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.اج الشاملاألوربي قوة اقتصادية عاملية تسعى لتحقيق االندماالتحاد يعتبر : مقدمة
األوربي؟االتحاد فماهي مراحل ومظاهر اندماج -
حقيق هذه اإلندماج؟تما هي العوامل املساعدة على -
وكيف هي حصيلة هذا اإلندماج على املستوى االقتصادي؟-
وما أبرز املعيقات التي تعترض اإلندماج األوربي؟-



I- األروبياالتحاد مراحل ومظاهر اندماج بلدان
األروبيإلتحادلمراحل اإلندماج االقتصادي واملجالي 1)

وربيةة للححة  املجموعةة األ »( هولندا-اللوكسمبورغ-بلجيكا-إيطاليا-أملانيا-فرنسا)هيأروبيةدول ست تأسس-
.الحح  والحوالذ بين أعضاء املجموعةمرور حرية تطبيق بهدف 1951سنة« والحوالذ

تأسسةةةةةةتبمقتضةةةةةةاهاو ، 1957سةةةةةةنة « رومةةةةةةامعاهةةةةةةدة »وقعةةةةةةت نجةةةةةةار التجربةةةةةةة األولةةةةةى نحةةةةةو الةةةةةةدول السةةةةةةت وبعةةةةةةد -
للرسةةو  مةةخ لةةإلل اإللاةةاء التةةدري ياالقتصةةاديةللعمةةل علةةى تحقيةةق الوحةةدة « األوربيةةةاملجموعةةة االقتصةةادية »

.الجمركية على السلع واليد العاملة والبدء في إقرار سياسة فإلحية مشتركة
، فانضةمت ةألروبيةاستبدأ املجموعةة االقتصةادية فةي التوسةع املجةالي بالتحةا  بةالي الةدول 1973انطإلقا مخ سنة -

.كل مخ إنجلترا وايرلندا والدانمارك
.1986ث  اسبانيا والبرتاال سنة األروبيةإلى املجوعة االقتصادية 1981انظمت اليونان سنة -
يةة املشةتركة والتةي ألاةت الجةوالج الجمركاألروبيةةإلةى السةو  1986سةنة األروبيةةتحولت املجموعة االقتصادية -

.على األشخاص والخدمات ورؤوس األموال
األوربةةةةةي والةةةةةذي سةةةةةعى إلةةةةةى تقويةةةةةةاالتحةةةةةاد تحولةةةةةت السةةةةةو  املشةةةةةتركة إلةةةةةى 1992وبمقتضةةةةةاه معاهةةةةةدة ماسةةةةةتري ت -

.بين البلدان األعضاءواإللتماعيالتماسك االقتصادي 
والنمساالسويد وفنلندا انضما  ب: 1995سنة األروبي االتحاد تواصل توسع -
مةةةخ  ةةةرف (.Euro" )األورو"اسةةةتعمال عملةةةة موحةةةدة فةةةي لطةةةوة م مةةةة فشةةةر  االتحةةةاد سةةةي طو 2002لةةةإلل سةةةنة -

بعض الدول 
، التشةيكبةرصق-سةلوفيييا-هنااريةا-سةلوفاكيا-بولونيةا-لتوانيةا-لتونيةا -دول استونيا10انضما  :  2004سنة -

دولة 28األروبي يض  االتحاد انظمت كرواتيا فأصبح 2013وفي . انضما  بلااريا ورومانيا2007وفي .مالطا



األروبي   االتحاد مظاهر اندماج ( 2
:األروبي عدة أشكالاالتحاد اندماج يت ذ 

تحقيةق مخ تحاد االمكنت شتركةمفإلحية ةسياسيظ ر اإلندماج في تبني :على املستوى االقتصادي
ر اإلنةةةدماج أمةةةا فةةةي املجةةةال الصةةةناعي فيظ ةةة. فإلحةةةي  ةةةخ  إلةةةى حةةةد الحةةةاجض فةةةي بعةةةض املنتولةةةاتإنتةةةاج

الشةةةةركة مةةةةخ  ةةةرفاأليربةةةاصالقةةةوي ل ةةةةذا التكتةةةل فةةةةي تبنةةةي صةةةةناعات مشةةةتركة أبرزهةةةةا صةةةناعة  ةةةةاجرة 
ال التجةةةاري، وفةةةي املجةةة. األروبيةةةة للصةةةناعات الجويةةةة والتةةةي تيةةةتر حةةةوالي نصةةةف  ةةةاجرات العةةةال  النحاثةةةة

