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 لمدول  الخارجية بااللتزاماتالمتعمقة  ماستريخت مبادئ
 واالجتماعية والثقافية الحقوق االقتصادية مجال في

 

لمدول  االلتزامات الخارجية بشأن ماستريخت اإلنسان مبادئ الدولي وحقوق من خبراء القانونفريق  اعتمد
 عقدتو اجتماعوذلك أثناء  ،2011 سبتمبر/مولأي 88فيالثقافية واالجتماعية و  االقتصاديةالحقوق  مجال في

في المنظمات الموجودة الجامعات و  الخبراء من حيث اجتمع .مجنة الدولية لمحقوقيينالو  ماستريخت جامعة
لمييئات المنشأة بموجب المعاىدات الدولية  والسابقين فييم األعضاء الحاليينبمن العالم  جميع مناطق

 السابقين والحاليين واصالخالمقررين  عن فضلً الييئات اإلقميمية لحقوق اإلنسان،  كذلكلحقوق اإلنسان و 
 .المتحدة في مجمس حقوق اإلنسان التابع لألمم

 
، فقد اعتمد الخبراء من عقد من الزمن أكثر عمى مدى التي أجريت البحوث القانونية واستنادا إلى
  :التاليةدئ المبا ،أدناهالموقعون 

 الديباجة

 االمتناع أو بعمل بالقيام سواءتصرفات الدول  بحسبفراد والجماعات والشعوب حقوق اإلنسان لأل تتأثر 
أثره  ،عمى وجو الخصوص العولمة االقتصادية كان لظيور و. لحدودىا اإلقميمي النطاق خارج عمل عن
الحقوق  إدراكعمى  كبير لممارسة تأثيرالعالمية  ضطمع الدول وغيرىا من الجيات الفاعمةتأن في 

، وكذلك عدم المساواة سواء متفشياالفقر ال يزال  .العالم في جميع أنحاءالثقافية واالجتماعية و  االقتصادية
رغم من عمى الوذلك ، في جميع أنحاء العالماألوضاع االجتماعية واالقتصادية  بين الجنسين أو في 

حصول من ال حرمانلمالجماعات و األفراد تعرض فضل عن استمرار . المتنامية الثروة العالمية عقود من
غير  وأالحكومية الفاعمة  الجيات الخدمات سواء أكان من ِقبل والسمع ووالموارد  األساسية األراضي عمى

 .الحكومية
 
واالجتماعية  بحقوقيم االقتصادية التمتع عمىالقادرين  غير األفراد يوجد عدد ال يحصى منبالتالي و 
و  ،والرعايةتوفير ظروف عمل الئقة والضمان االجتماعي و  ،الحق في العمل بما في ذلك الثقافيةو 

في  ،والمشاركة ،والصحة ،والتعميم ،الصرف الصحيو  ،والمياه ،والسكن ،الغذاءو  اللئق،مستوى المعيشة 
 .الثقافية الحياة
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ودولي ُيتاح فيو إمكانية تطبيق حقوق  بنظام اجتماعي التمتعفي حق اللكل فرد  بأن الدول وقد اعترفت
 العالمي االحترامتحقيق  مشتركة أو أحادية من أجل بمواصمة اتخاذ إجراءات، وتعيدت بشكل تام اإلنسان
 . اإلنسان لمجميعاقبة حقوق كما مر 

 
نظام دولي قائم عمي أساس  عمى أىمية وجود برنامج العمل،فيينا و  في إعلن جميع الدول، أكدتو 

وسيادة  ،والمساواة ،والعدل ،والديمقراطية ،والسمم ،مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير المصير لمشعوب
ىذه  السعي لتحقيق في إطارو . والتضامن ،لمعيشةوتحسين مستويات ا ،والتنمية ،والتعددية ،القانون

 المبادئ لمحفاظ عمى ىذه الجماعية عمى مسؤوليتيم في إعلن األلفيةجددت الدول تأكيدىا  األىداف،
 . العالمي عمى الصعيد

 
قد و  .الثقافية لمجميعواالجتماعية و  الحقوق االقتصادية بالعمل عمى ضمان مراراً نفسيا  الدول وقد ألزمت

نتزع اُ  ، باإلضافة اإلنسان لحقوق اإلعلن العالميأقر في و  ،المتحدة األمم ميثاق من ىذا االلتزام الرسميُُ
 ،الثقافيةواالجتماعية و  بالحقوق االقتصادية العيد الدولي الخاصإلى العديد من المعاىدات الدولية ك

 التمييز عمى جميع أشكال واتفاقية القضاء ،العنصري التمييز جميع أشكال لمقضاء عمى االتفاقية الدوليةو 
حقوق  لحمايةواالتفاقية الدولية  ،اإلعاقة األشخاص ذوي حقوقواتفاقية  ،الطفل واتفاقية حقوق ،ضد المرأة

