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 : الورقي التلضريي لؾؿممتر

يف شييقوق األامييوت التييي يتخييبل فقفييو العييوق ظومييي وإفريؼقييو ب ييؽل خييو ، ت ييرح 

مي  بؽييل التسيوؤالت حيول ادؼوربييوت ادؿؽـيي دعوجلتفييو وضيامن االشيتؼرار والرخييو  واأل

ا اإلضيور، يؿؽي  اشتحريور ضبقعيي السقوشيوت العؿومقيي و لقيوت ذهي أبعوده وأصيؽول.. يف

الييدول اإلفريؼقييي ظييذ مسييتوى تييدبر العاقييوت واألامييوت و  احلؽومييي ادعتؿييدة ميي  قبييل

ودجييول أصييب  يف فقيي. ف الصيي وممييو اد ييوريع و ادجييول اجلغييرايف لؽييل بؾييد ظييذ حييدة. 

ي وقييً مهيي،  ييددا رملقسييقو دسييتوى وكجوظييي التـؿقييي الوقييً احلييوأ، وأكنيير ميي  أ

واحلؽومييي السابقييي، وحقييٌ يؿؽيي  اظتبييور فيير  التؽومييل والتؼييوضع مييو بيي   تؾيي  

األق ور متر إجبورييو ظيز اليتحؽ  يف اديوارد السابقيي ب يرق ومؼوربيوت تتيوخم اإلشيتدامي 

قييي متؽومؾييي بؿػفومفييو ال ييومل. كييل خليي  يييدخل، ضبعييو، يف إضييور  ييٍ شقوشييوت ظؿوم

تتييوخم يف ظؿؼفييو  ييووا التحييديوت ومعوجلييي األامييوت وربيي  الرهوكييوت يف أفييق بـييو  

مستؼبل م يسك يديدظ  ب يؽل أو بيفخر فير  األجقيول الؼودميي يف العيقش بؽراميي وأمي  

واكػتوحفييو ظييذ الييدول  لؾؼييورة اإلفريؼقيييواشييتؼرار.واظتبورا لؾؿوقييع االشييساتقجي 

التؽومييل اإلفريؼييي يف إضييور توحقييد الييرؤى لؾؿسييتؼبل األوروبقييي، يييلب صييؾى موضييوع 

اد ييسك. وال ىػييم ظييذ أحييد، يف هييذا اإلضييور، أققييي وتـييوع ادؼومييوت وادييوارد وادزايييو 

التييي تزخيير لييو الؼييورة اإلفريؼقييي، وهييي مؼومييوت ومييوارد ومزايييو كػقؾييي بتحؼقييق إقيياع 

 ـوفيس وريودي.اقتصودي مف ، يرفع م  إمؽوكقوت بـو  ق ى اقتصودي قوري ت

%، فينن الؼيورة  5و  0ومع التزاييد اليديؿوغرايف ادفي ، واليذي ييساوح شيـويو ميو بي  

اإلفريؼقييي تعتييز ميي  الؼييورات السييوملرة يف ضريييق الزيييودة السييؽوكقي والترييخ  السييؽو ، 

بؿجؿوع ظدد شؽون يػوق مؾقيور كسيؿي، وحقيٌ فايي ال يبوب تعتيز الػايي السيوملدة قورييو، 

ظدة حتيديوت تتعؾيق بوألشيورض بةيورة البـيو  الؼيوي لتـؿقيي نولقيي مـدنيي وهو مو ي رح 



كػقؾي بوشيتنامر كػيو ة وقيدرة العـلي البرشيي ظيذ اإلكتيوج مي  جفيي، إضيوفي إ  الؼيدرة 

ظذ حتريي   تؾي  اديوارد السابقيي تؾبقيي لؾحوجقيوت االشيتفاكقي لؾسيوكـي ادتزاييدة مي  

حؽوميي ترابقيي إقؾقؿقيي، تؽومؾقيي أميرا مؾحيو، مي   جفي ثوكقي. كيل خلي  لعيل مي  تـزييل

خييال التجريييى الت بقؼييي لسييبل التعييوون مييو بيي   تؾيي  األق ييور اإلفريؼقييي ميي  خييال 

تؼويييي أدوار ووطييومل  التـظييقامت السابقييي وتبييودل التجييورب واألفؽييور الراملييدة يف مقييدان 

ق التـؿقييي وتييدبر بـييو  السقوشييوت العؿومقييي وتـزيؾفييو ومراقبتفييو وكييدا فييقام ىييص ضيير

اد يييوريع واحلؽوميييي السابقيييي يف أبعودهيييو الؼوكوكقيييي واإلدارييييي و ادولقيييي واالقتصيييوديي 

 واالجتامظقي.

