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الدليل الجديد لحماية المدافعين هيومن رايتس ووتش
تونس ـ مخاطر االحتجاز على ذمة التحقيق
عن حقوق اإلنسان
يجب إصالح اإلجراءات وتحسين أوضاع اإليقاف منذ االعتقال حتى المثول
أمام قاض

اليوم الدولي للتضامن مع
الشعب الفلسطيني
 29نوفمبر 2102

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

زيارة الموقع >>>

– UNDP Arab States
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

التقرير العربي

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على تونس تعديل القوانين
المتعلقة باعتقال واستجواب واحتجاز المشتبه فيهم ،وتحسين أوضاع مراكز االحتفاظ .ال
يستطيع المشتبه فيهم االتصال بمحام أثناء االعتقال واالستجواب ،وهو ما يجعلهم عرضة
إلى سوء المعاملة ،وال تتوفر في بعض المراكز المعايير األساسية المتعلقة بالتغذية،
.والمأوى ،والنظافة
ُيعتبر التقرير ،الذي جاء في  56صفحة وعنوانه "ثغرات في النظام :وضعية المحتفظ بهم
على ذمة التحقيق في تونس" ،أول تقييم علني لظروف مراكز االحتفاظ على ذمة التحقيق
في تونس ،التي ُيحتجز فيها األشخاص منذ لحظة االعتقال حتى المثول أمام قاض .وقامت
هيومن رايتس ووتش بتوثيق أحداث أساء فيها أعوان إنفاذ القانون معاملة األشخاص
.المحتفظ بهم أثناء االعتقال واالستجواب
قال إريك غولدستين ،نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في هيومن
رايتس ووتش" :بعد سقوط بن علي ،استمر وجود الثغرات القانونية التي كانت تتسبب
في انتشار سوء معاملة المحتجزين على نطاق واسع .يتعين على تونس القطع مع
ممارسات الماضي السيئ ،وتحسين أوضاع االحتفاظ ،والقيام بمراقبة تضمن لألشخاص
".حقوقهم
كانت منظمات حقوق اإلنسان ،لعشرات السنوات تحت حكم الرئيس زين العابدين بن علي،
ممنوعة من دخول مراكز االحتفاظ التي كان العديد من النشطاء يشتبهون في تفشي
التعذيب وغيره من ضروب االنتهاك في داخلها .ولكن منذ انتفاضة يناير/كانون الثاني
قدرا أكبر من االنفتاح وسمحوا لـ هيومن رايتس ووتش بالقيام
 ،2100أبدى المسؤولون ً
بزيارات كانت األولى التي تقوم بها منظمة أجنبية إلى مراكز االحتفاظ .قامت هيومن

SEEKING SECURITY:
PUBLIC OPINION
SURVEY IN LIBYA

لألهداف اإلنمائية لأللفية

رايتس ووتش بزيارة مراكز احتفاظ على ذمة التحقيق في أربع مدن في فبراير/شباط
وسبتمبر/أيلول  ،2102وتقييم القوانين التي تنظم االحتجاز األولي .وسمح المسؤولون لـ
هيومن رايتس ووتش بالقيام بزيارات بشكل سريع ودون عراقيل إلى مراكز االحتفاظ التي
.التمست زيارتها ،وكانت السلطات جاهزة للتعاون

المركز الثقافي لحقوق اإلنسان ''دار السيدة'' بتونس يفتح ابوابه

التقرير السنوي ألنشطة المعهد
العربي لحقوق االنسان
 2013لسنة

عقوبة اإلعدام
عقوبة اإلعدام تمثل انتهاكا ً
للحق في الحياة
تقييم أنشطة التدريب في مجال
حقوق اإلنسان :دليل للمعلمين

