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The European Union: 500 million people – 27countries

Member States of the 
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Candidate countries and 
potential candidates



أهم املعاهدات يف اتريخ االحتاد األورويب 
1951نيسان 18مجموعة الفحم والصلب األوروبية 

1952تموز 25سارية المفعول في 

1958كانون الثاني 1

:معاهدات روما 

المجموعة االقتصادية األوروبية 

المجموعة األوروبية للطاقة النووية 

1987

القانون األوروبي الموحد 

السوق األوروبية الموحدة 

1993تشرين الثاني 1
تحولت المجموعة االقتصادية األوروبية إلى 

EC” المجموعة األوروبية وأسست 

(ماستريخت )معاهدة االتحاد األوروبي 

1999

زيادة )معاهدة أمستردم

االنصهار في مجالي 

األمن والقضاء  

2003

معاهدة نيس باستثناء 

أيرلندا 

2009

ةاالصالحيمعاهدة لشبونة 

اتفاقية بروكسل التي وحدت 1967

مؤسسات مشتركة للمجموعات الثالث 

لجنة -برلمان واحد–مجلس وزراء موحد 

محكمة عدل أوروبية –أوروبية 



The EU symbols

The European flag
The European anthem

Europe Day, 9 May

The motto: United in diversity



اليورو -االحتاد يف التنوع 



1951معاهدة 
 فقط غير ليس»تأسيس اتحاد الفحم والفوالذ الذي أريد منه أن يجعل اندالع أية حرب أخرى بين فرنسا وأملانيا

 
ا
ومع نشوب الحرب الباردة لم  .، وكانت تلك هي الخطوة األولى على طريق بناء االتحاد األوروبي«وارد، بل مستحيال

ية كلها في مواجهة تعد الفكرة مقتصرة على تقوية العالقات الفرنسية األملانية، بل بات الهدف تقوية أوروبا الغرب
التهديد السوفييتي

ECSC يدت والتي أع,لجعل أملانيا توافق على املعوقات على سيادتها “,كانت مصممة حسب مشروع شومان
.”اليهابشكل تدريجي 

 بـالسلطة العلياECSCوأصبحت .ملانيا استبدلت الرقابة املباشرة املمارسة بواسطة املفوضية العليا املتحدة في أ
 للتكامل القادم 

ا
 open ended Europeوالخطوة األولى نحو أوروبا ,مع الدول الخمس األخرى نموذجا

 كان هذا التكامل في ظلECSC ة وفرص,مع حسابات صعبة للمكاسب االقتصادية ,تكامل غريب للمثاليين
بهالرأي العام اقناعولكن كان من الصعب ,للحصول على األمن االستراتيجي 

 تجلى الطابع الفوق قومي من خالل مشروعPlevien جيش أوروبي وذلك اقامةوالذي هدف إلى ,10/1950في
.من خالل جماعة سياسية 

البديل العسكري لـECSC ة املشاركاشكاليةسيحل -”الجماعة الدفاعية األوروبية ”وذلك بمقترح تأسيس
1954في ”الجمعية الوطنية الفرنسية ”لكن هذا رفض من قبل ,العسكرية األملانية من دون عوائق 



أورواب من »: الفرنسي توماس فريانتزي حتت عنوان
، «التأسيس إىل االنسداد

باعتباره القاطرة اؤسسوم 
ا
ألكثر فعالية، الحلم األوروبي املتحمسون إلى خيار االشتغال على االقتصاد تحديدا

وبية وكانت تلك هي كلمة السر في بداية نجاح املشروع االتحادي، وهنا ظهرت منظمة الطاقة النووية األور 
السوق التي عرفت لفترة طويلة باسماملتعددة الوظائف ، واملجموعة االقتصادية األوروبية 1956«يوراتوم»

.بالتوقيع في مارس من ذلك العام على اتفاقي روما التأسيسيين1957األوروبية املشتركة في سنة 
 زاد 1979و1973ما بين « الصدمة النفطية»إكراهاتوخالل العقود الالحقة وعندما كان العالم الغربي يتجرع

