
 

	
	

مجموعة عمل المرأة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  
	

	
بشكل جماعي من أجل ضمان بقاء خبرات وتجارب مجموعة عمل المرأة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تعمل 

وتحلیالتھا في القلب من خطط المناصرة وصناعة السیاسات والتطورات القانونیة المتصلة بحقوق اإلنسان على كافة المرأة 
ً تكون ملتزمة بكفالة  األصعدة. تسعى مجموعة العمل إلى بناء شبكة فعالة من منظمات حقوق المرأة وحقوق اإلنسان عموما

نب الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للمرأة، بما یشمل الحقوق المتصلة المساواة الحقیقیة وتحقیق التقدم في مختلف جوا
بالسكن واألرض والموارد الطبیعیة.  

 
األھداف الحالیة  

تھیئة مساحة فعالة للتعاون في صورة التعلم المتبادل والعمل المشترك والدعم الفني والتضامن بین أعضاء مجموعة  •
العمل من مختلف المناطق.   

زیز معاییر وآلیات حقوق اإلنسان الخاصة بتحقیق حقوق المرأة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وتحقیق المساواة تع •
الحقیقیة، وضمان تشكلھا من منطلق مناصرة حقوق المرأة على ید المجموعات الشعبیة التي تطالب بحقوق المرأة.  

تماعیة والثقافیة، ومنھا الحق في السكن واألرض والموارد دعم مجاالت بعینھا من حقوق المرأة االقتصادیة واالج •
الطبیعیة والصحة والعمل من بین جملة حقوق أخرى.  

توسیع عضویة مجموعة العمل بما یتفق مع المبادئ الرئیسیة للتوازن الجغرافي وضم الحركات االجتماعیة  •
وضوعات.والمجموعات الشعبیة، والسعي كذلك لضمان توفر الخبرة في مختلف الم  

تھیئة لجنة توجیھیة متنوعة جغرافیاً وتنظیمیاً تضمن أن تكون المشروعات والقرارات ملبیة لالحتیاجات واالھتمامات  •
الخاصة بأعضاء مجموعة العمل ومن یمثلون.  

ً لوجھ وعن طریق اإلنترنت) حول  • زیادة وعي أعضاء المنظمات بالملكیة والمشاركة عن طریق المشاركات (وجھا
مجموعة عمل حقوق المرأة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وإمكاناتھا كجزء من الشبكة العالمیة، بما في ذلك دور 

عن طریق اجتماع االستراتیجیة العالمیة.  
 

– 2013التأثیر   2016  
یو/حزیران ؛ كینیا، یون2014یسرت مجموعة العمل سلسلة من ورش العمل اإلقلیمیة (المكسیك، نوفمبر/تشرین الثاني  •

) وخاللھا تشارك المشاركون في االستراتیجیات والخطط الناجحة والدروس المستفادة 2016؛ لبنان وبلغاریا، 2015
من مناصرة حقوق المرأة اإلنسانیة، مع الدفع بتحلیل جندري عابر للقطاعات واالستفادة من المعاییر الدولیة واإلقلیمیة 

لقانونیة. ورش العمل ھذه استفادت من إصدار مجموعة العمل "دلیل: إحقاق حقوق والفقھ القانوني القائم واآللیات ا
المرأة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة باستخدام البروتوكول االختیاري لـ سیداو والبروتوكول االختیاري للعھد 

ً باإلن كلیزیة والفرنسیة واإلسبانیة، مع الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة" وھو یتوفر حالیا
توفر فصول منھ بالعربیة.  

نسقت مجموعة العمل جلسة إطالع مشتركة مع لجنة سیداو ولجنة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة من أجل  •
الخاصة  تعزیز لفت االنتباه إلى المساواة الحقیقیة والتحلیل العابر للقطاعات في المالحظات الختامیة والتوصیات

باللجنتین. أعدت مجموعة العمل عدة أوراق ملخصة تحلل فیھا تحدیات معینة وممنھجة تحول دون إحقاق حقوق 
المرأة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وتستكشف مقاربات تقدمیة یمكن استخدامھا لدعم المساواة الحقیقیة فیما یخص 

حوار مع اللجان وتھیئة فرص جدیدة لوضع تعلیقات عامة وتوصیات األرض والصحة والعمل. باإلضافة إلى تعمیق ال
ً فرصة للتعاون  وتنسیق المناصرة من خالل الشكاوى محددة الھدف والتقاریر الموازیة، فإن ھذه التقاریر تمثل أیضا

فیما بین األعضاء.  
لمشترك فیما یخص حقوق ) لدعم التحلیل ا2015اجتماع استراتیجي دولي في مونتفیدیو، أوروغواي (أغسطس/آب  •

المرأة في السكن واألرض والموارد الطبیعیة، وقد أسفر عن خطط من أجل: السعي لبدء مشروعات مناصرة مشتركة 
جدیدة لتعزیز المعاییر ذات الصلة وآلیات المحاسبة؛ تعزیز قیادة النساء من الشعوب األصلیة والحركات الشعبیة 



ائمة من أجل تحدي المعاییر الجندریة المبنیة اجتماعیاً؛ تحدي األنماط الممنھجة والسعي لتنفیذ األطر القانونیة الق
النتھاكات حقوق اإلنسان التي تشتمل على فاعلین من القطاع الخاص وتؤدي إلى حاالت نزوح على نطاق واسع.  

