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متهيد
يقدم هذا التقرير مراجعة دقيقة قام بها عدد من اخلرباء لل�سيا�سات اخلارجية لالحتاد الأوروبي وممار�ساته
يف دعم وبناء الدميقراطية يف جميع �أنحاء العامل .ومتكنت امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية و االنتخابات،
بدعم من دولة ال�سويد التي تر�أ�س االحتاد الأوروبي حالي ًا ،من �إ�رشاك نظراء و�رشكاء االحتاد الأوروبي
يف كل من دول �أفريقيا ،و�أمريكا الالتينية ،ومنطقة البحر الكاريبي ،والعامل العربي ،وجنوب �آ�سيا،
وجنوب�-رشق �آ�سيا 1،يف �سل�سلة من امل�شاورات املتعددة الأقاليم بغية احل�صول على مالحظات من تلك
الدول حول �أثر هذه ال�سيا�سات يف الدميقراطية وبنائها يف كل من مناطقها.
قمنا بتنظيم عملية امل�شاورات املتعددة الأقاليم نظراً �إىل ح�صول �إخفاقات هائلة جرت با�سم ت�شجيع وتعزيز
الدميقراطية الدولية يف ال�سنوات الأخرية – نذكر منها اجلهود احلثيثة التي ت�سعى �إىل فر�ض حلول دميقراطية
من اخلارج والعزوف عن قبول النتائج الدميقراطية النابعة من الداخل .ويظهر يف الوقت الراهن وعلى
نطاق وا�سع �أنه ال ميكن حتقيق الدميقراطية من الأعلى �إىل الأ�سفل �أو من اخلارج �إىل الداخل .وهذه احلقيقة
بحاجة ما�سة �إىل �أن ترتجم �إىل حوار حقيقي وجوهري بني النظراء بطريقة ن�شطة نقدية ونزيهة بعيداً عن
العدائية �أو التعايل �أو الإهانة.
كما �أن التحوالت امل�ستمرة يف القوى االقت�صادية وال�سيا�سية العاملية ت�ؤكد احلاجة �إىل اتباع �أ�ساليب جديدة
يف بناء الدميقراطية ،ور�سالة ال�رشكاء هي �أن االحتاد الأوروبي يف و�ضع جيد بحيث ميكنه من اتخاذ
دورقيادي يف �صياغة �أ�ساليب جديدة .ويرى النظراء من مناطق �أخرى ان االحتاد الأوروبي ُي ّعد �أعظم ق�صة
جناح دميقراطية يف التاريخ ،حيث ُينظر �إليه ك�رشيك جذاب ميكن االعتماد عليه والتعاون معه ،فهو يتميز
بااللتزام الكامل بتعهداته الطويلة الأجل ،واتباع جدول �أعمال ذي �شفافية عالية .وغالب ًا ما تعترب �إجنازات
االحتاد الأوروبي الداخلية م�صدر �إلهام لل�سالم والدميقراطية والتطوير االقت�صادي والرتابط االجتماعي
والتكامل الإقليمي.
وعلى الرغم من ذلك ،ما يزال ال�رشكاء ي�شعرون باخليبة نظراً لعدم متكن االحتاد الأوروبي من االرتقاء �إىل
دور قيادي يرتجم خرباته وجتاربه يف االندماج �إىل نهج متكامل يدعم به �إقامة دميقراطية م�ستدامة يف جميع
�أنحاء العامل .وت�ؤثر ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية ،و�سيا�سات التعاون من �أجل التنمية ،وال�سيا�سة التو�سعية،
وال�سيا�سة الزراعية ،و�سيا�سات التجارة والهجرة يف فر�ص توطيد الدميقراطية وا�ستدامتها .ويف حني ُيدرك
ال�رشكاء ات�ساع رقعة هذا الت�أثري ،ف�إنهم ال يرون �أن االحتاد الأوروبي يعمل بطريقة متكاملة.
وعلى هذا الأ�سا�س ،حتث التو�صيات املنبثقة عن امل�شاورات املتعددة الأقاليم االحتاد الأوروبي على ا�ستثمار
نقاط القوة لديه يف �سبيل حت�سني �سيا�ساته وممار�ساته و�رشاكاته ب�أربع طرق هي:
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وتم
ّتم تنظيم م�ؤتمرات طاولة م�ستديرة بالتعاون مع االتحاد الأفريقي ،ومنظمة الواليات المتحدة ،وجامعة الدول العربيةّ .
تنظيم الم�ؤتمرات في جنوب �شرق �آ�سيا وجنوب �آ�سيا بالتعاون مع �شركاء وخبراء ا�ست�شاريين من رابطة دول جنوب �شرق
�آ�سيا واتحاد جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي على التوالي :مركز الدرا�سات اال�ستراتيجية والدولية ومركز جنوب �آ�سيا للدرا�سات
ال�سيا�سية .كما ّتم عقد ثالثة اجتماعات على الم�ستوى العالمي ت�شمل جميع المناطق بما في ذلك م�ؤ�س�سات االتحاد الأوروبي.
عالوة على ذلكّ ،تم تناول �أوراق ومقاالت تحتوي على معلومات �أ�سا�سية ،و�إجراء مقابالت فردية من �أجل دعم الم�شاورات.
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جراء ق�صة
 .1على االحتاد الأوروبي تو�ضيح جتاربه يف بناء الدميقراطية كي يتجاوب مع االهتمام الكبري ّ
جناحه و�إثارة احلوار ال�سيا�سي والتعلم امل�شرتك يف جميع املناطق.

�أي�ض ًا �إىل عدم الر�ضا عن امل�ساعدة الدميقراطية الدولية التي تدعو �إىل انتخابات حرة ونزيهة ،ولكن ال تدعو
دائم ًا �إىل احلرية يف احلياة اليومية.

 .2على االحتاد الأوروبي �إظهار الإجنازات التي حققها على ال�صعيد الداخلي يف �أعماله اخلارجية،
ويتوجب �أن ينعك�س املفهوم الوا�سع للدميقراطية الذي يقوم على الدمج الناجح للحقوق ال�سيا�سية
واالجتماعية واالقت�صادية يف الأعمال اخلارجية التي يقوم بها االحتاد الأوروبي .ويتطلب القيام مبثل
هذه اجلهود ترابط ًا �أكرب بني جماالت ال�سيا�سة العامة داخل االحتاد الأوروبي.

وهنا تكمن املفارقة الكبرية التي يجدر باالحتاد الأوروبي معاجلتها :عندما تنظر الدول الأخرى �إىل �أعمال
االحتاد الأوروبي اخلارجية ،جتدها تتبع نهج ًا دميقراطي ًا �إجرائي ًا يركز على االنتخابات ،وهذا النهج �أ�ضيق
بكثري من نهج الدميقراطية الناجحة التي تتميز بها الدول الأوروبية .ولئن �أراد االحتاد الأوروبي اال�ستفادة
من خرباته واجتذاب كثري من دول العامل �إليه ،فهو بحاجة �إىل البحث عن �أوجه الت�آزر بني الدميقراطية
والتعاون من �أجل التنمية والتطوير .وهذا بدوره يتطلب ت�ضافر جهود التعاون من �أجل التطوير والتنمية
وجهود ال�سيا�سة اخلارجية والأمنية.

 .3على االحتاد الأوروبي التم�سك مببادئه الأ�سا�سية و�إعادة ت�أكيد التزامه بالدميقراطية حتى يف احلاالت
التي قد ت�ؤدي فيها امل�صالح الق�صرية الأجل �إىل حلول ت�سوية �صعبة.
 .4يتعني على االحتاد الأوروبي ترجمة خطابه حول ال�رشاكة �إىل واقع ملمو�س ي�شعر به ال�رشكاء �إن �أراد
حتقيق بناء الدميقراطية فع ًال.

�شارك �أوروبا تجربتها
يف كثري من الأحيان جند �أن اخلطاب الأوروبي يتميز بنربة كئيبة� ،إال �أن الأخبار ال�سارة تكمن يف �أن
مناطق �أخرى كثرية من العامل خارج �أوروبا تنظر �إىل االحتاد الأوروبي ب�أنه �أكرث من ق�صة جناح .ومن
وجهة نظر بقية دول العامل ،متكنت الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي من ن�رش وزرع بذور ال�سالم
والدميقراطية واالزدهار ،وو�ضع حد للدمار والوح�شية و�سفك الدماء ،كما �أن�ش�أت هذه الدول خليط ًا ال
ي�ضاهى من احلرية الفردية والديناميكية االقت�صادية والرتابط والوقاية االجتماعية.
تكافح كثري من دول العامل من �أجل �إيجاد التوازن بني املواطن والدولة ،وهناك اهتمام كبري ومتزايد
يف معرفة الطريقة التي حققت فيها �أوروبا مثل هذا التوازن ،وماهية العمليات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي
اتبعتها كي حتقق جناح ًا كبرياً يف هذا املجال .ويف واقع الأمر �إن �رشكاء االحتاد الأوروبي هم يف حرية
من �أمرهم ب�سبب تقاع�سه يف ا�ستثمار هذا النجاح و�إحراز تقدم �أكرب .و ُيطالب ال�رشكاء بتقا�سم املعلومات
على م�ستوى الأقران ك�أ�سا�س للحوار ال�سيا�سي وبرامج امل�ساعدة ،ولهذا ال�سبب هم يريدون من االحتاد
الأوروبي �أن يقوم بتو�ضيح جتربته والتعبري عنها عرب �سيا�سة عامة متما�سكة وموحدة بغية دعم بناء الدميقراطية
يف جميع �أنحاء العامل.

نفذ في الدول الأخرى ما تنفذه داخل دولتك
عندما تنظر الدول الأخرى �إىل الدميقراطية الأوروبية ،ف�إنها ترى �أكرث من دميقراطية انتخابات فقط ،بل
�إنها جتد �أن الدول الأوروبية تتفهم حقوق الإن�سان وتطبقها يف �ضوء كيان متكامل وم�ستقل :احلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،واحلقوق االجتماعية واالقت�صادية والثقافية .ترى الدول الأخرى �أن الدميقراطية الأوروبية
تهدف ب�شكل عام �إىل تلبية احتياجات مواطنيها وتوقعاتهم.
�إن قدرة الدميقراطية على �إجناز التطور االقت�صادي واالجتماعي حتتل �صدارة جداول �أعمال �رشكاء االحتاد
الأوروبي يف كل من �أفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي والعامل العربيّ .
ويغذي انعدام
التما�سك االجتماعي ال�شعور بغياب الأمن الب�رشي واال�ستقرار ال�سيا�سي .و�أية دولة غري قادرة على حتفيز
التطور االقت�صادي واالجتماعي غالب ًا ما تثري ال�سخط حول كيفية عمل الدميقراطية ،وهذا بدوره ي�ؤدي
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التزم بالتعهدات الطويلة الأجل وتجنب المعايير المزدوجة
على الرغم من �أن الدميقراطية ت�شغل مكان ًا مركزي ًا يف ق�صة النجاح الأوروبية ،ف�إن بقية العامل تنظر �إىل
االحتاد الأوروبي على �أنه كتلة جتارية .ويرى الكثريون �أن االحتاد الأوروبي يعرتيه اخلجل �إذا تعلق الأمر
يف احلفاظ على املبادئ الأ�سا�سية لأوروبا ،حيث تكون الدميقراطية يف كثري من الأحيان و�سيلة لالهتمام
الأكرث بالأولويات االقت�صادية والأمنية ق�صرية الأجل ،مما يدفع ال�رشكاء والنظراء �إىل التعبري عن �شكوكهم
حول مدى التزام االحتاد الأوروبي بالدميقراطية يف مناطق �أخرى من العامل.
�أينبغي �أن تكون الدميقراطية وحقوق الإن�سان �أول ال�ضحايا يف الأوقات الع�صيبة؟ يف حقيقة الأمر ،تتناف�س
الأولويات واالهتمامات �أحيان ًا مبقت�ضى الواقع ال�سيا�سي .ويحث ال�رشكاء االحتاد الأوروبي على التحلي
ب�شفافية عالية فيما يتعلق بخياراته يف احلاالت التى تعطى الأولوية فيها لأهداف �أخرى .ومن �ش�أن مثل
هذه ال�شفافية �أن ت�ساعد يف �إدارة التوقعات وتعزيز م�صداقية االحتاد الأوروبي و�رشعية التزامه الطويل الأجل
بالدميقراطية� .أ ّما غياب ال�شفافية فمن �ش�أنه �أن مي ّهد الطريق لكيل اتهامات واتباع معايري مزدوجة.
ُي�ست�ش َهد مبوقف الأوروبيني من انت�صار حركة حما�س يف االنتخابات الفل�سطينية عام  2006يف جميع
تقو�ض دعوات االحتاد
الدول ،ولي�س فقط يف العامل العربي ،على �أنه مثال جيد للمعايري املزدوجة التي ّ
الأوروبي �إىل حتقيق الدميقراطية و�إىل اجراء انتخابات حرة .وقد �ضعفت امل�صداقية الأوروبية �أي�ض ًا ب�س�سبب
ما يو�صف ب�سيا�سات االحتاد الأوروبي احلمائية يف ما يتعلق بالزراعة والتجارة والهجرة  .ويف ر�أي نظراء
االحتاد الأوروبي ،ال ت�شكل التجارة ق�ضية اقت�صادية فح�سب ،بل هي م�س�ألة حا�سمة تتعلق بح�صول
احلكومات الدميقراطية يف البلدان الأقل ازدهاراً على فر�صة كيما حتقق تنمية اقت�صادية واجتماعية من
الداخل ،وبالتايل تعزز اال�ستدامة وامل�ساءلة يف دميقراطيتها.

ال�شراكة ولي�س الوعظ ،الحوار ولي�س الإمالء
ال�رشاكات م�صطلح را�سخ يف عالقات االحتاد الأوروبي مع دول �أخرى من العامل ،لكنه لي�س را�سخ ًا مبا
فيه الكفاية من الناحية العملية .ويعرب نظراء االحتاد الأوروبي بقوة عن رغبتهم يف االجتماع مع دول االحتاد
الأوروبي بو�صفهم �رشكاء ولي�س تالميذ عندهم .ويجب التخلي عن نهج «اجلهات املانحة – اجلهات
املتلقية» يف بناء العالقات ،كما �أن القرارات والعقوبات والعزلة ال ت�ؤدي عادة �إىل اية نتيجة .ولذا عند
التحاور مع ال�رشكاء ،يجب الرتكيز على ت�شجيع املبادرات التي تن�ش�أ من الداخل .ويف �سياق مت�صل،
يجب ا�ستبدال اللغة امل�ستخدمة يف احلديث عن تعزيز الدميقراطية ،التي غالب ًا ما ُينظر �إليها على �أنها لغة
باجتاه واحد� ،إىل لغة حوار وتعاون وعمل م�شرتك من �أجل بناء دميقراطية حقيقية .وهذا الأمر ي�شكل
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ر�سالة مهمة وملحة ،ينبغي على االحتاد الأوروبي ا�ستيعابها ،ال �سيما و�أن موازين القوى يف عاملنا احلا�رض
دائمة التغري.
وقد يت�ساءل البع�ض عما �إذا كان هذا النهج املتبع يتنا�سب مع �إ�رصار االحتاد الأوروبي على االلتزام مببادئه،
واجلواب املدوي من امل�شاورات الإقليمية املتعددة هو نعم .وتت�ضمن ال�رشاكات احلقيقية حواراً نزيه ًا
حول الق�ضايا ال�شائكة ،وا�ستعداداً لال�ستماع �إىل الآخر ،ال �سيما يف حال وجود ت�ضارب يف الآراء.
ويف حقيقة الأمر� ،أثبتت عملية امل�شاورات التي يحتويها هذا التقرير �إمكانية احلوار ،وقد �أ�سفرت دعوة
ال�رشكاء للتمحي�ص يف �أداء االحتاد الأوروبي عن نتائج �أكرث :ات�سمت امل�شاورات بالقدر نف�سه من االنفتاح
حول نقاط ال�ضعف ،والتحديات التي تواجهها الدميقراطية يف خمتلف املناطق� .إ�ضافة �إىل هذا� ،أنتجت
امل�شاورات رغبة يف �إجراء مزيد من املناق�شات بغية التو�صل �إىل جدول �أعمال م�شرتك لبناء الدميقراطية عرب
العديد من املناطق .والرغبة يف عملية كهذه واعدة �أكرث من التقرير نف�سه.
�ستوكهومل ،حزيران/يونيو 2009

فيدار هلج�سن
الأمني العام
امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية و االنتخابات
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ملخ�ص النتائج
الفجوة

خيارات ال�سيا�سة العامة

نوايا االحتاد الأوروبي

ت�صورات ال�رشكاء

ت�شكل الدميقراطية هدف ًا
�أ�سا�سي ًا لأعمال االحتاد
الأوروبي اخلارجية.

على االحتاد الأوروبي ا�ستثمار جتاربه الداخلية
االحتاد الأوروبي يف املقام ثمة �أفكار خمتلفة حول
الأول �رشيك جتاري وجهة الأعمال التي يقوم بها االحتاد واال�ستفادة منها يف �أعماله اخلارجية.
على االحتاد الأوروبي تنفيذ مفهوم وا�سع للدميقراطية.
الأوروبي والدور الذي
اقت�صادية فاعلة.
على االحتاد الأوروبي التحرك نحو �إقامة �رشاكات
ميكن �أن يقوم به يف بناء
حقيقية.
الدميقراطية.
على االحتاد الأوروبي االلتزام بتعهداته طويلة الأجل.

ا�ستثمار التجارب الداخلية لالحتاد الأوروبي واال�ستفادة منها يف الأعمال اخلارجية
يتوفر املرجع املعلن الوحيد
لتجارب االحتاد الأوروبي
الداخلية �ضمن ال�سيا�سة
الأمنية.

يجد ال�رشكاء �أن من املفيد ت�شكل التجارب الداخلية
لهم احل�صول على معلومات لالحتاد الأوروبي عرب
جماالت وا�سعة م�صدراً
حول التجارب الداخلية
لالحتاد الأوروبي عرب مزيد قليل اال�ستخدام ،وميكن
من جماالت ال�سيا�سة العامة .ا�ستغالله ب�شكل �أكرب.

على االحتاد الأوروبي �صياغة خطابه فيما يتعلق ببناء
الدميقراطية باال�ستناد �إىل التجارب الفردية لكل
دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي ،واي�ض ًا �إىل الق�صة
الإيجابية حول الدمج الإقليمي لالحتاد الأوروبي.
ويتعلق االهتمام بهذه التجارب بعدة جماالت ،منها
�آليات االندماج الناجح ،وامل�ساواة بني اجلن�سني،
والنظم املالية ،وجهود مكافحة الف�ساد ،وحماية
الأقليات و�إدارة التنوع والتعددية ،والإ�صالح
الق�ضائي ،واملراقبة الدميقراطية للقوات امل�سلحة .كما
يتوجب على االحتاد الأوروبي توفري مثل هذه اخلربات
والتجارب على امل�ستوى العاملي من خالل �أدوات
ات�صال تكون يف متناول اجلميع.

تنفيذ مفهوم وا�سع للدميقراطية
يتوجب على االحتاد الأوروبي تطبيق مفهوم وا�سع
يدعم االحتاد الأوروبي بناء يركز الدعم الذي يقدمه
يطبق االحتاد الأوروبي
ّ
مفهوم ًا �ضيق ًا للدميقراطية ،للدميقراطية عند القيام ب�أعمال خارجية والنظر �إليها
الدميقراطية يف املقام الأول االحتاد الأوروبي يف بناء
وال يربط ب�شكل كاف بني ب�أنها �أكرث من جمرد �إجراء ،وب�أنها بحاجة �إىل توفري
من خالل امل�ساعدة من �أجل الدميقراطية ب�شكل كبري
دعم الدميقراطية واجلوانب االحتياجات الأ�سا�سية للمواطنني.
االنتخابات ،وتعزيز حقوق على امل�ساعدة من �أجل
الإن�سان .وقد و�ضع االحتاد االنتخابات وتعزيز حقوق املتعلقة ب�إي�صال الدميقراطية .وحتى يتمكن االحتاد الأوروبي من حتقيق هذا ،ال بد من
الأوروبي الدميقراطية ك�أحد الإن�سان ،ويعطي �أهمية قليلة وهناك �إمكانية الكت�شاف �إيجاد عالقة وثيقة بني ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية وبني
جماالت التعاون امل�شرتك بني التعاون من �أجل الدميقراطية .وبعبارات عامة ،تركز
�أهدافه املعلنة يف جمال
للجوانب املتعلقة ب�إي�صال
التعاون بغية التطوير والتنمية .الدميقراطية .هناك فجوة بني ال�سيا�سة اخلارجية والأمنية ال�سيا�سة العامة للتطوير على احلكم ال�صالح بينما ت�ضع
ال�سيا�سة اخلارجية والأمنية امل�شرتكة وبني التعاون من ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية �إىل حد كبري ت�صوراً لدعم بناء
�أجل التنمية ،باال�ستناد �إىل الدميقراطية على �شكل فعاليات تعنى بحقوق الإن�سان،
امل�شرتكة وبني التطوير
خمتلف �سماتها وتطبيقها يف وامل�ساعدة من �أجل االنتخابات  ،وتعزيز القيم الأ�سا�سية.
من حيث ال�سيا�سة العامة
على االحتاد الأوروبي بذل جهد لتحقيق مزيد من املواءمة
والإجراءات املتعلقة ببناء
جمال الدميقراطية.
واملالءمة بني الرتكيز واملحتوى والنهج واملنهجية يف كل
الدميقراطية .وتنعك�س هذه
من جماالت ال�سيا�سة العامة .كما يتوجب على االحتاد
الفجوة يف اللغة واملفاهيم
الأوروبي اتخاذ زمام املبادرة بغية ت�شكيل فرق عمل
املختلفة للدميقراطية.
ً
م�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات ،وجمع اخلرباء معا من �أجل
اال�ستفادة من وجهات نظرهم املختلفة ،وتطوير التعاون
امل�شرتك خللق دعم �أكرث فاعلية لبناء الدميقراطية.
وللتعليم دور �أ�سا�سي يف ت�شجيع وتعزيز الدميقراطيني،
وعلى االحتاد الأوروبي و�رشكائه �أخذ هذه احلقيقة بعني
االعتبار.
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االلتزام بتعهدات االحتاد الأوروبي طويلة الأجل
ت�شكل الدميقراطية �أحد
الأهداف الطويلة الأجل
لأعمال االحتاد الأوروبي
اخلارجية.

