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تعريف المركز

يف سياق التحوالت الكربى التي تشهدها املنطقة وإميانًا بالحق يف العيش الكريم والعدل االجتامعي التي تجد أساسها يف حقوق 

  AOHR اإلنسان بصفة عامة، والحقوق االقتصادية واالجتامعية بصفة خاصة، فقد بادر كل من املنظمة العربية لحقوق اإلنسان

واملركز اإلقليمي برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNDP - RCC بتدشني مركز موارد العدالة االجتامعية SJRC، والذي يعنى بتوفري 

املوارد واملعارف بالعدالة االجتامعية والجوانب ذات الصلة التي تشكل سنًدا أساسيًا لتلبية العدالة االجتامعية والعيش الكريم.

يولد جميع الناس أحرارًا

متساوين في الحقوق والكرامة
وقد وهبوا عقاًل وضميرًا وعليهم أن يعامل 

بعضهم بعضًا بروح االخاء

املادة )1( اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان

األمم املتحدة

10 ديسمرب/كانون ثان 1948
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التمكيــن 
القانونـي 

للفقـــراء   

التمكين القانوني أسئلة وأجوبة: 
تؤمن لجنة التمكني القانوين للفقراء بأن الفقر هو وضع من صنع اإلنسان، سواء بفعله أو بامتناعه 

الفقر  قضية  مع  اللجنة  تعاملت  وقد  واألسواق.  العامة  للسياسات  فشالً  ميثل  وبأنه  الفعل،  عن 

العاملي من منظور فريد أال وهو: الصلة التي تربط بني الفقر وعجز الفقراء عن الوصول إىل الهياكل 

القانونية املقبولة لحامية أصولهم االقتصادية ودعم أنشطتهم االقتصادية.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/9_12.pdf

تقرير الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة حقوق اإلنسان والفقر المدقع 2009:
)ماغدالنيا  املدقع,  والفقر  اإلنسان  حقوق  مبسألة  املعنية  املتحدة  لألمم  املستقلة  الخبرية  تقرير 

بدورتها  املنعقدة   ,  2009 العام  يف  املتحدة  لألمم  التابعة  العامة  الجمعية  كارمونا(,  سيبولفيدا 

الرابعة والستون , مجلس حقوق االنسان .

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/2_18.pdf

المعايير واآلليات الدولية وسبل إدماجها فـي استراتيجيـات اإلقـالل من الفقر:
ضخت األمم املتحدة ومنظامتها منذ تأسيسها كامً هـائالً مـن املعـايري املتعلقة بحقوق اإلنسان 

املدنية والسياسية، واالقتـصادية واالجتامعيـة والثقافيـة تشعبت إىل كل مناحي الحياة، واستطاعت 

أن ترتجم قدراً كبرياً منها إلـى عهـود واتفاقيات ومواثيق دولية ملزمة للدول األطراف فيها، فيام 

أصـبح يعـرف اليـوم بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل للعمل.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/18_10.pdf

المفاوضة الجماعية:
النقابية  املنظامت  بني  تُجري  التي  واملناقشات  الحوار  لعملية  الجامعية  املفاوضة  مفهوم  يشري 

وأحكام  وظروفه  العمل  تحـسني رشوط  أجـل  من  منظامتهم  أو  األعامل  أصحاب  وبني  العاملية 

االستخدام، والتعاون بني طرفـي العمـل لتحقيـق التنمية االجتامعية للعامل، وتسوية املنازعات بني 

العمـال وأصـحاب األعمـال، )الفصل الثامن، الباب الثاين، دليل التمكني القانوين للفقراء(.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/15_8.pdf
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تقارير
دولية

تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الالئق 2011:
تقرير املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بالحق يف السكن الالئق كعنرص من عنارص الحق يف مستوى معييش 

مناسب, ) راكيل رولنيك (, الجمعية العامة التابعة لألمم املتحدة يف العام 2011, املنعقدة بدورتها السادسة 

والستون, مجلس حقوق االنسان 

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/30.pdf

تقرير التنمية البشرية حول النهضة في بلدان الجنوب 2013:
واالتجاهات  القضايا  ويبحث  الحارض،  الوقت  يف  نشهدها  التي  الجيوسياسية  التطّورات  يتناول  تقرير  هو 

املستجدة، والجهات التي تعيد رسم مالمح التنمية يف العامل, ويشري التقرير إىل أن جميع البلدان حققت، عىل 

مدى العقد املايض، إنجازات متسارعة يف التعليم والصحة والدخل، حسب مقاييس دليل التنمية البرشية.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/3_4.pdf

تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة 
:2015

)ماكاريم  املحتلة,  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلنسان  حقوق  بحالة  املعني  املتحدة  لألمم  الخاص  املقرر  تقرير 

ويبيسونو(, الجمعية العامة التابعة لألمم املتحدة يف العام 2015, املنعقدة بالدورة الثامنة والعرشون, مجلس 

حقوق االنسان .
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/48_1.pdf

تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم 2009:
تقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالحق يف التعليم, ) السيد فرينور مونيوس (, الجمعية العامة التابعة 

لألمم املتحدة يف العام 2009, املنعقدة بالدورة الرابعة والستون, مجلس حقوق االنسان 

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/24_1.pdf
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تقاريــــر 
إقليميــة

عمل المرأة في المنطقة العربية - وقائع وآفاق:
آسيا  لغريب  واالجتامعية  االقتصادية  اللجنة  منطقة  يف  االقتصادي  النشاط  يف  املرأة  مشاركة  معدالت  تتدىن 

)اإلسكوا( عام هي عليه يف أي منطقة أخرى يف العامل، وهي ظاهرة مثرية للقلق, ويَحول دون مشاركة املرأة يف 

النشاط االقتصادي عدد من العوائق املتصلة باملشهد اإلمنايئ املتنوع يف املنطقة.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/17_6.pdf

نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية، إطار وتحليل مقارن:
الهدف من هذا التقرير هو تقديم تحليل للسياسات االجتامعية، والتعرف عىل السبل الكفيلة برفع مستوى 

التاريخ مل يشهد حتى اآلن أي تغري له من الشدة واملدى ما  العربية. ويقال إن  تكاملها وفاعليتها يف الدول 

نراه يف الوقت الراهن، إال يف مناسبتني اثنتني فقط، هام ظهور الجنس البرشي؛ والتحول من املجتمع البدايئ إىل 

املجتمع املتحرض.

 
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/11_7.pdf

تقرير التنمية االنسانية العربية.. االمن االنساني 2009:
يتيح هذا التقرير منربًا للنقاش البّناء ينعكس فيه عدٌد من التحديات التنموية األشد إلْحاًحا، كام يراها الذين 

يعيشونها يوًما بيوم، وهو بذلك ميكن أن يؤّدي دوًرا مهاماًّ يف تشكيل األولويات التنموية وتأثريها يف املنطقة 

العربية عىل مدى سنوات قادمة.

 
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/8_10.pdf

التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان لعام 2011:
مل تتوقف دعوة املجتمع العريب لإلصالح لحظة واحدة منذ استقالل البلـدان العربيـة فقـدم الفكر السيايس 

العريب عرشات من الرؤى السياسية لإلصالح، وقدمت األحزاب ومؤسسات املجتمـع املدين حيثام وجدت برامج 

محددة، وعرب الشارع يف العديد من البلدان العربية عن مطالب واضـحة بأشكال متنوعة، لكن ظلت كل هذه 

املطالب - رغم التضحيات التي صـاحبتها- صـرخة فـي واد، حيث كانت الحركة السياسية واالجتامعية هشة 

ومنسحقة تحت وطأة الترشيعات واملامرسات القمعية، وكان بعضها مخرتقاً من النظم القمعية أو من الخارج.

 
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/2011.pdf
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تقاريـــر 
وطنيــة

االرتقاء بالتنمية المستدامة قطر 2009:
الذي شهدته قطر, ويف نجاح  التطور االجتامعي واالقتصادي  التقرير  برنامج األمم املتحدة االمنايئ, يربز هذا 

الدولة بتحقيق مكاسب كبرية يف الدخل القومي وتجنبت يف الوقت ذاته ازدياد هامش عدم املساواة يف الدخل 

بني املواطنني.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/10_6.pdf

تقرير التنمية البشرية سوريا 2005:
برنامج األمم املتحدة االمنايئ, إن اإلطار المرجعي الرئييس لهذا التقرير الوطني للتنمية البرشية هو ما تشهده 

سوريا حالياً من عملية كلیة األبعاد إلعداد االقتصاد واملجتمع السوري للقرن الحادي والعرشين، واملتمثلة يف 

مراجعٍة جذرية السرتاتيجياتها التنموية، وإعادة هيكلة االقتصاد الوطني، وإصالح السياسات القطاعية ضمن 

إطار الخطة اإلمنائیة العارشة، وضمن تصورات اسرتاتيجية بعيدة املدى تسترشف املستقبل.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/12_6.pdf

تقرير التنمية البشرية لبنان 2002:
برنامج األمم املتحدة االمنايئ, يسعى هذا التقرير الذي يعكس سياق البلد و أولوياته وتطلعاته الخصوصية، إىل 

