دليل إرشادي آلليات الجوار
األوروبي
وعالقتها بالمؤسسات الماليَّة
الدولية
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ملاذا هذا الدليل اإلرشادي؟
يف ســياق املقاربــة املســتج َّدة لـــ «سياســة الجــوار األورويب» ( )ENPالتــي
أوجزهــا البيــان املشــرك الصــادر بتاريــخ  25أيــار (مايــو)  ،2011ســتكون
اآلليــات املاليــة الجديــدة ،أي «آليَّــات الجــوار األورويب» ( )ENIتحديــ ًدا،
اعتبــارا مــن ســنة  ،2014اآلليــات املاليــة الرئيسـيَّة بــن البلــدان الســت عــرة
الرشيكــة ،الواقعــة إىل حــدود االتحــاد األورويب الرشقيــة والجنوبيــة (الجزائــر،
أرمينيــا ،أذربيجــان ،بيالروســيا ،مــر ،جورجيــا ،إرسائيــل ،األردن ،لبنــان ،ليبيــا،
ـص
مولدافيــا ،املغــرب ،األرايض الفلســطينية املحتلــة ،تونــس ،أوكرانيــا) .كــا نـ َّ
البيــان املشــرك نفســه ،أيضً ــا ،عــى املقاربــة الجديــدة اآليلــة إىل تفويــض
لــكل مــن
خارجــي إضــايف يضطلــع بــه «البنــك األورويب لالســتثامر» (ِّ )EIB
فضــا عــن توســيع نطــاق تفويــض
ً
البلــدان املجــاورة الرشقيــة والجنوبيــة،
«البنــك األورويب لإلعــار واإلمنــاء» ( )EBRDبالنســبة إىل بلــدان متوســطية
جنوبيــة مختــارة.
يف هــذا الصــدد ،يرمــي الدليــل اإلرشــادي إىل تقديــم تفاصيــل «سياســة الجــوار
األورويب» واآلليــة املاليــة الجديــدة وعالقتهــا باملؤسســات املاليــة الدوليــة
( )IFIsوبالتحديــد إىل مــا يــي:
•رفــع مســتوى الوعــي حيــال كلتــا «سياســة الجــوار األورويب»

و«آليــات الجــوار األورويب».
•تأمــن أداة تســاعد منظــات املجتمــع املــدين يف بنائهــا قدراتهــا ،يك
تتم َّكــن مــن املشــاركة يف تخطيــط أولويَّــات الربنامــج عــى املســتويني الوطنــي
واإلقليمــي ،وكذلــك مراقبــة مــدى التغطيــة و ُمخ َرجــات آليــات االتحــاد األورويب
املاليــة.
•ضــان مشــاركة أوســع نطاقًــا ملجموعــات املجتمــع املــدين يف
كل مــن :االتحــاد األورويب و«البنــك األورويب
عمليــات صنــع القـرار والسياســة يف ٍّ
لالســتثامر» و«البنــك األورويب العــادة اإلعــار والتنميــة».
•تأمــن قـراءة نقديــة النخـراط «البنــك األورويب لالســتثامر» و«البنــك
األورويب لإلعــار واإلمنــاء» انطالقًــا مــن وجهــة نظــر حقــوق اإلنســان.
•تقديــم النصــح العمــي يف مــا يتعلــق بالقيــام بعمــل املدافعــة ضمن
ســياق «سياســة الجــوار األورويب» و«آليــات الجــوار األورويب» و«املؤسســات
املاليــة الدوليــة» (كالـــ «البنــك األورويب لالســتثامر» و« البنــك األورويب العــادة
اإلعــار والتنميــة»).

من ميكنه استخدام هذا الدليل اإلرشادي؟
يُفـ َـر ُض أن يكــون هــذا الدليــل اإلرشــادي مفي ـ ًدا ملنظــات املجتمــع املــدين واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان والناشــطني املحليــن
املراقبــن آلثــار «سياســة الجــوار األورويب» ،يف كِال الســياقني االجتامعــي واالقتصــادي ،فضـ ًـا عــن اآلليــات املاليــة .وفيــا قــد تتبايــن
أنــواع هــذه املنظــات مــن بلـ ٍـد آلخــر ،تتَّســم هــذه الوثيقــة بأهميَّــة خاصــة بالنســبة إىل املنظــات املشــاركة يف مراقبــة مســائل
التنميــة وحقــوق اإلنســان واملدافعــة عنهــا.
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الفصول باختصار

الفصل األول :مد َخل إىل سياسات االتحاد األورويب يف ما يعني مناطق
الجوار« :سياسة الجوار األورويب» و«الرشاكة الرشقية»
يش ـكِّل الفصــل الخلف َّيــة األساس ـ َّية لـــ «سياســة الجــوار األورويب» ومق ِّدمتهــا
وأهــداف سياســتها والبلــدان املعنيَّــة والوثائــق املرجعيَّــة وطبيعتهــا املتط ـ ِّورة
يفصل،
بعــد انــدالع االنتفاضــات الشــعبية يف البلــدان املتوســطية الجنوبية .كــا ِّ
أيضً ــا ،الرشاكــة مــع أوروبــا الرشق َّيــة وجنــوب القوقــاز ،وبالتحديــد «الرشاكــة

الرشقيــة» .كــا يلقــي الفصـ ُـل الضــوء ،كذلــك ،عــى التشــابهات واالختالفــات
يف مــا بــن ال ـراكات املعنيَّــة .أمــا املراجــع الرئيس ـيَّة فتُس ـتَقى مــن مواقــع
«االتحــاد األورويب» الشــبكية ووثائقــه الرســميَّة .ويقـ ِّدم الفصــل كذلــك مســائل
بالغــة األهميــة أثارتهــا منظــات املجتمــع املــدين.

الفصل الثاين :من «آليات الجوار والرشاكة األوروبيني» إىل «آليات الجوار
األورويب» :مظاهر اآلليات املالية الرئيس َّية والربمجة والقراءة النقديَّة
يق ـ ِّدم الفصــل الثــاين اآلليــات املاليــة الخاصــة بـــ «آليــات الجــوار والرشاكــة
األوروبيــن» ( )ENPIو«آليــات الجــوار األورويب» ( )ENIالجديــدة ،كــا يقـ ِّدم
مراجع ـ ًة لتنظيــات هــذه اآلليــات وأهدافهــا ومتويلهــا واختالفاتهــا الرئيس ـيَّة
والــدروس املســتفادة منهــا وخصائــص برمجتهــا ودور املجتمــع املــدين
ســركِّز الفصــل،
والتوصيــات ذات الصلــة .وبعيــ ًدا مــن اآلليــات املذكــورةُ ،
أيضً ــا ،عــى «آليــة االســتثامر الجــواري» ( ،)NIFأي اآلليــة املاليــة التــي تهــدف
إىل تعبئــة متويــل إضــايف لتغطيــة حاجات منطقــة الجــوار األورويب االســتثامرية.
كــا سـيُجري الفصــل قـراءة نقديَّــة لــدور «آليــة االســتثامر الجــواري» ،والسـيَّام
يف صــدد الوصــول إىل املعلومــات املتعلقــة باملرشوعــات امل ُم َّولــة و ُمتاح ِّيتهــا،
إلــخ...

ـر الفصــل املفهــوم الرئيــي لـــ «خلــط أمــوال» (funds
عــاو ًة عــى ذلــك ،يُفـ ِّ
 )blendاالتحــاد األورويب ودعــم املوازنــة –باعتبــار ذلــك اآللي ـ َة التــي تســتند
إليهــا «آليــات الجــوار األورويب» -وســيصوغه يف بابــن فرعيَّــن .وبالنســبة
ســركَّز عــى تح ِّديــات املســاعدات التنمويــة املدمجــة
إىل «خلــط األمــوال» ُ َ
باألمــوال الخاصــة ،وآثــار القطاعــن العام-الخــاص ،وقضيــة الشــفافية/
املســاءلة ،ومخاطــر ال َّديْــن .وأ َّمــا بالنســبة إىل دعــم املوازنــة ف ُيعـ َر ُض ملظاهــره
الرئيسـيَّة (مــن التوجيهــات اإلرشــادية) وألهميتــه ،ولقضيــة الشــفافية والفســاد
والتوصيــات الرئيس ـيَّة الناجمــة عــن مشــاركة منظــات املجتمــع املــدين (يف
املراقبــة).

الفصــل الثالــث :دور «املؤسســات املاليــة الدولية» («البنــك األورويب لإلعامر
واإلمناء» و«البنك األورويب لالســتثامر»)
ارتباطًــا بالفصــل الســابق املبنــي بصــورة رئيســية عــى مســ َّودة تنظيــات
«آليــة الجــوار األورويب» ،يُركِّــز هــذا الفصــل عــى دور املؤسســات املاليــة
الدوليــة .فهــو يُسـتَ َه ُّل مبق ِّدمــة قصــرة تتنــاول « البنــك األورويب العــادة اإلعــار
والتنميــة » و «البنــك األورويب لالســتثامر» ،و مــن ثــم يركــز عــى وكالــة البنــك
األخــر وتفويضــه الخارجــي خــال فــريت  2013-2007و ،2020-2013وعــى
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توســيع مهــام« البنــك األورويب العــادة اإلعــار والتنميــة » .كــا يعــرض الفصــل
بالــرح والتفســر آلثــار البنكــن و انخراطهــا عــى مســتوى البلــدان التنمويــة
والتح ِّديــات واملســائل املهمــة التــي ينبغــي أخذهــا بعــن االعتبــار (مبــا فيهــا
الشــفافية واملراقبــة وآثــار املرشوعــات).

الفصل الرابع :مراقبة «آليات الرشاكة والجوار األوروبيني» و«آليات الجوار
األورويب» وتقوميها ودور املجتمع املدين
كل مــن
ســركِّز هــذا الفصــل عــى املظاهــر الرئيســية التــي تطبــع مراقبــة ٍّ
«آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن» و«آليــات الجــوار األورويب» وتقوميهــا،
وســيعرض عمليــات املراقبــة (أوراق مراجعــة البلــدان االسـراتيجية عــى املــدى
الفصــل الضــوء ،أيضً ــا ،عــى مقاربــة االتحــاد
ُ
املتوســط .)NIP ،كــا يُلقــي
مهــا منــذ بــدء «سياســة
األورويب حيــال املجتمــع املــدين بوصفــه رشيــكًا ًّ
الجــوار األورويب» ( .)ENPوصــولً إىل املقاربــة املع َّدلــة الجديــدة ،وعــى وقائــع
اإلشــكال َّيات /التح ِّديــات الناجمــة عــن مشــاركة املجتمــع املــدين .ويعــرض

الفصــل ،كذلــك ،للفســحات املتوفــرة أمــام االنخــراط يف املراقبــة واملدافعــة
أي الوثائــق ،ومتــى،
بوصفهــا أداتــن عمليتــن (لِ َم ـ ْن ينبغــي أن يتَّصــل بِ َ ـ ْنُّ ،
وأي املســائل ينبغــي أخذهــا بعــن االعتبــار ،إلــخ ،)...ويتنــاول دراســتي حــاالت
ُّ
(واحــدة مــن منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،وأخــرى مــن «مبــادرة
الرشاكــة الرشقيــة»  ،)EaPوذلــك بُغيَــة إلقــاء الضــوء عــى مواقــف منظــات
املجتمــع املــدين ومواقعهــا.
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الفصــل األول :مد َخــل إىل سياســات االتحــاد األورويب
حيــال مناطــق الجــوار :سياســة الجــوار األورويب
والرشاكــة الرشق َّيــة
ما الذي ميكن للقارئ تعلُّمه من هذا
الفصل؟

كيف ميكن استخدام هذا الفصل؟

•أساســ َّيات سياســة الجــوار األورويب
والرشاكــة الرشقيــة
•محـ ِّددات أهداف السياســة يف “سياســة
الجــوار األورويب” ،وتحليــل مو َجــز لتنفيذها.
•تطــور طبيعــة سياســة الجــوار األورويب
يف أعقــاب االنتفاضــات الشــعبية يف البلــدان
العربيــة.

•لبنــاء القــدرة حــول سياســة الجــوار
األورويب والرشاكــة الرشقيــة
•لرفــع مســتوى الوعــي يف مــا يتعلــق
بأهــداف السياســة.
•لبنــاء تحليــل حاســم يف مــا يتعلــق
بتطويــر مظاهــر السياســات.

توســع االتحــاد األورويب ليضـ َّم  25دولة-عضــو ،تب َّنــت
بعــد عــام  ،2004وقبــل ُّ
املف َّوضيــة األوروبيَّــة االعــراف بالعالقــة الرتابطيــة ()interdependence
السياســية واالقتصاديــة مــع البلــدان املجــاورة باعتبارهــا واق ًعــا حقيق ًّيــا ،مبــا
يعكــس «أوروبــا األوســع»  .)Wider Europe(1كانــت تلــك أول وثيقــة تنطــوي
عــى «سياســة الجــوار األورويب».

والتح ِّديــات التــي يفرضهــا فيهــا الفقــر .وقــد اســتدعى هــذا معالجــة األســباب
الجذريــة الكامنــة وراء عــدم االســتقرار الســيايس والهشاشــة االقتصاديــة
املؤسسـ َّية والنزاعــات والفقــر واالســتبعاد االجتامعــي.
والعيــوب َّ

را رضوريًّــا لزيــادة
يف هــذا البيــان ُو ِّصــف الــركاء املجــاورون باعتبارهــم عنـ ً
إنتــاج االتحــاد األورويب املشــرك ومنــوه االقتصــادي وتجارتــه الخارجيــة ،وكذلــك
لخلــق منطقــة أوســع نطاقًــا لالســتقرار الســيايس ومامرســة حكــم القانــون،
ولتزخيــم التبــادل املشــرك للرأســال البــري واألفــكار واملعرفــة والثقافــة.
عــاو ًة عــى ذلــك ،فقــد ُع ِمــل عــى التوضيح أنــه باإلضافــة إىل القــرب الجغرايف،
ينبغــي عــى االتحــاد األورويب أن يُركِّــز عــى فــرص االزدهــار يف البلــدان املجاورة
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أُطلِقَــت «سياســة الجــوار األورويب» رســميًّا يف عــام  2004بــن دول االتحــاد
األورويب األعضــاء الخمــس والعرشيــن آنــذاك وبــن 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
غطَّــت بلــدان أوروبــا الرشقيــة ،وكذلــك يف عمليــة برشــلونة للرشاكــة األورو-
متوســطية واالتفاقيــات املرتبطــة بهــا التــي غطَّــت البلــدان املتوســطيَّة.

آلي ُة تنفيذ خطة عمل «سياسة الجوار األورويب»
را حيويًّــا بالنســبة إىل «سياســة الجــوار األورويب» .فهــي تغطِّــي عــد ًدا
متثِّــل خطــة العمــل املشــرك التــي أع َّدتهــا املف َّوض َّيــة األوروب َّيــة والبلــدان الرشيكــة املعن َّيــة عنـ ً
مــن املجــاالت الرئيسـ َّية لعمــلٍ 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 عــى مســتويي الثقافــة واملجتمــع
املــدين.
وعــى الرغــم مــن أ َّن خطــط العمــل هــي خطــط تخــص البلــدان املعنيَّــة عــى وجــه
مفصلــة عــى قيــاس البلــدان» ،إال أنهــا تنطــوي
التحديــد ،وهــي لذلــك ت ُسـ َّمى «خططًــا َّ
كلهــا عــى كل تلــك األبــواب ،وهــي إىل ذلــك ت ُط َّبــق لفــرة متتــد مــن ثــاث إىل خمــس
ســنوات.
فخطــط العمــل ،إذن ،عبــارة عــن وثائــق سياســية َم ُصوغــة عــى نطــاق واســع ،فيــا ال
أي نتائــج قانونيــة .وقــد ُص ِّممــت «سياســة الجــوار األورويب» عــى
يرتِّــب عــدم تنفيذهــا َّ
نحــو تكــون معــه ديناميــة وحيويــة ،أي أنهــا يجــب أن تُرا َجــع يف ضــوء نتائــج التقاريــر
عــن التقــدُّم املحقَّــق يف مــا يتعلــق بتنفيــذ األعــال ذات األولويــة ،وبالتــايل القيــام
بالخطــوات الالحقــة الكفيلــة بتأمــن تكامــل أكــر مــع الســوق الداخليــة ومــع سياســات
االتحــاد األورويب الرئيســية األخــرى.
هــذا ،ويُعـ َّزز التنفيــذ ويُراقَــب بوســائل مختلفــة ،مبــا يف ذلــك عــر اللجــان الفرعية ذات
الصلــة باالتفاقيــات القامئــة –كالهيئــات املشــركة يف مــا بــن االتحــاد األورويب والبلــدان
الرشيكــة ،مبــا يضمــن ملكيــة مشــركة يف العمليــة -التــي تعقــب تنفيــذ اإلصالحــات
املتوافَــق عليهــا ،قطا ًعــا تِلْــ َو قطــاع .كــا تُصــدر حكومــات البلــدان املعن َّيــة ،أيضً ــا،
تقاريــر عــن تنفيــذ خطــة عمــل «سياســة الجــوار األورويب» ،فيــا تتق ـدَّم املف َّوض َّيــة
األوروبيــة ســنويًّا بتقاريــر البلــدان عــن التق ـدُّم املح َّقــق يف تنفيــذ خطــة العمــل.
وعــى أســاس هــذه التقوميــات يُرا ِجـ ُع االتحــاد األورويب مضمــون خطــة العمــل ويتَّخــذ
قــرا ًرا بتكييفهــا أو إعــادة النظــر فيهــا .أ َّمــا القــرارات املتعلقــة بالخطــوات الالحقــة
اآليلــة إىل تطويــر العالقــات الثنائ َّيــة (مبــا يف ذلــك توقيــع اتفاقيــات جديــدة) فيمكــن

إشــارات إىل منظــات املجتمــع
املــدين

تتيــح عمليــة اإلفــادة بالتقاريــر عــن تقــدم «سياســة الجــوار األورويب»
للمجتمــع املــدين اإلســهام مــن خــال املشــاورات التــي يطلقهــا
االتحــاد األورويب يف كل ســنة .وباالنخ ـراط يف هــذه العمليــة يتس ـ َّنى
ملنظــات املجتمــع املــدين مراقبــة تنفيــذ خطــة العمــل عــى أســاس
أولوياتهــا وتوصياتهــا الراهنــة .عــاو ًة عــى ذلــك ،فإنــه يف أثنــاء
مراجعــة منظــات املجتمــع املــدين خطــط العمــل ،ينبغــي لهــا أن
تنخــرط يف العمليــة لتضمــن صياغــة صحيحــة ألولوياتهــا مبــا يالئــم
حاجــات بلدانهــا وأولوياتهــا التنمويــة الوطنيــة (إقــرأ املزيــد عــن
ذلــك يف الفصــل الرابــع).

أن تُتَّ َخــذ عــى أســاس هــذه التقوميــات .كــا قــد تكــون الق ـرارات املذكــورة ُمص َّنف ـ ًة
عــى هيئــة اتفاقيــات ،عــى ســبيل املثــال األجنــدة املشــركة بــن أوكرانيــا واالتحــاد
األورويب التــي تب َّناهــا مجلــس التعــاون يف ترشيــن الثــاين (نوفمــر)  .2009فقــد حلَّــت
هــذه األجنــدة محـ َّـل خطــة العمــل الســابقة وهــي تســاهم يف التحضــر لرسيــان مفعول
االتفاقيــة الجديــدة وتســهيلها .وبالنســبة إىل عــام  ،2010فقــد جــرى التوافــق يف مــا بــن
أوكرانيــا واالتحــاد األورويب عــى قامئــة بأولويــات العمــل املشــرك.
ومــع ذلــك ،تنبغــي املالحظــة أ َّن خطــط العمــل ال تتضمــن جــداول زمن َّيــة أو معــامل
واضحــة ،أكان لجهــة تقويــم التقــدم الــذي حقَّقــه البلد أم لجهــة النجاحــات واإلخفاقات
الشــاملة التــي نَـدَّتْ عــن «سياســة الجــوار األورويب» ،باعتبــار أ َّن السياســة تغطِّــي بُ ْعـدًا
جغراف ًّيــا واسـ ًعا يضــم بلدانًــا متنوعــة ومروحـ ًة واســعة مــن مجــاالت السياســة ،مبــا يف
ذلــك التعــاون االقتصــادي والحــوار الســيايس والدميقراطيــة والطاقــة. 2
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تطوير «سياسة جوار االتحاد األورويب»
كشــفت تقاريــر البيانــات املشــركة الصــادرة عــن املف َّوض َّيــة األوروب َّيــة التــي
تقـ ِّوم «سياســة الجــوار األورويب» 3عــد ًدا مــن املظاهــر اإلشــكالية التــي تطبــع
السياســة.
فاالتحــاد األورويب يعتــر التكامــل االقتصــادي قــو ًة دافع ـ ًة للرشاكــة ،مفرتِضً ــا
أ َّن «تعميــق التكامــل االقتصــادي مــع رشكاء سياســة الجــوار األورويب ســيكون
محوريًّــا بالنســبة إىل نجاحهــا ومصداقيتهــا» 4لذلــك ،يع ـ ّد واقــع قيــام البلــدان

الرشيكــة التــي تخضــع للتقييــم ب»انجــاز اصالحــات اقتصاديــة واجتامعيــة
وجعلهــا لخطــة العمــل محــور اســراتيجيتها االصالحيــة املحليــة» تطــورا ً
ـرض «سياســة الجــوار األورويب» أ َّن «اتفاقيــات التجــارة
ايجابي ـاً ملحوظ ـاً  .٥وتفـ َ
الحــرة العميقــة والشــاملة» (– )DCFTAsالتــي تغطِّــي التجــارة يف كل الســلع
والخدمــات -واإلجــراءات اآليلــة إىل خفــض الحواجــز الالجمركيــة مــن خــال
التقــارب التنظيمــي هــي عنــارص حيويــة لزيــادة التكامــل االقتصــادي مــع رشكاء
«سياســة الجــوار األورويب» .ولك ـ َّن تقويــم املفوضيــة األوروبيــة الخــاص لتنفيــذ
هــذه السياســة يش ـ ِّدد عــى أن «الفقــر والبطالــة واألداء االقتصــادي املختلــط
والفســاد والحوكمــة الضعيفــة تبقــى تح ِّديــات كــرى» ٦بالنســبة إىل معظــم
البلــدان الرشيكــة .وبالتــايل فــان عــدم النجــاح يف القضــاء عــى الفقــر والبطالــة
وانتشــار الفســاد وضعــف الحاكميــة يظهـران فشــا يف اهــداف سياســة الجــوار.
عــاو ًة عــى ذلــك ،تؤكِّــد التقاريــر ،أيضً ــا ،حقيقــة أنــه إذا مل تســتطع «سياســة
الجــوار األورويب» أن تســهم يف معالجــة النزاعــات املندلعــة يف املنطقــة فســتكون
قــد أخفقــت يف تحقيــق واحــد مــن أهــم أهدافهــا الرئيســية.
ـؤش املشــكلتان املتمثِّلتــان يف معالجــة القضــاء عــى الفقــر وضــان
وهكــذا ،تـ ِّ
(وخصوصــا يف الن ـزاع العريب-اإلرسائيــي ونزاعــات
العاملــة ويف الن ـزاع املســتمر
ً
منطقــة الجــوار الرشقــي) إىل أ َّن «سياســة الجــوار األورويب» قــرت عــن التعامــل
مــع املشــكالت الحقيقيــة التــي تعانيهــا البلــدان الرشيكــة.
مثَّــة نقــص مهــم آخــر ا ْعتَـ َو َر «سياســة الجــوار األورويب» ،األمــر الــذي اعرتفــت بــه
املف َّوضيَّــة ،وهــو مــا يتصــل باملجتمــع املدين.
فالبيــان يشــر إىل أ َّن «مشــاركة املجتمــع املــدين يف سياســة الجــوار األورويب
يجــب أن تتخطَّــى برامــج التبــادل والتعــاون .فعــى [االتحــاد األورويب] أن يشـ ِّجع
الحكومــات الرشيكــة بســاحها ملمثــي املجتمــع املــدين باملشــاركة باعتبارهــم
رشكاء معنيــن بعمليــة اإلصــاح ،ســواء أكانــت املشــاركة يف الترشيــع أم مراقبــة
تنفيذهــا أو تطويرهــا املبــادرات الوطنيــة أو اإلقليميــة املتعلقــة بسياســة الجــوار
األورويب» .٧وقــد جــرى الــكالم تكــرا ًرا عــى بقــاء املجتمــع املــدين مق َّيــ ًدا يف
البلــدان الرشيكــة –رشقيهــا أو جنوبهــا -واســتمراره يف االضطــاع بــدور محــدود،
يف معظــم األحيــان ،يف تقديــم الخدمــات دون إســهام حقيقــي يف عمليــات صنــع
السياســات ،وهــذه مســألة إشــكال َّية ومــا تـزال كذلــك يف اعتبــار االتحــاد األورويب،
ومل تتمكــن الرشاكةمــن املســاهمة بحلهــا بشــكل جــذري.

كل مــا ُذكِ ـ َر أعــاه مــن االتحــاد األورويب اتخــاذ الخطــوات املناســبة
ـب ُّ
يتطلَّـ ُ
لتحســن سياســته الجواريــة .ولقــد ات ُّخــذت ،بالفعــل ،بعــض اإلجـراءات كإدخال
“مبــادرة الرشاكــة الرشقيــة” ([ )2009أنظــر اإلطــار ]1؛ بغيــة زيــادة التاميــز

بــن البلــدان الرشيكــة ،املتوســطية والرشقيــة .،ولكــن ،مل تُد َخــل عــى سياســة
الجــوار األورويب تغي ـرات جوهريــة إال يف العــام  ،2011يف أعقــاب االنتفاضــات
الشــعبية التــي شــهدتها املنطقــة الجنوبيــة املتوســطية

اإلطار  :1مبادرة الرشاكة الرشقية ()EaP
أطلقــت “مبــادرة الرشاكــة الرشقيــة” عــام  2009بــن الــدول
األعضــاء يف االتحــاد األورويب الســبع والعرشيــن آنــذاك وبــن
كل مــن أرمينيــا وأذربيجــان وبيالروســيا وجورجيــا ومولدافيــا
ٍّ
وأوكرانيــا ،مبــا حــ َّدث ال ُبعــد الرشقــي لسياســة الجــوار
األوروبيــة واســتكمل عالقــات االتحــاد األورويب مــع كل مــن
الــدول الرشقيــة املجــاورة ضمــن تعــاون متعــدد األطــراف.
وترمــي هــذه املبــادرة إىل ضــان ترسيــع االجتــاع الســيايس
والتكامــل االقتصــادي يف مــا بــن الطرفــن ،وذلــك مــن خــال
مســارات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف.
هــذا ،ويقــوم مســار مبــادرة الرشاكــة الرشقيــة الثنــايئ عــى
بُنــى سياســة الجــوار األورويب وعــى نتائــج االتفاقيــات
الثنائيــة املعمــول بهــا ،كاتفاقيــات التجــارة الحــرة العميقــة
والشــاملة ( .)DCFTAويف الوقــت نفســه ،يتبــع املســار
متعــدد األطـراف إطــار عمــلٍ جديـ ًدا للتبــادل والتعــاون مــن
خــال برامــج عمــل تتصــل مبجــاالت ملموســة ،وذلــك لدفــع
تبــادل املامرســات الفضــى يف مســائل املصالــح املشــركة كــا
ـص عليــه :الحاكميــة الرشــيدة ،التكامــل والنمــو االقتصاديان،
نُـ َّ
واألمــن الطاقــي والنقــل والتواصــل بــن الشــعوب ،ومــن خالل
مبــادرات بــن األطـراف التــي متثِّــل مرشوعــات تعــاون إقليمي
يف مجــاالت الطاقــة والبيئــة ومجابهــة الكــوارث وإدارة الحدود
ودعــم مرشوعــات األعــال الصغــرة.
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متغي”
“سياسة الجوار األورويب” الجديدة – “استجابة جديدة حيال جوار ِّ
كمنــت الــرورة الواقعيــة إلعــادة النظــر يف «سياســة الجــوار األورويب» بعــد
تش ـكُّل ســياقِ متغـ ِّـر ٍ
ات سياســية واجتامعيــة واقتصاديــة يف البلــدان الجنوبيــة
املتوســطية الرشيكــة ابتــداء منــذ عــام  2011بانــدالع االنتفاضــات الشــعبية
فيهــا .وقــد ُوث ِّقــت الرشاكــة الجديــدة يف بيــان مشــرك ٨صــدر تحــت عنــوان
«اســتجابة جديــدة حيــال جــوار متغـ ِّـر» ،حيــث رمــى إىل تب ِّنــي مقاربــة جديــدة
قامئــة عــى إنجــازات «سياســة الجــوار األورويب» املحقَّقــة منــذ عــام  ،2004ومبــا
يســتجيب ملطامــح الشــعوب مبزيــد مــن الدميقراطيــة واالزدهــار.
وتتض َّمن السياسة الجديدة التي اقرتحها االتحاد األورويب العنارص التالية:
• مقاربــة «املزيــد مــن أجــل املزيــد» :وهــي التــي أُرِيـ َد لهــا أن تكــون يف أســاس
السياســة امل ُعــاد النظــر فيهــا ،اســتنا ًدا إىل مرشوط َّيــة إيجاب َّية.وهــذا يعنــي أنــه إذا
أدخــل الــركاء مزي ـ ًدا مــن اإلصالحــات فهــم ســيتلقون مزي ـ ًدا 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
سـتُض َم ُن يف جـ ٍو مــن التواصــل املتزايــد واالســتفادة مــن تقاريــر التقــدم املحقــق،
باعتبارهــا أدوات تنطــوي عــى توصيــات خاصــة لــكل بلــد.
• رشاكــة معـ َّززة مــع املجتمــع املــدين (أي املنظــات غــر الحكوميــة  ،وأوســاط
األعــال واألكادمييــا واإلعــام والنقابــات واملجموعــات الدينيــة) ،األمــر الــذي
أنشــأ لــه االتحــاد األورويب «آليــة املجتمــع املــدين» التــي تغطِّــي الجــوار بأكملــه.
وبالتــايل ،فــإ َّن «سياســة الجــوار األورويب» الجديــدة تقــوم عــى ســت دعائــم

أساســية: ٩
• دعــم التقــدم نحــو «دميقراطيــة عميقــة» :الرتكيــز عــى االنتخابــات الحــرة
النزيهــة واح ـرام حكــم القانــون وحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية ،فضـ ًـا
عــن اح ـرام رشاكات املجتمــع املــدين.
• تكثيــف التعــاون الســيايس واألمنــي :اق ـراح أن يصبــح االتحــاد األورويب أكــر
انخراطًــا يف حـ ِّـل النزاعــات املندلعــة يف املنطقــة.
• دعــم التنميــة املســتدامة اقتصاديًّــا واجتامع ًّيــا :انطالقــا مــن اعتبــار تحريــر
التجــارة ُمد َخـ ًـا إىل خلــق فــرص العمــل والنمــو االقتصــادي ،فــان سياســة الجــوار
الجديــدة تركــز عــى التفــاوض بشــأن «مناطــق تجاريــة حــرة عميقــة وشــاملة»
مــع رشكاء راغبــن وقادريــن يف آن.
• بنــاء رشاكات يف مجــال االنتقــال :ترمــي إىل تعزيــز انتقــال املواطنــن بــن
البلــدان الرشيكــة وبــن االتحــاد األورويب ،وبالتحديــد انتقــال الطــاب والباحثــن
وأصحــاب األعــال.
• تقويــة الرشاكــة الرشقيــة وبنــاء رشاكــة للدميقراطيــة واالزدهــار املشــرك يف
البلــدان
مــع
البلدان الجنوبية املتوسطية :سيطلق االتحاد األورويب
الجنوبيــة برامــج بنــاء املؤسســات ،والتعــاون الوثيــق بشــأن الهجــرة وحريــة
االنتقــال واألمــن وإطــاق الربامــج النموذجيــة لدعــم التنميــة الزراعيــة والريفيــة.
ُخصــص البلــدان الرشيكــة الجنوبية
• توفــر متويــل إضــايف مــع أولويَّــات أوضــح :ت َّ
املتوســطية بتمويــلٍ إضــايف لدعــم النمــو ولتمويــل املبــادرات الجديــدة ،والسـ َّيام
التعــاون مــع املجتمــع املــدين والتنميــة املناطقيــة والريفيــة.
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“سياسة الجوار األورويب” واتفاقية لشبونة
التفاقيــة لشــبونة لعــام – 2009التــي ع َّدلت أســاس االتحــاد األورويب الدســتوري-
أيضً ــا آثارهــا عــى منطقــة الجــوار وعــى مقاربــة االتحــاد حيالهــا .فبحســب
البيــان املشــرك (“ ،)2011تســمح [اتفاقيــة لشــبونة] لالتحــاد األورويب بتقويــة
أداء سياســاته الخارجيــة :فالتعــاون مــع البلــدان املجــاورة صــار يف اإلمــكان
توســيع نطاقــه بحيــث يغطِّــي مروحــة كاملــة مــن املســائل يف جــ ٍّو تكامــي
نصــت
وأفعــل”  .١٠ومــن املؤكَّــد أ َّن اتفاقيــة لشــبونة يف مادتهــا الثامنــة قــد َّ
عــى الت ـزام االتحــاد األورويب بـــ “تنميــة عالقــة خاصــة مــع البلــدان املجــاورة،
مبــا يرمــي إىل بنــاء منطقــة مزدهــرة وجــوار طيــب يقومــان عــى قيــم االتحــاد،
وبحيــث يتَّســان بعالقــات وثيقــة وســلمية عــى أســاس التعــاون” .١١
باإلضافــة إىل ذلــك ،وبحســب املــادة الواحــدة والعرشيــن مــن االتفاقيــة
نفســها-١٢وهي املــادة التــي تحـ ِّدد بنــو ًدا عامــة ترعــى عمــل االتحــاد الخارجــي-
ينبغــي لــه أن “يتبــع سياســات ومامرســات عامــة” وأن يدعــم أهدافًــا كـــ “تعزيــز
الدميقراطيــة ودعمهــا وحكــم القانــون وحقــوق اإلنســان ومبــادئ القانــون
الــدويل وحفــظ الســام والحــؤول دون النزاعــات وتقويــة الســلم العاملــي ،مبــا
يتوافــق وأغ ـراض مبــادئ رشعــة األمــم باملتحــدة؛ وتزخيــم التنميــة املســتدامة
اقتصاديًّــا واجتامعيًّــا وبيئيًّــا يف البلــدان الناميــة ،مــع أولويــة القضــاء عــى الفقــر؛
واملســاعدة عــى تطويــر اإلج ـراءات الدوليــة لحفــظ البيئــة وتحســن جودتهــا
واإلدارة العامليــة للمــوارد الطبيعيــة بغيــة ضــان التنميــة املســتدامة”.
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عــاوة عــى ذلــك ،تؤكِّــد املــادة  208مــن املعاهــدة املنظمــة لعمــل االتحاد
االورويب ( )TFEUعــى أ َّن “سياســة االتحــاد يف مجــال التعــاون التنمــوي
يجــب أن ت ُجــرى 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 عــى املــدى البعيــد.
وســيكون عــى االتحــاد أن يأخــذ يف حســبانه أهــداف التعــاون التنمــوي يف
السياســات التــي ينفذهــا ويُر َّجــح أن تؤثــر يف البلــدان الناميــة”.
إذن ،تنــوي سياســة الجــوار الجديــدة ،فضـ ًـا عــن آليــات متويــل الدعــم،
إىل اتبــاع التـزام اتفاقيــة لشــبونة بحــزم .وإ َّن األهــداف التــي نصــت عليهــا
املــادة  21تضمــن الهــدف األويل لسياســة االتحــاد األورويب التنمويــة الــذي
يرمــي إىل “خفــض مســتوى الفقــر ،وعــى املــدى الطويــل القضــاء عليــه”.
وهــذا ميثِّــل إنجــازًا كب ـ ًرا للمجتمــع التنمــوي كونــه يفتــح األبــواب أمــام
سياســة واقعيــة ذات أهــداف مســتقلة عــن سياســات االتحــاد الخارجيــة
األخــرى .وهــو يُســهم ،أيضً ــا ،يف تقويــة موقــع التنميــة إزاء السياســة
األمنيـــة والخارجيـــة املشرتكة ( .)CFSPوباإلجـمـــال ،تزيد املـــادة  21فـي
اتســاق أعــال االتحــاد األورويب الخارجيــة وانســجامها.

