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 1العدالة العالمية 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 زاهد أمل فريدترجمة: 

 
 
 
 

العالميةحول  فلسفي شامل  مدخل   لد  ؛العدالة  بروك. جنص مترجم  )، ويليان  موسوعة  منشور على 

للفلسفة الموسوعة،  ستانفورد  في  المؤرشفة  للنسخة  هي  الترجمة  بأن  ننوه  عليها(.  يطرأ  قد    والتي 

بالشكر محرري موسوعة ستانفورد الترجمة. وختاًما، نخّص  على تعاونهم    التعديل من منذ تتمة هذه 

 واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة حكمة. 

 

 

 

 
1 Brock, Gillian, "Global Justice", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2022 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2022/entries/justice-global/>. 



20/6/2022       
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 2

 

املنطلق كانت   فرد على حقه، ومن هذا  العدالة عندما حيصل كل  تتحقق  املتداولة،  للتفسريات  طبًقا 

اليت حنملها على عاتقنا عندما نتعامل مع    لتزاماتالا العدالة معنية مبا ندين به لبعضنا البعض، وماهي  

بعضنا البعض بشكل عادل يف خمتلف اجملاالت، مبا يف ذلك قضااي التوزيع والتقدير، وقد ركز الفالسفة  

السياسيون املعاصرين عند وضع نظرايهتم بشكل كامل حول العدالة داخل الدولة، وعلى الرغم من أن  

قد شهدت توسًعا ملحوظًا يف جمال العدالة العاملية، فكانت تتمتع    السنوات العشرين املاضية أو حنو ذلك

وعلى صعيد آخر فقد ظلت بعض    ،بتوسع هائل يف جمموعة املوضوعات اليت متت العمل على تغطيتها

القضااي، مثل قضااي السلوك العادل يف احلرب حمل قلق منذ فرتة طويلة، إال أن بعض القضااي األخرى  

شأ بشكل خاص يف سياق ظواهر معاصرة مثل التوجه حنو العوملة الشاملة، والتكامل  تتسم ابحلداثة وتن

 االقتصادي والتغري املناخي الكارثي احملتمل الذي ينتج عن اإلنسان.

املسمى قانون الشعوب يعترب عماًل   John Rawls''ولز" " اجون ر وال شك أن العمل الذي قدمه "

بشكل كب  حفز  أنه  حيث  خاص  بشكل  العاملية  مهًما  للعدالة  املختلفة  النماذج  حول  التفكري  ري 

(Rawls, 1999:وسرعان ما برزت العديد من األسئلة يف املناقشات مبا يف ذلك األسئلة التالية .) 

ما هي املبادئ اليت ينبغي أن يسرتشد هبا العمل الدويل؟ وما هي املسؤوليات اليت تقع على عاتقنا جتاه  

ي أن يكون عدم املساواة العاملية أو الظلم العاملي مصدر قلق من الناحية األخالقية؟  فقراء العامل؟ وهل ينبغ

الليربالية؟ وأي نوع من السياسة اخلارجية يتوافق مع   التسامح مع بعض الشخصيات غري  وهل ينبغي 

كننا االنتقال  ؟ وهل "املدينة الفاضلة الواقعية" ممكنة يف السياق العاملي؟ وأخرياً، كيف ميالليربالية القيم  

 بشكل جيد حنو عامل أقل ظلًما وأكثر عداًل؟ 

https://hekmah.org/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2/
https://hekmah.org/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B2/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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كما لعبت األحداث املعاصرة دورًا كبريًا يف إاثرة التساؤالت الفلسفية، ومن أمثلة تلك األحداث املعاصرة  

ما يلي: احلاالت البارزة من اإلابدة اجلماعية والتطهري العرقي، وأشكال اإلرهاب اليت مل تكن شائعة قبل  

، واالهتمام املتزايد ابهلجرة إىل البلدان املتقدمة الغنية، وزايدة االعتماد على العمالة الوافدة  2001  عام

من البلدان النامية الفقرية، والتهديدات اهلائلة للرفاه واألمن والبيئة، وقد مثلت تلك األحداث حمفزات  

ل األسئلة التالية: هل جيوز يف أي وقت  وبدأ الفالسفة يف التفكري يف أسئلة مث .تتطلب املزيد من العمل

االخنراط يف عمل عسكري قسري ألغراض إنسانية؟ وهل من املمكن وقف اإلابدة اجلماعية أو منع  

االنتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان؟ وهل ميكن تربير اإلرهاب؟ وهل جيب على الدول املتقدمة  

الًيا ألولئك القادمني من البلدان النامية الفقرية الذين  الغنية أن تفتح حدودها بسخاء أكرب مما تفعله ح

يرغبون يف اهلجرة إليها؟ وهل ترتيباتنا االقتصادية العاملية احلالية عادلة، وإذا مل تكن كذلك، فكيف ينبغي  

تغيريها لكي تصبح عادلة؟ وما هي املسؤوليات اليت تقع على عاتقنا جتاه بعضنا البعض يف النظام العاملي  

بعد    عومل،امل ما  وتوزيع  عامل  ختصيص  ينبغي  وكيف  الباردة(؟  احلرب  انتهاء  بعد  ما  )عامل  ويستفاليان 

املسؤوليات للحد من الظلم العاملي يف عاملنا، كما يف حالة ختصيص وتوزيع التكاليف املرتبطة مبعاجلة  

 تغري املناخ؟ 

كما تزامن االهتمام املتزايد بقضااي العدالة العاملية مع االهتمام املتزايد مبكانة وقيمة القومية، وقد تبع  

هذه القضااي بعض األحداث املعاصرة؛ مثل االشتباكات القومية اليت امتدت إىل معاانة واسعة النطاق  

تحمل مزيد من املسؤولية للدفع بتقرير  )ال سيما يف يوغوسالفيا السابقة ورواندا(، والدعوات املتزايدة ل

املصري القومي، مثل االعرتاف بدولة ذات سيادة للفلسطينيني أو التبتيني )سكان منطقة التبت(، وأيًضا  
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ويف هذا السياق أيًضا قد اهتم منظرو العدالة العاملية مبجموعة    يف حالة االنفصال )بشكل ابرز، كيبيك(.

نح مطالبات تقرير املصري القومي وزاًن كبرياً؟ ومىت    ة التالية: مىتمن األسئلة املهمة مثل األسئل جيب أن متم

جيب أن يكون تقرير املصري حمل اهتمام من أجل محاية حقوق اإلنسان؟ وهل االلتزامات جتاه القومية  

ولة؛ أم  والعدالة العاملية متوافقة مع بعضها البعض؟ وهل الدميقراطية احلقيقية ممكنة فقط على مستوى الد

أن هناك أشكااًل قوية من الدميقراطية ممكنة يف املزيد من احملافل الدولية؟ وما هي أفضل طريقة لدمج  

ممثمل الدميقراطية يف الرتتيبات املؤسسية العاملية اليت ميكن الدفاع عنها؟ وأخرياً، هل ميكن حتقيق العدالة  

 العاملية بدون وجود دولة عاملية؟ 

 

األساسي من هذه املقالة هو إعطاء توجيه إىل جمال العدالة العاملية اهلائل واملتوسع بسرعة  إن الغرض  

كبرية. وهناك العديد من املدخالت يف هذه املوسوعة اليت تغطي ابلفعل بعض املوضوعات األساسية  

املهمة، إىل جانب   الثغرات  العديد من  تزال هناك  إليها، ولكن ال  الرجوع  بعض  بشكل جيد وسيتم 

السياقات املفقودة حول كيفية انسجام بعض املوضوعات مع بعضها البعض، حيث يهدف هذا املدخل  

 يف املقام األول إىل معاجلة هذه االحتياجات. 

 تعريفات لبعض القضااي. 1

 العدالة العاملية والعدالة الدولية  1.1

 ما هي نظرية العدالة العاملية؟ 2.1 

 مشكلة عدالة عاملية؟ مىت تكون املشكلة 3.1 
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 العاملية ؤون. مبادئ لتوجيه السلوك يف الشؤون الدولية والش2

 أتثري قانون "رولز" للشعوب 1.2 

 ما هي واجباتنا العاملية؟ 2.2 

 واطننيوامل  ،والواجبات جتاه غري املواطنني ،  Cosmopolitanism لكونيةا3.2 

 إجناز حقوق اإلنسان4.2 

 املناسب للقوة والتدخل العسكري واآلاثر املرتتبة عليه . االستخدام 3

 سلوك احلرب والعدل 1.3 

 التدخل اإلنسان 2.3 

 اإلرهاب 3.3

 الظلم االقتصادي العاملي 4.

 العدالة العاملية بني اجلنسني5.

 اهلجرة .6

 قضااي البيئة العاملية7.

 قضااي الصحة العاملية8 .

 العديد من املوضوعاتبعض القضااي اليت تتقاطع مع 9.

 الطبيعية والعدالة العاملية املوارد   1.9 
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 ختصيص املسؤوليات ملعاجلة املشاكل العاملية   2.9 

 السلطة يف اجملال العاملي: هل حنتاج إىل دولة عاملية لتأمني العدالة العاملية؟   3.9 

 املسامهة يف السياسة العامة. 10

 املراجع •

 األكادميية األدوات  •

 مصادر اإلنرتنت األخرى •
 مداخل ذات صلة  •

 تعريفات لبعض القضااي. 1

 العدالة العاملية والعدالة الدولية 1.1

الرئيسية بني هذين  الدولية، وتتمثل نقطة االختالف  العاملية والعدالة  العدالة  التمييز بني  يتم  غالًبا ما 

السعي لتحقيق العدالة، ففي العدالة الدولية يمنظر إىل  املفهومني يف توضيح ماهية الكياانت املنوط هبا  

األمة أو الدولة على أهنا الكيان املركزي لالهتمام، ويكون الرتكيز على العدل بني الدول، ومن انحية  

أخرى ويف جمال العدالة العاملية؛ جند أنه على النقيض من العدالة الدولية ال يسعى املنظرون يف املقام  

ريف العدالة بني الدول أو األمم؛ بل إهنم يتعمقون يف هيكل الدولة ويستفسرون عن ماهية  األول إىل تع

ويكون األفراد هم اهلم األول واألساسي الستفسارات واستقراءات العدالة   العدالة بني البشر والشعوب.

ء الوكالء، وهناك  العاملية، كما تسعى العدالة العاملية إىل تقدمي وصف ملا ينطوي عليه اإلنصاف بني هؤال
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جمموعة من اإلجراءات اليت تتقاطع مع الدول أو تشمل وكالء وعالقات وأشكال خمتلفة، قد تكون غري  

أنواع   العديد من  تقييد  يتم  الدول بصورة حصرية، وال  العدالة بني  لتحقيق  استقصاء يسعى  مرئية يف 

تؤثر مثل تلك التفاعالت بصورة كبرية  التفاعالت املختلفة بعضوية الدولة الواحدة، ومع ذلك ميكن أن 

على املصاحل األساسية للبشر، ولذلك فإن طرح السؤال حول ما يدين به البشر لبعضهم البعض غالًبا  

تمستثىن حتليالت العدالة    املعيارية. والما يكشف عن السمات املهملة للعالقات واألشكال ذات األمهية  

توى الدولة؛ ويف الواقع عادة ما يفعلون ذلك، إال أهنم يفكرون  العاملية من حتقيق أي التزامات على مس

 يف جمموعة واسعة من الوكالء واملنظمات احملتملة اليت قد يكون هلا واجبات أيًضا.

وهناك مزااي مرتبطة بكال النوعني من االستفسارات واالستقراءات، فمن املزااي املهمة للسؤال عما تدين  

أن جل القانون الدويل يفرتض مسبًقا نظام الدول ويتطلب من الدول القيام    به الدول لبعضها البعض هو 

أبعمال خمتلفة لتعزيز العدالة، ويف هذا السياق غالًبا ما يبدو أن املسؤوليات خمصصة بوضوح ألطراف  

إحدى مزااي    لالفعلي. وتتمثمعنية، مما جيعل األمر دقيًقا متاًما خبصوص ما جيب أن حيدث يف عاملنا  

استفسارات واستقراءات العدالة العاملية يف أننا لسنا جمربين على اعتبار الدول قيداً اثبًتا، وابلتايل ميكننا 

النظر يف جمموعة من العالقات والقدرات واألدوار ذات الصلة الكائنة اليت من شأهنا أن تنظم تفاعالتنا  

املسؤول تصور  بكيفية  ذات صلة  تكون  وقد  األفراد  أيًضا،  به  يدين  عما  التساؤل  وعند  العاملية.  يات 

لبعضهم البعض قد يكون هلذا التساؤل تداعيات على الدول وكذلك على التزاماهتا أيضا، وقد يكون  

أن تصبح هذه   الصلة ابلعدالة. وميكن  التزامات ذات  الوكالء واملؤسسات األخرى  لدى جمموعة من 

ما يدين به األفراد لبعضهم البعض، وابلتايل فإن كال املنهجني    املسؤوليات أكثر وضوًحا عندما نستكشف
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هلما نقاط قوة برغم اختالفها، وميكن أن يكمل كل منهما اآلخر، ولكن يف النقاش املعاصر غالًبا ما يتم  

 اعتبارمها منافسني لبعضهما البعض؛ حيث يتنافسان لتوفري إطار العمل األكثر منطقية. 

هذه املوسوعة يركز على العدالة الدولية )انظر املدخل عن عدالة التوزيع الدولية(،  ونظراً لوجود مدخل يف  

   .حيث سريكز هذا املدخل على جمال العدالة العاملية 

 ما هي نظرية العدالة العاملية؟  2.1 

  عاملي، هتدف نظرية العدالة العاملية إىل إعطائنا تفسرياً ملا تتكون منه العدالة على نطاق    عام،بشكل  

 وغالًبا ما يتضمن ذلك مناقشة املكوانت التالية: 

 . حتديد ما جيب اعتباره مشاكل مهمة للعدالة العاملية1

 بعينها. اقرتاح حلول لكل مشكلة 2

 الكائنة . حتديد من قد يكون لديه مسؤوليات يف معاجلة املشكلة 3

القيام به فيما    عليهمحول ما جيب  و . اجلدل حول وضعية وكالء بعينهم )أو جمموعات من الوكالء(  4

 مشكلة يتعلق حبل كل 

هم  هتدف نظرايت العدالة العاملية إىل مساعدتنا على ف(.  4)   -(  1. تقدمي رؤية معيارية ذات ثقل )5

يف حني يهدف بعض املنظرين فقط إىل الفهم    ،عاملنا بشكل أفضل وماهية مسؤولياتنا يف هذا العامل
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خرون يف تقدمي حتليل ميكن أن يكون مفيًدا يف صنع السياسات العملية  اآل  املنظرونأيمل    أنه  إال  النظري،

 املتعلقة مبسائل العدالة العاملية.

 ؟تكون املشكلة مشكلة عدالة عاملية مىت 3.1 

 عندما يتوفر واحد )أو أكثر( من الشروط التالية: ذلك ؛غالًبا ما تمعترب املشكلة مشكلة عدالة عاملية

. األفعال واإلجراءات الناشئة عن وكيل أو مؤسسة أو ممارسة أو نشاط )وما إىل ذلك( ميكن إرجاعها  1

 على املقيمني يف دولة أخرى.إىل دولة )أو أكثر( تؤثر سلًبا 

. املؤسسات واملمارسات والسياسات واألنشطة )وما إىل ذلك( يف دولة )أو أكثر( اليت حتقق فائدة  2

 أو تقلل الضرر ألولئك املقيمني يف دولة أخرى.

أو  اليت تتطلب من الوكالء يف دولة ما اختاذ إجراءات معينة فيما يتعلق بوكالء    املعياريةعتبارات  اال.  3

وميكن التوسط يف مثل هذه اإلجراءات من خالل املؤسسات أو السياسات    ،يف دولة أخرى  ماكياانت  

 أو املعايري أو األعراف.

