
 

 

  :إشكايل متهيد

 تطبيق بداية مع م،1994 منذ واملكسيك األمريكية وكندا املتحدة الواليات من احلر للتبادل الشمالية أمريكا جمموعة تشكلت

 دوهلا، اقتصاديات بني التكافؤ انعدام رغم العامل، يف احلر للتبادل منطقة أكرب اموعة هذه وتعترب الشمايل، األمريكي احلر التبادل اتفاق

  .الالتينية أمريكا بوابة لكنها النامية، الدول من املكسيك تعترب حيث

 الشمايل؟ األمريكي احلر التبادل اتفاق تأسيس ومراحل أهداف هي فما 

  الشمايل؟ األمريكي احلر التبادل ملنطقة اجلغرايف اال خصائص هي ما 

 هلا؟ املسرية األجهزة هي وما 

  الشمالية؟ ألمريكا احلر التبادل اتفاق وإكراهات حصيلة هي وما 

I –  الشمايل األمريكي احلر التبادل باتفاق التعريف A.L.E.N.A= N.A.F.T.A:  

  :وأحكامه الشمايل األمريكي احلر التبادل إتفاق مفهوم -  1

 يهدف واملكسيك، األمريكية وكندا املتحدة الواليات بني م1994 سنة توقيعه مت اتفاق هو: الشمايل األمريكي احلر التبادل اتفاق

 الشمايل األمريكي احلر التبادل اتفاق ويضمن احلر، للتبادل واسعة منطقة لتحقيق سنوات 10 بعد وإلغائها اجلمركية احلواجز تقليص إىل

 :التالية األحكام

 .بني البلدان الثالثة اجلمركية الرسوم إلغاء �

 .األعضاء البلدان ومستثمري وخدمات لبضائع الوطنية املعاملة �

 .الثالثة البلدان أسواق داخل البضائع مرور حرية �

 .واملالية االقتصادية الرتاعات حل �

 .الثالث الدول مستثمري مع العمومية الصفقات عقد �

 .الفكرية امللكية ومحاية األعمال رجال تنقل حرية �

  :A.L.E.N.A الشمايل األمريكي احلر التبادل اتفاق تأسيس مراحل -  2

 بني التنفيذ حيز م، ودخل1988سنة  A.L.E.A األمريكي احلر التبادل أتفاق حول وكندا املتحدة الواليات بني التفاوض بدأ

 األمريكي احلر التبادل باتفاق يعرف أصبح الذي االتفاق إىل املكسيك انضمت م1992 ويف سنة م،1989املوالية  السنة يف الطرفني

 . م1994 سنة التنفيذ حيز دخل الذي A.L.E.N.A الشمايل

II – ال توطنيموعة اجلغرايف ا ا أهدافها على والتعرف الشمالية أمريكاوأجهز:  

  :A.L.E.N.A الشمالية أمريكا موعة اجلغرايف اال توطني -  1

 املتجمد احمليط مشاال حيدها العامل، من الشمايل النصف يف غرينتش خط غرب A.L.E.N.A الشمالية أمريكا جمموعة تقع

 كلم مربع، مليون 21 من تقدر بأزيد مساحة على ومتتد األطلنيت، احمليط شرقها ومن اهلادي، احمليط غرا وجنوب غرا ومن الشمايل،

 من العامل على الكبري انفتاحها يف املتمثل اجلغرايف موقعها أهلها فقد اجلغرايف اتساعها جانب العامل، وإىل مساحة من% 4.8 حوايل ومتثل

 .عاملي جتاري تكتل أكرب A.L.E.N.A جمموعة تكون أن على البحرية واجهاا خالل

  :A.L.E.N.A جمموعة وأجهزة أهداف - 2

  :A.L.E.N.A جمموعة أهداف -أ 

 مكونة A.L.E.N.A الشمالية ألمريكا احلر التبادل اتفاقية واملكسيك املتحدة والواليات كندا وقعت م1994سنة  يناير يف

  : إىل ودف العامل، يف احلر للتبادل منطقة بذلك أكرب
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 .لذلك قانونية قواعد ووضع الفكرية امللكية حقوق ومحاية واالجتماعي االقتصادي النمو حتقيق �

