الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص
لمحة عامة
تُبيّن هذه المذكرة اإلعالمية اآلثار المترتبة على سياسات الخصخصة في حقوق اإلنسان ،مع التركيز على أثرها في التمتع
تروج لها
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وتتناول الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوصفها وسيلة أساسية ّ
المؤسسات المالية والسياسية الدولية ضمن نزعة أوسع نحو زيادة خصخصة األصول والخدمات العامة .وتركز على
خصخصة الخدمات العامة والموارد الطبيعية أو المشتركة ،ومن بينها األرض ،كما تدرس الثغرات التي تشوب عملية
المساءلة في هذا النوع من الممارسات.
تحتوي ال ُمذكرة أيضًا على مجموعة من الموارد المفيدة لفهم آثار سياسات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص
ً
فضال عن السياق السياسي واالقتصادي األوسع.
في حقوق اإلنسان
أُعدت هذه المذكرة اإلعالمية في األصل في آب/أغسطس  2016عقب عملية مسح ألعضاء الشبكة العالمية للحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ركزت على السياسة االقتصادية وحقوق اإلنسان في عامي  2015و  ،2016وهي تعالج
واحد من أهم الموضوعات الرئيسة التي يرى األعضاء أنها تستحق المزيد من التحليل والعمل الجماعي المحتمل.

 .1السياق والمصطلحات الرئيسة
كانت الخصخصة ،التي تُعرف بعملية نقل ملكية الممتلكات أو مؤسسة من القطاع العام إلى كيان مملوك من القطاع الخاص،
ً
أصيال في السياسة االقتصادية الليبرالية الجديدة .وذكر موظفون في صندوق النقد الدولي أن الخصخصة هي وسيلة
عنصرا
ً
1
مهمة لتقليص دور الحكومة ،أحد البنود الرئيسة المدرجة في األجندة الليبرالية الجديدة.
بدأت موجة الخصخصة السريعة والكبيرة في ثمانينات القرن الماضي ،وكانت وليدة "برامج التكيّف الهيكلي" التي فرضتها
إثنتان من أكبر المؤسسات ال ُمناصرة لليبرالية الجديدة ،وهما البنك الدولي وصندق النقد الدولي .واشترطت هذه البرامج على
البلدان النامية اتخاذ تدابير الخصخصة مقابل الموافقة على منحها القروض .ومذاك ،انتقل ملكية ما يزيد على مئة ألف مؤسسة
كانت مملوكة من إلى القطاع الخاص الدولة جزئيًا أو كليّا ،وس ُجلت القيمة الكبرى من األصول المنقولة في أميركا الالتينية
2
وشرق آسيا والبلدان الشيوعية السابقة.
وأُعيد أيضًا إحياء سياسات الخصخصة تماشيًا مع عدد من االتجاهات األكثر حداثة .أولها إدخال ،أو فرض ،التدابير التقشفية
في البلدان المتقدمة والبلدان النامية في آن معًا منذ عام  2010وما تاله ،وذلك استجابةً لموجات الصدم المتواصلة التي ال
تزال تؤثر في االقتصاد العالمي .وفي حين تسعى الحكومات إلى خفض اإلنفاق العام ،هناك ما يزيد على  50دولة تدرس
خصخصة األصول والخدمات العامة أو تُشارك فيها حاليًا 3.ويتمثل االتجاه الثاني في النقص الواضح في المالية العامة
ً
فضال عن أهداف مؤسسات تمويل التنمية والمؤسسات
الالزمة لدعم خطة التنمية المستدامة لعام  2030ال ُمعتمدة حديثًا،
السياسية مثل مجموعة العشرين .وقد برز القطاع الخاص بوصفه شري ًكا أساسيا لسد هذه الفجوة في التمويل ،ال سيما عن
طريق إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص( .)PPPsويُستخدم مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص
للداللة على التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هدف السياسة العامة الذي يشمل تمويل شركة خاصة ،إنشاء خدمة
أو مرفق عاميّن (أو حكومييّن) أو إدراتهما .إن خطة التنمية لعام  2030وخطة عمل أديس أبابا التي تُحدد خارطة الطريق
4
أخيرا ،ثمة
المالية الالزمة لتحقيق التنمية ال ُمستدامة ،تحضان الحكومات على اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ً
عدد من اتفاقات التجارة واالستثمار الجديدة ،مثل اتفاق التجارة في الخدمات ،والشراكة عبر المحيط الهادئ ،والشراكة في
تحريرا بعيد المدى للقطاعات الرئيسة ،ومنها الخدمات والمشتريات
التجارة واالستثمار عبر المحيط األطلسي ،التي تقترح
ً
الحكومية ،وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص .وقد عولج هذا الموضوع بإسهاب في مذكرة االحاطة التي أعدتها
الشبكة العالمية حول التجارة واالستثمار.

