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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

 

 
 

اليوم العالمي لحقوق اإلنسان: األمم المتحدة تكرم النشطاء وتبرز إعالن 

  فيينا

 

 مانديال، نيلسون إرث ذلك في بما اإلنسان، حقوق مجال في الناشطين تكريم سياق في 

 تعزيز إلى اليوم المتحدة األمم مسؤولي كبار دعا اإلنسان لحقوق العالمي اليوم بمناسبة

 وحماية تعزيز إلى الرامية والمعايير القوانين لتنفيذ الالزمة والموارد السياسية اإلرادة

مكان كل في المواطنين جميع وكرامة حقوق . 

 

 :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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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 

والحريات للحقوق تونس عهد أطراف بين  

 شبكة للثقافة المدنية

 

 الثالثاء أمس عقدتها ندوة خالل   عهد  المدنية الثقافة شبكة تأسيس عن االعالن تم  

 جويلية 22 في  والحريات للحقوق تونس عهد  باصدار بادرت التى المنظمات بالعاصمة

االنسان لحقوق العالمي االعالن لصدور 52 بالذكرى االحتفال اطار في وذلك  2102 . 

 ونبذ  االختالف في والحق التعددية تحترم مجتمعية ثقافة ترسيخ الى الشبكة هذه وتهدف 

 وترابطها وشموليتها  كونيتها في االنسان حقوق على وتعتمد واالقصاء والتمييز  العنف

 االنتماء الوطنية الهوية  التونسية للشخصية الثقافية المقومات تعميق الى باالضافة

المتوسطي واالفريقى  االسالمي والعربي المغاربي . 

 تكسر جديدة مقاربة وفق والمواطنة  االنسان حقوق ثقافة نشر على الشبكة وستعمل

 التلقين مع تقطع  المناطق وابعد الشرائح اوسع على وتنفتح  المدني العمل احتكار

 الى واالنصات تجاربهم من واالستفادة  الناس مع االيجابي للتفاعل وتؤسس والوعظ

بالتنموي الحقوقي فيها يلتقي مشاريع وبلورة مشاغلهم . 

 بن الباسط عبد االنسان لحقوق العربي المعهد رئيس ابرز  عهد  لشبكة تقديمه ولدى 

 وتعمل والحريات للحقوق تونس عهد من والمدنية الحقوقية مرجعيتها تستمد انها حسن

 وبناء تنويرية ثقافة ونشر ومبادىء قيم من فيه ورد ما وتجسيم واشاعة نشر على

 ان الى مشيرا والكوني التونسي والحقوقي الثقافي الموروث من انطالقا جديدة انسانية

والمواطنين والمواطنات والنشطاء المدني المجتمع قوى لكل مفتوحة الشبكة هذه . 

 

 صور من األمسية الفنية والثقافية

 

 
 

 كل بمشاركة اإلنسان لحقوق العربي المعهد نظمها التي والثقافية الفنية األمسية من صور

 للدفاع التونسية الرابطة و للمحامين الوطنية الهيئة و للشغل التونسي العام االتحاد من

 للنساء التونسية الجمعية و التونسيين للصحفيين الوطنية النقابة و اإلنسان حقوق عن

 الشبكة من بدعم الدولية، العفو لمنظمة تونس فرع و الديمقراطيات

 بمناسبة اإلنسان لحقوق العالمي اليوم في التياترو بفضاء‘‘أوروماد’’األورومتوسطية

 ‘‘والحريات للحقوق تونس عهد’’ إلطالق األولى بالذكرى االحتفال و‘‘عهد’’ شبكة إعالن

 شهر في إطالقه منذ العهد مسار حول كلمات والحريات للحقوق تونس عهد مبادرو وقدم

 العرض وتضمن. العامية باللهجة العهد نص قراءة تمت كما 2102 سنة من جويلية

 صفر الليل، كالم’’ مسرحية عرض و ‘‘كلوبيا’’ مجموعة أداء من موسيقية فقرات

. العامل الفريق وكافة الممثلين بحضور التياترو فضاء بتكريم األمسية واختتمت ،‘‘فاصل

 ومعرض ‘‘الحرية ألوان’’ جمعية بتأطير األطفال لرسوم معرض البرنامج تضمن كما

والحريات للحقوق تونس عهد’’ مسار يلخص صور ‘‘. 

