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من ميكنه استخدام هذا الدليل اإلرشادي؟

ة لـــ »سياســة الجــوار األورويب« )ENP( التــي  يف ســياق املقاربــة املســتجدَّ

أوجزهــا البيــان املشــرتك الصــادر بتاريــخ 25 أيــار )مايــو( 2011، ســتكون 

اآلليــات املاليــة الجديــدة، أي »آليَّــات الجــوار األورويب« )ENI( تحديــًدا، 

اعتبــارا مــن ســنة 2014، اآلليــات املاليــة الرئيســيَّة بــني البلــدان الســت عــرشة 

ــر،  ــة )الجزائ الرشيكــة، الواقعــة إىل حــدود االتحــاد األورويب الرشقيــة والجنوبي

أرمينيــا، أذربيجــان، بيالروســيا، مــر، جورجيــا، إرسائيــل، األردن، لبنــان، ليبيــا، 

مولدافيــا، املغــرب، األرايض الفلســطينية املحتلــة، تونــس، أوكرانيــا(. كــام نــصَّ 

ــض  ــة إىل تفوي ــدة اآليل ــة الجدي ــىل املقارب ــا، ع ــه، أيًض ــرتك نفس ــان املش البي

ــن  ــكلِّ م ــتثامر« )EIB( ل ــك األورويب لالس ــه »البن ــع ب ــايف يضطل ــي إض خارج

ــض  ــاق تفوي ــيع نط ــن توس ــاًل ع ــة، فض ــة والجنوبي ــاورة الرشقي ــدان املج البل

ــطية  ــدان متوس ــبة إىل بل ــاء« )EBRD( بالنس ــامر واإلمن ــك األورويب لإلع »البن

ــارة. ــة مخت جنوبي

يف هــذا الصــدد، يرمــي الدليــل اإلرشــادي إىل تقديــم تفاصيــل »سياســة الجــوار 

األورويب« واآلليــة املاليــة الجديــدة وعالقتهــام باملؤسســات املاليــة الدوليــة 

ــي: ــا ي ــد إىل م )IFIs( وبالتحدي

• األورويب« 	 الجــوار  كلتــا »سياســة  الوعــي حيــال  رفــع مســتوى 

األورويب«. الجــوار  و»آليــات 

• تأمــني أداة تســاعد منظــامت املجتمــع املــدين يف بنائهــا قدراتهــا، يك 	

تتمكَّــن مــن املشــاركة يف تخطيــط أولويَّــات الربنامــج عــىل املســتويني الوطنــي 

واإلقليمــي، وكذلــك مراقبــة مــدى التغطيــة وُمخرَجــات آليــات االتحــاد األورويب 

املاليــة.

• ضــامن مشــاركة أوســع نطاقًــا ملجموعــات املجتمــع املــدين يف 	

عمليــات صنــع القــرار والسياســة يف كلٍّ مــن: االتحــاد األورويب و»البنــك األورويب 

ــة«. ــامر والتنمي ــادة اإلع ــك األورويب الع ــتثامر« و»البن لالس

• تأمــني قــراءة نقديــة النخــراط »البنــك األورويب لالســتثامر« و»البنــك 	

األورويب لإلعــامر واإلمنــاء« انطالقـًـا مــن وجهــة نظــر حقــوق اإلنســان.

• تقديــم النصــح العمــي يف مــا يتعلــق بالقيــام بعمــل املدافعــة ضمن 	

ــات  ــوار األورويب« و»املؤسس ــات الج ــوار األورويب« و»آلي ــة الج ــياق »سياس س

املاليــة الدوليــة« )كالـــ »البنــك األورويب لالســتثامر« و» البنــك األورويب العــادة 

اإلعــامر والتنميــة«(.

يُفــرَتُض أن يكــون هــذا الدليــل اإلرشــادي مفيــًدا ملنظــامت املجتمــع املــدين واملدافعــني عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني املحليــني 

املراقبــني آلثــار »سياســة الجــوار األورويب«، يف كاِل الســياقني االجتامعــي واالقتصــادي، فضــاًل عــن اآلليــات املاليــة. وفيــام قــد تتبايــن 

ــة خاصــة بالنســبة إىل املنظــامت املشــاركة يف مراقبــة مســائل  أنــواع هــذه املنظــامت مــن بلــٍد آلخــر، تتَّســم هــذه الوثيقــة بأهميَّ

التنميــة وحقــوق اإلنســان واملدافعــة عنهــا.

  ملاذا هذا الدليل اإلرشادي؟
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ــا  مته ــيَّة لـــ »سياســة الجــوار األورويب« ومقدِّ ــة األساس يشــكِّل الفصــل الخلفيَّ

ــة وطبيعتهــا املتطــوِّرة  ــة والوثائــق املرجعيَّ وأهــداف سياســتها والبلــدان املعنيَّ

ل،  بعــد انــدالع االنتفاضــات الشــعبية يف البلــدان املتوســطية الجنوبية. كــام يفصِّ

ــة وجنــوب القوقــاز، وبالتحديــد »الرشاكــة  أيًضــا، الرشاكــة مــع أوروبــا الرشقيَّ

الفصول باختصار
الفصل األول: مدَخل إىل سياسات االتحاد األورويب يف ما يعني مناطق 

الجوار: »سياسة الجوار األورويب« و»الرشاكة الرشقية«

الرشقيــة«. كــام يلقــي الفصــُل الضــوء، كذلــك، عــىل التشــابهات واالختالفــات 

ــع  ــن مواق ــتَقى م ــا املراجــع الرئيســيَّة فتُس ــة. أم ــرشاكات املعنيَّ ــني ال ــا ب يف م

م الفصــل كذلــك مســائل  »االتحــاد األورويب« الشــبكية ووثائقــه الرســميَّة. ويقــدِّ

بالغــة األهميــة أثارتهــا منظــامت املجتمــع املــدين.

الفصل الثاين: من »آليات الجوار والرشاكة األوروبيني« إىل »آليات الجوار 
األورويب«: مظاهر اآلليات املالية الرئيسيَّة والربمجة والقراءة النقديَّة

ــات الجــوار والرشاكــة  ــة الخاصــة بـــ »آلي ــات املالي ــاين اآللي م الفصــل الث ــدِّ يق

م  األوروبيــني« )ENPI( و»آليــات الجــوار األورويب« )ENI( الجديــدة، كــام يقــدِّ

مراجعــًة لتنظيــامت هــذه اآلليــات وأهدافهــا ومتويلهــا واختالفاتهــا الرئيســيَّة 

املــدين  املجتمــع  برمجتهــا ودور  منهــام وخصائــص  املســتفادة  والــدروس 

ــل،  ــُيكِّز الفص ــورة، س ــات املذك ــن اآللي ــًدا م ــة. وبعي ــات ذات الصل والتوصي

أيًضــا، عــىل »آليــة االســتثامر الجــواري« )NIF(، أي اآلليــة املاليــة التــي تهــدف 

إىل تعبئــة متويــل إضــايف لتغطيــة حاجات منطقــة الجــوار األورويب االســتثامرية. 

كــام ســيُجري الفصــل قــراءة نقديَّــة لــدور »آليــة االســتثامر الجــواري«، والســيَّام 

ــا،  ــة وُمتاحيِّته ــات املُموَّل ــة باملرشوع ــات املتعلق يف صــدد الوصــول إىل املعلوم

إلــخ...

 funds( »عــالوًة عــىل ذلــك، يُفــرِّ الفصــل املفهــوم الرئيــي لـــ »خلــط أمــوال

ــَة التــي تســتند  blend( االتحــاد األورويب ودعــم املوازنــة –باعتبــار ذلــك اآللي

إليهــا »آليــات الجــوار األورويب«- وســيصوغه يف بابــني فرعيَّــني. وبالنســبة 

ــة  ــة املدمج ــاعدات التنموي ــات املس ي ــىل تحدِّ ــُيَكَّز ع ــوال« س ــط األم إىل »خل

الشــفافية/  وقضيــة  العام-الخــاص،  القطاعــني  وآثــار  الخاصــة،  باألمــوال 

ــا بالنســبة إىل دعــم املوازنــة فيُعــرَُض ملظاهــره  يْــن. وأمَّ املســاءلة، ومخاطــر الدَّ

الرئيســيَّة )مــن التوجيهــات اإلرشــادية( وألهميتــه، ولقضيــة الشــفافية والفســاد 

ــدين )يف  ــع امل ــامت املجتم ــن مشــاركة منظ ــة ع ــيَّة الناجم ــات الرئيس والتوصي

ــة(. املراقب

الفصــل الثالــث: دور »املؤسســات املاليــة الدولية« )»البنــك األورويب لإلعامر 
واإلمناء« و»البنك األورويب لالســتثامر«(

ــامت  ــوَّدة تنظي ــىل مس ــية ع ــورة رئيس ــي بص ــابق املبن ــل الس ــا بالفص ارتباطً

»آليــة الجــوار األورويب«، يُركِّــز هــذا الفصــل عــىل دور املؤسســات املاليــة 

مــة قصــية تتنــاول » البنــك األورويب العــادة اإلعــامر  الدوليــة. فهــو يُســتََهلُّ مبقدِّ

والتنميــة « و »البنــك األورويب لالســتثامر«، و مــن ثــم يركــز عــىل وكالــة البنــك 

ــىل  ــرتيت 2007-2013 و2013-2020، وع ــالل ف ــي خ ــه الخارج ــي وتفويض األخ

توســيع مهــام» البنــك األورويب العــادة اإلعــامر والتنميــة «. كــام يعــرض الفصــل 

بالــرشح والتفســي آلثــار البنكــني و انخراطهــام عــىل مســتوى البلــدان التنمويــة 

يــات واملســائل املهمــة التــي ينبغــي أخذهــا بعــني االعتبــار )مبــا فيهــا  والتحدِّ

ــار املرشوعــات(. ــة وآث الشــفافية واملراقب
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الفصل الرابع: مراقبة »آليات الرشاكة والجوار األوروبيني« و»آليات الجوار 
األورويب« وتقوميها ودور املجتمع املدين

ــن  ــة كلٍّ م ــع مراقب ــي تطب ــية الت ــر الرئيس ــىل املظاه ــل ع ــذا الفص ــيكِّز ه س

»آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــني« و»آليــات الجــوار األورويب« وتقوميهــام، 

وســيعرض عمليــات املراقبــة )أوراق مراجعــة البلــدان االســرتاتيجية عــىل املــدى 

ــاد  ــة االتح ــىل مقارب ــا، ع ــوء، أيًض ــُل الض ــي الفص ــام يُلق ــط، NIP(. ك املتوس

ــة  ــدء »سياس ــذ ب ــامًّ من ــًكا مه ــه رشي ــدين بوصف ــع امل ــال املجتم األورويب حي

لــة الجديــدة، وعــىل وقائــع  الجــوار األورويب« )ENP(. وصــواًل إىل املقاربــة املعدَّ

ــرض  ــدين. ويع ــع امل ــاركة املجتم ــن مش ــة ع ــات الناجم ي ــكاليَّات/ التحدِّ اإلش

ــة  ــة واملدافع ــراط يف املراقب ــام االنخ ــرة أم ــحات املتوف ــك، للفس ــل، كذل الفص

ــْن، أيُّ الوثائــق، ومتــى،  بوصفهــام أداتــني عمليتــني )لَِمــْن ينبغــي أن يتَّصــل مِبَ

وأيُّ املســائل ينبغــي أخذهــا بعــني االعتبــار، إلــخ...(، ويتنــاول دراســتي حــاالت 

)واحــدة مــن منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، وأخــرى مــن »مبــادرة 

ــة إلقــاء الضــوء عــىل مواقــف منظــامت  الرشاكــة الرشقيــة« EaP(، وذلــك بُغيَ

املجتمــع املــدين ومواقعهــا.
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كيف ميكن استخدام هذا الفصل؟ ما الذي ميكن للقارئ تعلُّمه من هذا 

الفصل؟

• األورويب 	 الجــوار  سياســة  أساســيَّات 
الرشقيــة والرشاكــة 

• دات أهداف السياســة يف “سياســة 	 محــدِّ
الجــوار األورويب”، وتحليــل موَجــز لتنفيذها. 

• تطــور طبيعــة سياســة الجــوار األورويب 	
يف أعقــاب االنتفاضــات الشــعبية يف البلــدان 

ــة. العربي

• لبنــاء القــدرة حــول سياســة الجــوار 	
الرشقيــة والرشاكــة  األورويب 

• لرفــع مســتوى الوعــي يف مــا يتعلــق 	
السياســة. بأهــداف 

• لبنــاء تحليــل حاســم يف مــا يتعلــق 	
السياســات. مظاهــر  بتطويــر 

ــع االتحــاد األورويب ليضــمَّ 25 دولة-عضــو، تبنَّــت  بعــد عــام 2004، وقبــل توسُّ

 )interdependence( الرتابطيــة  بالعالقــة  االعــرتاف  األوروبيَّــة  املفوَّضيــة 

ــا، مبــا  ــا حقيقيًّ ــدان املجــاورة باعتبارهــا واقًع ــة مــع البل السياســية واالقتصادي

يعكــس »أوروبــا األوســع« Wider Europe(1(. كانــت تلــك أول وثيقــة تنطــوي 

عــىل »سياســة الجــوار األورويب«.

ــف الــرشكاء املجــاورون باعتبارهــم عنــًرا رضوريًّــا لزيــادة  يف هــذا البيــان ُوصِّ

إنتــاج االتحــاد األورويب املشــرتك ومنــوه االقتصــادي وتجارتــه الخارجيــة، وكذلــك 

ــون،  ــم القان ــة حك ــيايس ومامرس ــتقرار الس ــا لالس ــع نطاقً ــة أوس ــق منطق لخل

ولتزخيــم التبــادل املشــرتك للرأســامل البــرشي واألفــكار واملعرفــة والثقافــة.

عــالوًة عــىل ذلــك، فقــد ُعِمــل عــىل التوضيح أنــه باإلضافــة إىل القــرب الجغرايف، 

ينبغــي عــىل االتحــاد األورويب أن يُركِّــز عــىل فــرص االزدهــار يف البلــدان املجاورة 

يــات التــي يفرضهــا فيهــا الفقــر. وقــد اســتدعى هــذا معالجــة األســباب  والتحدِّ

الجذريــة الكامنــة وراء عــدم االســتقرار الســيايس والهشاشــة االقتصاديــة 

ســيَّة والنزاعــات والفقــر واالســتبعاد االجتامعــي. والعيــوب املؤسَّ

ــاد  ــني دول االتح ــام 2004 ب ــميًّا يف ع ــوار األورويب« رس ــة الج ــت »سياس أُطلَِق

األورويب األعضــاء الخمــس والعرشيــن آنــذاك وبــني بلــدان الجــوار األقــرب، مبــا 

يف ذلــك: الجزائــر وأرمينيــا وأذربيجــان وبيالروســيا ومــر وجورجيــا وإرسائيــل 

واألردن ولبنــان وليبيــا ومولدافيــا واملغــرب واألرايض الفلســطينية املحتلــة 

وســورية وتونــس وأوكرانيــا. والواقــع أنَّــه كان لالتحــاد األورويب عالقــات جيــدة 

بالبلــدان املذكــورة، األمــر الــذي انعكــس يف اتفاقيــات الرشاكــة والتعــاون التــي 

ــة برشــلونة للرشاكــة األورو- ــا الرشقيــة، وكذلــك يف عملي ــت بلــدان أوروب غطَّ

متوســطية واالتفاقيــات املرتبطــة بهــا التــي غطَّــت البلــدان املتوســطيَّة.

ــاد األورويب  ــات االتح ــل إىل سياس ــل األول: مدَخ الفص
األورويب  الجــوار  سياســة  الجــوار:  مناطــق  حيــال 

والرشاكــة الرشقيَّــة
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آليُة تنفيذ خطة عمل »سياسة الجوار األورويب«

تهــا املفوَّضيَّــة األوروبيَّــة والبلــدان الرشيكــة املعنيَّــة عنــًرا حيويًّــا بالنســبة إىل »سياســة الجــوار األورويب«. فهــي تغطِّــي عــدًدا  متثِّــل خطــة العمــل املشــرتك التــي أعدَّ

مــن املجــاالت الرئيســيَّة لعمــٍل ملمــوس:

−الحوار السيايس التنمية واإلصالح االقتصاديني واالجتامعيني.

−املسائل باملرتبطة بالتجارة والسوق واإلصالح التنظيمي.

−مسائل العدالة والحرية واألمن.

−مســائل متنوعــة وقطاعيــة تضــم الطاقــة والنقــل ومجتمــع املعلومــات والبيئــة 

والبحــث واالبتــكار والتجديــد.

−اتصــال الشــعوب يف مــا بينهــا، مبــا يف ذلــك عــىل مســتويي الثقافــة واملجتمــع 

املــدين.

ــة عــىل وجــه  وعــىل الرغــم مــن أنَّ خطــط العمــل هــي خطــط تخــص البلــدان املعنيَّ

لــة عــىل قيــاس البلــدان«، إال أنهــا تنطــوي  ى »خططـًـا مفصَّ التحديــد، وهــي لذلــك تُســمَّ

كلهــا عــىل كل تلــك األبــواب، وهــي إىل ذلــك تُطبَّــق لفــرتة متتــد مــن ثــالث إىل خمــس 

ســنوات.

فخطــط العمــل، إذن، عبــارة عــن وثائــق سياســية َمُصوغــة عــىل نطــاق واســع، فيــام ال 

مــت »سياســة الجــوار األورويب« عــىل  يرتِّــب عــدم تنفيذهــا أيَّ نتائــج قانونيــة. وقــد ُصمِّ

نحــو تكــون معــه ديناميــة وحيويــة، أي أنهــا يجــب أن تُراَجــع يف ضــوء نتائــج التقاريــر 

ــام  ــايل القي ــة، وبالت ــامل ذات األولوي ــذ األع ــق بتنفي ــا يتعل ــق يف م م املحقَّ ــدُّ ــن التق ع

بالخطــوات الالحقــة الكفيلــة بتأمــني تكامــل أكــرب مــع الســوق الداخليــة ومــع سياســات 

االتحــاد األورويب الرئيســية األخــرى.

هــذا، ويُعــزَّز التنفيــذ ويُراقـَـب بوســائل مختلفــة، مبــا يف ذلــك عــرب اللجــان الفرعية ذات 

الصلــة باالتفاقيــات القامئــة –كالهيئــات املشــرتكة يف مــا بــني االتحــاد األورويب والبلــدان 

ــذ اإلصالحــات  ــي تعقــب تنفي ــة- الت ــة مشــرتكة يف العملي الرشيكــة، مبــا يضمــن ملكي

ــا،  ــة، أيًض ــدان املعنيَّ ــات البل ــدر حكوم ــام تُص ــاع. ك ــَو قط ــا تِلْ ــا، قطاًع ــق عليه املتوافَ

ــة  م املفوَّضيَّ ــدَّ ــام تتق ــذ خطــة عمــل »سياســة الجــوار األورويب«، في ــن تنفي ــر ع تقاري

ــق يف تنفيــذ خطــة العمــل. م املحقَّ األوروبيــة ســنويًّا بتقاريــر البلــدان عــن التقــدُّ

وعــىل أســاس هــذه التقوميــات يُراِجــُع االتحــاد األورويب مضمــون خطــة العمــل ويتَّخــذ 

ــة  ــوات الالحق ــة بالخط ــرارات املتعلق ــا الق ــا. أمَّ ــر فيه ــادة النظ ــا أو إع ــراًرا بتكييفه ق

ــة )مبــا يف ذلــك توقيــع اتفاقيــات جديــدة( فيمكــن  اآليلــة إىل تطويــر العالقــات الثنائيَّ

املجتمــع  منظــامت  إىل  إشــارات 
املــدين

تتيــح عمليــة اإلفــادة بالتقاريــر عــن تقــدم »سياســة الجــوار األورويب« 

للمجتمــع املــدين اإلســهام مــن خــالل املشــاورات التــي يطلقهــا 

االتحــاد األورويب يف كل ســنة. وباالنخــراط يف هــذه العمليــة يتســنَّى 

ملنظــامت املجتمــع املــدين مراقبــة تنفيــذ خطــة العمــل عــىل أســاس 

أولوياتهــا وتوصياتهــا الراهنــة. عــالوًة عــىل ذلــك، فإنــه يف أثنــاء 

ــا أن  ــة منظــامت املجتمــع املــدين خطــط العمــل، ينبغــي له مراجع

ــة لتضمــن صياغــة صحيحــة ألولوياتهــا مبــا يالئــم  تنخــرط يف العملي

ــن  ــد ع ــرأ املزي ــة )إق ــة الوطني ــا التنموي ــا وأولوياته ــات بلدانه حاج

ــع(. ــك يف الفصــل الراب ذل

أن تُتََّخــذ عــىل أســاس هــذه التقوميــات. كــام قــد تكــون القــرارات املذكــورة ُمصنَّفــًة 

ــاد  ــا واالتح ــني أوكراني ــدة املشــرتكة ب ــال األجن ــبيل املث ــات، عــىل س ــة اتفاقي عــىل هيئ

األورويب التــي تبنَّاهــا مجلــس التعــاون يف ترشيــن الثــاين )نوفمــرب( 2009. فقــد حلَّــت 

هــذه األجنــدة محــلَّ خطــة العمــل الســابقة وهــي تســاهم يف التحضــي لريــان مفعول 

االتفاقيــة الجديــدة وتســهيلها. وبالنســبة إىل عــام 2010، فقــد جــرى التوافــق يف مــا بــني 

أوكرانيــا واالتحــاد األورويب عــىل قامئــة بأولويــات العمــل املشــرتك.

ــة أو معــامل  ــك، تنبغــي املالحظــة أنَّ خطــط العمــل ال تتضمــن جــداول زمنيَّ ومــع ذل

قــه البلد أم لجهــة النجاحــات واإلخفاقات  واضحــة، أكان لجهــة تقويــم التقــدم الــذي حقَّ

ْت عــن »سياســة الجــوار األورويب«، باعتبــار أنَّ السياســة تغطِّــي بُْعــًدا  الشــاملة التــي نـَـدَّ

جغرافيًّــا واســًعا يضــم بلدانـًـا متنوعــة ومروحــًة واســعة مــن مجــاالت السياســة، مبــا يف 

ذلــك التعــاون االقتصــادي والحــوار الســيايس والدميقراطيــة والطاقــة2 .
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تطوير  »سياسة جوار االتحاد األورويب«

ــي  ــة الت ــة األوروبيَّ ــات املشــرتكة الصــادرة عــن املفوَّضيَّ ــر البيان كشــفت تقاري

تقــوِّم »سياســة الجــوار األورويب«3  عــدًدا مــن املظاهــر اإلشــكالية التــي تطبــع 

السياســة. 

ــا  ــة، مفرتًِض ــًة للرشاك ــوًة دافع ــل االقتصــادي ق ــرب التكام فاالتحــاد األورويب يعت

أنَّ »تعميــق التكامــل االقتصــادي مــع رشكاء سياســة الجــوار األورويب ســيكون 

محوريًّــا بالنســبة إىل نجاحهــا ومصداقيتهــا«4 لذلــك، يعــّد واقــع قيــام البلــدان 

ــة  ــة واجتامعي ــات اقتصادي ــاز اصالح ــم ب«انج ــع للتقيي ــي تخض ــة الت الرشيك

وجعلهــا لخطــة العمــل محــور اســرتاتيجيتها االصالحيــة املحليــة«  تطــوراً 

ــاً ملحوظــاً 5. وتفــرتَض »سياســة الجــوار األورويب« أنَّ »اتفاقيــات التجــارة  ايجابي

ــي التجــارة يف كل الســلع  الحــرة العميقــة والشــاملة« )DCFTAs( –التــي تغطِّ

ــالل  ــن خ ــة م ــز الالجمركي ــض الحواج ــة إىل خف ــراءات اآليل ــات- واإلج والخدم

التقــارب التنظيمــي هــي عنــارص حيويــة لزيــادة التكامــل االقتصــادي مــع رشكاء 

»سياســة الجــوار األورويب«. ولكــنَّ تقويــم املفوضيــة األوروبيــة الخــاص لتنفيــذ 

ــط  ــادي املختل ــة واألداء االقتص ــر والبطال ــىل أن »الفق د ع ــدِّ ــة يش ــذه السياس ه

ــم  ــبة إىل معظ ــربى«6  بالنس ــات ك ي ــى تحدِّ ــة تبق ــة الضعيف ــاد والحوكم والفس

البلــدان الرشيكــة. وبالتــايل فــان عــدم النجــاح يف القضــاء عــىل الفقــر والبطالــة 

وانتشــار الفســاد وضعــف الحاكميــة يظهــران فشــال يف اهــداف سياســة الجــوار. 

ــر، أيًضــا، حقيقــة أنــه إذا مل تســتطع »سياســة  ــد التقاري عــالوًة عــىل ذلــك، تؤكِّ

الجــوار األورويب« أن تســهم يف معالجــة النزاعــات املندلعــة يف املنطقــة فســتكون 

قــد أخفقــت يف تحقيــق واحــد مــن أهــم أهدافهــا الرئيســية.

ــان يف معالجــة القضــاء عــىل الفقــر وضــامن  وهكــذا، تــؤرشِّ املشــكلتان املتمثِّلت

ــات  ــي ونزاع ــزاع العريب-اإلرسائي ــا يف الن ــزاع املســتمر )وخصوًص ــة ويف الن العامل

منطقــة الجــوار الرشقــي( إىل أنَّ »سياســة الجــوار األورويب« قــرت عــن التعامــل 

مــع املشــكالت الحقيقيــة التــي تعانيهــا البلــدان الرشيكــة.

مثَّــة نقــص مهــم آخــر اْعتـَـَوَر »سياســة الجــوار األورويب«، األمــر الــذي اعرتفــت بــه 

املفوَّضيَّــة، وهــو مــا يتصــل باملجتمــع املدين.

فالبيــان يشــي إىل أنَّ »مشــاركة املجتمــع املــدين يف سياســة الجــوار األورويب 

ع  يجــب أن تتخطَّــى برامــج التبــادل والتعــاون. فعــىل ]االتحــاد األورويب[ أن يشــجِّ

ــي املجتمــع املــدين باملشــاركة باعتبارهــم  ــات الرشيكــة بســامحها ملمث الحكوم

رشكاء معنيــني بعمليــة اإلصــالح، ســواء أكانــت املشــاركة يف الترشيــع أم مراقبــة 

تنفيذهــا أو تطويرهــا املبــادرات الوطنيــة أو اإلقليميــة املتعلقــة بسياســة الجــوار 

ــًدا يف  ــدين مقيَّ ــع امل ــاء املجتم ــىل بق ــراًرا ع ــكالم تك ــرى ال ــد ج األورويب«7. وق

البلــدان الرشيكــة –رشقيهــا أو جنوبهــا- واســتمراره يف االضطــالع بــدور محــدود، 

يف معظــم األحيــان، يف تقديــم الخدمــات دون إســهام حقيقــي يف عمليــات صنــع 

السياســات، وهــذه مســألة إشــكاليَّة ومــا تــزال كذلــك يف اعتبــار االتحــاد األورويب، 

ومل تتمكــن الرشاكةمــن املســاهمة بحلهــا بشــكل جــذري.

ــَر أعــاله مــن االتحــاد األورويب اتخــاذ الخطــوات املناســبة  ــا ذُكِ ــُب كلُّ م يتطلَّ

لتحســني سياســته الجواريــة. ولقــد اتُّخــذت، بالفعــل، بعــض اإلجــراءات كإدخال 

ــز  ــادة التامي ــة زي ــة” )2009( ]أنظــر اإلطــار 1[؛ بغي ــة الرشقي ــادرة الرشاك “مب

ــل عــىل سياســة  ــة،. ولكــن، مل تُدَخ ــة، املتوســطية والرشقي ــدان الرشيك ــني البل ب

ــاب االنتفاضــات  ــام 2011، يف أعق ــة إال يف الع ــيات جوهري الجــوار األورويب تغي

الشــعبية التــي شــهدتها املنطقــة الجنوبيــة املتوســطية

)EaP( اإلطار 1: مبادرة الرشاكة الرشقية

أطلقــت “مبــادرة الرشاكــة الرشقيــة” عــام 2009 بــني الــدول 

األعضــاء يف االتحــاد األورويب الســبع والعرشيــن آنــذاك وبــني 

كلٍّ مــن أرمينيــا وأذربيجــان وبيالروســيا وجورجيــا ومولدافيــا 

الجــوار  لسياســة  الرشقــي  البُعــد  ث  حــدَّ مبــا  وأوكرانيــا، 

ــع كل مــن  ــات االتحــاد األورويب م ــة واســتكمل عالق األوروبي

ــراف.  ــدد األط ــاون متع ــن تع ــاورة ضم ــة املج ــدول الرشقي ال

وترمــي هــذه املبــادرة إىل ضــامن تريــع االجتــامع الســيايس 

والتكامــل االقتصــادي يف مــا بــني الطرفــني، وذلــك مــن خــالل 

ــراف. ــددة األط ــة ومتع ــارات ثنائي مس

ــايئ عــىل  ــة الثن ــة الرشقي ــادرة الرشاك ــوم مســار مب هــذا، ويق

االتفاقيــات  نتائــج  وعــىل  األورويب  الجــوار  سياســة  بُنــى 

ــة  ــرة العميق ــارة الح ــات التج ــا، كاتفاقي ــول به ــة املعم الثنائي

املســار  يتبــع  نفســه،  الوقــت  والشــاملة )DCFTA(. ويف 

متعــدد األطــراف إطــار عمــٍل جديــًدا للتبــادل والتعــاون مــن 

خــالل برامــج عمــل تتصــل مبجــاالت ملموســة، وذلــك لدفــع 

تبــادل املامرســات الفضــىل يف مســائل املصالــح املشــرتكة كــام 

نـُـصَّ عليــه: الحاكميــة الرشــيدة، التكامــل والنمــو االقتصاديان، 

واألمــن الطاقــي والنقــل والتواصــل بــني الشــعوب، ومــن خالل 

مبــادرات بــني األطــراف التــي متثِّــل مرشوعــات تعــاون إقليمي 

يف مجــاالت الطاقــة والبيئــة ومجابهــة الكــوارث وإدارة الحدود 

ودعــم مرشوعــات األعــامل الصغــية.
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” “سياسة الجوار األورويب” الجديدة – “استجابة جديدة حيال جوار متغيِّ

ــد  ــوار األورويب« بع ــة الج ــر يف »سياس ــادة النظ ــة إلع ــرورة الواقعي ــت ال كمن

ــة  ــدان الجنوبي ــة يف البل ــة واقتصادي اٍت سياســية واجتامعي تشــكُّل ســياِق متغــيِّ

ــعبية  ــات الش ــدالع االنتفاض ــام 2011 بان ــذ ع ــداء من ــة ابت ــطية الرشيك املتوس

ــوان  ــان مشــرتك8  صــدر تحــت عن ــدة يف بي ــة الجدي ــد ُوثِّقــت الرشاك ــا. وق فيه

«، حيــث رمــى إىل تبنِّــي مقاربــة جديــدة  »اســتجابة جديــدة حيــال جــوار متغــيِّ

قــة منــذ عــام 2004، ومبــا  قامئــة عــىل إنجــازات »سياســة الجــوار األورويب« املحقَّ

ــة واالزدهــار. ــن الدميقراطي ــد م ــح الشــعوب مبزي يســتجيب ملطام

ن السياسة الجديدة التي اقرتحها االتحاد األورويب العنارص التالية: وتتضمَّ

	•مقاربــة•»املزيــد•مــن•أجــل•املزيــد«:•وهــي•التــي•أُِريــَد•لهــا•أن•تكــون•يف•أســاس•

السياســة املُعــاد النظــر فيهــا، اســتناًدا إىل مرشوطيَّــة إيجابيَّة.وهــذا يعنــي أنــه إذا 

أدخــل الــرشكاء مزيــًدا مــن اإلصالحــات فهــم ســيتلقون مزيــًدا مــن التقدميــات 

)املاليــة والتكامليــة(.

	•التاميز•يف•املقاربة•وفقا•لخصائص•الرشكاء•ومدى•امتالكهم•ملسار•اصالحي.

	•املســؤولية•]أو•املســاءلة[•املشــركة•يف•مــا•بــن•االتحــاد•األورويب•ورشكائــه،•التــي•

ســتُضَمُن يف جــٍو مــن التواصــل املتزايــد واالســتفادة مــن تقاريــر التقــدم املحقــق، 

باعتبارهــا أدوات تنطــوي عــىل توصيــات خاصــة لــكل بلــد.

	•رشاكــة•معــزَّزة•مــع•املجتمــع•املــدين•)أي•املنظــامت•غــر•الحكوميــة،••وأوســاط•

ــذي  ــر ال ــة(، األم ــات الديني ــات واملجموع ــالم والنقاب ــا واإلع ــامل واألكادميي األع

أنشــأ لــه االتحــاد األورويب »آليــة املجتمــع املــدين« التــي تغطِّــي الجــوار بأكملــه.

ــم  ــت دعائ ــىل س ــوم ع ــدة تق ــوار األورويب« الجدي ــة الج ــإنَّ »سياس ــايل، ف وبالت

ــية9 : أساس

ــرة• ــات•الح ــى•االنتخاب ــز•ع ــة«:•الركي ــة•عميق ــو•»دميقراطي ــدم•نح ــم•التق 	•دع

النزيهــة واحــرتام حكــم القانــون وحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، فضــاًل 

ــدين. ــع امل ــن احــرتام رشاكات املجتم ع

	•تكثيــف•التعــاون•الســيايس•واألمنــي:•اقــراح•أن•يصبــح•االتحــاد•األورويب•أكــر•

ــا يف حــلِّ النزاعــات املندلعــة يف املنطقــة. انخراطً

ــر• ــار•تحري ــن•اعتب ــا•م ــا:•انطالق ــا•واجتامعيًّ ــة•املســتدامة•اقتصاديًّ ــم•التنمي 	•دع

التجــارة ُمدَخــاًل إىل خلــق فــرص العمــل والنمــو االقتصــادي، فــان سياســة الجــوار 

الجديــدة تركــز عــىل التفــاوض بشــأن »مناطــق تجاريــة حــرة عميقــة وشــاملة« 

مــع رشكاء راغبــني وقادريــن يف آن.

	•بنــاء•رشاكات•يف•مجــال•االنتقــال:•ترمــي•إىل•تعزيــز•انتقــال•املواطنــن•بــن•

البلــدان الرشيكــة وبــني االتحــاد األورويب، وبالتحديــد انتقــال الطــالب والباحثــني 

ــامل. وأصحــاب األع

ــرك•يف• ــار•املش ــة•واالزده ــة•للدميقراطي ــاء•رشاك ــة•وبن ــة•الرشقي ــة•الرشاك 	•تقوي

البلــدان  مــع  البلدان الجنوبية املتوسطية: سيطلق االتحاد  األورويب 

ــة  ــرة وحري ــأن الهج ــق بش ــاون الوثي ــات، والتع ــاء املؤسس ــج بن ــة برام الجنوبي

االنتقــال واألمــن وإطــالق الربامــج النموذجيــة لدعــم التنميــة الزراعيــة والريفيــة.

