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افتتاحية
مت إطالق الشبكة العربية يونسكو/ايسيسكو للبحث اإلجرائي
حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (أراديسك) شهر
مارس  2006بالرباط باململكة املغربية .وقد قام الستة و عشرون
عضوا مؤسسا  -الذين ميثلون املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان
واجلامعات ومراكز البحث وكذلك كراسي اليونسكو وجمعيات
اجملتمع املدني باجلزائر واملغرب وتونس وليبيا ومصر وموريتانيا -
ببلورة قضية احلقوق الثقافية كنقطة ذات أولية.
منذ إنشائها ،وفرت شبكة أراديسك إطارا مناسبا لتعاون
وثيق بني مختلف الفاعلني في البحث وبلورة سياسات وطنية
وأنشطة ملموسة.
مكن اجتماع الرباط ،الذي أجري يومي  18و 19دجنبر  ،2008أعضاء الشبكة من مناقشة النتائج
والتوصيات املتمخضة عن الدراسات التي مت اجنازها مبنطقة املغرب العربي ومصر .كما شكل
االجتماع فرصة لتحسيس الرأي العام والفاعلني املعنيني برهانات هذا املوضوع .ومن جهة أخرى،
متت تعبئة أعضاء الشبكة من أجل القيام بأنشطة تتعلق باملرافعة لفائدة سياسات وإجراءات من
شأنها حتسني وضعية احلقوق الثقافية .كما تشجع الشبكة األنشطة الوطنية والشبه إقليمية
في ميدان احلقوق الثقافية التي تتوافق ومبادئ الكونية وعدم التجزيء والتكامل بني كل حقوق
اإلنسان.
تكمن القيمة املضافة لشبكة أراديسك في تنوع وتكامل أعضائها وكذا في قوة نطاق عملها
خاصة فيما يتعلق باحلقوق الثقافية .بفضل طابعها املستعرض ،فان لهذه احلقوق أثر ايجابي إن
على مستوى األجرأة الفعلية للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،أو على مستوى احلقوق املدنية
والسياسية.
تعطي هذه املطوية نظرة شمولية عن أنشطة وأهداف الشبكة ،كما تقدم كل الشركاء الذين
لعبوا دورا جوهريا في إخراج املشروع إلى أرض الوجود .من جهة أخرى فإنها تسلط الضوء على إعالن
الرباط الذي مت تبنيه باإلجماع من طرف الشبكة شهر دجنبر .2008
وبذلك متكن شبكة أراديسك الهيئات احلكومية وفعاليات اجملتمع املدني من االنخراط والعمل
سوية في كل مراحل البحث اإلجرائي من أجل جتاوز الهوة بني ميدان البحث وبلورة السياسات.
بيير ساني
نائب مدير عام لليونسكو
في العلوم االجتماعية واإلنسانية
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« يهدف خلق الشبكات إلى جتاوز الهوة من
خالل تعاون وثيق بني مختلف فئات الفاعلني
في جميع مراحل البحث وفي بلورة السياسات
وتطبيقها من خالل إعطاء معنى لالهتمامات
السياسية املتعلقة بالبحث في حقوق اإلنسان ،واستثمار
املعرفة املنتجة من هذه األبحاث في امليدان السياسي .وإن
هذه املبادرة تسد فراغا حيث ال توجد أية شبكة جتمع كل
هؤالء الفاعلني» .



ملاذا أراديســك ؟
تعني كلمة أراديسك الشبكة العربية
يونسكو/ايسيسكو للبحث اإلجرائي حول
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
في مارس  2006ومببادرة من اليونسكو
وااليسيسكو ،اجتمعت مؤسسات حقوق
اإلنسان واملنظمات غير احلكومية وكراسي
اليونسكو واجلامعات ومراكز البحث بكل من
اجلزائر واملغرب وتونس وليبيا ومصر وموريتانيا
بالرباط ،وإبان هذا االجتماع مت الوقوف على
التشخيص التالي :من الضروري تشجيع
وترقية البحث حول احلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية وجعل املعرفة
املكتسبة في متناول العموم.
« ستمكن مبادرة اليونسكو في
جمع الفاعلني السياسيني ومنظمات
اجملتمـع املدنـي واجلامعـات ومراكـز
البحث من تبادل التجارب واخلروج
من منطق اجلامعة املغلق عبر انفتاح
الباحثني املساهمني في اجلامعات عن
بعضهم وإعطاء قيمة ألبحاثهم» .
اجتماع أراديسك 30-29 ،مارس .2006

مكنت الرغبة املشتركة في خلق عالقات
وثيقة بني كل الفاعلني من حتسني حالة
حقوق اإلنسان ووضع قاعدة للحوار هي األولى
من نوعها في املنطقة العربية باعتبارها
جتمع مجموعة من البلدان والفاعلني.


