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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 
 على القائمة المقاربة مجال في متخصصة ات/مدربین تدریب دورة

اإلنسان حقوق  
 

 
 

 اإلنمائي للتعاون السویدیة الوكالة قبل من الممول المشروع تنفیذ مواصلة إطار في 
 وتونس األردن من كل في تنظیمھا تم التي الخمسة للدورات ومتابعة SIDA الدولي

 القائمة المقاربة على باالعتماد االستراتیجي التخطیط حول والمغرب ولبنان ومصر
 ات/مدربین تدریب دورة اإلنسان لحقوق العربي المعھد ینظم  اإلنسان، حقوق على

 09 إلى 03 من الفترة في اإلنسان حقوق على القائمة المقاربة مجال في متخصصة
التونسیة بالجمھوریة الحمامات مدینة في 2013 نوفمبر . 

 الجمعیات ات/ وأعضاء ات/مسّیري من مجموعة تدریب في البرنامج من الغایة تتمّثل
 والدیمقراطیة االنسان حقوق ثقافة ونشر تطویر مجاالت في الناشطة الحكومیة غیر

 المعھد نّفذه الذي المشروع ضمن التدٌرب ن/لھم سبق واللواتي الذین من والمواطنة،
-2012  اإلنمائي للتعاون السویدیة الدولیة الوكالة من بدعم اإلنسان لحقوق العربي
 على القائمة المقاربة وفق االستراتیجي التخطیط حول عربیة دول 5 في 2013
النتائج حسب التصرف ومقاربة االنسان حقوق .  

 المشاركات وقائمة االولى والبرنامج التدریبي للمسار المرجعیة الوثیقة مرفقا وتجدون
الدورة في كینوالمشار . 

 
Contribution au Rapport de Suivi relatif à la Tunisie sur 
l’année 2013 dans le cadre de la Politique Européenne de 
Voisinage (le REMDH, la FIDH, la LTDH, le FTDES, 
Doustourna, la FTCR et le CRLDHT)  
 

 

 
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

 

 

 
En vue du prochain rapport de suivi  sur la  mise en œuvre 
de la Politique Européenne de Voisinage (PEV) en Tunisie 
en 2013, le Réseau euro-méditerranéen des droits de 
l’Homme (REMDH), la Fédération internationale des ligues 
des droits de l’Homme (FIDH), la Ligue tunisienne de 
défense des droits de l’Homme (LTDH), le Forum tunisien 
pour les droits économiques et sociaux (FTDES), le réseau 
Doustourna, la Fédération des tunisiens pour une 
citoyenneté des deux rives (FTCR) et le Comité pour le 
respect des libertés et droits de l’Homme en Tunisie 
(CRLDHT) souhaitent faire part de leurs commentaires et 
recommandations au Service européen d’action extérieure 
(SEAE) et aux services de la Commission dans le cadre du 
processus de consultation en cours. 
En mars 2013, l’Union européenne a publié un rapport sur la 
mise en œuvre des engagements de la Tunisie quant au 
processus de transition démocratique en 2012[1]. Elle a alors 
émis un ensemble de recommandations relatives aux droits 
de l’Homme et à la consolidation de la démocratie en 
Tunisie, à savoir : >>> 
 
Un expert de l'ONU appelle à la création d'une assemblée 
parlementaire mondiale avec des pouvoirs consultatifs 
 
Lors de la présentation de son rapport à l'Assemblée 
générale, le Rapporteur spécial pour la promotion d'un ordre 
international démocratique et équitable, Alfred de Zayas, a 
rappelé lundi que la paix est indispensable pour réaliser un 
ordre international démocratique et équitable. 
Une ONU revitalisée et une Assemblée générale proactive 
restent « le meilleur espoir de l'humanité », a affirmé M. de 
Zayas. Il est temps que l'Assemblée générale rejette le fléau 
de la guerre et développe des mécanismes d'alerte rapide « 
pour détecter et neutraliser la désinformation, la propagande 
de guerre insidieuse et la panoplie de prétextes utilisés par 
certains États pour justifier l'usage de la force ». 
 
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: 

 لألھداف اإلنمائیة لأللفیة

 

التقریر السنوي ألنشطة المعھد   
العربي لحقوق االنسان 

 2013 لسنة

 
 

كل المعلومات عن أنشطة 
 المعھد من خالل ھذا الرابط
 



 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 
فاعل انا« جمعیة من ببادرة ».. 

