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     وسائل التواصل االجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء"“املؤتمر الدولي حول 

 الدوحة - قطر

 2020 فبراير 17 -16

 

 2019فبراير  16اليوم األول: االحد 

 األولى: الجلسة االفتتاحيةالجلسة  10.00 - 09.00

ومنش ئ املحتوى  وسائل التواصل االجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية املدافعين عن حقوق اإلنسان"

 "املنهي

 

 :املتحدثون 

 

ونائب رئيس وأمين عام  قطر، دولةفي علي بن صميخ املري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  السيد سعادة

 . التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان

 

 ، (متلفزةكلمة ). ، مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنساناشليميشيل ب سعادة السيدة

 

ة األمم املتحدة يمفوضجورجيت غانيون، مديرة شعبة العمليات امليدانية والتعاون التقني،  سعادة السيدة

 . السامية لحقوق اإلنسان

 

  الخاص لحقوق اإلنسان لدى االتحاد األروروبيمثل املإيمون غيلمور،  سعادة السيد

 

 .للصحفيين ةالدولي الفيدراليةسعادة السيد يونس مجاهد، رئيس 

 

 .سعادة السيد كارلوس نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

 

 استراحة شاي 10.30 -10.00

  جلسة نقاشية تفاعليةالجلسة الثانية:  12.30 -10.30

 "تهيئة بيئة مواتية للحيز املدني عبر اإلنترنت من املنظورين القانوني واملؤسس ي"

 

: السيد محمد علي النسور، رئيس قسم الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مفوضية األمم املتحدة الجلسة رئيس

 سويسرا -جنيف ، لحقوق اإلنسانالسامية 

 

 املتحدثون:

 

 سويسرا -جنيف  األمم املتحدة، ،الخصوصيةكاناتاس ي، املقرر الخاص املعني بالحق في  زيفجو  السيد

 

، بروكسلاإلتحاد األوروبي، ، املنسق العام لالتحاد األوروبي لشؤون مكافحة اإلرهاب ،كيرشوف جيل دي  السيد

 بلجيكا
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 ، بلجيكا، بروكسلاليساندرا موريتي، عضو في البرملان األوروبي السيدة

 

نظمة األمن مل، مكتب املمثل الخاص املعني بحرية وسائل اإلعالم يمستشار كبير تشيرنيافسكا،  أولينا السيدة

 النمسا فيينا،، والتعاون في أوروبا

 

 ،االتحاد األوروبي للصحفيينالخبراء الرقمي ب قبفريعضو ، األملان نائب رئيس نقابة الصحفيين بيتر فريتاج،  السيد

 أملانيا برلين، 

 استراحة غداء 14.30 -12.30

 جلسة نقاشية تفاعليةالجلسة الثالثة:  16.00 -14.30

 "لحماية الحيز املدنيالتدابير املتخذة من قبل شركات إدارة وسائل التواصل االجتماعي "

 

 بلجيكا ،، بروكسلتقييم العلوم والتكنولوجيا، البرملان األوروبي هيئةالسيدة إيفا كايلي، رئيسة الجلسة:  ةرئيس

 

 املتحدثون :

 

 ، اليونانسابقا املفوض األوروبي املسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية واملواطنة موبولس،راأفديميتريس  السيد

 

 دبيفيسبوك ، ،اإلنسان، الشرق األوسط وشمال إفريقيا السياسة العامة ، حقوق ة مدير  السيدة شهد الهندي،

 اإلمارات العربية املتحدة

 

أكسس ناو الدولية للدفاع عن الحقوق الرقمية للمستخدمين املعرضين  ، منظمةعام مستشار ميسيك،  بيتر  السيد

 الواليات املتحدة األمريكية نيويورك، ، للخطر 

 

 ، البوسنة ، هيرزيغوفيناالب ملؤسسةالسيدة دراغانا كورين ، املديرة التنفيذية 

 

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

 

 مجموعات العمل املوازية  18.30 -16.00

 املشاركون إحدى مجموعات العمل التالية: يختار

 

 االولى: األطر التشريعية التي تنظم حرية التعبير ووسائل التواصل االجتماعيمجموعة العمل 

 

 األردن عمان، ،ديما جويحان، املركز الدولي للقانون غير الهادف للربح : السيدةرئيسة الجلسة

 

 ، سويسرا، جنيفمنا لحقوق اإلنسان منظمةس عثمان، اإين : السيدةالجلسة قرر م

 

 املتحدثون:

اقبة لالتحاد الدولي تيم داوسون، رئيس  السيد   اململكة املتحدة لندن، ، للصحفيينالفريق العامل املعني باملر

 

 الواليات املتحدة األمريكيةنيويورك، ، لمركز العاملي ملسؤولية الحمايةلسيمون آدم، املدير التنفيذي  السيد
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 فلسطينرام هللا، ، نقيب الصحفيين الفلسطينيينناصر أبو بكر، السيد 

 

اململكة لندن، ، 19 املادة ، منظمةالشرق األوسط وشمال افريقيا برنامج، قانوني زغدو، مستشار أيمن السيد 

 املتحدة

 

 األردنعمان، ، ركز حماية وحرية الصحفيين، مالرئيس التنفيذي منصور،نضال  سيدال

 

 

 على حقوق اإلنسان التواصل االجتماعي داعيات منع االتصاالت وحجب وسائلالثانية: ت مجموعة العمل

 

