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: 11.30 – 10.30
الجلســة االفتتاحيــة: واقــع اإلفــالت مــن العقــاب وطنيــا وإقليميــا ودوليــا وســبل 

مواجهته:
-الســيدة ســمر خميــس نائبــة رئيســة مكتــب المفوضيــة الســامية لألمــم 

المّتحدة لحقوق اإلنسان في تونس
-السيد حاتم مزيو عميد المحامين التونسيين

-السيد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
-الســيد ناجــي البغــوري ممثــل برنامــج منظمــة ’اليونســكو’ لقطــاع اإلعــالم 

واالتصال في تونس
-السيدة إيمان العجيمي ممثلة عن  منظمة المادة 19

نقاش

: 11.45 – 11.30
استراحة قهوة

:12.45 – 11.45
الجلسة األولى: أي عدالة في ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

ميســر/ة الجلسةالســيد المولــدي الزوابــي رئيــس لجنــة الحريــات بالنقابــة الوطنيــة 
للصحفيين التونسيين

-الســيدة ســمر خميــس نائبــة رئيســة مكتــب المفوضيــة الســامية لألمــم 
االمميــة  االليــات  مــع  التعــاون  تونــس:  فــي  اإلنســان  لحقــوق  المّتحــدة 

واالجراءات الخاصة
-الســيد هانــي مبــارك ممثــل عــن ســفارة دولــة فلســطين: المقاربــة السياســية 

والدبلوماسية
-الســيد جيــم بوملحــة عضــو الهيئــة اإلداريــة لإلتحــاد الدولــي للصحفييــن: 

مقاربة االلتجاء لمحكمة الجنايات الدولية
الهيئــة  وعضــو  الفلســطينيين  الصحفييــن  نقيــب  بكــر  أبــو  ناصــر  -الســيد 

اإلدارية لالتحاد الدولي للصحفيين: اآلليات النقابية والصحفية

: 13.00 – 12.45
نقاش

: 14.00– 13.00
إستراحة غداء

 : 09.00-09.30
استقبال وتسجيل المشاركين/ ات 

:09.30-10.30
كلمات االفتتاح

ميسر/ة الجلسة : خولة السليتي صحفية
-السيد محمد ياسين الجالصي، نقيب الصحفيين التونسيين

-السيدة دومنيك براداالي، رئيسة الفيدرالية الدولية للصحفيين 
-السيد ممثل الحكومة التونسية

-السيد هايل الفاهوم سفير دولة فلسطين بتونس
-السيد  لمين بن غازي  ممثل منظمة محامون بال حدود

17.00 – 16.45
تقديم التوصيات واالختتام 

 20.00 – 18.00
حفــل توزيــع جوائــز المســابقة الوطنيــة ألفضــل االعمــال الصحفيــة التــي تتنــاول 
موضــوع االفــالت مــن العقــاب فــي قضايــا حقــوق االنســان بالشــراكة بيــن 

HIVOS النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومؤسسة

: 14.30 -14.00
تقديــم  جوائــز المســابقة الوطنيــة الســنوّية ألفضــل األعمــال الصحفيــة متعــددة 
المحامــل الحساســة لقضايــا حقــوق اإلنســان بالشــراكة بيــن النقابــة الوطنيــة 

للصحفيين التونسيين والشركة الوطنية لالتصاالت ”اتصاالت تونس“

: 15.30 – 14.30
الجلســة الثانيــة: مبــادرات الحمايــة والحــد مــن اإلفــالت مــن العقــاب: تجــارب 

وشهادات المنظمات المهنية للصحفيين
 ميسر/ة الجلسة: أنطوني بيالنجي األمين العام لالتحاد الدولي للصحفيين

المتدخلون:
-الســيدة زوليانــا الينــز ممثلــة نقابــة الصحفييــن البيروفيــة وعضــوة الهيئــة 

-اإلدارية لالتحاد الدولي للصحفيين
محــرري  نقابــة  مجلــس  فــي  الحريــات  لجنــة  رئيــس  يوســف  علــي  -الســيد 

-الصحافة اللبنانية وعضو اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي للصحفيين
-الســيدة ســابينا اندرجييــت ممثلــة نقابــة الصحفييــن الهنديــة وعضــوة الهيئــة 

-اإلدارية لالتحاد الدولي للصحفيين
-السيدة أميرة محمد نائبة نقيب الصحفيين التونسيين

نقاش

: 15.45 – 15.30
استراحة قهوة

:16.45 -15.45
الجلســة الثالثــة: تفشــي ظاهــرة اإلفــالت مــن العقــاب وضعــف آليــات الحمايــة 

