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في خالل االجتماع العالمي  ھذا المیثاق أیده أعضاء الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
)، حیث رأوا فیھ تحلیًال مشترًكا لألوضاع السائدة التي 2016تشرین الثاني/نوفمبر  19-15لالستراتیجیة (

تعمق الالمساواة وتقود إلى إفقار المجتمعات في العالم وحرمانھا. یقّدم المیثاق لمحة عامة عن القوى العالمیة 
ل المناطق الحضریة والریفیة في أنحاء العالم. كما یشتمل على رؤیة جدیدة التي تؤثر في حیوات الناس في ك

تتمثل في توحید النضاالت، ویخلص إلى نقاط اإلجماع األولیة المتعلقة بالمطالب المشتركة بتحقیق العدالة 
الشبكة العالمیة  التي من شأنھا مّد الحملة العالمیة واألعمال المنّسقة بالمعلومات الالزمة بما یتماشى مع مھمة

للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في "بناء حركة عالمیة تجعل حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعیة 
 واقًعا للجمیع".

 
طّور الفریق العامل المعني بالحركات االجتماعیة والمجموعات الشعبیة في الشبكة العالمیة ھذا المیثاق بدایةً 

جتماعات دامت عاًما كامًال. وفي أعقاب تداول المسودة األولیة مع أعضاء الفرق في خالل سلسلة من اال
، وإدراج المدخالت التي قدّمھا ھؤالء األعضاء، ُعرض 2016العاملة الموضوعیة في شھر حزیران/یونیو 

یرس في المیثاق المشترك للنضال الجماعي ونوقش في االجتماع العالمي لالستراتیجیة الذي ُعقد في بوینس أ
األرجنتین، وذلك توخیًا لإلسھامات في التحلیل المشترك للتحدیات واألوضاع العالمیة المشتركة، وللحصول 

 على معلومات تستند إلیھا الشبكة العالمیة في وضع خطتھا االستراتیجیة المقبلة. 
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 األوضاع السائدة والتحدیات المشتركة
 

األساسیة التي تتسم بھا النماذج االجتماعیة واالقتصادیة  یُسلط ھذا القسم الضوء على بعض الخصائص
والسیاسیة التي تقّوض إعمال حقوق اإلنسان، ویتخذھا أساًسا لدراسة أھمیة الثوابت والمعاییر المحتملة لحملة 

 عالمیة.
 

 اإلفقار والحرمان في خضم الوفرة
مع توفر ما یكفي من الموارد ویزید لتأمین نحن نعیش في عصر أكثر االقتصادات إنتاجیةً في تاریخ البشریة، 

الطعام والسكن والتعلیم لكل إنسان، غیر أن ھذه الموارد ال تُستخدم لتلبیة ھذه االحتیاجات. لكن بدًال من ذلك، 
ھناك ھوة واسعة في الثروة تُركز الموارد والقدرة اإلنتاجیة في العالم في أیدي قلة قلیلة، في حین تُعاني 

ساحقة الفقر والحرمان. واألدھى من ذلك أن العدید من الناس شبّوا على فكرة أن األوضاع المعیشیة الغالبیة ال
المتدنیة التي یختبرونھا ونضاالتھم من أجل البقاء، أو تلك التي تجبر المھاجرین على االنتقال، إنما ھي نتیجة 

أو أنھ بطریقة ما نتیجة ثانویة  1ر بالء ذاتي،"خیاراتھم السیئة. " یتعین علینا تحطیم األسطورة القائلة إن الفق
 محتومة لالقتصاد العالمي. 

 
یُمكن القول إن النموذج االقتصادي الحالي شھد تعاظًما ملحوظًا على مدى العقود القلیلة الماضیة. إن الخطاب 

تحدة، وفُِرضت عالمیًا والتنظیمات والسیاسات "اللیبرالیة الجدیدة" التي اختُبرت بدایة في تشیلي والمملكة الم
عبر سیاسات التكیّف الھیكلي التي فرضھا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسلسلة من اتفاقات التجارة 
واالستثمار، ولّدت تناقًضا زائفًا بین الحریة والمساواة، وأثارت جدًال حول قدرة األسواق التي تعمل بمنأى 

مان النمو االقتصادي بدرجة أعلى من حیث الكفاءة. لقد عن تدخل الحكومة على تخصیص الموارد وض
عززت ھذه السیاسات رفع القیود التنظیمیة عن النخبة، وخفض الضرائب واإلنفاق العام، وخصخصة السلع 
والخدمات العامة، كما عززت أسواق العمل "المرنة". وأدى تحریر سوق العمل من القیود التنظیمیة إلى 

فضًال عن تدھور عام في شروط العمل، وضعف القدرة على   2سمي، وخفض األجور،تنامي القطاع غیر الر
وتقترن ھذه األشكال من  3المساومة في األجور ما دفع العمال، ال سیما العامالت منھن، إلى العمالة الھشة.

 االستغالل بالحرمان في المناطق الریفیة والحضریة على حد سواء. 
 