يف هييذا السييقوق، وميي  خييال قييرا ة متلكقييي لؾتوجفييوت اإلشييساتقجقي لؾؿغييرب، 

، تعزيييزا "رابيي  رابيي " ياحييأ أن االشييساتقجقي ادتبعييي هييي تؾيي  الؼوملؿييي ظييذ مـ ييق

تييدظقام خلقييورات التبييودل التجييوري االشييساتقجي لؾؼييورة اإلفريؼقييي ميي  جفييي و لؾييدور

والنؼييويف الييداظ  دبييدأ االكييتام  اجلغييرايف وادد ييسك التييورىي. وضبعييو ليي  يتييلتم خليي  إال 

بنظيييودة الـظييير يف التصيييورات الؼبؾقيييي حيييول ضيييرق التعوميييل ميييع مظيييوهر ا  وصيييي 

 وإصؽوالت التخؾ  ورهوكوت التـؿقي والتؼدم بولؼورة اإلفريؼقي. 

ادجييول والتـؿقييي  " احـييو  ييذا ادييممتر اإلفريؼييي األول يف موضييوع:ميي  هـييو يييلب اقس

رؤى متؼوضعييي لؾتجييورب واشترشيياف شييبل بولبؾييدان اإلفريؼقييي :  واحلؽومييي السابقييي

 ووليي مـيو لؾتلشيقس دحػيل ظؾؿيي ك يسك وكتؼوشي  فقي. ميع " جـيوب-التعوون جـيوب

،  ميي  البؾييدان اإلفريؼقييي زا اماملـييو البييوحن  والػييوظؾ  السابقيي  وادمشسييوتق  واخليي

 تؾيي   األبحييوث والتجييورب واخل ييل االشييساتقجقي يف نييول التـؿقييي واحلؽومييي السابقييي، 

وهو أمر كعتزه جوهرييو، ظيذ اظتبيور أن التؼيورب األكيوديؿي والبحنيي يعتيز مي  الزواييو 

 األشوشقي  لبـو  التؼورب الرشؿي  وال عبي ادـ ود.



 :  أهداف ادممتر

حتؾقييل ودراشييي ومؼوركييي وصييقوغي السييقـوريوهوت اخلوصييي بؽييل أصييؽول  √

 الرشاكي والتعوون والتؽومل جـوب جـوب ظذ مستوى الؼورة اإلفريؼقي؛

جـييوب و دور ادغييرب يف تعزيييز  - حتؾقييل طوا التؽومييل التـؿييوي جـييوب√

 الؼورة اإلفريؼقي؛ بؾدانالتعوون ب  

 ؛ اإلفريؼقيدان البؾحتؾقل فر  التعوون الامركزي ب   √

وتبييودل التجييورب نييول التـؿقييي واحلؽومييي السابقييي ، يف األفورقيييتؼييدي  خييزة  √

 واألفؽور ب  البوحن  والػوظؾ  السابق ؛

وضييع تصييورات مسييتؼبؾقي لؾؿؼوربييوت ادؿؽـييي لوقيياع التـؿييوي وحتؼقييق  √

 ؛ اإلفريؼقيبولبؾدان التـؿقي ادستدامي 

ل قرييويو ادجييول والتـؿقييي واحلؽومييي السابقييي التلشييقس ل ييبؽي خييزا  حييو √

 .لبؾدان اإلفريؼقيبو

 

 :  وور ادممتر

 ؛ السابقي بولبؾدان اإلفريؼقي واحلؽومي لؾتـؿقي وادمشسوب الؼوكو  :اإلضور ادحور األول 

الواقع و البداملل : احلؽومي السابقي وأفق التـؿقي ادجولقي ادستدامي : ادحور النو  

 ؛ بولبؾدان اإلفريؼقي دجويلواالشترشاف ا

 التعوون الامركزي ب  اجلامظوت السابقي يف إفريؼقو؛:  ادحور النولٌ 



: ؿغرب والـامخج التـؿويي ادؼوركيشمال الـؿوخج التـؿوي اجلديد لؾ: ادحور الرابع 

 األشس واألولويوت  والرهوكوت؛

تدام دخ  وت وم وريع ادؼوربي الت وركقي يف تـزيل مـدمٍ ومس: ادحور اخلومس 

 التـؿقي ادجولقي؛

ادخ  وت التـؿويي وشمال  لقوت الرقوبي والتدققق وتؼقق   الزامٍ و:  ادحور السودرض

 .الـجوظي

  : ادممتر أصغول  تـسقق

 

 : الؾغي العربقي، الؾغي الػركسقي والؾغي اإلكجؾقزيي لغوت ادممتر
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 جامعة ابن زهر أكادًر
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