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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

EVENTS 

 يوم حقوق اإلنسان لعام 3102

 

 
 

الذكرى السنوية العشرون للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان – يوم حقوق 

 اإلنسان لعام 2102

 

 بالذكرى فيها ُيحتفل التي السنة هذه في خاصة أهمية ذو 2102 لعام اإلنسان حقوق يوم

اإلنسان لحقوق السامي المفوض والية إلنشاء العشرين السنوية . 

: عاما   21 موضوعه كون مع السنوية بالذكرى االحتفال اإلنسان حقوق يوم ويواصل

المقبلة التحديات وتحديد المستقبل على التركيز مع ولكن حقوقك، أجل من العمل . 

 

 :االعالن عن تاسيس شبكة عهد"للثقافة المدنية

 
 

 

الدليل الجديد لحماية المدافعين 
 عن حقوق اإلنسان

 

 
 

 زيارة الموقع <<<
 
 

 

UNDP Arab States – 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 التقرير العربي
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World Programme for 

Human Rights Education 

   

الحّرية النقابية للنساء العامالت 

في مناطق تجهيز الصادرات: 

 دليل 

 

 

عدالة اجتماعية لحقبة عربية 

جديدة: تعزيز الوظائف 

 والحماية والحوار في منطقة 

 

 
موقع اليوم العالمي إلنهاء 

 اإلفالت من العقاب
 

برنامج منظمة العفو الدولية 

االنسان لحقوق العالمي اليوم ديسمبر 10  

 انتهاكات حقوق اإلنسان من االستقالل إلى اليوم محور ندوة

 

 العلمية الندوة برنامج فيها لتقدم ندوة االنتقالية للعدالة المستقلة الوطنية التنسيقية عقدت

 أيام وذلك والتاريخ لذاكرةا بين( 2102 ـ 0591) بتونس اإلنسان حقوق انتهاكات حول

بالعاصمة الجاري ديسمبر 05و 01و 01 . 

 حقوق عن المدافعين لدعم األورومتوسطية المؤسسة من كل فيه تساهم أن المنتظر ومن

 اإلنسان لحقوق المتحدة لألمم السامية والمفوضية لإلنماء المتحدة األمم وبرنامج اإلنسان

 لحقوق الوطني المجلس جانب الى االنتقالية دالةللع الدولي والمركز حدود بال ومحامون

بالمغرب اإلنسان . 

 من الهدف أن االنتقالية للعدالة المستقلة الوطنية التنسيقية رئيس الصفراوي عمر وأكد

 غاية الى االستقالل منذ االنسان حقوق بانتهاكات المتعلقة الحقيقة كشف هو الندوة هذه

 ضحايا معالجة معرفة قصد وذلك االنتقالية العدالة مفتاح هي الحقيقة أن معتبرا 2102

 رؤوس مع بالتعاون التجاوزات هذه كل نفذت السابقة األنظمة أن مؤكدا االنتهاكات هذه

واالنتقام التشفي منطق عن االبتعاد ضرورة على مشداد النظام ذلك صلب كبيرة . 

 على تشجيع هو إلنتقاليةا العدالة مسار إطار في الحقيقة عن الكشف أن الصفراوي ويعتبر

التونسي الشعب فئات مختلف بين المصالحة الى للوصول الناس بين االلتقاء . 

 

عبد الستار بن موسى رئيس رابطة حقوق اإلنسان: حقوق اإلنسان ال 

 يمكن أن ُتضمن في مناخ التعذيب واإلرهاب

 

 لـ الموافق اإلنسان حقوق بيوم تونس في المدني والمجتمع العالمي المجتمع اليوم يحتفل

 لألمم العامة الجمعية فيه اعتمدت الذي اليوم ذكرى وهي سنة، كل من ديسمبر 01

اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن 0591 سنة المتحدة . 

 عنوان تحت ندوة اليوم اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسية الرابطة تنظم المناسبة، وبهذه

 من جملة ستتخللها «والممارسة القانون بين: واالحتجاز اإليقاف مراكز في التعذيب»

التعذيب حول الحية والشهادات والمحاضرات المداخالت . 

