
تستند حصة كل دولة 

عضو يف رأس مال البنك إىل 

وزنها االقتصادي يف االتحاد 

األورويب )محتسباً بالناتج 

املحيل اإلجاميل( وقت 

انضاممها إىل االتحاد.

أُسس البنك األورويب لالستثامر ودوره يف البلدان العربية 

جنويب املتوسط: مقدمة إىل منظامت املجتمع املدين

معاهدة لشبونة
بدأ تنفيذ معاهدة لشبونة، وعنوانها “املعاهدة حول عمل االتحاد 
األورويب”، يف األول من كانون األول 2009، وهي عّدلت “املعاهدة 
التالية  القانونية  املنشئة للمجموعة األوروبية”، وتضع االلتزامات 
لدور البنك األورويب لالستثامر يف تقليص الفقر وإلغائه خارج االتحاد 
األورويب، بالتطابق مع سياسات التعاون الخاصة باالتحاد األورويب 
أن  يجب  البنك  بأن  األوروبية  العدل  محكمة  )مالحظة: حكمت 

يساهم يف تعزيز أهداف سياسة التنمية الخاصة باملجموعة(:
األجل  يف  وإلغائه  الفقر،  تقليص  الرئيسية  أهدافه  من  “يكون   -

البعيد”،
للبلدان  وبيئياً  واجتامعياً  اقتصادياً  املستدامة  “التنمية  رعاية   -

النامية”،
تشمل  بوسائل  العامل،  اقتصاد  يف  البلدان  كل  “انخراط  تشجيع   -

اإللغاء التصاعدي للقيود عىل التجارة الدولية”،
- واملساعدة عىل “تطوير معايري دولية للحفاظ عىل البيئة وتطوير 
نوعيتها وتطوير اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية العاملية، بهدف 

ضامن التنمية املستدامة...”.
)انظر األهداف العامة لسياسة التنمية الخاصة باالتحاد األورويب يف 

املادة 21)2()د( إىل )ز( من املعاهدة(.
لالستثامر  األورويب  البنك  لشبونة مسؤولية  معاهدة  توّسع  كذلك 
مبسائل  املتعلقة  غري  املستندات  إىل  العاّمة  بوصول  وتسمح 
املعلومات البيئية )والتي كانت مشمولة أصال يف سياسة الكشف 
إىل  وصوالً  األورويب  االتحاد  مواطني  مينح  ما  للبنك(،  العلني 

املستندات يف كافة املجاالت.
وأعطت معاهدة لشبونة األفراد واملنظامت غري الحكومية، املعنية 
مبارشة وفردياً بعمل من أعامل البنك، الحق مبأسسة إجراءات أمام 
الداخلية  اآللية  أمام  التقّدم بشكوى  أو  العدل األوروبية  محكمة 
للبنك أو أمام أمني املظامل. وبعد معاهدة لشبونة وحكم محكمة 
األورويب  الربملان  أعضاء  أصبح  البنك،  شأن  يف  األوروبية  العدل 
الخارجي  اإلقراض  تفويض  شأن  يف  القرارات  اتخاذ  يف  يشاركون 

الخاص بالبنك.
املصدر:

http://bankwatch.org/documents/Briefing_Lisbon_
Treaty_and_the_EIB.pdf

س؟ ما هو البنك األورويب لالستثامر ومتى أُسِّ

البنك األورويب لالستثامر هو بنك االتحاد األورويب. هو مؤسسة 

س يف 1958 مبعاهدة روما ومتلكه  التمويل الخاصة باالتحاد، وأُسِّ

يف  للبنك  الرئييس  املقر  ويقع  االتحاد.  يف  األعضاء  الـ27  الدول 

لوكسمبورغ وله شبكة من املكاتب املحلية واإلقليمية يف أوروبا 

املتعددة  اإلقراض  مؤسسات  أكرب  من  هو  والبنك  وخارجها. 

األطراف يف العامل.

 ما هو هدف/مهمة البنك األورويب لالستثامر؟

يهدف البنك األورويب لالستثامر اىل تعزيز 

األهداف عىل مستوى السياسات الخاصة 

باالتحاد األورويب، داخل االتحاد وخارجه 

للبنك  التشغيلية  الخطة  وتضع  آن.  يف 

)2012 – 2014( ست أولويات1:

1  http://www.eib.org/about/index.htm.



• دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة.	

• معالجة مسألة التناسق االقتصادي واالجتامعي.	

• حامية البيئة الطبيعية واملدينية وتحسينها.	

• تعزيز االستثامر يف تقنيات املعلومات واالتصال ورأس املال 	

البرشي واالجتامعي.

• االستثامر يف شبكات عابرة للبنية التحتية.	

• دعم تزويد تنافيس وآمن بالطاقة.	

ما هي هيكلية البنك األورويب لالستثامر وأمام أي جهة هو 

مسؤول؟

تتألف الهيكلية الحاكمية للبنك األورويب لالستثامر من2:

• مجلس الحكام: يشّكله الوزراء املسؤولون يف الدول األعضاء 	

ويتمثّل دوره الرئييس يف وضع املبادئ التوجيهية لسياسات 

اإلقراض.

• قرار 	 كل  ويقر  الحكام،  مجلس  يعيّنه  املديرين:  مجلس 

واإلسرتاتيجية  االقرتاض،  وبرنامج  مالية،  مبنحة  يتعلق 

التشغيلية.

• لجنة اإلدارة: تتعامل مع اإلدارة اليومية للبنك.	

• أمام مجلس 	 التدقيق: كيان مستقل مسؤول مبارشة  لجنة 

الحكام ومسؤول عن التحقق من أن عمليات البنك ومسك 

دفاتره يتاّمن بطريقة مناسبة.

فالبنك  األورويب.  االتحاد  موازنة  من  البنك  أموال  تستَمد  وال 

نظام  بقيام  يسمح  وهذا  املال.  أسواق  من  مبارشة  يقرتض 

املؤسسية  الهيكلية  ضمن  من  البنك  يف  القرار  التخاذ  مستقل 

2  http://www.eib.org/about/structure/governance/index.htm.

لالتحاد األورويب3. لكن ويف ظل أن البنك يطبّق الجوانب املالية 

فهو  األورويب،  باالتحاد  الخاصة  والتنموية  الخارجية  للسياسات 

مسؤول عن مالءمة تدخالته مع هذه السياسات. ويشري املوقع 

األورويب  االتحاد  خارج  البنك  إقراض  “أن  إىل  للبنك  اإللكرتوين 

دعامً  األورويب  االتحاد  من  التفويضات  من  سلسلة  تحكمه 

للسياسات التنموية والتعاونية لالتحاد يف الدول الرشيكة”4.

كيف وأين ينخرط البنك األورويب لالستثامر يف املنطقة؟

http://[ والرشاكة5  لالستثامر  املتوسطي   – األورويب  املرفق  إن 

هو   ]www.eib.org/projects/regions/med/index.htm

التمويل  البنك األورويب لالستثامر  التي يؤّمن من خاللها  اآللية 

لبلدان جنويب املتوسط، مبا فيها الجزائر وتونس واملغرب ومرص 

واألردن ولبنان وسوريا6 واألرايض الفلسطينية املحتلة وإرسائيل 

“تحديث  هي  بأهداف  املنطقة  يف  البنك  ويعمل  ليبيا.  وقريباً 

القطاع  و“دعم  وفتحها”،  املتوسط  جنويب  بلدان  اقتصادات 

الخاص”، و“خلق مناخ صديق لالستثامر”.

من  أكرث  لالستثامر  األورويب  البنك  استثمر  وبني 2002 و2010، 

10 باليني يورو يف منطقة املرفق األورويب – املتوسطي لالستثامر 

والرشاكة7. وإجامالً، ترتكز عمليات املرفق يف قطاع الطاقة. ففي 

2010، أجِريت 56 باملائة من استثامرات املرفق يف قطاع الطاقة، 

الصحة  يف  و5%  التصنيع،  يف  و14%  النقل،  يف  بـ21%  مقارنة 

والرتبية، و%2 يف املياه، و%2 يف امللكية الخاصة.

3  http://www.eib.org/about/structure/index.htm.

4  http://www.eib.org/projects/regions/index.htm.

