
 2 : الدرس رقم

 حصتانالمدة الزمنية : 

 

      
  

مقدمة :

 تعرقلالتحديات  لكن مجموعة من، على امكانيات هائلة للتكامل االقتصاديبلدان المغرب العربي  تتوفر  

 .تنميتهامسلسل 

 ؟ فيم تتجلى أهم التحديات التي تواجهها ؟ و فما هي جوانب التكامل بين البلدان المغرب العربي 

 I – تتعدد أوجه التكامل االقتصادي بين بلدان المغرب العربي : 

 : الموارد البشرية – 1
 و اللغوية و الدينية.من حيث المعطيات الديمغرافية )البنية العمرية(  تتشابه يتوفر المغرب العربي على طاقة بشرية مهمة 

سوقا كما يشكل عددهم الكبير  ،ن على كفاءات علمية وتقنية كثيرةفرواالقتصادية، ويتو طاقة منتجة في مختلف القطاعات يعتبر السكان   

 استهالكية تساهم في الرواج االقتصادي.

 : الموارد االقتصادية – 2 
مساحات مهمة  ، فرغم امتداد الصحاري في القسم الكبير من أراضيها فهي تتوفر على ببلدان المغرب العربي االقتصادية الطبيعية و مواردالتنوع ت 

 توزيعا غير متكافئا بين بلدان المجموعة. معدنية متنوعة تتوزع أراضيها ثروات طاقية و زنتخت من األراضي الزراعية والرعوية، كما 

الصناعات التحويلية  على تونس ركز المغرب ويالمنتشرة بدول المغرب العربي، إذ  حكمت الثروات الباطنية المتوفرة في نوعية الصناعات ت 

 البتروكيماوية. و على الصناعات الثقيلة الجزائر  واالستهالكية، في حين تعتمد ليبيا و

الصناعات  و المنطقة بالفوسفاط أسواق تزويد  تونس االقتصادي بينها، حيث بإمكان المغرب و توفر الدول المغاربية على إمكانيات هائلة للتكامل ت 

م بعض المصنوعات، في حين يبقى الحديد أه ر الطاقة وحيث مصاد ليبيا فتستفيد منها باقي الدول من الفالحية، أما الجزائر و المواد النسيجية و

 انيا.تمعدن توفره موري

 اقتصاديا مهما لهذا التكامل االقتصادي. يعتبر مشروع أنبوب الغاز المغاربي نحو أوربا نموذجا 

II – تواجه المغرب العربي مجموعة من التحديات : 

 : التحديات الداخلية – 1

 على المستوى البيئي على المستوى االقتصادي على المستوى االجتماعي
 و ارتفاع نسبة  رعة التزايد السكانيس

 .النمو الديمغرافي

 ر.ارتفاع نسبة الفق 

 ميةمشكل األ. 

 ضعف التغطية الصحية. 

 مشكل البطالة. 

 ضعف مشاركة الكفاءات النسائية. 

 عف المبادالت البينيةض. 

 ضعف التصنيع. 

 نتاجعف اإلض. 

 ضعف االستثمار. 

 زالة البحث العلميه. 

  مؤشر التنمية تفاوت كبير في رتب غير مشرفة و

  .لكل بلدالناتج الداخلي الخام اختالف  عن ناتج البشرية

 التصحر مشكل. 

 المائية المدخراتلة ق. 

 الجفاف. 

 : التحديات الخارجية – 2
الصناعية عائقا أمام مواجهة التكتالت  للدول التبعية االقتصادية المؤسسات المالية العالمية و و لألبناك المديونيةيشكل استمرار  : اقتصاديا - أ

 من عجز دائم نظرا لطبيعة صادرات لهذه الدول يعاني الميزان التجاريأن  و خاصة ،العولمة لخطر التصدي الجهوية و

  واردات المنطقة. و

هجرة دول المغرب العربي، حيث يؤدي إلى  يعرقل نمو سواء كانت قانونية أو سرية تحديا حقيقيا الهجرة الخارجيةيشكل تنامي  : اجتماعيا - ب

عبور لكل الطامعين في الهجرة السرية من دول الساحل و  استقطاب جعل المنطقة موطن الطاقات القادرة على العمل، و استنزاف و ،األدمغة

  اإلفريقي.

 : خاتمة 

الذي  الشيء، قليمي في المنطقةإوجه التكامل بين بلدان الغرب العربي عامال مساعدا لبناء تكتل أتعتبر 

 .صبح ضروريا لمواجهة تحديات العولمةأ

 اإلعدادية السعادة: ث المؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

 بني التكامل و التحدياتاملغرب العربي 

  مفاهيم و مصطلحات :
  : مخزون مائي في باطن األرض.مدخرات مائية 

  : افة من طرف األفراد و المؤسسات النشيطة داخل البلد.مجموع القيم المضناتج داخلي خام 

 : هو مجموع إنتاج القطاعات االقتصادية المختلفة داخل بلد معين خالل سنة واحدة. الناتج الداخلي اإلجمالي 

 (الناتج الداخلي اإلجمالي للفردPIB/hab: )  هذا البلد.سكان مجموع هو حصيلة قسمة الناتج الداخلي اإلجمالي في بلد ما على 

 : سنة، و األمية، و الحرمان من الماء الشروب و  04مؤشر لقياس مستوى الحرمان أو الخصاص في أربعة أبعاد، و هي احتمال الوفاة قبل بلوغ  مؤشر الفقر

 نسبة األطفال الذين يعانون من نقص الوزن.

 : في اليوم. الحد األدنى للحرمان المادي الذي يقاس بدخل يقل عن دوالرين عتبة الفقر المادي 

 : و يصنف إلى ثالث  الحياة. و أمدسنة فأكثر(  51مدرس الكبار )مؤشر تركيبي لقياس التنمية البشرية، اعتمادا على الدخل الفردي و ت مؤشر التنمية البشرية

 فأقل(. 4800، و مؤشر ضعيف )(4,7 – 481)فأكثر(، و مؤشر متوسط  48,0مستويات : مؤشر عال )

 األموال التي اقترضها بلد معين من بلد آخر أومن مؤسسات أجنبية.:  دين خارجي 