فضًل  ،والسياسية بالحقوق المدنية العيد الدولي الخاصوكذلك  ،أفراد أسرىمالعمال و  المياجرين جميع
 . اإلنسان اإلقميمية العديد من صكوك حقوقعن 

 
تدريجي بشكل  واالجتماعية والثقافية االقتصاديةضمان الحقوق  عمى وجوب ىذه االلتزامات وتشمل

 و من خلل المساعدةأتتصرف بمفردىا ، عندما المتاحة لمدول الحد األقصى من الموارد وبالنظر إلى
أو  ،أو المون ،العرق أساس يز قائم عمىأي تمي دون ىذه الحقوق إلى ضمان، باإلضافة والتعاون الدوليين

من  أو غيره ،السياسيأو الرأي  ،أو الدين ،أو المغة ،يةانالجنس أو اليوية ،التوجو الجنسيأو  ،الجنس
في  محظورة ألسباب أخرى أو ،العجزأو  ،أو المولد ،أو الثروة ،أو االجتماعي ،القوميأو األصل  ،اآلراء

 .القانون الدولي
 

من  الخارجية لمدولة االلتزامات توضيح مضمون تيدف إلى إّن ىذه المبادئ لى القانون الدولي فإ واستناداً 
 األمم الكامل ليدف ميثاق والتفعيل النيوض غيةبالثقافية واالجتماعية و  الحقوق االقتصادية تطبيقأجل 

 . العالمية وحقوق اإلنسان المتحدة
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عمى كل من مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ العيد الدولي الخاص بالحقوق  وبنيتقد استكممت تمك المبادئ و 
الحقوق  بانتياكات المتعمقة مبادئ ماستريخت التوجيييةو ( 6986)االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 (.6997) االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 

 المبادئ العامة :أوالا 
حقوق اإلنسان ب يحق ليم التمتعفي الكرامة  أحرارا ومتساوين وفي كل مكان جميع البشريولد . 1 

 .دون أي تمييز وبالحريات
 

المساواة  المساواة بما في ذلكو  التمييز مبادئ عدم احتراممراقبة  في جميع األوقات يجب عمى الدول2. 
 .المساءلةوالشفافية و  جنسينبين ال

 

والثقافية  بما فييا الحقوق المدنية حقوق اإلنسان وحماية وتطبيق ممزمة باحترام جميع الدول 3.
 .أراضييا أو خارجيااالجتماعية، سواء أكان ذلك داخل والسياسية و  واالقتصادية

 
 الثقافية لجميعواالجتماعية و  الحقوق االقتصادية ببذل قصارى قدراتيا من أجل ضمان تمتزم كل دولة. 4

وحماية  من أجل احترام التزامات خارجية كما يقع عمى عاتق جميع الدول .أراضييا األشخاص داخل
  .التالية في المبادئكما ىو منصوص عميو  الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و  وتطبيق الحقوق

 
تنطوي و . متساويةذات أىمية و  ومتشابكة طةلمتجزئة ومتراب عالمية وغير قابمة جميع حقوق اإلنسان. 5

 من دون استبعادالثقافية، االقتصادية واالجتماعية و بالحقوق  خارجية تتعمقىذه المبادئ عمى التزامات 
 .والسياسية بما فييا الحقوق المدنية بقية حقوق اإلنسان انطباقيا عمى

 
عمى الصعيدين الوطني  المترتبةااللتزامات ة إلى الثقافية باإلضافاالقتصادية واالجتماعية و إّن الحقوق  6.

اإلعلن المتحدة و  األمم بما في ذلك ميثاق في مصادر القانون الدولي لحقوق اإلنسان درجةم والخارجي،
 غيرىا منالثقافية و واالجتماعية و  الدولي الخاص بالحقوق االقتصاديةوالعيد  العالمي لحقوق اإلنسان

 .واإلقميمية ةالصكوك العالمي
 
عمى الدول أن  وينبغي .حقوق اإلنسان عمى في القرارات التي تؤثر المشاركة الواعية الحق في لكل فرد 7.

من أجل  المدني، و مؤسسات المجتمع البرلمانات بما في ذلك الوطنية ذات الصمة، مع اآلليات تتشاور
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 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية المتعمقةلتزاماتيا التدابير ذات الصمة باتنفيذ السياسات و و  خطيطت
 .والثقافية

  
 نطاق االلتزامات الخارجية لمدول :ثانياا 

 االلتزامات الخارجية تعريف .8
 :ما يميعمى  مل االلتزامات الخارجيةتتش ىذه المبادئ ألغراض

بشكل  أراضييا، داخل أو خارج سواء أكان بالقيام بفعل أو االمتناع عن فعل ةقمعالمت االلتزامات  ( أ)
 ؛أيضا، و تمك الدولة أراضي خارج التمتع بحقوق اإلنسانيؤدي إلى التأثير عمى 

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

 . عالميا لضمان تنفيذ حقوق اإلنسان

 
 نطاق االختصاص 9.

