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 بذاآرتنا -" دائرة الحقوق" محرري دليل -آيف بدأ هذا المشروع؟ لإلجابة على هذا السؤال، نعود نحن 
 ، ویمكننا أیضًا أن نعزو بدایاته إلى1996إلى ورشة العمل التي عقدت في شيانجماي في تایالند عام 

دى حوالي عشرین عامًا، آما خبراتنا الشخصية في العمل في مجال حقوق اإلنسان التي امتدت على م
نعزوها إلى عامل آخر أهم، أال وهو التغيرات التي حدثت في مجال الدعوة لحقوق اإلنسان خالل تلك 

  .الفترة
فقد . ومن نواٍح عدیدة آان انخراطنا في مجال حقوق اإلنسان مسبوقًا بانشغالنا بقضایا العدالة االجتماعية

ماعية جانبًا من نضالنا من أجل العدالة، ولم نكن نستخدم مصطلح آنا نعتبر التزامنا بالقضایا االجت
أو نميز تمييزًا دقيقًا بين الحقوق المدنية والسياسية من ناحية والحقوق االقتصادیة " حقوق اإلنسان"

  .واالجتماعية والثقافية من ناحية أخرى
 الحال نحو الحقوق المدنية ولكن عندما بدأنا العمل مع منظمات حقوق اإلنسان، اتجه عملنا بطبيعة

والسياسية؛ وأصبحت بواعث القلق والتجارب الشخصية فيما یتعلق بالقضایا األوسع واألعم في مجال 
العدالة االجتماعية تندرج تحت اإلطار والتوجه اإلجمالي للدعوة لحقوق اإلنسان على المستوى الدولي، 

وشعر آل منا في عمله بغياب األدوات . والسياسيةالتي یغلب عليها االنشغال بقضایا الحقوق المدنية 
النظریة الالزمة للتعامل مع القضایا االجتماعية واالقتصادیة التي تعد شاغلنا األساسي، وآان من األسهل 

  .آثيرًا التعامل مع قضایا الحقوق المدنية والسياسية

   النمط السائد في الثمانينيات–الحقوق المدنية والسياسية 

عدید من الظروف التاریخية والسياسية واالقتصادیة لم تحظ الحقوق االقتصادیة واالجتماعية نتيجة لل
باالهتمام الواجب، واقتصر فهم الكثيرین للحقوق على الحقوق المدنية والسياسية لفترة  أبدًاوالثقافية 
تصادیة واالجتماعية وبالمثل نجد أن الكثير من المصالح االقتصادیة الثابتة تعتبر الحقوق االق. طویلة

وفي هذا السياق، قد ننسى محنة األفراد والجماعات . والثقافية قيودًا أو حدودًا غير مقبولة على حریتها
  .التي ال تجد سبيًال إال إلى القليل من الغذاء أو المأوى أو التعليم، إن وجدته أصًال

مشاآل االجتماعية واالقتصادیة في آافة الاستشراء وفي الثمانينيات من القرن العشرین، وعلى الرغم من 
وفضًال عن ذلك، فقد . حرآة حقوق اإلنسان االنشغال بالحقوق المدنية والسياسيةعلى أرجاء العالم، غلب 

آان الجدل حول الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية إشكاليًا، فعلى المستوى الدولي آانت تلك 
سر على الرغم من أن العدید من المنظمات على مستوى القاعدة الحقوق تبدو أنها هي الجانب الخا

المجموعتين من الحقوق،  العریضة آانت تناضل من أجل معالجة القضایا الخطيرة التي تشتمل على آال
ومن وجهة نظر هذه المنظمات، لم تكن المسألة مسألة مفاضلة، بمعنى إعطاء األولویة للحقوق المدنية 

وق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، ولكن الموقف آان یقتضي التعامل مع جميع والسياسية، أو للحق
  .الحقوق

  السيناريو المتغير

. شهدت فترة منتصف الثمانينيات من القرن العشرین بعض التطورات اإلیجابية على المستوى الدولي
إلشراف على مدى وفاء الدول اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية ل فمع إنشاء
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األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، الذي اعتمدته الجمعية 
اآتسب االهتمام بالحقوق االقتصادیة  بمقتضى العهد، اللتزاماتها – 1966العامة األمم المتحدة في عام 

العهد الدولي الخاص بالحقوق ( آل من العهدین الدوليين واالجتماعية والثقافية دفعة آبيرة، آما أصبح
من حيث متماثالن ) المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

فيليب / للسيد وساهمت الجهود المتميزة. وجود هيئة من الخبراء المستقلين لإلشراف على تنفيذ آل منهما
توضيح في جنة، إلى جانب جهود بعض المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ألستون عضو الل

. مضمون عدد من الحقوق التي یكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
ذ وفضًال عن ذلك، عمل العدید من األفراد والمنظمات لحث األمم المتحدة على أن تأخذ هذه الحقوق مأخ

ومع نهایة الحرب الباردة وبفضل تلك .  في أنشطتها وبرامجهاهاالجد، وأن تدرج بواعث القلق المتعلقة ب
الجهود أمكن االرتقاء بالحوار حول الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية إلى مستوى یقل فيه 