 عبد اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسية الرابطة رئيس إلى «المغرب» تحدثت ولقد

اليوم تونس في اإلنسان حقوق واقع حول موسى بن الستار : 

 

األمم المتحدة تحتفل بالذكرى ال 19 للمعاهدة التاريخية لمنع ومعاقبة 

 اإلبادة الجماعية

 

 
 نيويورك في اليوم الدوليين المتحدة األمم خبراء إلى المتحدة األمم مسؤولي كبار انضم 

الجماعية اإلبادة جريمة ومعاقبة منع التفاقية 19 ال بالذكرى لالحتفال . 

 المتحدة األمم مقر في النقاش حلقة في كلمته في الياسون يان العام األمين نائب وقال

 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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المؤلف من اثنتي عشرة نقطة 
 لمنع التعذيب

 

 االلتزام صلبها في الجماعية اإلبادة اتفاقية تحمل" مون كي بان العام األمين عن نيابة

 تم أن منذ كبيرا تقدما حققنا لقد. الجماعي العنف من السكان من الضعيفة الفئات بحماية

 والشجاعة ياليقظة نتسم أن يجب" وأضاف". كبيرة إخفاقات أيضا رأينا لكننا اعتمادها

 يمكننا داخلنا في الكامنة القوة خالل من ولكن ب،مضطر عالم في نعيش نحن. والعزم

 حقوق عن دائما ندافع أن علينا يجب. المتفرجين موقف نقف ال أن يجب. فرق إحداث

للجميع الكريمة والحياة القانون وسيادة اإلنسان، ". 

 

Transition at a Crossroads: Moving Beyond the GCC 

Agreement in Yemen  

In late 2011, Yemeni political leaders and stakeholders 

endorsed the Gulf Cooperation Council (GCC) Agreement, 

which laid out a two-year roadmap for resolving Yemen's 

political paralysis. The agreement scripted a process with an 

inclusive National Dialogue, a new constitution, a constitutional 

referendum and national elections to move the country forward. 

Two years later – with the National Dialogue process yet to 

reach consensus on key challenges – it is likely the initial 

timeframe will expire without a referendum and without 

elections. 

What challenges will these delays present to Yemeni and 

international stakeholders? How should Yemeni leaders and the 

international community reformulate a timeline that is more 

realistic and responsive to the reality on the ground? When 

should presidential elections, a constitutional referendum and 

parliamentary elections be held, and what technical challenges 

will stakeholders face? 

Please join us for a panel discussion on these timely issues, the 

overall political environment in Yemen, the potential impact on 

the electoral process and the ongoing role of the international 

community. (IFES) 

Learn more about IFES' work in Yemen. 

 

 

 

 

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 

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 

 

 
التعليم في مجال حقوق 

 اإلنسان
 

 
 

Human rights education 
and training 
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Role of the UN 

 
 

Millennium Development 

Goals as human rights 

learning: building the 

capacities of the claim 

holders through learning 

as empowerment  

[french]  

 

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 

 
 

 
 

Draft Declaration on 
Human Rights 

Education 
 
 
 

  TUNISIA 

الكتاب األسود لرئاسة الجمهورية في مائدة مستديرة بوزارة حقوق 
 االنسان والعدالة االنتقالية: كتاب يشّوش على العدالة االنتقالية

 

 
 

 االسود الكتاب اصدار ان» ديلو سمير االنتقالية والعدالة اإلنسان حقوق وزير صّرح
 االنتقالية العدالة على يشّوش وهو االنتقالية العدالة وأدوات وخلفية لذهنية تماما معاكس

 يكون ان الدولة في مؤسسة لكل يمكن وال جماعي بعقل مشترك وطني مجهود هي التي
االنتقالية عدالتها لها  

 يوفر استثنائي هو االنتقالية العدالة وقانون القانون يحكمه األرشيف انّ » الى مشيرا
 وكل األرشيف مع التعاطي في استثنائية صالحيات االنتقالية العدالة على المشرفة للهيئة
 تأخر» ان نفسه السياق في اّكد كما. «مضرة معالجة هي القانون لهذا سابقة معالجة
 ممارسة منظمة أو مؤسسة أو جهة كل تتولى أن يعني ال االنتقالية العدالة قانون صدور

الخاصة االنتقالية عدالتها ». 

