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United Nations Division 
for Palestinian Rights 

Special Rapporteur on 
the situation of human 

rights in the Palestinian 
territories occupied since 

1967, Richard Falk, 
presented his report to 
the General Assembly 

 
 

The United Nations 
Special Rapporteur on 

transitional justice, Pablo 
de Greiff 

>>> Read the full report by 
the Special Rapporteur 
(Arabic, English, French) 
 

 

 

EVENTS 
 ودول الفرنكوفونیة البلدان توعیة:  الدولیة الجنائیة والمحكمة إفریقیا
إفریقیا شمال   

 

 
 

 توعیة:   الدولیة الجنائیة والمحكمة إفریقیا: " موضوع حول المستوى رفیع مؤتمر
منظمة المؤتمر ھذا ینظم" إفریقیا شمال ودول الفرنكوفونیة البلدان   "Africa 

Legal Aid " بال محامون منظمة" و اإلنسان لحقوق العربي المعھد مع بالتعاون 
 إختیار تم وقد. العاصمة بتونس أفریكا بنزل نوفمبر 15و 14 أیام وذلك ،"حدود
 التي إفریقیا شمال في والوحیدة  الدول اول باعتبارھا المؤتمر ھذا الستضافة تونس

 التي األولى الدولة أیضا وھي الدولیة الجنائیة ةللمحكم األساسي النظام على صادقت
العربي الحراك شرارة منھا اندلعت . 

 
 الشباب دور حول الوعي مستوى لرفع تونس عبر تنطلق التطوع قافلة

التنمیة أجل من التطوعي العمل في  
 

 تونس، في المتحدة األمم متطوعي برنامج ینظمھا التي التطوعي، العمل قافلة بدأت
 إلى لتصل یوما، 14 لمدة تونس أنحاء جمیع في ستتنقل حیث البالد في أنشطتھا

تونس من النائیة المناطق ذلك في بما محافظات، 8 في والشباب المحلیة المجتمعات . 
 األمم یوم في نوفمبر،/ الثاني تشرین من والعشرین الرابع في انطلقت التي والقافلة
 األخرى والجمعیات الشباب مراكز مع إلیھا تصل محطة كل في ستعمل المتحدة،
 تأھیل إعادة مثل التوعیة، وإجراءات للشباب التطوعیة األنشطة من سلسلة لتنسیق
. تدریبیة عمل حلقات تنظیم أو المجتمع في الخضراء المناطق وتنظیف العامة، األماكن
المجتمع وقادة والمدارس الشباب جمعیات مع بالتعاون األنشطة ھذه تنفیذ وسیتم . 
 العمل حول تونس في والفتیان الفتیات أذھان في دائم تأثیر خلق إلى القافلة وتھدف

 وزارة من بدعم وذلك المحلیة المجتمعات على بالنفع یعود الذي االجتماعي التطوعي
 في األنشطة وییسرون سینسقون الذین المحلیین الشباب ومراكز والریاضة، الشباب

المحلیة مجتمعاتھم . 
 ،"أفضل لمستقبل التطوعي العربي الشباب مشروع" من كجزء تأتي لتيا والقافلة

 خالل من والحوار المناقشة وتشجیع المجتمع، من مختلفة شرائح لجمع فرصة توفر

 
الدلیل الجدید لحمایة المدافعین 

 عن حقوق اإلنسان
 

 
 زیارة الموقع <<<

 
 

 

UNDP Arab States –  برنامج
 األمم المتحدة اإلنمائي

 التقریر العربي



 
 

 

 
 

برنامج منظمة العفو الدولیة 
المؤلف من اثنتي عشرة نقطة 

 لمنع التعذیب
 
 

تقییم أنشطة التدریب في مجال 
 حقوق اإلنسان: دلیل للمعلمین

 

 

االجتماعیة واألنشطة والتواصل الخبرات تبادل . 
 

 لحریة تونس لمركز االنتھاكات رصد لوحدة السنوي التقریر في
 الصحافة

انتھاك للصحفیین..47 تحقیقا قضائیا.. 18 حالة تھدید بالقتل..  306
 وعودة للصنصرة والتدخل السیاسي واالداري

 
الثالثة وللرؤساء الوزارات لكل سترسل التقریر من نسخ ◄  

 
 الذي الصحافة لحریة ستون بمركز االنتھاكات رصد لوحدة السنوي للتقریر وفقا 

  صحفیة، ندوة خالل امس عرض
 شھرا عشر االحد خالل ارتفاعا االعالم قطاع في المشتغلین انتھاك نسق عرف

 طال اعالمي انتھاك 306 رصد تم فقد) 2013 سبتمبر– 2012 أكتوبر( الماضیة
الشھر في انتھاكا 25 بمعدل القطاع في عامال 325 .. 