 .الثالثة الدول بني اخلالفات حلل الواضحة القانونية املساطر من جمموعة وضع �

 .األعضاء البلدان بني األعمال ورجال الرساميل وتنقل واخلدمات التجارة تنمية �

  .حذفها أفق يف اجلمركية للتخفيضات زمنية جدولة وضع على بالعمل الثالثة، البلدان داخل احلر بالتنقل األعمال لرجال السماح �

  :A.L.E.N.A املسرية موعة املؤسسات -ب 

  :يف تتمثل  A.L.E.N.Aموعة املسرية املؤسسات أهم

 األعمال وجمموعة اللجان عمل ومراقبة االقتصادية، اخلالفات وحل االتفاق، وتطبيق إعداد مراقبة تتوىل اليت :احلر التبادل جلنة �

 .املساعدة واألجهزة

 .لالتفاق العام والتطبيق الشمالية أمريكا جمموعة عمل لربنامج العادي بالتدبري يقومون :املنسقون �

 .لالتفاق الفعالة واإلدارة التطبيق وضمان واالستثمار التجارة تسهيل تتوىل :العمل وجمموعات اللجان �

  .الثالث بالدول اخلاص اإللكتروين املوقع وبتسيري ،االقتصادية اخلالفات حبل املتعلقة املقتضيات بإصدار تقوم :السكرتارية �

III  - الشمايل األمريكي احلر التبادل اتفاق حصيلة:  

 : A.L.E.N.Aموعة احلر التبادل حصيلة -  1

  :املبادالت مستوى على االتفاق نتائج -أ 

 مرتفعة حبصة تساهم األخرية هذه وأصبحت األخري، العقد خالل الشمالية أمريكا بلدان بني للمبادالت اإلمجالية القيمة تضاعفت �

 .العاملية التجارة من

 .األخرية املرتبة يف املكسيك تأيت بينما كندا، ذلك يف وتنافسها البينية، املبادالت من مهما جزءا األمريكية املتحدة الواليات حتتكر �

 .املكسيك مع تعاملها يف عجزا تسجل بينما األمريكية، املتحدة الواليات مع تعاملها يف التجاري امليزان يف فائضا كندا حتقق �

  :والتعاون االستثمار مستوى على االتفاق نتائج -ب 

 .اخلارجي أو الداخلي املستوى على سواء الشمالية أمريكا موعة املباشرة االستثمارات تزايدت �

 .وكندا املكسيك من كل يف اخلارجية املباشرة االستثمارات من مرتفعة حبصة األمريكية املتحدة الواليات تساهم �

 باسم عرفت التحتية للبنية مشتركة مشاريع بإقامة وذلك املواصالت، جمال يف خاصة بينها فيما التعاون على الثالث الدول عملت �

 ."التجارية املمرات"

  :االجتماعي املستوى على االتفاق نتائج -ج 

 .االستثمارات حجم تزايد أمام الشغل آفاق توسيع �

 .لألجور التدرجيي االرتفاع �

 .األسعار يف التنافس من املستهلكني استفادة �

  :الشمايل األمريكي احلر التبادل اتفاق اكراهات -  2

 الدول إحدى كندا وتعد العامل، يف اقتصادية قوة أول األمريكية املتحدة الواليات تعترب حيث :االقتصادي املستوى حيث من تباين �

 املتحدة الواليات اجتاه االقتصادية التبعية من األخرية هذه تعاين وبالتايل ،الثالث العامل دول إىل املكسيك تنتمي بينما ،املتقدمة

 .األمريكية

 ،املكسيك يف وضعفه وكندا، األمريكية املتحدة الواليات يف الفردي الدخل ارتفاع يسجل إذ :االجتماعي املستوى حيث من تباين �

 وتقيم ،احلدود على شديدة مراقبة تفرض األمريكية املتحدة الواليات جعل مما ،السرية للهجرة مصدرا األخرية هذه تعترب وبالتايل

 .املهاجرين ولتشغيل ،املستثمرين الستقطاب حرة مناطق منها بالقرب
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  :خامتة

 حنو فعال اجته قد العامل أن اجلهوي واالندماج احلر للتبادل) A.L.E.N.A( الشمالية أمريكا جمموعة اتفاق خالل من يتضح هكذا

 .العوملة حتديات ملواجهة استراتيجيا منوذجا كبري باعتبارها بشكل اقتصادية تكتالت يف الدخول
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