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اآلدو كالياري)1(

العقاري  الرهن  قطاع  يف  كاأزمة  بداأ  ما  اإن 
اأيلول/ يف  املتحدة،  الواليات  يف  الفرعي 
اأزمة اقت�صادية ذات  اأ�صبح   ،2007 �صبتمرب 
اأبعاد عاملية، اأُطلق عليها االأزمة االأ�صواأ منذ 

الك�صاد الكبري. 
ويعك�س حجم االأزمة �صوًءا جديًدا على تبعات 
وعملية  االإن�صان،  حلقوق  التقليدي  النهج 
املفهوم،  هذا  ووفق  املايل.  النظام  �صبط 
باأن  االإن�صان  حقوق  منا�صـرو  اأُخرب  فقد 
م�صائل  تعد  املايل،  النظام  �صبط  م�صائل 
تقنية متاًما، ويجب تركها اىل اخلرباء. بينما 
ينبغي ل�صيا�صات حقوق االإن�صان وق�صاياها، 
اإما اأن حُتل ب�صورة م�صتقلة عن ق�صايا �صبط 
اأو اأن تكون بب�صاطة حمكومًة  النظام املايل، 
باأي نهج يقرره اخلرباء املاليون للتعامل مع 
هذه الق�صايا، ولكن االأزمة ك�صفت عن عيوب 
هذا النهج، وهو ما ي�صجع النقد القائم على 
الوقت  ويف  املايل.  للتنظيم  االإن�صان  حقوق 
الذي اأ�صبح فيه هناك تف�صريات كثرية حول 
على  وا�صًعا  اتفاًقا  ثمة  جند  االأزمة،  م�صادر 
اىل:  تعود  التي  االإخفاقات  من  عدد  اأهمية 
واالإ�صـراف  بالرتاخي،  يت�صف  الذي  التنظيم 
القائمون  والفاعلون  املالية،  االأ�صواق  على 

باالإدارة فيها، واآليات عملهم)2(.
اإيجاد  ال�صعب  من  لي�س  نف�صه،  الوقت  يف 
بحقوق  التمتع  باأن  القائل  للمفهوم  تاأييد 
يف  باالأزمة  دالة  ب�صورة  �صيتاأثر  االإن�صان 
االنحدار  اإن  املثال،  �صبيل  على  مكان.  كل 
ال�صديد يف الطلب اجلماعي عاملًيا، قد اأ�صفر 
العي�س.  ل�صبل  وتدمري  مكثفة،  بطالة  عن 
�صيكون  البطالة،  انحدار  من  �صنوات  وبعد 
اآخرين من املتعطلني  20 مليون  هناك نحو 
وذلك   .2007 يف  كان  مبا  2009،مقارنة  يف 
وقد  الدولية)3(.  العمل  منظمة  تنبوؤات  وفق 
يتم ت�صـريح 50 مليون �صخ�س من اأعمالهم، 
البطالة  حلجم  م�صاهية  االأزمة  جاءت  اإذا 
املن�صـرم)4(.  القرن  ت�صعينيات  يف  ال�صابق 

االأثر  تخفي  العامة  االأرقام  اأن  يف  �صك  وال 
وعلى  واأطفالهن،  الن�صاء  على  لالأزمة  االأكرب 
واالأقليات  االأ�صليني،  وال�صكان  الفقراء، 
جانب  فاىل  املهاجرين.  والعمال  العرقية، 
االجتماعية  احلماية  جند  البطالة،  زيادة 
عمل  بامتالك  كثرية،  بلدان  يف  امل�صـروطة، 
فبالن�صبة  االأخرى.  هي  تنحدر  وظيفة،  اأو 
فاإن  وظيفة،  ميتلكون  اليزالون  هم  ملن 
على  اأكرب  �صغوًطا  يعني  البطالة  من  مزيًدا 
فاالأمن  االجتماعية.  والتغطية  رواتبهم 
تاأثر  قد  امل�صنني  للمواطنني  االجتماعي 
ت�صجيل  مع  �صديدة،  وب�صورة  اأي�ًصا  باالأزمة 
اأموال املعا�صات خ�صارات و�صلت يف بع�س 
احلاالت اىل %50)5(. كما اأن التحول اىل نظم 
العقود  يف  الدولة  من  دعًما  االأقل  املعا�س 
االأزمة.  اآثار  حجم  من  فاقم  قد  االأخرية، 
ال�صـرورية  الدولة  عوائد  فاإن  وبالتايل 
لتعزيز الدعم املطلوب للتغطية االجتماعية 
حد  مما  كبرًيا،  هبوًطا  هبطت  قد  واملعا�س، 

من مدى اخليارات املتوفرة اأمام احلكومة. 
ومن املتوقع اأن يزداد الفقر عاملًيا بان�صمام 
هذا  حتى  ن�صمة)6(.  مليون   53 اىل  ي�صل  ما 
اىل  ي�صتند  كونه  تفاوؤالً،  يعك�س  قد  الرقم 
تعريف البنك الدويل للفقر، والذي يعد حمل 
�صك واإثارة جلدل وا�صع، وهو ما يعني اأنه قد 
يقلل من تقدير العدد احلقيقي للفقراء)7(. 

ا�صتجابة حقوقية لالأزمة املالية واالقت�صادية

على الرغم من اأن مرياث االأزمة املالية امل�صتمرة االآن �صيكون غائًما، فقد يكون لها اأي�ًصا مرياث اآخر، 
يتلخ�س يف انه ال ميكن رف�س االأفكار احليوية حول حقوق االإن�صان. فاالأزمة توفر فر�صة تاريخية وم�صوؤولية 
عرب االأجيال الإعادة التفكري يف عملية �صنع القرار يف ال�صيا�صات االقت�صادية. فالنهج احلقوقي يدعو اإىل 
اإ�صالح هياكل احلكم، ل�صمان تنفيذ ال�صيا�صات االقت�صادية مبا يتوافق ومنظومة حقوق االإن�صان. وهذا 
ما �صي�صمن م�صاركة جميع امل�صتويات، وعر�س القرارات للتمحي�س العام، وال�صفافية وامل�صاءلة يف كل 

خطوة.

