
 

 منتدو مؤتمر فيالدلفيا يعاينون أثر التحوالت المجتمعية على التنمية

 

خلص المؤتمرون المشاركون في "مؤتمر فيالدلفيا الثاامن ششار ىلاه يةميات الت ميات ال شاريت  ماا 

فيها من تركي ت اجتماشيت وسياسيت، وتدارسوا تأثيرةا شله المجتمع المحلي والعر اي  اشت ارةاا 

األساسيت في تطوير الت ميت. و ديت فعاليات الجلست السا عت التاي ياديرةا معاالي األساتا  الركيزة 

سعيد ُشقم تحت ش وان " الش اب وم ظومت القيم وثقافت الت ميت "، وقد افتتح الجلست الدكتور شمر 

سرت اللي يت  ورقات تحماع ش اوان " الشا اب اللي اي والت ميات"، حيا  يشاار   الساشدي من جامعت

فهاام الركياازة األساساايت التااي ترتكااز شليهااا   لااه الاادور المهاام الاا ي يلع ااي الشاا اب فااي الت مياات،ى

المجتمعااات فااي الت مياات والتطااور والسااعي  حااو األفيااع، لاا ا ي  هااي اسااتثمار طاقاااتهم فااي العلاام 

 والمعرفت والسعي  حو تحقيق طموحاتهم وآمالهم كي يسهموا في تحقيق الت ميت .

مااان ياازي ماان جامعاات  ااور سااعيد المتااريت ورقاات تحاات ش ااوان " ت مياات وقاادمت الاادكتورة ىي

المهااارات اد داشياات لاادا الشاا اب الخااريجين فااي تاا اشات تااهيرة "، وقااد تحاادثت شاان الت مياات 

ال شريت  اشت ارةا الركيزة األساسيت للت ميت، وقالت ى ي لكي تتحقق ة ه الت ميت ال  د من التركياز 

 يتي وتوفير األجواء الم اس ت لي والعمع شله خلق فرص العمع .شله اد داع لدا الش اب وت م

وتحدثت األستا ة ةدير شفيق من مدارس الم تورة المتريت شن " يةميت م ظومت القيم ويثرةا 

في الت ميت "، قائلت ىن قييت الت ميات مان يةام القياايا فاي العتار الحااليم فالت ميات ليسات ت ميات 



ولك هاااا ت ميااات شقاااوعم والتاااي تع اااه  اااالفرد داخاااع المجتماااعم رؤوس األماااواع واد تاااا  فقاااطم 

 و المؤسسات التي تزوده  المهارات و المعارف الالزمت ليت ح ش تًرا فعااًل في  لك المجتمع .

سااكيكدة الجزائرياات ورقاات  ع ااوان "  – 5511يوت  02وقاادم الاادكتور شلااي  ودفااع ماان جامعاات 

ميت"، مشيراً ىلاه ين مشاكلت العاالم العر اي ليسات فاي الم ظومت األخالقيت للمجتمع وشالقتها  الت 

الثروة يو الماع يو األرض،  ع فاي اد ساان الا ي يعاد يسااس كاع ت ميات وفعاع حاداثي، وقااع ىن 

 اد سان ى ا التزم  م ظومت القيم األخالقيت وىتقان العمع ستتحقق الت ميت .

 ي  ع وان " المرية وثقافات الت ميات"، كاان وفي الجلست الثام ت التي يدارتها سعادة العين آم ت الزش

يوع المتحاادثين الاادكتورة شااال الزيااات ماان جامعاات الم وفياات المتااريت حياا  قاادمت ورقاات تحمااع 

ش وان " الثقافت المجتمعيت السل يت تجاه المرية المتريت و آفاق التهيير "، يشارت فيها ىله ي ي ال 

المارية المتاريت، ويجاب ين ي ادي  لاك مان األسارة  د مان تهييار الثقافات المجتمعيات السال يت تجااه 

 وي تهي  الجامعت، فالمرية ش تر مهم من الع اتر الفاشلت في الت ميت .

ثم قدمت الدكتورة سهه  عيون من ل  ان ورقت تحمع ش اوان " دور المارية فاي ت ميات المجتماع"، 

يعمااع كااع ى سااان  هااض قائلاات ىن ج جعااع اد سااان خليفتااي فااي يريااي وةاا ه الخالفاات تتطلااب ين 

ال ظر شن ج سي لعمارة ة ه األرض، ويشارك في ت ميت مجتمعي ووط ي، مشيرة ىله دور المرية 

  في الت ميت،  لك ي ها تشكع  تف المجتمع و التالي  تف طاقتي اد تاجيت، وقد يت ح لزاماً ين

 تساةم في العمليت الت مويت شله قدم المساواة مع الرجاع . 

