
 3 :انذسط سلى 

 حظزبٌ: انًذح انضيُٛخ 

 

      
  

 :يمذيخ 

 . أطجح رفؼٛم ارحبد انًغشة انؼشثٙ ضشٔسح يهحخ نًٕاخٓخ انزكزالد اإللهًٛٛخ ٔ رحذٚبد انؼٕنًخ

فًب ٔضؼٛخ ارحبد انًغشة انؼشثٙ فٙ انًدبل انؼبنًٙ ؟ ٔ يب يشاحم رأعٛغّ ؟ ٔيب ْٙ يإعغبرّ ٔ أْذافّ ؟ ٔ يب عجم 

 رفؼٛهّ ؟

I –  ًٙٔضؼٛخ انزكزم اإللهًٛٙ نجهذاٌ ارحبد انًغشة انؼشثٙ فٙ انًدبل انؼبن:  

: ٔضؼٛخ اَذيبج ارحبد انًغشة انؼشثٙ فٙ انًدبل انؼبنًٙ  –1 

 انًٕلغ االعزشاردٙ نجهذاٌ ارحبد انًغشة انؼشثٙ ًٚكُّ يٍ االسرجبط لبسٚب ٔ ثحشٚب ثجبلٙ انؼبنى خبطخ االرحبد :انٕضؼٛخ اندغشافٛخ  

 ... األٔسثٙ ٔ انٕالٚبد انًزحذح

يؼُٗ  ]، ثبعزثُبء يٕسٚزبَٛب انجهذ ضؼٛف االَذيبج ٔضؼٛخ فٙ طٕس االَذيبج ٔضؼٛخ ارحبد انًغشة انؼشثٙ ْٙ :انٕضؼٛخ االلزظبدٚخ  

رنك أٌ ثهذاٌ ارحبد انًغشة انؼشثٙ رشرجظ ثبنًدبل انؼبنًٙ ثحشكخ انًجبدالد اإلَزبخٛخ ٔانًبنٛخ، ٔ كهًب رطٕسد ْزِ انحشكخ كهًب 

 .[... أ ٔانٛبثبٌ.و.، يثم يب ْٕ حبطم فٙ االرحبد األٔسثٙ ٔ ٔاالَذيبج انكبيماردٓذ ْزِ انجهذاٌ َحٕ 

: طجٛؼخ اَذيبج ارحبد انًغشة انؼشثٙ فٙ انؼبنى  –2
يٍ خالل رحهٛم َغجخ اعزٛشاد ٔ رظذٚش انًُزدبد ٔانخذيبد يٍ انُبرح انذاخهٙ انخبو، ٚظٓش اردبِ دٔل ارحبد انًغشة انؼشثٙ ئنٗ 

 .ْبيشٙ ٔ ربثغ االَذيبجنكٍ يٍ حٛش طجٛؼزّ فاٌ ْزا . االَذيبج فٙ انؼبنى يٍ خالل حشكخ انزظذٚش ٔ االعزٛشاد

II –  ّيشاحم ثُبء ارحبد انًغشة انؼشثٙ ٔ أْذافّ ٔ يإعغبر:  

:  أْى انًحطبد اندٕٛربسٚخٛخ نجُبء ارحبد انًغشة انؼشثٙ  –1 

 األْذاف انًكبٌ األحذاس انزبسٚخ
 يكبفحخ انًغزؼًش انمبْشح (رَٕظ-اندضائش-انًغشة ) رأعٛظ ندُخ رحشٚش انًغشة انؼشثٙ 1927

 يكبفحخ انًغزؼًش انمبْشح (رَٕظ-اندضائش-انًغشة)يإرًش انحشكبد انٕطُٛخ نشًبل ئفشٚمٛب  1945

 طُدخ (رَٕظ-اندضائش-انًغشة)يإرًش ٔحذح انًغشة انؼشثٙ  1958
 .ارحبد انًغشة انؼشثٙانششٔع فٙ ثُبء - 