 
  2016تقدیر األولویات للعام 

1. صادیة واالجتماعیة والثقافیة عن طریق االستفادة من تعزیز التقاضي االستراتیجي والمناصرة لحقوق المرأة االقت 
سوف یتحقق ھذا من خالل ورش العمل اإلقلیمیة في منطقة الشرق األوسط وشمال وتعزیز المعاییر واآللیات الدولیة. 

) رابطة حقوق المرأة في 2017)، آسیا (2016أوروبا/وسط آسیا (أكتوبر/تشرین األول )، 2016أفریقیا (یولیو/تموز 
)، تحدیث وتعمیم "دلیل إحقاق حقوق المرأة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة باستخدام 2016التنمیة (سبتمبر/أیلول 

البروتوكول االختیاري لـ سیداو والبروتوكول االختیاري للعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
والثقافیة" الصادر عن مجموعة العمل، بعدة لغات.  

2. اإلسھام في تطویر المعاییر الدولیة التقدمیة المتصلة بحقوق المرأة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وإعالء تنفیذ  
یشتمل ھذا على ترجمة وتعمیم النسخ النھائیة من أوراق مجموعة  ھذه الحقوق باستخدام مقاربة للمساواة الحقیقیة.
لمرأة في األرض والعمل والصحة، على أعضاء لجنة سیداو ولجنة العمل الُملخصة حول المساواة الحقیقیة وحق ا

وكذلك تیسیر  CSWالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، وجلسة منظمة في الدورة الستین للجنة حالة النساء 
لتقاریر الدعم الفني للتقاریر الموازیة لمنظمات المجتمع المدني من خالل إنشاء قالب یسیر االستخدام لصیاغة ا

الموازیة.  
3. بناء على خریطة أنشطة األعضاء،  تعزیز حقوق المرأة المتصلة بمجاالت السكن واألرض والموارد الطبیعیة. 

ویشمل ھذا إنتاج تحلیل للقضایا الرئیسیة ومواد المناصرة ومكتبة على اإلنترنت بالموارد المتاحة. مع تحدي كل من 
ً التي تقوض من حقوق المرأة، سوف تشتبك مشروعات حاالت النزوح عریض النطاق والمعاییر ا لمبنیة اجتماعیا

المناصرة بشكل تجریبي مع مجموعات عمل محاسبة الشركات والتقاضي االستراتیجي والرصد.  
4. سوف تشمل األنشطة  بناء مجموعة عمل متنوعة یقودھا األعضاء وزیادة االتصاالت بین أعضاء مجموعة العمل. 

) وتطویر اللجنة التوجیھیة 2016شتباك مع اجتماع االستراتیجیة العالمیة (نوفمبر/تشرین الثاني الرئیسیة التحضیر لال
بما یساعد في توجیھ وتقییم أنشطة مجموعة العمل.  

 
ھناك إمكانیة لزیادة العمل التعاوني مع مجموعات العمل األخرى بالشبكة العالمیة، سواء عن قضایا جدیدة وفرص للتعاون: 

وعات بعینھا أو من خالل مزید من الدمج للتحلیل الجندري العابر للقطاعات، في شتى أعمال مجموعات العمل. طریق مشر
) ركزت على قضایا السیاسات 2016على سبیل المثال فإن ورشة عمل الشرق األوسط وشمال أفریقیا األخیرة (أغسطس/آب 

ناصرة قائمة لدى مجموعة عمل التقاضي االستراتیجي سوف االقتصادیة. بالمثل، وكما سبق الذكر، فإن ھناك مشروعات م
یستمر تطویرھا وتنفیذھا.  

 
األعضاء  

أعضاء  3منظمة و 43كانت مجموعة عمل المرأة والحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة تتكون من  2016حتى مایو/أیار 
الالتینیة والكاریبي، ثم آسیا. الوالیات المتحدة وكندا وأوروبا أفراد. إقلیمیاً، فإن أكبر عدد من األعضاء من أفریقیا وأمریكا 

والشرق األوسط وشمال أفریقیا ھم األقل تمثیالً في مجموعة العمل حالیاً. أدركت مجموعة العمل أھمیة ضم المجموعات 
ورش عمل مجموعة العمل الشعبیة والحركات االجتماعیة إلى تحلیلھا القائمة وعملھا وقیادتھا. تم ضم قیادات شعبیة إلى 

اإلقلیمیة وفي اجتماع االستراتیجیة العالمیة حول السكن واألرض والموارد الطبیعیة. في حین لیس لدى مجموعة العمل حالیاً 
لجنة توجیھیة، فإن مختلف األعضاء قد تولوا أدواراً قیادیة في لجان تخطیط لورش العمل وعن طریق مشروعات محددة، منھا 

ھیئات األمم المتحدة المنشأة بموجب معاھدات المشتركة وتحدیث "دلیل: إحقاق حقوق المرأة االقتصادیة جلسة إطالع 
واالجتماعیة والثقافیة باستخدام البروتوكول االختیاري لـ سیداو والبروتوكول االختیاري للعھد الدولي الخاص بالحقوق 

االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة".  