 برلمان تونسي للشباب من 60 عضوا للتدریب على المواطنة الفاعلة
 

 مؤخرا" فاعل انا" جمعیة نظمت للشباب التونسي البرلمان بعث عن اإلعالن بمناسبة
 نوفمبر غرة الى وستتواصل اكتوبر 28 االثنین یوم انطلقت تكوینیة دورة بالحمامات

شباب راى" شعار تحت " 
 القرار وصناع المواطنین من جدید جیل تكوین في للشباب التونسي البرلمان ویسھم

 إلى الشباب لتحفیز یھدف مشروع وھو االوروبي الشباب برلمان بتجربة استئناسا
الغد تونس بناء في المساھمة  

 ھو التونسي الشبابي البرلمان فكرة ان" فاعل انا" جمعیة رئیس انيالتوز زیاد واشار
 الغد تونس بناء في للمساھمة تطلعاتھم عن والتعبیر الشباب صوت البالغ فضاء
 اعمارھم تتراوح الذین الشباب من الجمھوریة جھات مختلف من عضوا 60 ویضم

 القرار وصناع اصحاب من جدید جیل لتكوین یھدف مشروع وھو سنة 27و 18 بین
 في للبحث تشریكھ وعدم الثورة بعد ما تونس في القرار مواقع في الشباب تغییب بعد

تونس تواجھھا التي المشاكل لعدید الحلول  
 

نقیبة الصحفیین تنبھ لخطورة األوضاع المھنیة بـ«قناة الزیتونة ورادیو 
 «كلمة

 

 
 

 صحفیة ندوة خالل للصحفیین الوطنیة النقابة رئیسة الحمروني نجیبة امس نّبھت 
 اإلعالمیة المؤسسات من عدد داخل الوضع خطورة الى النقابة بمقر أمس أول عقدت
بدیل اعالم" انھا على نفسھا تصنف والتي الثورة بعد تأسست التي ". 

 على المؤسسات بھذه العاملین الصحفیین میعلج الكاملة النقابة مساندة على وأكدت 
 حقوق انتھاك" سالم بن أسامة التنفیذي مدیرھا یتعمد التي" الزیتونة قناة" غرار

 مع اجتماعیة تغطیة او عمل عقود دون بالقناة وإلحاقھم داخلھا العاملین الصحفیین
للصحفیین مھینة ھرسلة طرق اعتماد ..". 

 
الحریات معركة تكسب المعارضة: الدستور حول التوافقات لجنة  

 

 
محجوب ریم  

 
 النقاط من عدد في توافقیة صیغة إلى الدستور حول البرلمانیة التوافقات لجنة توصلت
 المعارضة قوى بین عمیقا جدال أثارت طالما والتي والحریات الحقوق باب في الخالفیة
التأسیسي الوطني المجلس داخل النھضة وحركة . 

 نقطة الفصل ھذا مثل حیث انتصارا 141 الفصل إلغاء لمعارضةا نواب بعض اعتبر
 یمكن وال الدولة دین اإلسالم أن على وتنصیصھ الدولة مدنیة مع لتعارضھ خالفیة

بھا المساس . 

  
 
 
 
 
 
 



 أن التوافقات لجنة وعضو محجوب ریم تونس أفاق عن النائبة أفادت جھتھا من
 تعدیل ألي یمكن ال« على ینصّ  الذي 141 الفصل إلغاء على توافقوا اللجنة أعضاء

 اللغة باعتبارھا العربیة اللغة الدولة، دین باعتباره اإلسالم: من ینال أن دستوري
 وحریاتھ اإلنسان حقوق مكتسبات للدولة، المدنیة الصفة الجمھوري، النظام الرسمیة،

بالزیادة ومددھا الرئاسیة الدورات عدید الدستور، ھذا في المضمونة » 
 ثلث أو الجمھوریة لرئیس: یلي كما 140 الفصل تعدیل تم أنھ جوبمح وأضافت
 رئیس ولمبادرة الدستور تعدیل باقتراح المبادرة حق الشعب نواب مجلس أعضاء

الدولة ومدنیة الجمھوري بالنظام ذلك یمس لم ما النظر أولویة الجمھوریة . 
 ینال أن تعدیل ألي یجوز ال« أنھ على تنصّ  التي 76 الفصل الى أخیرة فقرة وإضافة

) الجامع( 48 الفصل تعدیل تم وأخیرا »بالزیادة ومددھا الرئاسیة الدورات عدد من
 وحریاتھ اإلنسان حقوق مكتسبات من ینال أن دستوري تعدیل ألي یجوز ال« بإضافة

الدستور ھذا في المضمونة ». 
 

تعطل أشغال لجنة التوافقات حول الدستور: صالحیات رأسي السلطة 
 التنفیذیة تؤجج الخالف بین األحزاب الحاكمة

 
 المنسحبین النواب عودة منذ أسبوع الوطني، الحوار أشغال انطالق على أسبوع مرّ 
 تفاعال الخاصة اللجان أشغال في المرابطون النواب كما جمیعا وانغمسوا باردو قبة إلى
 الدستور حول التوافقات لجنة شغالأ تتقدم وساق قدم على الرباعي، طریق خارطة مع

التنفیذیة السلطة باب في الخالفیة النقاط مناقشة انطالق حین الى . 
 والذي الحكم حلفاء بین والعمیق القدیم الخالف الدستور حول التوافقات لجنة أحیت
 بین التاریخي الصراع ،»الثورة« بعد ما دستور كتابة النطالق األولى لألشھر یعود

 صالحیات حول »النھضة حركة»و »الجمھوریة أجل من المؤتمر« لطةالس أحزاب
 من السطح الى لیطفو عاد الجمھوریة ورئاسة الحكومة رئاسة التنفیذیة السلطة رأسي

ومعھ جدید ... 
 

