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Abstract 

 
          The relations between the EU and Iraq have 

witnessed  a significant shift after 2003 which was 

reflected through the growing of European interest in 

Iraq, and the compliance of the EU with strengthening  

and developing  its political and economic relations with 

Iraq. The  research attempts to study areas of cooperation 

between the two sides through the forms of political and 
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 السقجمة:
تحػال  2003بعج عاـ  األكركبيشيجت العبلقات بيغ العخاؽ كاالتحاد 

ايجابيا ممحػضا انعكذ عمى حجع التعاكف السذتخؾ بيشيسا، كالحي بجأ كاضحا 
عمى تعديد عبلقاتو الدياسية كاالقترادية  األكركبيمغ خبلؿ حخص االتحاد 

لخارجية ليذ مع ا ومع العخاؽ، كحخص األخيخ كحلظ عمى تصػيخ عبلقات
حدب ، بل مع مختمف دكؿ العالع في محاكلة لمخخكج مغ االتحاد األكركبي 

الجكلية  بدبب العقػبات 1991العدلة الجكلية التي كاجييا العخاؽ مشح عاـ 
 كسعي األخيخ لبلنجماج مع السجتسع الجكلي.

تكسغ أىسية البحث في تقجيع دراسة عمسية أكاديسية حػؿ العبلقات بيغ        
في البعجيغ الدياسي  2013-2003العخاؽ كاالتحاد األكركبي لمسجة 

قمة السرادر  كاجوفاف الباحث  بالخغع مغ أىسية ىحا السػضػعك . كاالقترادي
 األكركبيات العخاقية كالعخبية التي تتشاكؿ عبلقات العخاؽ مع االتحاد كالجراس

 السرادر كخاصة السقاالت كتشاكلت بعس، 2003في مخحمة ما بعج عاـ 
عجد  عالجتفيسا ، كل جدئي دكف اإلحاشة بو بذكل كاؼ  ىحا السػضػع بذ

ة لسجة محجكدة ، فزبل عغ تقاريخ السفػضي السػضػع مغ الجراسات الغخبية 
 ة التي أفاد مشيا الباحث كثيخا.األكركبي

متابعة التحػؿ كالتصػر الحي شيجتو العبلقات بيغ  إلىييجؼ البحث        
بالجراسة كالتحميل ، كرصج ابخز  2003بعج عاـ  األكركبيالعخاؽ كاالتحاد 

 األكركبيجػانب التعاكف السذتخؾ بيغ الجانبيغ ، مع التخكيد عمى الجعع 
ناؿ اىتساـ إذ  كػنو األىع في مجاؿ التعاكف السذتخؾ 2003اـ لمعخاؽ بعج ع

 االقترادية العبلقاتك الصاقة  تالجانبيغ ، فزبل عغ التعاكف في مجاال
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، ناىيظ عغ مجى استفادة العخاؽ مغ عبلقاتو مع االتحاد األكركبي الدياسيةك 
 كدعسو  في االنفتاح كالعػدة الى السجتسع الجكلي.

االتحاد  نذأة  ثبلثة محاكر : تشاكؿ األكؿ إلىالبحث تع تقديع         
كابخز مؤسدات صشع القخار فيو ، بيشسا اىتع السحػر الثاني  األكركبي

،كركد ىحا السحػر عمى  األكركبيبالعبلقات الدياسية بيغ العخاؽ كاالتحاد 
، 2003مػقف دكؿ االتحاد مغ الحخب كاالحتبلؿ األمخيكي لمعخاؽ عاـ 

، اما السحػر الثالث 2003قات الدياسية بيغ الجانبيغ بعج عاـ ككحلظ العبل
األكركبي لسػضػع العبلقات االقترادية بيغ العخاؽ كاالتحاد  خرزفقج 

جانب اتفاقيات  إلى، 2003دعع االتحاد لمعخاؽ بعج عاـ ،كعالج ىحا السحػر 
 التعاكف السذتخؾ بيغ الصخفيغ .

 ؤسدات صشع القخار فيو :وابخز م األوروبينذأة االتحاد   أوال
 * نبحة عغ نذأة وتصػر االتحاد :

ضيخت أكلى الجعػات لتذكيل تكتل أكربي بعج الحخب العالسية  
عغ شخيق كػديشيػؼ كاليخجي الكػنت الشسداكي ، عشجما 1923األكلى عاـ 

إنذاء كاليات أكربية متحجة مذابية لمشسػذج األمخيكي ،كتكخرت ىحه  إلىدعا 
أماـ عربة األمع  1929ف بخياف كزيخ الخارجية الفخندي عاـ الجعػة مغ لج

  ة .األكركبيكلكغ عمى شكل اتحاد ىجفو التعاكف بيغ الجكؿ 
بعج الحخب العالسية الثانية كما شيجه العالع مغ متغيخات سياسية 

، كالتشافذ بيغ السعدكخيغ كالحخب  الثشائية كاقترادية ، كضيػر نطاـ القصبية
تكتل يزسغ التعاكف  إلىة حاجتيا األكركبيا، أدركت الجكؿ الباردة بيشيس

كالجفاعية السذتخكة، كحساية  األمشيةالدياسي كاالقترادي كتشديق الدياسات 
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لدمع الجكلييغ، كدعع كا األمغمرالح دكؿ االتحاد، كالسحافطة عمى 
كالجفاع عغ دكؿ االتحاد  كحقػؽ اإلنداف، كاستقبلؿ القزاء، ،الجيسقخاشية

 .اي تيجيج خارجيضج 
 ثانيةالتكخرت دعػة تذكيل تكتل أكربي أيزا بعج الحخب العالسية 

، كاعجت تقخيخىا 1947ة مؤتسخىا في باريذ عاـ األكركبيعشجما عقجت الجكؿ 
لمتعاكف االقترادي، عقب دعػة جػرج مارشاؿ كزيخ الخارجية األمخيكي 

جة حػؿ حجع الجعع ة بالخخكج بخؤية مػحاألكركبيكالحي شالب فييا الجكؿ 
السالي السصمػب مغ الػاليات الستحجة األمخيكية  لجكؿ أكربا مغ اجل إعادة 

 .(1)بشائيا كإنعاش اقترادىا
شخح ركبيخ شػماف كزيخ الخارجية الفخندي خصة  1950في عاـ 

ة األكركبيلتحقيق الدبلـ ، كتفاديا لشذػب الحخب في السدتقبل بيغ الجكؿ 
، كارتأى اف يكػف مجاؿ الفحع كالرمب بجاية التعاكف  كفخندا ألسانياكخاصة 

ة لمحجيج األكركبية ، فتذكمت إثخ ىحه الجعػة السجسػعة األكركبيبيغ الجكؿ 
 .1951كالرمب في نيداف عاـ 

ة مغ اجل تصػيخ اتفاقيات التعاكف الجساعية األكركبيسعت الجكؿ  
ق االنجماج تحقي إلى، كصػال فاآلكإلى  1951كقعتيا مشح عاـ  التي

انزست ثبلثة دكؿ ىي  1973ي عاـ فف ي،الدياسي كاالقتراد (التكامل)
 ،الجنسارؾ كالسسمكة الستحجة كايخلشجا لمجكؿ الدت االعزاء السؤسديغ لبلتحاد

 جسيع مثلكالحي  األكركبي االتحاد بخلساف ذيأسمغ ت 1979عاـ كتسكشت
عمى اتفاقية ماستخيخت التػقيع  كتع ستخاسبػرج مجيشة كمقخه االعزاء الجكؿ
االتحاد كتذكل بسػجبيا  1993دخمت حيد التشفيح عاـ التي  1992عاـ 
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بيغ دكؿ  الحجكد عمى لمبزائع التفتير نقاط ألغيت العاـ نفدو ، كفياألكركبي
 مغ األكؿ فيالى االتحاد  كالدػيج كالشسدا فشمشجا مغ كل االتحاد، كانزست

، ك في العاـ  15 االتحاد دكؿ دعج كأصبح 1995 عاـ يشايخ/ يثانال كانػف 
استحجاث مشرب السسثل األعمى لمدياسة الخارجية كاألمشية تع  نفدو

 مغ األكؿ، كتتابع تصػر االتحاد عاما بعج عاـ، ففي  ة السذتخكةاألكركبي
 كأصبح كالسعجنية الػرقية بالعسمة اليػرك ضيخ 2002 عاـ يشايخ/ الثاني كانػف 

 االتحاد في دكلة 13 كاتخحتو الجكالر بعج كؿالتجا في عالسية عسمة ثاني
 بػلشجا انزست 2004 مايػ/ أيار مغ األكؿ فيك  . ليا كعسمة األكركبي
 كقبخص كمالصا كليتػانيا كالتفيا كاستػنيا كالسجخ كالتذيظ كسػلفيشيا كسمػفاكيا

 الخامذ، كفي 2007، كلحقت بيا كل مغ ركمانيا كبمغاريا عاـ   االتحاد إلى
 كقعتالحي  "بخليغ بيافصجر  مغ العاـ نفدو  مارس/ آذار مغ غكالعذخي

 القانػف  كدكلة كالسداكاة  الحخية قيع تأكيج كتزسغ( 27) اؿ االتحاد دكؿ عميو
 . (2) 2007اإلنداف حقػؽ  كاحتخاـ
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  (3)األكركبي كتصػره االتحاد نذأة يػضح مخاحل (1)ججكؿ
 

تع تأسيذ السجمذ األوروبي في  1666ذ مغ أيار/مايػ في الخام 1666
 .ستخاسبػرج ليربح أقجم مشطسة تجسع بيغ الجول الجيسقخاشية في أوروبا

 أوروبا قبل مغ ،(والرمب لمفحع األوروبية الجساعة تكػيغ :باريذ معاىجة 1621
 .لػكدسبػرغ + ىػلشجا + بمجيكا + إيصاليا + فخندا+ السانيا ) 3

وقعت كل مغ فخندا  1624لخامذ والعذخيغ مغ آذار/مارس في ا 1624
في  ميستيغوألسانيا وإيصاليا وبمجيكا ولػكدسبػرج وىػلشجا عمى معاىجتيغ 

العاصسة روما وأسدػا بسػجب إحجاىا السجسػعة االقترادية األوروبية 
 وبالسعاىجة الثانية السجسػعة األوروبية لمصاقة الحرية

ػل السجمذ األوروبي والسجسػعة األوروبية لمفحع تػقيع االتفاقات ح 1634
والسجسػعة االقترادية  1621والحجيج والرمب التي تع تأسيديا في عام 

 1634األوروبية إلى قيام "السجسػعة األوروبية" في عام 
استكسمت الجول الدت السؤسدة لالتحاد األوروبي االتحاد الجسخكي بيشيا  1635

وألغيت  1641وفي مجال الدراعة عام  3516في مجال الرشاعات عام 
الجسارك بيشيا وأصبح ليحه الجول جسارك خارجية مػحجة تجاه الجول 