تعزيز الوعي العام وتحفيز العمل ملواجهة هموم التنمية البرشية الحرجة، وبث الرسالة التي تفيد بأن التنمية 

البرشية هي عملية توسيع خيارات الناس عرب تنمية قدراتهم, كام أنه يعرّب عن النّية يف املساهمة يف النقاش 

الدائر حول متطّلبات اسرتاتيجية لبنانية حول التنمية والعوملة.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/14_3.pdf
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تقاريــر 
وطنية

اللجنة الوطنية لحقوق االنسان موريتانيا التقرير السنوي للعام 2012:
حاولت اللجنة الوطنية لحقوق االنسان لفت انتباه السلطات الوطنية إىل مرجعيات تراها أساسية للحد من 

انتهاكات حقوق االنسان الجديدة واملستمرة, كام قدمت العالج املناسب لهذه االنتهاكات, ويتضمن التقرير 

السنوي عرضاً للتطورات ذات الصلة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية .

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/24_2.pdf

السودان ..“حكم على مشارف الرحيل” تقرير خاص : موسم االنتخابات واالعتقاالت:
يواصل نظام الحكم الديكتاتوري يف السودان سياساته التي يتصدر معها السودان الوضع األسوأ عىل االطالق يف 

املنطقتني العربية واألفريقية رغم ما تعيشه كال املنطقتني من انحدار رسيع يف أوضاع العديد من البلدان العربية 

واألفريقية، وما متوج به تلك البلدان من رصاعات مسلحة.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/67.pdf

المجلس االستشاري لحقوق االنسان المغرب التقرير السنوي للعام 2010:
يتوىل املجلس االستشاري لحقوق االنسان إصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق االنسان يف املغرب, كام يرمي 

إىل املساهمة يف النهوض بحقوق االنسان يف املغرب, وجعلها واقعاً معيشاً ومحاطاً بضامنات دميومتها, ويتضمن 

التقرير السنوي عرضاً للتطورات ذات الصلة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية .

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/39.pdf
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الديمقراطية واالنتخابات في العالم العربي:

يعرض هذا الكتاب قضية االنتخابات يف الوطن العريب من باب غري تقليدي, فهو ال يستغرق يف الجدل املعتاد 

حول تعريفها وتطورها وأشكالها ومكانتها بني مصادر رشعية النظم السياسية, لكنه يتعامل معها باعتبارها حقاً 

للمواطن العريب ينبغي ترسيخه وتعزيزه وصيانته, خاصة بعدما أثبتت التجارب التاريخية مدى األرضار التي 

تسببت فيها حكومات قامت عىل غري إرادة شعوبها.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/30_2.pdf

بحث: الوعي وحركة التاريخ ... في سؤال االستبداد عربيًا:

فـي كتابـه املهـم "مـرص فـي مفتـرق طـرق" الـصادر فـي عـام 1990 كتـب الـدكتور جـالل أمـین یقول "يف 

مفرتق الطرق الذي وصلت إلیه مرص مـع اقرتاب القـرن العـرشین مـن نهایتـه كـان مـن الطبیعـي أن تختلط 

احتداماً  االقتـصادیة  األزمـة  وتزیـد  والـسیايس،  والثقـايف  االجتمـاعي  التوتر  ویحتـد  عظیامً  اختالطاً  األمور 

العلوم  يف  الباحث  عبدالصادق،  عيل  األستاذ  البحث  )أعد  عظیمـة،  حیـرة  املثقف  املرصي  الشباب  وتصیب 

السياسية، وهذا البحث صادر عن املنظمة العربية لحقوق اإلنسان, القاهرة عام 2014(.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/27_4.pdf

كتـــــــب 
ودوريات
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التعليم يحول الحياة:

ينري التعليم الدرب يف كل مرحلة من مراحل الحياة سعياً إىل مستقبل أفضل, ال سيام بالنسبة إىل الفئات الفقرية 

واملهمشة, غري أن القوة الفريدة للتعليم بوصفه عامل حفز لتحقيق األهداف اإلمنائية األوسع نطاقاً ال تتجىل 

بكامل أبعادها وقدراتها إال إذا كان التعليم منصفاً، )صادر عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 

اليونسكو 2013(.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/26_4.pdf

باالختيار وليس بالصدفة ... حالــة سـكان العــالم:

أقرب وقت  بتنظيم األرسة يف  يتصل  فيام  احتياجات سكانها  لتلبية  تتخذ خطوات  أن  البلدان  لجميع  ينبغي 

ممكن، وينبغي يف جميع الحاالت، ويف موعد ال يتجاوز سنة 2015، السعي إىل متكني الجميع من الحصول عىل 

كل أنواع أساليب تنظيم األرسة املأمونة واملوثوق بها، وما يتصل بذلك من خدمات الصحة اإلنجابية التي ال 

تتعارض مع القانون، )صادر عن صندوق األمم املتحدة للسكان 2012(. 