ق جورج بقضية توسيع العضوية وتعميق الشراكة، وقد رفع الرئيس الفرنس ي األسب« الستة»اهتمام أوروبا 
.  في وجه انضمام بريطانيا« الفيتو»بومبيدو 

 لعضوية املجموعة « ال»، دون النرويج التي قالت والدانماركإيرلندابرفقة 1973وفي األخير دخلت في سنة
.  األوروبية في استفتاء عام

 ذراعيها الستقبال ثالث دول جديدة من دول جنوب القارة التي« التسعة»وخالل عقد الثمانينيات فتحت أوروبا
دولة12ليصبح العدد بذلك 1986وإسبانيا والبرتغال في 1981اليونان في : تخلصت حينها من نظم ديكتاتورية

 بانضمام ثالث دول أخرى معروفة بسياسات الحياد هي النمسا، وفنلندا، 15وصل العدد إلى 1995وفي سنة
.والسويد

 قفزة كبيرة في تاريخ املشروع األوروبي 1992« ماستريخت»وقبل ذلك في عقد التسعينيات نفسه مثلت اتفاقية
 ملسيرة طويلة بدأت في سنة 

ا
حين تم تأسيس منظومة 1979لجهة ما تحقق بشأن العملة األوروبية املشتركة، تتويجا

.حكم في األسعارنقدية أوروبية، سمحت بالتحكم في آليات املبادالت، وتم تأسيس بنك مركزي أوروبي ليتولى الت



1957يف معاهدة روما 
ذ يف ودخلت حيز التنفي

كانون الثاين  1
1958

  والتي أسست الجماعة االقتصادية
بدأ حدد هذا االتفاق األولي أساسيات م.األوروبية

حرية حركة البضائع واألشخاص والخدمات 
كما تم وضع اآلليات املؤسسية. ورأس املال

األساسية، كمحكمة العدل األوروبية، ومجلس
.  روبيالوزراء، واملفوضية األوروبية، واالتحاد األو 
وهو اتفاق فوق قومي أكثر منه اتفاق بين 

إذ يحدد موجبات قانونية قابلة , الحكومات 

.لإلنفاذ

Signing of the Treaty of Rome





The big enlargement: uniting 
east and west

Fall of Berlin Wall – end of Communism
EU economic help begins: Phare 
programme

Criteria set for a country to join the EU:
• democracy and rule of law
• functioning market economy
• ability to implement EU laws

Formal negotiations on enlargement begin

Copenhagen summit agrees to a big 
enlargement of 10 new countries

Ten new EU members: Cyprus, Czech 
Republic, Estonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, 
Slovenia

1989

1992

1998

2002

2004

2007 Bulgaria and Romania join the EU

2013 Croatia joins on 1 July



مقارنة بدول أخرى ( ابملاليني)عدد السكان 



مساحة االتحاد األوروبي مقارنة بدول أخرى 

Surface area (x 1000 km²)



املعاهدات 
 هو عبارة عن مجهود إلتمام السوق املتكاملة من خالل: 1987( القانون األوروبي املوحد

ت السعي إلى جعل التنظيمات متناغمة من دون تجاهل الخدمات املالية والضمانا
.تقنيةوالتأمين واالتصاالت السلكية والالسلكية وسالمة املنتجات واملعايير ال

 تمثل 1993تشرين األول 1ودخلت حيز التنفيذ في 1992وقعت في  (معاهدة ماستريخت
 للتكامل بما فيه وحدة النقد والسياسات االجتماعي

ا
ة كظروف هذه املعاهدة تثبيتا

.تقبليةالعمل على الرغم من أنه يجب أن تتم املوافقة باإلجماع على التوجيهات املس



دولة   27إىل6توسع االحتاد األورويب من 
2 يج رفض فقط النرو )وقعت اتفاقية انضمام بين الجماعة وبريطانيا والدنمارك وايرلندا والنرويج 1972كانون الثاني

(أصبحت تسع دول (.)فيها الشعب املعاهدة بأغلبية بسيطة 
 (دول 10)م1981انضمت اليونان بدورها عام
 من عام,مع كل من اسبانيا والبرتغال 1982بدأت املفاوضات في 

