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 AIHR-IADH  
تونس في اإلنسان لحقوق ”یدةالس 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'' سیدةال 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
 واتوالند 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 التي 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 

 



 
(Asharqalawsat) 

EVENTS 
اتفاق بین الحكومة والمعارضة في تونس على عقد جلسة أولى للحوار 

 تحت إشراف الرؤساء الثالثة
 

 اتفق والمعارضة، الحكومة بین الماراثونیة المفاوضات من شھرین من أكثر بعد
 األطراف كل قبول بعد جدید من الوطني الحوار جوالت بدء على السیاسیون الفرقاء
 كفاءات بحكومة وتعویضھا العریض علي حكومة استقالة إلى المؤدیة لطریقا بخارطة

وزاریة حقیبة 20 إلى 15 من( العدد محدودة مستقلة ). 
 العریض وعلي الجمھوریة، رئیس المرزوقي المنصف( الثالث الرئاسات وتشرف

 افتتاح جلسة على) التأسیسي المجلس رئیس جعفر بن ومصطفى الحكومة، رئیس
 األحزاب ممثلي بحضور ذلك وسیجري والمعارضة، الحكومة بین المباشر الحوار

البرلمان( التأسیسي المجلس في الممثلة السیاسیة ). 
 التسویة عملیة في القوي الطرف ،)العمال نقابة( للشغل التونسي العام االتحاد وأعلن

 ارالحو جلسات من األولى الجلسة فحوى عن والمعارضة، الحكومة بین السیاسیة
 بالقبول تبدأ أساسیة، نقاط أربع في حددتھا ،)الخمیس( غدا أو الیوم المبرمجة الوطني
 االنتخابات في أعضاؤھا یترشح وال مستقلة شخصیة ترأسھا كفاءات حكومة بتشكیل
 البدء فور استقالتھا بتقدیم تتعھد التي الحالیة الحكومة محل ستحل التي وھي المقبلة،

والمعارضة الحكومة نبی المباشر الحوار في . 
 البالد لتسییر كاملة بصالحیات الجدیدة الحكومة تحظى أن للشغل العام االتحاد واقترح

 ویجري ،)البرلمان( التأسیسي المجلس أعضاء بأغلبیة إال الحكومة الئحة تقبل وال
 التأسیسي المجلس أعضاء ثلثي بأغلبیة الحكومة من الثقة حجب على التصویت

عضوا 144( ). 
 

 المفوضیة ترحب بإعالن البرازیل منح تأشیرات إنسانیة للسوریین
 

 
. السوریین لالجئین إنسانیة تأشیرات تقدم األمریكتین منطقة في بلد أول ھي البرازیل

 في ھؤالء من بعض ذلك في بما سوریة، أصول من برازیلي مالیین 3 بـ یقدر ما ھناك
باولو ساو . 

 
بت  الوطنیة اللجنة عن األسبوع ھذا الصادر باإلعالن الجمعة یوم المفوضیة رحَّ

البرازیل في الالجئین لشؤون  (CONARE) خاصة إنسانیة تأشیرات منح حول 
 في والراغبین السوري الصراع اءجرَّ  المتضررین األخرى الدول ورعایا للسوریین

البرازیل إلى اللجوء طلب . 
 ترحیبھ أثناء جنیف في للصحفیین المفوضیة، باسم المتحدث إدوردز، أدریان وصرح

 فضالً  البرازیل، إلى الالجئین دخول تسھیل في القرار ھذا سیساعد: "قائالً  التطور بھذا
عامین لمدة لحصا الخاص اإلجراء ھذا على ینص الذي القرار أن عن ". 
 ً  عن مسؤولة لسوریا المجاورة البلدان في البرازیل سفارات تكون لإلعالن، ووفقا
 طلبات تقدیم ویتم البرازیل إلى الذھاب في الراغبین لألشخاص سفر تأشیرات إصدار
 اإلنسانیة التأشیرات ھذه تقدیم سیتم كما. البرازیل إلى الوصول عند فقط اللجوء

السوري الجوار دول في یعیشون الذین عائلةال ألفراد الخاصة . (UNHCR) 
 
 

 
الدلیل الجدید لحمایة المدافعین 

 عن حقوق اإلنسان
 

 
 زیارة الموقع <<<

 
 

 

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) 

>>>  

 



