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  جةبار قادرجةبار قادر. . دد ...  ...  بةشي يةكةم بةشي يةكةم--ثةيوةندييةكي ثر لة ئالَؤزي و ثاشةرؤذيكي ناديار ثةيوةندييةكي ثر لة ئالَؤزي و ثاشةرؤذيكي ناديار : : يةكييت ئةوروثا و توركيا و دؤزي كورديةكييت ئةوروثا و توركيا و دؤزي كورد

  
ك لة ئةوروثاي دميوكرايت دابنريئةم .  ضل سالَ زياترة توركيا لة هةولَي ئةوةداية بة بةشي

ين موستةفا كةمال لة بواري هةولَةي توركيا بة كردةوة بيست سالَ دواي هةنطاوةكا
لة دةسثيكدا ئةم خةونةي توركيا لة . رووكردنة ئةوروثا و ثشتكردنة رؤذهةالَت، دسيت ثيكرد

هاوتا لة طةلَ هاوثةميانييت . هاتة دي و خؤي نواند) NETO(ضوارضيوةي ثةمياين ناتؤدا 
ستين ريكةوتنامةي سةربازيدا كاربةدةستاين توركيا هةولَ و تةقةالياندا لة ريطةي بة

. ئةم ثيطةية بة دةست بينن) 1963سالَي (تايبةتةوة لة طةلَ بازاري هاوبةشي ئةوروثادا 
) . 1987سالَي (هةنطاويكي تري طرنطي توركيا لةم ريطةيةدا داواي ئةندامةيت لةو بازارةدا 

  . ةوروثا نيوي طؤردرا بؤ يةكييت ئ1993هةر ئةو بازارة هاوبةشة بوو كة لة سالَي 
طةيلَ لةو . توركيا هيشتا ريطةيةكي دوور و دريذي لة ثيشة بؤ ئةوةي ئةو خةونةي بيتة دي

والَتانةي كة تا ثازدة سالَ بةر لة ئيستا لة بةرةي دذ بة يةكييت ئةوروثادا بوون وةثيش 
توركيا . ئةندامتوركيا كةوتن و ئةورؤ يا ئةندامن لة يةكيتيدا يا لة دةميكي كورتدا دةبن بة 

نةك هةر نةبووة بة ئةندامي يةكييت ئةوروثا، بةلَكو تةا والَيت كانديد كراويشة كة دةمي دةسثيكردين وت و و يذةكاين 
  . ئةندامةيت لة طةلَدا دةستنيشان نةكراوة

كي سياسي و ئابوري و فيكري دذ بة بنةماكاين يةكيئةو والَتانةي سةر بة سيستةمي يت ئةوروثا بوون بنب بة ضؤن دةكري
  . ئةندام، لة كاتيكدا توركياي هاوبري و هاوسةنطةر هيشتا ئةوةندة دوور يب لة ئةندامةيت ئةم قةوارةية طرنطة؟

. ثيموانية ديد و بؤضونةكاين كاربةدةستان و بذاردةي سياسي توركيا لةم بارةيةوة وةالَمي ئةم ثرسيارة طرنطة دةدةنةوة
بؤية نايةوي . ة بةوة دةكةن كة يةكييت ئةوروثا يانةيةكي مةسيحية و هةولَدةدا هةر بةو شيوةية مبينيتةوةئةمانة زؤر ئاماذ

والَتيكي ئيسالمي وةكو توركيا وةربطري كة ئةزمونيكي ميذوويي ثر لة طومان و شةر و ملمالنيي لة طةلَ والَتاين ئةنداميدا 
طومان و كولتوري تيؤري ثيالنةوة سةيري هةموو داخوازيةكي يةكييت ئةوروثا لة بذاردةي سياسي توركي بة ضاوي . هةية

كاردانةوةي ئةم رؤذانةي سةرةك وةزيراين توركيا . هةورةها ئةمانة ئةوورثا بة جوت ثيوةر تاوانيار دةكةن. توركيا دةكا
ي توركيةوة منونةيةكي بةرضاوي ئةم رةجةب تةيب ئةردؤطان لة مةر رةخنةكاين يةكييت ئةوروثا لة بارةي قانوين سزا

ئةردؤطان كة دةيةوي والَتةكةي ببيتة ئةندامي يةكييت ئةوروثا، نايةوي ئةو . ثةيوةنديية ئالَؤزةية لة نيوان هةردووالدا
حكومةتةكةي ئةردؤطان كة دوو سالَة ثةيتا ثةيتا لة سةر . يةكيتيية دةست خباتة كار و باري نيوخؤي توركياوة

ازييةكاين يةكييت ئةوروثا ضاكسازي ئةجنامدةدا، ئيستا هاتووة رةخنةي يةكييت ئةروثا لة سةر قانوين سزاي توركيا داخو
ئةو نايةوي دان بةو راستيةدا بين كة سةردةمي سةروةري . بة دةست خستنة نيو كاروباري نيوخؤي والَتةكةي دةداينَ

هةروةها نايةوي ئةو راستية ببيين كة سةركةوتين يةكييت ئةروثي . ة ميذوونيشتماين رةها بة سةر ضوة و بؤتة بةشيك ل
لةوةداية كة ئةنداماين دةزطا و ئؤرطاين هاوبةشيان دامةزراندووة و دةستيان لة بةشي لة سةروةري خؤيان بة قازاجني ئةو 

  . ئؤرطانانة هةلَطرتوة
. روثا طونتةر فريهؤيطن بؤ راطةياندنةكاين ئةردؤطان ثر واتايةوةالَمي كؤميساري بةرثرس لة فراوانكردين يةكييت ئةو

 تة ئةندامي (فريهؤيطن لةو بارةيةوة دةلَيت ببيببينة ئةندامي توركيا، بةلَكو ئةوة توركياية دةيةوي مة نني دةمانةويئةوة ئي
ة ميذويية دةولَةمةندةي دميوكراسي و دةولَةيت  والَيت ئةندامةوة و بةو ئةزمون25واتا يةكييت ئةوروثا بة ) . يةكييت ئةوروثا

قانون و مايف مرؤظ و ثيشكةوتين جظاكي و تكنؤلؤذيةوة ناكري نؤرم و بةهاكاين خؤي بطؤري بؤ ئةوةي لة طةلَ توركيادا 
ينيت ئةوروثا، خؤي لة طة. خؤي بطوجنيتة ئةندامي يةكيببي ضةوانةوة توركيا ناضارة، ئةطةر بيةويلَ نؤرم و بةهاكاين بة ثي

ينئةوروثادا بطوجني .  
ئةو قانوين سزايةي كة يةكييت ئةوروثا رةخنةؤ ليدةطري و داواي طؤريين دةكا هةمان ئةو قانونةية كة لة ئيتاليا لة 

وة كاري توركيا لة كايت خؤيدا دةقا و دةق ئةو قانونةي وةرطرت و لةو دةمة. سةردةمي مؤسؤليين و فاشيزمدا كاري ثيدةكرا
ثارلةماين توركيا هةولَيدا بة ثةلة قانونيكي نويي سزا دةربكا، يلَ سةرهةلَداين سورثرزي زينا هةموو بارةكةي . ثيدةكا

