
 

 
 

 بين القطاعين العام والخاص الشراكاتالخصخصة و
 

  لمحة عامة 
 

تُبيّن هذه المذكرة اإلعالمية اآلثار المترتبة على سياسات الخصخصة في حقوق اإلنسان، مع التركيز على أثرها في التمتع 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وتتناول الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوصفها وسيلة أساسية ترّوج لها 

دولية ضمن نزعة أوسع نحو زيادة خصخصة األصول والخدمات العامة. وتركز على المؤسسات المالية والسياسية ال

خصخصة الخدمات العامة والموارد الطبيعية أو المشتركة، ومن بينها األرض، كما تدرس الثغرات التي تشوب عملية 

 المساءلة في هذا النوع من الممارسات. 

 

فيدة لفهم آثار سياسات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص تحتوي الُمذكرة أيًضا على مجموعة من الموارد الم

 في حقوق اإلنسان فضاًل عن السياق السياسي واالقتصادي األوسع.

 

عقب عملية مسح ألعضاء الشبكة العالمية للحقوق  2016أُعدت هذه المذكرة اإلعالمية في األصل في آب/أغسطس 

،  وهي تعالج 2016و  2015ركزت على السياسة االقتصادية وحقوق اإلنسان في عامي  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 واحد من أهم الموضوعات الرئيسة التي يرى األعضاء أنها تستحق المزيد من التحليل والعمل الجماعي المحتمل.

 

 السياق والمصطلحات الرئيسة .1
 

، التي تُعرف بعملية نقل ملكية الممتلكات أو مؤسسة من القطاع العام إلى كيان مملوك من القطاع الخاص، الخصخصةكانت 

صة هي وسيلة أن الخصخ صندوق النقد الدوليعنصًرا أصياًل في السياسة االقتصادية الليبرالية الجديدة. وذكر موظفون في 

  1مهمة 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 

ذه البرامج على وصندق النقد الدولي. واشترطت ه البنك الدوليإثنتان من أكبر المؤسسات الُمناصرة لليبرالية الجديدة، وهما 

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، وسُجلت القيمة الكبرى من األصول المنقولة في أميركا الالتينية 

 2والبلدان الشيوعية السابقة.وشرق آسيا 
 
وأُعيد أيًضا إحياء سياسات الخصخصة تماشيًا مع عدد من االتجاهات األكثر حداثة. أولها إدخال، أو فرض، التدابير التقشفية 

ال  وما تاله، وذلك استجابةً لموجات الصدم المتواصلة التي 2010في البلدان المتقدمة والبلدان النامية في آن معًا منذ عام 

دولة تدرس  50تزال تؤثر في االقتصاد العالمي. وفي حين تسعى الحكومات إلى خفض اإلنفاق العام، هناك ما يزيد على 

ويتمثل االتجاه الثاني في النقص الواضح في المالية العامة  3خصخصة األصول والخدمات العامة أو تُشارك فيها حاليًا.

الُمعتمدة حديثًا، فضاًل عن أهداف مؤسسات تمويل التنمية والمؤسسات  2030خطة التنمية المستدامة لعام الالزمة لدعم 

يًكا أساسيا لسد هذه الفجوة في التمويل، ال سيما عن . وقد برز القطاع الخاص بوصفه شرمجموعة العشرينالسياسية مثل 

(. ويُستخدم مصطلح الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs)الشراكات بين القطاعين العام والخاصطريق إقامة 

خدمة  للداللة على التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هدف السياسة العامة الذي يشمل تمويل شركة خاصة، إنشاء

التي تُحدد خارطة الطريق  خطة عمل أديس أباباو 2030أو مرفق عاميّن )أو حكومييّن( أو إدراتهما. إن خطة التنمية لعام 

أخيًرا، ثمة  4ومات على اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.المالية الالزمة لتحقيق التنمية الُمستدامة، تحضان الحك

اتفاق التجارة في الخدمات، والشراكة عبر المحيط الهادئ، والشراكة في عدد من اتفاقات التجارة واالستثمار الجديدة، مثل 
لرئيسة، ومنها الخدمات والمشتريات التجارة واالستثمار عبر المحيط األطلسي، التي تقترح تحريًرا بعيد المدى للقطاعات ا

الحكومية، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص. وقد عولج هذا الموضوع بإسهاب في مذكرة االحاطة التي أعدتها 
 الشبكة العالمية حول التجارة واالستثمار.

 
 آثار الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص على حقوق اإلنسان .2

 
أدت الشهية المتجددة إلى تقديم مجموعة من السلع والخدمات العامة الُمخصخصة إلى تعبئة الحركات االجتماعية والنقابات 

والحركات المعنية بالشعوب األصلية والمرأة، والتي تملك تاريخا حافال بانتقاد برامج الخصخصة ومقاومتها. إذ ثمة من يرى 

لالمساواة االجتماعية واالقتصادية، وإلى زيادة أسعار الخدمات األساسية و/أو تراجع إمكانية أن هذه البرامج ستقود إلى تفاقم ا

الوصول إليها، باإلضافة إلى تعزيز الفساد. وتشمل اآلثار التي تتركها هذه السياسات على حقوق اإلنسان إنتهاك الحقوق 

http://www.imf.org/external/arabic/index.htm
http://www.imf.org/external/arabic/index.htm
http://www.albankaldawli.org/
http://www.albankaldawli.org/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
http://www.g20.org/English/
http://www.g20.org/English/
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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الرعاية الصحية والتعليم والحق في العمل الالئق وصواًل االقتصادية واالجتماعية، بدًءا من الحق في الوصول العادل إلى 

 إلى سلسلة من االنتهاكات التي تطال حقوق اإلنسان كاإلستيالء على األراضي واإلخالء القسري. 

 
 خصخصة الخدمات االجتماعية الرئيسة .2.1

 
موس القائم بين إلزامية القطاع كانت خصخصة الخدمات العامة مثار جدل في أحيان كثيرة، ويعود سبب ذلك إلى التوتر المل

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.
 

