
 

الديمقراطية الشعبية الــجـمهـوريـة الـجزائــريــة     

 وزارة الــتعلــيــم الــعالــي والــبحــث الـــعلــمــي

  –جامعـة أميـن العقال الحاج مـوسـى أق أخــمــوك 
- تـــامنغــســت  

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

واالرطفونيا  التربيةقسم علم النفس وعلوم   
 بالتعاون مع 

   والتديكلت  باألهقار النفس  علم  توطين مخبر
 

  بالمجاالت الجزائري  الشباب PRFU فرقة
  واالستبعاد االندماج مشكالت   بين الحضرية

 والهجرة االجتماعي

 تنظم المؤتمر العلمي الدولي األول 
 

 

 

  
الهيئة المشرفة على المؤتمر     

 الرئيس الشرفي: أ.د عبد الغني شوشة  
مدير جامعة أمين العقال الحاج موسى اق أخموك    

 رئيس المؤتمر: د. محمد األمين تومي 
 رئيس اللجنة العلمية: أ.د عبد النبي  زندري 

 رئيس اللجنة التنظيمية : د.فريد بوتعني 
 المشرف العام : أ.د ابتسام مشري 

 
 
 
 
 

    

  

     

   

  

 

 المخاطر االجتماعية
 المستدامةبين رهانات التنمية 

 وعصر العولمة
 م  2023فيفري   02 - 01

 كيفية المشاركة : 

وونمفمكرو30ووأقصللللل  وو معل ووفيووترسلللللحوث كاملو ل   ل  

وشللللرو وو عوثال تزثموبقل  لاوث مة ل وث ي م ل وو،ووووم2022

  ث رثبطو:ع ىووث طك ع ووث نشرو

https://forms.gle/mUxuXPtWyqY5VmS1A 

 QRوقموبمسحو مد

 

ث  ةنلل وث ي م لل و  مطتمروعلو ري وث كريلل وو  يك غوث كلل  للروبقرثلو

ووديسللمكروو15ووأقصلل  و مع ووفيوثإل كترونيوب  ممثفق وع ىوث كار

وم2022

 تنشروث كاملوفيو ة  وتزث ن و عوثنيق دوث مطتمرو 

يتاملحوث مشلللل لاوناقل قوث تنقلحووثإلق   ووث مي شلللل و    وفتر وو 

 ثنيق دوث مطتمر

 

 ث مرثسالقووثالستاس لثق:و

تمجهو حوثالستاس لثقووث مرثسالقوإلدثل وث مطتمروفيو

و socialrisk2023@gmai.com:وثإليم حوث ت  ي

ولثبطوثلس لوث م ثخالقو:و

 

 

 أهداف المؤتمر

 .االجتماعية بالمخاطر التعريف 

 .وتحليلها االجتماعية المخاطر تصنيف 

 المخاطر مختلف في التحكم آليات  توضيح 

 .االجتماعية

 طرق وتحديد  مستقبلية بمخاطر التنبؤ 

 .لها التصدي

 للحد  المثقفة والنخب  المجتمع دور تفعيل 

 المخاطر هده عن المترتبة االثار من

 .واالزمات 

https://forms.gle/mUxuXPtWyqY5VmS1A
mailto:socialrisk2023@gmai.com


` 

 : إشكالية المؤتمر

 تفـــاقم  مراحـــ   من  مرحلـــة  االجتمـــاعيـــة  المخـــاطر  تعتبر        
ــلبـية  الطبيـعة ذات االجتـماعـية  الظواهر  األفراد تواـج   التي الســـــــ

 . وتماسك  واستقراره المجتمع قيم  وتهدد  حياتهم في

ــب   الـثالـثة  األلفـية  مطلع  في  المخـاطر  وتنوع  وتزاـيد  ـتدف    أصـــــــ
ــريعا  االجتماعية ــاني  األمن  يهدد وبات ســــــ   واالجتماعي  اإلنســــــ

 و االجتماعية)  نواحي عدة مسـتو   على  الكثيرة  األضـرار بسـب 
 وهذا    ( النفسـية و  الصـحية  و  االقتصـادية و السـياسـية و البيئية

ــورة يهدد ما ــوائية بصــ ــتمرة عشــ ــو  ا  التنمية عجلة  ومســ  في ســ
  واألزمات  المخاطر هذه تســب   حيث     البشــري   أو  المادي  جانبها

