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تقییم أنشطة التدریب في مجال 
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 دلیل المحاكمات العادلة 

EVENTS 
مداخلة األستاذ عبد الباسط بن حسن رئیس المعھد العربي لحقوق 

اإلنسان خالل ورشة عمل حول "إستدامة منظمات حقوق اإلنسان في 
 منطقة الشرق األوسط و شمال افریقیا. تونس 23 أكتوبر 2013

 
 

 المنتدى العالمي حول المساواة بین الجنسین واالعالم
 

 
 

 القادة، من مئات سیجتمع ،2013 بردیسم/األول كانون 4 إلى 2 من الفترة في
 والحكومات، المدني، المجتمع في الفاعلة والجھات اإلعالمیة، المنظمات ومدیري
 لتحلیل تایالند، في اإلنسان، حقوق عن والمدافعین والشركات، المتحدة، األمم ووكاالت

 ئلوسا في الجنسین بین المساواة عدم ألوجھ التصدي مجال في المنَجزة التطّورات
 .اإلعالم

 بین الفروقات من للحد وابتكاریة جماعیة حلول صیاغة المنتدى خالل أیضا وستجري

 
الدلیل الجدید لحمایة المدافعین 

 عن حقوق اإلنسان
 

 
 زیارة الموقع <<<

 
 

 

UNDP Arab States –  برنامج
 األمم المتحدة اإلنمائي

 التقریر العربي



 

التقریر السنوي ألنشطة   
المعھد العربي لحقوق االنسان 

 2013 لسنة

 في والجندر اإلعالم بشأن العالمي المنتدى في المشاركون وسیبحث. الجنسین
أن یمكن التي واألفكار الشراكات : 

 ائفالوظ في وبخاصة اإلعالم، وسائل في یعملن اللواتي النساء عدد تزید      ·
 اإلداریة

 في سیما وال اإلعالم، وسائل في الجنسین تمثیل في والحیادیة التوازن تضمن      ·
الساعة بقضایا یتصل ما  

 
Electoral integrity makes governance legitimate  
 

 
 

In 2002, UNDP published a Human Development Report 
titled “Deepening democracy in a fragmented world.” The 
central message of the report was that “effective governance 
is central to human development, and lasting solutions need 
to be firmly grounded in democratic politics in the broadest 
sense.” 
A functioning democracy allows all people to participate in 
decisions that affect their lives and hold their leaders to 
account. Democratic elections are still one of the most 
powerful and effective means to ensure such political 
accountability and are central to our human development 
approach. 
From countries emerging from conflict to peaceful, 
established democracies the ultimate aim of national 
authorities should be to conduct elections that are a 
legitimate and sovereign expression of the people’s will. The 
Sixth Global Electoral Organization (GEO) Conference, which 
I attended in Korea last week, highlighted the importance of 
sustainable electoral processes for strengthening democracy 
by looking at the integrity and inclusion of electoral 
processes; the central issue of  the capacity and professional 
development of electoral management bodies; and the 
challenge of cost-effectiveness in electoral processes. 
(UNDP) 
 

 لألھداف اإلنمائیة لأللفیة
 

 
 

كل المعلومات عن أنشطة 
 المعھد من خالل ھذا الرابط
 

 
UN and democracy 

building publications 

 

 Democracy and 

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 

 

 
 التعلیم في مجال حقوق اإلنسان

 



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 

 
 

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

holders through learning 
as empowerment  

[french]  
 

 
 
 
 
 
 

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. 
  

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 
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World Programme for 
Human Rights Education 

 
 

 
 

TUNISIA 
 الشروق تنشر وثیقة التزام العریض باالستقالة

 
 

  

 
 
 
 
 
 



الوطني الحوار تأّجل األسباب لھذه  
 

 
 

 الوطني رالحوا انطالق تأجیل عن االول امس مساء الشغل التحاد العام االمین اعلن
 االمنیة بالظروف ذلك معلال الجمعة الیوم صبیحة غایة الى الرسمیة جلساتھ في

 الى ادى ما موقع من اكثر في ضرب الذي االرھاب وخاصة البالد بھا تمر التي الصعبة
امنیین 7 استشھاد . 