إشــارات إىل منظــات املجتمــع املــدين – كيــف يُقـ َّو ُم تنفيــذ “سياســة
الجوار األورويب”
لتقويــم تنفيــذ سياســة الجــوار األورويب يف كل بلــد وعــى املســتوى اإلقليمــي ،مــن املهـ ِّم أن يُتصـ َّدى لعــدد مــن األســئلة تشــمل مــا
ييل :
•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؟
•هــل ترمــي السياســات االقتصاديــة املن َّفــذة يف ضــوء خطــط العمــل إىل توزيــع متكافــئ للــروات ،وهــل تعالــج أســباب الفقــر
الجذريــة؟
•هــل تســهم سياســة الجــوار األورويب مبــادرة الرشاكــة الرشقيــة يف تنفيــذ املــادة  21مــن “اتفاقيــة االتحــاد األورويب” ( )TEUواملــادة
 208مــن “املعاهــدة املنظمــة لعمــل االتحــاد االورويب” ( )TFEUالناجمتــن عــن اتفاقيــة لشــبونة يف مــا يتعلــق بخفــض الفقــر
والتنمية املستدامة؟
•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 يُق َّوم “األمن” ؟ كيف تتكامل سلسلة األمن-التنمية؟
املخصصــة ضمــن السياســة يف تعزيــز الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان؟ هــل املســاعدات ف َّعالــة؟ هــل هــي
•كيــف تُســه ُم األمــوال
ًّ
تتناســب مــع التحديــات التنمويًّــة للبلــدان الرشيكــة ؟
•هل تخلق سياسة الجوار األورويب فسحة عىل مستوى البلد لضامن تنفيذ مبدأ الرشاكة؟
•هــل متثِّــل أوراق اس ـراتيجية البلــد ونتائــج خطــط العمــل وثائــق ناجمــة عــن عمليــة حــوار وطنــي؟ وبالنســبة إىل منظــات
املجتمــع املــدين ،أي دو ٍر اضطلعــت بــه يف إعدادهــا؟
•مــا هــي األدوار املعطــاة ملختلــف املعنيــن عــى املســتوى الوطنــي ،مبــا يف ذلــك منظــات املجتمــع املــدين يف مــا يتعلــق بتنفيــذ
خطــط العمــل وأوراق البلــد االس ـراتيجية ومراقبتهــا؟

سياسة الجوار األورويب يف نقاط
* البلدان املعنيَّة :الجزائر ،أرمينيا ،بيالروسيا ،مرص ،جورجيا ،إرسائيل ،األردن ،لبنان ،ليبيا ،مولدافيا ،املغرب ،األرايض الفلسطينية
املحتلة ،سورية ،تونس ،أوكرانيا.
* وثائق أساسية :اتفاقيات الرشاكة ( ،)Association Agreementsاتفاقيات التعاون ،تقارير البلدان ،خطط العمل ،التقارير الدورية
عن التقدم املحقَّق.
* التمويل األسايس :آليات الجوار الرشاكة األوروبيني” (وبحلول عام “ :2014آليات 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؟

•  ُمدخل إىل «آليات الجوار والرشاكة 	
األوروبيني» و«آليات الجوار األورويب»
الجديدة.
• املفاهيم الرئيسية :التكامل بني  املساعدات
املالية ومتاسكها وانسجامها.
• املفاهيم الرئيسية لـ «الخلط»
(“ )”blendingودعم املوازنة

كيف ميكن استخدام هذا الفصل؟
• لبناء القدرات حول اآلليات املالية لـ
«سياسة الجوار األورويب».
• الجراء تقييم نقدي  آللية الخلط
( )blending mechanismودعم املوازنة.

آليات الرشاكة مع الجوار األورويب
منــذ كانــون الثــاين (ينايــر)  ،2007وكجــز ٍء مــن إصــاح اتفاقيــات املســاعدات
التــي كانــت متنحهــا املفوضيــة األوروبيــة ( )MEDA13 , TACIS14وغــر
ذلــك مــن الربامــج املختلفــة ،حلَّــت محلهــا كلهــا بالتدريــج «آليــات الجــوار
والرشاكــة األوروبيــنEuropean Neighbourhood and Partnership( 15
 .)Instrument, ENPIوقــد ُح ـ ِّدد الهــدف الرئيــس لهــذه االتفاقيــات ضمــن
ـر ُض باالتفاقيــة الجديــدة أن تســهم
إطــار عمــل «سياســة الجــوار األورويب» .ويُفـ َ َ
يف تعزيــز التعــاون والتكامــل االقتصاديــن يف مــا بــن االتحــاد األورويب وجريانــه؛
وهــي تُــدار مــن ِقبَــل «يوروب-آيــد» ( )EuropeAidالتــي تُتَّ َخـ ُذ قراراتهــا عــى
املســتوى الســيايس وت ُرت َج ـ َم إىل أعــال ملموســة.
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يــورد التنظيــم ) 2006/1638 EC No( 16البنــود العامــة املؤسســة لـــ «آليــات
الجــوار والرشاكــة األوروبيــن» ،ويثبــت املراحــل التــي تش ـكِّل دور املســاعدة
فضــا عــن تحديــده مرحلــة الربمجــة .كــا يضــع
ً
التــي تقدمهــا اآلليــات،
املبــادئ األساســية للمســاعدات التــي تُ نــح مبوجــب هــذه االتفاقيــة :التَّتا ِّميَّــة
( )complementarityوالرشاكــة والتمويــل املشــرك ( .)co-fundingوبالفعــل،
فإنــه ينبغــي للمســاعدات املمنوحــة مبوجــب «آليــات الجــوار والرشاكــة
األوروبيــن» أن ت ُس ـتَتَ َّم باالس ـراتيجيات واإلج ـراءات الوطنيــة أو اإلقليميــة أو
املحليــة وأن تســهم فيهــا.

تنفيذ صيغ «اتفاقية الجوار والرشاكة األوروبيني» يشمل:
 .1دعم املوازنة
 .2املرشوعات (الدعوة لتقديم املرشوعات)
 .3صيغ أخرى (آلية الخلط)
(صيغت النقاط أدناه يف العناوين الفرعية)
ويشـ ِّدد تنظيــم “آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن” 17عــى أ َّن دعمهــا يجــب
18
ـجم ومتامسـكًا مــع أهــداف «التوافــق األورويب عــى التنميــة»
أن يكــون منسـ ً
وينــص هــذا
( )European Consensus on Developmentومبادئــه.
ُّ
ـي يف عــام  )2005عــى أن يكــون خفــض الفقــر والتنميــة
التوافــق (وقــد تُ ُب ِّنـ َ
عــى أســاس قيــم أوروبــا الدميقراطيــة (مبــا يف ذلــك اح ـرام حقــوق اإلنســان
والعدالــة االجتامعيــة وحكــم القانــون ،إلــخ )...وامللكيــة الوطنيــة لالسـراتيجية
التنمويــة يف أســاس مســاعدات االتحــاد األورويب .ويف هــذا الصــدد ،ينبغــي أن
تكــون برامــج “آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن” ومرشوعاتهــا منســجمة
مــع سياســات االتحــاد.

باإلضافــة إىل ذلــك ،يؤكِّــد التنظيــم املذكــور أعــاه عــى أنَّــه ينبغــي ضــان
االتســاق واالنســجام يف مــا بــن املســاعدات املاليــة املمنوحــة مبوجــب “آليــات
الجــوار والرشاكــة األوروبيــن” واملســاعدات املاليــة املق َّدمــة عــر اتفاقيــات
االتحــاد األورويب ومؤسســاته املاليــة األخــرى ،أكانــت داخليــة أم خارجيــة ،فضـ ًـا
عــن ضــان االتســاق واالنســجام مــع «البنــك األورويب لالســتثامر».
ومث َّــة نقطــة أخــرى مه َّمــة أُثــ َرتْ يف التنظيــم يف هــذا الصــدد تتعلــق بــدور
مختلــف املعنيــن .وبالتــايل ،يشـ ِّدد التنظيم عــى أنَّه «...عــى البلدان املســتفيدة
أن تشــارك الــركاء ذوي الصلــة عــى نح ـ ٍو مالئــم ،وبالتحديــد عــى املســتويني
اإلقليمــي واملحــي ،يف إعــداد الربامــج واملرشوعــات وتنفيذهــا ومراقبتهــا».

تخصيص املوارد
تو َّز ُع مساعدات “آليات الجوار والرشاكة األوروبيني” من خالل ثالثة أنواع من الربامج:
•	

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

•	

الربامج اإلقليمية :برنامج واحد لكل من الرشق والجنوب ،وبرنامج ثانٍ عابر لألقاليم يغطي اإلقليمني؛

•	

برامج تعاون عابرة للحدود ( )Cross-Border-Cooperation programs, CBCيبلغ عددها خمسة عرش مرشو ًعا .19

ثنائية
إقليمية
ما بني إقليمية
عابرة للحدود
آلية االستثامرات الجوارية
آلية حاكمية

تخصيصات “آليات الجوار والرشاكة األوروبيني”
الكمية (مليار يورو)
2007-2010
1034,5
75 ,247
523,9
234
700
مبدئ ًّيا  50مليار يورو سنويًّا

2011-2013
1283,4
262,3
757,7
293
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حظيــت “آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن” مبوازنــة
قدرهــا  11,2مليــار يــورو عــى مــدى الفــرة .2013-2007
ومــع إطــاق «مبــادرة الرشاكــة الرشقيــة» ( )EaPيف عــام
 2009زيــدت املوازنــة املذكــورة  350مليــون يــورو .فيــا
بعــد ،يف أيــار (مايــو)  2011يف أعقاب االنتفاضات الشــعبية
يف البلــدان الجنوبيــة املتوســطية الرشيكــة ُد ِّعمــت موازنــة
“آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن” بأمــوال إضافيــة
خصــص  %95مــن
بلغــت  1,242مليــار يــورو .هــذا ،ويُ َّ
موازنتهــا للربامــج الوطنيــة ومتعــددة البلــدان ،فيــا
تخصــص الـــ  %5الباقيــة لربامــج التعــاون العابــر للحــدود
َّ
(.)CBC

اإلطار  .2مراحل عملية الربمجة الثالث يف
«اتفاقية الجوار والرشاكة األوروبيني» ويف
الوثائق ذات الصلة:
•	

أوراق اسرتاتيجيات البلدان ( )CSPsأو أوراق االسرتاتيجيات اإلقليمية التي تحدد
املجاالت ذات األولوية واملساعدات االسرتاتيجية لسنوات خمس أو سبع؛

•	

الربامج الوطنية الدالليَّة ( )Indicativeأو الربامج اإلقليمية الدالليَّة لرتجمة 		
أولويات املساعدات املح َّددة يف األوراق االسرتاتيجية إىل أولويات مالية .وهي 		
تح ِّدد التخصيصات املالية الدالل َّية وتوزيعها بني مناطق تنسيق التعاون لفرتات
متتد ما بني ثالث وأربع سنوات؛

•	

تفصل األنشطة واملرشوعات التي ستُنفَّذ استنا ًدا
برامج العمل السنوي (ِّ )AAPs
إىل تخصيص كل موازنة سنوية.

متويل مبادرة الرشاكة الرشقية
يبلــغ متويــل مبــادرة الرشاكــة الرشقيــة  660مليــون يــورو ،أي مــا يزيــد املبلــغ اإلجــايل لتمويــل «اتفاقيــة الرشاكــة مــع الجــوار األورويب» للــركاء الرشقيــن إىل 19
مليــار يــورو خــال الفــرة .2013-2010
وقد ُوزِّعت األموال عىل النحو التايل:
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•	

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

•	

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

•	

تنفيذ الرشاكة الرشقية بالرتكيز عىل الدميقراطية والحكم واالستقرار والتكامل االقتصادي والتقارب مع سياسات االتحاد األورويب واألمن 	
الطاقــي والتواصــل يف مــا بــن الشــعوب ،بقصــد تقريــب الــركاء عــن كثــب مــن االتحــاد األورويب (نحــو  350مليــون يــورو).

عملية برمجة “آليات الجوار والرشاكة األوروبيني”
ميكــن تصنيــف وثائــق صيــغ املســاعدات املمنوحــة مبوجــب «آليــات
الجــوار والرشاكــة األوروببــن» وبرمجتهــا ذات الصلــة (أنظــر اإلطــار )2
عــى النحــو التــايل:
الربنامــج الوطنــي يرمــي إىل دعــم تنفيــذ خطــط عمــل
)1
«سياســة الجــوار األورويب» .وتُعــ ُّد أوراق اســراتيجية البلــدان التــي
تغطِّــي أولويَّــات فــرة تنفيــذ “آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن”
واحــدة مــن الوثائــق الربنامجيــة الرئيســيَّة .وهــي تغطِّــي كامــل
الفــرة ،وبالتحديــد الســنوات الســت .أ َّمــا الربامــج الوطنيــة الدالليَّــة
( )National Indicative Programsالتــي ترســم التخصيصــات
املاليــة لتنفيــذ األولويَّــات املحــ َّددة يف أوراق االســراتيجيات وتلــك
التــي روجعــت فصليًّــا (حيــث تغطــي الربامــج الدالليَّــة يف املبــدأ فــرة
ثــاث ســنوات) ،وخطــط العمــل الســنويَّة التــي تحــ ِّدد التفاصيــل
ـدول زمن ًّيــا تضــاف كلهــا إىل وثائــق الربمجــة
والتخصيصــات املاليــة وجـ ً
ذات الصلــة.
برامــج املســاعدات اإلقليميــة تغطــي منطقتــي الــركاء
)2
وهــا :الجنوبيــة املتوســطية والرشقيــة .إذن ،مثَّــة ورقتــان اســرتيجيتان
إقليميتــان (واحــدة مخصصــة للبلــدان املتوســطية الرشيكــة ،واألخــرى
للبلــدان الرشقيــة الرشيكــة) توجــزان إطــار العمــل العــام عــى
مــدى ســت ســنوات .وتُع ـ ُّد الربامــج الدالل َّيــة اإلقليميــة التــي تقــدم
تخصيصــات ماليــة لألولويَّــات الــواردة يف األوراق االســراتيج َّية ذات
الصلــة (التــي تغطــي فــرة ثــاث ســنوات) وثائــق برنامجيَّــة رئيسـيَّة.
برامــج املســاعدات البني-إقليم َّيــة التــي هــي برامــج
)3
اســتتامميَّة لوثائــق برمجــة البلــدان واألقاليــم ،ترمــي إىل توفــر دعــم
فعــال وكفــؤ إلنجــاز أهــداف «سياســة الجــوار األورويب» عــى املســتوى
اإلقليمــي.

برامــج التعــاون العابــر للحــدود  -برامــج عابــرة للحــدود
)4
بــن بلديــن أو أكــر تتشــارك يف مــا بينهــا الحــدود ،وبرامــج متعــددة
األطــراف تغطــي حوضً ــا بحريًّــا .وبرامــج التعــاون العابــر للحــدود
( )CBCتهــدف إىل إفــادة مناطــق تلــك البلــدان املجاورة التي تتشــارك
يف األرايض أو الحــدود البحريــة مــع االتحــاد األورويب ونظرائــه مــن
البلــدان عــى الجانــب اآلخــر مــن الحــدود .وخــال فــرة 2013-2007
أنشــئ  13برنام ًجــا عاب ـ ًرا للحــدود (تســعة منهــا لــأرايض الحدوديــة،
وبرنامــج واحــد عــر البحــر ،وثالثــة برامــج للحــوض البحــري) ،حيــث
غطَّــت حــدو ًدا رشقيــة وجنوبيــة أجنبيــة مــع االتحــاد األورويب بتمويــل
إجــايل بلــغ  950,516مليــون يــورو .وقــد ركَّــزت الربامــج املذكــورة
عــى تحديــات مشــركة ،والس ـ َّيام يف مياديــن البيئــة والصحــة العامــة
ومكافحــة الجرميــة املنظمــة .وأخــذًا بعــن االعتبــار الــدور الــذي
تضطلــع بــه ال ُملْ ِكيــة املحليــة ،فقــد هدفــت الربامــج إىل تعزيــز الحكــم
املحــي .أ َّمــا وثيقــة اس ـراتيجية الحــدود (لســت ســنوات) والربنامــج
الــداليل ف ُيعت ـران وثيقتــي الربمجــة الرئيســيتني.
ـت آليــة الحوكمــة بهــدف توفــر دعــمٍ إضــايف «اعرتافًــا
)5
أُ ِّس َسـ ْ
بعمــل تلــك البلــدان الرشيكــة التــي حقَّقت تق ُّد ًمــا يف تنفيــذ األجندات
اإلصالحيــة املتفــق عليهــا ،امل ُدرجــة يف خطــط أعاملهــا ودعمــه» .أ َّمــا
متويــل اآلليــة فمتــاح «عــى رأس التخصيصــات الوطنيــة لدعــم عنــارص
أجنــدة اإلصــاح الرئيســية»  .وتنســجم اآلليــة مــع أساسـيَّات «سياســة
الجــوار األورويب» ،كونهــا تشـ ِّجع جهــود البلــدان الرشيكــة الراميــة إىل
املخصصــة آلليــة
تعزيــز الحكــم الرشــيد .هــذا ،وقــد بلغــت املوازنــة
َّ
الحوكمــة  300مليــون يــورو لعــام .2013
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أولويَّات الربنامج البني-إقليمي
تعزيز اإلصالحات من خالل النصح والخربات األوروبية
20

تعزيز التعليم العايل وحراك الطالب
تعزيز العمل الثقايف البني-إقليمي
تعزيز التعاون يف ما بني الفاعلني املحليني يف البلدان الرشيكة واالتحاد األورويب
تعزيز مرشوعات االستثامر يف منطقة عمل "سياسة الجوار األورويب".

االتفاقيات /األدوات /اآلليات
21
آليات املساعدات التقنية وتبادل املعلومات ( ،)TAIEXوالدعم لتحسني
الحاكمية واإلدارة)SIGMA( 22
24
TEMPUS , ERASMUS MUNDUS23
تركيز العمل البني-إقليمي (رشق-جنوب) عىل قطاع ثقايف مستقل وعىل التواصل
بني الشعوب.
آليات بناء قدرات لتحديث الحكومات املحلية واإلقليمية وتقويتها (.)CIUDAD
آليات االستثامر الجواري (.)NIF

املشكالت والتحديات املرتبطة بـ «آليات الجوار والرشاكة األوروب َّيني»
يتَّســم تنظيــم «آليــات الجــوار والرشاكــة األوروب َّيــن» بكونــه إلزام ًّيــا
ـتعاض عنهــا
مــن الناحيــة القانونيــة حتــى نهايــة عــام  ، 252013وسيُسـ ُ
بآليــات ماليــة جديــدة هــي« :آليــات الجــوار األورويب» .ويعــرف
النظــام التأســييس لهــذه اآلليــات الجديــدة باملظاهــر اإليجابيــة التــي
انطــوت عليهــا «آليــات الجــوار والرشاكــة األوروب َّيــن» ،إال أنــه يقــر
كذلــك بتح ِّدياتهــا والــدروس املســتفادة منهــا التــي تشــمل مــا يــي:
عمليــة الربمجــة املع َّقــدة والطويلــة التــي تشــمل مشــاورات
•	
واســعة النطــاق مــا بــن املفوضيــة األوروبيــة والخطــوات اإلجرائيَّــة،
تســتغرق نحــو  18شــه ًرا .وإ َّن عمليــات طويلــة كهــذه تنطــوي عــى
إشــكال َّيات لتكويــن اســراتيجية مســتجيبة مالمئــة مو َّجهــة للتعامــل
مــع الوضــع الحقيقــي القائــم يف البلــد ،فيــا هــي مق َّيــدة بالوثائــق
املتبَ َّنــاة ذات الصلــة.
•	
حجــم األولويَّــات واســع النطــاق الــذي يحــ ِّول انتبــاه
اآلليــات عــن اإلســهام يف تحقيــق األهــداف األساســية والرتكيــز عــى
“سياســة الجــوار األورويب” ،وعــن ضــان متاســكها وانســجامها- 26
يعالــج حجــم “آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن” تنفيــذ اتفاقيــات
الرشاكــة والتعــاون واتفاقيــات الصداقــة وغريهــا مــن االتفاقيــات،
وتعزيــز الحكــم الرشــيد والتنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة املتكافئــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فهــي تشــمل  29مجــالً مختل ًفــا للتعــاون .وهــذا
كلــه مجتم ًعــا يجعلهــا إشــكالية يف ســياق التحقُّــق مــن أهــداف
“سياســة الجــوار األورويب” وتركيزهــا .عــى أ َّن تقوميــات “آليــات
الجــوار والرشاكــة األوروبيــن” تكشــف أ َّن الروابــط بــن إطــار عمــل
“سياســة الجــوار األورويب” الســيايس ووثائــق املســاعدات الربنامجيــة
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تظــل مختلطــة بعضهــا مــع بعــض. 27
انعــدام املقاربــة املتكاملــة يف مــا يتعلَّــق بإجــراءات
•	
مكافحــة الفســاد – يذهــب  90%مــن أمــوال “آليــات الجــوار والرشاكة
األوروبيــن” لدعــم املوازنــة بصــورة مبــارشة .غــر أنَّــه لــدى معظــم
البلــدان الرشيكــة مشــاكل تتصــل بشــفافية املوازنــة ،مبــا يف ذلــك
مراقبــة عملياتهــا .فتنظيــم “آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن”
يفتقــر إىل الوســائل املحــددة الكفيلــة مبعالجــة الفســاد يف مخطَّطــات
دعــم املوازنــة( 28أنظــر املزيــد عــن دعــم املوازنــة يف األقســام الفرعيــة
الــواردة أدنــاه).
آثــار التمويــل البيئيــة واالجتامعيــة – ال يتطلَّــب تنظيــم
•	
“آليــات الجــوار والرشــاكة األوروبيــن” تقوميًــا بيئيًّــا واجتامعيًّــا للربامــج
واملرشوعــات التــي مت ِّولهــا .وأخ ـذًا يف الحســبان أ َّن الترشيــع الوطنــي
(وخصوصــا البيئــي) غال ًبــا مــا ال يتوافــق وتوجيهــات االتحــاد األورويب
ً
واملامرســات املســتقرة املعمــول بهــا ،حتــى أ َّن اآلثــار قــد تكــون
ُمنا ِقضــ ًة وإشــكالية للســكان املحليــن املتأثريــن بربامــج “الجــوار
والرشاكــة األوروبيــن” ومرشوعاتهــا.
وخصوصــا آليــة ال َح ْوكَ َمة
اســتخدام اإلجـراءات غــر الف َّعــال،
•	
ً
– بالرغــم مــن االرتبــاط اإليجــايب بهــا ،مل ت ُســتخ َدم آليــة الحوكمــة إال
مــرات قليلــة .فمــع األخــذ يف الحســبان أ َّن معايــر انتقــاء املتلقِّــن
مبوجــب اآلليــة املذكــورة مل تكــن واضحــة ،إال أ َّن املشــاكل اإلجامليــة
املرتبطــة مبســائل الحكــم وبحاميــة حقــوق اإلنســان يف كلتــا منطقتــي
الــرق والجنــوب املتوســطي ال تســمح بخيــار اســتخدامها.