																																																								
1 Bob Zellner  of the Forward Together  Moral Mondays Movement of the USA, during the meeting of the Social 
Movement Working Group in Biloxi, MS, 15-19 September 
2 Ida Le Blanc of NUDE, Trinidad and Tobago, and Melona Daclan Repunte, Defend Job, Philippines, Millerton, 
NY, June 8-11, 2016 
3 International Labour Organization (ILO), ‘Global Employment Trends for Women,’ International Labour 
Organization: Geneva, December 2012. 
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وھذا یناقض  4الحالي یحّول الناس والطبیعة إلى سلع وغالبًا ما یجّرم الفقراء، یبدو أن النموذج االقتصادي
مزاعمھ بتعزیز الحریة. وسواء أكان ذلك عبر الحكومات االستبدادیة، أو فرض المسؤولین غیر المنتخبین في 

یبدو أن الحق في  البلدیات المناضلة، أو االتفاقات الدولیة التي یجري التفاوض علیھا خلف األبواب الموصدة،
المشاركة السیاسیة، الذي ال ینفصل عن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة الثقافیة، آخذ في االضمحالل في 
العدید من السیاقات. ویجرى التعاطي مع التنظیمات المتعلقة بحقوق العاملین والحقوق البیئیة وحقوق اإلنسان 

ل على إضعافھا تدریجیا. وفي الوقت عینھ، تحصل الشركات على أنھا عوائق تعترض السوق الحرة، لذا یُعم
الساعیة إلى تحقیق الربح على الدعم عن طریق االعفاءات الضریبیة الممنوحة من الحكومات التي تتنافس 
على االستثمار، وتھّرب الشركات من دفع الضرائب بالتحویل المصطنع لألرباح إلى المواقع الضریبیة 

ذات الضریبیة. وھذا األمر یترك الحكومات مع تراجع في اإلیرادات العامة و/ أو ارتفاع األدنى أو إلى المال
الدیون. لقد شھد االبتكار التكنولوجي والقدرة اإلنتاجیة نمًوا ملحوظًا لكن بموازاة ارتفاع معدالت البطالة 

قتصادیة والبیئیة التي غّذت والبطالة المقنعة، وركود األجور الفعلیة، وتعمیق التفاوت، وتفاقم األزمات اال
الھجرة واالضطرابات االجتماعیة والعسكریة. في األساس، " نحن لسنا فقراء، بل ُجعلنا فقراء. ال نستطیع 

وبعبارة أخرى، إن القواعد التي تحكم النظام االقتصادي  5محاربة الفقر، لكن علینا محاربة ما یفقرنا."
ألرباح، في حین تواجھ الغالبیة (في المناطق الریفیة والحضریة) العالمي تسمح بتمتع األقلیة وحدھا با

المخاطر المتزایدة التي تھدد معیشتھا وقدرتھا على إعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة الثقافیة في 
 الممارسة العملیة.

 
ذه العملیات، مما یؤدي تواجھ النساء في العدید من بلدان العالم تأثیرات مختلفة ومتفاوتة الدرجات ناجمة عن ھ

إلى ما یُعرف بـ "تأنیث الفقر". وغالبا ما تُحرم النساء من الحصول على األراضي والتمویل والموارد 
اإلنتاجیة األخرى، فتلجأن في أحیان كثیرة للعمل في القطاعات األدنى قیمة في سوق العمل الرسمي. كذلك، 

لنساء اللواتي یفتقرن إلى الخدمات األساسیة مثل الرعایة غالبا ما یجرى تجاھل اإلسھامات التي تقدمھا ا
الصحیة والتعلیم. ونتیجة للصراعات، والھجرة التي تحفزھا الضرورة االقتصادیة، وغیر ذلك من العملیات، 
تعیل النساء العدید من األسر الریفیة على الرغم من عدم االعتراف الكامل بھا. كذلك، غالبًا ما تجد النساء 

تي تعرضّن للتحرش الجنسي أو أشكال العنف األخرى أنفسھن عالقات في دوامة الفقر وعاجزات عن اللوا
 إحداث تغییر دائم ألوضاعھن.

 
إن تعاظم النظام االقتصادي العالمي الذي یحركھ السوق، أنتج تھدیدات خطیرة لحقوق اإلنسان، وسبل العیش 

اإلنسانیة في بلدان الشمال والجنوب في آن مًعا. ففي الوالیات القابلة للحیاة، واالستدامة البیئیة، والكرامة 
ویمیل ھذا النظام إلى استغالل األزمات (تغیّر المناخ،  6المتحدة مثًال، "تلتھم الرأسمالیة الطبقة المتوسطة."

واإلرھاب، والمجاعة العالمیة) لزیادة أرباحھ إلى أقصى حد ممكن، وتركیز السلطة في أیدي أصغر نخبة 

																																																								
4 Herman Kumara, National Association of Fisherfolk Solidarity Organization, Sri Lanka, Millerton, NY, June 8-11, 
2016 
5 Mkhaliseni (Ndaboh) Mzimela of Abahlali baseMjondolo, South Africa, Biloxi, MS, September 15-19, 2015 
6 Kindra Arnesen. Bridge the Gulf, USA, Biloxi, MS, September 15-19, 2015 
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على اإلطالق. ویُساعده على ذلك تضلیل الرأي العام عبر وسائل اإلعالم الخاضعة لسیطرة الدول و/أو 
المصالح التجاریة، والتي غالبًا ما ترّوج للنموذج القائم على تحقیق الربح بأنھ السبیل إلى السعادة، وتلّمح إلى 

 7ین.أن أولئك الذین یتصدون لھذا النموذج یرقون إلى مرتبة المجرم
 
 ھیمنة الشركات على الدولة 

من الواضح أن النموذج االقتصادي كبر وتعاظم، لكنھ مع ذلك بُنيَّ على تاریخ أطول بكثیر من الحرمان 
واالستغالل. ففي عصور االستعمار والعبودیة واإلمبریالیة، كانت المصالح التجاریة تعّول على دعم 

لظاھرة "ھیمنة الشركات" التي تجیز للنخبة االقتصادیة تقّویض إعمال الحكومات؛ أما الیوم، نشھد تنامیًا 
حقوق اإلنسان واالستدامة البیئیة عن طریق ممارسة نفوذ غیر مبرر على صانعي القرار المحلیین والدولیین، 
یادة وعلى المؤسسات العامة. وقد سھّلت ھذا األمر، بصورة جزئیة،  التخفیضات الجذریة في اإلنفاق العام وز

