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 دعوة للمشار�ة �أوراق �حث�ة 
 

جامعة عبد المالك السعدي،  في    �العرائش ت  الكل�ة متعددة التخصصا تنظم شع�ة القانون � 
 في موضوع: دول�ة  مؤسسة هانس زایدل، ندوة  �شراكة مع  ،  للدراسات واأل�حاث  مر�ز تكامل و 

 

   االسترات�جياألمن  ورهان تحقیق    جنوب المتوسطفي  الس�ادة الصح�ة  
 

 ، �الكل�ة متعددة التخصصات �العرائش  2023حز�ران   /یونیو  9و   8یومي 
 .، المملكة المغر��ةبتطوان  جامعة عبد المالك السعدي

 

 الورقة المرجع�ة
 

 �عدها ینحصر أن    �عتقدالتي �ان  القضا�ا  أن    ظهر� ،ظل التحد�ات الوطن�ة والدول�ة الراهنة في  

ال�عد االسترات�جي  أن  بدأ یتضح  �ما    .عابرة للحدود  ها واهتمامات   ها أص�حت تداع�اتالوطن�ة  على الس�اسات  

تنم�ة  ال�المتعلقة  الرهانات  جزءا ال یتجزأ من  ینظر إل�ه، في الحاضر والمستقبل، بوصفه  ین�غي أن    للصحة

   .�ةواالقتصادالمجال�ة االجتماع�ة واألمن والس�اسات  عدالةالحقوق اإلنسان و المستدامة و 

تستند لم تعد  ،  �حقوقهموالمواطنات  للدولة في ضمان تمتع جم�ع المواطنین  الوظ�فة المحور�ة  إن  

واألخالق�ة  ها القانون�ة  ات مسؤول�إلى  بل أ�ضا  فحسب،  الداخلي  تدبیر الشأن العام  في    دورها المر�زي إلى  

بها والوقا�ة من االنتهاكات    حقوق والنهوضال في مجال حما�ة    خارج�ة وال الداخل�ة  المترت�ة عن التزاماتها  

 ا عنصر الحقوق، بل و أحد ضمانات االستفادة من هذه  �انت وال تزال  الس�ادة الصح�ة  وألن  التي قد تلحق بها.  

الفاعل الرئ�س    على أنها   هذه األخیرةإنه أص�ح ینظر إلى  ف ،  للدولة  في تحقیق األمن االسترات�جي  ا أساس�ّ 

توفیر العمل على  و واالستثمار فیها،  �الحق في الصحة  الصلة  المجاالت ذات  تأهیل  الذي �قع على عاتقه  

  للصحة متكامل  ووفق متطل�ات نظام وطني  تها،  ورقاب  تها ل فاعلین آخر�ن تحت مسؤولیالشروط المالئمة لتدخّ 

ال ینظر إلى هذه األخیرة من جانب السالمة الجسد�ة ال غیر، بل من زاو�ة دورها في تحقیق التوازن النفسي،  

  . المؤسسات والفاعلین الس�اسیینوقدرتها على تعز�ز الشعور �الثقة في  
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شكال أ  أن مختلف  ت�شف،  في السنوات األخیرةاألزمات التي شهدها العالم  والجدیر �الذ�ر أن  

في  للدولة  التقلیدي  الدور  تغني عن  ال  وآل�ات التدبیر التي تبلورت في س�اق تطور وظائف الدولة الحدیثة،  

نا،  جائحة �ورو العالم�ة الناجمة عن    األزمة الصح�ةت�عا للدروس المستفادة من  فراد والجماعات  حما�ة األ

للخروج    القاعدة األساس�ةهو  ،  سها التعل�م والصحة أوعلى ر ،  االستثمار في الحقوق األساس�ة  التي أظهرت أن

   .الحال�ة والتعاطي االست�اقي مع األزمات المحتملة في المستقبلالمخاطر  من 

للكرامة واألمن المثلى  الضمانة  التمتع �صحة جیدة هو �مثا�ة  أن  الشواهد  مجموعة من  ُتظهر  

من اخت�ار مسارات ح�اتهم وم�اشرة تحقیق أهدافهم المواطنات والمواطنین  ن  مكّ تالجیدة    الصحةف ؛  نییاإلنسان

السلطة  و المواطن  بین  المت�ادلة التي �فترض أن تر�ط    �عزز الثقةمما  ،  على نحو آمن  والتخط�ط لمستقبلهم