يعطي االحتاد الأوروبي
االحتاد الأوروبي غري قادر تعترب امل�صداقية وال�رشعية متطلبني رئي�سيني للح�صول
الأولوية لال�ستقرار الق�صري على �إدامة �أهدافه الدميقراطية على دعم ف ّعال لبناء الدميقراطية .ويتعني على االحتاد
الأوروبي الإ�شارة �إىل تعهداته و�إىل القيود التي تعيق
الأجل ولتحقيق الأهداف طويلة الأجل يف �أعماله
عمله ل�رشكائه بطريقة وا�ضحة و�شفافة من �أجل ت�أكيد
التجارية ،بد ًال من الأهداف اخلارجية.
�أهدافه الطويلة الأجل و�إدارة توقعات ال�رشكاء.
الطويلة الأجل من �أجل دعم
بناء الدميقراطية.

ال يتحقق الرتابط واالن�سجام يتعني على االحتاد الأوروبي التفكري ملي ًا يف بناء
�سيا�سات االحتاد الأوروبي على م�ستوى االحتاد،
دائم ًا يف جماالت ال�سيا�سة مزيد من �أوجه الت�آزر بني ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية
العامة والأعمال التي يقوم بها يتناق�ض �أحيان ًا االحتاد
مرتابطة مع ًا ،وي�أخذ االحتاد الأوروبي مع نف�سه ويكون العامة على م�ستوى االحتاد امل�شرتكة وبني التعاون من �أجل التنمية والتطوير
الأوروبي .وال يتم تغطية وغريها من جماالت ال�سيا�سة العامة ذات ال�صلة،
الأوروبي الدميقراطية بعني غري قادر على �إيجاد
واالعرتاف ب�آثار ال�سيا�سات العامة كالتجارة والهجرة
الدميقراطية ب�شكل كامل
االعتبار يف جماالت �سيا�سته مواقف م�شرتكة ،وال
على بناء الدميقراطية يف مناطق �أخرى من العامل
�ضمن جماالت ال�سيا�سة
يعري اهتمام ًا لآثار �سيا�سته
العامة.
العامة ذات العالقة وامل�ؤثرة و�أخذها بعني االعتبار.
الأمنية العامة املتعلقة
بالهجرة والتجارة والزراعة يف ال�رشكاء .و�أحيان ًا تر�سل كما ينبغي على االحتاد الأوروبي اال�ستفادة من
الدول الأع�ضاء وم�ؤ�س�سات كونه يت�ألف من  27دولة خمتلفة كيما يقوي جدول
يف بناء الدميقراطية.
الأعمال امل�شرتك ،ويقلل يف الوقت نف�سه من
االحتاد الأوروبي ر�سائل
وتظهر اخلالفات بني
التناق�ضات بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
االحتاد الأوروبي من جهة خمتلفة ت�ستخدم املفاهيم
والدول الأع�ضاء يف االحتاد نف�سها التي ميكن تف�سريها وجدول �أعمال االحتاد الأوروبي املتفق عليه يف
احلاالت التي يكون لهذه التناق�ضات فيها ت�أثري �سلبي
الأوروبي من جهة �أخرى ،بطرق خمتلفة.
يف بناء الدميقراطية.
مما ي�سبب �إرباك ًا �أحيان ًا ويوفر
البدائل� ،أحيان ًا �أخرى.
االجتاه نحو �إن�شاء �رشاكة حقيقية
ي�ستخدم االحتاد الأوروبي
«ترويج الدميقراطية» كيما
يحقق �أهدافه.

يتم تف�سري «ترويج
الدميقراطية» ب�أنها عملية
توا�صل ذات اجتاه واحد،
وهي تفرت�ض �ضمن ًا عالقة بني
جهة مانحة وجهة متلقية.

يختلف مفهوم ال�رشاكة
احلقيقية ما بني االحتاد
الأوروبي و�رشكائه.

ينبغي متابعة ال�رشاكة بروح تهدف �إىل �إيجاد فوائد
متبادلة ،وي�شكل احلوار عن�رصاً جوهري ًا يف ال�رشاكة.
لذا يتوجب على االحتاد الأوروبي مراجعة �سيا�ساته
العامة و�إجراءته بغية تقوية �آليات احلوار .كما يتوجب
عليه مراجعة �أعماله ل�ضمان دمج احلوار مع �رشكائه
يف مرحلة مبكرة وعرب مراحل الربنامج ب�أكمله.

ي�ستخدم االحتاد الأوروبي
ال يتحقق التزام االحتاد
هناك طاقة غري م�ستغلة يف على االحتاد الأوروبي االلتقاء مع �رشكائه حيثما
نهج ال�رشاكة كي يحقق
الأوروبي بال�رشاكة
�إحداث مزيد من التطوير
يحتاجون �إليه ،وعليه �أي�ض ًا �أن مي�ضي يف تطوير
�أهدافه الطويلة الأجل يف بناء كنهج يف العمل واحلوار
والتنمية يف نهج ال�رشاكة� .رشاكة �إقليمية كلما كان ذلك منا�سب ًا وممكن ًا .وميكن
الدميقراطية .ويتعامل االحتاد واملواقف .وي�صب دعم
وخالل القيام ب�أن�شطة بناء
�أن يتم التعاون على امل�ستوى الإقليمي مع املنظمات
الأوروبي مع �أن�شطة بناء
االحتاد الأوروبي لبناء
الدميقراطية ،ال ي�صل االحتاد الإقليمية ومبادراتها الدميقراطية ،كما ينبغي ا�ستخدام
الدميقراطية مع طائفة وا�سعة الدميقراطية يف �صالح �أن�شطة الأوروبي �إىل جمموعات امل�شاورات ال�شاملة ك�أداة يف هذا ال�صدد .كذلك،
من اجلهات الفاعلة.
املجتمع املدين ب�شكل غري كبرية من اجلهات الفاعلة .ينبغي متابعة ال�رشاكة احلقيقية على م�ستويات متعددة
متكافئ.
ومع فئات وا�سعة من اجلهات الفاعلة.
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الق�سم الأول

مقدمة
يقدم هذه التقرير خيارات متعددة تهدف �إىل تعزيز �سيا�سات االحتاد الأوروبي العامة وممار�ساته و�رشاكاته
دعم ًا لبناء الدميقراطية .وتظهر خيارات ال�سيا�سة العامة عن طريق مقارنة نوايا االحتاد الأوروبي يف بناء
الدميقراطية مع ت�صورات �سيا�ساته العامة و�أعماله من خالل �رشكائه .ويف العامني  2008و،2009
ا�ستطلع م�رشوع امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية و االنتخابات الذي يحمل عنوان «الدميقراطية يف التطوير
والتنمية – م�شاورات عاملية حول دور االحتاد الأوروبي يف بناء الدميقراطية» �آراء ال�رشكاء من خالل عقد
م�شاورات مع املنظمات الإقليمية وخرباء وم�ست�شارين يف �أفريقيا ،والعامل العربي ،و�أمريكا الالتينية،
ومنطقة البحر الكاريبي ،وجنوب �آ�سيا ،وجنوب �رشق �آ�سيا.
ي�ستعر�ض الق�سم الأول من هذا التقرير �أهداف ومنهجية امل�رشوع ،ويقارن الق�سم الثاين بني نوايا االحتاد
الأوروبي وت�صورات �رشكائه ،ويلي ذلك حتليل للفجوات القائمة بني النوايا والت�صورات .ويقدم الق�سم
الثالث والأخري خيارات ل�سيا�سات االحتاد الأوروبي العامة وممار�ساته و�رشاكاته.

المنهجية والفر�ضية
يقوم جوهرالفر�ضية التي بُني عليها هذا التقدير على �أن هناك فجوة ما بني نوايا ال�سيا�سات العامة لالحتاد
الأوروبي وممار�ساته وبني ت�صورات ال�رشكاء الإقليميني .وبغية االرتقاء باحلوار بني االحتاد الأوروبي وبني
�رشكائه يف حماولة لإن�شاء �سيا�سات عامة وممار�سات و�رشاكات �أف�ضل ،ال بد من حتديد هذه الفجوة
والتعبري عنها بو�ضوح.

ر�سم خمطط نوايا االحتاد
الأوروبي

الفجوة = م�ساحة
خليارات ال�سيا�سة
العامة
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ومن �أجل حتديد نوايا االحتاد الأوروبيّ ،مت الرجوع �إىل الوثائق التي ميلكها :املعاهدات ،وثائق ال�سيا�سة
العامة ،اال�سرتاتيجيات التي تعرب عن طموحات االحتاد الأوروبي وتعهداته وقيمه و�أهدافه.
«وتعتبرالت�صورات �أمر بالغ الأهمبة �إذ �أنها ت�شكل �أ�سا�س ًا للفهم وقاعدة يمكن
الإعتماد عليها من قبل الجهات الفاعلة ،بغية اتخاذ القرارات والخيارات
المالئمة .كما و�أنه من الممكن �أن ت�ؤدي عملية فهم الت�صورات ومنظور الجهة
«الأخرى» �إلى توا�صل جيد و�إلى تقديم توجيهات حول �إحداث تح�سينات على
ال�سيا�سة العامة».
ال�سيدة �إنغريد وتركوي�ست
مديرة الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

و ّمت ر�سم املخططات لللت�صورات املتعلقة بتدخل االحتاد الأوروبي من
خالل �إ�رشاك ال�رشكاء مبا�رشة ،ه�ؤالء الذين لديهم اخلربة العملية يف
تنفيذ �أعمال االحتاد الأوروبي و�سيا�ساته العامة على امل�ستوى الإقليمي
وعلى م�ستوى الدولة نف�سها .و ّمت تغطية خم�س مناطق هي �أفريقيا ،العامل
العربي� ،أمريكا الالتينية ،منطقة البحر الكاريبي ،جنوب �آ�سيا ،وجنوب
�رشق �آ�سيا .وي�شكل نظراء االحتاد الأوروبي من املنظمات الإقليمية �آراء
تقوم مقام ت�صورات ال�رشكاء.

ّمت تنظيم امل�شاورات بالتعاون الوثيق مع املنظمات الإقليمية .ويف حالة
�أفريقيا والعامل العربي و�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيّ ،مت تنظيم امل�شاورات مع املنظمات الإقليمية
لكل من املناطق التالية :االحتاد الأفريقي ،جامعة الدول العربية ،ومنظمة الدول الأمريكية .ويف حالة
جنوب �آ�سيا وجنوب �رشق �آ�سيا ،وبعد االت�صال مع احتاد جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي ورابطة دول
جنوب �رشق �آ�سياّ ،مت تنظيم امل�شاورات مع خرباء وم�ست�شارين رياديني ،ومركز جنوب �آ�سيا للدرا�سات
ال�سيا�سية ،ومركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية ،على التوايل.

و ُتفهم الدميرقراطية �أنها نظام �سيا�سي يخ�ضع فيه اتخاذ القرار العام للرقابة ال�شعبية ،حيث ميتلك جميع
املواطنني حقوق ًا مت�ساوية للم�شاركة يف هذه العملية .ومع �أنه من ال�صعب مقارنة م�ستويات الدميقراطية
وقيا�سها بني الدول ،ف�إن هناك عدة طرق لإجراء التقييم لنوعية الدميقراطية يف دولة ما ويف وقت معني.
ويتعلق بناء الدميقراطية بتكوين الظروف التي ت�سمح مبمار�سة مبادئ الدميقراطية .ولكي تكون هذه اجلهود
فاعلة ،يتوجب �أن تنبثق من داخل الدولة – على الرغم من �إمكانية دعمها من اخلارج .وال تنمو الدميقراطية
من فراغ :قد ت�ؤثر العالقات الدولية وممار�سات اجلهات اخلارجية يف الوقائع الوطنية والداخلية �أي�ض ًا.
وت�ستغرق عملية الدمقرطة وقت ًا طوي ًال من �أجل حتقيقها ،وهي عملية ال تنتهي وتهدف �إىل االرتقاء بجودة
امل�ؤ�س�سات الدميقراطية والعمليات الدميقراطية وبناء ثقافة دميقراطية عامة.
�أ ّما التعريفات الأخرى للدميقراطية ،ف�إنها تتجاوز املعنى العملي الذي و�ضعته امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
و االنتخابات بحيث ي�شمل الإ�شارة �إىل حمتويات الدميقراطية ومادتها .وقد ظهرت وجهات النظر هذه
بالإ�ضافة �إىل املفهوم الأو�سع ملاهية الدميقراطية يف عدة مناطق يف �أثناء امل�شاورات�( .أنظر الإطار الثاين:
ثالثة تعريفات للدميقراطية).
الإطار الثاني :ثالثة تعريفات للديمقراطية

وت�شمل الأ�سئلة الرئي�سية التي ّمت تناولها خالل امل�شاورات ما يلي :ماذا الذي ت�ستخل�صه عندما تنظر �إىل
االحتاد الأوروبي؟ كيف تعتقد �أن ال�سيا�سات العامة لالحتاد الأوروبي وممار�ساته ت�ؤثر يف بناء الدميقراطية يف
بلدك؟ �أي من هذه ال�سيا�سات واملمار�سات تعمل ب�شكل جيد؟ و�أيها ال يعمل بال�شكل املطلوب؟ ما الذي
توده �أن ُيقلل االحتاد الأوروبي �أو ُيكرث من فعله� ،أم تود �أن يعمل ب�صورة خمتلفة؟

تنظر "التعريفات الإجرائية" �إلى الديمقراطية �ضمن �إطار ُبعدين اثنين هما المناف�سة والم�شاركة.
ت�ضيف "التعريفات الليبرالية" مراجع لحماية الحقوق ال�سيا�سية والمدنية وهي بمثابة معايير للديمقراطية .وتحتوي هذه التعريفات على ُبعد
م�ؤ�س�ساتي و ُبعد �آخر يتعلق بالحقوق.
وتو�سع "التعريفات المو�ضوعية" للديمقراطية �أنواع الحقوق التي ينبغي على الديمقراطية حمايتها لكي ت�شمل الحقوق االجتماعية واالقت�صادية
ّ
ً
والثقافية ،كما �أنها تركز كثيرا على وجوب توفير الحد الأدنى من م�ستوى المعي�شة ("الرفاه االجتماعي") وعلى التحقيق التدريجي للحقوق
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية.

جرت امل�شاورات يف الأ�سا�س على �شكل اجتماعات طاولة م�ستديرة �إ�ضافة �إىل مقابالت �شخ�صية .وقد ّمت
الرجوع �إىل عدد من املواد ذات العالقة بغية �إثارة النقا�ش و�إثرائه .كما ّمت عقد اجتماع لأ�صحاب امل�صلحة
يف كل من بروك�سل و�سرتا�سبورغ و�ستوكهومل كو�سيلة للو�صول �إىل عدد �أكرب من اجلهات الفاعلة.

ال

تعريفات

ية

اع
قوق االجتم ية واالق
ت
ص
ص
ا
الح
دية
حقوق المدنية والس
س
ي
ا
سس

ال تتبع امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية و االنتخابات تعريف ًا ر�سمي ًا حمدداً للدميقراطية ،لكن �إطارها املتعلق
بتقييم «حالة الدميقراطية» و�ضع مل�صطلح الدميقراطية تعريف ًا عملي ًا مفيداً.

الإجراءات
والم�ؤ�س�سات
الديمقراطية

الإطار الأول :مبادئ الديمقراطية في «حالة الديمقراطية» بح�سب تقييم الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية واالنتخابات.
�إن المبد�أين الرئي�سيين للديمقراطية ،وفق �إطار «حالة الديمقراطية» الذي و�ضعته الم�ؤ�س�سة ،هما الرقابة ال�شعبية على القرارات و�ص ّناع القرار،
والم�ساواة في ممار�سة هذه الرقابة بين المواطنين لجهة االحترام والر�أي .
ويمكن تحقيق هذين المبد�أين من خالل �سبع قيم و�سيطة هي :الم�شاركة ،التفوي�ض ،التمثيل ،الم�ساءلة ،ال�شفافية ،التفاعل ،والت�ضامن.

ُينظر �إلى هذه التعريفات المختلفة للديمقراطية ،كما تظهر في هذا الإطار ،على �أنها تراكمية.
2
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الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية و االنتخابات.2008 ،
م�شاورات عالمية حول دور االتحاد الأوروبي في بناء الديمقراطية

3

الندمان� ،سوف ُين�شر قريب ًا.
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الق�سم الثاين

النوايا والت�صورات
ي�ستعر�ض هذا الق�سم وثائق ال�سيا�سة العامة لالحتاد الأوروبي ومعاهداته ،كيما يوفر فهم ًا �أف�ضل لنوايا
يقدم هذا الق�سم ملخ�ص ًا للت�صورات املحددة التي
االحتاد الأوروبي يف بناء الدميقراطية� .إ�ضافة �إىل ذلكّ ،
ت�ستند يف الأ�سا�س �إىل نتائج امل�شاورات التي �أجرتها امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية و االنتخابات
مع �رشكاء االحتاد الأوروبي يف �أفريقيا والعامل العربي و�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب
يقدم الق�سم حتلي ًال للفجوة القائمة بني النوايا املعلنة والت�صورات.
�آ�سيا وجنوب �رشق �آ�سيا .و�أخرياًّ ،

النوايا :وثائق ال�سيا�سة العامة لالتحاد الأوروبي ب�ش�أن بناء الديمقراطية
يجب التعرف على درجة التعقيد امل�ؤ�س�ساتي للمنظمة بغية التو�صل �إىل فهم �أف�ضل لنوايا االحتاد الأوروبي،
ويت�ألف االحتاد الأوروبي من ثالث هيئات رئي�سية هي الربملان الأوروبي الذي ميثل �سكان �أوروبا ،وجمل�س
االحتاد الأوروبي الذي ميثل احلكومات الوطنية ،والبعثة الأوروبية التي متثل م�صالح االحتاد الأوروبي
امل�شرتكة .ولكل من الربملان واملجل�س �أمانة �رس .وعلى كافة امل�ستويات ،يوجد داخل الربملان واملجل�س
والبعثة �أق�سام تنظيمية تعك�س خمتلف جماالت ال�سيا�سة العامة .ويتم �إقرار بع�ض جماالت ال�سيا�سة العامة
عرف هذا بالركيزة الأوىل لالحتاد الأوروبي ،حيث ت�شمل على
على م�ستوى االحتاد الأوروبي عامة ،و ُي ّ
�سبيل املثال التجارة والتعاون من �أجل التطوير والتنمية .ومن جهة �أخرى ،تقع ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية
امل�شرتكة �ضمن اخت�صا�ص دول االحتاد الأوروبي الأع�ضاء يف املجل�س ،وتعرف عادة بالق�ضايا التي تندرج
�ضمن �إطار الركيزة الثانية .عالوة على ذلك ،لدى الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي جداول �أعمالها
و�سيا�ساتها العامة على امل�ستوى الوطني.
ميكن العثور على الأ�سا�س القانوين املتعلق بالتزام االحتاد الأوروبي امل�شرتك بالدميقراطية يف معاهدة االحتاد
تعرفان الدميقراطية باعتبارها �أحد
الأوروبي ب�صيغتها املعدلة مبوجب معاهدتي �أم�سرتدام وني�س ،اللتني ّ
4
املبادئ التي تقوم عليها �أعمال االحتاد الأوروبي اخلارجية.
4

المادة ( ،)6معاهدة االتحاد الأوروبي2006 ،؛ ومع بدء �سريان مفعول معاهدة ل�شبونة� ،سوف ت�صبح الديمقراطية �إحدى القيم
التي تقوم عليها ال�سيا�سة الخارجية العامة�( .أنظر معاهدة ل�شبونة المعدلة لمعاهدة االتحاد الأوروبي والمعاهدة المن�شئة
للمجتمع الأوروبي  ،2007المادة الثانية).
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معاهدة االتحاد الأوروبي والمعاهدة المن�شئة للمجتمعات الأوروبية :الإطار القانوني للديمقراطية في �أعمال االتحاد الأوروبي الخارجية.
«يقوم االتحاد الأوروبي على مبادئ الحرية ،والديمقراطية ،واحترام حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية ،و�سيادة القانون ،والمبادئ الم�شتركة
5
بين الدول الأع�ضاء».
«يقع عتى عاتق االتحاد تعريف وتنفيذ �سيا�سة �أمنية وخارجية م�شتركة ،تغطي جميع مناطق ال�سيا�سة الأمنية والخارجية العامة ،التي �ستكون
�أهدافها]...[ :
6
 تطوير وتر�سيخ الديمقراطية و�سيادة القانون ،واحترام حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية»« ... .و�سوف ت�ساهم ال�سيا�سات المجتمعية العامة[في مجال التعاون من �أجل التطوير والتنمية] في تحقيق الهدف العام المتمثل في تطوير وتر�سيخ الديمقراطية و�سيادة القانون ،وفي تحقيق
7
الهدف الذي يدعو �إلى احترام حقوق الإن�سان والحريات الأ�سا�سية».

