  -)أ(
  . إقرار الھيكل التنظيمي واVنظمة اVساسية واللوائح المالية واiدارية للمنظمة  -)ب(
إق�رار نظ�ام الع�املين ف�ي المنظم�ة ال�ذي يتض�من اVس�س والش�روط والص��حيات  -)ج(

التي يتم بموجبھا تعيين الموظفين بجميع فئاتھم والخبراء وإنھاء خدماتھم  وكل م�ا 
  .يتعلق بھم 

  .تعيين المدير العام للمنظمة من بين مرشحي الدول اVعضاء وإنھاء  خدماته  -)د(
إق��رار خط��ط المنظم��ة وب��رامج عملھ��ا الس��نوية بالتنس��يق م��ع سياس��ات المجل��س  -)ھ��ـ(

  .ا>قتصادي وا>جتماعي  العربي 
  .إقرار الموازنة التقديرية السنوية للمنظمة  -)و(
  .مية للمنظمة ، وتقارير ھيئة الرقابة المالية التصديق على الحسابات الختا -)ز(
  .قبول المعونات والتبرعات واiيرادات واعتماد تخصيصھا Vغراض  محددة  -)ح(
  .اعتماد تقرير المدير العام السنوي عن نشاط المنظمة  -)ط(
  .واعتماد  توصياتھا  تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة  -)ي(
  .للمنظمة خارج دولة المقر مكاتب فرعية   إنشاء -)ك(   
ة ھيئ��ات والمنظم��ات العربي��ة واiقليم��تنظ��يم التع��اون ب��ين المنظم��ة وب��ين ال��دول وال -)ل(

 .والدولية
  
  . ة الدائمةـالسكرتاري -2

 
ويعاونه عدد من المساعدين  والم�وظفين . يرأس السكرتارية الدائمة المدير العام        

ويراع�ى عن�د تعي�ين ھ�ؤ>ء . أھ�داف المنظم�ة الفنيين واiداري�ين ال�زم�ين لتنفي�ذ 
وھ��و . الم��وظفين التوزي��ع الع��ادل ق��در اiمك��ان عل��ى م��واطني ال��دول اVعض��اء 

  .مضمون المادة العاشرة من ا>تفاقية 
  

  .المدير العام  -3
  

تنص المادة الحادية عشرة على تعيين مديرعام للمنظمة من بين مرشحــي الدول        
  .لس المنظمة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة  واحدة اVعضاء بقرار من مج
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يت��ولى الم��دير الع��ام ، تح��ت مس��ؤولية مجل��س المنظم��ة ، إدارة أعم��ال المنظم��ة         
ويمث�ل المنظم�ة ف�ي الم�ؤتمرات ول�دى الھيئ�ات وال�دول . وتنفيذ ق�رارات المجل�س 

  .بل المجلس من مھام  ويقوم بكل ما يعھد إليه من ق. ويتعاقد باسمھا . المختلفة 
  :ويختص على وجه الخصوص بما يلي        
  .اقتراح مشروعات النظم الداخلية واiدارية والمالية للمنظمة  -1<< 

إعداد  مشاريع  خطط  المنظمة وبرامج عملھا السنوية واiشراف على تنفيذھا بع�د    -2
  .إقرارھا  من  المجلس 

ول�ه أن يق�دم . منظمة عن نشاط السكرتارية الدائم�ة تقديم تقرير سنوي إلى مجلس ال -3
  .للمجلس ما يراه ضروريا من تقارير أخرى 

  .إعداد مشروع الموازنة السنوية  وتقديم تقرير عن الحساب الختامي   -4
  .إعداد البحوث والتقارير التي يطلبھا مجلس المنظمة  -5
  .اقتراح  تعديل أحكام ھذه ا>تفاقية  -6
  . >> نھاء خدمة الموظفين وفقا Vحكام ال�ئحة الخاصة بالموظفين تعيين وإ -7
ويقوم المدير العام ، طبقا للمادة الثالثة عشرة ، وفي إطار ع�قة المنظمة            

قرارات وتوجيھات المجلس ا>قتصادي  ذبأجھزة جامعة الدول العربية ، بتنفي
يضمن تنسيق عملھا مع  وبما. وا>جتماعي الخاصة ببرامج عمل المنظمة 

  .اVمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات واVجھزة العربية المتخصصة 
ويقدم تقريرا  نصف سنوي إلى اVمين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ        

توجيھات المجلس ا>قتصادي وا>جتماعي ، وتقرير سنوي للمجلس ا>قتصادي 
   ــــيعطالذي يط  المنظمة ، تتم مناقشته  بحضورالمديرالعام وا>جتماعي عن نشا

  .توجيھاته 
  

  . موارد المنظمة -4
  

يص�ادق  ة مستقلــ�ـ  تحدد المادة الثانية عشرة ھذه الموارد بتمتع المنظمة بميزانية       
  :عليھا مجلس المنظمة وتتكون من التالي 

ب�ه ف�ي ميزاني�ة  جامع�ة ال�دول  اشتراكات ال�دول اVعض�اء طبق�ا لنس�ب م�ا تش�ارك -)أ(
  .العربية 

 .المعونات والتبرعات واiيرادات اVخرى التي يقرھا  المجلس  -)ب(
المعق�ودة م�ن قب�ل أعض�اء جامع�ة ال�دول وھكذا تم ا>نتھاء من عرض أھم ا>تفاقيات        

 العربي��ة الت��ي تع��ددت لتش��مل مختل��ف مج��ا>ت البح��ث لتتض��ح الرؤي��ة المؤسس��اتية وتتب��ين
ح��داث iالجھ��ود الض��خمة الت��ي ب��ذلت ف��ي ھ��ذا المج��ال قص��د إح��داث الديناميكي��ة ال�زم��ة 

iحس��اس بض��رورة ذل��ك للح��اق برك��ب التق��دم والوق��وف نتيج��ة االتع��اون والتكام��ل العرب��ي 
  .الذي > يعترف إ> بالقوي  العالم ھذا لھا ھيبتھا في واحدة قوية كقوة ومجموعة 

اني للوقوف على واقع ھذه اiنجازات لمعرفة الحقيق�ة التكاملي�ة الث وسننتقل إلى الباب       
  .يات والمنظمات التي تؤسس للتكتل العربي قالعربية أمام ھذا الكم الھائل من ا>تفا

  
  



- 73  - 
 

ت التي تؤطر النشاطات ا>قتصادية أھم ا>تفاقيالقد تعرضنا في ھذا الفصل إلى        
ليتھا لمختلف النواحي واVنشطة لتمثل سبي� جيدا وقد >حظنا تعددھا وشمو. وا>جتماعية 

بين أعضاء جامعة الدول العربية من خ�ل اVھداف المعلنة التي لعملية التقارب والتكامل 
  .تضمنتھا بنود تلك ا>تفاقيات 

فقد تحقق في المجال ا>جتماعي إنشاء منظمة العمل العربية التي تعنى بتنظيم        
اقيات العمل بين البلدان العربية وكذلك الميثاق العربي للعمل الذي يشكل ومراقبة تنفيذ اتف

إطارا مثاليا لتحقيق العدالة ا>جتماعية ورفع مستوى القوى العاملة على أساس من 
، فض� عن اتفاقية تنقل اVيدي العاملة بين البلدان العربية وا>ستفادة من العمالة التكامل
تفاقية العربية لمستويات العمل اللتين تؤطران مجال العمالة وكذلك ا> بالخارج ةالعربي

  . العربية وتنقلھا بصفة منظمة 
ثم انتقلنا إلى ا>تفاقيات ا>قتصادية وخاصة اتفاقية الوحدة ا>قتصادية التي تھدف        

إنشاء  إلى توحيد العالم العربي اقتصاديا لو كتب لھا النجاح والتنفيذ الفعلي ، وكذلك اتفاقية
الذي انضمت إليه كل الدول العربية فيما  ربي ل}نماء ا>قتصاي وا>جتماعيعالصندوق ال

عدا جيبوتي والذي يھدف إلى تمويل المشاريع ا>قتصادية وتشجيع توظيف اVموال 
وتوفير الخبرات والمعونات الفنية، فض� عن اتفاقية تسديد مدفوعات المعام�ت الجارية 

بين دول الجامعة العربية وذلك قصد تنظيم تلك المعام�ت بأقصى  Vموالوانتقال رؤوس ا
  .ما يمكن من معام�ت تفضيلية 

أما بالنسبة للمجال التجاري والمالي فقد تعرضنا >تفاقية تسھيل التبادل التجاري        
وتنظيم تجارة الترانزيت رغبة في تنمية الروابط ا>قتصادية وتحقيق مضمون المادة 

لثانية من ميثاق الجامعة التي تنص على وجوب قيام تعاون وثيق في الشؤون ا>قتصادية ا
والمالية ، وكذلك اتفاقية اتخاذ جدول موحد للتعريفة الجمركية قصد تنظيم التعريفة 

الذي انضمت إليھا  العربي، وأيضا اتفاقية صندوق النقد الجمركية طبقا لجدول موحد
اء سياسات وأساليب التعاون النقدي العربي وتطوير اVسواق رسiجميع الدول العربية 

المالية العربية وغيرھا وصو> إلى إنشاء عملة عربية موحدة وتعزيز حركة المباد>ت 
  .التجارية 

إلى اتفاقية المنظمة العربية بالنسبة للمجال الزراعي والصناعي فقد تعرضنا  أما      
الكفاية اiنتاجية وبلوغ التكامل الزراعي والعمل على  للتنمية الزراعية التي تعنى برفع

زيادة اiنتاج الزراعي وتسھيل تبادل منتجاته ودعم إقامة المشاريع والصناعات 
كل ذلك لتحقيق ا>كتفاء الذاتي والنھوض بمعيشة العاملين في القطاع الزراعي  ،الزراعية

قصد   الجافة واVراضي القاحلة وكذلك إلى اتفاقية المركز العربي لدراسات المناطق .
 القيام بالدراسات المتعلقة بالمناطق الجافة التي تشكل جزء كبيرا من إقليم المنطقة العربية

وتبادل نات والمعلومات والبحوث العلمية الخاصة بتلك المناطق،والتوثيق العلمي للبيا ،
المنظمات والھيئات الدولية والتعاون مع ،الخبرات والمعلومات بين الب�د العربية وغيرھا 

المھتمة بھذه المجا>ت ونشر الوعي لصيانة الموارد الطبيعية من مياه وأراضي وغطاء 
التي حلت محل وأخيرا اتفاقية المنظمة العربية للتنمية الصناعية  .نباتي ومراع وغابات 

صادية ورفع قصد التنمية الصناعية التي ھي مفتاح التنمية ا>قت مركز التنمية الصناعية
  . المستوى المعيشي والفكري لمواطني الدول العربية ولتنسيق الخطط الصناعية المشتركة
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ويمكننا الجزم بأن ما تم إبرامه من اتفاقيات تغطي مختلف المجا>ت ا>قتصادية      
كاف لتحقيق التكامل من أجل التنمية إذا ما استغل والمالية والتجارية وا>جتماعية 

غير أن الواقع ما زال يشكو عدم فعالية ا>تفاقيات والمنظمات  .غ�ل اVمثلا>ست
المشتركة بين أعضاء الجامعة العربية لعدم توفر اiرادة لسياسية الحقيقية ، عكس ما تعلنه 

  .وھو ما سنتطرق إليه ضمن فصول الباب الثاني . ا>تفاقيات نفسھا المعقودة بينھا 
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 يـــــــــــــــــــــن ثــاــــل ب ا اــــــبــــــل ا
 
    يــــربـــعـل دي ا اـــــصــتــق 0 ل اـــامــكـتــل اومــــد ى  خــطـــو ا ت  

  
  د ـــــــيـھـمـت
  

 في  الشاملة المعاھدات  وا>تفاقيات الجماعية  الباب اVول مجموعة في   درسنا       
قصد إحداث  بھا   جامعة الدول العربية ، من حيث تعددھا  و التفاصيل التي جاءتاق ـنط

أھم الخطوات اب وندرس في ھذا الب.  شود من وراء إبرامھال ا>قتصادي المنـــالتكام
  .التي تم إنجازھا لتحقيق التكامل فيما بين الدول العربية 

  .  فصول ث�ثة  إلىھذا الباب  نامقسو       
 والصناعيةالزراعية  واVول ل}نجازات في المجا>ت ا>جتماعية الفصل خصص        

لتقييم عملية التكامل من حيث الواقع المعاش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ل}حاطة بما 
نعرض فيه اVسباب التي بين أعضاء الجامعة العربية ،  وصلت إليه خطوات التكامل

  .في الواقع   ھاانعكست على ھذه الخطوات وتأثير
ة مباح���ث يس���تجلي أولھ���ا التكام���ل ف���ي المج���ال ث�ث���وق���د قس���منا ھ���ذا الفص���ل إل���ى        

وقد قس�م إل�ى  جال الزراعيمأما المبحث الثاني فيبحث موضوع التكامل في ال . ا>جتماعي
اس��تراتيجة اVم��ن  وك��ذلكالزراع��ة واVم��ن الغ��ذائي لل��دول العربي��ة   نبح��ث فيھم��امطلب��ين، 

وانعكاس�ھا  عل�ى الحي�اة العام�ة خاص�ة إذا علمن�ا أن أغل�ب ال�دول المكون�ة لجامع�ة  الغ�ذائي
  .زالت في أغلبھا دول زراعية بالدرجة اVولى  الدول العربية محل الدراسة >

الصناعي نظرا لما تمثله إلى التكامل في المجال  لثوتعرضنا في المبحث الثا       
  . وبالتالي التكامل  فتاح التقدم والتنمية الصناعة بالنسبة للعصر باعتبارھا م

لموضوع الثروة النفطية والتكامل في وقد عرضنا في الفصل الثاني من ھذا الباب        
المجال المالي والنقدي ، باعتبار ما للنفط والمال العربيين من أھمية بالغة في السياسة 

مكان الصدارة في اقتصاديات ا>قتصادية العربية منذ اكتشاف ھذه الثروة التي أخذت 
  .الكثير من أعضاء جامعة الدول العربية 

التكامل في المجال النفطي  ين ، يعرج اVول حولحثمبوقد قسمنا ھذا الفصل إلى         
فثورة ثم انجر عن ذلك من استغ�ل وھيمنة  يدرس موضوع اكتشاف النفط واحتكاره وما

أموال النفط ودورھا في التكامل  وإلىوما أنجزته ، صناعة النفطية لإلى ا واستق�ل نسبي 
  . ا>قتصادي العربي 

فتعرضنا للتكامل العربي في المجال المالي والنقدي ، لما لھذا المبحث الثاني في أما        
جربة نموية والتكاملية حقيقة واقعية ، سواء من حيث تالجانب من قدرة لجعل المشاريع الت

ملية تبادل رؤوس اVموال بين الدول العربية  وتدفقھا في ا>قتصادات عأوالتكامل النقدي  
العربية ، خاصة إذا علمنا مستوى الكتلة المالية العربية التي يمكنھا لعب ھذا الدور 

  .التكاملي 
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المشتركة كآلية للتكامل ا>قتصادي بين  فعنوناه بالسوق العربيةأما الفصل الثالث        
فيه  سرندمن المبحث اVول الذي نعرض من خ�له لoھداف المعلنة ض. الدول العربية 

حرية انتقال اVشخاص ورؤوس اVموال  منمختلف الحريات التي تھدف إليھا ا>تفاقية 
التي > تخفى أھميتھا من أجل تحقيق التكامل المنشود ، و حرية تبادل البضائع والمنتجات 

الجماعية ، ثم حرية  اVعضاء >ستفادةنشطة للبضائع سعيا وراء حركة  الوطنية واVجنبية
  .النقل والعبور واستخدام وسائل النقل مساھمة في إنجاز مھام السوق 

التي المتعلق باVسباب والعوائق  ،وقد عرضنا للمبحث الثاني من ھذا الفصل اVخير       
مل ا>قتصادي العربي ، ية المشتركة وبالتالي التكاب> تزال تحول دون إنجاز السوق العر

المتعلقة باتفاقية  وتلكإلى اVسباب المتعلقة بالدول اVطراف في حد ذاتھا ،  فيهتطرق سن
iنشاء منطقة التجارة  كذلكن تأثير على السوق العربية ، ومالوحدة ا>قتصادية بما لھا 

قتصادي الذي الحرة العربية الكبرى لضمان الحد اVدنى من أجل ا>تجاه نحو التكامل ا>
  .تنشده اiرادة المشتركة للشعوب العربية 

وقد بدا لنا من المستحسن ، قبل التطرق إلى موضوعات ھذا الفصل ، أن نوضح        
  .المقصود من مفھوم التكامل ا>قتصادي لما لذلك من أھمية في فھم تلك الموضوعات 

ھو أحد  "ا>قتصاديلتكامل ا "تعبير  أن يرلتنا الدكتور سمير يذكرففي ھذا الصدد 
فقد .  كثر استعماله  من الرغم   ، على الحديث اد ـالتعابير الغامضة في علم ا>قتص

في ا>قتصاد اVوروبي بعد الحرب العالمية الثانية   حدثت استعمل لوصف التطورات التي
  ستناداا (جدا  ضيق  بمعنى  يعرف   املويضيف بأن التك.  ولكنه يبقى دون تعريف محدد

إلى اVھداف التي ينبغي الوصول  ااستناد(جدا  واسع   أو بمعنى ) تحقيقيه وسائل  لى إ
 . ) إليھا

 
 . إلى وسائل تحقيقه اتعريف التكامل ا0قتصادي استناد - أ

  
إن أي خطوة تحق�ق ف�ي طري�ق رف�ع ، بحيث  الحرة يربط ھنا التكامل بنظرية التجارة       

وھي نظ�رة لبرالي�ة . ، تعتبر خطوة في سبيل الوصول إلى التكامل  القيود التجارية والنقدية
لمفھ���وم التكام���ل ا>قتص���ادي باعتم���اده عل���ى دور الس���وق الح���رة دون اعتب���ار للظ���روف 

ويتجاھ��ل م��ن جھ��ة أخ��رى إمكاني��ة التكام��ل ب��ين .  الموض��وعية وآلي��ة الس��وق القائم��ة فع���
  . )1( تعتمد على السوق الحرة > ا>قتصاديات التي

برال��ي للتكام��ل ليق��دم تعريف��ا آخ��ر ب��دي� للمفھ��وم ال �Bela blassaس��ا غي��ر أن ب��ي�  ب       
عميلة ترفع فيھا القيود وكحالة م�ن الع�ق�ات ا>قتص�ادية الدولي�ة يلغ�ى  ا>قتصادي باعتباره

  . )2(فيھا التمييز 
  
  

--------------- 
العربي��ة ، الدراس��ات ا>قتص��ادية ا>س��تراتيجية ، معھ��د اiنم��اء س��مير التني��ر، التكام��ل ا>قتص��ادي وقض��ية الوح��دة  -)1

  . 14، ص  1978، بيروت  1العربي ،  ط
     Balassa B.,the theory of Economic Integration .Homme Wood -:يرجع إل�ى(    المرجع نفسه -)2

.                                                                                                                               1p ,   1961   
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  . تعريف التكامل ا0قتصادي استنادا إلى أھدافه - ب
  
م ا>قتصاد ــلكن في عل . تؤلف ك� واحداي عادة جمع اVجزاء ك"التكامل " يعني       

 لحديث للتكامل ينطلق من كونــــهاريف العلمي فالتع.  ليس لھذا التعبير ھذا المعنى المحدد
تحقي�ق المس�اواة التام�ة ف�ي << :بأنه " ميردال" وقد عرفه  . قيمة فاعلة ومحتوى للع�قات

وكانت كل .  ، فا>قتصاديات > تتكامل إ> إذا فتحت كافة السبل لكل إنسان الفرص المتاحة
  . )1( >> الفعاليات اiنتاجية متساويةاVجور على 

إن كافة اiمكانات   << : ا>قتصادي باcتيلتكامل ا ) .Meade,J.E "( يدم"  ويعرف
في المجال ا>قتصادي > يمكن تحقيقھا إ> إذا تكاملت عناصر اiنتاج في السوق 

  . )2(>>  والمنتجات
. ، وأنه نھاية  متصلة بأنه عملية   التكامل  ”(Tinbergen , Jan )تنبرغن"  يعرف         
ث تزول فيه ، بحي ا>قتصادي اVكثر ص�بةللشكل التكامل ا>قتصادي بناء  نأـريعتبوھو

التنفيذ ، وبحيث يمكن الحصول على أثناء عملية "  المفتعلة " كافة العوائق والقيود 
  . )3(>> ، التي تدعم من بعد  المؤسسات والوسائل الخاصة بالتنسيق والتوحيد

إلى أنه يمكن تعريف التكامل ا>قتص�ادي " التنيرسمير " وبعد نقل ھذه التعاريف ، يخلص 
بأنه عملية مستمرة تقرب بواسطتھا ا>قتصاديات الوطنية بين بعضھا بعضا ، بحيث يمك�ن 
. الحصول على الح�د اVمث�ل لنش�اط ال�دوائر الت�ي يض�مھا النظ�ام ا>قتص�ادي المنتمي�ة إلي�ه 

توماتيكي���ا ، ف���إن التكام���ل وإذا أمك���ن الحص���ول عل���ى الح���د اVمث���ل م���ن نش���اط ال���دوائر أو
  . )4(ا>قتصادي سيوحد في الواقع كحالة من حا>ت الع�قات ا>قتصادية الدولية 

ويعرف التكامل ا>قتصادي بأن�ه أح�د الظ�واھر ا>جتماعي�ة وا>قتص�ادية الب�ارزة ف�ي        
ادي عالمن��ا المعاص��ر ، وبالت��الي فإن��ه إذا تعرض��نا Vي نم��وذج م��ن نم��اذج التكام��ل ا>قتص��

نستطيع أن نلمس بسھولة أثر الروابط التاريخي�ة والثقافي�ة ، وك�ذلك أث�ر الوض�ع الجغراف�ي 
  . )5(والع�قات ا>قتصادية والسياسية القائمة بين الدول اVعضاء 

جمع ما ليس موحدا في إطار ع�قة << : ويعرف التكامل ا>قتصادي أيضا بأنه        
 من السياسات  معينة  أنماط  توحيد  بھدف   واiرادي  يتقوم على التنسيق الطوع تبادلية 

  
---------------  

                   Myrdal,Cunnar,An International Economy , Problems  and  يرجع(جع نفسهالمر -  )1
                                                                                           ) 1 p1961.  Prospects 

 Chicago                 -Meade,Je, probleme  of ى وھويحيل إل. 17سمير التنير ، المرجع السابق ، ص - )2
union,university of Chicago  press,1953,p 82 .                                                        economic           

                                        Tinbergen ,jan ,international economic- : سه ، وھو يحيل إلىالمرجع نف - )3

 .  ,1965,p57 company    Elsvier publishing  
  . 22و  21المرجع نفسه ، ص  -)4
، رسالة دكتوراه ، لمشتركة، ا>تحادات الجمركية بين الدول النامية مع دراسة خاصة بالسوق العربية ا د سالموحمم -)5

 . 10، ص  1981كلية الحقوق بجامعة القاھرة ، جويلية 
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ا>قتصادية بين مجموعة من الدول تجمعھا خصائص ومميزات مح�ددة ، تس�تھدف المنفع�ة 
  .المشتركة من خ�ل إيجاد سلسلة من الع�قات التفضيلية 

" فمث� قد يستخدم . حقيق أھدافھم ويستخدم أطراف ھذا التكامل مجموعة من اcليات لت   
ذوبان البنى ا>قتصادية للدول   الذي يمثل النمط  اVرقي  ويؤدي إلى" ا>تحاد ا>قتصادي 

  اVعضاء  في  بنية  واحدة ، أو قد يتمثل في النمط  الثاني من حيث اVھمية  وھـــو
إلغاء القيود في  والتي تعني أن أطراف التكتل موافقون على" اVسواق المشتركة " 

مواجھة بعضھم البعض في ما يتعلق بحركة اVموال أو اVيدي العاملة أو بناء المرافق 
ا>تحاد " مط الثالث فيتمثل في ما يعرف بــ أما الن. الخدمات  والتسھي�ت الخاصة بقطاع 

رية الذي يعني تنسيق السياسات الخاصة بالتعرفة الجمركية في الع�قات التجا" الجمركي
العقبات الجمركية أو إلغاءھا في وجه التجارة  ، وتضييق مع الدول خارج نطاق ا>تحاد

،  أشكال التكتل العام أضيق" نطقة التجارية الحرةالم"وتمثل آلية  .الداخلية بين دول التكتل
السلعية في ما  -اريةلى إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية في الع�قات التجوتستند إ

  .)1(الجمركية مع الدول خارج التكتل  متد ذلك إلى الع�قةنھا دون أن يبي
ويضيف محم�ود س�الم أن�ه ، ف�ي إط�ار اVنم�اط الس�ابقة ، تنش�أ التك�ت�ت النقدي�ة عل�ى        

والتك���ت�ت ) اتح���اد المقاص���ة ، اتح���اد الم���دفوعات ، وا>تح���اد النق���دي (اخ���ت�ف أنواعھ���ا 
  .)2(والمنتجين لسلع معينة المصدرين  تالتسليفية و اتحادا

وأما مفھوم العمل المشترك ، فإنه يحدد بأنه ت�ق�ي ع�دة إرادات iنج�از عم�ل م�ا ، >         
محصورا في ش�كل مح�دد ، كالنش�اط ا>قتص�ادي ال�ذي كثي�را م�ا يخت�زل   ةيكون بالضرور

 ، ليســــ�ـت فالجوانب الثقافية  وا>جتماعية  وغيرھ�ا. مفھوم العمل المشترك ضمن إطاره 
  . )3(عوامل ثانوية يمكن إغفالھا أو إسقاطھا من جدول العمل المشترك واستراتيجيته 

، تعم�ل لتس�ھيل تنمي�ة البل�دان ذات اVنظم�ة  أيضا بأنه عملية تقارب تدريجية فويعر       
  . )4(ولذا يجب أن يكون متناسقا مع مخطط التنمية  . السياسية وا>قتصادية المتجانسة

  : )5(ويضيف الدكتور الھادي يموت في شرح ھذا المفھوم للتكامل ا>قتصادي بأنه     
  يستلزم  إزالة  الحواجز الجمركية  للسلع المتبادلة ، وحركة اiقامــة            : تقارب تدريجي -1

والعمل  وا>ستخدام وممارسة النشاطات ا>قتصادية ، وتقارب                           
يعات ا>قتصادية وا>جتماعية في سبيل تنسيق أكبر، وتنسيق خطط التنمية  ، التشر

والتنسيق العلمي والفني بالمنح  لoذونات  لصنع مختلف المنتجات عن طريق تبادل 
 . الطرق الفنية ، و تنفيذ برامج علمية وتقنية مشتركة 

 
---------- -----  

ولي�د عب�د الح�ي، معوق�ات العم�ل العرب�ي المش�ترك ، سلس�لة : إلى  وھو يحيل أيضا 162-161ص المرجع السابق، -)1 
 .122-121ص  ، 1987، . ع.و.، مركز د12،  الثقافة القومية

  .المرجع السابق نفسه  - )2
 . 162المرجع نفسه ، ص  - )3
لعرب�ي، ش�ركة عبد الھ�ادي يم�وت ،التع�اون ا>قتص�ادي العرب�ي وأھمي�ة التكام�ل ف�ي س�بيل التنمي�ة ، معھ�د اiنم�اء ا -)4

  . 140، ص ) لبنان(ل ،  بيروت 2تكنوبرس الحديثة س
 .وما بعدھا  140المرجع نفسه ، ص  -)5
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  إذا كان التكامل بين البلدان المتطورة ما يزال يتطلب ضرورة التغلــب  : يسھل التنمية -2
نتج�ة ف�ي ش�روط على التناقضات المتزايدة الناتجة عن تطور الق�وى الم                        

الث��ورة العلمي��ة والتقني��ة وعل��ى اiمكاني��ات المح��دودة لتط��ور اiنت��اج ا>جتم��اعي ف��ي إط��ار 
وطني ، فالحالة ليست كذلك بالنسبة للبلدان النامية التي يجب أن يكون التكامل بالنسبة إليھا 

 Gerardيؤكد ع�دة م�ؤلفين ، م�نھم جي�رار دي  بي�رنيس  و  .أيضا ، عنصرا يسھل التنمية 
de Bernis ي��رو وفرانس��وا بFrancois Perroux  أفان��ا س��ييف . و ف )V.Afanssiev (  ب��أن

ا>ستق�ل ا>قتص�ادي > يمك�ن الحص�ول علي�ه إ> ف�ي إط�ار اقتص�اد وطن�ي ع�الي التط�ور 
فالتصنيع يضمن تكيف اقتصاد البلدان الفتية ، بما في ذلك الزراعة ، . عن طريق التصنيع 

ويش��كل ك��ذلك . كم��ا يض��من إنتاجي��ة مرتفع��ة للعم��ل  بص��ورة كافي��ة . يث��ة م��ع التقني��ات الحد
فالتص�نيع ھ�و وح�ده  ال�ذي .  قاعدة للقدرة الدفاعية الوطنية والتقدم العلمي والتقني والثق�افي

يت��يح إزال��ة التخل��ف والخ���ص م��ن ال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه ال��دول النامي��ة كم��ورد للمنتج��ات 
م�ة ال�دول المتط�ورة ، وبالت�الي بل�وغ ا>س�تق�ل  الحقيق�ي الزراعية والمواد اVولي�ة ف�ي خد

   .والرفاه للمجتمع 
  يتحقق إ> بين  أن ا>قتصادي > يمكن  فالتكامل : بين عدة بلدان ذات أنظمة متجانسة - 03

جتماعي�����ة واقتص�����ادية دول تجمعھ�����ا نظ�����م ا                                                        
م�ن يطب�ق  النامي�ة الت�ي منھ�اوھذا ما > يتوافر في البلدان . نمط اiنتاج السائد  متجانسة في

يت����ولى فيھ���ا البرجوازي����ون الكب����ار  يض���عف فيھ����ا دور الدول����ة نس���بيا ، ليبرالي����ةمب���ادئ 
ومنھ�ا  .واiقطاعيون المتحالفون مع ا>حتكارات اVجنبي�ة ك�بح نھ�وض ا>قتص�اد ال�وطني 

نح�و ت�أميم ا>حتك�ارات اVجنبي�ة وإزال�ة  تتجه  ية للرأسماليةمن يطبق سياسة توجيھية معاد
البرجوازي���ة الكبي���رة iقام���ة اقتص���اد وطن���ي مس���تقل بتش���ديد رقاب���ة الدول���ة عل���ى التج���ارة 

  . الخارجية 
نتيج�ة التم�ايز ب�ين كان وي�حظ أن بعض إخفاقات الدول النامية في التعاون فيما بينھا        

 . ادية المختلفةأنظمتھا السياسية وا>قتص
وھكذا فإن الدول العربية قد حاولت في عھد اتفاقي�ة الوح�دة ا>قتص�ادية تحقي�ق وح�دة        

  .، كان مصيرھا الفشل  أنظمتھااخت�ف  ا>عتباردون اVخذ بعين  كاملة ،
  وجود خطط في جميع الدول اVعضــــاء  يستوجب التكامل ا>قتصادي : تناسق الخطط -3

أع�وام وطوي�ل ) 5 - 3(تنسيق متوسط اVجل بين ث�ثة وخمس�ة  ليقام                           
تحدي��د الوس�ائل واVھ��داف المرغ��وب  عام��ا بھ�دف) 20 -10(اVج�ل ب��ين عش�رة وعش��رين 

  . تحقيقھا
التكام��ل أوس��ع ومواردھ��ا أكث��ر كلم��ا وھك��ذا فكلم��ا تك��ون المنطق��ة الت��ي تض��م أعض��اء        

حظوظ أكبر للعمل ف�ي ش�روط اVفض�لية وبالت�الي النج�اح ال�ذي  يكون عدد الصناعات ذات
  .> يمكن أن يتحقق في ظل بلد واحد بعينه 
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  ل و H ا لـــصـفـال
  

فـي الـمـجـا0ت ا0جـتـمـاعـيــة  يـربـعـادي الـصـتـل ا0قـامـكـتـال
  والـزراعـيـة والـصـنـاعـيـة

  
والتك��ت�ت ف��ي جمي��ع   اVح�فنح��و ادولي��اھ��ا أن ھن��اك اتجتج��در الم�حظ��ة إل��ى        

 ،الرأس�ماليةغيروخاصة ا>قتصادية منھا سواء فيما يتعلق بالدول الرأسمالية أو ، المجا>ت
  .  دول العالم الثالث وكذلك 
س��واء تعل��ق  ، فرقھ��اأكث��ر مم��ا ي وج��دناه  يجم��ع ال��دول العربي��ة إل��ى م��اوإذا م��ا نظرن��ا        

أو الت��اريخ و الثقاف��ة المش��تركين وغيرھ��ا م��ن العوام��ل ا>جتماعي��ة اVم��ر باللغ��ة الواح��دة 
لوق�وف ق�وة التكامل ا>قتص�ادي ھ�و ض�رورة لف وبالتالي . والسياسية الضاربة في التاريخ 

وك��ذلك كطري��ق للتنمي��ة  واح��دة لمواجھ��ة اVطم��اع الت��ي تس��تھدف ث��روات ال��ب�د العربي��ة 
ن دول�ة أو قط�ر واح�د لم�ا يتطل�ب ذل�ك م�ن تحقيقه م�والتطور الذي أصبح من غير الممكن 

ل�ذلك سنخص�ص ھ�ذا الفص�ل للبح�ث ف�ي م�دى الخط�وات  . ومادي�ة  ھائل�ة بشرية إمكانيات
العربية التكاملية والصعوبات ومظاھر التعثر، سواء ما تعل�ق منھ�ا بالمج�ال ا>جتم�اعي أو 

ع التكام��ل الزراع��ي أو الص��ناعي لنتع��رف Vس��باب الخل��ل ال��ذي > زال يع��اني من��ه موض��و
  .ا>قتصادي العربي في ھذه المجا>ت الحيوية 

في المجال للتكامل منھا إلى مباحث ث�ثة يتعرض اVول ھذا الفصل وسنقسم        
و انتقال  لعمل ا>جتماعي في الوطن العربي ستراتيجية اإبحث ا>جتماعي في  مطلبين ل

لموضوع التكامل في  ي فيعرضأما المبحث الثان . العمالة العربية وھجرة الكفاءات
الزراعة واVمن الغذائي للدول   موضوعي لدراسة المجال الزراعي وقد قسم إلى مطلبين

ستراتيجة اVمن الغذائي وانعكاسھا  على الحياة العامة للدول العربية التي > إعربية فال
إلى التكامل وتعرضنا في المبحث الثالث  .زالت في أغلبھا دول زراعية بالدرجة اVولى 

وقد قسمناه إلى . من أھمية كبرى في المجال الصناعي نظرا لما تمثله الصناعة حاليا 
استراتيجة لنمو والتطور ثم ا الھيكل الصناعي العربي باعتباره قاعدة ا انمطلبين يبحث

  .الصناعة للتكشف عن مدى ماھو مرسوم ومايمكن الوصول إليه 
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  ل و H ث اـــحـبـمـال
  

  يـــاعــمـتـال ا0جــجـمـي الــي فــربــعـل الــامـكـتـال
  
وقد . ام المجتمعات المتقدمة باعتباره صانع الحضارة تبر اiنسان محور اھتمـيع       

 أحاطته الديانات السماوية بأھمية خاصة باعتباره أسمى المخلوقات ، فقد قال تعالى  في
  ني آدم  و حملناھم  في  البر و البحـر و رزقناھم   مـن ولقد كرمنا  ب<<  سورة  اiسراء  

  . صدق هللا العظيم>> الطيبات وفضلناھم على كثير ممن خلقنا تفضي� 
وقد كان لقضايا اiنسان العربي مكان الصدارة في المقررات التي اتخذتھا م�ؤتمرات        

ع��ة ال��دول العربي��ة ، حي��ث وزراء الش��ؤون ا>جتماعي��ة الع��رب وجھ��ود اVمان��ة العام��ة لجام
ركزت ھذه القرارات على المح�ور اVساس�ي و الفاع�ل ف�ي مس�يرة أمتن�ا العربي�ة ال�ذي ھ�و 

ال�ذي  1971ه إل�ى اVفض�ل ، وذل�ك من�ذ انعق�اد الم�ؤتمر اVول ع�ام حيطاiنسان و تغيير م
 ط�ىليكون مرشدا يھدي خ" ا>جتماعي للدول العربية   العمل  ميثاق " نحو صياغة   اتجه

   . )1(التنمية ا>جتماعية و العمل ا>جتماعي على النطاقين القومي و القطري 
  

  ل و H ب اــلـطـمـال
  

  يـربــعـن الــوطـي الـي فـاعــمـتـل ا0جــمـعـة الــيـجـراتـتـسإ
  

عملت خ�ل ث�ث المفكرين مجموعة من كلفت اVمانة العامة لجامعة الدول العربية        
وتم اعتماد . ء الدول العربية فض� عن جھود خبرا، جية يستراتداد وثيقة اiسنوات iع

iخ�ل ) 7(ستراتيجية من قبل وزراء الشؤون ا>جتماعية العرب بموجب القرار رقم ا
 1980، باiضافة إلى إع�ن الفترة من 1979لسادس بالرباط في شھرنوفمبرالمؤتمر ا

رسم المسار ستراتيجية د لھذه اiحد.  العربي   عقدا أو> للعمل ا>جتماعي 1990إلى 
أن تكون ھاديا للعمل ا>جتماعي تماعي المشترك في الوطن العربي واVمثل للعمل ا>ج

وقدراتھا ، مع التأكيد على أن في الدول العربية تأخذ بھا وفق ظروفھا و أوضاعھا 
iت المتعددة في القطاعا جية  التنمية ا>جتماعية يستراتيجية تشكل جزءا من إستراتا

ستراتيجيات غيرھا  لتتكامل مع غيرھا من اiوالشبـاب اVخرى كالتعليم  والصحة و
اVخرى iنجاز التنمية ا>قتصادية المنشودة قصد النھضة الحضارية للمجموعة العربية 

)2(  .  
 طن العربي على جملة من ا>تجاھاتجية العمل ا>جتماعي في الويستراتنصت إ     

   :كالتالي 
  

---------------  
  . 3، ص  1980جانفي / جية العمل ا>جتماعي في الوطن العربي ، جامعة الدول العربية ، تونس يستراتإ -)1
  .  4و 3المرجع  السابق نفسه ، ص  -)2
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التأكيد على النھج التكاملي بين العمل ا>جتماعي و التنمية ا>جتماعية و بين التنمية  : أو0
تماعية و التنمية ا>قتصادية في إطار التنمية الشاملة و النھوض الحضاري ا>ج

  .المتوازن و المتسارع 
  

التاريخ و التراث و تجلية اiدراك ة العربية القائمة على العقيدة والتأكيد على اVصال : ثانيا
معركة وأن . لحقيقة الوحدة الموضوعية بين ماضي وحاضر ومستقبل اVمة

بعد حضاري ، بعد نضالي : ريتھا ووحدتھا و تقدمھا ذات أبعاد ث�ثة و حوجودھا 
  .، و بعد إنمائي 

فھو صانع . اiنسان العربي ھو محور العمل ا>جتماعي بل ھو أداته و غايته  :ثالثا 
اVولى و غايتھا اVسمى و صاحب المصلحة العادلة في  وسيلتھا  و التنمية 

  ارھا ـثم
نمية متجھة إليه تحقق له المساواة و العدالة ا>جتماعية في ف�رص الحي�اة و غاية الت          

  .  و توسيعھا
التأكي���د عل���ى ال���دور اiنم��ائي للعم���ل ا>جتم���اعي ، لم���ا  ل��ه  م���ن دور فاع���ل ف���ي      : رابعEEا

  ...ا>ستنھاض العام  للمجتمع و تعبئة طاقاته 
الوس��ائل العلمي��ة ف��ي ود الط��رق التأكي��د عل��ى ش��مولية علمي��ة ھ��ذا العم��ل و اعتم��ا : خامسEEا

تخطيطه و برمجته  و إعداد  مستلزماته  و أدواته تنفيذا لتل�ك الخط�ط و الب�رامج 
  .بمسؤولياته  ولوجيا الحديثة في النھوض التكنمن   و اiفادة

س�تواه الق�ومي ل}نس�ان العرب�ي كل��ه العم�ل ا>جتم�اعي ف�ي معل�ى  توجي�ه  التأكي�د: سادسEا 
  ...موجه Vبناء القطر جميعھم إطار كل قطر   فيو

التأكي��د  عل��ى  ض��رورة  المش��اركة  الديمقراطي��ة  ف��ي  تنمي��ة  العم��ل ا>جتم��اعي : سEEابعا 
  . تصورا  و تخطيطا و تنفيذا و متابعة 

  :  تمع العربي واتجاھاته المستقبليةاcتية عند تحليل واقع المجعلى العناصرالتركيز :ثامنا 
  . الصراع العربي اiسرائيلي -1
 .البترول و تأثيره في المتغيرات ا>جتماعية العربية   -2
 .المتغيرات السياسية و ا>قتصادية العربية و العالمية  -3

  هـمجا>توتحديد   ا>جتماعي  العمل  مجال في العربيالتعاون  التأكيد على أھمية : تاسعا
  . )1(و الدور الخاص في دعم العمل ا>جتماعي الفلسطيني            

       iوبالرجوع إليھا . ستراتيجية الخطوات التي سبق إقرارھا لقد لخصت وثيقة ا
با>عتماد على الخبراء العرب في إطار جامعة الدول العربية لھا نستنتج اiعداد الجيد 

ر ابتداء من قرار يوالمنظمات المتخصصة وخبراء الدول العربية لتستمر الدراسة والتحض
 1977اء الشؤون ا>جتماعية العرب المنعقد بالرياض مطلع سنة المؤتمر الثالث لوزر

" ستراتيجية العمل ا>جتماعي في الوطن العربي إ" سنة  1980ذي أعلن فيه جعل سنة ال
   لتتم الموافقة

  
---------------  

طن العرب�ي ، ت�ونس ، مدير إدارة التنمية ا>جتماعي�ة بجامع�ة ال�دول العربي�ة ، اس�تراتجية العم�ل ا>جتم�اعي ف�ي ال�و -)1
  . 6 - 4، ص   1980جانفي 
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  بتونس  خ�ل المؤتمر السادس للوزراء العرب للشؤون ا>جتماعية) 7(عليھا بالقرار رقم 
  . ، أي بعد ث�ث سنوات من الدراسة و اiعداد  1980في جانفي 

       iإل�ى  س�تراتيجية مقس�مة ، بع�د المقدم�ة ، إل�ى فص�ول س�تة تطرق�توقد ج�اءت ھ�ذه ا
    :الموضوعات التالية 

  
  وقد قسم ھذا الفصل إلــــــى  :أسس و قواعد :  التنمية و العمل ا0جتماعي: الفصل اHول 

  :مجموعة من النقاط                                                                                   
  من التحديات   أصبحت  بأن ھذه المسيرة  ظ�حي : مسيرة التنمية في اHقطار العربية -1

التي تواجه اVقطار العربية في جھودھا الحكومية                                                 
المسيرة في خطط للتنمية منھا من باشرت في السير عليھا منذ وتجلت ھذه . و اVھلية 

>تجاه نحوھا ابتداء من الثمانينات فقط المراحل اVولى >ستق�لھا ومنھا من شرعت في ا
وانعكست ھذه الخطط والبرامج . ، لتصبح سياسة وطنية مستقرة في جميع الدول العربية 

المتعلقة بالتنمية ا>جتماعية على التوسع في خدمات التعليم  والصحة والسكن والثقافة 
وي�حظ بأن خطط . ة واiع�م والرعاية ا>جتماعية وغيرھا من مجا>ت الخدمات العام

التنمية تعتمد على المعطيات والموارد الوطنية في كل دولة ، مع  ظھور  بوادر  للتعاون  
العربي  المشترك  والتكامل  من  خ�ل المشروعات ا>قتصادية والتمويلية المشتركة التي 

حقيق من التحديد والتكامل حتى تصبح أكثر فاعلية في ت> تزال في حاجة إلى المزيد 
وتعتبر ھذه اiستراتيجية أداة . القطري والقومي  اVھداف الكمية والنوعية على المستويين

مكن اتخاذه من خطوات للتنمية با>ستعانة بما يتاح من موارد قطرية لرسم الطريق لما ي
  .وقومية 

  
       ار ــــي�حظ من خ�ل التجارب اiنمائية لoقطار العربية وأقط  :المنطلقات اHساسية  -2

عليھا ، أھمية مراجعة اVسس التي بنيت  العالم الثالث خاصة                      
لى إنشاء نظام اقتصادي بلدان العالم الثالث إ جاءت دعوة ومن ھنا. التنمية وقواعدھا 

لنظام  دولي يقوم على  إرساء جديد يتيح للدول النامية إعادة ع�قاتھا بالدول الصناعية
الخام بالمنتجات المصنعة والخدمات الفنية  دالة في مجال تبادل السلع اVولية والموادالع

وتذكر أھم اVسس والقواعد التي ترتكز عليھا جھود التنمية . في مجال نقل التكنولوجيا 
  :كالتالي 

  
التنمية عملية إرادية لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل تتض�ح في�ه ھوي�ة المجتم�ع  -أ

يت��ه  وإبداع��ه ، ف��� يك��ون مج��رد تقلي��د ونق��ل Vنم��اط وأس��اليب تس��تخدمھا مجتمع��ات وذات
  ...أخرى سبقت في طريق التنمية

  
. ھ��دف التنمي��ة ف��ي بنائھ��ا الحض��اري تحقي��ق كرام��ة اiنس��ان باعتب��اره غاي��ة الغاي��ات  -ب

والعم��ل عل��ى تحقي��ق إش��باع متزاي��د لحاجات��ه الروحي��ة والمادي��ة وا>جتماعي��ة والثقافي��ة 
  ..لطمأنينة له في حاضره ومستقبلهوتوفير ا
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> بد للتنمية الوطني�ة أن تت�يح مزي�دا م�ن ديمقراطي�ة المش�اركة للم�واطنين ف�ي جھودھ�ا  -ج
  :على مستويات ث�ث  اركة في حاجة إلى تنظيم لتحقيقھافالمش. وثمراتھا 

EEع��ن  والتعبي��ر  مش��اركة ك��ل حس��ب قدرات��ه وطاقات��ه وموقع��ه ف��ي وض��ع الخط��ط :اـأولھ 
  .ات وتوضيح ا>ختيارات ال�زمة لرسم السياسة واتخاذ القرارجا>حتيا

ط�ط والب�رامج م�ع إتاح�ة توس�يع المش�اركة ف�ي تحم�ل مس�ؤوليات العم�ل وتنفي�ذ الخ :ثانيھا
  . عمل المنتجاكتساب المعرفة والمھارة والدراية ال�زمة لممارسة الالعمل وفرص 

 بتحقي���ق المس���اواة والعدال���ة .  ت���ائج العم���ل وثم���ارهالمش���اركة ف���ي ا>س���تفادة م���ن ن :ثالثھEEEا
  . ا>جتماعية

  
يمث��ل احت��رام الق��يم الديني��ة والروحي��ة المقوم��ات الرئيس��ية واVس��س الجوھري��ة iح��داث  -د

راث الحض�اري لoم�ة العربي�ة يش�كل مص�درا لمواجھ�ة و الت�.   التنمية وتط�وير الحي�اة
  . ي اتخاذ القرارات المناسبة والم�ئمةف  التحديات المعاصرة في ثقة بالنفس دون عقد

  
  على )  ا>جتماعية و  ا>قتصادية ( الشاملة  التنمية تعتمد  : الطاقات المجتمعة للتنمية -3

تل�ك ب�ين  مث�للطاقات المجتم�ع لتحقي�ق تفاع�ل أ تحريك فعال                                     
  : الطاقات التي تتمثل في

  
رية من معرفة وخبرة ومھارة إنسانية متاح�ة وم�ن حج�م س�كاني يمل�ك ھ�ذه الطاقات البش -أ

، أن نوعي��ة تل��ك  ، رغ��م التب��اين فيم��ا بينھ��ا ي�ح��ظ عل��ى المجتمع��ات  العربي��ة.  الق��درات
رغ���م الجھ���ود المبذول���ة ف���ي توس���ع التعل���يم والص���حة والخ���دمات  -الق���درات > ت���زال 

فردي��ة وا>جتماعي��ة لمواجھ��ة تح��ديات تفتق��ر إل��ى الق��درات والمھ��ارات ال  - ا>جتماعي��ة
و> ت���زال كفاءتھ���ا اiنتاجي���ة أق���ل م���ن طموحاتھ���ا وتطلعاتھ���ا  . الحاض���ر والمس���تقبل
  . ا>ستھ�كية والخدمية

  
، ف��ي كثي��رمن اVقط��ار  م��ا ت��زال ھ��ذه الطاق��ات:  الطاق��ات المادي��ة والم��وارد الطبيعي��ة -ب

المحافظ�ة عليھ�ا ف�ي ح�ا>ت أخ�رى  ، و في حاجة إل�ى استكش�افھا أو اس�تغ�لھا ، العربية
مم��ا يجع�ل توجي��ه الق��در الك�افي م��ن ا>س��تثمارات .  وص�يانتھا وع��دم ت�دھورھا وتبدي��دھا

  .ھاما جدا   ھذه الموارد الحيوية لالوطنية >ستغ�
  

الطاقات الدينية والروحية والقيم الثقافية الت�ي ت�نعكس عل�ى س�لوك اVف�راد والجماع�ات  -ج
وتمث�ل ح�وافز ودواف�ع إنس�انية ف�ي التعام�ل . جتماعي�ة وا>قتص�ادية حكم الع�قات ا>وت

وتمث��ل طاق��ة المجتم��ع المعنوي��ة نح��و تحقي��ق أھ��داف التنمي��ة .  وم��ا حول��ه   م��ع الف��رد
  .المنشودة ومدى مثابرته  وجديته في تحمل أعبائھا 

الشرائع  لة  وأصيلة  مستمدة منيملك المجتمع العربي  في ھذا  المجال  طاقات ھائ       
  ب ـــــوترتيمما  يشكل حافزا  لتحقيق النفع العام . السماوية التي كانت المنطقة مسرحا لھا 
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بيد أن الغزو الثقافي اVجنبي والجمود الفكري خ�ل عصور . الحقوق والواجبات 
ومن ثم ظھرت الكثير . ض بعض ھذه القيم ل�ھتزاز وا>ضطراب ا>نحطاط العربي عرٌ 

ھر السلبية كروح التواكل ، تغليب المنفعة الفردية والفئوية على حساب مصلحة من الظوا
الجماعة ، اخت�ل التوازن بين اVخذ والعطاء ، عدم وضوح الع�قة بين مطالب 

  .  ا>ستھ�ك وا>ستمتاع من ناحية  ومطالب اiنتاج والجھد والمسؤولية من ناحية أخرى 
   

الت��ي تتمث��ل ف��ي القي��ادة السياس��ية وا>جتماعي��ة الق��ادرة عل��ى الطاق��ة التوجيھي��ة للمجتم��ع  -د
توجي�ه التنمي��ة وعل�ى ش��حذ الطاق�ات المجتمعي��ة اVخ�رى وحش��دھا وتعظ�يم التفاع��ل فيم��ا 
بينھ��ا عل��ى أس��اس دراس��ة الواق��ع واتخ��اذ الوس��ائل واVس��اليب العلمي��ة والتقني��ة ال�زم��ة 

  .لتحريك ھذه الطاقات 
  
4- Iخ�لمن  ةيالطاقات المجتمع توجيه يتم :   ات التنميةستراتيجية من إجراءموقع ا                                                                                                                    

  لتوجيه ا عمليات وإجراءات تشكل أطر                                                  
   : وتتمثل ھذه اVطر الرئيسية في التالي . تلف الجھود والنشاطاتمخ   

  
    ،  هــــــــوذاتيت ھويته وتقاليده في الرئيسية طروتتمثل ھذه اV : اIطار القيمي والثقافي -أ

وعليھ���ا يرتك���ز انط�ق���ه نح���و  . بحاض���ره  ماض���يه وت���رابط                                  
  . مستقبله
  

         ـعوتوزيــــاVعلى >تخاذ القرارات وتحديد اVھداف المستوى  وھو : ار السياسياIط - ب
اVجھزة والمؤسسات السياسية والسلطة الحاكم�ة ل الموارد من خ�                     
  . التي تمثل قيادة المجتمع

  
  الطــرقمثل أفضل الذي ي وتحديد النھج اختيار المسار  فيه يتم  : ستراتيجياIطار اI -ج

 بما يؤدي إلى دفعة   رارات السياسيةالق  لتنفيذ  مةءم�  وأكثرھا                               
وھو اiطار المشرف على رصد مسار التنمية  . كما وكيفا ةقوية ل}سراع في وتيرة التنمي

. المطلوب جھد ال مسار جزئي >ستكمال >>  كتكتي  <<المختار وتفرعاته وما يتخذ من 
  .     ستراتيجية  اVصليةمع اi >>  التكتيك<<و دفـالھ  مع  الوسيلة بذلك   تختلط ف� 

وبالتالي فھذا اiطار ھو الذي يحدد الطريق اVمثل ويوض�ح مع�الم ذل�ك الطري�ق ف�ي         
  . صورة مرتكزات وقواعد أساسية انط�قا من الواقع واتجاھا إلى القصد واVھداف

  
  حددھاواVولويات التي   اتالغاي بتحويل  ھتم الجھاز التخطيطي ي : اIطار التخطيطي -د

ل��ى س��تراتيجي إاiط��ار اiاiط��ار السياس��ي  والمس��ار ال��ذي ح��دده                       
لھ��ا  ، لتتح��ول إل��ى ب��رامج ومش��روعات قطاعي��ة يح��دد  أھ��داف ومقاص��د تخطيطي��ة عام��ة

وذل�ك للوص�ول إل�ى خط�ة وطني�ة للتنمي�ة   . بشرية وتنظيمي�ةتوقيت زمني وموارد مالية و
  . وا>جتماعية ا>قتصادية 
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  الفنيةبتفاصيلھا   التنفيذية وضع الخطط   عن  وھو اiطار المسؤول : اIطار التنفيذي -ھـ
عمليات  ذويتطلب التنفي . للخطة العامة  قطاع  طبقا كل   في                    

ويعتمد على اVجھزة اiدارية  . وتوفير الوسائل والمستلزمات  ، تابعةالم ، التنسيق
  .  والفنية الحكومية وكذلك أجھزة القطاع اVھلي ومؤسساته

  
  التنفيذيةمن طرف اVجھزة نجازيتولى قياس وتقدير درجة اi : إطار المتابعة والتقويم -و

 كما وكيفا المحددة مسبقا تخطيطيةالاVھداف والمقاصد  مقابل                          
،  التعدي�ت على طرق التنفيذ وأساليبھا إذا ما تطلب اVمر ذلك وذلك من أجل إجراء. 

