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مداخلة االستاذ عبد الباسط بن 

حسن رئيس المعهد العربي 

لحقوق اإلنسان في جلسة أفتتاح 

المؤتمر العاشر لجمعية النساء 

 .الديمقراطيات ببورصة الشغل
 

25 November  
International Day for the 
Elimination of Violence 

against Women 
 

 
 

SEEKING SECURITY: 
PUBLIC OPINION 
SURVEY IN LIBYA 

EVENTS 
 

 
 

 اليوم العالمي لأليدز 2102

 1  2102 ديسمبر
والمراهقون البشري المناعي العوز فيروس – الصفر مرحلة بلوغ   

 

 
 

 عرضة( سنة 22و سنوات 01 بين أعمارهم تتراوح الذين) والشباب المراهقون يزال ال

 المراهقات بشأن تحديدا   القول هذا ويصح. البشري المناعي العوز بفيروس اإلصابة لخطر

 الفيروس بعدوى اإلصابة خطورة غالبا   يواجهن الالتي الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا في

 الرئيسية السكانية الفئات إلى المنتمين لمراهقينا فإن وعالميا  . الفتيان من أعلى بمعدالت

 االتصال بواسطة المنقولة الفيروس بعدوى اإلصابة لخطر كبير بشكل أيضا   معرضون

 األمر هذا العالمية الصحة منظمة تبرز ولكي. الحقن طريق عن المخدرات وتعاطي الجنسي

 فيروس عن سياساتي وموجز جديدة توجيهية مبادئ تطلق فإنها 2102 عام حملة في

 المتعايشين للمراهقين الالزمة والرعاية والعالج المشورة وخدمات البشري المناعي العوز

عدواه مع . 

 
 

 

الدليل الجديد لحماية المدافعين 
 عن حقوق اإلنسان

 

 
 

 زيارة الموقع <<<
 
 

 

UNDP Arab States – 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 التقرير العربي
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إعالن منظمة العمل الدولية 

بشأن العدالة االجتماعية من 

 أجل عولمة عادلة

   

الحّرية النقابية للنساء العامالت 

في مناطق تجهيز الصادرات: 

 دليل 

 

 
International Day of 
Solidarity with the 
Palestinian People 
29 November 2013 

 

 
 

 "أطفال سوريا الالجئون "يجبرون على ترك الدراسة والعمل

 

 
السابعة سن منذ العمل أخرى دول في الالجئين السوريين األطفال بعض يبدأ  

 

 الدائرة للحرب باهظا ثمنا يدفعون الالجئين السوريين االطفال إن المتحدة لألمم تقرير قال

زهيدة بأجور طويلة لساعات والعمل دراستهم ترك على يجبرون إذ بالدهم في . 

 من طفل الف 211 نحو أن الدولية للمنظمة التابعة الالجئين شؤون مفوضية وذكرت

 بالمدارس االلتحاق يستطيعون ال قد واألردن لبنان في الالجئين مخيمات في يعيشون الذين

2102 نهاية حتى . 

 من شخص مليون 2.2 نحو عددهم البالغ السوريين الالجئين نصف أن إلى التقرير وأشار

 حتى يوميا جسيمة أخطارا ويواجهون السابعة سن من العمل بعضهم يبدأ الذين األطفال

الصراع مناطق خارج وجودهم مع . 

 

La Tunisie cherche des observateurs et observatrices des 
lieux de privations de liberté 
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 لألهداف اإلنمائية لأللفية

 

التقرير السنوي ألنشطة المعهد   

العربي لحقوق االنسان 

 2013 لسنة

 

 عقوبة اإلعدام 

عقوبة اإلعدام تمثل انتهاكاً 

 للحق في الحياة

تقييم أنشطة التدريب في مجال 

 حقوق اإلنسان: دليل للمعلمين

 

 

 
 

كل المعلومات عن أنشطة 

المعهد من خالل هذا 

 الرابط
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عدالة اجتماعية لحقبة عربية 

جديدة: تعزيز الوظائف 

 والحماية والحوار في منطقة 

 

 
موقع اليوم العالمي إلنهاء 

 اإلفالت من العقاب
 

 

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 

 

 

Photographs Tell a History of Palestinians Unmoored 

(The New York Timres) 

 

 
 

There is one picture of Palestinian children studying around a 

small table by the dim light of gas lamps in the Beach Camp in 

Gaza, and another of children peeking over a sandy dune, with 

rows of small, uniform shacks of a desolate refugee camp in the 

background. In a third, a family walks across the Allenby Bridge, 

the father carrying two bulging suitcases, a young son clutching 

a white ball, heading east over the Jordan River.  

These are a few of the black and white images, many of them 

powerful and haunting, that will eventually constitute a digital 

archive compiled by the United Nations Relief and Works 

Agency, the first part of which was unveiled Thursday at a 

gallery in the Old City here. Together, they capture the 

Palestinian refugee experience from the 1948 war onward, 

giving form to a seminal chapter in Palestinian history, identity 

and collective memory. 

 

 
World Programme for 

Human Rights 
Education 

 

برنامج منظمة العفو الدولية 
المؤلف من اثنتي عشرة نقطة 

 لمنع التعذيب
 

 

 

 

UN and democracy 

building publications 

 

 Democracy and 
Development: The 
Role of the UN, 

 Democracy and 
Gender Equality: 
The Role of the UN 

HUMAN RIGHTS EDUCATION 

Material Resources 
What is Human Rights Education? 

How to get started with Human Rights Education  

This is My Home – A Minnesota Human Rights Education 
Experience  
 
 
New! Close the Gap Video and Curriculum Resources! 
 
The 5-part Close the Gap documentary series on race, class, 
and place disparities was created by the Twin Cities Public 
television (tpt) in close partnership with the Itasca Project and 
Twin Cities Compass & Wilder Research. The University of 
Minnesota Human Rights Center designed two companion 
guides to foster dialogue on ways to recognize and eliminate 
these race, class, and place disparities in our schools and 
communities. 
  

 

 
التعليم في مجال حقوق 

 اإلنسان

 

 
 

Human rights education 
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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]  

 

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 الجمعية  للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان البرنامج العالمي

  A  E  5009يوليو  11بتاريخ   95/111Bالعامة رقم 

UN:  World Plan of Action for Education on Human Rights 
and Democracy 
 

and training 
 

 

 
 

Draft Declaration on 
Human Rights 

Education 
 
 

  TUNISIA 

في ندوة علمية حول دور المحكمة اإلدارية وتأثير القرارات الصادرة عنها: 
 القضاء اإلداري هو قضاء الحق العام في الفترة االنتقالية

 

 
 

 المحكمة دور موضوع لتناول مخصصة علمية ندوة تنظيم للمحامين الوطنية الهيئة تولت
 عالقة لها كانت إّنما الصدفة باب من البرمجة تكن ولم االنتقالية المرحلة في اإلدارية
القضائية الساحة على مّدة منذ يحدث بما وطيدة  
 المحكمة اصدرتها التي القرارات في يتمثل الندوة هذه النعقاد والهامّ  المباشر السبب ولعل

 المحكمة رئيس بتسمية المتعلقين األمرين تنفيذ بتأجيل المتعلقة تلك وتحديدا االدارية
العدل بوزارة العام والمتفقد العقارية . 

