
 على الحقوق االجتماعية واالقتصادية في أمريكا الالتينيةالقضائي النشاط الحقوقي  أثر: قاعة المحكمة أبعد من

 *غارافيتو-سيزار رودريغيز

رئيس المحكمة الدستورية  آنذاك نيلسون بينيال، الذي كان دخل، 2009تموز  12من صباح يوم الجمعة  9:00في الساعة 

، أمام حوالي المحكمة قضاة من آخرين اثنين اعتلى المنصة، محاطاً بو. المحكمة في قلب بوغوتا قاعة 1الكولومبية،

من محامين وناشطين وقادة شعبيين وصحافيين ومسؤولين حكوميين وأكاديميين  –ن في القاعة ومحتشدمنا نحن ال 300

 .أو في أمريكا الالتينية ايكولومبفي الدستورية  تاريخ السلطة وافتتح جلسة لم يسبق لها مثيل في –

كان لويس ألفونسو هويوس، مدير الوكالة المكلفة شؤون نحو خمسة ماليين نازح داخلي من جراء النزاع المسلح في و

ي القيام الحكومة وما فشلت ف فعلتهما حيال بشكل علني  شهادتهبيدلي ، قد أمضى اليوم بأكمله معتلياً المنصة 2كولومبيا

رداً على أسئلة  "باوربوينتعلى برنامج "شرائح الوبينما كان هويوس يعرض اإلحصاءات و. لنازحينمن أجل ابه 

سماع صيحات  من داخل المحكمة المحكمة والمنظمات غير الحكومية التي كانت حاضرة، كان بإمكانناطرحتها 

ً ،  النازحين في ساحة بوليفار المجاورة  .ا بقضيتهمعلى إهمال الدولة وال مباالته احتجاجا

، عندما جمعت المحكمة 2004إلى جلسة االستماع  بدأ قبل خمس سنوات، في كانون الثاني  قادكان المسار الذي 

أسرة نازحة وأصدرت حكمها األكثر طموحاً خالل مسيرتها التي بدأت  1150الدستورية الكولومبية شكاوى دستورية لـ

حالة الطوارئ اإلنسانية الناجمة عن النزوح  أن   على ينصو 2004،3الصادر عام  T-025الحكم رقم  وهو عقدين قبل

ً للدستور"القسري تشكل  ً ، أي انتهاكاً واسع النطاق لحقوق اإلنسان مرتبط"وضعاً منافيا اءات بالفشل المنهجي إلجر ا

حكومية جادة  وكما أظهرت الشكاوى التي وصلت إلى المحكمة من جميع أرجاء البلد، لم تكن هناك سياسة 4.الدولة

كما لم تتوفر معلومات موثوقة عن عدد النازحين أو الظروف  5تقديم المساعدات الطارئة إلى النازحين داخلياً،لومنسقة 

القضاء ومن أجل  7.كافية لم تكن باإلضافة إلى ذلك، بدا واضحاً أن الموازنة المخصصة لهذه القضية  6.التي يواجهونها
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، كلية الحقوق بجامعة Hauser Global؛ زميل في (كولومبيا)أستاذ مساعد في القانون ومدير برنامج العدالة العالمية وحقوق اإلنسان، جامعة أنديز * 

أعرب عن امتناني لكاميال سوتو وكارولينا بيرنال لمساعدتهما الرائعة في (. DeJuSticia)نيويورك؛ عضو مؤسس، مركز القانون والعدالة والمجتمع 

سابقة لهذه المقالة، أود أن أشكر دانيال برينكس وجاكي دوغارد وسيري غلوبن ومالكولم النغفورد الوللمالحظات والتعليقات على النسخ  ،أبحاثي

فرانكو على مساهمتها األساسية في دراسة الحالة التي شاركت في إعدادها والتي -ديانا رودريغيز كما أدين بشكر خاص لزميلتي. ورودريغو أوبريمني

وجميع الترجمات الواردة في هذه المقالة قد تمت من قبل المؤلف ما لم يتم . وضعت األساس التجريبي لمشروع البحث األوسع المعروض في هذه المقالة

 . ذكر خالف ذلك
، [المحكمة الدستورية الكولومية] CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIAال بينيال، نيلسون إلياس بيني  

http://www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/pinilla.php . 
شركة االستشارات CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO (CODHES[ )يُرجى مراجعة   2

 CONSOLIDACIÓN DE QUÉ?  INFORME SOBRE DESPLAZAMIENTO, CONFLICTO ARMADO Y¿، [لحقوق اإلنسان والنزوح
DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA EN 2010  [ 2010توحيد ماذا؟ تقرير عن النزوح والصراع وحقوق اإلنسان في كولومبيا في عام ]8 

 Gobierno cumple meta de 40؛ (السنوات الخمس والعشرين الماضيةيذكر أن أكثر من خمسة ماليين كولومبي قد نزحوا داخليا خالل ( )2011)
mil hectáreas de coca erradicadas [هكتار 40،000الحكومة تحقق هدف تقليص زراعة الكوكا بـ] ،ACCIÓN SOCIAL: AGENCIA 

PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL [ للعمل االجتماعي والتعاون الوكالة الرئاسية

وصف للويس ألفونسو )  http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=127&conID=1081، [الدولي

 (. هويوس بصفته مدير وكالة العمل االجتماعي في كولومبيا
3  Corte Constitucional [C.C[  ].المحكمة الدستورية] ،024/04حكم كانون الثاني، ال 22 (slip op. at-T 1 ) على الرابط ،

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm . 
 . 81-80المرجع السابق،   4
 . 68-67المرجع السابق   5
 . 73، 67المرجع السابق،   6
 . 80-75المرجع السابق،   7



ً المحكمة باتخاذ مجموعة من التدابير الهيكلية التي، كما سنرى، هذا الوضع، أمرت جذور  على  استغرق تنفيذها وقتا

 8.مستمرة حتى اليوم طويالً وال تزال عملية متابعتها

وضع مناف  وجودالقرار الهيكلي األول الصادر عن المحكمة الدستورية الكولومبية الذي يعلن  T-025لم يكن الحكم 

إلى حد كبير، بما في  متنوعة، أصدرت المحكمة سبعة قرارات من هذا النوع في ظروف 1997فمنذ عام  9.للدستور

 11واالكتظاظ الكبير في السجون، 10نظام الضمان االجتماعي، في رسميينمن الموظفين ال العديدااللتزام بإدراج ذلك عدم 

 13.حة لترشيحات علنية لكتاب العدلوعدم اإلعالن عن دعوة مفتو 12وعدم توافر الحماية للمدافعين عن حقوق اإلنسان،

هيكلية طويلة األجل من دون اإلعالن  بتدابيرخرى، جمعت المحكمة شكاوى دستورية مختلفة وأمرت أوفي قرارات 

أدى  2008عام أصدرته  T-1476014كما قامت باألمر عينه مؤخراً في الحكم . رسمياً عن وجود وضع مناف للدستور

 15.فشل منهجية في نظام الرعاية الصحية حاالتبشأن  إلى حل  اثنتين وعشرين شكوى

يهاهذه المقالة على قرارات المحكمة الدستورية الكولومبية في هذه الحاالت التي أركز ت بالنسبة ف". قضايا هيكلية" سم 

عون حدوث انتهاك لحقوقهم، تؤثر على عدد كبير من األشخاص الذين يد  ( 1)إجراءات قضائية  هيهذه الحاالت  إلي  

عن  مسؤوليتهاثبتت وكاالت حكومية متعددة  تطال( 2)سواء بشكل مباشر أو من خالل منظمات تتولى التقاضي؛ 

، أي وإنذارات قضائية هيكلية تدابيرتنطوي على ( 3)ساهم في انتهاك هذه الحقوق؛ و تالعامة  للسياسةفشل حاالت 

هأوامر إنفاذ   كامل الشريحة المتضررةكم مختلف الوكاالت الحكومية اتخاذ إجراءات منسقة لحماية بموجبها المحا توج 

 16.وليس فقط أصحاب الشكوى المحددين في القضية

                                                           
 . المرجع السابق  8
 Más Allá del، يُرجى مراجعة بوجه عام سيزار رودريغيز غارافيتو، "الوضع المنفي للدستور"لتحليل مبدأ المحكمة الدستورية الكولومبية   9

Desplazamiento, o Cómo Superar un Estado de Cosas Inconstitucional [ ما وراء النزوح، أو كيف يمكن تخطي وضع مناف

 MÁS ALLÁ DEL DESPLAZAMIENTO: POLÍTICAS, DERECHOS Y SUPERACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO، في [للدستور
FORZADO EN COLOMBIA  [السياسات والحقوق وخطي النزوح في كولومبيا: ما وراء النزوح ]يناقش (. 2009سيزار رودريجيز غارافيتو، ) 434

في  عالناإلرح مبادئ توجيهية قضائية لتقييم ردود الحكومات حيال هذه األوضاع وهذا العمل معايير المحكمة إلعالن وجود وضع مناف للدستور ويقت

 . المرجع السابق. نهاية المطاف أنه قد تم التغلب عليها
، على الرابط (slip op. at-SU 1)  090/00، الحكم 2000شباط،  2المحكمة الدستورية،   10

htm00.-090SU/2000/relatoria/co.gov.corteconstitucional.www://httpالحكم 1999تموز،  27المحكمة الدستورية،  ؛ ،-T
535/99  (slip op. at 5 ) على الرابطhttp://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/T-535-99.htm ؛ المحكمة

، على الرابط (slip op. at-T 1–2)   068/98، الحكم 1998آذار،  5الدستورية، 

htm98.-068-T/1998/relatoria/co.gov.corteconstitucional.www://httpالحكم 1998تشرين الثاني،  6المحكمة الدستورية،  ؛ ،-SU
559/97   (slip op. at 1–2) على الرابط ،http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/SU559-97.htm . 

 /http://www.corteconstitucional.gov.co، على الرابط (slip op. at-T 1)   153/98، الحكم 1998نيسان،  28المحكمة الدستورية،   11

relatoria/1998/ T-153-98.htm . 
، على الرابط (slip op. at-T 4)    590/98، الحكم 1998تشرين األول،  20المحكمة الدستورية،   12

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-590-98.htm . 
، على الرابط (slip op. at-SU 3)    250/98، الحكم 1998أيار،  26المحكمة الدستورية،   13

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/SU250-98.htm . 
، على الرابط .(slip op-T)    760/08، الحكم 2008تموز،  31المحكمة الدستورية،   14

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-760-08.htm . 
 . 10-9المرجع السابق   15
ة للدستور، يعلى الرغم من أن المحكمة الدستورة الكولومبية لم تستند صراحة إلى القانون الدستوري المقارن لتطوير اجتهاداتها بشأن األوضاع المناف  16

 . ومبادئ سبل االنتصاف الهيكلية في بلدان القانون العام مثل الهند وجنوب أفريقيا والواليات المتحدةغير أنه ثمة أوجه تشابه بين اجتهادات المحكمة 
. HARV. L. REV، [دور القاضي في دعاوى القانون العام] The Role of the Judge in Public Law Litigationيُرجى مراجعة أبرام تشايس، 

لهذا السبب، فإن الكثير من . تقاضي بالقانون العام، على األقل عمليا، على مصالح العديد من األشخاصغالبا ما يؤثر ال( )"1976) 1281،  1281

 A Defense of Structural Injunctive؛ دانيال إليس هيرش، ..."(إجراءات التقاضي في القانون العام تتم من خالل آلية الدعاوى الجماعية
Remedies in South African Law [ عن سبل االنتصاف الهيكلية في قانون جنوب أفريقيادفاع] ،9 OR. REV. INT’L L .1 ،3-4 (2007 )

 India: The Expectations and Challenges of Judicialموراليدهار، . ؛ س(مناقشة استخدام األوامر الهيكلية كسبل انتصاف في جنوب أفريقيا)
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ً بشكل خاص في اجتهادات المحكمة الدستورية  الحقوقي أعتقد أن هذا التنوع في النشاط القضائي، وإن كان واضحا

يتجلى هذا النوع من . أخرى من بلدان الجنوب أنحاءوأمريكا الالتينية كولومبية، هو جزء من اتجاه ناشئ في ال

عة النطاق نتهاكات واسال تتصدى هيكليةالتدخل القضائي في قضايا  في بشكل واضح  الدستورانية التقدمية الجديدة

ومن بين  17.الجنوبللحقوق االجتماعية واالقتصادية، وذلك بتسميات وخصائص مختلفة في أجزاء مختلفة من بلدان 

ة؛ يأشهر األمثلة على ذلك، اجتهادات المحكمة العليا في الهند التي تناولت مشاكل اجتماعية أساسية مثل الجوع واألم  

، أصبحت المحكمة الدستورية على غرار ذلكو 18.تنفيذها تراقبإنشاء لجان استشارية قضائية  معوترافقت هذه األحكام 

ً ِسيلجنوب أفريقيا منتدى مَؤسَ  ً مركزي ا جراءات لزام الدولة باتخاذ إإلة، ويالصحالرعاية حقوق  مثل اإلسكان واللتعزيز  ا

جنوب أفريقيا أيضاً في وقد أثارت المحكمة الدستورية  19.االقتصادية واالجتماعية للفصل العنصري الرواسبضد 

عتماد باحثين األمريكيين واألوروبيين بالمحكمة واال، كما يتجلى في اهتمام اليةبحثوالاهتماماً دولياً في األوساط القضائية 

 20.في الواليات المتحدة وأوروبا ةالدستوري ةعلى اجتهاداتها في النظري

                                                           
Enforcement of Social Rights, in SOCIAL RIGHTS JURISPRUDENCE: EMERGING TRENDS IN INTERNATIONAL AND 

COMPARATIVE LAW 102 [اتجاهات ناشئة في القانون الدولي : اإلفالت من العقاب: توقعات وتحديات اإلنفاذ القضائي للحقوق االجتماعية: الهند

حيث تبقي المحكمة على القضية على مدى "للمحكمة العليا الهندية " متواصلاالمتثال ال"مناقشة نهج ( )2008مالكولم النغفورد، ) 109، [102والمقارن 

 Destabilization Rights: How Public Law Litigationسيمون، . سابيل وويليام ه. ؛ تشارلز ف"(فترة زمنية معينة لضمان تنفيذ توجيهاتها
Succeeds [ن ينجحكيف يمكن للتقاضي في القانون العام أ: حقوق كسر الجمود]  ،117 HARV. L. REV .1016 ،1019 (2004( ) مناقشة سبل

يجمع بين معايير أكثر مرونة ومؤقتة وإجراءات لضمان " "تدخل تجريبي"االنتصاف التي يتيحها القانون العام في الواليات المتحدة، والذي انتقل نحو 

 "(. المشاركة المستمرة للجهات المعنية وقياس المساءلة
 ,Toward a Sociology of the Global Rule of Law Field: Neoliberalismغارافيتو، -اجعة سيزار رودريغيزيُرجى مر  17

Neoconstitutionalism, and the Contest over Judicial Reform in Latin America [نحو سوسيولوجيا النطاق العالمي لسيادة القانون :

 LAWYERS AND THE RULE OF LAW IN AN، [لجديدة والتسابق إلى اإلصالح القضائي في أمريكا الالتينيةالنيوليبرالية، والمغاالة الدستورية ا
ERA OF GLOBALIZATION 156 ،164-65 ( مع اإلشارة إلى تنامي المغاالت الدستورية الجديدة ( )2011غارث، . براينت ج& إيف ديزاالي

 (. مؤسسي في أمريكا الالتينيةوأثرها على النشاط الحقوقي القضائي واإلصالح ال
للتأكيد على أن سبل االنتصاف الصادرة عن المحكمة العليا في الهند خالقة في سياق ) 10-109أعاله،  16يُرجى مراجعة موراليدهار، الحاشية   18

براتاب بهانو مهتا، المحاكم والحقوق & ؛ شيالشري شانكار (بأهمية األسباب بالنسبة إلى عامة الناس تعنىدعاوى المصلحة العامة ألن المحكمة 

في العقدين ( )"2008برينكس، . دانيال م& فارون غاوري ) COURTING SOCIAL JUSTICE 146 ،146االجتماعية واالقتصادية في الهند، في 

ى، م األساسي، والصحة، والغذاء، والمأوالماضيين، حولت المحكمة العليا في الهند الحقوق االجتماعية واالقتصادية غير القابلة للتقاضي، مثل التعلي

