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 فقر.  ال  للجميع أن يعيشوا حياة كاملة خالية منيمكن فيه  موجودة لخلق عالمكريستيان أيد 

  لكرامة من المناصرين بشغف ل  الناس والكنائس والمنظمات المحليةقوامها    نحن حركة عالمية 

  صانعو السالم،وصناع التغيير  المساواة والعدالة في جميع أنحاء العالم. نحنو

 .قوة القلب

christianaid.org.uk 

 

 اتصل بنا

Christian Aid 
35 Lower Marsh 
Waterloo 
London 

SE1 7RL,  
T: +44 (0) 20 7620 4444 
E: info@christian-aid.org 
W: caid.org.uk 
 
Eng and Wales registered charity no. 1105851 Scot charity no. 
SC039150 Company no. 5171525 Christian Aid Ireland: NI charity no. NIC101631 Company no. NI059154 and ROI charity no. 20014162 Company no. 426928 The Christian Aid name 
and logo are trademarks of Christian Aid © Christian Aid 

 

 المؤلفون 

  ، Ignacio Saiz  سايز  إغناسيو  من  جوهريةمدخالت    مع  ،Kate Donald  دونالد   كيت

 ماريانا   ،Allison Corkery  كوركري  أليسون  ،Sergio Chaparro  شابارو  يوخسير

 Matti  كوهونين  وماتي  ،Nadia Saracini  ساراسيني  ناديا  ،Marianna Leite  ليت

Kohonen  . 

 

 وتقدير  شكر

 وكيت ،Patrick Watt وات وباتريك Sorley McCaughey يغكوام سورليإلى  شكًرا

 فيلهو  لوبيز  وماركوس  ،Nadia Saracini  ساراسيني  وناديا  ،Kate Newman  نيومان

Marcos Lopes Filho، أونيل وكونور Conor O’Neill الخبيرة تهممشور على. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والجتماعية القتصادية الحقوق مركز رؤية تتمثل

(CESR  )للموارد  العادل   التوزيع  فيه  يتيح  عالم  في  

ا  والقوة  العيش مقومات    والمستقبلية  الحالية  ألجيالوسط 

.  والجتماعية  القتصادية  بحقوقهم  الكامل   والتمتع   بكرامة،

 قوة   تسخير  في  مهمتنا  تتمثل  الرؤية،  هذه  لتحقيق  اوسعيً 

 .واستدامة عدلً  أكثر اقتصادات إللهام اإلنسان حقوق

 

www.cesr.org 

@social_rights 
 بنا اتصل

The Center for Economic and Social Rights 

86 Chambers St, Suite 704 

New York - NY 10007 

USA 

T: +1 (718) 237 9145 

E: info@cesr.org 

W: www.cesr.org 
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 جدول المحتويات   

  المحتويات

  ملخص تنفيذي 

  مقدمة 

  القتصاد القائم على الحقوق؟  هالقسم األول: ما القيم التي ينبغي أن توج

  الكرامة

  اإلنصاف 

  العدالة وعدم التمييز 

  التكافل

  المساءلة 

  العدالة 

               الثاني: كيف يمكن إدماج هذه القيم في اقتصاداتنا؟القسم 

  الحماية الجتماعية في القتصاد القائم على الحقوق

  سياسات واعدة: دخل أساسي شامل 

  سياسات العمل واألجر في القتصاد القائم على الحقوق  

  جور المعيشيةسياسات واعدة: الحد األدني من األ

   هورسياسات واعدة: استعادة كل ما هو عام إلى أيدي الجم

  قصة نجاح: الصيدليات العامة في ريكولينا، تشيلي 

  إسبانيا  وليد،د بال في المياه  إمدادات: نجاح قصة 

 Toc51660216_السياسات الضريبية في القتصاد القائم على الحقوق

  الثروة على ضرائب: واعدة سياسات 

  القتصاد القائم على الحقوق في تهاوحوكم الشركات تنظيم 

  ة البيئب الواجبة والعناية اإللزامية اإلنسان  حقوق :واعدة سياسات 

  القتصاد القائم على الحقوق   في العالمية القتصادية الحوكمة 

  هيكلتها  وإعادة الديونإلغاء : واعدة سياسات 

  نحتاجها؟  التي النظامية التحولت ما: الثالث القسم 

  ...الكوكب حدود  احترام إلى الطبيعية الموارد استغالل من 

  بيئيًا وسليمة شمولية أكثر نجاح مقاييس إلى القتصادي النمو على التركيز من 

  ... اإلنسان حول ةتمحورمو

  قلب  في بمكانته العتراف إلىبه  مسلمالتعامل مع الرعاية كأمر  من 
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 ...مجتمعاتنا

 … الجمهور سلطة استعادة إلى الخاص القطاع تثمين من 

  … والمجتمع العمال قوة إلى الشركات احتكارات من 

  … القتصادية الديمقراطية تجديد  إلى النخبةقبضة  من 

  خاتمة

  حواشي 
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القتصاد  من  الغرض 

هو  الحقوق  على  القائم 

المادية   الظروف  ضمان 

والبيئية   والجتماعية 

الناس   لجميع  الالزمة 

للعيش بكرامة على كوكب 

 .مزدهر

 ملخص تنفيذي 

ظلم ما ينطوي عليه نموذج القتصاد القائم في جوهره من  الضوء على    19-كوفيد  جائحة    ألقت

وتمتع القليل منهم ،  وعدم الستقرارتعرض الكثير من الناس لحالة من الشح  أساسي، ينتج عنه  

هائلة   تخيلهال  بثروات  أ.  يمكن  شك  لول  القتصادية  التداعيات  الجائحة  ن  كفاية هذه  وعدم 

تدفع المزيد والمزيد من الناس للتشكيك في أخالقيات النظام القتصادي   ااستجابات الحكومات له

السوق   البشريةطويلة    لعقود الذي وضع  التفاعالت  جميع  مركز  اقتصار  ،  في  التقدم  مع  قياس 

 النمو القتصادي. على شروط والتنمية 

يالتقريرفي هذا   مركز الحقوق القتصادية والجتماعية ل  اءست، 

(CESR  أيد وكريستيان   )Christian Aid  -    منظمتان وهما 

حق مجال  في  تعمالن  القتصاديةدوليتان  والعدالة  اإلنسان  : وق 

 كان لدينا اقتصاد قائم على حقوق اإلنسان؟ األمر لو كيف سيبدو 

الرؤية األأبعاد  في رسم   القائم على الحهذه  ،  قوقولية لالقتصاد 

الغرض   أن  في  حجتنا  الاألساسي  تتمثل  كفالة  ظروف سيكون 

لعيش  بيئية  الجتماعية والمادية و ال بكرامة الالزمة  الناس  جميع 

الرؤية  مقياس نجاحولعل  على كوكب مزدهر.   إمكانية هو    هذه 

الناس  تمتع   الكاملة  جميع  والجتماعية    -بحقوقهم  القتصادية 

والسياسية   والبيئيةوالمدنية  تمييز  -والثقافية  على    ،دون  القادمة  األجيال  قدرة  من  الحد  ودون 

 .التمتع بالحقوق نفسها

 

إطار متفق عليه  ما توفره من  من خالل    ،لعدالة القتصاديةعن ارؤيتنا  تثري  حقوق اإلنسان  إن  

، مستنيرة  تناة التي ينبغي أن تدعم اقتصاداعلى نطاق واسع للقيم األخالقية واللتزامات القانوني

ذلك   اإلنسان.  في  لرفاهية  الشامل  تبالفهم  اإلنسان  توزيع   طالبفحقوق  إجراءات إلعادة  باتخاذ 

فه لذا  السلطة.  توازن  وإعادة  التفاوتات  ومعالجة  السائد  ل  يًاتحد تمثل    يالموارد  النموذج  منطق 

تو  ،حاليًا نفسه  الوقت  تقدمه    عزز في  عادل  لقتصاد  المقنعة  البديلة  النسوية  الرؤى  الحركات 

 آخرين.حركات وفاعلين ، من بين البيئيةالحركات و ةاألصليشعوب وال

توجهاألول  القسم  ينظر   أن  ينبغي  التي  القيم  في  التقرير  الحقوق.  من  على  القائم  إذ   القتصاد 

اإلنسان   حقوق  قانون  معايير  أن  كيف  والومبادئه  يستكشف  القوة  الواقعي جسد  تتعطي 

للقيم   مثل  والخصوصية  وو  ،الكرامةاألساسية   ،والمساءلة  ،والتضامن   ،اإلنصافالتكافؤ، 

  .حول الرؤى البديلة لالقتصاد  احاليً جدل الدائر التي يتردد صداها بقوة في ال، والعدالة

ينظر   اقتصاداتنافي    الثانيالقسم  ثم  القيم في  يعنيه تضمين هذه  يمكن  إذ  .  ما  كيف  يستكشف 

 القتصادية:  اتالحقوق أن يغير المجالت الحاسمة للسياسللنهج القائم على 

 أنظمة الحماية الجتماعيةتعد  في إطار القتصاد القائم على الحقوق،   •

ل أداة أساسية  الكريمة المضمون    الدخلكفالة  الشاملة والعالمية  والحياة 

أو للجميع المرض أو اإلعاقة  أو  الفقر  أو  البطالة  ، حتى عند مواجهة 

 الشيخوخة. 

واألجورتضمن   • العمل  ي  سياسات  أن  الحقوق  العمل  القائمة على  كون 

مجموعة كاملة تلبية  األجور ما يكفي لتوفر  أن  و؛  ا وآمنًا وكريًماممكنً 

القوة ل تكون  أتضمن كذلك  ؛ واألساسية  إلنسان امن احتياجات   فروق 

المفاوضة ممارسة العمال من سببًا لمنع بين أصحاب العمل والموظفين 

 وغيرها من الحقوق األساسية.  ،الجماعية

العامةتضمن   • الحقوق  في    الخدمات  على  القائم  يتمتع أالقتصاد  ن 

عن  صرف  ب   –الجميع   إلى  ب  -الدخلمستوى  النظر  الوصول  إمكانية 

الت البنية  وأسس  األساسية  من  السلع  عقود  بعد  كريمة.  لحياة  حتية 

والخصخصة "إعادة  التسليع  مثل  التحولت  تسعى  ل،  لبلديات"  المكانة 

معالجة  إلى  هدف  يإلى ضمان إدارة الخدمات العامة بشكل ديمقراطي و

 التفاوتات. 

الضريبية • الحقوق    السياسة  على  تركز  ضرائب    -التي  ذلك  في  بما 

تضمن   التي  والثروة  االشركات  يدفع  العادلألثرياء  أن  إلى  نصيبهم   ،
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على   والنخبة  الشركات  سيطرة  إن 

األنظمة السياسية وانتشار الحركات  

القتصادية  والنظريات  الستبدادية 

في  جنب  إلى  جنبًا  تسير  األصولية 

في الوقت  جميع أنحاء العالم. لكنها  

حفزت الحتجاجات في جميع نفسه  

الشعب  قوة  من    تنحاء العالم وزاد أ

 .المضادة

الضريبية التجاوزات  ضد  صارمة  إجراءات  اتخاذ  ستعكس    -جانب 

ا البلداناتجاهات  سلبت  التي  األخيرة  الجنوب  ،  لعقود  في  سيما  ل 

وأثقلالعالمي المتاحة  مواردها  غي  ت،  متناسب  بشكل  كاهل  ر 

 نة العامة. االمحرومين بتكاليف المساهمة في الخز 

الحقوقفي    • على  القائم  بديلة  وضع  ت،  االقتصاد  ونماذج  قوية  لوائح 

من الحركات التعاونية إلى عمليات الشراء الشامل للعمال    -  للشركات 

ستمر ببساطة كات لم ت لضمان أن الشر   -وخطط ملكية أسهم الموظفين

، بل تساهم في المجتمع وتكافئ العمال بشكل  لستغالالوفي النتزاع  

 عادل. 

.  الحوكمة القتصادية العالميةمماثل في    لزلز مهناك حاجة إلى تحول   •

القائم على   ثراًء عن إعاقة الحقوقفي القتصاد  تمتنع البلدان األكثر   ،

لبلدان منخفضة ومتوسطة إعمال الحقوق الجتماعية والقتصادية في ا

ذلك  م،  الدخل التنافستضمنًا  وليس  والتعاون،  الديون  استجابةً إلغاء   ،

غير   المالية  والتدفقات  واألوبئة  المناخ  تغير  مثل  الجماعية  للمشاكل 

 المشروعة. 

 

ات  السياسنسيح تغييرات المحددة في هذه الدمج ل الالزمة النظاميةالتحولت  الثالثالقسم يوضح 

 في اقتصاداتنا. ثمنه  ما ننتجه ونوزعه ونستهلكه ونجوهري وأساسي في تحويل مع ، المعنية

الموارد   • ونهب  استغالل  من 

حدود   احترام  إلى  الطبيعية 

القتصاد  يعزز  هنا  ..  . الكوكب

الحقوق   على  حدود  القائم  احترام 

وحياة    المستقبلأجيال  الكوكب 

 وحقوقهم.

النمو   • على  التركيز  من 

النجاح مقاييس  إلى    ، القتصادي 
و شمولية  للسالمة  األكثر  مراعاًة 

اإلنسان  ة،بيئيال حول  تتمحور  اإلجمالي  ظل  ..  .التي  المحلي  الناتج 

(GDP  .لفترة طويلة المقياس السائد للتنمية )  أما القتصاد القائم على

ف وازدهار  الحقوق  اإلنسان  حقوق  تقدر  التي  التقدم  مقاييس  يوظف 

 . ناكوكبطبيعة 

امن   • تقدمه  ما  مع  منزلي التعامل  وعمل  ألسرتها  عناية  من  لمرأة 

من   المسل  واألمبوصفها  بمكانتهبها  م  ر  العتراف  قلب    ا إلى  في 

ة ما تؤديه النساء من  ل القتصاد النيوليبرالي من قيم.. لقد قل. مجتمعاتنا

المنزل، بل   المسلم استغلعناية وعمل داخل  إياه من األمور  ه، معتبًرا 

على    بها. القائم  القتصاد  فأما  على  نطوي  ي الحقوق  جوهره   قيم  في 

الر نسوية مع  ويتعامل  ل ،  المنزلي  والعمل  أنه  عاية  آثار  "  اعلى 

الفقري   اباعتبارهبل  "،  externalityخارجية/جانبية   العمود 

 لمجتمعاتنا واقتصاداتنا. 

الجمهور • استعادة سلطة  الخاص إلى  أ ..  .من تثمين القطاع  ن  ل شك 

بتوجيه القتصاد    الخاصمن القطاع  السماح لألسواق والجهات الفاعلة  

بشكل واضح في تحقيق نتائج عادلة اجتماعيًا أخفق  والسيطرة عليه قد  

ماية الجتماعية أنظمة الصحة العامة والحومن ثم من شأن  أو بيئيًا.  و/

،  حكومي المنسق لتفادي أزمة المناخالعمل الكذلك  ، والشاملة الموسعة

القتصاد القائم ارات أساسية للحوكمة الرشيدة في  يبمثابة اختأن يكون  

 . على الحقوق
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والمجتمع • العمال  قوة  إلى  الشركات  احتكارات  تركيز  .من  وصل   ..

اقتص لتحقيق  قصوى.  مستويات  إلى  الحقوق الشركات  على  قائم  اد 

بال البيئي  ةلاعديتميز  المستوى  الشركات  على  قوة  تفكيك  إلى  نحتاج   ،

 نماذج الشركات وأشكالها. جوهري لوإعادة تصور 

الديمقراطيةقبضة  من   • تجديد  إلى  الشركات  ت...  النخبة  سيطرة  مثل 

والنخبة على األنظمة السياسية وانتشار الحركات الستبدادية تهديدات  

رة في  وقد تسببت هذه السيطعميقة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم.  

جميع أنحاء العالم وزيادة في قوة الشعب المضادة. باحتجاجات  اندلع  

ثم   تسخير هذه  الحقوق  القائم على  القتصاد  يتطلب التحول إلى  ومن 

إلضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار القتصادي   القوة

أبعاد  وإنهاء   من  عليه  تنطوي  المستويات:    يةاستعمار ما  جميع  على 

 حلية والوطنية والعالمية.الم

وتحفيز  القتصاد القائم على الحقوق،  لتعزيز رؤية  ينبغي إهدارها  توفر اللحظة الحالية فرصة ل  

إذ يمكننا، عبر  .  الخطابيتغيير  الو  ، ، من التعبئة والتنظيم إلى التعليم الشعبيالحركات  العمل عبر

حقوق  ذلك أن  والزدهار في مركزها.  ، تحويل اقتصاداتنا لوضع كرامة اإلنسان  توحيد الجهود 

مسار   نا إلى، بل يمكنها أيًضا أن ترشد ة جديدة للعدالة القتصادية فحسبتشكل رؤيل  اإلنسان  

  تحقيقها.
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 مقدمة

على  تقوله الجتماعية الحركات كانت  ماح بما ل تخطؤه عين، توضل 19 -كوفيد جائحةجاءت 

تغييًرا    كوكبنا  ومع  البعض  بعضنا  مع  بها  نتفاعل  التي  الطريقة  نغير  أن  علينا:  عقودمدى  

 .جوهريًا

بانتظام  مخاطرل  معرضة  المترابطة  اقتصاداتنا  أنجائحة  ال  تأظهر  لقد    تقلب  أن  يمكن  ، متواترة 

  من   الذا، نجد كثيرً .  عيشهم  سبل  عن  الماليين  وتعزلاألساسية رأسًا على عقب،    لقتصاد ا  أعمال

تضغط في الوقت    األعمال   مجال   في  الفاعلة   والجهات  والنشطاء  الدولية  والمؤسسات   الحكومات

 .األزمةزوال  بعد " أفضل بشكل البناء إعادة"هدفه  جديد، اقتصادي نموذجالحالي في سبيل 

  والعدالة،   اإلنسان  حقوق  منظور  منل بد من اإلشارة إلى أن اقتصادتنا،    ذلك،على الرغم من  

٪ 10  فإن  ،تفاؤلً   التقديرات  ألكثر  وفقًا  حتى.  الجائحة  حدوثقبل    طويل   وقتل  أزمة  فيظلت  

 1.90  من  أقل  على  -  مدقع  فقريعيشون في    بالفعل  كانوا(  نسمة  مليون  734)  العالم  سكان  من

 .2اليوم   في  دولر  5.50  من  أقل  على  البشر  نصف  من  يقرب  ما  يعيشبينما    -1اليوم   في  دولر

قد ارتفع    العالم  مستوى  على  الجوع  من  المتضررين  األشخاص  عدد كما تجدر اإلشارة إلى أن  

إن  .  2014  عام  منذ  رصدوا  (  العالم  سكان  من٪  8.9)نسمة    مليون  690  من  يقرب  ما إذ 

 .32019 عام في التغذية نقص من يعانون

  ما  -4دولر مليار 853 مجتمعة المتحدة  الوليات في أشخاص 10 أغنى يمتلك نفسه، الوقت في

  هذا   على  رجاًل   22  أغنى.  مرات  عدة  الرسمي  الفقر  خط  فوق  العالم  في  الجميع  لجعل  يكفي

هكذا يتضح جليًا أن الفجوة    . 5بالكامل  إفريقيا  في  النساء  جميع  ثروة  تفوق  ثروة  لديهم  الكوكب

 . مضى وقت أيمقارنة ب األخيرة العقود  فيبين األغنياء والفقراء قد اتسعت كثيًرا 

  التفاوتات   هذه  تفاقم  إلى  ؤديت  أن  المرجح  من  19-كوفيد   جائحة  أن  إلى  األولية  التقييمات  تشير

في    ،62021  عام   بحلول  المدقع  الفقر  براثن  في  إضافيًا  مليونًا  150  سقوط   توقع  مع  الصارخة،

أن   ثروات  ثرواتيزيدون    المليارديراتحين  لتسلط  .  همعلى  الجائحة  تأتي    على   الضوءهكذا، 