 العلمية الندوة فعاليات بالعاصمة المحامي بدار االجتماعات قاعة أمس تضنتاح
 تناولوا الذين المحاضرين طرف من قّيمة بمداخالت تميزت التي للموضوع المخصصة

 الوقت في االدارية المحكمة قرارات عن المترتبة والقانونية االجرائية االشكاليات جملة
 .الراهن

 القضاة جمعية ورئيسة اإلدارية المحكمة عن قضاة من متميز حضور امام ذلك كان
 من هام عدد إلى إضافة العبيدي روضة القضاة نقابة ورئيسة كّنو كلثوم التونسيين
 من استيائهم عن المتدخلين رأسهم وعلى إجماال الحاضرون أعرب ولقد. المحامين

 

IN VIDEO 
 

 
دور منظمات المجتمع المدني في 

 .حماية حقوق اإلنسان

الجزء األول من مداخلة األستاذ 

عبد الباسط بن حسن رئيس 

المعهد العربي لحقوق اإلنسان 

حول ''دور منظمات المجتمع 

 المدني
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 أكانت سواء القضائية السلطة قرارات في للتدخل المتكررة التنفيذية السلطة محاوالت
اإلدارية أو منها العدلية . 

 

 عهد في المورطين للصحفيين السوداء القائمة من الصحفيين نقابة اموقف
علي بن  

 

 
 

 رفضت الجمهورية رئاسة أن الحمروني نجيبة التونسيين الصحفيين نقابة رئيسة قالت
 الجهة أن معتبرة السابق النظام مع المتورطين لصحفيينا مسألة في النقابة مع التعاطي
 في للشك تدعو ، الجمهورية رئاسة غلى منها إشارة في الكتاب اصدرت التي

النقابية األهداف غير انتخابية اهداف لها تكون ان محتواه،ويمكن . 
 تهتم الحكومة رئاسة أن حيث الترويكا بين ادوار تقاسم هناك أنه الحمروني أضافت و

باالعالميين مهتمة الجمهورية رئاسة و بالقضاة . 
 الكتاب بمحتوى التالعب اجل من النقابة استبعاد تم  أنه الصحفيين نقابة رئيسة اعتبرت و
 الصحفي براءة مدى عن ذاته االن في متسائلة عطية صالح مثل االستثناءات في للنظر و

الكتاب هذا عن يصرح لكي التورط من عطية صالح . 
 مقاييس على بني كان ان للنظر النقابة قبل من الكتاب لهذا بقراءة الحمروني توعدت و

ال ام االنتقالية العدالة . 
 

في اجتماع مغلق للجنة الفرز: حل مشكل الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
  خالل ثالثة أسابيع

 

 
 

 باستثناء المعارضة نواب غياب ظل في التأسيسي، الوطني بالمجلس الفرز لجنة  عقدت
 للخروج المتاحة اآلليات في للنظر مغلقا اجتماعا التكتل، نواب وعودة بولاير نجالء السيدة
 وجود مع وتزامنا اإلدارية المحكمة قرارات بعد لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة أزمة من

الطريق بخارطة وااللتزام الوطني الحوار الستئناف مساع . 
 حل ايجاد قصد االدارية المحكمة بقرارات المتعلقة الجوانب جميع الفرز لجنة نواب ناقش
 المحكمة قرارات احترام بضرورة النواب طالب حيث التأسيسي، المسار انهاء يسرع
 اجل من التكتل عن الفرز لجنة عضو بوزيد جالل صرح قد عبر القضاء الستقاللية مراعاة
 التدقيق من مزيدا يتطلب االدارية المحكمة قرارات احترام أن «المغرب«لـ والحريات العمل

 األخذ عبر لالنتخابات المستقلة العليا الهيئة بها مرت التي المراحل جميع في والتعمق
 مساره االجرائي التصحيح يأخذ حتى مالحظاتها وتفسير المحكمة قرارات باالعتبار
 الفرز لجنة في الممثلة األحزاب وكذلك األحزاب جميع أن بوزيد أوضح كما. الصحيح
 الخطوة لتكون تخاباتان هيئة تكوين قصد وقانوني اجرائي تصور بإيجاد اليوم مطالبون
االدارية المحكمة قرارات امام مرحلة اخر بذلك القادمة . 

 

http://www.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2613-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9
http://www.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/2613-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9


 !لماذا عاد الدستوريون التونسيون بسرعة؟
موسى آمال  

 
 على الماضي( أيلول) سبتمبر شهر في التونسي الدستورية الحركة حزب حصول مع

 أو الدستوريين عودة إن القول يمكن السياسي، النشاط لممارسة القانونية التأشيرة
. للجميع ظاهرة سياسية وحقيقة واقعيا معطى أصبحت قد السياسية الحياة إلى التجمعيين
 القليلة األيام في السياسية هيئته تركيبة عن الدستورية الحركة حزب إعالن ويذكرنا
 أن ذلك ،2102( تموز) يوليو في تونس نداء حزب تأسيس عن اإلعالن بحدث الماضية،
 القاعدة على تحديدا والتركيز الدستورية المشروعية اعتماد بينهما، المشترك القاسم

والتجمعية الدستورية الجماهيرية . 
 لالنتباه الفتة ظاهرة السياسية الحياة إلى الدستوريين عودة مجرد يمثل الحقيقة وفي

 أيضا والتدرج الخطاب في التدرج إلى استندت عودة، وهي. فيها والتفكير للقراءة ومثيرة
 على حريصا تأسيسه منذ كان «تونس نداء» حزب أن بمعنى. الخوف من التخلص في

 الحاكمة للنخبة السياسي المخيال أن باعتبار والتجمعيين الدستوريين بين التمييز
 بالمشروعية االحتماء من بد ال فكان. التجمعيين إزاء سلبية تمثالت يحمل والمعارضة
 أن وخصوصا الدستورية، للمرجعية اإليجابي الرمزي المال الرأس وتوظيف الدستورية

 علي، بن العابدين زين األسبق بالرئيس ارتبط «الديمقراطي الدستوري التجمع» اسم
 الباجي تقلد عندما الجليد إذابة في أسهم القول، صح إن السياسي، القدر أن إلى إضافة
 انتخابات على ودوليا وطنيا الناجح حكومته وإشراف الحكومة رئاسة منصب السبسي قائد

 المعدودة األشهر تلك أن أي الفائزة، لألطراف الحكم وتسليم التأسيسي الوطني المجلس
 الذاكرة في والدستورية البورقيبية الفكرة نشطت قد السبسي قائد الباجي حكم من

 في المتمثلة السبسي قائد الباجي السيد مبادرة كانت لقد. للتونسيين والجمعية الجماعية
 األبعاد مسألة إلى الدقيق االنتباه من مكنه ما الذكاء من «تونس نداء» حركة تأسيس
 متقدة الثورة حماسة فيه تزال وال وتأهبا حساسية أكثر ساعتها كان سياق في الرمزية
 بنية حتى والتجاهر الكبير النفسي الحاجز تجاوز السهل من يكن لم إنه حيث نسبيا،

علي بن ومرحلة البورقيبي الحكم على الفارق مع محسوب رئيسه حزب، تأسيس . 
 
