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السنـــــة األولـــــى   

يونيو/حزيران 2014

تعريف املركز
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.

يأيت هذا العدد األول من النرشة غري الدورية ملركز موارد العدالة االجتامعية باكورة للتعاون املثمر واملتواصل بني 

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان واملركز اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بالقاهرة يف سياق مرشوع تعزيز 

انخراط مؤسسات  بتعزيز واستدامة  تُعنى  التي  العربية، وضمن أهدافه  االنتقال  بلدان  العدالة االجتامعية يف 

املجتمع املدين والفاعلني االجتامعيني يف سياق مجريات االنتقال يف املنطقة العربية، وخاصة يف مجال الدفع قُدماً 

من أجل تلبية املطالب الشعبية يف العدالة االجتامعية والتنمية العادلة.

وال تنفصل العدالة االجتامعية عن قيم حقوق اإلنسان ومقاصدها املركزية، وسيام العدالة واإلنصاف يف ذاتهام، 

ولتمكني الناس من حقهم يف الكرامة بضامن العيش الكريم الذي يشكل حقاً شامالً يف سياق حقوق اإلنسان.

كذلك ال تنفصم ُعرى العدالة االجتامعية الوثيقة الصلة بحقوق املواطنة وتلبية رشوط املساواة وضامن تكافؤ 

الفرص والعمل عىل نبذ أوجه التمييز التي تنال من مكانة بني البرش وكرامتهم، وتفتح الباب أمام صور التهميش 

واإلقصاء واالستبعاد االجتامعي.

وتشكل الحقوق االقتصادية واالجتامعية األساس والفضاء الرحب للتنمية العادلة واملستدامة، والتنمية البرشية 

واإلنسانية التي تتيح للبرش حرية االختيار والحق يف النامء. وذلك جنباً إىل جنب مع مكافحة الفساد والهدر الذي 

يشكل أحد أخطر املعوقات التي تجابه التنمية سواء عىل مستوى الحفاظ عىل موارد الناس لفائدتهم، أو عىل 

مستوى تبني السياسات التي تعمل عىل تعظيم عوائد التنمية ملصلحة الجميع.

وتعمل هذه النرشة من أجل إتاحة ونرش الوثائق واألدبيات املتعلقة مبطلب العدالة االجتامعية، مبا يف ذلك يف 

WWW.SJRCENTER. مجايل العلوم االجتامعية والتطبيقية عىل السواء، وهي األدبيات املتاحة عىل موقع املركز

ORG الذي دشنته املنظمة يف سياق املرشوع يف 20 فرباير/شباط 2014 يف مناسبة اليوم العاملي للعدالة االجتامعية.

تحديثها  يجري  التي  املواد  ونرش  إلتاحة  االجتامعي  التواصل  ووسائل  االنرتنت  شبكة  استخدام  املركز  ويتبنى 

بشكل متتابع - سواء عىل املوقع أو يف مكتبة املركز الورقية املتنوعة، وبهدف تسهيل وصول األكادمييني والباحثني 

والحقوقيني وصناع القرار السيايس واملرشعني وذوي الصلة بجوانب العمل من أجل العدالة االجتامعية، وكذا من 

أجل توسيع فرص وإمكانيات املشاركة ملختلف ذوي الصلة.

افتتاحية العدد
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مفهوم العدالة االجتماعية
الحراك  اندالع  مع  واملجتمع  الدولة  أعامل  جدول  عىل  نفسها  االجتامعية  العدالة  قضية  فرضت 

االجتامعي العريب الذى أنهى املقايضة بني الخبز والحرية. فالعدالة االجتامعية بقدر ما هى »شعار« 

متفق عليه فهي يف ذات الوقت مختلف عىل مضمونها، فمفهوم العدالة االجتامعية يتطور بوصفه 

مفهوم أكرث منه مصطلح وهو مفهوم مثقل بدالالت أيديولوجية وفلسفية وسياسية ودينية.

http://www.sjrcenter.org/index.php/social-justice/concept

العدالة االجتماعية وحماربة الفقر:
تعد العدالة االجتامعية عنرصًا مركزيًا لتأسيس الرشعية واالستقرار السيايس يف أي مجتمع، ومع 

ذلك فإن تحديد ما تعنيه العدالة االجتامعية وأفضل السبل لتحقيقها يخضع يف كثري من األحيان 

