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مقدمة

لصنــع  الرئيســي  االتجــاه  فــي  عالمًيــا  كبيــر  تغيــر  حصــل   
مــن  الثمانينيــات  يــة  بدا فــي  العموميــة  السياســات 
شــأن  مــن  ُيعلــي  جديــد  توجــه  غلــب  إذ  الماضــي،  القــرن 
تحســين  بزعــم  الخــاص،  والقطــاع  الفرديــة  المبــادرة 
وخلــق  واالزدهــار  النمــو  وتحقيــق  ي  االقتصــاد األداء 
التوجــه إثــر األزمــة العالميــة  فــرص العمــل. وقــد نمــا هــذا 
البلــدان  باقتصــادات  عصفــت  التــي  الســبعينيات  فــي 
الســواء.  علــى  الجنــوب  وبلــدان  المتقدمــة  الرأســمالية 
ئ  المبــاد علــى  المعتمــد  النمــط  محدوديــة  وكشــفت 
الكينيزيــة التــي ركــزت علــى دور الدولة في تحريــك االقتصاد 
ســلع  مــن  مخرجاتــه  علــى  الطلــب  توســيع  خــال  مــن 
المــال مــن  التوجــه الجديــد رأس  وخدمــات. كمــا مّكــن هــذا 
العمــل، مــا  ى لصالحــه علــى حســاب  القــو قلــب موازيــن 
فتــح البــاب للتراجع عــن العديد من المكاســب االجتماعية 
للطبقــات المســتَغّلة والمســتضَعفة، وفئــات واســعة 
بــرز مفهــوم  اإلطــار،  الوســطى. فــي هــذا  الطبقــات  مــن 
ى  جــر ي  الــذ والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
تقديمــه كحــل لاســتمرار فــي توفيــر الخدمــات العموميــة 
فــي الــدول التــي تعاني أزمــات مالية أو قصور فــي التمويل، 
يحــوالن دون قيامهــا بواجباتهــا حيــال مواطنيهــا، الســيما 
الوقــت عينــه،  الفئــات االجتماعيــة الهشــة والفقيــرة. وفــي 
العمومــي  الجديــد للمرفــق  ي  التدبيــر النمــوذج  أتــاح هــذا 
الشــركات  لصالــح  الرأســمالي  للتراكــم  جديــدة  فرًصــا 
متعــددة الجنســيات، وفتــح أســواًقا جديــدة لصالحهــا فــي 

الجنــوب.  بلــدان 

منظمــات  تمكيــن  هــو  الدليــل،  هــذا  مــن  الغــرض  إن 
للشــراكة  أفضــل  فهــم  مــن  العربــي  المدنــي  المجتمــع 
الســياق  فــي  الســيما  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن 
لتقييــم  ــا  مفاهيميًّ ا  إطــاًر يقتــرح  كمــا  العربــي.  اإلقليمــي 
انطاًقــا مــن  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
مقاربــة حقوقيــة – تنمويــة تأخــذ فــي االعتبــار أجنــدة التنمية 
عــام  كونــي  إطــار  مــن  تمثلــه  بمــا  وأهدافهــا،   2030 لعــام 
بــراز  الدليــل إ متواَفــق عليــه. إضافــة إلــى ذلــك، يتوخــى هــذا 
دور المجتمــع المدنــي والحــركات االجتماعيــة والشــعبية 
فــي المســاءلة المجتمعيــة لهــذه الشــراكة والتأثيــر فــي 
الجهــات المســؤولة مــن أجــل توفيــر الخدمــات العموميــة 
المســتضعفة  الفئــات  خصوًصــا  للمواطنيــن/ات، 
بديلــة  سياســات  اعتمــاد  باتجــاه  والدفــع  والمهمشــة، 

والتنميــة. الحقــوق  تراعــي 
أربعة أجزاء: الدليل من  يتألف هذا 

بيــن . 	 الشــراكة  تعريــف  يتنــاول  األول  الجــزء 
القطاعيــن العــام والخــاص، وُيبــرز منافعــه المحتملــة 
لتلبيــة  كآليــة  باســتعماله  تحيــط  التــي  والســلبيات 
الفئــات الهشــة  حاجــات “أصحــاب الحقــوق”، الســيما 

المجتمــع.  فــي  والمحرومــة 
بيــن . 	 الشــراكة  تجربــة  إلــى  يتطــرق  الثانــي  الجــزء 

ا  العالــم العربــي، مبــرًز العــام والخــاص فــي  القطاعيــن 
تعترضهــا. التــي  والتحديــات  المشــاكل 

آلثــار . 3 التقييمــي  اإلطــار  الثالــث  الجــزء  ويعــرض 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  مشــاريع 
ــى  ــم عل القائ ــج  النه ــى  ــاد عل ــاس باالعتم الن ــاة  ــى حي عل

اإلنســان.  حقــوق 
يتنــاول الجــزء الرابــع دور منظمــات المجتمــع . 	 ا،  أخيــًر

المدنــي فــي الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخاص، 
علــى  والشــفافية،  المجتمعيــة  المســاءلة  الســيما 
المجــال.  والعربيــة فــي هــذا  الدوليــة  التجــارب  ضــوء 
دون  تحــول  التــي  والتحديــات  المعّوقــات  ُيبــرز  كمــا 
دورهــا  العربــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  لعــب 

المطلــوب. الوجــه  علــى 
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	.	. اإلطار العام 
بيــن المقاربــة  الدليــل تدمــج  التــي يعتمدهــا هــذا  المقاربــة 
وحــدة ال  وهــي تعتبرهــا  الحقوقيــة،  والمقاربــة  التنمويــة 
أقــرب  هــو  ي  )الــذ التنميــة  )نمــوذج(  وباراديجــم  تتجــزأ. 
المســتدامة،  البشــرية  التنميــة  فــي فهمنــا إلــى مفهــوم 
يتكــّون  المتحــدة(  األمــم  أدبيــات  فــي  بلورتــه  تمــت  كمــا 
االجتماعــي  البعــد  هــي  ثاثــة(  )ال  أبعــاد  خمســة  مــن 
ئ  ي والبيئــي والسياســي والثقافــي. والمبــاد واالقتصــاد
اعتبارنــا خمســة  ي، هــي فــي  التنمــو العمــل  االتــي تحكــم 
واالســتدامة،  واإلنتاجية/الفعاليــة،  المســاواة،  أيًضــا: 

والمشــاركة.  والتمكيــن  اإلنســان،  وحقــوق 

البشــرية  للتنميــة  المفهومــي  اإلطــار   :	 الشــكل 
ئ مبــاد خمســة  أبعــاد،  خمســة   – المســتدامة 

ذلــك  فــإن  الحقــوق،  منظــور  عــن  نتحــدث  عندمــا  أمــا 
)اإلعــان،  اإلنســان  حقــوق  منظومــة  مجمــل  يشــمل 
واإلعانــات  االتفاقيــات  ومجمــل  الدولّيــان،  والعهــدان 
التــي تصــدر  والمواقــف والتقاريــر والتوصيــات ذات الصلــة 
التنميــة  فــي  الحــق  ذلــك  فــي  بمــا  مســتمر(،  بشــكل 

.)1986 لعــام  العالمــي  اإلعــان  مــن  )انطاًقــا 

· يلتــزم أيضــا )القطــاع الخــاص( ررررررر حقوق 	
اإلنســان، رالحقوق االقتصاديــة واالجتماعية

ئ األساسية وحقوق اإلنسان الشكل 	: المباد

الدوليــة،  ي فــي إطــار المنظومــة  التنمــو الفكــر  وفــي مســار 
التاقــي  حصــل  الثمانينيــات،  أواســط  منــذ  الســيما 
ي ومفهــوم التنمية البشــرية،  التدريجــي بيــن الفكــر التنمــو
ــن  ــي ع ــان العالم ــل اإلع ــث مث ــي، حي ــر الحقوق الفك ــن  وبي
بــارزة فــي ذلــك. وفــي الســنوات  التنميــة محطــة  الحــق فــي 
مقاربــة  وتحولــت  التقــارب  هــذا  اســتمر  تلــت،  التــي 
 Human-Rights Based( الحقــوق  منظــور  مــن  التنميــة 
ي  التنمــو الفكريــن  إلــى ســمة عضويــة فــي   )Approach
يمكــن  الحالــي، حيــث ال  الوضــع  وصــواًل إلــى  والحقوقــي، 
الفصــل بيــن مكوَنــي المقاربــة التنمويــة – الحقوقيــة، 
الســيما مــن وجهــة نظــر المجتمــع المدني، وهــي المقاربة 
الحكوميــة  العربيــة غيــر  المنظمــات  التــي تتبناهــا شــبكة 

للتنميــة. 

الشكل 3: التنمية من منظور الحقوق
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	.	. الشراكة في منظور التنمية
المســتدامة(  )البشــرية  التنميــة  مفهــوم  تبلــور  شــكل 
ي. ففي حين كانــت النظريات  تحــواًل هامًّــا فــي الفكــر التنمــو
التقليديــة فــي التنميــة محكومــة بالدرجــة األولــى بالمقاربة 
االقتصاديــة )وال تــزال إلــى حد بعيــد(، فإن مفهــوم التنمية 
حيــاة  فــي  القيمــي  الجانــب  إلــى  االعتبــار  أعــاد  البشــرية 
ي. وجعــل  النشــاط االقتصــاد النــاس، بمــا فــي ذلــك فــي 
مــن هــذا األخيــر وســيلة لرفــاه النــاس ال غاية قائمــة بذاتها. 
ــي  ى ف ــر ي ــن  ــن م بي ــاجلة  ــن المس ــاش م النق ــل  ــه نق أن ــا  كم
ــن  ــن م ــة، وبي التنمي ــار  ــدة مس ــا( قائ

ً
ــا )تقريب ــة وحده الدول

ــا( لقيــادة هــذا المســار، بمــا 
ً
ى الســوق منفــردة )تقريب يــر

ى مختلــف حيــث  بيــن االثنيــن، إلــى مســتو التضــاّد  يشــبه 
أدخــل فكــرة الشــراكة المثلثــة بيــن الدولــة )القطــاع 
العــام( والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي، واعتبــر 
التــي تحقــق  الشــراكة  بمثــل هــذه  التنميــة ال تقــوم إال  أن 
هــدف  خدمــة  فــي  والوســائل  الغايــات  بيــن  االتســاق 
ى  النــاس وتحســين مســتو مشــترك هــو توســيع خيــارات 

خــال مشــاركتهم  حقوقهــم مــن  وأعمــال  معيشــتهم 
ي واالســتفادة مــن نواتجــه.  التنمــو النشــطة فــي المســار 
الخــاص  القطــاع  مــع  الشــراكة  فــإن  المعنــى،  بهــذا 
ي هــي شــراكة مــن  التنمــو الحقوقــي -  المنظــور  مــن 
نــوع خــاص محكومــة بالفكــرة األصليــة للتنميــة، بمــا 
يجعــل االقتصــاد خادمًــا للنــاس ال العكــس؛ وصديًقــا 
بالعدالــة  ملتزمًــا  لهــا،  مدمــًرا  ال  والبيئــة  للطبيعــة 
وحقــوق اإلنســان ال منتهــًكا لهــا. وســوف تتكــرر هــذه 
النقطــة فــي ســياق الدليل. كما أن الشــراكة بيــن األطراف 
الثاثــة )الدولــة، القطــاع الخــاص، المجتمــع المدني( تقوم 
ــق  ــو تحقي ــترك ه ــدف مش ــة ه ــراض خدم ــى افت ــا عل بدوره
الهــدف/ يقتصــر علــى  بمــا ال  الحقــوق،  وأعمــال  التنميــة 

ي خدمــة  أ ي،  بشــكل فئــو بــكل طــرف  الخاصــة  األهــداف 
األهــداف السياســية والوصــول إلــى الســلطة واالحتفــاظ 
الربــح بالنســبة إلــى القطــاع  أو  الدولــة،  بهــا بالنســبة إلــى 
ــم  ــا ل ــق م ــة ال تتحق التنموي ــراكة  ــذه الش ــل ه ــاص. ومث الخ

ئ. ــاد المب ــذه  ــزام به ــم االلت يت

الشكل 4: الشراكة المثلثة
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القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  تعريــف   .3.	
والخــاص العــام 

تمهيد
الفاعليــن  بــال  عــن  تغيــب  ال  أن  يجــب  التــي  النقطــة 
التنموييــن، الســيما منظمــات المجتمــع المدنــي، هــي أن 
العــام  القطاعيــن  بيــن  بالشــراكة  يتعلــق  الموضــوع 
فــي  الشــاملة  التنميــة  مســار  ســياق  فــي  والخــاص 
أو علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي. وهــذا  بلــد معيــن، 
التــي تنشــئ  العاقــات  أنــواع  أمــر مختلــف تمامًــا عــن كل 
شــركات تجاريــة وشــركات األعمــال مــن كل نــوع؛ ومختلف 
التــي  وغيرهــا(  الربحيــة )التجاريــة  العقــود  أنــواع  عــن كل 
القطــاع  أو مــع  بينهــا  الشــركات فــي مــا  بهــا هــذه  تقــوم 

الحكومــي. 

ي  اللغــو الجــذر  بحكــم  ينشــأ  أن  يمكــن  التبــاس  ثمــة 
 – والشــركة   partnership الشــراكة  بيــن  المشــترك 
التبــاس أقــل حــدة  الشــركات companies – societies وهــو 
ي ليس له المعنى نفســه  فــي الاتينيــة. والشــريك التنمــو
مثــل أصحــاب األســهم فــي الشــركات share holders، وال 
حتــى مصطلــح أصحــاب المصلحــة stake holders كمــا في 
ي  األدبيــات التنمويــة الســائدة. إن عنصــر المصلحة ضرور
الربحيــة  فــي كل شــراكة، ولكنــه يتجــاوز مفهــوم المنفعــة 
ي شــراكة مع  الضيــق. وإذا كان مــن الطبيعي أن تتضمن أ
الخــاص  الربــح )وإال فــإن القطــاع  الخــاص عنصــر  القطــاع 
بيــن القطاعيــن  الربــح فــي الشــراكة  ال يدخــل فيهــا(، إال أن 
واحــد  هــو  التنميــة  مســار  ســياق  فــي  والخــاص  العــام 
مــن عناصــر عــدة كامنــة خلــف الشــراكة ودافــع لهــا، مــن 
ــة  ــر خدم أو توفي ــي،  ــر ربح ي غي ــو ــدف تنم ــق ه ــا تحقُّ ضمنه
ــال  ــتخدام الفع أو االس ــاس،  الن ــوق  ــن حق ــق م أو ح ــة  عام
فــي  الدولــة  خزينــة  لصالــح  المحقــق  الوفــر  أو  للمــوارد، 
التنمية...الــخ، ويتــم ذلــك بالشــراكة مــع القطــاع  تمويــل 
ي يحقــق ربًحــا من جــراء مســاهمته، اال أن  الخــاص الــذ
الربــح ليــس العنصــر المحــدد لموضــوع الشــراكة كمــا 
ــد  ــاص. ق ــاع الخ ــة للقط ــة العادي ــال التجاري ــي األعم ف
الخــاص همــه  أو ال تتشــابه، فالقطــاع  األهــداف  تختلــف 
ــه  ــروع أهداف ــج أو مش ــذ برنام ــا تنفي ــة هدفه ــح والدول الرب
إلــى  الشــراكة  الربــح. هنــا تحتــاج  وال تتوخــى منــه  تنمويــة 
دون  مــن  الطرفيــن  أهــداف  تحتــرم  وتفاهمــات  وضــوح 
ــة  ــب المصلح ي صاح ــث، أ الثال ــرف  ــح الط ي مصال ــؤذ أن ت

ُينفــذ المشــروع لخدمتــه. ي  الــذ

ا نماذج التعريف السائدة دوليًّ

أنــه ال يوجــد تعريــف  ي، نشــير إلــى  التنبيــه الضــرور بعــد هــذا 
بيــن القطاعيــن  الدولــي للشــراكة  ى  موحــد علــى المســتو
العــام والخــاص، كمــا تتمايــز مقاربــات األطــراف المختلفــة 
يلــي ثاثــة نمــاذج  كل بحســب موقعــه وخلفيتــه. وفــي مــا 
العــام والخــاص علــى  بيــن القطاعيــن  لتعريــف الشــراكة 

الدولــي:  ى  المســتو
 OECD ي والتنمية تعــّرف منظمــة التعــاون االقتصــاد
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بأنهــا عبــارة عــن 
)الحكوميــة(  العامــة  الجهــة  بيــن  األجــل  طويلــة  عقــود 
الخــاص أو مجموعــة مــن الشــركات  وشــريك مــن القطــاع 
بدرجــات  األخيــر مســؤواًل  بموجبهــا هــذا  يكــون  الخاصــة، 
ــغيل  ــل، والتش ــاء، والتموي ــم، والبن ــن التصمي ــة ع متفاوت
والتســيير الجيــد للتجهيــزات، بهــدف تقديــم خدمــة لــإدارة 

أو مباشــرة للمســتخدمين.1

بيــن القطاعيــن  أمــا البنــك الدولــي فقــد عــرف الشــراكة 
ــان  ــن كي بي ــل  ــل األج ــد طوي ــا عق أنه ــى  ــاص عل ــام والخ الع
الخــاص مــن  الشــريك  يتحمــل  ووكالــة حكوميــة،  خــاص 
خالــه حصــة كبيــرة مــن المخاطرة، فضــًا عن المســؤولية 

اإلداريــة )التســيير(.2

مــن جانبهــا، تعتمــد المفوضيــة األوروبيــة أربعــة معاييــر 
لتعريــف الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص هــي:

ا. التي تكون طويلة نسبيًّ  مدة العقد 
الخــاص  القطــاع  ي تمويــل  أ المشــروع،  طريقــة تمويــل 

ــه.  ــزًءا من ج
الخــاص  ي  ي يلعبــه الشــريك االقتصــاد الــذ الهــام  الــدور 
وتمويلــه.  وتفعيلــه  وإنجــازه  المشــروع  تصميــم  فــي 
فــي حيــن يتركــز اهتمــام الشــريك العمومــي علــى تحديــد 
ــودة  ــة، ج ــة العام ــا )المصلح ــي بلوغه ــي ينبغ الت ــداف  األه

التســعير(.  سياســة  الخدمــات، 
تقاسم المخاطر.3

عــام/ وشــراكة  ي  التقليــد التعاقــد  بيــن  االختــاف 
خــاص

التقليديــة  بيــن الشــراكة وصفقــات الشــراء  الفــرق  يكمــن 
اختــاف  ثمــة  أولــى،  جهــة  مــن  العناصــر.  مــن  عــدد  فــي 
القطــاع  يشــتريه  ي  الــذ مــا  )أو  العقــد  موضــوع  فــي 
الشــراء  عقــد  ففــي  الخــاص(،  القطــاع  مــن  الحكومــي 
ي موضــوع العقــد هــو مدخــات المشــروع، بينمــا  التقيلــد
النمــوذج الجديــد.  هــو المخرجــات فــي حالــة الشــراكة وفــق 
ي )أو تبنــي على نفقتهــا( األصول الازمة  فالدولــة ال تشــتر
الحــال فــي الصفقــات  لتوفيــر الخدمــة العموميــة كمــا هــو 
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بــل تقــوم بشــراء الخدمــة المنتجــة  التقليديــة،  العموميــة 
ي  تشــتر ال  العموميــة  الســلطات  أن  بمعنــى  نفســها. 
مثــًا،  الكهربــاء  توليــد  محطــة  نفقتهــا(  علــى  تبنــي  )أو 
ي  )أ المجتمــع  حاجــة  لتلبيــة  الكهربــاء  ي  تشــتر هــي  بــل 
الفاعليــن االقتصادييــن والمواطنيــن( مــن هــذه الخدمــة. 
أمــا فــي الجانــب المالــي، فيختلــف مفهــوم الشــراكة عــن 
التقليديــة مــن حيــث عــدم إمكانيــة إبــرام  صفقــات الشــراء 
ي صفقــة شــراء تقليديــة إال فــي حالــة توفــر االعتمــادات  أ
الكافيــة لهــا مــن خــال الميزانيــة. بالمقابــل، يقــوم  الماليــة 
بتمويــل  الشــراكة  عقــود  بعــض  فــي  الخــاص  الشــريك 
االســتثمارية  النفقــات  كلفــة  تضميــن  دون  المشــروع 
فــي  الميزانيــة  فــي  بالكامــل  المشــروع  لتنفيــذ  الازمــة 
الســنة األولــى، بــل يتــم توزيعهــا علــى مــدة صاحيــة العقــد 
ضمــن الدفعــات التــي يتــم ســدادها إلــى الشــريك الخــاص. 
ــة  ــم وكمي ــب حج ــرة حس ــات متغي ــون الدفع ــا تك ــادة م وع

المخرجــات	. 

التقليديــة  العقــود  بيــن  االختافــات   :	 جــدول 
الجديــدة والشــراكة 

التعاقد وفق النموذج 
القديم

الشراكة وفق النموج 
الجديد

موضوع 
التعاقد/
الشراكة

مدخات المشروع )بناء 
محطة كهرباء(

مخرجات المشروع 
)خدمة الكهرباء نفسها(

الموازنة متوفرة من قبل التمويل
الحكومة 

القطاع الخاص شريك 
التمويل في 

طريقة 
الدفع

دفعات محددة بموجب 
العقد، مع توقيعه وفي 

التنفيذ مراحل معينة من 

استرداد من خال 
التشغيل، و/أو أقساط 

مجدولة لنفقات 
االستثمار

مدة 
العقد

ا وهي مدة  قصيرة نسبيًّ
تنفيذ المشروع

طويلة وتستمر لما بعد 
إنجاز المشروع وطوال 

أو التشغيل  فترة اإلدارة 
حسب العقد

دور 
القطاع 
الخاص

ي  التمويل تنفيذ له دور في 
والتصميم والتشغيل 

وأحياًنا الملكية

	.4. نماذج عقود الشراكة 
هنــاك عــدة نمــاذج لعقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام 
ا إذا مــا شــمل ذلــك  ا نســبيًّ والخــاص، ويكــون عددهــا كبيــًر
ا مــع  القائمــة كثيــًر بحيــث تطــول  والجزئيــات  التفاصيــل 
فــي  أو  معيــن  جانــب  فــي  الطفيفــة  االختافــات  بعــض 

القانونيــة.  الصياغــة 

اال أن األهــم بالنســبة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي هــو 
الرئيســية  والعناصــر  الرئيســية  وفئاتهــا  فهــم منطقهــا 
التــي تميــز كل فئــة. وفــي هــذا يمكــن تعــداد ســبع فئــات 

ــة: ــي اآلتي ــراكة ه ــود الش ــية لعق رئيس

التقليديــة، حيــث  العقــود  وهــي مــن  الخدمــات،  عقــود 
مــع  بالتعاقــد  محليــة  ســلطة  أو  معينــة  وزارة  تقــوم 
شــركة خصوًصــا علــى تنفيــذ مشــروع معيــن. تقــوم الجهــة 
موازنتهــا،  مــن  التمويــل  بتوفيــر  العامــة  أو  الحكوميــة 
)شــق  التنفيــذ  علــى  الخاصــة  الشــركة  دور  ويقتصــر 
ــة... ــب حكومي ــز مكات ــاء، تجهي بن ــييد  ــا، تش ــق وتزفيته طري

خدمــة  توفيــر  العقــد  موضــوع  يكــون  أن  ويمكــن  الــخ(. 
المحليــة إلــى  الســلطة  أو  الرســمية  اإلدارة  بحيــث تــوكل 
أنهــا تســتعين بشــريك  ي  شــريك خــاص مهــام معينــة أ
خــاص لتنفيــذ مهــام يمكــن أن تنفــذ مــن قبــل موظفيــن 
ــر  ــبب توف ــاص بس ــريك خ ــى ش ــأ إل ــا تلج ــن، ولكنه حكوميي
اإلدارة  األعبــاء علــى  أو لتقليــص  والمهــارة،  االختصــاص 
outsourcing )مثــًا معظــم اإلدارات تتعاقــد مــع مقدمــي 
التنظيــف  الخــاص مــن أجــل أعمــال  خدمــات مــن القطــاع 
وصيانــة األبنيــة الحكوميــة، أو مــن أجــل صيانة الحواســيب 
بــدل توظيــف موظفيــن دائميــن  أو المعــدات الكهربائيــة 

األعمــال(.  بهــذه  للقيــام 

الشــريك  بموجبهــا  يقــوم  عقــود  وهــي  اإلدارة،  عقــود 
قبــل  مــن  مملــوك  مشــروع  أو  مرفــق  بــإدارة  الخــاص 
شــركة  مــع  الحكومــة  تتعاقــد  كأن  الحكومــي.  القطــاع 
أو إدارة شــركة  خاصــة مــن أجــل إدارة مستشــفى حكومــي، 

الدولــة.  ملكيــة  مــن  تبقــى  اتصــاالت 

أو  ملكيــة  الحكومــة  تؤجــر  عندمــا  وهــي  التأجيــر،  عقــود 
التأجيــر لقــاء  مرفًقــا أو مشــروًعا مــا لشــركة خاصــة. ويتــم 
بســيًطا  التأجيــر  عقــد  يكــون  أن  ويمكــن  محــدد.  بــدل 
الدولــة  )تأجيــر عقــار، تأجيــر منشــآت تخزيــن مملوكــة مــن 
ــلعة  ــا أو س ــن منتجه ــاص لتخزي الخ ــاع  ــن القط ــركة م لش
ــا 

ً
تركيب أكثــر  عقــًدا  يكــون  أن  يمكــن  كمــا  تســتوردها(؛ 

الخــاص، مثــل  الشــريك  ــا مــن قبــل 
ً
جهــًدا مركب يتطلــب 

أو محطــات نقــل.  تأجيــر مرفــأ 
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ــق  ــتثمار المرف ــل واس ــي تموي ــق ف الح ــاص  الخ ــريك  ــح الش ــم من ــة ويت الدول ــن  ــة م ــول مملوك ــث األص ــاز، حي ــود االمتي عق
الثــروة المعنيــة )كالنفــط أو الغــاز(، ويســتوفي الشــريك الخــاص رســوم االســتخدام أو يبيــع المنتــج  )مثــل شــق طــرق( أو 

العائــدات، ويتقاســمها مــع الحكومــة.  مباشــرة إلــى المســتهلك ويحّصــل 

ــع  ــاق واس ــى نط ــتخدمة عل ــدة والمس ــراكة الجدي ــاذج الش ــن نم ــي م ــة(، وه ــل الملكي ــغيل – نق ــاء – تش ــود TOB )بن عق
التفاصيــل. ولكــن المشــترك هنــا هــو تحمّــل  أنــواع األنشــطة. ويمكــن أن تكــون هنــاك تنويعــات مختلفــة فــي  فــي مختلــف 
الشــريك الخــاص مســؤولية التمويــل والمخاطــر، ويتــم اســتيفاء النفقــات واألربــاح مــن رســوم المســتخدمين أو مــن بيــع 
المنتــج أو بدفعــات مــن الحكومــة علــى امتــداد مــدة المشــروع، وبعــد االنتهــاء يتــم تحويــل ملكيــة المشــروع إلــى الحكومــة.

الشــريك  الحالــة تــؤول إلــى  الملكيــة فــي هــذه  أن  عقــود BOO  )بنــاء – تشــغيل – تملــك(، وهــو مشــابه لمــا ســبق، إال 
انتهائــه. بعــد  أو  المشــروع  أثنــاء تنفيــذ  الخــاص، 

كل  يتملــك  حيــث  شــراكة  فــي  الخــاص  والقطــاع  العــام  القطــاع  يدخــل  هنــا   ،joint venture المشــتركة  المشــاريع 
ر  منهمــا حصــة فــي المشــروع المشــترك، ويتقاســمان المخاطــر والمكاســب والملكيــة حســب نســب المســاهمة، ويــدا

ــة. ــركة خاص ــه ش ــروع كأن المش
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جدول 	: مقارنة بين أنواع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص5 6 

التسمية 
باإلنكليزية

مثلالتعريف /الموضوع

Service عقود الخدمات
contract

عقود متنوعة يوفر من خالها 
ا. 

ً
أو منتج القطاع الخاص خدمة 

أو  يمكن أن تقوم به الحكومة، 
سلطة محلية. يخضع لقواعد 

القطاع العام، والمشاركين 
من القطاع الخاص الوطني - 

المحلي. 

أو تأهيل طرق.  - بناء 
- عقد صيانة في مؤسسة 

حكومية.
- عقد جباية لمؤسسة عامة.

Management عقود اإلدارة
contract

أو جزئية لعملية في  إدارة كلية 
القطاع العام، حيث يقتصر 

دور القطاع الخاص على إدارة 
العملية المحددة في العقد، 

ووفق شروطه. 

- عقد إدارة خدمات الهاتف 
الدولة. ي المملوكة من  الخليو

- عقد إدارة مستشفى حكومي.

Lease عقود التأجير
contract

هو عقد تأجير لملكية أو مشروع 
للدولة لقاء بدل يدفعه القطاع 
الخاص المستثمر، ويتولى إدارة 

المشروع خال فترة العقد، 
والملكية تبقى دائمًا للقطاع 

العام.

ي. التأجير العاد  -
- تأجير شركة خاصة  لمرفق 

عام )مرفأ( حيث يتولى القطاع 
التجهيزات  الخاص إحضار 

والتشغيل لقاء بدل ثابت. 

Concession عقود االمتياز
contract

مسؤولية كاملة عن إدارة 
وتشغيل وتمويل وتنفيذ 

استثمار أو مشروع. الملكية 
للدولة السيما األصول. 

الربح/العائد من  يستوفى 
قبل القطاع الخاص مباشرة 

من المستخدم/المستهلك، 
ويدفع حصة إلى القطاع 

أو  ي يملك المرفق  العام الذ
المشروع.

أو  النفط،  - عقود استثمار 
الكهرباء.

بناء – تشغيل – 
نقل

 BOT (Build
 – Operate –

Transfer

مسؤولية عن إدارة وتشغيل 
وتنفيذ استثمار أو مشروع، 

وتمويل كامل أو جزئي مع 
تحويل الملكية للدولة. 

أنواع المشاريع،  - يشمل كل 
الكبيرة  التحتية  البنى  السيما 
)طرق، مطارات، منشآت...(.

بناء – تشغيل – 
تملك

 BOO (Build
 – Own -
Operate)

مسؤولية عن إدارة وتشغيل 
وتنفيذ استثمار أو مشروع، 

وتمويل كلي أو جزئي مع تملك 
القطاع الخاص لألصول.