 تتعلق قضایا في شھریا اعالمیین 4 لحوالي عدلیة بعاتمتا سجلت أنھ التقریر ذكر
 الجزائیة الشؤون مجلة( الزجریة القوانین من فصول معنى على اغلبھا بالنشر،
 62 ضد قضائیا تحقیقا 47 واحد عام خالل فتح حیث) العسكریة المرافعات ومجلة

ضایاق 10بـ الصحفیین تتبع في االعلى 2013 سبتمبر شھر وكان ومدونا صحفیا . 
 

األمومة في مرحلة الطفولة"، تقریر جدید لألمم المتحدة یسلط الضوء "
 على حمل المراھقات

 

 
 

 یلدن عشرة الثامنة سن تحت فتاة مالیین سبعة من أكثر أن حدیث دولي تقریر كشف
عشرة الرابعة تتعدى ال منھن یونینمل أعمار وأن عام، كل . 

 تحت للسكان المتحدة األمم صندوق من 2013 لعام العالم سكان حالة تقریر وصدر
المراھقات حمل تحدي مواجھة الطفولة، عمر في أمومة( عنوان ). 

 نھج اتباع إلى یدعو  التقریر إن جنیف في الصندوق مكتب مدیرة أرمیتاج أالنا وتقول
 والعمل بالمدارس، الفتیات إلبقاء التعلیم في واالستثمار المشكلة، كلتل للتصدي شامل

األطفال زواج إلنھاء . 
صحفي مؤتمر في وأضافت : 

"  التعلیم بدون الفتاة إن. وحقوقھن وتعلیمھن الفتیات صحة على یؤثر المبكر الحمل إن
 التي ةالفتا إن. وألسرتھا لھا مستقبل وبناء وظیفة على العثور في صعوبات ستواجھ

 ھناك. حقوقھا تقویض تم فتاة ھي ذلك، قبل ما أو عشرة الرابعة سن في حامال تصبح
 العام لھذا السكان حالة تقریر ویظھر العالم، في مراھقة فتاة ملیون وثمانون خمسمائة

 أن یمكننا أجلھن من واالستثمار حقوقھن وحمایة الفتیات تمكین خالل من أننا كیف
إمكانیاتھن ملكا تحقیق في نساعدھن ." 

 الفتیات سلوكیات فقط یتناول ال إذ المراھقات، لحمل جدیدا منظورا التقریر ویقدم
 والمجتمعات األسر تفعلھ ما أیضا یدرس ولكنھ المبكر للحمل سببا باعتبارھا

الشأن ھذا في والحكومات . 
 

L’Année du Maghreb 2013 vient de paraître.  
Le Maghreb avec ou sans l'Europe ? 
Échanges, réseaux, nouvelles dynamiques infra et supra 

 لألھداف اإلنمائیة لأللفیة

 

التقریر السنوي ألنشطة المعھد   
العربي لحقوق االنسان 

 2013 لسنة

 
 

كل المعلومات عن أنشطة 
 المعھد من خالل ھذا الرابط
 



nationales 
 

 
 

L’importance des relations euro-maghrébines justifie que 
L’Année du Maghreb, qui leur a déjà consacré plusieurs 
dossiers dans le passé, s’y intéresse à nouveau, dans le 
contexte changeant et incertain des révolutions arabes. Les 
différents projets euro-maghrébins, les accords d’association 
avec l’Union européenne et les multiples accords bilatéraux 
de coopération entre chacun des pays du Maghreb et chacun 
des pays européens constituent la trame d’un tissu de 
relations denses, prenant incontestablement l’allure d’un 
partenariat privilégié. Si ces nouvelles relations ont remplacé 
les anciens liens de domination coloniale, on peut néanmoins 
s’interroger sur la nature et les effets de ce partenariat non 
seulement sur chacun des pays maghrébins mais aussi et 
surtout sur le Maghreb comme ensemble régional encore à 
construire. La proximité avec l’Europe et les relations 
privilégiées entretenues ne compromettentelles pas 
l’intégration régionale du Maghreb et une meilleure insertion 
dans les échanges économiques internationaux ? 
 
Forum on Minority Issues - Sixth session of the Forum 
on Minority Issues  

 

 
 

on "Beyond freedom of religion or belief: Guaranteeing 
the rights of religious minorities" 
Dates: 26 and 27 November 2013 
Venue: Palais des Nations, Geneva, Switzerland 
Key documents for the Forum: 

 Provisional Agenda 
 Concept Note 
 Draft Recommendations 



 
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 

 
 

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

holders through learning 
as empowerment  

[french]  
 

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. 
  

