
 اتفاقية الشراكة

 ما هو مضمون االتفاقية؟

وقع��ت ف��ي  الت��يلفت��رة غي��ر مح��ددة مح��ّل اتفاقي��ات التع��اون تعق��د  الت��يالش��راكة  اتف��ي بنوده��ا العام��ة، تح��ل اتفاقي��
، م��نألوابرش��لونة أي الح��وار السياس��ي  إلع��الن األساس��يةالش��راكة القطاع��ات الثالث��ة  اتالس��بعينات. تتن��اول اتفاقي��

 بالمب�ادئبن�ودا تتعل�ق  ات. وتتضمن االتفاقيواإلنسانية ون االجتماعية والثقافيةؤادية والتعاون في الشالعالقات االقتص
ون ؤ، الحوار السياس�ي، التب�ادل الح�ر للس�لع، التع�اون االقتص�ادي، التع�اون ف�ي الش�اإلنسانكاحترام حقوق  األساسية

بع�ين ك�ل اتفاقي�ة ساس�ية وال ب�د أن تأخ�ذ أ مب�ادئأنه�ا  إال. أحكام مؤسس�اتيةاالقتصادية واالجتماعية، التعاون المالي و
 والدولة الموقعة.  األوروبياالعتبار خاصية العالقات بين االتحاد 

 التح�ادوق�ع اام، د س�تة أع�ووبع� .المفاوضات بش�أن اتفاقي�ة الش�راكة ، باشر االتحاد األوروبي ولبنان1995وفي عام 
، أج��از 2002ك��انون األول  2وف��ي ف��ي لوكس��مبورغ.  2002زي��ران ح 17ف��ي االتفاقي��ة  عل��ىاألوروب��ي ولبن��ان 

م�ان ، ص�ادق البرل2003ك�انون الث�اني  16على اتفاقية الش�راكة. وف�ي  المصادقةالبرلمان اللبناني للحكومة اللبنانية 
اقي��ة وب��دأ تطبي��ق اتفبرلمان��ات ال��دول األعض��اء ف��ي االتح��اد األوروب��ي. ص��ادقت عليه��ا األوروب��ي عل��ى االتفاقي��ة ث��م 

 .2006لشراكة في األول من نيسان ا

 والشركاء المتوسطيين األوروبيفوائد االتفاقية بالنسبة لالتحاد 

الموارد  إلىفرص جديدة لتسويق السلع والخدمات، في الوصول  إيجاد، تساعد االتفاقية في األوروبيبالنسبة لالتحاد 
غي�ر المتخصص�ة  أولمرتبط�ة بف�ائض الي�د العامل�ة المؤهل�ة القض�ايا االجتماعي�ة والسياس�ية ا معالج�ةواستغاللها، ف�ي 

تط�وير العوام�ل  إل�ىم�ن ناحيته�ا  طمحال�دول الموقع�ة، ف�ت أم�ا. األوروب�يسوق العمل  إلىوالقادمة من دول المتوسط 
م�ن االس�تفادة  إل�ى، األوروب�يالس�وق  إلىتعجيل دخولها  إلىبالدها،  إلىمن شأنها جذب االستثمارات  التي اإليجابية

 نقل التكنولوجيا والمعرفة والى الحصول على المساعدة الضرورية لتحديث اقتصادها.

 لبنانبالنسبة إلى فوائد االتفاقية 

 إلنج�احلالنفت�اح عل�ى س�وق ع�المي تنافس�ي كم�ا تش�كل وس�يلة  حتمي�ةلبنان، تش�كل ه�ذه االتفاقي�ة مرحل�ة بالنسبة إلى 
عالق�ات تجاري�ة يت�يح ل�ه إرس�اء جدا بالنس�بة للبن�ان ألن�ه  اهام تح مما يعتبر أمراعملية دخوله في عالم االقتصاد المنف

 المتوس�طية-األوروبي�ة. وال يمكن لتهميش لبنان خارج حدود الس�وق األوروبيفي االتحاد  األعضاءمع البلدان مميزة 
اخلي. فم�ن ش�أن ه�ذا االنفت�اح أن ينعكس سلبا عل اقتصاده ال�د إال ولوجهافي حين أن البلدان المجاورة له على وشك 

القادم�ة أن تبن�ي مس�تقبلها داخ�ل مجتمعه�ا وتمك�ن ال�بالد م�ن ترس�يخ  لألجي�الأن يحدد أطر اقتصاد جديد س�وف يت�يح 
موق�ع لبن�ان ه�ذه االتفاقي�ة  ع�ززوالعالم العربي. من ناحي�ة أخ�رى، ت األوسطدورها االستراتيجي كمركز مالي للشرق 

 لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية. في المفاوضات التي يجريها 

 التحديات المتوجب مواجهتها

خصوص��ا  األم��ريتعل��ق  ،لحكوم��ة اللبناني��ةت جّم��ة يتوج��ب مواجهته��ا. بالنس��بة إل��ى اال يخل��و م��ن تح��ديا األم��رأن  إال
م�ن  داريواإلالم�الي االقتص�ادي  اإلصالحبتسريع  األولىتتمثل الضرورة . بتحسين البنى والضرورة لذلك مضاعفة

االمتث�ال لتمكين�ه م�ن  قطاع اإلنتاجقانونية ومؤسساتية في حين تتمثل الضرورة الثانية بتحديث  إداريةأجل بناء قاعدة 
له��ذه التغيي�رات بحي��ث  أنفس�هم. كم�ا يتوج��ب عل�ى اللبن��انيين م�ن ن�احيتهم، أن يحض��روا ةوالعالمي�� ةاألوروبي�للمع�ايير 



ت ه��دا االقتص��اد المس��تفيدين م��ن حس��نا أوليكون��وا  أنرادوا أ ألنه��م إذال يتمكن��ون م��ن التكي��ف معه��ا عل��ى نح��و أفض��
 .الجديد فيتوجب عليهم أن يكونوا الفاعلين األساسيين فيه

دع�م تتواف�ق م�ع  للبرمج�ة وأس�اليبوبهدف النجاح ف�ي ه�ذه التغيي�رات، نص�ت اتفاقي�ة الش�راكة عل�ى مراح�ل متع�ددة 
 ومعالجة نتائجه.  االقتصادي اإلصالحالحاجات من أجل تسريع 
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