إعالن منظمة العمل الدولية
بشأن العدالة االجتماعية من
أجل عولمة عادلة
تحول وزير الثقافة مهدي مبروك رفقة السيد عبد الباسط بن حسين مدير عام المعهد n
العربي لحقوق اإلنسان إلى المركز الثقافي لحقوق اإلنسان ''دار السيدة'' بمنطقة السيدة
المنوبية بالعاصمة الذي ينجزه المعهد بالتعاون مع العديد من المنظمات غير
.الحكومية اإلقليمية والدولية
ويمتد هذا الفضاء على نحو  0561متر مربع ويقع على أطراف الحي الشعبي السيدة
المنوبية بتونس العاصمة وهو يهدف بعد استكمال تهيئته وتجهيزه إلى تنمية ثقافة
حقوق اإلنسان في أبعادها الكونية الشاملة والمساعدة على تربية الناشئة على
احترامها وصيانتها ،وهو موجه باألساس إلى العديد من الشرائح االجتماعية الهشة
( ...والمهمشة (معوقون ،احداث
الفضاء النموذجي كان عبارة عن ''وكالة'' اقتناها المعهد العربي لحقوق اإلنسان منذ
.سنة  2112وعاين تقدم أشغال إعادة تهيئته ومختلف مكوناته
ومن المنتظر أن يتضمن هذا الفضاء عدة نوادي ثقافية وتنشيطية وترفيهية وتربوية
وعلمية وفنية مساعدة على التعريف بمبادئ حقوق اإلنسان خاصة في هذه المرحلة
.االنتقالية واالستثنائية التي تمر بها البالد
ومن المنتظر أن يتم خالل األيام القليلة القادمة التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة
.الثقافة والمعهد العربي لحقوق اإلنسان لدعم التعاون الثنائي في هذا المجال
وعبر السيد مهدي مبروك عن استعداد وزارة الثقافة إلحداث نواة مكتبة بهذا
.الفضاء وتجهيزها وإهدائها مجموعة من الكتب والمنشورات المختلفة
المصدر  :الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة

"دار السيدة لحقوق اإلنسان " قطع نصف الطريق في انتظار الدعم
المغرب

كل المعلومات عن أنشطة
المعهد من خالل هذا
الرابط

أعلن رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان عبد الباسط بن حسن أنه سيتم خالل االيام
القليلة القادمة التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة و المعهد العربي لحقوق
اإلنسان لدعم التعاون الثنائي في هذا المجال قصد تنمية ثقافة حقوق اإلنسان في أبعادها
.الكونية الشاملة
و أضاف محدثنا أن ذلك تقرر على اثر زيارة الى المركز الثقافي لحقوق اإلنسان "دار
 .السيدة" رافقه خاللها وزير الثقافة مهدي مبروك
تربية على الحقوق
ينجز هذا الفضاء المعهد بالتعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية اإلقليمية و
الدولية ،على نحو  0561مترا مربعا و يقع في قلب الحي الشعبي للسيدة المنوبية بتونس
.العاصمة
و سيساهم هذا المركز بعد استكمال تهيئته و تجهيزه في المساعدة على تربية الناشئة
على احترام حقوق اإلنسان و صيانتها ،و هو موجه باألساس إلى العديد من الشرائح



الحرية النقابية للنساء العامالت
ّ
في مناطق تجهيز الصادرات:
دليل

International Day of
Solidarity with the
Palestinian People
29 November 2013

عدالة اجتماعية لحقبة عربية
 تعزيز الوظائف:جديدة
والحماية والحوار في منطقة

االجتماعية الهشة و المهشمة.
ومن المنتظر أن يتضمن هذا الفضاء عدة نوادي ثقافية ستحتضن أنشطة ترفيهية و
تربوية و علمية و فنية من شأنها التعريف بمبادئ حقوق اإلنسان وفق ما أكده رئيس
 بالمائة و شارفت علي االنتهاء و61 المعهد الذي أشار إلي أشغال المعهد انجزت بنسبة
يجري حاليا استغالل القاعات الجاهزة في تنظيم انشطة ثقافية و دورات تدريبية للمنظمات
المشاركة ذات العالقة بثقافة حقوق اإلنسان.
زيارات ميدانية
و طاف الوزير بين مختلف أجنحة الفضاء النموذجي الذي كان في السابق "وكالة" اقتناها
 معربا عن استعداد الوزارة إلحداث مكتبة2112 المعهد العربي لحقوق االنسان منذ سنة
بهذا الفضاء و تجهيزها و إهدائها مجموعة من الكتب و المنشورات.
و كانت عدة وفود شبابية عربية و ألمانية قد زارت من قبل الفضاء الثقافي الحقوقي "دار
السيدة" و عبرت عن دعمها لهذا المشروع.
Human Rights Day 2013 – 20 years of working for your
rights
World Programme for
Human Rights
Education