ــائر ـــئات  في  خســـــــ  والثروات  والممتلـكات  الـعاـمة والمراف  المنشـــــــ
 الثروة  على يؤثر مما التقدم  فرص من وتقل   والطبيعية  البشـرية
 الحركة ركائز  من  أسـاسـية ركيزة  من  تمثل  وما للمجتمع  البشـرية
 . التنموية

 وإدارة   شـديدة بعناية الموضـوع  هذا مع التعام   المهم من بات لذا
ـــيدة ــدر  وتـحدـيد رشـــــــ   مع  تـفاعـل  ـبممـكانـية  الخطر  والوعي مصـــــــ
ــب   كمـا  أخر .  مخـاطر   المخـاطر   لهـده  التصــــــــــدي  يتطلـ   أصـــــــ

ــة ــاعيـ ــات  االجتمـ ــدرج  أن  واألزمـ ــة  الخطط  في  تـ ــدول  التنمويـ  للـ
ــوا   حد على والمنظمات  متطورة   معرفية  قاعدة على  باالعتماد  سـ

 .القرارات صانعي من ووعي

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ــد النخ  المثقفة من أج  إماطة   إن هدا المؤتمر الدولي يناشــــ

ا المعتةمـة للمخـاطر   وف    االجتمـاعـية وإدارتهـااللـثام عن الزواـي
نظام مؤســــــــســــــــاتي حكيم وعقالني يججن  األفراد والمجتمعات 

 . هذه األزماتاآلثار المترتبة عن 
ــة موضـــــــــوع   المـخاطر  ومن ـهدا المنطل  تنبع أهمـية دراســـــــ
ــر العولمة    ــتدامة وعصــ االجتماعية بين رهانات التنمية المســ
ــنيق وتحلـي  وتقييم ـهده المـخاطر تـباـعا ـلدرـجة  ومـحاوـلة تصـــــــ
االنتشار والحدوث ودرجة التحكم فيها من قب  المجتمع والدول  

ر مخاطر كما نسـعى الى محاولة معرفة وتصـو   سـوا  على حد  
ــا   أو األخطـ ــة  البيئيـ التغيرات  ــة  نتيجـ ــدث  أخر  يمكن أن تحـ

 لها.البشرية وطرق التصدي  
 المؤتمر:محاور 
 االطار المفاهيمي للمخاطر االجتماعية األول:المحور 

 المخاطر الطبيعية والبيئية  المحور الثاني:
 والماليةالمخاطر االقتصادية   المحور الثالث:
 المخاطر الصحية والنفسوإجتماعية المحور الرابع:

ــامس: الخـ ــاطر  المحور  ــار  في  برزت  مخـ ــاهرة  إطـ ــة    ظـ العولمـ
 ...( السيبرانية الهجمات اإللكترونية   مخاطر

 وعدم  المؤســـســـات  بضـــع   مرتبطة  مخاطر المحور الســـاد :
 المجتمع خدمة على  قدرتها

 سـياقات حصـار أج  من  الفاعلة  األطراف دور المحور السـابع:
  التنشئة مؤسسات الحكومات )االجتماعية   المخاطر

  المراكز الخاص القطاع   المدني االجتماعية  المجتمع  
 ...(اإلعالم   البحثية و األكاديمية والمؤسسات

  الشـــــــباب الطفولة و ب     المتعلقة   المحور الثامن : المخاطر 

ــتبعــاد   و   والجريمــة   واالنحراف   الفقر  ــا    االســــــــ   واالقصــــــــــ
  المدرســــي   التســــرب و    النظامية   غير   و الهجرة   االجتماعي 

 ( ... المهني   االندماج   وعدم 

 فعاليات المؤتمر: 

  المخاطر في  متخصصة بحثية عم  أوراق 
  وعصر المستدامة التنمية رهانات بين االجتماعية
 المؤتمر المعتمدة محاور وحس  العولمة 

 المخاطر في ملصقات علمية عن أبحاث متخصصة 
  وعصر المستدامة التنمية رهانات بين االجتماعية

 المؤتمر المعتمدة محاور العولمة وحس 
 ورش تكوينية وتدريبية متخصصة 
 شروط االشتراك:  
أن يحق  البحث معايير التقويم في المؤتمر   وأن ال   

 يكون نشر من قب .
باألصا  متسما  البحث  يكون  ملتزم أن  و  العلمية  لة 

 بالمنهجية العلمية .
 تحرر البحوث باللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية. 
االلتزام بارسال البحث على الرابط الرسمي للمؤتمر     

 مع االلتزام بقال  المجلة وشروط الطباعة والنشر فيها 