« تطبيق حقوق اإلنسان
مبا فيها احلقوق الثقافية
هــو واجــب أساســي
يعنينا جميعا» .
السيد جنيب غياثي ،االيسيسكو
اجتماع أراديسك 19-18 ،دجنبر .2008

متت بلورة محورين أوليني :التربية وحقوق
اإلنسان من جهة ،واحلقوق الثقافية من
جهة ثانية .وقد اعتبرت هذه األخيرة مجاال
يستحق املزيد من العناية على مستوى
املنطقة العربية إذ أنه كان موضوع أول
نشاط للشبكة.
« يعتبر مفهوم كونية حقوق
اإلنسان […] مفهوما أساسيا من أجل
مواجهة أسباب النزاعات املبنية على
النسبية إذ أنه ال مينع من االعتراف
بالتنوع واخلصوصية باعتبارها جزءا
منه .إذا كانت الكونية تنبث وتقر
بوجود قيم أساسية ،مشتركة بني
الكل ،فان الثقافة من خالل تنوعها
تولد تنوعا كونيا راقيا يتفوق على
كل اخلصوصيات» .
اجتماع أراديسك 19-18 ،دجنبر .2008

تهدف شبكة أراديسك إلى وضع ديناميكية
لتبادل املعارف واحلوار باإلضافة إلى ترقية
مسألة خلق روابط وثيقة بني الباحثني
والفاعلني السياسيني.

• إشراك مختلف الفاعلني من أجل
التحسيس والترافع رغبة في وضع
سياسات وإجراءات من شأنها حتسني
وضعية حقوق اإلنسان.

« الهدف الرئيسي من هذه الشبكة
هو جمع أبحاث ميكن استعمالها
وتطبيقها من طرف الفرقاء
السياسيني والفاعلني في ميدان
التنمية تتعلق مبواضيع مت حتديدها
كمواضيـع ذات أوليـة مـن طـرف
الشبكة .والهدف األساسي هو
خلق سياسات وأنشطة ملموسة
تهدف إلى ترقية وحماية حقوق
اإلنسان وخاصة احلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية» .

« باإلضافة إلى احلرية
لشبكة
األكادميية
أراديسك ،فإن هدفها
األساسي يكمن في
إشراك كل الفاعلني مبا في ذلك
احلكومات في نتائج الدراسات بالرغم
من وجود جملة من املعوقات ,وان
مجرد خلق هذه األرضية للحوار التي
جتمع مجموعة من البلدان والفاعلني
هو حدث مهم باإلضافة إلى ضرورة
االهتمام باحلقوق الثقافية في
النقاشات العمومية والسياسية» .
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تهدف الشبكة إلى :
• تشجيع وترقية البحث حول احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية في
ميادين تخصص اليونسكو؛
• حتديد حاجيات الفاعلني السياسيني
واملتدخلني املعنيني بهذه املسألة فيما
يتعلق بالبحث ؛

السيد باتريس مايير بيش ،املعهد
املتعدد االختصاصات لألخالق وحقوق
اإلنسان ( )IIEDHوكرسي اليونسكو
حول حقوق اإلنسان والدميقراطية.
جامعة فريبورغ (مع مرصدها حول
التنوع واحلقوق الثقافية املرتبط
بالفرنكفونية)
اجتماع أراديسك 19-18 ،دجنبر .2008
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ماهي األهداف املنتظــرة ؟



