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 AIHR-IADH  
تونس في اإلنسان لحقوق ”السیدة دار“ افتتاح  

 

 
 

 الكائن'' اإلنسان لحقوق السیدة دار'' فضاء  اإلنسان لحقوق العربي المعھد افتتح
 الوطنیة والمنظمات الجمعیات من عدد بحضور العاصمة بتونس أفریل 9 بشارع

والمدني الحقوقي الحقلین في وناشطین والدولیة . 
 أفریل 9 جامعة من مقربة على'' السیدة حي'' یسمى شعبي حي في الفضاء ویقع 

 المعھد اقتناھا مربع متر 1650 ب مساحتھا تقدر''وكالة'' قدیمة بنایة عن عبارة وھو
والتھیأة الترمیم مرحلة بصدد اآلن وھي . 
 عبارة ھي السیدة دار أن إلى اإلفتتاح ندوة خالل حسن بن الباسط عبد األستاذ وأشار

 للمعھد رؤیة إطار في تندرج اإلنسان حقوق حركة حلم من جزء وھي'' مغامرة'' عن
للجمیع وحق الجمیع مسؤولیة وثقافتھا اإلنسان حقوق اعتبار على تقوم  
 الیوم حد إلى أنھ اإلنسان لحقوق العربي المعھد رئیس أشار بالفضاء، یتعلق فیما أما
 لندواتوا للتدریب سیخصص الذي المكان من بالمائة الخمسین یقارب ما تھیئة تم

 على المعھد فسیعمل الفضاء، ببقیة یتعلق فیما أما استغاللھ، في المعھد انطلق والتي
بأكملھ المشروع إتمام في للمساعدة العربیة والمنطقة تونس من أطراف إقناع D4 

 الستقبال الفضاءات بعض تخصیص سیتم أنھ حسن بن الباسط عبد االستاذ وذكر
للنشاط مقرات تملك ال لتيا الشبابیة والمبادرات الجمعیات . 

 لتجارب ذاكرة متحف''لـ فضاء تھیأتھاأیضا سیتم التي األخرى الفضاءات بین ومن
اإلنسان حقوق ثقافة بنشر تعنى الكترونیة لتلفزة واستودیو'' الحریات . 

 المعھد شركاء مختلف علیھما سیشرف''السیدة دار'' وتنشیط برمجة أن أكد كما
العربیة والمنطقة تونس من اإلنسان، لحقوق العربي . 

 
 
 
 

 

 
 

أنشطة  عن كل المعلومات
من خالل ھذا الرابط المعھد  

http://ow.ly/oWAY8 

 



 
 

EVENEMENTS 
سوریا حول تاریخیا قرارا تصدر الكیمیائیة األسلحة حظر منظمة  

 

 
 

 حول بالتاریخي وصف قرارا لكیمیائیةا األسلحة حظر لمنظمة التنفیذي المجلس أصدر
سوریا في الكیمیائیة األسلحة تدمیر . 

 برنامج على عضوا، وأربعین واحد من المكون المجلس، اتفق خاصة جلسة وفي
 عام منتصف بحلول سوریا في األسلحة تلك على الكامل القضاء ھدف لتحقیق عاجل

األول تشرین أكتوبر من لاألو في بالبالد التفتیش عملیات بدء یتطلب بما 2014 . 
 تشرین نوفمبر من عشر الخامس بحلول طموحة مراحل تحدید إلى أیضا القرار ویدعو
األسلحة تلك لتدمیر الثاني . 
 وأكد التنفیذي، المجلس بقرار الكیمیائیة األسلحة حظر لمنظمة العام المدیر ورحب
الفور على سوریا في بالعمل للبدء الفنیة األمانة استعداد المعاھدة في األطراف للدول . 
 أجل من معا یعمل الدولي المجتمع أن مفادھا واضحة رسالة یوجھ القرار إن وقال

بھا الكیمیائیة األسلحة من التخلص من بدءا سوریا في السالم . 
 تطلعھ عن معربا المتحدة، األمم من دعما سیتطلب المنظمة بعثة عمل أن إلى وأشار
الشأن بھذا الدولیة للمنظمة العام األمین مع قرب عن للعمل . 

 
HUMAN RIGHTS COUNCIL CONCLUDES TWENTY-
FOURTH SESSION AFTER ADOPTING 40 TEXTS 
Adopts resolution on Syria, appoints experts on human 
rights of older persons and human rights in the Central 
African Republic 
 

 
 

The Human Rights Council concluded its twenty-fourth 
regular session this evening after adopting 40 texts on a wide 
range of issues and its report for the session.  The Council 
adopted a resolution on the continuing grave deterioration of 
the human rights and humanitarian situation in Syria in which 
it condemned the recent massacre in the Al Ghouta region.  It 
also created mandates for Independent Experts on the 
human rights of older persons and on the human rights 
situation in the Central African Republic. 
In concluding remarks, Remigiuscz Henczel, President of the 
Human Rights Council, reiterated that any act of intimidation 
or reprisals against individuals and groups who cooperated or 
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UNDP Arab States -  برنامج
 األمم المتحدة اإلنمائي

العربي التقریر  

لأللفیة اإلنمائیة لألھداف  
http://ow.ly/p9FPm 

Rapport annuel 2012 de 
l'Organisation mondiale 
contre la torture (OMCT) 

>>>  

 



had cooperated with the United Nations and its 
representatives was unacceptable and must end.  The 
President encouraged all those who participated in the 
Council’s work to discuss issues with the appropriate level of 
dignity and respect. (UN) 
 
 

 
United Nations 

 
"The heat is on. Now we must act." See what else 

Secretary-General Ban Ki-moon said on Friday in response to 
a major international assessment of climate change adopted 

by 110 governments which provides conclusive new 
scientific evidence that human activities are causing 

unprecedented changes in the Earth’s climate. 
Summary from United Nations News Centre: 

http://j.mp/1fvCpBF 
Article by UNEP: http://j.mp/1eNmxJt 

IPCC Report details: http://j.mp/w1Yo8J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMAN RIGHTS EDUCATION 
Material Resources 
What is Human Rights Education? 
How to get started with Human Rights Education  
This is My Home - A Minnesota Human Rights Education 
Experience  
 
 
New! Close the Gap Video and Curriculum Resources! 
 

