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أحكام اإلعدام وعملیات اإلعدام في 
 (E) عام 2012

 

التقریر السنوي ألنشطة   
المعھد العربي لحقوق االنسان 

 2013 لسنة

 

 

تقریر عن التنمية في العالم 
2014 "المخاطر والفرص: إدارة 

 (E) "المخاطر من أجل التنمیة

 

 

 

EVENTS 

 
 

اإلنسان لحقوق الدولیة الفدرالیة  
فرع الدولیة العفو نظمةم  

اإلعدام عقوبة إللغاء التونسي االئتالف  
مفتوحة رسالة  

 
السیاسیة لألحزاب نداء: تونس في اإلعدام عقوبة إلغاء أجل من  

 
 العالمي الیوم ھذا. اإلعدام عقوبة ضد العالمي الیوم 2013 أكتوبر، 10 الیوم، نحیي
 الترویكا أحزاب وخاصة تونس في السیاسیة األحزاب لمطالبة مناسبة جدید من یمثل

اإلعدام من موقفھا بتوضیح  . 
 بالمعاییر االعتراف مجال في ملحوظا تقدما تونس أحرزت علي، بن نظام سقوط بعد

 ألغت التي البلدان بركب تلتحق أن الیوم الضروري ومن. اإلنسان لحقوق الدولیة
القانون في كذلك وإنما الممارسة في فقط ال اإلعدام عقوبة . 

 جانفي 14 لثورة األول العید وبمناسبة باإلعدام حكم أي ینفذ لم 1991 سنة فمنذ
 وذلك باإلعدام محكوما 122 عن المرزوقي المنصف محمد الرئیس عفا ،2011
 2012 دیسمبر 21 في تونس أمضت وقد. الحیاة مدى السجن إلى عقوباتھم بتخفیف

. العقوبة ھذه تنفیذ بوقف المتعلقة المتحدة األمم لمنظمة العامة الجلسة توصیة على
كافیة غیر تظل ولكنھا ھاّمة الخطوات ھذه . 

 التونسیة الحقوقیة للمنظمات اصلةوالمتو المتكررة النداءات من الرغم وعلى
 الملحق الثاني االختیاري البروتوكول على الیوم إلى تونس تصادق لم ،1والدولیة

 اإلعدام عقوبة بإلغاء والمتعلق والسیاسیة دنیةالم بالحقوق الخاص الدولي بالعھد
 بھا الجاري الجزائیة للمجلة تطبیقا باإلعدام أحكام إصدار التونسیة المحاكم وتواصل

 .العمل
 التغییر أجل من بیان" الدولیة العفو منظمة أطلقت ،2013 أكتوبر 23 انتخابات قبل
 العام االتحاد من وبدعم جھتھ من اإلنسان لحقوق العربي المعھد وبادر. نقاط 10 في

 التونسیة والجمعیة اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسیة والرابطة للشغل التونسي
 للصحفیین الوطنیة والنقابة التونسیین للمحامین الوطنیة والھیئة الدیمقراطیات للنساء

 عقوبة إلغاء ویمثل". والحریات للحقوق تونس عھد"  حملة إطالق إلى التونسیین
للنصین الكبرى المبادئ أحد اإلعدام . 

 
الدلیل الجدید لحمایة المدافعین 

 عن حقوق اإلنسان
 

 
 زیارة الموقع <<<

 
 

 

UNDP Arab States -  برنامج
 األمم المتحدة اإلنمائي

 التقریر العربي

 لألھداف اإلنمائیة لأللفیة



 

 
 

كل المعلومات عن أنشطة 
 المعھد من خالل ھذا الرابط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للتوقیع مباشرة الترویكا أحزاب منھا وخاصة أحزاب عدة فیھ دعیت الذي الوقت وفي
 عن األحزاب ھذه تخلفت فقد اإلعدام عقوبة إلغاء مبدأ على وبالتالي الوثیقتین على

 .اإلمضاء
 بالنسبة ھامة انتخابات قطعا ستشھد 2014 سنة أن إلى وبالنظر األسباب لھذه

 الخصوص وجھ وعلى السیاسیة األحزاب تطالب أدناه الموقعة المنظمات فإن لتونس،
ب اآلن حد إلى واضحا موقفا تتخذ لم التي األحزاب : 

