
 
 

 الوطنية  الندوة الدولية حول تجارب املصالحات

 اململكة املغربية –مجلس املستشارين، الرباط 

 2019يناير  18و 17يومي 
 

 مشروع البرنامج
 

 

  2019يناير   17: الخميس  اليوم األول 

 استقبال  وتسجيل املشاركين 09:30-10:00

  الجلسة االفتتاحية 10:00-11:00

، رئيس مجلس املستشارين باململكة املغربية، رئيس رابطة كلمة السيد عبد الحكيم بن شماش ♦ لكل متدخلدقائق  5

 مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا والعالم العربي 

 ، رئيس مجلس النواب باململكة املغربية كلمة السيد الحبيب املالكي ♦

 ية ، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باململكة املغربكلمة السيد أمينة بوعياش ♦

 كلمة السيد روجي نكودو دانغ، رئيس برملان عموم افريقيا  ♦

 بن فهم السلمي، رئيس البرملان العربي  مشعل كلمة الدكتور  ♦

 السيد إلياس كاستييو، رئيس برملان أمريكا الالتينية والكاراييب  كلمة ♦

 ، املندوب الوزاري لحقوق اإلنسانكلمة السيد أحمد شوقي بنيوب ♦

  كلمة السيد جانى بوكيشيو،رئيس اللجنة األوربية للديمقراطية عن طريق القانون)لجنة البندقية( ♦

، رئيس قسم اإلجراءات الخاصة، ممثل املفوضية السامية لحقوق كلمة السيد كريستوف بيشو ♦

 اإلنسان التابع لألمم املتحدة 

 كة املغربيةكلمة السيدة كلوديا ويندي، سفيرة االتحاد األوربي لدى اململ ♦

 استراحة شاي 11:00-11:15

 
   

 

 مداخلة افتتاحية حول "املصالحة من منظور العدالة االنتقالية" 

، املقرر الخاص باألمم املتحدة املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر السيد بابلو دي غريف ♦

 وضمانات عدم التكرار سابقا

 "التجارب املقارنة" املحور األول  :

لحقوق  : السيد أحمد حرزني، السفير املتجول، رئيس سابق للمجلس االستشاري  ميسر الجلسة ♦

 اإلنسان   

 : ممثل عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مقرر الجلسة ♦

 دقيقة لكل متدخل( 15: ) تقديم العروض

الدولية للعدالة االنتقالية، مدير املركز الدولي : السيد هاني مجلي، رئيس املنظمة التجارب العربية ♦

 أو السيد حبيب نصار / (ICTJللعدالة االنتقالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )
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ـــ التجارب اإلفريقية ♦ من سيراليون / أو السيد أوشر إكويفي  Mohamed Suma: السيد محمد سيما ـ

 من الطوغو Eucher Ekouéviـ 

 دقائق لكل تعقيب  10: التعقيبات

 تعقيب السيد عبد الحي املوذن من املغرب  ♦

 تعقيب السيد كمال الجندوبي أو السيد صالح الدين الجرش ي من تونس ♦

، مستشار سياس ي، قسم الشؤون السياسية، John G. Ikubajeتعقيب السيد جون إكيباج ـــ  ♦

 مفوضية االتحاد اإلفريقي  

 دقيقة 30 : مداخالت الوفود

اجتماع وفود رابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا والعالم العربي الخاص  ●

 باإلطالق الرسمي للشبكة البرملانية حول األمن الغذائي في إفريقيا والعالم العربي

 حفل عشاء 20.00

 2019يناير 18اليوم الثاني : الجمعة 

 استقبال املشاركين 10:00 – 09:45

 
 
 

10.00  

 املحور الثاني: "تجارب املصالحات : نتائج وتحديات"

 :  السيد صالح الوديعميسر الجلسة ♦

 : ممثل عن مجلس املستشارينمقرر الجلسة ♦

 دقيقة لكل متدخل 15:  تقديم العروض

 لحقوق اإلنسانالسيد محمد الصبار، األمين العام للمجلس الوطني  املغربية: التجربة تقديم ♦

والكرامة/السيد صالح  : السيدة سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقةتقديم التجربة التونسية ♦

 الجورش ي

 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالجزائر تقديم التجربة الجزائرية: ♦

ـــ  تقديم تجربة الطوغو ♦  Ahianyo Claudine: السيد كلودين أشيانيو ـ

 تقديم تجربة جنوب إفريقيا:  ♦

 i  Patrick Hajayandالسيد باتريك حجياندي  ــ  ✓

 Ruben Richardsالسيد روبن ريشار ــــ   ✓

 دقائق لكل تعقيب 10:  عقيباتت

 تعقيب السيدة خديجة املروازي  ♦

 تعقيب السيد مصطفى املانوزي ♦

  دقيقة 30  :مداخالت الوفود
 استراحة شاي

 
 

 الثالث: "دور البرملانات في تدعيم مسارات املصالحة"املحور 

 ، رئيسة مجلس النواب الشيلي Fernández Allende Maya: السيدة  ميسر الجلسة ♦

 : ممثل عن مجلس املستشارين مقرر الجلسة ♦

 دقيقة لكل متدخل( 15: ) تقديم العروض

 املستشارين: األستاذ عبد اللطيف أوعمو، عضو مجلس برملاني مغربي ♦

 : عضو البرملان العربيبرملاني عربي ♦



 

3 

 

 :  عضو برملان عموم إفريقيا برملاني إفريقي ♦

: السيد رودولفو خوليو أورتوبي، عضو مجلس الشيوخ بجمهورية األرجنتين، برملاني أمريكوالتيني ♦

 رئيس املجموعة الجيوسياسية ألمريكا الاليتينية والكاراييب باالتحاد البرملاني الدولي

 دقيقة 30 مداخالت الوفود :

ـــــذاء  غـــــ

 املحور الرابع: "دور املؤسسات الوطنية في مسارات املصالحة وضمانات عدم التكرار" 

 : السيدة لطيفة الجبابديميسر الجلسة ●

 : ممثل عن املجلس الوطني لحقوق اإلنسانمقرر الجلسة ●

 دقيقة لكل متدخل 15: تقديم العروض

 باملغرب السيد مصطفى الناوي، مدير مديرية الدراسات باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ♦

 خوان كارلوس بوكيل، مكتب مدافع عن حقوق اإلنسان باألرجنتين.السيد  ♦

 برواندا ، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان MadeleineNirereلسيدة نيرير مادلين ـــ ا ♦

الخاص باألمم املتحدة املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر  املقرر  سالفيولي، فابيانالسيد  ♦

 وضمانات عدم التكرار

 دقيقة 30 مداخالت الوفود :
 استراحة شاي 

  الجلسة الختامية 

 إعـــالن الرباطتالوة  ♦

، رئيس مجلس املستشارين باململكة املغربية، رئيس رابطة كلمة السيد عبد الحكيم بن شماش ♦

 مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املماثلة في إفريقيا والعالم العربي 

 


