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 المقدمة

 السياسات االقتصادية وحقوق اإلنسان في الشبكة العالميةمجموعة عمل 

تسعى إلى إعداد وتقديم تحليالت ناقدة للنظام االقتصادي  (EPHR)مجموعة عمل السياسات االقتصادية وحقوق اإلنسان إن 

وتيسير أنشطة المناصرة الجماعية من أجل تحدي البنى والسياسات غير العادلة،  العالمي من منطلق إطار عمل حقوق اإلنسان،

وتعزيز النماذج البديلة للتنمية. على مدار سنوات عديدة، لعب األعضاء دوراً رائداً في إعداد مجموعة من المبادرات األساسية 

 الجماعية وأنشطة المناصرة الجماعية، وتشمل: 

 يجمع التحالف العالمي الحركات االجتماعية ومنظمات المجتمع المدني )التحالف(: تحالف حقوق اإلنسان في التنمية

والجماعات الشعبية على العمل نحو ضمان احترام جميع مؤسسات تمويل التنمية لحقوق اإلنسان. هذا التحالف الذي 

ي بضم حقوق مسمى "حملة بنك حقوق اإلنسان"، طالب البنك الدولتحت  2014شاركت الشبكة العالمية في تأسيسه عام 

اإلنسان إلى سياسات تدابير الحماية مع توسيع بؤرة تركيز النشاط الخاص بالتحالف لتضم تدريجياً بنوك تنمية إقليمية 

ومركز القانون  (IAP)بة العالمي ويديره أعضاء الشبكة ومشروع المحاس –الخاص بالتحالف نظام اإلنذار المبكرأخرى. 

ر معلومات مؤكدة عن المشروعات التي ييضمن للمجتمعات المحلية والمنظمات الداعمة لها توف –( CIELالدولي للبيئة )

يُرجح أن تؤدي إلى انتهاكات لحقوق اإلنسان والحقوق البيئية، واستراتيجيات واضحة للمناصرة. مع الجمع بين البحوث 

ويعزز  1خبرات المحلية، فإن نظام اإلنذار المبكر يرصد أنشطة المؤسسات الدولية واإلقليمية لتمويل التنميةالعالمية وال

 الحمالت التي تقودها المجتمعات المحلية.
  هذه المبادرة أسسها أعضاء بالشبكة العالمية وحلفاء لهم بقيادة مركز كونسرن، بالتعاون مع إصالح التمويلمبادرة :

(، ومركز قيادة المرأة CESRومركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية ) (AWID)جمعية حقوق المرأة في التنمية 

وشيال ووتش، من أجل تيسير وسiBASE، وCIVICUS(، وDAWNالعالمي، وبدائل التنمية والنساء في عهد جديد )

تبادل المعلومات والتكريس لمناصرة مقاربات حقوق اإلنسان في تنظيم التمويل على الصعيدين الوطني والعالمي. تركز 

المبادرة على تعزيز قدرات منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات الشعبية في التأثير على المناقشات حول التنظيم المالي، 

ات المؤسسات المالية العالمية والمحلية تؤثر على تحقيق حقوق اإلنسان، بما يشمل القرارات الحكومية واإلقرار بأن قرار

 الخاصة بتخصيص الموارد، ومآالت األنشطة االئتمانية، والتوظيف والحماية االجتماعية.
  2008المالية العالمية في  ومع التركيز استراتيجياً على الواليات المتحدة نظراً لدورها كمركز األزمة 2010في عام 

ثم 2يجب كفالة التزامات حقوق اإلنسان في سياق األزمة أنهتحليالً جماعياً لكيف ، أعد أعضاء الشبكة العالمية 2009و

على أن تنأى بعيداً عن التعامل  –من بين جملة أمور  –تحث الواليات المتحدة إلى أن بدأت أنشطة لدعوة األمم المتحدة 

 3مع األزمة باستخدام سياسات التقشف.
  وبناء على سجل من العمل واألنشطة في قضايا التجارة وحقوق اإلنسان، أسست الشبكة العالمية مشروعاً  2009في عام

اعي، وبلغ المشروع يتصدى لعمليات صناعة السياسات الدولية حول التجارة والتمويل، مع التركيز على القطاع الزر

أدلة كواالالمبور التوجيهية الستخدام مقاربة حقوق اإلنسان في سياق السياسات االقتصادية في "أشده في إعداد 

                                                           
والبنك األسيوي للتنمية، وبنك االستثمار  IFCالبيانات التي تم جمعها تشمل معلومات عن المشروعات الممولة من مؤسسات مثل البنك الدولي، و 1

 األسيوي في البنية التحتية، وبنك التنمية األفريقي، وبنك التنمية الجديدة لدول بريكس، وبنك التنمية الخاص بالبلدان األمريكية. 
 انظر:  2

ESCR-Net, AWID, Center of Concern, Center for Economic and Social Rights and Center for Women’s Global 
Leadership (2010) ‘Bringing Rights to Bear in Times of Crisis: A human rights analysis of government responses to 
the economic crisis’. Available at: https://www.escr-net.org/docs/i/1178087 

 انظر:  3

ESCR-Net, Center for Women’s Global Leadership & University of Massachusetts (2010) ‘Towards a Human Rights 
Centered Macroeconomic and Financial Policy in the United States – Submission to the United Nations Human 
Rights Council, USA Periodic Review’. Available at: http://www.cwgl.rutgers.edu/docman/economic-and-social-
rights-publications/753-towards-a-human-rights-centered-macroeconomic-and-financial-policy-in-the-u-s-1/file 

https://www.escr-net.org/ar/node/368495
http://rightsindevelopment.org/
http://rightsindevelopment.org/?page_id=2421
http://rightsindevelopment.org/?page_id=2421
http://www.rightingfinance.org/
http://www.rightingfinance.org/
https://www.escr-net.org/docs/i/1431754
https://www.escr-net.org/docs/i/1431754
https://www.escr-net.org/docs/i/1178087
http://www.cwgl.rutgers.edu/docman/economic-and-social-rights-publications/753-towards-a-human-rights-centered-macroeconomic-and-financial-policy-in-the-u-s-1/file
http://www.cwgl.rutgers.edu/docman/economic-and-social-rights-publications/753-towards-a-human-rights-centered-macroeconomic-and-financial-policy-in-the-u-s-1/file
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حقوق اإلنسان بالنسبة  األدلة التوجيهية تمثل أداة لدعم أنشطة المناصرة من أجل ضمان تفوق ومركزية4"الزراعة

للمتضررين من أنشطة التجارة واالستثمار والتمويل، وكذلك فيما يخص السياسات المالية والنقدية وغيرها من السياسات 

 االقتصادية المتصلة بالزراعة. 
  5نسان،شاركت الشبكة العالمية في تيسير عقد مؤتمر دولي لوكاالت ائتمان التصدير وحقوق اإل 2006و 2005في عامي 

وضعت التزامات حقوق اإلنسان المترتبة على وتم إعداد سلسلة من الدراسات المعنية بمشروعات انتقدها األعضاء، و

مثلت هذه الموارد أدوات ضغط لألعضاء  6في سلسلة من الموارد المعرفية. الدول فيما يخص وكاالت ائتمان التصدير

 النتقاد مشروعات تخص البنية التحتية والطاقة والصناعات االستخراجية. 
 

 نحو رؤية موحدة لمقاربة حقوقية في التعاطي مع السياسات االقتصادية –أهداف التقرير 

ا حقوق اإلنسان التي حددها األعضاء في سياق اتخذت الشبكة العالمية خطوات نحو تقييم السياسات االقتصادية األساسية وقضاي

المبادرات واألنشطة المذكورة أعاله، والخبرات واألنشطة الحالية لمجموعة من أعضاء الشبكة العالمية معنية بهذا المجال، 

االقتصادية. في واالعتراف باألهمية االستراتيجية لرؤية موحدة تمّكن الشبكة من دعم مقاربة حقوقية في التعاطي مع السياسات 

، أدت أوجه انعدام المساواة المتزايدة والتدهور على مسار التغير المناخي واإلفقار 2008أعقاب األزمة االقتصادية التي بدأت عام 

واالستالب رغم الوفرة العالمية، أدت بالعديد من األعضاء إلى التشديد على الحاجة إلى تعميق تحليالت حقوق اإلنسان للبنى 

هذه االنتهاكات الممنهجة، مع االستفادة من القوة الجمعية ألعضاء الشبكة العالمية لية االقتصادية واالجتماعية التي ترسخ العالم

في الترويج لبدائل تنحو باتجاه ضمان الرفاه للجميع. األهداف الرئيسية لهذا المشروع كانت اكتساب فهم أعمق للقضايا الخاصة 

تضر التمتع بحقوق اإلنسان ولمدى انشغال أعضاء الشبكة العالمية بهذه التحديات حالياً، والهدف  بالسياسات االقتصادية التي

التي يمكن التركيز عليها تحديداً في التحركات الجماعية  ةالمشترك اتاألساسي هو التعرف على نقاط التحليل المشترك والنشاط

 في المستقبل.

ويضع ردود األعضاء في إطار خلفية سياقية موجزة فيما يخص اإلطار العالمي االقتصادي هذا التقرير يقدم نتائج هذا االستكشاف، 

المهيمن ومبادئ حقوق اإلنسان األقرب صلة بالسياسات االقتصادية. عملية إعداد هذا التقرير هي خطوة في اتجاه وضع أجندة 

 االقتصادية وحقوق اإلنسان في الشبكة العالمية.جديدة للعمل بشكل تعاوني على مسار تطوير أنشطة مجموعة عمل السياسات 

فضالً عن هذا، فإن التقرير يجب أن يُفهم بصفته يعرض لتحليالت أساسية في حوار مع مجاالت مواضيعية أخرى ألنشطة 

ت الصلة. أعضاء الشبكة العالمية، بما يشمل حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة، ومحاسبة الشركات، وغيرها من مجاالت االهتمام ذا

كما أشار األعضاء إلى أهمية التحليل المتقاطع )متعدد القطاعات( بصفته ال غنى عنه لضمان فعالية أي تحرك جماعي لألعضاء. 

باإلثنية  كما ذكرت جمعية حقوق المرأة في التنمية أثناء عملية إجراء المقابالت: "التحليل متعدد القطاعات الذي يربط الجندر

الجنسية بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية، من بين وضعيات أخرى، مطلوب لتحدي العنف البنيوي وصالته بالسن بالقدرات ب

بالنظام الرأسمالي العالمي". هذه المقاربة ستساعد في إعادة صياغة رؤية مستدامة ألنشطة مجموعة عمل السياسات االقتصادية 

حقوق اإلنسان التي تُلحقها أوجه رار بمختلف األضرار الالحقة بمختلف وحقوق اإلنسان، بما ييسر تحقيق أجندة متكاملة، وإق

 السياسات االقتصادية بقطاعات المجتمع المختلفة.

 منهج البحث

                                                           
 انظر:  4

ESCR-Net (2010) Kuala Lumpur Guidelines for a Human Rights Approach to Economic Policy in Agriculture. Available 
at: https://www.escr-net.org/docs/i/1431754 

 والشبكة العالمية. Watch-ECAسبتمبر/أيلول في بروكسل، من تنظيم  14إلى  11انعقد في الفترة من  5
 انظر على سبيل المثال:  6

ECA-Watch and ESCR-Net. July 2006. ‘The Legal Obligations With Respect to Human Rights and Export Credit 
Agencies.’ 

https://www.escr-net.org/docs/i/1431754
https://www.escr-net.org/docs/i/1431754
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وسوف تحقق نتائجها مع إصدار التقرير قبيل المناقشات  2015بدأت مرحلة البحث من أجل إعداد التقرير في مايو/أيار 

ياسات االقتصادية وحقوق اإلنسان مع أعضاء الشبكة العالمية في اجتماع االستراتيجية العالمية االستراتيجية لمجموعة عمل الس

 (.2016)اجتماع االستراتيجية العالمية  2016للشبكة في بيونس أيرس، شهر نوفمبر/تشرين الثاني 

تم إجراء بحوث مكتبية لمراجعة  يستند التقرير إلى كل من نتائج بحوث على اإلنترنت ومقابالت مع أعضاء وشركاء. أوالً،

واستعراض األنشطة واالستراتيجيات التي يستخدمها األعضاء والشركات في مختلف المناطق، والخاصة بالسياسات االقتصادية. 

حول هذه األنشطة واالستراتيجيات، والتحليل الذي خلصت إليه أشمل بعد هذا، تم إجراء مقابالت نصف مهيكلة لتحصيل رؤية 

ً من المحادثات القائمة مع  المجموعات التي أجريت معها المقابالت جراء تلك األنشطة واالستراتيجيات. استفاد التقرير أيضا

األعضاء ومقابالت أجريت على هامش تجمعات ألعضاء الشبكة العالمية في كل من أوروغواي )اجتماع استراتيجي لمجموعة 

 7(،2015ماعية والثقافية حول اإلسكان واألرض والموارد الطبيعية، سبتمبر/أيلول عمل المرأة والحقوق االقتصادية واالجت

وكينيا )المنتدى  8(2016يونيو/حزيران  /2015والواليات المتحدة )اجتماعات مجموعة عمل الحركات االجتماعية، سبتمبر/أيلول 

 9(.2015حاسبة الشركات، أكتوبر/تشرين األول الشعبي السنوي لحقوق اإلنسان واألعمال التجارية من تنظيم مجموعة عمل م

المعايير المستخدمة إلشراك المجموعات والمنظمات التي أجريت معها المقابالت تعكس مبادئ الشبكة العالمية الخاصة بتحري 

جميع  التوازن الجندري والجغرافي في العمل الجماعي، وكذلك ضمان مركزية المجموعات الشعبية والحركات االجتماعية في

األنشطة الخاصة بالشبكة. أجريت أيضاً مقابالت مع اقتصاديين تقدميين ومناصرين ومنظمات غير حكومية من جميع المناطق 

منظمة من  15منظمة قوامها  40في إطار السعي لفهم أضرار السياسات االقتصادية على حقوق اإلنسان. تم إجراء مقابالت مع 

من  6من دول ناطقة بالعربية، و 3من أفريقيا جنوب الصحراء، و 8الباسيفيك، و-من منطقة آسيا 8أمريكا الالتينية والكاريبي، و

 منظمة أجريت معها مقابالت هي من الحركات االجتماعية والمجموعات الشعبية. 11هناك وأمريكا الشمالية وأوروبا. 

