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ٔأول امرٔأة تنتخب �ىل رٔأس يه   .2018 دجنرب رئيسة ا�لس الوطين حلقوق إال�سان منذ :الس�یدة ٔأمينة بوعیاش

 حقوق �ىل قضا�ملرافعة ل ومجمو�ات العمل االئتالفاتلعدید من �سقت امنظمة �ري حكومية حلقوق إال�سان �ملغرب. 
وجلن تقيص نت�ا�ت �معلیات مالحظة �دد منإال�سان �ىل الصعید الوطين وإالقلميي وا�ويل. �رٔأست وشار�ت يف 

  لها.عینتس�نةفيدرالیة ا�ولیة حلقوق إال�سان ؤأمينة �امةالانتخبت �ئبة لرئيس .  �ىل الصعید�ن الوطين وا�ويلاحلقائق
. السوید سفرية للمملكة املغربیة يف 2016كام عینت س�نة  عضوا يف اللجنة امللكية �ستشاریة ملراجعة ا�س�تور2011

. إال�سان حقوق املرٔأة وحقوق حولقاالت  من املٔأصدر�لعدید
 

 �سب . اعتقل يف السجو�ٕالرسائیلیة حمام ورئيس مؤسس للمركز الفلسطیين حلقوق إال�سانالس�ید را� الصوراين
 وعضو جملس  و�ئب رئيس الفيدرالیة ا�ولیة حلقوق إال�سانللقانونینيعضو يف اللجنة ا�ولیةوهو ، �شاطاته
ILAC. 2013 س�نة�ىل �ا�زة نوبل البدی�  و1991س�نة  حصل �ىل �ا�زة رو�رت ف. �یندي حلقوق إال�سان. 

 
 مسؤولیات متعددة يف 1995.توىل منذ س�نة 2011 لغایة س�نة  هبیئة الر�طاش�تغلم�اميا: ٔأمحد شويق بنيوبالس�ید 

  املرصد الوطين حلقوق الطفل�ى خبري ،�ئب رئيس املنظمة املغربیة حلقوق إال�سانجمال حقوق إال�سان من بيهنا:
خبري يف جمال حقوق إال�سان والعدا� وا�لس الوطين حلقوق إال�سان. الس�ید بنيوب عضو هیئة إالنصاف واملصاحلة و

يف ٕاطار ، يف جمال حقوق إال�سانٕافریقيا ويف رصیده العدید من إالصدارات�نتقالیة يف منطقة الرشق أ�وسط وشامل 
منصب املندوب يف ال� امل� محمد السادس صاحب اجل من طرف 2018�ني يف دجنرب  �رامج وطنیة وٕاقلميیة ودولیة.

الوزاري امللكف حبقوق إال�سان. 
 

 2007فيدرالیة ا�ولیة حلقوق إال�سانبني ٔأ�ریل وتو�هيا رئاسة التو�سبحصفية كة غينجتربةرامكت  :هري بلحسنسالس�یدة 
ا�لس من طرف جنوب -�ا�زة شامل�ىل  2011 س�نةحصلت،النسائیة بتو�س. عضو مؤسس للجمعیة 2013وماي 

 . نوب واجلشاملبني دول التعز�ز التضامن �لنظر الخنراطها يف مسار ورويب ا�ٔ 
 

لر�ط. شغل �املعهد العايل ل�راسات القضائیة ، خرجي  قاض �اصل �ىل املاجس�تري يف احلقوق:الس�ید محمد بنعلیلو
مد�ر  ومستشار يف الس�یاسة اجلنائیةمث ��لس أ��ىل للسلطة القضائیةمنصب مد�ر القطب إالداري والتكو�ن 

صاحب اجلال� عینه، 2018وارد البرشیة بوزارة العدل. يف دجنرب ،قبل ٔأن یتولىٕادارة املا�راسات والتعاون والت�دیث
 .ملكة املغربیةاملامل� محمد السادس وس�یط

 
تق� التطرف وحقوق إال�سان والقانون. ، یعمل �ىل حول  عضو املركز ا�ويل للتعاون جبامعة نیویورك:الس�ید هاين جميل

