اجلنهورية اجلزائرية الذميكراطية الشعبية
جامعة  20أوت  -1955سليلذة
كلية احلكـوق و العـلوو الشياسـية
قشه العلوو الشياسية

حتت الرئاسة الشرفية ملذير اجلامعة:
الذكتور :سليـــه حـــذاد
و بدعم مً :

Fondation hanns seidel Maghreb–allemagne
يـيـظـــــه
امللتكى الذولي الرابع:

إشلاليات اهلجرة يف العالقات األورومتوسطية
"األبعاد األميية ،اإلىشاىية و االقتصادية"
و رلم يومي 27 / 26 :أفريل 2016
شروط املشاركة يف امللتكى:
 أن ًنىن البدث طمً أخد مداوز امللحقى ،و أن ال ًنىن
ميشىزا أو مسحال مً زسالة ،أو ثم الاشتراك به في ملحقى
سابق
 ال ثقبل املداخالت املشترلة و التي ثسد خازج املىاعُد
املدددة
 أال ثقل املداخلة عً  15صفدة و أال ثصٍد عً  25صفدة
 ثدسز املداخالت بخط  traditional Arabicحجم  16و
الهىامش حجم  12أسفل مل صفدة بطسٍقة آلُة على هظام
ووزد  ،2007رم قائمة عامة للمصادز و املساحع في آخس البدث
بطسٍقة علمُة مىهجُة مسفقة بملخص باللغة العسبُة و آخس
بلغة احىبُة.
ً نىن امللخص في خدود صفدة محظمىا عىىان البدث و
مدىز املشازلة ،و معلىمات الباخث  :دزححه العلمُة  ،إلاهحاج
العلمي ،الهُئة املسحخدمة ،الهاثف و البرًد إلالنترووي
(إحبازٍا)

أخد أوحه الحفاعل إلاوساوي في املجاى ألاوزومحىسطي فهي مشهلة مً حهة،
جعد الهجسة
ما ٌسحدعي
وفسصة مً حهة أخسي ،وجشهل ظاهسة مجحمعُة وزهاها زئِسُا في العالقات بين طفحُه
دزاسة معمقة للنشف عً واقع هره الظاهسة ،فاالهحمام ألاوزوبي بمىطقة حىىب املحىسط قد اشداد
بعد بسوش ظىاهس عبر قىمُة مثل إلازهاب وثجازة املخدزات والهجسة السسٍة ...وهى ألامس الري ٌسحدعي
ثنثُف الحعاون مع دوى املىطقة في مجاى الهجسة وخصىصا غير الشسعُة منها والتي اشدادت وثيرتها
ّ
لىخُجة مباشسة أو غير مباشسة لحالة الالأمً ،وهرا ما ثداوى إشهالُة امللحقى الحالُة إلاحابة عىه.
إشلالية امللتكى:

ّ
إلى أي مدي ًمنً أن ٌشهل ّ
محغير الالأمً بأبعاده املخحلفة " إلاوساهُة و الاقحصادًة" سببا
للهجسة في املجاى املحىسطي؟ وما مدي ثأريرها على العالقات ألاوزو-محىسطُة؟
ّ
ففي إطاز دولي ًخسم بالشو وجشىج الهىٍات البد ألوزوبا مً الحىحه هدى حيرانها في خىض املحىسط ،ألن
ّ
ّ
جسازع ألاخداذ ًظهس دوما أن مصيرها ال ًىفصل عً مصير حيرانها في الجىىب ،فظال عً أن
الحعاون ألاوزو  -محىسطي ًمثل مشسوعا ًدمل في رىاًاه زؤٍة بعُدة املدي ثصٍد محاهة الحظامً.
وإذا ماهد بلدان املىطقة ألاوزو  -محىسطُة ثحقاسم طمىح ثدىٍلها إلى فظاء للسلم والاسحقساز والسخاء
ّ
املشترك والحىاز بين الثقافات ،فإن هرا الطمىح ًصطدم بالعدًد مً العساقُل ،ذلو أهه إذا ماهد
ّ
ًىف التزاوج الثقافي الري حعل
املىطقة ملدة قسون ،مىطقة مىاحهة ألثر منها مىطقة جعاون ،فإن ذلو لم ِ
منها مهد خظازات ورقافات وإهحاج فنسي .
إن الحخىف مً عدم الاسحقساز في دوى حىىب املحىسط ،وما ًمنً أن ثمثله الهجسة مً أخطاز
على دوى الشماى ،هى ّ
املدسك للحعامل ألاوزوبي مع هره الظاهسة ،هرا الحخىف مان وزاء مشازَع
وسُاسات الحعاون مع دوى املىطقة مً أحل ثىمُة اقحصادًة واححماعُة ثنفل الحد مً أسباب الهجسة
وبالحالي ثدقُق ألامً في املحىسط.

