


االساس المنطقي للشعار

ــة  ــات الرقمي ــي للمنص ــتخدام الفعل ــة باالس ــاق ذات الصل ــعة النط ــة واس ــاور الهام ــات والمح ــن الموضوع ــر م ــعار المؤتم ــتوحى ش اس

ــا. ــري داخله ــي تج ــة الت ــاور الدقيق ــات والمح ــك الموضوع ــة، وكذل واالجتماعي

نجــد فــي قلــب الشــعار عالــم مترابــط تتجلــى فيــه التكنولوجيــا الرقميــة، تلتــف حولــه عــدة دوائــر كالمتاهــة، ممــا يعكــس الحاجــة إلــى 

اتبــاع المســار الصحيــح لمعالجــة تلــك الموضوعــات والمحــاور الهامة.

يســهم الشــعار فــي نقــل صــورة شــاملة عــن طبيعــة المؤتمــر، بمــا فــي ذلــك التهديــدات الناشــئة والقائمــة حــول الحريــات وإســاءة 

اســتخدامها، فضــًا عــن التدابيــر التشــريعية المناســبة التــي يجــب اتخاذهــا لضمــان الشــفافية والحريــة لــكل مــن يناضــل فــي مجــال 

حقــوق اإلنســان علــى كل المســتويات.
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االجلسة األولى: الجلسة االفتتاحية

»وســائل التواصــل االجتماعــي: التحديــات وســبل دعــم الحريــات وحمايــة المدافعيــن عــن 
حقــوق اإلنســان ومنشــئ المحتــوى المهنــي«.

المتحدثون:

ســعادة الدكتــور علــي بــن صميــخ المــري، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي دولــة 
قطــر، ونائــب رئيــس وأميــن عــام التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان. 

ســعادة الســيدة ميشــيل باشــلي، مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان. 
ــزة(. ــة متلف )كلم

ــي،  ــاون التقن ــة والتع ــات الميداني ــعبة العملي ــرة ش ســعادة الســيدة جورجيــت غانيــون، مدي
ــان.  ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة األم مفوضي

سعادة السيد إيمون غيلمور، الممثل الخاص لحقوق اإلنسان لدى االتحاد األوروبي.

سعادة السيد يونس مجاهد، رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين.

للمؤسســات  العالمــي  التحالــف  رئيــس  موســكيرا،  نيجريــت  كارلــوس  الســيد  ســعادة 
اإلنســان. لحقــوق  الوطنيــة 

10.00 - 9.00

استراحة شاي 10.30 - 10.00

الجلسة الثانية: جلسة نقاشية تفاعلية 

»تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر اإلنترنت من المنظورين القانوني والمؤسسي«

رئيــس الجلســة: الســيد محمــد علــي النســور، رئيــس قســم الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا، مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان،  جنيــف- سويســرا.

المتحدثون:

الســيد جوزيــف كاناتاســي، المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي الخصوصيــة، األمــم المتحدة، 
ــرا. جنيف - سويس

ــاب،  ــة اإلره ــؤون مكافح ــي لش ــاد األوروب ــام لاتح ــق الع الســيد  جيــل دي كيرشــوف، المنس
ــكا. ــل، بلجي ــي، بروكس ــاد األوروب اإلتح

السيدة اليساندرا موريتي، عضو في البرلمان األوروبي، بروكسل، بلجيكا.

ــة  ــي بحري ــاص المعن ــل الخ ــب الممث ــار ي، مكت ــر مستش ــا تشيرنيافســكا، كبي الســيدة  أولين
ــا، النمســا. ــا، فيين وســائل اإلعــام لمنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروب

ــي  ــراء الرقم ــق الخب ــو بفري ــان، عض ــن األلم ــة الصحفيي ــس نقاب ــب رئي ــاج،  نائ ــر فريت ــيد بيت الس
ــا. ــن،  ألماني ــن، برلي ــي للصحفيي ــاد األوروب باالتح

12.30 - 10.30

اليوم األول: االحد 16 فبراير 2019

البرنامج
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استراحة غداء 14.30 - 12.30

الجلسة الثالثة: جلسة نقاشية تفاعلية 

»التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل االجتماعي لحماية الحيز المدني«.

رئيســة الجلســة: الســيدة إيفــا كايلــي، رئيســة هيئــة تقييــم العلــوم والتكنولوجيــا، البرلمــان 
األوروبــي، بروكســل، بلجيــكا.

المتحدثون:

االســيد ديميتريــس أفاموبولــس، المفــوض األوروبــي المســؤول عــن الهجــرة والشــؤون 
الداخليــة والمواطنــة ســابقا، اليونــان، أثينــا.

الســيدة شــهد الهنــدي، مديــر ة السياســة العامــة، حقــوق اإلنســان، الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا، فيســبوك، دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ــوق  ــن الحق ــاع ع ــة للدف ــاو الدولي ــس ن ــة أكس ــام، منظم ــار ع الســيد  بيتــر ميســيك، مستش
ــة. ــدة األمريكي ــات المتح ــورك، الوالي ــر، نيوي ــن للخط ــتخدمين المعرضي ــة للمس الرقمي

السيدة دراغانا كورين، المديرة التنفيذية لمؤسسة الب، البوسنة، هيرزيغوفينا.

السيد أنتوني بيالنجر، األمين العام للفدرالية الدولية للصحفيين،  بروكسل، بلجيكا

16.00 - 14.30

مجموعات العمل الموازية  

يختار المشاركون إحدى مجموعات العمل التالية:

مجموعــة العمــل االولــى: األطــر التشــريعية التــي تنظــم حريــة التعبيــر ووســائل التواصل 
االجتماعي.

رئيســة الجلســة: الســيدة ديمــا جويحــان، المركــز الدولــي للقانــون غيــر الهــادف للربــح، عمــان، 
األردن.

مقرر الجلسة: السيدة إيناس عثمان، منظمة منا لحقوق اإلنسان، جنيف، سويسرا.

المتحدثون:

الســيد تيــم داوســون، رئيــس الفريــق العامــل المعنــي بالمراقبــة لاتحــاد الدولــي للصحفييــن، 
لنــدن، المملكــة المتحــدة  .

نيويــورك،  الحمايــة،  العالمــي لمســؤولية  للمركــز  التنفيــذي  المديــر  آدم،  الســيد ســيمون 
األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات 

السيد نصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، رام اهلل، فلسطين.

الســيد أيمــن زغــدو، مستشــار قانونــي، برنامــج الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا، منظمــة 
المــادة 19، لنــدن، المملكــة المتحــدة.

السيد نضال منصور، الرئيس التنفيذي، مركز حماية وحرية الصحفيين، عمان، األردن.

18.30 - 16.00
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مجموعــة العمــل الثانيــة: تداعيــات منــع االتصــاالت وحجــب وســائل التواصــل االجتماعــي 
علــى حقــوق اإلنســان.

رئيــس الجلســة:  الســيد برانيســالف ماريليتــش، المؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، 
ســانتياغو، جمهوريــة التشــيلي.

مقــرر ة الجلســة:  ياســمين أبــو منصــور، مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق 
سويســرا. جنيــف،  اإلنســان، 

المتحدثون:

للتنظيــم واإلعــام والتقــارب،   الاتينيــة  أمريــكا  الســيد غوســتافو غوميــز، مديــر مرصــد 
. أوروغــواي  مونتيفيديــو، 

السيدة كريستي هوفمان، أمين عام شبكة التضامن النقابي العالمية، جنيف، سويسرا.

السيد آدم شابيرو، رئيس االتصاالت والرؤية بمؤسسة فرونت الين ديفندرز،  دبلن، إيرلندا.

الســيدة ســتيفاني شــابان، المستشــار اإلقليمــي المعنــي بالمســاواة وتمكيــن المــرأة، مركــز 
المــرأة، لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا،  بيــروت، لبنــان.

عشاء 20.00

اليوم الثاني: االثنين 17 فبراير 2019

تابع: مجموعات العمل الموازية 

يختار المشاركون إحدى مجموعات العمل التالية:

مجموعــة العمــل الثالثــة: الشــفافية والمســاءلة فــي اإلشــراف علــى المحتــوى فــي 
التكنولوجيــا. كبريــات شــركات 

رئيسة الجلسة: السيدة نزيلة غانية، أستاذة بجامعة أكسفورد، المملكة المتحدة.

مقــرر الجلســة: الســيدة إيريــس دي فيــالرز، رئيســة المكتــب التقنــي، منظمــة مراســلون بــا 
حــدود، باريــس، فرنســا.

المتحدثون:

الســيد فرنانــد دي فاريــن، مقــرر األمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بقضايــا األقليــات، جنيــف، 
سويســرا.

الســيدة آن - سيســيل روبــرت، مديــرة العاقــات الدوليــة، جريــدة لومونــد ديبلوماتيــك، باريــس، 
فرنســا .

السيد جيرالد جوزيف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، كوااللمبور، ماليزيا.

11.00 - 09.00
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الســيدة جيليــان يــورك، رئيســة قســم حريــة التعبيــر الدوليــة، مؤسســة الحــدود اإللكترونيــة، 
ســان فرانسيســكو، الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

الســيدة ماتيلــدا سيســاتو، كبيــرة المستشــارين السياســيين، لجنــة الحريــات المدنيــة والعــدل 
والشــؤون الداخليــة، االتحــاد األوروبــي، بروكســل، بلجيــكا.

مجموعــة العمــل الرابعــة: هــل يمكــن أن تســتمر المنصــات االعالميــة فــي ظــل وجــود 
وســائل التواصــل االجتماعــي؟

رئيســة الجلســة: الســيدة دومينيــك برادالــي، األميــن العــام لاتحــاد  الوطنــي للصحفييــن، 
باريــس، فرنســا.

مقــرر الجلســة: الســيد جيريمــي ديــر، نائــب األميــن العــام، االتحــاد الدولــي للصحفييــن، 
بلجيــكا. بروكســل، 

المتحدثون:

ــة،  ــدة األمريكي ــات المتح ــاب، الوالي ــي للكَت ــاد الوطن ــس االتح ــر، رئي ــيد  الري جولدبيت الس
ــة  . ــدة األمريكي ــات المتح ــورك، الوالي نيوي

الســيدة إيلينــا بيروتــي، المديــرة التنفيذيــة لقســم السياســة االعاميــة والشــؤون العامــة، 
الرابطــة العالميــة للصحــف وناشــري األخبــار، باريــس، فرنســا.

الســيد بــول مورفــي، الرئيــس التنفيــذي لتحالــف الترفيــه اإلعامــي والفنــون،  ســاوث ويلــز 
جديــدة، أســتراليا.

الســيدة زوليانــا النيــز، نائــب الرئيــس األعلــى، االتحــاد الدولــي للصحفييــن رئيــس المجموعة 
اإلقليميــة لاتحــاد الدولــي للصحفييــن فــي أمريــكا الاتينيــة واألميــن العــام للرابطــة 

ــرو. ــن، بي ــة للصحفيي الوطني

استراحة شاي 11.30 - 11.00

الجلسة الرابعة: جلسة نقاشية تفاعلية

»تحديد األنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز المدني في وسائل التواصل االجتماعي«.

رئيــس الجلســة : الســيد ليفينجســتون ســيانيانا، الخبيــر المســتقل المعنــي بإقامــة نظــام 
دولــي ديمقراطــي ومنصــف، األمــم المتحــدة، جنيــف، سويســرا.

المتحدثون:

ــورك،  ــتركة، نيوي ــة مش ــن أرضي ــث ع ــة البح ــس منظم ــب رئي ــا سالشــموخلدر، نائ الســيدة لين
ــة . ــدة األمريكي ــات المتح الوالي

ــز  ــكال التميي ــة أش ــة كاف ــدة لمناهض ــم المتح ــة األم ــررة لجن ــاي، مق ــزاك ندي ــا إي الســيدة ريت
ــرا. ــف، سويس ــري، جني العنص

13.30 - 11.30
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السيدة نجات داد، المدير ة التنفيذية لمؤسسة الحقوق الرقمية،  اسام آباد، باكستان .

السيد مارتن أوهانلون، رئيس - جمعية العاملين في مجال االتصاالت، أوتاوا ، كندا.

