
 

 بالغ صحفي  

دجنبر، سلسلة من النقاشات حول: 18بمناسبة   

 المهاجرون، فرصة لإلنسانية
 

  18بمناسبة  "  أواصر تيفيالبوابة اإللكترونية لمجلس الجالية المغربية بالخارج "تُقّدم    –  2020دجنبر    12الرباط،  

طيلة الفترة الممتدة ما بين    كاربة العالم، وذلمن البرامج والنقاشات لفائدة مغ  سلسلة  للمهاجرين،  العالمي  دجنبر، اليوم  

 . 2020دجنبر  21واالثنين   17الخميس 

إسهامات الجالية  وبخاصة الفئات الهشة،    هم،ومصالح  العالم حقوق مغاربة  ب  موضوعات تتعلق   وستركز البرمجة على 

ي بلدان اإلقامة أو في بلد األصل،  المغربية في شتى الميادين العلمية، والثقافية، واالجتماعية، واالقتصادية، سواء ف 

الشباب  قضايا  بالمستجدات أيضا   وعلى  عالقة  لها  التي  الرئيسية  والتحديات  الرهانات  على  الضوء  ستسلط  كما   ،

 الراهنة. 

يوم  و سي   احتفال  أيضا  دجنبر    18يصادف  السياق  هذا  وفي  العربية.  للغة  العالمي  باليوم  الجالية    حتفي العالم  مجلس 

يُ   ،بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي  خارج المغربية بال بث  بشراكة مع رشيد سانتاكي مؤسس "اإلمالء الضخم"، والذي 

وFrance culture"   إذاعة على   المتابعة،  يُحقّ "  نسب  في  قياسية  معدالت  الفرنسية وق  المعاهد  ، بالمغرب   مع 

    ر دجنب  18يوم    إمالء  تنظيم   من خاللوماد،  ورات ي ش كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الرباط، ومنأيضا مع  وبشراكة  

 حول موضوع:   ، (20:00مساء )  ةمن اثال وبرنامج في الساعة   ،(18:30)  في الساعة السادسة والنصف مساء

 " التقريب بين الشعوب"عندما تتفاعل اللغات مع اللغة العربية من أجل  

بر   كتب   اللسانيات والمعاجم جون  ت دينُ سالفؤلف كتاب: "أ، وهو م ست فوو نّص اإلمالء عالُم  ما  العرب..  لغتُ   نا  نا  به 

الفرنسية وسيتضمن كلمات ذات أصل عربي ) باللغة  من أصل    كلمة   500أكثر من    رصد تم  لهم". سيكون اإلمالء 

و   عربي  الفرنسي(.  المعجم  اإلفي  من  مجموعة  النص  هذا  التعاون ب   تتعلق  شارات يتضمن  المشترك  قيم    والعيش 

 من خالل الكلمات واللغات. بعض البعضها  تغذي الثقافات والبلدان  أنّ  بين والحوار... كما يُ 

ويؤكد جون بروفوست في كتابه أن "اللغة العربية ظلت تثري اللغة الفرنسية منذ القرن التاسع الميالدي حتى يومنا  

في القرن  إلى الفرنسية    ،والعاِلمةأالشائعة    ، سواءومنذ زمن األندلس، قدمت إسبانيا المسلمة العديد من الكلمات هذا.  

فن  الثالث عشر الميالدي. وفي وقت الحق، جلب االستعمار وما بعد االستعمار موجة جديدة من الكلمات، خاصة في  

 من الكلمات العربية".   جديدة مجموعةفي اللغة الفرنسية ظهرت مع الهجرة  والطبخ. واليوم،  

 

  /https://www.facebook.com/AwacerTvومن أجل المزيد من المعلومات ، المرجو زيارة:
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 معلومات حول اإلمالء ليوم الجمعة 18 دجنبر 
 