الوطنية في الحد منه
ميسر الجلسة: السيدة لميس بن عيسى ممثلة عن منتظمة المادة 19 

المتدخلون:
-الســيدة ســامية كمــون ، مســؤولة حقــوق اإلنســان بالمفوضيــة الســامية 

-لحقوق اإلنسان –مكتب تونس
-السيد عمر الوسالتي قاضي

-ممثل/ة عن مجلس الصحافة
-السيد حمزة بن نصر ممثل عن االئتالف المدني للعدالة االنتقالية

نقاش مفتوح
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-اإلدارية لالتحاد الدولي للصحفيين
محــرري  نقابــة  مجلــس  فــي  الحريــات  لجنــة  رئيــس  يوســف  علــي  -الســيد 

-الصحافة اللبنانية وعضو اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي للصحفيين
-الســيدة ســابينا اندرجييــت ممثلــة نقابــة الصحفييــن الهنديــة وعضــوة الهيئــة 

-اإلدارية لالتحاد الدولي للصحفيين
-السيدة أميرة محمد نائبة نقيب الصحفيين التونسيين

نقاش

: 15.45 – 15.30
استراحة قهوة

:16.45 -15.45
الجلســة الثالثــة: تفشــي ظاهــرة اإلفــالت مــن العقــاب وضعــف آليــات الحمايــة 

الوطنية في الحد منه
ميسر الجلسة: السيدة لميس بن عيسى ممثلة عن منتظمة المادة 19 

المتدخلون:
-الســيدة ســامية كمــون ، مســؤولة حقــوق اإلنســان بالمفوضيــة الســامية 

-لحقوق اإلنسان –مكتب تونس
-السيد عمر الوسالتي قاضي

-ممثل/ة عن مجلس الصحافة
-السيد حمزة بن نصر ممثل عن االئتالف المدني للعدالة االنتقالية

نقاش مفتوح



اليوم الثاني
11 ديسمبر 2022

: 11.30 – 10.30
الجلســة االفتتاحيــة: واقــع اإلفــالت مــن العقــاب وطنيــا وإقليميــا ودوليــا وســبل 

مواجهته:
-الســيدة ســمر خميــس نائبــة رئيســة مكتــب المفوضيــة الســامية لألمــم 

المّتحدة لحقوق اإلنسان في تونس
-السيد حاتم مزيو عميد المحامين التونسيين

-السيد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
-الســيد ناجــي البغــوري ممثــل برنامــج منظمــة ’اليونســكو’ لقطــاع اإلعــالم 

واالتصال في تونس
-السيدة إيمان العجيمي ممثلة عن  منظمة المادة 19

نقاش

: 11.45 – 11.30
استراحة قهوة

:12.45 – 11.45
الجلسة األولى: أي عدالة في ملف اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

ميســر/ة الجلسةالســيد المولــدي الزوابــي رئيــس لجنــة الحريــات بالنقابــة الوطنيــة 
للصحفيين التونسيين

-الســيدة ســمر خميــس نائبــة رئيســة مكتــب المفوضيــة الســامية لألمــم 
االمميــة  االليــات  مــع  التعــاون  تونــس:  فــي  اإلنســان  لحقــوق  المّتحــدة 

واالجراءات الخاصة
-الســيد هانــي مبــارك ممثــل عــن ســفارة دولــة فلســطين: المقاربــة السياســية 

والدبلوماسية
-الســيد جيــم بوملحــة عضــو الهيئــة اإلداريــة لإلتحــاد الدولــي للصحفييــن: 

مقاربة االلتجاء لمحكمة الجنايات الدولية
الهيئــة  وعضــو  الفلســطينيين  الصحفييــن  نقيــب  بكــر  أبــو  ناصــر  -الســيد 

اإلدارية لالتحاد الدولي للصحفيين: اآلليات النقابية والصحفية

: 13.00 – 12.45
نقاش

: 14.00– 13.00
إستراحة غداء

 : 09.00-09.30
استقبال وتسجيل المشاركين/ ات 

:09.30-10.30
كلمات االفتتاح

ميسر/ة الجلسة : خولة السليتي صحفية
-السيد محمد ياسين الجالصي، نقيب الصحفيين التونسيين

-السيدة دومنيك براداالي، رئيسة الفيدرالية الدولية للصحفيين 
-السيد ممثل الحكومة التونسية

-السيد هايل الفاهوم سفير دولة فلسطين بتونس
-السيد  لمين بن غازي  ممثل منظمة محامون بال حدود