فریقيا �ملفوضیة السامية حلقوق إال�سان التابعة لٔ�مم إ  والرشق أ�وسط وشامل يمنصب رئيس قسم أٓس�یا احملیط الهاد
�ئبسابقلرئيس املركز ا�ويل للعدا� �نتقالیة.  وجلنة التحقيق التابعة لٔ�مم املت�دة �سور�بعضو الس�ید جميل . املت�دة



 هاين جميل مسريته املهنیة مبنظمة العفو ا�ولیة حيث توىل ٕادارة البحث عن الرشق أ�وسط، مث ٕادارة �ر�مج اس�هتل
مبنظمة فریقيا إ معل مسؤوال عن منطقة الرشق أ�وسط وشامل . وقد لرشق أ�وسط�العدا� �ج�عیة ملؤسسة فورد 

، من ينطقة الرشق أ�وسط وشامل افریقيا ومنطقة أٓس�یا واحملیط الهادمبٔأرشف �ىل �دة �رامج ". هیومرنایتسوو�ش"
�الل ٕادارة بعثات �س�تطالع حول حقوق إال�سان وقيادة حماد�ت رفيعة املس�توى مع رؤساء ا�ول 

يف جمال حقوق إال�سان والتطورات الس�یاس�یة يف منطقة الرشق أ�وسط �رزا  هاين جميل خبريا ویعترب.واحلكومات
فریقيا. إ وشامل 

 
�لك طبيبة متطو�ة �ملستشفيات العمومية �دیدة س�نوات .اش�تغلت لر�ط� طبيبة يف �مل أ�حياء :الس�یدة ٔأسامء املرابط

التفكري يف مسأٔ� ٕاصالح الفكر إالساليم وٕاشاكلیة املرٔأة البحث و يف ، فضال عن اخنراطها ٕاس�بانیا ؤأمر�اك الالتینيةمن
لش�بكة ل الس�یدة ٔأسامء املرابط عضو اللجنة ا�ٔاكدميیة . هذا املوضوعيف العدید من احملارضات ، حيثأٔلقتيف إالسالم

لرابطة التابع لالنسائیة يف إالسالم والبحوث معلت مد�رة مركز ا�راسات .�و�ملبوراليت یقع مقرها با�ولیة للمساواة 
العربیة جبامعة غر�طة. -ؤسسة أ�وروبیة�ملمسؤو� عن �ريس النوع ويه احملمدیة للعلامء يف املغرب 

 
وعضو مؤسس للمنظمة الوطنیة حلقوق إال�سان نتا دیوب،أٔ امعة الش�یخ جب ٔأس�تاذ العلوم الس�یاس�یة :الس�ید ما�سا فال

حلقوق إالفریقي . عضو مؤسس لالحتاد انضاممه ٕاىل الفدرالیة ا�ولیة حلقوق إال�سانللقانونیينقبل اللجنة ا�ولیة �لس�نغال و
فال ما�سایعترب�ىل مس�توى اللجنة إالفریقية حلقوق إال�سان والشعوب،  الزنا�ات.للوقایة من إال�سان واملركز إالفریقي 

ا�ورة العادیة الثامنة والثالثني انعقاد  القايض ٕ��شاء مجمو�ة العمل املعنیة بعقوبة إال�دام �الل 79مبادرة قرار صاحب 
 جلنة.ل
 

امجلعیة ، ورئيس س�تاذ التعلمي العايل جبامعة محمد اخلامس �لر�ط.أٔ  حملل س�یايس و�رملاين سابق:الس�ید حسن طارق
.  إالصداراتلعدید من .يف رصید الس�ید حسن طارق ااملغربیة للعلوم الس�یاس�یة

 �رٔأس الس�ید .ملغرب�عیة هیئات احملامني اجلمطن�ة ورئيسب حمام، انتخب رئيسا لهیئة احملامني :الس�ید مصطفى الر�سوين
ٕاقلمي طن�ة  مؤسسة عبد هللا كنون للثقافة والبحث العلمي ومجعیة �منیةوالر�سوين مجعیة دمع املؤسسات اجلامعیة 

