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EU 

 ، جميع مواطني االتحاد األوروبي لديهم الفرصة للتأثير على مستقبل االتحاد األوروبي 2019 أياربحلول 

خمس  كل. ما يسمى انتخابات االتحاد األوروبي. األوروبي،حان الوقت لالنتخابات المقبلة للبرلمان  حيث

للبرلمان األوروبي. يحق لجميع مواطني دول االتحاد األوروبي التصويت في االنتخابات سنوات هناك خيار

 .أيار 26في السويد ، يوم االنتخابات هو كمثال  نحن كمواطنين نختار من سيمثلنا في البرلمانوبالتصويت 

هناك وجهات نظر مختلفة حول ما يجب أن و بعد الحرب العالمية الثانيةEU) (بدأ تاريخ االتحاد األوروبي

ومهما كان رأينا في االتحاد األوروبي ، فإن حياتنا اليومية تتأثر  يكون عليه االتحاد األوروبي في المستقبل

 نحن بحاجة إلى معرفة االتحاد األوروبي.بالقرارات المتخذة في االتحاد األوروبي. لذلك 

  :األوروبي ينمو لألماماالتحاد /` 1الجزء 

 لمنع الحرب المشاركة

طريقة واحدة هي  من خالل تفادي الحرب الجديدة بعد الحرب العالمية الثانية ، أراد قادة الدول األوروبية 

لقد تعلمت البلدان بعض الدروس من األخطاء التي و خلق أشكال مختلفة من التعاون بين الدول األوروبية

أجبرت االنتصارات بعد الحرب العالمية األولى ، .ن تكون الحرب مدمرة ألوروباوتسببت في أ ارتكبتها

خالل عانت أجزاء كبيرة من العالم  حيث االقتصاد األلماني حرب ضخمة دمرت ألمانيا على إحداث

ظهر هتلر باعتباره الشخص الذي يستطيع حل مشاكل ، في ألمانيا مثال الثالثينيات من أزمة اقتصادية عميقة

 العديد من الحوادث التي ضربت ألمانيا مسؤولية ارتكابألمانيا االقتصادية ، وذلك من خالل إعطاء اليهود 

 .ساهم ذلك في استيالء هتلر والنازيين على السلطة حيث

المواد الخام التي  -لصلب االحديد كانت الحرب األخيرة بين ألمانيا وفرنسا حول الكفاح من أجل الفحم و

بين الدول.  العنصرية أرادو منعتشكل أساس تصنيع األسلحة. من خالل اإلدارة المشتركة للمواد الخام ، 

الصلب بين ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا  الحديدتم تشكيل ما يسمى اتحاد الفحم و 1952لذلك ، في عام 

 .وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج

تم توسيع التعاون ليشمل المزيد من المناطق وأصبح عدد أكبر من الدول  دى العقود القادمة ،..على م

انضمت معظم البلدان  2000 القرن ، تم تسمية التعاون باالتحاد األوروبي. خالل 1993منذ عام و أعضاء

 التي كانت في السابق الدول الشيوعية في أوروبا الشرقية. 

ً يضم االتحاد األوروبي حال االستقالة من االتحاد  طلبت المملكة المتحدة من أول بلدو دولة عضو 28يا

 2016األوروبي بعد استفتاء عام 

 :األوربي االتحاد تاريخ عن المعلومات من المزيد اقرأ

historia-eu/eus-i-eu/medlem-ar-http://eu.riksdagen.se/vad/# 

 

 حيث جديدًا ليس هذا وداخلها. األعضاء الدول بين األوروبي االتحاد حول مختلفة وآراء نظر وجهات هناك

 المتحدة. الواليات بناء بكيفية أكثر يذكرنا والذي أكثر، الفيدرالي األوروبي االتحاد يرى أن البعض يريد

 دول هناك كانت ، التعاون بدء منذ ليقولواعنه. الكثير الفردية األعضاء الدول لدى يكون أن آخرون يريدو

 .اتمامً  مختلفة األوروبي االتحاد انتقاد أسباب فإن ، ذلك ومع العضوية في تشك أوروبا في أطراف
 

 

http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/


 

 .…مع عندما انضمت السويد

، تم إجراء استفتاء  1994. في العام السابق 1995يناير  1انضمت السويد إلى االتحاد األوروبي في 

. تعني العضوية %  0.9 والم يصوت اللذين صوتوا و % 46.8للعضوية.   % 52.3وطني ، مع التصويت 

القرارات التي يتم  في االتحاد األوروبي أن السويد مشتركة في عمل االتحاد األوروبي ويمكن أن تؤثر في

 اتخاذها.

لدينا أيًضا مفوض سويدي في االتحاد حيث  هناك أشخاص يمثلون السويد في جميع أجزاء االتحاد األوروبي

باإلضافة إلى ذلك،هناك العديد من السويديين الذين لديهم خدمات  األوروبي ، مسؤول حاليًا عن التجارة

 .سويدي يعملون في االتحاد األوروبي  2001حوالي .األوروبيمختلفة في إدارة االتحاد 

 قراءة المزيد عن مفوض االتحاد األوروبي في السويد

kommission%C3%A4r_sv-eu-https://ec.europa.eu/sweden/tags/sveriges  

 

 …والمزيد من القضايا لحلها -الحريات األربعة 

أحد المبادئ األساسية للتعاون في االتحاد األوروبي هو سهولة التسوق والسفر والتنقل بين دول االتحاد 

األوروبي. يجب أن يكون هناك حرية حركة السلع والخدمات واألشخاص ورأس المال.هذا ما يسمى 

 بالحريات األربع.

http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-politikomraden/fri-rorlighet/# 
 
على مر السنين ، توصلت دول االتحاد األوروبي إلى استنتاج مفاده أن هناك المزيد من القضايا التي تحتاج 

ي الوقت الحاضر يحمل التعاون بين االتحاد األوروبي العديد من القضايا االقتصادية إلى حل مشترك. ف

األسماك وحماية صيدالبيئية و على سبيل المثال ، اللجوء والطاقة والمسائل ، وتشمل هذه والسياسية

 المستهلك وسالمة المنتجات والجريمة العابرة للحدود.

 االتحاد مستوى على أفضل هدف تحقيق يمكن عندما إال يعمل لن األوروبي االتحاد أن هو العام المبدأ
 .المحلي أو اإلقليمي أو الوطني المستوى من أفضل األوروبي

 http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-politikomraden/# 

 
 يعني األوروبي النقدي االتحاد والنقدي. االقتصادي االتحاد هو األوروبي االتحاد داخل التعاون من جزء
 خارج السويد ، ناآل حتى واحدة. كعملة اليورو (euro)لديها األعضاء البلدان أن ، أخرى أمور بين من

 النقدي االتحاد إلى انضممنا إذا استفتاء السويد أجرت ، 2003 سبتمبر في األوروبي. النقدي االتحاد
 .فارغة صوتت % 2.1 و % 42 على نعم صفحة حصلت الناخبين. من% 55.9 أجاب األوروبي.

 

 :المشتركة القيم
 في تشترك األوروبي االتحاد دول لكن به الخاصة وتقاليده ولغته ثقافته لديه األوروبي االتحاد في بلد كل

. القيم هذه البالد تحترم أن الضروري من ، األوروبي االتحاد من جزءا تكون لكيو المشتركة القيم بعض
 .األعضاء الدول جميع من متوقع مثال هي الديمقراطية

 اإلنسان حقوق واحترام القانون حكم ، اواة،المس الحرية ، اإلنسان كرامة هي األخرى األوروبي االتحاد قيم
  ما. بلد بدستور المعاهدات مقارنة يمكن و األوروبي االتحاد معاهدات في أيضا القيم هذه تضمين يتم.

https://ec.europa.eu/sweden/tags/sveriges-eu-kommission%C3%A4r_sv
http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-politikomraden/fri-rorlighet/%2523
http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/eus-politikomraden/


 

 .هنا. األوروبي االتحاد معاهدات عن المزيد اقرأ
-och-lagar-till/eus-blir-lag-eu-eu/en-gor-http://eu.riksdagen.se/vad

grunden-%C3%A4r-regler/#F%C3%B6rdragen 

 
 …رثالكوا مع التعاون طريقة

  خالل من للجفاف نتيجة كبيرة غابات في حرائق عدة من السويد عانت , 2018 عام صيف في

 .الحريق الطفاء المائية لالقناب القاء في والفرنسيين اإليطاليين اإلطفاء رجال اإلطفاء،ساعد أعمال

 االتحاد دول وافقت 2002 عام في األوروبي. االتحاد في التعاون من جزًءا الخارجية المساعدات كانت

  :الكوارث حاالت في البعض بعضها مساعدة على األوروبي
-http://www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap/internationell 
 krisberedskap/euscivilskyddsmekanism/ 

 
eu-fran-vag-pa-slackningshjalp-https://www.europaportalen.se/2018/07/mer 

 

 التحيز ضد الحركة حرية

يوفر مبدأ حرية الحركة داخل االتحاد األوروبي العديد من الفرص عندما يتعلق األمر بالسفر والوظائف 

 للشباب. فقطوليس  والدراسات،

 السفر للدراسة والعمل في االتحاد األوروبي

األخرى حق لجميع مواطني االتحاد األوروبي التقدم للحصول على وظائف في دول االتحاد األوروبي ي .1

 والعيش فيها أثناء العمل بدون الحاجة تصريح للعمل أو تصاريح اإلقامة

http://eu.riksdagen.se/du-i-eu/hit-vander-du-dig/bo-arbeta-och-

studera/#Hitta-jobb-i-ett-annat-EU-land 

 بيوروألا دالتحاا نم رخأ دبل في مللتعلي دملتقا قلحا له قيح بيوروألا دالتحاا نم واطنم صشخي أ .2

  يمكنهم أن يفعلوا الشيء نفسه بنفس شروط مواطني الدولة. هناك،و

وهو برنامج التبادل  Erasmus+ Ung och Aktiv تقوم مفوضية االتحاد األوروبي بتمويل برنامج  .3

 12إلى  3يوفر للطالب فرًصا للدراسة أو التدريب في بلدان أخرى في أوروبا لمدة  حيث األوروبي

 شهًرا.

