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ر تراجع الفكاالفتراضي منه في انتشار الفكر المتطرف الغريب عن البيئة الثقافية المحلية في ظل 
    .يطوإهمال التثقيف على الدين الوسواالجتماعية  اإلنسانيةالنقدي وتقزيم العلوم 

التعاطي مع ظاهرة  عاشت المجتمعات الغربية والعربية أيضا تجارب مختلفة في ،ومن زاوية أخرى
مثلما نجح البعض منها في محاصرة هذه الظاهرة؛ في حين ال تزال تعاني مجتمعات أخرى التطرف 

الة التي تساعد على تقديم حلول شاملة وعميقة لظاهرة الفعّ واإلستراتيجيةمن أجل تحديد الرؤية 
  .التطرف

إلى الوقوف " الواقع وسبل الوقاية والعالج: الشباب والتطرف"مر الدولي حول يسعى هذا المؤتسو
والنفسية على شبكة المفاهيم المتداخلة والمساعدة على تفكيك العوامل الفكرية والتربوية 

العنيفة المتطرفة  تالسلوكياي زة على تفشصبة محفّوالسوسيولوجية التي يمكن أن تمثل بيئة خ
 .التي دمرت حياة عديد الشباب ظاهرةبحث في أنجع سبل الوقاية والعالج لهذه الوال
  

  :محاور المؤتمر/ 11
  
  )ياوسياس دينيا و سوسيولوجياحضاريا و( قراءات في المفهوم  :تطرف الشباب :المحور األول* 
علمية مقاربات متخصصة ودراسات (العوامل واألسباب : تشخيص ظاهرة التطرف :المحور الثاني*

   )تطبيقية حول الموضوع
  :الحلول والمعالجات: المحور الثالث*
  ،في الوقاية من تطرف الشباب) األسرة و المدرسة(مؤسسات التنشئة االجتماعية  ردو/ 1
  ، ياألمن االجتماعي واالقتصادي والثقاف: دور الدولة ومؤسساتها في مكافحة التطرف/ 2
  ،التطرفدور المجتمع المدني في مكافحة / 3
  ،المختلفة في الوقاية من التطرف اإلعالمدور وسائل / 4
  ،دور الخطاب الديني في مكافحة التطرف/ 5
   ،دور المجتمع الدولي في الوقاية من التطرف/ 6
  ،تجارب ناجحة في العالم للوقاية والعالج من التطرف لدى الشباب: المحور الرابع* 
  .ومعالجة تداعياته للوقاية من تطرف الشبابشاملة  إستراتيجية ونح :المحور الخامس* 
  

  :لجان  المؤتمر - / 111
  
  : المشرفون على المؤتمر* 
 تونس  -مركز البحوث والدراسات االقتصادية واالجتماعيةلعام المدير ال: وناس منصف ال .د.أ -
  الجزائر -فوزي بن دريدي مدير مخبر الشباب والمشكالت االجتماعية .د. أ-
  



3 
 

  :المؤتمر ةمنسق* 
  تونس  -باحثة بمركز البحوث والدراسات االقتصادية واالجتماعية-أستاذة: بهلولهادية . د -
) .frmailhediabahloul@g (  

  : الهيئة العلمية للمؤتمر* 
  المنصف وناس. د. أ - 1
  بهلولهادية . د - 2
  عمر النمري. د - 3
  رضا سالطنية. د - 4
  طرابلسي عبد الحق. د - 5
  

VI/ المشاركون:  
  الباحثون وأساتذة الجامعات * 
  مراكز األبحاث والدراسات المتخصصة* 
  المختصون في اإلعالم* 
  طلبة الدكتوراه* 
  
V - شروط المشاركة والجدول الزمني للمؤتمر:  
استمارة ( السير الذاتية ألصحابها مختصر تتلقى اللجنة العلمية للمؤتمر الملخصات البحثية مع -  

 :  وتشترط أن تتوفر في البحوث المقدمة  )المشاركة 
          األصالة والموضوعية والمنهجية العلمية  

          الباحث قد شارك بها في إحدى المؤتمرات أو نشرها سابقاال يكون أن  
         أن يكون البحث في إطار محاور المؤتمر  

          عنوان المداخلة، إشكالية البحث، المنهجية(كلمة  500أن ال يتجاوز الملخص(...  
          مع ذلك المراجع( ص 25أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث الكامل(  
         اللجنة العلمية ها من طرف يتكفل المركز بنشر النصوص المختارة بعد تقييم.   

ويتحمل . تتكفل الجهة المنظمة بالنقل داخل تونس واإلقامة بالفندق طيلة أيام المؤتمر - 
  .المشاركون تذكرة سفرهم
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 VI /مواعيد هامة:  
  2018ماي  11 -  10  : تاريخ المؤتمر/ 1
  2018- 03-22: وبطاقة المشاركةملخص الآخر أجل إلرسال / 2
  2018-03-31: أجل أقصاهفي يتم إعالم أصحاب الملخصات المقبولة / 3
  2018- 04-25: ترسل البحوث كاملة/ 4
  2018-04- 30: في أجل أقصاهيتم إعالم أصحاب البحوث المقبولة / 5
  والفرنسيةتقبل األبحاث باللغتين العربية / 6

  :ثم النصوص الكاملة على العنوان االلكتروني التالي يقع إرسال الملخصات* **
       @gmail.comserecconf                   

 
 استمارة المشاركة

 ................................................................................................................ :واللقباالسم  - 
  .......................................... :صالتخص -.................................................................:ةصفال - 
  .............................................. :الدولة - .........: .................................................. المؤسسة - 
  .......................................................................................................... :الشخصيالعنوان  - 

....................................................................................................................................  
  ......................................  :الفاكس -.........................................................:........الهاتف - 
  ..................................: ......................................................................... يالبريد اإللكترون - 
 ...................................................................................:.................العلميةمختصر األنشطة  - 

....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

....................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................:.................. المحور - 
  ............................................................................................................: المداخلة عنوان - 

....................................................................................................................................  



5 
 

  :  ملخصال - 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  
....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  
....................................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

  

 