إلى تسليط الضوء على عواقب برامج   لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةمؤخًرا، بادرت 

يما في سياق اعتماد التدابير التقشفية أو " ضبط أوضاع المالية العامة". فلفتت الخصخصة الُمحتملة على حقوق اإلنسان، ال س

اللجنة إلى أن هذه البرامج قد تؤثر في الحق في العمل وفي ظروف عمل عادية ومرضية؛ والحق في المفاوضة الجماعية؛ 

السكن؛ والحق في الصحة والتعليم. والحق في الضمان االجتماعي؛ والحق في مستوى معيشي مالئم يشمل الحق في الغذاء و

وشددت اللجنة على االلتزام الذي ال يجيز للدول التراجع بال مبرر عن الوفاء بواجباتها في مجال حقوق اإلنسان، الفتةً إلى 

سر أن التدابير المتخذة التي تشمل خفض المساعدات االجتماعية وزيادة رسوم خدمات الرعاية  تؤثر بدرجات متفاوتة على األ

 5والنساء 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 

التنظيم والرقابة، وتفاقم  خصخصة نظم التقاعد. إذ أدت خصخصة المعاشات التقاعدية إلى انخفاض التغطية، وضعف

الالمساواة بين الجنسين نظًرا النعدام المساواة في معدالت التوظيف واألرباح بين الرجل والمرأة، والمخاطر الجمة التي 

وهذا األمر  6تتهدد المتقاعدين الذين، على سبيل المثال، يتحملون مخاطر تقلبات السوق المالية أثناء األزمات المالية العالمية.

دفع عددًا من الدول إلى إعادة تأميم الخدمات التقاعدية جزئيا أو كليا، ونذكر منها األرجنتين وبوليفيا اللتين حضتا غير من 

 7الدول على التفكير بحذو حذوها.

 
نحاء العالم، أدت عالوة على ذلك، ولّدت الخصخصة الكلية أو الجزئية الحتياط المياه العامة وإدارته ردة فعل عكسية في أ

 8دولة على مدى الخمس عشرة سنة الماضية، 35مدينة ومجتمع في  180إلى إعادة خدمات المياه إلى "سلطة البلديات" في 

وهناك عوامل أخرى أسهمت في  9ويشمل ذلك المقاومة االستثنائية التي أبداها المجتمع لخصخصة خدمات المياه في بوليفيا.

طة للبلديات نذكر منها زيادة التعرفة التي جعلت المياه بعيدة من متناول المجتمعات الفقيرة؛ والمخاطر التشجيع على إعادة السل

البيئية؛ واالخفاق في االستثمار في البنية التحتية؛ واإلعتراف بقدرة القطاع العام على توفير خدمات المياه بدرجة مماثلة أو 

أبطلت محكمة إندونيسية عقود خصخصة المياه إثر زيادة سعر المياه  المثال، فعلى سبيل   10أعلى من الفعالية بأسعار أقل.

أربعة اضعاف منذ خصخصة هذا المرفق العام، وتراجع التغطية تراجعًا شديدا في المناطق المنخفضة الدخل وارتفاع 
 12إذ رأت المحكمة في ذلك انتهاًكا لحق المواطنين في المياه. 11مستويات تسرب المياه،

 
دّ النساء والفتيات الفئة األكثر عرضة للتدخالت لدى خصخصة الخدمات العامة األساسية. ويعود سبب ذلك إلى ميل المرأة تُع

لالعتماد على الخدمات العامة وضمانات األمن االجتماعي أكثر من الرجل. عالوة على ذلك، يُنتظر من بالمرأة أن تسد 
ض الخدمات االجتماعية. فعلى سبيل المثال، ثمة أدلة موثقة تؤكد أن المرأة في الثغرات في اإلمدادات التي تنشأ لدى تخفي

 13البلدان النامية هي المسؤولة األولى عن جمع المياه وإدارتها لالستهالك األسري، فضال عن التخلص من النفايات المنزلية.
خبير األمم المتحدة المستقل السابق المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من التزامات الدول المالية الدولية المتصلة ويرى 

أن "أعمال الرعاية غير  بها على التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان، وخاصة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  14مدفوعة 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 
 الرسمية لتترسخ بالنتيجة دورات الفقر. العالمية 

 
وقد علق مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الصحة على تفاقم الالمساواة في الحصول على الرعاية الصحية بما 

كذلك أشار مقرر األمم  15في ذلك النفقات الباهظة التي يتكبدها األفراد، والناجمة عن خصخصة خدمات الرعاية الصحية،
المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن الالئق إلى أن خصخصة خدمات اإلسكان في سياق األزمات المالية تزيد من 

وفي موضوع التعليم، نقل مقرر األمم المتحدة  16تهميش النساء الفقيرات اللواتي ُحرمن من إمكانية الحصول على سكن الئق.
التعليم مخاوف هيئات المجتمع المدني والحركات االجتماعية في معرض إدانته لقيام البنك الدولي  الخاص المعني بالحق في

بالترويج النخراط القطاع الخاص في التعليم، قائال إن توجيهاته بإنشاء "شركات مربحة ومزدهرة" "إزدراء سافر" اللتزامات 
 18ك أثًرا تمييزيا سلبيا على التحاق الفتيات بالمدارس.كما رأى أن خصخصة الخدمات التعليمية تتر 17حقوق اإلنسان.

 
ولهذا األمر أثار وخيمة على النساء اللواتي يُمثّل  19وأخيًرا، غالبًا ما ترتبط الخصخصة بفقدان الوظائف في القطاع العام.

