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بنــاء أجــل مــن مجهوداتهمــا دعــم إطــار فــي 	
علــى والعمــل االنســان حقــوق علــى ترتكــز ديمقراطيــة
ذوي االشــخاص فيهــم بمــن الفئــات كل لــدى تعزيزهــا
حقــوق عــن للدفــاع التونســية المنظمــة أبرمــت االعاقــة،
الديمقراطــي التحــول دعــم ومركــز اإلعاقــة، األشــخاصذوي
تبــادل الــى تهـدف تفاهـم مذكــرة )دعــم( االنسـان وحقــوق
الديمقراطي التحــول عمليــة فــي المشــترك والعمــل الخبــرات
حقــوق ــا منه ــب القل وفــي اإلنســان حقــوق ــادي مب ــرام واحت

االعاقــة. ذوي االشــخاص
بمقــر إيجابيــة أجــواء وســط االتفاقيــة التوقيــع تــم وقــد
اإلعاقــة االشــخاصذوي عــن للدفــاع التونســية المنظمــة
ــة المنظم ــس رئي ــي المزات يســري الســيد ــن م كل بحضــور

عمـران محمـد السـيد وبحضـور التنفيــذي، المكتـب وأعضــاء
وحقــوق الديمقراطــي التحــول دعــم لمركــز التنفيــذي المديــر

»دعــم« االنســان
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وحقـوق الديمقراطـي التحــول دعــم مركــز تشـرف 	
االول الســكريتير انــي« »ميهاي الســيد بزيــارة دعــم االنســان
مركــز رؤيــة خاللهــا قدمنــا بتونــسحيــث الرومانيــة للســفارة
بيــن التعــاون ــر تطوي مزيــد ســبل وناقشــنا وبرامجــه دعــم
االنسـان حقـوق حالـة مناقشـة جانـب الـى والسـفارة المركـز

ــس. تون فــي الديمقراطــي والتحــول

بفنــدق 2018 ســبتمبر 30 األحــد يــوم انعقــدت 	
دعــم لمركــز العاديــة العامــة الجلســة تونــس البلفيديــر
تــم حيــث دعــم االنســان وحقــوق الديمقراطــي التحــول
االستشــارية والهيئــة المديــرة الهيئــة مــن أعضــاء وبحضــور
التقريريــن عــرض دعـم اصدقــاء و واعضــاء العمــل وفريــق
جلســة ذلــك تلــت عليهمــا. والمصادقــة والمالــي األدبــي
بوهــالل شــيماء االســتاذة ســيرتها اســتراتيجي تخطيــط
وفريــق واالعضــاء المديــرة الهيئــة أعضــاء فيهــا وشــارك
ــتراتيجيات اس ــد لتحدي ــارية االستش ــة الهيئ ــراء وخب ــل العم
المتوســط المــدى علــى المركــز وأنشــطة عمــل ومحــاور

والقريــب.
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مــن دعــم لمركــز االستشــارية ــة الهيئ ــى ال انضــم 	
القانــون فــي زيو..ماجســتير محمــد خالــد االســتاذ ليبيــا
وأســتاذ الليبيــة العليــا المحكمــة أمــام الجنائي..محامــي
وطنــي مجلــس أول عضــو و بنغــازي.. بجامعــة متعــاون
فــرع ورئيــس ــا ليبي فــي اإلنســان وحقــوق العامــة ــات للحري

بنغــازي.

مــن دعــم لمركــز االستشــارية ــة الهيئ ــى ال انضــم 	
ليســانس علــى شــعيتير...حاصلة جازيــة الدكتــورة ليبيــا
حاصلــة و قاريونــس جامعــة القانــون كليــة مــن قانــون
الحقــوق كليــة مــن الجنائــي القانــون فــي دكتــوراه علــى
علــى حاصلــة و جــدا جيــد بتقديــر شــمس عيــن جامعــة
الدراســات مركــز مــن الشــرعي الطــب فــي تدريبيــة شــهادة
ــام للع شــمس ــن عي ــوق حق ــة بكلي ــة واالقتصادي ــة القانوني

2011م. الجامعــي

مــن دعــم لمركــز االستشــارية ــة الهيئ ــى ال انضــم 	
يقــظ« »أنـا رئيــسمنظمـة عــوادي أشــرف األســتاذ تونــس
تخصّص تونــسفــي جامعــة مــن الماجســتير علــى متحصــل
ثقافات عبــر دراســات حول بحثه بعــد وذلــك اإلنجليــزي األدب
أخـرى ماجسـتير درجـة علــى حصــل تونــسكمـا فـي اللغـة
فــي برمنغهــام جامعــة مــن الدولــي السياســي االقتصــاد فــي
الدولــي السياســي االقتصــاد درسكذلـك المتحــدة. المملكــة
ــة باألكاديمي ــق التح و ــس تون ــي ف ــرف ش ــن اب ــد معه ــي ف
ــراط االنخ ــل قب 2011 ــام ع ــي ف الفســاد ــة لمكافح ــة الدولي

الفســاد. ــة محارب فــي

مــن دعــم لمركــز االستشــارية ــة الهيئ ــى ال انضــم 	
ــات الحري ــدة وح ــر مدي ــن الرحم ــد عب ــرو عم ــور الدكت مصــر
عضــو الشــخصية، للحقــوق المصريــة بالمبــادرة المدنيــة
بالجامعة والمجتمــع القانــون أبحــاث بوحــدة البحــوث ومنســق
مــن واســعا طيفــا البحثيــة اهتماماتــه تغطــي األمريكيــة.
والشــرق فــيمصــر الدينيــة الحريــات أوضــاع منهــا المواضيــع
. القانــون وحكــم القضائــي اإلصــالح وإشــكاليات األوســط