الجلسة الخامسة: المالحظات الختامية واالستنتاجات

رئيــس الجلســة: ســعادة الدكتــور علــي بــن صميــخ المــري، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 
االنســان بدولــة قطــر

14.30 - 13.30

الغذاء 14.30

رحلة سياحية 18.00

حفل عشاء على شرف الوفود في متحف قطر الوطني 20.00
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الموضوع والمحاور االسم والمنظمة

حماية الخصوصية على منصات التواصل  السيد جوزيف كاناتاسي، المقرر الخاص 
المعني بالحق في الخصوصية

تهيئة بيئة مواتية للحيز المدني عبر 
اإلنترنت من المنظورين القانوني 

والمؤسسي

سة الثانية
جل

ال

إزالة المحتوى المتطرف مع حماية حرية التعبير  
السيد  جيل دي كيرشوف، المنسق العام 

لاتحاد األوروبي لشؤون مكافحة اإلرهاب، 
بروكسل، بلجيكا

الجانب المظلم لوسائل التواصل االجتماعي: 
تأثير خطاب الكراهية على اإلنترنت على األقليات 

والنساء واإلطار التشريعي الجديد لمعالجة 
الشواغل ذات الصلة

السيدة اليساندرا موريتي، عضو في البرلمان 
األوروبي

حماية حرية التعبير وحماية الصحفيين عبر 
اإلنترنت: نهج منظمة األمن والتعاون في أوروبا

السيدة أولينا تشيرنيافسكا، كبير مستشاري، 
مكتب الممثل الخاص المعني بحرية وسائل 

اإلعام لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا

قانون إنفاذ الشبكات في ألمانيا )NetzDG( وأثره 
على حقوق االنسان وحرية التعبير

السيد بيتر فريتاج، نائب رئيس نقابة الصحفيين 
األلمان، عضو بفريق الخبراء الرقمي باالتحاد 

األوروبي للصحفيين

التدابير المتخذة من قبل شركات إدارة وسائل 
التواصل االجتماعي لحماية الحيز المدني 

ومكافحة اإلرهاب

السيد ديميتريس أفراموبولس، المفوض 
األوروبي المسؤول عن الهجرة والشؤون 

الداخلية والمواطنة سابقا

التدابير المتخذة من قبل شركات 
إدارة وسائل التواصل االجتماعي 

لحماية الحيز المدني

سة الثالثة
جل

ال

- السيدة شهد الهندي، مديرة السياسة العامة 

25 توصية بشأن إدارة المحتوى: دليل للمشرعين 
والمنظمين وواضعي السياسات بالشركات 

السيد بيتر ميسيك، مستشار عام، منظمة 
أكسس ناو الدولية للدفاع عن الحقوق 

الرقمية للمستخدمين المعرضين للخطر

التكنولوجيا لن تفيد: تقييم األثر والتخفيف من 
المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات المهمشة 

على وسائل التواصل االجتماعي

السيدة دراغانا كورين، المديرة التنفيذية 
لمؤسسة الب

حماية المبلغين عن مخالفات وسائل التواصل 
االجتماعي هو دفاع عن الديمقراطية

السيد أنتوني بيانجر، األمين العام للفدرالية 
الدولية للصحفيين  

إنقاذ الصحافة من براثن التكنولوجيا، وفتح 
اإلمكانيات الديمقراطية أمام وسائل التواصل 

االجتماعي

السيد تيم داوسون، رئيس الفريق العامل 
المعني بالمراقبة التابع لاتحاد الدولي 

للصحفيين

 األطر التشريعية التي تنظم حرية
التعبير ووسائل التواصل االجتماعي

ى
ل األول

عم
جموعة ال

م

خطاب الكراهية والتحريض على وسائل التواصل 
االجتماعي: التشريع لحماية حقوق اإلنسان 

ومنع الفظائع

السيد سيمون آدم، المدير التنفيذي للمركز 
العالمي لمسؤولية الحماية

كيف يستخدم الشرق األوسط وسائل التواصل 
االجتماعي

السيد نصر أبو بكر، نقيب الصحفيين 
الفلسطينيين

أثر القوانين على حرية التعبير ووسائل التواصل 
االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا

السيد أيمن زغدو، مستشار قانوني، برنامج 
الشرق األوسط وشمال افريقيا، منظمة 

المادة 19

عندما تتحول التشريعات إلى »حقول ألغام« 
تضرب حرية التعبير واإلعام

السيد نضال منصور، الرئيس التنفيذي، مركز 
حماية وحرية الصحفيين

عناوين المداخالت
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الموضوع والمحاور االسم والمنظمة

هل الحق في الوصول إلى وسائل التواصل 
االجتماعي حق من حقوق االنسان؟

السيد غوستافو غوميز، مدير مرصد أمريكا 
الاتينية للتنظيم واإلعام والتقارب

 تداعيات منع االتصاالت وحجب وسائل
 التواصل االجتماعي على حقوق

اإلنسان

ل الثانية
عم

جموعة ال
م

حجب الوصول لإلنترنت: عواقب الوصول إلى 
الحقيقة واالحتجاجات والعمال

السيدة كريستي هوفمان، أمين عام شبكة 
التضامن النقابي العالمية

تسليط الضوء على الحماية: الوصول إلى وسائل 
التواصل االجتماعي وتوظيفها للدفاع عن وتعزيز 

حقوق اإلنسان 

السيد آدم شابيرو، رئيس االتصاالت والرؤية 
بمؤسسة فرونت الين ديفندرز

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كأداة لضمان 
تهيئة حيز عام يخلو من العنف ضد المرأة

السيدة ستيفاني شابان، المستشار اإلقليمي 
المعني بالمساواة وتمكين المرأة، مركز 

المرأة التابع للجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا

كيف يمكننا منع وسائل التواصل االجتماعي من 
أن تصبح أداة لترويج األكاذيب والشائعات التي ال 

أساس لها من الصحة؟  

السيد فرناند دي فارين، مقرر األمم المتحدة 
الخاص المعني بقضايا األقليات

 الشفافية والمساءلة في اإلشراف
 على المحتوى في كبريات شركات

التكنولوجيا

ل الثالثة
عم

جموعة ال
م

كيف يمكننا منع وسائل التواصل االجتماعي من 
أن تصبح أداة لترويج األكاذيب والشائعات التي ال 

أساس لها من الصحة؟  

السيدة آن- سيسيل روبرت، مديرة العاقات 
الدولية، جريدة لوموند ديبلوماتيك

التحكم في المحتوى المتاح عبر اإلنترنت وأثره 
على حرية التعبير: السعي إلى تحقيق التوازن مع 

حقوق اإلنسان من قبل كبريات الجهات الفاعلة

السيد جيرالد جوزيف، نائب رئيس اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنسان

إدارة كبريات شركات التكنولوجيا: الدروس 
المستفادة من  دراسة الحالة التي اجريت تحت 

عنوان »عقد من الدعوة«

السيدة جيليان يورك، رئيسة قسم حرية 
التعبير الدولية، مؤسسة الحدود اإللكترونية

الحقوق األساسية ومراقبة اإلنترنت من منظور 
االتحاد األوروبي

السيدة ماتيلدا سيساتو، كبيرة المستشارين 
السياسيين، لجنة الحريات المدنية والعدل 

والشؤون الداخلية، االتحاد األوروبي

كيف سيتم تلبية احتياجات األغلبية من 
المعلومات خارج نطاق وسائل التواصل 

االجتماعي؟

السيد الري جولدبيتر، رئيس االتحاد الوطني 
للكَتاب 

 هل يمكن أن تستمر المنصات
 االعامية في ظل وجود وسائل

التواصل االجتماعي؟

عة
ل الراب

عم
جموعة ال

م

استمرارية وسائل االعام التقليدية في ضوء 
الثورة الرقمية

السيدة إيلينا بيروتي، المديرة التنفيذية لقسم 
السياسة االعامية والشؤون العامة، الرابطة 

العالمية للصحف وناشري األخبار 

كيف تؤثر وسائل التواصل االجتماعي على 
الصحافة السياسية؟

السيد بول مورفي، الرئيس التنفيذي لتحالف 
الترفيه اإلعامي والفنون

الحاجة إلى الصحافة في ظل وجود الشبكات 
االجتماعية

السيدة زوليانا النيز ، نائب الرئيس األعلى، 
االتحاد الدولي للصحفيين  رئيس المجموعة 

اإلقليمية لاتحاد الدولي للصحفيين في 
أمريكا الاتينية واألمين العام للرابطة الوطنية 

للصحفيين

المضي نحو بيئة رقمية آمنة السيدة لينا ساشموخلدر، نائب رئيس منظمة 
البحث عن أرضية مشتركة

تحديد األنشطة المستقبلية لتوسيع 
نطاق الحيز المدني في وسائل 

التواصل االجتماعي

سة
خام

سة ال
جل

ال

البحث عن القيم المشتركة والتعددية 
والتحديات ذات الصلة في سياق خطاب الكراهية 

ومراقبة المحتوى

السيدة ريتا إيزاك ندياي، مقررة لجنة األمم 
المتحدة لمناهضة كافة أشكال التمييز 

العنصري

تحديد األنشطة المستقبلية لتوسيع نطاق الحيز 
المدني في وسائل التواصل االجتماعي

السيدة نجات داد، المدير ة التنفيذية 
لمؤسسة الحقوق الرقمية

وسائل التواصل االجتماعي: الفرص والمخاطر 
التي تهدد الصحفيين

السيد مارتن أوهانلون،  رئيس جمعية 
العاملين في مجال االتصاالت
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رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي دولــة قطــر. األميــن العــام ونائــب رئيــس التحالــف العالمــي للمؤسســات 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، جينيــف. وقــد تــرأس كل مــن اللجنــة العربيــة الدائمــة لحقــوق االنســان بجامعــة الــدول 
العربيــة )2012- 2014(، والشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان )2012 - 2013(. كمــا شــغل منصــب 

ــان )2015 - 2017(. ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــادئ للمؤسس ــط اله ــيا والمحي ــدى آس ــس منت ــب رئي نائ

الدكتــور علــي بــن صميــخ  المــري حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الفلســفة والعلــوم السياســية مــن جامعــة القاهرة. 
و بصفتــه رئيًســا للجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي قطــر )المعتمــدة تحــت الدرجــة »أ« مــن قبــل »التحالــف العالمــي 
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان«(، لديــه عــدد مــن المبــادرات الدوليــة واإلقليميــة فــي مجــال تعزيــز حقــوق 
اإلنســان وحمايتهــا فــي العديــد مــن الســياقات، بمــا فــي ذلــك مكافحــة اإلرهــاب، وتشــجيع الحــوار بيــن المســؤولين عــن 

إنفــاذ القانــون والمؤسســات الوطنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

ــرة  ــة مباش ــة المتعلق ــة واإلقليمي ــات الدولي ــرات واالجتماع ــن المؤتم ــد م ــري العدي ــخ الم ــن صمي ــي  ب ــور عل ــرأس الدكت ت
بحقــوق اإلنســان. لــه عاقــات قويــة مــع جميــع الشــركاء فــي مجــال حقــوق اإلنســان واألمــن فــي المنطقــة العربيــة 
وفــي جميــع أنحــاء العالــم. و لــه العديــد مــن المؤلفــات واألبحــاث فــي عــدة موضوعــات حــول حمايــة وتعزيــز حقــوق 

ــان. االنس

سعادة الدكتور علي بن صميخ المري
رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي دولــة قطــر، 
ونائــب رئيــس وأميــن عــام التحالــف العالمــي للمؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق االنســان.  
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مفوضــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان. تــم انتخــاب الســيدة باشــليه رئيســة لتشــيلي لواليتيــن حيــث كانــت 
أول رئيســة لتشــيلي، كمــا شــغلت منصــب وزيــرة الصحــة وأول وزيــر دفــاع فــي تشــيلي وأمريــكا الاتينيــة.

خــال فتــرة رئاســتها، شــجعت علــى تعزيــز حقــوق االنســان للجميــع، وال ســيما حقــوق الفئــات األولــى بالرعايــة. ومــن بيــن 
إنجازاتهــا العديــدة، إصاحــات التعليــم والضرائــب، وكذلــك إنشــاء المعهــد الوطنــي لحقــوق اإلنســان ومتحــف الذاكــرة 

وحقــوق اإلنســان ووزارة شــؤون المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين.

منــذ أوائــل التســعينيات، عملــت الســيدة باشــليه عــن كثــب مــع العديــد مــن المنظمــات الدوليــة، فــي عــام 2010، ترأســت 
المجموعــة االستشــارية للحــد األدنــى للحمايــة االجتماعيــة، وهــي مبــادرة مشــتركة بيــن منظمــة العمــل الدوليــة 

ــة. ــة العالمي ــة الصح ومنظم

فــي عــام 2011، تــم تعيينهــا أول مديــرة لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة. كان التمكيــن االقتصــادي وإنهــاء العنــف ضــد 
المــرأة مــن أولوياتهــا خــال فتــرة واليتهــا. ميشــيل باشــليه حاصلــة علــى شــهادة طبيــة فــي الجراحــة العامــة، تخصــص 

طــب األطفــال والصحــة العامــة.