ا
1986كي يصبحا عضوين في الجماعة األوروبية بدءا

(.12)
 (15). م1995انضمت كل من النمسا وفنلندا والسويد إلى االتحاد األوروبي في عام
 فض االنضمام إلى االتحاد األوروبير لكن الشعب مرة ثانية م، 1994النرويج عام.
 انضمام األعضاء العشرة م، 2002م وذلك بموجب اتفاقية كوبنهاجن التي وقعت في ديسمبر 2004بحلول شهر مايو

ية باالضافة إلى قبرص بولندا والتشيك واملجر وسلوفاكيا وسلوفينيا وليتوانيا والتفيا واستونيا من أوروبا الشرق)الجدد 
(25)2006و2004مليار يورو للفترة بين العامين 40,7كلف االتحاد ( ومالطا 

(  27)2007وانضمت في م 2007رومانيا في عام واألعضاء على انضمام بلغاريا ت الدول وافق
 من سكان % 6قد تنحدر النسبة إلى 2060وبحلول عام . كان سكان أوروبا يشكلون ربع تعداد سكان العالم1900في عام

 
ا
.”العالم ـ بل إن ما يقرب من ثلث سكان أوروبا آنذاك سوف تتجاوز أعمارهم خمسة وستين عاما

 2013انضمت كرواتيا إلى االتحاد في
2020 خروج بريطانيا



1951

الدول المؤسسة 

بلجيكا 

فرنسا 

ألمانيا 

ايطاليا 

لوكسمبورغ 

هولندا 



1973

الدنمرك 

ايرلندا 

المملكة المتحدة



1981

اليونان 



1986

البرتغال 

إسبانيا 



1995

النمسا 

فنلندا 

السويد 



2004شهر مايو في 

وبموجب اتفاقية 

ر كوبنهاجن في ديسمب

انضمام م، 2002

األعضاء العشرة الجدد

بولندا 

التشيك 

المجر 

سلوفاكيا

وسلوفينيا 

ليتوانيا

التفيا 

استونيا 

قبرص 

مالطا 



2007

بلغاريا 

رومانيا

ثم انضمت

كرواتيا 

في 

2013



الدول المرشحة 

جمهورية مقدونيا 

تركيا 

دول أخرى مرشحة 

ألبانيا 

البوسنة والهرسك  

مونتينغرو

صربيا 

س كوسوفو تحت قرار مجل

األمن الدولي 

1244

خروج بريطانيا 2020



(27)إحصائيات من االحتاد االورويب 
 (ولة19)سكان منطقة اليورو عدد

 9,6-8/2011معدل البطالة لشهر  %

 دولة19)اليورو منطقة

 دولة 26الشنغنمنطقة



االحتاد األورويب يف العامل  
موحد في اقتصاد االتحاد االوروبي يتألف من سوق موحدة ويمثل االتحاد األوروبي كائن

.the World Trade Organization (WTO)منظمة التجارة العاملية  

320 فنلندا -5,استونيا -4,قبرص -3,النمسا -2,أندورا -1»مليون نسمة يتعاملون باليورو
-13,موناكو -12,لوكسمبورغ -11,كوسوفو -10,ايطاليا -9,ايرلندا -8,اليونان -7,أملانيا -6,
سلوفينيا -18,سلوفاكيا -17,سان مارينو -16,البرتغال -15,هولندا -14,( الجبل األسود )
.قبرص -23,فرنسا -22,بلجيكا,21,مدينة الفاتيكان -20,اسبانيا -19,

 (هنغاريا-رومانيا–الدنمرك -السويد)األعضاء في االتحاد وال تستخدم اليورو هي الدول

 اليورووتستخدماالتحادفيأعضاءغيردولداألسو الجبل-موناكو-كوسوفو-



االتحاد االوروبي كقوة تجارية عالمية 

ع لعام الحصة في التجارة العالمية للبضائ

2007

حصة االتحاد في التجارة العالمية للخدمات

2007

%  53,2اآلخرون 

% 17االتحاد األوروبي 

الواليات المتحدة األمريكية 

14,5%

% 5,8اليابان 

الصين 

9,5 %

اآلخرون 

40,6 %

االتحاد االوروبي 

28,5%

%18,2الواليات المتحدة 

%  5,9الصين %6,8اليابان 



السوق الموحدة 

:حرية الحركة لـ

البضائع 

الخدمات 

البشر

رؤوس األموال  
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:السوق الموحدة أدت إلى ➢

