


من نحن

االستشـارية  األوروبـي  االتحـاد  بعثـة  انشـاء  تـم 
فـي العـراق مـن قبـل االتحـاد األوروبـي والـدول 
األعضـاء فيـه فـي عـام 2017 بنـاًء علـى طلـب مـن 
قطـاع  إصـاح  جهـود  لدعـم  العـراق  حكومـة 

الوطنـي. األمـن 

عـراق  فـي  المسـاهمة  فـي  رؤيتنـا  تتمثـل 
أقـوى وأكثر أماًنا، مـن خال دعمه وتفعيله 
ومشـاركته فـي عمليـة فعالة ومسـتدامة 

إلصـاح قطـاع األمـن.

مشـورة  علـى  الحفـاظ  هـي  مهمتنـا 
علـى  تعتمـد  مسـتدامة  إسـتراتيجية 
الطلـب مـن أجـل عـراق أكثـر مرونـة 

وأماًنـا. واسـتقراًرا  وسـيادة 

خبيـرا   84 وهـم  خبرائنـا  يقـوم 
بتنفيـذ  دوليـا و 34 خبيـرا وطنيـا 
تفويـض البعثـة الـذي يمتـد حتى 
بعثـة  ورئيـس   .2024 أبريـل   30
االتحـاد األوروبـي االستشـارية 
فـي العـراق هو السـيد أندرس 

فيبـاري.



ما الذي نقوم به

ــي  ــاد األوروب ــة االتح ــل دور بعث ــارية، يتمث ــة استش ــا مهم بصفته
االستشــارية داخــل العــراق فــي تقديــم المشــورة االســتراتيجية 
ــال  ــن خ ــة - م ــلطات العراقي ــيين - الس ــركائنا الرئيس ــرة لش والخب
مستشــارينا. ينضــم إلــى البعثــة كبــار المستشــارين االســتراتيجيين 
وهــم  األوروبــي،  االتحــاد  دول  مــن  واســعة  مجموعــة  ومــن 

ــم. ــاالت تخصصه ــي مج ــرة ف ــة كبي ــرة مهني ــون خب يمتلك
نظــًرا ألن دور البعثــة هــو نقــل المعرفــة والخبــرة إلــى صنــاع القــرار 
فــي قطــاع األمــن العراقــي، فــإن عملنــا يتــم فــي الغالــب علــى 

رســمية. اجتماعــات  أو  نــدوات  أو  عمــل  ورش  شــكل 
نحــن ندعــم عمليــة يقودهــا ويتملكهــا العراقيــون فيمــا يتعلــق 
ــا  ــع م ــي مجتم ــام ف ــتقرار والس ــو االس ــن نح ــاع األم ــاح قط بإص

بعــد الصــراع.
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الشركاء الرئيسين

مكان تواجدنا - تواصلنا

• وزارة الداخلية 	
• مكتب مستشار األمن القومي	
• اللجنة العليا إلصاح قطاع األمن	
• وزارة الشؤون الخارجية	
• قيادة قوات الحدود، هيئة المنافذ الحدودية	
• وزارة الداخلية - إقليم كردستان العراق	
• منظمات المجتمع المدني	
• بعثة االتحاد األوروبي في العراق	
• الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول الثالثة	
• بعثة الناتو في العراق   	
• وكاالت األمم المتحدة	

ــي  ــراق ف ــي الع ــارية ف ــي االستش ــاد األوروب ــة االتح ــر بعث ــع مق يق
فنــدق الرشــيد فــي بغــداد. لدينــا أيًضــا وجــود إقليمــي فــي أربيــل، 

عاصمــة إقليــم كردســتان العــراق.
تقــوم  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
ــتوى  ــى مس ــة عل ــة بالتوعي البعث
تنفيــذ  لتعزيــز  المحافظــات 
المســتوى  علــى  تفويضهــا 

االتحــادي.

أربيل

بغداد



االستشــارية  األوروبــي  االتحــاد  بعثــة 
ــاع  ــن والدف ــة األم ــراق  و سياس ــي الع ف

األوروبــي لالتحــاد  المشــتركة 
بصفتهــا بعثــة مدنيــة إلدارة األزمــات، فــإن بعثــة االتحــاد األوروبــي 
االستشــارية فــي العــراق هــي واحــدة مــن 11 مهمــة مدنيــة فعالــة 

حالًيــا مــن قبــل االتحــاد األوروبــي.
ان سياســة األمــن والدفــاع المشــتركة لالتحــاد األوروبــي تمّكــن 
ــكرية  ــرطية والعس ــة والش ــتخدام األدوات المدني ــن اس ــاد م االتح
لتغطيــة النطــاق الكامــل للوقايــة مــن األزمــات وإدارة األزمــات 

وإعــادة التأهيــل بعــد األزمــات مــن أجــل تعزيــز األمــن الدولــي.
مــن خــال المســاهمة فــي االســتقرار المحلــي واإلقليمــي، تهــدف 
مهــام سياســة األمــن والدفــاع المشــتركة ، المدنيــة والعســكرية 
علــى حــد ســواء، إلــى المســاهمة فــي نهايــة المطــاف فــي األمــن 

األوروبــي أيًضــا.



ما هو النهج المتكامل؟

يهــدف نهــج االتحــاد األوروبــي المتكامــل تجــاه النزاعــات واألزمــات 
الخارجيــة إلــى تعزيــز األمــن البشــري مــن خــال االعتماد علــى جميع 
أدوات االتحــاد األوروبــي وأدوات السياســة ذات الصلــة. وبهــذه 
الطريقــة، تتعــاون بعثــة االتحــاد األوروبــي االستشــارية فــي العراق 
بشــكل وثيــق مــع بعثــة االتحــاد األوروبــي فــي العــراق وســفارات 
الــدول األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي والجهــات الفاعلــة األخــرى 
إلــى قواتنــا واالســتفادة مــن  فــي االتحــاد األوروبــي لانضمــام 
أوجــه التــآزر لمســاعدة المؤسســات العراقيــة والســماح باإلصــاح 

المؤسســي. 
ومــن األمثلــة علــى أنشــطة المقاربــة المتكاملــة لدينــا تدريــب 
23 ضابــط شــرطة عراقًيــا علــى تقنيــات التحقيــق فــي مكافحــة 
ــادة خدمــة المفوضيــة األوروبيــة ألدوات السياســة  اإلرهــاب. بقي
الخارجيــة وبرنامجهــا CT JUST، تــم عقــد التدريــب فــي أكتوبــر 2022 
بالتعــاون مــع بعثــة االتحــاد األوروبــي االستشــارية فــي العــراق 

ــراق. ــي الع ــي ف ــاد األوروب ــة االتح وبعث




