
 

	
	

السیاسة االقتصادیة وحقوق اإلنسان  
	

	
في مواجھة السیاسات االقتصادیة والممارسات التحلیل الناقد والتحرك الجماعي  السیاسة االقتصادیةمجموعة عمل  تیسر

وحمایة وكفالة حقوق اإلنسان.والمؤسسات االقتصادیة التي تقّوض احترام   
 

األھداف الحالیة  
الحركات  –زیادة ودعم التحلیل الحقوقي للقضایا االقتصادیة الجدیدة، من خالل دعم رؤى المنظمات األعضاء  •

دعم أنشطة المناصرة الخاصة بھا في ھذا الصدد، في مواجھة انتھاكات و –االجتماعیة والمنظمات غیر الحكومیة 
الممنھجة المرتبطة بالسیاسات االقتصادیة في مختلف المناطق، وتیسیر التبادل العابر للمناطق حقوق اإلنسان 

واالستراتیجي بین ھؤالء األعضاء.  
لنشاط المناصرة المشترك بین أعضاء الشبكة، من أجل دعم قضایا حقوق تجدید أجندة مشتركة واستراتیجیة وُمركزة  •

یة، وطرح نماذج بدیلة تیسر من تحقق حقوق اإلنسان على ھذا المسار. اإلنسان المشمولة بالسیاسات االقتصاد  
وتشمل مبادرات "الحقوق في  –تیسیر التواصل الحالي ألعضاء الشبكة والشركاء في المبادرات الجماعیة القائمة  •

األنشطة المالیة" و"تحالف حقوق اإلنسان في التنمیة"، والتي تم تشكیلھا بدعم من الشبكة.  
 

– 2013التأثیر   2016  
التي  (Bank on Human Rights Campaign)حملة في تأسیس  – CIELو IAPمع  –شاركت الشبكة  •

في نشاط تعزیز تدابیر الحمایة التي  –الحركات االجتماعیة والمنظمات غیر الحكومیة  –تضم األعضاء والحلفاء 
 2015صلة بالتمویل التنموي على عدة مستویات. في عام یكفلھا البنك الدولي وإنفاذ التزامات حقوق اإلنسان المت

ساعدت الشبكة في تیسیر عقد اجتماع للتخطیط االستراتیجي لحملة دولیة، أسفر عن تولي عدة أعضاء زمام المبادرة 
د في تشكیل لجنة توجیھیة جدیدة، واالنتقال بالحملة إلى "تحالف حقوق اإلنسان في التنمیة"، مع جلب دعم تقني جدی

للمناصرة على المستوى القُطري.  
بروز نشاط مجموعة عمل السیاسة االقتصادیة الخاص بالمناصرة المتصل بمؤسسات التجارة واالئتمان التصدیري  •

الحقوق في األنشطة المالیة وقضیة التقشف، وقد شاركت مجموعة العمل في تھیئة منصة على اإلنترنت بعنوان 
(Righting Finance)  بتنسیق مع مركزCenter of Concern  وبقیادة عدة أعضاء، وھو المشروع المستمر

في كونھ محوریاً لتعمیق التحلیل الناقد والدعم للمناصرة في عدة ساحات دولیة متعددة األطراف.  
لى عاألعضاء من الحركات االجتماعیة والشعبیة بدأوا في حوارات ومناقشات استراتیجیة ھناك عدد متزاید من  •

صلة بالسیاسات االقتصادیة، ما مھد لعمل جماعي جدید بین األعضاء في الفترة المقبلة.  
 

  2016تقدیر األولویات للعام 
عدد من األعضاء على الحاجة لتجدید االھتمام بقضایا السیاسات االقتصادیة عن وخالل السنوات األخیرة، شدد مجلس اإلدارة 
سات االقتصادیة. األعضاء حریصون على تعمیق ودعم التحلیل الحقوقي الناقد طریق تجدید نشاط مجموعة عمل السیا

لألوضاع العالمیة الجدیدة والقضایا االقتصادیة التي ظھرت مؤخراً على الساحة، وكذلك ھم حریصون على تیسیر أنشطة 
لى تقویض حقوق اإلنسان، مع البحث المناصرة الجماعیة التي تستھدف السیاسات االقتصادیة والممارسات االقتصادیة القادرة ع

