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  التعاون حول  البحث    مختبر، و  (LAREJAP)الدراسات القانونية وتحليل السياسات    مختبر

من   التنأالدولي  واالجتماعية، ب  ، (LRCID)ميةجل  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية 

مؤسسة ، و ألبحاث لدراسات وامركز تكامل لبشراكة مع  ،  جامعة القاض ي عياض مراكش

 :ينظمون ندوة دولية في موضوع، زايدلهانس 

السياق    ظلحقوق اإلنسان باملنطقة املغاربية في 

 الجيوسياس ي الراهن

   ، بمدرج المختار السوسي، كلية الحقوق، مراكش 2022دجنبر  08 -07يومي األربعاء والخميس 

 ( 09H00التاسعة صباحا )

Le Laboratoire de Recherches Juridiques et d’Analyse des Politiques (LAREJAP), 

le Laboratoire de Recherches sur la Coopération Internationales pour le 

Développement(LRCID), à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et 

sociales – Marrakech - Université Cadi Ayyad et en collaboration avec le Centre 

Takamul pour les Études et les Recherches Interdisciplinaires et la Fondation 

Hanns Seidel, organisent un Colloque international sous le thème: 

Les droits de l’Homme au Grand Maghreb 

à la lumière du contexte géopolitique actuel 

Le 07 et 08 décembre 2022 



 

  
2 

 برنامج الندوة 

 2022 دجنبر  07 األربعاءاليوم األول:  

 H3008 - H0009 استقبال املشاركين: •

االفتتاحية: الجلسة:  09H30 – 09H00  الجلسة  رئاسة  البلعمش ي ذ.:  الفتاح  في   ؛عبد  باحث  أستاذ 

 العام، كلية الحقوق، مراكش. القانون 

   ؛مراكشالسيد عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية/ كلمة  ▪

 جل التنمية؛أالتعاون الدولي من حول البحث  مدير مختبر رئيس شعبة القانون العام و كلمة السيد  ▪

 ؛ مدير مختبر األبحاث القانونية وتحليل السياساتكلمة السيد  ▪

 السيد رئيس مركز تكامل للدراسات واألبحاث؛ كلمة   ▪

 زايدل باملغرب.  هانس   السيد ممثل مؤسسةكلمة  ▪

كلية  ،  باحثة في القانون العام  ةأستاذ  ؛فتيحة السهلي رئاسة: ذة.   / 11H40 – 09H40الجلسة األولى:   •

 الحقوق، مراكش. 

 مراكش.  ،كلية الحقوق باحث في القانون العام،  ،رشيد إغبوال مقرر الجلسة؛ 

 ، مراكش: احلقوق القانون العام، كليةابحث يف  ؛ أستاذ  ذ.عبد املالك الوازني .1
 "الحماية القضائية لحقوق اإلنسان باملنطقة املغاربية"

 حملمدية: ا  كلية احلقوق،أستاذة ابحثة يف القانون العام،    ؛ ذة.سعاد رجب .2

"La lutte contre la discrimination intersectionnelle et le vivre ensemble au Maroc" 

 أكادير:  كلية احلقوق، ابن الزهر،  ؛ أستاذ القانون العام، جامعة  محمد املساوي .ذ .3

 "املؤسسات الوطنية لحقوق االنسان في املنطقة املغاربية وسؤال االستقاللية:

 املغرب وتونس نموذجا" 
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 ، مراكش: احلقوق  القانون العام، كلية ابحث يف  أستاذ  ؛ رضوان خولفة.ذ .4

"La reconnaissance de la diversité culturelle au Grand Maghreb et la normativité 

juridique internationale: Les malentendus et les hésitations" 

 : تونس–جامعة جندوبة  ، أستاذ ابحث يف علم االجتماع  ؛ ذ.محمد بالراشد .5
 "املقاربة التونسّية لحقوق اإلنسان وأثرها على االنتقال الديمقراطي" 

 مناقشة / استراحة شاي  •

في القانون العام، كلية    أستاذة باحثة؛  .نجاة العماري ذةرئاسة:    /00H12 – 00H14ة:  الثانيلجلسة  ا •

 الحقوق، مراكش. 

 مراكش.  ،كلية الحقوق باحث في القانون العام،  ،وائل خليفة ناصحمقرر الجلسة؛   •

 القانون العام كلية احلقوق، مراكش: ابحث يف  أستاذ    ؛ يلكرينادريس  ذ. .1

 " حقوق اإلنسان في أوقات األزمات: مقاربة لتجربة تدبير جائحة كورونا"

 : احملمدية  كلية احلقوق، ؛ أستاذ القانون العام،  لعصيرألرزاق  اعبد   .ذ .2

"Espace public et droits de l’Homme : La contestation dans les pays maghrébins - 

Cas du Maroc-? " 

 ، سطات: كلية احلقوقأستاذة ابحثة يف القانون العام،   ؛ذة. ليلى الرطيمات .3

 الكراهية في سياق القانون الدولي لحقوق االنسان" "حرية التعبير والتحريض على 

 : القنيطرة،  احلقوقكلية  القانون العام،  ابحث يف  أستاذ   ؛ذ. عبد العالي بوزبع .4

 "La liberté de conscience au Maroc: À la recherche d’une conciliation entre le 

référentiel séculier de l’État et les standards internationaux" 
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 ، أكادير: احلقوقكلية  القانون العام،    ابحث يف  أستاذ   ؛ محمد الوادراس ي .ذ .5

 "الجيوسياسيةبين االعتبارات الحقوقية والرهانات  املحكمة الجنائية الدولية:و املغرب "

 ، مراكش: ابحث يف القانون العام، جامعة القاضي عياض  ؛علي فاضلي ذ. .6

 املغاربية" أي دور للمحكمة الجنائية الدولية في تعزيز حماية حقوق اإلنسان في البلدان"

 مناقشة   •

 2022 دجنبر 08 الخميس اليوم الثاني:  

في القانون العام، كلية    أستاذة باحثة   محرز؛مريم  ذة.  رئاسة:    /11H00 – 09H00:  الثالثةالجلسة   •

 الحقوق، مراكش. 