4. Erasmus + ung and Active لتبادل هو برنامج التعاون للشباب في االتحاد األوروبي. سيكون ا

الشبابي بين مجموعات الشباب من مختلف البلدان في أوروبا. يمكن أن يكون أي شيء من الشركات 

 مجموعة من األصدقاء. حتى أوأو المؤسسات أو الشركات االجتماعية البلدية 

 https://www.mucf.se/ungdomsutbyte 

 مجانًا Inter Railيمكن للشباب التقدم بطلب للحصول على بطاقات األوروبي،التحادمن اكمبادرة  .5

عاًما باالستفادة  18ويأتي االقتراح من البرلمان األوروبي الذي يرغب في السماح للشباب من عمر 

اكتملت الجولة  ،2018في صيف عام  من حرية الحركة في االتحاد األوروبي واالكتشاف والتنوع.

 .مرة أخرى منح الفرصة2019االتحاد االوربي، وفي عام  EUاألولى من 

http://www.youdiscover.eu/  

https://www.facebook.com/youdiscoverEU/  

http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/#F%C3%B6rdragen-%C3%A4r-grunden
http://eu.riksdagen.se/vad-gor-eu/en-eu-lag-blir-till/eus-lagar-och-regler/#F%C3%B6rdragen-%C3%A4r-grunden
http://www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap/internationell-krisberedskap/euscivilskyddsmekanism/
http://www.sakerhetspolitik.se/Krisberedskap/internationell-krisberedskap/euscivilskyddsmekanism/
https://www.europaportalen.se/2018/07/mer-slackningshjalp-pa-vag-fran-eu
http://eu.riksdagen.se/du-i-eu/hit-vander-du-dig/bo-arbeta-och-studera/%252523Hitta-jobb-i-ett-annat-EU-land
http://eu.riksdagen.se/du-i-eu/hit-vander-du-dig/bo-arbeta-och-studera/%252523Hitta-jobb-i-ett-annat-EU-land
https://www.mucf.se/ungdomsutbyte
http://www.youdiscover.eu/
https://www.facebook.com/youdiscoverEU/


 

 

 ونهضت نحو االنفتاح والشفافية-عدام الديمقراطية نقص او ان
تم العمل في االتحاد األوروبي في إطار سبع مؤسسات. المؤسسات المختلفة مسؤولة عن مجاالت ي

 قضايا المحاكم والتعاون باليورو. القمة،مؤتمرات  الميزانية، التشريعات،مختلفة مثل 

institutioner-institutioner/#EUs-eu/eus-ar-http://eu.riksdagen.se/vad  

 

 األوربيوالمعاهد االتحاد  المؤسساتالقليل عن 
لجنة االتحاد األوروبي. يقترح قوانين االتحاد األوروبي الجديدة ويتحقق من امتثال الدول  .1

واحد من كل دولة من دول االتحاد األوروبي.  مفوضاً، 28يتكون من  و األعضاء لقانون األرض

  .يانهم ال يمثلون ميادين بالدهم لرعاية أفضل من االتحاد األوروب

/http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/eu-kommissionen/ 

 

يتكون مجلس الوزراء  مجلس الوزراء. تأسيس قوانين االتحاد األوروبي مع البرلمان األوروبي .2

لدول األعضاء. يعتمد الوزراء الذين يجتمعون على القضايا التي يتم من وزراء من حكومات ا

 بشأنها. التفاوض

 http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/ministerradet/  

لبرلمان األوروبي. يقرر بشأن قوانين االتحاد األوروبي وميزانية االتحاد األوروبي مع مجلس ا .3

 .األوربيرات العامة للمقيمين في كل دولة من دول االتحاد الوزراء. يختار االختيا

eu/eusinstitutioner/europaparlamentet/-ar-http://eu.riksdagen.se/vad 

يتكون من رؤساء الدول و لسياسة االتحاد األوروبيالمجلس األوروبي. يحدد االتجاه العام  .4

 في دول االتحاد األوروبي. 28والحكومات الـ 

http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europeiskaradet/  

يتكون من  حيث حكمة العدل األوروبية. محكمة العدل األوروبية تفسر قانون االتحاد األوروبيم .5

 .عضو دولةقاٍض من كل 

.domstolen/-institutioner/eu-eu/eus-ar-http://eu.riksdagen.se/vad  

 دولة االتحاد األوروبي التي أدخلت اليورو. 19لبنك المركزي األوروبي. هو البنك المركزي ل ا .6

http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europeiska-

centralbanken/  

  لمحكمة األوروبية لمراجعي الحسابات. سلطة مستقلة تدرس استخدام أموال االتحاد األوروبي.ا .7

-institutioner/europeiska-eu/eus-ar-http://eu.riksdagen.se/vad

revisionsratten 

. ديمقراطي عجز عليه يطلق. ومؤسساته األوروبي االتحاد في للديمقراطية افتقار لوجود انتقادات ناكه

 كل بعيدة وهي العادي للمواطن فهمها يصعب هناك المتخذة والقرارات المؤسسات بأن المنتقدون يجادل

http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/#EUs-institutioner
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/eu-kommissionen/
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eusinstitutioner/europaparlamentet/
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/eu-domstolen/
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europeiska-revisionsratten
http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eus-institutioner/europeiska-revisionsratten


 

 لتوسيع التغييرات من عدد إجراء تم األخيرة، السنوات فيو للمواطنين اليومية الحياة عن البعد

 .المنتخب األوروبي للبرلمان أكبر سلطة أعطيت أنك هو ذلك على األمثلة أحد. الديمقراطية

 ً ً ) األوروبي االتحاد عليها يطلق التي للمعاهدات وفقا  تقوم أن المؤسسات على يجب (،االتفاقات=  تقريبا

  وثائق إلى الوصول لنا يحق االتحاد في كمواطنين نحن المثال، سبيل على اإلمكان قدر بصراحة بعملها

 من بأي المؤسسات إلى االلتجاء االتحاد مواطني من مواطن لكل يحق حيث المؤسسات مختلف من

 معاملة تعامل قد بأنه يشعر شخص أي حيث أن اللغة نفس على والحصول لالتحاد الرسمية اللغات

 يتمو األوروبي المظالم أمين إلى تتحول أن يمكن بيوروألا دالتحاا تمؤسسا إدارة ىحدإ قبل من خاطئة

 .البرلمان قبل من المظالم أمين تعيين

-http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu

-och-malklago-sombudsman-eu-hanterar-affairs/20171110STO87809/sa

oppenhet-garanterar 

 

 والكحول األوروبي االتحاد

 كانت أحد حيث السويدية الكحول سياسة نمت العشرين، القرن وأوائل عشر التاسع القرن خالل
من أجل إزالة  على تجارة المشروبات الكحولية السوق قوى تأثير عدم ضمان هو المهمة االهداف

 لبيع الحكومية الشركة أصبحت حيث تم إنشاء االحتكارومصلحة الربح الفردي من سوق الكحول 

 Systembolaget احتكرت. والكحول&  والنبيذ لتجارة التجزئة احتكارا الكحولية، المشروبات

 .الكحولية المشروبات استيرادوتصديرو بالجملة والتجارة التصنيع

 البرلمان كان .السويدية الكحول سياسة االوربي، تغيرت االتحاد مع التعامل في السويد بدء مع

 األوروبية، العدل محكمة تفسيرو االوربي االتحاد بعضوية يتأثر لن االحتكار ان اوال يعني السويدي

 االتفاقية، على السويد وقعت عندما ذلك، ومع مختلف بشكل وقوانينه األوروبي االتحاد معاهدات

طالبوا أن  حيث مختلف بشكل وقوانينها األوروبي االتحاد معاهدات األوروبي االتحاد مفوضية فسرت

 .Systembolagetتتخلى السويد عن كل شيء باستثناء احتكار التجزئة ، أي 

قبل االستفتاء على عضوية االتحاد األوروبي ، كان لدى الحكومة السويدية  تصور أن السويد قررت 

، على إزالته موافقتهاتلقت السويد استثناء ، يتضمن  حيث الحد من قبول الكحول الخالي من الضرائب

وبعد المفاوضات الصعبة والتهديدات بإجراءات  ، ومع ذلك  قدمت المفوضية األوروبية تفسير آخر

قانونية في محكمة االتحاد األوروبي ، وافقت الحكومة السويدية على إدخال حكم االتحاد األوروبي بشأن 

هذه القاعدة مبررة بمبدأ االتحاد األوروبي المتمثل في حرية الحركة  لالستخدام الخاص.الدخول المجاني 

 وأنه ال ينبغي أن تكون هناك ضوابط على الحدود الوطنية.

ومع إلغاء احتكار النبيذ والكحول، أقامت كل من الشركات الخاصة السويدية الجديدة وشركات الكحول 

فيما يتعلق بالنهج تجاه االتحاد األوروبي، تغيرت وجهة نظر السويديين  د.العالمية الكبيرة نفسها في السوي

٪ من السويديين 47، اعتبر  1990في عام  .عن الكحول نظيرا مثيرا في المجتمع السويدي بشكل كبير

 % 66، كان الرقم  1981بالكاد قبل عشر سنوات ، في عام  أن الكحول مشكلة خطيرة جًدا في السويد.