سعادة السيدة ميشيل باشليه
مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. 
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مديــرة شــعبة العمليــات الميدانيــة والتعــاون التقنــي بمفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان حيــث تديــر وتشــرف 
علــى المكاتــب الميدانيــة للمفوضيــة الســامية فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى جانــب عملهــا كمحاميــة دولية فــي مجال 
حقــوق اإلنســان. لديهــا خبــرة 25 ســنة فــي مجــال حقــوق اإلنســان والشــؤون السياســية الدوليــة. شــغلت ســابقا عــدة 
مناصــب منهــا مديــرة لحقــوق اإلنســان فــي بعثــة األمــم المتحــدة للمســاعدة فــي أفغانســتان، وكبيــر المستشــارين 
ــا.  والمديريــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان وســيادة القانــون فــي األمــم المتحــدة، ومنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروب

الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي أفريقيــا والبلقــان وســوريا وآســيا.

سعادة السيدة جورجيت غانيون
التقنــي،  والتعــاون  الميدانيــة  العمليــات  شــعبة  مديــرة 
اإلنســان.  لحقــوق  الســامية  المتحــدة  األمــم  مفوضيــة 

 
 
 
 
 

 
GEORGETTE GAGNON 
Director, Field Operations and Technical Cooperation Division 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

 

Georgette Gagnon, an international human rights lawyer, is Director of the Field Operations and 
Technical Cooperation Division of the Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights. She directs, manages and oversees the work of the High Commissioner’s 80 field presences 
around the world. Ms. Gagnon has 25 years of experience in international human rights and political 
affairs. From 2010 to 2015, she was Director of Human Rights for the UN Assistance Mission in 
Afghanistan, and has served as a senior advisor and director on human rights and rule of law for the 
United Nations, the Organization for Security and Cooperation in Europe, national governments and 
civil society organizations in Africa, the Balkans, Syria and Asia. 

ــة  ــة الوطني ــابق للنقاب ــس س ــرب ورئي ــة بالمغ ــي للصحاف ــس الوطن ــس المجل ــن ورئي ــة للصحفيي ــة الدولي ــس الفدرالي رئي
ــة. ــة المغربي للصحاف

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي علــم االجتمــاع. قــام بالعديــد مــن االبحــاث والدراســات ولديــه العديــد مــن المؤلفات 
منهــا دليــل حــول العمــل النقابــي قطــاع الصحافــة بالتعــاون مع االتحــاد الدولــي للصحفييــن واالتحــاد األوروبــي )2006(، 
ودراســة حــول مقاربــة حقــوق اإلنســان فــي الصحافــة المغربيــة )2000(. كمــا انــه يشــارك فــي صياغــة تقاريــر حــول حريــة 

الصحافــة فــي المغــرب منذ عــام 1999 وحتــى اآلن.

سعادة السيد يونس مجاهد
رئيس الفدرالية الدولية للصحفيين.
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نائــب رئيــس وزراء أيرلنــدا الســابق، ووزيــر الخارجيــة والتجــارة مــن 2011 وحتــى 2014. كمــا شــغل منصــب المبعــوث 
الخــاص لاتحــاد األوروبــي لعمليــة الســام فــي كولومبيــا فــي 2015. 

ــى  ــن 2007 وحت ــدي م ــل األيرلن ــزب العم ــً لح ــى 2016، وكان زعيم ــن 1989 وحت ــدي م ــان األيرلن ــي البرلم ــًوا ف كان عض
2014. عمــل فــي الجمعيــة البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا مــن 2004 وحتــى 2007. وقــد تــرأس منظمــة األمــن والتعــاون فــي 

أوروبــا عــام 2012.

يعمــل أســتاذًا مســاعدًا فــي كليــة الحقــوق والحكومــة بجامعــة دبلــن ســيتي، وفــي عــام 2017 شــغل منصــب رئيــس 
ممــارس زائــر فــي كليــة السياســة العامــة بجامعــة أوروبــا الوســطى فــي بودابســت.

وهــو خريــج )علــم النفــس( مــن جامعــة أيرلنــدا الوطنيــة، غالــواي، والتــي منحتــه أيًضــا درجــة الدكتــوراه الفخريــة فــي 
القانــون. حصــل علــى العديــد مــن الجوائــز واألوســمة الدوليــة عــن عملــه فــي مجــال الســام ودوره الريــادي فيمــا يتعلــق 

بقضايــا حقــوق اإلنســان.

سعادة السيد إيمون غيلمور
الممثل الخاص لاتحاد األوروبي لحقوق اإلنسان.

أميــن المظالــم فــي كولومبيــا ورئيــس التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان. حاصــل علــى درجــة 
ــا، والدراســات العليــا فــي حقــوق اإلنســان مــن  ــا فــي بوغوت البكالوريــوس فــي القانــون مــن جامعــة بونتيفيــك يافيريان
جامعــة ألفونســو إكــس إل ســابيو فــي إســبانيا. تولــى أميــن المظالــم فــي كولومبيــا فــي 1 ســبتمبر 2016. وتــم انتخابــه 
فــي 5 مــارس 2019 كرئيــس للتحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. بصفتــه أميــن المظالــم، كان لــه 
عــدة مداخــات فــي البرلمــان الكولومبــي حــول الحــق فــي االحتجــاج االجتماعــي، وحمايــة وتعزيــز حقــوق المهاجريــن 

الفنزويلييــن فــي كولومبيــا. 

سعادة السيد كارلوس نيجريت موسكيرا
لحقــوق  الوطنيــة  للمؤسســات  العالمــي  التحالــف  رئيــس 

اإلنســان.
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المتحدثون

الجلسة الثانية: جلسة نقاشية تفاعلية 

محمد علي النسور

ــا بمفوضيــة األمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان  رئيــس قســم الشــرق األوســط وشــمال أفريقي
ــك  ــل ذل ــغل قب ــان )2014-2015(. ش ــوق اإلنس ــامي لحق ــوض الس ــاًرا للمف ــل مستش ــد عم وق
ــوق  ــار حق ــة )2013(، ومستش ــة األردني ــي وزارة الخارجي ــة ف ــي اإلدارة القانوني ــر ف ــب مدي منص

ــورك )2013-2009(.  ــي نيوي ــدة ف ــم المتح ــدى األم ــة ل ــة الدائم ــة األردني ــي البعث ــان ف اإلنس

عمــل فــي البعثــة األردنيــة الدائمــة لجامعــة الــدول العربيــة فــي القاهــرة )2003-2008( كمــا 
ــة  ــي نقاب ــو ف ــام وعض ــو مح ــوزراء 1998-2001 وه ــس ال ــب رئي ــي مكت ــا ف ــا قانونًي ــل باحًث عم

ــن. ــن األردنيي المحامي

جو كاناتاسي

عيــن مجلــس حقــوق اإلنســان البروفيســور جوزيــف كاناتاكــي، مــن مالطــة، بصفتــه أول مقــرر 
خــاص معنــي بالحــق فــي الخصوصيــة فــي يوليــو 2015. 

وهــو رئيــس قســم سياســة المعلومــات والحوكمــة فــي كليــة االعــام والمعــارف بجامعــة 
مالطــا، ويشــغل أيًضــا منصــب رئيــس قســم قوانيــن سياســات وتكنولوجيــا المعلومــات 
األوروبــي فــي كليــة الحقــوق بجامعــة جرونينجــن. وهــو أســتاذ مســاعد فــي معهــد البحــوث 
األمنيــة وكليــة علــوم الحاســبات واألمــن بجامعــة إديــث كــوان فــي أســتراليا. إلــى جانــب كونــه 
مهنــدس معتمــد فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات فــي المملكــة المتحــدة وزميــل فــي الجمعيــة البريطانيــة للحاســبات، 

يعمــل أيضــا كخبيــر استشــاري لــدى عــدد مــن المنظمــات الدوليــة.

جيل دو كيرشوف

تــم تعيينــه كمنســق لاتحــاد األوروبــي لمكافحــة اإلرهــاب فــي 19 ســبتمبر 2007. يقــوم مــن 
خــال منصبــه بتنســيق عمــل االتحــاد األوروبــي فــي مجــال مكافحــة اإلرهــاب. يــدرس القانــون 
األوروبــي فــي الجامعــة الكاثوليكيــة فــي لوفــان، وفــي جامعــة ليبــر دي بروكســل، وفــي 
جامعــة ســان لويــس بروكســيل. لديــه العديــد مــن الكتــب والمقــاالت حــول القانــون األوروبــي 

وحقــوق اإلنســان واألمــن ومكافحــة اإلرهــاب.
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اليساندرا موريتي

المجلــس اإلقليمــي والبرلمــان  القانــون وعملهــا فــي  بعــد حصولهــا علــى شــهادة فــي 
الوطنــي لبضعــة ســنوات، تــم انتخابهــا عضــًوا فــي البرلمــان األوروبــي ســنة 2019. وهــي عضــو 
فــي لجنــة البيئــة والصحــة العامــة وســامة األغذيــة، ولجنــة النقــل وحقــوق المــرأة والمســاواة 

ــين. ــن الجنس بي

ــة  ــات االجتماعي ــة التصدع ــاواة ومواجه ــن المس ــاع ع ــال الدف ــي مج ــدة ف ــود عدي ــا جه لديه
والعمــل مــن أجــل مواجهــة تحديــات عصرنــا، والتــي نذكــر منهــا : تغيــر المنــاخ والمســاواة بيــن 

ــة. ــة االجتماعي ــين والعدال الجنس

أولينا تشيرنيافسكا

شــغلت منصــب كبيــر مستشــاري بمكتــب ممثــل منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا المعنــي 
ــة  ــال مكافح ــي مج ــورات ف ــد التط ــؤولياتها رص ــمل مس ــام 2015، تش ــذ ع ــام من ــة اإلع بحري

التطــرف العنيــف والتطــرف الــذي يــؤدي لإلرهــاب وخطــاب الكراهيــة.

عضــو ســابق فــي بعثــة المراقبــة الخاصــة التابعــة لمنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا 
الموجهــة إلــى أوكرانيــا، وشــاركت فــي تأســيس معهــد الديمقراطيــة، اإلعــام والتبــادل 
الثقافــي، عملــت أيًضــا كرئيســة لمشــاريع وســط وشــرق أوروبــا فــي المعهــد األوروبــي لإلعــام.

بيتر فريتاج

نائــب رئيــس نقابــة الصحفييــن األلمــان إلــى جانــب كونــه عضــو بالمجلــس التنفيــذي الفيدرالــي 
لقســم اإلعــام والفنــون بنقابــة الصحفييــن فــي برليــن، ألمانيــا، ورئيــس فريــق الخبــراء الرقمــي 

باالتحــاد األوروبــي للصحفييــن فــي بروكســل، بلجيــكا.

حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي العلــوم السياســية والدراســات األلمانيــة والتاريــخ. يعمــل 
محــرر بصحيفــة Stadt-Anzeiger and Koelnische Rundschau األلمانيــة، 
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الجلسة الثالثة: جلسة نقاشية تفاعلية

إيفا كايلي

إيفــا كايلــي عضــو فــي البرلمــان األوروبــي، وهــي رئيســة لجنــة مســتقبل العلــوم والتكنولوجيــا 
فــي البرلمــان األوروبــي )STOA(، وعضــو لجنــة الصناعــة واألبحــاث والطاقــة )ITRE( ولجنــة 
الميزانيــات )BUDG(. تعمــل بشــكل مكثــف علــى تشــجيع االبتــكار كقــوة دافعــة إلنشــاء 

ــدة. ــة الموح ــة األوروبي ــوق الرقمي الس

درجــة  علــى  حاصلــة  وهــي  السياســي.  عملهــا  قبــل  ومذيعــة  كصحفيــة  أيًضــا  عملــت 
البكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة والهندســة المدنيــة، وشــهادة الدراســات العليــا فــي 

األوروبيــة. السياســة 

ديميتريس أفراموبولوس 

المفــوض األوروبــي للهجــرة والشــؤون الداخليــة والمواطنــة )2014-2019(. شــغل ســابقا عــدة 
ــة  ــر التنمي ــة، ووزي ــؤون الخارجي ــر الش ــان، ووزي ــي اليون ــي ف ــاع الوطن ــر الدف ــا وزي ــب منه مناص

ــا.  ــدة أثين ــي وعم ــن االجتماع ــة والتضام ــر الصح ــياحية، ووزي الس

يعمــل كأســتاذ فخــري بجامعــة بكيــن والكليــة األوروبيــة فــي بارمــا. وهــو حاصــل علــى درجــة 
ــن  ــد م ــن العدي ــمة م ــز وأوس ــى جوائ ــل عل ــا حص ــات. كم ــدة جامع ــن ع ــة م ــوراه الفخري الدكت

البلــدان. 

