
 

	
	

حملة التصدیق على البروتوكول االختیاري للعھد الدولي الخاص بالحقوق 
OP-ICESCRاالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة   

	
	

یقود تحالف منظمات المجتمع المدني للبروتوكول االختیاري للعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
– (OP-ICESCR)والثقافیة  –الذي تنسقھ الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة   حملة دولیة من  

أجل التصدیق على البروتوكول االختیاري للعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، من أجل 
ضمان تمّكن األفراد والمنظمات والمجموعات المختلفة من الوصول للعدالة على االنتھاكات لحقوقھم االقتصادیة 

واالجتماعیة والثقافیة.  
 

الیةاألھداف الح  
إضافة تصدیقات جدیدة على البروتوكول االختیاري من مختلف مناطق العالم.  •  
 –الشبكة  –االحتفاظ بشبكة من األصدقاء للبروتوكول االختیاري وللحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، تتكون  •

من الدول المصدقة على البروتوكول (ودول أخرى ترعى الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة) الُملتزمة بدفع 
المزید من الدول نحو التصدیق.  

بناء التوعیة والقدرات في أوساط المجتمع المدني، وكذلك في أوساط المسؤولین الحكومیین التقدمیین، من أجل الدفع  •
مختلفة، بما یشمل عن طریق توفیر الموارد للحملة بعدة قوالب ولغات. بالتصدیق من دول   

تقییم النجاحات والدروس المستفادة من حملة التصدیق، بالتعاون مع األعضاء، لالستفادة من التقییم في الخطوات  •
عیة والثقافیة بشكل أعّم. التالیة الرامیة إلى دعم البروتوكول االختیاري، وإتاحة العدالة والحقوق االقتصادیة واالجتما  

 
– 2013التأثیر   2016  
أسھم تحالف منظمات المجتمع المدني في عدة عملیات تصدیق، بما یشمل لعب دور محوري في الحملة الوطنیة  •

 5بدء نفاذ البروتوكول االختیاري في للتصدیق في أوروغواي، التي أدت إلى إضافة التصدیق العاشر، ما أدى إلى 
تصدیقاً من أمریكا الالتینیة وآسیا وأفریقیا وأوروبا. 20أكثر من . یوجد اآلن 2013مایو/أیار   

، وھي مجموعة قویة ونشطة لدى األمم المتحدة في مجموعة أصدقاء البروتوكول االختیاريدعم تحالف المنظمات  •
كل من جنیف ونیویورك، وقد اشتبكت المجموعة في أنشطة مناصرة بین النظراء من الدول للتصدیق، عبر فعالیات 

انتقلت إلى مجموعة أصدقاء الحقوق وتوصیات رسمیة وقرارات أممیة، في حوار مع تحالف المنظمات. ھذه الدول 
في جنیف، وكذلك اتخذت تدابیر مشابھة في نیویورك، مع الدفع برفعة ھذه الحقوق  جتماعیة والثقافیةاالقتصادیة واال

في عدد من منابر األمم المتحدة.  
التركیز على االلتزامات باحترام وحمایة وكفالة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ویشمل ھذا إتاحة تعزیز  •

ریق التواصل النشط مع الھیئات والمحافل اإلقلیمیة والدولیة، إضافة إلى دعم حمالت عن طسبل االنتصاف الفعالة 
الدول.  

 
: 2016تقدیر األولویات للعام   

مع اإلقرار بالحاجة إلى المحاسبة وإتاحة االنتصاف على  –إن األھمیة السیاسیة والقانونیة للبروتوكول االختیاري للعھد الدولي 
ً انتھاكات حقوق اإلنسان  أصبحت راسخة ومعروفة جیداً. مع بدء نفاذ البروتوكول االختیاري وفتح القضیة األولى  –جمیعا

 –وقد عرضت فیھا مجموعة عمل التقاضي االستراتیجي التابعة للشبكة العالمیة مذكرة  – 2015بمقتضى البروتوكول في 
بقاء على الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة یركز تحالف المنظمات على تأمین التصدیقات من مختلف المناطق، مع اإل

والعدالة في القلب من المناقشات على الساحتین الدولیة واإلقلیمیة.  
1. التواصل على مستوى األمم المتحدة، ال سیما بالتعاون مع مجموعة أصدقاء البروتوكول االختیاري/الحقوق  

بما یشمل عن طریق فعالیات یتم المتحدة لحقوق اإلنسان: االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ومفوضیة األمم 
تنظیمھا في مواعید رئیسیة (الذكرى السنویة لبدء النفاذ في مایو/أیار، وجلسات اللجنة الثالثة في أكتوبر/تشرین األول، 



ي نیویورك ومختلف االجتماعات الخاصة بمجلس حقوق اإلنسان ولجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة) ف
وفي جنیف، وكذلك دعم القرارات والتدابیر التي تتخذھا مجموعة األصدقاء.  