مبثابة  املقال  هذا  من  �صابقة  م�صودة  كانت   )1(
للحقوق  الدولية  ال�صبكة  اأ�صدرته  لبيان  اأ�صا�س 
ESCR-( والثقافية  واالجتماعية  االقت�صادية 

Net( بالت�صاور مع عدد كبري من منظمات حقوق 
لل�صيدة  امتنانه  عن  املوؤلف  ويعرب  االإن�صان. 
التي   Nicolas Lusiani "لوزياين "نيكوال�س 
واأي�ًصا لعدد كبري من  البيان،  اإنهاء  �صاعدت يف 
تعليقات  قدمت  التي  االإن�صان  حقوق  منظمات 
اأخطاء  اأية  عن  وامل�صوؤولية  له.  واأ�صافت  عليه 

ترجع بالطبع للموؤلف. 

للم�صادر  تف�صيلي  م�صح  على  لالطالع   )2(
الدويل،  النقد  )�صندوق  الرئي�صية  الر�صمية 
 Bank of الدولية  الب�رصية  امل�صتوطنات  وبنك 
ومنتدى   ،International Settlements
 Financial Stability املايل  اال�صتقرار 
فهم  يف  امللحوظ  الت�صابه  تبني  والتي   )Forum

االأ�صباب التقريبية لالأزمة املالية، راجع: 
التنظيمية  االآثار  "تقدير   Caliari )2009(
االأمريكي:  العقاري  الرهن  النهيار  العاملية 
معدل  هيئات  وتنظيم  الدويل  امل�رصيف  االإ�رصاف 
 Assessing Global Regulatory"االئتمان
 Impacts of the U.S. Subprime Mortgage
 Meltdown: International Banking
 Supervision and the Regulation of
اأعدت  ورقة   ”Credit Rating Agencies
املنتظمة:  واملخاطرة  املالية  االأ�صواق  حول  لندوة 
التوابع العاملية النهيار الرهن العقاري االأمريكي، 
القوميات  عرب  القانون  جريدة  تنظيمها  يف  �صارك 
اأيوا كلية القانون،  وامل�صكالت املعا�رصة يف جامعة 

مع جامعة اأيوا مركز املالية الدولية والتنمية. 
املالية  "االأزمة  الدولية.  العمل  منظمة   )3(
ورقة  الالئق"  العمل  ا�صتجابة  واالقت�صادية: 

نقا�س، 2009:
 ILO. ”The Financial and Economic
 Crisis: A Decent Work Response“.
Discussion Paper, 2009 GB.304/
 .ESP/2

)4( املرجع ال�صابق.
املعا�س  ونظم  املالية  االأزمة  الدويل.  البنك   )5(

االإلزامي للدول النامية:
World Bank. The Financial Crisis and 

Mandatory Pension Systems for 
Developing Countries. Washington.

)6( World Bank News, 12 February 2009
)7( تعر�س الت�صنيف التع�صفي للبنك الدويل الذي 

ي�صنف من يعي�صون على اأقل من دوالرين 
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واالنحدار يف الو�صع الغذائي وال�صحي و�صط 
ال  الغذاء  يف  نق�ًصا  يعانون  ممن  االأطفال، 
اأن  اىل  التقديرات  وت�صري  اإيقافه.  ميكن 
اأزمة الغذاء، قد ازدادت بالفعل من عدد من 
مليون   44 بعدد  التغذية  �صوء  من  يعانون 

ن�صمة)8(.
ومن املحتمل اأي�ًصا اأن توؤدي اآثار االأزمة اىل 
زيادة انعدام امل�صاواة. فالفجوة بني االأ�صـر 
منذ  االت�صاع  يف  االآخذة  والفقرية،  الغنية 
ت�صعينيات القرن املن�صـرم، �صت�صبح اأكرب. 
 10% اأعلى  بني  الدخل  يف  الفجوة  اأن  كما 
ازدادت  قد  االأجر  اأ�صحاب  من   10% واأدنى 
مت  التي  البلدان  من  عينة  يف   70% بن�صبة 
تقييمها �صمن تقرير ملنظمة العمل الدولية 

ن�صـر يف العام املا�صي 2008)9(.
االجتماعي  االرتياح  عدم  قوبل  فاإذا 
واالإحباط  الياأ�س  عن  العامة  والتعبريات 
يف  بالفعل  حدث  كما  والعنف،  بالقمع 
احلكومية،  القوات  قبل  من  البلدان  بع�س 
�صتكون  وال�صيا�صية  املدنية  احلقوق  فاإن 
مهددة اأي�ًصا باالأزمة االقت�صادية. كما ميكن 
لكراهية االأجانب اأو اأي م�صاعر متييزية اأخرى، 
اأن  العامل،  اأماكن عديدة حول  مما �صوهد يف 

يعّر�س حقوق العمال املهاجرين واالأقليات 
لالنتهاكات،  عر�صة  االأكرث  ب�صفتهم 

يعر�صهم للخطر.
االتفاق  وتقّبل  االآثار،  هذه  اىل  وبالنظر 
اىل  نخل�س  اأن  ميكن  االأزمة،  م�صادر  حول 
التنظيم  ب�صدد  متت  التي  اخليارات  اأن 
بالن�صبة  ملمو�صة  تبعات  لها  �صك  ال  املايل، 
�صحيح:  والعك�س  بحقوقهم.  النا�س  لتمتع 
فالنهج الذي ي�صعى اىل تعزيز معايري حقوق 
اآثار  تناول  عن  م�صتقل  ب�صكل  االإن�صان، 
التنظيمية،  واخليارات  املالية  ال�صيا�صات 
�صيثبت وب�صكل كبري اأنه نهج غري كاٍف ولي�س 