اإلعدام عقوبة ضد صریح موقف اتخاذ  
اإلعدام تنفیذ لوقف فعالة إجراءات اتخاذ  

 والذي الجدید الدستور صلب الحیاة في الحق على الواضح التنصیص وتبني تشجیع
  بالحقوق المتعلقة الدولیة اللتزاماتھا تونس احترام على للتأكید تاریخیة فرصة یمثل

 اإلنسانیة
 

11 October-International Day of the Girl Child — 
“Innovating for Girls’ Education” 
 

 

 

 

 
 
Since 2012, the United Nations marks 11 October as the 
‘International Day of the Girl Child’. The day promotes girls' 
human rights, highlights gender inequalities that remain 
between girls and boys and addresses the various forms of 
discrimination and abuse suffered by girls around the world. 
    One in three women and girls experience abuse in their 
lifetime. 
    More than half of sexual assaults are committed against 
girls under 16 years of age.  
    Globally, more than one in three young women aged 20-24 
years are married before the age of 18. 
 

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

>>>  

 

 

Rapport de la Cour pénale 
international 

 English, Français ,عربي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

 
 التعلیم في مجال حقوق اإلنسان

 

 
 

Human rights education 
and training 

 



 
 
 
 
 

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 
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... 
 

  
قرار الجمعیة  للتثقیف في مجال حقوق اإلنسان البرنامج العالمي

  A  E  2005يولیو  14بتاريخ   59/113Bالعامة رقم 
 
UN:  World Plan of Action for Education on Human 
Rights and Democracy 
 
 
 

 

 
 

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]  



 
 

 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... 

 
 
 

 

TUNISIA 
 التأسیسي» یصادق على الھیئة الوطنیة للوقایة من التعذیب»

الزمن بمرور التعذیب جریمة في العمومیة الدعوى إسقاط عدم ◄  
 

 القانون على أمس مساء التأسیسي الوطني المجلس صادق انتظار طول وبعد أخیرا، 
فصال فصال علیھ المصادقة بعد برمتھ التعذیب من للوقایة الوطنیة للھیئة األساسي . 

 العمومیة الدعوى إسقاط مبعد یقضي لھ جدید فصل إضافة على لحظة آخر في واتفقوا
الزمن بمرور التعذیب جریمة في . 
 والمناشدین التجمعیین منع على مصادقتھم عدم خبر أثارھا التي الضجة بعد أنھ كما
 المنعقدة العامة جلستھم في النواب، استنجد الوطنیة، الھیئة ھذه لعضویة الترشح من

 جدید من التصویت معاودة لھم یتیح أنھ إذ للمجلس، الداخلي بالنظام باردو بقصر 
 الذي المقترح على باإلجماع المرة ھذه وصادقوا فعلوه، ما وھو سابق، فصل على

بحرارة النتیجة على صفقوا ثم سابقا أسقطوه . 
 

الیوم اإلعالمي المشھد  
 !!بوادر «زواج مصلحي».. بین السلطة الرابعة وسلطة المال

 
 واالعالم المال راس بین القائمة" المصلحي الزواج" مسالة احد على خافیا یعد لم 

 المنطق تحدید في حقیقیا اشكاال وذاك ھذا بین الشرعیة غیر العالقة ھذه شكلت وقد
 سقطة" الى یؤدي ان شانھ من بما منھا الجماھریة سیما االعالم لوسائل السیاسي

تلك االعالم لوسائل"  مھنیة . 
 النشاء فكان الجماھیر مع تواصلھا شبكة توسیع على" االموال رؤوس" حرصت وقد 

 انھا بل بذلك المجموعات تلك تكتف ولم لذلك االنجح السبیل تلفزیة او اذاعیة محطة
 أعین معھا ففتحت لھم محتملین كمرشحین سیاسیة شخصیات تقدم باتت