البند السابق، إنما  - كما في 
تصبح الملكية للقطاع الخاص 

أثناء  أو  انتهاء المشروع  بعد 
تنفيذه.

المشاريع 
Joint Ventureالمشتركة 

القطاعيــن  بيــن  كاملــة  شــراكة 
وتقاســم  والخــاص،  العــام 
والخســائر  واألربــاح  المخاطــر 
فــي  المحــددة  النســب  حســب 

. لعقــد ا

العــام  - شــركة مملوكــة للقطــاع 
أســهمها  مــن  قســمًا  تبيــع 
وتــدار  الخــاص،  القطــاع  إلــى 
ــترك  ــس إدارة مش ــطة مجل بواس
الخاصــة  الشــركات  طريقــة  علــى 
الخــاص  القطــاع  العكــس،  )أو 
شــركة  فــي  حصًصــا  ي  يشــتر

 . ) صــة خا
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التي تستحوذ على االهتمام هي اآلتية7 : العناصر األكثر أهمية في هذه العقود 
البنــاء  التقليديــة، وفــي عقــود الخدمــات واإلدارة والتأجيــر واالمتيــاز، وفــي حالــة  العــام فــي العقــود  الملكيــة، وهــي للقطــاع 
الخــاص  – التشــغيل – نقــل الملكيــة. ينطبــق ذلــك بشــكل خــاص علــى ملكيــة األصــول الخاصــة بالمشــروع، لكــن القطــاع 
ي وأحياًنــا فــي الملكيــة فــي حالتــي عقــود االمتيــاز وبنــاء – تشــغيل – نقــل ملكيــة )أو  التمويــل االســتثمار يكــون شــريًكا فــي 

تملــك(، وطبًعــا فــي حالــة المشــاريع المشــتركة. 
مــدة العقــد، قصيــرة األجــل فــي العقــود التقليديــة أو شــبه التقليديــة )خدمــات أو إدارة(، وتــزداد كلمــا انتقلنــا إلــى األشــكال 

األكثــر تعقيــًدا مــن العقــود.
مسؤولية التشغيل والصيانة، هي على عاتق القطاع الخاص في كل هذه العقود. 

التأجيــر  ي الخدمــات واإلدارة، فــي حيــن هــي مســؤولية مشــتركة فــي عقــود  العــام فــي عقــد تحمّــل المخاطــر، علــى القطــاع 
ى. الخــاص فــي العقــود األخــر أو علــى عاتــق القطــاع 

جدول 3: خصائص العقود المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص
عقود BOO / BOT  عقود االمتيازعقود التأجيرعقود اإلدارةعقود الخدمات

ملكية األصول عند 
نهاية العقد

عامة/خاصةعامة/خاصةعامةعامةعامة

متفاوتة52-0103-351-15-3مدة العقد – سنوات
مسؤولية 

التشغيل والصيانة
القطاع القطاع الخاص

الخاص
القطاع الخاصالقطاع الخاصالقطاع الخاص

االستثمار 
الرأسمالي – 

التمويل

القطاع الخاصالقطاع الخاصالقطاع العامالقطاع العامالقطاع العام

من يتحمل المخاطر 
التجارية

تقاسم القطاع العامالقطاع العام
المخاطر

القطاع الخاصالقطاع الخاص

ى المخاطر  مستو
الكلي للقطاع 

الخاص

منخفض إلى منخفض
معتدل

مرتفعمرتفعمعتدل

المالي –  التعويض 
الربح

بدل محدد سعر الوحدة
ثابت

نسبة من 
الرسوم/ 
العائدات

كل أو قسم 
من الرسوم/ 

العائدات

بدل ثابت، مع قسم 
أو  متحرك حسب اإلنتاج 

العائدات
مفيد كجزء من خصائص مميزة

استراتيجية 
لتحسين 

كفاءة الشركة 
العامة 

ويعزز تنمية 
القطاع الخاص 

المحلي

يمكن أن 
تكون حًا 

مؤقتًا 
للتحضير 

لمشاركة 
أوسع 

للقطاع 
الخاص

يمكن أن 
تحسن الكفاءة 

التشغيلية 
والتجارية 

وأن تطور 
كفاءة 

الموظفين 
المحليين

يمكن أن 
تحسن الكفاءة 

التشغيلية 
والتجارية 

وأن تطور 
كفاءة 

الموظفين 
المحليين وأن 

تؤمن تمويًا 
لاستثمار

يمكن أن تطور كفاءة 
الموظفين المحليين وأن 

تؤمن تمويًا لاستثمار
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انتقلنا من األشكال  زيادة أدوار ومسؤوليات القطاع الخاص )تشغيل، تمويل، مخاطر(، كلما  اتجاه نحو  ن  ونستطيع تبيُّ
أدناه.  ي يتبّينه الشكل  النحو الذ ا للشراكة، على 

ً
التقليدية واألكثر بساطة، إلى األشكال الجديدة واألكثر تركيب

الشكل 5: اتجاه تطور أدوار ومسؤوليات القطاع الخاص حسب نوع العقد8

	.5. المنافع المحتملة 
والحوكمــي  ي  االقتصــاد الخطــاب  والخــاص مــع  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  إلــى  اللجــوء  بفائــدة  القــول  ينســجم 

النيوليبرالــي.  التوجــه  انطــاق  منــذ  الســيما  الســائد،  ي  والتنمــو
ويدعــو إلــى  ي،  االقتصــاد المجــال  الدولــة، الســيما فــي  يقــوم علــى تقليــص دور  النيوليبرالــي  ي  االقتصــاد فالخطــاب 
توســيع دور القطــاع الخــاص، وهــو مــا ينســجم مــع فكــرة الشــراكة التــي تــوكل إلــى القطــاع الخــاص مهــام كان جهــاز الدولــة 

يتوالهــا مباشــرة. 
الرشــيدة فــي شــقه المتصــل باألعمــال، يذهــب فــي االتجــاه نفســه، ويعتبــر أن  والخطــاب الحوكمــي، ومفهــوم الحوكمــة 
ئ الحوكمــة الحديثــة تتطلــب التحــول إلــى نمــط اإلدارة وفــق قواعــد القطــاع الخــاص فــي جوانــب أداء مهــام الحكومــة،  مبــاد

الســيما فــي مــا ال يتصــل بالمهــام السياســية. 
بــدوره علــى فكــرة الشــراكة  ي نفســه منــذ التســعينيات، ومــن منطلقــات متمايــزة عمــا ســبق، يقــوم  والخطــاب التنمــو
ي أنــه يتبنى مفهوم الشــراكة،  ي هــو المجتمــع المدني. أ التــي تشــمل القطاعيــن الحكومــي والخــاص، والشــريك الثالــث الــذ

الربــح.  التنميــة وبمعنــى مختلــف عــن منظــور  الخــاص، وإن فــي ســياق  ــا للقطــاع  ا تنمويًّ ى دوًر ويــر

النحو اآلتي:  والمتحمسون للشراكة بين القطاعين العام والخاص يلخصون فوائده على 
تحقيــق قيمــة أفضــل مقابــل النقــود فــي مــا يتعلــق باإلنفــاق العــام، بمعنــى الســعر األمثــل للعميــل )المواطــن، 
الخــاص.  التــي يتحملهــا الشــريك  التكلفــة طيلــة العقــد، وجــودة الخدمــة المقدمــة، والمخاطــر  المســتخدم( علــى أســاس 
التــي تتحملهــا الســلطات  التكلفــة  أقــل مــن  العــام والخــاص يجــب أن يكــون  فالســعر اإلجمالــي لمناقصــة القطاعيــن 
ى الخدمــة عينــه، متضمنــة التكاليــف اإلضافيــة للمخاطــر )تجــاوز التكلفــة، التأخيــر،  العموميــة لــو أنهــا قامــت بتوفيــر مســتو

التــي قــد تواجههــا الســلطات العموميــة. الــخ( 
تســاهم الشــراكة فــي الحــد مــن تدهــور عجــز الميزانيــة العامــة، إذ توفــر هــذه الشــراكة مــوارد ماليــة للســلطات العموميــة 

اإلدارة

 

 

 

ما ھي الصالحیات والمسؤولیات التي تنقل 
 الى القطاع الخاص

 القطاع الخاص

 القطاع الخاص

العامالقطاع   

 تمویل/استثمار

مخاطر، واجبات، مدة زمنیةاالدارة 

 

 الملكیة
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البنيــات  مجــاالت  فــي  مشــاريعها  تحقيــق  مــن  تمكنهــا 
االجتماعيــة  العموميــة  الخدمــات  وتوفيــر  التحتيــة 
المــاء والكهربــاء، الصــرف الصحــي(. )التعليــم، الصحــة، 
العموميــة  التجهيــزات  وأداء  وتدبيــر  إنجــاز  تحســين 
القطــاع  بهــا فــي  المعمــول  النجاعــة  بإدمــاج معاييــر 
نوعيــة  وتحســين  الرشــيدة  الحوكمــة  وقواعــد  الخــاص 

للمجتمــع. المقدمــة  الخدمــات 
تلبيــة حاجــات المســتخدمين بتوفيــر خدمــات عموميــة 
االســتفادة  خــال  مــن  معقولــة  وبأســعار  جــودة  ذات 
وقدرتــه علــى  الخــاص  التدبيريــة" للقطــاع  مــن "الكفــاءة 

المنافســة.  وتحفيــز  االبتــكار 

العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة   .6.	
التطبيــق فــي  والخــاص 

فوائــد  بوجــود  للقــول  حتمًــا  موضوعــي  أســاس  ثمــة 
األمــر  أن  إال  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  للشــراكة 
يبــدو عليهــا. كمــا بينــت الممارســة  التــي  ليــس بالبســاطة 

بالضــرورة: الفوائــد  هــذه  تحقــق  عــدم 
نتائــج غيــر مقنعــة: تبين العديــد من الدراســات محدودية 
مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وعدم 
أكبــر  أنهــا تتميــز بكفــاءة  وجــود معطيــات كافيــة تــدل علــى 
بيــن  الشــراكة  مشــاريع  مســاهمة  إن  أفضــل.9  وأداء 
المتوســط  فــي  ى  تتعــد ال  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
االســتثمار فــي  المائــة مــن مجمــل  إلــى 25 فــي  نســبة 15 
النســبة فــي بعــض  التحتيــة. وفــي حالــة تجــاوز هــذه  البنــى 
النســبة  )بلغــت  الصحــراء  جنــوب  األفريقيــة  الــدول 
%29(، فالماحــظ أن بلديــن همــا نيجيريــا وجنــوب أفريقيــا 
يســتحوذان علــى %60 مــن االســتثمارات الخاصــة، كمــا أن 
غالبيــة كبيــرة مــن هــذه المشــاريع تهــم قطاعــات محدودة 

العاليــة. الربحيــة  واالتصــاالت، ذات  الكهربــاء  مثــل 

بيــن  الشــراكة  مشــاريع  تكلفــة  أن  المعطيــات  تبيــن 
ــر  ــون أكب ــى أن تك ــل إل ــاص تمي ــام والخ ــن الع القطاعي
علــى  التقليديــة.  العموميــة  الصفقــات  مــع  مقارنــة 
األوروبــي  أظهــر تقريــر للبنــك  الحصــر،  المثــال ال  ســبيل 
الطــرق  إلنجــاز  مشــروًعا   227 بمراجعــة  قــام  لاســتثمار 
عــن  المنجــزة  المشــاريع  كلفــة  أن  ــا،  أوروبيًّ بلــًدا   15 فــي 
العــام والخــاص فاقــت  بيــن القطاعيــن  طريــق الشــراكة 
أنجــزت مــن خــال الصفقــات  التــي  بنســبة %	2 مثياتهــا 
بيــن  الشــراكة  آليــة  أن  والحقيقــة  التقليديــة.  العموميــة 
القطاعيــن العــام والخــاص تعتبــر أكثــر جاذبيــة للحكومات، 
تمكــن  العامــة  الموازنــة  خــارج  احتســابها  طريقــة  ألن 
العمومــي فــي  الديــن  الحكومــات مــن إبقــاء نســبة  هــذه 

منخفــض.10  ى  مســتو

فــي  تحمــل  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
طياتهــا خطــر المحابــاة واالحتــكار وإقصــاء الشــركات 
منهــا  والمحليــة  الوطنيــة  والمتوســطة،  الصغيــرة 
مثــًا  فرنســا  ففــي  المنافســة.  مــن  الخصــوص،  علــى 
والبنــاء هــذا  العموميــة  تحتكــر ثــاث شــركات لألشــغال 

العقــود. النــوع مــن 

ر تخفيــض العــبء علــى ميزانيــة الدولــة أو ميزانيــة 
ِ
مبــر

إلــى دراســات علميــة  يســتند  المحليــة ال  الجماعــات 
اعتبــارات إيديولوجيــة  يقــوم علــى  بقــدر مــا  صحيحــة 
طالمــا أن المواطــن يدفــع فــي كل الحــاالت، حتــى فــي حالــة 
ى القصيــر، فاألجيــال  المــد الميزانيــة علــى  تخفيــف عــبء 

البعيــد. ى  المــد التــي ســتدفع علــى  القادمــة هــي 

بيــن  يعتبــر معــدل الفائــدة مرتفًعــا فــي حــاالت الشــراكة 
الحــاالت  أغلــب  فــي  الخــاص  والقطــاع  العــام  القطــاع 
ــو مــا  ــل عليــه القطــاع الحكومــي، وه ــا يحص مقارنــة مــع م
الشــكل مــن  التكاليــف فــي هــذا  انخفــاض  يدحــض مبــرر 

. لخصخصــة ا

الشــركات  خصوًصــا  ى،  الكبــر الشــركات  اســتحواذ 
بيــن  الشــراكة  مشــاريع  علــى  الجنســيات،  المتعــددة 
ويقلــص  االحتــكار  يشــجع  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
الحــاالت  بعــض  فــي  اتضــح  إذ  المنافســة،  مجــال 
أســعار  لرفــع  ى  الكبــر المجموعــات  بيــن  تواطــؤ  وجــود 
ومنــه  التكاليــف،  ارتفــاع  إلــى  ي  يــؤد مــا  وهــو  المشــاريع، 
بالتالــي حجــة توفيــر  أســعار الخدمــات العموميــة ويلغــي 

معقولــة.11  بأســعار  عموميــة  خدمــات 

	.7. وجهات نظر مختلفة
التطبيــق  مــن  النظــر  وجهــات  فــي  بّيــن  اختــاف  ثمــة 
ــاص  ــام والخ الع ــن  ــن القطاعي بي ــراكة  ــة الش ــي آللي العمل
الخلفيــة  اختــاف  بحكــم  المشــاريع،  تنفيــذ  فــي 
أطــراف معنيــة  أربعــة  وثمــة  والمصالــح.  والمنطلقــات 
الشــركة  )الحكومــة(،  الدولــة  هــي  بالشــراكة  مباشــرة 
المحتملــون  أو  الراهنــون  العاملــون  المعنيــة،  الخاصــة 
والمجتمــع  والمواطنــون  والمشــاريع،  المنشــآت  فــي 
أو المحلــي(؛ ولــكل مــن هــؤالء نقــاط اهتمامــه  )الوطنــي 
ى،  األخــر األطــراف  التــي ال تتطابــق تمامًــا مــع  وأولوياتــه 
ــب  ــا بحس ــراكة ونتائجه ــم الش ــف تقيي ــوف يختل ــك س لذل
أو الحكومــة  ي يقــوم بذلــك. فالدولــة  الــذ اختــاف الطــرف 
تكــن  لــم  مــا  مبديئــا،   – تهتــم  مســؤوليتها  تتحمــل  التــي 
للجميــع  الخدمــة  بتوفيــر   - للشــركات  وشــريكة  فاســدة 
فــإن  المقابــل  فــي  منخفضــة؛  وكلفــة  جيــدة  وبنوعيــة 
ا،  اهتمــام الشــركة المتعاقــدة هــو تحقيــق الربــح أواًل وأخيــًر
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ــون  ــا العامل أم ــة.  ــات تنموي ــل الهتمام ــتبعاد كام دون اس
ــق  الائ ــل  ــروط العم ــون بش ــم مهتم ــاريع، فه ــي المش ف
يهتمــون  المواطنيــن  أن  حيــن  فــي  حقوقهــم؛  وباحتــرام 
بحصولهــم علــى الخدمــة بنوعيــة جيــدة وبســعر مقبــول، 
أو  وطنــي  وكمجتمــع  كأفــراد،  أيًضــا  يهتمــون  لكنهــم 
بحقوقهــم  يهتمــون  ذلــك:  مــن  أبعــد  هــو  بمــا  محلــي 
والمســاواة  والمــوارد،  البئيــة  علــى  وبالحفــاظ  كلهــا، 
المنتخبــة  المحليــة  الســلطات  وبحــق  الجنســين،  بيــن 
السياســات  وضــع  فــي  حريتهــا  بممارســة  ــا  ديمقراطيًّ
المصالــح  وفــق  المرافــق  وإدارة  األســعار  وتحديــد 
ــم  ــة حقه ــى أن ممارس ــا عل أيًض ــون  ــا يحرص ــة، كم الوطني
المعنــي،  والمرفــق  التنميــة  إدارة  فــي  المشــاركة  فــي 

مواردهــم.  إدارة  طريقــة  علــى  الرقابــة  وممارســة 

أو  متطابقــة  كلهــا  األربعــة  األطــراف  مصالــح  ليســت 
بمــا  المدنــي  المجتمــع  متوافقــة. لذلــك علــى منظمــات 
أن تتجنــب  المواطنيــن،  هــي معبــرة عــن مصالــح عمــوم 
ى فوائــد  ى ســو يــر ي ال  الــذ الســائد  بالخطــاب  التســليم 
والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  منظومــة 
ــع  ــة م الدول ــا  ــي تنجزه الت ــود  ــوع والعق ــارب الموض وأن تق
يحــرص  ي – حقوقــي،  الخــاص مــن منظــور تنمــو القطــاع 
علــى جملــة الحقــوق والمصالــح المباشــرة والمســتقبلية 

فيــه.  والمقيميــن  المواطنيــن  وعمــوم  للبلــد 

ــام  ــن الع ــن القطاعي ــراكة بي ــة بالش ــراف المعني ــة لألط ــام واألولوي ــاط االهتم ــكل 6: نق الش
والخــاص

 

 

اھتمامات األطراف 
 المعنیة بالشراكة



التشغيل النوع
والصيانة

الملكية عند التمويل
انتهاء العقد

مدة العقد 
)سنوات(

عقد خدمة، إدارة أو تشغيل
أو إدارة وتشغيل

 Management
Contract

 Service
Outsourcing

5-3قطاع عامقطاع عامقطاع خاص

8-5قطاع عامقطاع عامقطاع خاصLease Contract Leasingتأجير تمويلي12
Build, Lease and بناء، تأجير تمويلي، وتملك

Own
BLO25قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاص+

Build, Lease and بناء تأجير تمويلي، ونقل
Transfer

BLT25قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاص+

Build, Transfer and بناء، نقل وتشغيل
Operate

BTO25قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص+

بناء، تشغيل ونقل
أو بناء، تملك ونقل

 Build, Operate and
 Transfer, or Build,
Own and Transfer

BOT30-20قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص

Build, Own and بناء، تملك وتشغيل
Operate

BOO25قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاص+

,Build, Own بناء، تملك، تشغيل ونقل
 Operate, and

Transfer

BOOT30-20قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص

Build, Rehabilitate بناء، تجديد، تشغيل ونقل
 Operate and

Transfer

BROT30-20قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص

Build, Rent and بناء، إيجار ونقل
Transfer

BRT20-15قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص

تصميم، بناء، تمويل 
وتشغيل

 Design, Build
 Finance and

Operate

DBFO30-20قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص

تصميم، إنشاء، إدارة 
وتمويل

 Design, Construct,
 Manage and

Finance

DCMF30-20قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص

,Rehabilitate تجديد، تأجير تمويلي ونقل
 Lease and

Transfer

RLT20-15قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص

,Rehabilitate تجديد، تشغيل/تملك ونقل
 Operate, Own and

Transfer

ROT20-15قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص

Rehabilitate Own تجديد، تملك وتشغيل
and Operate

ROO30-20قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص

تحديث، تملك، تشغيل 
ونقل الملكية

 Modernize, Own
 Operate and

Transfer

MOT30-20قطاع عامقطاع خاصقطاع خاص

قطاع خاص/قطاع خاصقطاع خاصConcessionامتياز13
قطاع عام

25+

Build, Operate بناء، تشغيل، تجديد امتياز
 and Renewal of

Concession

BORقطاع خاص/قطاع خاصقطاع خاص
قطاع عام

25+

+25قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاصFull Privatizationخصخصة جزئية
Partial خصخصة كاملة

Privatization
غير محدد أو قطاع خاصقطاع خاصقطاع خاص

بحسب مدة 
الترخيص

جدول 4: أنواع العقود60



الجزء الثاني:  تجربة الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص 

البلدان العربية في 
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	.	. ظــروف ظهــور تجــارب الشــراكة فــي 
البلــدان العربيــة

رغــم أن أولى تجارب الشــراكة بين القطــاع العام والقطاع 
بعــض  فــي  العشــرين  القــرن  يــة  بدا إلــى  تعــود  الخــاص 
أنهــا عرفــت زخمًــا  البلــدان العربيــة كمصــر والمغــرب، إال 
البلــدان العربيــة، انطاًقــا مــن ثمانينيــات  ــا مــع اعتمــاد  قويًّ
النيولبرالــي المرتكــز علــى ثاثيــة  النمــوذج  القــرن الماضــي، 
واالســتقرار  والخصخصــة،  االقتصــاد،  تحريــر(  )أو  لبرلــة 
النيولبراليــة  المقاربــة  أن  ذلــك  ي..  الماكرواقتصــاد
ــر  ــال توفي ــي مج ــاد وف ــي االقتص ــة ف الدول ــل  ــر أن تدخُّ تعتب
بالنظــر إلــى كــون القطــاع  الخدمــات العموميــة غيــر ناجــع، 
ــا مــا يتحــول إلــى مرتــع للبيروقراطيــة والفســاد 

ً
العــام غالب

إعــاء  يتــم  بالمقابــل،  األمــوال.  وتبديــد  اإلدارة  وســوء 
أكبــر  الخــاص لقدرتــه علــى تحقيــق نجاعــة  القطــاع  شــأن 
إلــى  المســتمر  نزوعــه  إلــى  باإلضافــة  أفضــل،  وتدبيــر 
االبتــكار واســتعمال التكنولوجيــات الحديثــة. كمــا أن شــح 
المــوارد الماليــة وضــرورة التحكــم فــي عجــز ميزانيــة الدولــة 
المدفوعــات(  ميــزان  )عجــز  الخارجيــة  التوازنــات  وفــي 
االســتمرار  علــى  الدولــة  قــدرات  مــن  يحــدان  والتضخــم 
ي واالجتماعــي. لهــذا، يعتبــر  القيــام بدورهــا االقتصــاد فــي 
ــي  ــام ف الع ــاع  ــول القط ــي أن دخ النيوليبرال ــرح  ــدو الط مؤي
المفضلــة  الحلــول  مــن  الخــاص  القطــاع  مــع  شــراكة 
لتلبيــة حاجيــات المجتمــع مــن خدمــات عامــة )اإلشــارة إلــى 
اتفاقيــة دولــة لتحريــر  وجــود  ا إلــى  العامــة نظــًر الخدمــات 
التحتيــة  والبنيــات  الفطاعــات(  مئــات  تتنــاول  الخدمــات 
وحتــى  بــل  والمطــارات،  والموانــئ  والنقــل  كالطاقــة 
وصــرف  ومــاء  وصحــة  االجتماعيــة مــن تعليــم  الخدمــات 

صحــي.

لعبتــه  ي  الــذ ي  المحــور الــدور  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
الدولــي وصنــدوق  الدوليــة )البنــك  الماليــة  المؤسســات 
النقــد الدولــي علــى الخصوص( واألوروبية )أساًســا البنك 
اإلعمــار  إلعــادة  األوروبــي  والبنــك  لاســتثمار  األوروبــي 
ــة  ــاد وصف ــى اعتم ــة إل ــدان العربي البل ــع  ــي دف ــة( ف والتنمي
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتلبيــة حاجياتهــا 
العموميــة،  والخدمــات  التحتيــة  البنيــات  مجــال  فــي 
التنميــة" تــارة،  أجــل  مســتعملة إغــراءات "المعونــة مــن 
ى.  أخــر الفنيــة تــارة  المســاعدة  أو  المشــروطية  وســاح 

التمويل المختلط
بمزيــج  المختلــط  التمويــل  تعريــف  يمكــن  تعريــف: 
الرســمية  العامــة  الرســمية  اإلنمائيــة  المســاعدات 
مــع المــوارد الخاصــة والعامــة، خاصــة لجــذب تمويــل 
ى.4	 يعمــل الخلــط  إضافــي للتنميــة مــن أطــراف أخــر
التــي  التمويــل  اعتمــاًدا علــى مصــادر  الطــرق  بشــتى 
اإلنمائيــة  المســاعدة  وبيــن  بينهــا  الجمــع  يتــم 

المعنيــة. الرســمية 
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جدول 5: آليات التمويل المختلط: نظرة عامة5	

 اآلليات
والمقاربات

المخاطر المرتبطة بها16تفاصيل المساعدة اإلنمائية الرسمية

التكلفة العامة للمشروعمنح االستثمار  تستخدم لتقليل 
ى. ترفع  واالستثمار المطلوب من األطراف األخر

التمويل ى المشروع من خال جذب   المنح من جدو
 الخارجي، وتستخدم الحًقا لدفع ثمن السلع

المرتبطة بالمشروع.

المالية  خطر أن تهيمن الحوافز 
التنمية. ئ  والمصالح على مباد

البلدان التمييز لصالح   خطر 
البلدان  المتوسطة الدخل بداًل من 

 الفقيرة، أو بعض القطاعات
ى. مقابل أخر

التمويل الخاص  خطر مزاحمة 
ي  وتشويه األسواق )قد تؤد
 المنافسة بين الممولين إلى

أو اإلفراط في  قروض غير فعالة 
الدعم(.

 خطر عدم إعطاء األولوية
 للشفافية والمساءلة )السرية
المصرفية في القطاع الخاص(.

 خطر عدم وضوح طرق الرصد
أيًضا بحجم  والتقييم المتعلقة 

التي تنعكس  المساعدة المقيدة 
التقارير الرسمية. في 

النامية البلدان  الديون على   مخاطر 
المتزايد. من اإلقراض 

 خطر خلق معايير مزدوجة
 لمشاريع المساعدة اإلنمائية
التمويل  الرسمية، وأاّل يخضع 

ئ والمتطلبات  المختلط للمباد
 ذاتها المعتمدة في أشكال الدعم

التقليدية.

 دعم أسعار
 الفائدة )قروض

مختلطة(

 تستخدم المنحة لتغطية جزء من مدفوعات
 الفائدة. ثم يحصل المستفيد من المشروع على

 قرض مدعوم بسعر فائدة أقل من السوق. يرتبط
الفائدة بشكل عام بالقروض  توفير الدعم لسعر 

الثالثة )مثل مؤسسة تمويل الفاعلة   من الجهات 
التنمية(.

الفنية  المساعدة 
الفنية/ )الخبرة 

التشغيلية(

 تحصل الشركة على منحة مساعدة فنية لتعزيز
التمويل. يمكن  هيكلها وزيادة فرص جذب 

أيًضا بعد منح األموال لزيادة فرص  استخدامها 
التمويل  النجاح. وعادة ما يتم دمجها مع أنظمة 

ى. األخر
المُقرض فيضمانات القروض  ُتستخدم المنحة لتغطية خسائر 

التخلف عن السداد بحيث يوافق على تمويل  حالة 
أو المضي قدمًا بشروط أفضل. المشروع 

 يقدم المانحون تمويًا بأولوية سداد أقل منالتمويل المهيكل
التخلف  الدين الصادر عن ممولين آخرين. في حالة 

أواًل. ُتعتبر  عن السداد، يمتص المانحون الخسائر 
التمويل  قروض "الميزانين" شكًا من أشكال 

الديون وحقوق الملكية. ي يمزج بين  المهيكل الذ

 االستثمار في
األسهم

 ُتستخدم المنحة كدعم رأسمالي مباشر لشركة
 أو صندوق استثمار، عادًة إلرسال رسالة إلى
مستثمرين آخرين وجذب رأس مال إضافي.
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	.	 حجم الشراكة والتوزع القطاعي
ــون  بلي بـــ300  ــخ(  ال ــدن،  الم ــي  ــة ف العمومي ــات  الخدم ــة،  الطاق ــاء،  ــة )الم التحتي ــات  البني ــن  ــة م العربي ــدان  البل ــات  ــدر حاج تق
العــام والخــاص يبقــى متواضًعــا إذا  بيــن القطاعيــن  دوالر )Econostrum 2011(، غيــر أن حجــم االســتثمارات عبــر الشــراكة 
الثاثــة الماضيــة )1990 – 2019( بلغــت قيمــة إجمالــي االســتثمارات  بإنجــازات الســنوات األخيــرة. وخــال العقــود  مــا قارنــاه 
الخــاص فــي منطقــة شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط17 60.8 بليــون  التــي شــارك فيهــا القطــاع  التحتيــة  البنــى  فــي قطــاع 
ي 9%  دوالر أميركــي، ومجمــوع المشــاريع 221 )201 منهــا هــي عقــود شــراكة بيــن القطاعيــن والخــاص، والباقي 20 مشــروًعا أ
مــن إجمالــي المشــاريع خــارج آليــة الشــراكة(. نفــذت هــذه المشــاريع فــي 12 بلــًدا )هــي الجزائــر، جيبوتــي، مصــر، إيــران، العراق، 
ــارب 6  ــا يق ــام 2017 بم ي ع ــنو ــتثمار س ــى اس ــجل أعل ــد س ــن(. وق اليم ــطين،  ــس، فلس ــوريا، تون ــرب، س ــان، المغ األردن، لبن
بلــغ متوســط الســنوات  أمــا باقــي الســنوات، فقــد كانــت أقــل مــن ذلــك. وقــد  بليونــات دوالر، وقبلــه 5.5 بليونــات عــام 2006. 

