
  دولةال حدودمجموعة اإللتزمات خارج 

 : الدول خارج نطاق اإلقلٌم والحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التزامات

 1المبادئ القانونٌة بشأن إقلٌم الشرق األوسط وشمال إفرٌقٌا

 

 ،جً على مدار عشرٌن عاما  بشكل تدرٌفً التطور أخذت الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة على الرغم من أن       

ولكن ما تقوم به الدول سواء القٌام بفعل أو االمتناع عنه، . الدول داخل اإلقلٌم التزاماتأقتصر التركٌز فً الغالب على لكن 

 .فً التمتع بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة لف حدودهمٌعٌشون خ الذٌنٌؤثر بدوره على 

لذلك فقد اكتسب  .والتأثٌرات المتجاوزة للحدود اإلقلٌمٌة العابرة للحدودنشطة األ تزٌد مناالقتصادٌة  العولمة باإلضافة إلى أن

، والذي ٌعنً االلتزامات الحقوقٌة للدول تجاه األفراد والجماعات الموجودة خارج حدودها حدود الدولةمفهوم االلتزامات خارج 

وتلك االلتزامات مرتبطة بعدد من التحدٌات االنتقالٌة التً تواجه من . مبدأ العولمة اإلقلٌمٌة، أهمٌة باعتباره رد حقوقً على

قبل كل األقالٌم فً أنحاء العالم، ولكن بشكل خاص فً القارة اإلفرٌقٌة، تشمل كل ما ٌتعلق بالتجارة الدولٌة، االستثمارات 

خطف األراضً، تدمٌر البٌئة وكل ما ٌرتبط بها  المساعدة التنموٌة الحكومٌة، خوصصة الخدمات األساسٌة،الخارجٌة، 

ر المناخ وكذلك تأثٌر السٌاسات المصدقة ر الوطنٌة، تغٌببواسطة الصناعات االستخراجٌة، االفتقار للتنظٌم القانونً للشركات ع

رة العالمٌة، وصندوق النقد من قبل المنظمات الحكومٌة الدولٌة، والمؤسسات المالٌة الدولٌة، بما فٌها البنك الدولً، منظمة التجا

 .الدولً

المبادئ الحقوقٌة تلك التزامات الدول بحقوق اإلنسان ال تتوقف عند حدودهم، بل علٌهم التزامات الحترام، وحماٌة، وتنفٌذ 

فتلك االلتزامات عبارة عن قضٌة متعددة الجوانب من أجل تمتع حقٌقً بحقوق اإلنسان بشكل . داخل حدود الدولة و خارجها

أن تكون أداة  "خارج حدود اإلقلٌماللتزامات ا"لفكرة مكن من الم .عام، وباألخص الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة

وأٌضا  من الممكن أن تكون أداة لصٌاغة . لفتح الطرٌق من أجل الئحة تنظٌمٌة حقوقٌة للشركات عبر الوطنٌة وتطوٌر التعاون

، وٌكون منسجم مع المبادئ الحقوقٌة، وكذلك إخضاع المؤسسات المالٌة (ستثمار والتجارةاال)قانون دولً لالقتصاد، ٌشمل 

 .الدولٌة للقانون الدولً لحقوق اإلنسان

مثل العهد الدولً للحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، وكذلك اتفاقٌة حقوق الطفل ال تضع حدا   تفاقٌات الدولٌةاال كما أن

و تأتً أهمٌة االلتزامات خارج حدود اإلقلٌم من االعتراف بها السٌما، فً . فقط ات الدول لتكون داخل حدودهاجغرافٌا  اللتزام

كثٌر من التعلٌقات العامة التً تصدر عن اللجنة الدولٌة المعنٌة بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، وكذلك، عن كال من 

 .والحق فً الصحةالغذاء، بالحق فً  ٌن الخاصٌنالمقررٌن الدولٌ

، أداة إستراتٌجٌة قانونٌة وسٌاسٌة، لحماٌة "حدود الدولةااللتزامات خارج "فٌما ٌتعلق بالقارة اإلفرٌقٌة، من الممكن أن تكون 

رٌقٌا ن إفأالحقٌقة  و. حدود الدولة خارجتأتً من  الخروقات التًحقوق اإلنسان للشعوب التً تعٌش فً الدول اإلفرٌقٌة، من 

وغنً عن القول،  .الدول خارج نطاق حدودها اإلقلٌمٌةتزامات لاالنظام الذي ٌحكم تبدو من بٌن األكثر تضررا  بسبب غٌاب 

