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تقریر عن التنمية في العالم 
2014 "المخاطر والفرص: إدارة 

 (E) "المخاطر من أجل التنمیة

 
 

كل المعلومات عن أنشطة 
 المعھد من خالل ھذا الرابط

 

 

 

EVENTS 
 تونس

وحدة المساعدة القانونیة لإلعالمیین “میالد” تنظم ورشة للمحامین 
 على التخصص في قضایا الصحافة

 

 
 

 وحریة حمایة لمركز التابعة ”میالد“ لإلعالمیین القانونیة المساعدة وحدة تنظم
 من لوالممو العرب لإلعالمیین القانوني الدعم برنامج مع وبالتعاون الصحفیین
 قضایا في التخصص“ بعنوان للمحامین متخصصة عمل ورشة البریطانیة، الخارجیة

 أكتوبر 12 ولغایة 10 بین ما الفترة في أیام ثالثة تستمر والتي ”والنشر المطبوعات
ً  18 نحو بمشاركة الحالي ومحامیة محامیا . 
 مھاراتو قدرات لتدعیم تأتي العالجي المیت البحر فندق في تعقد التي الورشة

 والنشر المطبوعات بقضایا المحاكم أمام الصحفیین عن والترافع الدفاع في المحامین
 المستشار فیھا التدریب ویتولى المھني، عملھم بمناسبة لھا یتعرضون قد التي

خلیفات خالد والمحامي قطیشات محمد المحامي ”میالد“ لوحدة القانوني . 
 أن منصور نضال الزمیل الصحفیین یةوحر حمایة لمركز التنفیذي الرئیس وقال

ً  12 عن یزید ما خالل لعبت ”میالد“ لإلعالمیین القانونیة المساعدة وحدة“  على عاما
ً  دوراً  والدتھا للصحفیین القانونیة والمساعدة العون تقدیم في أساسیا ”. 

 أمام عنھم والترافع الصحفیین تمثیل حدود عند تتوقف لم ”میالد“ جھود أن وبین
النشر وبعد قبل القانونیة االستشارات تقدیم لیشمل امتد بل اكم،المح . 
 في وخاصة القانونیة ومطالعاتھا بدراساتھا القانونیة المكتبة أغنت ”میالد“ أن ونوه

الصحافة قضایا مع التعامل في القضاء اتجاھات تحلیل . 
 اإلطار زیزوتع ”میالد“ عمل لتطویر جھداً  تبذل المركز إدارة أن إلى منصور وأشار

ً  اإلعالمیین، على المقامة القضایا تزایدت أن بعد لعملھا، المؤسسي  ”میالد“ أن مضیفا
 لالنتظام األردنیة بالجامعات القانون لطالب األبواب وستفتح جدد، محامین ستضم

معھا متخصص بتدریب . 
 بل ن،باألرد محصوراً  یعد لم لإلعالمیین القانونیة المساعدة تقدیم أن منصور وأوضح

 مصر من كل في خدماتھا ”میالد“ تقدم حیث النموذج، ھذا تعمیم على المركز عمل
 .والمغرب

 
 

 
الدلیل الجدید لحمایة المدافعین 

 عن حقوق اإلنسان
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UNDP Arab States -  برنامج
 األمم المتحدة اإلنمائي

 التقریر العربي

 لألھداف اإلنمائیة لأللفیة



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme et l’Organisation internationale de la 
Francophonie renouvellent leur coopération en faveur 
des droits de l’homme 
La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme, Navi Pillay, et le Secrétaire général de la 
Francophonie, Abdou Diouf, ont réaffirmé leur engagement 
commun en faveur de la promotion et de la protection des 
droits de l’homme dans l’espace francophone ainsi que leur 
volonté de poursuivre leur collaboration. 
Navi Pillay et Abdou Diouf ont signé une nouvelle feuille de 
route conjointe pour 2014-2015 dont l’objectif est de 
renforcer la coopération entre les deux institutions et de 
mettre en œuvre de nouveaux projets dans les domaines 
d’intérêt commun visant le plein respect des droits de 
l’homme et la consolidation de l’Etat de droit. 
Lors d‘un entretien organisé ce jour à Genève, ils ont 
également partagé leurs préoccupations sur la situation de 
certains pays francophones en crise et sur les conséquences 
des conflits sur les populations. 
A la veille de la journée mondiale contre la peine de mort, 
cette rencontre a été l’occasion pour la Haut-Commissaire 
aux droits de l’homme et le Secrétaire général de la 
Francophonie d’appeler les Etats francophones à abolir la 
peine de mort tout en saluant la tendance mondiale, y 
compris dans l’espace francophone, vers une abolition 
universelle. 
Navi Pillay et Abdou Diouf se sont engagés à renforcer des 
réflexions communes et des initiatives sur les grands enjeux 
dans l’espace francophone en matière de droits de l’homme. 
 