الفرنسیة النسخة نجاح بعد  
نسخ بالغات العربیة والتركیة واالنقلیزیة والروسیة والبرتغالیة لكتاب 

 ««إلنقاذ تونس
 

 
 

الفرنسیة الجوائز ألكبر «Sauver la Tunisie» ترشیح  
 

لكتاب الفــــرنسیة النسخة صدور من اشھر خمسة بعد  Sauver la Tunisie 
 لطفي الدولي النقد صندوق في السابق والمستشار نیویورك في التونسي للمحامي
  مقطوف
 وتونس فرنسا في النظیر منقطع اقباال القى والذي للنشر" فایار" دار عن الصادر
 انتظار في" تونس إلنقاذ" عنوان تحت للكتاب العربیة النسخة الخمیس أمس صدرت
قریبا والبرتغالیة والروسیة واالنقلیزیة التركیة النسخ . 
 واالقتصادي یاسيالس بالشأن یھتم الذي" تونس إلنقاذ" كتاب یكون أن وینتظر

 بالكرم الكتاب معرض في الیوم من بدایة الثورة بعد ما تونس في واالجتماعي
 فائزة لصاحبتھا تونسیة نشر دار وھي" للنشر یوغرطة" دار جناح في وبالتحدید

 اخرى نشر دور عدة منافسة رغم الكتاب ھذا طباعة شرف لھا كان التي اسكندراني
ولبنانیة مصریة منھا خاصة . 

 
 
 



 "تونس: كشف النقاب عن "أنصار الشریعة
 

 
 

 التي الرادیكالیة اإلسالمیة الجماعة -" تونس في الشریعة أنصار" جماعة ظھور بدأ
ُدرجتھا ً م التونسیة الحكومة أ  الساحة على - اإلرھابیة المنظمات قائمة على ؤخرا
العام ونصف عامین قبل اإلنترنت شبكة على األولى للمرة العامة . 

نشئت ،2011 أبریل/نیسان 27 ففي  ُ  القیروان مؤسسة" عنوان تحمل مدونة أ
 تم مایو،/أیار 15 وفي. مقابلة فیسبوك صفحة إنشاء تم یومین وبعد ،"اإلعالمیة

 مع بالتزامن ،"تونس في الشریعة أنصار" اسم تحت أخرى فیسبوك ةصفح إطالق
مایو/أیار 21 في تونس في یعقد مؤتمر عن اإلعالن . 

 2011 عام ومنذ ،"تونس في الشریعة أنصار" جماعة لظھور العامة القصة ھي ھذه
 ضد احتجاجاتھا خالل من الجدال الجماعة أثارت وقد كبیر؛ بشكل الجماعة ظھور زاد
 الفھم أن بید. الدولة قبل من ومنعھا السیاسي العنف في بالتورط واتھامھا حاداإلل

 التي الحقیقیة، نشأتھا بأصول یتعلق فیما األقل على غائباً، یزال ال للجماعة الواضح
 السیاسیة الشؤون في تغلغلھا وحقیقة ،2011 عام قبل عدیدة سنوات إلى تعود

 األنظار عن مختفیة اآلن حتى وبقاؤھا اآلن، حتى عنھ النقاب ُكشف مما أكثر التونسیة
بعید حد إلى . (washingtoninstitute) 

 
 تونس وفشل النھضة

جابر عنایة  
 

 تجري حرة دیمقراطیة تشریعیة انتخابات ألول الثانیة بالذكرى تونس تاحتفل أیام منذ
 التي والنوایا التوقعات قد على یكن لم الذكرى ھذه طعم لكن. طویلة سنوات بعد

 االحتفال جرى سعیدة تكون أن المفترض من كان التي فالمناسبة. بھا الناس وضعھا
 شھدت التي العربیة البالد جمیع في ومتداولة معروفة صارت التي الطریقة على بھا

 الفوضى. الدیمقراطي النظام وإقامة اإلستبداد إسقاط أجل من أنھا قیل شعبیة انتفاضات
المشھد تسود وحدھا . 

ً، منھا بالقرب او التونسیة، االنتفاضة مھد بوزید مدینة ففي  من عدد قتل تحدیدا
 تكفیریین لسلفیین وكر ھبأن یشتبھ منزل مداھمة أثناء للجیش التابعین العسكریین

 حتى اإلضافیة الشرارة ھذه إال النار ینقص یكن ولم. إرھابیة بأعمال بالقیام متھمین
 النھضة حزب مراكز طاولت فیما طاولت المدینة في كبیرة عنف أعمال اندلعت

ً . السلفیین من عدد مقتل الى أدت كما الحاكم التونسي اإلخواني  قبل جرى كما تماما
 للحرس جندیین مصرع اثر العاصمة من بالقرب باجة مدینة في ذلك من اسبوع

السلفیین مع مواجھة في الوطني . 
 

