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 الملتقى العلمي الدولي العاشر للحوار والمناقشة

اإلنسانالجديدة لحقوق    األبعاد  

-الثانية-النسخة    

  2019 /ابريل/6و 5يومي  

 

 
 اليوم األول: 05 ابريل 2019

و تسجيل المشاركين استقبال الحضور: 14H00-15H00 

 الجلسة االفتتاحية

-بطنجة–باحثة بكلية الحقوق  أستاذةذة. مليكة النعيمي   :رئيسة الجلسة االفتتاحية  

15H00-15H30: 

  ن الكريمآالقر  بينات من آياتتالوة 
  تطور األنشطة العلمية-فيديوعرض شريط- 
  كلمة السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي 
  كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية االقتصادية واالجتماعية عبد المالك السعدي

 -بطنجة–
  كلمة السيد رئيس شعبة القانون العام 
  اإلنسانكلمة السيد منسق ماستر حقوق 
 كلمة منسق سلك دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون اإلنساني 

 البرنامج
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  والقضاء وحقوق اإلنسانكلمة منسق فريق البحث حول اإلدارة 
  طلبة ماستر حقوق اإلنسان الفوج السابعكلمة ممثل 

15H30-16H00:استراحة شاي 

 الحوار والمناقشةجلسة 

  طنجة–أستاذ باحث بكلية الحقوق عبد القادر مساعد ذ.:رئيس الجلسة- 
 طالب باحث بسلك الماستر-منتصر كرماس :مقرر الجلسة- 

 

16H00-16H15: .إياد المعهد الملكي لتكوين اطر الشباب والرياضة عبد اهلل أبو ذ
 -طنجة–زائر بكلية الحقوق  ذأستا

 "أبعاد حقوق اإلنسان في قانون الشغل المغربي "

16H15-16H30:.يت ملول جامعة ابن زهر اكلية الحقوق باحث ب ذمحمد الزاهي أستاذ
 باكادير 

"Vers une conception locale des nouveaux droits de l’Homme " 

16H30-16H45: .بجمهورية مصر العربية-باحث  ذأستاسليم احمد الطنطاوي ذ- 

 "بمصر اإلنسانحقوق "

:17H00-17H15 .ايت ملول جامعة  كلية الحقوقباحث ب ذأستاالحديكي عبد الكريم ذ
 -باكادير -ابن زهر

 "االنتقالية في المغرب بين التأهيل الدستوري واستمرارية النظام السياسيالعدالة "
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17H15-17H30: السودان–ذ. مبارك عبد القادر محمد الهاللي جامعة النيلين- 

 "في دستور جمهورية السودان اإلنسانحقوق  أبعاد"

:17H30-17H45 بطنجة -باحث بكلية الحقوق ذأستاذ.جواد الملهوف- 

̎L’ obsolescence programme" 

17H45-18H00:.جامعة  -بمراكش-الحقوق كليةذباحث بيونس الشامخي أستا ذ
 القاضي عياض 

 "للحق في العيش في بيئة سليمة ومتوازنة  اإلداريحدود حماية القاضي "

18H00-18H15: ذ. طارق النور هدي عميد عمادة التعليم االلكتروني جامعة النيلين
 -السودان–

 ̎الدولية والقوانين النزاعات المسلحة في االتفاقيات أثناءالحماية القانونية للفلكلور "
 الوطنية

18H15-18H30: ذ. رفعت األمين دكتور في الحقوق وأستاذ زائر بكلية الحقوق–
 -بطنجة

 "حقوق اإلنسان:كونية النص وقيود التقاليد المجتمعية"

18H30-18H45: بطنجة–ذ . عبد الحق الحدحودي استاد زائر بكلية الحقوق- 

 "الجديدة اإلنسانتجار بالبشر كبعد من أبعاد حقوق إل ا"

18H45-19H30: .زائر بكلية ذ إسماعيل الجباري الكرفطي محامي بهيئة طنجة وأستاذ
 -بطنجة–الحقوق 

 "اثر الفرد في القرار العام–والسياسات العمومية  اإلنسانحقوق "
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H30-19H0019 :مناقشة عامة 

 

 2019ابريل  06:اليوم الثاني 

 افتتاح أشغال الجلسة العلمية الثانية

09H00-09H15:استقبال وتسجيل وتوزيع المشاركين 

 

 -01 رقم القاعة-اإلنسانالقانون وحقوق  :األولىالورشة 

 :الورشةمنسقي 

 ابن زهر باكاديرذ.محمد الزاهي أستاذ باحث بكلية الحقوق ايت ملول جامعة -

 -بطنجة–ذ.اسماعيل الجباري الكرفطي استاد زائر بكلية الحقوق  -

 