 

 
 التعلیم في مجال حقوق اإلنسان

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 5-part Close the Gap documentary series on race, 
class, and place disparities was created by the Twin Cities 
Public television (tpt) in close partnership with the Itasca 
Project and Twin Cities Compass & Wilder Research. The 
University of Minnesota Human Rights Center designed two 
companion guides to foster dialogue on ways to recognize 
and eliminate these race, class, and place disparities in our 
schools and communities. 
  
The Educator Guide provides curriculum resources for 
engaging youth in grades 8-12.  
The Community Guide offers key discussion activities for 
Human Rights Commissioners, community leaders, and other 
interested individuals to better understand these disparities 
and their causes, as well as to work to overcome them. 
More:   >>> http://ow.ly/pexjw 
 
A resolution on a World Programme for Human Rights 
Education is adopted by HRC24 without a vote. 27 sept. 
 
 

 
 

Click here to find out more... 
 
 

 
 

 Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de 
l’homme avec les enfants 

 
UNRIC: Material of the Month 

humanrightseducation.info 

 
 

Monthly feature, a video, a cartoon, and a game.  

Click here to find out more... 

 

 

 
 

Human rights education 
and training 

 
 

 
 

Draft Declaration on 
Human Righ 
ts Education 

 

 
 

World Programme for 
Human Rights Education 

 
 

 
 

Millennium Development 
Goals as human rights 
learning: building the 
capacities of the claim 

holders through learning 
as empowerment  

[french]  



 
(Asharqalawsat) 
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TUNISIA 
 النھضة» توافق على خطة اتحاد الشغل الستقالة الحكومة»

 الدستور إلنھاء موعد على واالتفاق الحكومة استقالة تشمل المبادرة
المقبلة واالنتخابات  

 
 خطة على أمس تونس في الحاكم االئتالف تقود التي اإلسالمیة النھضة حركة وافقت

 األسبوع مطلع تبدأ أن المتوقع نم العلمانیة، المعارضة مع مفاوضات بعد لالستقالة
 المتعثر الدیمقراطي االنتقال تسرع قد خطوة وھي جدیدة حكومة حول لالتفاق الحالي

لألنباء »رویترز« وكالة حسب ،»العربي الربیع« انتفاضات مھد في . 
 لقاء بعد« إنھ للوكالة اإلسالمیة النھضة بحركة كبیر مسؤول وھو زیتون لطفي قال

 الشغل اتحاد خطة الحركة قبلت النھضة رئیس الغنوشي راشد لشیخا الحركة رئیس
 إن زیتون قال كما ،»واالقتصادیة السیاسیة أزمتھا من البالد إلخراج سعیا تحفظ دون

المقبل الثالثاء أو) االثنین( غد یوم سیبدأ الحوار . 
 اطةالوس ترعى أخرى منظمات ثالث مع بیان في القوي النفوذ ذو الشغل اتحاد وأكد

االتحاد لمبادرة الصریح النھضة بقبول یرحب أنھ وأضاف بخطتھ النھضة قبول . 
 مباشر حوار بدء موعد حول لالتفاق مباحثات بدء إلى السیاسیة األحزاب االتحاد ودعا
أیام خالل الحوار یبدأ أن یأمل أنھ مضیفا السیاسیین الفرقاء بین . 

 
 بعد قبول النھضة بخارطة طریق الرباعي

 ترحیب حذر
 

 
 

 السیاسیة األزمة مع التعاطي في نوعیا انتقاال تشھد القادمةس األیام أن الواضح
 محمد الشھید اغتیال یوم أي الفارط جویلیة 25 منذ تونس تعیشھا التي الخانقة

 .االبراھمي
 وبینھم بینھم فیما للحوار الراعي الرباعي ممثلي بین الماراطونیة المشاورات فبعد
 االنتقال تھدد كادت عدیدة منعرجات السیاسیة األزمة أخذت السیاسیین الفرقاء وبین
تونس عاشتھ الذي . 

 جذري حل لوجود بعید من األمل بریق برزلی االنقشاع في األزمة غیوم بدأت الیوم لكن
 .لألزمة

 للحوار الراعي الرباعي طرحھا التي الطریق خارطة من النھضة حركة موقف تغیر
 السید لنا أكده ما ھذا. قریبا النور سترى األزمة انفراج بوادر بأن یؤشر الوطني

 أنّ  أفادنا حیث للشغل التونسي العام لالتحاد التنفیذي المكتب عن الطبوبي نورالدین
 التقطت النھضة أن مؤكدا الرباعي طرحھا الذي الطریق بخارطة قبلت النھضة حركة

 والتي الفارط األسبوع الصحفیة الندوة خالل وجھھا التي لالتحاد العام األمین رسائل
 الراھنة السیاسیة األزمة من بتونس للخروج ممدودة مازالت الحوار أیادي أن فیھا أكد

 لیس االتحاد أن مؤكدا تونس مصلحة أجل من االتحاد لعبھ الذي الوطني وربالد منوھا
 األمر ھذا وأن السیاسیین الفرقاء بین الوساطة بدور یقوم أن یحاول وإنما سلطة طالب
 السیاسیة التجاذبات فوق مصلحتھا وإعالء تونس إلنقاذ بھ القیام االتحاد على لزام

.السیاسیین الفرقاء وشطحات  
 

Islamist Party in Tunisia to Step Down 
By CARLOTTA GALL 
Tunisia’s governing Islamist party, Ennahda, thrust into 
power by the Arab Spring, has agreed to step down after 
months of political wrangling with a hard-bargaining 
opposition. 
In three weeks, the Ennahda-led government is to hand over 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

power to an independent caretaker government that will lead 
the country through elections in the spring. The deal comes 
as part of negotiations to restart Tunisia’s democratic 
transition after secular opposition groups, protesting the 
assassinations of two of their politicians, stalled work on a 
new constitution and an election law this summer. 
The two sides will enter discussions this week mediated by 
the Tunisian General Labor Union, the nation’s largest. Its 
deputy secretary general, Bouali Mbarki, announced 
Ennahda’s acceptance of the plan on Saturday. 
The move comes less than three months after the Islamist 
government of President Mohamed Morsi of Egypt, also 
elected during the Arab Spring uprisings, was ousted by the 
military. 
(....) “From 2011 we moved to another agenda, from the 
demands for a transitional democracy to a real struggle for 
power,” said Abdel Basset Ben Hassen, head of the Arab 
Institute for Human Rights. “Because of the change we have 
this tension and a lot of frustration.” (New York Times) 