ONU : le Canada demande la reconnaissance des 
violences sexuelles en situation de conflit comme un 
crime de guerre 
 

 
 

Le Ministre des affaires étrangères du Canada, John Baird, a 
souligné lundi à la tribune de l’Assemblée générale des 
Nations Unies que son pays concentre ses efforts sur 
l’atteinte de résultats tangibles pour la famille humaine. 
« Les milliards qui ont faim, qui n’ont pas accès à l’eau 
potable, qui sont des personnes déplacées ou qui ne savent 
ni lire, ni écrire ne se préoccupent guère de choses comme 
le nombre de membres qui siègent au Conseil de sécurité. 
Mais ils ont besoin de savoir que leurs frères et sœurs dans 
la confrérie humaine les accompagneront pour sortir des 
ténèbres », a affirmé M. Baird. 
« Paix, prospérité et liberté, voilà les conditions que 
recherchent les communautés humaines depuis l’aube de 
l’histoire. Vivre en paix, vivre de manière prospère, vivre en 
liberté. Parmi ces priorités, la paix représente l’objectif 
primordial des Nations Unies », a-t-il ajouté. (UN) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
 
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 

 

 
 التعلیم في مجال حقوق اإلنسان

 

 
 

Human rights education 
and training 

 
 



 
 

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... 

 

 
 

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]  
 
(Assabah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUNISIA 
 بعد دخول الحیاة السیاسیة بقوة

 المرأة تشكو «ذكورة» القرار السیاسي
 

 
 

 وتدعم الثورة بعد ما تونس في السیاسي المشھد في وبقوة حضورھا المرأة سجلت

  

 
 

  األمم المتحدة
تقریر األمین_العام بشأن 

حقوق_اإلنسان وحمایتھا، و سبل 
 و وسائل تعزیزھا لـ المھاجرین

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%  28ب یحتفظ النسوي العنصر من جعل الذي االنتخابي القانون علیھ نص بما ذلك
التاسیسي المجلس في المقاعد نسبة من  

 في السیاسي القرار صنع عن البعد كل بعیدة بقیت انھا اال الالفت ظھورھا غمور لكن ،
 غیره دون حزبا تمیز الظاھرة ھذه وھل التغییب؟ او الغیاب ھذا وراء السر فما. البالد

السیاسیین؟ الفرقاء جمیع بین الوحیدة االلتقاء نقظة انھا ام  
 من% 25 تونس في لنساءا تمّثل 2012 لسنة الدولي البنك إحصائیات إحدى في

 مّعدل أنّ  إلى إضافة 2010 لسنة العالم في التنمیة  لمؤشرات  وفقا العمل قوة مجموع
 في المكّثف االستثمار ورغم للرجال،%  13ب مقارنة%  17 ھي اإلناث  لدى البطالة
 ھافإن ، القرار اتخاذ مواقع في  التونسیة المرأة إدماج أجل من االقتصاد وتنمیة التعلیم

 اتخاذ في أخرى أحیانا تغییبھا یقع فیما أحیانا تغیب إذ مأمول ھو عما بعیدة تزال ال
 على دلیل اكبر الدولة في والفاعلة الحساسة المراكز عن غیابھا ولعل السیاسي القرار

 میة عدا ما لألحزاب العامة األمانة عن تغیب فإنھا النضال من سنوات وبعد إننا بل ذلك
 الجریبي

 
متفقد عام للتربیة لــ(الشروق):مدارس قرآنیة تسعى الى دمغجة عقول 

 أطفال التحضیري
 

 المدارس مختلف في التحضیریة بالمرحلة التالمیذ من اآلالف أسبوعین منذ التحق
 یعرف ما أو والكتاتیب. الخاصة األطفال وریاض والعمومیة الخاصة االبتدائیة

 في التجاوزات من تخلو وال. ممیزاتھا لھا لتعلیمیةا المرحلة ھذه. القرآنیة بالمدارس
منھا؟ نحدّ  وكیف التجاوزات؟ ھذه فماھي. التلمیذ حق   

ّموشي عمار السید یشیر  التحضیریة للمرحلة أن التربیة بوزارة للتربیة عام متفقد الل
 المساھمة وبالتالي الخصائص ھذه من بّینة على یكونوا أن األولیاء وعلى خصائصھا

 حمایة المختصة للمصالح عنھا باالبالغ وذلك التجاوزات ھذه وجھ في لوقوفا في
المستقبلیة الدراسیة مصلحتھ عن والبحث للتلمیذ  . 

