
 

 

قوة فالحيت وصناعيت كبرى في اإلتحاد األوربي: فـرنســـا   
 : انفالحخ انفشَغُخ 

  

 : يظبهش لىح انفالحخ انفشَغُخ 

ورؼذ ثبٍَ يظذس . رغبهى فشَغب ثًب َُبهض سثغ اإلَزبج انفالحٍ نالرحبد األوسثٍ يحزهخ ثزنك انًكبَخ األونً أوسثُب* 

 .نهًُزىخبد انفالحُخ ػبنًُب ثؼذ انىالَبد انًزحذح األيشَكُخ

رزفىق فشَغب ػهً انًغزىي انؼبنًٍ فٍ ئَزبج انحجىة وانشًُذس انغكشٌ وانكشوو وانجطبؽظ ، ورًزهك لطُؼب يهًب يٍ * 

 .انًىاشٍ 

  

 :  رحىالد انفالحخ انفشَغُخ 

 .رشاخؼذ انًغبحخ انًضسوػخ ، ورُبلض ػذد انًغزغالد ، واَخفغ ػذد انفالحٍُ ، و اسرفغ انًشدود انفالحٍ * 

 .شهذد انفالحخ انفشَغُخ رحىال آخش رًثم فٍ انفالحخ انجُىنىخُخ* 

ثشوؽبٍَ : رحىالد ػًُمخ فٍ ثؼغ انًُبؽك يُهب : - عدهذ انفالحخ انفشَغُخ رحىالد يدبنُخ ًَكٍ رظُُفهب ئنً َىػٍُ* 

 .رحىالد ػؼُفخ فٍ حىع ثبسَظ- اندُىة انششلٍ واندُىة انغشثٍ – َىسيبَذٌ – 

  

 : ػىايم لىح انفالحخ انفشَغُخ 

 ظشوف ؽجُؼُخ يالئًخ رزًثم فٍ اَزشبس انغهىل واألحىاع انشعىثُخ ، وخظىثخ انزشثخ  ، ورُىع انًُبخ * 

خهىد انذونخ انفشَغُخ نزطىَش انفالحخ يُهب رمذَى انًغبػذح نهفالحٍُ و رشدُؼهى ػهً ئَشبء رؼبوَُبد ، وئلبيخ انغذود * 

 .واالهزًبو ثبنجحث انؼهًٍ فٍ انًدبل انفالحٍ

 .اػزًبد انفالحخ انفشَغُخ ػهً رمُُبد و أعبنُت يزطىسح*

 .االعزفبدح يٍ انغُبعخ انفالحُخ انًشزشكخ نالرحبد األوسثٍ *

  

 : انظُبػخ انفشَغُخ  

  

 : يظبهش لىح انظُبػخ انفشَغُخ 

 .رغبهى فشَغب ثغذط اإلَزبج انظُبػٍ نالرحبد األوسثٍ يحزهخ ثزنك انًشرجخ انثبَُخ أوسثُب و انًشرجخ انشاثؼخ ػبنًُب* 

 .رأرٍ انظُبػخ فٍ انًشرجخ انثبَُخ ثؼذ لطبع انزدبسح وانخذيبد يٍ حُث انًغبهًخ فٍ انُبرح انذاخهٍ ورشغُم انُذ انؼبيهخ* 

 .رشكم انًُزىخبد انظُبػُخ اندضء األكجش يٍ انظبدساد انفشَغُخ*

رغبهى فشَغب ثحظخ يشرفؼخ فٍ يششوع أسَبٌ األوسثٍ نظُبػخ يؼذاد غضو انفؼبء وفٍ ثشَبيح اَشثبص األوسثٍ * 

 .ورحزم يشارت خذ يزمذيخ أوسثُب وػبنًُب فٍ طُبػبد أخشي . نظُبػخ انطبئشاد

رؼى فشَغب ػذح يُبؽك طُبػُخ يٍ أهًهب يُطمخ ثبسَظ، ويُطمخ انشًبل، ويُطمخ األنضاط وانهىسٍَ، ويُطمخ اندُىة * 

 .انششلٍ ، ويُطمخ َبَذ فٍ انغبحم انغشثٍ  ، ويُطمخ اندُىة انغشثٍ

  