الخمــس الســابقة علــى عــام 2019 حوالــي 3 بليونــات دوالر )انظــر الشــكل اآلتــي(:

الشــكل 7: إجمالــي االســتثمار وعــدد مشــاريع الشــراكة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا -990	
 	0	9	8

العــام  القطــاع  بيــن  الشــراكات  بمــا فــي ذلــك  التحتيــة  البنــى  الخــاص فــي  االســتثمار  المنحــى تواضــع حجــم  ويؤكــد هــذا 
ى فــي العالــم، كمــا يبين الشــكل  والقطــاع الخــاص فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مقارنــة مــع مناطــق أخــر
الــدوام خــال العقــد الماضــي، وهــي قــد بلغــت  أدنــاه، حيــث إن حصــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا كانــت األدنــى علــى 
أقــل مــن نصــف حصــة منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء )60 بليــون، مقابــل 		1 بليــون دوالر، وعــدد المشــاريع 221 مقابــل 

758 مشــروًعا - انظــر الشــكل اآلتــي(:
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الشكل 8: توزع استثمارات الشراكة حسب المناطق والسنوات )0	0	 – 9	0	(9	

الثاثيــن ســنة الماضيــة )108  وتشــكل مشــاريع الطاقــة الكهربائيــة حوالــي نصــف العــدد اإلجمالــي مــن المشــاريع خــال 
أواًل مــع 33.9 بليــون دوالر مــن أصــل 60.8  مشــاريع مــن أصــل 221( وكذلــك بالنســبة لاســتثمارات حيــث قطــاع الكهربــاء 
ى النصــف الباقــي علــى النحــو المبيــن فــي الشــكل أدنــاه، حيــث تأتــي حصــص قطــاع  بليــون، فيمــا توزعــت القطاعــات األخــر

التــي تلــي: تكنولوجيــا االتصــاالت والمعلومــات والنقــل )مرافــئ ومطــارات( فــي المراتــب 

الشكل 9: استثمارات الشراكة حسب القطاعات – الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مليون $( 9	0	-990	 0	
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	.3. تذبذب في االستثمارات
ى  اليــه هــو أن عــدد المشــاريع وحجــم االســتثمارات غيــر ثابــت، إذ تســجل تفاوتــات كبيــرة بيــن ســنة وأخــر مــا تجــدر اإلشــارة 
الشــراكة،  التفــاوض علــى  وســير  التمويــل،  ويعــود ذلــك إلــى عوامــل كثيــرة مثــل توفــر  أعــاه(،  الشــكل 8  ى مــن  )كمــا نــر
بلــد مــا يمكــن أن يحفــز علــى االســتثمار أو يشــكل  الربــح فــي  البلــدان المعنيــة، حيــث إن االســتقرار ومعــدالت  والوضــع فــي 
ي،  الجاذبــة، وتــارة شــرق آســيا والهــاد ى تــارة جنــوب آســيا فــي طليعــة المناطــق  ى. فنــر عامــل طــرد مــن منطقــة إلــى أخــر
ا فــي  ا كبيــًر االســتراتيجية دوًر السياســية  التطــوارت  الوســطى، حيــث تلعــب  وآســيا  أوروبــا  أو  الاتينيــة،  أميــركا  ى  وأخــر
التشــبع والقــدرة االســتيعابية  ذلــك نظــًرا ألن االســتمثارات فــي الشــراكة كبيــرة الحجــم وطويلــة األجــل؛ كمــا تتأثــر بدرجــة 
للبلــدان المعنيــة ووجــود اســتثمارات ســابقة فيهــا. إال أن حصــة أفريقيــا دون الصحــراء هــي علــى درجــة من االســتقرار وفي 
البلــدان العربيــة هــي األدنــى كمــا ســبقت اإلشــارة إلــى ذلــك. وتظهــر بيانــات 2019 أن  ى منخفــض، فــي حيــن أن حصــة  مســتو
خمــس دول هــي الصيــن، والبرازيــل، والهنــد وفييتنــام، وروســيا، تبلــغ حصتهــا مًعــا حوالــي %63 مــن إجمالــي االســتثمارات 
العــام والخــاص. وقــد تدهــورت حصــة الشــرق األوســط وشــمال  بيــن القطاعيــن  آليــة الشــراكة  التحتيــة وفــق  البنــى  فــي 

ى أقــل مــن %1 مــن إجمالــي االســتثمارات )انظــر الشــكل 8(. أفريقيــا عــام 2019 حيــث لــم تشــكل حصــة المنطقــة ســو

الشكل 0	: حصة المناطق الجغرافية من االستثمارات ومشاريع الشراكة عام 9	0	 )مايين$ و%(.		

أمــا الجهات/الــدول األكثــر مســاهمة فــي اســتثمارات المنطقــة خــال العقــود الثاثــة الماضيــة، فهــي فرنســا )8.6 بليونــات 
دالور( وإســبانيا )6.	( واإلمــارات العربيــة المتحــدة والســعودية )	.	 لــكل منهمــا( واليابــان والمغــرب )	.3 لــكل منهمــا( 
والدنمــارك )1.8( ومصــر وكوريــا )1.6 لــكل منهمــا(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن %68 مــن االســتثمارات ذهبــت مــن أجــل مشــاريع 
و%12 لمشــاريع شــراء/تصفية   ،)Brownfiled( وتطويــر مشــاريع قائمــة و%19 لتجديــد   ،)Greenfiled( بالكامــل جديــدة 

 .)Divestiture( شــركات وأصــول
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العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة   .4.	
العربيــة البلــدان  فــي  والخــاص 

توضيح ال بد منه

بيــن  التمييــز  يجــب  ذلــك،  إلــى  اإلشــارة  ســبقت  كمــا 
ــة،  التحتي ــى  البن ــاريع  ــي مش ــاص ف الخ ــاع  ــاهمة القط مس
آليات/قوانيــن  وبيــن مــا ينفــذ مــن هــذه المشــاريع ضمــن 
والفقــرات  والخــاص.  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
الدولــي  البنــك  بيانــات  قاعــدة  مــن  المأخــوذة  الســابقة 
التحتيــة هــي  البنــى  الخــاص فــي  القطــاع  عــن مســاهمة 
وكمــا  المجــال.  أهميــة فــي هــذا  األكثــر  الدولــي  المصــدر 
ــا علــى نطــاق  ــا فــإن تقســيم األقاليــم ال ينطبــق تمامً ذكرن
األوســط  )الشــرق  بالضــرورة  يهمنــا  ي  الــذ البحــث 
التصنيــف  هــذا  فــي  يــران  إ تضــم  التــي  أفريقيــا  وشــمال 
بالــدول  اهتمامنــا  أربــع دول عربيــة، فــي حيــن  ويســتثني 
وهــي ال تشــمل دول  يمكــن ذلــك(،  العربيــة كافــة حيــث 
البيانــات هــذه  التعــاون الخليجــي. كمــا أن قاعــدة  مجلــس 
يتــم منهــا  الخــاص كافــة مــا  تشــمل مســاهمات القطــاع 
ضمــن آليــة الشــراكة أو خارجهــا، مــع العلــم أن مــا تــم خارج 
ــتعينيات ال  ــع الس ــذ مطل ــة من ــي المنطق ــراكة ف ــة الش آلي

المشــاريع.  ى %9 فقــط مــن إجمالــي  يمثــل ســو

ألنهــا  تجاهلهــا،  يمكــن  ال  هــذه  البيانــات  قاعــدة  أن  اال 
ــات  ــراء مقارن ــح إج ــا تتي أنه ــا  ــًا، كم ــر تنظيم ــع واألكث األوس
مــع  نســبية،  بســهولة  المختلفــة  األقاليــم  بيــن  دوليــة 
الرغــم ممــا ســبقت اإلشــارة إليــه  بأنــه علــى  ا  التذكيــر مجــدًد
ــا، إال  ي يعنين ــذ ال ــي  ــاق الجغراف النط ــن  ــز ع ــاط تماي ــن نق م
الواقعيــة فــي  االتجاهــات  بشــكل عــام عــن  أنهــا معبــرة 
بلــدان المنطقــة )مــا عــدا دول الخليــج(. فــي هــذا الســياق، 
علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة اإلقليميــة أو الوطنية، أن 
البحــث،  التعمــق فــي  الذاتــي مــن أجــل  تبــذل بعــض الجهــد 
ــى  ــا عل ــدم أهدافه ــي تخ الت ــات  ــرات والبيان ــاء المؤش وانتق
ــي،  ــاق الجغراف النط ــى  ــبة إل ــيما بالنس ــل، الس ــو األمث النح
مــع  الشــراكة  ضمــن  المنفــذة  المشــاريع  لحــظ  وإلــى 
قاعــدة  تتيحــه  تمييــز  وهــو  خارجهــا،  أو  العــام  القطــاع 

بســهولة نســبًيا.  البيانــات 

لقاعــدة  هادًفــا  اســتخدامًا  تلــي  التــي  الفقــرات  تتضمــن 
البيانــات هــذه بحيــث أمكــن اســتخراج مــا يتعلــق بعقــود 
الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بيــن 1990 و2019 
بلــًدا مشــمواًل بالمشــاريع،  البلــدان العربيــة كلهــا )15  فــي 
ال  التــي  دول   6 الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  عــًدا  مــا 
ذات  دول  لكونهــا  الموقــع  هــذا  فــي  بيانــات  عنهــا  توفــر 
بنــاء قاعــدة  وقــد تمــت  وليبيــا(.  ى تنميــة مرتفــع،  مســتو
بيانــات فرعيــة مــن الــدول العربيــة الـــ 11 المشــمولة ضمــن 

إقليــم الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، مــع إضافــة 	 
ــي  ــراء ه ــوب الصح ــا جن ــم أفريقي ــن إقلي ــة ضم ــدان عربي بل
ــم  ــا ت ــودان. كم ــال، والس ــر، والصوم القم ــزر  ــا، وج موريتاني
الشــراكة  آليــة  التــي لــم تنفــذ ضمــن  المشــاريع  اســتثناء 
 20 عددهــا  والبالــغ  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن 

النتائــج: بــرز  أ يلــي  مشــروًعا22. وفــي مــا 

الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي البلدان 
بية  العر

البيانــات المشــار إليهــا، فــإن أول عقــد مــن  حســب قاعــدة 
بلــغ إجمالــي عــدد  اليمــن عــام 1990. وقــد  النــوع تــم فــي  هــذا 
والخــاص مــا  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  مشــاريع 
مجموعــه 217 مشــروًعا، بإجمالــي قيمــة اســتثمارات تبلــغ 

ــًدا.  بل ــي 15  ــذت ف ــون دوالر، نف 20	.55 ملي
 55( مصــر  حصــة  مــن  المشــاريع  مــن  األكبــر  العــدد  كان 
األردن، فالمغــرب، فالجزائــر، فــي حيــن  يليهــا  مشــروًعا(، 
التمويــل للمغــرب )%35( يليهــا  كانــت الحصــة األكبــر مــن 
الــدول  هــذه  اســتحوذت  وقــد  فالجزائــر.  فمصــر  األردن 
التمويــل، و%73 مــن إجمالــي  األربــع علــى %83 مــن إجمالــي 

أدنــاه(.  و12  الشــكلين 11  المشــاريع. )انظــر 
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الشكل 		                                                                                               الشكل 3			

الداخليــة،  السياســية  والتوجهــات  الخارجيــة،  بشــكل عــام، تلعــب عوامــل سياســية )العاقــات  أنــه  وســوف ناحــظ، 
وتوفــر  الربــح  ى  التســهيات، مســتو االســتثمار،  الربــح )بيئــة  وعوامــل  الوطني...الــخ(،  التشــريعي  اإلطــار  واالســتقرار، 
اســتثمار  ى  ا هامًّــا فــي تحديــد مســتو الجغرافي...الــخ(، دوًر القــرب  العالميــة،  الشــركات  اهتمــام  قطاعــات هــي محــل 
ى تتضــح تباًعــا مــع تحليــل العناصــر  أخــر الــدول. إضافــة إلــى عوامــل  الخــاص الســيما األجنبــي منــه، فــي اختيــار  القطــاع 

والخــاص.  العــام  القطاعيــن  بيــن  المكونــة للشــراكة  ى  األخــر

التوزع حسب السنوات

ى،  ــر ــنة وأخ ــن س ــراكة بي ــاريع الش ــي مش ــل ف التموي ــم  ــاريع وال لحج ــدد المش ــبة لع ــات بالنس ــتقرار وثب ــاك اس ــس هن لي
ى  ــتو ــد مس ــي تحدي ــل ف ــرة تتداخ ــل كثي ــث إن عوام ــا، حي أيًض ــابقة  ــرات الس الفق ــي  ــا ف ــارة إليه ــبقت اإلش ــة س ــذه نقط وه
الداخلــي والقــدرة االســتيعابية  ى اإلشــباع  التمويــل أو بمســتو االســتثمارات، ومنهــا عوامــل تقنيــة بحــت مرتبطــة بتوفــر 

ــاه(. أدن ــكلين 13 و	1  ــر الش ــل. )انظ ــاريع والتموي ــتقبلة للمش ــدول المس لل

الشكل3	: عدد مشاريع شراكة خاص - عام في البلدان العربية حسب السنوات )دون دول الخليج(
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الشكل 4	: استثمارات عقود الشراكة حسب السنوات- مليون دوالر )البلدان العربية - دون دول الخليج( 

نقطتا اهتمام بالنسبة إلى الجهات اإلقليمية والوطنية هنا:

الخــاص،  العــام والخــاص )واســتطراًدا مســاهمة القطــاع  بيــن القطاعيــن  ى االســتثمار مــن خــال الشــراكة  ان مســتو
التــي ســتلي، وبالتالــي ال يمكــن  التحتيــة( غيــر قابــل للتوقــع بدقــة للســنوات  البنــى  الســيما األجنبــي منــه، فــي مشــاريع 
ي وآثــاره بفعــل مثــل هــذه المشــاريع، بمــا لــم تكــن المفاوضــات بشــأنها قــد  رســم اتجاهــات وتوقعــات للنمــو االقتصــاد

ــذ.  ــع والتنفي ــزة للتوقي ــت جاه ا وأصبح ــًر ــوًطا كبي ــت ش قطع
ى التمويــل فــي  ان الشــبكات اإلقليميــة والوطنيــة، تســتطيع مــن خــال رصــد الترابــط بيــن التأرجحــات فــي مســتو
هــذه المشــاريع، وبيــن التطــورات السياســية واالقتصاديــة الدوليــة، أو مــع تطــورات إقليميــة أو وطنيــة معينــة، 
ــر  أث الترابــط المحتمــل، تحليــل  المتأنيــة لمثــل هــذا  المتابعــة  التمويــل. وتتيــح  ى  أو تقليــص مســتو زيــادة  ــر فــي  أث كان لهــا 
الراعيــة  الــدول  أحــداث معينــة علــى االســتثمارات المســتقبلية، ســواء لجهــة تطــورات فــي  أو  أو تشــريعات  سياســات 

ــه.  ــتقبلة ل ــدول المس ال ــل  أو داخ ــل،  للتموي

القطاعات المفضلة للشراكة

ــات  البيان ــب  ــام. وبحس الع ــاع  ــع القط ــراكة م ــاص بالش الخ ــاع  ــام القط ــز اهتم ــى مرك ــاريع إل ــي للمش ــوزع القطاع الت ــير  يش
التمويــل خــال  التعــاون الخليجــي(، فــإن %59 مــن إجمالــي  بلــًدا ال تشــمل دول مجلــس  البلــدان العربيــة )15  المتاحــة عــن 
ي حوالــي 32.5 مليــار دوالر، مــن أصــل 	.55 مليــار(،  التقليديــة والمتجــددة )أ ثاثــة عقــود كان لمشــاريع الطاقــة الكهربائيــة 
وكذلــك األمــر بالنســبة إلــى عــدد المشــاريع )103 مــن أصــل 217(. يلــي ذلك مــن حيث األهميــة االســتثمار في الغــاز الطبيعي، 
البيئــي والتغيــر  الميــاه والصــرف الصحــي. وتتوافــق هــذه النســب مــع تزايــد االهتمــام العالمــي بالشــأن  والمرافــئ، وقطــاع 

بالتوجهــات الجديــدة فــي هــذا المجــال. المناخــي والطاقــة، حيــث معظــم المشــاريع لهــا صلــة 
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الشكل 5	: توزع تمويل مشاريع الشراكة حسب القطاع في البلدان العربية - عًدا دول الخليج )9	0	-990	(

التمويــل والنســب فــي  بيــن النســب فــي  التفــاوت  ــا، مــع العلــم أن 
ً
التــوزع هــو نفســه تقريب امــا لجهــة عــدد المشــاريع، فــإن 

ى، دون  عــدد المشــاريع يعــود إلــى أن تكلفــة المشــاريع وحجمهــا فــي بعــض القطاعــات هو اقــل أو أعلى مــن قطاعات أخــر
المثــال قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات يمثــل %11 مــن المشــاريع  الربحيــة أقــل. علــى ســبيل  أن يعنــي ذلــك أن 
ــدة  ــح قاع ــل. وتتي التموي ــن  ــاريع و%	 م ــن المش ــارات %6 م ــل المط ــن تمث ــي حي ــل، ف ــة أق ــح كلف

ّ
ــا يرج ــل، م التموي ــن  و%3 م

الحاجــة إلــى ذلــك.  البيانــات تصنيــف المشــاريع حســب حجمهــا عنــد 

أنواع العقود

هنــاك جانــب آخــر فــي الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يســتدعي االهتمــام، هــو طبيعــة وفئــة العقــود المبرمــة بيــن 
  greenfield الطرفيــن. أول مــا يلفــت النظــر هــو تفضيــل القطــاع الخــاص للشــراكة مــع القطــاع العــام علــى مشــاريع جديــدة
فــي المنطقــة العربيــة حيــث يمثــل هــذا النــوع مــن العقــود %71 مــن عددهــا اإلجمالــي، فيما تمثــل العقــود من أجــل تطوير أو 
التــي تعنــي هنــا عــدم تضميــن  توســيع مشــاريع قائمــة brownfield  وتحويلهــا إلــى عقــود شــراكة %15، و%	1 لعقــود اإلدارة 

ي )انظــر العمــود إلــى اليميــن فــي الشــكل 17(.  المشــروع أعمــال بنــاء أو إعــادة تأهيــل مــاد

الشكل 6	: عدد عقود الشراكة حسب القطاع )البلدان العربية - دون دول الخليج(
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الشكل 7	: توزع مشاريع الشراكة عام - خاص حسب فئة العقد في البلدان العربية )دون دول الخليج( 990	 - 9	0	

العــام والخــاص، فيظهــر  بيــن القطاعيــن  القوانيــن الوطنيــة للشــراكة  القانونيــة، وهنــا ندخــل فــي صلــب  الناحيــة  أمــا مــن 
الجــزء األول  القانونيــة للعقــد )انظــر فئــات العقــود فــي  البيانــي المرفــق تــوزع هــذه المشــاريع حســب الطبيعــة  الشــكل 
 BOO: Built Own Operate مــن هــذا الدليــل وخصائــص كل منهــا(، ويتبين أن النســبة األكبــر %38 من العقود هــي من فئــة
ي هــي شــكل مــن أشــكال الخصخصــة  الخــاص، أ التــي تنقــل ملكيــة المشــروع إلــى القطــاع  بنــاء – تملــك – تشــغيل(  ي  )أ
الملكيــة إلــى  والصريحــة. مقابــل %29 لفئــة BOT: Build Operate Transfer )بنــاء – تشــغيل – تحويل/إعــادة  المباشــرة 
بنــاء المشــروع وتمويلــة وإدارتــه واالســتفادة مــن عائداتــه  ا فــي  ا كبيــًر الخــاص دوًر التــي تعطــي القطــاع  العــام(  القطــاع 
الفئــة الســابقة )تتضمــن إعــادة  علــى امتــداد مــدة العقــد، ثــم تحويــل الملكيــة للدولــة. ويمكــن أن نضيــف فئــة BROT إلــى 
ى مــن العقــود فهــي أقــل أهميــة،  أمــا األنــواع األخــر أيًضــا.  الفئتيــن 38%  التأهيــل إضافــة إلــى مــا ســبق( بمــا يجعــل مجمــوع 

التــي تمثــل %13 مــن اإلجمالــي. وأبرزهــا عقــود اإلدارة 

	.5. تفصيل مشاريع الشراكة لعام 9	0	
آليــة الشــراكة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا عــام 2019 )كل المشــاريع  المتــاح عبــر  التمويــل  بلــغ إجمالــي قيمــة 
العــام والخــاص، والــدول المشــمولة كلهــا عربيــة( حوالــي 826  بيــن القطاعيــن  آليــة الشــراكة  أدنــاه هــي ضمــن  المذكورهــا 
بزيــادة 160 مليــون دوالر عــن عــام 2018 )666 مليــون دوالر مخصصــة لـــ5 مشــاريع(	2.  مليــون دوالر مخصصــة لـــ 9 مشــاريع، 
البلــدان المشــاركة 	 هــي مصــر، والمغــرب، وتونــس، واألردن. وإذا أضفنــا إليهــا  عــدد المشــاريع لعــام 2019 هــو 9 وعــدد 
القمــر وموريتانيــا  الدولــي ضمــن إقليــم أفريقيــا جنــوب الصحــراء وهــي جــزر  البنــك  التــي يعتبرهــا تصنيــف  الــدول العربيــة 
الــدول المشــمولة يصبــح 7 دول، نفــذ فيهــا 12 مشــروًعا، بتمويــل إجمالــي قــدره 	1.91 مليــار دوالر. والســودان، فــإن عــدد 

البلدان السبعة:  يعرض الجدول اآلتي توزع االستثمارات والمشاريع على 
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جدول 6: مشاريع الشراكة في الدول العربية عام 9	0	 حسب البلدان والقطاع

 عددالبلد
المشاريع

القطاع ونوع العقداالستمثار – مليون $

رياح BOO ، مرفأ BOT 	258مصر طاقة 
2 نفايات Management، 3 طاقة )شمسية 5752المغرب

 BOO )ورياح
طاقة شمسية BOO 7	1األردن
طاقة شمسية BOO 101تونس

مرفأ 06Mangement	1السودان
مرفأ BROT 1013موريتانيا
اتصاالت 7BOO	1جزر القمر
181	21اإلجمالي

المتجــددة منهــا – تمثــل  الكهربــاء – الســيما  ومشــاريع  اإلجمالــي،  التمويــل  المرافــئ %59 مــن  وتمثــل مشــاريع إدارة 
%31، مقابــل %6 لمشــاريع جمــع ومعالجــة النفايــات، %	 لقطــاع االتصــاالت. وال تتوفــر بيانــات عــن الــدول المســاهمة فــي 
التــي تشــكل جــزًءا مــن إقليــم الشــرق  ى  التمويــل فــي كل مــن الســودان وموريتانيــا وجــزر القمــر. أمــا بالنســبة للــدول األخــر
الــدول المســاهمة فــي هــذه المشــاريع عــام 2019 )276 مليــون دوالر،  بيــن  الترتيــب األول  األوســط وشــمال أفريقيــا، فــإن 

مــن أصــل 826( تليهــا بريطانيــا، فاإلمــارات العربيــة المتحــدة، فإيرلنــدا25. 

الشكل 8	: توزع مشاريع الشراكة على الدول العربية حسب القطاع، ومصدر التمويل - 9	0	 )مليون $(

 BOO: Build, البيانــات معلومــات مفصلــة عــن 6 مــن أصــل المشــاريع التســعة، وهــي كلهــا مــن فئــة وتتوفــر فــي قاعــدة 
بنــاء، تملــك، تشــغيل؛ ومــدة العقــود 20 ســنة، مــا عــًدا عقــد تونــس ومدتــه 25 ســنة.  ي  own, and operate أ

العــام والخــاص إلــى عــدة عوامــل مــن  بيــن القطاعيــن  ى ضعــف جاذبيــة المنطقــة العربيــة لمشــاريع الشــراكة  ويعــز
وحالــة  العالميــة،  المصــارف  المقدمــة مــن طــرف  االئتمــان  وشــروط  العالميــة علــى قــدرة  الماليــة  األزمــة  آثــار  بينهــا 
التــي تخيــم علــى المنطقــة، إضافــة إلــى عــدم توفــر الضمانــات بمــا يلبــي  انعــدام االســتقرار السياســي والحــروب والنزاعــات 
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المنطقــة. الجنســية لاســتثمار فــي  المتعــددة  الشــركات  متطلبــات 
القــروض فيهــا الحصــة األكثــر أهميــة وتبلــغ %67 مــن  ــا مــوزع علــى مصــادر عــدة، تمثــل  التمويــل عالميًّ ى، فــإن  مــن ناحيــة أخــر
التمويــل اإلجمالــي لعــام 2019.  إجمالــي االســتثمارات )%6	 ديــن خارجــي، و%21 ديــن داخلــي(. ويوضــح الشــكل المرفــق توزيــع 

الشكل 9	: مصادر التمويل لمشاريع القطاع الخاص في البنى التحتية6	

الديــون الخارجيــة بلغــت %	9 عــام 2019، )وكانــت  لكــن فــي مــا يخــص منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، فــإن حصــة 
الركــون  أنــه ال يمكــن  العالــم(، إنمــا يشــير إلــى  ى )فــي كل مناطــق  الكبيــر بيــن ســنة وأخــر التفــاوت  تبلــغ %58 عــام 2018(. وهــذا 
التــي تطــرأ علــى االســتثمارات  التغيــرات الســريعة  التطــور بســبب  إلــى عــدد قليــل مــن الســنوات مــن أجــل رســم اتجاهــات 
فــي هــذا المجــال )كمــا تبيــن فــي مختلــف فقــرات العــرض الســابق( مــا لــم يكــن األمــر يتعلــق بمتوســطات لفتــرات طويلــة 
الحالــة، فإنــه ال يمكــن توقــع النســب المســتقبلية نظــًرا الرتبــاط ذلــك بعوامــل خارجيــة  ا. وحتــى فــي هــذه  األجــل نســبيًّ
غيــر قابلــة للســيطرة، بمــا يجعــل تقنيــات التوقــع القائمــة علــى اإلســقاطات اإليكونومتريــة econometrics قليلــة 
التمويــل هــي األعلــى فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا  الخارجــي مــن  الديــن  أدنــاه أن حصــة  الدقــة. ويبيــن الشــكل 

ى، وهــذا مؤشــر تبعيــة للخــارج.  وبفــارق كبيــر عــن المناطــق األخــر
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ي حسب المناطق )%( – 7	9	0	 الشكل 0	: حصة الدين الخارجي والداخلي من إجمالي التمويل االستثمار

	.6. الشراكة في دول مجلس التعاون الخليجي
اســتخدمناها فــي  التــي  البيانــات  الخليجــي ال تــرد ضمــن قاعــدة  التعــاون  بيانــات دول مجلــس  أن  االشــارة إلــى  ســبقت 
الفقــرات الســابقة، وكذلــك الــدول الصناعيــة المتقدمــة. وخــال العشــرية األخيــرة، بــرزت دول مجلس التعــاون الخليجي 
ــد  ــة. وق ــة العربي ــي المنطق ــاص ف ــام والخ الع ــن  ــن القطاعي بي ــراكة  ــلوب الش ــي ألس ــتعمل أساس ــت كمس ــكل الف بش
القيمــة  بيــن 2007 و2011، وبلغــت  الخــاص  التمويــل  آليــة  أكثــر مــن %80 مــن المشــاريع المنجــزة عبــر  الــدول  شــكلت هــذه 
التحــدة والمملكــة  أكثــر مــن 	.	5 بليــون دوالر أمريكــي.28 اســتأثرت كل مــن اإلمــارات العربيــة  اإلجماليــة لهــذه المشــاريع 

العربــي. الخليــج  المنجــزة بمنطقــة  بـــ %37 و%30 مــن مجمــل تمويــل المشــاريع  بالتتابــع  العربيــة الســعودية 

الشكل 		: توزع إجمالي تمويل مشاريع الشراكة في دول الخليج 007	 - 9			0	

ــة  ــى جمل ــود إل ــاص يع الخ ــاع  ــام والقط الع ــاع  ــن القط بي ــراكة  ــى الش ــا إل ــون لجوئه ــي ك ــة ف ــدان الخليجي البل ــة  ــرد تجرب تنف
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ا  ا أساســيًّ الخارجــي – دوًر التمويــل – الســيما  الحاجــة إلــى  الناميــة، حيــث تلعــب  الــدول  مــن األســباب مختلفــة عــن أســباب 
التعــاون الخليجــي فتجتمــع  أمــا فــي دول مجلــس  الداخليــة والعجــز فــي موزانتهــا العامــة.  النقــص فــي مواردهــا  بســبب 
رغبتهــا فــي تنويــع االقتصــاد مــن خــال توظيــف الفوائض الماليــة التــي راكمتها، مــع تبنيها اختيــارات نيولبرالية والســعي 
إلــى المزيــد مــن االندمــاج فــي االقتصــاد العالمــي فــي االتجاهيــن )تلقــي اســثتمارات وتمويــل والمســاهمة فــي االســتثمار 
بالكامــل  التمويلــي  المالــي –  الجانــب  يغيــب  وال  المالــي(.  اســتثمار فائضهــا  أشــكال  ى كأحــد  أخــر والتمويــل فــي دول 
الخليــج وتزايــد  التوتــر فــي منطقــة  ازديــاد  النفــط، ومــع  التقلبــات المتكــررة فــي ســعر  الســيما فــي الســنوات األخيــرة مــع 
الفائــض، وهــو مــا قــد يدفــع إلــى تأخيــر تنفيــذ بعــض المشــاريع أو  ا مــن  ي يســتهلك قســمًا كبيــًر الــذ ي  اإلنفــاق العســكر

إلغائهــا. 

