
 برنامج

 الدورة الرابعة -امللتقى الدوىل لتفاعل الثقافات األفريقية 

 " الثقافات األفريقية يف عامل متغري " 

 2019نوفمرب  14إىل  12القاهرة: 

 اجمللس األعلى للثقافة

 2019نوفمرب   12ليوم األول :  الثالثاء ا

 بهو المجلس –ص  11:00 – 10:00
 "الفن التشكيلى املصرى وتفاعل الثقافات األفريقية" معرض:  افتتاح

 أ. د/ سهري عثمانيتضمن أعمال مخسني فناًنا ويقام املعرض حتت إشراف 

 قاعة المجلس –افتتاح فعاليات الملتقى  -ظ(   12:00 – 11:00) 
 املفكر األستاذ/ حلمي شعراوي   كلمة مقرر امللتقى   −
 األستاذ الدكتور/ عيسى زيدي   كلمة املشاركني يف امللتقى   −
 األستاذ الدكتور/ هشام عزمي كلمة أمني عام اجمللس األعلى للثقافة  −
 األستاذة الدكتورة/ إيناس عبد الدايم   كلمة وزيرة الثقافة   −

احة  )  ظ( 12:30 –12:00استى
 م(    2:30 – 12:30الجلسة األوىل    )    

 "قراءة السياسة األفريقية  "

 لسيد فليفلارئيس اجللسة: 

 الصعود األفريقي يف السياسة الدولية: إشكاليات حتليلية ومعرفية محـــــــدي عـبـد الــــرمحــــــــن

 هرم القوة : قراءة سياسية لفلسفة البانتو عند األب بالسيد تيمبلز. ـديرامــــــــــــــــــــــــــي جمـــــــــــــــــــ

 إعادة تشكيل االقتصاد السياسي العاملي ومستقبل إفريقيا فـــــــوهي بيجيزر فـــــــــريدي

 ايديولوجيا اإلبادة العرقية املعرفية وموتها مــاداليتســو زليلـو فــــــــريي

ــاري     سنريينيجيهيمانا جوليو ــة النيوليرباليــــة وتــــالثري الــــباول علــــى االســــتغالل التجــ سياســــات التنميــ
 لألراضي يف اوغندا

احة  )  م(4:30 – 2:30استى
 م( 6:00 – 4:30الجلسة الثانية  ) 

 "الثورة الرقمية وحفظ الااث الثقايف األفريقي "

 جاسنت بيليرئيس اجللسة: 

 الثورة الرقمية وتالثريها على حفظ الااث الثقايف االفريقي. ــريتـــــــــــــامـــر أبـــــــــو اخلـــ

التوثيق الرقمي للمعلومات األصـيلة : مشـروت تيبيـق لمـول  توثيـق األمثـال        ديــــــكـســـــــــــــــــــــــــــون آدوم
 الشعبية اإلفريقية.

يف  Ushahidiمبادرة   -ية وتالثريهاعلى تشكيل الوعي األفريقيالثورة الرقم عـبـيـــــــــــــر الــفقـــــــــــــــــــي
 كينيا.

ــيال ميـــدياي والقـــيم اإلفريقيـــة وتصـــوير     هــــــــنريــــــــــتـا أومــــــــــــــــو وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي  السوشـ
 احلوامل بشكل عرب وطين عند املرأة يف نيجرييا

احة  )  م(6:30 – 6:00استى
 م( 8:30 – 6:30ثالثة  ) الجلسة ال

 املرأة األفريقية يف الثقافات األفريقية " "

 منى إبراهيمرئيسة اجللسة: 

 .1963 -1922املرأة الكينية يف مواجهة سياسات االحتالل الربيياني  إميــــــــان رجـــــــب زكــــــي

 ي.1994-1950حتت احلكم العنصرى فى جنوب أفريقيا   املرأة األفريقية بــــــــــــــــــــــــدوي ريــــــــــــاض 

 التمييز األجيابي للمرأة يف احلكايات الشعبية / جنوب لبيا فــــــــــاطمـــــة غنــــــــــــــــدور

 مكانة املرأة يف الثقافية اإلفريقية دراسة يف التاريخ الثقايف. لمد لمود العباس

جتليــات الفعــل اإلبــداعي النســائي اإلفريقــي بــني اييمنــة ال كوريــة وكثافــة        ـــــــايفلمـــــــــــــــــد الصـ
 الوعي النسائي: قراءة يف جتارب إبداعات نسائية مغربية.