أراديسك واحلقوق الثقافية
أجنزت شبكة أراديسك ،بتعاون مع املعهد
العربي حلقوق اإلنسان بتونس ومرصد التنوع
واحلقوق الثقافية بجامعة فريبورغ املرتبط
بالفرونكفونية ،ست دراسات من أجل
تشخيص وضعية احلقوق الثقافية بااجلزائر
واملغرب وتونس وليبيا ومصر وموريتانيا .
« متثل الدراسات حول
احلقوق الثقافية حدثا
جديــدا فـي املنطقـة
العربيـة فيمـا يتعلـق
باملوضــوع واملنهجيــة واملقاربة» .
السيد الطيب باكوش ،املعهد العربي
حلقوق اإلنسان ()IADH
اجتماع أراديسك 19 - 18 ،دجنبر .2008

تعالج البحوث ،التي هي موضوع إصدارات
بالعربية والفرنسية ،احلق في التربية
وامللكية الفكرية وحق الولوج إلى املعلومة
والتنوع الثقافي ،واللغوي واملشاركة في
احلياة الثقافية واحلرية الدينية واستعمال
اللغات في العدالة والهوية واستعمال
األسماء العلم.

« تاريخيا احلقوق الثقافية مهملة
وغير مطورة بالشكل الكافي كما
أن املفاهيم املرتبطة بهذه احلقوق
املتعلقة بالثقافة والهوية هي
حساسة وتنميطها السياسي هو
واقع» .
اجتماع أراديسك 19 - 18 ،دجنبر .2008

تقيس التحليالت مستوى تنفيذ القوانني
والسياسات واملمارسات في مجال احلقوق
الثقافية من خالل إبراز أكثر األسئلة أهمية
للمنطقة .وهي مرفوقة بشبكة طورها
مرصد التنوع واحلقوق الثقافية .وهي
أدوات متكن من حتليل االختالل بني املعايير
النموذجية والتطبيقات الواقعية وتسليط
الضوء على بعض احلاالت البارزة وخاصة
من مالحظة درجة خطورة انتهاكات احلقوق
الثقافية.
« املوروث الثقافي يتضمن ممارسات
حتد من حتقيق حقوق اإلنسان .يتعلق
األمر بترقية التراث الثقافي الذي
يشجع احلقوق وإعادة تأويل كل ما
من شأنه أن ميس بها» .
اجتماع أراديسك 30 - 29 ،مارس .2006



مكن اجتماع الرباط املنظم يومي 19-18
دجنبر  2008مبناسبة الذكرى الستينية
لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من حتديد
األسئلة املرتبطة باحلقوق الثقافية والوسائل
الكفيلة بتجاوز معوقات تطبيقها.
« يجب أن حتدد احلقوق الثقافية
بشكل جد دقيق من أجل عدم
السقوط في تأويالت اعتباطية وحتى
ال تقوم العدالة بشكل خاص بتأويالت
غير موضوعية .كما أنه من املهم عدم
فصل احلقوق الثقافية عن احلقوق
املدنية واالقتصادية والسياسية
واالجتماعية» .
اجتماع أراديسك 19 - 18 ،دجنبر .2008

وهكذا وعلى الرغم من التطور السياسي
فيما يتعلق باالعتراف بالتنوع الثقافي ،فإنه
من املمكن الوقوف على تطبيقها الذي كان
دائما محدودا ،كما أن املفاهيم املرتبطة
باحلقوق الثقافية والثقافة والهوية هي
مفاهيم حساسة.

« إن احلقوق الثقافية
مرتبطة بشكل مباشر
باألمــــن اإلنسانــــي
والتنمية مما يفسر
بأن احترام اخلصوصية الثقافية هو
السبيل إلى السلم» .
اجتماع أراديسك 19 - 18 ،دجنبر .2008

يولي إعالن الرباط (أنظر الصفحتني )9-8
أهمية كبرى للتنوع الثقافي كعامل
مهم للسلم واالستقرار ولضرورة توحيد
اخلطابات السياسية والقوانني واملمارسات
من أجل حماية أفضل للحقوق الثقافية
وضمان التمتع بها.
« مكنت املقاربة من خالل احلقوق
الثقافية بالتمكن من النظر الى
البناء الثقافي من زاوية أخرى خاصة
بالنسبة لفئات األشخاص في وضعية
صعبة النساء واألطفال واألشخاص
املسنني واملهاجرين الخ» .
اجتماع أراديسك 30 - 29 ،مارس .2006

الشبكــة العربيــة يونسكــو/ايسيسكــو للبحــث اإلجرائــي حول احلقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة (أراديســـك)

