
 

	
	

مجموعة عمل التقاضي االستراتیجي  
 

 
على ضمان المحاسبة على انتھاكات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، بما مجموعة عمل التقاضي االستراتیجي تعمل 

االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.یشمل التنفیذ الكامل لقرارات الحقوق   
 

األھداف الحالیة  
الدعم االستراتیجي للقضایا التي تنظرھا لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بموجب البروتوكول  •

االختیاري للعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وغیرھا من لجان األمم المتحدة.  
تنفیذ قرارات الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. تعزیز •  
تدبیر الموارد والقدرات والتبادالت االستراتیجیة من أجل تقاضي أكثر فعالیة والمطالبة باإلنفاذ القانوني لقرارات  •

الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في النظم المحلیة واإلقلیمیة والدولیة.   
الفني ما بین األعضاء فیما یخص مشروعات التقاضي واإلنفاذ.تیسیر الدعم  •  

 
– 2013التأثیر   2016  
بقیادة أعضاء معھد الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في  –عرضت مجموعة عمل التقاضي االستراتیجي  •

) ولجنة ESCR-GIوالثقافیة () والمبادرة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة SA-SERIجنوب أفریقیا (
أول مذكرة من الغیر في قضیة یتم نظرھا بموجب البروتوكول  –) CESRالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (

). IDG v. Spainقضیة  2/2014أمام لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة (مراسلة رقم  االختیاري
ونّص على مسؤولیة الدولة عن توفیر سبل  2015السكن في سبتمبر/أیلول  صدر حكم إیجابي لصالح الحق في

االنتصاف الفعالة فیما یخص إجراءات مصادرة العقارات مقابل الرھن، لضمان اإلخطار الشخصي، ولضمان اعتماد 
وھیأ لفرصة نسان أكد على مبدأ إتاحة العدالة على جمیع انتھاكات حقوق اإلتدابیر تشریعیة لمنع التكرار. ھذا القرار 

استمرار تقدیم المذكرات من الغیر للجنة. تزایدت أنشطة مناصرة مجموعة عمل التقاضي االستراتیجي أمام األمم 
 2015المتحدة سواء فیما یخص لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة أو لجان األمم المتحدة األخرى. في 

نویة مع لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، لتسلط الضوء خاللھا بدأت مجموعة العمل في عقد لقاءات س
ً قدم أكثر من  2015على قضایا أساسیة مثل المعقولیة واإلنفاذ. في عام  عضواً ومنظمة شریكة إسھامات  20أیضا

ق للتجزئة.الحقو ل الحق في الحیاة ومسألة عدم قابلیةللتعلیق العام الجدید للجنة حقوق اإلنسان حو  
ورش عمل التقاضي االستراتیجي التي ركزت على البروتوكول االختیاري، تم تنظیمھا في دول صدقت على  •

)، كوستاریكا 2014)، الرأس األخضر (2013)، البوسنة والھرسك (2012البروتوكول، ومنھا األرجنتین (
2013)، إسبانیا (2013سلوفاكیا ()، 2015)، السلفادور (2014)، الجبل األسود (2013)، منغولیا (2016( -

أسھمت في زیادة قدرات وإمكانات المحامین على التقاضي فیما ). ورش العمل ھذه 2013)، أوروغواي (2014
وعززت من قدرات شبكة الدعم الفني  یخص الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ال سیما أمام األمم المتحدة

لحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة داخل الدول وبینھا. یتوفر اآلن دلیل "إحقاق القائمة بین المتقاضین على ا
الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة أمام األمم المتحدة" في أربع لغات، وھو یتناول كیفیة التقاضي بمقتضى 

البروتوكول االختیاري.  
بتعزیز ستراتیجیات والخبرات والدروس المستفادة، قام األعضاء بالبناء على ورش العمل الدولیة، ومن أجل تبادل اال •

 Tierraviva، بالشراكة مع Sawhoyamaxaإبان جھود ممتدة من قبل إنفاذ القضایا الُمحدثة للسوابق األولى. 
ومع مجموعة عمل التقاضي االستراتیجي (التي ساعدت في تیسیر اجتماع التضامن مع قیادات الشعوب األصلیة 

قانون تواصل مع المسؤولین الحكومیین واإلعالم وتقدیم مذكرة ودیة لصالح محامي المجتمع) تمت الموافقة على وال
بما یتسق مع ُحكم أصدرتھ محكمة البلدان األمریكیة في  –إلیھ  Sawhoyamaxaیؤمن إعادة أراضي شعب الـ 

ثم أیدتھ المحكمة العلیا. كما ساھمت مجموعة  ،2014، وقد وافق علیھ البرلمان في البیرو، ووقعھ الرئیس في 2006
 .Endorois vعمل التقاضي االستراتیجي في جھود إنفاذ ُحكم اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب في قضیة "

Kenya في النضال لحیازة قدرات نساء شعب اإلندورویس القیادیة " بالتعاون مع المجتمع. مؤخراً، احتفلوا بتزاید