Kofi Annan, à propos de la perspective de retrait des 
pays africains de la CPI : ''Ce serait une marque de 
honte''  
 

 
 

Le Ghanéen, ancien secrétaire général des Nations unies, a 
estimé lundi 7 octobre 2013 que ce serait "une marque de 
honte" pour l'Afrique si ses dirigeants votaient un retrait de 
leurs pays de la Cour pénale internationale (CPI) lors du 
prochain sommet de l'UA, prévu en fin de semaine à Addis-
Abeba. 
La perspective d'un retrait des pays africains de la Cour 
pénale internationale (CPI), qui pourrait être décidé lors d'un 
sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement 
membres de l'Union africaine (UA), vendredi et samedi 
prochains, à Addis-Abeba, suscite de nombreuses réactions. 
Présent au Cap, lundi 8 octobre, pour le 82e anniversaire de 
l'archevêque sud-africain Desmond Tutu, l'ancien secrétaire 

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

>>>  

 

 

Rapport de la Cour pénale 
international 

 English, Français ,عربي

 



général des Nations unies Kofi Annan s'est à son tour 
exprimé sur ce sujet explosif. 
"Quelques dirigeants résistent (à la CPI) et la combattent, a-t-
il déclaré, mettant en garde contre l'éventualité d'un tel vote. 
S'ils combattent la CPI, s'ils votent contre la CPI, ce sera une 
marque de honte pour chacun d'entre eux et pour leurs 
pays". (educarriere) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
interested individuals to better understand these disparities 
and their causes, as well as to work to overcome them. 
More:   >>> http://ow.ly/pexjw 
 
Guidelines on Human Rights Education for Human 
Rights Activists 
 

 
 
These guidelines present approaches to be adopted when 
planning or implementing education programmes for human 
rights activists, related to six key areas: the human rights-
based approach to human rights education; core 
competencies; curricula; teaching and learning processes; 
evaluation; and development and support for trainers. The 
guidelines also offer a list of key resources to assist in 

 

 
 التعلیم في مجال حقوق اإلنسان
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and training 

 
 

 
 

Draft Declaration on 
Human Righ 
ts Education 

 

 
 

World Programme for 
Human Rights Education 

 
 



planning, implementing and evaluating human rights 
education for human rights activists. 
Download the document (511.4 KB) 
 
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... 
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UN:  World Plan of Action for Education on Human 
Rights and Democracy 
 

 
 
 

 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... 

 

 

 

 
 

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

holders through learning 
as empowerment  

[french]  



 
 

 

TUNISIA 
اإلنســان حقـــوق عن للدفـــاع التونسیـــة الرابطــــة  

 على بنجاح أشرفت التي لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة بتفعیل تطالب
األصلیة بتركیبتھا 2011 أكتوبر 23 انتخابات  

 

 
 

 واحترام الوطني الحوار إنجاح على حرصھا إطار وفي للرابطة المدیرة الھیئة إن
 بإیقاف أحكاما اإلداریة المحكمة أصدرت أن وبعد الطریق بخارطة جةالمدر المواعید

 بنجاح أشرفت التي لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة بتفعیل تطالب الفرز لجنة أعمال
 لمباشرة جاھزا ھیكال باعتبارھا األصلیة بتركیبتھا 2011 أكتوبر 23 انتخابات على

 بإعادة وذلك أدائھا في والثقة والمصداقیة فاءةوالك والتجربة الخبرة لتوفر فورا العمل
 الناخبین تسجیل عملیات باستئناف وتكلیفھا 2011 لسنة 27 عدد بالمرسوم العمل
 المسار كامل انتھاء حین إلى المقبلة االنتخابیة االستحقاقات على واإلشراف فورا

 20 في رخالمؤ 2012 لسنة 23 عدد األساسي بالقانون العمل تعلیق مع االنتقالي
 إثر علیھ الضروریة التعدیالت إجراء حین إلى الجدیدة بالھیئة المتعلق 2012 دیسمبر
 لضیق اعتبارا وذلك االنتقالیة بالمرحلة المرتبطة االنتخابیة االستحقاقات كافة انتھاء
 األزمات من مزید من وحمایتھ االنتقالي المسار في الثقة عنصر والسترجاع الوقت
 التي الخطیرة للتداعیات وتحسبا المقبلة االنتخابیة االستحقاقات تأجیل لمزید وتفادیا

 بمقتضاه المحدثة الھیئة بتشكیل المتعلقة األعمال في التشكیك عملیات عن ستترتب
اإلداریة المحكمة قبل من نھائیا باإلبطال والمھددة . 

 
الوطني الحوار طاولة على االنتخابات ھیئة إشكالیة .. 

نحو تشكیل لجنة تبحث مع المحكمة اإلداریة و«التأسیسي» وخبراء 
 مخرجا قانونیا

 

 
 

 التباحث تم التي النقاط قائمة لالنتخابات المستقلة العلیا للھیئة القانوني االشكال تصدر 
الوطني للحوار نیةالثا الترتیبیة االجرائیة الجلسة في امس فیھا . 

 بمجموعة االستعانة سیتم انھ الوطني الحوار داخل من مصادر من" الصباح" وعلمت 
 من متكونة لجنة تشكیل سیتم كما القانوني، االشكال لفض القانون في الخبراء من

 والمحكمة الخبراء مع العالقة النقطة ھذه تناقش الحوار في الممثلة االطراف بعض
التأسیسي الوطني لسوالمج االداریة . 

 تكن لم الوطني للحوار الراعي الرباعي مبادرة طرح بدایة في انھ بالذكر وجدیر
 القاضي االداریة المحكمة من الصادر القرار بعد لكن مطروحة االنتخابات ھیئة اشكالیة
 لھذا حلول بحث یتطلب مما االنتخابات لھیئة الترشحات فرز لجنة اشغال بایقاف

 .االشكال
 باسم الرسمي والناطق المحامین عمید محفوظ فاضل لمحمد كان االطار ھذا فيو 

 لحل والحلول التصورات عدید وجود فیھ اكد سابق تصریح الوطني الحوار رباعي
خبراء على عرضھا وسیتم االشكال . 

 
 
 

  
فتح باب التسجیل اإللكتروني في 

المنتدى العالمي حول المساواة بین 
 الجنسین واإلعالم

 

 

Did you know that in the 
Arab world, access to 

information and public 
engagement mechanisms 
are among the weakest in 

the world? 