 حل مشكلة تؤثر على سكان دولة أو أكثر دون تعاون مقدم من دول أخرى. إمكانية  عدم. 4

العاملية  عام؛  وبشكل    لذلك العدالة  تقع يف نطاق مشكلة  املشكلة  الوكالء    فهي  ،فإن  إما على  تؤثر 

املقيمني يف أكثر من دولة واحدة أو عندما تكون املشكلة غري قابلة للحل دون تعاوهنم مع بعضهم  
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  إقليمية،   تأهنا مشكلة عاملية ابلفعل وليس  مشكلةيتم اعتبار املشكلة    لكي  القول؛   خالصةالبعض. و 

 . واحدة فيجب أن تؤثر تلك املشكلة على أكثر من منطقة إقليمية

 . مبادئ لتوجيه السلوك يف الشؤون الدولية والعاملية2

  يف املوجودة بني البشر الذين ال يقيمون يف نفس البلد أو    وجدت،إن    العدالة،ما هي أنواع واجبات  

فما هو أساسها؟ وهنا جند أنه جيادل البعض    القبيل،نفس الدولة؟ وإذا ما كانت هناك واجبات من هذا  

وال سيما مبدأ تكافؤ   احمللية،اليت مت تطويرها لقضية العدالة  John Rawlsأبن مبادئ "جون رولز" 

خر أن تكون يف نطاق الشئون  آأو مبعىن    ،ايجب أن تنطبق عامليً ف  االختالف،الفرص العادل أو مبدأ  

يؤكد    (.Caney 2005, Moellendorf 2002) العاملية  أنه  ذلك جند  من  النقيض  وعلى 

املفاهيم    ودراسةفحص  ب  القيامآخرون أن أفضل طريقة الستكشاف حمتوى واجباتنا جتاه بعضنا البعض  

حقوق    أو  اإلنسانمثل قدرات    ،"John Rawlsالبديلة غري الواردة يف جمموعة مبادئ "جون رولز"

 (. Nussbaum 2006, Pogge 2008اإلنسان )

 Johnويتأثر الكثري من النقاش حول ما ندين به لبعضنا البعض يف السياق العاملي بعمل "جون رولز"

Rawls،    ألن    نظراً و   واملداوالت،ولذلك فإن هناك حاجة إىل موجز قصري لتحديد جمال املناقشات

يف جمموعة مبادئ  توزيع الدولية و المناقشة هذه القضااي مت تغطيتها إبسهاب يف املدخالت اخلاصة بعدالة  

يركز فقط على اجلوانب    موجزاً ملخًصا    يلي   فيما  سنعرضه  ماسيكون  ف  ،John Rawls"جون رولز"
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  العدالة   وصميمهلا أتثري على املوضوعات اليت هي يف صلب    اليت  واملداوالتاألكثر مركزية يف النقاش  

 العاملية. 

 للشعوب  John Rawlsأتثري قانون "جون رولز"1.2 

مثانية مبادئ يعتقد أهنا جيب أن تنظم    عنيف كتابه قانون الشعوب    John Rawls"جون رولز"يدافع  

وابلنسبة إىل " جون رولز"، يتألف "الشعب" من جمموعة من األشخاص    ،التفاعالت الدولية بني الشعوب

كما يستخدم " جون    ،الذين لديهم خصائص مشرتكة كافية مثل الثقافة أو التاريخ أو التقاليد أو املشاعر

مصطلح   يستخدمون  الذين  األشخاص  مع عدد  وثيق  بشكل  تتوافق  بطرق  "الناس"  مصطلح  رولز" 

   غالًبا ما يفرتض " جون رولز" أن لكل شعب دولة يف أغلب األحيان. ، ذلك  ابإلضافة إىل ،"األمة"

، وهي  بينها  املساواة" جون رولز" ابستقالل الشعوب و   هبا  ويدفعوتوثق وتقر املبادئ الثمانية اليت يؤيدها  

كما يلي: للشعوب احلق يف تقرير املصري إىل جانب واجباهتم يف عدم التدخل ، وأنه جيب عليها احرتام  

البعض    هاوجيب أن تتصرف الشعوب مع بعض  اإلنسان،واحرتام قائمة بعينها من حقوق    املعاهدات،

األخرى يف إنشاء    عليهم واجبات ملساعدة الشعوب  هوأن  حروب،  بينهمابلطرق املناسبة إذا ما كانت  

كما يدافع " جون رولز" عن املؤسسات الدولية اليت حتكم    مصريهم، مؤسسات لتمكني الناس من تقرير  

 .مميز التجارة واالقرتاض واملسائل الدولية األخرى اليت تتعامل معها األمم املتحدة بشكل 

ومن   ،دافعني عن موقفهموضعع جدل كبري بني نقاد " جون رولز" وامل  حولوكانت هناك عدة ادعاءات  

أنه يعتقد أنه طاملا أن مجيع الشععوب لديها جمموعة من   اخلصعوص،بني مواقف " جون رولز" على وجه  
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فإن أي عدم مسعععععاواة عاملية قد تبقى غري مقلقة    كرمية؛املؤسعععععسعععععات اليت متك ن املواطنني من عي  حياة  

  ،طرق اليت ميكن أن يتحول هبعا التفعاوت الععاملي وهنعا يلفعت النقعاد االنتبعاه إىل ال ،من النعاحيعة األخالقيعة

بشعععععوب أخرى إىل املعاانة بسععععبب احلرمان   تؤدي  واليتيف مسععععتوايت القوة أو الثراء    ،على سععععبيل املثالف

ميكن للشعععععوب اليت تسععععتأثر ابملزااي العاملية أن تسععععتخدم موقعها    املثال،وعلى سععععبيل  ،والظروف السععععيئة

اعلى سعععععبيل املثال  و  ،التأثري على القواعد اليت حتكم املؤسعععععسعععععات الدولية منها يف  واملتميزاملتفوق   ، ايضعععععً

للشعععععوب اليت تتميز ابلوفرة    امليزاتواليت ميكن أن تسععععهل املزيد من الفرص لزايدة   ،املمارسععععات التجارية

التأثري  و   البعيدة،يف األراضععععععععععي    الفقريةوابلتايل ميكن أن هتدد ابلفعل قدرات الشعععععععععععوب األخرى    ثراء،وال

  [.1( ]Pogge, 2008) كرميةابلسلب على مسعاهم لعي  حياة  

وهناك قضية مهمة أخرى تكمن وراء اجلدل بني " جون رولز" ومنتقديه تتعلق آبراء خمتلفة حول طبيعة  

من األسباب    اه ويقدم " جون رولز" بيااًن قواًي بشكل خاص ملا ير   واالقتصادي، عيشي  وأصول االزدهار امل

فهو يدعي إىل أن أسباب ثروة الشعب ميكن إرجاعها إىل الثقافة السياسية احمللية،    ،اليت تؤدي إىل الرخاء

ونوعية    كما  وجودة  الشعوب،  مصري  يف  يتحكمون  الذين  القادة  ورذائل  فضائل  إىل  إرجاعها  ميكن 

 ويعزز رأيه كما يلي:   ،املؤسسات احمللية

"أعتقد أن أسععععععباب ثروة الشعععععععوب واألشععععععكال اليت تتخذها تكمن يف ثقافتهم السععععععياسععععععية ويف التقاليد  

وكذلك يف   واالجتماعية،اسععية ملؤسععسععاهتم السععياسععية  الدينية والفلسععفية واألخالقية اليت تدعم البنية األسعع 

كما أن العناصعععععععر احلاتة اليت تصعععععععنع الفارق بني شععععععععب    ،لتلك الشععععععععوب  التعاونية  واملواهباالجتهاد  
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 ,Rawls 1999" )خر هي الثقافة السعياسعية، والفضعائل السعياسعية واجملتمع املدل للبلد أو الدولةآو 

p. 108.)  

ا  كما يالحظ النقاد أنه  ابإلضعععععععععافة إىل العوامل احمللية اليت تؤثر على رخاء الشععععععععععوب، فإن هناك أيضعععععععععً

 Thomasوسعععععععععاعد "توماس بوج"   ،عوامل دولية تلعب دورًا مهًما يف آفاق تلك الرفاهية املنشعععععععععودة

Pogge   فمثالً   ،سععععععععععردها يف السععععععععععطور التالية سععععععععععيتم  واليت  األمور،بشععععععععععكل ابرز يف إبراز بعض هذه  

تتحكم يف االقرتاض الدويل وامتيازات املوارد، هي أمثلة جيدة    اليت  املؤسععسععاتمثل   الدولية،املؤسععسععات  

للطرق اليت ميكن أن يكون للمؤسعععععععععععععسعععععععععععععات الدولية من خالهلا أتثريات عميقة على العوامل احمللية اليت  

قد تقوم   ؛رتاض الدويلالمتياز االق  اللشععععععععععوب. ووفقً يف تعزيز االزدهار املنشعععععععععود    تلعب بال شعععععععععك دوراً 

ا بسعععععععععععععععداد تلعك   ،بعض احلكومعات ابقرتاض مبعالم معاليعة نيعابعة عن العدولعة وابلتعايل تتحمعل العدولعة التزامعً

ويشععععععععري امتياز املورد الدويل إىل قدرة احلكومة على فعل ما تريد ابسععععععععتخدام تلك املوارد، مبا يف   ،الديون

متارس سععععععععععلطة فعالة يف دولة ما فهي جمموعة  وأي جمموعة   ،ذلك بيعها ملن ختتاره وأبي سعععععععععععر تشععععععععععاء

الععععدولععععة وتتمتع ابالمتيععععازين معععععً  ا كحكومععععة شععععععععععععععرعيععععة لتلععععك  لكن "تومععععاس بوج"  .امعرتف هبععععا دوليععععً

Thomas Pogge    بعرقلةجيعادل أبن مثعل هعذه االمتيعازات تضععععععععععععععع حوافز غري مرغوب فيهعا وتقوم  

االمتيعازات غري املرغوب فيهعا حتفيز أولئعك العذين    تلعكوتشععععععععععععععمعل    ،البلعدان النعاميعة على االزدهعار  قعدرة

لديهم دوافع قوية لشعععععغل مناصعععععب قيادية لتحقيق مكاسعععععب مادية من خالل االسعععععتيالء على السعععععلطة  

ابلقوة أو ممارسعتها بطرق قمعية تسعاعد يف تعزيز قدرة احلكومات القمعية على االحتفااب ابلسعيطرة على 

ومن مث يكون لديهم   ،ن االسعتفادة بشعكل كبري من هذه االمتيازاتوحيقق املسعتفيدون العامليو   ،الشععوب
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هناك    ؛Thomas Pogge"توماس بوج" لعععععععععععععععععععع   الكن على النقيض ووفقً   ،حافز ضعععععئيل إلصعععععالحها

كما أنه إذا ما كانت احلكومات الشععععرعية وحدها دون سععععواها   االمتيازات،حاجة ماسععععة إلصععععالح هذه  

ن اجملتمع الدويل سععععيزيل عقبة من أهم العقبات اليت تواجه البلدان  قادرة على التمتع هبذه االمتيازات، فإ

  .احلايل الوقت يفالنامية 

ويسمح    ،مما هو مفهوم بشكل عام  عن  اً موقفه أكثر تعقيد  أبنجيادل املدافعون عن آراء " جون رولز"  

نفتاح املناسب  بادئ بشأن بعض القيم األساسية جنًبا إىل جنب مع االامل  على   ابالستناد  يتسممبوقف  

الشعوب   حياة  واملناسبة  الشرعية  احلاكمة  الفئة  هبا  تنظم  قد  اليت  البديلة  الطرق  حتكمها    اليت على 

(Reidy 2004, Freeman 2006  .) موقفه" جون رولز" أبن    آراء   عن  املدافعون   جيادل  كما  

  ، حساسية كبرية لعدد من العوامل اليت جيب مراعاهتا عند تقييم السلوك الصحيح للشؤون الدولية  يمظهر 

فمن    الثراء،عندما يقدم " جون رولز" ادعاءاته اجلريئة حول أسباب امتالك الثروة أو    املثال،فعلى سبيل  

قابل افرتاض أن املوارد  ففي م  ،املفيد أن أنخذ يف االعتبار السياق الذي جيادل فيه ويدفع فيه حبججه

فإن " جون رولز" يؤكد على أمهية املؤسسات القوية والثقافة    ر؛مهمة للغاية لقدرة اجملتمع على االزدها

على صعوبة    أيًضاحياة كرمية للمواطنني. ويستند " جون رولز"    يوفر   مماالسياسية والعوامل احمللية األخرى،  

ومن املثري لالهتمام ايًضا؛    ، جمرد نقل املوارد لن يكون مفيد وحده  إىل أن  مشرياً   السياسية،تغيري الثقافة  

"الرتكيز على   إن أن " جون رولز" يغامر أبن يدفع أبن يقول  البسيط،فقرة مت تناوهلا ابلنقاش  يف  أنه  جند

بشأن رفاهية    يعبئواحقوق اإلنسان قد يعمل على تغيري األنظمة غري الفعالة وسلوك احلكام الذين مل  

كان رولز يقدم لنا  من املعلومات حول ما إذا    وللمزيد (.  Rawls 1999, p. 109وهبم قط" )شع
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املدخل اخلاص    مراجعة  املمكنفمن    الدولية،منوذًجا مقنًعا ميكنه توفري إرشادات حكيمة يف الشؤون  

اخلاص   واملدخل  الدولية  التوزيع  أيضً   ،رولز"  جون "  بع بعدالة    Martin and Reidy اأنظر 

حنتاج فقط إىل تلخيص بعض األسئلة الرئيسية    املدخل،. ومن أجل الغرض الذي خيدم هذا  2006))

 اليت كان هلا أتثري يف حتديد شروط املناقشة حول العدالة العاملية لبعض الوقت. 

 فيما يلي بعض األسئلة الرئيسية التالية: نسردو  

 . ما هي املبادئ اليت جيب أن حتكم التعامالت بني الشعوب على املستوى العاملي؟1

وهل ميكن عزوها ابلكامل إىل عوامل حملية أم أن هناك اعتبارات دولية    ،. ما هي أسععععععععباب االزدهار2

 ميكن عزوها إليها؟

 . ما الذي جيب اعتباره نوع من أنواع الرخاء أو الرفاهية الذي هندف إىل تعزيزه؟3 

. هل لدينا التزام لضععععمان تلبية احتياجات الشعععععوب األسععععاسععععية ميكنهم من خالهلا أن يعيشععععوا حياة 4

 "، أو هل ينبغي أن نكون أكثر اهتماًما ابملساواة االجتماعية واالقتصادية العاملية؟كرمية"

ما حتتاجه لتقرير مصريها أو حتقيق   هذا  وقتنا  حىت  متلك  . ما هي واجباتنا جتاه تلك الشعوب اليت ال5

 تنشده؟االزدهار الذي 
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ية، فما هي احلقوق اليت جيب أن مهًما يف الشعععععععؤون العامل  . إذا ما كانت حقوق اإلنسعععععععان تلعب دوراً 6

 تكون على قائمتنا واليت جيب املصادقة عليها؟ وما هي الواجبات اليت تنشأ عن هذا االلتزام؟

يف أي   كذلك،وإذا كان األمر    شعععوهبا،. هل ميكننا اعتبار الدول مسععؤولة مسععؤولية كاملة عن رفاهية  7

 مل مسؤولية رفاهية شعوهبا؟ظروف قد يكون هذا منطقًيا؟ وكيف نشجع الدول على حت

 ندين به لبعضنا البعض، فهل يستحق املواطنون اعتبارًا خاًصا؟ فيما. عندما نفكر 8

عليك بتتبع بعض املواقف املؤثرة اليت شعععععععكلت إجاابت ملثل هذه األسعععععععئلة يف أجزاء الحقة من عرض   

 هذا املقال.