  .�التمتع �صحة جیدة رهینة  إمكان�ة للفعل في المجتمع ت�قى    �لأن    في االعت�ار  أخذا شؤونه،  التي تدیر  

ت�قى �ذلك مشروطة بتمتع  مختلف  كما أن قدرة   المجتمع  الفاعلین فیها �صحة جیدة.  مختلف  مؤسسات 

الخدمات  ،  لذلك الفردي ة  �الصح�قدر ارت�اط االستفادة من  یتعین  ،  �الجانب  �اعت�ارها  فإنه  التعامل معها 

�ل انتهاك للحق في الصحة یؤثر  �حكم أن    االجتماع�ة واألمن واالستقرار االجتماعي  شرطا قبل�ا للعدالة

   .اإلنسان األخرى، �الحق في التعل�م أو الشغلالتمتع �حقوق سل�ا على القدرة في 

وتعز�زها تحس�ا   بلدان جنوب المتوسط في  الصح�ة    ادةالس� تحصین  ال بد من  ضمن هذا األفق،  

،  سترات�جي للدولةألمن االمقومات ا أحد    معها �اعت�ارها   والتعامل  للس�اقات الطارئة أو تقلب الظرف�ة الس�اس�ة

�صرف النظر عن االختالفات الموجود بین  و   .والتجاذ�ات الس�اس�ةالتحوالت    في منأى عن�كون  یتعین أن  

والـتأثیر �ساهم في إهدار الزمن والموارد  ضعف التخط�ط االسترات�جي  أن  تؤشر الوقائع إلى  ،  بلدان المنطقة 

و�خاصة   ،تحد�اتوما تعترضها من    حجم االنتظاراتفي ظل    فعال�ة المنظومة الصح�ة ومردودیتها سل�ا في  

واستعمال �التمو�ل،  یتصل  والبن�ات  ما  وتوظ�ف  التجهیزات  ال�شر�ة،  وأدوات و ،  الموارد  وأسالیب  ظروف 

والتحفیز التقی�م  آل�ات  واعتماد  و   ، العمل،  األدو�ة  إلوصناعة  مناس�ةیها  الولوج  ال�عد ،  �أثمنة  واستحضار 

 الصح�ة...إلخ.الوقائي، و�دخال �عد الثقافة  

الناظمة،    الخلف�ة  هذه  العلمي  یروموفق  اللقاء  والخبراء  ال�احثین    مشار�ةمن  االستفادة    هذا 

وذلك إلغناء المادة العلم�ة    والممارسین و�ل المهتمین �مجال الصحة والس�اسات العموم�ة المرت�طة �ه،

االخت�ار على تلك المقترحات التي تكشف عن   وس�قع  المرت�طة �الصحة، و�ثراء النقاش حول الموضوع. 

  آلخر المستجدات ال�حث�ة العمیق    اجعة والفحصر ، واعتماد الموالمقارن   أصالة �حث�ة مع قوة الطرح النقدي 

،  ر وتنّوع المصادالدق�قة  ، واالعتماد على المعلومات  ذات الصلة �المسألة الصح�ة وتحوالتها الواقعة والمتوقعة 

 :اآلت�ة أو ما �قترب منها محاور المقترحة ال�أحد  واالرت�اط 
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  التطورات والتحوالت الوطن�ة واإلقل�م�ة والدول�ة في مجال الصحة؛ 

 ؛ جنوب المتوسطفي  تمو�ل المنظومة الصح�ة 

 الصحة والذ�اء االصطناعي؛ 

 التغیرات المناخ�ة والبیئ�ة وتأثیرها على المنظومة الصح�ة؛ 

  في عالقتها بتجو�د العرض الصحي؛الموارد ال�شر�ة تطو�ر 

  صناعة األدو�ة وترشید االستثمار فیها والولوج إلیها؛ 

 ؛ التكو�ن واالبتكار وال�حث العلمي في المجال الصحي 

  مدى مالءمة القوانین المنظمة للحقل الصحي؛ 

  األ�عاد الثقاف�ة والسلو��ة في عالقتها الوقا�ة الصح�ة؛ 

   مع استحسان االنفتاح على  الفضلى والتجارب الدول�ة الرائدة حول الصحة الممارسات)  

  .التجارب العر��ة واألفر�ق�ة المتمیزة) 
 

   :نواظم المشار�ة
   :توار�خ الندوة

 

على أن یوضح المقترُح   �لمة)،  500(نحو    �العر��ة أو الفرنس�ة أو اإلنجلیز�ةُترسل مقترحات األ�حاث   -

