


هذا املرشوع تم تنفيذه بدعم مايل من قبل اإلتحاد األورويب. إن محتوى هذا التقرير هو مسؤولية شبكة املنظامت العربية غري 

الحكومية وحدها وال ميكن اعتباره تحت أي ظرف أنه ميثل موقف املمول.

تم إعداد هذا الكتيب من ِقبَل شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية، وبدعٍم من رشاكة منظامت املجتمع املدين من أجل 
فعالية التنمية. وهو يُعطي نظرة شاملة عن العالقات بني االتحاد األورويب والبالد العربية يف سياق فعالية التنمية، ويَنظُر يف 
سياساٍت أوروبية محّددة متعلقة باملنطقة. يهدف الكتيب إىل املساهمة يف عمل املجتمع املدين يف الرصد واملنارصة تجاه 

االتحاد األورويب، خصوصاً يف املطالبة بتنفيذ تعاوٍن إمنايٍئ فّعال.

الرشاكة بني االتحاد األورويب والبالد العربية
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•ما هي املبادئ التي توّجه العمل الخارجي لالتحاد األورويب؟

•ما هو الهدف الرئييس لالتحاد األورويب يف التعاون 

التنموي؟

•ما هي التغيريات األخرية التي يجب أخذها باالعتبار يف 

الرشاكة بني االتحاد والبالد العربية؟

ــة،  ــيني يف التنمي ــني األساس ــد الفاعل ــو أح ــاد األورويب ه إن االتح
ــه  ــذ تأسيس ــّور من ــد طَ ــه. وق ــاء في ــدول األعض ــاته وال ــع مؤسس م
ُمسرَتِشــداً  الخارجيــة،  ألعاملــه  وجغرافيــة  موضوعيــة  أدواٍت 
باملبــادئ عينهــا التــي قــام عليهــا االتحــاد. وذلــك يعنــي مــا جــاء 
ــري إىل  ــي تش ــاد األورويب الت ــدة االتح ــن معاه ــادة 21 م يف امل
ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــون، وعاملي ــم القان ــة، حك ــادئ الدميقراطي مب
والحريــات األساســية وعــدم قابليتهــا للتجزئــة، واحــرتام كرامــة 
اإلنســان، ومبــادئ املســاواة والتضامــن، واحــرتام مبــادئ ميثــاق 

ــدويل.  ــون ال ــدة والقان ــم املتح األم

كــام يقــع الحــد مــن الفقــر والقضــاء عليــه يف قلــب التعــاون 
ــار  ــاد يف االعتب ــذ االتح ــوين ، يأخ ــزام قان ــاد . وكالت ــوي لالتح التنم
أهــداف التعــاون التنمــوي يف السياســات التــي ينفذهــا والتــي 
ــب  ــك، يج ــىل ذل ــالوة ع ــة. وع ــدان النامي ــر يف البل ــل أن تؤث يحتم
عــىل اإلتحــاد ضــامن تكامــل سياســة التعــاون التنمــوي لالتحــاد مــع 
سياســات الــدول األعضــاء وتعزيــز بعضهــا البعــض اآلخــر. تضــع هــذه 
املعايــري إطــاراً واضًحــا ملســاءلة االتحــاد األورويب يف مــا يتعلــق 

باتســاق السياســات مــن أجــل التنميــة. 

ــن دون أدىن  ــة، وم ــٌة فاعل ــة عاملي ــو جه ــاد األورويب ه إن االتح
ــات  ــورت العالق ــة. تط ــة العربي ــوي للمنطق ــٌك حي ــو رشي ــك ه ش
التــي بــدأت مــع عمليــة برشــلونة يف عــام 1995 بشــكٍل كبــري. ومــع 
ذلــك، فــإن األزمــات التــي شــهدتها الجهتــان يف الســنوات العــر 

األخــرية أدت إىل تغــرياٍت كثــرية وأظهــرت تحديــاٍت كبــرية.

الخطوة األوىل - الخلفية السياقية

تعكــس اســتطالعات الــرأي األخــرية موقفــاً إيجابيــاً تجــاه 

ــار  ــث أش ــام، حي ــكٍل ع ــة بش ــة ـــــ العربي ــة األوروبي الرشاك

يف  و٪58  العــريب  املغــرب  يف  املُْســتَطْلَعني  مــن   ٪٦5

املــرشق إىل أن لهــذه الرشاكــة تأثــرياً إيجابيــاً عــى التنميــة 

يجــدون  وأنهــم  بالدهــم،  يف  واالقتصاديــة  االجتامعيــة 

ــرب  ــن املغ ــاالً ) 88٪ م ــاد األورويب فّع ــايل لالتح ــم امل الدع

العــريب و85٪ مــن املــرشق(.