ئةمةش ئةو راستية دووثات و سةد ثات دةكاتةوة كة توركيا و يةكييت ئةوروثا سةر بة دوو جيهاين ليك . تيكةلَ و ثيكةلَ كرد
  . جياوازن
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بريار واية لةو رؤذةدا دةمي دةسثيكردين وت و ويذةكان لة طةلَ ( نزيك دةبينةوة 2004 ديسةمبةري 17ةدا كة لة لةم كات
وةرة ) توركيادا دةستنيشان بكريذةكان و هةموو ثرؤسةكة لة طؤر داخوازي و ثيطةشبينان باس لةوة دةكةن، ئةطةر وت و وي ،

تاد يةكييت ئةوروثا بة ريوة بضن و، توركيا ئةركةكاين خؤي لة هةموو . …كاينسياسي و ئابوري و قانوين و كؤمةالَيةتية
بوارةكاندا بة باشي بةجي بيين، و كؤسث و تةطةرة نةيةنة ري و سورثريز روو نةدةن، ئةوا ضاوةروان دةكري توركيا لة 

كة (ةمة ذمارةي ئةنداماين يةكييت ئةوروثا تا ئةو د.  بة ئةندامةيت يةكييت ئةوروثا شاد ببيتةوة2016دةروبةري سالَي 
  . سي ئةندام تيثةر دةكات)  والَتة25ئةورؤ 

  . ئةطةر و ثيشهاتة سياسي و ئابوري و كؤمةالَيةتيةكان بؤ دةيةي داهاتوو زؤرن و لةم وتارةدا جيطةيان نابيتةوة
 بري و بؤضوين دوور راطرتين توركياية لة نيو يةكي لة دياردة هةرة بةرضاوةكاين ئةورؤي والَتاين ئةورثا ثةرةسةندين

داواكردين راثرسي طشيت دةربارةي ئةندامةيت توركيا لة اليةن طةيلَ ثارت و . بذاردةي سياسي و فيكري و طةالين ئةوروثادا
  . ريكخراوي ئةو والَتانةوة دةربريكي بةرضاوي ئةم رةوشةية

تورةبوون و تاوانبار كردين ئةوروثا . وركيا قوولَ لة ثرسةكان ورد نابنةوةلة بةرامبةردا كاربةدةستان و بذاردةي سياسي ت
بة جوت ثيوةري و جياوازي كردن و هةرةشةي واز هينان لة ثرؤسةي ضاكسازي و ثشت كردنة ئةوروثا و عيلمانيةت و 

  . رووكردنةوة رؤذهةالَت وةالَمي ئةمانة بؤ ئةكييت ئةورثا
اين سكرتيري طشيت كاروباري يةكييت ئةوروثا لة وةزارةيت دةرةوةي توركيا موراد سونطةر رةنطيب لةم بوارةدا بؤضونةك

ذةكان يةك واتا (سونطةر لة كؤتايي شوبايت رابردوودا رايطةياند كة . باشترين منونة يبدةستنيشان نةكردين دةمي وت و وي
ئيستا كايت ئةوة هاتوة كة يةكييت ئةوروثا بة بةلَي . اوةدةطةيةينَ ئةويش رةتكردنةوةي توركياية لة اليةن يةكييت ئةوروث

   ئةجنومةين ئةوروثا تيشكي سةوز 2004ئةطةر لة ديسةمبةري . يا نةخير وةالَمي خواسيت توركيا بداتةوة
ةنطيب يب هةر لةو وتانةدا، ر) . بؤ دةسثيكردين دان و سانةكان هةلَنةكا، ئةوا طوناهةكة ناكةويتة ئةستؤي طةيل توركةوة

ئةوةي مةبةسيت يب، ئةوةشي دةرخست كة ريفؤرمةكان لة باوةري قولَي كاربةدةستانةوة سةرضاوة ناطرن، بةلَكؤ لة ذير 
  . فشاري يةكييت ئةوروثا و لة ثيناوي ئةندامةتيدا جي بة جي دةكرين

ئةمةش لة . ن لة ثرؤسةي ضاكسازي لة ئارادانئةم جؤرة بؤضونانة ئةوة دةطةيةنن كة مةترسي هةلَطةرانةوة و دةست هةلَطرت
كاتيكداية كة يةكي لة مةرجة هةرة سةرةكيةكاين يةكييت ئةوروثا بؤ والَتاين تازة كانديد كراو ئةوةية كة دةيب يةكييت 

ض هؤيةك ثشيت ئةوؤوثا لةوة دلَنيا يب كة ثرؤسةي ريفؤرم بذاريكي نيشتماين ضارةنوسسازة و لة هيض باريكدا و لة بةر هي
و دةسيت يلَ هةلَناطريي لة كايت دان و سان و دواي بة ئةندام بوونيشيان لةو . يلَ ناكري هةروةها ئةو والَتانة دةيب

  . ثرؤسةيةدا نةك هةر بة ردةوام بن، بةلَكو بة تةوذم و تيمثيكي بة هيزترةوة ريفؤرمةكان بةريوةي بةرن و بياخنةنة ذيانةوة
 دةضيبة يةطجاري ثشت بكاتة كولتوري سياسي باو لة توركيا و وا ثي ستا برياري ئةوةي نةدايببذاردةي سياسي توركي تا ئي

 طةي ئةو ثرينسثةكاين مايف مرؤظ و دةولَةيت قانون و داننان بة جياوازيةكاندا بكاتة بنةما بؤ سةر لةنويلة جي
 ئةوروثا روويدا، بؤية توركيا تةا والَيت كانديدة كة وت و ويذةكاين لة دامةزراندنةوةي توركيا، وةكو لة والَتاين رؤذهةالَيت

  . طةلَدا دةست ثينةكراوة
  . ثيشهاتةكاين ئةم يةك دوو مانطةي داهاتوو يةطجار طرنطن بؤ ثةيوةندييةكاين نيوان توركيا و يةكييت ئةوروثا

ةطةرةكاين طةشةكردن يا تيكضونيان خبةينة روو، كورتةيةكي ثيش ئةوةي ثةيوةندييةكاين يةكييت ئةوروثا و توركيا و ئ
ميذوويي ثةيدابوون و ثيشظةضوين يةكييت ئةوروثا و دةزطا و ئؤرطانة سةرةكيةكاين و شيوازي كاركردن و برياروةرطرتن لةم 

ر لة كؤسث و تةطةرةي قةوارةيةدا لة سةر ثرسةكان، بؤيان هةية تيشكي زياتر خبةنة سةر ئةم ثةيوةندييانة و طةشيت ث
  . توركيا بةرةو ئةندامةيت

  كورتةيةكي ميذوويي يةكييت ئةوروثا 
ئاماجني سةرةكي دامةزراندين يةكييت . يةكييت ئةوروثا والَتاين ئةورثاي رؤذئاواي لة ضوارضيوةي خؤيدا كؤ دةكردةوة

يتية دةولَةتيكي نوي نية جيطةي دةولَةتة ئةندامةكان ئةم يةك. ثاراستين ئاشيت و خؤشطوزةراين طةالين والَتاين ئةندامي بوو
ئةم . يةكييت لة طةلَ هيض ريكخراويكي نيونةتةوةيي تردا بةراورد ناكري. هةروةها بونياديكي فيديراليش نية. بطريتةوة

المي و كؤجمظيين عةرةيب و بة ثيضةوانةي نةتةوة يةكطرتوةكان و ئةجنومةين ئيس. ريكخراوة يب وينةية لة بواري خؤيدا
طةيلَ ريكخراوي تري نيونةتةوةييةوة كة نوينةرايةيت حكومةتاين دةولَةتاين ئةندام دةكةن، يةكييت ئةوروثا نوينةرايةيت 

