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 للمشاركة يف امللتقى ادلويل:دعوة 

 االتصال العمويم من أ جل التسويق االإقلميي يف املنطقة املغاربية

 حنو اتصال مسؤول حول ال قالمي
 جباية -2019 نومفرب 20و 19يويم 

 

 لكية العلوم االإنسانية والاجامتعية

 جامعة عبد الرحامن مرية، جباية

 :اإشاكلية امللتقى
طار نشاطات مرشوع البحث املوسوم بـ   ، تنظم لكية 1املغاريب-" للربانمج الفرنيس "االتصال وحتوالت الفضاء العمويميف اإ

ميي يف املنطقة املغاربيةموسوما ب االعلوم االإنسانية والاجامتعية جلامعة جباية ملتقى دولي حنو  -االتصال العمويم من أ جل التسويق االإقل

قالمياتصال مسؤول حول ا الربانمج الفرنيس املغاريب  2لنشاطات ايشلك املوضوع أ حد حماور املرشوع ويعترب أ يًضا امتداد حبيث ،ل 

 )LOTH(3"اللسانيات، املواقع، ال قالمي والضيافة" 

قل  ميية يقرتح امللتقى معاجلة اجلوانب االتصالية املتعلقة ابدلميقراطية التشاركية، احلمك الراشد، انفتاح الفضاءات العمومية والتمنية االإ

. فاالإصالحات الس ياس ية واملؤسساتية اليت أ حدثهتا السلطات العمومية، طرحت العديد من مشاريع 2011يف دول املغرب الكبري بعد 

يف املنطقة املغاربية ميكن التطوير املشرتك الإسرتاتيجية التسويق  هلتشاور والتشاركية بني الفاعلني واملواطنني. حيث نعترب أ نال قلمة، ا

صالحات، بعد أ ن أ ثبت منطق املركزية والس ياسات العامة النخبوية حدوده. من هذا املنطلق نتساءل  قلميي لتكون أ داة لتنفيذ هذه االإ االإ

قلميية للس ياسات العامة املبنية عىل دمع خصوصيات ال قالمي ومشاركة اجلهات الفاعةل عن مسامهة االت صال العمويم يف تنفيذ هذه املقاربة االإ

 يف برامج التمنية.

ن تطور البحوث امل  ثراء املفاهميي يف جمال االتصال العمويم املطبق عىل ال قالمي مس متر يدانية اإ يف املنطقة املغاربية. فتحليل  انواالإ

ال ما يسمى ابالتصال احمليل، اجلهوي، البدلي، أ و بعبارة أ خرى "االتصال اجلواري"، مسح بتعزيز اجملاالت املوضوعاتية واملهنية مثل االتص

قلميي  قلميي. (Mégard, 2012 ; Deljarrie et al., 2010)االإ  (Cohen-Bacrie, 2008)، أ و االتصال العمويم االإ

فاملواضيع املتعلقة ابالتصال يف ال قالمي وخلدمهتا تطرقت لها العديد من التخصصات واجملاالت: العلوم الس ياس ية، اجلغرافيا، التخطيط 

قلميي، عمل الاجامتع احلرضي واملنامجنت. هذا الهنج متعدد التخصصات غين ابملفاهمي وال ساليب، ونريد هنا أ ن نتساءل بصفة متجددة  االإ

  (Merah, Meyer, 2015) اهامت علوم االإعالم واالتصال عىل وجه اخلصوص يف تطورها يف بالد املغرب الكبري.عن مس
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    Ministère de l’Enseignement Supérieur     

et de la Recherche Scientifique  

Université de  Béjaïa 

Faculté des sciences  humaines et sociales   

                        Aboudaou  
Tél. :               

http://loth.hypotheses.org/


قلميي اذلي يشمل اجلهات الفاعةل  ىل ظهور وتأ ثري االتصال العمويم واالإ ذا تطرقنا يف التظاهرات واملنشورات العلمية السابقة اإ اإ

