كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية
بالتنسيق مع
المديرية الفرعية لألنشطة العلمية الثقافية والرياضية
تنظم

الملتقى الدولي الثاني حول
أطفال الشوارع
»األطفال و الثورة«
يومي .22.22أفريل 2102
بمجمع سويداني بوجمعة
جامعة  8ماي  54قالـمة

إشكالية الـملتقي:
الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها اإلنسان في سياق أطواره المختلفة التي تتسم بالتجدد المستمر و
االرتقاء في معارج الصعود نحو الكمال اإلنساني الرشيد و ما تتسم به من تغيرات في مظاهر النمو المختلفة
(جسدية ،نفسية و اجتماعية) وصراعات متعددة علي المستوى الداخلي والخارجي  .فمرحلة الطفولة في تقدير
العلماء تستحق كل العناية واالهتمام لتحقيق نمو متكامل و سوي و إعداد للمستقبل و حماية من المخاطر.
الشيء الذي يوحي بحجم المسؤولية الملقاة علي عاتق المجتمع بجميع مؤسساته.
إن العنصر البشري ال سيما الناشئة من العوامل الرئيسة التي تستثمر فيها األمم الطموحة وتعول عليها في
رسم معالم استراتيجياتها المستقبلية.
هذا إن تعلق األمر بالظروف العادية التي تتوفر فيها شروط النمو الطبيعية لفئة األطفال و التي تسمح
بتوجيه طاقاتها .إال أن األمر يمكن أن يكون علي النقيض إذ كثيرا ما تمر المجتمعات بمراحل تغير جذري و
تحوالت بنيوية حاسمة كما هو الحال في الثورات التي يترتب عنها الكثير من مظاهر
الال أمن و الالاستقرا وتنامي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله  ،وهي ظروف تتعارض مع النمو السليم لألطفال
هذه الفئة التي تبقي األكثر هشاشة و األكثر تضررا .فالطفل في هذه الظروف يكون غالبا عرضة لمشاكل
صحية نفسية و اجتماعية  .الطفل في كل الحاالت ضحية يتأثر بصورة مباشرة (إعاقة ،حرمان من التعلم
،استغالل..الخ ) أو غير مباشرة (فقدان فرد من العائلة ،فقدان صديق  ،)...بل قد يجد نفسه مشاركا فاعال في
الثورة مما يجعله يتحمل تبعاتها المختلفة والمضرة في كل األحوال.
و أمام هذا التعارض الصارخ بين متطلبات مرحلة الطفولة والواقع المؤلم للثورات فان الطفل يجد نفسه
في وضع يحتاج أكثر من ذي قبل إلي رعاية خاصة  ،والي الدراسة والتحليل المعمقين من قبل الخبراء
والمختصين و األكاديميين بغية الكشف عن تأثيرات التغييرات التي تحدثها الثورات علي الطفل و اقتراح آليات
من شانها أن تحميه وتقلل من معاناته ،وهذا ما سيحاول الملتقى بحثه ومناقشته مع مختلف الباحثين
والمختصين و االستفادة من المقاربات المحتملة.

وتقديرا منا نحن جيل االستقالل وامتنانا للتضحيات الجسام التي قدمها أبناء ثورة التحرير المجيدة الذين
كانوا رجاال تنازلوا عن طفولتهم لننعم نحن بالحرية و االستقرار ،تولدت فكرة ربط الملتقي الدولي ألطفال
الشوارع في طبعته الثانية بالذكرى المزدوجة لعدي النصر و الشباب.

محاور الـملتقى
الـمحور

األول :الطفل الجزائري و ثورة التحرير الوطنية

 األوضاع النفسية واالجتماعية للطفل الجزائري أثناء الثورة.
 االستالب الثقافي ومحاولة فصل الطفل الجزائري عن هويته الوطنية.
 دور الطفل في الثورة.

الـمحور

الثاني :الطفل في الثورات

 الوضع الصحي
 الوضع النفسي.
 الوضع اإلجتماعي

الـمحور

الثالث:متطلبات رعاية الطفولة أثناء الثورات.

 الحماية القانونية للطفل أثناء الثورات.
 دور المنظمات الوطنية و الدولية في حماية الطفل أثناء الثورات.
التناول اإلعالمي لوسائل اإلعالم لألطفال في الثورة .

اللجنة التنظيمية :الرئيس الشرفي :أ .د نمامشة محمد رئيس جامعة قالمة
 بلواهم عبد الحليم
 فداوي السعيد
 سريدي محمد المنصف
 بن صويلح عفاف آسيا
 العافري مليكة
 بهتان عبد القادر
 بخوش المية
 بودينة ليليا
اللجنة العلمية:
 أ د نصيب نعيمة

رئيسة

 أ د عسوس عمر

عضوا

جامعة قالمة

 أ د بومهرة نورالدين

عضوا

جامعة قالمة

 أ د بلعادي ابراهيم

عضوا

جامعة قالمة

 أ د بومدين سليمان

عضوا

 أ د جفال ع/الحميد

عضوا

جامعة قالمة

جامعة سكيكدة
جامعة عنابة

 د دبيش فاتح

عضوا

جامعة قالمة

 د غول لخضر

عضوا

جامعة قالمة

 د التايب عائشة

عضوا

جامعة تونس

 د رجب عبد الستار

عضوا

جامعة تونس

 د نصيب ليندة

عضوا

 أ بلواهم عبد الحليم

عضوا

جامعة قالمة

 د حرقاس وسيلة

عضوا

جامعة قالمة

 د بن صويلح ليليا

عضوا

جامعة عنابة

جامعة قالمة

أخر أجل للمشاركة وإرسال المداخالت كاملة مرفقة بالملخص هو يوم 2102-12-21
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