وھذا ل�ستفادة من النتائج النھائية واiجمالية في وضع الخطط العامة والقطاعية في 
  . المستقبل لتدارك أوجه النقص

  
  ا ونتائجھا في تكاملھا وآثارھ ، التنميةتعتبر : )1( ھاأھداف التنمية ا0جتماعية ومجا0ت -5

ھدف إح��داث دة تس��تح��موالعام��ة ، عملي��ة                                                             
وتقس��م  ف��ي . تغيي��ر وتط��وير كم��ي ون��وعي ف��ي المجتم��ع عل��ى مراح��ل زمني��ة مخطط��ة 

  .    صادية والتنمية ا>جتماعية سبيل تحليلھا إلى جانبين ھما التنمية ا>قت
طرح�ت عملي��ة التنمي�ة من��ذ الس��تينات عل�ى أنھ��ا عملي��ات اقتص�ادية تس��تھدف تعظ��يم          

ويق��ع عل��ى المجتم��ع ت��وفير . الن��اتج ال��وطني الكل��ي م��ن خ���ل زي��ادة اiنت��اج  الس��لعي 
  .الموارد ال�زمة المتعلقة با>ستثمارات المالية والموارد المادية 

ل��ى تحس��ين مس��توى ال��دخل الف��ردي ي��ؤدي إ ن مج��رد زي��ادةوق��د س��اد ا>عتق��اد ب��أ         
  .، غير أن ذلك لم يتحقق في الواقع في معظم الحا>ت المعيشة

وقد أدى التركيز عل�ى الجان�ب ا>قتص�ادي للتنمي�ة ، وم�ا ص�احبه م�ن تط�ور س�ريع          
ل�ى ح�دوث فج�وة ثقافي�ة وقص�ور في تكنولوجيا التغيير الم�ادي عل�ى النط�اق الع�المي ، إ

ف��ي إح��داث تغي��ر مص��احب ف��ي الس��لوكيات والع�ق��ات ا>جتماعي��ة لمواكب��ة الزي��ادة ف��ي 
فض� عم�ا ترت�ب م�ن تف�اوت ف�ي توزي�ع ثم�رات التنمي�ة وف�ي . إنتاج السلع واستھ�كھا 

  . تلبية الحاجات اVساسية  لكثير من أفراد المجتمع وفئاته 
ة التنمية ا>جتماعية أو الجانب ا>جتماعي للتنمي�ة iيج�اد ص�يغ ومن ثم برزت أھمي         

من التوازن ب�ين اiنت�اج الس�لعي وإنت�اج الخ�دمات وب�ين اiنت�اج بص�ورة عام�ة وتوزي�ع 
وھك�ذا  ظھ�رت أھمي�ة التكام�ل ب�ين الج�انبين ا>قتص�ادي وا>جتم�اعي . ثمرات اiنت�اج 

  . ومردود كل واحد منھما على اcخر 
تحدي�د أھ�دافھا  ، تعن�ى بك�ل التغي�رات  عل�ىالتنمية ا>جتماعية ، كما جرى العرف ف         

المنش�ودة iح�داث تحس��ين مط�رد ومتزاي�د ف��ي معيش�ة الف��رد بم�ا يحق�ق إش��باع حاجات�ه إل��ى 
اء واVم�ن، والش�عور با>نتم� لتعليم ، العمل ، السكن ، الثقاف�ة ، الت�رويح، الصحة ، ا الغذاء

  .ومستقبله ، النفسية وحاجته إلى الطمأنينة على حاضره ة وكذلك حاجاته الروحي
 ---------------  

Vھمية الدراسة ل�ستفادة منھا لدقتھا في طرح  -شبه حرفيا -نواصل عرض استراتيجية العمل ا>جتماعي -1
  .وما بعدھا  33وربما ھذا يرجع لجدية تحضيرھا وخبرائھا ،  المرجع السابق ، ص . الموضوع 
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  .ھذه الحاجات اVساسية  واVھداف  وقد أكد ميثاق العمل ا>جتماعي للدول العربية       
  

  يشكل العمل ا>جتماعي أداة ووسيلة لكل من التنمية  : دور العمل ا0جتماعي ومجا0ته -6
 .ا>جتماعي��ة وا>قتص��ادية ف��ي جانبيھم��ا اiنس��اني                                                  

المش��روعات  ويتمث��ل ف��ي مجموع��ة العملي��ات واVنش��طة الت��ي تض��من كف��اءة اVداء ف��ي 
، تحري�ك تفاع�ل الجماع�ات واVف�راد بم�ا  ، تحقق نجاعة القصد في ھذا اVداء والبرامج

ييسر مزيدا من المشاركة في تحمل مسؤوليات التنمي�ة وف�ي انتف�اع كاف�ة فئ�ات المجتم�ع  
  .بنتائجھا 

تلزمات مش���روعات التنمي���ة ا>قتص���ادية  وا>جتماعي���ة إل���ى قس���مين تنقس���م  مس���       
  .التنظيمي  -التقني  والقسم اiنساني  -القسم الفني : رئيسيين ھما 

  والبـذور انع أواiحاطة  بأنواع  التربة المصنشاطات التنمية اiحاطة  بإنشاء تتطلب        
الوقت نفس�ه أنماط�ا م�ن أنش�طة العم�ل وھي تتطلب في . واVسمدة في المجال الزراعي     

ا>جتم���اعي المتص���لة بالثقاف���ة العمالي���ة وخ���دمات اVم���ن الص���ناعي واiرش���اد الريف���ي 
  .والتأمينات ا>جتماعية وغيرھا من مجا>ت العمل اiنساني والتنظيمي 

طن العربي إل�ى مقدم�ة ح�ول إط�ار ستراتيجية العمل ا>جتماعي في الولقد قسمت إ       
iاتيجية وخطوات صياغتھا ، تلتھا فصول س�تة ، س�ردنا منھ�ا موض�وعات الفص�ل سترا

أس��س وقواع��د ، لم��ا يمثل��ه ھ��ذا  -التنمي��ة والعم��ل ا>جتم��اعي :  اVول المتض��من عن��وان
س�تراتيجية م�ن أس�س وقواع�د ھام�ة لموض�وعي ية كبيرة للدارس لھذه اiالفصل من أھم

تصادي وا>جتماعي >رتباط الموض�وعين العمل ا>جتماعي والتنمية من منظورھما ا>ق
لم�ن يري�د  -رغ�م أھميتھ�ا أيض�ا  -وتركنا التطرق بالتفصيل لباقي الفصول. وأھمية ذلك 

  .التعمق في  ھذه اiستراتيجية 
  :وقد عنونت باقي الفصول كالتالي        

   ســـــخموقسم إلى  :واقعه ومشك#ته وتحدياته-العمل ا0جتماعي العربي : الفصل الثاني
نقـاط تدور حول                                                                                         

الطاقة العاملة : ثانياسمات النمو والتركيب السكاني ؛ :  أو0 : الموضوعات التالية
مل ا>جتماعي اتجاھات الع:  رابعاالمستوى المعيشي ومؤشراته ؛  : ثالثاوخصائصھا ؛  

  .التحديات والمتغيرات المعاصرة : خامساومشك�ته ؛ 
  :وقسم إلى أربع نقاط كالتالي :  ركائزه وأھدافه -العمل ا0جتماعي: الفصل الثالث

أھ���داف العم���ل  -3الس���مات اVساس���ية للرك���ائز؛  -2رك���ائز العم���ل ا>جتم���اعي ؛  -1       
  .ي إطار التنمية منطلقات العمل ا>جتماعي ف -4؛  ا>جتماعي

وقسم إلى  :ا0عتبارات المعينة على تحديدھا - أولويات العمل ا0جتماعي : الفصل الرابع
ناتج المشروعات  تعظيم -2أھمية ا>عتبارات والمعايير؛  - 1: تسع نقاط كالتالي 

الفئات  -5المناخ القيمي والسلوكي ؛  - 4خطط التنمية وبرامجھا ؛  - 3ة ؛ القائمـ
الجھود  - 8مستويات الخدمة ؛  - 7التوزيع الجغرافي ؛  -6والمستھدفة ؛  المستفيدة

  .مراكز الثقل في أولويات العمل ا>جتماعي  -9 ة ؛لذاتية  والتعاونية  والتطوعيـا
  ةقسم إلى  إثنتي عشرة  نقطـــ : متطلباته ووسائله -ستراتيجية تنفيذ اI: الفصل الخامس
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م�ءمة التشريعات  -3ستراتيجيات وطنية ؛ وضع إ - 2ة ؛اiرادة السياسي -1:كالتالي 
  توفير الموارد  -5العمل ا>جتماعي وبرمجته ؛  تخطيط  -4 وتطويرھا ؛ ا>جتماعية 

تطوير الھيئات  -7تطوير اiدارة واVجھزة التنظيمية ،  - 6ترشيد اiنفاق ؛ و 
البحوث  -9؛ إعداد وتدريب اiطارات البشرية -8والجمعيات التطوعية ؛ 

دعم العمل  - 11اiع�م التنموي والعمل ا>جتماعي ؛  -10والدارسات ا>جتماعية ؛ 
  .ا>تساق والتنسيق بين الوسائل  - 12ا>جتماعي الفلسطيني ؛ 

  وقسم  إلى  أربعة  نقـاط : 0ت العمل ا0جتماعياالتعاون العربي في مج :الفصل السادس
  مجا>ت التعاون العربي؛ -2تماعي في التعاون العربي ؛موقع العمل ا>ج -1:كالتالي       
  .التعاون الدولي  -4دوراVمانة العامة لجامعة الدول العربية ؛  - 3     
ستراتيجية العمل ا>جتماعي في الوطن العربي إومن خ�ل ھذا العرض تتضح معالم      

وقدمت فيھا الجھد ومحصتھا التي لم تترك صغيرة و> كبيرة لھا صلة بالموضوع إ> 
ستراتيجيات القطرية للسير على ھداھا وا>ستفادة منھا للوصول تاركة الفرصة ل} اVوفر

ووسائل وأھداف العمل  جھود كل الدول أعضاء الجامعة العربية لتوحيد أنماط  إلى تنسيق
ا>جتماعي العربي لتطويره وتحقيق التنمية والتطور المنشود لھذه المجموعة ، وصو> 
إلى التكامل فيما بينھا لفرض نفسھا ضمن التكت�ت القوية المعاصرة للدفاع عن مصالحھا 

  .وتحقيق استق�لھا ا>قتصادي عن الھيمنة وا>ستغ�ل اVجنبي 
  

  يــانـثـب الــلـطـمـال
  

   اءاتـــفـكـرة الــجـة وھــيـربـعـة الــالـمـعـال الـقـتـان
  

 01/1965/  12 - 6ي العرب المنعقد ببغداد فـــ اء العملالمؤتمراVول لوزروافق         
وقد وافق عليھا . على إصدار الميثاق العربي للعمل وكذلك إنشاء منظمة العمل  العربية 

  . 43في دورته  21/3/1965تاريخ ب  2102مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 
مل والوحدة بين مات اVساسية للتكايمثل تكاتف القوى العاملة العربية إحدى الدعا       

يحقق ضمان حقوق اiنسان العربي في حياة كريمة أساسھا العدالة . الدول العربية 
دول ا>جتماعية ، ويحقق أيضا التطور والتقدم للمجتمع العربي طبقا Vھداف جامعة ال

  .الميثاق العربي للعمل  وھذا ما نص عليه . العربية 
الميثاق على أن تتعاون الدول العربية تعاونا كام� ھذا ة الثانية من وقد نصت الماد       

في الشؤون العمالية على أساس من التكامل ، وذلك بالتنسيق بين اVجھزة الحكومية 
وعلى بلوغ مستويات متماثلة في التشريعات العمالية . المختصة بالشؤون العمالية 

وكذلك القيام بالدراسات المشتركة . مادة الرابعة والتأمينات ا>جتماعية ، وھو ما تذكره ال
في التشغيل لعمال الب�د  اVولوية  إعطاء   وعلى. وتشغيلھا   العاملة للقوى  في التخطيط 

ام وعلى  قي. ن اVعضاء العرب وعلى  وضع حد أدنى  لoجور وتقريبھا  بي. العربية 
  وعلى  توحيد  شروط  وظروف العمل  .وعادلة  في ھذا المجال   ع�قات  عربية  مستقرة

  .وما بعدھا من الميثاق  05للعمال مثلما تنص على ذلك المواد 
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  . تنقل اHيدي العاملة:  أو0
  

 للنشـاط  ا>قتصادي وعون�ا تعد حرية تنقل اVيدي العاملة داخل الب�د العربية حافزا        
يق أغراض ميث�اق جامع�ة ال�دول العربي�ة كبيرا على تحقيق العمالة الكاملة ، فض� عن تحق

  .المنصوص عليھا في المادة الثانية 
ب�ين ال�دول العربي�ة أعض��اء  1968وت�نص اتفاقي�ة تنق�ل اVي�دي العامل�ة المبرم�ة س�نة        

نھم والعم�ل س�ھيل تنق�ل اVي�دي العامل�ة فيم�ا بي�جامعة الدول العربية على تعھ�د اVعض�اء بت
ور ع�ن و> يجوز اقتضاء أية رسوم أو أج�. مية الخاصة بذلك على تيسير اiجراءات الرس
. عضاء بجعل اVولوية للعمال الع�ربعلى أن تتعھد الدول اV.  خدمات تنقل اVيدي العاملة

المادة السادسة على أن يتمتع العمال العرب بالحقوق والمزايا الت�ي يتمت�ع بھ�ا  وتنص أيضا
يتعلق باVجور وس�اعات العم�ل والراح�ة اVس�بوعية عمال الدولة المستقبلة  ، وخاصة فيما 

وتض�يف الم�ادة . واiج�ازات ب�أجر والتأمين�ات ا>جتماعي�ة والخ�دمات التعليمي�ة والص�حية 
  . حق تحويل جزء من اVجر إلى البلد اVصلي للعامل النص على السابعة 

  
 . 0تفاقية العربية لمستويات العملا -1
  

ف��ي  دورة انعق��اده   2318 مال��دول العربي��ة بق��راره رق��ـجامع��ة واف��ق عليھ��ا مجل��س        
   . )1( 18/3/1967السابعة واVربعين بتاريخ 

وق��د ج��اء ف��ي الديباج��ة ب��أن التنمي��ة ا>قتص��ادية والتق��دم ا>جتم��اعي لش��عوب ال��دول        
.  العربية يمث�ن مسألة أساسية عاجلة تأتي في المرتبة اVولى من أھ�داف ال�دول اVعض�اء

، يج�ب مراع�اة المب�ادئ  تبر العم�ل ع�ام� أساس�يا ف�ي التنمي�ة ا>قتص�ادية وا>جتماعي�ةويع
ومن أجل تجسيد نص المادة الثاني�ة م�ن ميث�اق جامع�ة ال�دول العربي�ة والم�ادة  . اiنسانية له

، بش�أن تع�اون ال�دول اVعض�اء ف�ي الش�ؤون ا>قتص�ادية  الرابعة من الميثاق العربي للعمل
 ،  ات العمل والتأمينات ا>جتماعي�ةن أجل بلوغ مستويات متماثلة في تشريعم  وا>جتماعية

فإن اVط�راف ، مدفوع�ة بش�عور العدال�ة اiنس�انية والغي�رة القومي�ة ، تواف�ق عل�ى ا>تفاقي�ة 
  .لمستويات العمل   العربية
ي يحدد الجزء الثاني م�ن ا>تفاقي�ة مجموع�ة م�ن الواجب�ات عل�ى ال�دول اVعض�اء ، ف�       

اiعداد المھني للعم�ال تتعل�ق بالت�دريب بعق�د كت�ابي ، ووج�وب تش�كيل لج�ان ث�ثي�ة لتنظ�يم 
التدرج في المھنة والتدريب ضمن المھ�ن الت�ي تس�تلزم ذل�ك وتحدي�د درج�ات ا>تق�ان وم�دة 
التدرج وشروطھما وحقوق وواجبات كل من أص�حاب العم�ل والمت�دربين والمت�درجين بم�ا 

وك�ذلك فيم�ا يتعل�ق بالعم�ال العج�زة لتمكي�نھم م�ن اس�تعادة .  مناسب في ذلك تحديد اVجر ال
وذل��ك ض��من نص��وص . ق��درتھم للرج��وع إل��ى العم��ل اVص��لي أو أداء عم��ل آخ��ر مناس��ب 

  .وما بعدھا من ا>تفاقية  11المواد 
  

 ---------------                                                       
  . 1975لشھر مارس ) 4(ة عدة مرات ، منھا التعديل عدلت ھذه ا>تفاقي -)1
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ويتض��ح م��ن ھ��ذه النص��وص ح��رص البل��دان العربي��ة اVعض��اء عل��ى حق��وق العم��ال        
وحرية انتقالھم وحمايتھم م�ن التفرق�ة عل�ى أس�اس الج�نس أو الل�ون أو الص�حة الجس�دية أو 

ب العم�ل الش�اغرة ض�من البل�دان البلد المنتمين إليه وتفضيل العمالة العربية للض�فر بمناص�
التع��اون  وھ��و م��ا ي��ؤدي فع��� إل��ى.  نالفلس��طينيياVعض��اء ف��ي ا>تفاقي��ة وك��ذلك العم��ال 

الھ�دف المنش�ود وراء مث�ل ھ�ذه ال�ذي يع�د والتكام�ل العرب�ي وص�و> إل�ى التكام�ل والوح�دة 
  .ا>تفاقيات 

  
  .تنقل اHيدي العاملة بين البلدان العربية  -2

 
نقل بين الدول العربية حركة عادية في  ظل الظروف ا>جتماعية التي ت�ربط يعتبر الت       

عناصر القومية وا>نتماء لحضارة واحدة وثقاف�ة واح�دة وت�اريخ كھذه الدول بعضھا ببعض 
مشترك ، فض� عن الجذور السياسية الت�ي كان�ت توح�د الش�عوب العربي�ة ف�ي ظ�ل الخ�ف�ة 

، رغم تبدل الظروف السياسية واiداري�ة ا التنقل طبيعيمما يجعل استمرار ھذا . اiس�مية 
بس��بب انفص��ال اVق��اليم العربي��ة ع��ن بعض��ھا وتك��وين مجموع��ة م��ن ال��دول تتمت��ع بالس��يادة 

اء جامع�ة ال�دول أعض� أغلبي�ة ني�ة الت�ي كان�ت تجم�ع وا>ستق�ل عق�ب انھي�ار الدول�ة العثما
  .العربية 

  
  .ة النفط ودوره  في عملية التنقل الكثيف -أ

  
خاص�ة  ف�ي  المن�اطق  الص�حراوية  ةفط   وتدفقه ف�ي البل�دان العربي�كان >كتشاف الن       

ذات الكثافــة السكانية الضعيفة جدا ، دوره الكبير في تنقل اVيدي العاملة من داخل البل�دان 
نفسھا ومن خارجھا نظرا للفرص التي وفرتھا صناعة استخراج النفط وتكري�ره ونقل�ه إل�ى 

وقد  ن�تج  ع�ن  ذل�ك ظ�روف  حي�اة  جدي�دة  ف�ي ھ�ذه  .  العالم  منلف المناطق اVخرى مخت
المن��اطق  النفطي��ة  أو ب��القرب منھ��ا تتمث��ل ف��ي بن��اء الم��دن الحديث��ة والط��رق والمط��ارات 
واVس��واق ومؤسس��ات التعل��يم والص��حة وغيرھ��ا ، اس��تقطبت و> ت��زال ق��وة عم��ل كبي��رة 

العربي��ة واVجنبي��ة ف��ي مختل��ف المج��ا>ت الص��ناعية  كمراك��ز ج��ذب ھام��ة لoي��دي العامل��ة
وأصبحت بذلك ظاھرة انتق�ال العمال�ة  م�ن البل�دان غي�ر النفطي�ة إل�ى . والتجارية والخدمية 

  . )1(البلدان النفطية من معالم الحياة العربية المعاصرة 
نحو بلدان  ومع استق�ل الدول النفطية ازدادت حركة تدفق اVيدي العاملة العربية        

  وقد تعاظمت . الفرص المتاحة للعمل   نتيجة  وجه الخصوص الخليج والعراق وليبيا على 
  البلدان العربية المجاورة وتوسع أطماعهھذه العملية  بعد أحداث العدوان اiسرائيلي على 

 ---------------  
عل��ى مس��تقبل الوح��دة العربي��ة والع�ق��ات  محم��ود عب��د الفص��يل ، ال��نفط والوح��دة العربي��ة ، ت��أثير ال��نفط العرب��ي -)1

         .120ا>قتصادية العربية ، المرجع السابق ، ص 
 خميس طعم هللا ، دور القوى العاملة في الوطن العربي ، ، مكتب العمل العربي ، مجلة العمل والتنمي�ة  ،: أنظر أيضا  -

  .بعدھا  وما 39، ص  1984، الجزائر  ، سبتمبر  2السنة اVولى ، العدد
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التي شھدت  1967سطين ، في  سنة في ضم المزيد من اVراضي العربية ، فض� عن فل
بعدھا تحركا عربيا  قويا نحو إعادة النظر في ع�قاتھا بالدول الغربية وشركات النفط 

  .النفط  أسعار ومداخيلالعالمية ، تحقق على إثره زيادة محسوسة في 

، تضامنا مع الدول العربية المحاربة للكيان  ة العربيةوقد لجأت الدول النفطي       
ر بيع ونقل البترول إلى الدول المعادية حظإلى  1973، في حرب أكتوبر  اiسرائيلي

والمناصرة iسرائيل وخاصة أمريكا وھولندا وألمانيا وغيرھا من الدول وكذلك مقاطعة 
وتحقق . ول ترتفع ارتفاعا ھائ� ، مما جعل أسعار البتر الشركات المتعاملة مع إسرائيل

للدول النفطية منذ ذلك التاريخ مداخيل ضخمة ساھمت في حركة التنمية والتطور 
والعمران ، لتزداد الحاجة إلى اVيدي العاملة من غير سكان تلك المناطق البترولية ضعيفة 

  .السكانية ، باستثناء الجزائر والعراق   الكثافة
، 1977ملي���ار دو>ر س���نة  12,5رادات النفطي���ة العربي���ة بمبل���غ وھك���ذا ق���درت اiي���       

وھ�ي . ملي�ار دو>ر 2o4,2إل�ى  1980، ووصلت س�نة  1979مليار دو>ر سنة  134,9و
زيادات ضخمة يقابلھا قدرة استيعابية ضعيفة ، اVمر ال�ذي انعك�س عل�ى تص�ديرھا للبل�دان 

  . )1( ھناكالغربية >ستثمارھا 
ة نمو اقتصادي في الناتج المحلي اiجمالي للدول العربية من أقل من وقد سجلت نسب       

أي Vكثر من ستة عشر مث� ،  1979مليار سنة  300إلى  1960مليار دو>ر سنة  20
 27يتفاوت نسبيا بين مختلف الدول النفطية ، منھا بمعدل . سنويا تقريبا  %16بمعدل نمو 

صل في الدول النفطية قليلة السكان ، أي  ة ، وسنويا للدول النفطي %19بمعدل أي مث� 
ي في حين كان ف. سنويا  %22مث� بمعدل نمو سنوي  40خارج الجزائر والعراق ، إلى 

وھو ما أدى  إلى تدفق . سنويا  %11ية ثمانية أمثال أي بنسبة نموالدول العربية غير النفط
وقد انعكس  ھذا  الوضع   .العماليـة  إلى بلدان  الخليج العربي  النفطية الھجرة 
النفطي على التحول الجذري في القوة ا>قتصادية النسبية لدول النفط العربية  اديا>قتص

النفطية  بين مجموعة الدول العربية النفطية والدول غيرليتسع التفاوت في الدخل الفردي 
)2( .  

في اiمارات  %85لتصل  وقد قدرت نسبة العمالة اVجنبية بالنسبة للعمالة المحلية       
في ليبيا ، وذلك  %42في السعودية و %43في الكويت ،  %69في قطر، % 81العربية ،

: وتتوزع العمالة العربية على الدول المصدرة الكبيرة لھا كالتالي .  1975خ�ل سنة 
بالنسبة  70.000من العمالة الكلية للدولة ،  %28,1بالنسبة لoردن تمثل  150.000

من العمالة  %1,2بالنسبة للسودان تمثل  45.000من العمالة الكلية ،  3,8ا تمثل لسوري
ألف  397من مجموع العمالة للدولة ،  %27,7بالنسبة لعمان تمثل  38.000الكلية ، 

  ة ــــتمثل نسب 290.000من العمالة في مصر، وھي في اليمن  %3,7بالنسبة لمصر تمثل 
  

---------------  
  .120د هللا معوض ، اVمن القومي والتنمية ا>قتصادية في الوطن العربي ، المرجع الساق  ، ص ج�ل عب -)1
نادر فرجاني ، ھدر اiمكانية ، بحث في مدى تقدم الش�عب العرب�ي نح�و غايات�ه ، مرك�ز دراس�ات الوح�دة العربي�ة ،   -)2
  . 52، ص  1980نوفمبر/ ، بيروت  1.ط
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وي�ح�ظ تزاي�د ھ�ذه اVع�داد م�ع الم�داخيل المتزاي�دة . ) 1(ل�يمن من العمالة الكلية ل 27,1%
  ) .2(للنفط  
نستنتج أن زيادة تنقل العمالة بين البلدان العربية ، فض� عن المسار التاريخي لھا        

نتيجة الروابط المختلفة ، كان بسبب زيادة اiنتاج النفطي في بلدان الخليج العربي وارتفاع 
تج عنه وفرة مالية  ، وظف جزء منھا في تنمية تلك الدول النفطية وإنجاز أسعاره الذي ن

  كـالنفط ، ومنھا ما يخرج عن ذل  بصناعة ما ھو مرتبط  كبرى ، منھا ومنشآت  مشاريع 
وق��د . ة وغيرھ��ا اiط��ار كالبن��اء والتعمي��ر وإنج��از الط��رق ومنش��آت النق��ل والتعل��يم والص��ح

إنج�از تل�ك العمالة فيما بين الب�د العربية للمس�اھمة ف�ي  يدا  من انتقالاستقطب كل ذلك مز
  .و في تسييرھا المشاريع  

  
  .تھا وسلبياتھاايجابيإ : تنقل اHيدي العاملة -ب
  

لھا  إلى  الدول  المستقبلة  حراكا ھاما   أحدث تنقل اVيدي العاملة من الدول المصدرة       
  .� الطرفين في اVوضاع ا>قتصاديــة وا>جتماعية لك

  
  : بالنسبة للدول المصدرة للعمالة  -1
  

   ة ــلدول العربية غير النفطيلالسكانية نظرا  للكثافة  : ايجابيات عملية انتقال العمالة - أ
بالمقابل تحرك و. ، وللبطالة المتفشية فيھا  خاصة                                        
ة  مالية انعكست على وتحقيق  وفردخول  النفطية النمو لدى الدول النفطية وتزايد ال

وا>جتماعية  والثقافية اء والتشييد في مختلف مجا>ت الحياة ا>قتصادية عمليات البن
وبالتالي الحاجة إلى قوى عاملة كبيرة تفوق طاقة تلك الدول  ، يةوالصحية والخدم

إلى المساھمة في إنجاز  مما دفع إلى عملية انتقال اVيدي العاملة بكثافة. النفطية 
  . تلك المشاريع التي أقدمت عليھا الدول النفطية 

ل�ة م�ن البل�دان العربي�ة المص�درة م�داخيل معتب�رة ماوقد جلب انتقال اVي�دي الع       
لھا نتيجة تحويل  اVموال المدخرة من القوى العاملة إل�ى بل�دانھا اVص�لية ، ك�ان لھ�ا 

وي��ل اiنف��اق ا>س��تھ�كي والتك��وين الرأس��مالي وف��ي تم دور ف��ي تك��وين الم��دخرات
  .بأنواعھا  الواردات و

وتعتبر مداخيل اليمن من القوى العاملة بالسعودية و دول الخليج اVخرى ھامة               
ويمثل . جدا لتصل أحيانا إلى أن تكون المصدر اVساسي للدخل من النقد اVجنبي 

  ويعد أيضا مھما بالنسبة لمصر . لقومي لoردن من الناتج اiجمالي ا  % 25حوالي 
---------------   

  .  29-27محمود عبد الفضيل ، المرجع السابق ، ص  -)1
محم�د الع��وض ج���ل ال��دين ، العمال��ة الواف��دة إل��ى اVقط�ار العربي��ة ، الوض��ع ال��راھن واحتم��ا>ت المس��تقبل ، مجل��ة   -)2

  .وما بعدھا   80، ص  1985ل أفري/  ، بيروت  74المستقبل العربي  عدد 
ماي / ، بيروت 39نادر فرجاني ، تيسير التبادل البشري بين البلدان العربية ، مجلة المستقبل العربي عدد : أنظر أيضا  -

  .وما بعدھا  33، ص  1982
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  . )1(وبدرجة أقل بالنسبة للسودان         
  .و تعتبر الميزة الثانية ھي امتصاص البطالة        

  
  فھي  تتمثل  في  نوعيـن  :  إأما فيما يتعلق بسلبيات انتقال العمالة من بلدان المنش -  ب

 ان دول المنشأا حرمھم                                                                                
ض يضطر للتعوي منھا منو. تكون في أمس الحاجة إليھا لمسارتنميتھا من كفاءات قد

ه الخصوص وكذلك العراق و و اليمن على وجكما ھو حال اVردن  ،من دول أخرى 
  ھو حال و ،لمنتقلة إلى البلدان النفطيةعمان >ستقبال عمالة تحل محل العمالة البنان و

بإح�ل وكذلك حال اليمن  ،السورية وحتى من الدول اcسيوية اVردن بالنسبة للعمالة
  . )2(العمالة اcسيوية 

أما النوع الثاني من السلبيات فھو نمط ا>ستھ�ك المصاحب >نتقال العمالة وجلب           
نمط ا>ستھ�ك في الدول النفطية شبه البذخي خاصة بالنسبة لعائ�ت العمالة بالخليج 

و كذلك ما يجلبه ھؤ>ء العمال من  العربي نتيجة المداخيل المرتفعة إلى ترسل إليھم ،
  .حاجيات وسلع 

  
 .بالنسبة للدول المستقبلة للعمالة  2-

  
في   تتجاوزالخمسين بالمائةنسبة أصبحت  قوة  العمالة  العربية و اVجنبية تشكل         

وھو وضع يستدعي دراسة آثاره . دول الخليج النفطية لتصل في بعض الدول إلى الثلثين 
  .على تلك المجتمعات 

  
  ات  ــــلرغم  من  تنوع  مستويعلى  ا :لدول النفطية ة بابطإيجابيات العمالة المستق -أ

ال القادمين إلى الدول النفطية العم                                                                 
من حيث التعليم و درجات المھارة و التقنية و المردودية ، إ> أن تغطية ا>حتياجات 

از المشاريع المبرمجة وفق التصورات المرغوب من جميع ھذه اVصناف قصد إنج
فيھا و الجدول الزمنــي ھو جانب إيجابي ملحوظ ، خاصة و أن تلك المشاريع تسند 

فض�  . وھي  تتمتع بكفاءة  عالية بھا على الفوز نافس إلى شركات عالمية كبرى تت
لمنافسة اعن  أن القوى العاملة  تخضع  إلى الفرز و ا>ختيار Vحسنھا في ظل 

القائمة على أشدھا بين العمال العرب و اVجانب من أوروبا و آسيا على وجه 
وھي تغطي من جھة النقص في اليد العاملة المحليــــة و في المجا>ت . الخصوص 

  .التي يعزف اVھالي عن العمل فيھا 
  

---------------  
لة العربية ، المشاكل  و اcث�ار و السياس�ات ، مرك�ز دراس�ات إبراھيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل ، انتقال العما -)1

  .و ما بعدھا  75، ص  1983جوان / ، بيروت  1الوحدة العربية ط 
  .و ما بعدھا  34نادر فرجاني ، تيسير التبادل البشري بين البلدان العربية ، المرجع السابق  ، ص  -)2
  . 37د الفضيل ، المرجع السابق ، ص  إبراھيم  سعد الدين  و  محمود عب: أنظر أيضا  -
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  دوات ـمن خ�ل الدراسات المطلع عليھا و الن:  سلبيات العمالة في الدول النفطية -ب 
التي تمت لدراسة ھذه الظاھرة  الفكرية                                                        

 صة بالنسبة للعمالة غيرلنفطية خااجوانب تنعكس سلبا على المجتمعات  تتضح
إن كثافة ھذه العمالة و استقرار الكثير منھا بالدول النفطية انعكس على  . العربية
  . )1(السكانية لدى الدول المستقبلة للعمالة  اVغلبية

وق��د أدى ھ��ذا الوض��ع إل��ى وج��ود أحي��اء كامل��ة تمث��ل جنس��ا معين��ا م��ن الواف��دين 
ونعن��ي بھ��م .  ف��ة ع��ن الس��كان اVص��ليين يعيش��ون أوض��اعا اجتماعي��ة و ثقافي��ة مختل

وق��د . ين و كوري��ا وك��ذلك الباكس��تان  و أندونيس��ا و إي��ران ب��والفيلالواف��دين م��ن الھن��د 
ت��أثرت المجتمع��ات العربي��ة بھ��ذا التواج��د لغوي��ا وثقافي��ا واجتماعي��ا >خ��ت�ف تل��ك 

ال م�ن وھو ما ين�. الجاليات من حيث العادات و التقاليد ، وحتى على تفشي الجريمة 
) غي�ر اVص�ليين (ة ، ويولد استياء تجاه اVجانبخصوصية الحياة في الدول المستقبل

رغم أن ضرورة التنمية ا>قتصادية السريعة مع قلة العنصر البشري ھي الدافع إل�ى 
ب�ين اVص�يل والق�ادم  ةوبالت�الي يظھ�ر ش�يء م�ن التفرق�ة العنص�ري. استيراد العمال�ة 

يك��رس ھ��ذا حت��ى م��ن الس��لطة الحاكم��ة ل��دواعي المص��لحة وق��د . الجدي��د إل��ى ال��ب�د 
  . )2(كيان الدولة  ىالسياسية للبلد  والحفاظ عل

ورغم أن أقطار الخليج العربي > تزال تعتمد على العمالة العربية التي تشكل العم�ود        
ي��ة الفق��ري للحكوم��ة ف��ي مج��ال التربي��ة والتعل��يم ومي��ادين الخدم��ة المدني��ة واVش��غال العموم

إ> أنھ�ا . فھ�ي الق�وة المنتج�ة و المثم�رة ف�ي الدول�ة . والقط�اع الخ�اص والتج�ارة واVعم�ال 
ھ�ذا م�ن ناحي�ة وم�ن .  )3(توجد خارج النظ�ام السياس�ي وا>جتم�اعي لل�دول الموج�ودة بھ�ا 

،  بعي�دا ع�ن تنفي�ذ وخ�ارج إط�ار ا>تفاقي�ات ، فإنھا تتم غالب�ا ف�ي إط�ار ثن�ائي  ناحية أخرى
لمش��تركة ف��ي المج��ال ا>جتم��اعي الس��ابق اiش��ارة إليھ��ا ف��ي ھ��ذا البح��ث ، رغ��م العربي��ة ا

اcلي���ات القانوني���ة وا>جتماعي���ة لتنظ���يم العمال���ة العربي���ة لتع���ود عل���ى الط���رفين المص���در 
مم��ا يجع��ل مس��اھمة .  والمس��تورد ب��الخير  والنف��ع وا>س��تقرار وع��دم الش��عور ب��ا>غتراب

مساعدا على التنمي�ة تماعي العربي بعيدة المنال وليس العمالة في التكامل ا>قتصادي وا>ج
  .الحقيقية 

  
  . إلى الخارج ھجرة الكفاءات : ثانيا

  
   دان العربية واعتبرناه وضعا طبيعياين البلـعن تنقل اVيدي العاملة  ب أو0في  تكلمنا        
  اiطــــارعن ، فض�تربط  البلدان العربية   وا>جتماعية التي التاريخية   الظروف  نتيجة

---------------  
اس��ية ف��ي دون الخل��يج ، ھج��رة الكف��اءات يإب��راھيم  إب��راھيم ، أث��ر المغت��ربين الع��رب عل��ى التنمي��ة ا>جتماعي��ة والس -)1

العربية، أنطوان زح�ن وآخرون ، بحوث ومناقشات الندوة التي نظمتھا لجنة اVمم المتحدة ا>قتصادية لغرب�ي آس�يا 
حي�ث ي�ذكر المؤل�ف أن الس�كان .  119، ص1981فيف�ري/ ، بي�روت 1مركز دراس�ات الوح�دة العربي�ة ، ط، ) أكوا(

م�ن س�كان ا>م�ارات  % 70اVصليين أصبحوا أقلية أمام المغتربين ال�ذين يمثل�ون أكث�ر م�ن نص�ف س�كان الكوي�ت و
  .ين،  وا>مارات ويوفرون ث�ثة أرباع العمالة في كل من الكويت ، قطر، البحر. العربية المتحدة 

  .  121المرجع السابق نفسه ، ص  -)2
 . 59خميس طعم هللا ، المرجع السابق ،  ص : أنظر أيضا  -
  . 125، 124المرجع السابق نفسه ، ص  -)3
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ة ، وخاص�ة حري�ة انتق�ال العمال� القانوني  الذي يؤطر ھذه التب�اد>ت ، وإن ل�م ي�تم احترام�ه
  .الدول العربية أعضاء جامعة  داخل ھا ستقراروا

ونتعرض في ھذا الموضوع إلى ھجرة الق�وى العامل�ة والكف�اءات خ�ارج إط�ار ال�دول       
  .العربية 

  
  . ھجرة الكفاءات -1

  
أن ھجرة اVطباء والمھندسين والعلماء  أنطوان زح�ن  يذكر  لoستاذ  ففي دراسة       

بالمائة  15و  23و 50،  1976العرب إلى أوروبا الغربية والو>يات المتحدة بلغت سنة 
طبيب و  24000مجموع الكفاءات العربية ، حيث كانت اVعداد على التوالي من 

ويذكر في موضع آخر أن . من المشتغلين بالعلوم الطبيعية  7500مھندس و  17.000
،   %10طالب وأنه في تزايد بنسبة  27000يقدر بعدد  1980عدد ط�ب الدكتوراه سنة 

من مجموع ھؤ>ء الط�ب ينتسبون إلى العلوم الھندسية التي يھاجر  %50وأن نسبة 
  . )1(من المنتسبين إليھا إلى الخارج   50%
       Vاس��تنادا إل��ى تق��ارير للجامع��ة  -نترني��ت تش��ير وف��ي دراس��ة أخ��رى منش��ورة عل��ى ا

إل��ى أن  -)عب��ر تق��ارير التنمي��ة اiنس��انية(العربي��ة ومنظم��ة العم��ل العربي��ة واVم��م المتح��دة 
فھج��رة الكف��اءات العربي��ة تش��كل . المجتمع��ات العربي��ة بات��ت بيئ��ة ط��اردة للكف��اءات العلمي��ة 

وھن�اك أكث�ر م�ن ملي�ون خبي�ر واختصاص�ي عرب�ي م�ن . مما يصيب ال�دول النامي�ة  31%
حمل��ة الش��ھادات العلي��ا أو الفني��ين المھ��رة مھ��اجرون ويعمل��ون ف��ي ال��دول المتقدم��ة ، بحي��ث 

أل��ف عرب��ي م��ن حمل��ة الش��ھادات العلي��ا وف��ق تقري��ر  450ب��ا الغربي��ة تض��م أمريك��ا وأورو
م�ن الطلب�ة الع�رب ال�ذين يدرس�ون ف�ي الخ�ارج  فق�ط  %5,4لمنظمة العم�ل العربي�ة ، وأن 

وم��ن اVرق�ام ذات الد>ل��ة الواض��حة . يع�ودون إل��ى ب�دھ�م فيم��ا يس�تقر الب��اقي ف��ي الخ�ارج 
من اVطباء اVكفاء في بريطانيا ھم عرب ، وأن مصر لوح�دھا  %34على ھذه الھجرة أن 

ات المتح�دة والمھندس�ين إل�ى الو>ي�م�ن العلم�اء الع�رب  %60قدمت في الس�نوات اVخي�رة 
وتش�ير تل�ك التق�ارير س�الفة ال�ذكر إل�ى أن .  %15اVمريكية ، في حين قدم الع�راق ولبن�ان 

ى أدق التخصصات كالجراحة الدقيق�ة ، تخصص العقول العربية في ب�د الغرب تتوزع عل
إلكتروني�ة ، الھندس�ة النووي�ة وعل�وم اللي�زر ية والميك�ر والطب النووي ، الھندسة اiلكترون

  . )2(وعلوم الفضاء ، وغيرھا من ا>ختصاصات عالية التقنية 

مھا وتعتبر ھذه الھجرة استنزافا للقوى العاملة الجيدة التي كلفت مبالغ باھضة لتعلي       
، فض� عن الحاجة الماسة لھا للمساھمة في برامج التنمية القطرية والقومية  وتكوينھا

للدول العربية iنجاز واiشراف على مشاريع التنمية في مختلف القطاعات الزراعية 
  تا>قتصـاداالتي تكلف الدول المتقدمة إلى كفاءات  ء بدل اللجو،  والخدماتية   والصناعية

-------------- 
وم�ا  23،  مرج�ع س�ابق ، ص ) ن�دوة(أنطوان زح�ن، مشكلة ھج�رة الكف�اءات العربي�ة ، أنط�وان زح��ن وآخ�رون -)1

  .بعدھا 
  ) . ( Copyright © 2000Alblagh ORG:  خالد غزال ، نتائج وتداعيات ھجرة اVدمغة العربية ، الموقع  -) 2
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شركاتھا ة  في أحيان كثيرة عن طريق وقد تلجأ  الدول المتقدم.  ضخمة مبالغالوطنية 
التي تعمل لھا مجموعة من الكفاءات العربية إلى جلب تلك الكفاءات للعمل في بلدانھا 

أو البلدان العربية اVخرى لتحقق بھا مداخيل ضخمة على حساب بلدان تلك اVصلية 
  .وھو ما يمثل تصدير الكفاءات الوطنية إلى بلدانھا . الكفاءات 

ھكذا تستفيد الدول المتقدم�ة المس�تقبلة لھج�رة الكف�اءات العربي�ة م�ن ق�وة عم�ل جي�دة و       
وھو أمر يع�اكس الحقيق�ة . جاھزة للعمل فورا دون أي مساھمة في تكوينھا ودون أي تكلفة 

  .التي تتمثل في الحاجة الكبيرة لمساھمات ھذه الطاقات العلمية في خدمة بلدانھا 
محيطة سواء من حيث ھامش الحرية أو اiمكانيات العلمية والمادية غير أن البيئة ال        

بداعات ، قلما تتوفر في العلمية لتتفجر فيھا الطاقات واiالتي تترعرع فيھا ھذه الطاقات 
�ت من القمع وھي غالبا الدوافع للھجرة قصد إثبات الذات المبدعة واiف .بلدانھا اVصلية 

تكون وصلت إلى  ات واiدارات المتسلطةالتي عادة ماالتنظيممن المسلط والتھميش 
ة تؤھلھا لتلك يممراكز القيادة في ظروف غير طبيعية ودون مؤھ�ت حقيقية وعل

   . )1(المناصب 
  

  . خارج المنطقة العربيةھجرة اHيدي العاملة إلى   -2
  

به جري��رة غ��زو ش��أوروب��ا تاريخي��ا إل��ى  نح��وربم��ا ترج��ع أول��ى الھج��رات العربيــ��ـة        
نجمھ�م وأق�اموا العم�ارة والثقاف�ة  لث�امن والتاس�ع المي�دي�ين حي�ث س�طعن اإيبريا  في القرني

د س�قوط غرناط�ة غير أن ذلك الوضع قد ولى بع�. وبناء الجامعات لتستفيد منھا كل أوروبا 
ل�تخلفھم ھج�رات م�ن ن�وع آخ�ر عل�ى إث�ر موج�ات ا>س�تعمار . سبانيا واندحار العرب في إ

ي للبل��دان العربي��ة وبالت��الي تبعي��ة ش��عوبھا لش��عوب  تل��ك ال��دول المس��تعمرة وتنق��ل اVوروب��
الم��واطنين للمش��اركة ف��ي ال��دفاع ع��ن تل��ك ال��دول ف��ي الح��روب الطاحن��ة ، وخاص��ة منھ��ا 

لتس�خير ف�ي إنج�از مختل�ف المش�اريع الكب�رى ، وك�ذلك لالعالميتان اVولى والثانية الحربان 
  .وبناء المصانع وغيرھا اVوروبية كالعمران والطرقات 

وقد استمرت ھذه الھجرات بعد نيل البلدان العربي�ة اس�تق�لھا بحك�م الع�ق�ات الس�ابقة        
وبسبب الفاقة التي يقابلھا نھض�ة واس�عة . واستمرار التبعية السياسية وا>قتصادية والثقافية 

لعم�ل الرخيص�ة ، في البل�دان اVوروبي�ة وازدھ�ار اقتص�ادي يس�توعب مزي�دا م�ن طاق�ات ا
خاص��ة بالنس��بة لقطاع��ات النش��اط الت��ي > تتطل��ب مھ��ارات عالي��ة ، فض��� ع��ن أن ف��رص 

  .التدريب واكتساب تلك المھارات متوفرة داخل بلدان ا>ستقبال 
وتشير المعلومات واiحصائيات المتوفرة ، على قلتھا ، إلى وجود جاليات عربية        

باقي  السابقة ، فض� عن  الدول ا>ستعمارية  ى مھاجرة  كبيرة الحجم  ، خاصة لد
  دول ـال

  اVوروبية  غيرا>ستعمارية  كبلجيكا  وألمانيا  والبلدان ا>سكند نافية  والو>يات المتحــدة
---------------  

حال�ة ل�بعض  ، دراس�ة ) 1972(تقرير الم�دير الع�ام لليونس�كو إل�ى الم�ؤتمر الع�ام للمنظم�ة : ينظر في ھذا اiطار  -)1  
مشاريع اليو نسكو المتعلق�ة  بھج�رة  الكف�اءات العربي�ة ، ھج�رة الكف�اءات العربي�ة ، بح�وث ومناقش�ات الن�دوة الت�ي 

  .، المرجع السابق )أكوا( نظمتھا اللجنة ا>قتصادية لغربي آسيا 
ءات العربي�ة ، أنط�وان فاطمة زح�ن زھ�رة أفريح�ا، عوام�ل ھج�رة الكف�اءات ف�ي الجزائ�ر، ھج�رة الكف�ا: ينظر أيضا  -

  .وما يليھا  155، المرجع  السابق نفسه ، ص ) ندوة(زح�ن وآخرون 
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وتتش�كل ھ�ذه الجالي�ات ف�ي أغلبھ�ا م�ن بل�دان المغ�رب العرب�ي . س�تراليا وأاVمريكية وكندا 
  .وخاصة الجزائر والمغرب وتونس 

