
 

  

 

بشراكة مع  الوزارة المنتدبة لدى وزٌر الشإون الخارجٌة و التعاون الدولً المكلفة بالمغاربة 
المقٌمٌن بالخارج و شإون الهجرة،و بمناسبة أسبوع الالجئ بالمغرب 

  ACODEC جمعٌة التعاون للتنمٌة و الثقافة تنظم 
 مهرجانا فنٌا و ثقافٌا

  تحت شعار
   " جمٌعا من أجل تعاٌش مشترك بٌننا و بٌن إخوتنا المهاجرٌن و الالجئٌن "

 2018 يونيو 23  و 22 ، 21، 20وجدة 
 

نشطة 
أ
 تقرير شامل لل

 

فً إطار اإلستراتٌجٌة الوطنٌة التً أعدتها الوزارة  المنتدبة لدى وزٌر الشإون  الخارجٌة و التعاون -     

الدولً المكلفة بالمغاربة المقٌمٌن بالخارج و شإون الهجرة  و التً تتبنى  باألساس على  احترام حقوق 

اإلنسان فً التعامل مع قضاٌا المهاجرٌن و المقاربة التشاركٌة مع جمعٌات المجتمع المدنً ، نظمت جمعٌة 

جمٌعا من اجل تعاٌش مشترك بٌننا و بٌن اخوتنا المهاجرٌن و : التعاون للتنمٌة و الثقافة مهرجانا تحت شعار  

 .الالجئٌن 

 وتمٌزت فقراته بالتنوع بٌن ,2018 ٌونٌو23 إلى 20المهرجان الثقافً والفنً على مدى أربعة أٌام من  امتد

 وما هو تطبٌقً تجسد فً ,ما هو نظري تؤطٌري من مداخالت للمتدخلٌن والشركاء فً مجال الهجرة واللجوء

 وأٌضا تمٌز بالحضور الغفٌر للعاملٌن فً مجال ,ندوة موزعة على ورشتٌن توجت فً األخٌر بتوصٌات مهمة

الهجرة واللجوء من أساتذة وجمعٌات ومنظمات سواء فً التدخالت التً كانت بالٌوم األول االفتتاحً أو فً 

. الندوة الموزعة على ورشتٌن فً الٌوم الثانً

 

 

 

 

 



 

 

   2018/06/20  الٌوم االفتتاحً 

 وعرضا لورشة عمل إنتاج مواد صناعٌة وتقلٌدٌة من ,توزعت فقرات المهرجان على شكل مداخالت: صباحا 

  :  بالنسبة للمداخالت توزعت كاألتً,طرف مهاجرٌن والجئٌن وكذلك منتجات محلٌة

قام السٌد رئٌس جمعٌة التعاون للتنمٌة والثقافة بوجدة بتقدٌم برنامج المهرجان وأهدافه التً انصبت 

 الذي ٌدخل أساسا فً نشاط الجمعٌة حٌث تشتغل فً مجال ,باألساس فً التحسٌس باحترام حقوق الالجئٌن

 .المشاركة الدٌمقراطٌة لمدة أربع سنوات وتتبنى كمرجعٌة لها مبدأ احترام حقوق اإلنسان

 ,كما نوه السٌد المنسق الجهوي للتعاون الوطنً بوجدة بجهود الجمعٌات العاملة فً مجال الهجرة واللجوء

وحفز على ضرورة االهتمام بهذا المجال كورش وإستراتٌجٌة وطنٌة إلدماج هذه الفئة فً النسٌج المجتمعً 

 .المغربً والتعاٌش معها

وقام السٌد ممثل جامعة محمد األول بتقدٌم أهمٌة البحث العلمً فً تحٌٌن خرٌطة هشاشة المهاجرٌن 

والالجئٌن وإشراك الجامعة ومراكز البحث العلمً فً بلورة وتفعٌل ما من شانه أن ٌخدم اإلدماج 

 .السوسٌواقتصادي للمهاجرٌن والالجئٌن بمجتمعنا

وأٌضا نوه السٌد رئٌس الجمعٌة المغربٌة لتنظٌم األسرة بوجدة بجهود كل المنظمات وهٌؤت المجتمع المدنً 

 .العاملة فً مجال الهجرة وأبرز جهود جمعٌته المشكورة فً هذا المجال

 



