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 : المؤتمر  ديباجة
 
  بعوامل جد معقدة ومتفاعمةیرتبط المجتمع اإلنساني،  خصائصاالجتماعي من أىم  التغیریعد           

من خالل ف لدینامیكیة، كالحقل الثقافي واالقتصادي والسیاسي والتكنولوجي.تشمل عدید الحقول المتداخمة وا
 المرأة یةوضعالمتعمقة بمؤشرات الوبالتركیز عمى  ت المعاصرة،تتبعنا ألىم التغیرات التي عرفتيا المجتمعا

جتمعیة تتفاوت من حیث الوتیرة والتراكم وكذا أنماط ردود الفعل المتغیرات ال ىذهنالحظ أن  بوجو خاص،
 إزائيا، التي تتراوح بین القبول والرفض، سواء عمى مستوى المجتمع الواحد أو عند مقارنة مجتمعات مختمفة.

بؤرة نقاش وصراع  إلى األولىفالمسائل المتعمقة بالمرأة تكتسي دوما طابعا سجالیا وتتحول منذ الوىمة      
مى كل فإن تمك التغیرات قد تمخضت باستمرار عن والثقافیة بوجو خاص. وع اإلیدیولوجیةتشرطو الخمفیات 

عمى طبیعة العالقات االجتماعیة وعمى المجتمع و لمرأة في اوأدوار  ةأثرت بصفة مباشرة عمى مكان انعكاسات
 والصحیة. النفسیة واالجتماعیة تياوضعیوعمى ة أالتصورات االجتماعیة لممر 

االىتمام بقضّیة عمى مستوى  ازدیاد غیر مسبوق 6991 مؤتمر بكین عام وقد عرفت الفترة التي أعقبت     
تاحة تمكین المرأة والمساىمة في صنع القرار في مختمف  الفرصة ليا لممارسة دورىا بفعالّیة مثل الرجل، وا 

أولت العدید من المنظمات واليیئات والدول ، وقد االقتصادّیةو  االجتماعّیة السیاسّیةو  مجاالت الحیاة الثقافّیة
، وذلك من خالل إقامة مجموعة من المؤتمرات والندوات والتي أشارت بقضایا المعاصرة  لممرأة اما بالغااىتم

 .الصحةو  العملو التعمیم مجاالت وتنمیة حظوظيا في  تمكین المرأة ضرورةبكافة أشكاليا المتنّوعة إلى 

واالجتماعیة والسیاسیة  في السنوات أن مشاركة المرأة  في الحیاة االقتصادیة نالحظ في الوقت الراىن       
غیر أنو  یبقى الكثیر  في الحیاة العامة، اندماجيااألخیرة في تزاید مستمر رغم كل الصعوبات التي تواجو 
بین صارم تمییز المبنیة عمى  الموروثةفكار األعمى المرأة تحقیقو خاصة فیما یخص المساىمة في تغیر 

، فعمیيا أن تعي أن مكانتيا في مسار التغییر االجتماعي واالقتصادي لمفي المجالین الخاص والعاالجنسین 
ومدى فعالیتيا في مشاركة الرجل في مسار التنمیة   ، مرىون بطبیعة  األدوار التي تؤدیيا في المجتمع 

 جامعة مولود معمري              بلخٌر  رشٌد د/
 

 ة مولود معمريجامع                طاٌبً حكٌم /أ 

 جامعة مولود معمري أ/  علو  زوهٌر                  جامعة مولود معمري /جٌاللً سلٌمان           أ
 



،خاصة بعد اقتحاميا المؤسسات التي كانت حكرا  لممجتمعوالبناء األمني،السیاسي،االجتماعي واالقتصادي 
وتحدید المشكالت الصحیة  في العالم یستدعي الكشف عن الوضع الحالي لممرأة  األمر الذي  ،عمى الرجل

لترقیة االجتماعیة  مؤسساتالفرض  تدخل كل یمما  والنفسیة واالجتماعیة التي تعانیيا المرأة في المجتمع  ،
 ىذا مؤتمر لإلجابة  التساؤالت التالیة :  من ىذا المنطمق جاء. وتمكین المرأة وتفعیل دورىا في تنمیة المجتمع

 ىي مؤشرات وضع المرأة في العالم في ضل التغیرات االجتماعیة؟  ما -
  ىي المشكالت النفسیة واالجتماعیة التي تعاني منيا المرأة في الوضع الراىن ؟  ما -