-

-

رئيص اللجية العلنية للنلتكى:
أ د /خسين بىقازة ............................... .............................حامعة الجصائس3
أعضاء اللجية العلنية للنلتكى:
أ د /عبد الحق بً حدًد  ............................ .......................حامعة عىابة
أ د /عبد الىىز بً عىتر  ............. .....................................حامعة بازَس8
أ د /خسين قادزي ....................... .............................................حامعة باثىة
أ د /أعلُة عالوي ...................... .............................حامعة مىىبة -ثىوس
أ د /عمس بغصوش  .............. ...................................................حامعة ثيزي وشو
أ د /حماى مدمد السُد طلع ............... .........حامعة القاهسة-مصس
أ د /مدمد علي النبس ي ................ .................حامعة  8أفسٍل -ثىوس
د .مصطفى صاًج  ............................................................حامعة الجصائس3
د .هىز الدًً بىصلصاى ................. ...............................حامعة سنُندة
دً .ىسف بىالقمذ  ........................ ................................حامعة سنُندة
د .لىهاز مدمىد  .................. ..............................................حامعة سنُندة
د .فلُغة هىز الدًً  ......................... ................................حامعة سنُندة
د .شهير بىعمامة  ................. .....................................املسلص الجامعي ثِباشة
اللجية التيظينية:

نبٍل بىٌبٍة .........................................................................رئٍسا
مراد شحماط ...........................................................................نائبا
فاطمة الزهراء بن ٌىسف ...............................................عضىا
فٍصل بىالجدري ...............................................................عضىا
عبد السالم دخٍل ..............................................................عضىا
لبنى جصاص .....................................................................عضىا
خالد بىالزوالغ ..................................................................عضىا
سمٍر بىقشابٍة ..................................................................عضىا
محسن الهاشمً خنٍش .....................................................عضىا
بشٍر شاٌب ........................................................................عضىا

تواريخ مهنة:
آخس أحل السحقباى امللخصات :
السد على امللخصات املقبىلة :
أخس أحل السحقباى املداخالت ماملة :
ازساى الدعىات ًنىن ًىم:

 20فُفسي 2016
 25فُفسي 2016
 10أفسٍل 2016
 14أفسٍل 2016

االتصال يته فكط عرب الربيذ االللرتوىي للنلتكى :
Immigration.euromed@gmail.com

أهذاف امللتكى:
ّ
املعىية بلضاًا
 ثوفير فرصة للحوار وثبادل املعلومات والحجارب بين الدول املحوسطية جىوب و شمال املحوسط
وثداعيات الهجرة ،واسحعراض مواكف وثجارب املإسسات واملىظمات العربية،إلافريلية ،املحوسطية وألاوروبية
ّ
والدولية ذات العالكة.
 وضع آليات جعاون عملية بهدف ئدارة حركات ثدفم املهاجرين بصورة ئوساهية ،و ثلدًم املساعدة للبلدان
ألاصلية وبلدان العببور
ألاصعدة
 ئًجاد ملترحات ملعالجة ثداعيات الهجرة خاصة غير الشرعية منها على مخحلف ّ
والححكم فيها بما ّ
ًحد من
 بلورة رؤى و ملترحات ومشروعات لحسن ئدارة ثحدًات الهجرة غير الشرعية
ّ
ئًجابية لها.
سلبياتها ويساعد على البحث عن بدائل
الوطىية ،إلاكليميةّ
ّ
 ئطالق مشاريع ّ
الجهات
بحثية لرصد و ثحليل ظاهرة الهجرة و
ثحدًاتها في ئطار شراكة لبين ّ
ّ
ّ
املعىية ،من شأنها أن جساعد على رسم سياسات ّبىاءة ملعالجة ظاهرة الهجرة ثوفم بين مصالح مخحلف
والدولية
ألاطراف.
حماور امللتكى

املدىز ألاوى :الهجسة مفهىمها و مظامُنها

مفهوم الهجرة و ملارباتها الىظرية
ثلاطعات الهجرة مع ظواهر اجحماعية أخرى
الهجرة بين الحصور السلبيي للظاهرة و الحصور البىائي -الحضاري للمجحمعات

املدىز الثاوي :العالقات ألاوزومحىسطُة

إلاطار الجيوسياس ي للمىطلة ألاورومحوسطية
العالكات ألاورومحوسطية :محكافئة أم ثبعية؟
موكع ثدفلات الهجرة محوسطيا من الهجرة العاملية
واكع الهجرة في املىطلة الاورومحوسطية :مىطلة حاجسة أم مىحجة؟

املدىز الثالث :أبعاد الهجسة في العالقات ألاوزومحىسطُة

الهجرة ظاهرة اجحماعية ذات أبعاد أمىية :الهجرة ثحدي أمني ملن؟
ألابعاد السياسية للهجرة للهجرة :مهاجرين أم الجئين؟
ألابعاد الاكحصادًة للهجرة :رؤية ثىموية أم أزمة اكحصادًة؟
الهجرة هل هي حم ئوساوي أم مشروع اهحلائي؟

املدىز السابع :الاستراثُجُات و السُاسات ألاوزومحىسطُة الخحىاء ظاهسة الهجسة
ظاهرة الهجرة بين املعالجة اللاهوهية و املعالجة ألامىية -السياسية
ظاهرة الهجرة :مشروع ثىموي اكحصادي
ظاهرة الهجرة :ملاربة ثضامىية ئوساهية

