
   5 :اٌذسط سلُ 

 دصزبْ: اٌّذح اٌضُِٕخ 

 

      

  

 :ِمذِخ 
 .ئرا وبْ االرذبد األوسثٍ رىزال جهىَب لىَب ثاِىبُٔبره و ِىبٔزه االلزصبدَخ فٍ اٌؼبٌُ

  فّب هٍ آٌُبد أذِبج ثٍذاْ هزا اٌزىزً ؟ و ِب دوس إٌّبفغخ فٍ لىره اٌؼبٌُّخ ؟

I. تتعدد مجاالت و عوامل االندماج بين دول االتحاد األوربي:  
 : ِجبالد االٔذِبج ثُٓ دوي االرذبد األوسثٍ .1

  :اعزطبػذ دوي االرذبد األوسثٍ أْ رذمك االٔذِبج فٍ ػذح ُِبدَٓ 

  ِجبالد االٔذِبج 

    

 فٍ اٌّجبي اٌجُئٍ فٍ اٌّجبي االجزّبػٍ فٍ اٌّجبي االلزصبدٌ اٌّجبي اٌغُبعٍفٍ 

 توحيد السياسة الخارجية، و
وضع  تبني الدفاع المشترك، و

 الذي للدستور األوربيمشروع 
 .ةي للمواطنة األوربسيؤسس

 دشَخ رٕمً األؽخبؿ و ئلشاس

اٌجضبئغ واٌخذِبد و سؤوط 

اٌغُبعخ ًٌ رجٍٕ ئضبفخ ئاألِىاي، 

اٌؼٍّخ  و اٌفالدُخ اٌّؾزشوخ

 .اٌّىدذح

رُّٕخ اٌزؾغًُ و رذغُٓ ظشوف 

رىدُذ لبٔىْ اٌؾغً و  اٌؼُؼ و

 .حألشاس اٌّغبواح ثُٓ اٌشجً و اٌّشئ

، رذغُٓ جىدح اٌجُئخ دّبَخ و

ًٌ االعزؼّبي اٌّؼمٍٓ ئضبفخ ئ

 .ٌٍّىاسد اٌطجُؼُخ

إن االندماج المجالي بالنسبة لإلتحاد األوربي غير تام، فهناك مناطق لم تحقق بعد االندماج الكامل مثل البرتغال واليونان  
 ...وجنوبي إسبانيا وإيطاليا وبلدان أوربا الشرقية المنضمة حديثا

  :اٌؼىاًِ اٌّغبهّخ فٍ أذِبج دوي االرذبد األوسثٍ .2
 . االٔزّبء ٌمبسح وادذح: اٌىدذح اٌجغشافُخ  

 . اٌغؼٍ ئًٌ رجبوص ِخٍفبد اٌذشوة: اٌزبسَخ واٌّصُش اٌّؾزشن  

 .إٌظبَ اٌشأعّبٌٍ– اٌذَّمشاطُخ : رمبسة األٔظّخ اٌغُبعُخ و االلزصبدَخ  

 . رطىس اٌّىاصالد و ّٔى اٌّجبدالد اٌجُُٕخ ثُٓ دوي االرذبد، و وجىد ألطبة ٌٍزُّٕخ وبٌّذْ اٌىجشي 

 :ئؽشاف ػذح ِإعغبد  ػًٍ االرذبد، و عهشهب ػًٍ رطجُك اٌغُبعبد اٌّؾزشوخ ِٓ طشف اٌذوي األػضبء  

 .َذذد اٌزىجهبد اٌىجشي ٌالرذبد اٌّجٍظ األوسثٍ

 .َذسط ِمزشدبد اٌٍجٕخ األوسثُخ لجً ػشضهب ػًٍ ِجٍظ اٌىصساء اٌجشٌّبْ األوسثٍ

 .َمشس اٌغُبعبد اٌّؾزشوخ ِجٍظ اٌىصساء

 .رمزشح و رٕفز اٌغُبعبد اٌّؾزشوخ اٌٍجٕخ األوسثُخ

 .رشالت رطجُك ِؼبهذاد االرذبد و رؼبلت اٌّخبٌفُٓ ٌهب ِٓ اٌّإعغبد و اٌذوي ِذىّخ اٌؼذي

 .َغهش ػًٍ اٌّشالجخ اٌّبٌُخ ٌالرذبد اٌجٕه اٌّشوضٌ

  :أهذاف االرذبد األوسثٍ .3
 ْئٔؼبػ اٌزمذَ االلزصبدٌ و االجزّبػٍ اٌّزىاص. 

 رأعُظ ارذبد الزصبدٌ و ٔمذٌ َزضّٓ ػٍّخ وادذح. 

 رأوُذ هىَخ االرذبد ػًٍ اٌغبدخ اٌذوٌُخ. 

 ٔهج عُبعخ خبسجُخ و إُِٔخ ِؾزشوخ. 

  رمىَخ دّبَخ دمىق اإلٔغبْ وِصبٌخ عىبْ االرذبد ... 

 رُّٕخ رؼبوْ وثُك فٍ ُِذاْ اٌؼذي و اٌؾإوْ اٌخبسجُخ. 

II. ساهمت المنافسة في تقوية االتحاد األوربي:  
 

في المجال 

 الفالحي
 و تحديث قطاع الفالحة بهدف رفع اإلنتاج و تحقيق االكتفاء PACمنذ الستينات اهتم االتحاد األوربي بنهج سياسة فالحية مشتركة 

 . مصدر للمواد الفالحية عالمياأولالغذائي، فارتفع اإلنتاج منذ السبعينات و أصبح االتحاد 

في المجال 

 الصناعي
أصجخ االرذبد األوسثٍ ألىي ِٕبفظ ٌٍىالَبد اٌّزذذح و اٌُبثبْ فٍ ِجبي اٌزىٕىٌىجُب ػبٌُخ اٌزأهًُ خصىصب ثصٕبػخ طبئشاد اإلَشثبؿ 

AIRBUS ِجّىع ئطالق األلّبس اٌصٕبػُخ فٍ اٌؼبٌُ ثىاعطخ اٌمّش اٌصٕبػٍ أسَبْ  % 51.3 وادزىبس ِٓARIAN. 

في المجال 

 النقدي

 دوالر عند مطلع سنة 1.3 أورو يعادل 1أصبحت عملة األورو أول عملة بالعالم و ارتفعت قيمتها مقابل الدوالر األمريكي، إذ أصبح 

2005. 

 :خبرّخ 
، التي تعاني شأنها شأن دول المغرب يعامال من عوامل االندماج بين دول االتحاد األورب  المنافسةتشكل

 .إقليمي تكتل أيالعربي، من مجموعة من المشاكل التي يعتبر بعضها من المعيقات التي تعترض 
 

 
 

 س اإلِبَ ػٍٍ اإلػذادَخ: اٌّإعغخ 

 سؽُذ ٌؼزُه: األعزبر 
 

 بني االندماج و املنافسةاالحتاد األوربي 

   :ِفبهُُ و ِصطٍذبد

 ِٓ أجً 2004 أوزىثش 29لبٔىْ أعًّ ِىدذ ثُٓ وً اٌذوي األػضبء فٍ االرذبد األوسثٍ، و لذ رُ اٌزىلُغ ػٍُه َىَ : اٌذعزىس األوسثٍ - 

 .ِٕبلؾزه و اٌّصبدلخ ػٍُه

 . عملة–معاهدة ماستريخت – مجال مندمج –اندماج مجالي   -