ا>قتصادية لھذه فعقب استق�ل دول المغرب العربي ، ونظرا لتدھور اVوضاع        
 الدول ، بسبب التخلف من جھة  وانسحاب العناصر الفرنسية التي كانت تدير مختلف
 اVنشطة الزراعية والصناعية والخدماتية من جھة أخرى ، خاصة بالنسبة للوضع في
  الجزائر خشية انتقام  اVھالي  من تلك  العناصر اVجنبية  التي  قھرتھم  واستولت عــــلى

اتھم وسلطت عليھم مختلف أنواع الحرمان ؛ غادرالفرنسيون واVوروبي�ون بص�ورة ممتلك.
  .جميع ميادين النشاطات في فراغا كبيرا  عامة الب�د تاركين وراء ھم 

دانھم طلبا للقمة العيش ، فاستقر الكثي�رون ف�ي البل�دان فكان المغاربة يھاجرون من بل        
ون حاليا بالم�يين إذا م�ا أخ�ذنا بع�ين ا>عتب�ار الق�وى اVوروبية وخاصة فرنسا  ، وھم يعد

  .العاملة وغير العاملة في الحسبان 
وقد تحص�لت ھ�ذه الق�وى العامل�ة عل�ى ت�دريب جي�د ، وھ�ي ف�ي أغلبھ�ا > ت�زال رغ�م        

فلو أن نظ�رة عربي�ة ت�ولى لھ�ذه الفئ�ات Vمك�ن .  استقرارھا لعشرات السنين تحس بالغربة 
لت��ي ھ��ي ف��ي حاج��ة إليھ��ا ل�س��تفادة  منھ��ا ف��ي مش��اريع التنمي��ة م��ن جھ��ة ، جلبھ��ا لل��دول ا

وتخفيف ضغط الغربة عليھا في تلك البلدان اVوروبي�ة م�ن أج�ل تجس�يد التكام�ل والتعاض�د 
الت�ي تك�اثر ع�ددھا ف�ي دول الخل�يج  بين الجاليات العربي�ة ، عوض�ا ع�ن العناص�ر اVجنبي�ة

  .خصوصا
  

  لثــانـــــي ث اــحـبـمـال
  

  يــزراعــال الــجـمـي الــل فــامـكـتـال
  

ف�ي المي�دان ا>قتص�ادي و بالت�الي الزراع�ي ال�ذي   إل�ى التع�اون وردت اiش�ارة   لقد       
م�ن ميث�اق جامع�ة ال�دول العربي�ة الت�ي ت�ذكر " أ" ضمن نص المادة الثاني�ة ،  يعد جزء منه 

 بحسب نظ�م ك�ل دول�ة ، بين أعضائھامن أغراض جامعة الدول العربية التعاون الوثيق بأن 
وي��دخل ف�ي ذل��ك التب��ادل التج�اري والجم��ارك والعمل��ة .  ، ف�ي الش��ؤون ا>قتص�ادية والمالي��ة

  . وأمور الزراعة والصناعة
، عل�ى تش�كيل لجن�ة  دا لھ�ذه اVغ�راضي�ك، تو وتنص كذلك المادة الرابعة من الميثاق       

م��ادة الثاني��ة س��الفة ال��ذكر، تت��ولى وض��ع خاص��ة لك��ل م��ن الش��ؤون المنص��وص عليھ��ا ف��ي ال
، يمك�ن حت�ى لل�دول العربي�ة غي�ر اVعض�اء وق��ت  قواع�د التع�اون وم�داه ف�ي ش�كل اتفاق�ات

  . فيھا  أن تكون ممثلةإبرام الميثاق 
وتض��يف الم��ادة التاس��عة م��ن الميث��اق عل��ى أن ل��دول الجامع��ة العربي��ة الراغب��ة ف��ي        

  .مناسبا   من ا>تفاقيات ما تراه  أن تبرم بينھا  ص�ت أوثق فيما 
يتضح من ھذه النصوص أن اVھداف ا>قتصادية ، ضمن الميثاق ، > تتجاوز فكرة        

  في صياغة وربما كان ھناك دور ھام ،. تعزيز التعاون ، بحسب  نظم  كل دولة وأحوالھا 
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م��ن إنش��اء  النص��وص عل��ى ھ��ذا الش��كل الباھ��ت عك��س اVھ��داف المعل��ن عنھ��ا والمتوخ��اة
ل�رتباط�ات النقدي�ة والتجاري�ة وا>قتص�ادية بص�ورة  المؤسسات التكاملي�ة العربي�ة ، نظ�را

  اiس�ترلينية  ةالمنطق� ( التجمعات النقديةو تكت�تتشد معظم أعضاء الجامعة بالعامة التي 
 جامع�ة وھ�ذه التك�ت�ت الت�يوتش�ابك المص�الح ب�ين دول ال ، ) س�ابقا وكتلة الفرنك الفرنسي

والياب�ان فض� عن الو>يات المتح�دة  ، حاليااVوروبية لى المجموعة ا>قتصادية تطورت إ
  . )1( وغيرھا من الدول المھيمنة على ا>قتصاد العالمي

يتع��رض اVول إل��ى موض��وع الزراع��ة واVم��ن  وسنقس��م ھ��ذا المبح��ث إل��ى مطلب��ين       
خاص��ة ف��ي ظ��ل احتك��ار المنتج��ات الغ��ذائي >رتب��اط الزراع��ة ب��اVمن الغ��ذائي للش��عوب ، 

في المطل�ب الث�اني  لنتطرقالزراعية واستعمالھا للضغط على الدول التي > تنتج غذاءھا ، 
iم��ن الغ��ذائي لم��ا لسياس��ة التنس��يق والتخط��يط عل��ى الم��ديين إل��ى اoس��تراتيجية العربي��ة ل

  .القصير والطويل من أھمية بالغة في ھذا المجال الحيوي 
  

  ل و H ب اـــلـطـمـال
  

  يـــربـــعـي الـــذائــغـن الـــواHم  ةـــزراعـال
  

كم��ا أن . لغ��ذاء اiنس��ان المص��در اVول  ، طبيعي��ا ك��ان أو مزروع��ا ، يش��كل النب��ات       
     . )2( اiنسان في غذائه تعتمد في عيشھا على ھذا النبات  بھا الحيوانات التي ينتفع 

العربي تشكل العمود الفقري ل�قتصاد العربي ف�ي أغل�ب > تزال الزراعة في الوطن        
با>س�تثمار ف�ي ا اVقطار البترولية الت�ي منھ�ا م�ن اھ�تم ھإذا ما استثنينا من، اVقطار العربية 

  . )3(مثل دولة السعودية في مجال الحبوب وأصبحت تصدر كميات منھا   ھذا القطاع
ن�ا اقتص�اديا متك�ام� وفع�ا> إذا اس�تخدمت تملك أقط�ار ال�وطن العرب�ي مجتمع�ة تكوي        

تش�ير و.  ة بصورة عق�نية مخطط�ة ومنس�قة ومش�تركةيموارده ا>قتصادية المادية والبشر
   : كالتالي إلى ھذا دراسة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

، من خ�ل استعراضھم لبيانات الموارد اVرضية  تبين Vعضاء فريق ھذه الدراسة<<  
غ في الو>يات ربع في الدول العربية في حين تبلكلم م 13.7تبلغ  الجغرافية السياسية بأنھا 
لرقعة يضاف  إلى ھذا أن ھذه ا... . كلم مربع فقطمليون  9.4المتحدة اVمريكية قرابة 

 اVرضيةفي الرقعة > تتوافرفسيوغرافية  > تتسم بأية مزايا اVرضية اVمريكية اVصغر،
ليس ھذا فحسب بل إن الرقعة العربية تطل على . من حيث طبوغرافيتھا  ومناخھا  العربية

  وعلى إثنين من أكبرخمسة  بحـار) اVطلسي  والھادي ( إثنين من محيطات العالم اVربعة 
---------------  

ا>قتص�ادي للجامع�ة ال�دور  الفصل الس�ادس. ع.و.د.، م والطموح الواقع . ع.د.، ج مجموعة على محافظة ومن معه -)1
     . 214 ، عبد الحسن زلزلة ، ص يةالعرب

 1979، مارس 6عدد  ، مجلة المستقبل العربي، ، نحو استراتيجية عربية لoمن الغذائي  محمد محمود الصياد - )2
   .76ص

  ؛ المصدر نفسه -)3
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ملوحة يضاف إلى ھذا وجود أشد بحيرات العالم ) . البحر اVبيض والبحر اVحمر(ھما 
  . )1(>> البحر الميت وتحتوي مياھه على أكثر من اVم�ح الھامة وھو 

  
   . خصائص الزارعة ومعوقاتھا في الوطن العربي:  أو0

  
، بالقياس إلى المساحة الكلي�ة ، صالحة للزراعة الي ــاVراض  نسبة انخفاض   يشكل       

ذ أن المس���احة الكلي���ة تبل���غ إ . ف���ي البل���دان العربي���ة ع���ي الزراإح���دى خص���ائص القط���اع 
 46.875.000المس�احة الت�ي ت�زرع تق�در بمس�احة  ف�ي ح�ين أن ، ھكتارا 442.226.000

أن الكثي�ر م�ن ال�دول تعم�ل بنظ�ام إراح�ة  فض�� ع�ن.  %10.6نس�بة تش�كل ،  فقط كتاراھـ
  . )2( المزروعة اVرض الذي يقلص ھذه المساحة 

، م�ع ع�دم اللج�وء الم�نظم إل�ى مطار ال�ذي يش�كل ي�حظ أيضا عدم انتظام تساقط اVو       
عرقل�ة ف�ي وج�ه  ، المتوفرة في بعض اVحي�ان كالس�دود كانياتاستغ�ل وسائل الري واiم

 ى فتقل��ب الظ��روف المناخي��ة ي��نعكس دائم��ا عل��.  العوائ��د وزي��ادة حج��م اiنت��اج الزراع��ي 
  . )3(موسم cخر  تذبذبا منمالمنتوج الزراعي الذي يصبح 

  
 . ئص الزراعيةالخصا -1
  

لمتقدم��ة الت��ي اال��دول مقارن��ة بعل��ى العم��وم ب��التخلف ع��ي العرب��ي رايتمي��ز القط��اع الز       
أدخل��ت التكنولوجي��ا المتط��ورة  ف��ي رف��ع إنتاجي��ة المحاص��يل الزراعي��ة وم��ردود اVراض��ي 

  . المخصصة لھا
  
  . تخلف القاعدة الزراعية المنتجة - أ

  
بصورة عامة  ضعيف اiنتاج  ـيالعامل الزراع ي�حظ ھذا التخلف من خ�ل دور       

، وعدم استغ�ل مياه  المردود الماليو المستوى العلمي والثقافي والصحيضعيف و
،  مردود أوفر مع فارق نسبي بين أقطار وأخرى لتحقيق  رة اقتصادية مثلىالري بصو

في كثير من  ف� تزال الطرق التقليدية متبعة . وعدم اتباع أساليب الزراعة الحديثة
  ق،و> يزال كذلك استخدام اc>ت الزراعية سواء فيما يتعلالجبلية منھا المناطق خاصة

  
---------------  

، مارس  6كاظم حبيب ، التنمية الزراعية في أقطار الوطن العربي ، أفكار أولية ، مجلة المستقبل العربي ، عدد - )1
  .  113،  ص   1979

 . 16، ص  1975المنظمة العربية التنمية الزراعية ، الم�وارد الزارعي�ة العريي�ة ، الخرط�وم ، . ع.د.ج: راجع أيضا  -
  . 51، ص  1980ج ، الجزائر .م.عبد الحميد إبراھيمي ، أبعاد العالم العربي و احتما>ت المستقبل ، د -)2
  -)   Dimensions et perspectives du monde arabe) :              (اVصل( المرجع نفسه باللغة الفرنسية  - )3
           , L'arme alimentaire-(المنجي الصيادي في عرض مترجم للعربية لكتاب صوفي بسيس :  أنظر أيضا   -

   Maspero , Paris70                      ( وما بعدھا  238، منشور بالعدد العاشر من مجلة شؤون عربية ، ص.  
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ول���يس ض���عيفا اع���ة الب���ذور أو س���ماد اVرض أو س���قيھا أو جنيھ���ا زربتھيئ���ة اVرض أو 
خ�ت عالي�ة داقتصاديا وفق ما وصلت إليه التقني�ات الحديث�ة الت�ي أص�بحت تعتم�د عل�ى الم�

ع�دم فض�� ع�ن  .من موسم cخرفي البلدان العربية اVرض وكذلك عملية تبوير ، اiنتاجية
  . )1( اھودورات زراعية م�ئمة في كثير من اتباع أنماط

  
  . تخلف البنية التحتية - ب

  
  .      ھذا من خ�ل عدم كفاية شبكات الري والصرف والسدود ويظھر        

أيض�ا ، و تضيع و> يستفاد إ> من القليل منھ�ا، على قلة تساقطھا ،  فالكثير من المياه        
 . ج��ود منھ��افض��� ع��ن وع��ورة واھت��راء المو،  ع��دم كفاي��ة الط��رق المؤدي��ة إل��ى الم��زارع 

خاص�ة بالنس�بة  اiنت�اجوكذلك ضعف وسائل التخزين ال�ذي ي�ؤدي إل�ى ھ��ك الف�ائض م�ن 
  . باiضافة إلى ضعف وسائل النقل،  للمحاصيل سريعة التلف

  
  . قلة العمال الفنيين والمدربين في مختلف اHنشطة الزراعية -ج
  

ئل والطرق الحديثة للحماية الوسا قخاصة تلك التي تتطلب تكوينا نوعيا قصد تطبي       
   . لتحقيق المردودية العالية اتالمزروعات وس�>ت تربية الحيوانوتحسين محاصيل 

  
المجال الزراعي وتربيةالحيوانات البحث العلمي والتطبيقي في ضعف مراكز -د

   واHسماك
                                                                                   

م�ن جھ�ة ل�كتف�اء   ، المحاص�يل تحقيق�الى تحس�ين اiنتاجي�ة وتطويرللوصول إ ذلكو       
الس�كان  وة وتنميتھا لتتناسب مع تزايد ع�ددللتصدير قصد خلق الثرومن جھة ثانية  ، الذاتي

  . وتزايد القدرة الشرائية للمواطن
  

  . شاد الزراعي والتوعيةضعف اIر - ھــ
  

والصالح العام للمجتمع لحمايته م�ن  لى تحقيق التنمية الزراعي إجيه القطاع تو قصد        
  . الضغوط الداخلية منھا والخارجية

  
   من قبل الحكومات العربيةستراتيجيات زراعية واضحة المعالم عدم اتباع سياسات وإ - و

                                                                                 
 ، ھذا جليا من خ�ل الضعف العام للتكامل الزراعي بين أقطار الدول العربي�ةويظھر       

---------------  
  .وما بعدھا  51، ص 1983، الجزائر .ج.م.عدي قصور، مشك�ت التنمية ومقومات التكامل ا>قتصادي العربي، د -)1
  ستراتيجية للتنمية الزراعية في الوطن العربي ، مجلة دراسات   و إكامل ريحان ،  سيد نميري ، نح محمد: راجع أيضا  -

  . 19، ص 1981) يونيو(حزيران  8عربية ، عدد                   
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  رغم  توفر اVطر القانونية iحداث ھذه النقلة النوعية ، ورغم مختلف الدراسات والندوات 
 لتكام�ل لتجن�ب مزي�د م�ن الض��غوطوا حتمي�ة التنس�يق والتع�اونل�ى الت�ي عق�دت وتوص�لت إ
  .والتبعية للدول المتقدمة 

  
  . ضعف الجھاز التسويقي في اHقطار العربية -ز 

  
العام واتخاذ القرارات البيروقراطية الت�ي  خاصة منھا تلك التي يسيطر عليھا القطاع        

  .بطرق علمية  اومراقبتھ ا> تأخذ بعين ا>عتبار خصائص السوق وتنظيمھ
  
  . ين في القطاع الزراعيلمتدني دخل العا -ح
  

 ا>قتصادية النشاطات عمال  مداخيلو الكبيربين مداخيل عمال الزراعة الفارقيلحظ        
أساسي من أسباب النزوح الريفي إلى المدن والھروب من العمل وھو سبب . اVخرى 

وف عمل القطاعات اVخرى قصد الحصول على أجور وظرالزراعي إلى العمل في 
  . أحسن

  
  . إعطاء الكثير من الدول العربية أفضلية لتنمية القطاعات اHخرى - ط 
  
حت��ى ف��ي أغلبي��ة ال��دول ، ، رغ��م أن��ه يش��كل  الزراع��ي  عل��ى حس��اب القط��اعوذل��ك        

، كالص�ناعات الغذائي�ة  قاعدة أساسية ف�ي بن�اء الص�ناعات العدي�دة المرتبط�ة ب�ه ،  المتقدمة
  . ليةوالنسيجية والتحوي

  
  . قلة وجود الصناعات التحويلية والغذائية المرتبطة باIنتاج الزراعي -ي
  
ة الزيوت والسكر وتحويل وتعليب مختلف المواد ــــوخاصة فيما يتعلق بصناع       

  . )1( الغذائية
يتضح من ھ�ذه الخص�ائص تخل�ف القط�اع الزراع�ي العرب�ي فض�� ع�ن بق�اء س�مات        

ي ال�ذي > يراع�ي مص�الح ال�دول للدول المتقدم�ة تبع�ا لتقس�يم العم�ل ال�دول التبعية الخارجية
  . لفةختالم

وفي عرقلة التكامل  من جھة   في عرقلة التنمية القطرية كل ھذه الخصائص   تساھم       
تع�اون  ل�ىوالحاج�ة الماس�ة إالقانوني�ة أخ�رى رغ�م توفراVطر ا>قتصادي العربي م�ن جھ�ة

النم��و والتق��دم لش��عوب المنطق��ة العربي��ة نح��و ع��يش أفض��ل و أم��ن  م��ن أج��ل تحقي��ق ، وثي��ق
  .>> >خير في أمة > تأكل مما تنتج << تحقيقا لمقولة . غذائي 

  
---------------  

  .المرجع  السابق نفسه   -)1
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ويرى ا>قتصاديون بأن بقاء القطاع الزراعي على صورته المجزأة سيكون له تأثير        
باشرة أو غير مباشرة على العديد من المتغيرات التنموية في الوطن سلبي بصورة م

ففي ظل محدودية رأس المال في اVقطار العربية غير النفطية وتوافره في . العربي 
وبالتالي .  )1(فرص ا>ستثمار في القطاع الزراعي  ار العربية النفطية ، يتحتم إتاحةاVقط

 عن اVطر القانونية التي تسھل ذلك متمثلة في ضرورة التكامل بتوافر عناصره ، فض�
مختلف ا>تفاقيات الجماعية التي تؤطرھا جامعة الدول العربية وباقي المنظمات 

  .المتخصصة في المجال 
ويرى آخرون أيضا أن الزراعة ھي المجال الذي يمكن أن تتفق في نطاقه مصالح        

بتحقيق اVمن الغذائي للمنطقة العربية وربط ذلك . دول الفائض ودول العجز المالي 
حتى تلك غير المستفيدة مباشرة من  دول المنطقة ،أغلبية منع ويضمن تجاوب  يكسبه قوة

  . )2(المشروعات التكاملية 
بالنس�بة لع�دد  -الث�روة الحيواني�ة  ش�ام� -وي�رى أكث�ر م�ن ذل�ك ب�أن القط�اع الزراع�ي       

اVھمي�ة الت�ي ك�ان يمثلھ�ا قط�اع الحدي�د والص�لب ف�ي  يمث�ل نف�س ، كبير من ال�دول العربي�ة
، ويمك��ن أن يق��وم بال��دور الري��ادي نفس��ه ف��ي تجرب��ة  س��ينات ف��ي دول أوروب��ا الغربي��ةالخم

القوي�ة الت�ي ينطل�ق  زقط�ة ا>رتك�اويأمل أن يكون قطاع الزراع�ة ھ�و ن . التكامل اVوروبية
  .)3(ى المترابطة منھا التكامل العربي ليمتد نطاقه إلى المجا>ت اVخر

  
  . معوقات الزراعة والتكامل -2

  
. رغ��م م��ا ي�ح��ظ عل��ى القط��اع الزراع��ي م��ن أھمي��ة بالغ��ة بالنس��بة ل�قتص��اد العرب��ي       

م�ا دام�ت اiمكاني�ات تس�مح  ،ولم�ا > التص�دير ، وبالتالي التكامل لتحقيق ا>كتفاء من جھ�ة
اVراض�ي الص�الحة للزراع�ة الت�ي  خاصة فيما يتعلق بالقاع�دة اVساس�ية ل�ذلك وھ�ي. بذلك 

:  1996زرع منھ��ا خ���ل س��نة  ملي��ون ھكت��ار، 198.20تمت��د عل��ى مس��احة شاس��عة تبل��غ 
ملي�ون  74.31 )الغاب�ات  (اVراض�ي الحراجي�ة وتبل�غ مس�احة  . مليون ھكتار فقط 69.24
 مساحةأما بالنسبة للمراعي  فتبلغ  ال . ) للوطن العربي اiجماليةمن المساحة  %5(ھكتار 

   . )4(مليون ھكتار  11.13 المروية وتبلغ مساحة اVراضـي .مليون ھكتار 502.69
فف��ي ح��ين تص��ل ف��ي . وتتف��اوت نس��بة الق��وى العامل��ة ف��ي الزراع��ة م��ن بل��د إل��ى آخ��ر        

 ، الس�عودية %30، مص�ر  %50، السودان واليمن أكثر م�ن  %53الصومال وموريتانيا  
تتج�اوز  و > . % 15، وتنخفض في اVردن إل�ى  %26 ، العراق %40، المغرب  15%
  . )5(في كل من الكويت والبحرين واiمارات العربية وقطر  7%

---------------  
مجل�ة المس��تقبل  ،س�تراتيجية والتطبي�ق دي الزراع�ي العرب�ي ، مقدم�ة ف��ي اiس�الم توفي�ق النجف�ي ، التكام�ل ا>قتص��ا -)1

  . 70-69، ص  1982 )أفريل(نيسان  38العربي  ، عدد 
  .المرجع نفسه  -)2
  .المرجع نفسه  -)3

  . w.w.w ALHADIQA .COM. ات الحديقة  ، التنمية الزراعية في الوطن العربي ،  عن موقع منتدي -)4
  .المرجع نفسه  -)5
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  . التناقضات الھيكلية والتنموية للدول العربية - أ
  

عربي��ة بالتف��اوت ف��ي توزي��ع الق��وى والعناص��ر                                  تتمي��ز البني��ة الھيكلي��ة ل��دول المنطق��ة ال       
اiنتاجي��ة المتمثل��ة ف��ي اVراض��ي الزراعي��ة الت��ي يوج��د ثلثاھ��ا ف��ي خم��س دول عربي��ة ، 

ف�ي عش�رة أقط�ار، وال�نفط ف�ي   %90والسكان الذين يوجد نصفھم في ث�ثة أقطار عربي�ة و
  . خمسة بصفة أساسية 

ع�ن عھ�د الھيمن�ة ، ت�زال قائم�ة > رث العالم العرب�ي التناقض�ات الھيكلي�ة الت�ي وقد و       
 ىانعكس�ت عل�.  ينونتيجة تقس�يم العم�ل ال�دولي والع�ق�ات الدولي�ة غي�ر المتك�افئ ، اVجنبية

وتخص��ص  ، وعل��ى توزي��ع الم��وارد والث��روات، تركيب��ة الھياك��ل ا>قتص��ادية وا>جتماعي��ة 
س��لعة واح�دة زراعي��ة أو غيرھ��ا تك�ون ع��ادة مع��دة للتص��دير  أغل�ب ھ��ذه اVقط��ار ف�ي إنت��اج

ھ�ذه  مم�ا يبق�ي . )1(، مقابل استيراد المواد المص�نعة  والمھيمنة ةللبلدان الرأسمالية المتقدم
اVقطار العربية تابعة ومرتبط�ة ارتباط�ا وثيق�ا بال�دول الغربي�ة اقتص�اديا وبالس�وق العالمي�ة 

التجزئ�ة  سرك�  ذ مس�ارا اقتص�اديا وتنموي�ا منع�ز>يجعل كل قطر عربي يتخ� مما.  عموما
  . اVقطار العربية من جھة والتكامل الدولي من جھة أخرىعلى 

ولع��ل إلق��اء نظ��رة عل��ى . فالتبعي��ة > زال��ت س��مة م��ن س��مات ا>قتص��اديات العربي��ة         
معلوم�ات فال. يتضح م�دى ھ�ذه التبعي�ة لالتجارة والتبادل التجاري الخارجي للدول العربية  

اiحص��ائية المت��وفرة تش��ير بوض��وح إل��ى ت��دني التج��ارة البيني��ة العربي��ة الت��ي كان��ت خ���ل 
بالنس����بة  %6,7بالنس����بة للص����ادرات و  %8,27:  %8دون نس����بة  1986-80س����نوات 
  . )2(للواردات 

وھك��ذا ف��إن ا>رتباط��ات ا>قتص��ادية والتجاري��ة لل��دول العربي��ة بالخ��ارج تلع��ب دورا        
ر على قدرة الدول العربية ف�ي الوف�اء بالتزاماتھ�ا العربي�ة المش�تركة ، > س�يما ف�ي ھاما يؤث

  . )3(مجال الع�قات التجارية 
  

  . العربية والسياسية ا0قتصاديةاخت#ف النظم  - ب
 
ـا السياس�ية إل�ى نظ�م ملكي�ة وأخ�رى جمھوري�ة ، نقسم ال�دول العربي�ة م�ن حي�ث نظمھ�ت      

كبي�رة ف�ي اتخ�اذ الق�رارات وا>نحي�از للمواق�ف السياس�ية الت�ي  كثيرا ما كانت تثير حساس�ية
وبالت���الي عل���ى مص���داقية تل���ك الق���رارات . ت��نعكس أيض���ا عل���ى م���دى التق���ارب والتج���انس 

ويتضح ھ�ذا م�ن خ��ل ا>جتماع�ات المختلف�ة لمختل�ف . وا>تفاقيات بين المجموعة العربية 
  .مرات القمم العربية ھيئات التكتل العربي بدء من الجامعة العربية ومؤت

  
---------------  

، ن�وفمبر  21عدد، ي برعبد الحسن زلزلة ، التكامل ا>قتصادي العربي أمام التحديات ، مجلة المستقبل الع كتور دال -)1
  . وما بعدھا  12 ، ص 1980

  . 53 صالمرجع نفسه ،  ، معوقات التكامل ا>قتصادي العربي، تعليقغانم الخالدي ، مشك�ت التنمية و :انظر أيضا  -
محمود الحمصي ، القطاع العام والقطاع الخاص ف�ي ال�وطن العرب�ي ، نظ�رة مس�تقبلية  ، مجل�ة المس�تقبل العرب�ي ،  -)2

  . 128، ص 12/1990 -142عدد 
  .  121-120ص�ح العبد ، التنمية والتكامل بالوطن العربي ، المرجع السابق ، ص -)3
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دول العربية من حيث أنظمتھا ا>قتصادية بين اVنظمة الحرة ويعمل اخت�ف ال       
؛ وبين أنظمة التخطيط بنان وتونسلبلدان الخليج ، وباقي اVنظمة الملكية ، فض� عن ل

، رغم تأثيره  غير أن ھذا العامل.اع العام على النشاط ا>قتصادي زي وسيطرة القطركالم
بدأت وطأته تخف مع ، ة الدول العربية ين أعضاء جامعموضوع التكامل ب السلبي على

ا>قتصادية  المؤسسات توجه غالبية الدول إلى تحريراقتصادياتھا والتوجه نحوخوصصة
 . لتلك الدول التي كانت تطبق النظام ا>شتراكي والتخطيط المركزي

  
  . ارتباطات الدول العربية ا0قتصادية والتجارية خارج النطاق العربي -ج
  

دول العربي�ة باتفاقي�ات تع�اون اقتص�ادي وتج�اري ب�المحيط غي�ر ال�بيل معظ�م تك ىجر      
م��ن  %40ق وف��عل��ى نس��بة ق��د ت روبي��ة الت��ي تس��تحوذوع��ة اVوموخاص��ة بالمج، العرب��ي 

  . )1(وخبرة وتكنولوجيا  االمعام�ت التجارية للوطن العربي تصديرا واستيراد
  
  . ضعف استغ#ل الموارد البشرية والطبيعية -د
  
تشترك الدول العربية في ظاھرة نقص استغ�ل الموارد المتوفرة لديھا بسبب ض�عف        

وذلك رغم م�ا يتمت�ع ب�ه ال�وطن العرب�ي . شرية وانخفاض مستواھا قوى اiنتاج المادية والب
فض��� ع��ن س��وء  . م��ن ث��روات زراعي��ة وحيواني��ة وس��مكية كبي��رة وإقل��يم جغراف��ي متن��وع

ث�ر س�لبا عل�ى الع�ق�ات اiنتاجي�ة و م�ا أوھ�  . Vقط�ار العربي�ةتوزيعھا بشكل متك�افئ ب�ين ا
  . )2(فكرست صورتھا ا>ستغ�لية ووسعت منافذ استمرار النھب الخارجي لھذه الموارد 

  
  . نقص السيولة في الدفع بالنقد الحر فيما بين الب#د العربية -ھـ
  

 ى، عل من عمليات التبادلمما يصعب ،  النفطيةلدول غيرالى ـوينطبق ھذا خاصة ع       
  . )3( الرغم من توفر ذلك في التعامل مع الدول اVجنبية

طبق�ا ، وكثيرا ما يعرقل ھذا النقص في السيولة عملي�ة تطبي�ق تب�ادل الس�لع الزراعي�ة        
، خاص��ة بالنس��بة لتل��ك الت��ي تف��رض خفض��ا ف��ي  ل�تفاقي��ات التكاملي��ة ب��ين ال��دول العربي��ة

إل���ى تعطي���ل آلي���ات تطبي���ق معظ���م ا>تفاقي���ات في���ؤدي ذل���ك  لعب���ور،الرس���وم الجمركي���ة وا
  . بھا  التزام الدولا>قتصادية رغم 

  
  

---------------  
 . 121ص�ح العبد ، المرجع السابق ، ص   -)1
 سعد حسون جاسم الحيالي ، التكامل ا>قتصادي العرب�ي الواق�ع واcف�اق ، دار آف�اق عربي�ة للص�حافة والنش�ر، بغ�داد -)2

 . 5، ص 1984
  . 120ص�ح العبد ، المرجع السابق ، ص   -)3
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  .اHمن الغذائي العربي :  ثانيا
  

ي حياته نتيج�ة حاجت�ه إل�ى ف يرتبط تاريخ اiنسان منذ بدايته بھذا الموضوع اVساسي       
، > ي�زال حت�ى عص�رنا الح�الي ن�ه ونظ�را V. لمن ھم تحت مس�ؤوليته الغذاء لنفسه وتوفير
م التق��دم الھائ��ل ال��ذي بلغ��ه بن��و البش��ر، م��ن > يحص��ل عل��ى الق��در الك��افي م��ن الغ��ذاء رغ��

الضروري للحياة ، وبالتالي للعمل من أجل خلق الثروة قصد الوصول إلى الرف�اه وبالت�الي 
  .إلى السعادة 

فاVمن الغذائي يعد أھم مشكلة يمكن أن يعانيھا اiنسان ، ومن ثم الدول التي من        
  لمواطنيھا باتخاذ كل السبل و الوسائل من أجل تدبير الغذاء لكل   توفيره  التزاماتھا  بأوج

  .فرد من مواطنيھا ، حرصا على حياة ذلك الفرد وصحته 
ة ـعن طريق التنمي زراعي  متوفرة  للوطن العربي ،ال إمكانيات زيادة اiنتاج أن  إذ       

عة  والتوسع في استعمال الري ي القابلة  للزاراVفقية ، بالتوسع في  استص�ح اVراض
 من اVراضي %78اVراضي الزراعية المعتمدة على الري المطري التي تشكل نسبة  يف

على الرغم من أن متوسط تصريف المياه ، ) مليون ھكتار  38,5 (العربية  الزراعية 
، يستغل منھا فقط  مليار متر مكعب في السنة 195يبلغ ) وديةاVنھار واV (السطحية 

مليار متر مكعب عن  227لى ويمكن زيادة كمية ھذه المياه إ . 3مليار م 125حوالي 
طريق تقليل عملية الفقد والتبخر في المسطحات المائية لزيادة المساحة الزراعية من 

فض� عن ذلك .  مليون ھكتار حسب التقديرات المتوفرة 26,7مليون ھكتار إلى  10,5
وھو عامل إذا ما تم يمكن  ، يبرجوفية ما زال ضعيفا في الوطن العالمياه ال فإن استغ�ل

   .)1(أن يوسع المساحة الزراعة المستغلة إلى مليوني ھكتار في العام 
طريق�ة التنمي�ة بواسطة  تحقيق اiنتاجية العالية في المساحة المستغلة نفسھايمكن كما        

باس��تعمال التكنولوجي��ا  ، ة الحيواني��ةروالزراعي��ة والث��بزي��ادة إنتاجي��ة المس��احة  ، الرأس��ية
وزي�ادة اس�تعمال م�دخ�ت  ، كز البح�وث واiرش�اد الزراع�ياالحديثة عن طريق إنشاء مر

  ) .2(ة واVسمدة والمبيدات الحشرية و غيرھا نكالمكناiنتاج 
العربي�ة ،  وتظھر الدراسات أنه باستعمال طريقتي التوس�ع اVفق�ي والرأس�ي للزراع�ة        

كبير إل�ى تط�ور، بل�دان الجامع�ة العربي�ة  في العدي�د م�ن، فإن زيادة اiنتاج يمكن أن تصل 
ضعفا ف�ي مج�ال إنت�اج الحب�وب ال�ذي يع�اني ال�وطن العرب�ي  25جدا ، يقدر في السودان بــ

وك��ذلك ف��ي . أض��عاف  9ض��عفا ، واللح��وم بمق��دار  27، والس��كر بمق��دار  م��ن نقص��ه كثي��را
  ) .3(ضعفا في إنتاج القمح  20ار العراق بمقد

ف��أھم س��لع الع��الم المتداول��ة ف��ي . ي��رتبط اVم��ن الغ��ذائي أساس��ا بموض��وع الزراع��ة        
وق�د تش�كل أداة ض�غط . التجارة ھي السلع الزراعية التي تؤثر كثي�را ف�ي الع�ق�ات الدولي�ة 

الض�عيفة ف�ي ت�وفير فالدول الت�ي تمل�ك الغ�ذاء تس�يطر عل�ى ب�اقي ال�دول . في ھذه الع�قات 
  .المواد الغذائية لشعوبھا 

---------------  
ميثم صاحب عج�ام وحل�يم برك�ات ، ا>كتف�اء ال�ذاتي واiنم�اء العرب�ي ، مجل�ة اتح�اد مج�الس البح�ث العلم�ي ، الع�دد  -)1

  .   22، ص  1980أيار / الثاني ، بغداد ،  ماي 
  . 24،25المرجع نفسه ، ص   -)2
  . 25 ص،  المرجع السابق  -)3
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فللو>يات المتحدة موقف واضح في مجال اس�تعمال ف�ائض الغ�ذاء ال�ذي تص�دره إل�ى        
وق�د أص�درت ف�ي ھ�ذا الص�دد . الدول اVخرى كضغط سياسي لخدم�ة مواقفھ�ا ومص�الحھا 

  .وھكذا تحول إلى أداة سياسية "  الغذاء من أجل الس�م" تحت اسم  380القانون رقم 
جن��ة خاص��ة م��ن الكنغ��رس ب��أن الو>ي��ات المتح��دة ت��وزع فائض��ھا م��ن وق��د ص��رحت ل       

ليض��يف بع��دھا وزي��ر . الغ��ذاء ل��يس حس��ب الحاج��ة وإنم��ا بن��اء عل��ى سياس��تھا الخارجي��ة 
إن السياسة الغذائية للو>يات المتحدة تعتبر أحد اVسلحة المستعملة في << : الزراعة قائ� 

  .>> المفاوضات 
، " ألليندي" ھذا الس�ح ضد دولة الشيلي في عھد الرئيس  وبالفعل تم استعمال       

وكذلك ضد روسيا قصد  " . بينوشي" ليتراجع عليه بعد ذھابه في ظل نظام الرئيس 
البترولية  1973وفي أزمة . السماح لليھود الروس بالھجرة إلى إسرائيل   لىـإرغامھا ع

  .إلى الدول العربية درست الو>يات المتحدة إمكانية إيقاف تصدير الغذاء 
على الغنية ينفق بين ربع أو ثلث دخله ويتضح من الدراسات أن الفرد في الدول       

، في حين أن الفرد في الدول الفقيرة ينفق  والباقي على متطلبات الحياة اVخرى،   الطعام
ف� يجد ما يساعده على ، ويعيش مستوى منخفضا ، من دخله على الطعام  %70حوالي 

وبين  ، وقلة اiنتاج تباعد بينه فالشعب الجائع تقل قدراته اiنتاجية . الرفاه والتمتع بالحياة
Vستراتيجيا يتمتع تفكير في حل ھذه المعضلة موضوعا إمما يجعل ال.  )1(من الغذائي ا

  .باVولوية القصوى 
ض�من  25ه ف�ي دورت� 738 ولعل قرار المجلس ا>قتصادي وا>جتماعي العربي رقم       

اVم�ن الغ�ذائي  ق�د تنب�ه إل�ى أھمي�ة إس�تراتيجية 10/9/1978يخ الجلسة الثانية المنعقدة بت�ار
  : العربي وجاء مضمونه على النحو التالي

  
  ح��ث ال��دول عل��ى المزي��د م��ن ا>ھتم��ام بالزراع��ة وبالتنمي��ة الزراعي��ة وإعطائھ��ا  -1<< 

  .   صاديةغذائي والتنمية ا>قتاVولوية القصوى نظرا Vھميتھا في تعزيز اVمن ال
والفعال��ة .  ف��ي اجتم��اع الرب��اط عل��ى اتخ��اذ اiج��راءات العملي��ةح��ث وزراء الزارع��ة   -2

لمواجھ��ة مش��كلة اVم��ن الغ��ذائي  ، خاص��ة م��ا يتعل��ق منھ��ا بتكثي��ف اiنت��اج واس��تخدام 
 .الوسائل الحديثة لزيادته على ضوء الدارسات والتقارير المشار إليھا 

والھيئ��ة العربي��ة  ، اھتم��ام الص��ندوق العرب��ي ل}نم��اء ا>قتص��ادي وا>جتم��اعيتوجي��ه  -3
، والشركات العربية المشتركة الخاصة باiنتاج الزراع�ي  واiنماء الزراعي ل�ستثمار

  ...والحيواني إلى توسيع برامجھا وزيادة قدراتھا ا>ستثمارية 
إلى جان�ب اiنت�اج   ةفير المواد البروتينيبزيادة اiنتاج الحيواني والسمكي لتو ا>ھتمام   -4

  .النباتي 
ة الموض�وع وس�بل معالجت�ه ف�ي إط�ار وقد صدرت قرارات  >حقة  تؤك�د عل�ى أھمي�       

ب���دورة المجل���س  803منھ���ا الق���رار .  س���تراتيجية العم���ل ا>قتص���ادي العرب���ي  المش���تركإ
  . 13/02/1980-3ا>قتصادي وا>جتماعي الثامنة والعشرين بتاريخ 

---------------  
  . 76محمد محمود الصياد ، المرجع السابق ، ص  -)1
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ورغم اiلمام بمش�كلة اVم�ن الغ�ذائي عل�ى مس�توى الھيئ�ات الجماعي�ة العربي�ة وعل�ى        
اVھمي�ة الت�ي تس�تحقھا   إي��ء  إ> أن الواق�ع العرب�ي يظھ�ر ع�دم ، المستوى القطري أيض�ا 

ف�� ت�زال ك�ل ال�دول  . دم ال�تمكن م�ن ت�وفير ا>كتف�اء الغ�ذائيع�المتمثل�ة ف�ي ھذه الوض�عية 
خصوص��ا بالنس��بة لل��دول ض��آلتھا ، عل��ى ، لھا يالعربي��ة تخص��ص ف��اتورة كبي��رة م��ن م��داخ

  . >ستيراد الغذاء والمواد الغذائية من الدول المنتجة للغذاء في العالم  ،النفطية غير
  

  . عواقب العجز الغذائي على الوطن العربي -1
  

م�حظة  إلى  تذھب  كل الدراسات المتاحة عن وضع الغذاء في الوطن العربي        
لية الفاتورة الغذائية يعرقل عم فحجم.  اكتفاء الدول العربية من الغذاء فيص كبيرـــنق

يمكن نفقة على ا>ستھ�ك >ماVموال الVن ،  ا>جتماعيالتنمية والتطور ا>قتصادي و
ن ھذه الفاتورة تشكل السبب الرئيس للعجز في بل إ.   ا>ستثمار ياتعملا>ستفادة منھا في 

الجزائر كانت تنفق ربع مدخولھا من البترول على ف. العربية  الميزان التجاري للدول 
  . )1( استيراد المواد الغذائية

  
  . لسد العجز الغذائي بين الدول العربية  التكامل  إمكانيات -2
 
بمساحـة شاسعة ومناخ متعدد بين المحيطين الھادي شرقا  يتمتع الوطن العربي       

إلى ھذه والناظر. مرورا بالخليج العربي والبحراVحمروالبحر المتوسط ، واVطلسي غربا 
 ، ) وأفريقيا جنوبا أوروبا شما>آسيا شرقا و (لجغرافية التي تتوسط قارات ث�ثالرقعة ا
الوطن العربي كان مكتفيا زراعيا ، فض� ا تاريخية أيضا يكتشف الدارس أن ھذ وبنظرة

. عن تصديره كميات معتبرة من الغذاء في العھد الروماني وكذلك العھد ا>ستعماري 
   ليتساءل لماذا أصبحت ھذه الدول تعاني من أزمة الغذاء ؟  

أن الدول العربية مجتمعة > تعاني كثيرا  يتضح أيضا من خ�ل الدراسات المتوفرة        
فھي من جھة منتجة Vھم الغ�ل على تنوعھا ، مع . ظل تكاملھا في ھذا المجال في 

وھذا ا>خت�ف يعتبر في حد ذاته دافعا قويا نحو . لى أخرى إاخت�ف اiمكانيات من دولة 
تحقيق التكامل ، سواء بالنسبة للثروة الحيوانية التي تتوفر كل من السودان والصومال 

، فض� عن الثروة السمكية الھائلة  نقص في باقي الدول اVخرىعلى كل إمكانيات سد ال
. إمكانيات الصيد فيھامائية ھائلة > تتطلب إ> توفير >نفتاح الوطن العربي على مسطحات

  عدم استغ�ل كل المساحات القابلة، رغم تنتج محليا   المواد الغذائية المختلفة التي وكذلك
 ---------------   

  ؛  22ص  ر، المرجع السابق،عدي قصو  -)1
  .وما بعدھا  575محمود  سالم  ، المرجع السابق ، ص : أنظر أيضا  -
ج�ل  عبد هللا  معوض ، اVمن القومي والتنمية ا>قتصادية في الوطن العربي ، مجلة دراس�ات عربي�ة ، : أنظر أيضا  -

  .وما بعدھا  110ص  لبنان ،/ ، دار الطليعة بيروت  1984السنة العشرون ، عدد ربيع 
العرب�ي  ، ع�دد عصام النقيب  ، دور العلم في التنمية والتغيير في الوطن ، أفكار أولي�ة ، مجل�ة المس�تقبل : أنظر ايضا  -

  .وما بعدھا  47، ص 1985نوفمبر /  81
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، )مليون ھكت�ار58,9(ھكتار، وخاصة في كل من السودان 130للزراعة التي تقدر بمساحة
ملي��ون  7,8(، الص��ومال )ملي��ون ھكت��ار 35,3(، المغ��رب ) ملي��ون ھكت��ار 39,5(الجزائ��ر 

ملي�ون  5(والع�راق ) ملي�ون ھكت�ار 5,9(، ت�ونس ) مليون ھكت�ار 7,1(، موريتانيا  )ھكتار
  . )1() ھكتار
وتشير التقارير ا>قتص�ادية الخاص�ة ب�اVمن الغ�ذائي إل�ى أن الفج�وة الغذائي�ة لل�وطن        

وتتصف  بالتذب�ذب م�ن .   2001مليار دو>ر خ�ل سنة  13إلى  11ن العربي بلغت ما بي
سنة إلى أخرى بسبب تغير كميات اiنتاج النباتي والحيواني من جھ�ة ، وحج�م ا>س�تھ�ك 

   . )2(من جھة أخرى لعالمية اوتقلبات أسعار المواد الغذائية في السوق 
  ات ـيتمثل  في  مجموعة ا>تفاقيـــ  تظھر كل المعطيات المتوفرة ، من إطار  قانوني       

Vشارة إليھا في الباب اiالوحدةول ، وخاصة منھا اتفاقية الجماعية العربية سابق ا 
، وكذلك والسوق العربية المشتركة ، بين دول الجامعة العربية وم�حقھا  ا>قتصادية

ومي، بأن ادي القوميثاق العمل ا>قتص ، ستراتيجية العمل ا>قتصادي العربي المشتركإ
i طار القانوني جاھزiفضل اقتصادي عربي ينھض بالوضع العربي تكامل نجاز اVإلى ا

بين دول متقدمة قوية ،  ئالعالمي غير المتكاف دمن واقع الوھن والتجزئة والتبعية ل�قتصا
اقتصاديا وعسكريا تمارس كل أنواع الضغط >ستمرار الوضع واستقراره Vنه يخدم 

لفة ومنھا ختولية بأرخص اVثمان من الدول المالموارد اVا في الحصول على مصالحھ
لسد حاجاتھا وتنشيط مصانعھا iنتاج مختلف المواد وتسويقھا بعد ذلك ،  الدول العربية

وھي وضعية مؤلمة >قتصاديات الدول . لفة نفسھا ول المتخبأسعار مضاعفة نحو ھذه الد
ا ولحاقھا بركب الدول المتقدمة المسيطرة على حركة عرقلة تطورھالنامية تعمل على 

   .اVسعاروالمتحكمة في التبادل التجاري 
، ف� بد من توفر  وھكذا ، أمام ھذه اVوضاع المزرية التي تعيشھا البلدان العربية       

، ا ة السياسية من قيادات الدول لتفعيل اVطر ا>تفاقية بينھھو قائم من اiرادمما قدر كبر أ
وإتمام انضمام أعضاء جامعة الدول العربية ل�تفاقيات  . والسير بھا إلى التطبيق الفعلي

إحداث تنمية وتطور شعوب ھذه المنطقة لما تتوفر عليه  قصد المفعولالجماعية سارية 
دائرة التبعية التي أكثر فأكثر لتحقيق رفاه شعوبھا والخروج من  من إمكانيات التقارب

  . المضطردتوھن تقدمھا 
  
  
  
  

---------------  
  
     :           محمد سالم مقلد ، اiنتاج  الزراعي في الوطن العربي ، منتدبات التربية والتعليم الجزائرية ، الموقع  - )1

  )http:msilaedc.yoo7.com / t 3216 - topic    (  
     .بعدھا وما   84محمد محمود الصياد  ، المرجع السابق ، ص: أنظر أيضا  -

           
  .المرجع السابق نفسه   - )2
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  يــانــثـب الــلـطـمـال
  

Iمـة لــيـربــعـة الـــيـجـراتــتـساnيــذائــغـن الـــ  
  

   .وأنطوان زح�ن  ، الدجاني ، سيد جاب هللا نبرھا ساتدةلجنة ث�ثية من اVتشكلت        
 م��ا(يجية العم��ل ا>قتص��ادي العرب��ي المش��ترك س��تراتانبثق��ت ھ��ذه اللجن��ة ع��ن لجن��ة خب��راء إ

العم��ل ا>قتص��ادي العرب��ي س��تراتيجية إوثيق��ة و أس��ند لھ��ا إع��داد  . ) يع��رف بلجن��ة العش��رين
أعضاء جامعة ال�دول  الدول  قدمتھا إلى مؤتمر رؤساء وملوكالتي بعد إنجازھا   المشترك 

  . 1978/ 5/ 12-06المنعقد في بغداد خ�ل الفترة العربية 
  :   )1( ةستراتيجية التاليالتساؤ>ت اiستراتيجية اiوثيقة طرحت        
  ؟ لعمل اقتصادي عربي متكاملھل يمكن وضع تصور   -1
يكفي Iقناعھا بEأن تتبنEى  ھEذا التصEور   ھل يوجد حافز لدى البلدان العربية المختلفة -2

 وتعمل على تنفيذه ؟ 
بيEEة فمEEا ھEEو التنظEEيم  الEE#زم لعمليEEة إذا كانEEت اHجوبEEة عEEن السEEؤالين المتقEEدمين إيجا -3

  ؟ التنفيذ
 

  : )2( خ�ل مداو>تھا اتجاھان)  العشرين ( ستراتيجية خبراء اiكان يتنازع لجنة         
   قبول الحكومات   ض النظر عن مدىبغ  ؤية التنموية التحررية الشاملةيدعو للر : اHول

  .العربية لھذه التصورات 
من بقدر  ىفي إطار ما ھو ممكن في المدى المتوسط لكي يحضللبحث يدعو : الثاني

وقد جاء تقرير اللجنة الث�ثية ممث� Vنصار ا>تجاه . المشترك العربي   اiجماع
  .الثاني 

 العمل ا>قتصادي العربي المشتركستراتيجية حدد البيان الصادر عن مؤتمرات إ       
أھداف العمل ا>قتصادي العربي  1980م العراق في أوائل عابالمنعقد في الحبانية 

  : )3( المشترك على النحو التالي
تحري��ر اiنس��ان العرب��ي وتحري��ر قدرات��ه المبدع��ة للمش��اركة بص��فة أساس��ية ف��ي عملي��ة  -1

  .التنمية والتمتع بثمار التنمية 
ن ـــــVمـوا الغذائي  واVمن   يالعسكر واVمن   فيه اVمن الفكري  بما  القومي اVمن  -2

  . التكنولوجي
التصدي للوجود الصھيوني ذي الطبيعة ا>ستعمارية والمرتبط عضويا با>حتكارات  -3

 هلمخططات ا، تنفيذ إلى امتصاص الوجود العربي ذاته ، الدولية والھادف بعد استيطانه
  .التوسعية 

 ---------------  
و جامعة اVمم المتحدة ، بيروت ، ك�انون . ع .و.،  مركز دإبراھيم سعد الدين ، ومجموعة ، صور المستقبل العربي  -)1

  . 109، ص  1982يناير / الثاني 
  .  116 -115، ص  42المرجع نفسه ، الھامش  -)2
  . 117المرجع السابق نفسه ،  ص  -)3
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ى ال��ذات كب��ر ق��در م��ن ا>عتم��اد الق��ومي عل��التنمي��ة الش��املة المتس��مة بتحقي��ق أتس��ريع  -4
ق�در م�ن التناس�ب ب�ين القطاع�ات واVق�اليم والملبي�ة للحاج�ات اVساس�ية قة Vكبر قوالمح