العمل ذلك ألنهن يشغلن ففي أحيان كثيرة تكون النساء أول من يُسرح من  20لهن القطاع العام مصدرا هاًما للعمل الالئق.
وظائف مؤقتة أو بدوام جزئي على األغلب، وبسبب النظرة السائدة التي ال ترى في المرأة معيال ألسرتها. على سبيل المثال، 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/2016/1&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/2016/1&Lang=en
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Development/IEDebt/Pages/IEDebtIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Development/IEDebt/Pages/IEDebtIndex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Development/IEDebt/Pages/IEDebtIndex.aspx
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اشترط صندوق النقد الدولي على كوريا الجنوبية التخلص من العمالة الزائدة في القطاع الخاصة مقابل حزمة المساعدات 
  21لمالية اآلسيوية. وأدى ذلك إلى فقدان النساء لوظائفهن بمعدل يوازي ضعف المعدل لدى الرجال.خالل األزمة ا

 
 الشراكات بين القطاعين العام والخاص .2.2

 
على الرغم من االنتقادات المتزايدة لألثار االجتماعية واالقتصادية المترتبة على الشركات بين القطاعين العام والخاص، 

والتجمعات السياسية مثل مجموعة العشرين حملة منسقة ترّوج لهذه الشراكات بوصفها سبياًل  22التنميةتقود مؤسسات تمويل 
وبمعزل عن األضرار المحتملة المتعلقة بالخصخصة  23"لتعبئة رأس مال القطاع الخاص" من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

جدر اإلشارة إلى خطرين كبيرين على األقل ناجمين عن نموذج التي تطال حقوق اإلنسان والتي سنعالجها في القسم الثالث، ت
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنهما تقويض المساواة االجتماعية واالقتصادية.

 
أواًل، تستبعد األدلة قدرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص على جذب التمويل لعدد كبير من السلع والخدمات العامة 

رية للنهوض بالتمتع بحقوق اإلنسان. ويبدو أن مشاركة القطاع الخاص في هذه الشراكات تتركز في القطاعات الضرو
وليس في تلك التي تعود بالنفع على الفئات األكثر فقًرا وتهميًشا. ومؤخًرا، أشارت  24األكثر ربحية مثل الطاقة واالتصاالت،

إلى أن "المياه والصرف الصحي يُعدان من خدمات البنى التحتية التي تشتد الحاجة إليها  لجنة األمم المتحدة للتجارة والتنمية
 25للتخفيف من المعاناة اإلنسانية، ومع ذلك ال يُرجح تمويلهما بواسطة هذه الطريقة".

 
لحكومة لتبرير دخولها في الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي أنها ثانيًا، واحدة من الذرائع الرئيسة التي تلجأ إليها ا

وسيلة ناجعة لتقاسم الكلفة والمخاطر المالية المرتبطة بإنشاء مرافق أو خدمات عامة باهظة التكلفة أو تشغيلها. مع ذلك، 
 26الحكومية التقليدية ونظم اإليصال،نجد أن أداء هذه الشركات نادٌر في هذا اإلطار، إن وجد، وذلك مقارنة بالمشتريات 

 27وتشير األدلة المتاحة إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ليست أشد فعالية من حيث التكلفة بالنسبة للحكومات.
في الواقع، يُمكن أن تفرض الشراكات بين القطاعين العام والخاص التزامات مالية كبرى على الحكومات "نادًرا ما تكون 

وخير مثال على المخاطر المالية الجسيمة كان برنامج بناء الطرق الواسع النطاق  28محددة القيمة على مستوى المشروع".
اتفاق شراكة بين القطاعين العام والخاص. إذ  50في المكسيك في تسعينيات القرن الماضي الذي انطوى على ما يزيد على 

تعرض لها االقتصاد الكلي بالحكومة إلى تمويل ما يزيد على نصف اتفاقات  دفعت التكاليف غير المتوقعة والصدمات التي
هذا هو واحد من األسباب التي "اليوبيل الدين" حملة تسمى الشراكات بين  29مليارات دوالر. 8الشراكة واستدانة ما يقرب 

 30.القطاعين العام والخاص أكبر خطر الديون

 

 خصخصة المشاعات .2.3

 
العوامل كانت الدافع وراء التنافس المحموم على األرض والموارد الطبيعية في السنوات العشرين هناك مجموعة من 

الماضية، وتتراوح بين النمو السكاني، وتردي األراضي الصالحة للزراعة، والطفرة االستثمارية في األعمال الزراعية 
وير البنية التحتية على نطاق واسع. فأدى ذلك إلى والوقود الحيوي وقطاعي الطاقة والحفظ، وإضفاء الطابع الحضري وتط

تنامي موجة حيازة األراضي ُعرفت باالستيالء على األراضي، ال سيما في جنوب الكرة األرضية. وتُشير التقديرات إلى 
كذلك  31، ال سيما في مناطق أفريقيا وآسيا واميركا الالتينية.2010و 2000بيع ماليين الهكتارات من األراضي بين عامي 

أدت عواملة مشابهة تشمل سيطرة الشركات على السالسل العالمية إلنتاج الغذاء، إلى االستيالء على المياه والمحيطات 
 32حيث تهيمن جهات اقتصادية قوية على المحيطات ومصايد األسماك في العالم.

 
كثيرة، كانت هذه الموارد تُدار تاريخيا ُوتستخدم وغالبا ما كانت الخصخصة مؤشًرا مسبقًا على بيع هذه الموارد. وفي حاالت 

بصورة جماعية من قبل المجتمعات المحلية التي ال ترى في األرض مصدرا لكسب رزقها وحسب، إنما عنصًرا أساسيا 
لممارساتها االجتماعية والثقافية. لذا، وبغرض إضفاء الشرعية على تملك القطاع الخاص لهذه الموارد ُخصُخصت األرض 

 م بيعت الحقًا.ث
 

يُرجح أن تسفر خصخصة الموارد المحلية عن عواقب هائلة تُسهل عملية نزع الملكية من المجتمعات المحلية. ويقدر مفوض 
مليون شخص يُجبرون سنويًا على مغادرة بيوتهم وأراضيهم إفساًحا  15األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان أن هناك نحو 

 33روعات إنشائية وتجارية كبيرة، من بينها بناء المناجم والسدود والمنتجعات السياحية الفخمة.في المجال أمام قيام مش
 

وتشمل انتهاكات حقوق اإلنسان المرتبطة بهذا النوع من التشريد إنتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية، ومنها الحق في 
ئق، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وحرية التعبير الغذاء والسكن والمياه والصحة والعمل والمستوى المعيشي الال

بدرجات متفاوتة بالقرارات المتعلقة بإدارة األراضي، وغالبًا  34وحرية تكوين الجميعات. وتتأثر الشعوب األصلية والنساء
بقة والمستنيرة على ما تُنتزع ملكية األراضي من المجتمعات األصلية على نحو يُناقض حقها في الموافقة الحرة والمس

كذلك ياُلحظ أن المدافعين عن حقوق اإلنسان الضالعين في مجال الدفاع عن الموارد  35القرارات التي تطال أراضيها.
 36الطبيعية هم عرضة على نحو خاص لالضطهاد واالعتقال التعسفي واإلصابات وحتى الموت بسبب عملهم.

