
  ة للدولةاإلقليمالوالية خارج حقوق االنسان إلتزمات إتاّلف 

 1الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةة للدولة خاصة باإلقليمالوالية خارج  التزامات

 

 ،جي على مدار عشرين عاما  بشكل تدريفي التطور أخذت الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الرغم من أن       

ولكن ما تقوم به الدول سواء القيام بفعل أو االمتناع عنه، الدول داخل اإلقليم.  التزاماتأقتصر التركيز في الغالب على لكن 

 .في التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لف حدودهميعيشون خ الذينيؤثر بدوره على 

لذلك فقد اكتسب  والتأثيرات المتجاوزة للحدود اإلقليمية. العابرة للحدودنشطة األ تزيد مناالقتصادية  العولمة باإلضافة إلى أن

، والذي يعني االلتزامات الحقوقية للدول تجاه األفراد والجماعات الموجودة خارج الوالية اإلقليمة للدولةمفهوم االلتزامات 

وتلك االلتزامات مرتبطة بعدد من التحديات االنتقالية . مبدأ العولمة خارج حدودها اإلقليمية، أهمية باعتباره رد حقوقي على

التي تواجه من قبل كل األقاليم في أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص في القارة اإلفريقية، تشمل كل ما يتعلق بالتجارة الدولية، 

خطف األراضي، تدمير البيئة وكل ما  المساعدة التنموية الحكومية، خوصصة الخدمات األساسية،االستثمارات الخارجية، 

ر المناخ وكذلك تأثير ر الوطنية، تغيبيرتبط بها بواسطة الصناعات االستخراجية، االفتقار للتنظيم القانوني للشركات ع

رة السياسات المصدقة من قبل المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، بما فيها البنك الدولي، منظمة التجا

 العالمية، وصندوق النقد الدولي.

المبادئ الحقوقية داخل تلك ، بل عليهم التزامات الحترام، وحماية، وتنفيذ االتزامات الدول بحقوق اإلنسان ال تتوقف عند حدوده

عام، فتلك االلتزامات عبارة عن قضية متعددة الجوانب من أجل تمتع حقيقي بحقوق اإلنسان بشكل خارجها. حدود الدولة و

أن تكون أداة  "التزامات خارج الوالية اإلقليمة للدولة"لفكرة مكن من الم وباألخص الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

وأيضا  من الممكن أن تكون أداة لصياغة لفتح الطريق من أجل الئحة تنظيمية حقوقية للشركات عبر الوطنية وتطوير التعاون. 

ستثمار والتجارة(، ويكون منسجم مع المبادئ الحقوقية، وكذلك إخضاع المؤسسات المالية قانون دولي لالقتصاد، يشمل )اال

 الدولية للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

مثل العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل ال تضع حدا   تفاقيات الدوليةاال كما أن

من االعتراف بها التزامات خارج الوالية اإلقليمة للدولة تأتي أهمية وفقط.  ات الدول لتكون داخل حدودهاجغرافيا  اللتزام

السيما، في كثير من التعليقات العامة التي تصدر عن اللجنة الدولية المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك، 

 والحق في الصحة.الغذاء، بالحق في  ين الخاصينعن كال من المقررين الدولي

أداة إستراتيجية قانونية وسياسية،  "،ات خارج الوالية اإلقليمة للدولةالتزام"فيما يتعلق بالقارة اإلفريقية، من الممكن أن تكون 

ن أالحقيقة و. حدود الدولة خارجتأتي من  الخروقات التيلحماية حقوق اإلنسان للشعوب التي تعيش في الدول اإلفريقية، من 

وغني عن  الدول خارج نطاق حدودها اإلقليمية.تزامات لاالنظام الذي يحكم ريقيا تبدو من بين األكثر تضررا  بسبب غياب إف

من الملموس و. بتلك االلتزامات تجاه الشعوب التي تعيش في الدول اإلفريقية األخرىأيضا  الدول اإلفريقية تعهدت القول، بأن 

، فيما بين الدول اإلفريقية على األقل اإلقليمة تهاواليريقية تعترف بوجود التزامات الدول خارج في هذا الصدد، بأن اللجنة اإلف

فعلى سبيل المثال في قرارها بشأن قضية  إقليمها. واليةفي حالة أن يكون هناك فعل قامت به الدولة أو أحد عمالئها خارج 