 
 الصحافة» لـ التونسيين القضاة لجمعية الجديدة الرئيسة القرافي روضة
 :«اليوم

 سنواصل المعركة من أجل استقالل القضاء
 

 استقاللية عن الدفاع اجل من واحدا صفا ووقوفهم لحمتهم عكست حماسية اجواء في
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http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=24&tx_ttnews%5btt_news%5d=52122&tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=3823e2b9f8


 لجمعيتهم الجديد التنفيذي المكتب الفارط االسبوع نهاية تونس قضاة انتخب القضاء،
 في الرئاسة لمنصب القرافي روضة التعقيب بمحكمة القاضية اختيار وتم القادمين للعامين
 كلثوم للجمعية السابقة وللرئيسة للقضاية خلفا جديد عضو دخول سوى يسجل لم مكتب
 .كّنو
 جمعية رئيسة القرافي روضة توجهت الرئاسة منصب توليها بعد مباشرة رسالة وفي

 التونسيين القضاة الى برسالة «اليوم الصحافة» جريدة عبر التونسيين الى القضاة
 القضاء على الهيمنة محاوالت كل الى للتصدي بثبات العمل مواصلة الى فيها تدعوهم
 لضرب جهة او طرف اي من محاولة اي وجه في واحدا اصف والوقوف استقالليته وفرض

والحريات والحقوق القطاع ... 
 

 نريد:  المغرب:لـ الدستوري القانون أستاذ عاشور ابن عياض العميد
التونسية بالجمهورية الئقا دستورا  

 

 
 

 خبير أمس صباح التأسيسي الوطني المجلس رئيس جعفر بن مصطفى السيد استقبل
 البرلمانية التوافقات لجنة نتائج في للتباحث عاشور ابن عياض األستاذ الدستوري القانون
عاشور ابن رّحب حيث الدستور، في العالقة المسائل حول  

 تنخر كانت التي الخالفات من حزمة ذللت والتي اللجنة عن المنبثقة التوافقات بحصيلة
الفارط جوان غرة دستور مشروع . 

 مضمون على إيجابا ينعكس أن شأنه من التوافقات لجنة عمل حصيلة أن أكد عاشور ابن
 دستورا وسيكون التونسية بالجمهورية الئقا سيكون القادم الدستور أن موضحا الدستور،
تعبيره حد على الدينية الدولة مفهوم عن بعيدا وديمقراطيا وجمهوريا توافقيا . 
 في الدستور تضمنه ما كل بانشغال تابع أنه السياق نفس في عاشور ابن األستاذ وأشار

 أن على نصت التي الفارطة النسخة تضمنته مما تخوفه عن عّبر ما كثيرا وأنه نسخه، كل
 ينتظر مازال أنه مؤكدا المقدسات، على االعتداء تجريم إلى باإلضافة الدولة دين اإلسالم

اللجنة داخل نقاش محل مازالت التي االنتقالية األحكام باب في التوافقات اآلن حد إلى . 
 

Les défis du Haut-commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’Homme 
 “20 ans au travail pour vos droits” est le slogan choisi 
cette année à l’occasion de la célébration de la journée 
internationale des droits de l’Homme.   
Le 10 décembre, une date qui revêt une importance majeure en 
2013 puisqu’elle marque le 20e anniversaire de la création du 
mandat du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’Homme (Hcdh) . 
Le 10 décembre est également le 65e anniversaire de 
l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme 
par l’Assemblée générale des Nations unies. A cet effet, le chef 
de file des organismes onusiens en matière de défense des 
droits de l’Homme œuvre pour la diffusion de cette culture à 
travers le monde et soutient les Etats membres et la société 
civile dans le développement de leur capacité de protection et 
de promotion des droits de l’Homme. 
En 2011, suite à l’évènement historique qui a marqué la Tunisie 
dans sa quête de liberté et dignité pour tous, un bureau du 
Haut-commissariat des Nations unies des droits de l’Homme  a 
été établi en Tunisie sur proposition du gouvernement de la 
République tunisienne. (La Presse) 

http://www.lapresse.tn/10122013/76030/les-defis-du-hcdh.html
http://www.lapresse.tn/10122013/76030/les-defis-du-hcdh.html


