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 للدول  الخارجية بااللتزاماتالمتعلقة  ماستريخت مبادئ
 واالجتماعية والثقافية الحقوق االقتصادية مجال في

 

 خارج لدولاااللتزامات  بشأن ماستريخت اإلنسان مبادئ الدولي وحقوق من خبراء القانونفريق  اعتمد
وذلك  ،2011 سبتمبرأيلول/ 82فيثقافية الواالجتماعية و  االقتصاديةالحقوق  مجال في  اإلقليمية تهاوالي

الجامعات  الخبراء من حيث اجتمع لجنة الدولية للحقوقيين.الو  ماستريخت جامعة عقدته اجتماعأثناء 
للهيئات المنشأة  والسابقين فيهم األعضاء الحاليينبمن العالم  في جميع مناطقالمنظمات الموجودة و 

المقررين  عن فضلا الهيئات اإلقليمية لحقوق اإلنسان، كذلك اإلنسان و  بموجب المعاهدات الدولية لحقوق
 .المتحدة في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم السابقين والحاليين واصالخ
 

، فقد اعتمد الخبراء من عقد من الزمن أكثر على مدى جريتالتي أ   البحوث القانونية واستنادا إلى
  :التاليةالمبادئ  ،أدناهعون الموق

 الديباجة

 االمتناع أو بعمل بالقيام سواءتصرفات الدول  بحسبفراد والجماعات والشعوب حقوق اإلنسان لأل تتأثر 
أن أثره في  ،وجه الخصوص على العولمة االقتصادية كان لظهور . و ةاإلقليمي واليتها  خارج عمل عن

 الحقوق االقتصادية إدراكعلى  كبير ممارسة تأثيربالعالمية  تضطلع الدول وغيرها من الجهات الفاعلة
، وكذلك عدم المساواة سواء بين متفشياالفقر ال يزال  .العالم في جميع أنحاءالثقافية واالجتماعية و 
رغم من على الوذلك ، في جميع أنحاء العالماألوضاع االجتماعية واالقتصادية ب  لقما يتعالجنسين أو في

من  حرمانللتتعرض الجماعاتو األفراد  ال تزال، هذاالمتنامية. فضل عن  الثروة العالمية عقود من
الفاعلة  الجهات الخدمات سواء أكان من ِقبل والسلع ووالموارد  ةاألساسي األراضي حصول علىال

 .غير الحكومية وأالحكومية 

 
واالجتماعية  بحقوقهم االقتصادية التمتع علىالقادرين  غير األفراد يوجد عدد ال يحصى من كنتيجة لذلكو 
و  ،والرعايةضمان االجتماعي وال ،توفير ظروف عمل الئقةو  ،الحق في العمل بما في ذلك ،الثقافيةو 

في  ،والمشاركة ،والصحة ،والتعليم ،الصرف الصحيو  ،والمياه ،والسكن ،الغذاءو  اللئق،مستوى المعيشة 
 .الثقافية الحياة
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ي تاح فيه إمكانية تطبيق حقوق  ،ودولي بنظام اجتماعي التمتعفي حق اللكل فرد  بأن الدول وقد اعترفت
 االحترامتحقيق  من أجل ،مشتركة أو أحادية بمواصلة اتخاذ إجراءات، وتعهدت مبشكل تا اإلنسان
 اإلنسان للجميع. كما مراقبة حقوق  العالمي

 
نظام دولي قائم علي أساس  على أهمية وجود ،فيينا  عملبرنامج و  في إعلن جميع الدول، أكدتو 

وسيادة  ،والمساواة ،والعدل ،والديمقراطية ،والسلم ،عوبفي الحقوق وتقرير المصير للش ،مبادئ المساواة
هذه  السعي لتحقيق في إطارو والتضامن.  ،وتحسين مستويات المعيشة ،والتنمية ،والتعددية ،القانون

 المبادئ للحفاظ على هذه الجماعية على مسؤوليتهم في إعلن األلفيةجددت الدول تأكيدها  األهداف،
 . العالمي على الصعيد

 
  و .الثقافية للجميعواالجتماعية و  الحقوق االقتصادية بالعمل على ضمان ،مراراا نفسها  الدول وقد ألزمت

 لحقوق اإلعلن العالميفي كذلك أقر و  ،المتحدة األمم ميثاق في ساسهأ لجد اال هذا االلتزام  يجد
 بالحقوق االقتصادية العهد الدولي الخاصهدات الدولية ك، باإلضافة إلى العديد من المعااإلنسان

 واتفاقية القضاء ،العنصر  التمييز جميع أشكال للقضاء على االتفاقية الدوليةو  ،الثقافيةواالجتماعية و 
 ،اإلعاقة األشخاص ذو  حقوقواتفاقية  ،الطفل واتفاقية حقوق ،ضد المرأة التمييز على جميع أشكال

 العهد الدولي الخاصوكذلك  ،أفراد أسرهمالعمال و  المهاجرين حقوق جميع لحمايةة واالتفاقية الدولي
 . اإلنسان اإلقليمية العديد من صكوك حقوقفضلا عن  ،والسياسية بالحقوق المدنية