 ما هي واجباتنا العاملية؟ 2.2

هي   واسععع  نطاق على نفسععها  تفرض  واليتإن واحدة من أكثر مشععاكل العدالة العاملية املعاصععرة وضععوًحا  

لذي جيب أن نفعله ملليار شععععخص أو حنو ذلك ممن يعيشععععون ما ا  ،مشععععكلة الفقر العاملي وهنا نتسععععاءل

ذو كم هعائعل من املعلومعات خيتص بععدالعة التوزيع العدوليعة ومتعت  معدخعلحعاليًعا يف حعالعة من الفقر؟ )هعذا  

تسععتحق أن نسععتعرضععها    اليتبعض احلجج األسععاسععية   هناكفإن    السععياق، هذا ويف مناقشععته إبسععهاب(.

ا ما يسعععععمى حبالة اإلنقاذ    ،Peter Singerففي حجة كالسعععععيكية يصعععععف "بيرت سعععععينغر"    ،هنا أيضعععععً

وميكنك إنقاذ   ،ويصععادف أن تكون هناك  ،السععهلة اليت يغرق فيها طفل رضععيع يف بركة ضععحلة من املياه

  Peter Singer" وهنعا يعدفع "بيرت سععععععععععععععينغر  ،إزععاج قعد حيعدث لعك  أي أو تبعذلعه،الطفعل أبقعل جهعد  

أبنك سععععتكون ملزًما ابملسععععاعدة ابسععععتخدام مبدأ أنه عندما يكون يف وسعععععنا منع حدوث شععععيء سععععيء  
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، فمن اخلطأ عدم منع حدوث هذا الشععععر احملدق  لنا  خسععععائر  أي  حدوث  أودون التضععععحية أبي شععععيء  

ضععععععععععععععروريعة  أبن هنعاك واجبعات   Peter Singerجيعادل "بيرت سععععععععععععععينغر"   يعه؛عل وبنعاءً   خرينالوقوع ابآل

  كبريةكما أنه لدينا واجبات    بعيدين،أم    اوواسعععععة النطاق ملسععععاعدة احملتاجني، سععععواء كانوا قريبني جغرافيً 

وذلك ببذل أقل جهد    فيها، يعشععون  اليتملسععاعدة فقراء العامل الذين ميكن إنقاذهم من الظروف األليمة  

 Singer)  أنظر(  املععععاجلعععاتمن    )وملزيعععد  ،من جعععانبنعععا، حيعععث ينطبق نفس املبعععدأ يف كلتعععا احلعععالتني 

1972 and Unger 1996.)  

الذي    ،Thomas Poggeوهناك مسعععععععععععععامهة أخرى ذات أتثري هائل هي مسعععععععععععععامهة "توماس بوج" 

 كبرياً   جيادل أبنه مبا أن الدول املتقدمة تفرض نظاًما عاملًيا قسعععراًي على الفقراء والذي يسعععبب وقوع ضعععرراً 

فإن لديهم مسععععععععععععؤوليات مهمة إلصععععععععععععالح النظام العاملي حبيث يتوقف عن  جتنبه،ومبا أنه ميكن   عليهم،

العامل بشعععععععكل   حولاإلنسعععععععان    فإن عليهم أتمني حقوق  ذلك،وبداًل من    ابلفقراء،إحداث هذا الضعععععععرر  

(. فنحن نؤذي فقراء العامل عندما نتعاون مع بعضعععععععععنا Pogge 2002, 2008, 2010أفضعععععععععل )

فإن هذا   ذلك،وعالوة على  عليهم،البعض يف فرض نظام مؤسعععععععسعععععععي عاملي غري عادل، ونقوم بتطبيقه 

ل متوقع يف جمال  النظام يكون غري عادل عندما يعمل على اسععععتدامة أوجه قصععععور واسعععععة النطاق بشععععك

حقوق اإلنسععععان واليت ميكن جتنبها بشععععكل معقول إذا ما قمنا إبجراء تعديالت مؤسععععسععععية ذات جدوى  

(Pogge 2002, 2008, 2010)،    يؤكععد "بيرت سععععععععععععععينغر"    أخرى؛ومن انحيععةSinger   على

حل   قدرتنا على املسععععععاعدة يف تلبية حاجة الشعععععععوب الفقرية، كما يؤكد على أنه البد من مسععععععامهتنا يف

  .العامل شعوبا من أهنا جزء من واجباتنا األساسية جتاه تلك املشكلة انطالقً 
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  وكذلك واجباتناوعندما نقوم مبناقشعة واجباتنا جتاه بعضعنا البعض، فهناك أيضعًا نقاش قوي حول حمتوى  

  واملداخلونرى أن املناهج    ،ابإلضععععععععافة إىل مناقشععععععععة أفضععععععععل الطرق للقيام هبذه الواجبات  منها،اهلدف  

  ؛ج احمللي اإلمجايل التقليدية السعععععععععائدة قد ركزت على رفع مسعععععععععتوايت الدخل أو زايدة النات  االقتصعععععععععادية

وعلى النقيض من ذلك، ويف مواجهة   ،وذلك من أجل حتقيق هدف تعزيز الرخاء للشعععععوب حول العامل

أن هنج القعدرات يوفر    Amartya Sen"أمعارتيعا سععععععععععععععني"    تمثعل هعذه املنعاهج واملعداخعل فقعد اقرتحع 

ا حمسعععًنا للرفاهية ويشعععكل طريقة أفضعععل إلحداث التغريات اإلجيابية يف   ظروف الشععععوب والبشعععر مقياسعععً

 عليهوما ميكن أن يكونوا   ،(.ويوفر اسعععععتكشعععععاف ما يسعععععتطيع الناس فعلهSen, 1980)  مبرور الوقت

أكثر مالءمة لتقييم ما إذا كانت حالتهم قد حتسععععععععنت بداًل من الرتكيز بصععععععععورة حصععععععععرية على  بشععععععععكل

احمللي.   اإلمجععععععايل  النععععععاتج  من  الفرد  نصععععععععععععععيععععععب  أو  نوسععععععععععععععبععععععاوم"  وتقومدخلهم   Martha "مععععععاراث 

Nussbaum،    وتعدافع عن قعائمعة مكونعة من عشععععععععععععععر قعدرات جيب    ،املعدخعل وهعذا النهج هعذابتطوير

. حيث ميكن أن توفر هذه القائمة العاملية املكونة من والدوليف مجيع األماكن    أتمينها جلميع الشععععععوب

زدهار مواطنيها. اعشععععععععععر قدرات أداة مهمة يف إقناع احلكومات إبجراء إصععععععععععالحات تؤدي إىل رفاهية و 

(، كما أن ما يشعععععععععكل الرفاهية وأفضعععععععععل  املعلوماتنظر املدخل اخلاص مبدخل وبنهج القدرة ملزيد من أ)

وللحصول    الصعلة،لقياسعها هو موضعوع متسعع ومتشععب يف كل من الفلسعفة والتخصعصعات ذات  الطرق  

أبن السععياق املهم اآلخر    اعلمً   الرفاهية،  مدخلعلى مقدمة جيدة يف هذا املوضععوع، عليك ابلرجوع إىل 

سعريد يف   الذي 4.2القسعم  ملناقشعة هذه املوضعوعات هو سعياق حقوق اإلنسعان الذي سعتتم مناقشعته يف  

 جزء الحق من هذه املقالة.
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 الكونية، والواجبات جتاه غري املواطنني، واملواطنني3.2 

هل يتميز املواطنون عن غريهم من غري املواطنني؟    ؛البعض نتسعععععععاءل  ندين به لبعضعععععععنا  فيماعند التفكري  

وهععل لععدينععا نفس الواجبععات جتععاه غري املواطنني مثععل تلععك اليت علينععا جتععاه املواطنني أم أن هنععاك طريقععة 

 ترتكز على مبدأ أنه جيب أن ختتلف هبا هااتن اجملموعتان من الواجبات جتاه املواطنني وغري املواطنني؟

العاملية يتجاهل هذا اجلانب  وجيادل القوميون أبنن ا ننتمي إىل جمتمعات وطنية وأي تفسري ملسؤولياتنا 

حيث    االرتباط،فإنه يتجاهل جانًبا مهًما من هذه الكيفية يف    الوطنية،املهم من كيفية ارتباطنا مبجتمعاتنا  

وفر أساًسا  جيادل هؤالء القوميون أبن األمم ميكن أن ت  كما  كمواطنني،جيب أن نرتبط ببعضنا البعض  

قيًما لالرتباط االجتماعي واهلوية واملعىن يف احلياة، وميكنها وضع التزامات خاصة لتقوية احلياة الوطنية  

حيث يدفعون أبنه ال   ،كما يدافع آخرون عن قيمة القومية على أسس ذات مغزى  ،ومساعدة املواطنني 

دود الدولة ذات فائدة يف توجيه واجبات  يوجد شيء مميز بطبيعته يف عالقاتنا الوطنية املشرتكة ولكن ح

حيث أنه يف عامل مثل عاملنا املليء    ،(Goodin, 1998مهمة لوكالء معينني" أال وهم املواطنني" )

غريهم من غري    دونابالحتياجات الكبرية اليت ال ميكن تلبيتها، ميكن تربير إيالء اهتمام خاص ابملواطنني  

 [. 2( ] Goodin, 1998املواطنني )

"، الذي يمنسعععععععب إليه الفضعععععععل الكبري ابعتباره أول شعععععععخص  Diogenes"  زعلى حد تعبري "ديوجينو 

حيث    ،"اتسعععاعه علىيطرح وجهات نظر عاملية، يرى العامليون أنفسعععهم "مواطنني ينتمون إىل هذا العامل  

وحيق له   ،يعتقد العامليون املعاصععععععرون عادًة أن لكل إنسععععععان مكانة كوحدة هنائية من االهتمام األخالقي
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وخعاصعععععععععععععععة   األخرى،أن أيخعذ يف االعتبعار اهتمعامعاتعه على قعدم املسعععععععععععععععاواة بغض النظر عن االنتمعاءات  

على فكرة أن لدينا مجيًعا نفس القيمة األخالقية كبشععععععععععر،   اً واسععععععععععتناد  ،اليت يعتز هبا  الوطنية،االنتماءات  

ت اليت نتحملها جتاه اآلخرين  يسععععععععى العامليون إىل توسعععععععيع آفاقنا األخالقية حىت ال ننسعععععععى املسعععععععؤولياو 

  ا.ضً خارج حدود الدولة، حىت عندما تكون لدينا مسؤوليات حملية جتاه مواطنينا أي

 Martha حيث تؤكد "ماراث نوسعععععععععععععباوم"  ؛الكونيةعن  وهناك نوعان من الرواايت املعاصعععععععععععععرة البارزة  

Nussbaum  ( أننا كبشععععععععععر، ننتمي إىل جمتمع عاملي من األشععععععععععخاصNussbaum, 1996  ،)

، أبنه يف حني أن ميثل حب شععععععععخص لبلده أو Martha Nussbaumوجتادل "ماراث نوسععععععععباوم" 

له مكعانة شععععععععععععععرعيعة يف تصععععععععععععععورات النعاس عن احليعاة اجليعدة، إال أنه جيب أال نتجعاهل   جيععل  فهعذا  ،دولتعه

تربطنا ابآلخرين يف هذا العامل املتسععععععععععععع، فنحن حباجة إىل تقريب اجملتمع    العالقات العديدة األخرى اليت

العاملي من اجملتمع احمللي، وبشعكل عام، هندف إىل رؤية أنفسعنا كأعضعاء يف جمتمعات متداخلة هلا أيًضا  

  واجبات مهمة علينا.

  الكونيعةتربيراً مؤثًرا بشععععععععععععععكعل هعائعل يرتكز على تعداعيعات    Thomas Poggeويقعدم "تومعاس بوج" 

حيث أننا حباجة إىل ضعععمان أن اهلياكل املؤسعععسعععية العاملية تويل االعتبار   ،على النظام املؤسعععسعععي العاملي

،  Thomas Poggeويقول "توماس بوج"  ،املتسععععععععععاوي ملصععععععععععاحل اجلميع يف هذا العامل على سعععععععععععته

تصععععععميم أو إدارة قواعد أو ممارسععععععات أو منظمات عاملية، فيجب   "بقدر ما يشععععععارك وكالء بشععععععريون يف

عليهم جتععاهععل التزامععاهتم اخلععاصععععععععععععععععة واحملليععة، مبععا يف ذلععك االلتزامععات والوالءات الوطنيععة إلعطععاء اعتبععار 
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 ،(   (Pogge 2013, 298الحتياجات ومصعاحل كل إنسعان على هذا الكوكب األرضعي" يمتسعاو 

ويف حني أن معايري  ،يف مراعاة املصععععععععاحل يف مثل هذه السععععععععياقات فقطوتنطبق اعتبارات املسععععععععاواة هذه  

عندما يقوم القضعععععععععاة   أنهعلى سعععععععععبيل املثال:    جند  ؛احلياد هذه مألوفة متاًما داخل حدود الدولة الواحدة

  بسن القوانني، فيتعني عليهم إدراك املتطلبات واملسؤوليات املنوطة بنا على املستوى العاملي.

أن تكون ابلضععععععععععععععرورة يف حععالععة نزاع وصععععععععععععععراع مع االرتبععاطععات   الكونيععة جيععبوغععالبععًا مععا يتم افرتاض أن  

ني، ويعتقععد بعض العععامليني أن مثععل هععذا الوطنيععة واحملليععة ابألصعععععععععععععععدقععاء أو العععائلععة أو املواطن وااللتزامععات

حتمي وجزء ضعععععععروري من فهم ما تنطوي عليه   أمر هو  واحملليةالصعععععععراع بني العاملية واالرتباطات الوطنية  

(. وجيادل آخرون حول  Ypi, 2013ولكن هذا املعىن ال ميثل أي إشعععكالية على اإلطالق )  ،كونيةال

  الععععامليعععة  واملسععععععععععععععئوليعععاتلتوترات البعععارزة بني الواجبعععات  ل  ولحل  إجيعععادميكن من خالهلعععا    ،طرق خمتلفعععة

كمععععا رأينععععا يف اجلزء الععععذي مت   (.Pogge 2013, Tan 2004)  واحملليععععةواالرتبععععاطععععات الوطنيععععة  

على الفصعععل الواضعععح بني اجملاالت اليت    Thomas Poggeيؤكد "توماس بوج"   أعاله،اسعععتعراضعععه  

 Kok-Chor Tanكما يقدم "كوك تشعععععععور اتن"    ،ار املتسعععععععاوي ملصعععععععاحل الناسينطبق فيها االعتب

وتتمثل اسععععرتاتيجيته يف إظهار أن املبادئ العاملية جيب أن حتكم اهلياكل املؤسععععسععععية العاملية    ،حجة مماثلة

عندما يكون و   (.Tan, 2004)  اسعتحقاقاهتماليت تضعمن معاملة الناس على قدم املسعاواة فيما خيص  

حيث    ،حلال فمن املمكن أن يكون هناك دور شععععععععرعي للوطنية يعمل ضععععععععمن مثل هذه القيودهذا هو ا

وتتمثل االسععععععرتاتيجية البارزة األخرى يف هذا   ،جيب أال يتعارض التحيز للمواطنني مع االلتزامات العاملية

  ،ى الععاملي العدفع أبنعه ال ميكننعا حتقيق الععدالعة على املسععععععععععععععتوى الوطع معا مل حنقق الععدالعة على املسععععععععععععععتو 
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حىت لو كنا هنتم بشععععععععدة   العاملية،فلدينا أسععععععععباب قوية لالهتمام ابلعدالة    هذه،ا من وجهة النظر  وانطالقً 

 ,Banai, Ronzoni and Schemmel 2011ابلعععدالععة االجتمععاعيععة يف أمتنععا ودولتنععا )

Ronzoni 2013.) 