البناء على تجارب االتحاد الأوروبي
تقدم تفا�صيل عن جتارب االحتاد الأوروبي
مما يلفت للنظر �أن وثائق ال�سيا�سة العامة لالحتاد الأوروبي ال ّ
حول الدميقراطية واحلكم الدميقراطي ،و ُي�شار �إىل جتارب االحتاد الداخلية ،ال �سيما حينما يتعلق الأمر
بالدول الأع�ضاء التي ان�ضمت �إىل االحتاد حديث ًا �أو حينما يتعلق بال�سيا�سة الأمنية العامة .ويف جماالت منع
ن�شوب ال�رصاعات وحلها ،تعترب جتارب االحتاد الأوروبي قوة جتعل من االحتاد منوذج ًا يحتذى بالن�سبة �إىل
12
املناطق الأخرى.

كيفية فهم الديمقراطية
ُي�شار �إىل الدميقراطية �أنها هدف جوهري من �أهداف االحتاد الأوروبي 8،وهي مبوجب معاهدة االحتاد
الأوروبي هدف عام معلن عنه ال بد من تنفيذه للتعاون من �أجل التطوير والتنمية ،و�أي�ض ًا للتعاون االقت�صادي
9
واملايل والفني مع دول العامل الثالث.
ويف حال دخلت معاهدة ل�شبونة حيز التنفيذ ،ي�صبح ميثاق احلقوق الأ�سا�سية لالحتاد الأوروبي ملزم ًا من
الناحية القانونية .ومع �أن امليثاق يركز �أ�سا�س ًا على حماية حقوق الإن�سان ،ف�إنه يحتوي �أي�ض ًا على عدة
بنود تتعلق بعنا�رص الدميقراطية .وت�شري معاهدة ل�شبونة ،وكذلك املعاهدة احلالية لالحتاد الأوروبي� ،إىل
وثائق �أوروبية �أخرى مثل ميثاق باري�س من �أجل �أوروبا اجلديدة ( )1990حيث جند �إ�شارة �إىل الدميقراطية
وتعريف ًا لها بتف�صيل �أكرب.

ميثاق الحقوق الأ�سا�سية لالتحاد الأوروبي
"�إدراك ًا لتراثه الروحي والأخالقي – يقوم االتحاد على القيم العامة التي ال تتجز�أ ،وعلى القيم العالمية للكرامة الإن�سانية ،والحرية،
10
والم�ساواة ،والت�ضامن؛ وهو ي�ستند �إلى مبادئ الديمقراطية و�سيادة القانون".

13

ميثاق باري�س من �أجل �أوروبا الجديدة
"نتعهد ببناء وتعزيز وتقوية الديمقراطية وجعلها نظام الحكم الوحيد في بالدنا".
"تقوم الحكومة الديمقراطية على احترام �إرادة ال�شعب التي يتم التعبير عنها من خالل انتخابات حرة ونزيهة .و�أ�سا�س الديمقراطية هو
احترام الإن�سان و�سيادة القانون ،وهي ت�شكل �أف�ضل �ضمان لحماية حرية التعبير ،والت�سامح بين جميع فئات المجتمع ،وتوفير فر�ص مت�ساوية
لجميع الأفراد".
"ت�ستلزم الديمقراطية بطابعها التمثيلي والتعددي الم�ساءلة �أمام جمهور الناخبين ،وواجب ال�سلطات العامة �أن تمتثل للقانون والعدالة
14
وتنفذهما بنزاهة .ال �أحد فوق القانون".

عالوة على ذلك ،كثرياً ما يتم ذكر التزام االحتاد الأوروبي املتعلق باحرتام وتعزيز وحماية الدميقراطية
ومبادئها ،باعتباره عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف االتفاقيات التي تو�صل �إليها املجتمع الأوروبي مع دول العامل
11
الثالث.

وب�شكل عام ،تركز وثائق ال�سيا�سة العامة التي تتعامل مع �سيا�سة التطوير والتنمية على احلكم ال�صالح،
وعلى اجلوانب ذات العالقة لإي�صال الدميقراطية 15،بينما تركز ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية امل�شرتكة على
ترويج الدميقراطية ،ودعم حقوق الإن�سان ،وم�شاركة امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والأفراد من خالل املجتمع
املدين واالنتخابات .ويتم ت�أكيد �أهمية مراقبة االنتخابات وامل�ساعدة االنتخابية كعن�رصين �أ�سا�سيني للدعم
الذي يقدمه االحتاد الأوروبي �إىل الدميقراطية 16.لكن االحتاد الأوروبي ي�ؤكد �أي�ض ًا ر�أيه يف �أن الدميقراطية
هي �أكرث من جمرد �إجراء انتخابات .ويف هذه الأثناء ،اقرتحت ر�سالة البعثة الأوروبية احلكم الدميقراطي
كمفهوم �أو�سع للدميقراطية ،ميكن من خالله ربط تعاون االحتاد الأوروبي يف جمال التطوير والتنمية
17
بالعالقات اخلارجية.

المادة ( ،)6معاهدة االتحاد الأوروبي.2006 ،
المادة ( )11معاهدة االتحاد الأوروبي.2006 ،
المادة ( ،)177:2المعاهدة المن�شئة للمجتمع الأوروبي2006 ،؛ �أنظر �أي�ض ًا المرجع ال�سابق ،المادة (�181أ) حول التعاون
االقت�صادي والمالي والفني مع دول ثالثة.
دور االتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإن�سان والديمقراطية في دول ثالثة� ،2001 ،ص.4.
المادة ( )177:2و (�181أ) ،المعاهدة المن�شئة للمجتمع الأوروبي.2006 ،
ديباجة ،ميثاق الحقوق الأ�سا�سية لالتحاد الأوروبي.2000 ،
ر�سالة من اللجنة المخت�صة ب�إدراج احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإن�سان في االتفاقيات المبرمة بين المجتمع الأوروبي
ودول ثالثة1995 ،؛ الإجماع الأوروبي ب�ش�أن التنمية.2006 ،

 13ت�شير المادة ( )11من معاهدة االتحاد الأوروبي �إلى �أهداف ميثاق باري�س من �أجل �أوروبا الجديدة فيما يخت�ص بالأحكام
المتعلقة بال�سيا�سة الأمنية والخارجية الم�شتركة .و ُي�شار �إلى ميثاق باري�س فيما يتعلق بهدف ال�سيا�سة العامة لتحقيق ال�سالم
والأمن الدولي ،لكن يربط ميثاق باري�س ب�شكل �صريح ما بين بناء ال�سالم و�أهداف الديمقراطية ،ولذلك يمكن اعتباره حلقة
و�صل بين مجاالت ال�سيا�سة العامة هذه.
 14ميثاق باري�س من �أجل �أوروبا الجديدة� ،1990 ،ص.5-3 .
ُ " 15يعنى الحكم بقدرة الدولة على خدمة مواطنيه ....وي�شير الحكم �إلى القواعد ،والعمليات ،وال�سلوكيات التي من خاللها يتم
تو�ضيح الم�صالح و�إدارة الموارد وممار�سة ال�سلطة في المجتمع"( .ر�سالة من اللجنة ،الحكم والتنمية� ،2003 ،ص.)3 .
�	16أنظر على �سبيل المثال ر�سالة اللجنة بتاريخ  11ني�سان�/أبريل حول المراقبة والم�ساعدة االنتخابية لالتحاد الأوروبي.
 17الحكم في الإجماع الأوروبي ب�ش�أن التنمية نحو نهج متنا�سق داخل االتحاد الأوروبي� ،2006 ،ص.4 .
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20

ال حتتوي وثائق ال�سيا�سة العامة لالحتاد الأوروبي على تعريف وا�ضح وحمدد للدميقراطية �إال يف ما ندر،
وعادة ما يتم تعريف الدميقراطية من حيث �إجراءاتها وهيكيلياتها وم�ؤ�س�ساتها .وت�شمل وثائق ال�سيا�سة العامة
لالحتاد الأوروبي مفاهيم خمتلفة عن الدميقراطية ،مبا يف ذلك احلكم ال�صالح ،والدميقراطية التعددية،
يقدم ميثاق باري�س على النحو
واحلكم الدميقراطي ،والدمقرطة ،وتعزيز الدميقراطية وبنا�ؤها .ومع هذا ّ
املُ�شار �إليه يف املعاهدات تعريفات للدميقراطية �أكرث واقعية.
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ومما ال �شك فيه �أن حقوق الإن�سان وعملية الدمقرطة مرتبطتان مع ًا ارتباط ًا وثيق ًا .وحلقوق الإن�سان
دور بارز يف وثائق ال�سيا�سة العامة لالحتاد الأوروبي املتعلقة بالدميقراطية .والربط بني حقوق الإن�سان
والدميقراطية يذهب بعيداً يف بع�ض الأحيان �إىل حد امل�ساواة بني �أن�شطة حقوق الإن�سان والدعم من �أجل
18
بناء الدميقراطية.
قانون � :2006/1889إن�شاء �أداة تمويل من �أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإن�سان في جميع �أنحاء العالم.
ً
"ترتبط الديمقراطية وحقوق الإن�سان مع ًا ارتباط ًا وثيق ًا .وت�شكل الحريات الأ�سا�سية في التعبير وتكوين الجمعيات �شروطا م�سبقة للتعددية
ال�سيا�سية والعملية الديمقراطية ،في حين ت�شكل الرقابة الديمقراطية وف�صل ال�سلطات �شرطين �أ�سا�سيين للحفاظ على ا�ستقالل الق�ضاء و�سيادة
19
القانون ،وهما مطلبان �ضروريان لحماية حقوق الإن�سان بفعالية �أكبر".

االندماج �ضمن االتجاه ال�سائد والترابط
الدميقراطية يف �صلب جميع ال�سيا�سات ،ويتم احلديث عنها يف كثري من وثائق ال�سيا�سة العامة ك�رشط
�أ�سا�سي لتحقيق الأهداف الأخرى املتعلقة بالتطوير والأمن على �سبيل املثال .كذلك يتم ذكر الدميقراطية
20
وعالقتها بالتجارة والبيئة والهجرة وجماالت ال�سيا�سة العامة الأخرى.
"�إ�ضافة �إلى نهجها المتبع في تنفيذ برامج التعاون ،تلتزم البعثة الأوروبية
باحترام وثيقة االتحاد الأوروبي ،وت�ضمن تجنب �أية �آثار �سلبية في حقوق
الإن�سان والدمقرطة عند �صياغة ال�سيا�سات العامة الأخرى ،وت�ضمن �أي�ض ًا
تكييف ال�سيا�سات العامة لكي يكون لها �أثر �إيجابي"21 .

وت�شمل �أدوات ال�سيا�سة اخلارجية لالحتاد الأوروبي الدبلوما�سية التقليدية
والأدوات املالية مثل املبادرة الأوروبية للدميقراطية وحقوق الإن�سان.
وتن�ص ال�سيا�سة الأمنية لالحتاد الأوروبي على �أن االحتاد يرى �أن �أهداف
الدميقراطية والأمن تعتمد بع�ضها على بع�ض 22.مع هذا ،ال يوجد نقا�ش
حول كيفية دمج الدعم من �أجل بناء الدميقراطية �ضمن ال�سيا�سة الأمنية
العامة.

"�إحراز تقدم في مجال حماية حقوق الإن�سان ،والحكم ال�صالح ،والدمقرطة
23
مطلب �أ�سا�سي للتنمية الم�ستدامة والحد من الفقر".

كذلك ت�ؤكد �سيا�سة التطوير لالحتاد الأوروبي ،وهي ركيزة �أ�سا�سية� ،أن
بناء الدميقراطية هو �رشط �أ�سا�سي للتطوير ،ويتم عادة �إبراز الروابط بني
التطوير والدميقراطية ،واحلكم ال�صالح على وجه اخل�صو�ص .وت�ستخدم
�سيا�سة التطوير �أدوات كاحلوافز و�رشوط املعونة و�رشوط العنا�رص
الأ�سا�سية يف االتفاقيات لكي ت�شجع بناء الدميقراطية.

�	18أنظر على �سبيل المثال ورقة البعثة الأوروبية بعنوان" االتحاد الأوروبي :تعزيز حقوق الإن�سان والديمقراطية في العالم"،2007 ،
وهي الورقة التي تتحدث ،على الرغم من العنوان ،عن حقوق الإن�سان فقط.
 19قانون البعثة الأوروبية الرقم � ،2006/1889إن�شاء �أداة تمويل من �أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإن�سان في جميع �أنحاء
العالم ،الفقرة .8
�	20أنظر البعثة الأوروبية ،دور االتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإن�سان والدمقرطة في دول العالم الثالث.2001 ،
 21البعثة الأوروبية ،دور االتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإن�سان والدمقرطة في دول العالم الثالث� ،2001 ،ص.7 .
�	22أنظر البعثة الأوروبية ،ر�سالة من البعثة حول منع ن�شوب ال�صراعات.2001 ،
 23الإجماع الأوروبي ب�ش�أن التنمية ،2005 ،الفقرة .86
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ولي�س ثمة �إ�شارة وا�ضحة �إىل الدميقراطية يف املعاهدات ك�أحد �أهداف ال�سيا�سة التجارية لالحتاد الأوروبي.
ومع ذلك ،ما زالت الدميقراطية ت�شكل �أحد الأهداف العامة للأعمال اخلارجية التي يقوم بها االحتاد
الأوروبي ،وبات من املقبول القول �إن الدميقراطية يتم تنفيذها �ضمن ًا يف هذه ال�سيا�سة العامة 25.وعادة يتم
كمكونني رئي�سيني التفاقيات ال�رشاكة االقت�صادية ،واتفاقيات التجارة
�إدراج الدميقراطية واحلوار ال�سيا�سي
ّ
احلرة ،واتفاقيات ال�رشاكة التي يتم التفاو�ض ب�ش�أنها بني االحتاد الأوروبي و�رشكائه.
24

وتو�صف �سيا�سة اجلوار الأوروبي ب�أنها «عالقة متميزة مبنية على االلتزام املتبادل بالقيم امل�شرتكة» ومن
�ضمنها الدميقراطية 26.وت�ستخدم �سيا�سة اجلوار الأوروبي با�ستمرار م�صطلح الدميقراطية ت�أكيداً لأهمية
هذه القيمة العامة يف �سيا�سة اجلوار ب�أكملها.
وتقع ق�ضايا الهجرة �ضمن �إطار العدالة وال�ش�ؤون املحلية .ومع �أن وثائق ال�سيا�سة العامة املتعلقة بالهجرة ال
ت�شري �إىل الدميقراطية ،ف�إن هناك �صلة بني �سيا�سة الهجرة والتعاون من �أجل التطوير والتنمية نتيجة �أثر حركة
ر�أ�س املال الب�رشي و�أهمية احلواالت املالية.
�أ ّما �سيا�سة التو�سع ُفينظر �إليها عامة �أنها جمال ال�سيا�سة العامة حيث كان الدعم من �أجل بناء الدميقراطية هو
الأجنح .وعلى الدول التي ت�سعى �إىل احل�صول على ع�ضوية االحتاد الأوروبي �أن تفي مبجموعة من املعايري
مبا يف ذلك «م�ؤ�س�سات م�ستقرة ت�ضمن الدميقراطية» 27.و ُي�ستخدم م�صطلح الدميقراطية يف وثائق ال�سيا�سة
28
العامة املتعلقة بالتو�سع.

�شروط االن�ضمام �إلى االتحاد الأوروبي – "معايير كوبنهاغن"
في العام  ،1993و�ضع المجل�س الأوروبي في كوبنهاغن المعايير المطلوبة للح�صول على ع�ضوية االتحاد الأوروبي .وعلى الدولة الع�ضو الجديدة �أن
تفي بعدة معايير �سيا�سية واقت�صادية بما في ذلك "م�ؤ�س�سات م�ستقرة ت�ضمن الديمقراطية ،و�سيادة القانون ،وحقوق الإن�سان ،واحترام وحماية
29
الأقليات".

وي�شري عدد كبري من وثائق ال�سيا�سة العامة التي ّمت االطالع عليها �إىل احلاجة امللحة �إىل تقوية التما�سك والرتابط
بني جماالت ال�سيا�سة العامةوم�ؤ�س�سات االحتاد الأوروبي فيما يتعلق بالدعم من �أجل بناء الدميقراطية.

24

26

قارن المادة ( )133من المعاهدة المن�شئة للمجتمع الأوروبي ،2006 ،والمادة ( )177:2من �سيا�سة التطوير في المعاهدة
نف�سها� .أنظر �أي�ض ًا http://ec.europa.eu/trade/index-en.htm
المادة ( ،)6معاهدة االتحاد الأوروبي� .2006 ،أنظر �أي�ض ًا المادة ( ،)301معاهدة االتحاد الأوروبي.2006 ،
http://ec.europa.eu/world/enp/policy-en.htm

27
28

اال�ستنتاجات الرئا�سية ،المجل�س الأوروبي في كوبنهاجن.1993 ،

http://ec.europa.eu/world/what/enlargement/index-en.htm

29

اال�ستنتاجات الرئا�سية ،المجل�س الأوروبي في كوبنهاجن.1993 ،
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ال�شراكة
ت�ؤكد وثائق ال�سيا�سة العامة لالحتاد الأوروبي �أهمية ال�رشاكة .وتوجد وثائق ا�سرتاتيجية وبرامج عمل تهتم
بتعاون االحتاد الأوروبي مع كل منطقة �رشيكة .ومع �أن معاهدات االحتاد الأوروبي ت�ضع �أ�س�س املبادئ
الأ�سا�سية ذاتها جلميع الأعمال اخلارجية التي يقوم بها االحتاد الأوروبي ،ف�إن الوثائق املحددة لكل منطقة
تختلف من حيث اللغة ونطاق العمل والرتكيز.
ِّ
وتوجه ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني �أفريقيا واالحتاد الأوروبي العالقات بينهما ،وهذه ال�رشاكة ت�صف
التوجهات العامة لل�سيا�سة العامة طويلة الأجل بني �أفريقيا واالحتاد الأوروبي .وحتدد ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
ثمانية موا�ضيع لل�رشاكة منها مو�ضوع احلكم الدميقراطي وحقوق الإن�سان .وال�رشاكة يف هذا املو�ضوع
متكن من �إقامة «حوار وتعاون من قارة �إىل قارة» حول املبادئ الدميقراطية ،ومكافحة الف�ساد ،و�إدارة
الأموال العامة على نحو تخ�ضع فيه للم�ساءلة.
"تجدد الأطراف ت�أكيدها �أن عملية الدمقرطة ،والتنمية ،وحماية الحريات الأ�سا�سية وحقوق الإن�سان عملية مترابطة تعزز بع�ضها بع�ض ًا.
والمبادئ الديموقراطية المعترف بها عالمي ًا هي مبادئ يقوم عليها تنظيم الدولة من �أجل �ضمان �شرعية �سلطتها وقانونية �أعمالها وفق نظامها
30
الد�ستوري ،والت�شريعي والتنظيمي ،ووجود �آليات الم�شاركة .وباال�ستناد �إلى المبادئ المعترف بها عالمي ًا ،تط ّور كل دولة ثقافتها الديمقراطية".

"في �أمريكا الالتينية يرتبط الحكم ال�صالح بالتما�سك االجتماعي ارتباط ًا وثيق ًا :ي�ؤدي التهمي�ش والفقر وقلة فر�ص الح�صول على التعليم
34
والرعاية ال�صحية وغياب الآفاق الم�ستقبلية �إلى تقييد ممار�سة الحقوق المدنية وال�سيا�سية".

