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   الفزع األول: مفهوم اإلقلينية لدول االحتاد األوروبي و مشتويات هذا 

 الهظام:

 أّال: مفَْو اإلقلٔنٔ٘:

:املفوىم اجلغرايف لإلقلًنًُ 1-1

.  

:املفوىم احلضارٍ لإلقلًنًُ 1-2

:لإلقلًنًُ املفوىم الفين 1-3

 

. 

. 
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 ثاىٔا: مشتْٓات اليظاو اإلقلٔنٕ األّرّبٕ:

1ىم الهظام:ومف 2-1

Système

concept 

                                                           
 .66.62اٌّشعن اٌغبثك، ص االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ، هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف ، - 1

 أْ "وً عٍغٍخ ِٓ اٌّزغ١شاد روٕٟ ٔلبِب". ٠Morton KAPLANشٜ ِٛسرْٛ وبثالْ -  2

اعّبه١ً طجشٞ ِمٍذ، دٚس رؾ١ًٍ إٌلُ فٟ اٌزأط١ً ٌٕلش٠بد اٌواللبد اٌذ١ٌٚخ، ِغٍخ اٌوٍَٛ االعزّبه١خ، عبِوخ اٌى٠ٛذ، اٌغٕخ  -  3

 .25،ص1981،ِبسط61اٌزبعوخ،اٌوذد
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اإلقلًنٌ:مفوىم الهظام  2-2

1

2 

3TOMPSON

VOLK

MANDLOWITZ

  4منىذج الهظام اإلقلًنٌ األوروبٌ: 2-3

27

                                                           
 .19،ص2661ِظش-اٌمب٘شح-ِؾّذ اٌغو١ذ ئدس٠ظ، رؾ١ًٍ إٌلُ ا٦ل١ّ١ٍخ، ِشوض اٌذساعبد اٌغ١بع١خ ٚ االعزشار١غ١خ ثب٤٘شاَ -  1

 .247،ص1976-ِظش، -ا٦عىٕذس٠خ -ِؾّذ ؿٗ ثذٚٞ، ِذخً ئٌٝ هٍُ اٌواللبد اٌذ١ٌٚخ، اٌّىزت اٌّظشٞ اٌؾذ٠ش -  2

 .62اٌّشعن اٌغبثك، ص  فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف ،  -  3

 .64-63اٌّشعن اٌغبثك، ص االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ، هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف ، -  4
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 مصتىيات الهظام اإلقلًنٌ األوروبٌ: 2-4

241

                                                           
 .66-64، صاٌّشعن اٌغبثك ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ،  اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍفهجذ  -  1
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242

                                                           
 .27اٌغو١ذ ئدس٠ظ، رؾ١ًٍ إٌلُ ا٦ل١ّ١ٍخ، اٌّشعن اٌغبثك، ص  ِؾّذ -  1

 .28ِؾّذ اٌغو١ذ ئدس٠ظ، رؾ١ًٍ إٌلُ ا٦ل١ّ١ٍخ، ٔفظ اٌّظذس، ص -  2

 .36ؽغٓ ٔبفوخ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ اٌذسٚط اٌّغزفبدح هشث١ب اٌّشعن اٌغبثك، ص -  3
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2664

2667

                                                           
 * ٚ ٘زٖ اٌغ١بعبد ٟ٘:

ٌّب١ٌخ، إٌمذ٠خ، اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ٚ ا١ِٕ٤خ، ٚطٛال ئٌٝ اٌغ١بعبد اٌّشزشوخ فٟ ِغبي ا٤ِٓ اٌذاخٍٟ، اٌمؼبء، اٌّٛاؿٕخ * اٌغ١بعخ اٌضساه١خ، اٌغ١بعخ ا    

 ا٤ٚسٚث١خ، اٌّٛاطالد، اٌظؾخ، ٚ اٌغ١بعخ االعزّبه١خ...

 .129، ص1998-ِظش-س٠خ، اٌمب٘شحِؾّذ ِؾّٛد ا٦ِبَ، رـٛس ا٤ؿش اٌّإعغ١خ ٌالرؾبد ا٤ٚسٚثٟ، إٌّلّخ اٌوشث١خ ٌٍز١ّٕخ ا٦دا - 1

١ه هٓ لٛح ٚ ٠وـٟ ِضبي هٍٝ رٌه:"... أٌّب١ٔب اٌزٟ روذ أٚي لٛح الزظبد٠خ هٍٝ اٌّغزٜٛ ا٤ٚسٚثٟ ٚ صبٌش دٌٚخ الزظبد٠خ هٍٝ اٌّغزٜٛ اٌوبٌّٟ، ٔب٘

ٌّظبٌؼ ا٤ٚسٚث١خ ِٓ ِٕـٍك أٔٙب ِمزٕوخ ثبْ اٌّىبعت ، فأٙب لجٍذ ثبٌزٕبصي هٓ ثوغ ِىبعجٙب اٌٛؿ١ٕخ ٚ رغ١ٍت ا"المارك"هٍّزٙب إٌمذ٠خ اٌٛؿ١ٕخ اٌغبثمخ

 ا٤ٌّب١ٔخ عززؾمك فٟ ئؿبس اٌجوذ ا٤ٚسٚثٟ. ٚ ٔفظ اٌشٟء ٠ٕـجك هٍٝ دٚي أخشٜ ألً رـٛسا ِٓ أٌّب١ٔب ِضً فشٔغب ٚ ا٠ـب١ٌب...

ي، وّب أٗ ١ٙ٠أ ٌٙب فارا وبٔذ أٌّب١ٔب لذ ٚعذد فٟ أؼّبِٙب ئٌٝ اٌغّبهخ ا٤ٚسٚث١خ ٠و١ذ ٌٙب عبٔجب ِٓ اٌغ١بدح اٌغ١بع١خ اٌزٟ فمذرٙب ثٛلٛهٙب رؾذ االؽزال

ِٓ ٘زا "المعجزة االقتصادية".ب١ٔخإٌٙٛع ثٕشبؿٙب اٌظٕبهٟ، ٤ٔٙب ِزمذِخ أطال فٟ اٌمـبم اٌظٕبهٟ ثزؾم١مٙب خالي اٌفزشح اٌزٟ أهمجذ اٌؾشة اٌوب١ٌّخ اٌض

ٔزبط إٌّـٍك فبْ رٛاعذ٘ب داخً اٌغّبهخ ا٤ٚسٚث١خ أفؼً ثىض١ش ِٓ ثمبئٙب خبسط ٘زٖ اٌّغّٛهخ، ثؾ١ش ؽممذ اسرفبهب ِشغوب فٟ طبدسارٙب ِٓ ا٦

 ...%48اٌٝ%27اٌظٕبهٟ ئٌٝ ِخزٍف دٚي اٌغٛق ا٤ٚسٚث١خ ِٓ

ك اٌغالَ ٚ هذَ هٛدح إٌضام اٌّغٍؼ فٟ اٌمبسح ا٤ٚسث١خ، ثب٦ػبفخ ئٌٝ فزؼ اٌغٛق ا٤ٚسٚث١خ ئٌٝ ِٕزغبرٙب ِٓ عٙزٙب، فمذ وبٔذ فشٔغب ِٙزّخ أوضش ثزؾم١

 اٌضساه١خ، ٌزٌه وبٔذ دائّب ِزّغىخ ثبٌغ١بعخ اٌضساه١خ اٌّشزشوخ ٌٍغٛق.

 .69-67اٌّشعن اٌغبثك، ص ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف، -  2
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 2الجاني: تعزيز املكاسب اإلقلينية لالحتاد األوروبي: الفزع

 أّال: تعزٓز الينْ االقتصادٖ:

1985

                                                           
 .76-69اٌّشعن اٌغبثك، ص  االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف، -  1

 .73-33اٌّشعن اٌغبثك، ص، ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ  -  2
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 ثاىٔا: الشْق الداخلٔ٘ املشرتك٘ ّ احلرٓات األربع٘:

1985

272

                                                           
ٚ . 1996عٕخ%8ٚ ئسعبم ِوذي اٌجـبٌخ ا3.5ٌٝ% ف اٌضّب١ٕٔبد( ئٌٝ )فٟ ِٕزظ 2.5%وبٔذ رشِٟ اعزشار١غ١خ اٌزوبْٚ ئٌٝ اٌشفن ِٓ ِوذي إٌّٛ ِٓ  - *

، غ١ش 1996عٕخ%8.1أخفغ اٌٝ 1985فٟ عٕخ%16.8ِوذي إٌّٛ االلزظبدٞ اٌّغـش ٌٗ ٌُ ٠ؾمك ئال فٟ ٔٙب٠خ اٌضّب١ٕٔبد ٚ ِوذي اٌجـبٌخ اٌزٞ ٌؾك ؽزٝ

هٍٝ اٌغشهخ اٌالصِخ ٌٍّٕٛ االلزظبدٞ اٌزٟ رؼّٓ أخفبع دائُ ٌّوذي اٌجـبٌخ،  أٗ فٟ ثذا٠خ اٌزغو١ٕبد، ٌُ ٠وذ ِّىٓ اٌؾفبف فٟ اٌّغّٛهخ ا٤ٚسٚث١خ

 .1994فٟ عٕخ%11فبسرفن ِوذي اٌجـبٌخ ثـــ

( غ١ش أْ 1989عٕخ)%2.6(ا1985ٌٝئٌٝ اٌوبئذ اٌذاخٍٟ اٌخبَ عٕخ) %5.2خالي إٌظف اٌضبٟٔ ِٓ اٌضّب١ٕٔبد لٍض هغض ١ِضا١ٔبد اٌذٚي ا٤هؼبء ِٓ 

 (. ِّب اثشص ػشٚسح ئدخبي ئطالؽبد فٟ اٌوذ٠ذ ِٓ اٌذٚي ا٤هؼبء.1994عٕخ ) %5.6( 1996م هغض ا١ٌّضا١ٔخ عغً ِٕز)ارغبٖ ٔؾٛ اسرفب

 1999خرلٙش ا٦ؽظبئ١بد ؽذٚس أزوبػ الزظبدٞ ِغزّش ٚ رشاعن ٔغجخ اٌجـبٌخ فٟ دٚي االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ِٕز ٔٙب٠خ اٌزغو١ٕبد. ٚ ثبٌّمبسٔخ ِن عٕٚ 

)ث١ّٕب وبْ  %3.7فٟ اٌضالصٟ ا٤ٚي(ٚ ثــ  %3.4)ث١ّٕب وبْ ٠ظً %3.8ثــ2666ٟ اٌخبَ فٟ ِٕـمخ ا٤ٚسٚ خالي اٌضالصٟ اٌضبٟٔ ِٓ عٕخاسرفن إٌبرظ اٌذاخٍ

 (ا٤هؼبء فٟ االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ.15خالي اٌضالصٟ ا٤ٚي( فٟ اٌذٚي اٌخّغخ هشش ) %٠3.3ظً

فٟ ٔفظ اٌشٙش ِٓ  %9.1ث١ّٕب ٚطً ئٌٝ 2666فٟ شٙش ع١ٍ٠ٛخ %8.3ٚطً ئٌٝ ٔغجخؽ١ش  2666ف١ّب ٠خض ِوذي اٌجـبٌخ فٟ االرؾبد فمذ رشاعن عٕخ

، ٚ اهزجشد ٘زٖ إٌغجخ ِٕخفؼخ ثشغُ ِٓ أٗ لجً %2.2ثــ2666ا1999ٌٝ.ٚ ِوذي اٌزؼخُ اٌغٕٛٞ فٟ اٌذٚي اٌخّغخ هشش لذس ِب ث١ٓ ١ٍ٠ٚخ1999عٕخ

 .%1.1وبٔذ رمذس ثـــ 1999ع١ٍ٠ٛخ 

. 1998ِمبسٔخ ثغٕخ%١ٍِ41بس أٚسٚ أٞ اسرفبم ٠مذس ثــ496اٌؾغُ اٌم١بعٟ ثـــ 1999ٌٍّإعغبد ا٤ٚسٚث١خ فٟ اٌخبسط  عٕخ االعزضّبساد اٌّجبششحٚ ؽممذ 

ث١ّٕب رٍه اٌّٛعٙخ ٔؾٛ ثبلٟ أٔؾبء اٌوبٌُ اصدادد  %86االعزضّبساد اٌّجبششح اٌزٟ لبِذ ثٙب ِإعغبد اٌذٚي ا٤هؼبء داخً االرؾبد اسرفوذ ثٕغجخ 

 ، سغُ اسرفبم أعوبس إٌفؾ.2661فٟ ِٕـمخ ا٤ٚسٚ فٟ عٕخ%3.4ىٙٓ طٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ثؾظٛي ّٔٛ ِزٛعؾ لذسٖ . وّب ر%16ثـــ