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 
 

 
 
 

 

 
 التعلیم في مجال حقوق اإلنسان

 

 
 

Human rights education 
and training 

 
 

 
 

Draft Declaration on 
Human Righ 
ts Education 

 

 
 

World Programme for 
Human Rights Education 



 
 

TUNISIA 
تونس في لألحزاب السیاسي االتصال خطط  

 فاشلة.. ضبابیة.. غامضة.. والقادة ما زالوا یبحثون عن صورة الزعیم
 

 
 

 اإلعالمي للظھور: السیاسي االتصال في الخبیر الحمامي الصادق ◄
یستقر لم الجدید الزعیم ونموذج مخاطر  

 
 التاثیر تحت واقعة كانت انھا بالدنا في الحاصلة السیاسیة التحوالت جل اكدت

 ربح لمزید منھا محاولة في الوطنیة االحزاب تخوضھ الذي واالتصالي االعالمي
اخرى وافتكاك المساحات . 

 في التونسیة الثورة انطالق منذ اكلھ أعطى قد الحزبیة الحیاة في االتصالي فالواقع  
اخرى واندثرت وشخصیات احزاب فرضت اذ 2010دیسمبر 17 . 

 سعت فقد بالناخب عالقاتھا لبناء االول الخط ھي االتصالیة المسالة ان االحزاب فھمت 
 تقوم جدیدة مؤشرات خلق عبر االتصالیة استراتیجیتھا تغییر الى النھضة حركة مثال

 تبدیل الى باالضافة لسیاسیینا المنافسین استفزاز عن االمكان قدر االبتعاد على اساسا
الجزیري حسین تواجد من وقللت زیتون لطفي غرار على التلفزیة الوجوه في مستمر . 

 نعد فلم فترة كل مع االعالمیة وجوھھ غیر حیث المنحى نفس تونس نداء انتھج كما 
 التلفزیة الحصص عن علي الحاج منذر وغاب صوت أي المزوغي العزیز لعبد نسمع

العكرمي واالزھر مرزوق لمحسن واالتصالي االعالمي داءاال وتراجع . 
 

ومختصون أكادیمیون فیھا شارك ندوة في  
 مرحلة انتقالیة في تونس ولغة انتقالیة

 

 
 

 خارج لغةل معنى ال أنھ على واأللسنیات اللغوي المبحث في المختصون یجمع لئن
  السیاق،

 لسیاق أن أثبتت جانفي 14 ثورة بعد ما تونس عرفتھا التي االنتقالیة المرحلة فإن
 إلى بالعودة إال إلغازھا وحل معانیھا فھم یمكن ال والتي االنتقالیة لغتھا المرحلة ھذه

 والطموحات واألطوار باألحداث ثریة المرحلة ھذه كانت ما فبقدر. ومصادرھا أطرھا
 المتداولة للغة ومخصبة ثریة كانت ما بقدر وغیرھا، واالجتماعیة الشغلیة طلبیةوالم
 لتصل واألسواق الشارع أو والعمل والدراسة الحوار فضاءات مختلف في العامة، لدى
 وما اللغة ھذه تقتصر ولم. والمكتوبة المسموعة أو منھا المرئیة اإلعالمیة المنابر إلى

 الخطابات عناوین لتصبح تعدتھ وإنما فحسب العامة على ودالالت مفردات من تتضمنھ
 والمعاني، المفردات تلك لتصبح. أیضا المدني المجتمع ونشطاء والمثقفین للسیاسیین

 منزلة في الناس، من كبیر عدد من وبالرفض بالغرابة تتمیز مجملھا في كانت التي
 السنتین خالل تونس في األوساط مختلف في المتداولة الرسمیة وحتى الشفھیة الثقافة

  
 
 
 
 
 
 



 .األخیرتین
 

 الجامعة التونسیة: «صراع» التسعینات یعود من جدید
 

 
 

«  لم جدید جیل أبطالھ وضوح، وبكل المرة ھذه عاد التونسیة الجامعة في »الدم صراع
 وھي ،»الصراع محركات« سابقیھم عن ورثوا لكنھم التسعینات، صراع یعاصروا
الحداثة/ الھویة« من جعلت متناقضة مجتمعیة ومشاریع یدیولوجیةإ خالفات » 

 یساریین طلبة بین »االشتباكات« حصیلة جریحا،ھي 40 من أكثر.لھا مدخال
 العشرة األیام صراع خالل بالبالد جامعي جزء من أكثر في اإلسالمیین من ونظرائھم
 الطلبة اتحادي ونیناصر طلبة 10 من أكثر ھم العنف ھذا ضحایا وأخر الماضیة،
 جّدت دامیة مواجھات نتیجة المنار لجامعة التابعة العلوم بكلیة واإلسالمي، الیساري

