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��ة، ا�ّ� ��� ���� ���� ا��� ا�
�م ا���2005 ��م  -1���� آ#�� ���ن، ��درة ����� ا�

�(�ف �
343 ا���2ه� ��� وذ�/ .��-�� و�+آ��، إ إ��(� آ) � د�'ا���  ا��&�رات،

9�8� ا����67ت و�>  ا�2;#ة�86�:��= �8� (�
9�8� ا�@
#ب، �&< �� ا� ��� 


EF وا��D+ف � C<ل ���Aه+�
�I4 ا��8�� و�H#ل اCG+ ا����دئ ا� +@-. 

 

' و���4 ����� ا��&�رات، آ���درة .��.ّ� -2�H < <
�#�> ر��;���8 أ.�س �6+4+ ا�

�#ى���#�> أ�H�Pء  �2006درة �� -#���+ ��م  ا�Fّ و�#P���(�ا�; ، ����� ا���ا�

��ت�&#ًا �138 إ��(� ا-&S��� ا��ول وا�  � ،���
�#ى ا�� �8� <���8HTا��و��> وا 

8�+��> وا���67> وا�
8#م� <��+
�> ا�S��
> ا��ول ا�
+��> وا��U �)��� . �����و4+�=3 ا�

��ت S�V.��ت و W� ا�@+اآ�ت  <
أ4&� ��8 -�6ط ا��Fل ا��ول ����ء �X=> وا.

�-���W ا��;���> وا�آ�د4��> وا�(��Zت ا���4�>ا��8
� . وا��D6ع ا��9ص وا��V.��ت ا�

 

�)و -3
4����> ود�� ا��@+و��ت ��8  ا��&�رات  ��H8>إF��8_��;�^ت ا���   <
ا�ر�

��`)ا�+`��> �� <87���
8�� وا�(;+ة ا�� ��د ��6�� �(�ف ذ�/و.  ا�@��ب وا�T<م وا�


�د: � ا�ه�اف، � أ�+زه�����دل ��� ا�@
#ب�4> ا����67
343 ا���+ام ا�c^وإر.�ء ا <، 

dّe��ّا�  <��<��ت ا���67�> أو ا���4�> أو ا�#6C^ا �� +Sو<�.�� <Z�� �8C ��6��� 

 <�fا#��ّ�> وH#6c�>،آ2(#م ا��H <#S�����3 ��8 أ.�س ا��4� أو �;�وز� � ��6g> ا�

h�;ق أو ا�+
��.�> ه#  و.>�4�F+ �6�� ا���-ّ� �8#كوآ ،ا� <Z�� �8C �� �)��ُ. �

 ��6��� ��X+ا� �=���ا>ا�����> اT-��-�> ا��� .وا�
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4- ������6�� أه�ا�_و�4��� ا�� �� ��� ،، ه�� ا�mD9 ا�#�f�> إ�� أدا��� ر`���

�+ا��;�>.Tار واوا#�8� <���8HTا����67ت ا �ون ���
��. �4�n ا��ول ،أU) ذ�/ و 

�#�> ا��H�Pء �;�8 وWo ا�mD9 ا�#�f�>، �&< �� إ��اد ا��&�ء �� 

�ّ=���> ا��8HTا��;��ت ا+�8> �(� �� ��6�� ا�ه�افا^.<�-��-Tا  �����8� <����
  .ا�

 

 ::::مبادئ وجماالت عمل االسرتاتيجية العربية املوحدةمبادئ وجماالت عمل االسرتاتيجية العربية املوحدةمبادئ وجماالت عمل االسرتاتيجية العربية املوحدةمبادئ وجماالت عمل االسرتاتيجية العربية املوحدة    ::::القسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثاني

        

5- �ّ&�ً̂ �#�> ا�
+��> دو;�
<�Hت ووr`�X �&+ب �;qوره� �� � ا�� �)�#
X m��+�  ��

 <���6g <�P#F9� W����+ك و�@��+آ>، ا���رs4 ا�@�8/ رP��ا ه�`< آ�� وc&�ر4> ��

���4تt�+ أ-(�. � ا��H�Dت ا��@+4> وا�7+وات ا���د4>�
d ا�� _Uا#�  <�
Fّا� 

�ّ�� اه�> ا�ّ+ا�S+وف �� �.>وا�ّ8ّD�#t��P Ecّ> ا.�+ا��;�> �+�ّ�� 4 <#� ار�ة �

  .ا��&�رات

6- ��vا�� و�+�.Tا W�����دئ وأه�اف ����� ا��&�رات ا� W <�;��;�> ا�
+��> ا��#�cة 

�ّ� ����ة وا������� ا��&�رات ��� ا���#ى ����#�> ر��
> ا�;�+ ��(� �6+4+ ا�

<4q�2���+ا��;�> إ�� . وDDC_ ا�.Tا �
�� ��>ء<آ W هwq ا����دئ وا��4�eت 

�#�> �ا�P#F9�> ا���67;����4ت ا��� �#اU((�> وا��&�ر4> ��ول ا��
> ا���fو <��+
  .ا�

7-  ��+ا��;�>q9 و�� هqا ا����ق، �ّ.Tة، ا�c#�
�> �(� H+ار ا�
+��> ا�U+�ت ا�6�� اآ

 �� >&� ،<��+
ا�
+��> وا����-�ت ا��Fدرة ��(�، وآH /�q+ارات ا��;��h ا�#زار4> ا�

 ��+
�6#ق اT-��ن ذات ا�8F>ا��#اد ا�#اردة �� ا����7ق ا��.   