عن نماذج بدیلة في الوقت نفسھ ودعمھا.  
1. بالبناء على الموضوعات التي ظھرت جراء تحلیل تعزیز تحلیل الشبكة لقضایا السیاسات االقتصادیة األساسیة:  

ر عقد اجتماعات توجھات السیاسات االقتصادیة مؤخراً، والتطورات الجاریة التي تؤثر على أعضاء الشبكة، مع تیسی
على اإلنترنت ومناقشات بین األعضاء من مختلف األقالیم من أجل تعمیق ودعم أنشطة التحلیل والمناصرة الخاصة 

بھم، بما یشمل إعداد أوراق خلفیة على اإلنترنت وإنتاج مقاطع فیدیو تعریفیة للبث على اإلنترنت.  
2. جموعة استشاریة/لجنة توجیھیة لألعضاء، بناء على مبادئ إعداد متجدید نشاط مجموعة عمل السیاسة االقتصادیة:  

التوازن الجغرافي والجندري ومركزیة الحركات االجتماعیة، مع التعرف على الفرص للعمل الجماعي وتحلیلھا، 
والبناء على ما تم من استكشاف للسیاسات االقتصادیة، واستكشاف المشاریع التجریبیة، ربما بالتعاون مع مجموعات 



ل أخرى، مثل مجموعة عمل مسؤولیة الشركات أو مجموعة المرأة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، عم
وعقد لقاءات تخطیط استراتیجي بحضور مجموعة عمل السیاسة االقتصادیة ضمن االجتماع االستراتیجي العالمي.  

3. بما یشمل مبادرة "الحقوق في ات االقتصادیة: دعم التواصل الحالي ألعضاء الشبكة مع المبادرات الخاصة بالسیاس 
األنشطة المالیة" و"تحالف حقوق اإلنسان في التنمیة"، فضالً عن المشروعات التي یبادر بھا مختلف األعضاء.  

 
. یشیر 2016سوف ینتھي التحلیل األشمل لخریطة السیاسات االقتصادیة في یونیو/حزیران قضایا جدیدة وفرص للتعاون: 

بشكل عام، توصل التحلیل إلى رغبة جماعیة في الخروج المبدئي لعدة قضایا مثار اھتمام لعدد من األعضاء المختلفین. التحلیل 
بنماذج بدیلة تستند إلى حقوق اإلنسان رداً على نماذج التنمیة الغالبة، التي اعتمدت على خصخصة الخدمات الحكومیة ونمو 

ما یشمل ما یتصل بأھداف التنمیة المستدامة الجدیدة الصادرة عن األمم المتحدة)، الشراكات بین القطاعین العام والخاص (ب
واتفاقات االستثمار والتجارة التي تعطي األولویة للمصالح التجاریة، أكثر من الصالح العام. كما ألقى األعضاء الضوء على 

السیاسات المالیة المھتمة بالسوق، وتسویة قضایا حقوق اإلنسان المتصلة باالقتصاد غیر الرسمي واقتصاد الرعایة، و
المنازعات بین المستثمر والدولة، وما یتصل بھذا من قضایا مثل البنیة التحتیة والطاقة والصناعات االستخراجیة.  

 
األعضاء  

عضواً من أعضاء الشبكة من جمیع مناطق العالم یشتبكون بشكل مباشر في أنشطة متصلة بالسیاسات  40ھناك أكثر من 
ً حركات اجتماعیة  –منظمة  30االقتصادیة وحقوق اإلنسان. ھناك  شاركت في تحلیل خریطة السیاسات  –ثلثھا تقریبا

من الحوارات على اإلنترنت حول قضایا أساسیة ومناقشات  وعبر سلسلة 2016. في عام 2015االقتصادیة لألعضاء في 
معمقة في اجتماع االستراتیجیة العالمیة في نوفمبر/تشرین الثاني، سوف تتوصل مجموعة من المنظمات من مختلف المناطق 

ات متصلة.إلى قیادة جدیدة في مجال العمل ھذا، مع تزاید عدد األعضاء المشاركین في المناصرة الجماعیة وفي مشروع  


