الهيئة الوطنية للمحبمين

ندوة مشتركة بين الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
و
المجلس الوطني للمحامين بإيطاليا
حول
حقوق االنسان في فترة االنتقال الديمقراطي
فكرة تنظيم الندوة :
ٌوم  18مارس  2015وأثناء العملٌة االرهابٌة التً استهدفت متحف باردو كانت
هناك سائحة إٌطالٌة ترافقها ابنتها وقد تمكن أحد أبطال تونس من األمنٌٌن من إنقاذ
تلك الطفلة ودفع مقابل ذلك حٌاته ،إال أن السائحة االٌطالٌة وبعد رجوعها إلى بلدها
ظهرت فً وسائل االعالم وطلبت من االٌطالٌٌن عدم الذهاب إلى تونس للسٌاحة ،فرد
علٌها محامو إٌطالٌا بالقول بأنها ناكرة للمعروف وأن تونس ستبقى وجهتهم المفضلة
وأنهم سٌتضامنون مع زمالئهم فً حربهم ضد االرهاب وسٌتنقلون لزٌارة تونس
والمشاركة فً ندوة تعبٌرا منهم عن مساندتهم لتونس.
وبناء علٌه تم االتفاق على تنظٌم هذه الندوة المشتركة حسب البرنامج والتفاصٌل
التالٌة :
تاريخ ومكان انعقاد الندوة :
السبت  6جوان  2015بداٌة من الساعة الثانٌة بعد الزوال بنزل الباالص قمرت

البرنامـــــــــــــــــــــــــــــــــج
التوقيب

المداخالت

14.00

افتتاح الندوة وكلمة الترحٌب من السٌد العمٌد األستاذ محمد الفاضل محفوظ
كلمة ممثل المجلس الوطنً للمحامٌن بإٌطالٌا األستاذ فرنشٌسكو كاٌا
إمضاء اتفاقٌة تعاون بٌن الهٌئتٌن
تقدٌم البرنامج العلمً للندوة
محاضرة األستاذة منٌة العابد ،عضو مجلس الهٌئة الوطنٌة للمحامٌن حول :
"تجربة االنتقال الديمقراطي في تونس"
محاضرة األستاذة موارا أقرٌمً ،دكتوراه دولة فً حقوق االنسان حول :
"ضمانات حقوق االنسان في الدستور التونسي الجديد"
محاضرة األستاذ زهٌر الٌحٌاوي ،رئٌس الفرع الجهوي للمحامٌن بقفصة وعضو
الرابطة التونسٌة للدفاع على حقوق االنسان حول " :ضمانات حق الدفاع في
القضايا االرهابية"
محاضرة األستاذ روبٌرتو جٌوفانً دي جٌراسولً ،عضو لجنة القانون الدولً
وممثل العالقات الخارجٌة بعمادة نابولً حول " :الهجرة السرية وحقوق
االنسان"
استراحـــــــــــــــــــــــة
محاضرة األستاذ حافظ بن صالح ،أستاذ جامعً ومحامً ووزٌر العدل السابق
حول :
" تجربة الديمقراطية من زاوية حقوقية"
محاضرة األستاذة إٌزابٌال ستوبانً ،عضوة عمادة روما ومنسقة لجنة المتوسط
فً فٌدٌرالٌة محامً أوروبا حول :
" آفاق التعاون في مجال حقوق االنسان والديمقراطية بين ضفتي المتوسط"
فتح باب النقاش
التقرٌر الختامً والتوصٌات ٌقدمه األستاذ عبد العزٌز الصٌد ،عضو مجلس
الهٌئة
اختتام الندوة

14.10
14.20
14.30
14.40

14.55

15.10

15.25

15.40
16.00

16.15

16.30
17.45

18.00