ــص•البلــدان•الرشيكــة•الجنوبية• 	•توفــر•متويــل•إضــايف•مــع•أولويَّــات•أوضــح:•تُخصَّ

املتوســطية بتمويــٍل إضــايف لدعــم النمــو ولتمويــل املبــادرات الجديــدة، والســيَّام 

التعــاون مــع  املجتمــع املــدين والتنميــة املناطقيــة والريفيــة.



10

“سياسة الجوار األورويب” واتفاقية لشبونة

لت أســاس االتحــاد األورويب الدســتوري-  التفاقيــة لشــبونة لعــام 2009 –التــي عدَّ

ــب  ــا. فبحس ــاد حياله ــة االتح ــىل مقارب ــوار وع ــة الج ــىل منطق ــا ع ــا آثاره أيًض

ــة  ــة لشــبونة[ لالتحــاد األورويب بتقوي ــان املشــرتك )2011(، “تســمح ]اتفاقي البي

أداء سياســاته الخارجيــة: فالتعــاون مــع البلــدان املجــاورة صــار يف اإلمــكان 

ــي  ــوٍّ تكام ــائل يف ج ــن املس ــة م ــة كامل ــي مروح ــث يغطِّ ــه بحي ــيع نطاق توس

ــت  ــد نصَّ ــة ق ــا الثامن ــبونة يف مادته ــة لش ــد أنَّ اتفاقي ــن املؤكَّ ــل” 10. وم وأفع

عــىل التــزام االتحــاد األورويب بـــ “تنميــة عالقــة خاصــة مــع البلــدان املجــاورة، 

مبــا يرمــي إىل بنــاء منطقــة مزدهــرة وجــوار طيــب يقومــان عــىل قيــم االتحــاد، 

ــاون” 11. ــة وســلمية عــىل أســاس التع ــات وثيق ــث يتَّســامن بعالق وبحي

االتفاقيــة  الواحــدة والعرشيــن مــن  املــادة  باإلضافــة إىل ذلــك، وبحســب 

د بنــوًدا عامــة ترعــى عمــل االتحــاد الخارجــي-  نفســها12-وهي املــادة التــي تحــدِّ

ينبغــي لــه أن “يتبــع سياســات ومامرســات عامــة” وأن يدعــم أهدافـًـا كـــ “تعزيــز 

الدميقراطيــة ودعمهــا وحكــم القانــون وحقــوق اإلنســان ومبــادئ القانــون 

ــة الســلم العاملــي، مبــا  ــدويل وحفــظ الســالم والحــؤول دون النزاعــات وتقوي ال

ــة املســتدامة  ــم التنمي ــادئ رشعــة األمــم باملتحــدة؛ وتزخي يتوافــق وأغــراض مب

اقتصاديًّــا واجتامعيًّــا وبيئيًّــا يف البلــدان الناميــة، مــع أولويــة القضــاء عــىل الفقــر؛ 

ــا  ــة وتحســني جودته ــة لحفــظ البيئ ــر اإلجــراءات الدولي واملســاعدة عــىل تطوي

ــة املســتدامة”. ــة ضــامن التنمي ــة بغي ــوارد الطبيعي ــة للم واإلدارة العاملي

عــالوة عــىل ذلــك، تؤكِّــد املــادة 208 مــن املعاهــدة املنظمــة لعمــل االتحاد 

االورويب )TFEU( عــىل أنَّ “سياســة االتحــاد يف مجــال التعــاون التنمــوي 

يجــب أن تُجــرى ضمــن ســياق إطــار عمــل مبــادئ عمــل االتحــاد الخارجي 

وأهدافــه” و”ويجــب أن يكــون لسياســة تعــاون االتحــاد التنمويــة وهدفها 

األويل الرامــي إىل خفــض الفقــر والقضــاء عليــه عــىل املــدى البعيــد. 

وســيكون عــىل االتحــاد أن يأخــذ يف حســبانه أهــداف التعــاون التنمــوي يف 

ــح أن تؤثــر يف البلــدان الناميــة”. السياســات التــي ينفذهــا ويُرجَّ

ــل الدعــم،  ــات متوي ــدة، فضــاًل عــن آلي ــوي سياســة الجــوار الجدي إذن، تن

إىل اتبــاع التــزام اتفاقيــة لشــبونة بحــزم. وإنَّ األهــداف التــي نصــت عليهــا 

املــادة 21 تضمــن الهــدف األويل لسياســة االتحــاد األورويب التنمويــة الــذي 

يرمــي إىل “خفــض مســتوى الفقــر، وعــىل املــدى الطويــل القضــاء عليــه”. 

وهــذا ميثِّــل إنجــازًا كبــيًا للمجتمــع التنمــوي كونــه يفتــح األبــواب أمــام 

سياســة واقعيــة ذات أهــداف مســتقلة عــن سياســات االتحــاد الخارجيــة 

األخــرى. وهــو يُســهم، أيًضــا، يف تقويــة موقــع التنميــة إزاء السياســة 

األمنيـــة والخارجيـــة املشرتكة )CFSP(. وباإلجـمـــال، تزيد املـــادة 21 فـي 

ــة وانســجامها. اتســاق أعــامل االتحــاد األورويب الخارجي
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ُم تنفيــذ “سياســة  إشــارات إىل منظــامت املجتمــع املــدين – كيــف يُقــوَّ
األورويب” الجوار 

ى لعــدد مــن األســئلة تشــمل مــا  لتقويــم تنفيــذ سياســة الجــوار األورويب يف كل بلــد وعــىل املســتوى اإلقليمــي، مــن املهــمِّ أن يُتصــدَّ

: يي

	هل•تسهم•سياسة•الجوار•األورويب/•مبادرة•الرشاكة•الرشقية•يف•حاجات•البلدان•التنموية؟

	ما•هو•الدور•الذي•تضطلع•به•سياسة•الجوار•األورويب/•مبادرة•الرشاكة•الرشقية•يف•منو•البلدان•االقتصادي؟

ــر• ــج•أســباب•الفق ــروات،•وهــل•تعال ــئ•لل ــع•متكاف ــذة•يف•ضــوء•خطــط•العمــل•إىل•توزي ــة•املنفَّ ــي•السياســات•االقتصادي 	هــل•ترم

ــة؟ الجذري

	هــل•تســهم•سياســة•الجــوار•األورويب•مبــادرة•الرشاكــة•الرشقيــة•يف•تنفيــذ•املــادة•21 مــن “اتفاقيــة االتحــاد األورويب” )TEU( واملــادة 

ــق بخفــض الفقــر  ــة لشــبونة يف مــا يتعل ــني عــن اتفاقي 208 مــن “املعاهــدة املنظمــة لعمــل االتحــاد االورويب”  )TFEU( الناجمت

املستدامة؟ والتنمية 

	كيف•تعالج•سياسة•الجوار•األورويب•مبادرة•رشاكة••القطاع•الصناعي•والقطاع•الزراعي•وقطاع•الخدمات؟

	إىل•أي•مدى•تعترب•أجندة•التجارة•يف•خطط•العمل•مالمئة•لحاجات•التنمية•ومراحل•تطور•البلدان•الرشيكة•وقدراتها؟

	كيف•يُقوَّم•“األمن”•؟•كيف•تتكامل•سلسلة•األمن-التنمية؟

الــة؟•هــل•هــي• صــة•ضمــن•السياســة•يف•تعزيــز•الدميقراطيــة•وحقــوق•اإلنســان؟•هــل•املســاعدات•فعَّ 	كيــف•تُســهُم•األمــوال•املخصًّ

ــة للبلــدان الرشيكــة ؟ تتناســب مــع التحديــات التنمويًّ

	هل•تخلق•سياسة•الجوار•األورويب•فسحة•عى•مستوى•البلد•لضامن•تنفيذ•مبدأ•الرشاكة؟

ــي؟•وبالنســبة•إىل•منظــامت• ــوار•وطن ــة•ح ــن•عملي ــة•ع ــق•ناجم ــل•وثائ ــج•خطــط•العم ــد•ونتائ ــراتيجية•البل ــل•أوراق•اس 	هــل•متثِّ

ــا؟ ــه يف إعداده ــت ب ــدين، أي دوٍر اضطلع ــع امل املجتم

	مــا•هــي•األدوار•املعطــاة•ملختلــف•املعنيــن•عــى•املســتوى•الوطنــي،•مبــا•يف•ذلــك•منظــامت•املجتمــع•املــدين•يف•مــا•يتعلــق•بتنفيــذ•

ــد االســرتاتيجية ومراقبتهــا؟ خطــط العمــل وأوراق البل

سياسة الجوار األورويب يف نقاط
* البلدان املعنيَّة: الجزائر، أرمينيا، بيالروسيا، مر، جورجيا، إرسائيل، األردن، لبنان، ليبيا، مولدافيا، املغرب، األرايض الفلسطينية 

املحتلة، سورية، تونس، أوكرانيا.

* وثائق أساسية: اتفاقيات الرشاكة )Association Agreements(، اتفاقيات التعاون، تقارير البلدان، خطط العمل، التقارير الدورية 

عن التقدم املحقَّق.

* التمويل األسايس: آليات الجوار الرشاكة األوروبيني” )وبحلول عام 2014: “آليات الجوار األورويب”(.

* األعامل: مراقبة التنفيذ الدورية، اإلسهام يف وضع األولويات من خالل إجراء مشاورات )أنظر املزيد يف الفصل الرابع(.
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الفصل الثاين - من »آليات الجوار والرشاكة 
األوروبيني« إىل »آليات الجوار األورويب«:

ما الذي ميكن أن يتعلَّم منه القارئ يف 

هذا الفصل؟

كيف ميكن استخدام هذا الفصل؟

	•ُمدخل•إىل•»آليات•الجوار•والرشاكة••
األوروبيني« و»آليات الجوار األورويب« 

الجديدة.

	•املفاهيم•الرئيسية:•التكامل•بن••املساعدات•
املالية ومتاسكها وانسجامها.

	•املفاهيم•الرئيسية•لـ•»الخلط«•
)“blending”( ودعم املوازنة

	•لبناء•القدرات•حول•اآلليات•املالية•لـ•
»سياسة الجوار األورويب«.

	•الجراء•تقييم•نقدي••آللية•الخلط•
)blending mechanism( ودعم املوازنة.

آليات الرشاكة مع الجوار األورويب

ــات املســاعدات  ــر( 2007، وكجــزٍء مــن إصــالح اتفاقي ــاين )يناي ــون الث ــذ كان من

وغــي   )MEDA13  ,  TACIS14( األوروبيــة  املفوضيــة  متنحهــا  كانــت  التــي 

ــوار  ــات الج ــج »آلي ــا بالتدري ــا كله ــت محله ــة، حلَّ ــج املختلف ــن الربام ــك م ذل

 European Neighbourhood and Partnership(  15والرشاكــة األوروبيــني

ــات ضمــن  ــذه االتفاقي ــس له ــدف الرئي د اله ــدِّ ــد ُح Instrument, ENPI(. وق

إطــار عمــل »سياســة الجــوار األورويب«. ويُفــرَتَُض باالتفاقيــة الجديــدة أن تســهم 

يف تعزيــز التعــاون والتكامــل االقتصاديــني يف مــا بــني االتحــاد األورويب وجيانــه؛ 

وهــي تـُـدار مــن ِقبَــل »يوروب-آيــد« )EuropeAid( التــي تُتََّخــُذ قراراتهــا عــىل 

ــَم إىل أعــامل ملموســة. املســتوى الســيايس وترُتَج

يــورد التنظيــمEC No( 16 2006/1638 ( البنــود العامــة املؤسســة لـــ »آليــات 

الجــوار والرشاكــة األوروبيــني«، ويثبــت املراحــل التــي تشــكِّل دور املســاعدة 

ــع  ــام يض ــة. ك ــة الربمج ــده مرحل ــن تحدي ــاًل ع ــات، فض ــا اآللي ــي تقدمه الت

يَّــة  املبــادئ األساســية للمســاعدات التــي مُتنــح مبوجــب هــذه االتفاقيــة: التَّتامِّ

)complementarity( والرشاكــة والتمويــل املشــرتك )co-funding(. وبالفعــل، 

فإنــه ينبغــي للمســاعدات املمنوحــة مبوجــب »آليــات الجــوار والرشاكــة 

ــة أو  ــة أو اإلقليمي ــتَتَمَّ باالســرتاتيجيات واإلجــراءات الوطني ــني« أن تُس األوروبي

ــا. ــة وأن تســهم فيه املحلي
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تنفيذ صيغ »اتفاقية الجوار والرشاكة األوروبيني« يشمل:

1. دعم املوازنة

2. املرشوعات )الدعوة لتقديم املرشوعات(

3. صيغ أخرى )آلية الخلط(

)صيغت النقاط أدناه يف العناوين الفرعية(

تخصيص املوارد

د تنظيــم “آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــني”17 عــىل أنَّ دعمهــا يجــب  ويشــدِّ

أن يكــون منســجاًم ومتامســًكا مــع أهــداف »التوافــق األورويب عــىل التنميــة«18  

هــذا  وينــصُّ  ومبادئــه.   )European Consensus on Development(

ــة  ــَي يف عــام 2005( عــىل أن يكــون خفــض الفقــر والتنمي التوافــق )وقــد تُبُنِّ

ــا الدميقراطيــة )مبــا يف ذلــك احــرتام حقــوق اإلنســان  عــىل أســاس قيــم أوروب

والعدالــة االجتامعيــة وحكــم القانــون، إلــخ...( وامللكيــة الوطنيــة لالســرتاتيجية 

التنمويــة يف أســاس مســاعدات االتحــاد األورويب. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي أن 

ــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــني” ومرشوعاتهــا منســجمة  تكــون برامــج “آلي

مــع سياســات االتحــاد.

توزَُّع مساعدات “آليات الجوار والرشاكة األوروبيني” من خالل ثالثة أنواع من الربامج:

الربامج•الوطنية•لكل•بلٍد•رشيك:•مبعدل•برنامج•واحد•لكل•بلد•من•البلدان•الستة•عرش•املشاركة؛ •	

الربامج•اإلقليمية:•برنامج•واحد•لكل•من•الرشق•والجنوب،•وبرنامج•ثاٍن•عابر•لألقاليم•يغطي•اإلقليمن؛ •	

برامج•تعاون•عابرة•للحدود•)Cross-Border-Cooperation programs, CBC( يبلغ عددها خمسة عرش مرشوًعا 19. •	

تخصيصات “آليات الجوار والرشاكة األوروبيني”

الكمية )مليار يورو(

2007-20102011-2013

1034,51283,4ثنائية

247262,3, 75إقليمية

523,9757,7ما بني إقليمية

234293عابرة للحدود

700آلية االستثامرات الجوارية 

مبدئيًّا 50 مليار يورو سنويًّاآلية حاكمية

ــامن  ــي ض ــه ينبغ ــىل أنَّ ــاله ع ــور أع ــم املذك ــد التنظي ــك، يؤكِّ ــة إىل ذل باإلضاف

االتســاق واالنســجام يف مــا بــني املســاعدات املاليــة املمنوحــة مبوجــب “آليــات 

ــات  ــرب اتفاقي ــة ع م ــة املقدَّ ــاعدات املالي ــني” واملس ــة األوروبي ــوار والرشاك الج

االتحــاد األورويب ومؤسســاته املاليــة األخــرى، أكانــت داخليــة أم خارجيــة، فضــاًل 

ــك األورويب لالســتثامر«. ــع »البن عــن ضــامن االتســاق واالنســجام م

ــدور  ــق ب ــدد تتعل ــذا الص ــم يف ه ــيَْت يف التنظي ــة أُث ــرى مهمَّ ــة أخ ــة نقط ومثَّ

د التنظيم عــىل أنَّه »...عــىل البلدان املســتفيدة  مختلــف املعنيــني. وبالتــايل، يشــدِّ

أن تشــارك الــرشكاء ذوي الصلــة عــىل نحــٍو مالئــم، وبالتحديــد عــىل املســتويني 

اإلقليمــي واملحــي، يف إعــداد الربامــج واملرشوعــات وتنفيذهــا ومراقبتهــا«.



14

ــة  ــني” مبوازن ــة األوروبي ــوار والرشاك ــات الج ــت “آلي حظي

قدرهــا 11,2 مليــار يــورو عــىل مــدى الفــرتة 2013-2007. 

ومــع إطــالق »مبــادرة الرشاكــة الرشقيــة« )EaP( يف عــام 

ــورو. فيــام  ــون ي ــة املذكــورة 350 ملي 2009 زيــدت املوازن

بعــد، يف أيــار )مايــو( 2011 يف أعقاب االنتفاضات الشــعبية 

يف البلــدان الجنوبيــة املتوســطية الرشيكــة ُدعِّمــت موازنــة 

ــة  ــوال إضافي ــني” بأم ــة األوروبي ــوار والرشاك ــات الج “آلي

ــص 95% مــن  بلغــت 1,242 مليــار يــورو. هــذا، ويُخصَّ

فيــام  البلــدان،  ومتعــددة  الوطنيــة  للربامــج  موازنتهــا 

ــص الـــ 5% الباقيــة لربامــج التعــاون العابــر للحــدود  تخصَّ

.)CBC(

اإلطار 2. مراحل عملية الربمجة الثالث يف 
»اتفاقية الجوار والرشاكة األوروبيني« ويف 

الوثائق ذات الصلة:
أوراق•اسراتيجيات•البلدان•)CSPs( أو أوراق االسرتاتيجيات اإلقليمية التي تحدد   •	

املجاالت ذات األولوية واملساعدات االسرتاتيجية لسنوات خمس أو سبع؛  

الربامج•الوطنية•الدالليَّة•)Indicative( أو الربامج اإلقليمية الدالليَّة لرتجمة    •	

دة يف األوراق االسرتاتيجية إىل أولويات مالية. وهي    أولويات املساعدات املحدَّ  

د التخصيصات املالية الدالليَّة وتوزيعها بني مناطق تنسيق التعاون لفرتات   تحدِّ  

متتد ما بني ثالث وأربع سنوات؛  

ذ استناًدا   ل األنشطة واملرشوعات التي ستُنفَّ برامج•العمل•السنوي•)AAPs( تفصِّ •	

إىل تخصيص كل موازنة سنوية.  

متويل مبادرة الرشاكة الرشقية

يبلــغ متويــل مبــادرة الرشاكــة الرشقيــة 660 مليــون يــورو، أي مــا يزيــد املبلــغ اإلجــاميل لتمويــل »اتفاقيــة الرشاكــة مــع الجــوار األورويب« للــرشكاء الرشقيــني إىل 19 

مليــار يــورو خــالل الفــرتة 2013-2010.

وقد ُوزِّعت األموال عىل النحو التايل:

برامج•بناء•املؤسسات•الشاملة•للمساعدة•عى•إجراء•اإلصالحات•)نحو•175 مليون يورو(؛ •	

برامج•تنموية•إقليمية•منوذجية•ملعالجة•التباينات•املناطقية•االقتصادية•واالجتامعية•)75 مليون يورو(؛ •	

تنفيذ•الرشاكة•الرشقية•بالركيز•عى•الدميقراطية•والحكم•واالستقرار•والتكامل•االقتصادي•والتقارب•مع•سياسات•االتحاد•األورويب•واألمن•• •	

ــورو(. ــون ي ــب مــن االتحــاد األورويب )نحــو 350 ملي ــرشكاء عــن كث ــب ال ــني الشــعوب، بقصــد تقري ــا ب ــي والتواصــل يف م الطاق  
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عملية برمجة “آليات الجوار والرشاكة األوروبيني”

ميكــن تصنيــف وثائــق صيــغ املســاعدات املمنوحــة مبوجــب »آليــات 

الجــوار والرشاكــة األوروببــني« وبرمجتهــا ذات الصلــة )أنظــر اإلطــار 2( 

عــىل النحــو التــايل:

ــل  ــط عم ــذ خط ــم تنفي ــي إىل دع ــي يرم ــج الوطن الربنام  )1

ــي  ــدان الت ــرتاتيجية البل ــدُّ أوراق اس ــوار األورويب«. وتُع ــة الج »سياس

ــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــني”  ــذ “آلي ــات فــرتة تنفي ــي أولويَّ تغطِّ

ـي كامــل  واحــدة مــن الوثائــق الربنامجيــة الرئيســيَّة. وهــي تغطِـّ

ــة  ــة الدالليَّ ــا الربامــج الوطني ــد الســنوات الســت. أمَّ الفــرتة، وبالتحدي

التخصيصــات  ترســم  التــي   )National Indicative Programs(

دة يف أوراق االســرتاتيجيات وتلــك  ـات املحــدَّ املاليــة لتنفيــذ األولويَـّ

التــي روجعــت فصليًّــا )حيــث تغطــي الربامــج الدالليَّــة يف املبــدأ فــرتة 

ــل  د التفاصي ــدِّ ــي تح ــنويَّة الت ــل الس ــط العم ــنوات(، وخط ــالث س ث

والتخصيصــات املاليــة وجــدواًل زمنيًّــا تضــاف كلهــا إىل وثائــق الربمجــة 

ذات الصلــة.

ــرشكاء  ــي ال ــي منطقت ــة تغط ــاعدات اإلقليمي ــج املس برام  )2

وهــام: الجنوبيــة املتوســطية والرشقيــة. إذن، مثَّــة ورقتــان اســرتتيجيتان 

إقليميتــان )واحــدة مخصصــة للبلــدان املتوســطية الرشيكــة، واألخــرى 

للبلــدان الرشقيــة الرشيكــة( توجــزان إطــار العمــل العــام عــىل 

ــي تقــدم  ــة الت ــة اإلقليمي ــدُّ الربامــج الدالليَّ مــدى ســت ســنوات. وتُع

ــرتاتيجيَّة ذات  ــواردة يف األوراق االس ــات ال ــة لألولويَّ ــات مالي تخصيص

الصلــة )التــي تغطــي فــرتة ثــالث ســنوات( وثائــق برنامجيَّــة رئيســيَّة.

برامــج  هــي  التــي  البني-إقليميَّــة  املســاعدات  برامــج   )3

اســتتامميَّة لوثائــق برمجــة البلــدان واألقاليــم، ترمــي إىل توفــي دعــم 

فعــال وكفــؤ إلنجــاز أهــداف »سياســة الجــوار األورويب« عــىل املســتوى 

اإلقليمــي.

ــرة للحــدود  ــر للحــدود - برامــج عاب ــج التعــاون العاب برام  )4

بــني بلديــن أو أكــر تتشــارك يف مــا بينهــا الحــدود، وبرامــج متعــددة 

ــدود  ــر للح ــاون العاب ــج التع ــا. وبرام ــا بحريًّ ــي حوًض ــراف تغط األط

)CBC( تهــدف إىل إفــادة مناطــق تلــك البلــدان املجاورة التي تتشــارك 

ــن  ــه م ــاد األورويب ونظرائ ــع االتح ــة م ــدود البحري يف األرايض أو الح

البلــدان عــىل الجانــب اآلخــر مــن الحــدود. وخــالل فــرتة 2013-2007 

أنشــئ 13 برنامًجــا عابــرًا للحــدود )تســعة منهــا لــألرايض الحدوديــة، 

وبرنامــج واحــد عــرب البحــر، وثالثــة برامــج للحــوض البحــري(، حيــث 

غطَّــت حــدوًدا رشقيــة وجنوبيــة أجنبيــة مــع االتحــاد األورويب بتمويــل 

ــورة  ــج املذك ــزت الربام ــد ركَّ ــورو. وق ــون ي ــغ 950,516 ملي إجــاميل بل

عــىل تحديــات مشــرتكة، والســيَّام يف مياديــن البيئــة والصحــة العامــة 

ومكافحــة الجرميــة املنظمــة. وأخــًذا بعــني االعتبــار الــدور الــذي 

تضطلــع بــه املُملِْكيــة املحليــة، فقــد هدفــت الربامــج إىل تعزيــز الحكــم 

ــا وثيقــة اســرتاتيجية الحــدود )لســت ســنوات( والربنامــج  املحــي. أمَّ

ــي الربمجــة الرئيســيتني. ــربان وثيقت ــداليل فيُعت ال

َســْت آليــة الحوكمــة بهــدف توفــي دعــٍم إضــايف »اعرتافـًـا  أُسِّ  )5

ًمــا يف تنفيــذ األجندات  بعمــل تلــك البلــدان الرشيكــة التــي حقَّقت تقدُّ

ــا  اإلصالحيــة املتفــق عليهــا، املُدرجــة يف خطــط أعاملهــا ودعمــه«. أمَّ

متويــل اآلليــة فمتــاح »عــىل رأس التخصيصــات الوطنيــة لدعــم عنــارص 

أجنــدة اإلصــالح الرئيســية« . وتنســجم اآلليــة مــع أساســيَّات »سياســة 

ع جهــود البلــدان الرشيكــة الراميــة إىل  الجــوار األورويب«، كونهــا تشــجِّ

صــة آلليــة  تعزيــز الحكــم الرشــيد. هــذا، وقــد بلغــت املوازنــة املخصَّ

الحوكمــة 300 مليــون يــورو لعــام 2013.
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املشكالت والتحديات املرتبطة بـ »آليات الجوار والرشاكة األوروبيَّني«

ــا  ــه إلزاميًّ ــني« بكون يتَّســم تنظيــم »آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيَّ

مــن الناحيــة القانونيــة حتــى نهايــة عــام 252013 ، وسيُســتعاُض عنهــا 

بآليــات ماليــة جديــدة هــي: »آليــات الجــوار األورويب«. ويعــرتف 

النظــام التأســيي لهــذه اآلليــات الجديــدة باملظاهــر اإليجابيــة التــي 

ــر  ــه يق ــني«، إال أن ــة األوروبيَّ ــوار والرشاك ــات الج ــا »آلي انطــوت عليه

ــي تشــمل مــا يــي: ــا الت ــدروس املســتفادة منه ياتهــا وال ــك بتحدِّ كذل

ــدة•والطويلــة•التــي•تشــمل•مشــاورات• عمليــة•الربمجــة•املعقَّ •	

ــة،  ــة والخطــوات اإلجرائيَّ ــة األوروبي ــني املفوضي واســعة النطــاق مــا ب

ــة كهــذه تنطــوي عــىل  ــات طويل تســتغرق نحــو 18 شــهرًا. وإنَّ عملي

ــل  ــة للتعام ه ــة موجَّ ــتجيبة مالمئ ــرتاتيجية مس ــن اس ــكاليَّات لتكوي إش

ــق  ــدة بالوثائ ــام هــي مقيَّ ــد، في ــم يف البل مــع الوضــع الحقيقــي القائ

ــة. ــاة ذات الصل املتبَنَّ

ـات•واســع•النطــاق•الــذي•يحــوِّل•انتبــاه• حجــم•األولويَـّ •	

ــز عــىل  ــق األهــداف األساســية والرتكي ــن اإلســهام يف تحقي ــات ع اآللي

“سياســة الجــوار األورويب”، وعــن ضــامن متاســكها وانســجامها26  - 

يعالــج حجــم “آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــني” تنفيــذ اتفاقيــات 

الرشاكــة والتعــاون واتفاقيــات الصداقــة وغيهــا مــن االتفاقيــات، 

وتعزيــز الحكــم الرشــيد والتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة املتكافئــة. 

ــا للتعــاون. وهــذا  باإلضافــة إىل ذلــك، فهــي تشــمل 29 مجــااًل مختلًف

ــق مــن أهــداف  كلــه مجتمًعــا يجعلهــا إشــكالية يف ســياق التحقُّ

“سياســة الجــوار األورويب” وتركيزهــا. عــىل أنَّ تقوميــات “آليــات 

ــني إطــار عمــل  ــط ب ــني” تكشــف أنَّ الرواب الجــوار والرشاكــة األوروبي

ــة  ــق املســاعدات الربنامجي “سياســة الجــوار األورويب” الســيايس ووثائ

ــض27 . ــع بع ــا م ــة بعضه ــل مختلط تظ

بإجــراءات• ـق• يتعلَـّ مــا• يف• املتكاملــة• املقاربــة• انعــدام• •	

مكافحــة الفســاد – يذهــب %90 مــن أمــوال “آليــات الجــوار والرشاكة 

ــدى معظــم  ــه ل ــارشة. غــي أنَّ ــة بصــورة مب ــني” لدعــم املوازن األوروبي

ــك  ــا يف ذل ــة، مب ــفافية املوازن ــل بش ــاكل تتص ــة مش ــدان الرشيك البل

مراقبــة عملياتهــا. فتنظيــم “آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــني” 

يفتقــر إىل الوســائل املحــددة الكفيلــة مبعالجــة الفســاد يف مخطَّطــات 

دعــم املوازنــة28  )أنظــر املزيــد عــن دعــم املوازنــة يف األقســام الفرعيــة 

ــاه(. ــواردة أدن ال

ــم• ــب•تنظي ــة•–•ال•يتطلَّ ــة•واالجتامعي ــل•البيئي ــار•التموي آث •	

“آليــات الجــوار والرشــاكة األوروبيــني” تقوميًــا بيئيًّــا واجتامعيًّــا للربامــج 

ــي  ــع الوطن ــا. وأخــًذا يف الحســبان أنَّ الترشي ــي متوِّله واملرشوعــات الت

ــا مــا ال يتوافــق وتوجيهــات االتحــاد األورويب  )وخصوًصــا البيئــي( غالبً

واملامرســات املســتقرة املعمــول بهــا، حتــى أنَّ اآلثــار قــد تكــون 

ُمناِقضــًة وإشــكالية للســكان املحليــني املتأثريــن بربامــج “الجــوار 

والرشاكــة األوروبيــني” ومرشوعاتهــام.

ــال،•وخصوًصــا•آليــة•الَحوْكََمة• اســتخدام•اإلجــراءات•غــر•الفعَّ •	

– بالرغــم مــن االرتبــاط اإليجــايب بهــا، مل تُســتخَدم آليــة الحوكمــة إال 

ــني  ــاء املتلقِّ ــي انتق ــبان أنَّ معاي ــذ يف الحس ــع األخ ــة. فم ــرات قليل م

ــة  ــة املذكــورة مل تكــن واضحــة، إال أنَّ املشــاكل اإلجاملي مبوجــب اآللي

املرتبطــة مبســائل الحكــم وبحاميــة حقــوق اإلنســان يف كلتــا منطقتــي 

ــتخدامها. ــار اس ــمح بخي ــطي ال تس ــوب املتوس ــرشق والجن ال

االتفاقيات/ األدوات/ اآللياتأولويَّات الربنامج البني-إقليمي20

آليات املساعدات التقنية وتبادل املعلوماتTAIEX(  21(، والدعم لتحسني تعزيز اإلصالحات من خالل النصح والخربات األوروبية

)SIGMA(   22الحاكمية واإلدارة

24TEMPUS , ERASMUS MUNDUS23 تعزيز التعليم العايل وحراك الطالب

تركيز العمل البني-إقليمي )رشق-جنوب( عىل قطاع ثقايف مستقل وعىل التواصل تعزيز العمل الثقايف البني-إقليمي

بني الشعوب.

آليات بناء قدرات لتحديث الحكومات املحلية واإلقليمية وتقويتها )CIUDAD(.تعزيز التعاون يف ما بني الفاعلني املحليني يف البلدان الرشيكة واالتحاد األورويب

آليات االستثامر الجواري )NIF(.تعزيز مرشوعات االستثامر يف منطقة عمل "سياسة الجوار األورويب".
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»آليات الجوار األورويب« املقرتحة للفرتة 2020-2014

بحســب البيــان املشــرتك الصــادر بتاريــخ 25 أيــار )مايــو( 2011، فــإنَّ 

»آليــات الجــوار األورويب« الجديــدة ســتؤمن الدعــم لســتة عــرش بلــًدا 

ــًكا تقــع إىل الــرشق والجنــوب مــن حــدود االتحــاد األورويب بــني  رشي

مــت  عامــي 2014 و2020. ويف كانــون األول )ديســمرب( 2011 تقدَّ

ــة  ــان األورويب للموافق ــرتاح إىل الربمل ــرشوع اق ــة مب ــة األوروبي املفوضي

ــوار  ــات الج ــك »آلي ــا يف ذل ــدة29 ، مب ــة الجدي ــات الخارجي ــىل اآللي ع

األورويب«30  للفــرتة 2020-2014.

بالطريقــة  األورويب«  الجــوار  »آليــات  برامــج  تُبنــى  أن  وميكــن 

ــة  ــات الجــوار والرشاك ــت الربامــج عــىل أســاس »آلي ــي بُني نفســها الت

األوروبيــني«. وقــد اقرتحــت مســوَّدة التنظيــم الربامــج التاليــة:

الربامج الثنائية التي تغطي دعم بلد رشيك واحد؛  .1

ى  برامــج لدعــم بلــدان متعــددة، وهــي تلــك التــي تتصــدَّ  .2

لتحديــات مشــرتكة يف مــا بــني كل البلــدان أو بــني عــدٍد منهــا، فضــاًل 

عــن التعــاون املشــرتك عــىل املســتويني اإلقليمــي وتحت-اإلقليمــي بــني 

ــا التعــاون مــع  ــد يضــم أيًض ــذي ق ــن رشيكــني أو أكــر، األمــر ال بلدي

ــا. ــية أيًض ــة الروس الفيدرالي

برامــج التعــاون عــرب الحــدود، وهــي تعالــج التعــاون بــني   .3

بلديــن عضويــن أو أكــر مــن ناحيــة، وبــني بلديــن رشيكــني أو أكــر و/

أو مــع الفيدراليــة الروســية مــن ناحيــة أخــرى.

ويقــرتح مــرشوع اقــرتاح تنظيــم »آليــات الجــوار األورويب« عــدًدا مــن 

التغيــيات التــي مــن شــأنها أن تقــوِّي االنســجام بــني اآلليــات املاليــة 

وبــني إطــار عمــل »آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــني«، وذلــك بُغيــة 

ضــامن تخصيــص أكفــأ للمــوارد ولتنفيــذ األولويــات املشــرتكة املتفــق 

عليهــا بــني البلــدان الرشيكــة وبــني دول االتحــاد األورويب األعضــاء.