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

برنامج منظمة العفو الدولية
المؤلف من اثنتي عشرة نقطة
لمنع التعذيب
Human Rights Day this year marks the 20th anniversary of the
UN Human Rights Office and will be celebrated with events
around the world throughout the week, including a day of
discussions on 5 December in Geneva on a range of pressing
human rights issues.
Sir Tim Berners-Lee, the inventor of the World Wide Web and
founder of the World Wide Web Foundation, will join UN High
Commissioner for Human Rights Navi Pillay in a discussion
over access to the Web and the balance between security and
privacy online. Sir Tim Berners-Lee has been working to ensure
that the World Wide Web is made freely available to all, and to
establish the Web as a global public good and a basic right. The
discussion will be moderated by prominent TV presenter Tim
Sebastian, former host of the BBC’s Hardtalk programme.
The High Commissioner and the President of the Human Rights
Council, Remigiusz Achilles Henczel will also deliver speeches
at the opening of the event.
The full programme and biographies of the participants can be
found on http://at20.ohchr.org/events.html
Write for Rights – Amnesty International’s main campaign
starts on 6 December

Write for Rights is one of Amnesty International’s major global campaigns

“Write for Rights” is one of Amnesty International’s major global
campaigns. AI is capable of getting its own outreach and does
not need my blog but I want to refer to it anyway as it is such a
quintessential human rights action model. From 6 to 17
December, people from more than 80 countries all over the
world will campaign on behalf of 12 individuals and communities
suffering human rights abuses. They will name, shame and
make specific calls to the offending governments. Amnesty
expects more than two million letters, faxes, emails, tweets and
text messages to be sent during the course of the campaign.
HUMAN RIGHTS EDUCATION

UN and democracy
building publications

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!






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

التعليم في مجال حقوق
اإلنسان

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

Human rights education
and training

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

Draft Declaration on
Human Rights

Education

;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.
 البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق اإلنسان قرار الجمعية

العامة رقم  B111/95بتاريخ  11يوليو E A 5009
UN: World Plan of Action for Education on Human Rights
and Democracy
TUNISIA

IN VIDEO

رئيس تحرير «الصحافة اليوم» يمثل مجددا أمام مساعد وكيل الجمهورية
اليوم
حرية اإلعالم خط أحمر
يمثل اليوم رئيس تحرير «الصحافة اليوم» لطفي العربي السنوسي أمام النيابة العمومية
للمرة الثالثة على خلفية مقال منشور بالصفحة الثانية من جريدتنا بتاريخ  25جويلية
 2102.أي بعد يوم من اغتيال شهيد الجمهورية محمد البراهمي
وكما هو معلوم فقد تم تغيير موضوع «االسترشاد» الذي تحول الى تحقيق في المرة
السابقة على شاكلة سؤال جواب ودون حضور الدفاع من االفتتاحية التي حملت توقيعا
وصدرت تحت عنوان «وتتكرر الجريمة!» الى الخبر البسيط الذي يتضمن تصريحا ألرملة
.شهيد الوطن شكري بلعيد دعت من خالله االستاذة بسمة الخلفاوي لإلطاحة بحكم النهضة

الجزء الثالث من مداخلة
األستاذ عبد الباسط بن حسن
رئيس المعهد العربي لحقوق
اإلنسان حول ''العنف السياسي
و اإلرهاب محاولة للخروج من
"أجندة اإلنتقال السياسي