 
 

 

  

                                                           
ر عموماً: االجتماع الدولي للشبكة العالمية في أوروغواي لمناصرة حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية والثقافية المتصلة باألرض والموارد. انظ 7

-and-land-related-escr-womens-advance-uruguay-meeting-net.org/news/2015/international-https://www.escr
resources 

net.org/news/2015/senior-https://www.escr-تجمع الحركات االجتماعية بالشبكة العالمية، بيلوكسي، ميسيسيبي، انظر عموماً:  8
movements-social-between-connections-deepen-leaders-grassroots 

 . انظر عموماً: 2015التجارية من تنظيم الشبكة العالمية المنتدى الشعبي السنوي لحقوق اإلنسان واألعمال  9

https://www.escr-net.org/corporateaccountability/peoplesforum 

https://www.escr-net.org/news/2015/international-meeting-uruguay-advance-womens-escr-related-land-and-resources
https://www.escr-net.org/news/2015/international-meeting-uruguay-advance-womens-escr-related-land-and-resources
https://www.escr-net.org/news/2015/senior-grassroots-leaders-deepen-connections-between-social-movements
https://www.escr-net.org/news/2015/senior-grassroots-leaders-deepen-connections-between-social-movements
https://www.escr-net.org/news/2015/senior-grassroots-leaders-deepen-connections-between-social-movements
https://www.escr-net.org/corporateaccountability/peoplesforum
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 السياق

 االقتصاديةخلفية عن مقاربات الدول الحالية الخاصة بالسياسات 

 اإلنسان بحقوق التمتع على المهيمن، االقتصادي للنموذج المتزايد العالمي األثر

 اإلنسان، وحقوق االقتصادية السياسات مجال وفرص تحديات في اإلنسان وحقوق االقتصادية السياسات عمل مجموعة بحث مع

 في .العالمي المستوى على النيوليبرالية، :والغالب المهيمن االقتصادي النموذج آلثار الفهم سياق في التحليل هذا غرس المهم فمن

 تحديداً  يستفيد التقرير من القسم فهذا الحاكم، اإلطار لهذا فهم سياق في نشاطهم يضعون العالمية الشبكة أعضاء من العديد أن حين

 10.العالمية الشبكة في (SMWG) ةاالجتماعي الحركات عمل مجموعة أجرتها التي العالمية، للظروف الحديثة التحليالت من

 
ً  المعروفة)النيوليبرالية تُعّرف  السياسي االقتصاد لممارسات نظرية هي" :التالي النحو على (االقتصادية "يعمل دعه" ليبرالية أيضا

 يتسم مؤسسي إطار سياق في بالعمل الخاصة الفردية والمهارات الحريات تحرير هو اإلنساني الرفاه لتحقيق سبيل أفضل أن تقترح

 وانسحاب والخصخصة، لالقتصاد، التنظيمية الضوابط رفع" يشمل بما ،"الحرة والتجارة الحرة واألسواق الخاصة الملكية بحقوق

 نماذج عدة بين من المهيمن، االقتصادي النموذج بصفتها المقاربة هذه ظهرت 11".االجتماعية الخدمات من العديد من الدولة

 وقمع ،1973 عام النفطية الواردات حظر مثل أحداث خضم وفي العالمي، المستوى على المنافسة تزايد وسط ممكنة، اقتصادية

 الوزراء رئيسة األفكار هذه اعتنقت .التنمية من امتقدم مستوى أحرزت دول وفي النامي العالم في الشعبية النضاالت مختلف

 الواليات من المدعوم االنقالب أعقاب في تشيلي في تجربتها وتمت ،ريغان رونالد األمريكي والرئيس تاتشر مارغريت البريطانية

 أواخر من بدءاً  دينجشياوبينغ الصيني القائد نفذها بإصالحات وبدأت ،1973 أيلول/سبتمبر في أوغوستوبينوشيه بقيادة المتحدة

ً  السياسات هذه فرض تم ثم السبعينيات،  الدولي، والبنك الدولي النقد صندوق رضهاف التي الهيكلي التكيف سياسات طريق عن عالميا

 12.واالستثمار التجارة اتفاقات من متزايد عدد طريق وعن
 

 وحماية احترام على الحكومات وقدرة المشتركة وبيئتنا العالمية، الفعل وردود التفاعالت تشّكل المقاربة هذه أن الواضح من

 الزمنية والفترة القائمة السياقات بحسب أوجه بعدة تظهر النموذج هذا آثار إن .عليها المترتبة اإلنسان حقوق التزامات واستيفاء

 انعدام أوجه تناول أثناء .بينها وفيما الدول داخل وانتشاراً  حدة المتزايدة المساواة انعدام أوجه على تعتمد هي وربما تشهدها، التي

  :أن إلى االجتماعية تالحركا عمل مجموعة أشارت العالم، أنحاء شتى في المذهلة المساواة
 

 وإسكان إلطعام الموارد من يكفي مام أكثر توفر مع اإلنسانية، تاريخ في ومثمر ُمنتج اقتصاد أكثر كنف في نعيش نحن

ً  تزداد فجوة ثمة لكن .االحتياجات بهذه الوفاء في تُستخدم ال الموارد هذه لكن إنسان، كل وتعليم  مع الثروة، في اتساعا

 .واالستالب لإلفقار األغلبية مواجهة مع الناس، من التناقص في آخذ عدد يد في العالم في اإلنتاجية والقدرة الموارد تركز

                                                           
حوث على اإلنترنت ومقابالت وجهاً لوجه مع العديدين على مدار العام تحليل مجموعة عمل الحركات االجتماعية الذي تم إعداده من خالل ب 10

، بهدف التشجيع على التحليل 2016الماضي، ُوضع في ورقة عمل مفاهيمية وتم إطالع أعضاء الشبكة عليها قبيل اجتماع االستراتيجية العالمية 

 الجماعي للتحديات اللصيقة بنظام االقتصاد العالمي القائم.
النيوليبرالية تعتمد على أفكار المفكرين David Harvey. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford UP. Pp. 2-.3انظر:  11

 الليبراليين السابقين، بما يشمل األعمال التالية: 

John Locke, Two Treatises of Government (1689); Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of The 
Wealth of Nations (1776); and John Stuart Mill, On Liberty (1859) 

 فضالً عن أعمال أخرى. لكن اعتمد بعث هذه النظرية على األعمال الفكرية لـ لودفيج فون ميسيس وفريدريش هايك، وهما من النمسا، وميلتون
ه في تشكيل جمعية "مونت بيليرين". ربح كل من هايك وفريدمان جائزة نوبل في فريدمان، الذي تعاون معه هايك في جامعة شيكاغو، وأسهم مع

ينهم االقتصاد أواسط السبعينيات، ونشر فريدمان طبعة مبسطة من أفكاره عن طريق سلسلة حلقات متلفزة، كاستشاري لعدد من القادة السياسيين، ب
 الواليات المتحدة. الجنرال أوغوستوبينوشيه في تشيلي والرئيس رونالد ريغان في

د السياسات التي توصف بمسمى "توافق واشنطن"، هي السياسات الخاصة بالتكيف الهيكلي أو االشتراطات التي فرضها البنك الدولي وصندوق النق 12

اق استراتيجية تقليص معدالت الدولي، في توافق مع منظمة التجارة العالمية. بعد انتقادات الذعة وموسعة، تم استبدال سياسات التكيف الهيكلي بأور
طة في الفقر، مع إضافة مدخالت أكبر من الدول المقترضة. مؤسسات "بريتونوودز" هذه ُشكلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكنها أصبحت ناش

التفاق العام بشأن التعريفات الجمركية فرض وصفات السياسات النيوليبرالية مع نهاية الحرب الباردة، مع مجيئ منظمة التجارة العالمية بدالً عن ا

 . انظر على سبيل المثال: 1995والتجارة )الجات( في عام 

SAPRIN. 2004. Structural Adjustment: The SAPRI Report: The Policy Roots of Economic Crisis, Poverty and 
Inequality. New York: Zed Books. 
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 نحن" .السيئة اختياراتهم نتيجة هو للبقاء همحوكفا مصابهم أن منخفض معيشة مستوى من يعانون لمن قيل ذلك، على

 13".أنفسهم أفقروا من هم الفقراء أن أسطورة تحطيم إلى بحاجة
 

 – الواقع أرض على – سياساته فإن أهدافه، لدعم التحرر أو الحرية خطاب يستخدم النيوليبرالي االقتصادي النموذج أن حين في
ً  وأثرت الديمقراطي، االجتماعي العمل برامج ومن العمالي التنظيم من قوضت  .أوجه عدة من اإلنسان بحقوق التمتع على سلبا
  :إلى تحديداً  االجتماعية الحركات عمل مجموعة تحليل توصل

 
 بأن وحاججت والمساواة، الحرية بين كاذبة ثنائية هيأت قد النيوليبرالية والسياسات واألنظمة النيوليبرالي الخطاب إن

 الخطاب إن .االقتصادي النمو وضمان الموارد توزيع على األقدر هي الحكومية التدخالت من الخالية األسواق

 والخدمات السلع وخصخصة العام، واإلنفاق الضرائب وتقليص النخبة، لصالح الضوابط لنزع روج قد النيوليبرالي

 يسلّع القائم االقتصادي النظام فإن الحرية، بترويج النيوليبرالية زعم يناقض بما "...المرنة" العمل وأسواق الحكومية،

 وقد الحرة لألسواق كمعوقات تُعامل اإلنسان وحقوق والبيئة العمل أنظمة إن 14.اءوالفقر الفقر ويجّرم والطبيعة الناس

ً  أضعفت  االبتكارات زادت .لألرباح الشركات لسعي تفضيلية امتيازات تقديم يشهد الذي الوقت في منها، تدريجيا

 الحقيقية، األجور زيادات وركود عاملين، من يكفي ما تعيين وعدم البطالة معها زاد لكن اإلنتاجية، والسعة التكنولوجية

 واالضطرابات الهجرة وظاهرة متطرفة بيئية كوارث غذّى ما والبيئية، االقتصادية واألزمات المساواة انعدام وترسخ

  .للعسكرة والنزوع االجتماعية
 
 أشكال ترافق نفسه الوقت وفي أقل،و أقل أعداد أيدي في بالعالم اإلنتاجية والسعة الموارد تركز التزايد في خذةاآل الثروة فجوة إن

 الرسمي، غير القطاع حجم زيادة إلى هذا أدى" لهذا، نتيجة .السواء على والحضر الريفية المناطق في الناس استالب هذه االستغالل

 آثاراً  النساء تواجه العالم، أنحاء شتى في عديدة بلدان في" :أن كما 15".العمالية الضمانات هشاشة وتعميق األجور زيادات وتجميد

 يتم ال لكن سيدات، عليها تنفق الريفية األسر من فالكثير والهجرة، النزاع من عقود بعد المثال، سبيل على .متناسبة وغير مختلفة

 الجنسي للتحرش ويخضعن األراضي توزيع من النساء تستبعد ما وكثيراً  بعد، كامل بشكل المعيالت، بصفتهن بهنّ  االعتراف

 16".األخرى العنف وأشكال

 
 

 التحول في اآلخذ العالمي السياق

 البريكس دول صدارتها في – الدول من جديدة لمجموعة والسياسي االقتصادي البروز فإن األعرض، السياق هذا داخل

ً  يقدم ،(أفريقيا جنوب الصين، الهند، روسيا، البرازيل،)  متزايداً  نفوذاً  الدول من المجموعة هذه مارست .جديدة وتحديات فرصا

                                                           
. ميثاق مشترك للنضال الجماعي. اقتباس من بوب زيلنر من "نتقدم 2016مجموعة عمل الحركات االجتماعية بالشبكة العالمية. يونيو/حزيران  13

 19 – 15" في الواليات المتحدة، أثناء اجتماع لمجموعة عمل الحركات االجتماعية في بيلوكسي، ميسيسيبي، Moral Mondaysمعاً/حركة 

 : 2016ول. انظر أيضاً أوكسفام سبتمبر/أيل

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 

% راكموا ثروة تزيد 1ي سويس مؤخراً عن أن أغنى ورد في التقرير أن "الفجوة بين األغنياء والفقراء بلغت مستويات غير مسبوقة. كشف بنك كريد

ليون عن ثروة جميع سكان العالم اآلخرين... في حين أن ثروة من هم في النصف األدنى من البشر من حيث الموارد واألموال قد انحسرت بواقع تري
 دوالر في السنوات الخمس األخيرة فحسب". 

1411, -sherfolk Solidarity Organization, Sri Lanka, Millerton, NY, June 8Herman Kumara, National Association of Fi
2016. 

 انظر:  15

Ida Le Blanc of NUDE, Trinidad and Tobago, and MelonaDaclanRepunte, Defend Job, Philippines, Millerton, NY, 
June 8-11, 2016. 

