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الجتماعي؛ الجهوية والعدالة وا االقتصاد التضامني'' :لمؤتمر الوطني حولايأتي هذا  
عيل والفعلي لكل مكونات المجتمع في تف االنخراط العملي في سياق دقيق يروم ،''االجتماعية

ة ، ال سيما فيما يتعلق بتكريس مبدأ المسؤولية المجتمعية للجامعالنموذج التنموي الجديدمضامين 
فق تكريس حياة جامعية دامجة في أ باقي الفاعلين الجهويين والوطنيين، وذلك وانفتاحها على

، كما يأتي لى انخراط الجميع في هذا المسلسل التنمويإ تشاركية تهدفومندمجة، ومن خالل مقاربة 
 .''عة والجهةاستمرارا وانخراطا في المناظرات  الجهوية  حول: '' االنصات والمشوار على صعيد  الجام

لم من نظرا لما يعرفه العا الراهن، قتالوفي االجتماعي التضامني و االقتصاداالهتمام  تزايدلقد 
في برامج اقتصادية واجتماعية  واعتماده تنموية،تحوالت بنيوية متسارعة نحو تحقيق أهداف 

ع مانب األكثر ارتباطا الج م في المخططات التنموية باعتبارهيوما بعد يو بل تزداد أهميتهمتعددة، 
ولم  لتغيير والتحول نحو األفضل،مختلف فئات المجتمع والتي تستهدفها بالدرجة األولى هذه البرامج با

أو ظرفية مجرد تنظيم يهتم بحل مشكالت هامشية أو جزئية االقتصاد التضامني واالجتماعي عد ي
و ة مباشرة أظام التنموي أو ذلك، بطريقمساعدا أو مكمال في تحقيق هذا الن داخل المجتمع، باعتباره

 ويةالجهاليوم فاعال تنمويا، الرتباطها بالعنصر البشري الذي تستهدفه التنمية  غير مباشرة، بل أصبح
 .بالدرجة األولى

بمختلف أنواعها وأهدافها، دورا أساسيا وبالغ  مؤسسات االقتصاد التضامني واالجتماعيلعب ت
بصفة خاصة، وال يقتصر دورها على  الجهويةية بصفة عامة والتنمية األهمية في العملية التنمو

...، وفي ظل ، بيئيالمجال االقتصادي فقط، بل يشمل جوانب متعددة، منها ما هو ثقافي، اجتماعي
على  عتبر صمام األمان للحفاظياالقتصاد االجتماعي والتضامني النظام الرأسمالي والنيوليبرالي، فإن 

تعتبر إطارا تضامنيا مبنيا على  ثسعة من صغار المنتجين وفقراء المستهلكين، حيمصالح شريحة وا
 . صمود أمام منافسة كبار المنتجينالتضحية والتعاون الدائم، وتمكنهم من ال

لجميع أفراد المجتمع، وبالتالي  خلق فرص شغل كذلك لالقتصاد التضامني واالجتماعييمكن 
ضيف بذلك إلى يوى المعيشة للمستهلكين الفقراء؛ ورفع مستساهم بذلك في حل مشكل البطالة ي

ا مارس نشاطا سياسييعيا. أما في المجال السياسي فإنه وإن لم التنموي االقتصادي دورا اجتما دوره
 مارس نشاطهية الديمقراطية في المجتمع عندما عتبر اإلطار األمثل لترسيخ الممارسي مباشرا، فإنه

بوسائل ديمقراطية المنظمة على العمل الجماعي والحوار المنتظم وإدارة  كمنظمات ديمقراطية تقوم
 وانتخاب قيادتها وإصدار قراراتها من خالل التصويت واحترام رأي األغلبية وإشراك جميع أعضائها.

