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ة ْینكات بین القطاعَ لما الشراَ    العام والخاص غیر مجد
حّل بدیل   المنافع العدیدة  للقطاع العام 

  
). یتجّلى تناقض غرب بین 2015آذار/ مارس  18(االّتحاد الدولّي للخدمات العامة، في 

ء الذ  امتّد الحماس الذ یلّف الشرَاكات بین القطاَعْین العام والخاص وأداء هذه األدوات الرد
  على ثالثین عاًما.

مّول  ومات یلجأ إلى الشرَاكات بین القطاَعْین العام والخاص على أمل أن  وال یزال العدید من الح
  القطاع الخاص البنى التحتّة العامة والخدمات العامة. 

ة في المیدان االقتص ة إلى مجموعة العشرن، ومنّظمة التعاون والتنم النس ذلك هي الحال  ، و ّ اد
ة المستدامة  شأن أهداف التنم د علیها رؤساء الدول  –والمفاوضات القائمة في األمم المّتحدة  ؤّ و

  .2015في أیلول/ سبتمبر 
اسات األمم المّتحدة. إّال أّن الخبرة في مجال الشراكات  اسة رسمّة من س ح الخصخصة س ستص

صورة أساسّة.بین القطاَعْین العام والخاص تبّین أن الخصخصة معی   ة 
حاث  ة" الذ أعّدته وحدة األ قّم تقرر "لما الشراكات بین القطاَعْین العام والخاص غیر مجد و
عة إلى االّتحاد الدولي للخدمات العامة، الخبرات في مجال الشراكات بین القطاَعْین العام  التا

ّل من البلدان الغنّة والفقیرة.    والخاص في 
ستخلص التقر  ل البنى و لفة وغیر فاعلة لتمو ر أّن الشراكات بین القطاَعْین العام والخاص أداة م

لة األمد  ما أّنها تحجب االقتراض العام، في حین أّنها تؤّمن ضمانات طو التحتّة والخدمات، 
ات الخاصة.   ألراح الشر

الشراكات بین القطاَعیْ  ط  حث العملّات الغامضة التي تح فضح ال ن العام والخاص، وغالًا ما 
ا التجاّرة. وما من  ة المزا ما تجر في سّرة تامة، وضمن مفاوضات سّرة تهدف إلى حما
مفاوضات عامة، وُطَل العدید من الوعود الخاطئة، وُبَرم العدید من العقود التجاّرة المعّقدة، 



ة األراح التجاّرة.   وذلك بهدف حما
افانی للي، أمین عام االّتحاد الدولّي للخدمات العامة، إلى ما یلي: "تخضع وقد أشارت روزا 

ات الخدماتّة  بیرة من الشر بیرة إلى ضغو مجموعات  صورة  ومات واألمم المّتحدة  الح
عها إلى جّني األراح من الخدمات العامة  والمالّة واالستشاّرة والقانونّة، التي تهدف جم

اه، والطاقة". األساسّة على غرار ال   صّحة، والم
ي  وأضافت: "علینا أن نتذّر أّنه على مؤّسسات القطاع الخاص أن تحّق أكبر قدر من األراح 
ع إلى الخدمات العامة النوعّة، ال  تتمّن من االستمرار. وال یتواف ذلك مع تأمین وصول الجم

نه دفع ثمنها." م   سّما لمن ال 
  

  المخاطر اإلضافّة
ًضا (اّتفاق التجارة في وترت اسات الخصخصة بجولة جدیدة من المفاوضات التجاّرة السّرة أ ط س

ط الهادئ، وشراكة التجارة واالستثمار عبر األطلسي، واالّتفاق  الخدمات، واّتفاق شراكة المح
ّ الشامل)، التي تجر من دون مشاورات عامة، وخلف األبواب الموصدة  التجارّ واالقتصاد

ّسر هذه الصفقات التجاّرة الشراكات بین القطاَعْین العام و  ومات. وت ات والح تجمع مصالح الشر
  والخاص وتثّبتها وتجعل العودة عنها مستحیلة. 

ومن المخاطر اإلضافّة الجهود التي یبذلها البنك الدولّي، ومجموعة العشرن، ومنّظمة التعاون 
ّ وغی ة في المیدان االقتصاد ل" الشراكات بین القطاَعْین والتنم رها من المؤّسسات من أجل "تمو

ات  ضات وشر العام والخاص بهدف الوصول إلى ترلیونات الدوالرات التي تضّمها صنادی التعو
  التأمین وغیرها من المستثمرن المؤسسیین.