أراديسك واحلقوق الثقافية



أعضاء أراديســك

جتمع شبكة أراديسك فاعلني مؤسساتيني
وغير مؤسساتيني ميثلون املؤسسات الوطنية
حلقوق اإلنسان واجلمعيات غير حكومية
وكراسي اليونسكو باإلضافة إلى اجلامعات
ومراكز البحث ببلدان املغرب العربي ومصر.
كما تضم الشبكة مؤسسات ومنظمات
ناشطة في ميدان حقوق اإلنسان متواجدة
خارج نطاق املنطقة العربية.
« جتمع هذه الشبكات
عاملي البحث والعمل
اإلجرائي وكذا السياسة
من أجل حتويل نتائج
البحث إلى أنشطة إجرائية ملموسة
بهدف التقدم في تطبيق حقوق
اإلنسان» .

مت تعيني السيد حبيب بلكوش ،رئيس مركز
الدراسات في حقوق اإلنسان والدميوقراطية
بالرباط ،منسقا لشبكة أراديسك من طرف
األعضاء.

املؤسسات العضوة
•
•
•
•
•
•
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•
•


مركز أمستردام للقانون الدولي ()ACIL
جامعة أمستردام
مركز شمال-جنوب للمجلس األوروبي
اللجان الوطنية للتربية والعلم والثقافة
(اجلزائر واملغرب وتونس وليبيا ومصر
وموريتانيا)
املندوبية السامية لألمم املتحدة في حقوق
اإلنسان)HCDH( ،
املعهد العربي حلقوق اإلنسان ()IADH
املعهد املتداخل االختصاصات لألخالق
وحقوق اإلنسان ( )IIEDHوكرسي اليونسكو
حول حقوق اإلنسان والدميقراطية ،جامعة
فريبورغ (باإلضافة إلى مرصدها حول تنوع
احلقوقالثقافيةاملتعلقةبالفرونكفونية)
االيسيكو
اليونسكو

• عبد احلفيظ حمدي شريف ،أستاذ
الفلسفة بجامعة باريس سان دينيس
• جمعية الدفاع وترقية حقوق املرأة
()ADPDF
• كرسي اليونسكو للتعليم والبحث
والتربية على حقوق اإلنسان والدميقراطية
والسالم ،جامعة وهران
• اللجنة الوطنية االستشارية لترقية
وحماية حقوق اإلنسان

املغرب
• علي كارميي ،أستاذ بجامعة احلسن الثاني
الدارالبيضاء
• أمنيستي أنتيرناسيونال املغرب
• اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان ()AMDH
• مركز الدراسات في حقوق اإلنسان
والدميقراطية
• كرسي اليونسكو حول ثقافة السلم
• كرسي اليونسكو والتكوين والبحث في
حقوق اإلنسان
• كرسي اليونسكو حول «النساء
وحقوقهن»
• اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان ()CCDH
• اجمللس امللكي للثقافة األمازيغية ()IRCAM
• وزارة العدل ،مديرية حقوق اإلنسان
• نزهة كسوس ادريسي ،باحثة وخبيرة في
حقوق اإلنسان وأخالقيات العلوم
• املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان ()OMDH
• جامعة احلسن األول ،كلية العلوم
القانونية واالقتصادية واالجتماعية
• جامعة احلسن الثاني الدارالبيضاء ،كلية
احلقوق

• كرسي بن علي حول حوار احلضارات واألديان
• وزارة العدل وحقوق اإلنسان
• منصف ونّاس ،أستاذ بجامعة تونس

ليبيا

• املركز الليبي حلقوق اإلنسان ،جامعة الفاحت
• الشؤون القانونية وحقوق اإلنسان مبؤمتر
الشعب العام
• أم العز علي سعد الفارسي ،أستاذة
بجامعة قار يونس ،بنغازي
• جامعة قار يونس ،بنغازي
• جامعة ناصر

مصر

• املنظمة العربية حلقوق اإلنسان ()AOHR
• مركز القاهرة للدراسات في حقوق اإلنسان
()CIHRS
• اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان
• املنظمة اإلجنيلية لألعمال االجتماعية
()CEOSS
• سامح فوزي هانيان ،باحث
• جامعة القاهرة ،كلية العلوم السياسية
واالقتصادية