االعتماد على الجھات الفاعلة في القطاع الخاص لتوفیر الخدمات الصحیة التي تقع مسؤولیتھا على عاتق 
الدول (التعلیم، والرعایة الصحیة، وتوزیع المیاه، إلخ..). فغالبا ما یعتمد المستثمرون والشركات والمؤسسات 

تماد النموذج االقتصادي اللیبرالي الجدید على المالیة على تواطؤ الدول لجني األرباح ومضاعفتھا. ومنذ اع
نطاق واسع في ثمانینیات القرن الماضي، شھدت بلدان عدة سیطرة جھات نخبویة خاصة على السلطة داخل 
النظام السیاسي. وقد تبلّور ھذا النموذج في اتفاقات التجارة واالستثمار التي صاغتھا مصالح رأس المال 

المشتركة أو ما یُسمى "بالموارد الطبیعیة"، وتوفیر الید العاملة الرخیصة. فأدى العالمي لصالح نھب السلع 
 ذلك إلى "السباق نحو القاع" الذي یُقّوض القانون ویحفز العاملین والمجتمعات على التقاتل في المناطق كافة.

 
ھاز لرأس المال كما أدى ذلك، وفي أماكن عدة، إلى تحّول دور الدولة من منظم للمنفعة العامة إلى"ج

ففي بعض البلدان یواجھ زعماء القواعد الشعبیة الناشطون على جبھات النضال األمامیة من أجل  8العالمي".
" وتبدي استعدادا متزایًدا لتسخیر  9تحقیق العدالة االجتماعیة، دولةً تقوم على ثنائیة الشركات والشرطة،

وعلى الرغم من مرور عقود على "المسؤولیة  10."الشرطة والجیش خدمةً لمصالح رأس المال ال الشعب
االجتماعیة للشركات" الطوعیة، والحمایات القانونیة البیّنة في بعض السیاقات، غالبًا ما تخوض المجتمعات 
المحلیة  صراعات ھائلة لمجرد ضمان الحصول على المعلومات والمشاركة في القرارات التي تؤثر في 

 القضاء لتحقیق العدالة في مواجھة االنتھاكات المنتظمة لحقوق اإلنسان.  مستقبلھم، أو االحتكام إلى
 

 تعمیق الالمساواة
یتمیز عالمنا الحالي بدرجات مھولة من انعدام المساواة. إذ ترى منظمة أوكسفام أن " الھوة بین األغنیاء 

ین ال تتخطى نسبتھم الواحد والفقراء تبلغ حدوًدا جدیدة. وكشف مصرف كریدي سویس مؤخًرا أن األغنیاء الذ
من المئة یراكمون حالیًا ثروة تفوق الثروة التي یملكھا بقیة سكان العالم مجتمعین. وقد حدث ذلك قبل عام 
																																																								
7 Leonardo Pereira Xavier, Movimento Sem Terra, Brasil, Biloxi, MS, September 15-19, 2015 
8 Liz Theoharis, Kairos Center for Religions, Rights and Social Justice, USA, Biloxi, MS, September 15-19, 2015 
9 Francisco Rocael, Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Biloxi, MS, September 15-19, 2015 
10 Melona Daclan Repunte, Defend Job, Philippines, Biloxi, MS, September 15-19, 2015 
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واحد على توقعات أوكسفام الذائعة الصیت عشیة انعقاد منتدى االقتصاد العالمي العام الماضي. وفي غضون 
 11كثر فقًرا بمقدار ترلیون دوالر خالل السنوات الخمسة الماضیة."ذلك انخفضت ثروة نصف سكان العالم األ

فاتسعت الھوة بین األغنیاء والفقراء ُمسجلةً نسب غیر مقبولة، في وقٍت استطاعت قلة مختارة من األفراد 
والشركات جمع ثروة تفوق حجم ثروات أمم العالم بأسره، وأصبحت فیھ الخدمات العامة األساسیة حكًرا على 

 یملك المال لتسدید نفقاتھا. من
 

كثیًرا ما استخِدمت ذرائع االنقسامات القائمة على التركیبة االجتماعیة، والقوالب النمطیة الجنسانیة، 
والعنصریة والتمییز ضد األقلیات، وغیر ذلك من أشكال التحیّز لتبریر ھذا التفاوت االقتصادي والمحافظة 

ضطھاد الذي غالبا ما تداخل مع االستغالل والتجرید من الملكیة، إلى علیھ. ویُشیر التاریخ الطویل من اال
األثر المتباین الدرجات الذي طال النساء وبعض الجماعات، بما فیھا المجتمعات األصلیة والمتحدرة من 
أصول أفریقیة، والمھاجرون والالجئون، واألشخاص من ذوي اإلعاقة، وغیرھم أشخاص كثر، بسبب اإلفقار 

تبعاد من عملیات صناعة القرار، والتفاوت االقتصادي المتنامي أو مظاھر التفاوت المعقدة الُمضافة. واالس
لذا، ال بّد أن یركز االھتمام بالمساواة الموضوعیة، بعیًدا من المساواة القانونیة والرسمیة، على كیفیة تموضع 

ُدمجت بمرور الزمن. فعلى سبیل المثال، ال الجماعات المختلفة داخل المجتمعات جراء القواعد والبنى التي 
تزال رعایة األطفال والمسنین (غیر مدفوعة األجر) تفرض على المرأة عبئا أكثر من غیرھا، في حین یواجھ 
عمال المنازل، وغالبیتھم العظمى من النساء  والمھاجرین، استغالًال مزمنًا في ظل االفتقار إلى القوانین التي 

یبدو أن القوانین والسیاسات المحایدة ستفشل في تحقیق العدالة والمشاركة وتوفیر الرفاه تحمي العاملین. و
 المادي لجمیع الفئات.