هناك جدل مهم بني منظري املسعاواة حول ما إذا كان اهتمامنا ابملسعاواة جيب أن يقتصعر على مواطع و 

وجيادل بعض املنظرين   العامل،نفس الدولة أو ما إذا كان ينبغي أن ميتد إىل مجيع البشعععععععععر على مسعععععععععتوى  

فرتض  ويشعععروط العادلة للتعاون،  مثل: املعاملة ابملثل أو اإلكراه أو ال ،أبن الدراسعععة املتأنية ملفاهيم بعينها

وعلى النقيض من ذلععك، جيععادل آخرون أبن هععذه   ،ملصعععععععععععععععاحل مواطع الععدولععة  اخععاصعععععععععععععععً   أننععا نعطي وزانً 

تشععععععععععععععري يف اجتاه واجبات ذات وزن بنفس القدر جتاه غري  صععععععععععععععحيح،عند فهمها بشععععععععععععععكل    املخاوف،

اه املواطنني ال يتم مشععععاركتها كما أن أحد أشععععكال الدفع القائل أبن لدينا واجبات خاصععععة جت  ،املواطنني 

مع غري املواطنني، ترتكز على اهليكل القانول القسعععععععععري الذي ينطبق داخل الدول ويدعي أن مثل هذه 

تزعم نسعخة أخرى  و   (.R. Miller 1998, Blake 2001)  اهلياكل القسعرية ال تنطبق خارجها

سعععععععععلطة إنفاذ العدالة داخل الدولة   شعععععععععديدة التأثري من الدفوعات يف هذا الصعععععععععدد أن هناك اختالفًا يف

ويؤكعد أحعد   ،وهنعاك الععديعد من التحعدايت اهلعامعة ملثعل هعذه املواقف  ،( (Nagel, 2005اوخعارجهع 

التوجهات اهلامة يف هذا الدفع على أن اإلكراه مهم ابلفعل يف تفعيل واجبات العدالة املتسعععععاوية، ولكن  

املسععاواة على املسععتوى العاملي وليس   واجبات  يفعلفإنه   العاملي،مبا أن هذا التوجه سععائد على املسععتوى  

ابإلضععافة    ،(Cohen and Sabel 2006, Abizadeh 2007فقط على املسععتوى الوطع )

حاتة يف خلق سععععععععععععععلطة   ،Nagelجيادل البعض أبن نفس املكوانت اليت يعتربها " انجل"    ،إىل ذلك
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ا ) (. انظر املدخل  Cohen and Sabel, 2006الدولة موجودة على املسعععععععععععععتوى العاملي أيضعععععععععععععً

وللحصععععععول على معاجلة شععععععاملة    القضععععععااي،اخلاص بعدالة التوزيع الدولية ملزيد من املعلومات حول هذه  

  على التوايل. ،الكونيةو انظر إىل املداخل اخلاصة ابلقومية  ،كونيةوالللقومية 

 إجناز حقوق اإلنسان4.2 

ابلرغم من و   الواقع،ويف  ،حقوق اإلنسععععان  قضععععيةالعدالة العاملية االهتمام بغالًبا ما تثري مناقشععععة مسععععائل 

بصعععععععورة كبرية على أن الطريقة اجليدة للتفكري    يتفقون أهنمجند   ؛كل االختالفات بني القوميني والعامليني 

وابلتايل ميكن حلقوق اإلنسعان أن تعمل   ،يف بعض واجباتنا جتاه بعضعنا البعض هي عرب حقوق اإلنسعان

 .العامليةكسياق مهم ملواصلة النقاش حول مسؤولياتنا 

رئيسعًيا يف  وميكن أن يكون معياراً   ،يعترب احرتام حقوق اإلنسعان مطلًبا مهًما يف كثري من القوانني الدولية

ويعترب اإلعالن العاملي حلقوق    ال،تقييم ما إذا كانت احلكومات تعترب شعععععرعية من قبل اجملتمع الدويل أم  

اإلنسعععان الصعععادر عن األمم املتحدة معياراً وفيصعععاًل شعععديد التأثري على االسعععتحقاقات األسعععاسعععية جلميع 

ات ومداوالت العامل احلقيقي حول مسععععععععائل مهًما يف مناقشعععععععع   البشععععععععر، وغالًبا ما تلعب هذه الوثيقة دوراً 

العدالة. انظر املدخل الشععامل عن حقوق اإلنسععان ملزيد من التفاصععيل، مع العلم أبنه لدي هنا مسععاحة  

 من  بشععععيء تناوهلما  وسععععيتم  العاملية،العدالة    حول  واملداوالتملناقشععععة قضععععيتني فقط برزات يف املناقشععععات  

 .يلي فيما التفصيل
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ويف مواجهة وجهة النظر   ،وىل أبنواع الواجبات املنوطة بنا فيما يتعلق حبقوق اإلنسعععععانتتعلق القضعععععية األ

أبنه إذا كانت    ،Henry Shue، جيادل "هنري شععععو" 1980التقليدية اليت كانت سععععائدة قبل عام 

أي حقوق الشعععععععوب يف   ،حقوق األمن املادي أسععععععاسععععععية ، فنفس الشععععععيء ينطبق على حقوق الكفاف

(، ويشععععععععععري التحليل الدقيق للواجبات املرتبطة حبقوق  Shue, 1980ا األسععععععععععاسععععععععععية )تلبية احتياجاهت

اإلنسععععان إىل أنه ال ميكن احلفااب على التمييز الشععععائع بني الواجبات اإلجيابية والسععععلبية، حيث أن مجيع 

 احلقوق هلا جمموعة من الواجبات اإلجيابية والسلبية املرتبطة هبا على حد سواء.

مؤثراً بشععععععععععععععكعل كبري للواجبعات املتعلقعة حبقوق    اوصععععععععععععععفعً   ،Thomas Pogge"  ويقعدم "تومعاس بوج

حيث يعمل نظامنا العاملي احلايل على إدامة أمد الفقر العاملي على نطاق واسعععععععع، ولكن مبا  ،اإلنسعععععععان

 أخرى،ومن انحية    الضرر،فيمكن درء هذا    النظام،هذا    على  إضفائهاأن هناك إصالحات من املمكن  

يورطنا فقط يف جلب البؤس    ال  فهذا  العاملي،فشععععععععععععلنا يف إضععععععععععععفاء اإلصععععععععععععالحات على هذا النظام    ذاإ

ا يورطنعاولكن   للشعععععععععععععععوب،  لعدينعا  املنطلق،ومن هعذا   .[3] الععامليف انتهعاك حقوق الفقراء حول   أيضععععععععععععععً

 التزامات واسعة إلصالح نظامنا العاملي حىت ميكن الوفاء حبقوق الفقراء حول العامل.

وماهية احلقوق اليت يتم تفسعععععععريها  اإلنسعععععععان،ال سعععععععيما تلك املتعلقة حبقوق    للقضعععععععااي،ملزيد من املعاجلة   

انظر مدخل  الدويل،وكيفية عمل حقوق اإلنسععععان يف القانون    إنسععععان،بشععععكل صععععحيح على أهنا حقوق  

 حقوق اإلنسان.
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 اثر املرتتبة عليهواآل العسكري والتدخل. االستخدام املناسب للقوة 3

  سلوك احلرب والعدل 1.3

وكعان إلطعار  ،هلعا التعاريخ األطول على اإلطالق يف جمعال الععدالعة الععامليعةجنعد أن القضعععععععععععععععااي املتعلقعة ابحلرب  

احلرب العادلة أتثري يف حتديد شععععععععروط الكثري من النقاش واملداوالت حول االسععععععععتخدام املناسععععععععب للقوة يف 

اأكويناس"    وتوماس وأوغسعطني حيث قدم "أرسعطو وسعيسعرو    ،الشعؤون الدولية من أقدم الرواايت عن   بعضعً

: ومها خاص؛دراسععععععععة منطقتني بشععععععععكل شععععععععامل وعلى حنو    ومتت  احلرب،ري اليت جيب الوفاء هبا لتربير  املعاي

 Jus)السععلوك العادل يف احلرب( شععروط  2) و  مربراً،( الشععروط اليت مبوجبها يكون الدخول يف احلرب  1)

In Bello) ،   احلرب، إال أن هذا ويف حني أن وجود قضعية عادلة يعترب حالة من حاالت الضعرورة لتربير

اليت جيب اسعععععتيفاؤها حىت   اإلضعععععافية  واحلاالتوغالًبا ما خيتلف املنظرون حول الظروف   ا.التربير ليس كافيً 

األكثر شعيوًعا واملقرتحة هي   اإلضعافية  واحلاالتومن هذه الظروف    ،ميكن وصعف احلرب أبهنا حرب عادلة

وعندما ختضععععععع احلرب ملتطلبات   الصععععععحيحة،نوااي  مع توفر ال  مناسععععععبة،أن احلرب جيب أن تقوم هبا سععععععلطة  

كحل   احلرب  يف(، ويكون الدخول  احلرب يفالتناسععععب )أتمني وجود الغاايت املناسععععبة السععععتدعاء الدخول  

وعندما تكون هناك احتماالت معقولة لتحقيق النجاح من وراء الدخول   بديل،  وجود  دونأخري والبد منه 

ا لكعععل االعتبعععا  ،احلرب  تلعععكيف   رات التقليعععديعععة لنظريعععة احلرب الععععادلعععة، فيجعععب تلبيعععة مجيع الظروف  ووفقعععً

 من  ضرورة  وجودإال أن الكثري من املنظرين املعاصرين يتحدون    احلرب،تستدعي الدخول يف    اليت  واحلاالت
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 Mellow 2006, Moellendorf)  احلرب  يف  الدخول  تسعععتدعي بعينها  وحاالت  ظروف  منطلق

2002.)  

احلرب جتري بشكل عادل    تلك   كانتمركزاين يوجهان تقييم ما إذا    مبدآنفهناك    القتال، ومبجرد أن يبدأ  

حيرتم التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني )مبدأ حصانة غري    الذي  املبدأذلك    يفأحدمها    ويتمثل  ال،أم  

 ،املقاتلني(

وفيما خيص املبدأ األول، فليس  ،)التناسععععععب(  املبدأ اآلخر حيكم ما يعترب االسععععععتخدام املناسععععععب للقوةو  

من املشععععععععروع اسععععععععتخدام القوة ضععععععععد املدنيني، وعلى الرغم من احتمال حدوث بعض األضععععععععرار الثانوية  

للمدنيني، فمن اخلطأ اسعتهداف غري املقاتلني عمداً، وفيما خيص املبدأ الثال، جيوز للمقاتلني اسعتخدام 

جيب أن تكون القوة املسععععععتخدمة    حيث  ،خول يف احلربالقوة الالزمة فقط لتحقيق غاايهتم من وراء الد

  ؛متناسععععععععبة مع الغاايت اليت سععععععععيتم حتقيقها من وراء شععععععععن احلرب، وهناك متطلبات أخرى حتكم العدالة 

ومنها: متطلبات االمتثال للقوانني الدولية ومعاملة السععععععععجناء معاملة عادلة، مع العلم أن املبدأين الذين  

 ملبدأين األكثر شيوًعا يف التحليالت املعيارية للعدالة يف احلرب.متت اإلشارة إليهما مها ا

بكيفية انتهاء احلرب والعودة إىل   )Jus Post Bellum(ويتعلق اجلزء الثالث من نظرية احلرب العادلة  

  األخرية،ويف اآلونة    ،ويتعامل هذا اجلزء الثالث مع قضعععااي مثل التعويض والعقاب واإلصعععالح  لم،حالة السععع 

- 2001 قرتاح عنصعععر إضعععايف خاصعععة يف ضعععوء االشعععتباكات اليت شعععهدهتا العراق وأفغانسعععتان يف الفرتةمت ا
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واليت تتعلق ابلوقت املناسععععععععععععب إلهناء   ،(Jus Ex Bello)يف اخلروج من احلرب  ، وهي العدالة  2011

 (.(Moellendorf 2008, Rodin 2008 احلرب

واألاثر املرتتبة    ،املعاصععععععرة املتعلقة ابالسععععععتخدام املناسععععععب للقوةوهناك العديد من قضععععععااي العدالة العاملية  

عليها اليت حتظى ابالهتمام يف الوقت احلايل مبا يف ذلك: هل حرب الطائرات بدون طيار مسعععموح هبا؟ 

)حيعث يتم اسععععععععععععععتهعداف القعادة    "االغتيعاالت املسععععععععععععععتهعدفعة"هعل ميكن تربير و هعل ميكن تربير اإلرهعاب؟  و 

هل ميكننا الدخول يف حرب من أجل منع "حرب  و ت شععععععععععععععن احلرب ابالغتيال(؟  املسععععععععععععععؤولني عن قرارا

هل التعذيب الحتواء التهديدات العاملية الكربى  و أسععععععععععوأ" متوقعة )كما يؤكد أنصععععععععععار "عقيدة بوش"(؟ 

 يشعععععوهباهل حماولة احتواء تطوير األسعععععلحة النووية من قبل أولئك الذين ميتلكوهنا ابلفعل و مسعععععموح به؟  

كيف جيب أن نتعامل بشعكل أفضعل مع اجملتمعات اليت تعي  يف حالة من العدالة االنتقالية؟  و ابلنفاق؟  

ن ارتكاب مىت تكون االعتذارات السعياسعية ع وأخرياً،هل يوجد مكان لععععععععععععععع "جلان احلقيقة واملصعاحلة"؟  و 

 ؟الظلم التارخيي يف احلرب مناسبة

 يف احلايليتسععععمان ابهتمام واسععععع النطاق يف الوقت    ،خريني فقطأوفيما يلي نسععععتعرض إبجياز قضععععيتني 

: التدخل اإلنسعععععععععال واإلرهاب. انظر املدخل اخلاص ابإلرهاب للحصعععععععععول  ومها  العاملية،أدبيات العدالة  

  وشعععععععععاملةوانظر مدخل احلرب للحصعععععععععول على نظرة عامة    ،على حتليل مسعععععععععتفيض ملثل هذه األسعععععععععئلة

 املتعلقة ابلعدالة يف احلرب. للقضااي

 التدخل اإلنسان2.3 
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أن ننخرط يف تدخل    ميكن هل  وجدت،ألي ظروف، إن   اوفقً  أنه  هنا،يفرض نفسعععععععععععه   الذيالسعععععععععععؤال  

اجلماعية يف السعععععنوات األخرية مع   اإلابدة  قضعععععيةعسعععععكري هبدف وقف اإلابدة اجلماعية؟ حيث برزت 

انكشعععاف انتهاكات واسععععة النطاق حلقوق اإلنسعععان ومعاانة يف كل من: رواندا والسعععودان ويوغوسعععالفيا  

الدولة يتطلب عدم التدخل يف وعلى النقيض من الفهم التقليدي أبن احرتام سعععععععععععيادة   ،السعععععععععععابقة وليبيا

شععؤهنا خاصععة التدخل العسععكري، فقد مت حشععد احلجج الناجحة حول وجود مسععؤوليات مهمة حلماية  

على   (. واسععععععتناداً 2001  ،الضعععععععفاء من الشعععععععوب حول العامل )اللجنة الدولية للتدخل وسععععععيادة الدولة

د دفعت اللجنة الدولية للتدخل وسعععععيادة  فق  العادلة،الظروف واحلاالت التقليدية الواردة يف إطار احلرب  

يف حرب هتععدف إىل محععايععة أولئععك الععذين يعععانون على أيععدي احلكومععات غري   الععدولععة أبننععا قععد ننخرط

وقامت اللجنة    ،فيما خيص حقوق اإلنسعان  الراغبة أو غري القادرة على وقف االنتهاكات واسععة النطاق

بعنوان "مسؤولية احلماية" والذي تبنته األمم املتحدة    ،ا مؤثراً الدولية للتدخل وسيادة الدولة إبصدار تقريرً 

القرارات املتعلقعة    ، وقعامعت هعذه املبعادئ الواردة يف التقرير املشعععععععععععععععار إليعه ابملسعععععععععععععععامهعة يف2005  ععام  يف

،  2011 عام العسعععععععكري يف ليبيا يف  ابلقضعععععععااي اليت ظهرت على السعععععععاحة الدولية مؤخراً، مثل التدخل

 .2012 عام سوراي يف يفري والتدخل العسك

وهو ما إذا    اإلنسععععععانية،عن القلق بشععععععأن التدخالت    ويعرب متكررة،هناك تسععععععاؤل يطرح نفسععععععه بصععععععورة  

وكيف سعععيتم   ،كانت هذه التدخالت اإلنسعععانية جمرد شعععكل آخر من أشعععكال اإلمربايلية أو االسعععتعمار

ا من أخذ مثل هذه املخاوف على حممل  قً حماسعبة املتدخلني عسعكرايً على أفعاهلم اليت يرتكبوهنا؟ وانطال

قبل وبعد   للمسعاءلة،سعلسعلة من اآلليات املبتكرة   عنكيوهان    بوكاانن وروبرتيدافع كل من ألني   اجلد،
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 Buchanan andوذلك إلزالة املخاوف بشععأن سععوء املعاملة احملتمل )  املقرتح،التدخل العسععكري  

Keohane, 2004.) 