 االخخى 
انزست ثالثة دول ىي الجنسارك والسسمكة الستحجة وايخلشجا  1646في عام  1646

 لمجول الدت االعزاء السؤسديغ لالتحاد . 
يع الجول االعزاء ومقخه مجيشة أسذ االتحاد األوروبي بخلسانا مثل جس 1646

 ستخاسبػرج
 1651انزسام اليػنان في األول مغ كانػن الثاني/ يشايخ  1651
 1652وقعت كل مغ بمجيكا وألسانيا وفخندا ولػكدسبػرج وىػلشجا في عام  1652

اتفاقية الذيشجغ التي نرت عمى االلغاء التجريجي لمحجود بيشيا وانزست 
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لبختغال واليػنان والشسدا والجنسارك والدػيج وفشمشجا بعج ذلظ دول إيصاليا وا
باالضافة إلى ايدمشجا والشخويج رغع عجم انزساميسا لالتحاد 

واختفت الحجود بيغ ىحه الجول وخمت مشيا نقاط التفتير . األوروبي
وأصبحت السخاقبة عغ شخيق الحجود الخارجية لجول اتفاقية الذيشجغ مع 

 .مشي لسحاربة الجخيسةتػفيخ إجخاءات التعاون األ
 1653انزسام أسبانيا في األول مغ كانػن ثان/ يشايخ عام  1653
بسجيشة ماستخيخت نذأ  1668تػقيع اتفاقية االتحاد األوروبي في عام  1666

اتحاد يسارس سياسة خارجية ودفاعية مذتخكة مع تكثيف التعاون في 
ضسان حقػق السػاششيغ  مجال الدياسة االمشية الجاخمية والقانػنية وكحلظ

في دول االتحاد في السذاركة في االنتخابات السحمية والبخلسانية األوروبية 
فزال عغ تػحيج العسمة الشقجية؛ دخمت معاىجة ماستخيخت حيد التشفيح في 

 .1666األول مغ تذخيغ ثان/ نػفسبخ 
 الحجودألغيت نقاط التفتير لمبزائع عمى  1666في كانػن الثاني/ يشايخ  1666
يشايخ عام / انزسام كل مغ فشمشجا والشسدا والدػيج في األول مغ كانػن ثان 1662

 . 12وأصبح عجد دول االتحاد  1662
استحجاث مشرب السسثل األعمى لمدياسة الخارجية واألمشية األوروبية  1662

 .ضسغ إعالن بخشمػنة 1662السذتخكة في عام 
عميو رؤساء دول وحكػمات االتحاد "  وقع 8111بخنامج "الثقافة  8111

وتزسغ تذجيع الثقافة األوروبية  األلسانيةاألوروبي في مجيشة كػلػنيا 
وبسػجب البخنامج يتع سشػيا اختيار مجيشة واحجة عمى  .والحفاظ عمييا

 . االقل "كعاصسة لمثقافة" في أوروبا
مة الػرقية ضيخ اليػرو بالعس 8118مغ كانػن الثاني/ يشايخ عام  األول 8118

 16والسعجنية وأصبح ثاني عسمة عالسية في التجاول بعج الجوالر واتخحتو 
 . دولة في االتحاد األوروبي كعسمة ليا
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انزست بػلشجا وسمػفاكيا وسػلفيشيا  8116في االول مغ أيار/ مايػ  8116
 إلى االتحاد . والتذيظ والسجخ واستػنيا والتفيا وليتػانيا ومالصا وقبخص

وقع رؤساء دول  8116في التاسع والعذخيغ مغ تذخيغ أول/ أكتػبخ  8116
وحكػمات االتحاد األوروبي معاىجة بخرػص "دستػر ألوروبا" وصجقت 

دولة عمى العسل بيحا الجستػر فيسا رفس الفخنديػن  15حتى االن 
وتجسج مذخوع  8112واليػلشجيػن العسل بو في استفتاء شعبي عام 

 ػائح العسل بو تدتػجب مػافقة جسيع الجول األعزاءالجستػر نطخًا ألن ل
 انزست بمغاريا ورومانيا 8114يشايخ / في االول مغ كانػن الثاني 8114

وقعت عميو  8114بيان بخليغ" في الخامذ والعذخيغ مغ آذار/ مارس  8114
( وتزسغ التأكيج عمى قيع الحخية والسداواة ودولة 84دول االتحاد ال )

 خام حقػق اإلندانالقانػن واحت
 

 : األوروبيمؤسدات صشع القخار في االتحاد * 
مغ عجد مغ  األكركبييتكػف الييكل اإلداري كالدياسي لبلتحاد  

السؤسدات كالػحجات التي تزع كتشفح الدياسة الجاخمية كالخارجية لبلتحاد ، 
 أما أىع مؤسدات صشع القخار فيو فيي:

جيدة اإلدارية في االتحاد ،يتكػف مغ : أىع األاألكركبيمجمذ االتحاد  -1
،كيعقج عمى مدتػييغ قادة  األكركبيمسثل كاحج لكل دكلة عزػ في االتحاد 

جتساعات غالبا في العاصسة البمجيكية االكتعقج  الجكؿ كرؤساء الحكػمات،
في االتحاد فيسا يخز  سجمذ صانع القخار األساسالكيعج  (4) بخككدل

كالجفاع السذتخؾ بيغ الجكؿ األعزاء في االتحاد، الدياسة الخارجية كاألمغ 
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 ػازنةكالقػانيغ كإقخار السفزبل عغ انو يتػلى ايزا كضع التذخيعات 
 .(5)بالتعاكف كالتذاكر مع بخلساف االتحاد

: يتكػف مغ مسثمي الجكؿ األعزاء في االتحاد األكركبيالبخلساف  -2
شعػبيع  انتخابيع مغ ، يتعا  ( مقعج732)كبحدب حجع الدكاف ،كعجد مقاعجه 

القخارات كالقػانيغ  الجية الخقابية عمى تشفيح األكركبيكيعج البخلساف  مباشخة،
ة ، كالشذاشات التي يقػـ بيا األكركبي، كمخاقبة عسل السفػضية التي يذخعيا
، فزبل عغ ذلظ يتػلى البخلساف السرادقة السختمفة السجاالتاالتحاد في 

التفاقيات الجكلية التي يعقجىا االتحاد كإقخار عمى انزساـ األعزاء الججد، كا
 .(6)ميدانية االتحاد

، مقخىا في بخككدل ة: كىي الييئة التشفيحية لبلتحاداألكركبيالسفػضية  -3
كتقخ قخارتيا بالغالبية ، كيقع عمى عاتقيا إعجاد ججكؿ أعساؿ مجمذ االتحاد 

االتفاقيات التي  كتشفيح كتشفيح السياـ التي يعيج بيا األخيخ الييا ، األكركبي
ة، كإدارة األكركبي، فزبل عغ تشفيح القػانيغ كقخارات األجيدة يعقجىا االتحاد

كصياغة  األزمات، كتقجيع السداعجات اإلندانية، كإعادة التأىيل كاالعسار،
 الدياسة التجارية، كاقتخاح القػانيغ الججيجة كعخضيا عمى مجمذ االتحاد

 .(7) وكبخلسان األكركبي
: ة السذتخكةاألكركبيالسسثل األعمى لمدياسة الخارجية كاألمشية  -4

، كيشتخب رئيدو 1995استحجث ىحا السشرب في إعبلف بخشمػنة عاـ 
، كابخز فكنر عاميغلجكؿ األعزاء في االتحاد كل بذكل دكري مغ ا

كاألمشية السذتخكة  كضع كمتابعة الدياسة الخارجية ىيالسياـ التي يقػـ بيا 
إعجاد ك  ،اسة الخارجية كاألمشية السذتخكةتسثيل االتحاد في الديك  ،حادلبلت
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ألمع تسثيل االتحاد في اك  ،عقجىا االتحادي تػصيات االتفاقيات الجكلية التي
عغ االتحاد في عجد مغ تعييغ السسثميغ ك  ،الستحجة كمجمذ األمغ الجكلي

في صياغة بخلساف الك  األكركبي االتحاد مجمذيذتخؾ مع ك  ،دكؿ العالع
 .(8)كتشديق الدياسة الخارجية كاألمشية كالجفاعية السذتخكة 

 : البعج الدياسي :ثانيا 
 : 8116العالقات قبل عام -1
إباف عقج  األكركبياتدست العبلقات بيغ العخاؽ كاالتحاد  

محجكدة ججا بدبب العقػبات  بانيا كانت اضييشيات مغ القخف السالتدع
فخضيا مجمذ األمغ الجكلي عقب اجتياحو الكػيت  الجكلية عمى العخاؽ التي

حاضخا في  األكركبي. كبالخغع مغ تمظ العقػبات فقج كاف االتحاد 1991عاـ 
الداحة العخاقية عبخ الجعع اإلنداني كجيػد اإلغاثة التي كانت دكؿ االتحاد 

العخاؽ بدبب العقػبات االقترادية عميو ، ككاف االتحاد  إلىتقجميا 
كبخ مانح لمسداعجات اإلندانية بعج األمع الستحجة ، كقجر حجع ا األكركبي

كلغاية  1992عاـ  مشح األكركبيالسداعجات اإلندانية التي قجميا االتحاد 
( مميػف يػرك ، لكغ ىحه العبلقات شيجت تحػال 157) شحػب 2003عاـ 

، فتصػرت عبلقات  2003كبيخا نتيجة األحجاث التي شيجىا العخاؽ بعج عاـ 
غ في تججيج يبذكل مصخد عكذ رغبة الجانب األكركبيعخاؽ مع االتحاد ال

عبلقاتيسا الثشائية كتفعيميا بذكل يخجـ مرالحيسا الثشائية كيتجاكز السخحمة 
 .( 9)الدابقة
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مغ االحتالل األمخيكي لمعخاق عام  األوروبيمػقف دول االتحاد  -2
8116: 

  2002راء الخارجية عاـ تساع كز ة في اجاألكركبيأكجت الجكؿ        
معارضتيا استخجاـ القػة العدكخية ضج العخاؽ دكف تفػيس كاضح مغ 

ككخرت دكؿ  مجمذ األمغ الجكلي، باستثشاء بخيصانيا كايصاليا كاسبانيا،
 .(10)2003االتحاد مػقفيا ىحا عاـ 

، كما تبعيا  2003مشح بجء التيجيجات األمخيكية لمعخاؽ مصمع عاـ و      
ة بيغ مؤيج كمعارض األكركبيب كاالحتبلؿ، تبايشت مػاقف الجكؿ مغ الحخ 

بحدب ما تسميو مرالح ىحه الجكؿ ، كمغ ىحا السشصمق عارضت كل مغ 
الحخب األمخيكية عمى العخاؽ كدعست ىحا التػجو كل مغ  كألسانيافخندا 

اليػناف كالشخكيج كالدػيج، ألنو كمغ دكف شظ اف نذػب حخب في مشصقة 
سط كالقخيبة مشيا جغخافيا سيشعكذ سمبا عمييا خاصة كاف ليا الذخؽ األك 