 
 تدھور النظم البیئیة وتغیّر المناخ

أقدمت القوى االقتصادیة العالمیة التي وسعت الھوة بین األغنیاء والفقراء على خصخصة الموارد اإلنتاجیة 
العالم، وتركیزھا في أیدي قلة قلیلة. ودفعت ھذه القوى باتجاه زیادة االستھالك، ساعدھا على والطبیعیة في 

ذلك  التقادم المنظم للسلع والتكنولوجیات، ألنھا رأت في االستھالك عامًال حیویًا الستمرار النمو االقتصادي 
لى تدمیر الغابات واألنھار وتحقیق الربح، في حین لم تر في الطبیعة سوى مجرد سلعة. وقد أدى ذلك إ

وأجزاء من المحیطات التي یعّول عدد كبیر من الناس علیھا لبقائھم، ناھیك عن تلوث الھواء. كما أدى ذلك 
أیضا إلى زعزعة المناخ العالمي، وفرض أخطار جسیمة تھدد قدرة أعداد ال تُحصى من األشخاص وأبنائھم 

ناخي یُھدد قابلیة البیئة على المحافظة على الحیاة، ولعل  ذلك ھو على إعمال حقوق اإلنسان. " إن التغیّر الم
 12العارض األبرز لنظام تقوده المنفعة الخاصة على حساب الصالح العام."

 

																																																								
11 Oxfam. 2016. “An Economy for the 1%: How privilege and power in the economy drive extreme inequality and 
how this can be stopped.” At:https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-
one-percent-tax-havens-180116-summ-en_0.pdf. 
12 Leonardo Pereira Xavier, Movimento Sem Terra, Brasil, Biloxi, MS, September 15-19, 2015 
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ومع تسجیل غاز ثاني أكسید الكربون في الغالف الجوي حالیًا معدالت أعلى بكثیر من المعدالت الُمسجلة 
أصبحت درجات الحرارة العالمیة الیوم أعلى مما كانت علیھ في خالل  على ھذا الكوكب طوال ملیوني سنة،

ألف سنة الماضیة. فتسبب احترار أعماق المحیطات في ذوبان األنھار الجلیدیة، ما دفع باألسماك  115الـ
والحیوانات البحریة باتجاه قطبي الكرة األرضیة بمعدالت غیر مسبوقة، باالضافة إلى ارتفاع منسوب المیاه 

سنة األخیرة.  كما تسبب تغیّر المناخ إلى تعدیل  2800في البحار أسرع من أي وقت مضى في خالل الـ
توقیت الفصول، وظھور أنماط مناخیة قاسیة ومتطرفة وغیر متوقعة، مثل السیول الجارفة والجفاف وغیر 

فقًرا أكثر من غیرھم، ال  ذلك من الظواھر األخرى. في الواقع، أثّرت ھذه التغییرات على أشد سكان العالم
سیما أولئك یعتاشون من األرض أو یقطنون في مساكن متداعیة أو في المناطق الساحلیة  المنخفضة. وعادة 
ما تتجلى ھذه اآلثار بأقسى صورھا في المناطق البعیدة من مصادر إبتعاثات الكربون األصلیة، أو یشعر 

 ثراًء ، الذین یُھملون في أوقات الكوارث الطبیعیة.  بقسوتھا الفقراء والمھمشون في البلدان األشد
 

 تزاید القمع
إّن الحركات االجتماعیة والمنظمات الشعبیة وغیرھا من الجماعات األخرى التي تمثل األشخاص الذین تُنتھك 
حقوقھم ویواجھون التھدیدات التي تحد من قدرتھم على العیش بكرامة، تتعرض الیوم  لحمالت قمع مكثفة، 
وفي بعض الحاالت، ألعمال عسكریة رًدا على التحدیات التي تفرضھا على النظام السائد. وتنفذ الجھات 
المرتبطة بالحكومة والجیش والقوات شبھ العسكریة والشركات والجریمة المنظمة ھذه التھدیدات التي 

أجل حمایة الحقوق  استھدفت المدافعین عن حقوق اإلنسان انتقاًما من انخراطھم في تعبئة الناس من
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وتعزیزھا. وفي بعض األماكن، قُلصت حریة المنظمات في التجّمع والتعبیر 
بتقیید قدرتھا على تلقي األموال أو تراخیص العمل األساسیة. وفي حاالت أخرى، استُخدم القانون أداةً لتجاھل 

 13فعین عن ھذه الحقوق، فضًال عن االشخاص الذین یعیشون في فقر.الدفاع عن  حقوق اإلنسان وتجریم المدا
وقالت ابنة ناشطیّن نقابییّن یواجھان تھما جنائیة خطیرة "لقد أصبحوا عدوانیین جًدا، إنھم یقتلون المدافعین 

 14عن حقوق اإلنسان."
 

عرضون لھا أسبوعیًا، ، ردت الشبكة العالمیة على تھدیدات كان أعضاؤھا یت2016في النصف األول من عام 
وشملت المضایقات، والمراقبة غیر القانونیة، وتجریم المدافعین عن حقوق اإلنسان ونضاالت المنظمات 
الشعبیة والحركات االجتماعیة، وغالبا ما كان  یحدث ذلك باسم المصلحة الوطنیة أو األمن، مدعوًما "بثقافة 

 15اإلفالت من العقاب" السائدة.
 