 .2آثار الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص على حقوق اإلنسان
أدت الشهية المتجددة إلى تقديم مجموعة من السلع والخدمات العامة ال ُمخصخصة إلى تعبئة الحركات االجتماعية والنقابات
والحركات المعنية بالشعوب األصلية والمرأة ،والتي تملك تاريخا حافال بانتقاد برامج الخصخصة ومقاومتها .إذ ثمة من يرى
أن هذه البرامج ستقود إلى تفاقم الالمساواة االجتماعية واالقتصادية ،وإلى زيادة أسعار الخدمات األساسية و/أو تراجع إمكانية
الوصول إليها ،باإلضافة إلى تعزيز الفساد .وتشمل اآلثار التي تتركها هذه السياسات على حقوق اإلنسان إنتهاك الحقوق

ً
وصوال
االقتصادية واالجتماعية ،بد ًءا من الحق في الوصول العادل إلى الرعاية الصحية والتعليم والحق في العمل الالئق
إلى سلسلة من االنتهاكات التي تطال حقوق اإلنسان كاإلستيالء على األراضي واإلخالء القسري.

.2.1

خصخصة الخدمات االجتماعية الرئيسة

كانت خصخصة الخدمات العامة مثار جدل في أحيان كثيرة ،ويعود سبب ذلك إلى التوتر الملموس القائم بين إلزامية القطاع
الخاص بزيادة ربحية أسواق الخدمات وكفاءتها إلى أقصى حد ممكن والتزام الدول بحقوق اإلنسان لضمان توافر الخدمات
وجودتها وإمكانية الوصول المتكافئ إليها ،ومن هذه الخدمات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي.
مؤخرا ،بادرت لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى تسليط الضوء على عواقب برامج
ً
الخصخصة ال ُمحتملة على حقوق اإلنسان ،ال سيما في سياق اعتماد التدابير التقشفية أو " ضبط أوضاع المالية العامة" .فلفتت
اللجنة إلى أن هذه البرامج قد تؤثر في الحق في العمل وفي ظروف عمل عادية ومرضية؛ والحق في المفاوضة الجماعية؛
والحق في الضمان االجتماعي؛ والحق في مستوى معيشي مالئم يشمل الحق في الغذاء والسكن؛ والحق في الصحة والتعليم.
وشددت اللجنة على االلتزام الذي ال يجيز للدول التراجع بال مبرر عن الوفاء بواجباتها في مجال حقوق اإلنسان ،الفتةً إلى
أن التدابير المتخذة التي تشمل خفض المساعدات االجتماعية وزيادة رسوم خدمات الرعاية تؤثر بدرجات متفاوتة على األسر
5
والنساء من ذوات الدخل المنخفض ،وهذا األمر يُناقض االلتزام بعدم التمييز.
وتتجلى المخاطر الناجمة عن خصخصة خدمات الضمان االجتماعي في تجارب دول أميركا الالتينية وأوروبا الشرقية مع
خصخصة نظم التقاعد .إذ أدت خصخصة المعاشات التقاعدية إلى انخفاض التغطية ،وضعف التنظيم والرقابة ،وتفاقم
نظرا النعدام المساواة في معدالت التوظيف واألرباح بين الرجل والمرأة ،والمخاطر الجمة التي
الالمساواة بين الجنسين ً
تتهدد المتقاعدين الذين ،على سبيل المثال ،يتحملون مخاطر تقلبات السوق المالية أثناء األزمات المالية العالمية 6.وهذا األمر
دفع عددًا من الدول إلى إعادة تأميم الخدمات التقاعدية جزئيا أو كليا ،ونذكر منها األرجنتين وبوليفيا اللتين حضتا غير من
7
الدول على التفكير بحذو حذوها.
عالوة على ذلك ،ولّدت الخصخصة الكلية أو الجزئية الحتياط المياه العامة وإدارته ردة فعل عكسية في أنحاء العالم ،أدت
8
إلى إعادة خدمات المياه إلى "سلطة البلديات" في  180مدينة ومجتمع في  35دولة على مدى الخمس عشرة سنة الماضية،
ويشمل ذلك المقاومة االستثنائية التي أبداها المجتمع لخصخصة خدمات المياه في بوليفيا 9.وهناك عوامل أخرى أسهمت في
التشجيع على إعادة السلطة للبلديات نذكر منها زيادة التعرفة التي جعلت المياه بعيدة من متناول المجتمعات الفقيرة؛ والمخاطر