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/24_4.pdf

كـتــــــب 
ودوريات
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بــحـــوث
ودراسات

القيمة الدستورية لمبدأ العدالة االجتماعية والحماية القضائية له،دراسة تطبيقية 
مقارنة على الدساتير العربية الحديثة:

تتناول هذه املقالة بالتحليل واملناقشة مدى الحامية التي يتمتع بها مبدأ العدالة االجتامعية يف النظام القانوين 

والقضايئ داخل الدولة؛ حيث تعرضت فكرة العدالة االجتامعية لتطور ايجايب فمن فكرة فلسفية طبيعية إىل 

بالحامية  مشمول  االيجايب؛  بالتدخل  للدولة  ملزم  دستوري  مبدأ  إىل  مستقبيل  برنامج  مبثابة  دستوري  هدف 

القضائية فضالً عن حامية العدالة الدستورية، )د. عليان بوزيان, األكادميية للدراسات االجتامعية واإلنسانية, 

يف العام 2013(.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/5_16.pdf

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

إن الدول األطراف يف هذا العهد، إذ ترى أن اإلقرار مبا لجميع أعضاء األرسة البرشية من كرامة أصيلة فيهم، ومن 

حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، أساس الحرية والعدل والسالم يف 

العامل، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه...

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/10_2.pdf

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:

إن الدول األطراف يف هذا العهد، إذ ترى أن اإلقرار مبا لجميع أعضاء األرسة البرشية من كرامة أصيلة فيهم، ومن 

حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، أساس الحرية والعدل والسالم يف 

العامل، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة اإلنسان األصيلة فيه...

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/9_2.pdf
مواثيـــق 
أساسيـــة
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حقوق اإلنسان لضحايا اإلرهاب
لسفري وليد محمود عبد النارص )جريدة الحياة 2014(, »يطرح اجتامع جدة الوزاري األخري حول جهود مكافحة 

اإلرهاب واملشاركة الواسعة والرفيعة املستوى فيه من جانب الكثري من وزراء الخارجية من الدول العربية ومن 

املسائل  من  الكثري  األورويب،  االتحاد  ودول  األمريكية  املتحدة  الواليات  مثل  املعنية  الرئيسة  الدولية  األطراف 

املهمة ذات الصلة مبوضوع اإلرهاب ومكافحته، وذلك رغم تفهم أن الرتكيز الرئييس لالجتامع كان بطبيعة الحال 

عىل تنظيم »داعش« يف العراق وسوريا، وذلك يف ضوء التطورات املتسارعة عىل األرض«.
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/8_14.pdf

كيف نحقق العدالة االجتماعية.. دون ألم؟
جالل أمني )جريدة الرشوق 2014(, هل هذا معقول؟ »أليست مشكلة العدالة والظلم االجتامعي بل واملساواة 

وعدم املساواة، أعقد بكثري من أن يكون من املمكن تلخيصها يف رقم واحد أو رقمني؟ هذا هو ما فعله مؤخراً 

اقتصادي إيطايل يشغل منصباً كبرياً يف البنك هو منصب اإلخصايئ األول يف قضايا الفقر مبنطقة الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا«.
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/6_19.pdf

مؤتمرات 
ونــدوات

مقـــاالت

حقوق االنسان صناعة غربية:
عىل  تؤثر  ألنها  الكربى؛  الدول  تحفظات  تثري  كانت  اإلنسان  “حقوق   ,)2013 أونالين  )الوطن  الرشميي  عيل 

مكاسبها االستعامرية؛ فأمريكا كانت تعدها غزواً خارجياً إذ أن السائد لديهم آنذاك الحقوق املدنية, ومل يدخل 

عنوان حقوق اإلنسان يف األدبيات األمريكية إال يف منتصف الثامنينات .....”
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/5_18.pdf

تحديات حماية حقوق اإلنسان في سياق االضطراب 
اإلقليمي:

انطلقت يف القاهرة يوم 21 مايو/أيار 2015 الندوة العربية اإلقليمية 

»تحديات حامية حقوق اإلنسان يف سياق االضطراب اإلقليمي« التي 

التطورات  اإلنسان, وذلك يف خضم  العربية لحقوق  املنظمة  نظمتها 

املتسارعة وتزايد صعوبات العمل يف مجال حقوق اإلنسان.

http://www.sjrcenter.org/index.php/conference
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مركز الميزان لحقوق اإلنسان

يف الواجهة هي زاوية الغرض منها تسليط الضوء عىل املنظامت واملؤسسات والهيئات التي تلعب دوراً   

متميزاً يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان أو يف الدفاع عن حقوق اإلنسان وال سيام الحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية, التي تتبنى النرشة الرتكيز عليها خصوصاً يف ضوء التحوالت التي تشهدها البلدان العربية التي يتصدر 

فيها مطلب العدل االجتامعي مطالب التغيري واالصالح .