 



للسلط المؤقت التنظیم تعدیل انتظار في  
 أكتوبر 2013.. ھل یكون التاریخ المأزق؟23

 

 
 

 أساس على الوطني، الحوار مظلة تحت الدخول على السیاسیین الفرقاء اتفاق بعد 
 السیاسیة النخب ولدى التونسي الشارع في التنازلي العدّ  بدأ.. الراعي الرباعي مبادرة

 وما اإلنتخابیة الشرعیة انتھاء بعضال حسب یعني والذي أكتوبر 23 تاریخ بلوغ قبل
ذلك عن ینجر أن یمكن .. 

 أفرزتھا التي الھیئات مصیر ماھو السیاق، ھذا في لألذھان یتبادر الذي والسؤال 
 23 بعد بھا اإلعتراف لعدم المعارضة ودعوات" الترویكا" تشبث بین 2011 انتخابات
 منزلقات الدخول لبالدا تجنب توافقیة شرعیة ارساء إمكانیة مدى وما أكتوبر؟

 .خطیرة؟
 القانونیة الشرعیة أن محفوظ أمین الدستوري القانون في الخبیر یؤكد اإلطار ھذا في 

 أكتوبر 23 منذ الصلوحیة منتھیة التأسیسي المجلس عن المنبثقة الھیئات لجمیع
 سنة ظرف في لمھامھ المجلس إلنھاء قانونیا التزاما ھناك أن اعتبار على ،2012

 خارج تعمل الدولة ومؤسسات الحالیة الحكومة أن یعني ما وھو.. اإلنتخابات بھاتعق
الشرعیة إطار .. 

محترف صحفي بطاقة إسناد بخصوص  
 نقابة الصحفیین تتھم الحكومة بالمماطلة

 

 
 

 الصحافة«لـ أمس التونسیین للصحفیین الوطنیة النقابة رئیسة الحمروني نجیبة أكدت
 تعالت تختلق وأنھا العام الرأي مغالطة سیاسة انتھاج تواصل الحكومة أن »الیوم

 بالصحافة المتعلق ١١٥ المرسوم في الواردة البنود بتنفیذ التزامھا عدم لتبریر واھیة
محترف صحفي بطاقة إلسناد مستقلة لجنة ببعث المتعلق الفصل وخاصة والنشر . 
 األكثر بالجھة معرفتھا عدم تتجاھل أو تدعي الحكومة أن الصحافیین نقیبة وأضافت

 لتمثیل والمختصة الوحیدة المنظمة ھي الوطنیة النقابة أن حین في للصحفیین تمثیال
التونسیین الصحفیین . 

 تمت أنھ فیھ أعلنت بیانا أصدرت الحكومة برئاسة االعالمي المستشار مصالح  وكانت
 أجل من  واالعالم للثقافة العامة والنقابة التونسیین للصحفیین الوطنیة النقابة مراسلة
 الجھة معرفة قصد الیھما والمنتسبین المنخرطین قائمات من الحكومة رئاسة تمكین
 المرسوم لنص طبقا  محترف صحفي بطاقة اسناد ةلجن في للصحفیین تمثیال االكثر
115 عدد . 

 في التسریع على الحكومة رئاسة حرص  الثالثاء أمس  اصدرتھ بالغ في وأكدت
المتدخلة االطراف مع التشاور بعد یستحقھا لمن محترف صحفي بطاقة اسناد . 

 
النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین: فتح تحقیق لمعرفة من یقف وراء 

 حمالت التشویھ لبعض الصحفیین
 

 الزیتونة قناة صحفیي مطالب تتبنى أنھا التونسیین للصحفیین الوطنیة النقابة أكدت



 تفاوضیة جلسة اثر صدر لھا بیان في النقابة وشددت تعسفیة بصفة طردھم تم الذین
بمدیر الحمروني نجیبة الصحفیین نقیبة جمعت  

 القناة إدارة مطالبة أجل من التفاوض مواصلة على سالم بن ةأسام الزیتونة قناة
 الذین الصحفیین ضد التعسفي القرار ھذا عن وبالتراجع الصحفیین ھرسلة عن بالكفّ 

 جّدد و الشغل، لقوانین مطابقة لتكون العمل عقود مراجعة وبضرورة طردھم تم
 والصحفیین الصحافیات تدریب على القناة إدارة لمساعدة استعداده التنفیذي المكتب

المھنیة النقائص لتجاوز . 
 

 ھل تنقذ تونس «الربیع العربي» و... «اإلخوان»؟
صاغیة حازم  
 تتقدم ھكذا. الیسار إلى خطوة الیمین، إلى خطوة. الوراء إلى خطوة األمام، إلى خطوة
 المقدمة بوصفھا العریض علي حكومة استقالة من تونس في »النھضة« حركة

 التعّثر ھذین وراء أن یخفى وال. فعلي تغییر یلیھ جدي لحوار المقبولة الوحیدة
التونسیة اإلخوانیة الحركة داخل خالف من أكثر والمراوحة . 

