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 يجب أن تكون حقوق اإلنسان يف جوهر اإلنعاش االقتصادي

بيان املجتمع املدين1

األزمة  بداية  عىل  سنوات  ثالث  من  أكرث  منذ 
املالية يواجه االقتصاد العاملي سيناريو مستقبليًّا 
ملتبًسا وغامًضا. إذ ال يبدو أنَّ العامل اقرتب من 
أحدثته  ما  اإلنسان عقب  إنعاش حقوق  نقطة 
األزمة املاليَّة. فالفقر والالمساواة تزايدا، ومل يؤد 
ِّ النمو االقتصادي، حيث استقر، إىل خلق مزيد 
من فرص العمل أو إىل أجور أعىل، بل توزَّع عىل 
نحٍو مجحف عىل قطاعات املجتمع األكرث ثراء.

وفيام يستعدُّ العامل ملواجهة انكامش اقتصادي 
آخر، لن يكون يف إمكان البلدان واألرُسرَ التغلُّب 
األمر  األخري،  الركود  عن  الناجم  الوضع  عىل 
ترفده  أسوأ  وضًعا  يعيشون  يجعلهم  الذي 
يف  اإلنسان  أساس حقوق  سلبية متسُّ  عواقب 

كل البلدان، الغنية والفقرية، عىل حدٍّ سواء.
يف  نة  املضمَّ الدول  يف  اإلنسان  حقوق  تتطلَّب 
الحكومات  تعمد  أن  الدويل  الحقوق  قانون 
ومناهج  خياراتها  مختلف  تقويم  إىل  بعناية 
هذه  تشهدها  التي  العواقب  حيال  عملها 
وتشاُركيَّة  شفافة  بطرق  وذلك  الحقوق، 
الثابت  االلتزام  وحده  ومسؤولة.  والمتييزية 
يف  نة  املضمَّ اإلنسان  حقوق  موجبات  باحرتام 
اإلنسان« ويف جوهر  لحقوق  العاملي  »اإلعالن 
ميكنه  وإحقاقها  وحاميتها  الدوليَّة  االتفاقيَّات 
تأمني األساس لإلصالحات التي تضمن اقتصاًدا 

عامليًّا أكرث استدامة ومرونًة وعدالً.
النِّطاق  واسُع  اإلنسان  حقوق  من  فالحرماُن 
ليس  واالقتصادية  املالية  األزمتني  من  النابُع 
أيًضا  ليس  أنه  كام  تجنُّبه،  ميكن  ال  أو  حتميًّا 
»مجموعة  أجندة  وتوفِّر  طبيعيَّة.  ظاهرة 

إىل  م  املقدَّ املشرتك  املدين  املجتمع  بيان  ل من  معدَّ   1
قادة »مجموعة العرشين« حول شمول حقوق اإلنسان 
يف عملية التنظيم املايل )ترشين األول/ أكتوبر 2011(. 
املنظامت  وقامئة  الكامل  البيان  نص  عىل  ولالطِّالع 

املوقَّعة عليه يُرجى زيارة املوقع الشبيك التايل:
>www.coc.org/rbw/g20-asked-
uphold-human-rights-responsibilities-
financenovember-2011<

عمالنية  فرًصا  »كان«(  مدينة  )يف  العرشين« 
ة للحكومات –فرادى أو مجتمعة- الختيار  عدَّ
اإلنسان  حقوق  عىل  قامئة  بديلة  مسارات 

إلشاعة انتعاش اقتصادي مستدام.

مسائل وتوصيات
االقتصاد  د  تهدِّ التي  املشكالت  جديَُّة  ُغ  تسوِّ
قًة  ومنسَّ منسجمًة  فعٍل  ردةرَ  اليوم  العاملي 
لتحفيز  العرشين«  »مجموعة  بلدان  قبل  من 
األوان  قبل  التحرُّك  شكَّل  فقد  اقتصاداتها. 
اعتامد سياسات صارمة، وكذلك  نحو  الصحيح 
األسباب  الكتليَّة،  للمطالب  املتساوق  التقليص 
ًدا  مجدَّ العامل  سقوط  وراء  الكامنة  الرئيسية 
د  تُهدِّ السياسات  فهذه  االقتصادية.  األزمة  يف 
باالستمرار يف حرمان الناس من الوصول إىل املال 
والوظائف والخدمات؛ فيام ترفض حكوماتهم، 
الخاص  للقطاع  عادلٍة  نظٍم  بناء  األغلب،  عىل 

ل أعباء هيكلة الدين العام. ليُشارك يف تحمُّ
ومبادئها  اإلنسان  حقوق  معايري  وتوفِّر  هذا، 
إطاررَ عمٍل لتصميم إجراءات التحفيز االقتصادي 
وتنفيذها، بحيث تتَّسم بالتشاُركيَّة والشفافية 
وينبغي عىل »مجموعة  والالمتييز.  واملسؤولية 
اإلجراءات  تلك  تنفيذ  تضمن  أن  العرشين« 
اإلنسان  حقوق  عمل  إطار  ضمن  املوضوعة 
املذكور. وإنَّ اعتامد إجراءات من دون تقويٍم 
مناسٍب لتأثرياتها ليس باألمر املرغوب، والسيَّام 
جديدة  بآثار  ة  العامَّ املوازنات  تطبع  عندما 
ومن  الخاص.  القطاع  مجازفة  من  لالستفادة 
لضامن  اعتامدها  ينبغي  التي  اإلجراءات  بني 
االنتعاش  من  حاجًة  أكرث  هم  من  استفادة 
من  اسة  الحسَّ ة  العامَّ التحتية  البنية  برامج 