ؽغت رظش٠ؼ اٌّؾبفق ا٤ٚسٚثٟ اٌّخزض ثبٌشإْٚ االلزظبد٠خ ٚ اٌّب١ٌخ %3.5ٚ%3.4ؽذٚس ّٔٛ الزظبدٞ ٠مذس ِب ث١ٓ 2661ٚ ِٓ إٌّزلش فٟ عٕخ

سغُ ا٤صش اٌغٍجٟ إٌبرظ هٓ  2661خالي عٕخ%3أٔٗ ِٓ اٌّؾزًّ أْ ٠زغبٚص إٌّٛ االلزظبدٞ فٟ ِٕـمخ االٚسٚ "، اٌزٞ اهزجشPedro SOLBES"عٍٛث١ظ

 اسرفبم أعوبس اٌجزشٚي.
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311992

122

LA MAJORITE QUALIFIEE

directives

1994

                                                           
ي ٚ ِٓ ث١ٓ إٌغبؽبد اٌّؾممخ فٟ ١ِبد٠ٓ أعبع١خ ِٓ اٌجشٔبِظ ٠ّىٓ روش رؾش٠ش ؽشوخ سؤٚط ا٤ِٛاي ٚ فزؼ ا٤عٛاق اٌو١ِّٛخ فٟ ١ِبد٠ٓ ا٤شغب -  1

ِٓ إٌبرظ اٌٛؿٕٟ اٌخبَ ٌالرؾبد ا٤ٚسٚثٟ(ٚ وزٌه رّذ٠ذ رٕل١ُ اٌّغّٛهخ ئٌٝ لـبهبد وبٔذ ؽزٝ ا٢ْ ِجوذح)اٌـبلخ، اٌّبء اٌظبٌؼ %8ٌز٠ّٛٓ)اٌزٟ رشىًا

 إٌمً اٌجشٞ ٚ اٌغٛٞ، ٚ االهزشاف اٌّزجبدي ثبٌشٙبداد اٌغبِو١خ ٚ اٌىفبءاد ا١ٌّٕٙخ...(. ٌٍششة، االرظبالد اٌالعٍى١خ،

ؽ١ش أْ اٌزؾذٞ اٌزٞ ٠ٛاعٗ اٌّغإ١ٌٚٓ هٍٝ رغ١١ش اٌغٛق اٌذاخ١ٍخ ٠زّضً أعبعب فٟ اٌزأوذ ثبْ اٌزو١ٍّبد ٔمٍذ ثظفخ ٚف١خ فٟ اٌمبْٔٛ  *

محكمة العدل اٌٛؿٕٟ ٚ أٔٙب دخٍذ ؽ١ض اٌزٕف١ز. ٚ ٠ّىٓ ٌٍغّو١خ، ئرا روزس ئ٠غبد ؽً ٚدٞ، اٌم١بَ ثّزبثوبد لؼبئ١خ ػذ دٌٚخ هؼٛ أِبَ 

ؽ١ش دهّذ ِوب٘ذح ِبعزش٠خذ عٍـخ اٌّؾىّخ اٌزٟ أطجؼ ثاِىبٔٙب فشع غشاِبد ِب١ٌخ هٍٝ اٌؾىِٛبد اٌزٟ ال  األوروبيةللمجموعات 

 رؾزشَ أؽىبِٙب.
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 االحتاد اجلنركٌ و العراقًل املاديُ: 2-1

1266

1968

611968

1975

122

                                                                                                                                                                                                 
١خ هٍٝ غ١ش أْ اٌغّو١خ رفؼً اٌٍغٛء ئٌٝ ئلبِخ ؽٛاس ٚدٞ ِن ا٦داساد ٚ اٌؾىِٛبد اٌٛؿ١ٕخ ٌؼّبْ اٌزغ١١ش ا٤ِضً ٌٍغٛق اٌّٛؽذح ٚ روزّذ اٌغّو

 اص ٚ هٍٝ اٌّإعغبد ٚ اٌغّو١بد ا١ٌّٕٙخ ٚ غ١ش٘ب ِٓ إٌّلّبد ٦هالِٙب هٓ اٌّشبوً اٌزٟ ٠اللٛٔٙب.اٌخٛ

 ٚ وبْ ٘زا ثغٕخ ٚ ٔظف لجً اٌزبس٠خ اٌّؾذد فٟ ِوب٘ذح اٌّغّٛهخ االلزظبد٠خ ا٤ٚسٚث١خ. -  1

 ٍٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ هٕذ رظذ٠ش اٌجؼبئن.ٚ ٘زا ثٕبءا هٍٝ ئصاٌخ اٌٛصبئك اٌغّشو١خ اٌجب٘لخ اٌضّٓ، ٚ ئٌٝ ئٌغبء اٌشعُ ه -  2

 ٚ لذ اٌزضِذ وبفخ اٌذٚي اٌزٟ دخٍذ فٟ االرؾبد ثزٌه

3  - MM.P. Maillet et P.Rollet, « L’intégration Economique Européenne, Théorie et Pratique, Nathan supérieur , 

économie,1987  france, p67. 
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Europol

Schengen1995

1985

61199395%

 تصًري الصىق الداخلًُ: 2-2
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 ثالجا: الشٔاس٘ الفالحٔ٘ املْحدٗ:

 

Stresa1958

39  

                                                           
 ٌّغّٛهخ االلزظبد٠خ ا٤ٚسٚث١خ هٍٝ أْ اٌغٛق اٌّٛؽذح رّزذ اٌٝ اٌفالؽخ ٚ رغبسح اٌّٛاد اٌفالؽ١خ.ِٓ ِوب٘ذح ا 38ٚ ٔظذ اٌّبدح -  1

ٚ ارؼؼ أٗ ال ٠ّىٓ رؾم١ك ٘زا اٌٙذف ئال ِٓ خالي ئلبِخ ؽبٌخ اوزفبء رارٟ غزائٟ ثٛاعـخ ص٠بدح فٟ ا٦ٔزبط رؼّٓ ر٠ًّٛ وبفٟ ؽزٝ   -  2

ٚث١خ اٌّٛؽذح طّّذ فٟ اٌخّغ١ٕبد ٚ اٌغز١ٕبد فٟ ٚلذ وبٔذ روًّ ف١ٗ أٚسٚثب هٍٝ اٌمؼبء فٟ ؽبٌخ ٔمض فٟ اٌّؾبط١ً. اٌغ١بعخ ا٤ٚس

عٛلب داخ١ٍخ ٌٍّٛاد اٌفالؽ١خ ٌؼّبْ  1962ٔٙبئ١ب هٍٝ ٔمض اٌّٛاد اٌغزائ١خ ٚ اٌفمش فٟ اٌٛعؾ اٌش٠فٟ.ٚ لذ أعغذ اٌّغّٛهخ ا٤ٚسٚث١خ عٕخ

 ر٠ًّٛ ا٤ٚسٚث١١ٓ ثبٌّٛاد اٌغزائ١خ.

3  - M Louis Cartou , Organisation européenne , troisième édition , Précise Dalloz , France ,1971 , p 199. 

4  - M. Leon  F. Wgnez , la nouvelle Europe , office international de librairie ,Bruxelles , Technique et 

Documentation , paris , 1989 , p69. 
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1992

 شًاشُ األشىاق و األشعار: 3-1

FEOGA21

                                                           
1 - Fonds Européenne d’Orientation et de Garantie Agricole. 

 ٚ ٘زٖ اٌّجبدب ٟ٘: -  2

رٕل١ُ اٌغٛق ِن ِغبهذح ِجبششح:لجً روذ٠ً اٌغ١بعخ اٌفالؽ١خ اٌّٛؽذح، وبْ ٠زُ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌّغبهذاد ا٦ػبف١خ ٚ اٌّغبهذاد اٌغضاف١خ  -أ

forfaitairesٌ ٍّٕزغ١ٓ ثزغٕت سفن ا٤عوبس هٍٝ ؽغبة اٌّغزٍٙى١ٓ..اٌّغبهذاد ا٦ػبف١خ وبٔذ رشِٟ ئٌٝ ػّبْ ِذاخ١ً وبف١خ 

 le،ثبٌمٕتle linاٌّغبهذاد اٌغضاف١خ ال رمذَ ئال ثبٌٕغجخ ٌٍّٛاد اٌزٟ ٠زُ ئٔزبعٙب ثى١ّبد ػئ١ٍخ فٟ اٌّغّٛهخ. ٚ ٠زوٍك ا٤ِش ثبٌىزبْ 

chanvre ثبٌمـٓ ٚ ثبٌذٚدح اٌؾش٠ش٠خ ٚ ثؾش١شخ اٌذ٠ٕبس ٚhoublonف.ٚ ثبٌجزٚس ٚ ثبٌوٍف اٌغب 

رٕل١ّبد اٌغٛق ِن ؽّب٠خ خبسع١خ ِٛؽذح: ثظفخ هبِخ اٌؾّب٠خ رغبٖ اٌخبسط رزّضً فٟ ؽمٛق عّشو١خ. ٚ ؽٛاٌٟ سثن اٌّٛاد اٌفالؽ١خ  -ة

ِؾ١ّخ ِٓ ِٕبفغخ دٚي خبسط اٌّغّٛهخ ٌىٕٙب ال رزّزن ثؼّبْ ٥ٌعوبس هٍٝ ِغزٜٛ اٌغٛق اٌذاخ١ٍخ.ٚ ٘زا ٠زوٍك ثبٌج١غ ٚ ثبٌذعبط ٚ 

 اٌخؼش ٚ ٔجبربد اٌزض١٠ٓ... ثجوغ اٌفٛاوٗ ٚ

 %76رٕل١ّبد اٌغٛق ِن دهُ ا٤عوبس: فٟ ئؿبس رٕل١ّبد اٌغٛق روـٝ ثب٦ػبفخ ٌٍؾّب٠خ رغبٖ اٌخبسط، ػّبٔبد ٌٍزغ٠ٛك ٚ ٌٍضّٓ رمذَ ٌــ-ط

ٚ اٌخؼش.اٌغٍن اٌزٟ ال ِٓ اٌّٛاد اٌفالؽ١خ.ٚ رذخً فٟ ٘زا ا٦ؿبس اٌؾجٛة ا٤عبع١خ ٚ اٌّٛاد اٌّشزمخ ِٓ اٌؾ١ٍت ٚ اٌٍؾُ ٚ ثوغ اٌفٛاوٗ 
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FEOGA2222Agenda1

64

611999

2222

 التهنًُ الريفًُ اجلديدَ: شًاشُ 3-2

Leader

                                                                                                                                                                                                 
ئٌٝ رٌه  ٠ّىٓ ث١وٙب ثأعوبس ِو١ٕخ رمَٛ أعٙضح ٚ ٚؿ١ٕخ ِخزظخ ثششائٙب، غ١ش أْ اٌزو٠ٛغ هٓ اٌضّٓ ٠ىْٛ عضئ١ب. رٕل١ُ عٛق اٌؾ١ٍت ٠زؼّٓ ثب٦ػبفخ

 ٔلبَ ؽظض، ثّوٕٝ أْ رذه١ُ اٌغوش ال ٠ّٕؼ ئال ٌى١ّبد ِٓ ا٦ٔزبط ِؾذدح هٍٝ ِغزٜٛ اٌّضاسم.

