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EVENTS 

تعزيز البلديات والحوكمة المحلية الديمقراطية في سياق اإلنتقال 
 الديمقراطي في الدول العربية

٣١٧٢ األول كانون/ديسمبر ٧١-٧١: التاريخ  
تونس: الموقع  

 
 البلديات وتعزيز لدعم جديدة وتحديات فرصا   المنطقة في االنتقالية الفترات تطرح

 البلديات وتمكين الديمقراطية المحلية الحوكمة تعزيز يلعب قد كما. المحلية والحوكمة
 تساعد أن يمكن كما. والسياسي واالجتماعي االقتصادي التضمين عملية في هاما   دورا  

 على أفعال إلى القومية التنمية أجندة ترجمة على المحلية كوماتالح الالمركزية الحوكمة
 الديموقراطي االنتقال عملية في أساسي مكون الالمركزية جعل في وتساهم الواقع، أرض

للتنمية الجديدة االستراتيجية وتكوين . 
 

 في المحلية والحوكمة البلديات’’ حول االقليمية المشاورة فعاليات انطالق
الديمقراطي التحول سياق ‘‘ 

 

 
 

 في المحلية والحوكمة البلديات’’ حول االقليمية المشاورة فعاليات العاصمة بتونس انطلقت
 والمعهد اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج من كل ينظمها التي ‘‘الديمقراطي التحول سياق

جامعة وبرنامج اإلنسان لحقوق العربي  Yale المحلية والتنمية الحكم إلدارة . 
 رئيس حسن، بن الباسط عبد األستاذ من لكل ترحيب كلمات اإلفتتاح جلسة وتضمنت
 تقديم تاللها بتونس المتحدة األمم برنامج عن وممثل اإلنسان لحقوق العربي المعهد

 اإلقليمي المركز في الحوكمة فريق رئيس سمرا، أبي مروان األستاذ طرف من المشاورة
بالقاهرة اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج . 
’’  وهي الجاري، ديسمبر شهر من عشر التاسع غاية إلى المشاورة أشغال وتتواصل
من االنتقالية المرحلة إطار في المحلية الحوكمة خبراء أهم مشاركة تستهدف  : 

 المتحدة األمم ولجنة الدولي والبنك اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن ممثلين –1 

 

الدليل الجديد لحماية المدافعين 
 عن حقوق اإلنسان

 

 
 

 زيارة الموقع <<<
 
 

 

UNDP Arab States – 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 التقرير العربي
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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 
 
 

 
 

 
World Programme for 

Human Rights Education 
 

 
 

 
 

كل المعلومات عن أنشطة 

 المعهد من خالل هذا الرابط
 

المتحدة لألمم تابعة أخرى ووكاالت آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية . 
الصلة ذات والوزارات الحكومات عن ممثلين –2 . 

 مسألة على تعمل التي والدولية اإلقليمية المدني المجتمع منظمات عن ممثلين –3
والتنمية المحلية والحوكمة الالمركزية ‘‘. 

 

نص كلمة الترحيب التي ألقاها األستـاذ عبد البـاسط بـن حسن خالل الجلسة 
االفتتاحية للمشاورة االقليمية حول : "البلديــات والحوكمة المحلية في 

 "سياق التحّول الديمقراطي
 

 
 

 أشغال افتتاح في أشارك   أن اإلنسان لحقوق العربي المعهد إدارة مجلس باسم يشّرفني
 التحّول مسار سياق في والبلديات الديمقراطية المحلية الحوكمة تعزيز ُسبل" ندوة

 لبرنامج اإلقليمي المركز األجالّء شركائنا مع فيها بالمساهمة نتشرف التي الديمقراطي
يال وجامعة بتونس اإلنمائي المتحدة األمم وبرنامج اإلنمائي المتحدة األمم . 
 تتنازعها كبيرة وتغّيرات تحّوالت مسارات في تونس ثورة بعد العربية المنطقة دخلت لقد

 جديد اجتماعي عقد وبناء االستبداد ماضي من الخروج في رغبة. متناقضتان رغبتان
ا العيش على يقوم  مسّميات   تحت والهيمنة االستبداد إنتاج إعادة نحو أخرى ورغبة مع 

قديمة/جديدة . 
 