ً ذ قانووالمحاكمة السريعة، والخصوصية، ومناهضة عمالة األطفال، والمساواة في األجور مقابل العمل المتساوي في القيمة إلى حقوق قابلة لإلنفا  "(. نيا
 SFORMATIVE CONSTITUTIONECONOMIC RIGHTS: ADJUDICATION UNDER A TRAN-SOCIOيُرجى مراجعة ساندرا ليبنبرغ،   19

حيث يتم وصف دور محاكم جنوب أفريقيا في ( )2010) 81-80، [45البت في القضايا بموجب دستور تحويلي : الحقوق االجتماعية واالقتصادية] 45

-Litigating for Social Justice in Post؛ جوناثان بيرجر، (1996إنفاذ الحقوق االجتماعية واالقتصادية في دستور جنوب أفريقيا لعام 
Apartheid South Africa: A Focus on Health and Education [ التقاضي من أجل العدالة االجتماعية في مرحلة ما بعد الفصل العنصري في

القضايا التي  مع التركيز على) 39، 38أعاله، في  18، الحاشية COURTING SOCIAL JUSTICE، في [التركيز على الصحة والتعليم: جنوب أفريقيا

: فريقيا؛ ساندرا ليبنبرغ، جنوب أ(رفع فيها أشخاص فقراء في جنوب أفريقيا دعاوى بموجب حقوقهم في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم

الحقوق ] SOCIO-ECONOMIC RIGHTS: ADJUDICATION UNDER A TRANSFORMATIVE CONSTITUTION 45ساندرا ليبنبرغ، 

 SOCIAL RIGHTS JURISPRUDENCE: EMERGING TRENDS INفي [ البت في القضايا بموجب دستور تحويلي: واالقتصاديةاالجتماعية 
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW حيث تتم مناقشة قضايا مهمة متصلة بالحقوق االجتماعية ) 96-81، 75أعاله، في  16، الحاشية

 "(. راضي واإلسكان وخدمات الرعاية الصحية والضمان االجتماعياأل"واالقتصادية في جنوب أفريقيا تتناول 
 HUMAN RIGHTS TRANSFORMED: POSITIVE RIGHTS AND POSITIVE DUTIESيُرجى مراجعة، على سبيل المثال، ساندرا فريدمان،  20

مناقشة قرار المحكمة في قضية غروتبوم من حيث صلته حيث تتم ( )2008) 70-169[ الحقوق اإليجابية والواجبات اإليجابية: حقوق اإلنسان المحولة]

حيث تتم مناقشة ( )2004) 219[ شرعة الحقوق الثانية] THE SECOND BILL OF RIGHTSسونستين، . ؛ كاس ر(بالنهج التآزري للنشاط الحقوقي

؛ (قابلة للتقاضي على األقل وإلى حد ما"ة هي رأي صادر عن المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا ينص على أن الحقوق االجتماعية واالقتصادي
 Creating Dialogue About Socioeconomic Rights: Strong-Form Versus Weak-Form Judicial Reviewروزاليند ديكسون، 

Revisited [ضائية في إعادة للنظرالنموذج القوي مقابل النموذج الضعيف للمراجعة الق: ء حوار بشأن الحقوق اإلجتماعية واإلقتصاديةرساإ] ،5 
INT’L J. CONST. L .391 ،391-93 (2007( )تحليل قرار غروتبوم .) 



قدين بشكل متزايد على مدى الع في أمريكا الالتينية برز النشاط القضائي في مجال الحقوق االجتماعية واالقتصادية

" قانون المصلحة العامة"و 22"القضايا الجماعية"و 21"االستراتيجي التقاضي" بينهامختلفة  بعناوينالماضيين، وذلك 

 يةة في تحديد كيفالمحاكم حاسم كانت قراراتوفي بلدان مختلفة مثل البرازيل وكوستاريكا،  23.على النمط األمريكي

في قضايا هيكلية حاكم بعض الم نظرتوفي األرجنتين،  24.توفير الخدمات االجتماعية األساسية مثل الرعاية الصحية

 مثل حكم فيربيتسكيأو نشاط حقوقي  مناصرةالمرتبطة بحاالت  األحكام تنفيذ لمراقبة عامة آليات واختبرت

(Verbitsky)25 بشأن اكتظاظ السجون، وحكم رياشويلو (Riachuelo)26 27.بشأن التدهور البيئي 

                                                           
 :Strategic Litigation as a Tool for the Enforceability of the Right to Educationيُرجى مراجعة، على سبيل المثال،   21

Possibilities and Obstacles [االحتماالت والعقبات: نفاذ الحق في التعليمالتقاضي االستراتيجي كأداة إل] ،ASOCIACIÓN POR LOS 
DERECHOS CIVILES [جمعية الحقوق المدنية] ،(2008أيار  20) 1 ،

http://www.redligare.org/IMG/pdf/litigio_estrategico_educacioningles.pdf ( مع مالحظة أن جمعية الحقوق المدنية تستخدم

 (. ي كأداة للتغيير االجتماعي منذ أكثر من عقد من الزمنالتقاضي االستراتيج
 ,LAS ACCIONES COLECTIVAS: ANÁLISIS CONCEPTUALيُرجى مراجعة غوستافو مورينو ومجموعة من المؤلفين،   22

CONSTITUCIONAL, PROCESAL, JURISPRUDENCIAL Y COMPARADO [والدستورية التحليل من الناحية المفاهيمية : الدعاوى الجماعية

لمحة استراتيجية عن اآلليات القانونية للدعاوى القانونية الجماعية، مع التركيز على البرازيل ( )2005[ )واإلجرائية واالجتهادية والتحليل المقارن

 (. وكولومبيا والواليات المتحدة
materia de derechos humanos e interés  El trabajo clínico enيُرجى على سبيل المثال مراجعة فيليبي غونزاليس مورالس،   23

público en América Latina [العمل العيادي المتعلق بحقوق اإلنسان والمصلحة العامة في أمريكا الالتينية] في ،ENSEÑANZA CLÍNICA DEL 
DERECHO: UNA ALTERNATIVA A LOS MÉTODOS TRADICIONALES DE FORMACIÓN DE ABOGADOS [ادي للحقوقالتعليم العي :

حيث تتم مناقشة إنجازات العيادات القانونية ( )2007كريستيان كورتيس، & مارتا فيالاير ) 176، 175[ البديل عن األساليب التقليدية للتدريب القانوني

 Staying Alive: Public Interest Law in Contemporary Latin؛ ستيفن ميلي، (التي تركز على حقوق اإلنسان وقانون المصلحة العامة
America [قانون المصلحة العامة في أمريكا الالتينية المعاصرة: البقاء على قيد الحياة ]كلية الحقوق في جامعة مينيسوتا سلسلة األبحاث والدراسات ) 5

من أكثر )" http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1518002، على الرابط (2009، 48-09القانونية الورقة رقم 

في عمل المحاماة في قانون المصلحة العامة في أمريكا الالتينية هو الطريقة التي نما بها من حيث الحجم والنطاق في السنوات ... الجوانب إثارة للقلق

 "(. الماضية 15الـ
تغيير ] s Constitutional CourtChanging Dynamics: The Political Impact of Costa Rica’ويلسون، . بروس م: يُرجى مراجعة  24

 THE JUDICIALIZATION OF POLITICS IN LATIN AMERICA  47 ،59في [ األثر السياسي للمحكمة الدستورية في كوستاريكا: الديناميات
ف المحكمة الدستورية في مع اإلشارة إلى أن تغطية الدولة ألدوية اإليدز باتت متاحة بعد اعترا( )2005راشيل سيدر مع مجموعة من المؤلفين، )

 The Right to Health in the Courts؛ أوكتافيو لويز موتا فيراز، (كوستاريكا بحق دستوري في الرعاية الطبية الممولة من الدولة في التسعينيات
of Brazil: Worsening Health Inequities[ ? مساواة في الصحة؟تفاقم أوجه عدم ال: ة في محاكم البرازيليالصحالرعاية الحق في] ،11 

HEALTH & HUM. RTS. J . (. بشأن الحق في الصحة في البرازيل" انتشار وباء التقاضي"حيث تم مناقشة ) 35و 33في  2009، 2، العدد 
 Verbitsky, Horacio / hábeas corpus،Corte " Colección Oficial de Fallos de la" ، 2005/ 5/ 3محكمة العدل العليا الوطنية،   25

Suprema de Justicia de la Nación [Fallos] (2005-328-1146)، slip op . على الرابط ،

http://www.csjn.gov.ar/cfal/fallos/cfal3/ver_fallos.jsp?id=222651&fori=RHV00856-381 . 
 Nacional y otros / daños y perjuicios Mendoza, Beatriz Silvia y otros c. Estado" ، 2008/ 7/ 8محكمة العدل العليا الوطنية،   26

(daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)، Fallos (2008-331-1622) (Arg.)، slip 
op . على الرابط ،http://www.csjn.gov.ar/cfal/fallos/cfal3/ver_fallos.jsp?id=289823&fori=ORM01569-40B . 

 CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES, LITIGIO ESTRATÉGICO Y DERECHOS HUMANOS: LA: رجى مراجعةيُ   27

LUCHA POR EL DERECHO  [الكفاح من أجل الحقوق: التقاضي االستراتيجي وحقوق اإلنسان ]194، 94-193، 191 n .225 (2008( ) مع

 En Busca de unباوال غارسيا ري، & ؛ كارولينا فارستين، غابرييال كليتزيل (قضية فيربيتسكياإلشارة إلى إنفاذ اإلصالحات القانونية رداً على 
Remedio Judicial Efectivo: Nuevos Desafíos para la Justiciabilidad de los Derechos Sociales [ البحث عن سبل انتصاف

 DERECHOS SOCIALES: JUSTICIA, POLÍTICA Y، في [وق االجتماعية واالقتصاديةتحديات جديدة أمام إمكانية التقاضي بشأن الحق: قضائية فعالة
ECONOMÍA EN AMÉRICA LATINA [العدالة والسياسات واالقتصاد في أمريكا الالتينية: الحقوق االجتماعية ]بيالر أرسيدياكونو، ) 55، 27

أمر المحكمة في مندوزا الذي يوجه المسؤولين االتحاديين ( 1)حيث تتم مناقشة ( )2010غارافيتو، -نيكوالس إسبيخو ياكسيج وسيزار رودريجيز

 (. إنشاء سلطة لحوض النهر لكي تتولى تنفيذ الخطة( 2)والمحليين لوضع وتنفيذ خطة لتنظيف نهر رياتشويلو، و 



إمكانية التقاضي بشأن الحقوق االجتماعية واالقتصادية بما يتناسب مع انتشار األحكام  حولث ااألبحالدراسات و تزايدت

أوالً، . وقد هيمن منظوران تحليليان على هذه الدراسات 28.المتصلة بالنشاط الحقوقي في أمريكا الالتينية ومناطق أخرى

ة في شأن الحقوق االجتماعية واالقتصاديعلى بناء قضية نظرية إلمكانية التقاضي بركزت بعض المساهمات الرئيسية 

 29.تسم بتفاوتات اقتصادية وسياسية عميقةذي يالسياقات االجتماعية ال واقعو ةالديمقراطي ةالنظري متطلباتضوء 

لحقوق ا لصونللمعايير القضائية أكبر حقوق اإلنسان، مما منح دقة  مبادئر امن منظ النقاشعدة دراسات  دخلتثانياً، 

ي على المستويين الوطن المراقبة األجهزة القضائية وهيئات فيواالقتصادية وعزز استخدام هذه الحقوق االجتماعية 

 30.والدولي

كيز غير أن التر. هذه المنظورات الوضوح المفاهيمي وإمكانية التقاضي بشأن الحقوق االجتماعية واالقتصاديةعززت 

لهذا . مرحلة تنفيذ األحكام: في التحليل والتطبيقشبه الحصري على مرحلة إنتاج األحكام أدى إلى نشوء بقعة عمياء 

ما هو مصير  31.السبب، ليس لدينا دراسات منهجية عن مصير القرارات المتصلة بالنشاط الحقوقي بعد صدورها

األحكام  حكوميونرتها قاعة المحكمة؟ وإلى أي مدى يحترم المسؤولون المغاد بعداألوامر الواردة في هذه األحكام 

ويتبنون مسارات سلوكية جديدة من أجل حماية الحقوق االجتماعية واالقتصادية؟ ما هو تأثير هذه القرارات على الدولة 

في إنفاذ الحقوق االجتماعية  فعالً هذه األحكام هل تسهم  أخيراً والمجتمع المدني والحركات االجتماعية والرأي العام؟ و

جتماعية تنفيذ األحكام المتصلة بالحقوق اال تعقيداتفهم  فيوللمساعدة . سأتناول هذه األسئلة في هذه المقالة واالقتصادية؟

ل في الجزء األو قد م لذلك، أ. تحليلي لفهم آثار هذه القراراتعمل سأبدأ بوضع إطار . ين واالقتصادية، سأتبع خط  

 ً   .األثر القضائيعلى لدراسات االجتماعية القانونية لالنعكاسات المنهجية  اناقش أآلثار وتلك ال تصنيفا

                                                           
الحقوق االجتماعية واالقتصادية، يُرجى مراجعة لالطالع على دراسة استقصائية عالمية عن الممارسات واألدبيات المتعلقة بالتقاضي بشأن   28

SOCIAL RIGHTS JURISPRUDENCE: EMERGING TRENDS IN INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW [ االجتهادات بشأن

المقاالت تحليالً نقدياً لنحو  أعاله، حيث توفر 16، الحاشية "[االتجاهات الناشئة في القانون الدولي والمقارن: اإلفالت من العقاب: "الحقوق االجتماعية

 . ألفي حكم وقرار من تسعة وعشرين محكمة وطنية ودولية
إمكانية التقاضي ]  La justiciabilidad de los derechos sociales fundamentalesيُرجى، على سبيل المثال، مراجعة رودولفو أرانغو،   29

إعادة بناء األسس ( )كولومبيا( )REVISTA DE DERECHO PÚBLICO  [J. PUB. L ].185 ،186 (2001 12، [بشأن الحقوق االجتماعية األساسية

؛ ديفيد (الحقوقب المفاهيمية للحقوق االجتماعية واالقتصادية على أسس نظرية للحقوق الذاتية تأخذ بعين االعتبار الظروف المادية الالزمة للتمتع الفعلي

 POVERTY AND FUNDAMENTAL RIGHTS: THE JUSTIFICATION AND ENFORCEMENT OF SOCIO-ECONOMICبيلشيتز، 
RIGHTS [تبرير وإنفاذ الحقوق االجتماعية واالقتصادية: الفقر والحقوق األساسية ]حيث يتم وصف نظرية قائمة على الحقوق ( )2007) 17-115

ين، حتى اجحتحيان من المحاكم توفير الدعم االجتماعي لألفراد الملألفراد في بعض األ" المساواة في األهمية"للمراجعة القضائية يستلزم بموجبها مبدأ 

 (. ولو كانت الغالبية الديمقراطية تفضل عدم القيام بذلك
الحقوق االقتصادية بزصفها ] LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS EXIGIBLESكريستيان كورتيس، & فكتور أبراموفيتش   30

حيث يتم تقديم نظرة عامة منهجية عن المصادر القانونية والمبادئ التي تدعم قابلية التقاضي بشأن الحقوق ( )2002) 47-37[ حقوق قابلة لإلنفاذ

قابلية التقاضي بشأن الحقوق ] The Justiciability of Social Rights: From Practice to Theory؛ مالكوم النجفورد، (االجتماعية واالقتصادية

 SOCIAL RIGHTS JURISPRUDENCE: EMERGING TRENDS IN INTERNATIONAL AND، في [إلى النظريةمن الممارسة : االجتماعية
COMPARATIVE LAW حيث يتم وصف التطور التاريخي للحقوق االقتصادية واالجتماعية باالقتران مع حركة ) 9-6، 3أعاله، في  16، الحاشية

 (. حقوق اإلنسان
 A Newبرينكس وفارون غاوري، . يُرجى مراجعة دانيال م. فيما يتعلق بتنفيذ األحكام المتصلة بالحقوقهناك استثناءان ملحوظان على األقل   31

Policy Landscape: Legalizing Social and Economic Rights in the Developing World [إضفاء الشرعية : المشهد الجديد للسياسات

حيث تتم ) 34-320، 303أعاله،  18، الحاشية COURTING SOCIAL JUSTICE، في [في طور النموعلى الحقوق االجتماعية واالقتصادية في العالم 

