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الشيخوخة و يوما دراسيا حول  "و التوجيه اإلرشاد: مشروع الدكتوراه "بمشاركة  مخبر التربية و التنميةينظم 

  IGMOعلى الساعة التاسعة صباحا بمكتبة العلوم االجتماعية ب  2015ابريل  09و ذلك يوم  المجتمع

  :الشكالية ا

     عن اليوم العالمي لكبار السن ،كوفي عنان  المتحدة  لألممالعام  األمينعلن أ 1998من عام  أكتوبر 01في يوم 

    اقتصادية أثارالسكانية و ما يترتب عليها من حد كبير ، المسائل  إلىنحن في خضم ثورة صامتة (( قد قال فيه و 

هذا  إن) .  2002ابريل  12 إلى 8الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ، مدريد )). ( اجتماعية و ثقافية و نفسية و 

المتقدمة في العالم ، حيث تشير التوقعات المرتبطة  األعمارالتصريح نابع من وصف النمو المذهل للسكان ذوي 

  . 2050و  2000في المائة ما بين سنتي  22 إلى 10قفز نسبة كبار السن من  إلىالسكان في العالم  بإحصاء

 إلى 8االنتقال من  إلىهذا التغير الديموغرافي في هرم السكان لم يستثن دول العالم الثالث ، حيث تشير التوقعات  إن

  . في المائة في نفس الفترة  21

نسبة المسنين قد  أن إلى أشارتالدول فان التوقعات المرتبطة بالتغير السكاني كانت قد  هذه إحدىو لما كانت الجزائر 

بالمائة في  22و  2030بالمائة عام  14.5 إلىلتقفز  2013في  المائة من مجموع عدد السكان عام  7.5بلغت 

  ). 2013كريمة بوعزيز ، .(  2050سنة 

في الجزائر ، تحتم على المجتمع التحضير لها ، و ذلك من خالل  هذا التطور السريع في نمو طبقة كبار السن إن

دفع  أيضاما تبقى لها من العمر بارتياح ، و  إنهاءتوفير شروط نفسية و اجتماعية و اقتصادية و ثقافية ، تسمح لها 

و خبرات للناشئة و  المساهمة في الحياة العامة و االستفادة منها ، و ذلك من خالل تقديمها الستشارات إلىهذه الفئة 

معزولة تنتظر  الفئةالتطوعية المتكيفة مع ظروفهم الصحية و البدنية ، بحيث ال تبقى هذه  األعمالالمساهمة في 

  .على التقاعد ، الن الحياة ترتبط بالنشاط المستمر و ليس بسنوات العمل وحدها  إحالتهاتموت بمجرد  أوالموت 



هذا اليوم  إليهالذي يحاول لفت االنتباه  األمرحول واقع المسن في بالدنا ،  التساؤل إلىهذا التصور يدفعنا  إن

  : المحاور التاليةالدراسي ، و ذلك من خالل 

  ...المفهوم ، المحددات ، الدراسات: ـ المسن في الجزائر  1

 .، الصحة  األسرة،   اإليوائيةالمؤسسات : ـ المسن و المؤسسات االجتماعية 2

  :لدراسي اليوم ا أهداف

  .ظاهرة التقدم في السن في الجزائر  إلىـ لفت النظر  1

  .ـ الكشف عن واقع المسن في الجزائر 2

  .ـ الكشف عن دور المؤسسات االجتماعية في التكفل بالمسن  3

  :تواريخ مهمة 

  ، مع تقديم ملخص عن المداخلة 2015مارس  15اجل  آخرالرغبة في المشاركة ،  إعالنـ   

  2015مارس   19المشاركة   تأكيدـ   

  2015مارس  25 بالقبول ـ   تبليغ المشاركين

اليوم الدراسي يوم الخميس على الساعة التاسعة صباحا بقاعة المحاضرات بمكتبة العلوم االجتماعية ،  أشغالـ انطالق 

  ) ex- IGMO(بجامعة وهران  
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