٪ أن الكحول مشكلة خطيرة للغاية منذ ذلك الحين ، ظل الرأي العام على 13، اعتبر  1994في عام 

 ً  NBV, 2015 المصدر: .نفس المستوى تقريبا

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20171110STO87809/sa-hanterar-eu-sombudsman-klagomal-och-garanterar-oppenhet
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20171110STO87809/sa-hanterar-eu-sombudsman-klagomal-och-garanterar-oppenhet
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20171110STO87809/sa-hanterar-eu-sombudsman-klagomal-och-garanterar-oppenhet


 

oss/organisation/forskning/-.nbv.se/omhttps://www 

 

 بروكسل مكتب

 يقع  .بروكسل في بهم خاص مكتب UNFو IOGT-NTO االعتدال منظمات مع NBV لدى يوجد

 وبرلمان األوروبية والمفوضية األوروبي االتحاد مؤسسات من بالقرب مركزي موقع في بروكسل مكتب

هم أعين وحركة وأذىان وأقدام  المكتب السياسيين الذين يعملون فيإن المساعدين .األوروبي االتحاد

 .حركة الرصانة لرصد ما يحدث على مستوى االتحاد األوروبي في قضايانا واإلبالغ عنه وتحليله

 الخارجية والمجموعات الرصانة حركة داخل السويد من الزوار مجموعات بروكسل مكتب يستقبل كما

 .األوروبي واالتحاد بروكسل عن المزيد معرفة تريد التي

ً  السويد في الشعبي التعليم مع أيضا بروكسل مكتب في يعمل  بروكسل مكتب يموظف يحاضر ما غالبا

 سياسة حول الدراسية والحلقات المناقشات في والمشاركة والمدارس الدراسة ودوائر الجمعيات في

 .والكحول األوروبي االتحاد

https://www.nbv.se/om-oss/vart-arbete-i-eu/ 
 

 تدريبات/  مناقشة

 األوروبي؟ االتحاد حول أفكارك هي ما• 

 اآلخرون ما يعتقده إلى استمع و ،رأيك وابدي و المكتملة، غير الجمل مع التمارين ببعض قم

 :الطريقة إليك

 الجميع يقول قد حيث جولة خذ .الجميع يفكر كيف يريدون أن تنتهي الجملة. نهاية بال جملة يقرأ شخص

 .التالية الجمل مع األمر نفس كررو للجملة استنتاجهم

 أكثر أو واحدة إنهاء بها تريد التي الطريقة عن والتحدث ثنائية مجموعات في نفسك وضع أيًضا يمكنك

 .الجمل من

 :المكتملة غير للجمل اقتراحات

 ... أعتقد األوروبي، االتحاد في أفكر عندما

 ... هي األوروبي لالتحاد بالنسبة قضية أهم

 ... هو األوروبي االتحاد حول جيد شيء

 ... هو األوروبي االتحاد مع السيئ الشيء

 ... و األوروبي االتحاد عن أتعلم أن أود

 ... كنت األوروبي، االتحاد على التأثير بإمكاني كان إذا

 الممارسة؟ هذه أثارتها التي األسئلة ما الجديدة؟ األفكار بعض التمرين قدم هل

https://www.nbv.se/om-oss/organisation/forskning/
https://www.nbv.se/om-oss/vart-arbete-i-eu/


 

 :األوروبي للبرلمان افتراضية بزيارة قم• 

-eu/eusinstitutioner/europaparlamentet/#EU-ar-https://eu.riksdagen.se/vad

Bryssel-i-plenisal-parlamentets 

 :األوروبي واالتحاد السويد:لمشاهد فيلم عن وجهات نظر العا

-och-Sverige-varlden-pa-Perspektiv-https://urskola.se/Produkter/205462

EU-varlden 

 

 الفيلم؟ في طرحه يتم فيما رأيك ما

 االتحاد مع مختلفة وعيوب مزايا على الضوء تسلط والتي الفيلم، من االقتباسات بعض يلي فيما

 األوروبي؟ االتحاد مع تراها التي والسلبيات اإليجابيات هي ما هذا؟ في رأيك ما .األوروبي

 ، من بين أمور أخرى ، بقدر أقل من الهجرة والمزيد من تقرير المصير ". Brexitلقد فاز  "

 ."الحرمان من تعاني األوروبي االتحاد خارج البلدان أن هو العيوب أحد"

 االتحاد إلى المجيء من الناس تمنع جدرانًا نقيم هوعندما األوروبي االتحاد في شيء أسوأ سيكون"

 ".اللجوء لطلب األوروبي،

 قضية المرء يتعاون أن يجب ولكن الفردية، الدولة حدود داخل إال اليوم القضايا من العديد حل يمكن ال"

 ". نموذجي مثال هي المناخ

 في البعض بعضنا نضرب أن من أكثر االجتماع طاولة على الوقت من الكثير نقضي أن األفضل من"

 ."الرأس

 األوروبي االتحاد تعاون يقلل أن يمكن كيف. الحرب الجديدةمايقوم به اإلتحاد األوربي اليوم هو منع • 

 بمفوضية الخاص الفيلم في النظر يرجى للسالم؟ وسيلة األوروبي االتحاد يزال ال هل الصراعات؟ من

 :األوروبي االتحاد تاريخ حول األوروبي االتحاد

https://www.youtube.com/watch?v=fqm9dda23YA 

 

 .األوروبي االتحاد في البرلمانيين مع/  األفالم مشاهدة•  

 إلى الشرقية أوروبا من دول عشر انضمت عندما 2004 عام في األكبر األوروبي االتحاد توسيع تم• 

 من أنه تعتقد لماذا األوروبي؟ االتحاد إلى االنضمام في رغبة دولة لدى سيكون هل. األوروبي االتحاد

 أن يمكن الذي ما األوروبي؟ االتحاد في عضًوا لتصبح الشرقية الكتلة من جزًءا البلدان تكون أن المهم

 األعضاء؟ الدول من المزيد على الحصول في األوروبي االتحاد وسلبيات إيجابيات تكون

 هي 2018 عام صيف في السويدية الغابات حرائق اطفاء في ساعدت التي طائرات اطفاء الحرائق• 

أن يكون لكل دولة  األفضل من سيكون هل هذا؟ في رأيك ما. األوروبي االتحاد داخل التعاون على مثال

 :الحريق من الهروب كيفية حول المزيد اقرأ ؟ طائرات خاصة إلطفاءالحرائق

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7004148  

https://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eusinstitutioner/europaparlamentet/#EU-parlamentets-plenisal-i-Bryssel
https://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/eusinstitutioner/europaparlamentet/#EU-parlamentets-plenisal-i-Bryssel
https://urskola.se/Produkter/205462-Perspektiv-pa-varlden-Sverige-och-varlden-EU
https://urskola.se/Produkter/205462-Perspektiv-pa-varlden-Sverige-och-varlden-EU
https://www.youtube.com/watch?v=fqm9dda23YA


 

 إلى يؤدي أن يمكن هذا. األوروبي االتحاد في للشباب والعمل والدراسةفرص السفر  من العديد هناك• 

الروابط الموجودة في النص الوطنية. قم بزيارة  الحدود عبر المجتمع وزيادة األخرى الثقافات فهم زيادة

السفروالدراسة والعمل " واكتشف المزيد على صفحة الفيسبوك هناك أفالم اكتشاف أوروبا هناك ،  "

  .على سبيل المثال ، األفالم التي يحكي فيها الشباب عن سفرهم في أوروبا

ebook.com/youdiscoverEU/https://www.fac.  

 التبادل ومشاريع السفر أن تعتقد كيف األخرى؟ والثقافات البلدان من الناس مقابلة في تجاربك هي ما

 والتحيز التفاهم على ، المثال سبيل على ، تؤثر أن يمكن األخرى البلدان في والوظائف والدراسات

 ؟ والضرر

 :األوروبي االتحاد في للشباب النصائح من العديد لديها األوروبية الشباب بوابة• 

https://europa.eu/youth/EU_sv  

 أنه تظن شخًصا تعرف هل ؟ شئ يمكن أن تفعله بنفسك هناك هل المزيد ومعرفة الموقع من التحقق

 مهتًما؟ سيكون

 ذلك؟ في رأيك ماذا. األوروبي االتحاد في الديمقراطي بالعجز يسمى ما بوجود انتقادات هناك• 

 :المزيد اقرأ القرارات؟ اتخاذ يتم وكيف األوروبي االتحاد عمل كيفية فهم إمكانيات في رأيك ما

•  http://www.accentmagasin.se/politik/det-lonar-sig-att-paverka/ 

 

 الكحول سياسة على األوروبي االتحاد تأثير في رأيك ما. والكحول األوروبي االتحاد حول النص اقرأ

  تغيرت؟ قد للكحول السويديين نظرة أن بنفسك تالحظ هل السويدية؟

• : http://www.accentmagasin.se/politik/det-lonar-sig-att-paverka/ 

 

  التعليمات والنصائح

  eu/-om-http://8sidor.se/merاألوروبي االتحاد عمل كيفية عن اقرا بسهولة•

 :السويدية باللغة سهلة بلغة األوروبي االتحاد عن كتاب وأنا، األوروبي االتحاد• 

-/publication/6fcdb304-detail/-https://publications.europa.eu/sv/publication

01aa75ed71a1-837e-11e7-b542 

 

 :والمخدرات الكحول مجلة من مقالة الكحول، استهالك لزيادة مليونًا 80 الكحول صناعة تستثمر• 

https://www.alkoholochnarkotika.se/opinion/80miljoner/:   

 :الكحول لصناعة الحقيقية النوايا على التعرف يريد من لكل تقرير الكحول، لصناعة السبع الرسائل• 

nto.pdf-iogt-av-budskap-sju-content/uploads/alkoholindustrins-iogt.se/wp:  • 

https://www.facebook.com/youdiscoverEU/
https://europa.eu/youth/EU_sv
http://www.accentmagasin.se/politik/det-lonar-sig-att-paverka/
http://www.accentmagasin.se/politik/det-lonar-sig-att-paverka/
http://8sidor.se/mer-om-eu/
https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1
https://www.alkoholochnarkotika.se/opinion/80miljoner/
http://iogt.se/wp-content/uploads/alkoholindustrins-sju-budskap-av-iogt-nto.pdf


 

 :المحتملة السيناريوهات مع األوروبي االتحاد مستقبل حول بيضاء ورقة 

-future-paper-https://ec.europa.eu/commission/futureeurope/white

europe_sv 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/futureeurope/white-paper-future-europe_sv
https://ec.europa.eu/commission/futureeurope/white-paper-future-europe_sv