ولكــن مــا مــدى فعاليــة الرشاكــة بــني االتحــاد األورويب 

والــدول العربيــة قياســاً بنتائــج التنميــة؟

أجندة 2030 وأهداف التنمية املستدامة

شــكلت انتفاضــات الشــعوب عــىل الجانــب العــريب ومطالبتهــا 
باإلصــالح عــىل الصعيــد الوطنــي وعــىل صعيــد السياســات املؤثرة 
عليهــا )مــن ضمنهــا سياســات صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك 
عــىل  أمــا  مهمــة.  تحــول  نقطــة  األورويب(  واالتحــاد  الــدويل 
الجانــب األورويب، فقــد ظهــرت أزمــة منطقــة اليــورو، وتالهــا 
تزايــد نفــوذ اليمــني داخــل البلــدان األعضــاء يف االتحــاد األورويب. 
وهكــذا ســيطر »االســتقرار واألمــن« عــىل خطــاب االتحــاد األورويب. 
وأخــرياً، أثّــرت أزمــة الالجئــني عــىل العالقــات بــني االتحــاد األورويب 
والــدول العربيــة، حتــى وِصَفــت الــدول العربيــة إمــا بأنهــا بــالد 
مضيفــة لالجئــني )مثــل لبنــان واألردن( أو كبلــدان منشــأ لالجئــني 
)ســوريا وليبيــا ... إلــخ(. وألزمــة الالجئــني تأثــرٌي واضــٌح عــىل تخصيــص 
ــذه  ــني يف ه ــاء الالجئ ــا إلبق ــة؛ إم ــة للمنطق ــاعدات التنموي املس
ــاعدات  ــاق املس ــا، أو إلنف ــم إىل أوروب ــن وصوله ــدالً م ــدان ب البل

ــني. ــم الالجئ ــا لدع ــاً يف أوروب محلي

العاملــي  املشــهد  يف  التغــريات  أضافــت  ذلــك  عــىل  عــالوًة 
ــدة 2030 وأهــداف  ــًدا آخــَر يتعلــق بشــكل أســايس باعتــامد أجن بُع
التزامــات عامليــة،  التنميــة املســتدامة عــام 2015. ومــع أنهــا 
ميكــن اعتبارهــا أيضــاً كطبقــة أخــرى مــن املســاءلة املتبادلــة 
ــن  ــد م ــة، وبالتحدي ــدول العربي ــاد األورويب وال ــني االتح ــة ب للراك
أجــل تحقيــق التنميــة املســتدامة للجميــع مــن خــالل تنفيــذ هــذه 

الراكــة.

ــتوى  ــة إىل مس ــورة الكلي ــن الص ــال م ــرى، وباالنتق ــة أخ ــن ناحي م
عــىل  الضــوء  تســليط  ميكــن  األعمــق،  السياســية  التغــريات 
مــن مراجعــة سياســة  بــدءاً  السياســة  الحيويــة يف  التغــريات 
االســرتاتيجية  وإطــالق   ،2015 عــام  يف   )ENP( األورويب  الجــوار 
والتوافــق   ،2016 عــام  يف   )EUGS( األورويب  لالتحــاد  العامليــة 
ــل  ــاً العم ــام 201٧ موجه ــة يف ع ــأن التنمي ــد بش األورويب الجدي
وقــٍت  ويف  األورويب.  لالتحــاد  التنمــوي  والتعــاون  الخارجــي 
ــي  ــتثامر الخارج ــة االس ــامد خط ــهدنا اعت ــام 201٧، ش ــن ع ــق م الح
ــار  ــويب يف إط ــوار الجن ــع دول الج ــات م األورويب )EEIP( واالتفاق

)EMF(. األوروبيــة  الهجــرة 

ــور  ــن منظ ــذه م ــة ه ــاالت السياس ــى مج ــز ع ــذا املوج ــز ه يرك

فعاليــة التنميــة، مــن ُمنطلــق أن تنقيــح السياســات، مــن خــالل 

ــس  ــل باألس ــزام الكام ــع االلت ــوق، وم ــى الحق ــٍم ع ــٍج قائ نه

تنمــوي  لتعــاوٍن  حيــوٌي  أمــٌر  األورويب،  لالتحــاد  القانونيــة 

فّعــال. وخصوصــاً بعــد تبنــي أجنــدة 2030 وأهــداف التنميــة 

املســتدامة، بــات مــن الــروري مطالبــة االتحــاد األورويب بدمج 

ــة.  ــاته املختلف ــذ سياس ــالل تنفي ــة خ ــات العاملي ــذه االلتزام ه
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• مــا هــي املواضيــع الرئيســية التــي يجــب النظــر إليهــا ضمــن 

الرشاكــة بــني االتحــاد األورويب والبــالد العربيــة؟

• مــا هــي الصلــة الرابطــة بــني الهجــرة والتنميــة وبــني الهجــرة 

وحقــوق اإلنســان؟

ــاد األورويب  ــتثامر لالتح ــارة واالس ــة التج ــاهم سياس ــل تس • ه

ــني؟ ــرشكاء الجنوبي ــة لل ــات التنموي ــة االحتياج يف تلبي

سياسة الجوار األورويب

عــام  يف  األورويب  الجــوار  لسياســة  األوىل  املراجعــة  متــت 
2011 بعــد انتفاضــات الشــعوب يف املنطقــة العربيــة، ثــم ويف 
وقــٍت الحــق مــن عــام 2015، مبــارشًة بعــد اعتــامد أهــداف التنميــة 
املســتدامة. وتُعتــر سياســة الجــوار األورويب أحــد أُطر السياســات 
الرئيســية التــي تحكــم العالقــات بــني االتحــاد األورويب والبــالد 
العربيــة. تعتمــد هــذه السياســة عــىل أولويــات الراكــة املُتفــق 
عليهــا بــني دول الجــوار الجنــويب واالتحــاد األورويب. وترتكــز عــىل 

ــي: ــاً« وه ــة خصيص ــية »مصمم ــاالت رئيس ــة مج أربع

•الُحكم الرشيد والدميقراطية وسيادة القانون وحقوق إلنسان.

