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 مقدمة :
 الرئيسية في العالم. االقتصادية األوربي من األقطاب االتحاديعتبر 

 ؟ ذولة لحلهابو المجهودات الم مشاكلهو ما  ؟ و ما مكانته االقتصادية في العالم ؟ ما اإلمكانيات المساهمة في قوته؟ و فكيف تأسس هذا التكتل اإلقليمي 

I. و مراحل تأسيسه ألوربيأهداف االتحاد ا : 

 : أهداف االتحاد األوربي .1
  أهداف االتحاد األوربي 

  

 ت السياسية و الدفاعية و األمنيةفي المجاال ة و االجتماعيةاالقتصادي تفي المجاال

 تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. 

 تحقيق مبدأ حرية تنقل البضائع واألشخاص. 

  ( األوروتحقيق عملة موحدة). 

 المنافسة...(. -إتباع سياسة اقتصادية مشتركة )األسعار 

 في المؤتمرات والمنظمات الدولية إتباع سياسية خارجية موحدة من خالل اتحاد مواقف موحدة. 

 " مواطنة أوربيةاحترام حقوق وحريات المواطنين وتحقيق". 

 ع سياسة أمنية ودفاعية موحدةإتبا. 

  موحد. أوربيدستور اتخاذ 

 : راحل تأسيس االتحاد األوربيم .2
هولندا(، والتي تهدف  -اللوكسمبورغ  -بلجيكا  -إيطاليا  -ألمانيا  -من طرف ست دول)فرنسا  1951سنة  «المجموعة األوربية للفحم والفوالذ» العالمية الثانية إلى تأسيسدت محاوالت تجاوز مخلفات الحرب أ 

 .تطبيق حرية مرور الفحم والفوالذ بين أعضاء المجموعةإلى 

 . تحقيق الوحدة االقتصاديةللعمل على  «المجموعة االقتصادية األوربية»التي أسست بمقتضاها  ، و«1957روما سنة معاهدة »دفع نجاح التجربة األولى إلى توقيع  

 : انضمت عدة دول أوربية أخرى على مراحل للمجموعة االقتصادية 

 هولندا( -اللوكسمبورغ  -بلجيكا  -إيطاليا  -ألمانيا  -)فرنسا  المجموعة األوربية للفحم و الفوالذ - 1951

مرحلة المجموعة األوربية 

 المشتركة

 هولندا( -اللوكسمبورغ  -بلجيكا  -إيطاليا  -ألمانيا  -)فرنسا  المجموعة االقتصادية األوربية - 1957

 الدانمارك -إرالندا  -المملكة المتحدة انضمام  - 1973

 اليونانانضمام  - 1981

 البرتغال -إسبانيا انضمام  - 1986

 ألمانيا الشرقية بعد اتحادها مع ألمانيا الفدراليةانضمام  - 1990

 اتفاقية ماستريخت بمقتضاها تم تأسيس االتحاد األوربي 1992

 مرحلة االتحاد األوربي

 النمسا -السويد  –فنلندا انضمام  - 1995

 الموحدة "أورو"العملة  - 2002

 مالطاانضمام  -قبرص  –سلوفينيا  –هنغاريا  –سلوفاكيا  –التشيك  –بولونيا  –ليتونيا  –إستونيا انضمام  - 2004

 بلغاريا -رومانيا انضمام  - 2007

 كرواتياانضمام  - 2013

 . 2016يونيو  23في من االتحاد  نسحاب بريطانيا ا 

II. مؤهالت االتحاد األوربي و مكانته االقتصادية في العالم : 
 : االمكانيات المساهمة في قوة االتحاد األوربي .1

يتميز بأهمية التساقطات مما يوفر إمكانيات مهمة إلقامة نشاط اقتصادي  مهم، كما تتوفر على تتوفر بلدان االتحاد األوربي على سهول وهضاب شاسعة وخصبة وعلى مناخ متنوع  :المؤهالت الطبيعية  -أ

 ثروات طبيعية مهمة لكنها تعرضت لالستنزاف.