المركز الدولي للعدالة االنتقالية يرحب بقانون العدالة اإلنتقالية التاريخي 
 في تونس

 

 
 بضبط المتعلق األساسي للقانون التاريخي بالتمرير يرحب االنتقالية للعدالة الدولي ركزالم

التونسي التأسيسي الوطني المجلس قبل من اختصاصها ومجال االنتقالية العدالة أسس  
(NCA). الذين من نائبا   021 أصل من أنه حيث باالجماع تصويت شبه هناك كان 

 يمثل القانون هذا ان. االحد يوم القانون لصالح صويتبالت 021 قام الجلسة حضروا
الديمقراطية إلى تونس انتقال في هاما   تطورا   . 

 في شديد   ببطء   يتحرك أنه على التأسيسي الوطني المجلس إلى االنتقادات ُوجهت حين في
 السلمية الثورة أن إلى تشير القانون هذا تمرير على المجلس قدرة أن إال النواحي، بعض

 تستحق. والتوترات الصعوبات رغم السليم الطريق على تزال ال تونس في النطاق الواسعة
 و سنتين، خالل للعملية إدارتها على اإلشادة اإلنتقالية والعدالة اإلنسان حقوق وزارة
المدني المجتمع مشاركة دور عن اإلغفال عدم أيضا   ينبغي  . 

 للعدالة الدولي المركز رئيس تولبيرت، ديفيد قال" لتونس، بالنسبة هامة خطوة هذه

 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

 

 

 

برنامج منظمة العفو الدولية 
المؤلف من اثنتي عشرة نقطة 

 لمنع التعذيب
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 عبر القانون هذا توجيه في الكامنة التحديات شأن من أحد يقلل ال أن يجب. "االنتقالية
 الخطوات صعوبة مدى من يقلل أن شخص أي على يجب وال. التأسيسي الوطني المجلس
 عمال   كان القانون تمرير. طموح برنامج المقاييس، بكل هو، ما تنفيذ في الكائنة القادمة
اآلن الشاق العمل بدأ قد ها ولكن رائدا ، ." 

 

 
Le Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb lance le 
quatrième numéro de sa revue d'analyse FEMMES ET 
MEDIAS AU MAGHREB 
 
 

 

UN and democracy 

building publications 

 

 Democracy and 
Development: The 
Role of the UN, 

 Democracy and 
Gender Equality: 
The Role of the UN 
and 

 Democracy and 
Human Rights: The 
Role of the UN 

 
 

Millennium Development 

Goals as human rights 

learning: building the 

capacities of the claim 

holders through learning 

as empowerment  

[french]  

HUMAN RIGHTS EDUCATION 

Material Resources 
What is Human Rights Education? 

How to get started with Human Rights Education  

This is My Home – A Minnesota Human Rights Education 
Experience  
 
 
New! Close the Gap Video and Curriculum Resources! 
 
The 5-part Close the Gap documentary series on race, class, 
and place disparities was created by the Twin Cities Public 
television (tpt) in close partnership with the Itasca Project and 
Twin Cities Compass & Wilder Research. The University of 
Minnesota Human Rights Center designed two companion 
guides to foster dialogue on ways to recognize and eliminate 
these race, class, and place disparities in our schools and 
communities. 
  
The Educator Guide provides curriculum resources for 
engaging youth in grades 8-12.  
The Community Guide offers key discussion activities for 
Human Rights Commissioners, community leaders, and other 
interested individuals to better understand these disparities and 
their causes, as well as to work to overcome them. 
More:   >>> http://ow.ly/pexjw 
 
Guidelines on Human Rights Education for Human Rights 

Activists 

 

These guidelines present approaches to be adopted when 
planning or implementing education programmes for human 
rights activists, related to six key areas: the human rights-based 
approach to human rights education; core competencies; 
curricula; teaching and learning processes; evaluation; and 
development and support for trainers. The guidelines also offer 
a list of key resources to assist in planning, implementing and 
evaluating human rights education for human rights activists. 
Download the document (511.4 KB) 
 
A resolution on a World Programme for Human Rights 
Education is adopted by HRC24 without a vote. 27 sept. 

