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 المقدمة
 /سبتمبرأٌلول من والثامن السابع فً بٌروت روتانا، الجٌفٌنور فندق فً اإلنسان وحقوق األعمال قطاع حول اإلقلٌمٌة العمل ورشة عقد تم

منظمات  بٌن كجزء من مشروع تعزٌز الحوار االجتماعً فً دول الجوار جنوب البحر األبٌض المتوسط الورشةتؤتً هذه  و. 6102
للنظر فً التحدٌات التً تواجه حقوق اإلنسان فً ظل البٌبة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وقطاع االعمال المجتمع المدنً والنقابات 

موضوع قطاع االعمال وحقوق االنسان موضوعا  ٌعتبرف الدقٌقة وفً مساهمة الحوار االجتماعً فً تحسٌن االمتثال لحقوق اإلنسان.
اعادة  صعوبةفً انعكاسات الشركات المتعددة الجنسٌات السلبٌة على حقوق االنسان و أهمٌتهتكمن و ومطروحا منذ زمن بعٌدمهما 

محاسبة تصعب بلدان نامٌة حٌث  نتهاكات منوخاصة اذا كان االفراد الذٌن تعرضوا لبل عنها الناتجةالتوازن او التعوٌض عن الخسابر 
التشرٌعات المحلٌة النافذة قد ال تكون قابلة للتطبٌق على الشركات الدولٌة لؽٌاب  وأن كما. والحكومات األفراد قبل من الشركات هذه مثل

 الصبلحٌة او لعدم اختصاص المحاكم الوطنٌة. 

كات ، اتخذ قرار على مستوى مجلس حقوق االنسان النشاء مجموعة عمل لوضع اتفاقٌة للشر6102فً هذا السٌاق، فً حزٌران/ٌونٌو 
ومن أهم النقاط التً اضاءت علٌها نقاشات  .ملزمة فٌما ٌتعلق بحقوق االنسان تكون المتعددة الجنسٌات وؼٌرها من الشركات التجارٌة

 مجموعة العمل: 

 اهمٌة الوصول الى اداة جدٌدة قانونٌة ملزمة فً مجال األعمال وحقوق االنسان. 

 لذا  ٌجب أن  الربٌسٌة للعولمة االقتصادٌة و لها آثار بعٌدة المدى على حقوق اإلنسان ،لشركات عبر الوطنٌة هً القوة الدافعة ا
 .الشركات ملزمة باحترام حقوق اإلنسان تلك كونت

 أثر بتقلٌل فٌما ٌتعلق  مفاعٌلها محدودة المبادئ التوجٌهٌة لؤلمم المتحدة هً أداة هامة لتعزٌز و حماٌة حقوق اإلنسان ، ولكن
 . على الضحاٌا وق اإلنسان من قبل الشركاتانتهاكات حق

  توجد تناقضات بٌن عملٌة تنفٌذ مبادئ األمم المتحدة التوجٌهٌة بشؤن األعمال التجارٌة و حقوق اإلنسان ، من خبلل خطط ال
 . عمل وطنٌة ، وعملٌة اعتماد صك ملزم قانونا؛ كلتا العملٌتٌن متكاملتٌن و تعززان هدؾ مشترك

 

جهود مشتركة سٌس لؤٌساهم فً التالى وضع توجه مشترك  السعً بهما تم الذٌنالقضاٌا المطروحة خبلل الٌوٌمٌن  هذه ابرز وكانت

  .كهذا هاملمجتمع المدنً العربٌة فً مسار دولً نخراط اوسع لمنظمات اوإل
  

 
   اإلفتتاحٌة الجلسة
 أفاد. اإلفتتاحٌة الكلمة قدم و بالحضور للتنمٌة، الحكومٌة ؼٌر العربٌة المنظمات لشبكة التنفٌذي المدٌر عبدالصمد، زٌاد األستاذ رحب
 لذيوا الجدٌد التنموي النموذج فً الخاص والقطاع األعمال قطاع دور فً البحث هو الورشة لهذه األساسً الهدؾ بؤن زٌاد األستاذ
 بالشركاء األعمال قطاع عبلقة هو واألهم.  العربٌة المنطقة فً وخاصة النامٌة الدول لمجتمعات كبٌرا   تحدٌا   ،األساسٌة بعناصره ،ٌشكل

 ومن وامكانٌاتها قدراتها من التقلٌص تم عقود، منذ والمعتمد السابد اللٌبٌرالً النظام حسبب التً، الدولة رأسهم وعلى التنموٌٌن اآلخرٌن
 تحتاج والمساوة العدالة إنعدام مكافحة وبرامج سٌاسات فٌه الذي الوقت فً التنموٌة بالقرارات والتؤثٌر السٌاسات لصناعة المتاحة الفسحة

 نحو حالٌا األنظمة تتجه جهة، من أي،. الثروات توزٌع وإعادة اإلنسان حقوق حماٌة موضوع فً وخاصة الدولة دور من المزٌد إلى
 فً و اإلنتاج كلفة وتخفٌض اإلستثمارات على القٌود تقلٌص و اإلستثمار تشجٌع و السوق عمل آلٌات تعزٌز أجل من الدولة دور تقلٌص
 اإلستقرار على حفاظا   الثروة توزٌع إلعادة آلٌات اعتماد و اإلنسان حقوق حماٌة إطار فً الدولة دور لتفعٌل متزاٌد طلب هناك المقابل

 هذا فً الخاص القطاع دور إلى والتطرق بعمق مناقشتها إلى بحاجة ٌجعلنا ما ،العبلقة هذه توازن فً الصعوبة تكمن وهنا. والمساوة
 .            السٌاق
 أكبر إتجاه هناك أن ندرك أن من بد ال التنمٌة، تموٌل حول حوارات من عنها نتج وما 6101 عمل خطة حول النقاشات مواكبة فبعد

 ٌخضع نأل ملحة حاجة هناك وبؤن التنموٌة العملٌة تموٌل فً أساسً دور الخاص و العام القطاعٌن بٌن والشراكة الخاص القطاع إلعطاء
 سلسلة هناك لذا،.  اٌجابً واقع وذات مفٌد الخاص والقطاع األعمال قطاع إنخراط ٌكون لكً والشروط المواصفات من لمجموعة ذلك
  :مثل المجال هذا فً تبحث التً الدولٌة المسارات من

 .  الخاص للقطاع ملزمة تكون اإلنسان لحقوق معاٌٌر إنتاج حول جدٌدة إتفاقٌة إقرار أجل من حكومٌة دولٌة عمل مجموعة -1

 .إلخ .الجنسٌات المتعددة الشركات لعمل الحدود إطار خارج المسإولٌة -2

 

 والشبكة 6101-ال إلى ووصوال   6102 عمل خطة إنطبلق فمنذ. الورشة هذه وجود من بد ال كان والقضاٌا المسابل هذه كل إطار وفً
 من ممول  مشروع سٌاق فً الورشة هذه فؤتت. التنموٌة األهداؾ تحقٌق أجل من جدٌد تنموي نموذج إعتماد ضرورة على تإكد العربٌة

 العربٌة الدول فً النقابٌة الحركة قدرات بناء هو أساسً هدؾ مع ATUC للنقابات العربً اإلتحاد مع بالشراكة EU األوروبً االتحاد
 جدول وضع ذلك على بناء   و. والشبكة المدنً المجتمع ومإسسات الحركة بٌن التعاون تعزٌز إلى إضافة وأساسً فاعل دولً كشرٌك
 :اإلشكالٌات أبرز على الضوء لتسلٌط الورشة بهذه الخاص األعمال
 الجدٌد؟ التنموي النموذج إطار فً الخاص القطاع موقع هو ما -1



                                                                             

 

 االنسان؟ حقوق معاٌٌر وخاصة تنموي كشرٌك الخاص القطاع ٌلزمها التً المعاٌٌر هً ما -2

 مع تتعاطى عندما الحكومٌة السٌاسات له تخضع الذي التحدي من كجزء( الضرٌبة سٌما ال) التوزٌع وسٌاسة الدولة دور هو ما -3
  دوره؟ وزٌادة الخاص القطاع

 منظمة إطار فً المتاحة اآللٌات مستوى على كان إن اإلنسان حقوق تطبٌق على تساعد التً المعتمدة الدولٌة اآللٌات هً ما -4
 والسٌاسات التنموٌة العملٌة فً المعنٌة والتجارٌة المالٌة الدولٌة المإسسات قبل من المتاحة تلك أو االنسان لحقوق المتحدة األمم

    واإلجتماعٌة؟ اإلقتصادٌة

   المساءلة؟ آلٌات بقٌط أن المدنً للمجتمع ٌمكن وكٌؾ الخاص القطاع مساءلة ٌمكن كٌؾ -5
 

 
 اإلنسان حقوق منظور من مقاربة -الجدٌد التنموي والنموذج الخاص القطاع: األولى الجلسة

 
 اإلجتماعً الراصد بٌسٌو، روبٌرتو 

 
 علٌها ترتكز التً المواضٌع أهم من الموضوع هذا معتبرا   االنسان حقوق منظور من التنمٌة تموٌل عن بٌسٌو روبٌرتو السٌد تحدث

 لؤلمم الملزمة األلفٌة ؾااألهد وتوسٌع استبدال شؤنها من و التً تقرٌبا   سنة منذ اصدرت التً الجدٌدة التنموٌة جندةباأل المتعلقة النقاشات
 موضوع على ارتكزت األلفٌة األهداؾ أن هو التنموٌتٌن الخطتٌن بٌن األساسً الفرق و. التنموي الدور فً الدولٌة والجماعات المتحدة
 األهداؾ وضعت قد و ٌومٌا ، واحد امركً دوالر من بؤقل العٌش أنه على الشدٌد الفقر تعرٌؾ مع العالم، فً الشدٌد الفقر على القضاء
 حول والحكومات المدنً المجتمع األعمال، رجال بٌن تشاركٌة و النطاق واسعة مطولة، نقاشات بعد و. ذلك حول ثانوٌة كؤهداؾ األخرى
 حققت األلفٌة األهداؾ أن معتبرٌن الشدٌد الفقر إزالة من اآلخر النصؾ على بالتركٌز الكثٌرون طالب الجدٌدة، المستدامة التنمٌة أهداؾ
 بالنصؾ فقط ولٌس كلٌا   الفقر إزالة على نعمل أن جدا   المهم من أنه اعتبروا حٌث الكثٌرون ذلك عارض ولكن .منه األول النصؾ إزالة
 البلدان فً فقط ولٌس التقدم والمتوسطة المتقدمة الدول وبٌنها البلدان كل فً ٌعالج أن ٌجب (الوطنً النسبً بتعرٌفه) النسبً الفقر وبؤن

 .النامٌة
 هذه فً كثٌرة مواضٌع وبؤن التنموٌة العملٌة فً والشراكات الخاص للقطاع الفعالة المشاركة إلى بتكرار تدعو األجندة أن بٌسٌو وأضاؾ 

 وإلتزام التقدم مراقبة شؤنها من التً العوامل وقابمة االستدامة، البلمساواة، لقٌاس ستستخدم التً المإشرات وأهمها معلقة تزال ال األجندة
 ٌشمل التنمٌة تموٌل حول النقاشات و األجندة فنهج ٌر؟ٌالتؽ هذا تموٌل سٌتم كٌؾ: األهم السإال وٌبقى. إلخ والشركات، المتقدمة الدول

 :الخاص القطاع تعنً التً مشاكلها و خصوصٌتها منها لكل و للتموٌل مختلفة مصادر
 

 ODA الرسمٌة اإلنمابٌة المساعدة) OECD والتنمٌة االقتصادي التعاون منظمة دول قبل من الرسمٌة التنموٌة المساعدة -1
 (   التقلٌدٌة

 االنمابٌة المساعدة بتقدٌم الدولً اإللتزام ٌكون بؤن سنة، 44 منذ اإلتفاق، تم أنه النظر فبؽض. المستوى هذا على مفارقة تظهر
 األوروبٌة، الدول فً ملحوظ تحسن فً ذلك بؤن النظر وبؽض األن؛ حتى نصفه إنجاز ٌتم لم ما الموازنة، جمالًإ من%  4.7
. والبلجبٌن المهاجرٌن لمساعدة ٌذهب معظمها أن إذ نفسها األوروبٌة الدول هً األوروبٌة المساعدات تلك من المستفٌد أن إال

 هناك أخرى جهة من. محلٌا   المنفقة الحصة بإحتساب تقوم والتً ODA-ال نسبة فً تحسن تسجل التً الوحٌدة األمانٌ وتبقى
 للشركات الموجهة المساعدات احتساب ٌجب ما إذا حول اآلراء تختلؾ إذ المستدامة للتنمٌة الكلً الدعم مفهوم نحو توجه

 اإلعانات تساعد حد أي إلى: السٌاق هذا فً المطروحة األخرى األسبلة ومن .ODA-ال إجمالً من الحربٌة والمساعدات
 عملٌة فً اإلستثمار هذا وأرباح تكالٌؾ احتساب ٌجب هل المرؼوب؟ التنمٌة مستوى تحقٌق فً الخاصة لئلستثمارات الدولٌة
 ٌمكن وكٌؾ السامة؟ الؽازات انبعاثات مثبل   للمجتمع، اإلستثمار هذا ٌسببه قد الذي األذى عن وماذا المالٌة؟ المساهمة تقٌٌم

 الحكومات تهدد تًوال% 84 إلى 24 من الموازنة عن الخارجة المتحدة األمم مساهمات فً الزٌادة عن الناتجة المشكلة تخطً

   األحٌان؟ معظم فً دولٌة لقرارات الخضوع لب ألولوٌاتها وفقا   األموال هذه إدارة على القدرة اعطابها بعدم

      األجنبٌة واالبتمانات اإلستثمارات -2

 حقوقهم حماٌة المستثمرون إستطاع حٌث خطرة ولكنها األجنبٌة اإلستثمارات هذه جذب فً تهتم الدول فكل مهمة، النقطة هذه
 مثل الحكومة ملكت ال فٌما المصادرة بحاالت الحكومة محاسبة من تمكنهم دولٌة محاكم خبلل من الدولً القانون فً وصبلحٌتهم

 مبالػ الدولة تكبدت األرجواي، ففً: استؽبللٌة فعل ردود جانت كبٌر توسع مإخرا   واجه المصادرة مفهوم بؤن العلم مع. القوة هذه
 ٌقضً قرار الحكومة اصدرت ما بعد التجارٌة بعبلمته األذٌة بإلحاق الحكومة بها ٌتهم مورٌس فٌلٌب رفعها دعوى نتٌجة كبٌرة
 ما بعد دوالر ملٌون مبة وقدره مبلػ الحكومة دفعت االلسلفادور، وفً .السجابر علب على التدخٌن من التحذٌر حجم بتكبٌر
 تلوث إزاء المواطنٌن بصحة األذٌة إللحاق منعا   البلد فً األنظؾ النهر قرب العمل من والمعادن الذهب إلستخراج شركة منعت
 لحقوق المتحدة األمم مٌثاق ظاهرٌا   ٌخالؾ ذلك. باالستثمار النٌة الشركة إظهار وفق فقط وذلك ،الوحٌد الصحً المٌاه مصدر
     .اإلنسان



                                                                             

 

 المحلٌة الموارد تحرٌك -3

 من الثروة بنقل ٌساعد) تصاعدي إما ٌكن قد الذي الضرٌبً النظام على مرتكز هو و للتموٌل األساسً المصدر ذلك ٌعتبر
 قد ما المإسسة حجم زٌادة مع الضرٌبة نسبة تنخفض البلدان بعض ففً(. البرازٌل فً كما) متردي أو( الفقراء إلى األؼنٌاء
  .الخاص القطاع على تحدٌدا   ٌطبق ما هذا و (المطلقة بالقٌمة) العمل صاحب ٌدفعه مما أكبر ا  ضرٌبٌ كما ٌدفع الموظؾ ٌجعل

 الشراكات -4

 والتنموٌة اإلجتماعٌة اإلقتصادٌة، لبلوضاع وفقا   عادل و تصاعدي الضرٌبً النظام لجعل الطرق من الكثٌر هناك عام، بشكل
 والمحاسبة للمساءلة ٌفتقر ذلك ولكن .الخاص القطاع مع شراكات خلق ،األحٌان من الكثٌر فً ٌتطلب، وهذا دولة لكل

 وبالتالً األموال استخدام كٌفٌة حول التنسٌق فً القدرة على خطر ٌشكل ما بالتنمٌة، المعنٌة الكبرى للمإسسات وخصوصا  
 Bill and للتنمٌة الممولة مإسساتال أكبر احد فً المساءلة ضعؾ عن األول مثلٌن، بٌسٌو ذكر وقد. المرادة الؽاٌة تحقٌق

Melinda Gates Foundation نتٌجة بتسوانا فً األمهات وفٌات من الحد مشروع فً حصلت التً الخسارة حالة وعن 
    . (نفسها المشكلة

     

 

 العٌطة، سمٌر الدكتور Concept العرب اإلقتصادٌون دابرة و 

 
 تنمٌة نموذج ٌوجد بؤنه ال تقول هامة بمبلحظة وبدأ الجدٌد التنموي النموذج فً الخاص القطاع دور عن العٌطة سمٌر الدكتور تحدث
 تحلٌبل   أصبل   هناك ولٌس اإلجتماعً العقد صٌاؼة إلعادة محاولة هناك بل العربً الربٌع فوضى خضم فً ألننا العربً العالم فً جدٌد
 الكثٌر هناك الحالٌة، العربٌة الدساتٌر فً بؤن، أفاد الجدٌد، اإلجتماعً العقد و بخصوص .الجدٌد التنموي النموذج فشل ألسباب علٌه متفق
 إجتماعً ككٌان الشراكات أو الخاص القطاع عن شًء ال ولكن إجتماعٌة ككٌانات السٌاسٌة واألحزاب النقابات و واألسرة المرأة  حول
 تفسر ال الدساتٌر هذه أن من بالرؼم العامة والمصلحة الخاصة الملكٌة لموضوع وجود فقط هناك. الواجبات أم الحقوق جهة من كان إن
 الخاص؟ القطاع هو ما: التالً السإال العٌطة طرح ثم. الصعٌد هذا على كبرى بتجاوزات ٌسمح ما دقٌق، بشكل العامة المصلحة هً ما

 . معانٌه توضٌح على العمل إلى ٌحتاج مفهومٌا   الخاص فالقطاع
 على العربٌة البلدان حصول منذ ساد الذي التنموي النموذج فشل إلى العربً الربٌع النتفاضات الربٌسً السبب إرجاع ٌتم ما كثٌرا  