ٚافك ه١ٍٙب سؤعبء اٌذٚي ٚ اٌؾىِٛبد خالي لّخ Agenda 2666رؾذ اعُ سٚصٔبِخ 1997اٌزٟ لذِزٙب اٌغّو١خ ا٤ٚسٚث١خ فٟ شٙش ع١ٍ٠ٛخاٌزوذ٠الد  - 1

 لجً طذٚس اٌزٕل١ّبد إٌّبعجخ.2666صُ طبدلذ اٌجشٌّبٔبد اٌٛؿ١ٕخ هٍٝ روذ٠الد سٚصٔبِخ ثوذ ؽٛاس ٚاعن داس فٟ وبفخ دٚي االرؾبد. 1999ثش١ٌٓ عٕخ

 رىّٓ ٘زٖ اٌّجبدب فٟ: ٚ -  2

 رؾم١مٟ هذَ ِشوض٠خ اٌّغإ١ٌٚبد )ِٓ اٌّغزٜٛ ا٤ٚسٚثٟ ئٌٝ اٌّغزٜٛ اٌٛؿٕٟ(. -   

د رٙذف ِشٚٔخ اٌجشِغخ اٌمبئّخ هٍٝ رشى١ٍخ ٚاعوخ ِٓ ا٦عشاءاد اٌٛاعجخ اٌزـج١ك رجوب ٌٍؾبع١بد اٌخبطخ ثّخزٍف اٌذٚي ا٤هؼبء. ٚ ٘زٖ ا٦عشاءا -   

 ١خ:رؾم١ك صالس أ٘ذاف أعبع

 ٚ اهزشف ٌٙزا ا٤خ١ش أٗ عضء ال ٠زغضأ ِٓ ع١بعخ اٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ. رذه١ُ لـبهٟ اٌفالؽخ ٚ اٌغبثبد، - 

 رؾغ١ٓ لذسح رٕبفظ إٌّبؿك اٌش٠ف١خ. -

 ٚ ٘ٛ ٘ذف ُِٙ ٚ ئٌضاِٟ. اٌؾفبف هٍٝ اٌج١ئخ ٚ اٌزشاس اٌش٠فٟ ا٤ٚسٚثٟ. -
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23% 

 رابعا: احتاد اقتصادٖ ّ ىقدٖ:

212222

 االندماج الهقدٍ: 4-1

1964
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1969Werner681976

Le Serpent Monétaire

1972

125

4 

131979

Brème671978
                                                           

ِشاؽً، ٌُ ٠زٛط ثبٌٕغبػ ٌوذَ ِالئّخ اٌلشٚف االلزظبد٠خ 63عٕٛاد ارؾبد الزظبدٞ ٚ ٔمذٞ ِٓ خالي 16٘زا اٌّخـؾ هٍٝ رؾم١ك خالي ِذح  ٔض -  1

، ا٤صِخ اٌجزش١ٌٚخ، سوٛد الزظبدٞ(.ئال أْ اٌغجت اٌؾم١ك ٌٙزا اٌفشً ٠شعن ئٌٝ Bretton Woodsاٌوبِخ)أفغبس ٔلبَ اٌظشف اٌضبثذ ٌجش٠ز١ٓ ٚدط 

")ثخظٛص ا٤ٌّبْ ٚ إٌٌٙٛذ١٠ٓ( اٌزٟ ِفبد٘ب أْ اٌزالؽُ  La Théorie de la Couronnementزالفبد عٛ٘ش٠خ ٣ٌساء ث١ٓ ِإ٠ذٞ"فشػ١خ اٌزز٠ٛظاخ

ٚ ")ثخظٛص اٌفشٔغ١١ٓ ٚ اٌجٍغ١ى١١ٓ  La Théorie de la Locomotive االلزظبدٞ ٠شىً ششؽ أٌٟٚ ٌزٛؽ١ذ اٌوٍّخ، ٚ اٌّذافو١ٓ هٍٝ "فشػ١خ اٌمبؿشح

 اٌغّو١خ ا٤ٚسٚث١خ( اٌز٠ٓ اهزجشٚا أْ اٌوٍّخ اٌّٛؽذح ٟ٘ ِؾشن ه١ٍّخ اٌزالؽُ.

ٕلبَ ٚ وبْ ٘زا رؾذ ػغؾ ِبسن أٌّبٟٔ أوضش اعزمشاسا.هذَ االعزمشاس االلزظبدٞ اٌّزضا٠ذ صهضم ش١ئب فش١ئب ا٤عظ اٌزٟ وبْ ٠مَٛ ه١ٍٙب ٘زا اٌ -  2

خ ٚ اال٠ـب١ٌخ. ٚ ٌُ ٠وذ ٘ذف رؾم١ك ارؾبد الزظبدٞ ٚ ٔمذٞ ئٌٝ اٌٛاعٙخ ئال ؽ١ّٕب ٚػوذ ا٤عظ فبٔغؾت ِٕٗ اٌفشٔه اٌفشٔغٟ ٚ اٌوّالد اٌجش٠ـب١ٔ

 ّبَ اٌغٛق اٌذاخ١ٍخ.اٌالصِخ ٌزٌه ثٛاعـخ رّز١ٓ االٔذِبط، ٚ كٙٛس ا٤فبق اٌّغزمج١ٍخ ثوذ رمبسة اٌزٛعٙبد اٌغ١بع١خ االلزظبد٠خ ِٕز ِٕزظف اٌضّب١ٕٔبد ٚ ئر

 ِوب٘ذح اٌّغّٛهخ االلزظبد٠خ ا٤ٚسٚث١خ. 167ٚ168ِٓاٌّبدر١ٓ  -  3

4  - « System Monétaire Européenne ( SME) » 

5  - M. Roland Tavitian , Le Système économique de la communauté européenne , Mémentos , Dalloz , France ,1990 , 

p132. 
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1987162Ecu

 تقرير دولىر و معاهدَ ماشرتخيت: 4-2

1989

21

1993

211995

                                                           
 ٚ ٘زٖ اٌّشاؽً ٟ٘: *

ٚ وبٔذ رٙذف ثبٌخظٛص ئٌٝ رذه١ُ اٌزٕغ١ك إٌمذٞ ٚ ئدخبي وبفخ اٌذٚي ا٤هؼبء فٟ إٌلبَ إٌمذٞ  ١ٍ٠ٛ1996خع61اٌّشؽٍخ ا٤ٌٚٝ: أـٍمذ فٟ  -   

 ا٤ٚسٚثٟ ٚ ئرّبَ اٌغٛق اٌذاخ١ٍخ ٚ رؾؼ١ش وبفخ اٌزوذ٠الد اٌٛاعت ئدخبٌٙب هٍٝ اٌّوب٘ذح.

ِٓ ؿشف اٌذٚي ا٤هؼبء فٟ اٌّغّٛهخ ا٤ٚسٚث١خ ٚ وبٔذ رشِٟ ئٌٝ رأع١ظ ٔلبَ أٚسٚثٟ ٌٍجٕٛن  1994ؽبٔف61ٟاٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ: ؽذدد ثذا٠زٙب ِٓ  -   

 اٌّشوض٠خ، ٠زّزن خالي فزشح أٌٚٝ ثظالؽ١بد ِؾذٚدح.

ٚ ئلبِخ ِوذالد طشف صبثزخ ٚ هٍّخ  1999عبٔف61ٟاللزظبدٞ ٚ إٌمذٞ فٟ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ: ٚ ا٤خ١شح أزمً االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ئٌٝ رأع١ظ االرؾبد ا -   

 ِٛؽذح ٌزذه١ُ ٚصْ االرؾبد االلزظبدٞ فٟ اٌخبسط.

 ِٓ ِوب٘ذح االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ. 163اٌّبدح - 1

 .ِٓ ٔفظ اٌّوب٘ذح 164ٚ ٌٍزوّك أوضش ألش وزٌه اٌّبدح  -   

2 - M.Yves Doutriaux , le Traite sue l’Union Européenne , édition Armand colin, France,1992,p123. 
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211994

169

 :Euroالعنلُ املىحدَ األورو 4-3

122129

Union économique et Monétaire(U.E.M)

1999

EcuEuropean Currency 

Unit3

1995Euro

                                                           
 ِٓ ِوب٘ذح اٌّغّٛهخ ا٤ٚسٚث١خ. 169أٔلش اٌّبدح  -  1

2  - :ٟ٘ ٚ 

 ِغزٜٛ هبي العزمشاس ا٤عوبس. -   

 اٌزٛاصْ اٌذائُ ٥ٌِٛاي اٌو١ِّٛخ. -   

 اعزمشاس ِوذالد اٌظشف. -   

 ٚ اٌّغبّ٘خ فٟ إٌلبَ إٌمذٞ ا٤ٚسٚثٟ. اعزّشاس اٌزمبسة -   

 Euro=ٚاؽذ أٚسEcuٚٚاؽذ أوٛ  -  3
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122CentsCentimes

211999

2222

Système Européen de Banque Centrales(SEBC)

 خامشا: سٔاس٘ اليقل ّ الشبلات األّرّبٔ٘:

1993

6%
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 الشبلات األوروبًُ: 5-1

NUMERIQUES

 سادسا: سٔاس٘ البحح العلنٕ ّ التليْلْجٕ:

                                                           
 ٚ ٘زا ِٓ خالي ١ِضا١ٔخ اٌّغّٛهخ أٚ ثمشٚع ِٓ اٌجٕه ا٤ٚسٚثٟ ٌالعزضّبس. -  1
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1986

1993132

 سابعا : الشٔاس٘ الصياعٔ٘:

1975

                                                           
ٚ اٌٛوبٌخ  1954عٕخ Le Centre Européen de Recherche Nucléaireٚ ٠ّىٓ روش فٟ ٘زا اٌظذد رأع١ظ اٌّشوض ا٤ٚسٚثٟ ٌٍجؾش إٌٛٚٞ  -  1

(، Lanceurs Arianeاٌزٟ رٕغك اٌجشٔبِظ اٌفؼبئٟ ا٤ٚسٚثٟ)اٌمبرفبد أس٠بْ   1975عٕخ  L’Agence Spatiale Européenne اٌفؼبئ١خ ا٤ٚسٚث١خ

 Européen Research Coordinationٚ ا٤لّبس اٌظٕبه١خ( ٚ اٌٛوبٌخ أٚس٠ىب Hermèsاٌّؾـخ اٌفؼبئ١خ وٌِٛٛجظ، ِشوجخ فؼبئ١خ أسِظ

Agency(EUREKA) أٚس٠ىب عبء وشد فوً ِذٟٔ ٌٍجشٔبِظ  .ٌزشغ١ن اٌجؾش اٌذٌٟٚ فٟ ا١ٌّذاْ اٌزىٌٕٛٛعٟ. ٚ ئٔشبء اٌٛوبٌخ ا٤ٚسٚث١خ 1985عٕخ ٚ

 راد ؿج١وخ هغىش٠خ أعبعب. Initiative de Défense Stratégique(IDS)ا٤ِش٠ىٟ اٌٍّمت ثّجبدسح اٌذفبم ا٦عزشارغ١خ
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semi-conducteurs

 ثاميا : سٔاس٘ امليافش٘ ّ املٔداٌ الضرٓيب:
  

 

9293

1993

                                                           
ذٖ اٌغ١بعخ فٟ ٚعبئً والع١ى١خ وبٌزشر١جبد اٌؼش٠ج١خ ٚ اٌّغبهذاد اٌّب١ٌخ ٚ رشغ١ن اٌجؾش اٌوٍّٟ ٚ فٟ أدٚاد أوضش رـٛسا وّوب٘ذاد رزّضً آ١ٌبد ٘ -  1

 اٌزؾ٠ًٛ اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚ ا١ٌٙئبد االعزشبس٠خ)ٌغبْ رىٌٕٛٛع١خ( رّىٓ ِٓ ئلبِخ ؽٛاس ث١ٓ ِّضٍٟ لـبهبد االلزظبد ٚ اٌوٍَٛ ٚ اٌغ١بعخ.
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 شًاشُ املهافصُ:8-1

(C.E.N)

(C.E.N.E.L.E.C)

83189CEE

cartel

                                                           
1  -  M. Alain buckett , Vat in European Community , Second Edition , Butterworths ,1992 , p7-8. 

2  - Commission européenne , DG de L’éducation et de la culture , Unité publication , le traite d’Amsterdam , Mode 

d’emploi , 1999 ,p59. 