 الجزء الثاني

 وما يؤثرعليهتأثيرات اإلتحاد األوربي 

يدوراالتحاد األوروبي بشكل كبير حول الحرية، ولكن في الوقت نفسه توجد العديد من القوانين والقواعد 

التي تحكم كيفية إنجازاألمور. إن حجم قراراالتحاد األوروبي ومقدار ما يجب على كل دولة أن تقرره هو 

 .السياسيون من مختلف األحزاب والدول بشكل مختلفأمر يفكر فيه 

وافقنا على االمتثال لقانون االتحاد األوروبي. هذا يعني أن  فقدعندما انضمت السويد إلى االتحاد األوروبي 

 في القوانين الوطنية السويدية.تحكم القوانين التي تم تأسيسها بشكل مشترك في االتحاد األوروبي 

في االتحاد األوروبي، على  لمناخية مجاالا يمكن لالتحاد األوروبي أن يقول الكثير عنهالقضايا البيئية وا

تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للسويد، هذا يعني  :سبيل المثال

 .2020عام ٪ بحلول 17أنه يجب علينا خفض انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري بنسبة 

 هنا:  اقرأ المزيد عن االتحاد األوروبي والبيئة 

((länk till del 3, fördjupningstexten om miljö) 

 االتحاد األوروبي على المنطقة المحلية تأثير

أثيرت في  من القضايا التي %60( أن حوالي SKL)السويديةالبلديات والمقاطعات  مجالس قررت

تشريعات االتحاد  قد تشمل هذهو البلدية ومجالس المقاطعات تتأثر باالتحاد األوروبياجتماعات المجالس 

حول كيفية شراء السلع والخدمات أو جودة الهواء والماء.  :المثالعلى سبيل  اتباعها،األوروبي التي يجب 

ب أن تحققه دول لتوظيف أو التعليم الذي يجا :المثالعلى سبيل  المشتركةكما يمكن أن يكون حول األهداف 

يمكن للبلديات ومجالس المقاطعات والمناطق أن تتقدم بطلب للحصول على األموال من و االتحاد األوروبي

 البحث والبيئة والتعليم. المثال،على سبيل  للمشاريعالصناديق والبرامج داخل االتحاد األوروبي 

 SKLالمصدر: 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochlandsting/eupaverkarlok

alt.1753.html 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/eu-i-lokalpolitiken-2018.html 

 كيف يمكننا التأثير على االتحاد األوروبي؟

 :المثالممثلة في جميع أنحاء االتحاد األوروبي على سبيل فإنها  األوروبيفي االتحاد بما أن السويد عضوا 

ويشارك وزراءنا في مجلس الوزراء ولدينا أعضاء البرلمان  األوروبيلدينا مفوض سويدي في االتحاد 

في  باألحزابالقضايا التي تعمل بها السويد في االتحاد األوروبي تتأثر إلى حد كبير واألوروبي السويديين 

 أولوية لسياسات العمل 2018أعطت الحكومة التي ظلت حتى عام  :المثالعلى سبيل الحكومة السويدية

 نحنف السويديةمن خالل التصويت في االنتخابات البرلمانية و ة في االتحاد األوروبيوالمناخ والهجر

ا على سياسة االتحاد األوروبي السويدية. كمواطنين  نؤثر أيضا

البرلمان األوروبي هو المؤسسة الوحيدة في االتحاد األوروبي حيث يشارك الناس بشكل مباشر ويختارون 

المهام الرئيسية للبرلمانيين في االتحاد األوروبي في تحديد القوانين الجديدة وميزانية تتمثل و يمثلهممن 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochlandsting/eupaverkarlokalt.1753.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/euinternationellt/eukommunerochlandsting/eupaverkarlokalt.1753.html


فإننا نشارك في  األوروبي،عندما نصوت في االنتخابات للبرلمان و االتحاد األوروبي مع مجلس الوزراء

 التشريعات األوروبية ونؤثر عليها.

حيث  ،1979ألوروبي في االتحاد األوروبي في عام انخفضت نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان ا لقد

انخفض الرقم إلى  2014وفي عام  االنتخابات،من مواطني بلدان االتحاد األوروبي في  %62صوت نحو 

 زاد السويديون من نسبة المشاركة في انتخابات االتحاد األوروبي أخرىناحية  ومن42 %عن ما يزيد قليال 

من السويديين في انتخابات االتحاد األوروبي  %39صوت نحو  1999في االنتخابات البرلمانية في عام و

 ممن لهم الحق في التصويت. % 51شارك و 201 4 في عام األخيرة

results/sv/turnout.html-http://www.europarl.europa.eu/elections2014 

 

 األوروبيالبرلمان انتخابات 

يحق لجميع مواطني دول االتحاد األوروبي  حيث كل خمس سنوات هناك انتخابات للبرلمان األوروبي

ينطبق االقتراع العام على جميع مواطني االتحاد األوروبي الذين  االنتخاباتفي والتصويت في االنتخابات 

ا 18 معينا عادةبلغوا سناا   هذا أعضاء البرلمان القادمين من بلد يعتمد على حجم السكان دعد ويعتمد عاما

 . البلد

سوف يرتفع عدد أعضاء  2019في االنتخابات في عام ومقعداا في البرلمان األوروبي  20لدى السويد 

 705إلى  751. كما سيتم تخفيض العدد اإلجمالي للبرلمانيين من مقعدا  21البرلمان األوروبي السويديين إلى 

 تغادر االتحاد األوروبي.بريطانيا سوف هذا ألن ومكان بعد انتخابات االتحاد األوروبي 

مهمة األعضاء هي  منها يقرر البرلمان األوروبي من بين أمور أخرى قوانين جديدة مع مجلس الوزراء

كان هناك تسعة أحزاب سياسية سويدية ممثلة في البرلمان  2019-2014فترة تمثيل مصالح الشعب. خالل ال

 األحزاب جزء من واحدة من المجموعات السياسية المختلفة في البرلمان.وهذه األوروبي 

 المثال،األعضاء على سبيل منها  المجموعات على االنتماء السياسي وليس على البلد الذي يأتيهذه  وتستند

ن في البرلمان يالشتراكيل الشتراكي الديمقراطي السويدي إلى مجموعة الرابطة التقدميةينتمي الحزب ا

اعضاء  يوينتم الحرالناشطون البيئيون إلى مجموعة التحالف األوروبي اعضاء  وينتمياألوروبي 

 البرلمانيين الديمقراطيين السويديين إلى مجموعة المحافظين واإلصالحيين األوروبيين.

يوجد أعضاء سويديون في وهناك لجان مختلفة في البرلمان تتعامل مع مشروع قانون المفوضية األوروبية 

 معظم اللجان.

2019.htmlI-2014-europaparlamentariker-http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/svenska 

 

ا ما تكون  والبرلمان،ومجالس المقاطعات  اتفي االنتخابات السويدية للبلدي  المدارسرعاية حول  قضاياغالبا

هناك تساؤالت ذلك،هذه القضايا ليست مهمة في االنتخابات األوروبية ومع و المهمة االخرئ والرعايات

حيث توجد مجاالت يتم تحديدها على و الرئيسيةيعتبر المناخ والهجرة من القضايا  المثال،على سبيل  ،حولها

 . مستوى اإلتحاد االوروبي

 الجلوس في البرلمان األوروبيهنا يخبرنا رئيس البرلمان األوروبي ماكس أندرسون عن أهمية  

https://www.facebook.com/MaxAndersson.MP/videos/589116308192633/ 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/turnout.html
http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/svenska-europaparlamentariker-2014-2019.htmlI


 من يستطيع التصويت في انتخابات البرلمان األوروبي

يمكنك  حيث يحق لجميع مواطني دول االتحاد األوروبي التصويت في االنتخابات للبرلمان األوروبي

ا في يوم  18التصويت إذا كان عمرك  في السويد  لوكنت مواطناا سويدياا مسجالا أو مسج االنتخابات،عاما

ا من  30ولكن تم تسجيلهم في السويد قبل  األوروبي،أو مواطني دولة أخرى من دول االتحاد  االنتخابات. يوما

 يع من االنتخابات.ألولئك الذين يريدون إجراء تصويت مسبق قبل بضعة أساب نيمك

 من يحق له التصويت أيضا يحق له الترشح في االنتخابات.

rostkort/rostratt.htm-och-valsystemet/rostratt-https://www.val.se/svenska 

 المواطنينمبادرة 

مبادرة مواطني االتحاد األوروبي هي وسيلة للمواطنين للتأثير على سياسات االتحاد األوروبي من خالل 

 تقرر اللجنة كيفية متابعتها. توقيع،حث اللجنة على اقتراح قوانين جديدة وبمجرد حصول المبادرة على مليون 

eu.html-inom-uppdrag/medborgarinitiativ-oss/vart-https://www.val.se/om 

 االتحاد األوروبي المعرفة حول

 ”EU hemmaplanفي تقرير  ؟ماهو مقدار المعلومات التي يمتلكها الشعب السويد حول االتحاد األوروبي

االتحاد األوروبي  نهم ال يستطيعون فعل الكثير بشأنأتقول أغلبية الساسة المنتخبين في البلديات  2016عام 

وكيف تؤثر تشريعات االتحاد األوروبي على البلدية واليعتقد المسؤولون الحكوميون المحليون والمعلمون 

ضا عن المعلومات الكافية عن تفتقر المدارس أي و االتحاد األوروبي عنوالصحفيون أن لديهم معرفة كافية 

 اإلتحاد األوروبي

كان  ،2016من عام  Eurobarometerفي استطالع الرأي الذي أجرته مفوضية االتحاد األوروبي 

السويديون من مواطني االتحاد األوروبي الذين اعتبروا أنهم يفهمون أفضل طريقة عمل االتحاد األوروبي. 