  يمكن   لوفرة  و  لكثيرين؛يقع على كاهل ا  وظلم  وضعف  ندرة:  اقتصاداتنا  قلب  فيالقائمة    الحالة

 .لقلةاأيدي في خيلها ت

 القتصاد؟ من الغرض ما
 القتصاد  يعتبر القتصاد؟ ما: كافالقدر الب يُطرح ل جوهريًا سؤالً الذي نعيشه  الوضع هذا يثير
  هذا  لطرح نتوقف لفي الغالب  أننا لدرجة حياتنا تشكل مرئية غير قوةبوصفه  منه مفروغًا أمًرا

شك  .  األساسي  السؤال ل  السؤال  هذا  قدر    إلى  يؤديوطرح    في ثمنه  ن  مام  كبيرتوضيح 
 . مجتمعاتنا

 
". القتصادي  النمو"منا إنه    كثير  يقول  قد   ،اآلن  لدينا  الذي  القتصاد  من  الغرض  عن  سألنا  إذا

 تزيد  التي  البلدانف. للبلد  اإلجمالي  المحلي الناتج خالل من قاسي ما غالبًا  النمووالمعروف أن هذا 
كما  . ناذهاأل إلى يتبادر آخر غرًضا" التنمية" كونت قدو. ناجحةتعد  اإلجمالي المحلي  ناتجهامن 
 عن  ناتج  أنه  علىمعًا    هذا   كل  إلى  يُنظر  ما   عادةلكن،  ".  الفقر  من  الحد"  إلى  يشير  قد   البعضأن  
  بالفعل   السوق  قام  أن  بعد  به  للقيام  التدخل  الحكومات  على نبغي  ي  شيء   أو  القتصادي،  النمو

 ".كفاءة" األكثر بالطريقة الموارد  بتوزيع
 

 تموقد  ".  نيوليبرالي"  بأنه  العالم  أنحاء  معظم  في  به  المعمول  القتصادي  النظام  يوصف  ما  غالبًا
  مركز   في  السوق  يضع  اوسياسيً   ااقتصاديً   ااجتماعيً   امشروعً "بوصفها  "  النيوليبرالية"  تعريف

  القتصاد   أنأي    .7" القتصادي  النمو  لتحقيق  اسعيً   ذلك   كل  البشرية،  التفاعالت  جميع

  للسوق   المقيدة  غير  العمليات  خالل  من  النطاق  واسع  ازدهاًراخلق  ي ، كما هو مفهوم،النيوليبرالي

" Washington Consensus واشنطن إجماع" بـ يسمى ما من عقود  بعد وها نحن . الحرة

دور    على  أكد   الذي  - بالو   الدولة،تصغير  القيود إتحرير   والضرائب  والخصخصة،  ،لغاء 

-post  واشنطن  بعد   ما  إجماع"  اسم  اليوم  السائدة  المعدلة  النسخة  على  أطلق  -المنخفضة

Washington Consensus"8،  من  يُ   حيث   تقديم   ضمان  بدور  لقياما  الحكوماتنتظر 

دام    السوق،  إخفاقات  بعض  وتنظيم  للفقراء  األساسية  الخدمات   الحرة   السوق   يعيق   ل  ذلكما 
 . المال  لرأس الممنوحة والحوافز المال رأس حركة وحرية

 

 البشر  أن  هاأول  9. الفتراضات  من  عدد   إلى  النيوليبرالية  تدعم  التي   القتصادية  النظرية  تستند 

  نحاول   أننا  يعني  مما  الشحيحة،  الموارد   إلى  بالنظر"  المنفعة  تعظيم"  يحاولون  عقالنيون  فاعلون

سبل  لدينا  بما"  نريد   مما  ممكن  حد   أقصى  على  الحصول" أحكمت   10.من    النيوليبرالية، وحال 

 بين"  توازنًا"  جدتو  أن  يمكن  ألنه  أجلنا،  من  ذلكتحقيق    السوقتتولى    أن  يُفترضسطوتها  
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أموره  التدخل  يتم  ما  نادًرا  محايد   حكم  أنه  على  السوق  فهميُ إذ  .  والطلب  العرض وهذه  .  في 
تماًما    الفتراضات الحقيقة  تجافي    األزمة   من  حاسم  بشكل  تضح ا  كما  الواقع،أرض    علىتكاد 

 بعمق  متأصلة  تكون   ما  غالبًا رغم ذلك    لكنها  لها؛  ةيالحكوم  ستجاباتالو  2009-2008  المالية

  تقبلها   لم  لو  حتى  القتصادية،نُهج  ال  على  بشدة  تؤثر  فهي  لذلك .  وإدارته  القتصاد   فهم  طريقة  في
 . بالكامل الحكومات

 هذا القتصاد  بدو سي  كيف  منه؟  الغرض  هو   فما  اإلنسان،  حقوق   على   قائم  اقتصاد  لدينا  كان  إذا

 ؟ هناجحفي حالة 

  الالزمة  والبيئية والجتماعية المادية الظروف ضمان هواقتصاد قائم على الحقوق  من الغرض

الجميع   إذا  النجاح  مقياس  سيكون  .مزدهر  كوكب  على  بكرامة  للعيش  الناس  لجميع أصبح 

ال  دون  ،الكامل  بحقوقهم  التمتع  على  نيقادر من  نوع    األجيال   قدرة  من   الحد   ودون  تمييزأي 

  ه ايوالم  الغذاء  مثل   والجتماعية  القتصادية  الحقوقيتضمن هذا  و.  بذلك أيًضاالتمتع    على  القادمة

وكذلك  والصحة  الجتماعية  والحماية  والسكن  الالئق  والعمل   مثل   والسياسية  المدنية  الحقوق، 

  وغير   مترابطة  اإلنسان  حقوق  جميعف.  عادلة  محاكمة  في  والحق  التعبير  وحرية  التجمع  حرية

  تشكلكما أنها    . 11األخرى  نبعضها دو  انتقاء  يمكن  لو  واحدة،  كحزمة  تأتي  إنها  -للتجزئة  قابلة

  ذات   فهي  وبالتالي  العامة،  السياسة   مجالت  جميع  على  ينطبق  دوليًا  عليه  متفقًا  معياريًا  إطاًرا

 الصعيدين  على  إدارته  كيفية  وتوجيه  لالقتصاد جوهري  ال  الهدف  تأطير  في  مركزية  أهمية

 .والعالمي الوطني

الحقوق  في القائم على  شأن    ،القتصاد  تتعاون    الحكوماتمن    وتقليل   الحقوق  إلعمال   دوليًاأن 

  ا شرطً يعد    الحدود   عبر  الشديدة   التفاوتات  على  القضاء  أن   والواقع.  الحدود   عبر  المساواة   عدم

  الترتيبات  وترتكز.  األرضية  الكرة  جنوب  في  البلدان  معظم  في  الحقوق  إلعمال  اضروريً   امسبقً 

  معالجة   إلىوصوًل    التجارية  والسياسة  والستثمار  الضرائب  منبداية    شيء  كل   بشأن  العالمية

  حقوق   إعمال  خالله   من  يمكن  دولي  نظام  بإنشاء  اللتزام  على  الوطنية  عبر  واألوبئة  الجرائم

  الدولية   المناقشات  في  العالمية  القتصادية  اإلدارة  من  الجوانب  هذه  مناقشة  تتم  ما  غالبًا.  الجميع

 .اإلنسان حقوقبوصفها تخص  ليس لكن ،"التنمية أجل من السياسات اتساق"على أساس 

 بشكل  اإلنسان  حقوق  حول  القتصادية  للعدالة  رؤيتنا  لبناء  الفريدة  القوة  نقاط  من  العديد   هناك

 .12فعال

  ًعن   للحديث  واسع   نطاق   على  عليها   امتفقً   لغة  اإلنسان   لحقوق  العالمي  الطابع   يوفر  ،أول 

 من  شامل  إطار  في  اإلنسان  حقوق  تقنين   يتمحيث  .  اقتصاداتنا  تدعم  أن  ينبغي  التي   القيم

 الحكومات  من  العظمى  الغالبية  بلق    من  اهذ  على  التفاق  تموقد  .  الملزمة  والمبادئ  المعايير

أن   هناك   الواقع،و.  حقوقها  من  ت مرحُ   لها  حصر  ل   مجتمعات  نضالت   شكلتهابعد  أن 

  عددى تحديدها  إل  صلتوي  التي  الحماية  حزمة":  هيةبد "  اإلنسان  حقوق  بأنيجادلون    نيكثير

 منكما هو واضح    ونحن نعلم، بدهيًا وعالميًا،.  مختلفة  وأجيال  ثقافات  عبر  الناس  من  كبير

 قادرين   ليكونوا  الجوع؛  من  وايتحرر  أنأن جميع الناس ينبغي    ،ةاليوميكفاحنا في الحياة  

 اإلنسان   لزدهار   األخرى  الشروط  بجميع  والتمتع  الخاصة؛  حكومتهم  اختيار  على

  الدولية   والمعاهدات(  UDHR)  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  في   عليها  المنصوص

  قويًا   إطاًرا  اإلنسان   حقوق  يجعل  وهذا .  الصكوك  من  وغيرها  اإلنسان   لحقوق  واإلقليمية

 . القتصادية بالعدالة للنهوض  وموحًدا

 ،القوية   الفاعلة  والجهات  الحكومات  علىنبغي  ي  قانونية  التزامات  اإلنسان  حقوق ضع  ت  ثانيًا 

 العامة  المنافع  بأن  العترافف.  لها  المتثال(  ىرالكب  الشركات   المثال،  سبيل  على)  األخرى

فيما يتعلق   للغاية  ضرورية   بأنها  العتراف  يعني  ،حقوق  هي  والتعليم  والمياه  الصحة  مثل

  أو   السوقتحكمات  ل  اتركه  يمكن   لو  للجميع؛كفالتها    نبغيي   بحيث  ورفاهه  اإلنسان  كرامةب

أن  .  القرار  صانعي  تقدير من    جميعال  تمتع  ضمان ذلك  لهم  تفرقة    حقوقبما  يتطلب دون 

ل  يشكو.  ات السلطبين    التوازن  وإعادةالتفرقة    ومعالجة   الموارد  توزيع  إلعادة تدابير    اتخاذ 

  معترف   هو   كما  ،الناس  لحقوق  األولوية  يعطيإذ    النيوليبرالية،  منطقل  امباشرً   تحديًاهذا  

 . والشركات للمستثمرين الزائفة" الحقوق"بدًل من  دوليًا، ابه

 ،حقوق  إطار  يحتويإذ  .  الرفاهماهية    عن   شاملة  صورة  اإلنسان   حقوق  تعطينا  ثالثًا 

 والبيئية  والقتصادية  والثقافية   المدنية:  الحقوق  من  واسعة  مجموعة  على  13اإلنسان

  على ،اضيقً تفسيًرا  اإلنسان حقوقتفسر  فاعلةعديدة  جهاتوهناك . والجتماعية  والسياسية

ذلك أن  .  ذلك  من  شمولية  أكثرفي حقيقة األمر    لكنها.  المدنية  بالحريات  اأساسً   تتعلق  أنها

 في  الحق  من  -  الحقوق  من  الواسعة  المجموعة  هذه  أساس  على  اقتصاداتنافي    التفكير  إعادة

 –العلمي  التقدم  بفوائد   التمتع  في  والحق  الجوع  من  التحرر  في  الحق  إلى  عادلة  محاكمة

بالفعل    الحريات"   كانت  إذا  ما  حولالعالق    األيديولوجيجدل  ال  على  التغلب  فييساعد 

"التنمية"    "المدنية رأس   (ضيق  بشكل  معّرفان  كالهما)أم  على  تأتي  أن  ينبغي  التي  هي 
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  فالحق  - يتجزأ كل ل و مترابطة أنها على صراحةً فهم تُ  الحقوق  جميعف. الحكوماتأولويات 

 تعتمد   الواقع  في  وهي  -التعبير  حرية  في  الحق  مثل  مثله  للتفاوض   قابل  غير  الصحة  في

 واقتصاداتنا  ومجتمعاتنا  لحياتنا  ودقة  إقناعًا  أكثر  رؤية  يعكس  وهذا.  البعض  بعضها  على

 .المتشابكة

  الرؤى  يتجاوز أو   محل يحل قصد به أن فإن القتصاد القائم على الحقق ل يُ  ذلك،على الرغم من  

تشكل   أخرى  مفاهيم   على  نعتمد   الرؤية،  هذه  بناء  فيفنحن  .  البديلة  لالقتصادات  األخرى  المقنعة

.  النسوية  والقتصادات  التضامن  واقتصادياتالرفاه أو حسن العيش    ذلكمتضمنًا    ،متبادلً   إثراءً 

الحقوق   على  القائم  أي   لتزدهر؛  رؤىال  لهذه  المجال   وإفساح   تضمين  إلى  يهدففالقتصاد 

  .هائها ل إقصائاحتوا

 

  جذريًا   تحولً   اإلنسان  حقوقو  واءمتكي ي  القتصاد   في  التفكير  إعادة  تتطلب  المطاف،  نهاية  في

سنقوم .  هاوتقييم  هاواستهالك  هاوتوزيعالمختلفة    والخدمات  السلع  إنتاج  كيفية   في ما  وهذا 

 . األقسام التالية في أكبر بشكلباستكشافه 

 

 الحقوق؟ على القائم  القتصاد وجهت أن نبغي ي التي القيم ما: األول القسم

عن    التيوالية  المت  األزمات  سياق  في   والستغالل   والقومية  الستهالكية  والنزعة  الجشعتتولد 

من    ، نهجمالم  والتمييز يوم  كل   مجموعة  أساس  على  اقتصاداتنا  برمجة  بإعادة  ونيطالبيزداد 

هذا .  الكوكب  حدود   داخل  والزدهار  اإلنسان  رفاه  حول  تتمحور   القيم،   من  جذريًا  مختلفة وفي 

 مع  تضامن  في  العيش  حول  تتمحور  جماعية  وخبرات  نماذج  إلى  تستند   رؤى  الكثيرون  يطرح

 . البيئة مع وئام وفي اآلخرين

 في متجذرة ألنها عالمية تعتبر التي األساسية القيم من عدًدا  ويصنف اإلنسان حقوق قانون يعكس

وهذا في الغالب ما يتم التعبير  14.البشرية  األسرة  أفراد   جميع  بين  والمساواة   المتأصلة   الكرامة

 والمساءلة والتضامن واإلنصاف الكرامة مثل مختلفة طرق بعدة القانونية، غير الناحية منعنه، 

  ومبادئ   معايير.  القتصاد   حول  اليوم  مناقشات  في  قوي  صدى   لها  مصطلحات  وهي  ،والعدالة

  تعنيهدلي به حول ما  لت  الكثير  لديها  -والقتصادية  الجتماعية  الحقوق  سيما  ل  -  اإلنسان  حقوق

جميع    عليها  وقعت  التي  المعاهدات  على  هازارتكبا  ،فهي.  بالقتصاد   يتعلق  فيما  القيم  هذه

 . 15المشتركة   القيم  لهذه  واألخالقية  القانونية   القوة  تمنح  العالم،  أنحاء  جميع   في  تقريبًا  اتحكومال

تساعد  بواسطتها    يمكن  ملموسة  طريقةإنها    واألنظمة  السياسات  تحويل  في  اإلنسان  حقوقأن 

 .16تدعمها التي والمعتقدات السرديات عن فضاًل  والقتصادية، الجتماعية

 الكرامة

  سكان   لغالبية  الكرامة   شروط  نيؤمّ   لم  أنه  هو  النيوليبرالي  السوق   اقتصادوقع فيه    فشل  أكبرلعل  

ل.  العالم ف  الذي)  المدقع  الفقرن  إيقال    الرسمية،  لمقاييسفوفقًا    الذين   األشخاص  عدد   بأنه  يُعرَّ

انخفض  (  اليوم  في  دولر  1.90  من  أقل  على  يعيشون   أظهر   كما  لكن.  العالم  مستوى  علىقد 

  األساسية  الحتياجات  لتلبية  يكفي  ل   ببساطة  المبلغ   هذا   فإن  ،17والخبراء  الباحثين  من   عديد 

 وفقًاإذ    . 18بالمرة  مفيد   غير  الفقر  من  الحد   حول  الرسميالخطاب    يجعل  مما  بكرامة،  والعيش

 األكثر  البلدان  في   معدوًما  يكون  يكاد  المدقع  الفقر  فإن  دولر،  1.90  البالغة  الفقر  عتبة  لمنطق

 في  األشخاص  من   اآللف  مئات  نرى حيث  .  صحيح  غير  هذا  أن  الواضح  من  ذلك  ومع  ، ثراءً 

 ،الطعام بنوكأمام  طوابير في يصطفون أو  التشرد  من يعانون المتحدة والمملكة  المتحدة الوليات

تفاصيلها  أ  مأساة  وهي   وحقوق   المدقع  بالفقر  المعني  المتحدة  لألمم  الخاص  المقرر  أيًضابرز 

نه  إيقال  الذي الفقر من الحد إنجاز   أن، 19 -ت أزمة كوفيد كشففقد  ذلك،  على عالوة  .19اإلنسان

 التقدم  أنيقدر    (UNDP)  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامجإذ إن  .  20للغاية  هشتحقق هو إنجاز  

 عشر  إلى  ثالث  من  يتراجع  أن  يمكن"  نامية"  دولة  70مستوى    ىلع  الفقر  من  الحد   في

فيه    في  ،21سنوات تبين  الذي   لبحوث  العالمي  المعهد   احديثً أصدرها    بحثية  ورقةالوقت 

 United Nations University World) المتحدة األمم  لجامعة التابع التنمية اقتصاديات

Institute for Development Economics Research)  19  –كوفيد   أزمة  نأ 

 .22الفقر إلى هوة  شخص مليار نصف إلى يصل مابستقذف 

  في  متضمنةجوهرية  أساسيات هناكيظل  لكن. باختالف الناس" الكريمة الحياة"يختلف معنى  قد 

آمن  فرد   لكل   يكون  أن   يجب:  اإلنسان  لحقوق   العالمي  اإلعالن  أحكام مغذ    كاف    طعامو   ؛سكن 
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 ؛جيد   وتعليم  ،إليها   يحتاجون   التي  الصحية   الرعاية  لىع   صولحالوإمكانية    نظيفة؛شرب    ومياه

عن    ذلك؛  اختاروا   إذا  لئقة  ظروف  في  بأجر  العملو   بشأن  قرارات  اتخاذ   على  القدرةفضاًل 

فإن  .  حياتهم ثم  الحقوق  ومن  على  القائم  األقل    يسعىالقتصاد   الشروط  هذهلضمان  على 

ي.  للجميع  األساسية أن  ينبغي    إلى   الوصولو  والزدهار؛  للعيش  صحية  بيئةذلك    شملكذلك 

بضمان   البال راحة فضاًل عن  ومزدهرة؛ وآمنة صحية حياة عيش لهم تتيح التي والخدمات  السلع

عنهم    ميت   لن  أنهم   أو   الشيخوخة  أو  اإلعاقة  أو  البطالة  أو  المرض  بسبب  معدمينالتخلي 

 احتياجاتنا،ه بئ وفا  بمدىبل    النقدية،  بالقيمة  يُقاس  ل  الحقيقي  القتصاد ف.  الرعاية  تقديم  مسؤوليات

 فإن  وبالتالي،.  اإلنسان  حياة  مراحل  جميع  في  والعيش  ناسلللت  الدعم  توفير هتمام بالقييم  تومنها  

 يكون  أن  يجب:  القتصاد القائم على الحقوق  في  للكرامةالجوهري    األساس  هو  الرعاية  اقتصاد 

  األعباء  تقاسم  مع   مة،اكرالو  دعممن ال  ظروف  فيها  يعل  والحصول  الرعاية  في  الحق  فرد   لكل