ولتشــجيع البلــدان الرشيكــة، فقــد تعمــد »آليــات الجــوار األورويب« إىل 

ــد«: فبحســب مســودة  ــد مــن أجــل املزي ــدأ »املزي ــز ومب ــق التامي تطبي

ــرط  ــي تنخ ــة الت ــدان الرشيك ــك البل ــاصٌّ بتل ــامٌم خ ــوىَل اهت ــم يُ التنظي

ــا وفعــاًل يف بنــاء دميقراطيــات قويــة ومســتدامة عــىل أســاس حكــم  حقًّ

ــون. القان

ــا  ــرد مكانً ــام 2011 تُف ــة يف ع ــوار األورويب« املُرَاَجَع ــة الج وألنَّ »سياس

ــات  ــأت »آلي ــد أنش ــد«، فق ــل املزي ــن أج ــد م ــة »املزي ــا ملقارب جوهريًّ

ــي  ــارة إىل أن معاي ــك باإلش ــا، وذل ــة معه ــط قوي ــوار األورويب« رواب الج

ــي ســتعكس  ــز. فه ــدأ التامي ــة يجــب أن تعكــس مب التخصيصــات املالي

ــع االتحــاد، كــام ســتعكس  ــة م ــا نحــو الرشاك ــٍد م »مســتوى طمــوح بل

مــه يف بنــاء دميقراطيــة عميقــة ومســتدامة، وتقدمــه يف تنفيــذ  تقدُّ

ــل  ــر املحتم ــه واألث ــه وقدرات ــا، وحاجات ــق عليه ــالح املتف ــداف اإلص أه

ــاد« . ــم االتح لدع

عــىل أنَّــه بالرغــم مــن الصياغــة الجيــدة التــي اتَّســم بهــا التنظيــم، فهــو 

ــدأ  ــىل مب ــة ع ــؤرشات الدال ــكيل امل ــة تش ــال كيفي ــا حي ــزال غامًض ــا ي م

ــة  ــذ املراقب ــة تنفي ــة معالج ــال كيفي ــد«، وحي ــل املزي ــن أج ــد م »املزي

ــد«(. ــن أجــل املزي ــد م ــدأ »املزي ــق مبب ــا يتعل )أنظــر اإلطــار 3 يف م

ــط »آليــات الجــوار األورويب« مداهــا مــن خــالل الرتكيــز عــىل  وقــد تبسِّ

التعــاون يف أهــداف سياســة خطــط عملهــا الرئيســية، كــام يُتََّفــُق عليــه 

ــت  ــاون إىل س ــاالت التع ــُص مج ــد تُقلَّ ــام، فق ــه ع ــرشكاء. وبوج ــع ال م

ــات عــىل مــدى فــرتة الســنوات الســبع القادمــة. أولويَّ
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متعلِّقات مببدأ »املزيد من أجل املزيد«
يجــب أن يوفــر مفهــوم »املزيــد مــن أجــل املزيــد« الجديــد »سياســة جــوار أورويب« أفضــل يف أســاس عمليــة تفاضــل ومتايــز متكافــئ بــني الجــيان، 

قامئــة عــىل أدائهــم وليــس عــىل مصالــح االتحــاد األورويب الجيوسياســية.

ــا باعتبــار النجــاح يف اإلصالحــات االقتصاديــة واســتناًدا  بيــد أنَّــه ليــس مــن الواضــح كيــف ســيُرتَجم املبــدأ يف املامرســة، مــع العلــم أنــه مــورس ماضيً

إىل مصالــح الــدول األعضــاء الجيوسياســية، وليــس عــىل أســاس دميقراطيــة البلــد املعنــي وتاريخــه يف مــا خــَص حقــوق اإلنســان، وهــذا يشــكِّل فرقًــا 

يف كلتــا منطقتــي الجــوار، الرشقيــة والجنوبيــة املتوســطية.

ــرتيات  ــة، املش ــة العام ــات )أي اإلدارة املالي ــاورة اإلصالح ــدان املج ــات البل ــا حكوم ــذ فيه ــي تنف ــة الت ــات ذات األولوي ــل القطاع ــا تتجاه ــا م وغالبً

العامــة، التحريــر االقتصــادي، الخصخصــة( املجــاالت األخــرى، كالبحــوث واالبتــكار والتعليــم والزراعــة والحاميــة الصحيــة، إلــخ... ونتيجــة لذلــك، فــإنَّ 

اإلجــراءات اإلصالحيــة ترتاصــف مــع املكتســبات اآلتيــة مــن االتحــاد األورويب عــىل نحــو انتقــايئ فقــط.

وملعالجــة ذلــك، مثَّــة حاجــة إىل بنــاء مــؤرشات كميــة وكيفيــة لتقويــم التقــدم الفعــي الــذي يحققــه بلــد مجــاور مــا. وإنَّ نتيجــة تقويــم كهــذا، قائــٍم 

عــىل مــؤرشات جيــدة التحديــد قــد يســاعد عــىل صــوغ قــرارات متويــل االتحــاد األورويب وإقامــة مبــدأ »املزيــد مــن أجــل املزيــد«. وهــذا يجــب أن 

يحــول، أيًضــا، دون إجــراء أي إصالحــات متناقضــة خالفيــة مترشذمــة، مبــا يــؤدِّي يف نهايــة املطــاف إىل اإلنقــاص مــن التــزام البلــد املعنــي بالتناغــم 

مــع مكتســبات االتحــاد األورويب.

لة. ولعلَّ نظاًما للمؤرشات الكمية والكيفية لكل بلٍد مجاور –عىل أساس مقياس نقاط منوذج التكامل األورويب- هو أحد األمثلة املفضَّ

هــذا ســيجعل دعــم االتحــاد األورويب وثيــَق الصلــة أكــر وأكفــأ وأكــر 

تركيــزًا. إنَّ األهــداف الرئيســية التــي يـُـراد بلوغهــا تشــمل تعزيز حقوق 

ا أقــوى وأشــمل، ودعــاًم للتكامــل  اإلنســان والحريــات األساســية، ومنــوًّ

االقتصــادي املتتــايل مــع ســوق االتحــاد األورويب الداخليــة، وبنــاء الثقــة 

هــا. وســيكون  لإلســهام يف األمــن والحــؤول دون انــدالع النزاعــات وفضِّ

ــادة  ــعوب وزي ــني الش ــا ب ــل م ــم التواص ــك عــىل تعظي ــز كذل الرتكي

ــة  ــىل تنمي ــاخ(، وع ــيُّ املن ــة وتغ ــايل الطاق ــي )يف مج ــاون القطاع التع

منظــامت املجتمــع املــدين وتطويرهــا.

ــط مســوَّدة “آليــات الجــوار األورويب” –باالنســجام مــع القواعد  وستبسِّ

واإلجــراءات املشــرتكة الجديــدة آلليــات العمــل الخارجــي- بنــود 

التنفيــذ وتســهِّلها. وســتصبح عمليــة الربمجــة أقــر وأقــل تعقيــًدا عىل 

نحــٍو يضمــن اســرتاتيجية اســتجابة مالمئــة ويف وقتهــا املناســب حيــال 

البلــدان الرشيكــة. وســتحرِّ املفوضيَّــة األوروبيَّــة إطــار عمــل أحــادي 

شــامل ومتعــدد الســنوات لفــرتة الســنوات الســبع القادمــة عــىل 

أســاس مبــادئ “سياســة الجــوار األورويب” )أو مــا يعادلهــا مــن وثائــق( 

وليــس عــىل أســاس إطــار عمــل برمجــي لـــ “آليــات الجــوار والرشاكــة 

ــط إجــراءات تقديــم مســاعدات االتحــاد  األوروبيــة”. كــام ستبسِّ

األورويب يف أوضــاع األزمــات أو املخاطــر التــي تتهــَدد الدميقراطيــة أو 

ــة. الكــوارث الناجمــة عــن األنشــطة البرشي

ــع  ــة م ــط إضافي ــات الجــوار األورويب” رواب ــم “آلي ــر تنظي هــذا، ويوفِّ

ــة  ــؤول إىل تقوي ــا ي ــاته مب ــة وسياس ــاد األورويب الداخلي ــات االتح آلي

ــات  ــك مــن خــالل آلي طبيعــة مســاعداته عــىل أســاس سياســاته، وذل

لتجميــع األمــوال مــن آليــات موازنتــه الداخليــة والخارجيــة. أمــا 

الهــدف فهــو متكــني البلــدان الرشيكــة ومواطنيهــا مــن املشــاركة 

ــراك  ــاالٍت كح ــة يف مج ــة الناجح ــورويب الداخلي ــاد ال ــج االتح يف برام

ــدين. ــع امل ــم املجتم ــباب أو دع ــج الش ــم وكربام ــالب وانتقاله الط

ــا يف صــدد مشــاركة املعنيــني، فــإنَّ تنظيم “آليــات الجــوار األورويب”  وأمَّ

يقــوِّي دور املجتمــع املــدين، حيــث إنَّ مجموعــات منظــامت املجتمــع 

املــدين ال تُعتــرب مجــرد مســتفيد مــن متويــل اآلليــات املذكورة وحســب، 

ــحة لالضطــالع بــدور أفعــل يف تخطيــط أنشــطة “آليــات  بــل إنهــا مرشَّ

الجــوار األورويب” وتنفيذهــا ومراقبتهــا.

يف هــذا الصــدد، ينــص تنظيــم اآلليــات املذكــورة عــىل مــا يــي: 

“سيُنَشــأ الدعــم االتحــادي مبوجــب هــذا التنظيــم، يف املبــدأ، بالرشاكــة 

مــع املســتفيدين. وسيُســِهم يف الرشاكــة، عــىل نحــٍو مالئــم، الســلطاُت 

ــة، واملعنيــون اآلخــرون واملجتمــع املــدين  ــة واملحلي ــة واإلقليمي الوطني

ــة  ــني، بغي ــني الالحكومي ــن الفاعل ــم م ــون وغيه ــرشكاء االجتامعي وال

ــه”. ــذ ومراقبت ــم االتحــادي وتنفي ــداد الدع إع
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ــات  ــة لـــ »آلي ــة املقرتح املوازن
األورويب« الجــوار 

ــدة 18,2  ــات الجــوار األورويب« الجدي ــة املقرتحــة لـــ »آلي ــغ املوازن تبل

د األطــراف«33   دت تحــت »إطــار العمــل املــايل متعــدِّ مليــار يــورو، ُحــدِّ

ــار  ــدة إلط ــية العائ ــي الرئيس ــا املعاي ــرتة 2014-2020. أمَّ )MFF( للف

العمــل املذكــور فقــد جــرى تبنِّيهــا يف عــام 2011.

ــس  ــان األورويب واملجل ــرَّ يف كاِل الربمل ــب أن تُق ــة يج ــة املقرتح واملوازن

ــول. ــارية املفع ــح س ــل أن تصب األورويب قب

ــا لضــامن  ــة قانونيًّ ــي ملزم ــاله غ ــرة املُقتبَســة أع ــزال الفق ــام ال ت وفي

ــة يف كل مراحــل الربمجــة،  ــة مــن خــالل تدابــي ُمختطَّ املشــاركة العامَّ

ــات  ــه “آلي ــت علي ــا كان ــة مب ــهود، مقارن ــح ومش ــدم واض إال أنَّ التق

ــني”. ــة األوروبي ــوار والرشاك الج

ــات  ــت املشــاركة يف برمجــة “آلي ــه يف حــني كان ويف هــذا الصــدد، فإن

الجــوار والرشاكــة األوروبيــني” ومراقبتهــا تتَّســم باإلشــكالية ومبعارضتها 

مــن قبــل عــدٍد مــن حكومــات البلــدان املســتفيدة، ومــا أعقبهــا مــن 

ــت منظــامت املجتمــع املــدين جانبًــا لتّحــل  مامرســة متزايــدة نحَّ

محلَّهــا منظــامت غــي حكوميــة تابعــة للحكومــات، فقــد وجــب عــىل 

االتحــاد األورويب أن يكــون طليعيًّــا يف مامرســته الربمجــة كيــام يتمكَّــن 

مــن التأســيس لحــاالت مامرســات فضــىل. وباإلضافــة إىل ذلــك، يجــب 

أالَّ يكــون تدبــي إرشاك املجتمــع املــدين لفظيًّــا، بــل مامرســة تشــاركيَّة 

ــة32 . حقيقيَّ
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 األداة الرئيســية ألداء »آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــني« و»آليــات
األورويب »الجــوار 

يُعــدُّ االتحــاد األورويب أحــد أكــرب املورديــن يف العــامل ملوازنــات الدعــم 

م مــن  ]أو الدعــم املوازنــايت، أو دعــم املوازنــة[، أي الطريقــة التــي تُقــدَّ

خاللهــا املســاعدات التنمويــة مبــارشة إىل حكومــات البلــدان الناميــة، 

وليــس إىل مرشوعــات خاصــة محــددة.

وهــذه املوازنــة عبــارة عــن صيغــة مســاعدة مهيَكلــة ومنتظمــة، 

ــم  ــاءلة ونظ ــة واملس ــارات اإلدارة املالي ــارشة يف مس ــى مب ــث تَُقنَّ بحي

ــك«- أن  ــد الرشي ــه –أي »البل ــث ميكــن ل ــا، بحي ــٍد م املشــرتيات يف بل

التنمويــة وسياســاته لخفــض الفقــر  يعكــف عــىل إدارة برامجــه 

بحســب األولويَّــات املحليَّــة. وتهــدف هــذه املزايــا إىل تقويــة املســاءلة 

ــا يف  ــوص عليه ــادئ املنص ــامن املب ــني تدع ــني، اللت ــؤولية املحليت واملس

ــة املســاعدات« )2005( و»أجنــدة آكــرا  »إعــالن باريــس بشــأن فعالي

ــل« )2008(. ــأن العم بش

ويوفــر دعــم املوازنــة أفضليــات رئيســية واملقارنــة مــع مســاعدات عىل 

ــواع أخــرى مــن املســاعدات، إذ تســمح هــذه  أســاس مرشوعــات وأن

ــة،  ــة مركزي ــالل بني ــن خ ــا م ــاعدات ونرشه ــع املس ــات بتوزي املوازن

متكنهــا مــن أن تكــون برامجهــا متناغمــة بحيــث تحــول دون حصــول 

ــام  ــف. ك ــدان التكالي ــن يزي ــرشذم اللذي ــدار أو الت ــن اإله ــوٍع م أيِّ ن

تســمح هــذه املوازنــات بتمويــل أمثــل آلجــاٍل طويلــٍة، وباســرتاتيجياٍت 

ــف  ــىل التكالي ــاق ع ــوال لإلنف ــادة األم ــك بزي ــتدامة وذل ــة مس تنموي

الدوريــة، كــام ميكنهــا أن تنــص عــىل مــوارد للتخطيــط الوطنــي طويــل 

ــك  ــايب، مبــا يف ذل ــايت والرق األجــل، وأن تشــكِّل وظائــف العمــل املوازن

نظــم اإلدارة املاليــة العامــة )PFMs(، وكذلــك رقابــة القضــاء والربملــان 

واملجتمــع املــدين، فضــاًل عــن الوظائــف الرقابيــة األخــرى التــي تعتــرب 

ــة للمســاءلة. ــة املســتدامة والقابل ــا بالنســبة إىل التنمي عنــًرا حيويً

ــم  ــًة لتقدي ــر مالءم ــه األداة األك ــة بكون ــم املوازن ــرَّف دع ــذا، يُع وهك

ــاعدات. ــدويل املس ــع ال املجتم

ــن  ــأنَّ »الفســاد هــو واحــد م ــرُّ ب ــد أنَّ االتحــاد األورويب نفســه يُق بي

غ موازنات  العوامــل الرئيســية التــي تؤثِّــر يف ميــزان الحجــج التــي تســوِّ

الدعــم أو تقــف ضدهــا. فاإلخفــاق يف التصــدي للفســاد يقــوِّض الثقــة 

ــىل  ــات ع ــه تداعي ــع، ول ــيايس األوس ــاد الس ــة وباالقتص ــم املوازن بدع

ــا االســتقاللية التــي ُمنحــت لدعــم  املخاطــر املاليــة والتنمويــة«34 . أمَّ

الــني، فإنهــا تســهِّل لــدى البلــدان  املوازنــة، مــن دون إرشاف أو رقابــة فعَّ

الرشيكــة تزايــد الزبائنيــة والفســاد، مبــا يولِّــد خوفـًـا مــن إعــادة طلــب 

رصــد أمــوال زائــدة لإلنفــاق عــىل األغــراض نفســها التــي نالــت متويــاًل 

ســابًقا، أو مــن توجيــه أمــوال املســاعدات لإلنفــاق عــىل حيازة أســلحة.

م بلــٌد مــا دعــاًم عــىل  أخــيًا، مثَّــة مشــكلة »احتــكام« واضحــة، فــإذا قــدَّ

أســاس مــرشوع، مثــاًل إنشــاء طريــق، يســهل أن يُــرى ســبب املــرشوع 

والتأثــي. ولكــن دعــم املوازنــة )عــىل األقــل بوجــٍه عــام( ال تقــدم نتائــج 

واضحــة للعيــان )أنظــر اإلطــار 4 بشــأن مــر(.
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ــر – ــة يف م ــاد األورويب الحوكم ــم االتح ــة بدع ــة الخاص ــني األوروبي ــة املدقِّق  محكم
ــة ــة والفعالي ــا طيب نواي

يف حزيــران )يونيــو( 2013 نــرشت محكمــة املدقِّقــني األوروبيــة تقريــرًا 

ــز  ــت إىل تعزي ــي رم ــاد األورويب الت ــة االتح ــن إعان ــة ع ــغ األهمي بال

ــبقت  ــي س ــرتات الت ــالل الف ــر خ ــة يف م ــية للحوكم ــاالت رئيس مج

ــا. ــر( 2011 وبعده ــاين )يناي ــون الث ــعبية يف كان ــة الش االنتفاض

ــة  ــة )PFM( ومكافح ــة العام ــىل اإلدارة املالي ــق ع ــز التدقي ــد ركَّ وق

الفســاد مــن ناحيــة، وعــىل حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة مــن ناحيــة 

ــي 2007  ــني عام ــة ب ــرتة الواقع ــص ملــر خــالل الف ــد ُخصِّ ــة. وق ثاني

و2013 مــا يناهــز املليــار يــورو كمســاعدات. وقــد ســلك نصــف املبلــغ 

ــة  ــىل إدارة املالي ــد ع ــة، واعتُم ــة املري ــه إىل الخزين ــوح طريق املمن

ــة. ــدة الســتخدامها يف دعــم املوازن العامــة إىل درجــة بعي

وقــد وجــد التدقيــق أنَّ املفوضيــة وخدمــة العمــل الخارجــي األورويب 

)EEAS( مل تســتطع أن تديــر دعــم االتحــاد األورويب لتحســني الحوكمة 

ــروف  ــا إىل الظ ــذا جزئيًّ ــِزَي ه ــام ُع ــال. وفي ــو فعَّ ــىل نح ــر ع يف م

ــت  ــه كان ــر عــىل أن د التقري ــي واجهــت مــر، فقــد شــدَّ ــة الت الصعب

مثَّــة نواقــص اعــرتت الطريقــة التــي ترفــت بهــا املفوضيــة وخدمــة 

العمــل الخارجــي األورويب إلدارة التعــاون مــع مــر.

وقــد خلــص التقريــر إىل القــول مبــا يــي: »كان برنامــج حقــوق اإلنســان 

ــا، وشــهد عرقلــة  غــي ناجــح إىل حــدٍّ بعيــد. فقــد كان اســتهالله بطيئً

بســبب موقــف الســلطات املريــة الســلبي. كــام أنَّ املفوضيــة 

املــايل  النفــوذ  تســتخدم  مل  األورويب  الخارجــي  العمــل  وخدمــة 

ــا  ــا يف مواجهــة املشــكالت. وقــد كان لزاًم ــق أهدافه والســيايس لتحقي

إســقاط بعــض العنــارص مــن الربنامــج بصــورة كاملــة، باإلضافــة إىل أنَّ 

األمــوال التــي تــم تحويلهاعــرب منظــامت املجتمــع املــدين مل تســتطع أن 

ــر. ــرق يُذك تحــدث أيَّ ف

ويف أعقــاب االنتفاضــة مل تُتََّخــذ أيُّ مبــادرات رئيســية جديــدة ملعالجــة 

قضايــا حقــوق اإلنســان، فيــام اإلجــراءات املُتََّخــذة مل يكــن لهــا ســوى 

أثــر ضئيــل حتــى تاريخــه. ومل تُعــَط حقــوق النســاء واألقليــات 

ــن  ــم م ــد، بالرغ ــام بع ــت في ــي أجري ــكايف يف املراجــع الت ــامم ال االهت

ــة إىل القيــام بعمــٍل عاجــل ملواجهــة الالتســامح املتنامــي. الحاجــة امللحَّ

وبحســب التقريــر، فقــد أخفقــت املفوضيــة وخدمــة العمــل الخارجــي 

األورويب يف ضــامن قيــام الســلطات املريــة مبعالجــة مكامــن الضعــف 

ــفافية يف  ــاب الش ــك غي ــن ذل ــة. وم ــة العام ــر اإلدارة املالي ــي تنخ الت

ــة والفســاد  ــة التدقيقي ــة وضعــف الوظيف ــة العام ــق باملوازن ــا يتعل م

املســترشي، وهــذه كلهــا تفاقــم مكامــن الضعــف يف البنيــة الحكوميــة 

املريــة. هــذا، ومل تتفاعــل املفوضيــة وخدمــة العمــل الخارجــي 

األورويب إزاء انعــدام التقــدم بالقيــام بعمــل حاســم يضمــن املســؤولية 

الكبــية املتعلقــة بأمــوال االتحــاد األورويب، التــي مــا تــزال تُدفــع  

ــة. ــارشة للســلطات املري مب

ــاٍن  ــي بي ــام 2011 تبنِّ ــرى يف ع ــة، ج ــذه املعضل ــال ه ــتجابة حي ولالس

األورويب  االتحــادي  املوازنــة  دعــم  »مقاربــة  عنــوان  تحــت  جديــٍد 

دت املقاربــة الجديــدة.  املســتقبلية بــإزاء البلــدان الثالثــة«35 ، وفيــه ُحــدِّ

ويســتند البيــان املذكــور إىل اتفاقيــة لشــبونة ويعــزِّز اتســاق إجــراءات 

االتحــاد األورويب ومســاعداته وكفاءتهــا وانســجامها بغــرض توليــد تغيــي 

نوعــي فعــي يف البلــدان الرشيكــة لتتمكــن مــن خفــض الفقــر والقضــاء 

عليــه، بوصــف هــذا واحــًدا مــن أهــداف سياســة االتحــاد األورويب 

ــية36 . ــة الرئيس التنموي

شــملت أشــكال »دعــم املوازنــة« الســابقة »دعــم املوازنــة العامــة« 

ــم سياســة  ــة لدع ــة الوطني ــل إىل الخزين ــة بالتحوي )GBS( – املتمثِّل

التنميــة أو اإلصــالح الوطنيــني واســرتاتيجية ودعــم املوازنــة القطاعــي 

ــة  ــاًم لسياس ــة دع ــة الوطني ــل إىل الخزين ــل بالتحوي )SBS( – املتمث

ــة  ــة الحكوم ــل وزارة مالي ــرتاتيجيته. وتعم ــي واس ــج القطاع الربنام

يــة أو مديريــة الخزينــة لديهــا عــىل إدارة كاِل شــكي دعــم  املتلقِّ

املوازنــة. وبالتــايل، فإنــه »مــن منظــور تقنــي مــايل، ليــس مثَّــة فــرٌق 

بــني الشــكلني، مــام يُحــِدث تبــاداًل تنســيبيًّا )fungibility(37«  )أنظــر 

اإلطــار 5(.
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)Fungibility( تبادل املساعدة االستنسايب

التبــادل االستنســايب هــو حيــث ميكــن اســتبدال وحــدة بوحــدة أخــرى 

مــن األصــل نفســه بســهولة. فــإذا افرتضنــا أن األصــل عبــارة عــن مــال 

)وهنــا املســاعدة أو العائــد الوطنــي(، فــإنَّ تبــادل املســاعدة التنســيبي 

يُعنــى بكيفيــة اختيــار الحكومــات تخصيص مواردهــا املحليــة بإعطائها 

ــاة. واملشــكلة )مــن وجهــة نظــر  تخصيًصــا للمســاعدات األجنبيــة املتلقَّ

املانــح( تــربز، عــىل ســبيل املثــال، عندمــا تتلقــى حكومــة مــا مســاعدة 

د مــا وتقــوم فيــام بعــد بإعــادة تخصيــص أو  مخصصــة لقطــاع محــدَّ

تنســيب جــزٍء مــن مواردهــا الذاتيــة عــىل األقــل لغــرض آخــر، فتحوِّلــه 

عــن الغــرض األصــي لتخصصــه لغــرض آخــر ذي أولويــة سياســية أعىل. 

ــة  ــة بالغ ــات االجتامعي ــهم املرشوع ــن أن تس ــوال ميك ــوأ األح ويف أس

األهميــة يف متويــل الشــبكات الزبائنيــة أو أجهــزة القمع أو حتى ســباق 

ــي التخصيصــات والتنســيبات  التســلح. وهــذا التحــدي املحتمــل لتغي

موجــود وقائــم عــىل نحــو مســتقل عــام إذا كانــت املســاعدات ُمِنَحــت 

ــامل  ــة، إال أنَّ احت ــم املوازن ــن خــالل دع ــات أو م ــن خــالل مرشوع م

وقوعهــا هــو أكــر حــدة يف حالــة دعــم املوازنــة.

 Retrieved from The future of EU Budget support: political(

 conditions, differentiation and coordination by European

Think-Tanks Group available at http://www.odi.org.uk/

budget-support-eu-development- -6570/publications

)policy-political-conditionality

ــة«  ــم املوازن ــدة لـــ »دع ــاد األورويب الجدي ــة االتح ــا مقارب أمَّ

ــي  ــه. فه ــة ب ــرشوط املرتبط ــم وال ــذا الدع ــكال ه ــيِّ أش فتغ

ــي: ــا ي م م ــدِّ تق

ــم  ــي دع ــة )GGDC( لتوف ــيد والتنمي ــم الرش ــود الحك 1 . عق

لتنميــة وطنيــة أو لسياســة واســرتاتيجية إصــالح لتعزيــز حقوق 

اإلنســان والدميقراطيــة ولعكــس االلتــزام بالقيــم األساســية 

ــصَّ  ــام نُ ــون. وك ــم القان ــة وحك ــان والدميقراطي ــوق اإلنس لحق

ــات  ــإَن مناقش ــادية38 ، ف ــة« اإلرش ــم املوازن ــات »دع يف توجيه

ــة39  ــم املوازن ــوار دع ــة  وح ــم املوازن ــة لدع ــة التوجيهي اللجن

ــة. ــم املوازن ــات دع ــة بعملي ــائل املتعلق ــتعالج كل املس س

ــي، وذلــك مــن خــالل  وهــذا يشــمل أيًضــا مراقبــة وضــع حقــوق اإلنســان يف البلــد املتلقِّ

مــا يــي:

ــاد•األورويب•)و/أو• ــود•االتح ــاء•وف ــل•رؤس ــن•قب ــية•م ــر•سياس ــادة•بتقاري اإلف •	

ــن معلومــات  ــا(، مبــا يتضمَّ مــن قبــل بعثــات االتحــاد األورويب حيــث يكــون ذلــك مالمئً

ــية،  ــم األساس ــث القي ــن حي ــا م ــية، وأيًض ــورات السياس ــن التط ــتمرة ع ــات مس وتقومي

فتُصــاغ التوصيــات عــىل نحــٍو مالئــم.

ــك،•بوصــف• ــد•الرشي ــاد•األورويب•والبل ــن•االتح ــاري•ب ــيايس•الج ــوار•الس الح •	

ــا  ــا فيه ــية، مب ــم األساس ــة بالقي ــات املرتبط ــكالت والتحدي ــة املش ــدى ملعالج ــك منت ذل

اإلنســان. حقــوق  مســائل 

ـل• اســراتيجيَّات•االتحــاد•األورويب•لحقــوق•اإلنســان،•باعتبارهــا•أدوات•متثِـّ •	

ــطة  ــد األنش ــك تحدي ــادة 21، وكذل دة يف امل ــدَّ ــادئ املح ــي املب ــاملة تغط ــات ش تقومي

املتَّبعــة لتحقيــق األهــداف. وهــذه األدوات تأخــذ يف الحســبان نتائــج املراجعــة الدوريــة 

الشــاملة يف ســياق األمــم املتحــدة وترتبــط بهــا.

ــة األوروبيــة،  اســتناًدا إىل نتائــج املراقبــة التــي أجرتهــا املفوضيَّ

ميكــن ربــط أوضــاع البلــد املعنــي كــام هــو مبــنيَّ يف الشــكل40  

الــوارد أدنــاه.
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مواصلة تعميم األنشطة املختطَّة مع »عقود الحكم الرشيد والتنمية«، مبا يف ذلك توزيعها وإدخال 

تعديالت أو تحويرات طفيفة بغرض توفي أفضل للقيم األساسية وتعزيزها..

وضع شبه مستقر أو هو يتقدم عىل نحو إيجايب

ميكــن للجنــة )املفوضيــة( ]املديــر الجغــرايف[، بعــد اتبــاع نصيحــة رئيــس وفــد االتحــاد األورويب وخدمــات 

االتحــاد األورويب الخارجيــة وفريــق دعــم املوازنــة، أن يقــرتح إجــراءات تخفيفيــة، وتغيــيات يف األنشــطة 

واملقاربــة التــي تُتَّبــع، ارتباطـًـا بالتوزيعــات وباللجنــة التوجيهيــة لدعــم املوازنــة.

بعــض القلــق الناجــم، ولكــن مــا يــزال يُعايَــن، مــع 

ذلــك، احــرام إجــايل للقيــم األساســية. 

عندئٍذ تقوم املديرية العامة للتعاون والتنمية ووفد االتحاد األورويب بالتعديالت أو اإلجراءات املالية 

م خدمات االتحاد األورويب الخارجية ووفده،  بدعم من  والتعاقدية الرورية، عىل النحو املالئم. وتتقدَّ

ن تحلياًل لألثر السيايس عىل عمليات دعم املوازنة وتوصياتها لعمل  فريق »دعم املوازنة« بتقرير يتضمَّ

املدير الجغرايف الذي يرجع بدوره إىل برنامج »دعم املوازنة« مع توصية تطرح أمام اللجنة التوجيهية لـ 

»دعم املوازنة« يك تتمكن من أخذ القرار.

عندئِذ تتخذ اللجنة التوجيهية املذكورة القرار بإعادة توجيه دعم املوازنة املخطَّط إىل صيغ أداء أخرى، و/

أو تبني إجراءات وقائية احرتازية.

يُتشاَور مع مفوَّيض التنمية أو الجوار ومع املمثل األعىل للمفوضية للسياسة الخارجية، عىل النحو املالئم.

تدهور كبري للقيم األساسية.

ــن أن  ــة، ميك ــراءات مالمئ ــاد األورويب إج ــات االتح ــرِّر مؤسس ــق، وتُق ــكي إىل التعلي ــاون ال ــاج التع يحت

ــة. ــي حكومي ــارات غ ــا إىل مس ــوال وتوجيهه ــص األم ــادة تخصي ــن إع تتضمَّ

حاالت ُقصَوِويَّة )متطرفة(.

ــة  ــم املوازن ــي دع ــن توف ــي تضم ــي الت ــالح )SRC( وه ــاع اإلص ــود قط 2. عق

ــات  ــب التوجيه ــات. وبحس ــني أداء الخدم ــات وتحس ــاع اإلصالح ــة قط ملعالج

ــا تكــون التحســينات مــن خــالل ضــامن كِلتــا قابليــة الوصــول  اإلرشــادية، فإمنَّ

مــة، وبالتحديــد  accessibility )أي الوصــول املتكافــئ( وجــودة الخدمــة املقدَّ

ــب  ــة وحقــوق الطفــل. ويف حــني تتطلَّ ــز املســاواة الجندريَّ إىل الفقــراء، وتعزي

»عقــود الحكــم الرشــيد والتنميــة« رشطـًـا الزًمــا مســبًقا بتقويــم إيجــايب ملراعــاة 

ــي القيــم األساســية، ال يقــع عــىل »عقــود قطــاع اإلصــالح«  البلــد املعنــي املتلقِّ

أيُّ رشوط مســبقة، حيــث إنهــا ترتبــط أصــاًل بالقيــم األساســية، كقطــاع العدالــة 

)يف مــا يتصــل بحكــم القانــون وحقــوق اإلنســان، إلــخ...(، إذ تنــصُّ التوجيهــات 

ــا« قــد أُويِلَ. ــا خاصًّ عــىل أن »اهتامًم

ــة  3. عقــود بنــاء الدولــة )SBC( وهــي لتأمــني دعــم املوازنــة يف األوضــاع الهشَّ

واالنتقاليــة. فهــي تظــل فريــدة وغــي مرتبطــة بعقــود »الحكــم الرشــيد 

ــد  ــك أن متهِّ ــن ذل ــاًل ع ــب فض ــل يج ــالح«، ب ــاع اإلص ــود »قط ــة« وعق والتنمي

األرضيَّــة للعقــود املذكــورة بدعمهــا صياغــة سياســات قطاعيــة تنمويــة وطنيــة، 

بتعزيــز إطــار العمــل االقتصــادي الــكي )املاكــروي(. عــالوة عــىل ذلــك، ففــي 

ــان فــرتة متتــد مــن ثــالث إىل ســت  حــني أنَّ الشــكلني األســبقني للعقــود يغطِّي

مــت عقــود »بنــاء الدولــة« لتشــمل التزامــات مدتهــا ســنتان،  ســنوات، فقــد ُصمِّ

وهــي أكــر اســتهدافًا.
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ــاج إىل  ــزات تحت ــدة بعــدة مي ــة« الجدي ــم املوازن ــة »دع تتَّســم مقارب

ــي: ــا ي ــة خــالل تنفيذهــا. وهــذه تشــمل م املراقب

يقــوم دعــم املوازنــة عــىل أجنــدة فعاليــة املســاعدات   .1

وجملــة التعهــدات الــواردة يف »توافــق مونتــيي« )2002( و »التوافــق 

األورويب بشــأن التنميــة« )2005( و»إعــالن باريــس بشــأن فعاليــة 

املســاعدات« )2005( و »أجنــدة آكــرا للعمــل« )2008(. غــي أنَّ 

ــل إنَّ  ــس«، ب ــزال خــارج »إعــالن باري ــا ت ــدان املجــاورة نفســها م البل

تنفيــذه -يف حــاالت توقيــع البلــدان عليــه- يتَّســم بكونــه شــكليًّا وليــس 

حقيقيًّــا41 .

