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EVENTS 
العامة الجمعیة أمام عملھا في التقدم تستعرض الدولیة العدل محكمة  

 

 
 

 العدل محكمة رئیس تومكا بیتر قال المتحدة لألمم العامة للجمعیة السنوي تقریره في 
 أسرع بشكل إلیھا المقدمة القضایا في النظر على قادرة أصبحت المحكمة إن الدولیة

أمامھا متراكمة كانت التي الدعاوى من تھاءاالن بعد . 
 الذي المنبر شھراالماضیة 12 ال خالل غدت الدولیة العدل محكمة أن تومكا وأضاف
 جھد كل بذلت المحكمة أن وأوضح. للخالفات السلمي الحل أجل من الدول تختاره
 وأكد. بالمناس الزمني اإلطار في أمامھا الماثلة األطراف توقعات مستوى إلى لترقى

 الدول طمأنة یمكن وبذلك أمامھا، المتراكمة القضایا أنھت المحكمة أن على أخرى مرة
 في ستنظر المحكمة أن إلى الدولیة العدل لمحكمة بدعوى التقدم في تفكر التي

 العدل محكمة وتقوم. المكتوبة المتبادلة المراسالت إكمال بمجرد تأخیر بدون الدعاوي
 القانونیة المنازعات بتسویة العالمیة المحكمة باسم أحیانا لیھاإ یشار والتي الدولیة

 قبل من إلیھا اإلشارة تمت التي القانونیة المسائل في فتاوى وبإصدار الدول، بین
المتخصصة الوكاالت أو المتحدة األمم أجھزة . 

 
تقریر أممي یرصد الوضع االجتماعي واالقتصادي الناتج عن األزمة 

 السوریة
 

 أن إلى سوریا، في المسلح للصراع الكارثیة اآلثار یرصد المتحدة لألمم تقریر أشار
 في یعیشون نصفھم من وأكثر المجاورة الدول إلى فروا قد البالد سكان ثلث من أكثر
 .فقر

 االجتماعیة والتطورات المؤشرات تأثیر التنمیة، لىع الحرب المعنون، التقریر ویدرس
 على الجاري، العام من یونیو/حزیران إلى أبریل/نیسان بین الفترة في واالقتصادیة،

 حتى عامین من أكثر دام صراع من یعاني الذي السوري الشعب معیشة وسبل حیاة
 .اآلن

 نصف أن إلى وأشار سوریا، في الفلسطینیین الالجئین وضع إلى التقریر تطرق كما

 
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

 

 

 الدول في أو البالد داخل سواء شردوا قد سوریا في المسجلین الفلسطینیین الالجئین
 .المجاورة

 إن حیث األشخاص معاناة من لألزمة االقتصادي األثر زاد فقد االقتصادیة، اآلثار وعن
 تقارب العمل وظائف في خسائر وھناك العمل عن عاطل العاملة القوى نصف قرابة

 الزراعة وتمثل الصناعیة قدرتھا في انخفاض إلى سوریا تتجھ كما وظیفة، لملیونيا
 ملیار نحو االقتصاد خسر كما االجمالي، المحلي الناتج من بالمائة خمسین نحو اآلن

2011 مارس/آذار منذ أمریكي دوالر . 
 

الوكالة الدولیة للطاقة الذریة تستخدم تقنیات نوویة لحمایة السواحل 
 التونسیة من التلوث

 

 
 

 النوویة التقنیات استخدام على یعمل مشروعا الذریة للطاقة الدولیة الوكالة تدعم
 للعلوم الوطني المركز مع بالتعاون وذلك تونس، في البحري التلوث إلدارة

التالي التقریر في التفاصیل. التونسیة النوویة والتكنولوجیا : 
 الذین األشخاص من للعدید بالنسبة للدخل رئیسیا مصدرا التونسي الساحل یشكل

. البالد سكان من بالمائة ثمانین بنحو نسبتھم تقدر والذین الساحل طول على یعیشون
 مع لللتعام تونس تسعى العالم حول الساحلیة البلدان من العدید شأن شأنھا ولكن