 

Tunisian online publication seeks to humanize Salafists  
 

 
Tunisian Salafists protest in the capital city of Tunis in this undated photo. 

An online publication is seeking to humanize the controversial Salafist 
movement. 

 
Often considered one of the most secular countries in North 
Africa, Tunisia has seen an alarming rise in influence from 
religious hardliners across the country since its December 2010 
revolution, precipitated by a stalling economy. 
W                                    Z    E          B        
was removed from office that January, all dissent was 
repressed and Islamists were imprisoned. Many of those who 
were jailed were Salafists, whose methodology is a 
conservative brand of the Sunni Muslim movement. But when 
the Islamist party Ennahda came to power in October 2011, 
they were released. Today, Salafists are able to practice their 

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=751948&issueno=12785#.Uphz9-L9ViY
http://www.theatlanticpost.com/culture/tunisian-online-publication-seeks-humanize-salafists-5801.html


strict following of Islamic law in the open. Nonetheless, this 
                         w                                      
population. 
 
Environmental crimes run rampant in Tunisia 
Climate change, illicit dumping, and a two year drought are 
gravely affecting Tunisia’s landscape. 
 

 
 

Arifet Mohammed stands in the rolling dunes of the Jaffara 
Plains in southern Tunisia staring down at three shotgun shells 
in his hand. Closer to the Libyan capital Tripoli than Tunis, the 
               “           ”         w                       -
revolution land. 
“                                          ”                   
environmental activist with Kulna Tunis, tossing the empty blue 
                                         “      -hbara birds and 
el-ghzel are being hunted wildly – it is a cata        ” 
                k                           w  k         
authority and deteriorating economy by bringing in hunters to 
illegally poach gazelles and birds for profit. 
 

 
IN VIDEO 

 

(UN Women)  هيئة األمم

 المتحدة للمرأة

 
فيديو الصرخة الصامتة التي 

أطلقتها مؤسسة سوا في فلسطين 

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة 

العنف ضد المرأة، قدمتها على هذه 

الموسيقى، وقد شكلت الرقم 72 

ARAB WO LD/UNITED NATIONS 

 األمم المتحدة: عدد الالجئين السوريين تجاوز ثالثة ماليين شخص
 

 
 

 ثالثة تجاوز قد بلدهم من فروا الذين السوريين عدد أن الخميس يوم المتحدة األمم ذكرت
 الدول لمساعدة ”شامل“ بدعم الدولية المنظمة طالبت نفسه الوقت وفي شخص، ماليين

لالجئين المتزايد التدفق مع التعامل على المستضيفة . 

 

Human Rights Watch 

Daily Brief 

 
 

 

 

 

 

http://www.stmcneil.com/2013/11/environmental-crimes-in-tunisia/?utm_medium=twitter&utm_content=%23stmcneil
https://www.facebook.com/UNWomenArabic
https://www.facebook.com/UNWomenArabic
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRMKuxljiLdc%26feature%3Dyoutu.be%26fb_source%3Dmessage&h=_AQEOYiDY&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRMKuxljiLdc%26feature%3Dyoutu.be%26fb_source%3Dmessage&h=_AQEOYiDY&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRMKuxljiLdc%26feature%3Dyoutu.be%26fb_source%3Dmessage&h=_AQEOYiDY&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRMKuxljiLdc%26feature%3Dyoutu.be%26fb_source%3Dmessage&h=_AQEOYiDY&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DRMKuxljiLdc%26feature%3Dyoutu.be%26fb_source%3Dmessage&h=_AQEOYiDY&s=1
http://www.alquds.co.uk/?p=108384
http://ow.ly/nLHOM
http://ow.ly/nLHOM


وهو عدد النساء اللواتي قتلن في 

 فلسطين في العام 7102

 
 

 المنظمة إن جوتيريس أنطونيو الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامي المفوض وقال
 اآلالف إلى باإلضافة األوسط الشرق أنحاء في سوري الجئي ماليين ثالثة من أكثر سجلت
تسجيلهم يتم ولم سورية من فروا ممن . 
 يمكن ال الشامل، الدعم من المزيد بدون“: عمان األردنية العاصمة في جوتيريس وقال

 مئات وقبول قدما المضي على قادرة ستكون الدول تلك بأن يسلم أن الدولي للمجتمع

السوريين الالجئين من الماليين أو اآلالف ”. 
 

السوريين األطفال مأساة على الضوء تسلط الالجئين شئون مفوضية  
 

 
 

 لبنان في الالجئين السوريين األطفال أن من الالجئين لشئون السامية المفوضية حذرت 
 أسرهم لمساعدة العمل إلى منهم الكثيرون يضطر إذ مظلما مستقبال يواجهون واألردن
المسلحة الجماعات في آخرين تجنيد ويتم . 

 من يعانون األطفال من الكثيرين أن البلدين في المفوضية أجرتها دراسة وأظهرت
. بالمدارس يلتحقون وال ممزقة أسر في يعيشون وأنهم الحرب بسبب النفسية االضطرابات

 طويلة لساعات يعملون السابعة عن أعمارهم تزيد ال صغارا أطفاال أن الدراسة ووجدت
 بعض في ذلك ويتم مجانا، أو ضئيل أجر مقابل التجارية والمحال والحقول المزارع في

 إدارة مدير تيرك فولكر قال ذلك وعن. الخطرة والظروف االستغالل ظل في األحيان
 الموجودة الضعف نقاط النزوح هذا يضخم الواقع في: "بالمفوضية الدولية الحماية
 نظرنا إذا ولكن الالجئين، فقط ليس األطفال على مضاعف بشكل يؤثر النزوح إن. بالفعل
 تلك في األطفال على اآلثار االعتبار بعين نضع أن المهم من المضيفة المجتمعات إلى

 األمر وسيتطلب. النزوح بسبب انهارت قد العائلة ودفء البيت فكرة إن. أيضا المجتمعات
." تتحمله الذي الكبير العبء تخفيف لضمان المضيفة والدول المجتمعات لدعم هائال جهدا
 بشكل العمل ضرورة على غوتيريش أنطونيو الالجئين لشئون السامي المفوض وشدد
 ضحايا األبرياء من جيال سيجعل ذلك في الفشل إن وقال سوريا، في الصراع إلنهاء فوري
 المجاورة الدول في الالجئين السوريين األطفال عدد ويقدر. المروعة للحرب دائمين
ألف ومائة بمليون . 