ــمة،  ــاد حاس ــر والفس ــة بـــ التزوي ــائل املتعلق ــى املس تبق  .2

ــوء  ــاد وس ــام الفس ــف أم ــة والضع ــة بالهشاش ــم املوازن ــم دع إذ يتَّس

ــة  ــب مقارب ــة بأشــكال املســاعدات األخــرى. وتتطلَّ االســتخدام، مقارن

املوازنــة الجديــدة أنَّ »البلــدان الرشيكــة تحتــاج إىل االنخــراط بنشــاط 

ــة  ال ــبة وفعَّ ــات مناس ــلَّح بآلي ــاد، وأن تُس ــر والفس ــة التزوي يف مكافح

تغطــي كامــل »دورة مكافحــة التزويــر والفســاد« )املكافحــة، املالحقــة، 

االســتقصاء والتحقيــق، املحاســبة(، فضــاًل عــن بنــاء قــدرات ســلطاتها 

التفتيشــية والقضائيــة«42 . وبالرغــم مــن أنَّ هــذه املقاربــة تســترشف 

تنميــة القــدرات ملكافحــة الفســاد، فــإنَّ غيــاب آليــات املســاءلة 

املحليــة الفعالــة والفســاد املنتظــم املســترشي43  يف البلــدان الرشيكــة 

ــبق. ــم مس ــع لتقوي ــب أن يخض يج

ــة  ــكل أشــكال دعــم املوازن إنَّ الهــدف األســايس الشــامل ل  .3

يكمــن يف القضــاء عــىل الفقــر ويف تعزيــز النمو املســتدام الّشــامل ، ويف 

ــة  ــة االقتصادي ــذ املرشوطيَّ ــإنَّ تنفي ــايل، ف ــات. وبالت ــة الدميقراطيَّ تقوي

ــؤدِّي إىل  ــوف ي ــة، س ــارة أو الخصخص ــر التج ــة، كتحري ــم املوازن لدع

ــة. ــم املوازن ــداف دع ــض أه تقوي

يتبــنيَّ أنَّ املســاءلة واملحاســبة املشــرتكتني، وكذلــك الرشاكــة   .4

والحــوار مبخوســة الحــق متاًمــا يف املقاربــة الجديــدة. بيــد أنَّ القــدرات 

والفســحات املحــدودة عــىل املســتويات الوطنيــة للعمليــة التشــاركية 

وحــوارات السياســة ينبغــي أن تؤخــذ بعــني االعتبــار. وبالتــايل، يُفــرَتَُض 

ــني،  ــة جميــع املعني ــأن املوازن ــوار بش ــل الح ــج عم ــمل برنام أن يش

ــا للمســاعدة عــىل عــرض  ــا متاًم كــام يُفــرتَُض أن يكــون الحــوار »موثًَّق

ــه  ــد أن ــم التأكي ــن امله ــة«. وم ــم املوازن ــه دع ــذي يحقق ــهام ال اإلس

ــإنَّ  ــة، ف ــة بالغ ــم بأهمي ــوار يتَّس ــة الح ــق عملي ــن أنَّ توثي ــم م بالرغ

إفشــاء املعلومــات وضــامن الوصــول املتكافــئ إليهــا بصــورة منتظمــة، 

مبــا يف ذلــك الوصــول العــام ويف حينــه إىل كل األوراق »جيــدة التوثيق« 

مــن قبــل جميــع املعنيــني ذوي الصلــة، األمــر الــذي ميكــن أن يجعــل 

ــة. ــة حقيقي للحــوار قيمــة ُمضاف

اعتــرَب االتحــاد األورويب أن نــرش املوازنــة كأحــد معايــي   .5

ــل لــكل أشــكال دعــم املوازنــة، فضــاًل عــن اعتبــاره أنهــا عنــٌر  التأهُّ

رئيــيٌّ للشــفافية ومراقبــة املوازنــة. عــىل أنَّ انعــدام الشــفافية يف مــا 

ــا جــدا يف كل البلــدان التــي  ــل أمــرًا مقلًِق يتعلــق بإنفــاق املوازنــة ميثِّ

تشــملها »سياســة الجــوار األورويب«.

العمــل  »إطــار  ومنهــا  للتأهــل،  أخــرى  معايــي  ـة  مثَـّ  .6

االقتصــادي الــكي )املاكــروي( املســتقر«. ويف هــذا الصــدد، تنــصُّ 

ــم  ــه مــن »املحــوري بالنســبة إىل تقوي التوجيهــات اإلرشــادية عــىل أنَّ

ــربز  ــة ت ــتجابة السياس ــتقر واس ــكي املس ــادي ال ــل االقتص ــار العم إط

ــذي  ــل ال ــدويل« والتحلي ــد ال ــدوق النق ــي بـــ »صن ــد املعن ــة البل عالق

ــريض  ــول أو املُ ــذ املقب ــن التنفي ــذا، ويؤم ــة. ه ــذه املؤسس ــه ه تقدم

لربنامــج أو آلليــة دعــم سياســة مدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل 

ا أّن  إطــار العمــل االقتصــادي الــكي يســتند إىل قاعــدة  ــدًّ ــا جي ضامنً

ــة  ــدان الرشيك ــدويل يف البل ــد ال ــدوق النق ــتقرة«. إال أنَّ دور صن مس

يجــب أن يُقــوَّم ويدقَّــق فيــه النظــر قبــل ااعتبــار »التنفيــذ الناجــح« 

ــد  ــدوق النق ــد كان صن ــواًل.  ولق ــؤرًشا مقب ــه م ــايل بوصف لربنامجــه امل

ــن  ــة م ــرى، يف مقدم ــة األخ ــة الدولي ــات املالي ــع املؤسس ــدويل، م ال

ــة،  ــدان النامي ــي راحــت البل ــة )SAP(، الت صــاغ برامــج اعــادة الهيكل

ــن  ــد كان م ــات. ولق ــذ الثامنينيَّ ــا من ــة، تتبنَّاه ــدان العربي ــا البل ومنه

شــأن هــذه الربامــج أنهــا عــزَّزت إعــادة توجيــه السياســات االقتصاديــة 

ــم ولجــذب االســتثامرات املبــارشة  الكليَّــة للرتكيــز عــىل مكافحــة التضخُّ

ــام  ــة والرأســاملية، في ــات التجاري ــرب عــىل التدفق ــاح أك ــق انفت وتحقي

كانــت تتســبَّب بتهميــش العاملــة والتوزيع العــادل الدخــل. ويف الوقت 

نفســه، كانــت كل برامــج الهيكلــة تتجنَّــب التدقيــق الدميقراطــي مــن 

ــات  ــات، مجموع ــية، النقاب ــزاب السياس ــني )األح ــني املحلي ــل املعني قب

ــادئ  ــض مب ــا أدَّى إىل تقوي ــة، مب ــدان املضيف ــدين( يف البل ــع امل املجتم

ــية44 . ــاركة األساس ــة واملش الدميقراطي

ــي  يقــوم عليهــا دعــم  ــدة الت ــة الحوكمــة الجدي وبالرغــم مــن أنَّ بني

املوازنــة العائــدة لالتحــاد األورويب 45 تتمتــع مبظاهــر إيجابيــة لضــامن 

متاســك السياســة وانســجامها، وكذلــك لضــامن مقاربــة تنســيقية، 

ــة  ــة الكلي ــة يف املقارب ــإنَّ انعــدام مشــاركة املجتمــع املــدين الحقيقي ف

الشــاملة مل تلــق أي معالجــة. وبالتــايل، فــإنَّ بنيــة صنــع قــرار »آليــات 

ــة،  ــاركة حقيقي ــداث مش ــن إح ــن م ــي أن مُتكَّ ــوار األورويب« ينبغ الج

وذلــك مــن خــالل مــا يــي46 :

ــات• ــة•وصــول•منظــامت•املجتمــع•املــدين•إىل•املعلوم طريق •	
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القوميــة؛ وباللغــة  البلــد،  يف  النهائيــة  واالتفاقيــات  الصلــة  ذات 

مشاركة•عامة•متزايدة•يف•وضع•األولويَّات؛ •	

لجــان• يف• الحكوميــة• غــر• املنظــامت• ممثــي• مشــاركة• •	

املراقبــة/ التوجيــه، وينبغــي أن تختــار هــؤالء أوســاط هــذه املنظــامت 

؛ نفســها

ــة• يجــب•أن•يكــون•التقويــم•واملراقبــة•مفتوحــن•أمــام•العامَّ •	

ــظ لإلضــاءة عــىل العيــوب والنواقــص القامئــة ضمــن  مــن دون أيِّ تحفُّ

تعظيــم  لضــامن  والسياســية  والقانونيــة  ســيَّة  املؤسَّ العمــل  أطــر 

العمالنيــة.  والفعاليــة  املســؤولية 
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الفصل الثالث:دور املؤسسات املالية الدولية

ما الذي ميكن أن يتعلَّم منه القارئ يف 

هذا الفصل؟

كيف ميكن استخدام هذا الفصل؟

• 	•مدخل•إىل•البنك•األورويب•لإلعامر••
واإلمناء والبنك األورويب لالستثامر.

• 	•دور•املؤسسات•املالية•الدولية•يف••
تنفيذ »آليات الجوار والرشاكة األوروبيني«/ 

»آليات الجوار األورويب«.

	•التحديات•الرئيسية•املرتبطة•بالبنكن•
املذكورين، مبا يف ذلك الشفافية واملراقبة 

واآلثار عىل مستوى التنمية.

	•البنك•األورويب•لإلعامر•واإلمناء•والربملان•
األورويب.

	•التفويض•الخارجي•للبنك•األورويب•
لالستثامر: القديم والجديد.

	•لبناء•القدرات•يف•ما•يتعلق•بالبنكن•
األوروبيني »لإلعامر واإلمناء« و»االستثامر«.

	•إلجراء•تقويم•نقدي•حاسم•للدور•املعطى•
للبنكني يف التنفيذ.

	•لتقويم•»آلية•الخلط«.

	•للدفاع•عن•املقاربة•القامئة•عى•حقوق•
اإلنسان لدى البنكني.

مدَخل

ــن  ــواري م ــاق الج ــىل النط ــاد األورويب ع ــوال االتح ــة ألم ــار املحتَمل ــر اآلث تُدبَّ

ــاعدات  ــتخدام مس ــن اس ــف ميك ــرِّ كي ــذا يف ــة. وه ــامت مختلف ــالل تنظي خ

ــامر  ــك األورويب لإلع ــتثامر« و»البن ــك األورويب لالس ــرب »البن ــة ع ــاد املالي االتح

ــاء«. واإلمن

وبالفعــل، فــإنَّ مثَّــة عــدًدا مــن الطــرق التــي ميكــن أن تســتخدم بنــوك التنميــة 

اإلقليميــة واملؤسســات الثنائيــة و“house bank” االتحــاد األورويب و»البنــك 

ــق  ــل يف مناط ــاد األورويب للعم ــوال االتح ــا أم ــن خالله ــتثامر« م األورويب لالس

الجــوار. عــىل ســبيل املثــال، ميكــن أن تُســتخَدم موازنــة االتحــاد األورويب لضــامن 

ــا يف  ــاد األورويب، مب ــدود االتح ــارج ح ــتثامر« خ ــك األورويب لالس ــات »البن عملي

ــوال  ــن أم ــات وأســهم م ــروض وائتامن ــة ق ــك يف مناطــق الجــوار، عــىل هيئ ذل

»آليــات الجــوار األورويب« للمؤسســات املاليــة، فضــاًل عــن املنــح والهبــات مــن 

ــد  ــاد األورويب )يج ــا يف االتح ــول به ــط« املعم ــة الخل ى »آلي ــمَّ ــا يُس ــالل م خ

القــارئ تفســيًا لهــا يف اآليت مــن املقاطــع(.

ــات  ــم »آلي ــة تنظي ــا وبداي ــتخَدم أيًض ــد يُس ــامت، فق ــق بالتنظي ــا يتعلَّ ويف م

ــان  ــن الربمل ــادر ع ــني« )EC No 2006/1638 (الص ــة األوروبي ــوار والرشاك الج

األورويب، الــذي أعــاد املجلــس التأكيــد عليــه، مــن أجــل »املســاهامت يف البنــك 

األورويب لالســتثامر أو يف أي مؤسســة ماليــة وســيطة أخــرى، مبــا يراعــي املــادة 

23، ومــن أجــل متويــل القــروض واالســتثامرات االئتامنيــة وضامنــات األمــوال 

أو أمــوال االســتثامر«.

ــام 2008  ــة )EC( يف ع ــة األوروبي ــت املفوضيَّ ــد أطلق ــك، فق ــة إىل ذل باإلضاف

»آليــة االســتثامر الجــواري« بغيــة توفــي الدعــم مــن خــالل املنــح للمجتمــع 

املؤسســات  تُجريهــا  التــي  اإلقــراض  لعمليــات  األعضــاء  ودولــه  األورويب 
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ــدان الرشيكــة  ــة ومتعــددة األطــراف يف البل ــة الثنائي ــة األوروبي ــة املالي التنموي

ضمــن »سياســة الجــوار األورويب«.

ــس للقواعــد واإلجــراءات املشــرتكة لتنفيــذ  وتُبــنيِّ مســوَّدة التنظيــم الــذي يؤسِّ

ــاعدات  ــرتة 2014-2020 أنَّ مس ــالل الف ــة47  خ ــاد الخارجي ــل االتح ــات عم آلي

ــح؛  ــة: »)أ( املن ــل مختلف ــواع متوي ــا مــن خــالل أن ــة ميكــن تأمينه االتحــاد املالي

ــة؛  ــم املوازن ــامل؛ )ج( دع ــوازم أو األع ــات أو الل ــود املشــرتيات للخدم )ب( عق

)د( اإلســهامات يف الصناديــق االئتامنيــة التــي أقرَّتهــا املفوضيَّــة؛ )هـــ( اآلليــات 

املاليــة، كالقــروض والضامنــات واالئتامنــات أو شــبه االئتامنــات، واالســتثامرات 

ــع  ــة م ــُل أن تكــون مرتاكب ــي يُحتَم ــادل املخاطــر الت ــات تب أو املشــاركات، وآلي

املنــح؛ )و( حيــازة األســهم أو املشــاركات االئتامنية يف املؤسســات املاليــة الدولية، 

مبــا يف ذلــك البنــوك التنمويــة اإلقليميــة«.

أضــف إىل ذلــك أنــه ميكــن أيًضــا أن توفَّــر »مــن خــالل املســاهامت يف الصناديق 

ســها أو يُديرها البنــك األورويب  الدوليــة أو اإلقليميــة أو الوطنيــة، كتلــك التــي أسَّ

لالســتثامر واملنظــامت الدوليــة والــدول األعضــاء أو البلــدان واملناطــق الرشيكــة، 

وذلــك بهــدف جــذب التمويــل املشــرتك مــن عــدد مــن املانحــني، أو لتمويــل 

مرشوعــات وضعهــا مانــح أو أكــر بغــرض تنفيذهــا تنفيــًذا مشــرتكًا«.

ــون  ــن يك ــامت، ل ــوَّدة التنظي ــرار مس ــد إق ــه بع ــة أن ــي يف الحقيق ــك يعن وذل

ــي األمــوال تحــت رعايــة »آليــات الجــوار  ــاًل لتلقِّ البنــك األورويب لالســتثامر مؤهَّ

ــك األورويب  ــة، كالبن ــة اإلقليمي ــوك التنمي ــا لبن ــن أيًض ــب، ميك األورويب« وحس

ــة  ــة التنموي ــات املالي ــن املؤسس ــاًل ع ــا، فض يه ــة، تلقِّ ــامر والتنمي ــادة اإلع الع

الثنائيــة التابعــة للــدول األعضــاء، كـــ KfW )أملانيــا( وAFD )فرنســا( وغيهــام.
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دراسة حالة: مرشوع تحويلة سكة حديد Tbilisi ، بجورجيا
أقــرَّت »آليــة االســتثامر الجــواري« )NIF( مــرشوع تحويلــة ســكة حديــد 

)Tbilisi( يف ترشيــن الثــاين )نوفمــرب( 2009 بهــدف تغيــي مــكان »ترانزيــت« 

ــة مــن املناطــق الســكانية  الســلع الخطــرة، كالنفــط الخــام واملنتجــات النفطي

الحديديــة  الســكك  كفــاءة عمليــات  وزيــادة  العاصمــة،  الكثيفــة خــارج 

والســالمة العامــة. وسيُنشــئ املــرشوع وصلــة جانبيــة جديــدة لســكة الحديــد 

ــكك  ــات الس ــث محط ــىل تحدي ــيعمل ع ــام س ــطTbilisi ، ك ــن وس ــد ع تبتع

الحديديــة األخــرى. وســتعزز إعــادة تنميــة األرايض املحــرَّرة، بحســب املــرشوع، 

ــة. ــن العاصم ــة الجــزء الشــاميل م تنمي

وتوفِّــر »آليــة االســتثامر الجــواري« 6 ماليــني يــورو مــن موازنــة االتحــاد األورويب 

ــورو  ــون ي ــن 2,5 ملي ــاًل ع ــة، فض ــار البيئي ــف اآلث ــراءات تخفي ــة إلج ص املخصَّ

إضافيــة مــن صنــدوق »آليــة االســتثامر الجــواري« االئتــامين مــن أجــل خطــة 

ــك األورويب  ــن »البن ــرَّ كلٌّ م ــو( 2010 أق ــار )ماي ــة. ويف 20 أي ــتجابة تنموي اس

 )EIB( لالســتثامر«  األورويب  و»البنــك   )EBRD( »واإلمنــاء اإلعــامر  إلعــادة 

ــورو. ــون ي ــغ 100 ملي للمــرشوع مبل

ولكــنَّ املــرشوع أُِقــرَّ قبــل إعــداد تقويــم بيئــي واجتامعــي. وبحســب محــارض 

نوقــش  اإلعــامر واإلمنــاء«، حيــث  »البنــك األورويب إلعــادة  إدارة  مجلــس 

املــرشوع، فقــد »أعــرب البنــك عــن نيتــه إمــكان طلبــه يف املســتقبل –وبصــورة 

ــا مــن »آليــة االســتثامر الجــواري« لهــذا املــرشوع، حــاَل  دة- دعــاًم إضافيًّ محــدَّ

ت الرئاســة بـــ »البنــك األورويب إلعــادة  إعــداد الدراســات ذات الصلــة. وقــد عــربَّ

ــة  ــة املفوضي ــدى بعث ــة ل ــة املتكون ــات البيئي ــة« عــن االهتامم اإلعــامر والتنمي

ــك األورويب  ــذ »البن ــىل أن يتخ ــق ع ــرى التواف ــد ج ــا. وق ــة يف جورجي األوروبي

ــوع  ــؤول دون وق ــة للح ــراءات الروروي ــة« كل اإلج ــامر والتنمي ــادة اإلع إلع

املخاطــر البيئيــة املذكــورة أو للتخفيــف منهــا. كــام أعلنــت الرئاســة أنَّ »تقريــر 

ــس،  ــىل أعضــاء املجل ــتوزَّع ع ــة« )ESIA( س ــة واالجتامعي ــار البيئي ــم اآلث تقوي

نظــرًا ألهميــة املســائل املُثــارة )كملكيــة األرايض واآلثــار البيئــي، إلــخ...(. كــام 

جــرى التوافــق كذلــك عــىل أن املؤسســة القائــدة واملشــاركني يف التمويــل 

ســيعتمدون يف القريــب العاجــل عــىل تنظيــم اجتــامع تنســيقي/إبالغي يف 

ــة  ــا بعث ــن فيه ــة، مب ــراف املعنيَّ ــم كل األط ــث يض ــرشوع، بحي ــق بامل ــا يتعل م

ــا«. ــفارات يف جورجي ــة والس ــة األوروبي املفوضي

ــب إنشــاء جســور  ــو يتطلَّ ــن األســباب. فه ــدد م ــد أنَّ املــرشوع إشــكايلٌّ لع بي

يــرتاوح ارتفاعهــا بــني 18 و20 مــرتًا يف مقاطعــة »أفتشــاال« الســكانية املكتظــة، 

ــل القطــارات بشــحنات خطــرة. وقــد تســبَّب املــرشوع بحرمــان 900  حيــث تحمَّ

ــات  ــام أنَّ الدراس ــم، ك ــاء أراضيه ــبة لق ــات املناس ــن التعويض ــا م ــة تقريبً عائل

ــا لألثــر البيئــي الــذي تخلفــه زيــوت املكابــح  ــِر تقوميً ة للمــرشوع مل تُج ــدَّ املُع

ــب مــن  ــا البحــر القري ــة. أمَّ )brake fluids( عــىل ظــروف املعيشــة يف املنطق

“تفليــس” فهــو أيًضــا يقــع تحــت الخطــر، فتــرُّب نصــف خــزان قــد يعنــي أنَّ 

نصــف ســعة التخزيــن ســتكون عدميــة الجــدوى، األمــر الــذي ســيجعل ســكان 

ثــالث مقاطعــات ونحــو 20 ألــف هكتــار مــن األرايض الزراعيــة مــن دون ميــاه. 

ك  عــالوًة عــىل ذلــك، فقــد أُفيــَد عــن عــدد مــن حــاالت إكــراه مواطنــني ومــالَّ

مــن قبــل الرشطــة خــالل النقاشــات العامــة التــي جــرت بشــأن »تقريــر تقويــم 

اآلثــار البيئيــة واالجتامعيــة« وتنفيــذ املــرشوع.

يف عــام 2010، بــدأت آليــة »البنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر واإلمنــاء« الخاصــة 

ــات  ــرشوع، والطلب ــرًا بامل ــن تأثُّ ك األرايض املترري ــالَّ ــن م ــكاوى م ــل الش بتقبُّ

الــواردة مــن املعارضــة إىل مجلــس »تفليــس« البلــدي للتحقيــق بالفســاد. 

واســتجابًة لذلــك، بــدأ »البنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر واإلمنــاء« إجــراء تدقيــق 

واقــرتح مبــادرة حــلٍّ بــني الســكك الحديديــة الجورجيــة وأصحــاب الشــكاوى. 

ــك«  ــد كان »البن ــأل، فق ــرش عــىل امل ــات مل تُن ــات والتدقيق ــج التحقيق وألنَّ نتائ

مــة. مجــربًا عــىل تأخــي إقــرار القــرض ريثــام يُصــار إىل جــالء كل الشــكاوى املقدَّ

والجديــر ذكــره أنَّ جورجيــا رفضــت يف أيلــول )ســبتمرب( 2010 قرًضــا مدعوًمــا 

مــه »البنــك األورويب  مــن »البنــك األورويب لالســتثامر«، فضــاًل عــن قــرض آخــر قدَّ

إلعــادة اإلعــامر واإلمنــاء« يف ترشيــن الثــاين )نوفمــرب(. ويف آذار )مــارس( 2012، 

ألغــى مجلــس »آليــة االســتثامر الجــواري« متويــل املــرشوع نتيجــة إلغــاء اتفاقية 

القــرض املعقــودة بــني الســكك الحديديــة الجرجيــة و«البنــك األورويب إلعــادة 

ــة  ــة الجورجي ــكك الحديدي ــدرت الس ــرشوع أص ــاء امل ــاء«. وإلنه ــامر واإلمن اإلع

ــوال  ــى األم ــْت أن تتلقَّ ــث أَملَ ــييك، حي ــون دوالر أم ــة 250 ملي ــندات بقيم س

مــن موازنــة الدولــة.

منــذ البدايــة، أثــارت منظــامت املجتمــع املــدين التســاؤالت يف صــدد اقتصاديَّات 

املــرشوع، مبــا يف ذلــك مــا يقــع عــىل عاتــق الســكك الحديديــة اململوكــة مــن 

يـْـن. وقــد رشح البعــض اقتصاديَّــات املــرشوع عــىل النحو  الدولــة والبلــد مــن الدَّ

ــن  ــم م ــات خطــية؛ بالرغ ــا تحدي اآليت: »يف الحــدود القصــوى، تواجــه جورجي

ــة  ــن الدول ــذي يفرضــه الدســتور الجورجــي، وبحســبه أنَّ دي ــذايت ال ــد ال التقيُّ

ــو  ــاوز من ــم )GDP(؛ إذ تج ــي القائ ــج املح ــن النات ــاوز 60% م ــب أالَّ يتج يج

ــىل  ــب ع ــذي يوج ــر ال ــم، األم ــي القائ ــج املح ــو النات ــر من ــا وتائ ــن جورجي دي

الســلطات اتخــاذ قــرار »شــدِّ األحزمــة«، بــل وحتــى تجميــد الديــن. ومــن املهــم 

أيًضــا أن تقلِّــل جورجيــا عجــز املوازنــة إىل الحــد األدىن، باعتبــاره أحــد العوامــل 

ــي  ــرتداد تدريج ــالق اس ــن إط ــاًل ع ــة، فض ــون الخارجي ــم الدي ــية لرتاك الرئيس

ــىل  ــز ع ــة أن تركِّ ــىل الحكوم ــورو )Eurobonds(. فع ــادرة بالي ــندات الص للس

ــن  ــاًل ع ــة، فض ــة الجورجي ــكك الحديدي ــا الس ــي أصدرته ــورو الت ــندات الي س

خدمــة الديــون الواقعــة عليهــا«.

يف كانــون الثــاين )ينايــر( 2013 أوقــف املــرشوع فيــام رشع املدعــي العــام لــدى 

ــي  ــدة الت ــات تزعــم اإلدارة الجدي ــه. وبحســب هــذه التحقيق ــة تحقيقات الدول

تولَّــت رشكــة الســكك الحديديــة أن إنهــاء املــرشوع يســتدعي إنفــاق تكاليــف 

ــات  ــة بخصــوص النفق ــور املقلق ــن األم ــدٍد م ــد لوحــظ وجــود ع ــة: وق إضافي

ــة القطــارات  ــة( نتيجــة تناقــص حرك ــاء والصيان ــة )كالكهرب التشــغيلية اإلضافي

بســبب املســارات غــي املخطَّطــة عــىل النحــو الســليم.
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الدروس املستفادة
ــل أن تُنجــز  ــى قب ــل املــرشوع حت ــتثامر الجــواري« متوي ــة االس صــت »آلي خصَّ

تكاليفــه  تُعــرَف  أن  البيئيــة واالجتامعيــة وقبــل  اآلثــار  تقويــم  دراســات 

ــاة منــه. مل يكــن واضًحــا املنطــق الكامــن  االقتصاديــة اإلجامليــة والفوائــد املتوخَّ

ــده  ــس فوائ ــا تلتب ــواري« مرشوًع ــتثامر الج ــة االس ــوك و»آلي ــل البن وراء متوي

ــي إىل  ــي الرام ــه األص ــى هدف ــي حتَّ ــي ال تُلبِّ ــه، الت ــاة من ــة املتوخَّ االقتصادي

تحســني ســالمة ســكان »تفليــس« وأمانهــم. فبنيــة »آليــة االســتثامر الجــواري« 

مــة بطريقــة ميكنهــا معهــا تجاهــل أي قلــٍق عــام قــد ينشــأ! فقــد  الحاكمــة مصمَّ

ــة  ــب الحكوم ــج واســع النطــاق مــن جان ــة برتوي ــذ البداي حظــي املــرشوع من

مــن خــالل مشــاركة املؤسســات املاليــة األوروبيــة واالتحــاد األورويب، كــام أُفيــَد 

عــن آثــار املــرشوع ونتائجــه الكارثيَّــة الخطــية عــرب وســائل اإلعــالم الجورجيــة 

ــاد  ــة االتح ــور رؤي ــرشوع املذك ــد امل ــه أن يزي ــكوك في ــن املش ــة. وم والدولي

ــة. ــة إيجابي ــة بطريق األورويب التمويلي

ــم  ــاد األورويب يقي ــل لالتح ــيِّ املمثِّ ــب املح ــه أنَّ املكت ــدر مالحظت ــامَّ تج وم

ــة  ــت البعث ــد بذل ــدين. وق ــع امل ــع منظــامت املجتم ا م ــة جــدًّ ــات إيجابي عالق

ــة إىل اســتيعاب اهتاممــات مجموعــات هــذا املجتمــع يف صــدد  الجهــود اآليل

ــارض  ــت مح ــام أثبت ــرشوع، ك ــن امل ــة ع ــة الناجم ــة واالجتامعي ــار البيئي اآلث

مجلــس اإلدارة.
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أُسس »البنك األورويب لالستثامر«

ــس هــذا البنــك يف عــام 1957 مبوجــب اتفاقيــة رومــا48 التــي أنشــأت الســوق  أُسِّ

األوروبيــة املشــرتكة European Economic Community, EEC )فيــام بعــد 

االتحــاد األورويب(؛ وقــد مثــل دور بنــك املجموعــة األوروبيــة. ومــع أكــر مــن 

ــرَّة، يُعــدُّ »البنــك األورويب لالســتثامر« أكــرب  50 مليــار يــورو مــن القــروض املُق

ــرَّه  ــذ مق ــي؛ ويتَّخ ــد العامل ــىل الصعي ــل ع ــة تعم ــة دولي ــة عام ــة مالي مؤسس

ــالل  ــئت خ ــة أنش ــب اإلقليمي ــن املكات ــد م ــدد متزاي ــع ع ــيمبورغ م يف لوكس

الســنوات األخــية.

ــك األورويب  ــص نظــام »البن ــات االتحــاد األورويب، ين ــة مــن هيئ ــاره هيئ وباعتب

لالســتثامر« عــىل أن مهمتــه هــي يف تحقيــق أهــداف االتحــاد، وذلــك بـــ 

ــب عــىل  »توفــي التمويــل طويــل األجــل لالســتثامرات املوثوقــة«. وإذن، يتوجَّ

ــز  ــايل لتعزي البنــك أن يســتجيب ألهــداف االتحــاد مــن خــالل القــروض، وبالت

التنميــة املســتدامة داخــل االتحــاد وخارجــه. وباإلضافــة إىل ذلــك، فعــىل البنــك 

ــوارده  ــه واســتخدام م أن يضمــن القيمــة املضافــة )Additionality( لقروض

ــا، إال  ــا واجتامعيًّ ــة ماليًّ ــي وإن كانــت تتَّســم بالحيوي ــل املرشوعــات، الت لتموي

أنهــا ترتبــط مبخاطــر تجعلهــا غــي جاذبــة ألكــر املُقرِضــني التجاريــني. مبعنــى 

ــن  ــي ال ميك ــات الت ــل املرشوع ــىل متوي ــادًرا ع ــون ق ــك أن يك ــىل البن ــر، ع آخ

ــا يف القيــام  متويلهــا مــن طريــق آخــر. وبالرغــم مــن ذلــك، يُخفــق البنــك دامئً

ــأيٍّ مــن هــذه املوجبــات! ب

مُيــوَّل »البنــك األورويب لالســتثامر« مــن الــدول األعضــاء املســاهمة فيــه –الذيــن 

بلــغ عددهــم 28 دولــة عضــو يف االتحــاد األورويب خــالل العام 2013 – لتشــكيل 

رأســامله عــرب هــذه املســاهامت وفــق مــا تعكســه أوزانهــا االقتصاديــة ضمــن 

االتحاد.

وخــارج االتحــاد األورويب يقــوم إقــراض »البنــك األورويب لالســتثامر« عــىل 

سياســات االتحــاد األورويب الخارجيــة للتعــاون والتنميــة، التــي تقــوم بدورهــا 

عــىل اتفاقيتــني رئيســيتني يُقــرض البنــك مبوجبهــام خــارج أوروبــا. ففــي بلــدان 

أفريقيــا ومنطقتــي الكاريبــي والهــادئ )ACP( يعمــل البنك األورويب لالســتثامر 

وفــق »اتفاقيــة كوتونــو« التــي يهــدف مضمونهــا إىل »خفــض الفقــر بالتــالزم 

ــض  ــي »تفوي ــل، يعط ــٍو مامث ــىل نح ــتدامة«49 . وع ــة املس ــق التنمي ــع تحقي م

اإلقــراض الخارجــي« )External Lending Mandate, ELM( »البنــك األورويب 

ــة وآســيا وأمــيكا  ــا الرشقي ــه يف أوروب ــدرة عــىل ضــامن عمليات لالســتثامر« الق

ـي »تفويــض  الالتينيــة )ALA( مــن موازنــة االتحــاد األورويب. هــذا، ويغطِـّ

اإلقــراض الخارجــي« فــرتة ســبع ســنوات، فيــام هــو يحــدد التخصيصــات 

والــرشوط واألولويَّــات لالســتثامرات يف كل منطقــة مــن املناطــق، عــىل النحــو 

ــان. ــس والربملــان األوروبيَّ ــرُّه املجل ــة ويق ــة األوروبي ــذي تقرتحــه املفوضي ال

أمــا بصــدد الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا، فيبــدو واضًحــا انخــراط »البنــك 

ــتثامر  ــة واالس ــة الرشاك ــالق »آلي ــدة. فإط ــود ع ــذ عق ــتثامر« من األورويب لالس

األورو-متوســطية« )FEMIP( يف عــام 2002 ميثِّــل تكثيًفــا مهــامًّ لرشاكــة ماليــة 

منــذ أكــر مــن 30 ســنة بــني املنطقــة املذكــورة وبــني »البنــك«.

ومنــذ عــام 2002، اســتُثِمَر نحــو 13 مليــار يــورو عرب اآلليــة املذكــورة يف البلدان 

يــات التحديــث االقتصــادي واالجتامعــي والتكامــل اإلقليمــي،  التــي تواجــه تحدِّ

والســيَّام يف مســار إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة مــع االتحــاد األورويب. ومبوازنــة 

ــة« األولويــة  تبلــغ 8,7 مليــار يــورو للفــرتة 2007-2013، حيــث أعطــت »اآلليَّ

لتمويــل عقــود القطــاع الخــاص، أكانــت مبــادراٍت محليــة أم اســتثامراٍت 

أجنبيــة مبــارشة50 .
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ــك األورويب لالســتثامر« عــىل اإلقــراض فيهــا  ــي عمــل »البن ومــن الخطــوط الت

يف بلــدان »منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا« )MENA( خــط قطــاع 

الطاقــة. ويبــدو أنَّ االســتثامر يف الطاقــة ســيظل أولويــة أوىل يف املنطقــة، 

بوصفــه جــزًءا مــن اســرتاتيجية االتحــاد األورويب لتنويــع مصــادر الطاقــة، 

ــوة،  ــتثامر« بق ــك األورويب لالس ــرط »البن ــام ينخ ــي. ك ــاز الطبيع ــيَّام الغ والس

ــا- يف  ــدول جزئيًّ ــع رشكات ال ــة أي بي ــرشاكات العامة-الخاص ــم ال ــا، يف دع أيًض

ــاه. ــاء واملي ــة كالكهرب ــات العام ــات الخدم قطاع

ــتثامر«  ــك األورويب لالس ــض »البن ــىل تفوي ــم ع ــرأ تضخي ــام 2007 ط ــذ ع ومن

أيًضــا، روســيا وأوكرنيــا ومولدافيــا وأرمينيــا  ليشــمل ويغطــي،  الخارجــي 

ـل مصلحــة  وآذربيجــان وجورجيــا. وهــذا التفويــض يغطــي مرشوعــات متثِـّ

ــة لالتحــاد األورويب يف قطاعــات النقــل واالتصــاالت البعيــد والبنــى التحتيــة  مهمَّ

البيئيــة. أمــا حجــم هــذا التفويــض الخارجــي فيبلــغ عــىل اإلجــامل 3,5 مليــار 

دا يف أواســط  ــا املــدى والحجــم )اللــذان ُمــدِّ يــورو عــىل مــدى عــام 2013. وأمَّ

ــطة  ــية واملتوس ــات الصغ ــا املؤسس ــي أيًض ــات اآلن يغط ــد ب ــام 2009( فق ع

)SMEs( عــرب البنــوك يف بلــدان الرشاكــة الرشقيــة ضمــن إطــار عمــل الخطــة 

ــة«51 . ــة الدولي ــات املالي ــا »املؤسس ــي تنفذه ــرتكة الت املش

ــالق  ــتثامر« إط ــك األورويب لالس ــتطاع »البن ــبتمرب( 2009 اس ــول )س ــذ أيل ومن

القــروض لصالــح »املؤسســات الصغــية واملتوســطة« يف بلــدان الجــوار األورويب 

الرشقــي، فيــام كان قــادًرا يف الســابق عــىل تقديــم القــروض للمؤسســات 

املذكــورة داخــل بلــدان االتحــاد األورويب وبلــدان منطقــة البلقــان الغــريب 

ــط. ــاد فق ــامم لالتح ــاعية إىل االنض ــدول الس وال

ــة الــرشكاء الرشقيــني« )EPF( التــي  ــا 1,5 مليــار يــورو ضمــن »آليَّ وهنــاك أيضًّ

ــن دون  ــره )أي م ــؤوليته ومخاط ــىل مس ــتثامر ع ــك األورويب لالس ــتُمنح للبن س

ضامنــة مــن االتحــاد األورويب(. فآليــة الــرشكاء الرشقيــني ســتمكِّن البنــك 

ــارشة  ــة املب األورويب لالســتثامر مــن دعــم اســتثامرات االتحــاد األورويب األجنبي

)FDIs( يف بلــدان الجــوار الرشقــي، مبرشوعــات لروســيا يبلــغ ســقفها 500 

مليــون يــورو. وستُســتخَدُم كتلــة اآلليــة لدعــم املرشوعــات والبنى االســتثامرية؛ 

وميكــن هيكلــة متويــل يصــل إىل 150 مليــون يــورو لـــ »آليــة التمويــل املهيــكل« 

مخاطــر  تحتمــل  قــدرات  تؤمــن  التــي   )Structured Finance Facility(

لالســتثامر«  األورويب  »البنــك  أجــرى   2010-2007 فــرتة  وخــالل  مرتفعــة. 