شهد الهندي

 مديــرة السياســات العامــة ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان فــي فيســبوك. تهتــم بمجموعــة 
ــا بمــا فــي ذلــك المحتــوى والســامة وحريــة التعبيــر وخطــاب الكراهيــة.  متنوعــة مــن القضاي
ــا  ــمواًل، بم ــر ش ــات أكث ــر سياس ــة لتطوي ــي المنطق ــة ف ــاب المصلح ــع أصح ــام م ــي بانتظ تلتق
يتماشــى مــع المبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعمــل عــن كثــب 
مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مناطــق النــزاع لضمــان ســماع هــذه األصــوات وتمثيلهــا 
وللمســاعدة فــي بنــاء منصــات أكثــر أماًنــا. حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون مــع 
مرتبــة الشــرف مــن جامعــة كينغســتون فــي لنــدن ، وتخصصــت فــي القانــون الدولــي العــام 
والجنائــي وحقــوق اإلنســان وحصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي القانــون فــي القانــون المالــي الدولــي مــن جامعــة كينجــز 

ــدج. كولي
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أنتوني بيالنجر

األميــن العــام لاتحــاد الدولــي للصحفييــن فــي بروكســل منــذ 2015، وبذلــك يعتبــر ثانــي أميــن 
ــة  ــاد الدولي ــم االتح ــام 1926. يض ــذ ع ــب من ــذا المنص ــغل ه ــية يش ــية فرنس ــن جنس ــام م ع
للصحفييــن، المنظمــة العالميــة الرائــدة فــي هــذا المجــال، أكثــر مــن 600.000 صحفــي فــي 

146 دولــة حــول العالــم منــذ ســنة 2019.

إضافــة إلــى منصبــه كأميــن عــام لاتحــاد الدولــي للصحفييــن، يعمــل أنتونــي أيًضــا المتحــدث 
الرســمي والمدافــع عــن نشــاط المنظمــة وممثليهــا عبــر أنحــاء العالــم، ال ســيما فــي منظمــة 

العمــل الدوليــة بجنيــف واليونســكو فــي باريــس واألمــم المتحــدة فــي نيويــورك.

بيتر ميسيك

الرقميــة  الحقــوق  عــن  للدفــاع  الدوليــة  نــاو  أكســس  بمنظمــة  عــام  كمستشــار  يعمــل 
للمســتخدمين المعرضيــن للخطــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، وأســتاذ مســاعد بكليــة الشــؤون 
ــا  ــاو بم ــس ن ــي أكس ــة ف ــات القانوني ــر العملي ــا يدي ــا. كم ــة كولومبي ــة بجامع ــة والعام الدولي
فــي ذلــك إدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا األدوات البرنامجيــة والتشــغيلية، وخــط نجــدة 
األمــن الرقمــي، والمنــح، ومؤتمــر RightsCon حــول الحقــوق الرقميــة. يســاهم بيتــر أيًضــا فــي 
حمــات المراقبــة والدعــوة فــي أكســس نــاو حــول برامــج التجســس وحجــب اإلنترنــت وبرامــج 
الهويــة الرقميــة. كونــه محاضــر فــي جامعــة كولومبيــا فــي مجــال إدارة اإلنترنــت، يعمــل فــي 
استكشــاف دور الكيانــات والجهــات الفاعلــة والعمليــات فــي مجــال إدارة اإلنترنــت والسياســات العامــة فــي العصــر الرقمــي. 

دراغانا كورين  

مؤسســة ومديــرة تنفيذيــة »ل« لوكاليزايشــن الب وهــي منظمــة غيــر ربحيــة تعمــل علــى 
تطبيــق التكنولوجيــا وإمكانيــة الوصــول إليهــا مــن خــال أطــر حقــوق اإلنســان فــي المجتمعات 

ــة. المهمش

وهــي زميلــة أبحــاث فــي مركــز بيركمــان كايــن لإلنترنــت والمجتمــع بجامعــة هارفــارد، حيــث 
تبحــث فــي مجــال ســبل حمايــة البيانــات والخصوصيــة فــي مجتمعــات الاجئيــن والشــراكات 

اإلنســانية بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

تدعــو الســيدة كوريــن الــى عدالــة التصميــم فــي التكنولوجيــا والمســاوات للوصــول إلــى المعلومــات وزيــادة المحتــوى المحلــي 
علــى اإلنترنــت وتطويــر التكنولوجيــا المدنيــة مــن خــال مناهــج التصميــم القائمــة علــى المشــاركة.
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مجموعة العمل االولى:

ديما جويحان

الدولــي  للمركــز  اإلقليمــي  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  لمكتــب  التنفيذيــة  المديــرة 
ــح فــي األردن. منــذ انضمامهــا إلــى ICNL، شــاركت ديمــا فــي عــدد  ــر الهــادف للرب للقانــون غي
 ،ICNL مــن مبــادرات إصــاح قانــون المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة. منــذ انضمامهــا إلــى

غطــت مبادراتهــا، األردن، تونــس، مصــر واليمــن.

للعلــوم االقتصاديــة والسياســية، حيــث تخصصــت فــي  لنــدن  تخرجــت ديمــا مــن كليــة 
ــابقا  ــا س ــت ديم ــن.، عمل ــن األردنيي ــة المحامي ــي نقاب ــو ف ــي عض ــة. ه ــة العام ــح والسياس اللوائ
ــك  ــز المل ــام ومرك ــد األردن لإلع ــة )USAID(، ومعه ــة الدولي ــة للتنمي ــة األمريكي ــة للوكال ــام التابع ــائل اإلع ــارة لوس كمستش

حســين للمعلومــات والبحــوث. كمــا عملــت  كمحــاٍم لعــدد مــن مكاتــب المحامــاة فــي األردن.

سيمون آدمز

المديــر التنفيــذي للمركــز العالمــي لمســؤولية الحمايــة. عمــل الدكتــور آدمــز علــى نطــاق واســع 
مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي جنــوب إفريقيــا وتيمــور الشــرقية وروانــدا وأماكــن أخــرى. 
ــرس  ــي الكونج ــابق ف ــو س ــري وعض ــل العنص ــة الفص ــي مناهض ــابق ف ــط س ــا ناش ــو أيًض وه
الوطنــي األفريقــي لجنــوب إفريقيــا. ومــن المتحدثيــن فــي البرلمانــات الكنديــة واأللمانيــة 
والمملكــة المتحــدة واألوروبيــة، كمــا يدعــى بانتظــام إلــى االجتماعــات رفيعــة المســتوى 
ــا  ــول القضاي ــة ح ــام الدولي ــائل اإلع ــي وس ــام ف ــر بانتظ ــه يظه ــا أن ــدة. كم ــم المتح ــي األم ف

ــة. ــة الدولي ــة والعدال ــع الجماعي ــان والفظائ ــوق اإلنس ــة بحق المتعلق

تيم داوسون

ــس  ــو الرئي ــن. ه ــي للصحفيي ــاد الدول ــع لاتح ــة التاب ــي بالمراقب ــل المعن ــق العام ــس الفري رئي
ــل  ــا. عم ــن 20 عاًم ــرب م ــا يق ــدا لم ــا وإيرلن ــي بريطاني ــن ف ــي للصحفيي ــاد الوطن ــابق لاتح الس
كصحفــي مســتقل لعــدة ســنوات، كمــا أنــه كاتــب مقــاالت وكاتــب عمــود ومحــرر فــي 
صحيفــة صنــداي تايمــز، ومراســل لصحيفــة نيــو ستيتســمان ومراســل فــي بيبــول ويكلــي 

المتحــدة(. )الواليــات 

لديــه العديــد مــن المؤلفــات، بمــا فــي ذلــك »الكتــب اإللكترونيــة«، و«العائــدات وحقــوق التأليــف 
والنشــر للصحفييــن والكتــاب« )مــع مايــك هولدرنــس(. 
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نصير ابو بكر

ــة  ــطينية واإلذاع ــة والفلس ــف العربي ــي الصح ــا ف ــذ 28 عاًم ــة من ــال الصحاف ــي مج ــل ف يعم
والتلفزيــون. يعمــل حاليــا فــي وكالــة االنبــاء العالميــة »فرانــس بــرس« منــذ عــام 2000، شــغل 
منصــب نائــب رئيــس نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين منــذ عــام 2012 وحتــى عــام 2015. 
ــا لرئيــس اتحــاد الصحفييــن العــرب  ــة الصحفييــن الفلســطينيين ونائب ــه رئيًســا لنقاب تــم انتخاب
)2016 - حتــى اآلن(. تــم انتخابــه مرتيــن كعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة لاتحــاد الدولــي 
للصحفييــن فــي عامــي 2016 و2019. حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلعــام مــن 
الجامعــة الجزائريــة، ودبلــوم فــي البــث التلفزيونــي واإلذاعــي مــن المعهــد الدولــي للصحافــة فــي برليــن ودرجــة الماجســتير 

ــت. ــة بيرزي ــن جامع ــة م ــات الدولي ــي العاق ف

أيمن زغدو

الدكتــور أيمــن زغــدو هــو المستشــار القانونــي لمكتــب الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 
لمنظمــة المــادة 19، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة لحقــوق اإلنســان تركــز علــى حريــة التعبيــر 

ــات. ــي المعلوم ــق ف والح

وهــو أيًضــا أســتاذ مســاعد للقانــون العــام بجامعــة قرطــاج فــي تونــس حيــث يــدرس حقــوق 
ــوق  ــون حق ــاالت قان ــي مج ــر ف ــث وخبي ــه باح ــب كون ــى جان ــتوري، إل ــون الدس ــان والقان اإلنس
ــة  ــات الحكومي ــع الجه ــاون م ــه تع ــت. لدي ــام واالنترن ــائل اإلع ــم وس ــون تنظي ــان وقان اإلنس

ــا.  ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة العامل ــر الحكومي وغي

نضال منصور

ــة  ــي عربي ــع مدن ــة مجتم ــام 1998 كمؤسس ــذ ع ــن من ــة الصحفيي ــة وحري ــز حماي ــس مرك أس
تعنــى بالدفــاع عــن اإلعــام وتطويــر احترافــه المهنــي. عــاد لــأردن عــام 1990 بعــد أن أمضــى 
ــدة  ــي جري ــر ف ــرًا للتحري ــل مدي ــس، ليعم ــام والقب ــرأي الع ــي ال ــن جريدت ــً بي ــنوات صحفي 5 س

ــر فــي جريــدة البــاد. شــيحان، وبعدهــا رئيســً للتحري

ــر  ــن س ــب أمي ــام 1992، وانتخ ــي األردن ع ــة ف ــو الدولي ــة العف ــر منظم ــن س ــع أمي ــغل موق  ش
ــام  ــح ع ــوام 1997-2000. من ــي األع ــة ف ــات الخارجي ــة العاق ــس لجن ــن ورئي ــة الصحفيي نقاب
1998 جائــزة Hellmann Hammett بعــد ترشــيح منظمــة »هيومــن رايتــس واتــش« تقديــرًا للجهــود التــي بذلهــا فــي الدفــاع عــن 

ــة الصحافــة فــي األردن.  حري
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مجموعة العمل الثانية:

برانيسالف ماريليك روكوف 

هــو عضــو فــي مجلــس إدارة المؤسســة الوطنيــة الشــيلية لحقــوق اإلنســان، والرئيــس الســابق 
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــن عــام 2016 إلــى عــام 2018. يتمتــع المحامــي مــن 
جامعــة تشــيلي بخبــرة فــي تمثيــل الضحايــا أمــام جمعيــة حقــوق اإلنســان للبلــدان األمريكيــة 
واألمــم المتحــدة، وهــو عضــو فــي مكتــب محامــاة »ريفادانيــرا، كولومبــارا، زيغــرز«. كمــا يعتبــر 
أيًضــا مؤســس مشــارك لمنظمــة »Fundamental Corporation« غيــر الحكوميــة التــي تعمــل 

فــي قضايــا حريــة التجمــع وحــق المشــاركة العامــة.