، وجدت اللجنة بأن الدول المدعى عليها قامت بانتهاك خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية مع رواندا بوروندي، وأوغندا

 2لمجموعة من الحقوق لشعب الكونغو، من ضمنها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.حدود أقاليمها 

                                                           
يقيااة لحقااوق اإلنسااان والشااعوب، الاادورة العاديااة السااابعة بناااءا علااى المداخلااة الشاافهية لمجموعااة االلتزامااات خااارج الحاادود اإلقليميااة، أمااام اللجنااة اإلفر  1

 ( مقدمة من سيساي أليماهو يشانيو، عضو اللجنة التوجيهية لمجموعة االلتزامات خارج الحدود اإلقليمية.   2010مايو 26–12واألربعون )
، اللجناة اإلفريقياة لحقاوق اإلنساان والشاعوب، التقريار (2004، الكونغاو الديمقراطياة ضاد كاال مان برونادي وروانادا، وأوغنادا )227/1999مراساالت   2

 السنوي العشرين.



ير الدول، وتقر كذلك اللجنة اإلفريقية، بالتزام الدول اإلفريقية لحماية شعوبهم من التعدي على حقوقهم من قبل أطراف من غ

خارج الوالية اإلقليمة  اإللتزامات"فكرة لكن يمكن للجنة أنت قوم بالكثير من أجل فرض  3بما فيهم الشركات عبر الوطنية.

فال يمكن أن تعقد المسئولية على غير الدول اإلفريقية فيما يتعلق بجانبهم في  وما يرتبط بها من التزامات أخرى. "للدولة

المسئولية على الدول اإلفريقية  انعقادلحقوق الشعوب في إفريقيا. كما أن جت عن انتهاكات األنشطة عبر الوطنية والتي نت

 إلخفاقها في حماية شعوبها من الشركات األجنبية )غير اإلفريقية( يعتبر أيضا  تعامل مع طرف واحد فقط من المشكلة. 

الدول تجاه الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما الحظت أيضا  اللجنة اإلفريقية االهتمام غير الكافي التي توليه 

تحقيق "القائمة، ذكرت اللجنة بأن  وفي قرارها األخير بشأن تأثير األزمة المالية العالمية 4واستمرارها في تهميش تلك الحقوق.

عديد من الدول في القارة اإلفريقية الحقوق االقتصادية واالجتماعية وبالمقابل الحقوق المدنية والسياسية، مازلت تتملص منها ال

االفتقار إلى واألمن اإلنساني والغذائي نتيجة للفقر والتخلف، والفساد، نتيجة لعدة عوامل مثل استمرار النزاعات، االفتقار إلى 

أخذ الحكومات  أن ضرورة" كما شدد المقرر الخاص باللجنة اإلفريقية والمعني بحقوق المرأة في إفريقيا على 5"الحكم الرشيد.

   6"استيفاء حقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية، أصبح عنصرا  جوهريا  للتنمية المستدامة.واإلفريقية في اعتبارها، 

يتضح مما سبق بأن هناك ضرورة للتشديد على تعزيز وحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في إفريقيا مع وضع 

هذا من الممكن أن يساعد الدول اإلفريقية على المزيد من و ".ليمة للدولةالوالية اإلقلتزامات خارج اإل"كرة إقرار كامل بأهمية ف

محاربة الفقر، الجوع، سوء التغذية، التخلف، فضال عن حماية حق الشعوب في تقرير مصيرها بما يتوافق مع الميثاق اإلفريقي 

خارج  اإللتزامات"ول اإلفريقية أن تفهم بأن أهمية االعتراف بوجود فكرة يجب على حكومات الدو لحقوق اإلنسان والشعوب.

في و هو حماية لشعوبهم ومجتمعهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في األرض والموارد الطبيعية. "الوالية اإلقليمة للدولة

ية تعزيز االعتراف وتطبيق موضوع ضوء ما سبق، فإنه من المهم أن تقوم اللجنة اإلفريقية، فضال عن حكومات الدول اإلفريق

 في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. "خارج الوالية اإلقليمة للدولة اإللتزامات"

من خالل عدد من منظمات المجتمع المدني  "خارج الوالية اإلقليمة للدولة اإللتزامات" إتاّلف ، تشكلت 2007في عام 

أفراد تابعين ومنظمة حقوقية غير حكومية، وجامعات،  50والجامعات من جميع أنحاء العالم. وهي اآلن شبكة مكونة 

وهي مازالت مستعدة النضمام مزيد من الجامعات، والمنظمات غير الحكومية واألفراد، خاصة من القارة لمؤسسات. 