عرف تعاون االحتاد الأوروبي و�آ�سيا الدميقراطية وحقوق الإن�سان واحلكم ال�صالح ب�أنها �أهداف يتوجب
و ُي ّ
على االحتاد الأوروبي دعمها يف جميع عالقاته مع �آ�سيا .وعلى الرغم من ت�شجيع وثائق اال�سرتاتيجية
للحوار وال�رشاكة ،ف�إن هذه الوثائق تبدو غام�ضة فيما يخ�ص الأعمال التي يتم القيام بها.
وي�شرتط الإطار اال�سرتاتيجي لتعزيز ال�رشاكة بني �أوروبا و�آ�سيا� 35أن يقوم االحتاد الأوروبي بامل�ساهمة يف
ن�رش الدميقراطية واحلكم ال�صالح و�سيادة القانون ،كيما يتمكن من تقوية ح�ضوره ال�سيا�سي واالقت�صادي
يف املنطقة الآ�سيوية .ومن �أجل حتقيق ذلك� ،سوف يقوم االحتاد الأوروبي بتقوية العالقات الثنائية واحلوار
املتعدد الأطراف مع ال�رشكاء الآ�سيويني ،وبت�شجيع احلوار داخل املجتمع املدين ،وب�ضمان دمج ق�ضايا
حقوق الإن�سان واحلكم �ضمن االجتاه ال�سائد لأن�شطة التعاون.
وت�شرتط �رشاكة االحتاد الأوروبي اجلديدة مع جنوب �رشق �آ�سيا �أن يقوم االحتاد الأوروبي ب�إقامة �رشاكة
بناءة مع رابطة دول جنوب �رشق �آ�سيا واحلكومات الوطنية يف جنوب �رشق �آ�سيا على �أ�سا�س احلوار.
كما يجب �أن تت�ضمن االتفاقيات الثنائية اجلديدة مع دول املنطقة �رشط ًا �أو «عن�رصاً �أ�سا�سي ًا» ي�شري �إىل
حقوق الإن�سان� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يعلم االحتاد الأوروبي جيداً �أن احلكم ال�صالح عن�رص حا�سم يف �إقامة
ت�شدد جهود التعاون من �أجل التطوير التي يبذلها االحتاد الأوروبي
جمتمعات م�ستقرة ومزدهرة ،ولذلك ّ
على تقوية الأطر امل�ؤ�س�ساتية والتنظيمية ،وحماربة الف�ساد يف جنوب �رشق �آ�سيا.
36

يعترب التعاون بني العامل العربي واالحتاد الأوروبي جز ًءا من تعاون االحتاد الأوروبي مع منطقة البحر
الأبي�ض املتو�سط كما ّمت �صياغته واالتفاق عليه يف �إعالن بر�شلونة و�إعالن ال�شبكة الأورومتو�سطية،
وهذان الإعالنان يعنيان يف املقام الأول بالأمن والتجارة لكنهما ي�ؤكدان �أي�ض ًا احلوار ال�سيا�سي و�أهمية
الدميقراطية .و ُي�شار �إىل الدميقراطية بطريقة غام�ضة ،مما يعني �أن االحتاد الأوروبي يتبع نهج ًا براغماتي ًا جتاه
الدميقراطية يف تعاونه مع هذه املنطقة.
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"يتفق الأطراف على تطوير �سيادة القانون في نظمها ال�سيا�سية ،مع االعتراف بحق كل منها في اختيار نظمها ال�سيا�سية واالجتماعية
32
-الثقافية واالقت�صادية والق�ضائية وتطويرها بحرية".

وتقر هذه الوثيقة �أن معظم الدول يف �أمريكا
�إن ا�سرتاتيجية االحتاد الأوروبي – �أمريكا الالتينية �شاملةّ ،
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد �أن�ش�أت نظم ًا دميقراطية .ولذلك تتعمق اال�سرتاتيجية كثرياً يف احتياجات
و�إمكانيات هذه املنطقة با�ستخدام مفهوم احلكم الدميقراطي .ويتم تعريف الدميقراطية هنا ب�صورة �أو�سع
مما هو عليه الأمر يف ا�سرتاتيجيات �إقليمية �أخرى؛ �إذ ُيربَط بني الرتكيز على دعم امل�ؤ�س�سات من �أجل
الدميقراطية من ناحية وجوانب امل�شاركة والدميقراطية كو�سيلة لإي�صال ق�ضايا الرتابط االجتماعي وامل�ساواة
33
على م�ستوى احلقوق االجتماعية والثقافية واالقت�صادية من ناحية �أخرى.

"وفي مناطق عدة من الإقليم ،يبعث الو�ضع على القلق فيما يتعلق بالحكم وحقوق الإن�سان والديمقراطية و�سيادة القانون ،و�سوف تقوم
37
المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإن�سان بالتعامل معه".

توجه اتفاقية كوتونو عالقات االحتاد الأوروبي مع دول �أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي واملحيط الهادئ،
وهي تهدف �إىل تعزيز التنمية يف هذه الدول .وتهدف االتفاقية �أي�ض ًا �إىل «تعزيز بيئة �سيا�سية دميقراطية
م�ستقرة» ،وهي ت�ستند ب�شكل وا�ضح �إىل مبادئ عدة منها امل�ساواة بني ال�رشكاء ،م�شاركة احلكومات
واجلهات الفاعلة غري احلكومية ،احلوار ،الإيفاء بالواجبات املتبادلة ،التفا�ضل والتكامل الإقليمي .كما
تن�ص االتفاقية على �أهمية احلكم ال�صالح ،و�أن �أي انتهاك له قد ي�ؤدي �إىل تعليق كلي �أو جزئي للتعاون
39
من �أجل التطوير.
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ت�صورات من مناطق ال�شراكة
"�أعتقد �أن على االتحاد الأوروبي �أن يقوم بدور القائد في تعزيز الديمقراطية
خارج �أوروبا لأنه يمثل نموذج ًا خا�ص ًا يتمتع بم�صداقية عالية".
ال�سيدة �ساومورا تيولونغ
ع�ضو برلمان ،كمبوديا

على الرغم من االختالفات اجلوهرية بني مناطق ال�رشاكة اخلم�س – ورغم
عالقاتها املختلفة مع االحتاد الأوروبي – ف�إن لهذه املناطق عدداً ملحوظ ًا
من وجهات النظر امل�شرتكة ،تعرب جميعها عن الر�أي القائل �إن االحتاد
الأوروبي كجهة �سيا�سية فاعلة هو �رشيك جذاب يف بناء الدميقراطية.
ويف الوقت نف�سهُ ،ينظر �إىل االحتاد الأوروبي ،و�إىل حد كبري ،على �أنه
�رشيك جتاري وجهة اقت�صادية فاعلة.

االهتمام بتجارب االتحاد الأوروبي الداخلية

"يرمز االتحاد الأوروبي �إلى الم�ساواة فيما يتعلق بالح�صول على الموارد
والفر�ص".
ال�سفير محمد زامير
الممثل الدائم ال�سابق لبنغالد�ش لدى المجتمعات الأوروبية

"يمكن للدول الأوروبية �أن تب ّين لنا نحن الآ�سيويين كيف تمكنت من تنمية
مجتمعاتها وتطوير نظام رعاية اجتماعية ،وكيف ا�ستطاعت �إنقاذ الجميع
من الفقر التي عانته عدة دول �أوروبية في ال�سابق ،وذلك من خالل �إعطائنا
�أف�ضل الممار�سات ولي�س من خالل الوعظ فقط".
الدكتور ديوي فورتونا تور
نائب مدير العلوم االجتماعية والإن�سانيات ،معهد �إندوني�سا للعلوم

"�أعتقد �أن تجربة االتحاد الأوروبي في التغلب على الأخطار التي تهدد
الديمقراطية وتحقيق االزدهار ل�شعوبها �أمر يجب على االتحاد الأوروبي
ن�شره .وال �أتحدث فقط عن االندماج االقت�صادي ،بل �أي�ض ًا عن التغلب على
انخراط الجي�ش في ال�سيا�سة ،وعلى م�شاكل الفقر ،ومناق�شة �إعادة توزيع
ثمار التقدم الوطني والإقليمي ،والم�سامحة تجاه الأقليات الدينية ،والتم�سك
ب�سيادة القانون".
ال�سفير رودولفو �سفرينو
الأمين العام ال�سابق لرابطة دول جنوب �شرق �آ�سيا

منوذج ناجح للتنمية االقت�صادية
ُيعرف االحتاد الأوروبي من قبل �رشكائه �أنه ً
وبناء الدميقراطية .ويرى الكثريون �أن تاريخ االحتاد الأوروبي فيما يتعلق
باالندماج ال�سيا�سي واالقت�صادي على ال�صعيد الإقليمي ي�شكل م�صدر �إلهام
ملناطق �أخرى ت�سعى �إىل حتقيق م�ستويات مماثلة من االندماج .وقد �شكل
جناح االحتاد الأوروبي يف بناء هيكليات التعاون من �أجل ال�سالم وتعميق
االندماج مو�ضوع ًا متكرراً يف املناق�شات ويف جتارب االحتاد الأوروبي يف
عربت كثري من املناطق عن رغبتها يف اال�ستفادة من
�إدارة التعددية .كما ّ
�سيما يف جمال بناء الدميقراطية.
جتارب االحتاد الأوروبي ،ال ّ
وقد متكن االحتاد الأوروبي من دمج ال�سيا�سة الدميقراطية مع اال�ستقرار
االجتماعي والديناميكية االقت�صادية .والدول الأع�ضاء يف االحتاد
الأوروبي م�ستقرة ،وهي قادرة على توفري االحتياجات الأ�سا�سية من
الأمن الب�رشي ،والكرامة الإن�سانية ،وفر�ص العمل املت�ساوية جلميع
املواطنني ،مبا يف ذلك امل�ساواة يف النوع االجتماعي �أو الت�ساوي بني
اجلن�سني .وقد حت�سنت م�ستويات املعي�شة على نحو الفت يف الدول
الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي.
وقد متكن االحتاد الأوروبي من االنتقال بنجاح من قارة متزقها احلروب
�إىل قارة تعنى بحل ال�رصاعات �سلمي ًا .وقد ّ
حل احلكم املدين مكان القوة
الع�سكرية – وهو حكم مبني على الهيكليات القائمة على القيم االجتماعية
و�سيادة القانون والنظم ال�سيا�سية ال�شاملة.

االحتاد الأوروبي هو �أي�ض ًا مثال على االندماج الإقليمي الناجح .وقد
متكن االحتاد الأوروبي عرب خلق هيكليات و�آليات عمل للتعاون الإقليمي
من حت�سني موقفه يف املفاو�ضات العاملية ،و�أ�صبح يتعامل بكفاءة كبرية مع
التحديات التي تواجه املنطقة عن طريق النقا�ش و�إيجاد احللول امل�شرتكة.
وعلى الرغم من اتهام االحتاد الأوروبي مبمار�سة بريوقراطية مفرطة و�أن
قراراته ت�ستند �إىل «القا�سم امل�شرتك الأدنى»� ،إال �أن اجلميع ينظر �إليه ك�آلية وظيفية مثرية للإعجاب فيما
يتعلق بالتعاون امل�شرتك بني الدول.
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م�شاورات عالمية حول دور االتحاد الأوروبي في بناء الديمقراطية

محدودية مفهوم الديمقراطية
يتم الت�شديد يف جميع املناطق على ق�ضايا التما�سك االجتماعي ،وعدم
امل�ساواة ،وعدم اال�ستقرار االجتماعي ،وانعدام الأمن� ،إ�ضافة �إىل
عدم قدرة احلكومات على توفريمثل هذه الق�ضايا .وقد ركزت جميع
امل�شاورات على العالقة بني النظام الدميقراطي والتغريات املرئية داخل
املجتمعات .وب�شكل عام ،يعتقد ال�رشكاء �أن االحتاد الأوروبي يقوم
بتنفيذ مفهوم �ضيق للدميقراطية ،لذا فهو يف�شل يف الربط بني الدميقراطية
الإجرائية وجوانب الإي�صال للدميقراطية.
وهناك �أي�ض ًا متايز يف امل�صطلحات التي ي�ستخدمها االحتاد الأوروبي.
على �سبيل املثال ،يتم ا�ستخدام م�صطلح الدميقراطية يف �سيا�سة اجلوار �أو
يف ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية امل�شرتكة للإ�شارة ،وب�شكل رئي�سي� ،إىل
حقوق الإن�سان واجلوانب الإجرائية من حيث ممار�سة الدميقراطية ،بينما
جند �أن ال وجود للم�صطلح ذاته يف اجلوانب الأخرى لل�سيا�سة العامة،
ويف حال وجوده ف�إنه ُي�ستخدم ك�صفة .وي�شدد التعاون من �أجل التطوير
على مفهوم احلكم ال�صالح ويربطه بالدميقراطية.
ويبدو �أن االحتاد الأوروبي قام بف�صل اجلوانب الإجرائية وامل�ؤ�س�ساتية
للدميقراطية عن اجلوانب املتعلقة بقدرة الدميقراطية على �إحراز نتائج
حقيقية .ويرى �رشكاء االحتاد الأوروبي �أن االحتاد يركز على املجتمع
املدين واالنتخابات و�أن�شطة حقوق الإن�سان على نحو غري متوازن .كما
يكرر ال�رشكاء القول �إن الدميقراطية ال ت�شمل االنتخابات فقط وال ميكن
م�ساواتها بحقوق الإن�سان ،بل عليها حتقيق النتائج مبفهوم �أو�سع.

تعهدات االتحاد الأوروبي الطويلة الأجل
يو�صف االحتاد الأوروبي �أنه �رشيك يف�ضل ا�ستخدام القوة الناعمة يف
عالقاته الدولية بد ًال من القوة القا�سية �أو القوة الع�سكرية ،وتعترب هذه
امليزة يف حد ذاتها ميزة �إيجابية من وجهة نظر �إمنائية ،لكن على االحتاد
الأوروبي �إعطاء قيمة �أكرب لنهج القوة الناعمة بد ًال من الرتكيز امل�ضني على
ال�صعوبات التي يواجهها عند ممار�سته للقوة القا�سية.
ومن امل�آخذ التي ي�أخذها ال�رشكاء على االحتاد الأوروبي �أنه ينفذ �سيا�سة
املعايري املزدوجة وال يتمكن من حتويل �سيا�ساته �إىل �أفعال .ويرى الكثريون
�أن دعم االحتاد الأوروبي للدميقراطية هو جمرد حرب على ورق .وعلى
وجه التحديد ،يعترب التزام االحتاد الأوروبي بالوقوف �إىل جانب
الدميقراطية يف مواجهة «ال�سيا�سة الواقعية» مو�ضع ت�سا�ؤل ،فهو ُيتهم ب�أنه
ي�سمح للم�صالح االقت�صادية والأمنية ب�أن تطغى على الدعم الطويل الأجل
الذي تقدمه فيما يتعلق ببناء الدميقراطية .ويف كثري من الأحيان ُي ْحدث
هذا الو�ضع فجوة يف م�صداقية االحتاد الأوروبي.

الديمقراطية في التطوير والتنمية

"ال يمكن لالتحاد الأوروبي القيام بدور مبا�شر �إذ �أن هذه البلدان معتدة
بنف�سها وال تحب النهج التطفلي �أو فر�ض الإمالءات من جهة ما يتعين
القيام به  ,لكن عليه اتباع نهج ب ّناء ومعتدل وغير ظاهر للعيان ،وذلك من
خالل تبادل �أف�ضل الممار�سات على �سبيل المثال".
ال�سفير �أ .ن .رام
�سفير الهند ال�سابق لدى االتحاد الأوروبي

"ربما يكمن التحدي الأكبر الذي نواجهه اليوم في كيفية جعل الديمقراطية
عم ًال يومي ًا لجميع النا�س ،ولي�س مجرد حادثة عابرة تحدث مرة واحدة
كل �أربع �سنوات".
بروفي�سور �أديبايو �أولوكو�شي
مدير تنفيذي ،مجل�س تطوير �أبحاث العلوم االجتماعية في �أفريقيا
ع�ضو المجل�س اال�ست�شاري في المعهد الدولي للديمقراطية والم�ساعدة
االنتخابية

"التركيز على الممار�سات االنتخابية الطبيعية دون �أخذ الممار�سات
الديمقراطية الوا�سعة في المجالين االقت�صادي واالجتماعي بعين االعتبار
من �ش�أنه �أن يخلق ال�شك .وتوحي التجربة الأفريقية �أن تبني وجهة نظر
�أو�سع لبناء الديمقراطية بحيث ت�شمل الديناميكيات االجتماعية لي�س �ضرورة
فح�سب ،بل هي ق�ضية جوهرية ال غنى عنها من منظور ال�سيا�سة العامة التي
ن�سعى �إلى �إقامتها".
�سعادة ال�سيد كيتوميل ما�سير
رئي�س بوت�سوانا ال�سابق

"لي�ست حماية حقوق الإن�سان ديقراطية� .أن حقوق الإن�سان �أمر جوهري
بالن�سبة �إلى الديمقراطية وال تناق�ض بينهما� ،إال �إن حماية حقوق الإن�سان
لي�ست من الأولويات في بناء الديمقراطية".
البروفي�سور �س .د/ .وني
باحث زائر ،معهد درا�سات جنوب �آ�سيا ،جامعة �سنغافورة الوطنية

"االتحاد الأوروبي بحاجة ما�سة �إلى �إعادة النظر في نهجه الحالي من
ق�ضية تعزيز الديمقراطية في الوطن العربي .وثمة م�شاكل هيكلية تتجلى
في ال�صراع بين الأهداف الرئي�سية لعدد كبير من �أع�ضاء االتحاد الأوروبي:
الأمن والتجارة من جهة ،وتعزيز الديمقراطية من جهة �أخرى".
دكتور خير الدين ح�سيب
مدير عام مركز درا�سات الوحدة العربية ،لبنان
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ت�صور خا�ص
للتناق�ض بني ال�سيا�سات العامة لالحتاد الأوروبي و�أعماله ّ
"في حقيقة الأمر لم يط ّور االتحاد الأوروبي جدول �أعمال م�شترك ًا ب�ش�أن
الفت للنظر يف العامل العربي ،وعادة يتم اال�ست�شهاد باالنتخابات
الديمقراطية".
الفل�سطينية التي جرت عام  2006يف املناطق الفل�سطينية ،كمثال على
البروفي�سور رحمان �سبحان
ف�شل االحتاد الأوروبي يف الإيفاء بتعهداته جتاه الدميقراطية لرف�ضه قبول
م�ؤ�س�س ورئي�س تنفيذي
نتائج االنتخابات التي اعرتف اجلميع بنزاهتها وبكونها حرة وعادلة.
مركز حوار ال�سيا�سات ،بنغالد�ش
ومثال �آخر على هذا التناق�ض هو �أن كيف قانون الإعادة يف �سيا�سة الهجرة
يف االحتاد الأوروبي قد �أثر �سلب ًا يف عملية التنمية يف �أمريكا الالتينية.
وهذان املثالن من �ش�أنهما الت�أثري يف م�صداقية االحتاد الأوروبي.
لي�س لالحتاد الأوروبي ر�سالة وا�ضحة ومرتابطة يف جمال بناء الدميقراطية ،ويرى الكثريون �أن االحتاد
الأوروبي ُير�سل ر�سائل متباينة �إىل �رشكائه يف املناطق والدول املختلفة ،تبني م�ستويات متعددة من
التعهدات ،وت�ضع معايري خمتلفة لق�ضايا �شتى .و ُيعترب هذا عائق ًا �أمام التعاون الف ّعال.
وثمة تناق�ض ملحوظ بني ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية امل�شرتكة وبني التعاون من �أجل التطوير والتنمية،
ويتحرك هذان املجاالن �ضمن جداول زمنية خمتلفة ترتبط بال�سيا�سة العامة ،وتعمل وفق منطق متباين
ومت�شعب مبوجب ركائز و�أحكام قانونية منف�صلة ،وت�ستخدم جمموعات حمتلفة من الأدوات .وما دام
هذان املجاالن يعمالن ب�شكل منف�صل وكل على حدة ،ف�إن التناق�ض بينهما ال ّ
ي�شكل �أية م�شكلة ،لكن
عندما يتقابالن – كما هو احلال عادة مع الدعم لبناء الدميقراطية – ينتج عنهما توتر ،وتناق�ض ال داعي
لهما ،ال �سيما يف الطريقة التي يعمل بها االحتاد الأوروبي.
وثائق ال�سيا�سة العامة لالحتاد الأوروبي وا�ضحة فيما يخ�ص التزامها
"�إذا لم تواز �أوروبا بين �سيا�سة الهجرة و�سيا�سة التجارة وبين �سيا�ستها
بالرتابط ودمج الدميقراطية �ضمن االجتاه ال�سائد .واحلاجة �إىل التناغم
العامة التي تتبعها في تعزيز الديمقراطية ،ف�إننا �سنجد �أنف�سنا في مواجهة
والتما�سك �أمر �رضوري على نحو وا�سع .ومع ذلك ،ي�شدد �رشكاء
م�شكلة كبيرة� .إن كانت �أوروبا التي نعرفها هي �أوروبا نف�سها التي تعيد
االحتاد الأوروبي على �أن عدم االندماج �ضمن االجتاه ال�سائد وووجود
المهاجرين وتفر�ض تعرفة على التجارة ،وفي الوقت نف�سه ت�س�أل كيف يمكن
التناق�ض ي�شكالن حتدي ًا رئي�سي ًا يف عالقتهم مع االحتاد الأوروبي.
لها �أن ت�ساعدنا – عندها يكون هناك تناق�ض ج�سيم .ومن جهة �أخرى ،نريد
واالحتاد الأوروبي ال يعرتف و ال ي�أخذ بعني االعتبار نتائج �أفعاله التي ت�ؤثر
�أن نبني عالقة مع �أوروبا ت�ستند �إلى االحترام المتبادل والم�صالح الم�شتركة".
حدد بع�ض ال�رشكاء،
يف عملية بناء الدميقراطية يف مناطق ال�رشاكة .وقد ّ
دكتور دانيال زوفاتو
ال �سيما يف �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،التباين واالختالف
المدير الإقليمي للم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية و االنتخابات في �أمريكا
بني الر�سائل و�آثار �سيا�سة الهجرة وال�سيا�سة الزراعية �أو التجارة/التعرفة،
االالتينية
بعد �أن ّمت مقارنتها بطموحات ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية لالحتاد الأوروبي
والتعاون من �أجل النطوير والتنمية .عالوة على ذلك ،يبدو �أن جهود
الإدماج �ضمن االجتاه ال�سائد ال تت�ضمن جميع جماالت ال�سيا�سة العامة لالحتاد الأوروبي ذات العالقة.
ومما يدعو �إىل ال�شك ما يالحظه كثري من �رشكاء االحتاد الأوروبي من �أن �أولويات عدد قليل من الدول
الأع�ضاء ِّ
توجه �أولويات االحتاد الأوروبي �أحيان ًا ،ويف هذه احلالة يكون الأخري جمرد و�سيلة لتحقيق
امل�صالح الوطنية ال�ضيقة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ال يتم بال�رضورة تنفيذ برامج التعاون بالت�سيق مع الدعم الذي
يقدمه االحتاد الأوروبي لبناء الدميقراطية .و�أحيان ًا يعتقد ال�رشكاء �أن هناك تناف�س ًا بني جداول �أعمال الدول
الأع�ضاء وجداول �أعمال االحتاد الأوروبي ،لكن هذا االعتقاد يقابله اعرتاف ال�رشكاء ب�أن ثمة منا�سبات
تكون فيها التجارب واملناهج املختلفة التي تتبعها كل دولة من الدول الأع�ضاء عبارة عن م�صادر قوة ميكن
اال�ستفادة منها لأغرا�ض املقارنة.
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م�شاورات عالمية حول دور االتحاد الأوروبي في بناء الديمقراطية

وي�ؤكد ال�رشكاء احلاجة امللحة �إىل نهج طويل الأجل ،فالغالبية العظمى
منهم يرون �أن الدعم من �أجل بناء الدميقراطية هو عملية ق�صرية الأجل،
وجميعهمم متفقون على �أن عملية بناء الدميقراطية ينبغي �أن تكون طويلة
الأجل.