 اإلرهاب 3.3

ما هي أنواع العنف اليت نطلق عليها إرهااب؟ وهل هناك فرق بني إرهاب الدولة وبني  أيًضا،نتساءل هنا 

جنععد أن   عععامععة،وبصععععععععععععععفععة    إرهععاب التنظيمععات املتمردة؟ وهععل ميكن تربير اإلرهععاب يف ظروف بعينهععا؟

الذين  اإلرهاب بشعععكل مركزي يتضعععمن إما اسعععتخدام العنف أو التهديد ابسعععتخدامه ضعععد األشعععخاص،  

نعتربهم أبرايء بصععفة عامة، من أجل حتقيق نتائج لن حتدث إال ابسععتخدام مثل هذه الطريقة من العنف  

(Coady and O’Keefe 2002, Primoratz 2013)،   ويعدفع البعض أبن األهعداف

 منكاهبا إال أنه يشعععععععري اإلرهابيون يف كثري من األحيان إىل تواطؤ املواطنني يف الفظائع اليت يتم ارت ،بريئة

قبل حكوماهتم ، حيث يدفع املواطنون الضعرائب ويصعوتون يف االنتخاابت، وتتخذ حكوماهتم إجراءات  

ميكن أن يقال أهنم يسعععععععععععتفيدون منها ولذلك فهناك مربر لعقاب هؤالء املواطنني، ولذلك فمن الطبيعي 

كن أن يكون املواطنون  مي احلجة،وبناًء على هذه    ،حتميل املواطنني املسعععععععؤولية عن تصعععععععرفات حكوماهتم

ابإلضعععععافة إىل ذلك، هناك سعععععابقة ذات صعععععلة من احلكومات اليت تسعععععتهدف   ،أهدافًا مشعععععروعة للعنف

املدنيني عندما ترى أن الوضععععععععع ميثل "حالة طوارئ قصععععععععوى"، كما حدث يف حالة اسععععععععتهداف بريطانيا 

ات أهنعا ارتكبعت كعارثعة أخالقيعة  ولعذلعك عنعدمعا ترى احلكومع   ،للمعدنيني األملعان يف احلرب الععامليعة الثعانيعة

  مكتملة األركان، فيمكنهم تربير ذلك ابستخدام وسائل غري تقليدية وقبيحة ال تنطلي على أحد.
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 . الظلم االقتصادي العاملي4 

  للقوة،عتبارات االسعتخدام السعليم  ابعد تناول قضعية   بروزاً،قد تكون قضعية العدالة العاملية التالية األكثر  

إن العوملة ظاهرة معقدة ذات جوانب وأوجه    ،تتعلق بتأثري العوملة واملسعؤوليات اليت أبرزهتا على السعاحةو 

  السعععععععععماتفسعععععععععنحتاج فقط إىل مالحظة بعض    املقالة،ولكن من أجل خدمة الغرض من هذه   ،عديدة

. متزايدا بشعكل عامليً   اًل متكام  ( اقتصعاداً 1ى ما يلي: )مل هذه السعمات علتوتشع   ،املميزة للعوملة  املركزية

وميتد نشععععاطها  ،( اقتصععععاًدا هتيمن عليه الشععععركات العاملية املنخرطة يف أنشععععطة )مثل اإلنتاج والتوزيع(2)

 .الدولعرب العديد من 

 مثلالوطنية )( زايدة تنظيم الشععععؤون االقتصععععادية من قبل املؤسععععسععععات ذات السععععلطة فوق الشععععركات  3)

( مسععععععععععععععتوايت أعلى 5". )( االلتزام الععام إبزالعة احلواجز أمعام "التجعارة احلرة4التجعارة الععامليعة(. )  منظمعة

حول اآلاثر طويلة املدى    احملتدم  والنقاشويف حني أن هناك الكثري من اجلدل    ،من الرتابط االقتصععععععععادي

وقتنا احلايل ويف هذه املرحلة احلالية    يف أنهجند   السععععععععععععي ،للعوملة وما إذا كانت متوازنة بوجهيها اجليد أو  

  إضعععععععععععفاء: أدت العوملة إىل  املثالفعلى سعععععععععععبيل    والعيوب،التأثريات املختلطة للعوملة واجلامعة بني امليزات  

  األخرى  الشععععععوب  بعضأدت إىل تدهور موقف   بينما  الشععععععوب،ابلنسعععععبة لبعض    وامتيازاتحتسعععععينات 

(Singer, 2002.) 

مثل   ،ابلنسبة هلم  واهتمام  قلقواهتم الفالسفة بضرورة وجود إجاابت جملموعة من األسئلة ذات مصدر   

: ما هي أنواع الرتتيبات االقتصعععععععادية العادلة؟ وهل ينبغي إصعععععععالح مؤسعععععععسعععععععاتنا الدولية  التالية  األسعععععععئلة
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عوملة بشععععكل أفضععععل  لتعكس بشععععكل أفضععععل شععععروط التعاون العادلة يف عاملنا املعومل؟ وهل ميكن إدارة ال

 ،حبيث تعمل على مسععاعدة فقراء العامل بشععكل أكثر فعالية؟ وهل السععياسععات احلمائية يف التجارة مربرة

أم أن التجعارة احلرة ضععععععععععععععروريعة للوفعاء بتحقيق الععدالعة؟ وهعل ينبغي أن تكون ظروف العمعل السععععععععععععععيئعة يف 

  ،لغنية واملتقدمة؟ وإذا كان األمر كذلك البلدان النامية مصعععععدر قلق للمواطنني واملسعععععتهلكني يف البلدان ا

  فكيف ميكن حتسني ظروف العمل الضارة يف البلدان النامية بشكل فعال؟

وعلى   العامل،  حولأبن العوملة قد أضعععععععرت ابلفقراء    Thomas Poggeوبينما جيادل "توماس بوج" 

واضعععععًحا   ليس ما دفع به "توماس بوج" أبن: "Mathias Risse جيادل "ماتياس ريس  واسععععععنطاق  

النظعععععام  Pogge 2010, Risse 2005" )اإلطالقعلى   (. وجيعععععادل "ريس" أبنعععععه يتحتم على 

"ريس" يتحععدى ادعععاء "بوج"    أنكمععا    ،العععاملي حتقيق الفععائععدة للفقراء حول العععامل بطريقععة مععا أو أبخرى

 هبم،أبن هناك بدائل جمدية لنظامنا العاملي ميكن تنفيذها بسععععهولة وجتنب فقراء العامل الضععععرر الذي حلق 

    ذلك الضرر الذي لفت إليه "توماس بوج" االنتباه.

  وجيعادل ،كعانعت منظمعة التجعارة الععامليعة نقطعة حموريعة ومهمعة للنقعاش حول الععدالعة االقتصعععععععععععععععاديعة الععامليعة

مثل تلك اليت تدافع بشعععععكل  اخلصعععععوص،أبن بعض سعععععياسعععععات منظمة التجارة العاملية على وجه    النقاد

تنطوي على نفعاق خطري    الغنيعة،ععام عن التجعارة احلرة ولكنهعا تسععععععععععععععمح ابحلمعائيعة يف البلعدان املتقعدمعة 

كما    ،(Pogge 2001, Moellendorf 2002وظلم لبعض الشععععععععوب األكثر فقراً يف العامل )

ا تفاواتت كبرية يف املوارد املتاحة ل طراف   حيث أن األطراف األضعععععععف غالًبا   املختلفة،أن هناك أيضععععععً
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  ،ما تعال من مسععععععاوئ كبرية يف قدرهتا على التفاوض بشععععععأن االتفاقات اليت تعود عليها ابلنفع والفائدة 

أو املواطنني أو الشععععععععععععععركعععات(  ومبثعععل هعععذه الطرق ميكن للوكالء يف البلعععدان املتقعععدمعععة )مثعععل احلكومعععات  

 ,R. Millerلوكالء املوجودين يف البلعدان النعاميعة )ااالسععععععععععععععتفعادة بشععععععععععععععكعل غري ععادل من أولئعك  

2010.)  

فإن هناك خماوف تتعلق ابلقوة اهلائلة للشعععععععععركات متعددة اجلنسعععععععععيات والتأثري غري املربر   عام،وبشعععععععععكل 

الذي ميكنها ممارسعته يف التفاوض على الصعفقات املواتية هلا على حسعاب مصعاحل الفئات األكثر ضععًفا  

مل  )حيث يع  Sweatshopsكما أن ما يسععمى ابملصععانع املسععتغلة للعمال    ،واألكثر فقراً حول العامل

ا شعععاهد ومثال حي يتم إاثرته بشعععكل متكرر عن  العمال عادة يف ظل ظروف قاسعععية وخطرية( هي أيضعععً

 عنهم،كيفية تورط املسععععععتهلكني الغربيني يف املعاانة الكبرية للعمالة الفقرية القابعة على مسععععععافات بعيدة  

من العدول ذات العدخعل  الرتفعاع مسععععععععععععععتوى االعتمعاد يف البلعدان ذات العدخعل املرتفع على العمعالعة    نظراً 

عندما نشعععععرتي املنتجات املصعععععنعة يف املصعععععانع املسعععععتغلة للعمال، فإننا مذنبون  هناونتسعععععاءل    ،املنخفض

فما الذي جيب علينا فعله   كذلك،وإذا كان األمر    والضععععععععععيفة،ابملسعععععععععامهة يف اسعععععععععتغالل العمالة الفقرية  

 Christianجنععاي ريععدي"للتخفيف من حععاالت الظلم هععذه؟ ويقععدم "كريسععععععععععععععتيععان ابري" و"سعععععععععععععععا

Barry and Sanjay Reddy ًا مبتكرا إلضععععععععععععععفعاء التحسععععععععععععععينعات على مععايري العمعل   ،، اقرتاحعً

(. ويقدم اقرتاح Barry and Reddy, 2008ومسععععععععععععععتوايت األجور يف البلدان النامية الفقرية )

العدوليعة ألولئعك  العذي يقعدمعانعه، بعض الفرص اإلضععععععععععععععافيعة املرغوبعة لتعزيز التجعارة   هعذا"االرتبعاط الععادل"  

  على يف التعامل مع العمال حول العامل.أالذين يستوفون معايري 
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ا بدراسعععععععة جمموعة من القضعععععععااي األخرى مبا يف ذلك االلتزامات  ويف هذا السعععععععياق قام الفالسعععععععفة أيضعععععععً  

وما إذا كان   ،(Barry, Herman and Tomitova 2007ابلتنعازل عن الديون الكريهعة )

 ,Sorrell and Cabreraالتمويل الصععععععععععععغري موضععععععععععععع ترحيب كقوة إجيابية للفقراء حول العامل )

وميكن العثور على خماوف عامة أخرى حول االسعععععععععععتغالل والعدالة االقتصعععععععععععادية يف املداخل    ،(2015

 عوملة.أنظر أيًضا مدخل ال ،اخلاصة ابالستغالل واالقتصاد ]املعياري[ والعدالة االقتصادية

 العدالة العاملية بني اجلنسني.5

ابلتساوي،    شك  ال مما   والنساء  الرجال  من  الفقر كل  آاثر  تصيب  ال  أنه  ابلنسبة    الشيء   ونفسفيه 

فعادة ما جيعل الفقر حياة النساء والفتيات أصعب من حياة نظرائهن   عاموبشكل  ،للشباب والشاابت

حيث متلي التوقعات الثقافية يف معظم األحيان على النساء والفتيات القيام مبزيد من الرعاية    الذكور،من  

وميكن    ،وعدم االستفادة من املوارد بصورة ما أو أبخرى عندما تكون تلك املوارد شحيحة  والعمل املنزيل 

حيث يتم بشكل    كبري،أن يؤثر ذلك ابلسلب على رفاه النساء والفتيات وكذلك جودة حياهتن بشكل  

  والفتيات، روتيع توجيه التعليم والرعاية الصحية والطعام لصاحل الرجال والفتيان على حساب النساء  

للدول    Alison Jaggar وجتادل "أليسون جاجار"   ؤسسات واملبشكل ابرز أبن اهلياكل املختلفة 

وتعيد خلق نقاط ضعف بني اجلنسني على الصعيد الوطع وتستشهد ابملمارسات الشائعة يف العمل    ختلق

   (.Jaggar, 2009) اجلنساملنزيل وصناعة 
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وميكن أن تؤدي التصعععععععورات الثقافية ألدوار اجلنسعععععععني يف كثري من األحيان إىل ممارسعععععععات ضعععععععارة للغاية  

مل هذه املمارسعات على التايل: "جرائم الشعرف" )حيث أن توتشع   ،والفتياتابملصعاحل األسعاسعية للنسعاء  

ثقافًيا قتل فتاة أو امرأة يمعتقد أهنا جلبت العار إىل  ااملسعععععععععععععموح هب  األمور  من هنأبهناك اعتقاد سعععععععععععععائد 

واالعرتاف    املدبر،والزواج    القسعععععععرية،والدعارة    األطفال،ووأد    التناسعععععععلية،األسعععععععرة(، وتشعععععععويه األعضعععععععاء  

كما ميكن للفقر أن يؤدي إىل   ،لقانول حبقوق امللكية واملرياث اليت تضععر بشععكل كبري ابلنسععاء والفتياتا

، ولذلك فلدينا مزيد من األسععباب ملعاجلة هذه القضععية  والفتياتتفاقم نقاط الضعععف هذه لدى النسععاء  

نوسععععععععععععععبعععععاوم"    ،(Jaggar 2009, 2014)  السععععععععععععععرععععععةعلى وجعععععه    Marthaودافععععععت "معععععاراث 

Nussbaum    أن   جنسعععععععهم،بغض النظر عن    البشعععععععر،عن قائمة من عشعععععععر قدرات جيب على مجيع

يوفر أداة قويعة لققنعاع يف   واملعدخعلوجتعادل أبن هعذا النهج  ممعارسععععععععععععععتهعا،يكونوا يف وضععععععععععععععع ميكنهم من  

احلععاالت اليت يتم فيهععا حرمععان النسعععععععععععععععاء والفتيععات من هععذه الفرص من قبععل اجلهععات الفععاعلععة احملليععة يف 

  ت املختلفة.الثقافا

كما تشععمل   ،وكان لبعض السععياسععات اهلامة أتثري يف السععياق الدويل املتعلق مبكافحة الظلم بني اجلنسععني 

  ومهد  املرأة،األهداف اإلمنائية ل لفية كهدف اثلث من أهدافها تعزيز املسععععععععععاواة بني اجلنسععععععععععني ومتكني 

وسععععععععععععععبق ذلعك قيعام اتفعاقيعة األمم   العدوليعة،الطريق للععديعد من املواثيق   ،1995لععام    كني منهعاج عمعل ب

ماية اهلامة حلقوق اإلنسعععععععان املتحدة للقضعععععععاء على مجيع أشعععععععكال التمييز ضعععععععد املرأة يف توفري بعض احل

ومن انحية أخرى يشععكك بعض املنظرين النسععويني يف لغة حقوق اإلنسععان ومييلون إىل رفض ما   ،للمرأة

يعتربونه خطااًب ذكوراًي يعلو على اسعععععععععتقاللية الفرد بطريقة تفشعععععععععل يف االعرتاف بشعععععععععكل كاف  ابلرتابط 
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هناك ابلتأكيد متسعععع ملناقشعععة هذه املوضعععوعات  . ويف حني أن  واإلانثاإلنسعععال األسعععاسعععي بني الذكور  

جيادل آخرون أبنه ال ينبغي لنا أن نغفل عن االنتصععععععععارات املهمة اليت متكنت حقوق اإلنسععععععععان   املهمة،

ا من حتقيقها   على الرغم من أنه ال يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه يف   اخلصععععوص،  وجه على  للمرأةأيضععععً

(. وقد مك ن خطاب حقوق اإلنسعععععععان من حتقيق  إخفاقات أخرى)كما أنه سعععععععيكون هناك   االجتاههذا 

 إنلذلك ميكن القول    للمرأة،مكاسعععععب كبرية لتعزيز املسعععععاواة بني اجلنسعععععني ومحاية املصعععععاحل األسعععععاسعععععية  

 حقوق اإلنسان تتمتع بقيمة اسرتاتيجية على أقل تقدير.