 لمزید جاء التأجیل ان العباسي حسین السید الشغل التحاد العام االمین أشار كما
 مساء القاه الذي الخطاب نص لتوضیح العریض علي الحكومة رئیس مع ورالتشا
 انھ اعتبرت التي خاصة االنقاذ جبھة قبل من التحفظات بعدید قوبل والذي األول أمس
 قال االطار ھذا وفي. التخلي بعبارة تعویضھا بدل صراحة االستقالة ذكر من البد

 بسبب جاء التأجیل ان تونس نداء كةحر باسم الرسمي الناطق العكرمي لزھر االستاذ
 مع الثمن كان مھما السلطة من الخروج ورفض الوطني للحوار الترویكا رفض«

 اآلخر الطرف عند الموضوعیة الشروط واقعیا لكن للحوار باالستعداد لإلیھام مداورة
 الى للعبور نھائیة نقطة الى نصل عندما« انھ العكرمي األستاذ واضاف. »متوفرة غیر

 وحول. »دائما نعیشھ ما وھذا والتراجع تعلة خلق یتم الوطني الحوار في الجدي لفعلا
 ان تونس نداء باسم الرسمي الناطق قال التأجیل ھذا في األخیرة االمنیة االحداث دور

 باستقالة یعجل ان یفترض ما بقدر الذي العام المناخ في یدخل االمني الحدث«
لبقائھا عكسیا استغل الحكومة  ». 
 «الشروق»

 
 !«عندما یرفع األمنیون التونسیون شعار «ارحل

موسى آمال  
 

 ،»دیقاج« شعار رفع في تونس في األمن رجال تفكیر مجرد أن األولى للوھلة یبدو قد
 الحكومة، رئیس العریض، علي السادة الثالثة الرؤساء وجھ في ،»لارح« أي

 الرئیس المرزوقي، والمنصف التأسیسي، الوطني المجلس رئیس جعفر، بن ومصطفى
األشكال من شكل بأي تبریره یمكن وال مسؤول غیر أمر للجمھوریة، المؤقت . 

 مبرراتھ مع التفاعل في وال الموقف ھذا مثل فھم في صعوبة طبعا نجد ولن
 مبادئ أھم ومن االنضباط األمن رجال مھمة فإن العالم، كل ففي. وطروحاتھ
 المجتمعات - التمثالت من -  تتمثلھ جھاز فھو لذلك. األوامر تنفیذ األمنیة المؤسسات

 عن الصادرة للتعلیمات المشروط وغیر الكامل واالمتثال االنضباط صور في والنخب
 حقیبة المكلف من بدورھم األوامر یتلقون الذین األمني، الجھاز في الكبار المسؤولین

الداخلیة وزارة . 
تقریبا الشعوب جمیع تصورات في األمنیین صورة ھي ھكذا . 
 الثالثة الرؤساء وجوه في »ارحل« شعار ورفع تونس في األمن نقابات احتجاج ولكن

 یمكن ال ھابیین،إر غدر ضحیة سقطا أمن رجلي تأبین أثناء أخیرا »العوینة« ثكنة في
 رسالة بوصفھ »ارحل« فشعار. التمثالت في سائد ھو ما ضوء في نقرأه أو نفھمھ أن

 ومنتجیھا سیاقھا إلى والتعرف الشفرات فك منا تستدعي ورفض، واحتجاج تمرد
 أنتجت الذي السیاق عن أو منتجھا عن فصلھا جرى ما إذا رسالة ألي معنى فال. أیضا
فرزھاأ الذي باألحرى أو فیھ . 

 
 النائب نجیب مراد یتھجم مرة أخرى على اإلعالم

 
 الجلسة خالل أمس بشدة مراد نجیب النھضة حركة عن النائب تھجم أخرى مّرة 

الوطنیة القناة وخاصة اإلعالم على التأسیسي الوطني للمجلس العامة . 
- المعادي" األخبار مطبخ"و الحشاني مفیدة األخبار تحریر رئیسة المّرة ذهھ وھاجم 



 خبر األول أمس مساء نشرة في تمرر لم الحشاني أن وفّسر للثورة، -تعبیره حد على
 التونسیین لدیوان العام المدیر إلى لالستماع المخصصة االداري اإلصالح لجنة اجتماع

 .بالخارج
 أخبار مطبخ أن وذكر. الجلسة كامل نقلت ألنھا" لجزیرةا قناة" المقابل في وشكر 

 هللا، عبد الوھاب لعبد المساندین من الردة قوى وفیھ للثورة معاد" الوطنیة القناة
الشرعیة على المنقلبین ".. 

