
 

 

 مجمىعة أمريكا الشمالية للتبادل الحر واالندماج الجهىي

 أليشٚكا انشًانٛت انز٘ أطبخ ٚشكم حكخال الخظادٚا كبٛشا انخبادل انذش حأعظ احفاق 20فٙ أٔاخش انمشٌ : :   يمذيت 

 .سغى بؼغ اإلكشاْاث 

 يا ْٙ أْذاف ٔ يشادم حأعٛظ احفاق انخبادل انذش األيشٚكٙ انشًانٙ ؟- 

 يا ْٙ خظائض انًجال انجغشافٙ نًُطمت انخبادل انذش األيشٚكٙ انشًانٙ ؟ ٔ يا ْٙ األجٓضة انًغٛشة نٓا ؟- 

 يا ْٙ دظٛهت ٔ ئكشاْاث احفاق انخبادل انذش أليشٚكا انشًانٛت ؟- 

  

 :احفاق انخبادل انذش األيشٚكٙ  

  

 : يفٕٓو ٔأدكاو احفاق انخبادل انذش األيشٚكٙ انشًانٙ 

احفاق انخبادل انذش األيشٚكٙ انشًانٙ ْٕ احفاق نهخؼأٌ االلخظاد٘ ٔانخبادل انذش بٍٛ انٕالٚاث انًخذذة األيشٚكٛت ٔكُذا * 

 .ٔانًكغٛك ، اعخٓذف حذشٚش انبؼائغ ٔسؤٔط األيٕال ٔانخذياث يٍ انمٕٛد انجًشكٛت 

 :حؼًٍ احفاق انخبادل انذش األيشٚكٙ انشًانٙ األدكاو  انخانٛت* 

 .ئنغاء انشعٕو انجًشكٛت- 

 . نبؼائغ ٔخذياث ٔيغخزًش٘ انبهذاٌ األػؼاءانًؼايهت انٕؽُٛت- 

 .دشٚت يشٔس انبؼائغ داخم أعٕاق انبهذاٌ انزالرت- 

 .دم انُضاػاث االلخظادٚت ٔانًانٛت- 

 .  يغ يغخزًش٘ انذٔل انزالدانظفماث انؼًٕيٛتػمذ - 

 .انًهكٛت انفكشٚتدشٚت حُمم سجال األػًال ٔدًاٚت - 

  

 : يشادم حأعٛظ احفاق انخبادل انذش األيشٚكٙ انشًانٙ 

  

 . اَطهمج انًفأػاث بٍٛ انٕالٚاث انًخذذة األيشٚكٛت ٔكُذا دٕل احفاق انخبادل انذش 1988فٙ عُت - 

 . دخم احفاق انخبادل انذش بٍٛ انٕالٚاث انًخذذة األيشٚكٛت ٔكُذا دٛض انخُفٛز1989فٙ عُت - 

 . اَؼًج انًكغٛك ئنٗ احفاق انخبادل انذش األيشٚكٙ انشًان1992ٙفٙ عُت - 

 . األيشٚكٙ ػهٗ ْزا االحفاق انزالرٙ انكَٕغشٚظ طادق 1993فٙ عُت - 

 . دخم َفظ االحفاق دٛض انخطبٛك1994فٙ عُت - 

  

 :  يُظًت انخبادل انذش األيشٚكٙ انشًانٙ 

  

 :انًجال انجغشافٙ ٔانبهذاٌ األػؼاء    

 434أكزش يٍ ) ٔػخايت ػذد عكآَا  ( يهٌٕٛ كهًخش يشبغ21أصٚذ يٍ  )حخًٛض يجًٕػت أيشٚكا انشًانٛت بشغاػت يغادخٓا 

 (يهٌٕٛ َغًت

بًُٛا حأحٙ . حذخم انٕالٚاث انًخذذة األيشٚكٛت انظذاسة داخم يجًٕػت أيشٚكا انشًانٛت يٍ دٛذ انغكاٌ ٔانمٕة االلخظادٚت  

فٙ دٍٛ حذخم انًكغٛك انًشحبت انزاَٛت يٍ دٛذ ػذد . كُذا فٙ انًشحبت انزاَٛت الخظادٚا ٔانًشحبت األٔنٗ يٍ دٛذ انًغادت

 .انغكاٌ ٔانزانزت يٍ دٛذ انًغادت ٔانمٕة االلخظادٚت

  

 :انًإعغاث انًغٛشة   

نجُت انخبادل انذش انخٙ حخٕنٗ يشالبت ئػذاد ٔحطبٛك االحفاق ، ٔدم انخالفاث االلخظادٚت ، ٔيشالبت ػًم انهجاٌ        -

 .ٔيجًٕػت األػًال ٔاألجٓضة انًغاػذة

 .انزٍٚ ٚمٕيٌٕ بانخذبٛش انؼاد٘ نبشَايج ػًم يجًٕػت أيشٚكا انشًانٛت ٔانخطبٛك انؼاو نالحفاق: انًُغمٌٕ       -

 .انخٙ حخٕنٗ حغٓٛم انخجاسة ٔاالعخزًاس ٔػًاٌ انخطبٛك ٔاإلداسة انفؼانت نالحفاق: انهجاٌ ٔيجًٕػاث انؼًم       -