 .التنمٌة وأعاق الموارد على استولى الذي هو أنه على اإلستبداد وعلى الحكومٌة السلطات على األساسٌة المسإولٌة وضع وٌتم استقبللها
 وتطورات تعقٌدا   أكثر واقعا   ٌختزل إذ جدٌد تنموي نموذج عناصر إستقراء على دٌساع ال أنه إال التحلٌل هذا فً الصحة من قدر هناك و

 قارنا إذا أخرى، جهة ومن. الخاص بالقطاع ٌسمى ما وخاصة ذاته بحد المجتمع: آخرٌن فاعلٌن على المسإولٌة وٌنفً حصلت كبٌرة
 البلدان بعض بؤن سنتفاجؤ فإننا للفرد، المحلً الناتج بمعٌار وإنما بالمطلق لٌس العالمٌة، مثٌبلتها مع العربٌة البلدان فً التنمٌة مإشرات
 عن متؤخرة الموارد والكثٌرة السكان القلٌلة البلدان أن حٌن فً( الٌمن مثل) نسبٌا   تقدما   أحرزت قد الموارد والقلٌلة السكان الكثٌفة العربٌة
 من ،الخمسٌنات منذ العربٌة االقتصادات بها مرت مختلفة تارٌخٌة مراحل أٌضا   هناك. صادم شًء وهذا( البحرٌن مثل) العالمٌة نظٌراتها

 فً والعولمة الهٌكلً اإلصبلح فً النهابً العربٌة الدول جمٌع إنخراط و السبعٌنات أوابل فً النفط وإٌرادت أسعار قفزة منعطفاتها أهم
 وضعؾ اإلستبداد ترسٌخ إلى أدى و التنمٌة على واضحة آثار لذلك وكان .اإلقتصادٌة السٌاسات فً كثٌرا   ؼٌر ما ،التسعٌنات اواخر
 . (سبب ولٌس نتٌجة اإلستبداد أن أي) العكس ولٌس الخاص والقطاع السلطة أمام الدولة أجهزة

 معوجا   العولمة فً اإلنخراط أتى ثم ومن الطبٌعٌة الموارد على االعتماد لعنة علٌه تؽلب إقتصادي مرض فً العربٌة البلدن أضحت وقد 
 فً العربٌة الدول فشل على أدى ما التسهٌبلت هذه تؤمٌن من العربٌة المناطق من الكثٌر تتمكن لم حٌن فً التكنولوجٌا بنا تحكمت حٌث
 توسٌع على ٌقوم أن ٌجب الجدٌد التنموي النموذج أن على التؤكٌد من بد ال و .عالمٌا   مكانتها لها التً الجنسٌات المتعددة الشركات إنتاج

 و. العامة المصلحة مجددا   أي الخاص، القطاع هو ذلك فً األساسً والمعنً ؛البشري والتمكٌن اإلجتماعٌة العدالة إلى إضافة الخٌارات
 :على العمل من بد ال ذلك، على بناء  

 .حقوقهم على للحصول القانون فً وإجتماعٌة إعتبارٌة شخصٌة لهم وجعل الصؽٌرة المشارٌع أصحاب حماٌة -0

 .العامة المصلحة فً ٌصب ذيال الخاص القطاع وواجبات حقوق وتوضٌح العام الصالح تعرٌؾ -6

 .خاص بشكل منهما كل حقوق تحمً التً والدساتٌر القوانٌن خبلل من الخاص والقطاع العام القطاع بٌن المبهم الحابط إزالة -0

 على الجنسٌات المتعددة الشركات فإحتجاجات. اإلقتصادٌة والرٌوع واإلؼراق اإلحتكار بمكافحة للقضاء ٌسمح ما ضمان -2
  .والتكنولوجٌا السرٌعة العولمة لمواكبة و ذلك من للحد قانونً إطار إلى الحاجة عن تكشؾ اإلؼراق سٌاسات

 و البلد اهمن ٌستفٌد صناعٌة سٌاسات تطوٌر لجهة خاصة الحكومٌة السٌاسات ومساءلة التجمع فً الخاص القطاع حق حماٌة  -2
 .  إلخ الجؽرافً، موقعه لجهة خاصة

 ومعالجة والتطوٌر والبحث اإلقتصادي النشاط لتحفٌز ومصرفٌة مالٌة ومإسسات سٌاسات وجود فً الخاص القطاع حق حماٌة -2
 .(الثورة بعد التونسً اإلقتصاد فً حصل ما حول مثلإعطاء  مع) المخاطر من الحماٌة و التعسؾ حاالت

 القطاع حقوق وحماٌة كما الخاص والقطاع الدولة ومراقبة العام الصالح عن الدفاع فً لدورهما والنقابات المدنً المجتمع إداء -7
 .الخاص



                                                                             

 

 
 اإلنسان لحقوق السامٌة المتحدة األمم ةٌمفوض أحمد، السٌد عبدالسبلم الدكتور 

 

 ظهر الذي االنسان حقوق وإحترام التنمٌة بٌن التعارض فكرة بعرض وبدأ األعمال وقطاع اإلنسان حقوق عن عبدالسبلم الدكتور تحدث
 واألعمال؛ المال عالم فً كبٌرة بؤهمٌة ٌحظى بات اإلنسان حقوق موضوع بؤن قال ثم .مثبل   وتشٌلً والهند اآلسٌوٌة النمور تجربة فً
 وقد .كبٌر بشكل اإلنسان حقوق على ٌإثر الشركات به تقوم ما كل و اإلنسان حقوق تلبٌة فً مهما   دورا   تلعب اإلقتصادٌة األنشطةف

 وبنٌت .عملهم فً العمال لها ٌتعرض التً المخاطر من المخاوؾ فكثرت الدولٌة واإلستثمارات اإلنسان حقوق بٌن الروابط تطورت
 إٌجاد ودولٌا  نحو وإقلٌمٌا   وطنٌا   الجمٌعفاتجه  االنسان لحقوق الوفاء على الدول قدرة من تحد اإلستثمار معاهدات أن على كثٌرة تحلٌبلت
 نظام ىعس آخر، صعٌد على.  اإلنسان حقوق حماٌة لجهة مساءلتهما وتكرٌس والدولة المستثمر حماٌة تؤمٌن مع لئلستثمار الكفٌلة السبل
 تكرٌسها عملٌة وتنظٌم واالستثمار التجارٌة األعمال مجال فً االنسان حقوق حماٌة إلى الرامٌة واآللٌات األطر وضع إلى المتحدة األمم

 للحكومة بالنسبة صلة ذات وجرابم انتهاكات وقوع حال فً والمحلً الدولً القانون فً معالجتها طرق و االنتصاؾ وسبل واحترامها
 .المجال هذا فً المبذلة الجهود تظهر فإنها قانونٌا ملزمة ؼٌر كانت لو وحتى الخاص؛ وللقطاع

 اإلنسان حقوق بتعزٌز المعنٌة الدولٌة المعاٌٌر بتفعٌل تقوم وهً البرمجة أو التخطٌط لعملٌة معٌاري أو فكري إطار هً المقاربة هذه 
 فً المساعً سٌاق وفً.  الجدٌد التنموي النموذج مناقشة فً إلٌها الرجوع ٌجب حقوقٌة مقاربة على فٌها التنموي العمل ٌستند ثم ومن

 لمتحدة األمم مٌثاق على شركة ألؾ 011 من أكثر وقعت و. اإلنسان حقوق حول سٌاستها بنشر الشركات مبات تقوم الشؤن، هذا
 لحقوق مسإول ٌعٌن بؤن 6112 العام فً طلب كما. الفساد ومكافحة البٌبة و بالعمال المتعلقة مبادبه و UN Global Compactالدولً
 : جوهرٌة مبادئ اإلطار هذا وٌضم. األمر هذا لمتابعة اللجنة من بدال   مجلس بإنشاء و االنسان
 . اإلنسان حقوق حماٌة فً الدولة واجب -1

 .االنسان حقوق لحماٌة الشركات مسإلٌة -2

 . القضاء الى االنسان حقوق انتهاكات ضحاٌا وصول تدعٌم إلى الحاجة  -3
  

 من سنوات 2 وبعد. اإلنسان لحقوق الدولٌة بالشرعة الشركات إلتزام ضرورة باإلجماع اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مجلس وأٌد
 : وهً تجاري، نشاط نتٌجة لخطر االنسان حقوق تعرض لمنع توجٌهٌة مبادئ وضعت والمشاورات، األبحاث
 .اإلنسان لحقوق التجارٌة األعمال إحترام لتعزٌز الدول تتخذها أن ٌنبؽً التً الخطوات تبرٌر -1

 .لها احترامها إبدأ و االنسان حقوق على لتعرٌفها للشركات خطة تقدٌم -2

  .االنسان لحقوق اضرار فً المساهمة أو التسبب خطر من الحد -3

 .اإلنسان لحقوق احترامها مدى تقٌٌم فً استخدامها و المصلحة صاحبة للجهات معاٌٌر مجموعة تشٌكل -4
 

 : التالٌة 01-ال بالمستوٌات تتعلق التً و االنسان حقوق تجاه المسإولٌة على المنطوٌة العقود إلبرام المبادئ بعدها ووضعت
 وتخطٌط إعداد -1

 اإلنسان لحقوق السلبٌة اآلثار إدارة  -2

 المشروع تنفٌذ معاٌٌر -3

 ضافٌةاإل والخدمات السلع توفٌر -4

  للمشروع المالً األمن  -5

    تشرٌعٌة تثبٌت شروط -6

 المجتمع اشراك -7

 وامتثاله المشروع رصد  -8

 التظلم آلٌات  -9

 العقد شروط عن واإلفصاح الشفافٌة  -14
 

 

 ًباسٌوك، أولكس Bank Watch Network CEE 

  

  تنتمً ال أنها على Bank Watch -ال بتعرٌؾ وبدأ المستدامة التنمٌة تحقٌق فً الدولٌة التموٌل منظمات دور عن اولكسً األستاذ تحدث
 جمٌع فً مشارٌع على تعمل وفٌما والشرقٌة، الوسطى أوروبا من تموٌلها على تعتمد البٌبة، حماٌة جماعات مع تتعامل بنوك، أٌة إلى

 إهتمام ٌثٌر ما كل هً البٌبة: التالً حول Bank Watch ال أعمال تتمحور و .األوروبً التموٌل على فعلٌا   ترتكز هً العالم، أنحاء
 ابابة أدٌس أعمال جدول على الضوء لطتسو .االستثمار مخاطر و االجتماعٌة، القضاٌا العمال، حقوق األطراؾ، المتعددة التنمٌة بنوك

 التنمٌة بنوك تتعهد ،جهة فمن. المستدامة التنمٌة تحقٌق فً الدولٌة المالٌة المإسسات من المتوقع الدور فً الخاص للقطاع واشراكه



                                                                             

 

 تحدٌد المال، رأس على بالعابدات الخاص القطاع ٌرد حٌن فً الخاص القطاع لدعم الدوالرات وترٌلٌونات بملٌارات األطراؾ المتعددة
 واألهم التحتٌة البنى فً لئلستثمار بالحاجة الدولٌة المالٌة المنظمات فتشعر.  التحتٌة البنٌة تحسٌن طلب و وإستهبلك السوق، أسعار
 نٌهاج و عامة لشإون خاصة مإسسة بإدارة تكمن والتً والخاص العام القطاع بٌن الشراكة تروٌج و السابقة المشارٌع تشكٌل إلعادة
 .ذلك من األرباح

 :وهً والخاص العام القطاعٌن بٌن الشراكة فً المشاكل أبرز عدد وقد
 .اإلضافٌة المالٌة الموارد تحرك الشراكات هذه بؤن الخاطا اإلعتقاد -1

 .  لئلستثمارات كاحتٌاط ٌفٌد العام المال -2

 .المخاطر كل ٌتحمل العام المال -3

 هذا تحقٌق عدم بحال الخاص للقطاع التعوٌض ووجوب األرباح من معٌن بمستوى العام للقطاع الخاص القطاع إجبار -4
 .المستوى

 .مثبل   الصرؾ سعر و القروض مستوى على تؽٌرات من تحمً أخرى وضمانات شروط وجود -5

 فً اإلستثمار مستوى على تحدٌدا  ) تكبدها من بد ال إضافٌة مخاطر هناك الشراكات، بتلك المرتبطة اإلضافٌة األرباح مقابل -6
 .(التحتٌة البنى

 

 ترمً الدولٌة المالٌة المظمات وأن كما الصاببة، القرارات إتخاذ فً الدول تساعد ال األطراؾ المتعددة التنمٌة بنوك أخرى، جهة من
-ال فعلت كما الدٌمقراطٌة كتعزٌز أخرى أهداؾ بتبنً مسإلٌتها من تتهرب قد و مثبل   القانون سلطة لؽٌاب نفسها الدول على المسإولٌة

EBRD معٌن سٌاسً إتجاه فً اهدافها من تحد أو (ال إلتزام-EIB بال-EU أجندة). هذا تحسٌن على تساعد قد التً التدخبلت ومن 
 :الوضع
 .المانحة البلدان فً والمحاسبة المساءلة لتقوٌة السعً -1

 لمشارٌع دعمها عند المانحة الدول تضعها التً الشروط وإزالة الحاجة تدعو كما واإلجراءت السٌاسات تحسٌن على ملالع -2
 .  نمابٌةإ

 آلٌات وضع الدولٌة، للتشرٌعات العابدة بالسٌاسات لئللتزام الدعوة العامة للبنوك ٌجب المدنً، المجتمع مإسسات مستوى على و -3
 .  اإلعبلمً الظهور وتقوٌة الشكاوى، لتقدٌم ثابتة

 

 :وهً الشكاوى لتقدٌم EIB-ال قبل من المعتمد اآللٌات عن األمثلة أبرز لنذكر ننطلق هنا من
 على  EIAالسلٌم البٌبً األثر تقٌٌم وجود لعدم و البٌبٌة المعلومات إلى للوصول األوروبً االستثمار بنك ضد شكوى تقدٌم -1

 االلكترونٌة الصفحة لتحدٌث األوروبً االستثمار بنك طلب هً إٌجابٌة نتٌجة لذلك وكان.  أوكرانٌا فً العالً التٌار نقل خطوط
  EIA. السلٌم البٌبً األثر تقٌٌم ضمان و الرسمٌة

 خبلل من السرٌع الطرٌق لبناء مشارٌع على السلٌم البٌبً ؤلثرل تقٌٌم وجود عدم على األوروبً االستثمار بنك ضد شكوى تقدٌم -2
 .بعد األموال تحوٌل ٌتم لم إذ الحصول قٌد تزال ال القضٌة و بولندا فً الطبٌعة حماٌة منطقة

 اضطر إذ إٌجابٌة النتٌجة وكانت بولندا فً الكهرباء تولٌد محطة من االنبعاثات نع البٌبٌة المعلومات إلى للوصول شكوى تقدٌم -3
 …األمثلة من ذلك وؼٌر .المعلومات عن الكشؾ إلى األوروبً االستثمار بنك

 

 

 النقاش : 
 

 :التعلٌقات و ألسبلةا

 نواجهه ما ظل فً النامٌة البلدان فً وخاصة الخاص القطاع طبٌعة فً بل الخاص القطاع مشاركة فً لٌست المشكلة 
 و إمكانٌاته ضعؾ و األموال رإوس هروب إلى أدى ما العربً، العالم فً و خصوصا   سٌاسً، و أمنً ثبات عدم من

  .رإٌته و توجهاته

 التً و العربٌة البلدان فً المحلٌة اإلدخارات وإستقطاب المدخرات نتجاهل نحن التنمٌة، لتموٌل الضرابب بخصوص 
 نظام قبل من لكذ معالجة وٌمكن .التنموٌة العملٌة فً تدخل ال والمجوهرات، األسلحة كشراء سلبٌة ألمور تتحول

 .  الحاكمة والسلطات المال رأس بٌن تزاوج هناك أن كما .شفافٌة أكثر مصرفً

 بسبب متابعتها و إلٌها الوصول ٌمكن ال ولكن للتموٌل الدوالرات آالؾ تقدم منح أحٌانا   هناك الخارجً، للتموٌل بالنسبة 
 .  بها وتصرفها الحكومات

 األنظمة ظل فً جدٌد تنمٌة نمط بإٌجاد اإلستبدادي النظام ظل فً القدٌم الفشل لمواجهة مإهل الخاص القطاع هل 
 الحالٌة؟



                                                                             

 

 التؤثٌر على بقدرته المجتمع قٌدت فهً من؟ ولصالح اإلتفاقٌات عقدت وكٌؾ العالمٌة التجارة منظمات تنظٌم تم كٌؾ 
 المباشر األجنبً اإلستثمار بٌن ما وهم هناك فمثبل   االنسان؟ لحقوق وباحترامها بها النظر إعادة ٌجب لذا نشاطها، على

 .بذلك القٌام من ٌمنعنا الدولٌة واإلتفاقات

 إذ الخاصة وتجاربنا الواسعة التجارب خبلل من العربٌة منطقتنا فً أساسً بشكل مرتبط الجدٌد التنموي النموذج 
 نحن فهل. الشكلٌة اإلصبلحات فقط ولٌس الجذرٌة اإلصبلحات من مجموعة بالضرورة الجدٌد التنموي النظام ٌفترض
   نواجهه؟ الذي الضرٌبً والتهرب الفساد تحدي عن وماذا  ال؟ أم لكذ من نقترب

 الذاتٌة المصلحة على مبنً الخاص القطاع و. الدولً التموٌل ولٌس التنموٌة للعملٌة بالنسبة المحلً التموٌل هو األساس 
 . ذلك مناقشة من بد ال ولذا والتنمٌة اإلجتماعً الصالح تحقٌق فً دور لدٌه ولكن األنانٌة

 لم فنحن الجدٌد؟ التنموي النظام هذا فً اإلجتماعٌن الشركاء جمٌع قبل من علٌها االتفاق تم التً المواضٌع هً ما 
  األهم؟ وهذا للمسؤلة آلٌة وضعت وهل  مبادبنا؟ ومع معنا ٌتماشى الدولٌة المنظمات تضعه ما وهل. أبدا   ذلك فً نشارك

    

 :الردود و اإلجابات 
 

 و .التطبٌق فً ٌساعد السٌاسً اإللزام لكن و ملزم إتفاق ولٌست سٌاسً نص أنها هو الجدٌدة األجندة عن المبلحظات أحد 
 هذا فً الصحة درجة ولكن. المجال ذلك فً ملفت نشاط العربٌة الحكومات اظهرت وقد ذلك بضمان مسإولٌتنا تكمن

 هو األحٌان من كثٌر فً ولكن الحكومة ذنب دابما   لٌس الفساد ذلك، إلى إضافة. مختلفة عوامل وفق تختلؾ الموضوع
 . المواطن ذنب أٌضا  

