الندوة الدولية حول تجارب المصالحات الوطنية
مجلس المستشارين
الرباط – المملكة المغربية
 17و 18يناير 2019

مشروع البرنامج (نسخة  14يناير )2019
10:00-09:30
11:00-10:00
 5دقائق لكل
متدخل

11:15-11:00
11 :1513 :00

اليوم األول  :الخميس  17يناير 2019
استقبال وتسجيل المشاركين
الجلسة االفتتاحية
♦ كلمة السيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ،رئيس
رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي
♦ كلمة السيد الحبيب المالكي ،رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية
♦ كلمة السيدة آمنةبوعياش ،رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمملكة المغربية
♦ كلمة السيد أحمد شوقي بنيوب ،المندوب الوزاري لحقوق اإلنسان
♦ كلمة السيد روجي نكودو دانغ ،رئيس برلمان عموم افريقيا
♦ كلمة السيد إلياس كاستييو ،رئيس برلمان أمريكا الالتينية والكاراييب
♦ كلمة السيد مصطفى سيس لو ،رئيس برلمان المجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا
(سيدياو)
استراحة شاي
مداخلة افتتاحية حول "المصالحة من منظور العدالة االنتقالية"
السيد المحجوب الهيبة ،المندوب الوزاري السابق لحقوق اإلنسان،عضو سابق في هيئة
اإلنصاف والمصالحة والمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان.
المحور األول " :التجارب المقارنة"
♦ ميسر الجلسة  :السيد أحمد حرزني ،السفير المتجول المكلف بقضايا حقوق اإلنسان ،
رئيس سابق للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان
♦ مقرر الجلسة  :السيد حميد بنحدو،المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
تقديم العروض  15( :دقيقة لكل متدخل)
♦ التجارب العربية :السيد حبيب نصار ،المركز الدولي للعدالة االنتقالية
♦ التجارب اإلفريقية :السيد محمد سوما ــــ سيراليون،مدير مكتب المركز الدولي للعدالة
االنتقالية في ساحل العاج
♦ تجارب أمريكا الالتينية ،الدكتور خوسيه دومينغومنديز ،رئيس الجمعية الوطنية
للديمقراطية ،الرئيس السابق لمحكمة العدل العليا السلفادور
التعقيبات 10 :دقائق لكل تعقيب
♦ تعقيب السيد عبد الحي الموذن من المغرب ،عضو سابق في هيئة اإلنصاف والمصالحة
♦ تعقيب السيد صالح الدين الجورشي من تونس،اكتب وحصفي وانشط حقويق  ،عضو سابق مبجلس

أمناء املنظمة العربية حلقوق الإنسان
♦

تعقيب السيد جون إكيباجي ،نائب رئيس قسم حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية  ،مفوضية
االتحاد األفريقي

20.00
09:00

-09:30
11 ;00

11:00

مداخالتالوفود 30 :دقيقة
 اجتماع وفود رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم
العربي الخاص باإلطالق الرسمي للشبكة البرلمانية حول األمن الغذائي في إفريقيا والعالم
العربي
حفل عشاء
اليوم الثاني  :الجمعة 18يناير 2019
استقبال المشاركين
المحور الثاني" :تجارب المصالحات  :نتائج وتحديات"
♦ ميسر الجلسة :السيد صالح الوديع ،عضو سابق بهيئة االنصاف والمصالحة ،عضو سابق
بالهيئة العليا للسمعي البصري
♦ مقرر الجلسة :السيدة بشرى عمراوي ،المجلس الوطني لحقوق االنسان
تقديم العروض  15 :دقيقة لكل متدخل
▪ تقديم التجربة المغربية : :السيد محمد الصبار ،أمين عام المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
بالمغرب
♦ تقديم التجربة التونسية :السيد خالد الكريشي ،رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة
والكرامة ،تونس
♦ تجربة جنوب أفريقيا :السيدة فريدريكي بوبنزر  ،مديرة المشاريع  ،معهد العدالة
والمصالحة  ،جنوب أفريقيا
♦ تجربة السلفادور :د .نابليون كامبوس  ،خبير في القضايا الدولية والتكامل اإلقليمي ،
السلفادور
تعقيبات  10 :دقائق لكل تعقيب
♦ تعقيب السيدة خديجة المروازي،ناشطة حقوقية وكاتبة ،األمينة العامة السابقة لمؤسسة
الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان
♦ تعقيب السيد مصطفى المانوزي ،فاعل حقوقي ،رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة
واإلنصاف
مداخالت الوفود 30 :دقيقة
استراحة شاي
المحور الثالث" :دور البرلمانات في تدعيم مسارات المصالحة"
♦ ميسر الجلسة :السيد خوسيهسيرانو ،عضو برلمان أمريكا الالتينية والكاراييب ،عن
جمهورية االكوادور ،رئيس برلمان سابق ،وزير داخلية سابق
♦ مقرر الجلسة  :ممثل عن المجلس الوطني لحقوق االنسان
تقديم العروض  15( :دقيقة لكل متدخل)
♦ األستاذ عبد اللطيف أوعمو ،عضو مجلس المستشارين بالمملكة المغربية
♦ السيدة هالة رمزي فايز ،النائبة رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين ،عضوة البرلمان
العربي
♦ السيدة إغناسيين نييرا روكوندو ،رئيسة لجنة حقوق االنسان ببرلمان عموم إفريقيا
♦ األستاذ جبريلوار ،خبير قانوني ،عضو الجمعية الوطنية بجهورية السينغال ،رئيس لجنة
االصالح ببرلمان عموم إفريقيا
♦ السيد بادياغاموسى ،عضو الجمعية الوطنية بجمهورية مالي ،عضو برلمان المجموعة
االقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو)
♦ السيد رودولفو خوليو أورتوبي ،عضو مجلس الشيوخ بجمهورية األرجنتين ،رئيس
المجموعة الجيوسياسية ألمريكا الاليتينية والكاراييب باالتحاد البرلماني الدولي
مداخالت الوفود30 :دقيقة
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 12H30-14h30استراحةغـــــداء
المحور الرابع" :دور المؤسسات الوطنية في مسارات المصالحة وضمانات عدم التكرار"
♦ ميسر الجلسة :السيدة حورية اسالمي ،عضوة بالمجلس الوطني لحقوق االنسان
♦ مقرر الجلسة :السيد بوشعيب ذو الكيفل ،المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
تقديم العروض 15 :دقيقة لكل متدخل
♦ السيد مصطفى الناوي ،مدير مديرية الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمغرب
♦ الدكتورة كاتكولينز ،مديرة مرصد العدالة االنتقالية ،جامعة دييغو بورتاليس بالشيلي وأستاذة
في العدالة االنتقالية ،جامعة ألستر  ،أيرلندا الشمالية
♦ السيد ماكومب جان ماري فياني ،مفوض باللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان برواندا
مداخالت الوفود  30 :دقيقة
استراحة شاي
الجلسة الختامية
♦ تالوة إعـــالن الرباط
♦ كلمة السيد عبد الحكيم بن شماش ،رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ،رئيس
رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي
♦ كلمة السيد محمد الصبار ،أمين عام المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمغرب
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