 .اهلجرة6

 ابهلجرة،هناك عدد كبري من القضعععععااي اليت متت مناقشعععععتها يف أدبيات العدالة العاملية املتعلقة    الواقع،يف   

من   عددوتشعتمل هذه القضعااي على   قانونية،أو دائمة أو قانونية أو غري   مؤقتة  اهلجرةسعواء كانت تلك  

ن لديهم  حىت لو كاو كما يلي: هل جيب أن يكون للدول احلق يف ضععععععععبط حدودها؟    هي  التسععععععععاؤالت،

ال سعععععععععععيما   احملتملني،فهل جيب على الدول أن تكون أكثر سعععععععععععخاء يف قبول املهاجرين   احلق،مثل هذا 

ابلنظر إىل احلقعائق املتعلقعة ابلتفعاواتت الععامليعة يف آفعاق احليعاة؟ وعنعدمعا ترفض العدول املتقعدمعة الغنيعة فتح  

الطبقة األرسععتقراطية المتيازاهتم بطريقة  فهل هذا يعادل محاية أعضععاء    اقتصععاداًي،حدودها أمام احملرومني  

كان احلال يف األوقات اإلقطاعية الغابرة؟ وما هي املسعععععؤوليات املوجودة لقبول املزيد من   كما  عادلةغري  

الالجئني؟ وهعل ميكن تربير اهلجرة غري الشععععععععععععععرعيعة يف ظعل ظروف بعينهعا؟ ومعا هي أنواع املععايري اليت قعد  

لغنية عند اختيار املهاجرين من جمموعة املتقدمني للحصععول على اجلنسععية؟  تسععتخدمها البلدان املتقدمة ا
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مع   احلععاليني،كيفيععة مالئمععة املهععاجرين احملتملني ملواطنيهم    يف  قععانولوهععل جيوز هلم أن يفكروا بشععععععععععععععكععل  

بني املهعاجرين ومواطع    التوافق حتقيقتفضععععععععععععععيعل بعض االنتمعاءات العدينيعة أو اللغويعة أو العرقيعة من أجعل  

هعل ينبغي عليهم النظر يف اآلاثر   املهعاجرين،العدولعة املسععععععععععععععتقبلعة للمهعاجرين؟ وعنعد اختعاذ قرارات اختيعار  

فهل هذا   كذلك،وإذا كان األمر    األصععععععععلية،السععععععععلبية اليت سععععععععتحل على أولئك الذين يبقون يف بلداهنم  

أسعععععاس اآلاثر السعععععلبية املزعومة ملواطع بلدهم  عادل للمهاجرين احملتملني الذين سعععععيتم اسعععععتبعادهم على

فهل هناك قيود أخالقية على كيفية معاملتهم؟    املهاجرين،األصعععععععععلي؟ وإذا تحت الدول بقبول العمال  

غري   قبول عمال مؤقتني دون السعععععماح هلم يف الوقت نفسعععععه ابحلصعععععول على اجلنسعععععية أمراً   سعععععيكون وهل

 عاتقنا فيما يتعلق ابإلجتار ابلبشر؟ عادل؟ وما هي املسؤوليات اليت تقع على

  ،ويوجد يف الوقت احلايل العديد من الدفاعات الكالسععيكية عن حقوق الدولة يف السععيطرة على احلدود 

معيعلعر   ديعفعيعععععععد  ميعثعععععععل   Michael Walzer , (Miller 2005, 2007)  وآخعرونحعيعععععععث 

(Walzer 1983) and Christopher Wellman (Wellman and Cole, 

  كمععا أن "جوزيف كععارينز" هو املؤيععد األكثر أتثرياً   ،هععذه الععدفععاعععات املهمععة بشععععععععععععععكععل خععاص  ،(2011

 Carens 1987, 2013, but Cole 2000 and)البعععديعععل  ملوقف "احلعععدود املفتوحعععة"  

Wellman and Cole 2011املسععععععععععععععؤوليعععات جتعععاه    (. ويف حني ينعععاق  الععععديعععد من املنظرين

ال سعععيما يف الدفاع عن وجهة    خاص،ة " والزر" مؤثرة بشعععكل فإن معاجل  الضعععيوف،الالجئني والعاملني  

نظره أبن برامج العامل الضععععيف ال ميكن تربيرها إال عندما تقدم الدول املضععععيفة ملثل هؤالء "الضععععيوف"  

  ،( Walzer, 1983مواطنيها األصليني )  مع  واملتساويةللحصول على املواطنة الكاملة    مسارًا مناسباً 



20/6/2022       
ــ ـــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـ

 

 

  Copyright 2022حكمة © 37

 

 Wellman and) شعععععععععععة شعععععععععععاملة ملعايري قبول املهاجرين القابلة للدفاع عنهاويقدم "ويلمان" مناق

Cole, 2011)،  قضعععععععععععععااي هجرة العقول وارتباطها بقرارات اهلجرة هو أحدث قضعععععععععععععية متت    وكانت

(.  Carens 2013, Oberman 2012, Brock and Blake 2015مناقشعععععععععععععتها )

إذا كان ينبغي أن تكون احلدود مفتوحة إىل حد ما، وللحصول على تغطية تفصيلية للقضااي املتعلقة مبا  

وما هي التزاماتنا جتاه الالجئني أو العمال الضععععععععععععععيوف، والقضععععععععععععععااي املتعلقة أبخالقيات جتنيد املهاجرين  

 ابهلجرة. اخلاص املدخلر القادمني من البلدان النامية الفقرية البعيدة، انظ

 القضااي البيئية العاملية 7.

إن أمناط السعععععلوك البشعععععري اليت تدمر البيئات، وتسعععععرع من وترية انقراض أنواع الكائنات احلية، وتؤدي   

أو تزيد من مسعععععتوايت الزحام    األوزون،وتسعععععاهم يف تدمري طبقة    السعععععامة،إىل تفاقم مسعععععتوايت التلوث  

د من وعلى الرغم من وجود العععديعع   ذلععكومع    ،كلهععا قضععععععععععععععععااي ذات اهتمععام بيئي عععاملي  السععععععععععععععكععال،

إال أن هناك موضععوًعا   العاملية،املوضععوعات البيئية العاملية اليت تعترب ابلفعل من ضععمن اهتمامات العدالة  

ونركز هنا بصععععععورة حصععععععرية على هذه   ،يهيمن على املناقشععععععة ويتعلق مبسععععععؤولياتنا فيما يتعلق بتغري املناخ

 القضية.

للجدل بني األوسعععاط العلمية أن تغري املناخ الذي يسعععببه اإلنسعععان هو أمر حقيقي ويشعععكل  مل يعد مثرياً 

ولكن من املسععععععععععلم به على نطاق واسععععععععععع أن التنمية    ،لرفاهية األجيال احلالية واملسععععععععععتقبلية  اًل هائ هتديداً 

نمية كثيفة  البشعععععععععععععرية هي وسعععععععععععععيلة مهمة ملعاجلة املسعععععععععععععتوايت العالية من الفقر العاملي، وأن مثل هذه الت
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  ،االسعععتخدام للطاقة، ومن غري احملتمل أن تكون أرخص مصعععادر الطاقة املتاحة هي أنواع الطاقة النظيفة 

وتؤثر مثل هذه االعتبارات بشععععععععععععكل كبري على اجلهود املبذولة للتعامل مع املشععععععععععععاكل اليت يطرحها تغري 

  التعامل إىل  هتدف  عادلة معاهدة  تشعععععععععععععكل أن ينبغي  اليت  املبادئ  حول  اجلدل  من  الكثري وهناك ،املناخ

ويدرج بعض املتنافسعععععني الرئيسعععععيني من   ،ملخاوف التنمية البشعععععرية مناسعععععًبا وزانً   تعطي  اليت  املناخ تغري  مع

، واملبادئ اليت تراعي االنبعااثت  من عاليةاملنظرين املبادئ اليت تعرتف ابملسععععععععؤولية السععععععععببية ملسععععععععتوايت  

ن ودون أتخري من أولئععك الععذين آلالتكععاليف، واملبععادئ اليت مبوجبهععا نتوقع االقععدرة على الععدفع حتمععل  

 تكاليف املتبقية يف هذا الصدد.التحمل ت أناالنبعااثت  تلكاستفادوا من 

ومما الشك فيه أننا مل نساهم مجيًعا ابلتساوي يف املشاكل اليت تسببت فيها االنبعااثت؛ حيث سامهت  

ستوايت أعلى بكثري من االنبعااثت من تلك الدول النامية، أو اليت ال تزال يف  الدول الصناعية اترخيًيا مب

طور النمو، ومن مث جيب علينا دعم املبادئ التوجيهية ألولئك الذين يلوثون أكثر؛ وجيب أن يدفعوا أكثر  

لكن  (Polluter Pays Principle). (ث امللو   تغرمي  )مبدأ  للمساعدة يف معاجلة املشاكل القائمة  

النقاد جيادلون أبن هذا املبدأ حيمل بعض األشخاص املسؤولية بشكل غري عادل على الرغم من معرفتهم  

أهنم ال يعرفون أهنم يتسببون يف ضرر، حيث مل يكن معروفًا على نطاق واسع أن غازات الدفيئة ميكن  

جند أن مسؤولية االنبعااثت قبل عام    . وبناًء على هذا الرأي،1990أن تؤدي إىل تغري املناخ قبل عام  

،  1990حىت لو مت استخدامه لتخصيص التكاليف بعد عام    (،ثامللو   تغرمي  مبدأ  ، ال تتوافق مع )1990

واملبدأ الثال الذي تتم مناقشته غالًبا هو )مبدأ املستفيد يدفع(. ولقد استفاد أولئك الذين يعيشون يف  

لالنبعااثت، لذلك ليس من العدل أن يدفعوا نسبة    البلدان الصناعية بشكل كبري من املستوايت األعلى
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، ويعرتض النقاد أبن اتريخ املزااي ليس اعتباراً قواًي مبا يكفي لتوزيع تلك املسؤوليات،  أعلى من التكاليف

ويف كثري من احلاالت ما إذا كان الناس سيستفيدون أم ال، فإن هذا إىل حد كبري يكون خارج سيطرهتم،  

ف املرتبطة ابلتخفيف  ووفًقا للمبدأ املشرتك الثالث القدرة على الدفع؛ أي قدرة الوكالء على دفع التكالي

 .، فيجب أن تكون مناسبةمن تغري املناخ

ملعاجلة    ؛تتطلب املعاجلة الشععاملة للعدالة املناخية معاجلة قضععية املسععؤوليات جتاه األجيال املسععتقبلية  كما

 مهمة ملسؤولياتنا جتاه األجيال األخرى، راجع مدخل العدالة بني األجيال.

 العاملية. قضااي الصحة 8

شك أن إحدى السمات البارزة حلالة الصحة العاملية هي الفوارق الكبرية يف النتائج الصحية والفرص    ال

 يف هذا  ويتضعح  العامل، سعكان بني   كبري  بشعكل  املتوقع  العمرحيث خيتلف متوسعط   العامل،الصعحية حول  

  املتوقع  من بينما عاًما،  40  حوايل يعي  أن  سعععععععرياليون  يف  ولد  شعععععععخص  ألي  املتوقع  من  التالية،  األمثلة

 ابلكامل  املالراي على  القضععاء متآخر، أنه  ومثال  عاًما،80حوايل يعي   أن الياابن يف  ولد  شععخص  ألي

  النععاميعة  البلععدان  يف  شععععععععععععععخص  مليون  حوايل  تقتععل  تزال  ال  لكنهععا  املرتفع، الععدخععل  ذات  البلععدان  يف  تقريبععًا

(United Nations, 2009)،  الوالدة  أثنععاء  النيجر  يف  املرأة  متوت  أن  احتمععاليععة  هنععاك  أن  كمععا  

  11000:   1 بنسعععععععبة  الوالدة  أثناء  كندا  يف  املرأة  متوت أن  احتمالية هناك  أن حني   يف ،7:   1  بنسعععععععبة

(Benatar and Brock, 2011)،  من  حعال  أبي  للمرض  الععاملي  الععبء ينتشععععععععععععععر  ال أنعه  كمعا 

  احتياًجا،   األكثر  املناطق مع  العاملة  القوى  قدرة  تتوافق  ال  كما  العامل،  دول  كل  يف ابلتسععععععععععععععاوي  األحوال
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  املهرة الععاملني  من  ععدد أقعل لعديهعا  املرض  أعبعاء  أكرب من  تععال اليت  البلعدان  من الععديعد فعإن الواقع،  ويف

  اخلاصعة  والتطوير  البحث ميزانيات  األدوية  شعركات  تنفق  ال  ذلك  إىل  ابإلضعافة  الصعحية،  الرعاية  جمال يف

  وراء  السعععععععععععععععي  من  وانطالقًا  ذلك،  من  وبدالً  العامل،  حول  األكرب  االحتياجات مع تتناسععععععععععععععب  بطرق هبا

  املرحبة  ل سععواق  األدوية  تطوير على  املوارد  األدوية  شععركات تنفق أن  األرجح  فمن  رحبية،  األكثر املشععاريع

  األمثلة  وأحد صعععععغرية؛  للمسعععععتهلكني   اهلامشعععععية  الفوائد  تكون عندما  حىت  أكرب،  املكاسعععععب تكون  حيث

  عقاقري  تطوير على متكرر بشععععععععكل  األدوية  شععععععععركات تنفقها  اليت  والتطوير  البحث  موارد: هو  ذلك على

، عالج  هلعا  يوجعد  ال  اليت ل مراض  عالجعات  تطوير  من  بعدالً   ابلفععل،  املتعاحعة األخرى األدويعة  تشععععععععععععععبعه

٪ من موارد البحث  90  حوايل  منيقرب   ماإىل أن شععععععععركات األدوية تنفق    ختباراتتشععععععععري أحدث االو 

 Drugs for Neglected)  ٪ فقط من األمراض.10والتطوير يف البحعععث عن عالج حلوايل  

Diseases Working Group 2001.) 