حقق على الصعيد االجتماعي والثقافي إلى يأن  لالقتصاد التضامني واالجتماعييمكن كما 
يمكن أن تنتشر بين الناس األفكار  ي مجموعة من المهام، فعن طريقهادجانب تدخله االقتص

الحديثة المتطورة ويتعودوا على ممارسة الديمقراطية واالهتمام بالبيئة وتحقيق جوانب متعددة 

 اجة المؤتمرـــــــــديب
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كون األداة الفعالة للتغلب على مشاكل شرائح اجتماعية كثيرة من يللتنمية البشرية، ويمكن أن 
لمرأة...، وكوسيلة لدمجهم في الحياة االجتماعية وتعظيم االستفادة من المجتمع كالمعاقين وا

 .ومحاربة الالمساواة المجالية مجهوداتهم

أخذ شيئا فشيئا معالم حركة واسعة ياالجتماعي التضامني و االقتصاد ومن هذا التصور أصبح
على القيود التي النظم االجتماعية تتشكل لتضع ثورة  ، وأصبحتواالقتصادمن الفكر والثقافة 

تنظيما قائما بذاته  ية لمختلف المجتمعات إلى أن أصبحفرضتها التحوالت االجتماعية واالقتصاد
نتجت عنها ثورة  تنظيماتهيشارك في التنمية وصناعة القرارات السياسية واالقتصادية، كما أن 

ية، وثورة سياسية عقلية واكتشف اإلنسان بواسطتها قوة اإلرادة في تغيير األوضاع االقتصاد
 .درة من مكونات هذه التنظيماتديمقراطية صا

ي فاأليام الدراسية إلبراز دور مؤسسات االقتصاد التضامني واالجتماعي  ومن هذا المنطلق، تأتي هذه
إلجابة عن مجموعة من األسئلة التي فرضتها التحوالت المجتمعية على التنمية الجهوية، وكذا ا

من أجل تفكيك المفاهيم وتشخيص الجهوية وعالقتها بالتنمية  جتماعياالاالقتصاد التضامني 
 .الواقع

 

 

 

 مية؛ياالقتصاد التضامني واالجتماعي مقاربة مفاه 

 االقتصاد التضامني االجتماعي الواقع واالفاق؛ 

 االقتصاد التضامني واالجتماعي ورهانات التنمية الجهوية والمجالية؛ 

 في   ظل العولمة واقتصاد السوق؛ االقتصاد التضامني واالجتماعي 

 التعاونيات النسائية والهشاشة؛ 

 التنظيمات التعاونية واالقتصاد البديل؛ 

   االقتصاد التضامني واالجتماعي والالمساواة المجالية؛ 

 االقتصاد التضامني واالجتماعي والديمقراطية التشاركية؛ 

 الجديد؛ االقتصاد التضامني واالجتماعي في ظل النموذج التنموي 

 :؛تجارب ودراسات ميدانيةعرض  التنظيمات التعاونية 

 

 

 محاور المؤتمر
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 يهدف هذا المؤتمر إلى ابراز ما يلي: 

 ابراز دور مؤسسات االقتصاد التضامني واالجتماعي في التنمية الجهوية؛ 

اقع االقتصاد التضامني وجادّ حول الكاديمي قاش األالن تعزيز دينامية البحث العلمي، 

 واالجتماعي؛

في ظل المتغيرات االجتماعية االقتصاد التضامني واالجتماعي تسليط الضوء على واقع   

 واالقتصادية والثقافية؛

عرض مجموعة من البحوث والدراسات العلمية، التي أُنجزت من قبل باحثين ومختصين في  

 ؛القتصاد التضامني واالجتماعيموضوع ا

ن مختلف الفاعليمع وعالقات التعاون ق شراكات تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها من خالل خل 

 من أجل تكثيف الدراسات، وتشخيص الواقع، وتقديم الحلول المناسبة؛ الجهويبالمجال 

 األساتذة؛تكريم مجموعة من  

 

 

عبد المالك السعدي  عةجام ئاسةر وفريق البحث الديناميات االجتماعية وعالقات السلطة  

 كلية األداب والعلوم اإلنسانيةوالعلوم االنسانية والترجمة ب في األداب ومركز الدكتوراه

 .بتطوان

 

 

 بوشتى المومني   األستاذ الدكتور السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي، 

 

 

