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 دلیل المحاكمات العادلة 

 

كیف یمكننا بناء مؤسسات 
دیمقراطیة ومستجیبة الحتیاجات 

 جمیع قطاعات المجتمع؟

 

 

EVENTS 
 "الیوم الدولي للطفلة: "االبتكار من أجل تعلیم الفتیات

 

 
 

 قوة الیوم المتحدة األمم في المسؤولین كبار أبرز للطفلة، الدولي الیوم بمناسبة
 التعلیم نوعیة وتحسین بالمدارس االلتحاق على الفتیات من المزید لتشجیع االبتكار
ألطفالا لجمیع . 

 نتائج لتحقیق" الدولي الیوم ھذا بمناسبة رسالتھ في مون كي بان العام األمین وقال
 الحصول في الفتیات تواجھھا التي للتحدیات جدیدة حلول إلى بحاجة نحن معقولة،

 31 ب یقدر ما وتتسرب". الشباب أصوات إلى نصغي أن علینا ویجب التعلیم على
 لصندوق وفقا المدرسة، من االبتدائیة بالمدارس لتحاقاال سن في ھن ممن فتاة ملیون
 في المتحدة األمم منظومة أنشطة یقود والذي للطفولة،الیونیسف، المتحدة األمم

 لھن ما وكفالة الفتیات تمكین یشكل" مون كي بان السید وأضاف. الیوم بھذا االحتفال
 لتقدم أساسیة ئلمسا وعنف تمییز من لھ یتعرضن لما والتصدي اإلنسان حقوق من

 الذي بالتعلیم الفتاة تزوید األھداف ھذه جمیع تحقیق سبل أفضل ومن. جمعاء البشریة
 لألمم العامة الجمعیة اعتمدت ،2011 األول كانون/دیسمبر 19 یوم وفي". تستحقھ
 دولیا یوما عام كل من أكتوبر/األول تشرین 11 یوم بإعالن 66/170 قرارھا المتحدة
 جمیع في تواجھنھا التي الفریدة وبالتحدیات الفتیات بحقوق لالعتراف وذلك للطفلة،
العالم أنحاء . 

 
أكتوبر موعدا النطالق الحوار الوطني: المعارضة ُتھدي النھضة 23  

 مھلة على طبق من ذھب
 

 القادم أكتوبر 23 یوم سیكون الوطني الحوار انطالق أن للشك مجال ھناك یعد لم
 مأزق بلغ أن بعد الحدث، ھذا یشھدوا أن للتونسیین ُكتب ما إذا بقلیل بعده أو ،)؟..(

مراحلھ أرذل لالنتخابات العلیا الھیئة  
 انتھى. موحد طرح في تجمیعھا تعّذر حتى الحلول، وتفرعت المقترحات تشعبت
 خلدا) المؤطر انظر( االنتخابات لھیئة طریق خارطة تصّور إلى السیاسیون الفرقاء
 الشھر نھایة حتى جدیدة ُمھلة النھضة لحركة بذلك لُتھدي الرباعي طریق خارطة

 
الدلیل الجدید لحمایة المدافعین 

 عن حقوق اإلنسان
 

 
 زیارة الموقع <<<

 
 

 

UNDP Arab States –  برنامج
 األمم المتحدة اإلنمائي

 التقریر العربي

 لألھداف اإلنمائیة لأللفیة



 

أحكام اإلعدام وعملیات اإلعدام في 
 (E) عام 2012

 

التقریر السنوي ألنشطة   
المعھد العربي لحقوق االنسان 

 2013 لسنة

 

 .الجاري
 فیما فرحون، لدیھ بما حزب كل الوطني الحوار خیمة تحت المعارضة قوى تفرقـــــت

 تجمیع إلى التمھیدیة الجلسات عن المتفرعة االنتخابات ھیئة أزمة متابعة لجنة سعت
 خارطة في المضبوطة والمواقیت األزمة وواقع یتماشى ماب ومالءمتھا المقترحات

 .الطریق
 

 
 

 عن متفرعة »طریق خارطة« مقترح الى الخامسة، جلستھم في الفرقاء أمس ذھب
 فال النھضة، حركة مصلحة اال ضرورة یخدم لن »تصور« الرباعي، طریق خارطة
 إضافیة حیاة وجرعة دةجدی مھلة غیر المتتالیة مناوراتھا من اإلسالمیة الحركة تطلب
 كانت مما أفضل الجدید التصور في وجدت قد وھا العریض، علي حكومة أنفاس تطیل
وتسعى ترید . 

 
Elections in Egypt: The Electoral Framework in Egypt’s 
Continuing Transition 
 

 

Egypt has been undergoing a tumultuous, uncertain 
democratic transition for more than two years. Inspired by the 
events in Tunisia, Egyptians organized and participated in 
mass protests to oust President Hosni Mubarak. When he 
stepped down on February 11, 2011, the Supreme Council of 
the Armed Forces (SCAF) occupied the power vacuum to 
lead the transitional political process and handed over power 
to an elected president in June 2012.  
Since the uprisings, Egypt has held two referendums and 
three elections. Nevertheless, increasing popular discontent 
with President Mohamed Morsi and his government 
culminated in widespread, sustained mass demonstrations in 
June and July 2013 that led to the appointment of a 
technocrat interim government. 
 
Download Elections in Egypt: The Electoral Framework 
in Egypt’s Continuing Transition. 