 
 جدل ساخن حول مقترح تعدیل قانون الھیئة االنتخابیة
بالتسییس واتھامھا اإلداریة للمحكمة الذعة انتقادات   

 

 
 2012 لسنة 23 عدد األساسي القانون بتعدیل المتعلق المقترح صیاغة أثارت 

لالنتخابات المستقلة العلیا بالھیئة والمتعلق دیسمبر 20 في المؤرخ   
 بھ بالتعھد طولبت لتيا التأسیسي الوطني بالمجلس العام التشریع لجنة نواب انتقادات

 أزمة تجاوز قصد بسرعة علیھ للمصادقة العامة للجلسة وتمریره استعجالیة بصفة
 طریق خارطة في الواردة األساسیة النقاط أحد تنفیذ من والتمكن االنتخابیة الھیئة

الوطني للحوار الراعي الرباعي . 
 ھذا في الموجودة راتالثغ جمیع تجاوز في الرغبة عن المرابطون اللجنة نواب وعّبر

 بشدة بعضھم انتقد كما اإلداریة، المحكمة طعون أمام نھائیا الباب غلق قصد القانون
 طالما الفرز لجنة نواب أن مؤكدین النیة وسوء بالتسییس واتھموھا المحكمة ھذه

 وطعنت خذلتھم لكنھا بتوجیھاتھا حرفیا والتزموا واإلرشاد للنصح طلبا معھا تواصلوا
 أن وبینوا عتید، جمعیة أیضا وھاجموا. الجھد من الكثیر فیھا بذلوا أن بعد لھمأعما في

 إعجابھم عن الجلسات جمیع خالل یعربون وكانوا أعمالھم كل كثب عن واكبوا ممثلیھا
لھا مسیئا تقریرا أصدروا ما سرعان ولكنھم بشفافیتھا الكبیر . 

 
Tunisie: le fiasco des islamistes était prévisible 
Leur vision théocratique ne pouvait prospérer dans un 
pays où les citoyens luttent pour la laïcité et le 
modernisme. 
 

 
Le Premier ministre tunisien, Ali Laarayedh, octobre 2013 / Reuters 

 
Le peuple tunisien continue de souffrir le martyre. En effet, 
les islamistes d’Ennahda qui ont pris le pouvoir après la 
chute de l’ex-président, Ben Ali, continuent de briller par leur 
incapacité à répondre aux véritables attentes des Tunisiens. 
Les différents gouvernements qui se sont succédé n’ont rien 
apporté de concret. Au contraire, ils ont travaillé à liquider 
peu à peu les acquis de la révolution du jasmin, d’où la 
colère de plus en plus persistante des laïcs. L’actuel 



gouvernement à qui le peuple demande de rendre le tablier, 
préfère plutôt jouer la montre que d’écouter ses légitimes 
revendications. (Slate) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARAB WORLD/UNITED NATIONS 
اختیار مجلس حقوق اإلنسان المغربي شریكا رئیسا للمشروع الدولي 

 ««إكزایت كزینوسید
الجماعیة اإلبادة وجرائم األجانب كراھیة مناھضة إلى یھدف  

 
 الجماعیة اإلبادة وجرائم األجانب كراھیة خطر لمناھضة الدولي المشروع اختار

 وورد ذا« األمیركیة الحكومیة غیر المنظمة تقوده الذي ،»دكزینوسی إكزایت«
 التحسیسیة حملتھ انطالق عن لإلعالن الرباط مدینة ،»بروجیكت فیلم میموري
 لحقوق الوطني المجلس مقر في الیوم صباح یعقد صحافي مؤتمر خالل وذلك العالمیة،
بالمغرب اإلنسان . 

 رئیس كشریك بالمغرب اإلنسان لحقوق الوطني المجلس انخراط عن اإلعالن جرى كما
 لألمین الخاص المستشار دینغ، أداما برعایة یحظى الذي الدولي المشروع ھذا في

 اإلسالمیة المنظمة مع بشراكة وذلك الجماعیة، اإلبادة بمنع المعني المتحدة لألمم العام
اءلألنب العربي المغرب وكالة ومؤسسة) إیسیسكو( والثقافة والعلوم للتربیة . 
 آالف من انطالقا مطول وثائقي فیلم إنجاز إلى »كزینوسید إكزایت« مشروع ویھدف

 بالموضوع، مھتمین طرف من وأنجزت العالم، عبر الظاھرة ترصد التي الفیدیوھات
 على ووضعھا فنیة، أعمال أو استطالعات أو تحقیقات أو شھادات شكل في سواء
اإلنترنت شبكة . 