 السلفیة الجھادیة وخروج «النھضة» من الحكم
موسى آمال  

 
 الحاكمة بالترویكا اإلطاحة في نجحت التونسیة، المعارضة إن یقول ورةالص ظاھر

 وتبدو. االستقالة مرغمة وقبولھا الحكم من خروجھا حد إلى علیھا الخناق وتضییق
 والخطأ الصعب من أنھ منطلق من ما حد إلى صحیحة الصورة لظاھر القراءة ھذه مثل

 من الصف وتوحید واإلصرار نفسال طول بفضل وتمكنھا المعارضة دور في التشكیك
والشعب المؤقتة الحكومة أمام مسؤولة ومعارضة یقظة تكون أن . 

 وملمة ضافیة شافیة القراءة ھذه أن االعتقاد أیضا الخطأ من فإنھ ذلك مقابل في ولكن
 إلى الصورة لظاھر ومتجاوزة متأنیة قراءة أن ذلك. ونتائج أسبابا الوضع بحقیقة
 ھو الحكم من النھضة خروج عن األول المسؤول بأن اإلقرار إلى بنا تنتھي باطنھا،
 مضمونا منھ وجعلت جیدا المعارضة استثمرتھ الذي المعطى وھو الجھادیة السلفیة
النقدیة ومواقفھا خطابھا مضامین من أساسیا . 
 14 بتاریخ األمیركیة السفارة على الھجوم حدث إلى نعود أن السیاق، ھذا في ویكفي



 من) شباط( فبرایر 6 یوم بلعید شكري السیاسي اغتیال ثم 2012) أیلول( سبتمبر
 اغتیال وأیضا فیھ لأللغام المتواترة واالنفجارات الشعانبي جبل وأحداث الحالیة السنة
 من لعناصر الشنیع القتل إلى وصوال المنقضي) تموز( یولیو 25 یوم البراھمي محمد

 من غدرا قتلت التي التونسي ألمنا عناصر ننسى أن دون من التونسي الجیش
 قمنا التي األحداث ھذه كل أن الواضح ومن. الماضیین األسبوعین في اإلرھابیین

 الشریعة أنصار تنظیم یسمى ما وتحدیدا الجھادیة السلفیة إمضاء تحمل بسردھا
حدیثا المحظور . 

 
L’article instituant l’islam comme religion d’Etat 
supprimé de la Constitution  
 

 
 

La commission des consensus réunie au sein de l’Assemblée 
nationale constituante le 30 octobre 2013, est parvenue à un 
certains nombre d’accords concernant la prochaine 
Constitution. 
Parmi les accords obtenus, la suppression de l’article 141 de 
la Constitution qui instituait l’islam comme religion d’Etat. Il a 
été également convenu de réaffirmer le caractère civil de 
l’Etat à travers l’article 140. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARAB WORLD/UNITED NATIONS 
 "انضم إلى حملة "إنھاء اإلفالت من العقاب في البحرین

 

 
 في العقاب من اإلفالت إنھاء" حملة تدشین عن اإلنسان لحقوق البحرین مركز یعلن

 ضد وأدلة أسماء عن الكشف سیتم الحملة، خالل. نوفمبر من األول غداً " البحرین
 الحكومة، في المسئولین أعلى وحتى أصغر من ة،الحكوم في المسئولین األشخاص

 كل في. المستمرة الحقوقیة اإلنتھاكات عن مباشر بشكل المسئولین ستتضمن والتي
 إلنھاء العالمي الیوم یصادف والذي نوفمبر من والعشرین الثالث وحتى األول من یوم،

 في للعدالة بمطلو" عنوان تحت البطاقات من العدید نشر سیتم العقاب، من اإلفالت
 ."البحرین

 
 السعودیة – یجب اإلفراج عن الصحفي الذي قام بتأیید قیادة المرأة

بالمضایقات والناشطات للسائقات تتعرض السلطات  
 

 

Human Rights Watch 
Daily Brief 

 
 
 
 



 
أصدره فیدیو شریط من المصنوعة, الصورة ھذه في  Change.org  امرأة ،

 النساء قیادة على السعودیة المملكة حظر لتحدي حملة من كجزء سیارة تقود یةسعود
 للسیارات

 
ً  تفرج أن السعودیة السلطات على إن الیوم ووتش رایتس ھیومن قالت  عن فورا

ً  یتعین. المملكة في النساء قیادة على الحظر إلنھاء تأییده أبدى الذي الصحفي  أیضا
 تحدین الالئي والسیدات الناشطات ترھیب ومحاولة مضایقة عن الكف المسؤولین على

2013 األول تشرین/أكتوبر 26 یوم القیادة على الحظر . 
 26 في بالقیادة وقمن الحظر تحدین سیدة 50 من أكثر بأن سعودیون نشطاء أفاد

ً  األول تشرین/أكتوبر  سیدات قامت فیدیو ومقاطع سیدات من تلقیھا تم لرسائل طبقا
بالقیادة قیامھن ُتظھر یوبیوت على بنشرھا . 