5  http://www.eib.org/projects/publications/femip-10years.htm.

شأن  يف  املدفوعات  كل  لالستثامر  األورويب  البنك  علّق   ،2011 الثاين  ترشين  منذ   6

القروض وعقود املساعدة التقنية مع الدولة السورية.

األورويب  البنك  دور  املتوسط:  أجل  من  “اتحاد  لالستثامر  األورويب  البنك  نرشة    7

لالستثامر ورؤيته”.

نشاطات املرصف يف بلدان جنويب املتوسط سنة 2011



املرفق  أن  الجوار  يف  االستثامر  ملرفق  اإللكرتوين  املوقع  ويرشح 

مال  لرأس  املتطلبة  التحتية  البنية  مشاريع  “متويل  لـ  مصمم 

إىل  األوروبية،  الجوار  سياسة  تغطيها  رشيكة  بلدان  يف  مكثف 

جانب دعم القطاع الخاص”11.

ملاذا تعتربرَ متابعة 

منظامت املجتمع 

املدين للبنك األورويب 

لالستثامر مهمة؟

تعكس السياسات 

القطاعية للبنك األورويب 

لالستثامر ومتويله 

للمشاريع منوذجاً 

ومقاربة اقتصاديَّني 

محّدَدين. والبنك مفّوض 

مالءمة استثامراته 

مع أهداف السياسة 

التنموية، ومثة آليات تضمن تحقق ذلك. وتعترَب شفافية البنك 

ومسؤوليته وإدارته الدميقراطية أساسية لضامن مساهمة 

عملياته يف املصلحة العامة األوسع واألهداف التنموية لالتحاد 

األورويب والبلدان الرشيكة له.

ومثة فضاءات انخراط كثرية ملنظامت املجتمع املدين مع البنك 

األورويب لالستثامر:

• مسؤولية 	 الوحدة  هذه  تتحمل  املدين12:  املجتمع  وحدة 

املدين وتسهيله،  املجتمع  البنك مع منظامت  تطوير حوار 

وتزويد املنظامت مبعلومات عن سياسات البنك ونشاطاته.

• الحوار من خالل ورش عمل سنوية تشمل ورشة ملنظامت 	

وتشمل  والخريف:  الربيع  يف  وورشتني  املدين  املجتمع 

الورش حواراً وتبادل معلومات إىل جانب اجتامعات ثنائية 

وطاوالت مستديرة واجتامعات غري رسمية.

• استشارات عامة: استشارات حول سياسات مختارة تتعلق 	

وتتفحَّص  البنك،  يجريها  متعددة،  وقطاعات  بالرشكات 

لجنة  بواسطة  وتقيَّم  املصالح  أصحاب  مساهامت  خاللها 

مراجعة مؤلفة من املديريات املختلفة للبنك13.

األورويب  االتحاد  آلليات  إضايف  تطوير  إىل  تهدف  وهي   .2013 بداية  أو   2012 نهاية 

للمزج عىل صعيد التنمية والتعاون الخارجي.
11  http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm.

12  http://www.eib.org/about/partners/cso/contacts/index.htm.

13  http://www.eib.org/about/partners/cso/consultations/index.htm.

لـ2012 – 2013، أولويات املرفق 

األورويب – املتوسطي لالستثامر 

والرشاكة هي:

• تنمية القطاع الخاص املحيل	

• البنية التحتية االجتامعية 	

واالقتصادية

• التخفيف من التغري املناخي 	

والتكيف معه

• التنمية اإلقليمية	

)التقرير السنوي للمرفق 

األورويب – املتوسطي لالستثامر 

والرشاكة 2011(

ويشمل املرفق األورويب – املتوسطي لالستثامر والرشاكة قسامً 

والتمويل  الخاصة  امللكية  يف  العمليات  عن  مسؤوالً  أفقياً 

الصغروي وقسم متابعة مسؤوالً عن صناديق االستئامن وشؤون 

السياسات.