  .بالتساوي والمزايا

 اإلنصاف 

 تكون   أننبغي  ي  القتصادية  والمعامالت  والنظم  السياسات  أن   هو   شيوعًا  األكثر  القلق  يكون  ربما

 .الجتماعية الفئات بين والسياسية القتصادية القوة توزيع األنظمة هذه تشكل". منصفة"

الحالة    ضمنيًا،  ذلك  فعلت  قد   أو  ؛صريح  بشكلسلطة  ال   توزيع  األنظمة  هذه   تولىت  قد  هذه  وفي 

  نموذجنا   ظل   في.  الفرص  تكافؤ  مدى  أو   المجموعات   مساومة  كيفيةتحدد  ل  الخلفية  في  عملت

 من  أخرى  وأنواع  والجنس  العرق  أساس  على  وتعملالسلطة    هذه  تتركز  الحالي،  القتصادي

  الرجال  من  جميعهم   ،23العالم  في  أشخاص  10  أغنىإن    المثال،  سبيل  على.  الجتماعي  الوضع

 تحيزاتفي الواقع    لها "  حيادية"  أنها  المفترض  القتصادية  السياسات  حتى.  البيض  من  وجميعهم

  التوجه   أو  الجنسية  الهوية  أو  الجنس  أساس  على  الحرمان  ترسخ  أو  تخلقفهي  .  كبيرة  خفية

ووضع .  أخرى  خصائص  أو  العمر  أو  اإلعاقة  أو  الهجرة  حالة  أو   العرق  أو  العرق  أو  الجنسي

  بمدى بل    النقدية،  بالقيمة  يُقاس  ل  الحقيقي  القتصاد 

ب بالقييم  تومنها    احتياجاتنا،وفاءه   الدعم  توفيرهتمام 

.  اإلنسان  حياة  مراحل  جميع  في  والعيش  ناسلللت

الجوهري   األساس  هو  الرعاية  اقتصاد   فإن  وبالتالي،

 يكون  أن  يجب:  القتصاد القائم على الحقوق  في  للكرامة

 ظروف  فيها  عل  والحصول  الرعاية  في  الحق  فرد   لكل

ال   والمزايا   األعباء  تقاسم  مع  مة،اكرالو  دعممن 

 .بالتساوي

 
 الجوهرية  والمساواة التمييز عدم

  الكثير   يربط  .اإلنسان  لحقوق   الدولية   المعاهدات لجميع  الفقري العمود  هما التمييز  وعدم  المساواة  مبدأي   إن

 الناحية   من  للجميع،  يمكن  طالما  بأنه  القائلة  الفكرة  هي  هذه.  الفرص  بتكافؤ"  المساواة"  فكرة  الناس  من

  يوجد  ل  بالطبع،  لكن.  العدالة  تحقيق  يتم  مفتوحة،  منافسة  في"  متكافئة  لعب  ساحة"  على  التنافس  النظرية،

  حقوق  قانون  بموجب.  عليها  التغلب  يجب  وعقبات  مختلفة  بداية  نقاط  لديه  شخص  وكل  ،تماًما  متكافئ  ملعب

ل   اإلنسان، تضمن    .وتحويلي  –  للغاية  محدد   معنى  لمساواةفإن  أن  المثال  سبيل  على    الحكوماتفيجب 

  مع  المساواة قدم على بحقوقها التمتع على قادرة المرأة تكون أن. أي والمرأة الرجل بين" الجوهرية المساواة"

 (. النظرية الناحية من أو القانون في) القانون بحكم فقط وليس ،(الواقع في أو الممارسة في)واقعيًا  الرجل

  الظروف"   تخلق  أن  يجب  الحكومات   أن   على  المرأة   ضد   التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  تنص

  في   بما)  العقبات  إزالة  يشمل  وهذا.  القتصادي  المجال  في  ذلك  في  بما  -  الجوهرية  المساواة  لتحقيق"  المواتية

الجتماعي/الجندر  النمطية  القوالب  ذلك بالنوع   نتائج   على  الحصول  من  المرأة  تعيق  التيتلك  (  المرتبطة 

  بالمساواة  للتعجيل"  إيجابيتمييز  "  أو"  مؤقتة  خاصة  تدابير"اتخاذ  ب  ةمطالب  الحكومات   أن   كما.  متساوية

" المتداخل"  التمييز  العتبار  في  السياسات  تأخذ   أن  يجبكما    .للمرأة  التاريخي  الحرمان  ومعالجة  الجوهرية

بين   وتتداخل  للمرأة  المتعددة  الهويات  بها جمع  تت  أن  يمكن  التي  الطريقة   المثال،  سبيل  على   -  المساواة  وعدم

البعض المثال،  .  بعضها   العمل   مكان  في  للتمييز  الفقيرة  السوداء  المرأة  تتعرض  أن   المرجح  من على سبيل 

  مع   المتوافقة  المرأة  من  والتمييز  للعنف  عرضة   أكثر  هي  المتحولة  والمرأة  الثرية؛  البيضاء   المرأة  من  أكثر

  الحكومات   علىكذلك ينبغي  .  والمرأة  الرجل  بين   بالعالقةحسب ف  تتعلق  ل  الجوهرية  المساواةكما أن    .*الجنس

  ذوو  األشخاص  ذلك  في  بما  -  األخرى  الفئات  أن  تضمن  وأن  العرقية  المساواة  عدم  ألوجه  احدً   تضع  أن

 . **اآلخرين مع المساواة قدم  على بحقوقهم التمتع يمكنهم -واألطفال المهاجرون والعمال اإلعاقة

 آسيا  في  المرأة  لحقوق  الدولي  العمل  مراقبة  ومنظمة  CESR  والجتماعية  القتصادية  الحقوق  مركز*  

الموضوع   الحقوقتعافي    ،International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific  الهادئ  والمحيط

 : انظر الموضوعية، للمساواة تفصياًل  أكثر شرح على للحصول. الجنسين بين الجوهرية  المساواة: الثامن

UN Women, Progress of the World’s Women 2015, Chapter 1. 

  واتفاقية   اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق  واتفاقية   العنصري،  التمييز  على  القضاء  اتفاقية  المثال،  سبيل  على**  

 الالزمة التدابير  تناولت - أسرهم  وأفراد  المهاجرين العمال  جميع حقوق  لحماية  الدولية والتفاقية الطفل، حقوق

  المحددة  والمصالح  والحتياجات  الخبرات  لتناسب  المصممة  التمييز،  وعدم  الجوهرية  المساواة  لضمان

 . للجماعات
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 عدمو المساواةـ ب الخاصة  اإلنسان حقوق مبادئ ضوء في يُفهم الذي - لإلنصاف التدريجي الفهم

  البداية   بنقاط  العتراف   يعني  ،الحقوق  على  القائمقتصاد  لال  تأسيسية  قيمةبوصفه    -التمييز

الفرص  في  وليس  ،  النتائج  في  الفجوات  لسد (  اإليجابيالتمييز    مثل)  التدابير  وتنفيذ   المختلفة

  .الجذرية هذه الفجوات أسباب معالجةمع  ،المتاحة فحسب

 

 تكافل 

  ات فئال  تضع  فإنها  ذلك،  ومع.  جيد   أمرالحرة  "  المنافسة"  أن  الحالي  القتصادي  نموذجنا  يفترض 

 في.  جائرة على أحد األطراف  محصلتهازائفة    لعبة  في  البعض  بعضها  مواجهة  فيالجتماعية  

  والتعاون   الوحدة   روح  عن  التعبير  أي  ،كافلالتيستند القتصاد القائم على الحقوق إلى    المقابل،

 :بين

 

   والطبقية  واإلثنية  يةالعرق   أساس  على  المثال،  سبيل  على  الناس،  من  مختلفة فئات 

 . المساواة وعدم للهويات المتداخلة بالطبيعة العتراف على بناءً  والجنسانية،

 العمال   وملكية  الجماعية  المفاوضة  خالل  من  ذلك   في  بما  والعمال،  المال  رأس  /األعمال  

 اإلدارة.  مجالس في العمال وتمثيل

 ،البلدان   ومسؤوليات  البداية  ونقاط  المختلفة،األوضاع    على  التعرف  خالل  من  البلدان  

 .24الستعمار  إرث ومعالجة المختلفة،

 للكرامة كإطار الحقوق 

التي تدور حول   ألفكارل  خصوصية  -واالقتصادية  االجتماعية  الحقوق   خاصة  -  اإلنسان  حقوق   إطار  منحي

 واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   يكرس  .كريمة  حياةلتحقيق  ل   مطلوب  هو  ما

 االجتماعي،   والضمان  والصحة،  والتعليم،   الئقة،  ظروف   في  العمل  في  الحق(  ICESCR)  والثقافية

بينها    ،المهمة للغاية  العناصر  من  عددًا  يشملوهذا المستوى الالئق  ".  الئق  معيشي  مستوى"و   السكن من 

  عناصر   تفكيك  تموقد  ".  المعيشة  لظروف  المستمر  التحسين"و  والملبس  والغذاء  الصحي  والصرف  والمياه

 االقتصادية   بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد   على  تشرف  التي  اللجنة  قبل من  أكبر  بشكل  الحقوق  هذه  من  كل

  قبل  من  المعينين"(  الخاصين  المقررين"  أو )  المعنيين  المستقلين  الخبراء  قبل  ومن  والثقافية،  واالجتماعية

  معاهدات   في   واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  تقنين  تم  كما.  المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس

  توفر  المثال،  سبيل  على.  دوليًا  عليها  متفق  أخرى  معايير  وتعززها  اإلنسان   لحقوق  أخرى  أساسية  دولية

أن  .  العمل  في  الكرامة  لضمان  تكميلية  معايير  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقيات   االقتصادية  الحقوقكما 

 .*الوطنية القانونية واألطر الدساتير معظم في متفاوتة بدرجات بها معترف واالجتماعية

  من"  أساسي  أدنى  بحد " األقل  على  القضائية  واليتها  نطاق  فيالجميع    يتمتع  أن  الحكومات  تضمن   أن  يجب

المثال،االبتدائي   التعليم  يكون  أن  يجب.  فورية  أولوية  ذات  كمسألة  الحقوق  هذه  كل سبيل  على   متاًحا   ، 

  الحكومات   على  يجبف.  األدنى  الحد   هذا  تجاوز  يتطلب  التدريجياإلعمال    لكن.  تأخير  دون  للجميع،  مجانًا

  اإلعمال   أجل  من"  المتاحة  مواردها  أقصى"  لتخصيص  ومعقولة  ملموسة  خطوات  تتخذ   أنها  إثبات  أيًضا

  زمني   إطار  أسرع  وفي  تمييز  دون   القضائية،  لواليتها  الخاضعين  األشخاص   لجميع  الحقوق  لهذه  الكامل

 . ممكن

  أحكاًما   تلغي  التي  التقشف  تدابير  المثال،  سبيل  على" )التراجعية"  الخطوات  بأن  قوي  افتراض  أيًضا  هناك

 سيما  ال  التدريجي،باإلعمال    الحكومات  التزامات  تنتهك(  الناس  عليها  يعتمد   معينة  خدمات  أو  مزايا  أو

 .**ضرًرا أقل أخرى الميزانية خيارات في تتوفر عندما

 .www.tiesr.org ، والجتماعية القتصادية للحقوق   تورونتو مبادرة نظر* ا

  بالحقوق الخاص الدولي  والعهد التقشف وتدابير العام الدين بشأن بيان والثقافية، والجتماعية القتصادية الحقوق  لجنة رئيس** 

 E / C.12 / 2016/1 )2016) والثقافية والجتماعية  القتصادية
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  أكثر   أصبحت  التي  المتبادلة  المساعدة  ومجتمعات  والتضامنية،  الجتماعية  القتصادات  تعد 

  من   بدلً   التعاون  تعزز  التي  لالقتصادات  حالية  مهمة  أمثلة  ،19  -جائحة كوفيد   سياق  في  انتشاًرا

 األساس  بمثابة  سيكون  الحقوق  على  القائم  التضامن  فهمف.  جميعًافيه معًا    بأننا  والشعور  تقويضه

  .25غيره كثيرونو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  إليه  دعا  الذي  النحو  على  د،تجسم  اجتماعي  لعقد 

  المشاعات   عن  والمسؤولية  الجماعية  الملكية  تعزيز  حيث  من  البيئي،  اإلشراف  سيشجع  أنه  كما

 .الكوكب وازدهار

 ترتبط في عالقات بعضها ببعض  عالئقية حقوقال

.  األساس  في  عالئقية  اإلنسان  حقوق  الواقع،  في.  فردية  حقوق  هي  اإلنسان  حقوق  أن  الناس  من  الكثير  يعتقد 

  يكون   ما  نادًرا.  اإلنسان  لحقوق  أساسية  قيمة  التضامن  يجعل  وهذا.  البعض  بعضهم  على  يعتمدون  الناسفجميع  

  أو   ةمضمون  والمرأة  الرجل  بين  الجوهرية  المساواة  أو  الجمعيات،  تكوين  حرية  أو  الالئق،  العمل  في  الحق

 .حقيقية  لجعلها جماعية جهوًدا تتطلب إنها. بمفردهم يعملون الذين األفراد  به يطالب

 لحقوق  العالمي  اإلعالن  ينصإذ  .  الدول  بين   التضامن  إلى  الحاجة  بشأن  أيًضا  واضح  اإلنسان  حقوق  إطار  إن

ب  حق  فرد   لكل"  أن  على  اإلنسان  والحريات  الحقوق   هظل  في  تتحقق  أن  يمكن  ودولي  اجتماعي  نظامالتمتع 

  المادة " )ةعاالجمإزاء    واجبات  فرد  كلعلى  "  وأن(  28  المادة " )تحققًا تاًما  اإلعالن  هذا  في  عليها  المنصوص

 الحكومات  جميع  تتحمل.  حدودها  عند   تتوقف  ل  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الدول  التزامات  أن  كما(.  29

 األخرى  الحكومات  مع  والتعاون  ،معليه  اسلوكه  ؤثري  قدتي  ال  األخرى  البلدان   في  األشخاص  تجاه   مسؤوليات

 .*الدولي المستوى على اإلنسان حقوق  إعمال أجل من

 * مركز الحقوق القتصادية والجتماعية، تعافي الحقوق، الموضوع الثاني: التعاول الدولي. 
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 لةءالمسا

 

حرزون  ي  الذين  أولئك.  الحصانة/العقاب  من  اإلفالتتعدد سبل  ب  الحالي  القتصادي  نظامنا  يتسم

  الحقوق   ينتهكوا  أن  يمكن  -الجنسيات  متعددة  والشركات  الثرية  السياسية  النخب  خاصة  -  سلطة

  الفسادف.  المحاسبةل تذكر في طريق    مخاطرقابل  م  بالعاملين  الضرر  اويلحقو  الموارد   اكنزووي

  إنفاقها   ينبغي  التي  األموال  تحويل  يتم   حيث  البلدان،  من  عديد   في  السياسية  النخب  بينيستشري  

 المتعلقة  الكوارث  سلسلة هي    ة ليطوو.  الضريبية  المالذات  إلى  التعليم  أو  الصحية  الرعاية  على

يوم  األعمال  رجال  فيها  يشارك  التي  والبيئية  اإلنسان  بحقوق بعد  يوًما  وتزداد   بوبال   من:  بل 

Bhopal  كوبر   ديل  فيستا  بوينا  في  2014  عام  السام  التسرب  إلى  Buena Vista del 

Cobre   برومادينيو  سد  وانهيار  المكسيك،  في  Brumadinho Dam   عام  البرازيل  في 

 هذه  مثل  إلى  يُنظر   النيوليبرالية،  ظل  في .  بيروت  ميناء  في  األخير  المدمر  والنفجار  2019

على    ؛"التجارية  األعمال  ممارسة"لـ  مؤسف  جانبي  أثر  أنها  على  الكوارث يقع   الشركاتفال 

الذي    األضرار،  على  للرد   القانون  في"  محدودة   مسؤولية"سوى   الوقت    الشركات   فيه  تدفعفي 

ال  والسياسيون تقليل  سبيل  في  ل  لوائحبقوة   معاهدات  بعض  نإ  حتى.  الشركاتسلوك  المنظمة 

  التي   البيئة  أو  العامة  الصحة  قوانين  تسن   التي  الحكومات  بمقاضاة  للشركات  تسمح  الستثمار

 في  المتأصلة  ، تلك القوى  توازن  في  الهائلة  الختاللتهذه    إنومن ثم ف.  أرباحها  تهدد   أن  يمكن

 .استهزاءمحض  المساءلة تجعل ،الحالي النظام

الحقوق   على  القائم  القتصاد  نحو    التوازن  إعادة  إلى  سيسعى فأما   لعالقات  استباقيعلى 

الحصانة  و  الدولة  على  الشركات  سيطرة  إنهاءمع    الديمقراطية،  وتعميق  السلطة/القوة ن  عرفع 

 الناس  لحتياجات  يستجيب  اقتصاًدا  سيكون.  الشركات  وجرائم   القتصادية  الجرائم مرتكبي  

المالي على جميع األشياء  ل  أو   السوق   ألهواء  تركه  من  بدلً   الفعلية، الربح  مآرب  حالة إضفاء 

 .قف، بل تزداد بصورة ل تتو

 

 

 للمساءلة  بيئي كنظام اإلنسان حقوق 
 : اإلنسان حقوق معايير. اإلنسان حقوق نظام في الزاوية حجر هي المساءلة

 
  ينوظفوالم  الحكومة  خاصة)  القتصاد  في  الفاعلة  الجهات  لمختلف  الصلة  ذات  المسؤوليات  تحدد 

 ،(والشركات العموميين
 من ينتخبون  و  والمهمشة،  الفقيرة  والفئات  العمال،  مطالب  أمام  مسؤولين  السلطة   أصحاب  يكون  أن  تتطلب

 ، لتمثيلهم
 الحقوق انتهاك عند  التعويض وطلب المسؤوليات تفاذإل وسائل توفير* . 