ارتباشات كمرالح اقترادية مع العجيج مغ دكؿ السشصقة ، بشاءا عمى ذلظ 
يجعع كيفزل اعتساد الػسائل الدمسية كالخيار  األكركبيكاف االتحاد 

ؤيج القخارات الجساعية كي، جبمػماسي بجال مغ الخيار العدكخي الدياسي كال
عجـ كقج أكج االتحاد (11)ادرة عغ السجتسع الجكلي كمجمذ األمغ الجكليالر

مل العخاقية اال الجمار الذا أسمحةمذخكعية استخجاـ القػة العدكخية في ندع 
، كعجـ مذخكعية التجخل العدكخي السباشخ لتغييخ  كافة الدبل بعج استشفاذ

 .(12)نطاـ الحكع في العخاؽ كغيخه مغ دكؿ السشصقة 
عمى العخاؽ فقج  األمخيكيةمػقف الجكؿ السؤيجة لمحخب  عغ أما

قادتو بخيصانيا كدعستيا كل مغ اسبانيا كايصاليا كالبختغاؿ كأعمشػا مذاركتيع 
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بقػات عدكخية فزبل عغ تقجيع الجعع كالسداعجات المػجدتية لمقػات 
 .(13) األمخيكية

كقج كصل الخبلؼ بيغ السؤيجيغ لمحخب كالسعارضيغ ليا حمف 
كفخندا كبمجيكا تجخل حمف الشاتػ في  ألسانيااتػ ، اذ عارضت كل مغ الش

ىحه الحخب ، كاف اية مذاركة مشيا تقخ بذخعيتيا في الػقت الحي تدعى 
لذشيا خارج قخارات السجتسع الجكلي ، كمغ ىحا  األمخيكيةالػاليات الستحجة 

لثاني عاـ في كانػف ا (الفيتػ) حق الشقس كألسانياالسشصمق استخجمت فخندا 
تجخل عدكخي لحمف الشاتػ في  أليالحمف  ألعزاءاجتساع  كأثشاء 2003
 .(14)العخاؽ 

دكف نذػب  ؤكؿكبكل جيػدىسا لمح كألسانياكسعت كل مغ فخندا  
الخيار الدياسي كالحل الدمسي الػقت  إعصاء أىسية  كأكج، ىحه الحخب

 بجأت، كبسجخد اف كافة الخيارات الجبمػماسيةكاستشفاذ  األزمةالكافي لحل 
عقج  إلىضج العخاؽ سارعت دكؿ االتحاد  األمخيكيةالعسميات العدكخية 

بياف حاكلت مغ خبللو االبتعاد عغ بياف مػقف  تسخس عغك مؤتسخ قسة 
سداعجات عغ استعجادىا لتقجيع الجعع كال كأعخبتكاضح مغ ىحه الحخب 
الستحجة  األمع دكر أىسيةعمى  البياف كحلظ كأكج، اإلندانية لمذعب العخاقي

العخاقييغ في اقخب  إلىالدمصة  إعادةفي العخاؽ بعج االحتبلؿ ، كضخكرة 
 .(15)كقت 

كخاصة تمظ التي عارضت الحخب  األكركبيأدركت دكؿ االتحاد 
مجى خصػرة ىحه الحخب كانعكاساتيا عمى امغ كاستقخار السشصقة كمرالحيا 

ذكل عرب الحياة لمصاقة الحي ي ا  رئيد ا  االقترادية فييا كػنيا مرجر 



 
 

 

  [46] (63)18 دراسات إقميسية                                                     مخكد الجراسات اإلقميسية       

    

 

ة ، عبلكة عمى االتفاقيات األكركبيرائجة لمبزائع  ا  األكركبية كسػقلمرشاعة 
العدكخية كاالقترادية كغيخىا التي عقجتيا عجد مغ دكؿ االتحاد مع دكؿ 
السشصقة لحلظ بجأت ىحه الجكؿ تبحث عغ إستخاتيجية ججيجة لمتعامل مع 

 . (16)العخاؽ في مخحمة ما بعج الحخب
 : 8116قات الدياسية بعج عام العال -6

بعج انتياء العسميات العدكخية األمخيكية عقجت قسة رباعية أكربية         
كبمجيكا كلػكدسبخكرغ  كألسانيامغ فخندا  ، ضست كبل   2003/  4/  29في 

خاؽ ة حػؿ التعامل مع العاألكركبي، تع فييا كضع الخصػط العامة لمدياسة 
تجاكز  يعسبلف عمى األكركبيالشاتػ كاالتحاد  أبجفي مخحمة ما بعج الحخب ، ك 

 . (17)الخبلؼ مع الػاليات الستحجة األمخيكية كالعسل مغ اجل دعع العخاؽ
/  12/  12في قسة بخككدل بتاريخ  األكركبيكأكج قادة دكؿ االتحاد 

 :يأتيعمى ما  2003
مداعجة العخاؽ عغ شخيق دعع عسميات إعادة األعسار كبشاء عسمية -1
 اسية ضسغ إشار قخارات مجمذ األمغ الجكلي .سي
 العخاؽ . إلىضخكرة إعادة األمغ -2
أىسية دكر األمع الستحجة في العخاؽ ضسغ ىحه السخحمة كػنو يعج  تػكيج-3

 يزفي الصابع االمسي ليا .ك  ة في العخاؽاألساس لشجاح العسمية الدياسي
 .(18)لعخاقي الذعب ا إلىأىسية كضع ججكؿ زمشي يعسل بشقل الحكع -4

ف الحخب عمى أبذ األكركبيكرغع الخبلؼ الحي نذب بيغ دكؿ االتحاد 
العخاؽ ، فاف ىشاؾ مجسػعة مغ األىجاؼ كالسرالح التي تذتخؾ فييا دكؿ 
 االتحاد كتعسل مغ اجميا لمحفاظ عمى ديسػمة مرالحيا في السشصقة كتذسل: 
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ستقخار سيؤدي عسمية سياسية مدتقخة ، الف عجـ اال إقامةضساف كدعع -1
كػف مخكدا يفزبل عغ انو س األكركبيدكؿ االتحاد  إلىاليجخة  إلى

نو دعع العسمية الدياسية عغ شخيق تحديغ ألمجساعات السدمحة كىحا مغ ش
 مدتػى السعيذة كالقزاء عمى الفقخ .

 إلىجحب االستثسارات الكبيخة  إلىدعع إعادة األعسار في العخاؽ سيؤدي -2
 تػى القجرات االقترادية كاالستثسارية لمعخاؽ .العخاؽ كيخفع مد

ميغ إمجادات الشفط بأسعار مشاسبة ألنو السسخ الخئيذ لرادرات أت-3
ات الشفط لجكؿ العالع كاف اي صخاع اك تيجيج لمسشصقة سيشعكذ يكاحتياش

 عمى إمجادات الشفط كىحا بجكره سيشعكذ سمبا عمى أكربا .
 .(19)يج العخبي عمى السجى الصػيل تعديد امغ كاستقخار مشصقة الخم-4
كاتفقت عمى  األكركبيكمغ اجل تحقيق ىحه األىجاؼ التقت دكؿ االتحاد  

تجاه العخاؽ في مخحمة ما بعج الحخب  ضػئيامبادئ أساسية تديخ في 
 األمخيكية ، كىحه السبادئ ىي :

 الحفاظ عمى كحجة العخاؽ . – 1
 حكع ديسقخاشي في العخاؽ . إقامة -2
 ع الشطاـ الفجرالي كفق السشاشق الجغخافية .دع -3
 كالدبلـ مع دكؿ جػار العخاؽ . األمغتعديد -4
كفي مخحمة  األكركبيفقج ركد االتحاد  كتأسيدا عمى ما تع ذكخه آنفا       

البشاء الدياسي في العخاؽ ، كدعع العسمية  إعادةما بعج الحخب عمى عسمية 
ركد االتحاد  آخخجانب  إلىدة القانػف االنتخابية ، كمؤسدات الجكلة كسيا

 إيخافمؤتسخات حػار مع  إقامةلجعع العخاؽ ، عمى  سعيوكفي  األكركبي
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كدكؿ الخميج العخبية حػؿ مدتقبل العخاؽ ، كامغ  كاألردفكتخكيا كسػريا 
  . (20) ةعامة بالخميج العخبي كالسشصق

لسبادئ لقج اعتسج االتحاد األكركبي في سياستو الخارجية عمى ا  
العامة التي يعتسجىا كيخكج ليا في الجكؿ الشامية عغ شخيق االتفاقيات 
كالعبلقات الدياسية ، كىحه السبادئ تذسل دعع سيادة القانػف كالجيسقخاشية، 

كالتعاكف  كتعديد حقػؽ اإلنداف، السؤسداتية كالجبمػماسية، كاليياكل
ة لذبػنة ،بأنو يتػجب ، كىحا ما أكجتو الجكؿ األكركبية في معاىجاإلقميسي

عمى االتحاد األكركبي في الذؤكف الجكلية اف يدعى لتعديد القيع كالسبادئ 
 .  (21)نفديا التي يدتخشج بيا

كانت حخيرة في  األكركبيكمسا ال شظ فيو اف دكؿ االتحاد   
مخحمة ما بعج االحتبلؿ عمى أىسية نجاح العسمية الجيسقخاشية كإقامة نطاـ 

 : إلىالعخاؽ كلعل ذلظ يعػد  سياسي مدتقخ في
% مغ  10 شحػقجر بيالشفط سيات كبيخة مغ اف العخاؽ بمج يستمظ ك. 1

جانب انو يقع ضسغ مشصقة  إلىاحتياشيات الشفط السؤكجة في العالع ، 
الخميج العخبي التي تستمظ ثمثي احتياشيات الشفط في العالع كاكبخ مشصقة في 

 صبيعي .ترجيخه ، فزبل عغ كسيات الغاز ال
يذتخؾ العخاؽ بحجكد مع تخكيا كىي دكلة مخشحة لعزػية االتحاد  .2

ة ، كبالتالي فاف استقخار العخاؽ سيشعكذ األكركبيكقخيبة مغ القارة  األكركبي
 .(22)كالعكذ قج يؤثخ كلػ بذكل ندبي  أكركباعمى تخكيا كمغ ثع  أيزا

قخاشية في العسمية الجيس األكركبيمغ ىحا السشصمق دعع االتحاد   
بسبمغ يقجر  2004العخاؽ كقجـ دعسا ماليا لمعسمية االنتخابية التي جخت عاـ 
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( مميػف يػرك ، كقج تسحػر ىحا الجعع عغ شخيق دعع السفػضية  90) شحػبػ
العميا السدتقمة لبلنتخابات كضساف سيخ كشفافية االنتخابات ، كتذجيع 

لسخاقبة  األكركبيتحاد الشاخبيغ لمسذاركة فييا كنذخ عجد مغ خبخاء اال
 2005في تػجيو ىحا في انتخابات عاـ  األكركبياالنتخابات. كسار االتحاد 

كاالنتخابات البخلسانية عاـ  2009البخلسانية كمجالذ السحافطات عاـ 
2010 . 