ً  األكثر ھم حقیقیة تنازالت تقدیم یریدون الذین أن والحال  نم صار حقائق إلى انتباھا
 ھناك ،»النھضة« لحكم واالقتصادي السیاسي الفشل فإلى علیھا، التكتم الصعب
 »اإلخوان« إلیھا تعرض التي والھزة مصر، شھدتھ الذي »اإلخواني« االنھیار
ً  وربما األتراك،  صعوبات یواجھون الذین السودان، في البشیر عمر إسالمیي حال أیضا
 األمیركیین نصائح ذلك، إلى وھناك. نفسھ مالحاك حزبھم وحدة على الحفاظ في متزایدة

 نتائج عدمھ أو بھا األخذ على یترتب نصائح وھي وصحبھ، للغّنوشي واألوروبیین
 المصلحة ذات التونسیة البورجوازیة عن قولھ یمكن نفسھ والشيء. مباشرة اقتصادیة
دة االستقرار في المؤكَّ . 

 
 Mokhtar Trifi : Le bonheur de remettre la Ligue des 
droits de l'Homme sur sa nouvelle orbite 
 

 
 

Acteur majeur de la lutte pour les libertés et les droits 
humains, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme qui avait 
longtemps accueilli en son sein les militants de diverses 
formations politiques et syndicales et incarné le combat 
contre la dictature, entame à présent une mutation profonde 
pour jouer pleinement son nouveau rôle en soutien à la 
transition démocratique. Son histoire restitue les annales de 
l’oppression subie, les violations des droits et les incessantes 
tentatives de domestication et de dénigrement. Ses pères 
fondateurs, comme ceux qui en ont assuré la relève et ses 
adhérents, se sont illustrés par leur courage et leur 
combativité. Au premier rang des manifestants, vendredi 14 
janvier, devant le ministère de l’Intérieur, les Liguistes ont 
toujours été au coeur de la lutte. Et entendent contribuer 
encore plus dans la période à venir. 
La réussite de leur VIème congrès, les 8, 9 et 10 septembre 
à Tunis, après 17 ans d’étouffement, la restructuration 
décidée, la professionnalisation engagée et la régénération 
totale amorcée, ouvrent de nouveaux horizons pour la Ligue. 
C’est cependant le moment choisi par son président, Me 
Mokhtar Trifi, pour passer le relais, après pas moins de 11 



ans de résistance quotidienne au régime déchu. Le repos du 
guerrier ? Promis à d’autres fonctions ? Ou, tout simplement, 
en consécration du principe de l’alternance en faveur duquel 
il a toujours milité ? Avec le sentiment du devoir accompli, 
Trifi n’a eu pour ambition que de préparer le terrain et 
remettre le témoin à une nouvelle équipe issue des rangs et 
capable de conduire, en un mandat exceptionnellement 
écourté à moins de 24 mois, la conversion de la Ligue. 
Tout en l’assurant de son plein soutien, à partir de son 
cabinet d’avocat qu’il a hâte de retrouver. Récit. (Leaders) 
 
 
Tunisia: Will the birthplace of the Arab Spring be its 
deathbed? 
 

 
"Transition to democracy is not a process that evolves overnight." (File 

photo: Reuters) 
 
When politicians prioritize their ideologies over public welfare, 
all one can expect are endless debates and disputes for 
which the public pays a high price. While political parties with 
ideological differences and aspirations strengthen the 
democratic nature of a nation, they can also create lethal 
deadlock. 
When this happens, perhaps the best alternative is to form a 
government led by technocrats, politically independent 
individuals selected for their experience in their fields. This 
will potentially mitigate political and ideological differences 
among government officials, to allow them to focus on 
sustainable growth until new elections are held. (Al Arabiya) 
 
Tunisia’s political impasse  
Today progress made in the dialogue between the Troika and 
the opposition relies largely on how far Ennahdha goes in 
acknowledging Nidaa Tounes as a legitimate political entity. 
It’s easy to be depressed about Tunisia these days. The 
dream of a free and prosperous society fuelled by the 
January 2011 revolution seems to have been suspended. A 
relatively widespread feeling of dissatisfaction - measured 
through a 2013 UN report and in-depth PEW polling - 
characterizes the general mood among the people today and 
could be interpreted as a sign that Tunisia’s transition is 
stalling. 
Indeed, soon after the assassination of the pan-Arab 
opposition figure Mohammed Brahmi on July 25, existing 
tensions between opposition parties and the ruling Troika 
mushroomed into a grave political crisis. In an attempt to 
smooth over the conflict the Tunisian General Labour Union 
(UGTT), together with UTICA (the employers’ union), the 



Tunisian League for Human Rights (LTDH), and the National 
Bar Association initiated a series of indirect shuttle 
negotiations between the opposition and the Troika in 
response to UGTT’s 29 July “initiative to surmount the 
political crisis”. (opendemocracy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARAB WORLD/UNITED NATIONS 
المغرب : احتجاز وتعذیب الناشطة فتیحة الحلوي علي خلفیة ناشطھا 

 السلمي, واعتقال نجلھا وزمیلیھ
 

 
 

 الشدید استنكارھا عن, الیوم اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة أعربت
 وأصحاب والحقوقیین السیاسیین النشطاء مالحقة في المغربیة السلطات الستمرار

 في المشروع حقھم استخدام من ومنعھم أفواھھم تكمیم بھدف بھم والتنكیل الرأي
السیاسیة والمشاركة الرأي عن التعبیر . 