ايات ال غدراسة مجموعة من العوامل في تنفيذ األحكام المتعلقة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية، بما في ذلك تحديد العوامل التي تؤدي إلى امتث

 Corteفيليغاس، -؛ رودريغو أوبريمني وماوريسيو غارسيا(باشرين من األحكام المتصلة بالحقوقالتقاضي مع المستفيدين المباشرين وغير الم
Constitucional y emancipación social en Colombia [المحكمة الدستورية والتحرر االجتماعي في كولومبيا] في ،EMANCIPACIÓN 

SOCIAL Y VIOLENCIA EN COLOMBIA  [ف في كولومبياالتحرر االجتماعي والعن ]بوافينتورا سانتوس وموريسيو غارسيا، ) 509-491، 463

 حيث يتم تناول دراسة عن الفعالية العملية لقرارات المحكمة الدستورية الكولومبية التي تثبت الحقوق االجتماعية وتأثيرها على الحركات( )2004

 (. االجتماعية



أثير القرارات ت اختالف مستوياتما الذي يفسر : إزاء هذه الخلفية التحليلية، أتطرق في الجزء الثاني إلى سؤال توضيحي

عالقرارات آثار عميقة ومتبعض  لدىالمتصلة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية؟ لماذا  خر ة، في حين أن البعض اآلنو 

بقى مجرد حبر على ورق؟ وبما أن مصير القرارات القضائية يتوقف على ردود مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة ي

م كمثل استراتيجيات النشطاء والمتقاضين بعد صدور الحكم، وردود الفعل الحكومية حيال أوامر المحكمة، ودور المحا –

. غيراتالتحليل بمجموعة معينة من المت حصرفي مرحلة التنفيذ، فتعدد األسباب يجعل هذه األسئلة مستعصية ما لم يتم 

وإذا ما اعتبرنا جميع األمور األخرى متساوية، ثمة . وبالتالي، سأركز على العوامل التي تقع ضمن اختصاص المحكمة

ئية قد يكون لها أثر أوسع نطاقاً على إنفاذ الحقوق االجتماعية واالقتصادية؟ القرارات القضا أي نوع من: مثير للقلق سؤال

 ادية؟الحقوق االجتماعية واالقتصالمتعلقة بتعزيز تأثير أحكامها للمحاكم أن تفعله اأو بمعنى أكثر جزماً ما الذي يمكن 

 

إحدى الدراسات المقارنة لتأثير أحكام المحكمة الدستورية وردت في  أدلة  عتمد، سأةبتجرالإلى مستنداً تحليلي  ليكون

عاين كو، فران-وقد نتجت دراسة الحالة المحورية عن مشروع تعاوني مع ديانا رودريغيز. هيكليةفي قضايا الكولومبية 

ً للقضية  قارنت T-.32025مفصل  السنوات الست األولى من تنفيذ الحكم  بشكل اآلثار و T-025التأثير العالي نسبيا

 ً وأعلنت فيه المحكمة  1998عام  صدر T-153القرار . T-760و T-33153: لحكمين هيكليين آخرين األكثر تواضعا

وعلى الرغم من  34".لدستورا ينافي" اً السجون المكتظة  بلغت حد لنزالءالدستورية الكولومبية أن األوضاع المأساوية 

ل الرامية إلى التصدي ألخطر أوجه الخلل اإلداري وعيوب أن المحكمة أصدرت عددا من األوامر القصيرة األج

تفسير  يفويساعد هذا التقصير . فعالة مراقبةالموازنة التي تكمن وراء اكتظاظ السجون، غير أنها لم تنجح في إنشاء آلية 

ً بتحليل حكمT-153وإلظهار التباين مع الحكم . التأثير الضعيف للقرار بشكل عام -T أحدث هم الحكم ، قمت أيضا

الحكم لم تستخدم رسمياً ذلك وعلى الرغم من أن المحكمة التي أصدرت . ةيصحرعاية التعلق بالحق في الالم، 760

 راقبةماالنتصاف الهيكلية وأطلقت عملية  تدابيراألوضاع المنافية للدستور، غير أنها أصدرت مجموعة من  تصنيف

إلى تذليل هذه اإلجراءات من أجل دفع الحكومة  اتُخذت T-.35025حكم ال التي تضمنهاطموحة ال تختلف عن تلك 

المقدمة  ئضالعراعرقلت نظام الرعاية الصحية وأغرقت المحاكم بآالف لطالما التي  القديمةاإلدارية والتشريعية  العقبات

زخمها بسرعة، ولم  مراقبةعلى الرغم من ذلك، فقدت عملية ال 36.من مرضى للحصول على أدوية وعالجات أساسية

وتماشياً مع هيكل هذه المقالة، تتألف حجتي .T-153و T-025يكن لهذا القرار سوى أثر متوسط، يقع بين أثري الحكمين 

 Impact) راألث تقييمآلثار المترتبة على قرارات المحاكم، ال بد لدراسات له لتحديد المجموعة الكاملة أوالً، أن  . من شقين

studies)   كم اوامر المحألباإلضافة إلى اآلثار المادية المباشرة ,. مجاالت رؤيتها النظرية والمنهجية التقليديةع أن توس

 إيالء االهتمام باآلثار األوسع نطاقاً، بما في ذلك آثار ينبغي -وامر  تلك األتنفيذ  عن ب مباشرةرت  أي اآلثار التي تت –

النطاق المحتمل لآلثار  دراسة حالة، أفترض أن  مستمد ة من إلى أدلة واستناداً . نفسها األهميةبغير مباشرة ورمزية  

جتماعية القضايا اال تأطيرإعادة  - ادً يحدتفت بها المحكمة باإلضافة إلى اإلجراءات الحكومية التي كل   -ذات الصلة يشمل 

المشاكل،  كتلواالقتصادية باعتبارها مشاكل تتعلق بحقوق اإلنسان، وتعزيز القدرات المؤسسية للدولة من أجل معالجة 

وتشكيل تحالفات مناصرة للمشاركة في عملية التنفيذ، وتعزيز المداوالت العامة والبحث الجماعي عن حلول لمسائل 

 .ترتكز علي القضايا الهيكلية المتصلة بالحقوق االجتماعية واالقتصاديةي ذمعقدة متصلة بالتوزيع ال
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ن مهمان ثنااها المحكمة والتي من شأنها تعزيز التأثير العام لحكم معين، هناك ب تحكمثانياً، وفيما يتعلق بالعوامل التي ت

حوأر.  تهامة وطبيعالمحك جانبتوافر المتابعة من ( 2)والتي تصدر عن المحاكم نوع األوامر ( 1)هما  يكون أن  ج 

. تينيآليتين مؤسس من خالل (dialogic activism) 37"نشاط حقوقي حواري"أكبر عندما تشارك المحاكم في  التأثير

ً  الحواريةأوالً، تحدد القرارات  وتقديم تقارير مرحلية، بينما مهل محددة واسعة ومسارات تنفيذ واضحة خالل   أهدافا

طات هذا النوع من األوامر فقط مع مبدأ فصل السل وال يتفق . وميةكالمفصلة لهيئات حترك القرارات الجوهرية والنتائج تُ 

ً أن يي بل  ثانياً، يشجع النهج الحواري في القضايا المتصلة بالحقوق . عزز الفعالية الشاملة لقرار معينمكنه أيضا

دعوات  تعينها المحاكم، ومتابعةمة، ولجان استماع عا جلساتمثل آليات متابعة تشاركية  اعتماد االجتماعية واالقتصادية 

دي مما يؤ –لمجتمع المدني والوكاالت الحكومية لتقديم معلومات ذات صلة والمشاركة في مناقشات ترعاها المحكمة ل

 .الديمقراطي وتعزيز أثر تدخالت المحاكم التداولإلى تعميق 

 تأثيرًاألحكام:ًالحقوقًالجتماعيةًوالقتصاديةًالبقعةًالعمياءًفيًالنقاشًحولًإمكانيةًالتقاضيًبشأن.ًأولاً

 تحليليعملًإطارً:ًاألحكامًالمتصلةًبالحقوقًالجتماعيةًوالقتصاديةًتأثير.ًأ

مفاهيمياً ومنهجياً مفيداً عمل ل االجتماعي إطار المحاكم والتحو   حولمتعددة التخصصات  عريقة أبحاث ومراجع قد مت

 .الدعاوى القضائية والنشاط الحقوقي القضائي المتصل بالحقوق االجتماعية واالقتصاديةلتقييم آثار الموجة األخيرة من 

مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك  بشأنت المراجع والدراسات أثر القرارات القضائية البارزة طلعفقد است

مت د  ق ،وجهات نظر مختلفةومن  40.واكتظاظ  السجون 39والتمييز العنصري 38المساواة بين الجنسين في سوق العمل

ً وتقييم ةنظريتفسيرات  الدراسات  تلك للفصل في مسائل   ءالقضا االعتماد على"و 41"ثورة الحقوق"نتائج لعمليًا  ا

 .لقضاة  في مسائل سياسية واجتماعية أساسيةالمتزايد لتدخل الفي  ى تجل  ذي الو( juristocracy) 42"السياسة العامة

فمن  .األثر القضائي ضمن مجموعتين، وذلك تبعاً لنوع التأثيرات التي تركز عليها الدراسات يمكن تصنيف دراسات

اً يتبع هؤالء منظوراً واقعي. جهة، يركز بعض المؤلفين اهتمامهم على اآلثار المباشرة والملموسة للقرارات القضائية

للعالقة  اً صارم اً ون اختبارطب قالسلوك البشري، فييعتبر القانون كمجموعة من القواعد التي تحدد ( neorealist)اً يثدح

 تغييراً ملحوظاً في سلوك األشخاص أحدث فعاالً إذا يكون حكم  أي ف: أثر التدخالت القضائية قياسالسببية من أجل 
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، الذي سمح للنساء اللواتي ادعين التعرض للتمييز الجنسي من خالل التفاوت في (1981)  161الواليات المتحدة  452واشنطن، أوريغون ضد غونتر، 

جور على األجور بين المناصب المختلفة برفع دعوى بموجب الباب السابع، مع التأكيد على أن القرار كان له تأثير مباشر ضئيل على المساواة في األ

 (. أساس نوع الجنس
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حيث تتم مناقشة عدة آراء مختلفة للمؤلفين حول آثار قضية براون ضد مجلس ( )1991) 39[ اكم تحقيق تغيير اجتماعي؟حهل يمكن للم: األمل المجوف]

 (. كة الحقوق المدنية والعالقات بين األعراق في الواليات المتحدةعلى حر( 1954) 483الواليات المتحدة  347التعليم، 
 :JUDICIAL POLICY MAKING AND THE MODERN STATEروبين، . فيلي وإدوارد ل. يُرجى، على سبيل المثال، مراجعة مالكولم م  40

HOW THE COURTS REFORMED AMERICA’S PRISONS [كيف قامت المحاكم بإصالح السجون : وضع السياسات القضائية والدولة الحديثة

 (. حيث تُستخدم حاالت إصالح السجون لتوضيح كيفية بناء نظرية لعملية وضع السياسات القضائية( )1998) 4[ األمريكية
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والتي سمحت بإقامة  –( 1961) 167الواليات المتحدة  365، عندما قررت المحكمة العليا في قضية مونرو ضد بيب، 1961على أنها تمتد منذ عام 

 . المرجع السابق." الحقوق الفردية. . . الوصي على"حتى أواخر الستينيات، عندما أصبحت المحكمة  –ولين حكوميين دعاوى مدنية ضد مسؤ
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يعرف هيرشل التمكين القضائي في كيفية تصريف أعمال الحكومة (. 2004) 1[ ديدةأصول وعواقب المغاالة الدستورية الج: نحو العدالة الدستورية]

. ضائيةقعلى أنه السلطة القضائية الواسعة النطاق التي نتجت عن اإلصالحات الدستورية التي حولت السلطة من المؤسسات التمثيلية إلى الهيئات ال
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 من خالل تحليل تأثيره T-025على سبيل المثال، يمكن حل مسألة تحديد آثار الحكم  43.مباشرستهدفهم بشكل يالذين 

ييم عواقبه عن طريق تقبالتالي العامة المتصلة بالنزوح القسري، و ةعلى سلوك السلطات الحكومية المسؤولة عن السياس

 ً  .على النازحين داخليا

في قضية براون  44.المحكمة العليا األمريكية  اتدراسة روزنبرغ آلثار قرار وتستلهم هذه المقاربة عملها األساسي من 

ات بين ثورة في العالق يحدث القرار أن  فخالفاً لوجهة النظر التقليدية حيال قضية براون التي رأت  45ضد مجلس التعليم

ة ، خلصت دراسالقرن الماضي. ساهم في والدة حركة الحقوق المدنية في ستينياتياألعراق في الواليات المتحدة و

أمالً "بالمحاكم كآليات للتغيير االجتماعي كان  التجريبية إلى أن الحكم لم يكن له أثر يذكر، وأن اإليمانروزنبرغ 

 ً إنهاء التمييز العنصري إنما نتج عن التعبئة السياسية في الستينيات وما نتج عنها من ي روزنبرغ فإن وبرأ 46".أجوفا

 47.حققت إلغاء الفصل العنصري (وليس عن القرار القضائي الهيكلي)تشريعات مناهضة للتمييز 

روزنبرغ والواقعيين الجدد  48ر بنائي للعالقة بين القانون والمجتمعمتأثرون بتصو  آخرون  باحثونمن جهة أخرى، انتقد 

القرارات د القوانين واد، ال تول  ووفقاً لهؤالء النق  . بسبب تركيزهم بشكل حصري على اآلثار المباشرة والمادية لألحكام

وك المجموعات واألفراد المعنيين مباشرة بالقضية، وإنما حدث تغييرات في سلالقضائية تحوالً اجتماعياً فقط عندما تُ 

أيضاً عندما تحدث تحوالت غير مباشرة في العالقات االجتماعية أو عندما تغير تصورات الجهات الفاعلة االجتماعية 

ع يكون  قد المباشرة والمادية، من الممكن أن  آثارهوأبعد من  ، T-025وبالعودة إلى الحكم  .49المتقاضين ةنظر وتشر 

لطابع لى إأسهم في تغيير نظرة الرأي العام لى سبيل المثال، ربما فع. أو رمزية ال تقل أهمية أدى إلى آثار غير مباشرة

ع المطالب وعزز القوة التفاوضية للمنظمات غير الحكومية الطارئ والخطير للنزوح القسري في كولومبيا، أو شر  

التي كانت تضغط على الحكومة الكولومبية لبذل المزيد من الجهود لخدمة النازحين والوكاالت الدولية لحقوق اإلنسان 

 ً  .داخليا

ماكين حول تأثيرات  دراسة (constructivist approach) البنائي المنهجالبارزة التي تستخدم من الدراسات 

  50.لمتحدةا االستراتيجيات القانونية التي تستخدمها الحرکة النسائية في نضالها من أجل المساواة في األجور في الواليات

 خلص  ماکين إلى أن التأثيرات غير المباشرة للتقاضي والنشاط الحقوقي القضائي قد تکون أکثر أهمية من تلك المباشرة

على الرغم من أن االنتصارات القضائية غالباً ما ال  "بالتالي، و(. neorealists)  51الواقعيون الجددالتي يرك ز عليها 
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الطويلة األجل ية ونود، غير أنها قد تساعد في إعادة تحديد شروط الصراعات اآلرجم تلقائياً بالتغيير االجتماعي المنشتتُ 

 52."بين الفئات االجتماعية

ً إلى جنب مع الخالفات المنهجية )النزعة الوضعية  يمعرفاليقين النطوي ي. تسير هذه االختالفات المفاهيمية جنبا

ة تقنيات البحث الكمية التي تسمح بقياس التأثيرات الماديالواقعيين الجدد على تركيز شبه حصري على لدى   المعرفية(

 برغروزن ةشاركمميل إلى الذي ي القانون واالقتصاد تيار ويتجلى ذلك في دراسات األثر المستوحاة من . المباشرة

 53.االقتصادية بشأن النشاط الحقوقي للمحكمة الدستورية الكولومبية بحاث، كما يتجلى في األشكوكه

التأثيرات غير  صدرشمل التقنيات النوعية التي تتع النهج البنائي نطاق استراتيجيات البحث لض من ذلك، يوس  على النقي

المباشرة والرمزية لقرار معين؛ وتوضع على قدم المساواة مع التقنيات الكمية مثل تحليالت المؤشرات االجتماعية 