ــتثمارات  ــى اس ــوم عل ــي يق ــاون الخليجي التع ــس  ــي دول مجل ــو ف ــي للنم ــع األساس الداف ــا أن  ــه هن ــارة إلي ــدر اإلش ومــا تج
التحليــة  ي(، والميــاه، بمــا فــي ذلــك مشــاريع  ي والجــو ي والبحــر النقــل )البــر التحتيــة الســيما قطــاع  البنــى  ضخمــة فــي 
ومعالجــة الميــاه المبتذلــة )بحكــم الضغــط المناخــي والشــح فــي الميــاه(، والطاقــة )كهربــاء، نفــظ وغــاز( باإلضافــة إلــى 
القيمــة وتصــل إلــى مليــارات عــدة  أيًضــا. وبعــض المشــاريع فــي هــذه القطاعــات مرتفعــة  البالــغ األهميــة  البنــاء  قطــاع 
ــر، أو  ــي قط ــول ف اله ــة أم  ــة طاق ــاران لمحط ــت، و2.5 ملي الكوي ــي  ــران ف الخي ــة  ــة طاق ــارات لمحط ــدوالرات )	 ملي ال ــن  م
أيًضــا االنشــاءات  بــن عبدالعزيــز فــي الســعودية، كمــا أن هــذه المشــاريع تتضمــن  1.2 مليــار دوالر لمطــار األميــر محمــد 
يتــم عــام  القــدم فــي قطــر، ومعــرض إكســبو دبــي، وكاهمــا يفتــرض أن  العالــم فــي كــرة  والتجهيــزات الضخمــة لبطولــة 
الــدول، إال أن كلفــة هــذه المشــاريع المخطــط لهــا  ا فــي هــذه  الرغــم مــن توفــر فوائــض ماليــة كبيــرة نســبيًّ 2020(. وعلــى 
بنــاء علــى دراســة نفــذت  المبلــغ، وهــو تقديــر  التمويــل %38 مــن هــذا  تبلــغ 55	 مليــار دوالر للفتــرة 2022-2018، وتبلــغ فجــوة 
العــام فــي دول المنطقــة الســيما مــع  ي  التراجــع االقتصــاد أكبــر بحكــم  عــام 201830. ويتوقــع أن تكــون الفجــوة المحققــة 
التوتــر فــي العاقــات مــع  الحــروب والنزاعــات )اليمــن( والتوتــر مــع إيــران، إضافــة إلــى  النفــط، وتفاقــم  انخفــاض أســعار 

أدنــاه(. قطــر )انظــر الشــكل 

الشكل 		: فجوة التمويل المتوقعة للسنوات 8	0	 – 		0	 في مشاريع البنى التحتية في دول الخليج )مليار $(	3 

العــام  بيــن القطــاع  التعــاون الخليجــي آلليــات الشــراكة  أنــه بيئــة مســاعدة فــي دول مجلــس  يبــدو  الرغــم ممــا  لكــن علــى 
بيــن  التنفيــذ العملــي ال تــزال محــدودة فيهــا. وكان ثمــة 70 مشــروع شــراكة  والخــاص، فــإن مســاهمة هــذه اآلليــات فــي 

Energy   Water   
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ــراكة ال  ــات الش آلي ــاهمة  ــإن مس ــك ف ــع ذل ــام 2017، م ــي ع ــاون الخليج التع ــس  ــي دول مجل ــاص ف ــام والخ الع ــن  القطاعي
التــوزع حســب  بيــن عامــي 2011 و2017. ويظهــر  التحتيــة  البنــى  ي خصــص لمشــاريع  الــذ التمويــل  تتجــاوز %5 مــن إجمالــي 
والبنــاء )%	2(  النقــل )%	3(  التمويــل ســيذهب إلــى  األكبــر مــن  الحصــة  أن  الخمــس 2018-2022  القطاعــات للســنوات 
التمويــل المخطــط لــه والبالــغ  الثاثــة تســتحوذ علــى %79 مــن إجمالــي  ي هــذه القطاعــات  والطاقــة الكهربائيــة )%21(، أ

ــة32. ــرة المعني ــار دوالر للفت 118 ملي

الشكل 3	: مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي موزعة على 
القطاعات، بليون د.أ، % من اإلجمالي33

الشكل 4	: فئات عقود الشراكة في دول مجلس التعاون الخليجي34
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النســبة األكبــر مــن العقــود هــي عقــود  الخليــج لفئــة عقــود الشــراكة، حيــث تبيــن أن  ى تتعلــق بتفضيــات دول  نقطــة أخــر
باألنــواع  المخاطــر مقارنــة  وتحمــل  التمويــل  الخــاص فــي  القطــاع  أقــل مــن  بطبيعتهــا تتطلــب مشــاركة  وهــي  إدارة، 
ى  ى. وفــي هــذا الصــدد فــإن عقــود اإلدارة تشــكل وحدهــا حوالــي نصــف العقــود )%9	(، فيمــا توزعــت األنــواع األخــر األخــر

المبيــن فــي الشــكل المرفــق. النحــو  علــى 

النظــر إلــى الملكيــة الخاصــة الســيما األجنبيــة منهــا فــي  ويعــود ذلــك إلــى مزيــج مــن األســباب، منهــا مــا يتعلــق بخصائــص 
النقــل والبنــاء، حيــث موضــوع المشــروع هــو طــرق ســريعة،  الخليــج، وخصوًصــا عندمــا يتعلــق المشــروع بقطاعــي  دول 
الميــل الطبيعــي وهــو  ومطــارات، وإنشــاءات ضخمــة )ماعــب رياضيــة، مستشــفيات، مجمعــات جامعية...الــخ( حيــث 
القطــاع  ي ال يشــجع  الــذ المنطقــة، األمــر  أيًضــا إلــى عــدم االســتقرار فــي  الملكيــة للدولــة. كمــا يمكــن أن يعــود  إبقــاء 

أنــواع العقــود األكثــر تعقيــًدا واألطــول مــدة.  الخــاص، الســيما األجنبــي، علــى تحمــل مخاطــر كبيــرة تتضمنهــا 

	.7. مشاريع الشراكة في البلدان العربية: أمثلة وتقييم
وتهــم  والتنميــة ناجحــة  ي  االقتصــاد التعــاون  التــي تعتبرهــا منظمــة  الشــراكات  أهــم مشــاريع  أدنــاه  الشــكل 25  يبيــن 
أساًســا قطاعــات الطاقــة )والطاقــات المتجــددة علــى الخصــوص( والمطــارات، باإلضافــة إلى قطاعي الصحــة والصرف 

التــي تعتبــر ناجحــة.  الصحــي. ويلــي الشــكل عــرض لنمــاذج مــن هــذه المشــاريع 

الشكل 5	: أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية حسب منظمة 
ي والتنمية.35 التعاون االقتصاد
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أ- محطة القاهرة الجديدة للصرف الصحي في مصر

يســعى المشــروع إلــى تحســين خدمــة الصــرف الصحــي 
المتوقــع  لازديــاد  واالســتجابة  الجديــدة  القاهــرة  فــي 
والمحاســبة  الفعاليــة  الســكان، مــع ضمــان  أعــداد  فــي 
الدولــة. هــو عبــارة  الماليــة علــى خزينــة  األكاف  وتخفيــف 
الخــاص بتصميــم  الكيــان  عــن عقــد امتيــاز يقــوم بموجبــه 
لمعالجــة  محطــة  وصيانــة  وتشــغيل  وبنــاء  وتمويــل 
ــرًا  ــي 250 مت ــغ حوال ــة تبل أولي ــدرة  ــي بق ــرف الصح ــاه الص مي
اليــوم، وصــواًل إلــى 500 متــر مكعــب الحًقــا. مــن  مكعــب فــي 
مــن  المصريــة  الحكومــة  طلبــت  المشــروع،  هــذا  خــال 
الدوليــة )IFC( المســاعدة فــي تطويــر  التمويــل  مؤسســة 
يمكــن  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  نمــوذج شــراكة 
ــا  ــا عينته ى، كم ــر ــة األخ التحتي ــة  البني ــاريع  ــي مش ــراره ف تك

رئيســي. كمستشــار 

لتمويــل  دوالر  مليــون   150-200 بيــن  مــا  تحريــك  تــم 
أتعــاب  بدفــع  المصريــة  الحكومــة  قامــت  المشــروع. 
الصحــي، منهــا مــا  الصــرف  للشــركة لقــاء معالجــة ميــاه 
الثابتــة للمســتثمر، ومنهــا مــا  النفقــات  هــو ثابــت لتغطيــة 
هــو متغيــر بحســب حجــم الميــاه المعالجــة فعــًا لتغطيــة 
عــام  االمتيــاز  منــح  تــم  للمســتثمر.  المتغيــرة  التكاليــف 
 2012 عــام  توقفــت  ثــم   ،2010 عــام  األعمــال  وبــدأت   ،2009
بســبب  العمليــات  السياســية. تأخــرت  األوضــاع  بســبب 
المقاولــون  يتوقــع  لــم  إذ  السياســي،  االســتقرار  عــدم 
ــية  ــات السياس ــي واالضطراب ــتقرار االجتماع ــة الااس حال
انتفاضــات عــام 2011. تمكنــت  ي بعــد  واالنهيــار االقتصــاد
البنــاء خــال ثــاث  النهايــة مــن مواصلــة  أوراســكاليا فــي 

36 متتاليــة.  حكومــات 

ب - توسيع مطار الملكة علياء الدولي في األردن

وفرنســا  بدعــم مــن حكومــات كنــدا  المشــروع  تــم تنفيــذ 
واليابــان والكويــت وهولنــًدا والواليات المتحــدة باإلضافة 
البنــك اإلســامي للتنميــة والوكالــة األميركيــة للتنميــة  إلــى 
تأهيــل  إعــادة  المشــروع  يتضمــن   .USAID الدوليــة 
المرافــق القائمــة وبنــاء محطــة جديدة وتشــغيل المطار. 
ــر(  ــة" )تحري ــة "لبرل ــن سياس ــزًءا م ــروع ج ــذا المش ــد ه ويع
الطيــران  هيكلــة  وإعــادة  عــام  بشــكل  الطيــران  قطــاع 
الكلفــة  عــبء  وتخفيــف  التنافســية  وتحســين  المدنــي 
تحالــف  مــع  التعاقــد  تــم  العامــة.  الموازنــة  عــن  الماليــة 
consortium لشــركات أجنبيــة، وكانــت مؤسســة التمويــل 
ى تمويل المشــروع  الدوليــة هــي المستشــار الرئيســي. جر
القــروض باإلضافــة إلــى أســهم المســاهمين.  مــن خــال 
التشــريعية، وارتفــاع  التغييــرات  مــن تحديــات المشــروع 

االســترداد  وفتــرات  المســبقة،  المــال  رأس  تكاليــف 
القــروض هــي حوالــي 15 ســنة. كمــا أن  الطويلــة، إذ أن مــدة 
البنــوك التجاريــة لــم تكــن مســتعدة لتقديــم تمويــل طويل 
السياســية. إال  المخاطــر  األجــل للمشــروع دون تخفيــف 
الناجحــة  المشــاريع  أكثــر  مــن  يعــد  اليــوم  المشــروع  أن 
العــام والخــاص فــي  بيــن القطاعيــن  فــي مجــال الشــراكة 

المنطقــة.37

ج - مطار النفيضة في تونس 

التحتيــة ينفــذ فــي إطــار  هــو أول مشــروع رئيســي للبنيــة 
تونــس.  فــي  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  شــراكة 
وضــع حوالــي 560 مليــون دوالر أمريكــي فــي مشــروع مطــار 
الدوليــة وجهــات  التمويــل  النفيضــة مــن قبــل مؤسســة 
 TAV تلقــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  ى.  أخــر دوليــة  مانحــة 
دعمًــا   - المطــار  لتشــغيل  المختــارة  الخاصــة  الشــركة   -
التونســية.  الدولــة  أمريكــي مــن  بقيمــة 12.1 مليــون دوالر 
اختيــار  بشــفافية  المدنــي  المجتمــع  تقاريــر  وتشــكك 
المقــدم  العــرض  أن  حيــن  وفــي  والعــروض.  الشــركة 
أرقــام  ــا علــى  أنــه كان مبنيًّ األفضــل، إال  الشــركة كان  مــن 
فقــد  االقتصاديــة.  األزمــة  بــدون  أو  مــع  واقعيــة،  غيــر 
ومكلفــة مــع  الشــركة عمليــة مفاوضــات طويلــة  بــدأت 
االمتيــاز  رســوم  التونســية عــام 2010 لمراجعــة  الحكومــة 
التــي تدفعهــا الشــركة للدولــة، ثــم توقفــت الشــركة عــن 
تســوية  بإجــراءات  التهديــد  وبعــد  الرســوم.  هــذه  دفــع 
الدولــة  بيــن المســتثمر والدولــة )ISDS(، دخلــت  النزاعــات 
ــام  ــذ ع ــع من الدف ــق  ــع تعلي ــركة م ــع الش ــات م ــي مفاوض ف

 38.2010

د - مثال من العراق

يختلــف  الشــراكة،  النظــر إلــى تجربــة  اختــاف موقــع  مــع 
ففــي  والمعاييــر.  األهــداف  باختــاف  حكمــا  التقييــم 
تجــارب  تقييــم  علــى  مثــال  مــن  أكثــر  العراقيــة  التجربــة 
العــراق  شــراكة وأثرهــا39. ومــن األمثلــة شــراكات عقدهــا 
المرافــئ.  وإدارة  وتأهيــل  اإلســمنت  صناعــة  مجــال  فــي 
العــام والخــاص فــي  بلــغ عــدد عقــود شــراكة القطاعيــن 
أبزرهــا عقــود مصانــع  اإلســمنت ثمانيــة عقــود،  صناعــة 
الخاصــة  والشــركات  وكربــاء،  والســماوة  المثنــى 
المتعاقــدة كانــت إماراتيــة، ومصريــة، وعراقيــة، وفرنســية 
أن  النظــر  ويلفــت  وألمانــي.  صينــي،  ي  ثانــو متعاقــد  مــع 
ــا إلــى جانــب  ــا وعربيًّ ا خاًصــا وطنيًّ الشــراكات شــملت قطــًا
التطويــر  نــوع  مــن  هــي  والعقــود  األجنبيــة.  الشــركات 
المصانــع  أن  والتأهيــل لمشــاريع قائمــة brownfield، إذ 
)الحــرب   2003 قبــل  عاملــة  كانــت  التعاقــد  موضــوع 
تأهيلهــا  العقــود  وتضمنــت  العــراق(  علــى  األميركيــة 
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بيــن مــا كان  النجــاح فــي المشــاريع  الدولــة. وتفــاوت  وإعــادة تشــغيل وتطويــر خطــوط اإلنتــاج مــع تحويــل الملكيــة إلــى 
المنتــج كمــا  زيــادة اإلنتــاج وتطويــر  ى حققــت نجاًحــا فــي  أو أخــر المثنــى(  تجربــة فاشــلة بشــكل واضــح )مصنــع إســمنت 

كربــاء. معمــل  فــي 

ا وحيــًدا للتقييــم. ففي التجربــة الناجحة لمعمل كرباء تم االســتغناء عن 183 مهندًســا   إال أنــه ال يمكــن اعتبــار ذلــك معيــاًر
الفرنســية، وتمــت االســتعانة بعامليــن غيــر  التعاقــد مــع الشــركة  وعامــًا مــن العراقييــن العامليــن فــي الشــركة بعــد 

ا، كمــا يوضــح ذلــك الجــدول اآلتــي:  أتــى فــي غالبــه ســلبيًّ ي لهــذا المشــروع  التنمــو عراقييــن. كمــا أن تقييــم األثــر 

جدول 7: خاصة تقويم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالنسبة لتجربة معمل اسمنت كرباء40

 خاصةاالثرالمؤشرالمحور
االثر

ى  المستو
المحلي

 التنمية
االقتصادية

 التأثير على المشاريع
المتوسطة والصغيرة

 توفير منتجات لمعامل صناعة
البناء. مواد 

إيجابي

 التأثير على الماكين
الصغار

ال يوجدال يوجد

التكنولوجيا  تشغيل الخط االنتاجي، تأهيلنقل 
المعمل بكلفة 55 مليون يورو

إيجابي

 التنمية
 االجتماعية

 والقضاء على
الفقر

أية فرص عملالعمل الائق  لم توفر الشراكة 
جديدة

محايد

 حقوق المجتمعات
األهلية

الرحل الرعي للبدو   تدهور مناطق 
في المنطقة

سلبي

 االستدامة
البيئية

 التأثير على الموارد
 الطبيعية للمجتمع

المحلي

البيئي)1(. --لم يتم قياس األثر 

ى  المستو
الوطني

 التنمية
االقتصادية

تحقيق شهادة الفحص.الكفاءة االقتصادية
الدولية )9001:2015(. شهادة الجودة 

 الوصول باإلنتاج إلى 90% من الطاقة
التصميمية

ايجابي

إيجابيزيادة اإلنتاج الوطنياآلثار الماكرو اقتصادية

 التنمية
 االجتماعية

 والقضاء على
الفقر

 الولوج إلى خدمات ذات
جودة

 األثر على التشغيل

ال تتوفر بيانات

تم تسريح 183 عامًا في الشركة

--

سلبي

 االستدامة
البيئية

 التخفيف والتكيف مع
التغير المناخي

 عدم كفاءة وسائل الحد من
الملوثات.

الحزام األخضر عدم إنجاز 
 استخدام المتفجرات بداًل من
اآلليات في استخراج الصخور.

سلبي

 احتمال وقوع كوارث
بيئية

سلبيمحتمل

النوع االجتماعي  ال تتوفر بيانات مفصلة بحسبإدماج منظور 
ي الجنس أو عن األثر الجندر

--

 الحوكمة الرشيدة والديموقراطية للشراكة بين
القطاعين العام والخاص

--ال تتوفر بيانات
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 30 الموقعــة  العقــود  وعــدد  المرافــئ،  إدارة  تجربــة  أمــا 
فقــد  عراقيــة،  مرافــئ   	 وإدارة  وتطويــر  لتأهيــل  عقــًدا 
ــًدا.  ــة( 26 عق ــر العراقي ــة )غي ــود األجنبي ــة العق ــت حص بلغ
زيــادة  حصلــت  حيــث  متفــاوت  أداء  أيًضــا  هنــا  ويســجل 
ي أم  ــأ ــي مرف ــوالت ف ــر والحم البواخ ــدد  ــي ع ــة ف محسوس
أبــو  الزبيــر، فــي حيــن ســجل تراجــع فــي مرفــأ  قصــر وخــور 
أنــه ال يمكــن  فلــوس، وتراجــع كبيــر فــي مرفــأ المعقــل. إال 
ي طــرأ فــي المرفأيــن المذكوريــن  الــذ بــأن التحســن  الجــزم 
ــة  ــد حرك ــن تزاي ــم ع ــه ناج أن أم  ــل،  ــة اإلدارة والتأهي ــا نتيج كان
التجــارة والنقــل بمعــزل عــن جــودة اإلدارة. كمــا أن جــدول 
أيًضــا عناصــر ســلبية كثيــرة  ي تضمــن  التنمــو ــر  تقييــم األث
البيئــة  فــي المجاليــن االجتماعــي والبيئــي، وبحســب وزارة 
الملوثــات  نســبة  فــي  ارتفــاع  مــن  قصــر  أم  مينــاء  يعانــي 
الصناعيــة، فضــًا عــن حــدوث تســرب نفطــي عــام 2016 مــن 

 .A	1 التحميــل منصــة 

	.8. تشــريعات الشــراكة بين القطاعين 
العــام والخاص فــي البلــدان العربية

دراســة  فــي  هامًّــا  ــا 
ً
جانب التشــريعي  اإلطــار  يشــكل 

بمــا  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  وتقييــم 
برصــد  يتعلــق  ال  فاألمــر  العربيــة.  البلــدان  فــي  ذلــك  فــي 
عــام،  بشــكل  الحكومــي  األداء  أو  الخــاص  القطــاع  أداء 
المشــترك مــن  الحيــز  أثــر  وتقييــم  برصــد  يتعلــق  بــل هــو 
ــريعي  ــار تش ــن إط ــم ضم يت ي  ــذ ال ــن  ــن الطرفي بي ــد  التعاق
بمــا  وتقييمــه  االطــاع عليــه  بــد مــن  وقانونــي معلــن، ال 
ومــع  اإلنســان  حقــوق  مــع  اتســاقه  لجهــة  قانــون  هــو 
وحقــوق  الوطنيــة  والمصلحــة  التنميــة  متطلبــات 
يفتــرض  كمــا  والمحلــي.  الوطنــي  والمجتمــع  العامليــن 
االلتــزام  ى  اســتخدامه كإطــار مرجعــي لتقييــم مــد أيًضــا 
ــات  ــن خروق ــة م ــه الممارس ــا تتضمن ــق، وم التطبي ــي  ــه ف ب
التنميــة، إضافــة إلــى مــا جــاء  ئ الحقــوق ومتطلبــات  لمبــاد

نفســه.  القانــون  فــي 

أقــرت  العربيــة قــد  الــدول  فــي هــذا اإلطــار، فــإن معظــم 
بيــن 	201 و2017 قوانيــن للشــراكة  منــذ عــام 2010، الســيما 
ذلــك  حصــل  وقــد  والخــاص.  العــام  القطاعيــن  بيــن 
الدوليــة  تحــت تأثيــر عوامــل خارجيــة )مطالــب الصناديــق 
تعميــم  إلــى  ى  أد مــا  وهــو  والمانحيــن(،  والمســتثمرين 
معظــم  فــي  نجدهــا  العاقــات  لهــذه  معينــة  نمــاذج 
العــدد  ويبلــغ  البلــدان.  اعتمدتهــا  التــي  التشــريعات 
عشــرة  قوانيــن  أقــرت  التــي  العربيــة  للــدول  اإلجمالــي 
ى لديهــا مشــاريع  البلــدان األخــر بلــدان، وهنــاك معظــم 
التشــريعية.  المجالــس  أمــام  والبحــث  المناقشــة  قيــد 
ــة  ــم، قائم ــذا القس ــق ه ــي ملح ــم 8 ف ــدول رق الج ــن  يتضم
الروابــط  بالشــراكة، مــع  العاقــة  والقوانيــن ذات  الــدول 

ــا. إليه

الدوليــة تقــوم بتقييــم قوانيــن  ونشــير هنــا إلــى أن الجهــات 
فــي  ونموذجهــا  مصالحهــا  نظــر  وجهــة  مــن  الشــراكة 
بالكامــل  أيًضــا قــد ال تتطابــق  االســتثمار والعمــل، وهــي 
والمجتمــع  المواطنيــن  وال  الحكومــات  وجهــة نظــر  مــع 
أفضــل  ضمــان  علــى  يكــون  تركيزهــا  إن  حيــث  المدنــي، 
وضــع  دون  والحــؤول  األجنبيــة  لاســثمارات  الشــروط 
الوطنيــة،  الشــركات  مــع  للتعاقــد  تفضيليــة  شــروط  ي  أ
بحجــة أن ذلــك يشــكل منافســة غيــر مشــروعة. كمــا أن 
زيــادة الضمانــات  الخارجييــن يركــزون علــى  المســتثمرين 
أربــاح  أو  تمويــل  ي  أ اســترداد  وإمكانيــة  الســتثماراتهم 
اتخــذت علــى الصعيــد  أو "خســائر" ناجمــة عــن تدابيــر  فائتــة 
ئ يؤثــر علــى أرباحهم وشــروط  ي طــار الوطنــي، أو بســبب أ

العقــد. 

دراسة حالة: تحليل القانون التونسي للشراكة 

بالنســبة إلــى  بــه  ــا مســلمًا  القانــون معطــى نهائيًّ ليــس 
التنموييــن، ذلــك  منظمــات المجتمــع المدنــي والفاعليــن 
ي ثغرات هيكلية أو جزئية، وقــد يكون مصاًغا  أنــه قــد يحتــو
والشــركات  األجانــب  المســتثمرين  مــن منظــور مصالــح 
ويوفــر  الوطنيــة  المصالــح  يرعــى  أكثــر مــن كونــه  الكبيــرة، 
الســيما  الوطنيــة،  الشــركات  لتأهيــل  العادلــة  الشــروط 
التعاقــد مــع الحكومــة.  المتوســطة وصغيــرة الحجــم فــي 
بــه  ي قــام  الــذ النقــد  أهــم عناصــر  يأتــي  ونلخــص فــي مــا 
التونســي، بمــا هــو  التونســي لاقتصــاد للقانــون  المرصــد 
المجتمــع  المطلــوب مــن منظمــات  العمــل  مثــال علــى 

ــي.  ــا الوطن ــة قانونه ــل دراس ــن أج ــه م ب ــام  القي ــي  المدن
إن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي تونــس 
ــون  ــا: قان ــيين هم ــن أساس ــب قانوني ــا بموج ــم تنظيمه يت
رقــم 9	 لســنة 2015 وقانــون رقــم 23 لســنة 2008. وفــي حيــن 
ا مــع "اللزمات" )مــن التلزيم  يتعامــل قانــون عــام 2008 حصًر
أنهــا "العقــد  ويعّرفهــا علــى   )concessionsامتيــاز عقــود 
ي يفــوض بمقتضــاه شــخص عمومــي يســمى "مانــح  الــذ
خــاص  أو  عمومــي  شــخص  إلــى  محــددة،  لمــدة  اللزمــة"، 
عمومــي  مرفــق  فــي  التصــرف  اللزمــة"،  "صاحــب  يســمى 
أو معــدات عموميــة  أمــاك  اســتغال  أو  اســتعمال  أو 
وذلــك بمقابــل يســتخلصه لفائدتــه مــن المســتعملين 
اســتثنى قانــون  العقــد"،  يوفرهــا  التــي  الشــروط  حســب 
ــام  الع ــن  ــن القطاعي بي ــراكة  ــد الش ــه لعق ــن تعريف 2015 م
فقــد  العــام.  المرفــق  فــي  التصــرف  تفويــض  والخــاص 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  عقــد  عــرف 
النحــو اآلتــي: "هــو عقــد كتابــي لمــدة محــددة، يعهــد  علــى 
بمهمــة  بمقتضــاه شــخص عمومــي إلــى شــريك خــاص 
ــا بتصميم وإحداث منشــآت أو  ــا أو جزئيًّ شــاملة تتعلــق كليٍّ
بنــى تحتيــة ماديــة أو الماديــة ضروريــة لتوفيــر  أو  تجهيــزات 
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واإلنجــاز  التمويــل  الشــراكة  ويشــمل عقــد  مرفــق عــام. 
التغييــر والصيانــة وذلــك بمقابــل يدفــع إلــى الشــريك  أو 
الخــاص مــن قبــل الشــخص العمومــي طيلــة مــدة العقــد 

ــه".  ــة في المبين ــروط  ــا للش طبًق

ي  الــذ النفيضــة  مطــار  مشــروع  تحليــل  معــرض  وفــي 
ســبقت اإلشــارة إليــه فــي الفصــل األول، تتطــرق دراســة 
 23 عــدد  للقانــون  نقــد  إلــى  لاقتصــاد  التونســي  المرصــد 

النفيضــة. بموجبــه تــم تلزيــم مطــار  ي  الــذ لعــام 2008 
مخاطــر 	  إلــى  العامــة  الماليــة  يعــرض  القانــون  أوال،   

العموميــة  الجهــة  يضــع علــى عاتــق  ماليــة كبيــرة، إذ 
أن  دون  للعقــد،  المالــي  التــوازن  علــى  المحافظــة 
العموميــة  الجهــة  تتحمــل  ظــروف  ي  أ تحــت  يحــدد 
الخــاص. وهــذا مــا يجعلــه غيــر  المخاطــر مــع القطــاع 
ــة  ــر وعرض ــات والمخاط الواجب ــم  ــة تقاس ــح لجه واض

يــات. و للتأ
النقديــة 	  المخاطــر  موضــوع  القانــون  يعالــج  ال  ثانًيــا، 

. والقانــون ال يحــدد 
ٍ

وتغيــر ســعر الصــرف بشــكل كاف
أمــر فــي غايــة األهميــة  مــن يتحمــل هــذا الخطــر، وهــذا 

التونســي.  الدينــار  فــي ظــل انخفــاض ســعر صــرف 
ثالًثــا، ال يشــترط قانــون اللزمــات تضميــن جميــع وثائق 	 

النــزاع  يؤكــده  مــا  وهــذا  العقــد،  مــن  كجــزء  العطــاء 
التونســية بشــأن مطــار  بيــن TAV والدولــة  المســتمر 
الخــاص، اعتبــار  النفيضــة. هنــا رفضــت TAV، الشــريك 
ي ملــزم. وبالتالــي، من  العــرض الفنــي كمســتند تعاقــد
ي أن يذكــر القانــون صراحــًة المســتندات التــي  الضــرور
ي قدمتــه الشــركة  تشــكل العقــد، وخاصــة الملــف الــذ
الفنيــة والماليــة  أثنــاء عمليــة المناقصــة )العطــاءات 

الحالــة( والمواصفــات.  فــي هــذه 
االعتبــار ضعــف 	  القانونــي فــي  اإلطــار  يأخــذ  رابًعــا، ال 

التونســية.  للدولــة  اإلداريــة  القــدرات 

وبحســب الدراســة، تــم تعديــل قانــون عــام 2008 مــن خــال 
"القانــون األفقــي" وهــو يهــدف إلــى تعديــل والتنســيق بين 
التــي تهــدف إلــى تحســين منــاخ  القوانيــن  مجموعــة مــن 
الدولــي  البنــك  مجموعــة  بهــا  دفعــت  والتــي  االســتثمار 
أن  ومــن ضمنهــا قانــون عــام 2015. إال  أساســي،  بشــكل 
ــل  ب ــكاليات،  ــذه اإلش ــع ه ــل م ــم يتعام ــي" ل ــون األفق "القان

ــا:  ــر منه ــدة ذك ــرات جدي ــق ثغ ــس، خل ــى العك عل

حــق 	  واإلقليميــة  المحليــة  الجهــات  منــح  أن  أواًل، 
القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  مشــاريع  فــي  االنخــراط 
المركزيــة  الحكومــة  أن  حيــن  فــي  والخــاص،  العــام 
ــع  ــل م ــدرة للتعام الق ــا  ــس لديه ــت أن لي أثبت ــها  نفس
منطقــي.  غيــر  أمــر  هــو  المعقــدة،  اللزمــة  مشــاريع 

علــى 	  اإلداريــة  الرقابــة  تضعــف  التعديــات  ثانًيــا، 

والخــاص.  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  مشــاريع 
الرشــيد 	  الحكــم  قواعــد  التعديــات  تضعــف  ثالًثــا، 

المناقصــة.  إجــراءات  فــي  الفــرص  وتكافــؤ 
"بإجــراءات 	  اللزمــات  فئــة  إنشــاء  ي  يــؤد رابًعــا، 

مبســطة" للخدمــات العامــة الكبيــرة ومشــاريع البنية 
المهمــة. الضمانــات  مــن  العديــد  إزالــة  إلــى  التحتيــة 

 	.9. اســتخاصات مــن التجربــة العربيــة 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  فــي 

الخــاص و
بيــن  الشــراكة  أن  نثبــت  كــي  كبيــر  جهــد  إلــى  نحتــاج  ال 
ا لتمويــل  العــام والخــاص ليســت حــاًّ ســحريًّ القطاعيــن 
ــر  ــبق أظه ــا س ــة. فم ــدان العربي البل ــي  ــيما ف ــة، الس التنمي
بيــن أقاليــم  المرتبــة األدنــى  أن المنطقــة العربيــة هــي فــي 
افتــراض  علــى   – المشــاريع  لهــذه  جاذبيتهــا  حيــث  مــن 
ــر  ــال تغي ــى احتم ــير إل ــيء يش ــة – وال ش ــدة للتنمي ــا مفي أنه
أن  المتوقــع  مــن  بــل  ال  الوضعيــة،  هــذه  فــي  مســتقبلي 
تتراجــع حصتهــا بفعــل مسلســل األزمــات العالميــة منها 
ــد  ــي تمت الت ــا  ــة منه ــة والوطني أو اإلقليمي ــا(  الكورون ــا  )كم
الدولــة  الحــروب المزمنــة وصــواًل إلــى تقلــص مــوارد  بيــن 
والمؤسســية  السياســية  المناخــات  اســتقرار  وعــدم 

يعية. التشــر و

مشــاريع  مــن  عــدًدا  فــإن  تواضعهــا،  مــن  الرغــم  وعلــى 
الواقــع،  أرض  المعلــن عنهــا، لــم تتحقــق علــى  الشــراكة 
الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  ذلــك  فــي  بمــا 
ال  المثــال  ســبيل  فعلــى  أفضــل.  النجــاح  شــروط  حيــث 
الحصــر، %23.7 فقــط مــن مشــاريع الشــراكة فــي مجلــس 
فيمــا  اإلنجــاز،  إلــى  طريقهــا  عرفــت  الخليجــي  التعــاون 
التخلــي عــن معظمهــا، خصوًصــا مشــاريع ضخمــة  تــم 
)الريــاض- الحديــد  للســكك  ي  البــر كالجســر  ومهيكلــة 

والطريــق  بليونــات دوالرأمريكــي؛  بقيمــة 6  جدة-الدمــام( 
أمريكــي؛  دوالر  باييــن   3 بقيمــة  مفرق-غويفــط  الســيار 
ــاك  ــي. وهن ــارة أبوظب ــي إم ــوام" ف ــفى "ت ــروع مستش ومش
القــروض  عــدة أســباب لهــذه اإلخفاقــات مــن أهمهــا نفــاد 
وذلــك  العالمــي تعبئتهــا،  المالــي  الرأســمال  اعتــاد  التــي 
بيــن  أن  العالميــة لســنة 2008. كمــا  الماليــة  األزمــة  جــراء 
الباهظــة لهــذه المشــاريع العماقــة  التكاليــف  األســباب 
والتــي ال تتناســب مــع أهميتهــا االقتصاديــة الفعليــة، كمــا 
أو حتــى لــه  ي محــدود إن لــم يكــن معدومًــا  التنمــو أثرهــا  أن 
العائــد  المثــل، مــا هــو  التنميــة. وعلــى ســبيل  أثــر ضــار علــى 
بــرج خليفــة فــي  ي لبنــاء  التنمــو أو  البيئــي  أو  ي  االقتصــاد
دبــي )أعلــى بــرج فــي العالــم(؟ وهــل يمكــن أن نتخيــل وجود 
ي  الــذ ي إيجابــي لمثــل هــذا المشــروع الضخــم  أثــر تنمــو ي  أ

يقــارب 1.5 مليــار دوالر؟  كلــف مــا 
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ى، تتســم مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعين  مــن جهــة أخر
العــام والخــاص فــي المنطقــة العربيــة بغيــاب الشــفافية 
مــن  عبرهــا،  تمــر  التــي  المراحــل  مختلــف  ى  مســتو علــى 
التنفيــذ واالشــتغال.  العــروض وصــواًل إلــى  مرحلــة طلــب 
البــاب لممارســات  والحــال أن غيــاب الشــفافية قــد يفتــح 
خصوًصــا  واإلرضــاءات،  التدخــات  ومنطــق  المحابــاة 
المحاســيب رأســمالية  أنظمــة تهيمــن عليهــا  فــي ظــل 
crony capitalism  وتداخــل الســلطة والثــروة. كمــا يغلــب 
الطابــع التكنوقراطــي علــى صياغتهــا وتدبيرهــا وتهميش 
ي مشــاركة شــعبية فــي مختلــف مراحــل دورة المشــروع  أ
اإلنســان  حقــوق  علــى  آلثارهــا  القبلــي  التقييــم  وغيــاب 
وحقــوق  الجنســين  بيــن  بالمســاواة  يتعلــق  )خاصــة مــا 
أثرهــا علــى حقــوق اإلنســان  المــرأة( والبيئــة2	. ليــس فقــط 
أثنــاء تنفيــذ المشــروع )خاصــة حقــوق  ولكــن االلتــزام بهــا 

العمــال(.