• التنمية االقتصادية لتحقيق االستقرار.

•األمن.

•الهجرة والتنقل.

فعاليــة  لتعزيــز  مهمــة  وســيلٌة  األورويب  الجــوار  سياســة  إن 
التنميــة يف الراكــة بــني االتحــاد والبــالد العربيــة، مــع األخــذ 
ــي  ــوار وه ــة للج ــة األوروبي ــالل اآللي ــن خ ــاد، وم ــار أن االتح باالعتب
ــن 15  ــر م ــن أك ــورة، يَُؤمِّ ــوار املذك ــة الج ــة لسياس األداة التمويلي
ــذه  ــة ه ــاس فعالي ــإن قي ــك، ف ــع ذل ــورو )2020-2014(. وم ــار ي ملي
اإلنســان  بحقــوق  والتزامهــا  للمنطقــة،  املاليــة  املســاعدات 
ــة،  ــات االقتصادي ــة إىل اإلصالح ــىل الحاج ــز ع ــع الرتكي ــار م واالزده

يجــب أن يأخــذ يف االعتبــار عــدة عنــارص:

• مراجعــة مقاربــة سياســة الجــوار األورويب« للنمــو«، يك 

تكــون مســتندة إىل الحقــوق، االســتدامة، تأمــني فــرص العمــل، 

ــى  ــع. ع ــادة التوزي ــة إع ــى سياس ــة ع ــاملة وقامئ ــون ش وتك

مــدى ســنوات طويلــة أشــار االتحــاد األورويب إىل منــو الناتــج 

املحــي اإلجــاميل يف تحليلــه لإلصالحــات االقتصاديــة، وقــّدم 

الخطوة الثانية: رصد السياسات

حلــول الســوق الليــرايل الجديــد. ويف هــذا الصــدد، يجــب عــى 

سياســة الجــوار األورويب تعزيــز منــوذج تنمــوي جديــد يعطــي 

األولويــة لتنويــع اإلنتــاج وإنشــاء القــدرات اإلنتاجيــة يف الــدول 

الرشيكــة.

• ال توجــد تنميــة مــن دون تفاهــم عــى الســالم، لــذا يجــب 

عــى سياســة الجــوار األورويب أن تتبنــى رؤيــة أوســع للســالم 

تغطــي التنميــة املســتدامة، كــام عليهــا معالجــة أوجــه عــدم 

املســاواة، وضــامن التمتــع الكامــل بحقــوق اإلنســان العامليــة 

ــل  ــتدام والتكام ــالم املس ــز الس ــية. إن تعزي ــات األساس والحري

واالســتقرار  االزدهــار  لتحقيــق  حيويــان  عنــران  اإلقليمــي 

ــم  ــاد األورويب دع ــى االتح ــب ع ــام يج ــوار األورويب. ك يف الج

وتعزيــز القيــم األساســية التــي تــم تأسيســه عليهــا عــى 

ــة.  ــاحة الدولي الس

• ضــامن املســاءلة والشــفافية املتبادلتــني يف تنفيذ سياســة 

ــى  ــي ع ــك ينبغ ــه. لذل ــايس لفعاليت ــٌر أس ــوار األورويب أم الج

ــة  ــفافية« أوالً يف صياغ ــى »الش ــد ع ــاد األورويب التأكي االتح

السياســات وإرشاك جميــع أصحــاب املصلحــة املعنيــني.

ــع  ــة« املجتم ــوار األورويب »ُملكي ــة الج ــزز سياس ــب أن تع • يج

ــع  ــع املجتم ــفاف م ــامل والش ــوار الش ــني الح ــدين، ومتك امل

املــدين عــى املســتويات دون الوطنيــة والوطنيــة واإلقليمية 

واالســتثامر  التجــارة  ذلــك  يف  مبــا  املجــاالت  جميــع  يف 

واملســاعدات، الــخ.

سياسة الهجرة

يف عــام 2015، أظهــرت دراســة أن اثنــان مــن أصــل ثالثــة أوروبيــني 
يدعــوان إىل اتخــاذ إجــراءات عــىل مســتوى االتحــاد األورويب 
للتعامــل مــع أزمــة املهاجريــن، واضعــني »الهجــرة« يف طليعــة 
اهتامماتهــم الرئيســية . مــن ناحيــة أخــرى، قــّدم االتحــاد األورويب 
»أجنــدة أوروبيــة بشــأن الهجــرة« يف عــام 2015 لتحديــد ســبل 
إدارة الهجــرة مــن خــالل أدوات السياســة الخارجيــة. يحتــوي جــدول 

األعــامل هــذا عــىل أربــع ركائــز :

• الحد من حوافز الهجرة غري النظامية.

• إنقاذ األرواح وتأمني الحدود الخارجية.

• تقوية سياسة اللجوء املُشَتكة.

• تطوير سياسة جديدة حول الهجرة القانونية.

إطــار   2016 عــام  يف  أُطلــق  األجنــدة،  تنفيــذ  دعــم  ســبيل  يف 
الراكــة بشــأن الهجــرة )MPF( والــذي تــم مــن خاللــه اعتــامد 
االتفاقــات الُقطْريــة مــع بلــدان ثالثــة. مــن املنطقــة العربيــة، عقــد 

لبنــان واألردن اتفاقــات منســجمة مــع أولويــات الراكــة.