أهم�ة ال�حث، و�شكالیته، وفرضیته، ومنهجه، مع التر�یز على ما س�ض�فه من جدید إلى األدب�ات في هذا  

  ل؛المجا 
تتضمن موقع اإلقامة، رقم   :ُیرفق الملخص �مختصر السیرة العلم�ة لل�احث (ة) ال تتجاوز صفحة واحدة -

البر�د اإللكتروني، صورة شخص�ة،   ونبذة عن  الهاتف،  الجامعة،  التخصص األكاد�مي،  العلم�ة،  الدرجة 

 ؛األ�حاث المنجزة

 2023.ط ش�ا /فبرایر 28آخر أجل الستق�ال المشار�ع األول�ة:  -

 2023.  آذار /مارس 05الرد على أصحاب المشار�ع المقبولة:  -

 2023. ن�سان /أبر�ل  28آخر أجل لتسل�م األوراق النهائ�ة األول�ة:   -

 2023.  أ�ار  /ماي   7الرد على أصحاب األوراق المقبولة:  -

 2023. أ�ار /ماي 15: المحّكمینآخر أجل لتسل�م األوراق النهائ�ة المعّدلة ت�عا لمالحظات  -

 2023.حز�ران  /یونیو 9و 8تنعقد الندوة یومي  -
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 sante.fpl@gmail.comالبر�د اإللكتروني:  -

الذین حظیت أوراقهم ال�حث�ة �القبول النهائي،   یتحمل المنظمون تغط�ة نفقات اإلقامة والض�افة للمشار�ین -

 .وال یتم التعو�ض عن التنقل سواء �النس�ة للمغار�ة أو األجانب

 .والفرنس�ة  لغات الندوة: العر��ة، اإلنجلیز�ة -

 

 أشغال الندوة:تنسیق 
 محمد العر�ان د.

 .الكل�ة متعددة التخصصات، العرائش، العامأستاذ القانون 
 عبد الرح�م العالم د.

 ، مراكش.العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة�ل�ة ، العامأستاذ القانون 
 الحبیب استاتي ز�ن الدین د.

 ، مراكش.القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ةالعلوم �ل�ة ، العامأستاذ القانون 
 محمد سعید الكراعني  د.

 طبیب متخصص في علم النفس
 

 : أعضاء اللجنة العلم�ة
 .الكل�ة متعددة التخصصات �العرائش، جامعة عبد المالك السعديعمید  ؛  ي �ر�بمحمد العر�  د.  -
 سا�قا.أستاذ �كل�ة الطب، ووز�ر الصحة  الحسین الوردي؛    د.  -
الكل�ة عمید  ونائب  ،  تطوانب   العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة �ل�ة  والتدبیر،  القتصاد  اأستاذ  سعید المرزوقي،    د.  -

 . شمتعددة التخصصات �العرائ
 ، مراكش. العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة  ، �ل�ةبیر أستاذة االقتصاد والتدهند حرمة هللا؛    دة.  -
 ، طنجة.العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ةأستاذ القانون العام، �ل�ة   ؛د. إدر�س جردان  -
 ، طنجة. العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة�ل�ة  أستاذ المال�ة العموم�ة،  حمید النهري؛  د.    -
 .فاسالعلوم القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة،  �ل�ة  أستاذ القانون العام،    ؛مفیدد. أحمد    -
 .، جامعة عبد المالك السعدي العرائشالكل�ة متعددة التخصصات �أستاذ القانون الخاص،  إبراه�م الهراوة،    .د  -
 .والعلوم االنسان�ة، تطوان، جامعة عبد المالك السعديأستاذ التار�خ، �ل�ة اآلداب  سعید الحاجي؛    .د  -
 .الكل�ة متعددة التخصصات �العرائش، جامعة عبد المالك السعديالبیولوج�ا،  ، أستاذ  محمد الز�اني  د.  -
 ، طنجة. العلوم القانون�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة�ل�ة  أستاذ القانون العام،  عبد القادر مساعد،    .د  -
 . ، جامعة عبد المالك السعديقصر الكبیرالكل�ة متعددة التخصصات �الأستاذ القانون العام، عبد الواحد الخمال،    .د  -
 .الكل�ة متعددة التخصصات �القصر الكبیر، جامعة عبد المالك السعديأستاذ القانون العام، فر�د الحف�ظي،    .د  -