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

>>>  

 

 
 

كل المعلومات عن أنشطة 
 المعھد من خالل ھذا الرابط



 
UN and democracy 

building publications 

 

 Democracy and 
Development: The 
Role of the UN, 

 Democracy and 
Gender Equality: 
The Role of the UN 
and 

 Democracy and 
Human Rights: The 
Role of the 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 
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

 

 
 التعلیم في مجال حقوق اإلنسان

 

 
 

Human rights education 
and training 

 
 

 
 

Draft Declaration on 
Human Righ 
ts Education 

 

 
 

World Programme for 
Human Rights Education 
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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 

 

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]  
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 Tunisia : Diveded & 
Dissatisfied with 

Ennahdha  
 

 
 

TUNISIA 
إنجاحھ في المدني المجتمع دور حول الدراسي الیوم في : 

 الحوار الوطني مھّدد وھش وھو الفرصة األخیرة للخروج من األزمة
 

 
 

«  الذي الدراسي الیوم نعنوا ھو »الوطني الحوار إنجاح في المدني المجتمع دور
 نزل بأحد أمس یوم أدیناور كونراد ومؤسسة والحریات لألدیان العربي المرصد نظمھ

 و أسبوع منذ الترتیبیة جلساتھ انطلقت الذي الوطني الحوار مسار تناولت العاصمة
 األحزاب عن ممثلین الدراسي الیوم ھذا في شارك وقد تعترضھ التي المعوقات كذلك

المدني المجتمع عن مثلونوم السیاسیة . 
 الخریجي صالح محمد االنسان حقوق عن للدفاع التونسیة الرابطة في القیادي وقّدم

. الوطني للحوار الراعي الرباعي طریق خارطة لتنفیذ عراقیل وجود فیھا بّین مداخلة
 الخطاب في الخشبیة واللغة المزدوج الخطاب حذقت األحزاب بعض بأن وأضاف

 الوضع حقیقة یعي حتى للمواطن المسألة ھذه توضیح ضرورة إلى امشیر السیاسي
 االنتقال بعملیة المجتمع إقناع طریق عن وذلك المالئمة الحلول إیجاد نحو ویضغط
 لتحقیق الوطني للحوار الفعلي البدء انتظار في أننا الخریجي وذكر للسلطة، السلمي
 .أھدافھ

 
 
 

  
IN VIDEO 

 
منظمة العفو الدولى: انتھاكات 
  بالجملة لحقوق االنسان فى تونس

 
 
 
 
 
 
 



الوطني الحوار على ونمتخوف وجامعیون..اقتصادیون.. حقوقیون  
 ال بد من توفر حسن النوایا.. والتحلي باألخالق السیاسیة

 

 
 

 الوطني والمجلس المستشارین مجلس قصري على تخّیم التي المتلبدة الّسحب مازالت 
 المتابعین والحقوقیین والجامعیین ینالمثقف وخاصة التونسیین ضجر تثیر التأسیسي

 وانفراج الرؤیة وضوح منھم األعظم السواد یترقب إذ الشغف، من بكثیر العام للشأن
البالد اقتصاد على بظاللھا فألقت أمدھا طال التي السیاسیة األزمة .. 

 التي االنحرافات من متخوفون لكنھم الوطني، الحوار نجاح على اآلمال یعلقون وھم 
السیاسیین الفرقاء نوایا صدق بعدم العتقادھم األثناء في تحصل أن یمكن . 
 شعار المنغصات كل ورغم التفاؤل فإن البعض، لدى أوجھ بالسأم الشعور بلغ ولئن

اآلخر البعض .. 
 

االداریة المحكمة قرارات حول علمیة ندوة في  
انتخابات في ربیع 2014 أمر غیر ممكن.. وقرار المحكمة قد یبطل 

 نتائج االنتخابات
 

 
 

 استحالة االنتخابات ودیمقراطّیة نزاھة أجل من عتید جمعیة" رئیس بوراوي معز أكد 
2014 وماي افریل شھري خالل االنتخابات اجراء   
 أنّ  الى مشیرا.. نتخاباتلال المستقلة العلیا الھیئة بخصوص العالقة لالشكالیات نظرا
 االنتخابات ھیئة لعضویة الترشحات فرز لجنة بعمل المتعلق االداریة المحكمة قرار

اإلنتخابات تأجیل إلى سیؤدي التأسیسي الوطني بالمجلس . 
 المستقلة الوطنیة التنسیقیة من ببادرة أمس انتظمت علمیة ندوة خالل بوراوي وطالب
 المحكمة قررات تأثیرات" عنوان تحت" عتید" جمعیة مع نبالتعاو االنتقالیة للعدالة

 بتفعیل" الممكنة والحلول الصعوبات لالنتخابات العلیا الھیئة شرعیة على االداریة
 لتفادي الجدیدة الھیئة تركیز حین إلى السابقة لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة عمل

االنتخابات اجراء تأجیل . 
 

الصباح«لـ لكافيا عبد بدرالدین النائب »: 
 لم یتم بعد إدراج مشروع العدالة اإلنتقالیة في روزنامة الجلسات العامة

 
 المكلف التأسیسي الوطني المجلس رئیس مساعد الكافي عبد الدین بدر النائب نفى 

 عرض" الصباح"لـ تصریح في بالخارج اطنینوالمو المدني المجتمع مع بالعالقات
 على المصادقة اتمام بعد مباشرة العامة الجلسة على اإلنتقالیة العدالة قانون مشروع
التعذیب من الوطنیة بالھیئة المتعلق األساسي القانون مشروع . 

