الدورية ألاولى

فريق البحٌ يف الؼوكون العوم واحلؽومي والػريق البقداغوجي دوشس "حؽومي
اجلامظوت السابقي والتـؿقي ادستدامي" ،بؽؾقي العؾوم الؼوكوكقي واالقتصوديي واالجتامظقي
بلكودير.
فريق البحٌ  " :تدبر ادوارد ،التـؿقي واجلقوموتقو ،"GRD-Géo ،بؽؾقي اآلداب
والعؾوم االكسوكقي بلكودير.
صعبي التواصل بؽؾقي اآلداب والعؾوم اإلكسوكقي التوبعي جلومعي دواال بولؽومرون.
ويف إضور التعوون والرشاكي مع ادركز ادغريب لؾدراشوت وحتؾقل السقوشوت :

يـظؿون

ادممتر اإلفريؼي األول ) (COAF 1يف موضوع:

ادجول والتـؿقي واحلؽومي السابقي بولبؾدان اإلفريؼقي:
رؤى متؼوضعي لؾتجورب واشترشاف شبل التعوون جـوب-جـوب

برحوب كؾقي احلؼوق أكودير
يومي  92و 03أكتوبر 9392

الورقي التلضريي لؾؿممتر :
يف شييقوق األامييوت التييي يتخييبل فقفييو العييوق ظومييي وإفريؼقييو ب ييؽل خييو

 ،ت ييرح

التسيوؤالت حيول ادؼوربييوت ادؿؽـيي دعوجلتفييو وضيامن االشيتؼرار والرخييو واألمي بؽييل
أبعوده وأصيؽول ..يف هيذا اإلضيور ،يؿؽي اشتحريور ضبقعيي السقوشيوت العؿومقيي و لقيوت
احلؽومييي ادعتؿييدة مي قبييل الييدول اإلفريؼقييي ظييذ مسييتوى تييدبر العاقييوت واألامييوت و
اد ييوريع و ادجييول اجلغييرايف لؽييل بؾييد ظييذ حييدة .وممييو الص ي فقيي .فودجييول أصييب يف
الوقييً احلييوأ ،وأكنيير ميي أي وقييً مهيي ،ييددا رملقسييقو دسييتوى وكجوظييي التـؿقييي
واحلؽومييي السابقييي ،وحقييٌ يؿؽيي اظتبييور فيير

التؽومييل والتؼييوضع مييو بيي

تؾيي

األق ور متر إجبورييو ظيز اليتحؽ يف اديوارد السابقيي ب يرق ومؼوربيوت تتيوخم اإلشيتدامي
بؿػفومفييو ال ييومل .كييل خل ي يييدخل ،ضبعييو ،يف إضييور ييٍ شقوشييوت ظؿومقييي متؽومؾييي
تتييوخم يف ظؿؼفييو ييووا التحييديوت ومعوجلييي األامييوت وربيي الرهوكييوت يف أفييق بـييو
مستؼبل م يسك دييدظ ب يؽل أو بيفخر فير

األجقيول الؼودميي يف العيقش بؽراميي وأمي

واشييتؼرار.واظتبورا لؾؿوقييع االشييساتقجي لؾؼييورة اإلفريؼقييي واكػتوحفييو ظييذ الييدول
األوروبقييي ،يييلب صييؾى موضييوع التؽومييل اإلفريؼييي يف إضييور توحقييد الييرؤى لؾؿسييتؼبل
اد ييسك .وال ىػييم ظييذ أحييد ،يف هييذا اإلضييور ،أققييي وتـييوع ادؼومييوت وادييوارد وادزايييو
التييي تزخيير لييو الؼييورة اإلفريؼقييي ،وهييي مؼومييوت ومييوارد ومزايييو كػقؾييي بتحؼقييق إقيياع
اقتصودي مف  ،يرفع م إمؽوكقوت بـو ق ى اقتصودي قوري تـوفيس وريودي.
ومع التزاييد اليديؿوغرايف ادفي  ،واليذي ييساوح شيـويو ميو بي  0و  ،% 5فينن الؼيورة
اإلفريؼقييي تعتييز م ي الؼييورات السييوملرة يف ضريييق الزيييودة السييؽوكقي والترييخ السييؽو ،
بؿجؿوع ظدد شؽون يػوق مؾقيور كسيؿي ،وحقيٌ فايي ال يبوب تعتيز الػايي السيوملدة قورييو،
وهو مو ي رح ظدة حتيديوت تتعؾيق بوألشيورض بةيورة البـيو الؼيوي لتـؿقيي نولقيي مـدنيي

