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 2010سبتمبر  20على أن يكون الرد بقبول المشاركة في تاريخ أقصاه 
  . التي ستكون موضوع نشر في مؤلف جماعي قبل انطالقة الملتقى.

ــــــــــــ�وط ا����رآـــــــــــ�  

 .أن تكون المداخلة فردية - 

 نشرت من قبلأن ال تكون المداخلة قد  - 

 .العربية أو الفرنسية: لغة المداخلة - 

 ،Word 2003أن يكون تحرير المداخلة باستخدام برنامج  - 
 times   12بالنسبة للغة العربية، وخط  simplified Arabic 14خط 

new roman  بالنسبة للغة الفرنسية. 

 2.5أسفل  2.5أعلى : بالهوامش األتية 16x24: شكل الورقة - 
 1.5اليسار  1.5اليمين 

صفحة، مع كتابة  15أن ال يتجاوز عدد صفحات المداخلة  - 
 .الهوامش على الصفحة األخيرة

لالستفسار االتصال باألستاذة الدكتورة نصيب : مالحظة هامة
   00213)0( 37203423:نعيمة الهاتف

     00213)0(557751355أو األستاذ عبد الحليم بلواهم الهاتف 

  ـــــــــــــ�� ا�����ــــــــــــه��

   - رئيس جامعة قالمة –محمد نمامشة /د .أ: الرئاسة الشرفية للملتقى  

  نعيمة نصيب/د.أ: رئيس اللجنة العلمية للملتقى
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  ـــــــــ�� ا�����ــــإ� ��� 

واسعة اإلنتشارفي جل المجتمعات  ظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة
المعاصرة،وهي من المشكالت التي رغم حجمها، خطورتها ،درجة 

لم تحظ بعد بالدراسة و ,إستفحالها في المجتمع ،والنتائج المترتبة عنها
و قد يؤدي القصور في المعرفة ,ختصيناالهتمام الكافيين من طرف الم

الدقيقة بالظاهرة إلى عدم فعالية كل محاوالت التدخل لمعالجتها أو على 
تفرض اإلبتعاد ,كما أن خصوصية الظاهرة   و تعقيدها. األقل الحد منها

قدر اإلمكان عن البساطة والتساهل المفهمي و المنهجي في تناولها 
ت تفتقر إلى المرجعية العلمية و حتى ال نقع في استنتاجا,العلمي

 .الموضوعية الالزمة والى جدية التقدير والحكم

من هذا المنطلق، وشعورا بالمسؤولية و الواجب تجاه أطفال 
- الشوارع، هذه الفئة الحساسة، نظم قسم علم اإلجتماع والديمغرافيا

ملتقى وطني حول  2009أفريل  24-23بتاريخ – 1945ماي  08جامعة 
والذي تم من خالله، تناول و ". الواقع و اآلفاق-أطفال الشوارعظاهرة "

مناقشة مفهوم أطفال الشوارع  و تدارس الجانب المنهجي في التعامل 
مع الظاهرة وتحليلها، بإسهام عدد من الباحثين والمختصين ، على 
إعتبار أن أي محاولة للتفكير في خطة عمل أو إقتراح آلية للتكفل بهذه 

جتماعية تقتضي تهيئة أرضية منهجية يتم على أساسها تحديد الفئة اال
والعمل على التشخيص , المفهوم األكثر مالئمة لدراسة هذه الظاهرة

  .الفعلي و الجاد ألهم عواملها و مسبباتها

ومواصلة لهذا الجهد النظري، وعمال بتوصيات الملتقى الوطني 
جاد من أجل فهم أعمق  ،يأتي هذا المتقى الدولي محاولة منا، لفتح حوار

للظاهرة والتأسيس لمقاربات فاعلة و فعالة حول مسألة التكفل و التأهيل  
، وتوفير جو معرفي يتم من خالله تبادل التجارب و الخبرات و 

  .الدراسات الميدانية في هذا السياق

هذا الملتقى سيحاول مناقشة عناصر إشكالية التكفل بأطفال الشوارع 
  :المحاور التاليةو تأهيلهم عبر 

  - المفاهيم والمشكالت المنهجية- التكفل بأطفال الشوارع :ا��%$ر ا#ول
منظورات ونماذج -واقع آليات التكفل والتأهيل :ا��%$ر ا�)�'&

  -للتصدي للظاهرة
دور المؤسسات الحكومية و تنظيمات المجتمع  :ا��%$را�)��(

  المدني في التصدي للظاهرة
  -ميدانيةالبرامج والممارسات ال-

  .معوقات التكفل و التأهيل :ا��%$را�ا+*

فعلى األساتذة الجامعيين والباحثين و الهيآت وغيرهم ممن لهم اهتمام 
بمداخلة في  خاص بمسألة أطفال الشوارع، والراغبين في المساهمة

وملخص عنها  كاملة   إرسال مداخالتهم  محور من المحاور السابقة
على البريد اإللكتروني  2010سبتمبر  10حسب النموذج المرفق قبل 

     atfal.dz24@gmail.com :اآلتي
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