وقد اختار معدو النرشة يف هذا العدد التعريف مبؤسسة عربية مرموقة يف مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان، وهي 

»مركز امليزان لحقوق اإلنسان«.

تتلخص رسالة مركز امليزان لحقوق اإلنسان يف »تعزيز احرتام حقوق اإلنسان وحاميتها وخاصة الحقوق االقتصادية 

والثقافية واالجتامعية يف قطاع غزة باعتباره جزءاً من األرايض الفلسطينية املحتلة. ويسعى املركز لتحقيق رسالته 

من خالل جملة من النشاطات كاألبحاث والتدخالت القانونية بأشكالها كافة، وأنشطة الضغط والتحشيد واملنارصة 

وأنشطة التوعية ونرش ثقافة وقيم حقوق اإلنسان وذلك بالدمج ما بني االحرتاف واملشاركة املجتمعية. وتشكل 

القيمة اإلنسانية املتساوية لبني البرش أفراداً أو جامعات، واالحرتام املتساوي لكافة حقوق اإلنسان التي كفلها 

القانون الدويل والترشيعات الدولية األساس واألرضية التي يستند عليها مركز امليزان وتحكم توجهاته, ويف إطار 

التطلعات واالستحقاقات بحرية الشعب الفلسطيني وحقه يف تقرير مصريه وإنهاء اإلحتالل اإلرسائييل«.  

واملركز يتمتع بعضوية العديد من املؤسسات والشبكات الدولية, ومن أهمها عضوية الشبكة األوروبية املتوسطية 

لحقوق اإلنسان )EMHRN(, أعضاء ومؤسسني يف شبكة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )دولية( – 

نيويورك )ESCR Network(, عضو يف التحالف الدويل للموئل- شبكة حقوق األرض والسكن, عضو االئتالف من 

أجل النزاهة واملسائلة - أمان, عضو يف الشبكة العاملية ملناهضة التعذيب )OMCT(, عضو يف مجموعة العمل 

الخاصة بقرار مجلس األمن 1612 يف األرايض الفلسطينية املحتلة.

ويتمتع مركز امليزان بالصفة االستشارية الخاصة للمجلس االقتصادي واالجتامعي لألمم املتحدة.

ويضم املركز خمسة وحدات متخصصة, وهي:

الوحدة اإلدارية  .1

وحدة البحث امليداين  .2

وحدة التدريب واالتصال املجتمعي  .3

وحدة املساعدة القانونية  .4

وحدة املساعد الفنية والتحشيد  .5

فــــــــــي 
الواجهة
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وقد شارك املركز مع كل من املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ومؤسسة الحق الفلسطينية ومؤسسة الضمري 

لحقوق املعتقلني وغريهم من جامعات حقوق اإلنسان الفلسطينية يف تشكيل فريق بحث ميداين موسع خالل 

الفلسطينية املحتلة )8 يوليو/متوز _ 25 أغسطس/آب 2014(, وخاصة  العدوان اإلرسائييل األخري عىل األرايض 

قطاع غزة, بهدف توثيق الجرائم التي ارتكبها العدوان والتمهيد ملالحقة مرتكبي هذه الجرائم تزامناً مع التزام 

الرئيس الفلسطيني بقبول والية املحكمة الجنائية الدولية, والتوجهات التي كانت ماثلة إلنضامم دولة فلسطني 

إىل نظام روما األسايس املنشئ للمحكمة عىل نحو ما جرى يف يناير/كانون ثان 2015.

إصدارات مركز موارد العدالة االجتامعية:
العدد األول من نرشة مركز املوارد  .1

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/1_31.pdf

العدد الثاين من نرشة مركز املوارد  .2

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/2_28.pdf

العدد الثالث من نرشة مركز املوارد  .3

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/3_22.pdf

SJRC :المركز
المقر: المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

العنوان : 91 شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة 11341 - مصر
الهاتف : 24181396 - 00202
الفاكس :24185346 - 00202

WWW.SJRCENTER.ORG : البريد اإللكتروني
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