
 

	
	

الفریق العامل المعني بالحركات االجتماعیة والمجموعات الشعبیة 	
	

	
بناء التضامن وتیسیر التعلّم المتبادل، وتعمیق التحلیالت  إلى الفریق العامل المعني بالحركات االجتماعیة والمجموعات الشعبیةیسعى 

ز المشتركة، وبناء التحالفات العالمیة التي تتعلق بالتحدیات المشتركة واألھداف والقضایا ذات االھتمامات الجماعیة، وذلك بموازاة تعزی
ة. وسیعمل الفریق العامل في المرحلة المقبلة بالتعاون المشاركة الفّعالة لزعماء المنظمات الشعبیة في كل مجاالت العمل الجماعي للشبك

مع مجموعة متنوعة من الحلفاء والشركاء على إنشاء حركة عالمیة من أجل إعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتصدي 
لتلك القوى التي تتھدد كرامة اإلنسان.   

 
األھداف الحالیة  

• مجموعات الشعبیة التحلیالت الُمشتركة التي تتعلق بالتحدیات المشتركة، بما فیھا القوى سُترسخ الحركات االجتماعیة وال 
العالمیة التي تدیم الفقر والحرمان واإلقصاء االجتماعي؛  

• وسُتعرض المقترحات التي تعكس التحلیالت المتبادلة اآلنفة الذكر على أعضاء مجلس إدارة الشبكة لدرسھا بوصفھا  
مستقبلیة محتملة؛مشروعات أو حمالت   

• وستنخرط الحركات االجتماعیة والمجموعات الشعبیة في التعلّم المتبادل وبناء التضامن؛   
• وستكون المشاركة الفعالة المتنامیة لزعماء الحركات االجتماعیة والمجموعات الشعبیة مبعث سرور الشبكة العالمیة للحقوق  

مشروعاتھا وفرقھا العاملة المواضیعیة.االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة بمختلف   
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• تجاوز االنقسامات التاریخیة بین المجموعات التي ُتمثلھا الحركات وقّدم إسھامات ھادفة لعزز الفریق العامل التحالفات  

والثقافیة، وذلك عن طریق أنشطة التضامن المتعددة االجتماعیة األعضاء في الشبكة العالمیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
والتعلّم المتبادل.  

• نشطت المجموعات الشعبیة في مّد التحلیالت االستراتیجیة واألنشطة التوجیھیة داخل الشبكة بالمعلومات الالزمة، إنطالقا من  
ارة الحالي للشبكة ثالثة أعضاء من موقعھا المركزي وقیادتھا في العدید من مجاالت العمل الجماعي، إذ یضم مجلس اإلد

الحركات االجتماعیة ، كما شھدت الشبكة تزایًدا في عدد المجموعات الشعبیة التي تضطلع بأدوار قیادیة في العدید من الفرق 
العاملة المواضیعیة.   

• وسع عبر سلسلة من تم دمج التحلیالت والمعارف المتعلقة بالحركات االجتماعیة وتقاسمھا مع مجتمع حقوق اإلنسان األ 
المنشورات واألحداث، نذكر منھا " األرض في النضال من أجل تحقیق العدالة االجتماعیة: استراتیجیات الحركة االجتماعیة 

لضمان حقوق اإلنسان،" بالتزامن مع نشر الوعي بشأن التطورات الحاصلة في المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان.   

	
2016 األنشطة ذات األولویة لعام 	

ویشمل ذلك إجراء  تیسیر التبادل االستراتیجي ضمن الفریق العامل المعني بالحركات االجتماعیة والمجموعات الشعبیة. .1
الحوارات االفتراضیة والمباشرة حول االتجاھات القمعیة المتزایدة وأسبابھا الكامنة واالستجابات المحتملة، باإلضافة إلى عقد 

لرسمیة على ھامش األحداث التي ینظمھا مجلس اإلدارة والفرق العاملة األخرى في الشبكة. االجتماعات الرسمیة وغیر ا
وسیكرس الفریق العامل االجتماع الذي سیعقده على ھامش االجتماع العالمي لالستراتجیة لمواصلة تعمیق التحلیالت المشتركة 

ن نضاالت ھذه الحركات، فضال عن تعزیز استخدام حقوق المتعلقة باألوضاع العالمیة المشتركة وإبراز الروابط القائمة بی
اإلنسان في العمل لتحقیق العدالة االجتماعیة.   

یعمل الفریق العامل المعني  إعداد مقترح وتقدیمھ للحملة العالمیة إلعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. .2
رة مفاھیمیة بشأن حملة عالمیة منسقة ترّوج إلعمال ھذه الحقوق، بالحركات االجتماعیة والمجموعات الشعبیة على إعداد مذك

والتصدي جماعیا للتھدیدات التي تطال العدید من األعضاء. وفي المرحلة التحضیریة التي تسبق االجتماع العالمي 



لتي سُتدعى إلعداد لالستراتیجیة، ستخضع ھذه المذكرة المفاھیمیة للتدقیق والتقییم من قبل الفرق العاملة المواضیعیة ا
التحلیالت وتفصیل عناصر معینة للحملة قبل رفعھا إلى االجتماع العالمي لالستراتیجیة.   

تشجیع أعضاء الفریق العامل على القیادة والمشاركة الفعالة في كل مجاالت العمل الجماعي للشبكة العالمیة للحقوق  .3
ت االجتماعیة والمجموعات الشعبیة مبدأ أساسي من مبادئ الشبكة؛ وھذا إن مركزیة الحركا االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.

مثبت في وثیقة أحكام الشبكة والمعاییر المعتمدة في تكوین مجلس اإلدارة، وھو معیار رئیس المعتمد في األحداث 
فح من أجل مقاومة االنتھاكات والمشروعات المواضیعیة. ولما كان الفریق العامل یتمتع بالقدرة على تمثیل المجتمعات التي تكا

التي تطال الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، فإنھ سیواصل عملھ في تیسیر قیادة ھذه المجتمعات في األعمال 
المواضیعیة كافة.   

	
العضویة 	

منظمة، نصف ھذا  23، بلغ عدد أعضاء الفریق العامل المعني بالحركات االجتماعیة والمجموعات الشعبیة 2016بحلول آذار/مارس 
العدد تقریًبا من أمیركا الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي وغالبیة النصف الثاني من أفریقیا وآسیا، باالضافة إلى عضوین من أمیركا 

ا الفریق العامل الشعوب األصلیة، والفالحین والصیادین، وفقراء المناطق الحضریة، والمزراعین الذین ال یملكون الشمالیة. ویمثل ھذ
ل أراٍض، وعمال المنازل، واألقلیات والجماعات العرقیة واإلثنیة التي تقاوم مشروعات التنمیة الضارة. وتتمیز غالبیة ھذه الحركات بالعم

فضال عن تكریسھا ألقسام معینة ُتعنى بالنھوض بحقوق المرأة ومصالحھا. عموًما،  تحظى الحركات  تحت القیادة القویة للمرأة
ار االجتماعیة والمجموعات الشعبیة باألولویة لناحیة االنضمام إلى عضویة الشبكة العالمیة في المستقبل. وتشمل األولویات الُمحددة في إط

قیا، (ب) مجموعات إضافیة من أوروبا، (ج) مجموعات تقودھا النساء أو تعتنق طوًعا أجندة ھذا التركیز: (أ) مجموعات إضافیة من أفری
حقوق المرأة والتحلیالت المتعددة الجوانب.   

	
	
	