  .المتنامية والمتطورة 
  .داخل الوطن العربي فيما بين اVقطار وداخلھا  >> الفجوة التنموية <<تقليص  -5
التكامل ا>قتصادي على درب الوح�دة ا>قتص�ادية العربي�ة بم�ا يتطلب�ه ذل�ك م�ن إح�داث  -6

لية ف�ي ا>قتص�اديات العربي�ة وتجس�يد ا>رتب�اط العض�وي ا>قتص�ادي > التبدي�ت الھيك
  . سيما اiنتاجي منه

كامل المحقق للتنمية الشاملة ويمثل نمطا من تإقامة نظام اقتصادي عربي جديد يتسم بال -7
مساھما الوطن العربي Vقطاروالتحرر وطن العربي يحقق التطور تقسيم العمل داخل ال

النظام ا>قتصادي الدولي الجديد الذي يستھدف إزالة التبعية ووقف بذلك في إقامة 
استنزاف موارد العالم الثالث وإقامة ع�قات اقتصادية متكافئة وعادلة ومعمقة بين 

  .دوله
الزراعي والغذائي ، بصورة عامة ،  في المجالالعربي يعد التعاون أوالتكامل        

 ىعاون > زال مرتبطا بضرورة التغلب علضرورة > بد منھا ، رغم أن ھذا الت
ذلك أن ھذا التعاون . التناقضات ا>قتصادية وا>جتماعية والسياسية للع�قات العربية 

ا>قتصادي يشكل عملية اقتصادية وسياسية في الوقت نفسه ، لتعلقه بعمليات اiنتاج 
ناحية ا>قتصادية ، وVن ، وتأثيره في أنماط ا>ستھ�ك المختلفة من ال والتمويل والتسويق

ة ا>قتصادية وا>جتماعية التي ھا تلعب دورا مھما في رسم السياسالدولة بمختلف مؤسسات
  . )1(تعبر عن إرادة القيادة السياسية فيھا 

ت��م تكلي��ف مجموع��ة كبي��رة م��ن الخب��راء والمفك��رين الع��رب ف��ي إط��ار جامع��ة ال��دول        
س��تراتيجية العم��ل إإنج��از مش��روع م��ن أج��ل  العربي��ة عل��ى م��دى أربع��ة أع��وام متص��لة

وقد كانت نقط�ة الب�دء ف�ي التقري�ر ، وج�ود قط�اع عرب�ي مش�ترك .   ا>قتصادي العربي
ات ن خ���ل عق��ود ث�ث��ة عب��ر ك��ل الخ�ف��تك��وّ  ،ل��ه مؤسس��اته المتع��ددة ، ق��ائم بالفع��ل 

جمي��ع العم��ل العرب��ي ا>قتص��ادي المش��ترك ت ةس��تراتيجيإوا>تفاقي��ات العربي��ة ، لتك��ون 
قص�د تنميت�ه انط�ق�ا م�ن ح�وافز  المش�ترك القط�اع العرب�ي العم�ل بھ�ذا ترشيدوتنسيق و

والسEEعي نحEو التكامEEل   القطريEةالتنميEات مسEEاندة ،  صEEيانة اHمEن العربEي: ث�ث�ة ھ�ي 
ب��اقي الفص��ول عل��ى المج��ا>ت الت��ي  ھ��ذا بالنس��بة للفص��ل اVول منھ��ا لتنص��بّ .  القEEومي

أو الفني�ة لزي�ادة فاعليت�ه  لمشترك واقت�راح الحل�ول المؤسس�ية يعمل فيھا القطاع العربي ا
   . )2(حجمه ونمو 

ويعتبر إقرار إستراتيجية العمل ا>قتصادي العربي المشترك ، وكذلك ميثاق العمل       
 فقد رسخا. ل مھمة في مسيرة العمل العربي المشترك القومي ا>قتصادي ، نقطة تحوّ 

  ورسما،وأھدافه وأولوياته هلى أسس سليمة وحددا منطلقاتقواعد ھذا العمل المشترك ع
 

--------------- 
  .وما بعدھا  25ميثم صاحب عجام  وحليم جعفر، المرجع السابق ، ص -)1
س��تراتيجية العم��ل ا>قتص��ادي العرب��ي المش��ترك ، إص��بري عب��د هللا ، تعقي��ب عل��ى تقري��ر اللجن��ة الث�ثي��ة iع��داد  -)2

  .وما بعدھا   42، ص  1979آذار / مارس  6د عد، المستقبل العربي 
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فرص�ة ا>نتق�ال م�ن التج�زإ إل�ى ووف�را  ل�ه   ،ضمن  منظور  ق�ومي  بعي�د الم�دى  مساراته
 . )1(الترابط والتكامل 

 1980خ��ل ش�ھر ن�وفمبر لقد صادق مؤتمر القمة العربية الذي عقد بعمان باVردن        
بي المشترك وميثاق العمل ا>قتصادي الق�ومي، فض�� ستراتيجية العمل العرعلى كل من إ

وكانت ھذه القرارات الث�ثة أھم إنجازات المؤسس�ات العربي�ة . عن عقد التنمية المشتركة 
المشتركة ، وعلى رأس�ھا م�ؤتمرات القم�م العربي�ة ف�ي مج�ال التكام�ل ا>قتص�ادي العرب�ي 

بإص�دار ھ�ذه الوث�ائق ال�ث�ث  واعتبرت ، بھذا المعن�ى ، قم�ة عم�ان قم�ة اقتص�ادية توج�ت
لتعبيد الطريق أمام ا>تفاقيات والمنظمات واVجھزة المش�تركة ب�ين أعض�اء جامع�ة ال�دول 

  .العربية  لتحقيق تكاملھا 
غير أن مناقشة آليات تنفيذ إستراتيجية العمل ا>قتص�ادي العرب�ي المش�ترك أظھ�رت              

  .لتنفيذ صعوبات وإجراءات بطأت من وضعھا موضع ا
،   1981ففي أول دورة للمجل�س ا>قتص�ادي وا>جتم�اعي الت�ي عق�دت ف�ي  فيف�ري        

عق���ب م���ؤتمر عم���ان ، طل���ب المجل���س م���ن المؤسس���ات العربي���ة والمج���الس والمنظم���ات 
إلخ تزوي�د اVمان�ة العام�ة لجامع�ة ال�دول العربي�ة بإع�داد إط�ار ... وا>تحادات المتخصصة

رب�ي المش�ترك ، وك�ذلك مش�اريع وب�رامج عق�د التنمي�ة العربي�ة خطة العمل ا>قتصادي الع
المشتركة ، وعرض ذلك على المجل�س ا>قتص�ادي وا>جتم�اعي ف�ي دورت�ه القادم�ة طبق�ا 

  . 27/02/1981بتاريخ  847لقراره رقم 
ولق��د أنج��زت اVمان��ة العام��ة المھم��ة ، وعرض��ت الدراس��ات والتق��ارير ال�زم��ة عل��ى       

ولك�ن المجل�س ق�رر تأجي�ل  .1981س�بتمبر انعقاده الحادية والث�ثين ف�ي المجلس في دورة 
الموض��وع  ليع��رض عل��ى دورة خاص��ة لھ��ذا الغ��رض iتاح��ة الفرص��ة لحكوم��ات ال��دول 

  . 866بقراره رقم اVعضاء لتدارس المشروع المقترح 
ل البت لى تأجيعي المجلس ا>قتصادي وا>جتماعوفي دورته الثانية والث�ثين أصر         

iمانة  آخر تكليفا  ليضيف  إلى دورة خاصة  ستراتيجيةفي آليات تنفيذ اoبإجراء العامة  ل  
ا>تصا>ت مع اVقطار العربية للتعرف على وجھة نظرھا بشأن الخطة مع إمكان إيفاد 

فق جدول زمني محدد ، وكلفھا بعثات ميدانية با>شتراك مع صناديق التمويل العربية و
  وعلى ضوء. شامل مرفق بالبيانات التي تحصل عليھا البعثات الميدانيةداد تقريرأيضا بإع

---------------  
 ، 1984ن�وفمبر ، 69ع�دد  ،مجل�ة المس�تقبل العرب�ي   ، عبد الحسن زلزلة ، دور الجامعة العربية في التعاون الفن�ي -)1

  . 8ص 
ي عبد هللا ومحمود عبد الفضيل، صور المستقبل علي نصار ،إسماعيل صبرإبراھيم سعد الدين ،: أنظر كذلك  -

ستراتيجية العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية مح المستقبل العربي في وثائق اiم� ، العربي
  ..وما بعدھا  70، ص 1982جانفي ، وجامعة اVمم المتحدة ، بيروت 

مؤتمرالقم�ة ، ، اiدارة العامة للش�ؤون ا>قتص�ادية  عامة، اVمانة ال جامعة الدول العربيةمن وقد كانت الوثائق المقدمة  -
  :  ، ھي 1980نوفمبر / ، تشرين الثاني  عمانالحادي عشر المنعقد ب العربي

  
    ؛ ) الورقة الرئيسية (نحو تطوير العمل ا>قتصادي العربي المشترك   -1
 ؛ مشروع إطار الخطة القومية للعمل ا>قتصادي العربي المشترك -2
  نحو ميثاق عمل اقتصادي قومي ؛ -3
 ؛   اVوضاع والع�قات ا>قتصادية بين اVقطار العربية وسبل تدعيمھا -4
  . توظيف الع�قات ا>قتصادية العربية مع البلدان في خدمة المصالح ا>قتصادية والقضايا القومية -5
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الت��ي يمك��ن  ل يتض��من المش��روعات التكاملي��ة العربي��ةذل��ك كل��ه إع��داد مش��روع خط��ة مع��دّ 
وطلب المجل�س فض�� ع�ن ذل�ك ع�رض التقري�ر ومش�روع الخط�ة عل�ى اجتم�اع . إدراجھا 

مثل��ي ص��ناديق مف��ي ال��دول العربي��ة و مش��ترك لخب��راء اVمان��ة العام��ة ومس��ؤولي التخط��يط 
التمويل والمنظمات العربية المتخصصة ، لترف�ع بع�د ذل�ك النت�ائج إل�ى المجل�س ف�ي ال�دورة 

  .ة ا>ستثنائية المنظور
 وتم تجميد عقد التنمية المقرر بمؤتمر. غير أن  ھذه  الدورة  الخاصة تأخر انعقادھا        

  دـــــقمة عمان  وكذلك خطة آليات تطبيق  اiستراتيجية التي كلفت  وقتا  طوي�  من الجھ
  . )1(ھا من قبل العشرات من أكفإ الخبراء في الوطن العربي iعداد

س��تراتيجية العم��ل ض المتعل��ق بإع��داد والمص��ادقة عل��ى إھ��ذا الع��ريتض��ح لن��ا م��ن        
مستوى العمل العربي المشترك ، ا>قتصادي العربي المشترك وإعداد خطة cليات تنفيذھا 

ومدى مصداقية القرارات وا>تفاقيات المعقودة بين أعضاء جامعة الدول العربية حتى ول�و 
برام اتفاقيات iالسياسية تدفع ھيئات الجامعة  فالحماسة . جھاز في الجامعة ىكانت من أعل

غي��ر أن ھ��ذه . ھام��ة وقوي��ة ج��دا نح��و التكام��ل والوح��دة ب��ين أعض��ائھا  وإص��دار ق��رارات
بواق�ع سياس�ي واقتص�ادي ا>تفاقيات والقرارات تفق�د محتواھ�ا  بع�د ص�دورھا >ص�طدامھا 

بقاء التبعية التي تخ�دم  الدول العربية مع العالم الخارجي الذي يضغط نحوتميزه ارتباطات 
خ���دمات الفني���ة مص���الح ال���دول المتقدم���ة الت���ي تم���ول دول الجامع���ة بمختل���ف الس���لع وال

ومن جھة أخرى نظرا  لمصالح الفئ�ات المتنف�ذة ف�ي مختل�ف ، ھذا من جھة .  والتكنولوجية
اVجھزة الحكومية وا>قتصادية العامة منھا والخاصة الت�ي ت�رتبط ھ�ي اVخ�رى با>قتص�اد 

وھو اVمر الذي يكرس التجزئة على حس�اب التكام�ل ب�ين أعض�اء جامع�ة ال�دول . لعالمي ا
  .العربية 

فرغم أن الدراس�ات والن�دوات الت�ي تجم�ع خب�راء ال�دول العربي�ة ، وم�نھم عل�ى وج�ه        
لعم��ل ا>قتص��ادي العرب��ي ال��ذين ش��اركوا ف��ي إع��داد مش��روع إس��تراتيجية ا، الخص��وص 

جمع���ت عل���ى أھمي���ة التكام���ل العرب���ي أ ،امع���ة ال���دول العربي���ة وبتكلي���ف م���ن جالمش���ترك 
س��تراتيجيا للوق��وف م��ن جھ��ة ض��د التبعي��ة والتجزئ��ة وم��ن جھ��ة أخ��رى م��ن أج��ل إق���ع إ

ما يجمعھ�ا عم�ا يفرقھ�ا بحك�م يغلب عليھا حضاري تنموي بين ھذه المجموعة العربية التي 
مم��ا . خط��ار الت��ي تح��دق بھ��ا والحض��ارة والمي��ل النفس��ي واV ةـالت��اريخ والجغرافي��ة واللغ��

يجعل الباحث في ھذه الوضعية العربية يبقى حائرا ف�ي إيج�اد تفس�ير مقن�ع وج�ازم لظ�اھرة 
ة دون مقاب�ل ملم�وس رغ�م م�رور إنشاء مؤسسات تستھلك جزء من موارد الشعوب العربي�

ن الطوال وربما الس�بق بالنس�بة لمؤسس�ات أخ�رى تكون�ت >حق�ا لھ�ا وق�دمت لش�عوبھا السني
تكتل الدول اVوروبية الذي كان الكثي�ر   والتطور مثلما ھو عليه  كثير من مظاھر التكاملال

من شعوبھا على عداء تاريخي قوي مثلما كان عليه اVمر ب�ين ش�عوب ألماني�ا ، بريطاني�ا ، 
  .فرنسا وإيطاليا خاصة بعد الحربين العالميتين 

  
---------------  

رب�ي ا>قتص�ادي المش�ترك ، ق�راءة ف�ي ق�رارات المجل�س ا>قتص�ادي  و ا>جتم�اعي ، جميل مطر، مأساة القرار الع -)1
 .وما بعدھا  20، ص 1986،  أفريل  86مجلة المستقبل العربي ، عدد 
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من اVوراق والوثائق الت�ي أع�دت بن�اء عل�ى طل�ب  ةونذكر على سبيل المثال مجموع       
 ليل عل��ى المجھ��ودات العلمي��ة والفني��ةمجموع��ة م��ن المؤسس��ات والمنظم��ات العربي��ة للت��د

المبذولة م�ن ھ�ذه الھيئ�ات دون أن تغي�ر ف�ي الواق�ع العرب�ي التنم�وي والتك�املي ش�يئا يمك�ن 
  : )1(لوطن العربي بالخير ل البناء عليه لمستقبل واعد 

لص��الح المنظم��ة  1977س��تراتيجية اVم��ن الغ��ذائي ف��ي البل��دان العربي��ة الص��ادرة س��نة إ -1
  .ة الزراعية العربية للتنمي

لصالح المنظمة العربية  1977ستراتيجية تطوير التربية العربية الصادرة سنة إ -2
 . ة والعلومـــلثقافل

ستراتيجية التصنيع من أجل الوفاء بالحاجات اVساسية وا>عتماد على النفس الص�ادرة إ -3
 .لصالح مركز التنمية الصناعية للدول العربية  1978 -77خ�ل 

لصالح منظمة اVقطار العربية  1979ر الطاقة العربي اVول الصادرة سنة وثائق مؤتم -4
  .والصندوق العربي ل}نماء ا>قتصادي وا>جتماعي   المصدرة للنفط

ا>قتصادية ليف من اللجنةاVنماط البديلة للتنمية وVساليب الحياة في المنطقة العربية بتك -5
  . 1979الصادرة سنة  ، المتحدة للبيئةوبرنامج اVمم لoمم المتحدة لغرب آسيا 

ھي الوثيقة الرئيسية المقدمة لم�ؤتمر و،  نحو تطوير العمل ا>قتصادي العربي المشترك -6
  . 1980قمة عمان باVردن سنة 

  

  لثاــــثـث الـــحـبـمـال
  

  يــــاعـــنـصـال الـــجـمـي الــل فــامــكـتـال
  

م�ن ميث�اق جامعــ�ـة ال�دول العربي�ة إل�ى تع�اون أعض�ائھا  " أ "تطرقت المادة  الثاني�ة        
تعاون��ا وثيق��ا ف��ي الش��ؤون ا>قتص��ادية والمالي��ة بم��ا ف��ي ذل��ك التب��ادل التج��اري والجم��ارك 

تش��كيل لجن��ة عل��ى ال��نص الم��ادة الرابع��ة  توأض��اف. والعمل��ة وأم��ور الزراع��ة والص��ناعة 
تت�ولى وض�ع قواع�د التع�اون وم�داه خاصة لكل شأن مما ذكر في المادة الثانية س�الفة ال�ذكر 

وصياغتھا في شكل مش�روعات اتفاق�ات تع�رض عل�ى مجل�س الجامع�ة العربي�ة للنظ�ر فيھ�ا 
ل�ذلك تب�دو أھمي�ة التط�رق إل�ى ھ�ذا المج�ال الحي�وي . الدول اVعضاء  ىتمھيدا لعرضھا عل

  .الذي يشكل المحرك اVساسي Vي تقدم عصري 
 يدور اVول حول الھيكل الصناعي العربي باعتبارهوسنعرض ھذا المبحث في مطلبين      

البنية اVساسية للتصنيع ومدى ص�حيته iحداث اVغراض المصبو إلى تحقيقھا ، ثم 
نعرض في المطلب الثاني ل}ستراتيجية الصناعية من أجل تحقيق التكامل المنشود 

  .ا تم إنجازه لنمحص السياسة المتبعة في الصناعة العربية ومدى ما تصبو إليه وم
---------------  

 م�م�ح المس�تقبل العرب�ي ف�ي وث�ائق اiس�تراتيجية العربي�ة ،: إبراھيم سعد الدين وآخرون ، صور  المستقبل العربي  -)1
  . 68المرجع السابق ،  ص 
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  ل و H ب اـلـطـالم
  

  يـربـعـي الـاعـنـصـل الـكـيـالھ
  

العرب��ي س��واء ا>قتص��ادي  التكام��لمحاورم��ن  ھ��امكمحور ، العربي��ةتحت��ل الص��ناعة        
بالص��ناعة المدني��ة أو العس��كرية ، أھمي��ة عظيم��ة لتحقي��ق التنمي��ة والتح��رر م��ن  رتعل��ق اVم��

التبعية ا>قتص�ادية والعس�كرية لل�دول المتقدم�ة تحقيق�ا لoم�ن الق�ومي لoقط�ار العربي�ة ض�د 
  .اVخطار و الضغوط الخارجية 

    
  . العربيةالبنية الصناعية  : أو0

  
طري�ق التص�نيع ال�ذي  وجـل�وُ  ، بعد تحقيق ا>ستق�ل السياسي، بية حاولت الدول العر       
رغم وجود اVط�ر القانوني�ة المتمثل�ة ف�ي ، مستوى قطري دون أي تنسيق فيما بينھا  ىتم عل

جامع��ة ال��دول العربي��ة و مختل��ف الھياك��ل اVخ��رى الت��ي ت��ؤطر التع��اون والتكام��ل العرب��ي 
المج�ال الص�ناعي ف�ي ، وھ�و  تك�ريس للتبعي�ة المتج�ذرة وخاص�ة  شترك في ھذا المج�الالم

نظ��را لتخلفھ��ا ع��ن رك��ب الث��ورة الص��ناعية الت��ي  العربي��ة أس��س وج��وده ال��ذي تفتق��د ال��دول 
، فض� عن ا>ستعمار الذي حرم ال�دول العربي�ة م�ن ا>نط��ق ف�ي ھ�ذا  انطلقت من أوروبا

  .المجال 
  
 . لوطن العربيتخلف الصناعة في ا -1
  
تصادي العربي الھيكل ا>ق اخت�ل ويظھر. صناعيا  متخلفة   العربية > تزال الدوال       

المتمثل في الزراعة والصيد والصناعة ا>ستخراجية للثروات  سيطرة القطاع اVوليفي 
لى فباستثناء الجزائر يمثل القطاع اVو. وانخفاض نصيب الصناعة التحويلية  ، الباطنية

ذي وخاصة قطاع الصناعة ا>ستخراجية ال، دورا طاغيا في اقتصاد البلدان النفطية كلھا 
على سبيل  1975من الناتج المحلي اiجمالي للوطن العربي سنة   %48.8 بلغت مساھمته

ليكون نصيب القطاع  % 8.8كما بلغ نصيب الزراعة . ، و ھي في تزايد مستمر المثال
في حين كان نصيب الصناعة التحويلية . من الناتج اiجمالي  %57.6اVولى اiجمالي 

   . )1(فقط  % 8.5 العربية 
  يظھرتخلف وضعف الصناعة العربية من خ�ل عدة مؤشرات يذكرھا ج�ل عبد هللا        

  : )2(معوض كالتالي 
 ---------------  

  . 139إبراھيم سعد الدين وأخرون ، مرجع سابق ، ص -)1
  نادية مصطفى الشيشيني ،  أين يبدأ التكامل العربي ؟  في مجال الصناعة أم في مجال الزراعة ، مجلة      : ا أنظر أيض  -

  .وما بعدھا  105، ص  1978ماي /  1عدد ، المستقبل العربي    
  .وما بعدھا  114ج�ل عبد هللا معوض ، المرجع السابق ، ص -)2
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  من إنتاج %6من اiنتاج العالمي و %4العربي الذي كان يمثل  ضآلة اiنتاج الزراعي -1

  ؛   1980العالم الثالث خ�ل سنة  
  ضآلة نسبة القوى العاملة الصناعية ؛ -2
ض�عف الص�ناعات الھام�ة كالص�ناعات الميكانيكي�ة  والھندس�ية ، أو على اVق�ل ، غياب  -3

ق��ة تكري��ر البل��دان النفطي��ة الت��ي تص��ل طا ةوص��ناعة اc>ت والص��ناعات البت��ر وكيماوي��
  ؛ ليصدر الباقي خاما فقط   نتاجھامن إ %13منھا 

  ، ف� يسمح  وجھة إليھامضيق السوق القطرية ال الصناعية نتيجةضيق نطاق المنشآت  -4
وذلك رغم .  بتوفير اiنتاج الكبير الذي يحقق تخفيض التكلفة وا>ستفادة من الوفورات

البشرية والمالية والمواد الخام ، فض� عن سوق  أن الوطن العربي يملك القوى
  .مترامية اVطراف ذات قدرة استيعابية ضخمة 

اج مراحل اiنت�ـ عدم التنسيق بين المشروعات الصناعية في الوطن العربي ، سواء في -5
، رغ�م  ويظھر ذلك جلي�ا بخص�وص ص�ناعة ھام�ة ج�دا كالحدي�د والص�لب.  والتسويقأ

"  ا>تح��اد العرب��ي للحدي��د والص��لب" قتص��ادية العربي��ة بإقام��ة ق��رار مجل��س الوح��دة ا>
الت�ي ت�م إنش�اؤھا ف�ي ك�ل م�ن  ةوكذلك بالنسبة للصناعات البتروكيماوي� .بمدينة الجزائر

، دون أي تنس�يق فيم�ا  السعودية وقطر والكويت والعراق وليبيا ودول المغرب العرب�ي
  . بينھا

  :  وجه الخصوص من عدة جوانب كالتالي ويبرز ضعف الصناعة التحويلية على       
  ؛)  %8.5(انخفاض مساھمتھا في الناتج اiجمالي  -أ

، تليھ�ا  ، كالص�ناعات الغذائي�ة والنس�يجية تتميز بأنھ�ا ص�ناعات اس�تھ�كية ف�ي أغلبھ�ا -ب
 ؛ الوسيطة المعتمدة على النفط صناعات السلع

             .   )1(دروكربونية يلصناعات الھانخفاض مساھمتھا في عمليات التصدير، إذا استثنينا ا -  ت
وي�ح��ظ أن الص��ناعات التحويلي��ة م��ا زال��ت ص��ناعات ھامش��ية تتض��من مرحل��ة أو         

، دون أن تصل إلى بن�اء سلس�لة ص�ناعية متكامل�ة داخ�ل  مرحلتين من مراحل التحويل فقط
عي العرب�ي ذا وم�ا زال التخط�يط الص�نا. قطر عربي مع�ين أو ب�ين مجموع�ة م�ن اVقط�ار 

دون التوج�ه ، توجه قطري يستھدف إما حاجة السوق الداخلية أو التصدير للعالم الخارجي 
 .س�تراتيجية العم�ل ا>قتص�ادي العرب�ي المش�ترك إ، رغم إقرار  إلى تحقيق التكامل العربي

، التش��ابه فيم��ا بينھم��ا وارتف��اع  فض��� ع��ن التج��زأ ، و> ت��زال الص��ناعات العربي��ة تع��اني
كاليف بسبب انخفاض الكفاية اiنتاجية ونقص القدرات اiدارية والفنية والعمالة الماھرة الت

  . )2( الحجم مع عدم عمل ھذه الصناعات بكل طاقاتھا روكذلك صغ
اiقليمية تبدو الضرورة ملحة بالنسبة للبلدان العربية في تغيير سياساتھا الداخلية و       

 ذات ا>ستھ�ك  سلع المستوردات بإنتاجمن دف إلى الحد في مجال التصنيع التي كانت تھ
  رادــزيادة ا>ستي في   والسيارات ، مما تسبب وسلع ا>ستھ�ك المعمرة  ا>ستعمال العام 
---------------  

  . 139إبراھيم سعد الدين وآخرون ، مرجع سابق ، ص  -)1
  .المرجع نفسه  -)2
، بي�روت 1ع ، ط.و.المش�روعات العربي�ة المش�تركة  الواق�ع واcف�اق ، مرك�ز دس�ميح مس�عود برق�اوي ، : أنظر أيضا  -

  . 21، ص1978
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للمع��دات والم��دخ�ت المختلف��ة والخ��دمات التقني��ة والس��لع الغذائي��ة والص��ناعية الموجھ��ة 
وھو م�ا ي�ؤدي إل�ى تف�اقم العج�ز ف�ي مي�زان الم�دفوعات وس�وء وض�ع العمال�ة . ل�ستھ�ك 

فالع�الم الثال�ث يح�اول . وص�د ب�ذلك اVب�واب أم�ام أي�ة تنمي�ة حقيقي�ة على المدى الطويل ، فت
  .)1(محاكاة الدول الصناعية في نمط التنمية رغم ا>خت�فات العميقة بصورة عامة  

براھيمي الذي كان يقود الحكومة الجزائرية  أن  الوسيلة  ويرى الدكتور عبد الحميد إ      
والخروج من التبعية اiيديولوجية والثقافية  iزالة العقباتالوحيدة  أمام  البلدان  العربية 

من في صياغة ك، ت والتكنولوجية وا>قتصادية والتجارية والمالية إزاء البلدان المتقدمة
ستراتيجية للتحو>ت الھيكلية >قتصاداتھا الخاضعة باتباع نموذج جديد للنمو المعجل مع إ

  : اVخذ بعين ا>عتبار أمرين أساسيين
  
   ؛ إعادة صياغة بنية ا>ستھ�ك على أساس الحاجات ا>جتماعية الحقيقية -1
ض��م ت��راكم ك��ل م��ن وس��ائل اiنت��اج والص��ناعات الوس��يطة وص��ناعات س��لع تص��نيع ي -2

إن عملي�ة إع�ادة تش�كيل ھياك�ل اiنت�اج .  ا>ستھ�ك التي تلبي طل�ب الجم�اھير الحقيق�ي
ن�دماج الص�ناعي العرب�ي ينبغ�ي أن تق�وم عل�ى الصناعي التي من شأنھا أن تقود إلى ا>

  : المبادئ التالية
  ضرورة تنسيق السياسات ا>ستثمارية ؛ -أ

ص��ناعات مش��تركة طبق��ا Vولوي��ات عي ع��ن طري��ق اختيارإقام��ة ان��دماج ص��ناعي قط��ا -ب
  ؛ معينة

  ؛ توزيع عادل لمزايا وتكاليف ا>ندماج بين البلدان اVعضاء -ج
  .  )2(مھام إعادة بناء الھيكل الصناعي  iنجاحم�ئمة  تأسيس أجھزة تنظيمية -د
  
  .تجزأ القطاع الصناعي العربي وتبعيته للدول المتقدمة -2

  
تلح�ظ الدراس��ات المتع��ددة ف��ي ھ�ذا المج��ال نھض��ة ص��ناعية ف�ي ع��دد م��ن ال��دول الت��ي        

غ�از والحدي�د تتمتع بإمكانيات معتبرة ، سواء من حيث تواجد المواد الخام فيھا كالبترول وال
، فض��  والثروة الس�مكية وغيرھ�ا ،، والقطن وبعض المواد الزراعية اVخرى والفوسفات

وك��ذلك بع��ض المش��اريع .  ع��ن الم��وارد المالي��ة الت��ي ت��وفرت نتيج��ة تص��دير الم��واد اVولي��ة
  . الصناعية التي ورثتھا الدول العربية عن الدول ا>ستعمارية على ضعفھا وقلتھا

نيت من منطلقات وحاجات قطرية ھذه الصناعات الناشئة في الدول العربية ب غير أن       
، رغم أن أغلبھا انطلق في فترة الستينات  ة لم تراع البعد اiقليمي والتكامل العربيمحض

وخاصة السبعينات بنھوض المد الثوري التنموي والضغوط الخارجية للدول المھيمنة على 
عتداءات المتكررة والمدعومة من الدول الغربية من طرف ا>قتصاد العالمي ، وكذلك ا>

  ل ـللمفاع  عنھا ، كما حدث لھا وحتى البعيدة   المجاورة دولة إسرائيل على الدول العربية 
---------------  

  . 239عبد الحميد  إبراھيمي ، المرجع السابق ، ص  -)1
  .وما بعدھا  239المرجع السابق نفسه ، ص  -)2
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  .  ي العراقي النوو
وقد تمت ھذه الص�ناعات ف�ي ظ�ل إق�رار مجموع�ة م�ن ا>تفاقي�ات العربي�ة المش�تركة        

ل��ى التع��اون إالت��ي ت��ؤطر التكام��ل ا>قتص��ادي ب��دء م��ن ن��ص ميث��اق جامع��ة ال��دول العربي��ة 
العرب��ي ف��ي المج��ال الص��ناعي وتح��ت نظ��ر المجل��س ا>قتص��ادي وا>جتم��اعي والمنظم��ات 

ة Vغراض التع�اون والتكام�ل العرب�ي والت�ي تح�ث عل�ى تحقي�ق الوح�دة نشأالمتخصصة المُ 
  . بين أعضاء جامعة الدول العربية

لم يتحقق للدول العربية استق�لھا ا>قتص�ادي لع�دم تمت�ع الس�لطات السياس�ية ف�ي ھ�ذه        
الت��ي تعي��د للقطاع��ات المنتج��ة دورھ��ا  البل��دان بس��لطة فعلي��ة >تخ��اذ الق��رارات الص��حيحة

Vبسياس��ات ال��دول المتط��ورة ليبق��ى نموھ��ا واقتص��اديا ت مرتبط��ة سياس��يا ي��وبق.  ساس��ي ا
  . )1(الدول اVخيرة  تلكخاضعا لمتطلبات نمو 

  
  . الصناعي العربيالمسار:  ثانيا

  
س��عي ال��دول العربي��ة نح��و التح��ديث والتط��وير م��دعاة للوق��وع ف��ي ف��خ اقتن��اء  نالق��د ك��       

في تحقيق تصنيع عاج�ل س�ببا ف�ي اختي�ار بع�ض التقني�ات وكانت الرغبة .  مظاھره فحسب
ف�رغم أن التص�نيع .  الصناعية أسھمت في تبعية ا>قتصاد العربي بد> من تعزي�ز اس�تق�له

ن��ه ت��م عل��ى حس��اب التنمي��ة القومي��ة أ >ق ق��درا م��ن النم��و لمواجھ��ة التخل��ف إالقط��ري حق��
 دار العربية مقابل التكامل المض�طرس ظاھرة التفكك المتزايد بين اVقط، فقد كرّ  المشتركة

مع العالم الخارجي  بكل ما يعنيه ذلك من تنمية للتخل�ف وتعمي�ق للتبعي�ة وتك�ريس للتجزئ�ة 
)2(  .  

إن واقع اVقطار العربية > يمكنھا من الحرية الكامل�ة >تخ�اذ م�ا تش�اء م�ن ق�رارات ،        
 -بش�بكة كثيف�ة م�ن الع�ق�ات ا>قتص�ادية، فھ�ي مكبل�ة  غالبي�ة دول الع�الم الثال�ثمثل  مثلھا 

خصوص��ا ف��ي  طھ��ا أساس��ا بالع��الم اVول المتمث��لالعس��كرية الت��ي ترب -السياس��ية والثقافي��ة 
منظم���ة التع���اون والتنمي���ة " مجموع���ة ال���دول الص���ناعية الغربي���ة الت���ي تض���مھا مجموع���ة 

ھ��ذه المجموع��ة   إن ث�ث��ة أرب��اع التج��ارة الخارجي��ة لل��دول العربي��ة ت��تم م��ع.  "  ا>قتص��ادية
الت�ي ) الف�وائض (، وبھ�ا تت�راكم أم�وال ال�نفط  من إنتاج ال�نفط العرب�ي  %84التي تستھلك 

  . )3(ھا السلع والخدمات ومنھا تقترض الدول العربية ذات العجز تشتري ب
فالقليل من الصناعة الذي بني في الب�د العربية اقتنيت معظم معداته من الدول        

ويجري . كذلك تكنولوجيتھا وخبراؤھا ل}شراف على المنشآت الصناعية المتقدمة ، و
  .إرسال خيرة  الطلبة العرب  إلى تلك  الدول للدراسة واكتساب المعارف المتطورة  لديھا 

---------------  
  ش�ركة  لعرب�ي،عبد الھادي يموت ، التع�اون ا>قتص�ادي العرب�ي وأھمي�ة التكام�ل ف�ي س�بيل التنمي�ة ، معھ�د اiنم�اء ا -)1

   . 98لبنان ، ص / ، بيروت . ل.م.تكنوبرس   الحديثة ش
عبد الحسن زلزلة ، التكامل ا>قتصادي العربي أمام التحديات  ، دراسات في التنمية والتكام�ل ا>قتص�ادي العرب�ي،   -)2

  .141، ص  1983، بيروت ، سبتمبر  2، ط . ع.و.مجموعة أنور مالك وآخرين ، مركز د
ليوس�ف " ا>ندماج ا>قتصادي العرب�ي وذريع�ة الس�يادة الوطني�ة " ماعيل صبري عبد هللا ، تعقيب على موضوع إس -)3

   . 43، ص 1979، مارس  6صايغ ، المستقبل العربي ، عدد 
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 بين دولة نامية ودولة غربية متقدمة يكون تباد> غير متكافئ أن كل تبادل يتم  والمحصلة 
العربية على نحو وعليه فإن أي دعم للع�قات بين الدول . ل  ينطوي على معامل استغ�

، Vنه > يمكن بالضرورة على حساب الع�قات مع الدول الصناعية   جاد وملموس سيتم
   للدول العربية  وإ> الخارجيإطار الزيادة المحتملة للتعامل  في  التسليم بحصر ھذا الدعم 

فالدول الصناعية  من ھذا . محدودة  الوزن  واVثر  بقي  التعاون  مجرد  ظاھرة  ھامشية 
وستعمل  ، تھا الحالية على اVسواق والموارد العربيةضالمنطلق لن تفرط بسھولة في قب

  . )1(باستماتة على الحد من نمو العمل العربي المشترك 
ت��اج أدخ��ل الع��الم الثال��ث ومن��ه ال��دول العربي��ة بفع��ل العام��ل الخ��ارجي ف��ي نم��ط اiن       

تقسيم العمل الدولي انط�قا من حاجات السوق الدولي�ة  وأخذ دوره في ، الرأسمالي العالمي
الت��ي رتبتھ��ا ال��دول الص��ناعية بم��ا يخ��دمھا ليت��وفر لھ��ا الرخ��اء عل��ى حس��اب ش��عوب ال��دول 

ووج�دت الس�لطات  . البل�دان العربي�ة انط�ق�ا م�ن حاجاتھ�اش�كل اiنت�اج ل�دى تلم يف .النامية 
 انس�بي االسلطة نفسھا أمام واق�ع مف�روض خارجي�ا فك�ان م�ا حص�ل عملي�ا تط�ورالتي تولت 

م��ع قلي��ل م��ن   الخ��دمات إنت��اج  ف��ي   التوس��عموروث��ة ع��ن ا>س��تعمار نح��و oوض��اع الل
وم�ن ث�م ف�إن ا>س�تق�ل السياس�ي .  الطابع ا>ستھ�كيالصناعة التحويلية التي يغلب عليھا 

ما  أبقى  على التبعية  واiلح�اق  بال�دول الص�ناعية  لم يتبعه استق�ل اقتصادي مواز، وھو
  . )2(" ا>ستعمار الجديد " المتقدمة  في ظل ما  يطلق عليه مصطلحا 

غير أن مسؤولية ھذه التبعية التي يعد أحد مسبباتھا  ا>س�تعمار الجدي�د ال�ذي > يمك�ن        
ھ�و قي�ام دول�ة عربي�ة واح�دة ف�إن أكث�ر م�ا يخش�اه ھ�ذا ا>س�تعمار . أن ينتظر منه غير ذل�ك 

قوي��ة تس��يطر عل��ى أھ��م نقط��ة م��ن نق��اط المواص���ت ف��ي الع��الم ، وتمل��ك أكث��ر م��ن ثلث��ي 
وم��ع ذل��ك ف��إن إلق��اء مس��ؤولية التخل��ف والتبعي��ة والتجزئ��ة عل��ى . احتي��اطي ال��نفط الع��المي 

مار فليس غريبا عل�ى ا>س�تع. الدول المتقدمة وحدھا فيه كثير من انعدام الحس بالمسؤولية 
iبقاء على مصالحه  واستغ�له لث�روات المنطق�ة العربي�ة ، ولك�ن الغري�ب أن يضغط نحو ا

أن يكون النضال من أجل محاربة ذلك ا>ستعمار والمحافظة في الوقت نفسه عل�ى مظ�اھر 
يخ���دم أھ���داف المس���تعمر  التجزئ���ة الت���ي تح���ارب التكام���ل والتع���اون المتك���افئ ، وھ���و م���ا

  .) 3(ومصالحه  الحيوية 
  
  
  
  
  
  
  

---------------  
  . 44 – 43عبد الحسن زلزلة ، التكامل ا>قتصادي العربي أمام التحديات ، المرجع نفسه ، ص  -)1
  . 122، ص  1980جويلية / 18، ع�قات اVقطار العربية ا>قتصادية ، مجلة صامد ا>قتصادي ، عددأحمد شاھين -)2
، 1979جويلي��ة / 3المؤسس��ة العربي��ة للدراس��ات والنش��ر، ط  ؟م��ن س��بيل ، الوح��دة العربي��ة ھ��ل لھ��ا مني��ف ال��رزاز  -)3

  .وما بعدھا  10بيروت ، ص 
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  يـانـثـب الـلـطـمـال
  

Iةــيـنمـتـل والـكامـتـل الـن أجـية مـربـعـية الـاعـنـصـية الـيجـراتـتـسا  
  

اعات يرجع مصـدر التراكم الصناعي العربي إلى القطاع اVولي وخاصة الصن       
في حين > زالت . ا>ستخراجية التي تتعلق باستخراج المواد الخام من باطن اVرض 

 على دالصناعات التحويلية المنتجة للسلع المصنعة محليا ضعيفة رغم ا>زدياد المضطر
 مما يجعل الدول العربية تزداد تبعية للدول المتقدمة ، فض� عن أن ھذه. الطلب عليھا 

  ية على  ضعفھا  تسيطر عليھا الفروع المنتجة للسلع ا>ستھ�كية التـــيالصناعات التحويل
.  %7بينما يقل نصيب الفروع المنتجة للسلع الرأسمالية عن .  % 55تتجاوز نسبة  

  . )1(ويتوزع الباقي على السلع الوسيطة 
ات يعتبر التصنيع عملية حيوية لتنويع ا>قتصاد وتقليل ا>عتماد على الصادر       

يتوفر اiطار الم�ئم الذي تتطلبه  ولكي.  التقليدية من المواد اVولية والمنتجات الزراعية
وفرة اiنتاج حدث الصناعة الحديثة التي تقوم على أساس التكنولوجيا الحديثة التي ت

ذلك أن تكاليف اiنتاج وأسعار المنتجات .  وتوسيع اVسواق ليكون اiنتاج اقتصاديا
. المنتجات  اد قوة الصناعة على المنافسة كلما زاد اiنتاج واتسعت أسواقتنخفض وتزد

، فإن اVسواق  الدول العربية مجزأة وانخفاض القوة الشرائية لديھا ونظرا لصغر أسواق
بالكفاية ال�زمة >ستيعاب كل المنتجات الصناعية ذات المحلية في مجموعھا > تتسع 

  . )2(اVحجام الكبيرة 
عل��ى ت��وفير الس��وق يس��اعد ) التكام��ل ا>قتص��ادي(ثب��ت علمي��ا أن التكت��ل ا>قتص��ادي        

وبالت��الي ، ت��وفير الخب��رة وا>س��تفادة منھ��ا  الواس��عة و تجمي��ع رؤوس اVم��وال ال�زم��ة و
زيادة الوزن النسبي ل�قتصاديات المتكامل�ة أو ف�ي زي�ادة  قوتھ�ا ف�ي المس�اومة  يــيساھم ف

اVم�ر ال�ذي يت�يح لل�دول المتكامل�ة . ين ا>قتص�اديات العالمي�ة والتفاوض وفرض وجودھا ب
تھ�ا ض�من ح�دود التكام�ل فرصة لتنشيط تجارتھا الداخلية وصناعتھا الوطنية وزي�ادة إنتاجي

 مم�ا يش�ير إل�ى أن التكام�ل يمك�ن اعتب�اره م�ن أھ�م عوام�ل التنمي�ة ا>قتص�ادية. الذي حققت�ه
)3(.  

فا>ستعمار . رة واعية على المصالح اiقليمية الضيقة إن التكامل العربي يشكل ثو       
. بشكليه القديم والجديد يجد مكانا له بين الكيانات الصغيرة التي تشكل واقع الوطن العربي 

  المواقف التي تناسبھا   للقدرة على اتخاذ  والمنعة  القوة يعطيھا   بينھا  فيما التكامل   بينما
  

---------------  
   ، ص 81ديسمبر /، تونس  لة شؤون عربية، مج بلهومستق عبد النور، التصنيع في الوطن العربي حاضره  خالد  - )1

    169 .  
، 74نية للنشر والتوزيع ، الجزائ�ر إسماعيل العربي ، التكثل وا>ندماج اiقليمي بين الدول المتطورة ، الشركة الوط -)2

  . 12، 11ص 
، 1982م�اي/ 01قتصادية رقم ، مجلة العلوم ا>عربية والتكامل ا>قتصادي العربيال المحمد إبراھيم ، رؤوس اVمو -)3

  . 42، 41معھد العلوم ا>قتصادية بجامعة قسنطينة ، ص  
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فالح��دود اiقليمي��ة العربي��ة ب��ين ال��دول > ت��زال . لتحقي��ق انط�ق��ة اقتص��ادية عربي��ة س��ريعة 
لتص��نيع الح��ديث > يمك��ن أن ي��نجح ف��ي ظ��ل اذل��ك أن . تعرق��ل ھ��ذه ا>نط�ق��ة ا>قتص��ادية  

اVسواق الض�يقة الت�ي عليھ�ا ح�ال ال�دول العربي�ة الت�ي تعرق�ل حرك�ة ھ�ذا التص�نيع وأوج�ه 
  : )1(فالتكامل العربي يحقق مجموعة من ا>متيازات . التنمية عموما 

يھي��ئ الظ��روف الموض��وعية لقي��ام اقتص��اد ق��وي ذي أبع��اد واس��عة ، يؤك��د ع��دم تبعيت��ه  -1
  . نزيفهويوقف 

 يسمح بإنشاء صناعات متطورة ،عصرية ورائدة ، بمقدورھا أن تواجه المزاحمة -2
Vن البنية ا>قتصادية . لفة وصغيرة و متجانسة ، عوضا عن صناعات متخ اVجنبية
  ة ، ـــــــــمتشابھ  - فيما عدا اVقطار العربية النفطية   - العربية  Vكثر اVقطار   الحالية

فإن   ولذا .ن يكمله ت متجانسة ينافس بعضھا بعضا دون أالقائمة صناعاوالصناعات 
حجم المباد>ت التجارية بين اVقطار العربية ضعيف جدا تحكمه بعض ا>عتبارات 

  . السياسية
يزي��ل المزاحم��ة والتس��ابق ف��ي البح��ث ع��ن وس��ائل التموي��ل اVجنبي��ة وس��يلغى النفق��ات  -3

، وس�يزيل ع�دم التس�اوي ف�ي  التص�نيع المتش�ابھةالمزدوجة غي�ر المعقول�ة لمش�روعات 
  . ووسائل العمل بين دول الوطن العربي  توزيع الموارد الطبيعية

إن ظروف التكامل ا>قتص�ادي والص�ناعي المت�وفرة ف�ي ال�وطن العرب�ي تت�يح أس�بابا        
ا موضوعية ل}ف�ت من التبعية والتخلف والضعف الذي تعاني�ه ال�دول العربي�ة ف�ي وض�عھ

  . المتجزئ 
  

  . ستراتيجية العمل ا0قتصادي العربيإعداد إ : أو0
  

التكاملي  بين الدول العربية أن المداخل  العملاVربعين سنة من  أظھرت تجربة لقد       
المنشود منھا في تعزيز التنمية  ھدفالتقليدية للتكامل ا>قتصادي العربي لم تحقق ال

لضعف لتحقيق تكامل مواطن ا ستوجب معالجةاوھو ما .  والتحرر واVمن القومي العربي
لذلك رأت اVمانة العامة لجامعة الدول العربية ضرورة .  من الفاعلية  ايدتنموي يحقق مز

، خاصة على إثر تزايد عوائد النفط  التفكير في وضع إستراتيجية عربية للعمل المشترك
وقد عرض  .الشاملة للدول العربية  وذلك قصد تحقيق التنمية.  1972 العربية منذ سنة 

التي تراھا ضرورية iعداد أعضاء الجامعة iبداء الرأي والم�حظات اVمر على الدول 
iانعقاده وتم عرض الموضوع على المجلس ا>قتصادي في دور. ستراتيجية ھذه ا 

بتكليف ليصدر قرار المجلس ،  1975للجامعة في جانفي العشرين من قبل اVمانة  العامة 
iمانة العامة باتخاذ اVعداد تصور عن إجراءات ال�زمة اi ستراتيجية للعمل ا>قتصادي

والبيانات والدراسات التي أعدتھا حكومات الدول  تالعربي المشترك على ضوء المعلوما
العربية والمنظمات العربية المتخصصة ومجلس الوحدة ا>قتصادية العربية مع تحديثھا 

  .واستكمالھا 
 ---------------  

  . 45و  44المرجع السابق نفسه ، ص  - )1
  
  



- 121  - 
 

 / i600تم��ام ھ��ذه الدراس��ة طبق��ا للق��رار وق��د ح��دد المجل��س ا>قتص��ادي فت��رة ع��ام       
  . 1975 /20/16/01.د

ستراتيجية على دورات المجلس ا>قتصادي وا>جتم�اعي، iوتوالى عرض موضوع ا      
دية الع�رب م�ن مختل�ف ا>ختصاص�ات القانوني�ة وا>قتص�ابعد أن كلفت لجن�ة م�ن الخب�راء 

كون�ة م�ن اVس�اتذة ق عنھا اللجنة الث�ثي�ة  المبثلتن، الدراسة  والسياسية وا>جتماعية iعداد
وق��د .  ة النھائي��ةغايوأنط��وان زح���ن ال��ذين كلف��وا بالص�� ، س��يد ج��اب هللا برھ��ان ال��دجاني 

س��تراتيجية العم��ل ا>قتص��ادي ق��ومي اVول iة رئيس��ية للم��ؤتمر الق��ق��دمت ھ��ذه الورق��ة كوثي
  . 12/5/1978-6الفترة العربي المشترك الذي انعقد في بغداد خ�ل 

س�تراتيجية العم�ل ا>قتص��ادي العرب�ي المش�ترك ف�ي الحباني�ة  ب��العراق انعق�د م�ؤتمر إ       
ي ال�ذالذي حدد أھداف العم�ل ا>قتص�ادي العرب�ي المش�ترك عل�ى النح�و  1980أوائل سنة 

  .من ھذا البحث ضسبق أن تطرقنا إليه 

خ�ل ش�ھر ن�وفمبر  باVردن انعقد مؤتمر قمة أعضاء جامعة الدول العربية في عمان       
وق��دمت ل��ه مجموع��ة م��ن اVوراق لمناقش��تھا والمص��ادقة عليھ��ا تتعل��ق بالع�ق��ات  1980

  : ) 1( ، تتمثل في ا>قتصادية العربية
  ؛ لعربي المشترك كورقة أساسيةنحو تطوير العمل ا>قتصادي ا -1
 ؛ للعمل ا>قتصادي العربي المشترك لخطة القومية امشروع إطار  -2
 ؛ نحو ميثاق عمل اقتصادي قومي -3
 ؛ اVوضاع والع�قات ا>قتصادية بين اVقطار العربية وسبل تدعيمھا -4
توظي���ف الع�ق���ات ا>قتص���ادية العربي���ة م���ع البل���دان اVجنبي���ة ف���ي خدم���ة المص���الح  -5

 . صادية والقضايا القوميةا>قت
، إدراك��ا لواق��ع ن��درة  ولق��د ح��ددت مجموع��ة م��ن اVولوي��ات للعم��ل العرب��ي المش��ترك       

 ، تتمث�ل ف�ي ، والص�عوبات المؤسس�ية واVف�ق الزمن�ي المح�دود ، الموارد البشرية والمالية
)2( :  
  ؛ تدريب القوى البشرية وتكوينھا - أ

 ؛ اكتساب القدرة التكنولوجية وتوظيفھا  -  ب
 ؛ الغذائيتوفير اVمن  -  ت
   ة ــــــــــوالزراعي  الھندسية  الصناعات في حقل  >سيما  ( اVساسي التصنيع  تحقيق  - ث

 ) .والھيدروكربونية  والدفاعية      
 .توفير العناصر الجوھرية في البنى التحتية أو اVساسية  -ج