عمليــات مغطــاة بتفويضــه الخارجــي يف الجــوار الرشقــي ويف روســيا، بالتعــاون 

ــا  ــت عليه ــق رشوط نص ــاء«، وف ــامر واإلمن ــك األورويب لإلع ــع »البن ــق م الوثي

مذكــرة التفاهــم املعقــودة بــني كلٍّ مــن املفوضيــة األوروبيــة والبنــك األورويب 

ــة. ــامر والتنمي ــادة اإلع ــك األورويب الع ــتثامر والبن لالس

ــون إىل  ــرشوع قان ــة م ــة األوروبيَّ ــت املفوضيَّ م ــو( 2013، قدَّ ــار )ماي يف 23 أي

ــتثامر«  ــك األورويب لالس ــض »البن ــق بتفوي ــني يتعل ــس األوروبيَّ ــان واملجل الربمل

ــل  ــة لتموي ــاد األورويب املوازناتي ــة االتح ــىل ضامن ــص ع ــي ين ــراض الخارج لإلق

عمليــات البنــك الخارجيــة مبــا يصــل إىل 28 مليــار يــورو، منهــا 3 مليــارات يــورو 

ــرتح  ــة. وتق ــة فصلي ــراء مراجع ــد إج ــل بع ــن أن تُفعَّ ــة، وميك ــتكون اختياري س

ــة عــىل  ــة االتحــاد األورويب املوازناتي ــز عــىل ضامن ــًدا مــن الرتكي ــة مزي املفوضيَّ

عمليــات البنــك األورويب لالســتثامر املاليــة ذات القيمــة املضافــة املرافعــة، 

والســيَّام ضمــن املنطقــة املزمعــة االنضــامم إىل االتحــاد وضمــن الجــوار الجنــويب 

ــع  ــورو، م ــة 12,400,000,000  ي ــوار والرشاك ــدان الج ــتتلقَّى بل ــي. وس والرشق

ــة: ــة التالي ــة الدالليَّ الســقوف الفرعي

البلدان املتوسطية: 8,400,000,000 يورو.  .i

الجنــويب وروســيا: 4,000,000,000  الرشقيــة والقفاقــس  أوروبــا   .ii

. يــورو52 

ــة يف مســوَّدة تفويــض االقــراض  ن تشــمل اتجاهــات االســتثامر الرئيســية املضمَّ

ــم  ــك دع ــا يف ذل ــي، مب ــاص املح ــاع الخ ــة القط ــي: 1( تنمي ــا ي ــي م الخارج

املؤسســات الصغــي واملتوســطة؛ 2( تنميــة البنــى التحتيــة االجتامعيــة والبيئيــة 

واالقتصاديــة؛ 3( تخفيــف التغــيُّ املناخــي والتكيُّــف معــه – بغيــة تعزيــز بُعــد 

تغــيُّ املنــاخ لضامنــة االتحــاد األورويب املوازناتيــة عــىل عمليــات البنــك األورويب 

لالســتثامر املاليــة الخارجيــة، مــع إدخــال هــدِف حــدٍّ أدىن نســبته 25% مــن كل 

عمليــات البنــك املموَّلــة عــىل مــدى الفــرتة 2020-2014.

ــة  ــري بعناي ــم أج ــف تقوي ــة، يكش ــغ اإليجابي ــرشوع بال ــدو امل ــد يب ــام ق وفي

ملســوَّدة تفويــض االقــراض الخارجــي الجديــدة لفــرتة 2014-2020 عــدًدا مــن 

املجــاالت اإلشــكالية التــي تســتدعي مزيــًدا مــن الرتكيــز واالنتبــاه مــن جانــب 

منظــامت املجتمــع املــدين. تشــمل هــذه املجــاالت مــا يــي:

ــة• •تنمي ــرة•واملتوســطة•–•إنَّ ــة•املؤسســات•الصغ ــى•تنمي ــز•ع الركي •	

ـه لــي يوَصــَل يف  هــذه املؤسســات يف البلــدان لهــي اتجــاه جيــد. بيــد أنَـّ

ــتفيدة،  ــدان املس ــطة يف البل ــية واملتوس ــات الصغ ــية إىل املؤسس ــود األخ العق

عمــد »البنــك األورويب لالســتثامر« إىل زيــادة انخراطــه يف »اإلقــراض الوســيطي« 

ــة  ــة الغربي ــوك التجاري ــذي شــمل معظــم البن )“intermediate lending”( ال

بفائــدة صغــية أو مــن دون فائــدة يف التنميــة، وهــو نــوع مــن العمليــات التــي 

ــات الريبيــة« )tax havens(. وهــذه القــروض  ــا مــا يُلجــأ إليــه يف »الجنَّ غالبً

 global“( »ــة ــروض العاملي ــم »الق ــا اس ــا أيًض ــق عليه ــي يُطل ــيطية –الت الوس

ـر حصًصــا صغــية للمســتفيدين  تتَّســم بشــفافية متدنِّيــة، توفِـّ  -)”loans

النهائيــني، ليظهــر عــدد مــن التحديــات التــي ميكــن أن تقــوِّض أيَّ أثــٍر تنمــوي 

ــرب  ــطة تُعت ــية واملتوس ــات الصغ ــال املؤسس ــتثامرات يف مج ــايب. وإنَّ االس إيج

مناِقضــًة لـــ »إلعــالن باريــس« و»أجنــدة عمــل آكــرا« )وبالتحديــد للــامدة 18 

مــن »أجنــدة عمــل آكــرا« املتعلقــة بزيــادة قيمــة املســاعدات املاليــة(، بالرغــم 

مــن أنَّ أجنــدة فعاليــة املســاعدات التنمويــة تنــص أنَّــه عــىل املانحــني تقويــة 

جهودهــم مبــا يــؤول إىل تعزيــز القطــاع الخــاص املحــي إىل الحــد األقــى. يف 

هــذا الصــدد، ينبغــي ملــرشوع القانــون أن يصــوغ إطــار عمــل خــاص بتنميــة 

املؤسســات الصغــية واملتوســطة بطريقــة تضمــن عمــل »البنــك األورويب 

لالســتثامر« حريًّــا مــع الوســطاء املاليــني املحليــني الذيــن يركــزون عــىل توفــي 

الخدمــات املاليــة للفقــراء عــىل نحــٍو مســؤول وشــفاف، أو مبــا يدعــم التنميــة 

املســتدامة عــىل أوســع نطــاق.

ــات• ــى•رأس•األولوي ــي،•اآلن،•ع •املناخ ــرُّ ي•للتغ ــدِّ ــرَبُ•التص ــام•يُعت في •	

العامليــة، يعمــد »البنــك األورويب لالســتثامر«، مــع ذلــك وبطريقــة إشــكالية، إىل 

تقديــم القــروض –وليــس املنــح- للتكيُّــف مع التغــيُّ املناخــي، نظرًا للمســؤولية 

الشــاملية التاريخيــة. ويف مــا يعنــي متويــل التكيُّــف ينبغــي لالتحــاد األورويب أن 
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ــن  ــف م ــاء التكيُّ ــة لق ــدان النامي ــايل يف البل ــه امل ــات لدعم ــة أولوي ــع قامئ يض

خــالل »صنــدوق األمــم املتحــدة للتكيُّــف« )UN Adaptation Fund(، وإعادة 

 Green Climate »ــاخ األخــر ــدوق املن ــه إلنشــاء »صن ــد دعم ــر يف رص النظ

Fund( تحــت رعايــة »اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــيُّ املنــاخ« 

)UNFCCC(، حتــى يُصــار إىل إدارتــه –أي الدعــم- بطريقــة دميقراطيــة 

ــة  ــات املالي ــن املؤسس ــتقلة ع ــوكاالت املس ــات وال ــل املؤسس ــن قب ــفافة م وش

الدوليــة وغيهــا مــن الهيئــات املموِّلــة، ذلــك أنَّ »البنــك األورويب لالســتثامر« و 

هــو ضمــن االتحــاد األورويب نفســه الـــذي يظــلُّ باعثًّــا رئيســيًّا لغــاز ثاين أكســيد 

الكربــون )CO2( مقارنــة بالبلــدان املجــاورة. ويف الوقــت الحــايل، عــىل »البنــك 

ــة مرشوعــات الوقــود األحفــوري يف  األورويب لالســتثامر« أن يتوقــف عــن تنمي

ــدان املجــاورة إىل  ــره مــن البل ــي ترمــي إىل تســهيل تصدي مناطــق الجــوار، الت

ــي. ــن االتحــاد األورويب الطاق االتحــاد األورويب لضــامن أم

ال•يقتــي•مــرشوع•القانــون،•ضمنيًّــا،•أن•تتخــذكل•مرشوعــات•»البنــك• •	

األورويب لالســتثامر« العنايــة الواجبــة  مبــا يتوافــق وخــط مبــادئ االتحــاد 

ــزًا للمــرشوع االســتثامري إلجــراء  ـب محفِّ االجتامعيــة والبيئيــة التــي تتطلَـّ

ًدا يف  مشــاورات محليــة وإفشــاء للنتائــج ونرشهــا عــىل املــأل. وبالفعــل، ومجــدَّ

ضــوء »إعــالن باريــس« يجــب أن تُلحــظ قاعــدة امللكيــة واملــادة 8 مــن »أجنــدة 

عمــل آكــرا«، وأن يُلحــظ أيًضــا أنَّ كل املرشوعــات يجــب أن تكون منســجمة مع 

يــة«. وهــذا أمــر يتطلَّــب،  االســرتاتيجيات التنمويــة املعتمــدة يف البلــدان »املتلقِّ

ــتثامر  ــك األورويب لالس ــا البن ــي يدعمه ــات الت ــون كل املرشوع ــا، أن »تك أساًس

منســجمة بالكامــل مــع ترشيعــات االتحــاد األورويب البيئيــة واالجتامعيــة، فضــاًل 

ــي«. ــد املتلقِّ ــا يف البل ــة املعمــول به ــة واالجتامعي عــن الترشيعــات البيئي

الخلــط• آلليــة• املتزايــد• باالســتخدام• القانــون• مــرشوع• يرتبــط• •	

)blending mechanism(. إال أنــه تجــب اإلشــارة بوضــوح إىل أنَّ عمليــة 

الخلــط التــي يقــوم بهــا »البنــك األورويب لالســتثامر« مل تبــنيِّ بصــورة كافيــة األثر 

ــط«  ــوط )blended finance(. عــىل العكــس، فـــ »الخل ــامل املخل التنمــوي لل

مييــل إىل دعــم تطويــر املرشوعــات االســتثامرية واســعة النطــاق، التــي تنطــوي 

عــىل احتــامل كبــي لتقويــض الحقــوق االجتامعية-اإليكولوجيــة للســكان 

املتأثِّريــن، وهــو أمــر يطــرح تســاؤالت حــول القيمــة املضافــة التنمويــة واملاليــة 

ــق  ــاه املتعل )development & financial additionality( )أنظــر الفصــل أدن

بآليــات االتحــاد األورويب الخلطيــة(. 
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دراسة حالة: مرشوع كهرباء الجيزة – مظاهر التنمية املفقودة
أطلــق مــرشوع كهربــاء الجيــزة يف عــام 2010، وكان هدفــه املعلــن: »تخطيــط 

ــة الطلــب املتنامــي  ــة تلبي ــة االســتثامر يف قطــاع الطاقــة بغي الحكومــة املري

ــه –  ــد، وضــامن الوصــول إىل مخــزون طاقــة معــوَّل علي ــاء يف البل عــىل الكهرب

ــد  ــدة البل ــق أجن ــك تحقي ــو االقتصــادي وكذل ــة للنم ــرشوط الالزم ــق ال وتحقي

ــة«53 . ــة االجتامعي للتنمي

هــذا، وميــوِّل »البنــك األورويب لالســتثامر« املــرشوع جزئيًّــا )باإلضافــة إىل البنــك 

الــدويل وغــيه(. ولطاملــا كان قطــاع الطاقــة حتــى اآلن أكــرب القطاعــات اســتفادة 

مــن قــروض البنــك املذكــور؛ إذا اســتثمر بدايــة 300 مليــون يــورو يف املرحلــة 

األوىل مــن املــرشوع يف عــام 2010، ومــوَّل مرحلتــه الثانيــة، التــي بــدأت يف عــام 

2011، مببلــغ إضــايف مقــداره 50 مليــون يــورو.

ــة  ــد مراقب ــه قي ــتثامر« في ــك األورويب لالس ــاركة »البن ــرشوع ومش ــد كان امل وق

مجموعــات املجتمــع املــدين؛ التــي أثــارت عــدة مســائل مهمــة يف هــذا الصــدد:

- ينتهــك املــرشوع القوانــني املريــة التــي تحكــم البنــاء عــىل األرايض الزراعيــة. 

ــي  ــع تدم ــرت، ويُتوقَّ ــد ُدمِّ ــة ق ــرات الزراعي ــإنَّ 73 مــن األك ــك، ف ونتيجــة لذل

املئــات منهــا يف وقــت الحــق.

ــة،  ــا املشــاركة العام ــي  توجبه ــي الت ــات واملعاي ــر املــرشوع إىل املواصف - يفتق

وليــس مثَّــة عمــل معالـِـج يف اتجــاه الســاكنني املقيمــني الذيــن خــروا أراضيهــم 

بانتزاعهــم منهــا لصالــح املــرشوع.

- يفتقــر املــرشوع إىل معايــي الشــفافية والنزاهــة يف ســياق تنفيــذه، وخصوًصــا 

يف مــا يتعلــق بتقوميــات اآلثــار البيئيــة واالجتامعيــة.

- تســبَّب املــرشوع بآثــار مبــارشة ســلبية عــىل األرايض واملحاصيــل، مبــا يف ذلــك 

ــاًل  ــة، فض ــاة قريب ــا يف قن ــائية ورميه ــات اإلنش ــاض والركام ــن األنق ــص م التخلُّ

عــن تســبُّبه بقطــع مصــادر امليــاه الجوفيــة وتدفقهــا يف القنــاة ومــا تــال ذلــك 

مــن تجفيــف لآلبــار يف املنطقــة. ويُتوقَّــع حــدوث عواقــب حــادة يف مــا يتعلــق 

بجــودة ميــاه نهــر النيــل.

ــكان  ــها يف م ــة ومعايش ــات املحلي ــىل أرزاق املجتمع ــلبًا ع ــرشوع س ــر امل - أثَّ

ــري  ــاه ال ــفة ومي ــاه الش ــول الســكان املحليــني إىل مي ــىل وص االســتثامر، وع

ــد. والصي

عــالوة عــىل ذلــك، يُتوقَّــع أن يكــون ملداخــن محطــة التوليــد ومــا تنفثــه مــن 

أدخنــة أثــر حــاد عــىل األرايض الزراعيــة املحيطــة ومــا يـُـزرع فيها مــن محاصيل. 

وهكــذا، فــإنَّ انخــراط »البنــك األورويب لالســتثامر » يف املــرشوع مثــي للجــدل 

إىل حــدٍّ بعيــد عــىل املســتويني البيئــي واالجتامعــي ويف مــا يتعلــق باألهــداف 

التنمويــة الراميــة إىل القضــاء عــىل الفقــر واإلســهام يف تحقيــق التنميــة 

ــتثامر«  ــك األورويب لالس ــر دور »البن ــه أث ــد علي ــي التأكي ــا ينبغ املســتدامة. وم

ومتويلــه مرشوعــات تُفــي إىل »اإلســهام بتحقيــق تنميــة غــي مســتدامة، 

ــار  ــة واإلفق ــاخ واســتنزاف املــوارد الطبيعي ــي وتغــيُّ املن ــاد التدمــي البيئ وبإيق

ــة«54 . ــات االجتامعي والنزاع

ــة عــىل  ــد املــوىل إســامعيل، وهــي مبني ــة هــذه الســيد عب ــدَّ دراســة الحال أع

عمــل رقــايب أجرتــه الجمعيــة املريــة للحقــوق الجامعيــة وائتــالف »املوئــل« 

ــدويل واملركــز املــري لإلصــالح الترشيعــي. ال



35

أسس »البنك األورويب العادة اإلعامر والتنمية«

ــَس »البنــك األورويب العــادة اإلعــامر والتنميــة« )EBRD( يف عــام 1991  أُسِّ

ــا  ــدان كلت ــية يف الســياقني الســيايس واالقتصــادي يف بل ــات كب ي اســتجابًة لتحدِّ

األوروبيتــني الوســطى والرشقيــة . وهــو اليــوم يتكــوَّن مــن 63 بلــًدا مســاهاًم، 

ــا  ــتثامر. أمَّ ــك األورويب لالس ــاد األورويب والبن ــام االتح ــران ه ــاهامن اآلخ واملس

االتحــاد األورويب نفســه فيملــك 3% مــن رأســامل »البنــك األورويب العــادة 

ــك  ــه و»البن ــدول األعضــاء في ــك االتحــاد األورويب وال ــة« . وميل اإلعــامر والتنمي

األورويب لالســتثامر« جامعيًّــا 62,8% مــن رأســامل »البنــك األورويب لإلعــادة 

ــار  ــيع إط ــور إىل توس ــك املذك ــد البن ــام 2011 عم ــذ ع ــاء«. ومن ــامر واإلمن االع

ــمُّ  ــة )SEMED(، وتض ــة والرشقي ــط الجنوبي ــدان املتوس ــمل بل ــه لتش عمليات

ــس. ــرب وتون ــر واألردن واملغ ــى اآلن م حت

وبحســب تفويضــه، ينبغــي لـــ »البنــك األورويب العــادة اإلعــامر والتنميــة«  أن 

»يعــزِّز االنتقــال نحــو اقتصــادات الســوق املفتوحــة، وأن يقــوي مبــادرات 

ــق  ــة تطبي ــة امللتزم ــني الوســطى والرشقي ــدان األوروبيت األعــامل الخاصــة يف بل

ــة السياســية واقتصــادات الســوق«56  ــة والتعددي ــة التعددي ــادئ الدميقراطي مب

ــة  ــتدامة املوثوق ــة املس ــة والتنموي ــطته البيئي ــز أنش ــري »تعزي ــه يج ــام أن . ك

ــا«57 . بكامله

ــزج58 .  ــط وامل ــت للخل ــه خضع ــى برشوط ــك حت ــات البن ــج عملي ــي أنَّ نتائ غ

ــا  ــة واحــدة إىل خواتيمه ــات انتهــت عملي ــا مــن قيامــه بالعملي فبعــد 29 عاًم

ــك يف 30  ــا البن ــي يُجريه ــات الت ــني كل العملي ــن ب ــيكيا- م ــة تش –يف جمهوري

بلــًدا. والعديــد مــن البلــدان الرشقيــة التــي يُجــري فيهــا عملياتــه بعيــدٌة مــن 

ى  ــمَّ ــح أن تس ــا ال يص ــادات بعضه ــل إنَّ اقتص ــة، ب ــا دميقراطي ــرَب بلدانً أن تُعتَ

اقتصــادات ســوق. عــالوة عــىل ذلــك، فقــد بــرزت مكامــن الضعــف البنيويــة يف 

االقتصــادات الغربيــة –التــي اعتُِمــَدت بوصفهــا منــاذج تُطبَّــق يف بلــدان الكتلــة 

ــة. ــة واالقتصادي ــة الســابقة- بوضــوح خــالل األزمــة املالي الرشقيَّ

ولطاملــا ســئل »البنــك األورويب العــادة اإلعــامر والتنمية«عــامَّ يثــي القلــق حــول 

آثــار تدخالتــه عــىل التنميــة البرشيــة، إال أنــه ليــس مجهَّــزًا للتعامــل مــع هــذه 

ــاس  ــدة لقي ــه املُعتَم ــث نظم ــن حي ــه أم م ــث خربات ــن حي ــع، أكان م املواضي

ــات  ــر يف رأس أولويَّ ــاء عــىل الفق ــاره القض ــك مل يضــع يف اعتب نجاحــه. فالبن

ــة، بالرغــم مــن أنَّ هــذا  ــدان النامي ــا يف البل ــي يُجريه ــات الت ــزه يف العملي تركي

ــة  ــن »اتفاقي ــادة2102  م ــق امل ــاد األورويب وف ــل االتح ــوب يف عم ــو املطل ه

ـه ســيكون للتحــول أو  االتحــاد األورويب«. وبــداًل مــن ذلــك، فهــو يأمــل أنَـّ

لالنتقــال االقتصــادي آثــار إيجابيــة مــن دون الحاجــة إىل برهــان عــىل أنَّ هــذا 

ــا. وقــد ورد يف مراجعــة املســاعدات متعــددة األطــراف التــي  مــا يحــدث فعليًّ

ــارس( 2011  ــدة يف آذار )م ــة املتح ــة يف اململك ــة الدولي ــا وزارة التنمي أصدرته

ــىل  ــة ع ــامر والتنمي ــادة اإلع ــك األورويب الع ــج البن ــار برام ــني آث ــط ب أنَّ »الراب

التحــول أو االنتقــال وبــني األثــر عــىل حيــاة النــاس ليــس متمفصــاًل عــىل نحــٍو 

ــد«59 . جي

إنَّ جــذور املشــكلة تكمــن يف تفويــض البنــك نفســه، الــذي يركِّــز ســلم أولوياتــه 
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ــوق  ــىل حق ــة ع ــة املبني ــارات التنموي ــىل االعتب ــزه ع ــل تركي ــواق قب ــىل األس ع

اإلنســان؛ بحيــث يحتــاج تفويضــه إىل إعــادة النظــر فيــه عــىل املــدى املتوســط. 

م مــدًى واســًعا للتحســني، ذلــك أنَّ البنــك  غــي أنَّــه حتــى التفويــض الحــايل يقــدِّ

مفــوَّض تعزيــَز التنميــة املســتدامة يف كل أنشــطته. ولســوء الحــظ، فقــد نهــج 

البنــك مقاربــة األعــامل باعتبارهــا املقاربــة الرئيســية إىل حــدٍّ بعيــد، مــع بعــض 

االســتثناءات، كاالســتثامرات التــي أجراهــا يف مجــال فعاليــة الطاقــة. ويف هــذا 

الصــدد، فــإنَّ مــا يغيــب عــن مناقشــات البنــك بشــكل عــام هــو أثــر التحــول أو 

االنتقــال عــىل النــاس يف الواقــع وعــىل البيئــة األوســع نطاقًــا.

االتحــاد األورويب األعضــاء واملفوضيَّــة  البنــك مملــوك مــن دول  أنَّ  ومــع 

األوروبيــة، بصــورة رئيســيَّة )إذا تبلــغ الحصــة 60% مــن األســهم(، تبقــى مســألة 

ــا الربملــان  ــن أيًض ــة إشــكالية. وهــذا يتضمَّ املســاءلة أمــام املؤسســات األوروبي

ــا.  ــي عليه ــك والتأث ــة أنشــطة البن ــك أدواٍت محــدودة ملراقب ــذي ميل األورويب ال

ــى قــراًرا  ففــي عــام 2011 قــام الربملــان األورويب بخطــوة إىل األمــام عندمــا تبنَّ

ــد مــن الحصــص، أي  ــاب االتحــاد األورويب مبزي ــا الكتت ــن رشوطً ــا تضمَّ ترشيعيًّ

نــت طلباتــه إىل  لزيــادة رأســامل »البنــك األورويب إلعــامر واإلمنــاء«. وقــد تضمَّ

البنــك مــا يــي:

م تقريــرًا تقومييًّــا  عــى•املفوضيــة،•بحلــول•عــام•2015، أن تقــدِّ •	

لفعاليــة املؤسســات األوروبيــة املاليــة العامــة القامئــة يف أوروبــا ويف الجــوار، مبــا 

وتنســيقها. أنشــطتها  وأَْمثَلَــة  بتعاونهــا  تتعلــق  توصيــات  ذلــك  يف 

ـر•عــى• عــى•»البنــك•األورويب•العــادة•اإلعــامر•واإلمنــاء«•أن•يُوفِـّ •	

ــه  ــر عمليات ــتفيدين، وأث ــة باملس ــبة املتعلق ــات املناس ــبي املعلوم ــه الش موقع

مرشوعاتــه. وتقوميــات  املاليــة  الوســيطية 

ــؤول•دون• ــعي•إىل•الح ــك•الس ــاد•األورويب•يف•البن ــي•االتح ــى•ممث ع •	

ــا  ــدم فيه ــي تنع ــة الت ــات الريبي ــتخدام الجن ــع اس ــاٍت م ــه أيِّ مرشوع متويل

ــات  ــادل املعلوم ــا تب ــب االســميَّة، أو ينعــدم فيه ــب أو تســودها الرائ الرائ

ــفافية يف  ــدم الش ــث تنع ــة، أو حي ــة األجنبي ــلطات الريبي ــع الس ــال م الفعَّ

الفقــرات والبنــود الترشيعيــة أو اإلداريــة، أو كــام عرفتهامنظمــة التعــاون 

والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي OECDاو فريــق املهــام الخــاص بالعمــل 

ــايل«. امل

ــامر• ــادة•اإلع ــك•األورويب•الع ــاد•األورويب•يف•»البن ــم•االتح ــى•حاك ع •	

والتنميــة« أن يـُـديل بتقريــر ســنوي أمــام الربملــان األورويب يتنــاول فيــه أهــداف 

ــة  ــاد األورويب املتعلق ــة االتح ــن اتفاقي ــادة 21 م ــيَّام امل ــاد األورويب، والس االتح

ــادة الكبــية يف نقــل  ــا للعــام 2020 والزي باالتحــاد األورويب واســرتاتيجية أوروب

ــام  ــة. ك ــاءة الطاقيَّ ــق الكف ــة بتحقي ــات الكفيل ــددة والتكنولوجي ــة املتج الطاق

، مــن بــني أمــور أخــرى، عــن  ينبغــي لهــا/ لــه، أيًضــا، أن يفيــد بتقريــر ســنويٍّ

اإلجــراءات الضامنــة لشــفافية العمليــات التــي يُجريهــا »البنــك« عــرب وســائطه 

ــاد األورويب. ــداف االتح ــق أه ــهامه يف تحقي ــة إس ــن كيفي ــة، وع املالي

ــادة اإلعــامر  ــك األورويب الع ــالك الحصــص واألســهم يف »البن ــة إىل امت وباإلضاف

ــة  ــتخدم املفوضي ــة، تس ــة األوروبي ــاء واملفوضي ــدول األعض ــرب ال ــة« ع والتنمي

األوروبيــة »البنــك«، إىل حــد بعيــد، بوصفــه قنــاًة للمنــح وآليــًة للخلــط؛ 

ــى »البنــك« أكــر مــن 92  وخصوًصــا يف مناطــق الجــوار. ففــي عــام 2012 تلقَّ

ــن  ــر م ــل أك ــا مثَّ ــو م ــاد األورويب، وه ــن االتح ــاهامت م ــورو كمس ــون ي ملي

م إىل »البنــك« مــن قبــل املانحــني بغــرض  نصــف متويــل املنــح اإلجــاميل املقــدَّ

ــخ... ــروض، إل ــات للق ــة وضامن ــاعدة التقني املس

هــذا، وتُقنَّــى أمــوال االتحــاد األورويب عــرب ســالل »الخلــط/ القــروض« إىل 

»البنــك األورويب العــادة اإلعــامر والتنميــة«60 :

ــة•االســتثامر•الجــواري•)NIF(: يف كانــون األول )ديســمرب( 2012  آليَّ •	

م االتحــاد األورويب عــرب املفوضيــة األوروبيــة 766,9 مليــون يورو كمســاهمة  قــدَّ

ــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب  يف ســلة االســتثامر الجــواري، مــع إســهام ال

ــتثامر الجــواري  ــلة االس ــرَّت س ــد أق ــورو. وق ــون ي ــدره 77 ملي ــغ إضــايف ق مببل

ــٍح  ــا مــن مرشوعــات »البنــك األورويب لإلعــامر واإلمنــاء« مبن ــل 32 مرشوًع متوي

تفــوق قيمتهــا 195 مليــون يــورو رفعــت قيمــة قــروض البنــك البالغــة 9 

مليــارات يــورو وزادت القيمــة اإلجامليــة ملرشوعــات بدرجــة كبــية. كــام ُوفِّــر 

مبلــغ 20 مليــون يــورو مــن أمــوال ســلة االســتثامر الجــواري للمرشوعــات التــي 

.)SEMED( ــة ــة والرشقي ــط الجنوبي ــدان املتوس ــذ يف بل تُنفَّ

إطــار•العمــل•االســتثامري•البلقــاين•الغــريب•)WBIF(: أطلــق يف عــام  •	

ــة، واالســتثامرات مشــرتَكة التمويــل  ــن املســاعدة التقنيَّ 2009، وهــو إطــار يؤمِّ

وغــي ذلــك مــن آليــات متويــل املنــح. وهو يجمــع مــوارده مــن االتحــاد األورويب 

واملؤسســات املاليــة الدوليــة الرشيكــة، كالبنــك األورويب لإلعــامر واإلمنــاء و19 

مانًحــا ثنائيًّــا لالســتثامر يف النقــل والطاقــة والبيئــة والقطاعــات االجتامعيــة ويف 

ــة القطــاع الخــاص. تنمي

ــام  ــت يف ع ــد أطلق ــطى•)IFCA(: وق ــيا•الوس ــتثامر•آلس ــة•االس آليَّ •	

ــات  ــا املؤسس ــي تقدمه ــروض الت ــع الق ــح م ــوال املن ــط أم ــي تخل 2010، وه

املاليــة لتعزيــز االســتثامر يف البنــى التحتيــة والطاقــة والبيئــة ودعــم املؤسســات 

الصغــية واملتوســطة والبنــى التحتيــة االجتامعيــة يف خمســة بلــدان عــرب آســيا 

ــورو  ــون ي ــىل 42 ملي ــد ع ــا يزي ــورة مب ــلة املذك ــهمت الس ــد أس ــطى. وق الوس

يف مرشوعــات »البنــك األورويب العــادة اإلعــامر والتنميــة«، مبــا يف ذلــك بـــ 17 

ــية  ــات الصغ ــل املؤسس ــول إىل متوي ــم الوص ــام 2012 لدع ــورو يف ع ــون ي ملي

غــرى )micro enterprises( والصغــية واملتوســطة ويف الطاقــة  ا أو الصُّ جــدًّ

املســتدامة والبنــى التحتيــة البلديــة والبيئيــة ومرشوعــات الطاقــة ذات الكفاءة.