ال�شراكة

"االتحاد الأوروبي ي�شارك ثم ين�سحب ،ويت�صل ثم ينف�صل ،ولذا ت�صبح
جهوده متقطعة ومفككة ،وفي نهاية الأمر ي�صير الكل مجز�أً ،وال تتوا�صل
الأجزاء لت�شكل �صورة كبيرة واحدة� .أعتقد �أن االتحاد الأوروبي بحاجة ما�سة
�إلى ر�ؤية �شاملة ومتكانلة من جهة م�ستقبل �أفريقيا و�أين يجب �أن تكون ،ثم
يبد�أ بعدها توجيه م�ساعداته لتحقيق هذه الر�ؤية الأو�سع".
الدكتورة �آني �شيكوانها
ع�ضو المجل�س اال�ست�شاري في الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية و االنتخابات
باحثة في معهد الدرا�سات الأمنية في �أدي�س �أبابا� ،إثيوبيا

ي�ؤكد ال�رشكاء جهارة �أنه ينبغي بناء الدميقراطية من الداخل ،وهم
يج�سد اجتاه ًا واحداً للتوا�صل.
ي�شجبون نهج تعزيز الدميقراطية الذي ّ
ويعتقد الكثريون �أن تعزيز الدميقراطية مب�ساعدة الأوروبيني حتمل يف طياتها
�شيئ ًا من الكربياء والتعايل كونها ت�ستند �إىل ت�صدير القيم الأوروبية �إىل مناطق �أخرى خارج �أوروبا.

والت�صور الرئي�سي هو �أن عملية تعزيز الدميقراطية ،التي يراها الكثريون �أنها و�سيلة للوعظ ،ما تزال تهيمن
على جمموعة الأدوار التي يقوم بها االحتاد الأوروبي .وميلك �رشكاء االحتاد الأوروبي الرغبة ال�صادقة يف
التعاون فيما بينهم حول الدميقراطية ،ولذا فهم ي�ؤكدون وجوب تطوير
نهج بديل مبني على احلوار.
الرغبة يف �إقامة �رشاكة حقيقية مو�ضوع يتكرر بكرثة يف جميع املناطق.
وي�ؤكد ال�رشكاء احلاجة املا�سة �إىل عمليات ي�شارك فيها الطرفان على حد
�سواء ،بحيث يكون هناك عملية تبادل للأفكار والأولويات واملعلومات.
ويرى الكثريون �أن االحتاد الأوروبي ي�سري يف االجتاه ال�صحيح لكن ما
تزال الطريق طويلة .ويف كثري من الأحيان ،يتم و�ضع املبادرات املتعلقة
بدولة �أو منطقة ما و�إقرارها يف بروك�سل ثم يتم تقدميها �إىل الدولة �أو
املنطقة املعنية.
وال�رشكاء �أي�ض ًا معنيون مبدى امل�ساحة املتوفرة لهم للحوار والتفاو�ض،
وهم ي�ست�شهدون ب�آليات االحتاد الأوروبي الداخلية التي ت�ضمن �أن تق�ضي
الدول الأع�ضاء ال�سبع والع�رشون معظم الوقت يف تخطيط الربامج
و�إقرارها .وترتك القرارات النهائية املنبثقة عن هذا اجلدال م�ساحة �صغرية
جداً لل�رشكاء لقول ما لديهم ،و�أن يكون لهم حق امللكية� :إنهم يدخلون
يف مرحلة مت�أخرة من العملية.
وي�ؤكد ال�رشكاء غياب �آليات الت�شاور بني االحتاد الأوروبي وال�رشكاء
الإقليميني من �أجل تطوير ا�سرتاتيجيات م�شرتكة وجداول �أعمال بغية
التعاون يف املنطقة امل�ستهدفة لبناء الدميقراطية فيها .وهذا جمال ال يتم فيه
اال�ستفادة من الطاقات والإمكانيات املتوفرة.
و�أخرياً ،هناك �شعور قوي �أن مواقف بع�ض ممثلي االحتاد الأوروبي تعك�س
قلة احرتام ل�رشكاء التعاون .كما �أن هناك ادعاءات متكررة فيما يخ�ص
ممثلي االحتاد الأوروبي م�ؤداها �أنهم «يتحدثون بدونية» �إىل �رشكائهم،
يقو�ضون �أ�س�س ال�رشاكة.
وبذلك ّ

الديمقراطية في التطوير والتنمية

"من ال�ضروري �أن نلقي نظرة �أ�شمل على جيراننا و�أن نعلم �أن هناك الكثير
مما يمكننا �أن نتعلمه ،و�أنه با�ستطاعتنا �أن ن�ستمد قيمة �أكبر من العالقات
القائمة على �أ�سا�س االحترام المتبادل".
�سعادة ال�سيد كيتوميل ما�سير
رئي�س بوت�سوانا ال�سابق

"تمثل الدول الأوروبية نموذج ًا حي ًا للديمقراطية ،والديمقراطية متجذرة
في ثقافتهم ونظامهم ال�سيا�سي .لكن في نف�س الوقت ،تختلف الم�شاكل
التي يواجهها االتحاد الأوروبي عن تلك التي يواجهها العالم النامي ،ولهذا
ال�سبب فال�صبغة المحلية والتركيز المحلي والتنوع المحلي �أمور �ضرورية".
الدكتور �س .ي .قري�شي
مفو�ض انتخابات ،الهند

"ينبغي �أن يكون هناك تغير في الموقف .و�إذا قلنا �إن هناك �شراكة
مت�ساوية ،هذا يعني �أننا نكذب على �أنف�سنا – جميعنا يعلم �أن ال�شراكة
غير مت�ساوية .وفي بع�ض الأحيان ال تلقى �أ�صواتنا �آذان ًا �صاغية وال تجد
اهتماماتنا من ي�سجلها .وفي حال �إقرارنا بذلك ،يمكننا العمل على هذا
الأ�سا�س لإقامة �شراكة حقيقية .دعونا نعامل بع�ضنا بع�ض ًا باحترام ،ويعترف
بع�ضنا ببع�ض؛ دعونا نعمل مع ًا لتحقيق �أهدافنا الم�شتركة ،ودعونا ي�ستمع
�أحدنا للآخر".
ال�سيد �آندرو برادلي
الأمين العام الم�ساعد لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والتنمية الب�شرية في �أمانة ال�سر
لدى مجموعة
الدول الأفريقية في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ في بروك�سل،
بلجيكا
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تحليل الفجوات :انعكا�س الت�صورات والنوايا

المفاهيم المتباينة فيما يتعلق بالتزام االتحاد الأوروبي الطويل الأجل بالديمقراطية

�أظهرت املقارنة بني نوايا االحتاد الأوروبي وت�صورات ال�رشكاء فجوات عدة .وين�صب اهتمام االحتاد
الأوروبي كي يغدو جهة فاعلة يف بناء الدميقراطية على امل�ستوى العاملي .وقد �أكدت امل�شاروات مع
ال�رشكاء وجهة النظر هذه .وهذا يوفر �أر�ضية م�شرتكة ال�ستمرار النقا�ش بني االحتاد الأوروبي و�رشكائه
حول ما يجب �أن تتمخ�ض عنه هذه امل�شاركة ،وكيف ينبغي موا�صلة تطويرها.

ال ينبغي النظر �إىل الدعم املوجه لبناء الدميقراطية على �أنه «�أول ما يجب �أن يذهب» عندما تتناق�ض
الأولويات .و�إعطاء الأولوية لالهتمام باال�ستقرار الق�صري الأجل فقط بد ًال من ال�رشاكة الطويلة الأجل
يحل الق�ضايا الأمنية ،بل على الأرجح لن ي�ؤدي �إال �إىل ت�أجيلها .ويجب االعرتاف
وبناء الدميقراطية ال ّ
ب�أن بناء الدميقراطية هو جزء من احلل ولي�س عائق ًا �أمام حتقيق الأهداف مثل الأهداف التجارية �أو الأمنية.
وعلى املدى البعيد يبقى دعم بناء الدميقراطية ك�أ�سا�س للتطوير والتنمية والتجارة والأمن ،النهج الأكرث
ا�ستدامة وكفاءة.

"عندما �أنظر �إلى االتحاد الأوروبي� ،أرى قوة عالمية ال تعلم مقدار القوة
التي تملكها� .أنظر �إلى قوة عالمية تعاني م�شكلة في الهوية .وثمة م�شكلة
في التوا�صل حول ماهية االتحاد الأوروبي".
الدكتورة مارتا الغو�س
مديرة تنفيذية ،التينو باروميترو ،ت�شيلي

ومع �أن االحتاد الأوروبي ينظر �إىل نف�سه كجهة فاعلة �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا،
ف�إن بع�ض ال�رشكاء يرى �أنه يف املقام الأول كتلة جتارية – ولذا لي�س له
عالقة قوية ببناء الدميقراطية .لذلك جند �أن االحتاد الأوروبي ال يبدو متام ًا
اجلهة ال�سيا�سية الفاعلة التي يطمح �إىل �أن يكونها.

االهتمام بتجارب االتحاد الأوروبي
�إن ق�ص�ص النجاح الأوروبية مو�ضوع يتكرر كثرياً يف مناطق عدة من العامل ،وثمة اهتمام كبري باحل�صول
على معلومات حول جتربة االحتاد الأوروبي يف الدميقراطية والتنمية على الرغم من حاجة كل منطقة �إىل
تكييف احللول كي تالئم �سياقها املحلي والإقليمي .وتطلب جميع الدول بو�ضوح من االحتاد الأوروبي �أن
ي�شارك بخرباته ومعرفته بكل نزاهة و�رصاحة ،بحيث تكون املعلومات التي ينقلها االحتاد الأوروبي م�صدر
�إلهام لها ولي�س وعظ ًا فقط.
"في اعتقادنا� ،أنه من المده�ش �أن نرى دول �أوروبا كلها تعي�ش ب�سالم .ومن
جهتكم �أنتم الأوروبيون قد تعتبرون �أن ال�سالم من الم�سلمات حتى �أنكم ال
ت�سعون �إلى تحقيقه لنا ،وهذا بحد ذاته �أعجوبة".
ال�سيدة �ساومورا تيولونغ
ع�ضو برلمان ،كمبوديا

ومل يرد �ضمن �سيا�سات الإحتاد العامة �أي ذكرلإهتمام ال�رشكاء الكبري
بت�شاطر املعلومات املتعلقة بتجربته.مبا �أن جتاربه الداخلية �ضمن طائفة
وا�سعة من املناطق هي م�صدر ال ُي�ستخدم ب�صورة وافية ،ف�ض ًال على كونه
م�صدراً ميكن ا�ستغالله ب�شكل �أو�سع.

مفهوم �ضيق �أم وا�سع للديمقراطية
يقوم االحتاد الأوروبي بتطبيق مفهوم �ضيق للدميقراطية :فهو ال يربط ب�شكل كاف بني دعمه لبناء الدميقراطية
وجوانب الإي�صال املختلفة للدميقراطية .وهناك �إمكانية لالحتاد الأوروبي
"�أعتقد �أننا في مرحلة ينبغي علينا فيها االنتقال من االنتخاب الديمقراطي
يطور مفهوم للدميقراطية بغية ت�سهيل الت�آزر بني ما ت�سميه �سيا�ساته العامة
�أن ّ
�إلى الحكم الديمقراطي .علينا االنتقال �إلى ما هو �أبعد من االنتخابات
احلالية «الدميقراطية» وبني فعالياته التي يتم تعريفها ب�أنها «حكم �صالح».

الر�سمية ،والبدء بمكافحة الف�ساد ،و�ضمان ف�صل ال�سلطات ،وا�ستقالل
الق�ضاء ،والم�ساواة بين الجن�سين ،وحرية التعبير".
ال�سيدة �آيرين كلينجر
دائرة ال�ش�ؤون الدولية ،الأمانة العامة للعالقات الخارجية
منظمة الدول الأمريكية

والدول الأوروبية مبنية على مفهوم للدميقراطية يعني �شي ًئا �أكرث من
االنتخابات وتوفري احلد الأدنى من احلقوق ال�سيا�سية واملدنية .ومتتلك
جميع الدول الأع�ضاء �أنظمة و�أدوات ت�ضمن من خاللها توفري الو�سائل
واملوارد جلميع مواطنيها لتلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية .وميكن القول �أن من
ال�سهل على االحتاد الأوروبي اعتناق مفهوم �أو�سع للدميقراطية حتى يف
عالقاته اخلارجية .هذا جمال من امل�صداقية ال�سيا�سية غري م�ستغل.
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ويف الوقت الراهن ال ي�ستطيع االحتاد الأوروبي دعم �أهدافه الدميقراطية
الطويلة الأجل يف �أعماله اخلارجية .وال يتحقق التجان�س والرتابط بني
جماالت ال�سيا�سة العامة على م�ستوى االحتاد الأوروبي ،كما �أن هذه
ال�سيا�سة التي ت�ؤثر يف ال�رشكاء ال تغطي الدميقراطية ب�شكل كامل .و�أحيان ًا
تعرب الدول الأع�ضاء وم�ؤ�س�سات االحتاد الأوروبي عن نف�سها عرب ر�سائل
خمتلفة .
وهذه الق�ضايا ذات �أهمية ق�صوى لأنها ترتك �أثراً �سلبي ًا يف م�صداقية االحتاد
الأوروبي كجهة فاعلة – وهذه امل�صداقية هي حجر �أ�سا�س يف بناء ال�رشاكة.

"�أود �أن �أرى االتحاد الأوروبي يعيد مراجعة جوانب عالقته المختلفة معنا؛
ف�أنتم على را�س قائمة المر�شحين الأقوياء لنا ،و�أنتم الأقربون لنا ،ولذلك
�أنتم الذين ينبغي �أن تفهمونا ب�شكل �أف�ضل .لكن نحن و�أنتم بحاجة ما�سة
�إلى �أن نتغير .علينا التخل�ص من فكرة �أن لديكم �أجندة خفية ،كما عليكم
التخل�ص من فكرة �أنكم تعرفون �صيغة ما يجب عمله".
ال�سفير ر�ؤوف �سعد
الم�ساعد الأعلى لوزير ال�ش�ؤون الخارجية الم�صري

المفاهيم المختلفة لنهج ال�شراكة الذي يتبعه االتحاد الأوروبي
ت�ؤكد ال�سيا�سات العامة لالحتاد الأوروبي وا�سرتاتيجياته �أهمية ال�رشاكة ودور ال�رشكاء – احلاجة �إىل
ويقدر ال�رشكاء هذا املوقف من جانب االحتاد الأوروبي .ومع ذلك ثمة
بناء عالقات متبادلة و�شاملةّ .
�سمى عالقات التعاون.
ت�صورات �أن االحتاد الأوروبي ما يزال ميار�س دوراً مهيمن ًا يف ما ُي َّ
ويف هذا ال�صدد ،فاال�ستخدام املتكرر مل�صطلح «ترويج» يف لغة االحتاد الأوروبي ال يفيد كثرياً لأنه ال ي�شري
�إىل احلوار .ولئن كان االحتاد الأوروبي م�ؤمن ًا �إميان ًا �صادق ًا ب�أن الدميقراطية تبنى من الداخل ،ف�إن عليه �أحيان ًا
التفكري يف اتخاذ خطوة �إىل اخللف و�إبداء امل�شورة البناءة على �شكل خيارات ومعلومات .ومن املحتمل �أن
يحقق االحتاد الأوروبي جناح ًا كبرياً يف حتقيق �أهدافه التي يطمح �إليها من خالل تبني نهج �أكرث توا�ضع ًا،
تتعر�ض القيم الأ�سا�سية للإ�ساءة.
وعليه يف الوقت نف�سه �أن يكون م�ستعداً للعمل مبزيد من القوة عندما ّ
ويختلف مفهوم ال�رشاكة احلقيقية بني االحتاد الأوروبي و�رشكائه .ومع ذلك ،ثمة طاقة غري م�ستغلة يجب
اال�ستفادة منها بغية �إحداث مزيد من التقدم يف تطوير نهج �رشاكة �أف�ضل.
فالفجوات املحددة هنا تعزى يف الغالب �إىل مزيج من �سوء االت�صال و�صعوبة ترجمة املبادئ �إىل عمل
حقيقي .وت�شكل وثائق ال�سيا�سة العامة امل�ستوحاة من م�صادر االحتاد الأوروبي املختلفة ،التي تقول �أ�شياء
خمتلفة ،م�صدراً للإرباك والت�شوي�ش .وعلى العموم ،ميلك االحتاد
"يتوجب بناء الديمقراطية من الأ�سفل �إلى الأعلى ،ولي�س من الأعلى �إلى
الأوروبي �سيا�سات عامة متطورة جداً حتتوي على الأ�س�س والإطار القانوين
الأ�سفل".
التباع نهج ي�ساعد يف �إحراز تقدم �إىل الأمام وتقوية االلتزام بالدميقراطية.
الدكتور �إبراهيم �أ�سان مياكي
وقد يحتاج االحتاد الأوروبي �إىل �ضم هذه ال�سيا�سات جميعها على منرب
الرئي�س التنفيذي لدى ال�شراكة الجديدة لتنمية �أفريقيا
يتمم ال�سيا�سات ب�آليات تهدف
م�شرتك لكي يدعم بناء الدميقراطية ،ولكي ّ
رئي�س وزراء النيجر ال�سابق
�إىل تنفيذ االلتزام بالدميقراطية عملي ًا.
الديمقراطية في التطوير والتنمية
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الق�سم الثالث

الطريق �إىل الأمام
ويقدم التحليل
ّمت حتديد الفجوات بني نوايا االحتاد الأوروبي وت�صورات �رشكائه يف مناطق خمتلفةّ .
�أي�ض ًا خيارات ت�ساعد يف معاجلة هذه الفجوات و�إثراء النقا�ش اجلاري حول دعم االحتاد الأوروبي لبناء
الدميقراطية .وقد ظهرت �أربعة جماالت لتطوير ال�سيا�سة العامة :ا�ستثمار جتارب االحتاد الأوروبي الداخلية
واال�ستفادة منها يف الأعمال اخلارجية؛تطبيق مفهوم وا�سع للدميقراطية؛ االلتزام بالتعهدات الطويلة الأجل؛
االجتاه نحو �إن�شاء �رشاكات حقيقية.