 لجمٌع لتؤمٌنها قلٌلة بكلفة العامة والخدمة التحتٌة البنى .الصندوق خارج للتفكٌر الدعوة بل الحقابق قول لٌس الهدؾ 
 الخاص القطاع بٌن تحالؾ خلق هلكن و أخبلقً حدٌث الفساد عن الحدٌث و. أبدا   الخاص القطاع مسإولٌة لٌس المواطنٌن
 . واعد كشًء له ٌنظر أن ٌجب و (العام) الفساد ٌنشا الذي والقطاع

 السهل من ألنه المجتمع أمام مسإول الخاص القطاع جعل فً ٌنظر اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مجلس أن الجٌد من 
    .التنموٌة السٌاسات إطار فً الخاص القطاع فهم السهل من لٌس ولكن العام القطاع مع التعامل

 

 

   التنمٌة فً األعمال قطاع مشاركة فً االنسان حقوق مقاربة: الثانٌة الجلسة
  

 لبنان فً للخصخصة األعلى المجلس الحاٌك، زٌاد 
 

 إال حقوقه على ٌحصل لم األوروبً المزارع أن مفٌدا   حدٌثه وبدأ. االنسان حقوق حماٌة فً األعمال قطاع دور عن زٌاد األستاذ تحدث
 حقوق على التركٌز من بد ال لذا. العمل فً الحق هو لئلنسان حق وأهم ٌحرر فالعمل المدٌنة؛ إلى ونزح اإلقطاع من تحرر عندما

 اإلنسان حقوق ففكرة. والثقافٌة واالجتماعٌة اإلقتصادٌة بالحقوق الخاص الدولً العهد 0997 العام فً صدر علٌه وبناء   العامل وواجبات
 العمل فً مثابرة إلى تحتاج إذ األرض على تحقٌقها ٌصعب ولكن واألفكار المبادئ إطار فً دابما   هً واإلجتماعً اإلقتصادي المجال فً

 اإلسبلمٌة الشرٌعة أن إال علٌها التوقٌع وتم دولٌا   مكتسبة حقوق أنها على أهمها بتعداد زٌاد األستاذ قام و كثٌرة الحقوق. والنقابً السٌاسً

 .بها دول عدة وإلتزام وجودها ٌنفً ال ذلك لكن بالمرأة المتعلقة الحقوق وخاصة منها الكثٌر نقضت قد مثبل  
 دفع على قادرة ؼٌر ٌجعلها عجز من تعانً دولة فكل. بالتموٌل إال ٌتم ال المستدامة التنمٌة أهداؾ تحقٌق أن الحاٌك األستاذ أكد ثم

 الخاص والقطاع .الخاص القطاع نمو عبر خاصة   ٌحصل الذي اقتصادها نمو على تركز أن لها بد ال العام القطاع فً لموظفٌها الرواتب
 القطاعٌن بٌن الشراكة تطبٌق فً مشكلة هناك لكن .إلخ ومصارؾ، شركات وإنشاء مشارٌع تموٌل فً وٌساهم عمل فرص ٌخلق الذي هو

 هو والسبب. المواطنٌن حقوق على المحافظة فً وال اهدافها بلوغ فً ناجحة لٌست الشراكة مشارٌع فمعظم مطلق؛ بشكل والخاص العام
 و .العقد خبلل معالجتها تتم متعددة لمخاطر الشراكة هذه تتعرض إذا،. الخاص القطاع مع للمفاوضة الكافٌة الكفاءة لدٌها لٌس الحكومة أن

 لمشروع أساسٌة أهداؾ هناك عام، بشكل و. الشوون هذه فً مختصٌن ٌتواله أن ٌجب الذي والتفاوض التعرفة عاتقها على تؤخذ الدولة
 : وهً الشراكة
 الشفافٌة تؤمٌن -1

  الشروط دفتر من جزء عقد  -2

  المعنٌة الجهات مشاركة -3
 

 فرص تإمن التً الكبرى المشارٌع تلزٌم فً ناجحة طرٌقة إلى نصل لكً PPP-ال فً للتفاوض مختصة وحدة إنشاء أهمٌة تبرز كما 
 كما .للتموٌل الخاص للقطاع اللجوء من بد وال الموازنة فً فابض ٌوجد ال ببلدنا ففً. المستدامة التنمٌة أهداؾ تحقٌق فً وتساهم العمل



                                                                             

 

 لمشاكل حلول من الوسٌلة هذه تإمنه قد اعم فضبل   ،وللنازحٌن الجامعات لخرٌجً الطرٌقة هذه تإمنها التً العمل فرص إلى بحاجة واننا
 .ىأخر وإجتماعٌة إقتصادٌة

 
 للموبل الدولً التحالؾ منصور، أحمد 

 

 ولكن فعلٌا   جدٌدة تنموٌة خطط وجود على بالتؤكٌد بدأ.  والخاص العام القطاع بٌن الشراكة فً اإلنسان حقوق عن أحمد األستاذ تحدث
 شارك وقد ؛دولنا نطاق فً الموجودة الممارسات بٌن وما تنموٌة خطط لخلق العالمٌة والمحاوالت المبادرات بٌن ما نفرق أن ٌجب

 االقتصادٌة الحقوق لتلبٌة والخاص العام القطاع بٌن المشاركات من بد ال كان وإذا .السابقة الخطط تلك كل فً المدنً المجتمع
 جزء الناس فٌصبح ،متعددة نواح من الشراكة هذه من جزء المجتمع ٌكون أن ٌجب وبعدالة عالٌة بجودة مستدام إطار وخلق واالجتماعٌة

 المصلحة فً دماجهمإو باألشخاص اإلعتراؾ أهمٌة تبرز هنا ومن. المدنً المجتمع وعن عنهم تصدر نفسها الدولة ألن الشراكة من
 المصلحة وأصحاب المال رأس أصحاب هم الناس بؤن علما   ،منهم المتضررٌن األشخاص وخصوصا   التنمٌة عملٌة فً شراكهمإو العامة

 . األحٌان معظم فً الربسٌة
 مع الخاص القطاع أداء على مشرؾ ومجرد مٌسر صبحتف والشعبً الخاص و العام القطاع بٌن الشراكة ةحال فً الحكومة ٌتؽٌر دور

 الثقة تعطٌه و المجتمع تشرك بؤنها االنسان لحقوق الدولً القانون لقواعد للدولة إلتزام هنك وبالتً. والشفافٌة والمحاسبة للمساءلة اإلفتقار
 وفٌما. الدولٌة االنسان حقوق مبادئ من أساسً مبدأ هو المجتمع شراكإف .وباستدامة معقولة بكلفة السلع و الخدمات توفٌر على بقدرته
 حٌاته على تإثر التً القرارات بكل شراكهإ فً تكون االنسان كرامة أن على الدولٌة االتفاقٌات كل أكدت فقد السٌاسٌة، باإللتزامات ٌتعلق

  .مباشر بشكل
 تؤمٌن أن على 20 المادة وأكدت التمٌٌز من الحماٌة لكفالة المستوٌات كافة على الناشطة المشاركة تحقٌق على الثانٌة الموبل أجندة نصت
 للمواطن، بالنسبة المناسبة ؼٌر التدخبلت بتجنب ملتزمة الدولة أن على 76 المادة أكدت وكذلك الطرٌقة بهذه إال ٌحقق لن المبلبم السكن
 فً نةالراه الثؽرات تمعق العالمٌة المالٌة األزمة أن على تؤكٌد هناك الخاص و العام القطاع بٌن الشراكة تقٌٌم تقارٌر بعض فً و. إلخ

 القطاعات من كل تنظٌم وجوب و المدنً المجتمع شراكإ ضرورة هو األهم و .النامٌة الدول فً مستقبلٌة نولدٌ ٌمهد ما التنمٌة تموٌل
 عن ٌنتج قد الذي الفساد ذكر من بد ال كما. الفعالة مشاركتهم لضمان الطوٌل المدى وعلى رسمً بشكل والشعبً والخاص العام ةالثبلث
 :الموضوع بهذا التفكٌر عند اإلعتبار بعٌن أخذها ٌجب التً األسبلة أهم من أما.  البلدان بعض فً الخاص القطاع تدخل

 .بالتنمٌة الخاصة األجندة ووضع السٌاسً النقاش فً األعمال قطاع نفوذ تنامً مدى -0

 .الخاص للقطاع الخاصة للمصالح وفقا   للحوكمة العالمً اإلطار تفتٌت -6

 .والنامٌة الهشة الدول فً خاصة للمإسسات الدٌمقراطً التمثٌل إضعاؾ مدى -0

 .العامة السلع توفٌر وتهدٌد التموٌل إستقرار عدم -2

   .والمحاسبة المساءلة آللٌات راإلفتقا  -2

 الخاص؟ القطاع سٌطرة ظل فً واألراضً للسكن والنهب القسري اإلخبلء من الحد ٌمكن كٌؾ -2

 
 

 الدولٌة العمل منظمة سعٌد، مصطفى 

 
 بؤن و وحساس هام موضوع هذا أن بالقول وبدأ الدامج العمل وخاصة العمل سوق فً واإلستثمار المرونة عن مصطفى األستاذ تحدث
 فً للمساهمة  جبارة جهود حامل منقذ كقطاع الخاص القطاع أٌقنة جرت قد و. الخاص القطاع دور تعزٌز فً للمرونة كبرى أهمٌة هناك
 بد ال ولكن الخاص القطاع ضد موقؾ إتخاذ بذلك المقصود لٌس و .ذلك له تسنى عندما الخاص القطاع نهبها هذا التً المجتمعات تنمٌة
 و اقاربهم و الوزراء وأبناء والملوك الحاكمة العاببلت أبناء مصالح إال لٌس هو العربٌة البلدان فً الخاص القطاع أن إلى النظر لفت من
 وال الدولٌة التزاماتها تحترم ال له الداعمة السلطات تلك أن إذ بتوحش ٌتصرؾ فبات. الجهات هذه من قربته بفعل امتٌازات ٌمتلك هو

 .مواطنٌها حقوق تإمن وال الوطنٌة قوانٌنها وال دستورها
 المساءلة بدور القٌام عن وتراجعها أٌضا   للسلطات الخاضعة النقابٌة والحركات المدنً المجتمع فً الفعلً العجز ذلك إلى نضٌؾ 

 ٌؤخذنا وهذا. أوسع حرٌات وهامش أعدل شروط على والتفاوض التدخل تستطٌع خبللها من التً المعٌارٌة المنظومة وإصبلح والمحاسبة
 تزاٌد فً هو ما محفوظة، حقوق ال حٌث النظامً ؼٌر اإلقتصاد فً تعمل العاملة القوة معظم حٌث العربٌة المنطقة فً العمل سوق إلى
 . الحكومٌة السٌاسات فً فشل هناك ذلك، إلى و إضافة. البلجبٌن و المهاجرٌن وجود مع
 حق :هما الشراكة، فً والفشل اإلنهٌار من المزٌد إلى ؼٌابهما أدى اساسٌٌن حقٌن فهناك ،اإلهتمام تثٌر التً الحقوق لمنظومة بالنسبة أما

 فتحرٌر البطالة، من المزٌد الخاص القطاع فً اإلستثمارات أنتجت قد و. التشاركٌة الجماعٌة المفاوضة حق و كبرى شرابح عن التنظٌم
 ٌضع فمن.  رٌوع أكثر اقتصادات إلى االقتصادات تحوٌل إلى لب وخدمات سلع من االنتاج كلفة خفض إلى ٌإدي لم السوق رهن أو

 اإلستثمار؟ شروط



                                                                             

 

 أن نستنتج هنا ومن المهٌكل ؼٌر العمل فبة إلى تنتمً العاملة القوة من تقرٌبا  % 91 جدٌد، فمن المرونة، إلى نفتقر ال بإختصار نحن 
 .  أساسً بشكل المذكورٌن الحقٌن ؼٌاب فً تكمن المشكلة

 
 واإلجتماعٌة اإلقتصادٌة للحقوق المصري المركز الجواد، عبد محمود      

 
 اإلستثمار إتفاقٌات عن التحدث أن على بالتركٌز بدأ و اإلستثمار اتفاقٌات فً اإلنسان حقوق على الحفاظ كٌفٌة عن محمود األستاذ تحدث
 الشركات تلك وضعتها التً والقٌود المشاكل أبرز على أضاء ثم .الجنسٌات المتعددة الشركات عن الحدٌث إلى جدا   واضح بشكل ٌؤخذنا

 :الجنسٌات المتعددة
 من أكثر مسٌطرة الفاعلة الجهات من وؼٌرها العالمٌة والمنظمات الدولٌة المالٌة المإسسات بفضل الشركات تلك أصبحت  -1

 . الدولة

 الضرٌبً، الهروب مثل الفساد أشكال من شكل أي عن االببلغ عن عاجز المواطن فمثبل   التقاضً، نظم الشركات هذه تنتهك -2

 .لخإ

 أي دون تامة بحرٌة تنقل التً األموال رإوس حركة على قٌود وجود عدم ولكن للمستثمرٌن كبٌرة لحصانة وجود هناك  -3
 لموضوع ٌؤخذنا وهذا وخارجه الوطن داخل نفسه المحلً للمستثمر تتوفر ال المستثمرٌن لهإالء امتٌازات وتعطً كما ضوابط
 .الوطن فً األجنبٌة العملة بكمٌة للتحكم تدابٌر أي الدولة إتخاذ وعدم المصرفٌة السرٌة

 أي ٌكفل وأن لؤلجور األدنى بالحد ٌلتزم وأن عمل فرص ٌوفر بؤن كثٌرة بحوافز ٌتمتع الذي المستثمر تلزم ضوابط ال  -4
 ؼرامات وفرضت بالتحكٌم تقاضت التً الدول أكثر من فٌها كانت بمرحلة مثبل   مصر مرتف .الوطنً القانون ٌكفلها ضمانات

 .  ذلك نتٌجة علٌها كبٌرة

 (.مصر عن مثل) وسواها التشرٌعات احزاب قبل من الدعاوى مع التعامل فً بٌروقراطٌة هناك -5

 . إنتهاك أي فً الطعن المواطن على وٌصعب اإلستثمار قضاٌا فً ٌتحكم والسلطة المستثمرٌن بٌن إزدواج هناك -6

 .الوجوبً ولٌس الطوعً اإللتزام على معتمدة اإلنسان حقوق بإتفاقٌات الجنسٌات المتعددة الشركات إلتزام مدى -7
 

 حقوق إتفاقٌة ؼلبة على ٌنص واضحا   حكما   الدولٌة اإلستثمار إتفاقٌات جمٌع تتضمن أن ٌنبؽً بؤنه تدعو بتوصٌة الجواد عبد اختتم ثم  

 .األخرى المعاهدات بموجب التزاماتها و اإلنسان بحقوق الدولة إلتزامات بٌن التعارض حال فً اإلنسان
 
 

 النقاش: 

 

 :التعلٌقات و ألسبلةا
 القطاع ألن ولكن أكفاء موظفٌن وجود لعدم فقط لٌس هذا ولكن جوهرٌة مسؤلة جابٌةإ شراكة نتابج على الحصول صعوبة 

 اختبلطه ٌستخدم وهو بالبٌبة ٌتعلق فٌما وخصوصا   والتشرٌعات اإلجتماعٌة المسإولٌة من الهروب إلى دابما   ٌسعى الخاص
 . بالسلطة

 دولة على الشراكة هذه تقوم أن وهً الشراكة شروط ٌفرض الذي والخاص العام القطاع بٌن للشراكة السٌاق ننسى دابما   نحن 
 .أكثر تكاملً بشكل المشكلة إلى النظر إلى ٌدعو ما فعال مدنً ومجتمع قوٌة

 ًوإما والسٌاسٌة األمنٌة والقوة الجٌش فً إما معظمهم إذ منتجٌن ؼٌر ولكنهم الدولة موظفٌن فً فابض هناك لبنان مثل دول ف 
 .التعلٌم قطاع فً مدرسٌن

 الدولة مسإولٌة من ٌزٌد وهذا العامة الخدمات إدارة علٌك ٌسهل الدولة، منظومة ضمن تكون عندما عرضه، تم ما عكس على 
 .  الضخمة والمٌزانٌات الجنسٌة المتعددة الشركات جهة من ذلك من أكبر الخاص القطاع ألن

 الخاص القطاع فً وخاصة المنظم القطاع فً منظم ؼٌر لعمل وجود هناك ألن ولكن المنظم ؼٌر العمل فقط المشكلة لٌست .
 المصلحة بٌن الحد تعرٌؾ من بد وال خطر فهذا البلد قانون من اإلستثمار إتفاقٌات نخرج عندما اننا هً أساسٌة مشكلة وهناك
 المال رأس من بجزء ٌؤتً لكنه و المحلٌة للقوانٌن ٌخضع أن ٌجب الخارجً اإلستثمار ذلك، إلى إضافة .الخاص والقطاع العامة

 .    كلها الفكرة فً النظر إعادة ٌجب أي محلٌا ، ٌستثمر و

 الدول فً الخاص القطاع على المراهنة ٌمكن هل: الوطنً أو الداخلً الخاص القطاع طبٌعة حول النقاش ٌتمحور أن ٌجب 
 الكبٌر التدخل إثر خاص قطاع برلمان على القرٌب المستقبل فً الحصول وشك على وكؤننا بالتقسٌط الدولة ٌفكك فهو العربٌة؟

 .    اإلنتخابات فً
 

 

 



                                                                             

 

 :الردود و اإلجابات

 مع تبرم التً للعقود الحوكمة وكذلك وشروطها التشارك ومجلة الشراكات بخوص واضح بشكل ولوٌاتهاأ تضع أن للدول بد ال 
 كل طبٌعة مع تتوافق إستثمار نماذج طرح ٌجب .الحقوق إسترداد على والقدرة والمجتمع الدولة حقوق لضمان الخاص القطاع
 .مجتمع

 الدور ٌةلتقو الدٌمقراطٌة تحسٌن على والعمل .حقوقه وإحترام وحماٌة المنظمة العمل منظومة فً السوري العامل إدخال ٌجب 
 .الخاص القطاع لوم على اإلبقاء من بدل الرقابً

 فٌها المدنً المجتمع ولكن مشاكلنا نفس من تعانً التً البلتٌنٌة أمٌركا فً أٌضا   ولكن العربٌة الدول على فقط مطبق ذلك لٌس 
 .المطالبة فً فاعلٌة أكثر

 الحقوق كل بإحترام قام إذا فقط بالربح الخاص للقطاع السماح ٌجب لكن و للناس والمفاوضة التنظٌم حق على التؤكٌد ٌجب 
 .   بها المعترؾ والشروط

 