 
تدريجي وبالنظر بشكل  واالجتماعية والثقافية االقتصاديةضمان الحقوق  وجوب هذه االلتزامات وتشمل

والتعاون  و من خلل المساعدةأتتصرف بمفردها ، عندما المتاحة للدول األقصى من المواردالحد  إلى
 ،أو الجنس ،أو اللون ،العرق أساس أ  تمييز قائم على دون هذه الحقوق إلى ضمان، باإلضافة الدوليين

أو  ،من اآلراء يرهأو غ ،السياسيأو الرأ   ،أو الدين ،أو اللغة ،يةانالجنس أو الهوية ،التوجه الجنسيأو 
في القانون  محظورة ألسباب أخرى أو ،العجزأو  ،أو المولد ،أو الثروة ،أو االجتماعي ،القومياألصل 
 .الدولي

 
يتها وال خارجلدولة ا لتزاماتا اا توضيح مضمون تهدف إلى إّن هذه المبادئ إلى القانون الدولي ف واستناداا 
الكامل لهدف  والتفعيل النهوض غيةبالثقافية واالجتماعية و  الحقوق االقتصادية تطبيقمن أجل  اإلقليمية
 العالمية.  وحقوق اإلنسان المتحدة األمم ميثاق
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العهد الدولي الخاص بالحقوق على كل من مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ  وبنيتالمبادئ  هذه وقد استكملت 
الحقوق  بانتهاكات المتعلقة مبادئ ماستريخت التوجيهية( و 6821االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

 (.6881) االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 

 المبادئ العامة :أوالا 
حقوق اإلنسان ب يحق لهم التمتعفي الكرامة  أحرارا ومتساوين وفي كل مكان ناسالجميع يولد . 1 

 .دون أ  تمييز وبالحريات
 

المساواة  المساواة بما في ذلكو  التمييز مبادئ عدم احتراممراقبة  في جميع األوقات يجب على الدول2. 
 .المساءلةوالشفافية و  بين الجنسين

 

والثقافية  بما فيها الحقوق المدنية نحقوق اإلنسا وحماية وتطبيق ملزمة باحترام جميع الدول 3.
 أراضيها أو خارجها.االجتماعية، سواء أكان ذلك داخل والسياسية و  واالقتصادية

 
 لجميع ،الثقافيةواالجتماعية و  الحقوق االقتصادية من أجل ضمان ،ببذل قصارى قدراتها تلتزم كل دولة. 4

من أجل  واليتها اإلقليمية  خارجالتزامات  كما يقع على عاتق جميع الدول أراضيها. األشخاص داخل
 في المبادئكما هو منصوص عليه  الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و  وحماية وتطبيق الحقوق احترام
  .التالية

 
و متساوية. ذات أهمية و  ،ومتشابكة ومترابطة ،للتجزئة وغير قابلة ،عالمية جميع حقوق اإلنسان. 5

االقتصادية بالحقوق  تتعلق التي واليتها اإلقليمية  خارج الدول لى التزاماتتنطو  هذه المبادئ ع
 بما فيها الحقوق المدنية بقية حقوق اإلنسان على ،انطباقها من دون استبعادالثقافية، واالجتماعية و 

 .والسياسية
 
على الصعيدين عنها  المترتبةااللتزامات باإلضافة إلى  ،الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و إّن الحقوق  6.
 بما في ذلك ميثاق في مصادر القانون الدولي لحقوق اإلنسان درجةم ،الوالية اإلقليمية  خارج و قليمي اإل

 الدولي الخاص بالحقوق االقتصاديةوالعهد  ،العالمي لحقوق اإلنساناإلعلن و  ،المتحدة األمم
 .واإلقليمية الصكوك العالمية غيرها منو  ،الثقافيةواالجتماعية و 
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على الدول  وينبغي .حقوق اإلنسان على في القرارات التي تؤثر ،المشاركة الواعية الحق في لكل فرد 7.
من  المدني، و مؤسسات المجتمع البرلمانات ،بما في ذلك الوطنية ذات الصلة، مع اآلليات أن تتشاور

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية المتعلقةلتزاماتها ذات الصلة با ،ابيرالتدتنفيذ السياسات و و  خطيطأجل ت
 .والثقافية

  
  اإلقليمية  واليتها خارج لدولالتزامات ا نطاق  :ثانياا 

 الوالية اإلقليمية  خارجااللتزامات  تعريف .2
 ما يلي:على  اإلقليمية الوالية  خارجمل االلتزامات تتش هذه المبادئ ألغراض

 ، هأو خارج اقليم الدولة داخل سواء أكان بالقيام بفعل أو االمتناع عن فعل ةقلعالمت االلتزامات  أ( )
 ؛أيضا، و دولةتلك ال أراضي خارج التمتع بحقوق اإلنسانبشكل يؤد  إلى التأثير على 

وغيرها من صكوك  المتحدة ميثاق األمم المنصوص عليها في ذات الطابع العالمي االلتزامات ب( )
، من خلل التعاون الدولي بشكل مشتركاتخاذ إجراءات، أحادية أو والتي تستوجب  حقوق اإلنسان

 . عالميا لضمان تنفيذ حقوق اإلنسان

 
 نطاق االختصاص 9.

