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ن املركز الجامعي لدراسات في إطار تنفيد برنامجه العلمي والثقافي السنوي، فإ

مختبر مجموعة البحث في السوسيولوجيا بوماستر "الهجرة : املجال واملجتمع " و الهجرة 
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"استراتيجية صناعة الثقافة واإلتصال والبحث السوسيولوجي " ينظمون ندوة علمية 

حول اشكاليات السياسات العمومية للهجرة واالندماج والتنمية من خالل ولية د

  : تحت عنوانومتعددة تندرج كلها  مقاربات علمية متخصصة

 : الهجرة الدولية: السياسات العمومية لالندماج والتنمية

اقع والتحديات واالفاق املستقبلي  "ة"الو

املجمع الجامعي لنقل ب 2020أبريل 01/02ذلك يومي االربعاء والخميس

وجدة، من أجل معالجة إشكالية تدفقات -التكنولوجيا والخبر بجامعة محمد االول 

في تحليل وجمعيات املجتمع املدني  الهجرة وكذا مساهمة االساتذة الباحثين والخبراء

ومقارنة وإثراء النقاش حول السياسات العمومية للهجرة، قصد تقديم إجابات ووضع 

 زيل هذه السياسات على املستوى الجهوي.توصيات  لتن

وهذا يتطلب بالضرورة من  ،بتزايد تدفقات الهجرةلقد ارتبط تاريخ املجتمعات البشرية   

.ألن تحديات  إشكاليات الهجرة اعتماد سياسات عمومية لحلة واملستقبل املوفدة الدول 

سات إلدماج فقط تنفيد هذه السياليس  يتطلب  تدبير الهجرة والعيش املشترك 

 العودة الطوعية برامج أيضاو لكن طالبي اللجوء،  واألشخاصاملهاجرين الشرعيين 

 املوجهة للمهاجرين في وضعية غير قانونية.

 2013بالرغم من أن اململكة املغربية كانت بلدا مصدرا للهجرة فقد تحولت منذ سنة      

مجموعة من التدابير العملية إلى دولة مستقبلة لها، األمر الذي تطلب منها اعتماد 

اآلليات القانونية إلدماج املهاجرين، كاإلستراتيجية الوطنية  ءناإغاملتعلقة بتحيين و 

ملعالجة قضايا الهجرة واالندماج، بهدف دعم  عملية للهجرة واللجوء التي قدمت مقترحات

الهجرة  حويلتجعلها فرصة لمما وإدماج املهاجرين الشرعيين والالجئين وطالبي اللجوء، 

 .  عائقاربح للرهان اإلقتصادي عوض كونها دعامة للتنمية و الى 
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للمغاربة املقيمين بالخارج على  املتعلقة لقد ارتكزت اإلستراتيجية الوطنية

لتنفيذ برنامج االندماج وتعزيز القدرات والكفاءات في  األساسيةمجموعة من الرهانات 

التنوع الثقافي بشكل  استثمار هذا الهجرة، و إرساء حكامة جيدة لتدبير تدفقات أفق

 أفضل لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املنشودة .

 دراسةتحليل و مقارنة و إلى  العلمية لدوليةتهدف هذه الندوة ا، قاالسيفي هذا         

بية األور  وانعكاساتها على الدول  يةالهجر  التدفقات ظاهرةو  السياسات العمومية للهجرة،

، مع إبراز جهود اململكة املغربية في هذا واملغرب بشكل خاص ،بشكل عام واإلفريقية

 .الشأن

يمكن من هذا املنطلق تقديم األوراق البحثية في مختلف املقاربات النظرية والعملية         

 وفق املحاور التالية:

 محاور الندوة العلمية الدولية

 ندماج وتسهيل الولوج إلى الحقوق األساسية.املحور األول: الهجرة وتحديات اإل 

 املحور الثاني: أثار الهجرة الدولية: التحويالت املالية وخلق اإلستثمارات.

 املحور الثالث: تذبير الهجرة الدولية في البلدان املستقبلة.

والنفسية  والقانونية واإلقتصاديةالنظرية "التاريخية املحور الرابع: املقاربات 

 ." للهجرة الدوليةوالجغرافية والدينية واللغوية  وجيةوالسوسيول

 األفاق املستقبلية للسياسات العمومية في مجال الهجرة. املحور الخامس:

 

 

  مواعيد هامة

 2020يناير 15أخر أجل إلرسال الملخصات: -
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 2020يناير 25 الرد على الملخصات المقبولة: -