قلمي يف املغاريب، ابملعىن اذلي احمللية اخملتلفة من منظور تمثني منطقة جغ ننا نود يف هذه الطبعة دراسة البعد التسويقي لالإ رافية حمددة. فاإ

ابعتبارها" اجلهد الرايم لتمثني ال قالمي وتكييفها مع ال سواق التنافس ية، بغرض التأ ثري، لصاحله، عىل سلوك  Vincent Gollainحدده 

 . كام تعترب أ يضا مبثابة "(2014)ميته املدركة متفوقة بشلك دامئ عىل قمية املنافسني"امجلهور املس هتدف بعرض خمتلف وجذاب، تكون ق 

قلميي املقيد بغية حتقيق أ هداف اجلاذبية والضيافة، عن طريق املعرفة الصحيحة لبيئته."  هنج جيعل من املمكن تكييف العرض االإ

(Chamard et al., 2014) 

طار ما يسمى ابالتصال الواعي واملسؤول من خالل هذه املناجه، واذلي من  ويف ذات الس ياق نتساءل أ يضا عن وجودان يف اإ

ىل تمثني ال قالمي من خالل تسليط الضوء عىل التنوع اذلي ميزي مواردها: الطبيع  ية، شأ نه املسامهة يف تطوير ال نشطة وال فاكر اليت هتدف اإ

قلميية يف املنطقة املغاربية: الرتاثية، الرمزية،  القرى، املدن، التقنية وخاصة البرشية كام هو احلال يف خمتلف الفضاءات واملس توايت االإ

 املناطق احلرضية والضوايح. 

عادة تنظمي ال قالمي حبثًا  قلميي املسؤول يتأ رحج بني منطقني مرشوعني ومتاكملني، مفن هجة، من خالل اإ ن االتصال االإ ومن مث فاإ

التمنية والازدهار، ومن هجة أ خرى يف البحث يف ال خالقيات اليت ميكن أ ن تعزز التواصل بني الفاعلني اذلين يدافعون عن مفاهمي  عن

وابلتايل، تٌعطى ال ولوية لدلراسات التجريبية احلديثة واملعاجلة يف س ياقها بغرض توصيف مسامهة االتصال العمويم  ادلميومة وال صاةل.

قلميي يف املنطقة املغاربية، سواء اس تدعى ال مر )واملسؤول( يف ىل أ داة للتسويق االإ براز حتول املقاربة االتصالية اإ  جاذبية وتمثني ال قالمي، واإ

عالميا وحصافيا أ م ال.   بعدا اإ

قلميية الإضفاء الرشعية عىل ال قالمي ا لصغرية كام يبحث امللتقى لتسليط الضوء أ يضا عىل تطوير اسرتاتيجيات التسويق االإ

طار المركزية حتاول فرض نفسها ال س امي من حيث هيلكة مشاريع التمنية، وكذا دمع واستشارة اجلهات املعنية ابلتمنية احمل  لية واملتوسطة يف اإ

قلميية. وبعدها، يف املس تقبل القريب، يف ا عداد املشرتك خملتلف املشاريع كام يف حاالت الزناع أ و الرصاع يف الهتيئة االإ لتحرض والعيش يف االإ

املشرتك اذلي يس تدعي اس تخدام التكنولوجيات الرمقية عىل حنو مزتايد. حيث أ صبحت ال قالمي الرمقية تزداد أ مهية يف جمال االتصال 

العمويم من خالل ممارسات مواطنة جديدة من املفرتض أ ن جتلب حلواًل للتفاواتت الاجامتعية والاقتصادية والبيئية وكذكل بظهور ما 

 ى املدن اذلكية.يسم

 أ هداف امللتقى: 

الباحثني يف علوم االإعالم واالتصال والتخصصات ال خرى للعلوم االإنسانية والعلوم  الك املتعدد التخصصات يس هتدف هذا امللتقى