 قولھ حسب طالت التي المنسحبین النواب عودة انتظار في بعده إدراجھ یتم لم أنھ وأكد
أولویة أكثر أخرى قوانین مشاریع إدراج تم دوق . 

 المسألة ھذه أھمیة مدى عن عبر النھضة حركة شورى لمجلس األخیر البیان ان یذكر
 أجل من االنتقالیة العدالة قانون إصدار في اإلسراع" تقتضي البالد مصلحة أن وذكر



 النقاط جملة من ةالسابع النقطة وھي" الوطنیة المصالح وتحقیق العامة األجواء تنقیة
الفارط األحد یوم الصادر البیان تضمنھا التي الثمانیة . 

 
  رحلة في العالم السري لریاض األطفال السلفیة في تونس

 

 
 

 تشتغل وھي دینیة، جمعیات أنشأتھا قرآنیة أطفال ریاض انتشرت الثورة، اندالع منذ
 التونسي المجتمع داخل وھابیة نخبة تكوین: مھمتھا. القانون نطاق خارج الغالب في

 تعاملھم و ألعمارھم مالئمة غیر مكثفة دینیة تربیة األطفال تعطي الروضات ھذه.
 مع یتطابق ال الخارج من مستوردا تعلیمیا منھجا تطبق أنھا جانب إلى بصرامة
 قانونیا مخرجا تجد ان تحاول التي الحكومة بعلم تمی ذلك كل. التونسیة الدینیة الثوابت

نشاطھا تواصل كي الفضاءات لھذه . 
 منطقة في القرآنیة روضتھ إلى بالعودة یرغب كان إن) سنوات 4( آدم یسأل◌ٌ  عندما

 في یغرق ثم. وجھھ تقاسیم من البھجة تعابیر وتختفي. بالنفي رأسھ یھز منوبة،
 التي األنشودات إحدى یغني بأن اقناعھ والدتھ اولتح عبثا. عینیھ ویغمرالحزن الصمت
. قاطع بشكل ذلك یرفض لكنھ المنزل، في یكررھا ما كثیرا كان والتي ھناك، تعلمھا

 حتى یرید ال آدم ان إال المكان، ذلك في أشھر ثالثة سوى تدم لم تجربتھ أن ومع
 المعاملة كرىذ على یعیش الطفل یزال فما. السابقة روضتھ مبنى أمام من المرور

 ال قانونیة، روضة 4005 تونس في توجد حین وفي. ھناك لھا تعّرض التي الصارمة
 إذ. تونس في القرآنیة األطفال ریاض ظاھرة انتشار مدى عن دقیقة أرقام حالیا توجد

 من عدد صرح حین في منھا، روضة 40 وجود واألسرة المرأة شؤون وزارة سجلت
بالمئات یعد عددھا بأن للصحافة الھیاكل ھذه أصحاب  * . 

 
Entretien avec Pr Yadh Ben Achour 
« L’ANC ne s’en sortira pas toute seule, il faudra la 
mettre sous curatelle » 
 

 



 
A la veille d’un nouveau 23 octobre, l’opinion a-t-elle raison 
de craindre de se laisser de nouveau piéger par l’esquive 
alors que le gouvernement crée d’autres réalités ? Réponse 
du constitutionnaliste Yadh Ben Achour. 
 
Avec une Constitution toujours inachevée, des élections 
encore incertaines et une crise de confiance accentuée, 
qu’est-ce qui, selon vous, différencie l’actuel paysage 
politique de  celui d’octobre 2012 ?  
En octobre 2012, nous étions déjà bien en retard par rapport 
à l’élaboration de la Constitution. Un premier brouillon a 
certes été diffusé en août 2012, mais il s’agissait hélas d’un 
texte tout à fait déficient, qu’il a fallu reprendre par la suite à 
trois reprises. Beaucoup de voix se sont alors élevées pour 
dénoncer ce retard, mais également pour dire qu’en 
dépassant le terme prévu d’une année l’Assemblée 
constituante avait à la fois épuisé sa légitimité et sa légalité. 
Cependant, malgré tout, nous n’avions pas alors atteint la 
crise du système politique que nous constatons aujourd’hui. 
Malgré l’attaque de l’ambassade et de l’école américaines en 
septembre 2012,  nous n’avions pas encore connu un tel 
développement de la violence, en particulier la violence 
terroriste, mais surtout nous ignorions alors la méthode 
désastreuse de l’assassinat politique. La confiance était 
atteinte, mais pas au même niveau qu’aujourd’hui. Les 
tergiversations du gouvernement, le manque de clarté, la 
volonté de masquer la vérité sur des actes de barbarie très 
grave ont entamé irrémédiablement le crédit du 
gouvernement. D’où, l’insistance avec laquelle aujourd’hui 
toutes les forces de l’opposition mais également une majorité 
de l’opinion demandent la démission du gouvernement et la 
révision de la «petite Constitution», en vue de délimiter avec 
précision les compétences et le mandat de l’Assemblée 
nationale constituante. (La Presse) 