 حكوميينفين قة مع موظاستخدام مقابالت معم  على  تقنياتال تلكتقوم إحدى و. وبعده فية قبل القراراوقياس التغطية الصح

المقابالت تأثير القرار على تصورات هؤالء األفراد ألوضاعهم  تلك وتبحث . ةالمستفيد أفراد من الشريحة وناشطين و

 .واالستراتيجيات المستخدمة للتأثير على أوضاعهم

 .1ن في الجدول هو مبي  كما صنيفاً لآلثار قيد الدرسالفرق بين هذين المنظورين، وضعت ت وإبرازلتوضيح 

 أنواع آثار القرارات القضائية وأمثلة عنها. 1الجدول 

 غير مباشرة مباشرة 

لتأثير على من أجل انشطاء لتشكيل تحالفات  الحكمما يأمر به تصميم سياسة عامة، بحسب   مادية

 القضية موضوع البحث

ً انتهاك هااعتبارتحديد المشكلة و رمزية مدى إلحاح المشكلة ب تحويل الرأي العام للحقوق ا

 وخطورتها

 

 ولى األتشمل  ، حيثن في المحور األفقي للجدول، قد يكون لألحكام آثار مباشرة أو غير مباشرةمن جهة، وكما هو مبي  

اإلجراءات الصادرة عن المحكمة والتي تؤثر على المشاركين في القضية، سواء كانوا متقاضين أو مستفيدين أو وكاالت 

وفي القضايا موضوع البحث، شملت اآلثار المباشرة لألحكام الهيكلية الصادرة عن . حكومية مستهدفة بأوامر المحكمة

، مما سمح لها 2009عالن حالة طوارئ اقتصادية في أواخر عام المحكمة الدستورية الكولومبية قرار الحكومة بإ

بإصدار سلسلة من المراسيم التي تهدف ظاهرياً إلى إصالح أزمة نظام الرعاية الصحية واالمتثال لبعض أوامر المحكمة 
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 FALLOS Y FALLAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL: EL CASO DEيُرجى، على سبيل المثال، مراجعة سيرجيو كالفيجو،   53

COLOMBIA 1991–2001  [2001-1991حالة كولومبيا : أخطاء المحكمة الدستورية واختالالتها] حيث يتم لوم المحكمة ( )2001) 44-19، في

 LAS INSTITUCIONES Y EL DESARROLLO؛ سالومون كاالنوفيتز، (الدستورية على تدخلها في األسواق المالية واالقتصاد بشكل عام
ECONÓMICO EN COLOMBIA  [تنمية االقتصادية في كولومبياالمؤسسات وال ]حيث يتم انتقاد المحكمة الدستورية النحيازها ( )2001) 69-153

لقد سبق وحللت المواجهة بين الخبراء االقتصاديين والمحامين (. لمستخدمي الخدمات العامة والمدينين والنقابات العمالية في أوقات األزمات االقتصادية

 Toward a Sociology of the Global Ruleغارافيتو، -يُرجى مراجعة سيزار رودريغيز. ي الحقوقي في كولومبياالدستوريين حول النشاط القضائ
of Law Field: Neoliberalism, Neoconstitutionalism, and the Contest over Judicial Reform in Latin America [ نحو

، [النيوليبرالية، والمغاالة الدستورية الجديدة والتسابق إلى اإلصالح القضائي في أمريكا الالتينية: سوسيولوجيا النطاق العالمي لسيادة القانون
LAWYERS AND THE RULE OF LAW IN AN ERA OF GLOBALIZATION 156 ،( 2011غارث، . براينت ج& إيف ديزاالي .) 



تخطيط ، أصدر مجلس الT-153لألمر الرئيسي في الحكم  ، وامتثاالً وعلى غرار ذلك T-.54760نة في الحكم المضم  

ن الحكومي وثيقة ت  55.استراتيجية سياسة عامة للتصدي لمسألة اكتظاظ السجون تضم 

نها القرار وإن لم تترت بة على تشمل اآلثار غير المباشرة جميع أنواع العواقب الم ثر وهي ال تؤ. حكمة مأوامر التضم 

فعلى سبيل المثال، غالباً ما تدفع . خرىعلى أطراف القضية فحسب، وإنما أيضاً على الجهات الفاعلة االجتماعية األ

االنتصاف القضائية الوكاالت الحكومية المتعاطفة والمنظمات غير الحكومية إلى اغتنام الفرصة التي أتاحها  تدابير

ا وجود مكتب ألمين المظالم في كولومبيف. لمحكمة األصلية لهداف األما يتجاوز بالقرار والمشاركة في عملية المتابعة 

تم تشكيل عدة  اكم56 ل ضغطاً على الحكومة إلصالح السجون في أعقاب القرار المتصل باكتظاظ السجون،يشك  مثالً 

 T-.57760إصالح الرعاية الصحية في إطار نموذج الحكم للدفاع عن تحالفات لمنظمات غير حكومية 

 58.د آثاراً مادية أو رمزيةية أن تول  من جهة أخرى، وكما يتضح من المحور العمودي للجدول، يمكن للقرارات القضائ

وتتألف اآلثار الرمزية من تغييرات في األفكار . تنطوي األولى على تغييرات ملموسة في سلوك الجماعات أو األفراد

ومن الناحية االجتماعية، فإنها تنطوي على . والتصورات والبنى االجتماعية الجماعية المتعلقة بموضوع التقاضي

 59.ة أو أيديولوجية فيما يتعلق بالمشكلة التي تطرحها القضيةتغييرات ثقافي

ل من وسائل على فهم كقد تؤثر فهي ، وسائل اإلعالمانتباه القضائية قرارات واألحكام عندما تجتذب ال، على سبيل المثال

مسألة الرعاية  تأطيرإلى إعادة  ىي أدذال T-760 حالة القراروهذا ما حصل في . اإلعالم والجمهور للمسألة المطروحة

تين في البالد رئيسي إعالميتيناألخبار والمقاالت المنشورة في وسيلتين  لمضمونويشير تحليلي  60.الصحية في كولومبيا

 أزمة"اعتبارها هو إلى أنه قبل صدور قرار المحكمة الدستورية، كان اإلطار األكثر شيوعاً للحديث عن هذه المسألة 

 تأطيرويمكن رؤية عملية إعادة ال(. 2008ومنتصف  2004من المقاالت المنشورة بين  %60وذلك في " )مؤسسية

، 2010أواخر عام إلى  2008منتصف عام  منففي الفترة الممتدة : بوضوح في التغطية الصحافية في أعقاب القرار

 61".الحق في الصحة"من المقاالت في إطار ( %72)وضعت الصحافة الغالبية العظمى 

                                                           
 (والمراسيم الناتجة التي أدت إلى إصالح المكونات الرئيسية لنظام الرعاية الصحية)من المثير لالهتمام أن المرسوم الحكومي إلعالن حالة الطوارئ   54

بب بسقد ألغي من قبل المحكمة الدستورية على أساس أن اإلدارة لم تتمكن من اللجوء إلى تشريع حالة الطوارئ إلصالح أوجه الخلل في السياسات 

 C-252/10 (slip op. at، الحكم 2010نيسان،  21المحكمة الدستورية، . T-760الواردة في الحكم  إهمالها، بما في ذلك تقاعسها إزاء األوامر الهيكلية
 . http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/C-252-10.htm، على الرابط (189, 65–164

 (. 2010تشرين األول  22. )، في بوغوتا، كولومبيامقابلة مع باتريشيا رامو، مفوضة مكتب أمين المظالم للسياسة الجنائية والسجون  55
 . المرجع السابق  56
 Así Vamos en Salud. Seguimiento al cumplimiento de las órdenesلالطالع على مثال على هذا االئتالف، يُرجى مراجعة   57

760 de-impartidas en la Sentencia T 2008  [في الحكم  رصد مدى االمتثال مع االوامر الصادرةT-760  2008في عام] ،ASÍ VAMOS 
EN SALUD، 

-option=com_content&view=article&id=224%3ASentencia+Thttp://www.asivamosensalud.org/index.php?
+760+de+2008&catid=36%3ALecturas+sugeridas&Itemid=1 ( حيث يتم االعتراف بمصلحة ( )2009ايلول،  11آخر تحديث في

 (. T-760 /08المنظمة في رصد االمتثال للحكم 
حيث يتم شرح ( )1993) 61-237[ الفعالية الرمزية للقانون]  ERECHOLA EFICACIA SIMBÓLICA DEL Dماوريسيو غارسيا فيليغاس،   58

 ((. معظمها مادية)إلى القوانين الجوهرية ( معظمها رمزية)مختلف درجات الرمزية في القانون، من القوانين التعبيرية 
 .AM. SOC 51، [الرموز واالستراتيجات: الممارسةالثقافة في ] Culture in Action: Symbols and Strategiesيُرجى مراجعة آن سويدلر،   59

REV .273 ،273 (1986( ) حيث يتم عرض صورة للثقافة كمجموعة أدوات للرموز والقصص والطقوس واآلراء العالمية التي قد يستخدمها الناس في

 (. تكوينات مختلفة لحل مختلف أنواع المشاكل
، [الفرصة الثانية إلصالح القطاع الصحي في كولومبيا] r Health Reform in ColombiaSecond Chance foيُرجى مراجعة توماس تساي،   60

375 LANCET 109 ،109 (2010"( ) روح الحكمT-760 ... يدعو إلى إعادة النظر في كيفية تخصيص الموارد الصحية في كولومبيا على مر الزمن

 ..."(. من أجل توفير نظام تأمين صحي منصف وفعال
 . Semanaو El Tiempoالدراسة هما  بتان اإلعالميتان المشمولتان الوسيل  61

http://www.asivamosensalud.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224%3ASentencia+T-+760+de+2008&catid=36%3ALecturas+sugeridas&Itemid=1
http://www.asivamosensalud.org/index.php?option=com_content&view=article&id=224%3ASentencia+T-+760+de+2008&catid=36%3ALecturas+sugeridas&Itemid=1


صياغة )اآلثار المادية المباشرة : واضح في الجدول، فإن تقاطع التصنيفين يؤدي إلى أربعة أنواع من اآلثاروكما هو 

؛ اآلثار الرمزية (تدخل جهات فاعلة جديدة في النقاش)؛ اآلثار المادية غير المباشرة (بأمر من المحكمةما سياسة 

 .(تحول الرأي العام بشأن هذه المسألة)رمزية غير المباشرة ؛ واآلثار ال(إعادة صياغة التغطية اإلعالمية)المباشرة 

في حين أن ف. مع أخذ هذا التصنيف بعين االعتبار، دعونا نعود إلى التناقض بين النهج الواقعي الجديد والنهج البنائي

 ( constructivists) البنائيينفإن  62يركزون على التأثيرات المادية المباشرة، أي على إنفاذ الحكم، الجددالواقعيين 

راه بينما ياعتبار حكم معين غير فعال لواقعيين الجدد لوذلك يفسر لماذا يمكن  63.األربعة  كلهااألنواع  إلى ينظرون 

 .أوسع من اآلثارمروحة يشمل أثراً  ثانيةلمجموعة التعتبره ا، إلى حد أن ما فعاالً البنائيون 

ات د إلى أن جميع القضايا البارزة تقريباً في االجتهادالجدي ينالواقعيمبني على نهج تحليل أي وفي هذا السياق، يخلص 

ة فلنأخذ على سبيل المثال حكم المحكمة الدستوري. المتعلقة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية لم يكن لها تأثير يذكر

كوخ في وفاة المدعية إيرين غروتبوم في  فواقعة 64.لجنوب أفريقيا المعروف بشأن الحق في السكن في قضية غروتبوم

تشير إلى أن الحكم كان بال جدوى، إذ لم تتحقق آثاره المادية  ،انتظار منزل الئق بعد ثماني سنوات من فوزها في القضية

ار على سبيل المثال  مختلف اآلثحيث يُغفل  بيد أن هذا االستنتاج يتجاهل النتائج المهمة للقضية 65.المباشرة المتوقعة

ي أجزاء محلية ف أوساط تتدفق قضايا مماثلة حيث تمكنوتشمل تلك اآلثار  ه.الناجمة عن غير المباشرة واآلثار الرمزية

 66.لإلسكان طوارئ مختلفة من جنوب أفريقيا من وقف عمليات إخالء ووضع سياسات 

 ً في . نائيللنهج الب بالوقائعتجد دراستي لتأثير القرارات الهيكلية الصادرة عن المحكمة الدستورية الكولومبية دعما

قمت بها إلى أن اآلثار غير المباشرة والرمزية قد تترتب عليها عواقب قانونية واجتماعية  تالواقع، تشير دراسات حاال

ً في عملية . عميقة بقدر اآلثار المادية المباشرة للقرار وقد كانت األشكال المختلفة من التأثير القضائي أكثر وضوحا

 .والتي توضح التصنيف المذكور أعاله T-025م الرصد التي استغرقت سبع سنوات للحك

 T-025الحكمً:ًآثارًاألحكامًالمتصلةًبالحقوقًالجتماعيةًوالقتصادية.ًب

أوالً، كلفت الحكومة بوضع خطة عمل . ثالثة أوامر رئيسية T-025ضمنت المحكمة الدستورية الكولومبية الحكم 

ثانياً،  67.النازحين داخلياً والتغلب على الوضع المنافي للدستورمتماسكة لمعالجة حالة الطوارئ اإلنسانية لألشخاص 

 لمحسوبالمبلغ ا إلنفاقجميع السبل الممكنة  طالعهذه واست تحركأمرت اإلدارة بحساب الميزانية الالزمة لتنفيذ خطة ال

 "اسيسجوهر األال)"ثالثاً، أوعزت إلى الحكومة بضمان حماية الحد األدنى للبقاء على قيد الحياة  68.برامج للنازحين لىع

                                                           
 . هامعأعاله والنص المرفق  47-43يُرجى مراجعة الحواشي   62
 . هامعأعاله والنص المرفق  52-48يُرجى مراجعة الحواشي   63
حيث تم استنتاج حدوث ) 79( المحكمة الدستورية) 46جنوب افريقيا ( 1) 2001غروتبوم ويُرجى مراجعة قضية حكومة جمهورية جنوب افريقيا   64

 (. غير رسمية في كيب تاون وحدات سكنيةانتهاك لحقوق السكن لألشخاص الذين يعيشون في 
، على الرابط (2008آب،  8)   Grootboom Dies Homeless and Penniless،MAIL & GUARDIAN ONLINEبيرلي جوبيرت،   65

http://www.mg.co.za/article/2008-08-08-grootboom-dies-homeless-and-penniless . 
 Grootboom’s Legacy: Securing the Right to Access to Adequate Housing in Southيُرجى مراجعة إليزابيث ويكيري،   66

Africa? iii [ضمان الحق في الحصول على مسكن الئق في جنوب افريقيا: اإلرث المترتب على قضية غروتبوم] (N.Y. Univ. Sch. Law Ctr. for 
Human Rights & Global Justice, Econ., Soc. & Cultural Rights Series, Working Paper No .5 ,2004) على الرابط ،

www.chrgj.org/publications/docs/wp/Wickeri%20Grootboom%27s%20Legacy.pdf  "( على الرغم من عدم حدوث تغيير كاسح

 "(. المحلية وساطغير أن قضية غروتبوم قد وفرت أداة قوية لأل... لى سكان جنوب أفريقيابالنسبة إ
، على الرابط (slip op. at-T 96) 025/04، الحكم 2004كانون الثاني،  22المحكمة الدستورية،   67

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-025-04.htm . 
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"essential core" )وقد تم توجيه  69.الغذاء والتعليم والرعاية الصحية واألرض والسكن – ساسيةحقوق األال في أبرز

 70.مية الوطنية والسلطات المحليةهذه األوامر كلها إلى جميع الوكاالت العامة ذات الصلة، بما في ذلك الهيئات الحكو

األوامر وتلك التي أعقبتها؟ تظهر المقابالت التي أجريت مع الجهات الفاعلة  تركتها تلكآثار أية بعد سبع سنوات، 

الجتماعات والجلسات التي دراسة المداخالت والمشاركات خالل االتغطية الصحافية، و مضمونالرئيسية، وتحليل 

ي الجدول ن فمن مستندات  القضية، وجود ستة آثار رئيسية، على النحو المبي  خرجة يانات المستتعقدها المحكمة، والب

2. 