 

"  حقوق لتعزيز العربية المنطقة في والمدونين الصحفيين قدرات بناء

 " اإلنسان

 لتعزيز العربية المنطقة في والمدونين فيينالصح قدرات بناء" مشروع اختتام إطار في 

 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

 

 

 األمم صندوق من بدعم  اإلنسان لحقوق العربي المعهد نفذه الذي"  اإلنسان حقوق

 المنطقة في والمدونين الصحفيين المواطنين قدرات تطوير بهدف للديمقراطية المتحدة

 التحوالت عملية في فعالية بأكثر للمشاركة اإلنسان حقوق وحماية تعزيز مجال في العربية

 والذي الختامي الحفل فعاليات معنا للحضور دعوتكم يشرفنا ، المنطقة في الديمقراطية

 10.11 الساعة من ابتداء بالمشتل التياترو بفضاء 2101 ديسمبر 01 يوم يعقد سوف

 .صباحا

 المشروع أطار في أعدت التي للدراسة التنفيذي الملخص عرض اللقاء هذا خالل سيتم

 أثناء المواطن وصحافة المدّونين ظهور على الُمترّتبة واآلثار األسباب تحليل» حول

ل عملية في ودورها العربية الثورات  وتقديم «الثورة بعد ما فترة في الديُمقراطي التحوُّ

 الذين إنتاج من اإلنسان حقوق وحماية بنشر تعنى عربية مدونات 3 ألحسن جوائز

 البوابة اطالق سيتم كما. المشروع في المتضمنة دريبيةالت الدورات إحدى في شاركوا

العرب بالمدونين الخاصة االلكترونية  Human rights voices. 

 

 وزارة التربية تضع مقاربة تشاركية مع المعهد العربي لحقوق اإلنسان

 

 تصريح في بالراشد محمد التربية بوزارة اإلنسان حقوق على التربية ملف منسق قال

 تشاركية حقوقية مقاربة وضعت الوزارة إنّ  2103 ديسمبر 01 الثالثاء اليوم لموزاييك

 تكوين في االنطالق وسيتم اإلنسان، لحقوق العربي المعهد منها األطراف من عدد مع

القادمة السنة بداية اإلنسان حقوق مجال في المتدخلة والهياكل التربوية اإلطارات . 

 

 

 

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 

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 

 

 
التعليم في مجال حقوق 

 اإلنسان

 

 
 

Human rights education 
and training 

 
 

 
 

Draft Declaration on 
Human Rights 

Education 
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learning: building the 

capacities of the claim 

holders through learning 

as empowerment  

[french]  

 

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 

 
 

 
 

  TUNISIA 

حكومية جهات مع المدني المجتمع سيعدها  
 استراتيجية وطنية للتربية على حقوق االنسان

 
 تشاورية جلسة محور  االنسان حقوق على للتربية الوطنية االستراتيجية  مالمح شكلت
 والتربية االنتقالية والعدالة االنسان حقوق وزارتي عن ممثلين بين الثالثاء أمس انعقدت
المدني المجتمع وعن . 
 بينت االستراتيجية لهذه االنتقالية والعدالة االنسان حقوق وزارة لتصور تقديمها ولدى

 االطراف جميع جهود تجميع أن   بوزواش سناء بالوزارة العمومية المصالح مستشارة
 أهم من تعد النقائص وتحسين تجاربها وتعزيز ومنظمات وجمعيات وزارات من المعنية
االستراتيجية وضع في التفكير أسباب . 
   وهما أساسيتين مرجعيتين على االستراتيجية هذه في االعتماد سيتم أنه وأضافت
  حقوق على للتربية العربية الخطة و االنسان حقوق مجال في للتثقيف العالمي البرنامج
هامراحل بمختلف التربوية المنظومة في االنسان حقوق بادماج المتعلقتين االنسان . 

 أن بالراشد محمد التربية بوزارة والثانوية االعدادية بالمرحلة التفقد مدير ذكر جهته من
 والكتب البرامج بمراجعة االنسان لحقوق العربي المعهد مع شراكة اطار في قامت الوزارة

 البرامج واضعي ذمة على سيوضع دليل اعداد من وتمكنت حقوقية زاوية من المدرسية
منها لالستفادة يةالمدرس والكتب . 