 

األمم المتحدة: العالم العربي يحتاج الستثمار 211 مليار دوالر لمواجهة 
 أزمة المياه

 مكعب متر مليار 021 من المنطقة بلدان استوردتها التي الكميات ارتفعت
2101 في مكعب متر مليارات 213 إلى 2111 عام  

 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=751964&issueno=12785#.UphxIOL9ViY
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=751964&issueno=12785#.UphxIOL9ViY


 
 

 يقل ال ما استثمار إلى تحتاج قد العربية الدول إن أمس اإلنمائي المتحدة األمم برنامج قال
 وأضاف. المقبلة رةالعش األعوام خالل المائية الموارد مجال في دوالر مليار 211 عن

 المنطقة في المياه حوكمة» بعنوان تقرير في المتحدة، األمم لمنظمة التابع البرنامج،
 دولة 02 في المياه من الفرد حصة أن ،«المستقبل وضمان العجز تأمين بين.. العربية
العالمية الصحة منظمة حددته الذي الحادة الندرة مستوى عن تقل عربية . 
 أن المتوقع من» أنه منه، نسخة على «األوسط الشرق» حصلت الذي التقرير، وأضاف
 622 إلى ليصل نسمة مليون 261 بنحو حاليا المقدر العربية البلدان سكان عدد يرتفع
 الموارد مجال في والطلب العرض بين ما الفجوة وأن ،2101 عام بحلول نسمة مليون
 021 تبلغ أن المتوقع ومن سنويا مكعبا كيلومترا 22 من بأكثر قدرت بالمنطقة المائية

2121 - 2121 العقد اقتراب مع العام في مكعبا كيلومترا . 
 

 لخطر للتصدي للهجرة قانونية السبل من مزيد إتاحة إلى دولية دعوة
بالبشر واالتجار التهريب  

 

 
 لذينا المهاجرين أوضاع لمعالجة متضافرة جهود بذل إلى للهجرة الدولية المنظمة دعت 

أفضل حياة في أمال والصحراء البحر عبر الخطرة الرحالت خوض يحاولون . 
 البهاما جزر ساحل قبالة األسبوع هذا هايتي من مهاجرا ثالثين مصرع إن المنظمة وقالت
 لحماية شموال أكثر نهج بتطوير الدولي المجتمع قيام بضرورة أخرى تذكرة يعد

 السبل من مزيد إتاحة إلى للمنظمة العام المدير سوينغ ويليام ودعا. وكرامتهم المهاجرين
 بعض سيجنب ذلك أن مضيفا الخارج، في أفضل حياة إلى الساعين للمهاجرين القانونية

 وقالت. بالبشر والمتاجرين المهربين بأيدي للخطر حياتهم تعريض مخاطر المهاجرين
 غالبية بأن االعتراف الحكومات على إن المنظمة باسم المتحدثة برتيوم كريسيتان
 لجوء وطالبو الجئون ولكنهم مجرمين ليسوا البر أو البحر عبر القادمين المهاجرين
 أولئك مصرع إن: "جنيف في صحفي مؤتمر في وأضافت. الحماية إلى بحاجة سياسي

 والبحر الهندي والمحيط المتوسط البحر في غيرهم أو الكاريبي البحر في المهاجرين
 كي الدولي للمجتمع تنبيه جرس هو الكبرى الصحراء أو بالمكسيك الصحارى وفي األحمر
 من جزءا لتصبح المآسي تلك تكرار عدم لضمان عاجلة تدابير اتخاذ علينا يتعين. يعمل

 للتصدي الحكومات بين التعاون زيادة إلى للهجرة الدولية المنظمة ودعت." الماضي
 بمخاطر الوعي لرفع المعلومات حمالت من مزيد وإطالق بالبشر، والمتاجرين للمهربين
والعبور والمقصد المنشأ بلدان في المحتملين المهاجرين بين بالبشر واالتجار التهريب . 



Cliquez, vous êtes surveillés ! Internet sous contrôle en 
Afrique du Nord et au Proche-Orient 
 

 
 

De Tanger à Dubaï en passant par Le Caire, les États se sont 
largement équipés en technologies de surveillance des 
             U                                                 
révoltes arabes où les réseaux sociaux ont été mis à 
contribution par les opposants. Pour espionner les activités en 
ligne des activistes, voire de toute leur population, les États de 
la région recourent à des technologies commercialisées au prix 
fort par de discrètes sociétés occidentales. Des systèmes 
                  -ciblés ou massifs ont mis les internautes de 
la région sur écoute. Jeune Afrique vous présente la stratégie 
de chaque État et les sociétés sollicitées par ces derniers pour 
surveiller internet. (jeuneafrique) 
 

  VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS 

 أفق المغرب العربي
العلوي بنسعيد سعيد  

 

 
 

 عن اآلن يتحدث أن للمرء يمكن حتى التفاؤل من هائل قدر على التوفر يلزم إنه يقال قد
 إلى جنوح على بالضرورة يدل ال الرأي هذا أن والحق. والعمل للتفكير أفقا العربي المغرب
 أول جانب فمن. جسام أحداث من الحالي الوقت في المنطقة تشهده ما بشهادة التهويل،

 وال الشر، ألوان بكل الوطنية الوحدة تتهدد الفوضى من أصناف في تتخبط ليبيا أن نرى
 واإلرهاب، واالختطاف التقتيل عن مؤسفة أنباء يوميا، إلينا، تحمل األخبار نشرات تزال
. النفق من للخروج سبيل المنظور األفق في يبدو وال الغياب من حال في الدولة تزال وال
 وتئن السياسي اإلسالم سطوة بين تترنح علي بن العابدين زين بعد ما تونس تزال وال
 الربيع»لـ األولى الشرارة منه انطلقت الذي البلد يزال ال. واالختالف الفرقة دواعي تحت

 ائتالف حكومة إلقامة الدنيا الشروط استجماع إلى الوصول عن العاجز وضع في «العربي
وحده السياسي اإلسالم باسم وفاعلة ناطقة تكون فال ،«الترويكا» وفاق تحترم وطني . 

 

http://www.jeuneafrique.com/infographies/2013/carte-securite-internet-mmo/index.html#.Upg1xws1Frw.facebook
http://www.jeuneafrique.com/infographies/2013/carte-securite-internet-mmo/index.html#.Upg1xws1Frw.facebook
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=751956&issueno=12785#.UphzReL9ViY


 

بعنوان موقف تقدير ورقة من قتباس : 
ا   لبنان: ال حكومة في األفق والخوف من فراغ رئاسي قريب 

 

 
 

 وتزايد النووي، الملف حول روسي - إيراني - أميركي تقارب مالمح عن الحديث بدء مع
 واألمني السياسي التوتر حدة ارتفعت سورية، بشأن" 2 جنيف" مؤتمر انعقاد احتماالت

 بالطريقة صيدا، في األسير أحمد الشيخ جماعة قمع انعكس أخرى، جهة من. لبنان في
 المتاخمة السورية القلمون منطقة في العسكرية المعارك حدة وتصاعد بها، ُنفِّذ التي

 بيروت في اإليرانية السفارة استهداف عبر اللبناني األمني الوضع على اللبنانية، للحدود
 بين العشرات فيه سقط انتحاري هجوم بواسطة 2102 نوفمبر/ الثاني تشرين 03 في
 صيدا من لبناني وهما - الهجوم نفذا اللذين االنتحاريين هوية كشف ويشير. وجريح قتيل

 شعور تعاظم على األفعال ردود من جديدة مرحلة دخول إلى - البيسارية من وفلسطيني
 رفيق األسبق الحكومة رئيس اغتيال منذ وذلك واإلذالل، والتهميش بالظلم لبنان ُسنة

ا ،2110 فبراير/ شباط 02 في الحريري  ،2112 مايو/ أيار 1 في بيروت باحتالل مرور 
ا األسير جماعة على والقضاء" عبرا" منطقة اجتياح وأخير  . 