ر محمد الادوما ي مان جامعات المرقاب اللي يات ورقات تحماع ش اوان " المارية والت ميات وقدم الدكتو

ويةميت تعليمها وتادري ها فاي المجتماع"، قااع فيهاا ىن المخططاات اد مائيات شملات شلاه ىشاراك 

 المرية في الت ميت، من خالع التعليم والتدريب، فالمرية ىله جا ب الرجع يشكالن ثروة المجتمع .

دمت الادكتورة فياروز مااامي زرارقات ماان جامعات ساطيف الجزائرياات ورقات  ع ااوان "  عاد  لاك قاا

 التاي التحاوالت قاراءة سوسايولوجيت فاي شماع المارية والثقافات المجتمعيات"، ى  يشاارت ىلاه ين  

 و االقتتااديت و التهيارات االجتماشيات وم هاا الجزائاري، للمجتماع االجتماشيات ال يئات شرفتهاا

للمارية الجزائريات، فتهيارت ال ظارة ىلاه  االجتماشيات الوياعيت شلاه واساع  شاكع يثرت الثقافيت،

 المرية لتت ح ش تراً فاشالً في الت ميت من خالع قيامها  مجاالت مختلفت من األشماع .

وفي ختام الجلست قدمت األستا ة فتحيت تاةد  المشاركت مع األساتا ة جميلات شازوق مان جامعات 

فااي مجاااع الماارية الجزائريااتل  ظااام الكوتااا    ن " ثقافاات الت ميااتالمساايلت الجزائرياات ورقاات  ع ااوا

 مو جا"، حي  قالتا ى ي  ات جلياً فاي خيام التحاوالت الراة ات العالميات وادقليميات وماا يطرحاي 

مفهوم ثقافت الت ميت في  عده الشامع، االقتتادي واالجتماشي والسيما ال عد ال شري لها ين يجسد 



الت ميت  المشاركت مع الرجاع كو هاا قاادرة شلاه العماع ىلاه ج  اي لتحقياق في شمليت   دور المرية

 الت ميت  مفهومها الشامع . 

يما الجلست التاسعت واألخيرة للمؤتمر فكا ت حلقت  قاشيت لطل ت قسام دراساات الت ميات فاي جامعات 

ةااا األسااتا  فيالدلفيااا وحملاات ش ااوان " التهيياار وثقافاات الت مياات لاادا الشاا اب الجااامعي"، وقااد يدار

الاادكتور سااالم ساااري، وافتتحتهااا الطال اات راياات المااوم ي  ورقاات حملاات ش ااوان " ثقافاات العمااع 

التطوشي الت موي لدا الش اب"، حيا  يشاارت ىلاه مفهاوم العماع التطاوشي ويةميتاي فاي ىشاداد 

الجيع الجديد، ل ا يجب العماع شلاه ترسايخي لادا الطل ات كاي  خار   جياع واع يسااةم مسااةمت 

 ت في تحقيق الت ميت .فاشل

ثم قدم الطالب مالك الخواجا ورقات  ع اوان " الخطااب ادشالماي المعاولم وتاأثيره الت ماوي شلاه 

الش اب "، حي  يشار ىله وجوب استهالع وسائع ادشاالم وتوجيههاا  حاو تثقياف الشا اب حاوع 

 مفهوم الت ميت؛ لما لها دور فاشع في تأتيع الت ميت .

زشترة ورقت  ع وان " الر يع العر ي وثقافت التهيير والت ميت لدا الشا اب"، وقدمت الطال ت ة اء 

قالت فيها ىن الر يع العر ي يحد  تهييرات جسيمت في المجتمعات وقد تأثر الش اب   لك كاو هم 

ةم من قاموا   لك الر يع، و  اء شله  لك يجب التركيز شله دورةم في   اء المجتمع وىشراكهم 

 الحياة السياسيت واالقتتاديت واالجتماشيت وييرةا . في كافت محاور

وختمت الجلسات  ورقات قادمتها الطال ات ياارا د اكات  ع اوان " الع اف الجاامعي كمعاوق للت ميات "، 

حي  يشارت ىلاه مشاكلت الع اف الجاامعي ويسا ا ها المتمثلات  الياهوطات االجتماشيات و التقالياد 

لت ىن األزمت الشا ا يت فاي ةا ا العتار  اديت  التياخم السل يت شله  فسيت الطالب الجامعي، وقا

 ودليع  لك ما تعا يي الجامعات من ش ف، فال  د من ال ح   شكع جدي شن حلوع لتلك األزمت .