2. التواصل مع الدول واللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان فعالیات حملة المنظمات والمناصرة في المحافل اإلقلیمیة:  
ق المساواة وحقوق اإلنسان دور البروتوكول االختیاري في إحقاوالشعوب، بما یشمل عن طریق تنظیم مناقشة حول 

للجنة األفریقیة (أبریل/نیسان)، وفعالیة إقلیمیة إضافیة أخرى على األقل في آسیا أو أمریكا  58أثناء الدورة الـ للجمیع 
الالتینیة (مثال: دول اآلسیان، أو میركوسور/اتحاد أمم أمریكا الجنوبیة، منظمة البلدان األمریكیة).   

3. تعمیم المنشور الجدید وفیدیو الحملة حملة وكذلك توفیر الدعم الفني للحمالت القُطریة: تطویر أدوات وموارد ال 
لماذا باإلنكلیزیة واإلسبانیة والفرنسیة والعربیة، وكذلك إتمام النسخة البرتغالیة، وإعداد دراسة حالة موجزة عن 

لك فیدیو تكمیلي عبارة عن مقابالت مع تشتمل على تسلیط الضوء على التأثیرات المبكرة للتصدیق، وكذ صدقت الدول
فاعلین رئیسین من مختلف المناطق، واالستمرار في التحضیر لمذكرات خطط العمل لحمالت المستوى القُطري 

وإعداد خارطة ُمحدثة بالدول الموشكة على التصدیق.  
 

عمیق المناقشات على المستوى الدولي التي إن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة مھمة لتقضایا جدیدة وفرص للتعاون: 
تركز على الھجرة، واستمرار الفقر الذي یضر المالیین من الناس واآلثار البیئیة واالجتماعیة لنشاط الشركات. في ھذا السیاق، 

ھو أمر  –والثقافیة ال سیما الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  –فإن تعزیز التزامات الدول باحترام وحمایة وكفالة حقوق اإلنسان 
محوري للوقوف في مواجھة أوجھ انعدام المساواة الممنھجة وضمان إتاحة العدالة لضحایا العدید من انتھاكات حقوق اإلنسان 
األكثر انتشاراً وتكراراً. في حین كان االعتراف بمقبولیة جمیع جوانب الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للتعامل 

القضائي  مقتضى اعتماد البروتوكول االختیاري ب - ً تاریخیاً؛ فإن عدم التساوي في أعداد المصدقین على البروتوكول  - حدثا
االختیاري للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وأولئك الذین صدقوا على البروتوكول االختیاري للحقوق 

رسالة مفادھا عدم تساوي كفتّي الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، یستمر في إرسال
وتلك المدنیة والسیاسیة، وعدم تساوي التزام الدول لمبدأ إتاحة العدالة. من ثم یجب أن یزید باستمرار دمج جھود تعزیز تساوي 

بنشاط جمیع  –ودعم إتاحة العدالة على قدم المساواة لمختلف القضایا  –كفة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
مجموعات عمل الشبكة العالمیة، مع البحث في زیادة التعاون والتنسیق بین مختلف مجاالت المناصرة، وفي نشاط األعضاء 

على تنوعھم.  
 

األعضاء  
منظمة وفرد، بینھم جمیع أعضاء  300من أكثر من یتكون تحالف منظمات المجتمع المدني الخاص بالبروتوكول االختیاري 

أضافت اللجنة التوجیھیة للتحالف عضوین جدیدین من أجل تعزیز توازنھا اإلقلیمي ولتدبیر  2015الشبكة العالمیة. في عام 
المیة: العفو مجموعات داعمة إقلیمیة جدیدة لدعم التحلیل والتحرك العملي. تضم اللجنة التوجیھیة، التي تنسقھا الشبكة الع

(آسیا  FIDH ،FIAN ،ICJ ،IWRAW-APالدولیة، معھد دوال عمر (جنوب أفریقیا)، إكویبو بویبلو (المكسیك)، 
(كندا). SRAC(أمریكا الالتینیة)،  PIDHDD(الھند)،  NCASوالباسیفیك)،   