طار رؤية ش بكية للباحثني، يمت فيه تشجيع  الاجامتعية اليت تتبىن مقاربة اتصالية تمتحور حول ال قالمي، تمثيهنا وممثلهيا من الفاعلني، وهذا يف اإ

املتوسطي من خالل دراسات مقارنة أ و تبادل اخلربات -املغاريب واملغاريب- الصعيد املغاريباقرتاحات املداخالت املشرتكة بني الباحثني عىل

 واملعارف. حيث يسعى امللتقى لتحقيق ثالثة أ هداف رئيسة:   

اساهتم مرافقة الباحثني الش باب املغاربيني العاملني عىل حماور امللتقى ابلسامح هلم مبناقشة مقارابهتم املهنجية وتقدمي نتاجئ در  .1

 امليدانية. ذلكل تعترب أ حباث ادلكتوراه املتعلقة مبوضوع امللتقى ذات أ ولوية. 

تركزي الاهامتم عىل التفاعالت بني خمتلف الفاعلني خاصة تكل اليت جتمع بني: امللكفني ابالتصال العمويم دلى املؤسسات   .2

قلميية، منشطي احلركة امجلعوية، ال طراف الفاعةل والصحفيني اذل قلميية. االإ  ين يعاجلون مس تجدات التمنية االإ

قلميي يف الفضاء املغاريب. كام سيمت الرتكزي أ يًضا عىل العمل البحيث يف   .3 التساؤل حول التطورات احملمتةل يف االتصال العمويم واالإ

قلميية، تأ هيل املنتجات الثقافية أ و احلرفية، حفظ وترممي املواقع والس ياح ة، املدن اذلكية واس تخدام عمل البيئة، الهتيئة االإ

 التكنولوجيا الرمقية لصاحل املواطن.

 : حماور املداخالت

 العالمة. -حنو حتقيق هوية للماكن وللمواطن يف تعزيز الشعور ابالنامتء وتصنيع املدينة -1

 حنو االتصال البييئ يف التحول الاجامتعي والبييئ والتمنية املس تدامة.  -2

 لرتاث الطبيعي والثقايف، املادي وغري املادي.حنو تمثني والتسويق الس يايح ل -3

قلميي املسؤول.  -4  حنو أ خلقة االتصال االإ

قلميي. -5  حنو تفكري خمتلف حول الرصاعات أ و اخلالفات يف التخطيط االإ



 حنو توصيف تطور املناطق اذلكية ومدهنا وأ رايفها.  -6

 مقرتحات ال وراق البحثية وتنظمي امللتقي: 

يف موعد  )merahaissa2016@gmail.com (يرىج من الراغبني يف املشاركة تقدمي مداخالهتم عرب عنوان الربيد االإلكرتوين التايل: 

امللخص مرفقا ابلعنوان، مخس  ابللغة العربية أ و الفرنس ية. حيث يكون رمز 5000 حبدود ملخًصا الباحث ويقدم، 2019جوان  30أ قصاه 

ىل املعلومات ، لكامت مفتاحية، مخسة مراجع ببليوغرافية اختيار حمور املداخةل، امس املؤلفني ووظيفهتم، مؤسسة العمل، ابالإضافة اإ

 الشخصية الاكمةل. 

 توارخي هممة: 

شاكلية البحث، مهنجيته، ميدانه،  احملور، رمز، مع حتديد ما ييل: 5000املوعد الهنايئ لتقدمي امللخصات ) :2019جوان  30 • اإ

 مقاربته النظرية والنتاجئ املتوقعة(؛

 االإعالن عن نتاجئ التقيمي؛ :2019جويلية  31 •

 املوعد الهنايئ لتأ كيد املشاركة؛  :2019أ وت  10 •

 املوعد الهنايئ الس تقبال النصوص الاكمةل؛  :2019أ كتوبر  20 •

 يئ.نرش الربانمج الهنا :2019نومفرب  10 •

  معلومات:

رسال النص الاكمل للمداخةل.•   تشرتط الربجمة الفعلية للملتقى تأ كيد املشاركة واإ

 سيمت نرش الفعاليات يف مؤلف خمصص.• 

 سيمت نرش مجموعة خمتارة من ال حباث يف مؤلف جامعي بعد موافقة اللجنة العلمية.• 

 النص الاكمل مع احرتام الآجال بعد انعقاد امللتقى.يس تلزم عىل الباحثني اذلين سيمت اختيار أ حباهثم تقدمي • 

 دج لطلبة ادلكتوراه.  2000الباحثني، -دج لل ساتذة 4000رسوم املشاركة: • 

قامة واالإطعام. •   يتكفل امللتقى مبصاريف االإ

 ال س تاذ ادلكتور بوعالم سعيداين مدير جامعة عبد الرحامن مرية جباية : للملتقى الرشفيةالرئاسة 

آلكي فرايج معيد لكية العلوم الاجامتعية واالإنسانية                                   ال س تاذ ادلكتور محمد أ

 aoudia@hotmail.fr-n د. انرص أ ودية: امللتقىرئيس 

سامعيل بندبييل: التنظميية اللجنةرئيس   gmail.com57ismailb@   د.  اإ

اللجنة التنظميية: دليةل أ محدي - انرص أ ودية-فاروق هبلول - اخلف بن يديري- فياض بن كرو -عبد الكرمي بن عيشة - ليىل محود -
عيىس مراح.  -عبد الوهاب كزني -مسري جودر -وردة دمي هللا  -حنفى رشفة   

 gmail.com2016merahaissa@  د. عيىس مراح: ة العلميةرئيس اللجن

 اللجنة العلمية: 
آ عبد هللا عبيل )جامعة أ اكدير(، عبد اللطيف  )جامعة ، انرص أ ودية)جامعة أ اكدير(، عبد الرحامن أ مسدار)جامعة الرابط(، ايسني أ خياط)جامعة أ اكدير(يت حدةأ

اإسامعيل بن  )جامعة الرابط(،محمد بندحان)جامعة جباية(، عبد الكرمي بن عيشة)جامعة املنس تري(، سريين بن سلامين )جامعة جباية(،، معتوق بلعطافجباية(

)املدرسة العليا ، جامل بوشاقورحافة()املدرسة العليا للصنبيةل علجية بوشعاةل)جامعة جباية(، كهينة بركون )جامعة جباية(،فياض بن كرو)جامعة جباية(، دبييل

)جامعة جباية(، ، وردة دامي هللافرنسا(-)جامعة بواتييفتح هللا دمغي فرنسا(،-)جامعة فالونس يانحفيدة بولكباش(، 1)جامعة سطيفايمني بودهان للصحافة(،

آلكي فرايجأ اكدير()جامعة خدجية اليوسفي ،)جامعة منوبة(، محيدة البور)جامعة القنيطرة(عبد الرزاق العبادي  )جامعة منوبة(، رجاء فنيش )جامعة جباية(،، محمد أ

 (،سوسة)جامعة محمد هالل )جامعة جباية(،ليىل محود)جامعة جباية(، هبيج ادلين حشاموي)جامعة منوبة(، ، رمي حشانة(فرنسا-3)جامعة تولوزاكثرين غصن 

)املدرسة العليا لالوي خادل)جامعة جباية(، لعيديل شهيناز (،مدنني-)معهد املناطق القاحةلجوادمحمد )جامعة قابس(، رياجامل هنش )جامعة جباية(،علجية حنان

آزورفرنسا(، فانسون مايري -سرييل ماسلو )جامعة فرانش كونيت فرنسا(-)جامعة الرسبون ابريس سييت عيل خردوشللصحافة(،  فايزة ، فرنسا(-)جامعة كوت أ

آزورانيت بودة آميداس لوكسمبورغ(، ليندة سعداوي، فرنسا(-)جامعة كوت أ  فرنسا(-فيليب فيالون )جامعة سرتاس بورغ، )جامعة أ اكدير(فريد تويم)أ
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