Tunisie: droits de l’Homme 
La vérité au fil de l’histoire 
Un séminaire est prévu du 17 au 19 de ce mois avec, à 
l’ordre du jour, les violations des droits de l’Homme, de 
l’indépendance à nos jours 
« Violations des droits de l’Homme en Tunisie (1956-2013), 
entre histoire et mémoire » : tel sera le thème abordé par un 
parterre d’experts et d’acteurs de la société civile nationale et 
internationale, lors d’un séminaire scientifique prévu du 17 au 
19 de ce mois. En prélude à cette manifestation d’envergure, la 
Coordination nationale indépendante pour la justice 
transitionnelle a tenu, hier matin à Tunis, une conférence de 
presse, au cours de laquelle maître Amor Safraoui, 
coordinateur, a donné les motivations et les objectifs d’un tel 
événement. Il en a donc annoncé la couleur : tout pour dévoiler 
la vérité des vérités. La vérité des faits et des crimes commis 
que l’on garde encore en mémoire du temps de Bourguiba et de 
celui de Ben Ali. Une lecture chronologique des atteintes à la 
dignité des hommes survenues au fil de l’histoire, depuis 
l’indépendance jusqu’à nos jours, en 2013. Il s’agit des mauvais 
souvenirs ensevelis dans l’oubli mais aussi de la réalité des 
choses telle que consignée dans les annales de nos archives. 

 

 
 

ARAB WO LD/UNITED NATIONS 

 بطء اإلجراءات في قضية مقتل المتظاهرين في ليبيا بعد مرور 1 أشهر
ووتش رايتس هيمان  

 
 نتائج عن عاجل بشكل تعلن أن الليبية السلطات على إن اليوم ووتش رايتس هيومن قالت

 بين المميتة االشتباكات حوادث من حادثتين عن يقل ال ما في بها وعدت التي التحقيقات
 األشخاص عشرات مقتل في االشتباكات تسببت. 2102 عام خالل يشيوالمل المتظاهرين

المئات وإصابة . 
 عرف فيما ،2102 حزيران/يونيو 1 في بنغازي في شخصا   22 وفاة من أشهر 1 بعد
 أي هوية عن تكشف ولم معلنة، اعتقاالت أية السلطات تجر لم ،"األسود السبت"بـ

 بحسب ومحايدة، مدققة تحقيقات إلجراء مستعدة غير تبدو أنها كما بهم، تشتبه أشخاص
 في الثاني تشرين/نوفمبر 09 يوم الثانية، االشتباك حادثة في. ووتش رايتس هيومن

آخرون 911 وأصيب حتفهم شخصا   91 عن يقل ال ما لقي طرابلس، . 

 
األحكام القاسية على سيدات وفتيات من أنصار مرسي في مصر تنتهك 

 حقوقهن
ووتش رايتس هيمان  

 

 
 تشرين في لالسالميين مؤيد احتجاج خالل المرور حركة بعرقلة أدينوا الذين النساء،
2102 ديسمبر 1 يوم اإلسكندرية في محكمة في االستئناف جلسة خالل األول،  

 
 20 الـ على األحكام األول كانون/ديسمبر 1 في جابر سيدي جنح محكمة ففتخ: تحديث

 في التنفيذ، إيقاف مع عام لمدة بالسجن حكما   09 الـ الشابات تلقت. إخوانية متظاهرة
أشهر 2 لمدة للمراقبة خضوعهن مع األخريات السبعة عن باإلفراج المحكمة أمرت حين . 