 
Violences faites aux femmes 
De quelques idées reçues 
Par Azza Filali 
 

 
 

Le 25 novembre, la Tunisie commémorait la Journée mondiale 
contre la violence faite aux femmes. Dans notre pays, cette 
violence se manifeste selon plusieurs modes : le plus barbare 
est la violence physique : 30% des femmes battues en 2012, 
une femme sur deux agressée au moins une fois dans sa vie ; 
ces chiffres sont bien en deçà de la réalité si on considère que 
plusieurs femmes agressées ne vont pas se plaindre et taisent 
les sévices dont elles sont victimes. 
                               :                                 
files de femmes, se rendant aux champs pour un travail de dix 
heures et plus, contre un salaire de misère,( ceci alors que les 
                                                       ‘  ô      
comme une fin de non-        …                              

http://www.dohainstitute.org/release/9d9e8a7d-115b-452f-a993-9a229eddd7d9
http://www.lapresse.tn/29112013/75545/de-quelques-idees-recues.html


sexuelles : depuis deux ans on assiste à des pratiques inédites  
: depuis les tristement fameux « zaouaj orfi, ou jihad ennikah », 
en passant par les viols en série de fillettes, la barbarie a atteint 
des sommets inégalés. Il est certain que ces pratiques devaient 
exis                                                           
                                                        (La 
Presse) 
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الدولية الجنائية المحكمة  

 

 
 

 اإلبادة بجرائم المتهمين األفراد محاكمة على قادرة محكمة كأول 2112 سنة تأسست
 المحكمة هذه تعمل. االعتداء وجرائم الحرب وجرائم اإلنسانية ضد والجرائم الجماعية

 لم ما القضائي بدورها تقوم أن تستطيع ال فهي الموجودة، القضائية األجهزة إتمام على
 القضايا، تلك ضد االدعاء أو التحقيق على قادرة غير كانت أو رغبتها الوطنية المحاكم تبد
 قدرة تقتصر كما نفسها، الدول إلى تتجه األولية وليةفالمسؤ. األخير المآل تمثل بذلك فهي

 إنشائها، تاريخ ،2112 تموز/يوليو 0 بعد المرتكبة الجرائم في النظر على المحكمة
التنفيذ حيز الدولية الجنائية للمحكمة روما قانون دخل عندما . 
 من فالتاإل في المتمثلة العالمية للثقافة حد وضع إلى تسعى دائمة، دولية منظمة وهي

 أسهل واحدا شخصا لقتله العدالة إلى ما شخص تقديم فيها يكون قد ثقافة وهي – العقوبة
 هيئة أول هي الدولية الجنائية فالمحكمة مثال ، شخص ألف مئه لقتله لها تقديمه من

 ومرتكبي الحرب مجرمي لمحاكمة محدد، غير وبزمن عالمية، بوالية تحظى دولية قضائية
البشري الجنس إبادة وجرائم نسانيةاإل بحق الفضائع . 

 2102 يوليو 0 حتى دولة 020 المحكمة إنشاء قانون على الموقعة الدول عدد بلغ
 عدد من النتقادات المحكمة تعرضت وقد ،"المحمكمة لتأسيس العاشرة السنوية الذكرى"
 توقيعال عن تمتنع التي الدول من وهي وروسيا، وأمريكا والهند الصين منها الدول من

المحكمة ميثاق على . 
 وقد والتمويل، الموظيفين حيث من المتحدة، األمم عن مستقلة هيئة الجنائية المحكمة تعد
القانونية الناحية من بعضهما مع تعاطيهما طريقة يحكم المنظمتين بين اتفاق وضع تم . 
 ريةوجمهو الشمالية أوغندة: قضايا أربع في تحقيقات الجنائية المحكمة فتحت وقد

 3 أصدرت أنها كما. ودارفور الوسطى األفريقية ية والجمهور الديمقراطية الكونغو
0]المحاكمة ينتظران بهما مشبه اثنين وتحتجز اعتقال مذكرات ]. 

. مكان أي في إجراءاتها تنفيذ على قادرة لكنها هوالندا]] في للمحكمة الرئيس المقر يقع
 تدعى والتي الدولية العدل ومحكمة الدولية ةالجنائي المحكمة بين ما البعض يخلط وقد

 لحل يهدف المتحدة لألمم تابع ذراع وهي) الدولية المحكمة األحيان بعض في اختصارا  
منفصالن قضائيان نظامان أنهما إلى التنويه من البد لذلك ،(الدول بين النزاعات . 
 لويس االرجنتيني اميالمح كان وسابقا[ 2]حاليا بنسودا فاتو هو للمحكمة العام المدعي
اوكامبو مورينو  
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 تأسيسها واختصاصاتها
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توصيات من أجل محكمة جنائية 

 دولية

 
(Amnesty) 

 

 
 العدالة الدولية 

نناضل من أجل العدالة، 

والحقيقة، وتقديم التعويض 

 .للضحايا

المحكمة اختصاصات  
 

الموضوعي االختصاص  
هي الدولية الجنائية المحكمة الختصاص تخضع التي الجرائم : 

الجماعية اإلبادة  
 بأذى التسبب أو القتل مثل) روما نظام في المحددة األفعال من فعل أي بالتحديد تعني
 إهالكا هذه، بصفتها دينية، أو عرقية أو أثنية أو ميةقو جماعة إهالك بقصد ترتكب( شديد
جزئيا أو كليا  

. 

اإلنسانية ضد الجرائم  
 

 في ارتكبت متى روما نظام في والمحددة المحضورة األفعال من فعل أي بالتحديد تعني
 المدنيين السكان من مجموعة أية ضد موجه منهجي أو النطاق واسع هجوم إطار

 واإلبعاد الجنسية، والعبودية واالغتصاب، واإلبادة، العمد، القتل الاألَفع هذه مثل وتتضمن
 والجرائم الجماعية اإلبادة. وغيرها العنصرية التفرقة وجريمة   للسكان، القسري النقل أو
الحرب أَو" السالم  " وقت ارتكابها عن النظر بصرف للعقاب عرضة اإلنسانية ضد  

. 
الحرب جرائم  

 
 الحرب، لقوانين أخرى خطيرة وانتهاكات 0323 جنيف التفاقيات الخطيرة الخروقات تعني
 النزاعات   إدراج إن. داخلي أو دولي مسلح نزاع إطار في واسع نطاق على ارتكبت متى

 0٠ إلـ الَسنوات في بأنه الواقع ويعكس العرفي الدولي   القانون   مع يتواءم الداخلية
 النزاعات   ضمن الدول داخل اإلنسان لحقوق خطورة االنتهاكات أكثر حدثت الماضية
الحقائق في كبير غلط هناك.الدولية . 

