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  نحو اندماج شامل: تحاد ا�وربيا�  07 :لوحدةا

  

  مظاھر اندماج ا�تحاد ا�وربي  تطور ا�تحاد ا�وربي  مراحل تكوين ا�تحاد ا�وربي

 الـدول ا�وربيـة تبعد الحرب العالمية الثانية عمل
على إعادة بناء اقتصادھا المـدمر، حيـث أنـشأت 

 - سبقت إنشاء ا/تحاد ا�وربـي-عدة مجموعات 
  :لتحقيق التعاون فيما بينھا منھا

» المجموعـة ا�وربيـة للفحـم والفـو/ذ«إنشاء * 
)CECA (ألمانيــــا الغربيــــة، : مــــن ســــت دول

  .فرنسا،إيطاليا، بلجيكا، ھولندا واللوكسبورغ

ــوم«تأســيس *  ) EURATOM(» مجموعــة ا�ورات
ــة  ــة للمجموع ــست المكون ــدول ال ــين نفــس ال ب

  .ةالسابق

المجموعـة «  Tنـشاء مھدت ھذه المجموعات* 
م 1957ســـــنة ) CEE(» ا/قتـــــصادية ا�وربيـــــة

بمقتــضى معاھــدة رومــا، والتــي ســتتحول إلــى 
م بموجــب 1992ســنة ) UE(» ا/تحــاد ا�وربــي«

  .بھولندا» ماستريخت «اتفاقية

  

  الدول  السنة

1957  
ألمانيـــا الغربيــــة، فرنــــسا،إيطاليا، 

  .بلجيكا، ھولندا واللوكسبورغ

1973  
يرلنــــــــدا الجنوبيـــــــة بريطانيـــــا، ا

  .والدانمارك

  .اليونان  1981

  .اسبانيا والبرتغال  1986

  .فيلندا، السويد والنمسا  1995

2004  
اســتونيا، ليتونيــا، ليتوانيــا، بولونيــا، 
ــــا،  ــــشيك، ھنغاري ــــلوفاكيا، الت س

  .سلوفينيا، قبرص ومالطا

  .رومانيا وبلغاريا  2007

 مــن م،1992لــسنة » ماســتريخت«اھــدة تعتبــر مــع
أھم المعاھدات التي وقعھـا اTتحـاد ا�وربـي، بعـد 

م، والتـي بموجبھـا 1957معاھدة التأسيس لـسنة 
المجموعـــة ا/قتـــصادية «تـــم تغييـــر ا/ســـم مـــن 

، وا/تفـاق علـى »ا/تحـاد ا�وربـي« اىإل» ا�وربية
، واحترام حقوق )ا�ورو(توحيد العملة داخل ا/تحاد 

ــات ا�ساســية، وا ــسان، والحري ــة اTن ــة الوطني لھوي
  .للدول ا�عضاء

التـي مكنـت ) PAC( وضع السياسة الفfحيـة المـشتركة *
دول ا/تحاد ا�وربي من تأمين حاجياته مـن المـواد الغذائيـة 

  .وتوفير فائض في اTنتاج الفfحي

حـول اTلغـاء التـدريجي للمراقبـة » شـينغن«إبرام اتفاقية * 
  .ربيالحدودية على تنقل مواطني ا/تحاد ا�و

، بمـساھمة معظـم دول »إيربـاص« إنشاء مشروع طـائرة* 
   .ا/تحاد

واستعمالھا من طـرف معظـم » ا�ورو«وضع عملة موحدة * 
  .دول ا/تحاد

 ةوجود سوق موحدة كبرى وانعكاس ذلك علـى والديناميـ* 
  .التجارية لfتحاد داخليا وخارجيا

محاربـــة اTقـــصاء ا/جتمـــاعي والتمييـــز، وإنمـــاء العـــدل * 
  .والحماية ا/جتماعية والمساواة بين دول ا/تحاد

توحيد الدبلومات والشواھد والمـؤھfت المھنيـة، وجعلھـا * 
  .مقبولة ومعترف بھا داخل كل دول ا/تحاد

  .تنمية التfحم ا/قتصادي وا/جتماعي والترابي* 
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  حصيلة ا�ندماجتقويم   المؤسسات المسيرة ل1تحاد ا�وربي  مقومات اندماج ا�تحاد ا�وربي