 حاالتالفي كل من  الثقافيةواالجتماعية و  الحقوق االقتصادية وحماية وتطبيق احترام يتوجب على الدولة
 التالية: 

بصرف النظر عما إذا كانت ممارسة هذه ، فّعالة سيطرة سلطة أوفيها  التي ت مارس الحاالت (أ )
 الدولي؛ وفقا للقانون  سيطرةال

التمتع  على ،آثار متوقعة إلى إحداث تقوم فيها الدولة بفعل أو تمتنع عن فعل يؤد التي  الحاالت (ب )
 هذه الدولة؛ إقليم خارج داخل أوالثقافية، سواء واالجتماعية و  بالحقوق االقتصادية

اتخاذ تدابير من أجل  أو ،تأثير حاسم وضع يمّكنها من ممارسةفي التي تكون فيها الدولة  الحاالت (ج )
 ،الدولي القانونوبمقتضى  أراضيهاحدود خارج  ،الثقافيةواالجتماعية و الحقوق االقتصادية  تطبيق

كان ذلك من   و أ، بشكل أحاد  أو جماعيما إذا كانت هذه الدولة تتصرف ع  بصرف النظر
  القضائية. التشريعية أو وألطاتها التنفيذية خلل ا  من س

 
  ممارسة االختصاص أهليةحدود  10. 
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 لها ال ي جيز إقليمهاخارج  ،الثقافيةواالجتماعية و  وحماية وتطبيق الحقوق االقتصادية باحترام التزام الدولة
 .مالقانون الدولي العاميثاق األمم المتحدة و لانتهاك  هفي بشكل تتصرف أن
 

 مسؤولية الدولة 11. 

بمفردها أو  تت على هذا التصرف أ تسواء أكان ، تصرف منسوب إليها نتيجة   مسؤولية الدولة شأتن
ذا إما عبغض النظر  ،الدولية لحقوق اإلنسانها اللتزامات ي شكل خرقاا  ،أخرىكيانات أو  دولمع  باالشتراك

 .ميةقليواليتها اإلكان ذلك داخل إقليمها أو خارج خارج 
 

 الجهات الفاعلة غير الحكومية سلوك مسؤولية الدولة عن انعقاد 12.

  :إلى تمتد ولية الدولةمسؤ 

 أو ،تعليمات بناء على حكوميةفاعلة غير جهات  عن تصدرالقيام بأفعال أو االمتناع عن أفعال  (أ )
 ؛، وأيضارقابة الدولة أو تحت إشراف

 حكوميةأجهزة  التي ليست هيئاتال ن األشخاص أوع تصدر القيام بأفعال أو االمتناع عن أفعال (ب )
 بممارسة مهام السلطة الدولة من ِقبل تمكينهافي حال  ،ألعمال األخرىاومؤسسات  لشركاتكا

 .الحالة المعينة في بتلك الصفة  أو الكيانات األشخاص اهؤالء ، شريطة أن يتصرف الحكومية
 

  تجنب إلحاق األذىب تزاملاال  13.

من  خطرا حقيقيا تخلقأن  يمكن ،أن تتخلى عن القيام بأفعال أو االمتناع عن أفعال يجب على الدول
وتنعقد . واليتها اإلقليمية خارج الثقافية واالجتماعية و  التمتع بالحقوق االقتصادية إضعاف وشأنه تعطيل أ
  .هاتصرفاتلمن األمور المتوقعة الحدوث كنتيجة  ضعافاإل عندما يكون هذا التعطيل أو مسؤولية الدول

 .مثل هذا السلوكل اا مبرر  شكليال  اآلثار المحتملة عدم اليقين بشأنّن إ
 

 والوقاية تقييم األثر 14.

واليتها خارج حدود  ،ثار المحتملةواآل لمخاطر، لجميعالمشاركة بو ، تقييم مسبق إجراء يتعين على الدول
االقتصادية واالجتماعية بالحقوق  التمتع بشأن هاممارساتو  هاسياساتو  هاقوانينمن  فيما يخص اإلقليمية

 اإلفصاح بهدف يكون التقييم  أن . ويجب أيضاالجميععلى  التقييم نتائج يجب أن يتم عرضو  الثقافية.و 
، فضل عن وقفها أو ضمان من أجل منع االنتهاكات ،هاتعتمد يتعين على الدول أن عن التدابير التي

  .فّعالةف صاسبل انتأمين 
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 المنظمات الدولية أعضاء في ا بصفت التزامات الدول 15. 

بالتزاماتها في مجال  فيما يتعلق تصرفاتها، عن منظمة دولية في مسئولة، بصفتها عضواا الدولة تبقى 
تشارك ية أو لمنظمة دول صلحيات نقلت للدولة التيو  .واليتها اإلقليمية وخارج  داخل ،اإلنسان حقوق
 منسجمة مع هذه المنظمة ذات الصلةأعمال  لضمان أن تكون المعقولة -تتخذ جميع الخطوات  أن ،بها

 .في تلك الدولة الدولية لحقوق اإلنسان االلتزامات
 

 المنظمات الدولية التزامات .16 

لمنظمات الدولية ابقية التزامات  طباقها علىإمكانية ان بدون استبعاد ،على الدول هذه المبادئتنطبق 
 الدولية التي القانون الدولي العام واالتفاقاتبالمتصلة بما في ذلك االلتزامات ،  حقوق اإلنسانالمتعلقة ب

 هي طرف فيها. 
 