 
 خالل جلسة عامة

نقابة الصحفیین تدرس أشكال احتجاجیة جدیدة لدفع الحكومة الى تفعیل 
 المرسوم 115

 

 
 عامة جلسة بالعاصمة الجمعة أمس ظھر التونسیین للصحفیین الوطنیة النقابة عقدت 

 المرسوم تفعیل الى لحكومةا دفع أجل من جدیدة احتجاجیة أشكال لتدارس  عادیة
والنشر والطباعة الصحافة لحریة المنظم 115 . 
 الى النقابة منظوري الجلسة ھذه خالل الحمروني نجیبة الصحفیین نقیبة ودعت
 الحكومة تجاھلتھ الذي 2013 سبتمبر 17 اضراب بعد لالحتجاج جدیدة أشكال تدارس

 تحركات الى واللجوء المؤقتة الحكومة رئاسة أنشطة مقاطعة أشكال تطویر مقترحة 
أخرى نقابیة . 

 منھ الثامن الفصل على فقط یقتصر ال 115 المرسوم تفعیل أن الحمروني وأوضحت
 كذلك یشمل بل محترف صحفي بطاقة السناد مستقلة لجنة احداث على ینص الذي

 ومحاسبتھم علیھم االعتداء وتجریم وحمایتھم الصحفیین بتشغیل المتصلة الجوانب
المرسوم فصول لبقیة اطبق . 

 
اإلنسان لحقوق الدولي المھرجان اختتام  

 
 حقوق ألفالم الدولي المھرجان فعالیات 2013 سبتمبر 28 السبت الیوم مساء تختتم

 على المتحصل السینمائي الشریط بعرض وذلك بالعاصمة، »الموندیال« بقاعة اإلنسان
 احتضنت التي بالقاعات ماألفال من مجموعة وستعرض. تونسي فیلم أفضل جائزة

 »الموندیال« قاعات وھي االنسان، لحقوق الدولي المھرجان من الدورة ھذه فعالیات
 األنف حمام الثقافة ودار المغاربیة خلدون ابن الثقافة ودار »مدار«و ،»حنبعل«و

 كبیرا إقباال عرف المھرجان ھذا افتتاح أن الى اإلشارة وتجدر. المروج الثقافة ودار
 للشھید تكریما تضمن االفتتاح حفل ألن وذلك والشباب، السیاسیین وخاصة اھیرللجم

 حبیب للمخرج »السعید الشھید« الوثائقي الفیلم عرض خالل من بلعید شكري
 وفي تونس في وصّور بلعید، شكري الشھید بشخصیة اھتم وثائقي وھو المستیري

 الدولي المھرجان ویبقى. ةقصیر لفترات ولو الشھید فیھا عاش بلدان وعدة العراق
 لعرض وفرصة تونس، في السینمائیة للساحة مكسبا رمزیتھ على االنسان لحقوق
 قبل من ومتابعتھا التجاریة غیر وخاصة والقصیرة، منھا الطویلة التونسیة االفالم



 
 
(Asharqalawsat) 

التونسي الجمھور . 
 

 تجلیات المنصف المرزوقي
 الیسار لوسط ینتمي مثقف رجل المرزوقي المنصف التونسي الرئیس

رومانسي بشكل الحقوقیة بالمسألة مھموم العربي، . 
 

 المدني، المجتمع في العامة اإلنسانیة القیم حمایة على القیام في جدا مفید مثلھ رجل
. اإلنسان حقوق عن للدفاع أنفسھم جندوا »مناضلین« إلى بحاجة والدول تفالمجتمعا

 وتلك نقرة ھذه. شيء وذاك شيء ھذا. سیاسة رجل لیس لكنھ مدني، نضال رجل ھو
 .نقرة
 الجناح عن ممثال لیكون تونس في اإلخوانیة النھضة لحركة األنسب الخیار ھو كان
وتدبره الغنوشي نھضة تقوده الذي الحكومي التحالف في »العلماني« . 

 إلى اإلنسانیة، الحقوق بمسألة الصوفي إیمانھ ھي المرزوقي لدى األخرى المیزة
الوجداني والمحو الفناء درجة . 

 المتحدة لألمم العامة الجمعیة كنف في قولھ ھذه الصوفیة المرزوقي تجلیات آخر من
 مطالبا وان،اإلخ جماعة قادة كل ومعھ سیاسي، معتقل مصر في مرسي محمد إن

 مرسي بإطالق ،»اإلخوان« ضد الثائر المصري الشعب خلفھا ومن المصریة، الدولة
لھم السلطة إعادة وربما ،»اإلخوان« صقور وكل والشاطر . 

 
TUNISIE: réaction prudente du groupe socialiste du 
Parlement européen aux atteintes à la liberté de la 
presse 
La grève générale des médias tunisiens, le 17 septembre 
dernier, suite aux tracasseries et même à l’emprisonnement 
de journalistes, amène le groupe socialiste du Parlement 
européen (S&D) à exprimer sa préoccupation mais il le fait 
avec une grande modération. Cette prudence s’explique par 
le fait qu’un des partis membres de la coalition 
gouvernementale responsable des atteintes à la liberté des 
médias est membre de l’internationale socialiste. Véronique 
De Keyser, vice-présidente du groupe, fait appel à « l’esprit 
de concertation » et demande l’application rapide du 
nouveau cadre législatif pour les médias. (Nawaat) 
 
Les étudiants subsahariens en Tunisie se plaignent de 
persécution et de mauvais traitement 
 

 
 

L’Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie 
(AESAT) déplore un «regain de la persécution à l’endroit des 
étudiants et stagiaires en provenance des pays d’Afrique 
subsaharienne». 
Dans un communiqué publié samedi, l’AESAT annonce avoir 
eu connaissance de «faits récents qui n’augurent rien de 
positif» quant au traitement auquel est soumis la 
communauté estudiantine sub-saharienne en Tunisie. 
Parmi les cas évoqués par l’AESAT, il y a celui de l’étudiant 



refoulé, le vendredi 27 septembre, «pour la deuxième fois, à 
l’aéroport Tunis-Carthage, vers l’Egypte, qui n’était pas au 
départ son pays de provenance». «Cet étudiant se trouve 
actuellement détenu au Caire», précise l’association, qui cite 
le cas d’«un autre étudiant qui avait déjà été refoulé vers le 
Niger sans aucun justificatif valable.» (Kapitalis) 
 