 
  !في دراسة حدیثة:900 حالة زواج عرفي في جامعاتنا

 

 
 

 نشرت أكادیمیة اجتماعیة دراسة أشارت وقد جامعتنا في العرفي الزواج ظاھرة تفشت
 جھات لكن حالة، 900 بلغت الطلبة بین العرفي الزواج حاالت عدد أن مؤخرا نتائجھا
العالقات من النوع ھذا بھا یحاط التي السریة بسبب بكثیر أعلى الرقم أن تذكر أخرى . 

 أن تونس طلبة عام التحاد التنفیذي المكتب عضو الذوادي أحمد ذكر السیاق ھذا وفي
 انتشار مع بالتوازي وذلك التونسیة الجھات في جانفي 14 نذم موجودة الظاھرة ھذه

 ان یرّجح اذ الواقع من بكثیر أقل زواج حالة 900 رقم أن مضیفا السلفیة الظاھرة
 فتاوى اصدار الى ذلك ویعود الجامعات في عرفي زواج حالة 2000 الرقم یفوق
 الزواج على قادر غیر اقتصادیا الشاب أن باعتبار الزواج من النوع ھذا الباحة

دینیا غالفا الزنا اعطاء قصد العرفي الزواج الى یلجأ الزنا من نفسھ ولیحمي . 
 

  االنقطاع المدرسي في تونس:األمیـــــة تعــــود
 

 قّررت بأكملھا عائالت أن درجة الى الثورة بعد المدرسي االنقطاع ظاھرة استفحلت
قروسطیة دولة أصبحت بتونس وكأن التعلیم من منھم ثاإلنا وخاصة أبنائھا إعفاء . 
 لظاھرة مباشرا سببا تونس في والتعلیم التربیة خبراء بحسب تعتبر عوامل ثالثة ھناك

 التي األوضاع أن حیث واجتماعیة ودینیة اقتصادیة عوامل وھي المدرسي االنقطاع
 الثوابت مّست جوھریة تغییرات من أحدثتھ وما 2011 سنة منذ البالد عاشتھا

 األمیة نسبة ارتفاع وبالتالي المدرسي االنقطاع ظاھرة من عّمقت للمجتمع األساسیة
 حتى قادرة غیر بالكامل اجتماعیة وفئات شرائح المستقبل في سنرى وربما تونس في



والكتابة القراءة على قدرتھا عدم باعتبار محیطھا مع التعامل على . 
 

التونسیة؟ جربةالت فشل احتمال من أمریكي قلق  
 

 
 السفیر األمریكي بتونس یخوض لقاءات ماراطونیة مع كل الفرقاء السیاسیین

 
 الدیمقراطي االنتقال تجربة فشل احتمال من الشدید قلقھا عن األمریكیة االدارة أعربت

 منذ البالد فیھا تتخبط التي األزمة استمرار أن من النھضة حركة وحذرت تونس في
 ایست میدل« موقع وذكر. مصر في االخوان حركة مصیر نفس الى یقودھا قد شھرین

 األمریكیة المتحدة الوالیات سفیر ان غربي دبلوماسي مصدر عن نقال »الین اون
 على قلقة واشنطن أن الغنوشي راشد النھضة حركة رئیس أبلغ والس جاكوب بتونس
 مضیفا شھرین، منذ البالد تعیشھا التي الحادة األزمة ظل في الدیمقراطي االنتقال مسار

 الملفات مع تعاطیھا كیفیة من مواقفھا النھضة تراجع أن ضرورة على شدد والس أن
 عن الكشف عدم فضل الذي المصدر نفس وأكد. المعارضة على االنفتاح باتجاه الوطنیة

 بھا تدیر التي الطریقة من واشنطن امتعاض الغنوشي أیضا أبلغ والس أن ھویتھ
 السیاسیة الحیاة باحتكار تمسكھا الى بالخصوص النظر الفتا البالد، شؤون النھضة
األزمة عمق الذي األمر المعارضة على انفتاحھا وعدم . 