و من الملموس فً هذا . بتلك االلتزامات تجاه الشعوب التً تعٌش فً الدول اإلفرٌقٌة األخرىأٌضا  الدول اإلفرٌقٌة تعهدت بأن 

، فٌما بٌن الدول اإلفرٌقٌة على األقل فً رٌقٌة تعترف بوجود التزامات الدول خارج حدودها اإلقلٌمٌةالصدد، بأن اللجنة اإلف

فعلى سبٌل المثال فً قرارها بشأن قضٌة  .حالة أن ٌكون هناك فعل قامت به الدولة أو أحد عمالئها خارج حدود إقلٌمها

، وجدت اللجنة بأن الدول المدعى علٌها قامت بانتهاك خارج جمهورٌة الكونغو الدٌمقراطٌة مع رواندا بوروندي، وأوغندا

 2.لمجموعة من الحقوق لشعب الكونغو، من ضمنها الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌةحدود أقالٌمها 
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ٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب، الدورة العادٌة السابعة واألربعون ، أمام اللجنة اإلفرحدود الدولةبناءا على المداخلة الشفهٌة لمجموعة االلتزامات خارج   

 .   حدود الدولةمقدمة من سٌساي ألٌماهو ٌشانٌو، عضو اللجنة التوجٌهٌة لمجموعة االلتزامات خارج ( 0202ماٌو 12-26)
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، اللجنة اإلفرٌقٌة لحقوق اإلنسان والشعوب، التقرٌر (2004)، الكونغو الدٌمقراطٌة ضد كال من بروندي ورواندا، وأوغندا 227/1999مراسالت   

 .السنوي العشرٌن



ٌر الدول، وتقر كذلك اللجنة اإلفرٌقٌة، بالتزام الدول اإلفرٌقٌة لحماٌة شعوبهم من التعدي على حقوقهم من قبل أطراف من غ

وما " حدود الدولةااللتزامات خارج "فكرة لكن ٌمكن للجنة أنت قوم بالكثٌر من أجل فرض  3.بما فٌهم الشركات عبر الوطنٌة

فال ٌمكن أن تعقد المسئولٌة على غٌر الدول اإلفرٌقٌة فٌما ٌتعلق بجانبهم فً األنشطة عبر  .ٌرتبط بها من التزامات أخرى

المسئولٌة على الدول اإلفرٌقٌة إلخفاقها فً حماٌة  انعقادكما أن . لحقوق الشعوب فً إفرٌقٌاجت عن انتهاكات الوطنٌة والتً نت

 . ٌعتبر أٌضا  تعامل مع طرف واحد فقط من المشكلة( غٌر اإلفرٌقٌة)شعوبها من الشركات األجنبٌة 

الدول تجاه الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة، كما الحظت أٌضا  اللجنة اإلفرٌقٌة االهتمام غٌر الكافً التً تولٌه 

تحقٌق " القائمة، ذكرت اللجنة بأن  وفً قرارها األخٌر بشأن تأثٌر األزمة المالٌة العالمٌة 4.واستمرارها فً تهمٌش تلك الحقوق

عدٌد من الدول فً القارة اإلفرٌقٌة الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة وبالمقابل الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، مازلت تتملص منها ال

األمن اإلنسانً والغذائً نتٌجة للفقر والتخلف، والفساد، و االفتقار إلى نتٌجة لعدة عوامل مثل استمرار النزاعات، االفتقار إلى 

أخذ الحكومات  أن ضرورة" كما شدد المقرر الخاص باللجنة اإلفرٌقٌة والمعنً بحقوق المرأة فً إفرٌقٌا على  5."الحكم الرشٌد

   6."اإلفرٌقٌة فً اعتبارها، و استٌفاء حقوق المرأة االقتصادٌة واالجتماعٌة، أصبح عنصرا  جوهرٌا  للتنمٌة المستدامة

ٌتضح مما سبق بأن هناك ضرورة للتشدٌد على تعزٌز وحماٌة الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة فً إفرٌقٌا مع وضع 

هذا من الممكن أن ٌساعد الدول اإلفرٌقٌة على المزٌد من  و. "االلتزامات خارج حدود الدولة اإلقلٌمٌة"كرة إقرار كامل بأهمٌة ف

محاربة الفقر، الجوع، سوء التغذٌة، التخلف، فضال عن حماٌة حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها بما ٌتوافق مع المٌثاق اإلفرٌقً 

االلتزامات خارج " ول اإلفرٌقٌة أن تفهم بأن أهمٌة االعتراف بوجود فكرة ٌجب على حكومات الد و .لحقوق اإلنسان والشعوب