2 
 

رض الخاصة بالشعوب األصلیة، وقد حضر أكثر من نصف تعداد المجتمع المحلي في اجتماع في عام حقوق األ
 –وبینھن المتزوجات لرجال من غیر اإلندورویس  –شھدت قراراً بتسجیل جمیع نساء شعب اإلندورویس  2015

كأعضاء بالمجتمع.  
(في  ACIJیتزاید بإطراد دور مجموعة عمل التقاضي االستراتیجي كمساحة للتعاون الثنائي. على سبیل المثال بین  •

(أوغندا)، فیما یخص استخدام تحلیل المیزانیة في التقاضي. ISERاألرجنتین) و  
 

  2016تقدیر األولویات للعام 
):2016ویة ألربعة مجاالت عمل خالل العام المقبل (أعطت مجموعة عمل التقاضي االستراتیجي األول 2015في عام   

 
1. التواصل المتزاید مع لجان األمم المتحدة بھدف تعزیز حمایة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في منظومة  

دیة تم عقد جلسة إطالع مشتركة حول اإلنفاذ، لصالح لجنة األمم المتحدة المعنیة بالحقوق االقتصااألمم المتحدة: 
 20واالجتماعیة والثقافیة ولجنة حقوق اإلنسان، أثناء االحتفال بالذكرى الخمسین للعھدین الدولیین (جنیف، 

). 2016یونیو/حزیران   
2. الدعم للتقاضي االستراتیجي، بھدف تعزیز محتوى الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ذو الصبغة التشریعیة  

تم عقد ورشة عمل حول التقاضي االستراتیجي االجتماعیة نحو أھداف موحدة: والمساعدة في توجیھ الحركات 
27بمقتضى البروتوكول االختیاري في كوستاریكا في  . سوف تُعرض مذكرات قانونیة على 2016أبریل/نیسان  28-

لجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وكذا على ھیئات دولیة ووطنیة أخرى.  
3. إنفاذ القرارات اإلقلیمیة الخاصة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، بھدف تطویر نماذج جدیدة لإلنفاذ:  

، للدفع بمزید من اإلنفاذ الشامل 2016ورشتا عمل (حول اللوائح وقیادة المرأة) تم عقدھما مع شعب اإلندورویس في 
للجمیع.   

4. سوف نستمر في  ضي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة:حمایة وتعمیم المعلومات الخاصة بالتقا 
إصدار نشرة عدالة السوابق القضائیة وإنتاج وفي بناء قاعدة بیانات  الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة،-

التحلیالت لنماذج اإلنفاذ، وتوفیر المحتوى المذكور تدریجیاً باللغتین الفرنسیة والعربیة.  
 

تشمل فرص التنسیق والتعاون الجدیدة مع مجموعات عمل الشبكة العالمیة وأنشطة الشبكة ما ضایا جدیدة وفرص للتعاون: ق
یلي: تیسیر تطویر إمكانات القیادة الخاصة بنساء اإلندورویس مع مجموعة عمل المرأة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 

ً لـ "نظام التضامن"، وتعمیق التواصل مع ھیئات األمم المتحدة والثقافیة، والدفع بحمایة المدافعین عن حق وق اإلنسان، دعما
المنشأة بموجب معاھدات بالتنسیق مع مختلف مجموعات العمل ومع تحالف المنظمات ألجل البروتوكول االختیاري. تعتزم 

بالتركیز على أولئك األكثر تضرراً من  مجموعة عمل التقاضي االستراتیجي الدفع بتحلیل عابر للقطاعات فیما یخص التقاضي،
تدفع بالحاجة إلى تقییم ناقد للتقاضي كواحد من  –مقترنة بتدني معدالت اإلنفاذ  –انتھاكات الحقوق. كما أن مدة ونفقات التقاضي 

ستكون  بین عدة أدوات للمناصرة. سوف نستمر في المناقشة االستراتیجیة لفرص التقاضي مع المجتمعات المتضررة، التي
بدورھا ذات دور رائد في أیة محاوالت لإلنفاذ.  

 
األعضاء  

) وأفریقیا 8) وأمریكا الشمالیة (19منظمة عضو من أمریكا الالتینیة ( 65تتكون مجموعة عمل التقاضي االستراتیجي من 
 12) وكذلك ثمانیة منظمات غیر حكومیة دولیة. كما أن ھناك 4) والشرق األوسط وشمال أفریقیا (4) وآسیا (6) وأوروبا (14(

منظمات لحقوق المرأة وحركة معنیة بحقوق الشعوب  5مناطق. ھناك  5عضواً من األفراد، بینھم سبع سیدات وممثالت عن 
جنة التوجیھیة األصلیة، وكذلك عدة منظمات مجتمع مدني تربطھا تحالفات قویة بشعوب أصلیة وحركات اجتماعیة. تتكون الل

 Dejusticia(منغولیا)،  CHRD(األرجنتین)،  CELSلمجموعة عمل التقاضي االستراتیجي من المنظمات واألفراد: 
(أوغندا)، جاكي  ISER(الھند)،  HRLN(الوالیات المتحدة)،  ESCR-GI(سویسرا)،  FI(مصر)،  EIPR(كولومبیا)، 

(كندا). SRACرویج)، دوغارد (جنوب أفریقیا)، مالكولم النغفورد (الن  
 
 


