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 :إشكالية اليوم الدراسي

الرجل يف حتمل العبء مساواهتا مع ادلرأة يف العمل، و اخنراطىم مداخل أيعد التمكني االقتصادي للمرأة من 
 على اادلشاكل وتطوير قدراتومعاجلة  واكتساب ادلهارات وااالقتصادي، من خالل وضع برامج عمل خاصة بو

، وىذا سيزيد من تدعيم  الفرص وادلواردإىليف الوصول ىامن اكتساب حق اخليار  شلا ديكن نفسها،االعتماد على
 ،داخل ادلنزل وخارجوحضورىا ومسامهتها كعون اقتصادي فاعل، شلا سيكون لو أثر إجيايب على ضبط سري حياهتا 

 على ادلستوى الوطين ا خللق وضع اقتصاديواجتماعي أكثر إنصاف،التغيريات االجتماعيةيف  يروقدرهتا على التأث
 .والعادلي

،  االجتماعية،من احلصول على فرص ادلشاركة يف سلتلف رلاالت التنميةاالقتصادية ادلرأة  دتكنيوتتطلب عملية
 على امتالك ادلهارات والقدرات الالزمة يف التخطيط هتا عن طريق مساعدابناء قدراتوضرورة ،السياسية والثقافية

وتعزيز احلريات ، التعليم النوعي اإلبداعي: خالل ، من واإلدارة واالتصال والتفكري اإلبداعي وقيادة اجملموعات
 . والسياسات االقتصادية،وإصالح اإلعالم

نظرا ألن ،  العادلياالقتصاد ادلتاحة للمرأة إحدى أقوى الطرق وأشدىا فاعلية لنمو االقتصاديةعد زيادة الفرص وت
العامل، ول اجلامعاتحر من نصف طلبة ث وأكادلستوىالعادليمن القوى العاملة على  %40 الوقت الراىن ادلرأةدتثلفي



اجلنسني، والذي من شأنو  بني تعزير مبدأ زيادة ادلساواة حيث ترتكز جل جهود ادلؤسسات الدولية يف ذلك على
 . التنمية نتائج من وحيسن االقتصادية من الكفاءة يزيد أن

 مع شراكةالب تدابري عدة واختاذ وطنية، اسرتاتيجيةإرساء على غرار باقي الدول بقامت اجلزائر ومن أجل ذلك، 
 دلقاولةاو ادلرأة لعمل مواتية بيئة وتطوير التنمية،لتشجيع يف الدوليني والشركاء اخلاص القطاع و اجلمعيات
 احلياة يف الفعالة مشاركتها ادلرأة اجلزائرية وتعيق تواجو مازالت اليت التحديات من العديد ىناك أن إالالنسائية،

 .االقتصادية واالجتماعية،وىذا ما سنسعى دلناقشتو يف ىذا اليوم الدراسي من خالل االشكالية التالية

  الجزائرية ؟التمكين االقتصادي والتنمية االجتماعية للمرأة ما هو واقع وآفاق 

 :أهداف اليوم الدراسي

 .وإجتماعيا إبراز الغاية من دتكني ادلرأة إقتصاديا- 

 .أمهية االنتقال من النظرة إىل ادلرأة كمتلٍق للمساعدة يف اجملتمع إىل كوهنا عنصرا فعاال ومنتجا- 

 . التعرف على سلتلف التدابري والربامج  وادلمارسادتن أجل تفعيل دور ادلرأة اقتصاديا واجتماعيا- 

 .حتديد سلتلف التحديات والصعوبات اليت تعيق عملية التمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة اجلزائرية-  

: الدراسي اليوم محاور

 . للتمكني االقتصادي والتنمية االجتماعية للمرأةالتأصيل النظري- 

 (دور ادلؤسسات احلكومية وغري احلكومية)الدعم ادلؤسسي للتمكني االقتصادي للمرأة - 

 .إمكانيات حصول ادلرأة  علىالتكنولوجيا والتمويل واخلدمات ادلالية- 

 .تدابري وبرامج  احلكومة اجلزائرية من أجل تفعيل دور ادلرأة اقتصاديا واجتماعيا- 

 .حتديات وصعوبات دتكني وتنمية ادلرأة اقتصاديا واجتماعيا- 

د ماضي بلقاسم .أ: الرئيس الشرفي لليوم الدراسي

 محدوش وفاء. د: رئيس اليوم الدراسي



 تباين رزيقة. د: منسق اليوم الدراسي

د بن ثابت علي .أ: رئيس اللجنة العلمية

: أعضاء اللجنة العلمية

 عبد اهللد منصوري .أ- 

داحي عمار . د- 

مساش كمال . د- 

 شايب فاطمة الزىراء. د- 

 عماين دلياء. د-

 رقايقية فاطمة الزىراء. د-

: أعضاء اللجنة التنظيمية

بوفافة وداد . د

بن علي مسية . د

مطرف عواطف . د

 برايس نورة.  د

 حويل زلمد. د

 بن وارث عبد الرمحان. د

: شروط المشاركة

 أن يكون البحث يف أحد زلاور اليوم الدراسي  .

  أن يتصف البحث باجلدية ويكون تناولو للموضوع متسماً باألصالة العلمية يف ظل منهجية زلكمة وتوثيق
  .متكامل للمراجع وادلصادر



  أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم يف ملتقيات سابقة

  صفحة15أال تزيد عدد صفحات البحث عنA4  مبا يف ذلك ادلالحق وادلراجع إدراج ادلالحق وادلراجع ،
. والفهارس يف آخر البحث

 يتعني أن يكون نوع اخلطTraditionalArabic 10 دلنت البحث، وتكون اذلوامش مبقياس 14مبقيـاس 
 .12Times New Romanسم من كل جانب وللغة االجنبيةخبط 2وحدود الصفحة 

  لكل مداخلة على األكثر2تعطى األولوية للبحوث الفردية عدد ادلتدخلني زلدد بـ . 

 04/2018 /08يرسل البحث بصورتو النهائية يف موعد أقصاه:  تواريخ مهمة  .

  خيضع البحث للتحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية، ويتم إخبار الباحثني بنتيجة التحكيم يف موعد
 . ، كما ال تلتزم اللجنة بإعادة البحوث الغري مقبولة13/4/2018أقصاه 

 ترسل ادلداخالت كاملة بصورهتا النهائية على الربيد االلكرتوين  : عنوان المراسلة لليوم الدراسي
 empower_ecofem@yahoo.com:التايل

 .في اليوم الدراسييتم تحمل نفقات المشاركين ال: مالحظة هامة

 

 