كػقؾي بوشيتنامر كػيو ة وقيدرة العـلي البرشيي ظيذ اإلكتيوج مي جفيي ،إضيوفي إ الؼيدرة
ظذ حتريي

تؾي

اديوارد السابقيي تؾبقيي لؾحوجقيوت االشيتفاكقي لؾسيوكـي ادتزاييدة مي

جفي ثوكقي .كيل خلي لعيل مي تـزييل حؽوميي ترابقيي إقؾقؿقيي ،تؽومؾقيي أميرا مؾحيو ،مي
خييال التجريييى الت بقؼييي لسييبل التعييوون مييو بي
تؼويييي أدوار ووطييومل

تؾي

األق ييور اإلفريؼقييي مي خييال

التـظييقامت السابقييي وتبييودل التجييورب واألفؽييور الراملييدة يف مقييدان

بـييو السقوشييوت العؿومقييي وتـزيؾفييو ومراقبتفييو وكييدا فييقام ىييص ضييرق التـؿقييي وتييدبر
اد يييوريع واحلؽوميييي السابقيييي يف أبعودهيييو الؼوكوكقيييي واإلدارييييي و ادولقيييي واالقتصيييوديي
واالجتامظقي.
يف هييذا السييقوق ،وميي خييال قييرا ة متلكقييي لؾتوجفييوت اإلشييساتقجقي لؾؿغييرب،
ياحييأ أن االشييساتقجقي ادتبعييي هييي تؾ ي الؼوملؿييي ظييذ مـ ييق "راب ي راب ي " ،تعزيييزا
لؾييدور االشييساتقجي لؾؼييورة اإلفريؼقييي ميي جفييي وتييدظقام خلقييورات التبييودل التجييوري
والنؼييويف الييداظ دبييدأ االكييتام اجلغييرايف وا دد ييسك التييورىي .وضبعييو ل ي يتييلتم خل ي إال
بنظيييودة الـظييير يف التصيييورات الؼبؾقيييي حيييول ضيييرق التعوميييل ميييع مظيييوهر ا وصيييي
وإصؽوالت التخؾ

ورهوكوت التـؿقي والتؼدم بولؼورة اإلفريؼقي.

م ي هـييو يييلب اقساحـييو ييذا ادييممتر اإلفريؼييي األول يف موضييوع " :ادجييول والتـؿقييي
واحلؽومييي السابقييي بولبؾييدان اإلفريؼقييي  :رؤى متؼوضعييي لؾتجييورب واشترشيياف شييبل
التعوون جـيوب-جـيوب " ووليي مـيو لؾتلشيقس دحػيل ظؾؿيي ك يسك وكتؼوشي فقي .ميع
اماملـييو البييوحن والػييوظؾ السابقيي وادمشسييوتق واخلييزا ميي البؾييدان اإلفريؼقييي ،
تؾي

األبحييوث والتجييورب واخل ييل االشييساتقجقي يف نييول التـؿقييي واحلؽومييي السابقييي،

وهو أمر كعتزه جوهرييو ،ظيذ اظتبيور أن التؼيورب األكيوديؿي والبحنيي يعتيز مي الزواييو
األشوشقي لبـو التؼورب الرشؿي وال عبي ادـ ود.