، حتى كقع  2005كما اف تذكمت الحكػمة االنتقالية العخاقية عاـ    
 22ف الحػار الدياسي في أالسذتخؾ بذ فمع العخاؽ اإلعبل األكركبياالتحاد 

،ككاف ىجؼ الجانبيغ كفقا ليحا اإلعبلف إقامة عخاؽ امغ  2005/  9/ 
كمدتقخ كمػحج كديسقخاشي ،يدػد فيو القانػف ، كتحتـخ فيو حقػؽ اإلنداف ، 

في دعع العسمية الدياسية  األكركبيكأكج اإلعبلف عمى أىسية دكر االتحاد 
، كحقػؽ اإلنداف، كمشع انتذار ة القانػف كالجيسقخاشيةشيج كسيادكالحكع الخ 

 . (23)األسمحة الشػكية كمػاجية اإلرىاب
كضسغ تػجيات دعع االتحاد لمعخاؽ كافق األخيخ في مؤتسخ   

عمى قياـ حمف الشاتػ عمى تجريب  2006استانبػؿ في شيخ حديخاف عاـ 
عجد مغ دكؿ االتحاد ، كأرسمت  كخارجو العخاؽ قػات األمشية العخاقية داخلال

العخاؽ لمسداىسة في إعادة أعسار العخاؽ ، كتجريب القػات  إلىبعس قػاتيا 
مبلييغ يػرك لجعع  9 إلىالعخاقية ، كقجمت مداعجات مالية كصمت 

 .(24)تػجياتيا ىحه
كاندجاما مع تػجيات الجانبيغ نحػ تصػيخ عبلقاتيسا الثشائية قاـ   

بخككدل في شيخ  إلىبديارة  الدابق خاقينػري السالكي رئيذ الػزراء الع
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، أجخى خبلليا محادثات بذأف التعاكف في مجاؿ الصاقة  2008نيداف عاـ 
 اتفاؽ في ىحا السػضػع. إلىبيغ الجانبيغ كأىسية التػصل 

كتفعيبل لئلعبلف السذتخؾ بذاف الحػار الدياسي استزافت بغجاد   
عمى  األكركبياد أكؿ اجتساع مذتخؾ بيغ العخاؽ كاالتح 2009مصمع عاـ 

استزافتو  نفدوآخخ في شيخ أيار مغ العاـ السدتػى الػزاري، أعقبو اجتساع 
جسعية العامة لؤلمع العاصسة البمجيكية بخككدل، كأصبحت اجتساعات ال

 إضافيا لمحػار الدياسي بيغ الجانبيغ. ىالستحجة ممتق
بي األكرك مثل اإلعبلف السذتخؾ لمحػار الدياسي مشاسبة لبلتحاد   

مع العخاؽ، كمتابعة التصػرات التي تذيجىا الداحة  ومغ اجل تصػيخ عبلقات
العخاقية مغ حيث التحػؿ الجيسقخاشي، كحقػؽ اإلنداف، كسيادة القانػف، 

كالسرالحة الػششية، كالعبلقات مع دكؿ  كالسجتسع السجني، كاالنتخابات،
كاالتحاد في ضػء التصػر الحي شيجتو العبلقات بيغ العخاؽ ، الجػار

تفعيميا عغ شخؽ التعاكف البش اء، كقع  عمى كحخص الجانباف األكركبي
الصخفاف عمى محكخة تفاىع بذأف التعاكف في مجاؿ الصاقة في شيخ كانػف 

 .(25)2010الثاني عاـ 
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 : البعج االقتراديثالثا 
حخب كاحتبلؿ العخاؽ التي عارضت  األكركبيدكؿ االتحاد  أدركت

، كاف مرالحيا تقتزي التعاشي الػاقع الججيج في العخاؽ عامل معالت ضخكرة
 األكركبيقخر االتحاد  2004مع مخحمة ما بعج االحتبلؿ، لحلظ كمشح عاـ 

، كقج كضع  كافة السجاالت كفيالدعي باتجاه إقامة تعاكف شامل مع العخاؽ 
 االتحاد عجد مغ األىجاؼ مغ اجل تحقيقيا عمى السجى البعيج أبخزىا:

خاؽ امغ كمدتقخ تحتـخ فيو حقػؽ اإلنداف كالحخيات إقامة ع .1
 األساسية .

إنذاء مشصقة مدتقخة كمفتػحة لمتشػع االقترادي كاقتراد الدػؽ ،  .2
كإقامة مجتسع يتحقق فيو الشسػ االقترادي كالتشسية السدتجامة لمحج مغ الفقخ 

 كتعديد التشسية االقترادية كاالجتساعية العادلة.
السشصقة نفتاح الدياسي كاالقترادي تجاه تذجيع العخاؽ عمى اال .3

 .كالسجتسع الجكلي
جشب  إلىدعع جيػد العخاؽ باتجاه تحقيق األىجاؼ التشسػية جشبا  .4

مع األمع الستحجة كالبشظ الجكلي ، كمداعجة العخاؽ عمى استثسار مػارده 
 الخاصة مغ اجل إنعاش اقتراده كدعع التشسية فيو.

 الستثسار كالتشسية بيغ الجانبيغ.تعديد العبلقات االقترادية كا .5
كضع أسذ التعاكف في السجاالت التذخيعية كاالقترادية  .6

 اتفاؽ الذخاكة بيغ الجانبيغ. إلىاالجتساعية كالسالية كالثقافية كصػال ك 
دكؿ االتحاد ،  إلىاعتساد إستخاتيجية التشػع في إمجادات الصاقة  .7
العخاؽ بسا يسمكو مغ  الجكر الحي يسكغ اف يقػـ بو في الحدباف كاألخح
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ثخكات شبيعية ، فزبل عغ مػقعو الجغخافي بسا يؤىمو اف يكػف جدخا لمصاقة 
 .(26)األكركبيبيغ مشصقة الذخؽ األكسط كالبحخ الستػسط كاالتحاد 

 كالعخاؽ في محػريغ : األكركبيالتعاكف االقترادي بيغ االتحاد  تخكد
، كالثاني اتفاقيات 2003لمعخاؽ بعج عاـ  األكركبياألكؿ دعع االتحاد 

 التعاكف السذتخؾ.
 : وما بعجه 8116عام  األوروبي لمعخاق: دعع االتحاد  أوال

عقج مؤتسخ السانحيغ في  إلىمغ ىحا السشصمق سارعت دكؿ االتحاد 
مغ اجل دعع  2003عاـ  العاصسة االسبانية مجريج في شيخ تذخيغ األكؿ
ؿ االتحاد في ىحا السؤتسخ عسميات إعادة أعسار العخاؽ ، كقج تعيجت دك 

بتقجيع أكثخ مغ مميار يػرك لجعع العخاؽ، كمغ جانبيا تعيجت السفػضية 
 .(27)مميػف يػرك لمعخاؽ 200ة بتقجيع األكركبي

جيػده في مجاؿ  2006-2003بيغ عامي  األكركبيركد االتحاد 
اإلغاثة اإلندانية كتقجيع الجعع السالي كالدياسي  مغ اجل إعادة أعسار 

 تي :االتحاد دعسو لمعخاؽ عمى االعخاؽ، كركد ال
الخجمات األساسية كالتعميع كالرحة كالسياه كالرخؼ الرحي  .1

 كالبشية التحتية.
 دعع العسمية الدياسية كاالنتخابية. .2
 تقجيع الجعع لمشازحيغ كالبلجئيغ داخميا كخارجيا.  .3
 .(28)دعع سيادة القانػف كحقػؽ اإلنداف .4
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  8116معخاق عام ل األوروبيدعع االتحاد: 
دعسا ماليا لسذاريع إعادة أعسار  2003ة عاـ األكركبيقجمت السفػضية 

عجة مجاالت مشيا ،إعادة  ( مميػف يػرك كزعت عمى42) العخاؽ بقيسة
، بذخية، كالتعميع ، كالرخؼ الرحي، كالحج مغ الفقخ ، كالتشسية الاألعسار

يػرك مغ مجسػع  ( مميػف 29ة )األكركبيكالرحة، كقج خررت السفػضية 
( مميػف يػرك لمسجتسع 3) ، فيسا خررت مبمغالسجرجة انفاالسبمغ لمقصاعات 

(مميػف يػرك 8) ( مميػف يػرك إلزالة األلغاـ،2السجني كحقػؽ اإلنداف، ك)
لجعع مػضفي الجكلة كتجريبيع عمى إعادة األعسار ،فزبل عغ دعع دكر األمع 

 . (29)الستحجة في العخاؽ
 (30)2003مجاالت دعع االتحاد األكركبي عاـ ( 2ججكؿ)      

مبمغ التسػيل  القصاع 2003الدشة 
 مميػف يػرك

التعميع كالرحة كالرخؼ  بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي
الرحي كاألنذصة السجرة 

 لمجخل

29 

 بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي
السبادرة األكركبية لمجيسقخاشية 

 كحقػؽ اإلنداف

السجتسع حقػؽ اإلنداف ك 
السجني كدعع العسمية 

 االنتخابية

3 

 2 اإلجخاءات الستعمقة باأللغاـ بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي
دعع العسمية الدياسية  بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي

كالعجالة االنتقالية كدكر 
 األمع الستحجة في العخاؽ

5 
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بخنامج البشظ الجكلي اإلنسائي 
 الخاص بالعخاؽ 

 3 بشاء القجرات األكؿ بخنامج

 42  السجسػع
 
  8116 لمعخاق عام األوروبيدعع االتحاد: 

 2004ة بتقجيع دعسيا السالي لمعخاؽ عاـ األكركبياستسخت السفػضية 
عغ شخيق بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي الخاص بالعخاؽ ككحلظ البشظ 

رك ( مميػف يػ 176.5ة مبمغ )األكركبيالجكلي ، كخررت السفػضية 
 كزعت عمى قصاعات :  

، كتػزيع المػاـز السجرسية يعالتعميع كتزسغ إعادة تأىيل مؤسدات التعم
الرحة تػفيخ سيارات اإلسعاؼ  كفيسا يخز قصاع كالتعميسية ، كالتجريب.