 2020مارس 15 أجل إلرسال المداخالت كاملة: أخر -

 .2020أبريل /01/02تاريخ انعقاد الندوة العلمية الدولية:  -

 اللجنة الشرفية

 وجدة. –، رئيس جامعة محمد االول لياسين زغلو الدكتور االستاذ -

  التنظيميةاللجنة 

 وجدة. –، جامعة محمد االول االستاذ عبد الحق البكوري -

 وجدة. –االستاذ نور الدين عالم، جامعة محمد االول  -

 وجدة –جامعة محمد االول  االستاذة جميلة الشرادي -

 وجدة –جامعة محمد االول  االستاذ الموساوي سعيد -

 وجدة –جامعة محمد االول  فريد دةاالستاذ بوجي -

 وجدة –جامعة محمد االول  قضاضاالستاذ محسن  -

 وجدة –جامعة محمد االول  االستاذ الجفالي فواز -

 وجدة –يحيى عمارة، جامعة محمد االول االستاذ -

 وجدة –وسام شهير، جامعة محمد االول  االستاذ -

 ةوجد –االستاذ جمال حدادي جامعة محمد االول  -

 اللجنة العلمية المشرفة

 وجدة. –، جامعة محمد االول االستاذ عبد الحق البكوري -

 وجدة –جامعة محمد االول  االستاذة جميلة الشرادي -

 وجدة –عزي هرو، جامعة محمد االول االستاذ  -

 وجدة –جمال الدين السراج، جامعة محمد االول االستاذ  -

 وجدة –يحيى عمارة، جامعة محمد االول االستاذ -

 وجدة –حسن حصين، جامعة محمد االول االستاذ  -

 وجدة –وسام شهير، جامعة محمد االول  االستاذ -

 سويس. -جون ماري هيديت، مختبر الدراسات الجيوسياسية فرنسااالستاذ  -

 زهير باحمو، جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل.االستاذ  -

 عزيزة خرازي، جامعة السلطان موالي سليمان بني مالل. ةتاذاالس -
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 فاس. -سيدي محمد بن عبد هللا، جامعة عبد الكريم قنبعياالستاذ  -

 فاس. -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، الزياني عبد الغنياالستاذ  -

 فاس. -جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، الصنهاجي ادريساالستاذ  -

 وجدة. –جامعة محمد االول  ور الدينقراط ن االستاذ -

 وجدة. –جامعة محمد االول  بطار عبد القادراالستاذ  -

 وجدة. –ي للتربية والتكوين نفريد امعضشو المركز المه االستاذ -

 عبد الرحمان الشحشي جامعة الحسن االول بسطات. االستاذ -

 محمد حيتومي جامعة عبد المالك السعدي تطوان. االستاذ -

 الربحي توفيق جامعة محمد الخامس بالرباط. الستاذا -

 القنيطرة. –ابراهيم حمداوي جامعة ابن طفيل  االستاذ -

 االستاذة بهيجة جمال جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. -

 

 :شروط المشاركة وضوابط الكتابة

 
 أن تكون المداخلة في احد محاور الندوة. -

 يكون باحث واحد مسؤول على القاء المداخلة. تقبل المداخالت الثنائية على ان -

 الملخص يجب ان يكون عبارة عن مشروع ورقة بحثية. -

  واللقب  تشمل االسمترفق الملخصات باستمارة المشاركة التي تمثل سيرة ذاتية مختصرة   -

 ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني.والتخصص ومؤسسة العمل 

خالتها مباشرة على ان تخضع المداخالت للتحكيم الملخصات المحكمة المقبولة تقبل مدا -

 لغرض النشر.

 صفحات.10صفحة وال يقل عن  25عدد صفحات المداخلة  زال يتجاوان  -

في كتابة الهوامش، والتباعد بين  12في المتن و 14الحجم  Simplified Arabicنوع الخط  -

 Times Newفيكون بخط  يةواإلنجليز.اما المداخلة المكتوبة باللغة الفرنسية  1.15األسطر 

Roman  12مقاسه. 

المصادر ( مع إلحاق قائمة APAفي داخل النص باستخدام نظام ال) يكتب التهميش والتوثيق العلمي -

 في نهاية البحث مرتبة ترتيبا أبجديا. عوالمراج

 لغات الندوة العلمية الدولية : العربية ، الفرنسية ،اإلنجليزية. -

العلمية الدولية : اإلقامة في الفندق ، اإلطعام ، شهادة المشاركة معتمدة من  تشمل المشاركة في الندوة -

 طرف المركز الجامعي لدراسة الهجرة ومختبر استراتيجيات صناعة الثقافة واالتصال والبحث 

 السوسيولوجي بجامعة محمد االول بوجدة. -
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 البريد االلكتروني للندوة الدولية:

 :الدولية  البريد اإللكتروني للندوة ل الملخصات والمداخالت علىستر

Bakouri1974@hotmail.com 
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 استمارة المشاركة

 ........................ب:...............................................................................ـم واللقــــاإلس

 .....................................................................الرتبة العلمية:.....................................

 .......................ص:...................................................................................ـــــالتخص

 ...........................................................ــد:..............................................ــــــــالبلـــــ

 ...........................مؤسسة اإلنتماء:............................................................................

 ..........................................البريد اإلكتروني:............................................................

 ............................الهاتف المحمول:..........................................................................

 ............................محور المداخلة:............................................................................

 ............................عنوان المداخلة:............................................................................

 ......................................المداخلة:.................................................................ملخص 

 