«آليات الجوار األورويب» املقرتحة للفرتة 2020-2014
بحســب البيــان املشــرك الصــادر بتاريــخ  25أيــار (مايــو)  ،2011فــإ َّن
«آليــات الجــوار األورويب» الجديــدة ســتؤمن الدعــم لســتة عــر بلـ ًدا
رشي ـكًا تقــع إىل الــرق والجنــوب مــن حــدود االتحــاد األورويب بــن
عامــي  2014و .2020ويف كانــون األول (ديســمرب)  2011تق َّدمــت
املفوضيــة األوروبيــة مبــروع اقــراح إىل الربملــان األورويب للموافقــة
عــى اآلليــات الخارجيــة الجديــدة ، 29مبــا يف ذلــك «آليــات الجــوار
األورويب» 30للفــرة .2020-2014
وميكــن أن تُبنــى برامــج «آليــات الجــوار األورويب» بالطريقــة
نفســها التــي بُنيــت الربامــج عــى أســاس «آليــات الجــوار والرشاكــة
األوروبيــن» .وقــد اقرتحــت مســ َّودة التنظيــم الربامــج التاليــة:
.1

الربامج الثنائية التي تغطي دعم بلد رشيك واحد؛

برامــج لدعــم بلــدان متعــددة ،وهــي تلــك التــي تتص ـ َّدى
.2
لتحديــات مشــركة يف مــا بــن كل البلــدان أو بــن عــد ٍد منهــا ،فضـ ًـا
عــن التعــاون املشــرك عــى املســتويني اإلقليمــي وتحت-اإلقليمــي بــن
بلديــن رشيكــن أو أكــر ،األمــر الــذي قــد يضــم أيضً ــا التعــاون مــع
الفيدراليــة الروســية أيضً ــا.
برامــج التعــاون عــر الحــدود ،وهــي تعالــج التعــاون بــن
.3
بلديــن عضويــن أو أكــر مــن ناحيــة ،وبــن بلديــن رشيكــن أو أكــر و/
أو مــع الفيدراليــة الروســية مــن ناحيــة أخــرى.
ويقــرح مــروع اقـراح تنظيــم «آليــات الجــوار األورويب» عــد ًدا مــن
التغي ـرات التــي مــن شــأنها أن تق ـ ِّوي االنســجام بــن اآلليــات املاليــة
وبــن إطــار عمــل «آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن» ،وذلــك بُغيــة
ضــان تخصيــص أكفــأ للمــوارد ولتنفيــذ األولويــات املشــركة املتفــق

عليهــا بــن البلــدان الرشيكــة وبــن دول االتحــاد األورويب األعضــاء.
ولتشــجيع البلــدان الرشيكــة ،فقــد تعمــد «آليــات الجــوار األورويب» إىل
تطبيــق التاميــز ومبــدأ «املزيــد مــن أجــل املزيــد» :فبحســب مســودة
خــاص بتلــك البلــدان الرشيكــة التــي تنخــرط
ــول اهتــا ٌم
التنظيــم يُ َ
ٌّ
ح ًّقــا وفعـ ًـا يف بنــاء دميقراطيــات قويــة ومســتدامة عــى أســاس حكــم
القانــون.
وأل َّن «سياســة الجــوار األورويب» امل ُ َرا َج َعــة يف عــام  2011ت ُفــرد مكانًــا
جوهريًّــا ملقاربــة «املزيــد مــن أجــل املزيــد» ،فقــد أنشــأت «آليــات
الجــوار األورويب» روابــط قويــة معهــا ،وذلــك باإلشــارة إىل أن معايــر
التخصيصــات املاليــة يجــب أن تعكــس مبــدأ التاميــز .فهــي ســتعكس
«مســتوى طمــوح بلـ ٍـد مــا نحــو الرشاكــة مــع االتحــاد ،كــا ســتعكس
تق ُّدمــه يف بنــاء دميقراطيــة عميقــة ومســتدامة ،وتقدمــه يف تنفيــذ
أهــداف اإلصــاح املتفــق عليهــا ،وحاجاتــه وقدراتــه واألثــر املحتمــل
لدعــم االتحــاد» .
عــى أنَّــه بالرغــم مــن الصياغــة الجيــدة التــي ات َّســم بهــا التنظيــم ،فهــو
مــا يــزال غامضً ــا حيــال كيفيــة تشــكيل املــؤرشات الدالــة عــى مبــدأ
«املزيــد مــن أجــل املزيــد» ،وحيــال كيفيــة معالجــة تنفيــذ املراقبــة
(أنظــر اإلطــار  3يف مــا يتعلــق مببــدأ «املزيــد مــن أجــل املزيــد»).
تبســط «آليــات الجــوار األورويب» مداهــا مــن خــال الرتكيــز عــى
وقــد ِّ
التعــاون يف أهــداف سياســة خطــط عملهــا الرئيســية ،كــا يُتَّ َفـ ُـق عليــه
َّــص مجــاالت التعــاون إىل ســت
مــع الــركاء .وبوجــه عــام ،فقــد ت ُقل ُ
أولويَّــات عــى مــدى فــرة الســنوات الســبع القادمــة.
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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 بــن الجـران،
قامئــة عــى أدائهــم وليــس عــى مصالــح االتحــاد األورويب الجيوسياســية.
بيــد أنَّــه ليــس مــن الواضــح كيــف سـيُرت َجم املبــدأ يف املامرســة ،مــع العلــم أنــه مــورس ماضيًــا باعتبــار النجــاح يف اإلصالحــات االقتصاديــة واســتنا ًدا
ـص حقــوق اإلنســان ،وهــذا يشـكِّل فرقًــا
إىل مصالــح الــدول األعضــاء الجيوسياســية ،وليــس عــى أســاس دميقراطيــة البلــد املعنــي وتاريخــه يف مــا خـ َ
يف كلتــا منطقتــي الجــوار ،الرشقيــة والجنوبيــة املتوســطية.
وغالبًــا مــا تتجاهــل القطاعــات ذات األولويــة التــي تنفــذ فيهــا حكومــات البلــدان املجــاورة اإلصالحــات (أي اإلدارة املاليــة العامــة ،املشــريات
العامــة ،التحريــر االقتصــادي ،الخصخصــة) املجــاالت األخــرى ،كالبحــوث واالبتــكار والتعليــم والزراعــة والحاميــة الصحيــة ،إلــخ ...ونتيجــة لذلــك ،فــإ َّن
اإلج ـراءات اإلصالحيــة ترتاصــف مــع املكتســبات اآلتيــة مــن االتحــاد األورويب عــى نحــو انتقــايئ فقــط.
وملعالجــة ذلــك ،مثَّــة حاجــة إىل بنــاء مــؤرشات كميــة وكيفيــة لتقويــم التقــدم الفعــي الــذي يحققــه بلــد مجــاور مــا .وإ َّن نتيجــة تقويــم كهــذا ،قائــمٍ
عــى مــؤرشات جيــدة التحديــد قــد يســاعد عــى صــوغ قـرارات متويــل االتحــاد األورويب وإقامــة مبــدأ «املزيــد مــن أجــل املزيــد» .وهــذا يجــب أن
يحــول ،أيضً ــا ،دون إج ـراء أي إصالحــات متناقضــة خالفيــة مترشذمــة ،مبــا يــؤ ِّدي يف نهايــة املطــاف إىل اإلنقــاص مــن الت ـزام البلــد املعنــي بالتناغــم
مــع مكتســبات االتحــاد األورويب.
ولعل نظا ًما للمؤرشات الكمية والكيفية لكل ٍ
بلد مجاور –عىل أساس مقياس نقاط منوذج التكامل األورويب -هو أحد األمثلة املفضَّ لة.
َّ

هــذا ســيجعل دعــم االتحــاد األورويب وثيـ َـق الصلــة أكــر وأكفــأ وأكــر
تركيـ ًزا .إ َّن األهــداف الرئيســية التــي يُـراد بلوغهــا تشــمل تعزيز حقوق
اإلنســان والحريــات األساســية ،ومنـ ًّوا أقــوى وأشــمل ،ودعـ ًـا للتكامــل
االقتصــادي املتتــايل مــع ســوق االتحــاد األورويب الداخليــة ،وبنــاء الثقــة
لإلســهام يف األمــن والحــؤول دون انــدالع النزاعــات وفضِّ هــا .وســيكون
الرتكيــز كذلــك عــى تعظيــم التواصــل مــا بــن الشــعوب وزيــادة
التعــاون القطاعــي (يف مجــايل الطاقــة وتغـ ُّـر املنــاخ) ،وعــى تنميــة
منظــات املجتمــع املــدين وتطويرهــا.
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وستبســط مسـ َّودة “آليــات الجــوار األورويب” –باالنســجام مــع القواعد
ِّ
واإلجــراءات املشــركة الجديــدة آلليــات العمــل الخارجــي -بنــود
التنفيــذ وتسـ ِّهلها .وســتصبح عمليــة الربمجــة أقــر وأقــل تعقيـ ًدا عىل
نح ـ ٍو يضمــن اس ـراتيجية اســتجابة مالمئــة ويف وقتهــا املناســب حيــال
ـتحض املفوض َّيــة األوروب َّيــة إطــار عمــل أحــادي
البلــدان الرشيكــة .وسـ ِّ
شــامل ومتعــدد الســنوات لفــرة الســنوات الســبع القادمــة عــى
أســاس مبــادئ “سياســة الجــوار األورويب” (أو مــا يعادلهــا مــن وثائــق)
وليــس عــى أســاس إطــار عمــل برمجــي لـــ “آليــات الجــوار والرشاكــة
ستبســط إجــراءات تقديــم مســاعدات االتحــاد
األوروبيــة” .كــا ِّ
األورويب يف أوضــاع األزمــات أو املخاطــر التــي تته ـ َدد الدميقراطيــة أو
الكــوارث الناجمــة عــن األنشــطة البرشيــة.

هــذا ،ويوفِّــر تنظيــم “آليــات الجــوار األورويب” روابــط إضافيــة مــع
آليــات االتحــاد األورويب الداخليــة وسياســاته مبــا يــؤول إىل تقويــة
طبيعــة مســاعداته عــى أســاس سياســاته ،وذلــك مــن خــال آليــات
لتجميــع األمــوال مــن آليــات موازنتــه الداخليــة والخارجيــة .أمــا
الهــدف فهــو متكــن البلــدان الرشيكــة ومواطنيهــا مــن املشــاركة
ٍ
مجــاالت كحــراك
يف برامــج االتحــاد الــورويب الداخليــة الناجحــة يف
الطــاب وانتقالهــم وكربامــج الشــباب أو دعــم املجتمــع املــدين.
وأ َّمــا يف صــدد مشــاركة املعنيــن ،فــإ َّن تنظيم “آليــات الجــوار األورويب”
يقـ ِّوي دور املجتمــع املــدين ،حيــث إ َّن مجموعــات منظــات املجتمــع
املــدين ال تُعتــر مجــرد مســتفيد مــن متويــل اآلليــات املذكورة وحســب،
بــل إنهــا مرشَّ ــحة لالضطــاع بــدور أفعــل يف تخطيــط أنشــطة “آليــات
الجــوار األورويب” وتنفيذهــا ومراقبتهــا.
يف هــذا الصــدد ،ينــص تنظيــم اآلليــات املذكــورة عــى مــا يــي:
“سيُنشَ ــأ الدعــم االتحــادي مبوجــب هــذا التنظيــم ،يف املبــدأ ،بالرشاكــة
مــع املســتفيدين .وس ُيسـهِم يف الرشاكــة ،عــى نحـ ٍو مالئــم ،الســلطاتُ
الوطنيــة واإلقليميــة واملحليــة ،واملعنيــون اآلخــرون واملجتمــع املــدين
والــركاء االجتامعيــون وغريهــم مــن الفاعلــن الالحكوميــن ،بغيــة
إعــداد الدعــم االتحــادي وتنفيــذ ومراقبتــه”.

وفيــا ال ت ـزال الفقــرة امل ُقتبَســة أعــاه غــر ملزمــة قانونيًّــا لضــان
املشــاركة العا َّمــة مــن خــال تدابــر ُمختطَّــة يف كل مراحــل الربمجــة،
إال أ َّن التقــدم واضــح ومشــهود ،مقارنــة مبــا كانــت عليــه “آليــات
الجــوار والرشاكــة األوروبيــن”.

املوازنــة املقرتحــة لـــ «آليــات
الجــوار األورويب»

ويف هــذا الصــدد ،فإنــه يف حــن كانــت املشــاركة يف برمجــة “آليــات
الجــوار والرشاكــة األوروبيــن” ومراقبتهــا تتَّســم باإلشــكالية ومبعارضتها
مــن قبــل عــد ٍد مــن حكومــات البلــدان املســتفيدة ،ومــا أعقبهــا مــن
مامرســة متزايــدة ن َّحــت منظــات املجتمــع املــدين جان ًبــا لتّحــل
محلَّهــا منظــات غــر حكوميــة تابعــة للحكومــات ،فقــد وجــب عــى
االتحــاد األورويب أن يكــون طليعيًّــا يف مامرســته الربمجــة كيــا يتم َّكــن
مــن التأســيس لحــاالت مامرســات فضــى .وباإلضافــة إىل ذلــك ،يجــب
َّأل يكــون تدبــر إرشاك املجتمــع املــدين لفظ ًّيــا ،بــل مامرســة تشــارك َّية
حقيق َّيــة. 32

تبلــغ املوازنــة املقرتحــة لـــ «آليــات الجــوار األورويب» الجديــدة 18,2
33
مليــار يــوروُ ،حـ ِّددت تحــت «إطــار العمــل املــايل متعـ ِّدد األطـراف»
( )MFFللفــرة  .2020-2014أ َّمــا املعايــر الرئيســية العائــدة إلطــار
العمــل املذكــور فقــد جــرى تب ِّنيهــا يف عــام .2011
واملوازنــة املقرتحــة يجــب أن ت ُقــ َّر يف كِال الربملــان األورويب واملجلــس
األورويب قبــل أن تصبــح ســارية املفعــول.
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األداة الرئيســية ألداء «آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن» و«آليــات
»الجــوار األورويب
يُع ـ ُّد االتحــاد األورويب أحــد أكــر املورديــن يف العــامل ملوازنــات الدعــم
[أو الدعــم املوازنــايت ،أو دعــم املوازنــة] ،أي الطريقــة التــي تُقـ َّدم مــن
خاللهــا املســاعدات التنمويــة مبــارشة إىل حكومــات البلــدان الناميــة،
وليــس إىل مرشوعــات خاصــة محــددة.
وهــذه املوازنــة عبــارة عــن صيغــة مســاعدة مهيكَلــة ومنتظمــة،
بحيــث تُ َق َّنــى مبــارشة يف مســارات اإلدارة املاليــة واملســاءلة ونظــم
املشــريات يف بلـ ٍـد مــا ،بحيــث ميكــن لــه –أي «البلــد الرشيــك» -أن
يعكــف عــى إدارة برامجــه التنمويــة وسياســاته لخفــض الفقــر
بحســب األولويَّــات املحليَّــة .وتهــدف هــذه املزايــا إىل تقويــة املســاءلة
واملســؤولية املحليتــن ،اللتــن تدعــان املبــادئ املنصــوص عليهــا يف
«إعــان باريــس بشــأن فعاليــة املســاعدات» ( )2005و«أجنــدة آك ـرا
بشــأن العمــل» (.)2008
ويوفــر دعــم املوازنــة أفضليــات رئيســية واملقارنــة مــع مســاعدات عىل
أســاس مرشوعــات وأنــواع أخــرى مــن املســاعدات ،إذ تســمح هــذه
املوازنــات بتوزيــع املســاعدات ونرشهــا مــن خــال بنيــة مركزيــة،
متكنهــا مــن أن تكــون برامجهــا متناغمــة بحيــث تحــول دون حصــول
أي نــو ٍع مــن اإلهــدار أو التــرذم اللذيــن يزيــدان التكاليــف .كــا
ِّ
تســمح هــذه املوازنــات بتمويــل أمثــل آلجــا ٍل طويلـ ٍة ،وباسـراتيجياتٍ
تنمويــة مســتدامة وذلــك بزيــادة األمــوال لإلنفــاق عــى التكاليــف
الدوريــة ،كــا ميكنهــا أن تنــص عــى مــوارد للتخطيــط الوطنــي طويــل
األجــل ،وأن تش ـكِّل وظائــف العمــل املوازنــايت والرقــايب ،مبــا يف ذلــك
نظــم اإلدارة املاليــة العامــة ( ،)PFMsوكذلــك رقابــة القضــاء والربملــان
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واملجتمــع املــدين ،فضـ ًـا عــن الوظائــف الرقابيــة األخــرى التــي تعتــر
را حيويًــا بالنســبة إىل التنميــة املســتدامة والقابلــة للمســاءلة.
عن ـ ً
وهكــذا ،يُع ـ َّرف دعــم املوازنــة بكونــه األداة األكــر مالءم ـ ًة لتقديــم
املجتمــع الــدويل املســاعدات.
بيــد أ َّن االتحــاد األورويب نفســه يُق ـ ُّر بــأ َّن «الفســاد هــو واحــد مــن
العوامــل الرئيســية التــي تؤثِّــر يف ميـزان الحجــج التــي تسـ ِّوغ موازنات
الدعــم أو تقــف ضدهــا .فاإلخفــاق يف التصــدي للفســاد يقـ ِّوض الثقــة
بدعــم املوازنــة وباالقتصــاد الســيايس األوســع ،ولــه تداعيــات عــى
املخاطــر املاليــة والتنمويــة» . 34أ َّمــا االســتقاللية التــي ُمنحــت لدعــم
املوازنــة ،مــن دون إرشاف أو رقابــة ف َّعالــن ،فإنهــا تسـ ِّهل لــدى البلــدان
الرشيكــة تزايــد الزبائنيــة والفســاد ،مبــا يولِّــد خوفًــا مــن إعــادة طلــب
رصــد أمــوال زائــدة لإلنفــاق عــى األغـراض نفســها التــي نالــت متويـ ًـا
ســابقًا ،أو مــن توجيــه أمــوال املســاعدات لإلنفــاق عــى حيازة أســلحة.
أخـ ًرا ،مثَّــة مشــكلة «احتــكام» واضحــة ،فــإذا قـ َّدم بلـ ٌد مــا دعـ ًـا عــى
أســاس مــروع ،مثـ ًـا إنشــاء طريــق ،يســهل أن يُــرى ســبب املــروع
والتأثــر .ولكــن دعــم املوازنــة (عــى األقــل بوجـ ٍه عــام) ال تقــدم نتائــج
واضحــة للعيــان (أنظــر اإلطــار  4بشــأن مــر).
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محكمــة املدقِّقــن األوروبيــة الخاصــة بدعــم االتحــاد األورويب الحوكمــة يف مــر –
نوايــا طيبــة والفعاليــة
يف حزيـران (يونيــو)  2٠13نــرت محكمــة املدقِّقــن األوروبيــة تقريـ ًرا
بالــغ األهميــة عــن إعانــة االتحــاد األورويب التــي رمــت إىل تعزيــز
مجــاالت رئيســية للحوكمــة يف مــر خــال الفــرات التــي ســبقت
االنتفاضــة الشــعبية يف كانــون الثــاين (ينايــر)  2011وبعدهــا.
وقــد ركَّــز التدقيــق عــى اإلدارة املاليــة العامــة ( )PFMومكافحــة
الفســاد مــن ناحيــة ،وعــى حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة مــن ناحيــة
ثانيــة .وقــد خ ُِّصــص ملــر خــال الفــرة الواقعــة بــن عامــي 2007
و 2013مــا يناهــز املليــار يــورو كمســاعدات .وقــد ســلك نصــف املبلــغ
املمنــوح طريقــه إىل الخزينــة املرصيــة ،واعتُمــد عــى إدارة املاليــة
العامــة إىل درجــة بعيــدة الســتخدامها يف دعــم املوازنــة.

أي مبــادرات رئيســية جديــدة ملعالجــة
ويف أعقــاب االنتفاضــة مل تُتَّ َخــذ ُّ
قضايــا حقــوق اإلنســان ،فيــا اإلجـراءات املُتَّ َخــذة مل يكــن لهــا ســوى
أثــر ضئيــل حتــى تاريخــه .ومل ت ُعــ َط حقــوق النســاء واألقليــات
االهتــام الــكايف يف املراجــع التــي أجريــت فيــا بعــد ،بالرغــم مــن
الحاجــة املل َّحــة إىل القيــام بعمــلٍ عاجــل ملواجهــة الالتســامح املتنامــي.

وقــد وجــد التدقيــق أ َّن املفوضيــة وخدمــة العمــل الخارجــي األورويب
( )EEASمل تســتطع أن تديــر دعــم االتحــاد األورويب لتحســن الحوكمة
يف مــر عــى نحــو ف َّعــال .وفيــا ُعــز َِي هــذا جزئ ًّيــا إىل الظــروف
الصعبــة التــي واجهــت مــر ،فقــد ش ـ َّدد التقريــر عــى أنــه كانــت
مثَّــة نواقــص اعــرت الطريقــة التــي ترصفــت بهــا املفوضيــة وخدمــة
العمــل الخارجــي األورويب إلدارة التعــاون مــع مــر.

وبحســب التقريــر ،فقــد أخفقــت املفوضيــة وخدمــة العمــل الخارجــي
األورويب يف ضــان قيــام الســلطات املرصيــة مبعالجــة مكامــن الضعــف
التــي تنخــر اإلدارة املاليــة العامــة .ومــن ذلــك غيــاب الشــفافية يف
مــا يتعلــق باملوازنــة العامــة وضعــف الوظيفــة التدقيقيــة والفســاد
املســترشي ،وهــذه كلهــا تفاقــم مكامــن الضعــف يف البنيــة الحكوميــة
املرصيــة .هــذا ،ومل تتفاعــل املفوضيــة وخدمــة العمــل الخارجــي
األورويب إزاء انعــدام التقــدم بالقيــام بعمــل حاســم يضمــن املســؤولية
الكبــرة املتعلقــة بأمــوال االتحــاد األورويب ،التــي مــا تــزال تُدفــع
مبــارشة للســلطات املرصيــة.

ولالســتجابة حيــال هــذه املعضلــة ،جــرى يف عــام  2011تب ِّنــي بيــانٍ
ٍ
جديــد تحــت عنــوان «مقاربــة دعــم املوازنــة االتحــادي األورويب
املســتقبلية بــإزاء البلــدان الثالثــة» ، 35وفيــه ُحـ ِّددت املقاربــة الجديــدة.
ويســتند البيــان املذكــور إىل اتفاقيــة لشــبونة ويع ـ ِّزز اتســاق إج ـراءات
االتحــاد األورويب ومســاعداته وكفاءتهــا وانســجامها بغــرض توليــد تغيــر
نوعــي فعــي يف البلــدان الرشيكــة لتتمكــن مــن خفــض الفقــر والقضــاء
عليــه ،بوصــف هــذا واحــ ًدا مــن أهــداف سياســة االتحــاد األورويب
التنمويــة الرئيســية. 36

شــملت أشــكال «دعــم املوازنــة» الســابقة «دعــم املوازنــة العامــة»
( – )GBSاملتمثِّلــة بالتحويــل إىل الخزينــة الوطنيــة لدعــم سياســة
التنميــة أو اإلصــاح الوطنيــن واسـراتيجية ودعــم املوازنــة القطاعــي
دعــا لسياســة
( – )SBSاملتمثــل بالتحويــل إىل الخزينــة الوطنيــة
ً
الربنامــج القطاعــي واســراتيجيته .وتعمــل وزارة ماليــة الحكومــة
املتلقِّيــة أو مديريــة الخزينــة لديهــا عــى إدارة كِال شــكيل دعــم
املوازنــة .وبالتــايل ،فإنــه «مــن منظــور تقنــي مــايل ،ليــس مثَّــة فـ ٌ
ـرق
بــن الشــكلني ،مــا يُحـ ِـدث تبـ ً
ـادل تنســيب ًّيا (( »37)fungibilityأنظــر
اإلطــار .)5

وقــد خلــص التقريــر إىل القــول مبــا يــي« :كان برنامــج حقــوق اإلنســان
غــر ناجــح إىل ح ـ ٍّد بعيــد .فقــد كان اســتهالله بطيئًــا ،وشــهد عرقلــة
بســبب موقــف الســلطات املرصيــة الســلبي .كــا أ َّن املفوضيــة
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وخدمــة العمــل الخارجــي األورويب مل تســتخدم النفــوذ املــايل
والســيايس لتحقيــق أهدافهــا يف مواجهــة املشــكالت .وقــد كان لزا ًمــا
إســقاط بعــض العنــارص مــن الربنامــج بصــورة كاملــة ،باإلضافــة إىل أ َّن
األمــوال التــي تــم تحويلهاعــر منظــات املجتمــع املــدين مل تســتطع أن
أي فــرق يُذكــر.
تحــدث َّ

تبادل املساعدة االستنسايب ()Fungibility
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) ،فــإ َّن تبــادل املســاعدة التنســيبي
يُعنــى بكيفيــة اختيــار الحكومــات تخصيص مواردهــا املحليــة بإعطائها
تخصيصــا للمســاعدات األجنبيــة املتل َّقــاة .واملشــكلة (مــن وجهــة نظــر
ً
املانــح) تــرز ،عــى ســبيل املثــال ،عندمــا تتلقــى حكومــة مــا مســاعدة
مخصصــة لقطــاع مح ـ َّدد مــا وتقــوم فيــا بعــد بإعــادة تخصيــص أو
تنســيب جــز ٍء مــن مواردهــا الذاتيــة عــى األقــل لغــرض آخــر ،فتح ِّولــه
عــن الغــرض األصــي لتخصصــه لغــرض آخــر ذي أولويــة سياســية أعىل.
ويف أســوأ األحــوال ميكــن أن تســهم املرشوعــات االجتامعيــة بالغــة
األهميــة يف متويــل الشــبكات الزبائنيــة أو أجهــزة القمع أو حتى ســباق
التســلح .وهــذا التحــدي املحتمــل لتغيــر التخصيصــات والتنســيبات
موجــود وقائــم عــى نحــو مســتقل عــا إذا كانــت املســاعدات ُم ِن َحــت
مــن خــال مرشوعــات أو مــن خــال دعــم املوازنــة ،إال أ َّن احتــال
وقوعهــا هــو أكــر حــدة يف حالــة دعــم املوازنــة.

الشــاملة يف ســياق األمــم املتحــدة وترتبــط بهــا.
اســتنا ًدا إىل نتائــج املراقبــة التــي أجرتهــا املفوضيَّــة األوروبيــة،
40
ميكــن ربــط أوضــاع البلــد املعنــي كــا هــو مبـ َّـن يف الشــكل
الــوارد أدنــاه.
أ َّمــا مقاربــة االتحــاد األورويب الجديــدة لـــ «دعــم املوازنــة»
فتغــر أشــكال هــذا الدعــم والــروط املرتبطــة بــه .فهــي
ِّ
تقــ ِّدم مــا يــي:
 . 1عقــود الحكــم الرشــيد والتنميــة ( )GGDCلتوفــر دعــم
لتنميــة وطنيــة أو لسياســة واسـراتيجية إصــاح لتعزيــز حقوق
اإلنســان والدميقراطيــة ولعكــس االلتــزام بالقيــم األساســية
ـص
لحقــوق اإلنســان والدميقراطيــة وحكــم القانــون .وكــا نُـ َّ
يف توجيهــات «دعــم املوازنــة» اإلرشــادية ، 38فــإ َن مناقشــات
39
اللجنــة التوجيهيــة لدعــم املوازنــة وحــوار دعــم املوازنــة
ســتعالج كل املســائل املتعلقــة بعمليــات 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

وهــذا يشــمل أيضً ــا مراقبــة وضــع حقــوق اإلنســان يف البلــد املتل ِّقــي ،وذلــك مــن خــال
مــا يــي:
اإلفــادة بتقاريــر سياســية مــن قبــل رؤســاء وفــود االتحــاد األورويب (و/أو
•	
مــن قبــل بعثــات االتحــاد األورويب حيــث يكــون ذلــك مالمئًــا) ،مبــا يتض َّمــن معلومــات
وتقوميــات مســتمرة عــن التطــورات السياســية ،وأيضً ــا مــن حيــث القيــم األساســية،
فتُصــاغ التوصيــات عــى نحــ ٍو مالئــم.
الحــوار الســيايس الجــاري بــن االتحــاد األورويب والبلــد الرشيــك ،بوصــف
•	
ذلــك منتــدى ملعالجــة املشــكالت والتحديــات املرتبطــة بالقيــم األساســية ،مبــا فيهــا
مســائل حقــوق اإلنســان.
اســراتيجيَّات االتحــاد األورويب لحقــوق اإلنســان ،باعتبارهــا أدوات متثِّــل
•	
تقوميــات شــاملة تغطــي املبــادئ املحــ َّددة يف املــادة  ،21وكذلــك تحديــد األنشــطة
املتَّبعــة لتحقيــق األهــداف .وهــذه األدوات تأخــذ يف الحســبان نتائــج املراجعــة الدوريــة
23

وضع شبه مستقر أو هو يتقدم عىل نحو إيجايب

مواصلة تعميم األنشطة املختطَّة مع «عقود الحكم الرشيد والتنمية» ،مبا يف ذلك توزيعها وإدخال
تعديالت أو تحويرات طفيفة بغرض توفري أفضل للقيم األساسية وتعزيزها..

بعــض القلــق الناجــم ،ولكــن مــا يـزال يُعايَــن ،مــع ميكــن للجنــة (املفوضيــة) [املديــر الجغـرايف] ،بعــد اتبــاع نصيحــة رئيــس وفــد االتحــاد األورويب وخدمــات
االتحــاد األورويب الخارجيــة وفريــق دعــم املوازنــة ،أن يقــرح إجـراءات تخفيفيــة ،وتغيـرات يف األنشــطة
ذلــك ،احـرام إجــايل للقيــم األساســية.
واملقاربــة التــي تُتَّبــع ،ارتباطًــا بالتوزيعــات وباللجنــة التوجيهيــة لدعــم املوازنــة.

تدهور كبري للقيم األساسية.

ٍ
عندئذ تقوم املديرية العامة للتعاون والتنمية ووفد االتحاد األورويب بالتعديالت أو اإلجراءات املالية
والتعاقدية الرضورية ،عىل النحو املالئم .وتتق َّدم خدمات االتحاد األورويب الخارجية ووفده ،بدعم من
تحليل لألثر السيايس عىل عمليات دعم املوازنة وتوصياتها لعمل
فريق «دعم املوازنة» بتقرير يتض َّمن ً
املدير الجغرايف الذي يرجع بدوره إىل برنامج «دعم املوازنة» مع توصية تطرح أمام اللجنة التوجيهية لـ
«دعم املوازنة» يك تتمكن من أخذ القرار.
ِ
عندئذ تتخذ اللجنة التوجيهية املذكورة القرار بإعادة توجيه دعم املوازنة املخطَّط إىل صيغ أداء أخرى ،و/
أو تبني إجراءات وقائية احرتازية.
يُتشا َور مع مف َّويض التنمية أو الجوار ومع املمثل األعىل للمفوضية للسياسة الخارجية ،عىل النحو املالئم.

حاالت قُص َو ِويَّة (متطرفة).

يحتــاج التعــاون الــكيل إىل التعليــق ،وتُقــ ِّرر مؤسســات االتحــاد األورويب إجــراءات مالمئــة ،ميكــن أن
تتض َّمــن إعــادة تخصيــص األمــوال وتوجيههــا إىل مســارات غــر حكوميــة.

 .2عقــود قطــاع اإلصــاح ( )SRCوهــي التــي تضمــن توفــر دعــم املوازنــة
ملعالجــة قطــاع اإلصالحــات وتحســن أداء الخدمــات .وبحســب التوجيهــات
اإلرشــادية ،فإنَّ ــا تكــون التحســينات مــن خــال ضــان كِلتــا قابليــة الوصــول
( accessibilityأي الوصــول املتكافــئ) وجــودة الخدمــة املق َّدمــة ،وبالتحديــد
إىل الفق ـراء ،وتعزيــز املســاواة الجندريَّــة وحقــوق الطفــل .ويف حــن تتطلَّــب
«عقــود الحكــم الرشــيد والتنميــة» رشطًــا الز ًمــا مســبقًا بتقويــم إيجــايب ملراعــاة
البلــد املعنــي املتل ِّقــي القيــم األساســية ،ال يقــع عــى «عقــود قطــاع اإلصــاح»
أي رشوط مســبقة ،حيــث إنهــا ترتبــط أصـ ًـا بالقيــم األساســية ،كقطــاع العدالــة
ُّ
ـص التوجيهــات
(يف مــا يتصــل بحكــم القانــون وحقــوق اإلنســان ،إلــخ ،)...إذ تنـ ُّ
ول.
عــى أن «اهتام ًمــا ًّ
خاصــا» قــد أُ ِ َ
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 .3عقــود بنــاء الدولــة ( )SBCوهــي لتأمــن دعــم املوازنــة يف األوضــاع الهشَّ ــة
واالنتقاليــة .فهــي تظــل فريــدة وغــر مرتبطــة بعقــود «الحكــم الرشــيد
فضــا عــن ذلــك أن مت ِّهــد
والتنميــة» وعقــود «قطــاع اإلصــاح» ،بــل يجــب ً
األرض َّيــة للعقــود املذكــورة بدعمهــا صياغــة سياســات قطاعيــة تنمويــة وطنيــة،
بتعزيــز إطــار العمــل االقتصــادي الــكيل (املاكــروي) .عــاوة عــى ذلــك ،ففــي
حــن أ َّن الشــكلني األســبقني للعقــود يغطِّيــان فــرة متتــد مــن ثــاث إىل ســت
ســنوات ،فقــد ُص ِّممــت عقــود «بنــاء الدولــة» لتشــمل التزامــات مدتهــا ســنتان،
وهــي أكــر اســتهدافًا.