انفالت المواقع االلكترونية بعد الثورة:األنترنت من النضال  ..إلى تشهير
وإجرام

تحول تزايد المواقع اإللكترونية بعد الثورة إلى ظاهرة ملفتة لالنتباه .مواقع يعتمد بعضها
.على أساليب اإلثارة وخدمة مصالح تختبئ وراءها هذه الفضاءات االفتراضية
حسب مصادر من وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال تطورت نسبة النفاذ إلى شبكة
المعلومات بعد الثورة بنسبة  21بالمائة ليبلغ  0.2مليون اشتراك .وقد أفرز هذا اإلقبال
على الشبكة االفتراضية تضاعف عدد المواقع اإللكترونية التي تسعى من خالل محتوياتها
إلى كسب متابعين وربما أتباع وتجييش األصوات لفائدتها كما تعمل بعض المواقع على
التحضير للحمالت االنتخابية القادمة من خالل الدعاية ألنصارها وقدح المعارضين لكن
األسوأ هو تعمد بعض المواقع نشر اإلشاعات والتشهير باآلخر والدخول إلى دهاليز الحياة
.الشخصية

»تأكيدا لصحة ما نشرته «الصحافة اليوم
وزير الداخلية يؤكد صحة التهديدات بعمليات ارهابية خالل رأس السنة
الميالدية
أكد وزير الداخلية لطفي بن جدو صحة ما تم تداوله من معطيات حول التهديدات بالقيام

Millennium Development
Goals as human rights
learning: building the
capacities of the claim
holders through learning
as empowerment
][french

بأعمال ارهابية خالل رأس السنة الميالدية مشيرا الى ان الوزارة «تلقت معلومات حول
كم هائل من التهديدات بهذا الخصوص» وكشف بن جدو في تصريحات لموزاييك ان
الوزارة قد اتخذت التدابير الالزمة للتصدي لهذه التهديدات ويشار الى ان الخبير في
»الشؤون األمنية والعسكرية مازن الشريف قد ادلى بتصريحات لجريدة «الصحافة اليوم
04  حول امكانية تنفيذ عمليات ارهابية في تونس ابتداء من2102  ديسمبر4 بتاريخ
ديسمبر الجاري وموفى السنة الحالية مبرزا أن الظروف سانحة لتقدم الخطر االرهابي.
Pour le retour des «médias de la honte»
Par Abdelhamid GMATI

«Moncef Marzouki est l’un des principaux militants à avoir fait
face à la dictature». C’est ce qu’on apprend en lisant la page
285 du «Livre noir», publié cette semaine par les services de
l’information de la présidence de la République. En douze
pages de cet ouvrage, consacrées à sa carrière, on nous
présente une image de supermilitant et grand opposant de
l’actuel président provisoire de la République. Cela relève du
travail de propagande d’un service d’information. C’est de
bonne guerre. Le problème est qu’il est le seul à l’attester. Il y a
une dizaine d’années, l’organisation Reporters sans
frontières publiait un livre «Tunisie : le livre noir», préfacé par
Gilles Perrault, et qui était «la lugubre chronique d’une dictature
ordinaire, celle que fait peser le général-président Ben Ali sur
un peuple épris de liberté.
ARAB WO LD/UNITED NATIONS

 استمرار استهداف الفرق الصحفية واإلعالمية:لبنان
Human Rights Watch
Daily Brief

 عن قلقها الشديد جراء، اليوم،أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان
االعتداءات المتكررة على الصحفيين واإلعالميين أثناء تأدية عملهم المهني.
وكانت وسائل اإلعالم اللبنانية قد تعرضت خالل اآلونة األخيرة لعدد من االنتهاكات على
أيدي مواطنين أثناء قيامهم بعملهم في إعداد تقارير عن أهم الموضوعات التي شهدتها
 والتي أثارت الكثير من الجدل بين صفوف المواطنين،األراضي اللبنانية.