  .االنشغال باإلشكاليات التي طال االهتمام بها

  عملية التعلم

، أي رد االعتبار إليها لة إعطاء الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية المكانة المناسبةما زالت مسأ
 تمثل تحدیًا صعبًا، فعلى الرغم من أن لغة الحقوق أصبحت ملمحًا هامًا في الخطاب والنهوض بها،

وما إلى ذلك من الدولي في التسعينيات من القرن العشرین، فإن الحدیث بهذه اللغة عن الغذاء والمسكن 
ولذلك فإن وضع وتطبيق منظور حقوقي بشأن الحقوق االقتصادیة . األمور ما زال یلقى مقاومة

محفوفًا بالمصاعب؛ ألنه یتطلب التعلم وتطبيق مجموعة واسعة من یعد أمرًا واالجتماعية والثقافية 
  .المفاهيم واألدوات التي تعد جدیدة على الدعاة

جانبًا أساسيًا من عملية التعلم بالنسبة لنا جميعًا؛ فنحن " دائرة الحقوق"ع دليل ومن نواح عدیدة یمثل وض
نسعى لفهم آيفية وضع وتطبيق منظور حقوقي للتعامل مع القضایا وبواعث القلق المتعلقة بالحقوق 

ن في االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، ونسترشد في هذه العملية بتجارب المنظمات واألفراد المنخرطي
 .1996وقد بدأت هذه العملية بصورة جادة في عام . الدعوة إلى الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

  1996ورشة عمل شيانجماي 

 ورشة عمل  رعى البرنامج الدولي للدورات التدریبية في مجال حقوق اإلنسان1996تموز /في یوليو
قدت هذه الورشة التي استضافها المنتدى اآلسيوي لحقوق وقد ع. عددًا قليًال من دعاة الحقوقأولية ضمت 

في مدینة شيانجماي في تایالند، إلتاحة الفرصة للمشارآين لتبادل خبراتهم ) منتدى آسيا(اإلنسان والتنمية 
وتم جمع نتائج هذا . ومناقشة المحددات األساسية للدعوة إلى الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

أفكار الدعاة عن أنشطة مناصرة الحقوق : حجر في مياه راآدة"خبرات ونشره في آتاب بعنوان التبادل لل
  ".االقتصادیة واالجتماعية والثقافية على الصعيدین المحلي والقومي

دليًال على " حجر في مياة راآدة"بخصوص  البرنامج الدولي وآانت التعليقات اإلیجابية التي تلقاها
لمواد التي تستند إلى أفكار الدعاة وتجاربهم، وتقدم معلومات وإرشادات لآلخرین تعطش المنظمات إلى ا

وفي الوقت نفسه شرع منتدى آسيا في إجراء مشروع لوضع مواد . الذین یریدون التعامل مع هذه القضایا
. اء بهتدریبية خاصة بالدعوة إلى الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية لتستخدمها المنظمات األعض

فكان أن قرر آل من البرنامج الدولي ومنتدى آسيا التعاون لوضع الدليل الحالي استنادًا إلى الجهود التي 
  .أصبحت تنمو وتتسع بسرعة في شتى أنحاء العالم
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  1999ورشة عمل جزيرة فاي فاي 

 30الي  مجموعة من الباحثين بإعداد حووالبرنامج الدولي  آلف منتدى آسيا1999 و1998في عامي 
ورقة حول موضوعات متعددة تتعلق بحقوق معينة من الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، 
واألدوات واالستراتيجيات التي تستخدمها المنظمات لرصد التمتع بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية 

مع مجموعة صغيرة من  اجتمع معظم هؤالء الباحثين 1999آذار /وفي مارس. والثقافية والدعوة إلعمالها
الدعاة اآلخرین في جزیرة فاي فاي في تایالند في إطار ورشة عمل مدتها خمسة أیام لدراسة هذه 

  .األوراق دراسة نقدیة واقتراح الخطوط العریضة للدليل
بسيادة روح التعاون وااللتزام والترآيز إلى حد مدهش، حيث طرح  اتسمت أعمال هذه الورشة وقد

حول المشروع واألوراق والخطوط العریضة المقترحة وخلت تلك  حظات نقدیة سخيةالمشارآون مال
الباحثين هذه المالحظات برحابة صدر ورحبوا  المالحظات في نفس الوقت من المجاملة، وتقبل

وقدم عدد من المشارآين عدد من دراسات الحالة التي تظهر في . بالمقترحات الخاصة بتعدیل أوراقهم
والبرنامج الدولي استفادة جمة من روح  ومن هنا استفاد منتدى آسيا. تلفة من الدليلالوحدات المخ

اإلخالص المتجرد والود الذي أبداه آل المشارآين والمؤلفين في الورشة تجاه هذا المشروع المشترك، 
ائمة ویتضمن الملحقان األول والملحق الثاني ق.  العميق لهمناعرب عن امتناننوینتهز هذه الفرصة ل

بمؤلفي الوحدات ونبذة موجزة عن اهتماماتهم العریضة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية، 
  .وقائمة بالمشارآين في ورشة عمل جزیرة فاي فاي

 المالحظات التي أدلى بها اجعة الوحدات التي آتبوها في ضوءوفي أعقاب الورشة قام المؤلفون بمر
ذلك إلى عملية تحریر األوراق وإدراج دراسات الحالة وجمعها في مسودة المشارآون، ثم انتقلنا بعد 