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

وفقا  بصرف النظر عما إذا كانت ممارسة ىذه الرقابة، فّعالة سيطرة سمطة أو رسالتي ُتما الحاالت (أ )
 الدولي؛ لمقانون

التمتع  عمى آثار متوقعة إلى إحداث تقوم فييا الدولة بفعل أو تمتنع عن فعل يؤديالتي  الحاالت (ب )
 أراضي ىذه الدولة؛ خارج داخل أوالثقافية، سواء ة و واالجتماعي بالحقوق االقتصادية

اتخاذ تدابير من أجل  أو تأثير حاسم وضع يمّكنيا من ممارسةفي التي تكون فييا الدولة  الحاالت (ج )
 ،الدولي القانونوبمقتضى  أراضيياحدود خارج الثقافية واالجتماعية و الحقوق االقتصادية  تطبيق

 التشريعية أو وأ، بشكل أحادي أو جماعيه الدولة تتصرف فيما إذا كانت ىذ بصرف النظر
  .القضائية

 
  ممارسة االختصاص أهميةحدود  10. 

 ليا ال ُيجيز خارج أراضييا الثقافيةواالجتماعية و  وحماية وتطبيق الحقوق االقتصادية باحترام التزام الدولة
 .القانون الدولي العامميثاق األمم المتحدة و في انتياك  تتصرف أن
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 مسؤولية الدولة 11. 

الدولية لحقوق يا اللتزامات ُيشكل خرقا والذي عن ما تقوم بو من تصرف منسوب إلييا مسؤولية الدولة شأتن
تصرفت غض النظر عما إذا كانت قد خارج أراضييا وب أراضييا أو داخل ذلك سواء أكان، اإلنسان

  .أو الكيانات األخرى مع الدول بمفردىا أو باالشتراك
 

 الجهات الفاعمة غير الحكومية سموك مسؤولية الدولة عن انعقاد 12.

  :إلى تمتد مسؤولية الدولة

 بناء عمى يات الفاعمة غير الحكوميةالج عن القيام بأفعال أو االمتناع عن أفعال التي تصدر (أ )
 ؛، وأيضارقابة الدولة أو تحت إشراف تعميمات أو

أجيزة  التي ليست ييئاتال من األشخاص أو القيام بأفعال أو االمتناع عن أفعال التي تصدر (ب )
بممارسة ميام  لةالدو  من ِقبل تمكينيافي حال  ألعمال األخرىومؤسسات  لشركاتكا حكومية
الحالة  في بتمك الصفة أو الكيانات األشخاص اىؤالء ، شريطة أن يتصرف الحكومية السمطة
 .المعينة

 
  تجنب إلحاق األذىب تزاملاال  13.

من  خطرا حقيقيا تخمقأن  يمكنأن تتخمى عن القيام بأفعال أو االمتناع عن أفعال  يجب عمى الدول
وتنعقد . اأراضييحدود خارج الثقافية واالجتماعية و  التمتع بالحقوق االقتصادية إضعاف شأنو تعطيل أو
 .تصرفاتيملمن األمور المتوقعة الحدوث كنتيجة  ضعافاإل ذا التعطيل أوعندما يكون ى مسؤولية الدول

 .مثل ىذا السموكمبرر ل شكليال  اآلثار المحتممة عدم اليقين بشأنكما أّن 
 

 والوقاية تقييم األثر 14.

 خارج حدود أراضييا ممةثار المحتواآل ممخاطر، لجميعالمشاركة بو ، تقييم مسبق إجراء يتعين عمى الدول
 .الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و بالحقوق  التمتع بشأن ممارساتو سياسات قوانين و من  فيما يخصيا

عن  اإلفصاحمتضمن يكون التقييم  أن ويجب أيضا. الجميععمى  التقييم نتائج يجب أن يتم عرض
، فضل عن تأمين وقفيا أو ضمان من أجل منع االنتياكاتىا تعتمد تعين عمى الدول أني التدابير التي

  .فّعالةسبل انتصاف 
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 المنظمات الدولية بصفتهم أعضاء في التزامات الدول 15. 

بالتزاماتيا في مجال  فيما يتعمق تصرفاتيا، عن منظمة دولية مسئولة، بصفتيا عضوا فيالدولة تبقى 
تتخذ  أن ،تشارك بيالمنظمة دولية أو  صلحيات نقلت لمدولة التي .وخارج أراضييا إلنسان داخلا حقوق

الدولية  االلتزامات منسجمة مع ىذه المنظمة ذات الصمةأعمال  لضمان أن تكون لراشدةجميع الخطوات ا
 .في تمك الدولة لحقوق اإلنسان

 
 المنظمات الدولية التزامات .16 

 بقية التزامات حقوق اإلنسان إمكانية انطباقيا عمى بدون استبعاد عمى الدول المبادئ ىذهتنطبق 
 . ىي طرف فييا الدولية التي القانون الدولي العام واالتفاقات ، وفي جممة من األمور،لممنظمات الدولية

 
 االتفاقات الدولية 17.