 الناشطة باعتقال أكتوبر 5 الماضي السبت یوم المغربیة األمن أجھزة قامت حیث
 مقر في واحتجزوھا البیضاء الدار بمدینة الحلوي فتیحة فبرایر 20 بحركة البارزة

 علیھا باالعتداء وقاموا, لذلك أسباب أي توضیح دون ”ةلیسافس“ بحي الشرطة
 إلي نقلھا وتم جسدھا من متفرقة أماكن في إلصابتھا أدي مما المبرح بالضرب
 الذي الوحشي التعذیب نتیجة سیئة صحیة حالة في وھي ”رشد ابن“ مستشفي
 زةاألجھ قامت إسعافھا تم أن وبعد أكتوبر 6األحد یوم مساء یوم وفي, لھ تعرضت
 أمس عرضھا تم وقد, الحسني بالحي الشرطة مقر إلى المستشفي من بنقلھا األمنیة
 رجل إھانة“ بتھمة السبع عین في االبتدائیة بالمحكمة الجنح دائرة علي االثنین األول
 تحت ووضعھا فتیحة سراح إطالق المحكمة قررت وقد ”عملھ مزاولة أثناء أمن

الجاري أكتوبر 26 یوم في الملفقة القضیة جلسات أولي نظر یتم حتي المتابعة . 
 

 الیمن ـ عالقون خلف القضبان
 سنتین من ألكثر شرعیة غیر بطریقة محتجزون أشخاص خمسة

للتعذیب تعرضھم یزعمون  
 

 سراح فورا تطلق أن الیمنیة الحكومة على إن الیوم ووتش رایتس ھیومن قالت
 إلى تقدمھم أو شرعیة، غیر بطریقة سنتین من ألكثر محتجزین رجال خمسة

 في وقع الذي بالتفجیر عالقتھم بسبب االحتجاز رھن الرجال ھؤالء یقبع. المحاكمة
الیمنیة االنتفاضة أثناء 2011 حزیران/یونیو في الرئاسي القصر مسجد . 
 رغم التعذیب، إلى تعرضوا إنھم لونیقو وھم االحتجاز، رھن الخمسة الرجال مازال

منھم ثالثة عن الفوري باإلفراج 2011 أیار/مایو في رئاسي أمر صدور . 
 في أفریقیا وشمال األوسط الشرق لقسم التنفیذي المدیر بأعمال القائم ستورك، جو قال

 النظام یتصرف كان مثلما ھادي الرئیس حكومة تتصرف: "ووتش رایتس ھیومن
 سجن إن. القضبان خلف الرجال ھؤالء على بإبقاءھا الیمن في المسيء القدیم

 مفادھا برسالة یبعث أن شأنھ من الرئاسیة واألوامر القانون تنتھك بطریقة األشخاص
اإلنسان بحقوق تعبأ ال الحكومة ھذه أن ". 

 
العراق: بعد مقتل إعالمیان بالموصل, الشبكة العربیة تطالب السلطات 
 العراقیة بتوفیر المناخ المالئم والحمایة الالزمة للصحفیین واإلعالمیین

 

 

Human Rights Watch 
Daily Brief 

 
 
 



 
 

 بتوفیر العراقیة السلطات تطالب العربیة الشبكة, بالموصل إعالمیان مقتل بعد: العراق
واإلعالمیینا للصحفیین الالزمة والحمایة المالئم المناخ  
 مسئولیة العراقیة السلطات, الیوم, اإلنسان حقوق علوماتلم العربیة الشبكة حملت

 مصور تقریر بعمل قیامھم أثناء اإلعالمیین من أثنین قتل جریمة مرتكبي عن الكشف
مجھولین مسلحین ید علي الموصل بمدینة األسواق حركة عن . 
 اغتیال علي أكتوبر من الخامس السبت یوم ظھر أقدموا قد مجھولون مسلحون وكان

 محمد“ القناة ومصور ”البدراني كریم محمد“ بالموصل الشرقیة قناة مراسل من كل
 عن مصور تقریر لعمل ”خانة السرج“ بمنطقة األسواق بأحد تواجدھما أثناء ”غانم

 علي الرصاص المسلحون أطلق حیث, بھا التسول ظاھرة وانتشار األسواق حركة
 المتواجدین من ومسمع مرأي يعل, بعملھما قیامھما أثناء الظھر من اإلعالمیان

 قرابة الحادثة موقع عن تبعد امني ارتكاز نقطة وجود من الرغم علي وذلك, بالسوق
متًرا الخمسین . 

 
الجمعیة المغربیة لحقوق اإلنسان تدین بشدة االعتقال التعسفي والتعذیب 

الھمجي الذي تعرضت لھ السیدة فتیحة الحلوي ویطالب بمحاسبة 
 المسؤولین عن ھاتھ الجریمة

 

 
 

 یوم اإلنسان لحقوق المغربیة للجمعیة الوطني المجلس انعقاد أثناء شدید، بغضب تلقینا
 20 حركة داخل بنضالھا المعروفة الحلوي، فتیحة السیدة اعتقال نبأ أكتوبر، 5 السبت
 ومحاكمتھم اعتقالھم خالل ابنائھا جانب إلى ليالبطو وبوقوفھا بالدارالبیضاء، فبرایر
 التواصل شبكات على بصورھا نصدم أن قبل الحركة؛ نفس داخل نشاطھم بسبب

 على بارزة والكدمات دمائھا في مضرجة وھي اإللكترونیة والمواقع االجتماعي
 الوحشي التعذیب جراء خطیرة، وضعیة في المستشفى إلى نقلھا جرى حیث جسدھا؛
 المعتقل ھدي، حمزة ابنھا اعتقال تم كما. كومیساریةلیساسفة داخل یعلیھاوالھمج

 خلوفي ومعاد ھومازن ربیع البیضاء الدار تنسیقیة في ورفیقیھ السابق، الفبرایري
 أعضاء بصفتھم لھا ضحیة كانت التي الخروقات ورصد بالمستشفى عنھا بحثھم أثناء
اإلنسان لحقوق المغربیة الجمعیة في . 