لجدل كبري، كام تخضع حدود مفهوم العدالة االجتامعية لتغيري مستمر، ألن الفكرة هي يف حد ذاتها 

مثرة لنظام قيمي وثقايف متغري.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/2_26.pdf

التنمية والدميقراطية وتطوير النظام االقليمي العربي :
العدالة،  ملبادئ  انعدام  وبالتايل  احداها لألخرى،  ارتباط وثيق يف غياب  والتنمية  املواطنة  بني  ما 

للفرد  تنمية  عن  الحديث  ميكننا  ال  املواطن  بها  يتمتع  حقيقية  مواطنة  لدينا  يكون  أن  وبدون 

واملجتمع وبالتايل الوصول إىل تحقيق أي عدالة.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/1_1.pdf
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مفهوم التمكني القانوين للفقراء :

يتابع هذا الدليل جهًدا بدأته املنظمة العربية لحقوق اإلنسان منذ بداية العقد املايض يف سياق 

التنمية، ودمج حقوق اإلنسان يف  مشاريع مشرتكة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ حول قضايا 

الفقر وغريها من األهداف املحورية  الحقوق االقتصادية واالجتامعية ومكافحة  التنمية، وتفعيل 

للتنمية يف سياق اإلسهام يف الرتاكم املعريف التنموي يف العامل العريب، واتصاالً بواقعة وهمومه.

http://www.sjrcenter.org/index.php/poor-
legal/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9 %8A%D9%81

تقرير االأمني العام عن التمكني القانوين للفقراء :

القانوين  التمكني  للجنة  النهايئ  بالتقرير  علاًم  العامة  الجمعية  أحاطت 

للفقراء املعنون تسخري القانون لصالح الجميع وأكدت أهمية تبادل أفضل 

املامرسات الوطنية يف مجال التمكني القانوين للفقراء.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/7_14.pdf

قرار اللجنة رفيعة امل�ستوى حول التمكني القانوين للفقراء :

املعقودة يوم 18 سبتمرب/أيلول  الثانية،  العامة  املتحدة يف جلستها  العامة لألمم  الجمعية  قررت 

2009 بناء عىل توصية املكتب، أن تدرج يف جدول أعامل دورتها الرابعة والستني القضاء عىل الفقر 

وقضايا إمنائية أخرى.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/1_16.pdf
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احلقوق 
االقت�سادية 

واالجتماعية   

ا�سرتاتيجيات التنمية ومكافحة الفقر :

تطورت املنظامت املدافعة عن حقوق اإلنسان يف البلدان العربية تطوًرا كبريًا يف العقد األخري، ومتثل هذا التطور 

يف منوها كاماًّ ونوًعا، ونجاحها يف الربط بني حقوق اإلنسان والحق يف التنمية ومكافحة كّل من الفقر واإلقصاء 

بعد أن كان  والتهميش. واستطاعت حركة حقوق اإلنسان أن تجعل من قضية حقوق اإلنسان نشاطاً مركزياً 

نشاطاً هامشياً. وباملثل تطورت وتعّمقت مامرسة تكريس حقوق اإلنسان عىل أرض الواقع باالستناد إىل أدوات 

سيادة القانون وتزامن ذلك مع تطورات قانونية بدأت عىل مستوى البحوث والفقه وانتقلت إىل القضاء.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/3_19.pdf

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�سادية  واالجتماعية  والثقافية عام 
:1966

إن الدول االطراف ىف هذا الربوتوكول, اذ تالحظ أنه  وفقا للمبادئ املنصوص عليها ىف ميثاق االمم املتحدة, يشكل 

االقرار مبا لجميع أعضاء االرسة البرشية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وغري قابلة للترصف أساس 

الحرية والعدل والسامل ىف العامل.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/2_23.pdf

الربوتوكول االختيارى امللحق بالعهد الدوىل اخلا�ص باحلقوق االقت�سادية 
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 وفًقا للمبادئ املعلنة يف ميثاق األمم املتحدة، أساس الحرية والعدل والسالم يف 

العامل.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/1_29.pdf
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مكافحة 
الف�ســـاد   

االتفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد :

أغراض هذه االتفاقية هي : )أ( ترويج وتدعيم التدابري الرامية إىل منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع؛ 

)ب( ترويج وتيسري ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف مجال منع ومكافحة الفساد, مبا يف ذلك يف مجال 

اسرتداد املوجودات؛ )ج( تعزيز النـزاهة واملساءلة واالدارة السليمة للشؤون العمومية واملمتلكات العمومية.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/1_12.pdf

االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد :

إن الدول العربية املوقعة اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة األشكال ذات آثار سلبية عىل القيم 

ال  للفساد  التصدي  أن  اعتبارها  يف  تضع  وإذ  واالجتامعية,  االقتصادية  والنواحي  السياسية  والحياة  األخالقية 

يقترص دوره عىل السلطات الرسمية للدولة وإمنا يشمل أيضاً األفراد ومؤسسات املجتمع املدين التي ينبغي أن 

تؤدي دوراً فعاالً يف هذا املجال.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/2_19.pdf
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تقاريـر 
دوليــــة

املبادئ العامة واملبادئ التوجيهية لنهج يرتكز على حقوق االن�سان يتبع 
يف ا�سرتاتيجيات احلد من الفقر:

يشكل الفقر أكرب تحد يف مجال حقوق اإلنسان يواجهه العامل اليوم. ففي ظل نسبة مذهلة قدرها 40 يف املائة من 

سكان العامل يعيشون حقيقة الفقر املدقع أو يواجهون خطر الوقوع فيه، ويف ظل وضع يتمثل يف آن واحًدا من 

كل خمسة أشخاص يعيشون يف حالة من الفقر تبلغ من الشدة ما يجعلها تهدد بقاءه، فإن وجود عامل متحرر من 

العوز والخوف، حسب الرؤية املنشودة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، مازال أمالً بعيد املنال.

 
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/11_4.pdf

الفاقة  الإنهاء  االأمم  بني  تعاهد   - االإمنائية  االألفية  اأهداف 
الب�سرية:

العاملة  املأوى،  الجيدة،  الصحة  التعليم،  الجوع، جودة  املدقع،  الفقر  التحرر من  التقرير موضوع  يتناول هذا 

املنتجة والالئقة، حق النساء يف الحمل والوالدة، حق املرأة يف املساواة مع الرجل.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/12_5.pdf

التقرير اخلا�ص بال�سحة يف العامل 2010:

إن حفظ الصحة وتعزيزها هو أمر أسايس ملعافاة اإلنسان ولتحقيق تنمية اقتصادية واجتامعية مستدامة. وقد 

أدرك املوقعون عىل إعالن أملا آتا، منذ ثالثني عاًما هذا األمر حيث الحظوا أن توفري الصحة للجميع ميكن أن يسهم 

يف تحقيق جودة أفضل للحياة، فالظروف التي ينشأ يف ظلها الناس ويعيشون ويعملون ويشيخون تؤثر تأثريًا 

قويا عىل الكيفية التي يحيا بها الناس وميوتون, والتعليم والسكن والغذاء والعمل كلها عوامل تؤثر عىل الصحة.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/11_4.pdf
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تقاريـر 
اإقليمية

القمة العربية التنموية االقت�سادية واالجتماعية - ال�سعودية 2013:

يأيت انعقاد القمة التنموية العربية االقتصادية واالجتامعية بالرياض – اململكة العربية السعودية بتاريخ 21 – 22 

يناير/كانون ثاين يف العام 2013 ، يف وقت متر فيه املنطقة العربية بتغريات اجتامعية وسياسية هامة وتحوالت 

كربى سيكون لها اثر عىل خطط التنمية يف الدول العربية ، تعود هذه التحركات يف األساس ملا شهدته عدد من 

الفقر والبطالة  العربية من إختالالت يف السياسات االجتامعية واالقتصادية نتج عنها زيادة يف معدالت  الدول 

الشباب  املتعلقة بتمكني  ، والقضايا  اإلنسان  انتهاك حقوق  باإلضافة إىل   ، الخدمات االجتامعية  وتدين مستوى 

واملرأة ، فضالً عن اإلقصاء والتهميش لعدد من الفئات الرئيسية يف املجتمع.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/29_1.pdf

االإن�سان  حلقوق  العربية  للمنظمة  ال�سنوي  التقرير 
لعام 2013:

البنية  علـى  النطاق  واسعة  تغيريات  إدخال  العريب،  العامل  يف  التغيري  مشهد  رافق 

الدستورية والترشيعية . سواء يف البلدان التي أخذ فيها الحراك االجتامعي طابع الثورات 

واالنتفاضات، أو تلك التي بادرت إىل إجراء إصالحات الستيعاب الحركة االحتجاجية.  