ومــع ذلــك، فقــد انتقــد املجتمــع املــدين  بشــدة إطــار الراكــة 
بشــأن الهجــرة لعــدم تبنيــه نهجــاً للهجــرة قامئــاً عــىل الحقــوق 
بــل نهجــاً يتمحــور حــول املخــاوف األمنيــة األوروبيــة. نتيجــًة لذلــك، 
باتــت املســاعدات، والتجــارة، وغريهــا مــن وســائل التمويــل أدواٍت 
للحــد مــن أعــداد املهاجريــن إىل االتحــاد األورويب، متجاهلــًة 
بشــكٍل  يتناقــض  وهــذا  واملهاجريــن.  الالجئــني  حقــوق  حاميــة 
صــارخ مــع االلتزامــات القانونيــة لالتحــاد األورويب كونــه طرفًــا 
يف معاهــدات والتزامــات األمــم املتحــدة ذات الصلــة والتــي تــم 

ــدة 2030. ــب أجن ــا مبوج ــد به التعه

وينعكــس هــذا النهــج املحــدود عــىل التقريــر املرحــي الســنوي 
للـــ MPFوالــذي يشــري إىل »التقــدم« عــىل أنــه انخفــاٌض يف عــدد 
الوافديــن إىل الشــواطئ اإليطاليــة وتعزيــٌز يف مراقبــة الحــدود 

يف بلــدان املنشــأ .
 

ومــع ذلــك ، يُظهــر التحليــل الُمعَّمــق لالتفاقيــات القطريــة الوجــه 
اآلخــر للموضــوع.  فعــىل ســبيل املثــال تُظهــر دراســٌة عــن االتفــاق 
لالجئــني.  اليوميــة  الحيــاة  تحســني  يف  بطئــه  مــدى  األردين  
ووجــدت أن االتفــاق يتجاهــل الشــواغل الرئيســية لالجئــني، مبــا يف 

ذلــك حريــة التنقــل وعــدم اإلعــادة القرسيــة. كــام أثــارت الدراســة 
موضــوع انعــدام مشــاركة املجتمــع املــدين يف تبنــي االتفــاق، 
مــا يبقيــه يف خانــة االتفــاق الســيايس املبنــي عــىل مصالــح 
الحكومــة واالتحــاد األورويب )وهــو أمــٌر متفــٌق عليــه رغــم تجاُهلِه 

مصالــح الالجئــني(.

الخاصــة  الهجــرة  سياســة  تضمــن  أن  يجــب  الصــدد،  هــذا  ويف 
يــأيت: مــا  املنطقــة  تجــاه  األورويب  باالتحــاد 

- ان حقــوق الالجئــني واحتياجاتهــم هــي محــور أي سياســة 
وإطــار رشاكــة. يجــب أن يرتكــز رصــد وتقييــم وتنقيــح أدوات 

سياســة الهجــرة عــى مــؤرشاٍت تقيــس الحامية وترعــى حقوق 

ــايس. ــكٍل أس ــني بش الالجئ

- الحــوارات الوطنيــة الشــاملة رشٌط أســايس يف هــذا املضامر، 

لتمكــني الــدول املضيفــة لالجئني مــن تحديــد احتياجاتهــم. وهذا 

مــن شــأنه أن يســاعد يف ضــامن تخصيــص األمــوال بشــكل فّعــال 

يف الرامــج املعنيــة ) كالصحــة والتعليــم، الــخ(.

ــز  ــاج الحواف ــاد األورويب يف إدم ــة االتح ــة مقارب ــب مراجع - يج

ــه يك ال  ــة ب ــة الخاص ــة التنمي ــلبية  يف سياس ــة والس اإليجابي

ــز  ــدد حي ــة ته ــرشوط املوضوع ــية. إن ال ــج عكس ــؤدي إىل نتائ ت

السياســة يف البلــدان الرشيكــة وتنتهــك حقهــا يف التنميــة. 

وباإلشــارة إىل االلتزامــات التــي قُطعــت يف رومــا وباريــس 

وأكــرا وبوســان، فــإن أي رشوط تُفــرض عــى املعونــة اإلمنائيــة 

ــال. ــايئ الفّع ــاون اإلمن ــل التع ــأنها أن تعرق ــن ش م

ــي معالجــة  ــايل ينبغ ــًة منعزلــة، وبالت ــرة ليســت قضي - الهج

الروابــط السياســية املتعــددة األبعــاد بــني الهجرة والسياســات 

األخــرى )مثــل التجــارة واالســتثامر والتنميــة وتغــري املنــاخ، إلخ(.
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سياســة التجــارة واالســتثامر: التكيــز عــى خطــة 

األورويب الخارجــي  االســتثامر 

تُعتــر العالقات التجارية واالســتثامرية أساســية للتعــاون والراكة 
بــني االتحــاد األورويب والــدول العربيــة، يف حــني أن مســتوى 
األهميــة االقتصاديــة بينهــام يتفــاوت بشــكٍل كبــري. فعــىل ســبيل 
االتحــاد  أســواق  يف  رئيســياً  دوراً  املنطقــة  تلعــب  ال  املثــال 
ــبة إىل  ــن بالنس ــامل( ولك ــة دول الع ــع بقي ــة م األورويب )باملقارن
ــث  ــا: حي ــاد األورويب حيويً ــوق االتح ــر س ــني يُعت ــركاء الجنوبي ال
تبلــغ صــادرات املغــرب إىل االتحــاد األورويب 59٪ مــن ُمجَمــل 

صادراتهــا، وصــادرات تونــس حــوايل 83 ٪.
 