الماضي االثنین یوم . 
 بأضرار تونس لطلبة العام االتحاد أنصار من 5 إصابة عن أسفرت األحداث ھذه

 العام التحادل العام األمین نوار وائل بھ أفاد ما وفق بكسور، اإلصابة حد بلغت متفاوتة
لـ الفیدرالي المكتب مقر تعرض اّكد الذي ،)البناء مؤتمر( تونس لطلبة (UGET) 

 التونسي العام االتحاد طلبة من مجموعة قبل من »الحرق« الى بالكلیة
 حد على »الثورة حمایة وللجان للنھضة تابعة ملیشیات«بـ مصحوبة (UGTE)للطلبة

 باستعمال الطلبة على واالعتداء العنف ممارسةب بادروا »اإلسالمیین« ان وأكد قولھ،
ّ  والغاز العصي« للحركة المشل ». 

 
Les universitaires et l’action militante 
De moins en moins… «engagés» ! 
• Seules les revendications à retombées financières 
semblent mobiliser les foules 
 
Le 29 octobre, à l’occasion du rassemblement général 
auquel a appelé la Fédération syndicale de l’enseignement 
supérieur, on s’attendait à voir les universitaires affluer par 
centaines à la cour centrale de la Faculté des Sciences 
Sociales de Tunis (Boulevard 9 Avril). Nous avons même lu 
dans un quotidien de la place que des milliers de professeurs 
se préparaient à rejoindre cette manifestation organisée en 
soutien aux syndicats des forces de la sûreté nationale et en 
signe de protestation et de mobilisation contre le terrorisme, 
la violence politique et idéologique et contre l’extrémisme 
religieux. Nous étions là à l’heure du rassemblement qui ne 
réunit finalement que quelque 150 enseignants et autant 
d’étudiants ugétistes. Les représentants syndicaux des uns 
et des autres se relayèrent dans une joute de discours 
passionnés à peine audibles en raison de la modeste sono 
utilisée ! Bref, une bonne heure au soleil, des retrouvailles, 
ensuite la « marche » en direction de la Place de la Kasba où 
un grand bouquet de fleurs fut remis à un groupe d’agents en 
uniforme dans une cérémonie simple et presque glaciale en 
dépit de la chaleur de midi. 
Pas informés, ou pas concernés ? 
 
 
 



Tunisia: Challenges of the new generation in the context 
of legitimacy crisis 
 

 
 

Among almost all CSOs in the countries witnessing political 
transformation youth have emerged as a shared focus in 
filling the void created by the lack of government attention 
towards meeting requirements of the youth group. Such an 
important trend strongly corresponds with the Foundation for 
the Future’s mission and objectives, and the respective 
strategy developed recently in response to the political 
changes started in Tunisia over two years ago and infiltrated 
into other countries in the region. Hence, the Foundation’s 
office in Tunis captured this amalgamation of interests in 
prioritizing youth engagement and bringing their relevant 
interests to the forefront to become major components in its 
respective action plans. (foundationforfuture) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARAB WORLD/UNITED NATIONS 
 ً  مصر: مشروع قانون قد یحظر التظاھر فعلیا

القمعي التظاھر قانون مشروع عدیلت السلطات على   
 

 
 

 ینتظر الذي الجدید العامة االجتماعات قانون إن الیوم ووتش رایتس ھیومن قالت
ً  شأنھ من المؤقت الرئیس تصدیق ً  الشرطة منح فعلیا  لحظر بیاض على صكا

 المباني قرب المظاھرات كافة حظر المقترح القانون شأن من. مصر في المظاھرات

 

Human Rights Watch 
Daily Brief 

 
 
 
 



 والسماح أخرى، مظاھرة أیة لحظر مطلقة تقدیریة سلطة الشرطة ومنح الرسمیة،
 متظاھر ولو قام إذا بالقوة، األعم األغلب في السلمیة المظاھرات بتفریق األمن لرجال
حجر بإلقاء واحد . 
ً  ا القانون فیمشروع ویرد ً  الشرطة بإخطار المنظمین إلزام أیضا  اجتماع  أي قبل مسبقا
 تلك بحظر للشرطة یسمح أنھ كما. عام أو خاص مكان في خاصأش 10 من ألكثر عام

 والمنظمات السیاسیة األحزاب تجمع حریة على مشددة قیودا سیفرض ما االجتماعات،
ووتش رایتس ھیومن بحسب الحكومیة، غیر . 