بطريقة  وغيرىا من المعايير التفاقات الدولية ذات الصمةاتطبيق وتفسير و  توضيح يجب عمى الدول
واالستثمار  ما يتعمق بالتجارة الدولية ىذه االلتزامات وتشمل .اإلنسان التزاماتيا في مجال حقوق مع تنسجم

 .وكذلك األمن والتعاون في مجال التنمية والضرائب وحماية البيئة والتمويل
 

 ّعالةفالوالرقابة  حربياالحتالل ال 18.

عمى أراضي واقعة خارج حدودىا  سيطرة فعمية تمارسأو لتمك التي  لحربياالحتلل ا الواقعة تحت لمدولة
الموجودين  الثقافية لألشخاص الحقوق االقتصادية واالجتماعية أن تحترم وتحمي وتضمن تطبيق الوطنية
 موجودين خارج أشخاص عمى سيطرة فعميةويتوجب عمى الدولة التي تمارس  .تمك األراضي داخل

الثقافية ليؤالء  الحقوق االقتصادية واالجتماعية أراضييا الوطنية أن تحترم وتحمي وتضمن تطبيق
 .ألشخاص

 
 اإللتزام باالحترام :ثالثاا 

 ةالتزامات عام. 19

الدولي،  التعاونبشكل مشترك من خلل  وعمى حدة أ اتخاذ اإلجراءات اللزمة، يجب عمى جميع الدول
 أو المتواجدين داخل أراضيياالثقافية لألشخاص واالجتماعية و  الحقوق االقتصادية من أجل احترام

 .22و 20 المبدأين في، وذلك عمى النحو المبين خارجيا
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  المباشر التدخل 20. 

التمتع بالحقوق  ضعفييبطل أو  من شأنو أن التصرف الذي أن تمتنع عن يتوجب عمى جميع الدول
 .اأراضييحدود لألشخاص المتواجدين خارج الثقافية واالجتماعية و  االقتصادية

 

 غير المباشر التدخل 21. 

 :أي تصرف من شأنو االمتناع عن يجب عمى الدول

 الدولية أو المنظمة مع تمك الدولة تيااللتزامااالمتثال  منظمة دولية عمى دولة أخرى أو قدرة فاضعإ ( أ)
 .الثقافية االقتصادية واالجتماعية وبالحقوق  فيما يتعمقوذلك 

أو  التزامات تمك الدولة عمى خرق أو منظمة دولية دولة أخرىكره إأو و يوجتأو  ةساعدمأو  ةعاونم ( ب)
، وذلك حين تقوم الدول الثقافيةواالجتماعية و  االقتصاديةبالحقوق  فيما يتعمق الدولية المنظمة
 .الفعل ظروفبيذه األمور مع معرفتيا ب سابقاً المذكورة 

 

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

يجب عمى و . تماعية والثقافيةالتمتع بالحقوق االقتصادية واالج إضعافإبطال أو  تؤدي إلى شأنيا أن
في  تعيداتيا بالكامل أن تكفل احترام ،اللتزامات قانونية دولية أخرى وفاءً  ،العقوبات تنفيذ أثناء الدول

نياءأ والتنفيذأ خطيطبالتمجال حقوق اإلنسان، وذلك   أن تمتنع يجب عمى الدولو . عقوباتأي نظام لم وا 
االلتزامات  الضرورية لتمبية عمى السمع والخدمات تدابير المماثمةالحظر وال عن في جميع الظروف

 . الجوىرية
 

 لحمايةاالتزامات  :رابعاا 

 التزام عام 23. 

الدولي، من  التعاونبشكل مشترك من خلل  أو حادياً أ اتخاذ اإلجراءات اللزمة، يجب عمى جميع الدول
، خارجيا أو المتواجدين داخل أراضيياالثقافية لألشخاص ة و واالجتماعي الحقوق االقتصادية أجل حماية

 .72و 84 المبدأين فيوذلك عمى النحو المبين 
 

 التنظيمب تزاملاال  24.
التي تكون  الفاعمة عدم قيام الجيات غير الحكوميةضمان اتخاذ التدابير اللزمة ل يجب عمى جميع الدول

الشركات عبر الوطنية األفراد والمنظمات و ، مثل 85المبدأ  كما ىو مبين فيفي وضع يسمح ليا بالتنظيم، 



8 

 

 .الثقافيةواالجتماعية و  التمتع بالحقوق االقتصادية ضعافإ أو إبطالوغيرىا من مؤسسات األعمال، ب
يترتب و  .باإلضافة إلى غير ذلك من التدابيرتحقيقية وقضائية وتشريعية و  إداريةتدابير  ويشمل ذلك اتخاذ