موريتانيا
• عبدوالي ساو ،أستاذ في العلوم
االجتماعية ومنسق املركز املتداخل
التخصصات حول احلقوق الثقافية (،)CIDC
جامعة نواكشوط
• اجلمعية املوريتانية حلقوق اإلنسان ()AMDH
• مندوبية حقوق اإلنسان في العمل
اإلنساني واجملتمع املدني
• جامعة نواكشوط ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية وكلية العلوم القانونية
واالقتصادية
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اجلزائر

تونس



إعــالن الربــاط
شبكة
إذ تلتزم بالتحقيق الكامل حلقوق اإلنسان
واحلريات األساسية املنصوص عليها في
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،والعهدين
الدوليني لألمم املتحدة وغيرها من الصكوك
العاملية واإلقليمية ذات الصلة؛
مجددا أن حقوق اإلنسان كونية غير
وإذ تؤكد
ّ
قابلة للتجزئة مترابطة ،وأن احلقوق الثقافية،
مثل حقوق اإلنسان األخرى  ،تعبر عن الكرامة
اإلنسانية ومقتضياتها؛
وبالرجوع إلى الصكوك املعتمدة في مجال
التنوع الثقافي ،مثل إعالن اليونسكو العاملي
بشأن التنوع الثقافي واتفاقية حماية وتعزيز
تنوع أشكال التعبير الثقافي،
مجددا أن الثقافة تعتبر مجموعة
وإذ تؤكد
ّ
من السمات املميزة الروحية واملادية والفكرية
والعاطفية التي تسم مجتمعا ما أو جماعة
ما ،وأنها تشمل ،إضافة إلى الفنون واآلداب
وأمناط احلياة وأشكال العيش املشترك ونظم
القيم والتقاليد واملعتقدات؛
وآقتناعا بأن انتهاكات احلقوق الثقافية
تولد التوترات والصراعات على الهوية التي
تعتبر من أسباب العنف الرئيسية ،وخاصة
النزاعات املسلحة واإلرهاب؛
وتأكيدا على أن احترام التنوع الثقافي



حلقة العمل البحثية حول احلقوق
الثقافية باملغرب العربي ومصر
( 19 - 18دجنبر )2008
والتسامح واحلوار والتعاون في جو من الثقة
والتفاهم املتبادلني ،من أفضل الضمانات
للسلم واالستقرار واألمن على الصعيدين
الوطني والدولي؛
وإذ تالحظ أن احلقوق الثقافية قد طرحت
أساسا في سياق حقوق األقليات والسكان
األصليني وأنه من الضروري أن تضمن هذه
احلقوق كونيا وخصوصا بالنسبة إلى
األشخاص األشد حاجة؛
واعتبارا بأن توضيح مكانة احلقوق الثقافية
في منظومة حقوق اإلنسان ودعمها ،إضافة
إلى فهم أفضل لطبيعة هذه احلقوق
والنتائج املترتبة عن انتهاكها ،هي أفضل
وسيلة متنع استخدامها لصالح النسب ّية
الثقافية ،أو استخدامها ذريعة للتحريض
على العداوة والكراهية بني اجملتمعات
واجلماعات والشعوب؛
ووع ّيا بأن الوالية اخملصوصة التي عهدت إلى
اليونسكو ،في إطار منظومة األمم املتحدة،
لضمان احلفاظ على التنوع الثقافي وتعزيزه،
وكذلك الدور الذي تضطلع به املنظمة الدولية
للفرونكفونية لصالح احترام املمارسات
الدميقراطية والتنوع واحلقوق الثقافية؛
أخذ بعني االعتبار إعالن فريبورغ حول احلقوق
الثقافية ،نص مقتبس من اجملتمع املدني