فً ضوء ما و .هو حماٌة لشعوبهم ومجتمعهم وتمكٌنهم من الحصول على حقوقهم فً األرض والموارد الطبٌعٌة" حدود الدولة

" ٌة تعزٌز االعتراف وتطبٌق موضوع سبق، فإنه من المهم أن تقوم اللجنة اإلفرٌقٌة، فضال عن حكومات الدول اإلفرٌق

 .فً القانون الدولً لحقوق اإلنسان" حدود الدولةااللتزامات خارج 

من خالل عدد من منظمات المجتمع المدنً " االلتزامات خارج حدود الدولة اإلقلٌمٌة" ، تشكلت مجموعة 0222فً عام 

منظمة حقوقٌة غٌر حكومٌة، وجامعات، و أفراد تابعٌن  02وهً اآلن شبكة مكونة . والجامعات من جمٌع أنحاء العالم

وهً مازالت مستعدة النضمام مزٌد من الجامعات، والمنظمات غٌر الحكومٌة واألفراد، خاصة من القارة . لمؤسسات

 : وتهدف المجموعة إلى ماٌلً .اإلفرٌقٌة

والعمل على تعزٌزها وتطوٌرها، و االنتفاع بها بٌن  ،حدود الدولةااللتزامات خارج " زٌادة الوعً بشأن مفهوم .0

 منظمات المجتمع المدنً، والحكومات المعنٌة، ودوائر الخبراء؛ 

االلتزامات "استخدامها كمنبر لتبادل الخبرات، وتعزٌز األبحاث نحو تكوٌن رؤٌة دولٌة متخصصة بشأن مبادئ  .0

 ".حدود الدولةخارج 

، هو عقد عدد من المشاورات بشأن تلك حدود الدولةلٌات المجموعة المعنٌة بااللتزامات خارج ، كان من أهم أو0202فً عام 

وسوف تساهم تلك . االلتزامات فً أقالٌم مختلفة من العالم، بما فٌها أمرٌكا الجنوبٌة، إفرٌقٌا، أمرٌكا الشمالٌة، أوروبا، وأسٌا

 .تروٌج الحملة القادمةالمشاورات فً صٌاغة وتصمٌم استراتٌجٌه عالمٌة ل

 دراسات موضوعٌة وفقاً للسٌاسة المٌدانٌةدراسات حالة مقدمة من 

على بعض القضاٌا  حدود الدولةقامت أعضاء المجموعة بتنفٌذ بعض األبحاث خول مدى انطباق مفهوم االلتزامات خارج 

 :التالٌة
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 التجارة واالستثمار  .1

 فٌما ٌتعلق بالتجارة واالستثمار حدود الدولةااللتزامات خارج : دراسة موضوعٌة

 صندوق النقد الدولً/ االتحاد األوروبً /غانا: إفقار تجارة الفالحٌن لمحصول الطماطم فً مدٌنة كولٌدر 

 قضٌة صغار الفالحٌن فً كٌنٌا واتفاقٌات : إلتزامات الدول األعضاء فً تكتالت تجارٌة إقلٌمٌة خارج حدود أقالٌمهم

 االتحاد األوروبً/ كٌنٌا: قتصادٌة لالتحاد األوربًالشراكة اال

 فرنسا/ األرجنتٌن: الحق فً الحصول على المٌاه فً مدٌنة بوٌنٌس أٌرٌس 

 ًألمانٌا/ باراجواي: معاهدة االستثمار الثنائٌة تعٌق اإلصالح الزراع 

 ألمانٌا/ أوغندا: مخاطر زراعة البن وتأثٌرها على الحق فً الغذاء: مقاطعة موبند 

 أوروجواي، فنلندا، السوٌد، فرنسا، وبعض الدول ضمن مجموعة البنك / أوروجواي، األرجنتٌن: قضٌة مطحنة اللب

 ( MIGA، والوكالة الدولٌة لضمان االستثمار IFCخاصة مؤسسة التموٌل الدولٌة )الدولً التً تدٌر التشغٌل 

  البرازٌل/اإلكوادور": البابا، والقدٌسة إلٌنا"مشارٌع 

 انتهاك حقوق السكان األصلٌٌن فً جواتٌماال بسبب أنشطة التعدٌن: نجم ذهب مارلنقضٌة م 

 كندا/  جواتٌماال: أنشطة الشركة الكندٌة 

 فرنسا/ البرازٌل: انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة ببناء السدود العمالقة على نهر مادٌرا: قضٌة مادٌرا 