القمع في عدة بلدان بسیاسات أوسع تحّرض على الخوف والتحیّز، حیث تتورط الشركات و/أو وقد ارتبط ھذا 
وسائل اإلعالم الخاضعة لسیطرة الحكومة في التشھیر باألفراد وأحیانا، بجماعات بأسرھا ممن یطالبون 

																																																								
13 Tchenna Masso, MAB, call of the SMWG, Tuesday, March 29, 2016 
14 Niki Gamara, Defend Job, Philippines, call of the SMWG, Wednesday, March 17, 2016 
15 Melona Daclan Repunte, Defend Job, Philippines, call of the SMWG, Wednesday, March 17, 2016 
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غیر  بحقوق اإلنسان، فیوصفون بالمجرمین والمعادین للوطن والمتطرفین وخالف ذلك من الممارسات
المشروعة. وفي بعض الحاالت یُعمد إلى تعمیق االختالفات العرقیة أو الدینیة واستغاللھا لتقسیم أولئك الذین 
یواجھون مظالم مشتركة. وفي حاالت أخرى، ینفذ (أو یتواطأ) األفراد واألسر من أصحاب النفوذ الذي 

 ات القمعیة رًدا على الدفاع عن حقوق اإلنسان.تعززه الحكومات االستبدادیة وبقایا الظلم االستعماري الممارس
 

في مواجھة ھذه النزعات، احتفل أعضاء الفریق العامل المعني بالحركات االجتماعیة والمجموعات الشعبیة 
من جھة، في المرات التي نجوا فیھا من اعتداءات مماثلة مؤكدین التزامھم بتعزیز التضامن بین المناطق في 

یواجھون فیھا التھدیدات. في حین شدد زعماء الحركات االجتماعیة من جھة ثانیة، على األوقات التي 
ضرورة مجابھة األسباب الجذریة التي أدت إلى تعبئة الحركات الشعبیة في المقام األول للدفاع عن الحقوق 

رًدا على ھذه  االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وتعزیزھا، وذلك بعد اتخاذ اجراءات التضامن الالزمة
یحمل ھذا المیثاق في جوھره دعوة لتجاوز اجراءات التضامن إلى المعالجة الجماعیة لألوضاع   16التھدیدات.

السائدة التي تدفع المجتمعات إلى مقاومة التجرید من الملكیة واإلفقار وتدمیر البیئة، واإلصرار على صون 
 والمشاركة السیاسیة.  كرامتھا وحقوقھا في الرفاه المادي وتقریر المصیر

 

 النقاط الناشئة من أجل توحید النضاالت
 

تفترض الحركات االجتماعیة األعضاء في الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة أن " 
ویتطلب ھذا األمر في جزء منھ  17إقامة عالم آخر ممكن وضروري، ونحن العربة للوصول إلى ھناك."

االعتراف بأن أعضاء الشبكة بتنوعھم یواجھون جمیعھم قوى ومصالح عالمیة مشتركة غالبا ما تحقق 
المكاسب على حساب إفقار اآلخرین وتجریدھم من ملكیاتھم. "وعلى غرار عولمة الرأسمالیة، یتعین علینا 

 18عولمة النضال من أجل حقوق الفقراء."
 

 بحقوق اإلنسان المطالبة
تعّد حقوق اإلنسان أداةٌ قویة تُستخدم لمواجھة  ھذه النزعات، وتعزیز المساءلة، والتصدي لنموذج التنمیة 
السائد. وھذا ألن معاییر حقوق اإلنسان كانت نتیجة إرث طویل من النضال. وعلیھ، ألزمت الدول نفسھا 

حد تسمح بھ مواردھا المتاحة، وعبر االستفادة من باحترام حقوق اإلنسان، وحمایتھا والوفاء بھا بأقصى 
لحقیقیة في التمتع بھذه المساعدة والتعاون الدولیین، وكفالة الحق في تقریر المصیر والمساواة الرسمیة وا

تقّدم الصكوك الدولیة، بما فیھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعدید من معاھدات حقوق اإلنسان الحقوق. 
واألحكام القضائیة الصادرة عن الھیئات الدولیة واإلقلیمیة، أدلة على المطالب المشتركة المنادیة األساسیة 

بتحویل العالم على أساس مبادئ المساواة الحقیقیة والكرامة. وینطوي بناء الوعي بحقوق اإلنسان على إمكانیة 
																																																								
16 Melona Daclan Repunte, Defend Job, Philippines, Biloxi, MS, September 15-19, 2015 
17 Herman Kumara, National Fisheries Solidarity Organization, Sri Lanka, Biloxi, MS, September 15-19, 2015 
18 Roshan Bhati, Pakistan Fisherfolk Forum, Pakistan, call of the SMWG, Wednesday, March 17, 2016 
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ویة المتنامیة عالمیًا. وتوفر حقوق كسر عزلة نضاالت المجموعات الشعبیة الناشئة في تصدیھا للمصالح الق
اإلنسان إطاًرا مشترًكا للتحلیالت والمطالب التي ستشمل بالضرورة التركیز على تطبیق معاییر حقوق 

 اإلنسان وتنفیذھا في النضال من أجل الكرامة. 
 

حركة عالمیة موحدة لمواجھة الظلم والالمساواة والتجرید من الملكیة  –الربط بین النضاالت 
 واالستغالل

إن الجھات الفاعلة والسیاسات والممارسات العالمیة التي تدیم أزمة  تعمیق الالمساواة واإلفقار والدمار البیئي 
وانتھاكات حقوق األنسان ذات الصلة، تقوم على نحو متزاید بتشكیل المجتمعات التي یتمیز كل منھا بتاریخھ 

ي ال تقتصر على المناطق الریفیة أو الحضریة وحسب. فھذه الفرید. كما إن المخاوف بشأن الظلم االجتماع
المخاوف لیست معزولة في جیوب تقع في جنوب الكرة األرضیة. وحالیًا، نجد أن األشخاص الذین یعانون 
الفقر ویتأثرون من االنتھاكات التي تطال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، أو المھددین بخسارة 

یسكنون في كل بلد. لذا، إن لم تكن المجتمعات والحركات موحدة صراحة في نضال مشترك، أسس معیشتھم 
فإنھا تتشارك التحدیات األساسیة مما یوفر أساسا للتنسیق. فعن طریق تعمیق الوحدة بین النضاالت الفردیة 