ئةنداماين يةكييت ئؤرطان و دةزطاي هاوبةشيان دامةزراندووة و دةستيان لة . طةالن و حكومةتةكاين دةولَةتاين ئةندام دةكا
بةو جؤرة و بة شيوةيةكي دميوكراسيانة بريار . شي لة سةروةري نيشتماين خؤيان بة قازاجني ئةو ئؤرطانانة هةلَطرتوةبة
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ثرؤسةي داين دةسةالَيت زياتر بة يةكييت لة . لة سةر ئاسيت ئةورثا لة مةر ئو ثرسانة دةدرين كة لة بةرذةوةندي طشتيدان
  . نيو دةبري) ئينتيطراسيؤين ئةوروثي(ئةم ثرؤسةية بة . اليةن والَتاين ئةندامةوة بةردةوامة

  لة دةسثيكدا بريؤكةي دامةزراندين جؤرة يةكيتيةك لة نيوان والَتاين ئةوروثادا 
لةم بوارةدا بة . خةوين فةيلةسوف و بريمةند و نوسةر و هيومانيستةكان بوو) والَتة يةكطرتوةكاين ئةوروثا بة وتةي لينني (

طةورةترين كؤسث لة سةر ريطةي ئةم خةونةي هيومانيستاين ئةورثا . ئاماذة بة نيوي فيكتؤر هوطؤ دةكريتايبةيت 
لة ذير ويرانطةكاين ئةوروثاوة بريؤكةي يةكييت ئةوروثا سةرلةنوي لة دواي . شةرةكاين يةكةم و دووةمي جيهاين بوون
ة كايت شةردا لة دذي تؤتاليتاريزم و نازيزم و فاشيزم مةردانة ئةو مرؤظانةي ل. شةري دووةمي جيهاين سةري هةلَدايةوة

دةجةنطان، برياري ئةوةيان دابوو هةولَي ئةوة بدةن بة يةكجاري كؤتايي بينن بة كينةي نةتةوةيي و ملمالينَ لة نيوان طةالين 
ضيرضلَ و ئةلسيدة دي طاسثةري و ئةوانة سياسةمتةداري ئازا و دووربيين وةكو كؤنراد ئاديناوةر و وينستون . ئةوروثادا

 هةولَيكي زؤرياندا طةالين والَتةكانيان بةوة قايل بكةن كة سةردةميكي 1950 - 1945رؤبةرت شومان بوون، كة لة ساالَين 
ن دةست ئةوان ثييان وابوو كة دةيب طةال. ميذوويي نوي دةسيت ثيكردوة و ثيويستة ئةورثا لة سةر بنةماي نوي دامبةزريتةوة

  . لة رق و كينةي نةتةوةيي هةلَبطرن و ريطةي هاوكاري و بةرذةوةندي هاوبةش لة طةلَ يةكدا بطرنة بةر
بةو شيوةية هؤي سةرةكي دامةزراندين يةكييت ئةوروثا دابينكردين ئاشيت و هاوكاري بوو لة نيوان طةالين ئةوروثادا بؤ 

  . دواي دوو شةري مالَويرانكةري يةكةم و دووةمي جيهاينريطةطرتن لة شةر و ويرانكاري و خوينرذتن 
باسي لة جؤريك لة والَتة يةكطرتوةكاين ) زانكؤي زوريخ( دا لة وتاريك لة 1946هةرضةندة وينستون ضيرضلَ لة ئةيلويل 

ضةندين كؤنطرة و  1950 تا 1946ي دامةزراند و لة نيوان ) بزاظي ئةوروثاي يةكطرتو(سالَي دواي ئةوةش . ئةوروثا كرد
كؤنفرانس لة سةر ئاسيت ئةوروثا طريان و ريكةوتنامةي ئابوري و طومركي مؤر كران بة تايبةيت بؤ جي بة جيكردين ثالَين 
مارشالَ، لة طةلَ ئةوةشدا بريؤكةي ئينتيطراسيؤين ئةوروثا بؤ يةكةمني جار لة اليةن هاوالَتييةكي هةمان فيكتؤر هوطؤوة 

 لة ثاريس 1950 ئاياري 9يش وةزيري دةرةوةي فةرةنسا رؤبةرت شومان بوو كة لة وتةيةكيدا لة فؤرمولة كرا ئةو
  .  ئايار بة رؤذي ئةوروثا راطةيةندرا و ساآلنة لة سةرانسةري ئةوروثا يادي دةكريتةوة9بؤية رؤذي . ثيشكةشي كرد

 و ثةمياننامةي 1948 كانوين دووةمي 1لة ) وكسمبورطبةلذيكا، هؤلَةندا و ل(لةم بوارةدا ريكةوتنامةي طومركي بينةلوكس 
 ماريت هةمان سالَدا و دامةزراندين ريكخراوي 17برؤكسل لة نيوان بةلذيكا، فةرةنسا، لؤكسمبورط، هؤلَةندا و بةريتانيا لة 

طن لة سةر ريطةي  دا، ويستطةي طرن1948 نيساين 16هاريكاري ئابوري ئةورثي بؤ جي بة جيكردين ثالَين مارشالَ لة 
  . جيطريبوين بريؤكةي يةكييت ئةوروثا

. يةكةمني هةنطاوي ثراكتيكي بوو بؤ دامةزراندين جؤرة يةكيتيةكي ئةوروثي) 1950مايسي (يةكييت ئةوروثا بؤ خةلَوز و ثؤالَ 
 كايت شةردا لة دذي يةك لة شةردا لة طؤر ئةم ريكةوتنامةية دةرهينان و بةكارهيناين ئةم دوو كانزا طرنطة لةو والَتانةي لة

ئةم دوو كانزاية زؤر طرنط بوون بؤ سةرلةنوي . بوون خرانة ذير ضاوديري يةك دةسةالَيت بةرزي ئةوروثيةوة
  . ئاوةدانكردنةوةي ئةوروثا و لة هةمان كاتيشدا بوونة سومبويل ئاشيت و هاوكاري لة نيوان دوذمناين دوينيدا

ئةم .  اليةن بةلذيكا، كؤماري فيديرايل ئةلَمانيا، فةرةنسا، ئيتاليا، لؤكسمبؤرط و هؤلَةنداوة مؤر كرائةم ريكةوتنامةية لة
هةنطاوة سيمبولية لة راستيدا هةنطاويكي مةزن بوو لة ريطةي دابينكردين ئاشيت و هاوكاري لة نيوان طةالين ئةوروثاي 

 برياري دامةزراندين بازاري هاوبةشي ئةوروثاياندا و 1957ة بوون لة سالَي هةر ئةم والَتان. رؤذئاوادا بؤ زياتر لة نيو سةدة
  .  كومرطيان لة نيوان خؤياندا هةلَطرت1968لة سالَي 

ئةوة بوو لة سالَي . ئةم سةركةوتنة بةرضاوانة هاين والَتاين تريشياندا بينة ثيشةوة و بنب بة ئةندام لةم طردبونةوةيةدا
ئةمة يةكةمني فراوانكردين ئةم . ةندا و بةريتانياش بريارياندا ببنة ئةندامي بازاري هاوبةشي ئةوروثا دانيمارك و ئريل1973

