
 

 

 مجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر وا�ندماج الجھوي

تأسس اتفاق التبادل الحر 3مريكا الشمالية الذي أصبح يشكل تكت0 اقتصاديا كبيرا  20في أواخر القرن   :مقدمة  
 .رغم بعض ا�كراھات 

  ما ھي أھداف و مراحل تأسيس اتفاق التبادل الحر ا3مريكي الشمالي ؟ -
  ما ھي خصائص المجال الجغرافي لمنطقة التبادل الحر ا3مريكي الشمالي ؟ و ما ھي ا3جھزة المسيرة لھا ؟ -
  ما ھي حصيلة و إكراھات اتفاق التبادل الحر 3مريكا الشمالية ؟ -

  :اتفاق التبادل الحر ا3مريكي  -1 
  :مفھوم وأحكام اتفاق التبادل الحر ا3مريكي الشمالي  -1 
اتفاق التبادل الحر ا3مريكي الشمالي ھو اتفاق للتعاون ا�قتصادي والتبادل الحر بين الو�يات المتحدة  *

  .ا3مريكية وكندا والمكسيك ، استھدف تحرير البضائع ورؤوس ا3موال والخدمات من القيود الجمركية 
  :التالية تضمن اتفاق التبادل الحر ا3مريكي الشمالي ا3حكام * 

  .غاء الرسوم الجمركيةإل -
  .المعاملة الوطنية لبضائع وخدمات ومستثمري البلدان ا3عضاء -
  .حرية مرور البضائع داخل أسواق البلدان الث0ثة -
  .حل النزاعات ا�قتصادية والمالية -
  .مع مستثمري الدول الث0ث عقد الصفقات العمومية  -
  .ريةحرية تنقل رجال ا3عمال وحماية الملكية الفك -

  :مراحل تأسيس اتفاق التبادل الحر ا3مريكي الشمالي  -2 
  .انطلقت المفاوضات بين الو�يات المتحدة ا3مريكية وكندا حول اتفاق التبادل الحر  1988في سنة  -
  .دخل اتفاق التبادل الحر بين الو�يات المتحدة ا3مريكية وكندا حيز التنفيذ 1989في سنة  -
  .مت المكسيك إلى اتفاق التبادل الحر ا3مريكي الشماليانض 1992في سنة  -
  .الكونغريس ا3مريكي على ھذا ا�تفاق الث0ثي صادق  1993في سنة  -
  .دخل نفس ا�تفاق حيز التطبيق 1994في سنة  -

  :منظمة التبادل الحر ا3مريكي الشمالي  -2
  :المجال الجغرافي والبلدان ا3عضاء  -1

ا ـــــــوضخامة عدد سكانھ) مليون كلمتر مربع 21أزيد من ( تتميز مجموعة أمريكا الشمالية بشساعة مساحتھا 
  .)مليون نسمة 434أكثر من ( 

.  تحتل الو�يات المتحدة ا3مريكية الصدارة داخل مجموعة أمريكا الشمالية من حيث السكان والقوة ا�قتصادية 
في حين تحتل المكسيك المرتبة . تأتي كندا في المرتبة الثانية اقتصاديا والمرتبة ا3ولى من حيث المساحة بينما

  .الثانية من حيث عدد السكان والثالثة من حيث المساحة والقوة ا�قتصادية

  :المؤسسات المسيرة -2 
لخ0فات ا�قتصادية ، ومراقبة عمل اللجان لجنة التبادل الحر التي تتولى مراقبة إعداد وتطبيق ا�تفاق ، وحل ا -

  .ومجموعة ا3عمال وا3جھزة المساعدة
  .الذين يقومون بالتدبير العادي لبرنامج عمل مجموعة أمريكا الشمالية والتطبيق العام ل0تفاق: المنسقون -
  .رة الفعالة ل0تفاقالتي تتولى تسھيل التجارة وا�ستثمار وضمان التطبيق وا�دا: اللجان ومجموعات العمل -
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التي تقوم بإصدار المقتضيات المتعلقة بحل الخ0فات ا�قتصادية وبتسيير الموقع ا�لكتروني : السكرتارية -
  .الخاص بالدول الث0ث

  :اتفاق التبادل الحر ا3مريكي الشمالي واكراھات حصيلة  -3
  :حصيلة اتفاق التبادل الحر ا3مريكي الشمالي  -1
  :المباد�تعلى مستوى *

تضاعفت القيمة ا�جمالية للمباد�ت بين البلدان ا3مريكا الشمالية خ0ل العقد ا3خير ، وأصبحت ھذه  -
  .ا3خيرة تساھم بحصة مرتفعة من التجارة العالمية 

ي بينما تأت. تحتكر الو�يات المتحدة ا3مريكية جزءا مھما من المباد�ت البينية ، وتنافسھا في ذلك كندا  -
  .المكسيك في المرتبة ا3خيرة

تحقق كندا فائضا في الميزان التجاري في تعاملھا مع الو�يات المتحدة ا3مريكية ، بينما تسجل عجزا  -
  .في تعاملھا مع المكسيك

  :على مستوى ا�ستثمارات والتعاون*
  .اخلي أو الخارجيتزايدت ا�ستثمارات المباشرة لمجموعة أمريكا الشمالية سواء على المستوى الد -
تساھم الو�يات المتحدة ا3مريكية بحصة مرتفعة من ا�ستثمارات المباشرة الخارجية في كل من  -

  .المكسيك وكندا
عملت الدول الث0ث على التعاون فيما بينھا خاصة في مجال المواص0ت وذلك بإقامة مشاريع مشتركة  -

  .للبنية التحتية عرفت باسم الممرات التجارية
  :على المستوى ا�جتماعي*

  .توسيع آفاق الشغل أمام تزايد حجم ا�ستثمارات -
  .ا�رتفاع التدريجي لYجور -
  .استفادة المستھلكين من التنافس في ا3سعار -

  :اكراھات اتفاق التبادل الحر ا3مريكي الشمالي  -2
ريكية أول قوة اقتصادية في العالم ، وتعد تباين من حيث المستوى ا�قتصادي حيث تعتبر الو�يات المتحدة ا3م* 

بينما تنتمي المكسيك إلى دول العالم الثالث وبالتالي تعاني ھذه ا3خيرة من التبعية .  كندا إحدى الدول المتقدمة 
  .ا�قتصادية اتجاه الو�يات المتحدة ا3مريكية

الو�يات المتحدة ا3مريكية وكندا،  تباين من حيث المستوى ا�جتماعي إذ يسجل ارتفاع الدخل الفردي في *
مما جعل الو�يات المتحدة ا3مريكية . وضعفه في المكسيك وبالتالي تعتبر ھذه ا3خيرة مصدرا للھجرة السرية 

  .تفرض مراقبة شديدة على الحدود وتقيم بالقرب منھا مناطق حرة �ستقطاب المستثمرين ولتشغيل المھاجرين

  . تعتبر مجموعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر تكت0 اقتصاديا قويا منافسا ل\تحاد ا3وربي :خاتمة 
 

 

 

 

 