س��تراتيجية العم��ل ى ك��ل م��ن إومل��وك ال��دول العربي��ة عل�� ص��ادقت قم��ة عم��ان لرؤس��اء       
وق�د اعتب�رت . العربي المشترك وميثاق العمل ا>قتصادي الق�ومي وعق�د التنمي�ة المش�تركة 

  .  )3(قمة عمان  قمة اقتصادية ھامة في مجال التكامل ا>قتصادي العربي والتنمية لبلدانھا 
--------------- 

  . 117، ص  44لھامش إبراھيم سعد الدين وآخرون ، المرجع السابق ، ا  -)1
، المرجع السابق ، ) أنور عبد المالك وآخرون ( تنمية والتكامل ا>قتصادي العربيعبد الحسن زلزلة ، دراسات في ال -)2

  . 150ص 
  . 22جميل مطر، مأساة القرار العربي ا>قتصادي المشترك ، المرجع  السابق ، ص  -)3
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ن خبيرا ومفكرا عربيا في إطار الجامعة ھكذا وبعد جھود جبارة أسندت لخمسي       
ستراتيجية العمل ا>قتصادي العربي ى أربعة أعوام متصلة مھمة إنجاز إالعربية على مد

تصبح وثيقة رسمية والمشترك لتحوز على مصادقة مؤتمر القمة لجامعة الدول العربية ، 
كا عربيا ينمي لتكون سلو Vعضاء الجامعة ، في انتظار وضعھا موضع التنفيذ العملي

 ا>قتصادي ومنه التكامل الصناعي العربي تحقيقا للتنمية الشاملة والتطورالتكامل 
الصناعي المشترك ،  لما للعمل المشترك من جدوى وفاعلية أكثر من الجمع اcلي للعمل 
القطري الضيق ، وتجاوز مجرد إقامة المشروعات ذات التمويل المشترك أو مجرد 

 عبر الحدود القطرية ، Vن جوھر التكامل ھو  لية ومالية تلقائيةحصول تدفقات عما
 ا>لتحام  اiنتاجي  العضوي ، وارتباط ا>قتصاديات العربية من  خ�ل  المؤسسات أفقيا ،

  . )1( بما يضمن حصول تبد>ت ھيكلية فيھا ، ومن خ�ل مراحل اiنتاج عموديا

  
  . ميثاق العمل ا0قتصادي القومي:  ثانيا

  
جامع�ة ال�دول العربي�ة عل�ى  ف�ي اء ـعض�اV  ورؤساء الدول  صادق مؤتمر قمة ملوك       

  . 1980ھذا الميثاق في مؤتمر عمان باVردن خ�ل شھر نوفمبر 
  : كالتالي  له  الدافعةوقد عدد الميثاق مجموعة من اVسباب        

ري ومص�يرھا المش�ترك وحتمي�ة إيمانا با>نتماء القومي لoمة العربية وبتراثھ�ا الحض�ا -1
  . وجه التحديات دفاعا عن وجودھا ومستقبلھا في   تضامنھا

تعبي��را ع��ن المس��ؤولية القومي��ة لتحقي��ق وت��أمين تنمي��ة ال��وطن العرب��ي وأمن��ه الق��ومي  -2
  . والتحرر والوحدة واVصالة

ك ا>عت��راف ب��أن العم��ل ا>قتص��ادي يمث��ل عنص��را رئيس��يا ف��ي العم��ل العرب��ي المش��تر -3
ي يتع�زر بالتنمي�ة المس�تقلة ذ، يشكل اVرضية الصلبة لoمن الق�ومي ال� ومنطلقا ماديا له

  . الشاملة التي تتجاوز الجمع اcلي للعمل القطري
إدراكا لضرورة تھيئة ا>قتصاد العرب�ي ليك�ون مھيئ�ا للمعرك�ة المص�يرية ض�د التخل�ف  -4

  . قوى المساندة لهوالتبعية وأن يعبأ في مواجھة العدوان الصھيوني وال
  .ا>لتزام بمبادئ التكامل ا>قتصادي القومي وا>عتماد الجماعي  على الذات  -5
6- Vقطار العربية بشكل فعال من ضرورة تنسيق السياسات ا>قتصادية والمالية في ا

، وترسيخ سبل التضامن  بينھا وبين الدول  ل القضاء على أسباب التجزئةأجـ
وبقية بلدان العالم الثالث في سياق الجھود الرامية إلى إقامة نظام   اiس�مية وإفريقيا

  .اقتصادي عالمي جديد 
ي أصبحت معرضة الحفاظ على الثروات العربية القابلة للنضوب ، وعلى عوائدھا الت -7

  أھدافأساسي في تحقيق ما لھذه الثروات وعوائدھا من دورنظرا ل،للعديد من المخاطر
 

---------------  
  .عبد الحسن زلزلة ، المرجع السابق نفسه  -)1
    ستراتيجية العمل العربي المشترك ، دراسات في التنمية   إيل صبري عبد هللا ، م�حظات حول إسماع:   أنظر أيضا   -

  .وما بعدھا  189والتكامل ا>قتصادي العربي ،  مجموعة  ، المرجع السابق ، ص                      
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  .واVمن والنھضة العلمية  والتكنولوجية العربي في التحرر  الوطن
و إيمان��ا م��ن ال��دول العربي��ة ب��أن اiنس��ان العرب��ي ھ��و ص��انع التنمي��ة العربي��ة وينبغ��ي أن  -8

يك��ون ھ��دفھا ، وم��ن أج��ل تنميت��ه وت��وفير ف��رص التعل��يم والت��دريب ل��ه ، وحرص��ا عل��ى 
ب��ي ، وض��بط ھجرتھ��ا للخ��ارج ، تس��ھيل انتق��ال العمال��ة والكف��اءات داخ��ل ال��وطن العر

واس��تعادة الموج��ود منھ��ا ف��ي الخ��ارج إل��ى ال��وطن العرب��ي أو تعظ��يم ا>س��تفادة من��ه ف��ي 
  .موقعه 

خص�ص الب�اب :  وھكذا حدد ميثاق العم�ل ا>قتص�ادي الق�ومي مجموع�ة م�ن المب�ادئ       
  :  اVول للع�قات العربية كالتالي

  
  والخ�فات السياسية   iبعاده عن الھزات : لمشتركيد العمل ا0قتصادي العربي اتحي: أو0

الطارئ���ة قص���د  بن���اء التض���امن العرب���ي                                                             
ن ال�دول يف� يجوز قطع الع�قات ا>قتص�ادية أو تقليص�ھا ب� .على أسس المصالح المتبادلة 

  .صادي وا>جتماعي العربية إ> بقرار من المجلس ا>قت
  

   ا ـــومعام�تھ ع�قاتھا  أولوية ب  العربية  الدول بالتزام  :التعامل التفضيلي المتبادل: ثانيا
سواء تعلق .  لدول العالم الخارجي ا>قتصادية بالنسبة                                         

، أو فيما يخص  العربية المؤكدة اiنتاج ذات الھويةاVمر بالسلع أو الخدمات أو عناصر 
  .المشتركة ذات الطبيعية اiنتاجية  ةالمشروعات العربي

  
  ل  ـــوالعم  المال رأس   بمعاملة  وذلك : لمواطنة ا0قتصادية العربيةا ا0لتزام بمبدإ :ثالثا

قل عن مثيليھما من معاملة > ت العربي                                                               
وتحقيق التوازن في الحقوق وا>متيازات والتسھي�ت المتعلقة بعناصر  . أصل وطني

وكذلك تحرير تنقل اVيدي العاملة العربية وضمان .  اiنتاج العربية المساھمة في التنمية
  . لتطويرھاال�زمة ھا التسھي�ت والمساعدات ئحقوقھا وإعطا

  
اHقطار ما بين ية فيلخوالدّ  للفجوة التنموية  ليص السريع والفعال العمل على التق : رابعا

  : وداخلھا العربية
وا>جتم��اعي والعدال��ة ا>جتماعي��ة وذل��ك لتحقي��ق ا>س��تقرار وا>نس��جام ا>قتص��ادي        

عملي��ة التنمي��ة لتعزي��ز وتص��حيح  توس��يع قاع��دة المش��اركة الش��عبية الفعال��ة ف��يو،  القومي��ة
  . مسيرتھا

  
  كأسلوب لتوجيه   المشتركة العربية   للمشاريع  القومي التخطيط  مبدإ اعتماد   : اخامس

  :وتنظيم وتطوير العمل العربي  المشترك            
وي��تم ذل��ك ب��ا>لتزام بإس��تراتيجية العم��ل العرب��ي ا>قتص��ادي المش��ترك وعق��ود التنمي��ة        

ا>لتزام بتضمين كل خطة قطرية توجيھ�ا  وكذلك. المشتركة والخطط القومية المنبثقة عنھا 
  .قوميا بتخصيص نسبة معينة من الموارد لتمويل مشروعات الخطة القومية 
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                                  ا ـــطاقتھتتكافل الدول العربية كل بقدر : ا0لتزام بمبدإ التكامل ا0قتصادي القومي: سادسا
  ا>قتصادي   يقرره المجلس  لما ووفقا                                                                

في تمويل الحاجات العربية المشتركة المتعلقة باVمن القومي العربي وتنمية وا>جتماعي 
ة بالدعم ر العربيوتلتزم اVقطا .الموارد والطاقات البشرية ومشروعات البنى اVساسية 

جراءات اقتصادية مضادة أجنبية i، أو  عربي يتعرض لعدوان أجنبيالكامل Vي قطر
لكوارث طبيعية وذلك وفقا لما يقرره المجلس ا>قتصادي أو،  ادةيبسبب ممارسة الس

  .وا>جتماعي 
  

  ة في ا>تفاقيات الجماعية المبرم يعاد النظر : إعادة النظر في ا0تفاقيات الجماعية: سابعا
الدول العربية بھدف تقييمھا  إطار جامعةفي                                                         

حقيق ، لتية بما يحقق المزيد من الفاعلية وتطويرھا على ضوء المتغيرات العربية والدول
  . ارب التطبيقية لھاجأھدافھا القومية في ضوء الت

  
  صندوق  العربية وفق اتفاقية   تحرير المعام�ت الجارية : دفيما يخص المال والنق: ثامنا
والتوس���ع الت���دريجي ف���ي اس���تخدام ال���دينار  النق���د العرب���ي                                       

وربط رأس الم�ال .  العربي الحسابي وتھيئة الظروف ا>قتصادية لخلق منطقة نقدية عربية
  . لية داخل الوطن العربيالعربي باVھداف التنموية التكام

  
  ة ـــتحرير التبادل التجاري المباشر بين الدول العربي :فيما يتعلق بالتبادل التجاري: تاسعا

زز القاع�دة اiنتاجي�ة تنم�وي تك�املي يع�في إطار جھد                                              
ة معامل����ة تفض����يلية تج����اه وم����نح المش����روعات العربي����ة التكاملي����ة المش����ترك . وينوعھ����ا

، وف�ق  المشروعات اVجنبية داخ�ل اVقط�ار العربي�ة > س�يما ف�ي مج�ال التموي�ل والتس�ويق
والتنس��يق المس��بق ف��ي دخ��ول اVس��واق  . قواع��د يض��عھا المجل��س ا>قتص��ادي وا>جتم��اعي

لمجل��س ا>قتص��ادي الدولي��ة لض��مان الحص��ول عل��ى أفض��ل الع��روض طبق��ا لم��ا يق��رره ا
ك��ذلك وض��ع سياس��ة عربي��ة و.  س��تراتيجية عربي��ة جماعي��ة للتف��اوضف��ق إوا>جتم��اعي و

iستراتيجي الس�لعي بالنس�بة لمجموع�ة م�ن الس�لع الرئيس�ية المنتج�ة والمس�توردة للتخزين ا
  . طبقا لما يحدده المجلس ا>قتصادي وا>جتماعي

  
  تنظيمي ال  يحث الميثاق على تطوير الھيكل : عن المنظمات العربية المتخصصة:  عاشرا

لمؤسسات العمل العربي ا>قتصادي                                                          
المشترك وأجھزته الشمولية منھا والقطاعية وتقييم أدائھا بھدف زيادة فاعليتھا وتعزيز 

في  منھا أية ازدواجية ضارة وتحديد دور كل ، وإزالة التعاون وإحكام التنسيق فيما بينھا
ستراتيجية العمل العربي ا>قتصادي المشترك والخطط القومية التي توضع لتنفيذھا، إإطار

  . واتخاذ كافة الوسائل لدعم دورھا في تحقيق المھام الموكلة إليھا
  

  وتكاملھا الوصول  كون الھدف النھائي لتعاونھاعلى أن يالعربية تعمل اVقطار : أحد عشر
  .  إلى تحقيق وحدة اقتصادية عربية ھا تاباقتصادي               

  
  .وقد خصص الميثاق الباب الثاني للع�قات الدولية        
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  بالتزام الدول  : وضع المصالح ا0قتصادية في خدمة القضايا العربية القومية :ثاني عشر

العربي��������������������ة                                                                                             
 ة، وخاص�ة القض�ية الفلس�طيني القوة العربية ا>قتصادية في خدمة القضايا القومية باستثمار

  . وفقا لما يقرره مجلس الجامعة والمجلس ا>قتصادي وا>جتماعي
  

  دول ــــمع ال العربي التعاون بضرورة  تعزيز   : التعاون مع البلدان النامية:  ثالث عشر
وتدعيم المجھودات  التضامن أسس ىالنامية عل                                                    

  ).تدعيما لسياسة التعاون جنوب جنوب (وتعزيز استق�لھا ا>قتصادي التنموية 
  

  ل ــالعربي الفعال من أج  باiسھام   : إقامة النظام ا0قتصادي الدولي الجديد:  رابع عشر
دولي جديد  إقامة نظام اقتصادي                                                                  

إلغاء التبعية واقتصادية دولية متكافئة وعادلة ومعمقة بين أطرافه  ع�قات إقامةإلى ھدف ي
  . الثالث  ووقف استنزاف موارد العالم

دي��د يكف��ل تص��حيح موق��ع وك��ذلك العم��ل م��ن أج��ل إقام��ة نظ��ام اقتص��ادي عرب��ي ج       
داخ��ل تقس��يم العم��ل ال��دولي ال��راھن عل��ى أس��اس م��ن التكام��ل والتط��ور  المجموع��ة العربي��ة

  . والتحرر بما يسھم في إقامة النظام ا>قتصادي الدولي الجديد
  

  والدولية   العربي في المنظمات اiقليميةبتعزيز الدور : المنظمات الدولية:  خامس عشر
فع�ا> قص�د الت�أثير قياديا   العربية دورا  بما يكفل للدول                                           

  . في اتجاھاتھا بما يخدم المصالح القومية العربية وقضايا العالم الثالث
  : وقد خصص الباب الثالث لمجابھة التحدي الصھيوني       
  

  ة ـــالقطري والقومي لمواجھ تدعيم القدرة الذاتية العربية على المستويين: سادس عشر
     :وخاصة  والتصدي له في كافة المجا0ت التحدي الصھيوني                  

     .  ا>لتزام التام بقوانين ومبادئ المقاطعة العربية -أ
  .ات العربية فة اiجراءات الفعالة لمنع التسلل اiسرائيلي إلى ا>قتصاداتخاذ كا -ب
  . واجھة الدول المساندة للعدو الصھيونيالوقوف بحزم في م -ج
دع��م دول المواجھ��ة ومنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية ودع��م ص��مود الش��عب العرب��ي ف��ي  -د

  .  اVراضي المحتلة
يظھر جليا من النقاط السابقة مدى الوعي والحرص الكبير لدى الدول الموقعة على        

  ات ــــــوالتكامل الشامل للنھوض باقتصاديالميثاق على السير قدما نحو تحقيق التنمية   ھذا
  الدول العربية نحو التطور والتقدم العلمي في إطار مبادئ جديدة تقوم على عدم ا>ستغ�ل

ونھب ثروات ھذه الدول تحقيقا لنظام اقتصادي عالمي جديد أكث�ر ع�د> يخ�دم بالخص�وص 
لت تعاني  التخلف والتجزئة في مصالح دول العالم الثالث ، ومنھا الدول العربية التي ما زا

  .ظل عالم يزداد تكت� وتعاونا بين دوله المتقدمة على حساب الدول المتخلفة 
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  . العربيستراتيجية العمل ا0قتصادي نفيذ إحول ت: ثالثا
  

، خ��ل  عقب مؤتمر قم�ة عم�ان ، عقدت أول دورة للمجلس ا>قتصادي وا>جتماعي       
 /847  وق�د ص�در الق�رار . س�تراتيجية خ�لھ�ا آلي�ات تنفي�ذ اiنوقش�ت  1981شھر فيف�ري 

يطلب من المؤسسات العربية والمجالس والمنظمات وا>تحادات  17/02/1981في   30.د
 المتخصصة تزويد اVمانة العامة بإعداد إطار خطة العم�ل ا>قتص�ادي العرب�ي المش�ترك ،

يع�رض ك�ل ذل�ك ل،  لعربي�ة المش�تركةمع شمول ھذه الخطة لمشاريع وبرامج عق�د التنمي�ة ا
  . )1(المجلس ا>قتصادي وا>جتماعي في دورته القادمة  على 
المس���ندة إليھ���ا م���ن المجل���س ا>قتص���ادي  ورغ���م أن اVمان���ة العام���ة قام���ت بالمھم���ة       

جتماعي المتعلقة بإعداد إطار خط�ة ومش�ارع وب�رامج عق�د التنمي�ة العربي�ة وعرض�تھا >وا
للمجل�س ال�ذي ق�رر تأجي�ل  1981ادية والث�ثين التي عقدت خ��ل س�بتمبر على الدورة الح

وھ�و اVم�ر ال�ذي  . خاصة تعق�د لھ�ذا الغ�رض دورة>تخاذ القرارات بصددھا إلى دراستھا 
طبق�ا  1982كرره المجلس خ�ل دورته التالية الثانية والث�ث�ين الت�ي عق�دت خ��ل فيف�ري 

  . 06/02/1982في  32.د / 890و 01/9/1981في  31.د / 866للقرار 
كم�ا ت�م  الخاص�ة بخط�ة العم�ل ا>قتص�ادي العرب�ي المش�ترك ، ال�دورةولم تعق�د ھ�ذه         

 الغ�ة لھ�ذين الموض�وعين الل�ذين كلف�ا، رغم اVھمية الب تجميد عقد التنمية العربية المشتركة
ددة عل�ى رة الخب�راء الع�رب ولمؤسس�ات عربي�ة متع�لمجموعة كبيرة من خي يهنمضجھودا 

رأس��ھا م��ؤتمر قم��ة مل��وك ورؤس��اء ال��دول العربي��ة واVمان��ة العام��ة لجامع��ة ال��دول العربي��ة  
عربي�ة الت�ي جن�دت لھ�ذه اVھ�داف غيرھ�ا م�ن الھيئ�ات الوومختلف المنظم�ات المتخصص�ة 

iنوعية في التقارب العرب�ي والتكام�ل فيم�ا ب�ين  ستراتيجية الكبرى الھادفة إلى تحقيق نقلةا
  . عة الدول العربيةأعضاء جام

رة العم�ل العرب�ي يالدول العربية على مس� في جامعة الكبار  علق أحد المسؤولينوقد        
 ةلoسف كنا نتحدث في الخمسينات والستينات عن الوح�دة ا>قتص�ادي<< :  المشترك بقوله

cن نتح��دث ع��ن اوث��م تراج��ع الح��ديث لك��ي يص��بح ع��ن التكام��ل ا>قتص��ادي ، ، العربي��ة 
 >>، و> أدري إذا كن�ا س�نتحدث إذا ع�ن التعام�ل ا>قتص�ادي  تعاون ا>قتص�ادي العرب�يال
)2( .  

ي�حظ مما سبق أن اiط�ار ا>تف�اقي الق�انوني ج�اھز >س�تيعاب الخط�وات التنفيذي�ة iنج�از 
التكامل ا>قتصادي العربي في المجالين الزراعي والصناعي بھدف إحداث التنمية العربي�ة 

أس��س ص��لبة وعلمي��ة بع��د التھيئ��ة لھ��ا بالدراس��ات واVبح��اث حت��ى تنطل��ق  المرج��وة عل��ى
وذل��ك بع��د أن . انط�ق��ة موض��وعية تتجن��ب التقلب��ات السياس��ية والمزاجي��ة للحك��ام الع��رب 

تأكدت فائدة وحتمية المسار التكاملي على أمن ال�وطن العرب�ي ا>قتص�ادي والعس�كري ف�ي 
ع�رض لھ�ا مجم�وع ال�دول المكون�ة لجامع�ة ظل الضغوط الكبيرة الت�ي تع�رض و> ي�زال يت

  للدول  الدول العربية  للحفاظ على وضع الضعف والھوان المتمثل في التجزئة  والتبعية
---------------  

 . 22، مرجع سابق ، ص  ...جميل مطر، مأساة القرارالعربي ا>قتصادي المشترك -)1
  .المرجع السابق نفسه   -)2
س�تراتيجية العم�ل العرب�ي المش�ترك ، دراس�ات ف�ي التنمي�ة          إصبري عبد هللا، م�حظات حول  إسماعيل :  أنظر أيضا   -

  .وما بعدھا  189والتكامل ا>قتصادي العربي ، مجموعة أنور عبد المالك وآخرين ، المرجع السابق، ص 
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  . المتقدمة       
با>تفاقيات والمعاھدات  تزاملكن الواقع العربي مازال يضغط لصالح عدم ا>ل       

iجھات التنظيم العربي ممث� بقمة ملوك  جيات التي أقرت وصادقت عليھا أعلىستراتيوا
ورغم  القناعات الراسخة سياسيا وشعبيا . ورؤساء الدول العربية  لتبقى  حبرا على ورق 

الكبيرة التي  لتنفيذ ھذه ا>لتزامات لتحقيق مصداقية ھذه اVنظمة العربية من جھة وللفوائد
المجا>ت حتى بين الدول  > تخفى على أحد في عالم تسوده التجمعات والتكت�ت في جميع

.  تأبى ذلكدول العالم الثالث ومنھا البلدان العربية  إنف.  المتقدمة قصد مزيد من التقدم
ثروات ھذه البلدان العربية معرضة ، خاصة إذا أدركنا بأن  وھو أمر يدعو إلى العجب

  . مر نتائجھا الحالية في إنجاز أنشطة تولد الثروات المتجددة ثلم تست إنللنضوب 
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  يـــن اـــثــل ا ل ــــصــفــال
  
   ديــقـنـي والـالـمـال الــجـمـي الـفل ـامــكـتـال و ة ــيـطـفـنـال روةـثـال 
  

راس���ة ، وھ���و عص���ب الحي���اة وعات الدأھ��م موض���خصص��نا ھ���ذا الفص���ل إل���ى أح���د        
  .ا>قتصادية  

وقد قسمنا ھذا الفصل إلى مبحثين يبحث اVول من�ه موض�وع الث�روة النفطي�ة العربي�ة        
لما تشكله من فائض مالي يسھم في التنمي�ة واiنف�اق ودوره في التكامل ا>قتصادي العربي 

حتك��اره ف��ي المطل���ب اVول بص��ورة عام��ة ، نتط��رق م���ن خ�ل��ه  إل��ى اكتش��اف ال���نفط وا
مستعرض��ين في��ه مختل��ف المراح��ل الت��ي م��ر بھ��ا اس��تغ�ل ال��نفط العرب��ي وم��ا يح��يط بھ��ذا 
ا>س���تغ�ل م���ن ص���عوبات جم���ة نتيج���ة الت���دخل اVجنب���ي ال���ذي يس���يطر عل���ى مق���درات 
ا>ستكشاف وا>س�تخراج وإنت�اج مختل�ف الم�واد البترولي�ة ، ث�م نع�رج عل�ى عملي�ة تص�نيع 

ط�رق ف�ي ت، لنفي مطلب ثان ت التي تواجھھا الدول العربية المنتجة للنفط والصعوباالنفط  
  .في مطلب ثالث  أموال النفط ودورھا في التكامل ا>قتصادي العربياVخير إلى إنشاء 

أما المبح�ث الث�اني فنخصص�ه للتكام�ل ف�ي المج�ال الم�الي والنق�دي باعتب�ار م�ا للم�ال        
 .عملي�ات التب�اد>ت الس�لعية المختلف�ة ھمي�ة بالغ�ة ف�ي إنجازأوالنظام النقدي بين ال�دول م�ن 

يدرس المطلب اVول من�ه تجرب�ة التكام�ل النق�دي العرب�ي خاص�ة إذا وسنقسمه إلى مطلبين 
علمنا أن عم�ت الدول العربية في أغلبھا غير قابلة للتحويل مما يطرح التساءل عن كيفي�ة 

اون والتكام�ل ، ث�م عرض�نا ف�ي المطل�ب الث�اني حل مثل ھذه العراقيل للسير ق�دما نح�و التع�
لتب�ادل رؤوس اVم�وال ب��ين البل�دان العربي��ة وش�روط ھ��ذا التب�ادل للتع��رف عل�ى س�س��ة أو 

  .صعوبة تبادل ھذه اVموال خاصة لمن يملك منھا فائضا 
  

  ل و H ا ث ـــحـبـمـال
  

  دياـــصـتـل ا0قـامـكـتـي الـا فــة ودورھــيـطـفـنـروة الــثـال
  

المحرك للحياة العصرية في مجال المواص�ت البرية والجوية )البترول(يعتبرالنفط        
والطائرات والبواخر تتحرك بفضل طاقة النفط بعد والقاطرات والبحرية ، فالسيارات 

تكريره وتصفيته واستخراج مختلف أنواع الزيوت والشحوم التي > غنى عنھا iدارة 
وكذلك يستخدم . المستخدمة في نقل اVشخاص ومختلف السلع محركات ھذه الوسائل 

ولم يقف دور البترول عند إدارة اc>ت . لمختلف الصناعات على تنوعھا  كطاقة محركة 
  ة ـفروع الصناع في مختلف   يوما بعد يوم بدور تزداد أھميته بل أصبحت مشتقاته تساھم 

  . )1(ع تحت أي حصر والزارعة حتى  أصبحت استعما>ت البترول > تق
  

 ---------------  
  . 244، ص 1983القاھرة  درا المعارف ، ، عيسي عبده ، بترول المسلمين و مخططات الغاصبين - )1
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  ـــب اHوللـطـمـال
  

  ارهــكـتـط واحـــفـنـاف الـــشـتـاك
  

ل أي خ� ،ن القرن التاسع عشرـني ماف النفط بصورة علمية منذ النصف الثتشاك       
في "  الكولونيل الوين دريك"  على يد 1859وقد حفرت أول بئر له سنة  ،1858سنة 

  .  بنسلفانيا بالو>يات المتحدة اVمريكية بطريقة الدق
وقد عرف اiنسان ھذا المعدن السائل واستعمله منذ القديم جدا إ> أنه لم يستعمله        

واسعة إ>  بصورةوا>نتفاع به  بطريقة منظمة من حيث استخراجه من باطن اVرض
ات من القرن بح منذ بداية السبعينغير أنه أص .1858كما سبق اiشارة إليه منذ سنة  حديثا

ستراتيجية ذات قيمة اقتصادية كبيرة سواء بالنسبة للبلدان المنتجة سلعة إ) 1973(الماضي 
  . )1(وجه الخصوص ربي على عليھا صرح ا>قتصاد العالمي والغ له أو المستھلكة يقوم

رئيس  "  ھنري ديترينج" بدأ ا>حتكار العالمي لسوق النفط من طرف الھولندي        
فإنه  يتمتع بھا في سوق النفط كان ورغم القوة التي ) .  shell(مجلس إدارة شركة شل 

كان يرى في المنافسة بين شركات البترول القوية خطرا على السوق الذي كان يعاني 
رئيس شركة ستاندارد  كل من "ديترينج"  ، لذلك دعى نتيجة المنافسة الشرسة  راباطإض

Vيرانية إلى بيته في و الشركة اiدراء ق الموقد اتف. بسكوت�ندا" أكناكاري " نكليزية ا
على ) البريطاني ( و اللورد جون كادمان  )اVمريكي ( الترتيجل ديترينج ، و( الث�ثة 

يتضمن سبعة بنود يدور  17/09/1928سمي باتفاق النوايا في أكناكاري الذي  اتفاق
  فيما بينھا ، تجميد أسعار النفط ، تيسير الشحن   الشركات  تنافس ھذه حول عدم  محتواھا 

وھكذا تكون أول و أكبر احتكار  ...تحديد أسعار الناق�ت وغيرھا و النقل و التفريغ ، و
اقي الشركات البترولية الكبيرة منھا والصغيرة غربي للبترول ، انضمت إليه فيما بعد ب

   ) .2( 1934 -1930خ�ل فترة 
من طرف الدول  هوكان من أبرز معالم الحقبة النفطية التي صاحبت مواقف استعمال       

 1967في حرب ذلك  وحتى قبل ، 1973العربية كس�ح اقتصادي مؤثر في حرب أكتوبر
السياسي في الوطن العربي  -ركز الثقل ا>قتصادي بصورة محتشمة ، انتقل على إثرھا م

في التوجه السياسي  أثر ھذا العامل النفطي  وھكذا  .الثراء النفطي   اVنظمة صاحبة إلى
الوحدة العربية التي كانت متوقدة خ�ل الخمسينات و الستينات ا>قتصادي نحو التكامل وو

ة أصبحت تنظر إلى التجزئة والقطرية فالدول النفطي. مطروحة باiلحاح نفسه و لم تعد 
وھي  . )3(متيازاتتلك ا>م�ذ لحماية امتيازاتھا لما  تشكله الوحدة العربية من تھديد لك

  للدول   الخارجية  الضغوط  تحت  كانت ھذه البلدان التي ربما لم  تكن  موفقة من   نظرة
 ---------------  

  . 244و  146نفسه ، ص   المرجع -)1
  . 165، ص  مرجع  نفسهال -)2
ت��أثير ال��نفط العرب��ي عل��ى مس��تقبل الوح��دة العربي��ة و الع�ق��ات  ،محم��ود عب��د الفض��يل ، ال��نفط و الوح��دة العربي��ة   -)3

  .  159ص ،   1980سبتمبر /  مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ا>قتصادية العربية 
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ذلك   أن مجموعة كبيرة  من . العربي  الكبري  المسيطرة على  قطاع  النفط و الشركات 
ا>قتصادية و ا>جتماعية و السياسية وحتى المواقف المعلنة للدول العربية الدراســـات 

أعضائه من قوة ورفعة لما يعود به على  للتكامل ا>قتصادي العربي تدرك المنافع الكبري
صر القوة > تجتمع Vي ولقد أصبح واضحا أن عنا <<: أحدھم  ولقد قال  . نماءو تقدمو

و لكنھا تكتمل بقدر اتساع نطاق   قطر عربي منفردا بل وحتى لمجموعة ضيقة فيه
 .)1(>>  التعاون والتكامل وشموله

  
  ـيانــثـب الــلـطـمـال

  
  ةـيـرولـتـبـة الـاعـنـصـال

  
اVرض ع�ن طري�ق حف�ر  م�ن ب�اطن تشمل الصناعة النفطية عمليات استخراج النفط        

cبار العميقة ، وعمليات تكري�ره وفص�ل مختل�ف مكونات�ه ع�ن بعض�ھا ل�س�تفادة بمش�تقاته ا
  . المتعددة 

  
  .من باطن اHرض  نفطاستخراج ال: أو0 

  
، كندا  1858في بولندا سنة ة اVرضيفي أماكن عديدة من الكرة  تم اكتشاف النفط       

، روسيا  1863،بيرو  1860ا سنة ، روماني 1859، الو>يات المتحدة سنة  1858 سنة 
م اتسعت عمليات ث.  1893، أندونيسيا  1880، ألمانيا والنمسا  1868، ومصر  1866

 هكتشافوتم ا. يكا الجنوبية و رومانيا أمرو عن وجود النفط في الو>يات المتحدة الكشف 
،  1901 المكسيك سنةفاكتشف في . فيما بعد في باقي الدول و خاصة العربية منھا 

،  1932، البحرين  1923، العراق  1914فنزوي�   ،1908، إيران  1907اVرجنتين 
،  1955، البحرين  1949، الجزائر  1940، قطر  1938، الكويت  1936السعودية 

، سوريا  1967مان ، عُ  1966، تونس  1959، أبو ظبي  1958، ليبيا  1957نيجيريا 
  .  )2( 1974و الشارقة  1969، دبي  1968

ما في ھا لقد حققت عمليات  استخراج النفط منذ نھاية القرن التاسع عشر تطورا        
منذ البداية تستھدف وكانت  .بھا  عمليات التنقيب عنه و اc>ت و التجھيزات الخاصة 

ففي الو>يات المتحدة   .السيطرة على بترول العالم من طرف مجموعة قليلة من الشركات 
ر شبه من ا>حتكا) Standard oil trust( " ستاندارد أويل تروست " تمكنت شركة 

   (Royal Deutch"شل/ روايال دوتش"بالنسبة لشركة  ذلككو ؛الكلي للصناعة البترولية
  

---------------  
  . 952ص ، مرجع سابق ،  الواقع و الطموح  ، جامعة الدول العربية   تعقيب عام ،،  محمود رياض  -)1
  . 296و  295،  146ى عبده ، المرجع السابق ، ص عيس -)2
  اVبحاث  الوطنية ، مكتب  اiنماء   النفط  و الذھب ، وكالة بين  العرب   ضياع ،  الدين شھاب   رشيد:  أنظر أيضا -

  . 56و  55، ص  1980نوفمبر / تشرين الثاني  ،   و الدراسات                 
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shell  (،بورما أويل " ركة وش في أقصى الشرق )"Burmah oil ( ،في الھند
كل عمليات استكشاف ، إنتاج ،  ھذه الشركات تولت  وقد. الروسية في رومانيا  المصالحو

  .  )1(تكرير و توزيع النفط 
أمريكي�ة ،  ا خمس ش�ركاتولقد كانت سبع شركات كبرى تتحكم في سوق البترول منھ      
  : وھي 

  رسي ؛ستاندارد أويل أوف نيو ج -1
 موبيل أويل ؛ -2
 تكساكو ؛ -3
 شركة الخليج ؛  -4
 ستاندارد كاليفورنيا ؛  -5
 شل ؛  -6
 ) . BP( بريتيش بتروليوم   -7

ئھا و تبي�ع لھ�ا تت�عب باVس�عار ع�ن طري�ق فروعھ�ا الت�ي تنش�ھذه الشركات وكانت        
 بع�د، مخفضة و تتقاسم معھا اVرباح على حساب مداخيل ال�دول المنتج�ة خام النفط بأسعار

  .بسعر مرتف�ع  في النھاية للمستھلك   و تسويقه و بيعه وتكريره   ك الفروع بنقلهأن تقوم تل
فتك��ون الخس��ارة للدول��ة المنتج��ة لل��نفط  ، و تك��ون الحص��يلة النھائي��ة للش��ركة اVم بفروعھ��ا 

  .  )2(دون الشركة المستغلة له 
  

  .سعر النفط : ثانيا 
  
 الشركاتقبل إنتاج البترول ونقله وتكريره و بيعه من   يعانيه الذي  �حتكارل ا نظر       

البترولية العالمية التي تنتمي في معظمھا إلى الدول الغربية و خاصة أمريكا و بريطانيا ، 
يسعر على أساس النقطة اVساسية التي كانت تحسب طبقا Vسعار خليج  كان النفط 

و ھكذا كانت أسعار البترول تحسب في  .ط العالم يك الذي كان ينتج أكبر كمية من نفالمكس
استخراجه جميع أنحاء العالم تماما و كأن البترول مستخرج من خليج المكسيك و لو كان 

 17/9/1928الذي أبرم في اتفاق النوايا  أحد بنودكان وھو اVمر الذي . أخرى  من منطقة
ستاندرد ، ( ذلك الوقتث�ث شركات بترولية في كاري في سكوت�ندا بين مدراء أكبر بأكنا

iنكليزية اVو تفرض . ، ثم انضمت إليھا باقي شركات البترول ) يرانية و شل الشركة ا
من أماكن أخرى  رجالمستخـھذه اVسعار على المشترين للنفط ، خاصة بالنسبة للبترول 

فالبترول المستخرج  من إيران  و الموجه   . غير خليج المكسيك لتضم زيادات وھمية 
المكسيك ، و كذلك  اVمر بالنسبة   إلى الھند تحسب أسعاره  و كأنما استخرج  من خليــــج

  زائدة   للشركات النفطية أرباحا طائلة قمما  يحق. بالطريقة نفسھا لتكلفة  النقل التي تحسب 
  

---------------  
1( -  -Abdel kader Sid - Ahmed , L’OPEP passé , present et perspectives p 23                        
  /، ماي10 ،9، مجلة دراسات عربية ، العددان  ول وقاعدة الضغط لoقطار العربيةھشام مھروسة ، البتر:أنظر أيضا  -

  . و ما بعدھا 54، ص  1986جويلية                     
  .    160 – 159عيسى عبده ، المرجع السابق ، ص   -)2
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  .  )1(المنتجة و المستھلكة للنفط  على حساب الدول
أعيد النظر في نظام النقطة اVساسية بعد الحرب العالمية الثانية ، بسبب تغير مركز       
الغرب المستخرج من خليج المكسيك مقابل تزايد كميات بترول الخليج  بترول   ثقل

ية المفروضة على جراء تكاليف النقل الوھمحكومة البريطانية بسبب تضايق الالعربي ، و
أدت المفاوضات مع الشركات البترولية إلى تحديد نقطة أساس  قدو .ط ــصادرات النف

تقع في الخليج العربي بفرض أسعار تطابق أسعار  1945جديدة لتسعير البترول في عام 
من الخليج العربي   لنفقات الشحن التي أصبحت تحسب  جديدالمكسيك مع حساب  خليج 

س خطان لتقسيم اVسعار بين خليج وتأس. ج المكسيك كما كان سابقا من خلي و ليس
. ھا شرقا ھاواي إلى الغرب منو ،  جزيرة مالطا غربا : المكسيك و الخليج العربي ھما 

لبترول   دو>را 2,18ليصبح البرميل بسعر  1947-45وتم توحيد السعر خ�ل سنوات 
  . )2(خليج المكسيك و كذلك لبترول الخليج العربي 

وھك��ذا ظ��ل س��عر ال��نفط ب��ين الزي��ادة و النقص��ان لمن��ع المنافس��ة ب��ين مختل��ف مص��ادر        
ال��نفط الت��ي ت��تحكم فيھ��ا الش��ركات البترولي��ة العم�ق��ة و خاص��ة الس��بع الكب��رى منھ��ا ، عل��ى 
ال�رغم م�ن اخ��ت�ف تك�اليف اس��تخراج ال�نفط ونقل�ه وتس��ويقه وتكري�ره ب��ين مختل�ف من��اطق 

أمريك�ا حي�ث تكل�ف عملي�ات اس�تخراج ال�نفط أض�عافا مض�اعفة تكلف�ة  العالم ، وخاصة ف�ي
  . )3(مما يبين الغبن الكبير المسلط على مداخيل الدول المنتجة  .البترول العربي مث� 

  
  . ) OPEC/OPEP (إنشاء منظمة الدول المصدرة للبترول  :ثالثا 

  
حرمان و  طـــأسعار النفلتذبذب نتيجة  1960سبتمبر  24ي ـظھرت ھذه المنظمة ف       

ة و المصدرة من جزء كبير من المداخيل التي كانت تستأثر بالجزء اVكبر ـالدول المنتج
استكشاف واستخراج و تكرير  الحاصلة على امتيازات  الغربية و شركاتھا   الدول منھا 

للدفاع باVساس عن أسعار  وذلكة المعرضة للنضوب ، يو تسويق ھذه الثروة الباطن
ادرة من بوبم. المصدرة له والبترول و تنظيم كمياته للمحافظة على مصالح الدول المنتجة 

السعودية و فنزوي� ببغداد من ، الكويت  ،لو إيران ، العراق دولة فنزوي� ، اجتمع ممث
انبثق عن ھذه ا>جتماعات إنشاء منظمة بين دول العالم و.  1960سبتمبر  14إلى  10

 س باVسا  سند إليھاأ، الدول الصناعية عددة الجنسيات وار الشركات المتالثالث لكسر احتك
  ل ـمن طرف الكارت  حدودھاارج ـخ المستغل النفطVسعار مرتفع مستوى الحفاظ على

  
---------------  

  .  173عيسى عبده ، المرجع السابق ، ص  -)1
  . 175 -  174المرجع نفسه ، ص  - )2
3(-                                                                 . 49 - 48  .p , Abdelkader Sid –Ahmed , op. cit  - 
محاضرة ألقيت في جامعة  ،صادي العربي في المجال البترولي محمد عبد العزيز عجمية ، التعاون ا>قت : أنظر أيضا  -

  . 25/02/1911في  بيروت العربية 
 .  14 -13المرجع السابق ، ص  وسة ،ھشام مھر : أنظر أيضا  -
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ا ــــ�ـ، أندونيسي 1961قط�ر وقد انضمت كل من .  )1(البترولي المتكون من تلك الشركات 
ك�وادور ثم بعد ذل�ك ك�ل م�ن نيجيري�ا ، اi.  1969الجزائر ،  1967، أبو ظبي  1962ليبيا

  .  )2(و الغابون 
غي�ر أنھ�ا ل�م ت�نجح  .بص�ورة س�ريعة  نجحت المنظمة في وقف تخفيض أس�عار ال�نفط       

خ��ل  %28في وقف تدھور اVسعار الحقيقية التي انخفضت ع�ن فت�رة الخمس�ينات بنس�بة 
مج��ال  تدخل��جدي��دة فض��� ع��ن اس��تفادة ش��ركات .  %4خم بنس��بة الس��تينات نتيج��ة التض��

 زي�ادة ع�ن -شركة مستقلة  44خ�ل الستينات ، وبلغت  استغ�ل النفط في الشرق اVوسط 
وب���التوازي ل���ذلك عق���دت .  1970 ش���ركة وطني���ة خ����ل س���نة 13و  - الثماني���ة الكبي���رات

و الش��ركات البترولي��ة ) ENI(  ةاiيطالي��قي��ات المش��اركة ف��ي رأس الم��ال ب��ين الش��ركة اتفا
فتح��ت المج��ال ب��ين الش��ركة اiيطالي��ة لكس��ر احتك��ار الش��ركات الوطني��ة لل��دول المنتج��ة ، 

  .  )3(شيئا فشيئا الكبري 
 NATIONAL IRANIAN OIL(و كانت إيران قد س�بقت بإنش�اء ش�ركتھا الوطني�ة        

COMPANY ( برمي�ل ف�ي الي�وم س�نة  330.000 أنتج�ت، وق�د  1951خ�ل شھر م�ارس
بھ��دف تنمي��ة " بت��رومين "ش��ركتھا الوطني��ة  1962كم��ا أنش��أت الس��عودية س��نة .  1973

بي��ع و نق��ل و توزي��ع و تس��ويق ش��راء و  وإنت��اج م��ن أج��ل استكش��اف والص��ناعة المحلي��ة 
ش�ركاتھا وكان�ت أندونيس�يا ط�ورت . و المشاركة مع الشركات اVخرى   المعادنو البترول

ف�ي ) Pertamina(ش�ركة برتامين�ا  بتخص�صالوطنية البترولية بعد الحرب العالمية الثانية  
لش�ركات ف�ي التكري�ر و عق�ود الش�راكة م�ع ا) Permina(تموين السوق الداخلي�ة ، وبرمين�ا 
وقد تم دم�ج الش�ركات الث�ث�ة ف�ي ش�ركة  . ) Permigan(اVجنبية ، باiضافة إلى برميقان 

ليتوسع مج�ال نش�اطھا >ستكش�اف ال�نفط و اVس�مدة )  Petromina (واحدة سميت بترومينا 
  .و الصناعة البتروكيماوية و الغاز الطبيعي المسال 

لتمكين الجزائ�ر م�ن أداة تحقي�ق  1963بر ديسم 31وقد أنشئت شركة سونطراك في         
  . )4(سياسة بترولية مستقلة 

و إغ�ق قناة الس�ويس ، ظھ�رت أھمي�ة  1967بعد الحرب العربية اiسرائلية لسنة و        
والمص�انع خاص�ة و اس�تعماله كطاق�ة ف�ي ت�دوير مختل�ف اc>ت اس�تھ�كه النفط بعد زيادة 

ع��ن المزي��د من��ه ب��أي ثم��ن، فض��� ع��ن انتق��ال  ف��ي ال��دول الص��ناعية الت��ي أص��بحت تبح��ث
وبع�د نج�اح الث�ورة ف�ي ليبي�ا قام�ت . لى دولة مستوردة المتحدة من دولة مصدرة إ الو>يات

ا ھ�نج�اح ل مص�درة لل�نفط م�ن تحقي�ق أولال�دول الب�ذلك اس�تطاعت و.  أسعار بترولھ�ابرفع 
  . رفع سعر بترولھاب

دول الخليج العربي والشركات البترولية  حدثت معركة أسعار بين 1971وفي سنة        
ثم تلتھا اتفاقية طرابلس بليبيا بين الدول المصدرة للنفط من  ، انتھت بتوقيع اتفاقية طھران

  زادت) طھران وطرابلس(تفاقيتين ھاتين ا> وبمقتضى .  المتوسط  موانئ البحر اVبيض 
 ---------------  

1(- 50 Ibid , p .  
  . 231مرجع السابق ، ص عيسى عبده ، ال -)2
  .المرجع  السابق نفسه  –) 3
  .المرجع  السابق نفسه   -)4
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 1967 عام كان  الذي   أسعار بيع البترول ،  فارتفع  متوسط  دخل السعودية  من البرميل
 119,5سنتا إلى  79,1، والكويت من )سنتا  126,6(1971، ليصبح عام) سنتا  48,8(   

  . )1(سنتا من الدو>ر 178,6سنتا إلى  101,6وليبيا من سنتا ، 
  

  . ) OAPEC (إنشاء منظمة اHقطار العربية المصدرة للبترول  :رابعا
  

ع اVقطار العربية المصدرة للنفط أسوة ــإلى قيام منظمة تجم 1964دعت مصر سنة        
قتصادية ، وذلك انط�قا من أن الوحدة ا> )OPEC/ OPEP(بمنظمة الدول المصدرة للنفط 

لھذا  1965تم عقد مؤتمر بالقاھرة في مارس .  العربية لن تقوم ما لم يكن أساسھا البترول
، ثم أقرھا المجلس  وتم خ�له إنشاء منظمة اVقطار العربية المصدرة للبترول الغرض

من طرف ث�ث  1968انفي العربية ليتم إنشاؤھا  رسميا في جا>قتصادي لجامعة الدول 
>نضمام الدول  ووضعت مجموعة من الشروط ، لسعودية ، الكويت وليبيا ا:  دول ھي

  :العربية إليھا تتمثل في 
  . أن يكون البترول المصدر الرئيسي واVساسي لدخل الدولة -1
  .وما يطرأ عليھا من تعدي�ت أن تقبل ا>لتزام بأحكام اتفاقية المنظمة  -2
ي أغلبية ث�ثة أرب�اع اVص�وات بم�ا ف�ضمام بأن يوافق مجلس وزراء المنظمة على ا>ن -3

  . المؤسسين  أصوات ذلك جميع 

وق��د  . المنظم��ةھ��ذ ه ك��ون عض��وا ف��ي تأن  ، ع مص��ر، نتيج��ة ھ��ذه الش��روطل��م تس��تط       
وأثن�اء اجتم�اع مجل�س  . البح�رين ودب�ي ،أب�و ظب�ي  ،انضمت إليھا ك�ل م�ن الجزائ�ر، قط�ر

وبن��اء عل��ى اقت��راح دول��ة الكوي��ت ،  09/12/1971وزراء المنظم��ة ف��ي أب��و ظب��ي بت��اريخ 
تع�ديل الم�ادة الس�ابعة م�ن اتفاقي�ة المنظم�ة لتمك�ين اVقط�ار تم  ، والسعودية وليبيا والجزائر

يش���كل البت���رول  فيھ���ا المص���در الرئيس���ي > العربي���ة اVخ���رى المص���درة للبت���رول والت���ي 
  . ودعم قوتھا واVساسي لدخلھا الوطني من ا>نضمام بغية توسيع قاعدة المنظمة

كوي���ت ف���ي الباجتم���اع  ت���م انعق���اد، وبع���د تع���ديل الم���ادة الس���ابعة >تفاقي���ة المنظم���ة        
لى كل من مصر وسوريا والعراق التي قبل�ت عض�ويتھا فع�� لتوجه الدعوة إ 04/3/1972

  .ليصبح عدد الدول أعضاء المنظمة أحد عشر عضوا 
ا والعربي��ة خصوص��ا بن��اء تنظ��يم ھيكل��ي وھك��ذا ت��م لل��دول المص��درة للبت��رول عموم��       

عن مص�الحھا ا>قتص�ادية الحيوي�ة م�ن أج�ل ا>س�تفادة م�ن ثرواتھ�ا الطبيعي�ة أحس�ن للدفاع 
استفادة لتحقيق التنمية واللحاق بركب الدول المتقدمة صناعيا باستغ�ل ھ�ذه الث�روة الزائل�ة 

ة والعم�ران والنق�ل لصناعوة غير الزائلة في مجا>ت الزراعة والتنمية مصادر أخرى للثر
لتحسين حياة شعوبھا التي خرجت من نير ا>ستعمار البغيض بدون مقدرات تنموية حقيقي�ة 

  . >> فرق تسد << بل تعاني التخلف والفقر والتجزئة طبقا لسياسة
  
  

 ---------------  
  . 232عيسى عبده ، المرجع السابق ، ص -1
  .وما بعدھا  7، المرجع السابق ، ص محمد عبد العزيز عجمية :  أنظر أيضا  - 
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  .ث ــالـثـب الــلـطـمـال
  

  يـربــعـال اديـصـتـل ا0قـتكامـي الـا فـط  ودورھـفـنـوال الـأم
   

ليبيا / ر البترول العربي العاشر المنعقد في طرابلس توصيات مؤتمى لعل الرجوع إل       
   . )1(  في ھذا المقام بحثھا  يد نرالتي  نقطة البداية اتتضح لن  1978نفي  جا 22و 16بين 

  
  . المؤتمر العاشر وتوصياته:  أو0

  
ركز ھذا المؤتمر في توصياته منذ البداية على استكمال وتأكيد السيطرة التامة        

  بما يضمن إدارتھا والتخطيط >ستغ�لھا ا>ستغ�ل اVمثل   الموارد النفطية  ىعل والفعالة 
) Vنت�اج لتحقي�ق م�ردود يتناس�ب ومتطلب�ات ، )  ول�ىالتوصية اiوعل�ى مراجع�ة مع�د>ت ا

وعلى ربط أسعار النفط بأسعار .  ) التوصية الثانية (الثروة البترولية  ىالتنمية والحفاظ عل
وإيج��اد آلي��ة تكف��ل التع��ويض ، ال��واردات م��ن ال��دول المس��تھلكة وش��روط نق��ل التكنولوجي��ا 