 ٌٍزفظ١ً أوضش ألش اٌّبدر١ٓ: -  3

 ِٓ ِوب٘ذح اٌّغّٛهخ ا٤ٚسٚث١خ. 36ٚ  36-   

لذَ ؽال ٚالو١ب ٚ ه١ٍّب ٚ  1979عٕخ Cassis Dijonٚ ألش وزٌه اٌؾىُ اٌزٞ أطذسرٗ ِؾىّخ اٌوذي ٌٍّغّٛهبد ا٤ٚسٚث١خ فٟ لؼ١خ وبع١ظ د٠غْٛ -   

لب١ٔٛٔخ ٚ رجبم فٟ دٌٚخ هؼٛ ٠ّىٓ وزٌه ث١وٙب فٟ  لـو١ب ٌظبٌؼ ػّبْ ؽش٠خ اٌزجبدي ؽ١ش أوذد اٌّؾىّخ أٗ ِجذئ١ب وبفخ إٌّزغبد اٌزٟ طٕوذ ثظفخ

 اٌؾّب٠خ. اٌذٚي ا٤هؼبء ا٤خشٜ.ٚ ٌّٕن أٞ ِٕزٛط ٠غت أْ ٠ىْٛ ا٦عشاء ػشٚس٠ب ٌؾّب٠خ ِظبٌؼ ه١ِّٛخ ه١ٍب ٚ ال ٠ٛعذ ئعشاء أوضش ِشٚٔخ ٌؼّبْ ٘زٖ

 .46ص’ 1984ِظش-داس اٌّوبسف، اٌمب٘شح هجذ اٌول١ُ اٌغٕضٚسٞ ، ا٤عٛاق ا٤ٚسٚث١خ اٌّشزشوخ ٚ اٌٛؽذح ا٤ٚسٚث١خ ، -  4
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OMC

OCDE

 املًدان الضرييب:  8-2

171977111967

1995

 ٘ اجلَْٓ٘:تاسعا: الشٔاس
1973

1975

                                                           
 بششح.اٌزو١ٍّخ اٌغبدعخ ؽذدد و١ف١خ رؾم١ك ٘زا اٌزو٠ٛغ ثالبِخ ٔلبَ رو٠ٛغ رؾظ١ً اٌشعُ هٍٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ثزٛف١ك ٚهبء ٘زٖ اٌؼش٠جخ غ١ش ِج -  1

جخ ٌٍغّو١خ رزّضً فٟ ص٠بدح هذد اٌزٛع١ٙبد اٌزٟ رخؼن ئٌٝ * ٚ لذ طشػ فٟ ٘زا اٌظذد ئٌٝ اٌظؾبفخ اؽذ أهؼبء د٠ٛاْ سئ١ظ اٌغّو١خ ثأْ "ا٠ٌٛٚ٤خ ثبٌٕغ

 ، ال ع١ّب، ثبٌٕغجخ ٌٍٍّفبد اٌؼش٠ج١خ ٚ رم١ٍض هذد اٌّٛاػ١ن اٌزٟ رزـٍت ا٦عّبم".MAJORITE QUALIFIEEاٌزظ٠ٛذ ثب٤غٍج١خ اٌّمزشٔخ 
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 عاشرا: البعد اإلىشاىٕ:

 الشؤٌّ الداخلٔ٘:احدا عشر: التعاٌّ يف مٔادًٓ العدال٘ ّ 
671992

28

8

                                                           
 ٚ ِٕٙب :  *

 اٌظٕذٚق ا٤ٚسٚثٟ ٌٍزٛع١ٗ ٚ اٌؼّبْ اٌفالؽٟ، ا٤داح اٌّب١ٌخ ٌزٛع١ٗ اٌظ١ذ اٌجؾشٞ،اٌظٕذٚق ا٤ٚسٚثٟ ٌٍز١ّٕخ اٌّؾ١ٍخ،  اٌظٕبد٠ك ا١ٌٙى١ٍخ،        

ثشاِظ  4ٚ اٌزٟ أطجؾذ رٕض هٍٝ 2666ٚ شىً ثذٚس٘ب خٍك ِٕبطت شغً ٚ رغبُ٘ فٟ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ. ٚ رـشلذ ٌٙب أعٕذح  طٕذٚق االٌزؾبَ.

 اٌؾذٚد ٚ ِب ث١ٓ إٌّبؿك ٠ٙذف ئٌٝ رشغ١ن ر١ّٕخ ِزٛاصٔخ فٟ وبفخ أٔؾبء رشاة االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ. اٌزوبْٚ ِب ث١ٓ اٌذٚي ، ٚ ِب ث١ٓ -ٚ ٟ٘:  13أعبع١خ ِٓ 

 اٌزؾٛي االلزظبدٞ ٚ االعزّبهٟ ٌٍّذْ اٌزٟ روبٟٔ ِٓ ا٤صِخ. -

 اٌز١ّٕخ اٌش٠ف١خ. -

 ٚ إٌغبء هٍٝ ِٕبطت هًّ.روبْٚ ث١ٓ اٌذٚي ٌزؾذ٠ذ ٚعبئً هذ٠ذح ٌّؾبسثخ اٌز١١ّض ٚ اٌفٛاسق اٌّخزٍفخ فٟ ؽظٛي اٌشعبي  -

 ٌٍزوّك أوضش أٔلش: -  2

 .148-126اٌّشعن اٌغبثك، ص، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ،  ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ -   
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 املطلب الثاىي: االحتاد األوروبي و مدى هينيـته على اإلقليه األوروبي:

 الفزع األول: االحتاد األوروبي و الدول االحتادية)الدول الداخلة يف االحتاد(

 2أّال: آلٔ٘ صيع القرار يف اإلقلٔه األّرّبٕ:

                                                           
 .179-169، صاٌّشعن اٌغبثكٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ،  اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ ،  -  1

 .27-24اٌّشعن اٌغبثك ص  اٌٛؽذح ا٤ٚسٚث١خ ٚ اٌٛؽذح اٌوشث١خ، ٔبكُ هجذ اٌٛاؽذ اٌغبعٛس، -  2
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 .61-56اٌّشعن اٌغبثك، ص ،طٕن اٌمشاس فٟ االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ اٌواللبد اٌوشث١خ ا٤ٚسٚث١خِؾّذ ِظـفٝ وّبي، فإاد ٔٙشا،  -  1
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اىٔا: مبدأ مسْ القاىٌْ الدّلٕ األّرّبٕ علٙ األىظن٘ الداخلٔ٘ لدّل االحتاد ّ أثرِ ث
 1املباشر:

ن الدولٌ األوروبٌ علِ األنظنُ الداخلًُ لدول مبدأ مسى القانى 2-1

االحتاد:

                                                           
  أٔلش فٟ ٘زا اٌظذد: -  1

 .59-28اٌّشعن اٌغبثك، ص ، رـج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا٤ٔلّخ اٌذاخ١ٍخ ٌذٚي االرؾبد هجذ اٌٛدٚد أؽ١ّذارٛ، -   
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لِ األنظنُ الداخلًُ تطبًق مبدأ مسى القانىن الدولٌ األوروبٌ ع1-1-2

لدول االحتاد:

                                                           
ٌذاخٍٟ،٤ٔٙب)أٞ ؽب١ٌب ِولُ أؽىبَ اٌّؾبوُ اٌذ١ٌٚخ، ٚ وزٌه أؽىبَ اٌّؾبوُ اٌٛؿ١ٕخ، رأ٠ذ ِجذأ ا٤خز ثغّٛ لٛاهذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ هٍٝ لٛاهذ اٌمبْٔٛ ا -  1

٘زا ِب ٠جشس رفبهً اٌمٛاهذ اٌمب١ٔٛٔخ اٌذ١ٌٚخ ِن ؽبعبد ٚ لٛاهذ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ( رشىً ِظذسا ٌؾمٛق ٚ اٌزضاِبد ا٤فشاد، ٚ روذد هاللخ دٌٚخ ثذٌٚخ، ٚ 

 ِزـٍجبد اٌغّبهخ.

 .71،ص1997-ِظش-هٍٟ ئثشا١ُ٘، إٌلبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌذٌٟٚ ٚ إٌلبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌذاخٍٟ طشام أَ رىبًِ، داس إٌٙؼخ، اٌمب٘شح -  2
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189

األثر املباشر للقانىن الدولٌ األوروبٌ يف دول االحتاد: 2-2

األثر املباشر للنعاهدات القانىن األصلٌ: 2-2-1

van Gend en Loos

:األثر املباشر للقانىن املشتق2-2-2

249

                                                           
1  - BOULOUIS (J) , Droit Institutionnel de L’Union Européenne , Paris , Montchrestien E.J.A , 6eme edition1997 ,p273. 

 .49-46هجذ اٌٛدٚد أؽ١ّذارٛ، رـج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا٤ٔلّخ اٌذاخ١ٍخ ٌذٚي االرؾبد، اٌّشعن اٌغبثك، ص -  2

 .54-56، صٔفظ اٌّشعنٌٟٚ ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا٤ٔلّخ اٌذاخ١ٍخ ٌذٚي االرؾبد، هجذ اٌٛدٚد أؽ١ّذارٛ، رـج١ك اٌمبْٔٛ اٌذ -  3

 ٚ اٌزٟ رٕض هٍٝ أْ:"...ٚ اٌزٕل١ُ ٌٗ ِغضٜ هبَ، ٚ ٘ٛ ٍِضَ فٟ ع١ّن هٕبطشٖ، ٚ ٠ـجك ِجبششح فٟ وً اٌذٚي ا٤هؼبء..." -  4
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ثالجا: تصئف القْاعد القاىْىٔ٘ األّرّبٔ٘ ّ أسالٔب إدماجَا يف األىظن٘ الداخلٔ٘ 
 2لدّل االحتاد:

القىاعد القانىنًُ األوروبًُ: تصهًف 3-1

القىاعد القانىنًُ اإللسامًُ)التصرفات القانىنًُ اإللسامًُ(: 3-1-1

                                                           
1  - BOULOUIS (J), op, cit, p55-58. 

 ٌٍزفظ١ً أوضش أٔلش: -  2

 .94-66اٌّشعن اٌغبثك،ص ،رـج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا٤ٔلّخ اٌذاخ١ٍخ ٌذٚي االرؾبد أؽ١ّذارٛ،هجذ اٌٛدٚد 
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181951231952

2519751992

CEEA251957

L’acte Unique Européen17

281986611987

67199261199362

1997

Le Droit dérive

القىاعد القانىنًُ غري اإللسامًُ)التصرفات القانىنًُ غري اإللسامًُ(:3-1-2

5249189

                                                           
( لذ٠ّخ ِٓ ِوب٘ذح اٌّغّٛهخ ا٤ٚسٚث١خ، ٚ ٔظذ هٍٝ أٔٗ ِٓ أعً اٌم١بَ ثّٙبُِٙ، ٚفمب ٌٍششٚؽ إٌّظٛص ه١ٍٙب فٟ ٘زٖ 189)249عبءد اٌّبدح -  1

       ٚ آساء. بداٌّوب٘ذح، فبْ اٌجشٌّبْ ا٤ٚسٚثٟ، ثبالشزشان ِن اٌّغٍظ، ٚ اٌّغٍظ ِن اٌٍغٕخ، ٠ؼوْٛ رٕل١ّبد ٚ رٛع١ٙبد، ٠زخزْٚ لشاساد ٚ ٠جذْٚ رٛط١

2  - BURBAN(J.L), Les Institutions Européenne, Librairie Vuibert , Paris ,1997,p11.  



 اإلقليمية و الدولية بني التداعيات الفصل الثاني: االحتاد األوروبي
 

139 
 

الدولٌ األوروبٌ يف األنظنُ الداخلًُ لدول  القانىنأشالًب إدماج  3-2

االحتاد:

                                                           
 .67-66هجذ اٌٛدٚد أؽ١ّذارٛ، رـج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا٤ٔلّخ اٌذاخ١ٍخ ٌذٚي االرؾبد، اٌّشعن اٌغبثك، ص -  1

2 - Nouvel ordre juridique de droit international. 

3 - L’ordre juridique propre. 

4 - BURBAN(J.L), op, cit, p249-250.  
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:La Réceptionأشلىب االشتقبال  3-2-1

                                                           
 .76-67هٍٟ ئثشا١ُ٘، إٌلبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌذٌٟٚ ٚ إٌلبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌذاخٍٟ طشام أَ رىبًِ، اٌّشعن اٌغبثك، ص -  1

 ِٓ اٌذعزٛس ا٤ٌّبٟٔ. 166ٚ 25ألش اٌّبدح -  2
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 :La Ratification et la Publicationأشلىب التصديق و الهشر 3-2-2

:La Transpositionأشلىب التخىيل:  3-2-3

                                                                                                                                                                                                 
 ِٓ اٌذعزٛس إٌّغبٚٞ. 69اٌّبدح  -   

 ِٓ اٌذعزٛس اال٠شٌٕذٞ. 29اٌّبدح -   

 ِٓ اٌذعزٛس اال٠ـبٌٟ. 16اٌّبدح  -   

 .74-76هجذ اٌٛدٚد أؽ١ّذارٛ، إٌلبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌذٌٟٚ ٚ إٌلبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌذاخٍٟ طشام أَ رىبًِ ،اٌّشعن اٌغبثك، ص -  1

 ٔغٟ.ِٓ اٌذعزٛس اٌفش 53ألش اٌّبدح  -  2

 ِٓ دعزٛس إٌّغب. 56ٚ  48اٌّبدح  -   

 ِٓ اٌذعزٛس االعجبٟٔ.  96اٌّبدح  -   

 ِٓ اٌذعزٛس ا١ٌٛٔبٟٔ. 28اٌّبدح  -   

 ِٓ اٌذعزٛس إٌٌٙٛذٞ. 93اٌّبدح  -   

 ِٓ اٌذعزٛس اٌجشرغبٌٟ. 68اٌّبدح -   
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إدماج القانىن الدولٌ األوروبٌ يف  األشالًب الهادرَ االشتعنال يف3-3

 2األنظنُ الداخلًُ لدول االحتاد:

 La Substitutionأشلىب االشتبدال: 3-3-1

 

                                                           
 ِٓ ِوب٘ذح اٌّغّٛهخ ا٤ٚسٚث١خ. 189ألش اٌّبدح  -  1

 .94-١ّ96ذارٛ، رـج١ك اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا٤ٔلّخ اٌذاخ١ٍخ ٌذٚي االرؾبد، اٌّشعن اٌغبثك، صهجذ اٌٛدٚد أؽ -  2
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 Harmonisation Lأشلىب املهاغنُ  3-3-2

 La Coordinationأشلىب التهصًق: 3-3-3

                                                           
1  - BOULOUIS (J), op, cit, p253-255. 