دعم املوازنة :االيجابيات والسلبيات
تتَّســم مقاربــة «دعــم املوازنــة» الجديــدة بعــدة مي ـزات تحتــاج إىل
املراقبــة خــال تنفيذهــا .وهــذه تشــمل مــا يــي:
يقــوم دعــم املوازنــة عــى أجنــدة فعاليــة املســاعدات
.1
وجملــة التعهــدات الــواردة يف «توافــق مونتــري» ( )2002و «التوافــق
األورويب بشــأن التنميــة» ( )2005و«إعــان باريــس بشــأن فعاليــة
املســاعدات» ( )2005و «أجنــدة آكــرا للعمــل» ( .)2008غــر أ َّن
البلــدان املجــاورة نفســها مــا ت ـزال خــارج «إعــان باريــس» ،بــل إ َّن
تنفيــذه -يف حــاالت توقيــع البلــدان عليــه -يتَّســم بكونــه شــكل ًّيا وليــس
حقيقيًّــا. 41
تبقــى املســائل املتعلقــة بـــ التزويــر والفســاد حاســمة،
.2
إذ يتَّســم دعــم املوازنــة بالهشاشــة والضعــف أمــام الفســاد وســوء
االســتخدام ،مقارنــة بأشــكال املســاعدات األخــرى .وتتطلَّــب مقاربــة
املوازنــة الجديــدة أ َّن «البلــدان الرشيكــة تحتــاج إىل االنخـراط بنشــاط
يف مكافحــة التزويــر والفســاد ،وأن ت ُســلَّح بآليــات مناســبة وف َّعالــة
تغطــي كامــل «دورة مكافحــة التزويــر والفســاد» (املكافحــة ،املالحقــة،
االســتقصاء والتحقيــق ،املحاســبة) ،فضـ ًـا عــن بنــاء قــدرات ســلطاتها
التفتيشــية والقضائيــة» . 42وبالرغــم مــن أ َّن هــذه املقاربــة تســترشف
تنميــة القــدرات ملكافحــة الفســاد ،فــإ َّن غيــاب آليــات املســاءلة
املحليــة الفعالــة والفســاد املنتظــم املســترشي 43يف البلــدان الرشيكــة
يجــب أن يخضــع لتقويــم مســبق.
إ َّن الهــدف األســايس الشــامل لــكل أشــكال دعــم املوازنــة
.3
يكمــن يف القضــاء عــى الفقــر ويف تعزيــز النمو املســتدام الشّ ــامل  ،ويف
تقويــة الدميقراط َّيــات .وبالتــايل ،فــإ َّن تنفيــذ املرشوط َّيــة االقتصاديــة
لدعــم املوازنــة ،كتحريــر التجــارة أو الخصخصــة ،ســوف يــؤ ِّدي إىل
تقويــض أهــداف دعــم املوازنــة.
يتبـ َّـن أ َّن املســاءلة واملحاســبة املشــركتني ،وكذلــك الرشاكــة
.4
والحــوار مبخوســة الحــق متا ًمــا يف املقاربــة الجديــدة .بيــد أ َّن القــدرات
والفســحات املحــدودة عــى املســتويات الوطنيــة للعمليــة التشــاركية
ـر ُض
وحــوارات السياســة ينبغــي أن تؤخــذ بعــن االعتبــار .وبالتــايل ،يُفـ َ َ
أن يشــمل برنامــج عمــل الحــوار بشــأن املوازنــة جميــع املعنيــن،
كــا يُف ـرَ ُض أن يكــون الحــوار «موث َّ ًقــا متا ًمــا للمســاعدة عــى عــرض
اإلســهام الــذي يحققــه دعــم املوازنــة» .ومــن املهــم التأكيــد أنــه
بالرغــم مــن أ َّن توثيــق عمليــة الحــوار يتَّســم بأهميــة بالغــة ،فــإ َّن
إفشــاء املعلومــات وضــان الوصــول املتكافــئ إليهــا بصــورة منتظمــة،
مبــا يف ذلــك الوصــول العــام ويف حينــه إىل كل األوراق «جيــدة التوثيق»
مــن قبــل جميــع املعنيــن ذوي الصلــة ،األمــر الــذي ميكــن أن يجعــل

للحــوار قيمــة ُمضافــة حقيقيــة.
اعتــ َر االتحــاد األورويب أن نــر املوازنــة كأحــد معايــر
.5
ر
التأ ُّهــل لــكل أشــكال دعــم املوازنــة ،فضـ ًـا عــن اعتبــاره أنهــا عن ـ ٌ
ـي للشــفافية ومراقبــة املوازنــة .عــى أ َّن انعــدام الشــفافية يف مــا
رئيـ ٌّ
يتعلــق بإنفــاق املوازنــة ميثِّــل أم ـ ًرا مقلِ ًقــا جــدا يف كل البلــدان التــي
تشــملها «سياســة الجــوار األورويب».
مث َّــة معايــر أخــرى للتأهــل ،ومنهــا «إطــار العمــل
.6
تنــص
االقتصــادي الــكيل (املاكــروي) املســتقر» .ويف هــذا الصــددُّ ،
التوجيهــات اإلرشــادية عــى أنَّــه مــن «املحــوري بالنســبة إىل تقويــم
إطــار العمــل االقتصــادي الــكيل املســتقر واســتجابة السياســة تــرز
عالقــة البلــد املعنــي بـــ «صنــدوق النقــد الــدويل» والتحليــل الــذي
تقدمــه هــذه املؤسســة .هــذا ،ويؤمــن التنفيــذ املقبــول أو امل ُــريض
لربنامــج أو آلليــة دعــم سياســة مدعومــة مــن صنــدوق النقــد الــدويل
ضامنًــا جي ـ ًّدا أ ّن إطــار العمــل االقتصــادي الــكيل يســتند إىل قاعــدة
مســتقرة» .إال أ َّن دور صنــدوق النقــد الــدويل يف البلــدان الرشيكــة
يجــب أن يُق ـ َّوم ويدقَّــق فيــه النظــر قبــل ااعتبــار «التنفيــذ الناجــح»
ـول .ولقــد كان صنــدوق النقــد
رشا مقبـ ً
لربنامجــه املــايل بوصفــه مــؤ ً
الــدويل ،مــع املؤسســات املاليــة الدوليــة األخــرى ،يف مقدمــة مــن
صــاغ برامــج اعــادة الهيكلــة ( ،)SAPالتــي راحــت البلــدان الناميــة،
ومنهــا البلــدان العربيــة ،تتب َّناهــا منــذ الثامنينيَّــات .ولقــد كان مــن
شــأن هــذه الربامــج أنهــا عـ َّززت إعــادة توجيــه السياســات االقتصاديــة
الكل َّيــة للرتكيــز عــى مكافحــة التض ُّخــم ولجــذب االســتثامرات املبــارشة
وتحقيــق انفتــاح أكــر عــى التدفقــات التجاريــة والرأســالية ،فيــا
كانــت تتسـبَّب بتهميــش العاملــة والتوزيع العــادل الدخــل .ويف الوقت
نفســه ،كانــت كل برامــج الهيكلــة تتج َّنــب التدقيــق الدميقراطــي مــن
قبــل املعنيــن املحليــن (األح ـزاب السياســية ،النقابــات ،مجموعــات
املجتمــع املــدين) يف البلــدان املضيفــة ،مبــا أ َّدى إىل تقويــض مبــادئ
الدميقراطيــة واملشــاركة األساســية. 44
وبالرغــم مــن أ َّن بنيــة الحوكمــة الجديــدة التــي يقــوم عليهــا دعــم
املوازنــة العائــدة لالتحــاد األورويب  45تتمتــع مبظاهــر إيجابيــة لضــان
متاســك السياســة وانســجامها ،وكذلــك لضــان مقاربــة تنســيقية،
فــإ َّن انعــدام مشــاركة املجتمــع املــدين الحقيقيــة يف املقاربــة الكليــة
الشــاملة مل تلــق أي معالجــة .وبالتــايل ،فــإ َّن بنيــة صنــع قـرار «آليــات
الجــوار األورويب» ينبغــي أن تُ كَّــن مــن إحــداث مشــاركة حقيقيــة،
وذلــك مــن خــال مــا يــي: 46
•	

طريقــة وصــول منظــات املجتمــع املــدين إىل املعلومــات
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ذات الصلــة واالتفاقيــات النهائيــة يف البلــد ،وباللغــة القوميــة؛
•	

مشاركة عامة متزايدة يف وضع األولويَّات؛

مشــاركة ممثــي املنظــات غــر الحكوميــة يف لجــان
•	
املراقبــة /التوجيــه ،وينبغــي أن تختــار هــؤالء أوســاط هــذه املنظــات
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نفســها؛
يجــب أن يكــون التقويــم واملراقبــة مفتوحــن أمــام العا َّمــة
•	
أي تح ُّفــظ لإلضــاءة عــى العيــوب والنواقــص القامئــة ضمــن
مــن دون ِّ
املؤسســ َّية والقانونيــة والسياســية لضــان تعظيــم
أطــر العمــل َّ
املســؤولية والفعاليــة العمالنيــة.

الفصل الثالث:دور املؤسسات املالية الدولية
ما الذي ميكن أن يتعلَّم منه القارئ يف
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 بالبنكني 
املذكورين ،مبا يف ذلك الشفافية واملراقبة
واآلثار عىل مستوى التنمية.
• البنك األورويب لإلعامر واإلمناء والربملان
األورويب.
• التفويض الخارجي للبنك األورويب
لالستثامر :القديم والجديد.

كيف ميكن استخدام هذا الفصل؟
• لبناء القدرات يف ما يتعلق بالبنكني 
األوروبيني «لإلعامر واإلمناء» و«االستثامر».
• إلجراء تقويم نقدي حاسم للدور املعطى
للبنكني يف التنفيذ.
• لتقويم «آلية الخلط».
• للدفاع عن املقاربة القامئة عىل حقوق
اإلنسان لدى البنكني.

مد َخل
تُدبَّــر اآلثــار املحت َملــة ألمــوال االتحــاد األورويب عــى النطــاق الجــواري مــن
يفــر كيــف ميكــن اســتخدام مســاعدات
خــال تنظيــات مختلفــة .وهــذا ِّ
االتحــاد املاليــة عــر «البنــك األورويب لالســتثامر» و«البنــك األورويب لإلعــار
واإلمنــاء».
وبالفعــل ،فــإ َّن مثَّــة عــد ًدا مــن الطــرق التــي ميكــن أن تســتخدم بنــوك التنميــة
اإلقليميــة واملؤسســات الثنائيــة و“ ”house bankاالتحــاد األورويب و«البنــك
األورويب لالســتثامر» مــن خاللهــا أمــوال االتحــاد األورويب للعمــل يف مناطــق
الجــوار .عــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن تُســتخ َدم موازنــة االتحــاد األورويب لضــان
عمليــات «البنــك األورويب لالســتثامر» خــارج حــدود االتحــاد األورويب ،مبــا يف
ذلــك يف مناطــق الجــوار ،عــى هيئــة قــروض وائتامنــات وأســهم مــن أمــوال
«آليــات الجــوار األورويب» للمؤسســات املاليــة ،فضـ ًـا عــن املنــح والهبــات مــن
خــال مــا يُســ َّمى «آليــة الخلــط» املعمــول بهــا يف االتحــاد األورويب (يجــد

القــارئ تفس ـ ًرا لهــا يف اآليت مــن املقاطــع).
ويف مــا يتعلَّــق بالتنظيــات ،فقــد يُســتخ َدم أيضً ــا وبدايــة تنظيــم «آليــات
الجــوار والرشاكــة األوروبيــن» () 2006/1638 EC Noالصــادر عــن الربملــان
األورويب ،الــذي أعــاد املجلــس التأكيــد عليــه ،مــن أجــل «املســاهامت يف البنــك
األورويب لالســتثامر أو يف أي مؤسســة ماليــة وســيطة أخــرى ،مبــا يراعــي املــادة
 ،23ومــن أجــل متويــل القــروض واالســتثامرات االئتامنيــة وضامنــات األمــوال
أو أمــوال االســتثامر».
باإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد أطلقــت املفوض َّيــة األوروبيــة ( )ECيف عــام 2008
«آليــة االســتثامر الجــواري» بغيــة توفــر الدعــم مــن خــال املنــح للمجتمــع
األورويب ودولــه األعضــاء لعمليــات اإلقــراض التــي ت ُجريهــا املؤسســات
27

التنمويــة املاليــة األوروبيــة الثنائيــة ومتعــددة األط ـراف يف البلــدان الرشيكــة
ضمــن «سياســة الجــوار األورويب».
يؤســس للقواعــد واإلج ـراءات املشــركة لتنفيــذ
وتُبـ ِّـن مس ـ َّودة التنظيــم الــذي ِّ
47
آليــات عمــل االتحــاد الخارجيــة خــال الفــرة  2020-2014أ َّن مســاعدات
االتحــاد املاليــة ميكــن تأمينهــا مــن خــال أنــواع متويــل مختلفــة(« :أ) املنــح؛
(ب) عقــود املشــريات للخدمــات أو اللــوازم أو األعــال؛ (ج) دعــم املوازنــة؛
(د) اإلســهامات يف الصناديــق االئتامنيــة التــي أق َّرتهــا املفوضيَّــة؛ (هـــ) اآلليــات
املاليــة ،كالقــروض والضامنــات واالئتامنــات أو شــبه االئتامنــات ،واالســتثامرات
أو املشــاركات ،وآليــات تبــادل املخاطــر التــي يُحت َمـ ُـل أن تكــون مرتاكبــة مــع
املنــح؛ (و) حيــازة األســهم أو املشــاركات االئتامنية يف املؤسســات املاليــة الدولية،
مبــا يف ذلــك البنــوك التنمويــة اإلقليميــة».
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أضــف إىل ذلــك أنــه ميكــن أيضً ــا أن توفَّــر «مــن خــال املســاهامت يف الصناديق
الدوليــة أو اإلقليميــة أو الوطنيــة ،كتلــك التــي َّأسســها أو يُديرها البنــك األورويب
لالســتثامر واملنظــات الدوليــة والــدول األعضــاء أو البلــدان واملناطــق الرشيكــة،
وذلــك بهــدف جــذب التمويــل املشــرك مــن عــدد مــن املانحــن ،أو لتمويــل
مرشوعــات وضعهــا مانــح أو أكــر بغــرض تنفيذهــا تنفيـذًا مشــركًا».
وذلــك يعنــي يف الحقيقــة أنــه بعــد إقــرار مســ َّودة التنظيــات ،لــن يكــون
البنــك األورويب لالســتثامر مؤ َّهـ ًـا لتل ِّقــي األمــوال تحــت رعايــة «آليــات الجــوار
األورويب» وحســب ،ميكــن أيضً ــا لبنــوك التنميــة اإلقليميــة ،كالبنــك األورويب
فضــا عــن املؤسســات املاليــة التنمويــة
ً
العــادة اإلعــار والتنميــة ،تلقِّيهــا،
الثنائيــة التابعــة للــدول األعضــاء ،كـــ ( KfWأملانيــا) و( AFDفرنســا) وغريهــا.

دراسة حالة :مرشوع تحويلة سكة حديد  ، Tbilisiبجورجيا
أقــ َّرت «آليــة االســتثامر الجــواري» ( )NIFمــروع تحويلــة ســكة حديــد
( )Tbilisiيف ترشيــن الثــاين (نوفمــر)  2009بهــدف تغيــر مــكان «ترانزيــت»
الســلع الخطــرة ،كالنفــط الخــام واملنتجــات النفطيــة مــن املناطــق الســكانية
الكثيفــة خــارج العاصمــة ،وزيــادة كفــاءة عمليــات الســكك الحديديــة
والســامة العامــة .وسيُنشــئ املــروع وصلــة جانبيــة جديــدة لســكة الحديــد
تبتعــد عــن وســط ، Tbilisiكــا ســيعمل عــى تحديــث محطــات الســكك
الحديديــة األخــرى .وســتعزز إعــادة تنميــة األرايض املحـ َّررة ،بحســب املــروع،
تنميــة الجــزء الشــايل مــن العاصمــة.
وتوفِّــر «آليــة االســتثامر الجــواري»  6ماليــن يــورو مــن موازنــة االتحــاد األورويب
فضــا عــن  2,5مليــون يــورو
ً
املخصصــة إلجــراءات تخفيــف اآلثــار البيئيــة،
َّ
إضافيــة مــن صنــدوق «آليــة االســتثامر الجــواري» االئتــاين مــن أجــل خطــة
كل مــن «البنــك األورويب
اســتجابة تنمويــة .ويف  20أيــار (مايــو)  2010أقــ َّر ٌّ
إلعــادة اإلعــار واإلمنــاء» ( )EBRDو«البنــك األورويب لالســتثامر» ()EIB
للمــروع مبلــغ  100مليــون يــورو.
ولكـ َّن املــروع أُ ِقـ َّر قبــل إعــداد تقويــم بيئــي واجتامعــي .وبحســب محــارض
مجلــس إدارة «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار واإلمنــاء» ،حيــث نوقــش
املــروع ،فقــد «أعــرب البنــك عــن نيتــه إمــكان طلبــه يف املســتقبل –وبصــورة
محـ َّددة -دعـ ًـا إضاف ًّيــا مــن «آليــة االســتثامر الجــواري» لهــذا املــروع ،حـ َ
ـال
إعــداد الدراســات ذات الصلــة .وقــد عـ َّـرت الرئاســة بـــ «البنــك األورويب إلعــادة
اإلعــار والتنميــة» عــن االهتاممــات البيئيــة املتكونــة لــدى بعثــة املفوضيــة
األوروبيــة يف جورجيــا .وقــد جــرى التوافــق عــى أن يتخــذ «البنــك األورويب
إلعــادة اإلعــار والتنميــة» كل اإلجــراءات الرضورويــة للحــؤول دون وقــوع
املخاطــر البيئيــة املذكــورة أو للتخفيــف منهــا .كــا أعلنــت الرئاســة أ َّن «تقريــر
تقويــم اآلثــار البيئيــة واالجتامعيــة» ( )ESIAســتوزَّع عــى أعضــاء املجلــس،
نظ ـ ًرا ألهميــة املســائل امل ُثــارة (كملكيــة األرايض واآلثــار البيئــي ،إلــخ .)...كــا
جــرى التوافــق كذلــك عــى أن املؤسســة القائــدة واملشــاركني يف التمويــل
ســيعتمدون يف القريــب العاجــل عــى تنظيــم اجتــاع تنســيقي/إبالغي يف
مــا يتعلــق باملــروع ،بحيــث يضــم كل األطــراف املعنيَّــة ،مبــن فيهــا بعثــة
املفوضيــة األوروبيــة والســفارات يف جورجيــا».
بيــد أ َّن املــروع إشــكا ٌّيل لعــدد مــن األســباب .فهــو يتطلَّــب إنشــاء جســور
يـراوح ارتفاعهــا بــن  18و 20مـرًا يف مقاطعــة «أفتشــاال» الســكانية املكتظــة،
حيــث تح َّمــل القطــارات بشــحنات خطــرة .وقــد تسـ َّبب املــروع بحرمــان 900
عائلــة تقري ًبــا مــن التعويضــات املناســبة لقــاء أراضيهــم ،كــا أ َّن الدراســات
امل ُع ـ َّدة للمــروع مل تُج ـ ِر تقوميًــا لألثــر البيئــي الــذي تخلفــه زيــوت املكابــح
( )brake fluidsعــى ظــروف املعيشــة يف املنطقــة .أ َّمــا البحــر القريــب مــن
رب نصــف خـزان قــد يعنــي أ َّن
“تفليــس” فهــو أيضً ــا يقــع تحــت الخطــر ،فتـ ُّ
نصــف ســعة التخزيــن ســتكون عدميــة الجــدوى ،األمــر الــذي ســيجعل ســكان
ثــاث مقاطعــات ونحــو  20ألــف هكتــار مــن األرايض الزراعيــة مــن دون ميــاه.
عــاو ًة عــى ذلــك ،فقــد أُفي ـ َد عــن عــدد مــن حــاالت إك ـراه مواطنــن ومـ َّـاك
مــن قبــل الرشطــة خــال النقاشــات العامــة التــي جــرت بشــأن «تقريــر تقويــم

اآلثــار البيئيــة واالجتامعيــة» وتنفيــذ املــروع.
يف عــام  ،2010بــدأت آليــة «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار واإلمنــاء» الخاصــة
مــاك األرايض املترضريــن تأث ُّــ ًرا باملــروع ،والطلبــات
بتقبُّــل الشــكاوى مــن َّ
الــواردة مــن املعارضــة إىل مجلــس «تفليــس» البلــدي للتحقيــق بالفســاد.
واســتجاب ًة لذلــك ،بــدأ «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار واإلمنــاء» إجـراء تدقيــق
واقــرح مبــادرة حـ ٍّـل بــن الســكك الحديديــة الجورجيــة وأصحــاب الشــكاوى.
وأل َّن نتائــج التحقيقــات والتدقيقــات مل تُنــر عــى املــأ ،فقــد كان «البنــك»
مجـ ًرا عــى تأخــر إقـرار القــرض ريثــا يُصــار إىل جــاء كل الشــكاوى املق َّدمــة.
والجديــر ذكــره أ َّن جورجيــا رفضــت يف أيلــول (ســبتمرب)  2010قرضً ــا مدعو ًمــا
مــن «البنــك األورويب لالســتثامر» ،فضـ ًـا عــن قــرض آخــر ق َّدمــه «البنــك األورويب
إلعــادة اإلعــار واإلمنــاء» يف ترشيــن الثــاين (نوفمــر) .ويف آذار (مــارس) ،2012
ألغــى مجلــس «آليــة االســتثامر الجــواري» متويــل املــروع نتيجــة إلغــاء اتفاقية
القــرض املعقــودة بــن الســكك الحديديــة الجرجيــة و»البنــك األورويب إلعــادة
اإلعــار واإلمنــاء» .وإلنهــاء املــروع أصــدرت الســكك الحديديــة الجورجيــة
َــت أن تتلقَّــى األمــوال
ســندات بقيمــة  250مليــون دوالر أمــريك ،حيــث أ َمل ْ
مــن موازنــة الدولــة.
منــذ البدايــة ،أثــارت منظــات املجتمــع املــدين التســاؤالت يف صــدد اقتصاديَّات
املــروع ،مبــا يف ذلــك مــا يقــع عــى عاتــق الســكك الحديديــة اململوكــة مــن
الدولــة والبلــد مــن ال َّديْــن .وقــد رشح البعــض اقتصاديَّــات املــروع عــى النحو
اآليت« :يف الحــدود القصــوى ،تواجــه جورجيــا تحديــات خطــرة؛ بالرغــم مــن
التق ُّيــد الــذايت الــذي يفرضــه الدســتور الجورجــي ،وبحســبه أ َّن ديــن الدولــة
يجــب ألَّ يتجــاوز  %60مــن الناتــج املحــي القائــم ()GDP؛ إذ تجــاوز منــو
ديــن جورجيــا وتائــر منــو الناتــج املحــي القائــم ،األمــر الــذي يوجــب عــى
الســلطات اتخــاذ قـرار «شـ ِّد األحزمــة» ،بــل وحتــى تجميــد الديــن .ومــن املهــم
أيضً ــا أن تقلِّــل جورجيــا عجــز املوازنــة إىل الحــد األدىن ،باعتبــاره أحــد العوامــل
فضــا عــن إطــاق اســرداد تدريجــي
ً
الرئيســية لرتاكــم الديــون الخارجيــة،
للســندات الصــادرة باليــورو ( .)Eurobondsفعــى الحكومــة أن تركِّــز عــى
فضــا عــن
ً
ســندات اليــورو التــي أصدرتهــا الســكك الحديديــة الجورجيــة،
خدمــة الديــون الواقعــة عليهــا».
يف كانــون الثــاين (ينايــر)  2013أوقــف املــروع فيــا رشع املدعــي العــام لــدى
الدولــة تحقيقاتــه .وبحســب هــذه التحقيقــات تزعــم اإلدارة الجديــدة التــي
تولَّــت رشكــة الســكك الحديديــة أن إنهــاء املــروع يســتدعي إنفــاق تكاليــف
إضافيــة :وقــد لوحــظ وجــود عــد ٍد مــن األمــور املقلقــة بخصــوص النفقــات
التشــغيلية اإلضافيــة (كالكهربــاء والصيانــة) نتيجــة تناقــص حركــة القطــارات
بســبب املســارات غــر املخطَّطــة عــى النحــو الســليم.
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خصصــت «آليــة االســتثامر الجــواري» متويــل املــروع حتــى قبــل أن تُنجــز
َّ
دراســات تقويــم اآلثــار البيئيــة واالجتامعيــة وقبــل أن تُعــ َرف تكاليفــه
االقتصاديــة اإلجامليــة والفوائــد املتو َّخــاة منــه .مل يكــن واض ًحــا املنطــق الكامــن
وراء متويــل البنــوك و«آليــة االســتثامر الجــواري» مرشو ًعــا تلتبــس فوائــده
االقتصاديــة املتوخَّــاة منــه ،التــي ال تُل ِّبــي حتَّــى هدفــه األصــي الرامــي إىل
تحســن ســامة ســكان «تفليــس» وأمانهــم .فبنيــة «آليــة االســتثامر الجــواري»
الحاكمــة مص َّممــة بطريقــة ميكنهــا معهــا تجاهــل أي قلــقٍ عــام قــد ينشــأ! فقــد
حظــي املــروع منــذ البدايــة برتويــج واســع النطــاق مــن جانــب الحكومــة
مــن خــال مشــاركة املؤسســات املاليــة األوروبيــة واالتحــاد األورويب ،كــا أُفيـ َد
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عــن آثــار املــروع ونتائجــه الكارث َّيــة الخطــرة عــر وســائل اإلعــام الجورجيــة
والدوليــة .ومــن املشــكوك فيــه أن يزيــد املــروع املذكــور رؤيــة االتحــاد
األورويب التمويليــة بطريقــة إيجابيــة.
املحــي املمثِّــل لالتحــاد األورويب يقيــم
ِّ
ومــا تجــدر مالحظتــه أ َّن املكتــب
َّ
عالقــات إيجابيــة ج ـ ًّدا مــع منظــات املجتمــع املــدين .وقــد بذلــت البعثــة
الجهــود اآليلــة إىل اســتيعاب اهتاممــات مجموعــات هــذا املجتمــع يف صــدد
اآلثــار البيئيــة واالجتامعيــة الناجمــة عــن املــروع ،كــا أثبتــت محــارض
مجلــس اإلدارة.

ُأسس «البنك األورويب لالستثامر»
أُ ِّســس هــذا البنــك يف عــام  1957مبوجــب اتفاقيــة رومــا 48التــي أنشــأت الســوق
األوروبيــة املشــركة ( European Economic Community, EECفيــا بعــد
االتحــاد األورويب)؛ وقــد مثــل دور بنــك املجموعــة األوروبيــة .ومــع أكــر مــن
 50مليــار يــورو مــن القــروض امل ُق ـ َّرة ،يُع ـ ُّد «البنــك األورويب لالســتثامر» أكــر
مؤسســة ماليــة عامــة دوليــة تعمــل عــى الصعيــد العاملــي؛ ويتَّخــذ مقــ َّره
يف لوكســيمبورغ مــع عــدد متزايــد مــن املكاتــب اإلقليميــة أنشــئت خــال
الســنوات األخــرة.
وباعتبــاره هيئــة مــن هيئــات االتحــاد األورويب ،ينــص نظــام «البنــك األورويب
لالســتثامر» عــى أن مهمتــه هــي يف تحقيــق أهــداف االتحــاد ،وذلــك بـــ
«توفــر التمويــل طويــل األجــل لالســتثامرات املوثوقــة» .وإذن ،يتو َّجــب عــى
البنــك أن يســتجيب ألهــداف االتحــاد مــن خــال القــروض ،وبالتــايل لتعزيــز
التنميــة املســتدامة داخــل االتحــاد وخارجــه .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فعــى البنــك
أن يضمــن القيمــة املضافــة ( )Additionalityلقروضــه واســتخدام مــوارده
لتمويــل املرشوعــات ،التــي وإن كانــت تتَّســم بالحيويــة ماليًّــا واجتامعيًّــا ،إال
أنهــا ترتبــط مبخاطــر تجعلهــا غــر جاذبــة ألكــر امل ُقرِضــن التجاريــن .مبعنــى
آخــر ،عــى البنــك أن يكــون قــاد ًرا عــى متويــل املرشوعــات التــي ال ميكــن
متويلهــا مــن طريــق آخــر .وبالرغــم مــن ذلــك ،يُخفــق البنــك دامئًــا يف القيــام
ـأي مــن هــذه املوجبــات!
بـ ٍّ
ُيـ َّول «البنــك األورويب لالســتثامر» مــن الــدول األعضــاء املســاهمة فيــه –الذيــن
بلــغ عددهــم  28دولــة عضــو يف االتحــاد األورويب خــال العام  – 2013لتشــكيل
رأســاله عــر هــذه املســاهامت وفــق مــا تعكســه أوزانهــا االقتصاديــة ضمــن
االتحاد.

وخــارج االتحــاد األورويب يقــوم إقــراض «البنــك األورويب لالســتثامر» عــى
سياســات االتحــاد األورويب الخارجيــة للتعــاون والتنميــة ،التــي تقــوم بدورهــا
عــى اتفاقيتــن رئيســيتني يُقــرض البنــك مبوجبهــا خــارج أوروبــا .ففــي بلــدان
أفريقيــا ومنطقتــي الكاريبــي والهــادئ ( )ACPيعمــل البنك األورويب لالســتثامر
وفــق «اتفاقيــة كوتونــو» التــي يهــدف مضمونهــا إىل «خفــض الفقــر بالتــازم
مــع تحقيــق التنميــة املســتدامة» . 49وعــى نح ـ ٍو مامثــل ،يعطــي «تفويــض
اإلقـراض الخارجــي» (« )External Lending Mandate, ELMالبنــك األورويب
لالســتثامر» القــدرة عــى ضــان عملياتــه يف أوروبــا الرشقيــة وآســيا وأمــركا
الالتينيــة ( )ALAمــن موازنــة االتحــاد األورويب .هــذا ،ويغطِّــي «تفويــض
اإلقــراض الخارجــي» فــرة ســبع ســنوات ،فيــا هــو يحــدد التخصيصــات
والــروط واألولويَّــات لالســتثامرات يف كل منطقــة مــن املناطــق ،عــى النحــو
الــذي تقرتحــه املفوضيــة األوروبيــة ويق ـ ُّره املجلــس والربملــان األوروبيَّــان.
أمــا بصــدد الــرق األوســط وشــال أفريقيــا ،فيبــدو واض ًحــا انخـراط «البنــك
األورويب لالســتثامر» منــذ عقــود عــدة .فإطــاق «آليــة الرشاكــة واالســتثامر
األورو-متوســطية» ( )FEMIPيف عــام  2002ميثِّــل تكثي ًفــا مهـ ًّـا لرشاكــة ماليــة
منــذ أكــر مــن  30ســنة بــن املنطقــة املذكــورة وبــن «البنــك».
ومنــذ عــام  ،2002اسـتُث ِم َر نحــو  13مليــار يــورو عرب اآلليــة املذكــورة يف البلدان
التــي تواجــه تح ِّديــات التحديــث االقتصــادي واالجتامعــي والتكامــل اإلقليمــي،
والسـيَّام يف مســار إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة مــع االتحــاد األورويب .ومبوازنــة
تبلــغ  8,7مليــار يــورو للفــرة  ،2013-2007حيــث أعطــت «اآلليَّــة» األولويــة
ات محليــة أم اســتثامر ٍ
لتمويــل عقــود القطــاع الخــاص ،أكانــت مبــادر ٍ
ات
أجنبيــة مبــارشة. 50
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ومــن الخطــوط التــي عمــل «البنــك األورويب لالســتثامر» عــى اإلق ـراض فيهــا
يف بلــدان «منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا» ( )MENAخــط قطــاع
الطاقــة .ويبــدو أ َّن االســتثامر يف الطاقــة ســيظل أولويــة أوىل يف املنطقــة،
بوصفــه جــز ًءا مــن اســراتيجية االتحــاد األورويب لتنويــع مصــادر الطاقــة،
والســيَّام الغــاز الطبيعــي .كــا ينخــرط «البنــك األورويب لالســتثامر» بقــوة،
أيضً ــا ،يف دعــم الــراكات العامة-الخاصــة أي بيــع رشكات الــدول جزئ ًّيــا -يف
قطاعــات الخدمــات العامــة كالكهربــاء وامليــاه.
ومنــذ عــام  2007طــرأ تضخيــم عــى تفويــض «البنــك األورويب لالســتثامر»
الخارجــي ليشــمل ويغطــي ،أيضً ــا ،روســيا وأوكرنيــا ومولدافيــا وأرمينيــا
وآذربيجــان وجورجيــا .وهــذا التفويــض يغطــي مرشوعــات متثِّــل مصلحــة
مه َّمــة لالتحــاد األورويب يف قطاعــات النقــل واالتصــاالت البعيــد والبنــى التحتيــة
البيئيــة .أمــا حجــم هــذا التفويــض الخارجــي فيبلــغ عــى اإلجــال  3,5مليــار
يــورو عــى مــدى عــام  .2013وأ َّمــا املــدى والحجــم (اللــذان ُم ـ ِّددا يف أواســط
عــام  )2009فقــد بــات اآلن يغطــي أيضً ــا املؤسســات الصغــرة واملتوســطة
( )SMEsعــر البنــوك يف بلــدان الرشاكــة الرشقيــة ضمــن إطــار عمــل الخطــة
املشــركة التــي تنفذهــا «املؤسســات املاليــة الدوليــة». 51
ومنــذ أيلــول (ســبتمرب)  2009اســتطاع «البنــك األورويب لالســتثامر» إطــاق
القــروض لصالــح «املؤسســات الصغــرة واملتوســطة» يف بلــدان الجــوار األورويب
الرشقــي ،فيــا كان قــاد ًرا يف الســابق عــى تقديــم القــروض للمؤسســات
املذكــورة داخــل بلــدان االتحــاد األورويب وبلــدان منطقــة البلقــان الغــريب
والــدول الســاعية إىل االنضــام لالتحــاد فقــط.
وهنــاك أيضًّ ــا  1,5مليــار يــورو ضمــن «آليَّــة الــركاء الرشقيــن» ( )EPFالتــي
ســتُمنح للبنــك األورويب لالســتثامر عــى مســؤوليته ومخاطــره (أي مــن دون
ضامنــة مــن االتحــاد األورويب) .فآليــة الــركاء الرشقيــن ســتمكِّن البنــك
األورويب لالســتثامر مــن دعــم اســتثامرات االتحــاد األورويب األجنبيــة املبــارشة
( )FDIsيف بلــدان الجــوار الرشقــي ،مبرشوعــات لروســيا يبلــغ ســقفها 500
مليــون يــورو .وستُســتخ َد ُم كتلــة اآلليــة لدعــم املرشوعــات والبنى االســتثامرية؛
وميكــن هيكلــة متويــل يصــل إىل  150مليــون يــورو لـــ «آليــة التمويــل املهيــكل»
( )Structured Finance Facilityالتــي تؤمــن قــدرات تحتمــل مخاطــر
مرتفعــة .وخــال فــرة  2010-2007أجــرى «البنــك األورويب لالســتثامر»
عمليــات مغطــاة بتفويضــه الخارجــي يف الجــوار الرشقــي ويف روســيا ،بالتعــاون
الوثيــق مــع «البنــك األورويب لإلعــار واإلمنــاء» ،وفــق رشوط نصــت عليهــا
كل مــن املفوضيــة األوروبيــة والبنــك األورويب
مذكــرة التفاهــم املعقــودة بــن ٍّ
لالســتثامر والبنــك األورويب العــادة اإلعــار والتنميــة.
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يف  23أيــار (مايــو)  ،2013ق َّدمــت املفوض َّيــة األوروب َّيــة مــروع قانــون إىل
الربملــان واملجلــس األوروبيَّــن يتعلــق بتفويــض «البنــك األورويب لالســتثامر»
لإلقــراض الخارجــي ينــص عــى ضامنــة االتحــاد األورويب املوازناتيــة لتمويــل
عمليــات البنــك الخارجيــة مبــا يصــل إىل  28مليــار يــورو ،منهــا  3مليــارات يــورو
ســتكون اختياريــة ،وميكــن أن ت ُف َّعــل بعــد إجــراء مراجعــة فصليــة .وتقــرح
املفوضيَّــة مزي ـ ًدا مــن الرتكيــز عــى ضامنــة االتحــاد األورويب املوازناتيــة عــى
عمليــات البنــك األورويب لالســتثامر املاليــة ذات القيمــة املضافــة املرافعــة،
والسـ َّيام ضمــن املنطقــة املزمعــة االنضــام إىل االتحــاد وضمــن الجــوار الجنــويب

والرشقــي .وســتتلقَّى بلــدان الجــوار والرشاكــة  12,400,000,000يــورو ،مــع
الســقوف الفرعيــة الدالل َّيــة التاليــة:
.i

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

.ii
يــورو .