 أو غموض أي لتفادي األساسي روما نظام في بالتحديد معرفة األولى الثالث الجرائم إن
 التباس

العدوان جرائم  
 النظام في العدوان جريمة وأركان مضمون تحديد يتم لم فانه الجريمة بهذه يتعلق فيما

 تمارس الدولية الجنائية المحكمة فان لذلك. األخرى الجرائم كباقي محكمةلل األساسي
 لممارسة الالزمة والشروط العدوان، تعريف إقرار يتم وقتما الجريمة هذه على اختصاصها
االختصاص لهذا المحكمة . 

 

اإلقليمي االختصاص  
 

 لكن. عالمية ةسلط ذات المحكمة جعل الدول من الكثير حاولت روما، نظام مفاوضات خالل
 يقضي تفاهم إلى التوصل وتم. المتحدة الواليات معارضة بسبب فشل االقتراح هذا

التالية المحدودة الظروف ضمن فقط لسلطتها المحكمة بممارسة : 
 المتهم دولة قبلت إذا أو) األعضاء الدول إلحدى مواطنا الجرم بارتكاب المتهم كان إذا    

 .(بمحاكمته
 التي الدولة سمحت إذا أو) المحكمة في عضو دولة أراضي في المزعوم مالجر وقع إذا    

القضية في بالنظر للمحكمة أراضيها على الجرم وقع ). 
األمن مجلس قبل من للمحكمة القضية أحيلت إذا أو     . 

 

الزماني االختصاص  
 

 نسبةوبال. 2112 يوليو 0 بعد أو في المرتكبة القضايا في فقط النظر المحكمة تستطيع
 القضائية سلطتها بممارسة آليا المحكمة تقوم التاريخ، هذا بعد الحقا   انضمت التي للدول
االتفاقية على مصادقتها تاريخ من يوم61بعد الدول هذه في . 

 

التكميلي االختصاص  
 

 فشل حالة في فقط وتحاكم فتحقق, أخير مالذ محكمة تكون أن المحكمة من الغرض
 القضية أن على تنص األساسي روما نظام من 01 المادة. بذلك يامالق في الوطنية المحاكم
التالية الحاالت في ترفض : 

 تكن لم ما عليها، اختصاص لها دولة الدعوى في المقاضاة أو التحقيق تجري كانت إذا    
ذلك؛ على قادرة غير أو المقاضاة أو بالتحقيق االضطالع في راغبة غير حقا الدولة  

 عدم الدولة وقررت عليها اختصاص لها دولة الدعوى في التحقيق أجرت قد كانت إذا    
 حقا قدرتها عدم أو الدولة رغبة عدم عن ناتجا القرار يكن لم ما المعني، الشخص مقاضاة

اإلنسان ومشروع األدوات 

القانونية للمحكمة الجنائية 

 الدولية األوسع نطاقًا

 

 

 

 
Situations and cases 

20 cases in 8 
situations have been 
brought before the 

International Criminal 
Court. 

 
The States Parties to the 

Rome Statute 

 

122 countries are States 

Parties to the Rome 

Statute of the 

International Criminal 

Court. Out of them 34 

are African States, 18 are 

Asia-Pacific States, 18 are 

from Eastern Europe, 27 

are from Latin American 

and Caribbean States, 

and 25 are from Western 

European and other 

States. 

 
 Tunisia  

Ratification and 

Implementation Status: 

Tunisia deposited its 
instrument of accession of 
the Rome Statute on 24 
June 2011.  
 

 

 Jordan  
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المقاضاة؛ على  
 يكون وال الشكوى، موضوع السلوك على حوكم أن سبق قد المعني الشخص كان إذا    

؛21 المادة من 2 للفقرة طبقا محاكمة إجراء للمحكمة الجائز من  
آخر إجراء المحكمة اتخاذ تبرر الخطورة من كافية درجة على الدعوى تكن لم إذا     . 

 
 أخرى محكمة أمام حوكم قد يكون الذي الشخص أن، على تنص ،21 المادة من 2 الفقرة
 يجوز ال 2 المادة أو 1 المادة أو 6 المادة بموجب أيضا محظورا يكون سلوك عن

 المحكمة في اإلجراءات كانت إذا إال السلوك بنفس يتعلق فيما المحكمة أمام محاكمته
 :األخرى

 في تدخل جرائم عن الجنائية المسئولية من المعني الشخص حماية لغرض اتخذت قد    
المحكمة؛ اختصاص  

 بها رفالمعت المحاكمات ألصول وفقا النزاهة أو باالستقالل تتسم بصورة تجر لم أو    
 تقديم إلى النية مع يتسق ال نحو على الظروف، هذه في جرت، أو الدولي، القانون بموجب

للعدالة المعني الشخص . 
-  النظر دون األفعال لتجريم( علية تتص الذي التكامل لمبداء تطبيقا  ) النظر تستطيع كماال

 تمت حالة في ااختصاصه في يدخل الذي الوصف أو الداخلية القوانين في التجريم لوصف
بيري تيري. مسبقا   الوطني القضاء قبل من الفعل على المحاكمة  
 عنصريه جرائم عليهم وقعت اشخاص من تصديق 011111 للمحكمة دعوه تقديم يحتاج

صلة ذات مواضيع== مشابهه جرائم او مذهبي او عرقي اضطهاد او جماعية ابادة او  
== 

 
اإلنسانية ضد جرائم      

ربالح جرائم      
الجماعية اإلبادة      

اوكامبو مورينو لويس      
بونتي ديل كارال      

 
المحكمة ميثاق عليه ينص الذي التكامل مبداء  

 
 

 أخبار
 

 
 

 ودول الفرنكوفونية البلدان توعية:  الدولية الجنائية والمحكمة إفريقيا
إفريقيا شمال    

 
 توعية:   الدولية الجنائية والمحكمة إفريقيا: " موضوع حول المستوى رفيع مؤتمر

منظمة المؤتمر هذا ينظم" إفريقيا شمال ودول الفرنكوفونية البلدان   "Africa Legal 
Aid " وذلك ،"حدود بال محامون منظمة" و اإلنسان لحقوق العربي المعهد مع بالتعاون 

 هذا الستضافة تونس إختيار تم وقد. العاصمة بتونس أفريكا بنزل نوفمبر 00و 02 أيام
 النظام على صادقت التي إفريقيا شمال في والوحيدة  الدول اول باعتبارها المؤتمر
 شرارة منها اندلعت التي األولى الدولة أيضا وهي الدولية الجنائية للمحكمة األساسي
العربي الحراك  

 

 "الجمهورية التونسية و المحكمة الجنائية الدولية"
 الندوة عّمو بن نذير األستاذ العدل وزير اليوم صباح إفتتح: 2102 أكتوبر 02 في تونس
 المؤسسة قبل من المنّظمة" الدولية الجنائية والمحكمة التونسية الجمهورية" الّدولية
 الجنائية ةوالمحكم الدولي الجنائي القانون وجمعية الدولي القانوني للتعاون األلمانية

Signature status: 

 Jordan signed the Rome 
Statute on 7 October 1998.  
Ratification and 

Implementation Status: 

Jordan deposited its 
instrument of ratification of 
the Rome Statute on 11 
April 2002.  