 االتفاقات الدولية 17.

بطريقة  ،وغيرها من المعايير ،االتفاقات الدولية ذات الصلةتطبيق وتفسير و  صياغة يجب على الدول
 ،ما يتعلق بالتجارة الدولية هذه االلتزامات وتشمل .اإلنسان التزاماتها في مجال حقوق مع تنسجم

 .وكذلك األمن والتعاون في مجال التنمية ،وحماية البيئة ،والضرائب ،والتمويل ،واالستثمار
 

 فّعالةالوالرقابة  حربيالل الاالحت 18.

على أراضي واقعة خارج حدودها  سيطرة فعلية تمارسأو لتلك التي  لحربياالحتلل ا الواقعة تحت للدولة
الموجودين  الثقافية لألشخاص الحقوق االقتصادية واالجتماعية أن تحترم وتحمي وتضمن تطبيق الوطنية
 موجودين خارج أشخاص على سيطرة فعليةالدولة التي تمارس ويتوجب على  .تلك األراضي داخل

الثقافية لهؤالء  الحقوق االقتصادية واالجتماعية أراضيها الوطنية أن تحترم وتحمي وتضمن تطبيق
 .ألشخاص

 
 اإللتزام باالحترام :ثالثاا 

 ةالتزامات عام. 19

الدولي،  التعاونبشكل مشترك من خلل  على حدة أو جراءات اللزمة،اتخاذ اإل يجب على جميع الدول
 أو المتواجدين داخل أراضيهاالثقافية لألشخاص واالجتماعية و  الحقوق االقتصادية من أجل احترام

 .22و 20 المبدأين في، وذلك على النحو المبين خارجها
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  المباشر التدخل 20. 

التمتع بالحقوق  ضعفييبطل أو  من شأنه أن التصرف الذ  نأن تمتنع ع يتوجب على جميع الدول
 .واليتها اإلقليميةلألشخاص المتواجدين خارج الثقافية واالجتماعية و  االقتصادية

 

 غير المباشر التدخل 21. 

 :أ  تصرف من شأنه االمتناع عن يجب على الدول

 الدولية أو المنظمة مع تلك الدولة اللتزاماتهااالمتثال  نظمة دولية علىم دولة أخرى أو قدرة فاضعإ ( أ)
 .الثقافية االقتصادية واالجتماعية وبالحقوق  فيما يتعلقوذلك 

أو  التزامات تلك الدولة على خرق أو منظمة دولية دولة أخرىكره إأو ه يوجتأو  ةساعدمأو  ةعاونم ( ب)
، وذلك حين تقوم الدول الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و بالحقوق  فيما يتعلق الدولية نظمةالم

 .الفعل ظروفبهذه األمور مع معرفتها ب سابقاا المذكورة 
 

 تدابير مماثلةعقوبات و  .88
التي من  العقوبات االقتصادية األخرى، أو مثل الحظر اعتماد تدابير، االمتناع عن يجب على الدول

يجب على و . التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إضعافإبطال أو  تؤد  إلى شأنها أن
في  تعهداتها بالكامل أن تكفل احترام ،اللتزامات قانونية دولية أخرى وفاءا  ،العقوبات تنفيذ أثناء الدول

نهاءأ والتنفيذأ خطيطبالتمجال حقوق اإلنسان، وذلك   أن تمتنع الدوليجب على و عقوبات. أ  نظام لل وا 
االلتزامات  الضرورية لتلبية على السلع والخدمات الحظر والتدابير المماثلة عن في جميع الظروف

 الجوهرية. 
 

 لحمايةاالتزامات  :رابعاا 

 التزام عام 23. 

من  الدولي، التعاونبشكل مشترك من خلل  أو حادياا أ اتخاذ اإلجراءات اللزمة، يجب على جميع الدول
، خارجها أو المتواجدين داخل أراضيهاالثقافية لألشخاص واالجتماعية و  الحقوق االقتصادية أجل حماية

 .12و 84 المبدأين فيوذلك على النحو المبين 
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 التنظيمب تزاملاال  24.
ن التي تكو  الفاعلة عدم قيام الجهات غير الحكوميةضمان اتخاذ التدابير اللزمة ل يجب على جميع الدول

الشركات عبر الوطنية األفراد والمنظمات و ، مثل 85المبدأ كما هو مبين في في وضع يسمح لها بالتنظيم، 
 الثقافية.واالجتماعية و  التمتع بالحقوق االقتصادية ضعافإ أو إبطالوغيرها من مؤسسات األعمال، ب