وغیرھا والمنزلیة الصناعیة النفایات عن الناتج التلوث . 
 للعلوم الوطني المركز في النوویة السالمة قسم مدیر رجویجي،  نفاع الدكتور

تونس في النوویة والتكنولوجیا  
 
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 

 لألھداف اإلنمائیة لأللفیة

 

التقریر السنوي ألنشطة المعھد   
العربي لحقوق االنسان 

 2013 لسنة

 
 

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 

 
 

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 
الصباح«لــ سیاسیون »: 

 الحوار الوطني لن یتأثر باألحداث.. وجھات أجنبیة وراء ما یدور
 

 محاولة عملیة من المستفید الطرف حول والمنستیر سوسة احداث رافقت اسئلة 
 من للخروج الوطني الحوار اطراف فیھ تستعد ظرف بالذات، الظرف ھذا في التفجیر
التونسیین انتفاضة من تبقى بما تعصف تكاد التي السیاسیة االزمة . 

 االمور لمجریات واضح تسارع في اخرى وتبدأ اال ارھابیة عملیة تنتھي تكد فلم 

  
 
 
 
 
 
 



 ثباتا اكثر اخرى ودخول االنتقالیة المرحلة انھاء في اسراع تقابلھا مجریات االمنیة،
 .وامنا

"  االول فالسؤال الملف بھذا متعلقة اساسیة اسئلة ثالثة عن االجابة حاولت" باحالص
 لم التي العملیة من المستفید الطرف ھو من على یقوم مستجوبین الى حملناه الذي

 كل ذكره لما وفقا المسالة في استخبارتیة الطراف تدخل ذلك یعني بما طرف أي یتبناھا
مخلوف زھیر السیاسي والمحلل بالحاج رضا التحریر لحزب الرسمي الناطق من . 

 حد على الفاشلة االرھابیة المجموعات قبل من فعل ردود مجرد ھو یحصل ما ان ام
الكحالوي طارق الجمھوریة اجل من المؤتمر بحزب القیادي وصف . 

 
Deux attentats en Tunisie soulignent la désorganisation 
des services 
 
Ces nouveaux attentats, qui visaient notamment des 
touristes dans l'un des plus grands hôtels de Tunisie, 
sanctionnent le démantèlement des services de 
renseignements, dont le pays ne se remet pas.  
Deux attentats ont été déjoués en Tunisie ce mercredi 30 
octobre, l’un à Sousse, à environ 140 kilomètres au sud du 
Tunis, l'autre à Monastir, à 20 kilomètres de Sousse. Deux 
villes symboles du tourisme tunisien. À Sousse, un homme a 
tenté d'introduire la bombe qu'il transportait à l'intérieur d'un 
hôtel, avant qu'elle n'explose sur la plage. (Mediapart) 
 
L'Europe ne doit pas abandonner la Tunisie 
 
Editorial. S'il est un pays, dans le marasme de l'après-« 
printemps arabe », qui inspirait confiance et espoir, c'est la 
Tunisie. C'est d'ailleurs de Tunisie, rappelons-le, qu'est 
partie, en décembre 2010, cette grande révolte populaire 
contre les dictateurs et autocrates de la région. Le président 
Zine El-Abidine Ben Ali fut le premier à tomber, le 14 janvier 
2011. 
Pour ce nouveau départ, la Tunisie ne manquait pas d'atouts. 
Une population jouissant d'un bon niveau d'éducation, 
aspirant à la démocratie et à la liberté, et où le rôle des 
femmes était reconnu. Une armée qui, contrairement aux 
militaires égyptiens, n'a pas de tradition de prise de pouvoir 
et ne devrait pas céder à la tentation putschiste. Des 
islamistes prêts au dialogue. Un paradis touristique, doté 
d'une infrastructure attrayante. (LE MONDE) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARAB WORLD/UNITED NATIONS 
مصر :  الشبكة العربیة لمعلومات حقوق االنسان  تستنكر الحكم 

 العسكري بحبس صحفي لمدة عام
 

 
 

 الذي الجائر العسكري الحكم, الیوم االنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة استنكرت
 الماضي الثالثاء یوم عقدت التي جلستھا في العسكریة القاھرة شمال محكمة اصدرتھ

 والنفاذ الشغل مع سنة لمدة ابوالنور حاتم الوطن بجرید الصحفي بحبس والقاضي
طضاب صفة انتحال بتھمة . 