 
 

ARAB WORLD/UNITED NATIONS 
مكتب حقوق اإلنسان في األمم المتحدة یدعو إلى ضبط النفس فیما 

 تواصل حصیلة القتلى في احتجاجات السودان باالرتفاع
 

 
 

 في العشرات مقتل بعد النفس ضبط إلى اإلنسان لحقوق المتحدة األمم مكتب دعا 
الوقود دعم بوقف الحكومة قرار ضد احتجاجات وسط السودان أنحاء جمیع . 
 اإلنسان، لحقوق السامیة المفوضة مكتب باسم المتحدثة بویي، سیسیل وقالت

 من كبیرا عددا بأن تفید تقاریر إزاء عمیق بقلق نشعر إننا" جنیف في للصحفیین
 وتفید". االثنین یوم منذ السودان أنحاء تعم التي المظاھرات خالل قتلوا قد األشخاص

 في بدأت التي المظاھرات، خالل قلاأل على شخصا 30 بمقتل اإلعالم وسائل تقاریر
. الخرطوم العاصمة ذلك في بما البالد، من أخرى أجزاء في وانتشرت جزیرة والیة

 المتظاھرین بین الخرطوم، في اندلعت عنیفة اشتباكات أن بویي السیدة وأضافت
 التقاریر ذكرت. "الضحایا من معروف غیر عدد وقوع إلى أدى مما الشرطة، وقوات

 رجال أن مزاعم وذكرت االحتجاجات، قمع في المفرطة القوة استخدمت األمن قوات أن
 شھود ووصف. آخرین وضربوا المتظاھرین بعض على الحیة الذخیرة أطلقوا األمن
. والرأس الجذع من العلوي الجزء في ناریة بأعیرة مصابة متظاھرین جثث عیان

نالمتظاھری قبل من الممتلكات تدمیر عن تقاریر وأفادت ". 
 

نظام عمر البشیر مستمر في قمع وسائل اإلعالم للتغطیة علي جرائمھ 
 ضد الشعب السوداني

 

 
 

 السودانیة السلطات استمرار, الیوم, اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة أدانت
 للتعتیم, الماضیین الیومیین خالل یركب بشكل واإلعالمیة الصحفیة للحریات قمعھا في

 الرئیس حكم علي الثائر الشعب بحق األمنیة األجھزة ترتكبھا التي االنتھاكات علي
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أسئلة وأجوبة - سوریا والمحكمة 

 الجنائیة الدولیة

 

 



اإلنسانیة ضد جرائم ارتكابھ بتھمة الدولیة الجنائیة المحكة من الھارب البشیر . 
 ثالث بمصادرة 2013 سبتمبر 26 الخمیس یوم قامت قد السودانیة السلطة وكانت
 الصدور من ومنعھا السیاسي المجھر جریدة وھي, طباعتھم من االنتھاء بعد صحف

 وذلك, أیام ثالثة لمدة الصدور من ومنعھا السوداني وجریدة, أیام خمسة لمدة
 السلطة من مقربة الصحف أن من الرغم علي وذلك, الوطن جریدة إلى باإلضافة

 .السودانیة
 

الكویت: الشبكة العربیة تطالب السلطات الكویتیة بعدم مساعدة النظام 
 البحریني في التعتیم علي ثورة الشعب البحریني ضد النظام

 

 
 

 شباب مھرجان منظمي مطالبة, الیوم, اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة أدانت 
 بعدم, ”بوقریص ھدیل“ اإلنسان قحقو عن الكویتیة المدافعة, الكویت في الخلیج
 الخواجة الھادي عبد الحقوقیان الناشطان صورة علیھ مطبوع ”شیرت تي“ ارتداء
 بالدیمقراطیة مطالبتھما بسبب البحرین مملكة سجون في القابعین رجب ونبیل

البحرینیین المواطنین وحریات لحقوق ودعمھما . 
 عن والمدافعة الناشطة طالبوا قد ویتبالك المقام للشباب الخلیج مھرجان منظمي وكان

 من كل صورة علیھ مطبوع شیرت تي ارتداء بعدم, ”بوقریص ھدیل“ اإلنسان حقوق
 الدسمة بمسرح تواجدھا أثناء, رجب ونبیل الخواجة الھادي عبد البحرینیان الناشطان
 لملك إساءة یعتبر شیرت تي الـ ارتدائھا أن بزعم, المھرجان لحضور بالكویت

 وطالبوا ضدھا بشكوى بالمھرجان المتواجد البحرین فریق تقدم بعدما وذلك, رینالبح
 بأنھا الناشطة أخبرتھم وقد, الجنسیة بحرینیة بـــأنھا منھم ظننا المھرجان من بطردھا
الكویتي المسرح أبناء ومن الجنسیة كویتیة . 

 
فلسطین المحتلة: الشبكة العربیة تدین استمرار األجھزة األمنیة لحركة 
 حماس في مالحقة الصحفیین واإلعالمیین بتھمة االنتماء لحركة تمرد

 

 
 

 تشنھا التي الشرسة الھجمة استمرار, اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة أدانت
 تمرد لحركة المؤیدة مواقفھم خلفیة على واإلعالمیین الصحفیین علي حماس حركات

للقطاع حماس حركة حكم علي التمرد إلي تدعو التي الفلسطینیة . 
 طالت شرسة ھجمة شنت قد غزة بقطاع حماس لحركة التابعة األمنیة األجھزة وكانت
 معھم للتحقیق, غزة لقطاع تابعة مناطق عدة في, واإلعالمیین الصحفیین من العدید
 وتوزیع وتأییدھا معھا التعاون أو ةالفلسطینی تمرد حركة إلى االنتماء بتھمة

 سكرین“ بـ اإلعالمي 2013 سبتمبر من عشر الثاني في مثل حیث, منشوراتھا
 غزة، في الشاطئ مخیم في المباحث بمركز للتحقیق ”أحمد عالء“ ”اإلعالمي لإلنتاج

 عن إعالمي تقریر  إلعداده الحكومة على التحریض بتھمة معي التحقیق خلفیة علي
 مع التعامل بعد تعھد علي توقیعھ بعد ساعات بعدة بعدھا سبیلھ اخلي وقد, ردتم حركة



تمرد حركة . 
 