 . بالحماية ىذا االلتزام إبطال أو إعاقة تنفيذاالمتناع عن تق بقية الدول واجب عمى عا
 

 محمايةقواعد ل .85
نفاذ تدابير لحماية الحقوق االقتصادية اعتماد و  يجب عمى الدول الوسائل  من خلل الثقافيةواالجتماعية و ا 

 :روف التاليةالظ في كل من الدبموماسية، بما في ذلك الوسائل وغيرىا، القانونية
 ؛أراضييا يحدث عمىأو  ينشأ بضرر أو التيديد الضرر (أ )

 ؛الدولة المعنية جنسية ةغير الحكومياألطراف الفاعمة  حملتعندما  (ب )

 ليا أو حتى الشركة األصمية أو المسيطرة، الشركة عندما تكون ،فيما يتعمق بمؤسسات األعمال (ج )
 في الرئيسية أنشطتيا التجارية أعماليا الرئيسي أو حتى مكان، أو أو موجود، مسجل نشاطمركز 

 ؛الدولة المعنية

، بما في ذلك عندما والسموك الذي يسعى لمتنظيم بين الدولة المعنية معقولة صمة عندما يكون ىناك (د )
 ؛تمك الدولة عمى أراضي حكومية فاعمة غير الجوانب ذات الصمة ألنشطة يتم تنفيذ

قاعدة انتياكا لالثقافية، واالجتماعية و  الحقوق االقتصاديةب يحّد من التمتععندما يشكل أي تصرف  (ه )
 بموجب القانون الدولي، أيضا مثل ىذا االنتياك جريمةيشكل  عندماو  .القانون الدوليآمرة في 

حممون أولئك الذين يتبحق  الوالية القضائية العالمية تمارس عمى الدول أنفيتوجب عندىا 
 .المسؤولية أو إحالتيم بمقتضى القانون إلى الجية القضائية المختصة

 
 الموقف لمتأثير  26.

في  الفاعمة حتى لو كانت الجيات غير الحكومية سموك التأثير عمى وضع يمّكنيا من التي ىي في الدول
 المشتريات العامة أو صفقاتيا المتعمق بنظام من خلل، مثل مثل ىذا السموك ال يسمح ليا تنظيم وضع

والقانون  المتحدة األمم وفقا لميثاق من ىذا القبيل، نفوذ، فيتوجب عمييا ممارسة الدبموماسية الدولية
  .االجتماعية والثقافيةو  الحقوق االقتصادية حماية، من أجل الدولي العام

 
 االلتزام بالتعاون .87

 بتقويض التمتعالفاعمة  لضمان عدم قيام الجيات غير الحكومية الدول أن تتعاون يجب عمى جميع
انتياكات  لمنع يشمل اتخاذ تدابير ىذا االلتزام .شخص أليالثقافية واالجتماعية و  بالحقوق االقتصادية
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 ىكذا انتياكات عمىوتعريضيم لممحاسبة  الجيات غير الحكومية الفاعمة من طرف حقوق اإلنسان
 .لممتضررين فّعالةسبل انتصاف  وضمان

 

 التزامات لموفاء :خامساا 

 التزام عام 28.

من  الدولي، التعاونبشكل مشترك من خلل  أو منفردة اتخاذ اإلجراءات اللزمة، يجب عمى جميع الدول
، خارجيا أو الموجودين داخل أراضيياالثقافية لألشخاص االقتصادية واالجتماعية و  الوفاء بالحقوقأجل 

 .55 و 89المبدأين  فيوذلك عمى النحو المبين 
 

 دولية مواتية لخمق بيئة التزام 29. 
 التعاونبشكل مشترك من خلل  أو منفردة خطوات مدروسة وممموسة وىادفة،أن تتخذ  يجب عمى الدول

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

 .التعاون وتطويرالبيئة  والمالية وحماية
 
  :جممة أمور منيا من خلليذا االلتزام االمتثال ليتحقق و 

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

اإلجراءات المتخذة في  بما في ذلك علقاتيا الخارجية،ب فيما يتعمق لكل دولة وسياساتاتخاذ تدابير  (ب )
جراءاتيا المنظمات الدولية إطار الحقوق ب تساىم في الوفاء السياسات التي يمكن أنالداخمية و  وا 

 .خارج أراضيياثقافية الواالجتماعية و  االقتصادية
 

 توزيع المسؤولياتالتنسيق و  30.

ال من بشكل فعّ تتعاون  لكيتوزيع المسؤوليات،  فيما يخص بعضيا البعض، أن تنسق مع ينبغي لمدول
 ال يعفي مثل ىذا التنسيق عدم وجودوأن . االجتماعية والثقافيةأجل الوفاء العالمي بالحقوق االقتصادية و 

 . األحادية الخارجيةيا التزامات من إنفاذ الدولة
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 المواردالقدرات و  31.