 

Human Rights Watch 
Daily Brief 

 
 
 
 



 المعلومات جمع في بعملھ قیامھ اثناء شھرین منذ علیھ القبض القي قد ابوالنور وكان
 صحفة انتحال بتھمة للمحاكمة تقدیمھ تم وقد, كتابتھ بصدد كان صحفي لموضوع

الماضي الثالثاء جلسة في بسجنھ الحكم صدر حتي محتجزا وظل ضابط . 
 في العسكري القضاء استمرار من الشدید اندھاشھا عن العربیة الشبكة واعربت
 ھذا استخدام بعدم المصریة السلطات من المستمرة الوعود برغم المدنین محاكمة
الجائرة االستنائیة المحاكمات من النوع . 

 
السعودیة : استمرار مالحقة الناشط الحقوقي ولید ابوالخیر وحكم 

 !!بحسبھ 3 اشھر بسبب توقیعھ علي بیان
 

 
 

 في السعودي النظام استمرار, الیوم االنسان حقوق لمعلومات العربیة الشبكة استنكرت
 داخل واالصالحیین االنسان حقوق نشطاء وإضھاد, المملكة في الحریات علي التضییق

 بشكل واألمنیة القضائیة للمالحقة یتعرض الخیر ابو ولید الناشط ان حیث, البالد
 االنسان لحقوق الداعم ونشاطھ عملھ خلفیھ علي السعودیة السلطات قبل من مستمر

البالد في الدیمقراطي واالصالح . 
 29 یوم في عقدت التي جلستھا في حكما اصدرت قد جدة في الجنایات محكمة وكانت
 االنسان حقوق مرصد ورئیس االنسان حقوق محامي بحبس یقضي الماضي اكتوبر

 في صدر بیان علي توقیعھ خلفیة علي أشھر 3 لمدة ابوالخیر ولید السعودیة في
 خطوات اتخاذ الي السلطات البیان ودعا, االنسان حقوق مرصد بأسم 2011دیسمبر

 سراح باطالق وناشدھا, اشكالھ بكل والقبلي الطائفي التمیز قضایا في اصالحیة
العنف ونبذ الرأي ومعتقلي السیاسین المعتقلین . 

 
 كبار الصحافة حریة أوضاع الكویت فى یبحثون العرب الصحفیون
 العالم فى الدیمقراطى واإلصالح السیاسیة التطورات یناقشون الصحفیین

 العربى
 

 یوسف أحمد األستاذ برئاسة اجتماعاتھ العرب الصحفیین التحاد الدائم المكتب یعقد
 كریمة وبدعوة قةالشقی الكویت دولة فى 2013 نوفمبر 5 – 3 من الفترة فى بھبھانى

 أوضاع الكویت فى یبحثون العرب الصحفیون ویحضر الكویتیة الصحفیین جمعیة من
 العامة األمانة وأعضاء الصحفیین نقباء من ستین نحو االجتماعات الصحافةھذه حریة

العربیة بالدول صحفیة ومنظمة نقابة 19 یمثلون لالتحاد  .. 
 فى السیاسیة األوضاع العرب الصحفیین التحاد الدائم المكتب أعمال جدول ویبحث

األعضاء والمنظمات لالتحاد والمالیة المھنیة واألوضاع العربى العالم  .. 
 موقف یومین مدى على سیبحث الدائم المكتب أن العام األمین زكریا حاتم وصرح
 اإلصالح وقضیة العربیة المنطقة فى الرئیسیة السیاسیة التطورات من االتحاد

العربى الربیع ثورات بعد الدیمقراطى  .. 
 حاالت خصوصا ، العربیة الصحافة حریة أوضاع سیدرس االتحاد إن:  بقولھ وأضاف
 مثل العربیة الحكومیة السلطات بعض قبل من الصحفیون لھا یتعرض التى اإلنتھاك
 تقریراً  الحریات لجنة رئیس الزغیالت الوھاب عبد وسیقدم والخطف واإلعتقال الحبس