ويوص�ي أيض�ا بض�رورة التنس�يق  . )التوص�ية الثالث�ة(... المستمر عم�ا يلح�ق عوائ�د ال�نفط
Vھ��ا إزاء حوارھ��ا م��ع ال��دول الص��ناعة لتقوي��ة مركزھ��ا قط��ار العربي��ة وتوحي��د خططب��ين ا

ويض�من لھ�ا ف�ي ، التفاوضي بشكل يكفل نقل التقنيات بشروط مناسبة وبأسرع وقت ممك�ن 
  . ) التوصية الرابعة (الدول الوقت نفسه تسويق منتجاتھا المصنعة داخليا في أسواق تلك 

ويؤكد المؤتمر على ضرورة تصنيع أكب�ر ق�در ممك�ن م�ن ال�نفط والغ�از داخلي�ا لرف�ع        
وفي ھذا الخص�وص .  مستوى اiنسان العربي في جميع المجا>ت وخاصة النواحي التقنية

ل��دول يوص��ى بض��رورة التنس��يق عن��د إقام��ة الص��ناعات النفطي��ة لتحقي��ق التكام��ل فيم��ا ب��ين ا
  . ) التوصية الخامسة ... (منافسة الضارة في السوق العالمية العربية تفاديا Vخطار ال

استعراض الجھود العربية المستمرة في مجال التع�اون يوص�ى الم�ؤتمر بالعم�ل وبعد        
  : )التوصية الثامنة( على  زيادة ھذا التعاون وتكثيف الجھود بصفة خاصة من أجل

>ت الت�دريب المختلف�ة ااون وتكام�ل ب�ين اVنش�طة القطري�ة ف�ي مج�عجاد تالعمل على إي -1
لك���وادر الفني���ة ال�زم���ة لمش���روعات التنمي���ة القطري���ة والمش���روعات ابھ���دف تك���وين 

  . فض� عن سد النقص الحالي الذي تعانيه المشروعات القائمة ، المشتركة
ف��ي مج��ال الص��ناعات  بيقي��ةبط الوثي��ق ب��ين أنش��طة اVبح��اث العلمي��ة والتطلت��رااقي��ق تح -2

بحي��ث ي��تم ت��دريجيا خل��ق كي��ان ش��امل ، وب��دائل الطاق��ة ف��ي اVقط��ار العربي��ة  لنفطي��ة ا
  . ومتكامل لھا

تنمي���ة الق���درات الفني���ة العربي���ة ف���ي مج���ا>ت وض���ع وتنفي���ذ التص���ميمات الھندس���ية  -3
  .يل على تطوير أساليب التشغويشمل ذلك بطبيعة الحال القدرة ، للمشروعات النفطية 

  والفنيــة دراسات الجدوى ا>قتصادية أجھزة عربية قادرة على إجراء خلق العمل على -4
  ---------------  
 .وما بعدھا  149، ص 1978مارس /   5توصيات مؤتمر البترول العربي العاشر، مجلة دراسات عربية ، العدد  -1
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 .للمشروعات القطرية المشتركة       
 .مجال لتصنيع اVجھزة و المعدات النفطية في الوطن العربي العمل على فتح ال -5
تكوين لجنة فنية دائمة من الخب�راء المختص�ين ف�ي ال�ب�د العربي�ة iع�داد معج�م عرب�ي  -6

  .فني يحوي كافة المصطلحات الفنية المستخدمة في صناعة البترول 
ة إل�ى الخ�ارج و تش�جيع العمل على توفير المناخ الم�ئم للحد من ھج�رة العق�ول العربي� -7

 .الكفاءات العربية المھاجرة على العودة 
زي���ادة تب����ادل المعلوم����ات و الدراس����ات ومواص���لة إقام����ة الن����دوات العلمي����ة المتع����ددة  -8

 .وعلى فترات غير متباعدة  ا>ختصاصات
لفت�رات الفني�ة و إعارتھ�ا  الكوادرحث شركات النفط الوطنية العربية على تشجيع تبادل  -9

  . ودةمحد
التوصية الثامنة توجز أھم المھام و الخطوات الواج�ب تنفي�ذھا عملي�ا دون ھذه  لعل و        

الت��ي خاص��ة م��ع ت��وفر اiمكاني��ات المادي��ة المتمثل��ة ف��ي ث��روة اVم��وال النفطي��ة  -ت��أخير 
لتحقي��ق  -عربي��ة المص��درة و المنتج��ة لل��نفط تجمع��ت ل��دى أعض��اء منظم��ة اVقط��ار ال

غير الزائلة بما حققته الثروة البترولي�ة الزائل�ة ول�و بع�د م�دة م�ن ال�زمن  التنمية الحقيقية
رفاھية الدول العربية عموما و اVمن و القوة لمواجھة الضغوط المختلفة وخاصة قصد 

   مج�زأةمق�درات اVم�ة iبقائھ�ا متخلف�ة و من الدول الصناعية و شركاتھا التي تتحكم في
مكانتھا في ھ�ذا الع�الم ال�ذي >  أبوتكانيات النھوض لتضعيفة ، رغم ما تتمتع به من إمو

 .يرحم الضعيف و الذي يزداد تكت� و تكام� 
أما التوصية العاشرة و الحادية عشرة و اVخي�رة فق�د أوص�تا بض�رورة مواص�لة دع�م        

اVجھزة المتخصص�ة ف�ي القض�ايا النفطي�ة س�واء عل�ى مس�توى الجامع�ة العربي�ة أو منظم�ة 
الدعم الك�افي للمش�اريع العربي�ة المش�تركة تقديم العربية المصدرة للنفط و مواصلة  اVقطار
وك�ذلك ض�رورة تس�خير ال�نفط العرب�ي لخدم�ة . وزيادة عدد ونوعي�ة ھ�ذه المش�اريع القائمة 

القض���ايا العربي���ة و ف���ي مق���دمتھا تحري���ر اVراض���ي المحتل���ة ، واس���تعادة حق���وق الش���عب 
  .الفلسطيني 

  
  .التكامل العربي التنسيق ومزايا :  اـثاني
  

تحقيق ا>ستق�ل د عبف . جديدة  وضعيةالدولية إلى طرح ة أدت التطورات ا>قتصادي       
السياسي بانتصار ثورات الشعوب على الدول ا>ستعمارية لطرد وجودھا فوق أراضيھا 

 ،ة الدولية الدول وغيرھا من القوى الجديدة على الساحبجيوشھا و إداراتھا بقي نفوذ تلك 
كان > بد من ورأسھا الو>يات المتحدة و بريطانيا وفرنسا ،   على وخاصة الغربية منھا 

وتكبله متابعة المسيرة التحررية قصد تحقيق ا>ستق�ل الكامل الذي ما زال بعيد المنال 
ر غير أن تكتل الدول النامية وتعاونھا أدى شيئا فشيئا إلى إعادة النظ. قيود وضغوط جمة

نيب قواعد تنظيمھا وآلياتھا في غياب مشاركة الدول النامية بفي الع�قات الدولية التي 
  ن ـممراجعة الكثيرالثالث   العالم  دول  نضا>ت  من وكان . خصوصا   و العربية عموما 
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منھا حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية و القواعد و المبادئ و الحقوق الدولية ،
  من مصادر الدخل   أساسيا و مصدرا  ةالدولي كبيرا في التجارة  حجما  ل تشك التي  ل للدو

من طرف دول أوروبا الغربية و أمريكا تم في الغالب ا>ستحواذ عليھا ، للبلدان النامية 
فأصبحت تتحكم في عمليات الشمالية و شركاتھا التي تعاظمت ثرواتھا وقويت شوكتھا 

سويق ھذه الثروات على حساب الدول المنتجة لھا ، وصلت في استخراج و صناعة و ت
تحاول الوقوف في ا ـــبعض الدول و تغييرھا عندم  حكومات بعض اVحيان إلى إسقاط 

  .  )1(وجه ھذا ا>ستغ�ل البشع لمواردھا اVساسية 
ب��دأت مراجع��ة  77فبفض��ل نض��ا>ت مجموع��ة ال��دول غي��ر المنح��ازة و مجموع��ة الـ��ـ        

ثال�ث ال�دول ادئ وقوانين التجارة الدولية ، و أجبرت ھاتان المجموعتان من دول العالم المب
مفھ��وم  نح��ول��ى طاول��ة المفاوض��ات و المناقش��ات الت��ي تبل��ورت الص��ناعية عل��ى الجل��وس إ

إع�ادة النظ�ر ف�ي مجم�ل الع�ق�ات والق�وانين الت�ي  جديد للنظام ا>قتصادي الدولي م�ن أج�ل
ج�ائرا  ك�ان  العمل ال�دولي ال�ذي   تقسيم النظر في   بإعادة يتعلق   ، وخاصة  فيما تحكمھا

ف�ي لفة التي ل�م تش�ارك  و لصالح الدول المتقدمة على حساب المصالح الحيوية للدول المتخ
وض��ع قواع��ده بس��بب ا>س��تعمار، وض��عفھا بس��بب انق���ب م��وازين الق��وى لص��الح أوروب��ا 

  .وأمريكا الشمالية 
       Vموال النفطية يمكن للدول العربية أن تنشئ الص�ناعات المختلف�ة م�ن وبفضل تجمع ا

مش��تقات البت��رول والص��ناعات الكيماوي��ة وإنت��اج مختل��ف اVس��مدة لتط��وير الزراع��ة الت��ي 
وك�ذلك الص�ناعات الميكانيكي�ة وذات التكنولوجي�ا . >تزال تقليدي�ة وغي�ر ذات م�ردود ع�ال 

  .وبه العالية للتعويض عن مداخيل النفط عند نض
  .توفير سوق واسعة للصناعة العربية  -1<< :  )2(ومما يذكر في مزايا التصنيع        

تط��وير الص��ناعة اiنتاجي��ة الثقيل��ة باiض��افة إل��ى إمكاني��ة تأس��يس بع��ض الص��ناعات  -2 
  . فنيا المتقدمة 

  .عية التعجيل بعملية التنمية الصناعية التي ھي جزء من التنمية ا>قتصادية وا>جتما -3
توجي���ه ا>س���تثمارات العربي���ة إل���ى مج���ا>ت ص���ناعية جدي���دة وإل���ى تحس���ين إنتاجي���ة  -4

وب�ذلك يمك�ن تجن�ب . الصناعات القائمة بد> من توجيھھ�ا إل�ى ا>س�تثمارات الرأس�مالية 
خطر انخفاض العم�ت أو مصادرة ھذه اVموال أو استخدامھا بصورة مباشرة أو غي�ر 

  . بيةمباشرة ضد أبناء اVمة العر
العم��ل ،  م��ا ي��ؤدي إل��ى ارتف��اع وتحس��ين إنتاجي��ةالتخص��ص والترك��ز ف��ي الص��ناعات م -5

وبالتالي انخف�اض كلف�ة اiنت�اج وانخف�اض الس�عر مم�ا يت�يح لل�دول فرص�ة المنافس�ة ف�ي 
  .اVسواق الخارجية 

ضمان الحصول على السلع المختلفة و>س�يما ف�ي أوق�ات الح�رب حي�ث يتع�ذر اس�تيراد  -6
Vجنبية السلع ا.  

 ---------------  
  .و ما بعدھا  7، ص  1985، الجزائر .ج .م.اVمين شريط ، حق السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية ، د  -)1
محمد مغرب�ي ، الس�يادة الدائم�ة عل�ى مص�ادر ال�نفط  ، دراس�ة ف�ي ا>متي�ازات النفطي�ة  بالش�رق اVوس�ط    : أنظر أيضا  -

  .1973وما بعدھا ،  دار الطليعة ، بيروت مارس  7 والتغيير القانوني ، ص
  . 67 -66ھشام  مھروسة ، المرجع السابق ، ص. د -)2
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الوح��دة الش��املة ويحق��ق  إل��ى ل��ى الوح��دة العربي��ة وبالت��اليي��ؤدي التنس��يق الص��ناعي إ -7
اس�ترجاع اVراض�ي المغتص�بة وإقام�ة  م�ن ث�م و، ا>ستق�ل ا>قتصادي للوطن العربي 

  .العربي المتطورالمجتمع 
الصناعي العربي ف� زالت ھناك التنسيق والتكامل  ھذه الفوائد التي يحققھاورغم كل        
  :منھا iقامته،وقات مع

 نحو ا>شتراكية بينما ھناك  تةثاب فمنھا من تسير بخطى ، اخت�ف اVنظمة السياسية -أ
  .دين بمذھب ا>قتصاد الحراVقطار > تزال تبعض 

د ص��ناعات اس��تھ�كية متش���ابھة تق��وم عل��ى وح���دات ص��غيرة الحج��م وض���عيفة وج��و -ب
  .اiنتاجية 

غير مباشرة بالدول عربية وارتباطھا بصورة مباشرة أوالوتبعية بعض اVقطار خضوع -ج
  .>> الرأسمالية مما يجعلھا تقاوم أي مسعى للتنسيق والتكامل ا>قتصادي العربي 

، بع�د أن يع�دد  وھو اقتصادي عربي مع�روف ،  صايغويرى الدكتور يوسف عبد هللا       
اب الت�ي تح�ول دون ، أن اVس�ب نقائص اVداء في مجال تحقيق التكامل ومظ�اھر محدوديت�ه

  : )1(و التكامل متعددة ويذكر منھا التالي توسع ا>تجاه نح
الص�افية يجابي�ة وھلھ�ا للمن�افع اiلف�ة وجالضالعة الضيقة في البلدان المتخ المصالح -1<< 

وحت�ى .  ، أو تقليلھ�ا لتل�ك المن�افع تحقيقھا على المدى الطويلالتي يستطيع التكامل 
العة تس�قطھا م�ن حس�ابھا Vنھ�ا ض�لو كانت المنافع مرئي�ة إ> أن بع�ض المص�الح ال

  . أقصر مما ينبغي بالنسبة لما نحن بصددهتعتمد أفقا زمنيا 
ل�ذين الرأي والسياسيين وموظفي الدول اانعي قتصاديين وصا>اللوم ھنا على  يويلق        

ناھي�ك ع�ن  (جھودا كافية ف�ي وج�ه العزل�ة القطري�ة نون بمنافع التكامل و> يبذلون  يؤم
إن Vروق�ة  . مواق�ع المس�ؤولية ينتقلون من مواقعھم المھنية إلى الموقف الفاتر لھم حالما

  . )القناعات رىالسلطة مقدرة كبيرة على تحويل مج
ة المنح��ى القط��ري عل��ى المس��توى السياس��ي والعقائ��دي عل��ى قس��م ذي ش��أن م��ن س��يطر -2

آخ��ذة ف��ي  القطري��ة ويعتق��د ع��دد كبي��ر م��ن الم��راقبين ب��أن.  القي��ادات السياس��ية الحاكم��ة
  . ر على حساب اiيمان بالوحدة العربيةوالتجذ  اعا>تس

لعربي�ة المتجانس�ة م�ع المش�اركة المتزاي�دة ف�ي الحي�اة ام�ن ، عل�ى ال�رغم  ويرى بأنه        
بعضھا بعضا كما ھو الحال بالنسبة لتدفق اVم�وال والق�وى العامل�ة ب�ين البل�دان العربي�ة 
وتزايد الع�قات ا>قتصادية وتكثيف الروابط الثقافي�ة وتك�اثر الم�ؤتمرات وا>جتماع�ات 

ي�ه ذل�ك ، بم�ا يعن ، > تزال ھذه المشاركة دون مستوى التكامل الوثي�ق والفع�ال اiقليمية
  ...  المؤسسية/القانونية / ضمن البنية ا>قتصادية والع�قات السياسية 

ا>قتصادية  والسياسية القائمة  -ا>جتماعية  ةالريبة والخوف المتباد>ن بين اVنظم -3
  كبيرا من  أن عددا   تعزيز التكامل إ> لعدم  ھذا ھو السبب الحقيقي بأن   تكرارا ويقال

  
---------------   

ديس�مبر / يوسف عبد هللا صايغ ، إطار جديد للتكامل بين ا>قتصادات العربية ، مجلة شؤون عربية ، العدد العاشر. د -)1
  . 128، ص  1981

ي، منش�ورة بالع�دد ربي�ة ح�ول التكام�ل ا>قتص�ادي العرب�مجموعة من اcراء وردت ف�ي ن�دون ش�ؤون ع: أنظر أيضا   -
  .وما بعدھا  196العاشر من المجلة نفسھا ، ص 
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ي��رون أن��ه حت��ى م�ع ك��ون الريب��ة والخ��وف حقيق�ة قائم��ة إ> أن  الج��زء الكبي��ر  المحلل�ين
يجري ادعاؤه ويستخدم كذريعة لتجنب اتخ�اذ إج�راءات حازم�ة وثابت�ة تعم�ل عل�ى منھا 

 ف��ي البل��دان العربي��ة ھ��و ف��ي حقيقت��ه ةذل��ك أن م��ا يس��مى با>ش��تراكي. تحقي��ق التكام��ل 
ع عاة يمتزج مع ملكية القطاية المدّ في الرأسمال، كما أن ا>قتصاد الحر  ةرأسمالية الدول

  . ونشاطه ويرتبط بخدمات رفاه واسعة  العام
التقلب��ات الح��ادة ومزاجي��ة الحي��اة السياس��ية الت��ي ت��نعكس عل��ى الع�ق��ات ا>قتص��ادية  -4

  . وتضعف ا>تجاه نحو التعاون والتكامل
ى ديمقراطية وحرية التعبير وھو وض�ع يقن�ع ، إل�ى م�دى القيود السياسية المفروضة عل -5

الم�ؤمنين بض�رورة التع�اون والتكام�ل م�ن ممارس�ة الض�غط عل�ى النخ�ب  ليس بالقليل ،
  .الحاكمة 

مارسات التي تلج�أ إليھ�ا ، والمناورات والم ، الضغوط المباشرة وغير المباشرة وأخيرا -6
iف���ي المنطق���ة العربي���ة  وى التش���رذم مبريالي���ة الخارجي���ة لتعزي���ز نزع���ات وق���الق���وى ا

كما أن إس�رائيل أداة مزروع�ة داخ�ل المنطق�ة للعم�ل عل�ى  .  وإضعاف القوى الوحدوية
  .>> مزيد من التفتت والتباعد 

وھكذا يتضح بأن الثروة المالي�ة الت�ي تجمع�ت لل�دول العربي�ة نتيج�ة بي�ع ال�نفط الخ�ام         
ل��ق درة لھ��ا ف��ي تحقي��ق تنمي��ة حقيقي��ة لخدول المص��والغ��از كث��روة باطني��ة ناض��بة ل��م تنف��ع ال��

موال المتجمعة الت�ي تص�رف تحقيق قفزة صناعية يمكن اكتسابھا بواسطة اVثروات دائمة ل
،  ، دون احتياط للمس�تقبل البذخية المنتجة في الدول الصناعيةالمنتجات ا>ستھ�كية و ىعل

Vالقانوني��ة الت��ي تجم��ع ال��دول ط��ر س��واء عل��ى المس��توى القط��ري أو الجم��اعي رغ��م ت��وفر ا
ا>تفاقي�ات الت�ي والعربية ممثل�ة بالجامع�ة العربي�ة ومختل�ف المؤسس�ات الجماعي�ة اVخ�رى 

، كم�ا  أبرمتھا ھذه الدول في مختلف الميادين السياسية وا>قتص�ادية وا>جتماعي�ة والثقافي�ة
ھ�ذه ال�دول  ، خاصة عندما نعلم بأن وھو وضع يدعو للعجب. سبق وعرضنا ذلك في بحثنا

أعضاء الجامعة العربية قد أبرمت مختلف ا>تفاقيات من منطلق الحرية والسيادة والش�عور 
عد ب، ستراتيجيات جماعية ووضع لھذا اiطار إ.  مشتركة والمصير المشترك بالمصلحة ال

، بقي�ت حب�را عل�ى ورق إ> ف�ي القلي�ل  مجموعة من الدراسات وا>جتماع�ات والم�ؤتمرات
ھ��ا وبنس��بة تق��ارب ض��عيفة رغ��م ت��وفر اiمكاني��ات للنھ��وض بتنمي��ة وتط��وير ھ��ذه الن��ادر من

  . الب�د لتأخذ مكانتھا الحقيقية والحضارية ضمن المجموعة الدولية
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  يــناــثـث الــحـبـمـال
  

  ديـــقـنـي والــالـمـال الـــجـمـي الـي فـربــعـل الــامــكـتـال
  

بعض ا>تفاقيات التي عقدتھا الدول في إط�ار  التكامل النقدي في مصطلح تخداماسبدأ        
 ى، وف�ي كتاب�ات بع�ض الم�ؤلفين دون تب�ين المقص�ود من�ه عل� أو اiقليميةالع�قات الدولية 

الوح��دة "أو" التوحي��د النق��دي" س��تخدم ألف��اظ أخ��رى مرادف��ة ل��ه مث��لوكان��ت ت.  وج��ه الدق��ة
وم�ع إنش�اء التك�ت�ت ا>قتص�ادية ب�ين  ." التع�اون النق�دي "أو "التنسيق النقدي"وأ "النقدية 

مم�ا يجع�ل  الدول ظھرت الحاجة إلى تحديد المفاھيم والمصطلحات المستعملة أكث�ر ف�أكثر،
ت يعكف��ون عل��ى التعم��ق ف��ي دراس��تھا  الب��احثين والمس��تعملين لھ��ذه المف��اھيم والمص��طلحا
اتھ���ا وم��داخلھا  وش���روطھا لح��ل وفھ���م لتحدي��د ص���ورھا وآلياتھ��ا وآثارھ���ا وأنواعھ��ا وأدو

و>زال�ت ظ�اھرة التكام�ل النق�دي ف�ي حاج�ة إل�ى تأص�يل نظ�ري .  مشك�ت التكامل النق�دي
وم�ن تجم�ع إل�ى  إل�ى أخ�رى  شامل >خت�ف التجارب التكاملية في ھذا المج�ال م�ن منطق�ة

أو في أمريك�ا أو في الدول ا>شتراكية ) الجماعة ا>قتصادية(سواء في الدول الغربية  ،آخر
 . )1(ا أو أفريقيا أو في الوطن العربي يال�تينية أو آس

تجربة التكامل النقدي العرب�ي م�ن المبحث في مطلبين نخصص اVول ل وسنتناول ھذا       
تب��ادل رؤوس اVم��وال ختلف��ة ، ونبح��ث ف��ي المطل��ب الث��اني حي��ث ھ��ي لنكش��ف جوانبھ��ا الم

         .لمساھمة الفعلية في موضوع التكامل العربية وحركتھا بين المجموعة ومدى ا
            

  
  ل و H ب اــلـطـمـال

  
  يـربـعـدي الـقـنـل الـامـكـتـة الـربـتج

  
  Vعضاءامن   رغبة كان ا>تفاقيةھذه بأن إبرام  العربي اتفاقية صندوق النقدتذكر        

دفع عجلة التنمية ا>قتصادية المقومات النقدية للتكامل ا>قتصادي العربي ، وإرساء  في
  :في   تتمثل ، و وتحدد المادة الرابعة مجمل اVھداف المتوخاة . العربية في جميع الدول

 . تصحيح اخت�ل موازين المدفوعات بين الدول اVعضاء -أ
والعم�ل  ، وتحقيق قابليتھا للتحويل فيما بينھ�ا ، استقرار أسعار صرف العم�ت العربية -ب

  . كذلك بينھا   القيود على المدفوعات الجارية على إزالة
---------------  

، ن�دوة مرك�ز دراس�ات )الوس�ائل  –المش�اكل  -المبررات(محمد لبيب شقير ، مقدمة تحليلية ، التكامل النقدي العربي  -)1
 1ة العربي�ة ، طالوحدة العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي ، جون وليامسون وآخرون ، مركز دراسات الوحد

  ) . 14، 13، ص 1981أفريل / ، بيروت 
  
  



- 141  - 
 

التكام�ل  بما يحق�ق المزي�د م�ن خط�ى ، إرساء سياسات وأساليب التعاون النقدي العربي -ج
  . ودفع عجلة التنمية ا>قتصادية في الدول اVعضاء العربي ،ا>قتصادي 

للم��وارد النقدي��ة لل��دول إب��داء المش��ورة فيم��ا يتص��ل بالسياس��ات ا>س��تثمارية الخارجي��ة  -د
وي�ؤدي  ، لھ�ذه الم�واردالنحو الذي يؤمن المحافظة عل�ى القيم�ة الحقيقي�ة  ىاVعضاء عل

  . إلى تنميتھا حيثما يطلب منه ذلك
  . تطوير اVسواق المالية العربية - ھـ
ل�ى ، وتھيئ�ة الظ�روف المؤدي�ة إ دراسة س�بل توس�يع اس�تعمال ال�دينار العرب�ي الحس�ابي -و

  . لة عربية موحدةإنشاء عم
، بم�ا  تنسيق مواقف الدول اVعضاء في مواجھة المشك�ت النقدية وا>قتصادية الدولي�ة -ز

ف��ي الوق��ت ذات��ه ف��ي ح��ل المش��ك�ت النقدي��ة   ، وبم��ا يس��ھم يحق��ق مص��الحھا المش��تركة
  . العالمية

  . ريةالمباد>ت التجاتسوية المدفوعات الجارية بين الدول اVعضاء بما يعزز حركة  -ح
إرس��اء نح��و نس��تخلص م��ن ھ��ذه النص��وص ب��أن مفھ��وم التكام��ل النق��دي العرب��ي يتج��ه        

ل�ى تحقي�ق تنمي�ة اقتص�ادية عربي�ة ، وال�دفع إ المقومات النقدية للتكام�ل ا>قتص�ادي العرب�ي
بتعزي���ز حرك���ة ، ش���املة للنھ���وض بالش���عوب العربي���ة إل���ى الرق���ي والتط���ور المض���طرد 

  . Vعضاء تحقيقا للتكامل المنشودالمباد>ت التجارية بين ا
، رغ�م ت�وفر اVط�ر ا>تفاقي�ة للتكام�ل النق�دي العرب�ي وإنش�اء الھيئ�ة المكلف�ة  غير أن�ه       

>زال موضوع التكامل النق�دي بعي�د المن�ال رغ�م ال�نص  ، بذلك وھي صندوق النقد العربي
>س��يما المالي��ة عل��ى تحقي��ق الق��در الض��روري م��ن التنس��يق ب��ين السياس��ات ا>قتص��ادية و

ويس�اعد عل�ى تھيئ�ة الظ�روف iنش�اء عمل�ة والنقدية بما يخدم التكام�ل ا>قتص�ادي العرب�ي 
خاص��ة وأن ج��ل ال��دول العربي��ة .  م��ن الم��ادة السادس��ة" ب"  للفق��رة، طبق��ا  عربي��ة موح��دة

  . عضوة في صندوق النقد العربي
تعد متجانسة إلى حد كبي�ر  وھناك من يطرح إمكانية تحقيق تكامل نقدي بين مجموعة       

، >خ��ت�ف أنظم��ة ب��اقي ال��دول العربي��ة الت��ي  م��ن ال��دول العربي��ة الت��ي تش��مل بل��دان الخل��يج
تتف��اوت م��ن حي��ث انفتاحھ��ا وتحري��ر عم�تھ��ا وظروفھ��ا ا>قتص��ادية وتطورھ��ا ونظمھ��ا 

  . )1( السياسية وبالتالي ا>قتصادية
فلم يتحقق > التكامل .  يجابي خاصةاiقع يجري بغير ما يراه الم�حظ لكن الوا       

 ثورية بعيدة  جان إلى إرادة سياسيةاالتكامل النقدي العربي اللذان يحتا>قتصادي و> 
العربية  ة التي تكبل جھود  الدولئو التبعية و التجز النظر تتخطى كل عقبات التخلف

على ورق  تبقى مجرد حبر وبالتالي تحقيق غاياتھا التي. لتجسيد ا>تفاقيات التي  تربطھا 
التجمعات اVخرى التي تسير في اتجاھات أحسن و أسرع ، رغم قدم تجارب  أمام باقـي

با في ورغم عضوية كل أعضاء الجامعة العربية تقري.  الدول العربية و مميزات شعوبھا
  .صندوق النقد العربي 

---------------  
  . 30و 29المرجع السابق ، ص -)1
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إل�ى التأكي�د  2010د خلص�ت ن�دوة عق�دت بدول�ة اiم�ارات العربي�ة المتح�دة خ��ل وق       
للمؤسس�ات المالي�ة و اVط�ر  على أھمية  الدعم المؤسسي مع م�حظة أن الطبيعة المج�زأة 

وق�د . الرقابية في المنطقة العربية قد أدت إلى صعوبات في تحقيق تكامل إقليمي مالي أكب�ر
ة التي تجسدھا مجموع�ة م�ئم�ة م�ن المؤسس�ات المعني�ة بالتكام�ل رأت بأن اiرادة السياسي

عل��ى  وق��د ت��م التركي��ز بش��كل خ��اص. ض��رورية لتحقي��ق تكام��ل ن��اجح عل��ى الم��دى الطوي��ل 
كيفية تحفيز عملية  تدفق  رؤوس  اVموال  بين  بلدان المنطقة  كنتيجة  لتحس�ين المفاض�لة  

  .بين المخاطرة والمكافأة 
مشاركين في الندوة أعربوا عن تشككھم في أھمية التكامل الم�الي العرب�ي ورغم أن ال       

في ھذه المرحلة ، مؤكدين على تطوير القطاع المالي من أجل تشجيع التدفقات المالي�ة ب�ين 
للتكام�ل الم�الي مم�ا  اومع ذلك تم التأكيد على أن المنطقة ھي أكث�ر اس�تعداد. بلدان المنطقة 

  . )1( يعتقد
  

  يــن اـثـل ب اــلـطـمـال
  

  : والــادل رؤوس اHمـبـت
  

ل�دى مجموع�ة م�ن ال�دول العربي�ة النفطي�ة   رؤوس اVموال المتوفرة  تبادل  > يتطلب      
وق�د > يتطل�ب  تنس�يقا كبي�را ف�ي مج�ال السياس�ة  . القيود التجاري�ة وقي�ود الم�دفوعاتإزالة 

ري�ر التب�ادل الرأس�مالي يس�بق ويعب�د ويرى بعض ا>قتصاديين أن تح . والنقدية ا>قتصادية
  .  )2(الطريق لتحرير تبادل السلع ووسائل اiنتاج اVخرى 

ة من تتداخل ا>عتبارات السياسية التوحيدية با>عتبارات ا>قتصادية الترشيدي       
ويدور  . على الحرص على السيادات القطرية ة الواقعية القائمةالناحيتين النظرية و السياس

نظرا للبنية  ، موحد  دينار خليجي  حول النقدي العربي التوحيد  موضوع  يث بصدد الحد
ا>قتصادية و المالية المتقاربة ، في انتظار مزيد من التنسيق و التقارب المالي بين البلدان 

ذلك أن وجود عملة خليجية . العربية اVخري خاصة منھا غير النفطية وذات العجز المالي 
لدول الخليج العربي النفطية عملة قوية و ثابتة ، يمكنھا أن تأخذ مكانا ملحوظا واحدة يوفر 

بين العم�ت الدولية الكبيرة ، لتصبح عملة المعام�ت المالية لدول الخليج في المجال 
قيم العم�ت اVجنبية التي  تانخفاضاعن قطار اV  أموال تلك ، بما يعزل النقدي العالمي 

 أن   إلى  مما يؤھل دول الخليج. لقضم أرصدتھا المالية في الخارج  استعملت وما تزال
  اVسواق و البنوكفي   أموالھا إيداع  وثبات ، تحقق   ذا استق�ل  عالمياماليا  تكون مركزا

---------------      
ة العربي�ة ف�ي ع�الم م�ا ح�ول الت�دفقات المالي� 2010ج�وان  22و  21ندوة البنك العالمي وصندوق النقد العربي خ�ل  -)1

 : بعد اVزمة ، الشرق اVوسط و شمال أفريقيا ، موجز الجلسات ، الموقع 
) http : //qo.world bank org  /S6GPLL2ZTO ( -    

برھان  الدجاني ، تحليل واقع التعاون ا>قتصادي العربي المالي وموق�ع التع�اون النق�دي في�ه ، ن�دوة التكام�ل النق�دي  -)2
  . 134و 133المرجع السابق ، ص  العربي ، 
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  . )1(العالمية بالدينار الخليجي   
 أما بالنسبة للدينار العربي الشامل كوحدة نقدية ، فھناك عقبات في سبيل ذلك منھا عدم      

استطاعة بعض الدول العربية تأمين قدر ثابت وكاف من النقد اVجنبي لتحقيق حرية 
بإنشاء صندوق احتياطي  يمكن التغلب على ھذه العقبةغير أنه . التحويل المرجوة 

لنقد اVجنبي التي يمكنھا أن تؤمن ا البتروليةالمالية منه ، خاصة مع الوفرة ض ل�قترا
تخدمھا السياسة وتتمثل العقبة الثانية و اVھم في نوعية المصالح التي . لدينار عربي موحد 

  السلع  على قيمة عالية لنقدھا وثابتة لتحصل على Vن الدول النفطية تريد المحافظة. النقدية
ة دمستور أما الدول غيرالنفطية فمصالحھاعكس ذلك باعتبارھا. التي تحتاجھا بقيم أقل

  . )2( يھمھا أن تحصل عليه بسعر منخفضللمال 

ركة لنظ��ام ، Vن الفائ��دة المش�ت غي�ر أن ھن�اك م��ن ي�رى ب��أن ھ�ذه المش�اكل قابل��ة للح�ل       
دف�ع حرك��ة قص�د  اب اVم�وال م�ن أج�ل ا>س��تثمار والتنمي�ةينس��وح�د تت�يح فرص�ة >نق�دي م

ل�وج المالي�ة م�ن وُ ولكن الواقع يظھر تھيب ال�دول وخاص�ة ذات ال�وفرة .  التنمية إلى اVمام
مس��ار التوحي��د النق��دي حت��ى اcن لتبق��ي عل��ى سياس��ة تب��ادل اVم��وال للنف��ع المش��ترك دون 

  . العربية، في انتظار تطوير اVجھزة المصرفية  يةتحقيق الوحدة المالية والنقد
  

يتبين لنا من خ�ل دراس�ة ھ�ذا الفص�ل المتعل�ق ب�الثروة النفطي�ة والتكام�ل ف�ي المج�ال        
المالي والنقدي أنه رغم أھمي�ة ال�نفط بالمنطق�ة العربي�ة الت�ي تت�وفر عل�ى الج�زء اVكب�ر م�ن 

لدول المنتجة طفرة مالية ضخمة يمكن لو استغلت ذين وفرا للالمخزون واiنتاج العالميين ال
ا>ستغ�ل اVمثل في التنمي�ة والتكام�ل ا>قتص�اديين لتحق�ق لل�دول العربي�ة نم�وا ھ�ائ� عل�ى 
جمي�ع المس�تويات ا>قتص�ادية وا>جتماعي�ة وغيرھ�ا ، باعتب�ار أن الم�ال ھ�و عص�ب الحي��اة 

ون أح�د أس�باب النم�و المض�طرد وتوفره لدى مجموعة من الدول العربية  ك�ان يمك�ن أن يك�
، والتش�رذم والتجزئ�ة دة ف�ي الع�الم العرب�ي بس�بب التأخرلتحقيق التقدم والقوة والعزة المفق�و

فض��� ع��ن التبعي��ة والض��عف ف��ي مواجھ��ة الفق��ر والتبعي��ة وا>س��تغ�ل اVجنب��ي لث��روات 
  .لنھضة الشعوب والھيمنة السياسية والعسكرية على الوطن العربي الذي يمتلك أسباب ا

فالم��ال العرب��ي يس��اھم بق��در ض��خم ف��ي تحري��ك اقتص��ادات الكثي��ر م��ن ال��دول المتقدم��ة       
ويس�اھم ف�ي تخفي�ف ، وخاصة الو>يات المتحدة اVمريكية وبريطانيا ودول أوروبا الغربي�ة 

اVزمات ا>قتصادية والمالية التي تض�رب م�ن ح�ين cخ�ر تل�ك ال�دول ، و> يس�ھم إ> بق�در 
نمية اقتصادات وأزمات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الت�ي تع�اني ض�ائقة ضئيل في ت

بسبب عدم توفر المال ال�زم لتوفير الحركية ا>قتصادية وإحداث التنمي�ة المنش�ودة للقض�اء 
عل���ى الفق���ر والبطال���ة والج���وع ال���ذي أص���بح م���ن مظ���اھر حي���اة الش���عوب العربي���ة خاص���ة 

  .ا المجموعة الفقيرة غير النفطية منھ
  
  

---------------  
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  لث اــثــل ل  اـــصــفـل ا
  

  ةـركــتــشــمـل ة اـيـربـــعـل وق اـــسـال
  

رأينا أن نخصص فص�  خاصا بالسوق العربية المشتركة كنموذج للتكامل        
لما لھذه المؤسسة العربية من أھمية بالغة تعكس ، اقع المعاش ا>قتصادي العربي في الو

في المجا>ت ا>قتصادية لنضعھا كنموذج حي علنا نقف عندھا على التقارب العربي 
  .مكامن القوة والضعف في التجربة ا>ندماجية العربية 

داف يتعرض اVول إلى بحث اVھ قمنا بتقسيم ھذا الفصل إلى مباحث ث�ثةوقد        
المعلنة في اتفاقية السوق العربية المشتركة ، وعرضنا فيه  للحريات المنشودة من ا>تفاقية 

س اVموال لتحريك يدور اVول حول حرية انتقال اVشخاص ورؤو أربعة في مطالب
 المجال اiنساني الھام ، وتطرقنا لحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنيةالتعاون في ھذا 

لحرية اiقامة والعمل ، وفي المطلب الثالث عرضنا نبية في مطلب ثان منھا واVج
ھمية ستقرار العمال وأصحاب العمل من أوا>ستخدام وممارسة النشاط ا>قتصادي لما >

لحرية في تحريك النشاط ا>قتصادي وإنشاء المشاريع ، ثم تطرقنا في المطلب الرابع 
ا تتسم به ھذه الحريات إذا ما أحسن تطبيقھا من النقل والعبور واستخدام وسائل النقل لم

  .نجاز اVھداف المتوخاة iسند ھام 
فنستجلي فيه أسباب وعوائق تحقيق السوق العربية المشتركة  أما المبحث الثاني        

ة الوحدة ا>قتصادية في مطلب سواء المتعلقة بالدول اVطراف في مطلب أول أو باتفاقي
  . ثان

ا المبحث الثالث Vھمية السوق العربية وإنشاء منطقة التجارة الحرة وخصصن       
  .العربية التي جاءت على إثر الفشل في تجسيد سوق عربية مشتركة 

         
  

  ل و H ا ثـحـبـمـل ا
  

  ةـركـتـشـمـل ة اـيـربــعـل اق  وــسـل ف ا ا دــھ أ
  
  ةا>قتصاديــتنفيذا Vحكام اتفاقية الوحدة اتفاقية السوق العربية المشتركة جاءت فلقد         
 17رقم   العربية  ا>قتصادية  الوحدة قرار مجلس   بمقتضى العربية  بين دول  الجامعة  

 إرساءوا>قتصادي غبة في تحقيق التقدم ا>جتماعي وا>زدھار، ر 13/08/1964بتاريخ 
صادية المتناسقة المستمرة تتفق س سليمة من التنمية ا>قتدعائم الوحدة ا>قتصادية على أس

  .مع الص�ت الطبيعية و التاريخية القائمة بينھا 
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إلى تحقي�ق التكام�ل ا>قتص�ادي العرب�ي و توحي�د الجھ�ود لتحقي�ق ھذه ا>تفاقية تھدف        
   . )1(ة وتحسين ظروف العمل تنمية ثرواتھا ورفع مستوى المعيشل  أفضل الشروط

  :إلى  خصوصاالسوق العربية المشتركة   اتفاقية تھدف و       
  
  .حرية انتقال اVشخاص ورؤوس اVموال  -1
 .حرية تبادل البضائع و المنتجات الوطنية و اVجنبية  -2
 .قتصادي وممارسة النشاط ا>  حرية اiقامة و العمل و ا>ستخدام -3
 . )2(نية و المطارات المد  حرية النقل و الترانزيت واستعمال وسائل النقل و الموانئ -4
 

  ل و H ا ب ــلـطـمـال
  

  والــاص ورؤوس اHمـخـال اHشـقـتـة انـريـح
  

 إ>  تشرع ا>تفاقية لم  أن مواد إ> أربعةرغم أن مقدمة اتفاقية السوق تذكر حريات        
 المنتجات الوطنية من خ�ل سبعةثانية المتعلقة بتبادل البضائع ولحرية واحدة ھي الحرية ال

 العربيـة ا وعيبا يلحق أحكام اتفاقية السوقيرقصتوھو ما يعتبر .  نيةدة قانوعشر ما
المشتركة ، و يوضح ربما العجلة في إصدار مجلس الوحدة ا>قتصادية لقرار إنشاء السوق 

  .  )3( 13/8/1964بتاريخ 
  

  . حرية انتقال اHشخاص: أو0
  
قتصادية تحفظت حكومات بع�ض الوحدة ا> مجلس  على  الموضوع  عرض  عندما        

ري��ة تام��ة ب��ين اVعض��اء مدعي��ة وج��ود ظ��روف تجع��ل إلغ��اء جمي��ع قي��ود التنق��ل و الس��فر بح
مم�ا جع�ل . بلدان السوق محفوفا بالمخاطر التي تضر بالمصلحة العامة و اVم�ن و الص�حة 

ل دخول رعاي�ا ال�دول اVعض�اء أراض�يھا بمج�رد يوصي الدول اVعضاء بأن تسھالمجلس 
م��ع ح��ق ال��دول اVعض��اء ف��ي من��ع  ، ظھار ج��واز الس��فر أو البطاق��ة الشخص��ية الموح��دةاس��ت

ذل��ك  و.  عل��ى المص��لحة العام��ة والص��حة واVم��ندخ��ول أي ش��خص ل��دواعي المحافظ��ة 
م��ع تحدي��د م��دة أقص��ى > تتج��اوز الخم��س  ، 03/3/1965 ف��ي 77رق��م  ق��رارالبمقتض��ى 

البطاق��ة الموح��دة وتس��ھي� لحري��ة  وف��ي انتظ��ار استص��دار . س��نوات لوض��عه موض��ع التنفي��ذ
  : م الدول اVعضاء باiجراءات التاليةعمل تقوا>نتقال وال

  . إلغاء تأشيرات الدول بالنسبة لرعايا الدول اVعضاء حا> -1
---------------  

اVول ، الھيئ�ة  العربية ، أحكام السوق العربية المشتركة وقوائم السلع و الرسوم ، المجلد مجلس الوحدة ا>قتصادية -) 1
  . 3، ص  1968العامة لشؤون المطابع  اVميرية ، القاھرة 

  .المرجع  السابق  نفسه  -)2
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 .منح اiقامة لدى الوصول لمدة شھر ثم تجديدھا لدى الطلب لمدة ستة أشھر مجانا  -2
 .الجھات المختصة  تجديد اiقامة لدى الحصول على ترخيص عمل من -3

وق�د ن�ص .  غير أن فترة الخمس سنوات قلصت إلى ث��ث س�نوات ث�م إل�ى س�نة واح�دة     
آخ��ر تع��ديل عل��ى أن يب��دأ العم��ل بالبط��اقتين الشخص��ية والعائلي��ة الموح��دتين ف��ي موع��د > 

، لتعلن بع�ض ال�دول  ل ھذا إلى تاريخ أكتوبر من العام نفسهوتأج ، 01/01/1968يتجاوز 
إ> بع�د مض�ي النص�ف  ول�م يب�دأ عملي�ا تطبي�ق ذل�ك . العم�ل بالبط�اقتين الموح�دتين عن بدء

تطبي�ق ، رغم ابتھاج الجم�اھير العربي�ة ب ، ثم أوقف العمل بھذا النظام1969 اVول من عام
وجاء ھذا التعثر مخيبا cم�ال   . أعضاء السوق العربية المشتركةحرية انتقال رعايا الدول 

ا>قتص��ادي وا>جتم�اعي ب��ين  نؤي�ة تحق��ق مزي�د م�ن التق��ارب والتع�اوتل�ك الجم�اھير ف��ي ر
  .  )1(أبناء المنطقة العربية 

استطاع مجلس الوحدة ا>قتصادية عقد اتفاقية تنقل اVيدي العاملة ف�ي ال�وطن العرب�ي        
بالنس�بة لتنظ�يم مث�ل ھ�ذه الحري�ة الھام�ة ج�دا  28/01/1969بت�اريخ  391بمقتضى الق�رار 

  . التطبيق العملي > زال متعثرا  إ> أن .  المجا>ت ل العربي في جميع للتكام
  

  . رؤوس اHموال انتقال   حرية : ثانيا
  

.  اة ا>قتص�ادية بص�ورة خاص�ةلحي�اة  بص�ورة  عام�ة ، والحي�ص�ب  اعيعتبر الم�ال         
ل حقي�ق تكام�مجموعة الدول العربية يمكن م�حظ�ة إمكاني�ة ت تميز ومن خ�ل الفوارق التي

عملي�ا ف�ي تنمي�ة ال�ب�د العربي�ة الت�ي يت�وفر ع�دد منھ�ا عل�ى  مفي ھذا المج�ال يمكن�ه أن يس�ھ
>س�تثمار وفرة مالية وانخفاض سكاني > يمكن معه استيعاب الفوائض المالية ف�ي عملي�ات ا

 يلدول الغربية المتقدمة التي تس�تغل ھ�ذه اVم�وال ف�ا ستودع لدىوالتنمية ، فض� عن أنھا ت
مش�اريعھا المختلف��ة لمزي��د م��ن التق��دم والرفاھي��ة عل��ى حس��اب الم��الكين لھ��ذه اVم��وال ، و > 
تستفيد منھا الدول العربية التي ھي في حاجة ماسة لھا للتنمية ا>قتص�ادية لبل�دانھا م�ن أج�ل 

  .الخروج من التخلف والبطالة 
ربية على تنسيق السياسات من اتفاقية الوحدة ا>قتصادية الع 2/8وقد نصت المادة        

  .النقدية والمالية واVنظمة المتعلقة بھا تمھيدا لتوحيد النقد فيما بينھا 
كما أن المادة الخامسة من ا>تفاقية نفسھا نصت على أن يؤازر المجلس في مھمته        

جة لجان اقتصادية وإدارية بصورة دائمة ومؤقتة ، منھا لجنة دائمة للنقد والمالية لمعال
  .  شؤون النقد والصرافة والضرائب والرسوم والشؤون المالية اVخرى 

بإنشاء السوق العربية  13/8/1964بتاريخ  17جاء قرار مجلس الوحدة ا>قتصادية        
بين الب�د اVعضاء وإنشاء منطقة المشتركة بقصد التحرير التجاري لمختلف أنواع السلع 

يق والتكامل النقدي ضرورة لذلك أصبح التنس. ية وحدة جمرككذلك حرة للتجارة و 
 وھو ما دفع إلى إنشاء لجنة محافظي البنوك المركزية للتشاور في. أداء المدفوعات لتسيير

  وكذلك ضرورة. في ضوء الدراسات التي تعدھا اVمانة العامة  النقدية المشتركة الشؤون 
  

---------------  
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  . )1(قيام اتحاد عربي للمدفوعات لتسوية المباد>ت بين الدول العربية 
وقصد توحيد ، وقد تم إنشاء صندوق النقد العربي للمساھمة في حل المشاكل العربية        

لتسوية المعام�ت وتحقيق التكامل ) دينار عربي موحد(النقد للوصول إلى الوحدة النقدية 
  .من أجل قوة اقتصادية عربية موحدة المالي العربي 

لصعوبة وضع ا>تفاقيات ازال بعيدا عن تحقق ھذه اVھداف غير أن الواقع م       
المعقودة بين أطرافھا موضع التنفيذ بسبب الخ�فات العربية السياسية وا>قتصادية 

ى التجزئة مما يبقي عل. والحرص الشديد على السيادة وا>ستق�لية في اتخاذ القرارات 
  .وبالتالي الضعف السياسي وا>قتصادي تجاه القوى ا>قتصادية في العالم 

  
  يـانـثـب الــلـطـمـال

  
  ةـيـنـوطـات الـجتتـنـمـع والـائـبضـبادل الـة تـريـح

  
الزارعية ادل المنتجات ــإط�ق حرية تب السوق علىة ــمن اتفاقي الثانية  المادة تنص       

  .ثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية بين الدول اVعضاءوالحيوانية وال
ت القي��ود الت��ي كان��ت مطبق��ة م��ن ال��دول اVط��راف بم��ا ف��ي ذل��ك الرس��وم عل��ى أن تثبّ��       

والضرائب عند ا>ستيراد والتصدير، ف� يجوز ف�رض رس�م أوقي�د جدي�د أو زي�ادة الرس�وم 
يطب�ق مب�دأ و.  لث�ة م�ن ا>تفاقي�ة نفس�ھاوھو ما تشير إليه الم�ادة الثا. والضرائب المفروضة 

يتعل��ق بمب��اد>ت ال��دول اVعض��اء التجاري��ة م��ع ال��دول غي��ر  فيم��ا  اVكث��ر رعاي��ة   الدول��ة
تفاقيات سارية المفع�ول، >المبدإ على ا يان، مع سر اVعضاء في اتفاقية الوحدة ا>قتصادية

  . حسب نص المادة الرابعة
لسادسة فرض رسوم أو ضرائب داخلية على المنتجات وتمنع المادتان الخامسة وا       

الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة تفوق الرسوم 
 . دھا اVوليةجات المحلية المماثلة أو على مواوالضرائب المفروضة داخليا على المنت

  .جمركي عدم خضوع المنتجات المذكورة سابقا إلى رسم تصدير  وكذلك
، وضعت المنتجات  أحكام اتفاقية السوق العربية المشتركة، قصد تطبيق  وھكذا       

والسلع التي تخضع للتخفيضات من كل دولة وبعض المواد التي تستثنيھا الدول لظروف 
تكون جدية مبررة في جداول للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية 

من كلفة اiنتاج   % 40ي > تقل كلفة اiنتاج المحلية فيھا عن والمنتجات الصناعية الت
سنويا لتبادل المنتجات   %20على أساس تخفيض لھا ووضع جدول زمني  . الكلية

لينتھي خ�ل ،  1965يبدأ تنفيذه بداية من سنة ، الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية 
وكذلك في مجال الرسوم .  فاقية السوقوھو مضمون المادة العاشرة من ات،  خمس سنوات

  ، وفقا للمادة الحادية عشرة من وكافة الرسوم اVخرى على المنتجات الصناعية الجمركية 
---------------   
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ي اVخ��ذ بع��ين ا>عتب��ار المس��توى ال��ذ ، م��ع س��نويا  %10، عل��ى أس��اس  ا>تفاقي��ة نفس��ھا 
صلت إليه التخفيضات قبل وضع ا>تفاقية موض�ع التنفي�ذ بمقتض�ى تطبي�ق اتفاقي�ة تس�ھيل و

وتنظ��يم تج��ارة الترانزي��ت وتع��دي�تھا الث�ث��ة الت��ي وص��لت التخفيض��ات  التب��ادل التج��اري
  :، ليكون كالتالي ) ج(بالنسبة للجدول  % 50و ) ب(بالنسبة للجدول  % 25بمقتضاھا 

  
،  01/01/1966بتاريخ  % 45،  01/01/1965بتاريخ  % 35) :ب(بالنسبة للجدول  -1

بت����������اريخ  % 75،  01/01/1968بت����������اريخ  % 65،  01/01/67بت����������اريخ  55%
 100و  01/01/1971بت��اريخ  %01/01/1970،95بت��اريخ  % 85،  01/01/1969
  . 01/07/1971بتاريخ  %

؛  01/01/1966بت�اريخ  %70؛  01/01/1965بت�اريخ  % 6) : ج(وبالنسبة للج�دول  -2
بت����������اريخ  % 100و  01/01/1968بت����������اريخ  % 90؛  1967بت����������اريخ    % 80
01/01/1969 .  