 

Human Rights Watch 

Daily Brief 

 
 

 

 

 
 

http://www.lapresse.tn/10122013/76032/la-verite-au-fil-de-lhistoire.html
https://www.ifex.org/libya/2013/12/09/militias_protester_killings/ar/
https://www.ifex.org/egypt/2013/12/09/harsh_sentences_for_women_protesters/ar/
https://www.ifex.org/egypt/2013/12/09/harsh_sentences_for_women_protesters/ar/
http://ow.ly/nLHOM
http://ow.ly/nLHOM


 حقهن تنتهك 2102 الثاني تشرين/نوفمبر 21 ومي مرسي أنصار من متظاهرة 20 إدانة
 السيدات، استئناف على طعنها وسحب فورا   التهم إسقاط النيابة وعلى. التجمع حرية في

 من السابع في باإلسكندرية جابر سيدي جنح محكمة فيه تنظر أن تقرر الذي
األول كانون/ديسمبر . 

 

 مصر – ال إقرار بما حدث وال عدالة بعد 9 شهور
 الجناةمصر ومالحقة للمتظاهرين الجماعي القتل عمليات في التحقيق ينبغي

شهور 9 بعد عدالة وال حدث بما إقرار ال –  
أولى كخطوة حقائق تقصي لجنة إنشاء يجب  

 

 
 

 بحقوق معنية ودولية مصرية منظمة 02 وجهت اإلنسان لحقوق العالمي اليوم في
 يناهز ما مقتل عن العامة  بالمسؤولية تقر بأن المصرية السلطات إلى الدعوة اإلنسان
 اإلخوان اعتصامي بفض قامت التي األمن قوات أيدي على القاهرة في شخص األلف

 هذه في مستفيض وبشكل بجدية تحقق وأن 2102 آب/أغسطس 09 يوم المسلمين
 حملة و الشخصية، للحقوق المصرية المبادرة هي 02ال والمنظمات. –الدامية األحداث

 لمعلومات العربية والشبكة اإلنسان، حقوق لدراسات القاهرة ومركز ،”بالتقرير وراكم“
 ومركز والتعبير، الفكر حرية مؤسسة و المصرية، المرأة قضايا مركز و اإلنسان، حقوق
 الكرامة، ومؤسسة نسوية،ال للدراسات نظرة ومركز والتعذيب، العنف ضحايا لتأهيل النديم

 والفدرالية الدولية، العفو ومنظمة واإلجتماعية، اإلقتصادية للحقوق المصرى المركز و
ووتش رايتس وهيومن اإلنسان، لحقوق الدولية . 

 

طارق متري: أحداث الشهر الماضي في ليبيا تسلط الضوء على الحاجة 
 الملحة للحوار

 

 
 

 حول اليوم األمن مجلس إلى إحاطة لليبيا، الخاص العام األمين ممثل متري، طارق قدم 
 والجماعات الثورية الكتائب ضد والغضب السخط تصاعد إلى فيها أشار البالد، في الوضع

ملحوظ بشكل المسلحة . 
 آخرين 911 من أكثر وأصيب شخصا 91 توفي الماضية، القليلة عاألسابي خالل أنه وذكر

 من المسلحة الجماعات بانسحاب مطالبين الشوارع إلى المتظاهرون نزل عندما بجروح

http://www.anhri.net/?p=87129
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=20058#.Uqct9OKOckw
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?newsID=20058#.Uqct9OKOckw


طرابلس العاصمة . 
 العسكري القائد نجا نوفمبر 01 في" وقال بكثير أفضل يكن لم فالوضع بنغازي في أما

 الدولة سلطة رموز الستهداف استمرار أنها على ليهاإ ينظر اغتيال، محاولة من لبنغازي
 وحدات بين نوفمبر/الثاني تشرين 29 في بنغازي في عنيف قتال واندلع. المتواصل
 الدولة قوات صفوف في القتلى عدد وصل وقد. الشريعة أنصار وكتائب الخاصة القوات

 أنصار وفصف في اإلصابات من معلوم غير عدد إلى باإلضافة اشخاص، تسعة إلى
 حول معينة لتقارير نظرا هشا، الوضع يزال ال التفاوض، هدنة من الرغم وعلى. الشريعة

الخاصة القوات أفراد تستهدف الحقة قتل عمليات ". 
 