الكفــاءة  التركيــز علــى معاييــر  ي  يــؤد آخــر،  ى  علــى مســتو
االقتصاديــة - بالمعنى الضيق - في اختيار وإنجاز مشــاريع 
إعطــاء  إلــى  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
األولويــة للمشــاريع المربحــة وتهميــش القطاعــات ذات 
البيئيــة  الطابــع االجتماعــي وعــدم األخــذ فــي االعتبــار اآلثــار 

ــاريع. ــذه المش له

أن  مــن  حقيقيــة  مخــاوف  هنــاك  هــذا،  إلــى  باإلضافــة 
الجنســية علــى صفقــات  المتعــددة  الشــركات  تســتحوذ 
تحتكــر  وأن  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
الســوق، مــع مــا قــد ينجــم عــن هــذا الوضــع مــن آثــار ســلبية 
األساســية  العموميــة  الخدمــات  أســعار  ى  علــى مســتو
ووجــود  العمومــي(  والنقــل  والكهربــاء  المــاء  )خاصــة 
ي يصــب  الــذ الولــوج إلــى المعلومــات  التســاوق فــي  عــدم 

الشــركات. فــي صالــح هــذه 

بيــن  الشــراكة  مشــاريع  جعــل  أن  ســبق  ممــا  نســتنتج 
العــام  الصالــح  خدمــة  فــي  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
ــة  ــب حوكم ــا، ويتطل ــهًا وال تلقائيًّ ــس س ــن لي والمواطني
مجتمعيــة  ومســاءلة  فعالــة،  وديموقراطيــة  عموميــة 
واإلنصــاف مــن  االجتماعيــة  العدالــة  ئ  مبنيــة علــى مبــاد
والجندريــة  واالجتماعيــة  اآلثاراالقتصاديــة  تقييــم  خــال 
المجتمــع  وتعبئــة منظمــات  المشــاريع،  والبيئيــة لهــذه 

الغــرض.  لهــذا  االجتماعيــة  والحــركات  الجــادة  المدنــي 
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الناظمةالقانونالبلد ماحظاتالهيئة 
هناك قانون للمناقصات العمومية يستعاض ال يوجدالجزائر

به:
 Décret présidentiel n°15-2	7 du 2 Dhou Zl 

 Hidja 1	36, correspondant au 16 septembre
 2015 portant réglementation des marchés

publics et des délégations de service public

أو الشراكات يتم نظمها بقوانين  الخصخصة 
أو قوانين للمشروع نفسه. قطاعية 

http://www.aflsf.org/ :التفاصيل لمزيد من 
sites/default/files/PPP%20Country%20

Profile%20-%20Alg%C3%A9rie.pdf

قانون الشراكة بين القطاعين العام العراق
والخاص

نصت المادة 
)	/أواًل( 

على تشكيل 
مجلس يسمى 

"مجلس 
الشراكة بين 

القطاعين 
العام والخاص"

القانون: الرابط إلى 

http://parliament.iq/wp-content/up
loads/2019/09/%D9%82%D8%A7%D9
%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%
8	%D8%B	%D8%B1%D8%A7%D9%83
%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%8	%D9%82%D8%B7
%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%8	%D8%B9%D8%A7%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%8	%D8%AE%D8%
A7%D8%B5.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=3ae
f850	7ba22b09fc75321aac5966c9b0afef99-

1589970193-0-AdMYWmjCTYlHR6SS7aHnl
QcodorW7rsHJ0x9vo9djZoKdrpa1ktk3WB

19M1hG-SN3NpfNeJ1rTuWB05WOLQMuD-
kgRYdgoE_

DbyOpExs9KrKk0MDLVSgJWe5bx0senAn_
QM3ee0TbNUEyYwZlK9XdCYB0cy51
eMndxfR	PLlTQvceD8LmLQRNOyb
xIhbFdqhf_9Pvl-	T	kzoOl96HcGtiN
H2TMVOw6Q6LOexluGkQE8k-3Uri6r

WkCcAGbb2kMPEzzY2h1uz922leaP3i-

الجدول 8: قائمة الدول العربية والقوانين ذات العاقة بالشراكة

http://www.aflsf.org/sites/default/files/PPP%20Country%20Profile%20-%20Alg%C3%A9rie.pdf
http://www.aflsf.org/sites/default/files/PPP%20Country%20Profile%20-%20Alg%C3%A9rie.pdf
http://www.aflsf.org/sites/default/files/PPP%20Country%20Profile%20-%20Alg%C3%A9rie.pdf
http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=3aef85047ba22b09fc75321aac5966c9b0afef99-1589970193-0-AdMYWmjCTYlHR6SS7aHnlQcodorW7rsHJ0x9vo9djZoKdrpa1ktk3WB19M1hG-SN3NpfNeJ1rTuWB05WOLQMuDkgRYdgoE_DbyOpExs9KrKk0MDLVSgJWe5bx0senAn_QM3ee0TbNUEyYwZlK9XdCYB0cy51eMndxfR4PLlTQvceD8LmLQRNOybxIhbFdqhf_9Pvl-4T4kzoOl96HcGtiNH2TMVOw6Q6LOexluGkQE8k-3Uri6rWkCcAGbb2kMPEzzY2h1uz922leaP3isx315Df2GlsBpJsv5zjkzZPBEdhOiZjPzmkYU1y3revIabX7xla0S2N4GHhnXykWNcj6oKnRJHegHVtlgOdYW0iElO7COS1uDkojSoUNy91VypQ_We3LPZwgUiIixzZwKs9_YydHsQ2jZVax0ax9TWtaT8hPNG8Z6DU5BP3rIK4te99vnuKMd5iMpLj-Ys1wkOC_KfLGq179Cc-SuMY9IMM3opwHLnhg668gpUXrBcMlyWfiSPxahsfdn3FzDOdIdQ8oEAefUs9D9D_ivJYH9-WsrGtDy3_Pmoa5Lnc1durbwLwSXK8JNVNSFj8wOE4cC3WWOQ
http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=3aef85047ba22b09fc75321aac5966c9b0afef99-1589970193-0-AdMYWmjCTYlHR6SS7aHnlQcodorW7rsHJ0x9vo9djZoKdrpa1ktk3WB19M1hG-SN3NpfNeJ1rTuWB05WOLQMuDkgRYdgoE_DbyOpExs9KrKk0MDLVSgJWe5bx0senAn_QM3ee0TbNUEyYwZlK9XdCYB0cy51eMndxfR4PLlTQvceD8LmLQRNOybxIhbFdqhf_9Pvl-4T4kzoOl96HcGtiNH2TMVOw6Q6LOexluGkQE8k-3Uri6rWkCcAGbb2kMPEzzY2h1uz922leaP3isx315Df2GlsBpJsv5zjkzZPBEdhOiZjPzmkYU1y3revIabX7xla0S2N4GHhnXykWNcj6oKnRJHegHVtlgOdYW0iElO7COS1uDkojSoUNy91VypQ_We3LPZwgUiIixzZwKs9_YydHsQ2jZVax0ax9TWtaT8hPNG8Z6DU5BP3rIK4te99vnuKMd5iMpLj-Ys1wkOC_KfLGq179Cc-SuMY9IMM3opwHLnhg668gpUXrBcMlyWfiSPxahsfdn3FzDOdIdQ8oEAefUs9D9D_ivJYH9-WsrGtDy3_Pmoa5Lnc1durbwLwSXK8JNVNSFj8wOE4cC3WWOQ
http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=3aef85047ba22b09fc75321aac5966c9b0afef99-1589970193-0-AdMYWmjCTYlHR6SS7aHnlQcodorW7rsHJ0x9vo9djZoKdrpa1ktk3WB19M1hG-SN3NpfNeJ1rTuWB05WOLQMuDkgRYdgoE_DbyOpExs9KrKk0MDLVSgJWe5bx0senAn_QM3ee0TbNUEyYwZlK9XdCYB0cy51eMndxfR4PLlTQvceD8LmLQRNOybxIhbFdqhf_9Pvl-4T4kzoOl96HcGtiNH2TMVOw6Q6LOexluGkQE8k-3Uri6rWkCcAGbb2kMPEzzY2h1uz922leaP3isx315Df2GlsBpJsv5zjkzZPBEdhOiZjPzmkYU1y3revIabX7xla0S2N4GHhnXykWNcj6oKnRJHegHVtlgOdYW0iElO7COS1uDkojSoUNy91VypQ_We3LPZwgUiIixzZwKs9_YydHsQ2jZVax0ax9TWtaT8hPNG8Z6DU5BP3rIK4te99vnuKMd5iMpLj-Ys1wkOC_KfLGq179Cc-SuMY9IMM3opwHLnhg668gpUXrBcMlyWfiSPxahsfdn3FzDOdIdQ8oEAefUs9D9D_ivJYH9-WsrGtDy3_Pmoa5Lnc1durbwLwSXK8JNVNSFj8wOE4cC3WWOQ
http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=3aef85047ba22b09fc75321aac5966c9b0afef99-1589970193-0-AdMYWmjCTYlHR6SS7aHnlQcodorW7rsHJ0x9vo9djZoKdrpa1ktk3WB19M1hG-SN3NpfNeJ1rTuWB05WOLQMuDkgRYdgoE_DbyOpExs9KrKk0MDLVSgJWe5bx0senAn_QM3ee0TbNUEyYwZlK9XdCYB0cy51eMndxfR4PLlTQvceD8LmLQRNOybxIhbFdqhf_9Pvl-4T4kzoOl96HcGtiNH2TMVOw6Q6LOexluGkQE8k-3Uri6rWkCcAGbb2kMPEzzY2h1uz922leaP3isx315Df2GlsBpJsv5zjkzZPBEdhOiZjPzmkYU1y3revIabX7xla0S2N4GHhnXykWNcj6oKnRJHegHVtlgOdYW0iElO7COS1uDkojSoUNy91VypQ_We3LPZwgUiIixzZwKs9_YydHsQ2jZVax0ax9TWtaT8hPNG8Z6DU5BP3rIK4te99vnuKMd5iMpLj-Ys1wkOC_KfLGq179Cc-SuMY9IMM3opwHLnhg668gpUXrBcMlyWfiSPxahsfdn3FzDOdIdQ8oEAefUs9D9D_ivJYH9-WsrGtDy3_Pmoa5Lnc1durbwLwSXK8JNVNSFj8wOE4cC3WWOQ
http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=3aef85047ba22b09fc75321aac5966c9b0afef99-1589970193-0-AdMYWmjCTYlHR6SS7aHnlQcodorW7rsHJ0x9vo9djZoKdrpa1ktk3WB19M1hG-SN3NpfNeJ1rTuWB05WOLQMuDkgRYdgoE_DbyOpExs9KrKk0MDLVSgJWe5bx0senAn_QM3ee0TbNUEyYwZlK9XdCYB0cy51eMndxfR4PLlTQvceD8LmLQRNOybxIhbFdqhf_9Pvl-4T4kzoOl96HcGtiNH2TMVOw6Q6LOexluGkQE8k-3Uri6rWkCcAGbb2kMPEzzY2h1uz922leaP3isx315Df2GlsBpJsv5zjkzZPBEdhOiZjPzmkYU1y3revIabX7xla0S2N4GHhnXykWNcj6oKnRJHegHVtlgOdYW0iElO7COS1uDkojSoUNy91VypQ_We3LPZwgUiIixzZwKs9_YydHsQ2jZVax0ax9TWtaT8hPNG8Z6DU5BP3rIK4te99vnuKMd5iMpLj-Ys1wkOC_KfLGq179Cc-SuMY9IMM3opwHLnhg668gpUXrBcMlyWfiSPxahsfdn3FzDOdIdQ8oEAefUs9D9D_ivJYH9-WsrGtDy3_Pmoa5Lnc1durbwLwSXK8JNVNSFj8wOE4cC3WWOQ
http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=3aef85047ba22b09fc75321aac5966c9b0afef99-1589970193-0-AdMYWmjCTYlHR6SS7aHnlQcodorW7rsHJ0x9vo9djZoKdrpa1ktk3WB19M1hG-SN3NpfNeJ1rTuWB05WOLQMuDkgRYdgoE_DbyOpExs9KrKk0MDLVSgJWe5bx0senAn_QM3ee0TbNUEyYwZlK9XdCYB0cy51eMndxfR4PLlTQvceD8LmLQRNOybxIhbFdqhf_9Pvl-4T4kzoOl96HcGtiNH2TMVOw6Q6LOexluGkQE8k-3Uri6rWkCcAGbb2kMPEzzY2h1uz922leaP3isx315Df2GlsBpJsv5zjkzZPBEdhOiZjPzmkYU1y3revIabX7xla0S2N4GHhnXykWNcj6oKnRJHegHVtlgOdYW0iElO7COS1uDkojSoUNy91VypQ_We3LPZwgUiIixzZwKs9_YydHsQ2jZVax0ax9TWtaT8hPNG8Z6DU5BP3rIK4te99vnuKMd5iMpLj-Ys1wkOC_KfLGq179Cc-SuMY9IMM3opwHLnhg668gpUXrBcMlyWfiSPxahsfdn3FzDOdIdQ8oEAefUs9D9D_ivJYH9-WsrGtDy3_Pmoa5Lnc1durbwLwSXK8JNVNSFj8wOE4cC3WWOQ
http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=3aef85047ba22b09fc75321aac5966c9b0afef99-1589970193-0-AdMYWmjCTYlHR6SS7aHnlQcodorW7rsHJ0x9vo9djZoKdrpa1ktk3WB19M1hG-SN3NpfNeJ1rTuWB05WOLQMuDkgRYdgoE_DbyOpExs9KrKk0MDLVSgJWe5bx0senAn_QM3ee0TbNUEyYwZlK9XdCYB0cy51eMndxfR4PLlTQvceD8LmLQRNOybxIhbFdqhf_9Pvl-4T4kzoOl96HcGtiNH2TMVOw6Q6LOexluGkQE8k-3Uri6rWkCcAGbb2kMPEzzY2h1uz922leaP3isx315Df2GlsBpJsv5zjkzZPBEdhOiZjPzmkYU1y3revIabX7xla0S2N4GHhnXykWNcj6oKnRJHegHVtlgOdYW0iElO7COS1uDkojSoUNy91VypQ_We3LPZwgUiIixzZwKs9_YydHsQ2jZVax0ax9TWtaT8hPNG8Z6DU5BP3rIK4te99vnuKMd5iMpLj-Ys1wkOC_KfLGq179Cc-SuMY9IMM3opwHLnhg668gpUXrBcMlyWfiSPxahsfdn3FzDOdIdQ8oEAefUs9D9D_ivJYH9-WsrGtDy3_Pmoa5Lnc1durbwLwSXK8JNVNSFj8wOE4cC3WWOQ
http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=3aef85047ba22b09fc75321aac5966c9b0afef99-1589970193-0-AdMYWmjCTYlHR6SS7aHnlQcodorW7rsHJ0x9vo9djZoKdrpa1ktk3WB19M1hG-SN3NpfNeJ1rTuWB05WOLQMuDkgRYdgoE_DbyOpExs9KrKk0MDLVSgJWe5bx0senAn_QM3ee0TbNUEyYwZlK9XdCYB0cy51eMndxfR4PLlTQvceD8LmLQRNOybxIhbFdqhf_9Pvl-4T4kzoOl96HcGtiNH2TMVOw6Q6LOexluGkQE8k-3Uri6rWkCcAGbb2kMPEzzY2h1uz922leaP3isx315Df2GlsBpJsv5zjkzZPBEdhOiZjPzmkYU1y3revIabX7xla0S2N4GHhnXykWNcj6oKnRJHegHVtlgOdYW0iElO7COS1uDkojSoUNy91VypQ_We3LPZwgUiIixzZwKs9_YydHsQ2jZVax0ax9TWtaT8hPNG8Z6DU5BP3rIK4te99vnuKMd5iMpLj-Ys1wkOC_KfLGq179Cc-SuMY9IMM3opwHLnhg668gpUXrBcMlyWfiSPxahsfdn3FzDOdIdQ8oEAefUs9D9D_ivJYH9-WsrGtDy3_Pmoa5Lnc1durbwLwSXK8JNVNSFj8wOE4cC3WWOQ
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http://parliament.iq/wp-content/uploads/2019/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf?__cf_chl_jschl_tk__=3aef85047ba22b09fc75321aac5966c9b0afef99-1589970193-0-AdMYWmjCTYlHR6SS7aHnlQcodorW7rsHJ0x9vo9djZoKdrpa1ktk3WB19M1hG-SN3NpfNeJ1rTuWB05WOLQMuDkgRYdgoE_DbyOpExs9KrKk0MDLVSgJWe5bx0senAn_QM3ee0TbNUEyYwZlK9XdCYB0cy51eMndxfR4PLlTQvceD8LmLQRNOybxIhbFdqhf_9Pvl-4T4kzoOl96HcGtiNH2TMVOw6Q6LOexluGkQE8k-3Uri6rWkCcAGbb2kMPEzzY2h1uz922leaP3isx315Df2GlsBpJsv5zjkzZPBEdhOiZjPzmkYU1y3revIabX7xla0S2N4GHhnXykWNcj6oKnRJHegHVtlgOdYW0iElO7COS1uDkojSoUNy91VypQ_We3LPZwgUiIixzZwKs9_YydHsQ2jZVax0ax9TWtaT8hPNG8Z6DU5BP3rIK4te99vnuKMd5iMpLj-Ys1wkOC_KfLGq179Cc-SuMY9IMM3opwHLnhg668gpUXrBcMlyWfiSPxahsfdn3FzDOdIdQ8oEAefUs9D9D_ivJYH9-WsrGtDy3_Pmoa5Lnc1durbwLwSXK8JNVNSFj8wOE4cC3WWOQ
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القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود المغرب  
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
)ظهير شريف رقم 192.	1.1 صادر في 	2 

ديسمبر 	201(:

https://www.justice.gov.ma/
downloading/file/maktaba/8%20
%D8%A7%D9%8	%D9%85%D8%A7
%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9
%8	%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8
%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%
D8%A7%D9%8	%D9%85%D8%A7%
D9%8	%D9%8A%D8%A9/13%20%20

%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20
%D8%A7%D9%8	%D8%B	%D8%
B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20

%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8
%A7%D9%8	%D9%82%D8%B7%D8
%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20

وزارة االقتصاد 
والمالية 
وإصاح 

اإلدارة - مديرية 
المنشآت 
العامة و 

الخوصصة 

التفاصيل:  للمزيد من 
http://www.aflsf.org/sites/default/files/
PPP%20Country%20Profile%20-%20Maroc.

pdf

مكتب وزير ال يوجدفلسطين
الدولة للشؤون 

االقتصادية
قانون رقم 67 عام 2010:مصر

http://www.asa.gov.eg/attach/665_
law_67_2010.pdf

الوحدة المركزية 
للمشاركة مع 

القطاع الخاص 
المالية – وزارة 

القانون: ي تعديل على  ُأجر
https://www.youm7.com/st
ory/2019/9/8/%D8%AA%D8%
B9%D8%AF%D9%8A%D9%8	-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D9%81%D9%89-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-

-%D9%85%D8%B	%D8%A7%D8%B1
%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%8	
%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-

قانون مشروعات الشراكـة بين القطاعين األردن
العـام والخاص – رقم )17( لسنة 2020: 

http://lawpedia.jo/%D9%82%D8%A7%
D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%
B	%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%
D8%AA-%D8%A7%D9%8	%D8%B	%D8
%B1%D8%A7%D9%83%D9%80%D8%A9-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D
9%8	%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9

/%D9%8A%D9%86-%D8%A7

وحدة الشراكة 
بين القطاعين 
العام والخاص

األردن لها قانون منذ عام 	201 )رقم 31( لكنها 
عادت وأقرت قانوًنا جديًدا

https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
https://www.justice.gov.ma/downloading/file/maktaba/8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/13%20%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
http://www.aflsf.org/sites/default/files/PPP%20Country%20Profile%20-%20Maroc.pdf
http://www.aflsf.org/sites/default/files/PPP%20Country%20Profile%20-%20Maroc.pdf
http://www.aflsf.org/sites/default/files/PPP%20Country%20Profile%20-%20Maroc.pdf
http://www.asa.gov.eg/attach/665_law_67_2010.pdf
http://www.asa.gov.eg/attach/665_law_67_2010.pdf
https://www.youm7.com/story/2019/9/8/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/4407100
https://www.youm7.com/story/2019/9/8/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/4407100
https://www.youm7.com/story/2019/9/8/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/4407100
https://www.youm7.com/story/2019/9/8/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/4407100
https://www.youm7.com/story/2019/9/8/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/4407100
https://www.youm7.com/story/2019/9/8/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/4407100
https://www.youm7.com/story/2019/9/8/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/4407100
https://www.youm7.com/story/2019/9/8/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/4407100
https://www.youm7.com/story/2019/9/8/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/4407100
https://www.youm7.com/story/2019/9/8/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/4407100
http://lawpedia.jo/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7/
http://lawpedia.jo/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7/
http://lawpedia.jo/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7/
http://lawpedia.jo/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7/
http://lawpedia.jo/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7/
http://lawpedia.jo/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7/
http://lawpedia.jo/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7/
http://lawpedia.jo/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7/
http://lawpedia.jo/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%80%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7/
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قانون رقم 5 لعام 2016:سوريا
http://www.pministry.gov.sy/co
ntents/12539/%D8%A7%D9%8	%
D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88

%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-
/5/-%D9%8	%D8%B9%D8%A7%D9%85-

2016-%D8%AD%D9%88%D9%8	-
%D8%A7%D9%8	%D8%AA%D8%B	
%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A

%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%8	%D9%82%D8%B7

%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-

مجلس 
التشاركية

القانون تحضيًرا إلشراك القطاع  تم إقرار هذا 
الخاص في إعادة اإلعمار

البرلماناليمن القانون غير متاحة أوناينوزارة التخطيطيناقش حالًيا في  مسودة 
قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين لبنان

العام والخاص:
https://www.lp.gov.lb/Resources/

Files/3dcd3eb6-f5a1-	0ab-ac9b-
1266	6636fc5.pdf

المجلس 
األعلى 

للخصخصة 
والشراكة

قانون عدد 9	 لسنة 2015 مؤرخ في 27 تونس
نوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشراكة بين 

القطاع العام والقطاع الخاص:
http://www.legislation.tn/sites/
default/files/news/ta2015	91.pdf

القانـــون عدد 7	 لسنة  تم تنقيحه بموجب 
ي 2019 المتعلق  2019 المؤرخ في 29 ما

بتحسين مناخ االستثمار

قانون رقم 23 لسنة 2008 يتعلق بنظام 
Concessions اللزمات

http://www.igppp.tn/sites/default/
files/Loi%202008-23%20AR.pdf

الهيئة العامة 
للشراكة بين 
القطاع العام 

والقطاع 
الخاص

المجلس 
االستراتيجي 
للشراكة بين 

القطاعين 
العام والخاص

القانون رقم 116 لسنة 	201 والئحته الكويت
التنفيذية

التنفيذية القانون رقم 7 لسنة 2008 والئحته 
القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس 

شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ 
ى الكهربائية وتحلية المياه  محطات القو

في دولة الكويت

http://www.kapp.gov.kw/ar/%D8%A7
%D9%8	%D8%AA%D8%B	%D8%B1%D9

%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA2

هيئة 
مشروعات 

الشراكة بين 
القطاعين 

العام والخاص

http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/5/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/5/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/5/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/5/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/5/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/5/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/5/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/5/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/5/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/5/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
http://www.pministry.gov.sy/contents/12539/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-/5/-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/3dcd3eb6-f5a1-40ab-ac9b-126646636fc5.pdf
https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/3dcd3eb6-f5a1-40ab-ac9b-126646636fc5.pdf
https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/3dcd3eb6-f5a1-40ab-ac9b-126646636fc5.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2015491.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/ta2015491.pdf
http://www.igppp.tn/sites/default/files/Loi%202008-23%20AR.pdf
http://www.igppp.tn/sites/default/files/Loi%202008-23%20AR.pdf
http://www.kapp.gov.kw/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA2
http://www.kapp.gov.kw/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA2
http://www.kapp.gov.kw/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA2
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القرار رقم )1/1( لسنة 2017، الصادر اإلمارات
الوزراء، بشأن دليل أحكام  عن مجلس 
وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات 

االتحادية والقطاع الخاص

التنظيمي لعقود الشراكة بين  اإلطار 
القانون  القطاعين العام والخاص في دبي: 

المحلي رقم 22 لعام 2015:
https://dlp.dubai.gov.

ae/Legislation%20Ar%20

المالية وزارة 

هناك قانون رقم 1	 لعام 2002 بشأن سياسات ال يوجدالبحرين
وضوابط الخصخصة

ال يوجد – تنظم الشراكات عادة في إطار السعودية
قوانين االستثمار والمنافسة، باإلضافة 

النزاعات وأنظمة الموارد  إلى قوانين فض 
البشرية، وقوانين الملكية الفكرية. 

تم طرح مشروع قانون على العامة – لم يقر 
بعد. 

المركز الوطني 
للتخصيص

في إطار رؤية 2030، وفي إطار المحاوالت لتنويع 
االقتصاد وجذب المزيد من االستثمار األجنبي

ا مشروع قانون ويتوقع أن قطر يناقش حاليًّ
ا

ً
يصدر قريب

في إطار استراتيجية 2030

المالية ال يوجدالسودان وزارة 
– وكالة 

التخطيط – 
وحدة الشراكة 
بين القطاعين 
العام والخاص

ال زال يعتمد قانون الشراء والتعاقد لعام 2010

تمت مناقشة قانون قبل سقوط البشير 
أنه يسعى إلى "شراء" رجال  القانون  – اتهم 

األعمال المؤيدين لانتفاضة، وأنه سيرسخ 
المحسوبيات. 