PNUD TUNISE-Avis d’appel à propositions 
Le PNUD prévoit, dans le cadre du projet d’Appui au 
processus constitutionnel, parlementaire et au dialogue 
national, le lancement d’un appel à propositions destiné aux 
organisations de la société civile basées sur le territoire 
tunisien. 
Objectif général et thématiques  
L’objectif général de l’appel à propositions est de promouvoir  
des initiatives portées par les organisations de la société 
civile susceptibles de contribuer à une société démocratique 
et pacifique et de renforcer la contribution des organisations 
de la société civile à la mise en place des réformes durant la 
transition dans le cadre des thématiques suivantes : 
a.       Formation des femmes leaders potentiellement 
candidates aux élections (législatives et locales) (lot1)  
b.      Mise en œuvre des engagements internationaux de 
la Tunisie en matière d’égalité de genres (lot 2)  
Pour soumettre vos propositions, envoyez les à 
l’adresse : propositions.2013@undp.org en indiquant en 
objet la référence « appel à propositions : demande 



d’information ». 
Date limite de soumission : 25 octobre 2013 
 
Rached Ghannouchi et les « Frères Musulmans »  
Le réseau européen 
 

 
 
Sur le site du « European Council for Fatwa and Research 
(ECFR) », Rached Ghannouchi est mentionné jusqu’à ce jour 
comme membre. L’ECFR est un conseil d’élaboration des 
Fatwas constitué par le « Federation of Islamic Organisation 
in Europe (FIOE) », une organisation de tête fondée par trois 
mouvements des Frères Musulmans européens, dont celui 
en Allemagne « Islamische Gemeinschaft in Deutschland 
(IGD) », celui en France « Union des Organisation 
Islamiques de France (UOIF) » et celui en Grande Bretagne 
« Muslim Association of Britain (MAB) ». Le président de ce 
conseil est Youssuf Al-Qaradhawi, l’idéologue contemporain 
le plus important des Frères Musulmans toujours soutenu et 
promu par le Qatar. Dans maintes écrits, Ghannouchi montre 
une admiration inconditionnelle pour sa personne.  
De même, Ghannouchi est membre de l’ « International 
Union of Muslim Scholars (IUMS) », présidé aussi par 
Youssouf al-Qaradhawi. En tête de sa Biographie sur le site 
de L’IUMS Ghannouchi est présenté entre autre comme 
membre de l’organisation internationale des Frères 
Musulmans.  
La communauté islamique en Allemagne, « Islamische 
Gemeinschaft in Deutschland (IGD) » (Nawaat) 
 
Tunisie : le dialogue ou le chaos 
Les islamistes d'Ennahda devraient quitter le pouvoir à 
la fin du mois d'octobre. Un double échec : politique et 
économique. Analyse. 
 

 
Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste tunisien Ennahda. © FETHI 

BELAID / AFP 



 
Si les islamistes d'Ennahda tiennent parole, ils auront 
abandonné le pouvoir en Tunisie à la fin du mois d'octobre. 
Ils ont promis de quitter le gouvernement de coalition qu'ils 
dirigent depuis leur victoire aux législatives du 23 octobre 
2011. Une victoire d'une courte tête qui les avait obligés à 
gouverner au sein d'une troïka, aux côtés de deux petits 
partis modernistes. Pour les islamistes tunisiens, c'est un 
formidable échec après deux ans de pouvoir. Et pour les 
Frères musulmans, dont Ennahda est proche, même si ses 
responsables affirment qu'ils ont, eux, opté pour la 
démocratie et la modernité et n'ont plus de liens avec les 
Frères, c'est un second coup dur après celui qu'ils ont reçu 
en Égypte, en juillet.  (Le Point.fr) 
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 الدعوة الجدیدة لإلفراج الفوري عن الصحفي علي أنوزال

 علي الصحفي عن الفوري اإلفراج إلى تدعو اإلنسان حقوق منظمة 60
 أنوزال

 

 
 

 الفوري اإلفراج إلى اإلنسان حقوق و التعبیر حریة عن المدافعة المنظمات دعت
 الموقع من العربیة الطبعة تحریر رئیس أنوزال علي الصحفي عن التھم وإسقاط

Lakome اإلخباري  بسبب ،2013 عام سبتمبر 17 میو علیھ القبض ألقي الذي ،
االنترنت على موقعھ على نشر مقال . 

 االستئناف محكمة قاضي قبل من الموجھة التھم بأن البیان على الموقعون یعلن و
 ،و”المادي الدعم“ بینھا ومن ،2013 سبتمبر 24 یوم أنوزال علي إلى بالرباط

 قانون أساس على(“ إرھابیة أعمال تنفیذ على التحریض“ و ”اإلرھاب تمجید“
. الدولي القانون بموجب لھا أساس ال) 2003 مایو 28 ل 03-03 اإلرھاب مكافحة

 ینبغي ولذلك. الجمھور إعالم في وحقھ التعبیر في الصحفیي لحریة خطیر انتھاك انھا
فورا سراحھ وإطالق إلیھ الموجھة التھم إسقاط . 

 
المغرب: األمم المتحدة تصدر قرارأ یدین االعتقال التعسفي عبد الصمد 

 بطار ویطالب باإلفراج عنھ
 

 
 

 المعني العامل الفریق أصدر ،2012 یولیو 4 في الكرامة رفعتھا التي الشكوى بعد 

 

Human Rights Watch 
Daily Brief 

 
 

 



 اعتقال“ أن فیھ یعتبر الذي 03/2013 رقم القرار المتحدة، باألمم التعسفي باالعتقال
 العالمي اإلعالن من 10 و 9 المواد مع ویتعارض تعسفیا، بطار الصمد عبد السید

والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي العھد من 14 و 9 والمواد اإلنسان، لحقوق ”. 
 االتھامات“ أن المغربیة للسلطات الرسمي بالرد توصلھم بعد األممیون الخبراء والحظ