البيئية؛ واالخفاق في االستثمار في البنية التحتية؛ واإلعتراف بقدرة القطاع العام على توفير خدمات المياه بدرجة مماثلة أو
أعلى من الفعالية بأسعار أقل 10.فعلى سبيل المثال ،أبطلت محكمة إندونيسية عقود خصخصة المياه إثر زيادة سعر المياه
أربعة اضعاف منذ خصخصة هذا المرفق العام ،وتراجع التغطية تراجعًا شديدا في المناطق المنخفضة الدخل وارتفاع
12
مستويات تسرب المياه 11،إذ رأت المحكمة في ذلك انتها ًكا لحق المواطنين في المياه.
تُعدّ النساء والفتيات الفئة األكثر عرضة للتدخالت لدى خصخصة الخدمات العامة األساسية .ويعود سبب ذلك إلى ميل المرأة
لالعتماد على الخدمات العامة وضمانات األمن االجتماعي أكثر من الرجل .عالوة على ذلك ،يُنتظر من بالمرأة أن تسد
الثغرات في اإلمدادات التي تنشأ لدى تخفيض الخدمات االجتماعية .فعلى سبيل المثال ،ثمة أدلة موثقة تؤكد أن المرأة في
13
البلدان النامية هي المسؤولة األولى عن جمع المياه وإدارتها لالستهالك األسري ،فضال عن التخلص من النفايات المنزلية.
ويرى خبير األمم المتحدة المستقل السابق المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من التزامات الدول المالية الدولية المتصلة
بها على التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان ،وخاصة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن "أعمال الرعاية غير
14
مدفوعة األجر التي تزاولها المرأة تساعد المجتمعات على تجاوز أزمات الدين ،لكنها تعزز استبعاد المرأة وتبعيتها.
وبالنظر إلى زيادة أعباء األعمال الملقاة على المرأة في العائلة والمجتمع المحلي ،تُحرم المرأة من االنضمام إلى القوة
العالمية الرسمية لتترسخ بالنتيجة دورات الفقر.
وقد علق مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة على تفاقم الالمساواة في الحصول على الرعاية الصحية بما
في ذلك النفقات الباهظة التي يتكبدها األفراد ،والناجمة عن خصخصة خدمات الرعاية الصحية 15،كذلك أشار مقرر األمم
المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن الالئق إلى أن خصخصة خدمات اإلسكان في سياق األزمات المالية تزيد من
تهميش النساء الفقيرات اللواتي ُحرمن من إمكانية الحصول على سكن الئق 16.وفي موضوع التعليم ،نقل مقرر األمم المتحدة
الخاص المعني بالحق في التعليم مخاوف هيئات المجتمع المدني والحركات االجتماعية في معرض إدانته لقيام البنك الدولي
بالترويج النخراط القطاع الخاص في التعليم ،قائال إن توجيهاته بإنشاء "شركات مربحة ومزدهرة" "إزدراء سافر" اللتزامات
18
أثرا تمييزيا سلبيا على التحاق الفتيات بالمدارس.
حقوق اإلنسان 17.كما رأى أن خصخصة الخدمات التعليمية تترك ً
وأخيرا ،غالبًا ما ترتبط الخصخصة بفقدان الوظائف في القطاع العام 19.ولهذا األمر أثار وخيمة على النساء اللواتي يُمثّل
ً
لهن القطاع العام مصدرا ها ًما للعمل الالئق 20.ففي أحيان كثيرة تكون النساء أول من يُسرح من العمل ذلك ألنهن يشغلن
وظائف مؤقتة أو بدوام جزئي على األغلب ،وبسبب النظرة السائدة التي ال ترى في المرأة معيال ألسرتها .على سبيل المثال،

2

اشترط صندوق النقد الدولي على كوريا الجنوبية التخلص من العمالة الزائدة في القطاع الخاصة مقابل حزمة المساعدات
21
خالل األزمة المالية اآلسيوية .وأدى ذلك إلى فقدان النساء لوظائفهن بمعدل يوازي ضعف المعدل لدى الرجال.