، كإعادة ختبخاتكالعيادات الصبية الستشقمة ، كالمػاـز الصبية ، كمعجات الس
مختبخ لسكافحة اإلدماف عمى تأىيل السؤسدات الرحية ، كإنذاء 

ق دعع يكدعع التشسية البذخية كتػفيخ فخص العسل عغ شخ  .السخجرات
 .القصاع الدراعي مثل تػفيخ البحكر كاألسسجة كالخجمات الصبية البيصخية

كالبشى التحتية مثل إعادة تأىيل محصات ضخ السياه، كمرانع األلباف ، 
الخشيج، كالسجتسع السجني،  لحكعكدعع تعديد ا.كتذجيع الرشاعات الغحائية 

، فزبل عغ إعادة بشاء كتأىيل القجرات االنتخابية كالعسمية ،اإلنداف كحقػؽ 
 .(31)اإلدارية لمسؤسدات

 



 
 

  [16]  د الرحمن العبيدي  دمحم عبد.                            االتحاد األوروبي والعخاق       

ة التي كزعتيا عغ شخيق األكركبيتخريرات السفػضية  (3)ججكؿ
  (32)2004عاـ  بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي

 مبمغ التسػيل مميػف يػرك القصاع
 15 عميع الت

 10 الرحة
 13 السياه كالرخؼ الرحي

 15 الدراعة كالسياه كالبيئة
 7 الحكع كالسجتسع السجني

 5 الحج مغ الفقخ كالتشسية البذخية
 31.5 2005دعع العسمية االنتخابية لعاـ 

 96.5 السجسػع 
 

ة التي كزعتيا األكركبيتخريرات السفػضية  (4)ججكؿ 
 2004اـ ع عغ شخيق البشظ الجكلي

 مبمغ التسػيل مميػف يػرك القصاع
 3 مذخكع بشاء القجرات الثاني
 40 بشاء كاعادة تأىيل السجارس

 17 البشية التحتية
 20 امجادات السياه كالرخؼ الرحي

 80 السجسػع
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  8112لمعخاق عام  األوروبيدعع االتحاد: 
( مميػف 200ة دعسا ماليا لمعخاؽ بقيسة )األكركبيقجمت السفػضية    

يػرك كزعتيا عغ شخيق بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي الخاص بالعخاؽ 
السبمغ عمى قصاعات الرحة، كالتعميع، كدعع تع تقديع ككحلظ البشظ الجكلي ، 

العسمية االنتخابية، كالتشسية البذخية، كتصػيخ الخيف في العخاؽ، كالخعاية 
 .(33)لتجريب، كالحج مغ الفقخق التعميع كاياالجتساعية،كبشاء القجرات عغ شخ 

 
ة التي كزعتيا عغ شخيق األكركبيتخريرات السفػضية  (5)ججكؿ 

  (34)2005عاـ  مجسػعة األمع الستحجة اإلنسائية
 مبمغ التسػيل مميػف يػرك القصاع
 40 التعميع

 25 الرحة
 15 التشسية الخيفية

الحكع كالسجتسع السجني كدعع العسمية 
 الجستػرية

20 

 30 لعسمية االنتخابيةدعع ا
 24.5 الحج مغ الفقخ كالتشسية البذخية

 5 دعع السجتسع السجني
 159.5 السجسػع

 



 
 

  [16]  د الرحمن العبيدي  دمحم عبد.                            االتحاد األوروبي والعخاق       

ة عغ شخيق البشظ الجكلي كالسفػضية األكركبيدعع السفػضية  (6)ججكؿ 
 2005عاـ 

 مبمغ التسػيل القصاع
بشاء القجرات الحج مغ الفقخ كاإلدارة االقترادية كالتعميع 

 كالتجريب
10 

 30 بخامج الحساية االجتساعية )الرحة كخمق فخص عسل(
عع التقشي لمعخاؽ عمى السجى القريخ عغ شخيق جال

 السفػضية األكركبية مباشخة
0.95 

 40.95 السجسػع
 

  8113لمعخاق عام  األوروبيدعع االتحاد : 
بسبمغ  2006ة دعسيا السالي لمعخاؽ عاـ األكركبيقجمت السفػضية 

مغ اجل دعع العسمية  ( مميػف يػرك سعت عغ شخيق200ػ )قجر بشح
الدياسية في العخاؽ ، كإقامة نطاـ ديسقخاشي مدتقخ، كتذجيع العخاؽ 

كالسجتسع الجكلي، فزبل عغ تعديد الحكع  ةلبلنفتاح عمى الدػؽ العالسي
الخشيج،كتحديغ حياة الذعب العخاقي، كتع تػزيع الجعع السالي عمى 

(مميػف يػرك، 40التعميع)ك ( مميػف يػرك، 20)قصاعات:الدراعة كالبيئة
( مميػف 15السياه كالرخؼ الرحي)ك ( مميػف يػرك ،25الرحة)ك 

الحكع الخشيج ك ( مميػف يػرك ،10التشسية البذخية كالحج مغ الفقخ )ك يػرك،
 .(35)( مميػف يػرك10كدعع العسمية الدياسية )
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شخيق ة التي كزعتيا عغ األكركبيتخريرات السفػضية  (7)ججكؿ 
 (36) 2006عاـ  مجسػعة األمع الستحجة اإلنسائية

 مبمغ التسػيل مميػف يػرك القصاع
 20 البيئة كالدراعة كالسػارد الػششية

 40 التعميع
 25 الرحة

 15 السياه كالرخؼ الرحي
 10 الحج مغ الفقخ كالتشسية البذخية

 10 الحكع الخشيج كدعع العسمية الجستػرية
 120 السجسػع

 
ضل األكضاع األمشية التي شيجىا العخاؽ كتراعج  كفي

كزيادة أعجاد الشازحيغ كالبلجئيغ داخميا  2006أعساؿ العشف بعج عاـ 
( مميػف يػرك 10ة تقجيع مبمغ )األكركبيكخارجيا ، قخرت السفػضية 

 لسداعجة الشازحيغ داخل العخاؽ. 
مبادرة )العيج الجكلي لمعخاؽ(  2006كأشمق العخاؽ عاـ 

السبادرة كاف تحقيق الذخاكة كالتعاكف بيغ العخاؽ كالسجتسع الجكلي ،  كىجؼ
فزبل عغ دعع العخاؽ  في تحقيق الدبلـ داخل العخاؽ، ككدب دعع األخيخ

قجمت لدياسية كاالقترادية كاالجتساعية،ك سياسيا كاقتراديا كتحقيق التشسية ا
( 57.5)  ر بػقج ة دعسا ماليا لمعخاؽ بسػجب ىحه السبادرةاألكركبيالسفػضية 

كالتي تػلت  (2.5)االدارة السذتخكةمميػف يػرك كزعت عمى قصاعات : 



 
 

  [16]  د الرحمن العبيدي  دمحم عبد.                            االتحاد األوروبي والعخاق       

، الدراعة كالبيئة كالسػارد عسمية التشديق بيغ الجيات السانحة كالعخاؽ
( 12( مميػف يػرك ، الرحة )8الحػكسة) ( مميػف يػرك،12الصبيعية )

كضع االتحاد  غ، فزبل ع( مميػف يػرك13مميػف يػرك ، البشى التحتية )
بخنامجا لجعع تجارة العخاؽ كالتعامل الكسخكي بيغ الجانبيغ  األكركبي

( مميػف يػرك ، لكغ الحكػمة العخاقية لع تجعع ىحا 6.5كخرز لو مبمغ)
جانب ذلظ قجمت  إلى إلغائو، إلىة األكركبيالبخنامج ، فاضصخت السفػضية 

مميػف يػرك كزعتيا عمى  (6ة دعسا تقشيا لمعخاؽ بسبمغ )األكركبيالسفػضية 
 . (37)اعػاـمجى ثبلث 

ة التي كزعتيا عغ شخيق بخامج األكركبيتخريرات السفػضية  (8)ججكؿ
  (38)   2006عاـ  األمع الستحجة اإلنسائية كالبشظ الجكلي

 مبمغ التسػيل مميػن يػرو القصاع
 6 الجعع التقشي عمى السجى القريخ

 10 دعع الشازحيغ كالبلجئيغ داخل كخارج العخاؽ
  2.5 اإلدارة السذتخكة

 12 الدراعة كالبيئة كإدارة السػارد الصبيعية
 10 التعميع

 12 الرحة
 8 الحػكسة

 13 البشية التحتية
 6.5 السداعجة التقشية لجعع التجارة كالكسارؾ

 80 السجسػع
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  8114لمعخاق عام  األوروبيدعع االتحاد : 
ة لمعخاؽ عاـ األكركبيالسفػضية  غت قيسة السداعجات السقجمة مغبم
ة دعسيا عاـ األكركبي( مميػف يػرك كركدت السفػضية 92.7)نحػ 2007
 عمى قصاعات : 2007

( مميػف يػرك 14ة مبمغ )األكركبيسيادة القانػف : قجمت السفػضية 
حا السجاؿ ، كاستكساؿ لبخامج دعع سيادة القانػف كالعجالة كتشسية الخبخة في ى

العخاؽ التي أرسمت بجعع كتسػيل مجمذ  إلى األكركبيجيػد بعثة الفانػف 
، ككاف ىجؼ البعثة تعديد حكع القانػف كالعجالة التي  األكركبياالتحاد 

يشفحىا بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي ، كتع في ىحا السجاؿ ايزا دعع 
 نػف مشيا مجمذ القزاء األعمىالسؤسدات العامة كالخاصة في مجاؿ القا

يغ العخاقييغ، كمعيج التجريب القزائي، فزبل عغ دعع ،كنقابة السحام
مشطسات السجتسع السجني العاممة في مجاؿ حقػؽ اإلنداف كالتي تيتع بإعادة 

 تأىيل الستزخريغ مغ التعحيب كالعسميات العدكخية في العخاؽ. 
( مميػف 20ة مبمغ )ركبياألك العسمية االنتخابية: خررت السفػضية 

يػرك لبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي الخاص بالعخاؽ لجعع العسمية االنتخابية 
، ككاف مغ ضسشيا االستفتاء عمى الجستػر ، ككحلظ االستفتاء عمى السشاشق 
" الستشازع عمييا " في كخكػؾ كالسشاشق األخخى، لكغ ىحه العسمية تصمبت 

 يخة لعجـ كجػد قػائع انتخابية اك إحرائياتكقت شػيل ككاجيت صعػبات كب
 لحلظ تعحر تشفيحه. لمدكاف حجيثة

( مميػف 20ة مبمغ )األكركبياإلدارة السالية العامة : قجمت السفػضية 
البشظ الجكلي مغ اجل تقجيع الخبخة في ىحا السجاؿ لمعخاؽ ، كىجؼ  إلى كيػر 
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لعامة ، كنطاـ ا السرارؼىحا البخنامج ىػ إعادة ىيكمة كإصبلح قصاع 
 السذتخيات العامة.