 28من  19 المرتبة تبين أن السويد في األوروبيثة أسئلة عن االتحاد ولكن عندما أجاب السويديون على ثال

  .من مواطني معظم دول األعضاء األخرىعن االتحاد األوروبي معرفة  أسوأوهكذا كان لدى السويد 

حيث ارتفعت معرفة السويدين بشكل كبيرحيث بلغت  –زادت معرفة السويديين بشكل كبير 2017 مؤتمرفي 

 متوسط العدد لثالث قضايا تتعلق باالتحاد االوروبي السويد ذروتها مع أعلى 

 مصادر:

https://www.europaportalen.se/2016/08/sjalvsakra-svenskar-haltar-i-eu-kunskap 

https://www.europaportalen.se/2017/07/undersokning-svensk-eu-kunskap-vaxer 

https://www.europaportalen.se/2016/02/utredare-pinsamt-lag-svensk-kunskapsniva 

 

 الضغوطات على القراراتتأثير

ذة في االتحاد األوروبي. إن الضغط هو عمل يحاولون التأثير على القرارات المتخ اللذينهناك العديد من 

ضغط سياسي حيث يقدم ممثلون محترفون من مجموعات المصالح المختلفة والمصالح الخاصة آرائهم إلى 

ا في عام  15 الذي كان يضم ،Facebookالسلطة السياسية ومن األمثلة على ذلك  وأنفق ما  2017موظفا

 .ممارسة الضغط ضد مؤسسات االتحاد األوروبيمليون كرونة سويدية على  24يعادل 

https://www.val.se/svenska-valsystemet/rostratt-och-rostkort/rostratt.htm
https://www.val.se/om-oss/vart-uppdrag/medborgarinitiativ-inom-eu.html
https://www.europaportalen.se/2016/08/sjalvsakra-svenskar-haltar-i-eu-kunskap
https://www.europaportalen.se/2017/07/undersokning-svensk-eu-kunskap-vaxer
https://www.europaportalen.se/2016/02/utredare-pinsamt-lag-svensk-kunskapsniva


 Lobbyister  االتحاد األوروبي من قبل أعداد كبيرة من أعضاء جماعات الضغط ببرلمانكما يتم االتصال 

من الشركات الكبرى التي تحاول التأثير على  شيء،وقبل كل  الربحية،من نقابات العمال والمنظمات غير 

 تشريعات االتحاد األوروبي.

حيث يمكن للمرء أن يرى من  ، سجل اإلنفتاحفي سجل االتحاد األوروبي المعروف باسم  التسجيلمكن ي

  منظمة في السجل. 11000من  أكثر هناكو وهواليزال طوعي حتى االنيريد التأثيرعلى االتحاد األوروبي 

 :مصادر

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-

affairs/20180108STO91215/transparency-register-who-is-lobbying-the-eu-infographic 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-

principles/transparency/transparency-register_sv 

 

 مناقشة / تدريبات

يؤثر على البلديات " هل تعلم أن االتحاد األوروبي المنطقة المحليةاقرأ النص "يؤثر االتحاد األوروبي على • 

السويدية ومجالس المقاطعات؟ كيف يؤثر االتحاد األوروبي على حياتك؟ حاول العثور على أمثلة من حياتك 

 اليومية.

حول تأثير االتحاد األوروبي على حياتك اليومية. ماذا كنت تعرف من قبل؟ ما  SVTانظر إلى رسومات • 

 الجديد؟ ما رأيك في هذا؟

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5854018  

؟ ما هي األسئلة التي تعتقد أنها مهمة بالنسبة لالتحاد األوروبي؟ اهتريد أن تر الذياالتحاد األوروبي  ما• 

يمكنك أن تأخذ ورقة كبيرة حيث يكتب كل  المثال،؟ على سبيل تفكرون بطرق مختلفة في المجموعة هل 

 . راجع ما كتبته واشرح لماذا تعتقد ذلك.األسئلة التي يعتقد أنها مهمة شخص

هناك العديد من الطرق المختلفة للنظر إلى االتحاد األوروبي ورغبات مختلفة لما يجب أن يكون عليه • 

 سويدية حول االتحاد األوروبي.االتحاد األوروبي. فيما يلي ملخص بسيط آلراء األطراف ال

eu/-i-fragor-http://8sidor.se/viktiga.  

 ما رأيك في هذا؟ هل توافق على واحد أو أكثر من األطراف؟ لماذا؟

يحدد الطرف أو السياسي الذي ما هي القضايا الهامة بالنسبة لك في انتخابات االتحاد األوروبي؟ ما الذي  •

تصوت له؟ قارن اآلراء الخاصة بك مع ما فكر فيه الناخبون السويديون في االنتخابات السابقة لالتحاد 

 :األوروبي

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-

valundersokningen/pong/statistiknyhet/allmanna-val-valundersokningen-2014/ 

 

؟ تعرف على أي سياسيين مرشحين لألحزاب المختلفة في انتخابات االتحاد  األوروبيرأيك في اإلتحاد ما • 

. اللذين يثيرون فضولكاألوروبي القادمة. ابحث عن مزيد من المعلومات عن واحد أو أكثر من السياسيين 

 ما هي القضايا التي يعتقدون أنها مهمة للمتابعة في البرلمان األوروبي؟

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180108STO91215/transparency-register-who-is-lobbying-the-eu-infographic
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180108STO91215/transparency-register-who-is-lobbying-the-eu-infographic
http://8sidor.se/viktiga-fragor-i-eu/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valundersokningen/pong/statistiknyhet/allmanna-val-valundersokningen-2014/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valundersokningen/pong/statistiknyhet/allmanna-val-valundersokningen-2014/


2019-valet-https://www.europaportalen.se/teman/eu 

هل تشعر أنه يمكنك التأثير على االتحاد األوروبي؟ يرجى تقديم أمثلة ملموسة. إذا كنت ال تشعر أنه يمكنك • 

 التأثير فيه؟ تودموضوع معين ؟ هل هناك أنك تشعرهكذالماذا تعتقد  -التأثير 

 يتم طرحه في الفيلم؟ فيماانظر إلى فيلم المفوضية األوروبية حول التأثير. ما رأيك 

https://www.youtube.com/watch?v=vQvrpfblV1c 

يستخدم حقه في التصويت في انتخابات االتحاد األوروبي؟  الناسمن  قليل  عددما هي األسباب التي تجعل • 

 من المشاركين في االنتخابات؟للكثير الديمقراطيةعني تماذا 

 اقرأ المزيد حول نسبة المشاركة في مختلف دول االتحاد األوروبي:  

results/sv/turnout.html-ttp://www.europarl.europa.eu/elections2014h 

 ما هو رأيكم في االختالفات الموجودة بين الدول وكيف تغيرت نسبة اإلقبال على مرالسنين؟

مبادرات المواطنين هي وسيلة لمواطني االتحاد األوروبي للتأثير على القوانين الجديدة. هل سمعت بهذا • 

قرأ المزيد عن المبادرات الجارية والتي تم الردعليها. هل هناك أي مبادرة ترغب في دعمها؟ هل من قبل؟ ا

 ؟ماذا سوف يكون هذا الحدث كذلك،مبادرة المواطنين؟ إذا كان األمر  إلى ترغب في اإلنضمام

initiative/public/welcome?lg=sv-http://ec.europa.eu/citizens 

هناك اآلالف من المنظمات والشركات التي ترغب في التأثير على القرارات السياسية لالتحاد األوروبي. 

إذا  فيهالذي ترغب في التأثير  الموضوعإليجابيات وسلبيات الضغط؟ ما هو ما الذي يمكن أن يكون هناك 

كنت من أعضاء جماعة الضغط في بروكسل؟ اقرأ المزيد حول تأثير صناعة التبغ على توجيهات االتحاد 

 األوروبي بشأن التبغ:

• https://www.europaportalen.se/2014/08/brittiska-forskare-bevisar-tobakslobbyister-
framgangar-i-eu 

 

سلسلة تصف وجهات نظره حول جماعات الضغط في االتحاد األوروبي. اقرأ السلسلة  طور حزب البيئة• 

Lobbyland هل كان هناك شيء جديد لم تعرفه من قبل؟ ماذا تعني  تفكر فيه حول ما يتم تناوله؟ فيما وفكر

transparens " و "astroturfing  ا  "؟ جيداا في السلسلة هناك شخص يقول "ال أعتقد أن هناك ضغطا

ا. ال أعتقد أننا نستطيع ذلك ا سيئا  أو ضغطا

على السياسيين  التأثيردون  ان تحاول بعض المجموعات  ،هل يمكن ان تكون لدينا ديمقراطية بدون ضغط

 ". ما رأيك في هذا االدعاء؟في قضاياهم المهمة

 www.lobbyland.se 

بفحص معرفة مواطني االتحاد األوروبي باالتحاد األوروبي.  Eurobarometernاستطالع الرأي قام • 

 2016المعرفية الثالثة التي تم طرحها في االستبيان في عام  المواضيعيمكنك العثور على  المقاالت،في 

 هل يمكنك اإلجابة على األسئلة؟ التوالي،على  2017و

 kunskap-eu-i-haltar-svenskar-https://www.europaportalen.se/2016/08/sjalvsakra

 vaxer-kunskap-eu-svensk-portalen.se/2017/07/undersokninghttps://www.europa 

https://www.europaportalen.se/teman/eu-valet-2019
https://www.youtube.com/watch?v=vQvrpfblV1c
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/sv/turnout.html
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sv
https://www.europaportalen.se/2014/08/brittiska-forskare-bevisar-tobakslobbyister-framgangar-i-eu
https://www.europaportalen.se/2014/08/brittiska-forskare-bevisar-tobakslobbyister-framgangar-i-eu
http://www.lobbyland.se/
https://www.europaportalen.se/2016/08/sjalvsakra-svenskar-haltar-i-eu-kunskap
https://www.europaportalen.se/2017/07/undersokning-svensk-eu-kunskap-vaxer


نقص معلومات عندما يتعلق األمر باالتحاد لديها السويد فإن  "،  EU på hemmaplanوفقاً لتقرير "• 

ألن وسائل اإلعالم والسياسيين يتجنبون رفع قضايا االتحاد األوروبي. ما رأيك في هذا؟ هل  األوروبي،

لديك معرفة كافية باالتحاد األوروبي؟ ما المسؤوليات التي يتعين علينا نحن كمواطنين أن نكتسبها عن 

 ؟ ياالتحاد األوروب

-lag-pinsamt-https://www.europaportalen.se/2016/02/utredare  

22054-fragor-eu-i-delaktighet-medborgarnas-oekar-https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa 

eu-om-kunskap-okad-pa-miljoner-https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/10 

 اختبر معلوماتك في مسابقة حول االتحاد األوروبي!• 

corner/quiz_en-http://europa.eu/teachers 

 

 من النصائح والمزيدالتعليم 

. االتحاد األوروبي االتفاقية التجارية ضمنيسمى  بمامع رابطات أخرى  NBV انضمت ،2018في يناير • 

الفرصة للمشاركة منح المواطنين بالعمل من أجل جميع المؤسسات تعهدت  حيث ، باقرار وزير التجارة

 في النقاش حول مستقبل االتحاد األوروبي.