.2.2

الشراكات بين القطاعين العام والخاص

على الرغم من االنتقادات المتزايدة لألثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على الشركات بين القطاعين العام والخاص،
ً
سبيال
تروج لهذه الشراكات بوصفها
تقود مؤسسات تمويل التنمية 22والتجمعات السياسية مثل مجموعة العشرين حملة منسقة ّ
"لتعبئة رأس مال القطاع الخاص" من أجل تحقيق التنمية المستدامة 23.وبمعزل عن األضرار المحتملة المتعلقة بالخصخصة
التي تطال حقوق اإلنسان والتي سنعالجها في القسم الثالث ،تجدر اإلشارة إلى خطرين كبيرين على األقل ناجمين عن نموذج
الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنهما تقويض المساواة االجتماعية واالقتصادية.
ً
أوال ،تستبعد األدلة قدرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على جذب التمويل لعدد كبير من السلع والخدمات العامة
الضرورية للنهوض بالتمتع بحقوق اإلنسان .ويبدو أن مشاركة القطاع الخاص في هذه الشراكات تتركز في القطاعات
فقرا وتهمي ً
ومؤخرا ،أشارت
شا.
ً
األكثر ربحية مثل الطاقة واالتصاالت 24،وليس في تلك التي تعود بالنفع على الفئات األكثر ً
لجنة األمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن "المياه والصرف الصحي يُعدان من خدمات البنى التحتية التي تشتد الحاجة إليها
25
للتخفيف من المعاناة اإلنسانية ،ومع ذلك ال يُرجح تمويلهما بواسطة هذه الطريقة".
ثانيًا ،واحدة من الذرائع الرئيسة التي تلجأ إليها الحكومة لتبرير دخولها في الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي أنها
وسيلة ناجعة لتقاسم الكلفة والمخاطر المالية المرتبطة بإنشاء مرافق أو خدمات عامة باهظة التكلفة أو تشغيلها .مع ذلك،
26
نادر في هذا اإلطار ،إن وجد ،وذلك مقارنة بالمشتريات الحكومية التقليدية ونظم اإليصال،
نجد أن أداء هذه الشركات ٌ
27
وتشير األدلة المتاحة إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست أشد فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للحكومات.
"نادرا ما تكون
في الواقع ،يُمكن أن تفرض الشراكات بين القطاعين العام والخاص التزامات مالية كبرى على الحكومات
ً
محددة القيمة على مستوى المشروع" 28.وخير مثال على المخاطر المالية الجسيمة كان برنامج بناء الطرق الواسع النطاق
في المكسيك في تسعينيات القرن الماضي الذي انطوى على ما يزيد على  50اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص .إذ
دفعت التكاليف غير المتوقعة والصدمات التي تعرض لها االقتصاد الكلي بالحكومة إلى تمويل ما يزيد على نصف اتفاقات
الشراكة واستدانة ما يقرب  8مليارات دوالر 29.هذا هو واحد من األسباب التي "اليوبيل الدين" حملة تسمى الشراكات بين
30
القطاعين العام والخاص أكبر خطر الديون.