لالستثامر  املتوسطي   – األورويب  للمرفق  املحلية  املكاتب 

والرشاكة:

مثة أيضاً ثالثة مكاتب محلية )يف الرباط والقاهرة وتونس(. وهي 

الجديدة، وتنفيذ  أساسياً يف تحديد فرص املشاريع  تلعب دوراً 

مع  والتنسيق  والتقنية،  املتابعة  مجال  يف  املساعدة  عمليات 

السلطات املحلية ورواد األعامل واملصارف التجارية والجمعيات 

املهنية.

ما هي أدوات التمويل املستخدمة من البنك األورويب 

لالستثامر يف املنطقة؟

املتوسطي   – األورويب  املرفق  يستخدمها  التي  األدوات8  تشمل 

لالستثامر والرشاكة:

• التحتية 	 البنية  لتطوير  وعامة  خاصة  لكيانات  قروض 

االقتصادية.

• 	 )Micro( وصغروية  ومتوسطة  صغرية  ملشاريع  قروض 

تعالَج من خالل مصارف تجارية ومؤسسات مالية أخرى.

• صناديق امللكية الخاصة التي تركّز عىل صناديق االستثامر، 	

واملتوسطة  الصغرية  واملشاريع  الصغروي،  والتمويل 

والصغروية.

• املساعدة التقنية املركزة عىل منو القطاع الخاص.	

• ضامنات لكل من االستثامرات الخاصة والعامة.	

آلية  لالستثامر  األورويب  والبنك  األورويب  االتحاد  ويستخدم 

ومن  الجوار9.  يف  االستثامر  مرفق  خالل  من  ألموالهام،  “مزج” 

خالل هذا املرفق، متزَج منح التعاون التنموي لالتحاد األورويب 

إىل كل البلدان املغطاة بسياسة الجوار األوروبية )مجموعها 700 

مليون يورو من موازنة االتحاد األورويب لألعوام 2007 – 2013( 

بقروض البنك األورويب لالستثامر. ووفق البنك، يساعد املزج يف 

إيجاد دعم أكرب لتمويل إضايف، وفتح متويل من مصادر أخرى، 

يكون  أن  للمزج  وميكن  األورويب.  االتحاد  موازنة  من  خصوصاً 

ميزة أساسية لعمليات مستقبلية لالتحاد األورويب يف املنطقة10.

8  http://www.eib.org/projects/regions/med/instruments/index.htm.

-http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-coopera :انظر  9

tion/irc/investment_en.htm.

10  يتوقَّع لـ “منصة االتحاد األورويب للمزج يف التعاون الخارجي” أن تبدأ العمل بحلول 



• مؤمترات املرفق األورويب – املتوسطي لالستثامر والرشاكة: 	

البحر  ضفتي  عىل  تعَقد  محددة  مواضيع  ذات  مؤمترات 

املتوسط14.

• استخدام آلية الشكاوى لدى البنك: تطبَّق اآللية يف حاالت 	

الجيدة،  اإلدارة  مبادئ  احرتام  يف  الفشل  أو  اإلدارة،  سوء 

انظر:  املعلومات،  من  وملزيد  اإلنسان.  حقوق  انتهاك  أو 

http://www.eib.org/about/cr/complaints/in-

يبدأ  أن  األورويب15  املظامل  أمني  dex.htm. كذلك يستطيع 

تحقيقات حني ال يكون الشايك مواطناً يف االتحاد األورويب 

أو حني يكون شخصية طبيعية أو معنوية مقيمة يف االتحاد 

األورويب أو لديها مكتب مسّجل فيه.

• االنخراط مع أعضاء يف الربملان األورويب: إن دور األعضاء 	

للبنك  الدميقراطية  اإلدارة  يف  أسايس  األورويب  الربملان  يف 

يف  القرار  يف  املشاركة  سلطة  ولألعضاء  لالستثامر.  األورويب 

فتكون  الخارجي16،  اإلقراض  “تفويض  عملية وضع رشوط 

التنمية  ومقاييس  الشفافية  من  مزيد  لطلب  الفرصة  لهم 

املستدامة17.