17.00 – 16.45
تقديم التوصيات واالختتام 

 20.00 – 18.00
حفــل توزيــع جوائــز المســابقة الوطنيــة ألفضــل االعمــال الصحفيــة التــي تتنــاول 
موضــوع االفــالت مــن العقــاب فــي قضايــا حقــوق االنســان بالشــراكة بيــن 

HIVOS النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومؤسسة

: 09.30 – 09.00
استقبال وتسجيل المشاركين/ات

 : 11.00 – 09.30
الجلسة األولى: سبل مكافحة اإلفالت من العقاب في تونس :

 ميســر/ة الجلســة: الســيدة ســامية بوســالمة اللطيــف عــن المنتــدى التونســي 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية

رضــا  األســتاذ  العقــاب:  مــن  التشــريعي  اإلفــالت  حــول  تأطيريــة  -مداخلــة 
الرداوي عن  المركز التونسي للبحوث والدراسات حول اإلرهاب 

-تقديــم التقريــر الســنوي الخــاص بســالمة الصحفييــن ،الســيدة خولــة شــبح، 
ــة  ــة الوطني ــة بالنقاب منســقة وحــدة رصــد االنتهــاكات بمركــز الســالمة المهني

للصحفيين التونسيين.
ــا  اإلفــالت  ــم 05  شــهادات لصحفييــن/ات ونشــطاء ومواطنيــن ضحاي -تقدي

من العقاب
-تقديــم آليــات عمــل ائتــالف مــن أجــل األمــن والحريــات": الســيدة  نــورس 

الدوزي
-تقديــم مركــز االســتماع لضحايــا العنــف المســلط علــى النساء:الســيدة أحــالم 

بوسروال الكاتب العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-الجهــود المبذولــة مــن قبــل وزارة الداخليــة لوضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب 

في االعتداءات الصادرة عن االمنيين: ممثل/ة عن وزارة الداخلية
نقاش:

: 14.30 -14.00
تقديــم  جوائــز المســابقة الوطنيــة الســنوّية ألفضــل األعمــال الصحفيــة متعــددة 
المحامــل الحساســة لقضايــا حقــوق اإلنســان بالشــراكة بيــن النقابــة الوطنيــة 

للصحفيين التونسيين والشركة الوطنية لالتصاالت ”اتصاالت تونس“

: 15.30 – 14.30
الجلســة الثانيــة: مبــادرات الحمايــة والحــد مــن اإلفــالت مــن العقــاب: تجــارب 

وشهادات المنظمات المهنية للصحفيين
 ميسر/ة الجلسة: أنطوني بيالنجي األمين العام لالتحاد الدولي للصحفيين

المتدخلون:
-الســيدة زوليانــا الينــز ممثلــة نقابــة الصحفييــن البيروفيــة وعضــوة الهيئــة 

-اإلدارية لالتحاد الدولي للصحفيين
محــرري  نقابــة  مجلــس  فــي  الحريــات  لجنــة  رئيــس  يوســف  علــي  -الســيد 

-الصحافة اللبنانية وعضو اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي للصحفيين
-الســيدة ســابينا اندرجييــت ممثلــة نقابــة الصحفييــن الهنديــة وعضــوة الهيئــة 

-اإلدارية لالتحاد الدولي للصحفيين
-السيدة أميرة محمد نائبة نقيب الصحفيين التونسيين

نقاش

: 15.45 – 15.30
استراحة قهوة

:16.45 -15.45
الجلســة الثالثــة: تفشــي ظاهــرة اإلفــالت مــن العقــاب وضعــف آليــات الحمايــة 

الوطنية في الحد منه
ميسر الجلسة: السيدة لميس بن عيسى ممثلة عن منتظمة المادة 19 

المتدخلون:
-الســيدة ســامية كمــون ، مســؤولة حقــوق اإلنســان بالمفوضيــة الســامية 

-لحقوق اإلنسان –مكتب تونس
-السيد عمر الوسالتي قاضي

-ممثل/ة عن مجلس الصحافة
-السيد حمزة بن نصر ممثل عن االئتالف المدني للعدالة االنتقالية

نقاش مفتوح

: 11.00 – 09.30
استراحة قهوة

: 11.00-11.15
الجلســة الثانيــة : عنــف الدولــة كآليــة لإلفــالت مــن العقــاب: مقاربــات وتوصيــات 