غوستافو غوميز 

ــات  ــر والسياس ــة التعبي ــال حري ــي مج ــك ف ــواي وذل ــن أوروغ ــر م ــي وخبي ــتاذ جامع ــث وأس باح
الاتينيــة  أمريــكا  لمرصــد  التنفيــذي  المديــر  منصــب  يشــغل  واالتصــاالت.  لإلعــام  العامــة 

والتقــارب.  واإلعــام  للتنظيــم 

وضــع توصيــات عديــدة بشــأن السياســات العامــة واألطــر التنظيميــة فــي وســائل اإلعــام 
وحريــة التعبيــر فــي العديــد مــن البلــدان فــي أمريــكا الاتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، بنــاء 

ــة. ــات الدولي ــرات والمنظم ــات والمؤتم ــن الحكوم ــوة م ــى دع عل

كريستي هوفمان 

ــة  ــي 150 دول ــل ف ــون عام ــن 20 ملي ــر م ــل أكث ــي تمث ــي الت ــن النقاب ــبكة التضام ــام ش ــن ع أمي
ــى  ــدة، إل ــات المتح ــي الوالي ــة ف ــا كنقابي ــن 25 عاًم ــر م ــد ألكث ــرة تمت ــا خب ــم. لديه ــول العال ح

ــدة. ــدة الرائ ــات المتح ــات الوالي ــي لنقاب ــار قانون ــا كمستش ــب عمله جان

لديهــا خبــرة فــي مختلــف المعاييــر واألدوات الدوليــة التــي تحكــم مســاءلة الشــركات وحقــوق 
العمــال، بمــا فــي ذلــك المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة الموجهــة 
للشــركات متعــددة الجنســيات والمبــادئ التوجيهيــة لأمــم المتحــدة بشــأن األعمــال التجاريــة 

وحقــوق اإلنســان.
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آدم شابيرو 

ــن  ــت الي ــان »فرون ــوق اإلنس ــة لحق ــة األيرلندي ــة الدولي ــي المنظم ــة ف ــاالت والرؤي ــس االتص رئي
ديفنــدرز«. عمــل آدم ســابًقا فــي منظمــة الحقــوق العالميــة غيــر الحكوميــة األمريكيــة، كمديــر 
قطــري فــي أفغانســتان فــي الفتــرة مــن 2005 إلــى 2006. كمــا عمــل مستشــاًرا بمنظمــة آفــاز 
خــال األشــهر األولــى لمــا ســمي الحقــا بالربيــع العربــي، وســاهم بتزويــد النشــطاء الشــعبيين 

بالتكنولوجيــا للمســاعدة فــي توثيــق األحــداث وبثهــا فــور حدوثهــا.

ــتير  ــى ماجس ــورك، وعل ــة نيوي ــن جامع ــات م ــي السياس ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــل آدم عل حص
ــس. ــانت لوي ــي س ــنطن ف ــة واش ــن جامع ــوس م ــة البكالوري ــى درج ــاون وعل ــورج ت ــة ج ــن جامع ــة م ــات العربي الدراس

ستيفاني شابان

هــي المستشــارة اإلقليميــة المعنيــة بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة فــي لجنــة 
األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا )اإلســكوا(، حيــث تعمــل فــي مجموعــة 
واســعة مــن المواضيــع، بمــا فــي ذلــك العدالــة بيــن الجنســين والعنــف ضــد المــرأة والســام 
واألمــن. قبــل اإلســكوا، عملــت علــى العديــد مــن المشــاريع المتعلقــة بالوصــول إلــى العدالــة 
والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وإصــاح قطــاع األمــن فــي العــراق ومصــر وفلســطين. 
علــى  النســائية  والحــركات  المنظمــات  فــي  بالبحــث  قامــت  األكاديمــي،  المســتوى  علــى 
مســتوى العالــم، وخاصــة تلــك المعنيــة بإنهــاء العنــف ضــد النســاء. حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي الدراســات النســائية 

ــة االنتقاليــة بجامعــة أولســتر. ــة ســان دييغــو ودكتــوراه مــن معهــد العدال مــن جامعــة والي
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مجموعة العمل الثالثة:

نزيال غنية

مديــرة برامــج القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وأســتاذة مشــاركة فــي القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان بجامعــة أكســفورد. تعمــل فــي مجلــس ادارة مجموعــة الحقــوق العالميــة.

وقــد ألفــت وشــاركت فــي تأليــف عــدد مــن المنشــورات بمــا فــي ذلــك منشــور بلومزبــري »الديــن 
“بريطانيــا فــي الســياقات العالميــة”، “األمــم المتحــدة”  “التمييــز والمســاواة”،  أو المعتقــد”، 
و”البهائيــون فــي إيــران”، مقــاالت التعبيــر وخطــاب الكراهيــة فــي العهــد الدولــي الخــاص 
ــز  ــى التميي ــاء عل ــدة للقض ــم المتح ــة األم ــى لجن ــات إل ــية، مقترح ــة والسياس ــوق المدني بالحق

ــة. ــات الدولي ــن المنظم ــة م ــات ومجموع ــن الحكوم ــد م ــارة للعدي ــب مستش ــغلت منص ــا ش ــري، كم العنص

فرناند دي فارين 

بأســتاذ بكليــة الحقــوق بجامعــة بريتوريــا )جنــوب إفريقيــا(. تــم تعيينــه مقــرر األمــم المتحــدة 
الخــاص المعنــي بقضايــا األقليــات فــي 1 أغســطس 2017.

ويركــز عمــل فرنانــد دي فاريــن علــى حقــوق اإلنســان لأقليــات، وكذلــك منــع الصراعــات 
العرقيــة، وحقــوق المهاجريــن. وقــد كتــب تقاريــر وتحــدث فــي العديــد مــن المنتديــات حــول 
هــذه القضايــا بمــا فــي ذلــك أمــام لجــان األمــم المتحــدة فــي جنيــف، والبرلمــان األوروبــي فــي 
بروكســل، ومــع المفــوض الســامي لشــؤون األقليــات القوميــة التابــع لمنظمــة األمــن والتعــاون 
فــي أوروبــا. يحمــل فرنانــد دي فاريــن عــدة درجــات علميــة مــن جامعــة مونكتــون، وكليــة لنــدن لاقتصــاد والعلــوم السياســية.

آن سيسيل روبرت 

ــد  ــهيرة لومون ــية الش ــة الفرنس ــي الصحيف ــة ف ــات الدولي ــات والعاق ــرة المطبوع ــل مدي تعم
ــام  ــذ ع ــك من ــد ديبلوماتي ــدة لومون ــا بجري ــم أفريقي ــة قس ــل كرئيس ــا تعم ــك، كم ديبلوماتي
ــي  ــوراه ف ــى دكت ــة عل ــس. حاصل ــي باري ــي ف ــد األوروب ــي المعه ــتاذة ف ــا أس ــي أيًض 1998. وه

ــي. ــون األوروب القان

كتبــت العديــد مــن المقــاالت والكتــب حــول المؤسســات األوروبيــة، واألمــم المتحــدة، وتحــول 
العاقــات الدوليــة. وقــد كتبــت عــدة تقاريــر عــن القــارة األفريقيــة مــن خــال القيــام بعــدد مــن 

الجــوالت إلــى الســنغال، ومالــي، وبوركينــا فاســو وروانــدا وإثيوبيــا وزامبيــا. 
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جيرالد جوزيف

نائــب رئيــس ومفــوض لجنــة حقــوق اإلنســان فــي ماليزيــا. عمــل كمدافــع عــن حقــوق اإلنســان 
ومــدرب استشــاري علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي فــي قضايــا حقــوق اإلنســان المتعلقــة 

بالشــعوب األصليــة ومناهضــة العنصريــة والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. 

وكعضــو بــارز فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، كان لــه دور كبيــر فــي اعــداد تقاريــر المنظمــات 
ــدة  ــم المتح ــامل لأم ــدوري الش ــتعراض ال ــة االس ــى آلي ــة إل ــة المقدم ــة الماليزي ــر الحكومي غي

فــي جنيــف. 

وقــد شــغل مناصــب قياديــة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي اإلقليميــة بمــا فــي ذلــك مؤسســة الكومنولــث، ومكتــب جنــوب 
آســيا والمحيــط الهــادئ لتعليــم الكبــار، واللجنــة التوجيهيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي آســيا والمحيــط الهــادئ التابعــة 
للمؤتمــر العالمــي لمكافحــة العنصريــة، وهــو اآلن عضــو مجلــس إدارة مجموعــة Pusat KOMAS لمكافحــة التمييــز العنصــري 

فــي ماليزيــا ومنظمــة الســام األخضــر. 

 جيليان سي. يورك

مديــرة إي أف أف لحريــة التعبيــر فــي برليــن، ألمانيــا. ينــص عملهــا علــى رقابــة الدولــة والشــركات 
وتأثيرهــا علــى الثقافــة وحقــوق اإلنســان.  تعمــل علــى رقابــة منصــة إي أف أف واألمــن الرقمــي.

تحصلت جيليان على درجة البكالوريوس في علم االجتماع من جامعة بينغهامتون.

ماتيلدا سيساتو 

كبيــرة المستشــارين السياســيين فــي لجنــة البرلمــان األوروبــي للحريــات المدنيــة والعــدل 
ــت  ــث عمل ــام 2008 حي ــذ ع ــن من ــتراكيين والديمقراطيي ــة االش ــة لمجموع ــؤون الداخلي والش
بصــورة رئيســية علــى التشــريعات المتعلقــة بحمايــة البيانــات والخصوصيــة ومكافحــة اإلرهــاب 

ــي.  ــن الداخل واألم

ــات  ــة البيان ــة لحماي ــدة العام ــول القاع ــا ح ــؤولة لمجموعته ــارة المس ــدا المستش ــت ماتيل كان
ــون. ــاذ القان ــات إلنف ــة البيان ــأن حماي ــه بش والتوجي

ماتيلــدا حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي العاقــات الدوليــة والدبلوماســية مــن جامعــة لنــدن ومدرســة الدراســات الشــرقية 
واإلفريقيــة وشــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة وارويــك.
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مجموعة العمل الرابعة:

دومينيك برادالييه 

ــد  ــت ق ــة، وكان ــة العام ــري للخدم ــمعي البص ــاع الس ــي القط ــي ف ــار مهن ــك مس ــدى دوميني ل
باشــرت عملهــا فــي قســم التبــادل الدولــي فــي يوروفيجــن. أصبحــت محــررة فــي األخبــار 

ــتثنائية. ــر االس ــات التحري ــن عملي ــا ع ــؤولة أيًض ــت مس ــية، وكان ــة الفرنس التلفزيوني

تــم انتخابهــا فــي جميــع هيئــات تمثيــل الموظفيــن فــي شــركتها وفــي إي أف جــي أين تشــغل 
منصــب األميــن العــام. كمــا تــم انتخابهــا أيضــا لعضويــة المجلــس التنفيــذي لاتحــاد الدولــي 

للصحفييــن ونفــذت العديــد مــن المهــام.

الري جولدبيتير 

رئيــس اتحــاد الكتــاب الوطنييــن منــذ عــام 2008. يعد اتحــاد الكتــاب الوطنيين عضو فــي اللجنة 
المعنيــة بالشــؤون الجنســانية لاتحــاد الدولــي للصحفييــن وقــد شــارك فــي جهــود منظمــة 
العمــل الدوليــة لوضــع اتفاقيــة حــول مناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. قبــل أن 
يصبــح رئيــس اتحــاد الكتــاب الوطنييــن، قضــى جولدبيتيــر حوالــي 12 عاًمــا كمستشــار عمالــي 

مســتقل، لصالــح حقــوق العمــال فــي النقــل والرعايــة الصحيــة فــي جميــع أنحــاء البــاد.

ــا  ــرب. كم ــش، والمغ ــتان ومراك ــي، وباكس ــي كراتش ــة ف ــة الصحاف ــرات حري ــي مؤتم ــارك ف ش
ــال.  ــا والصوم ــتان وتركي ــن باكس ــن م ــؤولين نقابيي ــاب ومس ــود وكت ــتضاف وف اس

إيلينا بيروتي

المديــرة التنفيذيــة لقســم السياســة االعاميــة والشــؤون العامــة بالرابطــة العالميــة للصحــف 
وناشــري األخبــار. وهــي مســؤولة عــن تحديــد ودراســة قضايــا الشــؤون العامــة الرئيســية فــي 
صناعــة األخبــار، وهــي رائــدة و / أو مؤلفــة لجميــع مخرجــات البحــوث فــي القســم. تتولــى 
إيلينــا مبــادرات محــو األميــة اإلخباريــة والتفاعــل واالتصــال بيــن مجالــس إدارة الرابطــة العالميــة 

للصحــف وناشــري األخبــار، والجمعيــات الوطنيــة واإلقليميــة والهيئــات الدوليــة األعضــاء.
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بول مورفي

ــل  ــي أبري ــون ف ــه والفن ــام والترفي ــائل اإلع ــف وس ــذي لتحال ــس التنفي ــب الرئي ــول منص ــى ب تول
ــة.  ــس المنظم ــن بنف ــم الصحفيي ــي لقس ــر وطن ــنوات كمدي ــاث س ــد ث 2015 بع

كان بــول عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذيــة لاتحــاد الدولــي للصحفييــن منــذ عــام 2016 وهــو أيًضــا 
عضــو فــي المجلــس التنفيــذي لنقابــات العمال األســترالية.

قبــل العمــل فــي التحالــف لوســائل اإلعــام والترفيــه والفنــون، أمضــى بــول ســتة عشــر عاًمــا 
كصحفــي لــوزراء الحكومــة فــي واليــة نيــو ســاوث ويلــز.