يف  أخذها  املدين  املجتمع  منظامت  عىل  رئيسية  مسائل  ومثة 

الحسبان يف مراقبة البنك األورويب لالستثامر18:

• قصوى 	 حاجة  مثة  حيث  إىل  االستثامرات  تذهب  هل 

لالستثامر  األورويب  البنك  أن  عىل  التأكيد  مهم  إليها؟19 

البنك  إقراض  “يركّز  الواقع،  ويف  استثامر.  كبنك  أنشئ 

متويل  يف  املشاركة  عىل  أساساً  األورويب  االتحاد  خارج 

التحتية،  البنية  مجال  يف  النطاق  واسعة  عمليات 

14  http://www.eib.org/projects/regions/med/cooperation/conferences/index.

htm.

تحقيقات يف حاالت  األورويب  املظامل  أمني  يجري  املعاهدة،  من  املادة 195  وفق    15

www. :مفرتضة من سوء اإلدارة من مؤسسات وكيانات خاصة باالتحاد األورويب. انظر

.ombudsman.europa.eu

البنك األورويب لالستثامر  16  يحدد “تفويض اإلقراض الخارجي” الرشوط التي يعمل 

وفقها خارج االتحاد األورويب. ويزّود التفويض قروض البنك بضامنة من االتحاد األورويب 

ويضع املبادئ التوجيهية لعمل البنك.

17  انظر: “التوازن املضاد”، “تحقيق اإلدارة – مجموعة أدوات للربملانيني لوضع البنك 

http://www.counterbalance-eib. الصحيح”؛  الطريق  عىل  لالستثامر  األورويب 

“تحليل  يف  املقّدمة  املعلومات  من  املدرجة  األسئلة  بعض  وتستَمد   .org/?p=2048

التوازن املضاد” املتوافر يف:

http://www.mo.be/en/opinion/european-investment-bank-worth-its-

money.

18  تستَمد بعض األسئلة املدرجة من املعلومات املقّدمة يف “تحليل التوازن املضاد” 

املتوافر يف:

http://www.mo.be/en/opinion/european-investment-bank-worth-its-

money.
19  http://www.counterbalance-eib.org/wp-content/uploads/2011/01/develop-

ment_English_web.pdf.

الطاقة  أمن  زيادة  تستهدف  التي  الطاقة  ومشاريع 

الخاص – مبا  القطاع  تنمية  لالتحاد األورويب، وتدخالت 

فيها القطاع املايل الخاص يف النصف الجنويب من الكرة 

األرضية – بحيث تفيد معظم قروض البنك أوالً الرشكات 

واملصدرين األوروبيني قبل حاجات املجتمعات املحلية”. 

أفريقيا  بلدان  يف  البنك  لنشاط  تحليل  يكشف  مثالً، 

والبحر الكاريبي واملحيط الهادئ أن %35 من املشاريع 

االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان  من  رشكات  متلكها 

التي  البلدان  يف  رشكات  متلكها  فقط  و25%  والتنمية، 

جّنات  يف  رشكات  متلكها  و25%  املشاريع،  فيها  تجري 

املدين  املجتمع  منظامت  تطرح  أن  يجب  رضيبية. 

أسئلة حول املنافع التنموية الستثامرات البنك األورويب 

لالستثامر، وهل ترّكز عىل مشاريع لها قدرة عىل توليد 

أفادت  أو  املنتجة،  القطاعات  يف  واملساهمة  الوظائف 

أن  ويجب  املتلقية.  البلدان  يف  القائم  الخاص  القطاع 

تطرح املنظامت أسئلة عن منهجية التقييم املستخدمة 

من البنك لتقييم متويله للمشاريع، ومدى قدرتها عىل 

التقاط تأثريه عىل التنمية.

• ملبادئ 	 لالستثامر  األورويب  البنك  نشاطات  متتثل  هل 

ملالءمته  كثرياً  البنك  أداء  ينتَقد  املساعدات؟  فاعلية 

حول  قرار  ففي  املساعدات.  فاعلية  ملبادئ  الضعيفة 

بوضوح  األورويب  الربملان  أشار  للبنك،  السنوي  التقرير 

إىل “أن دور البنك يجب أن يكون أكرث تركيزاً وانتقائية 

وفاعلية وموجهاً نحو النتائج”20. وأثار أعضاء يف الربملان 

األورويب أسئلة حول نشاطات البنك يف البلدان العربية، 

انتقاد  إىل  عامة  ملشاريع  التمويل  بعض  تعرض  حيث 

الضوابط  ونقص  فاسدة  أنظمة  مع  االنخراط  بسبب 

ملنظامت  كهذا21.  متويل  استخدام  سوء  من  الضامنة 

للمشاريع  البنك  متويل  متابعة  يف  دور  املدين  املجتمع 

ومالءمته ملبادئ فاعلية املساعدات.