أوروبــا الرشقيــة والقفاقــس الجنــويب وروســيا4,000,000,000 :
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تشــمل اتجاهــات االســتثامر الرئيســية املض َّمنــة يف مس ـ َّودة تفويــض االق ـراض
الخارجــي مــا يــي )1 :تنميــة القطــاع الخــاص املحــي ،مبــا يف ذلــك دعــم
املؤسســات الصغــر واملتوســطة؛  )2تنميــة البنــى التحتيــة االجتامعيــة والبيئيــة
واالقتصاديــة؛  )3تخفيــف التغـ ُّـر املناخــي والتك ُّيــف معــه – بغيــة تعزيــز بُعــد
تغـ ُّـر املنــاخ لضامنــة االتحــاد األورويب املوازناتيــة عــى عمليــات البنــك األورويب
لالســتثامر املاليــة الخارجيــة ،مــع إدخــال هـ ِ
ـدف حـ ٍّد أدىن نســبته  %25مــن كل
عمليــات البنــك املم َّولــة عــى مــدى الفــرة .2020-2014
وفيــا قــد يبــدو املــروع بالــغ اإليجابيــة ،يكشــف تقويــم أجــري بعنايــة
ملس ـ َّودة تفويــض االق ـراض الخارجــي الجديــدة لفــرة  2020-2014عــد ًدا مــن
املجــاالت اإلشــكالية التــي تســتدعي مزي ـ ًدا مــن الرتكيــز واالنتبــاه مــن جانــب
منظــات املجتمــع املــدين .تشــمل هــذه املجــاالت مــا يــي:
الرتكيــز عــى تنميــة املؤسســات الصغــرة واملتوســطة – إ َّن تنميــة
•	
ــل يف
يوص َ
هــذه املؤسســات يف البلــدان لهــي اتجــاه جيــد .بيــد أنَّــه لــي َ
العقــود األخــرة إىل املؤسســات الصغــرة واملتوســطة يف البلــدان املســتفيدة،
عمــد «البنــك األورويب لالســتثامر» إىل زيــادة انخراطــه يف «اإلقـراض الوســيطي»
(“ )”intermediate lendingالــذي شــمل معظــم البنــوك التجاريــة الغربيــة
بفائــدة صغــرة أو مــن دون فائــدة يف التنميــة ،وهــو نــوع مــن العمليــات التــي
غالبًــا مــا يُلجــأ إليــه يف «الج َّنــات الرضيبيــة» ( .)tax havensوهــذه القــروض
الوســيطية –التــي يُطلــق عليهــا أيضً ــا اســم «القــروض العامليــة» (“global
حصصــا صغــرة للمســتفيدين
 -)”loansتتَّســم بشــفافية متدنِّيــة ،توفِّــر
ً
أي أثـ ٍر تنمــوي
النهائيــن ،ليظهــر عــدد مــن التحديــات التــي ميكــن أن تقـ ِّوض َّ
إيجــايب .وإ َّن االســتثامرات يف مجــال املؤسســات الصغــرة واملتوســطة ت ُعتــر
منا ِقض ـ ًة لـــ «إلعــان باريــس» و«أجنــدة عمــل آك ـرا» (وبالتحديــد للــادة 18
مــن «أجنــدة عمــل آكـرا» املتعلقــة بزيــادة قيمــة املســاعدات املاليــة) ،بالرغــم
مــن أ َّن أجنــدة فعاليــة املســاعدات التنمويــة تنــص أنَّــه عــى املانحــن تقويــة
جهودهــم مبــا يــؤول إىل تعزيــز القطــاع الخــاص املحــي إىل الحــد األقــى .يف
هــذا الصــدد ،ينبغــي ملــروع القانــون أن يصــوغ إطــار عمــل خــاص بتنميــة
املؤسســات الصغــرة واملتوســطة بطريقــة تضمــن عمــل «البنــك األورويب
لالســتثامر» حرصيًّــا مــع الوســطاء املاليــن املحليــن الذيــن يركــزون عــى توفــر
الخدمــات املاليــة للفقـراء عــى نحـ ٍو مســؤول وشــفاف ،أو مبــا يدعــم التنميــة
املســتدامة عــى أوســع نطــاق.
للتغــر املناخــي ،اآلن ،عــى رأس األولويــات
عتــر التصــ ِّدي
•	
ُّ
فيــا يُ َ ُ
العامليــة ،يعمــد «البنــك األورويب لالســتثامر» ،مــع ذلــك وبطريقــة إشــكالية ،إىل
تقديــم القــروض –وليــس املنــح -للتك ُّيــف مع التغـ ُّـر املناخــي ،نظ ًرا للمســؤولية
الشــالية التاريخيــة .ويف مــا يعنــي متويــل التكيُّــف ينبغــي لالتحــاد األورويب أن

يضــع قامئــة أولويــات لدعمــه املــايل يف البلــدان الناميــة لقــاء التكيُّــف مــن
خــال «صنــدوق األمــم املتحــدة للتك ُّيــف» ( ،)UN Adaptation Fundوإعادة
النظــر يف رصــد دعمــه إلنشــاء «صنــدوق املنــاخ األخــر» Green Climate
 )Fundتحــت رعايــة «اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغـ ُّـر املنــاخ»
( ،)UNFCCCحتــى يُصــار إىل إدارتــه –أي الدعــم -بطريقــة دميقراطيــة
وشــفافة مــن قبــل املؤسســات والــوكاالت املســتقلة عــن املؤسســات املاليــة
الدوليــة وغريهــا مــن الهيئــات املم ِّولــة ،ذلــك أ َّن «البنــك األورويب لالســتثامر» و
هــو ضمــن االتحــاد األورويب نفســه الـــذي يظـ ُّـل باعثًّــا رئيسـيًّا لغــاز ثاين أكســيد
الكربــون ( )CO2مقارنــة بالبلــدان املجــاورة .ويف الوقــت الحــايل ،عــى «البنــك
األورويب لالســتثامر» أن يتوقــف عــن تنميــة مرشوعــات الوقــود األحفــوري يف
مناطــق الجــوار ،التــي ترمــي إىل تســهيل تصديــره مــن البلــدان املجــاورة إىل
االتحــاد األورويب لضــان أمــن االتحــاد األورويب الطاقــي.
ال يقتــي مــروع القانــون ،ضمن ًّيــا ،أن تتخــذكل مرشوعــات «البنــك
•	
األورويب لالســتثامر» العنايــة الواجبــة مبــا يتوافــق وخــط مبــادئ االتحــاد
االجتامعيــة والبيئيــة التــي تتطلَّــب محفِّــ ًزا للمــروع االســتثامري إلجــراء
مشــاورات محليــة وإفشــاء للنتائــج ونرشهــا عــى املــأ .وبالفعــل ،ومجـ َّد ًدا يف

ضــوء «إعــان باريــس» يجــب أن ت ُلحــظ قاعــدة امللكيــة واملــادة  8مــن «أجنــدة
عمــل آكـرا» ،وأن يُلحــظ أيضً ــا أ َّن كل املرشوعــات يجــب أن تكون منســجمة مع
االسـراتيجيات التنمويــة املعتمــدة يف البلــدان «املتلقِّيــة» .وهــذا أمــر يتطلَّــب،
أساســا ،أن «تكــون كل املرشوعــات التــي يدعمهــا البنــك األورويب لالســتثامر
ً
منســجمة بالكامــل مــع ترشيعــات االتحــاد األورويب البيئيــة واالجتامعيــة ،فضـ ًـا
عــن الترشيعــات البيئيــة واالجتامعيــة املعمــول بهــا يف البلــد املتل ِّقــي».
يرتبــط مــروع القانــون باالســتخدام املتزايــد آلليــة الخلــط
•	
( .)blending mechanismإال أنــه تجــب اإلشــارة بوضــوح إىل أ َّن عمليــة
الخلــط التــي يقــوم بهــا «البنــك األورويب لالســتثامر» مل تبـ ِّـن بصــورة كافيــة األثر
التنمــوي للــال املخلــوط ( .)blended financeعــى العكــس ،فـــ «الخلــط»
مييــل إىل دعــم تطويــر املرشوعــات االســتثامرية واســعة النطــاق ،التــي تنطــوي
عــى احتــال كبــر لتقويــض الحقــوق االجتامعية-اإليكولوجيــة للســكان
املتأث ِّريــن ،وهــو أمــر يطــرح تســاؤالت حــول القيمــة املضافــة التنمويــة واملاليــة
(( )development & financial additionalityأنظــر الفصــل أدنــاه املتعلــق
بآليــات االتحــاد األورويب الخلطيــة).
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دراسة حالة :مرشوع كهرباء الجيزة – مظاهر التنمية املفقودة

أطلــق مــروع كهربــاء الجيــزة يف عــام  ،2010وكان هدفــه املعلــن« :تخطيــط
الحكومــة املرصيــة االســتثامر يف قطــاع الطاقــة بغيــة تلبيــة الطلــب املتنامــي
عــى الكهربــاء يف البلــد ،وضــان الوصــول إىل مخــزون طاقــة مع ـ َّول عليــه –
وتحقيــق الــروط الالزمــة للنمــو االقتصــادي وكذلــك تحقيــق أجنــدة البلــد
للتنميــة االجتامعيــة». 53

 تسـ َّبب املــروع بآثــار مبــارشة ســلبية عــى األرايض واملحاصيــل ،مبــا يف ذلــكفضــا
التخلُّــص مــن األنقــاض والركامــات اإلنشــائية ورميهــا يف قنــاة قريبــةً ،
عــن تس ـ ُّببه بقطــع مصــادر امليــاه الجوفيــة وتدفقهــا يف القنــاة ومــا تــا ذلــك
مــن تجفيــف لآلبــار يف املنطقــة .ويُتوقَّــع حــدوث عواقــب حــادة يف مــا يتعلــق
بجــودة ميــاه نهــر النيــل.

هــذا ،وميـ ِّول «البنــك األورويب لالســتثامر» املــروع جزئيًّــا (باإلضافــة إىل البنــك
الــدويل وغــره) .ولطاملــا كان قطــاع الطاقــة حتــى اآلن أكــر القطاعــات اســتفادة
مــن قــروض البنــك املذكــور؛ إذا اســتثمر بدايــة  300مليــون يــورو يف املرحلــة
األوىل مــن املــروع يف عــام  ،2010ومـ َّول مرحلتــه الثانيــة ،التــي بــدأت يف عــام
 ،2011مببلــغ إضــايف مقــداره  50مليــون يــورو.

 أث َّــر املــروع ســلبًا عــى أرزاق املجتمعــات املحليــة ومعايشــها يف مــكاناالســتثامر ،وعــى وصــول الســكان املحليــن إىل ميــاه الشــفة وميــاه الــري
والصيــد.

وقــد كان املــروع ومشــاركة «البنــك األورويب لالســتثامر» فيــه قيــد مراقبــة
مجموعــات املجتمــع املــدين؛ التــي أثــارت عــدة مســائل مهمــة يف هــذا الصــدد:
 ينتهــك املــروع القوانــن املرصيــة التــي تحكــم البنــاء عــى األرايض الزراعيــة.ونتيجــة لذلــك ،فــإ َّن  73مــن األك ـرات الزراعيــة قــد ُد ِّمــرت ،ويُتوقَّــع تدمــر
املئــات منهــا يف وقــت الحــق.
 يفتقــر املــروع إىل املواصفــات واملعايــر التــي توجبهــا املشــاركة العامــة،وليــس مثَّــة عمــل معالِــج يف اتجــاه الســاكنني املقيمــن الذيــن خــروا أراضيهــم
بانتزاعهــم منهــا لصالــح املــروع.
وخصوصــا
 يفتقــر املــروع إىل معايــر الشــفافية والنزاهــة يف ســياق تنفيــذه،ً
يف مــا يتعلــق بتقوميــات اآلثــار البيئيــة واالجتامعيــة.
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عــاوة عــى ذلــك ،يُتوقَّــع أن يكــون ملداخــن محطــة التوليــد ومــا تنفثــه مــن
أدخنــة أثــر حــاد عــى األرايض الزراعيــة املحيطــة ومــا يُــزرع فيها مــن محاصيل.
وهكــذا ،فــإ َّن انخ ـراط «البنــك األورويب لالســتثامر « يف املــروع مثــر للجــدل
إىل ح ـ ٍّد بعيــد عــى املســتويني البيئــي واالجتامعــي ويف مــا يتعلــق باألهــداف
التنمويــة الراميــة إىل القضــاء عــى الفقــر واإلســهام يف تحقيــق التنميــة
املســتدامة .ومــا ينبغــي التأكيــد عليــه أثــر دور «البنــك األورويب لالســتثامر»
ومتويلــه مرشوعــات ت ُفــي إىل «اإلســهام بتحقيــق تنميــة غــر مســتدامة،
وبإيقــاد التدمــر البيئــي وتغـ ُّـر املنــاخ واســتنزاف املــوارد الطبيعيــة واإلفقــار
والنزاعــات االجتامعيــة». 54
أع ـ َّد دراســة الحالــة هــذه الســيد عبــد املــوىل إســاعيل ،وهــي مبنيــة عــى
عمــل رقــايب أجرتــه الجمعيــة املرصيــة للحقــوق الجامعيــة وائتــاف «املوئــل»
الــدويل واملركــز املــري لإلصــاح الترشيعــي.

أسس «البنك األورويب العادة اإلعامر والتنمية»
ــس «البنــك األورويب العــادة اإلعــار والتنميــة» ( )EBRDيف عــام 1991
أُ ِّس َ
اســتجاب ًة لتح ِّديــات كبــرة يف الســياقني الســيايس واالقتصــادي يف بلــدان كلتــا
ـاهم،
األوروبيتــن الوســطى والرشقيــة  .وهــو اليــوم يتك ـ َّون مــن  63بل ـ ًدا مسـ ً
واملســاهامن اآلخــران هــا االتحــاد األورويب والبنــك األورويب لالســتثامر .أ َّمــا
االتحــاد األورويب نفســه فيملــك  %3مــن رأســال «البنــك األورويب العــادة
اإلعــار والتنميــة»  .وميلــك االتحــاد األورويب والــدول األعضــاء فيــه و«البنــك
األورويب لالســتثامر» جامعيًّــا  %62,8مــن رأســال «البنــك األورويب لإلعــادة
االعــار واإلمنــاء» .ومنــذ عــام  2011عمــد البنــك املذكــور إىل توســيع إطــار
عملياتــه لتشــمل بلــدان املتوســط الجنوبيــة والرشقيــة ( ،)SEMEDوتضــ ُّم
حتــى اآلن مــر واألردن واملغــرب وتونــس.
وبحســب تفويضــه ،ينبغــي لـــ «البنــك األورويب العــادة اإلعــار والتنميــة» أن
«يعــ ِّزز االنتقــال نحــو اقتصــادات الســوق املفتوحــة ،وأن يقــوي مبــادرات
األعــال الخاصــة يف بلــدان األوروبيتــن الوســطى والرشقيــة امللتزمــة تطبيــق
56
مبــادئ الدميقراطيــة التعدديــة والتعدديــة السياســية واقتصــادات الســوق»
 .كــا أنــه يجــري «تعزيــز أنشــطته البيئيــة والتنمويــة املســتدامة املوثوقــة
بكاملهــا». 57
غــر أ َّن نتائــج عمليــات البنــك حتــى برشوطــه خضعــت للخلــط واملــزج. 58
فبعــد  29عا ًمــا مــن قيامــه بالعمليــات انتهــت عمليــة واحــدة إىل خواتيمهــا
–يف جمهوريــة تشــيكيا -مــن بــن كل العمليــات التــي يُجريهــا البنــك يف 30

بل ـ ًدا .والعديــد مــن البلــدان الرشقيــة التــي يُجــري فيهــا عملياتــه بعيــد ٌة مــن
ــر بلدانًــا دميقراطيــة ،بــل إ َّن اقتصــادات بعضهــا ال يصــح أن تســ َّمى
أن ت ُعتَ َ
اقتصــادات ســوق .عــاوة عــى ذلــك ،فقــد بــرزت مكامــن الضعــف البنيويــة يف
االقتصــادات الغربيــة –التــي اعتُ ِمـ َدت بوصفهــا منــاذج ت ُط َّبــق يف بلــدان الكتلــة
الرشق َّيــة الســابقة -بوضــوح خــال األزمــة املاليــة واالقتصاديــة.
ولطاملــا ســئل «البنــك األورويب العــادة اإلعــار والتنمية»عـ َّـا يثــر القلــق حــول
آثــار تدخالتــه عــى التنميــة البرشيــة ،إال أنــه ليــس مج َّهـ ًزا للتعامــل مــع هــذه
املواضيــع ،أكان مــن حيــث خرباتــه أم مــن حيــث نظمــه امل ُعت َمــدة لقيــاس
نجاحــه .فالبنــك مل يضــع يف اعتبــاره القضــاء عــى الفقــر يف رأس أولويَّــات
تركيــزه يف العمليــات التــي يُجريهــا يف البلــدان الناميــة ،بالرغــم مــن أ َّن هــذا
هــو املطلــوب يف عمــل االتحــاد األورويب وفــق املــادة ٢١٠٢مــن «اتفاقيــة
وبــدل مــن ذلــك ،فهــو يأمــل أنَّــه ســيكون للتحــول أو
ً
االتحــاد األورويب».
لالنتقــال االقتصــادي آثــار إيجابيــة مــن دون الحاجــة إىل برهــان عــى أ َّن هــذا
مــا يحــدث فعل ًّيــا .وقــد ورد يف مراجعــة املســاعدات متعــددة األط ـراف التــي
أصدرتهــا وزارة التنميــة الدوليــة يف اململكــة املتحــدة يف آذار (مــارس) 2011
أ َّن «الرابــط بــن آثــار برامــج البنــك األورويب العــادة اإلعــار والتنميــة عــى
التحــول أو االنتقــال وبــن األثــر عــى حيــاة النــاس ليــس متمفصـ ًـا عــى نحـ ٍو
جيــد». 59
إ َّن جــذور املشــكلة تكمــن يف تفويــض البنــك نفســه ،الــذي يركِّــز ســلم أولوياتــه
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عــى األســواق قبــل تركيــزه عــى االعتبــارات التنمويــة املبنيــة عــى حقــوق
اإلنســان؛ بحيــث يحتــاج تفويضــه إىل إعــادة النظــر فيــه عــى املــدى املتوســط.
ـدى واسـ ًعا للتحســن ،ذلــك أ َّن البنــك
غــر أنَّــه حتــى التفويــض الحــايل يقـ ِّدم مـ ً
مفـ َّوض تعزيـ َز التنميــة املســتدامة يف كل أنشــطته .ولســوء الحــظ ،فقــد نهــج
البنــك مقاربــة األعــال باعتبارهــا املقاربــة الرئيســية إىل حـ ٍّد بعيــد ،مــع بعــض
االســتثناءات ،كاالســتثامرات التــي أجراهــا يف مجــال فعاليــة الطاقــة .ويف هــذا
الصــدد ،فــإ َّن مــا يغيــب عــن مناقشــات البنــك بشــكل عــام هــو أثــر التحــول أو
االنتقــال عــى النــاس يف الواقــع وعــى البيئــة األوســع نطاقًــا.
ومــع أ َّن البنــك مملــوك مــن دول االتحــاد األورويب األعضــاء واملفوض َّيــة
األوروبيــة ،بصــورة رئيسـيَّة (إذا تبلــغ الحصــة  %60مــن األســهم) ،تبقــى مســألة
املســاءلة أمــام املؤسســات األوروبيــة إشــكالية .وهــذا يتض َّمــن أيضً ــا الربملــان
ٍ
أدوات محــدودة ملراقبــة أنشــطة البنــك والتأثــر عليهــا.
األورويب الــذي ميلــك
ففــي عــام  2011قــام الربملــان األورويب بخطــوة إىل األمــام عندمــا تب َّنــى ق ـرا ًرا
ترشيعيًّــا تض َّمــن رشوطًــا الكتتــاب االتحــاد األورويب مبزيــد مــن الحصــص ،أي
لزيــادة رأســال «البنــك األورويب إلعــار واإلمنــاء» .وقــد تض َّمنــت طلباتــه إىل
البنــك مــا يــي:
عــى املفوضيــة ،بحلــول عــام  ،2015أن تقــ ِّدم تقريــ ًرا تقومييًّــا
•	
لفعاليــة املؤسســات األوروبيــة املاليــة العامــة القامئــة يف أوروبــا ويف الجــوار ،مبــا
يف ذلــك توصيــات تتعلــق بتعاونهــا وأَ ْمثَلَــة أنشــطتها وتنســيقها.
عــى «البنــك األورويب العــادة اإلعــار واإلمنــاء» أن يُوفِّــر عــى
•	
موقعــه الشــبيك املعلومــات املناســبة املتعلقــة باملســتفيدين ،وأثــر عملياتــه
الوســيطية املاليــة وتقوميــات مرشوعاتــه.
عــى ممثــي االتحــاد األورويب يف البنــك الســعي إىل الحــؤول دون
•	
ٍ
مرشوعــات مــع اســتخدام الجنــات الرضيبيــة التــي تنعــدم فيهــا
أي
متويلــه ِّ
الرضائــب أو تســودها الرضائــب االســميَّة ،أو ينعــدم فيهــا تبــادل املعلومــات
الف َّعــال مــع الســلطات الرضيبيــة األجنبيــة ،أو حيــث تنعــدم الشــفافية يف
الفقــرات والبنــود الترشيعيــة أو اإلداريــة ،أو كــا عرفتهامنظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي OECDاو فريــق املهــام الخــاص بالعمــل
املــايل».
عــى حاكــم االتحــاد األورويب يف «البنــك األورويب العــادة اإلعــار
•	
والتنميــة» أن يُــديل بتقريــر ســنوي أمــام الربملــان األورويب يتنــاول فيــه أهــداف
االتحــاد األورويب ،والســ َّيام املــادة  21مــن اتفاقيــة االتحــاد األورويب املتعلقــة
باالتحــاد األورويب واس ـراتيجية أوروبــا للعــام  2020والزيــادة الكبــرة يف نقــل
الطاقــة املتجــددة والتكنولوجيــات الكفيلــة بتحقيــق الكفــاءة الطاقيَّــة .كــا
ـنوي ،مــن بــن أمــور أخــرى ،عــن
ينبغــي لهــا /لــه ،أيضً ــا ،أن يفيــد بتقريــر سـ ٍّ
اإلجـراءات الضامنــة لشــفافية العمليــات التــي يُجريهــا «البنــك» عــر وســائطه
املاليــة ،وعــن كيفيــة إســهامه يف تحقيــق أهــداف االتحــاد األورويب.
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وباإلضافــة إىل امتــاك الحصــص واألســهم يف «البنــك األورويب العــادة اإلعــار
والتنميــة» عــر الــدول األعضــاء واملفوضيــة األوروبيــة ،تســتخدم املفوضيــة
األوروبيــة «البنــك» ،إىل حــد بعيــد ،بوصفــه قنــا ًة للمنــح وآليــ ًة للخلــط؛

وخصوصــا يف مناطــق الجــوار .ففــي عــام  2012تل َّقــى «البنــك» أكــر مــن 92
ً
مليــون يــورو كمســاهامت مــن االتحــاد األورويب ،وهــو مــا مثَّــل أكــر مــن
نصــف متويــل املنــح اإلجــايل املق ـ َّدم إىل «البنــك» مــن قبــل املانحــن بغــرض
املســاعدة التقنيــة وضامنــات للقــروض ،إلــخ...
هــذا ،وت ُق َّنــى أمــوال االتحــاد األورويب عــر ســال «الخلــط /القــروض» إىل
«البنــك األورويب العــادة اإلعــار والتنميــة»: 60
آل َّيــة االســتثامر الجــواري ( :)NIFيف كانــون األول (ديســمرب) 2012
•	
قـ َّدم االتحــاد األورويب عــر املفوضيــة األوروبيــة  766,9مليــون يورو كمســاهمة
يف ســلة االســتثامر الجــواري ،مــع إســهام الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب
مببلــغ إضــايف قــدره  77مليــون يــورو .وقــد أق ـ َّرت ســلة االســتثامر الجــواري
متويــل  32مرشو ًعــا مــن مرشوعــات «البنــك األورويب لإلعــار واإلمنــاء» مبن ـ ٍح
تفــوق قيمتهــا  195مليــون يــورو رفعــت قيمــة قــروض البنــك البالغــة 9
مليــارات يــورو وزادت القيمــة اإلجامليــة ملرشوعــات بدرجــة كبــرة .كــا ُوفِّــر
مبلــغ  20مليــون يــورو مــن أمــوال ســلة االســتثامر الجــواري للمرشوعــات التــي
تُنفَّــذ يف بلــدان املتوســط الجنوبيــة والرشقيــة (.)SEMED
إطــار العمــل االســتثامري البلقــاين الغــريب ( :)WBIFأطلــق يف عــام
•	
 ،2009وهــو إطــار يؤ ِّمــن املســاعدة التقن َّيــة ،واالســتثامرات مش ـ َركة التمويــل
وغــر ذلــك مــن آليــات متويــل املنــح .وهو يجمــع مــوارده مــن االتحــاد األورويب
واملؤسســات املاليــة الدوليــة الرشيكــة ،كالبنــك األورويب لإلعــار واإلمنــاء و19
مان ًحــا ثنائ ًّيــا لالســتثامر يف النقــل والطاقــة والبيئــة والقطاعــات االجتامعيــة ويف
تنميــة القطــاع الخــاص.
آل َّيــة االســتثامر آلســيا الوســطى ( :)IFCAوقــد أطلقــت يف عــام
•	
 ،2010وهــي تخلــط أمــوال املنــح مــع القــروض التــي تقدمهــا املؤسســات
املاليــة لتعزيــز االســتثامر يف البنــى التحتيــة والطاقــة والبيئــة ودعــم املؤسســات
الصغــرة واملتوســطة والبنــى التحتيــة االجتامعيــة يف خمســة بلــدان عــر آســيا
الوســطى .وقــد أســهمت الســلة املذكــورة مبــا يزيــد عــى  42مليــون يــورو
يف مرشوعــات «البنــك األورويب العــادة اإلعــار والتنميــة» ،مبــا يف ذلــك بـــ 17
مليــون يــورو يف عــام  2012لدعــم الوصــول إىل متويــل املؤسســات الصغــرة
الصغــرى ( )micro enterprisesوالصغــرة واملتوســطة ويف الطاقــة
جــ ًّدا أو ُّ
املســتدامة والبنــى التحتيــة البلديــة والبيئيــة ومرشوعــات الطاقــة ذات الكفاءة.
هــذا ،ويتعــاون «البنــك األورويب لإلعــادة االعــار واإلمنــاء» عــن كثــب مــع
مؤسســات االتحــاد األورويب يف مــا يتعلــق بالسياســات الجاريــة والناشــئة التــي
ترتبــط بخطــط تنميــة املؤسســات املاليــة الدوليــة وتطويرهــا ،وباملســائل أو
املبــادرات البيئيــة ،كـــ «فيي َّنــا [»2.0وهــي خطــة عمــل للقطــاع العام–الخــاص]،
وذلــك لتأمــن رأســال مالئــم ولدعــم الســيولة لــدى املجموعــات البنكيــة
الغربيــة لفروعهــا القامئــة يف أوروبــا الوســطى والرشقيــة والجنوبية-الرشقيــة.

دراسة حالة :مرص و«البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية»

عقــب سلســلة التحــركات الشــعبية التــي ُعرفــت بـــ «الربيــع العــريب» ،أنشــأت
«مجموعــة الثــاين» ( )G8واملؤسســات املاليــة الدوليــة 1والحكومــات
ــق عليهــا اســم «رشاكــة دوفيــل» (Deauville
يف املنطقــة آليــة جديــدة أُطلِ َ
 ،)Partnershipالتــي أُن ِجـ َز تص ُّورهــا خــال قمــة «مجموعــة الثــاين» الســابعة
والثالثــن املنعقــدة يف أيــار (مايــو)  .2011وميثِّــل «البنــك األورويب إلعــادة
اإلعــار والتنميــة» ( )EBRDالعضــو الرئيــس يف الرشاكــة املذكــورة.