   من
سيما    السياسات،  وصنع  القرار  في  المشاركة  ضمانات  نباج  إلى  جنبًا  تسير  المساءلة  أن  المفهوم   للمجتمعات ل 

 من يتجزأ ل اجزءً  المعلومات  إلى الوصول  وحرية الشفافيةكما تعد    .1مباشرة بالقرار سيتأثرونمن و المحرومة

  وتكوين   التجمع  حريةمن بينها    والسياسية،  المدنية  الحقوق  من  الكاملة  المجموعة  وكذلك  .المساءلة  مطالب  تمكين
 على  المقترحة  التجارية  األنشطة  أو  اإلنمائية  المشاريع  ريثأتحال    التزامات  الدول  عاتق  على  قعكما ي.  الجمعيات

  مجرد   تجاوز  منهم  يُطلب  الحالت،  هذه  في.  وأقاليمها  وأراضيها  ومواردها  األصلية  الشعوب  عيش  سبل
 . **"والمستنيرة والمسبقة الحرة الموافقة" على للحصول التشاور،

 
 من  األشخاص  حماية   يضمن  مما   ،ةالتجارفي مجال األعمال و   الفاعلين  تنظيم  مسؤولية  أيًضا  الحكومات  تتحمل
 فيها  والتحقيق  الشركات  ترتكبها  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  منع  عليهمفينبغي  .  فيه  يتسببون  قد   ضرر  أي

 التوجيهية  المبادئ في عليه المنصوص النحو على مسؤوليات، أيًضا نفسها الشركات تتحملكما . عليها والمعاقبة
  اإلنسان  حقوق تحترم أن يجب الشركات أن على تنصإذ .  اإلنسان وحقوق  التجارية  األعمال بشأن المتحدة لألمم
 اآلن،  حتى.  الناس  حقوق  على  لعملياتها  السلبية  اآلثار  ومعالجة  وتخفيف  لمنع  المناسبة  التدابير  اتخاذ   خالل  من
العمل    مهمة  عمليةهناك    حاليًا.  بطيئًا  التوجيهية  المبادئ  تنفيذ   كان  قانونًا  ملزم  دولي  صك  على  لالتفاققيد 

 انتهاكات   عن  بالكامل  مسؤولة  الشركات  أن  لضمان  األعمال،  مؤسسات  من  وغيرها  الوطنية  عبر  للشركات
 . اإلنسان حقوق

 
   *من  مقتبس  :OHCHR & CESR, Who Will be Accountable? Human Rights and the Post-2015 

Development Agenda, 2013 
 األصلية   الشعوب حقوق بشأن المتحدة األمم وإعالن 169 رقم الدولية العمل منظمة  اتفاقية انظر** 

حال    خاصة  التزامات  الدول  عاتق  على  تقع

  التجارية   األنشطة  أو  اإلنمائية  المشاريع  ريثأت

  األصلية   الشعوب  عيش  سبل  على  المقترحة

  هذه   في.  وأقاليمها  وأراضيها  ومواردها

  التشاور،   مجرد   تجاوز  منهم  يُطلب  الحالت،

  والمسبقة   الحرة  الموافقة"  على  للحصول 

 "والمستنيرة
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 اإلنسان  حقوق قانون في للعدالة المتعددة األبعاد

  العدالة أما . وتكاليفها فوائدها من" عادلة حصة" المجتمع أفراد جميع بمنح التوزيعية العدالة تهتم. األبعاد  متعدد  مفهوم العدالة 

  الضحايا  جروح  بمداواة التصالحية العدالة تهتمفي حين . منحازة غير عمليات وفق وتنفيذها القرارات باتخاذ فتعنى  اإلجرائية

 أبعاد   من  آخر  نوع  /بُعد   هي  البيئية  العدالةكذلك  .  اإلنسان  حقوق  قانون  في  األبعاد   هذه  كل  تنعكس.  الحاصل  الضررجبر  و

 * .اإلنسان حقوق إطار في مطرد  بشكل دمجها أيًضا ويتم متزايد، بشكل  الملحة  العدالة

  اإلنسان   حقوق  قانون  حدد فقد    أدناه،  مبين  هو  كما.  بعمق   التوزيع  إعادةنظم  ي  كلي،  منظور  من  اإلنسان،  حقوق   إطار  إن

  في   استباقيًا  دوًرا   الحكومات  تلعب  أن  هادف  بشكل   والقتصادية  الجتماعية  الحقوق  دعم  يتطلب.  الموارد   لتوزيع  معايير

 نحو  العام  الستثمار  وتوجيه  ،في القطاع الخاص  الفاعلة  الجهاتغيرها من  و  الشركات  سلوك  تنظيم  ذلك  ويشمل.  القتصاد 

  تضمن   التي  اإلجرائية،  المبادئ  من  مجموعة  أيًضا  اإلنسان  حقوق  قانون  يحدد و.  األساسية  والخدمات  والسلع  التحتية  البنية

 .للمساءلة وخاضعة وتشاركية شفافة بطريقة الموارد  بتوزيع المتعلقة القرارات اتخاذ 

نفاذ  لل قابلة دعوى رفع له يحق حقوقه تُنتهك شخص كل  أن على ، بوضوح وبما ل يخلو من دللة،اإلنسان حقوق قانون ينص

 الهدف و.  التكرار  عدم  وضمانات  والتعويض  الحقوق  رد   شكل  هذا  يأخذ   قد.  إنصاف  على  والحصول  السلطة  في  هم  من  ضد 

 يخلق   الذي  المنهجي  التقدمتعزز    الفعالة  النتصاف  سبلإن  إذ  .  النتهاكات  عن  المسؤولين  معاقبة  مجرد   ليسهنا    النهائي

  عام   هولندا  في  العليا   المحكمة  قرار  وجد  المثال،   سبيل  على.  وجه  أكمل  على   بالحقوق   التمتع  فيها  يمكن  التي  الظروف

 وكبير،  عاجل  بشكل  الكربون  انبعاثات  تخفض  أن   الهولندية  الحكومة  على  يجب  أنه  Urgendaأرغندا    قضية  في  2019

 األنسب  العالج  كان  النبعاثات  من  للحد الحاد    اإلجراء  هذا  أن  المحكمة  قررتو.  اإلنسان  حقوق  مجال  في  للتزاماتها  امتثالً 

  لتصحيح   زمني  حد   يوجد   ل  أنه  ذلك  من  األهم  .**الخطير   المناخ  تغير  عن  الناجم(  الوشيك  والضرر)  للضرر  فعالية  واألكثر

همال وعدم العتبار حتى يومنا  اإل  عداد   في  كبير  حد   إلى  تزال  ل   التي  والستعمار،   السترقاق  في  المتمثلة  التاريخية  األخطاء

 . هذا

 اإلنسان  لحقوق  األمريكية  البلدان   محكمةقد أصدرت  و  البيئية،  الحقوق  صريح   بشكل  اإلنسان  لحقوق  األمريكية  البلدان  اتفاقية  تحمي  المثال،  سبيل  على*  

 Indigenous Communities of( أرضنا)  هونهات  لكا  لجمعية  األصليين  السكان  مجتمعات  قضية  وهي  البيئة،  بحقوق تتعلق  قضية  أول  في مؤخًرا

the Lhaka Honhat Association  والجتماعية   القتصادية  بالحقوق  امعنيً   اخاصً   امقررً   األمريكية  البلدان  لجنةتضم  و .  األرجنتين  ضد  حكًما  

 . والبيئة  اإلنسان بحقوق معنيًا خاًصا مقرًرا اإلنسان حقوق مجلس أنشأقد  و والبيئية؛

** Urgenda Foundation v Netherlands, 2019 (upholding previous decisions in the lower courts). See 

www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/. A similar precedent now exists in Ireland. 

 العدالة

بالعدالة    اآلن  لدينا  الذي  القتصادي  النظام يتسم   المركزة  والسلطة  الثروة   نمطف.  هأساس  فيل 

النخبة٪  0.1  أعلىيدي    بين  متزايد   بشكل تعاني    في  ،من  الذي    والحماية   األجورفيه  الوقت 

ود أغلب ركمن  (  الرسمي  غير  القطاع  في من يعملون    خاصة)  الوسطى  والطبقة  العاملة  للطبقة

  السنوات   مدى  على  تهسيطرأحكم    الذي  النيوليبرالي  للنظام  -خلاًل   وليست  -  سمة  هي  ،األوقات

 .الماضية األربعين

 والفرص  والثروة  الدخلفي    فجوات تظهر  حيث  الهيكلية،  والتفاوتات  التمييز  إنتاج  القتصاد   يعيد 

 في  المناخ   لتغير  المدمرة  باآلثار  الشعور  يزداد وهنا  .  والجنس  والطبقة  العرق  أساس  علىقائمة  

 الستعمار  رسخوقد  .  الملونة  المجتمعات  سيما  ل  المجتمعات،  أفقر  بين  وتتراكم  العالمي  الجنوب

  وما   البلدان  بين  القتصادية  الفوارق  توسيع  إلى  أدى  مما   والعمالي،  البيئي   الستغالل  من  أنماطًا

 .هذا يومنا حتى امستمرً  زال

  أنهم   ثبت  الذين  العمال.  فجاجة  أكثر  بشكل  األمر  هذا  عن  COVID-19  جائحة  تكشف  لقد 

 ومقدمي  الزراعة  في  والعاملين  الصحي  الصرف  وعمال  الممرضات  مثل  -  حقًا  ضروريون

 من كثير في وخطيرة  صعبة عمل ظروف ويتحملون منخفضة رواتب يتقاضون -األطفال رعاية

  على بالمرة  متساو   غير بشكل الخسائر توزيع مع وظائفهم، الماليين فقد في الوقت نفسه . األحيان

  العمال   من  العظمى  الغالبية   .26الوظيفي  الوضع   وحسب  -الطبقةاللون و و  والعرق  الجنس  أساس

 أو  ضئيل  اجتماعي  ضمان  مع  الرسمي،  غير  القطاع  في  يعملون  األرضية  الكرة  جنوب  في

  بشكل األمريكيون المليارديرات زاد  الوباء، من األولى القليلة األشهر في ،األثناءهذه  في. معدوم

 . 27بالفعل ضخمةالتي هي  ثرواتهم من كبير
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القتصاد القائم  صميم في والبيئية والجتماعية القتصادية العدالة  بضمان اللتزام  يكون أن جبي

  بشكل  السعيمع  األرض  موارد  يستنفد  ل القتصادي النشاط أن ضمان يعني وهذا .  على الحقوق

  بطريقة   تقاسمها  يتم  أن  يجب  والفوائد   المكافآت  أن  فكرة  -  التوزيعية  العدالة  تحقيق  إلى  استباقي

  في   أيًضابل    ،فحسب  واإلنفاق   الضرائب  سياسات   في   ل  ،تحولً   هذا  سيتطلب.  اجتماعيًا  عادلة

. وبيئي  اجتماعي  صالحما تسفر عنه من    على  بناءً   ونكافئها  نقدرها  التي  واإلنتاج  العمل  أنواع

  العنصرية   على  القائمة  التاريخية  المساوئ  من  المستمرة  الموروثات  تصحيح  أيًضا  يعني  كما

  .األخرى التمييز وأشكال الجنس أساس على والتمييز

 اقتصاداتنا؟  في القيم  هذه  تضمين يمكن  كيف: الثاني القسم

نقدم    القسم  هذاوفي .  السياسات  خالل  من   هاتفعيل  يجب   االقتصادي،   النظام  في هذه القيم   تتجلى   لكي

 من  الحقوق،  على  قائم  نهج  خالل  من  القيم،  بهذه  الجاد   االلتزام  أن  كيف   عن  موجزة  عامة  نظرة

 القسم  هذا  من  ناهدف  يتمثل  الو.  باالقتصاد   صلة  األكثر  اتالسياسعينها من  ب  مجاالت  يغير  أن  شأنه

  محتواه  ناصمم  ، بل باألحرى  ؛"الجميع  يناسب  واحد "  نموذج  تقديمسعيًا ل  أو  توجيهيًا   يكون  أن  في

تمهيد    إلظهار   بعض   وتوضيحالحقوق    على  القائمصاد  لالقت  النهائية  رؤيتنا  نحو  الطريقطرق 

 .المختلفة السياسة لمجاالت الملموسة اآلثار

 

 الحماية الجتماعية في القتصاد القائم على الحقوق

الحقوق    في   االجتماعية  الحماية  تعتبر  على  القائم    كريمة  حياة  لضمان  أساسية  أداةاالقتصاد 

فهي، أي الحماية .  الشيخوخة  أو   اإلعاقة  أو  المرض  أو  الفقر  أو  البطالة  مواجهة  عند   حتى  للجميع،

فضاًل عن     من   بالعديد   التمتع  في  الناسفرص    تدعم  هافإن  ذاتها،  حد   في  حقًا  كونهااالجتماعية، 

 . الالئق والعمل والسكن الغذاء في الحق ،مثل -األخرى حقوقهم

 من  بمجموعةارتباطًا  )االقتصاد القائم على الحقوق بالشمولية    في  االجتماعية  الحماية  أنظمةتسم  ت

بالنسبة  و  ،األدلة  على  وقائمة(  والمدنية  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق المنال   للجميع؛ يسيرة 

تعالج     من   واألهم  الناس؛  حياة  من  مختلفة  مراحل  في   المختلفة  الضعف   ونقاط  االحتياجاتوهي 

 العمال  جميععام يغطي  وال  الشامل  االجتماعية  الحماية  نظامإذ إن  .  جيدة  بموارد   تتمتع  أنها  ذلك،

 ال التي االجتماعية القيمة ذات األعمالويعترف ب ؛(الرسمي غير  القطاع في العاملين  ذلك في بما)

ي  ،(المنزل  في  الرعاية  أعمال  مثال،)  العمل  سوق  يكافئها أمام    يارتخاالإمكانية  من    وسعوكذلك 

ثم  .  له  بالنسبة  مغزى  اوذ   قيمة  أكثر  يعتبره  الذي  العملممارسة  ل  الفرد  هذه األنظمة    ضمنتومن 

  أو   تجاري،  عمل  ببدءالمغامرة    أو  التعليم،   مواصلة  ار ياختبسبب    العوز   من  خوفال  عدم

  أنه   كما  .المسنين  األقارب  أو  األطفال لرعايةالعمل    منإجازة الحصول على    أو  مرضالتعرض لل

  ألولئك  الدخل ضمان  خالل من للكربون كثافة وأقل اخضراًرا أكثر اقتصادات إلى التحول  سيسهل

  الوقود  صناعة  في  يعملونمن    المثال،  سبيل  على)  التحول  عملية  في  يخسرون  قد   الذين

يعد    (.األحفوري   بالغ   اأمرً   الحقوق  على  القائمة  الشاملة  االجتماعية  للحماية  ئيالتكاف  تأثيراللذا 

  في   بالبدء  لمحرومينل  السماحو  واألدنى؛  األعلى  األجور  أصحاب  بين  الفجوة  سيغلق  فهو:  األهمية

 والتعليم  اإلسكان  على  الحصول  في  المساواة  من  بمزيد   والسماح  والثروة؛  المدخرات  تكوين

 .األخرىمنافع وال

  االقتصاد تعهدوم لها روج التي االجتماعية  الحماية رؤية مع اصارخً هذا التصور تناقًضا  يتناقض

.  الدولي  النقد   وصندوق  الدولي  البنك  مثل  الدولية  والمؤسسات  الحكومات  ذلك  في  بما  النيوليبرالي،

  الفقر   من  الناس  ورفع  طفيف،  مخفف  تعويض  لتقديم  أداة  ،همنظر  وجهة  منفالحماية االجتماعية،  

  السوق ب"  ظافرونال"  معني  أن   بعد   المتبقية  الفتات  توزيع  طريق  عن  مدقع  غير  فقر  إلى  المدقع

بها    التي  المستهدفة   للمخططات  األولويةيعطي    نموذجوهو  .  اويتخمو  الحرة  إلى   الوصوليقصد 

  على  المتلقين  حصول  لضمان  شروط  تدعمها  ما  اوغالبً تختبر    وسائل  على  بناءً   -  الفقراء  أفقر

بالطبع  و  ،28إليها  الحاجة  أمس  في  هم  من  إلى  بالضرورة  تصل  ال  الواقع  في  لكنها  -مزاياهم ذلك 

  في   .29"المستحقين  غير"و"  المستحقين"  الفقراء  وفكرة  والوصمة  العارتكريس حالة من  مع  

 القطاع  في   األرضية،  الكرة  جنوب  في   سيما   ال  فقر،   في  يعيشونمن    غالبيةيعمل    نفسه،  الوقت

 .االجتماعية الحماية برامج من العديد  منمن ثم فهم مستبعدون و الرسمي، غير

 الشامل األساسي الدخل: واعدة سياسات

 مشروط  وغير منتظم  بشكل  ما  بلد   في  للجميع  توفيره  يتم  تحويلفي    شاملال  ساسياأل  دخليتمثل ال

  الرغم   على  الوطني،  الصعيد   على  حقًا  الشامل  األساسي  الدخل  مخطط  بوضع  بلد   أي  يقم  لم.  نقدًاو

  تعد   عام،  بشكل.  وفنلندا  وأيسلندا  كينيا  مثل  بلدان  في  تجريبية  برامج   أو  محلية  برامج   تنفيذ   من

القائم   في  الجتماعية  الحماية  تعتبر القتصاد 

الحقوق    كريمة  حياة  لضمان  أساسية  أداةعلى 

  أو   الفقر  أو  البطالة  مواجهة  عند   حتى  للجميع،

  إلى   باإلضافة.  الشيخوخة  أو   اإلعاقة  أو  المرض

 الجتماعية  الحماية  فإن  ذاتها،  حد   في  حقًا  كونها

  حقوقهم   من  بالعديد   التمتع   في  الناس  تدعم

  والعمل   والسكن  الغذاء  فيالحق    مثال  -  األخرى

 . الالئق
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 على  تقضي  ألنها  اإلنسان،  حقوق  منظور  من  مالءمة  أكثر  الشاملة  االجتماعية  الحماية  برامج

  األساسي   الدخل  فإن  ذلك،  ومع.  فئات المحتاجين استهدافصاحب  ت  التي  والوصمة  الظالمقصاد  اإل

يتوافقال  الشامل الحقوقف.  الحقوق  مع  بالضرورة    القائم على  االقتصاد    مخطط   تنفيذ   يجب  ،في 

بينها    -التوزيع  إعادةتخص    تدابير  مجموعة  من  كجزء  الشامل  األساسي  الدخل  الحماية  نظاممن 

 والتعليم  الصحية  الرعاية  ذلك  في  بما)  الجودة  عالية  العامة  والخدمات  الشامل  االجتماعية

  األخرى،  البرامج  هذه  مع  وباالقتران.  إليها  الوصول  للجميع  يمكن  التي(  االجتماعي  واإلسكان

 في   اإلنسان  حق  مع  ويتوافق  كريمة  لحياة  يكفي(  وعينيًا  نقديًا)  الدخل  من  مستوى  ريوفت  يجب

 أن يمكناألساسي الشامل، بهذه الطريقة فحسب، ومن ثم، لو تم تنفيذ الدخل . الئق معيشي مستوى

الحقوق  لالقتصاد   تحويلية  دعامة  بمثابة  يكون على    المساواة   وتحسين  الفقر،  من  والحد   ،القائم 

 .االستغاللية الوظائف على االعتماد  من الناس وتحرير االقتصادية،

  البلدان   من  العديد   وضعت  . 1930  -كوفيد   جائحة  بسبب  جديدًا  زخًما  األساسي  الدخل  فكرة  اكتسبت

مفوضية األمم المتحدة  من كل دعتف. مؤقت أساس على األساسي  الدخل مخطط من محدوًدا شكاًل 

 Economic Commission for Latin  الكاريبي جزر  و  الالتينية   ألمريكا  االقتصادية

America and the Caribbean  الدخل   خطط  تنفيذ   إلى  اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  

الخطط    هذه  تكون  أن  المتصور  ومن.  فقر  في  يعيشونمن  ل  واسع  نطاق  على  الطارئة  األساسي

  صراحة  جادلت الكاريبي جزرو الالتينية ألمريكا االقتصاديةالمفوضية  أن من الرغم على مؤقتة،

  تدعو و.  اتساعًا  األكثر  الشامل  األساسي  الدخل  لبرامج  اأساسً   وتشكل  دائمة  جعلها  يمكن  أنه

 إلى   ،31إفريقيا   جنوب  ذلك  في  بما  البلدان،  من  العديد   في  المدني  المجتمع  ونشطاء  مجموعات

عام   اجتماعية  حماية  نظام  من  كجزء  الشامل  األساسي  الدخل  لتشمل  الطارئة  الدخل   خطط  توسيع

 . شاملو

 سياسة العمل واألجور في القتصاد القائم على الحقوق

القائم على    في  أن  ضمان  في  واألجور  العمل  لسياسة   األساسي  الهدف  يتمثل  ،الحقوقاالقتصاد 

ب   يكفي  ما  األجور توفر    أنو  وكريًما؛   وآمنًاتمكينيًا    العمل  يكون   من   كاملة  مجموعةللوفاء 

تصبح وأ  األساسية؛  االحتياجات . للغاية  واسعة  والموظفين  العمل  أصحاب  بينالسلطة    فروق  ال 

ضمن   التأكيد،  يجب  أن  الرؤية  هذهكذلك   وتكوين  التجمع  وحرية  الجماعية  المفاوضة  حقوق، 

 المنصوص  األخرى  العمال  حقوق  جميع  جانب   إلى  للتفاوض،  قابلة  غير   أسس  هي  الجمعيات

  الحماية   حقوق  ذلك  في  بما  اإلنسان،  حقوق  ومعاهدات(  ILO)  الدولية  العمل  منظمة  في  عليها

على    في  السياسة  من  المجال  لهذا  المركزية  الشواغل  أحد   يتمثلو.  االجتماعية القائم  االقتصاد 