 
         للتنمٌة الجدٌد النموذج فً التوزٌع سٌاسات: الثالثة الجلسة

 
 ًماكوؼً، سورل Christian Aid Ireland 

 

 :كالتالً الموضوع هذا حول المتمحورة المشاكل صنؾ و اإلنسان حقوق على الضرٌبً التهرب أثر عن سورلً األستاذ تحدث
 الضرٌبً للتهرب الحقٌقً الضحاٌا عدد: والضرابب الموت -1

 النامٌة العالم دول على المالٌة األزمة آثار: السابقة واللٌلة التالً الٌوم -2

 الفقٌرة للدول األٌرلندٌة الدعم الضرٌبً التهرب ٌقوض كٌؾ: الحٌاة ضرٌبة -3

 ضرٌبٌة إلتزامات دون اءاألؼنٌ إلبقاء اءالفقر سرقة: مزٌفة أرباح -4

 الضرٌبٌة العدالة إلنعدام المخفً الثمن وهذا الجابعون، الثمن؟ ٌدفع من -5

 
 حصل الذي التسرب عن مثبل   وأعطى الفساد تفشً إلى أدى المتزاٌد التفاوت بؤن مإكدا   (Panama Papers) بنما أوراق عن تحدث ثم
 أي Swiss Bank-ال بؤن HSBC-ال ملفات اظهرته عما آخر مثبل   و اإلٌرلندٌة الضرٌبٌة الفاتورة قطع إلى مإدٌا   اللوكسمبورج فً

 وبعد.  الصعٌد هذا على السابدة التحدٌات أهمٌة مدى إلظهار األموال وإخفاء الضرٌبً التهرب عملٌة فً عمبلبه ساعد السوٌسري البنك
 بلدان من أجنبٌة بنوك فً مودعة المحلً ناتجها إجمالً من حصص لدٌها النامٌة البلدان أن ومنها الحقابق بعض إلى سورلً إتجه ذلك،

 .  البنوك هذه فً نفسها المتطورة البلدان تلك حصص من بكثٌر أكبر ةمتطور
 :ذلك وأهم إنسانٌة قضٌة الضرٌبة من ٌجعل ما ذكر إلى إنتقل ثم ومن

  الموارد فً الكفاٌة  -1

 األولوٌات ترتٌب -2

 التوزٌع إعادة  -3

  المساءلة  -4

 الخارجٌة االلتزامات -5

 
 :6102-ال فً فبراٌر اإلنسان، وحقوق المدقع الفقر على المتحدة لؤلمم الخاص المقرر التسون، فٌلٌب البرفسور كلمة على التشدٌد مع
 إنتقاد من بد فبل لذا،. أحٌانا   بدٌلة لمشارٌع األولوٌة إلعطاء دور ولوجود نهابٌا   الفقر على القضاء على قدرتنا لعدم أسباب دابما   هناك"

 ."أخرى خٌارات هناك ٌكن لم لو كما الضرٌبٌة السٌاست حرمة على الكثٌرة االحتجاجات
 :والدفاعٌة التؤٌٌدٌة النشاطات تتبناها التً التوصٌات بعض على التركٌز من بد وال

 الشركات شفافٌة -1

 القضابً اإلشراك -2

 الشركات من المنفعة ملكٌة -3

  والمالٌة السٌاسٌة اإلنسان حقوق على األثر تقٌٌم -4

  المٌزانٌة فً الكبرى الشفافٌة -5

 االمتدادٌة االنعكاسات تحلٌل -6
 

 و ضرٌبة الدخل للشركاتمعدالت  من كل فً التؽٌرات وعن المرأة ضد التمٌٌز أشكال كل إلزالة اإلتفاقٌة عن بالشرح ختم و
 . 6106 العام وحتى 0901 العام منذ اإلٌرادات من ضرٌبة الدخل على الشركات



                                                                             

 

 
 للتنمٌة الحكومٌة ؼٌر العربٌة المنظمات شبكة ً،شالجور الدٌن صبلح 

 
 إمتبلك تدعً ال الشبكة أن إلى بداٌة اإلشارة المفٌد من بؤنه قال و الجدٌد التنموي والنموذج االجتماعٌة الحماٌة عن صبلح األستاذ تحدث
 جمٌع على هٌكلٌة بؤزمة ٌمر التنموي فالنموذج. مةداقال المرحلة فً جاهزا   ٌكون أن بد ال البدٌل أن على تإكد ولكنها بدٌل تنموي نموذج

 فً المنظومة تلك فإن العربً، العالم مستوى على اإلجتماعٌة، للحماٌة بالنسبة أما. النمط هذا تؽٌٌر على للعمل األوان آن قد و. األصعدة
 الوفاء على الصنادٌق قدرة عدم وعن لئلفبلس واردة كبٌرة إحتماالت عن الحدٌث من تسلم لم تونس مثل الدول حتى. وإنهٌار تفكك حالة

 :اساسٌٌن عاملٌن هناك األزمة، هذه أسباب لتحلٌل و. بإلتزاماتها
  .الدولٌة المسإولٌات وتراجع المنظومة إدارة فساد: محلً عامل  -1

 تراجع حالة فً وهو السٌاسً اإلقتصاد مفاهٌم فً  مهمة تؽٌرات حصلت إذ ،اإلجتماعٌة الحماٌة سٌاسات: دولً خارجً عامل -2
 .اإلجتماعٌة المسإولٌة عن الربح فصل و الدولة مسإولٌات تقلٌص التنمٌة، عن النمو فصل إلى أدى ما  .وهٌكلة

 

 .الشروط من ٌمكن ما بؤقل اإلنطبلق فرصة نعطٌه و األعباء عنه نخفؾ فؤصبحنا للتنمٌة قاطرة الخاص القطاع اعتبر السٌاق، هذا ًفو

 عن وأصبح الحدٌث كما العالمً الدخل من% 71 من ٌستفٌدون فقط األفراد من% 61 حالٌا ، السابد الدولً النظام فً أن، هً والنتٌجة
 فبل ،مستقر الوضع أن لٌقولون مإشرات  الٌوم ٌصطنعون إذ الفقر مصطلح تعرٌؾ إعادة على الشبكةتشدد  لذا،.  ونقاش جدل ثالم الفقر
 .  ومقٌاسه المفهوم تحقٌق إعادة من بد

 ترى و. الحماٌة سٌاسات بها تمر التً الجوهرٌة األسبابب و بالمشاكل اإلقرار و االجتماٌة الحماٌة بمفهوم النقاش إعادة إلى الشبكة تدعو
  هوأن كما. المسإولٌات فً جدي بشكل للتفكٌر مانعة ولٌست حق االجتماعٌة الحماٌة أن على أوال  نإكد  أن الضروري من بؤنه الشبكة

 أن الشبكة تإكد .والتهمٌش الفوارق إنتاج إعادةلمنع  األمان شبكات من اإلجتماعٌةالحماٌة  إلختزال ظرفً عبلج إٌجاد محاولة ٌجب
 وضعف. التنموٌة اإلستراتٌجٌة من أساسً جزء أنها كما أهلٌة حروب إلى تإدي تنهار عندما و أساسً شرط هً اإلجتماعٌة الحماٌة
 قابم النظام سٌكون وإال إستثناء بدون للجمٌع خدماتها تقدر أن ٌجب وبالتالً، المسإولٌات تدار وكٌؾ اإلختٌارات طبٌعة لنا ٌكشؾ الحماٌة
 لدٌنا تتشكل عنها، تحدثنا ما كل و الفقر بمحاربة عضوٌا   مرتبطة الحماٌة سٌاسات. المواطنٌن بٌن المساواة وإنعدام الفوارق تعمٌق على

 .الفقر مكافحة سٌاسات لتطوٌر فرص
 
 

 فلسطٌن -المرصد جابر، فراس  

 
 :وهً الضراببٌة العدالة ؼٌاب مإشرات أهم بتعداد وبدأ محلٌة نظرة من الضرٌبٌة العدالة عن جابر األستاذ تحدث
 إقتصادٌة رإٌة وجود عن جةتان ولٌست العجز تقلٌص أو الدولة إنفاق تحسٌن أجل من فقط جبابٌة أسس على قابمة أنظمة  -1

  عادلة وإجتماعٌة

 المجتمع شرابح بٌن هابلة فوارق وجود -2

  واإلستثمار التبادل إتفاقٌة خبلل من كبٌرة إعاقة وجود  -3

 المهمشة الفبات إلى الدولة وصول ضعؾ -4
 

 :ومنها السٌاق هذا فً المتعددة المشاكل إلى وأشار
  المكلفٌن كبار خبلل من أو قبل من تتم الضرٌبً التهرب عملٌات معظم أن  -1

 تونسً طبٌب 8444 أن تونس فً حدٌثة دراسة اظهرت إذ الجٌدة المداخٌل أصحاب المهنٌٌن من كبٌرة شرٌحة شمول عدم -2
 المداخٌل أصحاب األجراء من شهرٌا   دٌنار 144 إقتطاع ٌتم حٌن فً فقط سنوٌا   دٌنار 544 وياٌس ضرابب معدل ٌدفعون
  األصؽر

  الضرٌبٌة األنظمة فً المرونة ؼٌاب أي اإلجمالً ودخلها األسر أحجام على الضرٌبً اإلعفاء فً التماٌز ؼٌاب -3

 المحدود الدخل وأصحاب الفقراء على عبء مشكلة اإلستهبلك على عمٌاء ضرٌبة وجود -4

 وؼٌرها كالتهرب الضرٌبٌة القضاٌا حول الموحدة واالحصاءت للمعلومات ؼٌاب هناك المنهجٌة، الناحٌة من -5

 هذه تقدمها التً المساعدات أصبل   تساوي ال( مثبل   الضرٌبً التهرب جراء من) والثروات الضرابب من العربٌة الدول خسابر -6
. دوالر ملٌار 1.1 و 954 بٌن الضرٌبً والتهرب المالٌة التدفقات حجم قدرت مثبل   العالمٌة النزاهة دراسة أن من بالرؼم الدول
 .ٌدخل مما أكثر ببلدنا من ٌخرج ما أي
 

 كما الضرٌبة إجمالً من% 21 الضرٌبً التهرب قٌمة  تبلػ مثبل ، فلسطٌن ففً: األرقام بعد عرض تم الضرٌبً، التهرب وبخصوص
 فً جنٌه ملٌار 021و المؽرب، فً درهم ملٌار 2-2 األردن، فً دٌنار ملٌون 011-711 تساوي كما ،%71 لبنان وفً تونس، فً



                                                                             

 

 اإلٌرادات، إجمالً من األردن فً% 21 تشكل والتً المإذٌة العمٌاء الضرابب أي المباشرة ٌرؼ الضرابب نسبة هو واألسوأ .مصر
 بؤن إعترافات افادت و .(الجمارك تشمل خاصة؛ حالة) فلسطٌن فً% 92 و المؽرب فً% 22 مصر، فً% 21 تونس، فً% 21

  .واحد سوٌسري مصرؾ عبر عرب مشاهٌر قبل من تهرٌبهم تم دوالر ملٌار 62-ال حوالً
 الدول علٌها وقعت التً والدولٌة الثنابٌة التجارٌة اإلتفاقٌات فمعظم: والضرابب العامة الدٌون بٌن ما الزمة هناك أخرى، جهة من 

 من باإلستثمار لها والسماح األجنبٌة الدول لتلك جمركٌة إعفاءات: أمرٌن ٌعنً وهذا األجنبٌة الدول أمام اسواقها فتح على اجبرتها العربٌة
 المساعدات من والتقلٌل للدولة الضرٌبٌة الجباٌة ضعؾ إلى أدى وهذا .نفسها اإلستثمار لقوانٌن الخضوع أو الضرابب دفع دون

  .تعوٌضا   المحلٌة الضرابب زٌادة وكذلك العامة والخدمات
 تقدمها التً المساعدات وتقلٌل التقشؾ و اإلنفاق اخفاض شروطها أحد من التً القروض و اإلستدانة موضوع هو اآلخر الموضوع و

 .المواطن على المالً العبء زٌادة وبالتالً الدولة
 اوروبا بٌن مقارنة)  التجاري العجز زٌادة إلى قادت فإنها التصدٌر على التشجٌع على تساعد التً المختلفة التجارٌة للعبلقات بالنسبة أما 

 (.مثبل   واألردن
 
 

 مصر فً الجنابٌة و اإلجتماعٌة للبحوث القومً المركز رومان، هوٌدة الدكتورة     
 

 من جزء أن على الضوء بتسلٌط وبدأت الجدٌد التنموي النموذج ظل فً التوزٌعٌة للسٌاسات الجندري األثر عن هوٌدة الدكتورة تحدثت
 :إلى ٌتعرضن الٌوم لعمال سوق فً فالنساء. الجدٌد النموذج فً وكذلك الراهن النموذج فً النساء بوضع متعلق القصة
 التهمٌش -1

 الرسمً ؼٌر القطاع فً التركز -2

 األجر المدفوع ؼٌر العمل -3

 الخاص القطاع فً سٌما ال اإلنتهاكات من كبٌر كم -4

 لمجتمعاتنا الثقافً المنحى -5

 أكبر بطالة نسبة من معاناتهن -6
 

 بشكل هذا أثر قد و.  وإجتماعٌا   إقتصادٌا   المهمشة الفبة من كبٌر جزء ٌشكلن اللواتً النساء بٌن خاصة ٌرتكز الدخل فً التفاوت فعالمٌا ،
 من هً التً والتعلٌم الصحة فً العامة الخدمات خصةخص و اإلقتصادٌة، األزمات  العنؾ، تصاعد لجهة خاصة النساء، على كبٌر

 العالم سكان من% 0 أن UN Women-لل تقرٌر آخر أظهر. واألطفال النساء تهمٌش زٌادة إلى أدى ما الفقر؛ لمكافحة األساسٌة اآللٌات
 النساء نسبة تبلػ االجبٌن، لشإون العلٌا للمفوضٌة فوفقا   البلجبات؛ فكرة هو المشكلة فً آخر بعد هناك أن و األصول من% 21 ٌملكون

 . طرق مفترق على هً التً العربٌة المنطقة فً% 27 6102 العام فً البلجبات
 أبرز فمن .”التوزٌع؟ إعادة سٌاسات على قابم تنموي لنموذج إمكانٌة هناك هل ”ودولً عالمً كتحدي نفسه التالً السإال ٌطرح هنا و 

 :الحالً النٌولٌبرالً بالنمو المرتبطة المظاهر
 الموارد تعببة على الدولة قوة إضعاؾ  -1

 األصول من جزء إستنزاؾ  -2

 والتعلٌم الصحة على تصرؾ أن ٌمكن التً الموارد من لمواطنٌها الدولة حرمان  -3

 لذلك البلزمة األموال الدولة تجد ال عندما خصوصا   الدولة مسإلٌة من الفقر معالجة مسؤلة جعل عدم -4
 

 الذي الخامس الهدؾ فً وخاصة األهداؾ كل فً أي شامل بشكل ولكن المرأة موضوع إلى بالفعل المستدامة التنمٌة أهداؾ تطرقت
 للنمو مختلؾ نمط إقترح الذي الثامن الهدؾ فً كوكذل المنظور ؼٌر واإلقتصاد العامة والخدمات األجر مدفوع ؼٌر العمل عن تحدث

 . النساء وضع تحسٌن فً تساعد التً األساسٌات أحد وهو عادل بشكل األصول توزٌع إعادة فكرةب توصً ؼاٌته كانت والذي اإلقتصادي
 عدم لفكرة  التروٌج مع للنساء البطالة من مزٌج إلى أدت انكماشٌة سٌاسات 6100 العام منذ الحكومة إعتمدت النٌولٌبرالً، النموذج فً 

 النموذج جعل من بد ال لذا،. الموارد تعببة على الحكومة قدرة وأضعؾ للعمالة تسرٌحا   أكثر كان ذلك ولكن النموذج لهذا بدٌل وجود
 السلع على الطلب وزٌادة الناس تشؽٌل إلى ٌإدي قد ما البقة إجتماعٌة أهداؾ ذات إقتصادٌة سٌاسات نحو ٌتوجه الجدٌد التنموي

 البشر فً اإلستثمار على التركٌز األصول، توزٌع إعادة للدولة ٌجب. االقصادي النمو من مرتفع مستوى تحقٌق وبالتالً والخدمات
 ٌشكلن أنهن النسوٌة التقارٌر أهم أحد فً ظهر فقد.  الثقافً بالبعد المتعلقة للعوابق حلول إٌجاد على والعمل منتجة، عمل قوة لتكوٌن

 بعٌن األخذ مع ،االجتماعً النوع إلحتٌاجات المستجٌبة الموازنة مع ٌحتسب أن ٌجب الذي و األجر مدفوع ؼٌر اإلقتصاد من% 21
 :الجدٌد التنموي النموذج تطبٌق ٌواجهها التً التحدٌات أبرز اإلعتبار
 المصالح بٌن الصراع -1

 القطاعات بٌن التوازن إعادة كٌفٌة -2



                                                                             

 

 والحمابً التنموي الدولة دور -3

 فعلٌا   ولكنها خٌرٌة كؤعمال تمارس التً اإلجتماعٌة المسإولٌة تحدٌدا   الخاص، والقطاع الشعبٌة والقاعدة المدنً المجتمع دور -4
 العمل حقوق إحدى من

   المفاهٌم تعرٌؾ إعادة فً العبث -5

 
 

 النقاش : 
 

 :التعلٌقات و ألسبلةا

 بالفساد متعلق األول وجهٌن، ذو مسؤلة وهً آخر إلى عالم ومن أخرى إلى دولة من الضرٌبً التهرب مفهوم فً إختبلؾ هناك 
 .اإلجتماعً التفاوت تزاٌد فً كبٌر دور ٌلعب ألنه للدراسة بحاجة المصرفً والتموٌل األموال إستخدام كٌفٌةب اآلخر و

 فً ألننا جدٌدة رإٌة إٌجاد من بد ال لذا التنمٌة لمإشرات ومتواصل تدرٌجً إنهٌار إلى أدى العالم فً الٌوم السابد النمط هذا 
 من الكثٌر تفهمه ال جدٌدة إنتاجٌة أنماط إلى متجهٌن نحن وكذلك .ومحاٌد عمٌق وتكنولوجً حضاري وتحول منعطؾ

 ...(.  إلخ الرقمً، اإلقتصاد مثل) التقلٌدٌة النظرٌات

  بدٌل تنموي كنموذج اعتبارها ٌمكن مدى أي إلى ولكن بدٌل تنموي نموذج تشكل أنها بإعتبار المستدامة التنمٌة أهداؾ ذكر تم 
 ؟MDGs السابقة األلفٌة األهداؾ عم خبرتنا بعد

 المواطنٌن حاجات تلبٌةب ولٌس الدول إلتزام بفرض واالساسٌة العامة الخدمات تدعم الدولٌة المواثٌق. 