 االستعباد المعاصر في قطر: ھناك أخبار سیئة وأخرى جیدة
 

 أسمتھ لما ضحایا قطر في العمال سقوط بشأن ،"الغاردیان" صحیفة إلیھ توصلت ما
 للعمالة المروعة البلد ذلك لمعاملة مقبض تأكید ھو ،"الحدیث العصر عبودیة"

 العالم كأس باستضافة قطر فازت حین ،2010 الثاني تشرین/نوفمبر في. الوافدة
ً  كان ،2020  إلى یؤدي أن شأنھ من أساسیة إصالحات إحداث في اإلخفاق أن واضحا

المتمیز االستقصائي باتیسن بیت حقیقت عنھ كشف الذي الوحشي االستغالل . 
ً  تقریراً  ووتش رایتس ھیومن أصدرت ،2012 حزیران/یونیو في  انتھاكات حول ُمدینا

 في خلصنا وقد. بقطر البناء قطاع في الجبري، التشغیل فیھا بما اإلنسان، حقوق
 للالستغال بوتقة" إلى بالتحول یخاطر البلد ھذا أن إلى العام ھذا من أسبق توقیت

 التفصیلیة التوصیات تجاھل السلطات اختارت أن بعد الوافدین للعمال" والبؤس
 عمالیة ونقابات أخرى حقوقیة منظمات عن صدرت كما. التقریر ذلك في الواردة

مشابھة انتقادات . 
 

  إستمرار استھداف وإحتجاز الصحفیین في مصر على خلفیة عملھم
 

 بإطالق المصریة السلطات, الیوم اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة طالبت
 و ”دیموتیكس“ موقعي مراسل الشكور عبد محمود المصري الصحفي سراح

 األمن أجھزة قبل من اعتقالھ منذ″ 2 زعبل أبو“ لیمان في والمحتجز ”كوربیس“
 في مرسي محمد المعزول الرئیس أنصار اعتصام فض ألحداث تغطیتھ أثناء المصریة

الماضي أغسطس 14 في العدویة رابعة میدان . 
 االحتیاطي الحبس تجدید قاضي أمام سبتمبر 24 الثالثاء غدا سیمثل الصحفي أن حیث
 سابقة قرارات 3 حقھ في صدر أن بعد وذلك, الرابعة للمرة حبسھ تجدید قرار في للبت

ً  15 بالحبس  سبتمبر 10 في الصادر القرار أخرھا كان, التحقیقات ذمة علي یوما
 مكلفین علي واالعتداء التجمھر بتھم معھ تجري التي التحقیقات خلفیة علي, الجاري
 تم اتھامات وھي,  اإلرھاب تستخدم محظورة لجماعة واالنضمام, عامة بخدمة

 متواجدا كان بینما, اإلخوان لجماعة ھانتمائ عدم وبرغم دلیل دون للصحفي توجیھھا
فحسب الصحفیة التغطیة بھدف فضھ عملیھ أثناء االعتصام مكان في . 

 
فضیحة حاطة ومھینة بالمرأة وتضرب في العمق التعلیم العالي. 

متطرفون یقسمون الطلبة حسب الجنس وأستاذ ل"كود": ھؤالء أقاموا 
 دولة داخل الدولة والوھابیة تزحف على الجامعات

 

 
ارشیف الجدد الوھابیون بھا یبشروننا التي المدرجات  

 
 عین االنسانیة والعلوم اآلداب كلیة بطلھا" كود" عنھا تكشف مسبوقة غیر فضیحة 

 الكلیة عمادة بإقدام االمر یتعلق البیضاء، الدار الثاني الحسن لجامعة التابعة الشق
الجنس بحس الطلبة تقسیم مباركة على . 
 تراث في واألدیان العقائد علم" تخصص الماستر مباراة باجتیاز خاص اعالن ففي

 4و 2و 1  المدرجات وحددت كتابي امتحان عن الجامعة تعلن" اإلسالمي الغرب
فقط للطالبات الخامس المدرج بتخصیص الماستر مشرفو افتى فیما الذكور للطلبة . 
 انھا الشعبة على المشرفون یعتقد لذا سالمیة،اال للدراسات تابعة الشعبة ان نعرف

 في بھ المعمول النظام وترفض العلمي ال اإلدیولوجي فیھا یتحكم كیتوھات اضحت
 شيء اي او العرق او الجنس مستوى على سواء تقسیم اي یرفض والذي المغرب

 .اخر



 ضافوا الدولة داخل دولة تقیم ان ترید الشعب ھذه فان" كود"ل جامعي استاذ حسب
لدولة من غفلة في الجامعات الى تتسلل بدأت الوھابیة ان" كود"ل  

المسبوقة غیر الفضیحة ھذه الى عودة" كود"ل وسیكون  
 

 اجتماع الخبراء لبحث سبل وقف استغالل األطفال عبر اإلنترنت
 

 
 

 األسبوع ھذا األكادیمیة واألوساط والبحوث القانون، إنفاذ مجاالت في خبراء تجمع 
 اإلنترنت، عبر األطفال استغالل لمكافحة سبل إلیجاد فیینا في المتحدة األمم اجتماع في

التكنولوجي التقدم بسبب انتشارا أكثر أصبح الذي . 
 یوري والجریمة، بالمخدرات المعني المتحدة األمم لمكتب التنفیذي المدیر الوق

 في ساھم الرقمي العصر ولكن جدیدة، ظاھرة لیس األطفال استغالل إن" فیدوتوف
 في التقدم أن حین وفي". مستضعفین األطفال فیھ بات بیئة وخلق المشكلة تفاقم

 من تماما جدیدة أشكال ظھور إلى رورةبالض یؤد لم واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا
 ھذا وأبعاد طبیعة تغیر على عمل الحاالت بعض في أنھ إال األطفال، إلى اإلساءة

 وبأعداد أسرع بشكل األطفال إلى الوصول یمكن اإلنترنت، شبكة خالل فمن. االستغالل
 واقعوم واأللعاب، اإللكتروني، البرید ورسائل الدردشة غرف باستخدام وذلك أكبر،

جنسیا وتھیئتھم واستمالتھم الضحایا إلیجاد االجتماعیة الشبكات . 
 