 الى المتلفز الفضاء لیتحول تحركات كل في" القادم الرئیس" لتصویر" الكمیارھات"
 مرشحھ یخدم سیاسي وعي لبناء" القناة باعث" ویسعى. مفتوحة دعائیة حملة

 وعي داخل اكثر التوغل سوى لھا مصلحة ال اعالمیة" لوبیات" خلق مما الحزبي
 قادر نموذجا وجعلھ السیاسیة الخطة لھذه المترشح عن نمطیة صورة وتثبیت المواطن

والتغییر اإلضافة على . 
 على للمؤسسات التحریري للخط المباشر التاثیر ذلك واضحا بات االمر واقع وفي

 حیث المؤسساتي الفكر نفس بتبني مطالبین باتو الذین للصحفیین المھني األداء
البطالة بنار االكتواء واما یشتغلون . 

 

  
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? 

 



یمّثل الّصحفیین ھیكل آخر دون الّنقابة الوطنّیة للّصحفیین  ال سبیل ألن 
 الّتونسیین

 

 
 

ّتي المراسالت أنّ  الحمروني نجیبة التونسیین للّصحفیین الوطنّیة الّنقابة رئیسة أّكدت  ال
ّ  تلّقتھا  الحكومة رئاسة من واإلعالم للثقافة العاّمة والنقابة الّصحفیین نقابة من كل

تمثیال األكثر الجھة معرفة طلب بدعوى  
 ینالّصحفی بطاقة إلسناد مستقلة لجنة إحداث إجراءات في الّتسریع أجل من للصحفیین

 للّنقابة اإلعالم و الّثقافة نقابة مساندة.»للمماطلة جدیدة وطریقة طلعة« المحترفین،
 زیاد الّصحفي تعّرض لّما الّتحّركات في المشاركة و التونسیین للّصحفیین الوطنّیة
 في عمومي لموظف قانونیة غیر أمور ونسبة بالثلب اتھامھ خلفیة على للّسجن الھاني

 یرق لم األمر ھذا ، بتونس جمھوریة وكیل ضد نسمة قناة على بھا أدلى تصریحات
 بین مشكلة خلق بمحاولة أي تسّد، فّرق سیاسة النتھاج دعاھا مما الحالّیة للحكومة
الحمروني نجیبة الّصحفیین نقیبة بھ أدلت ما وفق الّطرفین . 

 
في ندوة علمیة حول العالقة الجدلیة بین القضاء واإلعالم: تكامل ولیس 

 تناقضا وتصادما
 

 
 

 لدراسة التونسیین القضاة جمعیة نظمتھا التي العلمیة الندوة أثناء المحاضرون تولى
 زالت وما أثارت التي النقاط من العدید على الضوء تسلیط واإلعالم القضاء بین العالقة

واإلعالم القضاء أداء حول واسعا جدال  
 أدت وقد. الصحفیین من العدید محاكمة بینھا ومن الدیمقراطي االنتقال مرحلة أثناء
القضاء استقاللیة في البعض تشكیك الى المحاكمات ھذه . 

 الدیمقراطي االنتقال مرحلة اثناء واالعالم القضاء اداء ومناقشة تحلیل الندوة تناولت
 القضاء ان الى وانتھوا الصحفیین من عدد محاكمة الى المحاضرون تطرق ومنھا

 والتجاذبات الضغوطات عن بعیدا العامة المصلحة خدمة في ضرورة یلتقیان واإلعالم
االعالم وحریة القضاء الستقاللیة ضمانا السیاسیة .. 

 
لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة  

 بـین المــأزق القــانــونــي والـــوفــــاق السـیـــاســــي !؟
 

 لعضویة الترشحات فرز لجنة اعمال بایقاف احكامھا االداریة المحكمة اصدار بعد
 من عدد طعن وبعد التأسیسي الوطني المجلس داخل لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة
 الھیئة وجدت اخالالت من عنھ ترتب وما اللجنة ھذه أعمال في المدني المجتمع ھیاكل

 مع التعاطي في سیاسي اشكال وجود عن فضال فعلي قانوني مأزق أمام نفسھا الجدیدة
 من  والخروج االنتقالي المسار استكمال في زاویة حجر تعد والتي االنتخابات ھیئة
ممكن وقت أقرب في المرحلة ھذه . 



