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 مقدمة :

 أصبح تفعيل اتحاد المغرب العربي ضرورة ملحة لمواجهة التكتالت اإلقليمية و تحديات العولمة. 

فما وضعية اتحاد المغرب العربي في المجال العالمي ؟ و ما مراحل تأسيسه ؟ وما هي مؤسساته و أهدافه ؟ و ما سبل 

 تفعيله ؟

I –  وضعية التكتل اإلقليمي لبلدان اتحاد المغرب العربي في المجال العالمي : 
، وتأثرت بالتغيرات التي يعرفها هذا السوق، ألسواق األوربيةارتبطت بلدان المغرب العربي بحكم خضوعها لالستعمار األوربي با

و بالتالي  اليابان مع انفتاحها على القوى الناشئة بآسيا،كما ارتبطت بالقوى االقتصادية العالمية خاصة الواليات المتحدة األمريكية و

، لكن من حيث طبيعة االندماج باستثناء موريتانيا البلد الضعيف االندماج وضعية في طور االندماجفوضعية اتحاد المغرب العربي هي 

 القتصاديات الدول المتقدمة. هامشي و تابع ندماجافهو 

II –  لبناء لتحاد المغرب العربي أهم المحطات الجيوتاريخية : 

 :أهم المحطات الجيوتاريخية لبناء اتحاد المغرب العربي  – 1 

 األهداف المكان األحداث التاريخ
 مكافحة المستعمر القاهرة تونس(-الجزائر-) المغرب تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي 1927

 مكافحة المستعمر القاهرة تونس(-الجزائر-)المغربمؤتمر الحركات الوطنية لشمال إفريقيا  1945

 طنجة تونس(-الجزائر-مؤتمر وحدة المغرب العربي )المغرب 1958
 اتحاد المغرب العربي.الشروع في بناء  -

 .استقالل الجزائر -

 تهييئ تأسيس اتحاد المغرب العربي زرالدا بالجزائر لقاء قادة المغرب العربي 1988

 إعالن تأسيس اتحاد المغرب العربي مراكش المغرب العربيلقاء قادة  1989

III –   مؤسسات اتحاد المغرب العربي و أهدافه: 

 :مؤسسات اتحاد المغرب العربي  – 1
 : من الهياكل اإلدارية التحاد المغرب العربي

 مهامه اتخاذ القرارات الهادفة لتحقيق أهداف االتحاد. من يتكون من رؤساء دول المغرب العربي الخمس، و مجلس الرئاسة:• 

 يلعب دورا استشاريا، ويبدي رأيه في مشاريع القرارات.  مجلس الشورى:• 

 للفصل في المنازعات حول تطبيق المعاهدات. الهيئة القضائية:• 

ر دورات مجلس الرئاسة ويعرض أعمال اللجان. مجلس وزراء الخارجية:•   يُحض ِّ

 فتقوم بدراسة القضايا حسب التخصص. تسهر على إدارة الشؤون العامة. أما اللجان تشرف على الجوانب التنظيمية و ة العامة:األمان• 

 :اتحاد المغرب العربي  أهداف –2 

 تعميق التعاون االقتصادي والتجاري و تنمية المبادالت بين الدول المغاربية.  

 نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين. 

 االهتمام بالتصنيع عن طريق تنسيق السياسة التصنيعية. 

 توحيد السياسة الجمركية وطرق التفاوض مع االتحاد األوربي.  

 العمل على تحقيق حرية تنقل األشخاص و الخدمات و السلع و رؤوس األموال. 

 تنمية التعليم والحفاظ على القيم الروحية و صيانة الهوية والقومية العربية. 

 المساهمة في صيانة السالم و تمتين أواصر األخوة. 

III –  توفير المواصالت في بناء اتحاد المغرب العربي أهمية إلغاء الحدود و : 
شريكا فعاال لمختلف التكتالت اإلقليمية والعالمية عليها أن  سياسي في العالقات الدولية و لكي يصبح للدول المغاربية وزن اقتصادي و

 و ذلك ب :  ،االتحاد والوحدة على أرض الواقع تترجم مشروع

 إلغاء الحدود وتوفير وسائل المواصالت لخلق حركة للمبادالت السلعية وللخيرات و لرؤوس األموال، و تنقل األشخاص. • 

 بي. توفير الظروف المالئمة لتبادل يحمي سوقها الداخلية يكون في مصلحة جميع العناصر الفاعلة في المجتمع المغار• 

 : خاتمة
 فعال، البد من تجاوز الخالفات بين دول المنطقة وخاصة ملف الصحراء. لبناء مغرب عربي قوي و           

 

 

 اإلعدادية السعادة: ث االمؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

خيار اسرتاتيجي : احتاد املغرب العربي 
 للتكتل اإلقليمي

  مفاهيم و مصطلحات :
  : تبادل السلع و الخدمات و رؤوس األموالمرور األشخاص و تعاون بين مجموعة من البلدان من أجل تكامل اقتصادي. 

  : تجمع بين مجموعة من البلدان من أجل التكامل االقتصادي.تكتل إقليمي 

 : توزيع بلدان العالم حسب قوتها االقتصادية، و مستوى اندماج بعضها ببعض. مجال عالمي 

 : نتاجية و المالية.بلدان ترتبط بالمجال العالمي بحركة المبادالت اإل بلدان في طور االندماج 

 : تفاعل البعد المكاني مع البعد الزمني لتفسير ظاهرة معينة. محطة جيوتاريخية 