 
  ثــالـثـب الــلـطـمـال

  
   اديـتصـا0قاط ـشنـة الـارسـمـوم  دامـتخـا0سل و ـمـمة و العاـة اIقـريـح
   

يلة السكان ووافرة الحرية وأقرتھا إ> أن الدول قل  تنص على ھذه ة ــم أن ا>تفاقيـرغ       
وذلك خوفا من استقرار  ، رة باعتبار اVمر محفوفا بالمخاطالدخل تحفظت على ھذه الحري

خاصة و أن ا>تفاقية تمنح ،  )1(التعداد السكاني  يالدول والتأثير ف الجاليات العربية بتلك
متع العمال ع بھا مواطنو الدولة المستقبلة ، وكذلك تالحقوق و المزايا نفسھا التي يتمت

  . العرب بأولوية التشغيل 
ية تستعين بالجاليات اcسيوية من الھند الغن ورغم ذلك فقد ظلت الدول النفطية        
و أندونيسيا و كوريا و غيرھا التي أصبحت تشكل تعدادا ھاما ضمن   الفلبينو باكستان و

لتصبح مظھرا ، في تلك البلدان و قد استقر الكثير منھا .  العمالة اVجنبية بالب�د العربية 
  ة ــــجھ من   العمالة و أجور تلك   رواتب انخفاض  نظرا ل وذلك . السكاني   النسيج من 

  .ا>نضباط من جھة أخرى و
 ع حرية التنقلأما فيما يتعلق بحرية ممارسة النشاط ا>قتصادي التي تتوافق م       

ا>قتصادية  دةـمجلس الوح  طلب  وقد . ارزة ب خطوات   تخطو لم  فإنھاالعمل و اiقامةو
الخاصة  تقديم دراسات وافية عن القوانين 1964 سنة  خ�ل العربية من الدول اVعضاء 

  اط ــالنش  بأوجه  الداخلية ، وتشريعات الضرائب المتعلقة  والتجارة  والصناعة ة بالزراع
 ةل دراسة ھذه التشريعات المطبقـــجوذلك من أ. ا>قتصادي المختلفة ، وقوانين ا>ستثمار 

  
 ---------------       

المرسى السيد حجازي ، تقويم لتجربة السوق العربية المشتركة ، محاضرة ألقيت ضمن فعاليات ندوة السوق العربية  -1
طريقن���ا إل���ى التض���امن والوح���دة ، بن���ادي متخرج���ي جامع���ة بي���روت العربي���ة ف���ي ط���رابلس ، : المش���تركة 

  ) . http://www.Firashiary. Jeeran Com  .   : (، منشورة بالموقع  5ص ،  22/3/2002
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في الدول اVعضاء وبيان أوجه التضارب والتوافق بينھا ، ودراسة الوسائل الكفيلة بتحقيق 
بالدراس�ات وحتى تتوفر للبلدان اVعضاء إمكانية القيام . حرية ممارسة النشاط ا>قتصادي 

والدراس�ات م�ن ط�رف المتخصص�ين فيھ�ا ، وليق�وم مجل�س الوح�دة  تالمقارنة لھ�ذه البيان�ا
   . )1(ا>قتصادية في اVخير بدارستھا للتنسيق فيما بينھا في انتظار توحيدھا 

دراس�ات بمب�رر م�ن اVعض�اء يح�ث غير أنه ي�حظ عدم استكمال وا>نتھاء من ھذه ال      
إلى أن تتحقق حري�ة تب�ادل الس�لع  في تحقيق حرية ممارسة النشاط ا>قتصادي التريث على

لكي > يحدث ذلك ميزات وفوائد لرعايا بعض ال�دول عل�ى حس�اب رعاي�ا ال�دول ، الوطنية 
وھو ما يدل على ھشاشة اVرضية واiرادة السياسية التي بني�ت عليھ�ا ھ�ذه  .  )2( اVخرى

أبرم�ت م�ن  ا>تفاقية التي أضعفت بس�بب ع�دم ا>لت�زام الص�ارم بنصوص�ھا وأھ�دافھا الت�ي
� ع���ن أن الس���وق العربي���ة فض��� ، مثلھ���ا مث���ل ب���اقي ا>تفاقي���ات اVخ���رى،  أج���ل تحقيقھ���ا 

 وقع�ت ا>تفاقي�ة وھ�ي مص�ر وس�وريا واVردن والع�راق  بدأت بخمس دول فقط  المشتركة 
الس�وق ف�ي اتخ�اذ اiج�راءات الدس�تورية لتنفي�ذ اتفاقي�ة ھذه اVخي�رة تلكأت  ، وقد والكويت 

 /09/6دولة تصدق اتفاقية الوح�دة ا>قتص�ادية العربي�ة بت�اريخ  أنھا كانت أولالعربية رغم 
1965 .  

  
  عــرابــب الــلـطـمـال

  
  لــقـنـل الــائــدام وسـخـتـور واســبـعـل والـقـنـة الـريـح

  
واستعمال وسائله من محطات  النقل ادل التجاري تقتضي حريةــإن حرية التب       

دول السوق  غيرأن ھذه الوسائل ما زالت متخلفة على العموم في . ومطارات وموانئ 
وتصل نسبة . اص�ت  ل والموالنق بسبب ضعف وقصور الھياكل اVساسية لقطاع 

. بالنسبة للدول العربية %30حوالي،مقارنة بالدول المتقدمة  لقطاع ،ا ھذافي ا>ستثمار 
  . 1980-76خ�ل سنوات في اVردن   %18,3، 1977- 70في سوريا خ�ل  %11وھي
بسبب تخلف أساطيل النقل العربية النقل ووسائله في الدول العربية وتطرح أزمة        

البرية والبحرية والجوية ، وتخلف تسھي�ت الموانيء والمطارات ، وقلة الطرق الحديثة 
 وھو ما دفع إنشاء شركات عربية مشتركة في مجال .بصورة تعرقل حرية النقل والعبور

الشركة العربية للم�حة  ، كالشركة العربية البحرية لنقل البترول، النقل البري والبحري
ء وإص�ح السفن، ، الشركة العربية لبنا ، المؤسسة العربية ل�تصا>ت الفضائية البحرية

وغيرھا من . العربية المتحدة  ، شركة الم�حة  البترول  Vنابيب الشركة العربية 
 . )3(حادات الخاصة بقطاع النقل والمواص�ت وا>تالشركات 

  
---------------  

  . 522و  521، ص  المرجع السابق محمود سالم ،.د -)1
  .المرجع السابق نفسه  -)2
  .وما بعدھا  523المرجع السابق نفسه ، ص  -)3
مان�ة العام�ة ، اiدارة العام�ة ، اV.ع.د.لمنظمات وا>تحادات العربي�ة والمش�روعات المش�تركة ، جادليل  : انظر أيضا  -

  . 1980نوفمبر / ؤون ا>قتصادية ، تونس للش
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 بھدف زمني من أجل 1964السوق العربية المشتركة ترجع إلى سنة ورغم أن نشأة       
 ،والقيود اVخرى على ا>ستيـراد من الضرائب والرسوم الجمركيةتحرير التجارة العربية 

 . وسوريا والعراق اVردنأربع دول عربية فقط ھي مصر و من عليھا  تمتفإن الموافقة 
إ>  . 1977ثم ليبيا وموريتانيا سنة، 1968السودان واليمن خ�ل سنة ثم انضمت إليھا 

أنھا كانت خ�ل ھذه الفترة مجرد منطقة تجارة حرة ولم تتطور إلى اتحاد جمركي أو 
 لمباد>ت التجارية بينوقد حققت زيادة واضحة في حجم ا . سوق مشتركة حقيقية

  .  أعضائھا تبقى دون المستوى إذا ما قورنت بمباد>ت اVعضاء مع الدول المتقدمة
اتفاقي�ات كام�ب (س�رائيل م�ع إ، على إ ثر إبرام مصر >تفاقية س��م  1980وفي سنة        

 مصر في الجامعة العربية ونق�ل مق�ر الجامع�ة إل�ى ت�ونس، وم�نتم تجميد عضوية ،  )دافيد
عن تطبي�ق ، لتتوقف بقية الدول اVعضاء   تركةثم تجميد العضوية في السوق العربية المش

  . بنود ا>تفاقية بعد خروج أكبر سوق فيھا وھي مصر
قرارا باستئناف تطبيق أحكام الس�وق  1998وقد اتخذ مجلس الوحدة ا>قتصادية سنة         

تلغ��ى خ�لھ��ا مختل��ف الض��رائب  العربي��ة المش��تركة بش��كل ت��درجي يش��مل مراح��ل ث�ث��ة
ف�ي  %40بتخف�يض  1999ذات اVث�ر المش�ابه بداي�ة م�ن س�نة  والرسوم الجمركية والقي�ود 

غي��ر أن س��وريا .   2002ف��ي ج��انفي  %30و  2001ف��ي ج��انفي  %30و  2000ج��انفي 
جدواه ورأتا ا>كتف�اء بتطبي�ق منطق�ة التج�ارة الح�رة  م واVردن تحفظتا على ھذا القرار بعد

الق�رار  اكما طلبت اليمن وموريتانيا تأجيل تنفيذ التزاماتھم�ا الت�ي يتض�منھ.  عربية الكبرىال
  وفي حين كان العراق تحت الحص�ار ف�إن مص�ر أعلن�ت موافقتھ�ا عل�ى.  سنواتمدة خمس 

أما ليبيا فقد ألغت جميع الضرائب الجمركية على وارداتھ�ا دفع�ة  في تنفيذ القرار، اiسراع 
  ).1(واحدة 

  

  يــن اــثــل ا  ثــحــبــمــل ا
  

  قھاـيـقـحـت دمـعاب ــبـوأسة ـركـتـشـمـالة ـيـربـعـوق الـة السـيـمـأھ
  

يتع�رض اVول منھ�ا إل�ى أھمي�ة إنش�اء س�وق ، سنقسم ھذا المبحث إل�ى ث�ث�ة مطال�ب        
 الث�اني التي يمكن أن تجنيھا اVعضاء منھا ، ونتطرق في المطل�ب ةوالفائدمشتركة   عربية

إلى اVسباب والعوائق التي تحول دون تحقيق السوق رغم ثبوت أھمي�ة وض�رورة المض�ي 
قدما في إنجاز أھدافھا ، ثم نعرج على المخرج الذي لجأت إليه الدول العربية للتخفيف م�ن 
آث��ار إخف��اق الس��وق العربي��ة المش��تركة المتمث��ل ف��ي إنش��اء منطق��ة التج��ارة الح��رة العربي��ة 

 أدنى للعمل العربي المش�ترك ال�ذي >زال بعي�د المن�ال عل�ى ال�رغم مم�ا يجم�عالكبرى كحد 
  .على وجه الخصوص من روابط الدول و الشعوب العربية 

  
---------------  

  
  . 3المرسي السيد حجازي ، المرجع السابق ، ص  -)1
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  ب ا H و لالـمـطـلــ
  

  ةأھـمـيـة الـســوق الـعــربـيـة الـمـشـتـركـ
  
ف�ي  ا>قتص�ادية الت�ي أص�بح لھ�ا الت�أثير الب�ارز ـوةاليوم ھي  لغ�ة  الق� لغة العالم   تعد       

فالس�وق العربي�ة .  الع�قات الدولية من أج�ل تحقي�ق المص�الح المتبادل�ة والمن�افع المش�تركة
قض��ية مص��يرية  ، و ف��ي ظ��ل عص��ر التك��ت�ت والتع��اون متع��دد اVط��راف ، بھ��ذا المعن��ى

لعربية وس�بي� للتض�امن والوح�دة م�ن أج�ل الع�زة والكرام�ة والس�يادة ورف�ع بالنسبة لoمة ا
ة ف��ي ع��الم التك��ت�ت الكبي��رة معيش��ة مواطنيھ��ا والخ��روج م��ن التبعي��ة ا>قتص��ادية والسياس��ي

  . القوي  وذلك قصد تحقيق موقع ضمن ھذا العالم الذي > يحترم إ> .  ةمولوالع
وق المشتركة في كل من أوروبا والعالم العربي أنه رغم ظھور فكرة الس  ون�حظ       

با قد سارت بخطوات عم�قة وانضم إليھا المزيد من ، فإن التجربة في أورو في آن معا
لمانيا أ تالي المجموعة ا>شتراكية وتوحيدخاصة بعد تفكك ا>تحاد السوفياتي وبال ، الدول

رتقي إلى أع� مراحل التكامل تو  1992لتتجاوز مرحلة السوق المشتركة سنة  ، من جديد
  .  ا>قتصادي بتحقيق الوحدة النقدية

أحك�ام �ف�ات والتجزئ�ة وع�دم ا>لت�زام بوتبقى التجربة العربية تعاني الض�عف وا>خت       
وخاص�ة أوروب�ا   وبالتالي التبعي�ة غي�ر المريح�ة لل�دول المتقدم�ة . الموافق عليھا ا>تفاقيات

     .  والو>يات المتحدة

رغم  إع�ن  رغبة أعضاء  جامعة  الدول العربية في تحقيق التكامل وصو> إلى        
الوحدة الكاملة التي كانت الجامعة بذرتھا اVولى بعد انكسار الدولة اiس�مية ممثلة 

ورغم إبرام العديد من ا>تفاقيات . بالدولة العثمانية التي كانت تضم تحت لوائھا ھذه الدول 
معة  الدول ا لعربية  من أجل تلك الغايات ابتداء من معاھدة الدفاع المشتـــرك في إطار جا

والتعاون ا>قتصادي بين دول الجامعة  العربية الموافق عليھا من مجلس جامعة الدول 
على  المادة السابعة منھا تنصوقد  .ا وھي مدة طويلة جد،  13/04/1950العربية بتاريخ 

ض باقتصاديات بلدانھا iشاعة الطمأنينة بينھا وتوفير الرفاھية تعاون اVعضاء على النھو
لشعوبھا ورفع مستوى معيشتھا باستثمار مرافقھا المشتركة وتسھيل تبادل منتجاتھا 
المختلفة وتنظيم نشاطھا ا>قتصادي  وتنسيقه الذي لم يتحقق بعد كل ھذا المسار الطويل ، 

تتمثل في نص المادة الثامنة من المعاھدة  رغم إنشاء ھيئة مستقلة ل}شراف على ذلك 
  .>>  المجلس ا>قتصادي وا>جتماعي << وھي 
وقد عقدت بعد ھذه المعاھدة سالفة الذكر عدة اتفاقيات مكملة ، كا>تفاقية بشأن تسھيل       

التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية التي وافق عليھا 
وتعدي�تھا ال�حقة ، اتفاقية بشأن تسديد  07/9/1953ة الدول العربية بتاريخ مجلس جامع

 وافقتي مدفوعات المعام�ت الجارية وانتقال رؤوس اVموال بين دول الجامعة العربية ال
   ، واتفاقية وتعدي�تھا ال�حقة 07/9/1953بتاريخأيضا مجلس جامعة الدول العربية عليھا 
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 /03/6عليھا مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ التي وافق العربية  ةالوحدة ا>قتصادي
التي  تنص مادتھا اVولى على قيام وحدة اقتصادية كاملة بين دول الجامعة   1957

  :العربية تضمن بصورة خاصة لتلك الدول ولرعاياھا على قدم المساواة 
  حرية انتقال اVشخاص ورؤوس اVموال ؛ -1
  واVجنبية ؛ البضائع والمنتجات الوطنية حرية تبادل  -2
  حرية اiقامة والعمل وا>ستخدام وممارسة النشاط  ا>قتصادي ؛ -3
  حرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ  والمطارات المدنية ؛ -4
5- iرث حقوق التملك واiيصاء وا .   

كل ذلك من أجل اللحاق .  13/8/1964 السوق العربية المشتركة بتاريخوأخيرا         
بركب العالم المتطور والوقوف كقوة في مواجھة تحديات العصر وا>ستعمار والصھيونية 
والمساھمة في بناء الحضارة اiنسانية أسوة بالدور الذي لعبته المنطقة العربية اiس�مية 

  .أثناء الدولة اiس�مية  القديمة  
ا>قتصادي التي درجات التكامل   في تحقيق أدنى لعربية حتى تنجح السوق ا  فلم       

فض� عن باقي الدرجات من ا>تحاد الجمركي أو السوق ، منطقة حرة  تتمثل في تحقيق 
أنواع التكامل  ىفا>تحاد النقدي الذي ھو أعل، المشتركة أو ا>تحاد ا>قتصادي

على مشروع السوق طلقون لتصبح محل تھكم من قبل الصحفيين الذين ي ،ا>قتصادي
، رمز الفشل العربي،  م العربيالحل،  مشروع مع وقف التنفيذ:العربية المشتركة عبارات

  . )1( #قــوثيقة ط ىزواج علأو 
  

  يالمـطـلــب الـثـانـ
  

  ةـركـتـشـية مـربــوق عـق سـيـتحق عدمباب ـأس
  

ركة ، فمنھا ما يتعلق بالدول تتعدد اVسباب المعيقة iنجاز السوق العربية المشت       
  .اVطراف  ومنھا ما يتعلق باتفاقية الوحدة ا>قتصادية 

  
  . اHسباب المتعلقة بالدول اHطراف:  أو0

  
اتفاقية السوق  بھم إلىلم ينضم أغل العربيةدول ـأن أعضاء جامعة ال أو>  ي�حظ        

 ، ھا في التوقيع عليھا وھي الكويتفقد أبرمتھا خمس دول تلكأت إحدا.  المشتركة العربية
، ثم ليبيا وموريتانيا في  1968ثم انضمت إليھا فيما بعد كل من السودان واليمن في سنة 

ن ددھم إثنين وعشريعيصل دون بقية أعضاء جامعة الدول العربية الذين  1977سنة
  الوحدة س العربية رغم  جھود  مجلاقي الدول استقطاب ب فييبين ضعف السوق مما . دولة

  
---------------  

  . 2المرسي السيد حجازي ، المرجع السابق ، ص   -)1
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العربية ومحاو>ت حث باقي أعضاء جامعة الدول العربية على ا>نضمام ا>قتصادية 
  . )1(لتحقيق القوة والمنعة 

       oسباب بالنسبة لVولعل أھم اi رادة السياسيةiل نجاز التكامعضاء ھي ضعف ا
 . نظرة القومية العربيةالب النظرة القطرية على لدى العديد من الدول العربية التي تغلّ 

بسبب تھميش دور الشعوب حترام فالقرارات وا>لتزامات ا>تفاقية كانت دائما ضعيفة ا>
وكذلك ما .  نتيجة غياب الديمقراطية في اتخاذ تلك القرارات، العربية والمنظمات المدنية 

ة بين الدول العربية والتي تتغلب دائما على بلقات السياسية المتقلمزاجية في الع�تفعله ا
ثبت نفعھا في الع�قات الدولية لتالي تھميش عملية التكامل التي وبا. الع�قات ا>قتصادية 

  . )2(الحديثة حتى بين الدول المتقدمة 
فتتمثل  ، وق عربية مشتركةأما الصعوبات ا>قتصادية المعوقة للتكامل وتحقيق س       

>عتماد الدول العربية في عمومھا على سلعة واحدة أو ، في اخت�ل الھياكل ا>قتصادية 
تحقق ا>ستقرار  >ومعد>ت التنمية في اVجل الطويل عدد قليل من السلع > تستطيع دفع 

على  طويلزمن ا>خت�ل قائما بعد مرور و>زال ھذا   . ا>قتصادي في اVجل القصير
تفتقر إلى القوى الديناميكية لتصحيح ا>خت�>ت الھيكلية مما يجعل الدول  . إنشاء السوق

  . )3(اiنتاجية أو ما يسمى المقدرة على التحول 
فالھياك��ل ا>قتص��ادية العربي��ة ليس��ت مكمل��ة لبعض��ھا بعض��ا ، فھ��ي قريب��ة إل��ى التفك��ك        

  .منھا إلى التكامل 
ذلك اخت�ف اVنظمة ا>قتصادية وتقلبھا حسب أمزجة اVنظمة الحاكم�ة ويضاف إلى        
فف��ي ح��ين س��اد ا>قتص��اد الح��ر فت��رة الخمس��ينات ، انقلب��ت الكثي��ر م��ن اVنظم��ة إل��ى . فيھ��ا 

ث�م الع�ودة ش�يئا .  نيلستينات والسبعينات من القرن العش�را>قتصاد ا>شتراكي خ�ل فترة ا
فض��� ع��ن الص��عوبات .  م��ن عق��د الثمانين��ات إل��ى اcن ا>قتص��اد الح��ر ب��دءا   فش��يئا نح��و

ف�ي اخ�ت�ف الظ�روف ا>قتص�ادية لمختل�ف ال�دول العربي�ة ومس�تويات  ا>قتصادية المتمثلة
  . )4(المعيشة لشعوبھا ، وكذلك مستويات التصنيع فيھا 

التكامل  وتقف التبعية ا>قتصادية العربية للدول المتقدمة عائقا كبيرا نحو التوجه إلى       
ويعد غياب التنسيق بين الخطط . ا>قتصادي العربي وتحقيق السوق العربية المشتركة 

 ا>قتصادية للدول العربية ، من حيث الربط بين الجوانب اiنتاجية والجوانب التجارية ،
  ولعل ا>تجاه  إلى التعاون الثنائي  بين الدول العربية عــلى. معرق�  للتكامل  ا>قتصادي 

  
  

---------------  
 . 536محمود سالم ، المرجع السابق ، ص - )1

  .14.د/  677قرار مجلس الوحدة ا>قتصادية العربية  :  أنظر أيضا - 
 ، ترجمة 1967-1920، دراسة الع�قات التجارية بين الب�د العربية  السوق العربية المشتركة ، مصري. ج لفريد أ - )2

، جانفي  نيويورك –ف ، مصر ، با>شتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة ، القاھرة صليب بطرس ، دار المعار . د
 . وما بعدھا 151، ص1975

  . وما بعدھا 6، ص ، المرجع السابق سيد حجازيالمرسي  - )3
  . 547ص  ، ، المرجع السابق محمود سالم:  أيضاأنظر  -
  .وما بعدھا  160السابق ، ص ، المرجع  مصري. الفريدج -)4
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رغم أن  . )1( المشتركأساس انتقائي لتبادل ا>متياز يساھم أيضا في عرقلة العمل العربي 
ن الدول العربية على ھذا اVمر > يتعارض مع روح ا>تفاقيات ا>قتصادية الجماعية بي

  .، وھو المبدأ المقر في ا>تفاقيات عموما بالتكامل الجماعي  التعاون الثنائيشرط أ> يضر
  

  . اHسباب المتعلقة باتفاقية الوحدة ا0قتصادية : اثاني
  

بت���اريخ  17العربي���ة المش���تركة  رق���م  الس���وقرارق  م���ن اVول���ى الم���ادة نص���ت  لق���د       
13/8/1964 Vط��راف المتعاق��دة ھ��ي اVعض��اء ف��ي مجل��س الوح��دة ا>قتص��اديةعل��ى أن ا 

تلزم ا>نض��مام أو> إل��ى بالس��وق العربي��ة المش��تركة يس��  وبالت��الي ف��إن ا>رتب��اط . العربي��ة
 .المشار إليھا سابقا  اتفاقية الوحدة ا>قتصادية العربية التي تؤكد على الحريات الخمسة

إل�ى تحقيقھ�ا وھذه الحريات التي ھي اVھداف التي ترم�ي اتفاقي�ة الوح�دة ا>قتص�ادية        
ق النج�اة م�ن ط�و ، على مراحل قصيرة نوعا ما للوص�ول إل�ى الوح�دة ا>قتص�ادية العربي�ة

للوق��وف ن��دا أم��ام ال��دول الكب��رى ، التخل��ف والتجزئ��ة والتبعي��ة الت��ي تعانيھ��ا ال��دول العربي��ة 
المماثل��ة خدم��ة لمص��الحھا الحيوي��ة السياس��ية  منھ��ا والدفاعي��ة ض��د  اiقليمي��ةوالتجمع��ات 

وك��ذلك المص��الح  ، الص��ھيونية والت��دخ�ت العس��كرية ض��د أعض��اء جامع��ة ال��دول العربي��ة
  . والعزة والكرامة لشعوبھا  ية والثقافية والحضارية لتحقيق التقدما>قتصاد

، خاص�ة منھ�ا انتق�ال العمال�ة ورؤوس اVم�وال واiقام�ة  غير أن ھذه الحريات نفسھا       
تخي�ف المجموع�ة اVكب�ر م�ن ال�دول العربي�ة الت�ي  ،يصاء وا>ستخدام والتملك واi والعمل

يتھرب من تنفي�ذ التزامات�ه ا>تفاقي�ة ع�ن طري�ق طل�ب  منھا من يرفض ا>نضمام ومنھا من
الكثير من ا>س�تثناءات عل�ى تخف�يض الض�رائب والرس�وم عل�ى الس�لع الھام�ة ذات التب�ادل 

  . الواسع
،  كام�ل ف�ي فت�رة قص�يرةتويمثل الطموح المب�الغ في�ه لتحقي�ق الوح�دة ا>قتص�ادية أو ال      

ك دون اVخ�ذ بع�ين ا>عتب�ار الواق�ع السياس�ي ، وذل� ولو أنھا طال�ت كثي�را لعش�رات الس�نين
الجماعي��ة ، مثلم��ا وا>قتص��ادي وا>جتم��اعي لمختل��ف ال��دول العربي��ة عن��د إب��رام ا>تفاقي��ات 

انتق��ال الوح��دة ا>قتص�ادية والس�وق العربي�ة المش��تركة فيم�ا يخ�ص حري�ة ھ�ي علي�ه اتفاقي�ة 
.  ل ف�ي ھ�اتين ا>تف�اقيتينالعمال ورؤوس اVموال  التي أدت إل�ى ع�دم انخ�راط معظ�م ال�دو

النص�وص الملزم�ة والرادع�ة ف�ي عن عدم دقة تفصيل مراحل التنفي�ذ بم�ا يج�ب م�ن فض� 
  .)2( اVمر الذي شجع على التھرب من التطبيق الصارم لبنود ا>تفاقية ،  التنفيذ  عدم حالة

  
  
  
  
  ---------------  
  . 9و 8المرسي السيد حجازي ، المرجع السابق ، ص  -)1

 . 547محمود سالم ، المرجع السابق ، ص: أنظر أيضا  -
  . 8 ، ص ، المرجع السابق المرسي السيد حجازي -)2
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  ثلــاـثـب الـطــلــمـال
  

  ةـربيـعـرة الـارة الحـتجـة الـقـنطـاء مــشـإن
  

ي�ة العربالمنطقة بسبب تعثر تطبيق أحك�ام اتفاقي�ة الس�وق  إنشاء ھذه   إلى  اللجوء  تم       
التب�ادل   وكذلك اتفاقية تيسير و تنمي�ة  اتفاقية الوحدة ا>قتصادية العربيةوقبلھا  ، المشتركة

عش�رة الت�ي انض�مت إل�ى  ال�دول الس�بعرغ�م ع�دد  1981التجاري بين الدول العربي�ة س�نة 
وظ��ل أداء ھ��ذه ا>تفاقي��ات متواض��عا نتيج��ة ض��عف آلي��ات التنفي��ذ .  ھ��ذه ا>تفاقي��ة اVخي��رة

، نضمام أعضاء جامعة الدول العربي�ةروح ا>لتزام بالنسبة للدول اVعضاء وبطء ا وانعدام
  .ة العربية التي بقيت محدودة جدا يوھو ما أثر على التجارة البين

اتجه المجل�س ، بسبب ضعف التوجه نحو التكامل بين أعضاء جامعة الدول العربية و       
صادية العربية نحو إقامة منطقة تج�ارة ح�رة قتصادي و ا>جتماعي ومجلس الوحدة ا>قتا>

  : بين كافة الدول العربية لتحقيق أھداف تتمثل في 
  .التوسع في اتفاقية تيسير و تنمية التبادل التجاري  -1
 .المشتركة  الربط بين تلك ا>تفاقية و بين السوق العربية  -2

  ا>قتصادي  المجلس كلف و  1996 سنة   بالقاھرة  العربية  مؤتمر القمة  عقد  وقد        
جيات وتخط��يط العم��ل ا>قتص��ادي و ا>جتم��اعي المتكام��ل يس��تراتإو ا>جتم��اعي بوض��ع  

العربي�ة لخدم�ة مص��الحھا ا>قتص�ادية العلي�ا للوق��وف ن�دا للتك��ت�ت   iتاح�ة الفرص�ة لoم��ة 
إنش��اء منطق��ة تج��ارة عربي��ة ح��رة >تخ��اذ الخط��وات م��ن أج��ل  وذل��ك . اiقليمي��ة اVخ��رى 

  . )1(كام السوق العربية المشتركة رحلة تسبق الوصول إلى تنفيذ أحكم
ق��راره بالموافق��ة عل��ى  1997وق��د أص��در المجل��س ا>قتص��ادي و ا>جتم��اعي س��نة         

برنامج تنفيذي >تفاقية تيسير التب�ادل التج�اري العرب�ي لقي�ام منطق�ة للتج�ارة الح�رة العربي�ة 
  . 2007إلى  1998داء من الكبرى تنفذ على مدى عشر سنوات ابت

ملي�ون نس�مة ، تمث�ل ناتج�ا قومي�ا  190دولة عربية ، تض�م أكث�ر م�ن  14وتم انضمام        
.  % 91وحج��م واردات  %90ص��ادرات عربي�ة  م ملي��ار دو>ر، وحج� 522إجمالي�ا ق�دره 

م��ن عملي��ة لس��لع الت��ي ترغ��ب ف��ي اس��تثنائھا ائم لال��دول ق��دمت ق��وغي��ر أن الكثي��ر م��ن ھ��ذه 
البيني��ة   الرس��وم ، وع��ادة م��ا تك��ون ھ��ذه الس��لع ھام��ة ف��ي التج��ارة م��ن الض��رائب  و ري��التحر

، مثلما ك�ان  )2(، مما يضعف تطبيق اتفاقية  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  والدولية
وھ�و م�ا يعرق�ل مح�او>ت التكام�ل ا>قتص�ادي  . عليه ش�أن ا>تفاقي�ات ا>قتص�ادية الس�ابقة 

  .ورة اتفاقيات متعددة لخدمة الھدف نفسه دون جدوى المتتالية في ص
ي�حظ على العموم فشل مختلف التجارب العربية التي تستھدف التكامل ا>قتصادي        

  في عالم اليوم  الذي > يعترف إ>  للعيان   والكثيرة الظاھرة  العربي ، رغم الفوائد الكبيرة
  

---------------  
  .وما بعدھا  10 ص المرجع السابق ، -)1

  .السابق نفسه   المرجع –) 2
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ث ت إيجابيات التحالفات بصورة عامة ، وفي شأن  بلدان العالم الثالتثبُ وبالتالي باVقوياء ، 
خصوصا  و البلدان العربية على وجه التحديد التي تواجه ضغوطا سياسية وعسكرية 

تعانيه ھذه الدول ،  يذال عية والتخلفواقتصادية  في غاية  الصعوبة ، أمام التجزئة  والتب
  :استمرار العوائق نفسھا التي تتمثل خصوصا في وذلك نتيجة 

  
ضعف اiرادة السياسية في ا>نضمام  لمختلف ا>تفاقيات العربية التي تستھدف التكامل  -1

وا>ن��دماج ا>قتص��ادي  كخط��وة للتكام��ل وا>ن��دماج  السياس��ي خدم��ة للمص��الح العام��ة 
، فض� عن ا>متناع عن تنفيذ أحك�ام تل�ك ا>تفاقي�ات  ة للدول والشعوب العربيةالمشترك

في حال ا>نضمام إليھا ، بسبب انعدام أو ضعف اcليات الص�ارمة لوض�ع تل�ك اVحك�ام 
  .وا>لتزامات موضع التنفيذ 

اللج��وء إل��ى العدي��د م��ن ا>س��تثناءات للھ��روب م��ن عملي��ة تحري��ر التب��ادل التج��اري م��ن  -2
ن مج�ال التنفي�ذ العمل�ي والتق�ارب رائب والرسوم التي تثقل كاھله وتبع�ده بالت�الي ع�الض

مما يجعل التنافس بين ال�دول . الفعلي ، لتقابله الدول اVخرى اVعضاء بالمعاملة بالمثل 
اVعض��اء  يش��تد م��ن أج��ل إض��عاف  اتفاقي��ات التكام��ل م��ن محتواھ��ا عك��س م��ا تقتض��يه 

  .صادية التكاملية أھداف تلك ا>تفاقيات ا>قت
تبعية الدول العربية للدول المتقدمة وخاصة دول ا>ستعمار القديم الت�ي تق�ف ف�ي طري�ق  -3

التق���دم والتط���ور اiنم���ائي للنھ���وض رر وتك���املي  يس���تھدف التح���  إنج���از ك���ل عم���ل
  .والوقوف ندا لتلك الدول المتقدمة الحضاري 

  
عربية المشتركة ودورھ�ا ف�ي إنج�از التكام�ل يظھر من ھذه الدراسة المتعلقة بالسوق ال       

م�ن التكام�ل ، رغ�م نجاح�ه  أن ھ�ذ النم�وذج  ا>قتصادي بين أعض�اء جامع�ة ال�دول العربي�ة
ھ�ذه  بين مجموعة الدول اVوروبية ، > زال يراوح مكانه بالنسبة للتجربة العربية رغم قدم 

منھ��ا لص��الح التكام��ل  ورغ��م اVھ��داف المتوخ��اة 1964المؤسس��ة الت��ي أنش��ئت خ���ل س��نة 
ب تل�ك الش�عوب م�ن د التنمية والتقدم لشعوبھا ، ورغم  ما يقرّ صا>قتصادي بين أعضائھا ق

واللغة والثقافة المش�تركة والض�غوط السياس�ية التاريخ المشترك الجغرافية وبعضھا بعضا ك
  . والعسكرية التي تواجھھا بلدانھا 

جميعا للدفع بھذا الص�رح  ية انضمت إلي السوقجامعة الدول العرب ف� الدول أعضاء       
إلى التحقيق لخدمة المصالح المش�تركة لھ�ذه المجموع�ة المتجانس�ة م�ن جوان�ب عدي�د ة كم�ا 

المتمثل���ة ف��ي مجموع���ة  تحقق��ت و س��بق اiش��ارة إل���ى ذل��ك ، و> اVھ���داف المتوخ��اة منھ���ا
منتج��ات الوطني��ة منھ��ا الحري��ات المتعلق��ة بانتق��ال اVش��خاص واVم��وال وتب��ادل البض��ائع وال

وحري�ة اiقام�ة والعم�ل وا>س��تخدام وممارس�ة النش�اط ا>قتص�ادي وك�ذلك حري��ة واVجنبي�ة 
  .النقل والعبورواستخدام وسائل النقل 

تم ا>تفاق  بل اVغرب من ذلك  وبعد مسار طويل وبسبب ضعف التوجه نحو التكامل      
  منطقةالمنشود تتمثل في إنشاء  تكاملخطوة أقل أھمية وعمق من حيث تحقيق ھدف العلى 
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التج��ارة الح��رة العربي��ة قص��د محاول��ة التوس��ع ف��ي اتفاقي��ة تيس��ير وتنمي��ة التب��ادل التج��اري   
  . والربط بين تلك ا>تفاقية وبين السوق العربية المشتركة 

 ي�اعمل غير أن ھذه الخطوة ، رغم انضمام أربع عش�رة دول�ة إليھ�ا ، ل�م تع�رف تطبيق�ا       
مم�ا يجعلن�ا نق�ر ب�أن مش�كلة أعض�اء   .لبنودھا وأھدافھا مثل سابقاتھا من ا>تفاقيات العربية 

جامعة الدول العربية مع التكامل بصورة عامة  والتكامل ا>قتص�ادي بص�ورة خاص�ة ل�يس 
. في إبرام المزيد م�ن ا>تفاقي�ات الت�ي يوج�د الكثي�ر منھ�ا يغط�ي مختل�ف المج�ا>ت الحيوي�ة 

لتزامات التي ترتبھا تلك ا>تفاقي�ات وع�دم مص�داقية تتمثل في عدم احترام ا>شكلة ولكن الم
>  تملص منھ��ا وات ث��م ت���رتب��اط بتل��ك ا>تفاقي��اVنظم��ة الحاكم��ة الت��ي ت��تحمس ف��ي البداي��ة ل

م بنودھا Vتفه اVسباب ، وھو ما ي�دل عل�ى انع�دام الفك�ر المؤسس�ي ل�دى ھ�ذه اVنظم�ة تحتر
وعدم الحرص على المصلحة المشتركة التي يمك�ن مھا للشرعية الشعبية التي تفتقد في معظ

وھو ما يتفق عليه جميع الدارس�ين والمحلل�ين لموض�وع التكام�ل . أن تحققھا تلك ا>تفاقيات 
  .بين الدول والشعوب لتحقيق التطور والقوة 

قتص�ادي ب�ين من خ�ل دراستنا لھذا الباب المتعلق بخطوات وم�دى إنج�از التكام�ل ا>       
أعض�اء جامع�ة ال�دول العربي�ة يتب�ين لن�ا الخط�وات العم�ق�ة ف�ي إب�رام مجموع�ة كبي�رة م�ن 
ا>تفاقي�ات ف��ي مختل��ف المج��ا>ت ا>جتماعي�ة وا>قتص��ادية الص��ناعية والف�حي��ة والتجاري��ة 
والمالية وغيرھا ، إ> أنھا بقي�ت مج�رد ھياك�ل اتفاقي�ة ب�� روح ف�ي الواق�ع العرب�ي المع�اش 

ع��دم م�ع را لع�دم مص�داقية اVنظم�ة الحاكم�ة الت��ي س�ارعت iبرامھ�ا أو ا>نض�مام إليھ�ا نظ�
تق�ارب ونھض�ة لش�عوب اVط�راف ام بنودھا ، رغم ما يمكن أن تحققه لھا من تع�اون واحتر

وھو م�ا تس�تنتجه . نحو تنمية حقيقية متوازنة إذا ما تمت بنظرة مستقبلية لخير ھذه الشعوب 
  .ت المتخصصة في ھذا المجال كل اcراء والدراسا
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  مـــةــت اـــخـل ا
  

المصالح المشتركة لھا تحقيق  قصدتنظيم ع�قاتھا المشتركة لقد تبينت  الدول أھمية         
والتط�ور  تحقي�ق اVم�ن والنم�اء   ا>قتصادية الكبرى قصد المشاريع  وبناء   ھالمجتمعاتو 

و التق��دم نح��و حي��اة بش��رية أفض��ل م��ن أج��ل رفاھي��ة الش��عوب ، خاص��ة م��ع التق��دم العلم��ي 
ال�ذي يلع�ب  –مح�ل ھ�ذا البح�ث  –ل}نسان في جميع المجا>ت ، ومنھا المجال ا>قتصادي 

دورا رئيس��يا ف��ي مج��ال التع��اون م��ن أج��ل التكام��ل تحقيق��ا للتنمي��ة ف��ي مختل��ف اVنش��طة 
  .وغيرھا ا>جتماعية والمالية الصناعية والزراعية و 

وھكذا فإن البلدان العربية تنبھت إلى ھ�ذه الوس�ائل القانوني�ة من�ذ زم�ن بعي�د عل�ى إث�ر        
وانھيار الدولة اiس�مية الكبرى الت�ي كان�ت تض�م مجموع�ة ،  من جھة إنجاز عصبة اVمم

تش�تت في  الذي تسبب  فريقيا و أوروبا ا وأالدول العربية وغيرھا من الدول في قارات آسي
  .ل�ستعمار و التبعية المذلة   لتصبح ضحية  وضعف وھوان ھذه البلدان

 نج�ازi 1945يرجع إل�ى ش�ھر م�ارس بحيث ولقد كان المنطلق التاريخي قديما جدا ، 
تحق�ق نظري�ا ب�إع�ن إنش�اء جامع�ة ال�دول  وھ�و م�اتجمع عرب�ي يخ�دم مص�الح ھ�ذه ال�دول 

الت�ي ش�ملت ك�ل  ا>تفاقي�ات اVجھ�زة و المنظم�ات التابع�ة لھ�ا والعربية ومن بعدھا مختلف 
  .الميادين السياسية و اVمنية و ا>قتصادية و ا>جتماعية  والثقافية  

وفي ظل تنامي ظاھرة التكتل والتحالف التي > تزال أھميتھا تزداد إلى يومنا ھذا ، 
ريقيا و أمريكا ال�تينية في أف دول والمجتمعات المستضعفة ، ليس فقط على مستوى ال

، بل أيضا على )) لفة أو النامية تخمجموعة الدول الم(( وجنوب آسيا التي يطلق عليھا 
  رى ــالكب  للدول ندا   إلى الوقوف خ�ل التكتل  من  التي تسعى  المتقدمة  الدول  مستوى 

تھا لما يتطلبه التطور والتنمية السريعة لمجتمعا  و التكت�ت اVخرى من جھة و تحقيق
  ي ـــالعلمي و الصناع مجال التقدم  في  ھائلة  وبشرية    مادية موارد و  طاقات من  ذلك 

  .و تقدم  فعلي في عصرنا أ  التكنولوجي iحداث أي تنميةوو الزراعي 
ه عوامل مشتركة كثيرة ع عربي توافرت لـن اVھمية الكبرى لتجمّ ومما سبق تتبيّ 

  يتوسط أھم وأقدم قارات اVرض ، جغرافيا وحتى   واجتماعياثقافيا تاريخيا  وحضاريا  و
آسيا وأفريقيا ، شعوب في أوروبا وبين مختلف ال  و يتوفرعلى ثروات ھامة و موقع وسط 

لكن كل ھذه العوامـــل المشتركة لم . قلما تتوافر ھذه العوامل المتجانسة لمجتمعات أخري 
عة الدول العربية التي أصبحت كلھا أعضاء جامعة  تكف لتحقيق تكامل حقيقي بين مجمو

ويمكن ذكر أھم  اVسباب التي عرقلت  التكامل ا>قتصادي  بين أعضاء . الدول  العربية 
  :جامعة الدول العربية  كالتالي 

  
    . العوامل السياسية:  أو0

  
امعة الدول العربية ن  جبين الدول العربية ابتداء م  إع�ن ا>تفاقيات المعقودة رغم       

  ى ـــوصو> إلضرورة التكامل والتكاتف   عن العربية المشتركة  السوق  باتفاقية  وانتھاء 
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وقد >حظنا ھذا ا>تجاه  .الوحدة ا>قتصادية ومنھا إلى الوحدة السياسية بين تلك الشعوب 
إ> أن شيئا من . خ�ل مختلف نصوص ا>تفاقيات التي تعرضنا إليھا بالبحث والتحليل من 

  :ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل نذكرھا فيما يلي . ھذا لم يتحقق لحد اcن 
  

  . النفوذ اHجنبي -1
  

الت�ي ت�ؤمن   اVجنبي�ةبال�دول  ترتبط  النخب السياسية و من ورائھا  لوبي�ات المص�الح       
. ت ش�عوبھا دھا بم�ا تحتاج�ه م�ن ق�وة ودع�م للوق�وف حت�ى ض�د آم�ال وتطلع�اتھا وتزوحماي

وم��ن اVمثل��ة الت��ي يمك��ن أن تس��اق ف��ي ھ��ذا المج��ال غ��زو الق��وات اVجنبي��ة بع��ض أعض��اء 
باتفاقيات سياسية واقتص�ادية وعس�كرية بمس�اعدة فيما بينھا جامعة الدول العربية المرتبطة 

 ، كم�ا وق�ع ف�ي الع�راق  عكس ما تقتضيه تل�ك ا>تفاقي�ات جيوش ھذه الدول العربية نفسھا ،
  .من اVمثلة الصارخة في ھذا المجال وغيرھا 

  
  . آليات اتخاذ القرارات التكاملية -2
  
الت�ي غالب�ا م�ا يك�ون ة  المطلق�ة و اVغلبي� طري�ق اiجم�اع   ع�ن القرارات  اتخاذ إن        

حس��اب التكام��ل والتكاف��ل فيم��ا ب��ين س��ببھا تفض��يل والحف��اظ عل��ى الس��يادة القطري��ة عل��ى 
ه عل��ى الم��دى القص��ير، رغ��م أن ك��ل الدراس��ات المختص��ة ال��ذي ق��د تت��أخر نتائج�� اVعض��اء

تثب��ت أھمي��ة ونفعي��ة التكت��ل ) كأوروب��ا ( ات التكاملي��ة ف��ي ال��دول المتقدم��ةوواق��ع الحرك��
وا>ندماج من أجل تحقيق المصالح المشتركة والتطور والتنمي�ة الت�ي تحت�اج إل�ى إمكاني�ات 

اVم�ر . لتع�اون م�ع غيرھ�ا م�ن ال�دول معين�ة بال�ذات إ> با ة> تتوفر في أغلب اVحيان لدول
لل�دول الدول ، خاصة المتخلفة التي تعاني تبعية مذلة وجائرة تلك الذي يدعم أمن وتطلعات 

ت�زداد  -رغ�م ثرواتھ�ا  -تس�تغل مق�درات ھ�ذه الش�عوب الت�ي أثبت�ت الدراس�ات أنھ�االمتقدمة 
ع��الم الثال��ث ومنھ��ا تخلف��ا ف��ي ح��ين ت��زداد ال��دول المتقدم��ة غن��ى بس��بب اس��تغ�لھا ث��روات ال

  .ثروات الدول العربية 
  
  . ضعف اIرادة السياسية -3

 
 ا>قتصادي  العربي والنص  ا>تفاقيات التكاملية  لتحقيق خطوات التكاملفرغم إبرام        

الخطوات واiجراءات لوضعھا موضع التنفيذ ، غير أن اVعضاء >  ىصراحة عل فيھا 
خذون ما يفسد تلك النيات المعلنة بخطوات معاكسة بل قد يت. يلتزمون بھذه النصوص 

جامعة الدول ع ا>تفاقيات المعقودة بين أعضاء ما يسبغ جميوتماما لتلك ا>لتزامات ، وھ
تقدم في تنفيذ بنود تحقيق فيؤدي ذلك إلى التنافس في التحلل من ا>لتزامات بدل . العربية 

تصادية ومن بعدھا اتفاقية السوق العربية وربما اتفاقية الوحدة ا>ق.  تلك ا>تفاقيات 
التي لم تستطع تطبيق المشتركة خير دليل على ضعف اiرادة السياسية لدى الدول العربية 

  ين ا>تفاقيتين الھامتين رغم مرور وقت طويل على إبرامھما والتعدي�ت الكثيرة اتبنود ھ
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صة من طرف المجلس الطارئة والحث على ذلك من ھيئات الجامعة العربية ، وخا
ورغم الدراسات والندوات العلمية التي طرحت الفائدة والجدوى  .ا>قتصادي وا>جتماعي 

  .العظيمة لتطبيق ا>تفاقيات التكاملية العربية ، وخاصة ا>قتصادية  منھا 
  
  . اخت#ف اHنظمة السياسية -4
  

إس�مي وعروبي في ر وـااخت�ف اVنظمة السياسية من يمين ويس أيضا  ساھم ي       
بين الدول أعضاء   ا>تفاقيات المعقودة مختلف   عدم انسجام الخطوات المتخذة بمقتضى

وقد تكونت داخل المجموعة العربية عدة مجموعات تختلف . الدول العربية   جامعة
دول (  وا>قتصادية  مواقفھا من مختلف القضايا العربية السياسية منھا والعسكرية

مجموعة دول  الرياض ، –صدي ، محور الممانعة ، محور القاھرة الصمود والت
وقد تثور ھذه الخ�فات حتى داخل منظمة واحدة تدافع عن حقوق ).  الخ... الخليج

بسبب اخت�ف أنظمة الدول اVعضاء )  منظمة الدول العربية المصدرة للنفط(المجموعة 
  .   والية لھاالمللدول وميولھا نحو ا>نصياع  للضغوط الخارجية 

ورغم أن ظاھرة اخت�ف اVنظمة السياسية قد خفت باتجاه اVخذ باVس�اليب اللبرالي�ة        
من الدول التي كانت تأخذ باVنظم�ة ا>ش�تراكية إ> أن الخ�ف�ات التاريخي�ة م�ا زال�ت ت�ؤثر 

س�ار مم�ا ي�ؤثر س�لبا عل�ى م. في الع�قات المش�تركة والني�ات الحس�نة اتج�اه بعض�ھا بعض�ا 
  .التكامل ، وبالتالي تحقيق حد أدنى من التفاھم ل�لتزام با>تفاقيات سارية المفعول 

  
  . العوامل ا0قتصادية: ثاينا

  
ل  والتعاون البيني  ال�ذي ا في ا>بتعاد عن تحقيق التكامت كثيرـساھمقد  أيضا   وھي       

  :ھذه العوامل كالتالي  مكن سرد بعضيو.  ثبتت جدواه خاصة في المجا>ت ا>قتصادية 
  
 . التخلف والتبعية -1
  

والتبعي�ة لل�دول  فالتخل�ن امعة ال�دول العربي�ة ف�ي مجموعھ�ا م�الدول أعضاء جتعاني        
المتقدمة الغربي�ة عل�ى الخص�وص نتيج�ة ع�دم النھ�وض بأس�اليب العص�ر والتق�دم والنھض�ة 

اس��تغ�ل إمكانياتھ��ا العلمي��ة الت��ي ھ��ي ف��ي متن��اول ش��عوب المجموع��ة العربي��ة ل��و أحس��نت 
>كتساب التكنولوجيا وال�تحكم فيھ�ا ، لم�ا تتمت�ع ب�ه الكثي�ر م�ن دول المنطق�ة م�ن ث�روة مالي�ة 
تمكنھ��ا ، لوت��وفرت النظ��رة المس��تقبلية وال��تخلص م��ن التبعي��ة الفكري��ة للغ��رب ، م��ن تحقي��ق  