 
الوالیات المتحدة - یجب التركیز على أزمة حقوق اإلنسان أثناء زیارة 

 الزعیم العراقي
المالكي مع أوباما أعمال جدول االنتھاكات سلسلة تتصدر أن ینبغي  

 

 
 

 حملة أوباماإن باراك الرئیس إلى موجھة رسالة في مالیو ووتش رایتس ھیومن قالت
 یكونا أن ینبغي اإلعدامات ووباء للحكومة السلمیین المنتقدین على المشددة العراق

 إلى المالكي نوري العراقي الوزراء رئیس زیارة خالل األعمال جدول رأس على
 1 ومی أوباما المالكي نوري الوزراء رئیس یلتقي أن المقرر من. واشنطن
2013 الثاني تشرین/نوفمبر . 

 تقدیم وتیرة تسریع ستكون للمالكي بالنسبة األولویة إن العراقیون المسؤولون یقول
 لمكافحة الدعم أشكال من وغیرھا المعلومات، وتبادل لألسلحة المتحدة الوالیات
 طراز من مقاتلة وطائرات طیار بدون لطائرات الفوري التسلیم ذلك في بما اإلرھاب،

 األمنیة المساعدات تحظر سوف إدارتھ أن یوضح أن أوباما على یتعین ولكن. 16- إف
 االستخدام العراقیة الحكومة ُتنھ لم ما األمن، قوات وتدریب والمعدات األسلحة وخاصة
للتعذیب النطاق الواسع . 

 
 غزة تحتل المرتبة الثالثة بعد السودان والیمن على سلم الفقر عربیا

 



 
 

 بعد العربي الفقر سلم على الثالثة المرتبة غزة قطاع احتل: ’العربي القدس‘ – هللا رام
 دولي تقریر اكده ما وفق الداخلیة، الصراعات تمزقھما التي والیمن السودان دولتي

 .الخمیس
ّت  لسیطرة والخاضعة 2006 عام منذ االسرائیلي االحتالل قبل من المحاصر غزة وحل
 الفقر معدالت أعلى حیث من عربَیا الثالثة المرتبة في 2007 عام منتصف منذ حماس

الدولي للبنك تقریر وفق والیمن، السودان بعد . 
 تلتھا ،′38 إلى وصلت غزة قطاع في السكان بین الفقر نسبة إن الدولي التقریرٌ  وقال

لتواليا على′ 25و′ 28 بنسبة والعراق لبنان . 
َّ  كما  بین الفقر معدالت انتشار حیث من عالمًیا 44 الـ المرتبة في غزة قطاع حل

 سبقت التي للدول العظمى الغالبیة أن إال التقریر، شملھا دولة 144 أصل من السكان
السوداء القارة دول من ھي الفقر بمعدالت القطاع . 

 في والبطالة الفقر فجوتي تعمیق في اإلسرائیلي االحتالل دور إلى التقریر یتطرق ولم
 ومدمرة غزة، قطاع على إسرائیل شنتھما التي المتتالیتین الحربین الى وال غزة، قطاع
الفقر معدالت تزاید على أثرت التي الصناعیة المنشآت مئات . 

 
العفو الدولیة: الالجئات السوریات بمخیم الزعتري یعشن في خوف من ‘

 ’العنف الجنسي
 من للفارین مفتوحة حدودھا إبقاء على السوري الجوار دول حثت

 النزاع
 

 
 

 األردن، في الزعتري بمخیم السوریةت الالجئات أن من الدولیة، العفو منظمة حّذرت
 إلى الذھاب ویخشین الجنسیة، المضایقة أو الجنسي العنف من الخوف بظل یعشن
ً  اللیل في لوحدھن حیضالمرا للتحرش التعرض من خوفا . 
 متزایدة قیود( عنوان تحت الخمیس، امس اصدرتھ جدید تقریر في المنظمة ودعت

 البلد إلى دولي دعم تقدیم إلى) األردن إلى سوریة من الفارین محنة: قاسیة وظروف
 من الفارین الالجئین على المفروضة الحدودیة للقیود حد وضع على لمساعدتھ األخیر



 وغیره األردن إلى الفارین األشخاص مئات أن إلى مشیرة سوریة، في المسلح النزاع
الحدود على إعادتھم تتم المجاورة البلدان من . 

 الھروب یحاولون الذین األشخاص یواجھھا متزایدة صعوبات ھناك إن‘ المنظمة وقالت
 إلى األشخاص عشرات ترحیل وتم البلدان من وغیره األردن إلى سوریة في النزاع من

ً، سوریة  الحصول في باإلقامة لھم ُیسمح الذین األشخاص من العدید یكابد فیما قسرا
األساسیة الخدمات على ’. 

 
 "مستوى التعلیم في مصر.. "غیر مرض

 

 
 

 المیسورة العائالت تلجأ صرم في. متھالكة ومبان قدیمة مناھج مكتظة، فصول
ً  الخاصة المدارس إلى الحال والمتوسطة  الذي الحكومي، التعلیم مستوى تدني من ھربا

المتعاقبة الحكومات إھمال من عقود منذ یعاني . 
 تسعین من أكثر یتكدس القاھرة، جنوب الحكومیة االبتدائیة الصباح جابر مدرسة وفي
 ً  أربعین من أكثر تستوعب ال التي الحجم، غیرةص الدراسیة فصولھا من كل في طالبا
 یسع أن المفترض من مقعد على تالمیذ خمسة من أكثر ویجلس. أقصى كحد تلمیذاً 
بالكاد ثالثة . 