 إثبات بوسائل مدعومة وغیر ابطة،متر وغیر مبھمة المتابعة علیھا استندت التي
 ثمثل االستئناف بعد أو ابتدائیا سواء حقھ في ثقیلة أحكام إصدار“ وأن ”أخرى

 انتزعت اعترافات یتضمن الذي الشرطة محضر إلى فقط تستند وأنھا خاصة إشكالیة،
 دفاعھ طالب الذین الشھود غیاب في جرت المحاكمة“ وأن ، ”التعذیب تحت

 اعتقالھ فإن وبالتالي عادلة تكن لم المحاكمة أن العامل الفریق عتبروا. ”باستدعائھم
 .تعسفي
 في القبض علیھ وألقي ،”أرغانة ملف“ في المتھمین أحد ھو بطار السید فإن وللتذكیر

 التراب على المحافظة لمدیریة تابعة عناصر قبل من آسفي بمدینة 2011 مایو 5
 وبقي البیضاء، بالدار بالمعاریف لشرطةا لمركز العینین معصوب واقتید الوطني،

 المحاضر على التوقیع على وأجبر للتعذیب، فیھا تعرض یوما 12 مدة السر في معتقال
علیھا باالطالع لھ السماح دون  

 
الیمن: الشبكة العربیة تطالب السلطات الیمنیة بفتح تحقیقات عاجلة في 

 االعتداءات المتكررة التي یتعرض لھا الصحفیین واإلعالمیین
 

 
 

 التي االنتھاكات حدة تصاعد, الیوم, اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة أدانت
 من واضح تھاون ظل في, اإلعالمیة والمؤسسات واإلعالمیین الصحفیین بحق تقترف

 الصحفي العمل لممارسة ئمالمال والمناخ الحمایة توفیر في الیمینیة السلطات
 .واإلعالمي

 اآلونة خالل تعرضوا قد الیمنیة الصحفیة والمؤسسات واإلعالمیین الصحفیین وكان
 توفیر في الیمنیة السلطات تھاون ظل في والتجاوزات االنتھاكات من للعدید األخیرة
ً  كانت التي الوقت في, واإلعالمي الصحفي العمل للممارسة المالئم المناخ  أساسًیا اطرف

 الیوم الیمن قناة مصور الیمنیة اب محافظة أمن أعتقل حیث, االنتھاكات ھذه في
 أمن مدیر من صادرة تعلیمات على بناءً , الخاصة كامیرتھ وصادر ”القادري رمزي“

 مدیر  ”الحطاب فؤاد“ العمید إلي ”القادري رمزي“ توجھ بعدما وذلك, المحافظة
 أمن إدارة أمام المنتصر بني من للمئات احتجاجیة ةوقف لتغطیة تصریح لطلب األمن

 على بالقبض للمطالبة وذلك ،2013 أكتوبر من التاسع األربعاء یوم صباح المحافظة
 للقناة الكامیرا وتسلیم, المصور عن یفرج أن قبل وذلك, ”المنطقة أبناء أحد قتلوا جناة
املةك بصورة محتویاتھا كافة حذف بعد أكتوبر 11 الجمعة یوم . 

 
 السعودیة: النظام السعودي یحجب موقع أخباري یمنى داخل أراضیھ

 

 



 مازال السعودي النظام أن, الیوم, اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة قالت
 متعلقة وماتمعل تنشر أو, سیاستھ تنتقد التي اإللكترونیة للمواقع حجبھ في مستمًرا
 داخل التصفح من الیمني نت األھالي موقع السعودیة السلطات حجبت حیث, بالمملكة

التوالي علي الثانیة للمرة أراضیھا . 
 االمتداد 2013 سبتمبر شھر من الثاني النصف في السعودیة السلطات حجبت وقد

 من السعودیة یةالعرب المملكة في متابعیھ لتمكین نت األھالي موقع أطلقھ الذي الجدید
 من شكاوى الموقع إدارة تلقت بعدما وذلك الموقع متابعة من والسعودیین الیمنین
 تصفح من تمكنھم بعدم تفید المملكة في مقیمین یمنیین ومواطنین سعودیین ناشطین
 .الموقع

 
الجزائر علي خطي المغرب في مالحقة حریة التعبیر بذریعة اإلرھاب 

 اعتقال مدون جزائري علي خلفیة نشر كاریكاتیر عن الرئیس
 

 
 

 قیام من الشدید انزعاجھا عن, الیوم اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة أعربت
 والزج, الرأي أصحاب أفواه لتكمیم اإلرھاب مصطلح تطویع في الجزائریة السلطات

 ینشروھا التي والمواد آرائھم خلفیة علي منھم واالنتقام الجنائیة المحاكمات في بھم
اإلنترنت شبكة علي . 
 المدون باعتقال أكتوبر 9 الماضي األربعاء یوم الجزائریة األمن أجھزة قامت حیث
 كاریكاتیر نشره خلفیة علي منزلھ من عاما 24العمر من البالغ علوي الغني عبد

 موقع علي الشخصیة صحفتھ علي بوتفلیقة العزیز عبد الجزائري الرئیس حول ساخر
بوك فیس . 

 التحقیق قاضي أمام أكتوبر 10 الماضي الخمیس یوم للتحقیق المدون تقدیم تم وقد
 لشخص والتعرض نظامیة بھیئة المساس بتھم وذلك الجزائر بمحكمة الجزائیة بالغرفة
 قید لمدونا إبقاء التحقیق قاضي قرر وقد, باإلرھاب واإلشادة الجمھوریة رئیس

التحقیقات ذمة علي المؤقت االحتجاز . 
 