 

 
التعليم في مجال حقوق 

 اإلنسان

 

 
 

Human rights education 
and training 

 
 

 
 

Draft Declaration on 
Human Rights 

Education 
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  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 
الدينية الشؤون وزارة لتذكير استنكارا  

المسبق الترخيص على يتحفظ الصحافة حرية مركز  
 

 االعالميين الدينية الشؤون وزارة لتذكير استنكاره عن الصحافة لحرية تونس مركز اعرب
 فيه الغت الذي الوقت في الدينية الفضاءات داخل الصحافة لعمل المسبق الترخيص بمناقب
 الممكنة العراقيل كل 10و 001 و 001 والمراسيم الثورة بعد التعبير حرية مكاسب
حر اعالم لتاسيس  
 تشويش في اال يزيد لن الغائه بامكانية التلويح  ان االثنين  أمس له بيان في واعتبر

 الشاكلة بهذه الموضوع هذا طرح  يكون ان من محذرا  االعالميين اذهان في الموضوع
 لمزيد وزارة من واكثر هيكل من اكثر من تصدر مماثلة الجراءات تمهيدا الوقت هذا وفي

 تحت اضيق مساحات في االعالميين تحرك وحصر الصحفية الحريات على التضييق
مختلفة مبررات  
 تسجيل ان الحالي ديسمبر 02 يوم لها بالغ في اعلنت الدينية الشؤون وزراة وكانت

 او بتحقيقات والقيام الدينية الفضاءات وتصوير الجمعة خطب وبث ونقل الدينية الدروس
الوزارة من مسبق لترخيص يخضع  داخلها صحفية روبرتاجات . 

 وشركات والتلفزية االذاعية القنوات عمل ييسر ان شأنه من االجراء هذا ان واكدت
لمهمتها أدائها حسن ويضمن  الخاصة البصري السمعي االنتاج . 

 

 لبنود بتنفيذه مرتبط جمعة لمهدي المعارضة مساندة:محفوظ الفاضل محمد
الطريق خارطة   

 

 
 

 مساندة ان الوطني الحوار باسم الرسمي والناطق محفوظ الفاضل محمد العميد قال
الطريق خارطة لبنود تنفيذه بمدى مرتبط عدمها من جمعة لمهدي المعارضة . 

 ان 2102ديسمبر 01 اإلثنين امس لألنباء افريقيا تونس كالةلو تصريح في وأكد
 شخص على تحفظهم رغم الوطني الحوار في والمشاركة التفاعل ستواصل المعارضة

 األربعاء يوم ستعقد األحزاب إلجتماع العامة الجلسة أن إلى مشيرا الجديد، الحكومة رئيس
 تجاوز بعد والحكومي والتأسيسي اإلنتخابي الثالث المسارات لتدارس 2102 ديسمبر 01

الحكومة رئيس اختيار عقبة . 
 عن عوضا أيام 01 إلى الحكومة تشكيل آجال اختصار على سيعمل الرباعي أن الى وأشار

الطريق خارطة عليه نصت كما اسبوعين . 
 ديسمبر 01 الخميس يوم جديد من ينطلق أن يمكن الطريق خارطة عداد إن محفوظ وقال

 .الجاري
 

االنتقالية والعدالة االنسان حقوق وزارة في  
 تحفظات على قانون مكافحة االرهاب ومنع غسل األموال

 
 االوروبية للمنظمة التابع االنسان وحقوق الديمقراطية المؤسسات مكتب ممثلتا أبدت
 االموال غسل ومنع االرهاب مكافحة قانون مشروع على التحفظات بعض والتعاون لالمن

 

L'Association Tunisiennes 

des Femmes Démocrates a 

le plaisir de vous inviter aux 

travaux du tribunal fictif 

des femmes survivantes 

aux violences et ce les 

20,21,22 décembre 2013 à 

la faculté des sciences 

juridiques, politiques et 

sociales de Tunis 
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http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/59/113B&Lang=E
http://www.essahafa.info.tn/index.php?id=24&tx_ttnews%5btt_news%5d=52366&tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=571328c5c8