ا�ستثمار تجارب االتحاد الأوروبي الداخلية واال�ستفادة منها في الأعمال الخارجية
يتوجب على االحتاد الأوروبي �صياغة خطابه حول بناء الدميقراطية على �أ�سا�س جتارب الدول الأع�ضاء
الفردية وجتاربها التي خا�ضتها كي تتحول �إىل جمتمع واحد متكامل.
وترتبط هذه التجارب بامل�ساواة بني اجلن�سني ،وبالنظم املالية ،وباجلهود
"ي�شكل االتحاد الأوروبي م�صدر �إلهام لنا حيث �أنه لي�س فقط نموذج ًا
ملكافحة الف�ساد ،وبحماية الأقليات و�إدارة التنوع والتعددية ،وبالإ�صالح
نحتذي به نظر ًا للخالفات القائمة بيننا ,و�إنما م�صدر �إلهام حقيقي".
الق�ضائي ،وبال�سيطرة الدميقراطية على القوات امل�سلحة .وهي ترتبط
الدكتور �سورين بيت�سوان
�أي�ض ًا بالتكامل الإقليمي .وعلى االحتاد الأوروبي �إتاحة هذه التجارب من
الأمين العام لدى رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا
خالل �أدوات ات�صاالت تكون يف متناول اجلميع ،فتغدو �إذ ذاك �سلع ًا
عامة عاملية.
ويرى ال�رشكاء �أن جتارب االحتاد الأوروبي م�صدر قوة ميكن ا�ستثماره ،ومع ذلك ال ي�ستخدمه االحتاد
الأوروبي ب�شكل كاف لال�ستفادة منه على �أكمل وجه .وقد عبرّ ال�رشكاء عن اهتمامهم العميق بالتعلم
من جتارب االحتاد الأوروبي ،على الرغم من عدم �إمكانية تنفيذ التجارب الأوروبية يف مناطق �أخرى.
يتوجب على االحتاد الأوروبي �صياغة خطابه .وتتطلب م�شاركة املعلومات – لي�س كو�سيلة للوعظ بل
كعر�ض حقيقي لل�رشكاء املعنيني – بذل جهود مت�ضافرة من قبل االحتاد الأوروبي جلمع جتاربه وعر�ضها.
ومن �ش�أن هذه العملية �أن توفر منرباً يحتاج �إليه �ص ّناع ال�سيا�سة يف االحتاد الأوروبي كيما ي�ضعوا نهج ًا
مرتابط ًا ومتجان�س ًا لبناء الدميقراطية .كما �سوف حتث هذه العملية االحتاد الأوروبي على التفكري ملي ًا يف
كيفية التوا�صل مع ال�رشكاء بطريقة وا�ضحة وموحدة.
الديمقراطية في التطوير والتنمية
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يتوجب على االحتاد الأوروبي ا�ستثمار جتاربه الداخلية � ،سواء التجارب التي خا�ضتها الدول الأع�ضاء �أو
تلك التي خا�ضها املجتمع الأوروبي ب�أكمله .ومن املفيد جداً ا�ستغالل جتارب االحتاد الأوروبي امل�شرتكة
واال�ستفادة �أي�ض ًا من  27حالة خمتلفة باختالف الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي .ولالحتاد الأوروبي
التزام م�شرتك بالدميقراطية كهدف ثابت ،لكن قامت الدول الأع�ضاء فيه
"ثمة تنوع فيما ي�سمى التجارب والنماذج الأوروبية – النموذج الإ�سكندنافي،
بتطبيق مبادئ الدميقراطية وترجمتها �إىل عمليات وم�ؤ�س�سات بطرق �شتى.
ونموذج المملكة المتحدة ،ونموذج �أوروبا الو�سطى� ،إلخ .ويعتمد الدور الذي
وهذا ي�شكل م�صدراً وفرياً لال�ستثمار بوا�سطته ي�ستطيع االحتاد الأوروبي
يمكن لالتحاد الأوروبي القيام به على مدى �إمكانية تنفيذ الجزئية المنا�سبة
�صياغة جمموعة وا�سعة من خيارات ال�سيا�سة العامة لبناء الدميقراطية.
الواردة في نموذج االتحاد الأوروبي في وقت ما ،والتي تالئم كل دولة على
وميكن عر�ض املادة على �شكل قواعد بيانات قابلة للبحث �أو مكتبات
حدة".
�إلكرتونية متوفرة للجميع .وعلى االحتاد الأوروبي اكت�شاف الطرق املثلى
الدكتور جوونو �سودار�سونو
املتوفرة كي ي�س ّهل الو�صول �إىل جتاربه املتنوعة يف بناء الدميقراطية ويجعلها
وزير دفاع جمهورية �إندوني�سيا
�سلعة عامة عاملية.

خطاب االتحاد الأوروبي
على �أ�سا�س القيم
والمبادئ الم�شتركة؛
التعبير عن تارخ االتحاد
الأوروبي المتعلق بتعميق
الديمقراطية في �أوروبا

تجارب الدول الأع�ضاء
المختلفة في االتحاد
الأوروبي في تنفيذ
الديمقراطية

احتياجات ال�شركاء
المختلفة وال�سياق
المرتبط بهم

ّمت حتديد عدد من املجاالت التي ميكن لالحتاد الأوروبي امل�ساهمة فيها بتجاربه اخلا�صة :العالقة بني املواطن
والدولة ،وامل�ساءلة والق�ضايا املتعلقة بقدرة كل دولة على اال�ستجابة لالحتاد الأوروبي .وثمة طلب يتعلق
باال�ستفادة من جتارب االحتاد الأوروبي يف جمال النظم املالية وكيفية حتقيق التما�سك االجتماعي وامل�ساواة
بني اجلن�سني ،ولتكثيف جهود مكافحة الف�ساد ،وحلماية الأقليات وامل�شاركة ال�سيا�سية ،ولإ�صالح
الق�ضاء وال�سيطرة الدميقراطية على القوات امل�سلحة.
"لدينا �شيء هام جد ًا – ال نملك كل �شيء .يجب �أن ال ننجرف بخطابنا
الأوروبي  ،بل علينا بالأحرى النظر �إلى ال�صورة برمتها".
البروفي�سور بول نيل�سون
مفو�ض االتحاد الأوروبي للتنمية والم�ساعدة الإن�سانية

40

34

وثمة مطالب �أخرى ترتبط باحل�صول على معلومات حول االندماج
الإقليمي داخل االحتاد الأوروبي وحول ما ّمت تعلمه عرب املراحل املختلفة
مرت بها عملية تو�سيع االحتاد الأوروبي .وتعترب �صناديق التنمية
التي ّ
40
الإقليمية وا�ستخدام «احلقوق والواجبات» ذات �أهمية خا�صة لأنها
ُت�ستخدم با�ستمرار من �أجل ت�شجيع التنمية النابعة من الداخل ،وتوفري
�أهداف ملمو�سة يتعني حتقيقها �ضمن �إطار زمني حمدد.

ي�ستخدم م�صطلح "الحقوق والواجبات" ( )Acquis Communautaireللتعبير عن الج�سم الكلي لقانون االتحاد الأوروبي الذي
تراكم حتى الآن.
م�شاورات عالمية حول دور االتحاد الأوروبي في بناء الديمقراطية

يتوجب على االحتاد الأوروبي توفري هذه التجارب على امل�ستوى العاملي عرب و�سائل ات�صال �سهلة املنال.
ويجب �أن جتري عملية تبادل املعلومات باجتاهني� ،أو ًال من خالل دعوة االحتاد الأوروبي و�رشكائه
للم�ساهمة وتوفري املعلومات واملعرفة والدرو�س التي تعلموها ،وثاني ًا على االحتاد الأوروبي االعرتاف ب�أن
لدى مناطق ال�رشاكة جتاربها اخلا�صة التي ميكن اال�ستفادة منها ،كما ميكن لهذه التجارب �أن تفيد �سيا�سة
التنمية .وقد ت�شكل م�شاركة املعلومات �أ�سا�س ًا متين ًا لإن�شاء خطاب دويل ب ّناء حول بناء الدميقراطية� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،ميكن حتقيق م�شاركة املعلومات على املدى القريب وبكلفة زهيدة لكن مع احتمال حتقيق
مكا�سب كبرية للجانبني.

تطبيق مفهوم وا�سع للديمقراطية
يتوجب على االحتاد الأوروبي تطبيق مفهوم وا�سع للدميقراطية عند القيام ب�أعمال خارجية عرب النظر �إىل
الدميقراطية لي�س ك�ش�أن �إجرائي فح�سب ،بل �أي�ض ًا كو�سيلة لتلبية االحتياجات الأ�سا�سية للمواطنني.
ويتطلب مثل هذا النهج �إيجاد رابط قوي بني ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية امل�شرتكة والتعاون من �أجل
التطوير .وعلى االحتاد الأوروبي بذل مزيد من اجلهد لإحداث التوازن
يف الرتكيز واملحتوى والنهج واملنهجية ملجاالت ال�سيا�سة العامة .ولهذه
"يتوجب على االتحاد الأوروبي عمل المزيد فيما يتعلق بتقوية اال�ستقرار
الغاية ،ميكن لالحتاد الأوروبي �أخذ زمام املبادرة و�إن�شاء فرق عمل
الم�ؤ�س�سي والعمل على حل م�شاكل الفقر .ويجب ربط التما�سك االجتماعي
م�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات بغية جلب اخلرباء واملهنيني مع ًا لال�ستفادة من
بتقوية الم�ؤ�س�سات الديمقراطية".
وجهات نظرهم املختلفة وخلق الت�آزر الذي يهدف �إىل تقدمي دعم �أكرث
ال�سيد خو�سيه ميغيل �إن�سولزا
فعالية لبناء الدميقراطية .كما يتوجب على االحتاد الأوروبي تقوية دعمه
الأمين العام لدى منظمة الدول الأمريكية
للتعليم م�ساهمة منه يف بناء الدميقراطية الطويلة الأجل.
يتوجب على االحتاد الأوروبي تطبيق مفهوم �أو�سع للدميقراطية يف �أعماله
اخلارجية؛ فمناطق ال�رشاكة تعترب االحتاد الأوروبي ق�صة جناح باهرة،
وال�سبب يف هذا يكمن يف قدرة الأوروبيني على دمج احلرية ال�سيا�سية مع
التطور االقت�صادي واالجتماعي جلميع ال�سكان .من ناحية �أخرى ،يجد
ال�رشكاء تناق�ض ًا وا�ضح ًا بني النهج ال�ضيق الذي يتبعه االحتاد الأوروبي يف
�أعماله اخلارجية جتاه الدميقراطية والنهج الوا�سع الذي اتبعه بنجاح داخل
�أوروبا.

"في اللغة التايالندية ن�ستخدم م�صطلح اليمقراطية التي تُطعم من جوع،
مما يعني �أنه ينبغي �أن نجعل الديمقراطية تعمل من �أجل الفقراء حتى
يكون لهم حياة �أف�ضل ويح�صلون على رعاية �صحية وعلى تعليم �أف�ضل...
هذه هي الديمقراطية التي تُطعم من جوع".
الدكتور �سيريبان نوغ�سوان �سوا�سدي
ا�ستاذ م�ساعد ،الدائرة الحكومية
جامعة �شواللونكون ،تايالند

وتواجه الدول يف مناطق كثرية من العامل حتديات التما�سك االجتماعي لأنها غري قادرة على تلبية
االحتياجات الأ�سا�سية ملواطنيها .ويزيد اال�ستقطاب ال�سيا�سي واالختالف يف الر�أي حول «قواعد اللعبة
الدميقراطية» من تفاقم هذا الو�ضع يف العديد من الدول .وقد ي�ؤدي الف�شل يف معاجلة هذه امل�شكلة �إىل
عدم الر�ضا عن الدميقراطية وعن جهود الدعم يف �سبيل بناء الدميقراطية.
وميكن للتهمي�ش االقت�صادي �أن يجعل الدميقراطية ه�شة ،ال �سيما �إذا
"�إن لم يتم االهتمام بالحقوق االجتماعية واالقت�صادية الأ�سا�سية،
ً
فالت�صويت في االنتخابات ي�صبح ترفا ال ي�ستطيع الفرد تحمله .والر�سالة
�صاحب التهمي�ش ممار�سات يف التهمي�ش ال�سيا�سي .ويفهم �رشكاء االحتاد
الجوهرية الواجب �إر�سالها �إلى االتحاد الأوروبي هي الحاجة الما�سة �إلى
الأوروبي هذا الأمر ،لذلك رفعوا التما�س ًا قوي ًا �إىل االحتاد الأوروبي من
الم�ساهمة في تح�سين نوعية حياة الأفراد من خالل تمكينهم اقت�صادي ًا
�أجل التعامل مع الدميقراطية والتطوير والتنمية بطريقة مت�صلة� ،أي التعامل
و�سيا�سي ًا".
مع ق�ضايا الدميقراطية واحلكم .والر�سالة اجلوهرية هي �أن على الدميقراطية
ال�سيدة �أني�سة ح�سونة
�أن ّتولد النتائج ،وعلى االحتاد الأوروبي ت�أكيد نيته العمل مع ال�رشكاء
ع�ضو مجل�س �إدارة و�أمينة �سر المجل�س الم�صري لل�ش�ؤون الخارجية ،م�صر
على هذا االفرتا�ض.
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حتتاج �سيا�سة االحتاد الأوروبي الأمنية واخلارجية و�سيا�سة التعاون من �أجل التطوير والتنمية �إىل �أن تكونا
مرتبطتني مع ًا ب�شكل وثيق .وعلى االحتاد الأوروبي بذل املزيد من اجلهود لإيجاد التوازن بني الرتكيز
واملحتوى والنهج واملنهجية لكل من هذين املجالني .واملجاالن اللذان يعاجلان بناء الدميقراطية ب�شكل ف ّعال
هما جمال التعاون من �أجل التطوير وجمال ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية امل�شرتكة ،كما ويعمالن حتت ركائز
خمتلفة ومنطق خمتلف و�إطار زمني خمتلف ،با�ستخدام �أدوات خمتلفة .وميكن حتقيق ا�ستفادة كبرية من
�إمكانيات االحتاد الأوروبي عرب دمج كافة اجلهود املبذولة يف هذين املجالني من جماالت ال�سيا�سة العامة
مما �سي�ؤدي �إىل تطوير �أوجه الت�آزر .و�إذا متكن نهج امل�شاركة وال�رشاكة
"بو�صفي وزيرة �سابقة للتعاون من �أجل التنمية وال�ش�ؤون الخارجية� ،أ�ستطيع
طويل الأمد للتعاون من �أجل التطوير والتنمية – مع تركيزه على ال�سياق
القول �إن ربط هذين المجالين من مجاالت ال�سيا�سة العامة مع ًا كان بمثابة
املحلي وامللكية املحلية – من ا�ستكمال �رسعة وح�سم ال�سيا�سة الأمنية
تحد كبير .مع ذلك ،من المهم اال�ستمرار في هذا الطموح ،حيث �إن الواقع
واخلارجية ،و�إن ّمت دمج املعرفة الفنية للتعاون من �أجل التطوير والتنمية
يتعلق بالكل ولي�س بالأجزاء".
مع النهج ال�سيا�سي لل�سيا�سة الأمنية واخلارجية ،ميكن عندها �أن ت�صبح
الآن�سة لينا هيلم-والن
جهود االحتاد الأوروبي التي يبذلها يف جمال بناء الدميقراطية �أكرث كفاءة
رئي�سة مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية و االنتخابات  ،ال�سويد
وفاعلية.
ميكن لالحتاد الأوروبي �أخذ زمام املبادرة و�إن�شاء فرق عمل م�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات ،ولهذه الغاية ي�ستطيع
لالحتاد الأوروبي اال�ستفادة من املبادرة نحو �إن�شاء فرق عمل م�شرتكة ،كلما كان ذلك منا�سب ًا ،بغية
ت�سهيل النقا�ش بني امل�ؤ�س�سات والركائز املختلفة وبني العمل على ق�ضايا
"ي�شكل ال�شباب غير المتعلم والعاطل عن العمل مع�ضلة �سيا�سية في
الدميقراطية .وعن طريق �إح�ضار خرباء يف ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية
�أفريقيا ،ف�إن لم نتدخل نعر�ض الديمقراطية للخطر".
وخرباء يف �سيا�سة التطوير وخرباء مهنيني لال�ستفادة من وجهات نظرهم،
الدكتور �إبراهيم �أ�سان مياكي
ميكن عندها خلق �أوجه الت�آزر للعمل نحو �إن�شاء نهج �أكرث فعالية يف بناء
الرئي�س التنفيذي لدى ال�شراكة الجديدة لتنمية �أفريقيا
الدميقراطية .وي�شكل ت�أ�سي�س الدميقراطية يف حد ذاته ،ولأجل طويل،
رئي�س وزراء النيجر ال�سابق
خياراً �سيا�سي ًا عام ًا لالحتاد الأوروبي ميكن �أخذه بعني االعتبار.
"الركيزة الأ�سا�سية للديمقراطية هي ال�شعب ،ويعتبر م�ستوى التعليم
�أ�سا�سي ًا في الثقافة ال�سيا�سية لل�سكان .وتعني الثقافة ال�سيا�سية مدى
قبول النا�س للدكتاتورية �أو للمبادئ الديمقراطية� .أعتقد �أنه يمكن لالتحاد
الأوروبي القيام بدور بارز في ت�شكيل هذه الثقافة ال�سيا�سية عن طريق تقوية
وتطوير التعليم".
ال�سيد فيراك �أو
رئي�س مركز كمبوديا لحقوق الإن�سان
ال�سكرتير العام لدى التحالف من �أحل حرية التعبير

على االحتاد الأوروبي تقوية وتطوير دعمه للتعليم كو�سيلة من و�سائل
دعم بناء الدميقراطية طويل الأجل .ويعني �إدخال كافة النتائج التي حتققها
الدميقراطية �أنه يجب الأخذ بعني االعتبار الطرق التي ميكن من خاللها
الربط بني الدعم من �أجل بناء الدميقراطية والتطوير ،على �سبيل املثال
التعليم ،والرعاية ال�صحية ،والبنية التحتية .وقد �أظهرت امل�شاورات مع
املناطق املختلفة حتدي ًا رئي�سي ًا يقف عائق ًا �أمام بناء دميقراطية م�ستدامة� ،أال
وهو احلاجة �إىل ت�صحيح الأنظمة التعليمية املتخلفة وغري امل�ؤهلة .وهذا
يو�ضح �أن الدعم من �أجل بناء الدميقراطية يجب �أن يت�ضمن الدعم لتطوير
الأنظمة التعليمية.