• هل يحرتم البنك األورويب لالستثامر األولويات التنموية 	

يتم  حيث  البلد  ومن  األورويب  االتحاد  من  املحددة 

العريض  التنموي  التفويض  إىل  استناداً  املرشوع؟ 

مقدار ضامن  تحليل  مهم  لشبونة،  معاهدة  املكرّس يف 

نشاطات البنك نتائج تنموية من خالل املشاريع املمولة، 

ومالءمتها لألهداف التنموية املقررة يف اتفاقيات التعاون 

أوراق  وتعترَب  العمليات.  وبلدان  األورويب  االتحاد  بني 

20 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//

TEXT+TA+P7-TA-2011-0156+0+DOC+XML+V0//EN.

21 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//

TEXT+WQ+E-2012-001918+0+DOC+XML+V0//EN&language=IT.



والتي  بالبلدان،  الخاصة  العمل  وخطط  اإلسرتاتيجية 

األورويب  االتحاد  بني  التنموي  التعاون  أولويات  تحدد 

متابعة  خالل  املراجعة  واجبة  املتوسط،  جنويب  وبلدان 

ملنظامت  كذلك  البلدان.  هذه  يف  البنك  متويل  نتائج 

تقويم  الدفع من أجل منهجية  املدين دور يف  املجتمع 

تلتقط التأثري التنموي )أو غيابه( لتمويل البنك. ويجب 

أن تشمل املنهجية مقاييس بديلة وأكرث مالءمة للنمو 

والتنمية تلتقط وجهات النظر األساسية مثل الشمولية 

واالستدامة وتدرج املخاوف التنموية يف مرحلة اختيار 

االستثامر.

• املخاوف 	 األورويب لالستثامر  البنك  تأخذ نشاطات  هل 

البيئية يف الحسبان؟22 مفروض بالبنك األورويب لالستثامر 

22  ملزيد من املعلومات، انظر: »التوازن املضاد«، »البنك األورويب لالستثامر والبيئة«؛

األورويب.  لالتحاد  البيئية  واملتطلبات  بالقواعد  يلتزم  أن 

واالجتامعية23  البيئية  املامرسات  عن  كتيب  وللبنك 

التزام  ملتابعة  يستخدمه  أن  املدين  للمجتمع  ميكن 

سياسة  البنك  ميلك  ال  الواقع  يف  لكن  البنك.  مشاريع 

وشفافة  واضحة  آليات  وال  مرضية  واجتامعية  بيئية 

البيئي واالجتامعي. ومثة فجوة  التأثري  تقييامت  لضامن 

بني املعايري التي يلتزم بها البنك داخل االتحاد األورويب 

وخارجه. فخارج الدول األعضاء يف االتحاد األورويب، يشري 

ما يجعل  املضيف،  البلد  إىل “ظروف محلية” يف  البنك 

وكان  متزايد.  شكل  يف  غامضاً  تطبَّق  معايري  أي  تقييم 

h t t p : / / w w w. c o u n t e r b a l a n c e - e i b . o r g / w p - c o n t e n t / u p -

loads/2011/01/3.18.08_EIB-enviro.english_flat.pdf.
23  http://www.eib.org/attachments/thematic/environmental_and_social_prac-

tices_handbook.pdf.



الواسعة  املشاريع  من  عدد  يف  منخرطاً  يزال  وال  البنك 

يرجى  كبري.  شكل  يف  بالبيئة  مرضة  تعترَب  التي  النطاق 

يف  الكهربايئ  الجيزة  املفّصل ملرشوع  املثال  إىل  الرجوع 

يف  بارز  دور  املدين  املجتمع  ملنظامت  أ(.  )املربع  مرص 

فاعلية،  أكرث  واجتامعية  بيئية  سياسة  أجل  من  الدفع 

االلتزام  مجال  يف  ووضوحاً  مالءمة  أكرث  وإجراءات 

البيئية  املعايري  لحامية  الضامنة  والضوابط  واملتابعة، 

وحقوق املجتمعات املحلية.

