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إشكالية امللتقى :
سجلت الجزائر تزايد في عدد املسنين  ،البالغين ستين سنة فأكثر ،من  %8.5إلى  %8.7مابين سنتي  2016و 2017اي ما
يعادل  3484.000نسمة منهم  511 000في فئة البالعين  80سنة فأكثر( املصدر .)RGPH2016 :ونظرا لهته املؤشرات
الديموغرافية فإن قيم التضامن مع فئة املسنين في الجزائر قد تغيرت إلعتبارات عديدة منها شيخوخة هذه الفئة
وهرمها ،وارتباط أفكار الشباب حديثي الزواج باالستقاللية وحب الذات ،والتفكير في االنفصال عن البيت وبالتالي التخلي
عن كبار السن وتحقيق بعض الطموحات والحاجات بعيدا عن العائلة الكبيرة،وفي ثنايا هذا التحول املجتمعي داخل
األسرة الجزائرية ظهرت بوادر التدهور في بعض القيم واملبادئ وخاصة في كيفية التعامل مع الشيوخ والعجزة كبـار السن.
حتى أضحى الفرد الجزائري في بعض األوقات ال يتحمل املسن داخل أسرته  .بل أصبح املسن حسب بعض األفراد يشكل
هاجسا في البيت ،وكان من نتائج تلك النظرة أن ظهرت أفكار جديدة تنادي بضرورة التخلص منهم ورميهم في دور العجزة
ّ
واملصحات النفسية والعيادات الطبية ،والغرض من هذا كله االبتعاد عنهم وعدم تقبلهم والعيش من دون هواجس بشأن
مشكالت املسن .و نظرا ألهمية هذه الشريحة داخل األسرة واملجتمع الجزائري ودورها في تماسك أفرادها ،خاصة بحكم
املكانة التي تحتلها من جهة .ونظرا لتعدد األسر الحضرية بين املمتدة والنووية من جهة ثانية ،يأتي هذا امللتقى ليبرز دور
األسرة واملجتمع بمؤسساتها الفاعلة في الحفاظ على شريحة كبار السن في ظل التغيرات السوسيو -ثقافية واالقتصادية
الراهنة في املجتمع الجزائري .
هذا امللتقى يسعى لتبيان املكانة الحقيقية لكبار السن في األسرة الجزائرية وكذا املجتمع ،من خالل إتاحة الفرصة أمام
األكاديميين واملتخصصين لتوصيف الحلول ،وتقديم املقترحات  ،والتوصيات من أجل رعاية فئة املسنين و إعادة دمجها
في أوساط مجتمعاتها.
ثانيا -أهداف امللتقى:
 -1الوقوف على أهمية شريحة كبار السن في األسرة واملجتمع الجزائري .
 -2إبراز قيمة كبار السن والشيخوخة من الناحية :الخلقية و املعرفية ،القيمية ،والرمزية في املجتمع الجزائري.
 -3الوقوف على أهم األمراض التي تعاني منها فيئة كبار السن ومحاولة تجاوزها من خالل التحسيس ،برامج الوقاية
والحماية اإلجتماعية
 -4الكشف عن أسباب الحالة التي آلت إليها أحوال هذه الفئة على غرار باقي فئات املجتمع (.دور املسن كأنموذج حي)
 -5تسليط الضوء أكثر على الحالة االجتماعية والصحية واملالية لهذه الفئة.
-6تشخيص آليات التكفل والعالج لفئة كبار السن .
 -7الخروج بتوصيات ومقترحات لدمج فئة املسنين في املجتمع وإعادة االعتبار لها .
ثالثا -محاور امللتقى:
املحور األول :املداخل السيكو  -سوسيولوجية لفهم مرحلة الشيخوخة وكيفية التعامل معها .
املحور الثاني :املقاربات النظرية والتفسيرية للمسنين والشيخوخة (نظريات +مداخل تفسيرية )
املحور الثالث :الخدمات االجتماعية والصحية املقدمة لكبار السن ،وبرامج الرعاية والتكفل من خالل ( :دور األسرة،
مؤسسات الصحة ،دور املسنين ،مديريات النشاط اإلجتماعي ،وزارة التضامن الوطني ،دور وسائل اإلعالم ) ...
املحور الرابع :استراتيجيات الدولة الجزائرية في التكفل بفئة كبار السن .