مشروع تنظيم سياسة الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص في السودان كان 

بالتعاون مع شركة  الدولي،  البنك  مدعومًا من 
كاستاليا لاستشارات 

القانون رقم 006-2017 المتعلق بالشراكة موريتانيا
بين القطاع العام والخاص:

https://www.droit-afrique.com/
uploads/Mauritanie-Loi-2017-06-PPP1.

pdf
ال يوجدجيبوتي

حسب القطاعال يوجدالصومال
يتم نقاش مشروع قانونليبيا

https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2015/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(22)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015.pdf
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2015/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(22)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Mauritanie-Loi-2017-06-PPP1.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Mauritanie-Loi-2017-06-PPP1.pdf
https://www.droit-afrique.com/uploads/Mauritanie-Loi-2017-06-PPP1.pdf
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تمهيد
المجتمــع  نشــطاء  مســاعدة  إلــى  الجــزء  هــذا  يهــدف 
المدنــي والحــركات االجتماعيــة علــى تقييم التأثيــر التحويلي 
العــام والخــاص علــى  بيــن القطاعيــن  لمشــاريع الشــراكة 
ــاالت  ــار المج ــي االعتب ــًذا ف آخ ــة،  التنمي ــى  ــاس وعل الن ــاة  حي
)القيمــة  المدنــي  للمجتمــع  بالنســبة  األولويــة  ذات 
االقتصاديــة المضافــة وإحــداث فــرص العمــل، واحتــرام 
حقــوق اإلنســان مــن طــرف القطاع الخــاص، والشــفافية، 
بالنهــج  االسترشــاد  ســيتم  البيئية...الــخ.  واالســتدامة 
لتقييــم  أساســي  ي  معيــار كإطــار  ي-الحقوقــي  التنمو
والبيئيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق  علــى  األثــر 
األســاس  مــع  يتوافــق  مــا  وهــو  والثقافيــة،  والمدنيــة 
للتنميــة   2030 المتحــدة  األمــم  خطــة  عليــه  تقــوم  ي  الــذ

امة. المســتد
 

3.	: االســس والمنطلقــات: الربــط بيــن 
الحقــوق والتنميــة

ي  التنمــو النهــج  المقتــرح علــى  التقييمــي  اإلطــار  يعتمــد 
التنميــة  – الحقوقــي باعتبــاره اإلطــار المفاهيمــي لعمليــة 
لمنظومــة  القانونــي  المكــون  ذلــك  ويشــمل  البشــرية، 
ى  الدوليــة ومــا ينبثــق عنهــا علــى مســتو حقــوق اإلنســان 
الشــرعة  وتتكــون  الوطنيــة.  والمؤسســات  التشــريعات 
اإلنســان  اإلنســان مــن مواثيــق حقــوق  الدوليــة لحقــوق 
الدوليــة للعمــل، إضافــة  والمعاييــر  واإلقليميــة  الدوليــة 
ــي  ــا ه ــة بم بالبيئ ــة  ــية الخاص ــة األساس الدولي ــق  الوثائ ــى  إل
واألطفــال  النســاء  بحقــوق  الخاصــة  والمواثيــق  حــق، 
والفئــات  اإلعاقــة،  ي  ذو واألشــخاص  والمســنين 

المهمشــة.

ــركات  ــة وش ــة والوطني الدولي ــات  أداء المؤسس ــاس  ويق
ى احتــرام وحمايــة حقــوق  األعمــال والقطــاع الخــاص بمــد
الدولــة بااللتزامــات  أو  ى وفــاء المؤسســة  اإلنســان، ومــد
ــا  ــاريع عليه ــات والمش ــر السياس ــوق وأث ــذه الحق ــاه ه تج
بشــكل خــاص  الدليــل  ويركــز هــذا  العمليــة.  الناحيــة  مــن 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  مشــاريع  تأثيــر  علــى 
ي يقتضي  والخــاص علــى الحقــوق وعلى التنمية، األمــر  الذ
التأثيــر.  أكثــر تحديــًدا لتحديــد وقيــاس هــذا  اعتمــاد وســائل 
خطــة  فــي  المتمثــل  اإلطــار  نعتمــد  الصــدد،  هــذا  وفــي 
التــي اعتمدتهــا الجمعيــة  التنميــة المســتدامة لعــام 2030 
العامــة لألمــم المتحــدة عــام 2015 باعتبارهــا اجنــدة التنميــة 
ا يحظــى باالجمــاع لترجمــة قائمــة حقــوق  العالميــة، وإطــاًر
قابلــة  محــددة  تنمويــة  ومقاصــد  أهــداف  إلــى  اإلنســان 
ى إعمــال  للرصــد والقيــاس، ويعبــر تحقيقهــا عــن مســتو
الحقــوق بالممارســة. إن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 

الدوليــة لحقــوق اإلنســان"،  2030 "ترتكــز علــى المعاهــدات 
ى، إلــى إعــان األمــم المتحــدة  أمــور أخــر بيــن  وتســتند، مــن 
ــإن  ــا، ف ــي ديباجته ــاء ف ــا ج ــة، وكم التنمي ــي  ــق ف الح ــأن  بش
ــد  ــر والمقاص ــبعة عش ــتدامة الس ــة المس التنمي ــداف  أه
اإلنســان  حقــوق  إعمــال  بهــا  "يقصــد  بهــا  المرتبطــة 
المســتدامة  التنميــة  خطــة  )ديباجــة  للجميــع"  الواجبــة 

لعــام 2030(.

ى لهــا أهميــة مرجعيــة بالنســبة إلــى الدليــل هــي  وثيقــة أخــر
وحقــوق  التجاريــة  األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  ئ  "المبــاد
اإلنســان". وتنص هذه األخيرة على "الخطوات التي ينبغي 
التجاريــة  األعمــال  احتــرام  لتعزيــز  اتخاذهــا  الــدول  علــى 
أن  يمكــن  ي  الــذ األســاس  وتشــكل  اإلنســان،  لحقــوق 
أثــر ضــار  تســتند إليــه الشــركات فــي إدارة مخاطــر إحــداث 
بحقــوق اإلنســان، وتقــدم ألصحــاب المصلحــة مجموعــة 
التجاريــة لحقــوق  األعمــال  احتــرام  المعاييــر لتقييــم  مــن 
المبــدأ الخامــس بوضــوح أن علــى  اإلنســان". وقــد أشــار 
الــدول اتخــاذ خطــوات إضافيــة لتطبيــق التزاماتهــا الدولية 
فــي مجــال حقــوق اإلنســان عندمــا تتعاقــد مــع الشــركات 
أن تؤثــر  يمكــن  خدمــات  أو تســّن لهــا تشــريعات لتقــدم 
عليهــا، وأنــه ال يمكــن للــدول أن "تتخلــى عــن التزاماتهــا فــي 
إطــار القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان عندمــا تخصخــص 
تقديــم الخدمــات". وأنــه "ينبغــي أن توضح عقــود الخدمات 
الدولــة  توقعــات  الصلــة  ذات  التمكينيــة  التشــريعات  أو 
التجاريــة حقــوق اإلنســان."  بــأن تحتــرم هــذه المؤسســات 

ئ  التركيــز علــى هذيــن المرجعيــن )أجنــدة 2030 والمبــاد إن 
التوجيهيــة( يعــود لســببين رئيســيين: أولهمــا أن تحقيــق 
الهــدف  بتفعيــل  رهــن  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
وتنشــيط  التنفيــذ  وســائل  "تعزيــز  بـــ  المتعلــق   17 رقــم 
التنميــة المســتدامة"، ومــن  الشــراكة العالميــة مــن أجــل 
الشــراكات  وتعزيــز  رقــم 17-17 "تشــجيع  المقصــد  بينهــا 
الخــاص وشــراكات  العــام والقطــاع  بيــن القطــاع  العامــة 
الخبــرات  مــن  باالســتفادة  الفعالــة،  المدنــي  المجتمــع 
اســتراتيجياتها لتعبئــة  ومــن  الشــراكات  المكتســبة مــن 
بيــن القطاعيــن  أمّــا ثانيهمــا فهــو أن الشــراكة  المــوارد". 
التوجيهيــة )غيــر  ئ  ــا بالمبــاد العــام والخــاص مؤطــرة دوليًّ
التجاريــة وحقــوق اإلنســان، مــا  الملزمــة( بشــأن األعمــال 
ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــرام حق ــل واحت ــة تفعي ــى أهمي ــل عل يحي
الخــاص.  العــام والقطــاع  بيــن القطــاع  مشــاريع الشــراكة 
والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  ليســت 
اســتجد  ي  الــذ أن  إال  النشــأة؛  حديثــة  الواســع،  بمعناهــا 
لتمويــل  كآليــة  لهــا  والترويــج  عليهــا  التركيــز  هــو  حديًثــا 
التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  وســائل  ى  وكإحــد التنميــة، 
وقــد  عشــر.  الســابع  الهــدف  نــص  كمــا  المســتدامة 
الشــراكات كوســيلة لتنفيــذ  التشــديد علــى هــذه  ترافــق 
أهــداف التنميــة فــي خطــة 2030 مــع مســار محــدد للتعــاون 
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المســاءلة  ومــن ضمنهــا  المصلحــة،  أصحــاب  بيــن مختلــف  التنمويــة  ئ للشــراكات  وضــع مبــاد ي" ســعى إلــى  "التنمــو
ــة:  ئ اآلتي ــاد المب ــد  ــم تحدي ــاص، ت الخ ــاع  ــع القط ــراكات م ــق بالش ــا يتعل ــي م ــة. وف التنموي ــج  النتائ ــى  ــز عل ــة، والتركي المتبادل
ي ألن الصياغــة تبــدو غيــر مقنعــة وربمــا هنــاك عــدم دقــة فــي  ئ ونصهــىا اإلنكليــز المبــاد هــل يمكــن مراجعــة مصــدر هــذه 

جمــة التر

 الملكية الوطنية،	 
التنموية، 	   تحقيق األثر والنتائج 
الشفافية والمساءلة، 	 
عدم إغفال أحد.	 

يلتــزم  أن  المســتدامة،  والتنميــة  اإلنســان  حقــوق  ئ  بمبــاد التزامــه  جانــب  إلــى  ــا،  دوليًّ مطالــب  الخــاص  القطــاع  إن 
مــع  شــراكة  عاقــات  فــي  دخولــه  عنــد  خصوًصــا  التنموييــن  الشــركاء  باقــي  أمــام  مســاءاًل  يكــون  وأن  بالشــفافية 
فــي  تتمثــل  العــام  القطــاع  مــع  الشــريك  الخــاص  القطــاع  مراقبــة  فــي  التشــدد  تدعــم  التــي  والحجــة  العــام.  القطــاع 
يســتفيد  أو  الضرائــب،  ودافعــي  الشــعب  لعمــوم  العائــد  العــام  المــال  مــن  الشــراكة  خــال  مــن  يســتفيد  كونــه 
يخضــع  ي  الــذ العــام  المــال  بمثابــة  عمليــا  وهــو  المعنيــة.  للدولــة  المخصــص  الرســمي  ي  التنمــو الدعــم  مــن 
أن  يمكــن  ال  وهدفهــا  الشــراكة  موضــوع  فــإن  المعنــى  وبهــذا  وأصولهــا.  العموميــة  المحاســبة  ئ  ومبــاد ألســس 
االلتــزام  الشــراكة  مشــاريع  علــى  يفــرض  مــا  ــا  تنمويًّ بعــًدا  بالضــرورة  تتضمــن  أن  يجــب  بــل  بحــت،  تجارييــن  يكونــا 
أصــًا. التنمويــة  الشــراكات  مفهــوم  ضمــن  إلدراجهــا  مســتحقة  تكــون  ال  وإال  الحقــوق،   – التنميــة  منظومــة   بمعاييــر 
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ــذا،  ــى ه ــة إل ــروع. باإلضاف ــاء المش ببن ــن  ــال المكلفي العم
ــية  ــل األساس ــر العم ــرام معايي ــم احت يت ــل أال  ــن المحتم م
النقابــات، والمفاوضــات الجماعيــة،  )خاصــة حريــة تكويــن 
وظــروف  والتمييــز،  ي،  الجبــر والعمــل  األطفــال،  وعمــل 
ــي  ــض األهال ــر بع ــاالت، يضط ــض االح ــي بع ــة(. وف اإلقام
ــروع  ــييد المش ــل تش ــن أج ــم م أراضيه ــن  ــردوا م ــن ط مم
ى الشــركة المكلفــة بالتشــييد،  البنــاء لــد إلــى العمــل فــي 
ى،  أخــر ــا فــي ظــروف قريبــة مــن العبوديــة. مــن جهــة 

ً
غالب

التشــييد فــي إطــار  ينجــم عــن تولــي شــركات أجنبيــة مهــام 
المدخــات  واســتيراد  أجنبيــة  اســتقدام عمالــة  الشــراكة 
والشــركات  العمالــة  علــى  ا 

ً
ســلب يؤثــر  مــا  الخــارج،  مــن 

المحليــة. والمتوســطة  الصغيــرة 

التأثيــرات علــى المجتمعــات المحليــة: مــن المحتمــل 
ا مــن جــراء 

ً
أن تتأثــر المجتمعــات المحليــة وســكانها ســلب

ى الصحي أو  أشــغال تشــييد المشــروع، أن على المســتو
التأثيــرات  كذلــك بالنســبة لســامة األفــراد. وتتجلــى هــذه 
أو الضجيــج علــى  الغبــار  انتشــار  فــي صعوبــات عابــرة مثــل 
صعوبــة  أكثــر  قضايــا  فــي  أو  الحصــر،  ال  المثــال  ســبيل 
كفقــدان الممتلــكات أو األضــرار التــي قــد تلحقهــا، وتدهور 
البنــاء  عمليــات  جــراء  مــن  والوفيــات  الصحيــة،  البيئــة 
الباحثيــن عــن العمــل ومقدمــي  والتشــييد. كمــا أن توافــد 
اضطرابــات  يخلــف  المشــروع قــد  الخدمــات علــى موقــع 
الصحــي  الوضــع  ويهــدد  المحلــي،  العــام  الفضــاء  فــي 
شــراء  ي  يــؤد قــد  ى،  أخــر جهــة  مــن  واألمــن.  والســامة 
واالســتغال  والتلــوث  لألراضــي  المؤقــت  االحتــال  أو 
المفــرط للثــروات إلــى الحــد مــن قــدرة المجتمعــات األهلية 
الخيــرات الطبيعيــة كالمــاء  المحليــة علــى االســتفادة مــن 
الثقافيــة  الثــروات  والغابــات والثــروة الســمكية، وكذلــك 

المحليــة. 

األثــر البيئــي: قــد يكــون لتلــوث الهــواء والمــاء والتربــة فــي 
موقــع مشــروع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
بــه. كمــا  البيئــي المحيــط  انعكاســات ســلبية علــى المجــال 
ي ذلــك إلــى تغييــرات  يــؤد أن  الحــاالت  بعــض  يمكــن فــي 
الســائدة،  التقليديــة  العيــش  وســبل  الحيــاة  أنمــاط  فــي 
النطــاق  بيــن اإلنســان والطبيعــة ضمــن  وفــي العاقــات 
فــي  األفــراد  بيــن  االجتماعيــة  العاقــات  كمــا  المحلــي، 

ــا. ــن أفراده بي ــرة  ــل األس أو داخ ــام  الع ــي  ــال المحل المج
اآلثــار  هــذه  تســتمر  أن  المحتمــل  مــن  ى،  أخــر جهــة  مــن 
تشــغيل  مرحلــة  خــال  المشــروع  علــى  ظالهــا  بإرخــاء 
علــى  نهايتــه.  عنــد  تفكيكهــا  وبعــد  المشــروع  منشــآت 
حقــوق  قضايــا  بعــض  إلــى  التنبيــه  يجــدر  آخــر،  صعيــد 
الشــراكة  مشــاريع  دورة  خــال  تطــرح  التــي  اإلنســان 
مراحلهــا.  مختلــف  فــي  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 
مجــال  فــي  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  ذلــك  ويتضمــن 
وتكويــن  الســلمي  التجمــع  وحريــة  ي  الــرأ إبــداء  حريــة 

3.	 : اإلطار التحليلي لتقييم األثر 
ــة  ــز ناظم ــاث ركائ ــى ث ــرح إل ــي المقت التحليل ــار  ــتند اإلط يس
الركائــز  وهــي  وغاياتهــا،  المســتدامة  التنميــة  ألهــداف 
ئ  المبــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة، إضافــة إلــى 
المرتبطــة بالمشــاركة المجتمعيــة والشــفافية  العامــة 
يــزّود هــذا اإلطــار  والمســاءلة )الشــكل 26(. ويفتــرض أن 
االجتماعيــة  والحــركات  المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعليــن 
بيــن  الشــراكة  آثــار  لتقييــم  وعمليــة  تحليليــة  بــأدوات 
وحقــوق  التنميــة  علــى  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
أو  إيجابيــة  تكــون  أن  اآلثــار  لهــذه  ويمكــن  اإلنســان. 
ى  القــو ســلبية، وهــذا يتوقــف إلــى درجــة كبيــرة علــى ميــزان 
بيــن الشــركات الخاصــة )األجنبيــة أو الوطنيــة( والفاعليــن 
والنقابــات،  )الدولــة،  المحلييــن  أو  الوطنييــن  اآلخريــن 
المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  المحليــة،  والمجتمعــات 
تتوفــر  لــم  حــال  وفــي  االجتماعية...الــخ.(.  والحــركات 
الفعالــة،  الرقابــة  وآليــات  المناســبة  ى  القــو موازيــن 
وعلــى حقــوق  التنميــة  يترتــب عنهــا ضــرر علــى  أن  يمكــن 
دون  الربــح  مبــًدا  إلــى  ا  حصــًر االحتــكام  تــم  إذا  اإلنســان 
البيئيــة، وهــذا مــا تركــز عليــه  أو  مراعــاة األبعــاد االجتماعيــة 
وحقــوق  التجاريــة  األعمــال  بشــأن  التوجيهيــة  ئ  المبــاد
ي  ــذ ال ــر  ــو األث ــان" ه ــوق اإلنس ــار بحق ــر الض ــان: "األث اإلنس
الفــرد قدرتــه  يحــدث عندمــا يتســبب عمــل مــا فــي ســلب 
القــدرة الحــد مــن تلــك  أو  التمتــع بحقوقــه اإلنســانية   علــى 
علــى   19 رقــم  التوجيهــي  المبــدأ   ينــص  كمــا   .
تتعــرض  التــي  المخاطــر  قيــاس  أجــل  "مــن  اآلتــي: 
أن  للمؤسســات  ينبغــي  اإلنســان،  حقــوق  لهــا 
ضــارة  محتملــة  أو  فعليــة  آثــار  ي  أ وتقّيــم   تحــدد 
بحقــوق اإلنســان قــد تكــون متورطــة فيهــا إمــا مــن خــال 

ــة". التجاري ــا  ــة لعاقاته أو نتيج ــطتها  أنش

يمكــن مقاربــة تأثيــرات مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن 
ــتويات  ــى المس ــان عل ــوق اإلنس ــى حق ــاص عل ــام والخ الع
الوســطية – ميــزو والبينيــة )أو   ،)micro الجزئيــة )ميكــرو

 .) macroوالكليــة )ماكــرو  ،) meso

غالبيــة  )المحلــي(،  الجزئــي  ى  المســتو علــى  أواًل: 
اإلنســان تقــع  وحقــوق  التنميــة  الســلبية علــى  التأثيــرات 
التأثيــرات  التخطيــط والبنــاء. ويتضمــن ذلــك  أثنــاء مرحلــة 
النــاس )الســيما العمــال والمجتمعــات المحليــة(  علــى 

البيئــة.  وعلــى 

التأثيــرات علــى العمــال: لقــد وثقــت الدراســات والتقارير 
تحتــرم  ال  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  أن 
دائمًــا معاييــر العمــل الائــق كمــا حددتهــا منظمــة العمل 
الدوليــة حيــث يدفــع هاجس تقليــص التكاليف المســتثمر 
وتعويضــات  أجــور  تقليــص  إلــى  الشــراكة  إطــار  فــي 
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مــن  والحاجــات  التوقعــات  تختلــف  ى،  أخــر جهــة  مــن 
ــة  ــن مجموع ــراكة م ــاريع الش ــا مش ــي توفره الت ــات  الخدم
والشــيوخ  والشــباب  فالنســاء  ى.  أخــر إلــى  بشــرية 
المهمشــة  والمجتمعــات  اإلعاقــة،  ي  ذو واألشــخاص 
مقارنــة  مختلــف  بشــكل  التحتيــة  البنــى  تســتعمل  قــد 
بالنســبة  وهــذا صحيــح مثــًا  النمطــي.  المســتهلك  مــع 
مقارنــة  الرجــال  طــرف  مــن  النقــل  وســائل  الســتعمال 
النســاء، باإلضافــة إلــى ضــرورة توفــر اإلنــارة وشــروط  مــع 
النســاء  أن  ى  نــر األســباب،  لهــذه  واألمــان.  الســامة 
يواجهــون  النمطيــة  غيــر  الهويــات  ي  ذو واألشــخاص 
أكثــر مــن غيرهــم فــي حالــة وجــود وســائل نقــل ال  عقبــات 
بــد مــن لحــظ  بالتالــي وال  بالثقــة واألمــان أو مترهلــة.  توحــي 
ــة  التحتي ــى  البن ــاريع  ــط وإدارة مش ــة تخطي ــي عملي ــك ف ذل
الجنســين،  لــكا  الخاصــة  للحاجــات  يســتجيب  بشــكل 
االجتماعيــة  الفئــات  مختلــف  حاجــات  إلــى  باإلضافــة 

اإلعاقــة.6	  ي  ذو واألشــخاص  والعمريــة 

يتعلــق  ي(:  الماكــرو )أو  الكلــي  الصعيــد  علــى  ثالثًــا: 
التــي تمــس  بالتأثيــرات علــى حقــوق اإلنســان  البعــد  هــذا 
نمــط  اعتمــاد  عــن  والناجمــة  عامــة  بصفــة  المجتمــع 
ــى  البن ــييد  ــاص لتش ــام والخ الع ــن  ــن القطاعي بي ــراكة  الش
التأثيــرات  ى منهــا. ومــن أهــم هــذه  الكبــر التحتيــة، الســيما 
تلــك المرتبطــة باســتصغار التكلفة المالية للمشــاريع أو 
تضخيــم المنافــع الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة التي 
التحتيــة الضخمــة  البنــى  قــد تولدهــا. وياحــظ أن مشــاريع 
للتكاليــف  ضعيــف  تحليــل  علــى  مبنيــة  تكــون  مــا  ــا 

ً
غالب

والفوائــد وتقييــم مجتــزأ لآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة، مــع ما 
يســتتبع مــن إخفــاق فــي تلبيــة حاجــات وأولويــات الســكان 
بصفــة عامــة. كمــا أن هــذه المشــاريع قــد تحمــل معهــا 
بعــض  فــي  كبيــر  بشــكل  ضــارة  واجتماعيــة  بيئيــة  آثــار 
ي  الــذ النطــاق  الحيــاة فــي  الحــاالت لجهــة تدميرهــا ألنمــاط 
التــي تلحــق  تؤثــر فيــه )مثــًا مشــاريع الســدود فــي لبنــان 
زراعيــة،  وأراضــي  أثريــة  مواقــع  وتدمــر  ا  كبيــًر ــا  بيئيًّ ا  ضــرًر
 وتزيــد مــن حجم 

ٍ
إضافــة إلــى كونهــا تشــكل إنفاًقــا غيــر مجــد

ي هــو أصــًا كبيــر جــًدا ويبلــغ حوالــي 170%  الــذ العــام  الديــن 
بأزمــة اقتصاديــة وماليــة  بلــد يمــر  الناتــج المحلــي فــي  مــن 

كبيــرة – عــام 2020(. 

الشــراكات  بعــض  أن  ماحظــة  يمكــن  مصــر،  فــي   
ى  قــر ففــي  الســكان.  حقــوق  علــى  ســلبي  أثــر  لهــا  كان 
مشــاكل  مــن  األطفــال  مــن  العديــد  يعانــي  أســوان، 
الصحــي  للصــرف  لتعرضهــم  كنتيجــة  التنفســي  الجهــاز 
التــي يحملونهــا، ومــن المهــم أن  والحشــرات والبكتيريــا 
ى فــي مصــر تعانــي مــن ضعــف  القــر أن %89 مــن  نعــرف 
أهالــي  وحــاول  الصحــي.  الصــرف  خدمــات  فــي  نقــص  أو 
ــم  ــة، ث ــل األزم ــة لح ــة المحلي ــع الحكوم ــل م التواص ــة  القري
رفــع  بإنشــاء محطــات  وزاريــًا  الســلطات قــرارًا  أصــدرت 

أو  الحكومــات  لجــوء  حــال  فــي  خصوًصــا  الجمعيــات، 
العمــال  ترهيــب  إلــى  الخــواص  االقتصادييــن  الفاعليــن 
فــي  القــوة  واســتعمال  األهليــة،  المجتمعــات  أفــراد  أو 
معيــن  مشــروع  ضــد  الســلمية  االحتجاجــات  مواجهــة 
ممارســة  تواجــه  قــد  نفســه،  المنــوال  وعلــى  للشــراكة. 
الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــة، والحــق فــي المشــاركة 
المشــروع  فــي  العامليــن  طــرف  مــن  واالستشــارة 
ومكونــات المجتمــع األهلــي، عوائــق كبيــرة فــي حــال امتنــاع 
التأثيــرات المحتملــة  أصحــاب المشــروع عــن الكشــف عــن 
التخطيــط  التحتيــة المقــرر تشــييدها خــال مراحــل  للبنيــة 

والتشــغيل. والتنفيــذ 

الخــاص فــي  القطــاع  اســتفتاء حــول مشــاركة  العلبــة 1: 
التحتيــة3	 البنــى 

ى البينــي )أو الوســطي(: يتعلــق  ثانًيــا: علــى المســتو
البنــى  بتأثيــرات مشــاريع الشــراكة علــى مســتعملي  األمــر  
ــى  ــدث عل ــا يح ــا لم ــغيلها. وخاًف ــة تش ــاء مرحل أثن ــة  التحتي
مــن  أوســع  فئــات  التأثيــرات  تطــال  الجزئــي،  ى  المســتو
تلــك  أو  والفقيــرة،  الهشــة  الفئــات  وتتعــرض  الســاكنة، 
الناجمــة عــن  ي، ألكبــر األضــرار  التــي تعانــي مــن تمييــز بنيــو
ــى  ــوص عل ــى الخص ــرات عل التأثي ــذه  ــى ه ــروع. وتتجل المش
البنــى  خــال  مــن  المقدمــة  الخدمــات  ولــوج  ى  مســتو
يكــون  ال  كأن  الــخ(  الكهربــاء..  المــاء،  )النقــل،  التحتيــة 
القــدرة علــى تحمــل  أو عــدم  ــا؛ 

ً
المشــاريع دامج تصميــم 

الحقــوق  للجنــة  وفًقــا  المثــال،  ســبيل  علــى  تكاليفهــا. 
والثقافيــة  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  االقتصاديــة 
ــاه  المي ــي  ــان ف ــق اإلنس ــول ح ــدة، يخ ــم المتح ــة لألم التابع
يحصــل  أن  ي شــخص، دون تمييــز،  الصحــي أل والصــرف 
الميــاه المأمونــة والمقبولــة والمتاحــة  علــى مــا يكفــي مــن 
االســتعمال  ألغــراض  الكلفــة  والمعقولــة  فعلًيــا 
وبتكلفــة  ــا  فعليًّ يحصــل  وأن  والمنزلــي،  الشــخصي 
معقولــة علــى خدمــات صــرف صحــي، فــي جميــع مياديــن 
صــون  شــروط  وتوفــر  ومقبولــة  مأمونــة  تكــون  الحيــاة، 
الخصوصيــات وتكفــل الكرامــة. وحتــى فــي حــاالت تفويض 
أو  مهمــة توفيــر الخدمــات ألطــراف ثالثــة )شــركات خاصــة 
عامــة علــى ســبيل المثــال(، فــإن الحكومــة ملزمــة بتنظيــم 
الحــق مــن  أنشــطتها لضمــان مراعــاة جميــع جوانــب هــذا 

اإلنســان.		  حقــوق 
ــق  الح ــذا  ــل ه ــول دون تفعي ــد تح ــرة ق ــات كبي ــر أن تحدي غي
علــى  الشــراكة.  مشــاريع  خــال  مــن  الواقــع  أرض  علــى 
المثــال ال الحصــر، أدت تجربــة الشــراكة فــي مجــال  ســبيل 
المــاء فــي المغــرب إلــى زيــادات في التســعيرة على حســاب 
ــدأ  ــرار بمب ــم اإلض ــا ت ــتهلكين. كم ــرائية للمس ــدرة الش الق
المفــوض  التدبيــر  التمييــز، حيــث لــم تلتــزم شــركات  عــدم 
بالتزاماتهــا فــي مــا يخــص ربــط العائــات المعوزة بشــبكة 

ــي5	.  ــرف الصح ــاء والص ــاء والكهرب الم
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جماعــة  قبــل  مــن  اتصــال   90000 أصــل  مــن  اجتماعيــة 
الفرنســية، مــا تــرك جــزءًا قليــًا مــن الســكان دون  ليديــك 
الصحــي  والصــرف  والميــاه  الكهربــاء  علــى  الحصــول 

صحيــح.8	 بشــكل 

3.3: قياس األثر: قائمة تحقق 
)checklist( ومؤشرات

القطــاع  مــع  الشــراكة  تجــاه  الدولــة  التزامــات  عــن  ينتــج 
ى المتوســط والبعيــد.  المــد الخــاص ضغــوط ماليــة علــى 
المســتقبلية  الحكومــة  مدفوعــات  إلــى  هــذا  ويعــود 
المدفوعــات  وكذلــك  الشــراكات  هــذه  عقــود  بموجــب 
المســتقبلية المتوقعــة والناشــئة عــن الضمانــات واجبــة 
الســداد. ويزيــد مــن حجــم المخاطــر الماليــة كونهــا تســجل 
الميزانيــة العامــة للحكومــة. إن احتمــال وقــوع هــذه  خــارج 
المخاطــر علــى المســتويين المتوســط والبعيــد يحــد مــن 
بالتزاماتهــا تجــاه مواطنيهــا، حيــث  الوفــاء  الدولــة  إمكانيــة 
تنــص المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
كل  "تتعهــد  بــأن  والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
يلــزم مــن  بــأن تتخــذ )...( مــا  دولــة طــرف فــي هــذا العهــد 
بالحقــوق  التدريجــي  الفعلــي  التمتــع  لضمــان  خطــوات 
العهــد، ســالكة إلــى ذلــك جميــع  بهــا فــي هــذا  المعتــرف 
تدابيــر  اعتمــاد  ســبيل  وخصوًصــا  المناســبة،  الســبل 

يعية".  تشــر

فــي هــذا الصــدد، وكمــا ســبق بيانــه فــي األقســام الســابقة 
وفــر مــن  يتوقــع تحقيقــه مــن  الدليــل، فــإن مــا  مــن هــذا 
الخــاص مــن أجــل  اللجــوء إلــى الشــراكة مــع القطــاع  خــال 
ــا مــا يتحــّول إلــى العكــس، 

ً
التنمويــة غالب تنفيــذ المشــاريع 

أكثــر ممــا لــو نفــذت مــن خــال  المشــاريع  فتكــون كلفــة 
المباشــر مــن قبــل  التنفيــذ  بمــا فيهــا  التقليديــة  اآلليــات 
خــال  مــن  أو  المحليــة  والســلطات  العــام  القطــاع 
ي  ــا مــا يجــر

ً
أنــه غالب التعاقــد المباشــر مــع المقاوليــن، كمــا 

ا لتمويلهــا مــن خارج  استســهال القبــول بالمشــاريع نظــًر
ي إلــى الحرمــان مــن مــوارد علــى فتــرات  يــؤد الموازنــة، مــا 
ي تأجيل الســداد  طويلــة )مــدة العقد( أو حتى االقتراض، أ
وهــذا ســبب  القادمــة.  األجيــال  وتحويلــه إلــى عــبء علــى 
ــتويات  ــى المس ي عل ــد ــي ج ــر قبل أث ــم  ــام بتقيي ــي للقي إضاف
ي  ــي أ ــروع ف ــل الش ــة قب ــة والبيئي ــة واالجتماعي االقتصادي
التنفيــذ باســتخدام تقييــم األثــر  شــراكة، وكذلــك مواكبــة 
الواقعــي لألمــور علــى المســتويين  هــذا لمواكبــة المســار 

المحلــي والوطنــي.