ــع  ــب م ــك األورويب لإلعــامدة االعــامر واإلمنــاء« عــن كث ــاون »البن هــذا، ويتع

مؤسســات االتحــاد األورويب يف مــا يتعلــق بالسياســات الجاريــة والناشــئة التــي 

ــائل أو  ــا، وباملس ــة وتطويره ــة الدولي ــات املالي ــة املؤسس ــط تنمي ــط بخط ترتب

املبــادرات البيئيــة، كـــ »فيينَّــا 2.0«]وهــي خطــة عمــل للقطــاع العام–الخــاص[، 

ــة  ــات البنكي ــدى املجموع ــيولة ل ــم الس ــم  ولدع ــامل مالئ ــني رأس ــك لتأم وذل

ــة. ــة والجنوبية-الرشقي ــا الوســطى والرشقي ــا القامئــة يف أوروب ــة لفروعه الغربي
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دراسة حالة: مر و»البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية«
عقــب سلســلة التحــركات الشــعبية التــي ُعرفــت بـــ »الربيــع العــريب«، أنشــأت 

ــة1  والحكومــات  ــة الدولي »مجموعــة الثــامين« )G8( واملؤسســات املالي

 Deauville( »ــل ــة دوفي ــم »رشاك ــا اس ــَق عليه ــدة أُطلِ ــة جدي ــة آلي يف املنطق

Partnership(، التــي أُنِجــَز تصوُّرهــا خــالل قمــة »مجموعــة الثــامين« الســابعة 

ـل »البنــك األورويب إلعــادة  والثالثــني املنعقــدة يف أيــار )مايــو( 2011. وميثِـّ

ــورة. ــة املذك ــس يف الرشاك ــة« )EBRD( العضــو الرئي اإلعــامر والتنمي

ــا  ــواق أوروب ــل أس ــد دخ ــة« ق ــامر والتنمي ــادة اإلع ــك األورويب إلع وكان »البن

ــة2،   ــوفيايت املالي ــاد الس ــات االتح ــالل أزم ــن خ ــية،  م ــورة رئيس ــة، بص الرشقي

وقــال إنــه )أي البنــك( ينتهــز فرصــة مامثلــة للدخــول إىل أســواق بلــدان الربيــع 

ل البنــك اآلليــة التــي أنشــأته بُغية توســيع عملياته  العــريب3.  ويف عــام 2011 عــدَّ

 .)SEMED(  4ــه ــط ورشقي ــوب املتوس ــط وجن ــرشق األوس ــة ال ــمل منطق لتش

وضمــن هــذا الســياق، طلبــت الحكومــة املريــة أن تصبــح مــر بلــًدا متلّقيًــا، 

ويف 19 حزيــران )يونيــو( 2011 وقــع كلٌّ مــن »البنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر 

ــة األوىل للبنــك  ــًة شــكَّلت الخطــوة املهمَّ والتنميــة« والحكومــة املريــة اتفاقيَّ

ــا دامئًــا يف مــر. ليُنشــئ مكتبً

ــة  ــع الحكوم ــه م ــة« تعاون ــامر والتنمي ــادة اإلع ــك األورويب إلع د »البن ــدِّ ويح

ــني: ــني خاص ــق رشط ــة وف املري

وفــق•املــادة•1 مــن االتفاقيــة املُنِشــئة لــه التــي تنــص عــىل مــا يــي:  •	

»يجــب أن تُبــدي البلــدان -التــي يُجــري فيهــا البنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر 

والتنميــة عملياتــه االســتهدافية اآليلــة إىل تعزيــز عمليــة االنتقــال إىل اقتصــاد 

ــا«؛ ــة وتطبيقه دي ــة والتعدُّ ــة االحزبي ــادئ التعددي ــا مبب ــوق- التزامه الس

»يعــرف•البنــك•األورويب•إلعــادة•اإلعــامر•والتنميــة•أن•البلــدان•التــي• •	

يُجــري فيهــا عملياتــه –وكذلــك البلــدان املســتقبلية التــي ســيُجري فيهــا هــذه 

العمليــات- هــي عــىل مســار مــؤدٍّ إىل الدميقراطيــة وإىل اقتصــاد الســوق، وعــىل 

أهبــة البــدء لتحقيــق ذلــك االنتقــال، مــع بقــاء الكثــي مــامَّ ينبغــي القيــام بــه 

ــادات«5 . ــات والع ــات واملامرس ــة املؤسس لتقوي

وفيــام تتطلَّــب املــادة 1 التزاًمــا حازًمــا بالدميقراطيــة متعــددة األحــزاب والحكم 

ــة يف  ــداث الجاري ــدو األح ــك، تب ــات البن ــا لعملي ــا الزًم ــاره رشطً ــيد باعتب الرش

ع ويف وجــود نظــام  ــا عكــس املبــادئ املذكــورة. ففــي غيــاب مــرشِّ مــر راهًن

اســتبدادي للتعذيــب الــذي ترتكبــه الدولــة وقمعهــا املعارضــة، وغــي ذلــك مــن 

انتهــاك حقــوق اإلنســان التــي بُلِّــغ عنهــا مــن قبــل املنظــامت الوطنيــة والدولية 

غــي الحكوميــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان والتنميــة. ولــذا، فــإنَّ مثَّــة قلــق من أنَّ 

عمليــات »البنــك« يف مــر تنتهــك املــادة 1، وهــي تثــي التســاؤالت مــن حيــث 

ــك  ــس إدارة البن ــة مجل ــي الحكومي ــامت غ ــغ املنظ ــع تبلي ــوي، م ــر التنم األث

ــة  ــات العام ــالل االجتامع ــدة خ ــاكات املؤكَّ ــك االنته ــا بتل ــؤوليه وجاهيًّ ومس

الســنوية وخــالل »منتــدى األعــامل« املنعقــدة يف يف أيــار )مايــو( 2013.

 )ECA( »ومــامَّ تجــدر مالحظتــه، أيًضــا، أن »محكمــة املدقِّقــني األوروبيــة

ــكوك  ــن ش ــاورها م ــامَّ يس ــها ع س ــن توجُّ ــو( 2013 ع ــران )يوني ت يف حزي ــربَّ ع

جديــة حــول مســاعدات االتحــاد األورويب املمنوحــة ملــر، اســتناًدا إىل وضــع 

ــوال االتحــاد  ــن أم ــورو م ــار ي ــاق ملي ــد وإخف ــع يف البل ــوق اإلنســان املُري حق

رُصــدت ملعالجــة الوضــع القائــم، و التــي مــن املفــرتض أن تســهم بشــكل إيجايب 

ــة واالســتقرار يف مــر، متســائلني  ــة االجتامعي ــة، العدال ــة الدميقراطي يف العملي

ــي االتحــاد األورويب  ــة هــذه االقــروض و مــدي واتســاقها مــع معاي عــن رشعي

ــة6  . بشــكل عــام مــن حيــث الحكــم الرشــيد والدميقراطي

ــادئ  ــن مب ــر م ــد أك ــك« الســنويَّة، ابتع ــات »البن ــذ اجتامع ــد، من ــد أنَّ البل بي

الدميقراطيــة. فمــع عــزل محمــد مــريس شــهدت مــر تفريــق مؤيِّــدي مــريس 

يف اعتصــام ميــدان رابعــة بعنــف، بحيــث ُشــجب هــذا العمــل الــذي ارتكبتــه 

ــربَّر«7 ، فضــاًل عــن اعتبــاره قتــاًل هــو  ــا غــي ُم ــا جامعيًّ الدولــة باعتبــاره »عقابً

ــخ املــري الحديــث«8 . »األكــر بشــاعة يف التاري

عــالوة عــىل ذلــك، فــإنَّ تهويــل مســؤويل الدولــة عــىل املجتمــع املــدين وقمعــه 

يتواصــل. ففــي 18 كانــون األول )ديســمرب( 2013 أغــارت قــوات الرشطــة عــىل 

مكاتــب املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة )ECESR( واعتقلت 

عيــه، مــن دون أيِّ أســاس قانــوين، وحطَّمــت وصــادرت  ســتة مــن كــوادره ومتطوِّ

تجهيزاتــه. وإنَّ مامرســاٍت كهــذه تشــكِّل عــودة إىل »دولــة« دكتاتوريــة مبــارك 

»البوليســيَّة«9  غــي مقبولــة مــن قبــل املجتمــع املــدين. وهــذا الحــادث يتناقــض 

ــث يتعــرَّض حــامُة  ــة«، حي ــادة اإلعــامر والتنمي ــك األورويب إلع ــض »البن وتفوي

حقــوق اإلنســان للعنــف، وخلــو الســاحة مــن فســحات التنفيــذ الدميقراطــي 

املســتدام للمرشوعــات.

ــت مســاعدات ماليــة مــن »البنــك األورويب إلعــادة  وكانــت مــر قــد تلقَّ

ــع عــىل أربعــة منهــم( ، بلــغ  اإلعــامر والتنميــة« لتنفيــذ مثــان مرشوعــات )ُوقِّ

ــغ  ــة مــرشوع بل ــة إىل قيم ــورو، باإلضاف ــون ي ــا اإلجــاميل 48 ملي حجــم أعامله

ــورو10 . ــني ي ــا 110 مالي حجمه

وقــد ُووجهــت سياســات البنــك فيــام يخــص البيئــة انتقــادات تناولــت إخفاقــه 

يف معالجــة التحديــات التنمويــة الكــربى، كمشــكلة تغــيُّ املنــاخ. فسياســته يف 

د مبــا يكفــي عــىل االنتقــال إىل اقتصــاٍد متــدين الكربــون  هــذا الصــدد مل تشــدِّ

ومســتدام الطاقــة، وهــو مــا يهــمُّ بالتحديــد باعتبــار أنَّ »البنــك« وحــده، مــن 

ــه.  ــي يف رشعت ــض بيئ ــع بتفوي ــددة األطــراف، يتمت ــة متع ــوك التنموي ــني البن ب

وبوصفــه بنــًكا تنمويًّــا، فقــد أخفــق »البنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة« 

ــي  ــرشوط الت ــق ال ــة املســتدامة وف ــق التنمي ــد يف اإلســهام بتحقي إىل حــدٍّ بعي

اســتنَّها لنفســه. و الجديــر بالذكــر، قيــام البنــك مبراجعــة سياســاته التــي تختــص 

ــة  ــل الطاق ــك لتموي ــة البن ــىل سياس ــؤ ع ــة الض ــراري ملقي ــد الح ــام التولي بنظ

ــة ايل  ــي تســتخدم الفحــم كمــر الطاق ــدان الت ــل و مســاعدة البل ــة ب النظيف

تبديلــه بالغــاز مــع األخــذ عــىل عاتقــه االلتــزام بعــدم متويــل مشــاريع  تعمــل 

عــي الفحــم 11. ومــام يعتــرب مثــي للجــدل هــو قيــام املديــر األقليمــي ملنطقــة 

جنــوب و رشق املتوســط Hildegard Gacek بعقــد أجتــامع مــع وزيــر التجــارة 

ــا  ــاريع و منه ــن املش ــدد م ــة  ع ــور ملناقش ــد الن ــري عب ــي فخ ــة من و الصناع

احتامليــة متويــل البنــك ملشــاريع  مــن شــأنها أن تقــوم عــىل اســتخدام الفحــم 

كمصــدر للطاقــة  الطاقــة خاصــة  ملصانــع األســمنت12.  
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قــد أوضــح البنــك يف األســرتاتيجية القطريــة ملــر أهــم املوضوعــات التشــغيلية 

ــا  ــطة. لكنن ــية و املتوس ــرشكات الصغ ــم ال ــة دع ــص أهمي ــام يخ ــيام في و لس

وجدنــا البنــك ميــول البنــك رشكــة نســتي املريــة.

و يف هــذا االطــار ميكننــا  أن نســتوضح وجــود خلــل فيــام يخــص تطبيــق 

السياســة الخاصــة بدعــم الــرشكات املتوســطة و الصغــية13.  وتســتمر، كذلــك، 

املقلِقــات حيــال أجنــدة »البنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر والتنميــة« املتعلقــة 

ــام  ــؤويل نظ ــة إىل مس ه ــاد املوجَّ ــات بالفس ــوء إرث االتهام ــة، يف ض بالخصخص

اك، مكتســبات املســتثمرين  مبــارك. . وقــد أبطلــت محاكــم الدولــة اإلداريــة، ُمذَّ

بســبب االدعــاءات بالفســاد، التــي )أي املكتســبات( مل تكــن ممكنــة الحــدوث 

ــاء  ــوال غيــاب املســاءلة عــن إطــار العمــل القانــوين الضعيــف. فبــداًل مــن بن ل

إطــار عمــل قانــوين مكافــٍح للفســاد، عمــدت الحكومــات املتعاقبــة بعــد الثــورة 

يف حينــه إىل تعديــل الترشيعــات القامئــة املرعيَّــة بطريقــة تســهِّل الفســاد، بــل 

وتتخطَّــى أحــكام القضــاء املــري. التعديــالت األوىل لقانــون ضامنــات وحوافــز 

ــون NO.8 لعــام 1997 واملعــدل باملرســوم  االســتثامر الصــادرة مــن خــالل قان

مــن خــالل قانــون NO.4 مــن عــام 2012، واملعــروف باســم »قانــون املصالحــة 

مــع املســتثمرين. والثــاين هــو تعديــل بعــض أحــكام القانــون 89 لســنة 1998، 

و الــذي تــم مــن خــالل إصــدار قانــون تنظيــم عــدد املزايــدات واملناقصــات مــن 

ــار  ــع أن يُص ــدة يُتوقَّ ــني عدي ــة قوان ــون 82 عــام 2013. كــام أنَّ مثَّ خــالل القان

إىل تعديلهــا، ضمــن خطــة الحكومــة االنتقاليــة لتعديــل إطــار العمــل القانــوين 

يه تحفيــزًا لالســتثامر14 . الخــاص باالســتثامرات يف مــر، كجــزٍء مّمضــا تســمِّ

ــالت  ــع املســتثمرين بإدخــال تعدي ــة م ــني تســمح للدول ــت هــذه القوان  وكان

ــن مــن إبطــال قــرارات  يف حــاالت الفســاد واختــالس األمــوال العامــة، مبــا ميكِّ

املحاكــم ضــد الخصخصــة وتأمــني إفــالت املســتثمرين مــن عقوبــات اقتصاديــة 

ــم. ــا املحاك ــة وقَّعته ــة أو جرميَّ أو إداري

 KEC Gas( »ان مــرشوع  رشكــة الكويــت للطاقــة »تخفيــض حــرق الغــاز

ــون دوالر  ــه حــوايل 40 ملي ــغ قيمت ــذي تبل Flaring Reduction Project( وال

ــامر  ــادة االع ــك األورويب الع ــدل لل»بن ــي للج ــر مث ــرشوع آخ ــو م ــي ه أميي

ــة«. يف الواقــع، ان جــزء »تخفيــض حــرق الغــاز« مــن املــرشوع يبقــى  والتنمي

ــىل  ــوف ع ــر موق ــذا األم ــي اىل ان ه ــرشوع تش ــق امل ــًة وأن وثائ ــاً خاص غامض

املفاوضــات مــع الحكومــة املريــة. كــام انــه مــن غــي الواضــح أي جــزء مــن 

ال40 مليــون دوالر امييــي ســيخصص لتخفيــض حــرق الغــاز علــامً انــه ســيتم 

تخصيــص  65000 يــورو لتمويــل التعــاون التقنــي مــن أجــل تقييــم التخفيضات 

ــة يف حــرق الغــاز. املحتمل

ان ملخــص وثيقــة املــرشوع معنــون »مــرشوع تخفيــض حــرق الغــاز« لرشكــة 

الكويــت للطاقــة )KEC Gas Flaring Reduction Project( وهــو يشــي 

باألغلــب اىل الرشكــة املســتهدفة أي رشكــة »الكويــت الدولية للطاقــة- املحدودة 

املســؤولية«. اســتناداً للموقــع االلكــرتوين للكويــت للطاقــة وللمســتندات 

ــت  ــة الكوي ــة رشك ــادة هيكل ــت اع ــة، متّ ــل الدولي ــة التموي ــابقة ملؤسس الس

للطاقــة)KSCC   KEC(عــام 2011 وتــّم تســجيل رشكــة جديــدة »كويــت 

للطاقــة- برتوليــوم« يف جــييس، وحّولــت اليهــا جميــع موجــودات ومســؤوليات 

الرشكــة الســابقة أي رشكــة »الكويــت الدوليــة للطاقــة«. ليــس مــن الواضــح يف 

حالــة KEC ان كان »البنــك األورويب العــادة االعــامر والتنميــة« يشــي اىل رشكــة 

جــييس القابضــة )رشكــة كويــت للطاقــة- برتوليــوم( أو رشكــة الكويــت الدوليــة 

ــتعمل  ــة« يس ــامر والتنمي ــادة االع ــك األورويب الع ــة )KSCC(. ان »البن للطاق

ــه  ــام أن ــه ك ــتفيدين من ــد املس ــتعامل( ألح ــد االس ــد قي ــة )مل تع ــامء قدمي أس

ــه إدراج الرشكــة التــي  ــذي يتــم في ــد ال ــد بشــكل صحيــح البل يفشــل يف تحدي

ــا15 .  ــزم التعاقــد معه يعت

 )EIB( “و”البنك األورويب لالستثامر )IFC( “و”املؤسسة املالية الدولية )WB( “املؤسسات املالية الدولية املنخرطة يف هذه الرشاكة هي: “البنك الدويل    .1
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.)OPEC FD( “و”مؤسسة أوبيك للتنمية )AFESD( “و”الصندوق العريب للتنمية االقتصادية واالجتامعية
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آليات الخلط

ــة بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء  ــة األوروبيَّ منــذ عــام 2007، وضعــت املفوضيَّ

مثــاين ســالل أو آليَّــات خلــط إقليميــة  )أنظــر الجــدول أدنــاه 62(، تغطِّــي كامــل 

ــة معالجــة  ــك بُغي ــَل ذل ــد فُِع ــاد األورويب الخارجــي. وق ــاون االتح ــة تع منطق

مســألة نـُـْدرَة املــوارد للمســاعدات الخارجية بســبب األزمــة املاليــة واالقتصادية. 

عــالوة عــىل ذلــك، فقــد اســتُنبطت اآلليــة مــع بــدء بحــث املفوضيــة األوروبيــة 

عــن »طــرق ذات كفــاءة«، باســتخدام املــوارد املتوفــرة ولتحقيــق »تعظيــم أثــر« 

املســاعدات الخارجيــة مــن خــالل خلــط اآلليــات حيــث تجــذب »آليــات خلــط 

ــات  ــاالت أولوي ــو مج ــاص نح ــام والخ ــني الع ــروض« )LGB( التمويل ــح الق من

سياســة االتحــاد األورويب63 .

نظريًّــا، يســعى االتحــاد األورويب مــن خــالل آليــة الخلــط إىل تحقيــق األهــداف 

لية: لتا ا

تحقيــق•غايــات•سياســة•االتحــاد•األورويب•عــى•نحــو•أفعــل،•أي• •	

وتجانســها«؛ املســاعدات  و»متاســك  املســاعدات«  »فعاليــة  زيــادة 

ــة•املــوارد• ــُة•الــرُّزَم•املاليــة•للمســتفيدين،•وبالتــايل•تعزيــز•صدقيَّ أْمثَلَ •	

؛ وتفعيلهــا

تعزيــز•التعــاون•بــن•املانحــن،•وبالتحديــد•بــن•الفاعلــن•األوروبيــن• •	

املســاعدات؛ مجــال  يف 

تعزيز•صورةاملساعدات•األوروبية•وابرازها. •	

بالرغــم مــن حقيقــة أنَّ ســالل الخلــط التــي يقــوم بهــا االتحــاد األورويب تظــلُّ 

متواضعــة مــن حيــث حجمهــا – 1,5 مليــار يــورو مــن موازنــة االتحــاد األورويب 

وصنــدوق التنميــة األورويب )EDF( والــدول األعضــاء – »فــإنَّ األثر املــايل النهايئ 

الناجــم عــن الســالل ليــس ناجًحــا كآليــة املنــح يف جــذب التمويــل للمرشوعــات 

مــن قبــل املؤسســات املاليــة الثنائيــة األوروبيــة )EBFIs(، و«البنــك األوورويب 

لالســتثامر« واملؤسســات املاليــة الدوليــة األخــرى وغيهــا مــن مصــادر التمويــل 

األخــرى )والســيَّام مــن البلــدان الرشيكــة نفســها(«. عــىل ســبيل املثــال، راكمــت 

ســلَّة االســتثامر الجــواري قيمــة منــح بلغــت 277 مليــون يــورو لـــ 39 مرشوًعــا، 

ــار يــورو يف القــروض مــن املؤسســات املاليــة  بتفعيــل مــا يقــرب مــن 5,1 ملي

الثنائيــة األوروبيــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة لقيمــة كلفــة مــرشوع إجامليــة 

تبلــغ 10,13 مليــار يــورو للفــرتة 2010-2008.

املموِّلون املشاركون )نهاية 2010( متويل املنح التاريخ LGBF

 AFD, AfDB, BIO, COFIDES,

EIB, FINNFUND, KfW, Lux-

 Development, MoF Greece,

OEeB, SIMEST, SOFID, PIDG

األمــوال املمنوحــة املخصصــة: 208,7 مليــون يــورو مــن 

MS العــارش + 64 مليــون يــورو مــن موازنــات EDF

2007 للبنــى  االئتــامين  الصنــدوق   :ITF

ــا  47  ــة لالتحــاد األورويب-أفريقي التحتي

بلــًدا أفريقيًّــا

 AECID, AFD, CEB, EBRD,

 EIB, KfW, NIB, OcEB, SIMEST,

.SOFID

االتحــاد  موازنــة  مــن   13-2007 يــورو  مليــون   745

 70 + األوروبيــني(  الجــوار والرشاكــة  )آليــة  األورويب 

.MS مليــون يــورو مــن موازنــات

2008 ــدان  ــة االســتثامر الجــوار البل NIF: آلي

والرشاكــة  الجــوار  آلليــة  لــة  املؤهَّ

)ENPI( األوروبيــني 

CEB, EBRD, EIB, KfW 110 مليــون يــورو مــن موازنــة االتحــاد األورويب + 

ــتثامر"، 10  ــك األورويب لالس ــن "البن ــورو م ــني ي 10 مالي

.MS منــح مــن موازنــات + CEDB ماليــني يــورو مــن

2009 االســتثامري  العمــل  إطــار   :WBIF

الغــريب البلقــاين 

 AFD, BCIE, BID, CAF, EIB,

.KfW, NIB, OcEB

ــة االتحــاد  125 مليــون يــورو )2009-2013( مــن موازن

األورويب

2010 األمــييك  االســتثامر  آليَّــة   :LAIF

الالتينيــة أمــيكا  بلــدان  الالتينــي 

ميكــن  الجــواري:  االســتثامر  آليــة 

املشــاركة. املعتمــدة  للمؤسســات 

ــاد  ــة االتح ــن موازن ــورو )2011-2013( م ــون ي 65 ملي

األورويب

2010 آســيا  يف  االســتثامر  آليَّــة   :IFCA

الوســطى آســيا  بلــدان  الوســطى 

- 2012 AIF: آليَّة االستثامر اآلسيوية

AFD 40 مليون يورو 2012 CIF: آليَّة االستثامر الكاريبي

10 ماليني يورو 2012 IFP: آليَّة االستثامر ملنطقة الهادئ
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ــوِّاًل  ــه مم ــورو( بوصف ــون ي ــاد األورويب )ملي ــح االتح ــن من ــتفيدون م املس
رائــًدا: 2011-2007

اإلجاميل Others KfW AfD EBRD EIB

294 13 56 46 0 179 ITF

411 3 82 82 152 92 NIF

226 38 57  32 99 WBIF

34 4 18 5 0 7 LAIF

965 58 213 133 184 377 اإلجاميل

KfW مؤسسات أخرى AfD EBRD EIB

4 19 16 0 61 ITF%

1 20 20 37 22 NIF%

17 23 0 15 45 WBIF%

12 54 14 0 20 LAIF%

6 22 14 19 39 %اإلجاميل 

خطة عمل االتحاد األورويب للخلط

يف عــام 2012 وضعــت املفوضيــة األوروبيــة خطــة عمــل االتحــاد األورويب 

للخلــط يف التعــاون الخارجــي64 . وهــذه الخطــة، مــن دون أيِّ اســتناد يف عنوانها 

إىل »التنميــة«، ترمــي إىل »تقديــم التوصيــات واإلرشــاد يف مــا يتعلــق باســتخدام 

الخلــط يف تعــاون االتحــاد األورويب الخارجــي«. وكــام قــرَّر هــذا االتحــاد فــإنَّ 

»خطــة عمــل االتحــاد األورويب الجديــدة ســتعمل بوصفهــا ملتقــى كبــيًا لبنــاء 

ــة بتحســني  ــن الطــرق الكفيل ــتبحث ع ــة، وس ــذه املنطق ــة ناجحــة يف ه تجرب

ــة  ــل السياس ــر عم ــبانها أط ــذة يف حس ــا، آخ ــط وكفاءته ــات الخل ــودة آلي ج

التــي تحكــم عالقــات االتحــاد األورويب مبختلــف البلــدان الرشيكــة، وخصوًصــا 

ــع. وذلــك يشــمل تعزيــز التعــاون  سياســاته املتعلقــة بالتنميــة والجــوار والتوسُّ

والتنســيق يف مــا بــني الالعبــني الفاعلــني ذوي الصلــة، مبــا يــؤول إىل زيــادة أثــر 

تعــاون االتحــاد الخارجــي وضوًحــا«.

بيــد أنَّ تفويــض خطــة العمــل وبنيتهــا يطرحــان عــدًدا مــن التســاؤالت املقلقــة 

يف مــا يتعلــق مبــدى مالءمــة غــرض اآلليــة، بالنظــر جزئيًّــا إىل مخاطــر الحوافــز 

املاليــة التــي تَرَجــُح املبــادئ التنمويــة وتُفوقُهــا. ومثَّــة أمــور مقلقــة، أيًضــا، مــن 

ــي  ــا املعاي ــر إىل الشــفافية واملســاءلة، وتعوزه ــة تفتق ــط القامئ ــات الخل أنَّ آلي

الواضحــة التــي تضبــط عمليــة اختيــار املرشوعــات ومراقبتهــا وتقوميهــا والقيمة 

مهــا االتحــاد األورويب. املضافــة التــي يقدِّ

وينبغــي التشــديد عــىل أنــه قبــل صــوغ التوصيــات لوضــع خطــة العمــل تعزيزًا 

لــدور ســالل الخلــط وآلياتــه وتقويتــه يف التعــاون التنمــوي، مل يُــَرْ إىل إجــراء 

تقويــم أو مراجعــة آلليــات الخلــط القامئــة. كــام تؤكِّــد خطــة العمــل املقرتَحــة، 

أيًضــا، عــىل منــح وقــروض الخلــط بُغيــة جــذب املزيــد مــن أمــوال مــن القطــاع 

ــذي  ــي ال ــاص املح ــاع الخ ــم القط ــة إىل  دع ــل الحاج ــا تغف ــي أنَّه ــاص. غ الخ

ــي  ــام ه ــدى، في ــد امل ــتداًما بعي ــالًّ مس ــه ح ــي بوصف ــون كب ــىل كم ــوي ع ينط

ــي القطــاع الخــاص املحــي يف  ــة العب –أي الخطــة- تُســقط مــن حســابها تعبئ

البلــدان املجــاورة مــن خــالل مقاربــات مبتكــرة. باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد أُبِعــَد 

ــر إشــكايل  ــل هــذه، وهــو أم ــن املشــاركة يف خطــة العم ــني ع ــف املعني مختل

ــتبَعُد  ــط وتُس ــايب فق ــدور رق ــان األورويب ب ــع الربمل ــام يضطل ــه، بين ــد ذات يف ح

ــا«65 . منظــامت املجتمــع املــدين كليًّ

ــا  ــرَُض تفصيالته ــي تُع ــواري« )الت ــتثامر الج ــة االس ــة »آلي ــنيِّ تجرب ــذا، وتب ه

أدنــاه( –وهــي جــزء مــن »آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيَّــني- بوضــوح تــام 

كيــف أنَّ املبــادئ التنمويــة قــد يجــري تجاهلهــا بســهولة يف ظــلِّ آليــات الخلــط 

ــة. بســبب الحوافــز املاليَّ
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آليَّة )أو سلَّة( االستثامر الجواري
عقــب إنشــائها يف أيــار )مايــو( 2008، فُوِّضت آليَّة )أو ســلَّة( االســتثامر الجواري 

مالءمــة القــروض مــن املؤسســة العامــة األوروبيَّــة مــع منــٍح وإســهاماٍت مبارشة 

ــة  ــذه اآلليَّ ــاٍل مســتدام. فه ــيٍ فعَّ ــدول األعضــاء لضــامن تأث مــن عــدد مــن ال

تدعــم تقويــة العالقــات البينيــة يف مــا بــني االتحــاد األورويب وجيانــه يف قطاعــي 

ــرتكة،  ــة املش ــات البيئي ــكالت والتحدي ــة املش ــك مبعالج ــة، وذل ــل والطاق النق

وبدعــم األنشــطة األخــرى ذات العالقــة، مبــا فيهــا تنميــة املؤسســات الصغــية 

ــا  ــص منًح ــا أن تُخصِّ ــات االســتثامر الجــواري أيًض واملتوســطة. كــام ميكــن آللي

ــتثامرات  ــم واالس ــات الدع ــد إعان ــة وفوائ ــاعدات التقني ــات املس ــة نفق لتغطي

االئتامنيــة املبــارشة.

ــن  ــي م ــدد كب ــز ع ــي يف تعزي ــدور كب ــواري ب ــتثامر الج ــات االس ــع آلي وتضطل

ذهــا كلٌّ مــن »البنــك  مرشوعــات البنــى التحتيــة، واملرشوعــات التــي يُنفِّ

األورويب لالســتثامر« و»البنــك األورويب لإلعــامر واإلمنــاء«، فضــاًل عــن املؤسســات 

ــا. ــة KfW يف أملاني ــرى، كمؤسس ــة األخ ــة الثنائي األوروبي

ــص االتحــاد األورويب آلليــات االســتثامر الجــواري 700 مليــون يــورو  وقــد خصَّ

للفــرتة 2007-2013. كــام تســتفيد اآلليــات مــن املســاهامت املاليَّــة التــي 

ــدان  ــا إىل البل ــة توجيهه ــا بغي ــزِّن موارده ــي تُخ ــاء الت ــدول األعض ــا ال مه تقدِّ

الرشيكــة عــىل نحــو أفضــل. ومنــذ إنشــائها تقــدم آليــات االســتثامر الجــواري 

ــورو إىل 52 مرشوًعــا، فيــام عمــدت إىل  ــون ي دعمهــا مببلــغ قــدره 417 ملي

ــار يــورو مــن مؤسســات االتحــاد األورويب  تفعيــل مبلــغ إضــايف قــدره 6,3 ملي

ــكل  ــورو ل ــار ي ــدره 14 ملي ــاميل ق ــغ إج ــص مبل ــا أدَّى إىل تخصي ــة66 ، مب املاليَّ

ــات. املرشوع

م املفوضيَّــة آليــة االســتثامر الجــواري بوصفهــا آليــًة للخلــط تتمتَّــع بقيمة  وتقــدِّ

ــات  ــع مؤسس ــع م ــاق أوس ــىل نط ــل ع ــات متوي ــل: عملي ــي مفعَّ ــة وتأث ُمضاف

ضــة وتنســيق بــني  ماليــة متعــددة، وتنازليــة متزايــدة، وتكاليــف تحويــل مخفَّ

املانحــني وإجــراءات متناغمــة ومتجانســة. عــىل أنَّــه يوجــد عــدد مــن املســائل 

اإلشــكاليَّة ضمــن بنيــة صنــع قــرار آليــة االســتثامر الجــواري، مبــا يف ذلــك نــدرة 

توفــر املعلومــات عــن عملياتهــا. فبينــام يُعتــرَبُ تقريــر آليــة االســتثامر الجــواري 

الســنوي مصــدر املعلومــات الرئيــي عــن أنشــطتها، إال أنَّ املرشوعــات املقرتحــة 

ــدم  ــن ع ــاًل ع ــث67 ، فض ــع للتحدي ــبي ال تخض ــة الش ــع اآللي ــواردة يف موق ال

نــرش جــداول أعــامل اجتامعــات املــدراء ومذكراتهــم وقراراتهــم يف مــا يتعلــق 

ــرار  ــع ق ــفافية68  صن ــدام لش ــذا االنع ــد. وه ــه التحدي ــىل وج ــات ع باملرشوع

الخلــط يُوِجــُد فســحة الحتــامل حــدوث ســوء تخصيــص لألمــوال أو إهدارهــا.

ل املرشوع واملشاركة العامة معايي تأهُّ

ــوار  ــة الج ــات سياس ــم أولوي ــواري أن تدع ــتثامر الج ــة االس ــي آللي ــام ينبغ بين

الدالليَّــة  والربامــج  األورويب  االتحــاد  بلــدان  اســرتاتيجيات  وأوراق  األورويب 

ــرتاتيجيات  ــني االس ــد ب ــجام املتزاي ــو االنس ــه ه ــاُج إلي ــا يُحت ــإنَّ م ــة، ف الوطنيَّ

ــل. ــارة للتموي ــواري املخت ــتثامر الج ــة االس ــات آلي ــني مرشوع ــورة وب املذك

وقــد وجــد تحليــُل التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن آليــة االســتثامر الجــواري 

بــني عامــي 2008 و2011 أنَّ املنــح واملســاعدات التقنيــة والقــروض هــي عــىل 

امتثــال ومراعــاة واِســَعِي النطــاق ألهــداف الســلَّة يف قطاعــي النقــل والطاقــة. 

ـه مــع تشــكيالت واســعة كهــذه تدعــم آليَّــة االســتثامر الجــواري  عــىل أنَـّ

ــتُخدمت  ــد اس ــة«. وق ــل الطاق ــبكة نق ــا لش ــرشوع أوكراني ــات كـــ »م مرشوع

مســاهمة اآلليــة البالغــة 10 ماليــني يــورو باإلضافــة إىل 650 ملــني يــورو مــن 

»البنــك األورويب لالســتثامر« و»البنــك األورويب لإلعــامر واإلمنــاء« لدعــم إنشــاء 

مســار لنقــل الطاقــة مــن أوكرانيــا إىل أوروبــا مــن  ثــالث محطــات كهرنوويــة 

خــارج الخدمــة. وإن أكــر وحــدات املحطــات املذكــورة ســتبلغ نهايــات عمرهــا 

االفــرتايض خــالل الســنوات القادمــة69 .

هــذا، وتبــنيِّ البحــوث أنــه توجــد معلومــات ضئيلــة عــن كيفيــة اختيــار 

دة للتمويــل70 . فبحســب وزارة التنميــة الدوليــة يف اململكــة  املرشوعــات املحــدَّ

املتحــدة فــإنَّ »آليــة االســتثامر الجــواري« وغيهــا مــن اآلليَّــات والســالل 

دة«. وتواصــل الــوزارة قولهــا إنَّــه بينــام  »تفتقــر إىل توجيهــات أو معايــي محــدَّ

تعتمــد آليــات أو ســالل مختلفــة النــامذج أو القوالــب نفســها »إال أنَّ دورهــا 

ومداهــا )ومرحلتهــا يف العمليــة( الكامنــني يف أنهــا نوقشــت واتُّخــذت قراراتهــا 

مبــا يناســب، عــىل ســبيل املثــال، حصــص املنــح واآلليــات، هــام غــي واضحــني«. 