 

االنسان لحقوق العالمي اليوم في  
 بن جعفر يطالب بتطبيق المرسومين 002 و005

 
 عنها والذود االنسان حقوق صون أن على يالتأسيس الوطني المجلس رئاسة شددت
 ما على مطلعة انها الى الفتة  والممارسة والثقافة التشريع ليشمل الشعار مستوى يتعدى
 والرأي التنظم حرية بخصوص االنتقالية المرحلة هذه في وانتهاكات انفالتات من يقع

 الى تقديرها وفق تعود والتي  والسجون االيقاف مراكز في االقامة وظروف والتعبير
تونس بها تمر التي المفصلية المرحلة هذه في الوضع تعقيدات  . 

 االنسان لحقوق العالمي باليوم االحتفال ذكرى في الثالثاء أمس اصدرته بيان في واكدت
 داعية وحرياتهم المواطنين حقوق لحماية المالئم التشريعي االطار توفير على الحرص

  005و 002 بالمرسومين العمل في االنطالق الى الحكومة على رقابية سلطة باعتبارها
 الحماية وتوفير الصحفي بعملهم قيامهم بسبب البدني االكراه الى الصحفيين لتعرض تفاديا
لمهامهم أدائهم أثناء لهم  . 
 أعمال في هام تقدم انجاز يصادف االنسان لحقوق العالمي باليوم االحتفال ان بينت كما
 20 تضمن والحريات للحقوق باب فيه أفرد الذي الدستور مشروع حول التوافقات لجنة
 المساواة مبدأ وتركيز والثقافية واالجتماعية واالقتصادية االساسية الحقوق من فصال
االنسان لحقوق الدولية للمعايير وفقا القانون أمام التمييز وعدم . 

 
Nominations à la tête des médias publics audiovisuels 
Un cas de jurisprudence 
 La Haica a saisi le Tribunal administratif 
Comme annoncé il y a quelques jours, la Haica (Haute autorité 
indépendante de la communication audiovisuelle) est passée à 
la vitesse supérieure en procédant à la saisie du Tribunal 
administratif, après la fin de l’ultimatum du 4 décembre, pour 
qu’il se prononce sur sa demande d’annulation des nominations 
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مواكبة التلفزة الوطنية إلطالق 

 شبكة "عهد " للثقافة المدنية
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par le gouvernement à la tête des médias audiovisuels publics. 
L’instance de régulation avait, en effet, demandé au 
gouvernement, en octobre dernier, l’annulation de toutes les 
nominations, y compris celles antérieures à sa création (mai 
2013), en vertu du décret-loi 116 (novembre 2011) qui met, 
théoriquement, un terme à ce qu’on peut appeler l’ingérence de 
l’exécutif dans la gestion des affaires internes du secteur des 
médias et qui donne à l’Instance indépendante, entre autres 
prérogatives, la latitude de contribuer à ces nominations.  
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 األمم المتحدة تنتقد أوضاع حقوق اإلنسان في مصر 
 االقتصادية الحقوق في االستثمار لزيادة مصر تدعو المتحدة االمم لجنة

 واالجتماعية
 

 
 

 االقتصادية الحقوق لجنة أمام سنوات، العشر قرابة منذ األولي للمرة مصر، َمُثلَت
 العهد على الموقعة الدول التزام بمراجعة المختصة المتحدة، باألمم والثقافية واالجتماعية

 الرسمي، التمثيل مستوي تواضع من بدءا ضعيفا، الرسمي الوفد أداء أتي حيث. الدولي
 إنتهاء   و الحكومي التقرير في المتضمنة واإلحصاءات المعلومات تحديث بعدم مرورا

 التي للماليين تجاهل في مبارك، لحقبة مجملها في تنتمي وبرامج بسياسات باالستشهاد
 اإلفقار من عهدا معه وتزيح لتزيحه 2100 يناير من والعشرين الخامس في تدافعت

والقمع والتهميش . 
 