 

 

 

 

 

 

https://www.europaportalen.se/2016/02/utredare-pinsamt-lag-
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-oekar-medborgarnas-delaktighet-i-eu-fragor-22054
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/10-miljoner-pa-okad-kunskap-om-eu
http://europa.eu/teachers-corner/quiz_en


 

 

  الجزء الثالث

 التعمق في اإلتحاد االوروبي

سنتناول بعض المناطق الحالية  القسم،في هذا و إن تعاون االتحاد األوروبي اليوم يحمل العديد من القضايا

 اختر واحدة أو أكثر من المناطق وتعميق معرفتك.

 ألسباب مختلفة وتعود -ضد االتحاد األوروبي  اإلنتقادات

توجد وجهات  االتحاد األوروبي أو كيفية تصميم االتحاد األوروبي.  ليس لدى الجميع فكرة إيجابية حول

حول االتحاد األوروبي فيما بين الدول األعضاء وداخلها. يريد البعض "المزيد من نظر وأراء مختلفة 

وهذا يعني أن االتحاد األوروبي  فدراليةأن االتحاد األوروبي يجب أن يصبح أكثر  "،االتحاد األوروبي

حيث يصبح االتحاد األوروبي كدولة ذات دول مستقلة.  المتحدة،الواليات  المثال،على سبيل ثرأكسيشبه 

 حق حيث تحصل الدول األعضاء على المزيد من ،االتحاد األوروبي لديهم فكرة قليلة عن بينما آخرون 

والبعض اآلخر يريد مغادرة االتحاد.  اليوم،تقرير المصير. البعض يريد أن يرى اتحادًا مختلفًا ضد ما هو 

 أولئك الذين يريدون الرحيل هم األكثر مالحظة اليوم،في جدل 

كانت هناك دول وأحزاب في  التعاون،لكن الرغبة في مغادرة االتحاد األوروبي ليست جديدة. منذ بدء 

  ماًما.فإن أسباب انتقاد االتحاد األوروبي تختلف ت ذلك،أوروبا تشك في العضوية. ومع 

 من قبل حزبكانت هناك أقوى معارضة  األوروبي،عندما صوتت السويد لعضوية االتحاد 

لقد تم انتقاد اإلتحاد اإلوروبي على أنه األولوية . المنظمات التي تعمل في مجال البيئةاليسار وكذلك 

من السياسة  عضوية السويد سوف تؤدي إلى المزيدعلى األهداف السياسية األخرى وأن  للسوق الحرة

 الصحيحة.

في  Euroscepticismنما ما يسمى بـ  األخيرةيستند النقد على أفكار مختلفة تماًما. في السنوات  اليوم، 

االتحاد األوروبي  ،ورأي األحزاب أن ،بين المجموعات واألحزاب القومية والمهاجرة  العديد من البلدان

والالجئين. الحجج التي تظهر من هؤالء المتشككين  السماح بالهجرةيفشل الشعوب األوروبية عن طريق 

 .بغض النظر عن السويد أو فرنسا أو المملكة المتحدة جدا،مشابهة 

 ،2003في عام والتعامل باليورو 1994عندما أشارت السويد إلى عضوية االتحاد األوروبي في عام 

البقاء في  البيئةيريد حزب  اليوم. البيئة انضمام السويد إلى اإلتحاد األوربي عارض حزب اليسار وحزب

 تغادر أن المثالعلى سبيل  تريدحزب اليسار ينتقد القوى الرجعية والقومية التي  و االتحاد األوروبي

 . ياالتحاد األوروب بريطانيا

تجري مناظرة لتخيف شرط أن تغادر السويد اإلتحاد ومن ناحية أخرى يرى اليسارالحزب  داخل في

التعامل باليورو باعتبارها صعود شعبي واسع في أوروبا ضد مشروع  أنالديمقراطيون السويديون 

 اإلتحاد اإلوروبي

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6460212 

https://www.etc.se/debatt/jonas-sjostedt-dags-att-pausa-kravet-pa-eu-

uttrade?fbclid=IwAR2xNGwagtPhwzqTTb-

JQ68QxyUz8Hlc5wsluAKqT1Zt0AStefyA5ANPQVk 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6460212
https://www.etc.se/debatt/jonas-sjostedt-dags-att-pausa-kravet-pa-eu-uttrade?fbclid=IwAR2xNGwagtPhwzqTTb-JQ68QxyUz8Hlc5wsluAKqT1Zt0AStefyA5ANPQVk
https://www.etc.se/debatt/jonas-sjostedt-dags-att-pausa-kravet-pa-eu-uttrade?fbclid=IwAR2xNGwagtPhwzqTTb-JQ68QxyUz8Hlc5wsluAKqT1Zt0AStefyA5ANPQVk
https://www.etc.se/debatt/jonas-sjostedt-dags-att-pausa-kravet-pa-eu-uttrade?fbclid=IwAR2xNGwagtPhwzqTTb-JQ68QxyUz8Hlc5wsluAKqT1Zt0AStefyA5ANPQVk


 

 

Brexit 

Brexit  لخروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبيقصيرهو اسم . 

٪ 52. وصوت 2016صوت الشعب البريطاني لصالح خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في يونيو 

 .٪ للبقاء48في حين صوت  األوروبي،لمغادرة االتحاد 

 .كانت وجهة النظرسلبية للهجرة من دول االتحاد األوروبي األخرى البريطانيين،بالنسبة للعديد من 

. ولكن هناك أيضا التيارات القومية التي تعني أن تحاد األوروبيوحاسمة للتصويت بنعم للخروج من اال

يجب أن يقرروا القوانين واألنظمة في المملكة المتحدة. قبل  -وليس االتحاد األوروبي  -البريطانيين فقط 

سببًا للتصويت من أجل الخروج من  20البريطانية قائمة بـ " Telegraphقدمت صحيفة  االستفتاء،

وروبي". واألسباب هي تجنب التعاون السياسي واالقتصادي الوثيق مع دول االتحاد األوروبي االتحاد األ

وعدم االضطرار إلى االلتزام بالقوانين البيئية المختلفة. أنه يجب عدم السماح لمواطني االتحاد  األخرى،

 إلى المملكة المتحدة.بحرا  األوروبي بالقدوم

 29تم تحديد الموعد الرسمي لالنسحاب من االتحاد إلى  الخروج،ضات عندما بدأت المملكة المتحدة مفاو

كانت المفاوضات بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة مستمرة. إنهم  االستفتاء،. بعد 2019مارس 

بين االتحاد  تكونيحاولون االتفاق على شروط الخروج وأيضاً على العالقة المستقبلية التي ينبغي أن 

 .فيما بينهماألوروبي والمملكة المتحدة 

https://www.europaportalen.se/teman/brexit 

 

 تجمع القوى اليمينية المتطرفة

. من الشائع لهذه ينمو أقصى التطرف الذي يطلق عليه الجناح اليميني القومي في أجزاء كثيرة من أوروبا

ن ،هناك في العديد من البلدا. مشتركة اللجوءبأن االتحاد األوروبي يريد وضع سياسة  االنتقاداألحزاب 

كما ،وهو ما يعني أن أصواتها حاسمة في التصويت السياسي أيًضا أحزاب متطرفة يمينية في الحكومة

دونالد  ، Steve Bannonساعد على سبيل المثال  أوروبا،تتلقى القوات اليمينية المتطرفة الدعم خارج 

 ثم كان المستشار الرئيسي لترامب.  المتحدة،ترامب في أن يصبح رئيس الواليات 

 لتطبيق حيث يخطط فيه  Breitbart News"الموقع اإلخباري المتطرف اليميني  Bannonكما قاد 

وهو يريد تأسيس مؤسسة لمساعدة األحزاب اليمينية األوروبية لتصبح كبيرة في  أساليبه في أوروبا.

االنتخابات القادمة في االتحاد األوروبي. هدفه هو الحصول على أكبر عدد ممكن من األحزاب اليمينية 

 ليتم انتخابها للبرلمان األوروبي في االنتخابات األوروبية في مايو من العام المقبل.

 الحرية،و السالم أجل من األوروبي الحزب تحالف هي قواتهم لجمع اليمينيين للمتطرفين أخرى طريقة

 األوروبي. االتحاد مستوى على للعمل البلدان مختلف من اليمينيين المتطرفين جمع هو الحزب من الغرض

 Jacobsson. Stefan النازي السويدي هو APF العام األمين

 :مصادر

 1-hogerpopulism-sprida-vill-trumpradgivare-fd-https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu 

 

 extremhoger-europeisk-hjalpa-vill-radgivare-https://www.europaportalen.se/2018/07/trump 

https://www.europaportalen.se/teman/brexit
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-fd-trumpradgivare-vill-sprida-hogerpopulism-1
https://www.europaportalen.se/2018/07/trump-radgivare-vill-hjalpa-europeisk-extremhoger


 

 

 freedom-and-peace-https://expo.se/fakta/wiki/alliance 

 regeringar-europas-i-hogernationalister-fler-https://www.svt.se/nyheter/utrikes/allt 

 

 مناقشة / تدريبات

ولها نقاط بداية مختلفة جدًا. حاول  تماًما،يمكن أن تبدو االنتقادات الموجهة إلى االتحاد األوروبي مختلفة • 

سواء في السويد أو في الدول  والجماعات،أن تلخص ما يمكن أن يكون عليه النقد من مختلف األحزاب 

 .األخرى. احصل على المساعدة من الروابط الموجودة في النص

توصيف لالحزاب الرئيسية هناك  /Brexit.http://pejl.svt.se/brexitحول  SVTيارة صفحة قم بز• 

أولئك الذين أرادوا المغادرة أو البقاء في االتحاد األوروبي ، باإلضافة  - Brexitفي تصويت المشاركة 

ما رأيك في الحجج من ؟ األحزاب الرئيسية ما رأيك في  إلى الحجج التي كانت موجودة للحملتين.