 
 
 

ARAB WORLD/UNITED NATIONS 
 وزیر مع البحرین في اإلنسان حقوق أوضاع یبحث مون كي بان

البالد خارجیة  
 

 
 

 المباحثات محور اإلنسان، حقوق حالة ذلك في بما البحرین في الراھنة التطورات كانت
 نب خالد الشیخ البحرین، خارجیة ووزیر مون كي بان المتحدة لألمم العام األمین بین

خلیفة آل أحمد . 
 ملك بالتزام بنیویورك، المتحدة األمم بمقر تم الذي االجتماع في بان، السید ورحب

 وطني حوار في االنخراط إلى الحكومة ودعا واالصالح بالحوار حمد الملك البحرین
لإلصالح البحرینیة الطوائف لجمیع المشروعة التطلعات یلبي وشامل ھادف . 

 اإلنسان لحقوق الكامل االحترام ضمان إلى البحرین حكومة العام األمین دعا كما
 لحقوق المتحدة األمم ھیئات من المساعدة من واالستفادة المملكة في األساسیة
 .اإلنسان

 كي بان وأعرب بسوریا، یتعلق فیما خاصة المنطقة في األوضاع الطرفان واستعرض
 تلبیة أجل من وبسخاء المساھمة في البحرین مملكة تستمر أن في األمل عن مون

 

Human Rights Watch 
Daily Brief 

 
IN VIDEO 

Foundation for future 

 

"The Role of Women in 
Twenty-first Century 



السوریین الالجئین باحتیاجات للوفاء أطلقت التي اإلنسانیة المتحدة األمم نداءات . 
 

لیبیا : الشبكة العربیة تستنكر اختطاف رئیس تحریر صحیفة “رواسي” 
الرسمیة وتحمل السلطات مسئولیة الكشف عن مصیره وھویة 

 المختطفین
 

 
 

 البدنیة االعتداءات استمرار, الیوم اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة استنكرت
 الرأي وقادة والصحفیین الحقوقیین النشطاء ضد مسلحة لیبیة جماعات تنفذھا التي
 األمن المناخ توفیر في الجدیدة اللیبیة الدولة أجھزة قبل من فشل ظل في اللیبي العام
المتطرفین أیادي من األسلحة ونزع لیبیا في اطنینللمو . 
 تحریر رئیس ”التركي الطاھر“ الدكتور الماضي الجمعة یوم مساء منذ اختفي حیث

 وبحسب, اللیبیة الصحافة تشجیع ھیئة عن الصادرة الرسمیة ”رواسي“ صحیفة
 ناآل حتي ھویتھا تحدید یتم لم مسلحة مجموعة فأن رسمیة لمصادر منسوبة روایة
 اللیبیة العاصمة لمغادرة طریقھ في وھو الماضي السبت یوم التركي سیارة أوقفت

 ھو علیھ الحي الرصاص بإطالق قاموا أن وبعد, الزنتان منطقة باتجاه طرابلس
 الصحفي باختطاف قاموا, ووفاتھ بالرصاص شقیقھ إصابة إلي أدي مما وأسرتھ

اآلن حتي معلوم غیر مكان في واحتجازه . 
 

استھداف المدافعین عن حقوق اإلنسان والمعارضین السیاسیین في 
 البحرین ینبغي أن یتوقف

 

 
 

 أحكام صدور احتماالت من العمیق قلقھا عن أدناه الموقعة الحقوقیة المنظمات تعرب
 الذین البحرینیین، نوالحقوقیی السیاسیین النشطاء من شخًصا خمسین بحق جائرة
 14 شباب ائتالف بقضیة ُعرف فیما یولیو من عشر الحادي منذ محاكمتھم بدأت

 مسئولیة السلطات تحملھ قانوني، غیر ائتالف بتشكیل اتھامات إلیھم ووجھت فبرایر،
 أجل من الشعبیة االنتفاضة قمع سیاق في البالد شھدتھا التي العنف أعمال

 إلصدار القضیة حجز المحكمة قررت وقد. 2011 العام نم فبرایر في الدیمقراطیة
 الحیدة معاییر ألدنى المحاكمة ھذه إجراءات افتقار من الرغم على وذلك الحكم،

 من كان التي الجلسة مقاطعة إلى ومحاموھم المتھمون دفع الذي األمر وھو والنزاھة،
 المحاكمة إجراءات أن معتبرین سبتمبر، من والعشرین التاسع الیوم، عقدھا المقرر
مسبًقا معدة أحكام إلصدار شرعي غطاء سوى لیست . 