• ما هي التأثريات السلبية للجّنات الرضيبية املخلوقة24؟ 	

تسّهل الجّنات الرضيبية حصول ترّسب كبري يف املساعدات 

من  التهرب  جانب  فإىل  العاملية.  الخارجية  التنموية 

الشفافية  بتجنب  كثرياً  تسمح  الرضيبية،  املساهامت 

من  تاريخ  لالستثامر  األورويب  وللبنك  أيضاً.  والتنظيم 

الجّنات  هذه  تستخدم  التي  والرشكات  املشاريع  متويل 

الرضيبية، فيام يعرّب املجلس األورويب عن التزامه بتطبيق 

مبادئ الحوكمة الرشيدة يف املجال الرضيبي. وعىل الرغم 

باملالذات  املتعلقة  سياسته  أخرياً  راجع  البنك  أن  من 

ليتدفق مال  قامئة  تزال  كافية ال  الرضيبية، مثة فجوات 

كذلك  الرضيبية.  املالذات  تستخدم  رشكات  إىل  البنك 

يحّول البنك يف شكل متزايد التمويل عرب وسطاء ماليني 

معروفة  رضيبية  مالذات  يف  مسجلة  أسهم  وصناديق 

جيداً. ملنظامت املجتمع املدين دور كبري يف تتبع متويل 

24  http://eurodad.org/4380/; Antonio Tricarico ”Why the new EIB tax haven 

policy won’t be effective“, CRBM, Counter Balance.

البنك وارتباطاته مبالذات رضيبية.

• يف 	 لالستثامر  األورويب  البنك  نشاطات  تنظر  هل 

القطاعني  بني  للرشاكات  املحتملة  الجانبية  التداعيات 

العام والخاص؟ إن الرشاكات بني القطاعني العام والخاص 

ويعترب  البنك.  من  كثرياً  ومتوَّل  تستخَدم  إطار/أداة  هي 

بعض صناع السياسات واملؤسسات املالية هذه الرشاكات 

طريقة نافعة لحشد رأس املال ملشاريع كربى يف مجال 

البنية التحتية والتي لن تتمكن من جمع التمويل الالزم 

إىل  كثرياً  افتقرت  الرشاكات  هذه  لكن  أخرى.  بطريقة 

الضوابط والضامنات الالزمة، ما أدى إىل تنفيذ مشاريع 

غري فاعلة، و/أو زيادة مديونية البلدان النامية25. وعقِّدت 

برتتيبات متيل  كثرياً  كهذه  البنك يف رشاكات  استثامرات 

كثرياً إىل مصلحة الرشيك من القطاع الخاص عىل حساب 

العامة  املوازنة  خارج  ديناً  كثرياً  سريثون  الذين  العامة 

زيادة  مقبلة. ومع  لسنوات  مالية ذات صلة  والتزامات 

العام  القطاعني  بني  الرشاكات  آليات  عرب  البنك  متويل 

والخاص، ال ينخرط البنك كفاية يف ضامن حصول القطاع 

العام عىل قيمة ما يدفعه من مال يف صفقات تربَم من 

ضمن رشاكات كهذه26.

25  http://bankwatch.org/public-private-partnerships.

26  http://bankwatch.org/sites/default/files/Letter_EIB-President_CB-coali-

tion_12.03.2012.pdf.



توّزع أموال املرفق األورويب -  املتوسطي لالستثامر والرشاكة حسب القطاعات والبلدان.
تظهر البيانات أعاله ميل املرصف إىل تخصيص متويله إىل قطاعات غري منتجة رغم أن أرقام 2011 تظهر املزيد من التحول إىل القطاعات االنتاجية، إال 

أن الصورة العامة حسب البلدان تشري إىل أن الرتكيز هو عىل قطاعي النقل والطاقة.
بناء عليه يجب الضغط عىل املرصف لتحويل تركيزه إىل قطاعي الصناعة والزراعة بهدف تحقيق نتائج تنموية حقيقية.