 
السجن ثالث سنوات لصحافي مغربي ادین بـ’عدم التبلیغ عن جرائم 

 ’إرھابیة
 

 
 

 اإلرھاب جرائم المكلفة المغربیة العاصمة قرب سال بمدینة االستئناف محكمة قضت 
 عصابة تكوین’بـ ادانتھ بعد صحافي حق في النفاذ مع سنوات ثالث بالسجن االثنین،

برس لفرانس محامیھ أفاد ما حسب ،’إرھابیة جرائم عن التبلیغ وعدم إجرامیة . 
 اإلرھاب قانون بموجب یالحق الذي الحسناوي مصطفى محامي اإلدریس خالد وقال

 إرھابیة بأعمال للقیام إجرامیة عصابة تكوین‘ بتھمة مالحق موكلھ ان برس لفرانس
إرھابیة جرائم عن التبلیغ وعدم ’. 

 عودتھ بعد مباشرة الماضي مایو/أیار 27 في الحسناوي مصطفى الصحافي واعتقل
 وفي قال، ما حسب ’السوریین الالجئین حول‘ ریبورتاج إلجراء ركیات الى رحلة من
 عن التبلیغ عدم‘ بتھمة النفاذ مع سنوات أربع بالسجن علیھ حكم یولیو/تموز 11

االستئناف حكم في االثنین سنوات ثالث الى تخفیضھا لیتم ،’جریمة . 
 طلب حیث یاترك دخول من أصال یتمكن لم‘ موكلھ ان برس لفرانس المحامي وأوضح

 والتحقیق العتقالھ استقبالھ في األمن وجد حیث المغرب، الى العودة المطار في منھ
 .’معھ

 
 الكویت ـ السجن 10 سنوات لتعلیقات على تویتر

والرسول الحكام إھانة عقوبة تؤید االستئناف محكمة   
 

 28 یوم أیدت الكویتیة االستئناف محكمة إن الیوم ووتش رایتس ھیومن قالت
ً  2013 األول تشرین/أكتوبر  على تعلیقات لنشره كویتي مدون على بالسجن حكما
 والبحرین، السعودیة وملكي محمد النبي إلھانة الناقي حمد على الحكم صدر. تویتر

أخرى تھم ضمن .  
 بحسب الكویت، في التعبیر حریة في الحق ھاكانت على جدید مثال بمثابة الحكم ھذا یعد

" إھانة" حتى أو السلمي، االنتقاد لتجریم محاولة فأیة ووتش، رایتس ھیومن
 بحریة الخاصة الدولیة للمعاییر انتھاك ھي العامة والمؤسسات العموم المسؤولین

 .التعبیر
 

األردن -  یجب إنھاء محاكمات المحتجین المتھمین بـ "تقویض نظام 
 "الحكم السیاسي

 الوضع على الحفاظ شأنھا من الدولة أمن لمحكمة المقترحة اإلصالحات
  الراھن

 
 األحكام إلغاء أو تعدیل األردنیین المشّرعین على إن الیوم ووتش رایتس ھیومن قالت



 بتھم السلمیین المتظاھرین محاكمة في ةوالمستخدم العقوبات قانون من المبھمة
باإلرھاب تتعلق . 
 اختصاص لحصر قانوني تغییر 2013 أیلول/سبتمبر 1 في الوزراء مجلس اقترح

 فقط اإلرھاب قضایا على لیقتصر للمدنیین بالنسبة العسكریة شبھ الدولة أمن محكمة
. المخدرات وجرائم العملة تزییف و والخیانة التجسس:  ھي خطیرة جرائم وأربع
ً  المشرعین على ینبغي ولكن  القیود لجعل لإلرھاب الفضفاض التعریف تضییق أیضا

حقیقي تأثیر ذات الجدیدة . 
 

 إسرائیل تستعرض سجلھا في مجال حقوق اإلنسان في جنیف
 

 
 

 مجلس في الشامل الدوري االستعراض آلیة في إسرائیل شاركت دبلوماسیة جھود بعد
 التي الفریدة األمنیة القضایا إلى االلتفات أھمیة على مؤكدة جنیف، في اإلنسان حقوق

إنشائھا منذ تواجھھا . 
 في اإلنسان حقوق مجلس في الشامل الدوري االستعراض جلسة بحضور قرارھا رغم

 غیر والمعاملة للتمییز تعرضھا على متحفظة مازالت أنھا أكدت إسرائیل أن إال جنیف،
المجلس في المنصفة . 

جنیف في المتحدة األمم لدى اإلسرائیلي السفیر مانور إفیاتور ذلك عن عبر : 
"  طارئة لجلسات موضوعا إسرائیل كانت المجلس، إنشاء ومنذ السنین مر على

العالم في أخرى دولة أیة من أكثر حقائق يتقص وبعثات ." 
 الدوري االستعراض آلیة في إسرائیل مشاركة تسھم أن في أملھ عن مانور وأعرب
جنیف في لبالده والعدل المساواة استعادة في الشامل . 