ــوزارة إىل  ــص ال ــفافية، تخل ــواري إىل الش ــتثامر الج ــات االس ــار آلي ــع افتق وم

ــى  ــات تحظــى ببن ــت هــذه اآللي ــا إذا كان ــد م ــه يصعــب تحدي ــتنتاج بأن االس

ــع القــرار. ــة لصن ال فعَّ

ــق مــن العمليــة وموازينهــا  ويقــرتح بحــٌث إضــايفٌّ أنَّ »االفتقــار إىل التحقُّ

الرســمية يف مرحلــة مبكــرة« يعنــي أنَّ »قالــب املــرشوع ســيناقش قبــل تعبئتــه 

ــة باملــرشوع املقــرتح«، ومــن  مــن دون حاجــٍة إىل نقاشــات مســتفيضة متعلق

ــا إذا  ــح مب ــعور واض ــة ش ــك، »مثَّ ــىل ذل ــالوًة ع ــاش71 . ع ــش للنق دون أيِّ هام

ــار املرشوعــات وإخضاعهــا  ــت أصــاًل باختي كانــت رئاســة املجموعــة قــد اهتمَّ

للخلــط«72 . وهــذه املقاربــة تدعــو إىل طــرح التســاؤالت يف مــا يتعلــق 

ــرار. ــع الق ــة صن ــة عملي مبوضوعي

وبينــام يجــري التوافــق عــىل إجــراءات املشــرتيات بــني املانحــني، تُنــاط املراقبــة 

ــدة.  ــا املعتَم ــا إلجراءاته ــان وفًق ــدة، ويُجري ــة القائ ــة املالي ــم للمؤسس والتقوي

وتعتمــد املفوضيَّــة عــىل التدقيقــات والتقوميــات الخارجيــة مــن قبــل املؤسســة 

املاليــة القائــدة التــي ال متلــك بالــرورة وصواًل إىل انخــراط االتحــاد األورويب ذي 

القيمــة املُضافــة يف املــرشوع. فالدراســات تبــنيِّ أنَّ »معايــي املراقبــة والتقويــم مل 

توضــع عــىل نحــو ينســجم واآلليــات. ومــن املهــمِّ أن تُراقـَـب املرشوعــات بعناية 

مــن حيــث أداؤهــا، وليــس مــن حيــث اســرتداُد القــرض وحســب. وبالنظــر إىل 

ــا كــام هــو الحــال  ــر متاًم ــم األث ــه يجــب إنجــاز تقوي ــح، فإن وجــود عنــر َمْن

عنــد تقويــم أثــر أنشــطة االتحــاد األورويب األخــرى املدعومــة باملنــح«73 .
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ــالل أيٍّ  ــة خ ــاركة العامَّ ــٌة للمش ــواري« آلي ــتثامر الج ــة االس ــدى »آلي ــس ل لي

مــن مراحــل إعــداد املــرشوع وتنفيــذه. وعــىل نحــٍو منوذجــي تـُـرشك املؤسســة 

ــب  ــل مكات ــة يف نشــاطها. وعــىل املســتوى النظــري متثِّ ــارِكة العامَّ ــة املُش املالي

ــات  ــة للمرشوع ــع العام ــز تنســيق م ــدان مراك ــدان االتحــاد األورويب يف البل بل

ــا  ــداء رأيه ــا تســهم بإب ــة االســتثامر الجــواري«، كونه ــن خــالل »آلي ــة م املموَّل

ــاء«  ــامر واإلمن ــادة اإلع ــك األورويب إلع ــدى »البن ــات ل ــق باملرشوع ــا يتعل يف م

و»البنــك األورويب لالســتثامر«، فضــاًل عــن مراقبــة التنفيــذ. بيــد أنَّ ذلــك يُفَعــل، 

يف أفضــل الســناريوهات -عندمــا يُلجــأ إىل تنظيــم مكاتــب البلــدان مشــاوراٍت 

ــرَّت –عــىل األقــل- مــن  ــًة- خــالل مرحلــٍة تكــون فيهــا املرشوعــات قــد أُِق عامَّ

ــت  ه ــد ُوجِّ ــود ق ــون كل الجه ــك تك ــواري«، وبذل ــتثامر الج ــة االس ــل »آلي قب

نحــو التخفيــف مــن مخاطــر املــرشوع وليــس ملناقشــة الحاجــة الحقيقيــة منــه 

ــة. ــوٍل مســتدامة بديل ــم حل ــة بهــدف تقوي ــة واالجتامعي ــاره البيئي وآلث

ــط  ــات الخل ــو وضــٌع إشــكايلٌّ، نظــرًا لوجــوب أن تعــزِّز آلي ــذا له ــا كه إنَّ وضًع

»العوامــل الخارجيــة ذات التأثــي اإليجــايب، وأن تســاعد عــىل تخفيــف العوامــل 

د. فآليــات الخلــط ميكــن أن  نفســها ذات التأثــي الســلبي، ضمــن مــرشوٍع محــدَّ

تُســتخَدم لتمويــل مرشوعــات ذات أثــر اجتامعــي و/أو بيئــي )عوامــل خارجيــة 

 )grant element( ولكنهــا ليســت مســتدامة التمويــل. فعنــر املْنــح ،)إيجابيــة

ــي(،  ــدى القص ــىل امل ــل ع ــىل األق ــكايف )ع ــي ال ــايل غ ــردود امل ــن امل ــوِّض ع يُع

ــا  ــط أيًض ــات الخل ــل آلي ــام تقب ــتداًما. ك ــح مس ــرشوع ويصب ــن امل إىل أن يتمكَّ

ــة لحــلِّ مســألة  ــة رضوري ــة إضافي ــل أيِّ كلف ــح لتحمُّ ــر املْن ــتخَدم عن أن يُس

ــال،  ــي. عــىل ســبيل املث ــة الســلبية املرتبطــة باملــرشوع املعن العوامــل الخارجي

ميكــن أن يكــون إنشــاء ســدٍّ مــا أثــر ســلبي عــىل البيئــة واملجتمعــات املحليــة 

ــح الحوافــز  املحيطــة. عندئــٍذ، ميكــن أن توفــر آليــات الخلــط، عــرب عنــر املْن

ــة  ــر صداق ــرشوع أك ــل امل ــة لجع ــف الروري ــة التكالي ــة إدام ــي بغي للمتلقِّ

ــار الســلبية عــىل املجتمــع«74 . ــة، ولخفــض اآلث للبيئ

ــات  ــم مرشوع ــات االســتثامر الجــواري تدع ــزال آلي ــا ت ــك، م ــن ذل ــم م وبالرغ

ــرة اقتصاديًّــا وبيئيًّــا مــن خــالل منــٍح كتلــك. وهــذا حقيقي  البنــى التحتيــة املدمِّ

ــى  ــا تبق ــواري، عندم ــتثامر الج ــات االس ــياق آلي ــوص يف س ــه الخص ــىل وج ع

ــن  ــك، متكِّ ــة لذل ــد. ونتيج ــرة للتحدي ــة ومفتق ــرشوع ضبابي ــار امل ــي اختي معاي

آليــات االســتثامر الجــواري البلــدان والــرشكات العامــة والخاصــة مــن تحقيــق 

املرشوعــات التــي يســتحيل تحقيقهــا مــن دون منــح اآلليــات املذكــورة، مبــا يف 

ذلــك تلــك املرشوعــات التــي تدفعهــا مصالــُح حكوميــٌة تفتقــر إىل املُخرَجــات 

ــات  ــة. ويف بعــض الحــاالت، فقــد يكــون للمرشوعــات التــي تدعمهــا آلي البيئي

ــٌة عــىل الســكان املحليــني وعــىل البيئــة، مــن دون أن تتوفَّــر  الخلــط آثــاٌر كارثيَّ

الوســائل، يَكْ تتواصــل هــذه املجتمعــات مــع آليــة االســتثامر الجــواري.
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ــاون يف  ــرة تفاهــم للتع ــاد األورويب مذك ــا واالتح ــت أوكراني ــام 2005 وقَّع يف ع

حقــل الطاقــة1 ، بغيــة تكامــل أســواقهام يف الطاقــة الكهربائيــة والغــاز، باعتبــار 

ــة«. ذلــك أولويــة للتعــاون، ولتعزيــز »األمــن الطَّاقــي يف القــارَّة األوروبيَّ

ومتثِّــل مؤسســات االتحــاد األورويب –مبــا فيهــا »البنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر 

أطرافًــا داعمــة   -)EIB( »األورويب لالســتثامر واإلمنــاء« )EBRD( و«البنــك 

ــني عامــي 2005 و22013  ــذا التكامــل: فقــد اســتثمر كاِل البنكــني، ب ناشــطة له

، مــا يقــارب 650 مليــون يــورو يف عــدد مــن مرشوعــات خطــوط نقــل التوتــر 

ــن  ــة م ــو« )Ukrenergo( اململوك ــة »أوكرينيغ ــا مؤسس ــي أحدثته ــايل الت الع

ــة. ــة األوكراني الدول

كــام تنخــرط »آليــة االســتثامر الجــواري«، أيًضــا، بنشــاط، يف تحديــث خطــوط 

ــة  ــى نقــل الطاقــة التحتي ــر بن ــك يف تطوي ــر العــايل وإنشــائها، وكذل نقــل التوت

صــة لهــذا النــوع مــن املرشوعــات 18,7% )أو مــا  األخــرى. وتعــدُّ املنــح املخصَّ

قــة يف  ــة املذكــورة املحقَّ ــل اآللي ــورو( مــن إجــاميل متوي ــون ي يعــادل 18,7 ملي

أوكرانيــا خــالل الفــرتة 2008-2012 )مــع كميــة مــن املنــح الداعمــة التــي يبلــغ 

ــا(3 . إجامليُّهــا 100 مليــون يــورو عــرب 24 مرشوًع

ــني  ــا 10 مالي ــة قدره ــواري« منح ــتثامر الج ــة االس ــرَّت »آلي ــام 2009 أق  يف ع

ــك األورويب  ــنيِّ »البن ــد ُع ــة«4 . وق ــل الطاق ــبكة نق ــز ش ــرشوع »تعزي ــورو مل ي

ــذة للمــرشوع، الــذي يرمــي إىل تعزيــز  إلعــادة اإلعــامر واإلمنــاء« املنظمــة املنفِّ

ــل  ــل ينفص ــوط النق ــن خط ــة م ــاء حزم ــة بإنش ــة األوكراني ــل الطاق ــبكة نق ش

ــا عــن بعــض. بعضه

وقــد اســتخدم »البنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر واإلمنــاء« املنحــة يف عــام 2010 

ــر«5 .  ــايل التوت ــاين ع ــايس الث ــر األس ــرشوع »املم ــة مل ــات الفني ــداد التوثيق إلع

ا عىل مســافة 1000  6  ممــرًّا ناقــاًل متواصــاًل لـــ 750 ك. ف. ممتدًّ
وسيشــكِّل املمــرُّ

كلــم مــن الــرشق إىل الغــرب، ليصــل بــني محطــات الطاقــة النوويــة األوكرانيــة 

الثــالث )التــي تعــدُّ 12 ُمفاِعــاًل( وبــني محطتــي تخزيــن ضــخٍّ مائيتــني، مبــا ميكِّــن 

ــا بقيــة املنحــة  مــن االتصــال املــادي بصــادرات االتحــاد األورويب الكهربائيــة7 . أمَّ

فقــد اســتُخدمت لتطويــر توثيــق خــاصٍّ بخــط »نوفوأوديسكا-آرتســيز« لنقــل 

330 ك. ف. الــذي ســيمكِّن مــن وصــل قــدرات أوكرانيــا التوليديــة مــع رومانيــا.

م املعلــن مــن قبــل »البنــك األورويب إلعــادة اإلعــامر  ويعــرب املســار املقــدَّ

واإلمنــاء« أرايض املســتنقعات عاليــة القيمــة، مبــا فيهــا موقــع »راْمســار« 

)Ramsar(. وهكــذا، قامــت منظــامت غــي حكوميــة أوكرانيــة، يف أيــار )مايــو( 

2009، باالحتجــاج عــىل مســار خــط النقــل املعلــن8 ، مــامَّ حــدا بالبنــك، نتيجــًة 

لذلــك، بالطلــب إىل راعــي املــرشوع بوضــع مســار بديــل قبــل متابعــة النظــر 

ــرشوع. يف امل

ويف عــام 2010 طلــب »املركــز اإليكولوجــي الوطنــي األوكــراين« )NECU( مــن 

»آليــة االســتثامر الجــواري« تزويــده مبعلومــات تتعلــق مبنحــة »تعزيــز شــبكة 

مــت إىل مجلــس »آليــة االســتثامر  نقــل الطاقــة«، مبــا يف ذلــك الوثائــق التــي قُدِّ

الجــواري« العمــالين قبــل اتخــاذ قــراره بشــأن املــرشوع9 . وبالرغــم مــن عــدد 

مــن الوعــود التــي قطعهــا مســؤولو »اآلليــة« بــأنَّ قامئــة األنشــطة والبحــوث 

أو الدراســات التــي يُتوقَّــع متويلهــا ضمــن نطــاق املنحــة املقــرَّة ســتُعلن عــىل 

ــات  ــا، املعلوم ــًدا، أيًض ــَش أب ــام مل تُف ــا. ك ــدث مطلًق ــك مل يح ــأل، إال أنَّ ذل امل

املتصلــة بخطــوط النقــل. وقــد أشــارت »آليــة االســتثامر الجــواري« عــىل »املركز 

ــه  ــرض قلق ــد وع ــة البل ــع بعث ــل م ــراين« بالتواص ــي األوك ــي الوطن اإليكولوج

عليهــا. إالَّ أنــه يظــل مــن غــي الواضــح كيــف ينبغــي ملنظــامت املجتمــع املــدين 

أن تعلــم عــن املرشوعــات قبــل إقرارهــا.

يف الوقــت نفســه، ركَّــزت »أوكرينيغــو« جهودهــا عــىل إزالــة العقبــات املاثلة يف 

وجــه املــرشوع، وبالتحديــد تلــك املتمثلــة بــأرايض املســتنقعات املحميــة. ففــي 

ــش  ــي هوام ــة أوديســا قرارهــا بتغي ــت ســلطات منطق ــل عــام 2013 أعلن أوائ

االحتياطــي الطبيعــي بهــدف تأمــني مســار ممــر خــط النقــل10 .

يف شــباط )فربايــر( 2013 أعلــم »املركــز اإليكولوجــي الوطنــي األوكــراين« آليــة 

االســتثامر الجــواري مبشــكالت مســار خــط النقــل، وبالرغــم مــن الوعــود التــي 

ــامر  ــادة ماإلع ــك األورويب إلع ــع »البن ــة املســألة م ــا مســؤولوها مبناقش أطلقه

واإلمنــاء«، إالَّ أنــه ال توجــد أيُّ معلومــات عــن التطــورات الحاصلــة يف مــرشوع 

ــكا-أرتزيس«. »نوفوأوديس

يات الرئيسيَّة والنتائج والتوصيات التحدِّ

ي الرئيــي يف العمــل مــع »آليــة االســتثامر الجــواري« يكمــن يف غياب  إنَّ التحــدِّ

ــربون أنَّ دورهــم  ــة يعت ــو اآللي ــة املشــاركة العامــة. فممثِّل املعلومــات وإمكانيَّ

هــو الدعــم الفنــي، بينــام يضــع الدعــم أولويــة هائلــة للمــرشوع مــن حيــث 

مســتثمروه املحتََملــون، مبــا يــؤول إىل »رفــع مســتوى القــروض مــن مؤسســات 

التمويــل األوروبيــة، فضــاًل عــن املســاهامت الخاصــة مــن بلــدان آليــة الجــوار 

ــا أيَّ  ــن خالله ــة م ــم العامَّ ــة تعل ــة طريق ــس مثَّ ــة«11 . إذ لي األورويب الرشيك

يشٍء يتعلــق باملرشوعــات التــي ســتتلقَّى منًحــا مــن »آليــة االســتثامر الجــواري«، 

ــة- التأثــي إالَّ قليــاًل يف املنــح املُْصــَدرة. بحيــث ال ميكنهــا –أي العامَّ

باإلضافــة إىل ذلــك، يتَّخــذ املجلــس التشــغيي القــرارات املتعلقــة باملنح اســتناًدا 

ــات  ــالث صفح ــن ث ــات م ــاوز ملخَّص ــات )ال تتج ــة يف املعلوم ــدرة فائق إىل ن

وحســب(، مــن دون تقويــٍم واضــٍح ألثــر املــرشوع اإلجــاميل عــىل أرض الواقــع. 

ــي تســهِّل يف  ــل الت ــن خطــوط النق ــدٍد م ــح لع ــرت املن ــا ُوفِّ ــة أوكراني ويف حال

الواقــع بنيــة تحتيــة مكثَّفــة تنحــو منحــى التصديــر، والتــي ينجــم عنهــا آثــاٌر 

بيئيــة خطــية عــىل اقتصــاد البلــد وبيئتــه.

دراسة حالة: االتحاد االورويب و قطاع الطاقة االوكراين
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ــي  ــي الطبيع ــن أرايض االحتياط ــتُنَزع م ــي س ــر إىل األرايض الت ــون األخ ــؤرش الل ي

ــة« ــروج دنيســرت الرطب »م

املســار األويل لخــط النقــل »نوفوأوديســكا-أرتزيس« الــذي حرفــه »البنــك األورويب 

إلعــادة اإلعــامر واإلمنــاء« يف عــام 2009، وهــو يقــع يف املمــر متاًمــا.

1.   Memorandum of Understanding on co-operation in the field of energy between the European Union and Ukraine http://

ec.europa.eu/energy/international/bilateral_cooperation/doc/ukraine/2005_12_01_ukraine_mou.pdf

2.   As of October 29, 2013 )Rivne-Kyiv High Voltage Line Project http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2007/37598.

shtml, Odessa High Voltage Grid Upgrade http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2005/33896.shtml, South Ukraine Transmission 

Project http://www.ebrd.com/english/pages/project/psd/2009/40147.shtml(

3.   NIF website: http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/nif_ukraine_en.htm, last accessed 

29.10.2013

4.   ”Power Transmission Network Reinforcement“ project http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/list_of_

projects/226898_en.htm EUR 2.2 million for the project comes from the NIF trust fund

5.  The EBRD has published a procurement notice on its website.

6. Total approximate cost of the project is Euro 2,6 billion.

7. The response of the Ministry of Energy and Coal Industry of 14.03.2012, # 04/18- 1430 to the request of National Ecological 

Centre of Ukraine.

8.  http://necu.org.ua/wp-content/uploads/UkrNGO_Dniester_delta_letter_to_EBRD.pdf

9.   Correspondence of Iryna Holovko with Mr De La Caballeria )DEVCO, Head of Unit 6(, June 7, 2011.

10.   Bogus logic in Ukraine: A nature reserve not worth protecting“, blog-post on Bankwatch web-site on February 13, 2013 http://

bankwatch.org/node/10175

11.  NIF Operational Annual Report 2011.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/documents/annual_report_2011_nif_en.pdf
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الفصل الرابع: دور منظامت املجتمع املدين يف عمليَّات 
سياسة الجوار األورويب وآلياتها

ما الذي ميكن أن يتعلَّم منه القارئ يف 

هذا الفصل؟

كيف ميكن استخدام هذا الفصل؟

الــدور•املعطــى•ملنظــامت•املجتمــع• •	
الرشاكــة. يف  املــدين 

املــدين• للمجتمــع• ميكــن• أقنيــة• •	
االنخــراط مــن خاللهــا يف سياســة الجــوار 

الرشقيــة. املبــادرة  األورويب/ 

يــات•أمــام•انخــراط•منظــامت• تحدِّ •	
املــدين. املجتمــع 

األورويب• الجــوار• سياســة• تنظيــم• •	
املــدين املجتمــع  ومنظــامت 

لبناء•القدرات •	

ــة• ي ــات•املتبقِّ ي ــى•التحدِّ ــاءة•ع لإلض •	
أمــا انخــراط منظــامت املجتمــع املــدين 

بكفــاءة.

يُقــرُّ االتحــاد األورويب بــأنَّ دور املجتمــع املــدين بالــغ األهميــة لإلســهام يف تنميــة 

ــاول  ــة تتن ــة وعادل ــوارات منفتح ــة ح ــامن إقام ــة، وض ــات الدميقراطي املؤسس

ــن أفضــل مســاءلة عامــة. عــىل أنَّ فــرص انخــراٍط عميــق  السياســات، ومبــا يؤمِّ

ملنظــامت املجتمــع املــدين يف عمليــات سياســة الجــوار األورويب، والســيَّام خــالل 

ــاٌب  ــة غي ــوم، مثَّ ــىل العم ــدودة. وع ــي مح ــا، ه ــا ومراقبته ــا وتنفيذه برمجته

ــي  ــتوى الوطن ــىل كِال املس ــدين ع ــع امل ــامت املجتم ــام منظ ــل أم لنقاٍط-مداخ

ومســتوى صنــع القــرار يف االتحــاد األورويب وتنفيــذه. هــذا، وال تشــمل الحواجــز 

ــامت  ــدى منظ ــة ل ــوارد البرشي ــف امل ــل ضع ــب، ب ــيَّة فحس ــدرات املؤسس الق

املجتمــع املــدين ومتويالتــه للمشــاركة يف عمليــات سياســة الجــوار األرويب عــىل 

مســتوى االتحــاد األورويب نفســه وعــىل مســتوى حكومــات البلــدان الرشيكــة. 

ــام  ــام 2011، في ــوٍح يف ع ــر بوض ــذا األم ــة به ــة األوروبيَّ ــرَّت املفوضيَّ ــد أق وق

ــة  ــل الرشاك ــرتَُض جع ــه كان يُف ــدة أن ــوار األورويب الجدي ــة الج ــرتح سياس تق

عمليــة أكــر شــمواًل، وأن تأخــذ بعــني اعتبارهــا املجتمــع املــدين الحيوي الناشــط 

بوصفــه واحــًدا مــن املؤسســات الرئيســيَّة مــن أجــل دميقراطيَّــة مســتدامة مــع 

ــة، قابلــة للمســاءلة. مؤسســات شــفافة، قوي

يف هــذا الصــدد، أطلــق االتحــاد األورويب عــدًدا مــن مبــادرات تنميــة املجتمــع 

املــدين يف مناطــق الجــوار ودعمــه منــذ عــام 2011 )أنظــر اإلطــار 6(.
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ي لهــا لفهــم فعاليــة  عــىل أنَّ هنــاك عــدًدا مــن األســئلة التــي تحتــاج إىل التصــدِّ

مبــادرات كهــذه تقــوم بهــا املفوضيــة األوروبيــة:

ــج• ــع•برام ــاط•يف•وض ــة•ونش ــدين•بفعالي ــع•امل ــارك•املجتم ــل•يش ه •	

وتدقيقهــا؟ وتنفيذهــا  تخطيطهــا  ثَــمَّ  ومــن  ومرشوعاتهــا،  السياســة 

هــل•هنــاك•آليــات•جديــدة•للحــوار،•وكيــف•هــي•تســتجيب• •	

ومســتدامة«؟ »عميقــة  لدميقراطيــة  للتأســيس  دة  املحــدَّ للتحديــات 

الــًة•يف•صــدد• صــة•للــرشكاء•فعَّ •مــدى•تُعتــرُب•املســاعدات•املخصَّ إىل•ايِّ •	

املــدين؟ املجتمــع  وبــني  املانحــني  بــني  ـدة  املَُولَـّ الرشاكــة 

ــات عــىل هــذه األســئلة هــي  ــًدا أنَّ اإلجاب ــظ جي ــا، أن ياُلَح ــام ينبغــي، أيًض ك

ــة  ــدان الرشيك ــات البل ــىل إرادة حكوم ًدا ع ــدَّ ــد مج ــة، وتعتم ــات خالفيَّ إجاب

ــدين يف  ــع امل ــي الحــد األدىن ملشــاركة املجتم ــس عــىل وضــع معاي ــة، ولي الطيب

ــوار. ــق الج مناط

ــكالت يف  ــة املش ــنيِّ أهمي ــاد األورويب تب ــة إىل االتح ه ــداءات75  املوجَّ ــدد الن فع

ــي: ــا ي ــك م ــة دور منظــامت املجتمــع املــدين، مبــا يف ذل ــة تقوي ســياق عملي

ــع•منظــامت• ــاون•م ــر•اتِّســاقًا•للتع ــة•ُمَمَسســة•أك التأســيس•لعملي •	

املجتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك املشــاركة يف مختلــف مظاهــر تخطيــط السياســة 

وتحديــد الربامــج والتنفيــذ والتقويــم. وهــذا يقتــي بالــرورة وصواًل منســجاًم 

ومناســبًا إىل املعلومــات التــي تســمح ملجموعــات املجتمــع املــدين بــأن تُســهم 

ــاءة. وتشــارك بصــورة بنَّ

ــع• ــات•املجتم ــع•مجموع ــاون•م ــة•للتع ــات•املفتوح ــز•العملي تعزي •	

املــدين، وخصوًصــا عــىل املســتوى الوطنــي، مــن قبــل الوفــود الوطنيــة 

ــة  ــات املدني ــاركة املجموع ــوغ مش ــدى بل ــيع م ــمح بتوس ــا يس ــة، مب األوروبي

الجديــدة وانتشــارها عــىل مــرِّ الزمــن، والحــؤول دون الحــد مــن عمليــة وصــول 

ــارها،  ــدى انتش ــارة أو م ــات املخت ــة إىل املجموع ــاد األوروبي ــات االتح مؤسس

والســيَّام عــىل املســتوى الوطنــي.

صــة  توســيع•دور•برنامــج•»ســربينغ«•)SPRING( لجهــة املنــح املخصَّ •	

ــات انخــراط  ــز آلي ــة تعزي ــك بغي يف أوســاط مجموعــات املجتمــع املــدين، وذل

املجتمــع املــدين يف تخطيــط السياســات وتحديــد الربامــج ضمــن رشاكــة 

ــؤرشات  ــامل وامل ــن انخراطــه يف وضــع املع ــني، فضــاًل ع ــاون عربيَّني-أوروبيَّ وتع

ــة ضمــن برنامــج »ســربينغ« وغــيه مــن آليــات  ــالت الربنامجيَّ الخاصــة بالتدخُّ

ــرى. ــة األخ الرشاك

إنشــاء• التــي•يشــكلها• املُضافــة• القيمــة• األخــذ•بعــن•االعتبــار• •	

مجموعــة استشــارية متثيليــة مفتوحــة ملجموعــات املجتمــع املــدين مــن البلدان 

الرشيكــة، كيــام تســاعد وتشــارك يف العمليــات املُزَمــع الــرشوع بهــا كجــزٍء مــن 

ات الحاصلــة يف املنطقــة، مبــا يف ذلــك  اســتجابة االتحــاد األورويب حيــال التغــيُّ

برنامــج »ســربينغ«.

ــع• ــع•املجتم ــاون•م ــاس•كل•مــرشوع•تع ــى•أس ــة•ع ــة•املقارب مراجع •	

ــات  ــهيل آلي ــبًقا، وتس دة مس ــدَّ ــة مح ــل برنامجي ــر عم ــتناًدا إىل أط ــدين، اس امل

التعــاون ودعــم مجموعــات املجتمــع املــدين التــي تحمــل رؤيــة تدعــم انخراطـًـا 

مدنيًّــا دميقراطيًّــا مســتداًما بعيــد املــدى يف البلــدان العربيــة.

ــذ•نحــو•تشــكيل• ــي•ينبغــي•أن•تُتََّخ ــة•الت ــح•الخطــوات•العملي توضي •	

عمالنيَّــة االتجــاه املتبنَّــى تحــت لــواء إطــار عمــل االتحــاد األورويب االســرتاتيجي 

وخطــة عملــه بشــأن حقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك إنشــاء مراكــز تنســيق تُعنــى 

ــاد  ــل االتح ــاد األورويب وممث ــات االتح ــة يف بعث ــوق وبالدميقراطي ــذه الحق به

األورويب لحقــوق اإلنســان ووســائل انخــراط املجتمــع املــدين والتعــاون معــه.
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اإلطــار 6. مبــادرات االتحــاد األورويب مــن أجــل املجتمــع املــدين 
)SPRING( »يف مناطــق الجــوار »ســربينغ

ــيِّ برنامــج »ســربينغ« ]SPRING وهــو اختصــار لـــ: برنامــج دعــم  جــرى تبن

ــدة  ــادرة جدي ــه مب ــام 2011 بوصف ــامل[ يف ع ــوِّ الشَّ ــالح والنم ــة واإلص الرشاك

ــي: ــع فه ــزه األرب ــا ركائ ــة. أمَّ ــة العربي خاصــة باملنطق

• مبادرة تبلغ قيمتها 350 مليون يورو لدعم التحول السيايس؛	

• ــم لدعــم املناطــق األفقــر يف تونــس تصــل قيمتــه 	 إجــراء خــاص ُصمِّ

إىل 20 مليــون يــورو:

• مــوارد إضافيــة للتعليــم العــايل مــن خــالل »إيرازمــوس مونْــدوس«  	

ــورو(؛ ــون ي )Erasmus Mundus( )66 ملي

• ســلة ملنظــامت املجتمــع املــدين يف البلــدان املجــاورة يبلــغ إجامليُّهــا 	

22 مليــون يــورو وتغطِّــي فــرتة 2013-2011.

سلَّة املجتمع املدين

ــا عــىل مــدى  ــارص يجــري متويله ــة عن تتكــون ســلَّة املجتمــع املــدين مــن ثالث

ــي 2011 و2013: ــني عام ــة ب ــرتة الواقع الف

العنــر األول: تقويــة قــدرات املجتمــع املــدين، مــن خــالل تبــادل املامرســات 

ــة،  ــاءلة العام ــادة املس ــة وزي ــات الوطني ــز اإلصالح ــب لتعزي ــىَل والتدري الُفْض

ومتكــني منظامتــه مــن أن تصبــح العبًــا فاعــاًل يف قيــادة اإلصــالح عــىل املســتوى 

ــذ أهــداف »سياســة الجــوار األورويب«. ــي ورشكاء أقــوى يف تنفي الوطن

ــم  ــالل دع ــن خ ــني م ــي الحكومي ــني غ ــني الفاعل ــة الالعب ــاين: تقوي ــر الث العن

ــة  ــاح عــرب الربامــج املََجالِيَّ ــل مت ــة بإســناد متوي ــة والبلداني املرشوعــات اإلقليمي

.)thematic programs( املوضوعاتيــة 

ــادة  ــك بزي ــات، وذل ــال اإلصالح ــُمولَة حي ــٍة َش ــز مقارب ــث: تعزي ــر الثال العن

انخــراط الالعبــني غــي الحكوميــني يف حــوار السياســة الوطنــي ويف تنفيــذ 

ــة. ــة أو البينيَّ ــج الثنائيَّ الربام

التمويالت

الكمية: 22 مليون يورو.

مصدر املوازنة: آليات الجوار والرشاكة األوروبيني

املدة: 2013-2011.

_638-11-http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO املرجــع: 

en.htm

 European Endowment( الصنــدوق الوقفــي األورويب من أجل الدميقراطيــة

)for Democracy, EED

ــاد األورويب  ــني االتح ــا ب ــرتكًا يف م ــيًّا مش ــا سياس ــدوق مرشوًع ــذا الصن ــدُّ ه يُع

د بأنــه هــدف ســيايس يف أيــار )مايــو( 2011  ودولــه األعضــاء. وقــد ُحــدِّ

للتواصــل الجــواري ويف خالصــات مجلــس الشــؤون الخارجيــة يف حزيــران 

ــدول  ــني كل ال ــة ب ــاًء عــىل اتفاقي ــون األول )ديســمرب( 2011. فبن ــو( وكان )يوني

األعضــاء، أنشــأت »سياســة الجــوار« ومديريــة الخدمــات األوروبيــة الخارجيــة 

)European External Action Service, EEAS( الصنــدوق الوقفــي األورويب 

يف ترشيــن األول )أكتوبــر( 2012 بوصفــه مؤسســة قانونيــة خاصــة تحــت 

رعايــة القانــون البلجيــي، يحميهــا اســتقاللها الــذايت وهيئاتهــا الحاكمــة. 

ــارشة  ــات مب ــح والهب ــم املن ــة يف تقدي ــذه املؤسس ــي له ــدف الرئي ــوم اله ويق

ــة و/ أو إىل املنظــامت التــي تناضــل مــن  ــا عــن الدميقراطي إىل الناشــطني دفاًع

أجــل التحــول نحــو الدميقراطيــة يف الجــوار األورويب ومــا يتجــاوزه، مــن خــالل 

ــو 14  ــة نح ــدوق البدئي ــة الصن ــت موازن ــد بلغ دة. وق ــدَّ ــة ومح ــراءات مرن إج

مليــون يــورو، عــىل أن يتخــذ مقــره الرئيــي يف بروكســيل. والصنــدوق اآلن ميــر 

مبرحلــة إمتــام عمليــة تأسيســه وتوظيــف الــكادر الــالزم لعملــه. هــذا، ويجــب 

ــام 2013. ــن ع ــف األول م ــه يف النص ــدوق عمل ــارش الصن أن يب
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أقنية ملشاركة منظات املجتمع املدين يف »سياسة الجوار األورويب«

بالرغــم مــامَّ تتَّســم بــه مــن محدوديــة وقيــود، إال أنَّ مثَّــة العديــد مــن األقنيــة 

ــة  ــات سياس ــا يف عملي ــدين املشــاركة عربه ــع امل ــامت املجتم ــن ملنظ ــي ميك الت

الجــوار والرشاكــة األوروبيَّــني. فهــذه املشــاركة يف الهوامــش القامئــة مهمــة عــىل 

وجــه التحديــد مــن أجــل مــا يــي76 :

تعزيز•الشفافية•املتزايدة•والحيلولة•دون•الفساد•والتزوير؛ •	

ــن• ــزء•م ــى•ج ــرشكات•ع ــح•ال ــط•مصال ــكُّل•ضغ ــؤول•دون•تش الح •	

الخــاص؛ القطــاع 

ــوال• ــاص•األم ــودة•والمتص ــة•الج ــات•عالي ــن•مرشوع ــهيل•تكوي تس •	

؛ بها ســتيعا وا

تعزيز•تحسن•الُكُمون•اإلداري•املحدود؛ •	

املرشوعــات• تصميــم• يف• املســتقلن• الخــرباء• انخــراط• تســهيل• •	

وتنفيذهــا، بغيــة تحســني التكامــل االجتامعــي واملســاواة الجنوســيَّة والحاميــة 

الحيــاة؛ ونوعيــة  البيئيــة 

ال•ألموال•املكلَّفن•الرضيبين•األوروبين؛ ضامن•استخدام•فعَّ •	

املة(؛ ُمول•)الشَّ تعزيز•ثقافة•الدميقراطية•الشَّ •	

زيــادة•حــس•امللكيــة•يف•أوســاط•العامــة•بغيــة•ترشيــع•املرشوعــات،• •	

األورويب؛ الجــوار  سياســة  تعزيــز  عــن  فضــاًل 

ــد•عــى•املســاعدات•مــن•جانــب•االتحــاد• االســتجابة•للطلــب•املتزاي •	

األورويب.

م املحقَّق االنخراط يف عملية تقارير »سياسة الجوار األورويب« عن التقدُّ

ــط  ــة يف خط ــدات املرفوع ــوار األورويب« والتعه ــة الج ــذ »سياس ــق يف تنفي يُدقَّ

ــة. ــة األوروبيَّ هــا املفوضيَّ ــر ســنوية تُِعدِّ ــا، مــن خــالل تقاري عمله

د خطــط العمــل أولويَّــات اإلصــالح يف البلــدان الرشيكــة لالتحاد  وعــادًة مــا تحــدِّ

األورويب ومــا هــي البلــدان التــي تلتزمهــا بغيــة زيــادة التكامــل مــع االتحــاد. 

ــي األولويــات عــادًة مــا يــي: )1( اإلصــالح الســيايس، مبــا يف ذلــك  هــذا، وتغطِّ

ــات وإصــالح القطــاع  ــوق اإلنســان والحري ــون وحق ــم القان ــة وحك الدميقراطي

ــة  ــة؛ )2( اإلصالحــات االقتصادي ــاون يف مســائل السياســة األجنبي ــي والتع األمن

ــة(،  ــة )ماكروي ــة كلي ــة اقتصادي ــن إجــراءات إصالحي ــي تتضمَّ ــة، الت واالجتامعي

وخطــوات تتعلــق بالتجــارة واجــراءات تنظيميــة؛ )3( التعــاون يف حقــل العدالــة 

ــة؛ )5( التعــاون يف  ــة والبيئ ــل والطاق ــيات يف قطاعــات النق والقضــاء؛ )4( تغي

اإلعــالم وشــؤون مجتمــع املعلومــات.