المؤسسة اللبنانية لإلرسال قد تعرض يوم السبت  “LBCI” 21وكان فريق عمل قناة
نوفمبر  ،2102لالعتداء من قبل متضامنين مع رجل الدين ” بنداليمون فرح” والذي
يحمل رتبة ” األرشمنديت” الكنسية ،وذلك أمام مركز البطريركية األرثوذكسية في كوسبا،
أثناء تغطيتهم وقفة تضامنية مع فرح إثر لقاء يجمع البطريرك ووزير الدفاع حول إمكانية
تحرش بقاصرين
.التوصل إلى تعليق قرار عزل األرشمنديت ،على خلفية قضية ّ
وجاء االعتداء علي الفريق اإلعالمي من المتضامنين مع األرشمندريت بنداليمون فرح
بداخل البطريركية األرثوذكسية ،على الرغم من حصول فريق عمل القناة على تصريح
بالتغطية اإلعالمية من البطريركية ،وقد وقفت قوات الجيش بين المتضامنين وفريق القناة
.لحماية اإلعالميين

النيابة العامة في مصر تالحق أبرز النشطاء السياسيين

 ،مؤسس حركة  5أبريل ،يسلم نفسه إلى محكمة عابدين في القاهرة في ) (Cأحمد ماهر
 21 REUTERS/Stringerنوفمبر 2102
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان في  4ديسمبر  ،2102استمرار
السلطات المصرية في استخدام النيابة العامة كأداة لضرب المعارضين السياسيين
وأصحاب اآلراء الناقدة للسلطات ،عن طريق إصدار قرارات ضبط وإحضار في حق
النشطاء ،وحبسهم احتياطيا ً في اتهامات توجه لهم علي خلفية نشاطهم السياسي
.المعارض
وكانت النيابة العامة قد أصدرت في األيام القليلة الماضية العديد من قرارات الضبط
واإلحضار ضد عدد من النشطاء السياسيين البارزين ،وعلى رأسهم النشطاء السياسيين
عالء عبد الفتاح ،واحمد ماهر مؤسس حركة شباب  5أبريل ،واحمد دومة ،ومحمد عادل
القيادي بحركة شباب  5أبريل ،وهيثم محمدين القيادي بحركة االشتراكيين الثوريين و2
آخرين على خلفية مشاركتهم في تظاهرات القوى السياسية لرفض قانون التظاهر
.والمحاكمات العسكرية للمدنين وإحياء الذكري الثانية ألحداث محمد محمود

مشروع دستور  2102يعترف بحق أوالد مصر في الحياة والطفولة

بعد كابوس مظلم مرير كاد يجعل من دستور مصر مقصلة لألوالد ومجرمة في حق البنات
ومفرمة لحق كليهما في غد أفضل ومستقبل أحسن ،بدت مالمح دستور جديد يعترف أن

لألوالد والبنات الحق في حياة تليق باألطفال وجديرة بحياة الصغار تلوح في األفق ،ولو
.نظريا ً على الورق وحتى يقترن القول بالفعل
وكان اإلشعار اإلخواني ومعه حلفاؤه من تيارات اإلسالم السياسي بالرفض التام لتحديد
سن الطفولة في دستورهم الصادر في عام  2102كافيا ً إللقاء الضوء على مفهوم الطفل
لدى الجماعات الدينية ،ناهيك عن محاوالت مستميتة للسماح القانوني بزواج األطفال،
والصوالت والجوالت في دوائر الحكم حول أهمية زواج الطفلة عقب بلوغها ،حتى وإن
.بلغت في سن التاسعة
وبحسب المادة  01في دستور اإلخوان ،لم يحدد سن الطفولة التي تكفلها الدولة وتحميها،
وفجر المخاوف من مصير االتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر،
وهو ما أثار الشكوك ّ
وكذلك مصير الجهود الحكومية واألهلية التي بذلت طوال عقدين لمناهضة ظواهر مثل
وتسرب األطفال من المدارس ،وعمالتهم ،وغيرها
.زواج الطفلة،
ّ
Internet surveillance in Bahrain reaches new high in the
name of national security
Bahrain Center for Human Rights

