
 4 :اٌذسط سلُ 

 زظراْ: اٌّذج اٌض١ِٕح 

 

      
  

 :ِمذِح 
. ٠ؼرثش اإلذساد األٚستٟ ِٓ األلطاب اٌشئ١غ١ح فٟ اٌؼاٌُ

ٚ ِا ِشاوٍٗ ٚ  ؟ ؟ ٚ ِا ِىأرٗ االلرظاد٠ح فٟ اٌؼاٌُ ؟ ِٚا اإلِىا١ٔاخ اٌّغاّ٘ح فٟ لٛذٗ  فى١ف ذأعظ ٘زا اٌرىرً اإلل١ٍّٟ

؟  اٌّدٙٛداخ اٌّثزٌٚح ٌسٍٙا

I. امكانيات التأهيل المجالي و البشري لالتحاد األوربي:  
 : ِشازً ذأع١ظ االذساد األٚستٟ .1

أٌّا١ٔا - فشٔغا ) ِٓ طشف عد دٚي1951 عٕح «اٌّدّٛػح األٚست١ح ٌٍفسُ ٚاٌفٛالر» أدخ ِساٚالخ ذداٚص ِخٍفاخ اٌسشب اٌؼا١ٌّح اٌثا١ٔح إٌٝ ذأع١ظ 

. ذطث١ك زش٠ح ِشٚس اٌفسُ ٚاٌفٛالر ت١ٓ أػضاء اٌّدّٛػح، ٚاٌرٟ ذٙذف إٌٝ (ٌٕ٘ٛذا- اٌٍٛوغّثٛسؽ - تٍد١ىا - إ٠طا١ٌا - 

ذسم١ك  ٌٍؼًّ ػٍٝ «اٌّدّٛػح االلرظاد٠ح األٚست١ح»اٌرٟ أعغد تّمرضا٘ا  ، ٚ«1957ِؼا٘ذج سِٚا عٕح »دفغ ٔداذ اٌردشتح األٌٚٝ إٌٝ ذٛل١غ  

.  اٌٛزذج االلرظاد٠ح

 ( :96 ص 1أسعُ ٚ  ) أضّد ػذج دٚي أٚست١ح أخشٜ ػٍٝ ِشازً ٌٍّدّٛػح االلرظاد٠ح 

 (ٌٕ٘ٛذا- اٌٍٛوغّثٛسؽ - تٍد١ىا - إ٠طا١ٌا - أٌّا١ٔا - فشٔغا )المجموعة األوربية للفحم و الفوالذ -  1951

مرحلة المجموعة األوربية 

 المشتركة

 (ٌٕ٘ٛذا- اٌٍٛوغّثٛسؽ - تٍد١ىا - إ٠طا١ٌا - أٌّا١ٔا - فشٔغا )المجموعة االقتصادية األوربية -  1957

 اٌذأّاسن- إسالٔذا - أضّاَ اٌٍّّىح اٌّرسذج -  1973

 انضمام اليونان-  1981

 اٌثشذغاي- أضّاَ إعثا١ٔا -  1986

 انضمام ألمانيا الشرقية بعد اتحادها مع ألمانيا الفدرالية-  1990

 اتفاقية ماستريخت بمقتضاها تم تأسيس االتحاد األوربي 1992

 مرحلة االتحاد األوربي

 إٌّغا-  اٌغ٠ٛذ –أضّاَ فٍٕٕذا -  1995

 "أٚسٚ"اٌؼٍّح اٌّٛزذج -  2002

2004 
-  لثشص – عٍٛف١ٕ١ا – ٕ٘غاس٠ا – عٍٛفاو١ا – اٌرش١ه – ت١ٌٔٛٛا – ١ٌر١ٔٛا –أضّاَ إعر١ٔٛا - 

 أضّاَ ِاٌطا

 تٍغاس٠ا- أضّاَ سِٚا١ٔا -  2007

 أضّاَ وشٚاذ١ا-  2013

  :ٌّؤ٘الخ اٌثشش٠ح ٌثٍذاْ االذساد األٚستٟا .2
٠رث١ٓ ِٓ خالي ذس١ًٍ ٚ . ذرٛفش تٍذاْ االذساد األٚستٟ ػٍٝ ِٛاسد تشش٠ح ِؤٍ٘ح، ذغرف١ذ ِٓ اٌذػُ ٚ اٌرى٠ٛٓ ٚ ذشد١غ اٌثسس اٌؼٍّٟ

ِشذثظ تإٌغثح اٌّخظظح ٌٍثسس اٌرمٕٟ ِٓ إٌاذح اٌذاخٍٟ اٌخاَ، ٚ تذٚي االذساد ، أْ اٌرٛص٠غ اٌدغشافٟ ٌؼذد اٌثازث١ٓ 97 ص 3 ٚ 2اٌخش٠طر١ٓ 

. ٘ىزا ٔدذ أْ اٌثٍذاْ اٌرٟ ذرٛفش ػٍٝ ػذد ُِٙ ِٓ اٌثازث١ٓ، ٟ٘ تٍذاْ ذخظض ٔغثح ِّٙح ٌٍثسس اٌؼٍّٟ ِٓ إٌاذح اٌذاخٍٟ اٌخاَ

