
 

 

 

 

 

 
 

الأطروحات املعارصة  العمل"  و ،  الاجامتعي   الأايم ادلراس ية الافرتاضية "الهجرة، النوع 

 وحتليل ديناميات التغيري الاجامتعي 

 الأرضية العلمية: 

ىل   ا  جمال  من  للساكن  املاكين  الانتقال  معلية  ترتكها  اليت  التأأثريات  وحتليل  الهجرة  ظاهرة  فهم  ن  ا 

ىل الظاهرة يف آأبعادها الاجامتعية وادلميغرافية واجملالية وما يصاحهبا من تغريات  آ خر،   يفرض النظر ا 

وا  اخلارجية  ابلأنشطة  مبارشة  ترتبط  ووظيفية  الأرسية  بنيوية  للوحدة  ادلاخلية  لعالقات 

 .والانعاكسات ايت ترتكها عىل الفئات الاجامتعية

ال  ظاهرة  بتحليل  اهمتت  اليت  ادلراسات  دراسة  معظم  عىل  ابالنكباب  جتزييئ  بشلك  تناولهتا  هجرة 

عىل   الهجرة  املضيفتأأثريات  التوقف    البدل  يمت  ما  واندرا  آأخرى،  آأحياان  الأصيل  املوطن  آأو  آأحياان 

الأس ئةل  من  العديد  وتبقى  اجلغرافية.  احلركية  هذه  يف  الأرسة  مؤسسة  تلعبه  اذلي  ادلور  عند 

ونوع الهجرة،  قرار  مضهنا:  من  اجملمتع    املطروحة  يف  الاندماج  واسرتاتيجيات  ومساراهتا،  الهجرة 

للأرسة ادلاخلية  واملامرسات  القمي  وحتول  الأم،  ابملوطن  والعالقة  اجلنيس، اجلديد،  والامتيز  الهجرة   ،

 .القويم، والعريق

الأخرى   العلوم  من  مجموعة  جانب  ىل  ا  السوس يولويج  البحث  يف  خصبا  موضوعا  الهجرة  تشلك 

ىل هاجس آأمام ا ىل جانب كوهنا ظاهرة عاملية حتولت ا  لزتايد  اكجلغرافية وادلميغرافية وغريها. فالهجرة ا 

 .بل متثل حتداي رئيس يا يف القرن الواحد والعرشيناملس متر لأعداد املهاجرين، 

ديث عن التحوالت الطارئة عىل ظاهرة الهجرة ابلأمر اجلديد، بل راحت آأغلب التقارير  مل يعد احل

ادلولية تؤكد منذ فرتة مدى التحوالت المكية لظاهرة الهجرة يف بعدهيا احمليل وادلويل. ويبقى حضور  



 

 

ابجتا يدفع  مما  التحول.  مظاهر  آأبرز  من  واسع  نطاق  عىل  البرشي  احلراك  مضن  املزتايد  ه  النساء 

 احلديث عن ظاهرة تأأنيث الهجرة. 

الهجرة   آأحباث  وآأمهلت  وادلارسني،  الباحثني  طرف  من  يذكر  ابهامتم  املرآأة  جهرة  ظاهرة  حتظ  مل 

يربز   ومل  للمهاجرات.  اخملتلفة  والتجارب  والاقتصادية  الاجامتعية  املساهامت  طويةل  لفرتة  ودراس هتا 

من  مع  ال  ا  املهاجرة  املرآأة  عن  س بعينياتاحلديث  حيث    تصف  العرشين،  ادلراسات  القرن  بدآأت 

تتحدث عن جهرهتا يف ضوء احلديث عن التحاق املرآأة بزوهجا املهاجر. وهبذا ارتبط ظهور املرآأة يف  

غري   والاكئن  املهاجر  للرجل  املرافقة  الزوجة  صورة  يف  منحرصة  جعلهتا  منطية  بصورة  الهجرة  مشهد 

 النشط اقتصاداي. 

ال  مل يظهر مفهوم "تأأنيث" الهجرا وفقًا ملفهوم  ،  يف مثانينيات القرن املايض. ولكنت يف اجملال العلمي ا 

سليب مكوضوع  آأهناملرآأة  عىل  املهاجرات  ىل  ا  يُنظر  اكن  )كومفان، ،  آ ابهئن  آأو  آأزواهجن  يتبعن  نساء  ن 

اجملال املزنيل  ، منخرطات يف  اد يف الأرسة، كأفر تظهر النساء، كأشخاص خيضعون للهجرة.  (1999

 املصدر الرئييس ملوارد الأرسة.، ابعتبارهن لأطفال، لكهنن يعمتدن عىل الرجاليف تعلمي ا

املرآأة   عن  واحلديث  العام،  اجملال  يف  مشارك  اقتصادي  كاكئن  املهاجر  الرجل  تزنيل  طار  ا  ويف 

بأأس باب  الرجل  جهرة  تفسري  ابلتايل  وقع  اخلاص،  اجملال  داخل  منحرص  اجامتعي  كاكئن  املهاجرة 

، اليت حاولت  املقارابت التحليلية الأوىل  جهرة املرآأة بأأس باب اجامتعية. وقد اجتهت   اقتصادية وتفسري

الصورة   بتكل  متأأثرة  ذاته  الاجتاه  يف  للتمنية،  الالكس يكية  املدارس  مضن  الساكن  حركة  تفسري 

اجملال  المنطية املتعلقة ابملرآأة املهاجرة املنعدمة النشاط الاقتصادي واملعتنية بأأرسهتا يف حدود آأسوار  

 اخلاص، وهو ما جعل املرآأة املهاجرة تغيب عن ادلراسات الأوىل للهجرة. 