ة األكركبيالبلجئيغ العخاقييغ : قجمت السفػضية  إلىتقجيع السداعجة 
نحػ كسػريا بمغت قيستيا  البلجئيغ العخاقييغ في األردف إلىمداعجات 

( مميػف يػرك ، كتع تػزيع ىحه السداعجات عمى شكل خجمات في 35.7)
حديغ حياتيع االقترادية الت الرحة كالتعميع بسا يديع في تامج

جانب ذلظ  إلىكاالجتساعية كيداعج عمى إدماجيع في مجتسع ذلظ البمج. 
ة لحقػؽ اإلنداف مبمغا إضافيا عبلكة عمى األكركبيخررت السفػضية 

( مميػف يػرك 17.8ة، قجر بشحػ)األكركبيالسبمغ الحي خررتو السفػضية 
يػرك لجعع البلجئيغ ( مميػف 10رصجتو ايزا لسداعجة البلجئيغ مشيا )

 ( مميػف يػرك لمشازحيغ داخل العخاؽ .7.8خارج العخاؽ ك)
ة األكركبيسسػس مػنجكس : خررت السفػضية ايخ دعع بخنامج ا 

( مميػف يػرك لبخنامج ايخسسػس مػنجكس ، 3مبمغ ) 2008-2007لعاـ 
ة كىػ خاص بالعخاؽ كإيخاف األكركبيكىحا البخنامج استحجثتو السفػضية 

غ، يتع عغ شخيقو تبادؿ الصبلب كأعزاء الييئة التجريدية بيغ العخاؽ كاليس
، كيعسل البخنامج مغ اجل تصػيخ إمكانيات الصمبة  األكركبيكاالتحاد 

 . (39)كالتجريدييغ كالباحثيغ مغ حيث التجريذ كالتجريب كالبحث
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ة التي كزعتيا عغ شخيق األكركبيتخريرات السفػضية  (9)ججكؿ 
  (40)2007عاـ  ع الستحجة اإلنسائية كالبشظ الجكليمجسػعة األم

 مبمغ التسػيل مميػف يػرك القصاع
 14 دعع سيادة القانػف كالعجالة

 20 دعع العسمية االنتخابية
 20 اإلدارة السالية العامة

 35.7 دعع البلجئيغ العخاقييغ في األردف كسػريا
 3 سسػس مػنجكسابخنامج ايخ 

 92.7 السجسػع
افي لبلجئيغ كالشازحيغ العخاقييغ دعع إض

مقجـ مغ قبل ) السفػضية األكركبية لحقػؽ 
 اإلنداف(

17.8 

 
  8115لمعخاق عام  األوروبيدعع االتحاد: 
شيج العخاؽ تحدشا ممحػضا في أكضاعو األمشية ككحلظ االقترادية   

العخاؽ الشفصية انعكذ عمى حجع دعع بخامج استيخادات نتيجة ارتفاع 
ة التي تقجميا عغ شخيق بخنامج األمع الستحجة اإلنسائي األكركبي السفػضية

عاـ  األكركبيالخاص بالعخاؽ كالبشظ الجكلي ، كانخفزت قيسة الجعع 
السداعجات الفشية  ( مميػف يػرك كزعت عمى 72.6) إلىلترل  2008

دعع خجمات ك دعع الخجمات الصبية الستخررة، ك لمسؤسدات العخاقية ، 
دعع الشازحيغ داخل العخاؽ كمداعجتيع عمى ك خؼ الرحي، السياه كالر

 . (41)أماكشيع إلىالعػدة 
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   8111-8116لمعخاق عام  األوروبيدعع االتحاد : 
-2009السالي لمعخاؽ لعامي  دعسو األكركبيخرز االتحاد      

ة ىحه األكركبي( مميػف يػرك، كأدرجت السفػضية 65.8مبمغ ) 2010
ػحج أشمقت عميو اسع )بخنامج العخاؽ كبشاء السداعجات ضسغ بخنامج م

ككاف ىجؼ البخنامج االستثسار األفزل لمسػارد  (،2010-2009القجرات  
كتػجيييا باالتجاه الحي يحقق رفع مدتػى  الصبيعية التي يستمكيا العخاؽ،

الخجمات األساسية ، كتحديغ مدتػى السعيذة لجى الذعب العخاقي، 
شى التحتية في العخاؽ ،عميو ركد ىحا البخنامج إعادة اعسار الب إلىإضافة 

عمى قصاعات :الحكع الخشيج كسيادة القانػف كدعع العسمية الدياسية 
كدعع الشازحيغ كاالنتخابية ، كتقجيع الخجمات األساسية في الرحة كالتعميع 

عغ شخيق لجشة مدتقمة لحقػؽ  كتصػيخه السجتسع السجنيكدعع  داخميا،
ة لتصػيخ السجتسع السجني، كالسداىسة األكركبيسفػضية اإلنداف أنذأتيا ال

ـ السػاششيغ العخاقييغ، فزبل عغ كالدبلـ ، كمعايشة ىسػ  في إحبلؿ األمغ
 2009عاـ  األكركبيكقجـ االتحاد  دعع بخامج مشطسات السجتسع السجني.

( مميػف يػرك كزعت عمى 42حدمة مداعجات مالية قجرت بشحػ )
 :(42)الت التالية االسج

تحديغ فخص الحرػؿ عمى التعميع األساسي في العخاؽ ،كزيادة قجرة -
الحكػمة العخاقية في قصاع التعميع ، كتػفيخ الجعع التقشي عمى مدتػى 

 ( مميػف يػرك ليحا القصاع .18الببلد، كتع تخريز مبمغ )
دعع تحديغ نػعية التعميع في العخاؽ ، كالتخكيد عمى التعميع التقشي -

( مميػف يػرك ليحا السجاؿ ، كركد 9تجريب ، كرصج مبمغ )كالسيشي كال
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عمى بشاء قجرات مؤسدات التجريب السيشي كالتقشي كتصػيخىا بذكل يجعميا 
شيا مغ تمبية احتياجات السجتسع العخاقي.  أكثخ مخكنة كاستقبللية كيسك 

، فزبل عغ دعع السفػضية العميا السدتقمة  شاء القجرات التقشيةب-
بذكل يزسغ إجخاء العسميات االنتخابية بذفافية عالية ، كقج لبلنتخابات 

 ( مميػف يػرك ليحا السجاؿ.8ة مبمغ )األكركبيخررت السفػضية 
( 6بشاء قجرات المجشة السدتقمة لحقػؽ اإلنداف : كقج خرز ليا مبمغ )-

مميػف يػرك ، كركدت ىحه المجشة عسميا عمى حقػؽ اإلنداف كمشيا السخأة ، 
فقج  2010أما في عاـ  .(43)شفاؿ، كاألقميات العخقية كالجيشيةكحساية األ

البلجئيغ  ( مميػف يػرك كزعت عمى24ػضية مبمغ )خررت السف
  كدعع التعميع العالي. كالشازحيغ ،كدعع تشسية السجتسع السجني ،
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ة التي كزعتيا عغ شخيق األكركبيتخريرات السفػضية  (10)ججكؿ 
 : (44) 2010-2009عامي  نسائية كالبشظ الجكليبخامج األمع الستحجة اإل

 مبمغ التسػيل مميػف يػرك القصاع
تحديغ فخص الحرػؿ عمى التعميع 

 األساسي
18 

دعع لتحديغ نػعية التعميع في العخاؽ مع  :
التخكيد عمى التعميع التقشي كالسيشي 

 كالتجريب

9 

بشاء القجرات التكشػلػجية تقجيع الجعع 
السدتقمة لبلنتخابات في لمسفػضية العميا 

 العخاؽ

8 

بشاء القجرات لمسفػضية السدتقمة لحقػؽ 
 اإلنداف

6 

شازحيغ كال دعع الخجمات الرحية
 التعميع العاليك  كالبلجئيغ،  تشسية السجتسع،

24 

 65 السجسػع
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دعن االتحاد األوروبي للعراق للودة هي ( 66جدول )

الججكؿ  )جويع األرلام هليوى يورو(3006-3066
  (45)ةاألكركبيعغ مػقع السفػضية مأخػذ 

 
 

 عاـال

دعع إعادة 
  اإلعسار
 

السداعجات 
  اإلندانية

 

 السجسػع
 

دعع  بعثة
سيادة القانػن 

 في العخاق

السجسػع 
 الكمي 
 

3006 42.0 100.0 6.340 - 6.340 
300. 176.5 - 66146 - 66146 
3006 200.0 - 30040 10.0 36040 
3001 200.0 - 30040 11.2 36643 
3006 92.7 17.8 66046 - 66046 
3001 74.1 30.0 60.46 7.2 66646 
3006 42.0 20.0 1340 10.8 6341 
3060 24.2 18.0 .343 17.5 6646 
3066 15.7 10.0 3646 4.8 6046 

 6.63.46 1646 601640 66641 11643 الوجووع
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  8116-8111 لمعخاق لمسجة  األوروبيدعع االتحاد : 
تشفيح  تالتحجيات التي عخقم مغ ا  عجد األكركبيكاجو االتحاد  

، ككانت 2010كلغاية  2003السذاريع السذتخكة مع العخاؽ مشح عاـ 
في األعػاـ التي أعقبت  الدبب في تغييخ إستخاتيجية دعع االتحاد لمعخاؽ

 ىي: كابخز ىحه التحجيات 2010عاـ 
السدتقخة في العخاؽ ، مسا انعكذ سمبا األكضاع الدياسية كاألمشية غيخ -

 تجاه مذاريع الجعع في العخاؽ . األكركبيعمى إستخاتيجية االتحاد 
مع ارتفاع حجع  ية متشاسقة كمػحجة لمعخاؽ تشدجعسعجـ كجػد خصة تش-

 الدشػية . العامة السػازنة
لبلتحاد مغ الستػقع  ، ككافكتشفيحىاتسػيل السذاريع السذتخكة  شخؽ  -

 تسػيل عجد مغ السذاريع كبرػرة فاعمة فياف يذارؾ العخاؽ  بياألكرك 
يخكد عمى بشاء القجرات ، فزبل عغ  األكركبياف االتحاد السيسا  كتشفيحىا

 األكركبيعجـ كجػد مؤشخات قياس التشفيح التقميجية التي يعتسجىا االتحاد 
 مع الجكؿ األخخى بػضع سياسات التشسية.

عل مغ الرعب التعامل معيا كشتت جيػد كثخة البخامج كالسذاريع ج-
صعػبة  فزبل عغ،  األكركبيالجانبيغ في متابعتيا كخاصة االتحاد 

 إجخاءىا كمتابعتيا في كقت كاحج.
 األكركبية دعع مجاؿ كاحج كبدبب ىحه التحجيات قخرت السفػضية  

في الدشة ككاف ىجؼ االتحاد مغ ىحه اإلستخاتيجية تحقيق أقرى قجر 
تخكيد عمى البخنامج ، كضساف سيخ العسل كقجرة الديصخة مسكغ مغ ال
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الشسػ كالتصػر بخبلؼ كالتحكع بو مع الحفاظ عمى مدتػى ثابت مغ  عميو،
 .(46)في السخحمة الدابقة الحاؿ فما كا

سياستيا الججيجة كفقا لئلستخاتيجية التي ة األكركبيالسفػضية  تابعت 
ػف يػرك لجعع السجاالت ( ممي58.7تع تخريز )ك تجاه العخاؽ كضعتيا 

 اآلتية كلسجة ثبلثة أعػاـ :
( 15.7مبمغ ) 2011عاـ في األكركبية خررت السفػضية 

فبدبب الطخكؼ التي عاشيا  .كادارتيا كفاءة السياه تحديغمميػف يػرك ل
العخاؽ ، كسػء ادارة كاستثسار السياه فيو ، كرغع الثخكات السائية التي 

مع الستحجة كالسشطسات الجكلية األخخى عغ كاقع يستمكيا ، كنطخا لتقاريخ األ
كما شيجه مغ تجىػر في الدشػات األخيخة ، قخر االتحاد  السياه في العخاؽ،