 

 T-025آثار الحكم . 2الجدول 

ًمباشرة 
 

 غيرًمباشرة 

 سياسات عامة كسر الجمود مادية

 تنسيق

 تشارك

 

   قطاعية رمزية

 تأطيرإعادة   

 

 :CORTES Y CAMBIO SOCIALمقتبس من سيزار رودريغيز غارافيتو وديانا رودريغيز فرانكو، : المصدر

CÓMO LA CORTE CONSTITUCIONAL TRANSFORMÓ EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN 

COLOMBIA [كيف تمكنت المحكمة الدستورية من تغيير النزوح القسري في كولومبيا: المحاكم والتغيير االجتماعي] 

(2010  .) 

 

النظم البيروقراطية  فيفي كسر الجمود  T-025 تمثل األثر الفوري للحكم –األثر المتصل بكسر الجمود  .1

فمن خالل الطلب من الحكومة صياغة سياسة متماسكة لحماية  71.الحكومية المسؤولة عن شؤون النازحين

المحكمة الدستورية الكولومبية الحقوق م، استخدمت تقد  تحقيق حقوق النازحين وتحديد المواعيد النهائية ل

 .تأثير لكسر الجمود المؤسسي ودفع الحكومة إلى العمل نقاطك- 72االجتماعية واالقتصادية كحقوق لكسر الجمود

 .فكان ذلك، بناء على التصنيف أعاله، تأثيراً مادياً مباشراً للحكم

                                                           
 . 108 -99المرجع السابق،   69
 . المرجع السابق  70
 . 52-5المرجع السابق   71
NECESSITARIAN SOCIAL THEORY IN THE SERVICE OF -FALSE NECESSITY: ANTIيُرجى مراجعة روبرتو مانغابيرا أونغر،   72

RADICAL DEMOCRACY [  الديموغرافية المتطرفة النظرية االجتماعية المناهضة للضرورة في خدمة: اعةالضرورة الخد ]حيث ( )1987) 35-530

 (. يتم عرض موجز لنظرية الحقوق التي تكسر الجمود



 فعلى سبيل المثال، أوضح المحامي. هذا التأثيرسلط العديد من األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت الضوء على 

لتقديم  ةالمتأخرالمواعيد النهائية  شك لتكيف الكولومبي المسؤول عن قضايا النازحين داخلياً في مكتب أمين المظالم 

ة في االجتماعات التحضيرية المشترك"أنه  يتذكرو. حافزاً فعاالً للوكاالت الحكومية ذات الصلة التقارير إلى المحكمة

عقد اجتماعات المتابعة مع المحكمة، كان مسؤولو إنفاذ القوانين الوطنيون والمحليون يشيرون  التي تسبقبين الوكاالت 

وكما سنرى  73."عليهم اإلسراع ألنهم ذاهبون إلى المحكمة أو ألنهم سيفوتون الموعد النهائي للمحكمة كانإلى أنه 

إلى  خيرة أكثرت المحكمة تضغط على الحكومة من خالل أوامر واجتماعات المتابعة، األمر الذي دفع األالحقاً، ظل

كال موقف  حريكت" ، أن الحكم كان أساسياً في2007بناًء عليه، وكما جاء في افتتاحية إحدى الصحف في عام  74.تحر 

 مهم تتهضد مسؤولين حكوميين الباب أمام شكاوى  إلى فتحفقد أدت األوامر الدورية الصادرة عن المحكمة، . الحكومة

فضالً عن تقارير رئيسية صادرة عن النائب العام والمراقب وأمين المظالم بشأن عيوب في عملية  –بازدراء المحكمة

 ."75على الحكومة للوفاء بالتزاماتها الضغط أبقت   -التنفيذ 

 

ياً الهيكلية الكامن وراء حالة الطوارئ اإلنسانية للنازحين داخلفشل السياسات لم ينبع  -األثر المتصل بالتنسيق  .2

ومن خالل الطلب من  76.من تقاعس المؤسسات ذات الصلة فحسب، وإنما أيضاً من انعدام التنسيق فيما بينها

هذه المؤسسات التعاون بشأن تصميم وتمويل وتنفيذ سياسة موحدة بشأن النازحين داخلياً، عززت المحكمة 

رية الكولومبية هذا النوع من التنسيق، سواء فيما بين الوكاالت المستهدفة بشكل مباشر بالقرار أو فيما الدستو

 ديا، كان لذلك تأثير م2ن في الجدول بالتالي، وكما هو مبي  . بين الوكاالت المرتبطة بشكل غير مباشر بالقضية

 .مظاهر مباشرة وغير مباشرة لديه

كما  سمح لنا  .الداخلي بيتنا رتيبلقد أبلغنا الحكم بضرورة ت"ة التربية والتعليم، وحسب ما قاله مسؤول في وزار

ً في الحكومة بتحديد المهام وتوزيعها وتحديد المهام التي  ً تعاونيو تتطلب أداء جماعيا وكانت النتيجة، وإن لم تكن  77."ا

 78.مثالية، إنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين الوكاالت، تجتمع بانتظام وتقدم تقاريرها إلى المحكمة

أثر كبير على تصميم سياسة وطنية طويلة األجل بشأن النازحين  T-025كان للحكم –األثر المتصل بالسياسات  .3

بالفعل، بعد عام واحد من صدور الحكم، وفي . مج وتمويله ورصدهداخلياً، فضالً عن إنشاء آليات لتنفيذ البرنا

محكمة، أصدرت الحكومة الخطة الوطنية للرعاية الشاملة لألشخاص النازحين ول للمر األاألرد مباشر على 

هذا التطور، غير أنه يكشف أيضاً  ل الظاهريةهمية األومن المثير لالهتمام أنه على الرغم من  79.بسبب العنف

 Enfoqueي )"اعتمدت صراحة اللغة واإلطار القانوني للنهج الحقوق فالحكومة .عواقب رمزية للحكمد وجو

de derechos "– "rights approach") لمتبع من قبل المحكمة في أوراق ولوائح السياسات الراهنة ا

 .2هنا جاء إدراج هذا األثر كأثر وسطي في الجدول  ومن- 80والالحقة

للبرامج التي تستهدف النازحين لألموال  تخصيص الحكومة تأثير مباشر على  T-025باإلضافة إلى ذلك، كان للحكم 

 راتم اإلدارة إلى مضاعفة الميزانية المخصصة لهذه البرامج ثالث دفع الحكمف. داخلياً، وذلك بسبب أمر المحكمة الثاني

                                                           
 (. 2009كانون الثاني  22. )مقابلة مع هيرناندو تورو، منسق مكتب أمين المظالم المعني بالنزوح، في بوغوتا، كولومبيا  73
تفاصيل عن آليات المحكمة إلخضاع الحكومة  إدراجحيث تم ) 90-84أعاله،  32يُرجى مراجعة رودريغيز غارافيتو ورودريغيز فرانكو، الحاشية   74

 (. T-025للمساءلة عن متطلبات الحكم 
ً ] El año de los desplazadosافتتاحية،   75 ، 2008أيار  EL TIEMPO ،21، [سنة النازحين داخليا

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4200986 . 
حيث يتم وصف انعدام التنسيق على المستوى ) 68-142أعاله،  32رودريغيز فرانكو، الحاشية & يُرجى بشكل عام مراجعة رودريغيز غارافيتو   76

 (. الوطني، بين السلطات المحلية، وبين السلطات المركزية والمحلية
 (. 2009شباط  5. )جيفارا تريانا، منسقة الرفاه والضمان االجتماعي للمعلمين والمديرين، وزارة التعليم، في بوغوتا، كولومبيا مقابلة مع جانيت  77
 (. 2009كانون الثاني  11. )مقابلة مع لويس دومينغو غوميز، عضو لجنة التنسيق في وزارة البيئة، في بوغوتا، كولومبيا  78

L  79 .250 ،7  ،2005شباط ،DIARIO OFICIAL [D.O ].45816  (كولومبيا .) 
 (. كأحد المبادئ التوجيهية للخطة الوطنية enfoque de derechosحيث يتم إدراج ) 2المرجع السابق،   80



لبرامج  2010وكانت الميزانية الوطنية لعام  81.على الميزانية منذ ذلك الوقت ديتصاع، كما كان له تأثير 2004عام 

 2003.82أكثر من عشرة أضعاف ميزانية عام تساوي النازحين داخلياً، وإن كانت ال تزال غير كافية، 

باب اإلجراءات القضائية وعملية وضع السياسات   T-025ت متابعة الحكم فتح –األثر المتصل بالتشارك  .4

 ةً كان هذا التأثير المادي الرئيسي ناتجاً مباشرو. أمام طائفة واسعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية

منذ البداية، لم تتعلق أوامر المحكمة الدستورية فقط بالوكاالت ف. لحكم ونتيجة غير مباشرة وغير متوقعة لهعن ا

 الوكالة المسؤولة عن)الداخلية والوكالة االجتماعية  وزارة-حكومية األساسية المسؤولة عن النازحين داخلياً ال

جميع الجهات األخرى التي تضطلع بمسؤوليات ذات صلة على المستوى بوإنما أيضاً  –( برامج مكافحة الفقر

 83.الوطني والمحلي

المباشرة للحكم، تشكيل منظمات أهلية وائتالفات للمشاركة في عملية  ومن المثير لالهتمام أنه من بين النتائج غير

جهود جهودها إلى  Viva la Ciudadaníaو DeJusticiaو CODGESفضمت منظمات غير حكومية مثل . الرصد

المنظمات الشعبية وبعض القطاعات في الكنيسة الكاثوليكية واألوساط األكاديمية، إلنشاء تحالف موجه خصيصاً 

، اعترفت صادموفي تأثير عكسي  84.لجنة رصد السياسة العامة بشأن النزوح القسري: T-025ساهمة في تنفيذ الحكم للم

واعتمدت إلى حد كبير على  الحكم المحكمة الدستورية في وقت الحق باللجنة كطرف مشارك في إجراءات متابعة

ن رسمياً من قبل المحكمة الدستورية، ن أن اللجنة لم تعي  ، وعلى الرغم ملكلذ 85.البيانات والتوصيات التي قدمتها اللجنة

التي أنشأتها المحكمة العليا الهندية لإلشراف على تنفيذ  المراقبةغير أنها قد اضطلعت عملياً بدور مماثل لدور لجان 

 86.قرارها

المدني وتحاورها من وكما هو مبين أدناه، شجعت المحكمة الدستورية مشاركة أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع 

خالل جلسات استماع والتماسات دورية للحصول على المعلومات، مما عزز نمط النشاط القضائي الحقوقي والحواري 

 .الذي يمكنه، باعتقادي، أن يعزز تأثير األحكام المتصلة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية

واالقتصادية قطاعات معينة من السكان بوصفهم  كل حكم متصل بالحقوق االجتماعية يستهدف -األثر القطاعي  .5

مستفيدين، سواء كانوا مواطنين بال مأوى يطالبون بحقهم في السكن الالئق، كما في قضية غروتبوم؛ أو مرضى 

؛ أو أشخاصاً محتجزين T-760ة، كما في القضية يصحرعاية اليطالبون المحكمة بإنفاذ حقهم في ال مستائين

لذلك، فالسؤال الرئيسي هو ما هي اآلثار التي . المحكمة بظروف احتجاز الئقة في سجون مكتظة يطالبون

في  T-025في هذه الحالة، هل ساهم الحكم . حكم معين على ظروف ذلك القطاع االجتماعي المحدد يتركها

 تحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي للنازحين الكولومبيين؟

                                                           
ACCIÓN SOCIAL, DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA  81 [النزوح القسري في كولومبيا ]على الرابط( 2011) 7 :

http://www.accionsocial.gov.co/documentos/Retornos/CIDH%20Desplazamiento%20Forzado%20en%20Colombia
%20Marzo%202010%20para%20Canciller%C3%ADa1.pdf . 

 (. 2010حتى عام  1999حيث يتم تحديد مخصصات الموازنة للنازحين داخلياً في كولومبيا من العام )المرجع السابق   82
، على الرابط (slip op. at-T 108–33) 025/04، الحكم 2004كانون الثاني،  22مثال، مراجعة المحكمة الدستورية، يُرجى، على سبيل ال  83

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-025-04.htm( . حيث يتم الطلب من مجموعة متنوعة من الوكاالت اتخاذ

 (. صادرخطوات معينة لالمتثال ألهداف األمر ال
 . 20-119أعاله،  32رودريغيز فرانكو، الحاشية & رودريغيز غارافيتو   84
يُرجى، على سبيل المثال، مراجعة . على الرغم من أن المحكمة لم تصدر إعالناً رسمياً يجعل من اللجنة طرفاً، غير أنها اعترفت بها فعلياً كطرف  85

، على الرابط (slip op. atAuto 109/07   64–69)، 2007أيار،  4المحكمة الدستورية، 

07.htm-http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A109( . حيث يتم اعتماد المؤشرات التي تقترحها اللجنة

ً لقياس التقدم  ، Auto 008/09  (slip op. at 67–74)، 2009كانون الثاني،  26؛ المحكمة الدستورية، (الحكومي في إعمال حقوق النازحين داخليا
حيث يتم إبالغ اللجنة بقرار ) http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A008-09.htmعلى الرابط 

 (. T-025عالن وضع مناف للدستور في ضوء عدم كفاية التقدم المحرز في امتثال الحكومة للحكم المحكمة القاضي باإلبقاء على إ
حيث يُفاد بأن المحكمة العليا الهندية قد استدعت مساعدة مؤسسات مثل المعهد الوطني ) 110أعاله،  16يُرجى مراجعة موراليدهار، الحاشية   86

 (. ير وإصدار توصياتللبحوث الهندسية البيئية من أجل تقديم تقار

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A109-07.htm


على وجه التحديد، . ذ إن محاوالت اإلجابة محفوفة بصعوبات منهجيةعلى هذا السؤال، إ حاسمةال توجد إجابة 

 .لسياسات في االفتقار إلى بيانات موثوقة عن ظروف السكان المتضررينالمنهجي للفشل لتتمثل إحدى السمات المحددة 

 T-.87025بالفعل، كان ذلك أحد األسباب التي أدت إلى إعالن المحكمة الدستورية لوضع مناف للدستور في الحكم 

 .، فإننا نفتقر إلى أساس مرجعي إلجراء مقارنات مع الوضع االجتماعي واالقتصادي للنازحين بعد القرارلكلذ

الرصد المعنية بالسياسة العامة بشأن النزوح القسري،  لجنة أي أن الجمعية األهلية المذكورة أعاله، نظراً إلىلكن، 

تظهر  .نوعية، يمكن على األقل تكوين فكرة عن تطور ظروف النازحين داخلياً بعد صدور الحكم مسحتجمع بيانات 

حسنت تلى التعليم والرعاية الصحية قد ع الحصولفعلى الرغم من أن إمكانية : ر قليالً األرقام األخيرة أن الوضع قد تغي  

إال أن حالة الحقوق االجتماعية واالقتصادية  88من النازحين داخلياً، %80بشكل كبير، مما يعود بالنفع على حوالي 

فقط لديهم مساكن  %5.5من النازحين داخلياً في الفقر، و %98وكمثال توضيحي، يعيش . األخرى ال تزال غير مرضية

عدة إنسانية طارئة على النحو المحدد بتكليف قانوني في األشهر فقط من األسر النازحة تلقت مسا %0.2مالئمة، و

تشريد  فقد تم: باإلضافة إلى ذلك، ال يزال النزوح القسري مستمراً بمستويات مرتفعة 89.التالية مباشرة لنزوحهم القسري

الخمس ، ليصل العدد اإلجمالي لألشخاص النازحين في كولومبيا خالل السنوات 2010شخص في عام  280،000

 90.من النازحين قسراً في العالماألكبر عدد الوالعشرين الماضية إلى أكثر من خمسة ماليين نسمة، وهو  

، قد يكون لقرارات المحاكم أيضاً آثار رمزية على 2وكما يتبين من موقع إدراج هذا النوع من األثر في الجدول 

 .لغة القانون لوضع األطر المالئمة لمطالبهم المستقبلية القطاع االجتماعي المستفيد، إذ يعتمد األشخاص والمنظمات

وكان ذلك واضحاً في المقابالت ومالحظات المشاركين مع زعماء السكان النازحين داخلياً الذين تخلل خطابهم تلميحات 

وري( أو )التحرك الدست tutela العديد من المصطلحات، مثل وردتف. إلى اللغة التقنية المستخدمة من قبل المحكمة

auto  تدابير التقاضي( أو(audiencia (جلسات االستماع) 91.في الروايات الشخصية للتشريد والحرمان الجذري 