هاوكات لة طةلَ ئةم فراوانكردنةدا والَتاين ئةندام لة تةك ئةركة ئابوري و ) . لة شةش والَتةوة بؤ نؤ(قةواريةوة بوو 
بؤ . و سياسةيت هاوبةشي كؤمةالَيةيت و هةريمي و ذينطةثاريزيبازرطانيةكان ئةركي تريشيان دةخستة ئةستؤي خؤيان وةك

هةروةها لة .  دا دامةزرينرا1975لة سالَي ) فؤندي ثيشخستين هةريمي(طةشةكردين هةريمة ثاشكةوتووةكاين ئةوروثا 
ئةم سةركةوتنانة . ةكردةوةسةرةتاي هةفتاكانةوة رابةراين والَتاين بازاري هاوبةشي ئةوروثا برييان لة دراويكي يةكطرتو د

سالَ لة دواي سالَ والَيت تري هاندةدا بيتة نيو بازاري هاوبةشةوة بة تايبةيت ئةو والَتانةي لة دةسةالَيت ديكتاتؤري 
بةو جؤرة ذمارةي .  يشدا سثانيا و ثورتؤطال1986 يؤنانستان بوو بة ئةندام، و لة سالَي 1981لة سالَي . رزطاريان دةبوو

 ئةندام بوو بة دوازدة والَت و ثيويسيت بة ثرؤطرامي نوي بؤ كةمكردنةوةي جياوازي لة نيوان والَتاين بازاري والَتاين
  . يةكةمني ثرؤطرام لةم بوارةدا ثرؤطرامي دةرياي نيوةراست بوو. هاوبةشدا هاتة كايةوة
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و لة نيوضوين يةكييت ) 1989(يواري بةرلني روخاين د. لة كؤتايي هةشتاكان و سةرةتاي نةوةدةكان رووداوي طرنط قةومان
هةروةها ئةو رووداوانة دةروازةيةكي مةزنيان لة . نيشانةي سةردةمي نوي بوون لة ميذووي مرؤظايةتيدا) 991(سؤظيةت 

ثاكيت والَتاين نيوةراست و رؤذهةالَيت ئةوروثا كة تاوةكو ئةو كاتة لة ضوارضيوةي . بةردةم يةكييت ئةوروثادا كردةوة
ئةو والَتانة يةك بة دواي يةكدا داواي . وارشؤدا بوون رؤذ لة دواي رؤذ خؤيان لة تةك والَتاين رؤذئاواي ئةوروثا دةبينيةوة

 ئاياري 1ليرةوة ثرؤسةيةكي مةزين فراوانكردين يةكييت ئةورثا دةسيت ثيكرد كة لة . ئةندامةتيان لة يةكييت ئةورثا دةكرد
بةو جؤرة ذمارةي ئةنداماين يةكييت لة ثازدةوة طةيشتة بيست و . تين دة ئةندامي نوي بة ئةجنام طةيشتئةمسالَدا بة وةرطر

ئةم فراوانبوونة سةنطي يةكييت لة سةر ئاسيت نيونةتةوةيي بةهيز كرد و لة هةمان كاتدا ئةركي سياسي و . ثينج ئةندام
وةها بة هؤي دراوسييت جوطرافيةوة يةكييت ئةوروثا بة ئةركي هةر. دارايي و سةربازي و ئاسايشي سةخيت خستة ئةستؤ

  . خؤي دةزاينَ هاوكاري لة طةلَ والَتاين باكوري ئةفريقا و بالَكان و قةوقاز و رؤذهةالَيت نيوةراستدا بكات
ةوروثاش لة نيو خؤيدا لة كاتيكدا ئةو طؤرانكارييانة لة نيوةراست و رؤذهةالَيت ئةوروثادا روويان دةدا، بازراي هاوبةشي ئ

كةوتنامةي نويدارشتنةوةي ئةم قةوارةية و بةستين ري ئةوة بوو . دةطؤرا و وئةنداماين لة دان و ساندا بوون بؤ سةر لة نوي
 يةكييت 1993 نؤظةمبةري 1هةنطاويكي نوييان نا و لة سةر ئةوة ريكةوتن كة لة ) هؤلَةندا( لة ماسترخيت 1992لة كؤتايي 

 دراويكي 1999هةر لة ماسترخيت لة سةر ئةوةش ريكةوتن كة لة سالَي . ثا جيطةي بازاري هاوبةشي ئةوروثا بطريتةوةئةور
 والَيت 12لةو كاتةوة . 2002دوايي ئةم بريارة دواخرا بؤ سةرةتاي سالَي . بة كار بينن) يؤرؤ(نويي يةكطرتوو بة نيوي 

بة مؤركردين ريكةوتنامةي ماسترخيت يةكييت . مةزراند و دراوي يؤرؤ بة كار دةيننيان دا) زؤنةي يؤرؤ(يةكييت ئةوروثا 
ئةو طؤرانكاريية جيؤثؤليتيكية طرنطانة و . ئةوروثا جيطري بوو و دةزطاكاين دةسةالَت و بةثرسيارييت زياتريان طرتة ئةستؤ

ئةوة بوو لة .  زياترياندا ببنة ئةندامي ئةم يةكيتيةسةركةوتنةكاين ثرؤسةي ئينتيطراسيؤين يةكييت ئةروثا هاين والَتاين
بةم شيوةية ذمارةي والَتاين يةكييت ئةوروثا بوو بة .  نةمسا و فينالند و سويديش بوون بة ئةندامي يةكييت1995سةرةتاي 

  . ثازدة والَت كة دوازدةيان زؤنةي يؤرؤيان ثيكهينا
ؤلَؤنيا، ضيخيا، سلؤظاكيا، ئيستؤنيا، الَتظيا، ليتوانيا، سلؤظينيا، رؤمانيا، بؤلَطاريا، هةنطاريا، ث( والَيت تر 12هةر لةو كاتةدا 
  . لة بةر دةرطةي يةكييت ضاوةرواين ئةندامةيت بوون) قوبرس و مالَتا

 2003 نيساين 16لة .  كؤتاييان ثيهينرا2000 وت و يذةكان لة طةلَ ئةو والَتانةدا دةستيان ثيكرا و لة ديسةمبةري 1997لة 
هةنطاريا، ثؤلَؤنيا، ضيخيا، سلؤظاكيا، :  والَيت نوي10لة ئةجنامي ئةو ثرؤسةيةدا . برياري ئةندامةتيان لة ئةسينا مؤر كرا

 2007 بوون بة ئةندام و بولَطاريا و رؤمانياش لة 2004 ئاياري 1ئيستؤنيا، الَتظيا، ليتوانيا، سلؤظينيا، قوبرس و مالَتا لة 
  . واية بنب بة ئةندامدا قةول 

ئةمة نةك تةا فراوانكردين . وةرطرتين ئةو دة ئةندامة بة يةكةوة مةزنترين فراوانكردن بوو لة ميذووي يةكييت ئةروثادا
ثانتايي جوطرايف و ذمارةي دانيشتواين ئةم يةكيتية بوو، بةلَكو كؤتايي هينان بوو بة دابةشبوين ئةوروثا لة نيوان دوو 

هةر لة بةر ئةوةش بوو .  تاوةكو سةرةتاي نةوةدةكاين سةدةي رابردوو لة ئارادا بوو1945ذ بة يةكدا كة لة سالَي بةرةي د
ئةم والَتانة . كة ئةم فراوانبونةي دوايي لةواين دي جياواز بوو و طرنطيةكي سياسي و مؤرالَي مةزين بؤ ئةوروثا هةبوو