 سجلھا الستعراض دوري بشكل العالم دول جمیع لھا تخضع التي اآللیة، اجتماع في
 إن فقال اإلسرائیلي العدل وزیر نائب نیتزان شاي تحدث ،اإلنسان حقوق مجال في

 والشفافیة التأمل من المتواصلة العملیة في مفیدا عنصرا یعد بالده تقدمھ الذي التقریر
 .والتدقیق

 
 موریتانیا: فحص موریتانیا من قبل لجنة حقوق اإلنسان

 
“ تنفیذھا على السھر ھو األفضل لكن جید، أمر تالتشریعا سن ” 

 اإلنسان حقوق لجنة أمام 2013 أكتوبر 22و 21 یومي موریتانیا استعراض جرى
 تنفیذ مسألة الموریتاني الوفد مع االجتماع خالل المتحدة األمم خبراء وناقش. بجنیف
والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي العھد  

 في اإلنسان حقوق مفوض خطره ولد هللا عبد محمد یدالس الموریتاني الوفد وترأس
 التي األسئلة الئحة على وأجوبتھا األولي موریتانیا تقریر عرض الذي موریتانیا
اللجنة طرحتھا . 

 
 یمكن ال والفتیات النساء ضد الضارة الممارسات: المتحدة األمم خبیر

بالدین تبریرھا  
 

 العامة الجمعیة لجنة أمام إحاطتھ في اإلنسان لحقوق المستقل المتحدة األمم خبیر قال
 تتعرض التي الضارة الممارسات إن والثقافیة واإلنسانیة االجتماعیة بالقضایا المعنیة

المعتقد أو الدین حریة باسم تبریرھا أبدا یمكن ال والفتیات النساء لھا . 
 قائال دالمعتق أو الدین بحریة المعني الخاص المقرر بیلیفیلدت، ھاینر وأوضح

 على اإلنسان حقوق انتھاكات من معقدة ألشكال النساء من یحصى ال عدد یتعرض"
 أمام عرضھ الذي للخبیر، تقریر أحدث وركز". الجنس ونوع المعتقد أو الدین أساس
 بین والمساواة المعتقد أو الدین حریة اإلنسان، حقوق من اثنین على الثالثة، اللجنة

 ما غالبا" وقال. بینھما التآزر لتحقیق أكبر مجاال اكھن أن إلى مشیرا. الجنسین



 نوع قیود من التحرر أو بالدین التمسك فإما بینھما الجمع یمكن ال أنھ الناس یفترض
 الحكومات الخبیر وحث". خطیر أمرا بل فحسب، خطأ لیس أجده ما وھذا الجنس

 التقالید، جمیع في أنھ إلى مشیرا تلك، الجمع أوجھ عن البحث على المدني والمجتمع
 لتعزیز المعتقد أو الدین حریة في حقھم یستخدمون مجموعات أو أشخاص ھناك

 تفسیرات على الحصول خالل من األحیان من كثیر وفي والنساء، الرجال بین المساواة
 الدول أیضا بیلیفیلدت السید دعا عرضھ، وفي. والتقالید الدینیة للمصادر مبتكرة
 في بما الشخصیة، األحوال قوانین في اإلنسان حقوق حمایة ثغرات وإغالق لتحدید

 المعتقد أو الدینیة األقلیات من النساء على تؤثر التي الطائفیة، األسرة قوانین ذلك
 الذي األسرة قانون نظم إنشاء الھدف یكون أن یتعین" وأضاف. متناسب غیر بشكل

 العدالة یحقق نفسھ الوقت وفي والنساء، الرجال بین المساواة احترام على ینطوي
 عالم تتجاوز التي التوجھات ذلك في بما األوسع، بمفھومھ المعتقد أو الدیني للتنوع

تقلیدیا بھا المعترف الدیانات ". 
 

الیونسكو وآیكان وأیسوك تستعد إلطالق عملیة إعداد مسرد 
 مصطلحات عن حوكمة اإلنترنت للناطقین باللغة العربیة

 

 
 ومجتمع) آیكان( المخصصة واألرقام لألسماء تاإلنترن وشبكة الیونسكو تقوم

 متعلقة عربیة مصطلحات مسرد إعداد إلى یھدف إطار باستكمال) أیسوك( اإلنترنت
 حوكمة بعملیات العربیة باللغة الناطقة المجتمعات التزام لدعم اإلنترنت بحوكمة

المعنیة الجھات المتعددة اإلنترنت . 
 نظام لتوفیر أساسي أمر الجغرافیة تمعاتوالمج المعنیة الجھات جمیع ومشاركة
 تتوفر ال بلغات الناطقین أنّ  البراھین وتظھر. وفاعال متینا یكون لإلنترنت إیكولوجي

 إطار في حرمانا أكثر یكونوا أن إلى یمیلون باإلنترنت متعلقة مصطلحات فیھا
 مشاركةال على قادرین غیر كونھم عن فضال المھنیة، والبیئات الیومیة المحادثات
اإلنترنت حوكمة عملیات في فاعلة مشاركة . 