1611, -rfolk Solidarity Organization, Sri Lanka, Millerton, NY, June 8Herman Kumara, National Association of Fishe
2016. 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-summ-en_0.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-summ-en_0.pdf
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 أن الدول لهذه يمكن .للتنمية ةجديد تمويل لبنوك وهيأت جديدة، واستثمار تجارة اتفاقات وغذّت اإلقليمية، األصعدة مختلف في

ً  تشكل ً  تفرض لكنها األوروبي، واالتحاد المتحدة الواليات غلبة مواجهة في قطبا  والمدافعين المجتمعات على جديدة تحديات أيضا

 .اإلنسان حقوق عن
 

 بوضوح ظاهرة والظلم المساواة انعدام معدالت أصبحت العالمية، االقتصادية األزمات أحدث وبعد األخيرة، السنوات مدار على

 السلع أسعار وهددت أوروبا، دول من الكثير في التقشف إجراءات فرض مع الخلفيات، مختلف من العالم سكان من متزايد لعدد

 في بحقها للمطالبة والنضال التحرك، في المجتمعات من العديد بدأت .النامية الدول لبعض تدريجية مكتسبات المنحسرة

 .ومجتمعاتهم وألبنائهم ألنفسهم والرفاه المشاركة
 

 بالمهاجرين للتضحية واستعداد متزايد، بشكل للقومية متعصبة سياسات نحو بتحول عادة التحركات هذه مواجهة تمت لكن

 نحو والعمل تضامن حركة بناء من بدالً  األمن، وانعدام االقتصادية التقلبات مواجهة في والمستضعفين واألقليات والالجئين

 يستهدف الدول غير من والفاعلين الدول به سمحت الذي المتزايد والقمع السياسي المشهد هذا .واالستدامة التوزيع إعادة

ً  ويأتي بالمجتمعات، ويضر نساناإل حقوق عن المدافعين  حقوق منظمات تواجه التي التحديات من جديدة بمجموعة مصحوبا

 .المتصلة الشعبية والنضاالت اإلنسان
 

 تاريخ على تأسس اقتصادي لنظام الحالي التجسيد هي الجديدة الليبرالية أن على االجتماعية الحركات عمل مجموعة شددت

 تم لقد فقراء، لسنا نحن" :إلى االجتماعية الحركات عمل مجموعة أشارت .الدولة من بدعم واالستغالل والقمع االستالب من

 وقدرة ذاتها، حد في الحياة" أن المجموعة اقترحت كما 17".يفقروننا من نواجه أن يجب إنما الفقر، مكافحة يمكننا ال .إفقارنا

 المصلحة ال الخاصة األرباح تسوقه نظام أعراض أوضح هو وربما ي،المناخ التغير بسبب مهددة الحياة، تحمل على البيئة

 المسار هو المكسب تحفيز على القائم النظام أن كثيرة أحيان في يقترح والذي العام، بالرأي اإلعالمي التالعب يدعمه ...العامة

 18".مجرمون الفهم هذا يتحدون من وأن للسعادة، الضروري
 

 واإلمبريالية واالسترقاق باالستعمار المرتبطة التجارية المصالح" أن إلى االجتماعية اتالحرك عمل مجموعة أشارت كما

 النخبة تقوض وبموجبها المتزايدة، "الشركات سيطرة" ظاهرة نشهد نحن الحالي، الوقت في .الحكومات دعم على اعتمدت

 وعلى والدوليين المحليين القرار صناع على ضغوط ممارسة طريق عن البيئة واستدامة اإلنسان حقوق كفالة االقتصادية

 للمدافعين المتزايد القمع في يتجسد الدول غير من فاعلين قبل من الدولة قوة مصادرة نحو التوجه هذا 19".العامة المؤسسات

 اتفاقات رامإب باتجاه االقتصادية الدولية المفاوضات في الدولة مصالح توجيه في وكذلك البديلة، واألصوات اإلنسان حقوق عن

 توزيع في والمساواة المصير تقرير وتهدد العامة، والسلع للخدمات والتسليع االستخراجية الصناعات تخدم واستثمار تجارة

 .العالمية الموارد

 للتنمية بديلة مفاهيم

 للنماذج التدبر من كبرأ بقدر المطالبة في وآخرون العالمية الشبكة أعضاء يستمر المهيمن، االقتصاد نموذج بتداعيات إقراراً 

 إن .اإلنسان حقوق ضمان على قادرة جديدة نماذج على اإلقبال أو تطبيقها، على اإلقبال من والمزيد بالفعل، القائمة البديلة

 على األعضاء، نشاط في المشترك العمل من مجاالت إلى تشير – النهائي تحليلها في – االجتماعية الحركات عمل مجموعة

 وتحدي المحاسبة تعزيز الحالية، التوجهات لمناوئة اإلنسان حقوق استعادة :يشمل بما اإلنسان، حقوق حقاقإ تحسين طريق

 صناعة وعمليات الدولة مؤسسات على الشركات استيالء مواجهة طريق عن ببعضها النضاالت ربط للتنمية، الغالب النموذج

 المساواة، انعدام أوجه تزايد وسط األرباح على الضيق التركيز ةأخالقي مساءلة األهداف، ال الحقوق على اإلصرار القرار،

 .بديلة نماذج ووضع والمهمشين، والمستلبين المفقرين بقيادة المطالبة
 

 األصلية الشعوب حركات قامت ،"المعادن استخراج على المبنية التنمية نموذج" على الطعن فمع البديلة، النماذج على كأمثلة

 وضع 20.والطبيعة الحياة بقدسية اإلقرار يشمل بما للتنمية، بديل كمفهوم "فيفير بوين" نموذج بترويج الالتينية أمريكا في

                                                           
17.19, 2015-Abahlali baseMjondolo, South Africa, Biloxi, MS, September 15Mkhaliseni (Ndaboh) Mzimela of  
18.19, 2015-15Biloxi, MS, September Leonardo Pereira Xavier, Movimento Sem Terra, Brasil,  
 . ميثاق مشترك للنضال الجماعي.2016مجموعة عمل الحركات االجتماعية بالشبكة العالمية. يونيو/حزيران  19
 انظر:  20
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 ية،والبيئ واالجتماعية والجندرية االقتصادية والعدالة التوزيع في العدالة على تركز التي "التنمية عدالة" نماذج آخرون أعضاء

 العالمية الشبكة حاجة على التركيز األعضاء كرر فقد عام بشكل 21.الناس أمام للمحاسبة خاضعة العدالة هذه تكون أن على

 للتنمية – جماعي بشكل – بديلة نماذج وتقديم التعاون وزيادة األثر تعظيم إلى خاللها من تسعى استباقية، مقاربة لتبني

 .ةوالسياسي واالجتماعية االقتصادية
 

 تطبيق حقوق اإلنسان على صناعة السياسات االقتصادية

 اإلنسان حقوق عمل إطار خالل من االقتصادية السياسات صناعة تقييم

 تقّره االنطباق هذا أخرى. مجاالت أي على تنطبق ما بقدر االقتصادية بالسياسات المتصلة القضايا على اإلنسان حقوق تنطبق

 االجتماعية العدالة أجل من الكبرى النضاالت على رداً  ظهرت والتي المتحدة، باألمم الخاصة اإلنسان حقوق وآليات معايير

 انعدام غذى حيث المروعة، الثانية العالمية الحرب وقائع مواجهة في وكذلك واالستعمار، كبيرال الكساد مواجهة في واالقتصادية

ً  تأكيداً  اإلنسان حقوق تمثل الغاشم. والعنف الفاشية الحركات واإلفقار االقتصادية المساواة ً  أخالقيا  القانون صورة يتخذ – وسياسيا

 مشتركة رؤية وتعكس الجميع، بها يتمتع أن يجب التي الخيرية( األعمال أو محالمطا مقابل )في األصيلة الحقوق على – العادة في

 العالم. أنحاء شتى في المجتمعات في لكفالتها الناس يسعى التي للقيم

 انتهاكاً  يمثل العالمية، الوفرة خضم في – أمور جملة بين من – الفقر فإن االجتماعية، الحركات عمل مجموعة وأشارت سبق كما

ً ممنهج  والحقوق المرأة بمجال يعملون ممن – المنظمات من واألعضاء العالمية الشبكة عمل مجموعات ركزت 22اإلنسان. لحقوق ا

 على – االقتصادية والسياسات والرصد واإلنفاذ االستراتيجي والتقاضي الشركات ومحاسبة والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 الخاصة المتحدة األمم وآليات معاهدات بموجب المنشأة المتحدة األمم هيئات مع اصلالتو في اإلنسان حقوق عمل أطر استخدام

 والسعي المحلية المجتمعات قدرات على والبناء الدول، ممثلي مع المناصرة أنشطة طريق عن التواصل وفي للواليات، الحاملة

 الُمعاشة التجربة صورة في تنعكس التي الجتماعيةا العدالة وزيادة تقدمية تغيرات إحداث بغية بديلة، رؤى ووضع لتعظيمها،

  والمجتمعات. للناس

 واالجتماعية االقتصادية الحقوق لكفالة الكافية الموارد وتخصيص المالئمة السياسات تصميم في تتمثل أساسية مسؤولية الدول على

 الدولية اإلنسان حقوق معايير تقدم العالم. مستوى على الكلي االقتصاد سياسات وتنفيذ تطوير على الغير برفقة والعمل والثقافية،

 المعاهدات بموجب المكفولة اإلنسان لحقوق الرئيسية المكونات واستيفاء وحماية باحترام الدول اللتزامات عريضة إحداثيات

ً  يشّجع اإلطار هذا األخرى. والمواثيق  بالمحاسبة المطالبة مع بينها، وفيما الدول داخل المساواة انعدام أوجه فحص على أيضا

 ً   ودولياً. داخليا

 ييسر بموجبه. السياسات تقييم يمكن معياري عمل إطار اإلنسان حقوق تقدّم التحديد، وجه على االقتصادية السياسات سياق في

 الهيكلية المساواة انعدام وأوجه التاريخي الظلم تعّمق و/أو تعكس التي الممارسات أو االقتصادية القرارات على التعرف هذا

 عدسة تقدم أنها كما والثقافية. واالجتماعية االقتصادية الحقوق كفالة مسار على التقدم معوقات من ذلك وغير السلبي، والتنميط

 بالحقوق التمتع زيادة أجل من السياسات هذه لوضع السبل أفضل لمعرفة االقتصادية، للسياسات البديلة المقاربات وتقييم لرؤية

 23الممارسة. حيث من والثقافية الجتماعيةوا االقتصادية

                                                           
Francisco Rocael, Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Guatemala, Biloxi, MS, September 15-19, 2015;see also work of 
CAOI. 

 /http://filosofiadelbuenvivir.com/publicaciones/bibliografiaحول مفهوم بوين فيفير:  لالطالع على قائمة موارد
 انظر:  21

APWLD. 2014. Days of Action for Development Justice Campaign Toolkit. At:http://apwld.org/development-
justice-campaign-toolkit/ 

)تصدر في  A common charter for collective struggleNet Social Movement Working Group. June 2016. -ESCRانظر:  22

 net.org-drenfrey@escrحصول على نسخة من المطبوعة بمراسلة دومينيك رينفري: (. يمكن ال2016نوفمبر/تشرين الثاني 
 انظر:  23

http://filosofiadelbuenvivir.com/publicaciones/bibliografia/
http://apwld.org/development-justice-campaign-toolkit/
http://apwld.org/development-justice-campaign-toolkit/
mailto:drenfrey@escr-net.org
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 اإلنسان بحقوق الخاصة الدول التزامات

 والحماية بالحق( التمتع إعاقة عن )االمتناع باالحترام الدول تطالب اإلنسان بحقوق الخاصة الدولية القانونية األطر فإن عام، بشكل

 عالمية الحقوق جميع اإلنسان. حقوق لجميع الحق( لكفالة المناسبة التدابير )اعتماد واالستيفاء بالحق( التمتع عرقلة من الغير )منع

 القضاء، من بتدخل لتُكف   أن يمكن أنها كما بعضها، واستثناء ببعضها األخذ يمكن وال بعض على بعضها ويعتمد للجميع، ُمتاحة

ً  تصبح قد أي  24قانونية. لتحركات مرجعا

 االلتزامات من عدد 25(ICESCR) والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق لخاصا الدولي العهد في األطراف الدول على

 المادة على بناء – و والثقافية( واالجتماعية االقتصادية بالحقوق التمتع في المساواة وضمان التمييز عدم ضمان )منها الفورية

 من الدوليين والتعاون المساعدة طريق عن المتاحة مواردها به تسمح ما أقصى باستخدام خطوات اتخاذ الدول على – (1)2

 المشاركة. هو اإلنسان حقوق عمل إطار ضمن آخر أساسي مبدأ هناك 26عليها. المنصوص بالحقوق والتدريجي الفعلي التمتع أجل

 الممارسات من وغيرها التنمية بسياسات صلةال وثيق المصير تقرير في الحق أن كما أدناه. بالتفصيل نورده المبادئ هذه من كل

 .أيضا أدناه ونوضحه النيوليبرالية، األجندة ظل في

 

 والمساواة التمييز عدم

لتزام بضمان حقوق اإلنسان بشكل غير تمييزي، دون تفرقة من أي نوع، مثل التفرقة بناء على العرق أو اللون أو االعلى الدول 

الرأي السياسي أو غير السياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك الجنس أو اللغة أو الدين أو 

كما يتعين على الدول اتخاذ تدابير لضمان المساواة الرسمية والحقيقية. إضافة إلى معالجة التشريعات والممارسات  27من األسباب.