في الیوم العالمي لال عنف قوات األمن الكویتیة تستخدم القوة المفرطة 
 لتفریق تظاھرات البدون

 

 
2013 أكتوبر 2 یوم الكویت الجھراء، في احتجاج مسیرة في خرجوا شخص مئات  

AP Photo/ Nasser Waggi 



 
 الكویتیة األمن قوات استخدام, الیوم, اإلنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة أدانت
 والصلیبیة تیماء مناطق شھدتھا التي البدون مظاھرات مع التعامل في المفرطة للقوة

عنف لال العالمي الیوم في بالكویت والجھراء . 
 2013 أكتوبر من الثاني األربعاء یوم استخدمت قد الكویتیة األمن قوات وكانت
 في خرجت التي المظاھرات تفریق في, الصوتیة والقنابل, للدموع المسیلة القنابل
 للمطالبة البدون النشطاء بعض لھا دعا التي, وتیماء والصلیبیة الجھراء مناطق

 الخاصة واالقتصادیة االجتماعیة الظروف وتحسین, الكویتیة الجنسیة علي بالحصول
 .بھم

 
طارق متري: كل عاقل في لیبیا یعرف ضخامة الصعوبات التي تواجھ 

 عملیة بناء الدیمقراطیة
 

 
 

 ممثل األمین العام الخاص في لیبیا
 

 أمنیا، تدھورا لیبیا تواجھ وفیما زیدان، علي اللیبي الوزراء یسرئ عن اإلفراج بعد
 األولویات حول توافق إلى التوصل إلى األطراف كافة مون كي بان العام األمین دعا

 في. اإلنسان حقوق وحمایة القانون سیادة یحترم قوي بلد بناء على والعمل الوطنیة
 الخاص العام األمین ممثل مع یعقوب مي الزمیلة أجرتھ الذي التالي اإلذاعي الحوار

 فرص وإلى الراھن الوضع ظل في البعثة دور إلى نتطرق متري، طارق لیبیا، في
البالد في الدیمقراطیة وبناء الوطنیة المصالحة عملیة أمام النجاح … 

 
 خطوات اتخاذ اللبنانیة السلطات من تطلب بلبنان الخاصة المحكمة
الحریر اغتیال قضیة في جدید متھم عن لإلعالن إضافیة  

 

 
 

 بشأن ملصقات اللبنانیة السلطات إلى الیوم بلبنان الخاصة المحكمة عن ممثلون قّدم
العام اإلعالن لغرض مرعي حبیب حسن . 
 الرابع اعتداء في بالضلوع متھم مرعي السید فإن المحكمة، عن الصادر للتعمیم فوفقا
تبیرو في وقع الذي 2005 فبرایر/شباط من عشر . 
 الملصق نشر اللبنانیة السلطات إلى ُیطلب للمحكمة، واإلثبات اإلجراءات بقواعد وعمالً 

. المحكمة إلى نفسھ تسلیم إلى المتھم ودعوة العام الجمھور إلبالغ اإلعالم وسائل في
ُعطیت التي المعلومات وتتضّمن  مرعي السید عن شخصیة تفاصیل اللبنانیة للسلطات أ

ویتھبھ تعّرفان وصورتین . 



 متھم 1965 عام بیروت موالید من وھو مرعي، حسن أن إلى التعمیم ویشیر
 في والتدخل متفجرة، أداة بواسطة إرھابي عمل ارتكاب ھدفھا مؤامرة في باالشتراك

 مواد بواسطة عمدا، الحریري رفیق األسبق اللبناني الوزراء رئیس قتل جریمة
 الحریري، إلى إضافة عمدا، شخصا وعشرین واحد قتل جریمة في والتدخل متفجرة،
 شخصا وعشرین وستة مائیتن قتل محاولة جریمة في والتدخل متفجرة، مواد بواسطة

متفجرة مواد بواسطة عمدا  
 

استفادة نحو 800 ألف الجئ سوري من برنامج القسائم اإللكترونیة 
 الجدید لألمم المتحدة

 

 
 

 الواسعة استجابتھ إطار في أنھ الیوم المتحدة لألمم التابع العالمي الغذاء برنامج أعلن 
 المبتكر اإللكترونیة القسائم برنامج تطبیق بدأ السوریة، لألزمة اإلنسانیة لالحتیاجات

 الغذائیة احتیاجاتھم تلبیة من السوریین الالجئین من اآلالف مئات لتمكین لبنان في
المحلي االقتصاد تعزیز في والمساعدة . 

 سیتمكن الحالي، العام نھایة بحلول" إنھ صحفي بیان في العالمي األغذیة برنامج وقال
 أو یةااللكترون القسائم ھذه استخدام من لبنان في سوري الجىء ألف 800 حوالي

 تدعمھا التي المبادرة ھذه بفضل المشاركة التجاریة المحالت في اإللكترونیة البطاقات
 القطاع في العالمي األغذیة برنامج شریك ماستركارد، شركة الفنیة الناحیة من

 الشراكة لخدمات العالمي األغذیة لبرنامج التنفیذي المدیر مساعدة وأشارت". الخاص
 لالجئین تسمح الجدیدة اإللكترونیة البطاقات" أن ألى موسینراس الیزابیث واإلدارة

 البیان وأوضح". یریدونھ الذي الوقت وفي یریدونھا، التي األطعمة باختیار السوریین
 السوریین لالجئین اإللكترونیة للبطاقات مماثل نظام یطبق سوف لبنان، جانب إلى" أنھ
  مع الجىء ألف 300 أولي بشكل نھم یستفید ماستركارد، من أیضا بدعم األردن، في