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/11_4.pdf

على  العاملية  االقت�سادية  االأزمات  واآثار  للألفية  التنموية  االأهداف 
حتقيقها:

بهذه  املتصلة  املجاالت  من  العديد  يف  تقدماً  العربية  املنطقة  أحرزت  لأللفية.  التنموية  األهداف  اعتامد  منذ 

األهداف . ال سيام يف مجايل الصحة والتعليم . لكن رغم الجهود التي بذلتها البلدان العربية ظهرت عقبات وقيود 

تعزى إىل عدة عوامل منها ضعف األداء االقتصادي وضعف املوارد املرصودة لتمويل السياسات االجتامعية .

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/14_7.pdf
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مقاالت

العدالة االجتماعية يف اإطار تنمية م�ستقلة م�ستدامة: 

باملعنى  االجتامعية  العدالة  تحقيق  كيفية  ىف  االنطالق  نقطة   ،2012 الرشوق  جريدة   .. العيسوي  إبراهيم  د. 

الشامل واملركب هى الخالص من نهج اقتصاد السوق الرأساميل املفتوح واملندمج ىف االقتصاد الرأسامىل املعومل، 

التنمية  أو توافق واشنطون، والتحول إىل نهج  الجديدة  االقتصادية  بالليربالية  والذى يتجسد حاليا فيام يعرف 

املستقلة املعتمدة عىل الذات. هذا هو الضامن لعدالة قابلة لالستدامة.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/2_7.pdf

مع�سلة العدالة االجتماعية:

أ. جالل أمني، بوابة الرشوق 18 مارس/آذار 2014 ، تحقيق العدالة االجتامعية ال ميكن أن يعني إال منع الظلم، 

أال تجور طبقة »أو فئة« اجتامعية عىل أخرى، فتقهرها وتبخسها حقوقها. هذا هو املعنى الذى فهمه الناس دامئا 

منذ مفكري اليونان، ونزول األديان الساموية ثم يف عرصي اإلقطاع والرأساملية.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/7_15.pdf
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بحـوث
ودرا�سات

درا�سة حول الروابط بني احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والتمكني 
القانوين للفقراء يف العامل العربي:

بالحقوق  للنهوض  املتحدة،  آليات األمم  آليتني من  أبرز  الصادرة عن  التوصيات  أثر  بتحليل  الورقة  تعني هذه 

االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة العربية، وهام اللجنة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتامعية، وآلية املراجعة 

الدورية الشاملة يف مجلس حقوق اإلنسان وذلك من منظور التمكني القانوين للفقراء، وبهدف تحديد التحديات 

التي تواجه تطبيق هذه الحقوق والجوانب التي تتطلب دعاًم إضافيًا من الفاعلني الرئيسني يف مجال التمكني 

القانوين يف املنطقة العربية.

  
http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/1_7.pdf

املال  وترابط  املجتمعي  ال�سقاق  بني  اخلليج   :2014 املتحول  و  الثابت 
وال�سلطة

الخلل  وهي  املجلس،  دول  مجتمعات  منها  تعاين  التي  املزمنة  الخلل  أوجه  إىل  املتحول«  و  »الثابت  سيتطرق 

السيايس و الخلل االقتصادي و الخلل األمني و الخلل السكاين. كام سريصد اإلصدار املتغريات واملستجدات التي 

طرأت يف دول املجلس  يف األعوام 2013- 2014.

اإلنقسامات  بروز  املزمنة، وهام  الخلل  العدد من اإلصدار برتكيزه عىل جانبني مهمني من أوجه  وسيتميز هذا 

والشقاقات املجتمعية من جهة و ترابط املال و السلطة من جهة اخرى. ويف هذا الشأن رصح مدير املركز عمر 

الشهايب أن »املتتبع لشأن املنطقة يالحظ تصاعد وترية هاتني الظاهرتني بوضوح. فبات بارزاً تهديد شبح الشقاق 

أو   اإلثنية  أو  الطائفة  عىل  بناء  السياسية  االنقسامات  حدة  تزايد  عن  الناتج  املجلس،  دول  لنسيج  املجتمعي 

القبيلة، أو غريها من الهويات الفرعية، حتى أصبح خطر االحتقان األهيل واقعاً حقيقياً يواجه بعض دول املنطقة. 