يترتب و  .فة إلى غير ذلك من التدابيرباإلضاتحقيقية وقضائية وتشريعية و  إداريةتدابير  ويشمل ذلك اتخاذ
 بالحماية.  هذا االلتزام إبطال أو إعاقة تنفيذاالمتناع عن على عاتق بقية الدول واجب 

 
 لحمايةقواعد ل .85

نفاذ تدابير لحماية الحقوق االقتصادية اعتماد و  يجب على الدول الوسائل  من خلل الثقافيةواالجتماعية و ا 
 الظروف التالية: في كل من الدبلوماسية، بما في ذلك الوسائل وغيرها، القانونية

 ؛أراضيها يحدث علىأو  ينشأ بضرر أو التهديد الضرر (أ )

 ؛الدولة المعنية جنسية ةغير الحكومياألطراف الفاعلة  حملتعندما  (ب )

 لها صلية أو المسيطرة،أو حتى الشركة األ الشركة عندما تكون ،فيما يتعلق بمؤسسات األعمال (ج )
 في الرئيسية أنشطتها التجارية أعمالها الرئيسي أو حتى مكان، أو أو موجود، مسجل نشاطمركز 

 ؛الدولة المعنية

، بما في ذلك عندما والسلوك الذ  يسعى للتنظيم بين الدولة المعنية معقولة صلة عندما يكون هناك (د )
 ؛تلك الدولة على أراضي حكومية فاعلة رغي الجوانب ذات الصلة ألنشطة يتم تنفيذ

قاعدة ل انتهاكاا الثقافية، واالجتماعية و  الحقوق االقتصاديةب يحّد من التمتععندما يشكل أ  تصرف  (ه )
 بموجب القانون الدولي، جريمة ،أيضا مثل هذا االنتهاكيشكل  عندماو  القانون الدولي.آمرة في 
أولئك الذين يتحملون بحق  الوالية القضائية العالمية رستما أنحينها، على الدول فيتوجب 
 أو إحالتهم بمقتضى القانون إلى الجهة القضائية المختصة. ،المسؤولية

 
 الموقف للتأثير  26.

 حتى لو كانت ،الفاعلة الجهات غير الحكومية سلوك التأثير على وضع يمّكنها من التي هي في الدول
المشتريات صفقات ها المتعلق بنظام من خلل ،، مثلا ثل هذا السلوكم ال يسمح لها تنظيم في وضع
 المتحدة األمم وفقا لميثاق من هذا القبيل، نفوذ، فيتوجب عليها ممارسة الدبلوماسية الدولية العامة أو

  .االجتماعية والثقافيةو  الحقوق االقتصادية حماية، من أجل والقانون الدولي العام
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 االلتزام بالتعاون .81

 بتقويض التمتع ،الفاعلة لضمان عدم قيام الجهات غير الحكومية تتعاون الدول أن يجب على جميع
انتهاكات  لمنع يشمل اتخاذ تدابير لتزاماإلهذا و  شخص. أل الثقافية واالجتماعية و  بالحقوق االقتصادية

خضاعهمو  ،الجهات غير الحكومية الفاعلة من طرف حقوق اإلنسان  ،نتهاكاتاال تلك علىللمحاسبة  ا 
 للمتضررين. فّعالةسبل انتصاف  وضمان

 

 التزامات للوفاء :خامساا 

 التزام عام 28.

 الدولي، التعاونمن خلل  ،بشكل مشترك أو منفردة اتخاذ اإلجراءات اللزمة، يجب على جميع الدول
 أو إقليمهاالموجودين داخل  لألشخاص ،الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و  الوفاء بالحقوقمن أجل 

 .55 و 88المبدأين  في، وذلك على النحو المبين خارجها
 

 دولية مواتية لخلق بيئة التزام 29. 
 التعاونمن خلل  ،بشكل مشترك أو منفردة خطوات مدروسة وملموسة وهادفة،أن تتخذ  يجب على الدول

 الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و  إلى الوفاء بالحقوق تفضيدولية مواتية  خلق بيئةمن أجل  الدولي،
 والضرائباالستثمار أيضا ، و والمتعددة األطراف الثنائية المتصلة بالتجارة المسائل، بما في ذلك العالمية

 .التعاون وتطويرالبيئة  والمالية وحماية
 
  :منها جملة أمور من خللهذا االلتزام االمتثال ليتحقق و 

المعايير و  ،والثنائية للتفاقات المتعددة األطرافالتطبيق والمراجعة الدورية والتفسير و  توضيحال) (أ )
 ؛الدولية

اإلجراءات المتخذة في  بما في ذلك علقاتها الخارجية،ب فيما يتعلق لكل دولة وسياساتاتخاذ تدابير  (ب )
جراءاتهاو  ،المنظمات الدولية إطار الحقوق ب تساهم في الوفاء السياسات التي يمكن أنو  ،الداخلية ا 

 .إقليمهاخارج الثقافية واالجتماعية و  االقتصادية
 

 توزيع المسؤولياتالتنسيق و  30.

