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 ةــــــــيـــــذاترة ــــــــيــــس
 ـزةـــــــوجـــم

 

 : عبد هللا أونير. اإلسم والنسب

  1958يوليوز  2:  تاريخ ومكان االزدياد

 المغرب. –بأيت أوريبل الخميسات                         

 : العربية، الفرنسية واإلنجليزية. لغات العمل

المملكة المغربية في اللجنة الفرعية لألمم المتحدة  خبير وعضو ممثل -:  التجارب المهنية
 .2017للوقاية من التعذيب منذ شتنبر 

نائب الرئيس والمقرر المكلف باالجتهاد الفقهي والممارسة في نفس  -                   
 اللجنة.

ة لدى المفوضية ـــة والقضائيــؤون المدنيـــق مكلف بالشـــر سابــخبي -
م المتحدة في كوسوفو وبمهمة منسق إقليمي للشؤون المؤقتة لألم

 (.2001-1999) القضائية 

 (.2016-2012تطوان ) –عضو اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طنجة  -                   

منسق الماستر المتخصص : " النوع وحقوق النساء بين ضفتي  -
-2008في البرنامج األوربي " تامبوس درايف " ) المتوسط "

2016.) 

 : التكوين األكاديمي -

 اإلجازة في الحقوق ) قانون خاص (  -1980     

 المغرب. –جامعة محمد الخامس الرباط               

 الماجستير في القانون الخاص والقانون العام، جامعة بيربنيان، فرنسا. – 1982     

 العلوم الجنائية.عمقة في القانون الجنائي ودبلوم الدراسات الم – 1984     

 للعلوم االجتماعية، فرنسا. 1جامعة تولوز               

 دبلوم علم اإلجرام والعلوم الجنائية -1985     

 للعلوم االجتماعية   1معهد علم اإلجرام والعلوم الجنائية جامعة تولوز               

 فرنسا.              

 ئي والعلوم الجنائية حول :الدكتوراة في القانون الجنا -1988    

 " الجزاء في القانون الجنائي المغربي ".           

 للعلوم االجتماعية فرنسا. 1جامعة تولوز            
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 : الوضعية المهنية الحالية -

 الي ـــم العـــاذ التعليـــأست       

 بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، طنجة، المملكة المغربية.       

 : أهم األنشطة المهنية الحالية -

 التدريس في نظام اإلجازة والماستر. -  

 تأطير بحوث اإلجازة وأطروحات الدكتوراة . -  

 اية من التعذيب.تمثيلية المملكة المغربية في اللجنة الفرعية لألمم المتحدة للوق -  

الفقهي والممارسة في نفس  االجتهادإعداد التقارير السنوية، وتسيير عمل لجنة  -  
 اللجنة الفرعية.

ومبيدو في مجموعة عمل منبثقة عن مجموعة بخبير مختص بالشؤون القانونية  -  
والمكتب الفدرالي السويسري للصحة العامة وقسم اإلدمان، مصلحة األمراض 

 .2014لعامة منذ العقلية ا

 

 أنشطة أخرى في ميدان ذات الصلة بصالحيات اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب. -    

عضو في وحدة العمل في المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بهدف تكوين أعضاء  -         
اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، والتفكير في مالئمة القانون الوطني للمعاير 

 ية.الدول

اذ يب والموجهة للسلطات المكلفة بإنفمؤطر للتكوينات في ميدان الوقاية من التعذ -         
 القانون ) الشرطة، الدرك الملكي، القوات المساعدة وموظفو السجون (.

خبير ومؤطر في ميدان الوقاية ومكافحة العنف المبني على النوع للهيئات الغير  -         
 الحكومية.

خبير ومؤطر في ميدان حقوق المهاجرين ومكافحة االتجار في البشر في اللجنة  -         
 الجهوية لحقوق اإلنسان.

 .أهم المنشورات الحديثة ذات الصلة مع ميدان الوقاية من التعذيب -

 قراءة في مشروع القانون المتعلق بتنظيم المجلس الوطني لحقوق اإلنسان. -         

 وطنية في مكافحة اإلفالت من العقاب. استراتيجيةالدعم في تبني  تأمل في -         

 مشاريع القانون الجنائي وقانون اإلجراءات الجنائية : أية فلسفة ألي تشريع ؟ -         

 

 

 
 