لمي لحقوق اإلنسان. في وإظھار الترابط بینھا، یُصبح من الممكن بناء حملة أوسع نطاقًا من أجل اإلعمال العا
الواقع، إن القوة الوحیدة التي تستطیع أن تتعامل مع ھذا النموذج الذي یمنح األفضلیة للمنفعة الخاصة على 
حساب الرفاه العام، وأن تكفل في الوقت عینھ تحقیق المساءلة والنھوض بالنماذج البدیلة، تتجسد في توحید 

نظمات المتحالفة في تصدیھا الجماعي للفقر والحرمان والالمساواة. االجراءات التي تتخذھا المجتمعات والم
ویُرجح أن تؤدي الجھود المبذولة لمنافسة المصالح المتجذرة في النماذج االقتصادیة واالجتماعیة الحالیة 

 إلى : 
 

أصبحت الشركات وغیرھا  مجابھة ھیمنة الشركات على مؤسسات الدولة وعملیات صناعة القرار: ×
الجھات الخاصة الفاعلة، ال سیما في قطاعي التمویل واالستثمار، التي تعمل في أحیان كثیرة في من 

إطار شراكة وثیقة مع الحكومات، أشد عدوانیة في سعیھا لتحقیق المكاسب. ویُعد ھذا األمر محرًكا 
اومة التجرید من أساسیا للقمع المتزاید الذي أشرنا إلیھ أعاله، ال سیما في ظل تعبئة المجتمعات لمق

الملكیة والمطالبة بحقوقھا. فعوًضا عن السماح للشركات والمستثمرین والممولین باستمالة مؤسسات 
الدولة وعملیاتھا، واستغالل الطبیعة وجمع الثروة على حساب الناس، رأى غاندي أن العمل الجماعي 

 19األطماع."المنظم یملك القدرة على ضمان " توفیر ما یكفي لسد الحاجة ولیس 
 

إن حقوق اإلنسان، بما فیھا الحقوق االقتصادیة اإلصرار على الحقوق ولیس على األھداف:  ×
واالجتماعیة والثقافیة، غیر قابلة للتفاوض، وھي عالمیة ومترابطة وغیر قابلة للتجزئة، ویتعین على 
المجتمع توفیر أقصى حد ممكن من الموارد المتاحة إلعمال ھذه الحقوق. إذ ال یجوز أن تُختصر 

العیش، من جملة حقوق أخرى، في "أھداف التنمیة" ومدونات الحقوق في المساواة، والحیاة وسبل 
																																																								
19 Prafulla Samantara, Lok Abhay Shakti, India, call of the SMWG, Wednesday, March 17, 2016 
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سلوك طوعیة یُمكن أن تفتقر للتمویل، أو أن تُترك للقطاع الخاص، أو أن یجري التغاضي عنھا أو 
دفعھا للوراء بسبب أوضاع غیر متوقعة. وفي ھذا اإلطار، یُعد تعزیز حاالت حقوق اإلنسان بوصفھا 

سیًا. ألنھ وإثر النضاالت التي خاضتھا الشعوب، دّونت حقوق اإلنسان في التزامات قانونیة أمًرا أسا
المعاھدات الدولیة، وأصبحت كل دولة ملزمة قانونا بحقوق اإلنسان بموجب معاھدة واحدة على 

دولة صدقت على العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  164األقل، بما فیھا 
لزمة قانونًا باحترام ھذه الحقوق، وحمایتھا والوفاء بھا ، وذلك عن طریق والثقافیة. إن الدول مُ 

ضمان سبل االنتصاف األخرى والمساواة في الوصول إلى العدالة في قضایا االنتھاكات، من جملة 
اجراءات أخرى. وبالمثل، غالبا ما یكون إصرار الشعب على المطالبة بھذه االلتزامات التي یتحتم 

 في الممارسة، حافًزا إلیھا. الوفاء بھا 
 

نحن نعیش في مجتمع السعيُّ فیھ إلى مناقشة األخالقیة في تحقیق المكاسب وسط تفاقم الالمساواة:  ×
الربح یبّرر تركیز الموارد، وتجرید المالیین من ملكیاتھم، وتدمیر البیئة وما ینتج عن ذلك من فقر،  

الحتمي لھذا " التقّدم". إذ تعمد الشركات الكبرى  ویتجلى أثر ذلك في اإلخفاقات الفردیة والثمن
والمستثمرین فیھا إلى التھرب من دفع الضرائب وخصخصة السلع العامة من أجل زیادة ھامش 
أرباحھا. وفي والوقت عینھ، یُجّرم زعماء القواعد الشعبیة وتُّكم أفواھھم لمجرد أنھم یحشدون الناس 

في مواجھة السعي المحموم إلى الربح. وھذا األمر یمثل  والمجتمعات للدفاع عن حقوق اإلنسان
اختالال أساسیا في موازین القیّم التي تحكم البنیة االقتصادیة في العالم، ویجر إلى مضافرة الجھود 

 "لشیطنة الربح وإضفاء معنى شریر على العبارة بدًال من جعل ھذا السعي وراء الربح غایة نبیلة."
 

 المعدمة والمحرومة والمھّمشةتعزیز قیادة الفئات 
إن القوى االقتصادیة بتأثیرھا على دینامیة المجتمعات المحلیة وتاریخھا تحقیقًا لمصلحتھا الخاصة، تُحفّز 
أیًضا الظروف االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة التي تُجبر الفقراء والمحرومین على التحرك. ذلك أن تفاقم 

العالم تقریبا یدفع بأعداد متزایدة من الناس إلى براثن الفقر أو یجعل سعیھم لكسب انعدام المساواة كل بلدان 
الرزق عمال محفوفًا بالخطر. ویشمل ذلك العاملین المضطرین للعمل لساعة طویلة أو تحمل أوضاع عمل 

من  70عة (غیر إنسانیة، والعاملین في القطاع غیر الرسمي في المناطق الحضریة، والعاملین في قطاع الزرا
المئة منھم من النساء) الذین یمارسون دورا حیویا في تحقیق األمن الغذائي لكن من غیر تمتعھم بالحقوق 

 20الكافیة في حیازة األرض.
 