طارق متري لـ«الحیاة»: مھمتنا المساعدة في إطالق حوار لیبي وبناء 
 دولة القانون

 

 
 

 لیبیا، إلى المتحدة لألمم العام األمین مبعوث متري، طارق السابق اللبناني الوزیر قال
 تصدیر إعاقة من اللیبیة، النفطیة المنشآت في یجري ما إن ،»الحیاة« إلى حدیث في
 مسألة في التفاوضیة قدراتھا تعزیز ترید مجموعات تنفذھا سیاسیة أمنیة مسألة ھو

 .الفیدیرالیة
ً  باریس في مروره لدى متري، الحیاة وسألت  الراھنة األوضاع عن نیویورك، من قادما

فقال یقیم حیث لیبیا في : 
«  علي اللیبیة الحكومة رئیس عبر نیویورك في العمومیة الجمعیة أمام خطابھ في

 الظروف تجاوز في اللیبیین، من كبیر عدد رغبة وھي قویة، عزیمة عن زیدان
 المتعلقین اللیبیین ورغبة العزیمة ھذه في شك لدي ولیس. الصعبة الحالیة المضطربة

 االنتقالیة العملیة تتم أن على موحداً  بلدھم على المحافظة ویریدون ثورتھم بأھداف
 .بسرعة



الیونسكو ومبادرة تحالف الحضارات باألمم المتحدة تجّددان اتفاق 
 التعاون بینھما

 
 النصر، العزیز عبد ناصر الحضارات لتحالف المتحدة لألمم السامي الممثل وّقع

 في سبتمبر/أیلول 25 في تفاھم مذكرة بوكوفا، إیرینا للیونسكو العامة والمدیرة
إضافیتین لسنتین المنظمتین بین القائم التعاون بذلك مجّدَدین نیویورك، . 

 مدیرا أعاد المتحدة، لألمم العامة الجمعیة ھامش على المذكرة توقیع حفل وخالل
 العالقات تحسین سبیل في المشتركة الجھود بذل بمواصلة التزامھما تأكید المنظمتین

 وتعزیز الفجوات، سد بھدف مختلفة وتقالید ودیانات ثقافات إلى ینتمون شعوب بین
 أنّ  النصر السید وأّكد. والتعّصب التطّرف ومكافحة المتبادلین، واالحترام التفاھم

 الحضارات تحالف مبادرة بین القائم الممتاز التعاون على رسمیا طابعا ُیضفي قاالتفا
 خدمة في البعض بعضھما تكّمال أن للمنظمتین تتیح شراكة" بوصفھ والیونسكو
الدولي المجتمع ". 

 
UN Syria resolution fails to ensure justice: Human Rights 
Watch 
 

 
Members of the United Nations Security Council raise their hands as they vote 

unanimously to approve a resolution eradicating Syria's chemical arsenal during a 
Security Council meeting during the 68th United Nations General Assembly in 

New York on Friday, Sept 27, 2013. Human Rights Watch (HRW) on Saturday, Sept 
28, 2013, criticised a hard-won United Nations Security Council resolution 

ordering the destruction of Syria's chemical arsenal for failing to deliver justice for 
the conflict's victims. -- PHOTO: REUTERS 

 
Human Rights Watch (HRW) on Saturday criticised a hard-
won United Nations Security Council resolution ordering the 
destruction of Syria's chemical arsenal for failing to deliver 
justice for the conflict's victims. 
"This resolution fails to ensure justice for the gassing of 
hundreds of children and many other grave crimes," said the 
New York-based watchdog's United Nations director Philippe 
Bolopion. 
Mr Bolopion renewed HRW's longstanding call for the UN to 
"refer the situation in Syria to the International Criminal Court 
(ICC), and adopt targeted sanctions against those 
responsible for mass killings". (straitstimes) 
 
Sudan blacks out Internet to hide brutal suppression of 
protests 
There's no trying to hide what's happening within the urban 
centres of Sudan today. On Wednesday, September 26 at 
about 1pm, the Sudanese authorities completely shut down 
the country's global internet for 24 hours. This happened 
against the backdrop of spreading peaceful protests following 
the regime's decision to lift state subsidies from basic food 
items and fuel. 



In the last few weeks, Sudan's citizens have been feeling the 
burden of increasing prices as the Sudanese pound 
depreciated sharply, and purchasing power declined in a 
country where 46 percent of the population live in poverty.  
 

 
People take part in protests over fuel subsidy cuts in Khartoum, 25 

September 2013. Reuters 
 

The lifting of subsidies was met with a popular outburst, 
especially after a public TV speech by President Omer Al 
Bashir made it clear that his government has no concrete 
solutions. He went on to mock the population saying they did 
not know what hot dogs were before he came to power.  
(IFEX) 
 
Saudi Arabia- Authorities continue to target human 
rights  lawyer Walid Abu Al-Khair 
 

 
 

The Gulf Centre for Human Rights (GCHR) is concerned 
about irregularities in the ongoing trial of human rights lawyer 
Walid Abu Al-Khair, which continued on 9 September 2013 at 
the Criminal Court in Jeddah. This was the tenth hearing of 
the trial, which opened on 4 June 2012, and appears to be 
designed to interfere with his human rights activities. 
At the hearing on 9 September, the Public prosecutor handed 
over to the court a flash memory drive without declaring its 
contents, in addition to a copy of a statement about the trial 
of Jeddah reformists and the events of Qatif issued on 5 
December 2011 and signed by Abu Al-Khair on behalf of the 
group, Monitor of Human Rights in Saudi Arabia (MHRSA), 
which he heads. (GCHR) 
 



