
 

 «إلغاء عقوبة اإلعدام على طريق»المؤتمر اإلقليمي 

 6102سبتمبر /أيلول 62-62تونس، 

  

عدد من المسؤولين الحكوميين وعشرات النشطاء من ، تجاربهم ومعاناتهم بحضورسابقا   إلعدام، ُحكم عليهم بايقدُّم ُسجناء

 .المنطقة العربية

 .والتي تفرضها تشريعات تعتمد حتى اآلن عقوبة اإلعدام المأساة في بعدها اإلنسانيعالمية شهاداتهم ستكشف 

 

 مؤتمر صحفي

 تونسبرشيق  ابن دار الثقافة في 01:11الساعة  ،سبتمبر/أيلول 62 الجمعة

  

 :المتدخلون في هذه الندوة الصحفية

 ؛(CTCPM)عقوبة اإلعدام  إللغاء التونسي ئتافرئيس اال ،(تونس)السيد الحبيب مرسيط          ·

مناهضة ل االئتاف العالمي"ونائب رئيس ( ECPM) "ضد عقوبة اإلعدام معا  "مدير  ،(فرنسا)حزان -رفائيل شنويلالسيد          ·

 "عقوبة اإلعدام

 ىمحام ،(تونس) الصادقالسيد طيب ب         ·

 .التونسى المحكوم عليه باإلعدام سابقا  ومازال مسجونا  ، ماهر مناعىعائلة          ·

  

 باإلعدامما من المحكوم عليه الثنين غير منشورةشهادات على وى تيحفيديو ، سوف يتم عرض 11:11الساعة  االفتتاحى بداية حفل ف

  . سرا   ان اإلبقاء على هويتهماوالذين يريد 6106عفٍو فى يناير ب وتمتعا، سابقا  

  

  

 « إلغاء عقوبة اإلعدام على طريق»المؤتمر اإلقليمي 

  

من بينهم مسؤولون ( ة)مشارك( 611)وسيشارك فيه مائتي  6112 سبتمبر 62و 62المؤتمر اإلقليمي في تونس يومي  سيعقد هذا

 .سياسيون وبرلمانيون وُمحامون وعلماء اجتماع وباحثون في علم األديان وصحفيون وأعضاء منظمات ونشطاء من المنطقة العربية

  

شراكة مع بال، (ECPM)ضد عقوبة اإلعدام  وجمعية معا  ( CTCPM)ضد عقوبة اإلعدام  االئتالف التونسي يُنّظم هذا المؤتمر

 (. AIHR)المعهد العربي لحقوق اإلنسان 

  

  

من عشرة بلدان عربية، وفرصة للصحافيين لالتقاء بالعديد ( ة)مشاركسيكون هذا المؤتمر فرصة التقاء مائتي 

 .العربيةمنطقة ال منالمحكوم عليهم باإلعدام سابقا  بعدام والداعية إللغاء عقوبة اإلمن الجهات الفاعلة 

 :وسيكون برنامجه موّزعا على يومي عمٍل كالتالي

 جلسة افتتاح رسمية      -

 جلسة عامة      -

 مائدتين مستديرتين    -

 ورشتى عمل      -

 أمسية ثقافية     -

 

  

  

 البرنامج

 . اضغط هنا، "وبة اإلعدامإلغاء عق على طريق" المؤتمر اإلقليمىلتحميل برنامج 

ين ترغبون فى لقاءهم الذو النقاشاتالمشاركين فى  الُمتدخلينمزيد من المعلومات عن لحصول على ال تترددوا في االتصال بنا ل

  .معهم اتوإجراء حوار

 

http://www.abolition.fr/sites/default/files/tunis-2014_vecto.pdf


 : ال بالصحافةاالتص
 :، يُرجى االتصال بـعلوماتلمزيد من الم

 

  (ECPM)" ممعا ضد عقوبة اإلعدا"المسئولة عن اإلتصاالت فى جمعية ديسيسافا راؤول،  السيدة

 2613958300 216: ؛ هاتف draoul@abolition.fr :البريد اإللكتروني

 

 زيز، مسؤول اإلعام واالتصال بالمعهد العربي لحقوق اإلنسانبوع السيد سمير
 552596(11612) – 56115521(11612: )، هاتف samirbouaziz.iadh@gmail.com: البريد االلكتروني
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