. وسریع مطرد نحو على ُتدرج جدیدة ومفاھیم مصطلحات اإلنترنت حوكمة وتشھد
 األدوات على العربیة باللغة الناطقین حصول ضمان في الجدید المسرد ھذا وسیساعد

 ساتالسیا صنع عملیات في تاما إسھاما واإلسھام للمشاركة الضروریة اللغویة
 المعني العالمي القمة مؤتمر ذلك في بما متنوعة، منابر في المعنیة الجھات المتعددة
اإلنترنت حوكمة ومنتدى المعلومات بمجتمع . 

 
Rights defenders increasingly branded “enemies of the 
State” over development projects, UN expert warn 
Human rights defenders working on behalf of communities 
affected by large-scale development projects are increasingly 
being branded ‘anti-government’, ‘against development’ or 
even ‘enemies of the State’, a UN independent expert has 
warned. 
Human rights defenders trying to help communities affected 
by projects such as the construction of hydroelectric power 
stations, dams, and roads or the operations of various 
extractive industries were being “harassed, stigmatized and 
criminalized for doing their work,” the Special Rapporteur for 
human rights defenders Margaret Sekaggya said on Monday 
in a report* to the UN General Assembly. 
They also faced threats, including deaths threats, and 
physical attacks. “But rather than being against development, 
defenders plan an important role in advancing it,” she 
highlighted. 
In her report, Ms. Sekaggya calls for a rights-based approach 
to large-scale development projects, which would include the 
principles of equality and non-discrimination, participation, 



protection, transparency and accountability, including access 
to appropriate remedy. (OHCHR) 
 
Saudi Arabian human rights lawyer sentenced to prison 
for demanding reforms 
 

 
Human rights lawyer Waleed Abu al-Khair has been sentenced to three 

months in prison for offending the Saudi Arabian judiciary. 
 
Today’s decision by a Jeddah criminal court to imprison a 
prominent human rights lawyer for having signed a pro-
reform statement two years ago is yet another sign of the 
arbitrary nature of Saudi Arabia’s justice system, Amnesty 
International said. 
Human rights lawyer Waleed Abu al-Khair has been 
sentenced to three months in prison for offending the Saudi 
Arabian judiciary. The charges stem mainly from his signing a 
petition in 2011 that criticized the heavy-handedness of the 
Saudi Arabian authorities in dealing with 16 reformists. 
(Amnesty) 
 
Saharawis Human Rights Defender Aminatou Haidar 
awarded Bremen Solidarity Award 
 

 
 

The Bremen Solidarity Award for the year 2013 has been 
awarded by the German Province of Bremen to the 
Saharawis activist and President of the Collective of 
Saharawis Human Rights Defenders (CODESA), Ms. 
Aminatou Haidar. 
The committee overseeing the selection of the winner 
explained that Aminatou Haidar has been chosen for her 
record of defending the Saharawis’ human rights desert, 
praising the great efforts being made by CODESA’s 
President in order that the Sahrawis benefit from their natural 
resources, as human rights cannot be separated from 



political and civil rights. ”Aminatou Haidar has frequently and 
boldly defended the rights of the Saharawis by peaceful 
mean. She still struggling to find a just solution to the 
question of Western Sahara by the same means,” added the 
committee. The Bremen Solidarity Award has, since 1988, 
been presented to people who campaign for freedom, 
democracy and human rights and who fight against 
colonialism and racism. (via Activist Aminatou Haidar 
awarded Bremen Solidarity Award | Sahara Press 
Service.) 
 

  VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS 
 تقنین التظاھر في مصر الثورة

الفتاح عبد بشیر  
 

 الضوء التظاھر تنظیم لقانون الببالوي حكومة مشروع بشأن الصاخب الجدل یسلط
 الناشئة، صرم دیمقراطیة في والدولة المجتمع بین العالقة إشكالیة على مجددا

المظاھرات مصیر في التحكم حق الشرطة ومنح االعتصام منع أن بعد خصوصا . 
 لحركة كما العام للمجال المنظمة القواعد وضع بھا المنوط الحكومة، ھرعت فبینما

 دون من األمر بادئ في القانون مشروع تمریر نحو ربوعھ، في وتفاعالتھم المواطنین
 والمصالحة االنتقالیة العدالة وزارة استشارة ىحت أو المجتمعي للحوار عرضھ
 العالقة على بظاللھا تلقي الثقة أزمة من رواسب زالت ما نصوصھ، بشأن الوطنیة

 على طرفیھا بین الظرفي التقارب یسفر لم والتي والشرطة، الشعب بین الملتبسة
 مصالحة اكبھتو لم إذ كلیة، حلحلتھا عن المسلمین اإلخوان حكم إسقاط تداعیات خلفیة

وقانونیة علمیة أسس على حقیقیة . 
 

