
نشرة إخبارية إلكترونية
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
Arab Organization for Human Rights 

غير دورية يونيو/حزيران 2015

البيانات

الكويت :
 املنظمة تدين التفجري اإلرهايب مبسجد الصادق، 26 يونيو/حزيران 2015

 http://aohr.net/portal/?p=5760

الكويت / تونس / فرنسا:
 املنظمة تجدد إدانتها للهجامت اإلرهابية، 26 يونيو/حزيران 2015

 http://aohr.net/portal/?p=5765

السعودية: 
املنظمة تدين التفجريات االرهابية يف محافظة القطيف, 26 مايو/أيار 2015

http://aohr.net/portal/?p=5562

السودان:
 املنظمة تدين استخدام املحاكمة كأداة لالحتجاز التعسفي .. وتعرب عن صدمتها ملشاركة مؤسسات مدنية يف الرقابة 

عىل االنتخابات الرئاسية, 7 أبريل/نيسان 2015
http://aohr.net/portal/?p=5501

فلسطين المحتلة: 
األمم  ملنظومة  شاملة  مبراجعة  وتطالب   … الدولية  الجنائية  املحكمة  نظام  إىل  فلسطني  بانضامم  ترحب  املنظمة 

املتحدة, 3 يناير/كانون ثان 2015
http://aohr.net/portal/?p=5268

فلسطين المحتلة: 
املنظمة تدين مقتل الوزير أبو عني .. وتطالب مجلس األمن بإدانة جرائم الحرب اإلرسائيلية .. واإلرساع يف استصدار 

مرشوع القرار العريب بإدانة االستيطان, 10 ديسمرب/كانون أول 2014
http://aohr.net/portal/?p=5212



نشرة إخبارية إلكترونية
المنظمة العربية لحقوق اإلنسان
Arab Organization for Human Rights 

2

AOHR

غير دورية

مصر:
 املنظمة تدين تصاعد الجرائم اإلرهابية …. وتؤكد أن دعم اإلرهاب والتحريض عليه يشكالن جرائم كراهية وتعصب, 

12 أبريل/نيسان 2015
http://aohr.net/portal/?p=5513

مصر:
عن  بالعفو  الجمهورية  رئيس  وتناشد  الشورى …  مجلس  متظاهري  اإلدانة عىل  قلقها ألحكام  عن  تعرب  املنظمة   

الشباب املدانني يف قضايا التظاهر, 24 فرباير/شباط 2015
http://aohr.net/portal/?p=5381

البيانات

سوريا: 
املنظمة تطالب االجتامع التشاوري األمرييك – الرويس بشأن سوريا للنهوض مبسؤولياتهام األخالقية ووضع حد لنزيف 

الدماء, 18 مايو/أيار 2015
http://aohr.net/portal?p=5528

لبنان: 
املنظمة تدين املنظمة الجرائم اإلرهابية يف طرابلس, 26 أكتوبر/ترشين أول 2014

http://aohr.net/portal/?p=5108

اليمن: 
املنظمة تدين استهداف املدنيني يف عدن وتعز … وتعرب عن قلقها عىل سالمة وحرية املعارضني السياسيني واملدافعني 

عن حقوق اإلنسان, 20 أبريل/نيسان 2015
http://aohr.net/portal/?p=5517

اليمن:
 املنظمة تدين سقوط مدنيني يف قصف التحالف ألهداف عسكرية يف حرض … وتجدد مطالبتها بتجنب النيل من 

املدنيني, 31 مارس/آذار 2015
http://aohr.net/portal/?p=5497
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البيانات

الكويت: 
املنظمة ترحب بإقرار “قانون حقوق الطفل” … وتشيد بجهود الجمعية الوطنية لحامية الطفل ولجنة املرأة والطفل 

الربملانية, 25 مارس/آذار 2015
http://aohr.net/portal/?p=5471

البحرين: 
املنظمة تطالب باإلفراج الفوري عن السيد “عيل سلامن”, 30 ديسمرب/كانون أول 2014

http://aohr.net/portal/?p=5263

تونس: 
املنظمة تدين العمل اإلرهايب “مبتحف باردو” .. واحتجاز رهائن داخله .. وتحذر من خطر االرهاب عىل عمليات 

االصالح التونسية, 18 مارس/آذار 2015
http://aohr.net/portal/?p=5424

المغرب:  
املنظمة تستنكر التضييق عىل الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان, 11 مارس/آذار 2015

http://aohr.net/portal/?p=5414

ليبيا: 
املنظمة تدين مجزرة داعش يف ليبيا ….. وتطالب املجتمعني العريب واألفريقي بالتصدي لإلرهاب يف ليبيا, 16 فرباير/

شباط 2015

http://aohr.net/portal/?p=5372

عربي عام: 
تطالب  واملنظمة  املتوسط  البحر  يف  املهاجرين  مئات  إغراق  املهربني  تعمد  معلومات حول  النظامية...  غري  الهجرة 