.2.3

خصخصة المشاعات

هناك مجموعة من العوامل كانت الدافع وراء التنافس المحموم على األرض والموارد الطبيعية في السنوات العشرين
الماضية ،وتتراوح بين النمو السكاني ،وتردي األراضي الصالحة للزراعة ،والطفرة االستثمارية في األعمال الزراعية
والوقود الحيوي وقطاعي الطاقة والحفظ ،وإضفاء الطابع الحضري وتطوير البنية التحتية على نطاق واسع .فأدى ذلك إلى
تنامي موجة حيازة األراضي عُرفت باالستيالء على األراضي ،ال سيما في جنوب الكرة األرضية .وتُشير التقديرات إلى
بيع ماليين الهكتارات من األراضي بين عامي  2000و ،2010ال سيما في مناطق أفريقيا وآسيا واميركا الالتينية 31.كذلك
أدت عواملة مشابهة تشمل سيطرة الشركات على السالسل العالمية إلنتاج الغذاء ،إلى االستيالء على المياه والمحيطات
32
حيث تهيمن جهات اقتصادية قوية على المحيطات ومصايد األسماك في العالم.
مؤشرا مسبقًا على بيع هذه الموارد .وفي حاالت كثيرة ،كانت هذه الموارد تُدار تاريخيا ُوتستخدم
وغالبا ما كانت الخصخصة
ً
عنصرا أساسيا
بصورة جماعية من قبل المجتمعات المحلية التي ال ترى في األرض مصدرا لكسب رزقها وحسب ،إنما
ً
لممارساتها االجتماعية والثقافية .لذا ،وبغرض إضفاء الشرعية على تملك القطاع الخاص لهذه الموارد ُخص ُخصت األرض
ثم بيعت الحقًا.
يُرجح أن تسفر خصخصة الموارد المحلية عن عواقب هائلة تُسهل عملية نزع الملكية من المجتمعات المحلية .ويقدر مفوض
األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان أن هناك نحو  15مليون شخص يُجبرون سنويًا على مغادرة بيوتهم وأراضيهم إفسا ًحا
33
في المجال أمام قيام مشروعات إنشائية وتجارية كبيرة ،من بينها بناء المناجم والسدود والمنتجعات السياحية الفخمة.
وتشمل انتهاكات حقوق اإلنسان المرتبطة بهذا النوع من التشريد إنتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية ،ومنها الحق في
الغذاء والسكن والمياه والصحة والعمل والمستوى المعيشي الالئق ،والحق في المشاركة في الحياة الثقافية ،وحرية التعبير
وحرية تكوين الجميعات .وتتأثر الشعوب األصلية والنساء 34بدرجات متفاوتة بالقرارات المتعلقة بإدارة األراضي ،وغالبًا
ما تُنتزع ملكية األراضي من المجتمعات األصلية على نحو يُناقض حقها في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة على
القرارات التي تطال أراضيها 35.كذلك يُالحظ أن المدافعين عن حقوق اإلنسان الضالعين في مجال الدفاع عن الموارد
36
الطبيعية هم عرضة على نحو خاص لالضطهاد واالعتقال التعسفي واإلصابات وحتى الموت بسبب عملهم.
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37
ً
فضال
القت الفكرة المنادية بضرورة قيام الحكومات بخلق بيئة مؤاتية ألنشطة القطاع الخاص تأييد خطة عمل أديس أبابا
عن مؤسسات تمويل التنمية مثل البنك الدولي 38.فعلى سبيل المثال ،تغالي مبادرة تمكين األعمال التجارية الزراعية التي
أطلقها البنك الدولي (التي كانت تُسمى سابقُا قياس آداء األعمال التجارية الزراعية) في الترويج لمصالح األعمال التجارية
الزراعية األجنبية متجاهلة في الوقت عينه مصالح صغار المزارعين وحقوقهم .إن الملكية الخاصة لألراضي من
يروج لها البنك الدولي في مبادرة تمكين األعمال الزراعية التجارية ومؤشر سهولة القيام
اإلصالحات التنظيمية التي ّ
باألعمال التجارية ،وذلك على الرغم من حقيقة أن العديد من المجتمعات المحلية تلتزم بالنظم العرفية أو المجتمعية في ما
يخص حيازة األراضي ،وهذا أمر بالغ األهمية لتمتع سكان األرياف بالحق في الغذاء واألمن الغذائي والسيادة الغذائية.
وتهدف هذه اإلصالحات إلى تسهيل منح األراضي أو التنازل عنها لصالح مستثمرين من القطاع الخاص متورطين في
39
عمليات االستيالء على األراضي.

كما تُستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من مخاطر االستثمار أو تشجيع االستثمار الخاص لألرض أو
حيازتها .ال تزال الشراكات الزراعية بين القطاعين العام والخاص ظاهرة جديدة نسبيًا ،غير أن التوقعات تُشير إلى أنها
ستمارس ضغ ً
طا إضافيًا على الحكومات في البلدان النامية لدفعها إلى إنشاء أطر تنظيمية أو تعزيزها بهدف حماية مصالح
شركائها من القطاع الخاص ،ال سيما في مجال "الوصول إلى األرض ،وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية ،وحماية الملكية
40
الفكرية وغير ذلك من القضايا األساسية مثل إدارة الموارد الطبيعية".
لقد اتسع نطاق خصخصة الموارد المحلية ليشمل البذور ،التي تُعد عمليات حفظها وتوزيعها ضرورية للتمتع بالحق في
الغذاء ،فضال عن السيادة الغذائية عمو ًما في العديد من المجتمعات الريفية .فأصبحت اتفاقات التجارة واالستثمار تنص
على حقوق مشابهة لبراءة االختراع على أصناف المحاصيل وتحد من استعمال أصناف أخرى فيضطر صغار المزارعين
41
والتنوع البيولوجي الزراعي.
لشراء البذور في كل دورة زراعية ،وهذا يقوض السيادة الغذائية
ّ

.2.4

مساءلة القطاع الخاص

يُعد غياب األطر التنظيمية الملزمة التي تضمن مساءلة القطاع الخاص عما يقوم به من إجراءات تنتهك حقوق اإلنسان ،من