 إلى مايلي:  إتاّلف وتهدف ال اإلفريقية.

االنتفاع بها ووالعمل على تعزيزها وتطويرها،  "،خارج الوالية اإلقليمة للدولة اإللتزامات" زيادة الوعي بشأن مفهوم .1

 بين منظمات المجتمع المدني، والحكومات المعنية، ودوائر الخبراء؛ 

 اإللتزاماتطاستخدامها كمنبر لتبادل الخبرات، وتعزيز األبحاث نحو تكوين رؤية دولية متخصصة بشأن مبادئ  .2

 ".خارج الوالية اإلقليمة للدولة

، هو عقد عدد من المشاورات خارج الوالية اإلقليمة للدولة اإللتزاماتبالمعنية  إتاّلف ليات ال، كان من أهم أو2010في عام 

وسوف بشأن تلك االلتزامات في أقاليم مختلفة من العالم، بما فيها أمريكا الجنوبية، إفريقيا، أمريكا الشمالية، أوروبا، وأسيا. 

 ترويج الحملة القادمة.تساهم تلك المشاورات في صياغة وتصميم استراتيجيه عالمية ل

 دراسات موضوعية وفقاً للسياسة الميدانيةدراسات حالة مقدمة من 

على بعض خارج الوالية اإلقليمة للدولة  اإللتزاماتبتنفيذ بعض األبحاث خول مدى انطباق مفهوم  إتاّلف قامت أعضاء ال

 القضايا التالية:

                                                           
، ومراساااالت 15، التقريااار السااانوي رقااام 2001، مركاااز الحقاااوق االقتصاااادية واالجتماعياااة والثقافياااة  ويخااارون، ضاااد نيجيرياااا 155/96مراساااالت   3

 وي الحادي والعشرون.   ، التقرير السن2006، منتدى المنظمات غير الحكومية ضد زيمبابوي 245/2002
، بشأن الحقاوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة فاي إفريقياا، الاذي صادر فاي الادورة 04(XXXVI)735على سبيل المثال: قرار اللجنة اإلفريقية رقم   4

   . 2004ديسمبر  7العادية السادسة والثالثين، للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، في دكار، سنغال، 
علاى التمتاع باالحقوق االقتصاادية واالجتماعياة والثقافياة فاي  استمرار تأثيرات األزمة المالية العالمية، بشأن 09(XLVI)159قرار اللجنة اإلفريقية رقم   5

  . 2009نوفمبر  25إفريقيا، اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، الصادر في بانجولي، غامبيا 
 . 2008مارس  8بة اليوم العالمي للمرأة، بانجولي، بيان صحفي بمناس  6



 التجارة واالستثمار  .1

 فيما يتعلق بالتجارة واالستثمارخارج الوالية اإلقليمة للدولة  اإللتزاماتدراسة موضوعية: 

 صندوق النقد الدولياالتحاد األوروبي/ إفقار تجارة الفالحين لمحصول الطماطم في مدينة كوليدر: غانا/ •

إلتزامات الدول األعضاء في تكتالت تجارية إقليمية خارج حدود أقاليمهم: قضية صغار الفالحين في كينيا واتفاقيات  •

 : كينيا/ االتحاد األوروبيقتصادية لالتحاد األوربيالشراكة اال

 الحق في الحصول على المياه في مدينة بوينيس أيريس: األرجنتين/ فرنسا •

 معاهدة االستثمار الثنائية تعيق اإلصالح الزراعي: باراجواي/ ألمانيا •

 مقاطعة موبند: مخاطر زراعة البن وتأثيرها على الحق في الغذاء: أوغندا/ ألمانيا •

قضية مطحنة اللب: أوروجواي، األرجنتين/ أوروجواي، فنلندا، السويد، فرنسا، وبعض الدول ضمن مجموعة البنك  •

 ( MIGA، والوكالة الدولية لضمان االستثمار IFCالدولي التي تدير التشغيل )خاصة مؤسسة التمويل الدولية 

 : اإلكوادور/البرازيل"البابا، والقديسة إلينا"مشاريع  •

 نجم ذهب مارلن: انتهاك حقوق السكان األصليين في جواتيماال بسبب أنشطة التعدينقضية م •

