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اليوم الدولي للتضامن مع 
 الشعب الفلسطيني

2102 نوفمبر   29 
 

EVENTS  

التوالي على الثانية للمرة  
 اختيار تونس الحتضان المنتدى االجتماعي العالمي لسنة 2102

 
 للمنتدى السابقة الدورة منسق العالمي االجتماعي للمنتدى الدولي بالمجلس العضو أكد

 عقد باالجماع تقرر أنه الجمعة أمس أول الهذيلي الرحمان عبد 2102 لسنة بتونس
 للمرة وذلك بتونس 2102 مارس شهر في 02 دورته في العالمي االجتماعي المنتدى
واليالت على الثانية . 
 المغاربية المنطقة تونس وهي الدورة هذه الحتضان بلدان ثالثة ترشح بعد انه وأضاف
 االجتماعي للمنتدى الدولي للمجلس اجتماع خالل تم الشمالية أمريكا وكندا اسيا والهند
 تونس اختيار الجاري ديسمبر 01و 01و 01 أيام المغرب البيضاء الدار بمدينة العالمي
2102 لسنة للمنتدى 02 الدورة لتنظيم . 
 االجتماعية أبعادها مختلف في المنطقة تعرفها التي التحديات الى االختيار هذا وارجع

االمنية و واالقتصادية . 
 الدولي المجلس اجتماع ان العالمي االجتماعي المنتدى عن صادر صحفي بيان وأوضح
 اقرار أهمها النقاط من لةجم الى تطرق الذي البيضاء بالدار العالمي االجتماعي للمنتدى

 المنتدى عقد أيضا أقر 2102 لسنة واالقليمية الجهوية المنتديات تواريخ على المصادقة
 االجتماعي المنتدى و 2102 أفريل 21و 01و 01 أيام للهجرة مشرق مغرب االجتماعي
2102 أوت شهر نهاية في للشباب المتوسطي . 

 

تقرير لألمم المتحدة: سنة 2102 شهدت أحد أعلى مستويات التهجير 
 القسري على اإلطالق

 

 
 

 أعلى لتسجيل طريقه في 2102 عام أن من اليوم لالجئين المتحدة األمم وكالة حذرت 
 والنازحين الجدد الالجئين أعداد لتزايد نظرا اإلطالق، على القسري النزوح مستويات
عادي غير بشكل داخليا . 

 

الدليل الجديد لحماية المدافعين 
 عن حقوق اإلنسان
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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
 

 المفوضية أصدرته الذي" 2102 لعام السنوية نصف اإلتجاهات" المعنون التقرير ويصف
 من واحد" بأنه 2102 عام من األول النصف الالجئين، لشؤون المتحدة لألمم السامية
عقود خالل القسري النزوح فترات أسوأ ". 
 األشهر في منازلهم من الفرار على أجبروا شخص مليون 2.1 نحو أن التقرير ويضيف
 الوقت في بأكمله، 2102 عام في آخرين مليون 1.1بـ مقارنة السنة، من األولى الستة
الجديد للنزوح عدد أكبر سوريا فيه سجلت الذي . 
 في مةللمنظ مكتبا   021 من أكثر من المقدمة البيانات على رئيسي بشكل التقرير ويستند
 الالجئين عدد بينها من الهامة، المؤشرات من العديد في حادا   ارتفاعا   ويظهر العالم، أنحاء
 لعام مليون 0.0 ب مقارنة 2102 عام من األولى الستة األشهر خالل مليون 0.2: الجدد

 أربعة إلى العدد وصل حيث بلدانهم، داخل الجدد النازحون هو آخر ومؤشر. بأكمله 2102
بأكمله 2102 لعام مليون 1.2 ب مقارنة شخص ماليين . 

 

UN security Council: Protection of Civilians in Armed 

Conflict 

 

 
Nahr el Bared Palestinian camp 

 

This is Security Council Report’s sixth Cross-Cutting Report on 

the Protection of Civilians in Armed Conflict, continuing a series 

that began with the publication of our first report on the subject 

in 2008.The entire report can be downloaded in PDF. 