من  ،البشكل فعّ تتعاون  لكيتوزيع المسؤوليات،  فيما يخص بعضها البعض، أن تنسق مع ينبغي للدول
 ال يعفي مثل هذا التنسيق عدم وجودوأن . االجتماعية والثقافيةالوفاء العالمي بالحقوق االقتصادية و أجل 
 األحادية الخارجية. ها التزامات من إنفاذ الدولة
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 المواردالقدرات و  31.

بأقصى ما تسمح  ،أراضيها وذلكالثقافية في االقتصادية واالجتماعية و  تأمين الحقوق لدولةايتوجب على 
الحقوق ب الوفاءفي  أن تساهم أو عند الضرورة بالمشاركة، منفردة، دولة يجب على كلو  .به مواردها
والتقنية  االقتصادية، كقدراتها جملة أمور، بما يتناسب مع ،إقليمهاخارج الثقافية واالجتماعية و  االقتصادية

تعبئة التعاون ل يجب على الدول .الدولي صنع القرار في عمليات والتأثير، لموارد المتوفرةا التكنولوجية،و 
على المستوى  الثقافيةالحقوق االقتصادية واالجتماعية و  للتحقيق المتاحة هامواردم ما تسمح بهأقصى 
 .العالمي

 

 في مجال التعاون المبادئ واألولويات .58

 :واليتها اإلقليميةخارج الثقافية واالجتماعية و  وق االقتصاديةبالحق الوفاءمن أجل  يتوجب على الدول

 ؛الضعفاءوالمهمشين و  جماعات المحرومين حقوقضمان إعطاء األولوية ل (أ )

للحقوق االقتصادية واالجتماعية  ألدنى األساسي الحد ا لتحقيقلللتزامات الجوهرية إعطاء األولوية  (ب )
واالجتماعية  لحقوق االقتصاديةل كاملتطبيق  نحو قدر اإلمكان يةفّعالبسرعة و  والتحرك، والثقافية

 الثقافية؛و 

المشاركة  والحق في ،في تقرير المصير بما في ذلك الحق، الدولية لحقوق اإلنسان المعايير مراعاة (ج )
 ؛وأيضا ؛والمساءلة والشفافيةين، المساواة، بما فيه المساواة بين الجنس عن فضلا  ،القرار في صنع

مبررة  مثل هذه التدابيرأن  تبريرإثبات ب ،للتملص من التزاماتها اغيره أو ،تدابير تراجعية تجنب أ  (د )
إجراء دراسة شاملة  بعدأنه تّم اتخاذها و  حقوق اإلنسان،كامل التزامات  إلىمن خلل الرجوع 

 للبدائل.
 
 لمساعدات الدوليةا االلتزام بتقديم .55

يتوجب على الدول التي تكون في وضع يمّكنها، وسواء أكانت ، للتعاون الدولي أوسع التزام كجزء من
 المساهمة في الوفاء بالحقوقأجل أن تقدم المساعدة الدولية من  ومشترك، بشكل منفصلتعمل 

 58.المبدأ فين الثقافية في الدول األخرى، على النحو المبياالقتصادية واالجتماعية و 
 

  والتعاون الدوليين التماس المساعدةفي  االلتزام .54

وذلك متفق عليها، ة في إطار شروط متبادل ،والتعاون الدوليين التماس المساعدة يتوجب على الدولة
االقتصادية الحقوق ضمان على ، أفضل جهودهابذل ، على الرغم من غير قادرة تلك الدولة ما تكونعند
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هي  ،المقدمةتضمن بأن تلك المساعدة أن  الدولة ويتوجب على هذه .اإقليمهداخل  االجتماعية والثقافيةو 
 الثقافية.واالجتماعية و  الحقوق االقتصاديةتأمين  من أجل

 

 أو تعاون دوليين الحصول على مساعدة ستجابة لطلباال 35.
ذلك، النظر  أن تفعليمّكنها ، وتكون في وضع أو التعاون للمساعدة طلبا التي تتلقى يتوجب على الدول

االقتصادية  الحقوق التزاماتها في ضمان مع على نحو يتفق بحسن نية واالستجابة الطلب في
رّد في ال 58و 31 ينأبالمبد على الدول أن تسترشديجب و  .واليتها اإلقليميةخارج الثقافية واالجتماعية و 

 . لطلبعلى ا
 

 تالمساءلة والتعويضا :سادساا 

 المساءلة .51

. الخارجية بالتزاماتها وفاءمن أجل ال المساءلة لتوفير ،فّعالةآليات  توافر أن تضمن يجب على الدول
جراءات  ضع نظمأن ت ،هذه اآلليات اليةعضمان ف من أجل ويتوجب على الدول، كامل  رصد لتحقيقوا 

حقوق ل وطنيةمؤسسات الال من خللفي ذلك  بما ،اإلنسانتزاماتها في مجال حقوق لاللمتثال ل وشامل
مبادئ الوطنية )لمؤسسات ل القانوني وضعالب المتحدة المتعلقةمبادئ األمم ل وفقاا  تعملالتي  ،اإلنسان
 باريس(.

 
 سبل انصاف فّعالة عام بتوفيرالتزام لاال  37.