المجتمع المدني
الميسر/ة :السيد لمين بن غازي عن منظمة محامون بال حدود

-الســيد ســيف العيــادي عضــو فــرع بــاردو للرابطــة التونســية للدفــاع عــن 
-حقوق اإلنسان:

-السيدة فاطمة الزهراء اللطيفي رئيسة الجمعية دمج:
-األســتاذ شــرف الديــن القليــل عــن المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعية: قمع الحركات االجتماعية كآلية لإلفالت من العقاب
-األستاذة عزة الخميري، المستشارة القانونية لمنظمة أنا يقظ

:11.15 – 12.15
05 شــهادات للناجيــن مــن التعذيــب، ومــن عائــالت قتلــى ضحايــا عنــف الدولــة 

(شهادات مسجلة)

: 12.30- 12.15
الجلســة الثالثــة  : عنــف الدولــة كآليــة لإلفــالت مــن العقــاب: مقاربــات وتوصيــات 

الحركات الشبابية
الميسر/ة: نورس الدوزي عن منظمة محامون بال حدود

-ممثل/ة حملة تعلم عوم 
-ممثل/ ة حملة مانيش مسامح

-ممثل/ ة حملة مانش ناسين
-ممثل/ة  حملة مانيش مصب 

-ممثل/ ة حراك جرجيس

: 13,30 – 12,30
نقاش عام

: 14.30 - 13.30
استراحة غداء



: 09.30 – 09.00
استقبال وتسجيل المشاركين/ات

 : 11.00 – 09.30
الجلسة األولى: سبل مكافحة اإلفالت من العقاب في تونس :

 ميســر/ة الجلســة: الســيدة ســامية بوســالمة اللطيــف عــن المنتــدى التونســي 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية

رضــا  األســتاذ  العقــاب:  مــن  التشــريعي  اإلفــالت  حــول  تأطيريــة  -مداخلــة 
الرداوي عن  المركز التونسي للبحوث والدراسات حول اإلرهاب 

-تقديــم التقريــر الســنوي الخــاص بســالمة الصحفييــن ،الســيدة خولــة شــبح، 
ــة  ــة الوطني ــة بالنقاب منســقة وحــدة رصــد االنتهــاكات بمركــز الســالمة المهني

للصحفيين التونسيين.
ــا  اإلفــالت  ــم 05  شــهادات لصحفييــن/ات ونشــطاء ومواطنيــن ضحاي -تقدي

من العقاب
-تقديــم آليــات عمــل ائتــالف مــن أجــل األمــن والحريــات": الســيدة  نــورس 

الدوزي
-تقديــم مركــز االســتماع لضحايــا العنــف المســلط علــى النساء:الســيدة أحــالم 

بوسروال الكاتب العامة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-الجهــود المبذولــة مــن قبــل وزارة الداخليــة لوضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب 

في االعتداءات الصادرة عن االمنيين: ممثل/ة عن وزارة الداخلية
نقاش:

: 11.00 – 09.30
استراحة قهوة

: 11.00-11.15
الجلســة الثانيــة : عنــف الدولــة كآليــة لإلفــالت مــن العقــاب: مقاربــات وتوصيــات 

المجتمع المدني
الميسر/ة :السيد لمين بن غازي عن منظمة محامون بال حدود

-الســيد ســيف العيــادي عضــو فــرع بــاردو للرابطــة التونســية للدفــاع عــن 
-حقوق اإلنسان:

-السيدة فاطمة الزهراء اللطيفي رئيسة الجمعية دمج:
-األســتاذ شــرف الديــن القليــل عــن المنتــدى التونســي للحقــوق االقتصاديــة 

واالجتماعية: قمع الحركات االجتماعية كآلية لإلفالت من العقاب
-األستاذة عزة الخميري، المستشارة القانونية لمنظمة أنا يقظ

:11.15 – 12.15
05 شــهادات للناجيــن مــن التعذيــب، ومــن عائــالت قتلــى ضحايــا عنــف الدولــة 

(شهادات مسجلة)

: 12.30- 12.15
الجلســة الثالثــة  : عنــف الدولــة كآليــة لإلفــالت مــن العقــاب: مقاربــات وتوصيــات 

الحركات الشبابية
الميسر/ة: نورس الدوزي عن منظمة محامون بال حدود

-ممثل/ة حملة تعلم عوم 
-ممثل/ ة حملة مانيش مسامح

-ممثل/ ة حملة مانش ناسين
-ممثل/ة  حملة مانيش مصب 

-ممثل/ ة حراك جرجيس

: 13,30 – 12,30
نقاش عام

: 14.30 - 13.30
استراحة غداء