مجددا التزامها بتعزيز وحماية احلقوق الثقافية ،وذلك عن طريق إجراء دراسات لتحليل مدى تنفيذ
 .IIتؤكد
ّ
هذه احلقوق في البلدان التي تشملها الشبكة وكذلك من خالل اجلهود التي تبذلها لتبادل نتائج البحوث بني
واضعي السياسات ولتحسيس وجتنيد كل فاعل معني باألمر.
 .IIIتقدم لعناية واضعي السياسات واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية ،واملؤسسات
األكادميية ،والباحثني ،التوصيات التالية لضمان تنفيذ احلقوق الثقافية للجميع دون أي متييز:
 .1حتقيق االنسجام بني اخلطاب السياسي والقانون املطبق حلماية وتعزيز التمتع باحلقوق الثقافية.
 .2احترام حرية اختيار الهوية الثقافية واحلفاظ عليها والنهوض بها ،ويشمل ذلك حرية املعتقد والضمير
والعبادة ،وحرية التعبير والرأي ،وممارسة السلوكات الثقافية اخلاصة املتالئمة مع مبادئ حقوق اإلنسان
والدميقراطية .وقد تخضع حرية الرأي والتعبير لبعض القيود التي يجب أن ينص عليها القانون صراحة والتي
تكون ضرورية الحترام حقوق اآلخرين وسمعتهم وحماية األمن القومي والنظام العام أو الصحة العامة أو
األخالق العمومية.
 .3تشجيع إنشاء وتأهيل أماكن الذاكرة واملساحات الثقافية.
 .4احلرص على احترام احلريات والتنوع الثقافي ،التي تساهم معا مساهمة أساسية في ترسيخ الدميقراطية.
 .5تطوير دور وسائل اإلعالم من أجل تعزيز احلوار بني الثقافات واالحترام املتبادل بني مختلف الثقافات واألديان.
 .6ضمان احلق في التعليم ،وحصول اجلميع على تعليم جيد ،إسهاما في التنمية الكاملة للهوية الثقافية مع
احترام حقوق اإلنسان ،مبا فيها احلقوق الثقافية والتنوع الثقافي.
 .7تعزيز التربية على حقوق اإلنسان وضمان إدماجها في مناهج التعليم الرسمي وغير الرسمي والتعلم مدى احلياة.
 .8اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان احترام احلق في املشاركة بحرية وفي ظل املساواة في احلياة الثقافية .مع
إيالء املرأة اهتماما خاصا إلى جانب اجلماعات املهمشة.
 .9اتخاذ اإلجراءات الضرورية إللغاء املمارسات التي تنتهك احلقوق الثقافية ورفع املشروعية عنها ومنها التي
تستهدف خاصة النساء ،واملهاجرين ،واألطفال والفئات الهشة.
 .10تشجيع الدول على التصديق على مختلف الصكوك الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان ،وسحب التحفظات،
ومنح االهتمام الكافي ملتابعة التوصيات الصادرة عن مختلف آليات الرصد ،وعلى أن تدرج في قوانينها
وممارساتها الوطنية كل ما يلزم من تدابير للتنفيذ الفعال للحقوق الثقافية.
 .11تشجيع الدول على التصديق على البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية الذي اعتمدته اجلمعية العامة في  10كانون األول  /ديسمبر .2008
 .12تشجيع اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،على اإلسراع في وضع مالحظة عامة
على احلق في املشاركة في احلياة الثقافية.
 .13املساهمة في وضع مؤشرات للحقوق الثقافية لتقييم التقدم في هذا امليدان والعقبات التي ال تزال قائمة.
 .14متابعة الدراسات والبحوث الثقافية من أجل حتديد العقبات التي حتول دون تنفيذها ،فضال عن املمارسات
اجليدة والتقدم في هذا اجملال.
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 .Iتعرب عن تصميمها على دعم إجراءاتها لتعزيز احلقوق الثقافية وال سيما من خالل عقد اجتماعات دورية
ألعضائها واملتعاونني معها إلى جانب التعاون مع املؤسسات واملنظمات العاملة في هذا اجملال في املنطقة.



قطاع العلوم االجتماعية
واإلنسانية

اليونسكو
)(MA/2009/SS/PI/1

للمزيد من املعلومات،
ميكن زيارة املوقع االلكتروني :
http://rabat.unesco.org/ARADESC

األشخاص واملؤسسات الذين يودون االنضمام إلى الشبكة العربية يونسكو  /إيسيسكو للبحث
اإلجرائي حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ميكنهم االتصال ب:
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مديرية حقوق اإلنسان واألمن اإلنساني والفلسفة

سوريا سعد زوي
أخصائية برنامج العلوم اإلنسانية
واالجتماعية
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