 
في اخر انظمة عصور الظالم : النظام السعودي یحجب موقع یدعم حق 

 النساء في قیادة السیارات
 

Egypt", by Nawal 
Moustafa 

www.youtube.com 

 



 
 

 السعودیة السلطات حجب أن, الیوم اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة قالت
 أجبار ولیس اختیار للسیارة المرأة قیادة جملة اتخذ والذي للقیادة أكتوبر 26 لموقع
 لنھج استمرار ھو ، السعودیة في والمواطنات المواطنین من مجموعة دشنھ والذي

الوسطى العصور أنظمة من الوحید المتبقى أنھ یبدو لنظام واستبدادي قمعي  . 
 إلي للسیارة المرأة لقیادة فیھ المؤیدین عدد وصل الذي للقیادة رأكتوب 26 موقع وكان
 أسباب دون السعودیة العربیة بالمملكة حجبھ تم قد, الجنسین من مؤید 12000 قرابة

 2013 سبتمبر من والعشرین الحادي في بیان الموقع نشر أن بعد وذلك, واضحة
 عدم ظل في بالسعودیة تھنسیار بقیادة للنساء بالسماح السعودیة السلطات یطالب
ذلك یجرم سعودي قانون یوجد ال كما, للسیارة المرأة قیادة یحرم قرآني نص وجود . 

 
  االردن

مركز حمایة وحریة الصحفیین: قرار دائرة المطبوعات حجب المواقع 
 اإللكترونیة غیر المرخصة عصف بحریة الصحافة

 

 
 

 المطبوعات دائرة توجھ من البالغ قلقھ عن الصحفیین وحریة حمایة مركز أعرب
بالترخیص تقم لم التي اإللكترونیة المواقع بحجب والنشر . 

 والنشر المطبوعات مدیر كتاب على اطلعنا لقد“ عنھ صادر بیان في المركز وقال
 المادة ألحكام سنداً  لبھیطا والذي االتصاالت قطاع تنظیم ھیئة عام مدیر إلى الموجھ

 بحجب وتعدیالتھ 1998 لسنة 8 رقم والنشر المطبوعات قانون من) ز( فقرة 49
1/6/2013 من اعتباراً  المرخصة غیر اإللكترونیة اإلخباریة المواقع من قائمة ″. 
 والنشر المطبوعات لقانون والمتوقعة السیئة النتیجة“ بأنھ الكتاب ھذا المركز ووصف

اإللكتروني اإلعالم بحریة ستعصف اإلجراءات ھذه نوبأ المعدل، ”. 
 ھذا منصور نضال الزمیل الصحفیین وحریة حمایة لمركز التنفیذي الرئیس واستغرب

 وفي المعدل، والنشر المطبوعات قانون بمراجعة تعھدت الحكومة بأن مذكراً  اإلجراء
القانون بتعدیل طالبت ومذكرات برلمانیة مطالبات ھناك فإن ذاتھ الوقت . 

 
"  النتزاع النسائیة الجمعیات تتحرك أن البد": التغییر مع مصریات

 حقوقھا
المرأة أخبار وكالة "   " 

 
 مصریات" حركة مؤسس و للتغییر، الوطنیة الجمعیة عضو زكى، الھدى نور انتقدت

 لتعدیل المعدة الخمسین بلجنة المرأة عن الممثالت األعضاء أداء" التغییر مع
 مسار تغییر فى واحدة خطوة یتخذن لم ممثالت خمس اللجنة داخل" ائلةق الدستور،

 انتزاع أجل من یفرز أن البد النسائیة المؤسسات دور أن إلى الفتة ،"المصریة المرأة



 قضیة وغفل العام بالشأن اھتم" الخمسین" أداء أن إلى مشیرة المصریات، حقوق
الخاصة المرأة . 

 یقدموا لن الخمسین أعضاء أن ،"السابع الیوم"لـــ تصریحات فى زكى، وأضافت
 ضرورة على مشددة بنفسھا، لتحقیقھ تسع لم إذا ذھب من طبق على حقھا للمرأة

 سواء المقبلة، االنتخابات كافة فى% 30 بنسبة المرأة كوتة دسترة لمطلب االلتفات
 المجتمع تعادا أن موضحة واحدة، انتقالیة دورة لمدة ذلك غیر أو محلیة أو برلمانیة

ً  الكوتة إللغاء مھیأة لیست المصرى حالیا . 
 لكى الدستور، خالل من والرجل المرأة بین للمساواة ھیئة إقرار بضرورة طالبت كما

الحیاة نواحى كافة فى المشاركة من المرأة إلقصاء یسعى من وجھ فى سدا تقف . 
 