وتجهيــز فــي المنطقــة. وقــد ُأســند المشــروع إلــى شــــركة 
المقاولــــون العــــرب بتكلفــة 55-50 مليــون جنيه وقد توقف 
المــوارد  نقــص  بســبب  عاميــن  بعــد  فجــأة  المشــروع 
الكشــف عــن تفاصيــل إضافيــة للجمهــور،  الماليــة دون 
ســكان  وأبقــت  المتوقعــة  النتائــج  الشــراكة  تعــط  ولــم 

باألمــراض. اإلصابــة  لخطــر  معرضيــن  القريــة 

بالشــراكات فــي مصــر هــي  ى تتعلــق  أخــر وثمــة مســألة 
الحقــوق  علــى  تعدًيــا  يمثــل  ي  الــذ الشــفافية،  انعــدام 
يشــارك فيهــا  التــي ال  الحــاالت  االجتماعيــة فــي كثيــر مــن 
العــام.  ي  الــرأ يستشــار  وال  القــرارات  فــي  المواطنــون 
ضمــن مشــروع الشــراكة المصريــة لبنــاء مــدارس متميزة 
ــي  ــق ف الح ــركات  ــح الش ــم من ــد ت ــاص، فق الخ ــاع  ــع القط م
ــا  ــا واالســتفادة منهــا مالًي المــدارس لمــدة 0	 عامً امتــاك 
الحــد  القانــون 67 علــى أن  الثانيــة مــن  المــادة  عندمــا نصــت 
األقصــى لمــدة عقــود الشــراكة هــو 30 عامًــا فــي مصــر. ولــم 
يبلــغ  ي لــم  الــذ توضــح أســباب هــذا االســتثناء للجمهــور 

القــرار ولــم يشــارك فيــه.  التــي أدت إلــى هــذا  بالعمليــة 
يتــم توضيــح األســباب والمصالــح  باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم 
المشــروع  اختيــار شــركاء معينيــن فــي هــذا  وراء  العامــة 
ــر  بالنظ ــدل  ــرة للج ــون مثي ــن أن تك ــل NI Capital ويمك مث
لــم  للشــركة(  )التابــع  القومــي  االســتثمار  بنــك  أن  إلــى 
 ،2015 األول/ديســمبر  كانــون  فــي  إال  عنــه  اإلعــان  يتــم 
القطــاع  مــع  الشــراكة  مشــروع  بــدء  مــن  أشــهر  قبــل 
ى الشــركة خبــرة كافيــة كمؤسســة  الخــاص ولــم يكــن لــد
للحفــاظ علــى مشــروع بهــذه األبعــاد والتأثيــرات. وفي هذا 
الســياق، كانــت هنــاك حاجــة إلــى المزيــد مــن الخبــرة التقنيــة 
لتنفيــذ المشــروع وتحقيــق قيمــة مضافــة للســكان الذين 

ــرار.7	 الق ــي  ــاركوا ف ــم يش ل

الفرنســية بتوزيــع   VEOLIA فــي المغــرب، تقــوم شــركة
الســوق  بأعلــى ســعر فــي  الكهربــاء علــى مدينــة طنجــة 
المالــي  يزيــد مــن العــبء  المــدن المغربيــة، مــا  فــي جميــع 
اســتفادت  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  الضعيفــة.  للفئــات 
والكهربــاء  الميــاه  مثــل  قطاعــات  فــي  اإلدارة  شــركات 
والمرافــق الصحيــة مــن عــدم وجــود التــزام قانونــي باإلبقــاء 
الجــزء غيــر المبهــم  علــى العمالــة الســابقة للتخلــص مــن 
المؤقتــة  العمالــة  الشــركات إلــى  ولجــأت  العامليــن.  مــن 
أيًضــا إلــى عــدم اســتقرار العمــال  التــي أضافــت  المفرطــة 
الخبــرات والتدريــب لتحقيــق أهــداف  ومنعتهــم مــن تراكــم 

يع. ر المشــا

الرغــم  ونتيجــة لذلــك، لــم تحقــق المشــاريع أهدافهــا علــى 
المثــال،  ســبيل  علــى  النــاس.  وتوقعــات  التزاماتهــا  مــن 
 VEOLIA التابعــة لشــركة  Amendis لــم تنجــز مجموعــة
الشــركة  بهــا  تعهــدت  اتصــال   10,000 مــن   3030 ى  ســو
حالــة  البيضــاء  الــدار  وشــهدت  طنجــة.  فــي  الفرنســية 
اتصــاالت   	5  806 ى  ســو إقامــة  يتــم  لــم  حيــث  مماثلــة، 
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إدماج مقاربة المساواة الجنوسية
ي واالجتماعي والبيئي على المستويات المحلية والوطنية جدول 9: شبكة تحليل لألثر االقتصاد

اعتمــاد مشــروع  هــل هنــاك تســريح للعمــال مــن جــراء 
ع-خ؟ الشــراكة 

)مفصــل  للعمــال  المتوســط  األجــر  األجــور:  ى  مســتو
مؤقــت(  أو  العمل/دائــم  عقــد  نوعيــة  الجنــس،  حســب 
الدنــى لألجــور/ ثــم مــع كلفــة المعيشــة،  الحــد  مقارنــًة مــع 

العمــل.  وتناســبه مــع طبيعــة 
ظروف العمل: 

انتهاكات حقوق العمال،  عدد وطبيعة 
متوسط ساعات العمل في األسبوع، 

ى مراقبــة الشــركة الحتــرام حقــوق العمــال مــن طــرف  مــد
مورديهــا، 

ــة  ــب )نوعي التدري ــن  ــتفيدون م ــن يس الذي ــال  ــبة العم نس
الزمنيــة(، التدريــب ومدتــه 

أو  الجماعيــة  باالتفاقيــات  المشــمولين  العمــال  نســبة 
الجماعــي، العقــد 

الخ.   نسبة العمال المنتسبين للنقابات، 

مؤشرات حقوق المجتمعات المحلية 
الذيــن يعملــون  التقريبــي ألفــراد المجتمــع المحلــي  العــدد 

أجــر مــن الشــركة. ويحصلــون علــى 
التحتيــة المنجــزة مــن طــرف  البنــى  ى االســتفادة مــن  مــد

الشــركة.
المــوارد  اســتعمال  حــول  الخافــات  وطبيعــة  عــدد 
الطبيعيــة للمجتمــع المحلــي )بمــا فيهــا الخافــات حــول 

الشــركة. طــرف  مــن  والمــاء(  األرض 

التقييــم علــى بعــض األهــداف  انطاًقــا ممــا ســبق، نركــز 
التنميــة المســتدامة، كمــا  أبعــاد  التــي تشــكل  األساســية 
والنوعيــة،  منهــا  األثرالكمّيــة  لقيــاس  مؤشــرات  نقتــرح 
التــي يمكــن  الرئيســية  التاليــة األســئلة  الفقــرات  وتتضمــن 
بهــا لتشــكل  االسترشــاد  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات 
يجــب  التــي  نوًعــا مــن قائمــة تحقــق )checklist( للنقــاط 
وتقييمهــا، لتشــكل عناصــر  ورصدهــا  االســتعام عنهــا 
التنميــة والحقــوق.  التقييــم اإلجمالــي آلثــار الشــراكة علــى 
استرشــادية  القائمــة  هــذه  أن  هنــا،  البيــان  عــن  وغنــي 
ومرنــة، ويجــب أن تقــوم الجهــة المعنية بالرصــد بتكييفها 
البلــد والمجتمــع.  حســب المشــروع المعنــي وخصائــص 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  المكونــات  القائمــة  وتشــمل 
التحليلــي  بالتتابــع، وهــي بمثابــة تطبيــق لإطــار  والبيئيــة 
ي  الــذ العــام والخــاص  بيــن القطاعيــن  لتقييــم الشــراكة 

ســبق عرضــه )الشــكل 26(. 

أواًل: القضاء على الفقر والتنمية االجتماعية: يشمل 
أبعــاد مــن بينهــا أوضــاع المجتمعــات  هــذا المكــون عــدة 
الخدمــات األساســية والمســاواة  المحليــة والولــوج إلــى 
ي  بيــن الجنســين وحقــوق العمــال وإدمــاج األشــخاص ذو

اإلعاقة...الــخ. ونقتــرح المؤشــرات واألســئلة اآلتيــة: 

مؤشرات العمل الائق
وغيــر  الجديــدة )المباشــرة  الائــق  العمــل  عــدد مناصــب 
التــي يوفرهــا مشــروع الشــراكة ع-خ )بالقيمــة  المباشــرة( 
االقتصــاد  العمالــة فــي  وبالمقارنــة مــع حجــم  المطلقــة 

الوطنــي(.  أو  المحلــي 
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المثــال(؟ ســبيل  علــى  )الماليــة  المــوارد 
أكبــر للنســاء فــي  بضمــان تمثيــل  المشــروع  التــزم  هــل 
مشــاريع  إطــار  فــي  المحدثــة  والمنظمــات  الهيئــات 

ع-خ؟ الشــراكة 

ثانًيا: التنمية االقتصادية الدامجة 
االقتصاديــة،  الكفــاءة  الائــق،  العمــل  ذلــك:  يشــمل 
المحلــي  أو  الوطنــي  االقتصــاد  نمــو  فــي  المســاهمة 
الماكرو-اقتصاديــة.  واآلثــار  التكنولوجيــا  نقــل  فيهــا  بمــا 

يأتــي: مــا  التوجيهيــة  األســئلة  وتشــمل 

الكفاءة االقتصادية: 
إلــى  اللجــوء  جــراء  التكلفــة  فــي  انخفــاض  هنــاك  هــل 

الخــاص؟  والقطــاع  العــام  القطــاع  بيــن  الشــراكة 
عنــد  )مثــا  العموميــة  الخدمــات  أســعار  تطــورت  كيــف 
اللجــوء إلــى التدبيــر المفــوض لتوزيــع المــاء والكهربــاء فــي 

المــدن(؟ 
مــع  مقارنــة  المقدمــة  الخدمــات  جــودة  تحســنت  هــل 

العــام؟  القطــاع  قــدرات 
النســاء،  )خاصــة  المهمشــة  الفئــات  اســتفادت  هــل 
الفقــراء والعاطليــن  ي اإلعاقــة،  األطفــال، األشــخاص ذو
ــذه  ــن ه ــة...( م أو المعزول ــة  الريفي ــق  ــل، المناط ــن العم ع

يــا؟  المزا

المساهمة في نمو االقتصاد الوطني والمحلي: 
علــى  التصنيــع  فــي  الشــراكة  مشــروع  يســاهم  هــل 
الــزام  المحلــي )مثــا مــن خــال  أو  الوطنــي  المســتويين 
الشــركات األجنبيــة المنتجــة للطاقــات المتجــددة بتطويــر 
الريــاح"؟(  صناعــة محليــة النتــاج قطــع معينــة كـ"توربينــات 
هــل يســاهم فــي نقــل التكنولوجيــا لفائــدة الشــركات واليــد 

العاملــة المؤهلــة الوطنيــة أو المحليــة؟ 
الخدمــات،  بعــض  ع-خ  الشــراكة  مشــروع  يوفــر  هــل 
الصغيــرة  الشــركات  لدعــم  مثــًا،  الماليــة  كالخدمــات 

الخدمــات؟ هــذه  تأثيــر  ومــا  المحليــة؟  والمتوســطة 
مــا هــو العــدد اإلجمالــي للشــركات الصغيرة والمتوســطة 
ينخرطــون فــي سلســلة  الذيــن  الصغــار(  المزارعيــن  )أو 
نســبة  هــي  ومــا  ع-خ؟  الشــراكة  لمشــروع  القيمــة 
الصغيــرة  الشــركات  مــن  ونقدًيــا(  )كمًيــا  المشــتريات 

المحليــة؟ والمتوســطة 
أو أســر مــن الســكان المحلييــن  هــل حصــل ترحيــل ألفــراد 
والماكيــن الصغــار مــن جــراء نشــاط الشــركة؟ ومــا هــو 
ــات  التعويض ــي  ــا ه ــم؟ وم ــك برضاه ــم ذل ــل ت ــم؟ وه عدده

ــا؟ ــوا عليه ــي حصل الت

اآلثار الماكرو- اقتصادية: 
زيــادة كبيــرة فــي  ع-خ  الشــراكة  ينجــم عــن مشــروع  هــل 
ــة  ــى ميزاني ــا عل ــكل ضغًط ــد تش ــي ق ــن العموم الدي ــم  حج

ج - مؤشرات الولوج إلى الخدمات األساسية 
التــي يتــم قيــاس األثــر عليهــا بحســب  يتــم اختيــار الخدمــات 
ــرد  ي ــا  ا، وم

ً
ــلب ــر س ــي تتأث الت ــات  ــروع، والخدم ــة المش طبيع

المثــال: هنــا هــو علــى ســبيل 

األثر على التعليم:
ــا بالمشــروع؟ مــا 

ً
ا أو إيجاب

ً
هــل تأثــر االلتحــاق بالتعليــم ســلب

هــي نســبة الزيــادة؟ هــل شــمل الفتيــات؟ 
إذا كان المشــروع نفســه علــى صلــة بالتعليــم: هــل حصــل 
المــدارس  تــم تجهيــز  التعليــم؟ هــل  تحســن فــي نوعيــة 
التــي يمكــن رصدهــا  علــى نحــو أفضــل؟ مــا هــي المؤشــرات 

ــها؟  وقياس

األثر على الصحة:
غيــر  أو  مباشــرة  صحيــة  أضــرار  المشــروع  عــن  نتــج  هــل 
أو غابــات، مــواد  مباشــرة )تلــوث، دخــان، تدميــر مزروعــات 

ألــخ(. كيمائية...
منشــأته،  فــي  الصحيــة  الظــروف  المشــروع  يراعــي  هــل 

العمــل؟  ظــروف  وفــي 
ــم  ــي له ــن الصح بالتأمي ــروع  ــون بالمش ــع العامل ــل يتم ه

ولعائاتهــم؟ 

المرافق العامة: 
الدامجــة فــي تنفيــذ المشــروع بمــا  هــل اعتمــدت المعاييــر 
ــى  ــآت والبن ــتخدام المنش ــى اس ــع إل ــوج الجمي ــمح بول يس

التحتيــة؟
الكافيــة  واإلنــارة  األمــان  مواصفــات  مراعــاة  تمــت  هــل 

الســامة؟  وشــروط 

د- مؤشرات المساواة بين الجنسين
فــي  والرجــال  النســاء  خصائــص  إدماج/لحــظ  تــم  هــل 
العــام  بيــن القطاعيــن  مختلــف مراحــل مشــاريع الشــراكة 
تقييــم  إدراج  الحصــر،  ال  المثــال  ســبيل  )علــى  والخــاص 
اآلثــار المحتملــة علــى الرجــال والنســاء والمســاواة بينهم 
مــن  خــاص  جــزء  إفــراد  المشــروع؛  ى  جــدو دراســة  فــي 
أثرهــا علــى األدوار  ى لخطــة العمــل لجهــة  الجــدو دراســة 

والرجــال(. للنســاء  االجتماعيــة 

االجتماعــي  الرفــاه  تحســين  إلــى  المشــروع  ى  أد هــل 
التغذيــة،  للنســاء والبنــات مــن خــال خفــض نســبة ســوء 
األميــة  نســبة  تقليــص  البنــات،  ووفيــات  واألمــراض، 
الوظيفيــة والرفــع مــن نســبة تمــدرس البنــات فــي مختلــف 

الــخ؟ الدراســية،  المســتويات 

بيــن  بالمســاواة  بالنهــوض  المشــروع  يســاهم  هــل 
المتاحــة،  االقتصاديــة  الفــرص  خــال  مــن  الجنســين 
خصوًصــا بالنســبة لفــرص الشــغل المحدثــة بمشــاريع 
والولــوج إلــى  االجتماعيــة  الحمايــة  وكذلــك  الشــراكة ع-خ 
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وطنيــة  تنمويــة  خطــة  إطــار  فــي  المشــروع  ينــدرج  هــل 
تشــاركي؟  بشــكل  وضعــت 

الشفافية: 
هــل هنالــك إفصــاح عــن المعلومــة لصالــح العمــوم: إبــان 
العــروض،  التحضيــر للمشــروع، وعنــد اإلعــان عــن طلــب 
المرشــحين  اختيــار  معاييــر  عــن  معلومــات  نشــرت  هــل 

ــد؟ ــح العق ومن
ومضمونــه  الشــراكة ع-خ  اإلفصــاح عــن عقــد  يتــم   هــل 
ــن  ــة م ــة والمالي التجاري ــات  ــا المعطي ــروطه، خصوًص وش

الربحيــة؟  ونســبة  كلفــة 
المرتقبــة  التنمويــة  اآلثــار  حــول  المعلومــة  تتــاح  هــل 

والبيئيــة؟ االجتماعيــة  وتبعاتــه  للمشــروع 

المشاركة المجتمعية: 
ــاذ  اتخ ــي  ــي ف ــع المدن ــة للمجتم ــاركة فعلي ــاك مش ــل هن ه

ــروع؟  ــل المش ــف مراح ــد مختل ــرار عن الق
ــات  آلي ــاص  ــراكة عام/خ ــروع الش ــب مش ــى صاح ــل أرس ه
المعنيــة  األهليــة  المجتمعــات  وقــارة إلشــراك  منظمــة 
الحــوار  الفئــات المســتضعفة والمهمشــة( فــي  )خاصــة 
ــم؟ ــر عليه ــي تؤث الت ــركة  ــات الش ــات وممارس ــول سياس ح

ى نذكــر، أن قائمــة األســئلة هــذه مرنــة وتأشــيرية،  مــرة أخــر
ويعــود لــكل جمعيــة أو مؤسســة تقــوم بالرصــد والتقييــم 
النحــو  الهــدف علــى  يتــاءم مــع تحقيــق  بمــا  أن تكيفهــا 

ــل. األمث

3.	: أمثلة عن تأثيرات المشاريع
الشــراكة  مشــاريع  تأثيــر  عــن  نمــاذج  يلــي  مــا  فــي  نقــدم 
اإلنســان  حقــوق  علــى  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 
فــي  ركزنــا  وقــد  مختلفــة.  دوليــة  تجــارب  مــن  اســتقيناها 
البنــى  قطــاع  علــى  الدليــل  هــذا  مــن  الســابقة  الفقــرات 
التوزيــع القطاعــي  بالنظــر إلــى هيمنــة األول علــى  التحتيــة 
والخــاص،  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  لمشــاريع 
ا  التعليــم نظــًر يأتــي عــرض األثــر علــى قطــاع  ونختــار فــي مــا 
بالنســبة للفئــات  التنميــة ال ســيما  ألهميتــه فــي تحقيــق 
ــم  التعلي ــي  ــا ف ــك حقه ــي ينته الت ــة  ــة والمهمش المحروم
وفــي كل مــكان  واســع  الجيــدة علــى نطــاق  النوعيــة  ي  ذ

ــا.                
ً
يب تقر

األثر على الحق في التعليم 
العــام  بيــن القطاعيــن  اللجــوء إلــى الشــراكة  يتــم  عــادة مــا 
الخصخصــة عمومًــا كوســيلة لتعويــض  وإلــى  والخــاص 
يحمــل  التوجــه  هــذا  أن  إال  التعليــم.  توفيــر  فــي  القصــور 
التعليــم  فــي  الحــق  ممارســة  علــى  حقيقيــة  مخاطــر 
والفقيــرة  المتوســطة  االجتماعيــة  للفئــات  بالنســبة 
وســهولة  توافــر  منظــور  مــن  ســيما  وال  والمهمشــة، 

المنظــور؟ األفــق  الدولــة فــي 
 هــل هنــاك معلومــات حــول هويــة المســاهمين الخــواص 

فــي مشــروع الشــراكة ع-خ؟ 
المــاذات  إلــى  األجنبــي  الخــاص  الشــريك  يلجــأ  هــل 
الواجــب دفعهــا  الضرائــب  الضريبيــة للتقليــل مــن حجــم 

ولــة؟  للد
يدرهــا  التــي  األربــاح  يتــم نشــر معلومــات ماليــة عــن  هــل 
المــؤداة  الضرائــب  حجــم  وعــن  ع-خ  الشــراكة  مشــروع 

الدولــة؟ لفائــدة 
هــل ينفــذ مشــروع الشــراكة بكلفــة أقــل ممــا لــو نفــذ وفــق 

التقليدية؟  اآلليــات 

ثالثًا: االستدامة البيئية
يأتي: تشمل قائمة األسئلة ما 

المــوارد الطبيعيــة  هــل يحافــظ مشــروع الشــراكة علــى 
الــخ.( علــى المســتويين  أراضــي،  )مصــادر مائيــة، غابــات، 

والوطنــي؟  المحلــي 
التلوث أم يزيد منه؟  هل يساهم في محاربة 

التغيــر المناخــي والتخفيــف  التكيــف مــع  هــل يســاهم فــي 
ســّطرها  وبرامــج  ممارســات  هنــاك  وهــل  آثــاره،  مــن 

مثــًا؟  الغــرض  لهــذا  الشــراكة  مشــروع 
مراحــل  خــال  بيئيــة  كــوارث  وقــوع  احتمــال  هنــاك  هــل 
أو نتيجــة لــه )فيضانــات، تســمم،  تنفيــذ مشــروع الشــراكة 

الــخ.(؟
التقليديــة  الحيــاة  أنمــاط  ي المشــروع إلــى تدميــر  يــؤد هــل 

ــرة؟ ــرية الصغي ــة االس الزراع ــاط  أنم ــيما  الس
أو ذات قيمــة  أو ثقافيــة  أثريــة  هــل يدمــر المشــروع مواقــع 

رمزيــة أو معنويــة للســكان؟ 

رابًعا: الحوكمة الديموقراطية للشراكة
 يشــمل ذلــك اإلطــار القانونــي والمؤسســاتي، الشــفافية، 
واألســئلة  الــخ.  المجتمعيــة،  والمشــاركة  المســاءلة 

يأتــي: التوجيهــة تشــمل مــا 

اإلطار القانوني والتنظيمي:
بالقانون الوطني؟  القائمون على المشروع  هل يلتزم 

هــل تســدد الشــركات الضرائــب المتوجبــة عليهــا بشــكل 
كامــل؟ 

ي يضمن   هــل يتوفــر البلــد علــى إطــار قانوني وتنظيمي قــو
حقــوق  باحتــرام  الخــاص(  )الشــريك  المســتثمر  التــزام 
اإلنســان، والمعاييــر االجتماعيــة والبيئيــة، ومعاييــر عاليــة 

مــن الشــفافية والمشــاركة المجتمعيــة؟ 
الدولــة  ي  تنــو التــي  للمشــاريع  مخطــط  هنالــك  هــل 

؟  هــا ز نجا إ

هــل هنــاك الزاميــة استشــارة أصحــاب الحقــوق، خصوًصــا 
المهمشــين والمســتضعفين منهم؟
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ــال  الح ــو  ــا ه ــن/ات )كم ــة للمعلمي ــب متدني ــع روات ــى دف إل
والمــدارس  باكســتان  فــي  ع-خ  الشــراكة  مــدارس  فــي 
اللجــوء  األحيــان  يتــم فــي كثيــر مــن  فــي كولومبيــا(، حيــث 
راجــع  إلــى توظيــف معلميــن/ات غيــر مؤهليــن/ات. وهــذا 
التعليــم  أهمهــا ضغــط شــركات  أســباب مــن  إلــى عــدة 
أجــل عــدم  الحكومــات مــن  بدوافــع تجاريــة علــى  الخــاص 

التعليمــي.  القطــاع  تنظيــم 

الطبيعــة  تقويــض  إلــى  ي  تــؤد أن  يمكــن للشــراكة ع-خ 
إلــى  يعــود  وهــذا  للتعليــم.  والحقوقيــة  اإلنســانية 
ينجــم  مــا  والمنافســة،  والربــح  الســوق  منطــق  هيمنــة 
عنــه مــن تركيــز علــى التدريــس مــن أجــل أن يجتــاز االطفــال 
ســّلم  حســب  المدرســة  تصنيــف  لتحســين  االختبــار 
أو  المنحــى )بشــكل مســتتر  ي هــذا  يــؤد العامــات. كمــا 
منهــم  األقــدر  واختيــار  الطــاب  بيــن  التمييــز  إلــى  علنــي( 
األدنــى  األداء  ي  ذو األطفــال  وغربلــة  الجيــد،  األداء  علــى 
مــن المتوســط واســتبعادهم مــن المؤسســة التعليمية 
ــاح.  النج ــبة  ــي نس ــدم ف ــد متق ــى رصي ــاظ عل ــل الحف ــن أج م
التعليميــة  العمليــة  أن تقييــم  ياحــظ  ى،  أخــر مــن جهــة 
القيــم  باســتثناء  ومؤشــرات معرفيــة،  وفــق معاييــر  يتــم 
والســلوكيات مثــل المســاواة فــي الحقوق بين الجنســين 
ــات  ــرام االلتزام ــامح واحت ــن، والتس ــة، والتضام والمواطن
البيئــة. واحتــرام  الديموقراطيــة  الحيــاة  والمشــاركة فــي 

والمشــاركة  الشــفافية  ئ  مبــاد تحتــرم  قلمــا  أخيــًرا، 
يتــم تصميــم  ــا مــا 

ً
أنــه غالب والمســاءلة االجتماعيــة. ذلــك 

العــام  ي  الــرأ مــن  تســتر  فــي  ع-خ  الشــراكة  مشــاريع 
مغلقــة،  أبــواب  ووراء  والمصلحــة  الحقــوق  وأصحــاب 
ودون مشــاركة المعنييــن باألمــر، بمــا فيهــم األســاتذة/

فــي  الرحــى  حجــر  يعتبــرون  الذيــن  والمعلميــن/ات  ات 
ــا أن  ــكو. كم اليونس ــة  ــب منظم ــة حس التعليمي ــة  العملي
ــار  ــة واختب ــات وافي ــن دراس ــج ع ــا تنت ــراكات قلم ــذه الش ه
والتمييــز،  الامســاواة  علــى  المحتملــة  آلثارهــا  حقيقــي 

والمســتضعفة. الهشــة  للفئــات  بالنســبة  خصوًصــا 

الحصــول علــى التعليــم المجانــي، والمســاواة فــي الفرص 
أنــواع  التعليميــة )هنــاك عــدة  التعليميــة، وجــودة العمليــة 
للشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي قطاع 

التعليــم(.