 

http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
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فضاًل  37بخلق بيئة مؤاتية ألنشطة القطاع الخاص تأييد خطة عمل أديس أبابا القت الفكرة المنادية بضرورة قيام الحكومات
التي  مبادرة تمكين األعمال التجارية الزراعيةفعلى سبيل المثال، تغالي  38عن مؤسسات تمويل التنمية مثل البنك الدولي.

( في الترويج لمصالح األعمال التجارية الزراعيةقياس آداء األعمال التجارية أطلقها البنك الدولي )التي كانت تُسمى سابقُا 
الزراعية األجنبية متجاهلة في الوقت عينه مصالح صغار المزارعين وحقوقهم. إن الملكية الخاصة لألراضي من 

مؤشر سهولة القيام اإلصالحات التنظيمية التي يرّوج لها البنك الدولي في مبادرة تمكين األعمال الزراعية التجارية و
وذلك على الرغم من حقيقة أن العديد من المجتمعات المحلية تلتزم بالنظم العرفية أو المجتمعية في ما عمال التجارية، باأل

يخص حيازة األراضي، وهذا أمر بالغ األهمية لتمتع سكان األرياف بالحق في الغذاء واألمن الغذائي والسيادة الغذائية. 
ألراضي أو التنازل عنها لصالح مستثمرين من القطاع الخاص متورطين في وتهدف هذه اإلصالحات إلى تسهيل منح ا

   39عمليات االستيالء على األراضي.
 

كما تُستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص للحد من مخاطر االستثمار أو تشجيع االستثمار الخاص لألرض أو 
م والخاص ظاهرة جديدة نسبيًا، غير أن التوقعات تُشير إلى أنها حيازتها. ال تزال الشراكات الزراعية بين القطاعين العا

ستمارس ضغًطا إضافيًا على الحكومات في البلدان النامية لدفعها إلى إنشاء أطر تنظيمية أو تعزيزها بهدف حماية مصالح 
عاقدية،  وحماية الملكية شركائها من القطاع الخاص، ال سيما في مجال "الوصول إلى األرض، وإنفاذ اتفاقات الزراعة الت

 40الفكرية 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 

عات الريفية.  فأصبحت اتفاقات التجارة واالستثمار تنص الغذاء، فضال عن السيادة الغذائية عموًما في العديد من المجتم
على حقوق مشابهة لبراءة االختراع على أصناف المحاصيل وتحد من استعمال أصناف أخرى فيضطر صغار المزارعين 

  41لشراء البذور في كل دورة زراعية، وهذا يقوض السيادة الغذائية والتنّوع البيولوجي الزراعي.

 
 لخاصمساءلة القطاع ا .2.4

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

مبادئ األمم المتحدة التحديات الناشئة عن انخراط القطاع الخاص في المشروعات واألهداف اإلنمائية. وفي حين تنص 
على مسؤولية المؤسسات التجارية باحترام حقوق اإلنسان، و"واجبها"  التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان

بإنشاء آليات التظلم لمعالجة األضرار التي تقع بهذه الحقوق، ال يزال هناك ثغرة كبيرة تشوب عملية مسائلة الشركات عن 
 االنتهاكات المرتكبة. 

 
مر المستغرب، حينما نجد ، وبصرف النظر عن انخفاض إن فشل المبادئ التوجيهية في تغيير سلوك القطاع الخاص ليس باأل

أن العديد من الحكومات ال تطبق قوانينها الحالية التي ُسنت من أجل تنظيم أنشطة الشركات.  42مستوى الوعي بهذه المبادئ،
 األكثر تعرًضا لالنتهاك.  43فعلى سبيل المثال، يُعد قانون العمل من المتون القانونية

 
بعث على القلق بنحو خاص نظًرا إلى الحقوق الواجبة التنفيذ التي يتمتع بها العديد من المستثمرين في القطاع إن هذا األمر ي

الخاص بموجب االتفاقات المبرمة مع الحكومة. ومؤخًرا، عرض البنك الدولي على مجموعة العشرين الصيغة النموذجية 
بوجوب حل النزاعات بشأن عقود هذا النوع من الشراكات  لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي توصي

يُذكر أن الشبكة العالمية للحقوق  44بالرجوع إلى تسوية النزاعات بين الدولة والمستثمرين عن طريق التحكيم الدولي.
ستثمرين في االقتصادية واالجتماعية سلطت الضوء على العيوب الجدية التي تعتري نظام تسوية النزاعات بين الدولة والم

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.

 
للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة فعال  سلطت المنظمات الموقعة على بيان صدر مؤخرا يحث على التنفيذ ال

الضوء على الدينامية السائدة التي ترعاها الحكومات والصناعة  ، المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد االسماك والغابات
ل واألفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات غير الحكومية تحت صفة حيث تتساوى كل األطراف في إطارها مثل الدو

"متجاهلة بذلك اختالل موازين القوى بين هذه األطراف وتضارب مصالحها". وناهيك عن حقيقة  45"أصحاب المصلحة"،
ذه الدينامية أن أن الشركات القوية التي ثابرت على تقويض عمل المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية، تتجاهل ه

القطاع الخاص يتحدث بلسان المنفعة الخاصة، في حين أن الحركات االجتماعية والمنظمات غير الحكومية غالبًا ما تتحدث 
 بلسان المنفعة العامة وتدافع عن حقوقهم المكتسبة. 