 
تقریر جدید لألمم المتحدة: الحكومات المتتالیة منذ الثورة في مصر 

 فشلت في تحقیق مطالب الشعب في الكرامة والعدالة االجتماعیة
 

 المتحدة، لألمم مشترك بتقریر مصر في المدني المجتمع منظمات من 57 تقدمت
 االستعراض بمناسبة وذلك والثقافیة، واالجتماعیة صادیةاالقت الحقوق للجنة موجھ

 ٥١الـ دورتھا في والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق لجنة أمام لمصر الدوري



٢٠١٣ نوفمبر في المنعقدة . 
 ألن نظرا البالغ القلق عن التقریر ھذا في المشتركة المدني المجتمع منظمات وتعبر

 یذكر بشيء تقم لم 2011 عام منذ مصر في المسؤولیة تولت التي المتعاقبة اإلدارات
 الكرامة مطالب بتحقیق یتعلق فیما خاصة المصري، الشعب ومطالب لمخاوف استجابة
 ھذه فشلت الخصوص، وجھ وعلى. االجتماعي التھمیش ومواجھة والعدالة، اإلنسانیة
 تشھده الذي الكبیر یاسيالس التحول یتیحھا التي الفرصة انتھاز في المتعاقبة اإلدارات

 اإلصالحات وھي للبالد، االقتصادیة للبنیة والضروریة الھامة اإلصالحات إلجراء البالد
 واالجتماعیة االقتصادیة للحقوق الدولي العھد في الواردة بالحقوق للنھوض الالزمة

مصر تحتاجھ الذي واالجتماعي االقتصادي االنتقال ولتحقیق والثقافیة، . 
 

مسؤول كبیر في األمم المتحدة: إجراءات عاجلة الزمة للقضاء على عمل األطفال 
 بحلول عام 2016

 

 
 

 الثالث العالمي المؤتمر في لمشاركةا الدول الیوم المتحدة باألمم كبیر مسؤول دعا
 من الدولي المجتمع یتمكن حتى جھودھا مضاعفة إلى البرازیل في األطفال عمالة حول

2016 بحلول األطفال عمالة أشكال أسوأ على للقضاء حدده الذي الھدف بلوغ . 
 نادعو" المؤتمر افتتاح حفل في رایدر، غاي الدولیة، العمل لمنظمة العام المدیر وقال
". الجماعي السیاسي الفشل ھو وھذا 2016 ھدف نحقق لن نحن. واضحین نكون

 التي األطفال، عمالة بشأن الدولیة العمل لمنظمة العالمیة تقدیرات أحدث وتشیر
 انخفض قد العاملین األطفال عدد أن إلى المؤتمر، انعقاد سبقت التي الفترة في صدرت

 من حذر رایدر السید ولكن. طفل ملیون 168 إلى لیصل الثلث بنسبة 2010 عام منذ
 أن مضیفا جدا، كبیرة تزال ال األرقام أن إال سارا، خبرا االنخفاض ھذا یعد حین في أنھ

 السید وشدد. المؤتمر في المشاركین لوجود سبب ملیون 168 یشكلون األطفال ھؤالء
 النامیة أو فقیرةال باالقتصادات تتعلق مشكلة فقط لیست األطفال عمالة أن على رایدر

الدول جمیع على تؤثر إنھا بل فحسب، . 
 

البنك الدولي: النشاط االقتصادي الفلسطیني سیتحسن عندما تتحرر 
 المنطقة 

 

 
 

 سیتحسن الفلسطیني ادياالقتص النشاط أن إلى الیوم، صدر الدولي للبنك تقریر أشار
الغربیة الضفة أراضي من بالمائة ستین تشكل التي ج، المنطقة تتحرر عندما . 
 أراضي نصف من أكثر إلى الوصول الفلسطینیین على یتعذر الدولي البنك لتقریر فوفقا

 شاملة دراسة أول وتقدر. بالموارد غنیة زراعیة أراض ومعظمھا الغربیة، الضفة



 الخسائر الدولي، البنك عن صدرت والتي ،"المقیدة األراضي" لھذه المحتمل للتأثیر
 وأربعمائة ملیارات ثالثة بنحو ذلك جراء من الفلسطیني االقتصاد یتكبدھا التي الحالیة

دوالر ألف . 
 لمكتب رئاستھا مدة المنتھیة القطریة المدیرة شرمان، مریم قالت الوضع ھذا وعن
 المقیدة، األراضي ھذه إمكانیات إطالق إن غزة، طاعوق الغربیة بالضفة الدولي البنك

 جدیدة مجاالت یتیح أن شأنھ من الموارد، ھذه من باالستفادة للفلسطینیین والسماح
 ً المستدام النمو مسار على االقتصاد یضع وأن االقتصادیة األنشطة من تماما . 

 
Pour Amnesty, l'Egypte a échoué à protéger les coptes 
 

 
Un Copte dans une église saccagée de Delga, dans le centre de l'Egypte, 

le 29 septembre. | AFP/KHALED DESOUKI 
 
Les forces de sécurité égyptiennes ont échoué à protéger les 
coptes visés par des attaques après la sanglante répression 
de Frères musulmans, a dénoncé Amnesty International. 
L'ONG demande l'ouverture d'une enquête indépendante sur 
ces attaques ainsi que sur "le rôle des forces de sécurité". 
"Certains incidents ont duré des heures. Pourquoi les forces 
de sécurité n'ont-elles pas été en mesure d'y mettre un terme 
?". 
Dans son rapport, elle affirme que plus de 200 propriétés 
détenues par des chrétiens ont été attaquées, 43 églises 
sérieusement endommagées et plus de quatre personnes 
tuées. Ces violences ont eu lieu après la dispersion 
sanglante le 14 août de deux rassemblements des pro-Morsi, 
début d'une vague de répression qui a fait depuis plus d'un 
millier de morts. (Le Monde) 
 