 كولتور و خةونةكاندا خؤيان لة تةك ئةوروثاي رؤذئاوا دةبينيةوة، يلَ ملمالنيي هةرضةندة لة بوارةكاين جوطرافيا، ميذوو،
  . ئيديؤلؤذي و ناكؤكي سياسي ليكي دابريبون

لة هيض جيطةيةكي جيهان ئةوةندة . يةكييت ئةروثا بةرهةمي هةولَ و تيكؤشاين خةلَكيكة كة خؤيان بؤ يةكييت ماندوو كردووة
دةستيان لة ئةوةندة ثرس و بواري طرنط بؤ دانيشتوانيان هةلَنةطرتوة بة قازاجني قةوارةيةكي والَيت خاوةن سةروةري 

هات و ضؤي هاوالَتيان و كاالَ و . بازاري هاوبةشي خؤي هةية) يؤرؤ(يةكييت ئةروثا لة تةك دراوي تايبةتدا . نيونةتةوةيي
  .  ئةوة واية نيو يةك والَتدا يبكةل و ثةل و سةرماية لة نيوان والَتاين ئةم بازارةدا وةكو

: بناغة سةرةكيةكاين يةكييت ئةوروثا لة كؤمةلَي ريكةوتنامة و ثةمياننامةي هاوبةشدا داريذراون كة ئةمانة طرنطترينيانن
ازاري بؤ دامةزراندين ب) 1957(بؤ يةكييت ئةوروثي بؤ خةلَوز و ثؤالَ، ريكةتنامةكاين رؤما ) 1951(ريكةونامةي ثاريس 

  . هاوبةشي ئةوروثا و يةكييت ئةوروثا بؤ وزةي ئاتؤمي
لة ساالَين دواتردا ئةم ريكةوتنامانة دةستكاري كران و طؤرانكاريان تيدا كرا و ريكةوتنامة و ثةمياننامةي نوي جيطةي 

، ريكةوتنامةي ئةمستةردام ) 1992(، ريكةوتنامةي يةكييت ئةروثا ماسترخيت ) 1986(ثةماننامةي ئةوروثي : طرتنةوة وةكو
  ) . 2001(، و ريكةوتنامةي نيس ) 1997(

ئةم ريكةوتنامانة والَتاين ئةورثايان لة ديدي قانونية زؤر ليك نزيك كردةوة، بؤية سيستةمي قانونداناين يةكييت ئةوروثا 
  . افةكانيان دةثاريزيكاريطةري راستةوخؤي هةية لة سةر يةك بة يةكي هاوالَتياين يةكييت ئةوروثا و م
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 يةكييت ئةوروثا طرنطيةكي تايبةيت دةدا بة مةسةلةي راطرتين هاوسةنطي لة نيوان 2001 ئةيلويل 11لة دواي 
. ثيداويستيةكاين ئاسايشي نيشتماين والَتاين يةكييت و دابينكردين ئازادي هاوالَتيان و مافةكاين مرؤظ و دادثةروةري

بة بةهانةي .  هةموو والَتاين ئةندام و ئةوانةي دةيانةوي ببنة ئةندام لة يةكيتيدا دةيب بيثاريزنئةمانة مةرج طةليكن كة
  . ثاراستين ئاسايشةوة نايب ئازاديةكاين تاك و مافةكاين مرؤظ ذير ثي بكرين

 ئاشيت و ريطةطرتن لة شةر هةرضةندة يةكييت ئةوروثا لة بنةمادا بؤ ئاماجني بؤ بةديهيناين ئاماجني سياسي و ثاراستين
) . يؤرؤ(دامةزرا، يلَ ثيشكةوتن و ديناميكييت بؤ بنةما ئابوريةكاين دةطةرينةوة وةكو بازاري هاوبةش و بة كارهيناين 

 يةكييت ئةوروثا بةشيكي بضوكة لة جيهاين ئةورؤ بؤية ثيويسيت بة ئابوري بة هيز هةية بؤ ئةوةي بتواينَ خؤي لة بةرامبةر
زة ئابوري و سةربازييةكاين دونيا بطريزهلي .لة والَتاين ئةوروثا ناتواينَ ئةو ئةركة بة تةنيا ببيين بازاري . هيض يةكي  

  . مليؤن مرؤظي، كة دانيشتواين يةكييت ئةوروثا ثيكدينن، لة بةرذةوةندي هةموو اليةكداية) 450 (
ثا لةوةداية كة هاوالَتياين والَتة جياوازةكان قازانج و بةرذةوةندي خؤيان يةكي لة بنةما سةرةكيةكاين تري يةكييت ئةورو

هةر بؤية لة كايت كارةساتةكاندا يةكييت ئةوروثا لة بودجةي خؤيي يارمةيت قوربانيان . راستةوخؤ لةم قةوارةيةدا ببينن
دةطرن بؤ ئةوةي جياوازيةكان لة نيوان حكومةت و دةسةالَتة خؤجييةكان يارمةيت لة كؤمسيؤن و بانكي ئةوروثا وةر. دةدا

تؤري ريطة و بانةكان كة والَتاين ئةروثا بة يةكةوة دةبةستنةوة باشترين منونةي . والَتان و هةريم و دةظةرةكان كةم بكةنةوة
  . يةكييت وهاوكارين

 طوزةران بةرزتر دةبيتةوة، يلَ طاثي ذياين كؤمةلَطةي ثاش ثيشةسازي رؤذ لة دواي رؤذ ئالَؤز و طرانتر دةيب و ئاسيت ذيان و
نيوان دةولَةمةندان و هةذاران هةر لة ئارادية و بة هاتين والَتاين رؤذهةالَيت ئةوروثا بؤ نيو يةكييت ئةوروثا ئةم طاثة 

  . نطةورةتر دةيب، بؤية دةولَةتاين يةكييت ئةوروثا لة سةر ئاسيت كؤمةالَيةيت يارمةيت و هاريكاري ثيشكةش دةكة
شكةوتنة كؤمةالَيةتيةكان بةرز لة بةرضاو دةطرييت ئةورثا نؤرمة مرؤظايةتيةكان و ثيمرؤظ رابةر . يةكي بة الي ئةمةوة دةيب

واتا . و ئاماجني هةموو طؤرانكارييةكاين جيهانطريي و ثيشكةوتين تكنؤلَؤذيا و شؤرشي زانياري يب نةك ببيتة قوربارنيان
يةكييت ئةوروثا . ديليكي مرؤظاين و كؤمةالَيةيت هةولَدةدا كة لة بةرذةوةندي زوربةي دانيشتواندا يبيةكييت ئةورثي بؤ مؤ

لة سةر مريايت دةولَةمةندي نؤرم و بةهاكاين ئةوروثا دامبةزري ئةم نؤرمانة لةم سةردةمةدا لة مافةكاين مرؤظ، . دةيةوي
، بازاري ئازاد، دابةشكردين دادوةرانةي بةروبومي ثيشكةوتنة ئابوريةكان، دةولَةيت قانون، هاوكاري و هاريكاري كؤمةالَيةيت
  . مايف ذيان و ذينطةيةكي تةندروست بةرجةستة دةبن

هةروةها يةكييت ئةوورثا هةولَدةدا ريزطرتن لة فرة كولتوري و جياوازي زمانةواين وئايين و مامةلَةكردين هارمؤين لة 
  . و ثيشكةوتندا بكاتة نؤرم و بنةما لةم يةكيتيةدانيوان كةلةثور و خو ونةريت 