 مراكش.  ،العام، كلية الحقوق باحثة في القانون  أميمة بويكركاون؛الجلسة؛   ةمقرر  •

 ، اجلديدة: كلية احلقوقالقانون العام،  ابحث يف  أستاذ   ؛ محمد الزهراوي  ذ. .1
 "هيئة اإلنصاف واملصالحة باملغرب العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان: قراءة في تجربة "

 : السويسي/، الرابطكلية احلقوقالقانون العام،  ابحث يف  أستاذ   ؛حميد بلغيتذ. .2
 " الدول املغاربية االنتقالية في تجارب بالعدالة  املتغيرات التفسيرية لعالقة االنتقال الديمقراطي"

 مراكش:   ، كلية احلقوق  أستاذ القانون العام،  ؛الشريف تيشيت ذ. .3
 " الحقوق الثقافية بالدول املغاربية: من دسترة الحقوق اللغوية إلى إدماجها في الحياة العامة"

 :  قلعة السراغنة  ،احلقوقكلية  القانون العام،    ابحث   أستاذ :  محمد الخلوقي .ذ .4

 "مسألة حقوق االنسان في الدول املغاربية بين الضغط الخارجي واملتغيرات الداخلية"

 جامعة القاضي عياض، مراكش: ابحث يف القانون العام،    ؛ أبواله البشير ذ. .5
 اختبار ما بعد الحراك"   "العالقات األرومغاربية ومشروطية حقوق اإلنسان:

   مناقشة / استراحة شاي  •
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كلية  ، باحث في القانون الخاص أستاذ ، رشيد بنوينيذ. رئاسة:  /02H11 –H30 31: الرابعةالجلسة  •

 . مراكش، الحقوق 

 مراكش.  ،كلية الحقوق باحث في القانون العام، ، بدر مكروم: الجسلةمقرر  •

 فاس: كلية احلقوق،  القانون العام،  ابحث يف  أستاذ    ؛ ذ.فؤاد علوان .1
"La reconnaissance des droits culturels des communautés ethnolinguistiques dans les pays du 

Grand Maghreb: Le cas des Amazighs du Maroc" 

 الدار البيضاء:،  بنمسيك  -كلية اآلداب،  الراهن  التاريخ  ابحث يفأستاذ     ؛ذ.خالد أوعسو .2
   :بين ثقل التاريخ والبحث عن السلم الثقافي الحق في األمازيغية"

 "-ائرز حالة املغرب والج  - دراسة في سيرورة االنتقال من النفي إلى التضبيط

، علم االجتماع، جامعة ابن طفيل، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةابحث يف  أستاذ    ؛ذ.يونس الحياني .3
 :القنيطرة

 : إنسانية بشروط ثقافيةفي حدود كونية حقوق اإلنسان: حقوق "

 مقاربة سوسيولوجية لحقوق اإلنسان باملجتمع املغربي" 

 جامعة القاضي عياض، مراكش: يف القانون العام،   ةابحث  ؛الديكسمية  .ةذ .4
"أثر التحوالت السياسية واالقتصادية على الوضعية الحقوقية الراهنة للمرأة املغاربية: حالة  

 املغرب و تونس" 

 :حملمديةا  ،الثاين احلسن  جامعة، باحث في القانون العام ؛خالد مجدوب ذ. .5
اقع التواصل االجتماعي:  "  حقوق االنسان ومو

 "املؤثرين" قراءة في أدوار ما يسمى بـ 

 مناقشة  

• 14H00 – 13H30  انتهاء أشغال الندوة بقراءة التقرير التركيبي  : 

 باحثان في القانون العام، كلية الحقوق، مراكش.  ؛طارق لحرش ومحمد الياقوتي   
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 تنسيق أشغال الندوة:

   محمد الغاليذ. •
 .عبد الرحيم العالم ذ •
 ذ.عبد الفتاح البلعمشي  •

 ذ.سعيد أغريب  •
 ذة.ليلى الرطيمات •

 ة ولف.رضوان خ ذ •

 العلمية اللجنة 

   ذة.فتيحة السهلي •
 الحسين شكراني .ذ •
 ذ.محمد لزهر غربي  •
 ذ.محمد بلعربي  •
 انتصار بنصبيح ذة. •
 ذ.ياسين غاللو  •

 ذة.مليكة الزخنيني  •
 ذ.أبو القاسم الزياني  •
 ذ.عبد الرحيم خالص  •
 ذة.مريم محرز  •
 ذ.جمال الكدوري  •

 

 

 اللجنة التنظيمية 

 .عبد الكريم حيضرة ذ •
 امحمد العيساوي .ذ •
 ذ.رشيد بنويني  •
 وفاء الطريبق ة.ذ •
 ذ.محمد الشاوي  •
 هشام خلفاديرذ. •
 .خالد العالميذ •

 محمد العابدةذ. •
 ذ.سعيد بوفريوى  •
 ذ.هشام الحسكة  •
 ذ.زكرياء أكضيض •
 يوسف كرام  •
 .القديري العلوي الحفيظي ذ •

 