مبالحقة ومحاسبة الجناة واملقرصين, 17 سبتمرب/أيلول 2014
http://aohr.net/portal/?p=5064
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دراسات وبحوث وأوراق عمل

املفوض السامي لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة واملنظمة العربية لحقوق اإلنسان واملؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

يف البحرين، ورقة عمل األستاذ عالء شلبي لدورة” دور املجتمع املدين يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان”، البحرين 26 

أبريل/نيسان 2014
http://aohr.net/portal/?p=4726

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف مرص، الندوة العربية اإلقليمية “دولة الحقوق”، ورقة عمل األستاذ الحبيب بلكوش 

رئيس مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية، القاهرة 27 – 28 يناير/كانون أول 2015

http://aohr.net/portal/?p=5359

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف مرص، الندوة العربية اإلقليمية “دولة الحقوق”، ورقة عمل األستاذ عبد الستار بن 

موىس رئيس الرابطة التونسية للدفـــاع عن حقوق اإلنسان، القاهرة 27 – 28 يناير/كانون أول 2015

http://aohr.net/portal/?p=5355

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف مرص، الندوة العربية اإلقليمية “دولة الحقوق”، ورقة عمل األستاذ ادريس اليازمي 

رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف املغرب، القاهرة 27 – 28 يناير/كانون أول 2015

http://aohr.net/portal/?p=5331

حقوق  لجنة  افتتاحية  كلمة  الحقوق”،  “دولة  اإلقليمية  العربية  الندوة  يف مرص،  اإلنسان  لحقوق  العربية  املنظمة 

اإلنسان العربية )لجنة امليثاق(، القاهرة 27 – 28 يناير/كانون أول 2015

http://aohr.net/portal/?p=5324

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف مرص, الندوة العربية اإلقليمية “تحديات حامية حقوق اإلنسان يف سياق االضطراب 

اإلقليمي”, ورقة خلفية األستاذ محسن عوض األمني العام السابق للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان, القاهرة 21 مايو/

أيار 2015
http://aohr.net/portal?p=5582
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دراسات وبحوث وأوراق عمل

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف مرص, الندوة العربية اإلقليمية “تحديات حامية حقوق اإلنسان يف سياق االضطراب 

اإلقليمي”, ورقة عمل األستاذ مختار بن سعيد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان, القاهرة 21 مايو/أيار 2015

http://aohr.net/portal/?p=5609

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف مرص, الندوة العربية اإلقليمية “تحديات حامية حقوق اإلنسان يف سياق االضطراب 

اإلقليمي”, ورقة عمل األستاذ زياد عبد الصمد رئيس شبكة املنظامت العربية غري الحكومية للتنمية, القاهرة 21 مايو/

أيار 2015
http://aohr.net/portal/?p=5604

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف مرص, الندوة العربية اإلقليمية “تحديات حامية حقوق اإلنسان يف سياق االضطراب 

اإلقليمي”, ورقة عمل د.عبد املنعم منصور الحـر األمني العام للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف ليبيا, القاهرة 21 

مايو/أيار 2015
http://aohr.net/portal/?p=5595

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان يف مرص, الندوة العربية اإلقليمية “تحديات حامية حقوق اإلنسان يف سياق االضطراب 

اإلقليمي”, ورقة عمل د.أمني ميك مدين رئيس املرصد السوداين لحقوق اإلنسان, القاهرة 21 مايو/أيار 2015

http://aohr.net/portal?p=5591
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تقاريــــــــر

التقرير السنوي للمركز الفلسطيني لحقوق االنسان 2014, أطلق املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان اليوم األربعاء 

املوافق 3 يونيو/حزيران 2015...

http://www.sjrcenter.org/media/k2/attachments/68.pdf

السودان... حكم عىل مشارف  االنتخابات واالعتقاالت يف  - “موسم  تقرير خاص  اإلنسان:  العربية لحقوق  املنظمة 

الرحيل”, القاهرة 3 مايو/أيار 2015

http://aohr.net/portal/?p=5522

التحالف الدويل للمساعدة القانونية واملنظمة العربية لحقوق اإلنسان واملركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، التقرير 

التقييمي للمجموعة الدولية للمساعدة القانونية حول سيادة القانون يف ليبيا، يناير/كانون ثان 2013

http://aohr.net/portal/?p=5059
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األحــــداث

عربي عام: 
رئيس مجلس أمناء املنظمة األستاذ راجي الصوراين يلتقي األمني العام لجامعة الدول العربية, 4 مارس/آذار 2015 

http://aohr.net/portal/?p=5402

دولي وعربي:  
املنظمة تجتمع مع لجنة التحقيق األممية بشأن سوريا, 27 مايو/أيار 2015

http://aohr.net/portal?p=5566

مصر:   
 25 معالجتها”,  وسبل  يف مرص  االنتخابية  الترشيعات  “إشكاليات  حول  متكاملة  بدراسة  للسلطات  تتقدم  املنظمة 