االلتزام بالتعهدات الطويلة الأجل
تعترب امل�صداقية وال�رشعية متطلبني رئي�سيني للح�صول على دعم ف ّعال لبناء الدميقراطية .وللت�أكيد على �أهدافه
الطويلة الأجل ،وكي يت�سنى له �إدارة توقعات ال�رشكاء ،يتعني على االحتاد الأوروبي �إعالم �رشكائه
بتعهداته وبالقيود التي تعيق عمله بطريقة وا�ضحة و�شفافة .ويتوجب على االحتاد الأوروبي �إيجاد التوازن
يف �سيا�ساته العامة مبا هو �أبعد من ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية و�سيا�سة التعاول من �أجل التطوير والتنمية،
مع االعرتاف ب�آثار ال�سيا�سات العامة كالتجارة والهجرة على بناء الدميقراطية يف مناطق �أخرى من العامل
و�أخذها بعني االعتبار .كما ينبغي على االحتاد الأوروبي ا�ستخدام ميزة �أنه يت�ألف من  27دولة خمتلفة
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كي يقوي جدول الأعمال امل�شرتك ،ويف الوقت نف�سه عليه �أن يقلل من التناق�ضات بني الدول الأع�ضاء
يف االحتاد الأوروبي وجدول �أعمال االحتاد الأوروبي املتفق عليه ،وذلك يف احلاالت التي ت�ؤثر فيها هذه
التناق�ضات يف بناء الدميقراطية �سلب ًا.
ومن �أكرث الت�صورات ال�سلبية التي �أبداها �رشكاء االحتاد الأوروبي ،ولعلها من �أكرث الت�صورات ح�سا�سية،
اتهام االحتاد الأوروبي باتباع �سيا�سة ازدواجية املعايري وجداول �أعمال خفية .ويف حني يعلم ال�رشكاء
�أن ال�سيا�سة اخلارجية تفرت�ض �ضمن ًا القيام بخيارات �صعبة و�أنه ملن ال�صعب حتقيق ترابط متكامل� ،إال �أن
الت�صورات حول جداول الأعمال اخلفية واتباع �سيا�سة املعايري املزدوجة ت�ؤثر كثرياً يف م�صداقية ونفوذ
االحتاد الأوروبي .و�إنه ملن ال�رضوري احلفاظ على درجة عالية من امل�صداقية �ضمن جمال بناء الدميقراطية
اخلا�ضع لل�سيا�سة.
وللت�أكيد على �أهدافه الطويلة الأجل وكي يت�سنى له �إدارة توقعات ال�رشكاء ،يتعني على االحتاد الأوروبي
�إعالم �رشكائه بتعهداته وبالقيود التي تعيق عمله بطريقة وا�ضحة و�شفافة .ويو�صي ال�رشكاء �أن على
االحتاد الأوروبي �إي�صال غاياته و�أهدافه بو�ضوح كو�سيلة للتعامل مع الأهداف املتناق�ضة دون فقدان الثقة
وامل�صداقية .ويف احلاالت التي تف�سح فيها الدميقراطية وحقوق الإن�سان املجال لغريها من الأهداف ،عندها
يطلب ال�رشكاء من االحتاد الأوروبي تو�ضيح ذلك ب�شكل مبا�رش .كما ينبغي النظر �إىل االحتاد الأوروبي
كجهة تعمل على �إي�صال الأولويات املحددة والأعمال التي يعد القيام بها ،وذلك لأن ال�رشكاء �سيقومون
بتقييم م�صداقية االحتاد الأوروبي على �أ�سا�س اخلربة احلقيقية .وعلى االحتاد الأوروبي الإ�شارة �إىل التزامه
بالقيم واملعايري لي�س يف ديباجات ال�سيا�سة العامة فح�سب ،و�إمنا �أي�ض ًا يف
الأعمال التي يقوم بها ،وهذا يعني الوقوف �إىل جانب الدميقراطية عندما
"نريد منكم �أن تظهروا لنا ا�ستعدادكم لدعم عملنا على �أ�سا�س طويل
ت�سمح الأهداف الأمنية ق�صرية الأجل بقبول اال�ستثناءات� .إ�ضافة �إىل
الأجل .وفي جميع الأحوال ،خم�س �سنوات تعني لعدد كبير من الدول
ذلك ،ينبغي تطوير �سيا�سة تعنى بكيفية التعامل مع النتائج «غري املرغوب
الجنوبية ال�شرقية دورة واحدة للحكومة ،وانتخابات واحدة .ينبغي على
فيها» لالنتخابات الدميقراطية من �أجل جتنب رد فعل م�شابه لرد الفعل
االتحاد الأوروبي االلتزام ببناء الديمقراطية لمدة تتجاوز الخم�س �سنوات".
الدكتورة هناء �ساتريجيو
الذي عبرّ عنه االحتاد الأوروبي بعد االنتخابات الفل�سطينية عام .2006
مدير مركز م�شاركة المر�أة والنوع الجن�سي
و�أخرياً ،يتوجب على االحتاد الأوروبي �أن يتحلى بال�شفافية فيما يتعلق
�إندوني�سيا ،م�ؤ�س�سة �آ�سيا
التعقيد امل�ؤ�س�ساتي وجداول الأعمال املتناق�ضة التي تقف �أحيان ًا عائق ًا �أمام
اتباع نهج مرتابط وموحد.
على االحتاد الأوروبي �أن يوائم �سيا�ساته العامة �إىل ما هو �أبعد من ال�سيا�سة الأمنية واخلارجية والتعاون من
�أجل التطوير والتنمية ،مع االعرتاف والأخذ بعني االعتبار �آثار ال�سيا�سات العامة كالتجارة والهجرة يف بناء
الدميقراطية يف مناطق �أخرى من العامل .و ُي�صرّ االحتاد الأوروبي وال�رشكاء على �أن ق�ضايا الهجرة والتجارة
والأمن مهمة جداً يف بناء الدميقراطية .ومع ذلك ،يرى ال�رشكاء �أن هذا الإ�رصار من جانب االحتاد
الأوروبي ال ينعك�س يف �أعماله ،ولهذا ال بد له من �إجراء مراجعة �شاملة لفر�ص دمج الدميقراطية �ضمن
ال�سيا�سات الهجرة واجلوار والتجارة والأمن ال�سائدة .ويتوجب تنفيذ مفهوم وا�سع للدميقراطية يف كل
مرحلة من مراحل �سيا�سة التطوير والتنمية العامة ،ابتدا ًء من و�ضع الأهداف و�صو ًال �إىل ت�صميم الربامج
والتنفيذ واملراقبة وانتهاء بالتقييم� ،إ�ضافة �إىل تقييم العرو�ض املقدمة للم�ساهمة املالية.
ويتوجب على االحتاد الأوروبي �أن ي�ستفيد من كونه يت�ألف من  27دولة ع�ضواً خمتلفة لكي يقوي جدول
الأعمال امل�شرتك ،ولكي يقلل من التناق�ضات بني �أعمال الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي وجدول
الأعمال املتفق عليه من جانب االحتاد الأوروبي ال �سيما يف احلاالت التي ت�ؤثر فيها هذه التناق�ضات يف بناء
الدميقراطية �سلب ًا .وميكن اال�ستفادة من جتارب الدول الأع�ضاء ال�سبع والع�رشين لأنها توفر م�صادر متعددة

الديمقراطية في التطوير والتنمية

37

للمعلومات .ويف بع�ض احلاالت ،قد تتناق�ض جداول الأعمال التي ت�ستخدمها الدول الأع�ضاء ب�شكل
فردي مع موقف االحتاد الأوروبي املتفق عليه من جانب الدول الأع�ضاء جميعها.
ويف حقيقة الأمر ،ثمة حاالت ميكن فيها �أن ي�شكل تقا�سم العمل بني الدول الأع�ضاء نهج ًا جيداً،
لكن على الدول الأع�ضاء �أال ت�سمح لأولوياتها الفردية �أن تطغى على جدول �أعمال االحتاد الأوروبي
املتفق عليه .وميكن ممار�سة �ضغط الأقران بغية منع �أي �سلوك قد ي�ؤثر �سلب ًا يف النهج املتفق عليه يف بناء
الدميقراطية.

االتجاه نحو �شراكة حقيقية
ي�شكل حوار الأقران عن�رصاً جوهري ًا يف ال�رشاكة .لذا يتوجب على االحتاد الأوروبي مراجعة �سيا�ساته
العامة و�إجراءته بغية تقوية �آليات احلوار .كما يتوجب عليه �ضمان دمج احلوار مع �رشكائه يف مرحلة
مبكرة وعرب مراحل الربنامج ب�أكملها .كما وينبغي متابعة ال�رشاكة احلقيقية على م�ستويات متعددة ومع
فئات وا�سعة من اجلهات الفاعلة ،ويتوجب �إبقاء احلوار مفتوح ًا ،ال �سيما يف احلاالت التي ال يتفق
فيها االحتاد الأوروبي مع �رشكائه على ق�ضايا جوهرية .وعلى االحتاد
الأوروبي �أن ي�سعى �إىل حتقيق فوائد متبادلة جلميع ال�رشكاء ،و�أن ي�ستمر
"على االتحاد الأوروبي القيام بدور العامل المحفز ولي�س دور المعلم".
يف تطوير ال�رشاكة عرب املناطق املختلفة كلما كان ذلك منا�سب ًا وجمدي ًا.
ال�سفير ه�شام يو�سف
ويجب �أي�ض ًا ت�شجيع �إقامة برامج تبادل «من �شعب �إىل �شعب» للربملانيني
مدير مكتب عمرو مو�سى ،الأمين العام لجامعة الدول العربية
وللموظفني احلكوميني وللجهات الفاعلة من املجتمع املدين والطالب.
يتوجب على االحتاد الأوروبي مراجعة �سيا�ساته العامة والإجراءات
التي يتبعها كي يقوي �آليات احلوار .و ُينظر �إىل االحتاد الأوروبي يف
بع�ض الأحيان على �أنه يفر�ض �أولوياته نحو �رشكائه ،ويبدي قلي ًال من
اال�ستعداد لال�ستماع �إليهم .ومع ذلك ،ميكن للأعمال اخلارجية التي
يقوم بها االحتاد الأوروبي �أن تكون ناجحة وم�ستدامة من خالل �أخذ
احتياجات ووجهات نظر جريانه و�رشكائه بعني االعتبار ،ولهذا ال�سبب
يجب و�ضع املخططات لبناء الدميقراطية بالت�شاور مع ال�رشكاء.

"يحتاج االتحاد الأوروبي �إلى التحلي بالتوا�ضع كي يتعلم وي�سمع وي�شارك
– حتى لو �أنه من ال�صعب جد ًا الم�شاركة على قدم الم�ساواة وبروح
ال�شراكة".
البروفي�سور �أديبايو �أولوكو�شي
مدير تنفيذي ،مجل�س تطوير �أبحاث العلوم االجتماعية في �أفريقيا
ع�ضو في مجل�س الم�ست�شارين لدى الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية و
االنتخابات

وعلى االحتاد الأوروبي تغيري لغته الأحادية اجلانب التي ي�ستخدمها يف ا�سرتاتيجياته و�سيا�ساته العامة،
واالنتقال من ترويج الدميقراطية �إىل دعم بناء الدميقراطية القائم على احلوار .وتوفر اتفاقية كوتونو نقطة
االنطالق للحوار 41،وميكن ا�ستخدامها يف اتفاقيات �أخرى ،وهي �أي�ض ًا حتتاج �إىل املزيد من التنفيذ عند
التعامل مع جمموعة الدول الأفريقية ودول منطقة البحر الكاريبي واملحيط الهادئ .وال ي�ستثني مفهوم
«احلوار» التعامل ب�رصاحة مع الق�ضايا ال�شائكة ،لكنه يفرت�ض تباد ًال بني �رشيكني مت�ساويني ،ولهذا فهو يف
�أغلب الأحيان يخلق جواً من االنفتاح والتفكري النقدي والتغيري .وينبغي �أن يرتتب على نهج احلوار عالقة
تبادل بني الأطراف املعنية ،مبا يف ذلك النقا�ش حول النماذج والتجارب املختلفة للدميقراطية .وينبغي
التخل�ص من ممار�سات الوعظ والرتويج يف ال�سيا�سات العامة والإجراءات وثقافة الإدارة الداخلية.
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اتفاقية كوتونو ،المادة (.)8
م�شاورات عالمية حول دور االتحاد الأوروبي في بناء الديمقراطية

يتوجب على االحتاد الأوروبي الت�أكد من �أن يتم دمج احلوار مع ال�رشكاء يف مرحلة مبكرة وعرب جميع
مراحل دورة الربنامج .ومن �أجل حدوث ذلك ،يجب الرتكيز على م�شاركة ال�رشكاء يف جميع عمليات
العمل ذات العالقة .ويجب على ال�رشكاء �أن يكونوا جز ًءا متكام ًال من العملية برمتها ،و�أن ي�شرتكوا يف
مرحلة مبكرة يف ت�صميم الربامج والفعاليات والتقييم واحلوار حول الدرو�س التي يتم تعلمها ب�ش�أن التعاون
امل�ستقبلي .ومن خالل م�شاركة ال�رشكاء ،ي�صبح من الي�سري تكييف الربامج واال�سرتاتيجيات كي تلبي
االحتياجات املنا�سبة لكل �سياق.
يجب اتباع �رشاكة حقيقية على جميع امل�ستويات ومع فئات وا�سعة من
اجلهات الفاعلة .ويف حني يعزز الدور احلا�سم للم�ؤ�س�سة ال�سيا�سية –
الأحزاب ال�سيا�سية ،واحلركات ،واملجال�س الت�رشيعية – احلوار مع
الفروع التنفيذية للحكومة من ناحية ،و�إ�ضافة �إىل كون هذا الدور ي�شمل
املجتمع املدين من ناحية �أخرى� ،إال �أنه بحاجة ما�سة �إىل اهتمام �أكرب من
جانب االحتاد الأوروبي يف جهوده التي يبذلها لبناء الدميقراطية.

"التاريخ بين �أفريقيا واالتحاد الأوروبي كان تاريخ ًا حاف ًال بالتبادل غير
المتكافئ .ال ن�ستطيع �أن نتحدث عن ال�شراكة في ظل غياب الم�ساواة".
البروفي�سور �شيال بونواري
كلية الدرا�سات االجتماعية والإن�سانية
جامعة موري�شيو�س

يتوجب �إبقاء احلوار مفتوح ًا ،ال �سيما يف احلاالت التي يختلف فيها ال�رشكاء حول الق�ضايا اجلوهرية.
ويف بع�ض الدول ،قد يكون من ال�صعب وجود �رشاكة حقيقية وتباد ًال مبا�رشاً حول الدميقراطية‘ ويف
مثل هذه احلالة ،توفر املنظمات الإقليمية منرباً للحديث عن الق�ضايا ال�شائكة .ويتوجب دائم ًا ترك م�ساحة
مفتوحة للحوار ،كما يتوجب �إبقاء الدميقراطية على جدول الأعمال طويل الأمد وتعزيزها بدرجات من
احلما�سة متفاوتة يف �أوقات خمتلفة� ،إ�ضافة �إىل دعم غري مبا�رش لبناء الدميقراطية .واالنخراط يف احلديث
عن الأولويات الرئي�سية لل�رشكاء يعطي االحتاد الأوروبي نفوذاً �أكرب ،وي�شكل نقطة دخول لدفع �أولوياته
�إىل الأمام.
وكلما توفرت فوائد جلميع ال�رشكاء ،يتعني على االحتاد الأوروبي �إيجاد �سبل ال�رشاكة ،كما عليه
اال�ستمرار يف تطوير ال�رشاكة بني املناطق املختلفة كلما اقت�ضت ال�رضورة .ويحتاج االحتاد الأوروبي �إىل
البحث عن نقاط عبور و�سبل «نابعة من الداخل» من �أجل تعاون �أعمق يف بناء الدميقراطية .و�سوف تتوفر
نقاط عبور خمتلفة وفر�ص �سانحة يف كل منطقة.
ويف حالة �أفريقيا ،توفر ال�رشاكة اال�سرتاتيجية بني االحتاد الأوروبي و�أفريقيا �سبي ًال واعداً لإقامة �رشاكة
قوية بني الطرفني ،تقوم على �أ�سا�س املعاملة باملثل ،واملقدرة على التنب�ؤ ،وامل�ساواة ،واالحرتام املتبادل.
ومع ذلك ،يحتاج االحتاد الأوروبي �إىل االعرتاف ب�أن �أفريقيا تواجه حتديات جمة يف �صياغة �سيا�ساتها
العامة والتن�سيق بينها وتنفيذها ،وعلى االحتاد الأوروبي �أن ي�أخذ هذه احلقيقة بعني االعتبار� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،يتوجب على االحتاد الأوروبي الإقرار ب�أهمية الدور الذي ميكن �أن تقوم به املجتمعات االقت�صادية
الإقليمية كلبنات �أ�سا�سية يف بناء الدميقراطية والدمج القاري يف �أفريقيا
"لقد بد�أت عملية الإ�صالح في العالم العربي ،وقد تكون حركة الإ�صالح
ودعمها وفق ًا لذلك.
ويف حالة العامل العربي ،ميكن �أن يكون االحتاد الأوروبي �رشيك ًا
فاع ًال ،ال �سيما يف حال ّمت التعاون على �أ�سا�س االحرتام املتبادل واقت�سام
امل�س�ؤوليات .ويجب على امل�شاركة بني االحتاد الأوروبي والعامل العربي
�أن ترتكز على �رشاكة حقيقية طويلة الأجل ،تت�ضمن عدداً ال ب�أ�س به من
�أ�صحاب امل�صلحة .ولتحقيق هذه الغاية ،توفر جامعة الدول العربية وعملها
الإ�صالحي �سبي ًال للم�شاركة .وترحب الدول العربية باحلوار والتعاون بني
الدول حتت رعاية جامعة الدول العربية وتعتربهما مفيدين لها.
الديمقراطية في التطوير والتنمية

بطيئة وذات نطاق �ضيق ،لكن ال�شعب يدرك �أن عملية الإ�صالح قد بد�أت
فع ًال .وال�سير نحو الديمقراطية يتم باالتجاه ال�صحيح .مع ذلك ،نعترف
ب�أن الطريق ما تزال طويلة و�أن الق�ضية ال تتعلق بديمقراطية تنا�سب بع�ض
التوجهات �أو تخدم غايات محددة ،لكن نحن نتحدث عن ديمقراطية حقيقية
ت�ساهم في �إ�صالح المجتمعات وم�ساعدتها في االنتقال �إلى مرحلة جديدة
نحو ديمقراطية كاملة".
ال�سيد عمرو مو�سى
الأمين العام لجامعة الدول العربية
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"تحتاج منطقة البحر الكاريبي �إلى هند�سة �شراكة جديدة مع االتحاد
الأوروبي ،وتعني ال�شراكة هنا نوع ًا من التعاون الدولي ،حيث تحدد من
خالله مجموعة من الدول م�صالح و�أهداف ًا وحلو ًالم�شتركة ،وبعد ذلك تتولى
كل دولة �شريكة م�س�ؤوليات محددة بح�سب طاقاتها االقت�صادية وال�سيا�سية
42
كيما تُحدث فوائد م�شتركة".
دام بيلي ميلر
نائبة �سابقة لرئي�س الوزراء ووزيرة ال�ش�ؤون الخارجية
التجارة الخارجية والتجارة الدولية ،باربادو�س

"على قيادة االتحاد الأوروبي �أن تظهر لقادة جنوب �آ�سيا اهتمامها ب�إجراء
حوار حول تنمية الديمقراطية وتعزيز حقوق الإن�سان في جنوب �آ�سيا .كما
على قيادة االتحاد الأوروبي التعبير عن رغبتها في ت�شجبع تبادل الآراء بين
�صناع ال�سيا�سة الأوروبيين والجنوب �آ�سيويين فيما يتعلق بالممار�سات الجيدة
في هذه المجاالت ،وبناء �شراكة بين االتحاد الأوروبي وجنوب �آ�سيا حول
تطوير وتنمية الديمقراطية".
الدكتور كانت ك .بارغابا
الأمين العام ال�سابق التحاد جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي
ا�ستاذ م�شارك في مركز درا�سة الديمقراطية ،جامعة كوين ،كنغ�ستون ،كندا

ويف حالة �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،على االحتاد الأوروبي
االعرتاف ب�أن �أية �رشاكة جديدة ال بد �أن تقوم على امل�ساواة ،كما عليها
�أن توجِ د ترابط ًا بني جميع جماالت ال�سيا�سة العامة وتبني عليه ،ابتدا ًء من
التعاون من �أجل التطوير والتنمية و�صو ًال �إىل التجارة والهجرة والأمن.
ويف هذا ال�سياق ،ميكن لالحتاد الأوروبي �أن ي�أخذ بعني االعتبار و�ضع
�إطار ال�ستمرار احلوار ال�سيا�سي املو�ضوعي .عالوة على ذلك ،على
االحتاد الأوروبي التفكري بجدية يف ت�صعيد جهوده الدبلوما�سية مع كوبا
كجزء من نهجه الإقليمي للدمج وبناء الدميقراطية.
ويف حالة جنوب �آ�سيا ،حتتاج م�شاركة االحتاد الأوروبي مع احتاد جنوب
�آ�سيا للتعاون الإقليمي �إىل �إعادة نظر يف �ضوء التقدم املحدود الذي �أحرزته
حتى الآن .وميكن �إدخال برامج حمددة كي يكون التعاون بني الطرفني
جمدي ًا ومثمراً .وعلى وجه التحديد ،فامليثاق االجتماعي الحتاد جنوب
�آ�سيا للتعاون الإقليمي ي�شكل �سبي ًال �إقليمي ًا يف هذا املجال .وميكن لالحتاد
الأوروبي �أن ي�شارك يف التجارب املتعلقة ب�صياغة ميثاق احلقوق والواجبات
للدميقراطيات يف جنوب �آ�سيا �أو عرب ميثاق جنوب �آ�سيا الدميقراطي.