من خالل ف. إعادة التشكيل الرمزية أصحاب الحق المستهدفين بالحكم تتجاوز – تأطيراألثر المتصل بإعادة ال .6

 -مسألة النزوح القسري تأطير، ساعدت المحكمة الدستورية في إعادة الالحقة وعملية المتابعة T-025الحكم 

ً مشكلة حقوقية تستلزم  باعتبارها -كانت تعتبر من اآلثار الجانبية للنزاع المسلح  التي ً وريف تحركا ذلك كان و. ا

خلياً، انتيجة غير مباشرة للحكم، إذ يتصل بمجموعة من الجهات الفاعلة أوسع بكثير من مجموعة النازحين د

 .عامة الناسإلى من وسائل إعالم إلى وكاالت حقوق إنسان دولية 

افة كانت ففي حين أن الصح. التغطية الصحافية للنزوح القسري إشارة إلى تطبيقات هذا األثر ضمونيقدم تحليل م

، "النزاع المسلح" تغطي مسألة النزوح في غالبية األحيان من خالل إطار( 2003-2000)خالل الفترة التي سبقت الحكم 

ناقش يُ بالفعل، و. فية لهذه المسألةاعلى التغطية الصح( 2010-2004)باتت الفئات القانونية تهيمن في الفترة الالحقة 

                                                           
، على الرابط (slip op. at-T 58) 025/04، الحكم 2004كانون الثاني،  22يُرجى مراجعة المحكمة الدستورية،   87

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-025-04.htm ( عن المناطق  مناسبةإلى أن االفتقار للمعلومات اليُشار

الوكاالت الحكومية بتوفير المعلومات الالزمة عن اإليعاز إلى لمساكن قد أحبط أهداف البرنامج وأثار االستياء في بعض األحياء، و المالئمة لبناء ا

ً ازحين داخنالتدابير القائمة لكي تتمكن الحكومة من تحقيق التوازن المالئم بين األمن والمساعدة االقتصادية من أجل توفير ظروف معيشية مالئمة لل  (. ليا

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EL DESPLAZAMIENTO v FORZADO  88  [ لجنة رصد السياسات

 SEPTIMO INFORME DE VERIFICACÍON SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE LA، [العامة المتصلة بالنزوح القسري
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO [تقرير التحقق السابع بشأن االمتثال لحقوق السكان النازحين ](. 2008) 87 

 . 150، 133، 55المرجع السابق،   89

CODHES  90 8أعاله،  2، الحاشية . 
؛ مقابلة (2008تموز  24)، في كويبدو، كولومبيا [رابطة النازحين الكولومبيين من أصل أفريقي في مقاطعة تشوكو) ADACHOمقابلة مع مجهول،   91

 (. 2009آب  9)في جنيف، سويسرا [ الرابطة الوطنية للنازحين الكولومبيين من أصل أفريقي] AFRODESمع يوزيبيو موسكيرا، مؤسس 



عدم االمتثال "أو " انتهاكات حقوق اإلنسان"النزوح القسري بشكل رئيسي على نحو مجزأ يكون إطاره المهيمن 

 92".للقانون

قد يكون للنشاط القضائي : نقطة عامة وقائعالبآثاره ، يوضح تحليل T-025تفاصيل الحكم عن  باختصار، وبعيداً 

الحقوقي فيما يتعلق بالحقوق االجتماعية واالقتصادية آثار تتجاوز إلى حد بعيد العواقب المباشرة والمادية المترتبة على 

 .التحليلية والمنهجية الموسعة وتصبح هذه اآلثار ظاهرة بمساعدة مجموعة من األدوات. أوامر المحكمة

-Tال يعني ذلك، بطبيعة الحال، أن األحكام الهيكلية المتعلقة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية بشكل عام، والحكم 

 T-025بالفعل، كانت نتائج الحكم و. كبير  ،إن وجد ،أن أثرها وال بشكل خاص، تنتج مجموعة كاملة من اآلثار،  025

مثل اآلثار )كانت عميقة، كان بعضها اآلخر ( تأطيرمثل كسر الجمود وإعادة ال)أن بعض آثاره  في حينف. مختلطة

 .معتدالً ( القطاعية والتنسيقية

ال تزال مذهلة بالمقارنة مع آثار األحكام الهيكلية األخرى الصادرة عن  اهوعمق T-025آثار الحكم  نطاق غير أن 

تأثير  T-025ر هذا االختالف؟ لماذا كان لقرارات مثل فما الذي يفس  . م األخرىالمحكمة الدستورية الكولومبية والمحاك

ن أن اآلليات المؤسسية المرتبطة بالنشاط القضائي ؟ في الجزء التالي، سأبي  T-760أو  T-153أكبر من غيرها، مثل 

 .الحقوقي الحواري توفر أدلة مفيدة لإلجابة على هذه األسئلة

اً ً(dialogic activism)ًوالنشاطًالحقوقيًالحوارياآلثارًالقضائيةً.ًثانيا

 للنشاطًالحقوقيًالحواريًواقعيةحالةً.ًأ

وحكم  T-025، مستوحاة من قرارات معينة مثل الحكم ية المقارنةانالدستورثمة مراجع وأدبيات متنامية في 

. يةز المداوالت الديمقراطغروتبوم، تشيد باألحكام التي، باإلضافة إلى حماية الحقوق االجتماعية واالقتصادية، تعز  

دور اضطالع القضاء بالقضائي و لتحف ظبين ا وسطييدافع أنصار هذا النوع من النشاط الحقوقي الحواري عن مسار 

دافع عن إمكانية التقاضي بشأن الحقوق االجتماعية ت راجعمال ذهه وفي حين أن 93.رئيسي في الحياة السياسية

األحکام التي، من خالل فرض سياسات وبرامج تفصيلية، تتعدى على صالحية  هفي الوقت نفس نتقدتواالقتصادية، 

 94.السلطتين التنفيذية والتشريعية وتغلق الفرص المتاحة للنقاش العام بشأن القضايا االجتماعية واالقتصادية األساسية

واستجابة  .والقانون الدستوري، كانت قضية النشاط الحقوقي الحواري ترتكز على النظرية الديمقراطية اآلنحتى 

صل ه يفتقر إلى الشرعية الديمقراطية وينتهك مبدأ الفباعتبار–لالعتراض الكالسيكي على النشاط القضائي الحقوقي 

ظرو الديمقراطية التداولية جالء السمات الديمقراطية للتدخالت القضائية أثبت الباحثون الدستوريون ومن   –بين السلطات 

من جهة أخرى، وفي المشاركة  95.المسائل العامة بشأنلتعاون بين مختلف فروع السلطة وتعزز التداول التي تستلزم ا

                                                           
العدالة االنتقالية في ] Transitional Justice in Times of Conflict: Colombia’s Ley de Justicia y Pazليزا البالنتي وكيمبرلي ثيدون،   92

، الناجمة عن النزاع المسلح "النزوح القسري"رصد انتهاكات حقوق اإلنسان، بما في ذلك ( )MICH. J. INT’L L .49 ،56 (2006 28[ أوقات النزاع

 (. في كولومبيا
نموذج األكثر مالءمة حيث يدعو إلى االلتزام بالحوار الدستوري بوصفه ال) 393أعاله،  20يُرجى، على سبيل المثال، مراجعة ديكسون، الحاشية   93

 (. للتعاون بين المحاكم والهيئات التشريعية في إنفاذ الحقوق االجتماعية واالقتصادية
حيث يُشار إلى أنه في الحاالت التي تدعم فيها المحاكم ادعاءات قائمة على الحقوق ذات آثار كاسحة من دون استخدام النهج ) 407المرجع السابق،   94

 .(العالقة بين المراجعة القضائية والديمقراطية إلى أن تصبح أقل تأكيداً الحواري، تميل 
 :Courses of Action in Economic, Social and Cultural Rightsيُرجى، على سبيل المثال، مراجعة فيكتور أبراموفيتش،   95

Instruments and Allies [الصكوك والحلفاء: افيةمسارات العمل في الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثق] ،2 SUR - INT’L J. ON HUM. 
RTS .181 ،196-205 (2005( ) حيث يتم وصف الطرق النموذجية التي يشرف من خاللها القضاء على مدى االمتثال للمعايير القانونية، وبالتالي

 Should Deliberative Democrats Defend the Judicial؛ روبرتو غارغاريال، (يشاركون في حوار مع فروع أخرى من الحكومة
Enforcement of Social Rights[ ?هل يجب على الديمقراطيين التداوليين الدفاع عن اإلنفاذ القضائي للحقوق االجتماعية؟]  في ،

DELIBERATIVE DEMOCRACY AND ITS DISCONTENTS 233 ،244-48 ( مناقشة حيث تتم ( )2006خوسي لويس مارتي، & سامانثا بيسون

زامها تأمثلة عن الطرق التي يمكن للمحاكم التدخل فيها من أجل تنفيذ الحقوق االجتماعية التي تحترم بالكامل السلطة التشريعية واالمتثال الل



الجوهرية مع نطاق فهم واسع لدور المحاكم، أشار الباحثون إلى أوجه القصور في السياسات التي تفرضها المحاكم 

لنشاط حقوقي مه دت الطريق لمساهمات وغيرها  فإن هذه ا 96.والتي تتحايل على قنوات التمثيل الديمقراطي والمداولة

 97.ق الشرعية الديمقراطية في األنظمة الدستورية الملتزمة بمعايير الئقة للرفاه االقتصاديها تعم  اعتبارحواري على 

أود هنا بناء قضية مختلفة وإنما متكاملة لقدرة النشاط الحقوقي الحواري على تعزيز تأثير المحاكم على الوفاء 

 –وتتناول هذه الحجة االعتراض الكالسيكي اآلخر ضد النشاط الحقوقي . بمتطلبات الحقوق االجتماعية واالقتصادية

 98.وهو أن المحاكم تفتقر إلى القدرة المؤسسية الالزمة للتعامل مع القضايا االجتماعية واالقتصادية المعقدة وإنفاذ أحكامها

 وفق .يحدد النشاط القضائي الحقوقي بمجموعة معينة من تدخالت المحاكم هذاد انقنتدقيق، يتضح أن خط االتد البع

نطاق األوامر ومدى إلزاميتها  أي- 99"الضعيفة"وتلك " القوية"االنتصاف القضائية  تدابيرللتمييز بين  توشنيتمعايير 

عالجة ال تحدد مساراً لمد أن المحاكم الناشطة في مجال الحقوق تختار سبل انتصاف قوية اقتنيفترض اال –وقطعيتها 

هو نوع  منتقدينما يجول في ذهن ال 100.لسياسات الجديدةل التفاصيل الدقيقةفشل السياسات فحسب، وإنما تحدد أيضاً 

ز والذي تمي   ،من القرن الماضي النشاط الحقوقي الذي اتسمت به االجتهادات األمريكية من الخمسينيات حتى الثمانينيات

وكما يتضح من العديد من التدخالت القضائية الساعية . اتمؤسسالسياسات وعلى مستوى البأحكام تأمر بإصالحات 

، لم يعلن القضاة عن وجود انتهاك هيكلي لحقوق السجناء فحسب، وإنما المختل   إلى إصالح نظام السجون األمريكي

بشأن مسائل محددة مثل عدد الحراس الذين يجب تعيينهم  سعوا أيضاً إلى التصدي لالنتهاكات من خالل أوامر مفصلة

اه في بعض قرارات المحكمة الدستورية أينك هو نوع النشاط نفسه الذي رلوذ 101.وتفاصيل عن تصاميم مرافق السجون

، لم تكتف المحكمة الدستورية باإلعالن 1999على سبيل المثال، في قرار صادر في عام . الكولومبية في التسعينيات

عن عدم دستورية النظام الوطني للتمويل اإلسكاني وإنما أيضاً وضعت معايير مفصلة لتشريع جديد  أمرت  الكونغرس 

 102.من أجل استبدال النظام الحالي سن هب

                                                           
 Should Courts Enforce Social Rights? The Experience of the Colombian؛ رودريغو أوبريمني يبيس، (بالديمقراطية

Constitutional Court [هل يجب على المحاكم إنفاذ الحقوق االجتماعية؟ تجربة المحكمة الدستورية الكولومبية ] فيJUSTICIABILITY OF 
ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS: EXPERIENCES FROM DOMESTIC SYSTEMS 355 ،386 ( ،حيث تتم ( )2006فونس كومانز

الحقوق االجتماعية واالقتصادية يعتمد، من بين جملة عوامل أخرى، على آليات قضائية لضمان االمتثال  اإلشارة إلى أن تنفيذ القرارات القضائية بشأن

 ...(. الفعال لها
جمع السلطات من قبل المؤلفين والقضاة الذين يدعون إلى خفض ) 39-237أعاله،  95يُرجى، على سبيل المثال، مراجعة غارغاريال، الحاشية   96

حيث يتم وصف الصدام والمأزق القائم بين ) 78-175أعاله،  17غارافيتو، الحاشية -؛ رودريغيز(ئية في إنفاذ الحقوق االجتماعيةمشاركة السلطة القضا

ه، أعال 16ة ؛ سابيل وسيمون، الحاشي(أنصار المغاالة الدستورية الجديدة التقدمية، ال سيما المحكمة الدستورية الكولومبية، ومؤيدي االقتصاد النيوليبرالي

القضايا المتصلة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية التي تستتبع فيها سبل االنتصاف إعادة هيكلة  حيث تتم اإلشارة إلى االنتقاد القائل بأنه في) 1017

 (. مؤسسية، قد تفتقر المحاكم إلى المعلومات الالزمة لإلشراف على إعادة الهيكلة
سلطة قضائية دستورية على تعزيز شمولية  قدرة حيث يتم االحتفاء ب) 394أعاله،  20ون، الحاشية يُرجى، على سبيل المثال، مراجعة ديكس  97

 (. واستجابة الديمقراطية الدستورية
تفتقر المحاكم إلى األدوات الالزمة لتطوير السياسات المناسبة بسهولة وتنفيذ القرارات التي ) 21أعاله،  39يُرجى مراجعة روزنبرغ، الحاشية   98

 (. تطلب إصالحاً اجتماعياً كبيراً ت
 WEAK COURTS, STRONG RIGHTS: JUDICIAL REVIEW AND SOCIAL WELFARE RIGHTS INمارك توشنيت،   99

COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW [مراجعة قضائية وحقوق الضمان االجتماعي في القانون الدستوري : محاكم ضعيفة، حقوق قوية

 .(ارس المحاكم مراجعة قضائية قوية عندما تكون أحكامها التفسيرية نهائية وغير قابلة للمراجعةتم( )2008) 21[ المقارن
حيث يتم انتقاد ( )1977) 7-4[ المحاكم والسياسات االجتماعية] THE COURTS AND SOCIAL POLICYهوروفيتز، . يُرجى مراجعة دونالد ل  100

 . (سبل انتصاف معقدة أو شديدة التحديد في انحراف عن الدور القضائي التقليدي للمحاكم قرارات المحاكم األمريكية الفدرالية التي فرضت
حيث يتم توضيح بالتفصيل ظاهرة زيادة عدد القضايا المتصلة بإصالح السجون ومدى ) 14-13أعاله،  40يُرجى مراجعة فيلي وروبين، الحاشية   101

 (. تدخل المحكمة
، على الرابط (slip op. at-C 67) 700/99، الحكم 1999أيلول،  16المحكمة الدستورية،   102

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-700-99.htm . 