ر في أمر التمييز غير المباشر ضد جماعات بعينها، حيث يوجد قانون أو التمييزية بشكل صريح، فإن هذه المقاربة تطالب النظ

سياسة أو ممارسة تبدو محايدة بينما تؤثر سلبا على الجماعة المعنية بشكل غير متناسب، بسبب االختالفات البيولوجية و/أو 

ً وثقافياً.اجتماع المبتناةالسياق الخاص بالجماعة أو تصورات الغير عنها، عن طريق االختالفات  بشكل أعّم، فإن تحقيق  28يا

)بناء على هياكل تاريخية أو االنتصاف من انتقاص االمتيازات عمالً يتطلب مقاربة متعددة التدابير تتولى: المساواة الحقيقية 

تصدي للتنميط، الاجتماعية معاصرة وعالقات القوة التي تُعّرف قدرات الجماعة وتؤثر عليها، فيما يخص التمتع بحقوق اإلنسان(؛ 

تغيير البنى المؤسسية )والتغير في سبل النظر إلى الجماعة ورؤيتها لنفسها، ومعاملتها من قبل الغير(؛ الوصم، التحيز، العنف 

)التي قد تنحاز لمصلحة النموذج االقتصادي الغالب، وتؤدي إلى تخصيص الموارد بشكل تمييزي وجاهل والممارسات المؤسسية 

                                                           
Radhika Balakrishnan, James Heintz and Diane Elson, Rethinking Economic Policy for Social Justice: The radical 
potential of human rights (Economics as Social Theory) (24 March 2016). 

انظر على سبيل المثال البروتوكول االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على رابط:  24

ww.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspxhttp://w 
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، وال سيما على الصعيدين ( على أن "1)2تنص المادة  25

طوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خ
". العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصادر سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية

 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx: (، على1966ديسمبر/كانون األول  16عن األمم المتحدة )
 لالطالع على رؤية تفصيلية لهذه المبادئ الخاصة بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان انظر:  26

: Balakrishnan, R. & Elson, D. (2011) Economic Policy and Human Rights – Holding governments to account, Zed 
Books (New York), pp. 7-11. 

اص بالحقوق المدنية . العهد الدولي الخ3( ومادة 2)2انظر على سبيل المثال العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مادة  27

 .3( ومادة 1)2والسياسية، مادة 
العمل  –على التوالي  –لالطالع على تحليل حديث لجوانب المساواة المختلفة المنطبقة على حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية والثقافية و  28

قتصادية واالجتماعية والثقافية بالشبكة العالمية: والصحة واألرض، انظر األوراق الموجزة الصادرة عن مجموعة عمل المرأة والحقوق اال

https://www.escr-net.org/news/2016/women-and-escr-working-group-launches-briefing-papers-land-work-and-
health 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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تيسير الدمج الحياة المختلفة في شتى أنحاء العالم، ال سيما تلك الخاصة بالجماعات المستضعفة أو المهمشة(؛ ومتجاهل لخبرات 
 29)في عمليات صناعة القرار االقتصادي الرسمية وغير الرسمية(. االجتماعي والمشاركة السياسية

 

  القصوى المتاحة الموارد

 المتحدة األمم لجنة فإن عام، بشكل بالدولة. الخاصة القصوى" المتاحة "الموارد يُعتبر لما مانع جامع موحد تعريف يوجد ال

 بالحقوق الخاص الدولي بالعهد الدول التزام رصد عن المسؤولة الجهة وهي – والثقافية واالجتماعية االقتصادية للحقوق

  يلي: ما على أكدت قد – والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 وال فوري، بشكل بااللتزام الوفاء ضرورة من يبدّل ال خطوات، باتخاذ بااللتزام يؤشر مهم عنصر أنه رغم الموارد" "إتاحة إن

 فإن إثباته، يمكن بشكل كافية غير المتاحة الموارد تكون عندما خطوات. اتخاذ عدم وحدها الموارد على القيود تبرر أن يمكن

ً  قىيب الطرف الدول على االلتزام  الظروف ظل في والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق ممكن تمتع أقصى بضمان قائما

 األكثر بحماية – الموارد على شديدة قيود وجود أوقات في حتى – األطراف الدول تقوم أن ضرورة على اللجنة أكدت لقد القائمة.

ً  التكلفة منخفضة برامج اعتماد طريق عن المجتمع، جماعات أو أعضاء من والتهميش للخطر عرضة  هؤالء تستهدف نسبيا

 30الجماعات. أو األعضاء

 الموارد جميع الستخدام ممكن جهد كل بذل تُظهر أن الدول فعلى المستضعفين، والجماعات األفراد على التركيز إلى إضافة

 الحقوق من كل يخص فيما األطراف الدول على المترتبة األساسية بااللتزامات – كأولوية – الوفاء محاولة في لها حةالمتا

 عبارة "... أن إلى اللجنة أشارت كما 31والثقافية. واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد في عليها المنصوص

 طريق عن الدولي، المجتمع خالل من المتوفرة وتلك الدولة داخل المتاحة الموارد إلى يرتش المتاحة" مواردها به تسمح ما "أقصى

 32الدوليين". والمساعدات التعاون

 عن – المالية الموارد وتخصيص وإدارة لمراكمة الدولة تتخذها التي التدابير فإن االقتصادي، القرار صناعة سياق ففي إذن

 قدرة لضمان مناسبة تكون أن يجب – المالية التدابير من وغيرها الدولة بموازنة لخاصةا القرارات وصناعة 33الضرائب، طريق

 باحترام التزامات الدولة على فإن الوطني، المستوى عن فضالً  والثقافية. واالجتماعية االقتصادية الحقوق كفالة على الدولة

 وكذلك المالية والسياسات واالستثمار بالتجارة يتصل فيما المثال سبيل على الدولي، االقتصاد سياق في اإلنسان حقوق وحماية

 أعقاب في اإلعمار وإعادة الدولية المالية والمنظمات القروض واشتراطات السيادية الديون مفاوضات في المشاركة

                                                           
 لمزيد من المعلومات عن هذا اإلطار كما تم إعداده على صلة بالمساواة بين الجنسين، انظر:  29

Sandra Fredman and Beth Goldblatt, Gender Equality and Human Rights (2015), UN Women Discussion Paper No. 
4. Available at: http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/dps-gender-equality-and-human-
rights 

 لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:  30

CESCR, An Evaluation of the Obligation to Take Steps to the “Maximum of Available Resources” under an Optional 
Protocol to the Covenant, Statement by CESCR, UN Doc.E/C.12/2007/1 (21 September 2007), para. 4. 

(، ضمن وثيقة: 1990: طبيعة التزامات الدول األطراف، الدورة الخامسة )3لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  31

E/1991/23خص االلتزامات األساسية في عدد من التعليقات العامة. انظر: . قدمت اللجنة اإلرشاد للدول األطراف فيما ي

D=11http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?TreatyID=9&DocTypeI 
 انظر:  32

CESCR, An Evaluation of the Obligation to Take Steps to the “Maximum of Available Resources” under an Optional 
Protocol to the Covenant, Statement by CESCR, UN Doc. E/C.12/2007/1 (21 September 2007), para. 5. 

"من الصعب تخيل كيف ستجمع الدولة األرباح لتمويل الصحة والتعليم والمياه  2005كما ذكر المقرر الخاص السابق المعني بالحق في التعليم في  33

 ,Tomasevski, K (2005) ‘Not education for allوالصرف الصحي أو في مساعدة الصغار أو المسنين، إذا لم تكن هناك ضرائب". انظر: 
only for those who can pay: the World Bank’s model for financing primary education’, available at: 

www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2005_1/tomasevski/ 

http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/dps-gender-equality-and-human-rights
http://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/dps-gender-equality-and-human-rights
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?TreatyID=9&DocTypeID=11
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 أجنبية مساعدات برامج في وبالدخول الالزم الدعم بطلب مشتركة مسؤولية الدول على تترتب التعاونية، األعمال في34النزاعات.

 العالم. مستوى على والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لتحقيق الالزمة التدابير لتمويل أجنبية وشراكات

 

 التراجعية التدابيرو التدريجي التمتع

 هذه كفالة نحو مستمر تقدم بإحراز والثقافية واالجتماعية االقتصادية بالحقوق الخاص الدولي العهد في األطراف الدول تلتزم

 35إلى: والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق لجنة أشارت وقد بالكامل، الحقوق

 ضمن وملموسة واضحة خطوات اتخاذ األطراف الدول على وكامل، تدريجي بشكل العهد في الواردة الحقوق كفالة أجل من ...

 اعتماد تحديداً  ومنها المناسبة، السبل "جميع الخطوات تشمل أن يجب ة.المعني للدول بالنسبة العهد نفاذ بدء بعد معقولة زمنية خطة

 وغيره القضائي االنتصاف سبل توفير يشمل بصفته المناسبة" "السبل مصطلح اللجنة تفهم التشريع، إلى إضافة تشريعية". تدابير

 التعليق ،7 فقرة ،3 رقم العام )التعليق اعية"واجتم وتعليمية ومالية إدارية "تدابير وكذلك االقتضاء، عند االنتصاف، أشكال من

 (.7و 5-3 فقرات ،9 رقم العام

 العهد في المذكورة الحقوق إعمال نحو تقدمها أثناء في التراجعية التدابير تفادي الدول من المنتظر من أنه على اللجنة أكدت كما

 من بالكامل مبررة تكون أن والبد اإلمعان، من قدر بأقصى فحصها تتطلب متعمدة... تراجعية تدابير "أية اللجنة: قالت الدولي.

 المثال، سبيل على 36القصوى". المتاحة للموارد الكامل االستخدام سياق وفي العهد في عليها المنصوص الحقوق مجموع منطلق

 الخاص الدولي العهد خرق عنيت الصدد هذا في مبررة غير تدابير أية فإن للتقشف، إجراءات باعتماد تلتزم أن دولة تختار قد بينما

 38للدول: التالية التوجيهات اللجنة تقدم الصدد، هذا وفي 37والثقافية. واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

 سياسة ةأي اعتماد أن بمعنى ومتناسبة، ضرورية التدابير هذه تكون أن فينبغي منه، مفر ال اً أمر تراجعية تدابير اعتماد كان إذا

 التدابير هذه تظل أن ينبغي وال .والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق على ضرراً  أكثر سيكون إجراء أي اتخاذ عدم أو أخرى

 األزمات، وقت في تتفاقم التي التفاوت أوجه من تحد أن وينبغي ،تمييز إلى تفضي أن ينبغي وال ،ضرورية تكون ما بقدر إال سارية

 هذه تؤثر أن ينبغي وال ،متناسب غير نحو على تضررت لم والمجموعات األفراد من همشينوالم المحرومين حقوق أن تضمن أنو

  .العهد بموجب المحمية للحقوق األدنى األساسي المضمون على التدابير

 المشاركة 

 39ورفاههم.لجميع الناس الحق في المشاركة وفي الحصول على المعلومات المتصلة بعمليات صناعة القرار المؤثرة على حياتهم 
من ثم يتطلب إطار عمل حقوق اإلنسان المشاركة الفعلية والدمج لألفراد والمجتمعات في مختلف مراحل عمليات صناعة القرار 
الخاصة بالسياسات االقتصادية. أشارت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مراراً إلى ضرورة المشاركة، على سبيل 

الحق في الصحة، من حيث صوغ وإنفاذ االستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بالصحة التي يجب أن "... المثال فيما يتصل ب
مبادئ عدم التمييز ومشاركة الناس. وتحديداً، فالبد من أن يكون حق االفراد والجماعات في  –من بين جملة أمور  –تحترم 

                                                           
االلتزامات خارج أراضي الدولة تضم بحوث أعضاء الشبكة العالمية الحديثة في هذا الصدد: إجراء بحوث ونشر دليل للممارسين لدعم تفسير وتطبيق  34

 في سياق سياسات االستثمار والتجارة، وانتهاكات الشركات لحقوق اإلنسان. انظر عموماً: 

ESCR-Net (2014) ‘Global Economy, Global Rights: A practitioners’ guide for interpreting human rights obligations in 
the global economy’.Available at https://www.escr-net.org/news/2014/guide-extraterritorial-obligations 

 انظر:  35

CESCR, An Evaluation of the Obligation to Take Steps to the “Maximum of Available Resources” under an Optional 
Protocol to the Covenant, Statement by CESCR, UN Doc.E/C.12/2007/1 (21 September 2007), para 3. 

 .9السابق، فقرة  36
ادية أو مالية، من األمثلة التي تنظر في كيف يجب أال تقوض الدولة مبدأ عدم االنتكاس، وغير ذلك من مبادئ حقوق اإلنسان رداً على أزمة اقتص 37

 انظر: 

ESCR-Net (2011) ESCR-Net Statement on the Financial Crisis and Global Economic Recession– Towards a Human 
Rights Response. Available at: https://docs.escr-net.org/usr_doc/EconomicCrisisHRStatement_ESCR-
Net_final_eng_withendorsements.pdf 

الجتماعية اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدين العام وتدابير التقشف والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية وا 38

 .4(، فقرة 2016يونيو/حزيران  24) E/C.12/2016/1والثقافية، بيان اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 19من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والمادة  19انظر تحديداً المادة  39

https://www.escr-net.org/news/2014/guide-extraterritorial-obligations
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
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جزءاً ال يتجزأ من أية سياسة أو برنامج أو  –القرارات المؤثرة على نمو وتطور الناس  –المشاركة في عمليات صناعة القرار 
 40استراتيجية يجري إعدادها للوفاء بالتزامات حكومية..."