 معقدا وضعا الراھنة السیاسیة واألزمة الترشحات فرز لجنة عمل توقف أفرز وقد
 الباب وفتح الفرز عملیات في البدایة منذ العودة وان خاصة القادمة الھیئة لمستقبل

سنة من الكثر تطول ان یمكن طویلة زمنیة فترة سیتطلب جدید من . 
 قانونیة استحقاقات ھو ما وبین الھیئة مصیر حول سیاسي توافق ھو ما وبین

 اكثر امام انفسنا سنجد صلبة قانونیة قاعدة وعلى سلیمة انتخابیة عملیة في لالنطالق
سیناریو من . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARAB WORLD/UNITED NATIONS 
الكویت: الشبكة العربیة تدین الحكم الصادر بسجن المدون حجاب 

 الھاجري لمدة سنتین علي خلفیة تدوینات لھ علي موقع تویتر
 

 
 

 علي سنتین لمدة الھاجري حجاب المدون بسجن الصادر الحكم تدین العربیة الشبكة
2013تویتر موقع علي لھ تدوینات خلفیة  
 محكمة من الصادر الحكم, الیوم, اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة أدانت

 یقضي والذي الھاجري حجاب المدون بحق الصادر الحكم بتأیید الكویتیة االستئناف
تویتر“ القصیر التدوین موقع علي لھ تدوینات خلفیة علي, سنتین لمدة بسجنھ “. 

 2013 أكتوبر من التاسع في المنعقدة جلستھا في الكویتیة االستئناف محكمة وكانت
 الكویتیة الكلیة المحكمة من الصادر ”الھاجري حجاب“ المدون سجن بتأیید قضت قد

 موقع علي تدویناتھ خلفیة علي, الشغل مع سنتین لمدة المدون بسجن یقضي والذي
تویتر“ “. 

 
الشبكة الیمنیة لحقوق اإلنسان تنفذ ورشتھا الخاصة بـ رؤیة الشبكة 

 (الیمنیة للدستور الیمني الجدید (حجة، صعدة، المحویت
 
 یضمن أن والبد القادم الدستور حول الوطني التوافق من البد: الدیلمي.أ

 اإلنسان لحقوق الیمنیة االساسیةالشبكة وحریاتھ اإلنسان حقوق كافة
 الجدید الیمني للدستور الیمنیة الشبكة رؤیة بـ الخاصة ورشتھا تنفذ
المحویت صعدة، حجة،( ) 

 

 
 

 حجة بمحافظة 2013اكتوبر8 الثالثاء أمس اإلنسان لحقوق الیمنیة الشبكة نفذت
 تتضمن والتي الجدید الیمني للدستور الیمنیة الشبكة رؤیة بـ الخاصة العمل ورشة

 والحریات الحقوق عن للدفاع یمن منظمة بتنظیم والمحویت وصعدة حجة محافظات
اإلنسان لحقوق الدنمركي المعھد مع وبالشراكة الشبكة في العضو الدیمقراطیة . 

 في الدیمقراطیة والحریات الحقوق عن للدفاع یمن منظمة رئیس الدیلمي علي.أ وقال

 

Human Rights Watch 
Daily Brief 

 
 

IN VIDEO 
 

 
The Death Penalty 2012 

 



 الدستور یخص فیما والفاعلة ةالواسع المشاركة من البد أنھ للورشة االفتتاحیة كلمتھ
 للحقوق واضحة مضامین أجل من المرحلة ھذه في العمل أھمیة على مؤكدا الجدید،

القادم الدستور في والحریات . 
 االشكالیات من عددا الیمنیة الشبكة إدارة مجلس عضو الدیلمي. أ واستعرض
 والمواطنة اإلنسان، بحقوق یتعلق ما خصوصا الحالي الدستور في واالختالالت
والطفل والمھمشین كالمرأة الضعیفة الفئات وحقوق المتساویة،  

 
األسرى للدراسات: االحتالل یستھدف األطفال فى االعتقاالت وأثناء 

 التحقیق والسجن
 

 
 