 هیئة إالنصاف واملصاحلةویئة التحكمي املس�تق� سابق به عضو يف وضعیة ٕا�اقة.ومجعیة دار الهناء لٔ�طفال أ�یتام 
 يف جمالت اليت صدرتحبوث ال وو�ش�تغل مستشارا �ى ا�لس الوطين حلقوق إال�سان.يف رصیده العدید من أ�عامل

 .متخصصة

جلامعة البابویة الاكثولیكية يف خمتصة يف التارخي �ج�عي والفئات الهشة.درست �طي:مارس�یال �وِبُیوس�بوبيلالس�یدة 
عهد مب ٔأس�تاذة �ش�تغل �الیا�ىل ا�كتوراه يف التارخي القدمي من �امعةبزياإالیطالیة. وحصلت ش�یيل الفالبارا�سو يف 

عیة ومجعیات من قبیالجلمط يف �دة هیئات يش�یيل، ويه عضو �ش�لامعة فالبارا�سوجبالتارخي والعلوم �ج�عیة 
، املعهد أ�ورويب لتارخي التغذیة وش�یيل�لإال�سانیة والعلوم مجعیة الباحثني يف الفنون ،أ�رجنتينیة ل�راسات أ�وروبیة

.  اخل
  



 ٔأس�تاذ التعلمي العايل جبامعة احلسن الثاين ��ار البیضاء، ختصص التارخي املعارص والراهن. عضو :الطیب بیاضالس�ید 
يف املؤمتر ا�ويل املتعدد الس�ید بیاض امه س والتقيمي �ى املركز الوطين للبحث العلمي والتقين. هیئة اخلربة العلمیة

التقامس، و�عتقال " ،2019 "،الص�افة والتارخي"ٔأعام� بني من و ).ENTRENOVAر (التخصصات للبحث و�بتاك
. 2015"،الفضاءات وا�ا�رة

 
 تق� ٔأس�تاذ الفلسفة الس�یاس�یة وفلسفة ا��ن جبامعة ا�ن طفيل وعضو مؤسس �ترب الفلسفة وا�متع. :محمد احملیفيظ

�دة ومعل �حثا يف يف قيادة املنظمة املغربیة حلقوق إال�سانمتعددة  مسؤولیات 2011و 1997 بني�الل املر�� املمتدة 
التقار�ر وأ�حباث والندوات دا�ل املغرب من �دید السامه يف  و �ى هیئة إالنصاف واملصاحلةاوضو�اتیة. معل خبريمقفر

 .و�ار�ه حول حقوق إال�سان وقضیة ا�ميقراطیة
 

 أ�مم ومنسقة معل هذه الهیئة معجنیف ب ممث� الت�الف العاملي للمؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان:الس�یدة اك�رینا روز
حمامية مؤه� ملامرسة معلها . الس�یدة روز �رلنيب ومركز مارك بلوخة أ�ملاين، بعد اش�تغالها�مجلعیةاملت�دة ومنظامت ٔأخرى

العالقات ا�ولیة كذا �امعة جنیف ووامعة هومبولت يف �رلني، جب�بعت دراسات القانون وحقوق إال�سان  حيثيف ٔأملانیا
جبامعة بولونیا. 

 
البحث.عضو یئة إالنصاف واملصاحلة حيث حتمل رئاسة فریق ابهعضوو هبیئة الر�ط  اش�تغل سابقاحماميا:مبارك بودرقة

قوق إال�سان �ىل صعید املعنیة حباكت بشبعدد منالمسؤولیات �دة توىل ، �لس �ستشاري حلقوق إال�سانسابق �
:  وهو اكتب2008 منذ س�نة  �ى رئاسة ا�لس الوطين حلقوق إال�سانامستشاریعملٔأورو� الغربیة واملنطقة العربیة. 

 ."ٔأ�ادیث ف� جرى "عبد الرحامن الیوسفي"، ومذ�رة الس�ید رسا� �ر�س"
 