المقبل العام في ویستكمل 2013 عام نھایة حلول  
 

 بحر المتوسط مقبرة المھاجرین
 

 
 

 قرب اخرى مرة مھاجرین مركب غرق بعد مقبرة، الى مجدداً  المتوسط البحر تحول
 على ایام ثمانیة بعد المھاجرین عشرات مصرع عن راسف والمبیدوزا مالطا سواحل
االفریقي القرن في والبؤس النزاعات من فارین كانوا اخرین 350 من اكثر مقتل . 
 حوالى والمبیدوزا، مالطا جنوب الجمعة عصر جنح الذي الزورق متن على وكان



 یرةجز جنوب الواقعة الصغیرة االیطالیة الجزیرة الى متجھین كانوا الجئا 230
المالطیة البحریة وفق صقلیة، . 

 مصرع الجمعة مساء صحافي مؤتمر في مسكات جوزف المالطي الوزراء رئیس واكد
 عن جھتھا من السبت االیطالیة البحریة تحدثت بینما" مھاجرا 27 عن یقل ال ما"

جثة 34 انتشال . 
شخص 200 نحو انقاذ من تمكنوا االغاثة رجال ان غیر . 

 متن على ساعات عشر دامت رحلة بعد فالیتا الى السبت باحص مھاجرا 143 ووصل
 بارجة انقذتھم اخر ناجیا 56 زال ما بینما الغرق، منطقة من مالطیة حربیة بارجة

صقلیة( امبیدوكلي بورتو الى طریقھم في ایطالیة عسكریة حربیة ). 
 

  المدارس تبدأ من جدید بعد سنوات من االضطراب في جنوب الیمن
 

 
 

 في مدینة أكبر ثاني عدن، في التعلیم عن والمسؤولون األمور وأولیاء المعلمون یأمل
 یمر الذي سنوات ثالث منذ األول ھو مؤخراً  بدأ الذي الدراسي العام یكون أن الیمن،
الصراعات أو السیاسیة االضطرابات أو اإلنسانیة األزمات بسبب انقطاع دون . 
ً  162,253 عن یقل ال ما عودة أعقاب في التفاؤل ھذا یأتي ً  نازحا  محافظة إلى داخلیا
 المدارس في لھم مأى یتخذون منھم العدید كان أن بعد الصراع، من المتضررة أبین
 صلة على مقاتلون طرد عندما ،2011 عام منذ عدن مثل مجاورة محافظات في

 في تسبب مما اإلسالمیة، الخالفة قیام معلنین أبین، من الجیش قوات القاعدة بتنظیم
 المحافظة عاصمة زنجبار سكان جمیع ذلك في بما السكان، من كبیرة أعداد فرار

 ً  .تقریبا
 

______________________ 
 

 
 

 
 

 



  VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS 
 أمیركا تشعل المغرب العربي

الحّداد محّمد  
 

 
 

 ،»العربي الربیع« عن فیھا تحدث التي المرات في أوباما لباراك السمع العرب یدّقق لم
 العسكري بالتدّخل بدأ »الربیع« ھذا أنّ  مّرة من أكثر ذكر أنھ ألدركوا فعلوا ولو

 ألن قابلة العراقیة »الدیموقراطیة« التجربة وأن ،2003 عام العراق في األمیركي
الجدیدة الدولة بناء في العربیة الثورات مجتمعات تستلھمھا . 

ً  ةثم أن ویبدو ً  خلطا  احتكروا الذین من العدید ولدى األمیركیین، الساسة لدى فظیعا
 بعد لما مختلفین مصیرین بین األمیركیین، والدعم بالمباركة »العربي الربیع« قیادة

ّ  تنھار أن یمكن الدیكتاتوریة فھذه. الدیكتاتوریة ّھا لیحل  حدیث دیموقراطي نظام محل
 ألمانیا في حدث كما السلطة، وتداول الرشید الحكم ویعتمد اإلنسان حقوق یحترم

 في ثم والبرتغال، إسبانیا في ذلك بعد حدث وكما الثانیة، العالمیة الحرب بعد والیابان
 أن یمكن ولكن. الشمولیة الشیوعیة المنظومة من تخلصھا بعد الشرقیة أوروبا بلدان
ً  الدیكتاتوریة تنھار ّ  أیضا ّھا لتحل ّ . الفوضى محل  ویعود المجتمع ویتفّكك لةالدو فتنحل
 تنظیمات یستحدثون أو وطوائف، وعشائر قبائل من التقلیدیة التنظیمات إلى الناس

 عشرات یتقاتلون فیظلون. شتى مسمیات تحت والجریمة العنف على قائمة مافیوزیة
 والصومال افغانستان في) ویتواصل( حدث كما مغلوب، وال غالب دون من السنین

 السلطة القتسام مقبولة جدیدة آلیات بناء إعادة حینئذ المجتمع كنیم وال. والعراق
 استبداد ھي بما للدیكتاتوریة اآلخر الوجھ ھي الفوضى أنّ  في شكّ  وال. والثروة
بالجمیع للجمیع . 