بأقصى ما تسمح أراضييا وذلك الثقافية في االقتصادية واالجتماعية و  تأمين الحقوق لدولةايتوجب عمى 
الحقوق ب الوفاءفي  تساىم أن أو عند الضرورة بالمشاركة، منفردة، دولة يجب عمى كلو  .بو مواردىا
 االقتصادية، كقدراتيا جممة أمور، بما يتناسب مع ،خارج أراضيياالثقافية واالجتماعية و  االقتصادية
التعاون  يجب عمى الدول .الدولي صنع القرار في عمميات والتأثير، الموارد المتوفرة التكنولوجية،والتقنية و 

عمى  الثقافيةالحقوق االقتصادية واالجتماعية و  لمتحقيق المتاحة ىامواردم وما تسمح بأقصى تعبئة ل
 .المستوى العالمي

 

 في مجال التعاون المبادئ واألولويات .58

 :خارج أراضيياالثقافية واالجتماعية و  بالحقوق االقتصادية الوفاءمن أجل  يتوجب عمى الدول

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

لمحقوق االقتصادية واالجتماعية  ألدنى األساسي الحد ا لتحقيقلللتزامات الجوىرية إعطاء األولوية  (ب )
واالجتماعية  محقوق االقتصاديةل كاملتطبيق  نحو قدر اإلمكان يةفّعالبسرعة و  والتحرك، والثقافية

 الثقافية؛و 

المشاركة  والحق في في تقرير المصير بما في ذلك الحق، لية لحقوق اإلنسانالدو  المعايير مراعاة (ج )
 ؛وأيضا ؛والمساءلة والشفافيةالمساواة، بما فيو المساواة بين الجنسين،  فضل عن ،القرار في صنع

مبررة من  مثل ىذه التدابير تبريرإثبات ب ،لمتممص من التزاماتيا اغيرى أو تدابير تراجعية تجنب أي (د )
 .لمبدائلإجراء دراسة شاممة  بعدأنو تّم اتخاذىا و  حقوق اإلنسان،كامل التزامات  إلىخلل الرجوع 

 
 المساعدات الدولية االلتزام بتقديم .55

يتوجب عمى الدول التي تكون في وضع يمّكنيا، وسواء أكانت ، لمتعاون الدولي أوسع التزام كجزء من
 المساىمة في الوفاء بالحقوقأجل أن تقدم المساعدة الدولية من  ومشترك، بشكل منفصلتعمل 

 58.المبدأ فيالثقافية في الدول األخرى، عمى النحو المبين االقتصادية واالجتماعية و 
 

  والتعاون الدوليين التماس المساعدةفي  االلتزام .54

ما عندوذلك متفق عمييا، ة والتعاون الدوليين في إطار شروط متبادل التماس المساعدة يتوجب عمى الدولة
االقتصادية الحقوق ضمان عمى ، أفضل جيودىابذل ، عمى الرغم من غير قادرة تمك الدولة كونت
ىي  المقدمةتضمن بأن تمك المساعدة أن  الدولة ويتوجب عمى ىذه .داخل أراضييا االجتماعية والثقافيةو 

 .الثقافيةواالجتماعية و  الحقوق االقتصاديةتأمين  من أجل
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 أو تعاون دوليين الحصول عمى مساعدة ستجابة لطمبالا 35.
ذلك، النظر  أن تفعل، وتكون في وضع يمّكنيا أو التعاون لممساعدة طمبا التي تتمقى يتوجب عمى الدول

االقتصادية  الحقوق التزاماتيا في ضمان مع عمى نحو يتفق بحسن نية واالستجابة الطمب في
 . لطمبرّد عمى افي ال 58و 31 ينأبالمبد عمى الدول أن تسترشديجب  .ياخارج أراضيالثقافية واالجتماعية و 

 
 المساءلة والتعويضات :سادساا 

 المساءلة .56

ويتوجب . الخارجية بالتزاماتيا وفاءمن أجل ال المساءلة لتوفير فّعالةآليات  ضمان توافر يجب عمى الدول
جراءات  ضع نظمت أن ،ىذه اآلليات اليةضمان فعّ  من أجل عمى الدول،  وشاملكامل  رصد لتحقيقوا 

 حقوق اإلنسانل وطنيةمؤسسات الال من خللبما في ذلك  ،اإلنسانتزاماتيا في مجال حقوق لاللمتثال ل
 (.مبادئ باريس)الوطنية ممؤسسات ل القانوني وضعالب المتحدة المتعمقةمبادئ األمم وفقا ل تعملالتي 

 
 سبل انصاف فّعالة توفيرعام بالتزام لاال  37.