 المدن فى االحتالل دولة تقوم التى االعتقاالت حملة للدراسات األسرى مركز استنكر
 انتھاكات برفع الطفولة حمایة مجال فى العاملة المؤسسات وطالب ، الفلسطینینة

 یستھدف االحتالل: للدراسات األسرى الدولیة للمؤسسات األطفال بحق االحتالل
 وتیرة تصاعد ظل فى والسجنوالحقوقیة التحقیق وأثناء االعتقاالت فى األطفال

 رویضي منذر الطفل اعتقال آخرھا كان والتى االخیرة الفترة فى استھدافھم
ً  14( ناب أبو وأحمد ،)عاما13( الماضیة اللیلة) عاما . 

 یتعرضوا األشبال أن الى أشارت الشھادات معظم أن للدراسات األسرى مركز وأكد
 الجسدي، والضرب ، والشبح ، والتھدید ، النفسي كالضغط التحقیق أثناء للتعذیب

الطفل حقوق التفاقیة مخالفة عنف ووسائل ، النوم من والحرمان  . 
 الرجال بمساواة األطفال بتعذیب یقوم االحتالل أن األسرى لمركز األشبال أحد وأفاد
 كل أن وأضاف ، وتھدیده وابتزازه الطفل ضعف حالة باستثمار ذلك على ویزید

فیھا ومبالغ وحشیة ووسائل ألسالیب تعرضوا األشبال  . 
 

الحكومة الجزائریة تتفطن لضعف عالقتھا مع اإلعالم وتسعى لتطویر 
 سیاستھا االعالمیة

 

 
 

 عبد حكومة إن ’العربي القدس’لـ جزائري حكومي مصدر قال: ’العربي القدس’الجزائر
 وخاصة اإلعالم، بوسائل عالقتھا وضعف اإلعالمیة سیاستھا لفقر تفطنت سالل المالك
 األول الوزیر أن موضحا األجنبیة، اإلعالم وسائل عن فضال الخاص، للقطاع التابعة
 وھذه الجزائر، على حقیقیة صورة إعطاء أجل من الواقع، ھذا تغییر یرید سالل

 المؤتمر في مساھل القادر عبد الجدید اإلعالم وزیر عنھا تحدث التي ھي الصورة
لعمامرة رمطان الجدید الخارجیة وزیر مع عقده الذي الصحافي . 



 إما فھي خاطئة، اإلعالم مع الحكومة بنتھا التي العالقة أن ذاتھ المصدر وأوضح
 التابعة اإلعالم لوسائل بالنسبة خاصة عمیاء، تبعیة عالقة أو وخصومة، عداء عالقة

 الجزائریة الحكومات أن إلى مشیرا السلطة، على المحسوبة تلك أو العام، للقطاع
 القطاعات، من الكثیر في جھودا بذلت لماضیةا سنة عشرة الخمس خالل المتعاقبة

 األقمار عبر تبث التي تلك وخاصة اإلعالم، وسائل في ظاھرة غیر الجھود ھذه ولكن
حقیقیة غیر صورا تنقل ما كثیرا والتي الصناعیة، . 

 
سیرتفع النساء وتمثیل الجمعة بالمغرب جدیدة حكومة: بنكیران  

 

 
 

بنكیران اإللھ عبد المغربیة الحكومة رئیس  
 

 االعالن ان بنكیران اإللھ عبد المغربیة الحكومة رئیس قال: ’العربي القدس‘ ـ الرباط
 غد یوم ظھر بعد( التشریعیة السنة افتتاح قبل سیكون الثانیة نسختھا في حكومتھ عن

مباشرة یبث خطابا السادس محمد الملك خاللھا یلقي والتي ،)الجمعة . 
 السامیة المناصب في المرأة‘ حول الوطنیة الندوة افتتاح ھامش على بنكیران واكد

 قبل النور سترى الحكومة فإن االنشغاالت رغم‘ إنھ ،’للمرأة الوطني الیوم بمناسبة
هللا شاء إن البرلمان افتتاح ’. 
 عنھا اإلعالن المرتقب الجدیدة، الحكومیة التشكیلة في النساء تمثیل بنكیران واضاف