ات بشةكل يتمظ ر االندماج في اعتماد السو  الوحيد، الذي يمكخ مخ تبةادل م تلةف السةلع والخةدم
دولةةةةة إلةةةةى 19مةةةةخ  ةةةةرف ( األورو) وعلةةةةى املسةةةةتوى املةةةةالي يتجسةةةةد اإلنةةةةدماج فةةةةي تبنةةةةي عملةةةةة موحةةةةدة . حةةةةر

.حدود اآلن
تحادة يةةوفر االنةةدماج لةةدمات التماعيةةة عديةةدة، كحريةةة التنقةةل، واالسةة: اإللتمةةاعيعلةةى املسةةتوى -

سةةةان علةةةى احتةةةرا  حقةةةو  االناالتحةةةاد كمةةةا يسةةة ر االتحةةةاد، مةةةخ متابعةةةة الدراسةةةة فةةةي أي بلةةةد  ةةةمخ 
.والتنو  الثقافي واللاوي 

تة  تبييةم مةخ يظ ر لنا اإلندماج في مشرو  الدستور األروبي وهو مشةرو : على املستوى السياساي-
لةةة ، ويشةةترا القبةةول بةةم بشةةكل اهةةاكي موافقةةة كةةل دو 2004أكتةةوبر 29األروبةةي االتحةةاد قبةةل أعضةةاء 

ا دولةةة فةةي حةةين رفضةةتم بعةةض الةةدول كحرنسةةا وإسةةةباني18عةةخ  ريةةق اسةةتحتاء عةةا ، وافقةةت عليةةم 
.وهوالندا



II- األروبياالتحاد العوامل املحسرة الندماج
جدول دور العامل البشري في تحقيق اإلندماج   1)

تتمثةل فةي األروبة،  و االتحةاد يوفر العامل البشري مجموعة  مةا اإليجاايةامل اعدةاعدى عنةم انةدماج ا ةدا  -
يط  تصةل   أغ ب الدكا  يدتقرو  في اعد  وبندب  ساكن  نش(تقريبا%100) التمدرسارتفاع ندب  

م يةةو  500حةةوالي ) العامةةل البشةةري  سةةوها اسةةهمةكي  م مةة     كمةةا يةةوفر مةةا مجمةةوع الدةةاكن %60إلةةم 
(.ندم 

سةةةن  شةةةنن ااألروبةةة، اتفاهيةةة  االتحةةةاد ا ةةةدا  مةةةا 5ومةةةا أجةةةل اسةةةنثمار أحدةةةا ل عامةةةل البشةةةري  بقةةة  -
  ثةةا انتةةم  ل ةةا دول أصةةر  ليصةةل 1990التةةت تةةنى عنةةم حريةة  مةةرور اإلفةةراد ايسمةةا اةةد ا مةةا سةةن  1985

.األروب،االتحاد دول  ما 22عددها إلم 

204ص4األروبي الوثيقة االتحاد دور العامل التنظيمي في اندماج -2
:األروب، اتوفر مجموع  ما اعؤسدامل التت تد ل عم ي  اإلندماج اي  ا دانهاالتحاد يمتاز 

ى مشاريع اعشترك   وينبنالدياسامل ينفذ ( االتحادوزيرا واحدا عا كل دول  في يتا ): الوزراءمجلو -
.البرعا رف  القواني  التت تتا  مناهشهما ما 

يحدد التوج امل الكبر  لةتحاد األروب،االتحاد  يتكو  ما زعما  دول : املج س األروب،-
االتحاد اعباشر  يقترح القواني  ويصادق عنم ميزاني ااإلنتخابعتو 732يتكو  ما : البرعا  األروب،-
سد  اعؤ اععاهدىعنم احترام تطبيق د ر تو القواني   قتراحت( مفوضا30تتا : ) األروبي اللجن  -

.لةتحاد  وتمث ه في اعفاوضامل مع الدول األجنبي 
.تراهب تطبيق القواني  وتفض النزاعامل اي  الب دا  األعتا ( هاض ت15: )العدلمحكمة -



لدول األروبي االتحاد دور املبادالت التجارية في اندماج ( 3
مبةةةةةةةةةادالت تجاريةةةةةةةةةة م مةةةةةةةةةة تسةةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةةى اندمالةةةةةةةةةم وتماسةةةةةةةةةكم االتحةةةةةةةةةاد تةةةةةةةةةرب  بةةةةةةةةةين دول 
التعةةةةامإلت مجمةةةو ثلثةةةي االتحةةةاد تشةةةكل املبةةةادالت البيييةةةةة بةةةين دول حيةةة  االقتصةةةادي، 
سةةتراتيجةاوذلةةك بحضةةل .الوحيةةدللةةدول األوربيةةة فةةي إ ةةار مةةا يسةةمه السةةو  االقتصةةادية 