 فالتعلٌم منطقتنا فً أما تبنٌه، نتٌجة نوعٌة تحسنات اظهرت النطاق هذا فً تجارب وهناك القضاٌا أهم من البشر فً اإلستثمار 
 .جدٌد نموذج إطار فً ذلك معالجة من بد ال لذا إنهٌار فً الخدمات من سواها و والصحة

 الحق: السٌاق هذا فً تقدم إحداث أجل من أساسٌن بشرطٌن نلتزم أن مدنً كمجتمع علٌنا ٌجب العادلة، الضرٌبة بخصوص 
 عبلقتنا ومؤسسة الموازنة برنامج قراءة على القدرة خبلل من الدولة مٌزانٌة مع التعاطً كٌفٌة ومعرفة للمعلومات، بالوصول
 البعد أخذ فقط ولٌس البشر حاجات فً النظر و اإلجتماعً التنوع اإلعتبار بعٌن األخذ ٌجب. بالضرٌبة المهتمة القرار بمفصل
 الجسدٌة التؽٌرات نتٌجة العمر مع البشر حاجات اإلعتبار بعٌن األخذ ٌجب وكذلك .الفقر من الوقاٌة عن نتحدث عندما الجندري
 .والظرفٌة

 الشؤن بهذا التواضع من بد ال لذا الببلد فً األخرى اإلقتصادٌة السٌاسات عن الضرٌبٌة السٌاسات عزل ٌمكن ال. 

 قبل من ذكرت التً األرقام هل Christian Aid أثر تحلٌل على ٌإثر فذلك ضرٌبً؟ تجنب  أم ضرٌبً تهرب عن عبرت 
 الضرٌبً التهرب من للحد قصوى أكثر دولً إتجاه هناك Panama Papers ال فضٌحة بعد هل. الصعٌد هذا على التشرٌعات

 ال؟ أم

 تقرٌبا   نفسه الموضوع ٌعالجان فهما السابقة بالجلسة الجلسة هذه ربط من بد ال  . 
 

 :الردود و اإلجابات

 الضرٌبة تفهم. بذلك بالمطالبة المواطنٌن مسإولٌة هذه ولكن المالٌة الشإون مع التعامل أجل من المعلومات إلى الوصول ٌجب 
 UNCTED من المقدمة األرقام كانت وقد مهم، موضوع والتجنب التهرب. المواطنٌن بإسم الخدمات بتقدٌم لدولةا كقٌام

 معظم فكان الشركات ٌمتلك من نعرؾ ال بؤننا األساسٌة المشكلة كانت ،Panama أوراق وفً. فكتهرب األخرى أما كتجنب
 .وهمٌٌن المالكٌن

 القطاع إلى المسإولٌة هذه ننقل نحن اآلن ولكن مسإولة الدولة كانت إذ أفضل سابقا   والخدمات اإلجتماعٌة األؼطٌة كانت 
 .كحق ولٌس خٌري كعمل األمور هذه ٌجعل ما وؼٌره الخاص

 المطالبة و بالضؽط قدرته تقوٌة و المدنً المجتمع على بالتركٌز ذلك تجنب ٌجب لذا اإلستبداد إنتاج نعٌد نحن. 

 
 

       االنسان وحقوق األعمال قطاع بشأن الدولٌة اآللٌات: الرابعة الجلسة
       
 الخارجٌة اإللتزامات كونسورتٌوم كورتٌس، جوش 

 

 .والخاص العام القطاع بٌن والشراكة ،التنمٌة تموٌل ،ماسترٌخت مبادئ عن جوش األستاذ تحدث
 :تضمنت التً ماسترٌخت مبادئ و( االنسان قولجق الخارجٌة اإللزامات أي) ETOs-ال التحاد قصٌرة خلفٌة بإعطاء بدأ

  .أخرى بلدان فً ٌعٌشون الذٌن األشخاص تجاه اإلنسان لحقوق الدول التزامات أي اإلنسان لحقوق الخارجٌة االلتزامات  -1



                                                                             

 

 األمم مٌثاق - العبودٌة إنهاء - البداٌة منذ اإلنسان حقوق مجموعة من أساسً كجزء أتت؟ أٌن ومن اإللتزامات هذه هً ما -2
 ...التنمٌة فً الحق - العهد - المتحدة

  فرضها؟ ٌمكن وهل القانون من جزء هً هل -3

  االجتماعٌة؟ القٌم مع العولمة ٌنظم قانونً أساس لتوفٌر الواجبة العناٌة إطار فً سٌاسً مرشد أنها أم -4
 

 لحقوق الخارجٌة االلتزامات نتٌجة إهمال التً أتت اإلنسان حقوق حماٌة فً الثؽرات معالجة إلى ٌهدؾ ETOs-ال إتحاد أن أفاد ثم
 من واألكادٌمٌٌن المدنً المجتمع منظمات ممثلً مع منتخبة توجٌهٌة لجنة بقٌادة هً و لتطبٌقها واستراتٌجٌة منهجٌة وضع إلى و اإلنسان

 األساسٌة الشرعة من 00 للمادة وفقا الدولً القانون من مصدر  سوى لٌست( 6100) ماسترٌخت مبادئ أن كما العالم مناطق مختلؾ
 .الدولً القانون أساس على ETOs-ال توضٌح على تساعد بل جدٌد قانون تفرض ال هً و الدولٌة العدل لمحكمة

 
 :ٌلً كما التالٌة المبادئ بتعرٌؾ قام ثم

 :الخارجٌة االلتزامات -1

 أراضٌها خارج بحقوقهم الناس تمتع على آثار لها ٌكون أن على الدولة بإؼفال و بؤفعال المتعلقة االلتزامات 

 حقوق لتحقٌق الدولً التعاون خبلل من معا والعمل حدة، على كل اإلجراءات، التخاذ العالمً الطابع ذات االلتزامات 
 عالمٌا اإلنسان

 :القضاء سلطة نطاق -2

 كافة الحقوق وتلبٌة حماٌة بإحترام، الدول إلتزام  

 الفاعلة للسلطة ممارستها  

 كبٌر تؤثٌر ذات لقرارات اتخاذها    

 الضرر فً التسبب لتجنب إلتزامات -3

 خارجٌا   بالحقوق التمتع إضعاؾ أو إبطال شؤنه من حقٌقً خطر ٌنشا قد ما لكل الدول تجنب 

 السلوك هذا لمثل مبرر المحتملة اآلثار بشؤن الٌقٌن عدم ٌشكل ال اذ 

 :والوقاٌة األثر تقٌٌم -4

 وسٌاساتها لقوانٌنها المحتملة اإلقلٌمٌة الحدود تتجاوز التً واآلثار المخاطر من مسبق تقٌٌم إجراء الدول على وٌجب 
 والثقافٌة واالجتماعٌة االقتصادٌة بالحقوق التمتع على وممارساتها

 إتخاذها الدولة على الواجب الخطوات التقٌٌم ٌشمل أن ٌجب   

 :الدولٌة المنظمات فً كؤعضاء الدول التزامات -5

 سلوكها عن مسإولة الدولة تبقى 

 لتلك الدولٌة االلتزامات مع باستمرار تعمل الصلة ذات المنظمة أن لضمان المعقولة الخطوات جمٌع تؤخذ أن ٌجب 
 اإلنسان حقوق مجال فً الدولة

 :المباشر ؼٌر التدخل -6

 هاالتزامات و الدولة تلك مع لتتوافق الدولٌة المنظمة أو الدولة قدرة من ٌضعؾ 

 ،أخرى دولٌة منظمة أو بدولة وٌتحكم ٌوجه، ٌساعد   

 :بالتعاون االلتزام -7

 هذه من أي عن لمحاسبتهم الدول، ؼٌر من الفاعلة الجهات ترتكبها التً اإلنسان حقوق نتهاكاتإ لمنع تدابٌر ٌشمل 
 فعالة نتصاؾإ سبل وضمان نتهاكات،اإل

 
 77 ال مجموعة عن مإخرا أعرب قلق هناك ولكن للدول اإلقلٌمٌة الحدود تتجاوز التً االلتزامات لتؤكٌد مهمة فرصة SDGs -ال تعطً

 فً ETOs-ال لتفعٌل األساسٌة فالوسٌلة كذلك، و .الدول بٌن عالمٌة شراكة وتعزٌز تجدٌد إلى دعوة و اإلنمابً، التعاون تآكل بشؤن
 فً شك ال و الصلة ذات االقتصادٌة السٌاسات وتؤطٌر القرار صنع لعملٌة اإلجرابٌة للجوانب وثٌق اهتمام ٌعطً التنمٌة أجل من التموٌل

 ٌتعلق فٌما أما .الحدود خارج التؤثٌر ذات السٌاسات أٌضا ولكن اإلقلٌمٌة، الحدود تتجاوز التً األعمال فقط لٌس تؽطً األحكام هذه أن

 :التالً ذكر من بد فبل العام، المال و ETOs-بال
 وضع أٌنما االنسان وحقوق بالمساءلة محكم نٌكو أن ٌجب عام، مال كان إذا: األساسً المبدأ  -1

  مسإولة مالٌة وثٌقة  -2

   االنسان حقوق تهدد التً المخاطر و المسإولة اإلتفاقٌات حول المتحدة األمم مبادئ -3

 
 



                                                                             

 

 الجنوب مركز محمدٌة، كندة     

 
 ترتكز الجنسٌات المتعددة الشركات أن على شددت اإلنسان وحقوق األعمال مإسسات حول الملزم الدولً الصك عن كندا األستاذة تحدثت
 التجارٌة و االستثمارٌة الشركات حقوق عن التكلم من بد وال. المجتمعات على طاؼٌة ٌجعلها ما وهذا والسٌاسٌة اإلقتصادٌة القوة على
 هإالء حق تعطً التً واإلقلٌمٌة الثنابٌة اإلتفاقات مستوى على خصوصا   وصٌاؼة بناء إعادة إلى ٌحتاج الذي الترابط هذا لعقد نظرا  

 من تستفٌد وٌجعلها قانونٌة شخصٌة منها لكل ٌعطً فهو األساسٌة، مبادبه و الشركات قانون وبخصوص.  الدولة بمقاضاة المستثمرٌن

 .اإلستثناءات بعض وجود  مع محدودة، إلتزامات
 ما. إلخ أفرٌقٌا، جنوب و والهند وفلسطٌن المٌنمار و العاج ساحل فً المبادئ لهذه االنتهاكٌة الحاالت بعض كندة األستاذة عرضت ثم

 قبل من اإلنسان حقوق إنتهاك فً المساهمة المشاكل أبرز عرض إلى لتنتقل النطاق هذا فً المواجهة المشاكل من الكثٌر بإبراز ساعد
 :الشركات هذه

 النزاع فً للفصل منتدى إنشاءللمنتدى المبلبمة ؼٌر التحدٌات: القضابٌة السلطة -1

 إلى الفرد سلوك ساهم إذا ما تحدٌد الشركات حجاب رفع و األدلة إلى النظر (:التابعة والشركات األم الشركة) السببٌة إنشاء  -2
  سلوكه بسبب مسإوال الشخص هذا كان وإذا اإلصابة،

 الدعوى فً الفصل و المرتبطة القانونٌة التكالٌؾ لتؽطٌة آلٌات والخبراء المحامٌن تموٌل على القدرة عدم: القانونٌة المساعدة -3

 ما وفً معٌنة، ادعاءات فً المزٌد تحقٌق أجل من المختلفة القضابٌة السلطات بٌن التعاون  القضابٌة السلطات بٌن التعاون  -4
  أوامر إلى الضحاٌا بوصول ٌتعلق

 أخرى دولة فً واحدة دولة أحكام وتنفٌذ االعتراؾ التنفٌذ مرحلة فً التحدٌات -5

 
-ال حل مٌثاق على وأضاءت الطوعٌة اإلرشادات مرحلة فً نزال ال بؤننا كندة افادت المتحدة، األمم حول بالنقاش ٌتعلق ما فً أما

A/HRC/26/9  عبر الشركات أنشطة لتنظٌم قانونا ملزم دولً صك وضع"...   إلى ٌدعو والذي 6102 تموز فً اعبلنه تم الذي 
 النطاق: وهً النقاش هذا لمثل األساسٌة العناصر عن شرحت ثم . "الدولً اإلنسانً للقانون وفقا   األعمال مإسسات من وؼٌرها الوطنٌة

 .والفرض الحلول، الشركات، إلزامات الدولٌة، اإللزامات ،(حقوقً؟ إنتهاك وأي شركة أي)
 عبر الشركات أو األعمال مإسسات لجمٌع المحتملة األداة تطبٌق تم هل” أي الوسٌلة تؽطٌة تمت ما باذا السإال ٌطرح عندما واضافت،

 عبر طابع لها التً األعمال مإسسات جمٌع على تدل" األخرى التجارٌة المإسسات: "0 رقم الحشً إلى الرجوع من بد ال ،“الوطنٌة؟
 من ذلك ٌحد فهل. الصلة ذات المحلٌة القوانٌن حٌث من المسجلة المحلٌة الشركات على تنطبق وال التشؽٌلٌة، أنشطتها فً وطنً

 قامت ثم. لئللتزامات واضحة معاٌٌر وفق الثؽرات تؽطٌة األداة هذه شؤن من أن وأكدت األداة؟ وتؽطٌة بنطاق ٌتعلق فٌما المناقشات
 األطراؾ للدول اإلٌجابً اإللتزام أهمها من و .الدول ؼٌر من الفاعلٌن سلوك تجاه الدولة التزامات حول الرسمٌة اآلراء من عٌنة بعرض
 وكبلبه، من العهد حقوق انتهاكات من فقط لٌس األفراد حماٌة من الدولة ٌمكن ما بالكامل، تإدى العهد فً الواردة الحقوق أن لضمان
 األفرٌقٌة اللجنة اإلنسان، لحقوق األمرٌكٌة البلدان محكمة آراء ذكرت وكذلك .الكٌانات أو األفراد ٌرتكبها التً األفعال ضد أٌضا ولكن
 .إلخ والشعوب، اإلنسان لحقوق
 : التالً عن تحدثت الشركات، بإلزمات ٌتعلق وفٌما

  الدولً؟ للقانون خاضعة الشركات هل -1

  األداة؟ بموجب تؽطٌتها المراد الشركات تعرٌؾ كٌفٌة و  الشركات؟ من مباشرة ؼٌر أو مباشرة التزامات األداة تتناول هل -2

  واضح؟ لتعرٌؾ حاجة هناك هل -3

   فقط؟ نطاقها تحت تقع سوؾ التً الشركات سلوك تعرٌؾ لؤلداة ٌمكن هل -4

 ؟(كلٌهما أو الشركات، الدول،) الدولٌة اآللٌة لهذه عرضة سٌكون من و دولٌة؟ إنفاذ آلٌة األداة ستنشا هل -5
 

 المنحى إلى النظر ملفتة الشركات، ضد للوقوؾ ولٌست الضحاٌا لخدمة هً األداة هذه أن وهً األساس بالرسالة اختتمت وبعدها
 .   الخارجٌة اإللتزامات فً الدول سٌادة و اإلرهابً

 
 

 النقاش : 
 

 :التعلٌقات و ألسبلةا

 و اإلرهاب تموٌل لجهة تحدٌدا   الموضوع هذا على كبٌر تركٌز فهناك الخارجٌة لئللتزامات اإلنتقابً النهج عن ماذا 
 فاعلة الخارجٌة اإللتزامات جعل أجل من تلٌن أن الدولة سٌادة على ٌجب حد أي إلى و وسواها؟ األموال تبٌٌض

 ؟.(إلخ األراضً، عن الخارجة العبودٌة حول مثال من تقدم ما على بناء  ) للمساءلة وعرضة



                                                                             

 

 األم الشركة كانت إذا فمثبل   الخارجٌة؟ اإللتزامات إعتماد نجاح أجل من موجود ٌكون أن ٌجب الذي اإلتصال نوع ما 
 ذلك؟ مع التعامل ٌتم كٌؾ أخرى، دولة فً تعمل الطبٌعٌة الشركة و دولة فً تعمل

 إٌرادات توافق نتٌجة ٌؤتً إجماال   هو الذي الدولً للقانون مصدر أصبحت استرخت مبادئ أن صحٌح هو هل 
   فقط؟ سنوات 5 منذ وضعت فٌها دولٌة واتفاقات

 ال هو المحركG20 :الكبرى الشركات لتحرٌك الدولٌة اإلستراتٌجٌة على سٌإثر جدٌد ملزم قانون إصدار فهل 
 أهداؾ ٌإٌدون فهم الماضٌة؟ السنوات خبلل اإلقتصادٌة بإنجازاتهم فخورٌن بؤنهم وخصوصا   العالمً واإلقتصاد

 .  االنسان لحقوق التطرق دون إلخ التجارة، فً الطرٌقة نفس على وٌشجعون المستدامة التنمٌة

 إحتبلل تمارس التً الدول ٌشمل الخارجٌة باإللتزامات ٌتعلق فٌما الخاص للقطاع ملزمة وثٌقة إنشاء مشروع هل 
   مشابهة؟ وأعمال

 الدولة لمساءلة والوصول بالتقاضً تقوم أن نفسها للضحٌة ٌمكن هل: اإللتزامات و المساءلة آلٌة بتحرٌر ٌتعلق فٌما 
 آلٌة تبقى المساءلة هذه أن أم الصحة و البٌبة فً أو السكن فً الحق تنتهك التً االستثمارٌة المإسسة كٌان أو

     الدولٌة؟ آللٌاته وفقا   فقط تستخدم الدولً للمجتمع

 فً خاصة اإلنسان حقوق بإحترام الوطنً الخاص القطاع على نضؽط أن ٌمكن كٌؾ ،ةالوطنٌ بالصكوك ٌتعلق فٌما 
 تكون و الوطنً القطاع إلى الدولٌة اإلتفاقٌات ننقل أن ٌمكن كٌؾ نزاعات؟ و مهجرٌن فٌها والتً الضعٌفة المناطق
 للجمٌع؟ ملزمة

 

 :الردود و اإلجابات
 تشرٌعاتها و المتحدة المملكة مثل األسلحة بتجارة ٌتعلق فٌما الخارجٌة االلتزمات فً مشاكل لدٌها لٌس الشمالٌة الدول من الكثٌر 

 مع ٌؤتً اإلنتقابً فالنهج. االنسان حقوق لحماٌة مبادئ من تتضمنه لما أخرى دول على تعمٌمها ٌمكن التً األسلحة تجارة عن
 اإلضاءة من بد ال أٌضا ، وكٌؾ؟ متى، تطبق، كانت ما إذا التساإل ٌجب ولكن أصبل   موجودة واإللتزامات االنسان حقوق ذكر
 .الخارجٌة باإللتزامات لها عبلقة ال الدول سٌادة أن على