الناحيتني الجنوسيَّة والبيئيَّة.
وال ميكن تحقيق واجبات الحكومات -القاضية 
ما  يف  مبسؤوليَّاتها  الضطالعها  خطوات  باتخاذ 
من  واالجتامعية-  االقتصادية  بالحقوق  يتعلق 
التي  للمساهمة  ومتأنٍّ  دقيق  تقويم  دون 
ة من  العامَّ املوازنات  إىل  املايل  القطاع  يقدمها 
خالل الرضيبة. فقد عنى تحرير الرأسامل عىل 
مدى العقدين-الثالثة عقود املايض –عىل وجه 

وغري  االرتدادية  الرضائب  من  مزيًدا  العموم- 
املبارشة، األمر الذي رفع الضغط املايل عىل نحٍو 
غري متناسب عىل كاهل األرس األكرث فقرًا واألرس 

ذات الدخل املتوسط.
وتعقيدها  املالية  املؤسسات  حجم  ويشكِّل 
مسألة ضاغطة أخرى. فالرشكات املالية الكبرية، 
تتجاوز  قانونية  صيغ  ضمن  يعمل  وبعضها 
خفض  إىل  الدعوات  بنجاح  قاومت  العرشات، 
مستوى تعقيدها أو حجمها. ذلك، أنَّه يف وسعها 
والقانونية  الرضيبية  التشوُّشات  من  الرتبُّح 
من  وحجمها  تعقيدها  يحدُّ  فيام  أمكنها،  ما 
فرص إمكان حلِّ املخاطر الناجمة بنجاح، من 
األنشطة  يف  حيوية  انقطاعات  حدوث  دون 
املرصفية إذا ما وقع انهياٌر ما. فعىل »مجموعة 
ى بها لهذه  العرشين« أن تتَّخذ إجراءات تتصدَّ
ذات  املالية  باملؤسسات  ترتبط  كونها  املشكلة 
األهمية املنهجية، مبا يف ذلك من خالل التدخل 
ومن  الكبرية.  الرشكات  تلك  الخرتاق  القانوين 
البلدان األعضاء  املهم، بوجه خاص، أن توافق 
يف »مجموعة العرشين« عىل تبنِّي فرض رضيبة 
وإعالن  املالية،  والتحويالت  العمليات  عىل 
العائدات  هذه  باستخدام  الواضح  التزامها 
اإلنسان  حقوق  موجبات  إلحقاق  املتولِّدة 
اتخاذ  تُقرَّ  أن  الحكومات  فعىل  وتلبيتها. 
خطوات واضحة وحازمة للتعاون الدويل بغية 
ضامن الشفافية واملسؤولية املشرتكة يف تعبئة 

العائدات املحليَّة.
أن  الحكومات  عىل  ينبغي  ذلك،  إىل  باإلضافة 
تعزِّز الترشيعات املرصفية التي تعرتف بالكامل 
أيِّ  وقوع  دون  الحيلولة  يف  الدول  بواجبات 
انتهاكات من جانب العبي القطاع الخاص -مبا 
وحاميتها،  اإلنسان  لحقوق  املايل-  القطاع  فيه 
وتوفري التعويضات الالزمة عن ذلك. كام ينبغي 
عىل الحكومات، يف املديني القريب واملتوسط، 
قوننة  اعتبار  من  كامٍل  بشكٍل  متكِّن  أن 
رضوريًة  أداًة  وتنظيمها  املرصفية  الخدمات 
وأساسيًة لتعزيز متتُّع الجميع بحقوق اإلنسان. 

ال يزال العامل يعيش فرتة ما بعد األزمة املالية العاملية التي انفجرت يف عام 2008، من دون أن يلوح يف األفق أيُّ انتعاش حقيقي. فااللتزام الثابت 
ن مع ما ورد  نة يف »اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان«، املمُلزِمة قانونًا وحاميتها وإحقاقها، وحده يكنه أن يؤمِّ باحرتام موجبات حقوق اإلنسان املضمَّ
ا أكرث استدامًة ومرونة وعداًل. وعىل قادة »مجموعة العرشين« تنفيذ  يف جوهر االتفاقيات الدولية األساَس لإلصالحات التي تضمن اقتصاًدا عامليًّ
اإلصالحات اآليلة إىل الحيلولة دون تقويض النشاط املمُضارِب يف األسواق املالية التمتَُّع بحقوق اإلنسان. كام ينبغي عليهم، أيًضا، أن يتوافقوا عىل 

زيادة الضغط املايل عىل القطاع املرصيف والتعاون عىل تعزيز الشفافية واملساءلة املشرَتكة يف تعبئة العائدات.