 واحدة امرأة فیھا تشغل التي الحالیة الحكومة مع مقارنة ،′سیرتفع‘ ساعة، 48 خالل
وزاریا منصبا . 
 الرجل بین للمساواة خطة عن الماضي) مایو( أیار في المغربیة الحكومة وأعلنت
 موعد ،2016 عام إلى تنفیذھا ویمتد ،’المناصفة أفق في إكرام‘ أسمتھا والمرأة
الحالیة الحكومة مدة انتھاء . 
 على عازمة أنھا إال صعوبات، من تواجھھ ما رغم الحكومة‘ أن بنكیران وأضاف
 ودعم والنساء، الرجال بین المناصفة بشأن مؤخرا عنھا أعلنت التي الخطة تطبیق
المرأة حقوق  

 
المتحدة األمم  

المندوب المصري یتحفظ على تناول التطورات في بالده في سیاق األمن 
 والسلم الدولیین

 
 لدور بالده تقدیر المتحدة األمم لدى المصري السفیر نائب الخالق عبد أسامة أكد

 التحول جھود مساندة في ودورھا الدولیین، واألمن السلم حفظ في الدولیة المنظمة
مصر منھا دول في الدیمقراطي . 

 المنظمة أعمال عن العام األمین تقریر حول العامة الجمعیة جلسة في قال ولكنھ
 :الدولیة

"  بحفظ الخاص القسم سیاق في مصر في التطورات تناول إزاء القلق عن نعرب ولكننا
 واألمن السلم یھدد ال داخلیا شأنا یعد مصر في الوضع إن إذ الدولیین، واألمن السلم

 تعد المشكلة إن( واقتبس المتحدة لألمم العام السكرتیر إلیھ أشار ما وھو. الدولیین
 مستقبل أجل من بنفسھ لحلھا والمسئولیة الحق لھ المصري الشعب وإن مصریا شأنا

 "(أفضل
 وفقا أعلنتھا التي الطریق خارطة بتنفیذ المصریة الحكومة التزام الخالق عبد وأكد

 عقد خالل من الحالیة االنتقالیة المرحلة من االنتھاء أجل من محدد زمني إلطار
 ألي إقصاء دون 2014 عام أیار مایو أقصاه موعد في وبرلمانیة رئاسیة انتخابات

واإلرھاب العنف بنبذ التزم طالما سیاسي فصیل أو طرف . 



Jordan fails to implement U.N. recommendations 
regarding press freedom 
In 2010, 2011, and 2012, Jordan passed new legislation that 
threatens freedom of expression and extends executive 
control over online media outlets. Freedom of expression and 
association remain circumscribed in law and practice, and 
security services enjoy a large degree of impunity for 
arbitrary arrests and torture, as do employers for abuses 
against migrant domestic workers. Arrests of dissidents and 
journalists have increased, as has the incidence of trials in 
the State Security Court. (IFEX) 
 
Algerian case of enforced disappearance violates right to 
life and constitutes torture  
In March 2013, the Human Rights Committee was asked to 
consider whether Algeria had violated its obligations under 
the International Covenant on Civil and Political Rights in 
holding an individual in incommunicado detention and 
refusing to provide their family with information regarding 
their fate. 
The communication was submitted by an Algerian national on 
behalf of both herself and her missing son under the Optional 
Protocol to the Covenant. (ISHR) 
 
Slaves, fake refugees and lentils: the Mbera camp in 
Mauritania 
 

 
Malian refugee children attend a school in the Mbera refugee camp in 

southeast Mauritania, about 40 km (25 miles) from the border with 
Mali. Photo May 24, 2012, REUTERS/Joe Penney 

 
Fake refugees, unsuitable food rations and a tradition of 
slavery that lives on in all but name are among the problems 
facing aid workers running a Malian refugee camp in 
southeastern Mauritania, where the U.N. refugee agency 
(UNHCR) has come in for sharp criticism. 
Some 75,000 refugees from north Mali have sought safety 
and support in the Mbera camp, near the small town of 
Bassikounou, since fleeing their homes in March 2012 after 
Tuareg and Islamist separatists seized control of their home 
region. 
The UNHCR country representative in Mauritania left abruptly 
earlier this year. An interim representative, Anne Maymann, 
took over in July (Reuters) 