أهداف ادممتر :
√ حتؾقييل ودراشييي ومؼوركييي وصييقوغي السييقـوريوهوت اخلوصييي بؽييل أصييؽول
الرشاكي والتعوون والتؽومل جـوب جـوب ظذ مستوى الؼورة اإلفريؼقي؛
√حتؾقييل طوا التؽومييل التـؿييوي جـييوب  -جـييوب و دور ادغييرب يف تعزيييز
التعوون ب بؾدان الؼورة اإلفريؼقي؛
√ حتؾقل فر

التعوون الامركزي ب البؾدان اإلفريؼقي ؛

√ تؼييدي خييزة األفورقييي ،يف نييول التـؿقييي واحلؽومييي السابقييي وتبييودل التجييورب
واألفؽور ب البوحن والػوظؾ السابق ؛
√ وضييع تصييورات مسييتؼبؾقي لؾؿؼوربييوت ادؿؽـييي لوقيياع التـؿييوي وحتؼقييق
التـؿقي ادستدامي بولبؾدان اإلفريؼقي ؛
√ التلشييقس ل ييبؽي خييزا حييول قرييويو ادجييول والتـؿقييي واحلؽومييي السابقييي
بولبؾدان اإلفريؼقي.

وور ادممتر :
ادحور األول :اإلضور الؼوكو وادمشسوب لؾتـؿقي واحلؽومي السابقي بولبؾدان اإلفريؼقي ؛
ادحور النو :احلؽومي السابقي وأفق التـؿقي ادجولقي ادستدامي  :الواقع و البداملل
واالشترشاف ادجويل بولبؾدان اإلفريؼقي ؛
ادحور النولٌ  :التعوون الامركزي ب اجلامظوت السابقي يف إفريؼقو؛

ادحور الرابع :شمال الـؿوخج التـؿوي اجلديد لؾؿغرب والـامخج التـؿويي ادؼوركي:
األشس واألولويوت والرهوكوت؛
ادحور اخلومس :ادؼوربي الت وركقي يف تـزيل مـدمٍ ومستدام دخ وت وم وريع
التـؿقي ادجولقي؛
ادحور السودرض  :لقوت الرقوبي والتدققق وتؼقق الزامٍ وادخ وت التـؿويي وشمال
الـجوظي.

تـسقق أصغول ادممتر :
الدكتور الحسين الرامي

الدكتور علي دادون

NJOYA André Ledoux,

✓أستاذ باحث في القانون ؤلاداري والعلوم
✓ Enseignant chercheure au
✓أستاذ باحث في الجغرافيا .
ؤلادارية.
✓منسق فريق البحث ":ثدبير اإلاواردDépartement des Sciences de ،
✓رئيس اإلاركس اإلاغربي للدراسات وثحليل
Communication. Université de
التنمية والجيوماثيا."GRD-Géo -
السياسات .CEMAP -
Douala – Cameroun
✓كلية آلاداب والعلوم ؤلانسانية.
✓عضو فريق البحث " :القانون العام
جامعة ابن زهر أكادًر
والحكامة  "ERDG -بكلية العلوم القانونية
وؤلاقتصادًة وؤلاجتماعية .جامعة ابن زهر
أكادًر

لغوت ادممتر  :الؾغي العربقي ،الؾغي الػركسقي والؾغي اإلكجؾقزيي

تواريخ مهمة :
 70ماي 0702

اإلعالن عه انىرقة انتأطيرية األونى نهمؤتمر

 70يىويى 0702

آخر أجم الستقبال مقترحات انمشاركة في انمؤتمر(مهخض في  077كهمة)

 21يىويى 0702

اإلعالن عه انمقترحات انمقبىنة نهمشاركة في انمؤتمر

 07شتىبر 0702

آخر أجم الستقبال انىصىص انكامهة

 21أكتىبر 0702

اإلعالن عه انىرقة انتأطيرية انثاوية نهمؤتمر مع انبروامج انىهائي

 02و 07أكتىبر 0702

اوطالق فعانيات انمؤتمر

cemap.agadir2018@gmail.com
colloque.errami2015@gmail.com