أعدادھم تتزاید في لبنان والمساعدات الدولیة تتناقص ... نازحون 
 سوریون: تعلیم األوالد ولو في العراء

 

 
 

 كثیر رغم على أبنائھا تعلیم على اللبنانیة المناطق بعض في نازحة سوریة أسر تصر
 ھم من بینھم یزداد لبنان، إلى السوریین النازحین تدفق استمرار ومع. التحدیات من
 تقدمھا التي المساعدات تخفیض إلى اتجاه عن المعلومات تكثر فیما لدراسة،ا سنّ  في

التمویل نقص بسبب المتحدة األمم . 
ً  الحدودیة المصنع نقطة عبر شھر منذ لبنان إلى أتت التي ھناء  الذي القصف من ھربا
 يف بمفردھا بقیت إن الحیاة في األمل وفقدت زوجھا اعتقل بعدما بالكامل منطقتھا دّمر

 األوضاع عن تتحدث). البقاع( سعدنایل في المؤّجرة الغرف إحدى في تسكن سوریة،
ّف مھما أوالدھا تعلیم على مصرة تبدو لكنھا دموعھا، حابسة تعیشھا، التي الصعبة  كل

 السابع، الصف في الرسمیة سعدنایل متوسطة مدرسة في اآلن ابنتي سّجلت«: األمر
 الثالث الصف في وھي سنوات 9 عمرھا یبلغ التي الثانیة ابنتي تسجیل أستطع ولم

 لدھا یعد لم وأصالً  سوریة، في المستوى عن یختلف ھنا العلم مستوى ألن ابتدائي،
أخرى مدرسة عن لھا أبحث. مكان ». 

 
Bahrain Court Sentences 50 Shia Muslims to Total 430 
Years Imprisonment 
The Ahlul Bayt News Agency reports today that a court in 
Bahrain sentenced today political detainees, including 
activists and human rights defenders, to total of more than 
400 years’ imprisonment and upheld the sentence of 10 
years’ imprisonment against two children. All of the 
sentences were delivered under the internationally criticized 
and vague terrorism law. The court also reduced the 
sentences of two police officers who tortured a detainee to 
death from 10 years’, to 2 years’ imprisonment. On  29 of 
September 2013, the court held the ruling session in the case 
known as “February 14th Coalition”, in which 50 individuals 
were tried under the terrorism law, including human rights 
defender Naji Fateel, political activist Hisham Al-Sabbag and 
activist Rihanna Al-Mosawi. In first session when defendants 
spoke about the torture they were subjected to, but were 
ignored by the court. 
 
 



Press freedom award winners announced 
Four journalists—Janet Hinostroza (Teleamazonas, 
Ecuador), Bassem Youssef (Capital Broadcast Center, 
Egypt), Nedim Sener (Posta, Turkey), and Nguyen Van 
Hai (Dieu Cay, Vietnam)—will be honored with CPJ’s 
2013 International Press Freedom Awards in recognition of 
their courageous reporting in the face of severe reprisal. 
Upon receiving the news, Hinostroza told CPJ: “It will be an 
honor for me to receive this recognition, which will drive me 
to continue working for freedom of expression in my country 
and support the different processes that are being developed 
around the world to defend this right.”  
Paul Steiger, editor-in-chief of ProPublica and former editor-
at-large of the Wall Street Journal, and a member of CPJ’s 
Advisory Board, will also be presented with CPJ’s 2013 
Burton Benjamin Award for his unwavering commitment to 
press freedom.  
Daniel L. Doctoroff, chief executive and president of 
Bloomberg LP, is the dinner chairman, and Lara Logan, CBS 
News correspondent and CPJ board member, will host the 
event. The award ceremony will be held on Tuesday, 
November 26, 2013, at the Waldorf-Astoria in New York. For 
tickets, please contact CPJ's Development Department.  
 