وهي عملية . األحكام من المسلمات التي تغلب على تلك إلى اعتبار عملية التنفيذ  منتقدونباإلضافة إلى ذلك، يميل ال

ياسات  سمحددة على  مستوى التفرض بدائل التي محاكم التركيز على المصممة من القمة إلى القاعدة، تميل إلى  مغلقة، 

، وفي ظل هذه الظروف. المقاومة للتغييرذات المصلحة والمجموعات على بشأن اإلجراءات البيروقراطية غير النافذة و

ير كافية لتنفيذ أحكامها، كما يتضح من الدراسات التجريبية ليس من المستغرب أن تكون القدرات المؤسسية للمحاكم غ

 103.على هذا النوع من النشاط الحقوقي غير الحواري

ً بكثير من تلك التي  من الناحية العملية، تولد األوامر المفصلة والمصممة من القمة إلى القاعدة تحوالت أقل طموحا

مة أصحاب المصالح المكتسبة، وبسبب القيود القانونية والتقنية تتصورها المحاكم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مقاو

ومن األمثلة على ذلك الحكم المذكور أعاله الصادر عن . على قدرات المحاكم على تناول المشاكل االجتماعية الهيكلية

الذي سعى إلى االستعاضة عن النظام الوطني لتمويل اإلسكان بنظام  C،104-700/99المحكمة الدستورية، وهو القرار 

وعلى الرغم من أن الكونغرس الكولومبي قد امتثل ألمر المحكمة بتمرير مشروع  105.آخر مصمم من قبل المحكمة

مقاومة لا لتنفيذ التي ال تعد وال تحصى، فضالً عنلقانون إلنشاء نظام رهن عقاري جديد، غير أن التعقيدات التقنية 

م همنظمة من القطاع المالي، أضعفت الحكم مما أدى الى  آالف الدعاوى الفردية أمام المحاكم المدنية إلعادة تمويل ديونال

ذلك، تراجعت المحكمة نفسها عن اجتهاداتها األخيرة بشأن تمويل  على ضوء106 .المحكمة الدستورية تأمركما 

 107.األصلي اإلسكان، مما أدى إلى عدم تنفيذ قرارها

ضالديمقراطية ال  إن األدلة على التأثير المحدود للنشاط الحقوقي غير الحواري والمخاوف بشأن سماته  نشاطال تقو 

انية كما أن هذه التأثيرات ال تشكك في إمك. التقييد القضائيعن اتجاه  يرى المدافعونالقضائي الحقوقي بحد ذاته، كما 

 نيغير أن هذه اآلثار تتطلب إعادة النظر في الشق. وق االجتماعية واالقتصاديةالتقاضي على نطاق واسع بشأن الحق

وذلك للتصدي لالعتراضات المذكورة أعاله  واالقتصادية،تدخل المحاكم في القضايا االجتماعية لالعملي والنظري  

 .عبر اعتماد النشاط الحقوقي الحواري

 طريقةًعملًالنشاطًالحقوقيًالحواري.ًب

استناد حكم معين متصل بالحقوق االجتماعية واالقتصادية إلى الحوار يعتمد على خيارات المحكمة فيما إن مدى 

للقرار  يالمضمون األساسيتعلق . اقبةرموآليات ال ،االنتصاف، سبل المضمون األساسي: يتعلق بثالثة مكونات للحكم

ما وك. جتماعي قابل للتقاضي وحجم هذا االنتهاكبما إذا كانت المحكمة قد أعلنت عن حدوث انتهاك لحق اقتصادي وا

هي محور معظم االجتهادات واألدبيات المتصلة بإمكانية التقاضي بشأن  عن االنتهاك  هو مبين، فإن مرحلة اإلعالن

االجتماعية، القضائية للحقوق االقتصادية و ياتنهجموفيما يتعلق بتصنيف توشنيت لل. الحقوق االجتماعية واالقتصادية

إن الخيار الذي تواجهه المحكمة عند هذا المنعطف هو ما إذا كان ينبغي التأكيد على إمكانية التقاضي بشأن الحق في ف

بناء على . ينظر في مدى قوة تفسير نطاق حقوق المدعي القضية التي تنظر فيها، وفي حال كان الحكم لصالح المدعي،

ى عل، تنطوي على تأكيد غير الحواري ء من النوع الحواري أم ذلك، فإن األحكام المتصلة بالنشاط الحقوقي، سوا

 ."الحقوق القوية“

                                                           
حيث تتم اإلشارة إلى عدم إحراز أي تقدم في إزالة الفصل العنصري في ) 52أعاله،  39يُرجى، على سبيل المثال، مراجعة روزنبرغ، الحاشية   103

 (. جنوبية في السنوات التي تلت قضية براونالمدارس ال
، على الرابط .(slip op-C) 700/99، الحكم 1999أيلول،  16المحكمة الدستورية،   104
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االنتصاف، وفي حين أن األحكام غير الحوارية تنطوي على أوامر دقيقة موجهة نحو تحقيق  بتدابيرفيما يتعلق 

وتماشياً مع مبدأ الفصل بين السلطات،  .نتائج معينة، تميل األحكام الحوارية إلى تحديد اإلجراءات واألهداف العريضة

نتصاف من حيث معايير توشنيت للتمييز بين سبل االأما . تلقي بعبء تصميم وتنفيذ السياسات على الوكاالت الحكومية

ن سبل االنتصاف الحوارية إلى أ تميل - عيتهاوقط تهانطاق األوامر ومدى إلزامي  أي-" الضعيفة"و" القوية"القضائية 

 108.ضعفتكون األ

ن ختلف من الناحية الواقعية والتحليلية عتي ت، الاقبةرمثمة مكون ثالث غير موجود في تصنيف توشنيت، وهو ال

وبغض النظر عن قوة القرارات وسبل االنتصاف التي تصدرها المحاكم، فهي تواجه الخيار المتعلق . سبل االنتصاف

يل القرارات تم. على تنفيذ تلك القرارات اها واليتها القضائيةالتي تمنحها إي اإلشرافسلطة بما إذا كانت ستحتفظ ب

وخالفاً  .لحل المشكلة الهيكلية التي يكشفها الحكم يلة البدالسياسات الحوارية إلى إطالق عملية رصد تشجع على مناقشة 

غالباً . كم نفسهليس في الحو اقبةرملسياسات أثناء عملية الل التفاصيل الدقيقةلإلجراءات القضائية غير الحوارية، تنشأ 

سات في العملية وتشجع على النقاش بين الجهات اكتنما تصدر المحاكم الحوارية قرارات جديدة في ضوء التقدم واال

هذا الحوار الدستوري طائفة أوسع  يُشركوكما سبق وأشرنا،  109.الفاعلة في القضية من خالل جلسات استماع علنية

باإلضافة إلى المحكمة والوكاالت الحكومية المتأثرة بشكل مباشر بالحكم، يشمل و. اقبةرمال من الجهات المعنية في عملية

التنفيذ الضحايا الذين انتهكت حقوقهم، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، والوكاالت الدولية لحقوق اإلنسان، 

عنية، بما في ذلك المنظمات الشعبية والجهات الفاعلة األخرى التي تكون مشاركتها مفيدة في حماية الحقوق الم

 .واألكاديميين

. ددةأو الحواري لحكم معين أو محكمة مح( غير الحواري)يسمح هذا التوصيف الثالثي األبعاد بتقييم الطابع المنفرد 

؛ (قويةقوق ح)وتشمل القرارات الحوارية في القضايا الهيكلية تأكيداً واضحاً على إمكانية التقاضي بشأن الحق المعني 

فروع السلطة المنتخبة، مع وضع خارطة طريق واضحة لقياس التقدم لوهي تترك القرارات المتصلة بالسياسات العامة 

بشكل ناشط تنفيذ أوامر المحكمة من خالل آليات تشاركية مثل جلسات االستماع  اقب؛ وتر(سبل االنتصاف المعتدلة)

 (.رصد قوي) العلنية والتقارير المرحلية وقرارات المتابعة

. ثةكل من األبعاد الثال ضمن ( وبين قرارات المحكمة نفسها)هناك اختالفات صارخة بين المحاكم الناشطة حقوقياً 

فعلى سبيل المثال، تميل المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا إلى اعتماد مزيج من الحقوق القوية وسبل االنتصاف 

اختارت المحكمة عدم  110ارزة مثل قضية غروتبوم وحملة المطالبة بالعالج،وفي قضايا ب. مراقبةالضعيفة، مع غياب ال

في المقابل، لطالما لجأت المحكمة العليا الهندية إلى مزيج من  111.تحديد مواعيد نهائية أو إجراءات لمتابعة اإلنفاذ

داتها الحديثة األكثر حوارية غير أنه يمكن وصف اجتها 112القوية؛ اقبةرمالحقوق القوية وسبل االنتصاف القوية وآليات ال

                                                           
ق إلى سبل رنظراً إلى تركيزي على األحكام الهيكلية التي تنص على اتخاذ إجراءات إيجابية من جانب السلطة التنفيذية أو الهيئة التشريعية، لم أتط  108

يقدم رودريغو و. اف السلبية هنا، أي تلك التي تأمر السلطات المنتخبة باالمتناع عن إجراء معين، مثل فرض ضرائب غير متناسبة على الفقراءاالنتص

حيث تتم مناقشة أنواع القرارات القضائية وتوضيح كيف أن سبل ) 381، 95يُرجى مراجعة أوبريمني، الحاشية . أوبريمني مناقشة أعمق للموضوع

 (. النتصاف السلبية هي إنفاذ قضائي لعمليات حظرا
 . أعاله( ب)-يُرجى مراجعة القسم أوالً . بحد ذاته مثاالً رئيسياً على هذه العملية T-025يشكل القرار   109
 (. المحكمة الدستورية) SA 721( 5) 2002وزير الصحة ضد حجة المساواة في المعاملة   110
ة للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو يصحرعاية اليتم اإلعالن عن حدوث انتهاك للحق في الحيث ) 763، 750المرجع السابق،   111

ألدوية المضادة للفيروسات القهقرية، لكن مع رفض وضع نهج شامل لإلنفاذ أو موعد نهائي ااإليدز نظراً إلى الحواجز التي تعيق إمكانية الوصول إلى 

حيث يُطلب من الحكومة تنفيذ واإلشراف ) 87-86( المحكمة الدستورية) SA 46( 1) 2001جنوب أفريقيا ضد غروتبوم  ؛ حكومة جمهورية(لالمتثال

 (. على تدابير معينة لتوفير المأوى لكن من دون وضع جدول زمني لعملية التنفيذ هذه
حيث يتم تلخيص االجتهاد القضائي الذي يعترف بالحقوق الصريحة، بما في ذلك الحق في ) 109أعاله،  16يُرجى مراجعة موراليدهار، الحاشية   112

ان مستمرة بحيث تبقي القضية نشطة لضم سلطاتهاالتعليم المستمد من الحق في الحياة؛ وهذا يتطلب االمتثال لجدول زمني؛ ويسمح للمحكمة بممارسة 

 (. تنفيذ توجيهاتها



وفي الوسط، نجد قرارات معينة مثل  113.القويةمراقبة أنها مزيج من الحقوق القوية وسبل االنتصاف المعتدلة وآليات الب

قضية رياشويلو المتعلقة بتلوث حوض نهر في األرجنتين، والتي انطوت على حقوق قوية وسبل انتصاف ضعيفة وآليات 

 114.فةيضع اقبةرم

تشير األدلة المستمدة من دراسة الحالة الجواب هو نعم بحسب ما هل تؤثر هذه االختالفات على األثر القضائي؟ 

 .في القسم التاليإلى هذه األدلة أنتقل . المقارنة ألحكام المحكمة الدستورية الكولومبية 

 أثر النشاط الحقوقي الحواري. ج

فقد . نفسه متينلاحقوقي النهج الاألحكام الهيكلية الرئيسية الثالثة الصادرة عن المحكمة الدستورية الكولومبية  تعتمد

، إدانة قوية الكتظاظ السجون كانتهاك للحقوق األساسية للمحتجزين؛ كما أكدت T-153/98شكل القرار األساسي، 

، يمكن العثور على روايات مضنية وعلى غرار ذلك 115.وقالمحكمة بشكل قاطع على إمكانية التقاضي بشأن هذه الحق

T-)والرعاية الصحية ( T-025/04)وإدانة لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في األحكام الالحقة المتعلقة بالنازحين 
116760/08). 

ففي الحكم . ثدلكن وفيما يتعلق بسبل االنتصاف، ثمة شرخ واضح بين األحكام السابقة واالجتهادات القضائية األح

T-153سبل االنتصاف القوية من خالل إصدار أوامر تفصيلية للحكومة  اً يعتمد على، اعتمدت المحكمة الدستورية نهج

وضع خطة شاملة لتجديد السجون القائمة ( 2)عقد تجديد أحد أكبر السجون في بوغوتا؛ الفوري ل تعليقال( 1: )من أجل

وضع حد، في غضون أربع ( 3)وإنشاء سجون جديدة في غضون ثالثة أشهر، على أن تنفذ خالل أربع سنوات؛ و 

 117.سنوات، للحبس االحتياطي للمتهمين في السجون نفسها مع المحكومين

ً  T-025وكما سبق وأشرنا، اعتمدت المحكمة في القضية  ً إجرائيا من خالل تكليف الحكومة  ةحواريأكثر نهجا

وفي الوقت نفسه، حددت المحكمة مواعيد نهائية صارمة  118.بتحديد محتوى برامج النازحين والتمويل المطلوب لتنفيذها

ً نحو الن ً يُ  تائجوأصدرت أمراً موجها  على المدىلزم الحكومة بالشروع بحماية أهم الحقوق األساسية للنازحين داخليا

ه، فقد تضمن هذا القرار سبل انتصاف بناء على ذلك، ومن حيث التصنيف الوارد أعال 119(.ل ستة أشهرخال)القصير 

 .معتدلة

                                                           
 THE HINDU، [الحواري في الهند يالنشاط القضائي الحقوق] Dialogic Judicial Activism in Indiaدراشود، يُرجى مراجعة أبهيناف تشان  113

االجتهادات القضائية للمحكمة قد يشار إلى أن ) http://hindu.com/2009/07/18/stories/2009071852820800.htm، (2009تموز،  18)

 (. وأن آراءها أصبحت أساساً للحوار والشفافية، على الرغم من أن هذا التطور قد يقوض قابلية اإلنفاذ امتدت من حقوق الفقراء إلى اإلدارة العامة،
حيث يتم االعتراف بنجاح عملية الحماية الدستورية في اإللزام ) 60-599أعاله،  27يُرجى مراجعة فارستين، كليتزيل وغارسيا ري، الحاشية   114

 (. عملية تنفيذ خطة التنظيف لسلطة أنشأها الكونغرسبتنظيف حوض رياتشويلو وتفويض 
، على الرابط (slip op. at-T 77) 153/98، الحكم 1998نيسان،  28يُرجى مراجعة المحكمة الدستورية،   115

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm (ي حيث يتم وصف السجون الكولومبية على أنها تساهم ف

 (. انتهاك منهجي ألهم حقوق اإلنسان األساسية
، على الرابط  (slip op. at-T 172–76)  760/08، الحكم 2008تموز،  31يُرجى مراجعة المحكمة الدستورية،   116

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-760-08.htm( . الخدمات حيث تتم مناقشة القضايا المتعلقة بالوصول إلى

 T-025/04، الحكم 2004كانون الثاني،  22؛ المحكمة الدستورية، (عندما ال يستطيع المرضى تحمل تكاليفها واالعتراف بحق أساسي في الصحة
(slip op. at 59–62) على الرابط ،http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-025-04.htm ( حيث تتم استعادة، من

بين النازحين داخليا،ً ويُشار إلى أن الوضع يشكل انتهكاً  %80جملة أمور أخرى، مساألة االفتقار إلى حماية حقوق اإلنسان ومعدل الفقر البالغ بين 

 (. للحقوق الدستورية
 .(. slip op-T) 153/98المحكمة الدستورية، الحكم   117
، على الرابط (slip op. at02-T 100) 5/04، الحكم 2004كانون الثاني،  22المحكمة الدستورية،   118

04.htm-025-http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T ( حيث يتم التأكيد على كفاءة مؤسسة محلية لتصميم وتنفيذ

 (. النازحين داخلياً خطة لتحسين أوضاع 
 . 102المرجع السابق،   119

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-025-04.htm


وامر معظم األ. مماثل لسبل االنتصاف يتجلى في القرار األخير بشأن الرعاية الصحية ثمة نهج معتدل ومتوسط

ومة صياغة خطة طوارئ للتعامل مع اإلفالس المنصوص عليها في القرار موجهة نحو السبل، مما يفرض على الحك

لشكاوى المرضى، وإنشاء آليات لإلشراف الستجابة الوشيك لنظام الرعاية الصحية، ووضع بروتوكوالت إدارية ل

يتم التعويض عن الضعف النسبي لهذه األوامر بمواعيد نهائية  120.بكفاءة على الجهات الخاصة المزودة للرعاية الصحية

أمر قضائي متين يلزم الحكومة بتوحيد التغطية األساسية للمرضى في نظم الرعاية الصحية الخاصة صارمة وإصدار 

 121.الذي لم ينفذ 1993والعامة، على النحو المنصوص عليه في قانون عام 

فعلى مدى سبع سنوات، أفضى هذا الحكم . عن األحكام األخرى T-025أخيراً، وفيما يتعلق بالرصد، يتميز الحكم 