بما فيها تذاكر ,تخفيض أسعار العديد من المواد والخدمات ➢

الطيران واالنترنت 

-2000من أسعار االتصاالت الهاتفية بين % 40تخفيض ➢

2006

مليون فرصة عمل 14في مجمل دول منطقة اليورو، تأمنت ➢

سنة، واقتصر عدد الوظائف الجديدة في الواليات13جديدة في 

.  ماليين8المتحدة في المدة ذاتها على 



”الشنغن “1985

جواز السفر األوروبي➢

دولة ومن ضمنها سويسرا 26منطقة الشنغن تضم ➢

ال شرطة أو جمارك على الحدود األوروبية➢

السيطرة األكبر على الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي ➢

تعاون أكثر بين الشرطة من مختلف دول االتحاد األوروبي ➢

صية تستطيع ان تشتري وتجلب أي بضائع لالستخدامات الشخ➢

عندما تسافر بين الدول األعضاء  

بولندا ,غال البرت,سلوفاكيا ,سلوفينيا ,اسبانيا ,السويد ,سويسرا ➢

دا ايسلن,التفيا ,ليتوانيا ,لوكسمبورغ,مالطا ,هولندا ,النرويج ,

الدنمرك,استونيا ,فنلندا , ايطاليا ,ألمانيا ,اليونان ,هنغاريا ,

,,النمسا ,بلجيكا ,جمهورية التشيك ,

ة كانتا على وشك االنضمام الى منطق\وقبرصرومانيا وبلغاريا ➢

الشنغن لوال معارضة هولندا 
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التعليم واالتحاد األوروبي 

أكثر من مليوني طالب أوروبي يتلقون تعليمهم وتدريبهم من 

خالل الدعم المقرر من قبل االتحاد األوروبي 

➢Comenius:: مدارس

لب يستفيد من نظام اراسموس االوروبي مليون ونصف طا➢

ي ويعتمد برنامج التعليم االوروبي عل.1987جامعي منذ عام

مليارات دوالر خالل السنوات السبع المقبلة 9ميزانية تبلغ

ة وذلك بهدف توفير مجاالت مثل التعاون في مجال السياس

.التعليمية والتبادل الطالبي وتعليم الكبار

➢ Leonardo da Vinci: تدريب مهني :

➢Grundtvig: تدريب الراشدين :

➢ Youth in Action: العمل التطوعي والتعليم غير

الرسمي 
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األورويب إلحتاد اأهداف 

 لإلتحادحماية القيم املشتركة واملصالح األساسية.

صيانة استقالل االتحاد والدفاع عن استقالله بوجه أي اعتداء محتمل.

تقوية أمن اإلتحاد وضرورة الدفاع عن امن االتحاد والدول األعضاء.

ة وهي ميثاق املحافظة على األمن والسلم الدوليين من خالل التقيد بثالثة نصوص دولي

ان على احترام باإلضافة الى اتفاقية هلسنكي وميثاق باريس واللذان ينص–األمم املتحدة 
لحدود واالنتقال إلى الديمقراطية ومبدأ االعتراف باستقرار ا,مبادئ حقوق اإلنسان 

.الراهنة واحترام األقليات االثنية وتأمين حرية الصحافيين

 6/1992تعزيز التعاون الدولي مع أفضلية للجوار األوروبي حسب اتفاقية لشبونة

دعم الديمقراطية واستقالل القضاء واحترام حقوق اإلنسان.



.”م القوة التشريعية األضخ”االحتاد األورويب 
” فعليك القبول بإرادة الجماعة ,إذا ما أردت أن تصبح عضو في االتحاد األوروبي”

 درها كل القوانين التي تؤثر على حياة اإلنسان البريطاني كان مص,1972اتفاقية روما في هيثيوقع ادوارد انقبل
ومع دخول السوق املوحدة أصبحت جميع القوانين مصدرها االتحاد األوروبي ,البرملان البريطاني 

14 مجال  من صالحيات االتحاد األوروبي 20ألف قانون تشريعي دخل في التنفيذ في.