، بما في سمطة مستقمة أمام الفعّ الو  ميسرو السريع الفي اإلنصاف الحق التمتع بضمان  يجب عمى الدول
واالجتماعية  لمحقوق االقتصادية انتياكاتأية  إثر  القضائية السمطة المجوء إلى، ، عند االقتضاءذلك
الدولة  مختمفة عندولة  في أراضيكان قد حدث  انتياك مزعوم عن ناجم الضرر عندما يكون. الثقافيةو 

 . لمضحية وفير وسائل االنصاف دولة معنية ة، فيتوجب عمى أيضارال تصرفوقع فييا ال التي

 
 :ىذا االلتزامتنفيذ ينبغي عمى الدول من أجل 

 ؛االنتصاف ضمانل عند الضرورة  الدول األخرى المعنية دة منوالمساع التماس التعاون (أ )

 ؛واألفراد وسائل انتصاف لكل من الجماعاتوجود ضمان  (ب )

 ؛المناسبة وسائل االنصاف في تحديد مشاركة الضحايا ضمان  (ج )

عمى الصعيدين الوطني ئية، غير القضا القضائية أو، سواء سبل االنتصافالوصول إلى ضمان  (د )
 ؛ وأيضاالدوليو 

 .القضائية عمى الصعيد الدولي سبل االنتصافتطوير الفردية و  الشكاوى بتقديم الحق قبول  (ه )
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 الضرر جبرسبل االنتصاف و  يةفّعال .58

 ؛يونز  و سريع شاملتحقيق  عمى الوصول إلىقادرة  تكونأن فلبّد  ،فّعالة االنتصافكون سبل حتى ت
حسب ، بما يشمل، مناسب وضمان جبر ضرر، مستمركان  إذافي حال ما  نتياكاال وقفباإلضافة إلى 

عادة التأىيل و والترضية  جبروالإعادة الممتمكات ، االقتضاء يتوجب توفر تدابير  .بعدم التكرار وضماناتا 
عن  التدابير المؤقتة دواعي استخدامعمى الدول أن تحترم يجب و  ،ضرر ال يمكن إصلحو لتجنبمؤقتة 

 الوقائع و حول معرفة الحقيقة مضحاياليحق  .شبو قضائية ىيئة مختصة أوقضائية طريق سمطة 
المزيد من  سببتُ ال  شريطة أن جميعلم كشفتُ  ينبغي أيضا أن، والتي في االنتياكات الظروف المحيطة

 .لمضحية الضرر
 

  وى بين الدولآليات الشكا .59

 حقوق بما في ذلك آليات ،آليات الشكاوى بين الدول ،معالتعاون  وأيضا، من االستفادة ينبغي عمى الدول
واالجتماعية  بالحقوق االقتصادية متعمق يخارج اللتزام عن أي انتياك جبر الضرر ، لضماناإلنسان

 بموجب كمستفيدين المصابين ألشخاصل ر الضررجبل أن تسعى الدولينبغي عمى كما . الثقافيةو 
 ،االعتبارتأخذ بعين أن ، و الثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و  حقوقالالتي تعالج  ذات الصمةالمعاىدات 
 نقلعمى الدولة أن تينبغي و  .تحقيقو الجبر المطموبب فيما يتعمق آراء األشخاص المتضررين ،كمما أمكن

 .المصابين األشخاص الحصول عميو من مسبب الضرر إلى ذي تمّ ال جبر الضرر
 

 غير القضائية آليات المساءلة 40. 

اللزمة، وسائل انتصاف غير  القضائية إلى سبل االنتصاف باإلضافةينبغي عمى الدول أن تؤمن، 
المنظمات  ةتحت رعاي المنشأة الشكاوى آليات، كالوصول إلى مورمن األجممة في ، والتي تشمل قضائية

 ىذهوسائل االنتصاف  والتأكد من أن، أمناء المظالم أوالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الدولية و 
 لممساءلة إضافية تدابير إتاحة ينبغي عمى الدول 57 .المبدأ بموجب فّعالةالاالنتصاف متطمبات ل ممتثمة

، وكذلك الحكومية السياسات بمراقبة مفةالمك الييئة البرلمانية الوصول إلى، مثل المحميعمى الصعيد 
 .الدولي عمى المستوى

 

 مراقبة وال اإلبالغ 41. 

 التقارير الدورية بما في ذلك ،لحقوق اإلنسان اآلليات الدولية واإلقميمية التعاون مع يجب عمى الدول
جراءات التحقيق  وآليات ،المتحدةلألمم التابع  اإلنسان قحقو مجمس  وآليات المجان التعاقدية،لييئات  وا 
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 بالحقوق االقتصادية فيما يتعمق االلتزامات الخارجية ىذه تنفيذ بشأنالتقييم من قبل النظراء استعراض
 .ىذه اآلليات عمى النحو الذي حددتو عدم االمتثال حاالت تصحيحالثقافية، و واالجتماعية و 

 
 يةاألحكام النهائ :سابعاا 

االقتصادية الحقوق عمى  فقطقيود  تضعأن ، الخارجية التزاماتيا تنفيذإطار في  ،يجوز لمدول 42. 
 بجميع الضمانات الوفاءفي حال تّم و  موجب القانون الدوليببذلك  سمحعندما يُ الثقافية واالجتماعية و 

