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  الدولي المنتدى

 
 التبادل المرأة، األمازیغیة،: متوسطیة-األورو المنطقة في الھجرة تحدیات ": موضوع حول

  " والتنمیة الثقافي
  

 2019 زیولیو 14 إلى 12 من
  فاس ،المرینیین فندق

 
 برنامجال

  
  یولیوز 12الجمعة 

  مساء
  

 استقبال المشاركین: 16:30
  ھرجانو الم نتدىافتتاح الم: 17:00

 سایس فاس جمعیة رئیس كلمة -          
  كلمة السید وزیر الثقافة واالتصال-            
    الوزیر المنتدب لدى وزیر الخارجیة المكلف بالمغاربة المقیمین بالخارج وشؤون  كلمة السید -         

  الھجرة           
  المھرجان ورئیس الشمال جنوب مركز رئیس كلمة -          
  كلمة الرئیس الشرفي للمھرجان  -          
  كلمة السیدة رئیسة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجیة -          
  مكناس        -كلمة السید رئیس جھة فاس -          
  مكناس  -فاس جھة والي السید كلمة -          
  .أخرى كلمات -          

 
  واألستاذة الباحثة الجلیلة مینة لمغاري الكبیر محمد نضالي الكاتب المغربيتكریم  :18:15 -17:45

  
   افتتاحيخطاب  :18:45 -18:15

 الھجرة حول األفریقیة اإلستراتیجیة قراءة                    
  الرباط الھجرة، قضایا في باحث ،ندوزبلك الكریم عبد الفاضل األستاذ                    
   الناجيموحى : الجلسةرئیس                      
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  ضراالمع زیارةو  حفلة شاي: 18:45

  
 یولیوز 13السبت 
  اصباح

  
9:00 – 12:00   

  
 ناغیفیتحروف ورشة كتابة : جلسة موازیة
  للغة األمازیغیة) مفتشة مركزیةأمینة مجدوب (السیدة تحت إشراف 

  
  .متوسطیة-األورو المنطقة في ةللھجر الجدیدة والتحدیات الھجرة حول العالمي المیثاق: األولى جلسةال

  فاطمة صدیقي  :رئیسة الجلسة
 

 ، إیطالیا)(جامعة فلورنس البرتو تونیني:  9:00
 المیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والھجرة النظامیة والمنتظمة: حلول فعالة لتحدیات الھجرة؟         

 
  الھجرة، فاس) حول راساتدال(مركز شمال جنوب للحوار بین الثقافات وموحى الناجي   :9:15

 األمازیغیة والھجرة في أوروبا         
            

  )(جامعة نواكشوط، موریتانیامدینة توریھ   :9:30
 المستدامة والتنمیة واالزدھار النجاح مصدر" الفوالني" أو الھجرة         

  
   

  : مناقشة10:15 - 9:45
  : استراحة10:45 - 10:15

 
  نف واالضطھاد والحمایة: وضع النساء المھاجراتالع الثانیة:  الجلسة

       أحمد بوكوس    :رئیس الجلسة
  

  )الرباط، محمد الخامسجامعة ( ملیكة بنراضي :10:45
 النوع االجتماعي والھجرة: أشكال جدیدة من العبودیة الحدیثة          

 
  )الرباط األمازیغیة، للثقافة الملكي المعھد(عائشة بوحجر  :11:00

 اتالمھاجر أزمة على الضوء تسلیط          
             

  تونس) قرطاج، جامعة( بثینة بن كریدیس :11:15
 تونس في للھجرة جدید تحدٍ : الكبرى الصحراء جنوب من المھاجراتنساء بال االتجار مكافحة          

  
  مناقشة :12:00 - 11:30

  في سواحل لیبیاعرض وثائقي حول الھجرة السریة   12:30  -- 12:00
  

  مساء
  

  موازیة جلسة
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15:00 - 18:00  
 الحكایةورشة  

 "قصة اإلصبع الصغیر لتشارلز بیرولت في ضوء الھجرة المعاصرة"
   سیمون ماري جون :رئیس الجلسة 
  

  ھجرة األفریقیةال: الجلسة الثالثة
  مراكشيالعمر : رئیس الجلسة

        
 )الرباط الخامس، محمد جامعة( خشاني محمد الباحث البارز لألستاذ االفتتاحي الخطاب: 15:30 - 15:00

  المتوسط البحر حوض في النظامیة غیر الھجرة تحدیات                  
  
 

  مناقشة  :15:45 - 15:30
 

15:45 - 16:45:     
  

 "والنتائج الفوائد: المتواصلة"مدینة فاس كموقع الستكشاف عملیات الھجرة : ورشة عمل 
 حمد مبتسمم: رئیس الجلسة

 
  المتدخلون:

  
  مدینة فاس واإلطار العام للمشروع خصائص - )المعھد الدولي للغات والثقافات( موحى الناجي -
  وجھات نظر نقدیة .عملیات الھجرة والتحضر - )الجامعة التطبیقیة لجنوب سویسرا( نیكولو كوبیني -
  ظور العمل المیدانيمفاھیم ومن -(الجامعة األوروبیة المتوسطیة)  مونیا سلیغوة -
  منھجیة العمل المیداني والنتائج - (جامعة سیدي محمد بن عبد هللا)  ويافؤاد بولعید وأسامة موس -
  نتائج المشروع وتأسیس المفاھیم في ھذا المنظور - )الجامعة التطبیقیة لجنوب سویسرا( فیلیبو بینیامي -
  