Democracy in Egypt needs more civic space, not less 
Civil society in Egypt is under attack. 
Human rights organisations have sadly become accustomed 
in recent years to state led initiatives to reign in the work of 
Non-Governmental Organisations (NGOs). We have been 
forced to look on as governments introduce legislation that is 
designed to cut away at NGO purse strings, and in particular 
at threads of foreign funding. 
Russia, Ethiopia and Algeria are among those who have 
introduced such legislation. They are not alone. Foreign 
funding concerns threaten NGOs working in Cambodia, 
Venezuela, Israel and Belarus. The reasons articulated for 
these measures are frequently dressed up in nationalist 
sentiment; foreign funding is characterised as a manevolent 
outside influece seeking to impose a global western liberal 
ideology. This narrative has fueled growing hostility towards 
civil society. Worryingly, this narrative is finding expression in 
new and unexpected places, including among those that 
champion democracy; nowhere is this more evident than 
Egypt. (IFEX) 



Brutal attack on Yemeni newspaper's delivery van in 
Aden 
International Federation of Journalists 
The International Federation of Journalists (IFJ) has 
condemned a brutal attack on a delivery van for the Akhbar 
El Youm newspaper in the Yemeni city of Aden last Saturday, 
5 October. 
According to IFJ affiliate the Yemeni Journalists Syndicate 
(YJS), the van, which was bringing the papers to the Cairo 
area of the city for distribution, was attacked by masked 
gunmen at dawn in Aden's Sheik Osman area. The gunmen 
opened fire on the two media workers in the bus, shooting 
one of them in the foot and abducting the other. He was later 
released. The gunmen burned the bus and took a number of 
copies of the Akhbar el Youm and Yemen Fox Arabic 
newspapers (IFEX) 
 
Haves and have-nots in Jordan’s Za’atari camp 
 

 
The Champs-Élysées of Za’atari: Residents have nicknamed the camp’s 

main market street 
 
Just over one year ago, thousands of white tents were 
erected near the Jordanian-Syrian border to “temporarily” 
host Syrian refugees who had fled violence in their country. 
Waves of refugees have since flooded the desert camp; 
Za’atari is now Jordan’s fourth largest city and the world’s 
fourth largest camp, home to 120,000 Syrian refugees. 
To accommodate the population’s needs, a market has 
sprung up along the main road at the entrance to the camp, 
extending over several kilometres, with grocery stores, 
clothing boutiques, restaurants, bakeries, cafés, electronic 
shops and barbers all available. (IRIN) 
 
World's press calls on established democracies to better 
protect freedom of expression  
World Association of Newspapers and News Publishers 
Following recent attacks on press freedom in the United 
States, France, Switzerland and the United Kingdom, the 
World Association of Newspapers and News Publishers 
(WAN-IFRA) has called on all governments to recognise that 
freedom of the press is essential to good governance and 
indispensible to democratic society. 
"WAN-IFRA calls on democratic governments to recognise 
that acts of intimidation and surveillance against the press 



risk undermining the fabric of transparent, accountable 
governance," the Board of WAN-IFRA, the global 
organization for the world's press, said in a resolution issued 
during its meeting on the eve of the World Publishing Expo in 
Berlin, Germany. 
The resolution noted attempts by democratic governments to 
restrict the freedom of the press risked emboldening 
oppressive regimes to use such practices to silence 
independent voices and those critical of government. (IFEX) 
 

  VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS 
 منافسة عربیة غیر متكافئة في الیونیسكو

السبیل عبدالعزیز   
 

 
 

 نحو السباق على ،)أكتوبر( األول تشرین من الرابع الماضي، الجمعة الستار أسدل
 واألحداث، واألفعال األقوال من أشھر بعد ،»الیونیسكو« لـ العام المدیر بمنصب الفوز
المنظمة مقر( باریس رأسھا وعلى كثیرة، عواصم في ). 

 المؤھالت حیث من وال الترشح، نإعال تاریخ حیث من ال متكافئاً، السباق یكن لم
 كثیراً  نفسھ أشغل قد المرشحین بعض أن یبدو وال. المرشحون یمتلكھا التي والخبرات

 لم وربما. الدول مواقف ضوء على المستقبلیة المرحلة أغوار وسبر الواقع، بتقویم
ً  المنصب، عرش على یتربع من أن االعتبار في یضعوا  في إال األقوى، یكون ما غالبا

ً  دوراً  تلعب قد للعیان، واضحة مشكالت بروز حال  أن شرط بدیل، عن للبحث مشجعا
ً  المنصب یتسنم من على بمراحل یتفوق حالیا . 

ً  كبیر، حد إلى بنجاح المنظمة قادت بوكوفا إرینا  المالیة الظروف إلى بالنظر خصوصا
 ودول أمیركا متناعا نتیجة الربع، یقارب ما المنظمة موازنة فیھا نقصت التي العصیبة

ً  حصتھا، تسدید عن أخرى  كبیرة بغالبیة 195الـ بدولھ العام المؤتمر تصویت إلى نظرا
عقود ثالثة استمرت وحادة جادة محاوالت بعد المنظمة في فلسطین دخول لمصلحة . 

 
 حال االكادیمي واإلعالمي حال المسند والمسند إلیھ

ریمون لوي بیار  
 

 في دقتھ وعدم األحداث مقاربة في تسرعھ اإلعالمي على االكادیمي یعیب ما كثیرا
أصال التحلیل غیاب یكن لم إن التحلیل، . 