 الدقاقيشرقاوي ال ورة هندالدكت األستاذة ،نائبة رئيس جامعة عبد المالك السعديلسيدة ا 

 أهــــــــــداف المؤتمر
 

 ر ـــــــلمؤتمالشرفي ل رئيسال
 

 للمؤتمر العامة والعلميةلمنسقة ا
 

 الجهــــــة المنظمة
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 األستاذ الدكتور مصطفى الغاشي اإلنسانية،عميد كلية األداب والعلوم السيد  

 

 

 الدكتور العلوي فنان موالي المعطي، األستاذ السيد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي  

 

 

 ، الدكتور عبد القادر بوطالب، األستاذ السلطة وعالقاتالديناميات االجتماعية  فريق البحثمنسق السيد    

 

 

 .تطوان -عبد القادر بوطالب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةد.  

 تطوان. -نيةكلية اآلداب والعلوم اإلنساد. عبد الفتاح الزهيدي،  

 

 .تطوان -عبد القادر بوطالب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةد.  

 .تطوان-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، الزهرة الخمليشي.  ةد 

 .تطوان -جعواني، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةد. وديع  

 .تطوان -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةد. عبد الفتاح الزهيدي،  

 .تطوان-سني، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ي د. ياسين 

 فاس.-جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل د. عبد المالك لبوزكراي،  

 فاس.-جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل  د. بوشتى الزياني،ٍ 

 

 .تطوان-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية نائب عميد د. العلوي فنان موالي المعطي،  

 طوان.ت -عبد القادر بوطالب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية د.  

 أعضاء اللجنة التنظيمية
 

 اللجنة العلمية أعضاء
 

 أعضاء لجنة االتصال
 

 اللجنة التنظيميةرئيس 
 

 رئيس المؤتمر
 

 المستشار العلمي للمؤتمر
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 .تطوان-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ، الزهرة الخمليشي. ةد 

 اس.ف -د. أمينة مكدود، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل  

 اس.ف -ي، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل ن المالكعبد الرحمد.  

 .مكناس -إسماعيل  مواليجامعة  د. بن محمد قسطاني، 

 اس.ف -د. محمد عبابو، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل  

 اس.ف -جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل  ،دة. أسماء بنعدادة 

 لدار البيضاء.ا-دة.جميلة ايكٌو، جامعة الحسن الثاني  

 فاس.-جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل د. أحمد بوزيان،  

 .فاس -د بن عبد اهلل د. محمد شكري سالم، جامعة سيدي محم 

 لقنيطرة.ا -فوزي بوخريص، جامعة ابن طفيل د.  

 القنيطرة. -جامعة ابن طفيل ، امبارك الطايعيد.  

 ط.الربا -د. جمال فزة، جامعة محمد الخامس 

 الراشيدية.-ت حو، الكلية المتعددة التخصصات محمد ايد.  

 فاس.-جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل  د. سعد الدين اكمان، 

 .الرباط -دي، المعهد الجامعي للبحث العلميخديجة برادة.  

 طوان.ت -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية دة. كريمة الوزاني،  

 لجديدة.ا -د. رشيد بوعبيد، كلية بوشعيب الدكالي 

 أكادير. –د. ادريس الدريسي، جامعة بن زهر  

 .تطوان -د. وديع جعواني، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  

 اس.ف-ي، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل عبد المالك بوزكراو. د 

  طوان.ت-كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية د. عبد الفتاح الزهيدي،  

 .تطوانكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  د. ياسين يسني، 

 فاس. - د. حسن هاشمي، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل 

 فاس. -عبد اهلل  جامعة سيدي محمد بن د. بوشتى الزياني، 
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 ، بكلية األداب والعلوم اإلنسانية بتطوان. 2022نونبر  26-25-24سينعقد المؤتمر الوطني أيام،  

 

 

 يتم منح دعوة لكل باحث تمت قبول مداخلته ويرغب في حضور فعاليات المؤتمر.. 

 تنشر أبحاث المؤتمر في كتاب جماعي محكم..  