التحديات الناشئة عن انخراط القطاع الخاص في المشروعات واألهداف اإلنمائية .وفي حين تنص مبادئ األمم المتحدة
التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان على مسؤولية المؤسسات التجارية باحترام حقوق اإلنسان ،و"واجبها"
بإنشاء آليات التظلم لمعالجة األضرار التي تقع بهذه الحقوق ،ال يزال هناك ثغرة كبيرة تشوب عملية مسائلة الشركات عن
االنتهاكات المرتكبة.
إن فشل المبادئ التوجيهية في تغيير سلوك القطاع الخاص ليس باألمر المستغرب ،حينما نجد  ،وبصرف النظر عن انخفاض
سنت من أجل تنظيم أنشطة الشركات.
مستوى الوعي بهذه المبادئ 42،أن العديد من الحكومات ال تطبق قوانينها الحالية التي ُ
فعلى سبيل المثال ،يُعد قانون العمل من المتون القانونية 43األكثر تعرضًا لالنتهاك.
نظرا إلى الحقوق الواجبة التنفيذ التي يتمتع بها العديد من المستثمرين في القطاع
إن هذا األمر يبعث على القلق بنحو خاص ً
ومؤخرا ،عرض البنك الدولي على مجموعة العشرين الصيغة النموذجية
الحكومة.
الخاص بموجب االتفاقات المبرمة مع
ً
لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي توصي بوجوب حل النزاعات بشأن عقود هذا النوع من الشراكات
بالرجوع إلى تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين عن طريق التحكيم الدولي 44.يُذكر أن الشبكة العالمية للحقوق
االقتصادية واالجتماعية سلطت الضوء على العيوب الجدية التي تعتري نظام تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين في
مذكرة إحاطة أعدتها حول تحرير التجارة واالستثمار ،بما في ذلك طريقة توفير الحماية غير المتوازنة للجهات الخاصة من
غير توفير العالج الموازي للمتضررين من عمل القطاع الخاص أفرادًا ومجتمعات.
سلطت المنظمات الموقعة على بيان صدر مؤخرا يحث على التنفيذ الفعال للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة
المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد االسماك والغابات  ،الضوء على الدينامية السائدة التي ترعاها الحكومات والصناعة
حيث تتساوى كل األطراف في إطارها مثل الدول واألفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات غير الحكومية تحت صفة
"أصحاب المصلحة"" 45،متجاهلة بذلك اختالل موازين القوى بين هذه األطراف وتضارب مصالحها" .وناهيك عن حقيقة
أن الشركات القوية التي ثابرت على تقويض عمل المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ،تتجاهل هذه الدينامية أن
القطاع الخاص يتحدث بلسان المنفعة الخاصة ،في حين أن الحركات االجتماعية والمنظمات غير الحكومية غالبًا ما تتحدث
بلسان المنفعة العامة وتدافع عن حقوقهم المكتسبة.
تتجسد المحاولة الوحيدة لتصحيح هذا الخلل وسد "فجوة المساءلة" في العملية التي تجري حاليًا في مجلس حقوق اإلنسان
46
لوضع صك ملزم يُنظم القانون الدولي لحقوق اإلنسان وأنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال".
ولما كان نطاق الصك الدولي ال ُمقترح ومحتواه لم يتضحا بعد ،يُعد التفاوض حول هذا الصك فرصة مؤاتية لمعالجة عدد
47
من العقبات الناجمة عن الحالة الراهنة حول حوكمة الشركات في محفل دولي.
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ثمة مقياس آخر ال يقل أهمية أبرزته هيئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدة وأصحاب الواليات في مجلس حقوق
اإلنسان يتمثل في تقييم أثر حقوق اإلنسان ،الذي يفرض على الحكومات إجراء تقييم أثر حقوق اإلنسان قبل الموافقة على
برامج الخصخصة أو طلبها .وقد أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضرورة أن يكفل هذا
النوع من التقييمات غياب أي أثر غير متناسب على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وال سيما التمييز 48.يُذكر أن
المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق اإلنسان والمبادئ التوجيهية المتعلقة الفقر المدقع وحقوق اإلنسان
تحتوي على اإلرشادات والتوجيهات الالزمة في هذا الصدد.