 

 تقرير المصير

ق في مما يتصل بشكل وثيق بآثار صناعة السياسات االقتصادية العالمية على التمتع بحقوق اإلنسان في الوقت الحالي، هو الح

معترف بها في أول بندين متماثلين من العهد  –واالعتماد المتبادل بين جميع حقوق اإلنسان  –تقرير المصير. أهمية هذا الحق 

 الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذين أكدا على: 

حق تقرير مصيرها بنفسها، وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في لجميع الشعوب . 1

 .السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 

لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخالل بأية التزامات . 2

ت التعاون االقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. وال يجوز في أية منبثقة عن مقتضيا

 .حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة

المعايير المتصلة بتقرير المصير تم شرحها وتوضيحها أكثر تحديداً في إعالن حقوق الشعوب األصلية وفي اتفاقية منظمة العمل 

في حين أن إعالن حقوق الشعوب األصلية غير ُملزم، فهو يعتبر جامعاً  41الخاصة بالشعوب األصلية والقبلية. 169الدولية رقم 

للمعايير القانونية الدولية ذات الصلة وبمثابة التزام من الدول األعضاء باألمم المتحدة بفهم والتعامل مع التحديات المعاصرة 

االقتصادي على صلة بالعديد من المجتمعات المكونة من شعوب اصلية. بشكل أعم، فإن القرارات -عيوالواقع السياسي/االجتما

والممارسات في معرض صناعة السياسات االقتصادية يجب أن تلتزم بهذه المعايير، مع ضمان أال تعيق المعايير تقرير المصير 

 من حيث الممارسة.

  

                                                           
أغسطس/آب  E/C.12/2000/4 (11( 2000: الحق في الصحة )14اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم  40

2000.) 
. على: 1991سبتمبر/أيلول  5(، دخلت حيز النفاذ في 169، )رقم 1989اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية،  – 169اتفاقية  41

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_C
ODE:312314,en 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312314,en
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312314,en
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 تصادية بحقوق اإلنسانقضايا أساسية تخص التقاء السياسات االق
يستند هذا القسم من التقرير إلى موضوعات مشتركة ظهرت أثناء إجراء البحوث والمقابالت والمشاورات الخاصة بإعداد التقرير. 

 في حين أن التقرير ال يقدم تحليالً متكامالً بكافة الموضوعات التي يتناولها، فإن أعضاء الشبكة العالمية قد توصلوا إلى عدد من

القضايا المشتركة وأعربوا عن استعدادهم الستكشافها بشكل أعمق، وهي على وجه التحديد: خصخصة السلع والخدمات العامة 

بالبنية التحتية  تتصل التي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتجارة واالستثمار، ونضاالت األرض والموارد الطبيعية

ومقاربات السياسات المالية للدول فيما يخص الضرائب واإلنفاق الحكومي، وقضايا العمل في  والطاقة والقطاعات االستخراجية،

 القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

من ثم، فإن األقسام الفرعية أدناه توضح المشتركات األساسية للتحليل، من أجل وضع قاعدة للمشاورات المستقبلية مع أعضاء 

 اد رؤية مشتركة وأجندة جماعية لألعمال. الشبكة العالمية، كخطوة نحو إعد

 التجارة واالستثمار

تعطي قوانين االستثمار والتجارة الدولية األولوية لألهداف االقتصادية، عادة على حساب حقوق اإلنسان )بما يشمل الحقوق 

. تابعت وزارة 1994)نافتا( التي بدأ نفاذها في اتفاقية التجارة الحرة ألمريكا الشمالية  من هذه القوانينالخاصة بالعمال( والبيئة. 

العمل األمريكية الخسائر في الوظائف جراء انتقال أصحاب العمل إلى خارج الواليات المتحدة، إلى أن زاد العدد على نصف 

ظائف بلغت الخسائر في الو 2010بحلول عام  42مليون وظيفة ثم أمر الرئيس بوش الوزارة بالكف عن جمع هذه البيانات.

 بسببالوظائف التي انتقلت إلى دول أخرى  43ألف وظيفة، أغلبها في قطاع الصناعات. 700األمريكية جراء اتفاقية نافتا نحو 

مع إغراق  44تسارع عجلة االستثمار األجنبي بتيسير من االتفاقات يُقال إنها تفتقر إلى نفس المستوى من تدابير حماية العمال.

ي لألسواق الزراعية المكسيكية، فإن عددا من صغار المزارعين المتضررين في المكسيك انتقلوا إلى اإلنتاج الزراعي األمريك

 45بدء نفاذ نافتا. عقبمليون نسمة في العقد األول  1.5أعمال أخرى خارج القطاع الزراعي، وبلغوا نحو 

 للتحكيم بمجال االستثمارن خالل النظم الُملزمة االمتيازات االقتصادية التي توفرها نظم التجارة للمستثمرين األجانب تُطبق م

التي تحمي المصالح االقتصادية للمستثمرين األجانب. في أغلب الحاالت يعطي هذا النظام األولوية للمقتضيات االقتصادية دون 

د" حكومة المكسيك أمام حقوق اإلنسان أو البيئة. على سبيل المثال، بموجب اتفاقية نافتا، قاضت شركة أمريكية تُدعى "ميتالكال

، وهي مؤسسة تحكيم دولية تشكل جزءاً من مجموعة البنك الدولي( ألن ICSID)المركز الدولي لتسوية المنازعات االستثمارية 

السلطات المحلية منعت الشركة من إدارة منشأة نفايات سامة في الموقع، كانت تلوث مصادر المياه المحلية. اشتكى السكان من 

أيدت محكمة محلية قرار السلطات المحلية بحجب إصدار التصريح المحلي، ما يعني  46باألمراض ومن أن المياه ملوثة.إصابتهم 

                                                           
The Transatlantic Trade and  –Special Report: TTIP ion Confederation (2015) International Trade Unانظر:  42

Investment Partnership,p. 17. Available at: 
file:///Z:/Working%20groups/Economic%20Policy%20and%20Human%20Rights/2016/Background%20Research%

20Materials%20for%20Mapping/ITUC%20Report%20on%20TTIP_en_final3.pdf 
 السابق. 43
افتا في المكسيك، الدولة التي استقبلت الكثير من عمليات الشركات المغادرة للواليات المتحدة. كشف تقرير وثقت هيومن رايتس ووتش آثار اتفاقية ن 44

نقابات التي المنظمة عن أن العديد من انتهاكات حقوق اإلنسان المزعومة قد وقعت نتيجة لعمليات االستثمار التي يسرتها نافتا، بماي شمل "محاباة ال
عمل، وفصل العمال الذين ينشغلون بالتنظيم النقابي، والحرمان من حقوق التفاوض الجماعي، وإجراء اختبارات حمل قسرية، يسيطر عليها أصحاب ال

 وإساءة معاملة العمال المهاجرين ]و[ ظروف الصحة والسالمة المهددة للحياة". انظر: 

Human Rights Watch (2001) Trading Away Rights: The Unfulfillled Promises of NAFTA’s Labor Side Agreement. 
Available at: http://pantheon.hrw.org/reports/2001/nafta/ 

 انظر:  45

John B. Judis, “Trade Secrets,” The New Republic, April 9, 2008. See also John Audley, Sandra Polaski, Demetrios 
G. Papademetriou, and Scott Vaughan, “NAFTA’s Promise and Reality: Lessons from Mexico for the Hemisphere,” 
Carnegie Endowment for International Peace Report, November 2003; Jeffrey S. Passel and Roberto Suro, “Rise, 
Peak and Decline: Trends in U.S. Immigration 1992 – 2004,” September 2005, Pew Hispanic Center, at 39. 

 انظر:  46

file:///Z:/Working%20groups/Economic%20Policy%20and%20Human%20Rights/2016/Background%20Research%20Materials%20for%20Mapping/ITUC%20Report%20on%20TTIP_en_final3.pdf
file:///Z:/Working%20groups/Economic%20Policy%20and%20Human%20Rights/2016/Background%20Research%20Materials%20for%20Mapping/ITUC%20Report%20on%20TTIP_en_final3.pdf
http://pantheon.hrw.org/reports/2001/nafta/
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الُحكم على الشركة بوقف عملياتها. بعد هذا قاضت الشركة حكومة المكسيك للحصول على تعويضات أمام المركز الدولي لتسوية 

 47مليون دوالراً أمريكياً. 15ثمارات، ونالت المنازعات االستثمارية، بحجة خسارتها الست

نشط عدد من أعضاء الشبكة وآخرون في السنوات األخيرة من أجل التأثير على مداوالت هيئات تقاضي وتحكيم االستثمار. في 

ة ، وفي عملية هي األولى من نوعها بالنسبة ألطراف غير مشمولة بالمنازعة تتواصل مع المركز الدولي لتسوي2009عام 

( ومنظمة CIEL( ومركز القانون الدولي للبيئة )CALSالمنازعات االستثمارية، قام كل من مركز الدراسات القانونية التطبيقية )

( بتقديم مذكرة مشتركة حول LRCرايتس والمركز الدولي للحماية القانونية لحقوق اإلنسان، ومركز الموارد القانونية )-إنتر

وللمرة األولى أمر المركز األطراف  48لدولي، ناقشت بعض قضايا المنازعة المنظورة أمام المركز.المصلحة العامة والقانون ا

منظمات  ال تزال 49المتنازعة، حكومة جنوب أفريقيا وشركة تعدين أجنبية، بالكشف علناً عن الوثائق القانونية الخاصة بالقضية.

المجتمع المدني قلقة من الجوانب الخاصة بالقوة/السلطة وممارسات اإلدارة في آليات التحكيم االستثماري هذه. كما قالت منظمة 

APWLD  فإن "آليات المنازعات االستثمارية تسمح للشركات بمقاضاة الحكومات. نظم "التحكيم المستقلة" هذه يديرها محامون

مفاده أنه في القلب من نظام التحكيم الُملزم هذا  افهي ليست بالضرورة مستقلة". هذا الرأي يعكس تحد يعملون في شركات، لذا

ن يعملون بمجال االستثمار، في حين لم تتصد الحكومات بالقدر ويتم تيسير التدابير التراجعية لصالح االستثمار، من قبل محام

لصون أولوية حقوق اإلنسان بنفس القدر من السلطة  طريق إنشاء نظام مواز  المناسب لتطور آليات التحكيم االستثماري هذه عن 

 القضائية الدولية الُملزمة.

ظهرت اعتبارات أخرى تخص التجارة واالستثمار في المشاورات مع أعضاء الشبكة العالمية والشركاء. قبل سنوات تعاون 

أدلة كواالالمبور اإلرشادية لمقاربة حقوقية للسياسات االقتصادية "أعضاء من الشبكة العالمية معاً في جهد مشترك إلعداد ودعم 

من أجل إعمال أولوية ومركزية حقوق اإلنسان في صناعة القرار المتصلة بالتجارة والسياسات المالية بمجال  50"بمجال الزراعة

ر التجارة واالستثمار والعمل، ركز أعضاء آخرون أيضاً على قضايا بعينها مثل الضغط على الحقوق الزراعة. فيما يخص معايي

 .OtrosMundosو NUDEالعمالية والمعايير الصحية للعمل جراء توسع نظم التجارة، ومنها منظمتي 

 الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص

أثناء البحث وتم التعبير عنها خالل المقابالت والمشاورات، الخصخصة القائمة للسلع  لوحظتمن بواعث القلق المشتركة التي 

في توفير الخدمات العامة. الشراكات الشراكات بين القطاعين العام والخاص والخدمات العامة ال سيما التحول القوي باتجاه فرض 

واحد أو أكثر من الكيانات الخاصة، من أجل تمويل أو بين القطاعين العام والخاص هي عقود طويلة األجل بين الحكومات و

                                                           
Palafox, J. (2000) ‘Compensation for regulatory expropriation under NAFTA: Mexico and the Metalclad Case’ 
International Environmental Law Committee Newsletter Archive. Available at: 
http://www.abanet.org/environ/committees/intenviron/newsletter/aprilo0/palafox.html 

 انظر:  47

British Institute for International and Comparative Law (2008) Case Summary: Metalclad Corporation v Mexico. 
Available at: http://www.biicl.org/files/3929_2000_metalclad_v_mexico.pdf 

 documents/ita0333.pdf-http://www.italaw.com/sites/default/files/caseتتوفر المذكرة على:  48
 انظر:  49

Center for International Environmental Law (2009) Tribunal in PieroForesti, Laura De Carli and others v. the Republic 
of South Africa grants CIEL and human rights organisations access to documents by the parties, available at: 
http://www.ciel.org/news/tribunal-in-piero-foresti-laura-de-carli-and-others-v-the-republic-of-south-africa-grants-
ciel-and-human-rights-organizations-access-to-documents-by-the-parties 

 انظر:  50

ESCR-Net (2010) Kuala Lumpur Guidelines for a Human Rights Approach to Economic Policy in Agriculture. Available 
at: https://www.escr-net.org/docs/i/1431754 

https://www.escr-net.org/docs/i/1431754
https://www.escr-net.org/docs/i/1431754
https://www.escr-net.org/docs/i/1431754
http://www.abanet.org/environ/committees/intenviron/newsletter/aprilo0/palafox.html
http://www.biicl.org/files/3929_2000_metalclad_v_mexico.pdf
http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0333.pdf
http://www.ciel.org/news/tribunal-in-piero-foresti-laura-de-carli-and-others-v-the-republic-of-south-africa-grants-ciel-and-human-rights-organizations-access-to-documents-by-the-parties
http://www.ciel.org/news/tribunal-in-piero-foresti-laura-de-carli-and-others-v-the-republic-of-south-africa-grants-ciel-and-human-rights-organizations-access-to-documents-by-the-parties
https://www.escr-net.org/docs/i/1431754
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تصميم أو تنفيذ أو تشغيل المرافق والخدمات الخاصة بالقطاع العام )بما يشمل توفير خدمات المياه والصرف الصحي والغاز 

 51والكهرباء والمواصالت العامة وبرامج اإلسكان االجتماعي والتعليم والخدمات الصحية إلخ(.