The purpose of these reports is to systematically track Security 

Council involvement in the protection of civilians over the years 

since this first emerged as a separate thematic agenda item in 

1999. The present report covers relevant developments at the 

thematic level since our May 2012 Cross-Cutting Report and 

analyses Council action in country-specific situations relating to 

the protection of civilians, with a special focus on Sudan. It also 

discusses Council dynamics and outlines some possible options 

that could help strengthen the Council’s work on this important 

thematic issue. One of the main conclusions of the report is that 

a stronger focus is needed on effective follow-up of Council 

decisions and implementation on the ground of the existing 

normative framework.  
 

 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

 

 

 

 

UN and democracy 

building publications 

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  
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 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]  

 

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. 

 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 
 

التعليم في مجال حقوق 
 اإلنسان

 

 
 

Human rights education 
and training 

 
 

 
 

Draft Declaration on 
Human Rights 

Education 
 
 
 

  TUNISIA 

 تونس: الدب   الجائع واألسد الهرم
 

 
 

 محمد الشاب بإحراق بدأت التي لتونسية،ا للثورة الثالثة الذكرى في
 تغي رت، كثيرة أشياء أن جليا   اتضح ،01/02/2101 يوم نفسه البوعزيزي

ين، أن أكبر بجالء اتضح لكن لألسوأ، وبعضها لألحسن بعضها  أي الثورجي 
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 أدوارهم تراجعت واالنتهازيين، األيديولوجيين من الثورة على الراكبين
 وأن   السليم، والمنطق للعقل قوية عودة هناك وأن   الفت، بشكل وتأثيراتهم

 المغامرات في الدخول رغبة لديهم تعد لم التونسيين المواطنين أغلب
 أن جيدا   يدركون والكرامة الحرية على حرصهم بقدر فهم والمجازفات،

 للدورة الحيوية وإعادة األمن باستعادة مرتبط بالدهم ومستقبل مستقبلهم
الدولة هيبة جاعواستر االقتصادية . 

ت للثورة الثالثة الذكرى . بيوتهم مالزمة فضلوا التونسيين فأغلب باهتة، مر 
فين من العشرات بعض فقط  تنظيم من بعضهم للتظاهر، خرجوا المتطر 
 المنادي «التحرير حزب» من وبعضهم المحظور، «الشريعة أنصار»

 بدوا لقد. ثورةال حماية بلجان يدعى ممن اآلخر والبعض الخالفة، بعودة
ة عن تماما   منفصلين  عن البعد كل بعيدة شعاراتهم وكانت الشعب، عام 
المواطنين هموم . 

 
أنباء عن اختفاء عريضة مساءلة بتهم فساد ضد رئيس الوزراء التونسي 

 الجديد
العام نهاية الحتفاالت استعدادا آمنة السياحية المناطق بأن رسمية تأكيدات  
األوسط الشرق  

 
 من نجاحها تمنع قد التي والعراقيل العوائق من بمجموعة جمعة المهدي حكومة تنطلق
( البرلمان) التأسيسي المجلس في النواب بعض سرب فقد تونس، إلى االستقرار إعادة
 رئاسة لتولي والمرشح الحالي الصناعة وزير جمعة المهدي ضد مساءلة يضةعر

 012 العريضة تلك على بالموافقة وقعوا الذين البرلمانيين عدد وبلغ المقبلة، الحكومة
 للغرض ُتعقد برلمانية عامة جلسة فإن إمضاء، 011 إلى التوصل حالة وفي. نواب

 المناجم قطاعي في بالفساد اتهامات ولح الصناعة وزير وردود مبررات إلى وتستمع

الصناعة وزارة إلى بالنظر الراجعين والطاقة . 
 

  «روضة القرافي لـ»الشروق«:هذا رأي القضاء في »الكتاب األسود
 

 
 

 عامة بصفة القضائي الوضع وعن التونسيين القضاة لجمعية القادمة المرحلة طبيعة عن
 القرافي روضة الجمعية رئيسة تحدثت االشراف وسلطة الجمعية بين الصراع ظل في
الشروق»لـ ». 