 



 2019نوفمرب   13اليوم الثاني :  األربعاء 

 ظ( 12:00 – 10:00 ) الجلسة الرابعة 
 " التفاعل الثقايف العربي األفريقي "

 مسري حسينة: رئيس اجللس

دراسة للتحرك املصـري يف غـرب    1966 - 1957التعاون الثقايف بني مصر وغانا  أسامة عبد التواب لمد
 أفريقيا.

نظم احلكم واإلدارة يف ممالك السودان الغربي  بني املوروثـات الليـة والثقافـة     بيل شعبـــان غـريـانــــــــــــي
 العربية اإلسالمية الوافدة

 الااث العاملي والتنمية املستدامة يف مصر وأفريقيا لعزيز صالح سالــمعبد ا

ذاكرة شعوب سنغامبيا ورواية " يـرو جـو" للـهجرات الوافـدة مـن مصـر إىل غـرب         عــثمـــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــــــــو
 افريقيا"

تغـــيري هويـــة الســـواحيليني يف شـــرجن أفريقيـــا: ز بـــار       دور الثقافـــة العربيـــة يف  عيســــــى احلــــــــاج زيــدي
 منوذجًا

احة  )  ظ(12:30 – 12:00استى
 م( 2:00 – 12:30الجلسة الخامسة  ) 

 "مؤسسات اجملتمع املدني والتنمية الثقافية يف افريقيا"

 أماني قنديلرئيسة اجللسة: 

يف العـــامل املـــتغري: قضـــية االقتصـــاد    متويـــل األ ـــاث عـــن الثقافـــة االفريقيـــة      ف.ي.م.ك. ســينكــــــورو
 األفريقي اإلبداعي

املتيلبــات التنظيميــة لتفعيــل اســهامات منظمــات اجملتمــع املــدني األفريقــي يف     لمــــــــــد جابـــر عباس
 التنمية الثقافية األفريقية.

 مبجتمع النوبيني بشمال دور املؤسسات النوبية يف إحياء وتنمية املوروث الثقايف لمـــــــــد مسعد إمــام
 السودان دراسة ميدانية يف األنثروبولوجيا.

 بني الواقع واملالمول 2063متكني املرأة األفريقية يف إطار أجندة أفريقيا  هــــــــــايدى علــــــــــــــــــيوة

احة  )  م(4:30 – 2:00استى
 م(6:00 – 4:30الجلسة السادسة  ) 

 ة الااث الثقايف األفريقي""امللكية الفكرية ومحاي
 

 نهلة إمامرئيسة اجللسة: 

امللكيـــة الفكريـــة آليـــة احلمايـــة القانونيـــة  للـــااث الثقـــافى غـــري املـــادى  دراســـة    أحــــمــد سعــــــيد عــــــزت
 مقارنة لبعض تشريعات الدول األفريقية.

ملــؤلفي الكتــب االكاونيـــة يف عصــر الثــورة الرقميــة يف مصـــر       امللكيــة الفكريــة   إلــــــــــــهام مبـــــــــــــــــــــروك
 واملغرب.

 التكنولوجيا البصرية وإنتاجية الشباب املصري. خــــــــــــالد مــكـــــــــــــــــــاوي

 املرأة النوبية ودورها يف اإلبدات الثقايف الشيمــــــــاء الصعــيدي

احة  )  م(6:30 – 6:00استى
 

 م )مائدة مستديرة( 8:30:  6:30
 " الثقافات األفريقية يف عامل متغري"

 أماني اليويلتدير املائدة: 

 ويشارك بها:  