 كندا / أنشطة الشركة الكندية: جواتيماال •

 قضية ماديرا: انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة ببناء السدود العمالقة على نهر ماديرا: البرازيل/ فرنسا •

  ية للمجتمع النيجيري: نيجيريا/ الصينالصين "التجارة الحرة"قضية ليكي: تهديد منطقة  •

 مساعدة التنمية .2

 في اإلطار التنمويخارج الوالية اإلقليمة للدولة  اإللتزاماتالدراسات الموضوعية: التعهد بتنفيذ 

 بناء سد إليسو: تركيا/ ألمانيا، سويسرا، النمسا، فرنسا مشروع •

 األكوادور/ النرويجالديون غير المشروعة وحقوق اإلنسان: فضية اإلكوادور والنرويج:  •

 ألمانيا، البنك الدولي مشاريع إدارة وتشغيل األرض: كمبوديا/ •

انتهاكات الحق  عالمية قاعدة غاغ( وهي تتناول منع التحدث أو التعبير عن قضية اإلجهاض؛سياسة مدينة مكسيكو ) •

 والحقوق اإلنجابية في كينيا: كينيا/ الواليات المتحدة األمريكية في الصحة

 ص من الجوع: زامبيا/ ألمانياالتخل •

 المنظمات الدولية الحكومية  .3

 في إطار المنظمات الدولية الحكومية خارج الوالية اإلقليمة للدولة  اإللتزامات(: مفهوم 1دراسة موضوعية رقم )

فيما يتعلق بأفعال الدول كأعضاء في منظمات حكومية تزامات خارج الوالية اإلقليمة للدولة لاإل(: 2دراسة موضوعية رقم )

 ة، وباألخص اإلشارة إلى المؤسسات المالية الدولية دولي



قضية سد تشيكسوي في جواتيماال، جواتيماال/ المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، بنك التنمية للبلدان  •

 األمريكية

 المؤسسة الدولية للتمويل: قضية منجم ذهب أهافو في غانامسئوليات الدولة كعضو في  •

 "نيومنت للتعدين"مليون دوالر لشركة  75سة التمويل الدولية المسئولة عن إقراض مشروع وهيئة مؤس •

  شركة نيومنت للتعدين: غانا/ المؤسسة الدولية للتمويل  •

 القطاع الخاص للشركات عبر الوطنية، والتنظيم القانوني الخاص بهم  .4

 الحكم في الشركات عبر الوطنية وتنظيم، ، لمراقبة، وات خارج الوالية اإلقليمة للدولةتزاملاإل(: 1دراسة حالة رقم )

: البعد الخاص اتجاه سيطرة الدولة الرئيسية على العمليات الخارجية للشركات عبر الوطنية(: 2دراسة حالة رقم )

 من أجل الحماية ةياإلقليم ةالواليبالمسئولية خارج 

ة التي قامت بها الشركة قضية إيوزكدي القارية: نجاح عمال المكسيك في النضال ضد االنتهاكات الحقوقي •

 : المكسيك/ ألمانيااأللمانية إلنتاج اإلطارات

 هولنداشركة ترافيجورا، ضرر الناتج عن التخلص من النفايات: كوت ديفوار/ •

شركة فيوليا وألستوم للنقل، كمتعاقد من الباطن لمشروع بنية تحتية غير مشروعة في اإلقليم المحتل:  •

 فلسطين/ فرنسا

 للحدود  قضايا عابرة   .5

 الهجوم على جنوب لبنان والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : لبنان/إسرائيل •

 سفينة كليمنصو: الهند /فرنسا تفكيك •

 الخاصة بنقل السكان واالستعمار: المنظمةالوالية اإلقليمة للدولة عمليات المؤسسات اإلسرائيلية خارج  •

دي: إسرائيل/ والدول التي تستضيف مؤسسات نقل الصهيونية العالمية، والوكالة والصندوق القومي اليهو

 السكان 

 : الصحراء الغربية/ المغرب/االتحاد األوربيالخاصة بصيد األسماكتفاقية اال •

 

ـ:برجاء االتصال ب ”،تزامات خارج الوالية اإلقليمة للدولةلاإل“ الفإتّ للمزيد من المعلومات حول   

)القاهرة(: شبكة حقوق األرض والسكن  

  mena.org-jschechla@hic  السيد/جوزيف شكال

 mena.org-amansour@hicمنصورالسيد/ أمحد 

 :)بيروت( شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

 .zahra.bazzi@annd.org) يظزحرة با /ةالسيد
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