يف للباحثني  س متنح  ادلراس ية  الأايم  التقاطعات  هذه  يف  والبحث  املناقشة  فرصة  الاجامتعية  العلوم 

تبعا للمتغريات   والعمل  والهجرة  جماالت النوع  يف  املعارصة  والأطروحات  تفرتضها اجلدة العلمية  اليت 

 :الكربى اليت يعرفها العامل املعارص، وذكل من خالل البحث يف احملاور التالية

 : الرئيس ية اور احمل 

 .الهجرة وسريورة التغري الاجامتعي -

 .  الأرسة وسؤال التكيف الاجامتعيالهجرة بني -

 الاجامتعية، اجلغرافية، الثقافية.   احلدود:الهجرة ومشلكة  -



 

 

والعمل   - الهجرة  تفاعل  دراك  حتا  يف  الأدوار  وامجلاعية      وتقس مي  الفردية  السلواكت  ديد 

 لأفراد اجملمتع املهاجر.

 الأدوار اجلديدة للمرآأة املهاجرة ومشاركهتا يف احلياة الاجامتعية.  -

 .تأأثريات املتباينة للجنس عىل جهرة الأفرادال  -

 وال اثر املرتتبة عىل الس ياسات املرتبطة هبا.   الروابط بني الهجرة واجلنس -

 ثري الهجرة عىل الأدوار اجلندرية تأأ  -

تشغيل  البدل - ومسأأةل  املضيف  الهجرة    آأو املهاجرات  النساء مسارات    وتشغيل 

 املهاجرات. 

 :ضوابط ورشوط املشاركة 

 حنيط الباحثني الراغبني يف املشاركة، الالزتام ابلضوابط التالية:

 ، اال جنلزيية.املؤمتر: العربية، الفرنس ية لغة -

يشرتط يف البحث املقدم آأال يكون منشورا من قبل، آأو متت املشاركة به يف آأنشطة علمية  -

 .سابقة

هو - البحث  مبلخص  للتوصل  آأجل  امللخص  ،  2021مارس    23  :آ خر  يتجاوز  آأال  ويشرتط 

   آأبريل. 7هو املقبوةل مع العمل ان اخر اجل البحوث الهنائية لكمة.   300

 Google meetمنصة  عرب 2021آأبريل  16و 15و  14موعد الأايم ادلراس ية  -

 للجنة العلمية:  ا

براهمي لربي، لكية ال داب والعلوم اال نسانية، جامعة ابن زهر، آأاكدير، املغرب -  .ذ. ا 

 .املغرب آأاكدير،ذ. زهري البحريي، لكية ال داب والعلوم اال نسانية، جامعة ابن زهر،  -

 .لكية ال داب والعلوم اال نسانية، جامعة ابن زهر، آأاكدير، املغرب ذ. بوشعيب جمدول، -



 

 

 .املغرب ذ. محمد بوشلخة، لكية ال داب والعلوم اال نسانية، جامعة ابن زهر، آأاكدير، -

 لكية ال داب والعلوم اال نسانية، جامعة ابن زهر، آأاكدير، املغرب ذ. ادريس درييس،  -

 ة، جامعة ابن زهر، آأاكدير. حنان بوكطاية، لكية ال داب والعلوم اال نسانيذة.  -

السعدي،   - املاكل  عبد  جامعة  نسانية،  اال  والعلوم  ال داب  لكية  امخللييش،  الزهرة  ذة. 

 .املغرب تطوان،

 ذة. آأسامء بنعدادة، لكية ال داب والعلوم اال نسانية ظهر املهراز، فاس، املغرب.  -

 .املغرب لكية ال داب والعلوم اال نسانية، جامعة السلطان موالي سلامين،ذ. خادل عاتق،  -

 .ذ. عبد القادر بغدادابي، جامعة غلزيان، اجلزائر -

 ذة. مرية خضرية، املعهد اجلامعي للبحث العلمي، جامعة محمد اخلامس، الرابط، املغرب.  -

 .املغرب اخلامس، الرابط، ذة. حنان محودة. لكية ال داب والعلوم اال نسانية، جامعة محمد  -

ز  - عياض، ذ.  القايض  جامعة  اال نسانية،  والعلوم  ال داب  لكية  الابراهميي،  كرايء 

 .املغرب مراكش،

 اجلهة املنظمة: 

 تنس يق: ذة. حنان بوكطاية
زهر،   ابن  جامعة  نسانية،  اال  والعلوم  ال داب  لكية  الاجامتعية  العلوم  يف  البينية  التخصصات  خمترب 

 .املغرب آأاكدير،
   للتواصل: 

 b.hanan@yahoo.frالربيد الالكرتوين 
 (212)707078390الهاتف:
       604777018(212) 
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