جديــة حــول مســاعدات االتحــاد األورويب املمنوحــة ملــر ،اســتنا ًدا إىل وضــع
حقــوق اإلنســان امل ُريــع يف البلــد وإخفــاق مليــار يــورو مــن أمــوال االتحــاد
ُرصــدت ملعالجــة الوضــع القائــم ،و التــي مــن املفــرض أن تســهم بشــكل إيجايب
يف العمليــة الدميقراطيــة ،العدالــة االجتامعيــة واالســتقرار يف مــر ،متســائلني
عــن رشعيــة هــذه االقــروض و مــدي واتســاقها مــع معايــر االتحــاد األورويب
بشــكل عــام مــن حيــث الحكــم الرشــيد والدميقراطيــة. 6

وكان «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار والتنميــة» قــد دخــل أســواق أوروبــا
الرشقيــة ،بصــورة رئيســية ،مــن خــال أزمــات االتحــاد الســوفيايت املاليــة،2
وقــال إنــه (أي البنــك) ينتهــز فرصــة مامثلــة للدخــول إىل أســواق بلــدان الربيــع
العــريب .3ويف عــام  2011عـ َّدل البنــك اآلليــة التــي أنشــأته بُغية توســيع عملياته
لتشــمل منطقــة الــرق األوســط وجنــوب املتوســط ورشقيــه.)SEMED( 4
وضمــن هــذا الســياق ،طلبــت الحكومــة املرصيــة أن تصبــح مــر بلـ ًدا متل ّق ًيــا،
كل مــن «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار
ويف  19حزيـران (يونيــو)  2011وقــع ٌّ
والتنميــة» والحكومــة املرصيــة اتفاقيَّ ـ ًة ش ـكَّلت الخطــوة امله َّمــة األوىل للبنــك
ل ُينشــئ مكت ًبــا دامئًــا يف مــر.

بيــد أ َّن البلــد ،منــذ اجتامعــات «البنــك» الســنويَّة ،ابتعــد أكــر مــن مبــادئ
الدميقراطيــة .فمــع عــزل محمــد مــريس شــهدت مــر تفريــق مؤيِّــدي مــريس
يف اعتصــام ميــدان رابعــة بعنــف ،بحيــث شُ ــجب هــذا العمــل الــذي ارتكبتــه
الدولــة باعتبــاره «عقابًــا جامعيًّــا غــر ُم ـ َّرر» ، 7فضـ ًـا عــن اعتبــاره قتـ ًـا هــو
«األكــر بشــاعة يف التاريــخ املــري الحديــث». 8

ويحــ ِّدد «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار والتنميــة» تعاونــه مــع الحكومــة
املرصيــة وفــق رشطــن خاصــن:
وفــق املــادة  1مــن االتفاقيــة امل ِ
ُنشــئة لــه التــي تنــص عــى مــا يــي:
•	
«يجــب أن تُبــدي البلــدان -التــي يُجــري فيهــا البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار
والتنميــة عملياتــه االســتهدافية اآليلــة إىل تعزيــز عمليــة االنتقــال إىل اقتصــاد
الســوق -التزامهــا مببــادئ التعدديــة االحزبيــة والتع ُّدديــة وتطبيقهــا»؛
«يعــرف البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار والتنميــة أن البلــدان التــي
•	
يُجــري فيهــا عملياتــه –وكذلــك البلــدان املســتقبلية التــي سـيُجري فيهــا هــذه
العمليــات -هــي عــى مســار مــؤ ٍّد إىل الدميقراطيــة وإىل اقتصــاد الســوق ،وعــى
أهبــة البــدء لتحقيــق ذلــك االنتقــال ،مــع بقــاء الكثــر مـ َّـا ينبغــي القيــام بــه
لتقويــة املؤسســات واملامرســات والعــادات». 5
وفيــا تتطلَّــب املــادة  1التزا ًمــا حاز ًمــا بالدميقراطيــة متعــددة األحـزاب والحكم
الرشــيد باعتبــاره رشطًــا الز ًمــا لعمليــات البنــك ،تبــدو األحــداث الجاريــة يف
رع ويف وجــود نظــام
مــر راه ًنــا عكــس املبــادئ املذكــورة .ففــي غيــاب م ـ ِّ
اســتبدادي للتعذيــب الــذي ترتكبــه الدولــة وقمعهــا املعارضــة ،وغــر ذلــك مــن
انتهــاك حقــوق اإلنســان التــي بُلِّــغ عنهــا مــن قبــل املنظــات الوطنيــة والدولية
غــر الحكوميــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان والتنميــة .ولــذا ،فــإ َّن مثَّــة قلــق من أ َّن
عمليــات «البنــك» يف مــر تنتهــك املــادة  ،1وهــي تثــر التســاؤالت مــن حيــث
األثــر التنمــوي ،مــع تبليــغ املنظــات غــر الحكوميــة مجلــس إدارة البنــك
ومســؤوليه وجاه ًّيــا بتلــك االنتهــاكات املؤكَّــدة خــال االجتامعــات العامــة
الســنوية وخــال «منتــدى األعــال» املنعقــدة يف يف أيــار (مايــو) .2013
ومــا تجــدر مالحظتــه ،أيضً ــا ،أن «محكمــة املدقِّقــن األوروبيــة» ()ECA
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عــاوة عــى ذلــك ،فــإ َّن تهويــل مســؤويل الدولــة عــى املجتمــع املــدين وقمعــه
يتواصــل .ففــي  18كانــون األول (ديســمرب)  2013أغــارت قــوات الرشطــة عــى
مكاتــب املركــز املــري للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة ( )ECESRواعتقلت
أي أســاس قانــوين ،وحطَّمــت وصــادرت
ســتة مــن كــوادره ومتط ِّوعيــه ،مــن دون ِّ
تجهيزاتــه .وإ َّن مامرسـ ٍ
ـات كهــذه تشـكِّل عــودة إىل «دولــة» دكتاتوريــة مبــارك
«البوليسـ َّية» 9غــر مقبولــة مــن قبــل املجتمــع املــدين .وهــذا الحــادث يتناقــض
وتفويــض «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار والتنميــة» ،حيــث يتع ـ َّرض حــا ُة
حقــوق اإلنســان للعنــف ،وخلــو الســاحة مــن فســحات التنفيــذ الدميقراطــي
املســتدام للمرشوعــات.
وكانــت مــر قــد تلقَّــت مســاعدات ماليــة مــن «البنــك األورويب إلعــادة
اإلعــار والتنميــة» لتنفيــذ مثــان مرشوعــات ( ُوقِّــع عــى أربعــة منهــم)  ،بلــغ
حجــم أعاملهــا اإلجــايل  48مليــون يــورو ،باإلضافــة إىل قيمــة مــروع بلــغ
حجمهــا  110ماليــن يــورو. 10
وقــد ُووجهــت سياســات البنــك فيــا يخــص البيئــة انتقــادات تناولــت إخفاقــه
يف معالجــة التحديــات التنمويــة الكــرى ،كمشــكلة تغـ ُّـر املنــاخ .فسياســته يف
هــذا الصــدد مل تش ـ ِّدد مبــا يكفــي عــى االنتقــال إىل اقتصــا ٍد متــدين الكربــون
ومســتدام الطاقــة ،وهــو مــا يه ـ ُّم بالتحديــد باعتبــار أ َّن «البنــك» وحــده ،مــن
بــن البنــوك التنمويــة متعــددة األط ـراف ،يتمتــع بتفويــض بيئــي يف رشعتــه.
وبوصفــه بنـكًا تنمويًّــا ،فقــد أخفــق «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار والتنميــة»
إىل ح ـ ٍّد بعيــد يف اإلســهام بتحقيــق التنميــة املســتدامة وفــق الــروط التــي
اســت َّنها لنفســه .و الجديــر بالذكــر ،قيــام البنــك مبراجعــة سياســاته التــي تختــص
بنظــام التوليــد الح ـراري ملقيــة الضــؤ عــى سياســة البنــك لتمويــل الطاقــة
النظيفــة بــل و مســاعدة البلــدان التــي تســتخدم الفحــم كمــر الطاقــة ايل
تبديلــه بالغــاز مــع األخــذ عــى عاتقــه االلتـزام بعــدم متويــل مشــاريع تعمــل
عــي الفحــم  .11ومــا يعتــر مثــر للجــدل هــو قيــام املديــر األقليمــي ملنطقــة
جنــوب و رشق املتوســط  Hildegard Gacekبعقــد أجتــاع مــع وزيــر التجــارة
و الصناعــة منــر فخــري عبــد النــور ملناقشــة عــدد مــن املشــاريع و منهــا
احتامليــة متويــل البنــك ملشــاريع مــن شــأنها أن تقــوم عــى اســتخدام الفحــم
كمصــدر للطاقــة الطاقــة خاصــة ملصانــع األســمنت.12
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قــد أوضــح البنــك يف األسـراتيجية القطريــة ملــر أهــم املوضوعــات التشــغيلية
و لســيام فيــا يخــص أهميــة دعــم الــركات الصغــرة و املتوســطة .لكننــا
وجدنــا البنــك ميــول البنــك رشكــة نســتيل املرصيــة.
و يف هــذا االطــار ميكننــا أن نســتوضح وجــود خلــل فيــا يخــص تطبيــق
السياســة الخاصــة بدعــم الــركات املتوســطة و الصغــرة .13وتســتمر ،كذلــك،
املقلِقــات حيــال أجنــدة «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار والتنميــة» املتعلقــة
بالخصخصــة ،يف ضــوء إرث االتهامــات بالفســاد املو َّجهــة إىل مســؤويل نظــام
مبــارك . .وقــد أبطلــت محاكــم الدولــة اإلداريــةُ ،مذَّاك ،مكتســبات املســتثمرين
بســبب االدعــاءات بالفســاد ،التــي (أي املكتســبات) مل تكــن ممكنــة الحــدوث
لــوال غيــاب املســاءلة عــن إطــار العمــل القانــوين الضعيــف .فبــدلً مــن بنــاء
إطــار عمــل قانــوين مكافـ ٍح للفســاد ،عمــدت الحكومــات املتعاقبــة بعــد الثــورة
يف حينــه إىل تعديــل الترشيعــات القامئــة املرع َّيــة بطريقــة تسـ ِّهل الفســاد ،بــل
وتتخطَّــى أحــكام القضــاء املــري .التعديــات األوىل لقانــون ضامنــات وحوافــز
االســتثامر الصــادرة مــن خــال قانــون  8.NOلعــام  1997واملعــدل باملرســوم
مــن خــال قانــون  4.NOمــن عــام  ،2012واملعــروف باســم «قانــون املصالحــة
مــع املســتثمرين .والثــاين هــو تعديــل بعــض أحــكام القانــون  89لســنة ،1998
و الــذي تــم مــن خــال إصــدار قانــون تنظيــم عــدد املزايــدات واملناقصــات مــن
خــال القانــون  82عــام  .2013كــا أ َّن مثَّــة قوانــن عديــدة يُتوقَّــع أن يُصــار
إىل تعديلهــا ،ضمــن خطــة الحكومــة االنتقاليــة لتعديــل إطــار العمــل القانــوين
الخــاص باالســتثامرات يف مــر ،كجــز ٍء م ّمضــا تس ـ ِّميه تحفي ـ ًزا لالســتثامر. 14
وكانــت هــذه القوانــن تســمح للدولــة مــع املســتثمرين بإدخــال تعديــات
يف حــاالت الفســاد واختــاس األمــوال العامــة ،مبــا مي ِّكــن مــن إبطــال ق ـرارات
املحاكــم ضــد الخصخصــة وتأمــن إفــات املســتثمرين مــن عقوبــات اقتصاديــة
أو إداريــة أو جرميَّــة وقَّعتهــا املحاكــم.

ان مــروع رشكــة الكويــت للطاقــة «تخفيــض حــرق الغــاز» (KEC Gas
 )Flaring Reduction Projectوالــذي تبلــغ قيمتــه حــوايل  40مليــون دوالر
أمرييــي هــو مــروع آخــر مثــر للجــدل لل«بنــك األورويب العــادة االعــار
والتنميــة» .يف الواقــع ،ان جــزء «تخفيــض حــرق الغــاز» مــن املــروع يبقــى
غامضــاً خاصــ ًة وأن وثائــق املــروع تشــر اىل ان هــذا األمــر موقــوف عــى
املفاوضــات مــع الحكومــة املرصيــة .كــا انــه مــن غــر الواضــح أي جــزء مــن
ال 40مليــون دوالر امرييــي ســيخصص لتخفيــض حــرق الغــاز علـاً انــه ســيتم
تخصيــص  65000يــورو لتمويــل التعــاون التقنــي مــن أجــل تقييــم التخفيضات
املحتملــة يف حــرق الغــاز.
ان ملخــص وثيقــة املــروع معنــون «مــروع تخفيــض حــرق الغــاز» لرشكــة
الكويــت للطاقــة ( )KEC Gas Flaring Reduction Projectوهــو يشــر
باألغلــب اىل الرشكــة املســتهدفة أي رشكــة «الكويــت الدولية للطاقــة -املحدودة
املســؤولية» .اســتنادا ً للموقــع االلكــروين للكويــت للطاقــة وللمســتندات
الســابقة ملؤسســة التمويــل الدوليــة ،متّــت اعــادة هيكلــة رشكــة الكويــت
للطاقــة()KSCC KECعــام  2011وتــ ّم تســجيل رشكــة جديــدة «كويــت
للطاقــة -برتوليــوم» يف جــريس ،وح ّولــت اليهــا جميــع موجــودات ومســؤوليات
الرشكــة الســابقة أي رشكــة «الكويــت الدوليــة للطاقــة» .ليــس مــن الواضــح يف
حالــة  KECان كان «البنــك األورويب العــادة االعــار والتنميــة» يشــر اىل رشكــة
جــريس القابضــة (رشكــة كويــت للطاقــة -برتوليــوم) أو رشكــة الكويــت الدوليــة
للطاقــة ( .)KSCCان «البنــك األورويب العــادة االعــار والتنميــة» يســتعمل
أســاء قدميــة (مل تعــد قيــد االســتعامل) ألحــد املســتفيدين منــه كــا أنــه
يفشــل يف تحديــد بشــكل صحيــح البلــد الــذي يتــم فيــه إدراج الرشكــة التــي
يعتــزم التعاقــد معهــا. 15
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التاريخ
LGBF
 :ITFالصنــدوق االئتــاين للبنــى 2007
التحتيــة لالتحــاد األورويب-أفريقيــا 47
بلــ ًدا أفريقيًّــا

متويل املنح
األمــوال املمنوحــة املخصصــة 208,7 :مليــون يــورو مــن
 EDFالعــارش  64 +مليــون يــورو مــن موازنــات MS

 :NIFآليــة االســتثامر الجــوار البلــدان 2008
املؤ َّهلــة آلليــة الجــوار والرشاكــة
األوروبيــن ()ENPI
 :WBIFإطــار العمــل االســتثامري 2009
البلقــاين الغــريب

 745مليــون يــورو  13-2007مــن موازنــة االتحــاد
األورويب (آليــة الجــوار والرشاكــة األوروبيــن) 70 +
مليــون يــورو مــن موازنــات .MS
 110مليــون يــورو مــن موازنــة االتحــاد األورويب +
 10ماليــن يــورو مــن "البنــك األورويب لالســتثامر"10 ،
ماليــن يــورو مــن  + CEDBمنــح مــن موازنــات .MS
 125مليــون يــورو ( )2013-2009مــن موازنــة االتحــاد
األورويب
 65مليــون يــورو ( )2013-2011مــن موازنــة االتحــاد
األورويب
 40مليون يورو
 10ماليني يورو

 :LAIFآل َّيــة االســتثامر األمــريك 2010
الالتينــي بلــدان أمــركا الالتينيــة
 :IFCAآليَّــة االســتثامر يف آســيا 2010
الوســطى بلــدان آســيا الوســطى
2012
 :AIFآل َّية االستثامر اآلسيوية
2012
 :CIFآل َّية االستثامر الكاريبي
2012
 :IFPآليَّة االستثامر ملنطقة الهادئ

املم ِّولون املشاركون (نهاية )2010
AFD, AfDB, BIO, COFIDES,
EIB, FINNFUND, KfW, LuxDevelopment, MoF Greece,
OEeB, SIMEST, SOFID, PIDG
AECID, AFD, CEB, EBRD,
EIB, KfW, NIB, OcEB, SIMEST,
.SOFID
CEB, EBRD, EIB, KfW
AFD, BCIE, BID, CAF, EIB,
.KfW, NIB, OcEB
آليــة االســتثامر الجــواري :ميكــن
للمؤسســات املعتمــدة املشــاركة.
AFD

آليات الخلط
منــذ عــام  ،2007وضعــت املفوضيَّــة األوروبيَّــة بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء
مثــاين ســال أو آل َّيــات خلــط إقليميــة (أنظــر الجــدول أدنــاه  ،)62تغطِّــي كامــل
منطقــة تعــاون االتحــاد األورويب الخارجــي .وقــد فُ ِعـ َـل ذلــك بُغيــة معالجــة
مســألة نُـ ْد َرة املــوارد للمســاعدات الخارجية بســبب األزمــة املاليــة واالقتصادية.
عــاوة عــى ذلــك ،فقــد اسـتُنبطت اآلليــة مــع بــدء بحــث املفوضيــة األوروبيــة
عــن «طــرق ذات كفــاءة» ،باســتخدام املــوارد املتوفــرة ولتحقيــق «تعظيــم أثــر»
املســاعدات الخارجيــة مــن خــال خلــط اآلليــات حيــث تجــذب «آليــات خلــط
منــح القــروض» ( )LGBالتمويلــن العــام والخــاص نحــو مجــاالت أولويــات
سياســة االتحــاد األورويب. 63
نظريًّــا ،يســعى االتحــاد األورويب مــن خــال آليــة الخلــط إىل تحقيــق األهــداف
التالية:

بالرغــم مــن حقيقــة أ َّن ســال الخلــط التــي يقــوم بهــا االتحــاد األورويب تظـ ُّـل
متواضعــة مــن حيــث حجمهــا –  1,5مليــار يــورو مــن موازنــة االتحــاد األورويب
وصنــدوق التنميــة األورويب ( )EDFوالــدول األعضــاء – «فــإ َّن األثر املــايل النهايئ
الناجــم عــن الســال ليــس ناج ًحــا كآليــة املنــح يف جــذب التمويــل للمرشوعــات
مــن قبــل املؤسســات املاليــة الثنائيــة األوروبيــة ( ،)EBFIsو»البنــك األوورويب
لالســتثامر» واملؤسســات املاليــة الدوليــة األخــرى وغريهــا مــن مصــادر التمويــل
األخــرى (والسـ َّيام مــن البلــدان الرشيكــة نفســها)» .عــى ســبيل املثــال ،راكمــت
سـلَّة االســتثامر الجــواري قيمــة منــح بلغــت  277مليــون يــورو لـــ  39مرشو ًعــا،
بتفعيــل مــا يقــرب مــن  5,1مليــار يــورو يف القــروض مــن املؤسســات املاليــة
الثنائيــة األوروبيــة واملؤسســات املاليــة الدوليــة لقيمــة كلفــة مــروع إجامليــة
تبلــغ  10,13مليــار يــورو للفــرة .2010-2008

تحقيــق غايــات سياســة االتحــاد األورويب عــى نحــو أفعــل ،أي
•	
زيــادة «فعاليــة املســاعدات» و«متاســك املســاعدات وتجانســها»؛
أ ْمثَلَ ـ ُة ال ـ ُّرزَم املاليــة للمســتفيدين ،وبالتــايل تعزيــز صدقيَّــة املــوارد
•	
وتفعيلهــا ؛
تعزيــز التعــاون بــن املانحــن ،وبالتحديــد بــن الفاعلــن األوروبيــن
•	
يف مجــال املســاعدات؛
•	

تعزيز صورةاملساعدات األوروبية وابرازها.
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املســتفيدون مــن منــح االتحــاد األورويب (مليــون يــورو) بوصفــه ممــ ِّو ًل
رائــ ًدا2011-2007 :
EIB

AfD

EBRD

 Othersاإلجاميل

KfW

ITF

179

0

46

56

13

294

NIF

92

152

82

82

3

411

WBIF

99

32

57

38

226

LAIF

7

0

5

18

4

34

اإلجاميل

377

184

133

213

58

965

ITF%
NIF%
WBIF%
LAIF%
%اإلجاميل

EBRD

EIB

 KfWمؤسسات أخرى

AfD

61

0

16

19

4

22

37

20

20

1

45

15

0

23

17

20

0

14

54

12

39

19

14

22

6

خطة عمل االتحاد األورويب للخلط
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يف عــام  2012وضعــت املفوضيــة األوروبيــة خطــة عمــل االتحــاد األورويب
أي اســتناد يف عنوانها
للخلــط يف التعــاون الخارجــي . 64وهــذه الخطــة ،مــن دون ِّ
إىل «التنميــة» ،ترمــي إىل «تقديــم التوصيــات واإلرشــاد يف مــا يتعلــق باســتخدام
الخلــط يف تعــاون االتحــاد األورويب الخارجــي» .وكــا ق ـ َّرر هــذا االتحــاد فــإ َّن
«خطــة عمــل االتحــاد األورويب الجديــدة ســتعمل بوصفهــا ملتقــى كبـ ًرا لبنــاء
تجربــة ناجحــة يف هــذه املنطقــة ،وســتبحث عــن الطــرق الكفيلــة بتحســن
جــودة آليــات الخلــط وكفاءتهــا ،آخــذة يف حســبانها أطــر عمــل السياســة
وخصوصــا
التــي تحكــم عالقــات االتحــاد األورويب مبختلــف البلــدان الرشيكــة،
ً
والتوســع .وذلــك يشــمل تعزيــز التعــاون
سياســاته املتعلقــة بالتنميــة والجــوار
ُّ
والتنســيق يف مــا بــن الالعبــن الفاعلــن ذوي الصلــة ،مبــا يــؤول إىل زيــادة أثــر
تعــاون االتحــاد الخارجــي وضو ًحــا».

وينبغــي التشــديد عــى أنــه قبــل صــوغ التوصيــات لوضــع خطــة العمــل تعزي ًزا
ـر إىل إجـراء
لــدور ســال الخلــط وآلياتــه وتقويتــه يف التعــاون التنمــوي ،مل يُـ َ ْ
تقويــم أو مراجعــة آلليــات الخلــط القامئــة .كــا تؤكِّــد خطــة العمــل املقرتَحــة،
أيضً ــا ،عــى منــح وقــروض الخلــط بُغيــة جــذب املزيــد مــن أمــوال مــن القطــاع
الخــاص .غــر أنَّهــا تغفــل الحاجــة إىل دعــم القطــاع الخــاص املحــي الــذي
حــا مســتدا ًما بعيــد املــدى ،فيــا هــي
ينطــوي عــى كمــون كبــر بوصفــه ًّ
–أي الخطــة -ت ُســقط مــن حســابها تعبئــة العبــي القطــاع الخــاص املحــي يف
البلــدان املجــاورة مــن خــال مقاربــات مبتكــرة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فقــد أُب ِعـ َد
مختلــف املعنيــن عــن املشــاركة يف خطــة العمــل هــذه ،وهــو أمــر إشــكايل
يف حــد ذاتــه ،بينــا يضطلــع الربملــان األورويب بــدور رقــايب فقــط وت ُســتب َع ُد
منظــات املجتمــع املــدين كليًّــا». 65

بيــد أ َّن تفويــض خطــة العمــل وبنيتهــا يطرحــان عــد ًدا مــن التســاؤالت املقلقــة
يف مــا يتعلــق مبــدى مالءمــة غــرض اآلليــة ،بالنظــر جزئيًّــا إىل مخاطــر الحوافــز
ـح املبــادئ التنمويــة وتفُوقُهــا .ومثَّــة أمــور مقلقــة ،أيضً ــا ،مــن
املاليــة التــي تَر َجـ ُ
أ َّن آليــات الخلــط القامئــة تفتقــر إىل الشــفافية واملســاءلة ،وتعوزهــا املعايــر
الواضحــة التــي تضبــط عمليــة اختيــار املرشوعــات ومراقبتهــا وتقوميهــا والقيمة
املضافــة التــي يق ِّدمهــا االتحــاد األورويب.

وتبــن تجربــة «آليــة االســتثامر الجــواري» (التــي ت ُعــ َر ُض تفصيالتهــا
هــذاِّ ،
أدنــاه) –وهــي جــزء مــن «آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيَّــن -بوضــوح تــام
كيــف أ َّن املبــادئ التنمويــة قــد يجــري تجاهلهــا بســهولة يف ظـ ِّـل آليــات الخلــط
بســبب الحوافــز املال َّيــة.

آل َّية (أو سلَّة) االستثامر الجواري

عقــب إنشــائها يف أيــار (مايــو)  ،2008فُ ِّوضت آل َّية (أو سـلَّة) االســتثامر الجواري
مالءمــة القــروض مــن املؤسســة العامــة األوروبيَّــة مــع منـ ٍح وإسـ ٍ
ـهامات مبارشة
مــن عــدد مــن الــدول األعضــاء لضــان تأث ـرٍ ف َّعــا ٍل مســتدام .فهــذه اآلليَّــة
تدعــم تقويــة العالقــات البينيــة يف مــا بــن االتحــاد األورويب وجريانــه يف قطاعــي
النقــل والطاقــة ،وذلــك مبعالجــة املشــكالت والتحديــات البيئيــة املشــركة،
وبدعــم األنشــطة األخــرى ذات العالقــة ،مبــا فيهــا تنميــة املؤسســات الصغــرة
ُخصــص من ًحــا
واملتوســطة .كــا ميكــن آلليــات االســتثامر الجــواري أيضً ــا أن ت ِّ
لتغطيــة نفقــات املســاعدات التقنيــة وفوائــد إعانــات الدعــم واالســتثامرات
االئتامنيــة املبــارشة.
وتضطلــع آليــات االســتثامر الجــواري بــدور كبــر يف تعزيــز عــدد كبــر مــن
كل مــن «البنــك
مرشوعــات البنــى التحتيــة ،واملرشوعــات التــي يُنفِّذهــا ٌّ
األورويب لالســتثامر» و«البنــك األورويب لإلعــار واإلمنــاء» ،فضـ ًـا عــن املؤسســات
األوروبيــة الثنائيــة األخــرى ،كمؤسســة  KfWيف أملانيــا.
خصــص االتحــاد األورويب آلليــات االســتثامر الجــواري  700مليــون يــورو
وقــد َّ
للفــرة  .2013-2007كــا تســتفيد اآلليــات مــن املســاهامت املاليَّــة التــي
تق ِّدمهــا الــدول األعضــاء التــي تُخــ ِّزن مواردهــا بغيــة توجيههــا إىل البلــدان

الرشيكــة عــى نحــو أفضــل .ومنــذ إنشــائها تقــدم آليــات االســتثامر الجــواري
دعمهــا مببلــغ قــدره  417مليــون يــورو إىل  52مرشو ًعــا ،فيــا عمــدت إىل
تفعيــل مبلــغ إضــايف قــدره  6,3مليــار يــورو مــن مؤسســات االتحــاد األورويب
املال َّيــة ، 66مبــا أ َّدى إىل تخصيــص مبلــغ إجــايل قــدره  14مليــار يــورو لــكل
املرشوعــات.
وتقـ ِّدم املفوض َّيــة آليــة االســتثامر الجــواري بوصفهــا آليـ ًة للخلــط تتمتَّــع بقيمة
ُمضافــة وتأثــر مف َّعــل :عمليــات متويــل عــى نطــاق أوســع مــع مؤسســات
ماليــة متعــددة ،وتنازليــة متزايــدة ،وتكاليــف تحويــل مخفَّضــة وتنســيق بــن
املانحــن وإجـراءات متناغمــة ومتجانســة .عــى أنَّــه يوجــد عــدد مــن املســائل
اإلشــكال َّية ضمــن بنيــة صنــع قـرار آليــة االســتثامر الجــواري ،مبــا يف ذلــك نــدرة
ـر تقريــر آليــة االســتثامر الجــواري
توفــر املعلومــات عــن عملياتهــا .فبينــا يُعتـ َ ُ
الســنوي مصــدر املعلومــات الرئيــي عــن أنشــطتها ،إال أ َّن املرشوعــات املقرتحــة
فضــا عــن عــدم
ً
الــواردة يف موقــع اآلليــة الشــبيك ال تخضــع للتحديــث، 67
نــر جــداول أعــال اجتامعــات املــدراء ومذكراتهــم وقراراتهــم يف مــا يتعلــق
باملرشوعــات عــى وجــه التحديــد .وهــذا االنعــدام لشــفافية 68صنــع قــرار
الخلــط يُو ِج ـ ُد فســحة الحتــال حــدوث ســوء تخصيــص لألمــوال أو إهدارهــا.

معايري تأ ُّهل املرشوع واملشاركة العامة
بينــا ينبغــي آلليــة االســتثامر الجــواري أن تدعــم أولويــات سياســة الجــوار
األورويب وأوراق اســراتيجيات بلــدان االتحــاد األورويب والربامــج الدالل َّيــة
حتــاج إليــه هــو االنســجام املتزايــد بــن االســراتيجيات
الوطن َّيــة ،فــإ َّن مــا يُ ُ
املذكــورة وبــن مرشوعــات آليــة االســتثامر الجــواري املختــارة للتمويــل.

مبــا يناســب ،عــى ســبيل املثــال ،حصــص املنــح واآلليــات ،هــا غــر واضحــن».
ومــع افتقــار آليــات االســتثامر الجــواري إىل الشــفافية ،تخلــص الــوزارة إىل
االســتنتاج بأنــه يصعــب تحديــد مــا إذا كانــت هــذه اآلليــات تحظــى ببنــى
ف َّعالــة لصنــع الق ـرار.

وقــد وجــد تحليـ ُـل التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن آليــة االســتثامر الجــواري
بــن عامــي  2008و 2011أ َّن املنــح واملســاعدات التقنيــة والقــروض هــي عــى
امتثــال ومراعــاة ِ
واسـ َع ِي النطــاق ألهــداف السـلَّة يف قطاعــي النقــل والطاقــة.
عــى أنَّــه مــع تشــكيالت واســعة كهــذه تدعــم آل َّيــة االســتثامر الجــواري
مرشوعــات كـــ «مــروع أوكرانيــا لشــبكة نقــل الطاقــة» .وقــد اســتُخدمت
مســاهمة اآلليــة البالغــة  10ماليــن يــورو باإلضافــة إىل  650ملــن يــورو مــن
«البنــك األورويب لالســتثامر» و«البنــك األورويب لإلعــار واإلمنــاء» لدعــم إنشــاء
مســار لنقــل الطاقــة مــن أوكرانيــا إىل أوروبــا مــن ثــاث محطــات كهرنوويــة
خــارج الخدمــة .وإن أكــر وحــدات املحطــات املذكــورة ســتبلغ نهايــات عمرهــا
االف ـرايض خــال الســنوات القادمــة. 69

ويقــرح بحــثٌ إضــا ٌّيف أ َّن «االفتقــار إىل التحقُّــق مــن العمليــة وموازينهــا
الرســمية يف مرحلــة مبكــرة» يعنــي أ َّن «قالــب املــروع ســيناقش قبــل تعبئتــه
مــن دون حاج ـ ٍة إىل نقاشــات مســتفيضة متعلقــة باملــروع املقــرح» ،ومــن
أي هامــش للنقــاش . 71عــاو ًة عــى ذلــك« ،مث َّــة شــعور واضــح مبــا إذا
دون ِّ
كانــت رئاســة املجموعــة قــد اهت َّمــت أصـ ًـا باختيــار املرشوعــات وإخضاعهــا
للخلــط» . 72وهــذه املقاربــة تدعــو إىل طــرح التســاؤالت يف مــا يتعلــق
مبوضوعيــة عمليــة صنــع القــرار.