جلسة استماع علنية للمتابعة ضمت طائفة واسعة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، فضالً عن  21عقد  إلى

بناء عليه، فقد وضعت  122.قرار متابعة قامت المحكمة بموجبها بتعديل أوامرها في ضوء التقدم المحرز 100حوالي 

 .قوية إلى حد كبير مراقبةالمحكمة عملية 

بدالً من ذلك، و. المحكمة هارعات مراقبةأي آليات  T-153وعلى النقيض من ذلك، لم يتضمن النهج السابق للحكم 

المحكمة التي  كما أن 123.اكتفت المحكمة بمطالبة مكتب أمين المظالم ومكتب المفتش العام باإلشراف على تنفيذ القرار

لم تعقد ف: ، ظلت سلبيةT-025مماثلة آللية  متابعة قرار آلية، وعلى الرغم من أنها حددت في الT-760أصدرت الحكم 

عة صرت أوامرها الخاصة بالمتابحلمواطنين، والفعالة لمشاركة رويج للتالجلسات استماع علنية، كما أنها فشلت في 

 .لذلك فقد تميزت هاتان القضيتان بضعف آليات الرصد 124.االلتماسات للحصول على معلومات من الحكومةب

 .المقارنة بين القضايا الثالث، فضالً عن نتائج تحليل األثر المذكور أعاله 3ص الجدول يلخ

 المقارنة بين األحكام الهيكلية الصادرة عن المحكمة الدستورية الكولومبية. 3الجدول 

سبل  الحقوق 

 االنتصاف

آليات 

 المراقبة

 األثر

T-025/2004 عال قوية معتدلة قوية 

T-760/2008 معتدل ضعيفة معتدلة قوية 

T-153/1998 منخفض ضعيفة قوية قوية 

 

هذه المقارنة مؤشرات مفيدة حول تقد م ، للخروج بخالصات متينةعلى الرغم من الحاجة إلى عينة أكبر من القضايا 

تزيد  T-025وتشير النتائج إلى أن األحكام الحوارية مثل الحكم . العالقة بين النشاط الحقوقي الحواري والتأثير القضائي

                                                           
 (. slip op. at-T 60–61)  760/08المحكمة الدستورية، الحكم   120
 ((. كولومبيا)، 1993كانون األول،  L .100 /93 ،23نقال عن ) 03-200، 195المرجع السابق،   121
المؤسسات السياسية ]  Role in Comparative Constitutional LawPolitical Institutions and Judicialيُرجى مراجعة ديفيد النداو،   122

حيث يتم استرجاع جلسات االستماع المشابهة لتلك ( )HARV. INT’L L.J .319 ،360 (2010 51، [والدور القضائي في القانون الدستوري المقارن

 (. T-025متصلة بالتمويل وغيرها من القضايا المتعلقة بتنفيذ الحكم التشريعية التي أجريت مع المنظمات غير الحكومية وأوامر المحكمة العديدة ال
، على الرابط (slip op. at-T 78) 153/98، الحكم 1998نياسن،  28المحكمة الدستورية،   123

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm . 
 Judicial Protection of the Right to Health in Colombia: From Socialا فيرا، يُرجى مراجعة أليسيا إلي يامين وأوسكار بار  124

Demands to Individual Claims to Public Debates [من المطالب االجتماعية إلى المطالبات : الحماية القضائية للحق في الصحة في كولومبيا

حيث تم االعتراف بأن نجاح التنفيذ ( )HASTINGS INT’L & COMP. L. REV .431 ،459 (2010 33، [الفردية وصوالً إلى المناقشات العامة

مة ومن االستثناءات لسلبية المحك(. على إجراء جلسات استماع علنية وإشراك المواطنين -غير المتوفرة حتى هذا التاريخ  –سيعتمد على قدرة المحكمة 

لألمر السابق للمحكمة القاضي بتوحيد التغطية الصحية للمرضى دون السن القانونية في أنظمة  قرار متابعة تم أمر الحكومة بموجيه باالمتثال الفوري

، على الرابط Auto 342A/09  (slip op. at 18– 19)، 2009كانون الثاني،  15المكمة الدستورية، . الرعاية الصحية العامة والخاصة

09.htm-http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2009/A342A 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2009/A342A-09.htm


في حين أن األحكام غير  125بشكل أكبر  على استيفاء الحقوق االجتماعية واالقتصادية،الشامل من احتمال التأثير 

بين هذين النقيضين، نجد مجموعات مختلفة من  وفيما. ، يكون لها على األرجح تأثير أقلT-153الحوارية، مثل الحكم 

 .الحقوق وسبل االنتصاف وآليات الرصد التي من المرجح أن يكون لها تأثير معتدل

ترض أف. كما ال بد من إجراء بحوث إضافية لتحديد اآلليات المحددة الكامنة وراء األثر القضائي لألحكام الحوارية

 :ألنها تتصدى للعوائق العملية الرئيسية التي تعرقل تنفيذ القرارات الهيکليةأن األحكام الحوارية تؤثر بشكل أكبر 

بالنسبة للعائق األول، فإن األوامر الهيكلية المتصلة بالحقوق االجتماعية . المقاومة السياسية والقدرة المؤسسية

لقضايا وفي ا .الوضع الراهنالقطاعات القوية ذات المصالح الراسخة في من واالقتصادية تثير بشكل طبيعي مقاومة 

موضوع البحث، تضمنت هذه القطاعات مقدمي الرعاية الصحية الخاصة وشركات األدوية التي تجني أرباحاً طائلة 

 126من آالف األحكام الصادرة عن المحاكم االبتدائية والتي تطلب من الحكومة دفع ثمن األدوية ذات العالمات التجارية،

 127المبالين باإلجراءات البيروقراطية المسؤولين عن البرامج المتعلقة بالنازحين داخلياً، والموظفين العموميين غير

 128.والموظفين المهملين أو الفاسدين في نظام السجون المكتظة

المحاكم آثاراً مباشرة وغير  ترك، تالمراقبةومن خالل تمكين مجموعة أوسع من الجهات المعنية من المشاركة في 

ويتمثل األثر الرئيسي في المشاركة المباشرة للجهات . د المحاكم على التغلب على المقاومة السياسيةمباشرة قد تساع

الفاعلة السياسية، مثل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان، والوكاالت العامة ذات التوجه اإلصالحي، 

كجزء من جدول أعمالها، وبالتالي تصبح مصدراً للقوة والمنظمات الشعبية التي تعتمد على األرجح عملية تنفيذ الحكم 

باإلضافة إلى ذلك، قد تدفع األوامر من هذا النوع إلى تشكيل تحالفات سياسية لدعم . مقابل الوضع الراهن التعويضية

، هذا ما ناوكما سبق وأشر. المحكمة أو االستفادة من التغطية اإلعالمية التي تزيد من اآلثار المادية والرمزية للقضية

من المجتمع المدني تحولت إلى حليف رئيسي   متابعة ، القرار الذي دفع إلى إنشاء لجنةT-025حصل في أعقاب الحكم 

 .للمحكمة فضالً عن توفير المعلومات وإصدار توصيات قيمة

 

ع ي التعامل مثانياً، قد تساعد آليات النشاط الحقوقي الحواري المحاكم على معالجة أوجه القصور المؤسسية ف

 .القضايا االجتماعية واالقتصادية المعقدة

ً لالعتراف بأن المحاكم تفتقر إلى المعرفة التقنية والموظفين والموارد  ال ينبغي أن يكون المرء مسؤوالً قانونيا

ألدوية اإليجاد وتنفيذ الحلول لمشاكل معقدة مثل النزوح القسري أو عدم إمكانية الحصول على ( ناهيك عن شرعيتها)

 .األساسية

حوار وتديره بين السلطات العامة والجهات الفاعلة في ل تؤسس بيد أن ذلك ال يعني أن المحاكم ال تستطيع أن 

 .المجتمع المدني بشأن هذه القضايا في وجه اإلخفاقات الكبيرة في السياسات واالنتهاكات للحقوق االقتصادية واالجتماعية

 على-فمن خالل دعوة المسؤولين الحكوميين وإنما أيضاً مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة ذات المعرفة ذات الصلة 

يجوز  –سبيل المثال، قادة وأفراد من المجموعات السكانية المستفيدة وخبراء أكاديميين ووكاالت دولية لحقوق اإلنسان 

                                                           
 . ت أعالهالتي نوقش -المباشرة والمادية والرمزية  المباشرة وغير -أستخدم هنا تقييماً اصطناعياً لتأثير األحكام، يجمع بين األنواع األربعة لآلثار   125
حيث أشارت االنتقادات إلى وجود تحالف ضار بين شركات األدوية واألطباء والقضاة ) 442أعاله،  124افيرا، الحاشية -يُرجى مراجعة يامين وبار  126

 (. م حذف الحاشية وعالمات االقتباس الداخليةت)في قضية فساد محفزة قضائياً مما أدى إلى عرض أدوية باهظة الكلفة على المرضى 
تسمية بعض المؤسسات والموظفين المسؤولين عن ) 12-12و 81أعاله،  32يُرجى مراجعة رودريغيز غارافيتو ورودريغيز فرانكو، الحاشية   127

 (. نهاأوجه القصور، وإدراج مختلف األعذار الشائعة التي أعطيت للنازحين الذين طلبوا المساعدة وحرموا م
، على الرابط (slip op. at-T 74-75) 153/98، الحكم 1998نيسان،  28المحكمة الدستورية،   128

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-153-98.htm ( حيث تتم اإلشارة إلى أنه عندما يؤدي إهمال موظفي إدارة

تكون هناك انتهاكات خطيرة ومستمرة للقانون من قبل السلطات، يحق للمتضررين الحصول على السجون إلى انتهاك للحقوق األساسية، أو عندما 

 (. الحماية



 129.ي عن الحلول، أو على األقل مناقشة علنية لمسارات العمل البديلةللمحاكم الحوارية أن تشجع على قيام بحث تعاون

وتشمل اآلثار المباشرة وغير المباشرة التي قد تنجم عن هذا الحوار كسر الجمود في عمليات وضع السياسات، وتحسين 

 .ووضع سياسات عامة بلغة قانونية بين الوكاالت الحكومية المنفصلة،التنسيق 

، لمراقبةاومن بين السمات المفيدة بوجه خاص لعملية . مثاالً توضيحياً مثيراً لالهتمام لهذه اآلثار T-025يوفر الحكم 

 ً كرار تمد التعومن خالل عملية ت. نشير إلى الصياغة التعاونية لمؤشرات التقدم المحرز في إنفاذ حقوق النازحين داخليا

عن المحاكم واالقتراحات المقدمة من قبل وكاالت حكومية سنوات تضمنت العديد من أوامر المتابعة الصادرة طالت 

وغير حكومية، اعتمدت المحكمة الدستورية الكولومبية قائمة تضم عشرين مؤشراً كمياً قائماً على الحقوق لتقييم التقدم 

ً  130.المحرز ل المحكمة لجميع الجهات المعنية، فضالً عن أداة تخو اقبةرملل وقد وفرت هذه المؤشرات إطاراً مشتركا

 ً  .تنقيح أوامر المتابعة التي تصدرها، وتكييفها مع األدلة على تطور السياسات وأوضاع النازحين داخليا

باختصار، ومن خالل الجمع بين الحقوق وسبل االنتصاف وآليات الرصد للنشاط الحقوقي الحواري، يمكن للمحاكم 

، وتعزز عقدةالتوزيع المل تدخالتها غير فعالة في قضايا أن تعوض بعض أوجه القصور السياسية والمؤسسية التي تجع

 .تأثير المحاكم بشكل عام على إنفاذ الحقوق االجتماعية واالقتصادية

 

اً  الخالصة.ًثالثا

 وعقائد واستراتيجيات نظريات ؤهاوعلما ؤهاونشطا الالتينية أمريكا محاكم طورت الماضيين، العقدين مدى على

. مرفوضة مساواة وعدم شديد بحرمان اتسمت سياقات في واالقتصادية االجتماعية الحقوقإحقاق  إلى تهدف قانونية

 مساهمات القانونية االبتكارات تلك شك لت  العالمي، الجنوب من أخرى مناطق في المماثلة التطورات مع جنب إلى جنباً و

 الدولي. اإلنسان حقوق قانونالدراسات الدستورية المقارنة و  في أساسية

تفتقد المراجع واألدبيات واالجتهادات في أمريكا الالتينية ومناطق أخرى الى دراسة منهجية للتأثير الفعلي لألحكام 

وقد ساهمت في هذه المقالة في معالجة هذه المسألة من خالل مقاربة مسألة . المتصلة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية

تحليلي ومنهجي يهدف إلى تحديد المجموعة الكاملة من اآلثار الناجمة عن  أوالً، قمت بعرض إطار. التأثير من زاويتين

وقد ارتأيت أنه باإلضافة إلى النتائج المادية المباشرة التي يميل كل من المحاكم والمحللين إلى التركيز . أحكام المحاكم

قد تنتج من استيفاء الحقوق  عليها، يشمل األثر القضائي مجموعة أوسع من اآلثار غير المباشرة والرمزية التي

وقد أوضحت هذا التصنيف األوسع نطاقاً لآلثار . االجتماعية واالقتصادية بقدر تلك الناجمة مباشرة عن أوامر المحاكم

 T-025: مع أدلة على اآلثار المتعددة األوجه للحكم الهيكلي األكثر طموحاً الصادر عن المحكمة الدستورية الكولومبية

 .2004في عام 

إعالن ( 1)وسلطت الضوء على قوة . العام هاثانياً، نظرت في خصائص قرارات المحاكم التي قد تؤثر على أثر

تتميز بحقوق  التي-كما افترضت أن األحكام الحوارية . الرصد في األحكام ( وآليات3)وسبل االنتصاف ( 2)الحقوق 

على األرجح أثر عام أكبر على استيفاء الحقوق  قد يكون لها –قوية، وسبل انتصاف معتدلة، وآليات رصد قوية 

كما أوضحت هذه الفرضية من خالل نتائج دراسة مقارنة ألثر القرارات الهيكلية الرئيسية . االجتماعية واالقتصادية

 .الثالثة الصادرة عن المحكمة الدستورية الكولومبية بشأن الحقوق االجتماعية واالقتصادية

ومن السبل الواعدة لتحقيق ذلك هي . افية الختبار مدى صحة هذه النتائج والفرضياتإضأبحاث ال بد من إجراء 

فهذه االستراتيجيات وغيرها من . إجراء دراسات على عينة أكبر من القضايا، فضالً عن مقارنات بين دول مختلفة

                                                           
حيث يتم االستشهاد بمشاركة مجموعة واسعة من الجهات المعنية المجتمعية في نهج ) 1025أعاله،  16يُرجى مراجعة سابيل وسيمون، الحاشية   129

 (. د رفع الدعاوى القضائية في كنتاكي وتكساسحواري لتحسين تمويل المدارس العامة بع
 . 73-460أعاله، الرسم البياني  9يُرجى مراجعة رودريغيز غارافيتو، الحاشية   130



ية الحقوق االجتماعلمرحلة ما بعد صدور الحكم في القضايا المتصلة ب "الصندوق األسود"البحوث تبشر بفتح 

 .واالقتصادية

إن الحاجة إلى هذا النوع من التحليل ملحة بشكل خاص ألن مسألة التأثير تحتل مركزاً متقدماً في أذهان المتقاضين 

في نهاية المطاف، إن وجود أثر ملموس على تحسين فرص الحصول على السلع والخدمات . والقضاة على حد سواء

ما يدفع المتقاضين والناشطين إلى اللجوء إلى المحاكم في المقام  هو-ئق أو الرعاية الصحية السكن الال مثل-ونوعيتها 

إذا لم تترتب على أحكامها أي نتائج عملية، فسيكون من غير المنطقي أن تتحمل المحاكم التكاليف المؤسساتية و . األول

ى دية، ال سيما في القضايا الهيكلية التي تنطوي علالضخمة المرتبطة بأحكامها المتصلة بالحقوق االجتماعية واالقتصا

 تقراراً أو اس فعندما تصبح األمور أكثر هدوءاً . مفاوضات وتوترات مطولة مع الوكاالت الحكومية المسؤولة عن تنفيذها

 هل استحق األمر كل هذا الجهد والعناء؟: فيما يتعلق بالدعوى، يبقى السؤال التالي في أذهان الجميع