 : ػىايم لىح انظُبػخ انفشَغُخ 

 :رذخهذ انذونخ فٍ االلزظبد ػجش يشاحم هٍ* 

 ششػذ انذونخ فٍ رأيُى ثؼغ انششكبد ، و وػؼذ رخطُطب رىخُهُب ، 1982يُز َهبَخ انحشة انؼبنًُخ انثبَُخ ئنً    -

 .وػًهذ ػهً ئػذاد انزشاة انىؽٍُ

ربثؼذ انذونخ انفشَغُخ عُبعخ انزأيُى  ، واهزًذ ثًىاخهخ يخهفبد األصيخ االلزظبدَخ انؼبنًُخ  : 1986 ئنً 1982يب ثٍُ   -

 .انثبَُخ 

اردهذ انذونخ ئنً انخىطظخ ورنك ثجُغ أعهًهب ويإعغبرهب االلزظبدَخ نهمطبع :  ئنً ولزُب انحبػش 1986يبثٍُ          -

 .انخبص

نؼت انمطبع انخبص انفشَغٍ دوسا يهًب فٍ انزطىس انظُبػٍ ورنك يٍ خالل انزشكُض انشأعًبنٍ إلَشبء ششكبد * 

 .ػًاللخ، وػمذ ششاكخ يغ ششكبد أخُجُخ  ، واالعزثًبس داخم وخبسج فشَغب 

 .فٍ ظم انؼىنًخ وعُبعخ االَفزبذ ، اعزمطجذ فشَغب سؤوط األيىال األخُجُخ* 

رغزفُذ انظُبػخ انفشَغُخ يٍ ػىايم أخشي يُهب ػخبيخ ػذد انغكبٌ، واسرفبع انذخم انفشدٌ، ووخىد ثؼغ انثشواد * 

 .انطجُؼُخ 

  

 :انًشبكم وانزحذَبد انزٍ رىاخه فشَغب  

  

 :انًشبكم االلزظبدَخ    



 

 

َمض ئَزبج -  رؼخى ئَزبج انحجىة وانشًُذس انغكشٌ وانحهُت ويشزمبره  :رشهذ انفالحخ انفشَغُخ يشبكم فٍ ؽهُؼزهب* 

رشاخغ انذػى انًخظض نهفالحٍُ - رضاَذ انًُبفغخ األخُجُخ - اسرفبع ركبنُف اإلَزبج انفالحٍ .- ثؼغ أَىاع انخؼش وانفىاكه

 .انفشَغٍُُ فٍ ئؽبس انغُبعخ انفالحُخ انًشزشكخ

ػؼف -  غهجخ انًمبوالد انظغُشح وانًزىعطخ - لذو انزدهُضاد  :  رؼشف انظُبػخ انفشَغُخ ثؼغ انًشبكم يٍ أثشصهب* 

 .َمض ئَزبج يظبدس انطبلخ وانًؼبدٌ - طًىد انظُبػخ انفشَغُخ أيبو انًُبفغخ األخُجُخ 

  

 : انًشبكم انذًَغشافُخ و االخزًبػُخ      

اَؼكبعبد عهجُخ  - رضاَذ َفمبد انحًبَخ االخزًبػُخ - اسرفبع رذسَدٍ نُغجخ انجطبنخ  - االسرفبع انًغزًش نُغجخ انشُخىخخ 

 نهزىعغ انحؼشٌ 

  

 يشبكم انزجبٍَ اندهىٌ وانجُئخ   

         رًشكض انثمم االلزظبدٌ فٍ يُطمخ ثبسَظ وانغىاحم األؽهُزُخ : َزخز انزجبٍَ اندهىٌ فٍ فشَغب األشكبل انزبنُخ

انزُبلغ ثٍُ يشكض - رجبٍَ األهًُخ االلزظبدَخ ثٍُ انًذٌ انكجشي وانًدبل انمشوٌ- وانًزىعطُخ وانحذود انششلُخ 

 .انًذَُخ وػبحُزهب

        رشهذ  انًُبؽك األكثش رظُُؼب رذهىس انجُئخ  ، ورؼشف فشَغب انًجبنغخ فٍ اعزغالل انثشواد انطجُؼُخ. 
 