الخصخصة بحقوق اإلنسان ظاهرة مثبتة ضمن تحليل وأنشطة مناصرة العديد من منظمات حقوق اإلنسان، وهو يُعد إضرار 

مجال تركز عليه لجان األمم المتحدة واآلليات الخاصة بالمنظمة. مع نقل األصول و/أو المسؤوليات من الدول إلى كيانات من 

بالتزامات حقوق اإلنسان الخاصة بالدول، تصبح من بواعث القلق القطاع الخاص، في الخدمات التي تربطها عالقة مباشرة 

األساسية: انتهاكات حقوق اإلنسان )فيما يخص مكونات حقوق اإلنسان األساسية، ومنها التوفر واإلتاحة والجودة( وعدم إمكانية 

أجل ضمان الرفاه االجتماعي، وتقليص  المحاسبة مع انتقال الخدمات إلى كيانات تحركها دوافع الربح ال مقاربة حقوق اإلنسان من

توفر الخدمات للفقراء والجماعات المهمشة، وزيادة أوجه انعدام المساواة، وعدم امتثال الدولة بالتزامها بالحماية من انتهاكات 

صاءات المقسمة حقوق اإلنسان من قبل الفاعلين غير التابعين لدول، عن طريق إيالء العناية الواجبة بالقدر المالئم وجمع اإلح

 . تحدثعلى عدة فئات ورصد وتيسير توفر سبل االنتصاف وإنفاذها فيما يخص أي انتهاكات 

 2015لننظر على سبيل المثال إلى خصخصة التعليم. أشار مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالتعليم في تقرير صدر عام 

الخدمات العامة في سياق العولمة النيوليبرالية إلى وضع التعليم على : "أدت إعادة تنظيم هلصالح مجلس حقوق اإلنسان إلى أن

طريق القطاع الخاص واتفاقات التجارة الدولية مثل اتفاقية الجات. تُعد المدارس الخاصة منخفضة الرسوم في الدول النامية مثاالً 

الكثير من الخدمات العامة األخرى، صارخاً على التحول التجاري في قطاع التعليم، وخصخصة التعليم، وكذلك خصخصة 

والسبب يعود إلى وصفات السياسات الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الثمانينيات، والمستمرة في الحاضر 

ومؤخراً، حث قرار لمجلس حقوق اإلنسان صدر  52" الصادرة عن البنك الدولي".2020في صورة "استراتيجية قطاع التعليم 

، حث الدول على: "التصدي ألية آثار سلبية إلضفاء الطابع التجاري على التعليم"، ال سيما عن طريق فرض إطار 2016عام 

 53تنظيمي لتنظيم ورصد موفري خدمات التعليم، ومحاسبة موفري الخدمة، ما يضر بالحق في التعليم والبحوث الداعمة للتعليم.

شمل المبادرة العالمية للحقوق االقتصادية واالجتماعية ي لسنوات األخيرة، بماركز عدد من األعضاء على خصخصة التعليم في ا

(، من أجل ISER(، ومشروع الحق في التعليم، والعفو الدولية، ومبادرة الحقوق االجتماعية واالقتصادية )GI-ESCRوالثقافية )

واإلتاحة، والمقبولية، والتكيف، في التعليم على مستوى إلقاء الضوء على اآلثار المترتبة على حقوق اإلنسان، من حيث التوفر، 

العالم. وكان من الشواغل الُمثارة نتيجة ظهرت مراراً، هي اآلثار التمييزية لخصخصة التعليم على الفتيات في مختلف 

جتمعات متدنية الفتيات والنساء في الم –في العادة  –وحيث توجد معوقات مالية تحول دون تحصيل التعليم، تتضرر 54الدول.

 الدخل بشكل غير متناسب.

                                                           
، تديره بنظام النوع األكثر انتشاراً لهذه االتفاقات هو "... االتفاقات التعاقدية التي بموجبها تمنح مؤسسة قطاع عام لمؤسسة قطاع خاص أحد المرافق 51

م الُمستخدمين ]للخدمات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لفترة معينة. في أحيان كثيرة، يعني هذا أيضاً بناء تصميم مرفق... عادة ما تمّول برسو
 العامة[ )مثال: لمياه الشرب، الغاز والكهرباء، المواصالت العامة، إلخ(". للمزيد انظر: 

United Nations Economic Commission for Europe (2008) ‘Guidebook on Promoting Good Governance in Public-
Private Partnerships’, p. 1. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf 

 انظر تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم:  52

Report of the Special Rapporteur on the right to education, Kishore Singh – Protecting the right to education 
against commercialization, June 2015, A/HRC/29/30, para 36. Available at: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/120/82/PDF/G1512082.pdf?OpenElement 

 انظر:  53

UN Doc. A/HRC/32/L.33 (29 June 2016); see also GI-ESCR, Historic UN resolution urges States to regulate education 
providers and support public education (11 July 2016), available at: http://globalinitiative-escr.org/historic-un-
resolution-urges-states-to-regulate-education-providers-and-support-public-education/ 

 انظر:  54

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 . See generally: 
Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, ‘Right to Education and Privatisation’ available at: 
http://globalinitiative-escr.org/advocacy/privatization-in-education-research-initiative/;Shailaja Fennell, ‘Why girls’ 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/120/82/PDF/G1512082.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/120/82/PDF/G1512082.pdf?OpenElement
http://globalinitiative-escr.org/historic-un-resolution-urges-states-to-regulate-education-providers-and-support-public-education/
http://globalinitiative-escr.org/historic-un-resolution-urges-states-to-regulate-education-providers-and-support-public-education/
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://globalinitiative-escr.org/advocacy/privatization-in-education-research-initiative/
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فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، فهناك عدد من األعضاء أشاروا إلى زيادة هذه الشراكات. على سبيل المثال 

اف في منطقة فقد أشارت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية بقلق إلى زيادة االستثمارات من قبل بنوك التنمية متعددة األطر

الشرق األوسط باستخدام الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في تسليم الخدمات. نتيجة لهذا، فإن شبكة المنظمات العربية 

غير الحكومية تقوم اآلن "ببحث الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات بنوك التنمية متعددة األطراف في المنطقة، 

 55لخدمات وأسعار الخدمات وتوفرها لمختلف القطاعات".والضرر الالحق با

محاسبة المشغلين بالقطاع الخاص لخدمة ما على انتهاكات حقوق اإلنسان التي تقع، إذ تسأل جمعية حقوق  كيفيةتظهر أسئلة حول 

ات يقدمها القطاع المرأة في التنمية بشكل عام حول: "كيف تبدو المحاسبة بالنسبة للمجتمع المحلي ]الذي يحصل على خدم

الخاص[؟" يواجه األشخاص المتضررين من انتهاكات لحقوق اإلنسان على صلة بالشراكات بين القطاعين الخاص والعام لمعوقات 

خطر إعالن الشركات إفالسها أو توقفها بشكل نهائي عن العمل  –من بين جملة أمور  –في الحصول على االنتصاف، بما يشمل 

لنسبة لشركة أجنبية مثالً تخرج من نطاق الوالية القضائية للمنطقة التي تقع بها االنتهاكات )مع وجود ألي سبب آخر، أو با

 صعوبات مماثلة في تحصيل العدالة عبر الحدود(.

ت بين كما أشارت جمعية حقوق المرأة في التنمية إلى االفتقار العام للشفافية والمحاسبة في العديد من البلدان، وقد فاقمت الشراكا

القطاعين الخاص والعام من هذه المشكلة، إذ قالت: "عادة ال توجد عملية مناقصات تدخل بموجبها الشركات في شراكات بين 

القطاعين الخاص والعام... توجد حاجة إلى التبادل الحر للمعلومات ومزيد من المعلومات عن الترتيبات الضريبية واإلعالن عن 

 56العقود المبرمة".

لجمعية أيضاً إلى األضرار المتوقعة للشراكات بين القطاعين الخاص والعام على حقوق اإلنسان المتصلة بالمرأة، ال أشارت ا

سيما في سياق تولي القطاع الخاص لخدمات عامة مثل الصحة والتعليم، بما يضر بشكل غير متناسب بحقوق اإلنسان الخاصة 

تساؤالت حول المحاسبة في سياق عهد جديد من  (APWLD)نساء والقانون والتنمية الباسيفيك لل-بالمرأة. كذلك أثار منتدى آسيا

ثمرة  57(AAAA( الخاصة باألمم المتحدة. تعد أجندة عمل أديس أبابا )FfD)تمويل التنمية تمويل التنمية بدأ بمقتضى عملية 

تنمية المنصوص عليها في الجيل الجديد من أهداف عملية تمويل التنمية وتضع هيكالً للمقاربة القائلة بأن تمول الدول أنشطة ال

أهداف التنمية المستدامة. في حين تؤكد أجندة عمل أديس أبابا على أولوية أن تزيد الدول من استخدام  –تنمية األمم المتحدة 

بة بخالف ذكرها بشكل القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الدولية المتفق عليها، فهي ال تحتوي على أية آلية خاصة للمحاس

مقتضب لألدلة اإلرشادية الدولية الطوعية ألنشطة الشركات، وقد أتت على ذكر المبادئ التوجيهية لألعمال التجارية وحقوق 

مرة واحدة. أشار المنتدى أيضاً إلى أن: "األولوية المعطاة للقطاع الخاص كجهة تمويل  –الصادرة عن األمم المتحدة  –اإلنسان 

في هذه المفاوضات هو تحايل جديد على مسؤوليات الحكومات، وهو أمر مقلق بشكل خاص ال سيما في غياب أطر ملزمة 

داف التنمية المستدامة، وغياب آية آلية لمحاسبة القطاع الخاص، وغياب أية آلية لجعل ممارسات القطاع الخاص منحازة أله

ورد في رد مشترك من منظمات المجتمع المدني على اعتماد األجندة  58لإلشراف ولمراجعة الشراكات بموجب هذه األجندة".

بالدور التنموي للدولة وتقديم تدابير حماية واضحة  المذكورة بواعث قلق حول غياب المحاسبة: "دون االعتراف بشكل مواز  

                                                           
education rather than gender equality? The strange political economy of PPPs in Pakistan,’ in Public Private 
Partnerships in Education: New Actors and Modes of Governance in a Globalizing World, Edward Elgar Publishing, 
2012; Shailaja Fennell, ‘Low-fee private schools in Pakistan: a blessing or a bane?,’ In, Prachi Srivastava (ed.), Low-
fee Private Schooling: Aggravating Equity or Mitigating Disadvantage?, Oxford: Symposium Books, 2013. 

 .2015مقابلة على اإلنترنت مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية، مايو/أيار  55
 .2015مقابلة على اإلنترنت مع الجمعية، مايو/أيار  56
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-(. على: 2015أجندة عمل أديس أبابا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ) 57

2015.pdf-July-7-Document-Outcome-Draft-Agenda-Action-Ababa-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis 
 انظر:  58

Asia Pacific Forum on Women in Law and Development (2015) Statement at the United Nations General Assembly 
Finance for Development Hearings, April 10, 2015. Available at: http://apwld.org/statement-at-the-un-ga-financing-
for-development-hearings/ 

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
http://apwld.org/statement-at-the-un-ga-financing-for-development-hearings/
http://apwld.org/statement-at-the-un-ga-financing-for-development-hearings/
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لقدرة الدولة على التنظيم ألجل كفالة الصالح العام، فهناك خطر داهم بأن يقوض القطاع الخاص التنمية المستدامة بدالً من أن 

 59يدعمها".

 البنية التحتية والطاقة والصناعات االستخراجية: نضاالت األرض والموارد الطبيعية

فقد  60يمية أعاله لمجموعة عمل الحركات االجتماعية بالشبكة العالمية،على التوازي مع التركيز القوي الوارد في الورقة المفاه

ركزت بعض الجماعات التي تمت مقابلتها بشكل صريح على الربط بين انتهاكات حقوق اإلنسان التي شهدت عليها وسياسات 

منظمة  تقتصادية الحرة. كما قالمتصالً بنظام السوق اال –هذا الربط  –البنية التحتية والطاقة والقطاع االستخراجي، بصفته 

بوضوح: "الطاقة جزء من نموذج االقتصاد النيوليبرالي". هذا األمر يتضح أيضاً في المثال  (Equipo Puebloفريق الناس )

المذكور أعاله الخاص بآلية تحكيم االستثمار التي استخدمتها شركات التعدين في محاولة لتعظيم األرباح عن طريق التحكيم 

شار األعضاء وآخرون إلى جملة من انتهاكات حقوق اإلنسان أ 61الُملزم، عادة على حساب تدابير حماية حقوق اإلنسان والبيئة.

المتصلة بمشروعات وممارسات على صلة بهذه القطاعات، ووجود تأثير مباشر على إتاحة األرض والموارد الطبيعية والسيطرة 

ر المصير. بسبب كثرة الحق في الصحة والغذاء والماء والحياة وتقري –من بين حقوق أخرى  –عليهما، واآلثار ذات الصلة على 

عدد النساء من صغار المزارعات واآلليات االجتماعية القتصاد الرعاية في أغلب المجتمعات المحلية، وأشكال حيازة األرض 

كما تم التبليغ  62والتعويض التي تميز لصالح الرجال، كثيراً ما تواجه النساء اآلثار السلبية األكبر التي تلحق بحقوق اإلنسان.