 االثنين أمس صباح االنتقالية والعدالة االنسان حقوق وزارة نظمتها مستديرة مائدة خالل
االوروبي المكتب مع بالتعاون الوزارة بمقر . 
 الديمقراطية المؤسسات بمكتب التشريعات دعم وحدة عن المسؤولة استعرضت وقد

 مسألتي منتقدة القانون مشروع حول القانونية النظر وجهة توماس أليس االنسان وحقوق
واالتصاالت المراسالت باعتراض المختصة والجهات المحاكم اختصاص . 
 بصفة الحد  الى داعية االرهابية والجريمة االرهاب لمفهوم العام التعريف الى وتعرضت

ارهابيا ما شخص اعتبار فيها يتم التي الحاالت من جلية . 
 لوسيل االرهاب بمكافحة المتعلقة المسائل حول المكتب مستشارة أبرزت جهتها من

 االرهاب ومكافحة االنسان حقوق حماية لتيمسأ بين تربط التي التكامل عالقة سنغالر
 والتي  «االرهاب ظاهرة لتنامي خصبة أرضية تمثل التي العوامل»بـ أسمته ما الى مشيرة
 الحياة في المشاركة وغياب االجتماعية العدالة وانعدام االنسان حقوق خرق في لخصتها
 االجتماعي والتهميش االقتصادي والتفاوت التمييز أشكال وكل والسياسية المدنية

الرشيدة الحوكمة وغياب واالقتصادي . 
 

يطرحون وقضاة قانون اساتذة  
أسباب العالقة المتوترة بين المحكمة االدارية والسلط العمومية منذ انشائها 

 الى اليوم
 

 ندوة بالعاصمة االثنين أمس صباح بصفاقس الحقوق وكلية االداريين القضاة اتحاد نظم
 وقضاة قانون اساتذة من المتدخلون خاللها تطرق العمومية والسلط االدارية المحكمة حول
 والسلط القضائية الهيئة هذه بين متوترة تكون ما عادة اعتبروها التي العالقة الى

الثورة بعد اليوم الى الحكومات وتعاقب 0191 سنة انشائها منذ وذلك العمومية . 
 الدونية الرؤية عن ناتج الموروث التوتر هذا ان البكوش ناجي القانون استاذ وفسر

 ما وهو قوله حسب بالتسيس عادة تتهم التي االدارية المحكمة لدور والسياسيين للسياسة
 قابلة وغير احكامها ازاء متحرج موقف وفي المحكمة تجاه حذرة العمومية السلط يجعل

 .بتنفيذها
 
 

مواصلة النظر في قانون العدالة االنتقالية: خالف حاد حول تركيبة هيئة 
 فرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة

 

 
 

 المتعلق األساسي القانون فصول على المصادقة التأسيسي الوطني المجلس  واصل
 من جملة تخطت كما فصوله ثلث تمرير من العامة الجلسة تمكنت حيث االنتقالية بالعدالة
عليه المصادقة مسار تقدم تعطل التي العثرات . 

 قانون تضمين على عالوة االنتقالية للعدالة األساسي القانون مشرع في بوضوح تبرز
: ثانيا االنتهاكات بداية تاريخ: أوال في تتمثل خالفية نقاط 1 للثورة السياسي التحصين

 والكرامة الحقيقة هيئة صالحّيات: رابعا للمحاكم الّنظر مرجع: ثالثا االنتهاكات أنواع
ومعاييره الّتعويض: وسادسا الهيئة صلب الّضحايا تمثيلّية: خامسا . 