 :الورشة ةمقرر 

 -اإلنسانطالبة بماستر حقوق  -ليلى شهبون 

 

09H00-09H15: .جميلة ادحيمدي دكتورة في الحقوق وباحثة في القانون العام ذة 

La gouvernance démocratique et les droits de l’Homme" 

09H15-09H30: .باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق طالب  إبراهيم مومي ذ–
 -بطنجة
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 "إسهامات القاضي اإلداري في حماية الحق في التنمية المحلية "

09H30-09H45:طنجة–باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق  طالب يوسف مدني .ذ- 

 الوطنيةالحق في حرية التنقل بين المعاهدات الدولية و القيود 

 -اتفاقية شنغن نموذجا-

09H45-10H00: .طنجة–باحثة بسلك الدكتوراه كلية الحقوق  طالبة فاطمة باللذة- 

 "حقوق اإلنسان و المؤسسات السجنية"

10H00-10H15: ذ. محمد اوحادوش طالب باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق–
 -بطنجة

 "-دراسة مقارنة-الحق في المعلومة كبعد جديد"

10H15-10H30:Dr.Rim Arara Docteur en sciences politiqueset 

sociales Université Libre de Bruxelles fondatrice du Centre 

Internationale FORCES 

 

Migration et engagements politiques analysés à l’aune des droits 

de l’Homme 

- cas des immigrés marocains installés de Belgique- 

 

10H30-10H45:اإلعالم والعلوم السياسية بجامعة  ذذ. احمد سالم البرياف أستا
 -ليبيا -مصراتة

 ̎الواقع والتحديات  :العدالة االنتقالية في ليبيا   ̎
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 : 10H45-11H00.كلية الحقوق  ماستر حقوق اإلنسانببلعادل طالب  احمد  ذ–
 بطنجة

 "القضاء وحقوق اإلنسان"

11H-12H00:مناقشة عامة 

 

 -2القاعة رقم - اإلنسانلحقوق  أخرى أبعاد:الثانية الورشة 

  الورشةمنسقي: 
ذ. عبد اهلل أبو إياد المعهد الملكي لتكوين اطر الشباب والرياضة أستاذ زائر بكلية  -

 -طنجة –الحقوق 

 -السودان–ذ. مبارك عبد القادر محمد الهاللي جامعة النيلين  -

  اإلنسانطالبة باحثة ماستر حقوق –ذة.بشرى غريب :الورشة ةمقرر- 
 

09H00-09H15:ذ. عالء الدين تكتري دكتور في الحقوق وباحث في القانون العام 

 ̎نسنة العالقة بين اإلدارة والفردأ̎

09H15-09H30: .رضوان عسيوات دكتور في الحقوق وباحث في القانون العام ذ 

 "دور القضاء اإلداري في حماية حقوق وحريات األجانب"

09H30-09H45:الصناعة التقليدية واالقتصاد  إقليميةقايدي مديرة لسعاد ب . ةذ
 باحثة بالقانون العامطالبة  االجتماعي 
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 "االجتماعيةمساهمة الصناعة التقليدية في تعزيز العدالة "

09H45-10H00:.كلية الحقوق باحث بسلك الدكتوراه  طالب عبد اهلل اشخلفذ
مشارك مع فريق البحث الرباط  -اكدال–جامعة محمد الخامس كلية الحقوق  السويسي

 -كلية الحقوق بطنجة–حول اإلدارة و القضاء وحقوق اإلنسان 

 "مركز الفرد من منظور علم حقوق اإلنسان"

10H00-10H15:بطنجة  -باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوقطالب  حمزة  ذ. اعكيك
- 

 "النموذج التنموي باألقاليم الجنوبية :الحق في التنمية "

 -جهة العيون نموذجا–

10H15-10H30:باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوقطالب  كريم بن الشريفي لعبد ا- 
 -بطنجة 

 "القاعدة القانونية إنشاءو  اإلنسانمبادئ حقوق "

10H30-10H45: باحث بسلك الدكتوراه كلية الحقوق  طالب  القباقبي اإللهعبد .ذ
بوجدة جامعة محمد األول مشارك مع فريق البحث حول اإلدارة و القضاء وحقوق اإلنسان 

 -كلية الحقوق بطنجة–

 "اإلنسانالجديدة لحقوق  األبعادفي  األمنالهجرة و "

10H45-11H00: .رضا بلكبير طالب باحث بسلك الدكتوراه تخصص القانون العام ذ 

 "الدعوى االنسانية كبعد جديد للدعوى القضائية  "
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11H00-12H00:مناقشة عامة 

12H00-13H00:تالوة التقرير الختامي وتوزيع الشواهد 