 
 الربیع العربي المرتبك ھو ابن العولمة واقتصاد المعرفة

سعد عصام   
 

 
 

 األحداث طاولتھا التي البلدان في متفاوت نحو على »العربي الربیع« تطورات تتوالى
 المستمرة للثورة كنموذج مصر ففي. اآلن حتى مكتملة غیر تغییرات في ساھمت التي
 حشود عبر 2013) یونیو( حزیران 30 حتى 2011) ینایر( الثاني كانون 25 منذ

 في الرئاسة سدة إلى مرسي وصل األخرى، المدن ومیادین حریرالت میدان في متفاوتة
 الذي الحراك الثوري، الحراك بإنجازه یطالب كان الذي الدستور وضع سبقت انتخابات

 بإعالن اإلخوان عنھا تخلف( اإلستبدادیة األمنیة السلطة ضد البدایة منذ الثورة أطلق

 



 التظاھر قرروا نجاحھا وبعد منھ، 25 تظاھرة في المشاركة بعدم الثاني كانون 24 في
الثاني كانون 28 في . 

 
 مكافحة الفقر أداة االستقرار في الشرق األوسط

كیم یونغ جیم  
 

. البالغ بالقلق شعورا فینا تثیر ألن يتكف المنطقة في التطورات على سریعة نظرة
 دخلت ھناك فالمعارك الوضع؛ خطورة على مثال خیر سوریا في الطاحنة الحرب
 نازح مالیین وأربعة قتیل ألف مائة من أكثر: فادحة والخسائر الثالثین، شھرھا

ضراوة یزداد ینفك فال االقتتال أما.. الجئ وملیوني . 
 من أكثر الیوم یستضیف فلبنان المجاورة؛ الدول إلى امتدت تلك المروعة الحرب آثار

 في المساعدة إلى ویحتاج) الرسمیة السلطات لدى مسجلین( سوري الجئ ألف 760
 مخیم في منھم ألفا 120 نحو الجئ، ألف 530 من أكثر فھناك األردن في أما. إیوائھم

 .الزعتري
 قدم لقد. غدا ولیس لیوما البلدین، ھذین مساعدة علینا تحتم الصعبة الظروف ھذه

 قبل األردن إلى طارئة مساعدات شكل في دوالر ملیون 150 جھتھ من الدولي البنك
 االقتصادیة واالحتیاجات اآلثار لتقییم الشاملة الدراسة وقدرت. أشھر بضعة

 بملیارات خسائر تكبد البلد ھذا أن الدولي، البنك أجراھا التي لبنان، في واالجتماعیة
 للبنان الدولیة المساندة مجموعة تعھد ورغم. سوریا في الحرب جراء الدوالرات
 لتجنب الجھود مضاعفة علینا زال ما فإنھ المالي، الدعم بتقدیم الماضي األسبوع
لبنان في الكارثة . 

 
 المثقفون والثورات: إذا لم یسعف المنطق فلتسعف الذاكرة

التریكي مالك  
 

 واالنقالبات الجسام األحداث من نص. الفھم على عصیة مدیدة تاریخیة لحظة ھذه
 یلحظ أن سالمة غسان السیاسي للباحث حق لھذا. القراءة على یمتنع یكاد العاصفة

 واإلسالمي العربي بالعالم اآلن الضاربة التحوالت عمق بین النافر التناقض ذاك‘
وحزبیتھ فئویتھ بل بھا، متعلقال الفكر جل وسطحیة ’. 

 بعد ما‘ عن لندن، في التسعینیات أوائل سئل، عندما سعید ادوارد بإجابة ھذا یذكرني
 فكر الحداثة بعد ما شأن في لنا لیس: معناه ما قال. العربي العالم في وموقعھا ’الحداثة

 فال. منھا ألدنىا الحد ولو نكسب ولّما الحداثة، معارك نخوض نزال ال أننا ذلك. أصال
رشید دیمقراطي الحكم وال سدید عقالني الفكر وال. مضمونة الحریات . 
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 المعھد العربي لحقوق االنسان
 في الصحافة

 الدورة العاشرة  /اللجنة المعنیة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 2013سبتمبر /أیلول 13: إلى 2013سبتمبر /أیلول 2: من

الدورة   /نة المعنیة بحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھماللج
 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  /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  /طراف في لجنة مناھضة التعذیباجتماع الدول األ

 2013أكتوبر /تشرین األول 1: إلى 2013أكتوبر /تشرین األول 1: من
. نسانلجنة حقوق اإل -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

 



خالل تغطیة صحفیة ألشغال الدورة  5ص سبتمبر الجاري، 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   "

ّذه " اطنة و حقوق اإلنساننوادي التربیة على المو"الناطقة باللغة الفرنسیة حول مشروع  الذي ینف
المعھد العربي لحقوق اإلنسان بالشراكة مع وزارة التربیة و بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 

(اإلنمائي PNUD منظمة األمم المتحدة للتربیة و العلم و , )الیونیسیف(منظمة األمم المتحدة للطفولة , )
(ة السامیة لحقوق اإلنسانمفوضیة األمم المتحد, )الیونسكو(الثقافة  UNFPA صندوق األمم المتحدة , )

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

 



لصادر یوم المصادقة على التقریرین االدبي و المالي للمعھد العربي لحقوق اإلنسان صحیفة المغرب في عددھا ا
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 عربيال 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  28عددھا الصادر یوم ستاذ عبد الباسط بن حسن رئیس المعھد العربي لحقوق اإلنسان في حوار لصحیفة الصریح في 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 " ن الجمھوریة إلعال 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 
.برئیس المعھد العربي لحقوق اإلنسان األستاذ عبد الباسط بن حسن  

2013جولیة  20صحیفة المغرب في عددھا الصادر یوم   
 

 
 

2013جولیة  20صحیفة الشروق في عددھا الصادر یوم   

 