التوزيع القطاعي لعمليات البنك األورويب لالستثامر يف منطقة الرشق األوسط وشاميل إفريقيا
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مرشوع كهرباء الجيزة – الجوانب التنموية الغائبة

أطلَق مرشوع كهرباء الجيزة يف 2010 بهدف معلن يتمثّل يف دعم 

“خطة الحكومة املرصية لالستثامر يف قطاع الكهرباء لتلبية الطلب 

املتزايد عىل الكهرباء يف البالد وضامن الوصول إىل إمدادات موثوقة 

من الطاقة – وكلها رشوط لنمو اقتصادي مستدام وتحقيق أجندة 

التنمية االجتامعية الخاصة بالبالد”.

البنك  )إىل جانب  املرشوع  لالستثامر جزئياً  األورويب  البنك  وميّول 

من  بأشواط  استفادة  األكرث  الطاقة  قطاع  ويعترَب  وغريه(.  الدويل 

املرحلة  يف  يورو  مليون   300 بداية  البنك  واستثمر  البنك.  قروض 

األوىل من املرشوع يف 2010 ومّول بـ50 مليون يورو إضافية املرحلة 

الثانية التي بدأت يف 2011.

وتابعت املرشوع وانخراط البنك فيه مجموعات يف املجتمع املدين. 

وأثارت املجموعات مسائل حساسة كثرية يف هذا الصدد، منها:

• يخالف املرشوع القوانني املرصية املرتبطة بالبناء عىل أراٍض 	

رت  دمِّ الزراعية  املناطق  من  أكراً   73 أن  والنتيجة  زراعية. 

ويتوقَّع تدمري املئات غريها.

• إجراء 	 يتَخذ  ومل  العامة،  املشاركة  معايري  إىل  املرشوع  يفتقر 

تصحيحي يف شأن املالكني الذين فقدوا أراضيهم وأُخلوا من 

أرض املرشوع.

• يف 	 والنزاهة  بالشفافية  تتعلق  معايري  إىل  املرشوع  يفتقر 

البيئية  التداعيات  تقييامت  إىل  بالنسبة  خصوصاً  تطبيقه، 

واالجتامعية.

• ينتج املرشوع تداعيات سلبية مبارشة عىل األرايض واملحاصيل، 	

مبا فيها التخلص من مخلفات البناء يف قناة قريبة، والتعرض 

ملوارد املياه الجوفية وتدفق القناة، وتجفيف آبار يف املنطقة. 

وتُتوقّع نتائج شديدة بالنسبة إىل مياه نهر النيل.

• موقع 	 يف  املحلية  املجتمعات  حياة  يف  سلباً  املرشوع  أثّر 

الرشب  مياه  إىل  املحليني  السكان  وصول  يف  فأثّر  االستثامر، 

ومياه الري، إىل جانب صيد السمك.

أن  املتوقع  واالنبعاثات  الكهرباء  معمل  لدواخني  ستكون  كذلك 

ومحاصيلها.  املحيطة  الزراعية  األرايض  يف  شديد  تأثري  تصدرها، 

كبرية  درجة  إىل  للجدل  مثري  املرشوع  يف  البنك  فانخراط  لذلك 

التنموية  األهداف  يخص  ما  ويف  واالجتامعية  البيئية  املجاالت  يف 

املتعلقة بالقضاء عىل الفقر واملساهمة يف التنمية املستدامة. ويف 

الواقع فإن تأثري دور البنك ومتويله يف “املساهمة يف التنمية غري 

املستدامة، وتعزيز التدمري البيئي، والتغري املناخي، واستنفاد املوارد 

الطبيعية، واإلفقار، والنزاعات االجتامعية”1 يجب أن يدرَس جيداً.

* حضرّ دراسة الحالة هذه السيد عبد املوىل إسامعيل وهي تستند 

إىل متابعة قامت بها الجمعية املرصية للحقوق الجامعية، والتحالف 

الدويل للموئل، واملركز املرصي لإلصالح املدين والترشيعي.

1  Counter Balance, Citizen’s Guidep.30.