ويف حالة جنوب �رشق �آ�سيا ،يحتاج االحتاد الأوروبي �إىل �إ�رشاك الدول
الأع�ضاء يف رابطة دول جنوب �رشق �آ�سيا ،ال �سيما �أن ميثاق الرابطة
ين�ص على «�ضمان الدميقراطية ،وتعزيز احلكم ال�صالح و�سيادة القانون».
وينبغي على �أية عالقة يف جنوب �رشق �آ�سيا �أخذ الفروقات يف كل دولة بعني االعتبار .وقد يجد االحتاد
الأوروبي �سب ًال ناجعة للعمل مع رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا ت�شمل خمططات املجتمع الأمني وال�سيا�سي،
واملجتمع االقت�صادي ،واملجتمع الثقايف االجتماعي لرابطة دول جنوب �رشق �آ�سيا� ،إ�ضافة �إىل هيئة
حقوق الإن�سان للرابطة والتي �سوف تت�أ�س�س عام .2009

يتوجب ت�شجيع و�إجراء برامج تبادل «من �شعب �إىل �شعب» ت�ستهدف الربملانيني واملوظفني احلكوميني،
واجلهات الفاعلة داخل املجتمع املدين ،والطالب .وينبغي على االحتاد الأوروبي توفري فر�ص لتنفيذ برامج
«من �شعب �إىل �شعب» ،من خالل تنظيم الرحالت الدرا�سية لأع�ضاء الربملان واملوظفني احلكوميني ،وعرب
تبادل الربامج بني خمتلف امل�ؤ�س�سات التعليمية .ويف �سياق مت�صل ،ميكن معاجلة �آليات ت�سهيل التحرك
والتنقل مثل مراجعة متطلبات احل�صول على ت�أ�شرية دخول.
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كلمة ختامية
يهدف هذا التقرير �إىل تقدمي التو�صيات املتعلقة بال�سيا�سة العامة �إىل االحتاد الأوروبي .وقد ّمت دعم هذا
امل�رشوع مب�شاورات منهجية وا�سعة النطاق يف خم�سة �أقاليم خمتلفة بغية تو�ضيح ت�صورات االحتاد الأوروبي
ودوره يف عملية بناء الدميقراطية يف جميع �أنحاء العامل .وبالفعل ّمت حتقيق هذا الهدف عندما قام ال�رشكاء
من جميع الدول بطرح الن�صائح البناءة والأفكار املبتكرة على الطاولة .ومل يك�شف هذا امل�رشوع عن
متخ�ض عنه �أي�ض ًا ا�ستنتاجات م�شرتكة ميكن
التحديات التي تواجهها كل منطقة على حدا فقط ،بل
ّ
تقا�سمها وتنفيذها يف جميع �أنحاء العامل.
�إ�ضافة �إىل الهدف الأ�سا�سي� ،ساعدت عملية امل�شاورة يف توفري قوة دافعة نحو تعاون �أقوى بني الدول
املختلفة بهدف و�ضع جدول �أعمال م�شرتك لبناء الدميقراطية على امل�ستوى العاملي .وقد تطور امل�رشوع
�إىل تقا�سم املعلومات على م�سنوى الأقران حيث ّمت مناق�شة الق�ضايا ال�صعبة والتحديات الإقليمية واحللول
املحتملة .كما عززت طبيعة الأ�سئلة املفتوحة بالإ�ضافة �إىل جو الإ�صغاء الن�شط من نوعية الإجراءات املتبعة
وم�ستوى الثقة بني امل�شاركني .وقد عمل امل�شاركون على البحث عن احللول بد ًال من امل�شاكل والقوا�سم
امل�شرتكة بد ًال من االختالفات.
ولهذه العملية القدرة على ح�شد احلوار حول بناء الدميقراطية على امل�ستوى الإقليمي .والكلمة الرئي�سية
هنا هي "احلوار"؛ ويتوجب تطوير جدول �أعمال عاملي لبناء الدميقراطية باال�ستناد �إىل �رشاكة حقيقية وثقة
متبادلة .وعلى جدول الأعمال هذا �أن يعمل ب�شفافية كبرية ويدعو الآخرين �إىل امل�شاركة ب�أفكارهم
وخرباتهم بد ًال من جمرد و�ضع احللول .وينبغي عدم �إ�ضاعة هذه الفر�صة لتطوير جدول �أعمال عاملي؛
فهناك الكثري من القيم والأهداف امل�شرتكة التي يجب حتقيقها ،وميكن تكييف الأ�ساليب والو�سائل كي
تنا�سب الظروف اخلا�صة املحيطة بكل منطقة.
وي�شكل هذا التقرير م�ساهمة هامة يف احلوار من �أجل الدميقراطية ،والغاية منه دفع االحتاد الأوروبي �إىل
النظر بعمق �إىل خرباته واال�ستفادة منها كونه ي�شارك يف ال�سعي �إىل حتقيق التطور والأمن واحلرية على
امل�ستوى العاملي .كما ي�شري التقرير �إىل الفعاليات والأن�شطة التي ميكن �أن تقوي االحتاد الأوروبي وجتعل
منه �رشيك ًا فاع ًال يف دعم بناء الدميقراطية .وعرب اتباع منهج �رشاكة حقيقية ،ميكن لالحتاد الأوروبي �أن
يتبو�أ دوراً قيادي ًا بالتعاون مع منظمات �إقليمية �أخرى يف معاجلة ق�ضايا تتعلق بتقا�سم ال�سلطة بني املواطنني.

تقتب�س دام بيلي ميلر من التقرير الذي يحمل عنوان �إعادة التفكير في العالقات بين الواليات المتحدة و �أمريكا الالتينية:
�شراكة ن�صف عالمية لعالم م�ضطرب� ،2008 ،ص.7 .
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م�شروع الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية واالنتخابات الذي يحمل عنوان "الديمقراطية في التطوير
والتنمية"  -م�شاورات عالمية حول دور االتحاد الأوروبي في بناء الديمقراطية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بد�أ الم�شروع عام  2008بدعم من ال�سويد.
تت�ضمن المنهجية الأ�سا�سية للم�شروع مقارنة بين نوايا االتحاد الأوروبي وت�صورات ال�شركاء لل�سيا�سات العامة لالتحاد و�أعماله في بناء
الديمقراطية.
قامت درا�سة تحليلية للفجوات بتوفير م�ساحة كافية لإجراء التغيير ولو�ضع مجموعة من خيارات ال�سيا�سة العامة.
ّتم �إجراء م�شاورات مع �شركاء االتحاد الأوروبي في �أفريقيا والعالم العربي و�أمريكا الالتينية ودول منطقة البحر الكاريبي وجنوب �آ�سيا وجنوب
�شرق �آ�سيا.
�أ�ستكملت هذه الم�شاورات بلقاءات ثنائية ومقابالت وور�ش عمل.
ّتم الرجوع �إلى �أكثر من  65مادة تحتوي على معلومات �أ�سا�سية.
ّتم ا�ست�شارة �أكثر من  250فرد ًا من �صناع ال�سيا�سة والأكاديميين وممثلين عن هيئة الخبراء اال�ست�شارية وعن والمجتمع المدني �أثناء عملية
تنفيذ الم�شروع.
ّتم تنظيم ثمانية م�ؤتمرات دولية للت�شاور ما بين �شهر �أيلول�/سبتمبر  2008و�شهر �أيار/مايو  ،2009خم�سة منها جرت خارج �أوروبا.
ّتم تقديم تقرير �إلى حكومة ال�سويد بتاريخ  3تموز/يوليو .2009
ي�شكل التقرير �إ�ضافة �إلى خم�سة ف�صول �إقليمية محتوى هذا المن�شور الذي �أطلق خالل دورة الأيام الأوروبية للتنمية في �شهر ت�شرين �أول/
�أوكتوبر .2009

املراجع
جدول �أعمال التحالف الأفريقي الكاريبي للتعوي�ضات والتوطني� 4-2 ،أيلول�/سبتمرب .2008
http://www.oecd.org/dataoecd/58/16/1202012.pdf

�إعالن بر�شلونة الذي ّمت تبنيه يف م�ؤمتر الأورو-متو�سطي يف  28ت�رشين الثاين/نوفمرب .1995
http://ec.europa.eu/external relations/euromed/docs/bd en.pdf

ميثاق باري�س من �أجل �أوروبا اجلديدة 21 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .1990
http://www.osce.org/documents/msc/1990/11/4045 en.pdf

جمل�س االحتاد الأوروبي ،اال�سرتاتيجية الأمنية الأوروبية 5 ،03/15849 ،كانون الثاين/دي�سمرب
 ،2003جلنة الأمن وال�سيا�سة اخلارجية.
http://www.army.cz/images/id 80019000/8344/4.pdf

 ،--بيان م�شرتك للمجل�س وممثلي حكومات الدول الأع�ضاء يف املجل�س ،والربملان الأوروبي وجلنةاالحتاد الأوروبي لل�سيا�سة الإمنائية :الإجماع الأوروبي 22 ،ت�رشين الثاين/نوفمرب .2005
http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st14/st14820.en05.pdf

 ،--ا�سرتاتيجية ال�رشاكة الأوروبية-الأفريقية ،ا�سرتاتيجية م�شرتكة بني �أفريقيا و�أوروبا07/16344 ،(بيان �صحفي  9 ،)291كانون الأول/دي�سمرب .2007
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms-Data/docs/pressData/en/er/97496.pdf

املجل�س الأوروبي يف كوبنهاغن ،ا�ستنتاجات الرئا�سة ،الرقم املت�سل�سل ّ ،93/1/180مت مراجعته يف
.1993 ،1
http://ue.eu.int/ueDocs/cms Data/docs/pressdata/en/ec/72921.pdf

البعثه الأوروبية ،ر�سالة من البعثة الأوروبية ب�إدراج احرتام مبادئ الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف
االتفاقيات املربمة بني املجتمع الأوروبي ودول العامل الثالث� 23 ،أيار/مايو.1995
http://aei.pitt.edu/4097

 ،--ر�سالة من البعثة حول امل�ساعدة االنتخابية ومراقبتها من قبل االحتاد الأوروبي ،ر�سالة 4 ،)2000(191ني�سان�/أبريل .2000
http://europa.eu/eur-lex/en/com/cnc/2000/com2000 0191en01.pdf

 ،--ر�سالة من البعثة بخ�صو�ص منع ن�شوب ال�رصاعات ،ر�سالة ( 211)2000نهائية 11 ،ني�سان/�أبريل .2001
http://eur-lex.europa.eu/lexUriserv/lexUriserv.do?uri=COM:0211:FIN:EN:PDF

 ،--ر�سالة من البعثة� ،أوروبا و�آ�سيا� :إطار عمل ا�سرتاتيجي لتعزيز ال�رشاكة ،ر�سالة (،469)2001.2001
http://ec.europa.eu/development/center/repository/strategy asia2001 en.pdf
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 ،--ر�سالة من البعثة �إىل املجل�س و�إىل الربملان الأوروبي ،دور االحتاد الأوروبي يف تعزيز حقوقالإن�سان والدميقراطية يف دول العامل الثالث ،ر�سالة (� 251،8)2001أيار/مايو .2001
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/com2003 0615en01 en.pdf

 ،--ر�سالة من البعثة �إىل املجل�س و�إىل الربملان الأوروبي واللجنة االقت�صاديه واالجتماعية الأوروبيةواحلكم والتطوير ،ر�سالة ( 615)2003نهائية 20 ،ت�رشين الأول�/أكتوبر .2003
http://eurlex.europa.eu/lexUriServ/lexUriServ.do?uri=COM:02001:0252:FIN:EN

 ،--ر�سالة من البعثة� ،رشاكه جديدة مع جنوب �رشق �آ�سيا ،ر�سالة (.2003 ،4/399)2003http://www.eurosoutheastasia-ict.org/docs/anewpartnership.pdf

 ،--ر�سالة من البعثة �إىل املجل�س و�إىل الربملان الأوروبي� ،رشاكة �أقوى بني االحتاد الأوروبي و�أمريكاالالتينية ،ر�سالة ( 636)2005نهائية.
http://eceuropa.eu/external relations/la/docs/com05 636 en.pdf

 ،--ر�سالة من البعثة �إىل املجل�س و�إىل الربملان الأوروبي و�إىل اللجنة االقت�صادية واالجتماعية و�إىلجلنة الأقاليم ،احلكم يف الإجماع الأوروبي حول التطوير نحو نهج متنا�سق داخل االحتاد الأوروبي،
ر�سالة ( 421)2006نهائية� 30 ،آب�/أغ�سط�س .2006
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/COM 2006 4 EN.pdf

 ،---ت�شجيع حقوق الإن�سان والدميقراطيه حول العامل.2007 ،

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/brouchure hrd 07 en.pdf

 ،--التخطيط الإقليمي لآ�سيا :وثيقة ا�سرتاتيجية .2007 ،2013-2007http://ec.europa.eu/external relations/asia/rsp/07 13 enpdf

� ،--أمريكا الالتينية :وثيقه التخطيط الإقليمي  ،2013-2007ج.2007 ،1417/2007/http://ec.europa.eu/external relations/la/rsp/07 13 en.pdf

 ،--معاهده ل�شبونة املعدلة لالتفاقية حول واملعاهدة املن�شئة لالحتاد الأوروبي ،املجلة الر�سميةللمجتمعات االوروبية ،ت 17 ،306كانون الأول/دي�سمرب .2007

http://bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?filename=FXAC07306E
NC0002.pdf&eubphfUid=53481&catalogNbr=FX-AC-07-306-EN-C

القانون النهائي للم�ؤمتر اخلا�ص بالأمن والتعاون يف �أوروبا (قانون هل�سنكي النهائي)� 1 ،آب�/أغ�سط�س
.1975
http://www.osce.org/documents/mcs/1975/08/4004 en.pdf

الإعالن امل�شرتك مل�ؤمتر باري�س من �أجل املتو�سط 13 ،متوز/يوليو .2008

�http://www.europarl.europa.eu/intcoop/empa/home/declaration paris summit for
mediterranean 13july2008/en.pdf

الندمان ,تود� .أهمية املفاهيم :تر�سيم الدميقراطيه واحلكم وحقوق الإن�سان امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
و االنتخابات� ،سوف ُين�رش قريب ًا.
الندمان ,تود ,والريزا ماركو .اخلطاب ال�سيا�سي لالحتاد الأوروبي :الدميقراطيه واحلكم وحقوق
الإن�سان ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية و االنتخابات� ،سوف ُين�رش قريب ًا.
اتفاقية ال�رشاكة بني �أع�ضاء دول �أفريقيا وجمموعة دول املحيط الهادئ من جهة ،واالحتاد الأوروبي
والدول الأع�ضاء من جهة �أخرى ،اتفاقية كوتونو 23 ،حزيران/يونيو .2000
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/agr01 en.pdf

امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية و االنتخابات  ،تقييم نوعية الدميقراطية ،امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات.2008 ،
�إعالن باري�س حول كفاءة امل�ساعدات� 2 ،آذار/مار�س .2005
http://www oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf

االحتاد الأوروبي ،ميثاق احلقوق الأ�سا�سيه لالحتاد الأوروبي ،املجلة الر�سميه للمجتمعات الأوروبية،
ت 18 ،3634كانون �أول/دي�سمرب .2000
http://www.europarl.eu/charter/pdf/text en.pdf

 ،--املعاهده املن�شئة لالحتاد الأوروبي ،املجلة الر�سميه للمجتمعات الأوروبية ،ت 321ج،1/.2006

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:EN:
PDF

 ،--الإجماع الأوروبي حول التطوير ،املجلة الر�سميه للمجتمعات الأوروبية ،ت� 24 ،46شباط/فرباير .2006
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/european consensus 2005 en.pdf

 ،--نظام (البعثة الأوروبية) الرقم 1889\2006للربملان الأوروبي واملجل�س املنعقد بتاريخ  20كانونالأول /دي�سمرب  2006لت�أ�سي�س جهاز مايل بغية تعزيز الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف العامل ،املجلة
الر�سمية للمجتمعات الأوروبية ،ل 29 ،386كانون الأول/دي�سمرب .2006
 29كانون الثاين/يناير 2006

http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/reg 1889 2006 io
I386.enpdf
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ملحة موجزة عن امل�ؤ�س�سة الدولية
للدميقراطية واالنتخابات

برنامجنا:
ال ميكن ا�سترياد �أو ت�صدير الدميقراطية ،لكن ميكن دعمها .ونظراً لإمكانية حتفيز و�إلهام اجلهات الفاعلة
من خالل ما يفعله الآخرون يف بقية �أنحاء العامل ،تقوم امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية واالنتخابات بدور
ف ّعال يف دعم املبادرات من خالل:

توفير المعرفة المقارنة والخبرات في:
ر�سالتنا
يف عامل ما تزال الدميقراطية فيه م�س�ألة غري م�سلّم به ،تتلخ�ص ر�سالة امل�ؤ�س�سة الدولية للدميقراطية
واالنتخابات فيما يلي:
دعم التغيري الدائم نحو الدميقراطية من خالل توفري املعرفة املقارنة ،وامل�ساعدة يف الإ�صالح
الدميقراطي ،والت�أثري يف ال�سيا�سات العامة وال�ش�ؤون ال�سيا�سية.
ونركز يف مهماتنا على قدرة امل�ؤ�س�سات الدميقراطية على �إن�شاء نظام �سيا�سي يتميز بامل�شاركة العامة
وال�شمولية ،و�إن�شاء حكومة متثل ال�شعب وتكون خا�ضعة للم�ساءلة� ،إ�ضافة �إىل قدرتها العالية يف اال�ستجابة
�إىل احتياجات املواطنني وطموحاتهم ،والعمل من �أجل �سيادة القانون و�ضمان حقوق مت�ساوية جلميع
املواطنني.

نقوم بعملنا من خالل ثالثة مجاالت عمل:

•

الد�ساتري

•

الأحزاب ال�سيا�سية

•

النوع االجتماعي (اجلندر) يف الدميقراطية ،والتمكني ال�سيا�سي للمر�أة

•

التقييم الذاتي للدميقراطية

•

الدميقراطية والتطوير

تقديم الم�ساعدة للجهات ال�سيا�سية الفاعلة في عمليات الإ�صالح ال�سيا�سي:
بما �أن التغيير الديمقراطي يحدث في النهاية بين المواطنين على ال�صعيدين الوطني والمحلي ،ف�إننا ن�ؤيد ،بنا ًء على طلب
الدول المعنية و�ضمن مجاالت برنامجنا ،عمليات الإ�صالح الوطني في الدول الواقعة في:

•

توفري املعرفة املقارنة واخلربة النابعة من التجارب ال�سيا�سية يف عمليات بناء الدميقراطية �ضمن
�سياقات متعددة حول العامل؛

•

م�ساعدة اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة يف �إ�صالح العمليات وامل�ؤ�س�سات الدميقراطية ،وامل�شاركة يف
العمليات ال�سيا�سية عندما يتم دعوتها لذلك؛

•

•

الت�أثري على ال�سيا�سيات العامة يف بناء الدميقراطية عرب توفري امل�صادر عن معرفتنا املقارنة وتوفري
امل�ساعدة للجهات ال�سيا�سية الفاعلة.

الت�أثير على �سيا�سات بناء الديمقراطية:

يت�ضمن عملنا مبد�أين رئي�سيين:
نحن ن�ؤيد التغيري الدميقراطي ،وتتعلق الدميقراطية بتطوير وتكييف الأنظمة ال�سيا�سية لتلبية احتياجات
املجتعات الدائمة التغري.
نحن ندعم التغيري ،وتنبع دوافع التغيري من داخل املجتمعات.
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•

�أمريكا الالتينية

•

�أفريقيا وال�رشق الأو�سط
�آ�سيا ومنطقة املحيط الهادئ

من امليزات الأ�سا�سية لتعزيز عمليات بناء الدميقراطية تبادل املعرفة واخلربات بني اجلهات ال�سيا�سية الفاعلة.
ونحن ندعم مثل هذا التبادل عن طريق:
•

احلوار

•

احللقات الدرا�سية وامل�ؤمترات

•

بناء القدرات
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ال�سعي نحو تطوير ودمج مفهوم الق�ضايا الرئي�سية �ضمن االتجاه ال�سائد:
مبا �أن امل�ؤ�س�سات الدميقراطية والعمليات الدميقراطية تعمل �ضمن �سياق �سيا�سي وطني ودويل ،لذا نقوم
بتطوير ودمج مفهوم كيفية تفاعل الدميقراطية مع كل من:
•

التطوير

•

ال�رصاع والأمن

•

النوع االجتماعي (اجلندر)

•

التنوع والتعددية

نهجنا
تنمو الدميقراطية من داخل املجتمعات ،وهي عملية ديناميكية دائمة التطور .وال ت�صل الدميقراطية �إىل حالة
من الثبات الدائم .وينعك�س هذا يف عملنا الذي ي�شمل دعم جهود �رشكائنا من �أجل حتقيق تقدم م�ستمر
يف عمليات الدميقراطية .نعمل معهم خطوة تلو �أخرى من منظور طويل الأجل.
نعزز فر�ص الت�آزر مع الأطراف امل�شاركة يف دفع العمليات الدميقراطية �إىل الأمام – منها الكيانات ال�سيا�سية
الإقليمية (االحتاد الأوروبي) ،منظمة الدول الأمريكية ،واالحتاد الأفريقي ،و�صناع ال�سيا�سية العامة،
وال�سيا�سيني ،والأحزاب ال�سيا�سية ،وهيئات �إدارة االنتخابات ،ومنظمات املجتمع املدين – ودفع
ال�رشاكة اال�سرتاتيجية مع وكاالت �إقليمية ودولية ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف التي تدعم التغيري
الدميقراطي ومع جهات خمتلفة يف الأمم املتحدة.
ويت�ضمن جوهر عملنا و�ضع اخلربات واخليارات على الطاولة دون حتديد احللول ،ونلتزم باملبد�أ القائل �إن
�صناع ال�سيا�سية يف الدميقراطية هم املواطنون ومن ميثلهم.
الم�ؤ�س�سة الدولية للديمقراطية والإنتخابات منظمة دولية حكوماتية تعمل على دعم الديمقراطية الم�ستدامة في جميع �أنحاء العالم .وجميع الدول
الأع�ضاء في الم�ؤ�س�سة دول ديمقراطية توفر الدعم ال�سيا�سي والمالي لعمل الم�ؤ�س�سة .وت�شمل الدول الأع�ضاء ك ًال من الدول التالية� :أ�ستراليا،
باربادو�س ،بلجيكا ،بوت�سوانا ،كندا ،الر�أ�س الأخ�ضر ،ت�شيلي ،كو�ستاريكا ،الدنمارك ،فنلندا� ،ألمانيا ،غانا ،الهند ،موري�شيو�س ،المك�سيك،
ناميبيا ،هولندا ،النرويج ،البيرو ،البرتغال ،جنوب �أفريقيا� ،أ�سبانيا ،ال�سويد� ،سوي�سرا ،الأورغواي ،واليابان ب�صفة مراقب.
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