 قانون، مصدر تشكل ماسترٌخت ومبادئ تقلٌصها شؤنها من اإلتفاقٌات ولكن جدا   موسعة الخارجٌة باإللتزامات المتعلقة المعاٌٌر 
 .   ذلك ماهٌة لتوضٌح معٌنة بطرٌقة االلتزمات هذه تطبٌق إلى تدعو أنها أي

 الدول قبل من كبٌر إعتراض تلقى ألنها عنها الدفاع هو فناوهد بسٌطة فترة من سوى تبدأ لم اإلتفاقٌة هذه على المناقشة 
 ألنها جدا جٌد مثل المتحدة المملكة ومثل. النقاش من جزء سوى لٌست هً طرحت التً المواضٌع كل لذا G20s وال المتطورة

 أي حال فً المحاسبة على قادرة ٌجعلها قانونً أساس على التابعة الشركات تجاه األم الشركات قبل من العناٌة مهمة تطبق
 الشركات بحق قضابٌة تدابٌر دولة تؤخذ عندما. خرقها ولٌس سٌادتها حماٌة على الدول تساعد األمور وهذه. للمبادئ مخالفة
 .سٌادتها على ٌإثر ال فهذا فٌها، التابعة

 على قدرتها تطوٌر أجل من الوطنٌة وتشرٌعاتها قوانٌنها تطوٌر إلى بحاجة الدول كل الوطنً، الخاص القطاع لموضوع بالنسبة 
 ذلك نترك أن ٌجب أننا أم وطنٌة بحت هً التً المإسسات تؽطٌة إلى بحاجة نحن هل :هو السإال ولكن القطاع هذا تنظٌم

 .للحدود العابرة الشركات على التركٌز إلى ندعو وأن وعملٌة، واقعٌة أكثر نكون أن ٌجب المحلٌة؟ للكٌانات

  تستخدمه و المتضررة الجهات له تتجه دولً جدٌد تحكٌمً قضاءي جسم الى بحاجة نحن هل جوش، قاله بما ٌتعلق وفٌما 
   .    فٌه رأٌنا ونبدي نناقشه أن لنا بد وال اإلجتماعٌة المنظمات من العدٌد مطالب من جزء فذلك مباشرة؟ بطرٌقة

  
 

 األخرى اإلنسان حقوق آلٌات :الخامسة الجلسة
 

 بٌروت فً االنسان لحقوق السامٌة ةٌالمفوض مكتب خلٌفة، أكرم 
 

 أخرى بخبرات النقاش إثراء أهمٌة على وأكد اإلنسان لحقوق المتحدة األمم آلٌات خبلل من األعمال قطاع مراقبة عن أكرم األستاذ تحدث
 بؤن قال ثم. األعمال قطاع إلتزام مدى مراقبة عملٌة فً المدنً المجتمع دور ومع آلٌات هذه مع التعامل كٌفٌة وعلى جدٌدة وتحدٌات

نت من خبللها، وهً العهد الدولً  الشرعة الدولٌة لحقوق اإلنسان تتؤلؾ من اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان والصكوك الربٌسٌة التً دوِّ
قتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة. وتنص األحكام المماثلة فً العهدٌن الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، والعهد الدولً الخاص بالحقوق اال

 الحقوق وذكرعلى عدم التمٌٌز وعلى المساواة بٌن الجنسٌن باعتبارهما مبدأٌن جامعٌن ٌنبؽً تطبٌقهما باالقتران مع الحقوق المحددة. 
 العمل لمنظمة األساسٌة االتفاقٌات فً الواردة الحقوق اكم علٌها تنص التً المواد بحسب اإلنسان لحقوق الدولٌة الشرعة فً الواردة
  .الدولٌة

 :هً و اإلنسان بحقوق ٌتعلق فٌما للدول القانونٌة االلتزامات عن الحدٌث إلى انتقل ثم
  االحترام: ان تمتنع الدول عن انتهاك الحقوق  -1



                                                                             

 

  قبل طرؾ ثالث الحماٌة: أن تتخذ الدول االجراءات المناسبة لضمان عدم انتهاك الحقوق من -2

 : أن تضمن الدول التمتع بالحقوق عن طرٌق تسهٌل وتوفٌر الخدمات األساسٌة للتمتع بهذه الحقوق الوفاء -3

 
دقٌق بٌن مصالح األفراد والمصلحة هً نتٌجة لتوازن  ن القٌود التً تفرض على االلتزامات القانونٌة الناتجة عن االتفاقٌاتأ بعدها وأفاد

 هذه التقٌٌدات مشروعة ٌجب: ولكً تكون  العامة.
 أن تحدد بواسطة قانون -1

 ثر من األؼراض المشروعة المحددةأن تفرض لؽرض أو أك -2

 داؾ فً مجتمع دٌمقراطً )التناسب(أن تكون ضرورٌة ألجل هدؾ أو أكثر من هذه األه -3

 خطار األمم المتحدةأ -4
 

 :على المستوى الدولً احترام وحماٌة حقوق اإلنساناقبة ضمان ومر وكٌفٌة االنسان حقوق حماٌة آلٌات عن شرحه هو واألهم
االتفاقٌات الدولٌة الخاصة بحقوق اإلنسان والتً تلزم (: Treaty Bodies) هٌبات المعاهدات –من خبلل اآللٌات التعاقدٌة  إما -1

 خبلل مصادقتها وانضمامها إلى االتفاقٌات. الدول من

 ًكلها(. التقارٌر من الدول األطراؾوالنظر فً  تلق( 

 لبعض منها(. تلقً شكاوى األفراد( 

 لبعض منها( تلقً الشكاوى من الدول األطراؾ( 

 سٌمة، منهجٌة ألحكام االتفاقٌاتحول انتهاكات خطٌرة، ج اسرٌ  تحقٌقا(CAT,CEDAW,CPRD)  

 ( اجراءات االنذار المبكر و االجراءات العاجلةCERD.) 

  التعلٌقات العامة(. لبنودهاالتعلٌق على االتفاقٌات وتقدٌم التفسٌرات( 
 

التً تتبع لمجلس حقوق اإلنسان ومنها اإلجراءات الخاصة، (: Charter-Based Bodies)  اآللٌات ؼٌر التعاقدٌة خبلل من أو -2
 :مجلس حقوق االنسان   .االستعراض الدوري الشامل، وآلٌة الشكاوى

 1543 الشكاوى إجراءات  

 1235 الخاصة اإلجراءات  

 الشامل الدوري اإلستعراض UPR    

 
هام جدا  كدوردور المجتمع المدنً فً هذا المجال  عن و والثقافٌة واإلجتماعٌة اإلقتصادٌة بالحقوق المعنٌة اللجنة اتآلٌ و أعمال فصل ثم

لئلنضمام لدول وممارسة الضؽط علٌها تحالفات من أجل حث ا و فً إطار شبكات وإبتبلفات تعملإذ ٌمكن المنظمات الؽٌر الحكومٌة أن 
ومن ذلك قبول التعاون مع اللجنة فٌما ٌتعلق  .إلى البروتوكول االختٌاري للعهد الدولً الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة

فٌة المنصوص علٌها فً العهد، ٌإجراء تحقٌقات بشؤن االنتهاكات الجسٌمة أو المنهجٌة ألي من الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقا

 العالمٌة الحماٌة تعزٌز منها اعماله، و 6102 لعام االنسان حقوق مجلس تشكٌلة  إلى ذلك بعد وإنتقل والنظر فً الشكاوى بٌن الدول.
 توصٌات تقدٌم ومنهجٌة؛ جسٌمة انتهاكات ذلك فً بما الدولٌة الطوارئ لحاالت االستجابة االنتهاكات؛ ومنع عن الكشؾ اإلنسان؛ لحقوق
 .إلخ اإلنسان؛ لحقوق الدولً القانون تطوٌر اإلنسان؛ حقوق قضاٌا حول

 المبادئ وخصوصا   مرجعٌة وثابق و مراجعة نظام و وأهداؾ مبادئ من الشامل الدولً االستعراض بتفصٌل خلٌفة األستاذ أنهى و
 الحرٌات الشخصٌة واألمن، الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة والحرٌات األساسٌة، )المساواة وعدم التمٌٌز، التقرٌر إلعداد العامة التوجٌهٌة

 :العمل وأسالٌب السامٌة للمفوضٌة األساسٌة المهام ذلك ٌلً. بالشكاوى الخاصة اإلجراءت و ،.(إلخ التعذٌب ، إقامة العدل،
 التدخل كسلطة معنوٌة وكصوت للضحاٌا. -0

 تشجٌع التربٌة على حقوق اإلنسان. -6

 .لبحث والتفكٌر حول الوقاٌة من اإلنتهاكات والتحدٌات الجدٌدةتشجٌع ا -0

 .إدماج حقوق اإلنسان فً منظومة األمم المتحدة -2

 .خدمة الهٌبات الدولٌة المعنٌة بحقوق اإلنسان -2

 .توفٌر الوصول الى المعلومات الخاصة بحقوق اإلنسان -2

 تعزٌز قدرات عناصر المجتمع المدنً. -7
 

 

 

 

 



                                                                             

 

 اللبنانً الدٌمقراطً النسابً التجمع زعٌتر، منار 
 

 قلٌبل   المبكر من أنه واعتبرت االنسان حقوق لحماٌة المتحدة األمم آلٌات كإحدى الشامل الدولً اإلستعراض آلٌة عن منار األستاذة تحدثت
 العام فً اآللٌة صدور تارٌخ منذ االنسان حقوق مجلس بنقاشات مرتٌن األقل على تمر لم العالم دول ألن اآللٌة لهذه نقدٌة بقراءة القٌام

على  بالتركٌز وللبداٌة .منها اإلستفادة المدنً للمجتمع ٌمكن كٌؾ و اآللٌة لهذه المضافة القٌمة على اإلضاءة من بد ال ولكن 6102
 االنسان حقوق بقضاٌا المعنً الجهاز انتقال و المتحدة األمم فً تؽٌر حصل إذ 6112 -ال آذار شهر قبل ما إلى الرجوع ٌجب البدٌهٌات،

 لؤلمم العامة بالجمعٌة مباشرة والمرتبط دولة مندوب 27 من المكون االنسان حقوق مجلس سمً جهاز إلى االنسان حقوق لجنة من
 مرتبطة ؼٌر أنها فٌها ما أهم من والتً التعاقدٌة الؽٌر اآللٌات ضمن وهو اآللٌات أهم كؤحد ٌصنؾ الشامل الدولً اإلستعراضف. المتحدة

 :وهً أسباب لثبلثة قوة نقطة ٌعطٌها ما ،اإلتفاقٌة هذه على بتصدٌقها وال الدول بإلتزامات أبدا  
 حماٌة آلٌات وبالتالً لجان االنسان بحقوق والمتعلقة المتحدة األمم عن الصادرة اإلتفاقٌات لكل لٌس  -1

 العربٌة الدول السٌما و التقارٌر بتقدٌمملتزمة  اإلتفاقٌات على مصادقتها من وبالرؼم العالم دول كل لٌست  -2

 اإللتزام عدم حال فً التصدي مع الدولٌة تقارٌرها بتقدٌم بالفعل الدول كل الزمت الٌوم حتى والتً UPR-ال آلٌة بعكس  -3

 

 : التالٌة األهداؾ أجل من نظرٌا   6112 العام فً اآللٌة 620-21 القرار أنشؤ فقد لؤلهداؾ، بالنسبة أما 
 الواقع أرض على اإلنسان حقوق حالة تحسٌن  -1

 الدول بقدرة ضوالنه -2

 الدولً التعاون تعزٌز -3

 للدول التقنٌة المساعدات تقدٌم -4

 الممارسات أفضل تبادل -5

 االنسان حقوق الةح عن ال أم مصدقة دولة كل تقدمه دوري تقرٌر خبلل من االنسان حقوق بمجال إللتزاماتها الدول وفاء تعزٌز -6
 فٌها

 
 :التالٌة األسبلة طرح من بد ال ،اآللٌة هذه اٌجابٌات عرض قبل و 

 وموضوعٌة؟ موثقة معلومات على قابمة تعاونٌة اآللٌة هذه هل -1

  أخرى؟ آللٌات تكرار ولٌست تكمٌلٌة آلٌة  عملٌا   هً هل -2

 لمشاركتنا وفعالٌة مضافة قٌمة هناك المدنً، والمجتمع المصلحة أصحاب بإشراك لآللٌة الهام الدور من وبالرؼم عملٌا ، هل -3
  نقدمها؟ التً الموازي تقارٌر خبلل من اآللٌات بتقدٌم

 الدولٌة؟ اآللٌات على المتحدة األمم أعمال كل سٌاق ضمن ،الرهان ٌمكن دح أي إلى -4

 حقٌقٌة انتصاؾ آلٌات إنشاء مع و معها العتامل فً جفاء لدٌنا و هل والدولٌة اإلقلٌمٌة اآللٌات إلنشاء الضؽط عن نبتعد نحن كٌؾ -5
 الوطنً؟ المستوى على

 آلٌة ربط ٌمكن وكٌؾ االنسان وحقوق التنمٌة بٌن الرابط بهذا نقوم أن البلحقة، الفترة التنمٌة فً أجندة فً ٌمكننا، كٌؾ -6
 عقود؟ منذ الموضوعة الشرعة بتلك االنسان لحقوق العالمٌة للشرعة المستندة الدولٌة اإلستعراض

 

 :اآللٌة هذه اٌجابٌات بذكر منار انهت األستاذة و
 اإلنسان بحقوق التزامها عن العالم دول كل قبل من تحاسب سوؾ العالم دول كل بؤن 2446 العام قبل التخٌل ٌصعب كان -1

 المسإولٌة من التهرب من الدول ٌمنع ما ،اإلتفاقٌات على فقط بتوقٌعها ولٌس المتحدة باألمم الدولة بعضوٌة ترتبطال  اآللٌة هذه -2
 التقارٌر بإرسال

 التشاركً المسار على تإكد -3

 ةالمصلح أصاب وتقرٌر موازي تقري بل ظل تقرٌرك مصنؾ لٌس تقرٌرنا المدنً، بالمجتمع ٌتعلق فٌما -4

 االنسان حقوق لمجلس المعلومات مصادر تعدد -5
 

 والى وعامة شكلٌة أنها إذ بالتوصٌات تتعلق اآللٌة لهذه انتقاداتنا فؤحد. التوصٌات على ٌنعكسان السٌاسً والسٌاق الدولٌة العبلقات لكن
 تجعل تشرٌعات شكل على تؤتً أنها كما مثلٌٌنوال والمهمشٌن والمرأة بالطفل المتعلقة القضاٌا عن التؽفل و االنسان حقوق عمق تحلل
 .المشاكل هذه مع تفاعلنا فً فجوات هناك أن كما القانون إقرار على توافق الدول

 
 
 
 



                                                                             

 

 الدولٌة العمل منظمة سعٌد، مصطفى 
    

مشددا   رإٌة منظمة العمل الدولٌة وبدأ بإعطاء لمحة عن تارٌخ، أعمال، و تحدث األستاذ مصطفى عن معاهدات منظمة العمل الدولٌة.
الة اإلجتماعٌة تسعى إلى تحقٌق العد  وأنه الحكومات وأصحاب العمل والعمال المنظمة الوحٌدة القابمة على هٌكل ثبلثً فٌه على أنها

العمل لٌس  و هً: 4411عام  فٌبلدلفٌا فً ثم تطرق للمبادئ األساسٌة لمإتمر العمل الدولً وظروؾ معٌشة وعمل أفضل فً كل مكان
ا على الرفاه، ٌشكل الفقر فً أي مكان أمرٌن ال ؼنى عنهما، الحرٌة النقابٌة حرٌة الرأي وحرٌة التجمع/ سلعة، و تعزٌز العدالة  خطر 

اإلدماج  مكافحة الفقر والبطالة، عولمة عادلة، وهً: كما ذكر أولوٌات المنظمة والرجال. للنساء وتحسٌن شروط العمل اإلجتماعٌة
ا أو على  الكرامة )العمل لٌس سلعة( ، اإلجتماعً،  ٌ ضرورة وضع هذه األولوٌات عند صٌاؼة السٌاسات اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة عالم

و انتقل بعدها إلى الحدٌث  مإتمر العمل الدولً. الهٌبة التشرٌعٌة، هٌكلٌة منظمة العمل الدولٌة، ،)حاجات كل بلدحسب  (الصعٌد الوطنً
 عن هٌكلٌة المنظمة، اطارها و وسابل عملها التً تشم األنشطة المعٌارٌة و التعاون الفنً.