 
 
  ً ً ... و270 ألفا غراندي لـ «الحیاة»: «فلسطینیو سوریة» الجئون مجددا

 نزحوا بعدما صارت مخیماتھم ساحة حرب
 

 الفلسطین الالجئین وتشغیل إلغاثة المتحدة األمم لوكالة العام المفوض تحّدث
 في الفلسطینیون نالالجئو یعیشھ »مأسوي« وضع عن غراندي، فیلیبي ،)أونروا(

 »قتال ساحة« باتت بعدما سوریة في المخیمات من نزح نصفھم إن«: قائالً  سوریة،
 مع مقابلة في یتحدث كان الذي غراندي وكشف. »والمعارضة الحكومیة القوات بین
 خبراء« باتوا الذین موظفیھا من عدداً  أرسلت »أونروا« أن لندن، في »الحیاة«

 في الدولیة الوكالة موظفي لتدریب غزة قطاع في متكررةال الحروب نتیجة »طوارئ
 مخیماتھم تشھدھا كالتي معارك ظروف في عاشوا أن لھم یسبق لم ھؤالء ألن سوریة،

 ً  .حالیا
 فقد. طویل لوقت استقرار في عاشوا سوریة في الفلسطینیین« أن غراندي وأوضح

جیدة یقةبطر ھناك »أونروا« عملت وقد. 1949 منذ ترحیب موضع كانوا . 
 

 منسقة اإلغاثة الطارئة: االستجابة اإلنسانیة في سوریا غیر كافیة
 

 أن من الطارئة لإلغاثة المتحدة األمم منسقة حذرت الدولي األمن مجلس أمام
المتزایدة باالحتیاجات بالمقارنة كافیة یرغ مازالت سوریا في اإلنسانیة االستجابة . 

 اقتصرت األوسط، الشرق منطقة في األوضاع حول جلسة الدولي األمن مجلس عقد
 فالیري اإلنسانیة للشئون العام األمین وكیلة من سوریا حول إفادة إلى االستماع على

 .آموس
"  بدأ وفیما الداخلي، والنزوح االحتیاجات في كبیرة زیادة تظھر الجاریة التقییمات إن

 في المالیین یقیم الصراع ھذا بدء منذ الثالثة للسنة البالد بأنحاء الشتاء فصل حلول
البرد من حمایة بدون مؤقتة إیواء أماكن ." 

 
 غزو عن كتعویضات دوالر ملیار 1.2 من أكثر تدفع المتحدة األمم

1990 عام للكویت العراق  
 

 

Human Rights Watch 
Daily Brief 

 
 
 
 



 
 

 عن التعویض مطالبات بتسویة المنوطة ویضات،للتع المتحدة األمم لجنة قدمت 
 الیوم ،1990 عام للكویت العراق غزو بسبب خسائر تكبدوا الذین ألولئك األضرار
الكویت لحكومة دوالر ملیار 1.24 . 

 قد تكون المبلغ، بھذا اللجنة، أن جنیف ومقرھا اللجنة عن صادر صحفي بیان وذكر
 وقد. ملیار 8.9 من یقرب ما ویتبقى لكویت،ا دولة إلى دوالر ملیار 435 مبلغ دفعت
 وتم. الكویتیة البترول مؤسسة عن نیابة الكویت حكومة المبلغ بھذا المطالبة قدمت
 بإنتاج لحقت التي الخسائر عن تعویضا 2000 عام في دوالر ملیار 14.7 منحھا
 المبلغ أن إلى ویشار. الكویت نفط بحقل لحقت التي األضرار نتیجة والمبیعات النفط
 یتم المتحدة، تألمم تعویضات صندوق أن بالذكر جدیر. اللجنة قدمتھ تعویض أكبر یمثل

 والمنتجات النفط صادرات مبیعات من المتأتیة العائدات من مئویة نسبة من تمویلھ
 لمجلس فرعیا جھازا بوصفھا 1991 عام في اللجنة تأسست وقد. العراقیة النفطیة

 من یقرب ما ذلك في بما مطالبو، مالیین ثالثة من یقرب ام تلقت وقد. الدولي األمن
شركاتھا أو رعایاھا ومن ألنفسھم، الحكومات من 100 . 

