إشعاع إفريقيا من العاصمة

مدينة الرباط تحتضن ندوة دولية حول موضوع

"إفريقيا تتحرك :الهجرات ،الجاليات والحركية"
البرنامج
 9:30-9:00استقبال املشاركني
 10:00-9:30افتتاح األشغال
رئيس الجلسة  :ادريس اليزمي ،رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
السيد عبد اجلليل احلجمري ،أمني السر الدائم ألكادميية اململكة املغربية
السيد احلبيب ندير ،الكاتب العام للوزارة املنتدبة لدى وزير اخلارجية املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة
السفري حممد مثقال ،املدير العام للوكالة املغربية للتعاون الدويل
السيد نور الدين مؤدب ،رئيس اجلامعة الدولية للرباط
 10:15تقديم برنامج اللقاء
السيد املهدي علوية ،املنسف العلمي ألشغال اللقاء (اجلامعة الدولية للرباط)
 12:30-10:30المائدة المستديرة األولى
"اهلجرة بني املخيال واهلوية"
المسير :السيد املهدي عليوة (اجلامعة الدولية للرباط)
مبشاركة السيد فريد العسري ،أنثروبولوجي وأستاذ باحث باجلامعة الدولية للرباط (املغرب) ،السيدة أوليفيا أوموريروا روطازيبوا ،أستاذة
مربزة بشعبة الدراسات حول التنمية الدولية واألوروبية جبامعة بورتسموث (بريطانيا ورواندا) ،السيدة صويف بافا ،خمتصة يف علم
األنثروبولوجيا وعلم االجتماع ،مكلفة بالبحث مبعهد البحث من أجل التنمية (فرنسا) ،السيد عبد الرمحن سيك ،أستاذ باحث
جبامعة غاستون بريجر (السينغال).

 13:30-12:30استراحة غذاء (بعين المكان للمتدخلين)
 15:30-13:30المائدة المستديرة الثانية
"اهلجرات اإلفريقية بني أشكال االبتكار واملقاومة والبحث عن البدائل"
المسيرة :السيدة صويف بافا (معهد البحث من أجل التنمية)
مبشاركة :السيد الشيخ عمر با ،خمتص يف علم االجتماع هيئة "مبادرة استشراف اآلفاق الفالحية القروية" (( )IPARالسينغال)،
السيدة سيلفي بريدولو ،خمتصة يف علم األنثروبولوجيا ،مديرة البحث مبعهد البحث من أجل التنمية (فرنسا) ،السيد زبري شاطو،
خمتص يف علم األعراق (اإلثنولوجيا) وأستاذ باحث يف املدرسة الوطنية للفالحة مبكناس (املغرب) ،السيد علي تانديان ،خمتص يف
علم االجتماع وأستاذ باحث يف جامعة غاستون بريجر (السينغال)
 16:00- 15:30اسرتاحة
 18:00-16:00المائدة المستديرة الثالثة
"االنتماءات وما تولده من توترات  :بغض النظر عن اجملاالت الرتابية"
المسير :السيد فريد العسري (اجلامعة الدولية للرباط)
مبشاركة  :السيد أغوستان بايل ،خمتص يف علم األنثروبولوجيا وأستاذ باحث جبامعة واغادوغو ( 1بوركينا فاسو) ،السيدة فرانسواز
فريجي ،خمتصة يف علم السياسة ومشرفة على كرسي "غلوبال ساوث" مبعهد الدراسات الدولية التابع ملؤسسة دار علوم اإلنسان
(فرنسا) ،السيد املهدي عليوة ،خمتص يف علم االجتماع ،أستاذ باحث باجلامعة الدولية للرباط (املغرب) ،السيد فلوين سار ،كاتب
وخمتص يف علم االقتصاد جبامعة سان لويس (السينغال)
 18:00اختتام األشغال