  .الدليل

  2000ورشة عمل يوجياآارتا 

إال أن العملية لم تنته عند التحریر والتجميع، فقد آان من الضروري اختبار مسودة الدليل لضمان أن 
قع، وأن یكون القالب یكون منظوره ومضمونه واضحًا وسهل االستخدام وذا مغزى للمستخدم المتو

ولذلك قمنا بتنظيم ورشة عمل شارك فيها عدد من الدعاة لبحث . المختار له سهل االستخدام على المدربين
وقد عقدت هذه الورشة في . نقاط القوة والضعف في الدليل بهدف إدراج التغييرات المقترحة قبل نشره

یوجياآارتا في إندونيسيا، وآان معظم المشارآين آذار في مدینة / مارس3شباط إلى / فبرایر25الفترة من 
واستضافت هذا اللقاء إحدى المنظمات األعضاء . فيها یمثلون المنظمات األعضاء في منتدى آسيا

  .التي یقع مقرها في یوجياآارتا وترآز في عملها على حقوق الطفل" سامين"منتدى، وهي منظمة الب
سان على مستوى القاعدة الشعبية في إندونيسيا في حد ذاته دليًال ویمثل عقد لقاء إقليمي لدعاة حقوق اإلن

وتميزت أعمال هذا اللقاء بالتعاون . مشجعًا على ظهور الثقافة الدیمقراطية التي بدأت تنمو في هذا البلد
ونظرًا ألن مسودة الدليل آانت جدیدة على . بين الزمالء وبالجدیة وفي نفس الوقت بروح الدفء واأللفة

شارآين، فقد تمكنوا من تحدید ثغرات آنا غافلين عنها، وتمكنوا من تقدیم رؤى جدیدة ومجموعة قيمة الم
مزیدًا من الثراء والعمق ؛ وهو ما أضاف وخصوصًا عدد من دراسات الحالة، من المعلومات اإلضافية

 المعلومات  للمسودة التي تضم أصًال ذخيرة مناعت الورشة اقتراح تحسينات آثيرةواستط. للدليل
 2ویتضمن الملحق رقم . والرؤى القيمة، مما یعد دليًال على اتساع تجربة حرآة حقوق اإلنسان وعمقها

  .قائمة بالمشارآين في ورشة یوجياآارتا
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  2001 للمساعدة واالستشارات القانونية ورشات عمل مرآز المرأة

دس الشرقية، استضافة ورشة قره في الققرر مرآز المرأة للمساعدة واالستشارات القانونية، الذي یقع م
 لتجریب النسخة العربية من مسودة الدليل، على أن یتم إدراج 2001 تشرین الثاني عام/ نوفمبرعمل في

تأتي من هذه الورشة في المسودة قبل االنتقال إلى مرحلة النسخة العربية النهائية من قد التعليقات التي 
  ". دائرة الحقوق"

  تند إليها اعداد الدليلالرؤية التي اس

المتعلقة  معلومات المتعلقة بكل من المفاهيم واألدوات المحوریةالعلى تجميع " دائرة الحقوق"عمل دليل 
  .بسياق وضع وتطبيق نهج حقوقي للتعامل مع القضایا االقتصادیة واالجتماعية والثقافية

الحقوق فقد تم وضعه باالسترشاد هو تعزیز الدعوة إلى " دائرة الحقوق"وحيث أن القصد من دليل 
بتجارب األفراد والمنظمات المنخرطة أصًال في الدعوة للحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في 
مناطق عدیدة من العالم، وتم تحدید محتوى ومنظور الدليل وصياغتهما من خالل سلسلة من المشاورات 

، وآانت ورشتا العمل في جزیرة فاي فاي على مدى خمس سنوات مع هؤالء الدعاة والمدربين
  .ویوجياآارتا جزًءا من هذه المشاورات

ال یستند " دائرة الحقوق"وآما یتبين من القائمة المختصرة بالمصادر في نهایة الجزء األول، فإن دليل 
خرى إلى التجارب اليومية لدعاة الحقوق فحسب، ولكنه یرجع أیضًا إلى آثير من األفكار والكتابات األ

ومع ذلك، فإنه یقدم مجرد معالجة أولية موجزة لكل . حول الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
دعاة الذین الومن هنا نتوقع ونأمل أن تقوم المنظمات و. موضوع من الموضوعات التي یتناولها

من فهمنا الجماعي یستخدمون هذا الدليل بضم تجاربهم وموادهم إلى جهدنا المشترك، مما یعزز ویعمق 
 تعاوننا في العمل هو السبيل الوحيد الذي یمكن أن نستمد منه األمل في  أنإذ نعتقد. ومهاراتنا الجماعية

  . بل ولنا جميعًا–نجاح نضال الفقراء والمحرومين لتوفير حياة أفضل ألنفسهم وألطفالهم 

  عملية التمكين

هم بدافع من طيبة القلب؛ فاالعتراف بالحقوق أمر یكتسبه نادرًا ما یمنح الحكام أو الزعماء الحقوق لشعوب
والحرآات من خالل النضال الطویل األليم الذي یفقد فيه الكثيرین حياتهم، وهو ما یصدق على األفراد 

هو " دائرة الحقوق"ومن هنا فإن دليل . النضال من أجل احترام الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية
 من أجل تحقيق فرص عمل األفرادعن اإلجالل والتقدیر للتضحيات التي قدمها مالیين بمثابة تعبير 