 : ٠مبي رٕبعك ِن اٌشٟء أٞ رٕبغُ ِوٗ.لغة٤ٔٗ  -  2
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  La Coexistence أشلىب التعايش:3-3-4

2 

3

 الفزع الجاني: االحتاد األوروبي و الدول األوروبية األخزى:

 4رٍاىات التْسٔع ّ تداعٔاتُ علٙ االحتاد األّرّبٕ:أّال: 

566

Copenhagen1993

                                                           
1 - BOULOUIS (J), op, cit, p93-94. 

2 - BOULOUIS (J), op, cit, p255-257. 

 ِٓ ِوب٘ذح سِٚب. 86-85أٔلش اٌّبدح -  3

 أٔلش فٟ ٘زا اٌظذد: -  4

 .316-311اٌّشعن اٌغبثك، ص ،، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔهجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف -   

 .187-186اٌّشعن اٌغبثك، ص، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، -   

 .79اٌّشعن اٌغبثك، ص ،سٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذاالرؾبد ا٤ٚ طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، -  5
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Politique Agricole Commune

Programme Phare:1989Phareبرنامج فار: 1-1

G7

198924

56%

                                                           
 .183-182اٌّشعن اٌغبثك، ص اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، -  1

 .311اٌّشعن اٌغبثك، ص ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف،  -  2

3 - Pologne-Hongrie Assistance a la Reconstruction des Economies. 

ى١خ، سِٚب١ٔب، ٚ ٘زٖ اٌذٚي ٟ٘:)أٌجب١ٔبْ عّٙٛس٠خ ٠ٛغغالف١ب ٚ إٌّز١ٕ١غشٚ، اٌجٛعٕخ، ثٍغبس٠ب، اعز١ٔٛب، اٌّغش، ١ٌزٛا١ٔب، ث١ٌٔٛٛب اٌغّٙٛس٠خ اٌزش١ -  4

 .عٍٛفبو١ب ٚ عٍٛف١ٕ١ب(

 ٚسٚث١خ، دٚي االرفبق ا٤ٚسٚثٟ ٌؾش٠خ اٌزجبدي،اعزشا١ٌب، وٕذا، اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ا٤ِش٠ى١خ، ا١ٌبثبْ، ص٠ٍٕذا اٌغذ٠ذح ٚ رشو١ب(ٚ ٟ٘)دٚي اٌّغّٛهخ ا٤  -  5
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19961998146

19951999

6.715

:2222agendaروزنامُ 2 -1

1619972222

1993

26662663

2666

75Ecus

SANTER Jacques

                                                           
 .185-184اٌّشعن اٌغبثك، ص ،اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، -  1

رـ٠ٛش اٌمـبم اٌخبص ٚ ِغبهذح اٌّإعغبد، إٌّشبد)اٌـبلخ،إٌمً،اٌّٛاطالد  ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚ ا٤ِٓ إٌٛٚٞ، اٌزشث١خ ٚ اٌزى٠ٛٓ ٚ اٌجؾش اٌوٍّٟ، -  2

 اٌالعٍى١خ(.

، أػ١فذ ِغبهذاد عذ٠ذح عبثمخ هٓ اٌوؼ٠ٛخ رؼبف ئٌٝ رٍه إٌّظٛص ه١ٍٙب فٟ 1997فٟ ع١ٍ٠ٛخ 2666ثوذ الزشاؽبد اٌغّو١خ اٌزٟ ٚسدد فٟ اعٕذا

 ثشٔبِظ فبس ٚ ٟ٘:

 ِغبهذاد ِٛعٙخ ٌمـبم اٌفالؽخ. -

 ئعشاءاد ٘بدفخ ئٌٝ رمش٠ت ِغزٜٛ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚ رـ٠ٛش ِٕشئبد إٌمً ٌٍذٚي اٌّششؾخ ِن رٍه  اٌّٛعٛدح فٟ االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ. -

 .314-313اٌّشعن اٌغبثك، ص ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف، -  3
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2222

2666

1998

66

1999

26663.126

26662666lispa
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2666
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 ثاىٔا:التعامل مع تركٔا ّ رّسٔا كنرشحتني لدخْل االحتاد: 

األوروبٌىل االحتاد تركًا إمشللُ انضنام  2-1

1959

1992

1996

55%61.6%

7%

                                                           
 .186شعن اٌغبثك، صٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، اٌّ -  1

 أٔلش ثٙزا اٌخظٛص: -  2

 .88-79طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ، اٌّشعن اٌغبثك، ص -   

 .324-316هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ،  اٌّشعن اٌغبثك، ص -   

 .217-269، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، اٌّشعن اٌغبثك، صٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ -   

 .317، ص2661٘ب٠ٕزظ وشاِش، رشو١ب اٌّزغ١شح رجؾش هٓ صٛة عذ٠ذ،ِىزجخ اٌوج١ىبْ، اٌش٠بع -  3

 .363، ص2661ِؾّذ ٔٛس اٌذ٠ٓ، ؽغبة ٚ ؽشاة، ِٕشٛساد س٠بع اٌش٠ظ، ث١شٚد -  4
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15%

1956

                                                           
 .363اٌّشعن اٌغبثك،ص، ؽغبة ٚ ؽشاة ِؾّذ ٔٛس اٌذ٠ٓ ، -  1

 .343،ص1995أؽّذ ٔٛسٞ إٌو١ّٟ: اٌواللبد اٌوشث١خ اٌزشو١خ ؽٛاس ِغزمجٍٟ، ث١شٚد   -  2

 .89-83اٌّشعن اٌغبثك، ص، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذطذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ،  -  3
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96

9%

13121997

1995

1986

                                                           
 . 46،ص1997ِؾّذ ٔٛس اٌذ٠ٓ ، رشو١ب فٟ اٌضِٓ اٌّزؾٛي، داس س٠بع اٌش٠ظ ٌٍٕشش، ث١شٚد -  1

 .18،ص2664ْ خش٠ف116فبسٚق ؽغٟ ِظـفٝ: سؤٜ وشد٠خ ؽٛي رشو١بْ ٍِخ شإْٚ ا٤ٚعؾ، ث١شٚد، اٌوذد - 2
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55.7%

2661

266212.5%

26%15

1997

                                                           
 .45،ص1992ِؾّذ ٔٛس اٌذ٠ٓ، رشو١ب اٌغّٙٛس٠خ اٌؾبئضح، ِشوض اٌذساعبد ا٦عزشارغ١خ ٚ اٌجؾٛس ٚ اٌزٛص١ك، ث١شٚد، -  1

 .16-9، ص1976فبػً صوٟ ِؾّذ: اٌفىش اٌوشثٟ ا٦عالِٟ ِب ث١ٓ ِبػ١ٗ ٚ ؽبػش٘ٓ داس اٌؾش٠خ ٌٍـجبهخ، ثغذاد، -  2
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73

826463

1ممًسات وضعًُ روشًا اجتاه االحتاد األوروبٌ: 2-2

1994611997

612663

Intellectual Property Rights(IPR)

1999

                                                           
 أٔلشثخظٛص ٘زا: -  1

 .334-324هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ،  اٌّشعن اٌغبثك، ص -   

 .224-218اٌّشعن اٌغبثك، ص، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ،  -   
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Communauté des Etats 

Indépendants(CEI)

2661

25

Kaliningrad

                                                           
 ١٘ئخ ِغزمٍخ. 11ِٕـمخ ٚ 49ئل١ٍُ ٚ  6عّٙٛس٠خ ٚ ِٓ  18ٚ رزشىً فذسا١ٌخ سٚع١ب ِٓ  -  1

 ؽ١ش وبْ االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٠ذهُ ؿٍت هؼ٠ٛخ سٚع١ب ئٌٝ إٌّلّخ اٌوب١ٌّخ ٌٍزغبسح. -  2

بٔٛ ثشٚدٞ هٍٝ عإاي ؿشػ ٌٗ ؽٛي ِب ئرا وبْ ِٓ اٌّّىٓ لجٛي هؼ٠ٛخ ٚ خالي ٔذٚح طؾف١خ همذد ثوذ ٔٙب٠خ اٌمّخ، أعبة سئ١ظ اٌغّو١خ سِٚ -  3

ٍت هؼ٠ٛخ سٚع١ب سٚع١ب لبئال ثبْ ٘زٖ ا٤خ١شح"ٌُ رمذَ رششؾٙب" ِّب عوً اٌّززجو١ٓ ٌٍشإْٚ ا٤ٚسٚث١خ ٠زفّْٙٛ اعزوذادا اٌّغّٛهخ ا٤ٚسٚث١خ هٍٝ لجٛي ؿ

 ئرا لبِذ ٘زٖ ا٤خ١شح ثّضً ٘زا اٌـٍت.

 .226-219اٌّشعن اٌغبثك، ص ،١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟٔو١ُ عٍـبْ ش -  4
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1روشًا: و إطار التعاون بني االحتاد األوروب2-2-1ٌ

1999

21.1

5.954

13

26661999

                                                           
 .223-221ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ،  اٌّشعن اٌغبثك، ص -  1

 سئ١غب ٌشٚع١ب. 12/66/1991أدٜ ا١ٙٔبس االرؾبد اٌغٛف١زٟ عبثمب ئٌٝ أزمبي اٌغٍـخ ِٓ ١ِخبئ١ً غٛسثبرش١ف اٌٝ ثٛس٠ظ اٌزغ١ٓ، اٌزٞ أزخت فٟ  -  2
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(O.P.E.P)

 Tacis(Technical 

Assistance for the Community of Independent States)4

1994

611996

Laeken14152661

                                                           
 ِٓ ؽبع١برٗ ِٓ اٌغبص اٌـج١وٟ ِٓ سٚع١ب.%14ؽ١ش ٠غزٛسد االرؾبد االٚسٚثٟ -  1

، ٚ Gaz de France،ٚ ششوبد غبص فشٔغب Gazpromهٍٝ ِزوشح رفبُ٘ ث١ٓ اٌششوخ اٌشٚع١خ غبص ثش2666َٚٚ فٟ ٘زا اٌغ١بق ٚلن فٟ عٕخ -  2

، ٦لبِخ أٔجٛة غبص عذ٠ذ ٔؾٛ أٚسٚثب اٌغشث١خ لبدِب ِٓ ث١ٍٛ سٚع١ب Ruhr gaz، ٚ سٚص غبصWintershall، ٚ ا٤ٌّب١ٔخ ٚٔزششبي Snamاال٠ـب١ٌخ عٕبَ 

 هجش ث١ٌٔٛٛب ٚ عٍٛفبو١ب.

( ئٔزبعٙب ٠غزٍٙه فٟ أٚسٚثب.ؽ١ش روزجش أٌّب١ٔب ٟ٘ اٌضثْٛ ا٤ٚي ٌغبص 3/1ٟ٘ أوجش ِٕزظ هبٌّٟ ٌٍغبص اٌـج١وٟ ٚ صٍش) Gazpromاٌششوخ غبص ثشَٚ -  3

ِٓ %31ِٓ ا٤عُٙ، ث١ّٕب%38ِٓ اٌغبص اٌّغزٍٙه فٟ فشٔغب(.اٌذٌٚخ اٌشٚع١خ ٟ٘ اٌّبٌه ا٤عبعٟ ٌغبص ثشَٚ ؽ١ش رؾٛص %27ب)ثشَٚ ر١ٍٙب ا٠ـب١ٌب صُ فشٔغ

أوجش ِغبُ٘ أعٕجٟ فٟ سأط ِبي Ruhr gazِٓ ا٤عُٙ روذ اٌششوخ ا٤ٌّب١ٔخ سٚص غبص%4ؽظض اٌششوخ ٠ٍّىٙب اٌوّبي ٚ ا٦ؿبساد اٌّغ١ش٠ٓ ٚ ثبِزالوٙب

 غبص ثشَٚ.