لیس ثمة من ال یملك صوتًا. في الواقع، إن تولي تلك الفئات التي تطالھا اآلثار المباشرة لإلفقار والحرمان  
والتھمیش للقیادة جنبًا إلى جانب أولئك الذین التزموا سیاسیًا بصون حقوق اإلنسان من الملكیة واالستغالل 

یتسم بأھمیة بالغة، في حال كانت الحركة العالمیة من أجل إحداث تغییر إیجابي في المجتمع تملك أي فرصة 

																																																								
20 Legborsi Saro Pyagbara, Movement for the Survival of the Ogoni People, Nigeria, Biloxi, MS, September 15-19, 
2015 
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میة جلیّة، قد عززت قوة للنجاح. إن األدلة الدامغة والمقنعة والمتاحة التي تبیّن وجود الفقر في خضم وفرة عال
حركات اجتماعیة متعددة في العالم. وتعد ھذه التطورات فرصة سانحة لبناء تحلیل مشترك ولدفع المطالب 
المشتركة بحقوق اإلنسان والعمل الموحد عبر الحدود إلى الصدارة. وعمًال بالمبادئ األساسیة للشبكة العالمیة 

ادیة، یتعین على الحركات االجتماعیة والمجتمعات الُمنظمة سیاسیًا للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة واالقتص
االضطالع بدور مركزي في العمل والتحلیل. مثلما أوضحت ھذه الحركات عینھا ذلك بالقول " ال یمكن القیام 

كذلك األمر، أكدت الجماعات الُمشاركة في صیاغة ھذه المذكرة  21بأي عمل یعنینا من غیر مشاركتنا."
ھیمیة ضرورة دعم المرأة في المناصب القیادیة وتعزیز إعداد تحلیالت جندریة أقوى، فضال عن المفا

  22التطویر المتواصل للزعماء الشباب على مستوى القواعد الشعبیة.
 

 تعمیم نماذج بدیلة
من مبادئ یُقّدم إطار حقوق اإلنسان ثوابت محتملة لتحدید المطالب المشتركة وإنشاء نماذج بدیلة، انطالقًا 

الشفافیة والمساءلة والمشاركة، غیر أنھ یشدد في نھایة المطاف على المساواة الحقیقیة، واستخدام الموارد 
المتاحة إلى أقصى درجة ممكنة والتعاون الدولي من أجل إعمال حقوق اإلنسان. واستناًدا إلى إطار حقوق 

 اإلنسان، یبدو أن ھذه النماذج البدیلة ستعمل على:
 

إّن حقوق اإلنسان غیر قابلة للتفاوض ألن حیاة جمیع البشر د كرامة اإلنسان وأولویة الحیاة: تأكی ×
مقدسة، وكرامة اإلنسان متأصلة فیھ. ومن ثّم ، إن النماذج البدیلة ستؤكد، في الحالة المثلى، ارتباطنا 

یق أمام تقریر المصیر بأجیال المستقبل ومسؤولیاتنا تجاھھا، وضمان االستدامة البیئیة، وتمھید الطر
والمطالبة بالحریة. كما ستكّرم أشكال الحیاة كافة وستحمیھا، بدًءا من مصاید األسماك والممرات 

 المائیة وصوُال إلى البر والجو. ألن حیاة اإلنسان تعّول على كل أشكال الحیاة األخرى.
 

غالبًا ما تتحمل المرأة عبء الفقر المطالبة بالمساواة الموضوعیة باعتبارھا شرطًا أساسیا للتقّدم:  ×
بسبب تقاطع نظم السلطة األبویھ مع النظام االقتصادي العالي وتأثیرھا فیھ. لذا تواجھ النساء والفتیات 
حواجز مختلفة ومتباینة تعیق تمتعھن بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، حتى حینما تحتل 

ختلفة جراء قضایا متقاطعة مثل الطبقة، أوالمواطنة، أوالھویة النساء داخل المجتمع الواحد مكانات م
الجنسیة، أو العرق أو غیر ذلك. فإن كانت مھمتنا جعل "حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعیة واقًعا 
للجمیع"، یتعین علینا أثناء سعینا لبناء حركة اجتماعیة إنجاًزا لھذه المھمة، تأكید المساواة الحقیقیة 

على حد سواء، نظًرا ألھمیتھا المركزیة في حركتنا ودورھا الحیوي في إنجاز مھمتنا. لذا، والرسمیة 
یجب أن تدفع النماذج البدیلة حقوق النساء والفتیات وواقعھن إلى الواجھة ، وأن تؤكد  دورھن 

 المركزي  في بناء ھذه الحركة. 
 