 المؤتمر أهداف
 التعرف عمى القضایا المعاصرة لممرأة في ظل التغیرات االجتماعیة -
 إبراز مكانة ودور المرأة في التنمیة االجتماعیة.  -
 الكشف عن مختمف المشكالت النفسیة واالجتماعیة التي تعاني منيا المرأة في العالم. -
 الثقافیة.تنمیة الوعي بقضایا المرأة في جوانبيا النفسیة واالجتماعیة والسیاسیة و   -
 التوعیة باألىمیة المحوریة لممرأة باعتبارىا شریكا أساسیا في صناعة التنمیة.  -
وتمكینيا من تجاوز  بمورة استراتیجیات لترقیة أوضاع المرأة وتفعیل دورىا في تنمیة المجتمع  -

 الراىنة.الظروف الصعبة والتحدیات 
 طار األسرة والعمل.الرجل خاصة في إ-االرتقاء بمستوى جودة عالقة المرأة   -
 

 محاور المؤتمر
 
 : المرأة واألسرة1المحور  -
 األسرة داخلمكانة المرأة  -
 األدوار االجتماعیة لممرأة داخل األسرة -
 مرأةلمالنفسیة والصحیة عمى الحالة  المشكالت األسریة واالجتماعیة وانعكاساتيا  -
 ألسرة.استراتجیات مواجية المشكالت التي تعاني منيا المرأة داخل ا -
 المرأة والتعميم: 2المحور  -
 معوقات تعمیم المرأة في العالم -
 السیاسات الدولیة لتعمیم حق المرأة في تعمیم -
 مكتسبات المرأة بعد تعمیم التعمیم -
 
 



 المرأة وتحقيق الصحة النفسية والجسدية :3المحور  -
 ل التغیرات االجتماعیةظالصحة النفسیة لدى المرأة في  -
 مرأة في العالمالرعایة الصحیة لم -
 الوضع النفسي واالجتماعي لمنساء المصابات باألمراض المزمنة والساریة. -
 توفیر الرعایة الصحیة لمنساء المصابات باألمراض المزمنة والساریة. تاستراتیجیا -
 التكفل النفسي واالجتماعي لمنساء المصابات باألمراض المزمنة والساریة -
 المرأة والعنف 4المحور  -
 ؛عنف ضد المرأةأشكال ال -
 ؛االنعكاسات النفسیة واالجتماعیة والصحیة لمعنف عمى المرأة -
 ؛التكفل النفسي االجتماعي لممرأة ضحیة العنف -
 ؛ ( ... المسجد،الجمعیات دور المجتمع المدني في حمایة المرأة من العنف ) -
 .السیاسات الدولیة والوطنیة لحمایة المرأة من العنف بكل أشكالو -
 دور المرأة في التنمية االقتصادية: 5المحور  -
 ؛المرأة وسوق العمل -
 ؛المرأة والعمل الحر -
 ؛االقتصادیةوالتنمیة  المرأة الریفیة -
 ؛ االقتصادیة.المرأة المقاوالتیة والتنمیة  -
 ؛  االقتصادیةمساىمة المرأة في التنمیة  -
 .في التنمیة االقتصادیة المرأة لممساىمةتواجو  المعیقات التي -
 المرأة والرياضة :6المحور  -
 ؛معوقات ممارسة المرأة لمریاضة -
 ؛الصحة النفسیة والجسدیة لممرأة التي تمارس الریاضة -
 ؛مكتسبات المرأة في ممارسة الریاضة  -
 ؛السیاسات الدولیة لتعمیم ممارسة المرأة لمریاضة -
 المرأة والنوع االجتماعي 7المحور  -
 ؛واالجتماعیة ةاالقتصادی التنمیة في االجتماعي النوع مقاربة -

 ؛واقع النوع االجتماعي في المجتمعات العربیة والغربیة -

 ؛معوقات تكریس حق المساواة بین المرأة والرجل في مختمف الثقافات -



 ؛السیاسات الدولیة لتكریس النوع االجتماعي وتمكین المرأة في المجتمع -
لنوع االجتماعي وتكریس المساواة بین مبادئ المنظمات والمؤسسات الدولیة التي تنادي بالتفعیل مقاربة ا -

 الرجل والمرآة في جمیع المجاالت.
 المرأة وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال :8المحور  -
 ؛واالتصالصورة المرأة في وسائل اإلعالم  -
 ؛العالمفي  المعالجة اإلعالمیة لواقع المرأة -
 ؛مواقع التواصل االجتماعي وقضایا المرأة -
 ؛المرأةبقضایا دور اإلعالم في التحسیس  -
 ممارسة السياسة.الالمرأة و   : 9المحور  -
 ؛  الثقافة المجتمعیة والمشاركة السیاسیة لممرأة -
 ؛لسیاسياالقرار  في صنعمشاركة المرأة  -
 ؛الحیاة السیاسیةمعوقات مشاركة المرأة في  -
 ؛دعم المشاركة السیاسیة لممرأة استراتیجیات -
 ؛دولیةوالتعیین المرأة في اليیئات الحكومیة  -
 تعزیز عمل المرأة في اليیئات الحكومیة والدولیة . تاستراتیجیا -