 	��دئ و� -8������ةه�� ا���ا��������� ا�����#�، و	��!ت  ا$�% &�' ��: 

�vآ�� ا� • �8��ّcF��<ل ا����U�+ �=��> ا�@
#ب �6+4+ ا�c^ا '�   ا��� �+زح �

���D�82ا� E
  .وP�Cً> ا�@

• <���3 ا�#اzo ��� ا��� �� ا���6و� . �=��> أX=��_ ا�#�f�> ا��@+و�> واTره�با�

•  � �)�� d9��4 ����3 ا�
�F+ي واTره�ب و�
EF وا���> A#اه+ ا�8e# وا���=

�(�وأ���ل ���، ;��
�� <
U�- 8#لc �4�6� �8� (�
 .ا���n �� أ.��ب �8/ ا�S#اه+ وا�
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• �)��=Xره�ب �=��> أTه+ة ا�A <���=. 

�+ام •c343 وا
 .8>ت ا�Fّ ا��و��> ذا وا^�H�2��ت إ�� ا��#اg��ا.���دًا 6c#ق اT-��ن �

��4> ا���6.�ت وا�+#ز ا��ا��vآ�� ��8 •c � <��4_4#@����اT.�ءة و  ا�;)��� .ا�


��+c+4>  ا��vآ�� ��8 •�  .ا�+أي وا�2=+ وا�


�ون،ا��+اث ا����67 وا��&�ري ا�
+�� ��8 ا���2ظ •�� أU)  وا� wر������ _�4��c 

gآً� إ-��-�ً�إر+�@(� ��4> ا��6س ������ره� ��8 أه��> ا���2ظ ��8ا��vآ�� و. ً�  

 . وا��آ� ا��D�8� �� <.�6��ا�د�4ن ا����و4>

• <4��c �4+U�)�  ا^��+اف ���67�(� وه4#�(� ا�#6�> وا���C (=@�،<��4صو، 6c#ق ا�

� C<ل ��H>� h�.vت �=� 4���� �(� ا����ه�> �� إg+اء ��c <�8#ار ا��&�رات 

 �4+U�)�8� <�8Pا����67ت ا� �ة ��+�7+;)� .و���6gت ��8ان ا�

•  <��;��#�cت ا�@��ب وإ��c> ا�2+ص أ�م @�رآ�(� ا�2
��> �� ���ء ا^.D�

 �� �)��
��;وإ�cاث �e��+ات إ4;���> �� ���86 أدوار أآH +7��د4>  ا��;�^ت آ��>

�)��
��;. 

• �)��=���ر.> آ��> H#6c(� ا��� آ82�(� ا��#ا�
343 دور ا��+أة و� � g<�ا��و� ��.  

 

        ::::رتاتيجية العربية املوحدةرتاتيجية العربية املوحدةرتاتيجية العربية املوحدةرتاتيجية العربية املوحدة لإلس لإلس لإلس لإلسالرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةالرئيسيةاألهداف األهداف األهداف األهداف ::::لثلثلثلثالقسم الثاالقسم الثاالقسم الثاالقسم الثا

� C<ل �+آ�3ه� ��8 ا��#ار ا^.�+ا��;�> �(wq ا����دئ ا����6> �(�ف وا.���دًا -9 

 ��6�
�ون ��� ا����67ت إ�� �� : ا�����>ا�ه�اف ا�+`���>وا�

•  �8� (�
�6�� ا���2ه�ا�� �P+228> و��م �+ك ا��9�> �6#ى ا^-e<ق �� �� ا��&�رات ا�

�@P _4##رة اCG+آ) c&�رة� . 

• (ّc���D�82ا�6&�> ا� <P�C6>، و��
ً̂>، cً< ا�6&��4 ا����.�> ا� �� ��4ه� ��    ��د�

E�;رات��&� . �Pام ا�

��و^ت ا�(�د�> إ�� ا���Fي � •��) ��8 �@#4_ وازدراء ا�د�4ن =) ا�
=�وا� <��


EF وا��D+ف وآ+اه�> اTا�=+اه�> و�
� ، .<ما���;و� 4+ا�� ذ�/ � إ�FHء 

�;� <4+Fو��+CGا w. 
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•  <4q�2�� mDCو r
8�� وا���67> وا�
8#م �����DH +4#Dتt��P> �+ا� .ا�

•  +;)�8�> �8�(�U+4� و���6gت ��8ان ا�Pا����67ت ا� �ة ��+�7�h�.v إ�fر �
<�Hت 

 �8� (�
�<ف وا�C^دل و��6) ا�����+ام ا�c^�8 ا� <������6> ا�

> ا���2ه�� ا�Uا+

 �����وا��F#رات ا�;�ه3ة �� ا�
� ا�(;+ة وا��(�U+4� أو t�+ه� � أ.��ب ا�

�<فC^وا. 

  :منهجية اإلسرتاتيجية

− W�+ا��;�> .Tا wqك ه+�@�<���8HTا��;��ت ا+�.Tا d
ا�C+ى �� ا��;�^ت   �

<����  :ا�
 .تقليص الفجوات  - أ

 .بناء جسور التواصل  - ب

 .كةخلق فضاءات مشتر  - ت

�+ا��;�> ا�
+��> ا��#cّاTإن  −. <��f#ت آ��4) �8;(#د ا�v� �� <���8Hا��;�> إ+��ة آ�.

�ّ= ���� وإ-&4 ��n�c ،�)� <8 �(�ف إ�� ��6�� ا������ ��� �8/ ا�;(#د وذ�/ �

�+آ> @��6�� ا�ه�اف ا����Fد4> وا��H�Dت ا��@+4> �H^ارد ا#�8� (7ا^.��9ام ا�

�8<��+
  .�ول ا�

  