قدرة على مقاومة  كما أنه غالًبا ما يكون الفقراء يف البلدان النامية أكثر عرضة لقصابة ابألمراض وأقل  

كما يلعب نقص املياه النظيفة ومصعععادر الطاقة    ،املرض بسعععبب الظروف املعيشعععية السعععيئة املرتبطة ابلفقر

رئيسععًيا يف تفسععري   اً النظيفة والتغذية غري الكافية واحملددات االجتماعية األخرى ذات الصععلة ابلصععحة دور 

زل مكتظة ابلسعععكان أن يسعععهل انتشعععار األمراض  كما أنه ميكن للعي  يف منا  ،التعرض املتزايد ل مراض

تؤدي إىل   نأ  الفقر  إدامةينبغي أن يكون عدد من القضعااي اليت تعمل على    ولذلك؛مثل السعل    املعدية،

  ،( Benatar and Brock, 2011) لنا ابلنسعععععبة  قلقفهي مصعععععدر    ض،تفاقم تعرض الناس للمر 

أنععه ميكن اعتبععار التفععاواتت الصععععععععععععععحيععة بني   ،Norman Danielsكمععا جيععادل "نورمععان دانيلز"  
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عنععدمععا تنتج عن التوزيع غري العععادل يف العوامعل    ذلععك  ،غري عععادلععة  أهنععااجملموعععات االجتمععاعيععة املختلفععة  

  ،Daniels 2011, 101)) السعععععكانواليت تؤثر على صعععععحة   ا،اليت ميكن السعععععيطرة عليها اجتماعيً 

 ؛لتفاواتت الصععععحية املوجودة هي مصععععدر قلق ابلنسععععبة لنافإن العديد من ا هذه،لوجهة النظر    واسععععتناداً 

طرق   وهناك.  ؟كيف ينبغي ختصعععيص املسعععؤوليات لتحسعععني هذا الوضعععع  وهو  ،ألهنا تسعععتويف حمل النقاش

خعاصعععععععععععععععة تلعك اليت حظيعت   فقط،ختعار القليعل منهعا هنعا  الكع   التسعععععععععععععععاؤل؛ععديعدة لقجعابعة على هعذا  

  ن.آلابهتمام كبري يف األدب الفلسفي إىل ا

حيعث متنح منظمعة التجعارة الععاملية    للقلق،ويععد النظعام احلعايل حلقوق امللكيعة الفكريعة أحعد اجملعاالت املثرية  

براءات اخرتاع للمنتجات ملدة عشعرين عاًما مما جيعل العديد من األدوية اجلديدة صععب احلصعول عليها 

أمس احلاجة إليها من الفقراء   ابلنسععععععععبة للغالبية العظمى من سععععععععكان العامل خاصععععععععة أولئك الذين هم يف

  أحدومن بني   ،وهناك عدد من املقرتحات املبتكرة اليت هتدف إىل معاجلة مثل هذه القضااي  ،حول العامل

 Thomasاألمثلععة البععارزة هو اقرتاح صععععععععععععععنععدوق التععأثري الصععععععععععععععحي الععذي طوره "تومععاس بوج"    هععذه

Pogge،   على مدى أتثريها على عالج   تناداً والذي يقدم طرقًا بديلة ملكافأة شععععععععععععععركات األدوية اسعععععععععععععع

حيث أنه كلما زاد أتثريهم زاد نصعيبهم من املكافتت    ،(Pogge, 2008فعلًيا حول العامل )األمراض  

برانمج اعتماد يوثق   ؛Nicole Hassoun من صعععندوق التأثري الصعععحي. وتقرتح "نيكول حسعععون"

(،  Hassoun, 2012"دليل التجارة العادلة" )  العاملتصععنيف مسععامهات شععركات األدوية للفقراء يف  

 خيارات  على  كبري  بشععكل  تؤثر أن  ميكن  اليت الذهبية  النجوم تصععنيفات  على  الشععركات سععتتنافس  حيث
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ن اهلدف يف كلتا احلالتني هو خلق  إ  القول،وابلتايل على أرابحها املتوقعة. وخالصة   منتجاهتا،  استهالك

  ء العامل.احوافز مهمة لالعبني الرئيسيني لالهتمام بكيفية أتثري منتجاهتم على فقر 

لوجود ممارسة مقلقة    نظراً   العاملية؛  الصحة  جمال  يف  الفالسفةالعديد من القضااي األخرى اليت هتم   وهناك

 ما غالًباو   النامية،  البلدان  يف احملرومني   األشععععخاص  على  التجارب  إجراء يف  تتمثل وهي  متزايد، وبشععععكل

  ملخاطر  املعرضعععني   السعععكان  ذات  الفقرية  النامية  للبلدان  السعععريري  للبحث  خارجية  مبصعععادر  االسعععتعانة يتم

وقد نتسعععععاءل عما إذا كان هؤالء السعععععكان يتعرضعععععون لالسعععععتغالل وما إذا كان املشعععععاركون قد مت  .عالية

  احلاالتويف كثري من   ،التأثري على قدراهتم من أجل املوافقة على اخلضعععععععععوع للتجارب السعععععععععريرية ل دوية

أن إجراء مثل هذه البحوث السريرية    لتحدث لوالجتلب تلك التجارب فوائد صحية كبرية واليت مل تكن  

كان احملليني من وراء  وإذا ما حتققت فوائد كافية للس  ،يف تلك املواقع يصب يف مصلحة شركات األدوية

مثل هذه البحوث السععععريرية، فيجادل البعض أبن هذه احلاالت ال جيب أن تكون مصععععدر قلق ابلنسععععبة 

 (.London, 2011لنا )

وتطرح األمراض املعدية اجلديدة وخطر األوبئة املزيد من األسعععئلة حول مسعععؤولياتنا. وغالًبا ما يتم إثبات 

ة العامة يف البلدان املتقدمة تتطلب االهتمام ابألمراض املعدية اليت  أن املصعععععععاحل الوطنية يف جمال الصعععععععح

ويثري تفشععععععععععععععي   ،مذهلة يف اآلونة األخرية  اً لكن يبدو أن هلذه احلجة قيود  ،يةمقد تنشععععععععععععععأ يف البلدان النا

أسععععععئلة حول ما يتعني علينا القيام به ملسععععععاعدة الضععععععحااي    2014فريوس إيبوال يف غرب إفريقيا يف عام 

من غري املرجح أن يهددوا  و نتشعععععر هبا املرض،  يبسعععععبب الطرق اليت    وكان  الفريوس؛  هلذا  يتعرضعععععونالذين  
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ومما الشععك فيه أنه ال تتالقى املصععاحل   ،شععرائح كبرية من السععكان يف البلدان املتقدمة الغنية خارج إفريقيا

املتقدمة الغنية بسعهولة مع متطلبات الصعحة العامة يف البلدان النامية يف هذه احلالة ومع    الوطنية للبلدان

 .ذلك، فقد ال يزال لدينا املزيد من املسؤوليات املهمة للمساعدة يف هذا الصدد

 . بعض القضااي اليت تتقاطع مع العديد من املوضوعات9

 املوارد الطبيعية والعدالة العاملية1.9 

يف الواقع، غالًبا ما حتتل مناقشعععععععة قضعععععععية املوارد الطبيعية مكانة ابرزة يف العديد من موضعععععععوعات العدالة  

نسعردها فيما يلي: هل حيق للمجتمعات الوطنية احلصعول    الصعلة،العاملية، وتتضعمن بعض األسعئلة ذات  

ملية على ترتيباتنا لتوزيع املوارد  على املوارد اليت جيدوهنا يف أراضيهم؟ وهل ينبغي تطبيق مبادئ العدالة العا

من أوائل املؤيدين ملبدأ توزيع املوارد،    Charles Beitzالطبيعية بشعععكل عادل؟ وكان "تشعععارلز بيتز" 

يكفي لسععععععععععععععكعانعه على توفري معا   والعذي مبوجبعه جيعب توزيع املوارد الطبيعيعة حبيعث يكون كعل جمتمع قعادراً 

(Beitz, 1975)،  أن "رولز" يعتقد أن املوارد ليسعت مهمة لالزدهار ابلطرق    2رقم    ورأينا يف القسعم

 ،من ذلك فإن املرونة والنجاعة املؤسعععععععسعععععععية أكثر أمهية يف حتقيق االزدهار  اًل وبد  ،اليت يتخيلها الكثريون

الضععوء على الطرق اليت ختلق هبا   Thomas Poggeوعلى النقيض من ذلك يسععلط "توماس بوج" 

وابختصار، ختلق    ،مارسات الدولية املتعلقة بتوزيع املوارد عقبات كبرية أمام االزدهار يف البلدان الناميةامل

مثل هذه املمارسععععات حوافز ل نواع اخلاطئة من الناس لالسععععتيالء على السععععلطة من خالل وسععععائل غري 

ب أن تركز عليها مشععععععععروعة والرتكيز على االحتفااب ابلسععععععععلطة على حسععععععععاب األهداف األخرى اليت جي
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احلكومعات، مثعل حمعاولعة حتسععععععععععععععني رفعاهيعة مواطنيهعا، وابلتعايل فنحن حبعاجعة إىل تععديعل هعذه املمعارسععععععععععععععات  

يقرتح " تومععاس بوج"   ،ابإلضعععععععععععععععافععة إىل ذلععكو   ،الععدوليععة حىت ال ختلق مثععل هععذه البيئععة غري املنععاسععععععععععععععبععة

Thomas Pogge  ه أن تعمل املمارسععععععععععععععات  كإجراء واحد ميكن من خالل  عائًدا من املوارد العاملية

ومن خالل اقرتاح توزيع أرابح املوارد العاملية    ،املتعلقة بتوزيع املوارد الطبيعية بطريقة ما لصععاحل فقراء العامل

سععععععتكون هناك ضععععععريبة صععععععغرية على اسععععععتخراج املوارد يدفعها مسععععععتهلكو املوارد، ويتم توجيه هذه  ؛هذا

ريع اليت من شععأهنا أن تسععاعد اجلميع ليكونوا قادرين على الضععريبة الصععغرية على اسععتخراج املوارد للمشععا

 (.Pogge, 2008تلبية احتياجاهتم األساسية بكرامة )

ا اهتمامً   Leif Wenarويويل "ليف وينار"  ا ابملمارسعععات السعععائدة اليت حتكم بيع املوارد  ا خاصعععً أيضعععً

فعندما يشععععععععععرتي املسععععععععععتهلكون يف الدول الغنية سععععععععععلًعا من   ،(Wenar, 2010الطبيعية ومنتجاهتا )

بضععععععائع مسععععععروقة وإبدراك كامل، حيث تتطلب    السععععععتالمغالًبا ما يكون هذا مشععععععاهبًا  و البلدان النامية،  

  جيعب( 1ويتطلعب دليعل االتفعاق هعذا معا يلي: )  ،املبيععات املشععععععععععععععروععة للموارد موافقعة ععامعة من املواطنني 

  إذا  حبريعة  مععارضععععععععععععععتهم  عن  التعبري  على  قعادرين  املعالكون  يكون  أن  جيعب(2)  ،ابملبيععات  املعالكني   إعالم

 مبيعات  إيقاف على  قادرين  املالكون يكون  أن  جيب( 3)  املبيعات،  تلك بشعععععأن شعععععكوك  لديهم  كانت

  الطرق،  من  األنواع  هععذه  خالل  ومن  والرتهيععب،  العنف  مثععل  الوخيمععة  العواقععب  من  اخلوف  دون  املوارد

 .املواطنني  موارد ملكية نزع جترمي إىل وينار يهدف
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وينار"  و"ليف  بوج"  "توماس  يتحدى  ال  االسرتاتيجية(،  األسباب  ذلك  يف  )مبا  خمتلفة  وألسباب 

Thomas Pogge and Leif Wenar    حق الدول يف امتالك موارد على أراضيها، حيث أن

التوصيات املتعلقة ابلسياسة على سبيل املثال: "من املرجح أن تكون أكثر فاعلية إذا أمكن وضعها ضمن  

ومع ذلك فقد تناول منظرين آخرين هذه القضية مبا يف ذلك "هيليل    ، اهلياكل الرئيسية لالتفاقيات الدولية

هايوا و"تيم  ريس"شتاينر"  و"ماثياس   Hillel Steiner, Tim Hayward and رد" 

Mathias Risse،    شتاينر" أبن مجيع سكان العامل حيق هلم احلصول على حصة متساوية    يدفعحيث "

إمكانية أتمني   إىل ضمان  يهدف  الذي  العاملي"  "الصندوق  يدافع عن  األراضي، كما  قيمة مجيع  من 

الصندوق العاملي غرفة مقاصة    كما سيشكل  ،املوارد حول العاملاستحقاقات أنصبة متساوية للشعوب من  

  (.Steiner, 2005للمدفوعات واستحقاقات الشعوب )

مهمة ملناقشععععععات العدالة   يسععععععتخلص بعض الفالسععععععفة آاثراً   املوارد،من خالل رواايت الدفوعات مبلكية  

أبننعا مجيععًا منتلعك موارد األرض    ،Mathias Risseحيعث جيعادل "معاتيعاس ريس"    ،الععامليعة املتنوععة

بصعععورة مجاعية وهذا له آاثر عميقة على جمموعة من قضعععااي العدالة العاملية، مبا يف ذلك اهلجرة، وعندما 

ال يسعتغل الناس "حصعصعهم املشعروعة" من األرض، ال ميكنهم الشعكوى عندما يرغب املالك املشعرتكون  

م يف ملكية هذه األرض يف احتالل جزء منها، كما يناق  بعض املنظرين املهتمني ابلقضععععععااي البيئية معه

ا حقوقنا فيما يتعلق ابملوارد الطبيعية، حيث جيادل البعض أبن لدينا حقوقًا متسعاوية لالسعتفادة من  أيضعً

دينععا حقوقععًا  أبن لعع   Tim Hayward فعلى سععععععععععععععبيععل املثععال: جيععادل "تيم هععايوارد "  ،موارد األرض

(. وغالًبا ما يتم القبول هبذا الدفع واللجوء إليه Hayward, 2005متسعععععععععاوية يف الفضعععععععععاء البيئي )
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مثل مسعتوايت انبعااثت الكربون واالسعتهالك    نصعيبنا،عندما يكون هناك تصعور أبننا جتاوزان حصعتنا أو  

  بشكل عام.

وق متسععععععععاوية يف املوارد واألرض والفضععععععععاء البيئي كما أن الرواايت اليت مبوجبها يتم الدفع أبنه لدينا حق

غالًبا ما يتم اهتامها ابملعاانة من مشععععكلة مشععععرتكة مهمة، ومن الصعععععب الدفاع عن رواية    ذلك،وما إىل 

ا ملختلف السعععععععياقات االجتماعية  واضعععععععحة ومقنعة لقيمة املوارد ألهنا ميكن أن ختتلف بشعععععععكل كبري طبقً 

والتكنولوجية، إال أننا حباجة إىل أن نكون قادرين على حتديد قيم املوارد بصععورة معقولة، إذا ما والثقافية  

 أردان حتديد ما إذا كان الناس يستمتعون أو يتجاوزون حصصهم املتساوية ابلفعل.

 ختصيص املسؤوليات ملعاجلة املشاكل العاملية2.9 

املسعععععععععؤوليات    قضعععععععععيةاإلنصعععععععععاف، وهذا بدوره يثري   هناك عدد من مشعععععععععاكل العدالة العاملية اليت تتطلب

فيه أنه ميكن للعديد من الوكالء    شك  الالعالجية، ومن ينبغي أن يفعل ما يقلل من الظلم العاملي؟ ومما  

ما هي   نتسععععععععاءل،وهنا   ،واجملموعات واملنظمات واملؤسععععععععسععععععععات املختلفة لعب دور يف مثل هذه املعاجلة

ى عاتق الشعععععععععععععركات أو احلكومات أو املسعععععععععععععتهلكني أو املواطنني أو املسعععععععععععععؤوليات اليت جيب إلقائها عل

املنظمات الدولية أو احلركات االجتماعية؟ وتتضععععمن العديد من اإلرشععععادات اليت تتم مناقشععععتها يف كثري  

 ما،من األحيان فيما خيص القضععععععااي املتعلقة ابملسععععععامهات يف تقدمي املعاجلات من قبل الوكالء ملشععععععكلة  

وهناك إطاران  ،هتم من تلك املشععكلة، وقدرهتم على اختاذ إجراءات بناءة يف الوقت احلايلوأمناط اسععتفاد

 Iris Marion مؤثران يسعععععتحقان مزيًدا من النقاش واملعاجلة، ال سعععععيما إطار "أيريس ماريون يونج"
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Young   املتعلق بنموذج االتصععععععال االجتماعي لتوزيع املسععععععؤوليات عن الظلم اهليكلي العاملي، وإطار

 Young 2011, Miller)فيما يتعلق ابملسععععععععؤولية العالجية    David Miller"ديفيد ميلر"  

2007).  