الشأن ھذا فى رؤیتھ ھفی یوضح  .. 
 سیبحثھا التى المھمة الموضوعات بین من انھ تصریحاتھ ختام فى زكریا حاتم وقال

 إلحتفالیة واإلعداد ، الیھ جیبوتى وإنضمام االتحاد الى الجزائر عودة الدائم المكتب
ً  50 مرور بمناسبة لالتحاد الذھبى الیوبیل إنشائھ على عاما  .. 

 
 المستوطنات من مزید بناء خطط یستنكر المتحدة ملألم  العام ألمینا

المحتلة الفلسطینیة األراضي في اإلسرائیلیة  
 



 
 

 من المزید عن اسرائیل إعالن الیوم، مون، كي بان المتحدة، لألمم العام األمین استنكر
 النشاط أن إلى الفتا الشرقیة، القدس فیھا بما الغربیة الضفة في االستیطانیة الخطط
السالم طریق في عقبة ویشكل الدولي القانون مع یتعارض یطانياالست . 
 بأیة االعتراف یتم لن أنھ مون كي بان السید باسم المتحدث عن صادر بیان وأشار
 أوردت وقد. النھائي الوضع قضایا مسبقا تحكم قد الدولي المجتمع قبل من تدابیر

 السید ورحب. فلسطینیا ناسجی 26 سراح إطالق إعالن من ساعات بعد الخبر إسرائیل
 سراح إطالق في االستمرار في إسرائیل اتخذتھا التي الصعبة بالخطوة مون كي بان

 الداخلیة المعارضة ظل في اوسلو، قبل ما اعتقلوا الذین الفلسطینیین السجناء
 كل باتخاذ واإلسرائیلي، الفلسطیني الطرفان، یقوم أن العام األمین ویتوقع الشدیدة،

 اللجنة بیان مع تماشیا التفاوض عملیة لنجاح المواتیة الظروف لتھیئة كنةمم خطوة
 التي األعمال عن واالمتناع سبتمبر،/أیلول من والعشرین السابع في الصادر الرباعیة
 والفلسطینیین اإلسرائیلیین بین توقفت قد المباشرة المفاوضات وكانت. الثقة تقوض

 االستیطاني للنشاط تجمیدھا تمدید إسرائیل رفضت أن بعد ،2010 سبتمبر/أیلول في
 أغسطس/آب في المفاوضات الجانبان واستأنف. المحتلة الفلسطینیة األراضي في

كیري جون المتحدة الوالیات خارجیة وزیر بذلھا التي للجھود نتیجة الماضي . 
 

ریتشارد فولك یتھم شركتین أوروبیة وأمریكیة ببناء مستوطنات 
 إسرائیلیة غیر مشروعة

 

 
 

 األرض في اإلنسان بحقوق المعني الخاص المتحدة األمم مقرر فولك ریتشارد أشار 
 في المساھمة في والدولیة المحلیة الشركات من العدید تورط إلى المحتلة، الفلسطینیة

 شركتان بینھا من المحتلة، فلسطین في قانونیة غیر إسرائیلیة توطناتمس بناء
 انترناشونال ریماكس وشركة األوروبیة المصرفیة دكسیا مجموعة وھما دولیتان

األمریكیة العقاریة . 
 للبیع، المعروضة الممتلكات عن اإلعالن العقاریة لریماكس اإلسرائیلیة الفروع وتتولى
- دكسیا مجموعة تقوم كما الغربیة، الضفة مستوطنات في اكنالمس بیع عملیات وتنفیذ

 تسھم والتي المساعدات من وغیرھا المنازل لمشتري عقاریة عروض بتقدیم اسرائیل
 عقده صحفي مؤتمر في فولك، ریتشارد وأكد. المستوطنات نمو في مباشرة بصورة
 قد الشرقیة القدس وكذلك الغربیة الضفة في االسرائیلیة المستوطنات جمیع أن الیوم،