، بما سلطة مستقلة أمام ،الفعّ الو  ميسرو السريع الفي اإلنصاف الحق التمتع بضمان  يجب على الدول
واالجتماعية  للحقوق االقتصادية انتهاكاتأية إثر  القضائية السلطة اللجوء إلى، ، عند االقتضاءفي ذلك

الدولة  نمختلفة ع ،دولة في أراضيكان قد حدث  انتهاك مزعوم عن ناجم الضرر عندما يكون. الثقافيةو 
 . للضحية وفير وسائل االنصاف دولة معنية ة، فيتوجب على أيضارال تصرفوقع فيها ال التي

 
 :هذا االلتزامتنفيذ ينبغي على الدول من أجل 

 ؛االنتصاف ضمانل عند الضرورة  الدول األخرى المعنية والمساعدة من التماس التعاون (أ )
 ؛واألفراد وسائل انتصاف لكل من الجماعاتوجود ان ضم (ب )

 ؛المناسبة وسائل االنصاف في تحديد مشاركة الضحايا ضمان  (ج )
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على الصعيدين الوطني غير القضائية،  القضائية أو، سواء سبل االنتصافالوصول إلى ضمان  (د )
 ؛ وأيضاالدوليو 

 .القضائية على الصعيد الدولي سبل االنتصافوير تطالفردية و  الشكاوى بتقديم الحق قبول  (ه )

 

 الضرر جبرسبل االنتصاف و  يةفّعال .52

 ؛نزيه و سريع شاملتحقيق  على الوصول إلىقادرة  تكونأن فلبّد  ،فّعالة االنتصافكون سبل حتى ت
حسب ، بما يشمل، ناسبم وضمان جبر ضرر، مستمركان  إذافي حال ما  نتهاكاال وقفباإلضافة إلى 

عادة التأهيل و والترضية  جبروالإعادة الممتلكات ، االقتضاء يتوجب توفر تدابير  بعدم التكرار. وضماناتا 
عن  التدابير المؤقتة دواعي استخدامعلى الدول أن تحترم يجب و  ،ضرر ال يمكن إصلحه لتجنبمؤقتة 

 الوقائع و حول معرفة الحقيقة لضحاياليحق  .ئيةشبه قضا هيئة مختصة أوقضائية طريق سلطة 
المزيد من  سببت  ال  شريطة أن جميعلل كشفت   ينبغي أيضا أن، والتي في االنتهاكات الظروف المحيطة

 للضحية. الضرر
 
  آليات الشكاوى بين الدول .58

 حقوق بما في ذلك آليات ،لدولآليات الشكاوى بين ا ،معالتعاون  وأيضا، من االستفادة ينبغي على الدول
واالجتماعية  بالحقوق االقتصادية متعلق يخارج اللتزام عن أ  انتهاك جبر الضرر ، لضماناإلنسان

 بموجب كمستفيدين المصابين ألشخاصل جبر الضررل أن تسعى الدولينبغي على كما الثقافية. و 
 ،االعتبارتأخذ بعين أن ، و الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و  حقوقالالتي تعالج  ذات الصلةالمعاهدات 
 نقلعلى الدولة أن تينبغي و  .تحقيقه الجبر المطلوبب فيما يتعلق آراء األشخاص المتضررين ،كلما أمكن

 المصابين. األشخاص الحصول عليه من مسبب الضرر إلى الذ  تمّ  جبر الضرر
 

 قضائيةغير ال آليات المساءلة 40. 

اللزمة، وسائل انتصاف غير  القضائية إلى سبل االنتصاف باإلضافةينبغي على الدول أن تؤمن، 
المنظمات  تحت رعاية المنشأة الشكاوى آليات، كالوصول إلى مورمن األجملة في ، والتي تشمل قضائية

 هذهوسائل االنتصاف  والتأكد من أن، أمناء المظالم أوالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الدولية و 
 للمساءلة إضافية تدابير إتاحة ينبغي على الدول 51 .المبدأ بموجب فّعالةالاالنتصاف متطلبات ل ممتثلة

، وكذلك الحكومية السياسات بمراقبة المكلفة الهيئة البرلمانية الوصول إلى، مثل المحليعلى الصعيد 
 .الدولي على المستوى
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 مراقبة وال اإلبالغ 41. 

 التقارير الدورية بما في ذلك ،لحقوق اإلنسان اآلليات الدولية واإلقليمية التعاون مع يجب على الدول
جراءات التحقيق  وآليات ،المتحدةلألمم التابع  اإلنسان حقوقمجلس  وآليات اللجان التعاقدية،لهيئات  وا 

 بالحقوق االقتصادية فيما يتعلق االلتزامات الخارجية هذه تنفيذ بشأنالتقييم من قبل النظراء استعراض
 .هذه اآلليات على النحو الذ  حددته عدم االمتثال حاالت تصحيحالثقافية، و واالجتماعية و 

 
 األحكام النهائية :سابعاا 

االقتصادية الحقوق على  فقطقيود  تضعأن ، الخارجية التزاماتها تنفيذإطار في  ،يجوز للدول 42. 
 بجميع الضمانات الوفاءفي حال تّم و  موجب القانون الدوليببذلك  سمحعندما ي  الثقافية واالجتماعية و 