التعليم األساسي توفير عادلة، وإیجاد سقف یحتمون به، وتوفير بيئة صحية ألنفسهم وألطفالهم، و
آما یعد هذا الدليل شاهدًا على آثير من المكاسب الصغيرة، . لمساعدتهم على ضمان مستوى معيشي آریم

  .وبعض المكاسب الكبيرة، التي تحققت على طول هذا الطریق
فال . وال یزال الطریق طویًال بطبيعة الحال، ولكن من سبقونا عليه قدموا لنا النموذج الذي یجب أن نحتذیه

یمكن أن ننتظر من رؤسائنا ورؤساء وزرائنا وغيرهم من الزعماء أن یتحلوا بالحكمة والعطف من تلقاء 
باألمم المتحدة أو منظمة العمل الدولية باعتماد  یمكن أن نتوقع أن تقوم هيئات حقوق اإلنسانأنفسهم، وال 

سبل فعالة إلعمال الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية بدون وجود ضغوط من أولئك الذین لم تنتهك 
 وأن نشارك في یجب أن نرفع أصواتنا عندما ُتهدر آرامتنا، وأن نوصل أصواتنا لألسماع. حقوقهم

  ".دائرة الحقوق"تعریف حقوقنا والذود عنها؛ وقد استند إلى هذا المنظور في عملية تطویر دليل 
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 قامت النساء في مدینة أحمد آباد بوالیة غوجرات بالهند بتنظيم مسيرة في الشوارع 1987في صيف عام 
  ".بالكرامة والخبز اليومي"طالبت 

لمتواضعات الالتي یردن الحصول على حقهن في بيع بضاعتهن آانت هاتي النساء من البائعات ا
ولم تكن هذه المظاهرة التي نظمها اتحاد . في المدینة دون أن یتعرضن لمضایقة الشرطة

ولكنها آانت ... نقابية تقليدیة ضد أصحاب األعمالالعامالت في المهن الحرة مظاهرة احتجاج 
وقد . عية وسياسية واقتصادیة راسخة في البالداحتجاجًا من جانب العامالت على قوى اجتما

طرحت هذه المظاهرة النسائية التساؤل حول المصالح التي تحدد مضامين القوانين وتصميم 
المدن وتخصيص المساحات الالزمة لكسب لقمة العيش وتوزیع الموارد العامة لصالح جماعة ما 

رد بالنسبة للنساء في مدینة أحمد آباد على حساب األخرى، إذ یبدو أن مسألة الحصول على الموا
وهكذا عكست هذه المظاهرة من . آانت ترتبط بمسألة التوزیع غير المتكافئ للسلطة االقتصادیة

نواح عدیدة المطالبة باالستحقاقات، والدیمقراطية القائمة على المشارآة وذلك نيابة عن أفقر 
  ∗."قطاعات العمال بالمدینة

یدور حول رد الكرامة لكل من فقدوها بسبب نقص الغذاء أو انتهاك حقهم في " دائرة الحقوق"إن دليل 
الصحة والبيئة الصحية أو التعليم أو اإلسكان أو الضمان االجتماعي أو العمل أو أسلوب الحياة الذي 

وهو مصمم لمساعدة المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات على . یجسد ثقافتهم ویحافظ عليها
 تمكين الفقراء وغيرهم من الفئات المحرومة من المطالبة باستحقاقاتهم االقتصادیة واالجتماعية ضمان

  .والثقافية باعتبارها حقًا من حقوقهم
وقد أعد هذا الدليل أساسًا بهدف مساعدة المدربين المنخرطين حاليًا في القيام بأنشطة تدریبية تعني 

لكنا . سينخرطون في تلك األنشطة مستقبًال والثقافية أو الذینالحقوق االقتصادیة واالجتماعية  باعمال
نأمل ونتوقع أال یقتصر استخدامه على هؤالء المدربين أو الدعاة في مجال حقوق اإلنسان فقط، وأن یمتد 
إلى آل المهتمين بتمكين الفقراء والمحرومين من شن نضال فعال لتحسين ظروف المعيشة والعمل 

  .ألنفسهم وألطفالهم
التشجيع والدعم المستمر والنشط من جانب " دائرة الحقوق"ومن العوامل األساسية للنجاح في إعداد دليل 

ونود هنا أن نعرب عن امتناننا لالري آوآس ومؤسسة فورد، ومنى یونس ومؤسسة جویس . ممولينا
 ومؤسسة .غيلمور، والمؤسسة السویدیة للمنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان، وجون د-ميرتس

  .مكارثر. آاثرین ت
  
  
  

  رافندران. ج.د
لبرنامج الدولي للدورات لرئيس المجلس االستشاري 

، ومستشار المنتدى التدریبية في مجال حقوق اإلنسان
  )منتدى آسيا(اآلسيوي لحقوق اإلنسان والتنمية 

  آن باليبرغ
  المدیرة التنفيذیة

  ق اإلنسانللبرنامج الدولي للدورات التدریبية في مجال حقو
 

                                                 
∗     Sheila Rowbotham and Swasti Mitter, eds., Dignity and Daily Bread: New Forms of Economic Organising 

among Poor Women in the Third World and the First (London: Routledge, 1994), 1. 
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  رـــــكـة شـــمـلـآ