  مرضية  بطريقة  األسرية  والحياة  المأجور  العمل  بين   الموازنة  من   العمال  تمكن ضمان  فيالحقوق  

الحقوق ف.  ومتناسقة  الئقة  وظائف  تولي   من  والنساء  الرجال  تمكين  يتم  ،ي االقتصاد القائم على 

  الشاملة   االجتماعية  بالحماية  االرتباط  يعد و  .المنزلية  الرعاية  احتياجات  مع  تتوافق   جيد  أجر  ذات

  أجل   من  يفعلونه  فيما  حقيقي  بخيار  األشخاص  جميع  تزويد وذلك من أجل    هنا،  األهمية  بالغ  أمًرا

 . االستغاللية العمل بيئات وتجنب العيش لقمة

 اإلنسان  حقوق  أنظمة  في  الزاوية  حجرالقيمة المتساوية    ي ذ   العمل  عن  األجر  في  المساواةظلت  

.  البلدان  معظم  في  الجنسين  بين  األجور  في  كبيرة  فجوة  هناك  تزال  ال  لكن  بدايتها،  منذ   والعمل

 امرأة  المثال،  سبيل   على   أجور،  ومقارنة   واإلثنية  العرقوهذا ما يزداد عندما نضع في االعتبار  

يثير    هذاو.  تقريبًا  بلد   كل  في   ينطبق  تفاوت   وهو  -  أبيض  رجل  مع  سوداء   حول   أساسية  أسئلة ما 

 .الحياد  مثل شيء أيواسطة ب القيمة تخصيص على السوق قدرة

هو    النيوليبرالية،  واألجور  العمل  سياسة  في الشاغل  األكبر  الهم    المرونة إضفاء  "ظل 

flexibilisation"-  هو    ،وتعزيز   التكاليف  لخفض  المصممة  التدابير  من  مجموعة  وهي كما 

.  الموظفين  تجاه  مسؤولياتها  وتخفيف  اللوائح  تقليص  خالل  من لشركاتا"  تنافسية"مدى    ،مفترض 

البنك الدولي الرئيسي عن   تقرير من جزًءا السياساتالمتعلقة ب وصفاتال من األنواع هذه تزال الو

  والمشورة   ،(World Bank’s flagship Doing Business report)  األعمال  ممارسة

 والتنمية  االقتصادي  التعاون  لمنظمة  االقتصادية  والمشورة  الدولي  النقد   لصندوق  السياسية

(OECD  .)وماهرة،   ملتزمة  عاملة  قوة  تعزيز   لفوائد   مخالف  دليل  أي  يتجاهلالوضع حقًا    هذاو  

 تميل كذلك  .  عمالهم  تجاه  العمل  ألصحاب  األجل  طويل   التزام  عن  ناشئة  متوازنة  أسرية  حياة  مع

 .للعمال واالجتماعي االقتصادي الضمان من كبير بشكل الحد  إلى النيوليبرالية السياسات

 

 الجنسين  بين  األجور  في  كبيرة  فجوة   هناك  تزال  ال

الفجوة  .  البلدان  معظم  في في   عندماتزداد  نضع 

  أجور،   ومقارنة   االعتبار  في  واإلثنية  العرقاالعتبار  

 -أبيض  رجل  مع  سوداء  امرأة  المثال،  سبيل  على

 .تقريبًا بلد  كل في ينطبق تفاوت وهو
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 سياسات واعدة: الحد األدني من األجور المعيشية

  واالجتماعي  المالي  االستقرار  تحسين  على  يعمل  كافية  بمستويات  لألجور  األدنى  الحد   تحديد إن  

يلزم من    توفيرمع    والمجتمع؛  األسرة  مستوى  على   المسؤوليات   أو  الفراغ  وقت  لقضاء  وقتما 

  المساعدة و  ؛(للعيش  يكفي   ما  لكسب  طويلة  لساعات  العمل  العمال  على   يتعين  ال  حيث)  العائلية

  األخرى،  الفوارق  تقليل  على  تساعد هذا باإلضافة إلى أنها  .  والفقراء  األغنياء  بين  الفجوة  سد   على

  الملونين   واألشخاص  النساء  من  هم  السياقات  معظم  في   المنخفضة  األجور  ذوي  العمال  إن  حيث

 في  الدخل  في  العام  للتفاوت  محدد   عامل  أكبر  هو  األجور  في  المساواة  عدم  .32متناسب  غير  بشكل

 .33البلدان  معظم

  حدرفع ال  أجل  من  العمالية  والنقابات  الحقوقيون  والنشطاء  العمال  يناضل  العالم،  أنحاء  جميع   في

أن   طوياًل   اطريقً   هناك  أن  من  الرغم   على.  كريمة  حياة  لضمان  يكفيبما    ،لألجور  دنىاأل يجب 

  أو  لألجور األدنى الحد إدخال تمعلى سبيل المثال، . الرائعة النجاحات بعض تحقيق تم فقد  نقطعه،

  في ف .  األخيرة  السنوات  في  القارات  جميع  في   هسن    تم  الذي  الحالي  لألجور  األدنى  الحد   عن  زيادته

  2018  عام  في  قانونًا  ليصبح  لألجور  الوطني  األدنى  الحد   قانون  على  التوقيع  تم  إفريقيا،  جنوب

 في   الحكومة  وافقت  ،2019  عام  فيو   .34والباحثين  النقابات  من  والضغط  الدعوة  من  سنوات  بعد 

  وافقأن    ،2016  عام  فيوكان    .35٪60  بنسبة  لألجور  األدنى  الحد   زيادة  على  الشمالية  مقدونيا

  تاريخ   في   لألجور  األدنى  الحد   في   زيادة  أكبر  على  السلفادور  في  لألجور  األدنى  الحد   مجلس

  ، 2019  عام  فيكذلك    .36٪100  بنسبة  زيادة  على  ًراأج  األقل  العمال  حصل  حيث  البالد،

على الرغم و .37دوالًرا  15بقيمة    لألجور  أدنى  حد   لديها  التي  األمريكية  الواليات  عدد   تضاعف

 the International Trade)  الدولي  النقابي   للمؤتمر   العالمي  لالستطالع  وفقًا  ذلك،من  

Union Conference Global Poll)،  مجموعة   من  دولة   13  في  الناس  من٪  83  فإن 

  لألجور  األدنى  للحد   االمتثال  عدمأن    كما.  للعيش  يكفي   ال   لألجور  األدنى  الحد   أنرون  ي  العشرين

متفش   أمر    هي   واإلضراب  الجماعية  والمفاوضة  التنظيم  على  العمال  قدرة  فإن  وبالتالي  .38هو 

. وإنفاذها  توفيرها  عن  المساءلةتحقيق  و  المعيشية   لألجور  األدنى  الحد   لضمان  أساسي  عنصر

ن لكي  ثم،   لألجور  األدنى  الحد   بين  الجمع  أيًضا  يمكن  فعالية،  أكثر  بشكل  التفاوتات  عالجومن 

 .39التنفيذيين المسؤولين ألجور األقصى والحد  األجور نسب وتنظيم

 الخدمات العامة في القتصاد القائم على الحقوق

. اءً ثرأكثر إو  كريمة  لحياة  األساس  توفر  التي  التحتية  للبنية  األساسية   األجزاء  هي  العامة  الخدمات

متضمنًا   األساسية، والفرص بالضروريات -الدخل عن النظر صرفب - الجميع لتزويد قائمة  وهي

كذلك  .  الالئق  والسكن   العام  والنقل  المالئمة  الصحية  والرعاية  الجيد   والتعليم  النظيفة  المياه  ذلك

  العنف   من  الناجيات  مالجئ  مثل  معينة،  لمجموعات  المحددة  لالحتياجات  االستجابة  عليهم  يجب

على   فيو.  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وصول  تعزز  التي  الخدمات  أو  المنزلي القائم  االقتصاد 

 أكثر  الحياة  دورة  طوال  الرعاية  ودعم  توفير  في  العامة  للخدمات  الحاسم  الدور  صبحي  ،الحقوق

  يها إل  يحتاجونمن  و  لرعايةاألفراد الموفرين ل  من  كل  حقوق  إلى  استنادًاوذلك    ووضوًحا،قصدًا  

  لعمل   المتناسب  غير   العبء  تقليص  من  نتمك    فهي(.  حياتنا  من  ما  مرحلة  في   جميعًا، كلنا    أي،)

يتجاوز  .  توزيعه  وإعادة  المرأة  تتحمله  الذي  األجر  مدفوع  غير  الرعاية  احتياجات  تلبيةوفيما 

  في   أكبر تكافؤ  تعزيز) المساواة عدمقد عالجت  الحقوق  على القائمة العامة الخدماتفإن  الناس،

  تقليص   في  تساعد   العامة  الخدمات  أن  بالفعل  األبحاث  ظهرت    .واضح  كهدف(  والنتائج  الفرص

 العامة   الخدمات  من  فائدة  أكبر  على  المجتمع  في  األفقر  يحصل .40والفقراء   األغنياء  بين  الفجوة

نقوده    النفقات  تقليل  طريق  عن  االستخداممرحلة    عند   المجانية  من  لكن.  الشخصيةعلى حساب 

بحكم  ي  أن  يجب   الفعالية،   من  ممكن  قدر  بأكبر   بذلك  القيام  على  قدرتهم   ضمان  أجل نعموا 

 الحكومات  التزامات  مع  يتماشى  بما  والخصخصة،  التسليع  منحاسم    بشكل  وحمايتهم  ديمقراطي

 .41اإلنسان حقوق مجال في

 

 العامة  للخدمات التحويلي األثر

 التعليم   من  إضافية  سنة  ترتبط  

  شائع   مقياس)  جيني  معامل  بانخفاض

 .  42مئةفي ال 1.4نسبة ب( المساواة لعدم

 من  شخص  مليون  100  منع  سيتم 

 تم  إذا  عام  كل  الفقر  براثن  في  الوقوع

   يقدر لما  إهدار    مليون   443  بـهناك 

  األمراض   بسبب  عام  كل  دراسي  يوم

 وغير  اآلمنة  غير  بالمياه  المتعلقة

 .44النظيفة

 على  النساء  أن  إلى  التقديرات  تشير 

هو    الحقوق  على  القائم  القتصاد   يستعيد   سوف ما  كل 

  للوفاء   أداة  صراحة  ويجعلها  العامة،  الخدمات  في"  عام"

  ازدهار   ودعم  كريمة  معيشية  ظروف  وضمان  بالحقوق،

 .اإلنسان
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  بشكل   الشاملة  الصحية   الرعاية  تمويل

 . 43للمرضى  ومجاني عام

  مليون   200  يقضين  العالم  مستوى

 . 45المياهجلب  في يوم كل ساعة

 توفره   الذي"  الفتراضي  الدخل"  يقلل  

 في  المساواة   عدم  من  العامة  الخدمات

  التعاون   منظمة  دول   في  الدخل

 .46٪20 بمعدل والتنمية القتصادي

 للغاية  قيمة   أنها  بالفعل  المجتمعات  من  العديد   أدركت   التي  والخدمات  السلع  العامة  الخدمات  تمثل

 التآكل فيوعلى الرغم من ذلك، فقد بدأ هذا اإلجماع مؤخًرا . للسوق بالكامل تركها يمكن ال بحيث

 توفير  عقود   ومنح  الخاصة،  المصالح  قبل  من  قصد   عن  تفكيكه  تم  الحاالت  من  كثير  في  أو

  االبتدائي   التعليم  أنظمة  خصخصة  الحاالت  بعض  وفي  للربح  الهادفة  للمؤسسات  العامة  الخدمات

ثم   .47(ليبيريا  في   المثال،  سبيل  على)  بأكملها أن    العملة،أحد وجهي  فإن  ومن  في   اإليمان يتمثل 

  خالل   من  أحيانًا)  االستثمار  نقص  منزمنية    عقود   بسبب  االنخفاض  فيبدأ    العامة  بالخدمات

للعملة.  الجودة  تدهور  إلى  أدى  مما  ،(الخارج  من  المفروض  التقشف اآلخر   بدأت  ،والوجه 

  الخاص بالقطاع    الفاعلة  الجهات  شعرتاست  حيث  التسلل،  في  والتمويل  والتسليع  الخصخصة

.  جديدة  أصول  فئةتمثل    التحتية  والبنية  العامة  الخدماتأن    ةدركم  األرباح،  لتحقيق  جديدة  طريقة

  األسر  تستهدف  التي  الرسوم  ذات  المدارس  ظهور  في  ،المثال  سبيل  على  ذلك،  مالحظة  ويمكن

 والرسوم  المستخدمين  رسوم  انتشار  وزيادة  ،48الدخل   والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  األفقر

 الخدمات   أصبحت  وبالتالي،   .49األساسية  الصحية  للرعاية  الخاصة  أموالهم  من  األفراد   يدفعها  التي

 أكثر  اةعانمع م  ،للمساءلة  خضوعًا   وأقل  إليها  الوصول  في   سهولة  وأقل  ،"عامة"  أقل  العامة

  األثر   عنلتكشف    19-  كوفيد حة  ئجاتأتي  . و50أكثر من غيرهم   التحوالت  هذه  من  حرمانًا  الفئات

  ونكافحي  اء والفقر  اءغنياألنجد    البلدان  في   العامة  الخدمات  نضوب   معف  ،توجهاتال  لهذههلك  الم

صفة    يستعيد  سوفومن هنا نقول إن االقتصاد القائم على الحقوق  .  من أجل القدرة على التعامل

  كريمة   معيشية  ظروف  وضمان  بالحقوق،  للوفاء  أداة  ويجعلها  العامة  الخدمات  في"  عامةال"

 . اإلنسان ازدهار ودعم

  الجمهور أيدي إلى العامة الخدمات إعادة: واعدة سياسات

. العامة  الخدمات  تقديم  إلى  المخصخصة  الخدمات  عودة  إلى"  البلديات  إعادة"  مصطلح  يشير

 أنه  Transnational Institute  (TNI)  الوطني  عبر   المعهد   أجراها  التي  األبحاث   ت ظهر

  عامة  خدمات إنشاء  أو) العامة للخدمات البلديات إعادة  على مثال 1400 عن  يقل ال ما هناك كان

 من  -  بلدية  2400  من   أكثر  شملت  الماضية،سنة    العشرين  في  العالم  أنحاء  جميع  في(  جديدة 

 . 51دولة 58 في -العواصم إلى الصغيرة المدن

  من   وغيرها  والنفايات  والنقل  الصحية  والرعاية  والطاقة  المياهقطاعات    عبر  البلديات  إعادة  تحدث

  بين   الشراكات  أو  المخصخصة  الخدمات  وفشل  مخاطر  على  باألدلة  مدفوعة  العامة،  الخدمات

 .52( PPPs) والخاص العام القطاعين

 City Council of  وليد د الاب  مدينة  مجلس  قرر   ،2016  عام  في   المثال،  سبيل  على

Valladolid  قد  الخاصة  الشركة  كانت.  الحضرية  المنطقة  في  المياه  إمدادات  إعادة  بإسبانيا  

 مياه  إمدادات  جعل  مما  الماضية،  عاًما  العشرين  مدار  على٪  37  بنسبة  المستهلك  سعر  رفعت 

  باستمرار  تجني  الشركة  كانت  حين  في  الفقيرة،  لألسر  بالنسبة  تقريبًا  التكلفة  ميسورة  غير  الشرب

  وفرت  قد   حديثًا  المنشأة  العامة  المياه  شركة  كانت  التشغيل،  من  الثانية  السنة  بعد .  عالية  أرباًحا

  الصرف  شبكات  وتحسين  صيانة  في  األرباح  استثمار  وأعادت  يورو  مليون  13.3  للمدينة  بالفعل

 .53والتوزيع الصحي

 السياسات الضريبية في القتصاد القائم على الحقوق

  السياسة   تلعب  ،االقتصاد القائم على الحقوق  فيو.  موارد ال شك أن إعمال الحقوق يتطلب توفير ال

إن  .  الجميع  احتياجات  وتلبية  المساواة  عدم  من  الحد   في  رئيسيًا  دوًرا  الضريبية   للسياسة إذ 

  هذه   . 54والتمثيل  التسعير  وإعادة  التوزيع  وإعادة  اإليرادات  جمع:  رئيسية  وظائف  أربع  الضريبية

 السياسات  تصميم  تم  ،االقتصاد القائم على الحقوق  فيو.  اإلنسان  حقوق  منظور  من  حاسمة  أمور

من    جمع  لضمان  بقوة  وتطبيقها  جيدًا  الضريبية يكفي    التي   والخدمات  السلع  لتمويل  إيراداتما 

  واالقتصادية   االجتماعية  والحقوق   واإلسكان  والتعليم  الصحة  في  بحقوقهم  للتمتع  الناس  يحتاجها

 . األخرى
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الحقوق  فيف.  التوزيع  إلعادة  رئيسية  أداة  أنها  كما القائم على    بشكل   الضرائب  تركز  ،االقتصاد 

  األغنياء   بين  الفجوة  وسد أيدي النخبة    في  الثروة  تركز  معالجة  -العدالة   لتحقيق  السعي  على  واضح

ولكي يتحقق .  واإلثنية   العرقية  المجموعات  مختلف  وبين  ،أيًضا  والرجال  النساء  بين بل    والفقراء؛

 تدفعها  أن يجب التي الضرائب زادت ك،ؤثرا زاد  فكلما -تصاعدية الضرائب تكون  أن يجب ذلك،

  الدخل   ضرائب  من  بكثير  أعلى  معدالت  وجود فحسب    يعني  ال  وهذا.  ثروتك  أو  دخلك  من  كنسبة

 دخلهم  معظم  بها   يراكمون  التي  الطرق  استهداف  أيًضابل    والمليارديرات،  الماليين  ألصحاب

  الشركات   وأرباح  والميراث  األصول  تراكم  خالل  من  بل  األجور،  خالل  من  ال  -وثرواتهم

 . 55واالستثمارات 

 

السيئةالس "  من  للحد   الضريبية  السياسة  باستخدام  التسعير  إعادة  وظيفة  تتعلق   العامة "  لوكيات 

 الرغم على. العامة" منافعال" وتشجيع(  للتدخين واالجتماعية الصحية التكاليف المثال، سبيل على)

 على  أكبر  بشكل  وقوعها  عدم  لضمان  بعناية  تصميمها  يجب  الضرائب  من  األنواع  هذه  أن  من

  في   خاصة  -االقتصادي  االحتياطي   البنك  في   كبيرة  أهمية  لها  التسعير  إعادة  وظيفة   فإن  الفقراء، 

  تنعكس  أنستضمن  61التدريجية الكربون ضرائبف. اخضراًرا أكثر اقتصادات إلى التحول تشجيع

  أسعار   في  دقة  أكثر  بشكل  القادمة  واألجيال  وصحتنا  لكوكبنا   الكربون  النبعاثات  الحقيقية  التكلفة

 حقيقة  ببساطةفهي تعكس    representation  التمثيل  وظيفةأما  .  الكربون  كثيفة  المنتجات

  ا عً وخض  العام  التمويل  مصادر  أكثر  بعيد   حد  إلى  وهي  االجتماعي،  العقد   أساس  هي  الضرائب  أن

 .62للمساءلة 

منهتقليال  يجب  ضروري  شر   أنها  على   الضرائب   إلى  ي نظر   النيوليبرالي،   االقتصاد   في   ال   ، ل 

 الضرائب  تخفيض  تم  الماضية،  القليلة  العقود   مدى  علىو.  االجتماعية  العدالة  لتعزيز  أداة  بوصفها

 واألفراد   الشركات  على  المفروضة  تلك  سيما  ال  ،اكبيرً تخفيًضا    تصاعدية  األكثر  المباشرة

٪  24  إلى٪  40  من   الشركات  على   الضريبة  معدل  متوسط  انخفض   المثال،  سبيل  على.  األثرياء