Human rights beyond borders: UN experts call on world 
governments to be guided by the Maastricht Principles 
(Second Anniversary of the Maastricht Principles on 
Extraterritorial Obligations of States, 28 September 2013) 
A group of United Nations human rights experts today urged 
governments worldwide to take into account a set of 
guidelines on extraterritorial obligations adopted by leading 
specialists in international law and human rights on 28 
September 2011 in Maastricht, the Netherlands: the 
Maastricht Principles*. 
“By nature, some of the world’s most pressing issues spill 
over national boundaries,” the UN experts said, while 
highlighting the importance of the Maastricht Principles as a 
key tool in addressing complex contemporary cross-border 
human rights challenges, including global poverty, hunger 
and food security, and access to water. 
“The Maastricht Principles clarify the human rights obligations 
of States beyond their own borders, especially their obligation 
to avoid causing harm and to protect human rights 
extraterritorially,” the UN experts on extreme poverty, food, 
water and sanitation, and international solidarity explained. 
(OHCHR) 
 
UN Human Rights Council 2013 condemns crackdown in 
Human Rights Defenders 
Michael Ineichen of the International  Service for Human 
Rights [ISHR] in its Monitor of 27 September 2013 welcomes 
the adoption of a Resolution by the UN Human Rights 
Council which condemns the global crackdown on civil 
society and calls on all highgovernments to protect and 
support the work of non-governmental organisations and 
human rights defenders. In a resolution adopted that day, 
entitled ‘Civil society space’, the UN Human Rights Council 
says it is ‘deeply concerned’ at the use and misuse of laws 
on NGO registration and funding, and even, in some 
instances, those on ‘national security and counter-terrorism’ 
to ‘hinder the work and endanger the safety of civil society’.  
The Council’s resolution was adopted in Geneva as the UN 
Secretary-General, Ban Ki-moon, expressed similar concerns 
at a high-level meeting in New York. ‘We are seeing a rise in 
laws that restrict the activities of human rights defenders,’ 
said Mr Ki-moon. ‘We are seeing new ways to impede their 
work – through over-reaching anti-terrorism and national 
security legislation; measures relating to public morals, or 
defamation; laws requiring registration and funding of 
associations; and new rules regulating Internet access.’ 
 
Criteria to ensure quality successor as Rapporteur on 
Human Rights Defenders 
As this is a weekend post I have chosen one that requires a 
bit of reflection: Several UN Rapporteurs are coming to the 
end of their term in 2014, including – unfortunately – also the 
mandate of the Rapporteur on Human Rights Defenders 
Margaret Sekaggya. A number of NGOs – in this case 
Amnesty International and the International Service for 
Human Rights – have given thought to the kind of kind of 
criteria that should ensure that a good successor in chosen, 
or at least that high-quality and independent candidates to 
come forward for nomination. 
 



 
(Asharqalawsat) 

VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS  
 میركاتو» في البرلمان التونسي»

النقطي عادل  
 

 ولھم.. غریبا العنوان ھذا سیجدون خصوصا القدم وكرة بالریاضة المغرمین غیر
التوضیح من مفر وال ذلك، في الحق ... 

 شھرة لھا حتأصب كلمة وھي السوق، وتعني إیطالیة، كلمة ھي »المیركاتو« كلمة
 للحدیث یستخدمونھا الریاضة في المختصون اإلیطالیون الصحافیون بدأ منذ عالمیة

 العملیة ھذه تجري ما وعادة. آلخر فریق من القدم كرة العبي انتقاالت فترة عن
الشتاء في واألخرى الصیف في مرة العام؛ في مرتین .. 

 العالم أنحاء أغلب في اضیینالری انتقاالت فترة على »میركاتو« كلمة تطلق الیوم
 القاموس المصطلح ھذا لیدخل العربیة البلدان في القدم كرة بطوالت ومنھا تقریبا،

الكبیر الباب من العربي الریاضي .. 
 

 نحو مصالحة فكریة بین اإلسالم والعلمانیة
الفرا الرحمن عبد ناصر. د  
 

. بنتائجھا التنبؤ یصعب فكري مخاض حالة العربي عالمنا یعیش واآلخر الحین بین
 المستوى على القائمة الطروحات مختلف بین الدائر الجدل دیمومة عن ناتج مخاض
 بین الجدل ھذا یختزل كان قریب وقت حتى. واألخالقي االجتماعي السیاسي، الدیني،
توجھاتھم مختلفب التجدیدي، والفكر التقلیدي الفكر اقطاب . 

 أن یعني ما العامة، وثقافتھ العربي المجتمع نطاق داخل یتم كان أنھ ھو یمیزه كان ما
 الخارجیة، العوامل تأثیر عن بعیده كانت خضمھ في تشارك كانت التي األطراف كافة

ً  فیھ وتشارك  استیعاب السھل من كان بالتالي وثقافتھا، األمة لھذه انتمائھا من انطالقا
 من كثیر في تشوبھ كانت انھ رغم العقل، یثري كان لقد. نتائج من إلیھ یفضي ما ممعظ

الترحیل أو التعذیب او التكفیر حد إلى تصل وسیاسیة دینیة اسقاطات األحیان . 
 

 السودان في خطر شدید
إسكندر عبدهللا  

 
 باعتقالھ تطالب حقھ في صادرة دولیة مذكرة ثمة ان البشیر مرع الرئیس یعرف

 بدعوات علمھ ومع. االنسانیة ضد جرائم بتھمة الدولیة الجنائیة المحكمة على وإحالتھ
 الى دخول تأشیرة طلب الجنائیة، المحكمة الى نفسھ تسلیم الى لھ متكررة امیركیة

المتحدة الممل العامة الجمعیة حضور أجل من المتحدة الوالیات . 
 لآلخرین االستفزاز سیاسة: تفكیره وكیفیة البشیر لسلوك تلخیص الطلب ھذا في

 منذ السیاسیة وقواه السوداني الشعب ازاء فعلھ ما وھذا. وبمواقفھم بھم واالستھتار
 إمساكھ عبر البشیر، تمكن لقد. 1989) یونیو( حزیران في السلطة على استولى ان

 المسلحة المیلیشیات واطالق السلطة مفاصل في أنصاره ضعوو العسكریة بالمؤسسة
 اغراءات یقدم كان وإن. كاملة ھیمنة المركزي الحكم على الھیمنة من لحزبھ، التابعة

 من لفترة بھ لتلتحق وكیاناتھا احزابھا عن تنشق معارضة لشخصیات وھناك ھنا
 البشیر نظام لدى فضلةالم السبل من والبطش القوة كانت االحوال كل في لكنھ. الزمن