العثور   وعلى النقيض من فكرة املسعععععؤولية ابعتبارها تنطوي على البحث عن اخلطأ واملسعععععؤولية الفردية مث

 Iris Marionوحتميله هلما، فإن "أيريس ماريون يونج"  ،واملسععععععععؤولية الفردية  اخلطأ  ارتكبمن   على

Youngدفع أبنه أكثر مالءمة من فكرة البحث عن اخلطأ واملسعععععععؤولية  ي  ،" طور منوذًجا اسعععععععتشعععععععرافًيا

لعذلعك لعدينعا   ظلم،الالفرديعة إهنعا تعتمعد على فكرة أن املشععععععععععععععاركعة عرب املؤسععععععععععععععسععععععععععععععات ينتج عنهعا أحيعااًن  

عن معاجلة الظلم ولكن قد تكون   املسعععؤولية  مجيًعامسعععؤوليات خاصعععة ملعاجلة مثل هذا الظلم. ونتشعععارك  

حيعث تقعدم "أيريس" مععايري خمتلفة    ،لعدينعا درجعات وأمنعاط خمتلفعة من املسععععععععععععععؤوليعة جتعاه مععاجلعة هعذا الظلم

يكون أكثر منطقية ابلنسعععععععععبة هلم يف   لالسعععععععععتدالل ميكن أن تسعععععععععاعد األفراد واملنظمات يف حتديد ما قد

حماولة تصععععععععععععععحيح الظلم نظًرا لوجود العديد من املظامل حول العامل، يف حني أن لدينا وقًتا حمدوًدا وموارد  

حقيقة الطريقة اليت نضععع هبا أنفسععنا   أن  جند  ؛ابسععتخدام دراسععة حالة لصععناعة املالبس العامليةو حمدودة،  

ليات خمتلفة ولكنها مهمة جلميع املشعاركني يف األنشعطة اليت تدعم بشعكل خمتلف ميكن أن تسعتلزم مسعؤو 

نظًرا لوجود أربعة معايري على األقل ميكن للوكالء اسععععععتخدامها إلثبات تربيرهم وفهمهم،    ،هذه املصععععععانع

  فإننا ندرجهم على النحو التايل:
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مث جيعب أن نركز على   ومن العمليعات، لعدينعا مسععععععععععععععتوايت خمتلفعة من التعأثري والقعدرات لتغيري القوة:.  1

قعد يعع هعذا   وابلتعايلتلعك اجملعاالت اليت لعدينعا فيهعا قعدرات أكرب لتغيري العمليعات اهليكليعة املثرية للقلق، 

ث التغيريات أبنفسعععهم الرتكيز على عدد قليل من الالعبني الرئيسعععيني الذين لديهم قدرة أكرب على إحدا

 والتأثري على اآلخرين.

يتمتع بعض األشخاص ابمتيازات أكثر من غريهم من حيث اهلياكل، لذا فإن مستهلكي االمتياز: .  2

 ،املالبس من الطبقة الوسععععععععععععععطى لديهم دخل تقديري أكثر وخيارات وقدرة على اسععععععععععععععتيعاب التكاليف

م بسععهولة أكرب من أولئك الذين يكسععبون احلد األد   وميكنهم تغيري ممارسععات شععراء املالبس اخلاصععة هب

 .من األجور، لديهم تقديرية الدخل. قدرة قليلة، وابلتايل ضعيفة على استيعاب املزيد من التكاليف

كل من لديه مصععلحة يف تغيري اهلياكل القمعية الظاملة لديه مسععؤوليات فيما يتعلق مبعاجلة    املصااا :.  3

ا يتحملون مسعععععؤوليات مهمة ألن لديهم مصعععععلحة كبرية يف   وهذا يعع  ،هذه املظامل أن "الضعععععحااي" أيضعععععً

  Iris Marion Young ويف حتليل دقيق، قالت "أيريس ماريون يونج"  ،القضعععععععاء على هذا الظلم

أنه قد يكون لدى الضحااي مسؤوليات يف سياقات معني، مثل التحدث علًنا عن الظروف القاسية اليت  

كما جيب عليهم أن يتحملوا بعض املسؤولية ملقاومة وحتدي اهلياكل املؤسسية اليت تنطوي   ،يعملون فيها

وبدون مشعععاركتهم قد يتم تربير عدم احلاجة إىل اإلصعععالحات أو قد ال أتخذ اإلصعععالحات    ،على الظلم

ومة  وقد ال تكون هذه االلتزامات موجودة دائًما، خاصععة عندما تتطلب تكاليف املقا  ،الشععكل املطلوب

 ة ضحااي الظلم.تضحيات غري عادية من قبل اجلميع خاصً 
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ويف  ،يف بعض احلعاالت لعدينعا ابلفععل قعدرات التنظيم اجلمعاعي واملوارد الراسععععععععععععععخعة  القادرة اجلمااعياة:.4

بعض األحيان يكون من املنطقي أن نعتمد على مثل هذه األشععياء لذلك، على سععبيل املثال: يف بعض  

لطالب أو املنظمات الدينية أو النقاابت أو جمموعات املسعععععععامهني ابلفعل قوة  األحيان، متارس احتادات ا

كبرية يف القدرة على تنسععععععععععععععيق األعضععععععععععععععاء ذوي التفكري املتماثل الذين يرغبون يف اختاذ إجراءات معينة 

تشععععععععععععععجعنععا على   Iris Marion Youngإن "أيريس مععاريون يونج""    ،وإحععداث تغيريات بعينهععا

 يمية اليت نتمتع هبا ألن فعل ذلك دائما ما يثبت فعاليته.تسخري املوارد التنظ

التفكري يف أفضععععل السععععبل اليت ميكننا من خالهلا   أيريس ماريون يونج" علىوخالصععععة القول، تشععععجعنا "

مواقف خمتلفعة   -حتمعل املسععععععععععععععؤوليعة للحعد من الظلم اهليكلي من خالل التفكري يف هعذه املععايري األربععة 

 تياز واملصاحل والقدرة اجلماعية السابق اإلشارة إليها ابلتفصيل.للسلطة )القوة( واالم

ا    David Millerويقدم "ديفيد ميلر"   نظرية ارتباط ذات أتثري هائل يف املسعععؤولية واليت تناق  أيضععً

وهناك سععععت طرق ميكن من خالهلا أن نتواصععععل مع شععععخص ما، )فالن(،   ،مسععععؤولياتنا العالجية للظلم

وتؤدي هذه الروابط إىل   ،املسعععععاعدة  هذهدة وابلتايل يتحمل املسعععععؤولية العالجية  الذي حيتاج إىل مسعععععاع

ا عن حالة )فالن(؛ وقد نكون مسعؤولني أخالقيً   ،سعت طرق ميكن من خالهلا حتديد املسعؤولية العالجية

وقد نكون نتيجة حلالة )فالن( أو مسععععععئولني سععععععببًيا عن حالة )فالن(؛ ورمبا مل يكن لدينا دور سععععععب  يف 

حالة )فالن( لكننا اسععتفدان منها؛ وقد تكون لدينا القدرة على مسععاعدة )فالن(؛ أو قد نكون مرتبطني 

 [.4ب)فالن( من خالل الروابط اجملتمعية ]
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ا خماوف مهمة يف أدبيات العدالة العاملية حول توزيع املسععععععععؤوليات بني الوكالء كجماعات   وتوجد أيضععععععععً

ألمم املسعععععععععؤولية عن الظلم العاملي أو تصعععععععععحيح هذا الظلم بصعععععععععورة  فهل ميكننا حتميل الدول وا  ،وكأفراد

جذرية؟ ويثري هذا التسعاؤل أسعئلة مهمة حول املسعؤولية اجلماعية اليت يتم التعامل معها بشعكل مناسعب 

 يف جزء آخر من هذه املوسوعة )انظر املدخل اخلاص ابملسؤولية اجلماعية(.

 حنتاج إىل دولة عاملية لتأمني العدالة العاملية؟السلطة يف اجملال العاملي: هل 3.9 

  Hobbes هعل من املمكن أن يكون هنعاك ععدالعة ععامليعة يف غيعاب دولعة ععامليعة حتققعه؟ جيعادل "هوبز"

ويقعدم معا  ،لععدم وجود سععععععععععععععلطعة ععامليعة ميكنهعا أتمني وفرض متطلبعات الععدالعة أبن هعذا غري ممكن نظراً 

واليت هلا أتثري كبري يف السعععععععععياسعععععععععة الدولية، مثل وجود حالة من يسعععععععععمى ابحلالة الواقعية الكالسعععععععععيكية،  

على مبدأ أن مجيع الدول تتنافس يف السععععي وراء مصعععاحلها اخلاصعععة،    الطبيعة يف العامل الدويل، واسعععتناداً 

 ومبا أنه ال توجد سلطة عاملية فال ميكن أن يكون هناك عدالة يف الشؤون الدولية.

اؤال، نظًرا ألنعععه لعععدينعععا ابلفععععل مسععععععععععععععتوى ععععال  من التفعععاععععل بني العععدول  إال أن البعض اآلخر أكثر تفععع 

واملنظمعععات والوكالء اآلخرين، والععذي أدى بععدوره إىل ظهور مععععايري وتوقععععات خمتلفعععة حول السععععععععععععععلوك  

وعالوة على ذلك، فلدينا مصعلحة    ،(Beitz, 1999املناسعب الذي يوجه السعلوك يف اجملال الدويل )

قوية يف التعاون عندما يكون ذلك ضعععععععععععروراًي للتعامل عملًيا مع جمموعة من املشعععععععععععكالت اليت هلا امتداد  

وهتتم احلوكمععة العععامليععة بكيفيععة إدارتنععا للمصععععععععععععععععاحل اليت تؤثر على   ،عععاملي وأتثري على خمتلف دول العععامل

كما يوجد ابلفعل مسععععععتوى عال  من التعاون   ،دولة عامليةسععععععكان أكثر من دولة يف العامل يف ظل غياب 
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بني جمموعة متعددة من الشععععععععبكات واملنظمات واجملموعات األخرى من األطراف املعنية على مسععععععععتوى 

فرعي من الدول، وهذا يؤثر بقوة على إعادة تصععععععععععميم معايري أفضععععععععععل للممارسععععععععععات يف جماالت بعينها 

(Anne-Marie Slaughter 2004). 

ومن بني وكالء التغيري األخرين الذين كان إبمكاهنم ممارسعععععععععة ضعععععععععغوط إصعععععععععالحية كبرية وقد مارسعععععععععوها 

ابلفععل، احلركعات االجتمعاعيعة الععامليعة، مثعل كعل من: حركعة مكعافحعة اسععععععععععععععتغالل العمعالعة، وحركعة التجعارة 

ًما للتغيري  ولقد كان النشععععععععععاط العاملي مصععععععععععدرًا مه  ،العادلة، وغريها من حركات االسععععععععععتهالك األخالقي

كما تمظهر مثل هذه األمثلة البسععععيطة أنه من املمكن حتقيق وإجناز التغيري أكثر مما يطمح إليه   ،التدرجيي

 الواقعيون حىت يف غياب دولة عاملية.

وملزيد من املعلومات حول قضععععععععااي احلكومة العاملية، أنظر مدخل احلكومة العاملية، الذي يقدم مزيد من 

 ة هلذه القضية.املعاجلة املستفيض

 . املسامهة يف السياسة العامة10

يسععععاهم الفالسععععفة بطرق مهمة يف املناقشععععات حول قضععععااي سععععياسععععة العدالة العاملية، على سععععبيل األمثلة  

اإليضععععاحية؛ قمنا يف هذا املدخل ابسععععتطالع العديد من مقرتحات اإلصععععالح املؤسععععسععععي ملعاجلة املظامل  

ابهتمام واسععععع النطاق، وتتضععععمن تلك األمثلة اإليضععععاحية كل من: اقرتاح صععععندوق  العاملية اليت حظيت  

من هذه املقالة( جنًبا إىل جنب مع اقرتاحه بشععععععععععأن   8التأثري الصععععععععععحي ل "توماس بوج" )القسععععععععععم رقم  

من هععذه املقععالععة(، ومقرتح االرتبععاط العععادل لكععل من 1.9  "توزيع أرابح املوارد العععامليععة" )القسععععععععععععععم رقم
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  4يان ابري" و"سعععاجناي ريدي" للمسعععاعدة يف حتسعععني ظروف العمال حول العامل )القسعععم رقم  "كريسعععت

من هذه املقالة(، ومقرتح كل من "آالن بوكاانن" و"روبرت كيوهان" املسمى ب "االبتكارات املؤسسية"  

ا  من هذه املقالة(، وهناك 2.3  لتأمني وجود املسعععععاءلة يف اسعععععتخدام القوة العسعععععكرية )القسعععععم رقم أيضعععععً

من هذه 1.9  مقرتح "العمل املبتكر" لععععع " ليف وينار" فيما يتعلق مبقرتحات التجارة النظيفة )القسم رقم

 املقالة(.

ا على  ابإلضعععافة إىل تلك األمثلة التوضعععيحية اليت مت إبرازها ابلفعل يف هذه املقالة ؛ يؤثر الفالسعععفة أيضعععً

وإصعععالح   املناخ،قضعععااي تغري   :مبا يف ذلك ما يلي  مناقشعععات السعععياسعععة يف جمموعة واسععععة من اجملاالت،

األمم املتحعدة، واقرتاح األولوايت اجلعديعدة اليت ينبغي أن حتعل حمعل األهعداف اإلمنعائيعة ل لفيعة اليت انتهعت 

ا يف مشعععععععاريع أ، ولقد سعععععععاهم الفالسعععععععفة  2015صعععععععالحيتها ابلفعل يف عام  دولية مؤثرة ومتعددة  يضعععععععً

لفقر حول الععععامل املنعععاحي تبحعععث عن طرق بعععديلعععة لقيعععاس نوعيعععة وجودة حيعععاة الشعععععععععععععععوب ولقيعععاس ا

(Nussbaum and Sen 1993, Pogge 2014)،    كمععا أن أحععد اجملععاالت األخرى اليت

ولقد انق  الفالسععععععععفة    ،جذبت اهتماًما متزايًدا يف الفرتة األخرية تتعلق ابلضععععععععرائب وقضععععععععااي املسععععععععاءلة

كات واألفراد  واليت تفرضععععها الشععععر  ،املمارسععععات الضععععريبية التعسععععفية املتفشععععية واملوجودة على نطاق واسععععع

الذي تشعععععععععتد احلاجة إليه للتنمية   وهو  ،األثرايء وكيف أن مثل هذا األمر حيرم البلدان النامية من الدخل

ا مناقشعععة ضعععرائب الدخل العاملية وضعععرائب الكربون وضعععرائب  كما متت أيضعععً   ،البشعععرية يف البلدان النامية

 Moellendorf 2009, Caney 2005b, Brockتوبني )املعامالت املالية وضععععععععععععرائب  

2009.)  
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ت السعياسعية، ومن احملتمل أن يكون الكما يواصعل الفالسعفة تقدمي مسعامهة مهمة يف املناقشعات والسعج

 هذا جمال تركيز العمل املستقبلي املفيد بشأن العدالة العاملية.
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