 
حاليًا في مجلس حقوق اإلنسان تتجسد المحاولة الوحيدة لتصحيح هذا الخلل وسد "فجوة المساءلة" في العملية التي تجري 

 46لوضع صك ملزم يُنظم القانون الدولي لحقوق اإلنسان وأنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات األعمال".
ولما كان نطاق الصك الدولي الُمقترح ومحتواه لم يتضحا بعد، يُعد التفاوض حول هذا الصك فرصة مؤاتية لمعالجة عدد 

  47من العقبات الناجمة عن الحالة الراهنة حول حوكمة الشركات في محفل دولي.
 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf
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أصحاب الواليات في مجلس حقوق مم المتحدة المنشأة بموجب معاهدة وخر ال يقل أهمية أبرزته هيئات األثمة مقياس آ
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 

يُذكر أن  48لتقييمات غياب أي أثر غير متناسب على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما التمييز.النوع من ا
  المبادئ التوجيهية المتعلقة الفقر المدقع وحقوق اإلنسانو نالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق اإلنسا

 الصدد. رشادات والتوجيهات الالزمة في هذاتحتوي على اإل
 

 ساسيةالموارد األ .3
 

 للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةموارد منتقاة من إعداد أعضاء الشبكة العالمية 
 

‘ Submission to the Beijing +20 Regionalمنتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، 
’ (2014)ew: Progress in the RegionRevi 

يُبرز هذا التقرير الطريقة التي تعتمدها السياسات االقتصادية الليبرالية الجديدة بما فيها الخصخصة على نحو يقوض تمتع 

 المرأة بحقوق اإلنسان في آسيا والمحيط الهادئ.

 

‘ ?Delivering Development Justiceسا خان، منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، تي
t’ (2016)Financing the 2030 Agenda for Sustainable Developmen 

 على  حقوق اإلنسان.  2030تُقيّم هذه الدراسة أثار االستراتيجيات المالية الرئيسة المقترحة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 

 Statement on the Financial Crisis and Globalالشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 Economic Recession: Towards a Human Rights Response  (2009)األول من حزيران/يونيو 

إلى ردة فعل على األزمة المالية والكساد االقتصادي، تضع معايير حقوق اإلنسان محط تركيز، السيما  يدعو هذا البيان

التزامات حقوق اإلنسان الُملزمة قانونًا المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والواردة في المعاهدات الدولية 

 لحقوق اإلنسان.

 

 Fisherfolk protest to defend their lands andية واالجتماعية والثقافية، الشبكة العالمية للحقوق االقتصاد
waters from luxury tourism development (2016) 

قرير االحتجاجات المناهضة لالستيالء المستمر على األراضي والسواحل لبناء مرافق سياحية فخمة تضر يعرض هذا الت

 بحقوق الصيادين. وقد نُظمت هذه االحتجاجات بقيادة الحركة الوطنية للتضامن مع صيادي األسماك في سريالنكا.

 

ورقة إحاطة أعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الشبكة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

كة ؛ والشب(2016االقتصادية واالجتماعية والثقافية : التقاطع بين األرض والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

ورقة إحاطة اعدها الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق االقتصادية العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

 (2016لصحة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )واالجتماعية والثقافية : التقاطع بين ا

تعرض ورقتا اإلحاطة المذكورتان آنفًا تحديات نُظمية محددة أمام إعمال حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  

وتستكشف مقاربات تدريجية لتطبيق منظور المساواة الحقيقية. وقد صيغتا أساًسا باالستناد إلى عمل أعضاء الشبكة العالمية 

والثقافية في مختلف المجاالت، كما استقتا المعلومات الواردة فيهما عن طريق التحاور مع  للحقوق االقتصادية واالجتماعية

 خبراء آخرين في هذا المجال.

 

 The Right to Land and other Natural Resources inشبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، 
the UN Declaration on the Rights of Peasants and other People Working in Rural Areas 

(2015) 
األمم المتحدة لحقوق الفالحين  إن هذه المذكرة اإلعالمية جزء من سلسلة مذكرات تغذي المفاوضات حول مسودة إعالن

وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. وتركز على حالة الحق في األرض وفقًا للقانون الدولي وما يقترن به من التزامات 

 الدول. 

 

‘ The dangerous work of defending rightsالمبادرة العالمية من أجل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
’ (2014)to land, housing and productive resources 

وق اإلنسان المهتمين بقضايا األرض والموارد يحدد هذا العرض الموجز السياق الذي يتعرض في إطاره المدافعين عن حق

 الطبيعية لالعتداءات المتزايدة بسبب عملهم، فضال عن األثار التي تطال حقوق اإلنسان.  

‘s Manual on the Guidelines on Governance of ’Peopleلجنة التخطيط الدولية لتحقيق السيادة الغذائية، 
Land, Fisheries and Forests: A Guide for Promotion, Implementation, Monitoring and 

’ (2016)Evaluation 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/GuidingPrinciples.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/DGPIntroduction.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/DGPIntroduction.aspx
http://apwld.org/submission-to-beijing-20-asia-pacific-regional-review-progress-in-the-region/
http://apwld.org/submission-to-beijing-20-asia-pacific-regional-review-progress-in-the-region/
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/3/delivering-development-justice-financing-the-2030-agenda-for-sustainable-development
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2016/3/delivering-development-justice-financing-the-2030-agenda-for-sustainable-development
https://docs.escr-net.org/usr_doc/EconomicCrisisHRStatement_ESCR-Net_final_eng_withendorsements.pdf
https://docs.escr-net.org/usr_doc/EconomicCrisisHRStatement_ESCR-Net_final_eng_withendorsements.pdf
https://docs.escr-net.org/usr_doc/EconomicCrisisHRStatement_ESCR-Net_final_eng_withendorsements.pdf
https://www.escr-net.org/news/2016/fisherfolk-protest-defend-their-lands-and-waters-luxury-tourism-development
https://www.escr-net.org/news/2016/fisherfolk-protest-defend-their-lands-and-waters-luxury-tourism-development
https://www.escr-net.org/news/2016/fisherfolk-protest-defend-their-lands-and-waters-luxury-tourism-development
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/briefing_paper_land_01.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/briefing_paper_land_01.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/briefing_paper_land_01.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/briefing_paper_health_0.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/briefing_paper_health_0.pdf
https://www.escr-net.org/sites/default/files/attachments/briefing_paper_health_0.pdf
http://www.fian.org/fileadmin/media/media_publications2015/Publications_November2015/PeasantsRights_right_to_land.pdf
http://www.fian.org/fileadmin/media/media_publications2015/Publications_November2015/PeasantsRights_right_to_land.pdf
http://www.fian.org/fileadmin/media/media_publications2015/Publications_November2015/PeasantsRights_right_to_land.pdf
http://www.fian.org/fileadmin/media/media_publications2015/Publications_November2015/PeasantsRights_right_to_land.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/03/Issues-Brief-1-Defenders.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/03/Issues-Brief-1-Defenders.pdf
http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2016/06/peoplesmanual.pdf
http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2016/06/peoplesmanual.pdf
http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2016/06/peoplesmanual.pdf
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مصايد األسماك الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ويهدف هذا الدليل إلى دعم إستخدام 