 .329-327اٌّشعن اٌغبثك، ص ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔهجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف،  -  4

 .225-223ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ،  اٌّشعن اٌغبثك،ص ٌٍزفظ١ً وضش ؽٛي ٘زا اٌّٛػٛم ألش: -  5
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 ثالجا: االحتاد األّرّبٕ ّ امليظنات اإلقلٔنٔ٘ األّرّبٔ٘:

 1:(NATO)االحتاد األوروبٌ و احللف األطلص3-1ٌ

1994

631996groupes 

des forces interarmées multinationales(GFIM)

1994 

                                                           
 أٔلشوزٌه ثٙزا اٌخظٛص: -  1

 .283 -265اٌّشعن اٌغبثك، ص، ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔاالرؾبد هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف،  -   

2  -  MM.J .Gloos, G.Reinesch, D.Vignes, et J.Weyland, Le traite de Maastricht, genèse, analyse, commentaires, 

Etablissement Emiles Bruylant, Bruxelles deuxième édition,1994,p683. 

ِشوض دساعبد اٌٛؽذح -ؽمجخ ِب ثوذ اٌؾشة اٌجبسدح-ا٤ٚسٚث١خ هٍٝ لؼب٠ب ا٤ِخ اٌوشث١خ-رأص١ش اٌخالفبد ا٤ِش٠ى١خ اٌٛاؽذ اٌغبعٛس، ٔبكُ هجذ -  3

 .81،ص2667-ٌجٕبْ-اٌوشث١خ،ث١شٚد

 .85،ص، ٔفظ اٌّشعنا٤ٚسٚث١خ هٍٝ لؼب٠ب ا٤ِخ اٌوشث١خ-رأص١ش اٌخالفبد ا٤ِش٠ى١خ ٔبكُ هجذ اٌٛاؽذ اٌغبعٛس، -  4



 اإلقليمية و الدولية بني التداعيات الفصل الثاني: االحتاد األوروبي
 

157 
 

Javier SOLANA

Bush 

Alain RICHARD

622661

Donald RUMSFELD

2666

                                                           
 .88-83ا٤ٚسٚث١خ هٍٝ لؼب٠ب ا٤ِخ اٌوشث١خ، اٌّشعن اٌغبثك،ص-ٔبكُ هجذ اٌٛاؽذ اٌغبعٛس، رأص١ش اٌخالفبد ا٤ِش٠ى١خ -  1

 .167-165اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، اٌّشعن اٌغبثك، ص ،ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ -  2
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 1عالقُ االحتاد األوروبٌ مع احتاد أوروبا الغربًُ:  3-2

 املبحث الثاني: تداعيات االحتاد األوروبي الدولية:

 :متبادل الدولي الصعيد على األوروبي االحتاد تأثري املطلب األول:  

 

الفزع األول: عالقة التأثري و التأثز بني الهظامني اإلقليني و األوروبي و 

 2ي:العامل

 

                                                           
 .445،ص2664ٌجٕبْ-ؽغٓ ٔبفوخ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ اٌذسٚط اٌّغزفبدح هشث١ب، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌوشث١خ،ث١شٚد -  1

 .79-71هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ، اٌّشعن اٌغبثك،ص - 2
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 أّال: قدرات اليظاو اإلقلٔنٕ األّرّبٕ:

(CEE)1957

 ثاىٔا: امللاسب العاملٔ٘ يف اليظاو اإلقلٔنٕ األّرّبٕ:

                                                           
1  - Ali EL-Agraa, The Economics of the community, 2end, Oxford, Allen, 1985, p02. 

2  - Jean-Pierre Chevènement, France-Allemagne : Parlons franc. Paris : Plon, 1996, p241. 
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112661

 ثالجا: طبٔع٘ التفاعالت بني العاملٔ٘ ّ اإلقلٔنٔ٘ األّرّبٔ٘:

67641949

31161949

 اإلقلٔنٕ األّرّبٕ:رابعا: الصراعات اإلقلٔنٔ٘ ّ مشتْٚ قْٗ ّمتاسم اليظاو 

                                                           
 .75-73ص  هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف،، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ، اٌّشعن اٌغبثك، -  1

ش ِٕشٛسح، هجذ اٌؾف١ق د٠ت، اٌزؾذ٠بد ٚ اٌش٘بٔبد اٌغذ٠ذح ٥ٌِٓ اٌمِٟٛ اٌوشثٟ فٟ كً اٌزؾٛالد اٌذ١ٌٚخ ِب ثوذ اٌؾشة اٌجبسدح،أؿشٚؽخ دوزٛساٖ غ١ -  2

 .123،ص2666عبِوخ اٌغضائش، و١ٍخ اٌوٍَٛ اٌغ١بع١خ ٚ ا٦هالَ،

 .75-74اٌّشعن اٌغبثك،ص ،ا٤ٌّبٟٔاالرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف،  -  3
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2664

2667

 خامشا: الزعام٘ اإلقلٔنٔ٘ األّرّبٔ٘:

19911995

                                                           
 .76-75جذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ،  اٌّشعن اٌغبثك،صه -  1
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 3 :الزؤية األوروبية للعالقات الدولية :الجانيالفزع 

 :5791مؤمتر ٍليشلٕ: أّال

1973

23271973

                                                           
1 - Hans Stark, Agir pour l Europe, les relations Franco-allemands dans l’après guerre froide, Paris, ifri, 1996, p135-137. 

 .79-76اٌّشعن اٌغبثك،ص  ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف، -  2

،ِشوض دساعبد اٌٛؽذح -ؽمجخ ِب ثوذ ٔٙب٠خ اٌؾشة اٌجبسدح-ا٤ٚسٚث١خ هٍٝ لؼب٠ب ا٤ِخ اٌوشث١خ -ٔبكُ هجذ اٌٛاؽذ اٌغبعٛس، رأص١ش اٌخالفبد ا٤ِش٠ى١خ -  3

 .68-57ص،2667-ٌجٕبْ-اٌوشث١خ،ث١شٚد

 .63-62اٌّشعن اٌغبثك،ص ، ا٤ٚسٚث١خ هٍٝ لؼب٠ب ا٤ِخ اٌوشث١خ -رأص١ش اٌخالفبد ا٤ِش٠ى١خ ٔبكُ هجذ اٌٛاؽذ اٌغبعٛس، -  4
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36

311976

                                                           
أؿشٚؽخ دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح، و١ٍخ اٌوٍَٛ -دساعخ فٟ ا٤ِٓ ا٤ؿٍغٟ ٚ اٌّزٛعـٟ-ٔٛاس ِؾّذ سث١ن، ارغب٘بد ا٤ِٓ ا٤ٚسٚثٟ ثوذ اٌؾشة اٌجبسدح -  1

 .41،ص2662اٌغ١بع١خ، عبِوخ ثغذاد،

 .41ٔٛاس ِؾّذ سث١ن، ارغب٘بد ا٤ِٓ ا٤ٚسٚثٟ ثوذ اٌؾشة اٌجبسدح،  اٌّظذس ٔفغٗ،ص - 2
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1977198719861981

1984

1973

 ثاىٔا: مؤمتر األمً ّ التعاٌّ األّرّبٕ:

 Le Nouvel Observateur

                                                           
 .65-64ص،اٌشعن اٌغبثك ، ا٤ٚسٚث١خ هٍٝ لؼب٠ب ا٤ِخ اٌوشث١خ-رأص١ش اٌخالفبد ا٤ِش٠ى١خ جذ اٌٛاؽذ اٌغبعٛس،ٔبكُ ه -  1

 .92، ص٠1996ٕب٠ش 6اٌوذد -ثبس٠ظ-ِؾّذ ِخٍٛف، ِزغ١شاد اٌششق وّب ٠شا٘ب اٌغشة اٌشأعّبٌٟ، إٌّبس -  2
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1945

1992

141996

                                                           
 .66اٌّشعن اٌغبثك،ص ،ٚث١خ هٍٝ لؼب٠ب ا٤ِخ اٌوشث١خا٤ٚس-رأص١ش اٌخالفبد ا٤ِش٠ى١خ ٔبكُ هجذ اٌٛاؽذ اٌغبعٛس، -  1
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211992

199453

181999

 :موحدة األوروبي األميية لالحتاد و اخلارجية السياسة املطلب الثاىي:

                                                           
 .67ا٤ٚسٚث١خ هٍٝ لؼب٠ب ا٤ِخ اٌوشث١خ، اٌّشعن اٌغبثك، ص-ٔبكُ هجذ اٌٛاؽذ اٌغبعٛس، رأص١ش اٌخالفبد ا٤ِش٠ى١خ -  1

 .   86-79ٔٛاس ِؾّذ سث١ن، ارغب٘بد ا٤ِٓ ا٤ٚسٚثٟ ثوذ اٌؾشة اٌجبسدح،  اٌّشعن اٌغبثك، ص -  2

ِشوض  -١ِضبق ا٤ِٓ ا٤ٚسٚثٟ ٌٍمشْ اٌؾذٞ ٚ اٌوشش٠ٓ، ِؾـبد ئعزشارغ١خ-ٔبكُ هجذ اٌٛاؽذ اٌغبعٛس، لّخ ا٤ِٓ ٚ اٌزوبْٚ ا٤ٚسٚثٟ فٟ اعـٕجٛي -  3

 .1999د٠غّجش 15اٌوذد -اٌذساعبد اٌذ١ٌٚخ
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 األول: الشياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي: الفزع

: 1أّال: االحتاد األّرّبٕ كقْٗ ميافش٘ الْالٓات املتحدٗ األمرٓلٔ٘ 

1917

1963

                                                           
 ٌٍزفظ١ً أوضش أٔلش: -  1

 .231-214وبٌّٟ اٌغذ٠ذ، اٌّشعن اٌغبثك، صطذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌ -   

 .568-566اٌّشعن اٌغبثك،ص اٌزٕل١ُ اٌذٌٟٚ،ِؾّذ اٌّغزٚة،  -   

 .86-79،ص2665هٍٟ اٌؾبط، ع١بعبد دٚي االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ إٌّـمخ اٌوشث١خ ثوذ اٌؾشة اٌجبسدح، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌوشث١خ، -   

 .83-86اٌّشعن اٌغبثك،ص ،ثٟٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚ -   

 .166، ص2664-١ٌٕبْ-صث١غ١ٕ١ٛ ثش٠غٕغىٟ، االخز١بس اٌغ١ـشح هٍٝ اٌوبٌُ أَ ل١بدح اٌوبٌُ ، داس اٌىزبة اٌوشثٟ، ث١شٚد -  2

 .27اٌّشعن اٌغبثك،ص -  3

 .215-214طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ ،اٌّشعن اٌغبثك، ص -  4
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2223

2663

2666

                                                           
 .86ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ،  اٌّشعن اٌغبثك، ص -  1

 .165صث١غ١ٕ١ٛ ثش٠غٕغىٟ، االخز١بس اٌغ١ـشح هٍٝ اٌوبٌُ أَ ل١بدح اٌوبٌُ ،اٌّشعن اٌغبثك،ص -  2

 .217-216طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ، اٌّشعن اٌغبثك، ص - 3
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631999

قتصادٍاحملىر اال 1-1

13%

                                                           
 .218طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ، اٌّشعن اٌغبثك،ص -  1

 .67صث١غ١ٕ١ٛ ثش٠غٕغىٟ، االخز١بس اٌغ١ـشح هٍٝ اٌوبٌُ أَ ل١بدح اٌوبٌُ، اٌّشعن اٌغبثك،ص -  2
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27266577%

7862665

2664

2665

1999

مهافصُ الًىرو للدوالر :الهقدٍاحملىر  1-2

13

1998EURO

1999

                                                           
 .21،ص2667-ٌجٕبْ-ث١شٚد هجذ اٌؾٟ ٠ؾٟ صٌَٛ: أِش٠ىب ثو١ْٛ هشث١خ،اٌّإعغخ اٌوشث١خ ٌٍذساعبد ٚ إٌشش، -  1

 .83-79،ص266هٍٟ اٌؾبط، ع١بعبد دٚي االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ إٌّـمخ اٌوشث١خ ثوذ اٌؾشة اٌجبسدح، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌوشث١خ، -  2

 .226-226طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ اٌّشعن اٌغبثك، ص -   

 .257،ص2666-ٌجٕبْ-ِشوض اٌذساعبد ا٦عزشارغ١خ ٚ اٌجؾٛس ٚ اٌزٛص١ك، ث١شٚد -ِغزمجً إٌلبَ اٌذٌٟٚ ٚ اٌمٜٛ اٌولّٝ-ٞ، ع١بعخ اٌمٛحغغبْ اٌوض -  3
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احملىر الصًاشٌ و العصلر1-3ٍ

 

 4ثاىٔا : االحتاد األّرّبٕ ّ الْطً العربٕ: 
                                                           

 .229-226طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ، ٔفظ اٌّشعن،ص -  1