ــة  ــاد االورويب و املنطق ــني االتح ــع ب ــارة بالبضائ ــات التج احصائي

ــطية االورومتوس

كان لهــذا التعــاون نتائــج إيجابيــة عــىل االتحــاد األورويب، بينــام 
املتوســط  جنــويب  الــركاء  التجاريــة  االتفاقيــة  هــذه  َحــَرت 
و/أو  متواضعــة،  ومهــارات  ُمكثّفــة  عاملــة  تتطلــب  بصــادراٍت 

 . البضائــع املُســتورََدة  كبــرية مــن  تســتخدم كميــة 
ــورات إىل  ــع الث ــالل جمي ــوٍح خ ــة بوض ــعوب املنطق ــارت ش ــذا أش ل
املَُنفــذة،  واالســتثامر  التجــارة  سياســات  مراجعــة  إىل  الحاجــة 
التوزيــع،  إعــادة  وآليــات  اإلنتاجيــة،  القــدرات  بتعزيــز  وطالبــت 
ــل  ــك يواص ــن ذل ــم م ــور. وبالرغ ــة واألج ــة للعامل ــاء األولوي وإعط
اتفاقيــات  أوالً مــع  نهــج »العمــل كاملعتــاد«  االتحــاد األورويب 
ــة(  ــت جاري ــات الزال ــاملة )املفاوض ــة والش ــرة العميق ــارة الح التج

.)EIP( وفيــام بعــد مــع إطــالق خطــة االســتثامر الخارجــي

تتبــع خطــة االســتثامر الخارجــي نفــس نهــج خطــة يونكــر التــي تــم 
تنفيذهــا يف أوروبــا: حشــد وتحريــك االســتثامر واالســتفادة 

ــتدامة.  ــة املس ــو والتنمي ــل والنم ــرص العم ــق ف ــز خل ــه لتعزي من
وبنــاًء عليــه ومبســاهمة قدرهــا 4.1 مليــارات يــورو مــن املفوضيــة 
األوروبيــة، مــن املتوقــع أن تســتفيد الخطــة مــن أكــر مــن 44 مليــار 

يــورو مــن االســتثامرات بحلــول عــام 2020 .

وقــد عــّر »توافــق اآلراء األورويب الجديــد بشــأن التنميــة« عن هذا 
النهــج بشــكٍل ُمكثـّـف حيــث رّوج لالســتفادة مــن وتعزيز االســتثامرات 
ــامل  ــة لألع ــة املؤاتي ــم البيئ ــة، ودع ــاريع التنمي ــة يف مش الخاص
التجاريــة، ودعــم القطــاع الخــاص املحــي )أي الــركات الصغــرية 
 .)PPPs( ــاص ــام والخ ــني الع ــني القطاع ــة ب ــطة(، والراك واملتوس
االســتثامر  وخطــة  هــذا  اآلراء  توافــق  انتقــاد  تــم  ذلــك  ومــع 
الخارجــي يف ضــوء التزامــات أجنــدة 2030، ألن »االتجــاه العــام 
للتعــاون التنمــوي األورويب تــم اســتخدامه تدريجيــاً لصالــح الحــد 
ــنّي  ــد تب ــاص ». وق ــاع الخ ــة، والقط ــة األمني ــرة، واملقارب ــن الهج م
أن مصلحــة االتحــاد األورويب ال تتوافــق مــع فعاليــة التنميــة يف 
هــذه السياســات، وبالتــايل ينبغــي أخــذ عــدة أمــور بعــني االعتبــار:

• البــالد الرشيكــة بحاجــٍة إىل االســتثامرات، ولكــن املنطقــة 
القطاعــات  يف  والئقــة  مســتدامة  عمــٍل  فــرص  إىل  بحاجــٍة 

املنتجــة. لــذا يجــب اعتــامد اآلثــار اإلمنائيــة لهــذه االســتثامرات 

ــية  ــري أساس ــادي كمعاي ــي واالقتص ــن االجتامع ــى الصعيدي ع

ــة، إذ  ــتثامر األوروبي ــة االس ــري خط ــم تأث ــب تقيي ــا. يج لتنفيذه

يُظهــر التحليــل أنهــا قــد »تُفيــد املســتثمرين األوروبيــني أكــر 

مــن الــرشكات الصغــرية واملتوســطة الحجــم واملتعاونــني مــن 

ــة .« ــالد الرشيك الب

• يجــب أن يوّضــح دعــم االتحــاد األورويب للقطــاع الخــاص أن عــى 

مشــاركته أن تحّســن القــدرات اإلنتاجيــة والتنافســية يف البلدان 

ــات ذات  ــا مبنتج ــة بتزويده ــات املنتج ــور القطاع ــة، وتط الرشيك

قيمــة مضافــة، مــع التأكيــد عــى ضــامن التمتــع الكامــل بحقوق 

الالئــق،  الغــذاء، واملــاء، والســكن  اإلنســان، والوصــول إىل 

والتعليــم والعاملــة للجميــع كأســاٍس ألي مشــاركة مــن القطــاع 

الخــاص مــن أجــل التعــاون اإلمنــايئ الفّعــال.