  
  المؤلفون

، فبدون "دائرة الحقوق"نود هنا أن نعرب عن جزیل شكرنا أوًال لمؤلفي الوحدات الذین شارآوا في إعداد 
را، وفيليب اسونيال أبيسيك: مساهماتهم لما ظهر هذا الدليل إلى حيز الوجود، وهؤالء المؤلفون هم

، وآنثيا بيلي، وليجيا بوليفار، ندو بيرآوفيتر، وناتاليا بيرغماندیفيد بألستون، ولویس جيسوس بيللو، و
 وإنریك غونزاليس، دیونكو، وألبرتو جوميز، وماریو جوميز،") آوآي("وماثيو آرافين، وما سوروآو 

إغناثيو، وميلون آوثري، ورولف آونيمان، وساندرا ليبنبرغ، ") بابيس("، وجوهانس غوتوماس هامربر
موراليدهار، وسونداري رافيندران، وتون ریدیجيلد، وجولييتا روسي، وماس . ورآا، وسوفيليكس م

وتجدر اإلشارة إلى أن اآلراء المعبر عنها في آل وحدة تخص آاتبها فقط . أحمد سانتوسا، وآاي تریكل
  .وال تعبر بالضرورة عن آراء آتاب الوحدات األخرى أو رعاة الدليل

  المساعدون في إصدار الدليل

، وخصوصًا هاواناتو البرنامج الدولي للدورات التدریبية في مجال حقوق اإلنسانخصص العاملون في 
فشارك بریت ثيل، وهو محام یعمل في . آابا، ساعات طویلة للمساعدة في تحریر وإصدار هذا الدليل

أما . ئق األمم المتحدةالوالیات المتحدة، في تحریر االقتباسات المأخوذة من وثائق الهيئات اإلقليمية ووثا
جوناه لوب، وهو طالب ثانوي بالوالیات المتحدة، فقد آرس ساعات طویلة إلعداد الصور التوضيحية 

وتولى تشارلي روبرتس الترجمة من . إلى جانب مساعدته في تصميم الغالف" دائرة الحقوق"التي تزین 
آما قدمت دانا بول، وهي . ة بورشات العملاإلسبانية لإلنجليزیة وبالعكس في آل األوراق والمواد الخاص

، تعليقات "بالبرنامج الدولي للدورات التدریبية في مجال حقوق اإلنسان"عضو سابق في طاقم العاملين 
ومن ثم فإننا نتقدم بخالص الشكر للعاملين . على مسودة الدليل، بينما حررت باربرا مورو النسخة النهائية

بریت وجوناه وتشارلي ودانا وباربرا على : لتدریبية في مجال حقوق اإلنسانبالبرنامج الدولي للدورات ا
  .التزامهم ومساعدتهم

  المشارآون في ورشتي العمل في جزيرة فاي فاي ويوجياآارتا

ومن حسن الحظ أنه . آما نتقدم بالشكر لكل من شارك في ورشتي العمل في جزیرة فاي فاي ویوجياآارتا
رجمين الفوریين المتميزین والنشطين في اجتماع جزیرة فاي فاي، وهم مانویل آان هناك ثالثة من المت

. بيير أالن من هيئة مترجمي المؤتمرات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ - باستور، وجورجي توریني وجان
إلى شومونا آانا في أثناء مشارآتها في ورشة عمل " دائرة الحقوق"ویرجع الفضل في اقتراح العنوان 

  .ياآارتا، ولذلك نشكرها على هذا االقتراح الملهمیوج
التي استضافت ورشة عمل " سامين"آما نتقدم بشكر خاص إلى محمد فرید والعاملين بمنظمة 

  .یوجياآارتا
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  ورشة العمل التدريبية لمرآز المرأة للمساعدة واالستشارات القانونية

لمرأة للمساعدة واالستشارات القانونية بالقدس آما نتقدم بالشكر لمها أبو دیة وسریدة حسين، من مرآز ا
، واختبار وتعدیل "دائرة الحقوق"الشرقية، على استعدادهما للتعاون معنا إلصدار النسخة العربية من 

مسودة الدليل؛ من أجل تحسين االستجابة للقضایا واالحتياجات المتعلقة بدعاة حمایة الحقوق االقتصادیة 
  .ي العالم العربيواالجتماعية والثقافية ف

وآذلك نتقدم بالشكر إلى أشرف عبد الغفار على ترجمته للنسخة العربية من الدليل وآذلك محمد الصاوي 
الباحث بمرآز حقوق اإلنسان آلية الحقوق جامعة منيسوتا على على تجهيزها للطباعة وعالء قاعود 

   .مراجعتها وتحریرها

  مشروع الفيديو

سسة الفانوس السحري في دلهي بالهند، وخصوصًا لجارجي سن ورانجان دي، ونتقدم بالشكر الجزیل لمؤ
عن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادیة واالجتماعية " الظاللخارج دائرة "على إنتاج فيلم الفيدیو المعنون 

آما نعرب . والثقافية في أثناء فترة إعداد الدليل، ویمكن استخدام الفيدیو مع الدليل في أي برنامج تدریبي
أیضًا عن شكرنا للمساعدة التي قدمها سكوت ليكي بمرآز حقوق اإلسكان واإلخالء في جنيف لمؤسسة 