ً  والمتنوع االطراف، المترامي البلد ھذا في المتراكمة المشكالت لمعالجة ً  قبلیا وثقافیا . 
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MEETINGS AND EVENTS 

 
 الدورة العاشرة  /اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 2013سبتمبر /أیلول 13: إلى 2013سبتمبر /أیلول 2: من
الدورة   /اللجنة المعنیة بحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم

 التاسعة عشر
 2013سبتمبر /أیلول 13: إلى 2013سبتمبر /أیلول 9: من

 دورة الرابعة والعشرونال  /مجلس حقوق اإلنسان
 2013سبتمبر /أیلول 27: إلى 2013سبتمبر /أیلول 9: من

 الدورة الرابعة والستون  /لجنة حقوق الطفل
 2013أكتوبر /تشرین األول 4: إلى 2013سبتمبر /أیلول 16: من

الفریق العامل المعني بالرسائل التابع للجنة المعنیة بالقضاء على التمییز 
 الدورة السادسة والعشرون  /ضد المرأة

 2013سبتمبر /أیلول 27: إلى 2013سبتمبر /أیلول 23: من
الفریق العامل المعني بالرسائل التابع للجنة المعنیة بالقضاء على التمییز 

 الدورة السابعة والعشرون  /ضد المرأة
 2013سبتمبر /أیلول 27: إلى 2013سبتمبر /أیلول 24: من

الدورة السادسة   /اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة
 والخمسون

 2013أكتوبر /تشرین األول 18: إلى 2013سبتمبر /أیلول 30: من
مجلس األوصیاء، صندوق األمم المتحدة الطوعي من أجل ضحایا 

 الدورة الثامنة والثالثون  /التعذیب
 2013أكتوبر /تشرین األول 4: إلى 2013سبتمبر /أیلول 30: من

 الدورة الرابعة عشرة  /اجتماع الدول األطراف في لجنة مناھضة التعذیب
 2013أكتوبر /تشرین األول 1: إلى 2013أكتوبر /تشرین األول 1: من

. لجنة حقوق اإلنسان -ني بالرسائلالفریق العامل لما قبل الدورة المع
 الدورة التاسعة بعد المائة  /الدورة التاسعة بعد المائة

 2013أكتوبر /تشرین األول 10: إلى 2013أكتوبر /تشرین األول 7: من
 



 
 

 المعھد العربي لحقوق االنسان
 في الصحافة

 
خالل تغطیة صحفیة ألشغال الدورة  5سبتمبر الجاري، ص 13لیوم  104في عددھا ‘‘ الوقائع’’ صحیفة 

ھل شھدت أوضاع’’: ‘‘ 23عنیتاوي’’التدریبیة اإلقلیمیة في مجال حقوق اإلنسان   
 



 
 

ة  1444مقال صادر في العدد " لتعزیز ثقافة المواطنة في أوساط الشباب"  ّ " من مجل Réalités الناطقة "  
ذه المعھد العربي " نوادي التربیة على المواطنة و حقوق اإلنسان"وع باللغة الفرنسیة حول مشر ّ الذي ینف

(لحقوق اإلنسان بالشراكة مع وزارة التربیة و بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي PNUD منظمة , )
مفوضیة , )نسكوالیو(منظمة األمم المتحدة للتربیة و العلم و الثقافة , )الیونیسیف(األمم المتحدة للطفولة 



(األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان UNFPA (صندوق األمم المتحدة للسّكان, ) HCDH المفوضیة , )
(السامیة لألمم المتحدة لشؤون الّالجئین UNHCR .و الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان)   

 

ان صحیفة المغرب في عددھا الصادر یوم المصادقة على التقریرین االدبي و المالي للمعھد العربي لحقوق اإلنس
2013سبتمبر  10  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



ة في مجال  2013سبتمبر  7تغطیة صحیفة الشعب في عددھا الصادر یوم  الفتتاح الدورة التدریبیة اإلقلیمی
"الدفاع عن حقوق اإلنسان في واقع عربي متغیر" تحت شعار  23حقوق اإلنسان عنبتاوي   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بعنوان مقال تكتب 2013 سبتمبر 05 الخمیس الیوم الصادر 620 العدد في المغرب جریدة  
"  مواكبة في" متغیر عربي واقع في اإلنسان حقوق عن الدفاع واقع: اإلنسان لحقوق العربي المعھد

23 عنبتاوي" اإلنسان حقوق مجال في اإلقلیمیة الدورة لفعالیات " . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بالحل التسریع و حقیقیة مأساة مصر في حدث ما"  اإلنسان لحقوق العربي المعھد رئیس حسن بن باسطال عبد األستاذ
المصري السیناریو لتجنب الوحیدة الطریق تونس في السیاسي " 

 
2013 أوت 16 یوم الصادر عددھا في الصریح صحیفة  

 

 
 
 

 
 



جویلیة  28في حوار لصحیفة الصریح في عددھا الصادر یوم  ستاذ عبد الباسط بن حسن رئیس المعھد العربي لحقوق اإلنساناأل
الشھیدان شكري بلعید و محمد البراھمي آمنا بعھد تونس للحقوق و الحریات و العنف السیاسي سیأتي على األخضر و " 2013

".الیابس إذا لم یتم تجریمھ  
 

 
 
 



 
التوافق من " إلعالن الجمھوریة  56رح بمناسبة الذكرى األستاذ عبد الباسط بن حسن رئیس المعھد العربي لحقوق اإلنسان یص

"أجل بناء جمھوریة العدالة اإلجتماعیة و الحریات  
2013جویلیة  23صحیفة الصباح في عددھا الصادر یوم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



حول  2013جویلیة  21ھو عنوان مقال صحیفة الصحافة في عددھا الصادر یوم " إبداعات فنیة ألطفال األقاصي"
رض ألوان الحریةمع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



رئیس المجلس التأسیسي األستاذ مصطفي بن جعفر یؤكد دعمھ لدسترة عھد تونس للحقوق و الحریات خالل لقائھ 
.برئیس المعھد العربي لحقوق اإلنسان األستاذ عبد الباسط بن حسن  

2013جولیة  20صحیفة المغرب في عددھا الصادر یوم   
 

 
 

2013جولیة  20ا الصادر یوم صحیفة الشروق في عددھ  

 