 والغابات في سياق األمن الوطني. 
 

 s War Over Water’Bolivia (2003)جيم شولتز، مركز الديمقراطية، 
دراسة تناقش تاريخ " ثورة المياه" ونتائجها في بوليفيا ردًا على خصخصة المياه، مع إيالء كوتشابامبا تركيًزا خاًصا. راجع 

أيًضا مجموعة من الموارد عن الموضوع أعدها مركز الديمقراطية، وهي متاحة على : 

-water-the-investigations-http://democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia
revolt/ 

 

  ‘Guide to Monitoring the Right to Education(2016) ’مشروع الحق في التعليم، 

 يوضح هذا الدليل العملية التدريجية لرصد المشاكل التعليمية، وذلك باستخدام مقاربة تقوم على حقوق اإلنسان.

 

‘ Privatisationلجنة حقوق الطفل في األمم المتحدة، تقديم باسم ثالث عشرة منظمة من منظمات المجتمع المدني ُرفع إلى 
14)’ (20and its Impact on the Right to Education of Women and Girls 

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
 

‘privadas desde la banca multilateral: implementación -Asociaciones públicoالبيئة والمجتمع، 
Parte 2y  Parte 1en américa latina  

العام والخاص التي تروج لها بنوك التنمية المتعددة األطراف في أميركا  يُبرز هذان التقريران تأثير الشراكات بين القطاعين

 الالتينية. ويُركز الجزء الثاني على األوضاع في كولومبيا والبيرو والبرازيل. 
 

 ‘or PPPs the World Over: Recommended PPP A Standard Contract fمؤسسسسسسسسسسسسة هنريش بول، 
Contractual Provisions Submitted to G20  

 (2015مقالة أعدها ستيفن شريبمان وسكوت سينكلير )

تنتقد هذه المقالة اآلثار االجتماعية واالقتصسسسسسسادية المترتبة على األحكام التعاقدية المقترحة للشسسسسسسراكات بين القطاعين العام 

 قدّمها البنك الدولي لمجموعة العشرين.والخاص التي 

 

‘ The Guidelines on the Responsible Governance of Tenure at aبيسسسان المجتمع المسسسدني السسسدولي، 
(2015) Crossroads’ 

 ان الحالة الراهنة لتنفيذ المبادئ التوجيهية ، بما في ذلك دور القطاع الخاص. ينتقد هذا البي

 

‘ Here to Stay: Water Remunicipalisation as aإيمانويل لوبينا، وسسسسسساتوكو كيشسسسسسيموتو، وأوليفيه بيتيجان، 
’Global Trend الجنسيات،  )وحدة البحث التابعة لالتحاد الدولي للخدمات العامة، والمعهد عبر الوطني والمرصد المتعدد

2004 ) 

إلى إعادة إمدادات المياه وخدمات الصسسسسرف الصسسسسحي إلى سسسسسلطة البلديات تدرس هذه الورقة التوجه العالمي  المتنامي نحو 

 وتقدم اللمحة األكثر اكتماال حتى اآلن عن هذه الحاالت. 

 

‘s Country Rankings ’Willful Blindness: How the World Bank(، 2014تقرير لمسسسارتن برافيسسسل )
’Impoverish Small Farmers ة واإلسبانية(، )معهدأوكالند( )متاح باللغتين الفرنسي 

يُبرز التقرير دور البنك الدولي في الترويج لالسسسستثمارات الخاصسسسة الواسسسسعة النطاق في الزراعة والتي أدت إلى االسسسستيالء 

 على األراضي.

 ‘of PPPs and their impact  What Lies Beneath?: A Critical Assessmentماريا خوسسسسسيه روميرو، 
’on sustainable development ،(2015، )الشبكة األوروبية المعنية بالديون والتنمية 

ينظر هذا التقرير في األدلة التجريبية والنظرية لطبيعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأثرها، ويورد دراستي حالة 

نقديا لوفاء الشسسسسسسراكات بين القطاعين العام والخاص بالوعود التي قطعتها لمناصسسسسسسريها من تنزانيا والبيرو. كما يقدم تقييًما 

 ويوفر توصيات لصناعي السياسات.

 

 E/2014/86 ي األمم المتحدة،تقرير المفوضسسة السسسامية لحقوق اإلنسسسان فمكتب مفوضسسية األمم المتحدة لحقوق اإلنسسسان، 
(2014) 