 ثم تحدث عن معاٌٌر العمل الدولٌة وهً:  
 (189االتفاقٌات )المجموع:  -0

 معاهدات دولٌة مفتوحة للتصدٌق -3

 عند التصدٌق علٌها تصبح ملزمة قانونٌا   -4

 إن لم ٌتم التصدٌق علٌها فتكون مصدر إلهام -5

 (6واالعبلنات )المجموع  (204التوصٌات )المجموع:  -6

   المتعلق باستثناء اعبلن المبادئ االساسٌة فً العمل هناك اعبلن المبادئ  لٌست مفتوحة للتصدٌق، لٌست ملزمة قانونٌا
 1977بالشركات المتعددة الجنسٌة والسٌاسة االجتماعٌة 

 حول العمل الجبري، تفتٌش العمل، العمل اللٌلً للنساء، الزراعة، السفن  6البروتوكوالت )المجموع:  تعطً التوجٌه
 (التجارٌة، والصحة والسبلمة المهنٌة

 تقوم بمراجعة أو تصحٌح جزبً أو اختٌاري التفاقٌات سابقة 
 

اتفاقٌة العمل الجبري، اتفاقٌة إلؽاء العمل الجبري، اتفاقٌة الحرٌة  ومنها اإلتفاقٌات مختلؾ فً المبادئ والحقوق األساسٌة عن وبعدها
اعبلن المبادئ المتعلقة بالشركات المتعددة  على كذلك ركز و .إلخالنقابٌة وحماٌة حق التنظٌم، اتفاقٌة حق التنظٌم والمفاوضة الجماعٌة، 

 االلتزام بها فً المجاالت التالٌة: ٌحدد المبادئ المطلوباإلعبلن  ؤنب مفٌدا   جنسٌات والسٌاسة االجتماعٌةال
 العمال بٌن مازٌادة فرص العمل والمعاٌٌر وتعزٌز تكافإ الفرص والمساواة  التوظٌؾ، بما فً ذلك -0

الفرص للعمال المحلٌٌن لتوسٌع خبراتهم فً التدرٌب المناسب للعاملٌن فً الدولة المضٌفة /  التدرٌب، بما فً ذلك -6
 المجاالت المناسبة، على سبٌل المثال، عبلقات العمل، ضمن المجموعة ككل

 : ظروؾ العمل والمعٌشة، بما فً ذلك -0

 الفوابد أو ظروؾ العمل التً هً أقل من تلك التً ٌتمتع بها العمال فً البلد المضٌؾ 

 تٌاجاتهم األساسٌةاألجور كافٌة للعمال وأسرهم لتلبٌة اح 

 القضاء الفعلً على عمل األطفال 

 تعلٌمات حول أخطار معٌنة وإجراءات السبلمة المقابلة عندما ٌتم عرض منتجات و / أو عملٌات جدٌدة 

 والمفاوضة الجماعٌة  الحرٌة للعاملٌن فً التجمع والتنظٌم عبلقات العمل، بما فً ذلك -2

 للعقوبات االنتقامٌةن التعرض حق للعمال لتقدٌم الشكاوى دو -2
 

 ،الضمان االجتماعً ،السبلمة والصحة المهنٌتٌن ،: أوقات العملوهً أخرى إتفاقٌات تعالجها التً األساسٌة المواضٌع بتعداد أنهى و
 ،المواناعمال  ،الصٌادٌن ،البحارة ،فٌروس نقص المناعة البشرٌة / اإلٌدز ،العمال المهاجرٌن ،السٌاسة االجتماعٌة ،حماٌة األمومة

 ذلك ٌلً األجور. ،األمن الوظٌفً ،التوجٌه والتدرٌب المهنٌٌن ،المواد النهابٌة ،فبات معٌنة من العمال ،الشعوب األصلٌة والقبلٌة
احتٌاجات كافة الدول  مراعاة و ،مرونة  ،على نطاق العالم تحدٌد ،الحد األدنى من الحماٌة ،: التوافق الثبلثًتشمل والتً الخصابص

 : كالتالً  اعتماد معاٌٌر العمل الدولٌة كٌفٌة وصؾ ،المناقشة المزدوجة عملٌة عرض وقبل ضاء.األع
 المشكلة ولفت انتباه منظمة العمل الدولٌة لها تحدٌد القضٌة/ -0

 مجلس اإلدارة ٌضع القضٌة كبند على جدول أعمال مإتمر العمل الدولً أو، بثلثً األؼلبٌة، من قبل مإتمر العمل الدولً  -6

 ٌتم نقاش القضٌة فً مإتمر العمل الدولً -0

 مرتٌن: مناقشة مزدوجة 

 )مرة: مناقشة منفردة )فً حاالت الضرورة الُملحة الخاصة أو ظروؾ خاصة أخرى 

 ٌتم اعتماد/تبّنً معاٌٌر العمل الدولٌة بؤؼلبٌة ثلثً الوفود المتواجدة فً مإتمر العمل الدولً -2

 



                                                                             

 

 النقاش : 
 

 :التعلٌقات و ألسبلةا

 لقابما العنؾ حول إتفاقٌة صدور فً جدا   مهم دور عبلٌ الذي للنقابات الدولً واإلتحاد الدولٌة العمل منظمة عن اآلن نقاش هناك 
 وتحدٌدا   العمل سوق فً وحقوقهن النساء لحماٌة وخصوصا   اآللٌات وضع على وٌساعد جدا   مهم وهذا اإلجتماعً النوع على
 .الخاص القطاع فً

 معظم فً الجهود هذه تستثنٌه إذ الفساد لمكافحة الجهود ضمن لٌس القارات أو للحدود عابر كان إن الخاص القطاع ،األسؾ مع 
 الحقوق بٌن الفصل ٌجب و. فقط واحدة مادة فً الخاص القطاع فً الفساد تتناول مادة 71 فً UNCAC-ال مثبل ،. األحٌان
 .   مات إختبلؾ ٌختلؾ والذي الدولٌة المنظمات مع ٌجري ما بٌن و الدساتٌر تعطٌها التً الشرعٌة

 إمكانٌات ضعؾ ظل فً المنظمة قبل من الشكاوى تفعٌل ٌتم هل الدولٌة، العمل منظمة فً بالشكاوى الخاصة باللجنة ٌتعلق فٌما 
 مثل جدا   التعٌس الوضع ذات الدول فً ذلك عن وماذا القضابٌة؟ التدابٌر إلتخاذ إمكانٌات أي لدٌه لٌس الذي العامل أي الضحٌة
      مصر؟

 العبلمً اإلتفاق من لئلستفادة إمكانٌة هناك هل The UN Global Compact ومنظمة شركة 8444 من أكثر علٌه وقع الذي 
 االنسان؟ بحقوق اإللتزام مدى حول أساسٌة محاور فٌها سنوٌة تقارٌر لدٌهم إذ ،المساءلة مسؤلة فً
 

 :الردود و اإلجابات
 ال إلى بالنسبة UN Global Compact، توقع لم التً الوحدات تشجٌع فقط هو األساسً فالهدؾ .موجودة ؼٌر اآللٌة أن نعتقد 

 .الجٌدة المبادرة هذه تعمٌم وبالتالً التوقٌع على بعد

 المدنً المجتمع دور فهذا العادي، المواطن قبل من االنسان لحقوق الدولٌة اآللٌات إلى الوصول إلى بالنسبة. 

 ضعؾ وهناك. االنسان حقوق مجلس جانب من الدولٌة العمل منظمة إتفاقٌات على للمصادقة الدول توصٌات فً ضعؾ هناك 
 جنٌؾ على مصدقة الدول كل ولكن روما نظام إلى االنضمام مثل االنسانً الدولً القانون بموجب الدول إللتزامات اإلحالة فً

 الصادرة بالتوصٌة تحدٌدا   ؼابب شبه التجارة موضوع اإلجتماعٌة، و االقتصادٌة الحقوق موضوع و UPR-ال فً. وسواها
 إلى القدرة بموضوع ٌتعلق فٌما ذلك، إلى إضافة. التعلٌم حول عامة توصٌات هً الصادرة التوصٌات وأكثر العربٌة للدول

 .       المرتبطة اإلجراءت إلى الوصول تجاه ضعؾ فً عربٌة كدول ألننا المسإولٌة هذه نتحمل نحن االنتصاؾ، على الوصول

 ًتقدم أن نقابٌة منظمة لكل ٌحق فٌها التً شكاوى آلٌات وهناك باإلتفاقٌات اإللتزام لمراقبة آلٌات هناك الدولٌة، العمل منظمة ف 
 ثم .                                      علٌها مصادقة بإتفاقٌة تلتزم ال ألنها ثانٌة دولة على شكوى دولة بتقدٌم لدولة أو شكوى
 .   إلٌها اللجوء شركة ألي ٌمكن نقابٌة حركات نتٌجة ولكن خاصة إتفاقٌة لٌست اإلطار إتفاقٌة و. الشؤن بهذا المنظمة تنظر

 منها االستفادة تستطٌع لكً  الموجودة اآللٌات هً ما تسؤل بؤن والنقابٌة والناشطة الحقوقٌة المنظمات على جدا   المهم من ولكن. 
 

 
 األعمال قطاع مساءلة: السادسة الجلسة

 
 الشخصٌة للحقوق المصرٌة المبادرة حسٌن، أشرؾ 

 

 إلى العام المستوى من االنتقال هو األساسً الؽرض أن بالقول وبدأ الخاص القطاع فً االنسان حقوق إلتزامات عن أشرؾ األستاذ تحدث
 البٌبٌة المعاٌٌر و الدولٌة والمواثٌق اآللٌات إستخدام كٌفٌة حول حالة دراسة عرض قرر لذا. المدنً المجتمع قبل من التطبٌق مستوى

 بداٌة تم. مصر فً االسكندرٌة  فً تعمل اسمنت شركة من هً دراسة الحالة و. األعمال قطاع محاسبة لمحاولة علٌها المنصوص
 تم ثم و الدوالرات بمبلٌٌن وؼٌرها ٌونانٌة شركة منها جزء اشترت إذ أجنبً مال رأس دخلها بعدها و عام قطاع مإسسة إلى تحوٌلها

 بد ال وكان. هاب المعترؾ اإلجتماعٌة و البٌبٌة المعاٌٌر بإحترام مجبورة الشركة كانت الممنوح األجنبً التموٌل على وبناء  . خصخصتها
 منطقة فً موجودة كانت الشركة أن إال. علٌنا سهبل   ذلك ٌجعل ما للقٌاس و للتفصٌل قابلة المعاٌٌر فهذه المعاٌٌر بكل اإللتزام مراقبة من

 على الشركة حصلت وقد الصحٌة الناحٌة من المنطقة هذه سكان على كبٌرة انعكاسات وظهرت تدعً، ما بعكس إلنشاءها، سابقة سكنٌة

 بالعمل، استمرت لكنها ذلك ضد التدابٌر فاتخذت .العام والجو الطرٌق على واعتدت توسعت ولكنها صؽٌرة افران 2 ببناء ترخٌص
 .إلخ السرطان، حاالت فً وإرتفاع صدرٌة أمراض من مخٌؾ بشكل السكان على والصحٌة البٌبٌة االنعكاسات فظهرت
 هابلة بصورة العمالة تخفٌض تم الشركة هذه خصخصة فبعد .العمل بعبلقات متعلق الشركة هذه تجاوزات عن والمهم الثانً والعنصر

 بؤن الدولٌة والمعاٌٌر العمل قوانٌن على اإللتفاؾ تم ولكن التكنولوجً التطور بسبب ذلك ٌكن ولم عمال 0 كل من 7 عن اإلستؽناء بنسبة
 أدى ما هذه، التورٌد شركة تجاه مطالبهم وتصبح الشركة لهذه عمال لٌصبحون عمالة تورٌد شركة عبر تعٌٌنهم إعادة ٌتم العمال هإالء
 على ٌحصلون ال بالظبط، األعمال لنفس تؤدٌتهم من وبالرؼم مإقتة كعمالة ٌعتبرون باتوا إذ العمال لهإالء القانونً بالوضع ٌةإزدواج إلى



                                                                             

 

 و الشكوى هإالء قدم وقد. الحقوق أو والحوافز الحماٌة لنفس ٌخضعون الحالة هذه مثل فً العمال بؤن ٌنص القانون أن مع حقوق أي
 .بمساعدتهم المدنً المجتمع مإسسات قامت

 العمال لمقابلة الدولٌة التموٌل مإسسة فً مستقلة جهة قبل من وفد إرسال فهً الشكوى تقدٌم فً المتبعة اإلجراءات بخصوص و 

 عملٌة رفضت الشركة ولكن .المعنٌة األطراؾ على ٌوزع تقرٌر وكتابة الحقابق تقصً أجل من المنطقة وسكان الشركة وأصحاب
 أخرى إمكانٌات أي هناك ٌكن ولم.  ومشبوهة منحرفة وحدة أنهم وعلى المحلً المجتمع تمثل ال الجهة هذه أن بحجة إطبلقا   التفاوض
 لسكان مختلفة مصالح وجود وكذلك الصورة فً مظالمهم بوضع المفصولٌن العمال قٌام مع وخصوصا   واإلدارة اإلنفتاح رؼم للتفاوض
 متطلبات خبلفات بؤنها واألسس المرتبطة القضاٌا وحدد جدٌة شكوى هذه بؤن توصٌاته التحقٌق فرٌق أرسل ذلك وبعد. إلخ المنطقة،
 لقٌاس الدولٌة بالمنظمات اإلستعانة وتمت الصحٌة الشإون كذلك و التلوث من البٌبة حماٌة كفاٌة مدى من القلق إظهار تم ثم و .التموٌل

 والمساواة العمالٌة المعاٌٌر مراجعة وتمت كما.  قوٌة صبلت وجود و البٌروقراطٌة التعقٌدات فً تكمن كانت المشكلة لكن و العوامل هذه
 :ذلك من المستفادة التجارب و الدروس فكانت العمال بٌن

 عملٌة فً المقدمة فً وضعهم و السكان سماع على ٌرتكز أن ٌجب المحلً المستوى على االنسان حقوق منظمات دور  -1
 التفاوض

 بالحقوق التوعٌة و المعلومات توفٌر على ٌقتصر دورنا -2

 السٌطرة و فكرٌة ملكٌة وجود عدم ومنطق. إلخ بٌبٌة، إلى قانونٌة إلى صحٌة خبرات من جدا متنوعة خبرات ٌتطلب العمل هذا -3
 العملٌة سٌر على

 الشركة لهذه الدعم مستقبل على آثار لها ٌكون قد و الدولً البنك لربٌس مباشرة ترفع ملزمة ؼٌر استشارٌة طبٌعة له التقرٌر -4
  نشاءاإل قبل البٌبً التقٌٌم لعملٌة المستقبلٌة المشارٌع فً باإلنتباه آثار لها أنه هو األهم ولكن

 
 

 االنسان وحقوق األعمال قطاع موارد مركز العرب، عز بهاء 

 
 وبعدها و أشرؾ، األستاذ عنه تحدث الذي مصر فً اإلسمنت مصنع أي Titan قضٌة األولى: بالتفصٌل عن قضٌتٌن بهاء األستاذ تحدث

أما  العامة، والمساءلة القانونٌة المساءلة وأهمها مختلفة تكون قد الشركات مساءلة أن أنواع بالقول بدأ.  األردن فً قضٌة عن أعطى مثال

 األولى: قضٌتٌن للمبادرة أن اكتشفنا ثم ومن ومساعدتنا تدخلنا قبل باإلجرأت بدأوا قد أنهم العلم مع اإلثنٌن بٌن مزٌج فكانت Titan قضٌة
 بحٌث للنٌابة أخرى مقدمة وقضٌة التلوث تزاٌد من المخاوؾ و المصانع فً الفحم باستخدام للشركة بالسماح تتعلق اإلداري القضاء مقابل

 .للمحٌط الشركة تسببه الذي والبٌبً الصحً الضرر
 على المبادرة مع عملنا ولذلك جدٌدة بطرق التفكٌر ٌجب فبالتالً المحلً للتقاضً المتاحة المساحة فً التضٌٌق مشكلة سابقا   ناقشنا لقد

 قادرٌن جعلنا ما الدولٌة التموٌل مإسسة من سابقا   تقدم ما على بناء   النزاع وفض للتقاضً مختلفة وسابل عن البحث األول: موضوعٌن
 التوقؾ فقط ولٌس المدنً القضاء حول هو اآلخر والموضوع الٌونان فً اآلساس زهامرك خبلل من الشركة محاسبة إلى التوصل على
 .تعوٌضات األهالً ٌطلب أن أي ، واإلداري الجنابً القضاء على

 ذلك جراء من ٌكون قد التلوث أن أي أخرى مصانع وفٌها سرٌع طرٌق فً أصبل   تقع المنطقة: نفسها الشركة تقدمها التً الحجج ومن 
 ولكن علٌه المجنً نظر وجهة من الضرر تجزيء على القدرة عدم إلى إضافة التقاضً تعطٌل إلى ٌإدي التلوث مصدر إثبات وصعوبة

 الجهات تقاضً أن ٌمكنها ولكن الضرر من بجزء فقط تسببت لو حتى المسإلٌة كامل بتحمل تجبر أن فٌجب الجانٌة الشركة جهة من
 المنظمات مع نعمل بؤن هو مركزنا عمل من كبٌر فجزء العامة، المساءلة بخصوص و.  اإلثبات على حصولها عند األخرى المتسببة
 .لها الموجهة االتهامات على ترد لجعلها الشركات تلك ومخاطبة الشركات فٌها تتسبب التً األضرار على األرض على الفعالة

 من عماله من كبٌرة نسبة لدٌه و الخاصة المنسوجات مصانع أهم من واحد هو و Century Miracle مصنع هناك األردن فً مثبل ، 
 فً لذا،. العامل فً بالكامل العمل صاحب ٌتحكم حٌث العمل صاحب و العامل بٌن القوة فً بالتوازن ٌخل هذا و والبلجبٌن المهاجرٌن

 عامل 0111 هناك أن زعم ،Insitute for Global Labor and Human Rights -ال قبل من 6102 فبراٌر فً أصدر تقرٌر
 مخاطبة تمت وبالتالً ،.(إلخ التحرك، على القدرة تقٌٌد و سفر جوازات حجز) جبري عمل ظروؾ فً ٌعملون المهاجرٌن العمال من

 ٌحصل ما تفصل الشركة فباتت .توثٌقً مركز اعطانا ما األمر، بهذا عالمٌة مراكز قبل من بإهتمام وشعرت بالتفصٌل ردت التً الشركة
 ألعمال ورادع لها إنذار شبه هو ما اإلنتهاكات هذه كل الشركة سجل فً وضعت كذلك و .للمحاكم تجنبا   و للنقاش مساحة ذلك وفر و

 . مستقبلٌة
    

 القاهرة جامعة مصطفى، نٌازي 
 

 ولكً والتطور للنهوض هابلة قدرات تمتلك المصرٌة الدولة أن وقال مصر عن مثبل   نٌازي األستاذ أعطى السابقتٌن، بالمداخلتٌن ربطا  
 احتٌاطٌة بكمٌات طبٌعً وؼاز ومحاجر مناجم من المتعددة الخام المواد من الكثٌر لدٌها إذ القوي االقتصاد ذات الدول إحدى من تصبح

 لم أنه إال .الكبٌرة البشرٌة الموارد و السوٌس قناة مثل الممٌزات و الصناعٌة و البٌبٌة و السٌاحٌة و األثرٌة المناطق إلى باإلضافة كبٌرة



                                                                             

 

 فؤصبحت.  الخاصة و الجنسٌات المتعددة والشركات المإسسات ضبع تهكمات نتٌجة اإلقتصاد تطوٌر فً منه واإلستفادة ذلك إستؽبلل ٌتم
 حجم إتساع و الدٌمؽرافً كالمستوى عدٌدة مستوٌات على ذلك انعكس و األساس هو الفساد وأصبح وظابفها تؤدٌة على قادرة ؼٌر الدولة

 .  إلخ سلبً، إستخدام اإلعبلم وسابل إستخدام و األسود اإلقتصاد
 تحترم الشركات فتلك. اإلسمنت شركات كنموذج اإلجتماعٌة بالمسإولٌة ٌتعلق فٌما كبٌر إزدواج من مصر فً الشركات تعانً و

 مسإولٌة عن نتكلم فكٌؾ. محلٌا   تعمل عندما مسإولٌاتها من التخلص إلى بقوة تسعى لكنها و المتقدمة الدول فً تعمل عندما التزاماتها
 فٌما أما القانون؟ بتطبٌق الشركات هذه إلزام ٌمكن وكٌؾ محلٌا   مسإولٌاتها من تتنصل أنها حٌن فً جٌا  رخا الشركات لتلك إجتماعٌة