العربي��ة  ف��� ت��زال ال��دول. تنميتھ��ا فض��� ع��ن مس��اعدة ب��اقي ال��ـدول المتحالف��ة معھ��ا  عربي��ا 
متخلفة صناعيا ، ويسود فيھا اخت�ل الھيك�ل ا>قتص�ا دي بس�يطرة القط�اع اVول�ي  المتمث�ل 
في الزراعة والصيد والصناعة ا>ستخراجية  للثروات الباطنية التي > تستغل داخليا بالق�در 

  . الكافي لتحقيق التنمية والنھوض الفعلي ، مع انخفاض نصيب الصناعة التحويلية 
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  .نعدام التخطيط التكاملي ا -2
  
أن التكتل ا>قتصادي من  أجل التكامل والتنمية  وعمليا   رغم أنه من الثابت علميا       

   السوق الواسعة وتجميعأفضل الوسائل ا>قتصادية لتحقيق التقدم ، فھو يساعد في  توفير ھو
ندا للق�وى ا>قتص�ادية  قصد الوقوفوتوفير الخبرة وا>ستفادة منھا  رؤوس اVموال ال�زمة

  .العالمية  المسيطرة  على عوامل النھضة 
، إن  وھك��ذا ف��إن تنس��يق جھ��ود ال��دول العربي��ة واس��تغ�ل إمكاناتھ��ا ا>س��تغ�ل اVمث��ل       

توفر له تخطيط  علمي جيد بعيد المدى ، يمكن أن يأخ�ذ بي�د ش�عوب ھ�ذه ال�دول إل�ى الس�ؤدد 
م والتكنولوجيا الحديثة وتطويعھا لخدم�ة اVھ�داف القومي�ة والنماء  باكتساب والتحكم في العل

  .وا>جتماعية على حد سواء  والثقافية   وا>قتصاديةالسياسية منھا والعسكرية 
، وخاصة من  معة العربيةمبدأ التخطيط والتنسيق ضمن قرارات قمم الجاورغم إقرار       

إ> العربي المشترك ، لعمل ا>قتصاديومي وإستراتيجية اخ�ل ميثاق العمل ا>قتصادي الق
  .والتخلف > تزال تعاني التجزأ والتبعية  أن ھذه المجموعة المتجانسة في كثير من العوامل

وذلك بسبب عدم السير قدما في تنفيذ مجموع�ة ا>تفاقي�ات المب�رة بينھ�ا ، فض�� ع�ن التحل�ل 
  .اقيات في كثير من اVحيان من ا>لتزامات التي تفرضھا تلك ا>تف

   
  .تفاوت جھود التنمية بين البلدان العربية  -3

  
النھ��وض  ال��دول العربي��ة ، بع��د نيلھ��ا  ا>س��تق�ل السياس��ي ، حاول��ت  أن معظ��م  رغ��م       

باقتص��ادياتھا المتخلف��ة التابع��ة لل��دول المس��تعمرة ، إ> أن إمكاني��ات تل��ك ال��دول تختل��ف م��ن 
ا ق��دمنا ف��ي ھ��ذا البح��ث ، حي��ث يمك��ن دول��ة إل��ى أخ��رى وم��ن مجموع��ة إل��ى أخ��رى ، مثلم��

ال��دول النفطي��ة الت��ي حقق��ت خاص��ة ف��ي الس��نوات اVول��ى تمثلھ��ا : تقس��يمھا إل��ى مجم��وعتين 
اVخيرة مداخيل ھامة ؛ أم�ا المجموع�ة الثاني�ة فھ�ي ال�دول غي�ر النفطي�ة أو ض�عيفة اiنت�اج 

قية دون التع�اون النفطي ، وھي في أغلبھا فقيرة ودون مداخيل تضمن لھا إحداث تنمية حقي
وھك�ذا ل�و نس�قت الجھ�ود ب�ين المجم�وعتين Vمك�ن تحقي�ق التكام�ل . مع المجموع�ة اVول�ى 

ديدا في الموارد البشرية ، خاصة وأن أغلب الدول النفطية الخليجية تعاني انخفاضا ش اھبين
  .في  دول المجموعة اVخرى  وفرتتالتي 
وض��وع التكام��ل ا>قتص��ادي ، نتيج��ة النظ��رة وق��د أدى ھ��ذا التف��اوت إل��ى ا>زدراء بم       
أدت إل�ى ا>قتص�اد الب�ذخي  ال�ذي ت�أتى لھ�ا  مالي�ـة  ث�روات ية للبلدان التي تحققت لھ�ا الفوق

م��ن تعاملھ��ا م��ع البل��دان المتقدم��ة ول��يس م��ع ال��دول المتعاق��دة معھ��ا قص��د إنج��از التكام��ل 
 .ا>قتصادي العربي 

ترام ما سبق ا>تفاق عليه بين الدول العربي�ة نتيج�ة بأن الخلل يكمن في عدم اح ونرى       
النظ��رة المؤسس��اتية الت��ي تفتق��د إل��ى دول��ة الح��ق والق��انون ع��دام انض��عف اiرادة السياس��ية و

ونح�ن . بع�دم ا>لت�زام با>تفاقي�ات التكاملي�ةوحرية التعبير التي خنقتھا اVنظمة الدكتاتوري�ة 
  في ما سمي بالثورات العربية iعادة الموازين  إلى  نأمل في الھبة الشعبية الحالية المتمثلة
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نصابھا بتحكم الشعوب في مصائرھا وتحقيق مصالحھا الحقيقية بعيدا عن النظ�رة القطري�ة 
  .الضيقة التي كرست التجزأ والتبعية وبالتالي الضعف والھوان بدل العزة والكرامة 

ي مقدرات الشعوب بانتشار الفساد ولعل تغير أنظمة الحكم الحالية المتحكمة ف       
 علىالمؤسساتي القائم ، وانتشارالفكرنفسھاباعتراف تلك اVنظمة والبيروقراطية  والرشوة

  اءارجية وخاصة تلك التي تجمع أعضـــــــالخاحترام القوانين والنظم الداخلية وا>تفاقيات 
دية م��ن اiجم��اع وأغلبي��ة ، وك��ذلك آلي��ات اتخ��اذ الق��رارات ا>قتص��اجامع��ة ال��دول العربي��ة  

الثلثين إلى اVغلبيبة البسيطة مع تنشيط اVجھزة المشتركة وإعطائھا المزيد من ا>ستق�لية 
والمب��ادرة للعم��ل عل��ى ح��ث ال��دول عل��ى تطبي��ق التزاماتھ��ا التعاقدي��ة ، فض��� ع��ن تمك��ين 

لجماعي االوعي  اVجھزة التنفيذية من الوسائل البشرية الكفأة واVموال ال�زمة للعمل وبث
بأھمي��ة التع��اون والتكام��ل البين��ي لم��ا يحقق��ه م��ن فوائ��د جم��ة للمص��لحة المش��تركة لoعض��اء 

النھ��وض والوق��وف ن��دا  ىللخ��روج م��ن التخل��ف والفق��ر والتبعي��ة والتج��زإ والتش��رذم  إل��
وال��دول العربي��ة كمجموع��ة لھ��ا م��ن اiمكان��ات  .للمجتمع��ات العالمي��ة القوي��ة عل��ى كوكبن��ا 

والثروات التي تمكنھا من بلوغ ھ�ذه اVھ�داف إذا ص�دقت الني�ات واVعم�ال الت�ي والقدرات 
وإن . يجب أن تبنى على الدراس�ات العلمي�ة الدقيق�ة والمش�ورة المس�بقة Vھ�ل ا>ختص�اص 

الدراس��ات والوث��ائق وا>تفاقي��ات الت��ي ت��م التط��رق إليھ��ا ف��ي ھ��ذا البح��ث لخي��ر دلي��ل عل��ى 
ل��ة نوعي��ة نح��و التكام��ل ولم��ا > الوح��دة الت��ي س��تعم بالفائ��دة iح��داث نق ةاiمكاني�ات المت��وفر

الحقيقية جميع الدول والشعوب العربية ،إن أمكن تجاوز مختلف العراقيل المش�ار إليھ�ا ف�ي 
  .ھذه الخاتمة  وفي بعض مواضع البحث بصورة عامة 
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  قائمــــة المراجــــــــع
  

  :الرسائل الجامعية 
ا>تحادات الجمركية بين الدول النامية مع دراسة خاصة بالسوق العربية المش�تركة ، ،مود سالممح -)1

 .1981رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق بجامعة القاھرة ، جويلية 
  

  :الكتب 
  

ف�ي دون الخل��يج ،  ةإب�راھيم  إب�راھيم ، أث�ر المغت�ربين الع�رب عل��ى التنمي�ة ا>جتماعي�ة والسياس�ي- 02
، بح��وث ومناقش��ات الن��دوة الت��ي نظمتھ��ا لجن��ة اVم��م المتح��دة ا>قتص��ادية  ءات العربي��ةھج��رة الكف��ا
 ،ي�روت ، ب 1، أنط�وان زح��ن وآخ�رون ، ط ، مركز دراسات الوحدة العربي�ة)  أكوا(لغربي آسيا 

  . 1981فيفري
  .فكر العربي ، دار ال 1976 -75إبراھيم محمد العناني ، القانون الدولي العام ، الطبعة اVولى   -03
 ، جامعة اVمم المتحدة و . ع .و.، مركز دتقبل العربيالمسآخرون ، صور، وإبراھيم سعد الدين -د -04

  . 1982يناير / كانون الثاني ، يروت ب
السياسات ، وة العربية ، المشاكل واcثارإبراھيم سعد الدين ومحمود عبد الفضيل ، انتقال العمال .د -05

  . 1983جوان  ،، بيروت  1ط ، ة العربية مركز دراسات الوحد
  . 1965بو الفتوح رضوان ، القومية العربية ، القاھرة  أ -06
 للنش�ر  ي�ةالمتط�ورة ، الش�ركة الوطن  ب�ين ال�دول اiقليم�ي   وا>ندماج  ل، التكت  إسماعيل العربي -07

  . 74والتوزيع ، الجزائر 
  . 1985، الجزائر  .ج .م.على الثروات الطبيعية ، د اVمين شريط ، حق السيادة الدائمة. د .أ -08
ب�ين ال�ب�د العربي�ة   الع�ق�ات التجاري�ة ، دراس�ة  مصري ، السوق العربي�ة المش�تركة . ألفريد  ج -09

، با>ش���تراك م���ع مؤسس���ة ص���ليب بط���رس ، دارالمع���ارف ، مص���ر. ، ترجم���ة د 1920-1967
  .  1975 نيويورك ، جانفي –، القاھرة فرانكلين للطباعة 

بح��وث ، ن��دوة  مش��كلة ھج��رة الكف��اءات العربي��ة ، ھج��رة الكف��اءات العربي��ة ، أنط��وان زح���ن -10
مرك�ز دراس�ات ،) أك�وا(م المتح�دة ا>قتص�ادية لغرب�ي آس�ياومناقشات الندوة التي نظمتھا لجنة اVم

  . 1981فيفري ،يروت ، ب 1، ط الوحدة العربية
قتصادي العربي أم�ام التح�ديات  ، دراس�ات ف�ي التنمي�ة والتكام�ل ، التكامل ا>أنور مالك وآخرون  -11

  .1983بيروت سبتمبر ، 2، ط .ع.و.،  مجموعة أنور مالك وآخرين، مركز د ا>قتصادي العربي
برھان  الدجاني ، تحليل واقع التعاون ا>قتصادي العربي المالي وموقع التعاون النقدي فيه ، ندوة  -12

، ص�ندوق النق�د العرب�ي/ .ع.و.مرك�ز د ، )الوس�ائل –المشاكل  -المبررات( يالتكامل النقدي العرب
  . 1981 يلرإب، بيروت  ، 1ط 

العرب��ي ، مرك��ز دراس��ات الوح��دة العربي��ة ،  ي، النظ��ام  اiقليم�� جمي��ل مط��ر وعل��ي ال��دين ھ���ل -13
  . 1980 بيروت

د العرب�ي ، مرك�ز دراس�ات الوحدة العربي�ة بالتع�اون م�ع ص�ندوق النق�، جون وليامسون وآخرون  -14
 . 1981أفريل  ،، بيروت  1، ط الوحدة العربية

المص��ادر، المرك��ز  –، ملخ��ص محاض��رات الق��انون ال��دولي الع��ام  حم��د رادفحبي��ب خ��داس وأ -15
  .  1984 -83 الجزائر ، الجامعي بتيزي وزو، ديوان المطبوعات الجامعية

 اثـ�ـالذھب ، وكالة اiنماء الوطنية ، مكتب اVبح ، ضياع العرب بين النفط  و رشيد شھاب الدين -16
  .  1980نوفمبر / ، دار النھارللنشر، بيروت ، تشرين الثاني  و الدراسات

طن العرب�ي ،معھ�د اiنم�اء العرب�ي ،ش�ركة تكن�وبرس الحديث�ة زياد الح�افظ ، أزم�ة الغ�ذاء ف�ي ال�و -17
  .، بيروت ، لبنان  ل2س

ربية للصحافة لتكامل ا>قتصادي العربي الواقع واcفاق ، دار آفاق عسعد حسون جاسم الحيالي ، ا -18
  . 1984والنشر، بغداد 
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،  1ع ، ط.و.، مرك��ز د س�ميح مس��عود برق��اوي ، المش�روعات العربي��ة المش��تركة  الواق�ع واcف��اق -19
  . 1978بيروت 

،  تص�ادية اiس�تراتيجيةسمير التنير، التكامل ا>قتصادي وقض�ية الوح�دة العربي�ة ، الدراس�ات ا>ق -20
 ، 1978، بيروت  1ط ماء العربي ،معھد اiن

ة  تربيـ، التنمية و التكامل بالوطن العربي ، جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية لل ص�ح العبد  -21
 .معھد البحوث و الدراسات العربية ، مطبعة الجب�وي  و الثقافة و العلوم ،

ن وتنمي��ة المجتم��ع ب��الوطن العرب��ي ، معھ��د البح��وث والدراس��ات العربي��ة ، ص���ح العب��د ، الت��وطي -22
  . 1973المنظمة العربية للتربية  والثقافة والعلوم ، مطبعة الجب�وي  ، 

النھض��ة لتنظ��يم اiقليم��ي و المتخص��ص ، دارا:  عائش��ة رات��ب ، التنظ��يم ال��دولي ، الكت��اب الث��اني -23
  . 1971ربية ، الع

، التكامل ا>قتصادي العربي أمام التحديات  ، دراسات في التنمية والتكامل  زلةعبد الحسن زل -24
  .1983بيروت سبتمبر ،  2، ط  .ع.و.، مركز د مجموعة أنور مالك وآخرين، ا>قتصادي العربي

  . 1980ج ، الجزائر .م.، د ، أبعاد العالم العربي و احتما>ت المستقبل عبد الحميد إبراھيمي -25
دة كز دراسات الوح، مر الطموح و العربية الواقع   الدول  جامعة ،  ندوة ،محافظة وآخرون  على -26

  . 1983العربية ، 
، معھ�د اiنم�اء  ، التعاون ا>قتصادي العربي وأھمية التكام�ل ف�ي س�بيل التنمي�ة عبد الھادي يموت -27

  .لبنان  ،، بيروت .ل.م.الحديثة ششركة تكنوبرس  ، العربي
  .1983، الجزائر .ج.م.قصور، مشك�ت التنمية ومقومات التكامل ا>قتصادي العربي ، د عدي -28
  . 1983بترول المسلمين ومخططات الغاصبين، دار المعارف ، القاھرة ، عيسى عبده  -29
، .ج.م.، مش��ك�ت التنمي��ة ومعوق��ات التكام��ل ا>قتص��ادي العرب��ي ، تعلي��ق ،  د غ��انم الخال��دي. د -30

  . 1983الجزائر 
  .  1972غريغوري  تونكين، القانون الدولي العام ، ترجمة أحمد رضا ، الھيئة المصرية للكتاب ،  -31
 ،الجزائ��ر، ھج��رة الكف��اءات العربي��ة ، عوام��ل ھج��رة الكف��اءات ف��ي  فاطم��ة زح���ن زھ��رة أفريح��ا -32

،   .ع.و.مركز د أنور مالك وآخرين،  مجموعة،  دراسات في التنمية والتكامل ا>قتصادي العربي
  . 1983 سبتمبر ، بيروت ،   2ط 

، الدار  1983، 2.تظمات المتخصصة واiقليمية ، طمحمد السعيد الدقاق ، اVمم المتحدة والمن -33
  .رية سكندة للطباعة والنشر والتوزيع  ، اiالجامعي

 أة المع���ارف ،انوني���ة سياس���ية ، منش���دراس���ة ق -ت الغنيم���ي ، جامع���ة ال���دول العربي���ةمحم���د طلع��� -34
  . 1974، اiسكندرية 

  .محمد طلعت الغنيمي ، نظرات في الع�قات الدولية العربية ، منشأة المعارف ، اiسكندرية  -35
، دارالفك��ر،  1973، 4.نون ال��دولي الع��ام وق��ت الس��لم ،طالم��دخل إل��ى الق��امحم��د عزي��ز ش��كري ، - 36

   .دمشق 
 ،الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاھرة، دار1.ط يث ،في العصر الحد  ، العروبة عمارة محمد  -37

1967 .  
، )الوس�ائل  –المش�اكل  -المب�ررات(محمد لبي�ب ش�قير ، مقدم�ة تحليلي�ة ، التكام�ل النق�دي العرب�ي  -38

، بالتعاون مع صندوق النقد العربي، جون وليامسون وآخرون ندوة مركز دراسات الوحدة العربية
  . 1981أفريل  ،، بيروت  1عربية ، طلمركز دراسات الوحدة ا

محمد مغربي ، السيادة الدائمة على مص�ادر ال�نفط  ، دراس�ة ف�ي ا>متي�ازات النفطي�ة  بالش�رق . د  -39
  . 1973مارس ، اVوسط   والتغيير القانوني ، دار الطليعة ، بيروت 

دة كز دراسات الوحــ، مر  جامعة الدول العربية ،  الواقع و الطموحمحمود رياض ، تعقيب عام ،  -40
  . 1983العربية ، 

رب��ي عل��ى مس��تقبل الوح��دة الع  و الوح��دة العربي��ة ، ت��أثير ال��نفط الفض��يل ، ال��نفط   محم��ود عب��د. د  -41
   . 1980سبتمبر ،الوحدة العربية ، بيروت الع�قات ا>قتصادية العربية  ، مركز دراساتالعربية و



- 165  - 
 
،   3ط  ،والنشر للدراسات   ، المؤسسة العربيةية ھل لھا من سبيل؟ ، الوحدة العربمنيف الرزار. د -42

  . ، بيروت  1979جويلية 
نادر فرجاني ، ھدر اiمكانية ، بحث في مدى تقدم الشعب العربي نحو غاياته ، مركز دراسات . د -43

  . 1980نوفمبر ،، بيروت  1.الوحدة العربية ،  ط
شر ، تونس ، رف عن جامعة الدول العربية ، دار سراس للنھارون ھاشم رشيد ، ما يجب أن تع -44

  . 1980الث�ثي اVول لسنة 
  

  : المقا0ت
جويلي�ة  ، 18أحمد شاھين ، ع�قات اVقطار العربية ا>قتصادية ، مجلة صامد ا>قتص�ادي ، ع�دد -01

1980.  
 راتيجية العم�ل ا>قتص�ادي إسماعيل صبري عبد هللا ، تعقيب على تقرير اللجنة الث�ثية iعداد إست -02

  .وما بعدھا   42، ص  1979آذار / مارس ،  6عدد ،العربي المشترك ، المستقبل العربي 
ا>ن�دماج ا>قتص�ادي العرب�ي وذريع�ة الس�يادة " إسماعيل صبري عبد هللا ، تعقيب على موض�وع  -03

  . 1979آذار / ، مارس 6عدد  لمستقبل العربي ،، ا " الوطنية ليوسف صايغ
ضمن  ألقيت  ، محاضرة  المشتركة العربية  السوق  حجازي ، تقويم لتجربة  السيد  المرسى .د  -04

طريقنا إلى التضامن والوحدة ، بنادي متخرجي جامعة : فعاليات ندوة السوق العربية المشتركة 
  : ، منشورة بالموقع  5، ص  22/3/2002بيروت العربية في طرابلس ، 

)    http://www.Firashiary.Jeeran Com . ( 
 , L'arme alimentaire-(المنجي الصيادي في عرض مترجم للعربية لكتاب صوفي بسيس .د  -05

Maspero , Paris70  (1981،ديسمبر تونس ، منشور بالعدد العاشر من مجلة شؤون عربية  .  
   . 1981سبتمبر / ، أيلول  7، شؤون عربية ، العدد أنيس صايغ،        -06
عبد هللا  معوض ، اVمن الق�ومي والتنمي�ة ا>قتص�ادية ف�ي ال�وطن العرب�ي ، مجل�ة دراس�ات ج�ل  -07

  . لبنان/ ، بيروت  1984عدد ربيع ، عربية ، السنة العشرون 
ع�دد عربي�ة ، ال مجلة شؤون، جميل  الجبوري ، دراسات في تاريخ نشأة جامعة الدول العربية . د  -08

  .  1983مارس ،  العربية ، تونس . د .، ج 6ھامش  ص،  25
  جميل مطر، مأساة القرار العربي ا>قتصادي المشترك ، قراءة في قرارات المجلس ا>قتصادي   -09 

  .لبنان / ع ، بيروت .و.د.،  مركز  1986أفريل ، 86،عدد و ا>جتماعي ، مجلة المستقبل العربي        
 ،، ت�ونس  وطن العربي حاضره ومستقبله ، مجلة شؤون عربي�ةخالد عبد النور، التصنيع في ال. د -10

  . 81ديسمبر
 Copyright © 2000Alblagh: خالد غزال ، نتائج وتداعيات ھجرة اVدمغة العربية ، الموقع  -11

ORG) ( .  
خميس طعم هللا ، دور القوى العاملة ف�ي ال�وطن العرب�ي ، مجل�ة العم�ل والتنمي�ة ، المعھ�د العرب�ي  -12

  . 1984، الجزائر  ، سبتمبر  2افة العمالية ،  مكتب العمل العربي ، السنة اVولى ، العددللثق
طبي�ق ، سالم توفيق النجفي ، التكامل ا>قتصادي الزراع�ي العرب�ي ، مقدم�ة ف�ي اiس�تراتيجية والت -13

  . 1982أفريل / نيسان ،  38عدد مجلة المستقبل العربي ، 
،  69ع�دد ، ، مجل�ة المس�تقبل العرب�ي  الجامعة العربية في التعاون الفني، دور  عبد الحسن زلزلة -14

  . 1984نوفمبر 
،  21عدد ،، مجلة المستقبل العربيالتكامل ا>قتصادي العربي أمام التحدياتعبد الحسن زلزلة،.د  -15

  . 1981 نوفمبر 
، 12ون عربي�ة ،ع�دد عزيز الحاج ، أصوات المفك�ر العرب�ي وجامع�ة ال�دول العربي�ة ، مجل�ة ش�ؤ -16

  . 1982فيفري 
عص��ام النقي��ب  ، دور العل��م ف��ي التنمي��ة والتغيي��ر ف��ي ال��وطن ، أفك��ار أولي��ة ، مجل��ة المس��تقبل . د -17

  .1985نوفمبر  ، 81عدد ، العربي 
  .  1982فيفري  ، 12فريد أيار، المفكر العربي وجامعة الدول العربية ، شؤون عربية ، عدد  -18
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أفكار أولية ، مجلة المستقبل العربي ،  الزراعية في أقطار الوطن العربي ـالتنمية  كاظم حبيب ، -19
  . 1979، مارس  6 عدد
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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  تقريرمناقشة رسالة الماجستير في القانون العام
  

  ا0تفاقيات الجماعية بين أعضاء جامعة الدول العربية<< : تحت عنوان 
  .>>من أجل التكامل ا0قتصادي بينھما                        

  
  .اسم عرايسية بلق:للباحث 

  
  :لجنة المنـــــاقشــــة 

  
  مشرفا ومقـررا ؛....... عبد القادرأستاذ بجامعة اVمير / اHمين  شريط اHستاذ الدكتور  -
  رئيســـا ؛...................1 أستاذ بجامعة قسنطينة/  اHستاذ الدكتور حسنة عبد الحميد  -
  .ـواـعضـ................... 1 ة قسنطينةأستاذ بجامع    / زغداوي محمدالدكتور  اHستاذ  -
  

اتسمت و> تزال الع�قات الدولية الحديثة بتنظيم ع�قاتھا المشتركة وفق قواعد      
ومؤسسات قانونية مشتركة عن طريق إبرام مجموعة من ا>تفاقيات لخلق تلك القواعد 

ذاتية إلى جانب الدول والمؤسسات التي تشكل أداة فعالة ومستقلة عن الدول تمثل كيانات 
في ظل قواعد القانون الدولي الحديث، وذلك في مختلف الجوانب ومنھا الجانب 
ا>قتصادي الذي يخطي بمزيد من اVھمية خاصة في الوقت الحالي الذي يتميز بالتكت�ت 
 الدولية من أجل التكامل والتنمية وا>زدھار والقوة، تجميعا لقدراتھا وإمكانياتھا المشتركة

لتحقيق التطور لشعوبھا لما يحتاجه ھذا التطور والتنمية من إمكانيات ھائلة قد > تتوفر 
  .لدولة واحدة بعينھا في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الكبير

وھكذا سارت المجموعة العربية وفق ھذا النھج التكاملي، خاصة بعد إنشاء عصبة       
ليعلن عن إنشاء جامعة الدولة " Ligue"اVجنبية  اVمم التي أخذت منھا تسميتھا باللغة

  . 1945العربية في شھر مارس سنة 
ولقد كانت جامعة الدول العربية ا>تفاقية اVساسية التي تھدف إلى توثيق الص�ت       

بين الدول اVعضاء وتنسيق حططتھا لتحقيق التعاون وصيانة استق�ل وسيادة دولھا 
وكذلك من . ون الب�د العربية طبقا للمادة الثانية من الميثاقوالنظر بصفة عامة في شؤ

أغراضھا التعاون الوثيق في الشؤون ا>قتصادية والمالية كالتبادل التجاري والجمارك 
  .والعملة وأمور الزراعة والصناعة والمواص�ت بكل أنواعھا

باقي ا>تفاقيات محل وھو ما يبين ثقل ھذه ا>تفاقية الھامة جدا والتي انبثقت عنھا     
سابق اiشارة إليھا، خاصة . ع.د.دراستنا قصد تحقيق مضمون المادة الثانية من ميثاق ج

في مجال التكامل ا>قتصادي بين أعضاء ھذه ا>تفاقية التي أنشئت بمقتضاھا منظمة 
  .إقليمية بين البلدان العربية

عبر عن طموح الشعوب العربية التي غير أن ھذا الكيان العربي لم يكن منذ البداية لي     
كانت تصبو إلى الوحدة نتيجة ما يجمعھا من روابط وآمال مقابل اVخطار التي كانت و> 
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تزال تھدد وجودھا واستق�لھا وثرواتھا من قبل الدول ا>ستعمارية والدولية القديمة 
  .ليةوالدول الصناعية التي تستغل خبرات الدول العربية الزراعية منھا اVو

بدأت بتجمع سبع دول مستقلة في حين إنشائھا إ> أن العدد اكتمل . ع.د.ورغم أن ج 
ليصبح اثنين وعشرين عضوا يمثل كل الدول العربية حاليا دون تحقيق أھداف التكتل إ> 

فما زل التجزأ قائما والتعاون اVخطار المحدقة باVعضاء من جھة وما أصبحت .جزئيا 
  .عصرنا الحالي من امتيازات لتحقيق التنمية والتطورتحققه التكت�ت في 

وقد قسمنا بحثنا ھذا إلى بابين يتعلق اVول باiطار ا>تفاقي للتكامل ا>قتصادي أحطنا     
فيه بأھم ا>تفاقيات في المجا>ت ا>جتماعية الخاصة بمنظمة العمل العربية واتفاقية تنقل 

وكذلك المجا>ت ا>قتصادية . ة مستويات العمل اVيدي العاملة بينا اVعضاء واتفاقي
لنبحث فيه اتفاقية الوحدة ا>قتصادية وا>جتماعي واتفاقية تسديد مدفوعات المعام�ت 

وبحثنا أيضا في المجال التجاري والمالي اتفاقية تسھيل . الجارية وانتقال رؤوس اVموال
خاذ جدول موحد للتعريفة الجمركية، التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت واتفاقية ات

فاتفاقية صندوق النقد العربي في المجال الزراعي والصناعي تطرقنا فيه للمنظمة العربية 
للتنمية الزراعية واتفاقية المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واVراضي القاحلة 

  .والمنظمة العربية للتنمية الصناعية
التي يمكن . ع.د.د وتنوع ا>تفاقيات المبرمة بين أعضاء جكل ذلك من أجل توضيح عد    

  .إذا ما أحسن استغ�لھا وتطبيقھا أن تعود على ھؤ>ء اVعضاء بالخير الكبير
وقد خصصنا الباب الثاني لمدى إنجاز خطوات التكامل ا>قتصادي العربي تطرقنا فيه    

ي موضوع التكامل في مجا>ت إلى تمھيد للتكامل ا>قتصادي وتعريفه لنخوض بعد ذلك ف
ا>جتماعية والزراعية والصناعية في الفصل اVول بحثنا فيه التكامل العربي في المجال 
ا>جتماعي المتعلق بقضايا العمل والعمالة خصصناه في المبحث اVول لدراسة 

في وتطرقنا . ا>ستراتيجية العمل ا>جتماعي ، وانتقال العمالة العربية وھجرة الكفاءات
المبحث الثاني للتكامل في المجال الزراعي بحثنا فيه موضوع الزراعة واVمن الغذائي 

وفي المبحث الثالث تكلمنا عن التكامل في . العربي، وا>ستراتيجية العربية لoمن الغذائي
المجال الصناعي تطرقنا فيه للھيكل الصناعي العربي، وا>ستراتيجة الصناعية العربية 

  .امل والتنميةمن أجل التك
أما الفصل الثاني فخصصناه للثروة النفطية العربية والتكامل في المجال المالي        

تطرقنا فيه للثروة النفطية ودورھا في التكامل ا>قتصادي في مبحث أول تكلمنا . والنقدي
فيه اكتشاف النفط واحتكاره، والصناعة النفطية ، وأموال النفط ودورھا في التكامل 

وتكلمنا في المبحث الثاني عن التكامل في المجال المالي والنقدي . قتصادي العربي ا>
  .تطرقنا لتجربة التكامل النقدي العربي، وتبادل رؤوس اVموال

وبحثنا في الفصل الثالث السوق العربية المشتركة كنموذج للتكامل ا>قتصادي العربي    
ي تكلمنا فيه عن حرية انتقال اVشخاص تطرقنا Vھداف السوق في المبحث اVول الذ

ورؤوس اVموال ، وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية، وحرية اiقامة والعمل 
. وا>ستخدام وممارسة النشاط ا>قتصادي ، وحرية النقل والعبور واستخدام وسائل النقل

�ل دراسة أھمية أما المبحث الثاني فبحثنا فيه أھمية السوق وأسباب عدم تحقيقھا من خ
السوق العربية المشتركة وأسباب عدم تحقيقھا وفق ا>تفاقية والخطوات المنصوص عليھا 

ثم تطرقنا في اVخير إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية بسبب فشل . ضمن بنودھا 
  .السوق العربية
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ل التكتل والتكامل وفي خاتمة البحث بينا أھمية تنظيم ع�قات الدول المشتركة من خ�     
وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع ا>قتصادية الكبرى التي تعجز دولة واحدة بذاتھا عن 
تحقيقھا قصد اVمن والنماء والتطور والتقدم نحو حياة بشرية أحسن من أجل رفاھية 
الشعوب، خاصة مع التقدم العلمي ل}نسان في جميع المجا>ت ، ومنھا المجال ا>قتصادي 

بحث الذي يلعب دورا رئيسيا في مجال التعاون من أجل التكامل تحقيقا للتنمية محل ال
  .المشتركة 

قد تنبھت إلى ذلك منذ زمن بعيد . ع.د.وقد >حظنا بأن الب�د العربية ، أعضاء ج     
في إنجاز تجمع عربي يخدم المصالح ) 1945شھر مارس (محققة السبق الزمني 

  ومن خ�لھا مختلف اVجھزة   . ع.د.المشتركة يتمثل في إنشاء ج

من خ�ل  ,  ي بين اعضاء جامعة الدول العربيةالتكامل ا�قتصاد : الكلمات الرئيسية
 .ا�تفاقيات الجماعية بين الدول العربية
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UNIVERSITE  CONSTANTINE I 

FACULTE DE DROIT 

 

Résumé de magister en droit public  

 

Sous le titre: << conventions collectives entre les membres de la Ligue                             

                           des États  arabes  pour  l'intégration économique  >>. 

Proposé par : ARAISSIA    Belkacem. 

JURY: 

     Professeur     CHERIET    Lamine .............. Superviseur et rapporteur ;     

     Professeur     HOSNA               Abdel hamid ………............ président ;    

     Professeur     ZAGHDAOUI  Mohamed ...............…………. membre.                          

 

    

     Les relations internationales modernes sont  caractérisées et organisées 

selon des règles et institutions communes par la conclusion d'une série 

d'accords visant à créer des règles et des institutions qui composent un moyen 

efficace et indépendant  représentant des entités autonomes aux États en vertu 

des règles du droit international moderne, sous divers aspects, y compris sur 

le plan économique, qui a plus  d’ importance, surtout en ce moment, qui se 

caractérise par l'intégration pour le développement et la prospérité et la force, 

une compilation des capacités et des efforts conjoints potentiels pour assurer 

le développement des peuples en fonction de ce qu'il a besoin de cette 

évolution et le développement de l'énorme potentiel peuvent ne pas être 

disponibles à un seul État à la lumière du développement scientifique et 

technologique formidable.                                  

     Et ainsi va le Groupe arabe conformément à cette approche de 

l’intégration, en particulier après la création de la Société des Nations, 



- 172  - 
 

d'annoncer la création de la ligue des Etats arabes en Mars 1945.                      

                                                                                              

 

    La Ligue des Etats arabes  a été convenu de base qui vise à renforcer les 

liens entre les États membres et de coordonner ses plans pour atteindre la 

coopération et le maintien de l'indépendance et de la souveraineté de ses Etats 

et généralement considéré dans les affaires des pays arabes conformément à    

l'article II de la Charte. Ainsi que les fins d'une coopération dans les affaires 

économiques et financières du commerce, douane, monnaie, agriculture, 

industrie et le transport de toutes sortes.                                                               

    Ce qui montre le poids de cette convention très importante et dont le reste 

des accords sujet de notre étude afin de parvenir à la substance de l'article II 

de la Charte de La Ligue des Etats arabes, en particulier dans  le  domaine  de 

 l'intégration  économique  entre les membres de cette Convention en vertu de 

laquelle ils ont établi une organisation régionale entre les pays arabes. 

    Cependant, cette entité arabe n'était pas du début à refléter les aspirations 

des peuples pour l'unité selon les liens et les espoirs contre les dangers qui 

menacent leur existence, indépendances et   richesses par les anciennes 

puissances coloniales et les pays industriels qui exploitent les richesses 

agricoles  et des matières  premières des Etats arabes.                

   Malgré La Ligue des Etats arabes a commencé sa création à recueillir sept 

États indépendants, le nombre est devenu vingt-deux membres représentant 

tous les pays arabes actuellement, sans atteindre les objectifs du bloc que 

partiellement.   La coopération reste toujours faible par rapport aux liens 

historiques, culturels et géographiques d’une part et les Menaces par les pays 

puissants d'autre part, en vertu de l'ère actuelle des réussites et des privilèges 

en matière de développement et d'évolution réalisés par les intégrations. Ainsi 

que les études et la recherche dans ce domaine qui y prouvent. 

    Notre étude est divisé en deux chapitres chaqu’un se compose des sections 

et parties, selon l'approche historique d'investigation. La première partie est 



- 173  - 
 

nomé : le cadre conventionnel de l'intégration économique comprenant  les 

conventions sociales de l'Organisation arabe du travail,                                    

l’accord sur la mobilité de la main-d'œuvre entre les membres, et la 

Convention sur les normes du travail. Ainsi que les conventions économiques 

à savoir l'accord de l'Unité économique, la convention portant création du 

Fonds arabe pour le développement économique et social, et la Convention 

relative aux paiements courants et mouvements de capitaux. Nous avons 

également étudié sur le plan commercial commercial et financier l’accort pour 

faciliter les échanges commerciaux et le transit , la Convention prenons un 

tableau unifié des droits de douane,et  la Convention sur le Fonds monétaire 

arabe. Et dans le domaine agricole et industriel, l'Organisation arabe pour le 

développement agricole (FIDA), la Convention sur le Centre arabe pour 

l'étude des zones arides et des terres arides, et l'Organisation arabe pour le 

développement industriel.                                

    Tout cela afin de préciser le nombre, la diversité et l'importance des 

accords conclus entre les membres de La Ligue des Etats arabes  Qui peuvent, 

si elles sont correctement exploitées et appliquées pour revenir à la taille de 

ces membres , Qui est attesté par les études et les recherches menées dans ce 

domaine.  

     On a attribué le deuxième chapitre à la réalisation des étapes arabes 

d'intégration économique. Parlé de la définition de l'intégration économique, 

puis l'intégration dans les domaines de la vie sociale, agricole et industriel, à 

travers la première section, qui a examiné l'intégration arabe dans le domaine 

social éxamnant les questions de travail et de l'emploi à travers la première 

partie consacrée à l'étude de la stratégie du travail social, le mouvement de la 

main-d'œuvre arabe et la fuite des cerveaux. Nous avons abordé dans la 

deuxième partie de l'intégration dans le domaine agricole, étudié le thème de 

l'agriculture et la sécurité alimentaire, la stratégie arabe pour la sécurité 

alimentaire. Dans la troisième partie, nous avons parlé de l'intégration dans le 

domaine industriel touché la structure industrielle arabe, de la stratégie arabe 
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industrielle d'intégration et de développement.                     

    Le deuxième section est consacré à la richesse pétrolière arabe et 

l'intégration dans le domaine monétaire et financier. Parlé de la richesse 

pétrolière et de son rôle dans l'intégration économique. dans la première 

partie, nous avons étudié la découverte de pétrole et son monopole , l'industrie 

pétrolière et l'argent du pétrole et son rôle dans l'intégration économique 

arabe. Nous avons parlé dans la seconde partie dans le domaine de 

l'intégration financière et monétaire sur l'expérience de l'intégration monétaire 

arabe et l'échange de capital.                                        

   Nous avons discuté dans le troisième section du marché commun arabe 

comme un modèle d'intégration économique arabe, parlé dans la première 

partie de la libre circulation des personnes et des capitaux, la liberté des 

échanges de marchandises et de produits nationaux, la liberté de résidence, de 

l'emploi et l'activité économique, et à la liberté de circulation et transit, 

l'utilisation des moyens de transport. La deuxième partie est consacrèe à 

l’importance du marché et les obstacles à la réalisation de ce marché selon 

l'accord et les mesures énoncées au sein de ses termes. Puis traitées dans ce 

dernier pour établir la zone de libre-échange arabe en raison de l'échec du 

marché arabe.                                    

     Et nous avons terminé notre recherche pour montrer l'importance de 

réglementer les relations communes entre les Etats à travers l'intégration 

conjointe en ce qui concerne les grands projets économiques conjoints qu'un 

seul État est incapable de réaliser pour la sécurité, le développement   et le 

progrès vers une meilleure vie humaine pour le bien-être des personnes, en 

particulier selon le progrès scientifique et technologique phénoménale dans 

tous les domaines, y compris la sphère économique sujer de cette recherche, 

qui joue un rôle clé dans le domaine de la coopération pour l'intégration afin 

de réaliser un développement commun.                           

     Nous avons remarqué que les pays arabes, membres de la Ligue des Etats 

arabes réalisée il ya si longtemps ( Mars 1945 ), à la fin du rassemblement 
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arabe sert les intérêts communs qui est  la Ligue des Etats arabes, et à travers 

le reste des organisations et institutions dans divers domaines , en particulier  

sur les aspects économiques et  sociaux, ainsi que de fournir l'exploitation 

minière des ressources naturelles, y compris l'agriculture, bien pour le 

bénéfice des peuples de la région dans son ensemble sont adultes 

complémentaires qui contribue à l’évolution de ces communautés, à la 

lumière du phénomène d'intégration entre même les puissants et les ennemis 

d'hier en Europe et en Amérique en particulier.                     

     Nous concluont dans cette étude, en dépit de tous les facteurs homogénéité 

et la cohésion sociale et l'emplacement culturelle et linguistique, culturelle , 

géographique et une histoire commune, que les membres de la Ligue des États 

arabes n'ont pas atteint au total accords et traités communes l’intégration qui 

convient Ce groupe homogène, en raison de nombreux facteurs qui 

empêchent la convergence réelle et utilitaires pour les peuples de la région, 

qui peuvent être résumées comme suit:                             

 

1 - Les facteurs politiques:                                                                

 

      Malgré la disponibilité du  cadre Conventionnel et des textes encourageant 

l'achèvement de l'intégration entre les membres de la Ligue des États arabes . 

Mais rien de tout cela ne s'est produit jusqu'à présent en raison de l'influence 

étrangère, qui est encore se percher sur les politiciens des États et de leurs 

systèmes politiques, qui ne prennent pas en compte les aspirations de leur 

peuple. Ainsi que le manque de volonté politique et la pensée institutionnelle 

de pousser les accords et les projets et les organisations arabes conjointes à 

l'application pratique et la mise en œuvre afin de réaliser le développement et 

l'intégration commune et favorise ainsi leur peuple et de progrès. Ainsi que 

des facteurs de différence des systèmes politiques dans les pays arabes entre 

systèmes monarchiqures et Républican du libéralisme et du socialisme, 

malgré une baisse des idées socialistes dans le système arabe actuel. 
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2 - Les facteurs économiques:                                             

 

     Contribué aux manifestations de l'arriération économique et industriel 

privé et de la dépendance des économies externes, l'absence de parvenir à une 

coopération et à l'intégration et au développement économique, en dépit de la 

perception précise intégration privilégié et une interface de coopération qui 

est démontré par les études disponibles ainsi que la recherche prouvée à cet 

égard spécialement sur demande des Etats membres de la Ligue arabe. La 

faiblesse de la planification intégrée et la variation des efforts de 

développement au sein des pays membres de plus en plus dispersés. Contre 

l'intégration croissante avec l'extérieur en fonction de la division 

internationale du travail imposée par les grandes puissances économiques du 

monde.    

     Peut-être que le changement des régimes autoritaires des peuples arabes et 

la propagation de la liberté et de la démocratie peut modifier la balance en 

faveur de la réalisation de projets économiques et sociaux communs 

disponible qui est toujours en vain.                                                      

 

3-Lesfacteurs juridiques:                                                                                   

 

     Peut-être recourir à la règle de l'unanimité d’un grand nombre de 

conventions cruciales qui régissent les décisions arabe pour la mise en œuvre 

accorts à son tour contribue à l'absence d'efficacité économique pour la 

réalisation de projets communs. Ainsi que la préférence de la souveraineté 

nationale, qui a contribué à une partie importante de l'inefficacité des 

coentreprises, en dépit de la variété et de la diversité.  

mot clefs :L'integration Économique entre les pays membre de la ligue 
Arabe,à partire des conventions collectives.  
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     Modern international relations are characterized and organized according 
to common rules and institutions for the conclusion of a series of agreements 
to create rules and institutions that make up an effective and independent 
means of representing autonomous entities in the United States under the 
rules of modern international law, in various aspects, including the economy, 
which has more importance, especially at this time, which is characterized by 
the integration for development and prosperity and strength, build capacity 
and potential joint efforts to ensure the development of peoples in terms of 
what it needs this evolution and development of the enormous potential may 
not be available in one state in the light of scientific and technological 
development great.                                                      
     And so goes the Arab Group in accordance with this approach to 
integration, especially after the creation of the League of Nations, to 
announce the creation of the League of Arab States in March 1945.                  
                                 
    The Arab League has agreed to base which aims to strengthen ties between 
the Member States and to coordinate its plans to achieve the cooperation and 
the maintenance of the independence and sovereignty of its states and 
generally regarded in the business of Arab countries in accordance with 
Article II of the Charter. As well as for cooperation in economic and financial 
affairs of trade, customs, currency, agriculture, industry and transport of all 
kinds.                                                       
     
    Which shows the weight of this very important agreement and the 
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remainder of the agreements subject of our study in order to achieve the 
substance of Article II of the Charter of the League of Arab States, 
particularly in the field of integration economic cooperation between the 
members of this Convention under which they established a regional 
organization among Arab countries.                                     
    However, the Arab entity was not beginning to reflect the aspirations of the 
people for unity as links and hopes against the dangers that threaten their 
existence, independence and wealth by the former colonial powers and 
industrial countries that exploit agricultural resources and raw materials of 
Arab States.                                           
   Despite the Arab League has started its creation to collect seven 
independent states, the number became twenty-two members representing all 
Arab countries currently without achieving the block only partially. 
Cooperation remains low by historical, cultural and geographical ties on the 
one hand and threats by powerful countries on the other hand, under the 
current era of success and privileges in the development and evolution made 
by integrations. As well as studies and research in this field. 

                                                                                                                         
    Our study is divided into two chapters Every one consists of sections and 
parts, according to historical investigative approach. The first part is named: 
the conventional framework of economic integration including the social 
conventions of the Arab Labour Organization, the agreement on the mobility 
of labor between members, and the Convention on labor standards. And 
economic agreements namely the agreement of the economic unit, the 
Convention on the establishment of the Arab Fund for Economic and Social 
Development, and Convelntion on current payments and capital movements. 
We also studied the commercial and financial business plan for the accord 
facilitate trade and transit, the Convention take a unified table of tariffs, and 
the Convention on the Arab Monetary Fund. And in the agricultural and 
industrial sectors, the Arab Organization for Agricultural Development 
(IFAD), the Convention on the Arab Center for the Studies of Arid Zones and 
Drylands, and the Arab Organization for Industrial Development. 
    All this in order to specify the number, diversity and importance of the 
agreements between the members of the League of Arab States who can, if 
properly harnessed and applied to return to the size of the members, which is 
evidenced by the studies and research in this field.                                            

                                                                                                  
     Was awarded the second chapter to the achievement of Arab economic 
integration steps. Talked about the definition of economic integration and 
integration in the areas of social, agricultural and industrial life, through the 
first section, which examined the Arab integration in social éxamnant labor 
issues and employment through the first part devoted to the study of the 
strategy of social work, the movement of Arab labor and brain drain. We 
discussed in the second part of the integration in the agricultural field, studied 
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the theme of agriculture and food security, the Arab strategy for food security. 
In the third part, we talked about the integration in the industrial sector 
affected the Arab industrial structure, the integration of Arab industrial 
strategy and development.                      
    The second section is devoted to the Arab oil wealth and integration in the 
monetary and financial sector. Spoke of the oil wealth and its role in 
economic integration. in the first part, we studied the discovery of oil and its 
monopoly, the oil industry and the oil money and its role in the Arab 
economic integration. We talked in the second part in the field of financial 
and monetary integration on the experience of the Arab Monetary integration 
and exchange of capital.                                                   
   We discussed in the third section of the Arab common market as a model of 
Arab economic integration, spoken in the first part of the free movement of 
people and capital, freedom of trade in goods and domestic goods, freedom of 
residence , employment and economic activity, and freedom of movement and 
transit, the use of means of transport. The second part is devoted to the 
importance of the market and the obstacles to the realization of the market 
according to the agreement and the measures set out in its terms. Then treated 
in the latter to establish the Arab Free Trade Agreement due to the failure of 
the Arab market.                                                        
     And we have completed our research to show the importance of regulating 
the mutual relations between states through joint integration regarding major 
joint economic projects one state is unable to achieve the security, 
development and progress towards a better life for the well-being of people, 
especially in the scientific and technological progress phenomenal in all areas, 
including the economic sphere sujer of this research, which plays a key role in 
the field of cooperation for integration in order to achieve common 
development.       
     We noticed that the Arab countries, members of the League of Arab States 
made so long ago (March 1945), at the end of the Arab Gathering serves the 
common interest is the League of Arab States, and throughout the rest of the 
organizations and institutions in various fields, particularly in the economic 
and social aspects, as well as providing the mining of natural resources, 
including agriculture, both for the benefit of the peoples of the region as a 

whole  
are complementary adults contributes the evolution of these communities, in 
light of the phenomenon of integration between the powerful and even former 
enemies in Europe and America in particular.                          
     We conclude in this study, in spite of all the factors homogeneity and 
social cohesion and cultural and linguistic location, cultural, geographical and 
a common history, the members of the League of Arab States have not 
reached total agreement and treated common integration that should this 
homogeneous group, because many factors that prevent real convergence and 
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utilities for the peoples of the region, which can be summarized as follows: 
 
 

1 - Political factors:                                                                                             
 

      Despite the availability of Conventional framework and texts encouraging 
the completion of the integration between the members of the League of Arab 
States. But none of this has happened so far because of foreign influence, 
which is still perching on politicians of States and their political systems, 
which do not take into account the aspirations of their people. And the lack of 
political will and institutional thinking to push agreements and joint Arab 
projects and organizations with the practical application and implementation 
in order to achieve common development and integration and thus promotes 
their people and progress. And factors of difference of political systems in the 
Arab countries between monarchiqures systems and Republican liberalism 
and socialism, despite a decline of socialist ideas in the current Arab system. 

 
2 - Economic factors:                                                                          

 
     Contributed to the problems of the private industrial and economic 
backwardness and dependence on external economies, the absence of 
achieving cooperation and integration and economic development, despite the 
perception accurate integration and interface privileged cooperation which is 
demonstrated by the available studies and research proven in this regard 
specifically on request of members of the Arab League. The weakness of the 
integrated planning and variation of development efforts in the Member 
increasingly dispersed countries. Against the increasing integration with the 
outside depending on the international division of labor imposed by the major 
economic powers of the world.                                             
     May be changing authoritarian regimes of the Arab peoples and the spread 
of freedom and democracy can change the balance in favor of the 
implementation of joint economic and social projects available which is 
always in vain.                                                                               

 
3- Legal factors:                                                                                                  

 
     May be using the unanimity of a large number of critical agreements 
governing Arab decisions for implementation accorts in turn contributes to the 
lack of economic efficiency for the implementation of joint projects. And the 
preference of national sovereignty, which has contributed to a significant 
portion of the ineffectiveness of joint ventures, despite the variety and 

diversity.  
keywords:The Economic integrations between Arab states ,collective 
agreements for Arab Economic Integration 
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           157                                                                                                   ا لـخـــا تــمـــة  
                      162         ا لـمـــر ا جــع                                                                                            

  167                                                   تقرير المناقشة                                                  
                             170                                                   )                                بالفرنسية ( تقرير المناقشة  

                 176                                                   )                                باVنكليزية( تقرير المناقشة  
  180                                                              ا لــفـــھـــــرس                                      