 

بعد الكلمة االفتتاحٌة للمهرجان تم تقدٌم وعرض ورشة عمل إلنتاج مواد تقلٌدٌة من طرف مهاجرٌن والجئٌن 

 إلبراز بعد التعاٌش والتشارك فً اإلنتاج والعطاء بٌن المجتمع المغربً وإخوانهم ,وكذلك منتجات محلٌة

 . وتوزعت المنتجات بٌن لوحات تشكٌلٌة باأللوان ورسوم الخط العربً والطرز,المهاجرٌن والالجئٌن

 



 :   21/06/2018الٌوم الثانً  
 قام ,تم فٌه تنظٌم ندوة مهمة حول التعاٌش المشترك داخل المجتمع المغربً والتقاسم والتبادل الثقافً

 حٌث ,بتنشٌطها مشكورا األستاذ المنسق الجهوي للتعاون الوطنً بوجدة وتم تقدٌمها على شكل ورشتٌن

 والورشة الثانٌة على ,توزعت الورشة األولى على موضوع التعاٌش المشترك داخل المجتمع المغربً

 حٌث تم تقدٌم , وتم التفاعل فٌها بٌن أعضاء مجموعة كال الورشتٌن.موضوع التقاسم والتبادل الثقافً

اقتراحات وتوصٌات توجت فً األخٌر باجتماع موحد للمشاركٌن فً الورشتٌن بخالصة للعمل على شكل جرد 

 والتً تدخل فً خانة أولوٌات تحقٌق هذا التعاٌش وحماٌة الالجئ من الجانب ,ألهم التوصٌات المقترحة

 ودور المإسسات العمومٌة والسلطات المحلٌة والمجتمع المدنً فً حماٌة ,القانونً طبقا للمعاهدات الدولٌة

 .الالجئ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

  22/06/2018 :الثالث

تم فٌه تقدٌم معرض أزٌاء محلٌة ومنتجات المهاجرٌن التً مثلت أقصى قمة التعاٌش من خالل : صباحا 

 وكذا لبعض اللوحات الفنٌة للخط العربً وكذا الرسم على ,البلوزة المغربٌة بؤلوان ولمسات إخواننا المهاجرٌن

 .الزجاج بطرٌقة فنٌة جد رائعة ٌمتزج فٌها التناغم الفنً



 

 

 

 

 الحامدي ومجموعة من الشباب مغاربة الفكاهً ٌوسف :تم فٌه عرض مسرحٌة للفنان الممٌز: مساء 

 كما تناولت وضعٌتهم داخل المغرب ,المعٌشٌة لالجئٌن وأسباب لجوئهم االضطراري يالمآس وتناولت ,وأفارقة

وكذلك بعد التعاٌش والتضامن معهم داخل المجتمع المغربً وكانت القاعة غاصة بحضور غفٌر للمجتمع 

 .المدنً وممثلً المإسسات العمومٌة



 

 

 

  : 2018/06/23ي اإلختتامالرابع و فً الٌوم 

 قامت , تم فٌه عرض أنشطة فنٌة وترفٌهٌة ألبناء المهاجرٌن مع أبنائنا إلبراز بعد التعاٌش:صباحا 

بتنشٌطه فنانة صغٌرة محترفة بؤسلوبها الشائق الرائع مستخدمة كل أسالٌب التحفٌز التربوٌة الستخراج 

 بلغ عدد األطفال حوالً . وتحفٌزهم على التفاعل والتشارك فً النشاط,مكنونات طاقات أبناء المهاجرٌن



ثالثون طفال من بٌنهم سورٌون والذٌن ٌستفٌدون من دروس التربٌة غٌر النظامٌة الذي تشرف علٌه 

 .جمعٌتنا

 

 

 

 

 

 



 

 

 تم فٌه عرض أمسٌة موسٌقٌة بمساهمة فرقة الركادة للشباب تمٌزت بؤسلوب الترحٌب التنشٌطً :مساء 

 و كذا فرقة أفارقة إلبراز بعد التمازج والتناغم بٌن الثقافة ,ألسلوب الركادة بإخواننا المهاجرٌن والالجئٌن

 .والفن المغربً واإلفرٌقً وكذلك عرضا لشاعرة عراقٌة ممٌزة

 

 

                                                                                                                            