  . في سياق إنتاج هذا الشریطالفانوس السحري

  منتدى آسيا

ونخص بالذآر أمينها . ونوجه شكرًا خاصًا لمنتدى آسيا والعاملين به على تعاونهم معنا في هذا المشروع
آما .  هومالور لموافقته على اشتراك منتدى آسيا في المشروع وتقدیمه الدعم الكامل لهالعام سومكاي

ها لنا طوال فترة ونشكر بایرات جونثانج و آامول آامولتراآول وأنوثاي سوما على المساعدات التي قدم
  .العمل في هذا المشروع

  اللقطات الفوتوغرافية آمصدر للصور

مستمدة من لقطات فوتوغرافية؛ ونتوجه هنا بالشكر إلى المصورین " وقدائرة الحق"الصور الواردة في 
ونخص بالشكر . المؤسسات المعنية لموافقتهم على استخدامنا هذه اللقطات على هذا النحو/الفوتوغرافيين

  :المؤسسات التالية أسماؤهم/األشخاص
لتوني هویلر " كشومطاردة عربات الری" من 178من لقطة على ص ): 22ص (سائق عربة البيكاك 

 ص(؛ صبيان في المدرسة )أستراليا" (لونلي بالنيت للتصویر"وریتشارد إیانسون، بتصریح من وآالة 
تشرین األول /أآتوبر (19، العدد "ساوث إیست إشيان آرونيكل" من 8من لقطة على ص ): 24

 من 10من لقطة على ص ): 32 ص(، بتصریح من المصور جاك شانيون؛ طبيب ومریض )1983
  .)واشنطن (بنكال، بتصریح من مكتب العالقات الخارجية ب"حقائق أساسية عن بنك التنمية األمریكي"

تأليف برایان " التنقيب عن أصول الثورة الصناعية"من لقطة على غالف ): 44 ص(مصنع 
لى من لقطة ع): 48 ص(؛ طفل عامل )أسوشيتد یونيفيرسيتي بریسز(بریسجيردیل، بتصریح من الناشر 

، )1997أیلول /سبتمبر - نيسان/أبریل (3 ورقم 2، رقم 14" األطفال العمال في آسيا" من 16ص 
من لقطة ): 51 ص(؛ فالح من جنوب أفریقيا )بانكوك" (األطفال العمال في آسيا"بتصریح من محرري 



  تصـديـر

8  دائــرة الـحـقــوق

 ، بتصریح من مرآز)1993آب /أغسطس (2، رقم 3" إیزیندابا: آوميونيتي نيوز" من 10على ص 
  ).جنوب أفریقيا(قوانين المجتمعات المحلية والتنمية الریفية 

اإلعالم  من التقریر السابع لمرآز 2من لقطة لشين یاني على ص ): 58 ص(رجل یجلب الماء 
، بتصریح من بتسيليم؛ امرأة من جنوب أفریقيا )1999خریف " (بتسيليم"اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان 

األخير للتقریر السنوي لمرآز قوانين المجتمعات المحلية والتنمية من لقطة على الغالف ): 62 ص(
؛ ثالثة أطفال یحملون مرآزال، بتصریح من 1997آب /أغسطس - 1996أیلول / سبتمبر1الریفية، 
أیار /مایو" (التنمية العالمية: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي" من 31من لقطة على ص ): 65 ص(السالل 
  .برنامجالن ، بتصریح م)1989

 19ساوث إیست إشيان آرونيكل، العدد " من 12من لقطة على ص ): 85 ص(امرأة تغتسل 
من صورة ): 90 ص(، بتصریح من المصور جاك شانيون؛ نساء یطحنَّ )1983تشرین األول /أآتوبر(

بتصریح ، "التقدم والتحدیات في التسعينيات من القرن العشرین: خفض الفقر والبنك الدولي"على غالف 
  .من البنك الدولي

 2، رقم 14" األطفال العمال في آسيا" من 36من صورة على ص ): 123ص(صبي بجانب برميل نفط 
  ".األطفال العمال في آسيا"، بتصریح من )1997أیلول /سبتمبر - نيسان/أبریل (3ورقم 

 بتصریح من ،)إندونيسيا(من آتيب لمؤسسة ساآا آيمونينج ): 130 ص(قوارب من أورانج سوآو 
، "شبكة األنهار الدولية"من نشرة ): 139 ص(المؤسسة؛ رجل من السكان األصليين في البرازیل 

  ).الوالیات المتحدة(بتصریح من الشبكة 
مجالت "من صورة على آتيب صادر عن مطبعة جامعة أآسفورد، ): 145 ص(الجئون رواندیون 

  .، بتصریح من المصور هاورد دیفيز"1997الالجئين 
صندوق األمم المتحدة لمكتب إصدار وردت في مأخوذة من صورة ): 160 ص( فتاة یتم تطعيمها 

االحتفال بالسنوات األربعين األولى من عمر : نحن األطفال"في نيبال بعنوان ) اليونيسيف(للطفولة 
  .، بتصریح من اليونيسيف"اليونيسيف

االحتفال : نحن األطفال" في ICEF/4599مأخوذة من صورة لليونيسيف ): 173 ص(طفل یتسلق شجرة 
  .، بتصریح من اليونيسيف"بالسنوات األربعين األولى من عمر اليونيسيف

مقال بالصور عن الالجئين : إنهم بشر أیضًا" من 77من صورة على ص ): 191 ص(رجل أمام مغزل 
؛ فالحان )واشنطن(أوالو أندرسون، بتصریح من مؤسسة ریجنيري للنشر  - لبير" العرب الفلسطينيين