الشبكة العربية تدين سجن الصحفي رامي عيشة لمدة أسبوعين بتهمة 
 االتجار في األسلحة علي خلفية تقرير صحفي

 

 
 

 المحكمة من الصادر الحكم, اليوم, اإلنسان حقوق لمعلومات العربية الشبكة أدانت
 في تجارته بزعم بعد مالي مبلغ وتغريمه أسبوعين لمدة صحفي بسجن اللبنانية العسكرية
 .السالح
ا ديسمبر من التاسع في أصدرت قد اللبنانية العسرية المحكمة وكانت  بسحن يقضي حكم 

 دوالرات عشرة قدرها مالية غرامة ودفع أسبوعين لمدة عيشة رامي اللبناني الصحفي
 22 في العسكرية المحكمة من الصادر الغيابي للحكم تخفيف ا وذلك بالسالح، اإلتجار بتهمة
 أن من الرغم علي وذلك التهمة، لذات أشهر ستة لمدة الصحفي بسجن والقاضي نوفمبر

ا يعد كان الصحفي ا تقرير  سوريا إلى اللبنانية األراضي من األسلحة تهريب عن صحفي  . 
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 غزة فى األمنية السلطات قيام يدين العرب للصحفيين العام االتحاد
الفلسطينيين الصحفيين حريات على بالتضييق  

 

 
 فى يعمل الذى الجواد عبد حسين الصحفى بإستدعاء غزة فى األمنية السلطات قامت

 والجهات عمله طبيعة عن منه لإلستفسار واحد اسبوع خالل مرات ثالث“ برس أسوار“
 فى الداخلي األمن جهاز سلطات تحتجزه مرة كل وفى بها يعمل التى الشبكة تمول التى

الظهر بعد الثانية حتى صباحا التاسعة الساعة من غزة  .. 
 الصحفيين ضد دائمة بصفة تكررت التى اإلجراءات هذه يدين العرب الصحفيين اتحاد إن
 وفى العامة الحريات على تضييقا   تعتبر إنها حيث ، األعراف جميع تتجاوز والتى غزة فى

الدولية القوانيين كافة كفلتها التى والتعبير الرأي حرية مقدمتها  .. 
 المضايقات هذه تكرار بعدم غزة فى بالسلطات العرب للصحفيين العام االتحاد ويهيب

 الرأي وحرية اإلنسان حقوق مع تتنافي والتى الفلسطينيين للصحفيين واإلستدعاءات
 .. والتعبير

 

 مصر – ال إقرار وال عدالة بشأن القتل الجماعي للمحتجين
ووتش رايتس هيمان  

 

 
 أنصار قبل من اعتصام بفض األمن قوات بدأت أن بعد المصاب زميله يواسي متظاهر
2103 أغسطس 01 االربعاء مصر، في نصر مدينة في مرسي محمد المخلوع الرئيس  

 
 بحقوق معنية ودولية مصرية منظمة 03 وجهت اإلنسان لحقوق العالمي اليوم في

 يناهز ما مقتل عن العامة بالمسئولية تقر بأن المصرية السلطات إلى الدعوة اإلنسان
 اإلخوان اعتصامي بفض قامت التي األمن قوات أيدي على القاهرة في شخص األلف

 األحداث هذه في مستفيض وبشكل بجدية تحقق وأن 2103 أغسطس 01 يوم المسلمين
 وراكم“ حملة و الشخصية، للحقوق المصرية المبادرة هي 03ال والمنظمات. الدامية
 حقوق لمعلومات العربية والشبكة اإلنسان، حقوق لدراسات القاهرة ومركز ،”بالتقرير
 النديم ومركز والتعبير، الفكر حرية مؤسسة و المصرية، المرأة قضايا مركز و اإلنسان،
 و الكرامة، ومؤسسة النسوية، للدراسات نظرة ومركز والتعذيب، العنف ضحايا لتأهيل
 والفدرالية الدولية، العفو ومنظمة واإلجتماعية، اإلقتصادية للحقوق المصرى المركز
ووتش رايتس وهيومن اإلنسان، لحقوق الدولية . 