 القوانين زيادة كبيرة ب)ولكن العكس صحيح ,دخول السوق املشتركة يعني تخفيض القوانين والتشريعات
 اآلن في حال تنفيذ اتفاقية لشبونة 

ا
.”وخصوصا

72 % من القوانين األملانية قادمة من بروكسل % 84,من القوانين البريطانية يتم إقرارها ببروكسل.

 1998قانون في االتحاد األوروبي دخل التنفيذ بين 16,980هناك ,حسب إحصاء أجراه اتحاد دافعي الضرائب
من القوانين األوروبية 993وفقط ,من قوانين االتحاد األوروبي أصبحت قوانين بريطانيا 2007,3,010في .2007و

.تم إعادة صياغتها 

 18,917ها من بين,من القوانين التشريعي تم تبنيها في أملانيا 2004,23,167و1998بين “:وزارة العدل األملانية تقول
.كانت من االتحاد األوروبي % 80أو ,



The European Parliament – voice of the people

Number of members elected in each country  

Decides EU laws and budget together with the Council of Ministers
Democratic supervision of all the EU’s work

Austria  - 18

Belgium  - 21

Bulgaria  - 17

Croatia  - 11

Cyprus  - 6

Czech Republic  - 21

Denmark  - 13

Estonia  - 6

Finland  - 13

France  - 74

Germany  - 96

Greece  - 21

Hungary  - 21

Ireland  - 11

Italy  - 73

Latvia - 8

Lithuania  - 11

Luxembourg  - 6

Malta  - 6

Total  - 751

Netherlands  - 26

Poland  - 51

Portugal  - 21

Romania  - 32

Slovakia  - 13

Slovenia  - 8

Spain  - 54

Sweden  - 20

United Kingdom  - 73



The EU institutions

European Parliament

Court of 
Justice

Court of 
Auditors

Economic and Social 
Committee Committee of the Regions

Council of Ministers
(The Council) European Commission

European Investment Bank European Central BankAgencies

European Council (summit)



Th European political partiesa

Number of seats in the European Parliament 

per political group (December 2016)

Total: 751



اجيابيات االحتاد األورويب 
 السالم
ع دول ساهم االتحاد االوروبي في صياغة سياسة زراعية مشتركة مناسبة لجمي:السياسة الزراعية

.االتحاد
سفر أسهل ووسائل مواصالت وبنية أساسية
 واصل بين فرنسا والنفق املمتد تحت القنال االنجليزي الوماملوبين كوبنهاجن اوريسندتم إنشاء كوبري

.وانجلترا وخطوط سكك حديدية سريعة بين دول االتحاد لتعزيز الروابط بينها
1997وضوع عام تنامي في ميزانية شركات خطوط الطيران والتي تزامنت مع تنفيذ لوائح جديدة تنظم امل

.مما سمح لشركات الطيران بالعمل بحرية بين دول االتحاد املختلفة وسهل السفر 
ألساسية لهااستفادت من املساعدات املالية املقدمة من بروكسل في تطوير البنية ا:انتعاش ايرلندا.

.1973االتحاد االوروبي عاماليكما حقق االقتصاد االيرلندي تغيرا كبيرا منذ انضمامها 
حاد االوروبي وقد مكن قرار االت.هي اختصار ملصطلح النظام العاملي لالتصاالت املتنقلةام.اس.جيان

اريكسون مثل بتبني معايير مشتركة لالتصاالت املحمولة الرقمية شركات صناعة االتصاالت1987عام 
.ونوكيا من العمل بحرية وأمان في أسواق العالم الضخمة



اجيابيات االحتاد االورويب 
 تي تلك التي جميع الدول األعضاء في االتحاد االوروبي ح.اتفاقية روما الخاصة بالعمل املوحد في االتحاد االوروبي