انخٙ حمٕو باطذاس انًمخؼٛاث انًخؼهمت بذم انخالفاث االلخظادٚت ٔبخغٛٛش انًٕلغ اإلنكخشَٔٙ انخاص : انغكشحاسٚت       -

 .بانذٔل انزالد

  

 : دظٛهت احفاق انخبادل انذش األيشٚكٙ انشًانٙ 

  

 :دظٛهت احفاق انخبادل انذش األيشٚكٙ انشًانٙ       

 :ػهٗ يغخٕٖ انًبادالث*



 

 

حؼاػفج انمًٛت اإلجًانٛت نهًبادالث بٍٛ انبهذاٌ األيشٚكا انشًانٛت خالل انؼمذ األخٛش ، ٔأطبذج ْزِ األخٛشة حغاْى - 

 .بذظت يشحفؼت يٍ انخجاسة انؼانًٛت 

بًُٛا حأحٙ انًكغٛك فٙ . حذخكش انٕالٚاث انًخذذة األيشٚكٛت جضءا يًٓا يٍ انًبادالث انبُٛٛت ، ٔحُافغٓا فٙ رنك كُذا          -

 .انًشحبت األخٛشة

حذمك كُذا فائؼا فٙ انًٛضاٌ انخجاس٘ فٙ حؼايهٓا يغ انٕالٚاث انًخذذة األيشٚكٛت ، بًُٛا حغجم ػجضا فٙ حؼايهٓا يغ          -

 .انًكغٛك

 :ػهٗ يغخٕٖ االعخزًاساث ٔانخؼأٌ*

 .حضاٚذث االعخزًاساث انًباششة نًجًٕػت أيشٚكا انشًانٛت عٕاء ػهٗ انًغخٕٖ انذاخهٙ أٔ انخاسجٙ- 

 .حغاْى انٕالٚاث انًخذذة األيشٚكٛت بذظت يشحفؼت يٍ االعخزًاساث انًباششة انخاسجٛت فٙ كم يٍ انًكغٛك ٔكُذا         -

ػًهج انذٔل انزالد ػهٗ انخؼأٌ فًٛا بُٛٓا خاطت فٙ يجال انًٕاطالث ٔرنك بالايت يشاسٚغ يشخشكت نهبُٛت انخذخٛت          -

 .ػشفج باعى انًًشاث انخجاسٚت

 :ػهٗ انًغخٕٖ االجخًاػٙ*

 .حٕعٛغ آفاق انشغم أياو حضاٚذ دجى االعخزًاساث         -

 .االسحفاع انخذسٚجٙ نألجٕس         -

 .اعخفادة انًغخٓهكٍٛ يٍ انخُافظ فٙ األعؼاس         -

  

 :اكشاْاث احفاق انخبادل انذش األيشٚكٙ انشًانٙ       

حباٍٚ يٍ دٛذ انًغخٕٖ االلخظاد٘ دٛذ حؼخبش انٕالٚاث انًخذذة األيشٚكٛت أٔل لٕة الخظادٚت فٙ انؼانى ، ٔحؼذ كُذا * 

بًُٛا حُخًٙ انًكغٛك ئنٗ دٔل انؼانى انزانذ ٔبانخانٙ حؼاَٙ ْزِ األخٛشة يٍ انخبؼٛت االلخظادٚت احجاِ . ئدذٖ انذٔل انًخمذيت  

 .انٕالٚاث انًخذذة األيشٚكٛت

حباٍٚ يٍ دٛذ انًغخٕٖ االجخًاػٙ ئر ٚغجم اسحفاع انذخم انفشد٘ فٙ انٕالٚاث انًخذذة األيشٚكٛت ٔكُذا، ٔػؼفّ فٙ *

يًا جؼم انٕالٚاث انًخذذة األيشٚكٛت حفشع يشالبت شذٚذة . انًكغٛك ٔبانخانٙ حؼخبش ْزِ األخٛشة يظذسا نهٓجشة انغشٚت 

 .ػهٗ انذذٔد ٔحمٛى بانمشب يُٓا يُاؽك دشة العخمطاب انًغخزًشٍٚ ٔنخشغٛم انًٓاجشٍٚ

  

  .حؼخبش يجًٕػت أيشٚكا انشًانٛت نهخبادل انذش حكخال الخظادٚا لٕٚا يُافغا نإلحذاد األٔسبٙ:    خاحًت 

  

 :ششح انًظطهذاث 

 . ئنغاء انمٕٛد انجًشكٛت ػهٗ انبؼائغ انًخبادنت بٍٛ بهذٍٚ فأكزش : انخبادل انذش

 .ػذو انخًٛٛض انجبائٙ بٍٛ انًُخجاث انٕؽُٛت ٔ انًُخجاث األجُبٛت : انًؼايهت انٕؽُٛت 

 .انبشنًاٌ األيشٚكٙ  : انكَٕغشٚظ

 .طفمت حؼمذْا انذٔنت يغ انًغخزًشٍٚ انخٕاص  : انظفمت انؼًٕيٛت

N.A.F.T.A :   اخخضال انخغًٛت اإلَجهٛضٚت الحفالٛت انخبادل انذش أليشٚكا انشًانٛت. 

A.L.E.N.A :   اخخضال انخغًٛت انفشَغٛت الحفالٛت انخبادل انذش أليشٚكا انشًانٛت. 
 