 
A Political Deal in a Deeply Divided Tunisia as Islamists 
Agree to Yield Power 
By CARLOTTA GALL 
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Rachid Ghannouchi, the leader of the Islamist party Ennahda. (Samuel 

Aranda for The New York Times) 

 
Compromise has been in short supply since Tunisia sparked the 
Arab Spring nearly three years ago. But this small North African 
nation has once again broken new ground with a political deal 
between longtime enemies among the Islamists and the secular 
old guard. 
The deal, announced over the weekend, aims to put in place an 
independent caretaker government until new elections next 
year, marking the first time Islamists have agreed in the face of 
rising public anger to step back from power gained at the ballot 
box. 
Tunisia had been careening toward chaos and political paralysis 
after two assassinations this year and an inability to finalize a 
new constitution, and it remains fragile and divided. But months 
of laborious back-room haggling led by two political leaders 
helped, at least for now, to avoid the kind of zero-sum politics 
that have come to define the post-Arab Spring tumult in Egypt, 
Libya and the battlefield of Syria. 

 
 

ARAB WO LD/UNITED NATIONS 

البحرين: الشبكة العربية تطالب السلطات البحرينية باإلفراج عن مقدمي 
 إخطار تنظيم مسيرة سلمية

 

 
 

 لمقدمي البحرينية السلطات احتجاز اليوم، اإلنسان، حقوق لمعلومات العربية الشبكة أدانت
المعارضة قوى من بدعوى البديع بشارع الماضي الجمعة يوم تنظيمها تم مظاهرة أخطار . 
ا أصدرت قد البحرينية النيابة وكانت  مسيرة مخطري بحبس يقضي الماضي األحد يوم قرار 

 شهدتها التي المظاهرة خلفية علي التحقيقات، ذمة علي أسبوع لمدة ”يلين لن عزمنا“
 البحرينية المعارضة قوي من بدعوي ديسمبر من عشر الثالث الجمعة يوم البديع منطقة

 بالحريات يطالب الذي السلمي الشعبي الحراك انطالق لىع يوم 0111 مرور بمناسبة
البحرينية باألراضي والديمقراطية والحقوق . 

 تنظيم أخطارات مقدمي البحرينية السلطات فيها تعتقل التي األولي المرة هي هذه تكن ولم
 المسيرة إخطار مقدمي نوفمبر من األول في السلطات اعتقلت حيث بالبحرين مظاهرات

 األمن قوات حاصرتها التي العكر قرية مع للتضامن عالي منطقة في تنظيمها تم التي
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فترة منذ البحرينية . 
 

اإلمارات: الشبكة العربية تطالب السلطات اإلماراتية بتوفير ضمانات 
ا بينهم مصريين، وغل يد جهاز أمن الدولة  المحاكمة العادلة لـ 21 إسالمي 

 

 
 

 لمحامي الزين سجن إدارة منع اليوم، اإلنسان، حقوق لمعلومات العربية الشبكة أدانت
 بذلك قرار صدور من الرغم علي محبسهم، داخل معهم التواصل من المعتقليين من عدد
العليا االتحادية المحكمة من . 

 بالمحكمة القاضي قرار تنفيذ ديسمبر 01 األحد يوم رفضت قد الرزين سجن إدارة وكانت
 المعتقليين بزيارة الكميتي الحميد عبد للمحامي بالسماح يقضي الذي العليا االتحادية
المحكمة أمام عنهم المرافعة من يتمكن حتي القضية أوراق علي لإلطالع . 
ا 21 الـ قضية نظر بداية منذ السجن إدارة أن بالذكر والجدير  المحامين تمنع وهي إسالمي 

المحكمة أوامر تنفيذ وترفض القضية، أوراق علي واإلطالع المعتقليين مع التواصل من . 
 

الموصل شرقي منزلها أمام النعيمي نورس العراقية اإلعالمية اغتيال  
 

 قناة في اإلعالمية ،2102 ديسمبر/األول كانون 01 األحد يوم مجهولون، مسلّحون اغتال
 النار بإطالق ،(عاما   21) النعيمي هاشم محمد نورس العراقية الفضائية ”الموصلية“

 شرقي الجزائر حي في منزلها من بالقرب قريبة، مسافة من حربية مسدسات من عليها
بالفرار المسلّحون والذ الفور، على مقتلها الى أدى ما الموصل، . 