 الشرق األوسط الجدید من دون قوى سیاسیة
لینش مارك   

 

 
 

 فاألمور. األخیرة االشھر في الدوران عن األوسط الشرق في الحوادث عجلة توقفت
 عبدالفتاح المصریة، المسلحة للقوات العام القائد انقالب منذ مصر في حالھا على

 والحرب. العدویة رابعة ساحة في االعتصام انھاء في الدموي القمع وتوسل السیسي،
 حركة الثورة تحولت حین بلغتھ الذي المسدود الطریق تبارح لم سوریة في األھلیة

 على وراألم لكن كبیرة، دیبلوماسیة خطوات وإیران المتحدة الوالیات وخطت. تمرد
الجمود من حالھا . 

 وانفضاض القوى انحالل ھي الیوم األوسط الشرق في سمة أبرز أن في شك وال
 قوة وتناثرت جدیدة، أنظمة ارساء في العربیة االنتفاضات وأخفقت. عراھا

 والنوازع والسیاسیة الطائفیة االنتماءات وتنازعتھا وتشرذمت الشعبیة، االحتجاجات
. راجح القوى وذواء. مصر في حصل كما الدولة جھاز شراك في وقعت أو االستقطابیة

. تعثرھا رغم على االمیركیة القوة تنافس قوة تبرز لم الدولي النظام مستوى فعلى
فعلیة كبرى قوة الى االوسط الشرق یفتقر االقلیمي، المستوى وعلى . 

 



Algeria’s Failing State 
By: Bruce Riedel  
 

 
Algerian President Abdelaziz Bouteflika attends a graduation ceremony 

at a Military Academy in Cherchell, June 27, 2012. (photo by 
REUTERS/Ramzi Boudina) 

 
The announcement over the weekend that President 
Abdelaziz Bouteflika will run for a fourth term despite 
suffering a stroke this year illustrates the bankruptcy of the 
Algerian political process. The president and the generals 
who run Algeria, the Arab world’s largest police state, 
apparently decided to prolong the status quo as long as 
possible, fearing that any moves toward opening the political 
process would usher in unpredictable and dangerous 
demands for democracy. But there are also hints of division 
at the top of the power elite which may suggest some 
changes are coming. 
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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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 الدورة التاسعة بعد المائة /لجنة حقوق اإلنسان 

نوفمبر /تشرین الثاني 1: إلى 2013أكتوبر /تشرین األول 14: من
2013 

 
الدورة السابعة  /الفریق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل 

 عشرة
نوفمبر /تشرین الثاني 1: إلى 2013أكتوبر /تشرین األول 21: من
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 الدورة الحادیة والخمسون /لجنة مناھضة التعذیب 
نوفمبر /تشرین الثاني 22: إلى 2013أكتوبر /تشرین األول 28: من

2013 
 

الدورة األولى  /الفریق العامل المعني باالختفاء القسري أو غیر الطوعي 
 بعد المائة

نوفمبر /تشرین الثاني 13: إلى 2013نوفمبر /تشرین الثاني 4: من
2013 

 
الدورة  /اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

 الحادیة والخمسون
نوفمبر /تشرین الثاني 29: إلى 2013نوفمبر /تشرین الثاني 4: من

2013 
 



دھا ألستاذ عبد الباسط بن حسن رئیس المعھد العربي لحقوق اإلنسان في حوار لصحیفة الصباح في عدا
"تواصل غموض الوضع السیاسي لن یزید األجواء إال احتقانا"  2013أكتوبر  26الصادر یوم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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 " لتعزیز ثقافة المواطنة في أوساط الشباب"  " من مجل Réalités   "

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

(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 (حدة لشؤون الّالجئینالمفوضیة السامیة لألمم المت, ) 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  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 اعالدف 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
لحریات و العنف السیاسي سیأتي على األخضر و الشھیدان شكري بلعید و محمد البراھمي آمنا بعھد تونس للحقوق و ا" 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  23الصادر یوم صحیفة الصباح في عددھا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

2013جولیة  20صحیفة المغرب في عددھا الصادر یوم   
 

 
 

2013جولیة  20صحیفة الشروق في عددھا الصادر یوم   

 