 .اإلجرائية والموضوعية
 

 ة التزامات أوتقويض أي تحديد أوإلى  بشكل يؤدي ئفي ىذه المباد شيءأي  يتم تفسيرأن ال يجوز  43. 
عبر  مثل الشركات الحكومية، غيرالفاعمة الييئات الدولية و  مدول والمنظماتيمكن ل ةقانوني مسؤوليات
  .حقوق اإلنسانبموجب القانون الدولي ل أن تعرضياغيرىا من مؤسسات األعمال، و  الوطنية

 
 تقويضل أو ،لمحّد من كون مبررلت المتعمقة بالتزامات الدول الخارجية المبادئ ال يمكن التذرع بيذه .44

 . تجاه األشخاص الموجودين عمى أراضييا التزامات الدولة
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 ممحق
  مجال لمدول في الخارجية بااللتزاماتالمتعمقة  ماستريخت مبادئن عمى والموقع

 واالجتماعية والثقافية الحقوق االقتصادية
 
الخبراء مع أسماء  أسماء المنظماتُأدرج  وقد .اعتمدت ىذه المبادئ من قبل الخبراء بصفتيم الفردية

  .تيمامؤسس طرفمن إقرارا لممبادئ  وليس التعريف بيمغرض ب

 

 منظمة العفو الدولية -ميجنا إبراىيم 

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

 التعذيب والمعني بمناىضة المتحدة  لألممر الخاص السابق المقر  ،جامعة ماستريخت -فان بوفن يو ت
 عضو سابق في لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء عمى العنصرية والتمييز

 المتحدة األممجنة ل االجتماعي، عضو سابق في ضمانالمديرية العامة لم - سغوميماريا فيرجينيا براس 
 اعية والثقافيةالمعنية بالحقوق االقتصادية واالجتم

 اترسراندفيتفجامعة  -تشينوي  ليميان

 جامعة كيب تاون -تشيروا دانود 

 جامعة ماستريخت -فونس كومانز 

في لجنة  عضو سابق ،بحقوق اإلنسان والتضامن الدولي ةالمعني ةالمستقم يةاألمم ةالخبير  -فرجينيا دندن 
 ة واالجتماعية والثقافيةاألمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادي

 مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء ،جامعة لوفان -تر يو ش ياوليفييو د

 خبز لمعالم -دوكر  جوليا

 المركز النرويجي لحقوق اإلنسان - ويديأأسبيورن 

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

 جامعة كارولينا الشمالية -غيبني  مارك

 خبز لمعالم - وبلغي تورستن

بحق كل إنسان في التمتع بأعمى الخاص السابق المعني  يمقرر األممالجامعة اسكس،  -بول ىانت 
 ةالصحة البدنية والعقمي مستوى ممكن من

 منظمة العفو الدولية -أشفق خمفان 

في السكن  الخاص السابق المعني بالحق يمقرر األممال، والسكن شبكة حقوق األرض -ري تياكو ميمون 
 اللئق
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 الدولية فيان -ن انمو يك رولف

 جامعة أوسمو - دالنغفور م مالكو 

 مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية -نيالوسي نيكوالس

 أكاديمية جنيف لمقانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان -كمير ماىون 

 وجامعة ماكيريري - رايباز مْ  كريستوفر

 أكاديميبو أو جامعة  -كسو ال-مييستانيو م ايما

 ربيعيد الطب االستوائي في أنتو م -ومسغوريك أ

 مركز القانون البيئي الدولي -أوريانا ماركوس 

 مجنة الدولية لمحقوقيينال -نيراتْ  دراسان

 ىيومن رايتس ووتش -ريدي  مينغأي

 لندن للقتصاد والعموم السياسية كمية -مارغو سالومون 

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

 المقررو  مم المتحدة لحقوق اإلنسانجنة األفي لمعيد الجامعة األوروبية، عضو سابق  -ينين امارتن ش
 الخاص السابق بشأن حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرىاب األممي

 محقوقيين لمجنة الدولية ال -سايدرمان إيان

 الفقر المدقع وحقوق اإلنسانب المعنيالخاص األممي مقرر ال -ماغدالينا سيبولفيدا 

عضو  االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعضو لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق  -ىيسو شين 
 سابق في لجنة األمم المتحدة المعنية بالقضاء عمى التمييز ضد المرأة

 جامعة النكستر -سيغرون سكوغمي 

 الدولية فيان -فرانكو  آنا ماريا سواريز

 فيةبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا ةعضو لجنة األمم المتحدة المعني -فيميب تكسييو 

 جامعة أنتويرب  -يو ميولنفاند ترو و 

  ةلجنة حقوق اإلنسان االسكتمندي -دنكان ويمسون 

 المعيد األلماني لحقوق اإلنسان -ندفور فمايكل 

 أكاديميبو أو جامعة  -و نايش سيساى
 