فّعاالً.
ال  االأزمة،  هذه  قدمته  الذي  الدليل  ولكن 
يختلف عن الدليل الذي ك�صفته اأزمات مالية 
خمتلفة  اأجزاًء  دوري،  وب�صكل  �صـربت  اأخرى 
ا  وخ�صو�صً املا�صي،  القرن  يف  العامل  يف 
فجميع  الت�صعينيات.  اأواخر  يف  اآ�صيا  �صـرق 
هذه االأزمات ت�صبب �صعوبات حادة ومعاناة 
الفئات  ال�صيما  املواطنني،  لعامة  �صديدة 
ال  الذي  الوقت  واالأكرث �صعًفا، يف  املهم�صة 
تتم فيه م�صاءلة املرتبحني من امل�صاربات 
�صبيل  على  تلك.  اأعمالهم  على  املالية 
ا�صتمراًرا  االأخرية  ال�صنوات  �صهدت  املثال، 
لي�س  الدخل،  يف  امل�صاواة  انعدام  زيادة  يف 
اأي�ًصا زيادة يف حجم الرثوة  هذا فح�صب، بل 
ال�صوبر")10(.  "االأغنياء  فيها  يتحكم  التي 
قبل،  من  ممكنة  الظاهرة  هذه  كانت  وقد 
املتعدية  اال�صتثمار  ا�صرتاتيجيات  بف�صل 
القراءة وامل�صاربة التي القت تي�صرًيا بفعل 
الفئات  فاإن  واالآن  املال)11(.  راأ�س  تدفقات 
منخف�صة الدخل، ولي�س من ربحوا من الدفعة 

ما قبل االأزمة، هم من �صيتاأثرون ب�صـربة ما 
بعد االأزمة، ب�صورة غري متنا�صبة. 

اأي�ًصا  املالية  االأزمة  تثري  ال�صدد،  هذا  يف 
مت  التي  الرثوة  باأن  االعتقاد  يف  الت�صكيك 
"�صتت�صـرب" اىل  اأ�صا�س ال�صوق  جمعها على 
كل االآخرين. وقد ذكر عامل االقت�صاد جوزيف 
�صتيغليت�س Joseph Stiglitz، احلائز جائزة 
الواقع  االأ�صواق املالية ويف  اأن  نوبل موؤخًرا، 
ال  حالًيا  ُمقا�س  هو  كما  القومي  الناجت  منو 
موجودة  هي  بل  ذاتها،  حد  يف  غايات  متثل 
العي�س.  ح�صن  حتقيق  يف  النا�س  خلدمة 
وال�صيء اجليد بالن�صبة للمالية ولنمو الناجت 
اأجل  من  بال�صـرورة  لي�س  وحده،  القومي 
فهذا  للجميع.  االقت�صادي  العي�س  ح�صن 
االنهيار املنظم يدعو لدور جديد للحكومات 
االقت�صادية  ال�صيا�صات  �صنع  يف  الوطنية 
متزايدة  وب�صورة  املحلي،  امل�صتوى  على 

على امل�صتوى الدويل.

ا�صتجابة حقوق االإن�صان: املبادئ
واالقت�صادي  املايل  للك�صاد  اال�صتجابة  اإن 
التي ت�صع معايري حقوق االإن�صان مركًزا لها، 
لي�صت �صـرورية من زاوية اأنها م�صاألة تتعلق 
�صتجعل  اأي�ًصا  اإنها  بل  فح�صب،  بالعدالة 
اأكرث  واالقت�صادي  املايل  النظام  اإ�صالحات 

ا�صتدامة ومقاومة لالأزمات امل�صتقبلية.
واال�صتجابة لل�صيا�صات املالية القائمة على 
حقوق االإن�صان، ال تفرت�س م�صبًقا منًطا معيًنا 
نقطة  تتخذ  فهي  االقت�صادي.  النظام  من 
جمموعة  عاملًيا  منظم  اإطار  من  انطالقها 
االآليات اجلوهرية  من املعايري املوجودة يف 
للقانون الدويل حلقوق االإن�صان لتوجيه عملية 
اقت�صادية  وبرامج  �صيا�صات  وتنفيذ  و�صع 
ت�صح  ال  االإن�صان  وحقوق  االأزمة.  ملواجهة 
بل  فح�صب،  والت�صلطية  القمع  على  حدوًدا 
اإيجابية على الدول؛  اأي�ًصا تفر�س التزامات 
الحرتام وتعزيز حقوق اقت�صادية واجتماعية 
وثقافية. وعلى الدول واجب احرتام وحماية 
االأوقات،  كل  يف  االإن�صان  حقوق  واإعمال 

ا يف اأوقات االأزمات.  خ�صو�صً
ويتوجب على احلكومات �صمان امل�صتويات 
التمتع  من  االأدنى  احلد  وهي  االأ�صا�صية، 
وثقافية  واجتماعية  اقت�صادية  بحقوق 
التزاًما  احلكومات  تتحمل  ثم  ومن  كاأولوية. 
حمدًدا ومتوا�صالً، بالتحرك باأكرب قدر ممكن 
الكامل  االإعمال  نحو  والتاأثري،  ال�صـرعة  من 

اأمريكيني يومًيا كفقراء، ومن يعي�صون باأقل 
من دوالر واحد يف اليوم ب�صفتهم االأ�صد فقًرا، 

تعر�س اإىل انتقادات متكررة كونه يخفق يف 
االإملام بواقع الفقر يف بلدان خمتلفة توجد بها 

خطوط خمتلفة جًدا للفقر، واإىل التباين ال�صديد 
يف �صلة ال�صلع التي ميكن للدخول اأن ت�صرتيها 

يف بلدان خمتلفة. ويف عام 2008، قام البنك 
الدويل بتحديث ح�صابات معادل القوة ال�رصائية 
purchasing power parity )PPP( التي 

كان موغلة يف القدم؛ وبناء عليه فاإن النا�س 
�صديدي الفقر وفق تعريف البنك اأ�صبحوا 

متمثلني يف من يعي�صون باأقل من 1.25 دوالر 
يومًيا، وهو ما زاد عددهم اإىل 1.4 بليون، اأي 

تقريًبا اأكرث %50 من التقدير ال�صابق 1 بليون 
)انظر: تقرير االأمم املتحدة لالأهداف االإمنائية 

لالألفية 2009: -4 7(. 
)UN Millennium Development Goals 

Report 2009: 47-(
تتالءم  كيف  التيار:  �صد  �صباحة  الدويل.  البنك   )8(

البلدان النامية مع االأزمة العاملية.
 World Bank. Swimming Against the 
 Tide: How Developing Countries
 Are Coping with the Global Crisis.
Washington، DC: World Bank. 2009
)9( ILO. World of Work Report 2008: 