 ال" ألنھ الحكومیة، المدارس إحدى في ریاضیات مدرس وھو أحمد حنا ویأسف
 ،"الواحد لفصلا في عددھم كثرة بسبب تلمیذ، لكل الالزم االھتمام یعطي أن یستطیع

الصعوبة بالغة ظروف في نعمل إننا: "ویضیف ". 
 العالمیة التنافسیة تقریر في األخیرة المرتبة مصر احتلت األوضاع، ھذه وبسبب
 اعتبره ما وھو العام، ھذا العالمي االقتصادي المنتدى عن الصادر األساسي، للتعلیم

 مستوى سوء عن ضاھمر بعدم اعترافھم رغم مجحفاً، أمراً  حكومیون مسؤولون
 الـ المركز في مصر التقریر ووضع. اإلمكانیات بضعف برروه والذي المقدم، التعلیم
واألخیر 148 . 

 
 التعلیم لتوفیر األونروا مع اتفاقیة توقع" الجمیع فوق التعلیم" مؤسسة
سوریا في النزاع من المتضررین الفلسطینیین لالجئین الطارئ  

 

 
 

ّم" برنامج –" الجمیع وقف التعلیم" مؤسسة وقعت  األمم وكالة مع –" طفال عل
 اتفاقیة) األونروا( األدنى الشرق في الفلسطینیین الالجئین وتشغیل إلغاثة المتحدة
 في یعیشون الجئ فلسطیني طفل 67,000 عن یزید لمما الطارئ للتعلیم دعم لتوفیر

ولبنان االردن إلى ھربوا أو سوریا . 
 على النزاع آثار بعض من التخفیف من االتفاقیة ھذه بفضل األونروا، تتمّكن وسوف
 توفیر – رئیسیة أنشطة ثالث حول االتفاقیة وتتمحور. تقدمھا التي التعلیم خدمات



سنتین مدة خالل - متنّقلة مدارس وإدارة النفسي الدعم تقدیم المدارس، في التغذیة . 
 استعمال فمع. ھاّمة اتفاقیة ھذه": لألونروا العام المفوض غراندي، فیلیبو السید وأفاد
 داخل ھّجروا الذین الفلسطینیین لالجئین كمالجئ سوریا في األونروا مدارس من عدد
 إلى األطفال إرسال في اآلباء رغبة وعدم لألضرار المدارس من الكثیر وتعّرض البلد

 ر،باستمرا التنّقل على مجبرة الناس من كبیرة نسبة وكون أمنیة ألسباب المدارس
 الفلسطینیین الالجئین أطفال لمعظم التعلیم خدمات توفیر على األونروا إمكانیة أصبحت

ّم" من التبرع ھذا بفضل. ضعیفة جدّ  سوریا في  السمو صاحبة بقیادة ،"طفال عل
 على و أوسع بشكل الطارئ التعلیم توفیر على قادرة األونروا أصبحت موزا، الشیخة

البعید المدى على األطفال ھؤالء غلى النزاع رآثا من التخفیف على المساعدة ". 
ّم" مدیرة ، بیغوزي، جوي ماري الدكتورة قالت التوقیع، وعقب  نحن": "طفال عل
 في وأنھ خاصة الصعوبة، الشدید الوضع ھذا إلى االستجابة في دور بأداء سعداء

لنا مجاورة منطقة ". 
 

 لبنان
دیریك بالملي یشید بدور مفتي طرابلس في تعزیز المصالحة الوطنیة 

 ویدعو إلى إیجاد حلول طویلة األمد لوقف العنف في المدینة
 

 
 

 سماحة مع الیوم اجتماعا لبنان في المتحدة لألمم الخاص المنسق بالملي دیریك عقد
 في المفتي لعبھ لطالما الذي بالدور فیھ رحب شعار،ال مالك الشیخ طرابلس، مفتي

طرابلس في والھدوء المصالحة تعزیز على العمل . 
 االشتباكات تكرار من الشدید المتحدة األمم قلق الشعار مالك الشیخ إلى نقل بالملي

 ضحایا لسقوط الحارة تعازیھ عن اإلطار ھذا في وأعرب الشمالیة المدینة في المسلحة
األخیرة العنف لأعما جراء . 
 العنف إیقاف أن على شدد ولكنھ طرابلس إلى الھدوء بعودة الخاص المنسق  ورحب
 األمد، طویلة وإجتماعیة وإقتصادیة أمنیة لحلول حاجة ھناك أن مضیفا یكفي، ال مؤقتا
لبنان سكان جمیع مثل ومستقرة وآمنة كریمة حیاة یستحقون طرابلس سكان وإن . 

