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برنامج الندوة العلمية متعددة االختصاصات :

 
الجلسة العلمية الّرابعة : رئيسة الجلسة دليلة شقرون 15.00

 
منجي حامد15.00

الحريات الفردية والمساواة في المجتمع التونسي من 

خالل تجارب نقابّيات

ضو سليم15.15

تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بين الّتجاذبات 

السياسية والدينية

توفيق الّسالمي15.30

تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة وإعادة إنتاج 

الهيمنة اإليديولوجية للدولة التونسّية 

عماد العمري15.45

عوائق تقّبل الحريّات الفرديّة في الّثقافة العربّية 

اإلسالمّية : بحث في الواقع والجذور.

مهدي الحاجي16.00

 سجالّية خطاب الّنخبة واإلعالم

نقاش عام 16.15

استراحة قهوة وانتهاء أشغال اليوم الثاني17.00
 

الـخميــس 21 نوفمبر 2019 
 

الجلسة العلمية الخامسة : رئيس الجلسة بدر الدين 

الهوشاتي 
 

محمد الّسويلمي09.00

الفاعلون االجتماعيون وأسئلة المواطنة : احتراب 

الخطابات اإللكترونية

سمية بالرّجب09.15

الّسجال حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في 

اإلعالم : آليات التفسير واستراتيجيات التوجيه

البشير المكي عبد الالوي09.30

أسس التحديث التشريعي تقرير لجنة الحريات الفردية 

والمساواة نموذجا

عبد الرزاق الّدغري09.45

أم  فتنة   : والمساواة  الفردية  الحريات  قانون  مشروع 

: المظاهر  ثورة ؟ الجدل حول قانون الحقوق والحريّات 

والّدالالت

عفاف المطيراوي10.00

بين التشريعات الدينّية والتشريعات الوضعّية أي مآل 

للحقوق اإلنسانّية ؟

مروى بلقاسم10.15

دور الهيئات الدستورية المستقلة في حماية الحريات 

الفردية

استراحة قهوة 10.30

نقاش عاّم10.45

كلمات تقييمية للندوة وسير أشغالها 11.30
 

اختتام الندوة ورفع التوصيات 12.00

تنتظم الّندوة بالّشراكة بين المعهد العالي في الدراسات التطبيقية 

في اإلنسانيات بقفصة ومكتب التعاون األكاديمي لمؤّسسة روزا 

لوكسمبورغ بتونس

اللّجنة العلميّة : األستاذة زهيّة جويرو - األستاذ شكري المبخوت 

- األستاذة سلوى الحمروني - األستاذ محمد الّصالح البوعمراني - 

األستاذة زينب التّوجاني

إعداد وتنسيق : األستاذة زينب التّوجاني
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الـثالثــاء 19 نوفمبر 2019 

 
إستقبال المشا ركين8.15

افتتاح الندوة 8.45

كلمات الّترحيب : 

كلمة منّسقة الّندوة األستاذة زينب التّوجاني 

كلمة مدير المعهد العالي للدراسات التطبيقية في 

اإلنسانيّات بقفصة السيّد محمد الّصالح البوعمراني 

كلمة رئيس جامعة قفصة السيّد رشاد بن يونس 

كلمات مديرة مكتب التعاون األكاديمي - مؤسسة روزا 

لوكسمبورغ السيدة نادية الورغمي 
 

الجلسة االفتتاحّية : رئيس الجلسة محمد الّصالح 9.15

البوعمراني
 

زهيّة جويرو9.15

الخلفّيات الدينية للّسجال حول تقرير الحريّات الفرديّة 

والمساواة في تونس

سلوى قيقة9.45

مواقف المجتمع المدني من تقرير لجنة الحريّات 

الفرديّة والمساواة ودور اإلعالم والّنخب وسؤال 

المسؤولّية

محمد أنور الزيّاني10.15

تحّركات المجتمع المدني لدعم تقرير لجنة الحريات 

الفردية والمساواة : االئتالف المدني من أجل الدفاع عن 

الحريات الفردية نموذجاً

هالة بن سالم10.45

الجمعّية التونسّية للّنساء الديمقراطيات : 20 سنة من 

الّنضال من أجل المساواة وأكثر

نقاش عاّم11.15

استراحة 12.30

 
الجلسة العلمّية األولى : رئيس الجلسة امبارك حامدي14.30

 
حياة حمدي14.30

الحريّات الفرديّة بين الّنخبة والمجتمع الّسياسي في 

تونس 

فوزي غنيمي14.45

مقاربة الّنخبة التونسّية لمسألة المساواة في الميراث، 

قراءة في كتاب «ميراث الّنساء ووهم قطعّية الداللة» 

لمجموعة باحثين. 

هاجر المنصوري15.00

المؤّسسة الفقهّية بين وهم الّثوابت ورهان التغّير االجتماعي

عبير بوعزيزي15.15

قراءة في الظّاهرة والممارسة الدينّية في تونس منذ 

الثورة: تقرير لجنة الحريات الفرديّة والمساواة مثال.

كوثر الحاجّي15.30

ردود أفعال صحافة 1956 والفقهاء من مجلة األحوال 

الشخصية بالمقارنة مع موقف الصحافة المعاصرة ورجال 

الدين فيما يتعلق بقانون المساواة في الميراث. 

فؤاد العامري15.45

خطب الجمعة في الرّد على تقرير لجنة الحريّات الفرديّة 

والمساواة

استراحة قهوة 16.00

نقاش عام 16.15

انتهاء أشغال اليوم األول 17.15
 

األربعــاء 20 نوفمبر 2019 
 

 إستقبال المشاركين8.30
 

الجلسة العلمية الثانية : رئيس الجلسة عمر حفّيظ 9.00
 

أنس الطريقي9.00

سجالّت الهويّة المغلقة في مقّدمة تقرير لجنة الحرية 

الفردية والمساواة

محمد أنور الزيّاني9.15

الحقوق الجنسّية في تقرير لجنة الحريّات الفرديّة 

والمساواة

مروان بوعصيدة9.30

المرجع اإلسالمي في تقرير الحريات الفردية والمساواة 

بين الفلسفة وسوسيولوجيا القانون (تقدم باللغة 

الفرنسية)

مصباح الّشيباني9.45

تقرير الحريّات الفردية والمساواة في تونس: قراءة في  

فلسفته الفردانية وأعراضها االجتماعية

امبارك حامدي10.00

أشكال تقبل تقرير الحريات الفردية والمساواة : الدالالت 

والرهانات

نقاش عاّم10.15

استراحة قهوة 11.00
 

 الجلسة العلمية الثالثة : رئيس الجلسة : أنس الطريقي11.15
 

رجب نصراوي11.15

حول غياب لفظة «جندر» أو «النوع االجتماعي في نص 

تقرير لجنة الحريات والمساواة بتونس. 

شروق الزوالي11.30

جدل المساواة بين الجنسين في تونس من خالل نماذج 

من شبكة التواصل االجتماعي فايسبوك

قدس البراهمي11.45

تمّثالت الّشباب للحريات الفردية من خالل الّسجال 

الدائر بينهم على «فايسبوك» بخصوص مواقفهم من 

تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.

عزيز لحمر12.00

تمّثالت «الحريّة» في تونس من خالل الّسجال الدائر حول 

تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة: مقاربة عرفانية

نقاش عام12.15

استراحة 13.00
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