 ؟؟ ماذا يمكن أن تكون عواقب مغادرة المملكة المتحدة لالتحاد األوروبيحمالت اإلقالع واإليقاف 

سببًا للتصويت لترك  20البريطانية المحافظة قائمة بـ " Telegraphقدمت صحيفة  االستفتاء،قبل • 

االتحاد األوروبي". اقرأ القائمة وناقشها. ما رأيكم في األسباب التي أثيرت؟ هل لديك حججك الخاصة أو 

 ضدها؟

    /https://www.europaportalen.se/teman ملخص لألسباب العشرين

Hela listan från The Telegraph: https://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/22/20-reasons-you-

should-vote-to-leave-the-european-union/ 

 

 ؟مارأيك في المحتوى". يرجى قراءة المقاالت في الروابط. تجمع القوى اليمينية اقرأ النص "• 

حول ما يعتبره ضروريًا لمواجهة القوى  Niclas Nilssonيكتب  ،Expoفي مقالة من مؤسسة  • 

يجب  أكثر،ابدأ من حيث تقف. هل تشعر أن عليك أن تتعلم  نعم، ماذا نفعل؟ إذن،اليمينية المتطرفة: "

وأخبر  هل كنت هادئا ، تكلم، اذهب مع اآلخرين ونظم نفسك هل تشعر بالوحدة ،تذهب للمدرسة عليك

 .مكانك وتقدم بالحياة وقدم األفضلخذ . وأقنع اآلخرين بما تؤمن به

 ؟ كيف وفي أي سياق يمكنك التحدث عن نفسك؟النصما رأيك في هذه 

 ؟األفضلالمجتمع الذي تؤمن به؟ كيف يمكنك العمل لتقديم 

 يرجى قراءة المقال كامال:

https://expo.se/2018/10/s%C3%A5-vinner-vi-mot-

sd?fbclid=IwAR2LNjKAsr9tZyD_2wf8CYADboyF3C_GWjtOdKavm865KJlZY03DpvplJ0s  

 من النصائح والمزيد التعليمات

 بأوروبا اليمينية في أوروبا. Steve Bannonبمناقشة حول التزام  SVTشاهد منتدى • 

-sprida-vill-trumpradgivare-fd-https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu

1-hogerpopulism 

https://expo.se/fakta/wiki/alliance-peace-and-freedom
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/allt-fler-hogernationalister-i-europas-regeringar
http://pejl.svt.se/brexit/
https://expo.se/2018/10/s%2525C3%2525A5-vinner-vi-mot-sd?fbclid=IwAR2LNjKAsr9tZyD_2wf8CYADboyF3C_GWjtOdKavm865KJlZY03DpvplJ0s
https://expo.se/2018/10/s%2525C3%2525A5-vinner-vi-mot-sd?fbclid=IwAR2LNjKAsr9tZyD_2wf8CYADboyF3C_GWjtOdKavm865KJlZY03DpvplJ0s
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-fd-trumpradgivare-vill-sprida-hogerpopulism-1
https://www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-fd-trumpradgivare-vill-sprida-hogerpopulism-1


 

 

ألجانب والقومية يدرس مراسلو و راديو السويد كيف أن كره ا اإلخبارية،في سلسلة من التقارير• 

 والتطرف اليميني يظهر في أجزاء مختلفة من أوروبا.

 https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=10667 

 

  https://expo.se/trolltider اإلنترنت للتأثير: المتطرفين اليمينينكيفية استخدام • 

 

 Albertناشر  ، Timothy Snyder "،: عشرين درًسا من القرن العشرين Om tyranniكتاب "• 

Bonnier. 

2017. 

 

 Hédi Fried  ,Ola  والمساهمة من بين آخرين "،  Handbok för demokraterالمختارات "• 

Larsmo ،Majgull Axelsson ,Gellert Tamas ناشر .Nature & Culture 2018 هناك أيًضا .

 خطة دراسية للكتاب.

 

 

 الهجرة

 وغادرت عشركانت أوروبا قارة هاجر إليها الناس خالل القرنين الثامن عشر والتاسع  تاريخياً،

أوروبا بحثًا عن حياة جديدة في أمريكا على سبيل المثال بعد الحرب العالمية من مجموعات عرقية كبيرة 

 فرالعديد من األوروبيين بعد إجبارهم على ترك منازلهم. الثانية،

يأتون هنا و  أوروبا هي قارة تستقبل مجموعات كبيرة من الناس من مناطق أخرى من العالم اليوم،

 على سبيل المثال الحصول على وظيفة أو بسبب الفرار من الحرب والقمع. ة مختلفةألسباب عديد

أصبح من الصعب على الالجئين  الخارجية،ومع تعزيز االتحاد األوروبي تدريجياً سيطرته على حدوده 

ر غالباً أكث -يحتاج المهاجرون والالجئون إلى أخذ طرق أخرى  اليوم ووالمهاجرين الوصول إلى أوروبا 

 لدخول االتحاد األوروبي. -خطورة 

تؤدي إلى "حصن أوروبا" الذي يمنع الناس الذين  الصعبةيجادل بعض النقاد بأن الضوابط الحدودية 

 .يحتاجون إلى الحماية الدولية من الحصول على اللجوء داخل االتحاد األوروبي

 

 سياسة الهجرة في االتحاد األوروبي

 األوروبية من الدول األعضاء التعامل مع طالبي اللجوء بطريقة أكثر تشابهاً.تريد المفوضية 

 تهريب البشر ايقاف الحدود ومراقبة سياسة االتحاد األوروبي المتعلقة بالهجرة هي تحسين تهدف 

https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=10667


 

 

كما يرغب االتحاد األوروبي في تحسين الظروف للناس في الدول غير األوروبية  البحر المتوسط.عبر 

 يضطروا إلى الذهاب إلى أوروبا من أجل معيشتهم. حتى ال

( أن تتحمل جميع دول االتحاد األوروبي مسئولية مشتركة 2018وقد أرادت الحكومة السويدية )حتى عام 

تريد  أي أنه ال ينبغي أن تكون أي دولة قادرة على رفض قبول طالبي اللجوء. اللجوء،ومتعددة لطالبي 

 مالي أو غرامات مالية أقل من االتحاد األوروبي. السويد من يرفضون تلقي دعم

 :المصدر: البوابة األوروبية

https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration 

 مناقشة ودراسة متعمقة

أمثلة خاصة بك. كيف هي صورة أوروبا في أجزاء أخرى  اطرحأوروبا؟لماذا يريد الناس الذهاب إلى • 

ما  وما إلى ذلك؟ واإلعالنات، التلفزيونية، البرامجو اإلعالم،وسائل تقديم اوروبا عبر كيف يتم  من العالم؟

 الذي يجعلك تترك منزلك؟

يعتبر التعاون داخل االتحاد األوروبي ذا أهمية كبيرة بالنسبة لألنشطة اليومية التي يقوم بها مجلس •  

اقرأ المزيد حول تأثير  على عملية اللجوء والهجرة العائلية. أخرى،من بين أمور  ذلك،حيث يؤثر  الهجرة،

 :في المجال العملياالتحاد األوروبي على سياسة الهجرة السويدية 

-och-internationellt/EU-och-Migrationsverket/EU-https://www.migrationsverket.se/Om

lmigration.htm ما رأيك في هذا؟     

 

 تجهاو يضاًأ كنا، وه رةلهجا ولح مختلفة ظرن تجهاو بيوروألا دالتحاا في ءألعضاا دوللا دىل• 

كانت قضية الهجرة قضية رئيسية وصعبة بالنسبة لالتحاد . لمعنيةا دانلبلا في طرافألا نبي مختلفة ظرن

. قراءة المزيد في بييزعم البعض أن هذه المسألة حاسمة بالنسبة لمستقبل االتحاد األوروواألوروبي لحلها 

 وابط أدناه.الر

السويدي هو أن جميع دول  الرأيما رأيك في االدعاء بأن أزمة الهجرة هي نهاية االتحاد األوروبي؟ كان 

االتحاد األوروبي يجب أن تتحمل المسؤولية المشتركة لطالبي اللجوء لكن بعض الدول تعارض ذلك. ما 

رأيك في هذا؟ ما رأيك في الحجج التي طرحها السياسيون من المجر وبولندا والجمهورية التشيكية في 

السويديون في االتحاد األوروبي مقترحاتهم حول كيفية  مقال "البلدان التي تهدد الالجئين"؟ قدم البرلمانيون

 ؟في اقتراحاتهمحل سياسة اللجوء. ما رأيك 

https://www.sydsvenskan.se/2018-07-01/ar-migrationskrisen-slutet-for-eu 

https://www.europaportalen.se/2017/06/flyktingfientliga-eu-lander-fraser-ifran 

https://www.europaportalen.se/2018/10/svenska-eu-politiker-sa-fixar-vi-den-nya-asylpolitiken 

 

أوروبا". تعميق  حصنولكن النقاد يعتقدون أنه يبني أيضا الجدران ويخلق " -االتحاد األوروبي يوحد • 

معرفتك بالموضوع باستخدام الروابط أدناه. ما هي أفكارك ومشاعرك حول ما هو معروض في ل

وجهة نظرك حول سياسة ما هي  المقاالت؟ هل توافق على أن االتحاد األوروبي أصبح حصنا ألوربا؟