 المؤسسات تلك أن على مشددا الدولي، للقانون واضح انتھاك في انشاؤھا تم
 لقد" وقال. الجنائیة للمساءلة تخضع قد الشرعیة غیر المستوطنات في المتورطة

 المھم من بأن العامة، للجمعیة األخیر تقریري وفي األخیر العام خالل أوصینا
المشروعیة" تحقیق والضروري " 

 
فلسطین تناقش تقریر االنعكاسات االقتصادیة واالجتماعیة لالحتالل 

 االسرائیلي في الجمعیة العامة
 

 
 

 إن العامة، للجمعیة التابعة الثانیة اللجنة لدى فلسطین مندوب الحنطولي، ربیع قال
 موارده ونھب الفلسطیني الشعب قمع في عاما وأربعین ستة لمدة تفننت لاسرائی

الكریمة الحیاة امكانیات من األدنى بالحد العیش على تجبره كما واستغاللھ، الطبیعیة . 
 االنعكاسات" المعنون التقریر ناقشت قد العامة للجمعیة التابعة الثانیة اللجنة وكانت

 الفلسطیني للشعب المعیشیة األحوال على اإلسرائیلي للالحتال واالجتماعیة االقتصادیة
 الجوالن في العرب وللسكان الشرقیة، القدس فیھا بما المحتلة، الفلسطینیة األرض في

المحتل السوري ". 
 الشعب منھ یعاني مستمرا وظلما قاسیا واقعا یعكس التقریر أن الحنطولي وأضاف

 ستة من ألكثر الشرقیة القدس فیھا بما المحتلة الفلسطینیة األرض في الفلسطیني
 نفسھا تعتبر التي االحتالل قوة أمام عاجزا یقف الدولي  المجتمع بینما عاما، وأربعین

 دون المتحدة األمم وقرارات ولمیثاق الدولي للقانون انتھاكاتھا وتواصل القانون فوق
وأضاف ردع، : 

 
كریستوفر روس یطلع مجلس األمن على آخر تطورات الوساطة بشأن 

 الصحراء الغربیة
 

 
 

 أمام إفادة روس كریستوفر الغربیة، للصحراء العام لألمین الشخصي المبعوث قدم
 عملیة في التطورات آخر بشأن أكتوبر،/األول تشرین من الثالثین في األمن مجلس
المنطقة دول مع المحادثات في طةالوسا . 
 الرئیسیة النتائج المجلس أعضاء أمام عرض قد روس أن إلى صحفي بیان وأشار
 أكتوبر، من والعشرین الخامس وحتى السابع بین ما الفترة في المنطقة، الى لرحلتھ



 الثنائیة الرسائل أساس على المفاوضات في جدیدة مرحلة إطالق استھدفت والتي
 طرفي مع علیھ المتفق النحو على منفصل، بشكل طرف وكل المبعوث ینب السریة

وموریتانیا الجزائر المجاورة، والدول البولیساریو، وجبھة المغرب النزاع، . 
 

 التجویع... تكتیك حربي في سوریة
 

 
 

«  منع أسلوب على سوري أمني مسؤول ھاأطلق عبارة... »الركوع حتى الجوع حملة
مغادرتھا من الناس ومنع المحاصرة المناطق إلى والدواء الغذاء دخول . 
 الحرب في الجزئي الحصار إلى األسد بشار السوري للرئیس الموالیة القوات لجأت

 ھناك إن طبیة وأطقم سكان وقال. السكنیة المناطق من المعارضة مقاتلي لطرد األھلیة
ً  اماتو من دمشق العاصمة قرب مناطق حول الحصار تشدید نتیجة جوعا . 

 الحكومة علیھ تسیطر الذي دمشق وسط بین تفصل للجیش تابعة تفتیش نقطة وعند
 وتوسل جندي من دراجة على نحیل فتى اقترب الشرقیة، الضواحي في تقع وبلدات

 الغذائیة موادال وبعض خبز بكیس الشرقیة الضواحي منطقة بدخول لھ یسمح حتى إلیھ
فقط واحد رغیف« قائالً  إلیھ یتوسل ظل الصبي لكن الجندي رفض. األساسیة ». 