 
Femmes victimes de violence politique 
Que justice soit faite ! 
L’Association tunisienne des femmes démocrates dresse un 
tribunal fictif, en attendant les vrais procès 
Dans une salle archicomble de la faculté des Sciences 
juridiques, politiques et sociales de Tunis, devant une 
assemblée majoritairement féminine, Mbarka Mahfoudh, 
intimidée, mais digne, susurre ces quelques mots : «40 ans 
après, c’est toujours difficile pour moi d’en parler », et continue 
de raconter son histoire devant un auditoire attentif. 
«Cela s’est passé au début des années 1970, quand s’opposer 
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à la politique de Bourguiba ou critiquer son pouvoir, réclamer 
les droits et les libertés les plus élémentaires, étaient 
dangereux». Pour avoir appartenu à un mouvement politique 
clandestin, Mbarka a été arrêtée en 1972 et accusée de 
complot contre la sûreté de l’Etat. «J’ai su ce qu’était la torture. 
J’ai subi les coups, la violence verbale. On me mettait nue, on 
me menaçait, on m’empêchait de dormir. J’ai vécu les sept 
jours de torture comme un viol», dit-elle. (La Presse) 

 
Dispatch from Tunisia 
Trouble amid transition 
 (The Economist) 
 

 
 

AFTER two months of indecision, on December 14th Mehdi 
Jomaa, industry minister and former oil executive, was 
announced as the choice to replace Ali Laraayedh as prime 
minister. Mr Laraayedh is due to step down after protests 
against the rule of his Islamist party, Nahda. Mr Jomaa (pictured 
above) is to pick a cabinet of figures unaffiliated to any party—
like himself—to hold office for an interim period before elections 
due in 2014. After two political assassinations this year, and 
with the economy faltering, Tunisia is trying to get back on the 
path of democratic transition. 
Meanwhile, a team at the palace of Moncef Marzouki, a rights 
activist who is now president, has been digging into Mr Ben Ali's 
archives for information on the role of the media in propping up 
the old regime of President Zine al-Abidine Ben Ali. A document 
of records they unearthed relating to the now defunct Tunisian 
Agency for External Communication (ATCE), a government 
agency that handled relations with the foreign and local media 
was leaked to a local private television station. (The team at the 
palace maintains that the leak originated at the printers, where 
they were having 500 copies printed for limited distribution.) 
 
Tunisie : les incorruptibles 
Le Monde 
Les embûches n'ont pas eu raison de l'obstination de ces 
mercenaires de la transparence. Voyez Emna Chebâane. 
Armée de son appareil photo, cette jeune femme de 22 ans ne 
dispose que de trente secondes. Trente secondes pour prendre 
en rafale, image par image, lorsqu'un vote est ouvert, les 
députés présents qui peuvent s'exprimer avec leur carte 
électronique depuis n'importe quelle place dans l'Hémicycle, 
voire à main levée. 
Patiemment, Emna « recolle » ensuite chaque nom avec les 

http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2013/12/dispatch-tunisia-0
http://www.lemonde.fr/tunisie/article/2013/12/19/tunisie-les-incorruptibles_4336591_1466522.html


points verts ou rouges qui se sont allumés un bref instant sur le 
tableau derrière le perchoir. Une dernière validation vidéo, et la 
liste nominative des votes peut être rendue publique. « Emna 
est capable de reconnaître n'importe quel député rien que par 
ses mains ! », pouffe Amira Yahyaoui, 29 ans, présidente d'Al-
Bawsala (« la boussole »). 
 

 ARAB WO LD/UNITED NATIONS  

في بيان رسمي، المفوضية السامية لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة تستنكر 
 اقتحام السلطات للمركز المصري

 

 
 

 السلطات اقتحام تستنكر المتحدة لألمم اإلنسان لحقوق السامية المفوضية رسمي، بيان في
 اأعضائه من ستة واعتقال اإلنسان لحقوق حكومية غير منظمة اقتحام المصريإن للمركز

 التضييق في للقلق مثيرا تصعيدا ليمثل( 2102 ديسيمبر 01) األربعاء مساء القاهرة في
 ، مدنية بمالبس مسلحا   فردا   21 عن يقل ماال. مصر في المدني المجتمع وترهيب على

 مكتب داهموا ، األمن وضباط الشرطة من انهم على بعد فيما عليهم التعرف تم والذين
 ورد و االربعاء، ليل متأخر وقت في واالجتماعية االقتصادية للحقوق المصري المركز
 تمت و والضرب، لالعتقال الوقت ذلك في المركز في يعملون كانوا اشخاص ستة تعرض
 تلك من اثنين وثائق،أعيد و ملفات مع ، المحمولة الكمبيوتر أجهزة من ثالثة مصادرة
الحق وقت في األجهزة  . 