 شيليسانتياغو ، جمهورية الت، لحقوق اإلنسان ةالوطني ؤسسة، املبرانيسالف ماريليتش السيد : رئيس الجلسة

 

 ، سويسرا، جنيفياسمين أبو منصور، مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان  :مقرر ة الجلسة

 

 :املتحدثون 

 

  أوروغواي، مونتيفيديو ،  مرصد أمريكا الالتينية للتنظيم واإلعالم والتقارب مدير  غوميز،غوستافو السيد 

 ، سويسرا، جنيفشبكة التضامن النقابي العاملية مين عامأكريستي هوفمان،  ةالسيد

 دبلن، إيرلندا ، الين ديفندرز  بمؤسسة فرونتاالتصاالت والرؤية  رئيسشابيرو، آدم  السيد

األمم املتحدة  لجنة، مركز املرأة وتمكين املرأة، ستيفاني شابان، املستشار اإلقليمي املعني باملساواة السيدة

 بيروت، لبنان ، االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا

 عشاء 20.00

 2019فبراير  17 االثنين: الثانياليوم 

 مجموعات العمل املوازية تابع: 11.00 -9.00

 املشاركون إحدى مجموعات العمل التالية: يختار

 

  شركات التكنولوجيا  كبريات في واملساءلة في اإلشراف على املحتوى  الثالثة: الشفافيةمجموعة العمل 

 

 ، املتحدةاململكة ، أستاذة بجامعة أكسفورد ،: السيدة نزيلة غانيةرئيسة الجلسة

 

 فرنسا باريس، ، مراسلون بال حدودمنظمة كتب التقني، امل ةئيسدي فيالرز، ر  إيريسالسيدة  :الجلسة قرر م

 

 :املتحدثون 

 

 ، سويسرات، جنيفمقرر األمم املتحدة الخاص املعني بقضايا األقليا فارين،فرناند دي السيد 

 

 فرنسا باريس، ، لوموند ديبلوماتيكجريدة  ،مديرة العالقات الدولية  سيسيل روبرت، -آن السيدة

 

 ماليزياكواالملبور، ، جوزيف جيرالد إس جوزيف، مفوض اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسانجيرالد  السيد
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 ، سان فرانسيسكو  ،مؤسسة الحدود اإللكترونية، حرية التعبير الدوليةقسم  ةرئيسجيليان يورك،  السيدة

 الواليات املتحدة األمريكية 

 

 ،لجنة الحريات املدنية والعدل والشؤون الداخلية، ماتيلدا سيساتو، كبيرة املستشارين السياسيين السيدة

 ، بلجيكا، بروكسلاالتحاد األوروبي

 

 

 ؟وسائل التواصل االجتماعيظل وجود  االعالمية فيملنصات أن تستمر ايمكن : هل الرابعةجموعة العمل م

 

 فرنسا باريس، ،نلصحفييلتحاد الوطني الدومينيك برادالي، األمين العام ل السيدة :رئيسة الجلسة

 

 بروكسل، بلجيكا، ، نائب األمين العام، االتحاد الدولي للصحفيينديرجيريمي  السيد :الجلسة قرر م

 

 :املتحدثون 

   السيد
 
الواليات املتحدة نيويورك، ، اب، الواليات املتحدة األمريكيةالري جولدبيتر، رئيس االتحاد الوطني للكت

 األمريكية  

 

الرابطة العاملية للصحف ، قسم السياسة االعالمية والشؤون العامةل ةالتنفيذي ةاملدير  إيلينا بيروتي،السيدة 

 فرنسا باريس، ،األخبار وناشري 

 

  أستراليا، ساوث ويلز جديدة ، والفنون  ياإلعالم تحالف الترفيهل يالتنفيذ الرئيس، مورفيول السيد ب

 

رئيس املجموعة اإلقليمية  )ينزع القوس( التحاد الدولي للصحفيين ، ااألعلى لرئيسازوليانا النيز ، نائب  السيدة

 بيرو، رابطة الوطنية للصحفيين واألمين العام لل لالتحاد الدولي للصحفيين في أمريكا الالتينية

 استراحة شاي 11.30 -11.00

 جلسة نقاشية تفاعلية: رابعةالالجلسة  13.30 -30 .11

 الحيز املدني في وسائل التواصل االجتماعي"نطاق  لتوسيع"تحديد األنشطة املستقبلية 

 

األمم ، السيد ليفينجستون سيانيانا، الخبير املستقل املعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف :رئيس الجلسة 

 ، سويسراجنيفاملتحدة، 

 

 املتحدثون:

 

 الواليات املتحدة األمريكية نيويورك، ، نظمة البحث عن أرضية مشتركةرئيس ملينا سالشموخلدر، نائب  السيدة

 

 ، مقررة لجنة األمم املتحدة ملناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، جنيف، سويسرايايندإيزاك  السيدة ريتا

 

  باكستان ، اسالم آباد ، ملؤسسة الحقوق الرقمية ةالتنفيذية املدير السيدة نجات داد، 

 

 أوتاوا ، كندا، العاملين في مجال االتصاالتجمعية  -رئيس  ،مارتن أوهانلون  السيد
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 الختامية واالستنتاجات املالحظات :خامسةال الجلسة 30 .14 -13.30

 : سعادة الدكتور علي بن صميخ املري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق االنسان بدول قطررئيس الجلسة

 الغذاء 14:30

 رحلة سياحية  18.00

  الوفود في متحف قطر الوطنيحفل عشاء على شرف  20.00