 
 :مواقع التواصل االجتماعي في الیمن

المعّوقات من مزید.. الحرّیة من مزید  
 

 مجالس في یقضون فھم. االجتماعي التواصل في العالم شعوب أبرع من الیمنّیون
 األحادیث ویتبادلون القات یمضغون ساعات وثماني أربع بین ما یومّیة شبھ جماعّیة

ّ  حول  إلى ذلك ویعود. تلك التخزین جلسات في األسد نصیب وللسیاسة تقریباً، شيء كل
 من وما الظھر، بعد من الواحدة الساعة عند األغلب في ینتھي الرسمي الدوام أن

 یومّیة عادة القات تخزین أن واألھمّ  فیھا، الوقت قضاء یمكن العامة لألنشطة مجاالت
مغلقة غرف في الجلوس تقتضي المواطنین من مالیین یمارسھا . 

 بفعل تتضاءل القات مجالس في دلةالمتبا النقاشات أصبحت األخیرة السنوات في
. الغرفة ھذه خارج االفتراضي بالعالم واحدة غرفة في الجلوس یشتركون من ارتباط

ّق وقد ً  مّرة أحدھم عل ً،" رفاقھ ممازحا  للتواصل إنترنت مقھى أقرب إلى سأخرج عفوا
ّ  النھماك وذلك ،"معكم ً  الجّوال ھاتفھ أو الخاص بحاسوبھ منھم واحد كل  في مبحرا
 االجتماعي التواصل مواقع أصبحت فقد. حولھ من إلى یلتفت ال العنكبوتّیة الشبكة عالم

ً  المواقع أكثر من) أساسّیة بدرجة" فیسبوك("  صفحة على نظرة ألقیت ما وإذا. ولوجا
ّ  بین الزمني الفارق أن تالحظ النصر، أبو فتحي الكاتب صفحة مثل خاصة  عملّیة كل
ً  یتجاوز ال قد وأخرى نشر الساعَتین أحیانا . 

 
Moroccan journalist Ali Anouzla still in jail as 
government blocks website 
 



 
Demonstrators hold signs and posters of Moroccan editor Ali Anouzla 

during a protest against his arrest in Rabat on 26 September 2013 
REUTERS/Stringer 

 
The following is a CPJ blog post by Kamel Labidi, CPJ Guest 
Blogger: 
Moroccan editor Ali Anouzla's arrest on September 17 in 
connection with an article published on his website has 
prompted an unprecedented wave of regional and 
international solidarity with a jailed Arab journalist. 
He appeared on Tuesday before an investigating judge in 
Rabat. The courts examines "terrorism cases," Khadija Riadi, 
former president of the Moroccan Association for Human 
Rights and coordinator of the National Committee to Free 
Anouzla, told me. The judge postponed the hearing to 
October 30, according to Riadi, and is considering a request 
to temporarily release Anouzla, according to news reports. 
 
Attack against Palestinian journalists shows Israeli 
soldiers' disregard for their safety 
International Federation of Journalists 
The International Federation of Journalists (IFJ) has 
condemned the deliberate targeting of Palestinian journalists 
by Israeli troops while covering the clashes that erupted 
following the death of a Palestinian citizen. 
According to the Palestinian Journalists Syndicate (PJS), 
Watan TV photographer Amjad Shuman and fellow reporter 
Ayser Barghouti were attacked with rubber bullets and sound 
grenades by Israeli soldiers while they filmed the clashes in 
the Palestinian village of Bil'in, west of Ramallah. Shuman 
received a wound to his scalp when he was hit by shrapnel 
from a sound grenade. 
 
Saudi Media violates expats’ human rights 
With regard to the post “Saudi media is biased against 
expats” (Oct. 18), the treatment of expatriates by some in the 
media amounts to gross misconduct and a violation of human 
rights. Some Saudis seem to forget that expatriates have 
contributed enormously to the growth and prosperity of the 
Kingdom. To infringe upon the rights of an expatriate is an 
abuse of international labor laws. It is time that this stops. 
The authorities must institute measures to guaranteed the 
equal application of the law to all and see to it that everyone, 



citizen and expatriate alike, receives justice. They must also 
censure the media and other stakeholders so that 
accountability and fairness are guaranteed to all across the 
board as required by international law. 
 
What is the role of human rights independent experts? 
We’ve been receiving lots of comments and questions on 
social media about the human rights special procedures 
experts and issues raised recently concerning the Dutch 
celebration of Black Pete, also known as “Swarte Piet,” which 
is part of the annual Saint Nicholas Event. 
The special procedures experts of the Human Rights Council 
are independent human rights experts who report and advise 
on human rights in all parts of the world from a thematic or 
country-specific perspective. 
The experts work on a voluntary basis. They are not UN staff 
and don’t get paid a salary for their work. They are 
independent from any government or organization and 
serves in their individual capacity. Their work includes: 
    making country visits 
    acting on individual cases as well as broader concerns 
by sending communications to bring alleged violations 
or abuses to the attention of States and others 
    conducting studies 
    raising public awareness. 
 

  VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS 
 أقصر الطرق للتغییر في السودان.. ‘الثورة بالنص

االعیسر خالد  
 

 أحالم إلى السوداني الواقع أسوار فوق أقفز ال حتى حیــــنھا في الكتابة عــــن أحجمت
 عیان شاھد كنت وقد واألمراض، العــــلل من الكثیر بالدنا أصاب وقد المستقبل،

 الحبیبة عاصمتنا في والخراب السرقة یمتھنون وھم جلدتـــنا أبناء من لبعض مؤخراً 
النھار وضح في . 

 غیرھم قبل وذاك ھذا فعلوا من ھم والسودانیون كنا؛ نحن، اراتعب تستوقفني ما كثیراً 
الشعوب من . 
 أمة بأننا الشائع قولنا من أكثر بصلة، الحالي لواقعنا تمت ال مزاعم أنھا على أدل لیس

 بل أركانھا؛ كل في القبلیة والصراعات األھلیة بالحروب تعج الیوم وبالدنا متسامحة،
 العصي ویحملون بالخناجر یتحزمون وأخرون كین،السكا یتأبط منا نفر والزال

والكالشنكوفات والسیوف والكرابیج والسفروقات والفؤوس والحراب ’المضببة‘ . 
 

 لیبیا التجربة االفغانیة الناجحة
جابر عنایة  

 
 بالضبط تفعل ماذا. األمیركیة متحدةال للوالیات شكراً . الفاشلة الدولة الى القذافي من
 تظن كانت فإذا تعینھ؟ أم اإلرھاب تحارب بالدنا؟ في األمریكیة المتحدة الوالیات ھذه
ً  بھ تقوم مما أفضل وسیلة تجد لم فإنھا تحاربھ أنھا فعال  المسیطر منھ تجعل لكي حالیا

شلةفا دول الى فشیئا شیئا تتحول التي البالد وعلى االرض على الفعلي . 
ً  اسبوعین قبل  علي اللیبي الوزراء رئیس بخطف ’مسلحة مجموعات‘ قامت تماما

 غیر‘ أخرى ’مسلحة مجموعات‘ اختطاف خلفیة على سراحھ تطلق أن قبل زیدان
ً  اسبوع بعد. اللیبي أنس ألبو ’الھویة محددة  من بالقرب مفخخة سیارة انفجرت تقریبا

 قیام جراء سفارتھم بإجالء الروس قیام على أسبوع بعد وذلك. وفنلندا السوید سفارتي
 التي بالطبع االولى المرة لیست. الدبلوماسیة حرمتھا بانتھاك ’مسلحة مجموعات‘

 نجحت التي الدیمقراطیة الثورة بعد ما لیبیا في الدول لممثلیات التعرض فیھا یجري
 السفارة تعرض السنة حوالي منذ شك بال كان التحرشات ھذه أھم. اإلستبداد اسقاط في

 مساعدیھ من وثالثة السفیر مقتل الى أدى العتداء الثورة، راعیة نفسھا، األمیركیة
 .الكبار

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 /أیلول 2: من
الدورة   /اللجنة المعنیة بحمایة حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھم

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

 رابعة والعشرونالدورة ال  /مجلس حقوق اإلنسان
 2013سبتمبر /أیلول 27: إلى 2013سبتمبر /أیلول 9: من

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

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

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

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

الدورة السادسة   /اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة
 والخمسون

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

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

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

. لجنة حقوق اإلنسان -سائلالفریق العامل لما قبل الدورة المعني بالر
 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
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خالل تغطیة صحفیة ألشغال الدورة  5سبتمبر الجاري، ص 13لیوم  104ا في عددھ‘‘ 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 " نوادي التربیة على المواطنة و حقوق اإلنسان"شروع الناطقة باللغة الفرنسیة حول م 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 , )
(مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان, )یونسكوال(الثقافة  UNFPA صندوق األمم المتحدة , )

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

 



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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
2013 أوت 16 یوم الصادر عددھا في الصریح صحیفة  

 

 
 
 

 
 



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

".الیابس إذا لم یتم تجریمھ  
 

 
 
 



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

"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  20دھا الصادر یوم صحیفة الشروق في عد  

 