 المؤتمر.أشغال تاب ك من نسخةالكلية، وصادرة من منح المشاركين شهادة مشاركة ت 

 سيتحمل المشارك نفقة التنقل.، وللمشاركينكل يتكلف المؤتمر بالمبيت واأل 

  

 

 

كلمة( يحدد األفكار األساس للموضوع المقترح، ومختصر  500و 300إرسال ملخص البحث )بين  

 .2022يونيو  30كلمة على األكثر(، قبل  500سيرة ذاتية للباحث )في

 2022غشت  30كلمة( قبل  10000و 5000يطلب من الباحثين إرسال أوراقهم البحثية كاملة )بين 

 2022شتنبر  30 اريخ ت قبل -ند الضرورةع-بعد إجراء تعديالت عليها  تُسلم األوراق البحثية 

 ..مختصةة تخضع جميع الملخصات والبحوث للتحكيم من قبل لجنة علمي 

 

 

 

يال، وأال يكون قد سبق نشره أو قدم للنشر في أي مجلة أو موقع الكتروني، أن يكون البحث أص 

 ضمنيا بهذا الشرط. لتزامااويعتبر ارسال المقال 

أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق  

 .لعلمية في تهميش المراجع والمصادرحترام األمانة اابإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس و

 مكان وزمان المؤتمر 
 

 شروط المشــــــاركة
 

 مزايا المشـــــــــاركة
 

 شـــــــــــروط النشر
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بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال والصور  صفحة 25 أن يكون المقال في حدود 

 .إضافة لملخص موجز يحتوي عنوان الدراسة وأسماء المشاركين والجامعة

باللغة  تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال 

العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف،  وصفتهسم الباحث إاإلنجليزية، كما تتضمن الفرنسية أو 

أسطر  10حيث ال يزيد عدد أسطر الملخص عن )والبريد االلكتروني وملخص، في حدود مائتي كلمة 

، أحدهما بلغة (االنجليزيةللملخص باللغة  Times New Roman  12و  للملخص العربيsimplified Arabic 12بخط 

 .االنجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربيةالفرنسية أو  المقال والثاني باللغة 

بين األسطر، بالنسبة  1.00بمسافة  12مقاسه   simplified Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع 

 .14 ، أما عنوان المقال يكون مقاسه Gras للعناوين تكون

 ..اإلمكانقدر ة واللغوية والمطبعية يجب أن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوي 

 بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة، واإلجراءات 

تائج ية وعرض النالمنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائ

 ..ومناقشتها

يحق لهيئة المؤتمر إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون  

 ..المساس بالموضوع

 اإلنجليزية.تكتب المشاركات باللغات اآلتية: العربية، الفرنسية،  

إلى البريد  ،PDFو يقوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد 
 . solidaireconfernce@gmail.com اإللكتروني: 

 

 

 

 
  2022يونيو  30: الملخصاتآخر أجل إلرسال                   

  2022غشت  30المقبولة: آخر أجل إلرسال المداخالت 

  2022شتنبر  30كاملة: اخر اجل إلرسال المدخالت  

 

 

 مواعيد مهمة
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 عبر الهاتف:

 د الزاهيدي 0637383461 /0662570418د. عبد القادر بوطالب

 عبر البريد االلكتروني للمؤتمر 
solidaireconfernce@gmail.com 

 ............................................................. االسم الكامل

 ............................................................. الجامعة

 ............................................................. الكلية

 ............................................................. الرتبة العلمية

 ............................................................. التخصص

 ............................................................. لبريد االلكتروني)ضروري(ا

 ............................................................. رقم الهاتف )ضروري(

 ............................................................. محور المداخلة

 ............................................................. اخلةعنوان المد

 ............................................................. أسطر( 10في حدود ) أو الفرنسية الملخص بالعربية

 االتصال والتواصل
 

بلجنة التواصلللمزيد من المعلومات المرجو االتصال   

 استمارة المشاركة

mailto:solidaireconfernce@gmail.com