 خطاب في الستمراره الجماھیر، عن بعده االكادیمي على اإلعالمي یعیب ما وكثیرا
 فلك في عملھ فیدور أھلھا، غیر على الغریبة المفاھیم من أمواجا فیھ یركب مستغلق،

 أھل‘ یعطیھ الذي الضیق بالمعنى ،’العلم في الراسخین‘ حدود ملتقطوه یتعدى ال صغیر
علم‘ لكلمة ’المیدان .’ 

‘  المختصین‘ – ’الخبراء‘ استضافة اإلعالمي على یفوت ال نفسھ، الوقت في ولكن،
 ’الساخن‘ الملف ھذا على ’لضوءا من مزید‘ إللقاء والحواریة اإلخباریة البرامج في
 أن تلبث ال التي الدعوة تلبیة في اإلسراع الخبیر -المختص على یفوت ال كما ذاك، أو

بھا؟ یستمتع وأنھ بھ معجبة الكامیرا أن تبین ما إذا دعوات، إلى تتحول  
 

La peine de mort n’a pas d’utilité préventive 
Par S.E Laura BAEZA, Chef de la délégation de l’Union 
européenne en Tunisie 
L’abolition de la peine de mort est l’un des principaux 
objectifs de la politique étrangère de l’Union européenne. 
Notre position à ce sujet est clairement expliquée dans la 
Charte des droits fondamentaux de l’UE qui affirme que 
«Toute personne a droit à la vie» et que «Nul ne peut être 
condamné à la peine de mort, ni exécuté» (art. 2). 

 



A partir de 2007, la Journée mondiale contre la peine de mort 
a également été déclarée «Journée européenne contre la 
peine de mort». Dans la déclaration conjointe publiée hier par 
la Haute représentante de l’Union européenne pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Catherine 
Ashton, et par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe, 
M Thorbjørn Jagland, la position de l’Union européenne 
contre la peine de mort a été réitérée avec force. La peine de 
mort est considérée comme une punition cruelle et 
inhumaine qui ne décourage pas les comportements 
criminels, et représente une inacceptable négation de la 
dignité et intégrité humaines. (La Presse) 

 
The Sectarian Gulf vs. the Arab Spring 
By Toby Matthiesen 
 

 
 

I first visited the Eastern Province in 2008 while on a 
fieldwork trip. Traveling on a railroad built by the Americans 
for King Abdulaziz al Saud, the founder of the modern 
Kingdom of Saudi Arabia, as a favor in return for the right to 
explore Saudi oil reserves, I left the shiny skyscrapers and 
crowded streets of the capital Riyadh and arrived in Hofuf in 
the al-Ahsa oasis, which together with Qatif is the main 
center of Shiite settlement in Saudi Arabia. In these towns 
and surrounding villages, some side streets have no 
pavement, old city centers are decaying, and youth 
unemployment is high. For decades, Shiites have also 
complained of sectarian discrimination in religious practices, 
government employment, and the judicial system, all of which 
contributes to the feeling that they are being treated like 
second-class citizens.  
When faced with rising political challenges in early 2011, the 
Gulf states -- Bahrain and Saudi Arabia in particular -- 
mobilized sectarianism in order to suppress domestic calls for 
reform, a strategy that I analyze in my recent book Sectarian 
Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring that Wasn't. 
(foreignpolicy) 
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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 
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MEETINGS AND EVENTS 

 
 الدورة العاشرة  /اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

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

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

 الدورة الرابعة والعشرون  /مجلس حقوق اإلنسان
 2013سبتمبر /أیلول 27: إلى 2013سبتمبر /أیلول 9: من

 الدورة الرابعة والستون  /جنة حقوق الطفلل
 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 2013بر سبتم/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 -الفریق العامل لما قبل الدورة المعني بالرسائل
 الدورة التاسعة بعد المائة  /الدورة التاسعة بعد المائة

 2013أكتوبر /تشرین األول 10: إلى 2013أكتوبر /تشرین األول 7: من
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 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 " زیز ثقافة المواطنة في أوساط الشبابلتع"  " من مجل Réalités   "

ّذه " نوادي التربیة على المواطنة و حقوق اإلنسان"الناطقة باللغة الفرنسیة حول مشروع  الذي ینف
تحدة المعھد العربي لحقوق اإلنسان بالشراكة مع وزارة التربیة و بالتعاون مع برنامج األمم الم

(اإلنمائي PNUD منظمة األمم المتحدة للتربیة و العلم و , )الیونیسیف(منظمة األمم المتحدة للطفولة , )
(مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان, )الیونسكو(الثقافة  UNFPA صندوق األمم المتحدة , )

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

 



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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



ة في مجال الفتتاح الدورة الت 2013سبتمبر  7تغطیة صحیفة الشعب في عددھا الصادر یوم  دریبیة 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 اقعو 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  28ستاذ عبد الباسط بن حسن رئیس المعھد العربي لحقوق اإلنسان في حوار لصحیفة الصریح في عددھا الصادر یوم األ
سیأتي على األخضر و الشھیدان شكري بلعید و محمد البراھمي آمنا بعھد تونس للحقوق و الحریات و العنف السیاسي " 2013

".الیابس إذا لم یتم تجریمھ  
 

 
 
 



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

"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"
 معرض ألوان الحریة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

2013جولیة  20صحیفة المغرب في عددھا الصادر یوم   
 

 
 

2013جولیة  20صحیفة الشروق في عددھا الصادر یوم   

 