 زوليانا النيز

نائبــة رئيــس االتحــاد الدولــي للصحفييــن ورئيســة اتحــاد الصحفييــن األمريكييــن الاتينييــن، 
وأميــن عــام الرابطــة الوطنيــة للصحفييــن فــي البيــرو، إلــى جانــب عملهــا كمحــررة فــي 
ــانية  ــؤون الجنس ــة بالش ــة المعني ــو باللجن ــا عض ــي أيض ــا. ه ــكا فيف ــة كروني ــة الرقمي الصحيف

باالتحــاد الدولــي للصحفييــن. درســت الصحافــة فــي جامعــة خايمــي بوســيت واي ميــزا.

ــؤون  ــرة ش ــابقا كمدي ــت س ــة. عمل ــوم الصحاف ــخ وعل ــي تاري ــة ف ــتاذة جامعي ــا أس ــل أيض تعم
االعــام فــي جريــدة ليبيراكشــن ومنتجــة صحفيــة فــي إذاعــة ســانتا روزا فــي ليمــا، بيــرو. وهــي 

متحــدث وطنــي ودولــي متخصــص فــي أمــن الصحفييــن وحريــة التعبيــر.
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الجلسة الخامسة: جلسة نقاشية تفاعلية

لينا سالشموخلدر

عملــت مــن أجــل الســام والتغييــر االجتماعــي فــي إفريقيــا وآســيا والشــرق األوســط لمــدة 25 
ــام 1990  ــي ع ــا ف ــوب أفريقي ــى جن ــه إل ــل أن تتوج ــتانفورد قب ــة س ــن جامع ــت م ــنة. تخرج س
ــي  ــاج اإلذاع ــتوديو اإلنت ــت اس ــان، ترأس ــوق اإلنس ــن حق ــة ع ــة ومدافع ــاك كصحفي ــل هن وتعم

ــة. ــة اإلقليمي ــود اإلعامي ــت الجه ــا دعم »Studio Ijambo« ، بينم

قامــت بتدريــب الصحفييــن ، ونشــرت العديــد مــن المقــاالت، كتبــت وأنتجــت فيلمــا وثائقيــا عــن 
ــث  ــن لبح ــن اإلقليميي ــع المديري ــى جمي ــرف اآلن عل ــي تش ــدي. وه ــي بورون ــدي« ف ــال بورون »أبط

ودعــم برامــج الســام فــي جميــع أنحــاء آســيا وأفريقيــا والشــرق األوســط. 

ريتا إيزاك - ندياي

هــي خبيــرة فــي مجــال حقــوق اإلنســان مــن هنغاريــا تعمــل مــع مختلــف منظمــات المجتمــع 
الصومــال  بمــا فــي ذلــك  البلــدان،  األطــراف فــي مختلــف  المدنــي والمنظمــات متعــددة 
والبوســنة وهيرزغوفيــا، وكذلــك مــع حكومــة هنغاريــا فــي مجــاالت التمييــز والعنصريــة، 
حقــوق األقليــات واإلدمــاج االجتماعــي والقضايــا األخــرى ذات الصلــة. هــي مقــررة خاصــة 
ــررة  ــوة ومق ــا عض ــي حالًي ــات )2011-2017( وه ــا األقلي ــول قضاي ــدة ح ــم المتح ــابقة لأم س

ــري.  ــز العنص ــى التميي ــاء عل ــدة للقض ــم المتح ــة األم لجن

 ليفينجستون سيانيانا 

الخبيــر المســتقل المعنــي بإقامــة نظــام دولــي ديمقراطــي ومنصــف باألمــم المتحــدة، وهــو 
محــام بالمحكمــة العليــا فــي أوغنــدا وهــو مؤســس ومديــر تنفيــذي لمؤسســة مبــادرة حقــوق 

اإلنسان. 

حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي القانــون العــام مــن جامعــة كيــب تــاون، وماجســتير فــي 
ــن  ــوق م ــي الحق ــوس ف ــيكس، وبكالوري ــة إس ــن جامع ــان م ــوق اإلنس ــي لحق ــون الدول القان

ــري. ــة ماكيري جامع

ــذي  ــر التنفي ــزة المدي ــا جائ ــي وكان آخره ــي والمهن ــه األكاديم ــز لعمل ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــتون عل ــيد ليفينغس ــل الس حص
االقليمــي وجائــزة المدافعيــن عــن حقــوق االنســان مــن االتحــاد االروبــي وجائــزة شــانتي خينــدوكا للتنميــة االجتماعيــة وجائــزة 
المدافعيــن عــن حقــوق االنســان االفريقيــة وجائــزة خريجــي الشــباب المتميزيــن. وقــد كتــب ونشــر عــن حقــوق االنســان وادارة 

ــة. الشــركات وادارة القطــاع العــام وامكانيــة اللجــوء الــى العدال
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نجات داد

ــة  ــوق الرقمي ــال الحق ــي مج ــل ف ــي تعم ــة الت ــوق الرقمي ــة الحق ــة لمؤسس ــرة التنفيذي المدي
والمضايقــات اإللكترونيــة وحمايــة البيانــات وحريــة التعبيــر علــى اإلنترنــت فــي باكســتان. وهــي 
واحــدة مــن الناشــطات الرائــدات فــي مجــال حقــوق المــرأة فــي باكســتان فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين، وخاصــة فــي ســياق تعريــف الفضــاء اإللكترونــي فــي باكســتان. حصلــت كمحاميــة 
ــي  ــان ف ــوق اإلنس ــب لحق ــزة تولي ــك جائ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــز المرموق ــن الجوائ ــة م ــى مجموع عل
عــام 2016. تــم ترشــيحها كقائــدة عالميــة شــابة مــن قبــل المنتــدى االقتصــادي العالمــي فــي 

عــام 2018 كمــا تــم ترشــيحها مؤخــًرا ضمــن قــادة آســيا للشــباب مــن قبــل جمعيــة آســيا.

مارتن أوهانلون

رئيــس جمعيــة العامليــن فــي مجــال االتصــاالت بكنــدا، االتحــاد الوحيــد لوســائل اإلعــام فــي 
كنــدا، والــذي يمثــل أكثــر مــن 6000 عامــل فــي مؤسســات صناعــة األخبــار. حاصــل علــى درجــة 
البكالوريــوس فــي الصحافــة والفلســفة، ولديــه اهتمــام كبيــر بالدفــاع عــن حريــة الصحافــة 
ــام  ــي ع ــة ف ــا للجمعي ــه رئيًس ــل انتخاب ــدة. قب ــة الجي ــدة والصحاف ــل الجي ــرص العم ــر ف وتوفي
2011، عمــل أوهانلــون كمحــرر أخبــار فــي وكالــة األنبــاء الوطنيــة الكنديــة لمــدة 11 عاًمــا إلــى 

جانــب عملــه كمعلــق سياســي فــي التلفزيــون. 
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قائمة المشاركين

البلد الجهة المركز االسم #

بلجيكا االتحاد األوروبي منسق مكافحة اإلرهاب جيل دي كيرشوف 01

بلجيكا الممثل الخاص لحقوق اإلنسان لدى 
االتحاد األوروبي  ممثل الخاص  ايمون جيلمور 02

باكستان منظمة الحقوق الرقمية المحلية بايت 
للجميع مدير شهزاد أحمد 03

أوروغواي مرصد أمريكا الاتينية للتنظيم واإلعام 
والتقارب مدير غوستافو غوميز 04

كولومبيا 
التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية 

لحقوق االنسان- رئيس مكتب أمين  
لمظالم بكولومبيا

رئيس كارلوس ألفونسو 
نيجريت موسكيرا

05

سويسرا 
شعبة العمليات الميدانية والتعاون 

التقني مفوضية األمم المتحدة أمين 
السامية لحقوق اإلنسان

مدير جورجيت دينيس 
جاجنون

06

سويسرا المعني بقضايا األقليات  مقرر خاص  فرناند دي فارين 07

سويسرا االمم المتحدة المقرر الخاص المعني بالحق 
في الخصوصية جوزيف كاناتاسي 08

بلجيكا االتحاد الدولي للصحفيين رئيس يونس مجاهد 09

الواليات المتحدة رئيس اتحاد الكتاب الوطنيين رئيس لورنس جيرالد جولبيتير 10

اليونان االتحاد األوروبي
المفوض األوروبي المسؤول 

عن الهجرة والشؤون 
الداخلية والمواطنة سابًقا

ديميتريس 
أفراموبولوس

11

الواليات المتحدة مركز معلومات الخصوصية اإللكترونية رئيس مارك روتنبرغ 12

الواليات المتحدة رابطة الصحافة للبلدان األمريكية رئيس كريستوفر نيل بارنز 13

روسيا االتحاد الروسي للصحفيين رئيس سولوفييف فاديمير 14

سويسرا شبكة التضامن النقابي أمين عام كريستي هوفمان 15

بلجيكا االتحاد الدولي للصحفيين أمين عام أنتوني بيانجر 16

بلجيكا  وفد البرلمان األوروبي للعاقات مع 
شبه الجزيرة العربية نائب رئيس تارابيا مارك 17

بلجيكا هيئة تقييم العلوم والتكنولوجيا، 
البرلمان األوروبي رئيس إيفا كايلي 18

البرازيل االتحاد الوطني للصحفيين في البرازيل رئيسة ماريا خوسيه 19

السلفادور رابطة الصحفيين في السلفادور أمين عام انجليكا كاركامو 20
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البلد الجهة المركز االسم #

الهند اتحاد الصحفيين بالهند أمين عام سابينا انديرجيت 21

بلجيكا البرلمان األوروبي كتلة حزب الشعب األوروبي كريستيان سيلفيو 
بوغوي

22

بيرو

رئيسة المجموعة اإلقليمية لاتحاد 
الدولي للصحفيين في أمريكا 

الاتينية وأمين عام الجمعية الوطنية 
للصحفيين في بيرو

نائب رئيس أقدم زوليانا أوتيرو الينز 23

إيطاليا البرلمان األوروبي عضو  اليساندرا موريتي 24

الواليات المتحدة شبكة الدفاع عن الحقوق الرقمية مدير تنفيذي لويس غارسيا 25

فرنسا النقابة الوطنية للصحفيين أمين عام إيمانويل بوبارد 26

اليونان اتحاد الصحافة اإللكترونية رئيس ثميس ك. بيريديماس 27

سويسرا لجنة األمم المتحدة للقضاء على 
التمييز العنصري مقرر ريتا إيزاك ندياي 28

بنما اتحاد الصحفيين ببنما أمين عام فيلمون مدينا راموس 29

ألمانيا 
االتحاد األلماني للصحفيين، رئيس 

فريق الخبراء الرقمي باالتحاد األوروبي 
للصحفيين

نائب رئيس بيتر فريتاج 30

أوكرانيا االتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا رئيس توميلينكو سيرجي 31

فرنسا نقابة الصحفيين الوطنية بفرنسا أمين عام دومينيك برادالي 32

روسيا االتحاد الدولي للصحفيين، االتحاد 
الروسي للصحفيين نائب رئيس تيمور شافير 33

العراق نقابة الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد الامي 34

مصر اللجنة العربية لحقوق اإلنسان
جامعة الدول العربية رئيس محمد الضاحي 35

سويسرا 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

مفوضية األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان

رئيس قسم محمد النسور 36

كولومبيا االتحاد الكولومبي للصحفيين رئيس هورتادو كورتس ادريانا 37

كندا جمعية العاملين في مجال االتصاالت 
بكندا رئيس مارتن أوهانلون 38

إيطاليا االتحاد الوطني للصحافة اإليطالية نائب األمين العام موتا ماتيا 39

المملكة المتحدة االتحاد الوطني للصحفيين المملكة 
المتحدة وايرلندا عضو دوناشا ديلونج 40
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البلد الجهة المركز االسم #

المفوضية العليا لحقوق االنسان في  العراق
العراق رئيس عقيل جاسم علي 41

بلجيكا المركز الدولي للعاقات والدبلوماسية مدير مكتب بروكسل أبو كلوب سرحان 42

أستراليا  تحالف الترفيه اإلعامي والفنون رئيس تنفيذي بول ميرفي 43

بلجيكا االتحاد الدولي للصحفيين نائب األمين العام جيريمي دير 44

أوغندا اتحاد الصحفيين بأوغندا أمين عام ستيفن أوما باوير 45

روسيا تحرير المجلة األسبوعية الروسية » 
بروفايل » رئيس  بيلونوفسكي

الكسندر 46

الكويت  مندوبية االتحاد االوروبي إلى الكويت 
وقطر سفير، رئيس وفد كريستيان تيودور 47

