جاهعة أهحود بوقرة  -بوهرداس  -كلية الحقوق

قسن العلوم السياسية

توصيات اليوم الدراسي حول التحديات الداخمية لمدول العربية وانعكاساتها عمى
تكتالتها االقميمية :اتحاد المغرب العربي – مجمس التعاون الخميجي2017/11/19 .

بتاريخ التاسع عشر نوفمبر الفين وسبعة عشر ،انعقد بقاعة المحاضرات الكبرى لكمية
الحقوق – جامعة بومرداس يوماً دراسيا حول موضوع" :

التحديات الداخمية لمدول العربية

وانعكاساتها عمى تكتالتها االقميمية :اتحاد المغرب العربي – مجمس التعاون الخميجي " وذلك
بمشاركة أساتذة وطمبة الدكتوراه من جامعة أمحمد بوقرة

– بومرداس ومن مختمف جامعات

الوطن عمى غرار :جامعة الجزائر  ،3جامعة خميس مميانة ،جامعة تيارت .مع تسجيل حضور
عدد كبير من االساتذة والطمبة الميتمين بالموضوع.
وبعد تقسيم المتدخمين عمى الجمسات الصباحية والمسائية ،خمص المشاركون إلى التوصيات
التالية:
 ضرورة تفعيل دور مراكز البحث المختصة في دراسات التكامل واالندماج لتدعيم
مشاريع التكامل العربي.
 ضرورة تكثيف التعاون بين الجامعات العربية واألجنبية لبحث سبل ايجاد حمول
لممشاكل التي تعترض مشاريع التكامل العربي من خالل الدراسات المقارنة.
 وجوب بناء مشاريع التكامل العربي عمى أسس اقتصادية بدل التركيز فقط عمى
المجال السياسي.

 أن كل مشروع تكاممي (تكتل) يقتضي وجود حافز يدفع الدول المعنية لمسعي نحو
االتحاد ،وعميو يجب عمى الدول العربية تحديد ذلك الحافز ،عمى أن يكون اقتصادي
قبل كل شيئ.
 أن شروط التكامل العربي متوفرة عمى غرار المغة ،الثقافة ،الدين ،الجغرافيا...والتي
يجب استغالليا لتحقيق التكامل.
 ضرورة تحديد مستوى التعاون السياسي وحدود السيادة ،ألن ذلك شرط أساسي لنجاح
أي مشروع تكاممي.
 ترك الخالفات السياسية جانباً والتركيز عمى التنمية االقتصادية الشاممة ذات البعد
التكاممي ،مع التركيز عمى تنويع اقتصاديات الدول العربية ألن أغمبيا متشابو.
 تجسيد فكرة التفاوض الجماعي مع الشركاء االقتصاديين كاالتحاد االوروبي.
 ضرورة خمق تكتل اقتصادي مستقل عن كل أشكال التكتالت المجودة حالياً ،ييتم فقط
بتطوير التعاون االقتصادي ،ألن ذلك سيؤدي إلى الكثير من المزايا أىميا:
 -1االستفادة من

مزايا اإلنتاج الواسع

بالنسبة لممنتجين في مختمف المجاالت

االقتصادية.
 -2االستفادة من االطارات واأليدي العاممة المتنوعة بصورة أفضل وعمى نطاق واسع
(قومي).
 -3تس ريع وتيرة التنمية االقتصادية من خالل فتح االسواق العربية عمى بعضيا
البعض.
مما قد يحمي اقتصاديات الدول العربية من االزمات
 -4تنويع اإلنتاج بطريقة تجارية ّ
االقتصادية وتقمبات سياسات الدول األجنبية.
يؤدي
مما ّ
 -5تقميل االعتماد عمى الخارج ّ
والسياسية.

الى المزيد من االستقاللية االقتصادية

وتم اختتام اليوم الدراسي في نفس اليوم عمى الساعة  16:00مساء.