 ٌٍزفظ١ً اٌّوّك ألش: -  2

 .231-229ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ،  اٌّشعن اٌغبثك، ص طذاَ -   

 .528ِؾّذ اٌّغزٚة،اٌزٕل١ُ اٌذٌٟٚ، اٌّشعن اٌغبثك،ص -  3

 .117-89طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ ،اٌّشعن اٌغبثك،ص -  4

 شأٔلش وزٌه:ٚ ٌٍزفظ١ً أوض

 .531-467اٌّشعن اٌغبثك،ص، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ اٌذسٚط اٌّغزفبدح هشث١بؽغٓ ٔبفوخ، -  

 .335-131اٌّشعن اٌغبثك،ص، ع١بعبد دٚي االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ إٌّـمخ اٌوشث١خ ثوذ اٌؾشة اٌجبسدح هٍٟ اٌؾبط، -  

 سٚث١خ هٍٝ لؼب٠ب ا٤ِخ اٌوشث١خ.ٔبكُ هجذ اٌٛاؽذ اٌغبعٛس، رأص١ش اٌخالفبد ا٤ِش٠ى١خ ا٤ٚ -  

 .2665،ِشوض اٌجؾٛس ٚ اٌذساعبد اٌوشث١خ،ث١شٚد 1993-1991ثشٔبسد ثٛر١فٛ ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ اٌٛػن اٌغ١بعٟ اٌغذ٠ذ فٟ اٌٛؿٓ اٌوشثٟ  -  

اٌغضائش٠خ ٌٍوٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ االلزظبد٠خ ٚ اٌغ١بع١خ،و١ٍخ  اٌوشثٟ ٌؾّب٠خ اٌج١ئخ ِٓ خالي اٌغجب٠خ اٌج١ئ١خ،اٌّغٍخ –وّبي سص٠ك،ؽبعزٕب اٌٝ اٌزوبْٚ ا٤ٚسٚثٟ  -  

 .351-327،ص61/2669اٌوذد-عبِوخ اٌغضائش–اٌؾمٛق 
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 .141، ص1987ثشاْٚ.ي .ثشٚاْ ، اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ ٚ اٌششق ا٤ٚعؾ ، داس اٌشإْٚ اٌضمبف١خ اٌوبِخ، ثغذاد -  1

 .141،ص 1987-ٌجٕبْ-بد اٌٛؽذح اٌوشث١خ، ث١شٚدٔبد٠خ ِؾّٛد ِظـفٝ، أٚسٚثب ٚ اٌٛؿٓ اٌوشثٟ، ِشوض دساع -  2
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199617181991
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 االحتاد األوروبٌ و القضًُ الفلصطًهًُ: 2-1

1969

1967

1969

19711967

1973

1977

19821967

                                                           
 .91-89طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ،  اٌّشعن اٌغبثك، ص - 1

 .111-116طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ ٔفظ اٌّظذس،ص -  2



 اإلقليمية و الدولية بني التداعيات الفصل الثاني: االحتاد األوروبي
 

174 
 

1986

1981

1986

19811988

1982

1996

1993

1994
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 .113-111، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ، اٌّشعن اٌغبثك، صطذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ -  1

فٟ وزبة ثوٕٛاْ )ِشبوً اٌششق ا٤ٚعؾ(ٌٍّإٌف ٘بٍِزْٛ اٌزٞ اهزجش أْ ٘زٖ إٌّـمخ رّزذ ِٓ اٌّغشة  1911كٙشد أٚي رغ١ّخ ٌششق ا٤ٚعؾ هبَ  -  2

 ٚ ؽزٝ أفغبٔغزبْ.

 .368اٌّشعن اٌغبثك، ص، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ إٌّـمخ اٌوشث١خ ثوذ اٌؾشة اٌجبسدحع١بعبد دٚي هٍٟ اٌؾبط ،  -  3



 اإلقليمية و الدولية بني التداعيات الفصل الثاني: االحتاد األوروبي
 

175 
 

1996

242338425

651996

1998

1999

                                                           
 .316هٍٟ اٌؾبط، ع١بعبد دٚي االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ إٌّـمخ اٌوشث١خ ثوذ اٌؾشة اٌجبسدح، ٔفظ اٌّشعن،ص -  1

خ هًّ ١ِغً أخً ِٛسار١ٕٛط عف١شا فٟ وً ِٓ ٠ٛغغالف١ب ٚ اٌّغشة ٚ ئعشائ١ً ٚ شغً ِٕبطت هذ٠ذح ٚ سف١وخ فٟ اٌششق ا٤ٚعؾ ٚ ٚصاسح اٌخبسع١ -  2

 االعجب١ٔخ.

 .543، ص2663-ٌجٕبْ-ِٓ اٌؾشٚة اٌظ١ٍج١خ ؽزٝ ا١ٌَٛ*ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌوشث١خ، ث١شٚد-ثشبسح خؼش، أٚسٚثب ٚ فٍغـ١ٓ -  3
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16162661

26662664

2االحتاد األوروبٌ و مهطقُ الشرق األوشط: 2-2

Groupe de Travaille sur le 

Développement Economique Régional (REDWG)

                                                           
 .117-114طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ اٌّشعن اٌغبثك، ص -  1

 .96ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ ،اٌّشعن اٌغبثك، ص -  2

 .199، ص1986شٚد ٔبد٠خ ِؾّٛد ِظـفٝ، أٚسٚثب ٚ اٌٛؿٓ اٌوشثٟ ، ِشوض دساعبد اٌٛؽذح اٌوشث١خ، عٍغٍخ اٌضمبفخ اٌم١ِٛخ،ث١ -  3
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2666

1997

1998

 1االحتاد األوروبٌ و دول البخر األبًض املتىشط: 2-3

1995

2616

                                                           
 .92-87ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، اٌّشعن اٌغبثك، ص -  1

2  - M.Jacque Brodin, La politique dapprche globale mediterranee de la communaute , paru dans « Le drot de la 

communaute economique europeenne », edition de lUniversite de bruxelles,1986,p197-297. 
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27281995

2616

666

19951999

4.685

96%

1996

                                                           
٘بعظ ا٤ِٓ ٚ االعزمشاس فٟ اٌجؾش ا٤ث١غ اٌّزٛعؾ، ِزوشح ِبع١غز١ش فٟ اٌمبْٔٛ اٌذٌٟٚ ٚ اٌواللبد اٌذ١ٌٚخ،و١ٍخ -لبعُ ٔبد٠خ،ٔذٚح ثششٍٛٔخ -  1

 .114-2661/2662،46اٌؾمٛق،عبِوخ اٌغضائش،

عؾ فٟ كً اٌزؾٛالد اٌذ١ٌٚخ اٌغذ٠ذح، ِزوشح ِبع١غز١ش،  ِوٙذ اٌوٍَٛ اٌغ١بع١خ ٚ اٌواللبد خ١ش اٌذ٠ٓ اٌوب٠ت، ا٤ِٓ فٟ ؽٛع اٌجؾش ا٤ث١غ اٌّزٛ -  2

 .86،ص1995اٌذ١ٌٚخ، عبِوخ اٌغضائش 
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171995

26199526199619

2661

 1االحتاد األوروبٌ و اجلسائر: 2-3-1

12132661

2661

2

63%

57%19952666

164

266616.4

126

266696

175

866

1996626

                                                           
 .92ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ ،اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، اٌّشعن اٌغبثك،ص -  1

 .27-68،ص2665/2666-اٌغضائش–ز١ش،ثٓ هىْٕٛ ؽـبة فإاد ، همذ اٌششاوخ ا٤ٚسٚثٟ اٌغضائشٞ )دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ(،ِزوشح شٙبدح ِبع١غ -  2

3  - Nachida BOUZIDI , les enjeux économique de l’accord d’association Algérie-Union Européenne, Idara Revue de 

l’école nationale d’administration,n24,n62-2002 
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27

 :ثالجا: االحتاد األّرّبٕ ّ بعض القارات ّ الدّل )ىظرٗ عام٘(

%13214االحتاد األوروبٌ و الًابان: 3-1

1991

1995

2666

 

                                                           
 .83ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، اٌّشعن اٌغبثك،ص -  1

2  - M.Mare Nouschi, En quête d’Europe, construction européenne et légitimité nationale, Thématique, Histoire, 

Vuibert, 1994, p119-133, 153-173, 171 
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االحتاد األوروبٌ و دلنىعُ الدول املصتقلُ: 3-2

3.13826662666

1

االحتاد األوروبٌ و دول البلقان 3-3

2

 ظنُ إفريقًا و اللاريب و احملًط اهلادئ:االحتاد األوروبٌ و مه 3-4

                                                           
 .87ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، اٌّشعن اٌغبثك،ص -  1

 .87اٌّشعن اٌغبثك،صٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ،  -  2
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االحتاد األوروبٌ و إفريقًا: 3-5

32666

86%

112661

                                                           
 .161-97ٌٍزفظ١ً ٚ اٌزوّك اوضش ألش، ٔو١ُ عٍـبْ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، ٔفظ اٌّشعن،ص -  1
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2662

2االحتاد األوروبٌ وأمريلا الالتًهًُ: 3-6

1995

San JoseRio

Mercusor

1999

482666

2663

2667

                                                           
 .163-161اٌّشعن اٌغبثك،ص ،ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ -  1

 .164-163اٌّشعن اٌغبثك،ص ،ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ -  2
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 االحتاد األوروبٌ و آشًا: 3-7

1985الصني:   -3-7-1

761999265

2666

192661

156

2661

Hong 

Kong4.519992666

                                                           
ب ؽٛاس ع١بعٟ ث١ٓ االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ اٌظ١ٓ ِٓ خالي ئعشاء رجبدي اٌشعبئً اهزشف ثّٛعجٗ ثٛػن اٌظ١ٓ ومٛح ثبسصح أل١ُ سع١ّ 1994خالي عٕخ -  1

ِٓ ٚصساء خبسع١خ االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ، سؤعبء  Troïkaهٍٝ اٌغبؽخ اٌذ١ٌٚخ. ٚ لذ رـٛس ٘زا اٌؾٛاس ثظفخ ِٕزلّخ ثفؼً ِغّٛهخ ِٓ اٌٍمبءاد)رش٠ٚىب 

ثبٔومبد أٚي لّخ ث١ٓ االرؾبد  1998اٌجوضبد، سؤعبء اٌّظبٌؼ اٌّٙز١ّٓ ثبٌشإْٚ اٌغ٠ٛٙخ(. ٚ لذ رُ سفن ِغزٜٛ اٌؾٛاس ث١ٓ اٌـشف١ٓ فٟ شٙش أفش٠ً 

 ا٤ٚسٚثٟ ٚ اٌظ١ٓ هٍٝ ِغزٜٛ سؤعبء اٌؾىِٛبد فٟ اٌوبطّخ اٌجش٠ـب١ٔخ، ٌٕذْ.

ثجى١ٓ وّب Romano Prodiؽ١ّٕب صاس سئ١ظ اٌغّو١خ ا٤ٚسٚث١خ، سِٚبٔٛ ثشٚدٞ 1999د٠غّجش ١21خ ث١ٓ االرؾبد ا٤ٚسثٟ ٚ اٌظ١ٓ رّذ فٟاٌمّخ اٌضبٔ

االلزظبد٠خ ْ ٚ اٌّغبئً أومذد وزٌه اٌمّخ اٌضبٌضخ فٟ اٌوبطّخ اٌظ١ٕ١خ ِٓ خالي رجبدي ا٢ساء ٚ ئثشاص االٔشغبالد اٌّزجبدٌخ ف١ّب ٠زوٍك ثبؽزشاَ ؽمٛق ا٦ٔغب

 ٚ اٌزوبْٚ اٌضٕبئٟ ٚ اٌز١ّٕخ اٌغ٠ٛٙخ.