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ضوابط املشاركة في امللتقى:
 أن يندرج البحث ضمن أحد محاور امللتقى. أن تتوفر في البحث مواصفات البحث العلمي و معاييره ،و أن يكتب وفقا لطريقة ". " APA أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقيات أو فعاليات سابقة. أال تزيد عدد صفحات البحث عن  20صفحة حجم ( )A4بما في ذلك الهوامش و ال تقل عن  15صفحة. أن يكون البحث مكتوب باللغة العربية بخط  Simplified Arabicومقاسه  14أما البحث املكتوب باللغة األجنبيةفيكون بخط  Times New Romanو مقاسه .12
 هوامش الصفحة تكون من األعلى واألسفل واليمين واليسار  2سم. أن يكتب البحث بإحدى اللغات الثالث (العربية أو الفرنسية أو االنجليزية) ،مرفق بامللخص . تقبل املداخالت الفردية والثنائية فقط. ال تتحمل الجهة املنظمة تكاليف اإلقامة واإلطعام للمشاركين .مالحظة - :أولوية قبول املداخلة للدراسات امليدانية املتخصصة.
تواريخ مهمة:
آخر أجل إلرسال امللخصات و املداخالت كاملة يوم 2019/01/07 :
الرد بالقبول النهائي 2019/01/22 :
ترسل امللخصات وكذا املداخالت عبر البريد اإللكتروني لرئيس امللتقى:الدكتور /هشام سبع عبر البريد اإللكتروني التالي h_sebaa@yahoo.fr:
رابعا -اللجنة العلمية للملتقى:
أ-من داخل جامعة برج بوعريريج:
البروفيسور :رشيد زرواتي
الروفيسور :أحمد مسعودان
الدكتور :عمارة بوجمعة
الدكتورة :نظرة ميالط
الدكتورة :نادية مفتاح
الدكتور :الحاج بلقاسم
الدكتور :إسماعيل ميهوبي
الدكتور :عبد الحميد معوش
الدكتور :هشام سبع
الدكتور :حمزة جحنيط
الدكتور :سمير جوهاري
الدكتور :موس ى كاف
الدكتور :مصطفى بن رامي
الدكتورة :يونس سميحة
الدكتور :محمد األزهر بلقاسمي
الدكتور :مراد بلخيري
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الدكتور :عبد الرحمان بوقفة
الدكتورة :غنية حاج كولة
الدكتور :عوارم مهدي
الدكتور :عمر بن أزواو
الدكتور :العيد وارم
الدكتور :علي لفقير
الدكتور :سمير عباس
الدكتور :العمري أبركان
الدكتور ة :العيفاوي فريدة
الدكتورة :آسيا بوراس
الدكتورة :فيروز شرغال
الدكتورة :سامية بادي
الدكتور :عبد الناصر تزكارت
ب-من خارج جامعة برج بوعريريح:
البروفيسور :ابراهيم بلعادي جامعة  08ماي  1945قاملة
البروفيسور :فيروز مامي زرارقة جامعة سطيف2
البروفيسور  :أنور مقراني جامعة سطيف2
البروفيسور  :بلقاسم نويصر جامعة سطيف2
الدكتور :جاهمي عبد العزيز جامعة  08ماي  1945قاملة
الدكتور  :سمير قريد جامعة  08ماي  1945قاملة
الدكتور  :بن بعطوش عبد الحكيم جامعة باتنة 1
الدكتور  :محمد ملين هيشور جامعة ابن خلدون – تيارت-
الدكتور :هاشمي بريقل جامعة ابن خلدون –تيارت-
الدكتور :شوقي قاسمي جامعة محمد خيضر –بسكرة-
الدكتورة  :يحياوي مريم جامعة باتنة 1
الدكتور :جمال األحمر جامعة سطيف 2
الدكتور  :لزهر خلوة جامعة سطيف 2
الدكتور  :مطاطحة عزالدين جامعة باتنة 1
الدكتورة  :حبة وديعة جامعة الجلفة
الدكتورة :مريم بودوخة جامعة سطيف2
خامسا -اللجنة التنظيمية للملتقى :أ-زهير بولعشب /أ-العيد سالقجي /أ-لخضر بن نويوة /أ-املحمل غرابي /أ-منير
تيقروسين /أ-دليلة بريك شاوش /أ -نصيرة بلحشادي / .أ -مونية سابق
طلبة الدكتوراه  :هشام بوخاري  /بوزغران طاهر  /عبيد ي فواز /العيد بوعافية  /بلماحي مراد /العطري أحمد  /فريجة
عائشة /عربي سمية/بن خزناجي لينة فطوم/مكاوي عشور
املكلف باإلعالم الدكتور /نورالدين دحمار
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