Lebanese journalist Rami Aysha sentenced to six months 
in jail in absentia 
International Federation of Journalists 
The International Federation of Journalists (IFJ) has called on 
Lebanese authorities to withdraw all proceedings against the 
journalist Rami Aysha after it emerged that last week he 
received a six month jail sentence in absentia from a Beirut 
military court on a charge of purchasing firearms. 
According to reports, Aysha, a freelance reporter/journalist in 
Lebanon, was arrested on 30 August 2012 while investigating a 
story on weapons deportation in Beirut. He was released a 
month later pending trial. When the trial was finally scheduled 
for 25 November this year he was working abroad and 
requested, through his lawyer, that it was postponed until 8 
December. But the judge in charge of the case rejected the 
request, went ahead with the hearing and convicted him 
absentia. (IFEX) 
 
The use of SMS against torture in Egypt highlighted 
In the context of 10 December, Human Rights Day, Curt 
Goering of the Centre for Victims of Torture posts in the 
Huffington Post a piece on the value of information technology 
to prevent torture. ..….Human rights challenges, such as those 
confronting the Middle East and North Africa often receive 
media attention, but less publicized are the human rights 
defenders who are using nonviolence to promote positive 
change in their countries. Among the non-violent tactics Goering 
refers to the Front to Defend Egypt Protesters [FDEP] which 
uses Short Message Service [SMS], to facilitate communication 
between detainees and human rights groups in order to provide 
medical help and legal assistance. FDEP was established in 
2008 at time when activists were commonly targeted during 
protests and demonstrations by authorities. FDEP is made up of 
volunteer medical, legal, communications teams and others who 
use SMS communications to collect information from activists 
on their arrests, detentions, injuries, and need for legal counsel. 
 

  VIEWPOINTS/ANALYSIS/OPED/DOCUMENTS  

 اإلسالم السياسي ومسألة الشرعية: الظهور والمآالت والمستقبل
السيد رضوان   

 
 في التفكير باتجاهات يتعلق ما في الحظه أن ستودارد للوثرب سبق ما آدامز تشارلز الحظ

 الفترة في مصر في بالوضع معنيا   كان آدامز لكنّ . اإلسالمية الُنَخب أذهان في الشرعية
 ُيعرف صار ما أو اإلصالحية بالحركة معنيا   كان ما أنه مالحظاته وأهميةُ . 0521 -0501
 الدينية الجمعيات تيار سّماه ما أو األُخرى، اإلسالمية وبالتيارات بل فقط، عبده محمد بتيار

 الوعي إحياء: معلنة أهداف ثالثة لها كانت التي الجمعيات مئاتُ  ظهرت فقد. والخيرية
 الهوية مجال في التربوية واألعمال واالجتماعية، الخيرية واألعمال تجديده، أو الديني

هة  العشرين القرن في الجمعيات من النوعَ  هذا افتتح وقد. والفتيان األطفال الى الموجَّ
 األُخرى الجمعيات أنّ  بيد. «اإلسالمية الخيرية الجمعية» في عبده محمد الشيخ ظاهرا  
 مثل نهضوية إصالحية   كانت عبده فجمعية. بالتحديد الديني بالوعي أكثر مهتمة   كانت

 بإحقاق معنية إحيائية فهي الجديدة الجمعيات أما. عشر التاسع القرن في المقاصد جمعيات

 

https://www.ifex.org/lebanon/2013/12/06/aysha_convicted_in_absentia/
https://www.ifex.org/lebanon/2013/12/06/aysha_convicted_in_absentia/
http://thoolen.wordpress.com/2013/12/10/the-use-of-sms-against-torture-in-egypt-highlighted/
http://alhayat.com/Details/580726


 والسّنة، الكتاب إحياء وجمعية الشرعية، الجمعية ذلك ومن. التغريب ومكافحة الهوية
المسلمين اإلخوان وجمعية المسلمين، الشبان وجمعية . 