http://democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia-investigations-the-water-revolt/bolivias-war-over-water/bolivias-war-over-water-2/
http://democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia-investigations-the-water-revolt/bolivias-war-over-water/bolivias-war-over-water-2/
http://democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia-investigations-the-water-revolt/
http://democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia-investigations-the-water-revolt/
https://www.escr-net.org/news/2016/right-education-project-launches-online-guide-monitoring-right-education-using-human
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/07/140627-Right-to-Education-Submission-to-CEDAW-Final-with-logos.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/07/140627-Right-to-Education-Submission-to-CEDAW-Final-with-logos.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2016/08/Asociaciones-Publico-Privadas-banca-multilateral-Implementaci%C3%B3n-Am%C3%A9rica-Latina-parte-II-.pdf
http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2016/08/Asociaciones-Publico-Privadas-banca-multilateral-Implementaci%C3%B3n-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiAv9mlmdLOAhVKP48KHX9sBjYQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fus.boell.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fppp-web_1.pdf&usg=AFQjCNEOiJwb4cGW0iJ4v-lz6-hF5rqKgA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiAv9mlmdLOAhVKP48KHX9sBjYQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fus.boell.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fppp-web_1.pdf&usg=AFQjCNEOiJwb4cGW0iJ4v-lz6-hF5rqKgA
http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/2015_TG_Statement_final_EN.pdf
http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/2015_TG_Statement_final_EN.pdf
https://www.google.co.th/search?client=opera&q=Public+debt%2C+austerity+measures+and+the+International+Covenant+on+Economic%2C+Social+and+Cultural+Rights&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=tni+water+remunicipalisation
https://www.google.co.th/search?client=opera&q=Public+debt%2C+austerity+measures+and+the+International+Covenant+on+Economic%2C+Social+and+Cultural+Rights&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=tni+water+remunicipalisation
http://www.oaklandinstitute.org/willful-blindness-how-world-banks-doing-business-rankings-impoverish-smallholder-farmers
http://www.oaklandinstitute.org/willful-blindness-how-world-banks-doing-business-rankings-impoverish-smallholder-farmers
http://www.eurodad.org/whatliesbeneath
http://www.eurodad.org/whatliesbeneath
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/2014/86
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يُقدم هذا التقرير تحليال حقوقيا للقضسسايا المتصسسلة باألرض، ال سسسيما إدارة األراضسسي، والتزامات الدول ومسسسؤوليات الجهات 

 الفاعلة األخرى. كما يُحدد المعايير التي ينبغي للدول تطبيقها لدى دراسسسسة قضسسسايا األرض وحقوق اإلنسسسسان المرتبطة بفئات

 معينة وحقوق اإلنسان القائمة. 

 

‘tment: A The Decade of Adjusإزابيسل أورتيز، ومساثيو كيومنز، و جيرونيم كسابسالسدو، وكسااليفساني كسارانسانيثي، 

(2015) 2020 in 187 Countries’-Review of Austerity Trends 2010 

تناقش هذه الورقة مخاطر التقشسسسسف على تحقيق الرفاه والتقدم االجتماعي، وتدعو  الحكومات إلى اتخاذ اجراءات عاجلة من 

 أجل تبني سياسات بديلة وعادلة تحقق االنتعاش االجتماعي واالقتصادي . 

 

 Public debt, austerity measures andلجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصسسسسسادية واالجتماعية والثقافية، 
E/C.12/2016/1  , Social and Cultural Rightsthe International Covenant on Economic

(2016). 
 يحدد هذا البيان إلتزامات الدول الناشئة عن تنفيذ التدابير التقشفية وغيرها من سياسات اإلقراض المشروطة األخرى.

 

 

توفير  ت الحواشي باللغة اإلنجليزية حصًرا بهدف*ُأعدت هذه الدراسة أساًسا باللغة اإلنجليزية، ومن ثم ُأدرج
 .مراجع إضافية

1 J Ostry, P Loungani, D Furceri ‘Neoliberalism: Oversold?’ Finance and Development 53(2) 2016 
(1MF). 
2 N Birdsall and J Nellis (eds.) ‘Reality Check: The Distributional Impact of Privatisation in 
Developing Countries’ (2005) available for download at 
http://www.cgdev.org/publication/9781933286006-reality-check-distributional-impact-
privatization-developing-countries 
3 I Ortiz, M Cummins, J Capaldo, K Karanunethy, ‘The Decade of Adjustment: A Review of 
Austerity Trends 2010-2020 in 187 Countries’ (2015). 
4 2030 Agenda for Sustainable Development (2015) Goal 17, target 17.17; Addis Ababa Action 
Agenda (2015), para. 48. 
5 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights ‘Public Debt, Austerity Measures, ‘Public 
debt, austerity measures and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’ 
E/C.12/2016/1 (2016). 
6 I Ortiz, M Cummins, J Capaldo, K Karanunethy, ‘The Decade of Adjustment: A Review of 
Austerity Trends 2010-2020 in 187 Countries’ (2015) 
7 I Ortiz, M Cummins, J Capaldo, K Karanunethy, ‘The Decade of Adjustment: A Review of 
Austerity Trends 2010-2020 in 187 Countries’ (2015) 
8 E Lobina, S Kishimoto, O Petitjean (2014) ‘Here to Stay: Water Remunicipalisation as a Global 
Trend’ (PSIRU, TNI and Multinationals Observatory). 
9 See a collection of resources by the Democracy Center, available at: 
http://democracyctr.org/bolivia/investigations/bolivia-investigations-the-water-revolt/ 
10 E Lobina, S Kishimoto, O Petitjean (2014) ‘Here to Stay: Water Remunicipalisation as a Global 
Trend’ (PSIRU, TNI and Multinationals Observatory). 
11 Public Services International, Jakarta Court cancels world’s biggest water privatisation after 
18-year failure (25 Mar 2015) available at  http://world-psi.org/en/jakarta-court-cancels-
worlds-biggest-water-privatisation-after-18-year-failure 
12 Indonesia Newsstand (2015) ‘Jakarta Plans to Reorganize Water Resource Management, 30 
March. 
13 United Nations, General Assembly, Report of the Independent Expert on the effects of foreign 
debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all 
human rights, particularly economic, social and cultural rights, A/67/304 (13 August 2012) 
14 UN General Assembly Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other 
related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, 
particularly economic, social and cultural rights, A/67/304 (13 August 2012),  para 31 
15 UN General Assembly (2012) ‘Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the 
enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health’ 
A/HRC/20/15/Add.2, para. 8 
16 UN General Assembly (2010) ‘Report of the UN Special Rapporteur Report on Adequate 
Housing’ A/HRC/13/20 , 6. 