 

 جلد امرأة سعودية راجعت القضاء دون محرم
 

 
 

 دون“ القضاء بمراجعة إدانتها بعد وسجنها امرأة بجلد سعودي قاض أصدره حكم أثار 
 نظام“ سلسلة في جديدة حلقة واعتبرته بالحكم نددت حقوقية أوساط في جدال ”محرم،
التمييزي الذكوري األمر والية .” 
 أصل من سعودية وهي سليم، سوسن عن الفوري اإلفراج إلى حقوقية منظمة ودعت

 لمدة والسجن جلدة 211 بالجلد الماضي الثاني كانون/يناير في عليها حكم بعدما سوداني،

http://www.anhri.net/?p=87564
http://www.anhri.net/?p=87564
http://www.raialyoum.com/?p=31164


 بالشكوى التقدم في يصاحبها أن دون المضايقات من بشكوى تقدمت“ ألنها ونصف، عام
أمرها ولي .” 

لـ ”ووتش رايتس هيومن“ بمنظمة المرأة حقوق في الباحثة خليفة، نادية وقالت CNN 
 والذي ”السعودية، في الذكر والية نظام“ يجسد الحكم إن بيروت من الهاتف عبر بالعربية
الحياة نواحي جميع في المرأة على وصاية يفرض . 

 

 حل تحقيق هدف مع يتوافق أن يمكن ال االستيطاني النشاط: سيري روبرت
 الدولتين

 
 إن األوسط الشرق في السالم لعملية الخاص المتحدة األمم منسق سيري روبرت قال 

 مجلس جلسة في وأكد. األرض على الهش الوضع بشأن القلق تثير وجيهة أسبابا هناك
 يتوافق أن يمكن ال االستيطاني النشاط استمرار أن على األوسط الشرق حول الدولي األمن
 األمم أن مضيفا الدولي، القانون وفق مشروع غير أنه كما الدولتين، حل تحقيق هدف مع

والتحريض العنف أعمال تكرار إزاء بالقلق تشعر المتحدة . 
 اإلسرائيلية األمن قوات قيام شهدت التقرير يغطيها التي الفترة أن سيري السيد وأوضح
 وأصيب اعتقلوا، قد فلسطينيا 211 من أكثر وإن واعتقال، بحث عملية مائتي نحو بتنفيذ
. بجراح إسرائيليين جنود ستة أصيب كما الحائط، ضد مظاهرات خالل ذلك في بما 211
 لم القطاع في األساسية البنية إن سيري السيد قال غزة، قطاع في بالوضع يتعلق وفيما
 الغربية الضفة تأثرت فيما" وأضاف. القاسية الجوية األحوال آثار مواجهة من تتمكن
 تشريد عن أسفرت غزة بقطاع المناطق من الكثير في الشديدة الفيضانات أن إال أيضا،
 تلك لمعالجة المعنية األطراف مع تتواصل المتحدة األمم إن. شخص آالف عشرة نحو

 توفير تم األرض على المتحدة باألمم اإلنساني العمل منظومة من وبدعم. الملحة القضايا
 الغذائية غير بالمساعدات المحتاجين وتزويد الفيضانات مياه إلزاحة والمعدات المأوى

الوقود وخاصة ". 
 
Saudi Arabia contemplates establishing agency to censor 
video content on YouTube and other sites 
Reporters Without Borders 
According to a report in the Saudi newspaper Al-Hayat, the 
head of the Commission for Audiovisual Media, Dr. Riadh 
Najem, announced at a meeting with businessmen and 
journalists on 1 December that he plans to create a new agency 
to monitor and censor video content on YouTube and other 
sites. 
The Al-Hayat report said that Saudis who want to share videos 
online would have to obtain a permit from this new agency, 
which would be overseen by Najem's commission. Only 
YouTube use compatible with Saudi “culture, values and 
tradition” would be permitted, the article said. 
Najem has since expressed strong criticism of the Al-Hayat 
story, which was published on 2 December, but has stopped 
short of denying what it reported. 
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Technology offers new mechanisms for conducting traditionally 

manual processes, and elections are no exception. A growing 

number of countries at various stages of development are 

considering electronic technologies in electoral processes. With 

this new technology come benefits and challenges.  

Resulting from a close collaboration between the International 

Foundation for Electoral Systems (IFES) and the National 

Democratic Institute (NDI), Implementing and Overseeing 

Electronic Voting and Counting Technologies, serves as a 

critical source of information on election technologies.  