 

 الزعماء العرب يشجعون الوساطة والمحسوبية
البدارين بسام  

 
 سياق خارج عباس محمود الرئيس من فعال بالزواج للتفكير شابة فتاة يدفع سببا أعرف ال

 عنوان تحت هويدي إيمان فلسطين تلفزيون في العاملة زميلتنا ذكرتها التي األسباب
المحتلة فلسطين في والمحسوبية الواسطة بها تحظى التي المكانة على الضوء تسليط . 

 إلعالن حقيقية بفرصة وإحتفلت العروس بهذه لفرحت عباس الرئيس مكان كنت لو
المسألة من أكثر أقترب حتى الفقير الشعب إبنة على اإلفتراضية خطوبتي . 

 رتوش وبدون ماكياج بدون عنده -كرئيس -وصورتي هب يفكر وما الشعب مسألة أقصد
 في بالكوم وهم المنافقون المستشارون يعرضها التي الشيطانية التزيين مظاهر وبدون
عمان وتحديدا يزورها عاصمة كل طرقات في بهم يتعثر عباس وصاحبنا المقاطعة مقر . 
 أعترض كنت وإن مغنما إصطياده يعتبر الذي الطراز من عريسا ولست مكانه لست لكني
 على بالمنافقين بدورها المليئة السلطة أجهزة تشنها التي الرسمية الحملة على بشدة

 حتى لنفسها مباشرة الرئيس تخطب بان وفكرت لحظة ولو تجرأت النها الصحافية الزميلة
الحقيقة يرى . 

 
Journée des Droits de l’homme 
De l’engagement de l’UE 
 

 
 
 « La Presse » a  reçu la tribune suivante de l’Ambassadrice 
de l’Union européenne en Tunisie, Mme Laura Baeza, à 
l’occasion de la Journée internationale des droits de 
l’Homme 
 
Le 10 décembre 1948, au sortir de la Seconde Guerre mondiale 
et à l’aube de la Guerre froide, l’Assemblée générale des 
Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme. C’est l’anniversaire de cette déclaration, clé de voûte 
des démocraties modernes depuis 1945, que nous célébrons 
aujourd’hui, quelques jours après la disparition de Nelson 
Mandela, sans tristesse toutefois car sa vie tout entière dédiée 
à la réalisation d’un monde meilleur et plus égalitaire est un 
juste combat qui lui survivra. 
Depuis sa création, l’Union européenne accorde une 
importance capitale au respect et à la promotion des droits de 
l’Homme. 

 
 

http://www.alquds.co.uk/?p=112456
http://www.lapresse.tn/10122013/76028/de-lengagement-de-lue.html
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 كل الصحف المصرية والمواقع االخبارية
http://egynews.ucoz.com/enp.html 

 
Tous les médias internationaux en ligne : 
http://www.mediaonline.net/fr 
 
Les médias dans les pays arabes francophones 
Algérie 
Liban 
Maroc 
Tunisie 
 
 
 
MEETINGS AND EVENTS 

 

 الدورة الحادية والخمسون /لجنة مناهضة التعذيب 

8102نوفمبر /تشرين الثاني 88: إلى 8102أكتوبر /تشرين األول 82: من  

 

الدورة األولى  /الفريق العامل المعني باالختفاء القسري أو غير الطوعي 

 بعد المائة

8102نوفمبر /تشرين الثاني 02: إلى 8102نوفمبر /تشرين الثاني 4: من  

 

 الدورة الخامسة /اللجنة المعنية باالختفاء القسري 

نوفمبر /تشرين الثاني 01: إلى 8102نوفمبر /تشرين الثاني 4: من  

 

الدورة الحادية  /اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 والخمسون

نوفمبر /تشرين الثاني 82: إلى 8102نوفمبر /تشرين الثاني 4: من  

 

 الدورة الحادية والعشرون /اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب 

نوفمبر/يتشرين الثان 01: إلى 8102نوفمبر /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


ولنسخ أو استخدام هذه النشرة يجب طلب اإلذن . ال تمثل بالضرورة وجهة نظر المعهد العربي لحقوق اإلنسان ةهذه النشراآلراء الواردة في   
 من المعهد
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