Income Inequalities in the Age of 
Financial Globalization. Geneva: 
International Labour Organization 
)ILO(.
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االإن�صان  حقوق  معايري  وتدعو  للحقوق. 
تدابري  اتخاذ  عدم  �صمان  اىل  احلكومات 
اأ�صا�صية  برامج  اإلغاء  مثل  متعمدة  تراجعية 
باالإ�صارة  كامالً،  يتم تربير هذا تربيًرا  ما مل 
يف  عليها  املن�صو�س  احلقوق  �صمولية  اىل 
ويف  االإن�صان،  حلقوق  االأ�صا�صية  املعاهدات 
االأق�صى  للحد  الكامل  اال�صتخدام  �صياق 
التطبيق  ل�صمان  املتوافرة  املوارد  من 
واالجتماعية  االقت�صادية  للحقوق  الكامل 
والثقافية، تطبيًقا يتحقق على نحو تقدمي 

على املديني الق�صري والطويل. 
التمييز  عدم  مبداأ  فاإن  ذلك،  اىل  باالإ�صافة 
تتجنب  اأن  �صمان  الدول،  من  يتطلب 
تدابريها  جميع  يف  املتباينة  التاأثريات 
تدابري  تتبّني  واأن  لالأزمة،  ا�صتجابة  املتَخذة 
م�صاواة  ل�صمان  وم�صتهدفة  مق�صودة 
على  واحل�صول  اىل  الو�صول  يف  حقيقية 
البالد  م�صتوى  على  االأ�صا�صية  اخلدمات 
والفئات ال�صكانية. ويجب اأن تتوفر احلماية 
الالزمة الأع�صاء املجتمع املحرومني كواحدة 
املحدودية  اأوقات  يف  حتى  االأولويات،  من 

ال�صديدة للموارد. 
بحقوق  الدول  التزامات  اأن  من  وبالرغم 
ت�صـريعاتها،  �صمن  تقع  الرئي�صية،  االإن�صان 
االأمم  ميثاق  بروح  اأي�ًصا  مطالبة  فاإنها 
املتحدة والقانون الدويل املنطبق باالإ�صهام 
الكامل  االإدراك  يف  الدويل  التعاون  يف 
يف  الدول  تعمل  وعندما  االإن�صان.  حلقوق 
االأمم  مثل  احلكومية  بني  املنتديات  اإطار 
غري  واالجتماعات  الدويل،  والبنك  املتحدة، 
عليها  يجب  الع�صـرين،  ملجموعة  الر�صمية 
وتوؤدي  مع،  �صيا�صاتها  ات�صاق  ت�صمن  اأن 
ال�صدد،  االإن�صان. ويف هذا  اإدراك حقوق  اىل 
بو�صع  تتمتع  كانت  التي  الدول  تلك  فاإن 
ب�صدد  القرار  �صنع  عملية  يف  قوة  اأكرث 
على  تقع  العاملية،  االقت�صادية  ال�صيا�صات 
االنهيار  هذا  يف  الت�صبب  عن  اأكرب  م�صوؤولية 
ما  االإغفال. وهو  اأو  باالأفعال  �صواء  العاملي، 
اأي�ًصا م�صوؤولية  اأن هذه الدول تتحمل  يعني 
اتخاذ  االأزمة، وعن  اأعظم عن تخفيف تبعات 
الطريق  على  للتاأكيد  املطلوبة  اخلطوات 
ظل  ففي  االأمام.  اىل  وامل�صتدام  العادل 
اأي�ًصا  القانون الدويل، يجب على احلكومات 
االإن�صان  حقوق  معايري  اأن  عملّيا  ت�صمن  اأن 
اأو اال�صتثمار،  تاأتي يف االأهمية، قبل التجارة 

اأو االلتزامات املالية. 

اإن املبادئ االأ�صا�صية حلقوق االإن�صان ت�صمل 
امل�صاركة االجتماعية، وال�صفافية، والو�صول 
الق�صائية،  واحلماية  املعلومات،  اىل 
قادرين  النا�س  يكون  اأن  ويجب  وامل�صاءلة. 
والتفاعل  العامة،  احلياة  يف  امل�صاركة  على 
القرار  �صنع  عملية  مع  مغزى  ذا  تفاعالً 
العمليات  يجعل  ما  وهو  عليهم،  توؤثر  التي 
للتناف�س.  مفتوحة  حياتهم  يف  املوؤثرة 
اأن  ف�صالً عن ذلك، يجب على الدول �صمان 
الذين  فاالأفراد  القانون.  فوق  اأحد  يعلو  ال 
يتمتعوا بعالجات  اأن  تاأثرت حقوقهم، يجب 
متاحة وفعالة، �صعًيا اىل ا�صتعادة و�صعهم. 
فيهم  مبن  االأ�صـرار،  عن  امل�صوؤولني  وعلى 
اخلا�س،  القطاع  م�صتوى  على  الفاعلون 
اأي  منع  العدالة، ويجب  اىل  موا  اأن يقدَّ يجب 
اأن�صطة ميكن اأن توؤثر على حقوق االإن�صان يف 

امل�صتقبل. 

اإ�صالح عمليات �صنع القرار ب�صدد 
ال�صيا�صات االقت�صادية

اإن االأزمات التي نواجهها اليوم توفر فر�صة 
تاريخية، ويف احلقيقة م�صوؤولية جيلية، الإعادة 
عملية  به  تتم  الذي  االأ�صلوب  يف  التفكري 
االقت�صادية  ال�صيا�صات  القرار ب�صدد  �صنع 
حتى االآن. ويدعو النهج احلقوقي اىل اإ�صالح 
جميع  تنفيذ  ات�صاق  ل�صمان  احلكم؛  هياكل 
امل�صتويني  على  االقت�صادية  ال�صيا�صات 
الذي  املحلي والدويل مع امل�صمون املحلي 

توفره منظومة حقوق االإن�صان. 
اأن  ال�صدد،  هذا  يف  الغالبة  االأمور  ومن 
بتنظيم  يتعلق  ما  يف  الر�صمية  القرارات 
املجال  يف  املال  راأ�س  تدفقات  و�صبط 
احلاجة  اأو  املثال  �صبيل  على  املايل، 
حفنة  يد  على  تتم  فيها  الت�صـرف  اىل 
ممثلني  تت�صمن  ما  غالًبا  "اخلرباء"،  من 
وهذا  نف�صها.  اخلا�س  القطاع  ل�صناعات 
النهج يف جوهره يغلق الطرق اأمام امل�صاركة 
العامة يف ال�صيا�صات االأ�صا�صية، والنقا�صات 
القانونية التي توؤثر على اجلميع، بتاأثرياتها 
وامل�صت�صعفني.  املهم�صني  على  اخلا�صة 
حقوق  على  القائمة  لل�صيا�صات  واال�صتجابة 
تتم  التي  االآلية  حتويل  �صاأنها  من  االإن�صان، 
جميع  م�صاركة  ب�صمانها  العملية،  هذه  بها 
للتمحي�س  القرارات  وعر�س  امل�صتويات، 
العام، وممار�صة ال�صفافية وامل�صاءلة يف كل 

خطوة من خطوات �صنع القرار. 