  المناقشون :16:45 - 16:30
  
 للمرأة والتنمیة) مالحظات واقتراحات ایزیس مركز( يقیفاطمة صد -
  (جامعة سیدي محمد بن عبد هللا) تعلیقات وآفاق محمد مبتسم -
  
 

 مناقشة :17:15 - 16:45
  استراحة :17:45 - 17:15

    
  

  (لوب). دار النشرمحمد نضالي الجدیدة "زجاجة الصرصور" الكاتب المبدع تقدیم روایة  :18:30 - 17:45
 

 یولیوز 41 األحد
  اصباح

  
9:00 – 12:00   

  
 الرسمورشة : جلسة موازیة

 )جامعة فاس( تحت إشراف: خدیجة مدني علوي وطارق صادق
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  بین الثقافات والھجرة الجلسة الرابعة:

    یان یاب دي روتر : رئیس الجلسة
  ھولندا)، تیلبورغجامعة ( عبد الرحمن العیساتي  :9:00

 : حالة الجالیة المغربیة في ھولندا وبلجیكاالتمكینإلى لماذا تحتاج مجتمعات المھاجرین          
  

  فاس)، المعھد الدولي للغات والثقافات( فاطمة صدیقي  :9:15
 الثقافاتتداخل ن المغاربة ووالمھاجر         

 
  )وحكواتيكاتب فرنسي  ن ماري سیمون (جا  :9:30

 مختلطزواج  وتطور خدیجة وروالند: ظروف         
 

  مناقشة   :10:15 - 9:45
   استراحة: 10:45 - 10:15

  
  الھجرة والدین والكتابة خامسة:ال الجلسة

  عائشة بوحجر : رئیسة الجلسة
                     

  (معھد العالم العربي، باریس) معطي قبالال: 10:45
 الُكتٌاب حالة: یةالمغرب الشتاتثقافات أصول وثغرات          

 
  جینیا العسكري، الوالیات المتحدة األمریكیة)(معھد فرمحمد طایفي  :11:00
 الكتابة وُكتٌاب الھجرة         

  
  (جامعة تیلبورغ، ھولندا) یان یاب دي روتر: 11:15

  ھل تستطیع الدیمقراطیات األوروبیة التعامل مع ھذه  .صعود الشعبویة وتھدید اإلسالم المتطرف          
  القوى؟          

  
  شةمناق :12:00 - 11:30

  
 "في المغرب المشتركتقدیم كتاب جدید "العیش  :12:30 - 12:00

  موحى الناجي وجان ماري سیمون                    
  

  مساء
  

14:30 - 16:00 :  
  

 "ویلسیت"مشروع ل: المدن واألحیاء والھجرة: عرض ورشة عم
  اميیفیلیبو بین: رئیس الجلسة

  
  المتدخلون: 

  
 "ویلسیت"مشروع تقدیم یسرا): ، سو(جامعة جنیف ساندرو كاتاسین

، سویسرا): ة المتخصصة في الخدمة االجتماعیة، لوغانو(المدرس ، باوال سولكاامي، نیكولو كوبینيیفیلیبو بین
  التركیز على االبتكار االجتماعي

 
  :عرض المشاركین اآلخرین
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 )، سویسرا(جامعة العلوم التطبیقیة، جنیف وجین غاكوباثیكالودیو بولزمان و

 )، سویسراجامعة العلوم التطبیقیة، لوسیرن( لكان أكایا ووالتر شمیدجو
 )، فاس(جامعة سیدي محمد بن عبد هللا وأسامة موساوي فؤاد بولعید، محمد مبتسم

 )فاسجامعة  المعھد الدولي للغات والثقافات،( صدیقيالناجي وفاطمة  موحى
 )، فاسمتوسطیة- (الجامعة األورو سلیغوة انیوم

 س)(جامعة موالي إسماعیل، مكنا طيلمحمد یشو
 )(الھیئة الوطنیة لحقوق المھاجرین والالجئین والمغاربة في العالم فاطمة العطاري

 ممثل المھاجرین من جنوب الصحراء الكبرى في فاس
  (رئیس الھالل األحمر المغربي بفاس) تميیمحمد عبده الھ الدكتور

  
  

   االختتام: 16:00
  
 

                      
    منظمةاللجنة ال

  
  موحى الناجي

  ادریس مدغري علوي
  مراكشيالعمر 

  حسن سلیغوة
  فاطمة صدیقي

  محمد مبتسم
  یسرى بطاش
  رشید الوردي

  محمد یشولطي
  محمد برادة
  محمد مفید

  أمینة مجدوب
  صحيومحمد ف

  أسامة موساوي
  أمین الحوتي

  غیتة بوسماحة
  إیمان بوسماحة
  دعاء العروش

  كریمة الزعیمي
  توفیقغیتة 

   سكینة عبد الرحیم
  خولة أقسري
 نھیلة بوكیلي
  ھدى رحالي

  
 

  فاس  -  المناھلمكتبة :  معرض الكتب
  الدار البیضاء - مكتبة لوفینیك                    

 
  موحى الناجي، طارق صدیق ،علوي خدیجة مدني :يتشكیل معرض
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 فاس ،لمشاریع النساء الصغرى ،یسبودإ جمعیة، رئیسة رجاء السالوي حمودة :معرض المنتوجات النسویة