• يجــب تعزيــز واجــب الــدول األوروبيــة األعضــاء يف حاميــة 

املناســبني  والتنظيــم  اإلرشاف  خــالل  مــن  اإلنســان  حقــوق 

للجهــات الفاعلــة الخاصــة. يجــب عــى االتحــاد األورويب أن 

للقطــاع  دوليــاً  ُملْــزٍم  إطــاٍر  تبنــي  يف  رئيســياً  دوراً  يلعــب 

الخــاص لضــامن الشــفافية واحــتام حقــوق اإلنســان والعدالــة 

االجتامعيــة.

املساعدة اإلمنائية الرسمية لالتحاد األورويب

تبقــى عــدة بلــداٍن يف املنطقــة مــن الــدول األكــر اســتفادًة مــن 
املســاعدات التنمويــة الرســمية التــي تقدمهــا مؤسســات االتحــاد 
ــىل،  ــة األع ــوريا املرتب ــل س ــه. تحت ــاء في ــدول األعض األورويب وال
يليهــا املغــرب. أمــا األردن فتلقــى حــوايل املليــار دوالر أمريــي، 
بينــام حصــل لبنــان، فلســطني، مــر، وتونــس عــىل حــوايل 800 

ــط. ــي يف 2016 فق ــون دوالر أمري ملي

املســتفيدون الرئيســيون مــن املســاعدات اإلمنائيــة الرســمية 

ــدوالر  ــه )بال ــاء في ــدول األعض ــاد األورويب وال ــات االتح ملؤسس

ــرييك( : األم

 
ــدول  ــاد األورويب وال ــىل أن االتح ــدل ع ــام ت ــن أن األرق ــم م  بالرغ
ــمية،  ــة الرس ــاعدة اإلمنائي ــل املس ــن أج ــري م ــت الكث ــاء أنفق األعض
يشء  كل  وقبــل  التنفيــذ.  يف  التحديــات  بعــض  هنــاك  تبقــى 
ــاغالً  ــمية ش ــة الرس ــاعدة اإلمنائي ــرية للمس ــة املتغ ــل الطبيع تظ
رئيســياً. تكشــف أرقــام عــام 2016 أن تكاليــف الالجئــني يف البلــدان 
املانحــة تحتــل القســم األكــر مــن مخصصــات املســاعدة اإلمنائيــة 
الرســمية. ولكــن لضــامن تحقيــق نتائــج إمنائيــة فّعالــة ينبغــي أن 
تعالــج املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية عــدم املســاواة والتحديــات 

اإلمنائية. 

112,445,013,819.الالجئون يف البلدان املانحة

284٦0,٦83,091.الحكومة واملجتمع املدين

38,150,400,037.املساعدات اإلنسانية

47317,239,119.قطاعات متعددة/ متداخلة

5٦,385,071,790.التعليم

٦4,531,471,800.توليد الطاقة، التوزيع والكفاءة

73797424497.الخدمات املرفية واملالية

833٦1,897,507. النقل والتخزين 

 93,273,22٦,592.التكاليف اإلدارية للجهات املانحة  

103259,358,1٦3.الزراعة

     112782210,12٦.الصحة

   1227٦9,349,829.املياه والرف الصحي

 132,٦٦8,051,992.اإلجرأت املتعلقة بالَدين

14192٦,0٦7,477.البنى التحتية والخدمات االجتامعية

15.برنامج املساعدات السلعية 

واملساعدة العامة

192٦,0٦7,477

 1٦1,392,17٦,299.غري مخصص/ غري محدد 

17.السياسات/ الرامج السكانية 

والصحة اإلنجابية 

1,227,51٦,894

18951,038,٦49.األعامل التجارية وغريها من الخدمات

19٦37,7٦0,951.الصناعة

20.السياسات والنظم التجارية 

والتعديالت املتعلقة بالتجارة

445,5٦1,551

21342,502,397.التحريج

22194,399,30٦.املوارد املعدنية والتعدين

23149,08٦,883.االتصاالت

اإلجامليــة  )املدفوعــات  الرســمية  اإلمنائيــة  املســاعدة 

بالــدوالر األمريــي: األســعار الحاليــة( مــن مؤسســات االتحــاد 

األورويب والــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب لعــام 201٦

أكر من 100,000,000
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ومــن الشــواغل الرئيســية األخــرى، وضــُع رشوٍط إضافيــة عــىل 
املســاعدة وربطهــا بأزمــة الالجئــني بســبب املخــاوف األمنيــة. 
الحــدود  ومراقبــة  الهجــرة  نحــو  املوجهــة  الجهــود  فتُطــرح 
ــة  ــامن ُملكي ــع ض ــام م ــٍض ت ــاون، يف تناق ــجيع التع ــروٍط لتش ك
هــذا  يف  بهــا  الخاصــة  التنميــة  لسياســات  الريكــة  البلــدان 
املجــال، وبينــام يبقــى االتحــاد األورويب املانــح األكــر للمنطقــة، 

عليــه أن يراجــع مقاربتــه كاآليت:

ــاعدات  ــتخدام املس ــن اس ــاد األورويب ع ــى االتح ــب أن يتخ •يج

ــني يف  ــف الالجئ ــًة تكالي ــُذُف طواعي ــدوده. ويَح ــني ح كأداة لتأم

البــالد املانحــة مــن تقاريــر املســاعدة اإلمنائيــة الرســمية . 