 كتجدج الجعع باالتي: 2011تقجيع دعسو ليحا السجاؿ عاـ  األكركبي
تقجيع السداعجات التقشية لمسؤسدات العخاقية عمى السدتػييغ السخكدي -

عمى إدارة السياه بسا في ذلظ دعع  قجرة اإلدارات كالسحمي ، كتعديد
السؤسدات الرحية لمديصخة عمى اإلمخاض كمشع انتقاليا عغ شخيق 

، فزبل عغ تقجيع الدياسات السبلئسة إلدارة السياه كاستثسارىا  السياه
 . لمحكػمة العخاقية

إدراج أىسية السياه ضسغ التعميع ، كمعالجة ذلظ عغ شخيق مؤسدات -
ع العاـ ، كإبخاز أىسية السياه يتصمب كضع بخامج شاممة بسا فييا القصا

، كالبشية التحتية ، كإدارة قشيةكالدياسات السائية ، كالت جػانب البيئة ،
يات التشطيسية لمسذاريع السائية . أما ىجؼ االتحاد  فيػ مداعجة مسالع

لشاحية العخاؽ عمى إنذاء مشطػمة إدارة مياه شاممة تتدع بالكفاءة مغ ا
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االقترادية كتديع في التػزيع العادؿ ليا ، كتعدز مجاؿ الخجمات 
 .(47)كاالستثسار كالبيئة مغ خبلليا

( مميػف 22ة مبمغ )األكركبيخررت السفػضية  2012عاـ كفي     
ز الجػانب التي تع ايػرك لجعع مجاؿ الحكع الخشيج كسيادة القانػف ، كابخ 

كتصػيخ قجرة الحكػمة العخاقية التخكيد عمييا في ىحا السجاؿ دعع 
كمشطسات السجتسع السجني عمى الديخ باتجاه تعديد مفيـػ الجيسقخاشية ، 
كضساف حقػؽ اإلنداف، كسيادة القانػف كالحكع الخشيج ،بسا في ذلظ احتخاـ 

 .(48)، كمكافحة الفداد كاألقمياتحقػؽ الشداء 
( 21ة مبمغ )األكركبيخررت السفػضية فقج  2013في عاـ ا مأ 

مميػف يػرك لجعع التعميع كتمبية متصمبات سػؽ العسل، كركد البخنامج عمى 
أىسية تمبية التعميع الحتياجات سػؽ العسل، عغ شخيق إنذاء الجافع الحاتي 
لمستعمسيغ الغتشاـ الفخص التعميسية ، كيختبط ىحا الجانب ارتباشا كثيقا 

التي تحػؿ دكف ذىاب بتحقيق األىجاؼ التعميسية عغ شخيق إزالة السػانع 
السجارس بدبب الطخكؼ االجتساعية كاالقترادية  إلىاألشفاؿ كالستعمسيغ 

كسا ركد االتحاد جيػده في ىحا السجاؿ عمى كيفية التغمب عمى  كالثقافية.
مذكمة نقز السيارات كالتعميع الحي يعاني مشو شخيحة كاسعة مغ الفقخاء 

فيخ التعميع الحي يشدجع مع في كمحاكلة تقميل البصالة ، فزبل عغ تػ 
فخص العسل التي احتياجات سػؽ العسل ،كتدييل حرػؿ الذباب عمى 

 مادية .كابخز الجػانب الفشية ليحا السجاؿ ىي: جخػؿتجر عمييع ب
 التقشية كالتعميع السيشي .-
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السداىسة في تصػيخ سياسات التعميع بسا يتػافق كالخصط االقترادية -
كالتي تشدجع مع  يغتػفيخ دكرات لتجريب السعمس كاالجتساعية بسا في ذلظ

 احتياجات سػؽ العسل.
 زيادة فخص الحرػؿ عمى التعميع الثانػي.-
 . (49)تصػيخ مؤىبلت الشداء كالشازحيغ داخميا ككحلظ العائجيغ-

 
ة لمسجة مغ عاـ األكركبيالت تػزيع تخريز السفػضية امج (12)ججكؿ

 . (50) 2013كحتى عاـ  2011
 القصاع بمغالس الدشة

 كفاءة كإدارة السياه مميػف يػرك 1557 2011
 الحكع الخشيج كسيادة القانػف  مميػف يػرك 22 2012
 التعميع كسػؽ العسل مميػف يػرك 21 2013

  مميػف يػرك 58.7 السجسػع
دعسا  األكركبيفقج كفخ االتحاد  فزبل عغ ما تع ذكخه سابقا  

 2020عاـ  إلى 2014لمسجة مغ عاـ ماليا لمعخاؽ مغ اجل خصط التشسية 
 األكركبيمميػف يػرك ، كأعمغ انجريذ بيالج مفػض االتحاد  75قجر بشحػ 

لذؤكف الصاقة كأثشاء لقائو ىػشيار زيباري كزيخ الخارجية العخاقي في 
عع العخاؽ بقيسة بج األكركبيالعاصسة البمجيكية بخككدل عغ تعيج االتحاد 

،  2020كلغاية  2014ية لمسجة مغ عاـ التشس غخاضألمميػف يػرك  75
ىي :  مدتقببل سيخكد عمى ثبلثة محاكر اف دعسو األكركبيكأعمغ االتحاد 
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سيادة القانػف كحقػؽ اإلنداف، كرفع كفاءة الجانب التخبػي االبتجائي كالثانػي 
 .(51)كالبشاء السؤسداتي ، كقصاع الكيخباء

 :  األوروبيق واالتحاد ثانيا اتفاقيات التعاون االقترادي بيغ العخا
محكخة التفاىع حػل التعاون والذخاكة اإلستخاتيجية في مجال الصاقة عام  .1

8111: 

 األكركبيتعديد العبلقات االقترادية بيغ العخاؽ كاالتحاد  إشارفي 
في  كقع الجانباف ككخصػة اكلى نحػ تفعيل كتأشيخ اكجو التعاكف الثشائي

شسمت العجيج مغ السجاالت،  عاـ ف عمى محكخة تفاىع كتعاك  18/1/2010
 األكركبيكابخز ما تزسشتو ىحه السحكخة ىػ إعصاء األفزمية لجكؿ االتحاد 

فيسا يتعمق باالستثسارات كتقجيع الخجمات ،ككضع إشار عاـ لمتعاكف، كدعع 
جيػد التشسية كاإلصبلح في العخاؽ، كتدييل انجماجو مع االقتراد الجكلي ، 

اؿ الصاقة عغ شخيق تشسية سياسات الصاقة قي كركدت السحكخة عمى مج
كاستثسار  ،األكركبيكضساف إمجادات الصاقة بيغ العخاؽ كاالتحاد  العخاؽ،

كالعمسي  قشيالتعاكف التمرادر الصاقة الستججدة في العخاؽ، كتعديد آفاؽ 
عمسا اف الحكػمة العخاقية كقعت (52)كالرشاعي في مجاؿ الصاقة بيغ الجانبيغ

، كصادؽ عمييا البخلساف 28/9/2010في  بذكل رسسي تفاقيةعمى ىحه اال
 . 2012( عاـ 44سػجب القانػف رقع )العخاقي ب
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 : 8118اتفاقية الذخاكة والتعاون عام  .2
فيسا يخز اتفاؽ  األكركبيانصمقت السفاكضات بيغ العخاؽ كاالتحاد 

فاكضات ككانت بجاية الس 2006الذخاكة كالتعاكف ، مشح تذخيغ الثاني عاـ 
تخكد عمى التعاكف في مجاؿ التجارة ، كقج تصػرت ىحه السفاكضات باتجاه 
إقامة شخاكة كتعاكف أكثخ شسػال بحيث تذسل جسيع السجاالت الدياسية 

الريغة  إلىتػصل الجانباف  2009/  11/  13كاالقترادية كالصاقة ، كفي 
، لكشو تأخخ  2010 الشيائية لبلتفاؽ ، ككاف مغ الستػقع التػقيع عميو في عاـ

، كيؤسذ االتفاؽ إلشار قانػني شامل لتعديد  2012/  5/  11حتى 
العبلقات بيغ الجانبيغ في السجاالت الدياسية كاالقترادية كالصاقة كالخجمات 
، كدعع جيػد اإلصبلح كالتشسية الحيػية في العخاؽ كدعع اقتراد العخاؽ مغ 

ة لجعع الخئيد االتفاؽ األداة  جعجماج مع االقتراد العالسي ، كياجل االن
لمعخاؽ كيعدز العبلقات بيغ الجانبيغ عغ شخيق  األكركبياالتحاد 

كلجشة التعاكف  ،كإنذاء مجمذ التعاكف  ،االجتساعات الػزارية الدشػية
عذخ سشػات مع التججيج ب تومجحجدت كاتفاؽ الذخاكة كالتعاكف  ،البخلسانية

كيسثل االتفاؽ أكؿ عبلقة تعاقجية بيغ  ، بسػافقة الجانبيغ الدشػي التمقائي
السبلحق كأكثخ مغ  إلىمادة إضافة  124فرػؿ ك ةالجانبيغ كضع خسد

 .( 53)صفحة 130
  اآلتية :مدائل التعاكف كفيسا يتعمق بالصاقة تزسغ االتفاؽ 

. تعديد التعاكف في قصاع الصاقة كفق مبادئ التجارة الحخة كالتشافذ كأسػاؽ 1
 ذلظ بيجؼ: الصاقة السفتػحة ك 

 تعديد الشسػ االقترادي .ك  )أ( تعديد أمغ الصاقة مع ضساف االستجامة البيئية
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، لزساف خيعية كالتشطيسية في مجاؿ الصاقة)ب( كضع األشخ السؤسدية كالتذ
 سػؽ استخجاـ الصاقة كتعديد االستثسارات في ىحا السجاؿ. كفاءة سيخ

اؽ في مجاؿ التشقيب كاإلنتاج )ج( تصػيخ كتعديد الذخاكات بيغ الذخكات كالعخ 
 كالسعالجة كالشقل كالتػزيع كالخجمات في قصاع الصاقة.

اإلقميسي، مغ  سدتػى ال)د( تصػيخ حػار الصاقة بيغ األشخاؼ بسا في ذلظ 
السبادرات اإلقميسية األخخى  التفاعل مععخبي ك  كركبيأخبلؿ سػؽ غاز 

 .ذات الرمة
 عمى تعديد االتراالت الستبادلة بيجؼ:، تتفق األشخاؼ . تحقيقا ليحه الغاية2

 ؽ،العخا) أ( دعع تصػيخ سياسات الصاقة، عغ شخيق تصػيخ البشية التحتية في 
التشسية ة ك البيئالحفاظ عمى كضع اإلشار التشطيسي كفق مبادئ ك 
ك الدػؽ  حخالتشافذ الدتجامة، كاإلدارة الدميسة لسػارد الصاقة ك سال

 .السفتػحة 
ل تحديغ القجرات اإلدارية كالقانػنية نحػ إنذاء إشار ( التعاكف مغ أجب)

قانػني كضخكؼ مدتقخة لتحفيد الشذاط االقترادي كاالستثسارات في 
 مجاؿ الصاقة الجكلية في العخاؽ .