يف مقابل هذا الشقاق املجتمعي، فإن سمة بارزة يف اقتصاديات دول املجلس هي ترابط املال والسلطة، وتركز 

الرثوات الخاصة والنفوذ السيايس يف فئة صغرية من األفراد. وهكذا بات الشقاق والتصادم عىل املستوى السيايس-

املجتمعي، يقابله تشابك ومتركز يف النفوذ والسلطة عىل املستوى السيايس-اإلقتصادي.

كـتــب 
ودوريات
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ور�سة عمل التمكني القانوين للفقراء:

انطلقت يف القاهرة صباح يوم األربعاء املوافق 2012/1/11  أعامل 

املنطقة  للفقراء يف  القانوين  العمل اإلقليمية حول »التمكني  ورشة 

العربية«  والتي تنظمها املنظمة العربية لحقوق اإلنسان بالتعاون 

مع  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. 

http://www.sjrcenter.org/index.php/conference/item/230-%D9%88%D8%B1
%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%
D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%82%D-
8%B1%D8%A7%D8%A1#.U5Bpv3KSz0o

امل�سار الد�ستوري ال يبداأ باإعداد الد�ستور وال ينتهي باإقراره:

مع رشوع العديد من البلدان العربیة التي متر مبرحلة انتقالیة )وال سیام مرص وتونس ولیبیا والیمن( يف عملیة 

إصالح دستوري، یُثار اآلن نقاش كبیر حول كیفیّة تضمین الحقوق االجتامعیة واالقتصادیة والثقافیة يف الدستور 

إىل جانب الحقوق املدنیة والسیاسیة للمواطنني والمواطنات، وحول مستوى الحامیة الدستوریة التي ینبغي أن 

تكتسبها.

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/2_25.pdf

موؤمترات 
ونـــدوات
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املعهد العربي حلقوق االإن�سان

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

وغريها من املبادرات التي تلعب دوًرا متميزًا يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان أو يف الدفاع 

تتبنى  التي  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  سيام  وال  اإلنسان  حقوق  عن 

التي  العربية  البلدان  تشهدها  التي  التحوالت  ضوء  يف  خصوًصا  عليها  الرتكيز  النرشة 

يتصدر فيها مطلب العدل االجتامعي مطالب التغيري واالصالح.

وقد اختار معدو النرشة يف العدد األول التعريف مبؤسسة عربية مرموقة يف مجال حقوق اإلنسان وهي “املعهد 

العريب لحقوق اإلنسان” نظرًا لدوره البارز يف تخريج معظم الكوادر العاملة يف املؤسسات العربية املعنية بحقوق 

اإلنسان حيث يحتفل املعهد هذا العام مبرور 25 عاماً عىل تأسيسه.

والتثقيف يف مجال حقوق  والتعليم  الرتبية  عربية يف مجال  أهم مؤسسة  اإلنسان  لحقوق  العريب  املعهد  يعد 

اإلنسان وهو منظمة غري حكومية عربية مستقلة مقرها تونس، تأسست يف العام 1989، مببادرة من املنظمة 

العربية لحقوق اإلنسان واتحاد املحامني العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وبدعم من مركز 

األمم املتحدة لحقوق اإلنسان )الذي حل محله املفوضية السامية لحقوق اإلنسان يف العام  1993(، وقد تحصل 

املعهد عىل جائزة اليونسكو الدولية لتدريس حقوق اإلنسان لسنة 1992، ويستهدف املعهد نرش ثقافة حقوق 

اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، وتعزيز قدرات املنظامت غري الحكومية العربية يف 

ترسيخ قيم الدميقراطية واملواطنة، وقد تبنى املعهد يف بداية تأسيسه أهم دورة سنوية تدريبية يف حقوق اإلنسان 

تحمل اسم املناضل الراحل “د. منذر عنتباوي” عضو مجلس أمناء املنظمة العربية لحقوق اإلنسان, وغريها من 

الدورات التدريبية املتخصصة. 

ويعمل املعهد عىل تطوير نشاطات التدريب والرتبية عىل حقوق اإلنسان، وتطوير البحوث العلمية واألدوات 

التدريبية يف مجال حقوق اإلنسان، وتطوير دور اإلعالم يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان، وتدعيم قدرات منظامت 

املجتمع املدين يف البلدان العربية، وتقديم الخربات يف مجال حقوق اإلنسان للمؤسسات الحكومية, وتيسري تبادل 

املعلومات املتعلقة بحقوق اإلنسان، ونرش ثقافة حقوق املرأة والطفل.