                                                 

http://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Workingpapers/WCMS_431730/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Workingpapers/WCMS_431730/lang--en/index.htm
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/E_C-12_2016_1_8064_E.docx
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/E_C-12_2016_1_8064_E.docx
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/1_Global/E_C-12_2016_1_8064_E.docx
http://world-psi.org/en/jakarta-court-cancels-worlds-biggest-water-privatisation-after-18-year-failure
http://world-psi.org/en/jakarta-court-cancels-worlds-biggest-water-privatisation-after-18-year-failure


8 

 

                                                                                                                                            
17 UN General Assembly (2015) ‘Report of the Special Rapporteur on the Right to Education: 
Protecting the right to education against commercialization’ , A/HRC/29/30; see further Joint 
Submission of thirteen CSOs to the Committee on the Rights of the Child entitled ‘Privatisation 
and its Impact on the Right to Education of Women and Girls’ (2014), available at: 
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/07/140627-Right-to-Education-
Submission-to-CEDAW-Final-with-logos.pdf 
18 UN General Assembly (2015) ‘Report of the Special Rapporteur on the Right to Education: 
Protecting the right to education against commercialization’ , A/HRC/29/30, para.57. 
19 I Ortiz, M Cummins ‘The Age of Austerity: A Review of Public Expenditures and Adjustment 
Measures in 181 Countries’ Working Paper (Initiative for Policy Dialogue and South Centre, 
2013)   
20 UN General Assembly (2014) ‘Report UN Working Group on Discrimination against Women in 
Law and in Practice’ A/HRC/26/39, 114. 
21 Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (2011) ‘Trapped: Women Bound by 
Chains of Debt’ Submission to the UN’s Independent Expert on the effects of foreign debt. 
22 For a comprehensive critique of the World Bank’s recommendations for the contractual 
provisions of PPPs, submitted to the G20, see Heinrich Boll Foundation, ‘A Standard Contract for 
PPPs the World Over: Recommended PPP Contractual Provisions Submitted to G20, An Essay by 
Steven Shrybman and Scott Sinclair (2015). 
23 See website for GIF: http://www.worldbank.org/en/programs/global-Infrastructure-facility. 
24 UNCTAD (2015) Trade and Development Report 161. 
25 Ibid. 
26 UNCTAD (2015) Trade and Development Report 160. 
27 See, e.g., M Queyranne (2014) ‘Managing Fiscal Risks from Public-Private Partnerships (PPPs)’ 
(International Monetary Fund) .9; MJ Romero (2015) ‘What Lies Beneath?: A Critical Assessment 
of PPPs and their impact on sustainable development’ (EURODAD) 19; and website for the World 
Bank’s PPP in Infrastructure Resource Centre: http://ppp.worldbank.org/public-private-
partnership/overview/ppp-objectives. 
28 World Bank Independent Evaluation Group (undated) ‘World Bank Group Support to Public-
Private Partnerships: Lessons from Experience in Client Countries,’ FY 02-12 (World Bank) .40. 
29 UNCTAD, ‘Trade and Development Report’ (2014) 18. 
30 T Jones (2015) ‘The New Debt Trap: How the response to the last global financial crisis has laid 
the ground for the next’ (Jubilee Debt Campaign) 19. 
31 See the Land Matrix Project at landmatrix.org. 
32 TNI Agrarian Justice Programme, Masifundise, Afrika Kontakt, ‘The Global Ocean Grab’ (2014). 
33 Report of the UN High Commissioner for Human Rights, E/2014/86 (2014).   
34 WESCR WG Briefing Paper on Women and ESCR related to Land. https://www.escr-
net.org/news/2016/women-and-escr-working-group-launches-briefing-papers-land-work-and-
health 
35 See, e.g., UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) art. 11(2). 
36 Joint Statement by UN Special Rapporteur on human rights and the environment; UN Special 
Rapporteur on the rights of indigenous people; and UN Special Rapporteur on the situation of 
human rights defenders, ‘”A deadly undertaking”—UN Experts urge all governments to protect 
environmental rights defenders’ (2016) 
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20052&LangID=E 
37 Addis Ababa Action Agenda, para. 36. 
38 See, e.g., http://www.doingbusiness.org/rankings. 
39 A Martin-Prevel ‘Willful Blindness: How the World Bank’s Country Rankings Impoverish Small 
Farmers’ (Oakland Institute) (2014). 
40 UN FAO, ‘Public-private partnerships for agribusiness development: A review of international 
experiences’ (2016). 
41 UNDP ‘Intellectual Property, Agrobiodiversity and Gender Considerations: Issues and Case 
Studies from the Andean and South Asian Regions’, New York: UNDP; GRAIN, ‘New Trade Deals 
Legalise Corporate Theft, Make Farmers Seeds Illegal’ (2016) 
42 J Ford  ‘Business and Human Rights: Bridging the Governance Gap’ (2015)  6.   
43 N Kabeer ‘Women’s economic empowerment and inclusive growth: labour markets and 
enterprise’ (2012) 41. 

http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/07/140627-Right-to-Education-Submission-to-CEDAW-Final-with-logos.pdf
http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/07/140627-Right-to-Education-Submission-to-CEDAW-Final-with-logos.pdf
https://www.escr-net.org/news/2016/women-and-escr-working-group-launches-briefing-papers-land-work-and-health
https://www.escr-net.org/news/2016/women-and-escr-working-group-launches-briefing-papers-land-work-and-health
https://www.escr-net.org/news/2016/women-and-escr-working-group-launches-briefing-papers-land-work-and-health


9 

 

                                                                                                                                            
44 Heinrich Boll Foundation, ‘A Standard Contract for PPPs the World Over: Recommended PPP 
Contractual Provisions Submitted to G20, An Essay by Steven Shrybman and Scott Sinclair 
(2015). 
45 International Statement, ‘The Guidelines on the Responsible Governance of Tenure at a 
Crossroads’ (2015). 
46 Elaboration of an international legally binding instrument on transnational corporations and 
other business enterprises with respect to human rights (A/HRC/26/L.22/Rev.1) (2014). 
47 See, generally, https://www.escr-net.org/corporateaccountability/treatyinitiative. 
48 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights ‘Public Debt, Austerity Measures, 
‘Public debt, austerity measures and the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights’ E/C.12/2016/1 (2016). 