																																																								
21 Mzwakhe Mdlalose, Abahlali baseMjondolo, South Africa, Millerton, NY, June 8-11, 2016 
22 Herman Kumara, NAFSO, Sri Lanka. Millerton, NY, June 8-11, 2016 



12	
	
	
	

في مواجھة التجریم المتنامي وق": إنشاء حیز وقائي للرأي المخالف و" للحق في المطالبة بالحق ×
للمعارضین، وإغالق الحیز المخصص للعمل المدني، ال بّد من التمسك بحقوق اإلنسان كافة. وتشمل 
ھذه الحقوق حریة الضمیر، والتعبیر، والتجّمع وتكوین الجمعیات، والمحاكمة وفق األصول، 

 قافیة.باعتبارھا تتعاضد مع الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والث
 
یتطلب ھذا األمر االعتراف بالمظالم التاریخیة والسبل التي سلكھا أصحاب تصور مستقبل مشترك:  ×

النفوذ للمحافظة على مكانتھم عن طریق زرع الخوف والتعصب واالنقسام. ویستتبع ذلك االنتباه إلى 
مان في نھایة المساواة الحقیقیة، وضمان أن تقود النضاالت من أجل القضاء على الفقر والحر

المطاف إلى  تقاسم الرخاء وتحقیق المشاركة الكاملة والحقوق لجمیع الناس، بال تمییز من أي نوع 
كان مثل العرق، أو لون البشرة، أو الجنس، أو اللغة، أو الدین، أو الرأي السیاسي والرأي اآلخر، أو 

لك من الحاالت، بما فیھا الھویة األصل القومي أو االجتماعي، أو الملكیة، أو المیالد، أو غیر ذ
الجنسیة والمیل الجنسي. ویقتضي ذلك ضمان االستدامة البیئیة، والنھوض بالمسؤولیات المشتركة 

 وإن كانت متباینة، والتصدي النعدام المساواة داخل البلدان وفي ما بینھا. 
 

ق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في النھایة، "تدعو جمیع الحركات االجتماعیة في الشبكة العالمیة للحقو
 23إلى ھدف واحد: إنھاء الفقر والقضاء على العنف ضد الفقراء وأولئك الذین یكافحون للدفاع عن حقوقھم."

إن حملة عالمیة إلعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لدیھا القدرة على توحید النضاالت المختلفة 
لیس مجرد عالم یحتضن حقوق اإلنسان كافة وجعل أولویة كل حیاة ممكنة، بل إنھ في جھد شامل واحد. إنھ 

 عالم بدأ فعًال یحقق تقدًما كبیًرا في ھذه النضاالت.  
 

 وضع تصور لحملة عالمیة
 

بحث الفریق العامل المعني بمساءلة الشركات مدى قدرة حملة عالمیة، ُصمتت بناء على المشاورات مع 
الشبكة،في الحالة المثلى، على االرتقاء باالجراءات المتنوعة التي تتخذھا الحركات جمیع أعضاء 

االجتماعیة، واإلصرار على فھمھما على أنھا جزء من وحدة متكاملة ومترابطة حیث ال یمكن تحقیق الفوز 
في الفلبین في  في إحداھا من غیر األخرى. فعلى سبیل المثال، ال یُمكن االنتصار في مجال الوظائف الالئقة

غیر توفیر سكن الئق في جنوب أفریقیا، ومیاه نظیفة في ساحل الخلیج، وضمان سبل كسب الرزق في 
سریالنكا. وبخالف ذلك، ستصبح كل ھذه االنتصار سببا یدفع الجھات االقتصادیة القویة لنقل عملیاتھا إلى 

والنمو على حساب حقوق اإلنسان أماكن أخرى من العالم، ومواصلة سعیھا المحموم لتحقیق الربح 
 -واالستدامة البیئیة. لذا، نجد أنھ بالربط بین ھذه النضاالت، لن یؤدي تطبیق خطة متماسكة للعمل الجماعي 

للكشف عن التناقضات التي تشوب االقتصاد الحالي وما یتصل بھ من نظم  -یُمكن أن تتخذ شكل حملة عالمیة
																																																								
23 Ida LeBlanc, National Union for Domestic Employees, Trinidad and Tobago, call of the SMWG, Wednesday, 
March 17, 2016 
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لیل وقیادة أوسع تحتاج إلیھما " حملة عالمیة لجعل حقوق اإلنسان سیاسیة وحسب، بل ستسھم في بناء تح
 والعدالة االجتماعیة واقًعا للجمیع."

 
ویُرجح أن یضم الجمھور األول لھذه الحملة أعضاء الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

تحلیالت النقدیة المعمقة الجماعیة لألوضاع وحلفاءھا، الذین سیعززون فھم الصالت القائمة بین قصصھم وال
العالمیة المشتركة التي تؤثر في مجتمعاتھم. إن تسلیط الضوء على المطالبة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
والثقافیة، باإلضافة إلى القضایا المشتركة التي تواجھھا المجتمعات من شأنھ كسر عزلة النضاالت التي 

بیة، وجذب مجموعة جدیدة من الحركات والمجتمعات ومنظمات المجتمع المدني إلى تخوضھا القواعد الشع
وستؤلف ھذه الحركات  24ھذه الحملة، وتعزیز االعتراف بمقولة "مشكلتك ھي مشكلتي ونضالك ھو نضالي."

ضحة إلى إلى جانب العدد المتزاید من النضاالت المتحدة أساسا قویا محتمال یُستند إلیھ في نقل المطالب الوا
الحكومات إلعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، بالتزامن مع الدعوة إلى إخضاع الجھات الفاعلة 
في القطاع الخاص والنظام االقتصادي عموًما للمساءلة في ما یتعلق بانتھاكات حقوق اإلنسان. وسیتعین على 

دیھا الجھات القویة في القطاع الخاص والمسؤولین ھذه الحملة التعامل مع ردود الفعل العكسیة التي ستب
الحكومیین ضد المجتمعات واألفراد الذین ُجندوا للمطالبة بحقوق اإلنسان، والنھوض بحقوقھم وتعزیز قدرتھم 
على التنظیم والعمل الجماعي للدفاع عن حقوقھم االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وإعمالھا. في الختام، ثمة 

الستكشاف نماذج اقتصادیة واجتماعیة بدیلة تفي بحقوق اإلنسان، والدفاع عنھا في خضم تعاظم  رغبة قویة
 الظروف االقتصادیة واالجتماعیة التي تھدد الرفاه وحتى الحیاة. 

																																																								
24 Herman Kumara, NAFSO, Sri Lanka.  Email correspondence sent June 23, 2016 