وتقوم اسرتاتيجية املعهد الجديدة عىل تحديد ثالثة توجهات كربى لخطته اإلسرتاتيجية القادمة 2015-2012 :  

1 – دعم قدرات واستمرارية منظامت املجتمع املدين العريب والفاعلني الجدد يف املجاالت التالية: 

مجتمعية  قاعدة  بناء  العضوية،  تنمية  املالية،  اإلدارة  للمنظامت،  الرشيدة  واإلدارة  القيادة  املؤسيس:  الجانب 

واالرتباط بواقع وحاجيات املجتمع، التخطيط االسرتاتيجي.

حقوق  ووضع  الدميقراطي  واالنتقال  اإلنسان  بحقوق  الخاصة  القضايا  يف  القدرات  دعم  املوضوعايت:  الجانب 

يف الواجهة
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الرأي  وحرية  واملواطنة  الجنسني  بني  واملساواة  النساء  وحقوق  اإلنسان  املسار)حقوق  هذا  قلب  يف  اإلنسان 

والتعبري والتنمية االجتامعية واملشاركة السياسية ومراقبة االنتخابات والتوعية السياسية واملدنية والبيئة والتنمية 

املستدمية ومكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وقضايا العدالة االنتقالية واملحاسبة واملصالحة(.  

ودراسة  الواقع  وتحليل  التخطيط  خالل  من  الحقوقي  النهج  اعتامد  التطبيقية:  باملنهجيات  الخاص  الجانب 

مقاربة  واعتامد  الشعبي  والتثقيف  التحالفات  وبناء  والتشبيك  املشاركة  مبدأ  وفق  الحلول  واختيار  الحاجيات 

وتقييم  واالستدامة  السياسات  وتطوير  التأييد  وكسب  واملراقبة  والتفاوض  املدافعة  وتقنيات  االجتامعي  النوع 

وقياس األثر.  

يف  والقوانني  السياسات  وتطوير  وضع  يف  والتأثري  املشاركة  أجل  من  القدرات  ودعم  املؤسسات  إصالح   –  2

املجاالت :

صياغة أو تعديل الدساتري مبا يتامىش مع معايري حقوق اإلنسان)دسرتة حقوق اإلنسان وجعلها يف قلب مسارات 

االنتقال الدميقراطي(، وإصالح القضاء، وإصالح األجهزة األمنية وإصالح اإلعالم وإصالح اإلدارة وإصالح التعليم 

االقتصادية  التنمية والسياسات  الرشيدة والشفافية واملحاسبة ومنط  الحكامة  االنتقالية وقضايا  العدالة  وقضايا 

واالجتامعية والثقافية. 

3 – ثقافة حقوق اإلنسان والهوامش: تقليص فجوات الحقوق والتقليص من الهوامش: 

املقصود بالهوامش: مجموعات الفقراء والضعفاء واملستبعدين، مع األخذ بعني االعتبار النساء واألطفال والالجئني 

وحاميل اإلعاقة واملساجني، وساكني األرياف واملناطق املحرومة واألقليات وتتميز هذه الفئات بقدرة محدودة 

عىل املطالبة بالحقوق والنفاذ للموارد والتحكم بها.

وسائل متكني الفئات املهمشة من الوصول لحقوقها اإلنسانية: 

وتوثيق  وبناء مناذج  واإلقصاء ومواجهته،  التهميش  آليات  املعرفة حول  )إنتاج  التهميش  بقضايا  املعرفة  بناء   -

املامرسات الجيدة، وتطوير أدوات تعليمية لتمكني الفئات من التحليل واملطالبة بالحقوق.

والقيادات  املجتمعات  لتدرب  منهجيات  )تطوير  التهميش  ملواجهة  املعنية  واألطراف  الفاعلني  قدرات  دعم   -

املحلية حول قضايا التهميش- وبناء خربات وطنية وإقليمية حول تثقيف الفئات املهمشة(.

- تطوير ثقافة حقوق اإلنسان يف النهوض باملسؤولية االجتامعية تجاه قضايا التهميش )تأسيس مسارات للتأثري 

يف السياسات االجتامعية والترشيعات- والدفع نحو اعتامد املسؤولية االجتامعية للقطاع الخاص- وبناء فضاءات 

للربط بني الفاعلني يف مجاالت التنمية والتضامن وحقوق اإلنسان.

SJRC :المركز
المقر: المنظمة العربية لحقوق اإلنسان

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