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، المؤتمر السنوي السادس 2019مايو  26إلى  25، من تنظم جامعة األخوين  بإفران

في المغرب وفي بقضايا الهجرة تمامات هاالدائرة  توسيعللعلوم االجتماعية. ويهدف المؤتمر إلى 

الهجرة واحدة من أضحت لقد . قضية الهجرةاألوجه المتعددة لليشمل من المعمور أماكن أخرى 

لسنة  الهجرة األممي الدولي حول تقريرللوفقًا ف. الحاضر تجنبها في عصرناسبيل لالقضايا التي ال 

في بلدان غير بلدانهم يعيشون  ٪ من سكان العالم3.5 ي حواليشخص، أ مليون 258إن ف، 2017

 منهم الجئين. مليون 25 األصلية  و

. إذ نجدها واللقاءات العلمية يةاألخبارمتناول في معظم النشرات كموضوع الهجرة تظهر و

الدولية. فهي تحتل مركز الصدارة في كل المحلية وتتصدر رزنامة العديد من المنظمات 

لقد أضحت مصدر قلق  الشعوب  بخصوص هويتها الوطنية بينما يشعر نتخابات في الغرب. اإل

اع مع القضايا األمنية. وفي الوقت نفسه ، يدرس علماء االجتمبالقلق لكونها تتقاطع  القرارصناع 

، وكيف  ووقعها على مجتمعات اإلنطالق أو الوصول في جميع أنحاء العالم كل جوانب الهجرة

 تساهم في تغيير تغير المناخ ، ومعضلة تتقاطع مع وتمكين المرأة ، في تساهم في التنمية و

 .وبنيتها العالقات األسرية

 تقييم الهجرة، إذ ساعدت ل، ويوفر المغرب فضاء جيدا، شأنه في ذلك شأن أي مكان آخر 

تاريخه. الفي إنشاء بنيته  فريقيا جنوب الصحراء الكبرىإالهجرات من الشرق األوسط وأوروبا و

في الثقافة  بشكل كبيرن الذين ساهموا يإدريس األول الجئًا ، مثل األندلسي ىموال السلطانكان قد ف

قصب السكر  للعمل في حقولمغرب فريقيا إلى الإتم جلب األسرى من غرب والعالية المغربية. 

استقر مئات اآلالف من األوروبيين و. المشكل من العبيد جيش موالي إسماعيل لتعزيز، ثم 

 ا في المغربديموغرافي شهدت الهجرة من الريف إلى المدينة تحوالكما . الحمايةخالل  بالمغرب

مما  شمالال نحوالهجرة مجال خبرة طويلة في وللمغرب  على مدى األجيال الثالثة الماضية. 

ويعيش  حاليا أوروبا الغربية.  فيفي المدن  اليوم المغاربية الموجودة تشكيل الجالياتفي  ساهم

على الرغم ومواطن مغربي.  5،000،000 زهاءأو مايطلق عليه "مغاربة العالم"  في الخارج 

قبل ستفإنه بدأ يهذا القرن ،  طلعمبلد هجرة إلى الخارج ، منذ  يعتبر نفسهالمغرب ما انفك  من أن

ـ "بلدبل ال "عبور" ،  كبلدوضعه الجديد  في سياسته  بارزة قضية الهجرةظلت  هوإلنمقصد". ال كـ

الخارجية لفترة طويلة ، ال سيما عالقاته مع الدول األوروبية ، فهي اآلن سمة من سمات السياسة 

 المحلية في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وفاس.

 



 موضوعات المؤتمر

هد أسرة واحدة لم تشتوجد ال تكاد على المجتمع واألفراد وحيث وبالنظر إلى كون الهجرة تؤثر 

إلى ، وعبر التاريخ والسياساتللمجتمعات ال قويا ك  ش  وإلى كون الهجرة م  ، الهجرة شكاًل من أشكال

منظمو  يسعى، لجميع عنواوين األخبار  الهجرةر  د  ص  أنه ال يوجد أي مؤشر على قرب نهاية ت  

الدعوة للباحثين بتقديم المنظمون  يوجه، لذا. الهجرة قضايالنطاق السع اونقاش فتح إلى المؤتمر 

لمؤتمر على سبيل التي يقترحها اتشمل الموضوعات وجوانب الهجرة.  مختلفأوراق تتناول 

 :ما يلي المثال ال الحصر

  تاريخ الهجرة 

 عبر التاريخ همتامسار و المهاجرون 

 سياسات الهجرة واإلطار القانوني للهجرة الدولية 

 الهجرة وحقوق اإلنسان 

  والسياجات: حواجز الهجرةالتأشيرات 

 الالجئون والمشردون داخليا 

  الهجرة والحياة األسرية 

  وتجارب المرأةالهجرة 

  المغتربونو،  الوافدون، العمال  المهاجرةالعمالة 

 التحويالت المالية والتنمية 

  مناطاق اإلنطالق ومناطق الوصول  على هجرة األدمغةوقع 

 الهجرة واألمن الدولي  

 يةالمناخ اتيرتغالالهجرة و 

  حول الهجرةالرسمية الخطابات 

 الدوليةوالوطنية  اتالهجرة في السياس 

  واإلدماجالهجرة 

 تجارب الجيل األول والثاني والثالث ة:المهاجر الجاليات 

 التنقل في األدب والفن والسينما 

  ، الوطنية ، العولمةتجاوز الحدود الهجرة 

 

مستديرة أو على تقديم أوراق. ويتعين على الموائد نشجع الباحثين على المشاركة في موائد  

المستديرة أن تتناول قضية ما من منظور تخصصات مختلفة ، بينما ت لقى األوراق في موائد 

مستديرة متعددة التخصصات. كما نشجع طالب الدكتوراه وطالب الدراسات العليا على تقديم 

 باللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية.عروض يمكن تقديم الو ،مقترحات ذات طابع علمي

 مواعيد تقديم األوراق وقبولها



 الموالي  لتقديم ملخص ، يرجى الدخول إلى الموقع

 http://conferences.aui.mndsn.com وتحميل وملء االستمارة اإللكترونية 

 .pdfشكل  على الملخص

التي تعتزم  والفرضية والمنهجية البحث وإشكالية يجب أن تشير الملخصات إلى موضوع

  خالل المؤتمر.يقدمها مؤلف واحد  كلمة 350، كما يجب أال يتجاوز الملخص  الورقة التطرق إليها

 15  الموعد النهائي إلرسال الملخصات إلى اللجنة العلمية.2019فبراير : 

 15  الورقة أو رفض بشأن قبول  إشعارا: سوف ترسل اللجنة العلمية 2019مارس

 المقترحة

 

  لجنة العلمية:ال 

روبوف، إريك روس، يانا ب  ي ن، إديس مغراوي، عبد الكريم مرزوق، بِل  باك  ل  جاك ك   ،تبايكريم أش

 دجون شوب

 : يةتنظيماللجنة ال

 إديس مغراوي، عبد الكريم مرزوق، ، إريك روس، دجون شوبداودي، الرشيد 

   