   :المقومات التاريخية* 

عاشت شعوب الدول ا�عضاء فـي ا/تحـاد كثيـرا 
مــن ا�حــداث التاريخيــة، كالمعانــاة مــن الحــربين 

ــرن  ــfل الق ــة خ ــى والثاني ــالميتين ا�ول م، 20الع
إضافة إلى ا�زمات ا/قتصادية وا/جتماعية التـي 

 انعكاسات الحرب م، وكذلك1929واجھتھا كأزمة 
البــــــاردة بــــــين المعــــــسكرين الرأســــــمالي 

  .وا/شتراكي

   :المقومات الجغرافية* 

كـل الـدول ا�عـضاء با/تحـاد تنتمـي إلـى القــارة 
ا�وربية التي عرفت التعمير منذ القـديم، والثـورة 

م، كمـا تتـوفر أوربـا علـى 18الصناعية منذ القرن 
ــة ومfئمــ ــشرية وطبيع ــصادية وب ــؤھfت اقت  ةم

  .لوحدة والتعاونل

   :المقومات السياسية* 

كــل الــدول ا�عــضاء فــي ا/تحــاد تتبنــى النظــام 
الديمقراطي الليبرالي، الذي يتميز بالفـصل بـين 
السلط وإقرار الملكية الفردية والمنافسة الحـرة، 

  ...وحرية التعبير

  :المقومات البشرية* 

ــرة  ــة خبي ــد عامل ــي علــى ي ــوفر ا/تحــاد ا�ورب  ت
على سوق استھfكية ضخمة، إضافة ومؤھلة، و

  ...إلى الوعي بأھمية التكتل وا/ندماج
ــة  ���� ــإن كــل ھــذه المقومــات التاريخي وعمومــاً ف

والجغرافية والسياسية والبشرية شكلت عوامـل 
ساھمت بشكل كبير في تحقيـق ا/نـدماج بـين 

  .دول ا/تحاد ا�وربي

ــسيير  ــى ت ــشرفة عل ــسات الم ــم المؤس أھ
  :ا�تحاد ا�وربي

  .تحديد التوجھات الكبرى: المجلس ا�وربي *

تـدبير الميزانيـة وتمثيـل ا/تحـاد : اللجنة ا�وربيـة* 
  .في المفاوضات

  .تنفيد سياسة ا/تحاد: مجلس الوزراء* 

  .القوانين تشريع ومناقشة: البرلمان ا�وربي* 

محكمـة العـدل، البنــك : مؤسـسات أخـرى، مثــل* 
، كتـاب 206: انظـر الخطاطـة ص..(المركزي ا�وربي

  ).منار التاريخ والجغرافيا

  

  

  : المكانة ا�قتصادية لDتحاد ا�وربي����

احتfل مكانة عالمية فـي كثيـر مـن المنتوجـات الفfحيـة * 
  .والصناعية

ا/تحاد ا�وربي فاعل تجـاري عـالمي، يتعامـل مـع جميـع * 
حــوالي (القــارات، مــع أھميــة نــصيبه فــي التجــارة العالميــة 

يجعلــه يحتــل المرتبــة ا�ولــى إلــى جانــب ، وھــو مــا )%18
  .الو/يات المتحدة ا�مريكية

ارتفاع الناتج الداخلي الخام، سواء على مـستوى الـدول، * 
  .دأو على مستوى ا�فرا

ضـمان الحقـوق : تحسن مستوى عيش الساكنة ا�وربية* 
ا/جتماعيــة ا�ساســية مــن صــحة وتعلــيم وســكن وشــغل 

  ).الحماية ا/جتماعية(

  : معوقات ا�ندماج الشامل لDتحاد ا�وربيبعض ����

ضعف قطاع اTعfميات مقارنة مـع الـدول الكبـرى، وعـدم * 
  .قدرته على منافسة الشركات اليابانية وا�مريكية

دول أوربـا : تفاوت التنميـة ا/قتـصادية بـين الـدول ا�وربيـة* 
الغربية والشمالية لھا ناتج وطني خام أكثر ثـfث مـرات مـن 

  .ربا الشرقيةدول أو

  .»ا�ورو«عدم تعميم العمل بالوحدة النقدية * 

ــي تجــاه بعــض القــضايا *  ــف دول ا/تحــاد ا�ورب ــاين مواق تب
  ...والشؤون العالمية
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