 على  2020دجنبر  18الجمعة  هو الدخول إلى صفحة الفايسبوك ألواصر تيفي، وذلك يوم    فِعله  ما عليكم   ل  من أجل المشاركة، ك  

 ثالث مرات، وينشر التصحيح في نهاية التمرين.  دقيقة، وستتم قراءة النص  20مد ة اإلمالء    .بتوقيت المغرب  18:30الساعة  

https://www.facebook.com/AwacerTv/( 

 

 رشيد سانتاكي 

سيناريو وكاتب  منها  روائي  البوليسية،  الروايات  من  العديد  نشر  مغربية.  أصول  من  فرنسي  ثقافي،   Flic ou »  :وفاعل 

Caillera », « Des Chiffres et des litres », « Les anges s’habillent en caillera », « La 

Légende du 93 ».   

ويعّد رشيد سانتاكي من الشخصيات النشيطة والمعترف بها،  " )أكبر إمالء في العالم(.ضخم س "اإلمالء ال مؤسِّ وهو أيضا 

. "فرانس كيلتور" إذاعة ويتولى تنشيط "اإلمالء الضخم"، وهو موعد أسبوعي يُبث على  

   جوائز عن أعماله.  دة لفرنسي من رتبة فارس، كما نال عوقد حاز على وسام االستحقاق الوطني ا

 

 اليوم العالمي للمهاجرين واليوم العالمي للغة العربية : دجنبر 18

، وحّددت يوم  2000دجنبر    4  في  لألمم المتحدة الجمعية العامة هو يوم دولي أعلنته للمهاجرين  العالمي اليوم   •

دوليادجنبر    18 يوما  عام  اليوم(.  55/93لقرار رقم  )ا  للمهاجرين  من كل  مثل هذا  الجمعية  اعتمدت    وفي 

 . ع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم االتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي  العامة

االعتراف باللغة العربية باعتبارها من اللغات الرسمية لألمم المتحدة، بموجب قرار صدر من الجمعية  ر  تقرّ   •

، تقّرر جعل  2012للمجلس التنفيذي لليونسكو سنة    190انعقاد الدورة  . وأثناء  1973دجنبر    18العامة في  

 دجنبر يوما عالميا للغة العربية، باقتراح من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية وليبيا.  18يوم 

 

 )Tv/https://www.facebook.com/Awacer( أواصر تيفي 

بالخارج في مارس   المغربية  الجالية  ثقافية مؤسساتية، أطلقها مجلس  للهجرة  وهي  ،  2019منصة رقمية  مخصصة 

المغربية  الهجرة  تعكس تطور  العالم، ومرآة  للمغرب في  الوقت، واجهة  أن تكون، في نفس  تطمح  العالم.    ولمغاربة 

  . وثراءها 

 

 )www.ccme.org.ma(  مجلس الجالية المغربية بالخارج

باعتباره مؤسسة وطنية استشارية واستشرافية إلى    2007حدث مجلس الجالية المغربية بالخارج بظهير شريف سنة  أُ 

بمناسبة اإلصالح الدستوري الذي صادق عليه الشعب المغربي   دسترته  تمت  وقد   .جانب جاللة الملك محمد السادس

 . 2011فاتح يوليوز  في استفتاء 

المغربية من خالل تطوير   الهجرة  العمومية في مجال  السياسات  المجلس في اإلسهام في تحسين  تتمثل رؤية ومهام 

 التفكير العلمي، وذلك في أفق دمقرطة حقوق اإلنسان والنهوض بها وتعزيز المشاركة المواِطنة. 

، وتطوير  اإلقامةوحكومات ومجتمعات بلدان  بين المغرب  المجلس على توطيد عالقات الصداقة والتعاون    يعمل كما  

 استراتيجيات حديثة لالتصال والتواصل والتعاون مع بلدان االستقبال على المستوى الثقافي واإلنساني واالقتصادي. 

https://www.facebook.com/AwacerTv/
https://www.facebook.com/AwacerTv/
http://www.ccme.org.ma/