من    ر تفتق  التي)  الفكرة  إلى  هذا  ويستند   .201963و  1980  عامي   بين يكفي  (  لدعمها  أدلةلما 

لجأت   نفسه،  الوقت  وفي   .64العمل  فرص  وخلق  االستثماركال من    تثبط  الضرائب  أنالمتمثلة في  

  القيمة   وضريبة  المبيعات  ضريبة  مثل  المباشرة  غير  الضرائبإلى    متزايد   بشكل  الحكومات

وهي ضرائب  .  الدولي  النقد   صندوق  مشورة  نتيجة  غالبًا  تحتاجها،  التي  األموال  لجمع  المضافة

  ألنهم   أقل،  يملكون  من  على  أكبر   بشكل  تقع  فهي  -regressiveتنازلية    تكون  أن  إلى  تميل

  المالية السياسة في اإلنسان حقوق : المتاحة الموارد تعظيم

  أقصى "  بتخصيص  تلزمها  دولية  معاهدات  على  العالم  حكومات   معظم  وقعت

 بسرعة  لألفراد   والقتصادية  الجتماعية  بالحقوق  للوفاء"  المتاحة  مواردها

  كيفية   أي  -  المالية  السياسة  على  ملموسة  آثار  اللتزام  هذاول  .56تدريجي   وبشكل

 التي  أو  بالفعل  لها  المتاحة  الموارد   وإنفاق  وتخصيص  بجمع   الحكومات  قيام

 حجمها؟  ما:  الكالسيكيةكعكة  ال  استعارة  استخدامب.  لها  متاحة  تكون  أن  يحتمل

 يأكلها؟ من تقطيعها؟ يتم كيف

  كافية   عائدات  تدر  بطريقة  األموال  لجمع  الحكومات  يوجه كما أن هذا اللتزام  

 بها  يتم  التي  الطريقة  تكون  أن  يجبحيث  .  الناس  حقوق  إعمال  في  لالستثمار

 .للمساءلة خاضعةو عادلة وإنفاقها الموارد  تعبئة

  الحكومات   تستخدمها  التي  الرئيسية  السياسة  أدوات  إحدىتمثل    الضرائبإن  

  يضمن   مما  تصاعدية،  تكون  أن  يجب  ،ةمنصف  تكون  كيوهي  .  الموارد نمية  لت

يتحمله  م  أثقل  ضريبيًا  عبئًا  الفقراء  تحمل  عدم يحابيوأ  األغنياء،ما   النظام  ل 

 .57النساء على الرجال الضريبي

  التحتية   للبنية  األولوية  إعطاء  الحكومات  على  يجب  الموارد،  تخصيص  عند 

 والتعليم  الصحة  في   بحقوقهم   للتمتع  الناس  يحتاجها  التي  والخدمات  والسلع

ف  األخرى  والحقوق  واإلسكان   يجب و.  الرعاية  اقتصاد   ذلكمتضمنًا    عليًا،تمتعًا 

  المحرومة   للفئات  األولوية   إعطاء  مع  عادلة،  بطريقة  وإنفاقها  الموارد   تخصيص

  أي   أو   اإلعاقة  أو  العرق  أو   الجنس  على  القائمة  المنهجية  المساواة  عدم  ومعالجة

 .58أخرى أسس

 

 خاللها من يتم التي والميزانية الضريبية السياسات صنع عمليات تكون أن يجب

 .للمساءلة وخاضعة وتشاركية شفافة الموارد  توفيربشأن  قرارات اتخاذ 

.  الدولي  المستوى   على  أيًضا"  المتاحة  الموارد  من  األقصى  الحد"  معيار  ينطبق

  المتعلقة   بالتزاماتها  الوفاء  في  بالتعاون  تزاملال  البلدان  جميع  عاتق  على  يقع

  القيام   من  يمكنهم  وضع  في  هم  منعلى  و  والجتماعية،  القتصادية  بالحقوق

  األقل   الموارد   ذات  البلدان  إلى  والتقنية  القتصادية  المساعدة  تقديمضرورة    بذلك

 . الغرض لهذا

 المالي  الحيز  تقييد   عن   المتناع  ثراء   األكثر  البلدان  على  يجب  األقل،  على

  طريق   عن   أو  القروض؛  شروط  خالل   من   المثال،  سبيل   على  -الفقيرة  للبلدان 

 المتفق  الدنيا  المستويات  توفير  عدم  أو  الضريبي،  التهربمن  لشركات  ا  تمكين

  الديون   من  اإلعفاء  أو  الهيكلة  إعادة  رفض  أو  الخارجية  للمساعدات  عليها

 الجتماعية حقوقهم من لذلك، نتيجة الناس ويحرم ذلك، يفعلون عندما. الخارجية

 خارج  اإلنسان  حقوق  مجال  في  التزاماتها  تنتهك  البلدان  هذه  فإن  والقتصادية،

 . 59اإلقليمية الحدود 

  والعدالة   اإلنسان  حقوقمجال    بين  المتزايد   التقارب  سعى  األخيرة،  السنوات  في

متضمنًا   المالية،  السياسة  في  اإلنسان  حقوق  تفعيل  إلى  التنمية  ودعاة  الضريبية

 .6019 -لجائحة كوفيد   المالية الستجابات سياق فيما يتعلق بها  ذلك
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  االستثمار   تشجيع  بهدف  الضريبية  للحوافز  الترويج  تموقد  .  دخلهم  من  بكثير  أعلى   نسبة  يمثلون

داع    دون  اإليرادات  حشد   من  الحد   إلى  األحيان  من  كثير  في  يؤديالذي    الداخلي،
  االتجاهوهذا     .65

 أي  -للضرائب  التوزيع  إعادة  وظيفةعلى    امتزايًدتمارس جوًرا    التي  الحكوماتفي األساس يمثل  

 . المساواة عدم من للحد  المالية  السياسة قوة

 

 سياسات واعدة: ضرائب على الثروة 

  سبيل   على  البرازيل،  في.  19  -كوفيد   جائحة  سياق  في  متجددًا   زخًما  الثروة  ضرائب  اكتسبت

 ،66"األرواح  إلنقاذ   الثروة  ضريبة"  تسمى  حملة  المدني  المجتمع  منقطاع عريض    أطلق  المثال،

 . 67الصحي النظام في واالستثمار  الشامل األساسي  الدخل لدعم اإليرادات استخدام إلى تدعو

إلى   التطرق  تتوخى    الثروة  ضرائبعند  أنها  سنجد  عامة    صافي   على  ضرائب  فرضبصورة 

 جميع  على تنطبقوهي من ثم . األسهم  أو  الثروة من  المستمد  ودخلهم وأصولهمات األشخاص ثرو

 األشكال  بعض  في   اتطبيقه  ويمكن  ،(البلد   حسب   يختلف  قد )  معينًا  حدًا  يتجاوزون  الذين  األفراد 

  من   أعلى  معداًل   سيدفع  دوالر  مليار  بقيمة  أصول   لديهالذي    شخصال   فإن  لذلك )  تدريجي  بشكل

شأن  (.  دوالر  مليون  لديه  شخص تكون    الثروة  ضرائبومن    إلى   التحول  في  مهمة  أداة أن 

 أدت  الماضية  العقود   مدى  على  المتبعة  النيوليبرالية  السياسات  ألن  ،االقتصاد القائم على الحقوق

 .الدخل من بكثير تفاوتًا  أكثر الثروة تقاسم فيه يكون وضع إلى

  الدولة،   في  األصول  نصف  السكان  من٪  1  أغنى  يمتلك  المثال،  سبيل  على  إفريقيا،  جنوب  في

  ضريبة   أن  إلى   التقديرات  تشيرو   .68البالد   ثروة  من٪  95  إلى٪  90  األعلى  شرالع    يمتلك  بينما

  ما  أي   ،افريقيإ   جنوبعملة    /راند   مليار  143  تزيد   أن  يمكن  البالد   في٪  1  أغنى  على  الثروة

 التفاوتات  تعكس   .69البالد   في  19-فيد كو  فيروس  من  األولية  اإلغاثة  حزمة  تكلفة  من٪  29  يعادل

 في  المثال،  سبيل  على.  تفاقمها  إلى  وتؤدي  المساواة   عدم  من  أخرى  أنواعًا   أيًضا  الثروة  في

  البيض  للنساء بالنسبة  أما دوالر؛ 200 هو العازبات  السود  النساء ثروة متوسط المتحدة، الواليات

 . 70دوالر  28.900 البيض وللرجال دوالًرا 15.640 فهو

  الموارد  من  األقصى  الحد "  باستخدام  اللتزامها  تمتثل  إنهامطمئنة    تقول  أن   للحكومة  يمكن  ال  لذلك

  الثروات   تترك  كانت  إذا(  27  الصفحة  في التوضيحي    اإلطار  انظر)  الحقوق  إلعمال"  المتاحة

 ضرائب دمج يجب  ،في هذا الشأن النجاح تحقيق أجل منف. ضرائب بدون ٪ 1 أو ٪ 0.1 لـ  الهائلة

 والمالذات  الضرائب  قانون  وثغرات  وتجنبه،   الضريبي  التهرب  على  متضافرة  حملة  مع  الثروة

 مواتية  بيئة  لتهيئة  حاسمة  ستكون  الدولي  المستوى  على  الرئيسية  اإلصالحات   أن  كما.  الضريبية

 . 71المحلية  الموارد  لتعبئة

 في القتصاد القائم على الحقوقحوكمتها تنظيم الشركات و

  عمل   كأرباب :  اقتصاداتنا  في   هائلة  بقوة  وتتمتع  رئيسية  اقتصادية  فاعلة  جهات  الشركات  تعتبر 

  مع وذلك  تزايد،وقوتهم في  اءقويأ سياسيون العبون أيًضا هم. والخدمات للسلع ومقدمين ومنتجين

  الدخل   مستويات  جميع  من  البلدان  في  للغاية  حقيقية  ظاهرة وهي    ،الحكومة  على  الشركات  سيطرة

 قواعد   تضع  أو  تحد   التي  اللوائح  تقليص  هو  االتجاه  كان  النيوليبرالي،  النموذج  ظل  في.  المختلفة

إدارة    الشركات  على   متزايد   بشكل  واالعتماد   الشركات،  سلوك  حول  فإن  ذلك،  ومع.  نفسهافي 

 سلوك  عن  الناجمةتعد واسعة، خاصة تلك    اإلنسان  حقوقالتي تطال    واالنتهاكات  الكوارث  قائمة

  تم   الحوادث،  هذه  مثل  بشأن  الغضب   تزايد   معو.  مضى  وقت   أي   من  أكثر  تتسعوهي    ،الشركات

 الشركات  تجمع  التي  الطوعية  الحوكمة  جهود)  المتعددين  المصلحة  أصحاب  مبادرات  إنشاء

"  حل "  أجل  من(  الحقوق  وأصحاب  الحكومات  الحاالت  بعض  وفي  واألكاديميين  المدني  والمجتمع

 مبادرات  أن  متعمق  حديث  تقرير  وجد   فقد   ذلك،  ومع.  المستقبلية  االنتهاكات  ومنع  المشكلة

بنسبة   ذلك  ويرجع  .اإلنسان  حقوق   حماية  لغرض  مناسبة  ليست  المتعددين  المصلحة  أصحاب

  تؤدي   التي  القوة  اختالالت  يعالجوا  أو  الشركة  سلطة  أساسي  بشكل  يقيدوا"  لم  أنهم  إلىكبيرة  

 . 72"االستخدام إساءة إلى

ات  ولوياأل  ىإحد  القوة  في  االختالالت  هذه  تشكيل  إعادةمثل  ت  ،االقتصاد القائم على الحقوق   في

ت.  الرئيسية من بداًل    والكوكب  الناس  أولوية  إلى  التوازن  إلعادة  صارمة  لوائح  وضعحيث 

 الشركات  على  يتعين  التدابير،  من  وغيرها  والضرائب  واللوائح  التشريعات  خالل  من.  األرباح

يتماشى    هذاو.  منه  االستخراج  مجرد   من   بداًل   المجتمع،   في  المساهمة  الحكومات  التزامات  مع ما 

 االحتكار   مكافحة  لوائح  خالل  من   .73الثالث  فطرلا  انتهاكات  ضد   بقوة  الحقوق  حماية  بضمان

  جعل إلى حد ي  كبيرة  تصبح  أن  أو  احتكاراتتكوين    من  أيًضا  الشركات  ت منع  تدابير،غيرها من  و

أمام   متقزمة  البلدان  من  في عديد  الحكومات  قوة  أن   ذلك،  على  عالوة.  وثروتها  قوتهامن  بد  ال 
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 في  الشركات  تنظيم  يستند ف.  اإلنسان  حقوق  احترام  عدمحال    حقيقية  عواقب  الشركات  تواجه

إ  الحقوق  على  القائم    األعمال   بشأن  المتحدة   لألمم  التوجيهية  المبادئ  مثل  أسس   لىاالقتصاد 

 مباشر  بشكل  الشركات   فيه  ت حاسب  إلزامي  نموذج  نحو  يتحرك  ولكنه  اإلنسان،  وحقوق  التجارية

 UN Guiding Principles on Business and  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن

Human Rights  (لتنظيم   قانونًا  الملزمة  الدولية  المعاهدة  مشروع  في   المتوخى  النحو  على  

  صارمة  تدابير اتخاذ كذلك  يتمو  .74( األعمال مؤسسات من وغيرها الوطنية عبر الشركات أنشطة

 القيود  خالل  من  المثال،  سبيل  على  -السياسية  القرارات  على  المبرر   غير  الشركات  تأثير  لمنع

 والمساهمين   األعمال  ملكية   بشأن  المطلقة  الشفافية و  ؛تالحماللشن    تبرعات  على  المفروضة

القوة/  تحويل  أجل  من.  الضغطممارسة    وحدود   الحكومية؛  المشتريات  وعقود    السلطة عالقات 

 نفسه   الشركة  شكل   في  كبيرة  تغييرات  إجراء  أيًضا  الضروري  من  سيكون  ا،قييً حقتحوياًل  

 (.3 القسم انظر) المالية والبنية التشريعات خالل من وتحفيزها وإلزامها

  ةالبيئب واجبة وعناية إلزامية اإلنسان حقوق : واعدة سياسات

  الواجبة   العناية  بممارسة  التجارية  الكيانات  مطالبة"  اإلنسان  حقوق  بحماية  الدولة   التزام  يستلزم

 اآلثار  حساب"و  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات"  مخاطر  وتخفيف  ومنع  تحديد   أجل  من  اإلنسان  بحقوق

تقع    التي  بالكيانات  الخاصة  تلك  اأيضً و  اتهاوعمليات  قراراتها  فيها  تساهم  أو  تسببها  التي  السلبية

. والعقوبات  االمتثال  آليات  خالل   من  قانونية،  أطر  في  الواجب  هذا  دعم  يجب   .75'تهاسيطرتحت  

  الواجبة   العناية  متطلبات  فرض  أجل  من  لسنوات  اإلنسان   حقوق  عن  المدافعون  ناضلوقد  

: التنفيذ   موضع  القواعد  هذه  مثل  القضائية  الواليات  بعض  تضع  حاليًا،.  الشركات  على  اإللزامية

  األوروبية  المفوضية  وخطة  2017  لعام  الفرنسي  Loi de Vigilance  اليقظة  قانون  ي عد ف

على    إيجابية  أمثلة  2021  عام  في  ةالبيئب  الواجبة  والعناية  اإلنسان  لحقوق  إلزامي  قانون  إلدخال

 المثال،  سبيل  على)  اليقظة  قانون  بموجب  شركات  ضد   قضايا  رفع  بالفعل  تم  فرنسا،  في  .76ذلك 

٪ 27  أن  وجدت  حديثة  دراسةثمة    لكن  ،77( أوغندا  في  Total  توتالشركة    بعمليات  يتعلق  فيما

 . 78القانون يقتضي كما الواجبة العناية خطة تنشر لم الشركات من

 
ي الواجبة    كونلكي  بالعناية  بد    يذكر،   مغزى لاللتزام    الخاصة   التوريد   سلسلة  عبر  يمتد   أنال 

 المشروع  تأثير  كيفية  دراسة  المثال،  سبيل  على)  الجنسين  بين  الفوارق  يراعي  وأن  بالشركة

عن    أو  ااقتصاديً   تهميشهن  زيادة  طريق  عن  ذلك  في  بما  النساء،  علىمتفاوت    بشكل  المقترح

(األجر مدفوعة غير الرعاية أعمال
 أصحاب  مع  هادفة مشاوراتالعملية  تتضمن أن يجب كما  .79

بينهم    المصلحة،  حالة  في  التشاور،  إلى  باإلضافة.  الخصوص  وجه  على  المحرومة  الفئاتمن 

  في   النهر  ضفاف  ومجموعات  فريقيإ  أصل  من  والمنحدرين  ةاألصليالشعوب    مجموعات

 الشركات على يجب ،أراضيهم استخدام أو  الطبيعية  الموارد  استخراج على تنطوي التي المشاريع

"والمستنيرة  والمسبقة  الحرة  الموافقة"  على  الحصول
80
الويذكر في    .  العناية   قوانينأن أن  شهذا 

أجل    للغاية  ضيق  بشكلتوضع    اإللزامية  الواجبة  -القضايا  من  فقط  صغيرة  مجموعة  تغطية من 

ن.  المثال  سبيل  على  المتحدة،  المملكة  في  الحديثة  العبودية  قانون   الحقوق   قابلية  عدم  عكسولكي 

 التي  المخاطر  من  أوسع  نطاقًاليعكس   ذلك  من  بداًل   اإللزامية   العناية  واجبيأتي    أنال بد    للتجزئة،

.  ذاتها  حد   في  سحريًا  حاًل   ليست  اإللزامية  الواجبة  العناية  فإن  الحال،  بطبيعة.  الحقوق  لها  تتعرض

الحقوقفو على  القائم  االقتصاد    وشمولية   اتساعًا  أكثر  تحول  إجراء  الضروري  من  سيكون  ، ي 

  النموذج   لهذا   الحاسمة   الدعائم  ىحد إ   كونت  أن  ينبغي  ذلك،  ومع.  منها  والغرض  الشركة  لشكل

 .والبيئة اإلنسان حقوق على آثارها ومراعاة وتخفيف بتقييم الشركات قيام اشتراط يه الجديد 

 الحوكمة القتصادية العالمية في القتصاد القائم على الحقوق

  رؤية   تحقيقفي    العالمية  االقتصادية  الحوكمة  من الغرضيتمثل    ،االقتصاد القائم على الحقوق  في

  حقوقهم   إعمال  خالله  من  للجميع  يمكن  ودولي  اجتماعي  لنظام  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن

  في  أكبر  وتقارب  االقتصادي  التفاوت  من  الحد   على دائًما    يقوم  أنومثل هذا النظام ال بد  .  بالكامل

  الدول   اإلنسان  حقوق  معاهدات  ت لزم  ذلك،  إلى  باإلضافة.  وداخلها  البلدان  بين  بالحقوق  التمتع

  ت عرف .  الخارج  في   بسلوكهم  المتأثرين  األشخاص  وكذلك  بالدهم  في  األشخاص  حقوق  بضمان

اإلقليمية   االلتزامات  باسم  الحدود   تعبر  التي   الحكومية  االلتزامات الحدود  خارج  الدولة 

(ETOs )81،    التزامات  االجتماعية  الحقوق   إعمال  أمام  االقتصادية  الحواجز  إزالة  تتطلبوهي 

 لضمان  ؛المنافسة  من  بداًل   التعاونمع تحقيق    الدخل؛  طةومتوس  منخفضة  البلدان  في  واالقتصادية

( واألوبئة  المشروعة  غير   المالية  والتدفقات  المناخ   تغير  مثل)  الجماعية  المشكالت  مع  التعامل

  جميع   أن  يضمن  حقيقي  ديمقراطي  عالمي  حكم  نظام  بناءكذلك    ومنصفة؛  ومنسقة  فعالة  بطريقة