Financing Politics: The Middle East and North Africa 
Money and politics have gone hand-in-hand since the earliest 
days of democracy. Financing parties and candidates directly 
impacts the ability of political contestants to campaign and 
create a connection with voters. It is critical to the health of 
democracy that this link remain uncorrupted, and that trust, 
transparency and accountability are preserved.  
IFES' latest publication, Financing Politics: The Middle East 
and North Africa, is a collaborative effort between the 
International Foundation for Electoral Systems (IFES) and 
the Arab Region Parliamentarians Against Corruption 
(ARPAC). This handbook aims to better understand and 
document existing political finance regulations and 
experiences in five countries – Egypt, Jordan, Lebanon, 
Tunisia and Yemen. 
Read the full publication here. 
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VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS  
 المھاجرون غیر النظامیین وطالبو اللجوء

 بدائل االعتقال المتعلق بالھجرة
 

 مراقبة أجل من لالعتقال التلقائي أو الروتیني االستخدام الدولیة العفو منظمة تعارض
 وطالبي النظامیین غیر المھاجرین على المنطبقة الدولیة المعاییر وتتضمن. الھجرة
ً  اللجوء ً  افتراضا  كل ویتمتع. استعمالھ على واضحة قیوداً  وتضع االعتقال، ضد قویا

 وحریة امةالع الحریة بحقي اللجوء، وطالبي المھاجرین جمیع فیھ بمن شخص،
ً . التعسفیین واالعتقال التوقیف من الحمایة ضمنھا ومن التنقل،  تعارض لذلك، وتبعا
 على السلبي تأثیره بسبب بالھجرة المتعلق االعتقال أشكال معظم الدولیة العفو منظمة

ً  الدول أن وحقیقة المعتقلین، لألشخاص أو لألفراد اإلنسانیة الحقوق  تستخدم ما غالبا
ً  الردع، أو العقاب أشكال من شكلك االعتقال  الجذریة األسباب معالجة عن عوضا
النظامیة غیر للھجرة . 

 اإلنسان لحقوق الدولیین والخبراء الھیئات من مجموعة عن قویة بیانات صدور برغم
 رداً  االعتقال یظل الھجرة، مراقبة أشكال من كشكل لالعتقال الروتیني االستخدام ضد

 المصرح غیر الوجود أو الدخول مثل وأنظمتھا، الھجرة قوانین انتھاكات على متكرراً 
 لالعتقال التلقائي أو الروتیني االستخدام ویشكل. مضیفة دولة في المواطنین لغیر بھ

 النظامیین، غیر للمھاجرین اإللزامي االعتقال فیھ بما نظامیین، غیر مھاجرین ضد
 ً ً  اإلنسان حقوق اتجاه الدول على المترتبة الدولیة للواجبات انتھاكا ً  روحا ً  وغالبا . نصا
 التلقائي أو الروتیني االعتقال إلى اللجوء بأن لالعتقال فعالة بدائل وجود ویوحي
متناسب وغیر ضروري غیر وتنظیمھا الھجرة لمراقبة كتدبیر . 

 
 العالم في مواجھة العنف والتطرف

 عطاء هللا مھاجراني
 

 لألمم العامة الجمعیة افتتاح في ألقاھا التي روحاني حسن اإلیراني الرئیس كلمة حملت
 وأوباما روحاني كان إذا ما على تركز األطراف كل كانت. جدیدة فكرة المتحدة

 المناسبة في أوباما كلمة وخالل. یحدث لم لكذ لكن اجتماعا، ویعقدان سیتصافحان
 األمم لدى الدائم إیران ومندوب ظریف جواد محمد اإلیراني الخارجیة وزیر كان ذاتھا،

 على. مباشرة أوباما كلمة إلى واستمعا الجلسة حاضرین -  خزاعي محمد المتحدة
 المتحدة األمم لدى أمیركا مندوبة أو األمیركي الخارجیة وزیر یحضر لم النقیض
روحاني كلمة باور سامنثا . 

 یتحدث الجمیع كان عندما! العالم باقي ھناك ثم العالم، محور نفسھا في أمیركا ترى
 مقابلة في األخیر أشار وروحاني، أوباما من كل بین المرتقب واللقاء المصافحة عن
 لكن ،االجتماع ھذا لعقد الوقت من مزید إلى بحاجة أنھم إلى »إن إن سي« قناة مع

 وأن التداعي، في بدأ الثقة انعدام حائط وأن الدولتین، بین انكسر قد الجلید أن الواضح
األفضل إلى التحول في بدأ وأمیركا إیران بین الثقة غیاب . 