 .165-164اٌّشعن اٌغبثك،ص ،ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ  -  2
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اهلهد: -3-7-2

19731981221993

1994

282222

2666

892666

New 

Delhi222221

Joint 

                                                           
 .166ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ ،اٌّشعن اٌغبثك،ص -  1

ث١ّٕب اسرفن ِغزٜٛ طبدساد االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ  1998عٕخ١ٍِبس أٚسٚ  9.8اٌٝ  ١ٍِ1986بس أٚسٚ عٕخ 1.8طبدساد إٌٙذ رغبٖ االرؾبد اصدادد ِٓ  -  2

١ٍِبس أٚسٚ . ٠شىً االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ اٌشش٠ه اٌزغبسٞ ا٤ٚي ٌٍٕٙذ ٚ ئرا وبٔذ إٌٙذ ال رؾزً عٜٛ  ١ٍِ9.5بس أٚسٚ ئٌٝ  2.4ئٌٝ إٌٙذ خالي ٔفظ اٌفزشح ِٓ 

ِٓ ِغّٛم اٌٛاسداد ا٤ٚسٚث١خ ث١ّٕب ٠ظً ٘زا اٌّوذي ئٌٝ  %1.3.، ثّغبّ٘زٙب فمؾ ثــاٌّشرجخ اٌضبِٕخ هشش ِٓ ث١ٓ اٌششوبء اٌزغبس١٠ٓ ٌٍّغّٛهخ ا٤ٚسٚث١خ

 فٟ ِغبي اٌخذِبد. 1%

االعزضّبساد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب االرؾبد  ِٓ %6.6ٚ ئرا وبْ االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٠وزجش أوجش ِغزضّش فٟ إٌٙذ فبْ إٌٙذ فٟ ؽم١مخ ا٤ِش ال رزؾظً ئال هٍٝ 

ِٓ عىبْ اٌوبٌُ. ٚ ٠وًّ اٌـشفبْ هٍٝ رٛؽ١ذ اٌّٛالف  %17ا٤ٚسٚثٟ هجش اٌوبٌُ، ِّب ٠شىً ٔغجخ ػئ١ٍخ ٔلشا ٌٍؾغُ اٌغىبٟٔ ٌٙزا اٌجٍذ اٌزٞ ٠مـٕٗ ؽٛاٌٟ

 ا٤ٚسٚث١خ ٚ إٌذ٠خ ف١ّب ٠ٙض اٌّفبٚػبد اٌزٟ رذٚس فٟ ئؿبس إٌّلّخ اٌوب١ٌّخ ٌٍزغبسح.
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Initiative for Enhancing Trade Investment

2221

 :Asem آشًىٍ-املؤمتر األوروبٌ -3-7-3

Essen1994 

Bangkok

121996

1996

Apec

1997

Asem 21998

56

Seoul

266625

                                                           
 .168-166ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ ، ٔفظ اٌّشعن، ص - 1

 .185هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ، اٌّشعن اٌغبثك، ص -  2

 ِٓ اٌّجبدالد اٌخبسع١خ ٌالرؾبد(.%23٘زٖ اٌششاوخ ِٓ اٌّفشٚع أٔٙب رّىٓ ِٓ رضج١ذ ِىبٔخ االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ آع١ب، شش٠ىٙب اٌزغبسٞ ا٤ٚي ) -  3

زا اٌّششٚم فٟ ٚ ٠ّىٓ أْ رّزذ عىخ ؽذ٠ذ ٘ Rail ASEMوٍّٓ ٌمت ثــــ186ٚ لذِذ ا١ٌبثبْ ٚ وٛس٠ب ِششٚم ثٕبء أوجش ٔفك فٟ اٌوبٌُ ث١ّٕٙب ؿٌٛٗ  -  4

 ٠َٛ ِٓ ا٠٤بَ ئٌٝ اٌمبسح ا٤ٚسٚث١خ.
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7%

48%52%

Asem

 حتاد األّرّبٕ ّ امليظنات العاملٔ٘:رابعا: اال

2االحتاد األوروبٌ و املهظنُ العاملًُ للتجارَ:4-1

14636

Seattle

26612661

                                                           
 .169هجذ اٌٛ٘بة ثٓ خ١ٍف، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ ا١ٌّضاْ اٌفشٔغٟ ا٤ٌّبٟٔ، اٌّشعن اٌغبثك، ص  -  1

 .85-84ٔو١ُ عٍـبْ ع١جٛؽ ، اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، اٌّشعن اٌغبثك،ص -  2
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2665

2665

 و التحديات اليت تواجهه: الفزع الجاني: الشياسة األمهية لالحتاد األوروبي

 أّال: تْحٔد الشٔاس٘ األمئ٘ لالحتاد األّرّبٕ:
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2666 6اخلطر الداخلٌ: 1-1

(FPO)Jorg HAIDER

2666

                                                           
 .159اٌّشعن اٌغبثك، ص اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، -  1

 .272اٌّشعن اٌغب٠ك،ص ،ع١بعبد دٚي االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ فٟ إٌّـمخ اٌوشث١خ ثوذ اٌؾشة اٌجبسدح هٍٟ اٌؾبط، -  2

3  - MM.J .Gloos, G.Reinesch, D.Vignes, et J.Weyland ,op,cit,p683. 

 .166ٔفظ اٌّشعن،ص اٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ،ٔو١ُ عٍـبْ،  -  4

 .158غبثك،صاٌّظذس اٌ -  5

 .168-167صاٌزىزً ا٤ٚسٚثٟ، ٔفظ اٌّظذس، ٔو١ُ عٍـبْ ش١جٛؽ، -  6
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2666

 1ثاىٔا: التحدٓات اليت تْاجُ االحتاد األّرّبٕ:

                                                           
 .263-245اٌّشعن اٌغبثك ، ص، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، -  1

 ٔلش وزٌه:أٚ 

 .568-562اٌّشعن اٌغبثك،ص اٌزٕل١ُ اٌذٌٟٚ، ِؾّذ اٌّغزٚة، -
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(Pierre BIARNES) :االندماج و الىحدَحتــدٍ  2-1

19912663

                                                           
1  - Pierre BIARNES, Le XXI siècle ne sera pas américain (Monaco), Paris, Editions du Rocher, 1999. 

 .16، ص2664، وبْٔٛ ا٤ٚي/ د٠غّجش38ٚ اٌىزبة ِزشعُ فٟ ِغٍخ ث١ذ اٌؾىّخ، ثغذاد ْ اٌوذد -

 .195-193،ص١ٌٛ٠1995ٛ 121 هالء عبٌُ، اٌغٛق اٌذ١ٌٚخ ٌزغبسح ا٤عٍؾخ، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ ، اٌوذد -  2

3  - :ٟ٘ ٚ 

 ا٤ِش٠ىٟ ٘ٛ أعبط دهبِخ ا٤ِٓ اٌغشثٟ اٌشأعّبٌٟ. -اٌزؾبٌف اٌجش٠ـبٟٔ -

 ؽٍف شّبي ا٤ؿٍغٟ ٘ٛ ا٦ؿبس ا٤ِٕٟ ٚ اٌوغىشٞ ٥ٌِٓ ا٤ٚسٚثٟ. -

اٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ رٛاعٗ اٌوبٌُ اٌغشثٟ     اٌشأعّبٌٟ ٚ  رٛعن اٌؾٍف ٔؾٛ اٌششق، ٚ اٌم١بَ ثو١ٍّبد خبسط ٔـبق ِغبٌٗ اٌزم١ٍذٞ ٠ٕغغُ ِن ؽغُ اٌزؾذ٠بد أٚ -

 ِظبٌؾٗ اٌؾ٠ٛ١خ، ٚ ثخبطخ هٍٝ اِزذاد لٛعٟ ا٤صِبد اٌشّبٌٟ ٚ اٌغٕٛثٟ.
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1997

                                                           
 ، هٍٝ ٚعٛد لٛاهذ هغىش٠خ فٟ أسػٙب ٌٍؾٍف.1986فبعجب١ٔب ِضال ٚافمذ ثوذ أزّبئٙب ئٌٝ ؽٍف إٌبرٛ فٟ هبَ - 1

 سئ١ظ اٌّفٛػ١خ اٌشإْٚ اٌخبسع١خ. ٚص٠ش اٌخبسع١خ اٌغبثك، ا١ِ٤ٓ اٌوبَ ٌؾٍف إٌبرٛ. -  2

 .96،ص1992-165ِشاد ئثشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ، آِ اٌخ١ٍظ ث١ٓ اٌزٛعٗ اٌوشثٟ ٚ اٌزٛعٗ اٌخبسعٟ، ِغٍخ اٌغ١بعخ اٌذ١ٌٚخ، اٌوذد  -  3

 .93،ص، ٔفظ اٌّشعناٌزٛعٗ اٌخبسعٟ ِشاد ئثشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ، آِ اٌخ١ٍظ ث١ٓ اٌزٛعٗ اٌوشثٟ ٚ  -  4
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ٍ شلل الهظامحتد 2-2

                                                           
 .251-256، اٌّشعن اٌغبثك،ص  االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذطذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ  -  1
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171

 

                                                           
 .167اٌّشعن اٌغبثك،ص ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ اٌذسٚط اٌّغزفبدح هشث١ب ؽغٓ ٔبفوخ، -  1

 .168،ص،ٔفظ اٌّظذساالرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ اٌذسٚط اٌّغزفبدح هشث١ب ؽغٓ ٔبفوخ، -  2
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 ود و الصًادَ:حتدٍ احلد 2-3

61

1996

1

43

562

                                                           
 .254-253طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ ، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ،  اٌّشعن اٌغبثك، ص -  1

2 - Francoise de LASERRE , La Grande Bretagne et la communaute,Perspectives internatonales, Paris,P.V,1987. 

 ِزٛعؾ أخفغ ث١ّٕب ،%31ثٕغجخ ِغبؽزٙب ص٠بدح ئٌٝ أدٜ 9 ئٌٝ 6 ِٓ ا٤ٚسٚث١خ اٌغّبهخ هؼ٠ٛخ اسرفبم أْ ئٌٝ ٔش١ش اٌّشىٍخ ٘زٖ أثوبد ٌٕب ٌززؼؼ ٚ* 

 هٕذِب ٚ" إٌٛاح اٌذٚي ِغّٛهخ فٟ اٌمِٟٛ اٌذخً ِٓ اٌفشد ٔظ١ت ِزٛعؾ ِٓ ْ%97 ٠ّضً أطجؼ أٗ أٞ% " 3ثٕغجخ ف١ٙب اٌمِٟٛ اٌذخً ِٓ اٌفشد ٔظ١ت

 ٔظ١ت ِزٛعؾ ٌٚىٓ ،% 15ثٕغجخ اٌوبَ ا٦عّبٌٟ اٌذخً ٚ% 22ثٕغجخ اٌغىبْ ٚهذد ،%ثٕغجخ ا٦عّبٌٟ اٌذخً ٚ%22ثٕغجخ اٌغىبْ هؼ٠ٛخ اسرفوذ

 اسرفوذ ٚهٕذِب. إٌٛاح اٌّغّٛهخ دٚي فٟ اٌفشد ٔظ١ت ِزٛعؾ ِٓ ،%91 ٠ّضً أطجؼ ٚ%6ثٕغجخ أخفغ ا٦عّبٌٟ اٌذخً ِٓ اٌفشد
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 التخديات االجتناعًُ و الجقافًُ: 2-4

8.8%1319.2%

                                                                                                                                                                                                 
 ِزٛعؾ أِب%. 8ثٕغجخ اٌوبَ اٌذخً ئعّبٌٟ ٚ%11ثٕغجخ عىبٔٙب ٚهذد ،%43ثٕغجخ ِغبؽزٙب صادد دٌٚخ، 15 ئٌٝ 12ِٓ ا٤ٚسٚث١خ اٌغّبهخ هؼ٠ٛخ

 .إٌٛاح اٌّغّٛهخ دٚي فٟ اٌمِٟٛ اٌذخً ِٓ اٌفشد ٔظ١ت ِزٛعؾ ِٓ%١ٌ89ظجؼ%3ثٕغجخ أخشٜ ِشح أخفغ فمذ ا٦عّبٌٟ، اٌذخً ِٓ اٌفشد ٔظ١ت

 257-256اٌّشعن اٌغبثك،  ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، -  1
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41.5%38.9%

97%

2611

1%

226

                                                           
1 - http : hem. Bredband.net/b155908/m168.htm. 

 

 .259-258ٔفظ اٌّشعن،، االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذطذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ،  - 2
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266411 1غُ:حتدٍ الل2-5

26

766

2663

93%86%76%53%46%

25%

22.52

التخديات االجتناعًُ و االقتصاديُ و الهقديُ 2-6

                                                           
 ألش وزٌه: -  1

 .564-563اٌّشعن اٌغبثك، ص اٌزٕل١ُ اٌذٌٟٚ، ِؾّذ اٌّغزٚة، -

 .259ٔفظ اٌّظذس، ص  ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذطذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ  -  2
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1989

25%

26%

26%

1986Single 

European ACT

 2حتدٍ وضع دشتىر: 2-7

69

2666

1525272667

                                                           
 .262-266صاالرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ ،اٌّشعن اٌغبثك، ،طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ  -  1

 .263-262ٔفظ اٌّظذس،ص ،االرؾبد ا٤ٚسٚثٟ ٚ دٚسٖ فٟ إٌلبَ اٌوبٌّٟ اٌغذ٠ذ طذاَ ِش٠ش اٌغ١ٍّٟ، - 2
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1

27

55

65%

 

                                                           
1 - http:// www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name 