  العالمي،  المستوى  على  االقتصادية  القرارات  أهم  في  المساواة  قدم  على  تشارك  أن  يمكن  البلدان

 . الجديد  واالستعمار االستعمار إرث معالجة مع

  عليه  ينص   الذي  النظام  يكون  أن  عن  البعد   كل  بعيد   اليوم  العالمي  االقتصاد   أداء  فإن  ،ذلك  ومع

في    باستثناءإذ  .  اإلنسان  لحقوق   العالمي  اإلعالن يجري  قد    التفاوتاتنجد    والهند،  الصينما 

 إعادة تصور لنماذج الشركات 

 الموظفين  أسهم  وملكية  العمال  شراء  عمليات  تكتسب
 الهيئات  بعض  قبل  من  لها  الترويج  تم  وقد   شعبيةً،

  لالقتصاد  البرازيلية  الوطنية  األمانة  مثل  الحكومية
  شراء   عمليات  مولت  التي  والتضامني،   الجتماعي

  المحدودة   الشركات  أفلست  عندما  والموظفين  العمال
 المزارع  شراء  ذلك  في  بما  للمساهمين،  المملوكة
 .المعدمين المزارع عمال مشكلة لمعالجة

 واصل  ،2001  عام  الديون  أزمة  بعد   األرجنتين،  في

 بحقهم  وطالبوا  العمل  المغلقة  المصانع  بعض  في  العمال

 . اليد  وضع حقوق خالل من المشروع امتالك في

  تعاونية،   جمعية   هي  الكاكاو  لشراء   شركة  أكبر  غانا،  في

  100000  قبل من  مملوكة  ،Kuapa Kokoo  تدعى

 كما.  بعده  وما  الكاكاو  بيع  من  أرباًحا  يجنون  مزارع، 

 مقرها  الحلويات  لتصنيع  شركة  في  أسهًما  تمتلك  أنها

 القيمة  من  المزارعون  يستفيد   بحيث  المتحدة،  المملكة

إنما    المخططات  هذهومثل    .التوريد   سالسل  في  المضافة

  الشركات   مالكي  بين  القوى   توازن  لاختال  منتقلل  

  في   الحق  يقوض  ما  غالبًا  الذيذلك الختالل    والعاملين،

 . واألجور الالئق العمل

 القطاع  لتمويل  ائتمانية   واتحادات  تعاونية  بنوك  إنشاء  تم

  تتمتع   العالمي،  الجنوب  بلدان  من  عديد   وفي  التعاوني؛

  في   المجتمعية  المصرفية  للخدمات  التعاونية  األشكال

  التحادات   أو  القروية  والئتمان  الدخار  منظمات

 حركة  تخدم  كندا،  في.  كبير  بنصيب  الئتمانية

Desjardins  كيبيك  في  عميل  ماليين  7  التعاونية 

 .وأونتاريو

  الغرض   يتمثل  ،  الحقوق   على  القائم  القتصاد   في

  رؤية   تحقيق  في  العالمية  القتصادية  الحوكمة  من

 اجتماعي  لنظام  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن

 حقوقهم  إعمال  خالله  من  للجميع  يمكن  ودولي

 .بالكامل
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  مختلف   في   سياساتها   حيز  على  شديدة  قيودًاتواجه    الدخل  منخفضة  البلدانف   .82الدول  بينازدادت  

 االقتصادية  لحوكمة ا  أنظمةف .83واالقتصادية  االجتماعية  بالحقوق  للتمتع  الحاسمة  المجاالت

 القوة  على   بناءً  القرار  اتخاذ   صالحيات  يحدد   الزمن  عليه  عفا  نموذج  ظل  فيالحالية تعمل    العالمية

 االقتصاد   اتجاه  حول  الرئيسية   القرارات  اتخاذ   يتم   المثال،  سبيل  على .84التاريخية  االقتصادية

  الدخل   ذات  السابقة  االستعمارية  القوى  وضعتفقد  .  العشرين  مجموعة  مثلمجاالت    في  العالمي

  الرغم  على  الدولية،  الضرائب  قواعد  والتنمية  االقتصادي   التعاون  منظمة   على   تهيمن  التي   المرتفع

  ومتوسطة   منخفضة  البلدان   من  هم  وتجنبها  الضريبي  التهرب  من  تضرًرا  األكثر  أولئك  أن  من

 حيث  خاص  شبه  عالمي  عدالة  نظام  خالل  من  النيوليبرالي  لنظامل  ادعمً كذلك نجد هناك     .85الدخل

  عندما   والدول  المستثمرين   بين  المنازعات  تسوية  آليات  خالل  من  الدول  مقاضاة  للمستثمرين  يمكن

 ز  86الحقوق  لحماية التنظيمية سلطتها الحكومات تمارس

  هيكلتها وإعادة الديونإلغاء : واعدة سياسات

ا  19-جاءت جاءحة كوفيد   . الياء  إلى  األلف  من  التعددية  تجديد  إلى  الحاجة  على  لضوءلتسلط 

للنوال  للعنصرية  المناهضة  النضاالت  انتشرتوقد    وراء  ما  إلى  المناخية   والعدالة  سويةموالية 

  على   المفروضة  القيود   جانب  إلى  ،19-  كوفيد   بسبب  تفاقمت  التي  الديون   أزمةذلك أن  .  الحدود 

  إلى   دعواتانتشار    إلىأدت    العشرين،  لمجموعة  الديون  خدمة  تعليق  مبادرة  مثل  الديون  مبادرات

  التسوية   أو)  المنهجية  الهيكلة  إلعادة  للتنفيذ   وقابلة  المناسب  الوقت   وفي  وشفافة  شاملة  آليةتشكيل  

 الجنوب  في  دولة  64  تنفق  الحالي،  الوقت  في  .87عقود   إلى  تعود   أعباء.  الثقيلة  للديون(  العادلة 

  دولة   44  أن  حين  في  العامة،  الصحية  الرعاية  على  تنفقه  مما  أكثر  الديون  مدفوعات  على  العالمي

 تخفيف ل  مقاومة  تحصل  إذا ف   .88االجتماعية  الحماية  على  هتنفق  مما  أكثر  الديون   خدمة  على  تنفق

  يتم   لم  ما  ممتدة،  ديون  أزمة  في  البلدان  من  العديد   تدخل  أن  المرجح  فمن  وإلغائها،  للديون  شامل

 الشبكة  تدعووفي هذا السياق،  .  العالمي  الجنوب  بلدان  تطالب  كما  -الديون  هيكلة  إلعادة  آلية  وضع

 The European Debt and Development  والتنمية  للديون   األوروبية

Network (Eurodad)  هيكلة   إلعادة  شاملة   عملية  إلى  العالمية  الديون  حركة  في  وغيرها  

 إجراءات  وضعو  والمدينين؛  الدائنين  بين  الفرص  لتكافؤ  مستقلة  هيئة  إنشاء  ذلك متضمنًا    الديون،

 الحقوق  إعمال  على  قدرتهفي    البلد  ديون  عبء  تأثير  كيفية  في  والنظر  وتشاركية؛  شفافة  تفاوض

 eoples’ Psian AThe  والتنمية  الديون  حول  اآلسيوية  الشعوب  حركة  تدعو  كما  .89

Movement on Debt and Development  لجنوب  البيئية  الديون  في  النظر  إلى 

 األرضية  الكرة  لجنوب  مستحقة  البيئية  الديون  إن   حيث  الديون،  عبء  مناقشة  عند   األرضية  الكرة

 .األرضية الكرة شمال بلدان على

 نحتاجها؟  التيالنظامية  التحولت   ما الثالث:  القسم

  بالغ   أمرلهو    ةجذريبصورة    أعاله  المذكورة  اتالسياسالمجاالت الخاصة ب  جميع  تشكيل  إعادة  إن

في  .  اقتصاداتنا  برمجة  إلعادة  األهمية الجوهري  التشكيك  السياسات    هدفولعل    المركزي تلك 

  مجاالت  إصالح فإن  ذلك، ومع. الحواف  حول العبث مجرد  من أبعد إلى سيأخذناوإعادة تصميمها 

الحقوق  النهائي  الهدف  إلى  يأخذنا   لن  المنفصلة  اتالسياس القائم على   الضروري  من.  لالقتصاد 

على   أخرى  مرة  القسم  هذانركز في  س  ثم،  ومن.  والعقليات  األنظمة  في  شمولية  أكثر  تحول  إجراء

ونسجها معًا   التغييرات  هذه  لدعم  ضرورية  ستكون  التي  الشاملة  اإلصالحات  على  الضوء  تسليط

  ونقيم   ونستهلك  ونوزع  ننتج  وماذا  كيف  في  جذري  تغيير  إلى  التحوالت  هذه  تحتاج.  اتالسياسفي  

 .اقتصاداتنا  داخل

 ... الكوكب حدود احترام إلى  الطبيعية الموارد استغالل من

 هذه   تتطلب  ربما.  واالستخراج  النهب  على  قائمة  بالكوكب  النيوليبرالي  االقتصاد   عالقةظلت  

 الذي  البيئي،  السقف  -وحدودها  كبالكو  أنظمة  احترام  رعاية:  اإلطالق  على  تحول  أكبر  العالقة

 إلى   بحاجة  نحن   .90للعيش  صالح  غير  كوكب  إلى  تحول  ونقاط  مقبول  غير  تدهور  وراءه  يكمن

  يتمتع   اقتصاد  إلى  األجل  قصيرة  بمكاسب  مهووس  اقتصاد  منلالنتقال    واعية  قفزة  تحقيق 

 الفلسفات  منكثير  ل  يمكن  .القادمة  لألجيال  البيئية  االستدامة  بشأن  األجل  طويل  داخلي  بمنظور

 االقتصاد   إلى circular  الدائري  االقتصاد   من  االنتقال،  هذا  في  تساعدنا  أن  الموجودة  والنماذج

 ". doughnut economicsحزام النجاة /الدونات اتاقتصاد "و والنممنخفض 

 هذا   في  خاص  بشكل  حيويًا  محكًا  األصلية  للشعوب  العالمية  النظر  ووجهات  البديلة  النماذج  تعتبر

 األرض  مع  عميق  اتصال  في  والعيش  األرض  على  باإلشراف  يتعلق  فيما  سيما  ال   الصدد،

  الجنوب   في  دولة   64  تنفق  الحالي،  الوقت  في

  على   تنفقه  مما  أكثر  الديون  مدفوعات  على  العالمي

  دولة   44  أن  حين  في  العامة،  الصحية  الرعاية

  على   تنفق  مما  أكثر  الديون  خدمة  على   تنفق

 .الجتماعية الحماية
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:  Célia Xakriabá  زاكريابا  سيليا   األصليين  السكان  زعيمة  تقول  كما.  الطبيعة  مع  والتعايش

  وإعادة   ،كوكببال  اتصالنا   تنشيط  إعادة   على  وقدرتنا  قدرتنا،م  هو   األرض  سيعالجالشيء الذي  "

  هو بل نحسه كل يوم أكثر من أمس   إنكاره  يمكن  ال  ما  .91" أسالفنا  قوة  تنشيط  وإعادة  ثقافتنا  تنشيط

 بشكلتعتمد    –المستقبل   وفي   اآلن   -  الناس  لجميع  بالنسبةأن حقوق اإلنسان واالقتصادات العادلة،  

 أو  الجوع  من  التحرر   أو  األمن   عن  ناهيك  -  وظائف  توجد يمكن أن    الف.  صحية  بيئة   على  أساسي

 . ميت كوكب على -النظيفة المياه

 ةتمحورمو  بيئيًا  وسليمة  شمولية  أكثر  نجاح   مقاييس   إلى  قتصاديال  النمو  على   التركيز  من
 ...  اإلنسان حول

  قياس  كيفية في كبير بشكل التفكير  أعدنا  إذا إال ممكنًا الكوكب مع عالقتنا في التحول  هذا يكون لن

 Mariana  مازوكاتو   ماريانا  االقتصادية  الخبيرة  أشارت   كماف.  واالقتصادي  االجتماعي  لتقدما

Mazzucato،  خلقها  من  بدالً   القيمة  تستخرج  التي  األنشطة  تكافئ   الحديثة  االقتصادات  فإن  .

 على اإلجمالي  المحلي الناتج لنمو الحثيث  السعي عن  الناتجة  العديدة  الضارة الحوافز إثبات تم وقد 

 يمكنو.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  زيادة  إلى  المطيرة  الغابات  قطع  يؤدي   أن   يمكنإذ  .  واسع  نطاق

  ثالثة  بوظيفة   تقوم  التي  العزباء  فاألم.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  زيادة  إلى  السجن  بناء  يؤدي  أن

 الكارثية  للعاصفة  يمكنكذلك  .  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  تزيد  أن  يمكن  نفقاتها  تغطيةلمجرد  

 هذه  من  ألي  هل   لكن.  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  تزيد  أن  البناء  إعادة  جهود  تتطلب  التي

 االقتصاديون   جادل   والعدالة؟  الرفاه  يزيد  منها  أي  هل  واجتماعية؟  اقتصادية  قيمة  األشياء

  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط   اإلجمالي  المحلي  الناتج  لنمو  والمتسقة  المرتفعة  المستويات  بأن  النيوليبراليون

  على   كوستاريكا،:  على أرض الواقع  الحالهذا بالضرورة    ليس  لكن.  الجيدة  االجتماعية  بالنتائج

  في   المعدالت  أعلى   بين  من  تعد   التي  الرفاه  ومستويات  المتوقع  العمر  بمتوسط تفتخر  المثال،  سبيل

 يبلغ  اإلجمالي  المحلي   الناتج  من  الفرد   نصيب  لكن  ،(بكثير  المتحدة  الواليات  على  متفوقةً )  العالم

  أصغر  بيئية  وبصمة(  المتحدة  الواليات  في  ناتج المحلي اإلجماليال  مسخ  )  فقط  دوالر  11000

ينفصل    التقليدية  االقتصادية  المؤشرات  من   وغيره  المحلي  الناتج  إجماليهكذا ندرك أن   .92بكثير 

 المحلي   الناتج  ظل  المثال،  سبيل  على.  المناخ  أزمة  وعن  وفرصهم،  الناس  حياة  عن  متزايد   بشكل

  حين  في   ،19-كوفيد   فيروس  تفشي  خالل  نسبيًا  قويين  المالية  األوراق  وسوق  األمريكي  اإلجمالي

 نشهدها   لم  ذروة  إلى  البطالة  وصلتفي حين  و  مسبوقة  غير  بأعداد   ويموتون  يمرضون  الناس  أن

 إلى  2020  أيلول/سبتمبر بحلول الهند  في الرئيسي SENSEX مؤشر تعافى وبالمثل، .93قرن منذ 

 السكان  نصف  بأن  الهند   في  األوبئة  علماء  كبار  تقديرات  من  الرغم  على  الوباء،  قبل  ما  مستويات

 الوصول   يمكنهم  الريفيين  الهنود   من  فقط٪  25  أن  حقيقة  من  الرغم  وعلى  بالفيروس،  سيصابون

 . العامة ةصحال خدمات إلى

. التكاليف  باحس  يتضمن  ال  أنه   هو  كمقياس  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مع  الرئيسية  تالمشكالإحدى  

"(  السلبية  الخارجية  العوامل)"  العديدة  البيئية   أو  االجتماعية   العواقب  الحسبان  في  يأخذ   ال  فهو

  بينما اإلجمالي المحلي الناتج نموكثيرة  بلدان تسجل المثال، سبيل على. المعني االقتصادي للنشاط

  دولة   140  شهدتإذ    ،(والماء  والهواء  التربة  مثل  الطبيعية  األصول " )الطبيعي  المال  رأس"  تفقد 

 عندما   مماثلة  قضية  هناك   .201494  -1992  الفترة  خالل  الطبيعي  المال  رأس  في  انخفاًضا

  الحقيقية  والبيئية البشرية التكاليفوضع  يتم ال: وخسائرها الشركات أرباح بميزانيات األمر يتعلق

 التي  تلك  أيًضا  هي  ربحية  األكثر  الشركات  تكون  ما  غالبًا  لذلك.  االعتبار  في  الشركة  ألنشطة

  إلى  التقديرات تشير   المثال،  سبيل  على .  االجتماعي  أو  البيئي  التدمير  عن  األكبر  المسؤولية  تتحمل

 . 95التاريخية  االنبعاثات من٪ 71 عن مسؤولة شركة 100 أن

 وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط "  النجاح"  أو  االقتصادي"  للتقدم"  الممكنة   األخرى   المقاييس   من  العديد   هناك

  عمل   حفزها  التي   -  الرفاه  مقاييس   تطوير  نحو  الحركة  اكتسبت    .96للعالم   وفهمهم  الناس   بتجربة

  فيتوسي   بول  وجان   Amartya Sen  نص  وأمارتيا  Joseph Stiglitz  ستيجليتز  جوزيف

97Paul Fitoussi-Jean-  العامة   الجمعية  اعتمدت  بحيث   والزخم  المصداقية  من  يكفي   ما  

تعريف    نحو:  السعادة  تحت مسمى  65/309  القرار  2011عام    تموز/يوليو  في  المتحدة  لألمم

ل شمول أ  ،لتنميةي  ما    من   العديد   تبنت.  السنوي  العالمي  السعادة  تقريرظهور    إلى  ىد وهو 

 ، "الرفاه  ميزانية"  نيوزيلندا  اعتمدت  ،2019  عام  فيف   .98"الرفاه  اقتصاد "  فكرة  اآلن  الحكومات

بداية    قضايا  تغطي  مؤشًرا  61  بـ  مدعومة  الشعور  إلى  ةاألصلي الشعوب    حقوق  من مختلفة 

القول     .99المساواة   وعدم  بالوحدة يمكن  ثم    كسر :  سياسي  بل  تقنيًا،  ليسهنا    التحديإن  ومن 

  نجاح   على  مؤشر  أهم  الزمن  من  عقود  طوال  ظل  الذي   اإلجمالي،  المحلي  الناتج  على  اإلدمان

 100األيديولوجي الطيف جوانب جميع من الناس من  والمزيد المزيد يتجمع ذلك، ومع. الحكومات
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 وازدهار   101هوحقوق   اإلنسان  ورفاه  الرعاية  يقّدر  للتقدم  جديد  مقياس  إلى  بحاجة  أننا  فكرة  حول

 .األرض كوكب

 ... مجتمعاتنا قلب في بمكانتها العتراف إلىبه  مسلم التعامل مع أعمال الرعاية كأمر من

  جديدة   مقاييس   ألي  أساسية  عقيدة  -والمجازي  الحرفي  بالمعنى  -  الرعاية   تقييم  يكون  أن  يجب

الناتج   عمالتعامل مع األو اواستغل ه ة الرعايةقيم من النيوليبرالي االقتصاد  قلل  لقد . والتقدم للنجاح

بهساحقة  بأغلبية  النساء  تؤديها  التي  ،عنها مسلًما  أمًرا  بوصفها   النسويين  االقتصاديين  لكن.  ، 

  بين   عدالة  أكثر  اقتصادات  نحو  طريقدأبا طوال عقود من الزمن على إظهار    النسوية  والحركة

 :لرعايةل عقليتصور الال في هائل تحول إلىلذا، نحن في حاجة . الجنسين

 مجتمع   في  ااستثمارً بوصفها    فهمهاإلى    تكلفةبوصفها    الرعاية  خدمات  لىعتعويل  ال  من  

 . مزدهرسليم 

 يرمز  الذي  البناء  مجال  في)  ولوياتوضعها على رأس األو  المادية  التحتية  البنية  تثمين  من  

  األهمية، من نفسه    القدرب الرعاية  توفر  التي  الجتماعية  التحتية  البنية  تقييم  إلى(  الذكور  إلى

 .عمالعليها ال تنقلالطرق التي ي أهمية مثل

 فهمهاإلى    الخاصالحيز    في   معها  للتعامل  ألسرتخص ا  مسألةبوصفها    الرعاية   رفض  من 