مخاطر الشراكة ع-خ على الحق في التعليم
المعنــي  المتحــدة  لألمــم  الخــاص  المقــرر  حســب 
المــزود: "تظــل  النظــر عــن  وبغــض  التعليــم،  بالحــق فــي 
التعليــم".  فــي  للحــق  والمنظــم  الضامــن  هــي  الدولــة 
العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  أن  المقــرر  أكــد  كمــا 
التعليــم  إلــى  الوصــول  تعرقــل  أال  يجــب  والخــاص 
تنظيــم  الدولــة  علــى  ويجــب  بالمجــان،  للجميــع  الجيــد 
أن  تبيــن  الممارســة  أن  غيــر  الشــراكات.  هــذه  ومراقبــة 
طياتهــا  فــي  ع-خ  الشــراكة  تحمــل  أن  إمكانيــة  هنــاك 
مســتويات. أربعــة  علــى  التعليــم  فــي  للحــق   انتهــاكات 

 

التمييز وزيادة الامساواة: 
مجــال  فــي  ع-خ  شــراكة  مشــاريع  تصــور  يمكــن  ــا،  نظريًّ
وعــدم  التمييــز  مجــال  فــي  ســلبية  آثــار  دون  التعليــم 
وتخضــع  جيــد  بشــكل  مصممــة  كانــت  إذا  المســاواة 
اتجــاه  للتنظيــم والمراقبــة. غيــر أن الممارســة تنحــو فــي 
ى نظــام "القســائم" إلــى عــدم مســاواة  معاكــس حيــث أد
كبيــر. كمــا أدت هــذه الشــراكة إلــى بــروز ممارســات تمييزيــة 
زواج  بالمــدارس )مثــل طلــب شــهادة  بالنســبة للقبــول 
نظــام  أثــار  كمــا  الــخ(.  الدينيــة،  والشــهادات  الوالديــن، 
المتحــدة مخــاوف  الواليــات  القســائم عنــد تطبيقــه فــي 
ي  التمييــز، خصوًصــا تجــاه الطــاب ذو مــن تفاقــم ظاهــرة 
أظهــرت تجربــة فــي منطقــة  ى،  أخــر اإلعاقــات. مــن جهــة 
البنجــاب )باكســتان( هدفــت إلــى خفــض أعــداد األطفــال 
الفــوارق  ومحاربــة  المدرســي  بالتعليــم  الملتحقيــن  غيــر 
فــي فــرص االلتحــاق ومعــدالت االنتظــام، مــن خــال دعــم 
المــدارس الخاصــة وبدعــم مــن البنك الدولي، عن فشــلها 
ــال  ــش األطف ــى تهمي ــة إل ــدف، إضاف اله ــذا  ــق ه ــي تحقي ف
بيــن  المســاواة  تحقيــق  هــدف  أن  كمــا  اإلعاقــات.  ي  ذو
المنــال. ومــن واجــب  الذكــور واإلنــاث ظــل بعيــد  األطفــال 
المحتملــة  االنتهــاكات  حجــم  عــن  يتســاءل  أن  المــرء 
لحقــوق اإلنســان فــي بلــدان يعيث فيهــا الفســاد وتنعدم 
الخــواص  للفاعليــن  الديموقراطيــة  المســاءلة  شــروط 

العموميــة. الخدمــات  بتقديــم  المكلفيــن 

الــدول )أو وجــود رغبــة   هنــاك مخــاوف جديــة بشــأن قــدرة 
ي الخدمــة  سياســية لديهــا( علــى تتبــع ومراقبــة مــزود
الدنيــا )حــال  المعاييــر  حســب  الخــواص  التعليميــة مــن 
بلــدان مثــل غانــا، وأوغنــدا، وكينيــا وباكســتان(، خصوًصــا 
ي فيهــا  التــي يستشــر أو  الدخــل المنخفــض  البلــدان ذات 
القطــاع  ســعي  أن  ياحــظ  آخــر،  صعيــد  علــى  الفســاد. 
يدفعــه  التكاليــف  تقليــل  خــال  مــن  الربــح  وراء  الخــاص 
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ى  األخــر الفاعلــة  واألطــراف  الحكومــة  مســاءلة  إلــى 
المانحــة(." الخــاص، الجهــات   )وســائل اإلعــام، القطــاع 

لمشــاريع  والتقييــم  الرصــد  أواًل  تقتضــي  المســاءلة 
قبــل  الحقــوق  أصحــاب  نظــر  وجهــة  مــن  ع-خ  الشــراكة 
المســاءلة فــي حــد ذاتهــا. ويمكــن االســتئناس باألســئلة 
الدليــل  الثالــث مــن هــذا  الجــزء  والمؤشــرات المقدمــة فــي 
ــراكة  ــاريع الش ــر مش أث ــم  ــد وتقيي ــل لرص المث ــبيل  ــى س عل

اإلنســان.  ع-خ علــى حقــوق 

من يجب مساءلته؟ 
ــة  التجاري ــال  ــة باألعم ــة المتعلق التوجيهي ئ  ــاد المب ــوم  تق

وحقــوق اإلنســان علــى ثــاث ركائــز أساســية:
اإلنســان  حقــوق  حمايــة  عــن  الدولــة  مســؤولية   -1
المنازعــات.  وفصــل  والتنظيــم  السياســات  بواســطة 
2- مســؤولية الشــركات عــن احتــرام حقــوق اإلنســان ببــذل 
لآلثــار  ي  والتصــد االنتهــاكات  لتجنــب  الواجبــة  العنايــة 

اإلنســان.  بحقــوق  الضــارة 
الفعــال  االنتصــاف  علــى  الضحايــا  حصــول  إمكانيــة   -3
التشــريعية  أو  اإلداريــة  أو  القضائيــة  الســبل  عــن طريــق 
بعــض  توفــر  كمــا  المناســبة.  الســبل  مــن  غيرهــا  أو 
ــدوق  ــي وصن الدول ــك  ــة كالبن الدولي ــة  المالي ــات  المؤسس
النقــد الدولــي وبنــك االســتثمار األوروبي آليات للمســاءلة 

المدنــي. المجتمــع  مــن طــرف 

خارطة الطريق نحو المساءلة 
المدنــي  بالمجتمــع  الخاصــة  الطريــق  خارطــة  تتضمــن 
العــام والخــاص علــى  بيــن القطاعيــن  لمســاءلة الشــراكة 
ــا الخطــوات المطلوبــة 

ً
خطــوات عــدة )هــي نفســها تقريب

للمســاءلة بشــكل عــام(. تبــدأ هــذه الخطــوات بالمتابعــة 
فالتخطيــط  الوضــع،  تقييــم  ثــم  التوثيــق،  ثــم  والرصــد، 
إلــى  وصــواًل  تنفيذهــا  ثــم  والمناصــرة،  التعبئــة  لحملــة 

الهــدف. تحقيــق 

الفاعليــن فــي المجتمــع  انتبــاه  الجــزء إلــى لفــت  يهــدف هــذا 
ــات  آلي ــل  ــة تفعي ــى أهمي ــة إل ــركات االجتماعي ــي والح المدن
بيــن  الشــراكات  مخاطــر  لــدرء  المجتمعيــة  المســاءلة 
التــي  المنافــع  الخــاص وتعظيــم  العــام والقطــاع  القطــاع 
التجــارب  قــد تنجــم عنهــا، وذلــك مــن خــال عــرض بعــض 
الدوليــة فــي هــذا المجــال. كمــا نقتــرح بعــض الخطــوات 
العمليــة إلنتــاج المعرفــة مــن أجــل المرافعــة والمناصــرة 

ــال. ــذا المج ــي ه ــان ف ــوق اإلنس ــح حق لصال

4.	: تعريف بعض المصطلحات
ماذا نعني بالمساءلة؟                                

علــى  جوهرهــا  فــي  المجتمعيــة  المســاءلة  تعتمــد 
المشــاركة الشــعبية مــن قبــل األفــراد والمجموعــات فــي 
أكثــر دقــة، هــي "التــزام  القــرار. وبصفــة  مســاءلة صانعــي 
مــن قبــل أصحــاب الســلطة بــأن يكونــوا محــل مســاءلة أو 
يتحملــوا المســؤولية عــن أفعالهــم. وأصحــاب الســلطة 
أو  سياســية  ســلطة  ي  أ يشــغلون  الذيــن  أولئــك  هــم 
ــمل  ــلطة، ويش ــكال الس ــن أش ــر م آخ ــكل  ي ش أو أ ــة  مالي
والمؤسســات  الحكومــة  فــي  المســؤولين  ذلــك 
ومنظمــات  الماليــة،  والمؤسســات  الخاصــة، 
والمانحيــن." الدوليــة  والمنظمــات  المدنــي   المجتمــع 

الباحثون بين نوعين من المساءلة: ويميز 
مــن  "تفــرض  العموديــة(:  )أو  الرأســية  المســاءلة 
ــات  ــال العملي ــن خ ا م ــميًّ أو رس ــات،  ــى الحكوم ــارج عل الخ
أو بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــال المواطنيــن  االنتخابيــة، 
االعــام".  وســائل  ذلــك  فــي  بمــا  المدنــي،  والمجتمــع 
الخارجيــون إلــى فــرض معاييــر لــألداء  الفاعلــون  ويهــدف 
الجيــد علــى المســؤولين. وتعــد االنتخابــات اآلليــة األكثــر 
أو العموديــة.  الرأســية  اســتعمااًل لممارســة المســاءلة 
المســاءلة األفقيــة: تفــرض مــن الداخــل علــى الحكومات 
وتمــارس من خال آليات الرقابة المؤسســية والضوابط 
الدولــة علــى  إلــى "قــدرة مؤسســات  وتحيــل  والتوازنــات، 
والهيئــات  والــوكاالت  ترتكبهــا  التــي  المخالفــات  ضبــط 
اشــتراط  أو  ى،  األخــر الحكوميــة  والســلطات  العامــة 
التجــاوزات." عــن  باإلبــاغ  والهيئــات  الــوكاالت   قيــام 

التقليديــة،  آليــات المســاءلة  وبالنظــر إلــى قصــور فعاليــة 
بــرز  والرشــوة،  الفســاد  محاربــة  مجــال  فــي  خصوًصــا 
مشــاركة  خــال  مــن  المجتمعيــة  المســاءلة  مفهــوم 
المواطنيــن  مــن  المكونــة  قواعــده  عبــر  المجتمــع 
كنــوع  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  و/أو  العادييــن 
المســاءلة  وتعــد  القــرار.  صّنــاع  علــى  الضغــط  مــن 
مــن  منبثقــة  المســاءلة  أنــواع  مــن  "نوًعــا  المجتمعيــة 
الراميــة  أفعــال المواطنيــن ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
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األول هــو تنظيــم حمــات ضاغطــة مــن أجــل إقــرار قوانيــن 
النــوع وفــرض احترامهــا فــي الممارســة؛ والثانــي  مــن هــذا 
مــن  ووســائل  مــوارد  مــن  متــاح  هــو  مــا  اســتخدام  هــو 
المباشــر،  الرصــد  الحقائــق مــن خــال  الوصــول إلــى  أجــل 
ومــن خــال  الميدانيــة،  واألبحــاث  ي،  الــرأ واســتطاعات 
األبحــاث  ومراكــز  األكاديميــة  المؤسســات  التعــاون مــع 
اســتخدام  خــال  مــن  وكذلــك  المســتقلين،  والباحثيــن 
بمــا  منهــا،  والجديــدة  التقليديــة  الصحفيــة  الوســائل 
التحقــق  بعــد  االجتماعيــة  التواصــل  وســائل  ذلــك  فــي 
المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  ويمكــن  مضمونهــا.  مــن 
المعنيــة أن تطــور شــبكة مركبــة مــن مصــادر المعلومــات 
وتوثيــق  فــي مجــال عملهــا تمكنهــا مــن تكويــن ملفهــا، 

األســاس.  وبنــاء خطــط عملهــا علــى هــذا  االنتهــاكات، 
أمثلة عن المساءلة المجتمعية 

في مجال الرصد والتوثيق:                              
فــي المكســيك، وثقــت أكثر مــن 100 منظمة غيــر حكومية 
وحركــة اجتماعيــة أكثــر مــن 80 حالــة انتهــاكات لشــركات في 
التعديــن والطاقــة والنفــط والغــاز واألعمــال  قطاعــات 
البحــث  ى. كشــف  أخــر وقطاعــات  واإلنشــاءات  الزراعيــة 
انتهــاكات الشــركات وصــاغ توصيــات قدمــت إلــى  طبيعــة 
التجاريــة  فريــق عمــل األمــم المتحــدة المعنــي باألعمــال 
التواطــؤ  عــن  أدلــة  التوثيــق  شــمل  اإلنســان.  وحقــوق 
واإلصاحــات  الشــركات  مــن  والفاعليــن  الحكومــة  بيــن 
التــي  والعمــل(  الطاقــة  مجــال  فــي  )مثــال  الهيكليــة 
إلــى  واالفتقــار  اإلنســان،  بحقــوق  االلتــزام  مــن  تضعــف 
الموافقــة الحــرة والمســتنيرة والمســبقة، وإعاقــة إحقاق 

متطلبات المساءلة المجتمعية
تقتضــي ممارســة مهــام المســاءلة مــن طــرف أصحــاب 
ــول  ــي الوص ــق ف الح ــان  ــي ضم ــع المدن ــوق والمجتم الحق
المعرفــة  المتــاك  أساســي  كشــرط  المعلومــات  إلــى 
بشــأنها  االستفســار  أو  القــرارات  علــى  للتأثيــر  الازمــة 
علــى  الحصــول  يســاهم  كمــا  مطالبهــم.  عــن  والتعبيــر 
المعلومــات والشــفافية فــي الحــد مــن الفســاد. مــن جهــة 
ي  يــؤد ى، فــإن الفســاد يقيــد الشــفافية، ويمكــن أن  أخــر
أمــام تبــادل  ا  إلــى عرقلــة المســاءلة فــي حــال وقــف حاجــًز
إال  الفاعلــة.  الجهــات  مختلــف  بيــن  مــا  فــي  المعلومــات 
المعلومــات ليــس شــرًطا كافًيــا لنجــاح  الوصــول إلــى  أن 
المســاءلة، ألن ذلــك يتطلــب وجــود بيئــة مســاعدة ونظام 
والموقــف  المعرفــة  تحويــل  تتيــح  وممارســة  تشــريعي 
ــب  ــتجابة صاح ــال اس ــن خ ــا م ــر م ــى تغيي ــا إل ــي عليه المبن
تتطلــب  المســاءلة  إن  باختصــار،  الضغــط.  لهــذا  القــرار 
بيــن الســلطات  توفــر نظــام ديمقراطــي يتميــز بالفصــل 
القانــون، ذلــك أن المســاءلة فــي  وبااللتــزام بمبــدأ إعــاء 
بــل شــبه  األنظمــة االســتبداية تكــون صعبــة وجزئيــة، ال 
سياســية  مســاءلة  إلــى  يحولهــا  بمــا  أحياًنــا،  مســتحيلة 
أو  األخيــر للمرونــة،  افتقــاد هــذا  بســبب  بكاملــه  للنظــام 
أو  اإلنســان،  بحقــوق  اعترافــه  عــدم  أو  رفضــه  بســبب 

بهــا فقــط. باعتــراف شــكلي  االكتفــاء 

وفــي ظــل عــدم وجــود نصــوص ضامنــة للحق فــي الوصول 
اإلمكانيــة فــي  أو فــي حــال تقييــد هــذه  المعلومــات،  إلــى 
يفتــرض  النصــوص،  وجــود  رغــم  العمليــة  الممارســة 
ــتويين:  ــى مس ــط عل ــي الضغ ــع المدن ــات المجتم بمنظم



55

المبــادرة  أشــرفت  التعليــم،  قطــاع  إلــى  بالنســبة 
والثقافيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  العالميــة للحقــوق 
التعليــم"  البحثيــة حــول خصخصــة  بشــراكة مــع "المبــادرة 
بتأثيــر  التعليــم"، علــى مبــادرة معنيــة  الحــق فــي  و"مشــروع 
كمــا  اإلنســان  حقــوق  علــى  الخصوصــي  التعليــم  تنامــي 
المبــادرة كًا  وغطــت هــذه  ــا.  هــي متعــارف عليهــا عالميًّ
مــن المغــرب، وغانــا، وكينيــا، وأوغنــدا، وكينيــا، والبرازيــل، 
المجتمــع  منظمــات  عملــت  وقــد  ونيبــال.  والتشــيلي 
حــول  بحــث  إنجــاز  علــى  حــدة  علــى  بلــد  كل  فــي  المدنــي 
المؤسســات  إلــى  رفــع  مــواز  تقريــر  وإصــدار  المســألة 
الدوليــة )األمــم المتحــدة( واإلقليميــة المعنيــة بحقــوق 
واللجنــة  الطفــل،  حقــوق  لجنــة  فيهــا  )بمــا  اإلنســان 
المــرأة،  ضــد  التمييــز  أشــكال  كل  لمناهضــة  األمميــة 
ولجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة، باإلضافــة إلــى 
وقــد  والشــعوب(.  اإلنســان  لحقــوق  األفريقيــة  اللجنــة 
كان مــن نتائــج هــذا العمــل البحثــي والترافعــي أن ســاءلت 
بحقــوق  المعنيــة  للجنــة  التابعــة  الطفــل  حقــوق  لجنــة 
التــي أحدثتهــا الخصخصــة فــي المجتمــع  الهــوة  اإلنســان 
أفضــل  الوصــول إلــى  الذيــن لديهــم إمكانيــة  أولئــك  بيــن 
يشــعرون  ممــن  وغيرهــم  الثمــن،  باهظــة  المــدارس 
ــه  بالتزام ــرب  ــرت المغ ــا ذكّ ــاواة. كم ــدم المس ــز وع بالتميي
جــودة  ي  ذ عــام  تعليــم  بتوفيــر  الدولــي  القانــون  بموجــب 
مــن  بــداًل  المســاواة،  عــدم  محاربــة  أجــل  مــن  للجميــع، 
ى إلــى تفاقــم عــدم  أد ي  والــذ الخــاص،  التعليــم  تشــجيع 
المســاواة الجغرافيــة واالقتصاديــة والعــزل االجتماعــي. 
أنهــا ســتراقب عــن كثــب تنفيــذ هــذه  اللجنــة إلــى  وأشــارت 

المغربيــة52.  الحكومــة  طــرف  مــن  الماحظــات 

ســبتمبر/أيلول   5 فــي  الدولــي  البنــك  أعلــن  لبنــان،  فــي 
2020 عــن اإللغــاء الجزئــي للدفعــات فــي إطــار مشــروع ســد 
تشــكل  التــي  المهــام  اســتكمال  عــدم  بســبب  ي،  بســر
البنــك  ويأتــي قــرار  الســد.53  بنــاء  شــروًطا مســبقة لبــدء 
الدولــي بعــد ســنوات مــن الحمــات ضــد المشــروع، والتــي 
ــة  ا ببيئ ــًر ا كبي ــرًر ــق ض ــطاء، أن تلح ــا للنش ــأنها وفًق ــن ش م
النشــطاء  ونظــم  ي.  األثــر التــراث  وتدمــر مواقــع  ي  الــواد
منــذ  ومخيمــات  واعتصامــات  مظاهــرات  والمواطنــون 
 SaveBisri#ي عــام 2019، فــي إطــار حملــة "#أنقــذوا بســر
حاولــت  كمــا  البنــاء.  مشــروع  مــن  اســتيائهم  إلظهــار   "/
خــال  مــن  مباشــرة  الدولــي  البنــك  علــى  التأثيــر  الحملــة 
المخــاوف  ونقــل  إرســال طلــب إلجــراء تحقيــق إضافــي، 
رفضــت،  والتــي  للمشــروع،  بدائــل  واقتــراح  الرئيســية 
الدولــي فــي  البنــك  أمــام مكاتــب  إلــى مظاهــرات  ى  أد مــا 
أثــر  الحمــات كان لهــا  أن هــذه  القــول  ويمكــن  بيــروت.	5 
اجتذبــت  حيــث  المشــروع،  ى  جــدو علــى  وعملــي  ي  رمــز
ــًدا مــن االهتمــام بشــأن المســألة المطروحــة، وبنــت  مزي
ــا جديــًدا عــن المشــروع، وحشــدت الدعــم العام  ملًفــا علميًّ

الواقــع. أرض  علــى 

اإلنســان. المدافعيــن علــى حقــوق  وترهيــب  العدالــة، 
فــي غواتيمــاال قامــت مجتمعــات محليــة ومنظمــات غيــر 
ي  حكوميــة بتوثيــق 10 حــاالت لآلثــار الضــارة لبنــاء ســد نهــر
األصليــة.  الشــعوب  مــن  المحليــة  المجتمعــات  علــى 
أمــام لجنــة  الحــاالت فــي جلســة موضوعاتيــة  عرضــت هــذه 
اســتخدام  األمريكيــة. مــع  البلــدان  اإلنســان فــي  حقــوق 
لشــركات  توصيــات  التقريــر  قــدم  كأدلــة،  الحــاالت  هــذه 
األصليــة  الشــعوب  شــأن  فــي  الهيدروليكيــة  الطاقــة 
وحقوقهــم وحقــوق المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان9	.

منظمــات  تقــوم  األوروبــي،  باالتحــاد  يختــص  مــا  فــي 
البنــك  بمســاءلة  ســنوات  عــدة  منــذ  المدنــي  المجتمــع 
حــول  تقاريــر  إصــدار  خــال  مــن  لاســتثمار  األوروبــي 
البنــك  يوفرهــا  التــي  االنتصــاف  وطلــب  التظلــم  آليــة 
يمولهــا  التــي  ع-خ  الشــراكة  مشــاريع  مــن  للمتضرريــن 
)بمــا  المتوســط  األبيــض  البحــر  ومنطقــة  أوروبــا  فــي 
انتقــدت هــذه  المتوســطية(. وقــد  العربيــة  الــدول  فيهــا 
المنظمــات فقــدان هــذه اآلليــة لاســتقالية وتهميشــها 
الملــزم  الطابــع غيــر  باإلضافــة إلــى  البنــك،  داخــل هيــاكل 
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فــي المغــرب، أمــام إخفــاق شــركات التدبيــر المفــوض فــي 
المتتاليــة فــي  الزيــادات  ــا علــى 

ً
بالتزاماتهــا واحتجاج الوفــاء 

ســجلت  الصحــي،  والصــرف  والكهربــاء  المــاء  تســعيرة 
إلــى  المواطنيــن  خــروج  المغربيــة  المــدن  مــن  العديــد 
وقــد  الوضــع.  لهــذا  اســتنكارهم  عــن  للتعبيــر  الشــوارع 
بلغــت هــذه االحتجاجــات ذروتهــا ســنة 2006 بعدما أقدمت 
الفرنســيتين  للمجموعتيــن  التابعــة  الشــركات  هــذه 
"ســويز" و"فيوليــا" علــى تطبيــق زيــادات كبيــرة فــي تســعيرة 
والربــاط  البيضــاء  الــدار  بمــدن  الصحــي  والصــرف  المــاء 
هــذه  تزامــن  أكثــر،  الوضــع  أجــج  ومــا  وتطــوان.  وطنجــة 
المحروقــات  أثمــان  ارتفــاع محســوس فــي  الزيــادات مــع 
ي فــي  العفــو رغــم طابعهــا  الغذائيــة.  والمــواد  والنقــل 
طــرف  مــن  تؤطــر  االحتجاجــات  هــذه  فتئــت  مــا  يــة،  البدا
منظمــات المجتمــع المدنــي. وقــد أخــذت هــذه المقاومــة 
المواطنيــن  بعــض  أشــكااًل متعــددة كامتنــاع  الشــعبية 
احتجاجيــة  وقفــات  وتنظيــم  المــاء،  فواتيــر  تســديد  عــن 
بتظاهــرات  والقيــام  المحليــة،  الســلطات  مقــرات  أمــام 
وكاالت شــركات  أمــام  واعتصامــات  الشــارع  عفويــة فــي 
موائــد  وتنظيــم  العرائــض  وتوقيــع  المفــوض،  التدبيــر 
والخصخصــة  النيوليبراليــة  العولمــة  حــول  مســتديرة 
ي  الجهــو المجلــس  أصــدر  كمــا  المــاء.  فــي  والحــق 
يطالــب  باًغــا  البيضــاء  الــدار  بمدينــة  المدنــي  للمجتمــع 
العقــد  مراجعــة  عــدم  أســباب  حــول  نقــاش  بفتــح  فيــه 
ــة  ــة لمجموع التابع ــدك"  ــركة "لي ــة بش ــط المدين ي يرب ــذ ال
الوفــاء  لعــدم  ــا  قضائيًّ الشــركة  متابعــة  وعــدم  "ســويز"، 
ي  الــذ العقــد  فســخ  فــي  التفكيــر  وضــرورة  بالتزاماتهــا 

البيضــاء51. للــدار  الحضريــة  بالجماعــة  يربطهــا 
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الحقــوق  أو  النســوية  المطالبــات  أو  األقليــات  أو حقــوق 
واالجتماعيــة. االقتصاديــة 

االحتجاجيــة  الحــركات  تتعــرض  ى،  أخــر جهــة  مــن 
التــي تتنافــى مــع  التقشــف  واالجتماعيــة ضــد سياســات 
إلــى  للمواطنيــن،  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق 
بلــدان شــمال  مختلــف أشــكال القمــع واالضطهــاد فــي 
المغــرب، حــراك  وجــرادة فــي  الريــف  أفريقيــا مثــًا )حــراك 

تونــس(. فــي  تطويــن 

التــي  القوانيــن  آخــر، تطــرح إشــكالية تطبيــق  ى  علــى مســتو
تضمــن فعاليــة المســاءلة المجتمعيــة والشــفافية. فإذا 
العربيــة صادقــت علــى تشــريعات  الــدول  كانــت معظــم 
الفســاد،  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم  التفاقيــة  لامتثــال 
والمســاءلة، فــإن  الشــفافية  وكذلــك تشــريعات لزيــادة 
المهمــة  الرقابــة  آليــات  أن  بطيًئــا. كمــا  زال  تطبيقهــا مــا 
بيــن  فــارق  دائمًــا  وهنــاك  الكفــاءة.  عديمــة  أو  غائبــة 
التشــريع والممارســة )انظــر مكتــب المفــوض الســامي، 
الحــق  تعتــرض  هــذا،  إلــى  باإلضافــة  الســابق(.  المصــدر 
رســوخ عقليــة حجــب  المعلومــة عوائــق تتمثــل فــي  فــي 
بهــذا  تؤمــن  ال  التــي  اإلداريــة  والبيروقراطيــة  المعلومــة 
الدولــة  أجهــزة  بأســرار  ــا  مسًّ ذلــك  تعتبــر  بــل  الحــق، 

الرســمية58.

العربيــة  البلــدان  مــن  العديــد  تواجــه  ى،  أخــر جهــة  مــن 
مــا  الداخليــة،  االنقســامات  أو  االحتــال  أو  الصــراع 
فــرص  ويضعــف  الدولــة  مؤسســات  علــى  ا 

ً
ســلب يؤثــر 

المســاءلة والشــفافية. كمــا يمكــن أن يحــّد الصــراع بقــوة 
ــا بحقوقهــم  مــن قــدرة المواطنيــن علــى المطالبــة جماعيًّ
لعــدة أســباب مــن بينهــا غيــاب األمــن أو التشــرد أو الخوف 

السياســي. النشــاط  فــي  تورطــوا  إذا  العقوبــة  مــن 
ــة  الداخلي ــات  ــن المعوق ــدد م ــاك ع ــر، هن آخ ى  ــتو ــى مس عل
علــى  العربــي  المدنــي  المجتمــع  قــدرة  مــن  تحــد  التــي 
أهمهــا:  مــن  ع-خ  للشــراكة  المجتمعيــة  المســاءلة 
ضعــف قــدرات منظمــات المجتمــع المدنــي، ومحدوديــة 

الداخليــة. الديمقراطيــة  الممارســة 

بيــن   وتتمثــل تحديــات رصــد ومتابعــة مشــاريع الشــراكة 
العــام والخــاص مــن طــرف المجتمــع المدنــي  القطاعيــن 
استشــارة  غياب/نقــص  فــي:  الخصــوص  علــى  العربــي 
وغيــاب  المعلومــات  فــي  نقــص  المصلحــة،  أصحــاب 
للشــفافية  المشــتريات  إجــراءات  افتقــار  الشــفافية، 
الناجــح لعقــود الشــراكة  التدبيــر غيــر  وشــروط المنافســة، 
بالنظــر  خصوًصــا  ومراقبتهــا  تتبعهــا  وصعوبــة  ع-خ، 
يصــب  ي  الــذ المعلومــات"  فــي  التســاوق  "عــدم  إلــى 
مثــًا  هــذا  )ياحــظ  الخــاص  المســتثمر  مصلحــة  فــي 
فــي  المفــوض  التدبيــر  عقــود  تحكــم  التــي  العاقــة  فــي 
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الدولــي.  الصعيــد  المســاءلة علــى  يمكــن ممارســة  كمــا 
المثــال ال الحصــر، قامــت ثــاث منظمــات غيــر  علــى ســبيل 
 Amalgamated شــركة  ضــد  ى  شــكو بتقديــم  حكوميــة 
"مكتــب  أمــام   )Plantations Private Limited )APPL
التابــع  باألنظمــة  التقيــد  المحقق/المستشــار لشــؤون 
حقــوق  انتهاكاتهــا  بســبب  الدولــي  البنــك  لمجموعــة 
بيــن  شــراكة  نتيجــة  الشــركة  هــذه  وتعتبــر  العمــال. 
 International Finance( الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 
Corporation( المملوكــة مــن البنــك الدولــي والمجموعة 
ــى  ــات عل ــذه المنظم ــارت ه أث ــد  ــة TATA Group. وق الهندي
الخصــوص ســاعات العمــل الطويلــة، والتعويضــات غيــر 
المبــررة، وســوء الشــروط الصحيــة وغيــاب حرية تأســيس 
إلــى محدوديــة هــذا  االنتبــاه  يجــب  أنــه  الجمعيــات55. غيــر 
ــي،  ــع المدن ــبة للمجتم ــاءلة بالنس ــات المس آلي ــن  ــوع م الن
ــبقتها  ى س ــر ــم أخ ى تظّل ــكو ى وش ــكو ــذه الش ــك أن ه ذل
عــام 2009 لــم تؤديــا إلــى تغييــر الوضع، وال دفعت مؤسســة 
االنســحاب مــن هــذه  التفكيــر فــي  إلــى  الدوليــة  التمويــل 
العمــال.  وزًنــا لحقــوق  أنهــا ال تقيــم  يبــدو  التــي  الشــراكة 
اســتراتيجية  األكبــر فــي  الهاجــس  يبقــى  الربــح  فمنطــق 

الدوليــة.56 الماليــة  المؤسســة  هــذه 

تحديــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة العربيــة فــي 
مجــال المســاءلة

ال يــزال المجتمــع المدنــي فــي المنطقة يعاني مــن العديد 
مــن القيود المتعلقــة بالفضاء المدنــي، أهمها:

علــى  وقدرتهــا  تشــكيلها  علــى  المفروضــة  القيــود  أواًل، 
العمــل. 

ــات  ــاء الجمعي أو إلغ ــاف  أو إيق ــل  ــة لح الدول ــلطة  ــا، س ثانًي
ــا. ــس إدارته ومجال

المفروضــة علــى مصــادر  الشــديدة  القيــود  ا،  وأخيــًر ثالًثــا 
الخــارج. التــي تأتيهــا مــن  األمــوال  تمويلهــا الســيما 

ورغــم التمايــز بيــن األوضــاع مــن بلــد إلــى آخــر، فــإن هــذا يؤثر 
ــركات  ــي والح ــع المدن ــات المجتم ــدرة منظم ــى ق ا عل

ً
ــلب س

زيــادة المســاءلة  االجتماعيــة علــى االنخــراط فــي مبــادرات 
والشــفافية.

ورغــم انــدالع الثــورات العربيــة مــن أجــل الكرامة اإلنســانية 
المجتمــع  أوضــاع  أن  االجتماعيــة، إال  والعدالــة  والحريــة 
العربــي مــا فتئــت تتدهــور مــن جديــد مــن خــال  المدنــي 
ــع  ــي والقم ــع المدن ــل المجتم ــاح لعم المت ــز  الحي ــص  تقلي
هــذه  وتتجلــى  االجتماعيــة.  الحــركات  علــى  المســلط 
اإلجــراءات  أشــكال  مــن  عريضــة  قائمــة  فــي  العوائــق 
التقييديــة والقمعيــة والمعرقلة التــي يواجهها الفاعلون 
وســحب  الذاتيــة  الرقابــة  تتضمــن  والتــي  الجمعويــون 
ي واللفظــي وتجريــم  التمويــل وأشــكال العنــف الجســد
قضائيــة،  )مضايقــات  الجماعيــة  أو  الفرديــة  األنشــطة 
أعمــال عنــف مــن قبــل  احتجــاز،  توقيفــات، إقامــة جبريــة، 
بلغــت  وقــد  الســفر، إلــخ(57.  أوامــر منــع مــن  الســلطات، 
القيــود مداهــا فــي حــق المنظمــات العاملــة بشــكل  هــذه 
المهاجريــن  القضايــا "الحساســة" كحقــوق  خــاص علــى 
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