وتتبايــن خطــط العمــل مــن حيــث تشــكيلها ســلَّم األولويَّــات مــن بلــٍد آلخــر. 

ــا مــا تفتقــر إىل مقاربــة قويــة  وكــام ســلف ذكــره يف الفصــل األول، فهــي غالبً

ــا  ــن افتقاره ــاًل ع ــات، فض ــف القطاع ــان يف مختل ــوق اإلنس ــاس حق ــىل أس ع

إىل االتســاق والتجانــس يف مــا بــني األهــداف التنمويــة وجملــة األهــداف 

ــة. االقتصادي

ــق املنجــزات واملجــاالت  ــر الســنوية عــن التقــدم املحقَّ هــذا، وتعــرض التقاري

ت املفوضيــة األوروبيــة تقاريــر  التــي تحتــاج إىل مزيــد مــن الجهــود. وقــد أعــدَّ

أيًضــا تأخــذ يف حســبانها تقوميــات ســلطات البلــدان الرشيكــة. ونتيجــة لذلــك، 

ميكــن أن يُصــار إىل تعديــل خطــط العمــل و/أو تحديثهــا مبــا يجعلهــا تعكــس 

التقويــم املعــروض يف التقريــر. وعــىل أســاس ســنوي، منــذ عــام 2008، تُدعــى 

ــاد األورويب إىل  ــن االتح ــة وم ــدان الرشيك ــن البل ــدين م ــع م ــامت مجتم منظ

اإلســهام يف إعــداد التقاريــر الســنوية، مــن خــالل تقديــم املعلومــات أو التقاريــر 

نــة يف خطــط العمــل. ــدات املضمَّ أو التقوميــات املتعلقــة بتنفيــذ التعهُّ

ــض رقابــة منظــامت املجتمــع املــدين عــىل خطــط العمــل  إذن، ميكــن أن تتمخَّ

عــن تقويــم مــا يــي:

أولويــات خطــط العمــل انطالقًــا مــن املقاربــة املســتندة عــىل   .1

اإلنســان. حقــوق 

كيفيــة تنفيــذ حكومــة البلــد الرشيــك خطــط العمــل وانســجامه مــع   .2

الدوليــة لحقــوق اإلنســان. القوانــني 

االقتصاديــة  التنميتــني  عــىل  وتداعياتهــا  القطاعيَّــة  اإلصالحــات   .3

واالجتامعيــة وعــىل الحاميــة البيئيــة )أنظــر اإلطــار 7: »شــبكة املنظــامت 

مثــااًل(. للتنميــة«  الحكوميــة  غــي  العربيــة 
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اإلطــار 7: مشــاركة املجتمــع املــدين يف إعــداد خطــة عمــل »سياســة الجــوار 
األورويب« وتنفيذهــا ومراقبتهــا – »شــبكة املنظــامت العربيــة غــي الحكومية 

للتنميــة« مثــااًل. دراســة حالة.
ــوار  ــة الج ــل »سياس ــة عم ــداد خط ــدين يف إع ــع امل ــاركة املجتم ــاوت مش تتف

األورويب« وتنفيذهــا ومراقبتهــا مــن بلــٍد آلخــر. فبصــورة أساســية، مل يكــن 

ــن  ــارب تتباي ــإنَّ التج ــذا ف ــل، ول ــط العم ــيي( لخط ــرايئ )تدب ــاك رشط إج هن

ــي. عــىل نحــٍو كب

ــام 2004 تعاظــم دور منظــامت املجتمــع املــدين يف إعــداد  ــذ ع ــه ومن ــد أن بي

ــت  ــد بات ــد. فق ــدٍّ بعي ــا إىل ح ــا ومراقبته ــورة وتنفيذه ــل املذك ــط العم خط

تقاريــر ومراقبــات منظــامت املجتمــع املــدين واملنظــامت غــي الحكوميــة، 

أكانــت وطنيــة أم دوليــة، واحــًدا مــن أكــرب املصــادر التــي يعتمــد عليهــا االتحــاد 

ــدة  ــب إجــراءات موحَّ ــام تغي ــق. وفي ــدم الســنوي املحقَّ ــم التق األورويب لتقوي

ــة  ــود الوطني ــات والوف ــاهامت، إال أنَّ البعث ــالت واملس ــي املُدخ ــة لتلق مكتوب

ــات وجلســات  ــد االجتامع ــك عق ــا يف ذل ــة، مب ــق أدوات مختلف ــة تطبِّ األوروبي

االســتامع العامــة مــع ممثــي منظــامت املجتمــع املــدين واملنظــامت غــي 

ــام 2008،  ــذ ع ــب، من ــة تطل ــك، صــارت املفوضي ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف الحكومي

ــي  ــامت غ ــا املنظ ــا فيه ــة، مب ــراف املهتم ــن األط ــة م ــات مكتوب ــم تعليق تقدي

الحكوميــة وغيهــا مــن املنظــامت الناشــطة يف الحقــول التــي تغطيهــا خطــط 

العمــل، وتقديــم املعلومــات أو التقاريــر أو التقوميــات، مــع بدئهــا إعــداد رزمــة 

ــة  ــذ خط ــي تنفي ــا يغطِّ ــوار األورويب«، مب ــة الج ــاول »سياس ــي تتن ــر الت التقاري

عملهــا خــالل الســنوات املتتاليــة. ومــن بالــغ األهميــة أن تســتخدم منظــامت 

ــوغ  ــان يف ص ــوق اإلنس ــتندة إىل حق ــم املس ــة واملََعالِ ــدين املقارب ــع امل املجتم

ــوار األورويب«. ــة الج ــه »سياس ــا أنجزت ــم م ــا وتقوي تقاريره

ــا مهلــة تقديــم التقاريــر فهــي نحــو شــهٍر ونصــف. كــام ميكــن العثــور عــىل  أمَّ

املعلومــات عــن املهــل الزمنيــة وغيهــا مــن التفاصيــل عــىل املوقعــني الشــبكيَّني 

ليني:  لتا ا

http://ec.europa.eu/world/enp

http://www.enpi-info.eu

املصدر:

http://bankwatch.org/ENP-guide/index.php?title=Civil_society_

involvement_in_the_preparation,_implementation_and_

monitoring_of_ENP_Action_Plans

ــع  ــاون م ــة«، بالتع ــة للتنمي ــي الحكومي ــة غ ــهم »شــبكة املنظــامت العربي تُس

منظــامت املجتمــع املــدين يف بلــدان عربيــة عــدة، منــذ عــام 2010، يف مراجعــة 

ــر ســنوية  ــن خــالل تقاري ــة خطــط عمــل »سياســة الجــوار األورويب«، م عملي

ــات، تتخــذ »الشــبكة« الخطــوات  ــق. ولهــذه الغاي ــا عــن التقــدم املحقَّ تقدمه

التاليــة:

متابعــة•املوقــع•الشــبيك•التابــع•لـــ•»سياســة•الجــوار•األورويب«•وبعثــة• •	

ــل  ــىل امله ــًة ع ــا مطَّلع ــة بقائه ــدان، بغي ــتوى البل ــىل مس ــاد األورويب ع االتح

املراجعــات. لتقديــم  املحــددة  الزمنيــة 

إجــراء•تحليــل•لخطــة•العمــل•وجمــع•املعلومــات•عــن•التقــدم• •	

دت بوصفهــا أولويَّــة  ــق أو عــن الرتاجــع الحاصــل يف القطاعــات التــي ُحــدِّ املحقَّ

املذكــورة. العمــل  خطــة  يف 

د•ذكرتــه•خطــة• ــق•يف•قطــاٍع•محــدَّ اإلفــادة•بتقريــر•عــن•التقــدم•املحقَّ •	

العمــل مــن منظــور حقــوق اإلنســان )وبالتــايل مقارنــة التقــدم الحاصــل باملعــامل 

والتعهــدات املقطوعــة يف االتفاقيــات الدوليــة املعقــودة يف مجــال حقــوق 

ــان(. اإلنس

والقطاعــات• البلــدان• إىل• املاليــة• التدفقــات• متابعــة• محاولــة• •	

املعنيــة ومتابعتهــا، لتبيــان أي تفــاوت ميكــن أن يصيــب التخصيــص يف مــا بــني 

املاليــة. التخصيصــات  هــذه  طبيعــة  لتبيــان  وكذلــك  القطاعــات، 

دة•يف• ــدَّ ــة•املح ــات•القطاعي ــن•األولوي ــاوت•ب ــان•أي•تف ــة•تبي محاول •	

خطــة العمــل، كمســتوى التــزام األولويــات املحــددة يف القطــاع االقتصــادي مــع 

تلــك التــي لهــا طبيعــة اجتامعيــة أو تنمويــة.

ينبغــي التشــديد عــىل أنَّ مقاربــة »سياســة الجــوار األورويب« الجديــدة تغطــي، 

ــذ عــام 2011،  ــر عــن اإلنجــازات. ومن ــة إعــداد التقاري ــا، مضمــون وعملي أيًض

أصبحــت التقاريــر املذكــورة » أكــر مبــارشة ورصاحــة يف تقوميهــا التقــدم، 

ــق  ــة عميقــة ومســتدامة. فهــي ســتمثِّل أداة لتطبي ــد نحــو دميقراطي وبالتحدي

ــة قامئــة عــىل الحوافــز وإقامــة رابــط أقــوى مبظاهــر اســتجابة االتحــاد  مقارب

ن توصيات  األورويب ذات الصلــة، مبــا يف ذلــك املســاعدات املاليــة. وهــي ســتتضمَّ

ــدي  ــا والتص ــة معالجته ــدان الرشيك ــيُطلب إىل البل ــي س ــددة الت ــدان املح البل

لهــا77 .

يف هــذا الصــدد، عــىل منظــامت املجتمــع املــدين أن تتقــدم بتوصيــات محــددة 

يف تقدمياتهــا مبــا يــؤول إىل ضــامن تنفيــذ فعــي ألولويــات خطــط العمــل.

مالحظــة: إنَّ التقاريــر عــن التقــدم املحقــق يف خطــة العمــل القامئــة تركــز عــىل 

دة فيهــا، يف حــني أنَّ مراجعتهــا هــي نفســها  األهــداف الفعليــة الحقيقيــة املعــدَّ

ــني االتحــاد  ــا ب ــا يف طبيعــة أهــداف التعــاون يف م )أي الخطــة( تتضمــن نقاًش

األورويب والرشيــك وأولويَّاتــه.
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املشاركة يف سياسة الجوار األورويب وآلياتها
ــًة ملشــاركة العبــي منظــامت  د »آليــات الجــوار األورويب« إجــراءاٍت خاصَّ ال تحــدِّ

املجتمــع املــدين الفاعلــني يف برمجــة األنشــطة، ولكنهــا تذكــر ضامنهــا الرشاكــة 

مــن خــالل مشــاركة جميــع املعنيــني يف االنخــراط حيــث يكــون ذلــك مناســبًا. 

وتبــنيِّ تجــارب تخطيــط »آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــني« وبرمجتهــا 

ــا أنهــا عاجــزة عــن تطويــر آليــات شــفافة  وتنفيذهــا أن الســلطات الوطنيــة إمَّ

ــة يف  ــي راغب ــي غ ــخ... أو ه ــة، إل ــوارات وطني ــم ح ــة وتنظي ــاركة العام للمش

ذلــك. ومثَّــة عــدد مــن الحــاالت الناجحــة ملشــاركة منظــامت املجتمــع املــدين يف 

ٌ يف أولويَّــات الربامــج الدالليَّــة، ويف  عــدد مــن البلــدان – وقــد نجــم عنهــا تغــيُّ

إدخــال معــامل جديــدة أيًضــا.

وفًقــا لتنظيــم »آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــني«، فقــد شــكَّلت »املراجعــة 

ــراء  ــرى إلج ــة أخ ــة« )Midterm Review, MTR( فرص ــة )أو( الفصليَّ النصفي

ــا. مراجعــة وثائــق الربمجــة يف منتصــف مدتهــا، أو حــني يكــون ذلــك رضوريًّ

ــة، مبــا يف  وتأخــذ »املراجعــة الفصليــة« بعــني االعتبــار مراجعــة الخطــة الدالليَّ

ذلــك تخصيــص األمــوال للقطاعــات والربامــج ذات األولويــة؛ وهــي التــي تقودها 

املديريــة العامــة للخدمــات األوروبيــة الخارجيــة )DG EEAS( وتســتغرق أكــر 

ــن العمليــة مشــاورات مــع منظــامت املجتمــع  مــن ســنة حتــى تُنَجــز. وتتضمَّ

املــدين يف البلــدان الرشيكــة لالتحــاد األورويب، ميكــن أن تتَّخــذ شــكل حــوار مــع 

البعثــات األوروبيــة الوطنيــة واجتامعــات لجــاٍن خاصــة خــالل مهــام الربمجــة، 

دة  أو أن تكــون مشــاورات عــىل الخــط املبــارش )online( ومــع فعاليــات محــدَّ

ـر إســهام املجتمــع املــدين يف »املراجعــة الفصليــة« –يف  ُمْمِكنــة78 . وقــد أثَـّ

ــة،  ــة الوطنيَّ حــاالت عديــدة- عــىل القطاعــات ذات األولويــة يف الربامــج الدالليَّ

كــام اإلقليميــة. ولكــنَّ التجربــة تختلــف مــن بلــٍد آلخــر، وتعتمــد إىل حــد بعيــد 

عــىل إرادة بعثــة االتحــاد االتحــاد األورويب املحليــة يف إرشاك منظــامت املجتمــع 

املــدين بعمليــة الربمجــة، ناهيــك عــن توفُّــر فســحة املشــاركة العامــة يف البلــد 

الرشيــك.

ــتعمد إىل  ــوار األورويب« س ــات الج ــة أنَّ »آلي ــبان حقيق ــَذت يف الحس وإذا أُِخ

ــات  ــذه اآللي ــون ه ــا أن تك ــد كان متوقًَّع ــرار، فق ــع الق ــراءات صن ــيط إج تبس

ــع  ــامت املجتم ــاركة منظ ــة ملش ــد إلزامي ــىل قواع ــتمل ع ــث تش ــة بحي واضح

املــدين يف كل مراحــل الربمجــة، وأالَّ يقتــر التواصــل معهــا عــىل أســاس آخــر. 

ميــة من حيُث  واملؤكَّــد أنَّ »سياســة الجــوار األورويب« الجديــدة هــي عمليــة تقدُّ

توســيُعها حجــم املشــاركة، وهــي تذكــر بوجــه خــاص »دور كلٍّ مــن منظــامت 

املجتمــع املــدين والــرشكاء االجتامعيــني وغــي ذلــك مــن الجهــات الفاعلــة غــي 

الحكوميــة« يف إعــداد دعــم االتحــاد وتنفيــذه ومراقبتــه«؛ ُمقــرًَّة بالتــايل بــدور 

املجتمــع املــدين ال يف التنفيــذ وحســب، بــل أيًضــا يف مراحــل اإلعــداد املبكــرة 

ــة الالحقــة. ويف املراقب

ــة مــع منظــامت املجتمــع  ــيًا مــن الحاجــة إىل رشاكات حقيقيَّ ــد كث وهــذا يزي

املــدين، التــي ميكــن أن تضطلــع بــدور الراصــد املراقــب بقصــد تأمــني اســتخدام 

األمــوال عــىل نحــو صحيــح. ومــن املهــم املالحظــة أنــه مــن دون فتــح أمــوال 

ــنْي، ميكــن  »سياســة الجــوار األورويب« أمــام مزيــد مــن التدقيــق واملشــاركة العامَّ

أن يصبــح التحكــم باألمــوال بالــغ التمركــز يف أيــدي الســلطات الوطنيــة املعنيَّــة.

ويف هــذا الســياق، وبغيــة ضــامن قيمــة متزايــدة تتمتــع بهــا منظــامت املجتمــع 

املــدين يف برمجــة »سياســة الجــوار األورويب« وتنفيذهــا ومراقبتهــا، فمــن املهــم 

ــن مــا يــي: أن توضــع معايــي وآليــات واضحــة لتطبيــق مبــدأ الرشاكــة 79 تتضمَّ

•أدىن• ــر•حــدٍّ تأمــن•أســاٍس•لضــامن•فكــرة•»الرشاكــة«،•ووضــع•معاي •	

؛ املــدين80  املجتمــع  منظــامت  مشــاركة  لضــامن 

التأكــد•مــن•إفشــاء•املعلومــات•وإظهارهــا،•يف•حينــه•وبصــورة• •	

باللغــات املحليــة؛ متواصلــة، يف مــا يتعلــق بوثائــق الربمجــة وُمتاِحيَّتهــا 

إرشاك•أكــرب•عــدد•مــن•منظــامت•املجتمــع•املــدين•يف•عمليــات• •	

ــات  ــالل بعث ــن خ ــك م ــرد، وذل ــم املنف ــل الدع ــر عم ــة أط ــط ومراجع تخطي

األورويب؛ االتحــاد 

التأكــد•مــن•كــون•ممثــي•منظــامت•املجتمــع•املــدين•قــد•انتُِخبــوا•مــن• •	

قبــل منظامتهــم لتمثيلهــا يف لجــان دعــم املوازنــة التوجيهية/الرقابيــة املشــرتكة؛

توفــر•بنــاء•القــدرات•باعتبــاره•خطــوة•تــؤول•إىل•رفــع•مســتوى• •	

واملراقبــة. التنفيــذ  يف  املــدين  املجتمــع  منظــامت  مشــاركة 

ــو املجتمــع املــدين  ولتحقيــق األهــداف املذكــورة، مثَّــة رضورة ألْن يعمــد ممثل

إىل مــا يــي:

ــلطات• ــاد•األورويب•والس ــن•االتح ــة•م ــات•ذات•الصل ــب•املعلوم طل •	

الوطنيــة املولجــة، وذلــك بُغيــة ضــامن توفــي وثائــق االتحــاد الرســمية للمــأل، 

ـة. بغــضِّ النظــر عــن أيِّ حواجــز لغويَـّ

طلــب•مشــاركة•املجتمــع•املــدين•اإللزاميــة•يف•عمليــات•برمجــة• •	

»آليــات الجــوار األورويب« وتنفيذهــا ومراقبتهــا )رســائل، بيانــات، تقاريــر 

ــود  ــدين يف الجه ــع امل ــامت املجتم ــاركة منظ ــامن مش ــد لض ــة(؛ وبالتحدي رقابي

الرقابيــة املشــرتكة للمفوضيــة األوروبيــة وحكومــات الــدول األعضــاء يف االتحــاد.

د•عــى•انخــراط• ضــامن•معاينــة•صحيحــة•ملبــدأ•الرشاكــة•الــذي•يشــدِّ •	

منظــامت املجتمــع املــدين يف كل مراحــل توزيــع أمــوال »آليــات الجــوار 

يــة. ــا الزًمــا يف كل البلــدان املتلقِّ األورويب«؛ حيــث تصبــح هــذه املشــاركة رشطً

طلــب•حــوار•ثــاليث•إذا•كان•ذلــك•مناســبًا•يف•مــا•بــن:•القطــاع• •	

ــدين يف الحــوار  ــع امل ــاد؛ وانخــراط املجتم ــة واالتح ــات الوطني ــدين والحكوم امل

الحكومــي-األورويب وعمليــة تنميــة السياســات عــىل قــدم املســاواة مــع 

الوطنيــة. الحكومــات 
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مطالبــة•الحكومــات•الوطنيــة•بالشــفافية،•ليــس•يف•تخطيــط•املوازنــة• •	

ــة-،  ــفافية املوازن ــامن ش ــدف ض ــا –به ــة أيًض ــا املوازن ــل يف إنفاقه ــب، ب وحس

وذلــك بتعظيــم دور الربملــان يف إعــداد املوازنــة وتنفيذهــا. ويف مــا يتعلــق بـــ 

ــات  ــن االتفاقي ــم أن تتضمَّ ــن امله ــاد األورويب م ــع لالتح ــة« التاب ــم موازن »دع

ــاركة  ــة مبش ــرات خاص ــات فق ــني الحكوم ــاد األورويب وب ــني االتح ــودة ب املعق

املجتمــع املــدين يف مراقبــة برامــج »آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــني«، 

ــة املشــرتكة. ويف هــذا الصــدد، ينبغــي  عــرب تأمــني مشــاركته يف اللجــان الرقابي

ملنظــامت املجتمــع املــدين يف بلــدان الجــوار، أيًضــا، أن تدقــق يف امتثــال دعــم 

ــاعدات«. ــة املس ــأن فعالي ــس بش ــالن باري ــاد األورويب لـــ »إع االتح

كيــف تُــزاد قــدرات املجتمــع املــدين يف العمــل عــىل مســائل »سياســة الجــوار 

األورويب وآلياتهــا«

ــىل كل  ــة ع ــراء رقاب ــا، إلج ــدين وموارده ــع امل ــامت املجتم ــدرات منظ ــلُّ ق تظ

تلــك العمليــات، محــدودة نظــرًا لتعقيداتهــا وامتنــاع الحكومــات الوطنيــة عــن 

التعــاون.

وعــىل العمــوم، ونظــرًا لتعقيــد »سياســة الجــوار األورويب« وأهميتهــا بالنســبة 

إىل اتجــاه التنميــة يف أيِّ بلــد، فمــن املهــم أن تعمــل منظــامت املجتمــع املــدين 

ــق  ــن تحقي ــن م ــاَم تتمكَّ ــألة كَيْ ــىل املس ــبيكها- ع ــا وتش ــالل ائتالفه ــن خ –م

املزيــد مــن اإلنجــازات. كــام انَّ هــذا سيُســهم أيًضــا يف التغلُّــب عــىل الحقيقــة 

القائلــة بــأنَّ مجتمًعــا مدنيًّــا جيــد التنظيــم ميكِّــن العبيــه الفاعلــني مــن النفــاذ 

ــع  ــزداد إقصــاء املجتم ــام ي ــا، في ــتفادة منه ــة لالس ــى األوروبي ــوارد والبن إىل امل

ــع رمــزي.  ــه مجــرَّد طاب ــد، أو يكــون إلرشاك ــف عــىل نحــٍو متزاي املــدين الضعي

ــات  ــن آلي ــن ضم ــم م ــادل الدع ــبيك وتب ــف التش ــاعد تكثي ــد يس ــايل، ق وبالت

تنســيقية متعاظمــة تتيــح تبــادل املعلومــات مــع املنظــامت الدوليــة، مبــا فيهــا 

تلــك العاملــة يف بروكســيل، ومبــا يُســهم يف إطــالق آثــار مبــارشة وفوريــة عــىل 

ــع القــرار يف االتحــاد األورويب. بنــى صن

ــدى  ــة ل ــن املعرف كــام تجــدر املالحظــة اىل ان ارتفــاع مســتوى اليقظــة وتحسُّ

منظــامت املجتمــع املــدين، يف مــا يتعلــق بالتنميــة األوروبيــة وسياســة االتحــاد 

ــة، تســهم جميعهــا يف  ــل واملوازن ــات التموي ــع قــراره وآلي ــة وبنــى صن الخارجي

تطويــر اســرتاتيجيات مدافعــة صحيحــة يف مواجهــة مؤسســات االتحــاد األورويب 

ــة. والحكومــات الوطني
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منتدى املجتمع املدين للرشاكة الرشقية

ــرَّ اقــرتاح إنشــاء منتــدى للمجتمــع املــدين يف  يف أيــار )مايــو( 2009 أُِق

قمــة بــراغ، حيــث أُطلَِقــت الرشاكــة الرشقيــة. ويف بيــان مشــرتك دعــت 

ي منتــدى  القمــُة »املفوضيــة األوروبيــة إىل وضــع صيــغٍ إلنشــاء مــا ُســمِّ

املجتمــع املــدين للرشاكــة الرشقيــة«.

ــاين  ــن الث ــدين األول يف 16 و17 ترشي ــع امل ــدى املجتم ــد منت ــد ُعق وق

ــع  ــامت املجتم ــن منظ ــل م ــن 200 ممث ــر م ــاركة أك ــرب( مبش )نوفم

ــدول األعضــاء يف  ــة«، فضــاًل عــن ال ــدان »الرشاكــة الرشقي املــدين يف بل

االتحــاد األورويب.

ــن  ــدين م ــع امل ــي املجتم ــع ممث ــد كان جم ــدى فق ــدف املنت ــا ه أمَّ

ــة بـــ  ــاء ذات العالق ــاد األورويب األعض ــورة ودول االتح ــدان املذك البل

»الرشاكــة الرشقيــة« إلعــداد التعليقــات واملُدخــالت وطرحهــا للنقــاش، 

ومــن ثــم تقديــم التوصيــات ومراقبــة تنفيــذ اتفاقيــات الرشاكــة 

املذكــورة. هــذا، ويؤمــن منتــدى املجتمــع املــدين فرصــة أمــام املجتمــع 

ــات. ــات واملؤسس ــًكا للحكوم ــح رشي ــدين ليصب امل

ــج  ــات برنام ــاس موضوع ــىل أس ــات ع ــع مجموع ــدى أرب ــئ املنت يُنش

ــة«: ــة الرشقي ــل »الرشاك عم

الدميقراطية•والحكم•الرشيد•واالستقرار؛ •	

• التكامــل االقتصــادي والتقــارب مــع سياســات االتحــاد 	

األورويب؛

• البيئة وتغيُّ املناخ وأمن الطاقة؛	

• التواصل بني الشعوب.	

ــس  ــامع املجل ــدى إىل اجت ــي أعدهــا املنت ــات الت مــت التوصي ــد قُدِّ وق

الختامــي  البيــان  ويف   .2009 )أغســطس(  آب  يف  األورويب  الــوزاري 

ــة  ــح رشيك ــا يف أن تصب ــن رغبته ــدين ع ــع امل ــامت املجتم ت منظ ــربَّ ع

مؤسســية طبيعيــة ملؤسســات االتحــاد األورويب والــدول األعضــاء 

وســلطات الرشاكــة الرشقيــة يف عمليــة تخطيــط برامــج هــذه الرشاكــة 

م هــذه املبــادرة فرصــًة للبلــدان  وتنفيذهــا ومراقبتهــا وتقوميهــا. وتقــدِّ

ــى  ــر بن ــك بتطوي ــة، وذل ــع املؤسســات األوروبي ــل م ــة لتتكام الرشيك

دميقراطيــة مســتقرة، ولتمكــني املجتمــع املــدين مــن خــوض مشــاركة 

أكــرب يف مجــاالت كحقــوق اإلنســان واملعايــي االنتخابيــة وحريــة 

االعــالم ومكافحــة الفســاد وتدريــب الســلطات املحليــة والتشــبيك يف 

مــا بينهــا.

وينتخــب املنتــدى لجنــة توجيهيــة قوامهــا 17 ممثــاًل مــن بلــدان 

الرشاكــة الرشقيــة ومــن دول االتحــاد األورويب؛ بحيــث تضــمُّ منســقني 

وطنيــني يكمــن دورهــم يف خلــق الخطــط والربامــج الوطنيــة يف 

البلــدان ذات الصلــة، فضــاًل عــن منســقي املجموعــات أو فــرق العمــل 

الذيــن يتولــون تســهيل عملهــا يف مجــاالت املوضوعــات املشــار إليهــا 

ــا الخطــط والربامــج الوطنيــة املذكــورة فهــي عمليــة جاريــة  أعــاله. وأمَّ

ــة. ــة الرشقي ــدان الرشاك ــة بل يف أغلبي

ــة  وهــذه، أي الخطــط والربامــج الوطنيــة، يجــب أن تُعتــرب آليــات مهمَّ

يســتوجب اســتخدامها ملراقبــة عنــارص الرشاكــة الرشقيــة الثنائيــة 

ومتعــددة األطــراف، ولتســهيل هــذه العمليــات، وذلــك بإعــداد 

التوصيــات املتعلقــة بالسياســة ومراقبــة مــدى تلبيــة الــرشوط القامئــة، 

ــة. ــم يخــص الرشاك ــة ب ــع أوســاط العام والتواصــل م

إذن، مــن املهــم تقويــة املنتــدى عــىل املســتويني اإلقليمــي والوطنــي، 

ولضــامن مشــاركة أوســع مــن جانــب العبــي املجتمــع املــدين الفاعلــني 

يف آليــات الرشاكــة الرشقيــة.

ـط االتحــاد األورويب إلنشــاء منتــدى شــبيه ملنظــامت  هــذا، ويخطِـّ

املجتمــع املــدين ومجموعاتــه يف بلــدان الــرشق األوســط وشــامل 

األورويب  الجــوار  عمليــات سياســة  لضــامن مشــاركتها يف  أفريقيــا 

وآلياتهــا.
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قاموس

AAPAnnual Action Program برنامج عمل سنوي يقوم عىل أساس برامج دالليَّة

د املرشوعات واملبادرات  إقليمية أو وطنية، يحدِّ

التي يجب متويلها تحت “آليات الجوار والرشاكة 

دة. األوروبيني” وتخصيصاتها املحدَّ

BSBudget Support مساعدة مالية دولية يُرسل من خاللها املال مبارشة

إىل موازنة البلد املستهَدف الوطنية. مثَّة شكالن لدعم 

املوازنة: دعم املوازنة العامة، ودعم املوازنة القطاعيَّة، 

دة من االقتصاد الوطني  أي مساعدة قطاعات محدَّ

)رعاية صحية، تعليم، إلخ...(.

CIBP Comprehensive Institution-Building

Program

برنامج البناء املؤسي الشامل 

ENPEuropean Neighbourhood Policy سياسة الجوار األورويب؛ وهي إطار عمل لسياسة

االتحاد األورويب العامة للتآثُر مع جيانه املبارشين.

ENPI Eupropean Neighbourhood and Partnership

Instrument

آلية الجوار والرشاكة األوروبيني. هي إطار عمل 

مايل وتعاون تقني يف ما بني االتحاد األورويب وبلدان 

الجوار األورويب يف إطار الجوار والرشاكة.

ENIEuropean Neighbourhood Instrumentآلية الجوار األورويب

EPEntry point Non-state( فرصة للالعب الفاعل غي الحكومي

Actor, NSA( لالنخراك واملشاركة يف عملية 

السياسة.

GFGovernance Facility سلة أو آلية الحكم )الحاكمية(، وهي التي متولها

“آليات الجوار والرشاكة األوروبيني” لدعم مرشوعات 

تحسني الحاكمية.

IPIndicative Program الربنامج الدىاليل وهو وثيقة تحدد التخصيصات

املالية للمجاالت ذات األولوية املوضوعة يف الورقة 

االسرتاتيجية ملدة ترتاوح بني 3 و4 سنوات.

IFSInstrument for Stabilityآلية االستقرار

INSCInstrument for Nuclear Safety Cooperationآلية التعاون من أجل األمن النووي

IRPInter-Regional Programبرنامج التكامل اإلقليمي

JMAJoint Managing Authority هيئة اإلدارة املشرتكة يف التعاون عرب الحدود، وهي

هيئة تنفيذية ذات صالحية ملشاركة دولة مختارة 

عضو يف االتحاد األورويب لتدير برنامج تعاون عابر 

للحدود )CBC( باسم كل املشاركني.

JMCJoint Monitoring Committee لجنة مراقبة أو رقابية مشرتكة، وهي الهيئة املشرتكة

الرئيسية لصنع القرار يف برامج التعاون عرب الحدود.

JMGJoint Monitoring Group مجموعة املراقبة )أو املجموعة الرقابية(، وقد

أنشئت ملراقبة استخدام “دعم املوازنة”، وتتشكَّل من 

مسؤولينن رسميني وطنيني ومن املفوضية األوروبية. 

وهي مسؤولة عن اإلرشاف عىل جمع املعلومات 

وتنسيقها مبا يتالءم وإنجاز مجموعة من املعامل، 

وعن إعداد تقرير عن التقدم املحقق، ووضع مسوَّدة 

املراجعة الفصلية.
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MEDAThe MEDA  program-شكَّل اآللية املالية الرئيسية للرشاكة األورو

متوسطية؛ وهو منبثق من “اإلجراءات املُصاِحبة”: 

.MEsures D’Accompagnement

MDGsMillennium Development Goalsأهداف التنمية األلفية

NPNational Program وهو املرشوع عىل املستوى الوطني ألداء مساعدة

املفوضية األوروبية من خالل “آليات الجوار والرشاكة 

األوروبيني”.

NIFNeighbourhood Investment Facility Fund صندوق تسهيل االستثامر الجواري، وهو عبارة عن

آلية لدعم إقراض بلدان الجوار والرشاكة األوروبيني 

عرب املؤسسات املالية الدولية، بهدف تعبئة أموال 

إضافية ملرشوعات البنى التحتية يف مناطق الجوار.

NIPNational Indicative Program برنامج داليل وطني، وهو يحدد بتفصيل أكرب الرتكيز

عىل العمليات الجارية خالل الفرتة 2013-2007 مبا 

يتوافق مع ورقة البلد االسرتاتيجية.

NSANon-State Actors العبون فاعلون الحكوميون: مؤسسات ومنظامت

املجتمع املدين

OQSGOffice Quality Support Group.مكتب مجموعة دعم الجودة

-Programming عملية صنع القرار ترمي إىل تحديد استاتيجية

املفوضية األوروبية واملوازنة واألولويات إلنفاق 

املساعدات يف بلدان  ال تنتمي إىل االتحاد األورويب.

RIPRegional Indicative Programبرنامج داليل إقليمي

ROMResults-Oriented Monitoring Systemنظام الرقابة املوجهة

RSPRegional Strategy Paperالورقة االسرتاتيجية اإلقليمية

SIGMA هي مبادرة مساعدات مشرتكة بني االتحاد األورويب

و”منظمة بلدان التنمية والتعاون االقتصادي” 

)OECD( يكمن هدفها يف تقويم التقدم املحقق يف 

اإلصالحات ومساعدة اإلدارات يف إنشاء قطاع عام 

قائم عىل اإلجراءات واملامرسات الجيدة.

SPStrategy Paper وثيقة تغطي فرتة سبع سنوات ملنظور املفوضية

األوروبية املايل وتحدد أولويات املساعدة املتوفرة 

لدى االتحاد األورويب وتوجيهها نحو البلد أو املنطقة 

املستهدفني.

TACISTechnical Aid to CIS program ذه برنامج مساعدات تقنية أجنبية أو خارجية ينفِّ

املفوضية األوروبية ملساعدة أعضاء “رابطة الدول 

املستقلة” )CIS( ومنغوليا يف تحولها إىل الدميقراطية 

ن يف برنامج  واقتصاد السوق. وهذا الربنامج ُضمِّ

.)EuropeAid Program( مساعدات أوروبا

TAIEX Technical Assistance and Information

Exchange

آلية “املساعدات التقنية وتبادل املعلومات”، وهذه  

عبارة عن آلية أُدِخلَت إىل إطار عمل “سياسة الجوار 

األورويب”. وهذه اآللية ترمي إىل دفع التعاون 

السيايس واالقتصادي يف عدد من املناطق، وبصورة 

أساسية تقريب ترشيعات االتحاد األورويب وتطبيقها 

وتنفيذها81 .
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