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القيــام وبعــد القــدرات بنــاء برنامــج إطــار فــي 	
مركــز يواصــل المشــاريع صياغــة حــول تدريبيــة بورشــة
ــات منظم ــن م ــابة الش ــة المجموع ــس نف ــع م ــل العم ــم دع
مناطــق كامــل علــى جغرافيــا ومتوزعــة مختلفــة ليبيــة
التخطيــط حــول ــة تدريبي ورشــة المركــز نظــم حيــث ــا ليبي
 11 مــن المنظمــات لهــذه الحقوقــي المنهــج ــى عل المســتند

تونــس. الماجســتيك بنــزل 2018 جويليــة 13 إلــى

حــول داخليًــا تدريبًــا دعــم مركــز فريــق شــهد 	
اشــراف تحــت اإلعاقــة، لألشــخاصذوي الحقوقيــة المقاربــة
والكاتــب االعاقــة ومفاهيــم الحقوقيــة المقاربــة فــي المكــون
حقــوق عــن للدفــاع التونســية للمنظمــة المســاعد العــام
تــراوح شــويخ. عربــي األســتاذ اإلعاقــة، ذوي األشــخاص
والنظري العملــي بيــن يوميــن لمــدة يتواصــل الــذي التدريــب

المتدربيــن. بيــن تفاعليــة منهجيــة مــع

تدريبــــات
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الفرديـة والحريـات للمسـاواة تونــس مؤتمـر انعقـد 	
بتونــس، الثقافــة مدينــة فــي ، 2018 يوليــو 24 الثالثــاء يــوم
ــة ودولي ــة وطني ــات ومنظم ــات جمعي ــه تنظيم ــي ف وشــارك
الديمقراطــي التحــول دعــم مركــز بينهــا مــن مختلفــة

»دعــم«. اإلنســان وحقــوق
والتشــريعي الدســتوري المرصــد مشــروع إطــار فــي 	
اإلعــداد إطــار وفـي مصــر و ليبيـا و تونــس فــي والسياسـات
الديمقراطــي التحـول دعـم مركــز بهـا يقــوم التـي للدراســة
كأليــة للمعلومــة النفــاذ »حــول »دعــم االنســان وحقــوق
مركــز نظــم ومصــر, ــا وليبي تونــس فــي الفســاد« ــة لمحارب
 2018 ســبتمبر 29 الســبت يــوم مســتديرة مائــدة دعــم
للدراســة األوليــة المســودة تونــسلمناقشــة البلفيديــر بنــزل
ــب نائ ــرازي الح ــواد الج ــد عب ــتاذ األس الجلســة ــح افتت ــد ,وق
ترحيبيــة، بكلمــة دعــم لمركــز اإلدارة مجلــس رئيــس

ملتقيــــات
البحــث ــق فري بوهــالل ــيماء ش الرئيســية ــة الباحث بحضــور
ســمير ســامح ــسو تون ــن م ــالب غ وســالم بلقاســم ــروة م
تونــس مـن للمعلومــة النفــاذ مجــال فـي وخبــراء مصــر مـن

ومصــر. ــا وليبي



6

منتديــــات
علــى وأثرهــا الفســاد مكافحــة بعنــوان منتــدى 	

 2018 ســبتمبر 28 يــوم الديمقراطــي التحــول عمليــة
ــوق الحق ــى عل ــزة المرتك ــة الديمقراطي ــروع مش ــار إط ــي ف
ــدادا امت و ــة للديمقراطي ــة األوروبي ــة المؤسس ــن م ــم وبدع
التحــول تهــم التــي القضايــا حــول )دعــم( منتديــات لسلســلة
ــز مرك نظــم ــة المنطق ــي ف اإلنســان ــوق وحق الديمقراطــي
ــوم ي »دعــم« االنســان وحقــوق الديمقراطــي التحــول دعــم
حلقــة تونــس أفريــكا بنــزل 2018 ســبتمبر 28 الجمعــة
وتأثيــره الفســاد »مكافحــة حــول دعــم منتديــات مــن جديــدة
الكبيــر الحقوقــي افتتــح حيــث الديمقراطــي« التحــول علــى
الجلســة الطريفــي مختــار األســتاذ دعــم مركــز ورئيــس
شــوقي للعميــد ومطولــة قيمــة بكلمــة الجلســة لتنطلــق
الفســاد واقــع حـول الفسـاد مكافحــة رئيــسهيئــة الطبيــب

لــه. التصــدي وتحديــات
ــن م ــى عل ــد خال ــتاذ االس ــن م كل ــات ــرضالكلم ع ــا بعده
األســتاذ تونـس، مــن القليــل الديـن شــرف واالســتاذ مصـر،

واالســتاذ ليبيا، مــن زيو خالــد األســتاذ عنــه الطشــاني مــروان
جازيــة الدكتــورة سـكايب وعبــر تونـس، مــن بوعــالق كثيــر
والتـي الموضــوع حـول البحثيــة أوراقهـم ليبيـا، مـن شـعيتر
»دعــم«. دوريــة مــن القــادم العــدد فــي نشــرها ســيتم
توزيــع تــم فــوزي أحمــد األســتاذ ســيرها التــي النــدوة وخــالل
والشــباب المــرأة موقــع حــول دعــم دوريــة مــن الثانــي العــدد

وليبيــا. تونــس فــي الديمقراطيــة العمليــة داخــل
وحقوق الديمقراطي التحول دعــم مركــز نظــم 	
تنــاروت و مدافــع مركــز مــع مشــترك بتنظيــم )دعم( االنسان
»منتــدى قمــرت المــرادي بنــزل ديســمبر2018 8 يــوم
ــة نظامي ــر الغي ــرة الهج »إشــكاليات ــوان بعن ــي« الدول ــم دع
مصــر، والحقوقي«المشــاركين: القضائــي المســتوى علــى
السـودان، المغـرب، الجزائـر، اليمـن، سـوريا، ليبيــا، تونـس،
مشــروع ــار إط ــي ف ــدى المنت ــال أعم ــي تأت ــا روماني ــا، مالط
المؤسســة مــن بدعــم الحقــوق علــى المرتكــزة الديمقراطيــة

للديمقراطيــة. األوروبيــة
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تظاهرات ثقافية
بتنظيــم وتاناروت مدافــع مركــز مــع باالشــتراك بتنظيــم )دعم( االنسان وحقوق الديمقراطي التحول دعم مركز قــام 	
إيقاعــي، وعــرضموســيقي تشــكيلية معــرضلوحــات يتخلله الــذي الغــراب« »خبــز بعنــوان والموسيقي الفنــي عرضتاناروت

ثقافية. زاوية من نظامية الغيــر الهجرة حول عام ونقاش بحثيــة لورقــة عرض كذلــك