ال�صيا�صات  �صنع  يف  وامل�صاركة  فامل�صاءلة 
عندما  اأي�ًصا،  للعطب  تتعر�س  االقت�صادية، 
ُتقحم فيها ال�صـروط ال�صيا�صية للموؤ�ص�صات 
وجود  بحكم  اأو  واملانحني،  الدولية  املالية 
واتفاقات  التجارة  يف  مرنة  غري  قواعد 
للتاأكيد  الدول  متكني  وينبغي  اال�صتثمار. 
لها  االإن�صان،  بحقوق  التزاماتها  اأن  على 
اأو  االقت�صادية،  التزاماتها  عن  االأولوية 

حقوق امل�صتثمرين. 
االإن�صان،  حلقوق  نف�صها  املبادئ  وهذه 
الدويل،  امل�صتوى  على  ُت�صتلهم  اأن  يجب 
احلقوق،  هذه  بلوغ  يف  التعاون  يعد  حيث 
الدول  ا  وخ�صو�صً الدول،  جميع  على  التزاًما 
من  وبالرغم  ال�صـرر.  عن  منها  امل�صوؤولة 
ال�صيا�صات  لتدابري  التاأثري  بعيدة  التبعات 
املالية، فاإن الهيئات ما بني احلكومية ت�صع 
جلنة  مثل  مالية،  اإ�صالحات  وت�صمم  اأجندة، 
ومنتدى  امل�صـريف،  االإ�صـراف  ب�صدد  بازل 
حتد  الع�صـرين،  وجمموعة  املايل،  اال�صتقرار 
من م�صاركة معظم البلدان. ومازال �صندوق 
جانبهما،  من  الدولينْي،  والبنك  النقد 
دور  تهم�س  القرار  ل�صنع  مبادئ  حتكمهما 
البلدان املتقدمة، وب�صفافية حمدودة. وعلى 
موؤ�ص�صات  فاإن  االأهمية،  من  نف�صها  الدرجة 
اأخرى دولية تتمتع مبهمة التعبري عن حماية 
حقوق االإن�صان، م�صتبعدة من و�صع ا�صتجابة 

ال�صيا�صات يف هذه املنتديات.. 
االإطار  حار�س  املتحدة،  االأمم  وتعترب 
مالءمة  االأكرث  املنتدى  الدويل،  القانوين 
ال�صـرورية،  االإ�صالحات  ملناق�صة  و�صـرعية 
واملايل  االقت�صادي  النظام  بناء  واإعادة 
دورها  فاإن  ثم  ومن  حقوقي.  اأ�صا�س  على 
�صيتلقى تقوية وتع�صيًدا، من خالل تاأ�صي�س 
كما  العاملي،  االقت�صادي  التن�صيق  جمل�س 
للخرباء)12(.  املتحدة  االأمم  جلنة  به  اأو�صت 
هيئة كهذه تعمل حتت مبداأ التمثيل القائم 
على القاعدة ال�صعبية، وعلى م�صتوى مماثل 
اأن  االأمن، من �صاأنه  العامة وجمل�س  للجمعية 

جلنة  "تو�صيات  املتحدة.  لالأمم  العامة  اجلمعية   )12(
اخلرباء لرئي�س اجلمعية العامة حول اإ�صالح النظام 

النقدي واملايل الدويل. 
 United Nations General Assembly.
 ”Recommendations of the
 Commission of Experts of the
 President of the General Assembly
 on Reform of the International
 Monetary and Financial System“.
April 2009 29 .838/A/63
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وال�صفافية  والتمثيل  اأكرب،  تاأثري  ذا  يكون 
ال�صيا�صات  ملواجهة  القرار؛  �صنع  يف 
التنمية،  باأولويات  املرتبطة  االقت�صادية 
اأو  للم�صتقبل،  ال�صيقة  الروؤية  يتجاوز  مبا 

الوزارات املالية اأو االقت�صادية.

امل�صـريف  القطاع  تنظيم 
واملايل

من اجلوانب البارزة يف االأزمة، مدى ا�صتطاعة 
غري  املجازفة،  عبء  نقل  املالية  الكيانات 
يف  ا�صت�صعاًفا  الفئات  اأكرث  اىل  امل�صوؤولة، 
�صيا�صات  ذلك  من  مّكنتهم  وقد  املجتمع. 
النظامية  الإلغاء  عت  و�صِ حمددة،  حكومية 
على  يجب  ثم  ومن  ككل.  املايل  النظام  عن 
االآخرين  مع  وبالتن�صيق  حملًيا  احلكومات 
االإن�صان  حقوق  حلماية  تدابري  تتبنى  اأن 
للقطاع  قوي  تنظيم  خالل  من  ل�صعوبنا، 
تقوى  اأن  اأي�ًصا  ويجب  واملايل.  امل�صـريف 
ال�صلوك  بكبح  القانون  وحكم  امل�صاءلة، 
معينة  اأفعال  االإجرامي. فعندما تكون هناك 
ب�صفتها  احلايل  الوقت  يف  اإليها  ينظر  ال 
بلدان  يف  ال�صـريبي"  "التهرب  )مثل  جرائم 
امل�صوؤولية  تثري  كاعتداءات  معينة(،اأو 
واإنفاذ  مترير  وقتئذ  ينبغي  القانونية، 
فاإن  ذلك،  عن  ف�صالً  مالئمة.  ت�صـريعات 
جادة  اإجراءات  تتخذ  اأن  يجب  احلكومات 
ل�صمان اأن هوؤالء االأفراد، وتلك البلدان التي 
تاأثرت بدون �صبب اقرتفته، �صيجدون عالًجا 