( تعديد التعاكف التقشي لتصػيخ االستكذاؼ في مجاؿ احتياشيات الشفط ك )ج
بشية التحتية لمشفط كتحجيث ال الغاز الصبيعي العخاقي ، ككحلظ تصػيخ

 كالغاز ، بسا في ذلظ شبكات الشقل كالسخكر العابخ لمسشصقة .
 ( تحديغ نطاـ إمجادات الكيخباء في العخاؽ .)د

( تعديد التعاكف لتحديغ أمغ الصاقة كمكافحة تغييخ السشاخ ، مغ خبلؿ )ق
 ك مرادر الصاقة الستججدة ، كالحج مغ حخؽ الغاز . تعديد كفاءة الصاقة 
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 كتجريب السيشييغ . قشية( تيديخ نقل الت)ك
 .(54))ز ( تذجيع مذاركة العخاؽ في عسمية التكامل اإلقميسي كأسػاؽ الصاقة

 :8116ثالثا اتفاق مخكد الصاقة عام 
عمى اتفاؽ  2013حاد األكركبي في حديخاف عاـ كقع العخاؽ كاالت

لتػقيع عمى كجاء ا يقزي بإنذاء مخكد لمصاقة يزسغ التعاكف بيغ الجانبيغ،
أفزل صيغ  إلىىحا االتفاؽ عقب جيػد متػاصمة بيغ الجانبيغ لمػصػؿ 

التعاكف في مجاؿ الصاقة، كآخخىا محكخة التفاىع السػقعة بيغ الجانبيغ في 
كالتي تزسشت في إحجى بشػدىا تأسيذ "مجسػعة الصاقة "  18/1/2010

، كقج عقجت  كالتي كقع عمى عاتقيا كضع أكلػيات التعاكف في ىحا السجاؿ
، ككانت إحجى نتائج ىح  26/5/2011ىحه السجسػعة أكؿ اجتساعاتيا في 

االجتساع ىػ اإلعبلف السذتخؾ الحي رسع خارشة التعاكف في مجاؿ الصاقة 
بيغ الجانبيغ ككانت اكلى مقتخحاتو إنذاء مخكد الصاقة، كىجؼ إنذاء ىحا 

في مجاؿ الصاقة  ياألكركبالسخكد تشذيط التعاكف بيغ العخاؽ كاالتحاد 
،كاالستفادة مشو في مجاؿ البحث كالتجريب ، فزبل عغ تخكيد االىتساـ 
بالصاقة كتقجيع أفزل اآلليات الستثسارىا كمغ ضسشيا الصاقة التقميجية 

إمكانية االستفادة مشو في إقامة نػع مغ التعاكف في  إلىإضافة  كالستججدة،
 . (55)في مجاؿ الصاقة خكدا نػعيام عجه، ك ىحا السجاؿ عمى السدتػى اإلقميسي
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 واستشتاجات خاتسة
كانت كما زالت العبلقات بيغ العخاؽ كاالتحاد األكركبي تحطى   

باىتساـ الصخفيغ ، كال سيسا  لبلتحاد األكركبي الحي كاف العخاؽ مغ ضسغ 
، فبالخغع مغ محجكدية 2003أكلػياتو الدياسية كاالقترادية بعج عاـ 

لجانبيغ إباف عقج التدعيشيات مغ القخف الساضي بدبب العبلقات بيغ ا
العقػبات الجكلية عمى العخاؽ، فاف االتحاد األكركبي كاف حخيرا عمى 
الحزػر عمى الداحة العخاقية عغ شخيق تقجيع الجعع اإلنداني كأعساؿ 

 اإلغاثة التي كاف يقجميا لمذعب العخاقي.
سياسية تخافق معيا كما شيجه العخاؽ مغ تحػالت  2003كبعج عاـ  

انفتاح السجتسع الجكلي عميو، كبالخغع مغ تبايغ مػاقف دكؿ االتحاد مغ 
كاحتبللو  ، فاف سياسة االتحاد األكركبي  الحخب األمخيكية عمى العخاؽ

الخارجية تسيدت بالػحجة  في التعامل مع العخاؽ في مخحمة ما بعج 
مع العخاؽ سياسيا االحتبلؿ، كسعت جاىجة مغ اجل استئشاؼ العبلقات 

 كاقتراديا كتصػيخىا بالذكل الحي يخجـ مرالح الجانبيغ.  
مغ ىحا السشصمق كبالشطخ إلى حاجة الصخفيغ لآلخخ، العخاؽ بسا  

يستمكو مغ ثخكات شبيعية كمػقع جغخافي كالحاجة إلى استثسارىا خاصة 
تية، بعج أكثخ مغ عقج عمى العقػبات الجكلية التي انعكدت عمى بشيتو التح

كرغبة العخاؽ باالنفتاح عمى السجتسع الجكلي كالعػدة اليو، ككحا الحاؿ 
بالشدبة إلى االتحاد األكركبي بسا يستمكو مغ خبخات كتقشيات كتصػر تقشي 
في مختمف السجاالت كحاجتو في تاميغ إمجادات الصاقة لجيو، ساعج ىحا 

ت الدياسية كثيخا عمى تدخيع كتيخة التعامل بيشيسا ،كتعديد العبلقا
كاالقترادية بالذكل الحي يعكذ حخص الجانبيغ عمى استثسار ىحا 
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التحػؿ بكافة جػانبو، كتعػيس ما فات في السخحمة الدابقة كخاصة لجكؿ 
 االتحاد األكركبي.  

عميو كاف االتحاد األكركبي مغ أكائل التشطيسات الجكلية  ا  كبشاء 
عغ شخيق الحزػر ، 2003الحاضخة عمى الداحة العخاقية بعج عاـ 

الدياسي كدعع العسمية الجيسقخاشية، كبخامج السداعجات التي قجميا إلى 
كشسمت مختمف السجاالت  العخاؽ كالتي تجاكزت قيستيا السميار يػرك،

الرحية كالتعميسية كسيادة القانػف كاإلشخاؼ عمى االنتخابات كمياه 
اإلنداف الرخؼ الرحي كالحكع الخشيج كدعع مؤسدات الجكلة كحقػؽ 

كالسجتسع السجني كإدارة كاستثسار السياه كتمبية حاجات سػؽ العسل مغ 
 التعميع كالبيئة كالخجمات االجتساعية كالحج مغ الفقخ كغيخىا مغ السجاالت.

مغ االتفاقيات  ا  زد عمى ذلظ فقج كقع العخاؽ كاالتحاد األكركبي عجد 
كاالقترادية  كمحكخات التفاىع السذتخؾ في مختمف الجػانب الدياسية

كاالستثسارية بسا يعدز التعاكف السذتخؾ بيغ الجانبيغ كخاصة في مجاؿ 
استثسار الصاقة، اذ حخص االتحاد عمى تصػيخ عبلقاتو االقترادية 
كالتجارية مع العخاؽ كركد عمى قصاع الصاقة الشفط كالغاز كالكيخباء كبسا 

أيزا في يزسغ حزػر الذخكات األكركبية في ىحا السجاؿ، كيديع 
عسميات إعادة إعسار العخاؽ، كبالسقابل فاف العخاؽ استفاد كثيخا مغ بخامج 
السداعجات األكركبية كاتفاقيات التعاكف كالذخاكة مع االتحاد األكركبي، 
كأسيست في تصػيخ بشيتو التحتية، فزبل عغ الجعع الدياسي كاالقترادي 

إذ أسيع بذكل كبيخ ، 2003الحي كاف العخاؽ بحاجة ماسة اليو بعج عاـ 
 في انفتاح كعػدة األخيخ إلى السجتسع الجكلي . 

 أما أىع االستشتاجات التي تػصل الييا الباحث ىي : 
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سياسيا  األكركبياستفاد العخاؽ كثيخا مغ عبلقاتو مع االتحاد . 1
، كساعجه ذلظ عمى االنفتاح عمى دكؿ العالع كالعػدة الى كاقتراديا

 لحي قجمو االتحاد الى العخاؽ شػاؿعغ الجعع ا السجتسع الجكلي ، فزبل
السجة مػضػع الجراسة ،فزبل عغ االتفاقيات االقترادية التي كقعيا 

 الجانبيغ كخاصة في مجاؿ استثسارات الصاقة.
بعج عاـ  األكركبيتسكغ العخاؽ كعغ شخيق عبلقاتو مع دكؿ االتحاد . 2

أسيست كثيخا مغ  إذ مغ الغاء ديػنو الدابقة في نادي باريذ 2003
التخفيف عغ كاىل السػازنة العخاقية كتػضيفيا في مجاؿ إعادة تأىيل البشى 

 التحتية في العخاؽ. .  
مغ عبلقاتيا مع العخاؽ في مخحمة ما  األكركبيدكؿ االتحاد  استفادت .3

مغ إيجاد مػشئ قجـ ليا عمى الداحة العخاقية عغ شخيق  2003بعج عاـ 
االستثسارات كخاصة في مجاؿ استثسارات دخػؿ شخكاتيا في مجاؿ 

 الصاقة.
بعج عاـ  األكركبيابخز ما تسيدت بو العبلقات بيغ العخاؽ كاالتحاد . 4

ىػ التصػر الكبيخ الحي شيجتو ىحه العبلقات كخاصة في  2003
ة في العخاؽ، فزبل األكركبيالسجاالت الدياسية كاالقترادية كاالستثسارات 

 اؽ.لمعخ  األكركبيعغ الجعع 
مغ التحجيات كفي  ا  في العخاؽ عجد األكركبيكاجيت مذاريع الجعع  .5

مقجمتيا التحجيات األمشية انعكدت سمبا عمى تشفيح عجد مشيا كأسيست في 
 2010تغييخ إستخاتيجية االتحاد في مجاؿ دعسو  لمعخاؽ بعج عاـ 

كاالنتقاؿ مغ دعع السذاريع أفقيا الى دعسيا عامػديا اي مغ التعجد الى 
 التخرز .
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 والسرادريػامر ال
                                                 

الدياسة الخارجية السذتخكة لالتحاد األوروبي تجاه الذخق ،) فخج دمحم انػر - 1
ألوسط إعالن بخشمػنة أنسػذجا(، مجمة دراسات دولية )مخكد الجراسات الجولية ، ا

 .35،ص  8116،الدشة 66جامعة بغجاد(، العجد 
 .36السرجر نفدو ، ص  - 8
عاما عمى تػقيع معاىجات  26عخض بسشاسبة مخور  ؛41السرجر نفدو ، ص  - 6

 : السػقع روما ، وزارة الخارجية األلسانية ، السخكد األلساني  لإلعالم عمى
http://www.almania.diplo.de/Vertretung/almania/ar/05/08__D_

_in__EU/Ausstellung__50Jahre__R_C3_B6mischeVertr_C3_A

07__Seite.html#topic18-4ge__M_C3_A4rz 
 .43السرجر الدابق ، ص  فخج ، - 6
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