 
 تقریر دولي: المغرب بلد ُمستقرّ  لكنھ یعاني من ارتفاع البطالة

 

 
 

 التي العربیة الدول من المغربَ  الدولي، التمویل معھد عن صادر دولي، تقریر اعتبر
 توفیر أن إلى مشیرا الناشئة، األسواق في األعلى ھي شبابھا صفوف في بطالة تعیش

 الحكومة وأن المنطقة، في السیاسات لواضعي كبیرا تحدّیا یمثل یزال ال الشغل رصف
 الفئة" جیدا" تستھدف االجتماعیة، البرامج من حزمة بتوفیر مطالبة المغربیة

 اقتصادي استقرار وتحقیق الھیكلیة اإلصالحات في تعمیق ضرورة مع المحتاجة،



 .إجمالي
 الوسط الشرق بمنطقة والخاص واشنطن من اأخیر الصادر الدوري، التقریر ووصف
 عرفھا التي االضطرابات من نجا لكونھ" المستقر" بالبلد المغرب افریقیا، وشمال
 األجور من والرفع دستوریة إصالحات تقدیم عبر سنتین، قبل العربي العالم

 مع القریب، المدى في استقراره على یحافظ أن متوقعا االجتماعیة، والمساعدات
للدعم ومفتقر محدود" بشكل والسیاسیة االجتماعیة لالحتجاجات راراستم ". 

 
Syrian crisis pushing Lebanese into poverty 
 

 
 

The impact of the Syrian crisis is dragging tens of thousands 
of Lebanese into poverty, a new report has shown. 
Up to 170,000 Lebanese could slide into poverty due to the 
conflict next door, while unemployment could increase by as 
much as 10 percent by the end of 2014, according to a World 
Bank report, launched today in the Lebanese capital Beirut 
(but not yet online). 
The refugee influx has led to a glut of cheap labour – often 
undercutting workers from already poor communities; pushed 
public-funded education and health services to breaking 
point; and caused rents to skyrocket. (IRIN) 
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(Foreignpolicy) 
 

  VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS 
 الخالف المغربي الجزائري وأثره على الوحدة المغاربیة؟

الدین حامي العلي عبد  
 

 الموجھ بوتفلیقة العزیز عبد الجزائري للرئیس األخیر الخطاب من غاضبون المغاربة

 



 أجل من الرباط إلى عاد الجزائر في المغربي والسفیر النیجیریة، وجاأب قمة إلى
 ..التشاور

 إقلیم في اإلنسان حقوق ومراقبة لمتابعة آلیة ابلورة إلى دعا األخیر الجزائري الخطاب
 في واضح تدخل وھذا.!! مضىب وقت أي من أكثر ملحة ضرورة باعتبارھا الصحراء،

غاربةللم بالنسبة ومصیریة حساسة قضیة .. 
 اتحریضا الجزائري الرئیس عن بدر ما اعتبرت المغربیة الرسمیة المواقف فإن وھكذا
 الجزائریة القیادة حاولت طالما والذي العدائیة، الجزائر لسیاسة الحقیقي الوجھ یكشف
 على الحریص البلد بمظھر الظھور خاللھا من سعت ومضللة ماكرة بتصریحات إخفاءه

المشترك المغاربي المصیر وحدة وصیانة جوارال حسن عالقات توثیق ’.. 
 یوما تكن لم أراضیھا فوق االنفصالیة البولیساریو جبھة تحتضن التي الجزائر طبعا،

 فكرة ودعمت الملف ھذا في أساسیا طرفا كانت وإنما الصحراء ملف في محایدة ما
 روحةأط خدمة في الدبلوماسیة خبرتھا وضعت كما والسالح، بالمال االنفصال
 .االنفصال

 
 الوصول إلى طریق مسدود في ما یتعلق بلیبیا

إغناتیوس دیفید  
 

 لمثا إلى لننظر األوسط، الشرق في أمیركا تأثیر تراجع سبب عن حالة لدراسة بالنسبة
 اتجاه دون حالت قد الماضیین العامین خالل البسیطة الخطوات بعض تكون ربما. لیبیا

 الذي بنغازي ھجوم بعد جدا مسمومة أصبحت لیبیا أن غیر. الفوضى نحو الدولة
 اللیبي الوزراء رئیس زار حینما. فیھ المساعدة توفیر في المتحدة الوالیات تباطأت

 إلى بحاجة كان مباشر؛ بطلب تقدم الماضي،) آذار( مارس في واشنطن زیدان علي
 الحكومة مسؤولي تحمي أن یمكن »عام غرض ذات قوة« تدریب في أمیركا مساعدة
 الحمایة، تلك دون من أنھ وشرح. للیبیا األساسیة الخدمات وتؤمن دیمقراطیا المنتخبة

بعملھم للقیام الدولة حول بأمان یتحركوا أن الحكومیین المسؤولین بوسع یكن لم . 
 المتحدة الوالیات أنفقت. المعالم واضحة سھلة مھمة لیبیا مساعدة تكون أن ینبغي