 أمحد العساسي - أمحد توم أمحد -

 بثينة خضر - أشرف لرم -

 سنوسي موسى حامد - خليل منون -

 عبد العزيز طنياوي - شيماء عبد اإلله -

 عبد العزيزعمرو  - عدلي سعداوي -

 فاروجن عبد اخلالق -

 



 2019نوفمرب   14اليوم الثالث :  اخلميس 

 اجمللس األعلى للثقافة

 ظ( 11:30 – 10:00الجلسة السابعة  ) 
 "االمتدادات األفريقية خارج أفريقيا"

 

 إميان البسيويسيرئيسة اجللسة: 

 يف أفريقيا واالستعمار الثقايف دراسة مقارنةاللغات األوروبية  حــــــامـــــــــــد املسلمـــــــــــي

 األبعاد االجتماعية للنزاعات حول األنهار الدولية يف أفريقيا لمـــــــــــــد رشــــــــــــــــوان

ت مـــن أيـــن أ وإىل أيـــنأ املشـــكال     –حنـــو خرييـــة ثقافيـــة لالجـــ ني األفارقـــة       جمــــــــــــدة إمـــــــــــــــــــــــــــام
 الثقافية  وسبل املواجهة

وجـــــــــوا زو   Yiwuالدياســـــــــبورا األفريقيـــــــــة يف الصـــــــــني  مـــــــــدين  ييـــــــــو      والء صــــــابر البوصاتي
Guangzhou .منوذًجا 

احة )   ظ( 12:00 – 11:30استى
 م( 2:00 – 12:00الجلسة الثامنة  ) 

 "الفنون األفريقية"

 سيد فؤادرئيس اجللسة: 

جتليــات ثيمــة االنتحــار يف الروايــة األفريقيــة  قــراءة تالمليــة يف منــاذج مــن أدب        ــــــــاريحــــــــــاتـــــم األنص
 جنوب الصحراءي

 سينما املرأة والساحة الثقافية املتغرية يف شرجن أفريقيا راشـــــــــــــيل ديــــــــــا ــــــا

 الصورة ال هنية عن أفريقيا السينما ودورها يف تشكيل مـــــاريــــــنا خيــــر فـــايــق

 املالمح األفريقية يف عرض الباليه منـــــــــــــــــال زكــــــــــــــريــا

ــة الّصــورة واألســيورة  مــن خــالل بعــض الّنمــاذج       وصـــــــــــــــــال الـعــــــــــــــش عاملّيــة الفــّن األفريقــي و الّي
 الفنّية

احة )   م( 4:00 – 2:00استى
 م( 5:30 – 4:00الجلسة التاسعة  ) 

 "الفنون واملعتقدات الشعبية يف أفريقيا"
 

 عبد الناصر الفكيرئيس اجللسة: 

 الِ كر  ث يف فهم ج ور الرقص الديين يف جنوب السودان. جــــــــــــــاســــــــــــــــــــــنت بيلـــــي

 يف طقوس العبور األفريقية. ـــــــزىســــعــــــــــــيدة عـــــــــــزيـ

 احللف اياللي والتالثري الثقايف واإلثين يف الشمال األفريقي لمد أمني عبد الصمد

جدل العالقة بني الثقافات األفريقية والثقافة العربية مـن لغـة "البجـا" إىل فـن      مسعــــــــــود شــومـــــــــــــــــــان
 "الدوبيت"

احة )   م( 6:00 – 5:30استى
ة  )   م( 7:30 – 6:00الجلسة العاشر

 "ايوية الثقافية األفريقية "
 

 عماد أبو غازيرئيس اجللسة: 

 ايوية الثقافية واخلوف من اآلخر: هل توجد هويات متعددة باجلزائرأ! حفيظـــــــــــــــــــة خمنفـــــــر

 الثقافة يف عامل كريولي  هجني  سائل. رسسـيـــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــا

 ايوية الثقافية وتالثريها على العالقات الصينية األفريقية شــــــــــريفة فاضــل لمد

 أيديولوجية "القبلية" و"اإلثنية " معضلة الدولة األفريقية ناديــــــــــــــــة عشمــــــــــــــــاوي

 
 مية والتوصياتيم  اجللسة اخلتا 8:00:  7:30
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