 جدا   كبٌرة مشكلة نجد األخرى، القوانٌن بكل مرورا   واألجنبً العربً المال رأس إستثمار بقانون بداٌة مصر فً اإلستثمار بقوانٌن ٌتعلق
 . الدولة تدخل و القوانٌن لهذه الخاضعة الشركات دور على الرقابة وإمكانٌة الدولة دور لضعؾ كرست أنها إذ
 المنطقة إدارة مجلس ربٌس ٌستؤذن أن من له بد ال عمل مفتش ٌدخل فلكً العمل، تفتٌش منظومة وهً جدا   ضخمة اشكالٌة أٌضا   هناك و

 علٌه؟ التفتٌش سٌتم الذي من إذن ٌطلب بؤن لمركز كٌؾ :السإال هذا نطرح لذا  .األقل على ساعة 62 قبل موافقته على وٌحصل الحرة
 وأرباح علٌها وحصولهم األرباح فً العمال حقوق بٌن ربط قد الشدٌد لؤلسؾ فهذا االستثمارٌة، الشركات فً العمال ألرباح وبالنسبة

 الشركات بدأت من الكثٌر أن هو دلٌل وأكبر. جدٌد من الفساد موضوع ٌطرح ما ،العمومٌة الجمعٌة على فقط معلق هذا و المساهمٌن
 معفى البورصة فً التداول أن عن فضبل   ؛العمومٌة الجمعٌة بحجة أرباح أي توزٌع دون ولكن ضخمة شركات إلى وتحولت صؽٌرة

 .أٌضا   الصعٌد هذا على التنصل عملٌة فً ٌساعد ما ضرٌبٌا ،
 ذلك، جانب إلى. عرضها تم كثٌرة أمثلة وجود مع الحقٌقٌة قٌمتها من بكثٌر أصؽر هً والتً الدفترٌة بقٌمتها بٌعت الشركات من الكثٌر

 من بد ال كما ذلك أجل من األموال بعض ضخ امكانها فً كان بٌنما العمل عن متوقؾ مصنع 0111 تشؽٌل عن عجز فً وقفت الدولة
 اقرت وقد. مالٌة الرأس الدول فً حتى الدولٌة المعاٌٌر كل ٌخالؾ سٌا قانون مصر فً االحتكار منع و المنافسة حماٌة قانون أن ذكر

 خاصة و للثورة األساسً الدافع كان الموضوع ذلك أن من بالرؼم ؛االنسان لحقوق وزن أي تقٌم ال التً القوانٌن من عدد الحكومة

 تم لكن و القوانٌن من الكثٌر تعدٌل فً شاركنا وقد. األمور تلك كل حل فً تتكاسل زالت ما المصرٌة الدولة أن إال .وبٌبٌا   ضرٌبٌا  
 ماسة بحاجة الٌوم نحن .اللجنة هذه فً باإلستمرار رفضنا وراء ذلك وكان العمالٌة النقابات قانون و العمل قانون مشروع عن التراجع

        .الشركات هذه سلوك فضحل المحلً المستوى على الجمٌع بٌن التنسٌق من بد ال و السٌا الوضع من  للتخلص الجهود تظافر إلى
  

 النقاش : 
 

 :التعلٌقات و ألسبلةا

 أمام  مسؤلتها و األجنبٌة الشركات إلزام ٌمكن هل الفساد، عن مسإولة أنها بإعتبار الجنسٌة المتعددة الشركات بخصوص 
 وكٌؾ؟ ببلدنا؟ فً اعمالها عن األجنبٌة حكومتها

 إذ الدولٌة للمنظمات آلٌة إٌجاد على التركٌز عن وٌتوقؾ إستراتٌجٌة ٌجد أن المدنً للمجتمع ٌجب أنه ومنها أساسٌة قضاٌا هناك 
 و العمال قدرات بناء وٌجب الدولة مع للتعامل وطنٌة اإلستراتٌجٌة هذه تكون أن ٌجب و الدولٌة الشإون فً خبرة ٌملك ال أنه

 .التنظٌم و اإلضراب بحق المطالبة تقوٌة مثل أدوات إستخدام

 الخصخصة ٌساند كان حكم ظل فً انشؤت القوانٌن هذه أن وهً واألردن مصر عن اعطٌت التً األمثلة فً مشكلة هناك 
 المجتمع إلى الوصول قبل و .طوٌل مدى على ضرٌبٌة تسهٌبلت إعطاء مع محلٌا   اإلستثمار على الدولٌة الشركات وٌشجع
 .     برلمانٌة سلطة تعطً وال الصبلحٌة تعطً ال التً ودساتٌرنا تشرٌعاتنا هناك المدنً

 

 :الردود و اإلجابات

 تعتبر التً القضاٌا بهذه والمهتمٌن األجنبٌة الدول فً الموجودٌن المحامٌن بعض مع والتنسٌق الدولٌة القوانٌن مع العمل ٌجب 
 هذه تلزم التً التقصٌرٌة بالمسإولٌة ٌسمى ما أٌضا   وهناك. محلٌة قضاٌا رفع حٌث من وؼٌرها البٌبٌة مثل عالمٌة قضاٌا

 لجنة إنشاء ٌمكن و كما. محلٌة بؤطراؾ متعلقة تكن لم ولو حتى دولها فً الدعاوى تقبل الدول ضفبع .وعالمٌا   محلٌا   الشركات
 .بدورنا القٌام على القدرة تعطٌنا التً االجراءت تتخذ دولٌة

 محلٌة آلٌات ننتج أن ٌفضل بالطبع ولكن نفهمها أن ٌجب ألننا الدولٌة اآللٌات على التركٌز إزالة مع أوافق ال أنا. 

 أن دون اآللٌة من نستفٌد ٌجعلنا فذلك ؟(إلخ جنابٌة، لؽة) قضٌة كل فً نعتمدها التً اللؽة هً ما هً األساسٌة الفكرة ولكن 
 .  معٌن منظار من الحالة مع التعامل علٌنا ٌفرض

 نرؼبها ال ظروؾ ظل فً أٌضا   نعمل اآلن ولكننا عالمً مالً رأس ظل فً اخترعت اآللٌات هذه. 

 
 
 
 
 



                                                                             

 

  المستدٌرة الطاولة
 

 .التوصٌات على التركٌز مع نواجهها التً التحدٌات على اإلضاءة هاجسها والعمال المدنً المجتمع بٌن حوار بمثابة الطاولة هذه كانت
 للتنمٌة الحكومٌة ؼٌر العربٌة المنظمات شبكة عوض، أحمد 

  

 المعطٌات طبٌعة لؤلسؾ، لكن و .تطوٌر معاٌٌر العمل الموجودة عن والحدٌث النقاش و التفاوض ضرورة على أحمد األستاذ شدد
 هً حقوق أجل من نناضل زلنا ما اننا إذ تتحسن أن ٌفترض والعمال المدنً المجتمع بٌن ما وعبلقات وآلٌات وحدات من الموجودة
 من بدل وجوده عن الدفاع بإتجاه الٌوم تذهب المدنً المجتمع فجهود. مطالبة دون من نؤخذها أن المفترض من وكان حاصل تحصٌل
 معاٌٌر هً و مستوردة المعاٌٌر ولكن شمولً إطار فً االنسان لحقوق العالمٌة الشرعة فً موجودة فالمعاٌٌر. فقط حقوقه عن الدفاع
 .فعالة ؼٌر آلٌات هً تطرحها التً أن اآللٌات إلى إضافة قاهرة

 المعاٌٌر ٌتضمن لذيا واالجتماعً البٌبً اإلطار المدنً المجتمع مع كبٌر صراع وبعد الماضً الشهر أصدر ،الدولً البنك فبخصوص 

 تتضمن وثٌقة قدم EBRD-ال اإلوروبً والبنك .بها اإللتزام الدولً البنك من تموٌل على الحاصل األعمال قطاع على ٌفترض التً
 فً تموٌل على بالحصول تقوم التً المإسسات كل فٌها طلب والتً اإلجتماعٌة البٌبٌة السٌاسة إسم تحت المتطلبات من مجموعة
 ثم ومن بالمٌاه، لضررا إلحاق عدم البٌبً، التلوث منع: البٌبٌة المعاٌٌر ابرزها عدة عاببلت على مقسمة والمعاٌٌر. بها تلتزم أن مشارٌعها
 تستند لم المالٌتٌن المإسستٌن هاتٌن وضعتها التً المعاٌٌر لكن و. إلخ األصلٌٌن، السكان حقوق األراضً، تملك البدٌلة، البٌبٌة المصادر

 تشرٌعات فً الواردة للمعاٌٌر والشركات المشارٌع ماإحتر اعادت بل الدولٌة العمل منظمة إلى وال االنسان لحقوق العالمٌة الشرعة إلى
 وطنٌة؟ لمعاٌٌر إعتماد هناك طالما المتحدة األمم بؤطر واإللتزام الدولٌة المعاٌٌر دور و قٌمة ما: التالً السإال ٌطرح وهنا. المحلٌة العمل

-ال عن مدة منذ الصادر والبٌبٌة اإلجتماعٌة الحقوق إطار عن تحدثنا فإذا األطفال، عمالة كمسؤلة معٌنة وقضاٌا لمإشرات بالنسبة أما 

EBRD، اإلنسان لحقوق خرقا   ٌشكل وهذا بالعمل 02-وال 02-وال 02-ال بؤعمار لؤلطفال تسمح الوطنٌة التشرٌعات بعض أن نبلحظ .
 إحتجاج فنشؤ كبٌر تلوث انتاج و البٌبٌة المعاٌٌر بإنتهك  IPP4 بإسم مصنع قام حٌث األرن من مثل فهناك المتبعة، باآللٌات ٌتعلق وفٌما

 وهذا .الٌوم حتى تؽٌر شًء ال ولكن الشؤن بهذا رسمٌة شكوى تقدٌم وتم بالحملة قامت التً الجمعٌة ربٌس بحبس قامت الحكومة ولكن
 :فهً التوصٌات بخصوص أما  .باإلحتجاج الحق حتى ممارسة على القدرة عدم ٌعنً

 عملها حماٌة على قادرة ؼٌر ٌجعلها ما بإستقبللٌة تتمتع ال النقابٌة المنظمات -1

 الدولٌة المعاهدات دنىاأل سقفها ٌكون بشكل معها والتعامل الحمابٌة للسٌاسات مراجعة إجراء -2

 الدولٌة التموٌل مإسسات فً المستخدمة الشكاوى آلٌات تفعٌل -3

   النقابات دور وتعزٌز قدرات تطوٌر -4

 
 

 للنقابات العربً اإلتحاد من بن عمار هند الدكتورة 
   

 العمل معاٌر. إلخ بالبشر، اإلتجار عدم الى التمٌٌز عدم إلىبالنسبة لنا معاٌٌر العمل البلبق من اجور ساعات  هً التجارٌة السلوك معاٌٌر

 مساءلة إلى نحتاج نحن لذلك .مطبقة ؼٌر ولكنها المحلٌة قوانٌنها فً علٌها ونصت علٌها صادقت العربٌة الدول ؼالب أن حتى ،موجودة
 والعمل المرأة قضاٌا فً والعمال النقابات بٌن بالتشبٌك ٌتعلق فٌما جٌدة كانت للنقابات عالمً كإتحاد وتجربتنا. واضحة آلٌة مع واضحة

 ثم. والربح اإلنتاجٌة هً مع النقابات بؤن إثباتا   مختلفة بلدان فً تحققت التً اإلنجازات ذكرت و.  العمل سوق فً انخراطها تسهٌل على
 هذه تحسٌن فً النظر ٌجب ،التجارٌة السلوك معاٌٌر عن الحدٌث عند واننا، المجتمع تطوٌر ٌعنً البلبق العمل معاٌٌر تطوٌر أن قالت

 .    المعاٌٌر
 . تبنٌها و التشبٌك من تجربة اإلستفادة و  المذكور األسلوب إعتماد على بالتشجٌع وانهت

   
 

 لبنان فً والنشر الطباعة إتحاد حبٌب، أبو أدٌب 

 
 على التشجٌع ٌجب. علٌها الٌد وضع و تفتٌتها بسبب المدنً المجتمع منظمات أهم من هً بٌنما مهمشة النقابات بؤن أدٌب األستاذ أفاد

 المرض نشخص كؤننا و ؼابب االجتماعً الحوار فً األساسً العنصر ٌبقى وإال النقابٌة والتحالفات النقابات فً المدنً المجتمع إنخراط
 لبنان فً كلٌا   مهمش ولكنه ضؽط كعنصر جدا   ومهم أساسً حواري مركز هو لبنان فً واالجتماعً االقتصادي المجلس. نعالجه ال ولكن
 .  المال ورأس السٌاسٌة السلطة بٌن التحالفات بسبب
. المال و السلطة أصحاب سوى مصر فً التخسٌس ٌفٌد لم فمثبل  . ورق على حبر شًء كل ٌبقى وإال القوى موازٌن تؽٌٌر ٌجب لذلك
 هذه مثل فً ضدنا هو ما ومنا أجلنا من هو ما  منها دولٌة، وصفات له العربً عالمنا فً المنتشر المرض هذا بؤن نعترؾ أن ٌجب

 :خبلل من العبلج نستدعً اآلن ولكن جدا   مهم حصل الذي التشخٌص. الفترات



                                                                             

 

 توحٌد الجهود بٌن النقابات والحركات النسوٌة  -1

 الجمعٌات ٌجب ان تشبك -2

 عمال بعض النقاط المشتركة التً ٌمكن ان نتحازر معهاربما نجد مع اصحاب األ -3

 الفعالة وؼٌر األهلٌة المدنً المجتمع جمعٌات من التخلص -4

 
 

 العٌطة سمٌر 

 
 الكثٌر فهناك. الشركة وهً اإلعتبارٌة للشخصٌة قوانٌن وجود وؼٌاب حقوق ؼٌاب مشاكل هناك. الصندوق خارج التفكٌر إلى نحتاج نحن
 كصاحب الشركة صاحب تعرٌؾ فٌها ٌصعب أخرى و التجاري السجل فً مسجلة ولكن فاعلة ؼٌر شركات ٌمتلكون الذٌن الناس من

 التجارة ؼرؾ بٌن كبٌرة تناقضات هناك الخاص، القطاع فً المقابل، وفً. وسواه الرسمً ؼٌر القطاع عن فضبل   كموظؾ، أو عمل
 على للعمل إمكانٌة وجود مع الجنسٌات المتعددة االشركت أجل من انشؤت والتً أجنبٌة بلدان مع المشتركة األخرى والؽرؾ والصناعة

 وسابل عبر هو معها التحكٌم أن حٌن فً شركة نحارب باننا مشكلتنا تكمن العالمً المستوى على و.  منها واإلستفادة التناقضات هذه
 .    ضعٌؾ فؤملنا وبالتوافق، ثابتة تكون للمحاسبة أسس نجد لم فإذا دولٌة،

 
 

 الختامٌة الجلسة
 

 والقضاٌا األفكار تجمٌع من بد ال  اإلختتام، أجل من ، أنه  وقال مجددا   العربٌة الشبكة من الصمد عبد زٌاد األستاذ اإلختتام مهمة تولى
 :هً اإلعتبار و بعٌن تإخذ أن ٌجب التً

 كٌفٌة  حول القدرات وبناء ومعرفة المساءلة تعزٌز أجل من العمل أشكال من شكل إٌجاد من بد ال ولكن موجودة اآللٌات -1
 . والمحاسبة الدولٌة اآللٌات إستخدم

 والقضاٌا واإلتفاقٌات السٌاسات على اإلطبلع وفً المعلومة إلى بالوصول الحق -2

 والمحاكم اآللٌات لمتابعة خبراء من متخصصة حقوقٌة عمل فرق تشكٌل مستوى إلى الدفاعً العمل فً اإلرتقاء ضرورة -3
  وؼٌرها

 المرأة بموضوع متعلق أساسً حٌز إتخاذ و دمج -4

 المستقل المجتمع تنظٌم و النقابً بالتنظٌم قالح -5

 على إستراتٌجٌة إتفاقٌة قٌام و منها المهمشة سٌما ال المتخصصة األعمال قطاعات وبعض والنقابات المجتمع بٌن التعاون تعزٌز -6
 القطاعات كل تؽطً الدولة مستوى

 الحوار مإسسات خبلل من الحوار تفعٌل -7

 والمحاسبة والمساءلة الشفافٌة ٌضعؾ ما الدولة، عن خارجة السلطة  تكون أن الخطر فمن ،ضعٌفة الدولة أن مسؤلة حل -8
 

 المجتمع و النقابات ممثلٌن بٌن مشترك عمل مجموعات خلق إقتراح من بد ال ،تكرر قد و  نوعه من فرٌد لٌس اجتماعنا أن بما عملٌا ، و
 :أساسٌة محاور ثبلث وفق القضاٌا لمتابعة والموجودٌن المدنً
 االنسان حقوق عن الدفاع فً الدولة مسإولٌة -1

  االنسان حقوق حماٌة فً الشركات مسإولٌة -2

 الدولٌٌن الشركاء و الدولٌة المإسسات -3

 
 وال .ؼٌره أو الوطنً المستوى على كان إن المشتركة القضاٌا مع التضامن وكذلك القدرات وبناء تنمٌة و الخبرات تبادل على التركٌز مع

 لتكون مقاربتها فً والقصور 6101 األجندة عن ملٌا   تحدثنا وقد. المتابعة أجل من والدولً اإلقلٌمً المستوى على التشبٌك تعزٌز من بد
 لحقوق انتهاكٌة وسٌاسات جهة من االنسان حقوق بحماٌة إلتزام ٌظهر ما ؛G20-ال إلى النظر لفت تم وكذلك التنموٌة بالتحدٌات حافزا  

 .الجمٌع على وتعمٌمها الورشة وخبلصة لهذه كنتٌجة الشبكة قبل من عملٌة وثٌقة بإنشاء وعد ثم و .أخرى جهة من االنسان
 : وهً موضوعاتنا حول فكري ؼذاء بمثابة لتكون الجلسة إقفال قبل مفتوحة اسبلة ثبلث طرح وأراد

 الدولة؟ إطار خارج السٌاسٌة السلطة وضعؾ ؼٌاب ظل فً ممكن اإلجتماعً الحوار هل -1

  النقابٌة؟ الحركة ؼٌاب فً ممكن اإلجتماعً الحوار هل  -2

 ؟مستدامة و بدٌلة تنموٌة رإٌة ؼٌاب فً مجدي اإلجتماعً الحوار هل -3

 
 