When accessing the Bahrain Center for Human Rights' website from within Bahrain, this message
appears

On 18 November 2013, Minister of State for
Telecommunications Affairs Fawaz Al Khalifa announced the
inauguration of the Cyber Safety Directorate at the ministry "to
assume its role in monitoring websites and social media
networks to ensure they are not used to instigate violence or
terrorism and disseminate lies and fallacies that pose a threat to
"the kingdom's security and stability.
The establishment of this directorate comes as part of
implementing the 15 recommendations of the National
Assembly issued last July, he added, which has been widely
criticized by local and international NGOs as well as the UN
High Commissioner for Human Rights and 47 countries,
including the United States, for its apparent restrictions on
freedom of expression.
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الشعب يريد عودة النظام
بكر عويضة
كال ،ليس أنتم ،لذا األفضل أال تسارعوا للفرح من جانبكم والشماتة في خصومكم
صارخين« :لقد قلنا لكم هذا» .من يكون أولئك؟ هم ،بالطبع ،بقايا كل نظام تهاوى بسرعة
الرياح فور هبوب عواصف ما عرف بـ«الربيع العربي» ،بدءا من تونس ،في مثل هذا
.الشهر منذ ثالث سنوات ،وهم َمن أُطلِق عليهم وصف «الفلول» انطالقا من مصر
ليس بوسع أي طرف مصادرة أماني الحالمين بأن يؤدي فشل مشروع التغيير إلى الرجوع

للخلف ،وعودة السلف للحكم مجددا .يمكنك أن تحلم ما شاء لك ،وأي الضفاف تختار،
.سواء مع انتفاضات ثوار ربيع العرب ،أو في خنادق انقالبات أكثر من صيف عربي

!ال يمكن نقد الدول بدون نقد ثقافة المجتمعات العربية

اظن ان الوقت قد حان الن نرى الصورة متكاملة .نقد الدول وتحميلها كل مشاكل العرب
.امر ال اظن انه يستجيب مع الواقع وال بد لنا من رؤية متوازنة لكى نرى االمر بوضوح
الدول والمجتمعات العربية وسواها من نخب كل يتحمل قسطا ما من المسؤولية وال اعتقد
ان سياسة شيطنة طرف وتصوير طرف انه مالك سياسة صحيحة بل واعتقد انها نظرة
اختزالية للواقع البائس الذى نعيشه .الدول تقمع وتسجن وتعذب وتقتل هذا كله صحيح
لكن ثقافة قطع الرؤوس ليست من الدول بل من الثقافة الموجودة في داخل المجتمعات.
قتل وخطف السياح االجانب الذين يأتون لزيارة بالدنا ليس من الدول بل من المجتمعات
وبالتحديد من فكر متطرف الغائي واقصائي ال يقبل االخر المختلف عنه وثارات القتل
 .العشائري من ثقافة المجتمعات وليس من الدولة
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MEETINGS AND EVENTS

الدورة الحادية والخمسون /لجنة مناهضة التعذيب
من 82 :تشرين األول/أكتوبر  8102إلى 88 :تشرين الثاني/نوفمبر 8102
الدورة األولى /الفريق العامل المعني باالختفاء القسري أو غير الطوعي
بعد المائة
من 4 :تشرين الثاني/نوفمبر  8102إلى 02 :تشرين الثاني/نوفمبر 8102
الدورة الخامسة /اللجنة المعنية باالختفاء القسري
من 4 :تشرين الثاني/نوفمبر  8102إلى 01 :تشرين الثاني/نوفمبر
الدورة الحادية /اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
والخمسون
من 4 :تشرين الثاني/نوفمبر  8102إلى 82 :تشرين الثاني/نوفمبر
الدورة الحادية والعشرون /اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب
من 00 :تشرين الثاني/نوفمبر  8102إلى 01 :تشرين الثاني/نوفمبر
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