
 

 

 اإلتحاد األوربي نحو اندماج شامل
 : يظاهش اَذياض االذحاد األوستٍ 

  

 : (انًساحح = انرشاتٍ  )  االَذياض انًعانٍ 

و ذضاَذ ػذد . ذأسسد انسىق األوستُح انًشرشكح تًثادسج يٍ إَطانُا وفشَسا وأنًاَُا ودول انثُىنىكس 1957فٍ سُح - 

 . دونح 27 حُس تهغ 2007 و أخُشا 2004 ، 1995 ، 1986 ، 1980 ، 1973انذول األػضاء ذذسَعُا ػثش سُىاخ 

 .أدي ذضاَذ ػذد انذول األػضاء إنً ذىسغ يساحح االذحاد األوستٍ ، وإنً ذضاػف ػذد سكاَه أكصش يٍ يشج - 

  

 :االَذياض االلرظادٌ وانًانٍ  .
 َهط انسُاسح انفالحُح انًشرشكح  :فٍ انًعال انفالحٍ

 .ذشعُغ ودػى انًماوالخ ، واالهرًاو تانركىٍَ وانثحس انؼهًٍ ، وانرُسُك نًىاظهح انًُافسح األظُثُح : فٍ انًعال انظُاػٍ

 .خهك سىق أوستُح يىحذج ، وانرُسُك فٍ يُذاٌ انرؼايم انرعاسٌ يغ تالٍ دول انؼانى: فٍ انًعال انرعاسٌ 

 .ذىحُذ انسُاسح انًانُح ، و إلشاس حشَح ذُمم األيىال واالسرصًاساخ : فٍ انًعال انًانٍ

  

 : ػىايم وحظُهح اَذياض االذحاد األوستٍ
  

 :َشذثظ اَذياض االذحاد األوستٍ تؼذج ػىايم   
 . االَرًاء نهماسج األوستُح ، وذشاته انظشوف انطثُؼُح:ػايم ظغشافٍ-  

 .اػرًاد انُظاو انشأسًانٍ : ػايم الرظادٌ-  

 .َهط انذًَمشاطُح انسُاسُح ، واحرشاو حمىق اإلَساٌ: ػايم سُاسٍ- 

 .                                                                                                                         يؼاَشح أحذاز يشرشكح: ػايم ذاسَخٍ - 

انًعهس -   يعهس انىصساء األوستٍ :َرى ذسُُش االذحاد األوستٍ يٍ طشف يؤسساخ يٍ أتشصها  : ػايم ذُظًٍُ -  

 انثشنًاٌ األوستٍ - انهعُح األوستُح - األوستٍ

يؼاهذج . - shengen  (1985)يؼاهذج شُغٍ  - (1957سُح  )يؼاهذج سويا األونً : ػمذ انًؼاهذاخ واالذفالُاخ   - 

  (2004)يؼاهذج سويا انصاَُح   - (1992 )ياسرشَخد  

                                                                                          

  :(حظُهح االَذياض ) ذرؼذد أشكال انمىج االلرظادَح نالذحاد األوستٍ 

َساهى االذحاد األوستٍ تحظض يشذفؼح يٍ اإلَراض انؼانًٍ نهحثىب وانشًُذس انسكشٌ وانثطاطس  : انًعال انفالحٍ- 

 .وانكشوو ، وًَرهك لطُؼا يهًا يٍ انًاشُح ، وَحرم انظذاسج انؼانًُح فٍ يعال انظادساخ انفالحُح

َحرم اذحاد األوستٍ َحرم يشاذة يرمذيح فٍ ػذج طُاػاخ يٍ أتشصها طُاػح انسُاساخ وانظُاػح  :  انًعال انظُاػٍ- 

 .انكًُاوَح وانظُاػح انًُكاَُكُح ، وطُاػح انطائشاخ ، وطُاػح يؼذاخ غضو انفضاء 

كًا ذحرم انًثادالخ تٍُ دول .ذشكم يثادالخ اإلذحاد األوستٍ يغ تالٍ انؼانى خًس انرعاسج انؼانًُح  : انًعال انرعاسٌ- 

 .و تانرانٍ َؼذ اإلذحاد األوستٍ انمىج انرعاسَح األونً فٍ انؼانى . اإلذحاد األوستٍ يكاَح يهًح 

  
 : انشهاَاخ انًطشوحح أياو االذحاد األوستٍ واِفاق 

  

 :سهاَاخ االذحاد األوستٍ       
َؼشف االذحاد األوستٍ اَخفاع َسثح انركاشش انطثُؼٍ يًا َؤدٌ إنً ذشاظغ وشُشج انًُى  :  انًُى انذًَغشافٍ انثطٍء* 

 .انذًَغشافٍ واسذفاع َسثح انشُىخ 

وذؼرثش إسثاَُا وإَطانُا انًحطرٍُ . خالل انؼمذٍَ األخُشٍَ ذضاَذخ انهعشج انسشَح تشكم كثُش وأص : انهعشج انسشَح*  

 .انشئُسُرٍُ نهًهاظشٍَ انسشٍَُ انىافذٍَ يٍ انذول انُايُح 

 :انرفاوخ االلرظادٌ واالظرًاػٍ   * 
 :ًَكٍ انرًُُض تٍُ يعًىػرٍُ يٍ انذول داخم االذحاد األوستٍ هًا

 دول لىَح الرظادَا وراخ دخم فشدٌ يشذفغ فٍ طهُؼرها أنًاَُا و فشَسا- 

 .انذول األلم ذمذيا الرظادَا واظرًاػُا وفٍ يمذيرها دول أوستا انششلُح- 

  

 :اِفاق انًسرمثهُح       
 اسرهذف  ذحمُك انىحذج انسُاسُح ألوستا و ذؼضَض االَذياض االلرظادٌ وانًانٍ نالذحاد األوستٍ : انذسرىس األوستٍ        . أ

 .ذضًٍ انحمىق األساسُح : انًُصاق األوستٍ     . ب



 

 

فٍ انًماتم َأخز  تًثذأ انهعشج انماَىَُح انرٍ . َؼًم االذحاد األوستٍ ػهً يحاستح انهعشج انسشَح   : انهعشج انماَىَُح. ض

 . ذخضغ نششوط إداسَح ويانُح وشمافُح يؼُُح 
 