كينيا اتحاد الصحفيين بكينيا  أمين عام إريك أودور 48

بلجيكا نادي بروكسل للصحافة أوروبا المدير التنفيذي لوران بريهاي 49

تركيا اتحاد الصحفيين، تركيا امين عام مصطفى كوليلي 50

فلسطين نقابة الصحفيين الفلسطينيين رئيس نصر أبو بكر 51

الصومال  وزارة المرأة وتنمية حقوق اإلنسان 
التابعة لجمهورية الصومال الفيدرالية وزيرة معالي السيدة ديكا 

ياسين حاجي يوسف
52

الواليات المتحدة 
األمريكية األمم المتحدة

وكيل األمين العام لأمم 
المتحدة ورئيس لجنة 

الخدمة المدنية الدولية
العربي جكطة 53

بلجيكا االتحاد الدولي للصحفيين رئيس قسم الحمات 
واالتصاالت  باميا مورينيير 54

السودان اتحاد الصحفيين األفارقة رئيس الصادق ابراهيم احمد 
ابراهيم 55

كوستاريكا بمكتب أمين المظالم بجمهورية 
كوستاريكا أمين المظالم كريسبو سانشو 

كاتالينا
56

غانا جمعية صحفيين غانا رئيس روالند افايل مونى 57

النيجر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في 
النيجر رئيس خالد إخيري 58

النيجر وزارة العدل وزير العدل  معالي الوزير أمادو 
مارو 59

النيجر االتحاد الدولي للصحفيين
مدير السياسات والبرامج 

في العالم العربي والشرق 
األوسط

منير زعرور 60

تركيا مركز أبحاث TRT العالمي مدير طارق الشرقاوي 61
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البلد الجهة المركز االسم #

إيطاليا  جمعية مكافحة اإلفات من العقاب 
والعدالة االنتقالية رئيس بانزيري بيرانتونيو 62

المملكة المتحدة أمين صندوق فخري االتحاد الدولي للصحفيين عبد الكريم بو ملحة 63

فرنسا المركز العربي للتربية على القانون 
الدولي االنساني وحقوق االنسان رئيس محمد امين الميداني 64

فلسطين الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان 
بفلسطين مستشار / باحث/ مفوض عزام فاتح 65

الهند غونيوز رئيس تحرير ومؤسس بانكاج باشوري 66

جنوب افريقيا  جريدة الجارديان  رئيس تحرير بيبي خديجة باتل 67

الواليات المتحدة 
األمريكية

التحالف العالمي للشباب والسام 
واألمن رئيس مشارك ساجي بريليس 68

استراليا
مكتب الممثل الخاص المعني بحرية 

وسائل اإلعام التابع لمنظمة األمن 
والتعاون في أوروبا

كبير مستشاري أولينا تشيرنيافسكا 69

باكستان االتحاد الفيدرالي للصحفيين بباكستان رئيس ج. م جمالي 70

سويسرا برلمان شباب أفريقيا للتنمية المستدامة رئيس اسميتا بيده 71

سويسرا منظمة مينا لحقوق االنسان مدير إيناس عصمان 72

الصين رابطة الصحفيين بتايوان مستشار يوشيا تشانج مايكل يو 73

فلسطين الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان في 
فلسطين المفوض العام عصام يونس 74

ايطاليا االتحاد الوطني للصحافة اإليطالية صحفي وعضو في اللجنة 
التوجيهية لورينزي باسو 75

فرنسا راديو فرنسا الدولي رئيس تحرير  دالج أوليفر، بول
فرانسوا

76

فلسطين الشبكة العربية للتسامح رئيس اياد برغوثي 77

لبنان مؤسسة أديان خبيرة إعامية تانيا عوض 78

المغرب وزارة العدل وزير عدل سابق معالي السيد / محمد 
أوجار 79

فرنسا
قسم السياسة االعامية والشؤون 
العامة - الرابطة العالمية للصحف 

وناشري األخبار
مديرة تنفيذية ايلينا بيروتي 80

سويسرا رابطة الصحافة األجنبية في سويسرا 
وليختنشتاين رئيس جان موزي 81

اليونان اتحاد الصحفيين بصحف أثينا اليومية رئيس ماريا أنتونيدو 82

الصومال االتحاد الوطني للصحفيين الصوماليين أمين عام عمر فاروق نور 83

باكستان مؤسسة الحقوق الرقمية المدير التنفيذي نجات داد 84
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البلد الجهة المركز االسم #

سويسرا رابطة المراسلين المعتمدين لدى األمم 
المتحدة رئيس هجر بودي 85

األردن شبكة اإلعام المجتمعي مدير ديفيد قطب 86

السنغال اللجنة الوطنية لحقوق االنسان في 
السنغال رئيس مايتر بابا سين 87

فرنسا المغرب اورينت، قناة تي في 5 موند مدير إقليمي نبيل بوهاجرة 88

سويسرا المعهد العالمي للبيئة والمياه والصحة المدير العام نضال سالم 89

فرنسا منظمة مراسلون با حدود رئيس الفريق التقني إيريس دي فيار 90

تركيا مركز أبحاث TRT العالمي مدير المحتوى الرقمي يوسف اوزان 91

الواليات المتحدة 
األمريكية المركز العالمي لمسؤولية الحماية المدير التنفيذي سيمون آدم 92

أوغندا مؤسسة مبادرة حقوق اإلنسان مدير تنفيذي د. ليفينغستون سيانيانا 93

المملكة المتحدة مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات 
حقوق اإلنسان مدير رامي عبده 94

جيبوتي  اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في 
جيبوتي رئيس  سليبان عمر أودين 95

لبنان الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان في لبنان رئيس فادي جرجس 96

األردن المركز الوطني لحقوق اإلنسان في 
األردن المفوض العام موسى سليمان 

البريزات 97

ألمانيا مستشار مستقل لحقوق اإلنسان مستشار  صوفي ليجنر 98

أذربيجان معهد أذربيجان للديمقراطية وحقوق 
اإلنسان رئيس أحمد شهيدو 99

النمسا
مكتب الممثل الخاص المعني بحرية 

وسائل اإلعام التابع لمنظمة األمن 
والتعاون في أوروبا

مديرة باإلنابة صوفي غيسني 100

المملكة المتحدة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، 
جامعة أوكسفورد نائب رئيس عادل حميزية 101

اسبانيا اللجنة التنفيذية لاتحاد الدولي 
للصحفيين عضو باكو أوديج 102

المملكة المتحدة  بقسم الشؤون الدولية، إذاعة بي بي 
سي مراسل مايك طومسون 103

بلجيكا مساعد برلماني، مستشار  لجنة المغرب العربي والبرلمان األوروبي
حقوقي جيورجي فرانشيسكو 104

بلجيكا منظمة يونيا سفير محلي 105 كاتيا هورن

بلجيكا بعثة البحث والتطوير اليونانية، البرلمان 
األوروبي مستشار السياسات ايونيس دالماس 106
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البلد الجهة المركز االسم #

سويسرا  وحدة الفضاء المدني مفوضية األمم 
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان منسق بيرجيت كينز-البي 107

المملكة المتحدة  منظمة تريب 3 َسة ُمؤسِّ ألكساندرا ويكسيل 108

الواليات المتحدة 
األمريكية

التحالف العالمي للشباب والسام 
واألمن نائب رئيس لينا ساشموخلدر   109

فرنسا جريدة لموند ديبلوماتيك صحفية آن سيسيل روبرت 110

األردن مركز حماية وحرية الصحفيين المدير التنفيذي نضال منصور 111

السودان المفوضية القومية لحقوق االنسان في 
السودان رئيسة حرية اسماعيل عبد 

المحسن 112

عمان اللجنة الُعمانية لحقوق االنسان ممثل ميمونة سعيد راشد 113

عمان اللجنة الُعمانية لحقوق االنسان ممثل أمل خليفة الشماخي 114

عمان اللجنة الُعمانية لحقوق االنسان ممثل سالم خلفان  
الروشدي 115

عمان اللجنة الُعمانية لحقوق االنسان ممثل استقال مطر العبري 116

فرنسا معهد حقوق اإلنسان في ليون مدير ديزداريفيك سفور 
أندريه 117

سويسرا
لوسائل اإلعام الدولية رابطة الصحافة 

األجنبية في سويسرا وليختنشتاين  
األمم المتحدة

محرر ومراسل بيتر جيمس ماكفي 
كيني 118

المملكة المتحدة
اللجنة التنفيذية، ملتقى االورو-

متوسطية للحقوق / لجنة حقوق 
اإلنسان في نقابة محامو إنجلترا وويلز

عضو ثيودورا كريستو 119

تركيا مركز أبحاث TRT العالمي رئيس رياض منتي 120

األردن - صحفية رقمية غادة إسماعيل 121

تونس اتحاد الصحفيين العرب مستشار نويرا هشمي 122

فرنسا مستقل خبير كولن فيروت 123

لبنان االتحاد العام للصحفيين العرب نائب رئيس لجنة الحريات علي يوسف 124

فرنسا قناة تي في 5 موند  كاتب عمود دبلوماسي 
ورئيس تحرير زغيدور سليمان  125

سويسرا مؤسسة التضامن لحقوق االنسان  ناشط في مجال حقوق 
اإلنسان جمعة العمامي 126
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البلد الجهة المركز االسم #

المملكة المتحدة المركز الدولي للعاقات والدبلوماسية مدير تنفيذي السيد سامح حبيب 127

الكويت الجمعية الكويتية لحقوق االنسان رئيس خالد العجمي 128

الكويت الجمعية الكويتية لحقوق االنسان أمين عام حسين العتيبي 129

مصر اللجنة العربية لحقوق االنسان
جامعة الدول العربية خبير 130 محمد يعقوب

المملكة المتحدة جامعة أوكسفورد أستاذ نزيلة غانية 131

المغرب المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان عضو فيصل السلمي 132

سويسرا شبكة تلفزيون الصين الدولية مذيع تليفزيوني وصحفي 
اقتصادي مارتينا ليديا فوكس 133

المملكة المتحدة مؤسسة لندن مدير علي أبوزيدرا 134

جزر القمر  اللجنة الوطنية لحقوق االنسان في 
جزر القمر ممثل أحمد حاجي 135

فلسطين - مستشار حقوق االنسان أسعد يونس 136

المملكة المتحدة المنظمة العربية لحقوق االنسان 
بالمملكة المتحدة مدير محمد الحيرش 137

األردن صحيفة الرأي كاتب ومقدم تليفزيوني أحمد الزعبي 138

نيجيريا محرر بمكتب العمل بجريدة القيادة محرر مايكل اوتش بول 139

استونيا مركز أندلس لدراسات التسامح 
ومناهضة العنف مدير عام احمد سميح محمد 

فرج 140

األردن
المركز الدولي للقانون غير الهادف 

للربح- مكتب الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا

المديرة التنفيذية  ديما ضرار وحيد 
جويحان 141

سويسرا لمعهد جنيف لحقوق اإلنسان المدير التنفيذي  نزار محمود 142

إيطاليا البرلمان األوروبي مساعد أعضاء فرانشيسكا غارباجاتي 143

المملكة المتحدة ومؤسس مؤسسة لنزيشنال رئيس تنفيذي بوني تشيو 144

المملكة المتحدة الفريق العامل المعني بالمراقبة 
لإلتحاد الدولي للصحفيين رئيس  تيموثي إدوارد داوسون 145

سويسرا  لشبكة أوريو رئيس تنفيذي يوناثان بارينتي 146

الجزائر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
بالجزائر أمين عام عبد الوهاب مرجانة 147

الكويت
وفد االتحاد األوروبي لدى  قطر 

والكويت االتحاد األوروبي 
موظف سياسي ايرينا قوساسينكو 148

األردن برنامج االمم المتحدة االنمائي محلل برامج اقليمي ميس العطيات 149
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البلد الجهة المركز االسم #

الواليات المتحدة 
األمريكية بمؤسسة فرونت الين ديفندرز رئيس االتصاالت والرؤية آدم شابيرو 150

األردن برنامج االمم المتحدة االنمائي محلل إنتخابي وإقليمي رزان مساد 151

سويسرا وكالة األناضول، بجنيف مراسل بيرم التوى 152

كوستاريكا اللجنة الوطنية لحقوق االنسان كوستا 
ريكا

مسؤول بإدارة التثقيف 
حقوق االنسان

فيديريكو مونجي 
اجوالر 153

الكويت الديوان الوطني لحقوق االنسان في 
الكويت عضو غيداء عبد العزيز 

الشمالي 154

الكويت الديوان الوطني لحقوق االنسان في 
الكويت عضو منى جاسم العطية 155

الكويت الديوان الوطني لحقوق االنسان في 
الكويت عضو علي أحمد البغلي 156

لبنان لمؤسسة مهارات مدير تنفيذي رلى مخايل 157

سويسرا مكتب األمم المتحدة في جنيف، 
سويسرا

كبير المراسلين باألمم 
المتحدة ونائب رئيس نادي 

الصحافة السويسري
كاثرين بوكونجا 158

لبنان ملتقى االورو-متوسطية للحقوق رئيس وديع األسمر 159

فرنسا مستقل خبير دولي جورج جون لوك 160

أذربيجان معهد أذربيجان للديمقراطية وحقوق 
اإلنسان سكرتير صحفي جونيل موتاليبوفا 161