 .اإلجرائية والموضوعية
 

 ة التزامات أوتقويض أي تحديد أوإلى  بشكل يؤد  في هذه المبادئ شيءأ   يتم تفسيرأن ال يجوز  43. 
عبر  مثل الشركات الحكومية، غيرالفاعلة الهيئات الدولية و  اتلدول والمنظميمكن ل ةقانوني مسؤوليات
  .حقوق اإلنسانبموجب القانون الدولي ل أن تعرضهاغيرها من مؤسسات األعمال، و  الوطنية

 
 تقويضل أو ،للحد من اا مبرر لتكون  المتعلقة بالتزامات الدول الخارجية المبادئ ال يمكن التذرع بهذه .44

 . ليمهاإقتجاه األشخاص الموجودين على  التزامات الدولة
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 ملحق
  مجال للدول في الخارجية بااللتزاماتالمتعلقة  ماستريخت مبادئن على والموقع

 واالجتماعية والثقافية الحقوق االقتصادية
 
الخبراء مع أسماء  أسماء المنظماتأ درج وقد  .اعتمدت هذه المبادئ من قبل الخبراء بصفتهم الفردية

  .تهمامؤسس طرفمن ئ إقرارا للمباد وليس التعريف بهمغرض ب

 

 منظمة العفو الدولية -ميجنا إبراهيم 

 مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في المياه والصرف الصحي - يركككاتارينا د  الب

 التعذيب والمعني بمناهضة المتحدة  لألممالمقرر الخاص السابق  ،جامعة ماستريخت -فان بوفن يو ت
 مم المتحدة المعنية بالقضاء على العنصرية والتمييزعضو سابق في لجنة األ

 المتحدة األممجنة ل االجتماعي، عضو سابق في ضمانالمديرية العامة لل - سغوميماريا فيرجينيا براس 
 المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اترسراندفيتفجامعة  -تشينو   ليليان

 جامعة كيب تاون - تشيروادانود 

 جامعة ماستريخت -فونس كومانز 

في لجنة  عضو سابق ،بحقوق اإلنسان والتضامن الدولي ةالمعني ةالمستقل يةاألمم ةالخبير  -فرجينيا دندن 
 األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 حدة الخاص المعني بالحق في الغذاءمقرر األمم المت ،جامعة لوفان -تر يو ش  اوليفييه د

 خبز للعالم -دوكر  جوليا

 المركز النرويجي لحقوق اإلنسان - هيديأأسبيورن 

عضو سابق في لجنة و  اإلنسانحقوق لالمتحدة  األممجامعة ماستريخت، عضو لجنة  -فلنترمان يس ك  
 األمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

 جامعة كارولينا الشمالية -غيبني  مارك

 خبز للعالم - وبلغي تورستن

بحق كل إنسان في التمتع بأعلى الخاص السابق المعني  يمقرر األممالجامعة اسكس،  -بول هانت 
 الصحة البدنية والعقلية مستوى ممكن من

 منظمة العفو الدولية -أشفق خلفان 

في السكن  الخاص السابق المعني بالحق يمقرر األممال، السكنو  شبكة حقوق األرض -ر  تهاكو ميلون 
 اللئق



15 

 

 الدولية فيان -ن انمو يك رولف

 جامعة أوسلو - دالنغفور م مالكو 

 مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية -نيالوسي نيكوالس

 أكاديمية جنيف للقانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان -كلير ماهون 

 هجامعة ماكيريري - رايباز م   كريستوفر

 أكاديميبو أو جامعة  -كسو ال-مييستانيو م ايما

 ربيعهد الطب االستوائي في أنتو م -ومسغوريك أ

 مركز القانون البيئي الدولي -أوريانا ماركوس 

 لجنة الدولية للحقوقيينال -نيرات   ساندرا

 هيومن رايتس ووتش -ريد   لينغأي

 لندن للقتصاد والعلوم السياسية كلية -مارغو سالومون 

 بلتا، عضو لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان جامعة ال -سالفيولي ن فابيا

 المقررو  جنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسانفي لمعهد الجامعة األوروبية، عضو سابق  -ينين امارتن ش
 كافحة اإلرهابالخاص السابق بشأن حقوق اإلنسان وم األممي

 لحقوقيين للجنة الدولية ال -سايدرمان إيان

 الفقر المدقع وحقوق اإلنسانب المعنيالخاص األممي مقرر ال -ماغدالينا سيبولفيدا 

عضو  عضو لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و -هيسو شين 
 بالقضاء على التمييز ضد المرأةسابق في لجنة األمم المتحدة المعنية 

 جامعة النكستر -سيغرون سكوغلي 

 الدولية فيان -فرانكو  آنا ماريا سواريز

 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ةعضو لجنة األمم المتحدة المعني -فيليب تكسييه 

 جامعة أنتويرب  -يه لهولنفاند ترو و 

  ةسكتلنديلجنة حقوق اإلنسان اال -دنكان ويلسون 

 المعهد األلماني لحقوق اإلنسان -ندفور فمايكل 

 أكاديميبو أو جامعة  -و نايش سيساى
 