 



  VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS 
مشروع بورقیبة النسوي استند الى اجتھادات الفرق االسالمیة ومنھا 

 الدروز
 

 
 

 العربي العالم في المرأة تحریر إشكالیة فإن المتواترة، اإلسالمیین لمزاعم خالفا
 عشر التاسع القرن من ابتداء المتفّجر الغرب مع الصراع ولیدة تكن لم اإلسالمي
 جرى مثلما الغربیة بالثقافة مرتبطین مستلبین زعماء إرادة نتاج تأت ولم المیالدي،

 إلرادات خضوعا أو السیاسي، االسالم ادبیات في بورقیبة الحبیب مشروع تصویر
 النھضوي التونسي العالي التعلیم لوزیر العائد التصریح غرار على خارجیة استعماریة
ّذي سالم بن المنصف ّة تنسب روایة فیھ ردد ال  إلى التونسیة الشخصیة األحوال مجل
 اتفاقیة وّقع الذي فرانس منداس األصل یھودي الفرنسي األّول الوزیر ضغوط

1956 سنة لتونس لاالستقال . 
 منذ اإلسالم شغل موضوع ثّمة لیس أّنھ وبساطة، مباشرة بكل بھ، الصدع أملك وما

 ھذا مثل وسیاسییھ وحّكامھ وفقھائھ ومفّكریھ مناضلیھ وأّرق الیوم إلى النبویة الحقبة
 باعتبارھنّ  خیرا بالّنساء) ص( محمد الرسول وصّیة منذ تنازعھ وقد الموضوع،

 المسلمون، حولھا انقسم كثیرة رئیسیة قضایا حال أساسیان، خّطان الرجال، شقائق
 تحدّ  في النبيّ  مارسھا التي التحریر بروح أخذا التأویل مواصلة بوجوب آمن خطّ 

 النساء حقوق تجمید في اعتقد وخطّ  الجاھلي، العربي مجتمعھ وعادات لتقالید واضح
 بھ، المرأة تمّتع أن یمكن ما أقصى ذلك أن باعتبار النبوي الزمن في أقرّ  ما عندما
ّف ثابت أنھا على المنظومة إلى ونظر التطویر واجب متحّول ال متوق . 

 
 !العرب والیونسكو... الھزیمة الثالثة

الدریس زیاد   
 

 
 

 منظمة رئاسة على الترّشح سباق في العرب ینھزم التوالي على الثالثة للمرة
١٩٤٥ عام تأسیسھا منذ عربي یرأسھا لم التي الیونسكو، ! 

 الثانیة والمحاولة القصیبي، غازي الراحل مع ١٩٩٩ العام في األولى المحاولة كانت
 الماضیة الجمعة جرت التي ھي الثالثة والمحاولة حسني، فاروق »المرّحل« مع

٢٠١٧ العام حتى ثانیة بوالیة بوكوفا إرینا السیدة بفوز وانتھت . 
 عربي مرشح السباق یدخل لم الثالث المحاوالت كل في أنھ أسى، بكل نتذكر، أن یجب
. یستطیع ما أصواتھ من یقضم آخر عربي مرشح علیھ ینّغص أن دون من فقط واحد
 غازي »السعودي« على الدین سراج إسماعیل »المصري« دخل 1999 عام ففي

 فاروق »المصري« على بجاوي محمد »الجزائري« دخل ٢٠٠٩ وفي القصیبي،
فرح رشاد »الجیبوتي« على مایال جوزیف »اللبناني« دخل ٢٠١٣ وفي حسني، . 

 التاریخیة أحقیتھم رغم على اآلن، حتى المنصب بھذا العرب یفز لم لماذا
 والموضوعیة؟

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITZ ETREJOIGNEZ LE COMPTE TWITTER DE 
L'INSTITUT ARABE DES DROITS DE L'HOMME. 
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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 /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   

 