 أكبر یضعونھا من. القواعد یضع من أنا لست. اللقمة ممنوع: لك أقول« الجندي صرخ
 االنزعاج، علیھ بدا الذي الجندي وأخذ. »بیتك إلى عد. اآلن یراقبوننا وھم ومنك مني

 ً ً  نفسا األنظار عن وغاب الفتى ابتعد عندما عمیقا . 
 

أیرینا بوكوفا تدعو الشباب في كل مكان إلى "التحكم بأنفسھم. والتعبیر 
 "عن آرائھم. والتكلم جھارا

 

 
 

"  إلیھ دعت ما ھذا." جریئا ُكنْ  جھارا، تحدثْ  رأیك، عن عبّرْ  األمور، زمام استلِمْ 
 في المشاركین الشباب، للمندوبین كلمتھا في بوكوفا إیرینا للیونسكو العامة المدیرة

الیونسكو مقر في للشباب الثامن المنتدى . 
 في واختتمھا أكتوبر/ األول تشرین من والعشرین التاسع في أعمالھ بدأ الذي والمنتدى

 أجل من وذلك بلدا، 150 من أكثر من وشابة شاب 500 جمع منھ، والثالثین الواحد
المشتركة والمشاكل الشواغل وتحدید معا والتفكیر والخبرات النظر وجھات تبادل . 
 وقت أي من أكثر ورؤیتكم أفكاركم إلى بحاجة العالم" إن قائلة الشباب خاطبت بوكوفا

ھاقادت أعظم ھم بل التغییر، موضوعات فقط لیسوا الشباب" أن مضیفة ،"مضى ". 
 



Terrorist charges against journalists and human rights 
defenders in Morocco 
In the last three days Morocco has been seen using Anti-
Terrorism laws against human rights defenders and 
journalists exercising their freedom of expression. The 
following two cases come from Frontline: 
On 28 October the Rabat appeals court sentenced journalist 
and human rights defender Mr Mostafa Al-Hesnawi to three 
years in prison for “creating a terrorist organisation that 
threatens national security and stability”. Mostafa Al-Hesnawi 
is a blogger, a journalist for the Moroccan newspaper Al 
Sabeel and is a member of Al Karama Forum for human 
rights. He has been a vocal opponent of the anti-terrorism 
legislation and its use against individuals not involved in 
terrorist activities.، 

 
  VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS 

 بین الحفاظ على الدولة وطموحات الحریة والدیمقراطیة
نافع موسى بشیر. د  
 

ً، جدالً  السوریة الثورة قوى تعیش  فصائلھا أو السیاسیة أوساطھا في سواء كبیرا
 یعقد التي بالشروط معظمھ في یتعلق ،2 جنیف مؤتمر في المشاركة حول المسلحة،
 األمیركیة المتحدة الوالیات الكبریین، الدولتین نظر وجھة من. أساسھا على المؤتمر
 یستھدف جنیف، خلف الماضي العام صیف منذ تقفان اللتین الروسي، واالتحاد
 لألزمة تفاوضي حل إلیجاد حكم ونظام معارضة من األزمة أطراف جمع المؤتمر

ً  أصبح أن بعد السوریة، ً  حالً  أن واضحا  المعارضة ولكن. ممكن غیر بات عسكریا
 تفاوض، محل لیست األسد نظام نھایة أن على أصرت الفكرة، انطلقت ومنذ السوریة،

 السوري الرئیس تخلي كیفیة بحث من یبدأ أن یجب األزمة أطراف بین التفاوض وأن
ً  ولیس الحكم، عن ونظامھ آخر شیئا . 
 تقول دمشق، نظام خلف بقوة تقف التيو المؤتمر فكرة في الرئیسي الشریك روسیا،

 یكون أن یمكن الحكم نظام مستقبل وأن مسبقة، شروط بال یعقد أن البد المؤتمر إن
 المرجعي اإلطار على الجدل یقتصر ال عامة، بصورة. التفاوض مسائل من مسألة

ً  ویطال بل للمؤتمر،  أو كانت سوریة أعمالھ، في مشاركتھا یفترض التي األطراف أیضا
سوریة غیر . 