 ًالصٌن/ نٌجٌرٌا: ٌة للمجتمع النٌجٌريالصٌن "التجارة الحرة"تهدٌد منطقة : قضٌة لٌك  

 مساعدة التنمٌة .2

 فً اإلطار التنموي حدود الدولةالتعهد بتنفٌذ االلتزامات خارج : الدراسات الموضوعٌة

 ألمانٌا، سوٌسرا، النمسا، فرنسا/ تركٌا: بناء سد إلٌسو مشروع 

 النروٌج/ األكوادور: فضٌة اإلكوادور والنروٌج: الدٌون غٌر المشروعة وحقوق اإلنسان 

 ألمانٌا، البنك الدولً / كمبودٌا: مشارٌع إدارة وتشغٌل األرض 

  انتهاكات الحق  وهً تتناول منع التحدث أو التعبٌر عن قضٌة اإلجهاض؛( عالمٌة قاعدة غاغ)سٌاسة مدٌنة مكسٌكو

 الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة/ كٌنٌا: والحقوق اإلنجابٌة فً كٌنٌا فً الصحة

 ألمانٌا/ زامبٌا: ص من الجوعالتخل 

 المنظمات الدولٌة الحكومٌة  .3

 فً إطار المنظمات الدولٌة الحكومٌة  حدود الدولةمفهوم االلتزامات خارج (: 1)دراسة موضوعٌة رقم 

ة، االلتزامات خارج حدود اإلقلٌم فٌما ٌتعلق بأفعال الدول كأعضاء فً منظمات حكومٌة دولٌ(: 2)دراسة موضوعٌة رقم 

 وباألخص اإلشارة إلى المؤسسات المالٌة الدولٌة 



 المؤسسات المالٌة الدولٌة، مثل البنك الدولً، بنك التنمٌة للبلدان / قضٌة سد تشٌكسوي فً جواتٌماال، جواتٌماال

 األمرٌكٌة

  ًقضٌة منجم ذهب أهافو فً غانا: المؤسسة الدولٌة للتموٌلمسئولٌات الدولة كعضو ف 

 نٌومنت للتعدٌن"ملٌون دوالر لشركة  20سة التموٌل الدولٌة المسئولة عن إقراض مشروع وهٌئة مؤس" 

 المؤسسة الدولٌة للتموٌل / غانا: شركة نٌومنت للتعدٌن  

 القطاع الخاص للشركات عبر الوطنٌة، والتنظٌم القانونً الخاص بهم  .4

 الحكم فً الشركات عبر الوطنٌة وتنظٌم، التزامات الدولة خارج حدود اإلقلٌم، لمراقبة، و(: 1)دراسة حالة رقم 

البعد الخاص : اتجاه سٌطرة الدولة الرئٌسٌة على العملٌات الخارجٌة للشركات عبر الوطنٌة(: 2)دراسة حالة رقم 

 من أجل الحماٌة بالمسئولٌة خارج حدود اإلقلٌم

 ة التً قامت بها الشركة نجاح عمال المكسٌك فً النضال ضد االنتهاكات الحقوقٌ: قضٌة إٌوزكدي القارٌة

 ألمانٌا/ المكسٌك: األلمانٌة إلنتاج اإلطارات

 هولندا/ كوت دٌفوار: شركة ترافٌجورا، ضرر الناتج عن التخلص من النفاٌات 

 شركة فٌولٌا وألستوم للنقل، كمتعاقد من الباطن لمشروع بنٌة تحتٌة غٌر مشروعة فً اإلقلٌم المحتل :

 فرنسا/ فلسطٌن

 للحدود  قضاٌا عابرة   .5

  إسرائٌل/لبنان: الهجوم على جنوب لبنان والحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

 فرنسا/الهند : سفٌنة كلٌمنصو تفكٌك 

 المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة، : عملٌات المؤسسات اإلسرائٌلٌة خارج حدود الدولة الخاصة بنقل السكان واالستعمار

 والدول التً تستضٌف مؤسسات نقل السكان / إسرائٌل: ديوالوكالة والصندوق القومً الٌهو

 االتحاد األوربً/المغرب/ الصحراء الغربٌة: الخاصة بصٌد األسماكتفاقٌة اال 

جوزٌف شكال /، برجاء االتصال بالسٌد"حدود الدولةااللتزامات خارج "للمزٌد من المعلومات حول مجموعة 

(mena.org-jschechla@hic )رولف كونٌمان / أو السٌد(kuennemann@fian.org.) 
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