تستفيد ، كما لى كفاءات علمية مهمة وبتدني نسبة البطالةبارتفاع دخلها الفردي وبتدني نسبة األمية والتوفر عتتميز  ،من السكان مليون نسمة 508 أزيد منضم االتحاد األوربي ي : المؤهالت البشرية -ب

 .التكوين و تشجيع البحث العلميالدعم و من 

 :يسهر على تسيير االتحاد األوربي مجموعة من األجهزة  : المؤهالت التنظيمية -ج

 يحدد التوجهات الكبرى لالتحاد. المجلس األوربي

 مقترحات اللجنة األوربية قبل عرضها على مجلس الوزراء. يدرس البرلمان األوربي

 يقرر السياسات المشتركة. مجلس الوزراء

 السياسات المشتركة. تقترح و تنفذ اللجنة األوربية

 تراقب تطبيق معاهدات االتحاد و تعاقب المخالفين لها من المؤسسات و الدول. محكمة العدل

 يسهر على المراقبة المالية لالتحاد. البنك المركزي

 : المكانة االقتصادية لالتحاد األوربي بالعالم .2
 .)الشعير ، الخمور ، اللحوم ، األلبان ... (في العالم، حيث يحتل المرتبة األولى عالميا في إنتاج القمح. كما ينتج منتوجات أخرى  قوة فالحية أولاالتحاد األوربي يعد :  المجال الفالحيفي  

 الطائرات ، الصناعات الكيماوية ... (  كما له مصنوعات أخرى ) الصين في صناعة السيارات،بعد  2يحتل المرتية :  المجال الصناعيفي  

 .قوة تجارية في العالم يمثلاالتحاد األوربي االتفاقيات المتعددة المبرمة مع مختلف دول العالم، أصبح  الجوي، و ضخامة األسطولين البحري و بفضل قوة اإلنتاجين الفالحي والصناعي، و:  التجاري المجالفي  

III. هلحل مشاكل هودات االتحاد األوربيمج : 

 : األوربيلمشاكل الديمغرافية و التنموية لالتحاد ا .1
بين  نقص في اليد العاملة، كما تعاني من تفاوت المستوى االقتصادي بين دول االتحاد، و و نسبة اإلعالةما ينتج عنه من ارتفاع  و مشاكل كارتفاع نسبة الشيخوخة  االتحاد األوربيواجه دول ت

 اليابان ... و الواليات المتحدة األمريكيةالمنافسة الخارجية خاصة من  ، والغاز الطبيعي البترول و ص فينق الجنوب (، و المناطق داخل البلد الواحد ) إيطاليا بين الشمال و

 : مجهودات االتحاد األوربي لحل مشاكله .2
حظيت مجموعة من المناطق بمساعدات خاصة  ، حيثقل تطورا حتى تلحق بباقي المناطقعلى إقامة مشاريع في المناطق األ " الصندوق األوربي للتنمية الجهوية "تعمل دول االتحاد بفضل 

 التنافسية و فرص الشغل. لتجاوز تأخرها، و مساعدات جهوية لتأهيل

 خاتمة
 م.قطبا اقتصاديا رئيسيا في العالاالتحاد األوربي  أصبح السياسات الموحدة، بفضل العمل المشترك و

 واجب منزلي
 .حول الجدول أعاله إلى خط زمني توضح فيه مراحل تأسيس االتحاد األوربي

 
 

 اإلعدادية السعادة: ث المؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

و مكانته نياته االحتاد األوربي إمكا
 االقتصادية يف العامل

  : مفاهيم و مصطلحات

 مجموعة قوية تستقطب و تجلب مختلف األنشطة االقتصادية و المالية.قطب اقتصادي :  -

من أجل  2004أكتوبر  29قانون أسمى موحد بين كل الدول األعضاء في االتحاد األوربي، و قد تم التوقيع عليه يوم : ور األوربي الدست -

 مناقشته و المصادقة عليه.

 

 