The manual provides insight on key issues related to electronic 

voting and counting; it will be particularly useful to specialists in 

democracy and governance, election management bodies 

(EMBs), civil society organizations, political parties and other 

stakeholders engaged in electoral processes around the world. 

Made possible by the support of the United States Agency for 

International Development (USAID), the publication is adaptable 

for use by readers at different levels of engagement with these 

technologies. 

Download a copy of Implementing and Overseeing 

Electronic Voting and Counting Technologies. 

Learn more about IFES' work in election technology. 
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Tunisia's Transition Continues 
BY Monica Marks  
 

 
 

Tunisia's transition is finally back on track. After months of 
political brinkmanship, back room negotiations, and broken 
deadlines for reaching a deal, the country has a new prime 
minister and -- better yet -- a transitional justice law that begins 
to address deeper issues of long-term reform and reconciliation. 
The Arab Spring -- or, at the very least, the Tunisian Spring -- 
isn't dead yet. 
The assassination of pan-Arabist politician Mohamed Brahmi in 
late July -- Tunisia's second political assassination in just six 
months -- ground the transition to a standstill. Steps to finalize 
the country's constitution and name an election oversight 
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committee stalled as opposition politicians, inspired by Egypt's 
Tamarod movement and possibly looking to foment a kind of 
soft coup in Tunisia, called for complete dissolution of the 
National Constituent Assembly (NCA), Tunisia's core 
transitional body. (foreignpolicy) 
 
The Police Are Dogs 
No one else manages to rile Tunisia's post-revolutionary 
government quite like rapper Klay BBJ. 
BY Fadil Aliriza  
 

 
 

One day in November, Fawzia Ben Ahmed sits down in her 
living room in the hardscrabble Tunis neighborhood of Bab Jdid 
to watch a video of her son being detained by police. Ben 
Ahmed, a lady of small frame, is dressed simply and 
conservatively with two pieces of brown cloth covering her hair 
and torso, thick glasses covering her expressive eyes. Her 17-
year-old daughter Hedia sits next to her on the sofa. Today is 
her mother's birthday. 
"Look, he's smiling even as they bring him out," says Fawzia 
with pride. The television screen shows police pushing Ahmed 
Ben Ahmed, better known as rapper Klay BBJ, out of his 
dressing room at the cultural center in the beach town resort of 
Hammamet. (foreignpolicy) 
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http://www.fidh.org/
http://www.fidh.org/
http://www.hrw.org/
http://www.hrw.org/
http://www.hrw.org/
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
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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

8102بر نوفم/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/تشرين الثاني 01: إلى 8102نوفمبر /تشرين الثاني 00: من  
 

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


 

في الصحافة المعهد  
 
 
 
 
 
 
 

 حوار لألستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان

ديسمبر 41لصحيفة الشعب في عددها الصادر يوم   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للثقافة المدنية و المنظومة التربوية أولي مشاغل الشبكة" عهد " في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان بعث شبكة   

ديسمبر 44صحيفة الصباح في عددها الصادر يوم   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للثقافة المدنية " عهد " اإلعالن عن تأسيس شبكة   

3142ديسمبر  44صحيفة الصحافة في عددها الصادر يوم   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Le Quotidienمقال لصحيفة  ديسمبر الجاري وفيه إشارة إلى الدراسة التي اعدت في إطار مشروع  41في عددها الصادر يوم  

لحقوق اإلنسان بدعم من الذي نفذه المهعد العربي ‘‘ بناء قدرات الصحفيين والمدونين في المنطقة العربية لتعزيز حقوق اإلنسان’’

تحليل األسباب واآلثار الُمترتّبة على ظهور المدّونين وصحافة المواطن أثناء الثورات »صندوق األمم المتحدة للديمقراطية،حول 

ل الديُمقراطي في فترة ما بعد الثورة  41والذي تم عرضها خالل الحفل اختتام المشروع يوم « العربية ودورها في عملية التحوُّ

 ديسمبر الجاري بفضاء التياترو
 

 