وتبــن البحــوث أنــه توجــد معلومــات ضئيلــة عــن كيفيــة اختيــار
هــذا،
ِّ
املرشوعــات املحـ َّددة للتمويــل . 70فبحســب وزارة التنميــة الدوليــة يف اململكــة
املتحــدة فــإ َّن «آليــة االســتثامر الجــواري» وغريهــا مــن اآلليَّــات والســال
«تفتقــر إىل توجيهــات أو معايــر محـ َّددة» .وتواصــل الــوزارة قولهــا إنَّــه بينــا
تعتمــد آليــات أو ســال مختلفــة النــاذج أو القوالــب نفســها «إال أ َّن دورهــا
ومداهــا (ومرحلتهــا يف العمليــة) الكامنــن يف أنهــا نوقشــت وات ُّخــذت قراراتهــا

وبينــا يجــري التوافــق عــى إجـراءات املشــريات بــن املانحــن ،تُنــاط املراقبــة
والتقويــم للمؤسســة املاليــة القائــدة ،ويُجريــان وفقًــا إلجراءاتهــا املعت َمــدة.
وتعتمــد املفوض َّيــة عــى التدقيقــات والتقوميــات الخارجيــة مــن قبــل املؤسســة
املاليــة القائــدة التــي ال متلــك بالــرورة وصولً إىل انخـراط االتحــاد األورويب ذي
القيمــة امل ُضافــة يف املــروع .فالدراســات تبـ ِّـن أ َّن «معايــر املراقبــة والتقويــم مل
توضــع عــى نحــو ينســجم واآلليــات .ومــن املهـ ِّم أن تُراقَــب املرشوعــات بعناية
مــن حيــث أداؤهــا ،وليــس مــن حيــث اســردا ُد القــرض وحســب .وبالنظــر إىل
وجــود عنــر َم ْنــح ،فإنــه يجــب إنجــاز تقويــم األثــر متا ًمــا كــا هــو الحــال
عنــد تقويــم أثــر أنشــطة االتحــاد األورويب األخــرى املدعومــة باملنــح». 73
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أي
ليــس لــدى «آليــة االســتثامر الجــواري» آليــ ٌة للمشــاركة العا َّمــة خــال ٍّ
مــن مراحــل إعــداد املــروع وتنفيــذه .وعــى نحـ ٍو منوذجــي تُــرك املؤسســة
املاليــة امل ُشــارِكة العا َّمــة يف نشــاطها .وعــى املســتوى النظــري متثِّــل مكاتــب
بلــدان االتحــاد األورويب يف البلــدان مراكــز تنســيق مــع العامــة للمرشوعــات
املم َّولــة مــن خــال «آليــة االســتثامر الجــواري» ،كونهــا تســهم بإبــداء رأيهــا
يف مــا يتعلــق باملرشوعــات لــدى «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار واإلمنــاء»
و«البنــك األورويب لالســتثامر» ،فضـ ًـا عــن مراقبــة التنفيــذ .بيــد أ َّن ذلــك يُف َعــل،
يف أفضــل الســناريوهات -عندمــا يُلجــأ إىل تنظيــم مكاتــب البلــدان مشــاور ٍ
ات
عا َّم ـةً -خــال مرحل ـ ٍة تكــون فيهــا املرشوعــات قــد أُ ِق ـ َّرت –عــى األقــل -مــن
قبــل «آليــة االســتثامر الجــواري» ،وبذلــك تكــون كل الجهــود قــد ُو ِّجهــت
نحــو التخفيــف مــن مخاطــر املــروع وليــس ملناقشــة الحاجــة الحقيقيــة منــه
وآلثــاره البيئيــة واالجتامعيــة بهــدف تقويــم حلــو ٍل مســتدامة بديلــة.
إ َّن وض ًعــا كهــذا لهــو وض ـ ٌع إشــكا ٌّيل ،نظ ـ ًرا لوجــوب أن تع ـ ِّزز آليــات الخلــط
«العوامــل الخارجيــة ذات التأثــر اإليجــايب ،وأن تســاعد عــى تخفيــف العوامــل
نفســها ذات التأثــر الســلبي ،ضمــن مــرو ٍع محـ َّدد .فآليــات الخلــط ميكــن أن
تُســتخ َدم لتمويــل مرشوعــات ذات أثــر اجتامعــي و/أو بيئــي (عوامــل خارجيــة
إيجابيــة) ،ولكنهــا ليســت مســتدامة التمويــل .فعنــر امل ْنــح ()grant element
يُعــ ِّوض عــن املــردود املــايل غــر الــكايف (عــى األقــل عــى املــدى القصــر)،
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إىل أن يتمكَّــن املــروع ويصبــح مســتدا ًما .كــا تقبــل آليــات الخلــط أيضً ــا
أي كلفــة إضافيــة رضوريــة لحـ ِّـل مســألة
أن يُســتخ َدم عنــر امل ْنــح لتح ُّمــل ِّ
العوامــل الخارجيــة الســلبية املرتبطــة باملــروع املعنــي .عــى ســبيل املثــال،
ميكــن أن يكــون إنشــاء س ـ ٍّد مــا أثــر ســلبي عــى البيئــة واملجتمعــات املحليــة
املحيطــة .عندئـ ٍـذ ،ميكــن أن توفــر آليــات الخلــط ،عــر عنــر امل ْنــح الحوافــز
للمتلقِّــي بغيــة إدامــة التكاليــف الرضوريــة لجعــل املــروع أكــر صداقــة
للبيئــة ،ولخفــض اآلثــار الســلبية عــى املجتمــع». 74
وبالرغــم مــن ذلــك ،مــا ت ـزال آليــات االســتثامر الجــواري تدعــم مرشوعــات
البنــى التحتيــة املد ِّمــرة اقتصاديًّــا وبيئ ًّيــا مــن خــال منـ ٍح كتلــك .وهــذا حقيقي
عــى وجــه الخصــوص يف ســياق آليــات االســتثامر الجــواري ،عندمــا تبقــى
معايــر اختيــار املــروع ضبابيــة ومفتقــرة للتحديــد .ونتيجــة لذلــك ،مت ِّكــن
آليــات االســتثامر الجــواري البلــدان والــركات العامــة والخاصــة مــن تحقيــق
املرشوعــات التــي يســتحيل تحقيقهــا مــن دون منــح اآلليــات املذكــورة ،مبــا يف
ـح حكومي ـ ٌة تفتقــر إىل امل ُخ َرجــات
ذلــك تلــك املرشوعــات التــي تدفعهــا مصالـ ُ
البيئيــة .ويف بعــض الحــاالت ،فقــد يكــون للمرشوعــات التــي تدعمهــا آليــات
الخلــط آثــا ٌر كارث َّيـ ٌة عــى الســكان املحليــن وعــى البيئــة ،مــن دون أن تتوفَّــر
الوســائلَ ،كْ تتواصــل هــذه املجتمعــات مــع آليــة االســتثامر الجــواري.

دراسة حالة :االتحاد االورويب و قطاع الطاقة االوكراين
يف عــام  2005وقَّعــت أوكرانيــا واالتحــاد األورويب مذكــرة تفاهــم للتعــاون يف
حقــل الطاقــة ، 1بغيــة تكامــل أســواقهام يف الطاقــة الكهربائيــة والغــاز ،باعتبــار
ذلــك أولويــة للتعــاون ،ولتعزيــز «األمــن الطَّاقــي يف القــا َّرة األوروب َّيــة».
ومتثِّــل مؤسســات االتحــاد األورويب –مبــا فيهــا «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار
واإلمنــاء» ( )EBRDو»البنــك األورويب لالســتثامر» ( -)EIBأطرافًــا داعمــة
2
ناشــطة لهــذا التكامــل :فقــد اســتثمر كِال البنكــن ،بــن عامــي  2005و2013
 ،مــا يقــارب  650مليــون يــورو يف عــدد مــن مرشوعــات خطــوط نقــل التوتــر
العــايل التــي أحدثتهــا مؤسســة «أوكرينريغــو» ( )Ukrenergoاململوكــة مــن
الدولــة األوكرانيــة.
كــا تنخــرط «آليــة االســتثامر الجــواري» ،أيضً ــا ،بنشــاط ،يف تحديــث خطــوط
نقــل التوتــر العــايل وإنشــائها ،وكذلــك يف تطويــر بنــى نقــل الطاقــة التحتيــة
املخصصــة لهــذا النــوع مــن املرشوعــات ( %18,7أو مــا
األخــرى .وتع ـ ُّد املنــح
َّ
يعــادل  18,7مليــون يــورو) مــن إجــايل متويــل اآلليــة املذكــورة املحقَّقــة يف
أوكرانيــا خــال الفــرة ( 2012-2008مــع كميــة مــن املنــح الداعمــة التــي يبلــغ
إجامل ُّيهــا  100مليــون يــورو عــر  24مرشو ًعــا). 3
يف عــام  2009أقــ َّرت «آليــة االســتثامر الجــواري» منحــة قدرهــا  10ماليــن
ــن «البنــك األورويب
يــورو ملــروع «تعزيــز شــبكة نقــل الطاقــة» . 4وقــد ُع ِّ
إلعــادة اإلعــار واإلمنــاء» املنظمــة املن ِّفــذة للمــروع ،الــذي يرمــي إىل تعزيــز
شــبكة نقــل الطاقــة األوكرانيــة بإنشــاء حزمــة مــن خطــوط النقــل ينفصــل
بعضهــا عــن بعــض.
وقــد اســتخدم «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار واإلمنــاء» املنحــة يف عــام 2010
إلعــداد التوثيقــات الفنيــة ملــروع «املمــر األســايس الثــاين عــايل التوتــر». 5
وسيشـكِّل املمـ ُّر 6ممـ ًّرا ناقـ ًـا متواصـ ًـا لـــ  750ك .ف .ممت ًّدا عىل مســافة 1000
كلــم مــن الــرق إىل الغــرب ،ليصــل بــن محطــات الطاقــة النوويــة األوكرانيــة
الثــاث (التــي تعـ ُّد ُ 12مفا ِعـ ًـا) وبــن محطتــي تخزيــن ضـ ٍّخ مائيتــن ،مبــا مي ِّكــن
مــن االتصــال املــادي بصــادرات االتحــاد األورويب الكهربائيــة . 7أ َّمــا بقيــة املنحــة
ـاص بخــط «نوفوأوديسكا-آرتســيز» لنقــل
فقــد اس ـتُخدمت لتطويــر توثيــق خـ ٍّ
 330ك .ف .الــذي ســيمكِّن مــن وصــل قــدرات أوكرانيــا التوليديــة مــع رومانيــا.
ويعــر املســار املقــ َّدم املعلــن مــن قبــل «البنــك األورويب إلعــادة اإلعــار
واإلمنــاء» أرايض املســتنقعات عاليــة القيمــة ،مبــا فيهــا موقــع «را ْمســار»
( .)Ramsarوهكــذا ،قامــت منظــات غــر حكوميــة أوكرانيــة ،يف أيــار (مايــو)
 ،2009باالحتجــاج عــى مســار خــط النقــل املعلــن ، 8مـ َّـا حــدا بالبنــك ،نتيجـ ًة
لذلــك ،بالطلــب إىل راعــي املــروع بوضــع مســار بديــل قبــل متابعــة النظــر
يف املــروع.

الجــواري» العمــاين قبــل اتخــاذ ق ـراره بشــأن املــروع . 9وبالرغــم مــن عــدد
مــن الوعــود التــي قطعهــا مســؤولو «اآلليــة» بــأ َّن قامئــة األنشــطة والبحــوث
أو الدراســات التــي يُتوقَّــع متويلهــا ضمــن نطــاق املنحــة املق ـ َّرة س ـتُعلن عــى
ُفــش أبــ ًدا ،أيضً ــا ،املعلومــات
املــأ ،إال أ َّن ذلــك مل يحــدث مطلقًــا .كــا مل ت َ
املتصلــة بخطــوط النقــل .وقــد أشــارت «آليــة االســتثامر الجــواري» عــى «املركز
اإليكولوجــي الوطنــي األوكــراين» بالتواصــل مــع بعثــة البلــد وعــرض قلقــه
عليهــاَّ .إل أنــه يظــل مــن غــر الواضــح كيــف ينبغــي ملنظــات املجتمــع املــدين
أن تعلــم عــن املرشوعــات قبــل إقرارهــا.
يف الوقــت نفســه ،ركَّــزت «أوكرينريغــو» جهودهــا عــى إزالــة العقبــات املاثلة يف
وجــه املــروع ،وبالتحديــد تلــك املتمثلــة بــأرايض املســتنقعات املحميــة .ففــي
أوائــل عــام  2013أعلنــت ســلطات منطقــة أوديســا قرارهــا بتغيــر هوامــش
االحتياطــي الطبيعــي بهــدف تأمــن مســار ممــر خــط النقــل. 10
يف شــباط (فربايــر)  2013أعلــم «املركــز اإليكولوجــي الوطنــي األوك ـراين» آليــة
االســتثامر الجــواري مبشــكالت مســار خــط النقــل ،وبالرغــم مــن الوعــود التــي
أطلقهــا مســؤولوها مبناقشــة املســألة مــع «البنــك األورويب إلعــادة ماإلعــار
أي معلومــات عــن التطــورات الحاصلــة يف مــروع
واإلمنــاء»َّ ،إل أنــه ال توجــد ُّ
«نوفوأوديســكا-أرتزيس».
التحدِّ يات الرئيس َّية والنتائج والتوصيات
إ َّن التحـ ِّدي الرئيــي يف العمــل مــع «آليــة االســتثامر الجــواري» يكمــن يف غياب
املعلومــات وإمكانيَّــة املشــاركة العامــة .فممثِّلــو اآلليــة يعتــرون أ َّن دورهــم
هــو الدعــم الفنــي ،بينــا يضــع الدعــم أولويــة هائلــة للمــروع مــن حيــث
مســتثمروه املحتَ َملــون ،مبــا يــؤول إىل «رفــع مســتوى القــروض مــن مؤسســات
التمويــل األوروبيــة ،فضـ ًـا عــن املســاهامت الخاصــة مــن بلــدان آليــة الجــوار
أي
األورويب الرشيكــة» . 11إذ ليــس مث َّــة طريقــة تعلــم العا َّمــة مــن خاللهــا َّ
يش ٍء يتعلــق باملرشوعــات التــي ســتتلقَّى من ًحــا مــن «آليــة االســتثامر الجــواري»،
بحيــث ال ميكنهــا –أي العا َّمــة -التأثــر َّإل قليـ ًـا يف املنــح امل ُْص ـ َدرة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يتَّخــذ املجلــس التشــغييل القـرارات املتعلقــة باملنح اســتنا ًدا
إىل نــدرة فائقــة يف املعلومــات (ال تتجــاوز ملخَّصــات مــن ثــاث صفحــات
وحســب) ،مــن دون تقويــمٍ واضـ ٍح ألثــر املــروع اإلجــايل عــى أرض الواقــع.
ويف حالــة أوكرانيــا ُوفِّــرت املنــح لعــد ٍد مــن خطــوط النقــل التــي تس ـ ِّهل يف
الواقــع بنيــة تحتيــة مكثَّفــة تنحــو منحــى التصديــر ،والتــي ينجــم عنهــا آثــا ٌر
بيئيــة خطــرة عــى اقتصــاد البلــد وبيئتــه.

ويف عــام  2010طلــب «املركــز اإليكولوجــي الوطنــي األوكـراين» ( )NECUمــن
«آليــة االســتثامر الجــواري» تزويــده مبعلومــات تتعلــق مبنحــة «تعزيــز شــبكة
نقــل الطاقــة» ،مبــا يف ذلــك الوثائــق التــي قُ ِّدمــت إىل مجلــس «آليــة االســتثامر
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يــؤرش اللــون األخــر إىل األرايض التــي ســتُن َزع مــن أرايض االحتياطــي الطبيعــي
»«مــروج دنيســر الرطبــة
أرتزيس» الــذي حرفــه «البنــك األورويب-املســار األويل لخــط النقــل «نوفوأوديســكا
. وهــو يقــع يف املمــر متا ًمــا،2009 إلعــادة اإلعــار واإلمنــاء» يف عــام
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الفصل الرابع :دور منظامت املجتمع املدين يف عمل َّيات
سياسة الجوار األورويب وآلياتها
ما الذي ميكن أن يتعلَّم منه القارئ يف
هذا الفصل؟

كيف ميكن استخدام هذا الفصل؟

الــدور املعطــى ملنظــات املجتمــع
•	
املــدين يف الرشاكــة.
أقنيــة ميكــن للمجتمــع املــدين
•	
االنخــراط مــن خاللهــا يف سياســة الجــوار
األورويب /املبــادرة الرشقيــة.
تح ِّديــات أمــام انخــراط منظــات
•	
املجتمــع املــدين.
تنظيــم سياســة الجــوار األورويب
•	
ومنظــات املجتمــع املــدين

لبناء القدرات
•	
لإلضــاءة عــى التح ِّديــات املتبقِّيــة
•	
أمــا انخــراط منظــات املجتمــع املــدين
بكفــاءة.

يُقـ ُّر االتحــاد األورويب بــأ َّن دور املجتمــع املــدين بالــغ األهميــة لإلســهام يف تنميــة
املؤسســات الدميقراطيــة ،وضــان إقامــة حــوارات منفتحــة وعادلــة تتنــاول
السياســات ،ومبــا يؤ ِّمــن أفضــل مســاءلة عامــة .عــى أ َّن فــرص انخ ـر ٍاط عميــق
ملنظــات املجتمــع املــدين يف عمليــات سياســة الجــوار األورويب ،والسـ َّيام خــال
غيــاب
برمجتهــا وتنفيذهــا ومراقبتهــا ،هــي محــدودة .وعــى العمــوم ،مث َّــة
ٌ
ٍ
لنقاط-مداخــل أمــام منظــات املجتمــع املــدين عــى كِال املســتوى الوطنــي
ومســتوى صنــع القـرار يف االتحــاد األورويب وتنفيــذه .هــذا ،وال تشــمل الحواجــز
القــدرات املؤسســ َّية فحســب ،بــل ضعــف املــوارد البرشيــة لــدى منظــات
املجتمــع املــدين ومتويالتــه للمشــاركة يف عمليــات سياســة الجــوار األرويب عــى
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مســتوى االتحــاد األورويب نفســه وعــى مســتوى حكومــات البلــدان الرشيكــة.
وقــد أقــ َّرت املفوضيَّــة األوروبيَّــة بهــذا األمــر بوضــو ٍح يف عــام  ،2011فيــا
تقــرح سياســة الجــوار األورويب الجديــدة أنــه كان يُفــرَ ُض جعــل الرشاكــة
ـمول ،وأن تأخــذ بعــن اعتبارهــا املجتمــع املــدين الحيوي الناشــط
عمليــة أكــر شـ ً
بوصفــه واحـ ًدا مــن املؤسســات الرئيسـ َّية مــن أجــل دميقراط َّيــة مســتدامة مــع
مؤسســات شــفافة ،قويــة ،قابلــة للمســاءلة.
يف هــذا الصــدد ،أطلــق االتحــاد األورويب عــد ًدا مــن مبــادرات تنميــة املجتمــع
املــدين يف مناطــق الجــوار ودعمــه منــذ عــام ( 2011أنظــر اإلطــار .)6

عــى أ َّن هنــاك عــد ًدا مــن األســئلة التــي تحتــاج إىل التصـ ِّدي لهــا لفهــم فعاليــة
مبــادرات كهــذه تقــوم بهــا املفوضيــة األوروبيــة:
هــل يشــارك املجتمــع املــدين بفعاليــة ونشــاط يف وضــع برامــج
•	
السياســة ومرشوعاتهــا ،ومــن ث َــ َّم تخطيطهــا وتنفيذهــا وتدقيقهــا؟
هــل هنــاك آليــات جديــدة للحــوار ،وكيــف هــي تســتجيب
•	
للتحديــات املحــ َّددة للتأســيس لدميقراطيــة «عميقــة ومســتدامة»؟
املخصصــة للــركاء ف َّعالـ ًة يف صــدد
اي مــدى تُعتـ ُر املســاعدات
•	
َّ
إىل ِّ
الرشاكــة امل ُ َولَّــدة بــن املانحــن وبــن املجتمــع املــدين؟
كــا ينبغــي ،أيضً ــا ،أن يُال َحــظ جي ـ ًدا أ َّن اإلجابــات عــى هــذه األســئلة هــي
إجابــات خالفيَّــة ،وتعتمــد مجــ َّد ًدا عــى إرادة حكومــات البلــدان الرشيكــة
الطيبــة ،وليــس عــى وضــع معايــر الحــد األدىن ملشــاركة املجتمــع املــدين يف
مناطــق الجــوار.
تبــن أهميــة املشــكالت يف
فعــدد النــداءات 75املو َّجهــة إىل االتحــاد األورويب ِّ
ســياق عمليــة تقويــة دور منظــات املجتمــع املــدين ،مبــا يف ذلــك مــا يــي:
التأســيس لعمليــة ُم َم َسســة أكــر اتِّســاقًا للتعــاون مــع منظــات
•	
املجتمــع املــدين ،مبــا يف ذلــك املشــاركة يف مختلــف مظاهــر تخطيــط السياســة
ـجم
وتحديــد الربامــج والتنفيــذ والتقويــم .وهــذا يقتــي بالــرورة وصولً منسـ ً
ومناسـبًا إىل املعلومــات التــي تســمح ملجموعــات املجتمــع املــدين بــأن تُســهم
وتشــارك بصــورة ب َّنــاءة.
تعزيــز العمليــات املفتوحــة للتعــاون مــع مجموعــات املجتمــع
•	
وخصوصــا عــى املســتوى الوطنــي ،مــن قبــل الوفــود الوطنيــة
املــدين،
ً

األوروبيــة ،مبــا يســمح بتوســيع مــدى بلــوغ مشــاركة املجموعــات املدنيــة
الجديــدة وانتشــارها عــى مـ ِّر الزمــن ،والحــؤول دون الحــد مــن عمليــة وصــول
مؤسســات االتحــاد األوروبيــة إىل املجموعــات املختــارة أو مــدى انتشــارها،
والســ َّيام عــى املســتوى الوطنــي.
املخصصــة
•	
توســيع دور برنامــج «ســرينغ» ( )SPRINGلجهــة املنــح َّ
يف أوســاط مجموعــات املجتمــع املــدين ،وذلــك بغيــة تعزيــز آليــات انخ ـراط
املجتمــع املــدين يف تخطيــط السياســات وتحديــد الربامــج ضمــن رشاكــة
وتعــاون عربيَّني-أوروبيَّــن ،فضـ ًـا عــن انخراطــه يف وضــع املعــامل واملــؤرشات
الخاصــة بالتد ُّخــات الربنامج َّيــة ضمــن برنامــج «ســرينغ» وغــره مــن آليــات
الرشاكــة األخــرى.
األخــذ بعــن االعتبــار القيمــة امل ُضافــة التــي يشــكلها إنشــاء
•	
مجموعــة استشــارية متثيليــة مفتوحــة ملجموعــات املجتمــع املــدين مــن البلدان
الرشيكــة ،كيــا تســاعد وتشــارك يف العمليــات امل ُز َمــع الــروع بهــا كجــز ٍء مــن
اســتجابة االتحــاد األورويب حيــال التغـ ُّـرات الحاصلــة يف املنطقــة ،مبــا يف ذلــك
برنامــج «ســرينغ».
مراجعــة املقاربــة عــى أســاس كل مــروع تعــاون مــع املجتمــع
•	
املــدين ،اســتنا ًدا إىل أطــر عمــل برنامجيــة محــ َّددة مســبقًا ،وتســهيل آليــات
التعــاون ودعــم مجموعــات املجتمــع املــدين التــي تحمــل رؤيــة تدعــم انخراطًــا
مدنيًّــا دميقراطيًّــا مســتدا ًما بعيــد املــدى يف البلــدان العربيــة.
توضيــح الخطــوات العمليــة التــي ينبغــي أن تُتَّ َخــذ نحــو تشــكيل
•	
عمالنيَّــة االتجــاه املتب َّنــى تحــت لــواء إطــار عمــل االتحــاد األورويب االسـراتيجي
وخطــة عملــه بشــأن حقــوق اإلنســان ،مبــا يف ذلــك إنشــاء مراكــز تنســيق تُعنــى
بهــذه الحقــوق وبالدميقراطيــة يف بعثــات االتحــاد األورويب وممثــل االتحــاد
األورويب لحقــوق اإلنســان ووســائل انخ ـراط املجتمــع املــدين والتعــاون معــه.
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اإلطــار  .6مبــادرات االتحــاد األورويب مــن أجــل املجتمــع املــدين
يف مناطــق الجــوار «ســرينغ» ()SPRING

ـي برنامــج «ســرينغ» [ SPRINGوهــو اختصــار لـــ :برنامــج دعــم
جــرى تبنـ ِّ
الرشاكــة واإلصــاح والنمــ ِّو الشَّ ــامل] يف عــام  2011بوصفــه مبــادرة جديــدة
خاصــة باملنطقــة العربيــة .أ َّمــا ركائــزه األربــع فهــي:
•مبادرة تبلغ قيمتها  350مليون يورو لدعم التحول السيايس؛
•إجـراء خــاص ُص ِّمــم لدعــم املناطــق األفقــر يف تونــس تصــل قيمتــه
إىل  20مليــون يــورو:
•مــوارد إضافيــة للتعليــم العــايل مــن خــال «إيرازمــوس مونْــدوس»
( 66( )Erasmus Mundusمليــون يــورو)؛
•ســلة ملنظــات املجتمــع املــدين يف البلــدان املجــاورة يبلــغ إجامل ُّيهــا
 22مليــون يــورو وتغطِّــي فــرة .2013-2011
سلَّة املجتمع املدين

تتكــون س ـلَّة املجتمــع املــدين مــن ثالثــة عنــارص يجــري متويلهــا عــى مــدى
الفــرة الواقعــة بــن عامــي  2011و:2013
العنــر األول :تقويــة قــدرات املجتمــع املــدين ،مــن خــال تبــادل املامرســات
ــى والتدريــب لتعزيــز اإلصالحــات الوطنيــة وزيــادة املســاءلة العامــة،
الفُضْ َ
ومتكــن منظامتــه مــن أن تصبــح العبًــا فاعـ ًـا يف قيــادة اإلصــاح عــى املســتوى
الوطنــي ورشكاء أقــوى يف تنفيــذ أهــداف «سياســة الجــوار األورويب».
العنــر الثــاين :تقويــة الالعبــن الفاعلــن غــر الحكوميــن مــن خــال دعــم
املرشوعــات اإلقليميــة والبلدانيــة بإســناد متويــل متــاح عــر الربامــج امل َ َجالِ َّيــة
املوضوعاتيــة (.)thematic programs
العنــر الثالــث :تعزيــز مقاربــ ٍة شَ ــ ُمولَة حيــال اإلصالحــات ،وذلــك بزيــادة
انخــراط الالعبــن غــر الحكوميــن يف حــوار السياســة الوطنــي ويف تنفيــذ
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الربامــج الثنائيَّــة أو البينيَّــة.

التمويالت
الكمية 22 :مليون يورو.
مصدر املوازنة :آليات الجوار والرشاكة األوروبيني
املدة.2013-2011 :
املرجــع:
en.htm

_638-11-http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO

الصنــدوق الوقفــي األورويب من أجل الدميقراطيــة (European Endowment
)for Democracy, EED
يُعــ ُّد هــذا الصنــدوق مرشو ًعــا سياســ ًّيا مشــركًا يف مــا بــن االتحــاد األورويب
ودولــه األعضــاء .وقــد ُحــ ِّدد بأنــه هــدف ســيايس يف أيــار (مايــو) 2011
للتواصــل الجــواري ويف خالصــات مجلــس الشــؤون الخارجيــة يف حزيــران
(يونيــو) وكانــون األول (ديســمرب)  .2011فبنــا ًء عــى اتفاقيــة بــن كل الــدول
األعضــاء ،أنشــأت «سياســة الجــوار» ومديريــة الخدمــات األوروبيــة الخارجيــة
( )European External Action Service, EEASالصنــدوق الوقفــي األورويب
يف ترشيــن األول (أكتوبــر)  2012بوصفــه مؤسســة قانونيــة خاصــة تحــت
رعايــة القانــون البلجيــي ،يحميهــا اســتقاللها الــذايت وهيئاتهــا الحاكمــة.
ويقــوم الهــدف الرئيــي لهــذه املؤسســة يف تقديــم املنــح والهبــات مبــارشة
إىل الناشــطني دفا ًعــا عــن الدميقراطيــة و /أو إىل املنظــات التــي تناضــل مــن
أجــل التحــول نحــو الدميقراطيــة يف الجــوار األورويب ومــا يتجــاوزه ،مــن خــال
إجــراءات مرنــة ومحــ َّددة .وقــد بلغــت موازنــة الصنــدوق البدئيــة نحــو 14
مليــون يــورو ،عــى أن يتخــذ مقــره الرئيــي يف بروكســيل .والصنــدوق اآلن ميــر
مبرحلــة إمتــام عمليــة تأسيســه وتوظيــف الــكادر الــازم لعملــه .هــذا ،ويجــب
أن يبــارش الصنــدوق عملــه يف النصــف األول مــن عــام .2013

أقنية ملشاركة منظامت املجتمع املدين يف «سياسة الجوار األورويب»
بالرغــم مـ َّـا تتَّســم بــه مــن محدوديــة وقيــود ،إال أ َّن مثَّــة العديــد مــن األقنيــة
التــي ميكــن ملنظــات املجتمــع املــدين املشــاركة عربهــا يف عمليــات سياســة
الجــوار والرشاكــة األوروبيَّــن .فهــذه املشــاركة يف الهوامــش القامئــة مهمــة عــى
وجــه التحديــد مــن أجــل مــا يــي: 76
•	

تعزيز الشفافية املتزايدة والحيلولة دون الفساد والتزوير؛

الحــؤول دون تشــكُّل ضغــط مصالــح الــركات عــى جــزء مــن
•	
القطــاع الخــاص؛
تســهيل تكويــن مرشوعــات عاليــة الجــودة والمتصــاص األمــوال
•	
وا ســتيعا بها ؛
•	

تعزيز تحسني ال ُك ُمون اإلداري املحدود؛

تســهيل انخــراط الخــراء املســتقلني  يف تصميــم املرشوعــات
•	
وتنفيذهــا ،بغيــة تحســن التكامــل االجتامعــي واملســاواة الجنوسـ َّية والحاميــة
البيئيــة ونوعيــة الحيــاة؛
•	

ضامن استخدام ف َّعال ألموال املكلَّفني الرضيبيني األوروبيني؛

•	

تعزيز ثقافة الدميقراطية الشَّ ُمول (الشَّ املة)؛

هــذا ،وتغطِّــي األولويــات عــاد ًة مــا يــي )1( :اإلصــاح الســيايس ،مبــا يف ذلــك
الدميقراطيــة وحكــم القانــون وحقــوق اإلنســان والحريــات وإصــاح القطــاع
األمنــي والتعــاون يف مســائل السياســة األجنبيــة؛ ( )2اإلصالحــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة ،التــي تتض َّمــن إج ـراءات إصالحيــة اقتصاديــة كليــة (ماكرويــة)،
وخطــوات تتعلــق بالتجــارة واجـراءات تنظيميــة؛ ( )3التعــاون يف حقــل العدالــة
والقضــاء؛ ( )4تغي ـرات يف قطاعــات النقــل والطاقــة والبيئــة؛ ( )5التعــاون يف
اإلعــام وشــؤون مجتمــع املعلومــات.
وتتبايــن خطــط العمــل مــن حيــث تشــكيلها سـلَّم األولويَّــات مــن بلـ ٍـد آلخــر.
وكــا ســلف ذكــره يف الفصــل األول ،فهــي غالبًــا مــا تفتقــر إىل مقاربــة قويــة
فضــا عــن افتقارهــا
ً
عــى أســاس حقــوق اإلنســان يف مختلــف القطاعــات،
إىل االتســاق والتجانــس يف مــا بــن األهــداف التنمويــة وجملــة األهــداف
االقتصاديــة.
هــذا ،وتعــرض التقاريــر الســنوية عــن التقــدم املح َّقــق املنج ـزات واملجــاالت
التــي تحتــاج إىل مزيــد مــن الجهــود .وقــد أعـ َّدت املفوضيــة األوروبيــة تقاريــر
أيضً ــا 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 .وعــى أســاس ســنوي ،منــذ عــام  ،2008تُدعــى
منظــات مجتمــع مــدين مــن البلــدان الرشيكــة ومــن االتحــاد األورويب إىل
اإلســهام يف إعــداد التقاريــر الســنوية ،مــن خــال تقديــم املعلومــات أو التقاريــر
أو التقوميــات املتعلقــة بتنفيــذ التع ُّهــدات املض َّمنــة يف خطــط العمــل.