 7هةنطاوي طرنط لة سةر ريطةي ئينتيطراسيؤين ئةوروثادا ليسيت مافة بناغةيةكاين هاوالَتياين يةكييت ئةوروثاية كة لة 
وة لة يةكدي ئةوروثايةكان خؤيان لة ريطةي كولتوري نةتةوةيي و خؤجيية.  لة شاري نيس راطةياندرا2000ديسةمبةري 

  . جودا دةكةنةوة، بةالَم مريات و بةها و نؤرمةكاين ئةوروثادا هاوبةشن و هةر ئةو نؤرمانةية لة جيهانيان جودا دةكةنةوة
نيوسةدة نزيكبونة لة يةكدي و خؤ طوجناندن باندؤريكي زؤري لة سةر ميذووي ئةورثا و مةنتةليتةي هاوالَتياين ئةوروثا 

والَتاين ئةندام لة طةلَ هةموو جياوازيةكانياندا لةو راستية تيطةيشتون كة سةردةمي سةروةري حكومةتةكاين . داناوة
بؤية تةا بة هاوكاري و هاودةنطي دةتوانن كاريطةريان لة سةر . نيشتماين رةها بة سةرضوة و بؤتة بةشيك لة ميذوو

طةوة دوذمنايةيت ضةندين سةدةي خ. ئاسيت جيهان هةيبناهةر لةو ريهي ناويان كؤتايي ثيبريي باالَدةسيت و . وي
والَتاين ئةوروثا هةولَدةدةن . بةكارهيناين هيز بؤ ضارةسةر كردين كيشةكان ريطةي بؤ ديالَؤط و هاوكاري ضؤلَ كردووة

ةلَ ئةوةي لة ط. هاوسةنطي لة نيوان بةرذةوةنديية نةتةوةييةكانيان و بةرذةوةنديية طشتية ئةوروثاييةكاندا رابطرن
طري دةيبن، يلَ لة هةمان كاتدا ناسنامةيةكي طشتيي ئةوروثايي طةشة دةكا و جيدةطريدريزيان ليهةر لةم . جياوازييةكان ري

كؤتايي روو بة رووبونةوةي رؤذهةالَت و رؤذئاوا و . ريطةيةوة توانيان بة دريذايي شةري سارد يةك ريزي خؤيان بثاريزن
 و ئابوري ئةوروثا سةركةوتنيكي مةزنة بؤ ناسنامةي ئةروثي و وةالَمي طةالين ئةوروثاية بؤ يةكطرتنةوةي سياسي
يةكييت ئةوروثا لة بةرامبةر تةحدييةكاين جيهانطريي و شؤرشي تكنؤلؤزي و تةقينةوةي زانياريدا . داخوازييةكاين ئةورؤ

  . وةالَمي ئةورثاية بؤ جيهان
ييةي بة باشي دةرخستوة كة طشت لة كؤي بةشةكان زياترة و سةنطي لة سةر ئاسيت ئةزموين يةكييت ئةوروثا ئةو راست

  . رووداوةكان طرنطترة
  : دةزطا و ئؤرطانة سةرةكيةكاين يةكييت ئةورثا
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كي تايبةيت طرنط دةبييننج ئؤرطاين سةرةكي هةية كة هةر يةكيةيان رؤلَييت ئةوروثا ثيلةمانة كة ئةجنومةن و . يةكي سي
تةا بة هاودةنطي وهاوكاري ئةمان . ةمان و كؤمسيؤين ئةوروثان بة سي كؤلَةطةي دةزطايي ئةم قةوارةية دةذميردرينثارل

وة دةضيئةم بونيادة مةزنة، كة ثرؤسةي دامةزراندين ثةجنا سالَي رةبةقي خاياند بةري .  
ئةجنومةن نوينةري . يا هةر بة ئةجنومةن نيو دةبرالة بنةرةتدا بة ئةجنومةين وةزيران : ئةورثا) كؤنسيي(ئةجنومةين . 1

  حكومةتةكاين والَتاين ئةندامة لة يةكييت
سةرؤك دةولَةتان و سةرةك وةزيران و . ئةجنومةن طرنطترين و بة دةسةالَترين ئؤرطانة لة ثرؤسةي بريارداندا. ئةوروثادا

ن و سةرؤكي ثارلةماين ئةورثيش لة كؤبونةوةكانيدا سةرؤكي كؤمسيؤين ئةوروثا بةشداري لة كؤنسيي ئةوروثادا دةكة
 ثيكهينرا كايتَ سةرةك دةولَةتان و سةرةك وةزيراين دةولَةتاين ئةندام 1974ئةجنومةن لة سالَي . وتةيةك ثيشكةش دةكا

ستا وةكو باوة ئي.  لة ريطةي قانوين تايبةتةوة كؤنسيي ئةوروثا كرا بة دةزطايةكي رةمسي1987لة سالَي . كؤ ببوونةوة
سالَي ضوار جار بة سةرؤكايةيت سةرؤك دةولَةت يا سةرؤك وةزيراين ئةو والَتةي كة لة كايت كؤبونةوةكةدا سةرؤكايةيت 

  . يةكييت دةكا، كؤ دةبيتةوة
ردريلة دةولَةتاين ئةندام دةسثي يت بة يةكيكةو. هةر شةش مانط سةرؤكايةيت يةكيي ريي ئةوروثا بة ثيتنامةي كؤنسي

ئةو ثرسانةي ئةجنومةين وةزيران ناتوانن بطةنة يةكدةنطي لة مةريان لة . ماسترخيت دةسةالَيت زؤري ثيدرا بؤ برياردان
يةوة برياريان لة سةر دةدريجطة لة ثرسة . اليةن كؤنسيو بي شيكؤبونةوةكاين لوتكة سةرةجني ميدياي جيهاين رادةكي

هةندي لة . كؤنسيي ئةوروثا باالَترين ئؤرطاين يةكييت ئةورثاية. شي تاوتوي دةكرينئةوروثيةكان كيشة جيهانيةكاني
والَتاين ئةندام دةيانةوي ئةم كؤنسيية ببيتة حكومةيت يةكطرتوي ئةوروثا و لة والَتان و ريكخراوة نيودةولَةتيةكان يةك 

نةري هةيبستا بؤضونةكان . نويلة . لة يةك دوورنيلَ لةم بارةيةوة تاوةكو ئي يدا هةميشة يةكيلة كؤبونةوةكاين كؤنس
بؤ ثرسة . كام وةزير ئامادة دةيب ثةيوةندي بة بابةيت كؤبونةوةكةوة هةية. وةزيراين والتاين ئةندام بةشداري دةكةن

ودةولَةتيةكان وةزيري دةرةوة و بؤ ثرسي كشت وكالَ وةزيري كشت و كالَ ئامادةي كؤبونةوةكان دةيبتاد بة طشيت  …ني
ئةجنومةين . (تاد. …وةزيراين يةكييت لة نؤ بواردا كؤدةبنةوة وةكو ثيشةسازي، هات و ضؤ، ذينطة، ئاسايش، كشت وكال 

. ئةركي هاريكاري و ثالَنسازي كارةكان لة دةزطا و ئؤرطانة جياوازةكان دةبيين) كار و باري طشيت و ثةيوةندييةكاين دةرةوة
رؤذةظ و بابةتةكاين كؤبونةوةكان لة اليةن كؤميتةي نوينةرة هةميشةييةكانةوة، كة لة بالَيؤزةكاين ئةركي ئامادةكردين 

