
 عبد المالك السعدي جامعة
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية طنجة

 شعبة القانون العام
 ماستر حقوق اإلنسان

 سلك دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون اإلنسان
 فريق البحث حول اإلدارة والقضاء وحقوق اإلنسان

 
 :ينظمون
 

 للحوار والمناقشةالملتقى العلمي الدولي العاشر 
 "نسان إلاالبعاد الجديدة لحقوق ا"

  -النسخة الثانية-
 

 2019ابريل//6و 5يومي 
 

 
  وم القانونية االقتصادية و للكلية الع 1بالملحقة: 2019ابريل  5الجمعة

االجتماعية عبد المالك السعدي بطنجة )ندوة الحوار والمناقشة( على الساعة  
 الثالثة زواال

  وم القانونية االقتصادية و للكلية الع 2بالملحقة  :2019ابريل  6السبت
االجتماعية عبد المالك السعدي بطنجة )الورشات العلمية( على الساعة  التاسعة 

 صباحا 



 الورقــــــــــــة التقديميــــــــــــــــة

أن يستند أهم الركائز في بناء المجتمعات، فالكل ينبغي نسان اليوم اإلتعتبر حقوق    
واالستناد عليها لتقييم السياسات  ،فاالهتمام المتزايد بها الفعل.عليها في الخطاب و 

من حقوق  ليل الخطابات وتحديد المرجعيات، جعلحوالتوجهات، واالعتماد عليها لت
في ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار  ،فلسفية وقواعد نظرية أصولعلم له اإلنسان 

 .المقاربات والقراءات

األمر الذي يستلزم إطارا جديدا على مستويات التفكير والسلوك والممارسة،       
بعيدا عن كل  ،التي لها آثار على فيم المجتمعخصوصا على مستوى بعض المواضيع 
 .ما من شأنه أن يؤثر على تطور المجتمع

أن تكون حقوق اإلنسان اليوم من المواضيع سواء داخل الجامعة أو  فالغرابة     
 -أي اإلنسان-األكثر تداوال، وجداال ونقاشا، بسب مضامين اهتماماتها خارجها

فإذا كان القانون اليوم يمكن إنشاؤه وتعديله وإلغاؤه، فإن اإلنسان اليمكن أن      
 لمرافعات.يخضع إال لقاموس التمكين بعيدا عن المزايدات وا

 –من هنا جاء تساؤلنا في هذا الملتقى حول األبعاد الجديدة لحقوق اإلنسان        
بأهمية هذه األبعاد التي نحاول كباحثين مناقشتها ومالمستها، إيمانا منا  -النسخة الثانية

في بناء السياسات العمومية، وفي إرساء التوجهات العامة، فضال عن رغبتنا في تعزيز 
بأدوات علمية جديدة، تطرح في فلسفتها مقاربات متعددة  والحريات الحقوقمجتمع 

 على مستويات متنوعة .



  :محاور الملتقى العلمي العاشر للحوار والمناقشة   -

 أبعاد حقوق اإلنسان في التشريعات الوطنية 

 من البعد الترابي إلى البعد اإلنساني -الجماعات الترابية وحقوق اإلنسان- 

  وحقوق اإلنسانالقضاء 

 التقاليد وحقوق اإلنسان 

 الفرد وحقوق اإلنسان 

  العدالة اإلنتقالية وأبعاد حقوق اإلنسان 

  مناهج التدريس بالجامعة المغربية ونسان اإلحقوق 

  حقوق اإلنسان : الدولة، المؤسسات واألفراد 