 الفترة هذه خالل االحتجاز، من ساعات تسع نحو بعد تقلينالمع من خمسة سراح أطالق تم
 محمد ”اإلنسان، حقوق عن البارزين المدافعين أحد. المعاملة لسوء تعرضوا أنهم ورد
مجهوال الزال تواجده ومكان االعتقال، رهن يزال ال أبريل، 1 حركة عضو ،”فهمي عادل  

 

اإلمارات: الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان تطالب بالكشف عن 
 مصير عبيد الزعابي واإلفراج الفوري عنه

 

 
 

 اإلماراتية األمن قوات اعتقال اليوم، اإلنسان، حقوق لمعلومات العربية الشبكة أرجعت
 كل ومالحقة األفواه تكميم حملة في اإلماراتية السلطات الستمرار الزُعابي عبيد للناشط

 وأصحاب المواطنين بحق السلطات تقترفها التي االنتهاكات يذكر أو الضوء يسلط من
 .الرأي
 حقوق عن المدافع ديسمبر من عشر الثاني في اعتقلت قد اإلماراتية األمن أجهزة وكانت
 األسباب معرفة دون مجهول مكان إلي واقتادته قانوني سند دون الزعابى عبيد اإلنسان

قناة شاشة علي ظهوره من معدودة ساعات بعد وذلك العتقال،ا وراء  CNN ا  عن متحدث 
 إبريل شهر خالل اإلماراتية السلطات اعتقلته الذي ”شيزاني قاسم”األمريكي الشاب قضية

 

Human Rights Watch 

Daily Brief 
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 السطوة مدارس“ اسم يحمل يوتيوب موقع علي فيديو مقطع عرضه خلفية علي الماضي
 فيها المراهقين وبعض دبي في السطوة تدعى منطقة عن ساخر بشكل يتحدث”  القتالية
ا الفلم يظهر و عصابات، أنفسهم يسمون الذين  لهم الساخرة القتالية التدريبات من بعض 
المساعدة لطلب الهاتف واستخدام الحذاء رمي مثل . 

 

الباحث عبد الرحمن العقيل: بيان الداخلية أدخل السعوديين في حرب 
 طائفية ودعوات إبادة للشيعة

 
 إبادة ودعوات طائفية حرب في السعوديين أدخل الداخلية بيان: العقيل الرحمن عبد الباحث

 للبحوث فيصل الملك بمركز االستراتيجية الدراسات معهد في الباحث للشيعةتحدث
 مدينة بها مرت التي األحداث حول العقيل محمد الرحمن عبد اإلسالمية والدراسات
م2100 في الحراك بدء منذ والقطيف العوامية . 

 حرب في السعودي المجتمع أدخل م2100 أكتوبر في صدر الذي الداخلية بيان أن مؤكدا   
البالد في الشيعة إلبادة ودعوات المستويات جميع على طائفية أفكار . 
 من والمسربة صفحة 021 من أكثر في المدونة - دراسته مطلع في العقيل الباحث وكتب
 إنتماءاتها إلى مشيرا   وجغرافيا   تاريخيا   والقطيف العوامية عن كتب – الداخلية وزارة

والبحرين باألحساء الوطيدة وعالقتها . 
 

اليمن: بعد الحكم بسجن صحفي علي خلفية كتاباته الصحفية، الشبكة 
العربية تطالب القضاء اليمني بأن ينأى بنفسه عن انتهاك الحريات 

 الصحفية
 

 
 

 يمنية محكمة من الصادر الحكم اليوم، اإلنسان، حقوق لمعلومات العربية الشبكة أدانت 
الصحفية كتاباته خلفية علي أشهر ستة لمدة صحفي بسجن والقاضي . 

 السابع الثالثاء يوم أصدرت قد صنعاء بالعاصمة المطبوعات و الصحافة محكمة وكانت
ا ديسمبر من عشر  ستة ”معوضة الرحمن عبد”  والصحفي الكاتب بسجن يقضي حكم 
 محكمة أمام ضده رفعت التي القضائية الدعوى في ، يمني لاير ألف 211 وتغريمه أشهر

 هادي منصور ربه عبد الجمهورية رئيس فيه طالب مقاال كتابته خلفية علي الصحافة
 والمطبوعات، الصحافة نيابة ووكيل العامة األموال عام ومحامي العام نائبال بإقالة

بصنعاء المركزي بالسجن الصحفي إيداع تم الحكم صدور وبمجرد . 
 