مارس/آذار 2015
http://aohr.net/portal/?p=5464

عربي عام  
املنظمة تتقدم مبرشوع قرار إىل القمة العربية .. إلعتامد جوازات سفر الالجئني السوريني دون اعتبار لتواريخ صالحياتها, 

24 مارس/آذار 2015
http://aohr.net/portal/?p=5455
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أنشطــــة

اختتام فعاليات دورة “جاسم القطامي” للعام 2014 “الدورة التدريبية السنوية املتخصصة يف بناء قدرات املدافعني 

عن حقوق اإلنسان يف مجاالت الرصد والتقيص والتوثيق وإعداد التقارير”, 19 ديسمرب/كانون أول 2014

http://aohr.net/portal/?p=5241

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان، الندوة العربية اإلقليمية “دولة الحقوق”، كلمة افتتاحية األستاذ عالء شلبي أمني عام 

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان، القاهرة 27 – 28 يناير/كانون أول 2015

http://aohr.net/portal/?p=5321

افتتاحية األستاذ محمد  الحقوق”، كلمة  العربية اإلقليمية “دولة  الندوة  العربية لحقوق اإلنسان يف مرص،  املنظمة 

فائق رئيس املجلس القومي لحقوق اإلنسان واألمني العام السابق للمنظمة العربية لحقوق اإلنسان، القاهرة 27 – 28 

يناير/كانون أول 2015
http://aohr.net/portal/?p=5318

اختتام فعاليات الدورة التدريبية شبه اإلقليمية الثانية حول التمكني القانوين للفقراء، تونس, 27 مارس/آذار 2014
http://aohr.net/portal?p=4564

انطالق فعاليات الدورة التدريبية شبه اإلقليمية حول التمكني القانوين للفقراء، تونس, 24 مارس/آذار 2014
http://aohr.net/portal/?p=4549

بالتعاون بني املنظمة العربية لحقوق االنسان ومركز امليزان انطالق الدورة التدريبية يف مجال مهارات التحرك لحامية 

النساء يف سياق النزاعات املسلحة, 18 نوفمرب/ترشين ثان 2014
http://aohr.net/portal/?p=5177
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أنشطــــة

املنظمة تختتم أعامل الدورة التدريبية لتدريب القادة املجتمعيني عىل قضايا العنف القائم عىل النوع اإلجتامعي, 

16 مارس/آذار 2014

http://aohr.net/portal/?p=4533

املنظمة العربية تشارك يف املؤمتر الدويل حول املحكمة العربية لحقوق اإلنسان يف البحرين, 27 مايو/أيار 2014

http://aohr.net/portal/?p=4790

بيان املنظمة العربية لحقوق اإلنسان .. حول أوضاع حقوق اإلنسان يف فلسطني املحتلة

http://aohr.net/portal/?p=5451

انطالق فعاليات املائدة املستديرة حول “إشكاليات ترشيعات االنتخابات الربملانية يف مرص”, 8 مارس/آذار 2015

http://aohr.net/portal/?p=5408
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املنظمة العربية لحقوق اإلنسان

للدفاع عن  إقليمية غري حكومية  *تأسست عام 1983 كمنظمة دولية 

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف الوطن العريب *مقرها الرئيس بالقاهرة مبوجب 

االستشارية  الصفة  عىل  *حاصلة   2000 مايو/أيار   6 يف  املرصية  الحكومة  مع  مقر  اتفاق 

باملجلس االقتصادي واالجتامعي باألمم املتحدة  عام 1989. وصفة مراقب يف اللجنة اإلفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب يف العام نفسه، *وحازت عىل صفة مراقب يف اللجنة العربية الدامئة 

لحقوق اإلنسان عام 2003، *وارتبطت مبنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 

بفئة العالقات التنفيذية يف العام 2004 *وعضو مؤسس بنقابة محامني املحكمة الجنائية الدولية 

.2001

األميـن العـــام  : أ. عالء شلبي

رئيس مجلس األمناء : أ. راجي الصوراين

نــائب الرئيــس  : أ. مها الربجس

املقر الرئيس : 91 شارع املريغني- مرص الجديدة القاهرة 11341 ج. م. ع.

ت     : 24181396 

فاكس : 24185346 

info@aohr.net  : بريـد إلكرتونـي

 aohr.net/portal : موقـع اإلنرتنـت

 
االشرتاكات السنوية للعضوية :

داخل مرص 700 جنيهاً مرصياً.       

خارج مرص 300 دوالراً .

تحول االشرتاكات والتربعات بشيكات أو صكوك أو حواالت باسم املنظمة إىل بنك الكويت الوطني 

)مرص( - فرع ثروت. رقم: 2042448.

 Nationl Bank of Kuwait- Egypt

Sarwat. Account: 2042448

Swift Code : wabaegcxsar

أسست املنظمة مركزاً للموارد واملعلومات يف مجال »العدالة االجتامعية«بالتعاون مع برنامج األمم 
WWW.SJRCENTER.ORG وميكن زيارة مكتبة املركز االلكرتونية عىل املوقع ،UNDP املتحدة اإلمنايئ