 للوآالة الكاثوليكية للتنمية 1997تقریر مراجعة العام " من 17من صورة على ص ) 199ص (
 من 19من صورة على ص ): 205ص (، بتصریح من المصور جون سبول؛ طفل عامل "الخارجية

 من ، بتصریح)1999آانون األول /دیسمبر - أیلول/سبتمبر (3، رقم 15"األطفال العمال في آسيا"
  .منظمة األطفال العمال في آسيا

صندوق الدفاع القانون " من 4من صورة على ص ): 214 ص(رجل جالس على آرسي متحرك 
، بتصریح من إمباآت "1991/1992التقریر السنوي لالتحاد الوطني لتنمية الملونين : والتوعية القانونية

مأخوذة عن صورة ): 217 ص(رضية ؛ فتاة أفغانية من ضحایا األلغام األ)نيویورك(فيجيوالز 
5525/Isaac بتصریح من اليونيسيف"اليونيسيف في لمحة" لصندوق األمم المتحدة للطفولة في ،.  
، بتصریح من مكتب "حقائق أساسية عن بنك التنمية األمریكي"من صورة في ): 237 ص(مزارع أرز 

  .بنكللالعالقات الخارجية 
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شتاء  (1، رقم "27ميدل إیست ریبورت "رداي على غالف من لقطة لجون تو): 253 ص(القاهرة 
  ).واشنطن(، بتصریح من مشروع الشرق األوسط للبحوث واإلعالم )1997

الصادر " تحد عالمي: االقتصاد العالمي" في 84من صورة على ص ): 297 ص(مصنع ینفث الدخان 
): 301ص (؛ طفل من قبيلة األوجوني عن األمم المتحدة، بتصریح من إدارة اإلعالم العام باألمم المتحدة

، بتصریح من معهد قوانين حقوق )1999 (8رقم " 2نصير حقوق اإلنسان " في 39من صورة على ص 
 –قرویون في باك مون "من صورة ): 306 ص(؛ برج آهرباء )نيجيریا(اإلنسان والقانون اإلنساني 

، بتصریح )2000أیار / مایو2" (كأوتلو" من 8تصویر سانيتسودا إیكاتشاي على ص " مصدر رزقهم
 ".بانكوك بوست"من محرر 

 للوآالة الكاثوليكية للتنمية 1998تقریر مراجعة العام " من 9من صورة على ص ): 309 ص(تلميذة 
من صورة ): 317ص (بتصریح من المصور شون سبریج؛ التعليم في المجتمعات المحلية " الخارجية
بتصریح من مرآز قوانين ) 1994آب /أغسطس (3، رقم "4یندابا إیز: آوميونيتي نيوز" من 4على ص 

  .المجتمعات المحلية والتنمية الریفية
 في HQ92-0262/Goodsmithمأخوذة من صورة لليونيسيف ): 341 ص(تلميذات موریتانيات 

من صورة على ص ): 350ص (، بتصریح من اليونيسيف؛ نساء یرآبن حمارًا "اليونيسيف في لمحة"
أوالو أندرسون، بتصریح -لبير" مقال مصور عن الالجئين العرب الفلسطينيين: إنهم بشر أیضًا" من 69

  ).واشنطن(من ریجنيري للنشر 
" تغطية الصين: مجلة الدراسات اإلعالمية" من 57من صورة على ص ): 355ص (أرض زراعية 

ماجنام /ك ریبو، بتصریح من المصور مارك ریبو، الحقوق محفوظة لمؤسسة مار)1999شتاء (
 من إصدار لمؤسسة الدول 5من صورة على ص ): 363ص (للتصویر؛ امرأة وفتاة تزرعان األرض 

، بتصریح من المصور )1994آانون الثاني /ینایر (2، رقم "17تنمية القاعدة الشعبية "األمریكية بعنوان 
  .باتریك بریسلين

 في إصدار بعنوان UNICEF/ICEF 8228مأخوذة من صورة ): 375 ص(صبي نائم من أطفال الشوارع 
بتصریح من اليونيسيف؛ نساء " االحتفال بالسنوات األربعين األولى من عمر اليونيسيف: نحن األطفال"

اليونيسيف " في Goodsmith/5745مأخوذة من صورة ): 381ص (موریتانيات یعملن على الكمبيوتر 
حقوق " من 17من صورة على ص ): 390 ص(، بتصریح من اليونيسيف؛ شارع غير معبد "في لمحة

، بتصریح من )"2000آانون الثاني /ینایر(تقریر بعثة مرآز حقوق اإلسكان واإلخالء : السكن في التفيا
 ).سویسرا(سكوت ليكي المصور والمدیر التنفيذي لمرآز حقوق اإلسكان واإلخالء 

االحتفال : نحن األطفال"في  UNICEF/ICEF 6458مأخوذة من صورة ): 405 ص(فتاتان أمام مضخة 
  .، بتصریح من اليونيسيف"بالسنوات األربعين األولى من عمر اليونيسيف

 4رقم " إیزیندابا: آوميونيتي نيوز" من 12من صورة على ص ): 412 ص(نساء تضخ الماء 
 ، بتصریح من مرآز قوانين المجتمعات المحلية والتنمية الریفية؛ نساء في جلسة)1994آب /أغسطس(
المصارحة الوطنية بشأن الجلسات الخاصة : أصوات الشعب" من 66من صورة على ص ): 416 ص(