 : أوضاع المرأة في الحرب10المحور    -
 ؛التابعات النفسیة لمحرب عمى المرأة -
 ؛التابعات االجتماعیة لمحرب عمى المرأة -
 ؛التابعات الصحیة لمحرب عمى المرأة -
 ؛ضحیة الحربلممرأة  والرعایة الصحیة التكفل النفسي االجتماعي -
 ؛الوضعیة النفسیة االجتماعیة لمنساء الالجئات ضحایا الحرب -
 ؛السیاسات الدولیة والوطنیة لحمایة لمنساء ضحایا الحرب -

 شروط المشاركة في المؤتمر الدولي

 تم أو نشره سبق قد يكون أال ويشترط ،المؤتمر محاور بأحد متصالا  البحث يكون أن 
 .ممتقى آخر بو إلى التقدم

 مشاركة تكون عمى شكل مداخالت أو ممصقات )جداريات(.ال 
 تكون المشاركة فردية أو ثنائية 
 عن2019/ 11/  05 أو الممصقة يوم بمداخمة كاممة مرفقة المشاركة استمارة ترسل 



 .كممة 300 يتجاوز بحيث ال،  المؤتمر البريد اإللكتروني طريق
 أو اإلنكميزية . نسيةالعربية أو الفر  ات الثالث :يمكن المشاركة بالمغ 
  بخطبالنسبة لممداخالت بالمغة العربية يكونSimplified Arabic " أما 14 حجم

،عمى  12 حجم " Time New Roman " بالنسبة لممقاالت بالمغة األجنبية يكون بخط
 صفحة15صفحات أن ال يتجاوز 10أن ال يقل البحث عن 

 العممية   األبحاث كتابة في عميها ارفالمتع العممية لمقواعد مستوفياا  البحث أن يكون
بالمغة  األجنبية  باإلضافة إلى و   بالمغة العربية:عمى أن تتضمن المداخمة  ممخصين 

مضمون ، خاتمة +توصيات ،قائمة  مقدمة ، كما تشمل عمى ) كممات مفتاحيو بالمغتين ؛
 لممراجع (

 الميدانية لمبحوث األولوية تعطى. 
 رسوم المشاركة

 0666  د.ج لطلبة الدراسات العلٌا غٌر العاملٌن،  2666الجزائرٌٌن،د.ج لألساتذة الباحثٌن

   أيام انعقاد المؤتمر وجبة الغداء خالل تشمل )  :رسوم المشاركة رتسدد ٌوم انعقاد المؤتم
 (، بدون إقامة  المحفظة عمى عاتق المؤتمر

 266 أيام انعقاد بة الغداء خالل وجتشمل  ):أورو للباحثٌن القادمٌن من خارج الجزائر
 (+ اإلقامة في فندقالمحفظة عمى عاتق المؤتمر   المؤتمر 

 مهمة : تواريخ  
 05/11/2019:            كاممة  آخر موعد الستالم المداخالت 
    2020/ 12/01:              المقبولة دخالتالم إشعار أصحاب 
     2020/ 02/ 20        :        موعد إلرسال دعوات المشاركة 
    2020مارس 10/11 :                           المؤتمر انعقاد أيام 

 المراسالت االلكترونية
 بإسم رئيسة المؤتمر الدكتورة : فتال صميحة توجو كافة الممخصات

 أو رئيسة المجنة العممية الدكتورة : يحياوي حسينة    
 :اإللكتروني التالي عمى البريد

femmecolloque@gmail.com 
 لالستفسار واالستعالم يمكنكم االتصال عمى األرقام التالية:

- 05 55 33 13 77 
- 73 89 04 42 05 
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 : سٌتم اإلعالن عن مكان انعقاد المؤتمر فً حٌنه  مالحظة 
 

 استمارة المشاركة
 .................................................................................لقب واسم الباحث:...........

 الرتبة :........................................................................................................
 ..............................................التخصص :.....................................................

 القسم :......................................................................................................
 ...........الجامعة : .........................................................................................

 هيئة أخرى: ...................................................................................................
 رقم الهاتف النقال: ...........................................................................................

 ........................................................................................البريد االلكتروني :...
 محور المداخلة :..............................................................................................

 .................................................عنوان المداخلة :.........................................
 ملخص باللغتين )اللغة العربية +اجنبية (.....................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
   

 
 