 .3الموارد األساسية
موارد منتقاة من إعداد أعضاء الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية‘Submission to the Beijing +20 Regional ،
)Review: Progress in the Region’ (2014
يُبرز هذا التقرير الطريقة التي تعتمدها السياسات االقتصادية الليبرالية الجديدة بما فيها الخصخصة على نحو يقوض تمتع
المرأة بحقوق اإلنسان في آسيا والمحيط الهادئ.
منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية ،تيسا خان‘Delivering Development Justice? ،
)Financing the 2030 Agenda for Sustainable Development’ (2016
تُقيّم هذه الدراسة أثار االستراتيجيات المالية الرئيسة المقترحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام  2030على حقوق اإلنسان.
الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةStatement on the Financial Crisis and Global ،
( Economic Recession: Towards a Human Rights Responseاألول من حزيران/يونيو )2009
يدعو هذا البيان إلى ردة فعل على األزمة المالية والكساد االقتصادي ،تضع معايير حقوق اإلنسان محط تركيز ،السيما
التزامات حقوق اإلنسان ال ُملزمة قانونًا المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والواردة في المعاهدات الدولية
لحقوق اإلنسان.
الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةFisherfolk protest to defend their lands and ،
)waters from luxury tourism development (2016
يعرض هذا التقرير االحتجاجات المناهضة لالستيالء المستمر على األراضي والسواحل لبناء مرافق سياحية فخمة تضر
بحقوق الصيادين .وقد نُظمت هذه االحتجاجات بقيادة الحركة الوطنية للتضامن مع صيادي األسماك في سريالنكا.
الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية  :التقاطع بين األرض والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()2016؛ والشبكة
العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ورقة إحاطة اعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية  :التقاطع بين الصحة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ()2016
تعرض ورقتا اإلحاطة المذكورتان آنفًا تحديات نُظمية محددة أمام إعمال حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
سا باالستناد إلى عمل أعضاء الشبكة العالمية
وتستكشف مقاربات تدريجية لتطبيق منظور المساواة الحقيقية .وقد صيغتا أسا ً
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مختلف المجاالت ،كما استقتا المعلومات الواردة فيهما عن طريق التحاور مع
خبراء آخرين في هذا المجال.
شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاءThe Right to Land and other Natural Resources in ،
the UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas
)(2015
إن هذه المذكرة اإلعالمية جزء من سلسلة مذكرات تغذي المفاوضات حول مسودة إعالن األمم المتحدة لحقوق الفالحين
وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية .وتركز على حالة الحق في األرض وفقًا للقانون الدولي وما يقترن به من التزامات
الدول.
المبادرة العالمية من أجل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‘The dangerous work of defending rights ،
)to land, housing and productive resources’ (2014
يحدد هذا العرض الموجز السياق الذي يتعرض في إطاره المدافعين عن حقوق اإلنسان المهتمين بقضايا األرض والموارد
الطبيعية لالعتداءات المتزايدة بسبب عملهم ،فضال عن األثار التي تطال حقوق اإلنسان.
لجنة التخطيط الدولية لتحقيق السيادة الغذائية‘People’s Manual on the Guidelines on Governance of ،
Land, Fisheries and Forests: A Guide for Promotion, Implementation, Monitoring and
)Evaluation’ (2016
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يهدف هذا الدليل إلى دعم إستخدام الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك
والغابات في سياق األمن الوطني.
جيم شولتز ،مركز الديمقراطيةBolivia’s War Over Water (2003) ،
ً
صا .راجع
دراسة تناقش تاريخ " ثورة المياه" ونتائجها في بوليفيا ردًا على خصخصة المياه ،مع إيالء كوتشابامبا
تركيزا خا ً
أيضًا مجموعة من الموارد عن الموضوع أعدها مركز الديمقراطية ،وهي متاحة على :
http://democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia-investigations-the-waterrevolt/
مشروع الحق في التعليم‘Guide to Monitoring the Right to Education’ (2016) ،
يوضح هذا الدليل العملية التدريجية لرصد المشاكل التعليمية ،وذلك باستخدام مقاربة تقوم على حقوق اإلنسان.
تقديم باسم ثالث عشرة منظمة من منظمات المجتمع المدني ُرفع إلى لجنة حقوق الطفل في األمم المتحدة‘Privatisation ،
)and its Impact on the Right to Education of Women and Girls’ (2014
يُسلط هذا التقرير الضوء على األثار السلبية لعمليات الخصخصة داخل قطاع التعليم وخارجه على النساء والفتيات .وكان
الهدف منه تنوير التوصية العامة الصادرة عن لجنة سيداو حول حق النساء والفتيات في التعليم.