ــي  ــة ه ــدان الرشيك ــة للبل ــات اإلمنائي ــون االحتياج ــي أن تك ينبغ

ــمية.  ــة الرس ــاعدة اإلمنائي ــايس للمس ــور األس املح

•يجــب أن يتخــذ االتحــاد األورويب عــدة خطــوات نحــو تعزيــز 

 EU Aid ــع ــر موق ــات ع ــري البيان ــك توف ــا يف ذل ــفافية، مب الش

الشــفافية  مبــادرة  معايــري  اســتيفاء  عليــه  كــام   ،Explorer

تأثــري  نتائــج  اىل  الوصــول  وإتاحــة  الدوليــة  املعونــات  يف 

والتنميــة.  املســاعدات 

•وينبغــي التأكيــد عــى الشــمولية يف جميــع مراحــل التعــاون 

التنمــوي لضــامن املُلِكيــة.
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ــى  ــر ع ــي تؤث ــية الت ــات األساس ــر السياس ــم أط فَه

العالقــات بــني االتحــاد األورويب والــدول العربيــة 

وتطويــر تحليــل نقــدي يعكــس اهتاممــات املجتمــع 

ــدين. امل

السياسات الرئيسية مدرجة أدناه:

سياسة الجوار األورويب: 

مــن خــالل سياســة الجــوار األورويب )ENP(، التــي تــم تعديلهــا يف 
تريــن الثاين/نوفمــر 2015، يعمــل االتحــاد األورويب مــع جريانــه 
ــا  ــار، مب ــن واالزده ــتقرار واألم ــز االس ــني لتعزي ــني والرقي الجنوبي
يتــامىش مــع االســرتاتيجية العامليــة للسياســة الخارجيــة واألمنية 

لالتحــاد األورويب.
http s : / / e e a s . e u rop a . e u / h e a d qu ar te r s / h e a d qu ar-
ters-homepage/330/european-neighbourhood-poli-

c y - e np _ e n

ــاد  ــة لالتح ــة واألمني ــة الخارجي ــة للسياس ــتاتيجية العاملي االس

األورويب: 

تُدَرج خمس أولوياٍت للعمل الخارجي:

 1( أمن االتحاد االورويب.
2( مرونة الدولة واملجتمع.

 3( نهج متكامل تجاه الراعات واألزمات.
 4( أنظمــة إقليميــة تعاونيــة؛ 5( الَحوكَمــة العامليــة للقــرن الحادي 

والعرين.
 https://europa.eu/globalstrategy/en

التوافــق األورويب بشــأن التنميــة: هــو مخطــط يوائــم سياســة 

التنميــة يف االتحــاد مــع أجنــدة 2030 للتنميــة املســتدامة.

https://ec.europa.eu/europeaid/new-european-consen-
 sus-development-our-world-our-dignity-our-future_en

األجندة األوروبية حول الهجرة:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/
what-we-do/policies/european-agenda-migration/back-
ground-information/docs/communication_on_the_euro-

 pean_agenda_on_migration_en.pdf

ــة  ــة الخارجي ــرة يف السياس ــج الهج ــرة: يدم ــة الهج ــار رشاك إط

ــاد األورويب. لالتح

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_ec_for-
mat_migration_partnership_framework_update_2.pdf

خطة االستثامر الخارجي: 

ــل:  ــة مث ــتثامرية ذات األولوي ــاالت االس ــن املج ــدد م ــىل ع ــز ع تركّ
ــات  ــل املروع ــتدام، متوي ــل املس ــتدامة والتواص ــة املس الطاق
الزراعــة املســتدامة  البالغــة الصغــر، والصغــرية واملتوســطة، 
املــدن  الزراعيــة،  والصناعــات  الريفيــني،  املشــاريع  وأصحــاب 
املســتدامة والتوجــه الرقمــي مــن أجــل التنميــة املســتدامة.
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/

files/external-investment-plan-factsheet_en.pdf

الخطوة الثالثة: أساسيات منارصة املجتمع املدين

مواصلــة املنــارصة لــدى الجهــات الفاعلــة الرئيســية 

عــى  قائــم  نهــج  العتــامد  األورويب  االتحــاد  يف 

صياغــة  يف  “الشــفافية”  وتعزيــز  الحقــوق 

املصلحــة  أصحــاب  جميــع  وإرشاك  السياســات، 

املعنيــني مبــا يف ذلــك املجتمــع املدين املســتقل 

العامليــة. والنقابــات 

ــاد  ــات االتح ــية يف مؤسس ــة الرئيس ــات الفاعل الجه

ــاه. ــورة أدن ــة مذك األورويب املختلف

:)DG DEVCO( املديرية العامة للتعاون الدويل والتنمية

 تُعَنــى املديريــة بتصميــم السياســة األوروبيــة الدوليــة للتعــاون 
والتنميــة وتقديــم املســاعدات يف جميــع أنحــاء العــامل.

https://ec.europa.eu/europeaid/general_en

 :)DG NEAR( املديرية العامة للجوار ومفاوضات التوسع

ــات  ــاً بسياس ــي قدم ــة يف امل ــة العام ــة املديري ــل مهم تتمث
ــات  ــيق العالق ــن تنس ــالً ع ــع، فض ــوار والتوس ــاد األورويب للج االتح
ــة  ــة األوروبي ــة والرابط ــة األوروبي ــة االقتصادي ــدان املنطق ــع بل م
ــة.  ــة األوروبي ــات املفوضي ــص بسياس ــا يخت ــرة يف م ــارة الح للتج
تعمــل املديريــة العامــة بشــكٍل وثيــق مــع الدائــرة األوروبيــة 
للشــؤون الخارجيــة واملديريــات العامــة املســؤولة عــن األولويــات 