 
 االنظمة العربیة في القمع سواء

وقطاط خلیل. د  
 

 وتكمیم الحریات وقمع الدكتاتوریة، واحدة، بسمات كلھا، ربیة،الع االنظمة تشترك
. ملفقة تھم منھا، أسوأ او تھم، دون من السجون في بھم والزج الناس افواه

 الدول في الشرطة. القانون واحترام بالسلمیة التزم طالما للمواطن، حق المظاھرات
 فالشرطة بالدنا في اما. باألذى احد لھم یتعرض ان من المتظاھرین تحمي المتمدنة
 المتظاھرین، على الحي والرصاص للدموع، المسیل الغاز وتطلق بالھراوات، تضرب

المحتجین على یعتدون وھم الشبیحة او البلطجیة تحمي ثم . 
 أعالم دون من عربیة، مدن في مظاھرات من قصیرة بمقاطع التیت مخرجا، كنت لو
 فرعیة، شوارع ومن ،)الوطني الزي نیرتدو ال المتظاھرین ان مفترضا( صوت وال

 صنعاء، الفلوجة، حماه، القاھرة، المظاھرة، مكان المشاھد یّخمن ان ولتحّدیت
 هللا، رام الجزائر، البیضاء، الدار عّمان، صیدا، تونس، الدمام، المنامة، بنغازي،

 مع)  الجیش او( الشرطة معاملة فطریقة أخرى، عربیة مدینة اي أو الخرطوم،
 في) المخبر أو( الشیخ نفس عند درسوا جلھم انھم لو كما تماما، متطابقة تجینالمح

والدفاع الداخلیة وزارات تدریس قاعات . 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITZ ETREJOIGNEZ LE COMPTE TWITTER DE 
L'INSTITUT ARABE DES DROITS DE L'HOMME. 
https://twitter.com/ARABINSTITUT 
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 كل الصحف المصریة والمواقع االخباریة
http://egynews.ucoz.com/enp.html 

 
Tous les médias internationaux en ligne : 
http://www.mediaonline.net/fr 
 
Les médias dans les pays arabes francophones 
Algérie 
Liban 
Maroc 
Tunisie 
 
 
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

 الدورة الرابعة والعشرون  /سانمجلس حقوق اإلن
 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 -ورة المعني بالرسائلالفریق العامل لما قبل الد
 الدورة التاسعة بعد المائة  /الدورة التاسعة بعد المائة
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خالل تغطیة صحفیة ألشغال الدورة  5سبتمبر الجاري، ص 13لیوم  104في عددھا ‘‘ الوقائع’’ حیفة ص

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

 



 
ة  1444مقال صادر في العدد " لتعزیز ثقافة المواطنة في أوساط الشباب"  ّ " من مجل Réalités طقة النا"  

ذه المعھد العربي " نوادي التربیة على المواطنة و حقوق اإلنسان"باللغة الفرنسیة حول مشروع  ّ الذي ینف
(لحقوق اإلنسان بالشراكة مع وزارة التربیة و بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي PNUD منظمة , )

مفوضیة , )الیونسكو(بیة و العلم و الثقافة منظمة األمم المتحدة للتر, )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)   

 



ي للمعھد العربي لحقوق اإلنسان صحیفة المغرب في عددھا الصادر یوم المصادقة على التقریرین االدبي و المال
2013سبتمبر  10  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



ة في مجال  2013سبتمبر  7تغطیة صحیفة الشعب في عددھا الصادر یوم  الفتتاح الدورة التدریبیة اإلقلیمی
"واقع عربي متغیر الدفاع عن حقوق اإلنسان في" 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 الباسط عبد األستاذ
المصري السیناریو لتجنب الوحیدة الطریق تونس في السیاسي " 

 
2013 أوت 16 یوم الصادر عددھا في الصریح صحیفة  

 

 
 
 

 
 



جویلیة  28المعھد العربي لحقوق اإلنسان في حوار لصحیفة الصریح في عددھا الصادر یوم ستاذ عبد الباسط بن حسن رئیس األ
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  56عھد العربي لحقوق اإلنسان یصرح بمناسبة الذكرى األستاذ عبد الباسط بن حسن رئیس الم

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



حول  2013جویلیة  21ر یوم ھو عنوان مقال صحیفة الصحافة في عددھا الصاد" إبداعات فنیة ألطفال األقاصي"
 معرض ألوان الحریة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  20صحیفة الشروق في عددھا الصادر یوم   

 