 

 
 

ICC Weekly Update 

 

 

http://www.e-justice.tn/index.php?id=1495
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/icc%20weekly%20update/Pages/index.aspx


 السّيد بتونس اإلتحادية ألمانيا جمهورية سفير بحضور العدل وزارة مع بالتعاون الدولية
 بالمحكمة القاضي وخاصة واألجنبيين التونسيين والخبراء القضاة من وثلة بلوتنر جانس

كاول بيتر هانز السّيد الدولية الجنائية . 
 

ةالدولي الجنائية المحكمة إلى رسميا تنضم تونس  
(26.06.2011) 

 لتصبح الدولية، الجنائية المحكمة الى رسميا لالنضمام الالزمة الوثائق على تونس وقعت 
 دائمة محكمة أول أسس الذي األساسي، روما نظام على توقع التي 006 رقم الدولة بذلك
 طرفا أصبحت تونس ان «رويترز» وكالة وذكرت. الهاي ومقرها الحرب لجرائم العالم في
. للمحكمة القضائية للسلطة سيخضعها ما وهو ، سبتمبرالمقبل أول من ابتداء التفاقيةا في
 أصبح ما انتفاضات الماضي جانفي في الشعبية ثورتها ألهمت التي- تونس تكون بذلك
. الدولية الجنائية المحكمة إلى تنضم أفريقيا شمال في دولة أول -«العربي الربيع«بـ يعرف
 المتحدة األمم مقر في أقيمت مراسم في الدولية الجنائية المحكمة ىإل تونس انضمام وجاء
 بانضمام اإلنترنت على موقعها في المحكمة رحبت جهتها من. األمريكية نيويورك بمدينة
 للقلق إثارة الجرائم أخطر لمرتكبي الحصانة إلنهاء الدولي المجتمع جهود» إلى تونس
 اإلنسانية حق في ترتكب التي والجرائم الحرب وجرائم الجماعية اإلبادة وهي الدولي،
 الجامعة في دولة ورابع إفريقيا شمال في دولة أول هي تونس أن وأضافت. «والعدوان
 قال ذلك الى. واألردن القمر وجزر جيبوتي بعد الدولية الجنائية المحكمة إلى تنضم العربية

أيضا هي مصر إن دبلوماسيون  
المحكمة إلى االنضمام في تفكر تيال األخرى العربية الدول بين  

 

في تقرير لألمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية تطلب دعم مجلس األمن 

 لفرض القرارات 
طلبت المحكمة الجنائية الدولية في تقرير إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدعم من 

 .مجلس االمن الدولي
 

المحكمة الجنائية الدولية تؤجل بدء محاكمة اوهورو كينياتا المتهم بارتكاب 

 جرائم ضد اإلنسانية في كينيا إلى فبراير المقبل 
جنائية الدولية في قرارها الصادر اليوم إلى أن كال من الدفاع والمدعي أشارت المحكمة ال

العام اتفقا على تأجيل موعد محاكمة اوهورو مويغاي كينياتا المتهم بارتكاب جرائم ضد 

اإلنسانية تشمل القتل والترحيل أو النقل القسري واالغتصاب واالضطهاد في كينيا حتى 

4102فبراير عام /الخامس شباط . 
 

 "المحكمة الجنائية الدولية "لم تستهدف مطلقا   أي بلد افريقي
 أن الخميس سونغ هيون-سانغ الكوري القاضي الدولية الجنائية المحكمة رئيس أعلن

 لرؤساءا لبعض الحادة االنتقادات واصفا   ،"افريقي بلد أي مطلقا   تستهدف لم" المحكمة
مؤسفة" بانها االفارقة ". 

 وزارة نظمته الدولية الجنائية المحكمة حول مؤتمر خالل" برس فرانس"لـ تصريح وفي
 لم شيء على الدولية الجنائية المحكمة تؤاخذ اال يجب" سونع قال الرومانية، الخارجية
افريقي بلد اي على نتسلط ولم. تفعله ". 

 

 قمة إفريقية لمناقشة العالقة مع المحكمة الجنائية الدولية
 قرار مشروع دراسة حول اإلفريقي لالتحاد استثنائية قمة أعمال أبابا أديس في  بدأت
 نيمارسو مسؤولين ضد المفتوحة اإلجراءات إرجاء الدولية الجنائية المحكمة من يطلب

 .مهامهم
 الدول توصل أدهانوم تيدروس أثيوبيا خارجية وزير إعالن من يوم قبل القمة وتأتي

 الدول لرؤساء الدولية الجنائية المحكمة مقاضاة عدم ضرورة على اتفاق إلى اإلفريقية
السلطة في وجودهم أثناء اإلفريقية . 

 

قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير يثير قلقا عربيا ويوحد 
 الجهود تجاهه

 طلب مع العربى التعاطى كيفية لتحديد مكثفة مشاورات  العربية الدول جامعة شهدت
 التهامه البشير عمر السودانى الرئيس توقيف الدولية الجنائية للمحكمة العام المدعي

دارفور في" جماعية ابادة لاعما" في بالتورط  . 
 

 االتحاد األفريقي يدعو المحكمة الجنائية إلرجاء مالحقة مسؤولين أفارقة
 إلرجاء الدولية الجنائية المحكمة األفريقي، لالتحاد طارئة قمة في األفارقة القادة دعا

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=19598&Kw1=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=19598&Kw1=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=19769&Kw1=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=19769&Kw1=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://alhayat.com/Details/562739
http://www.alhurra.com/content/african-union-icc/234592.html
http://arabic.people.com.cn/31662/6450399.html
http://arabic.people.com.cn/31662/6450399.html
http://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A-20131012-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%25


 وليام ونائبه كينياتا هوروأو كينيا كرئيس مهامهم، ممارسة خالل أفارقة مسؤولين مالحقة
 .روتو

 

 االتحاد األفريقي يرفض مثول الرئيس الكبني أمام المحكمة الجنائية الدولية
 المحكمة أمام الكيني الرئيس محاكمة تأجيل يجب إنه السبت يوم األفارقة الزعماء قال

 ينبغي ال التأجيل عدم حالة وفي القادم الثاني تشرين نوفمبر في المقررة الدولية الجنائية
المحكمة أمام مثوله  

 

رئيس وزراء إثيوبيا يطالب المحكمة الجنائية الدولية بمراعاة المخاوف 
 األفريقية

 بشأن اإلفريقية المخاوف االعتبار بعين تأخذ بأن الدولية الجنائية المحكمة إثيوبيا طالبت
عملها طريقة . 