العفو الدولية تدعو السلطات المصرية الى فتح تحقيق حول تعرض نشطاء ‘

 ’للتعذيب
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 في ومحايد، مستقل تحقيق فتح إلى الجمعة المصرية السلطات الدولية العفو منظمة دعت
 للتعذيب واالجتماعية االقتصادية للحقوق المصري المركز من موظفين ستة تعرض مزاعم

احتجازهم أثناء المعاملة سوء ضروب من غيره أو . 
 نحو أفرادها عدد أن ددتر المسلحة المصرية األمن قوات من مجموعة إن المنظمة وقالت
 واعتقلت الماضي األربعاء حكومية، غير منظمة وهو المركز، مقر داهمت عنصرا ، 21

 وعاشور بالل، محمود المركز، ومحامي سعد، مصطفى التوثيق، وحدة قسم رئيس
 متطوعين يعملون الذين السيد، ومحمود السيد عادل ومحمد نصر محمد وحسام منصور
كمبيوتر أجهزة ثالثة بمصادرة وقامت فيه، . 

 
مفوضية حقوق اإلنسان تدعو السعودية لإلفراج فورا عن جميع 

 المسجونين لممارسة حقوقهم اإلنسانية األساسية
 

 واللجوء الترهيب إزاء البالغ القلق عن اإلنسان لحقوق السامية المفوضة مكتب أعرب
التعبير حرية في لحقهم ممارستهم بسبب السعودية في األفراد مقاضاة إلى أحيانا . 
 الحكم صدر الحاالت هذه أحدث في أنه المكتب باسم المتحدثة شامداساني رافينا وذكرت
 بالسجن عاما، وعشرين ثالثة العمر من يبلغ الذ السعيد، محمد بن عمر هو رجل، على
 السفر من منع قد السعيد عمر بأن أيضا التقارير أفادت كما. جلدة وبثالثمائة سنوات ألربع
السجن من سراحه إطالق بعد أخرى سنوات أربع لمدة . 

 

 المرأة البدوية في األردن… ظروف شاقة وعنف رجالي
 

 
 

 تتعرضن حيث كبيرة، تحديات األردنية البادية في لنساءا تواجه ـ فيله دوتشيه ـ عمان
 ما رغم وسياسيا، اقتصاديا تهميشهن يتم كما مختلفة، أشكال في للعنف ونفسيا جسديا
بحقوقها البدوية المرأة لتوعية ودورات حمالت من نسائية منظمات به تقوم . 
 المرأة لمساعدة لةمحاو في وسعهن في ما كل ناشطات نساء تعمل األردنية البادية في

 الشمالية، البادية في المرأة حقوق مجال في الناشطة وتقول بحقوقها، وتوعيتها هناك
ان، شرق شمال المفرق، في الخيرية العربية المرأة جمعية رئيسة  في الزبيدي، فوزة عم 

مع لقاء  DW /  دون تزويجها منها عدة أمور من تعاني البادية في األنثى إن“ عربية،
 أيضا، اإلرث موضوع في معاناة وهناك مبكر، سن في الزواج هذا يكون وأحيانا هامشورت
 عليها بالتحايل الحاالت بعض في األهل يقوم اإلرث من نصيبها على الفتاة تحصل فعندما
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أفضل البادية في الذكور لدى التعليم فرص أن كما متعددة، بطرق . 
 

Libye: une Constituante qui se fait attendre 
 

 
Pour Nouri al-Abbar, le président de la Commission électorale, le principal 

défi de cette élection est la sécurité 

REUTERS/Ismail Zitouny 

 
La Libye attend toujours son Assemblée constituante. L’élection 
devait avoir lieu le 24 décembre, mais, devant le manque 
d’intérêt des électeurs et le faible taux d’inscription sur les listes 
de vote, la Haute commission nationale pour l’élection a déjà 
repoussé à deux reprises la fin de la période d’enregistrement. 
Personne ne sait quand l’élection de l’Assemblée constituante 
libyenne aura lieu. Mais la date n’est pas ce qui inquiète le plus 
le président de la Commission électorale. Pour Nouri al-Abbar, 
le principal défi de cette élection est la sécurité. (RFI) 
 