موارد إضافية
البيئة والمجتمع‘Asociaciones público-privadas desde la banca multilateral: implementación ،
en américa latina Parte 1 y Parte 2
يُبرز هذان التقريران تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تروج لها بنوك التنمية المتعددة األطراف في أميركا
الالتينية .ويُركز الجزء الثاني على األوضاع في كولومبيا والبيرو والبرازيل.
مؤسسسسسسسسسسسسة هنريش بول‘A Standard Contract for PPPs the World Over: Recommended PPP ،
Contractual Provisions Submitted to G20
مقالة أعدها ستيفن شريبمان وسكوت سينكلير ()2015
تنتقد هذه المقالة اآلثار االجتماعية واالقتصسسسسسسادية المترتبة على األحكام التعاقدية المقترحة للشسسسسسسراكات بين القطاعين العام
والخاص التي قدّمها البنك الدولي لمجموعة العشرين.
بيسسسان المجتمع المسسسدني السسسدولي‘The Guidelines on the Responsible Governance of Tenure at a ،
)Crossroads’ (2015
ينتقد هذا البيان الحالة الراهنة لتنفيذ المبادئ التوجيهية  ،بما في ذلك دور القطاع الخاص.
إيمانويل لوبينا ،وسسسسسساتوكو كيشسسسسسيموتو ،وأوليفيه بيتيجان‘Here to Stay: Water Remunicipalisation as a ،
’( Global Trendوحدة البحث التابعة لالتحاد الدولي للخدمات العامة ،والمعهد عبر الوطني والمرصد المتعدد الجنسيات،
) 2004
تدرس هذه الورقة التوجه العالمي المتنامي نحو إلى إعادة إمدادات المياه وخدمات الصسسسسرف الصسسسسحي إلى سسسسسلطة البلديات
وتقدم اللمحة األكثر اكتماال حتى اآلن عن هذه الحاالت.
تقرير لمسسسارتن برافيسسسل (‘Willful Blindness: How the World Bank’s Country Rankings ،)2014
’( ، Impoverish Small Farmersمعهدأوكالند) (متاح باللغتين الفرنسية واإلسبانية)
يُبرز التقرير دور البنك الدولي في الترويج لالسسسستثمارات الخاصسسسة الواسسسسعة النطاق في الزراعة والتي أدت إلى االسسسستيالء
على األراضي.
ماريا خوسسسسسيه روميرو‘What Lies Beneath?: A Critical Assessment of PPPs and their impact ،
’( ، on sustainable developmentالشبكة األوروبية المعنية بالديون والتنمية)2015،
ينظر هذا التقرير في األدلة التجريبية والنظرية لطبيعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأثرها ،ويورد دراستي حالة
من تنزانيا والبيرو .كما يقدم تقيي ًما نقديا لوفاء الشسسسسسسراكات بين القطاعين العام والخاص بالوعود التي قطعتها لمناصسسسسسسريها
ويوفر توصيات لصناعي السياسات.
مكتب مفوضسسية األمم المتحدة لحقوق اإلنسسسان ،تقرير المفوضسسة السسسامية لحقوق اإلنسسسان في األمم المتحدةE/2014/86 ،
)(2014
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 والتزامات الدول ومسسسؤوليات الجهات، ال سسسيما إدارة األراضسسي،يُقدم هذا التقرير تحليال حقوقيا للقضسسايا المتصسسلة باألرض
 كما يُحدد المعايير التي ينبغي للدول تطبيقها لدى دراسسسسة قضسسسايا األرض وحقوق اإلنسسسسان المرتبطة بفئات.الفاعلة األخرى
.معينة وحقوق اإلنسان القائمة
‘The Decade of Adjustment: A ، وكسااليفساني كسارانسانيثي، و جيرونيم كسابسالسدو، ومساثيو كيومنز،إزابيسل أورتيز
Review of Austerity Trends 2010-2020 in 187 Countries’ (2015)
 وتدعو الحكومات إلى اتخاذ اجراءات عاجلة من،تناقش هذه الورقة مخاطر التقشسسسسف على تحقيق الرفاه والتقدم االجتماعي
. أجل تبني سياسات بديلة وعادلة تحقق االنتعاش االجتماعي واالقتصادي
Public debt, austerity measures and ،لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصسسسسسادية واالجتماعية والثقافية
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights E/C.12/2016/1
(2016).
.يحدد هذا البيان إلتزامات الدول الناشئة عن تنفيذ التدابير التقشفية وغيرها من سياسات اإلقراض المشروطة األخرى

ُ
حصرا بهدف توفير
 ومن ثم ُأدرجت الحواشي باللغة اإلنجليزية،*أعدت هذه الدراسة أسا ًسا باللغة اإلنجليزية
ً
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