ملا حلق بهم من اأ�صـرار. 
جميع  بني  تنظيًما  االأكرث  هي  البنوك  تعد 
كيانات القطاع املايل. ولكن �صلوك البنوك 
حتكمه  متزايد،  نحو  وعلى  اأ�صبحت،  قد 
اآلياتها  على  تعتمد  التي  االإ�صـراف  مبادئ 
من  بدالً  املخاطر،  الإدارة  اخلا�صة  الداخلية 
معايري مو�صوعة خارجًيا ي�صوغها م�صـرفون 
ل�صغوط  وا�صتجابة  الوطني.  امل�صتوى  على 
فقرية  بلدان  تبّنت  فقد  ال�صناعية،  البلدان 
املبادئ  هذه  مت�صاعد،  نحو  وعلى  كثرية، 
نف�صها، وهو ما يرجع جزئًيا اىل اغواء باإمكانية 
جذب بنوك دولية. وقد وافقوا اي�ًصا لل�صبب 
للراأ�صمال  املقيَّد  غري  االنتقال  على  نف�صه، 
ال�صبط جلذب  اإلغاء  البنوك. ولكن  عرب هذه 
احلاالت  اأغلب  يف  يوؤِت  مل  االأجنبية،  البنوك 
عدم  العملية  االأدلة  وتبني  املرغوبة.  ثماره 
الراأ�صمالية  احل�صابات  بني  �صلة  وجود 
املتزايد.  االقت�صادي  والنمو  املحررة، 

قبل  من  ا  خ�صو�صً االئتمان،  اىل  فالو�صول 
الفئات االأكرث تهمي�ًصا، اأظهر حت�صًنا طفيًفا، 
اىل  الكربى  الدولية  البنوك  عمدت  فيما 
كانت  الذي  املحلي  امل�صـريف  القطاع  اإلغاء 
احتياًجا.  املجتمع  فئات  اأكرث  عليه  تعتمد 
انفتاًحا  االأكرث  البلدان  تلك  اأن  جند  واليوم 
هي  االأجنبية،  البنوك  على  اعتمادها  يف 
تتقهقر  حيث  املالية،  باالأزمة  تاأثًرا  االأ�صواأ 
هذه املوؤ�ص�صات عائدة اىل اأوطانها، وترف�س 
اأ�صبحت  اقت�صاديات  ظل  يف  االإقرا�س 

ه�صة. 
اأن  امل�صـريف،  القطاع  الإ�صالحات  وينبغي 
ل�صبط  الوطنية  للحكومات  م�صاحة  ت�صمل 
اخلدمات التي يقدمها اأي بنك، وذلك ل�صالح 
�صمان الو�صول الوا�صع اىل االئتمان، وغريه 
ما  فاإذا  الرئي�صية.  االجتماعية  الوظائف  من 
من  املقدمة  امل�صـرفية،  اخلدمات  اعُتربت 
اإذن  احلقوق،  ل�صمان  اأف�صل  خياًرا  الدولة، 

البد من مزاولتها. 
و�صناديق  الوقائية،  املحافظ  ُتركت  وقد 
معدل  حتديد  وهيئات  اخلا�صة،  ال�صندات 
فقد  الذاتي.  التنظيم  ملنظومة  االئتمان 
�ُصمح للمحافظ الوقائية باأن ت�صبح، يف بلدان 
املواطنني  لعامة  ال�صائدة  االآلية  كثرية، 
حلفظ مدخراتهم، مما عّر�س اإمكانية و�صول 
وقد  للخطر.  االجتماعي  لالأمن  املواطنني 
و�صناديق  الوقائية،  املحافظ  ت�صببت 
مفاجئة،  بطالة  يف  اخلا�صة  ال�صندات 
من  وذلك  العمل،  حلقوق  اأخرى  وانتهاكات 
احلد، على عمليات  الزائد عن  نفوذها  خالل 
�صنع القرار يف اإعادة هيكلة ال�صـركات حول 
اال�صتثنائية  االأرباح  تعززت  وقد  العامل. 
التي  الرافعة  اال�صرتاتيجيات  بفعل  اأي�ًصا 
الأموال  ال�صـريبية  االإعفاءات  على  اعتمدت 
الد.ن، ومن ثم و�صع موارد العائدات العامة 
التو�صع  اإمكانيات  من  حّد  ما  وهو  خطر،  يف 
املايل لكثري من احلكومات، يف الوقت الذي 
احتاجت فيه اىل هذا التو�صع لت�صجيع فر�س 

العمل، وتقوية تدابري احلماية االجتماعية. 
والقابلة  العميقة  بالتاأثريات  الدول  وباإقرار 
الهيئات املالية على  الأن�صطة هذه  للقيا�س 
اأال  الدول  هذه  على  يجب  االإن�صان،  حقوق 
وينبغي  احلقوق.  جتاه  واجبها  من  تتن�صل 
جميع  لتبني  مًعا  تعمل  اأن  احلكومات  على 
الوقائية،  املحافظ  ملنع  الالزمة  التدابري 
واالآليات  اخلا�صة،  ال�صندات  و�صناديق 

االئتمان،  معدل  حتديد  وهيئات  امل�صتقة، 
من التاأثري ال�صار على حقوق االإن�صان. 

حمايات  وخلق  املال،  راأ�س  حترير  اإن 
�صـريبية ال ميكن خرقها، جعلت االنخراط يف 
فر�س �صـرائب ت�صاعدية على تدفقات راأ�س 
املال اأكرث �صعوبة، واأثرت يف تاآكل القاعدة 
واجلنوب،  ال�صمال  يف  بلدان  يف  ال�صـريبية 
اأماكن  من  االأرباح  نقل  ت�صهيل  طريق  عن 
تنعدم  اأو  تنخف�س  اأخرى  اأماكن  اىل  املن�صاأ، 
فيها ال�صـرائب متاًما. وقد كان لهذا نتائج 
متثل  التي  العامة  العائدات  على  �صلبية 
قادرة  تكون  كي  للحكومات،  حرجة  اأهمية 
على تلبية التزاماتها بحقوق االإن�صان. ويجب 
تاأدية  م�صتوى  اىل  احلكومات  ترتقي  اأن 
للعائدات  بحمايتها  �صعوبها،  نحو  واجباتها 
والقابلية  بال�صفافية  العامة، بطريقة تت�صم 
احلمايات  بوقف  يحدث  وذلك  للم�صاءلة، 
ال�صـريبية، واتخاذ التدابري املالئمة للتحكم 
احل�صابات  وتقوية  املال،  راأ�س  حركة  يف 