Arab report slams U.S. security ideas for Palestine 
 

 
 

The Arab League on Saturday rejected U.S. proposals that 
would allow Israeli soldiers to be stationed on the eastern 
border of a future Palestinian state, underscoring the challenge 
facing a U.S. effort to wrap up a peace deal by April. 
At an emergency meeting called at the request of Palestinian 
President Mahmoud Abbas on Saturday, Arab League 
Secretary General Nabil Elaraby said there could be not one 
Israeli soldier in the territory of a future Palestine. 
But a resolution he read at the end of the meeting did not repeat 
the harshly critical language of a report circulated to the Arab 
delegates ahead of the gathering. 
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مهدي جمعة، بين سليم شيبوب و شركة ألستوم و بقايا ملف الرشوة و 
 الفساد في تونس

غربية بن سامي  
 

 
 

 ”فرض“ أجل من تونس على مورست التي الخارجية ضغوطال عن مؤخرا الحديث كثر
 األطراف كل ”توافق“ غياب من بالرغم اإلنتقالية للحكومة كرئيس جمعة مهدي السيد
 من بالضغط عموما للغرب المعارضة أحزاب بعض اتهام فبين. الوطني بالحوار المعنية
 يبقى اإلتهام، هذا من وبياألر اإلتحاد خاصة و األخير هذا تبرئ و الخيار هذا تمرير أجل
 يأتي لم فالرجل التونسي، السياسي الشأن لمتتبعي ُمحيرا جمعة مهدي السيد ”إسقاط“ لغز
 لم إنه بل الثورة بعد ما إنشاؤها تم التي تلك من ال و التقليدية السياسية األحزاب بوابة من
 السياسي فُعُمره ية،التونس السياسية الطبقة احتضنت التي الحقوقية البيئة من حتى يأتي
 في العرض علي السيد حكومة في للصناعة وزيرا تنصيبه بعد أشهر العشر يتجاوز لم

السنة هذه من مارس . 
ة هذا خالل أنه إال اها التي المد   ملف برز الصناعة وزارة رأس على جمعة مهدي السيد قض 

ر الذي و ألستوم، الفرنسية الشركة مع التعاقد  الملف هذا يطرح و. المقال هذا له نسخ 
. جمعة مهدي السيد طرف من حولها العام الرأي إنارة تستوجب التي التساؤالت من العديد

 شركة ضد المتعددة المحاكمات على العودة عبر جهتنا من لتوضيحه سنسعى ما هذا و
الرشوة أجل من ألستوم  (I) تونس في ألستوم صفقة خفايا و  (II). 

 

 محمد حسنين هيكل: عام 2102 يحدد مصائر معظم دول المنطقة
 

 
هيكل حسنين محمد  

 
 على 2102 المقبل العام خطورة من هيكل حسنين محمد الكبير المصري الكاتب حذر

 قيمة وتقدر ألفعالها الدول تلك تنتبه مالم مصر رأسها وعلى المنطقة دول كافة مصائر
بها المحيطة واإلقليمية الدولية واألوضاع التهامشك . 
 منذ تعيش مصر“ إن الجمعة مساء المصرية( سي بي سي) قناة مع حوار في هيكل وقال

 الحرب تاله الذي إسرائيل مع المنفرد الصلح من بدأت التراكمات من حالة طوال سنوات
 األحداث من وغيرها العراقية الحرب ثم أفغانستان في والحرب اإليرانية والثورة اللبنانية

 أمام أنفسنا لنجد العربي الربيع ثورات بعد الحالي العام بحلول ذروتها إلى وصلت التي
قوله حد على ”السقوط وشك على تكون أن وأخشى كبير بشكل منهكة منطقة . 
 أن إلى وأشار ”الصعوبة منتهى في بات أوسطي الشرق المحيط“ إن الكبير الكاتب وتابع
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 يعم أن أخشى فإني وإال تتقدم أن عليها القادم والعام قدميها على واقفة التزال مصر“
 حيث بالذعر يصيب حاليا المنطقة خريطة إلى النظر أن حيث بأسرها المنطقة الطوفان
االتجاهات كل في الدمار ”. 