دةكري بة جي جي ،كديري كاربةدةستاين وةزارةتة نيشتمانيةكاندا كار دةكا. والَتاين ئةندام ثير ضاوديئةم كؤميتةية لة ذي .
ئةجنومةن مايف قانون دانان . يت يةكييت، كة ناوةندي لة برؤكسلة، يارمةتيدةدالة اليةن بةريوةبةرايةتيشةوة سكرتارييت طش

هةروةها ئةجنومةن ثةميان و ريكةوتنة . و داناين بودجةي هةية بة هاوكاري و هاودةنطي لة طةلَ ثارلةماين ئةوروثادا
بؤ هةندي . كرين و دان سانيان لة سةر دةكرينيودةولَةتيةكان مؤر دةكا دواي ئةوةي لة اليةن كؤمسيؤين ئةوروثاوة ئامادة دة

برياري طرنط و قانون يةكدةنطيي لة نيوان ئةنداماندا ثيويستة وةكو طؤريين ثةمياننامة و ريكةوتنامةكاين نيوان ئةنداماين 
رسةكاين دي بؤ زوربةي ث. يةكييت و دارشتين سياسةيت طشيت بؤ فراوانكردن و وةرطرتين ئةندامي نوي لة يةكيتيدا

  . زؤرينةيةكي خاوةن بريار ثيويستة
ئارلةماين ئةوروثا ئؤرطاين هةلَبذيردراوي طةالين والَتاين ئةندامة لة يةكييت ئةوروثادا و : ثارلةماين ئةورثي. 2

ين تر لةوةداية كة بةم شيوةية جياوازي يةكييت ئةوروثا لة ريكخراوة نيودةولَةتيةكا. نوينةرايةيت بةرذةوةندييةكانيان دةكا
ئةنداماين ثارلةمان لة اليةن هاوالَتياين . نوينةراين حكومةتان و طةالن لة ئؤرطانةكاين خؤيدا لة تةك يةك كؤ دةكاتةوة

تاوةكو .  دةستيان ثيكرد1979ئةم هةلَبذاردنانة لة سالَي . والَتاين ئةندامةوة راستةوخؤ بؤ ماوةي ثينج سالَ هةلَدةبذيررين
 بة 2007 و لة سالَي 732لة ئةم سالَةوة ذمارةيان دةبيتة . ئةندام بوو) 626( ذمارةي ئةنداماين ثارلةمان 2004 سالَي

ثارلةمان هاوبةش لة طةلَ ئةجنومةين ئةورثادا ئةركي .  ئةندام786وةرطرتين بؤلَطاريا و رؤمانيا ذمارةي ئةنداماين دةطاتة 
لةمان كؤبونةوة ئاساييةكاين لة ستراسبؤرط و نا ئاساييةكاين لة برؤكسل ثار. بريار و بودجة قانوندانان دةبيين

يت طشيت ثارلةمان لة . هةر هةظدة كؤمسيؤنةكةي و طةيلَ لة فراكسيؤنةكاين لة برؤكسل كؤدةبنةوة. دةبةسيتسكرتاريي
روةها ثارلةمان لة برياردان لة هة. ثرؤسةي بريار وةرطرتن و قانوندانان ثرؤسةيةكي ئالَؤز و دوور و دريذة. لوكسمبورطة

فراكسيؤنةكاين . بودجة لة اليةن كؤمسيؤنةكي ئةوروثييةوة ئامادة دةكري. سةر بودجةي يةكييت ئةوروثا رؤلَي طرنطي هةية
طرنطترين فراكسيؤنةكاين ثارلةمان كريستيان . نيو ثارلةمان دةربري دميةن و هاوسةنطيي سياسني لة والَتاين يةكيتيدا

رؤذ لة دواي رؤذ رؤلَي . ثارلةمان بؤي هةية ثرؤذةي بودجة و قانونةكان رةت بكاتةوة. كرات و سؤشيال دميوكراتةكانندميو
  . ثارلةمان لة ثةرةسةندنداية
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كؤلَةكةي سييةمي سي طؤشةي دةسةالَتة لة يةكييت ئةوروثادا و يةكي لة ئؤرطانة هةرة طرنطةكاين : كؤمسيؤين ئةوروثا . 3
فةرةنسا، ئةلَمانيا، ئيتاليا، ئيسثانيا و .  ئةندام بوون20 ذمارةي ئةنداماين ئةم كؤمسيؤنة 2004 ئاياري 1ا ت. يةكيتية

لة . بةريتانيا هةر يةكةي بة دوو ئةندام و دة ئةندامةكةي تر هةر يةكةي بة يةك ئةندام لةم كؤمسيؤنةدا نوينةرايةيت دةكران
1يةكان هةر يةكةيان بة يةك .  ئةندام30 ذمارةي ئةندامان كرا بة  ئايارةوة بة وةرطرتين دة دةولَةيت نويئةندامة نوي

 هةموو والَتاين ئةندام هةر يةكةي بة يةك 2004 نؤظةمبةري 1بةالَم لة . نوينةري بةشداري لة كؤمسيؤين ئةوروثادا دةكةن
 25 نؤظةمبةري ئةمسالَةوة تةا 1ةي لة واتا ذمارةي ئةنداماين كؤنس. نوينةر بةشداري لة كؤمسيؤين ئةورثادا دةكةن

ئةم نوينةرانة لة سةر ثيشنياري والَتةكانيان و رةزامةندي ثارلةماين ئةوروثا بؤ ماوةي ثينج سالَ دةستنيشان . ئةندام دةبن
ؤرطانة طريدراوي ئةم ئ. كؤمسيؤن ئؤرطاين بةريوةبةر و جي بة جيكةري كار و ئةركةكاين رؤذانةي يةكييت ئةورثاية. دةكرين

. دةيب وةكو يةكةيةك هةلَس و كةوت بكات. برياري سياسي تةواوي ئةندامان و دةربري بةرذةوةندي يةكييت ئةروثاية
كؤمسيؤن بؤي نية لة سةر خواست و فةرماين ئةم والَت يا ئةو والَيت يةكييت ئةوروثا بطةري، بةلَكو دةيب بريارةكاين 

تةا دةزطاية ثرؤذةي قانوين نوي ئامادة دةكا و لة كايت ثةيدابووين جياوازي ناكؤكي . جي بيينئةجنومةن و ثارلةمان بة 
ئةطةر . كؤمسيؤين ئةوروثا بةرثرسيارة لة بةردةم ثارلةماندا. لة نيوان والَتاين ئةندام يا ئؤرطانةكاندا دةكةيتة بةينةوة

 بةريوةبةري 36ئةم كؤمسيؤنة ئةركةكاين بة يارمةيت .  كار بكيشيتةوةثارلةمان متمانةي يلَ سةندةوة ئةوا دةيب دةست لة
  . طشيت بة ئةجنام دةطةيةينَ

دادطا كارةكاين لة ريطةي ئةم . والَتاين ئةندام هةر يةكةي بة يةك دادوةر بةشداري لةم دادطايةدا دةكةن: دادطاي ئةوروثي . 4
يندي زةري طشتيةوة بة جيئةندامي دادطا لة اليةن حكومةتةكاين والَتاين ئةندامةوة بؤ ماوةي شةش . دادوةرانة و هةشت ثاري