عنف بالغ ضد المجتمعات المتضررة من قبل قوى تابعة لشركات أو أمن الدولة، على صلة بمشروعات، والتنكيل  بحاالت

من الحكومات والشركات، فإن زيادة  افي حين أن هذه القطاعات يديرها مزيج 63.وتجريمهم لمدافعين عن حقوق اإلنسانبا

 64يستمر في مفاقمة هذه اآلثار السلبية. –ن الفاعلين بشركات كبرى تحديداً من قبل نخبة م –"سيطرة الشركات" على الحكومات 

ها عن كيف أن نشاط (Equipo Pueblo)في معرض توضيحها آلثار سياسات الطاقة على المياه، تحدثت منظمة الفريق الشعبي 

آثار التصديع الهيدرولي على د حديبهذا المجال قادها إلى التفكير في التقاطع بين المياه والعمليات االستخراجية، ال سيما في ت

)حرك اجتماعية ضد السدود في  (MAB)الحق في المياه. توجد مجموعات أخرى مثل حركة الشعوب المتضررة من السدود 

( اللتان تتعاونان مع عدد من المنظمات األخرى من أمريكا FASEفدرالية منظمات المساعدات االجتماعية والتعليمية )البرازيل( و

الالتينية فيما يخص سياسات الطاقة وآثارها على حقوق اإلنسان، بما يشمل حقوق المرأة. بدأت حركة الشعوب المتضررة من 

السدود في التواصل مع منظمات المجتمع المدني من مختلف الدول التي تؤثر مشروعات الطاقة البرازيلية فيها على المجتمعات، 

ً  65في دول أخرى باألمريكتين. من قبل بنك التنمية الجديد  2015 على تطور وقع مؤخراً، ذكرت الحركة أن اإلعالن في تعقيبا

بدأت في دعم تنسيق  FASEبالمثل، فإن الفدرالية  66لدول البريكس عن "مقترح لتطوير سياسات الطاقة" هو "مبعث قلق كبير".

رة بمجال الطاقة على حقوق المرأة، مثل مشروعات نشاط منظمات في األمريكتين مشغولة بآثار االستثمارات األجنبية الكبي

                                                           
https://www.globalpolicywatch.org/wp-]باإلنجليزية[:  2015يوليو/تموز  16رد المجتمع المدني على أجندة عمل أديس أبابا للتنمية،  59

Agenda.pdf-Action-Ababa-Addis-FfD-to-Response-CSO-content/uploads/2015/07/20150716 
 انظر:  60

ESCR-Net Social Movement Working Group. June 2016. A common charter for collective struggle, [Forthcoming, 
November 2016]. 

 انظر:  61

Anderson, S. & Perez-Rocha, M. (2013) ‘Mining for Profits in International Tribunals: Lessons for the Trans-Pacific 
Partnership’, Institute for Policy Studies. Available at: http://www.ips-dc.org/mining_for_profits_update2013/ 

إعداد لالطالع على تحليل حديث لحقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية والثقافية المتصلة باألرض والموارد الطبيعية انظر الورقة الموجزة من  62

and-net.org/news/2016/women-https://www.escr-وعة عمل المرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الشبكة العالمية: مجم
health-and-work-land-papers-briefing-launches-group-ingwork-escr 

الخاص بالشبكة العالمية الرد الجماعي في عديد من هذه الحاالت. لمزيد  SOSيواجه أعضاء الشبكة العالمية هذه التهديدات بشكل منتظم، وييسر نظام  63

 net.org/sos-s://www.escrhttpمن المعلومات: 
https://www.escr-للمزيد من المعلومات عن مشروع سيطرة الشركات الخاص بالشبكة العالمية:  64

net.org/corporateaccountability/corporatecapture 
65MABي ونتواصل بشأن مشاريع الطاقة الثنائية )بين دولتين(، على سبيل المثال في مشروع لنقل الطاقة من أوروغواي إلى الواليات : "نحن نوع

 .2016المتحدة". من مقابلة في يونيو/حزيران 
 .2015يونيو/حزيران  MABمقابلة مع حركة  66

https://www.globalpolicywatch.org/wp-content/uploads/2015/07/20150716-CSO-Response-to-FfD-Addis-Ababa-Action-Agenda.pdf
https://www.globalpolicywatch.org/wp-content/uploads/2015/07/20150716-CSO-Response-to-FfD-Addis-Ababa-Action-Agenda.pdf
https://www.globalpolicywatch.org/wp-content/uploads/2015/07/20150716-CSO-Response-to-FfD-Addis-Ababa-Action-Agenda.pdf
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التصدع والتعدين والسدود. في الوقت نفسه، وفي البيرو، فإن كونفدرالية فالحي بيرو تركز على السياسات االستخراجية، التي 

سلبية على األرض واألمن وثقافات المجتمعات في البيرو. أشارت الكونفدرالية إلى أن: "أحد السياسات  اآثار ةفي العاد تحمل

االقتصادية األكثر عدوانية هي "االستخراجية"، التي يعززها الدستور الصادر في الثمانينيات من قبل الرئيس السابق فوجيموري. 

كانت منطقة حيث ا، سرها غيرت ثقافتنا. على سبيل المثال، في ساخاماركهو نشاط يضر بحقوق اإلنسان... عملية التعدين بأ

المسجلة في البيرو خالل  270من بين النزاعات االجتماعية الـ  هلكن التعدين فرض الحداثة على المكان. كما أن ريفية بالكامل

 67% منها تتصل باستثمارات التعدين".80السنوات األخيرة، فإن 

المؤسسات المالية لالتحاد األوروبي  كيفية استخداموسط، تركز شبكة منظمات المجتمع المدني العربية على في منطقة الشرق األ

اتفاقات التجارة الصادرة عن االتحاد األوروبي مع دول بالمنطقة في زيادة االستثمار بمجاالت البنية التحتية والطاقة، وعلقت 

م في االستثمار بالمنطقة ونبحث في األضرار الالحقة بالحقوق االجتماعية الشبكة قائلة: "نحن نحاول تحليل استراتيجيته

واالقتصادية". في أفريقيا، تركز منظمة إنقاذ المو على التعدين واستثمارات البنية التحتية الكبيرة المقرر أن تكون ذات مردود 

ص األرض قبل أن تبدأ مشروعات البنية التحتية كبير على شرق كينيا. يتصل هذا بـ "الحاجة للتصدي للظلم التاريخي فيما يخ

صلة بين هذه االستثمارات وأضرار االستثمار في الطاقة غير المتجددة على حقوق اإلنسان وجود الكبيرة". ترى إنقاذ المو أيضاً 

ية عديدة على الصحة والبيئة، إذ قالت: "نحن نختار التركيز على منشأة الطاقة المولدة بالفحم المقترحة ألن هناك أضرار سلب

التغير المناخي، وهو األمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية على المستوى  تؤثر أيضا علىوالموارد الطبيعية. انبعاثات طاقة الفحم 

العالمي. من ثم، فإن توعية مجتمعنا أمر مهم للغاية حتى نتكاتف في وقف منشأة الفحم المقترحة، وهي مصدر للطاقة غير 

 68كي ندعم الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية، ولدينا الكثير من أشكال الطاقة هذه".المتجددة، ول

تركز على مشروعات البنية التحتية الحكومية والسياحة  (NAFSO)بالمثل، فإن حركة تضامن المصائد السمكية في سريالنكا 

لت الوصول إلى ما يكفي من طعام وأضرت بالبيئة والحقوق االقتصادية لمجتمعات التي أدت إلى نزوح مجتمعات محلية، وعط

 69الصيادين المحلية.

توصل إلى مؤسسات عالمية وراء الضغط من أجل التمويل والبنية التحتية بمساعدة  CoCعلى المستوى العالمي، فإن مركز 

ادثة، وتيسر التمويل المصرفي لتنمية البنية التحتية، وكثيراً ما القطاع الخاص، مشيراً إلى أن: "تفتح مجموعة العشرين هذه المح

 70مجموعة العشرون تعطي األولوية للقطاع الخاص في تنمية البنية التحتية". –ال تعرف منظمات المجتمع المدني بأصل هذا األمر 

من تيسير استثمارات القطاع الخاص على المستوى العالمي إلى أضرار  –هذه النتائج تُظهر كيف أنه وعلى جميع المستويات 

يناضل المجتمع المدني للتصدي لألضرار المترتبة على حقوق اإلنسان بسبب  –هذه االستثمارات على المستوى المحلي 

تحول نحو تمويل القطاع مشروعات وممارسات البنية التحتية والطاقة والصناعات االستخراجية، في السياق األعرض لتزايد ال

 الخاص لهذه المشاريع وتمويله لمجاالت متصلة.

 مقاربات السياسات المالية في فرض الضرائب وفي اإلنفاق

شهدت تقدماً في المقابالت التي أجريت أثناء إعداد التقرير، أشار عدد ممن أجريت معهم المقابالت إلى العدالة الضريبية كقضية 

ً اهتماماً مستمراً. مصطلح "العدالة كبيراً  عند المعنيين بالسياسات االقتصادية وحقوق اإلنسان، وكونها قضية تتطلب أيضا

الضريبية" هو مطلب تسعى إليه حركة المجتمع المدني لبناء نظم ضريبية عادلة تضمن سداد األثرياء والشركات لضرائب تتناسب 

طلب يضمن أن يُتاح للدول ما يكفي من تمويل لدعم الخدمات العامة وكذلك حظر مع ثروتهم ودخلهم، وفي الوقت نفسه هو م

                                                           
 .2015، يونيو/حزيران CCPمقابلة مع  67
 .2015من مقابلة مع إنقاذ المو، أكتوبر/تشرين األول  68
: "نحن نتحدى السياسات االقتصادية التي تضر مباشرة بحقوق الصيادين، مثل التنمية السياحية والبنية التحتية، التي ال تراعي سبل NAFSOحركة  69

 .2015ول معاش وحقوق الناس، وتضر بالصناعات المحلية الصغيرة". من مقابلة، سبتمبر/أيل
بهدف  1999دولة تتمتع باقتصاد كبير، تم تأسيس المجموعة عام  20مجموعة العشرين هي منتدى دولي لحكومات ومحافظين بنوك مركزية من  70

دراسة ومراجعة وتعزيز المناقشات رفيعة المستوى حول السياسات المتصلة بتعزيز االستقرار المالي الدولي. لمزيد من المعلومات: 

http://www.g20.org/English/ 

http://www.g20.org/English/
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تُظهر معلومات  71المالذات الضريبية اآلمنة التي توفر سبالً لألثرياء والشركات لالحتفاظ بثرواتهم بعيداً عن النظم الضريبية.

ألي مدى سمحت بنما كمالذ ضريبي آمن بااللتفاف حول نظم سداد الضرائب على  أنه حديثة وردت في "وثائق بنما" المسربة

 72نطاق واسع.

وفي حين أن  73وكيفية تخصيصها على مختلف أوجه اإلنفاق، رصد الموازنات الحكوميةتمت مقابلة عدة منظمات معنية بنشاط 

قوق اإلنسان لبعض الوقت، فهناك عدد متزايد من هذا المجال أصبح في القلب من األنشطة الخاصة بالسياسات االقتصادية وح

 (CESR)على سبيل المثال، فإن مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية  74.تراكم األرباح الحكوميةالمنظمات يركز أيضاً على 

ى اعتماد أنشطة مناصرة في لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، فيما يخص دعوة دول المنطقة إل تبذلومنظمات أخرى 

 75سياسات مالية تؤدي لكفالة حقوق اإلنسان.

وغيرها من سبل نقل الفاعلين  التدفقات المالية غير القانونيةيوجد أيضاً تركيز كبير على طيف أكثر تنوعاً من األنشطة مثل 

 بالقطاع الخاص لألموال إلى خارج البالد التي تعمل بها. قالت جمعية حقوق المرأة في التنمية على سبيل المثال: 

نعرف أن الدول النامية تفقد مبالغ مالية كبيرة بسبب عدم سداد الشركات للضرائب... نريد عمل ربط بين التدفقات المالية وعدم 

رباح وتسليم خدمات بعينها، ال سيما تلك المتصلة بإعمال حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة... البد من وجود مؤسسات وجود أ

تحاسب الشركات بحيث تسدد الضرائب بما يضمن األرباح للدولة من أجل تقديم الخدمات العامة بشكل يدعم كفالة حقوق اإلنسان... 

ت ضريبية، بسبب السياسات الحكومية التي تسمح للشركات بعدم سداد الضرائب، ما التفاف حول سداد الضرائب وإعفاءا هناك

 76يحرم الدولة من العوائد العامة. البد أال تيسر السياسات الوطنية اإلعفاءات الضريبية.