جل والرواتب يتمتع بمعايير العمل األوروبية مما يعني املساواة في العمل بين املرأة والر ـ2004دخلت االتحاد في عام
.املتساوية وحقوق العمال املوحدة وتكافؤ الفرص

 اسيا وماليا وميكلينبرج سيوسيردينياعملت لجنة املقاطعات واألقاليم باالتحاد االوروبي علي مساعدة ويلز
وحكومات الدول اجتماعية بين تلك املناطقاوالتغلب علي أي تباينات اقتصادية اليللدخول في مشروعات تهدف 

.تضييق الهوة االجتماعية واالقتصادية أيضا بين دول االتحاد االوروبي املختلفةوالتي تضمها
(أي أر إنس ي):ترنت وذلك في تمكنت سياسة االتحاد من تطوير نظام جديد بين العلماء لتبادل املعلومات علي االن

.لألبحاث النووية املوجودة في ضواحي مدينة جنيفعمل املنظمة األوروبيةاطار
 لتجاري في أسواق يتم تصنيع أجنحة الطائرات في بريطانيا وذيولها في أملانيا مما اثبت مدي التنافس ا:ايرباص

.الطيران العاملية واجبر شركة بوينج األمريكية علي التنبه لذلك والدخول في لعبة املنافسة
شهرة كبيرة في اآلونة األخيرة وأصبحت 1955نالت بطولة دوري أبطال أوروبا التي بدأت عام:كرة قدم أفضل

ية بحرية تنقل الحكم الذي أصدرته املحكمة األوروب.املاليين من عشاق كرة القدم في العالماليهامبارياتها تجذب 
.املختلفة في نهاية تعاقداتهمبين األندية الالعبين 

يث ظهرت أصبحت تلك الصحافة تناقش العديد من القضايا خاصة في بريطانيا ح:مجاالت الصحافة الصفراء
طانيةعلي سبيل املثال التي تناقش العديد من املوضوعات الجديدة في الصحافة البري'ذا صن'صحيفة



اجيابيات االحتاد االورويب 
يتهوفن لتصبح عندما تم تبني موسيقي ب:ـ الحركة الرابعة لسيمفونية بيتهوفن التاسعة

كان ذلك مفيدا حيث تعلم األطفال 1985النشيد الوطني لالتحاد االوروبي في عام

.املوسيقي الكالسيكية

لسباحة من الشواطئ األوروبية تعتبر نظيفة بدرجة كافية تتيح ا%96:شواطئ نظيفة

.1976فيها بأمان ويرجع الفضل في ذلك إلي املعايير األوروبية املتبعة منذ عام

 
ا
2006وفي عام2002تم إنشاء هيئة الغذاء اآلمن في االتحاد االوروبي في:أطعمة أكثر أمانا

.تم تشديد إجراءات الرقابة علي األغذية األوروبية

ئةـ األرض املضي+دواعي الذهاب إلي بروكسل+ االهتمام بقضية التغير املناخي



املصاعب اليت تواجه االحتاد اليوم 
 روبي وبعد عشرين سنة وانضمام بقية األعضاء السبعة والعشرين في االتحاد األو

، أو ذات تن
ا
افسية الراهن، بدأت تظهر سلبيات التوسع لضم دول متعثرة اقتصاديا

زمة املالية ومع اندالع األ . اقتصادية ضعيفة، ليزرع ذلك الشكوك في مستقبل االتحاد
تفاقم، بدأت التعقيدات واملصاعب والتصدعات في البيت األوروبي ت2008العاملية في 

زمة التي وقد ظل االتحاد يجهد خالل السنوات الثالث املاضية الحتواء تداعيات هذه األ 
يرة في فاقمها انفجار الديون السيادية، وافتراق كلمة زعامات الدول الكبيرة والصغ

ل بذلك االتحاد، واتساع الصدع بين دول الشمال الغنية ودول الجنوب املتعثرة، ليدخ
تجاذب املشروع األوروبي كله، ومن حيث هو، وألول مرة في تاريخه، مرحلة األسئلة، وي

ار زعاماته وشعوبه اآلن تياران متعاكسان من خيارات االستمرار، وهواجس االنهي

.واالندثار