 .اعزمالل اندضائش- 

 رٓٛٛئ رأعٛظ ارحبد انًغشة انؼشثٙ صسانذا ثبندضائش نمبء لبدح انًغشة انؼشثٙ 1988

 ئػالٌ رأعٛظ ارحبد انًغشة انؼشثٙ يشاكش نمبء لبدح انًغشة انؼشثٙ 1989

:  أْذاف ارحبد انًغشة انؼشثٙ  –2

 . رؼًٛك انزؼبٌٔ االلزظبد٘ ٔانزدبس٘ ٔ رًُٛخ انًجبدالد ثٍٛ انذٔل انًغبسثٛخ 

 .َٓح عٛبعخ يشزشكخ فٙ يخزهف انًٛبدٍٚ 

 .االْزًبو ثبنزظُٛغ ػٍ طشٚك رُغٛك انغٛبعخ انزظُٛؼٛخ 

 . رٕحٛذ انغٛبعخ اندًشكٛخ ٔطشق انزفبٔع يغ االرحبد األٔسثٙ 

 .انؼًم ػهٗ رحمٛك حشٚخ رُمم األشخبص ٔ انخذيبد ٔ انغهغ ٔ سؤٔط األيٕال 

 .رًُٛخ انزؼهٛى ٔانحفبظ ػهٗ انمٛى انشٔحٛخ ٔ طٛبَخ انٕٓٚخ ٔانمٕيٛخ انؼشثٛخ 

 .انًغبًْخ فٙ طٛبَخ انغالو ٔ رًزٍٛ أٔاطش األخٕح 

:  يإعغبد ارحبد انًغشة انؼشثٙ  –3
 : يٍ انٓٛبكم اإلداسٚخ الرحبد انًغشة انؼشثٙ

. يٍ يٓبيّ ارخبر انمشاساد انٓبدفخ نزحمٛك أْذاف االرحبد ٚزكٌٕ يٍ سؤعبء دٔل انًغشة انؼشثٙ انخًظ، ٔ :يدهظ انشئبعخ• 

 . ٚهؼت دٔسا اعزشبسٚب، ٔٚجذ٘ سأّٚ فٙ يشبسٚغ انمشاساد :يدهظ انشٕسٖ• 

 .نهفظم فٙ انًُبصػبد حٕل رطجٛك انًؼبْذاد :انٓٛئخ انمضبئٛخ• 

ش دٔساد يدهظ انشئبعخ ٔٚؼشع أػًبل انهدبٌ :يدهظ ٔصساء انخبسخٛخ•   .ُٚحضِّ

. فزمٕو ثذساعخ انمضبٚب حغت انزخظض أيب انهدبٌ. رغٓش ػهٗ ئداسح انشإٌٔ انؼبيخ رششف ػهٗ اندٕاَت انزُظًٛٛخ ٔ :األيبَخ انؼبيخ• 

III –  ٙأًْٛخ ئنغبء انحذٔد ٔ رٕفٛش انًٕاطالد فٙ ثُبء ارحبد انًغشة انؼشث:  
ششٚكب فؼبال نًخزهف انزكزالد اإللهًٛٛخ ٔانؼبنًٛخ ػهٛٓب  عٛبعٙ فٙ انؼاللبد انذٔنٛخ ٔ نكٙ ٚظجح نهذٔل انًغبسثٛخ ٔصٌ الزظبد٘ ٔ

 :  ٔ رنك ة ،أٌ رزشخى يششٔع االرحبد ٔانٕحذح ػهٗ أسع انٕالغ

 . ئنغبء انحذٔد ٔرٕفٛش ٔعبئم انًٕاطالد نخهك حشكخ نهًجبدالد انغهؼٛخ ٔنهخٛشاد ٔ نشؤٔط األيٕال، ٔ رُمم األشخبص• 

 . رٕفٛش انظشٔف انًالئًخ نزجبدل ٚحًٙ عٕلٓب انذاخهٛخ ٚكٌٕ فٙ يظهحخ خًٛغ انؼُبطش انفبػهخ فٙ انًدزًغ انًغبسثٙ• 

 :خبرًخ 

ئٌ ثُبء ارحبد انًغشة انؼشثٙ كزكزم ئلهًٛٙ أطجح ضشٔسح يهحخ أكثش يٍ أ٘ ٔلذ يضٗ، نًٕاخٓخ كم انزحذٚبد انزٙ 

 .ٚفشضٓب انُظبو انؼبنًٙ اندذٚذ انز٘ ٚزأعظ ػهٗ انزكزالد

 

 

 س اإليبو ػهٙ اإلػذادٚخ: انًإعغخ 

 سشٛذ نؼزٛك: األعزبر 
 

خيار اسرتاتيجي : احتاد املغرب العربي 
 للتكتل اإلقليمي

  :يفبْٛى ٔ يظطهحبد 
 . يحطخ خٕٛربسٚخٛخ– ثهذاٌ فٙ طٕس االَذيبج – يدبل ػبنًٙ – ركزم ئلهًٛٙ–