 

 حق العودة خط   ُرسم بالدم األحمر ال يمكن تجاوزه
القزق علي  

 
 السالم مفاوضات بدء منذ والتناقض التشوش من يخلو ال محموم بشكل اسرائيل تنشط
 عودة لحق رفضها تعلن جهة فمن. الفلسطينيين الالجئين عودة حق على لاللتفاف الحالية
 طينيينالفلس القادة على الضغط بممارسة الغربية الدول وتطالب الفلسطينيين، الالجئين
 بقية بين من العرب، اليهود تنظيم تحاول الوقت نفس وفي الحق، هذا عن للتنازل

 ان معتقدة الجئون، ايضا هم بانهم واالدعاء اسرائيل، الى هاجرت التي االخرى الجنسيات
الفلسطينيين الالجئين وبين بينهم مقايضة عملية اجراء ذلك خالل من باستطاعتها . 

 

 العرب بين التحديات والفرص
السنيورة فؤاد   

 

 
 

 إلى تتحول أن ويمكن تحديات، تصبح ان يمكن المشكالت أن   دائما   نظري وجهة كانت
 أكثر طوال عليه كان مما أكثر ربما اليوم، متاح   والفرصة التحدي بين التباُدل وهذا. فَُرص
 أو اإليراني -األميركي االتفاق مناسبة في أُقرُرهُ  أو اآلن ذلك وأقول .الزمان من عقد   من

 عهده بداية فمنذ. النووي برنامجها بشأن أولي اتفاق   في الدولي المجتمع مع إيران دخول
 األوسط الشرق بمنطقة يتعلق ما وفي يبدو ما على أوباما الرئيس راهن السلطة، في األول
 العام منذ صدرت ولقد. الناعمة بالقوة ُيعرف صار ما على تحديدبال اإليرانية المسألة وفي

 وإلى 2112 العام ومنذ النووي، إيران ملف حول األمن مجلس من قرارات   سبعة 2112
 تغير ما 2100 العام في إيران ضد االقتصادي والحصار بالعقوبات القاضية القرارات آخر

 النووية إيران منشآت وإخضاع يب،التخص نسبة تخفيض(: والدولي) األميركي العرض
 إيران كانت ما الذي األمر وهو للطاقة، الدولية المنظمة جانب من والرقابة لإلشراف
 من وبعض   االتفاق هذا من عربية أطراف   خشيت لقد. اآلن عليه وافقت وقد عليه، توافق
محق المخاوف هذه  

 
Le coup de poker d'Ennahdha 
Par Hamadi Redissi 
 

 
 
J’y suis, j’y reste quoiqu’il advienne! C’est en ces termes que 
semble s’adresser le parti Ennahdha à tous ceux qui ont 
naïvement cru lui ravir par la diplomatie un pouvoir souverain 
qu’il pense avoir acquis de haute lutte. Quand il n’avait qu’une 
chance sur un milliard de renverser Bourguiba, le grand 
Bourguiba, le parti des aventuriers l’a prise. Maintenant que ce 
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parti est au pouvoir, un peu par la grâce de Dieu mais 
beaucoup parce que de braves libéraux n’ont pas été 
suffisamment prévenants, il se prévaut de la vox populi: «Nous 
sommes ici par la volonté du peuple, nous n’en sortirons que 
par la force des baïonnettes».  Ce défi qu’a lancé  Mirabeau au 
maître des cérémonies du roi Louis XVI venu, naïvement lui 
aussi, déloger le tiers-état de la salle de l’Hôtel des Menus 
Plaisirs est repris par les maîtres-chanteurs qui ont transformé 
la salle du Trône du Palais du Bardo en un souk hebdomadaire.    
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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 
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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

8102نوفمبر /تشرين الثاني 02: إلى 8102نوفمبر /الثانيتشرين  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://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 . مثل بالضرورة وجهة نظر المعهد العربي لحقوق اإلنسانال ت ةهذه النشراآلراء الواردة في   
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في الصحافة المعهد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
اإلعالن في عددها الصادر يوم الجمعة  حوار االستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان بصحيفة

8102ديسمبر  81  

 

 
 
 
 



 حوار لألستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق اإلنسان

ديسمبر 41لصحيفة الشعب في عددها الصادر يوم   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



لمنظومة التربوية أولي مشاغل الشبكةللثقافة المدنية و ا" 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  41لصادر يوم في عددها ا 

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

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

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

 ديسمبر الجاري بفضاء التياترو
 

 