 يحقق ولم اليوم، ذلك لوقائع علنيا   سجال   تقدم لم الحكومة أن الموقعة المنظمات قالت
 وغير المفرط االستخدام على حاسبهم وال األمن قوات أفراد مع اآلن حتى العام النائب
 تتخذ لم اآلن إلى أنها إال االنتقالية للعدالة وزارة مصر استحدثت وقد. المميتة للقوة المبرر

 الجسيمة االنتهاكات بمزاعم يتعلق فيما والعدالة الحقيقة التماس نحو جدية خطوات أية
الماضية الثالث السنوات مدار على األمن قوات ارتكبتها التي اإلنسان لحقوق . 

https://www.ifex.org/egypt/2013/12/11/mass_killings_unaccounted_for/ar/
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 قضاء
 اآلثار العكسية للكتاب األسود

 
 األسود الكتاب بنشر تعلّق ما وتحديدا الوطنية الساحة على مؤخرا جدّ  ما أن المؤكد من
 أمر هذا. ومصداقيته قيمته بخصوص االجماع حوله يحرز لم االجتماعية المواقع على
تجاهه اتخذت التي المواقف حدة ومن تبعثه التي األفعال ردود جحيم من يستشفّ  حواض . 

 سوف التي الصورة وال منتهاه حقيقة نعلم ال منعرج في البالد دخلت صدوره فبمجرد
 «المبادرة» هذه إلى ُينظر أن تلك والحالة بالتأكيد. القادمة األيام في األمور عليها تكون

 المجازية الصورة صحت إن عنه الكشف إلى سعت ما بخصوص يبةالر من بنوع الرئاسية
 مسبقا معروفا كان وأشخاص أسماء من الكتاب هذا مضمون أغلبية أن طالما «الكشف»لـ

 «الكشوفات» هذه كانت البالد في األوضاع وتغيير الثورة قيام بمجرد. الجميع طرف من
 بها للتذكير حاجة في تكن لم تلك وبصفتها. والخاصة العامة لدى بالضرورة معلومة
بالذات الوقت هذا وفي اآلن طرحها وإلعادة . 

 

 مصر.. وجهات نظر تتحلق حول دستور توافقي
المصري ربه عبد حسن. د  
 

 يومي الالنهائي وفضائها والمسموع المرئي مداها اتساع على المصرية الساحة شهدت
 علنيا تصويتا الحالي ديسمبر/االول كانون من والثاني االول واالحد، السبت

 اهتمام استقبله تصويت.. الجديد لدستورا مسودة من السادسة النسخة على’الكترونيا‘
 31 ثورة طريق لخارطة ملموس مادي نجاح كأول الحدث اهمية مع طرديا تناسب شعبي
 .يونيو

 عنف موجات من يعانيه ما رغم المصري الشعب يستحقه.. المقاييس بكل موثق نجاح هو
 مرحلة من انتقاله حالة ُينهي ان له ترضي ال اطراف من بغيض بشكل لها يتعرض متتالية
 لمحاوالت مقاومة من يبذله وما عاما، ثالثين من اكثر وطأتها تحت عاش وافساد فساد

 له تريد ال وتجمعات وتيارات جبهات بها تقوم ترويع حمالت ظل في العيش على اجباره
 في اغلقت التي انتاجه ابواب له تفتح التي واستقراره أمنه اجواء اليه وتعود يستقر، ان

سنوات ثالث نحو منذ وجهه . 
 

Political reform in Kuwait? 
By Mohammad F Almutawa  
 

 
 

Some believe it will be another five years before Kuwait can 
approach the idea of political reform again. But until then, 
activists should not be discouraged. Calling for an elected 
government in a region governed in the purest tribal form is not 
going to bear fruit overnight.  
The Criminal Court in Kuwait acquits 70 activists, including 11 
former Members of Parliament, from charges of storming 
parliament; the decision is one of the most anticipated in 
Kuwait’s turbulent political climate. 
The seeds for Kuwait’s current political stalemate were planted 
years ago. Continuous gridlock and a series of corruption 
scandals have resulted in seven parliamentary elections and 
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thirteen cabinet reshuffles in the past seven years. A large 
corruption scandal linking the former Prime Minister to large 
unexplained bank deposits into thirteen MP's accounts, i.e. 26% 
of the elected parliament, caused public outrage in 2011 
resulting with the PM’s removal. 
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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/ثانيتشرين ال 01: إلى 8102نوفمبر /تشرين الثاني 00: من  
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ولنسخ أو استخدام هذه النشرة يجب طلب اإلذن . ال تمثل بالضرورة وجهة نظر المعهد العربي لحقوق اإلنسان ةهذه النشراآلراء الواردة في   
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