 . عامصالح و جماعية اجتماعية مسؤولية أنها على

 بها  العتراف  إلى  ماهرة  غير  عمالة بوصفها    األجر  مدفوعة   الرعاية  أعمال  رؤية  من 

 . األساس هذا على تعويضهامن ثم و قيمة مهارةبوصفها 

 سبيل  على.  جديد   ضوء   في  اتالسياس  خيارات  من  لعديد سنجد طرًحا    التحولت،  هذه  يتبنّ   تم  إذا

  خيالً   عاليةبجودة  و  إليها  الوصول  يسهل  التي  المجانية  الشاملة  األطفال  رعاية  تكون  لن  المثال،

  في   ااستثمارً بل    ،102( السياسة  هذه  مثل  بالفعل  األوروبية  الدول  بعض  لدى  الواقع،  في)  مكلفًا

  كذلك   -هومواطني  ه وعمالالمستقبل    قادة  وفي  الجنسين  بين  إنصافًا  وأكثر  وسعيد   صحي  مجتمع

  .103الكربون منخفضة الالئقة للوظائف مصدر

 المدفوعة  غير  الرعاية  على  التعرف  إلى  بحاجة  أننا  طويلة  فترة  منذ   النسويون  القتصاديون  ذكر

 أن   يمكن  التي  الرعاية  جودة  تحسين  ملموس،  بشكلوهذا ما يعني   .104توزيعها  وإعادة  وتقليلها

 خالل  من  استباقي  بشكل  دعمهاو  يقدمونها؛من    وظروف  أجور  تحسينو  الناس؛  بها  يتمتع

 للغاية   شديدة  الفردية  الرعاية  أعباء  تكون  أل  ضمانو  ؛105الجتماعية  والحماية  العامة  الخدمات

  م حقوقه  من  يقدمونها  الذين  -النساء  من  معظمهم  -  األشخاص  يحرم  ل  حتى  المثال،  سبيل  على)

  أكثر   بشكل  الرعاية  أعمال  عن  المسؤولية  توزيع  ضمانذلك أيًضا مع  و  ؛(التعليم  أو  الصحة  في

إن  .  والحكومة  األسر  وبين  -  والنساء  الرجال   بين  اتوازنً  نقول  ثم   الرعاية  مقدمي  حقوقومن 

  -  األهمية  مننفسه    القدر  لها  الرعاية  يتلقونمن    وحقوق(  المدفوعة  غير  أو  المدفوعة  سواء)

شيء من   تنفيذ   تمويذكر في هذا الصد أنه قد  .  بهما  والوفاء  وحمايتهما  احترامهما  يجب  كالهما

 . 106الشاملة  الطفل إعانات شكل في العتراف

أن   الحقوق  على  القائم  االقتصاد  شأن    والسياسات   النماذج  صميم  في  النسوية  القيم  يدمجمن 

 على  يجب   خارجية  عوامل   بوصفهاال  الرعاية   مع  التعامل  خالل  منعلى أقل تقدير    -االقتصادية

فيها    األسر  باعتبارها بل    ،"الحقيقي"  االقتصادي  نشاطهم  عن  بعيًدا  الهامش،  علىالتصرف 

 .واالقتصادات لمجتمعاتنا األساسية الدعامة

 ... الجمهور سلطة استعادة إلى الخاص القطاع تثمين من

 بتوجيه  الخاص  والقطاع  للسوق  تسمح  التي   الكبرى،   النيوليبرالية  التجربة  أن  الواضح  من

  من   العديد.  بيئيًا  أو  اجتماعيًا  عادلة  نتائج  تحقيق  في  فشلت  قد   عليه،  والسيطرة  االقتصاد 

  والخاص،   العام  القطاعين  بين  والشراكات  الخصخصة  مثل  للتجربة،  المركزية  االستراتيجيات

 النظر  يمكن(.  الكفاءة  أو  التكاليف  توفير  المثال،  سبيل  على)  الخاصة  بشروطها  حتى  فاشلة  كانت

 تمثيل  لمدى  بسيط  اختبار  أنه  على  الشاملة  االجتماعية  والحماية  الصحة  أنظمة  في  التوسع  إلى

  وتتلقى   هائلة  بشعبية  السياسات  هذه  تحظى  حيث  والتشاركية،  الديمقراطية  الحكومية  السياسات

 المؤسسات   على  النخبة  سيطرة  بسبب  محبطة  تكون  ما  غالبًا  لكنها  واسعًا،  ديمقراطيًا  دعًما

  المتحدة   المملكة  في  والتنمية  االجتماعي  النوع  وشبكة  FEMNET  عبرت  كماو.  الديمقراطية

(GADN"   بل   -الحرة   بالسوق  يسمى  لما  االجتماعية  األهداف  وراء  السعي  ترك  يمكن  ال(: 

 .107" األسواق إلى التوازن إلعادة للدولة نشطًا دوًرا يتطلب

 -مسبوق  غير   نطاق  على   منسق  حكومي   عمل  إلى  بحاجة  أننا  المناخ   أزمة   أظهرت  ذلك،خضم    في

 .والبيئية االجتماعية الناحية من فائدة أكثر غايات نحو اإلنتاج توجيه إعادة في أقله ليس
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 التي   الطرق   عن  التغاضي  أو  الدولة  على  الرومانسي  الطابع  إضفاء  عدم  المهم  من  بالطبع،

باألحرى.  فعال  بشكل  مواطنيها  حقوق   انتهكت  أو  التاريخ  عبر  الحكومات  بها  فشلت  نحن  ،بل 

  للمساءلة   وخاضعة  واستجابة  فاعلية  أكثر  حكومية  مؤسسات  بناء  أجل  من  الكفاح  إلى  بحاجة

 اإطالقً   عنه  غنى  ال  التحول  هذا  .والمحلي  الوطني  المستويين  على  اإلنسان،  حقوق   على  وقائمة

  يتعلق  عندما  المطاف   نهاية  في   المسؤولة  الجهة  هي  الحكومات ف .  اإلنسان  حقوق  منظور  من

.  الخاصفي القطاع    الفاعلون  بهتمتع  ي  العلى نحو    شرعية  سلطات  وهي  ،اإلنسان  بحقوق   األمر

  الجهات   عاتق  على  اإلنسان   حقوق  مسؤوليات  تحميل  لمحاولة   السلبية  العواقب  توثيق  تم  وقد 

  البعد   كل  بعيد   اإلنسان  حقوق  قانون  فإن  ذلك،  على  عالوة.  108واسع   نطاق  على  الخاصة  الفاعلة

  الصفحة  في   اإلطار  انظر)  االقتصاد   في  الحكومة  تلعبه  أن  يجب  الذي  الدور  بشأن  الصمت  عن

26.) 

 ... والمجتمع العمال سلطة  إلى  الشركات احتكارات من

 إلىجوهري    بشكل  أدى  مما  قصوى،  مستويات  إلى  وتركيزاتها  الشركات  احتكارات  وصلت

  على تهيمن   الوطنية عبر الشركات من صغير عدد فهناك  .109االقتصاد  داخل القوة عالقات تكييف

 المستفيدون    .110األسواق  هذه  على  واسعة  سلطة  يمنحها  مما  العالمي،   االقتصاد   قطاعات  من  عديد 

 ن،والرئيسي  نووالمالك  الشركاتفي    نمساهميال  أكبر  هم  القلة  احتكار  سوق  هياكل  من  الرئيسيون

أن  .  االقتصادية  المساواة  عدم  في  هائلة  زيادات  إلى  يؤدي  ماوهذا   القول  عن    هذه وغني 

مع    باطراد   الوظيفي  وتنقلهم   وأجورهم  التفاوضية   قدرتهم  تقل   الذين  بالعمال،  ضارة  االحتكارات

 . 111زيادة هذه االحتكارات

 العديد  في   أنه  حقيقة   إن.  جوهري  بشكلها  شكل  تصور  وإعادة  ات الشرك  قوة  تفكيك  إلى  بحاجة  نحن

  أو  المجتمعية  للمصالح  األولوية  إعطاء   الشركات  إدارة  مجالس  على  قانونًا  ي حظر  البلدان  من

  السائد  الشركة  شكل  توافق  عدم  على  اكافيً   دليالً   تكون  أن  يجب  المساهمين،  مصالح  فوق  البيئية

هذا   تغيرثمة    ذلك،  ومع".  األخضر"  االقتصاد   أو  الحقوق  على  القائم  االقتصاد   مع  الحالي على 

  تتضمن   التي  -  B Corporations  تعد   المتحدة،  الواليات  في  المثال،  سبيل  على:  الصعيد 

  معظم   في  ذلك،  على  عالوة.  متناميًا  نموذًجا   -األساسية  قوانينها  في  وبيئية  اجتماعية  أهدافًا

 العمال  عن  أو  الشركة،  بعمليات   المتأثرة  المجتمعات   عن  جدًا  نيبعيد   المساهمون  يكون  الحاالت،

 بماالتزام    المساهمين  بعضكذلك هناك لدى  .  مناجمها  أو  حقولها  أو  مصانعها  في  يكدحون  الذين

  للقضايا   قبولهم  من  يحد   أيًضا  وهذا  األرباح؛   بتعظيم  دائًما  للمطالبة"  ائتماني  واجب"  يسمى

 ارتفاع  إلى  االنفصال  هذا   أدى  وقد .  الشركة  أهداف  من  كجزء  البيئية  أو  االقتصادية  أو  االجتماعية

  .عيشها وسبل المجتمعات وتدمير البيئي والدمار االقتصادية المساواة عدم في حاد 

دامت:  MSI Integrity  تقول  كما   لنإنها  ف  للمستثمرين،  أساسي  بشكل  مملوكة  الشركات  "ما 

بل   ،فحسب  التجارية  قراراتها  في  مناسب  بشكل  الضعيفة  المجتمعات  أو  العمال  تركيز  في  تفشل

  المخاطر   إدارةفي    وتستمر  قوتها،  أو  أرباحها  تهدد   التي   اإلنسان  حقوق  مبادرات  أيًضا  ستقاوم

 الطابع   إضفاء  يجب .112'والكوكب  بالناس  تضر  قرارات  اتخاذ   في  المتمثلة  المقبولة  غير

 القرار  لصنع  جديدة   هياكل  خالل  من  العمال  قوة  وتعزيز  الشركة  نموذج  على  الديمقراطي

  كبيرة   موجة  بالفعل  هناك .  منمن أجل  و  -للقيمة  الشركاتتحقيق    لكيفية  جديدة  ورؤى  والملكية،

 المسؤولية  إلى  الموظفين  ملكية  مخططات  من  بدًءا  ،113الصدد  هذا   في  الواعدة  المبادرات  من

  الصفحة   في  اإلطار  انظر)  والتضامنية   االجتماعية  واالقتصادات  العمال  يقودها  التي  االجتماعية

27)114 . 

 القتصادية  الديمقراطية تجديد إلى النخبةقبضة  من

خاصة   بعيد،  احتمال   كأنه  هذا   يبدو  قد .  وحيوية  متجددة  تشاركية  ديمقراطية  على  يعتمد   هذا  كل

 القوة  لكن.  العالم  أنحاء   جميع  في   االستبدادية  القومية  العرقية   للحركات   األخير  االنتشار  إلى  بالنظر

 الظلم  ضد   2019  عام  نهاية  في  الجماهيرية  االحتجاجات  من  يتضح  كما  أيًضا،  تتزايد   المضادة

 .2020 عام في المنهجية العنصرية ضد  العالمية والتعبئة 115االقتصادي

شك   ال  األمر   صندوق   حول  تتمحور  ال  للديمقراطية،واحتواًء    شمولية  أكثر  رؤيةيستدعي 

 القرار  صنع  في  والهادفة  الحقيقية  والمشاركة  الراسخة  السلطة  تحدي  علىبل    ،فحسب  االقتراع

للجميع،    بحيث  والتمثيلية،  المباشرة  الديمقراطية  تصور  إعادة  خالل  من   األكثر   سيما   اليمكن 

 فإن  وبالتالي،.  ةكاملمشاركة    واشاركي  أن  ،الحالية  االقتصادية  أنظمتنابفعل    وحرمانًا  تهميشًا

 في الفعال التدقيق نكما أ. الصراع هذا  من أساسي جزء هي األبوي والنظام  البيض تفوق مواجهة

 خاصة)  القرار  صناع  لمساءلة   القنوات  تحسين   ويتطلب  أيًضا،  احتميً   اأمرً يعد    القرار  صنع  عملية

 الحساباتلجان    ذلك  في  بما  -  البرلمانات  تلعبوفي هذا الشأن  .  يخدمونهممن    أمام(  الحكومة  في

  تصور   وإعادة  اتالشرك  قوة  تفكيك  إلى  بحاجة  نحن

  البلدان   من  العديد   في  أنه  حقيقة   إن.  جوهري  بشكلها  شكل

 إعطاء  الشركات  إدارة  مجالس  على  قانونًا  ي حظر

  مصالح   فوق  البيئية  أو  المجتمعية  للمصالح  األولوية

 توافق  عدم  على  اكافيً   دليالً   تكون  أن  يجب  المساهمين،

  على   القائم  االقتصاد   مع  الحالي  السائد   الشركة  شكل

 ". األخضر" االقتصاد   أو الحقوق

 تتمتع  الدولي،  النقد   وصندوق  الدولي  البنك  في

  تشكل   التي  -  الدخل   ومنخفضة  متوسطة  البلدان 

 فقط٪  40  بحوالي  -العالم  سكان  من٪  85  حوالي

  النقض  بحق المتحدة الواليات تتمتع. األصوات من

 المثال،  سبيل  على.  تينالمؤسس  اتينه  في  الفعال

 السحب  لحقوق  الهائل  التخصيص  مؤخًرا  منعت 

  الدول   من  العظمى  الغالبية  كانت  التي  الخاصة

 أزمة  مع  التعامل  على  البلدان  لمساعدة  إليها  تدعو

 التنمية بأهداف االلتزام من الرغم على. 19-كوفيد 

  أنظمة   إلصالح(  10.6  الهدف)   المستدامة

هناك  ي  لم  هذه،  التصويت   إصالح   أي  إجراء كن 

  .وشيك همم
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دام  رئيسيًا،   دوًرا  -الموازنة  ولجان  البرلمانية   صوت   ولها  ممثلة  السياسية  األحزاب  من  العديد   ما 

بالطبع إغفال لجان  .  مفيد   مهمةبوصفها وسيلة    القضائية  غير  األخرى  والسبل  المظالموال يمكن 

 إنشاؤها  تم  التي  المؤسسات  تعد و.  المناسبة  بالمعايير  تفي  ال  التي  الدولة  هيئات  إلى  الشكاوى  لتقديم

  العدالة   أنظمة  ذلك   في  بما  -  هذا  المساءلة  نظام  من  مهًما  اجزءً   اإلنسان  بحقوق  التمتع  لمراقبة

  والدولية   اإلقليمية  اإلنسان  حقوق  وهيئات  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  والمؤسسات  المستقلة  الوطنية

 الدولية   المعاهدات  مختلف ل  االمتثال  لرصد   إنشاؤها  تم   التي)  المتحدة  األمم  معاهدات  هيئات   مثل

 . 116( اإلنسان لحقوق

يأتي   األهمية  من  المستوى  نفس  عملية    االستعمار  زالةإعلى   المستوى   على  القرار  صنع عن 

باالحرى.  لألثرياء  ناديًا  العالمية  الحوكمة  تظل   أن  يمكن  ال.  الدولي   ساحة   تكون  أن  يجب  ،بل 

  االستعمار   ةترك  مراعاة  مع  الدوليين،  والتضامن  والتعاون  المساواة  أساس  على  متكافئة   اللعب

  عنه  التعبير  تم)  ومعالجته  المناخ  تغير  في  للتسبب  والمسؤوليات  الموارد   من  مختلفة  ومستويات

  تخفيف أيًضا يتطلب كما .117"(متباينة لكن مشتركة مسؤوليات" بمفهوم البيئية االتفاقات في جزئيًا

  تتمتع   التي  الكلي  االقتصاد   سياسة  خيارات  لتحديد   الدولية  المالية  المؤسسات  بها  تتمتع  التي  السلطة

  القرار   صنع  هياكل  في  بعيد   حد   إلى  ديمقراطية  غير  نفسها  المؤسسات  هذهف   .118الحكومات  بها

 .بها الخاصة

 

 خاتمة

ت  ال  فرصة 19  -جائحة كوفيد   بعد   ما  بيئة  توفر الحقوق   رؤية  لتعزيز  ت فوَّ القائم على  االقتصاد 

ما  .  الضرورية  بالتحوالت   تطالب  أوسع  حركة  وتحفيز  من  واسعة  مجموعة  يتطلبوهذا 

  الشعبي   والتعليم  والتشريع  والدعوة  البحث  إلى  المباشر  والعمل  والتنظيم  التعبئة   من  -اإلجراءات

  العقائد  بتفكيك نبدأ  أنال بد  التغييرات،  هذه لتحقيق. نؤديه دور جميعا لدينا. الثقافي التغيير وتعزيز

القائم   لالقتصاد   األسس  إرساء  عند    .119الراهن  للوضع  أساسًا  تشكل  التي  النيوليبرالية  والسرديات

الحقوق   حقوق  التزامات  من  لالستفادة  فاعلية  أكثر   طرقًا  نجد   أن  أيًضا  الضروري  من  ،على 

  االقتصادي  المجالين  في  سيما  ال  الحكومات،  لمساءلة  واستراتيجياتها  وأدواتها  ومعاييرها  اإلنسان

ت.  واالجتماعي هذا  أيد    شتركوفي  كريستيان  الحقوق و  Christian Aidمؤسسة  مركز 

  والعدالة   اإلنسان  حقوق  حركات  عبر  معًا  العمل  بأن  االقتناع   في   CESR  االقتصادية واالجتماعية

 يعني  وهذا  .120الحالي  السياق  في  سيما  ال  للتغيير،  قويًا  زخًما  يولد  أن  يمكن  واالقتصادية  البيئية

 حقوق  مراقبة   وآليات   اإلنسان  حقوق  حركة  مشاركة  تعميق:  واحد   وقت   في  الجبهتين  على  العمل

 اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  واالستراتيجيات  الحجج  إدخال  مع   االقتصادي،  الظلم  قضايا  في  اإلنسان

   .االقتصادي القرار صنع مجال في

 لكن.  للبعض  بالنسبة  المنال  بعيد   اقتصاداتنا  قلب  في  اإلنسان  وحقوق  اإلنسان  كرامة  وضع  يبدو  قد 

: النيوليبرالي  النظام  من  عقود   مدى  على  تجبح  طالما    بسيطة  حقيقة  تأظهر  19  -جائحة كوفيد 

  مع   مختلفة  تفاعالت  من  يتكون  فهو  -أساسي  بشكلا  عالئقيً   االقتصاد  يعتبر.  االقتصاد  هم  الناس

بل  وقيمه، ومعاييره  األوسع المجتمع  خارج  ليسا  والسوق   االقتصاد  .121يوم  كل  آخرين   أشخاص

أن  .  نفسه  النسيج  من  جزء  هما  والهياكل  األنظمة  تفكيك  تطلبت  االقتصاد  استعادةغير 

  المالية   والسلطة  االقتصادية  القيمة  وتشويه  لتحويل  عقود  مدى  على  بناؤها  تم  التي  خطاباتوال

  . موازنة  كقوة  العامة  السلطة  وبناء  الخاصة  السلطة  محاربة  منااألمر    يتطلب.  خاصة  غايات  إلى

 يمكننا. ذلك تحقيق في اإلنسان حقوق وقيم ومبادئ معايير تساعدنا  أن يمكن شامل، بشكل وبفهمها

 اإلنسان  حقوق  توجه  أن  يجبو.  مركزها  في  واالزدهار  اإلنسان  كرامة  لنضع  اقتصاداتنا  تحويل

 . هذا الهدف إلى للوصول نتخذها التي القرارات
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