املالية. 
منها  جزء  يف  تعد  التي  املركزية  البنوك  اإن 
تتحمل  احلكومة،  من  كجزء  عامة،  هيئات 
االإن�صان.  حقوق  جتاه  االأخرى  هي  التزامات 
ما  غالًبا  املركزي"  البنك  "ا�صتقالل  ومبداأ 
اخلا�صة،  امل�صالح  عن  اال�صتقالل  به  ق�صد 
عامة.  االإن�صان  وحقوق  االجتماعية  واحلقوق 
يعِن  املركزي، مل  البك  ا�صتقالل  مبداأ  ولكن 
املالية  امل�صالح  جماعات  تدخل  من  التحرر 
اخلا�صة. وعلى البنوك املركزية اأن تقر باأن 
التن�صل من م�صوؤوليتها  ا�صتقاللها ال يعني 
وعليها  ككل.  املجتمع  م�صالح  خدمة  جتاه 
حتقيق  اىل  حاجتها  بني  التوازن  حتقق  اأن 
وبني  الت�صخم،  من  ومنخف�س  ثابت  معدل 
الدخل،  يف  التفاوت  مبحاربة  التزاماتها 
و�صبل  النا�س،  لوظائف  اال�صتقرار  وحتقيق 
ائتمانية  الآليات  اعتمادها  خالل  من  العي�س، 

ورقابية خمتلفة. 

االأزمة وحقوق االإن�صان يف اجلنوب
االأزمة  حتققه  اأن  ميكن  ما  مدى  يكون  قد 
بحقوق  االلتزامات  حتقيق  مع  توافق  من 
االإن�صان، اأكرث و�صوًحا يف اجلنوب. فالبلدان 
تتلقى  طويل،  لزمن  ظلت  التي  النامية 
النمو  على  االعتماد  ب�صـرورة  توجيهات 
ال�صوق  و�صيا�صات  الت�صدير،  على  القائم 
معاناة؛  البلدان  اأكرث  االآن  هي  ها  احلرة، 
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االأزمة.  جّراء  اخلارجي  الطلب  هبوط  ب�صبب 
مبرونة  البلدان  لهذه  ال�صماح  ينبغي  وكان 
االعتبار  يف  ت�صع  اأن  ميكنها  بحيث  خا�صة، 
تطوره  فيما  االإن�صان،  بحقوق  التزاماتها 
مع  تتعامل  اأن  �صيا�صات جتارية، ميكن  من 
ه�صا�صة  من  اقت�صادياتها  وتقي  االأزمة، 
اأن  يف  �صك  وال  امل�صتقبل.  يف  الت�صدير 
حقيبة وا�صرتاتيجية الت�صدير التي تختارها 
ال�صادرات  بني  فيها  والتوازن  ما،  دولة 
اأن توجه  واحتياجات ال�صوق املحلي، ينبغي 
االإن�صان،  التزاماتها بحقوق  بوا�صطة  بعناية 
التمييز،  عدم  �صمان  اىل  حاجتها  ا  خ�صو�صً

والتحقيق التقدمي الإدراك احلقوق.
يف  اأي�ًصا  الدين  م�صتويات  ت�صاعدت  وقد 
تدهور  يف  االأزمة  تت�صبب  ولن  نامية.  بلدان 
وهو  فح�صب،  واملايل  التجاري  و�صعها 
اإن  بل  لالقرتا�س،  اأكرب  �صـرورة  يخلق  ما 
اال�صتجابة الفعالة لالأزمة التي ال حتول العجز 
من  والتعايف،  احلل  ت�صـريع  اىل  االإنفاق  يف 
اجلوهرية  امل�صتويات  تقّو�س  اأن  املحتمل 
الدنيا حل�صن العي�س. ولكن ال ميكن جتاهل 
اىل  بالن�صبة  االإن�صان  حقوق  واآثار  تبعات 
الدين  زيادة  من  فجزء  االقرتا�س.  م�صتقبل 
يرجع اىل تكاثر اخلطوط ال�صـريعة لالئتمان، 
االأطراف،  متعددة  مالية  موؤ�ص�صات  قبل  من 
اأن  فيها  املفرت�س  الدويل،  البنك  ت�صمل 
على  التغلب  يف  النامية  البلدان  ت�صاعد 
االأزمة. فهذه اخلطوط االئتمانية تنفق مبالغ 
منعدمة  اأو  �صئيلة  فر�صة  مع  املال،  من 
مع  العامة،  وامل�صاءلة  املواطن  ل�صيطرة 
خماطرة حقيقية بالتجاوز الكامل لل�صمانات 
زيادة  من  جزء  وياأتي  والبيئية.  االجتماعية 
لديها  بلدان  وجود  نتيجة  الدين،  م�صتويات 
راأ�صمالية  اأ�صواق  يف  متويل  اإعادة  ديون 
االأموال  اأ�صبحت  حيث  م�صغوطة،  خا�صة 
النامية بال جدوى  الدول  نادرة، فيما ت�صعى 
اأجل  من  �صناعية،  بلدان  مع  التناف�س  اىل 
امل�صطربة،  البنكية  قطاعاتها  اإ�صالح 

وتطبيق خطط اإنعا�س. 
ويف الوقت الذي قد تكون فيه هذه اخلطوط 
للحكومات  لل�صماح  �صـرورية  االئتمانية، 
مبادئ  فاإن  االإنفاق،  يف  اال�صتقرار  بتحقيق 
االقرتا�س   )1 حتدد:  االإن�صان  حقوق 
فيه،  ال�صـروع  يجب  الذي  جًدا  ال�صـروري 
خالل  من  تلبيتها  ينبغي  التي  املطالب   )2
مبادئ   )3 اقرتا�صاً،  ولي�س  امتيازية  مالية 

اأن  �صت�صمن  التي  وال�صفافية  امل�صاءلة 
م�صوؤولة،  بطريقة  مت  اجلديد  القر�س  يكون 
مع ال�صيطرة االجتماعية املالئمة، بحيث يتم 
درء توليد ديون غري �صـرعية، جترَب االأجيال 

القادمة على ت�صديدها. 
ويتنباأ البع�س باأن اال�صتقطاعات يف املوازنة 
اىل  االأموال  وحتويل  االأزمة،  اأثارتها  التي 
حزم مالية اإنعا�صية، �صيوؤدي بالدول املانحة 
ومع  التنموية.  م�صاعداتها  عن  الرتاجع  اىل 
االإن�صان لدي كثري من  التمتع بحقوق  وجود 
املالية،  االأزمة  ب�صبب  املحك  على  النا�س 
عن  ترتاجع  اأال  يجب  املانحة  احلكومات  فاإن 
تقوم  كاأن  الدولية،  بامل�صاعدات  التزاماتها 
طريقة  باأي  التنموية،  املعونات  با�صتقطاع 

كانت. 