زيــادة حــس امللكيــة يف أوســاط العامــة بغيــة ترشيــع املرشوعــات،
•	
فضــا عــن تعزيــز سياســة الجــوار األورويب؛
ً

إذن ،ميكــن أن تتم َّخــض رقابــة منظــات املجتمــع املــدين عــى خطــط العمــل
عــن تقويــم مــا يــي:

االســتجابة للطلــب املتزايــد عــى املســاعدات مــن جانــب االتحــاد

أولويــات خطــط العمــل انطالقًــا مــن املقاربــة املســتندة عــى
.1
حقــوق اإلنســان.

•	
األورويب.

االنخراط يف عملية تقارير «سياسة الجوار األورويب» عن التقدُّ م املحقَّق
يُدقَّــق يف تنفيــذ «سياســة الجــوار األورويب» والتعهــدات املرفوعــة يف خطــط
عملهــا ،مــن خــال تقاريــر ســنوية تُ ِع ِّدهــا املفوضيَّــة األوروبيَّــة.
وعــاد ًة مــا تحـ ِّدد خطــط العمــل أولويَّــات اإلصــاح يف البلــدان الرشيكــة لالتحاد
األورويب ومــا هــي البلــدان التــي تلتزمهــا بغيــة زيــادة التكامــل مــع االتحــاد.

كيفيــة تنفيــذ حكومــة البلــد الرشيــك خطــط العمــل وانســجامه مــع
.2
القوانــن الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
اإلصالحــات القطاعيَّــة وتداعياتهــا عــى التنميتــن االقتصاديــة
.3
واالجتامعيــة وعــى الحاميــة البيئيــة (أنظــر اإلطــار « :7شــبكة املنظــات
مثــال).
ً
العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة»
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اإلطــار  :7مشــاركة املجتمــع املــدين يف إعــداد خطــة عمــل «سياســة الجــوار
األورويب» وتنفيذهــا ومراقبتهــا – «شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكومية
ـال .دراســة حالة.
للتنميــة» مثـ ً
تتفــاوت مشــاركة املجتمــع املــدين يف إعــداد خطــة عمــل «سياســة الجــوار
األورويب» وتنفيذهــا ومراقبتهــا مــن ٍ
بلــد آلخــر .فبصــورة أساســية ،مل يكــن
هنــاك رشط إجــرايئ (تدبــري) لخطــط العمــل ،ولــذا فــإ َّن التجــارب تتبايــن
عــى نح ـ ٍو كبــر.

بيــد أنــه ومنــذ عــام  2004تعاظــم دور منظــات املجتمــع املــدين يف إعــداد
خطــط العمــل املذكــورة وتنفيذهــا ومراقبتهــا إىل حــ ٍّد بعيــد .فقــد باتــت
تقاريــر ومراقبــات منظــات املجتمــع املــدين واملنظــات غــر الحكوميــة،
أكانــت وطنيــة أم دوليــة ،واحـ ًدا مــن أكــر املصــادر التــي يعتمــد عليهــا االتحــاد
األورويب لتقويــم التقــدم الســنوي املح َّقــق .وفيــا تغيــب إج ـراءات مو َّحــدة
مكتوبــة لتلقــي امل ُدخــات واملســاهامت ،إال أ َّن البعثــات والوفــود الوطنيــة
األوروبيــة تط ِّبــق أدوات مختلفــة ،مبــا يف ذلــك عقــد االجتامعــات وجلســات
االســتامع العامــة مــع ممثــي منظــات املجتمــع املــدين واملنظــات غــر
الحكوميــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،صــارت املفوضيــة تطلــب ،منــذ عــام ،2008
تقديــم تعليقــات مكتوبــة مــن األطــراف املهتمــة ،مبــا فيهــا املنظــات غــر
الحكوميــة وغريهــا مــن املنظــات الناشــطة يف الحقــول التــي تغطيهــا خطــط
العمــل ،وتقديــم املعلومــات أو التقاريــر أو التقوميــات ،مــع بدئهــا إعــداد رزمــة
التقاريــر التــي تتنــاول «سياســة الجــوار األورويب» ،مبــا يغطِّــي تنفيــذ خطــة
عملهــا خــال الســنوات املتتاليــة .ومــن بالــغ األهميــة أن تســتخدم منظــات
املجتمــع املــدين املقاربــة وامل َ َعالِــم املســتندة إىل حقــوق اإلنســان يف صــوغ
تقاريرهــا وتقويــم مــا أنجزتــه «سياســة الجــوار األورويب».
أ َّمــا مهلــة تقديــم التقاريــر فهــي نحــو شــه ٍر ونصــف .كــا ميكــن العثــور عــى
املعلومــات عــن املهــل الزمنيــة وغريهــا مــن التفاصيــل عــى املوقعــن الشــبكيَّني
التاليني:
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
تُســهم «شــبكة املنظــات العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة» ،بالتعــاون مــع
منظــات املجتمــع املــدين يف بلــدان عربيــة عــدة ،منــذ عــام  ،2010يف مراجعــة
عمليــة خطــط عمــل «سياســة الجــوار األورويب» ،مــن خــال تقاريــر ســنوية
تقدمهــا عــن التقــدم املح َّقــق .ولهــذه الغايــات ،تتخــذ «الشــبكة» الخطــوات
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التاليــة:

متابعــة املوقــع الشــبيك التابــع لـــ «سياســة الجــوار األورويب» وبعثــة
•	
االتحــاد األورويب عــى مســتوى البلــدان ،بغيــة بقائهــا مطَّلعــ ًة عــى املهــل
الزمنيــة املحــددة لتقديــم املراجعــات.
إجــراء تحليــل لخطــة العمــل وجمــع املعلومــات عــن التقــدم
•	
املح َّقــق أو عــن الرتاجــع الحاصــل يف القطاعــات التــي ُحـ ِّددت بوصفهــا أولويَّــة
يف خطــة العمــل املذكــورة.
اإلفــادة بتقريــر عــن التقــدم املح َّقــق يف قطــا ٍع محـ َّدد ذكرتــه خطــة
•	
العمــل مــن منظــور حقــوق اإلنســان (وبالتــايل مقارنــة التقــدم الحاصــل باملعــامل
والتعهــدات املقطوعــة يف االتفاقيــات الدوليــة املعقــودة يف مجــال حقــوق
اإلنســان).
محاولــة متابعــة التدفقــات املاليــة إىل البلــدان والقطاعــات
•	
املعنيــة ومتابعتهــا ،لتبيــان أي تفــاوت ميكــن أن يصيــب التخصيــص يف مــا بــن
القطاعــات ،وكذلــك لتبيــان طبيعــة هــذه التخصيصــات املاليــة.
محاولــة تبيــان أي تفــاوت بــن األولويــات القطاعيــة املحــ َّددة يف
•	
خطــة العمــل ،كمســتوى التـزام األولويــات املحــددة يف القطــاع االقتصــادي مــع
تلــك التــي لهــا طبيعــة اجتامعيــة أو تنمويــة.
ينبغــي التشــديد عــى أ َّن مقاربــة «سياســة الجــوار األورويب» الجديــدة تغطــي،
أيضً ــا ،مضمــون وعمليــة إعــداد التقاريــر عــن اإلنجــازات .ومنــذ عــام ،2011
أصبحــت التقاريــر املذكــورة « أكــر مبــارشة ورصاحــة يف تقوميهــا التقــدم،
وبالتحديــد نحــو دميقراطيــة عميقــة ومســتدامة .فهــي ســتمثِّل أداة لتطبيــق
مقاربــة قامئــة عــى الحوافــز وإقامــة رابــط أقــوى مبظاهــر اســتجابة االتحــاد
األورويب ذات الصلــة ،مبــا يف ذلــك املســاعدات املاليــة .وهــي ســتتض َّمن توصيات
البلــدان املحــددة التــي ســ ُيطلب إىل البلــدان الرشيكــة معالجتهــا والتصــدي
لهــا. 77
يف هــذا الصــدد ،عــى منظــات املجتمــع املــدين أن تتقــدم بتوصيــات محــددة
يف تقدمياتهــا مبــا يــؤول إىل ضــان تنفيــذ فعــي ألولويــات خطــط العمــل.
مالحظــة :إ َّن التقاريــر عــن التقــدم املحقــق يف خطــة العمــل القامئــة تركــز عــى
األهــداف الفعليــة الحقيقيــة املعـ َّددة فيهــا ،يف حــن أ َّن مراجعتهــا هــي نفســها
(أي الخطــة) تتضمــن نقاشً ــا يف طبيعــة أهــداف التعــاون يف مــا بــن االتحــاد
األورويب والرشيــك وأولويَّاتــه.

املشاركة يف سياسة الجوار األورويب وآلياتها
ال تحـ ِّدد «آليــات الجــوار األورويب» إجـر ٍ
خاصـ ًة ملشــاركة العبــي منظــات
اءات َّ
املجتمــع املــدين الفاعلــن يف برمجــة األنشــطة ،ولكنهــا تذكــر ضامنهــا الرشاكــة
مــن خــال مشــاركة جميــع املعنيــن يف االنخ ـراط حيــث يكــون ذلــك مناس ـ ًبا.
وتبــن تجــارب تخطيــط «آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن» وبرمجتهــا
ِّ
وتنفيذهــا أن الســلطات الوطنيــة إ َّمــا أنهــا عاجــزة عــن تطويــر آليــات شــفافة
للمشــاركة العامــة وتنظيــم حــوارات وطنيــة ،إلــخ ...أو هــي غــر راغبــة يف
ذلــك .ومثَّــة عــدد مــن الحــاالت الناجحــة ملشــاركة منظــات املجتمــع املــدين يف
ـر يف أولويَّــات الربامــج الدالل َّيــة ،ويف
عــدد مــن البلــدان – وقــد نجــم عنهــا تغـ ُّ ٌ
إدخــال معــامل جديــدة أيضً ــا.
وف ًقــا لتنظيــم «آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن» ،فقــد شـكَّلت «املراجعــة
النصفيــة (أو) الفصليَّــة» ( )Midterm Review, MTRفرصــة أخــرى إلجــراء
مراجعــة وثائــق الربمجــة يف منتصــف مدتهــا ،أو حــن يكــون ذلــك رضوريًّــا.
وتأخــذ «املراجعــة الفصليــة» بعــن االعتبــار مراجعــة الخطــة الدالليَّــة ،مبــا يف
ذلــك تخصيــص األمــوال للقطاعــات والربامــج ذات األولويــة؛ وهــي التــي تقودها
املديريــة العامــة للخدمــات األوروبيــة الخارجيــة ( )DG EEASوتســتغرق أكــر
مــن ســنة حتــى تُن َجــز .وتتض َّمــن العمليــة مشــاورات مــع منظــات املجتمــع
املــدين يف البلــدان الرشيكــة لالتحــاد األورويب ،ميكــن أن تتَّخــذ شــكل حــوار مــع
البعثــات األوروبيــة الوطنيــة واجتامعــات لجــانٍ خاصــة خــال مهــام الربمجــة،
أو أن تكــون مشــاورات عــى الخــط املبــارش ( )onlineومــع فعاليــات محـ َّددة
ُم ْم ِكنــة . 78وقــد أث َّــر إســهام املجتمــع املــدين يف «املراجعــة الفصليــة» –يف
حــاالت عديــدة -عــى القطاعــات ذات األولويــة يف الربامــج الدالليَّــة الوطنيَّــة،
كــا اإلقليميــة .ولكـ َّن التجربــة تختلــف مــن بلـ ٍـد آلخــر ،وتعتمــد إىل حــد بعيــد
عــى إرادة بعثــة االتحــاد االتحــاد األورويب املحليــة يف إرشاك منظــات املجتمــع
املــدين بعمليــة الربمجــة ،ناهيــك عــن توفُّــر فســحة املشــاركة العامــة يف البلــد
الرشيــك.
وإذا أُ ِخــذَت يف الحســبان حقيقــة أ َّن «آليــات الجــوار األورويب» ســتعمد إىل
تبســيط إجــراءات صنــع القــرار ،فقــد كان متوقَّ ًعــا أن تكــون هــذه اآلليــات
واضحــة بحيــث تشــتمل عــى قواعــد إلزاميــة ملشــاركة منظــات املجتمــع
وأل يقتــر التواصــل معهــا عــى أســاس آخــر.
املــدين يف كل مراحــل الربمجــةَّ ،
واملؤكَّــد أ َّن «سياســة الجــوار األورويب» الجديــدة هــي عمليــة تق ُّدميــة من حيثُ
كل مــن منظــات
توســي ُعها حجــم املشــاركة ،وهــي تذكــر بوجــه خــاص «دور ٍّ
املجتمــع املــدين والــركاء االجتامعيــن وغــر ذلــك مــن الجهــات الفاعلــة غــر
الحكوميــة» يف إعــداد دعــم االتحــاد وتنفيــذه ومراقبتــه»؛ ُمقـ َّر ًة بالتــايل بــدور
املجتمــع املــدين ال يف التنفيــذ وحســب ،بــل أيضً ــا يف مراحــل اإلعــداد املبكــرة
ويف املراقبــة الالحقــة.
وهــذا يزيــد كث ـ ًرا مــن الحاجــة إىل رشاكات حقيق َّيــة مــع منظــات املجتمــع
املــدين ،التــي ميكــن أن تضطلــع بــدور الراصــد املراقــب بقصــد تأمــن اســتخدام
األمــوال عــى نحــو صحيــح .ومــن املهــم املالحظــة أنــه مــن دون فتــح أمــوال
«سياســة الجــوار األورويب» أمــام مزيــد مــن التدقيــق واملشــاركة العا َّمـ ْـن ،ميكــن

أن يصبــح التحكــم باألمــوال بالــغ التمركــز يف أيــدي الســلطات الوطنيــة املعنيَّــة.
ويف هــذا الســياق ،وبغيــة ضــان قيمــة متزايــدة تتمتــع بهــا منظــات املجتمــع
املــدين يف برمجــة «سياســة الجــوار األورويب» وتنفيذهــا ومراقبتهــا ،فمــن املهــم
أن توضــع معايــر وآليــات واضحــة لتطبيــق مبــدأ الرشاكــة  79تتض َّمــن مــا يــي:
تأمــن أسـ ٍ
ـاس لضــان فكــرة «الرشاكــة» ،ووضــع معايــر ح ـ ٍّد أدىن
•	
80
لضــان مشــاركة منظــات املجتمــع املــدين ؛
التأكــد مــن إفشــاء املعلومــات وإظهارهــا ،يف حينــه وبصــورة
•	
ِ
متواصلــة ،يف مــا يتعلــق بوثائــق الربمجــة و ُمتاحيَّتهــا باللغــات املحليــة؛
إرشاك أكــر عــدد مــن منظــات املجتمــع املــدين يف عمليــات
•	
تخطيــط ومراجعــة أطــر عمــل الدعــم املنفــرد ،وذلــك مــن خــال بعثــات
االتحــاد األورويب؛
التأكــد مــن كــون ممثــي منظــات املجتمــع املــدين قــد انتُ ِخبــوا مــن
•	
قبــل منظامتهــم لتمثيلهــا يف لجــان دعــم املوازنــة التوجيهية/الرقابيــة املشــركة؛
توفــر بنــاء القــدرات باعتبــاره خطــوة تــؤول إىل رفــع مســتوى
•	
مشــاركة منظــات املجتمــع املــدين يف التنفيــذ واملراقبــة.
ولتحقيــق األهــداف املذكــورة ،مثَّــة رضورة أل ْن يعمــد ممثلــو املجتمــع املــدين
إىل مــا يــي:
طلــب املعلومــات ذات الصلــة مــن االتحــاد األورويب والســلطات
•	
الوطنيــة املولجــة ،وذلــك بُغيــة ضــان توفــر وثائــق االتحــاد الرســمية للمــأ،
أي حواجــز لغويَّــة.
ِّ
بغــض النظــر عــن ِّ
طلــب مشــاركة املجتمــع املــدين اإللزاميــة يف عمليــات برمجــة
•	
«آليــات الجــوار األورويب» وتنفيذهــا ومراقبتهــا (رســائل ،بيانــات ،تقاريــر
رقابيــة)؛ وبالتحديــد لضــان مشــاركة منظــات املجتمــع املــدين يف الجهــود
الرقابيــة املشــركة للمفوضيــة األوروبيــة وحكومــات الــدول األعضــاء يف االتحــاد.
ضــان معاينــة صحيحــة ملبــدأ الرشاكــة الــذي يشـ ِّدد عــى انخـراط
•	
منظــات املجتمــع املــدين يف كل مراحــل توزيــع أمــوال «آليــات الجــوار
األورويب»؛ حيــث تصبــح هــذه املشــاركة رشطًــا الز ًمــا يف كل البلــدان املتلقِّيــة.
طلــب حــوار ثــايث إذا كان ذلــك مناســبًا يف مــا بــن :القطــاع
•	
املــدين والحكومــات الوطنيــة واالتحــاد؛ وانخ ـراط املجتمــع املــدين يف الحــوار
الحكومــي-األورويب وعمليــة تنميــة السياســات عــى قــدم املســاواة مــع
الحكومــات الوطنيــة.
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مطالبــة الحكومــات الوطنيــة بالشــفافية ،ليــس يف تخطيــط املوازنــة
•	
وحســب ،بــل يف إنفاقهــا املوازنــة أيضً ــا –بهــدف ضــان شــفافية املوازنــة،-
وذلــك بتعظيــم دور الربملــان يف إعــداد املوازنــة وتنفيذهــا .ويف مــا يتعلــق بـــ
«دعــم موازنــة» التابــع لالتحــاد األورويب مــن املهــم أن تتض َّمــن االتفاقيــات
املعقــودة بــن االتحــاد األورويب وبــن الحكومــات فقــرات خاصــة مبشــاركة

املجتمــع املــدين يف مراقبــة برامــج «آليــات الجــوار والرشاكــة األوروبيــن»،
عــر تأمــن مشــاركته يف اللجــان الرقابيــة املشــركة .ويف هــذا الصــدد ،ينبغــي
ملنظــات املجتمــع املــدين يف بلــدان الجــوار ،أيضً ــا ،أن تدقــق يف امتثــال دعــم
االتحــاد األورويب لـــ «إعــان باريــس بشــأن فعاليــة املســاعدات».

كيــف تُـزاد قــدرات املجتمــع املــدين يف العمــل عــى مســائل «سياســة الجــوار
األورويب وآلياتهــا»
تظــل قــدرات منظــات املجتمــع املــدين ومواردهــا ،إلجــراء رقابــة عــى كل
ُّ
تلــك العمليــات ،محــدودة نظـ ًرا لتعقيداتهــا وامتنــاع الحكومــات الوطنيــة عــن
التعــاون.
وعــى العمــوم ،ونظ ـ ًرا لتعقيــد «سياســة الجــوار األورويب» وأهميتهــا بالنســبة
أي بلــد ،فمــن املهــم أن تعمــل منظــات املجتمــع املــدين
إىل اتجــاه التنميــة يف ِّ
ــا تتمكَّــن مــن تحقيــق
–مــن خــال ائتالفهــا وتشــبيكها -عــى املســألة كَ ْي َ
املزيــد مــن اإلنجــازات .كــا ا َّن هــذا س ُيســهم أيضً ــا يف التغلُّــب عــى الحقيقــة
القائلــة بــأ َّن مجتم ًعــا مدنيًّــا جيــد التنظيــم مي ِّكــن العبيــه الفاعلــن مــن النفــاذ
إىل املــوارد والبنــى األوروبيــة لالســتفادة منهــا ،فيــا يــزداد إقصــاء املجتمــع
املــدين الضعيــف عــى نح ـ ٍو متزايــد ،أو يكــون إلرشاكــه مج ـ َّرد طابــع رمــزي.
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وبالتــايل ،قــد يســاعد تكثيــف التشــبيك وتبــادل الدعــم مــن ضمــن آليــات
تنســيقية متعاظمــة تتيــح تبــادل املعلومــات مــع املنظــات الدوليــة ،مبــا فيهــا
تلــك العاملــة يف بروكســيل ،ومبــا يُســهم يف إطــاق آثــار مبــارشة وفوريــة عــى
بنــى صنــع الق ـرار يف االتحــاد األورويب.
وتحســن املعرفــة لــدى
كــا تجــدر املالحظــة اىل ان ارتفــاع مســتوى اليقظــة
ُّ
منظــات املجتمــع املــدين ،يف مــا يتعلــق بالتنميــة األوروبيــة وسياســة االتحــاد
الخارجيــة وبنــى صنــع ق ـراره وآليــات التمويــل واملوازنــة ،تســهم جميعهــا يف
تطويــر اسـراتيجيات مدافعــة صحيحــة يف مواجهــة مؤسســات االتحــاد األورويب
والحكومــات الوطنيــة.

منتدى املجتمع املدين للرشاكة الرشقية
يف أيــار (مايــو)  2009أُ ِق ـ َّر اق ـراح إنشــاء منتــدى للمجتمــع املــدين يف
قمــة بـراغ ،حيــث أُطلِ َقــت الرشاكــة الرشقيــة .ويف بيــان مشــرك دعــت
القمـ ُة «املفوضيــة األوروبيــة إىل وضــع صيـغٍ إلنشــاء مــا ُسـ ِّمي منتــدى
املجتمــع املــدين للرشاكــة الرشقيــة».
وقــد ُعقــد منتــدى املجتمــع املــدين األول يف  16و 17ترشيــن الثــاين
(نوفمــر) مبشــاركة أكــر مــن  200ممثــل مــن منظــات املجتمــع
املــدين يف بلــدان «الرشاكــة الرشقيــة» ،فضـ ًـا عــن الــدول األعضــاء يف
االتحــاد األورويب.
أ َّمــا هــدف املنتــدى فقــد كان جمــع ممثــي املجتمــع املــدين مــن
البلــدان املذكــورة ودول االتحــاد األورويب األعضــاء ذات العالقــة بـــ
«الرشاكــة الرشقيــة» إلعــداد التعليقــات وامل ُدخــات وطرحهــا للنقــاش،
ومــن ثــم تقديــم التوصيــات ومراقبــة تنفيــذ اتفاقيــات الرشاكــة
املذكــورة .هــذا ،ويؤمــن منتــدى املجتمــع املــدين فرصــة أمــام املجتمــع
املــدين ليصبــح رشيــكًا للحكومــات واملؤسســات.
يُنشــئ املنتــدى أربــع مجموعــات عــى أســاس موضوعــات برنامــج
عمــل «الرشاكــة الرشقيــة»:
•	

األورويب؛

الدميقراطية والحكم الرشيد واالستقرار؛
•التكامــل االقتصــادي والتقــارب مــع سياســات االتحــاد

وتغي املناخ وأمن الطاقة؛
•البيئة ُّ
•التواصل بني الشعوب.
وقــد قُ ِّدمــت التوصيــات التــي أعدهــا املنتــدى إىل اجتــاع املجلــس
الــوزاري األورويب يف آب (أغســطس)  .2009ويف البيــان الختامــي

عــرت منظــات املجتمــع املــدين عــن رغبتهــا يف أن تصبــح رشيكــة
َّ
مؤسســية طبيعيــة ملؤسســات االتحــاد األورويب والــدول األعضــاء
وســلطات الرشاكــة الرشقيــة يف عمليــة تخطيــط برامــج هــذه الرشاكــة
وتنفيذهــا ومراقبتهــا وتقوميهــا .وتقـ ِّدم هــذه املبــادرة فرصـ ًة للبلــدان
الرشيكــة لتتكامــل مــع املؤسســات األوروبيــة ،وذلــك بتطويــر بنــى
دميقراطيــة مســتقرة ،ولتمكــن املجتمــع املــدين مــن خــوض مشــاركة
أكــر يف مجــاالت كحقــوق اإلنســان واملعايــر االنتخابيــة وحريــة
االعــام ومكافحــة الفســاد وتدريــب الســلطات املحليــة والتشــبيك يف
مــا بينهــا.
ممثــا مــن بلــدان
ً
وينتخــب املنتــدى لجنــة توجيهيــة قوامهــا 17
الرشاكــة الرشقيــة ومــن دول االتحــاد األورويب؛ بحيــث تضـ ُّم منســقني
وطنيــن يكمــن دورهــم يف خلــق الخطــط والربامــج الوطنيــة يف
البلــدان ذات الصلــة ،فضـ ًـا عــن منســقي املجموعــات أو فــرق العمــل
الذيــن يتولــون تســهيل عملهــا يف مجــاالت املوضوعــات املشــار إليهــا
أعــاه .وأ َّمــا الخطــط والربامــج الوطنيــة املذكــورة فهــي عمليــة جاريــة
يف أغلبيــة بلــدان الرشاكــة الرشقيــة.
وهــذه ،أي الخطــط والربامــج الوطنيــة ،يجــب أن تُعتــر آليــات مه َّمــة
يســتوجب اســتخدامها ملراقبــة عنــارص الرشاكــة الرشقيــة الثنائيــة
ومتعــددة األطــراف ،ولتســهيل هــذه العمليــات ،وذلــك بإعــداد
التوصيــات املتعلقــة بالسياســة ومراقبــة مــدى تلبيــة الــروط القامئــة،
والتواصــل مــع أوســاط العامــة بــم يخــص الرشاكــة.
إذن ،مــن املهــم تقويــة املنتــدى عــى املســتويني اإلقليمــي والوطنــي،
ولضــان مشــاركة أوســع مــن جانــب العبــي املجتمــع املــدين الفاعلــن
يف آليــات الرشاكــة الرشقيــة.
هــذا ،ويخطِّــط االتحــاد األورويب إلنشــاء منتــدى شــبيه ملنظــات
املجتمــع املــدين ومجموعاتــه يف بلــدان الــرق األوســط وشــال
أفريقيــا لضــان مشــاركتها يف عمليــات سياســة الجــوار األورويب
وآلياتهــا.
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قاموس
AAP

Annual Action Program

BS

Budget Support

CIBP

Comprehensive Institution-Building
Program
European Neighbourhood Policy

ENP
ENPI
ENI
EP
GF
IP
IFS
INSC
IRP
JMA

JMC
JMG
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برنامج عمل سنوي يقوم عىل أساس برامج دالل َّية
إقليمية أو وطنية ،يح ِّدد املرشوعات واملبادرات
التي يجب متويلها تحت “آليات الجوار والرشاكة
األوروبيني” وتخصيصاتها املح َّددة.
مساعدة مالية دولية يُرسل من خاللها املال مبارشة
إىل موازنة البلد املسته َدف الوطنية .مث َّة شكالن لدعم
املوازنة :دعم املوازنة العامة ،ودعم املوازنة القطاعيَّة،
أي مساعدة قطاعات مح َّددة من االقتصاد الوطني
(رعاية صحية ،تعليم ،إلخ.)...
برنامج البناء املؤسيس الشامل

سياسة الجوار األورويب؛ وهي إطار عمل لسياسة
االتحاد األورويب العامة للتآث ُر مع جريانه املبارشين.
 Eupropean Neighbourhood and Partnershipآلية الجوار والرشاكة األوروبيني .هي إطار عمل
مايل وتعاون تقني يف ما بني االتحاد األورويب وبلدان
Instrument
الجوار األورويب يف إطار الجوار والرشاكة.
آلية الجوار األورويب
European Neighbourhood Instrument
فرصة للالعب الفاعل غري الحكومي (Non-state
Entry point
 )Actor, NSAلالنخراك واملشاركة يف عملية
السياسة.
سلة أو آلية الحكم (الحاكمية) ،وهي التي متولها
Governance Facility
“آليات الجوار والرشاكة األوروبيني” لدعم مرشوعات
تحسني الحاكمية.
الربنامج الدىاليل وهو وثيقة تحدد التخصيصات
Indicative Program
املالية للمجاالت ذات األولوية املوضوعة يف الورقة
االسرتاتيجية ملدة ترتاوح بني  3و 4سنوات.
آلية االستقرار
Instrument for Stability
 Instrument for Nuclear Safety Cooperationآلية التعاون من أجل األمن النووي
برنامج التكامل اإلقليمي
Inter-Regional Program
هيئة اإلدارة املشرتكة يف التعاون عرب الحدود ،وهي
Joint Managing Authority
هيئة تنفيذية ذات صالحية ملشاركة دولة مختارة
عضو يف االتحاد األورويب لتدير برنامج تعاون عابر
للحدود ( )CBCباسم كل املشاركني.
لجنة مراقبة أو رقابية مشرتكة ،وهي الهيئة املشرتكة
Joint Monitoring Committee
الرئيسية لصنع القرار يف برامج التعاون عرب الحدود.
مجموعة املراقبة (أو املجموعة الرقابية) ،وقد
Joint Monitoring Group
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 مس َّودة
املراجعة الفصلية.

MEDA

The MEDA program

MDGs
NP

Millennium Development Goals
National Program

NIF

Neighbourhood Investment Facility Fund

NIP

National Indicative Program

NSA

Non-State Actors

OQSG
-

Office Quality Support Group
Programming

RIP
ROM
RSP
SIGMA

Regional Indicative Program
Results-Oriented Monitoring System
Regional Strategy Paper

SP

Strategy Paper

TACIS

Technical Aid to CIS program

TAIEX

Technical Assistance and Information
Exchange

شكَّل اآللية املالية الرئيسية للرشاكة األورو-
متوسطية؛ وهو منبثق من “اإلجراءات امل ِ
ُصاحبة”:
.MEsures D’Accompagnement
أهداف التنمية األلفية
وهو املرشوع عىل املستوى الوطني ألداء مساعدة
املفوضية األوروبية من خالل “آليات الجوار والرشاكة
األوروبيني”.
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.
برنامج داليل وطني ،وهو يحدد بتفصيل أكرب الرتكيز
عىل العمليات الجارية خالل الفرتة  2007-2013مبا
يتوافق مع ورقة البلد االسرتاتيجية.
العبون فاعلون الحكوميون :مؤسسات ومنظامت
املجتمع املدين
مكتب مجموعة دعم الجودة.
عملية صنع القرار ترمي إىل تحديد استاتيجية
املفوضية األوروبية واملوازنة واألولويات إلنفاق
املساعدات يف بلدان ال تنتمي إىل االتحاد األورويب.
برنامج داليل إقليمي
نظام الرقابة املوجهة
الورقة االسرتاتيجية اإلقليمية
هي مبادرة مساعدات مشرتكة بني االتحاد األورويب
و”منظمة بلدان التنمية والتعاون االقتصادي”
( )OECDيكمن هدفها يف تقويم التقدم املحقق يف
اإلصالحات ومساعدة اإلدارات يف إنشاء قطاع عام
قائم عىل اإلجراءات واملامرسات الجيدة.
وثيقة تغطي فرتة سبع سنوات ملنظور املفوضية
األوروبية املايل وتحدد أولويات املساعدة املتوفرة
لدى االتحاد األورويب وتوجيهها نحو البلد أو املنطقة
املستهدفني.
برنامج مساعدات تقنية أجنبية أو خارجية ينفِّذه
املفوضية األوروبية ملساعدة أعضاء “رابطة الدول
املستقلة” ( )CISومنغوليا يف تحولها إىل الدميقراطية
واقتصاد السوق .وهذا الربنامج ضُ ِّمن يف برنامج
مساعدات أوروبا (.)EuropeAid Program
آلية “املساعدات التقنية وتبادل املعلومات” ،وهذه
عبارة عن آلية أُ ِ
دخلَت 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
وتنفيذها. 81
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