املواضيعيــة.
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/about/

 directorate-general_en

 :)DG TRADE( املديرية العامة للتجارة للمفوضية األوروبية

وهــي مســؤولٌة عــن األنشــطة املتعلقــة بالسياســة التجاريــة 
األورويب. لالتحــاد  املُشــرَتَكة 

http://ec.europa.eu/trade/index_en.htm

: )EEAS(خدمة العمل األورويب الخارجي

التــي تســاعد  الدبلوماســية لالتحــاد األورويب  الخدمــة  وهــي   

رئيــس الشــؤون الخارجيــة لالتحــاد األورويب - املمثــل الســامي 
للشــؤون الخارجيــة والسياســة األمنيــة - عــىل تنفيــذ السياســة 

الخارجيــة واألمنيــة املُشــرَتَكة لالتحــاد.
http s : / / e e a s . e u rop a . e u / h e a d qu ar te r s / h e a d qu ar-

 t e r s - h o m e p a g e _ e n

وفود الرملان األورويب: 

واتحــاد  املغاربيــة  البلــدان  مــع  للعالقــات  وفــد  مــن  وتتكــون 
العــريب. املغــرب 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dmag/
home.html

وفد للعالقات مع دول املرق.
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dmas/

home.html

وفد للعالقات مع املجلس الترشيعي الفلسطيني.

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dplc/
home.html

وفد للعالقات مع شبه الجزيرة العربية.
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/darp/

home.html

لجان الرملان األورويب:

)AFET( لجنة الشؤون الخارجية
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/

 home.html
)DROI( اللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/
home.html

)DEVE( لجنة التنمية
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/droi/

home.html
)INTA( لجنة التجارة الدولية

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/
home.html
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وفود االتحاد األورويب يف الدول الرشيكة

تُعتــر وفــود االتحــاد األورويب املوجــودة يف بلــداٍن مختلفــة 
ــية  ــات األساس ــة، البواب ــدول العربي ــك ال ــا يف ذل ــامل، مب ــول الع ح

للتواصــل مــع االتحــاد األورويب.

املوقع اإللكرتوين للوفد البلد

الجزائر

http://eeas.europa.eu/delegations/algeria/index_fr.ht-
الفرنســية( m)باللغــة 

مر

http://eeas.europa.eu/delegations/egypt/index_en.htm

األردن

http://eeas.europa.eu/delegations/jordan/index_en.htm

لبنان

http://eeas.europa.eu/delegations/lebanon/index_en.htm

املغرب

http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/index_fr.ht-
ــية( ــة الفرنس m)باللغ

األرايض الفلسطينية املحتلة

http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/index_
en.htm

السودان

http://eeas.europa.eu/delegations/sudan/index_en.htm

تونس

 http://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/index_fr.htm
ــية( ــة الفرنس )باللغ

اليمن

http://eeas.europa.eu/delegations/yemen/index_en.htm

حــول  املــدين  املجتمــع  لــدى  التوعيــة  زيــادة 

الفاعــل،  اإلمنــايئ  للتعــاون  األساســية  املبــادئ 

ودمجهــا بأعــامل الرصــد واملنــارصة لــدى االتحــاد 

األورويب.

املبادئ األساسية مذكورة أدناه.

ــذه  ــىل ه ــب ع ــة: يج ــات التنموي ــة لألولوي ــدان النامي ــة البل • ُملكي
ــذه. ــد تنفي ــذي تري ــة ال ــوذج التنمي ــد من ــدول تحدي ال

• الرتكيــز عــىل النتائــج: االســتدامة يجــب أن تكــون القــوة الدافعــة 
لالســتثامرات والجهــود املبذولــة يف صنــع سياســات التنميــة.

• رشاكات مــن أجــل التنميــة: تعتمــد التنميــة عــىل مشــاركة جميــع 
الجهــات الفاعلــة، وتعــرتف بتنــوع وتكامــل وظائــف هــذه الجهــات.

• الشــفافية واملســؤولية املشــرَتَكة: عــىل التعــاون اإلمنــايئ أن 
يكــون شــفافاً وخاضعــاً للمســاءلة أمــام جميــع املواطنــني.

 1.  املادة 208 من املعاهدة املتعلقة بسري عمل االتحاد األورويب.

2.   يستفيد هذا القسم من بيان الشبكة حول إطار رشاكة الهجرة، املوجود عىل الرابط اآليت:
http://www.annd.org/data/item/pdf/445.pdf

.3
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20151015STO97982/survey-two-out-of-every-three-euro-

peans-want-migrant-crisis-tackled-at-eu-level

.4
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en 

.5
/https://concordeurope.org/2016/06/27/eucouncil-migration-joint-ngo-statement  

.6
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170906_fifth_progress_report_on_the_partnership_framework_with_third_ 

countries_under_the_eam_en_0.pdf

.٧
 http://issues.newsdeeply.com/the-compact-experiment 

.8
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12051.pdf

.9
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/external-investment-plan-factsheet_en.pdf

10
/https://concordeurope.org/2017/05/19/eu-adopts-new-consensus-development  

.11
http://eurodad.org/files/pdf/1546818-a-10-point-roadmap-for-europe-on-the-role-of-the-private-sector-in-development.  

pdf

.12
https://concordeurope.org/wp-content/uploads/2018/03/CONCORD_AidWatchPaper_Aid_Migration_2018_online.

pdf?7c2b17&7c2b17

املراجع
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