حزم اقت�صادية اإنعا�صية ذات 
توجه حقوقي

اإن خمطط النهج احلقوقي لالأزمة، لن يكتمل 
ملعايري  اخلا�س  الدور  اىل  االإ�صارة  بدون 
احلزم  يف  اأداوؤه  يجب  الذي  االإن�صان،  حقوق 
االإنعا�صية املحلية. وال�صيء ذو  االقت�صادية 
املبادئ  ال�صدد، هو  اخلا�صة يف هذا  ال�صلة 
التمييز  بعدم  واخلا�صة  اآنًفا،  ذكرناها  التي 

وال�صفافية وامل�صاءلة وامل�صاركة. 
االقت�صادية  احلزم  تكون  اأال  ويجب 
االأحوال.  من  حال  باأي  متييزية  التن�صيطية 
التبعات  تقّيم  اأن  احلكومات  على  فينبغي 
كله؛  املجتمع  عرب  احلزم  بتوزيع  اخلا�صة 
عرب  متر  املتكافئة  املنافع  اأن  ل�صمان 
والعرقية  االجتماعي  بالنوع  تتعلق  خطوط 
يتطلب  وقد  والطبقة.  اجلن�صية  والتوجهات 
التكافوؤ  اإ�صافية، لتعزيز  اتخاذ تدابري  االأمر 
تاريخًيا،  تهمي�صهم  مت  ملن  احلقيقي 
فال�صيا�صات  امل�صت�صعفني.  ا  وخ�صو�صً
على  اجلن�صني،  بني  التكافوؤ  تراعي  التي 
يف  املراأة  م�صاركة  �صـرورة  املثال،  �صبيل 
يجب  كما  التن�صيطية.  احلزم  وتنفيذ  و�صع 
اأن تكون القرارات الدائمة، واخلا�صة باحلزم 
وقائمة  للت�صاوؤل  مفتوحة  التن�صيطية، 
تدعيم  بهدف  وال�صفافية؛  امل�صاركة  على 

امل�صاءلة العامة. 
وينبغي اأن يكون حتقيق اال�صتقرار، وتقوية 
خا�صة  للجميع  االجتماعية  احلماية  نظم 
احلكومات  اأولويات  �صمن  امل�صت�صعفني، 
التن�صيطية.  املالية  للحزم  و�صعها  عند 

عليه  من�صو�س  االجتماعي،  االأمن  يف  فاحلق 
يف االإعالن العاملي حلقوق االإن�صان، ويف كثري 
االإن�صان.  حلقوق  الدولية  املعاهدات  من 
اأ�صا�صي للحماية  وتلتزم جميع الدول بنظام 
االجتماعية، وتو�صيعه على نحو تقدمي على 
مدار الزمن، وفًقا ملواردها املتاحة. وتقوية 
مثل هذه النظم، اإمنا يحقق واجب احلكومات 
من  النا�س  حماية  وهو  املدى،  ق�صري 
االنهيارات االقت�صادية، وي�صاهم يف الوقت 
نف�صه يف االأولوية االقت�صادية طويلة املدى 

لال�صتثمار يف النا�س. 
الدول  كل  لي�صت  احلايل  الوقت  يف  ولكن 
اإثارة حزم اقت�صادية تن�صيطية،  قادرة على 
يف  الرتاجعية  التدابري  جتنب  بهدف  وذلك 
الوطني.  اقت�صادها  وتعزيز  احلقوق  اإجناز 
احلكومات  فيه  ت�صمن  الذي  الوقت  ففي 
تلبية مثل هذه احلزم ملعايري حقوق االإن�صان 
تعزز  اأن  ينبغي  باملثل  فاإنها  االأ�صا�صية، 
الفجوة  ب�صد  الدويل  بالتعاون  التزاماتها 

املالية يف اجلنوب. 
يف  اال�صتقرار  حتقيق  اىل  يهدف  جهد  ويف 
اأال  االأهمية  العي�س، ي�صبح من  العمل و�صبل 
تخ�س  مطالب  من  التن�صيطية  احلزم  تو�صع 
�صـرورية،  وغري  متهالكة،  ا�صتهالك  اأمناط 
يف كل من البلدان الغنية والفقرية على حّد 
لن�صبة  املنِتج  االقت�صاد  فا�صتمرار  �صواء. 
عالية من الكربون، با�صتنزاف موارد االأر�س 
ال�صوبات، �صي�صاعف ال  غاز  انبعاث  وزيادة 
بلدان  تواجهها  التي  التحديات  من  حمالة، 
معايري  الحرتام  م�صاعيها  يف  بالفعل  كثرية 

حقوق االإن�صان. 

مالحظات ختامية
املالية  لالأزمة  غائًما  مرياًثا  نتوقع  اأن  علينا 
�صهدها  اأخرى  اأزمة  اأي  من  اأكرث  امل�صتمرة، 
اجليل احلايل. ولكن بجانب هذا، هناك مرياث 
من االأفكار املهمة التي ال ميكن رف�صها بعد 
بناء  اإعادة  اأن تكون يف قلب  وينبغي  اليوم. 
التي  واالأهمية  العاملي.  االقت�صادي  النظام 
اإنكارها لاللتزامات بحقوق االإن�صان  ال ميكن 
املالية  ال�صيا�صات  خيارات  يخ�س  ما  يف 
املجتمع  عليها  �صادق  والتي  واالقت�صادية 
الدويل منذ عام 1947 متثل واحدة من هذه 
االأفكار املهمة. والن�صيحة امللحة لالإن�صانية 
هنا هي اأال تن�صى الثمن الذي دفعته ل�صياغة 

االآليات احلديثة حلقوق االإن�صان.
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