يب اليةين و . دةكري ئةندامةتيان بؤ جاري يا دوو جاري تر، كة ماوةي سي سالَة، تازة بكريتةوة. سالَ ثيشنياز دةكرين
  . ةدادوةري ئةم دادطاية و ئةندامةكاين لة اليةن والَتاين ئةندامةوة ثاريزراو

ئةركي سةرةكي دادطاي ئةوروثي لةوةداية كة لة دةركردن و جي بة جيكردين قانونةكاين يةكييت ئةورثا لة اليةن دةزطا و  
هةروةها دةيب لةوة ثشت راست يب كة لة طةلَ . ئؤرطانة جياوازةكانةوة بة شيوةيةكي ياساييانة و دادثةروةرانة بكؤلَيتةوة

ئةم دادطاية ضاوديري قانوين نيشتماين والَتاين ئةنداميش دةكا بؤ ئةوةي لة طةلَ . كؤك ننيقانوين نيودةولَةتيدا نا
  . دادطاي ئةوروثي و دادطاي ئةوروثا بؤ مايف مرؤظ دوو ئؤرطاين جودان. قانونةكاين يةكييت ئةوروثادا ناكؤك نةبن

  : ذوري ذميرياري . 5
ئةم . والَتاين ئةندامي يةكييت ئةوروثا بة نوينةري بةشداري تيدا دةكةنهةر يةك لة .  دامةزرينرا1977ئةم ذورة لة سالَي 

ئةم دةزطاية بةرثرسة لة . ئةندامانة لة ريطةي دان و ساين والَتاين ئةندامةوة بؤ ماوةي شةش سالَ ثيشنياز دةكرين
هةروةها ذوري ذميرياري . داسةرثةرشيت كردين داهات و خةرجةكان و لة دروسيت و قانوين هةلَس و كةوت لة تةكيان

ئةم ذورة داهات و خةرجي هةموو ئةو ريكخراوانة كؤنترؤلَ دةكا كة يارمةيت . سةرثةرشيت بودجةي يةكييت ئةوروثاش دةكا
كؤمةلَي ناوةند و ريكخراوي جياواز لة سةر ئاسيت ئةوروثا و جيهان يارمةيت دارايي لة يةكييت . دارايي لة يةكييت وةردةطرن

  ةوروثا وةردةطرن بؤ ئ
ذوري ذميرياري بؤي هةية هةر . بةجيهيناين ثرؤذة و ئةركطةليك كة لة طةلَ ئاماجنةكاين يةكييت ئةوروثادا يةكدةطرنةوة

  . كاري طوماين طةندةلَي و دةست ثيسي يلَ بكا هةوالَةي دادطاي بكا
  : اي تري طرنطيش لة كار و ضاالكيدانلة تةك ئةم ئؤرطانة سةرةكيانةي يةكييت ئةوروثادا ثينج دةزط

ئةم كؤميتةية نوينةرايةيت تويذ و طروث و ريكخراوي خاوةن بةرذةوةنديية : كؤميتةي ئابوري و كؤمةالَيةيت ئةوروثي. 1
. ةوةمةبةست لة ريكخراوةكاين كؤمةلَطةي مةدةنية كة دةيب ثانتايي نيوان حكومةت و هاوالَتيان ثر بكةن. جياوازةكان دةكا

ئةم كؤميتةية رؤلَيكي . ئةنداماين ئةم كؤميتةية لة اليةن ئةجنومةين ئةوروثيةوة بؤ ماوةي ضوار سالَ دةستنيشان دةكرين
لة ديد . طرنط دةبيين ش وةرطرتين بريار و دةركردين قانون ثرس بةم كؤميتية دةكةن و طوييت ئةوروثا ثيئؤرطانةكاين يةكي

ةطرن بة تايبةيت لةو بوارانةدا كة راستةوخؤ ثةيوةندييان بة طوزةران و باري ئابوري و ذياين و بؤضون و راويذةكاين د
كؤمةالَيةيت هاوالَتياين يةكييت ئةوروثاوة هةية وةكو دةرفةيت كاركردن، فؤندي كؤمةالَيةيت، ثةروةردةي ثيشةيي و طةيلَ 

ثيشنيار ثيشكةش بة ئؤرطان و دةزطاكاين يةكييت ئةوروثا بكا هةروةها ئةم كؤميتةية بؤي هةية بة خؤي راويذ و . بواري تر
  . لةو بوارانةي كة بةاليةوة طرنطن

  :كؤميتةي هةريمةكان. 2
ئةنداماين ئةم كؤميتةية نوينةرايةيت دةسةالَيت هةريم و دةظةرة جوداكان دةكةن و لة اليةن ئةجنومةين ئةوروثاوة بؤ ماوةي 

ئةجنومةن و كؤمسيؤين ئةورثي ثرس بةم . نضوار سالَ دةستنيشان دةكري يةكانةوة دةيبمي و خؤجيلة بارةي مةسةلة هةري
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بة خؤيشي دةتواينَ دةست ثيشخةري بكا و راويذ و ثيشنيار ثيشكةش . كؤميتية بكةن و ديد و بؤضونةكاين بة هةند بطرن
  . بكات

  :بانكي سةرمايةطوزاري ئةوروثي. 3
. و يارمةيت دارايي و ثالَثشيت ثيشكةش بة هةريم و دةظةرة ثاشكةوتوةكان لة والَتاين ئةوروثا دةكاناوةندي لة لوكسمبؤرطة 

يارمةيت تايبةيت ثرؤذة . هةروةها يارمةيت بةو ثرؤذانة دةكا كة بؤ جي بة جيكردين ئاماجنةكاين يةكييت ئةورثا هةولَدةدةن
ن دةدا لة نيوان والَتان و دةظةرة جياوازةكاين يةكييت ئةوروثا و ئةو بضوكةكان دةكا و هةولَي كةمكردنةوةي جياوازييةكا

  . والَتانةي تازة دةبنة ئةندام يا كانديد كراون بؤ ئةندامةيت
  ) . يورؤ(ئةم بانكة بةرثرسيارة لة سياسةيت دارايي يةكييت ئةورثا و دراوي يةكطرتوي ئةوروثي : بانكي ناوةنديي ئةوروثا. 4
  :  ئةوروثيئؤمبودمساين. 5

بةريوةبةري ئةم دةزطاية بةرثرسة لةوةي لة طازندة و رةخنةكاين . دةتوانني نيوي ئةم دةزطاية بنيني طلةييخانةي ئةوروثي
هاوالَتياين يةكييت ئةوروثا بكؤلَيتةوة كة لة دذي دةزطا و ئؤرطانةكاين يةكييت و خراث بةريوةضوين كارةكان لة اليةن 

نهاوالَتيانةوة ثيك طازندة . شكةش دةكريهاوالَتياين ئةوروثا بؤيان هةية الي ئةم بةرثرسة لة دذي هةر دةزطا و بةرثرسي
  . ئةميش دةيب لةو طازندةية بكؤلَيتةوة و مايف ماف خوراو بطيريتةوة بؤ خاوةنةكةي. بكةن و دؤز لة دذيان بكةنةوة

ة يةكييت ئةورثا لة كار و ضاالكيدان ناكري ليرةدا ئاماذة بة هةمويان لة تةك ئةمانة سةدان ناوةند و ريكخراوي تري سةر ب
  . بكةين
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