باكستان االتحاد الفيدرالي الباكستاني 
للصحفيين امين عام 162 رنا محمد عظيم

صربيا مكتب المدافع عن مواطني صربيا رئيس باساليك زوران 163

صربيا مكتب المدافع عن مواطني صربيا مستشار بوجوسافليفيتش 
جاسنا 164

سويسرا مراسل االمم المتحدة جون زاركوستاس 165

كولومبيا مكتب أمين المظالم بكولومبيا نائب معني بنظام اإلنذار 
المبكر ماتيو غوميز فاسكويز 166

كولومبيا مكتب أمين المظالم بكولومبيا مسؤول الشؤون الدستورية 
والقانونية روبليدو سيلفا بوال 167

بلجيكا البرلمان األوروبي مساعد عضو  خوان خوسيه لوبيز
جوميز 168
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البلد الجهة المركز االسم #

سويسرا منظمة التضامن لحقوق اإلنسان باحث أول خالد صالح بوبكر 169

مصر لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب رئيس عبد الوهاب القرالة 170

تركيا منصة بيفول المدير التنفيذي  بشار حسن الحراكي 171

كندا البرنامج العربي لنشطاء حقوق اإلنسان المدير التنفيذي  حجاج نايل 172

لبنان 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

مفوضية األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان

رئيس قسم ستيفاني دينيس 
شابان 173

باكستان االتحاد الفيدرالي الباكستاني 
للصحفيين سكرتير اعامي احتشام الحق 174

تونس منظمة أكسس ناو
مسؤولة سياسات بمنطقة 

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا

ديما مرفن سمارو 175

المملكة المتحدة  معهد تاكتكس لأمن ومكافحة 
اإلرهاب مدير توماس تشارلز 176

الواليات المتحدة  منظمة أكسس ناو مستشار عام بيتر رومان ميسيك 177

المملكة المتحدة  شركة  Britannia للعاقات العامة 
بالمملكة المتحدة مدير اليستير جون 

طومسون 178

سويسرا 
حقوق اإلنسان باألمم المتحدة

مفوضية األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان

موظف مايكل هاردي وينر 179

لبنان منظمة تبادل االعام االجتماعي المدير التنفيذي محمد نجم 180

كولومبيا االتحاد الكولومبي للصحفيين رئيس هورتادو كورتس ادريانا 181

السودان المفوضية القومية لحقوق االنسان في 
السودان عضو منى محمود حسن 182

الجزائر مستقل محامي كبير وخبير وحاس آسيا 183

سويسرا  مؤسسة أصوات واعدة لحقوق اإلنسان رئيس أميمة أحمد 184

الجزائر مستقل خبير دولي أوصديق عبد اهلل 185

المملكة المتحدة مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية 
SOAS محاضرة وكبير الباحثين دنيا محولي 186
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البلد الجهة المركز االسم #

اسبانيا شبكة إذاعة كادينا سير )مجموعة 
بريسا( محقق صحفي ماري بيار فياسكو 

أسيدو 187

سويسرا اللجنة الدولية للحقوقيين األمين العام  ضياء زريفي سمان 188

إسكتلندا  وحدة العاقات العامة واالعام، 
منظمة رقابة األمم المتحدة  رئيس مايا بريل غارنر 189

الواليات المتحدة حرية التعبير الدولية، مؤسسة الحدود 
اإللكترونية رئيس قسم  جيليان يورك 190

تركيا مركز أبحاث TRT العالمي مدير رسول سردار أتاس 191

العراق المفوضية العليا لحقوق االنسان في 
العراق عضو  رحيم خليف جاسم

السلطاني
192

مصر إدارة حقوق اإلنسان بجامعة الدول 
العربية مستشار هشام شفير 193

اإلمارات العربية 
المتحدة

السياسة العامة وحقوق اإلنسان، 
في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

فيسبوك 
مديرة شهد الهندي 194

السودان مركز جينيف اإلعامي العالمي  صحفي أماني معاوية 
إبراهيم حاج بشير 195

الكويت الجمعية الكويتية لحقوق االنسان المدير التنفيذي صالح الحسن حسن 196

المملكة المتحدة  مؤسسة إنصاف أفريقيا رئيس جيريمي جون التون 
لوفروي 197

لبنان مجتمع اإلنترنت في لبنان رئيس نبيل أديب بو خالد 198

سويسرا األمم المتحدة مراسل معتمد طه حسن 199

األردن مركز عدالة لحقوق االنسان الرئيس التنفيذي عاصم منصور محمد 
مقداد 200

التشيلي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عضو برانيساف ماريليتش 201

سويسرا
حقوق اإلنسان باألمم المتحدة، 

مفوضية األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان

موظف السيدة ياسمين ابو 
منصور

202

الدانمارك  - صحفي مستقل بيل ليكيبو مورك 203

المملكة المتحدة مركز أبحاث TRT العالمي
)أوروبا وبريطانيا( مدير فيث إي ر 204

تركيا  بجامعة انقرة يلديرم بياز أنقرة أستاذ محرم كيليا 205

تركيا مركز أبحاث TRT العالمي، اسطنبول مراسل ياسين اسام عكين 206
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المغرب مركز الشروق للديمقراطية واالعام 
وحقوق االنسان مدير تنفيذي بوسيف عبد الحفيظ 207

النيجر اللجنة الوطنية العامة لحقوق اإلنسان 
في النيجر أمين محمد عبده قوع 208

فرنسا إفدي الدولية مدير الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا مراري عبد المجيد 209

سويسرا جمعية ضحايا التعذيب رئيس نايت ليمان عبد الناصر 210

المغرب المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في 
المغرب عضو محتات الرقاص 211

المملكة المتحدة فوربس مؤسس مشارك دومينيك جيمس 
دودلي

212

الواليات المتحدة المركز األمريكي للعدالة رئيس عبد الرحمن علي 
احمد برمان

213

المغرب قناة ميدي 1، طنجة، المغرب   صحفية شيماء بو عام 214

الجزائر منظمة لو فوريم رئيس خياطي مصطفى 215

بلجيكا البرلمان األوروبي مستشار في مجال 
السياسات ديميريس زكريا 216

ماليزيا  مجلس اإلدارة، لجنة حقوق اإلنسان في 
ماليزيا نائب رئيس جيرالد جوزيف 217

العراق مدير عام، عضو مجلس  المفوضية العليا لحقوق األنسان
المفوضين

 انس اكرم محمد
صبحي عباس 218

باريس نقابة المحامين محام لوكاس سيبان 219

تركيا مركز أبحاث TRT العالمي نائب منتج نوران جوندوز 220

الكاميرون االتحاد الوطني للصحفيين في 
الكاميرون رئيس دينيس نيكويبو 221

أستراليا جمعية الصحفيين العرب بأستراليا أمين عام السيد حسين زمزم 222

سويسرا مؤسسة الكرامة المدير التنفيذي رشيد مسلي 223

الواليات المتحدة 
األمريكية مكتب محاماة كووهاريس محامي بيتر شوهاريس 224

الكويت منظمة إنسانيون با حدود رئيسة فاطمة عايد الرشيدي 225

المملكة المتحدة إمباكت الدولية لسياسات حقوق 
اإلنسان مستشار وسائط رقمية  خليل أنا الكا 226
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البلد الجهة المركز االسم #

كندا مستقل خبير دولي  ياسر ذويب  227

جنوب أفريقيا منظمة االعام المستقل رئيس محمد إقبال سورفي 228

سويسرا المعهد الدولي للحقوق والتنمية
مكتب جنيف عضو عادل الماجري 229

السودان  مستقلة ناشطة إعامية شاهيناز محمد 
الطاهر إبراهيم 230

المغرب نائب رئيس نقابة الصحفيين محمد الطالبي 231

استراليا
مفوض التمييز على أساس التمييز 
والعجز الجنسي اللجنة األسترالية 

لحقوق اإلنسان
مستشار إعامي جورجيا ووترز 232

سويسرا لدولة قطر لدى األمم المتحدة في 
جنيف الممثل الدائم السفير علي خلفان 

المنصوري 233

كينيا مكتب األمم المتحدة لخدمات 
المشاريع

مستشار في قضايا السام 
واألمن

هيلين ماريا 
أولفسدوتير 234

الصومال وزارة المرأة وتنمية حقوق اإلنسان 
التابعة لجمهورية الصومال الفيدرالية إطار الدان عبد الرحمن 235

السودان لنقابة المحامين في دارفور األمين العام الصادق علي حسن 236

تونس منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
بمنظمة المادة 19 مستشار قانوني أيمن زغدو 237

الواليات المتحدة  لجنة حقوق اإلنسان في أيرلندا 
الشمالية

مسؤول االتصاالت والشؤون 
العامة

جيسون مايكل 
ماكوين 238

سويسرا األكاديمية السويسرية لحقوق اإلنسان المدير التنفيذي رفعت األمين 239

الواليات المتحدة 
األمريكية

جامعة الوطنية الكازاخستانية 
)الفارابي(

رئيس قسم القانون الجنائي 
واإلجراءات الجنائية وعلم 

اإلجرام
جانساريفا ريما 240

زنبابوي مؤسسة تطوير العدالة رئيس  ويلفريد جاكسون
واريوبا 241

تونس منظمة المواطنة الرقمية عضو مؤسس زينب التكوتي 242

األردن جامعة االردن مساعد العميد حسن البراري 243
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الواليات المتحدة 
األمريكية

مشروع جامعة كولومبيا لحرية.
التعبير العالمية. مساعد  مدير هاولي جونسون 244

الواليات المتحدة 
األمريكية مؤسسة مختبر التوطين المديرة التنفيذية دراغانا كورين 245

فرنسا اليونسكو البعثة الدائمة لدولة قطر ناصر بن حمد الحنزاب 246

كندا مستقل حقوقي إبراهيم عبد الحليم 247

بريطانيا صحيفة صنداي اكسبرس محرر دبلوماسي ماركو جيانانجلي 248

الجزائر مستقل خبير في التكنولوجيا 
الرقمية االقتصادية

زدور محمد ابراهيم 
قاسم 249

فرنسا لمنظمةـ ANG وعضو مؤسس 
للمعهد الرقمي لحقوق اإلنسان مؤسس مشارك ماتياس دي بيفر 250

تركيا مركز أبحاث TRT العالمي إعامي كورات يوريسين 251

فرنسا الجامعة الكاثوليكية في ليل مدير  ميشيل سالوف 
كوست 252

فلسطين نقابة المحامين محامي عاء مهاجنة 253

المملكة المتحدة جامعة سيتي بلندن كبير محاضرين مازن المصري 254

بلجيكا لجنة الحريات المدنية والعدل 
والشؤون الداخلية،  البرلمان األوروبي

كبير المستشارين 
السياسيين

 ميليا هيلينا ماتيلدا
سيساتو

255

جنوب أفريقيا وسائل اإلعام المسقلة محرر وسائل اجتماعية أزرا ساشا فريدريكس 256

بلجيكا اإلتحاد األوربي خبير لدول مجلس التعاون 
الخليجي  الفارو بنلوخ ميراندا 257

سويسرا مفوضية األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان موظفة مايا درواز 258

إيطاليا صحيفة أنسا صحفي كاسانو ميشال 259

جنوب افريقيا مجموعة وسائل االعام المستقلة رئيس تحرير مواقمات انيز سالي 260

بوتسوانا وزارة التعليم العالي، البحث العلمي، 
العلوم والتكنولوجيا مسؤول أول عاقات عامة نيو دي سيلتسا 261

النيجر
مستشار بمحكمة النقض وعضو 

الهيئة العليا لحماية المعطيات 
الشخصية

قاض  أبوبكر زكرياء ابراهيم 262
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النيجر أمين عام مساعد بوزارة العدل قاض اتيان إبراهيم جيان 263

النيجر مكتب معالي وزير العدل مدير محمد امادو 264

جزر القمر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في 
جزر القمر رئيس سيتو رغدات محمد 265

سويسرا منظمة SAM للحقوق والحريات رئيس توفيق الحميدي 266

بلجيكا اإلتحاد األوروبي لحقوق اإلنسان مستشار سياسي فيكتور فيليك 267
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رأيك مهم لنا

إمسح الكود 
واضغط على اللينك

إمـالء أجوبتـك 
وأرسل