ومات بإجراء شراكات شاملة بین ال ، ُتنَصح الح قطاَعْین ومن أجل الوصول إلى هذه الصنادی
ل. وهذا ما  اع إلى مستثمرن على األمد الطو العام والخاص بهدف إنشاء مجموعة من األصول ُت
األزمة المالّة  الرهون العقاّرة في مطلع القرن، وتسّبب  ات الخدمات المالّة  فعلته تماًما شر

  . 2008العالمّة في العام 



  
اغو   من لندن إلى سان ت

عة إلى االّتحاد الدولي  حاث التا فید هال، وهو مدیر وحدة األ وقد حّلل واضع التقرر، السّید دا
لّة إدارة األعمال في جامعة غرنتش في لندن، العدید من الحاالت والبلدان  للخدمات العامة في 

  حیث لم تحترم الشراكات بین القطاعْین العام والخاص الوعود التي أطلقتها:
حة الفساد في البر  ء، وفض قطاع النقل في لندن، وأداء مطار دلهي الرد نامج الفاشل الخاص 

الشراكات بین  طة  ات المالّة في البرتغال المرت البنى التحتّة، واالضطرا مشارع تشیلي الخاصة 
  القطاَعْین العام والخاص.

العام والخاص على مستو سلسلة  وقد استخدمت مثًال المملكة المّتحدة الشراكات بین القطاَعْین
اني والبنى التحتّة  ك حدید والدفاع  –واسعة من الم ات، ومدارس وطرقات، وس من مستشف

ومّي، تماًما  ا لالقتراض الح اسات النیولبرالّة تضع حدًّ ومّة. وأشار هال إلى أّن الس اتب الح والم
ة إلى الشراكات بین القطاَعْین النس في أوروّا، حیث تمنع قواعد  –العام والخاص  ما هي الحال 

ة تتعّد الـ ومات من االستدانة بنس ّي الح   في المائة من إجمالي الناتج المحلّي.  3االّتحاد األورو
ات المّتحدة إلى الشراكات بین القطاَعین العام  ندا والوال ا، و ّل من نیوزلندا، وأسترال وقد لجأ 

سبیل لموازنة می افأة والخاص  ومات وم ص حجم الح زانّاتها عبر حجب القروض، بهدف تقل
ات.    مناصر الشر

ات المتعّددة  ة فقد شّجعت المصارف اإلنمائّة والجهات المانحة الثنائّة والشر أّما في البلدان النام
سّما في الجنسّات انتشار الشراكات بین القطاَعْین العام والخاص في تسعینات القرن العشرن، ال 

سبیل لتعزز الخصخصة  اه والطاقة،  انت  –قطاَعي الم ومن أجل تفاد القیود المالّة التي 
ة. وعلى الرغم من أّن عدًدا من  تفرضها المؤّسسات المالّة الدولّة نفسها على البلدان النام

  الخدمات قد خصِخص إّال أّن تأمینها إلى المواطنین لم یتحّسن. 
  

نةالحلول البد   یلة المم



ًال عاًما للنظام  عة إلى االّتحاد الدولّي للخدمات العامة بد حاث التا قترح تقرر وحدة األ و
ر البنى التحتّة من خالل استخدام  ع تطو أن تتا ومات الوطنّة والمحلّة  سمح للح ور،  المذ

قّدم هذا الحّل العدید من المالّة العامة لالستثمار، ومنّظمات القطاع العام لتأمین الخدمات.  و
ا إلى القطاع العام.   المزا

طرة والفعالّة المقارنة  تسب القطاع العام قدًرا أكبر من المرونة والس فضل الكلفة المنخفضة  –ف
اإلضافة إلى وفورات الحجم  ة في أبرام العقود،  وتحقی قدر أكبر من  –إلبرام الصفقة والر

مقراطّة.  ة الد   المحاس
ز، األمین العام المساعد في االّتحاد الدولّي للخدمات العامة إلى ما یلي: "تقّدم  فید بو شیر دا و
الخدمات العامة مجموعة واسعة من األراح التجاّرة الكامنة، وتسمح الشراكات بین القطاَعْین 

قى "الزون" أسیّرا وغالًا ما تكون الخدمات الوصول إلیها. و   محتَكرة." العام والخاص 
الناشطین النقابین والمواطنین وصانعي  جدر  حاث، و لة من األ حث خالصة سنوات طو شّل ال

اسات حول العالم استخدامها.   الس


