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 ندوة اللقاء التأسيسي للمؤمتر العلمي اجلامعي حلقوق اإلنسان
 كلمة وزير العدل السيد عبد اللطيف وهب 

 
 

 السيد املندوب الوزاري املكلف حبقوق االنسان احملرتم 
 السيدات والسادة األساتذة احملرتمون 

 السيدات والسادة اخلرباء احملرتمون
 احلضور الكري 

 
أعرب لكم عن ابلغ السعادة والسرور ابملشاركة معكم يف اللقاء التأسيسي للمؤمتر العلمي اجلامعي  امسحوا يل بداية أن  

حول حقوق االنسان، األول من نوعه يف بالدان وعلى صعيد منطقتنا، إىل جانب السيد املندوب الوزاري املكلف  
من األساتذة الرواد واآلخرين املقتدرين  حبقوق االنسان الصديق العزيز األستاذ أمحد شوقي بنيوب، واىل جانب ثلة  

يف جمال حقوق االنسان والقانون والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، والذين يستحقون كل التنويه واالعتبار، ملا قدموه  
من مبادرات معرفية، وبذلوه من جهود علمية، وملا أسهموا به من أعمال وانتاجات جليلة، وملا كابدوه من عناء،  

 .ااي الدميقراطية وحقوق االنسان ورسالتها النبيلة خدمة لقض
 

واغتنم هذه املناسبة، للتعبري عن إشادتنا ودعمنا ملبادرة تنظيم هذا املؤمتر، ابعتباره فضاء ثقافيا لتطوير املعرفة احلقوقية،  
، مطالبة  1973رة يف سنة  واليت متثل جتاواب مع اهتمام دويل تبلور منذ سبعينيات القرن املاضي اليت شهدت، ألول م

الدويل يف هذا   النقاش  ليتوج  تدريس حقوق االنسان خاصة على صعيد اجلامعة،  بتشجيع  جلنة حقوق االنسان 
أول مؤمتر دويل لتدريس حقوق االنسان سنة   بتنظيم  الذي حفل إبسهامات كبرية  1977الباب،  ، وهو املسار 

 .دوليني متميزين، من ضمنهم مغاربةملؤسسات متخصصة وألساتذة جامعيني كبار وخلرباء 
التأسيسي للمؤمتر، يف كل   النص  املعرب عنها يف  الوجيهة  للمقرتحات  نؤكد على األمهية اخلاصة  ويف هذا االطار، 
سيادة   ودعم  وتعزيزها،  ومحايتها  االنسان  املتصلة ابحرتام حقوق  واحلقوقية  العلمية  املعرفة  بتعزيز  املتعلقة  اجلوانب 

هتمام بقضااي العدالة وابلسياسات العمومية املتصلة هبا، واليت ال شك أن آراء واقرتاحات السيدات القانون، واال
والسادة األساتذة واخلرباء يف هذا اجملال، ستمثل ذلك األفق املنظور لتطوير االسرتاتيجيات والربامج واملشاريع الوطنية  

اللتزامات الدولية لبالدان، وتنفيذ املكتسبات الدستورية ذات  واحلكومية املتعلقة هبا، واليت تعكس مواصلة الوفاء اب
الصلة، واالخنراط يف اآلفاق االستشرافية الواعدة للنموذج التنموي اجلديد ويف اجناز األوراش الوطنية املهيكلة، ومن  

 . الربانمج احلكومي ضمنها ورش حقوق اإلنسان وإصالح منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون اليت حتظى ابألولوية يف
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ويف هذا اإلطار، نتطلع اىل أن تشكل حلظة هذا املؤمتر مناسبة للتفكري يف سبل تقوية الشراكة والتعاون بني الفاعلني  
ومد اجلسور بني املمارسني على الصعيد املؤسسايت وبني املفكرين والباحثني واخلرباء، حيث تبقى اجلامعة احلاضنة  

 .للنهوض ابلفكر والعلم واملعرفة والتشخيص واالبتكار األساسية  
 

 حضرات السيدات والسادة 
هلذا، إذ نؤكد على األدوار الرايدية للجامعة ومراكز البحث وحاجتنا لتنمية الشراكة معها، نعرب عن طموحنا اىل تعزيز 

اإلنسان والنهوض ابملعرفة القانونية والقضائية، وذلك  إسهامها يف ورش اصالح العدالة وسيادة القانون وتعزيز حقوق  
 :من خالل اإلسهام يف تعميق الدراسة والنظر يف الواثئق والنصوص واملشاريع اآلتية

 
اإلسهام يف حتسني وجتويد خطة العمل الوطنية يف جمال الدميقراطية وحقوق اإلنسان اليت نباشر عملية حتيينها وفقا  

 .يت كان للجامعة دورا هاما يف إعداد صيغتها األوىل ويف احلوار حول صيغتها املعتمدة سابقا للربانمج احلكومي، وال
 

القانون   املتصلة ابملنظومة اجلنائية والسيما مسودة مشروع  القوانني  العلمية بشأن مشاريع  وتقدمي املشورة  الدراسة 
علق ابلعقوابت البديلة ومسودة القانون املتعلق ابلقانون  املتعلق بقانون املسطرة اجلنائية ومسودة مشروع القانون املت

اجلنائي، إضافة اىل مسودة مشروع قانون املسطرة املدنية، ومسودة قانون يتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية،  
وا احملاماة  ملهن  املنظمة  القوانني  وابخلصوص  للقضاء  املساعدة  املهن  بتأهيل  املتعلقة  القوانني  ملفوضني ومشاريع 

القضائيني والرتامجة املقبولني لدى احملاكم واملوثقني، فضال عن مشروع احداث املعهد العايل للمهن القضائية الذي 
يندرج ضمن مبادرات وزارة العدل الرامية إىل تعزيز املعرفة القانونية واحلقوقية وتقوية قدرات املهنيني والنهوض جبوانب  

 .اخلربة املهنية لديهم
حضرات السيدات والسادة، إذ نعترب أن هذه املشاريع كلها ترتبط مبجاالت حقوق االنسان والعدالة، وتندرج  إننا، 

ضمن اهتمامات اجلامعة وجماالت التخصصات العلمية لكثري من مسالكها ووحداهتا ومراكزها وأساتذهتا، نتطلع  
ارات وأوراش البناء الدميقراطي ومحاية حقوق  اىل أن نتمكن من جعل اجلامعة شريكا مؤسساتيا أساسيا يف خمتلف مس

اإلنسان وحتقيق التنمية ببالدان، مسامهة يف بلورهتا وإغنائها وتطويرها وتقييمها، ابلرأي واملشورة واملعرفة، من زاوية  
واخلرب  املتمرسني  والباحثني  الرواد  األساتذة  من  أجيال  وأعمال  مبادرات  خالل  من  راكمتها  اليت  واخلربة  اء العلم 

 .املتخصصني
 

ويف هذا االطار، أؤكد لكم استعداد وزارة العدل للتعاون مع خمتلف الفاعلني املعنيني، مبن فيهم اجلامعة ومؤسسات  
البحث اليت تبقى أدوارها طالئعية، يف جماالت املعرفة احلقوقية والقانونية والقضائية، أتصيال وتفسريا ونقاشا وتوثيقا،  
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 .ض مبستوايت الشراكة مع مراكز التدريس والتدريب والبحث ودعم االنتاجات العلمية والبحثية واإلسهام يف النهو 
 .أمتىن ألشغال هذا اللقاء كامل التوفيق والنجاح والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

 