II. ٌسً ِشاوًاالذساد ِدٙٛداخِىأرٗ االلرظاد٠ح، ِشاوٍٗ ٚ :  األٚستٟ االتحاد ٖ 

 : اٌّىأح االلرظاد٠ح ٌالذساد األٚستٟ تاٌؼاٌُ .1
:      تفضً ِؤ٘الذٗ اٌطث١ؼ١ح ٚاٌثشش٠ح ، إضافح إٌٝ اٌثسس اٌؼٍّٟ ٚاٌرؼاْٚ اٌّشرشن ت١ٓ دٌٚٗ ، أطثر االذساد لٛج إلرظاد٠ح وثشٜ 

  ٟوّا ٠ٕرح ِٕرٛخاخ أخشٜ . أٚي لٛج فالز١ح فٟ اٌؼاٌُ، ز١س ٠سرً اٌّشذثح األٌٚٝ ػا١ٌّا فٟ إٔراج اٌمّراالذساد األٚستٟ ٠ؼذ  : اٌّداي اٌفالزٟف

 .(... اٌشؼ١ش ، اٌخّٛس ، اٌٍسَٛ ، األٌثاْ )

  ٟ(... اٌطائشاخ ، اٌظٕاػاخ اٌى١ّا٠ٚح  )وّا ٌٗ ِظٕٛػاخ أخشٜ   تؼذ اٌظ١ٓ فٟ طٕاػح اٌغ١اساخ،٠2سرً اٌّشذ١ح  : اٌّداي اٌظٕاػٟف  

  ٟاالذفال١اخ اٌّرؼذدج اٌّثشِح ِغ ِخرٍف دٚي  اٌدٛٞ، ٚ ضخاِح األعط١ٌٛٓ اٌثسشٞ ٚ تفضً لٛج اإلٔراخ١ٓ اٌفالزٟ ٚاٌظٕاػٟ، ٚ : اٌّداي اٌرداسٞف

 .ِٓ اٌرداسج اٌؼا١ٌّح % ٠38ّثً لٛج ذداس٠ح فٟ اٌؼاٌُ تازرىاسٖ االذساد األٚستٟ اٌؼاٌُ، أطثر 

 : األٚستٟاٌّشاوً اٌذ٠ّغشاف١ح ٚ اٌر٠ّٕٛح ٌالذساد  .2
ٔمض فٟ ا١ٌذ اٌؼاٍِح، وّا ذؼأٟ ِٓ   ٚٔغثح اإلػاٌحِا ٠ٕرح ػٕٗ ِٓ اسذفاع  ٚ  ِشاوً واسذفاع ٔغثح اٌش١خٛخح االذساد األٚستٟذٛاخٗ دٚي 

 اٌغاص اٌطث١ؼٟ، ٚ ٔمض اٌثرشٚي ٚ ، ٚ(اٌدٕٛب  إ٠طا١ٌا ت١ٓ اٌشّاي ٚ )ت١ٓ إٌّاطك داخً اٌثٍذ اٌٛازذ  ذفاٚخ اٌّغرٜٛ االلرظادٞ ت١ٓ دٚي االذساد، ٚ

 ...ا١ٌاتاْ   ٚاٌٛال٠اخ اٌّرسذج األِش٠ى١حإٌّافغح اٌخاسخ١ح خاطح ِٓ 

 : ِدٙٛداخ االذساد األٚستٟ ٌسً ِشاوٍٗ .3
 ػٍٝ إلاِح ِشاس٠غ فٟ إٌّاطك األلً ذطٛسا زرٝ ذٍسك تثالٟ إٌّاطك، "اٌظٕذٚق األٚستٟ ٌٍر١ّٕح اٌد٠ٛٙح " ذؼًّ دٚي االذساد تفضً 

 .ز١س زظ١د ِدّٛػح ِٓ إٌّاطك تّغاػذاخ خاطح ٌرداٚص ذأخش٘ا، ٚ ِغاػذاخ خ٠ٛٙح ٌرأ١ً٘ اٌرٕافغ١ح ٚ فشص اٌشغً

خاذّح 
. َلطثا الرظاد٠ا سئ١غ١ا فٟ اٌؼاياالذساد األٚستٟ  أطثر اٌغ١اعاخ اٌّٛزذج، تفضً اٌؼًّ اٌّشرشن ٚ

 ٚاخة ِٕضٌٟ
 .زٛي اٌدذٚي أػالٖ إٌٝ خظ صِٕٟ ذٛضر ف١ٗ ِشازً ذأع١ظ االذساد األٚستٟ

 
 

 ز اإلِاَ ػٍٟ اإلػذاد٠ح: اٌّؤعغح 

 سش١ذ ٌؼر١ه: األعرار 
 

و مكانته نياته االحتاد األوربي إمكا
 االقتصادية يف العامل

   :ِفا١ُ٘ ٚ ِظطٍساخ

 .ٟ٘ إٌغثح اٌرٟ ٠ّثٍٙا اٌغىاْ غ١ش اٌمادس٠ٓ ػٍٝ اٌؼًّ ٚ اٌز٠ٓ ذرٛخة إػاٌرُٙ، إٌٝ اٌغىاْ اٌمادس٠ٓ ػٍٝ اٌؼًّ فٟ دٌٚح ِا: ٔغثح اإلػاٌح - 

 . ِٕاطك ِّٙشح– تسس – تسس ذمٕٟ – ذىرً خٙٛٞ–