 

 ليبيا تتجاهل المحكمة الجنائية الدولية
ُحكمها رغم الدولية الجنائية لمحكمةل القذافي نجل تسليم في تخفق السلطات   

 إلى القذافي اإلسالم سيف بتسليم التعجيل ليبيا على إن اليوم ووتش رايتس هيومن قالت
 مطلوب القذافي، معمر أبناء أحد وهو اإلسالم، سيف. الهاي في الدولية الجنائية المحكمة
اإلنسانية ضد جرائم ذمة على . 

 

دعم الشرعية يفشل فى تدويل قضيته أمام الجنائية الدولية ضد السيسى 

 ..وقانونيون: مبارك ومرسى رفضا التوقيع على االتفاقية

سوريا:لفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان تطالب من مجلس األمن أن يتحمل 

 مسؤوليته ويٌفعل اختصاص المحكمة لسوريا

تسليم السنوسي إلى طرابلس يحبط الجهود الدولية لمحاكمته عن جرائم ضد 

 اإلنسانية

الحجب عن المساءلة : عدم رغبة إسرائيل في التحقيق ومالحقة الجرائم 

 الدولية

 عالمية العدالة ال تنتهي عند الحدود اإلسرائيلية\ الفلسطينية

 

ICC Pre-Trial Chamber I decides that the Al-Senussi case is 

to proceed in Libya and is inadmissible before the ICC 

 

Darfur Situation: Trial Chamber IV terminates proceedings 

against Saleh Jerbo 

 

President Intelmann sends letter to the African Union  

 

 

ICC Presidency responds to letter from African Union, 
clarifies legal procedures under the Rome Statute and 
encourages mutual cooperation 

 

Al Bashir case: ICC Judges invite the US to arrest the 

suspect and surrender him to the Court 

 

ICC Appeals Chamber rejects the Libyan authorities’ 

request to suspend the surrender of Saif Al-Islam Gaddafi 

to the Court 

 

 
“Victims now have a voice”: UN High Commissioner for 

http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAE9B25H220131012
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/10/131012_africa_icc_summit.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2013/10/131012_africa_icc_summit.shtml
http://www.hrw.org/ar/news/2013/09/19-1
http://www.el-balad.com/654920
http://www.el-balad.com/654920
http://www.fidh.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-12724
http://www.fidh.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-12724
http://www.fidh.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-12163
http://www.fidh.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-12163
http://www.fidh.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9
http://www.fidh.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9
http://www.fidh.org/ar/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D8%A3%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr953.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr953.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr950.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr950.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr947.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr943.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr943.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr943.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr942.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr942.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr934.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr934.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr934.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr928.aspx


Human Rights Navi Pillay commemorates International 
Criminal Justice Day 

 

ICC Pre-Trial Chamber I rejects Libyan challenge to the 

admissibility of the case against Saif Al Islam Gaddafi 

 

ICC Prosecutor announces the appointment of Mohammed 

Ayat as Special Adviser on regional cooperation with 

MENA 

 

Libya: ICC Prosecutor Briefs Security Council 

 

 

Les présidents africains contestent la Cour pénale 

internationale 

 

Union africaine versus Cour pénale internationale, quand le 

politique tient le judiciaire en l’état (CPI, Affaire Le 

Procureur c. William Samoei Ruto) 

 

Kofi Annan : un retrait de la CPI serait une "honte" pour les 

pays africains 

 

 

L'ancien secrétaire général des Nations unies Kofi Annan, le 7 octobre 2013 

en Afrique du Sud. © AFP 

Le Ghanéen, ancien secrétaire général des Nations unies, a 

estimé lundi que ce serait "une marque de honte" pour l'Afrique 
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http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr8330315-2106.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/ma131.aspx
http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/14/01003-20131014ARTFIG00271-les-presidents-africains-contestent-la-cpi.php
http://www.lefigaro.fr/international/2013/10/14/01003-20131014ARTFIG00271-les-presidents-africains-contestent-la-cpi.php
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2013/10/22/union-africaine-versus-cour-penale-internationale-quand-le-politique-tient-le-judiciaire-en-letat-cpi-affaire-le-procureur-c-william-samoei-ruto/
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2013/10/22/union-africaine-versus-cour-penale-internationale-quand-le-politique-tient-le-judiciaire-en-letat-cpi-affaire-le-procureur-c-william-samoei-ruto/
http://combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr/2013/10/22/union-africaine-versus-cour-penale-internationale-quand-le-politique-tient-le-judiciaire-en-letat-cpi-affaire-le-procureur-c-william-samoei-ruto/
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20131008084555/onu-cpi-ua-charles-taylor-justice-internationale-kofi-annan-un-retrait-de-la-cpi-serait-une-honte-pour-les-pays-africains.html
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20131008084555/onu-cpi-ua-charles-taylor-justice-internationale-kofi-annan-un-retrait-de-la-cpi-serait-une-honte-pour-les-pays-africains.html


si ses dirigeants votaient un retrait de leurs pays de la Cour 

pénale internationale (CPI) lors du prochain sommet de l'UA, 

prévu en fin de semaine à Addis-Abeba. 
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 كل الصحف المصرية والمواقع االخبارية
http://egynews.ucoz.com/enp.html 

 
Tous les médias internationaux en ligne : 
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 الدورة الحادية والخمسون /لجنة مناهضة التعذيب 

4102نوفمبر /تشرين الثاني 44: إلى 4102أكتوبر /لتشرين األو 42: من  

 

الدورة األولى  /الفريق العامل المعني باالختفاء القسري أو غير الطوعي 

 بعد المائة

4102نوفمبر /تشرين الثاني 02 :إلى 4102نوفمبر /تشرين الثاني 2: من  

 

 الدورة الخامسة /اللجنة المعنية باالختفاء القسري 

نوفمبر /تشرين الثاني 01: إلى 4102نوفمبر /تشرين الثاني 2: من  

 

الدورة الحادية  /اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 والخمسون

نوفمبر /تشرين الثاني 42: إلى 4102نوفمبر /تشرين الثاني 2: من  

 

 الدورة الحادية والعشرون /اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب 

نوفمبر/تشرين الثاني 01: إلى 4102نوفمبر /تشرين الثاني 00: من  
 

http://egynews.ucoz.com/enp.html
http://www.mediaonline.net/fr
http://www.francofil.net/fr/medias/meddz_fr.html
http://www.francofil.net/fr/medias/medlb_fr.html
http://www.francofil.net/fr/medias/medma_fr.html
http://www.francofil.net/fr/medias/medtn_fr.html
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Disappearances/Pages/Sessions.aspx
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Disappearances/Pages/Sessions.aspx
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/sessions.htm
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