 الهجرة في االتحاد األوروبي وعواقبها؟

https://www.europaportalen.se/tema/asyl-och-migration
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/EU-och-internationellt/EU-och-migration.html
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/EU-och-internationellt/EU-och-migration.html
https://www.sydsvenskan.se/2018-07-01/ar-migrationskrisen-slutet-for-eu
https://www.europaportalen.se/2018/10/svenska-eu-politiker-sa-fixar-vi-den-nya-asylpolitiken


 

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xo3A8/ar-det-nagon-skillnad-pa-trumps-mur-och-eus 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-pratar-murar-europa-har-redan-byggt-dem 

 

 من النصائح والمزيد -التعليم

ي هو المواطنون الضعفاء الذين يتم استغاللهم في إن الجانب المأساوي للحركة الحرة في االتحاد األوروب

 أو يجبرون على التسول من أجل الفقر. مثالً،تجارة البشر 

 

https://www.eumedborgareisverige.se/ 

---stockholm/pressrum/nyheter/nyheter-lansstyrelsen-https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om

manniskohandel.html-for-offer-fler-dentifierari-myndigheterna-19-02-stockholm/2018 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-skarper-straffratten-mot-

exploatering-och-manniskohandel/ 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20021518.2017.1389586 

 

، أصدرت إالذاعة السويدية عدة تقارير حول طريقة الالجئين إلى  2015فيما يتعلق بأزمة الالجئين لعام 

 أوروبا. التقرير متاح هنا:

https://sverigesradio.se/tema2015fortresseurope 

 

 :2019رابط للمشاركة بعد يناير • 

-for-institutet-samarbetarmed-oss/nyheter/nyheter/nbv-https://www.nbv.se/om

 framtidsstudier/?fbclid=IwAR1gkHtHcaauzGjXnbIMRkNTdyRdYkPlsM4M4jJ2BkkrQniL80cfWmwqck 

 

 

 البيئة

ال تهتم  المثال،مناخية من المجاالت الهامة في االتحاد األوروبي. على سبيل تعد القضايا البيئية وال

االنبعاثات في الهواء والمجاري المائية بالحدود الوطنية. يمكن أن تتأثر المشاكل البيئية في بلد ما باألنشطة 

هناك حاجة إلى التعاون عبر الحدود للتعامل معها.أصبحت السياسة البيئية ذات  لذلك،في البلدان األخرى. 

االتحاد األوروبي لديه القدرة على  الحاضر،أهمية متزايدة لالتحاد األوروبي على مر السنين. في الوقت 

فايات.يعمل وتغير المناخ وإدارة الن والمياه،مثل تلوث الهواء  البيئية،التصرف في جميع مجاالت السياسة 

 األوروبياالتحاد األوروبي بشكل مشترك في معظم االتفاقيات البيئية العالمية. بصفتها عضًوا في االتحاد

للوفاء بااللتزامات الدولية المتعلقة باألجندة  المثال،على سبيل  المشترك،تشارك السويد في هذا الجهد 

 من أجل التغيير نحو مجتمع مستدام. العالمية، 2030

 / األهداف العالمية( 2030ترح: رابط في نص جدول أعمال )مق

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda2030/  

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xo3A8/ar-det-nagon-skillnad-pa-trumps-mur-och-eus
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/trump-pratar-murar-europa-har-redan-byggt-dem
https://www.eumedborgareisverige.se/
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-02-19-myndigheterna-identifierar-fler-offer-for-manniskohandel.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-lansstyrelsen-stockholm/pressrum/nyheter/nyheter---stockholm/2018-02-19-myndigheterna-identifierar-fler-offer-for-manniskohandel.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20021518.2017.1389586
https://sverigesradio.se/tema2015fortresseurope
https://www.nbv.se/om-oss/nyheter/nyheter/nbv-samarbetarmed-institutet-for-framtidsstudier/?fbclid=IwAR1gkHtHcaauzGjXnbIMRkNTdyRdYkPlsM4M4jJ2BkkrQniL80cfWmwqck
https://www.nbv.se/om-oss/nyheter/nyheter/nbv-samarbetarmed-institutet-for-framtidsstudier/?fbclid=IwAR1gkHtHcaauzGjXnbIMRkNTdyRdYkPlsM4M4jJ2BkkrQniL80cfWmwqck


 

 

 

وافق وزراء البيئة في االتحاد األوروبي على اتفاق المناخ الدولي من باريس قبل عام.  ،2016في سبتمبر 

في المائة بحلول عام  40مالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة يلتزم االتحاد األوروبي بخفض إج

. لكي يتمكن االتحاد األوروبي من تحقيق هدفه المتمثل في 2050في المائة بحلول عام  80و 2030

فإن عددًا من  أقصى،درجة كحد  1.5االلتزام باالتفاق على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 

ى مستوى االتحاد األوروبي يمكن للدول األعضاء الفردية أن تطرح قوانين بيئية أكثر المقترحات عل

 صعوبة من تلك التي يتم اتخاذها على مستوى االتحاد األوروبي.

 اقرأ المزيد حول العمل البيئي والمناخي لالتحاد األوروبي:

 

action_sv-https://ec.europa.eu/info/policies/climate 

 https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/euspolitikomraden/miljo/ 

 miljooarbete/-internationellt/EUs-och-samhallet/EU-i-rdsverket.se/Miljoarbetehttps://www.naturva 

 

 حظر على البالستيك القابل للتصرف

 

صوت البرلمان األوروبي بأغلبية كبيرة لفرض حظر جديد على مختلف المنتجات  ،2018في أكتوبر 

يتضمن االقتراح فرض حظر  . الهدف هو حماية الحياة البحرية من المنتجات البالستيكية. .البالستيكية

 ،والسكاكين القطن،تام على المنتجات البالستيكية التي يمكن استبدالها بمواد أخرى. وهذا يشمل مسحات 

وفقا لخدمة التحقيق الخاصة البرلمان األوروبي. هناك  ودبابيس البالون في البالستيك. والقش، واألطباق،

تمثل المواد البالستيكية التي تستخدم  هذا،من  مليون طن من البالستيك في البحار. 150حاليا أكثر من 

ع حكومات الدول األعضاء قبل أن المقترح اآلن هو التفاوض م .في المائة من النفايات 70لمرة واحدة 

 يصبح واقعًا.

 اقرأ المزيد:

https://www.europaportalen.se/2018/10/eu-parlamentet-sager-nej-till-engangsplast  

fatteffekt/-redan-har-plastforbud-kommande-https://www.dn.se/nyheter/varlden/eus 

 6916865-sopmangden-halvera-ska-engangsplast-mot-forbud-https://www.nyteknik.se/miljo/eu 

 

 

 المناقشة والتعمق

 Dagensأصبحت القضايا البيئية ذات أهمية متزايدة في االتحاد األوروبي. في هذا القائد في • 

Industri،  يتم ذكر العديد من القرارات في المنطقة. هل تعلم القرارات والقوانين الجديدة التي تم تضمينها

 في المقالة؟ ما رأيك في األمثلة التي يتم تناولها؟

https://ec.europa.eu/info/policies/climate-action_sv
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/eus-kommande-plastforbud-har-redan-fatteffekt/
https://www.nyteknik.se/miljo/eu-forbud-mot-engangsplast-ska-halvera-sopmangden-6916865


 

 

https://www.di.se/ledare/eu-ar-pa-vag-att-bli-en-miljounion/  

. يقول البعض إن األهداف 2014م تبنيها في عام هناك انتقادات لألهداف المناخية لالتحاد األوروبي التي ت

صعبة للغاية في حين يعتقد البعض اآلخر أنها ليست طموحة بما فيه الكفاية. ما رأيك في ما يتم تضمينه 

 في هذه المقاالت؟

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritik-mot-eu-s-nya-klimatmal 

 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6000677 

قرر البرلمان األوروبي دعم اقتراح لحظر بعض المواد البالستيكية األكثر  ،2018في خريف عام 

والرجاء  البالستيكي،اقرأ النص حول الحظر  بحرية.شيوعا التي يمكن التخلص منها لحماية الحياة ال

ما رأيك في االقتراح؟ من جانب األطراف السويدية هناك  االنتقال إلى الروابط التي تصف االقتراح.

 آراء مشتركة حول االقتراح.

 ما رأيك في الحجج المقدمة في هذه المقالة؟

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7036592  

 

 من النصائح والمزيد -التعليم

 مقاالت في بيئة موضوع من بوابة أوروبا:• 

https://www.europaportalen.se/tema/miljo  

 

 تصنيف السياسة البيئية في دول االتحاد األوروبي.• 

http://www.caneurope.org/docman/climate-energy-targets/3357- off-target-ranking-of-eu-

countries-ambition-and-progress-in-fighting-climate-change/file 

 

 استجابة الشركة المصنعة للسيارات لتشريع البيئة أكثر صرامة:• 

6930042-biltillverkare-uppror-utslappsforslag-s-https://www.nyteknik.se/miljo/eu 

 

مقابلة مع أعضاء البرلمان األوروبي حول جماعات  "،"الشركات األحفورية تقوض مفاوضات المناخ• 

 الضغط والمناخ:

-for-institutet-med-samarbetar-oss/nyheter/nyheter/nbv-.se/omhttps://www.nbv: 

M4M4jJ2BkkrQniL80cfWmwqck-framtidsstudier/?fbclid=IwAR1gkHtHcaauzGjXnbIMRkNTdyRdYkPls 

 

 

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6000677
https://www.nyteknik.se/miljo/eu-s-utslappsforslag-uppror-biltillverkare-6930042
https://www.nbv.se/om-oss/nyheter/nyheter/nbv-samarbetar-med-institutet-for-framtidsstudier/?fbclid=IwAR1gkHtHcaauzGjXnbIMRkNTdyRdYkPls-M4M4jJ2BkkrQniL80cfWmwqck
https://www.nbv.se/om-oss/nyheter/nyheter/nbv-samarbetar-med-institutet-for-framtidsstudier/?fbclid=IwAR1gkHtHcaauzGjXnbIMRkNTdyRdYkPls-M4M4jJ2BkkrQniL80cfWmwqck
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