  ).جنوب أفریقيا(، بتصریح من منظمة سانجوآو 1998حزیران /یونيو - آذار/، مارس"بالفقر
دليل التقدیم لكلية الحقوق بجامعة تمبل " من 30من صورة على ص ): 424ص (قاعة في إحدى المحاآم 

؛ عامل سجاد )فيالدیلفيا(، بتصریح من مدیر شؤون االلتحاق بكلية الحقوق بجامعة تمبل "2000لعام 
، بتصریح "1994حالة حقوق اإلنسان في عام " من 123من صورة على ص ): 433ص (یعمل إلزاميًا 

  .من لجنة حقوق اإلنسان بباآستان
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مقال مصور عن :  أیضًاإنهم بشر" من 102من صورة على ص ): 471 ص(فتيات یجلبن الماء 
؛ امرأة )واشنطن(أوالو أندرسون، بتصریح من ریجنيري للنشر -لبير" الالجئين العرب الفلسطينيين
التقریر السنوي لمجلس الكنائس " من 7من صورة على ص ): 477ص (تحمل ابنها المصاب باإلیدز 

  ).جنوب أفریقيا (، بتصریح من مدیر مجلس الكنائس في دیاآونيا"1998/1999في دیاآونيا 
مجلة حقوق : منتدى الصين للحقوق" من 21من صورة على ص ): 489 ص(عمال على خط تجميع 

  ).نيویورك(، بتصریح من منظمة حقوق اإلنسان في الصين )1997ربيع " (اإلنسان في الصين
الزراعة في الوالیات المتحدة في " من 60من صورة على ص ): 500 ص) (ماآينة حصد(حصادة 

منظمة األغذیة (، بتصریح من الناشر "1985الكتاب السنوي للزراعة لعام : ياق االقتصاد العالميس
 في 18من صورة على ص ): 509ص (؛ رجال شرطة أمام مقهى ستارباآس  لألمم المتحدةوالزراعة

، بتصریح من محرر لقطات الطلبات )2000آانون الثاني / ینایر10 (3، رقم 24" في هذه األوقات"
  ).واشنطن(الخاصة بوآالة األنباء الفرنسية 

: منتدى الصين للحقوق" من 11من صورة على ص ): 522 ص(سد األخادید الثالثة في أثناء تشييده 
، بتصریح من منظمة حقوق اإلنسان في الصين؛ مظاهرة )2000ربيع " (مجلة حقوق اإلنسان في الصين

 موقع شبكة األنهار الدولية على اإلنترنت، من صورة على): 528ص (احتجاج على سد نارمادا 
 : العنوان على اإلنترنتصریح من الشبكة بت

http://www.irn.org/programs/narmada/flood/juli14/html   
اليونيسيف في " من HQ93-1007/Pressمأخوذة من صورة  ): 551ص(طفل سوداني یشرب من إناء 

  .، بتصریح من اليونيسيف"لمحة
نشرة ): الغجر(حقوق الروما "من صورة على غالف ): 619ص ) (الغجر(ئفة الروما امرأة من طا

، بتصریح من المرآز األوروبي لحقوق طائفة )1997خریف " (المرآز األوروبي لحقوق طائفة الروما
  .الروما

 10 من فصلية بانك تشيك، رقم 11من صورة على ص ): 628ص (عامل في مزرعة سمكية 
محكمة األمریكية لحقوق اإلنسان ال، بتصریح من شبكة األنهار الدولية؛ )1994ثاني آانون ال/دیسمبر(
تشرین األول /أآتوبر-أیلول/سبتمبر (2من غالف مجلة مرآز العدل والقانون الدولي، رقم  ): 637ص (

  .محكمة األمریكية لحقوق اإلنسانال، بتصریح من )1994
البرنامج الدولي للدورات التدریبية في مجال "فقد بذل " لحقوقدائرة ا"وبالنسبة للصور الباقية في دليل 

أو المصورین أصحاب اللقطات التي أعددنا منها /قصارى جهده لالتصال بالناشرین و" حقوق اإلنسان
دائرة "قبل نشر طبعات جدیدة من خر آعلى أي إذن ما تمكن من الحصول وإذا . الصور التوضيحية

  . مناسبة في حينهافسندرج اإلشارة ال" الحقوق
أننا قد أضفنا إلى النسخة العربية من الدليل مقتطفات من قصائد لعدد من هنا إلى اإلشارة الهام هذا ومن 

عاتهم وآان لهم اهتمام خاص بقضایا االقتصادیة واالجتماعية ابدبإاإلنسانية ب الذین أثروا الشعراء العر
التنویه أن أیة قصور أو عدم توفيق بهذا وجدیر بنا، ونأمل أن نكون قد وفقنا في اختيار. والثقافية

تعكس النسخة العربية من الدليل التجارب ودراسات  آما عملنا أیضا على أن .الخصوص إنما یعود إلينا
الحالة المتعلقة بالعمل على صعيد الحقوق االقتصادیة واالجتماعية والثقافية في المنطقة العربية، ونأمل 

ال تعكس على نحو آامل ربما ذات الصلة مفيدة إال أننا نود اإلشارة بالطبع إلى أنها أن تكون اإلضافات 
  .الخبرات القائمة بهذا الخصوص