 ولدیھم ،2011 في القذافي نظام إسقاط على الملیارات »الناتو« بحلف وحلفاؤھا
 عن خارجة میلیشیات دولة أصبحت لیبیا لكن. آمنة دولة إنتاج في ضخم استثمار
 أن ینبغي. آمن بشكل اجتماعات تعقد أن حتى نزیدا حكومة بمقدور لیس. القانون

. بالقذافي اإلطاحة بعد مباشر بشكل األمن قوات تدریب بدأت المتحدة الوالیات تكون
 6000 بین ما یتراوح عدد لتدریب خطة على المبدأ، حیث من أوباما إدارة صدقت لقد
 حد إلى لةالھائ بالفوضى یتسم طرابلس في الوضع لكن. الدولة خارج لیبي 8000و

 وأشار. المساعدة ھذه على للحصول رسمي بطلب اآلن حتى یتقدموا لم اللیبیین أن
األقل على المقبل، الربیع حتى تبدأ لن الخطة أن إلى أمیركیون مسؤولون . 

 
Gilles Kepel : "La morale ne fait pas une politique" 
 

 
 

Le politologue Gilles Kepel*, spécialiste de l'islam et du 
monde arabe contemporain, revient pour Le Monde des 
Religions sur les enjeux géopolitiques et religieux des 
conflits au Moyen-Orient, en particulier en Egypte et en 
Syrie. 
 
 
 



Do  Muslim Women Need Saving? 
 

 
 

The Western crusade to rescue Muslim women has 
blinded us to the diversity of their lives and justified all 
manner of intervention 

 
 
A moral crusade to rescue oppressed Muslim women from 
their cultures and their religion has swept the public sphere, 
dissolving distinctions between conservatives and liberals, 
sexists and feminists. The crusade has justified all manner of 
intervention from the legal to the military, the humanitarian to 
the sartorial. But it has also reduced Muslim women to a 
stereotyped singularity, plastering a handy cultural icon over 
much more complicated historical and political dynamics. 
As an anthropologist who has spent decades doing research 
on and with women in different communities in the Middle 
East, I have found myself increasingly troubled by our 
obsession with Muslim women. Ever since 2001, when 
defending the rights of Muslim women was offered as a 
rationale for military intervention in Afghanistan, I have been 
trying to reconcile what I know from experience about 
individual women’s lives, and what I know as a student of the 
history of women and of feminism in different parts of the 
Muslim world, with the stock images of Muslim women that 
bombard us here in the West.. (TIME.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITZ ETREJOIGNEZ LE COMPTE TWITTER DE 
L'INSTITUT ARABE DES DROITS DE L'HOMME. 
https://twitter.com/ARABINSTITUT 
 

 
 
NEWSLETTERS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Click to subscribe to 
newsletter of AIHR 
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Click to subscribe to 
newsletter of FIDH 
 

 

 

 
 
 
Click to subscribe to  
newsletter of Human 
Rights Watch 
 

 

 
 

 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 
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DISCLAIMER 

ولنسخ أو استخدام ھذه النشرة یجب طلب اإلذن . ال تمثل بالضرورة وجھة نظر المعھد العربي لحقوق اإلنسان ةھذه النشراآلراء الواردة في   
ن المعھدم  

The views expressed in this Press Review are those of the author(s) and do not necessarily represent 
those of the Arab Institute for Human Rights. Permission to copy or otherwise use such information 
must be obtained from the author. 
Les opinions exprimées dans cette revue de presse sont celles de l'auteur (s) et ne reflètent pas 
nécessairement celle de l'Institut arabe des droits de l’homme. La permission de copier ou d'utiliser 
autrement les informations qui y sont contenues doivent être obtenues auprès de l'auteur. 
©Arab Institute for Human Rights 2013 
 

 
 

 المعھد العربي لحقوق االنسان
 في الصحافة

 

 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 

 



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  26ادر یوم الص  

 
خالل تغطیة صحفیة ألشغال الدورة  5سبتمبر الجاري، ص 13لیوم  104في عددھا ‘‘ الوقائع’’ صحیفة 

ھل شھدت أوضاع’’: ‘‘ 23عنیتاوي’’التدریبیة اإلقلیمیة في مجال حقوق اإلنسان   
 



 
 
 
 
 



 
ّة  1444مقال صادر في العدد " زیز ثقافة المواطنة في أوساط الشبابلتع"  " من مجل Réalités   "

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

(اإلنمائي PNUD منظمة األمم المتحدة للتربیة و العلم و , )الیونیسیف(منظمة األمم المتحدة للطفولة , )
(مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان, )الیونسكو(الثقافة  UNFPA صندوق األمم المتحدة , )

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

 



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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
2013 أوت 16 یوم الصادر عددھا في الصریح صحیفة  

 

 
 
 

 
 



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

".الیابس إذا لم یتم تجریمھ  
 

 
 
 



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

"أجل بناء جمھوریة العدالة اإلجتماعیة و الحریات  
2013جویلیة  23صحیفة الصباح في عددھا الصادر یوم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

2013جولیة  20صحیفة المغرب في عددھا الصادر یوم   
 

 
 

2013جولیة  20صحیفة الشروق في عددھا الصادر یوم   

 