. رفع الرسو  الجمركية على املبادالت
اإلعتمةادعةوضاالتحةاد ويسمح هذا العامل بتوفير أسوا  تجارية كبرى في ولم بلةدان -

.على أسواق ا الداللية فق 



III- األوربياالتحاد نتاجر  ومعيقات اندماج بلدان
الحإلحةاألروبي      االتحاد النتاجر االقتصادية الندماج بلدان 1)

والشةمندر األوربةي بحصةم مرتحعةة مةخ اإلنتةاج العةالمي للجبةو االتحةاد يسةاه  : الحإلحي املجال -
ار، هةةةذه واألبقةةةالسةةةكري والبطةةةا و والكةةةرو  ، ويمتلةةةك قطيعةةةا م مةةةا مةةةخ املاشةةةية لاصةةةة الخنةةةازير 

ل الحإلحةةةة وبةةةذلك تشةةةك. الحإلحيةةةالصةةةدارة العامليةةة فةةةي مجةةةال الصةةةادرات اإلمكانيةةات لعلتةةةم يحتةةةل 
األروبيقطاعا م ما باليسبة لإلتحاد 

ة فةةةي عةةةدة األوربةةةي قةةةوة صةةةناعية كبةةةرى حيةةة  يحتةةةل مراتةةة  متقدمةةةاالتحةةةاد يعتبةةةر : املجةةةال الصةةةناعي -
ناعة صةةةةناعات مةةةةخ أبرزهةةةةا صةةةةناعة السةةةةيارات والصةةةةناعة الكيماويةةةةة والصةةةةناعة امليكانيكيةةةةة ، وصةةةة

أريةان، رنةامر ، وصةناعة معةدات وةجو الحضةاء التةي تةت  فةي إ ةار بإيربةاصالطاجرات التي تهةيمخ علههةا 
.مساهمتها بيسبة م مة في الصناعة اإللكترونيةباإل افة إلى 

ة  نظةةةةرا األوربةةةةي مةةةةع بةةةةالي العةةةةال  لمةةةةو التجةةةةارة العامليةةةةاالتحةةةةاد مبةةةةادالت تشةةةةكل : املجةةةةال التجةةةةاري -
لةف دول لضخامة اإلنتاج الصناعي و الحإلحي و أهميةة األسةطول التجةاري وعقةد اتحاقيةات مةع م ت

جاريةة األولةى التكل هذا لعل منم القةوة . العال ، وتسيطر املنتولات الصناعية على هذه املبادالت
العال في 
حقق الرتبة في لعلم ياإلروبياالتحاد ساهمت كل هذه املقومات الناتجة عخ اندماج بلدان : استيتاج

.األولى في قيمة الناتر الداللي الخا 



األروبياالتحاد معيقات اندماج ( 2
االتحةةاديعتبةةر هةةذا القطةةا  األ ةةعف فةةي الصةةناعة األروبيةةة، فمسةةاهمة:  ةةعف الصةةناعات املعلوماتيةةة-

.األروبي في إنتاج وتصدير املعلوميات  عيحة مقارنة مع قوى ألرى كالو   أ واليابان
وربةةي، دول األ االتحةةاد يمكةةخ التمييةةن بةةين مجمةةوعتين مةةخ الةةدول دالةةل : التحةةاوت االقتصةةادي وااللتمةةاعي -

يطانيةةةا والبلةةةدان وبر البينلةةوكووأملانيةةةا ودول فرنسةةةا قويةةة اقتصةةةاديا وذات دلةةةل فةةردي مرتحةةةع فةةةي  ليعتهةةا 
. شةةرقيةالوفةةي مقةةدمتها دول أوربةةا وذات دلةةل فةةردي متوسةة ، تقةةدما اقتصةةاديا ودول أقةةل . االسةةكندنافية
نةةي العملةةة مةةخ تع ةةر بعةةض املشةةاريع املسةةاعدة علةةى اندمالةةم، كةةرفض بعةةض البلةةدان تباالتحةةاد كمةةا يعةةاني 

املوحدة األورو  والدستور األروبي

ة اندمالةةةم، العةةةال  بحعةةةل قةةةو األوربةةةي أقةةةوى التكةةةتإلت االقتصةةةادية فةةةي االتحةةةاد يعتبةةةر : لاتمةةةة
لكنم يعاني مخ مجوعة مشاكل تهدد هذا اإلندماج









ج ، تهدف إلااء التةدري ي الجةوالباللكسمبورغ1985اتحاقية وقعت سنة : Shengenشناختحاقية
ا ني البلةةدان األروبةةي، وإلةةى و ةةع سياسةةة مشةةتركة تجةةاه مةةو باالتحةةاد الجمركيةةة علةةى تنقةةل املةةوا نين 

.وير األعضاء فيم






