 
 إصالح الغد یوجب التصالح مع األمس

عویضة بكر  
 

 تصالح بال إنھ: القول یجب) الغد؟ عرب یرید ماذا( الماضي الخمیس لمقالة استكماال
 حروب في دخلت عربیة مجتمعات تستطیع كیف. الغد إصالح یمكن ال األمس مع

 الشابة قیاداتھا بین أفضل مستقبلیة عالقات بناء لھا، جیران مع وأخرى أھلیة، داخلیة
 جیني موروث ھو كأنما آلخر جیل من ینتقل العداوة إرث ظل إن الغد، ألجیال المنتمیة

منھ؟ فكاك ال  
 أفضل نحو على المستقبل یقود كي لتحضیره ضرورة الغد جیل یفكر كیف معرفة نعم،
 توجھات معرفة لكن. معظمنا واقع إلیھ انتھى لما جیلنا أغلب قیادة مع حصل مما

 مصالحة أجواء توفیر یصاحبھا أن بد ال بل وحدھا، تكفي لن المتعددة، وأطیافھ التفكیر
 تلك وجدت وإال أمسھا، قریب عما سیشكل الذي وحاضرنا الغد قیادات جیل بین

ذاتھا العداوات بإرث محكومة نفسھا القیادات . 
 العمر من والثالثین العشرین بین وھن ھم الذین الغد، عراقیو سیتمكن كیف مثال،
 وفي كواھلھم على حملوا إن) 2030 - 2020( المستقبل بعراق النھوض من اآلن،

 تقریبا، یوم، كل نرى فیما فعلھ یفعل الذي ذاتھ واالجتماعي السیاسي اإلرث رؤوسھم
 تمضي 2020 لیبیا تخّیل یمكن ھل المختلفة؟ بتسمیاتھا االنتحار عملیات مجازر من

 ینسحب أال ذاتھ والشيء الیوم؟ عداوات إرث مستقبلھا حكم إنْ  بثبات 2030 نحو
 الحاضر، بمسار العداوات ماضي ُیَحكِّم إرث وجد حیثما العربیة، المجتمعات بقیة على

المستقبل؟ رسم على ھیمنتھ فرض ویرید  
 القرن منتصف منذ شھدت التي العربیة المجتمعات كل على ینسحب ذاتھ السؤال

 ومن الثوار، من مثیروه زعم سیاسیا عنفا اآلن، یشھد بعضھا یزال وما الماضي،
روا  األفضل، الوضع إلى التخلف من المجتمع نقل یریدون أنھم المختلفة، لمراحلھ نظَّ

خلفال إلى سنین فأرجعوه . 
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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 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

2013 
 

 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 
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 المعھد العربي لحقوق االنسان
 في الصحافة

 
 
 
 
 

ألستاذ عبد الباسط بن حسن رئیس المعھد العربي لحقوق اإلنسان في حوار لصحیفة الصباح في عددھا ا
"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 " التربیة على المواطنة و حقوق اإلنسان نوادي"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 , )
(وضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسانمف, )الیونسكو(الثقافة  UNFPA صندوق األمم المتحدة , )

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

 



المغرب في عددھا الصادر یوم المصادقة على التقریرین االدبي و المالي للمعھد العربي لحقوق اإلنسان صحیفة 
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 سنح بن الباسط عبد األستاذ
المصري السیناریو لتجنب الوحیدة الطریق تونس في السیاسي " 

 
2013 أوت 16 یوم الصادر عددھا في الصریح صحیفة  

 

 
 
 

 
 



جویلیة  28لصحیفة الصریح في عددھا الصادر یوم ستاذ عبد الباسط بن حسن رئیس المعھد العربي لحقوق اإلنسان في حوار 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 " إلعالن الجمھوریة  56ة الذكرى األستاذ عبد الباسط بن حسن رئیس المعھد العربي لحقوق اإلنسان یصرح بمناسب

"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"
الحریةمعرض ألوان   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  20یوم صحیفة الشروق في عددھا الصادر   

 