                                                           
 /http://www.taxjustice.netلمزيد من المعلومات عن العدالة الضريبية انظر شبكة العدالة الضريبية:  71
 انظر بشكل عام:  72

International Consortium of investigative Journalists, ‘The Panama Papers’. Available at: 
https://panamapapers.icij.org/ 

 ,El Centro de  Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia,ANND, AWID, CESR, Equipo Pueblo, ISERعلى سبيل المثال:  73
Archivos y Acceso a la InformaciónPública, LRC, FUNDAR and Hakijamii . قالتISER نحن نعمل على أنشطة مناصرة مع" :

إذ نركز على التنفيذ النقدي للموازنة... نريد معرفة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، وهو مجال مجموعة من منظمات المجتمع المدني، 
مخصصات ننشط فيه بدوره. نجري تحليل حقوقي/جندري على الموازنة، وكم منها يُقدم لمجموعات بعينها. نحلل إذن الموازنة العامة لكن نركز على ال

تنظر إلى الحق في التعليم، تدرك أن الحكومة تقترح خفض األموال المقدمة لهذا القطاع، فتدرك أنه يعاني من نقص  على المستوى المحلي. عندما
ثيرين من التمويل، وأن النقود ال تُرسل إلى المدارس، ما يؤدي إلى تدهور مرافق الصرف الصحي بالمدارس على سبيل المثال. يؤدي هذا إلى تسرب الك

 .2015لة، يونيو/حزيران التعليم". من مقاب
: "أصبحت المنظمات المعنية بالضرائب تمثل حركة كبيرة. كان التركيز لفترة ينصب على اإلنفاق، لكنه اآلن أيضاً منصب على العوائد CoCمركز  74

 بسبب الوعي بحركة العدالة الضريبية، وهو أمر ناجح". انظر عموما: 

‘International Strategy Meeting: Advancing Fiscal Justice Through Human Rights’ organized in Peru in April 2015 
by Centre for Economic and Social Rights, Tax Justice Network, Oxfam International, Red de Justicia Fiscal en 
America Latina y el Caribe, Global Alliance for Tax Justice and Latindadd at: 
http://www.cesr.org/article.php?id=1694 

 انظر:  75

Center for Economic and Social Rights (2016) Fiscal policy and human rights in the United States, Presentation to 
the Sixth Consultation on the Situation of Economic, Social and Cultural Rights: United States and Canada; ESCR 
Unit, Inter-American Commission on Human Rights. Available at: 
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. العديد من القضايا التي ذُكرت أثناء المقابالت الخاصة بالتقرير يغطيها مجال "تآكل القاعدة وإخراج األرباح 2015، مايو/أيار AWIDمن مقابلة مع  76

(BEPS) طبقاً لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية فإن ."BEPS  يُعرف بصفته: "تآكل القاعدة وإخراج األرباح هو مصطلح يشير إلى استراتيجيات تفادي
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أة. تحديداً هناك منظمات أخرى أوضحت الصالت بين أنشطة المناصرة الخاصة بالسياسات المالية وحقوق اإلنسان الخاصة بالمر

 ISERوتجري  77تركز شبكة المنظمات غير الحكومية العربية على العدالة الضريبية من منظور حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة،

في حين  78تحليالت للموازنة من أجل الدعوة لوجود تنظيم حكومي مناسب للخدمات التي تكفل حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة،

 79القادم من الضرائب يضر بالنساء بشكل غير متناسب.كيف أن الدخل  CESRتحلل 

في أعقاب األزمة المالية العالمية التقشف الحكومية على توضيح الصالت بين السياسات الضريبية وسياسات  CESRكذلك تعمل 

"تستمر في العمل على المستوى الوطني في دول  CESRوآثارها على طيف أعرض من حقوق اإلنسان. على سبيل المثال فإن 

مثل إسبانيا كابدت آثاراً جسيمة لحقت بحقوق اإلنسان نتيجة إلجراءات التقشف. جزء من كيفية التصدي لهذه القضايا هو العمل 

لمتحدة" حيث على إنهاء التهرب من الضرائب، الذي يحدث في بلدان كثيرة مثل سويسرا ودول االتحاد األوروبي والواليات ا

 CESRتيسير التهرب من الضرائب. كذلك توضح  إلىتؤدي سياسات الضرائب الحكومية الفضفاضة وعدم مالحقة المتهربين 

الصالت بين النشاط الخاص بالضرائب وقضايا انعدام المساواة، ال سيما في أمريكا الالتينية حيث "السياسات المالية في البرازيل 

وأمثلة أخرى على كيفية تأثير السياسات الضريبية في تلك المنطقة بشكل غير متناسب على  80دخالً"،تؤدي إلى إفقار األقل 

 المجتمعات من أصول أفريقية والنساء والشعوب األصلية واألشخاص المصابين بإعاقات.

 القطاعان الرسمي وغير الرسمي –العمل 

وق اإلنسان الخاصة بالمرأة، ال سيما على ضوء تحرير التجارة في معرض البحث في التقاطع بين الحقوق الخاصة بالعمل وحق

التحرر من القوانين والنظم الخاصة بسوق العمل، فإن مجموعة عمل المرأة والحقوق االقتصادية واالجتماعية واالستثمار و

لبية بشكل خاص جراء تحرير والثقافية بالشبكة العالمية قد أصدرت ورقة موجزة أقر فيها أعضاء الشبكة العالمية باآلثار الس

التجارة واالستثمار على قدرة النساء على توليد الدخل من العمل بالزراعة، وفيما يخص بدء وإدارة أعمال تجارية صغيرة، 

والعمل النقابي والسعي لزيادة األجور في بيئة حيث الفجوة بين الجنسين في األجور وسوء أوضاع العمل هي الميزة التنافسية 

 81لجذب االستثمار األجنبي.للدول 

في حين أن هذه المجموعة من القضايا لم تتم اإلشارة إليها بكثرة مثل القضايا األخرى أثناء المقابالت، فإن بعض المنظمات 

قلقها إزاء حقوق العمال، ال سيما ما يخص العمل النقابي وتشكيل النقابات. يركز االتحاد الوطني للعمال المنزليين  أعربت عن

(NUDE على حقوق العمال المنزليين، خاصة ما يتعلق منها بحقوق العمال في العمل النقابي وكيفية تأثير االفتقار للتمثيل النقابي )

 AWIDبالمثل، فإن جمعية  82على هؤالء العمال، خاصة من منطلق حقوق المرأة )بما أن أغلب العمالة المنزلية من النساء(.

 AWIDي الخاص بعامالت المنازل، من منظور تعزيز إعمال حقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة. تفكر تركز على قضية العمل النقاب

في األماكن االستراتيجية التي يمكن من خاللها مناصرة هذه القضية، وتشمل منظمة العمل الدولية، وتبحث في أي من المقاربات 

 83سعى.الموحدة هي التي يمكن لمنظمات المرأة أن تسلكها في هذا الم

يدافع المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية عن حقوق النشطاء العماليين في الحشد والتنظيم والعمل النقابي للعمال، 

بالمثل، في فلسطين، فهناك عضو آخر للشبكة العالمية، هو مركز الديمقراطية وحقوق  84من أجل ظروف عمل أفضل في مصر.

                                                           
77ANND 2015: "نحن مشغولون بأنشطة تخص العدالة الضريبية من منظور جندري، ونتعاون فيها مع منظمات أخرى"، من مقابلة، يونيو/حزيران. 
78ISER القدرات الخاصة برصد تنفيذ الموازنة عن طريق التعاون مع المجتمعات والمنظمات : "نحن نجري تحليالت جندرية للموازنة ونقوم ببناء

 .2015والمجموعات النسائية في القرى المحلية"، من مقابلة، يونيو/حزيران 
79CESR2015ة، يونيو/حزيران : "هناك مجال بحثي بدأ االهتمام به مؤخراً، إذ نبحث في آثار الضرائب على انعدام المساواة بين الجنسين"، من مقابل. 
 .2015، يونيو/حزيران CESRمن مقابلة مع  80
 انظر:  81

ESCR-Net WESCR (2016) Women and ESCR Working Group briefing paper: The intersection between work and 
women’s economic, social and cultural rights, p. 4-5. Available at: https://www.escr-net.org/resources/intersection-
between-work-and-womens-economic-social-and-cultural-rights 

82NUDE اإلقرار بعامالت المنازل كعامالت لديهن كافة الحقوق المتاحة لغيرهن من العامالت، وهو ما حدث في : "نريد االستمرار في بناء زخم حركة

 .2015دول أخرى مثل جامايكا". من مقابلة، سبتمبر/أيلول 
 .2015، سبتمبر/أيلول AWIDمن مقابلة مع  83
 انظر عموماً:  84
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 85التنظيم الخاص بنقابات العمالة المنزلية، وكذلك يبذل جهود مناصرة لتحسين ظروف العمل. العمال، يسعى لحماية الحق في

في سريالنكا بدورها على حق عمال المصانع الموظفين في شركات متعددة الجنسيات داخل أراضي  NAFSOتركز مؤسسة 

 86الدولة.

ية ونشاطهم فيه، بالتركيز على دور النساء في رعاية كذلك أطلعنا أعضاء على تجاربهم الخاصة بفهمهم لمجال اقتصاد الرعا

األطفال والمسنين والمرضى، وعلى سياسات الدولة والسياسات العالمية والممارسات التي تخفق إلى حد بعيد في دعم مانحي 

ة من قبل الدول للتصدي الرعاية وفي االعتراف بالقدر المناسب بإسهاماتهم الضخمة في االقتصاد، وأيضاً االفتقار لتدابير إيجابي

 87للسياسات والممارسات القائمة التي تعمق هذا اإلطار وترسخ أركانه.
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 الخطوات التالية نحو عمل جماعي
حدد هذا التقرير الممارسات الحالية الخاصة بالسياسات االقتصادية، التي تؤثر سلباً على حقوق اإلنسان، ونقاط التحليل المشتركة 

ضاء وحلفاء الشبكة العالمية. كما سبق الذكر، فهذه من الخطوات التأسيسية في إطار عملية المشاورات التي توصل إليها أع

الجارية مع األعضاء، بغية اإلسهام في التخطيط االستراتيجي الجماعي وتطوير المشروعات واألنشطة من قبل مجموعة عمل 

متنوعة إقليمياً وجندرياً، مع إشراك تحليل الحركات االجتماعية السياسات االقتصادية وحقوق اإلنسان، بقيادة مجموعة أعضاء 

 كمحور أساسي، وإعطاء األولوية لقيادتها لهذه الجهود.

خالل الشهور التالية، سوف تيسر الشبكة العالمية المزيد من الفرص للمناقشات الجماعية حول النقاط األساسية في التحليل 

يحدث هذا إما على اإلنترنت في سلسلة اجتماعات ويبينار )بدعم من أوراق الخلفية التي المشترك الذي يقدمه هذا التقرير. س

تستكشف القضايا األساسية وموارد أخرى منها ما يقدمه األعضاء( وأثناء تجمعات أعضاء الشبكة العالمية، ال سيما أثناء اجتماع 

كل من القضايا على حدة، فإن هذه المناقشات االستراتيجية . في حين ستظهر أسئلة محددة تتصل ب2016االستراتيجية العالمية 

إلى اإلجابة على بعض األسئلة العامة المهمة، بحيث يمكن ألعضاء الشبكة العالمية تقييم ما إذا كان كل  –كل منها  –ستسعى 

ً للعمل الجماعي بتنسيق من مجموعة عمل السياسات االقتصادية وحقوق اإلنسان، على النحو  من المجاالت المطروحة مناسبا

 التالي: 

 فهم كامل للقضايا األساسية عند نقطة التقاء السياسات االقتصادية بحقوق  ما المعلومات اإلضافية التي نحتاجها لتحقيق

من بين اعتبارات أخرى: أصل السياسات االقتصادية ذات  –سوف يشمل هذا اإلنسان كما ُطرحت في هذا التقرير؟ 

ين مختلف المناطق الصلة، وأصحاب المصلحة فيها؛ التوجهات ونقاط االلتقاء واالختالفات في السياسات االقتصادية ب

والدول؛ األضرار المحددة على حقوق اإلنسان لهذه السياسات، بما يشمل األضرار المختلفة وغير المتناسبة على جماعات 

 بعينها من الناس؛ التطوير المستمر والتحديات والفرص الجديدة لتحضير أنشطة أو للتأثير فيما يخص هذه السياسات.
  هل الفرص المطروحة طيعة للتصدي لها باستخدام نموذج العمل الجماعي بقيادة األعضاء الخاص بالشبكة العالمية؟

إن نموذج عمل الشبكة العالمية مبني على تنوع مهارات وتجارب األعضاء، ويشمل تحري عمل تحليل متعدد القطاعات 

(intersectional) يتم االضطالع بالعمل الجماعي عندما يرى األعضاء ويشدد على مركزية الحركات االجتماعية .

حلول للتحديات ويعزز من إعمال حقوق اإلنسان بشكل إلى أن العمل معاً في مشروعات وأنشطة بعينها يمكن أن يؤدي 

 إن هذا المسعى يعتمد على عدد من العوامل: التحليلال تكفله األنشطة الفردية لمختلف المنظمات كل منها على حدة. 

المشترك للقضية والتحديات والفرص الجديدة للتدخل، كما يتطور عبر عمليات تشاور واسعة؛ تقييم القدرات والموارد؛ 

النظر فيما إذا كانت هناك مساحة ألن تضيف الشبكة العالمية الجديد من خالل العمل الجماعي )أو إذا كانت المنظمات 

ة بالفعل على التصدي للقضية المعنية بسبل بناءة(؛ ورأي موحد والشبكات والجمعيات والتحالفات الفردية قادر

 كاستراتيجية مقترحة وكيف يريد األعضاء التعاون معاً )بتيسير من أمانة الشبكة العالمية، لكن بقيادة األعضاء(.
 

المطروحة وللتحديات في إن التقييم االستراتيجي الدقيق والمستمر من قبل أعضاء الشبكة العالمية للقضايا األساسية وللفرص 

مجال السياسات االقتصادية وحقوق اإلنسان، سوف يحدد مشروعات مجموعة عمل السياسات االقتصادية وحقوق اإلنسان، التي 

من جميع أعضاء الشبكة، على مدار  الذي يستفيد ستتحدد من منطلق مجموع مشاركات األعضاء والمنظور متعدد القطاعات

 السنوات القادمة. 
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