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 إشكالية الملتقى:

شبلانددا ش ةلةدديا  ددل انددل  يعددا شباددالم شبالددي شبلقيةددل بوددوت شباددعوم وعودداامل   مددو   ددم ش ادد  و       
شباجعاعددلو وشبالل  ددا  لددا ويامددل واولوئمددل وع لق ددمل  و لددا  لعوددق يلاددت اةدد وبيا عودداامل وع ول ددل 
شبعلاددل وشتجعاددل ل   اقددا شباددالم بمددل ن ايددا شةددعئنلقيا بلدداول شبددول ينددل  امددل وشباةدد وبيا شبعددل ينا ددل ن  
ععلاددت ن ال  ددلي  مددل   ددم ش اددا وشبيمددل يدد وت ا دديل شباجعاددم ولويددق باددل علالددق ادد  وددالشو وولاليددلو 

واددوبي  ددلل علددت  لددا  .وشةددععاشاشو عجعلمددل نمئددل الونددا وعودداا بلع ددول وشبع يددل  ددل اددعا اجددلتو شبليددلت
 اةعوى  وه شباقا يضل اوعيلت شبع ول ويعيوقي

 دد   ليدد    وعددوبل اععلددن ش ن اددا وشباجعاعددلو ااععلددن ا ةةددلعمل ن ايددا شةددعئنلقيا بمددوه شباددليلا     
عو ل ال ععلنل انق ا  اعل م و ادو  وشضد لشالو ناةديا وشجعال يدا وشنللش دلو ةدلوميا ع يدلت   ضدل ا 

شبعل ععي  ناوه وعمياق وناش ه شبةول  و ل ش  ايا شبعدل عةدعلئل ال عادل  شبادلاي  و لادل   با مت شباالمت 
شبناس وشتجعالع وشبودلنو  وشباامدلي   لدا عندوع عوجمدلعم  شبعلايدا  وشبعدل ا عدعم  وال شبدو نلدو شبالد   دل 

 ليئيلو عالو  ااماعق  وةات شبعمات امل وشبووليا انمل
اددلله ياددمت نةدداا  لبيددا ادد  شبةددمل  يوشجددق شة  علددايلو مئيددلت عالضددمل  ليددق وشباددالم شبج شقددلل ال ع    

 ايعددا شبالللددا وشبع ددولشو شبملقلددا  ددل مل ددا اجددلتو شبليددلت  وشبع يددلشو شتجعال يددا  لددا جايددم ش  ددعات  
 مددل   مدد  نمئددل شباقددلو شتجعال يددا عددلئلش اددلبوشوم واع يلشعددق واع يددلو شبايقددا شبليلعيددا شبالايددا وشباعنويددا ادد 

 ووي  واال ل وةلويي

 ال ةيل  شبعلوتو شتجعال يا وشتوع لايا وشبةيلةيا وال عال ه ا   املتو  ايات ملبعمايش      
شتجعال ل وشبمجلت ون اا شبمويا شبا للاا بلعوباا وشتناعلح شبعلبال عل ا شبعمنوبوجل انق  و وشق  

وغيل ل عووا الباالم  با ةو  شبعوش   شبناةل شإلااشع ولليا شبلنل وشبععايل  مت  وه شبااماو 
وشتجعال ل شبانجل  نق ن الو اععاات عجعلح شبليلت شبناةيا وشتجعال يا وشبةيلةيا ولعا شتوع لايا 
بلاالم شبج شقلل   ش ال شبول يا م اق  با ةلوي اععلن شتنللش لو مامت ا  ناملت شبعالا  لا  وش 

عمين شبةول وال  يمو   لاش  لبلل  يق   ع مل ش الشض شتجعال يا شباجعام شبول ب  يةاح بق الب
وشبمجلت وشبعع م شباينل ون اا شبمويا شبا للاا بلعوباا وشتناعلح شبعلبال عل ا شبعمنوبوجل انق  ووا 
يعال نيضل  با لللا  اال  اوشا عةاح بق البعنوت  ال  ضل  شب ا   با  لب  يععيلق  وش شبالم علبيل ا  

اونيا شبلل  شبيو  اعضل ا  شبلشلا شبناةيا شبعل يناا ل  وشبعل يل ض مت ويلو  بق  ال ةناالشب
 شتةعالوا انمل  لا الشلت شبوشوم شب لا ي

ام اععلن  وه شبااماو يجا شباالم شبج شقلل ناةق نال  لوشج  علعو  او ل اععلاا انمل ال 
جعال ل وانمل ال يععل  البجلنم شتوع لال وشبةيلةل شتيععل  البجلنم شبناةل وانمل ال يععل  البجلنم 

وانمل ال يععل  البعجلوم شب لقال شباينلي و ل  ت غيلم شةعلشعيجيلو شبعمات الباالم ا  وات شباوبا 



وشبعل ت ع شت ا يقا شبع ا وغلبال غيل  ل لا ش ال شبول يعي  انل  اةعوات   ت  شباالم البامت شبول 
ابو  لا ال   نال عات  لا اعلاق  ن ينجلن نلو ةلوملو  ن عق  اال يعيح بق يلي  ااةعوى ع لعل

 شبناةل شبنلو   لا وشوعق  اجعاعق وا ةةلعقي 

وا  عات  وش شبالعوا ةنللوت عةلي  شبضو   لا شباالم وااماعق شبعل يععليش اعمل  ل 
شباليلا شبملاا ا  شباجعام شبعل ةيل  شبعال ت شتجعال ل واال عو له شباوبا وا ةةلعمل بلاليا  وه 

 ل ن   شبااماو  ياعلض ن  ع ال ش اوشل شبليلايا  ل شباجعام بانلقق  وا   نل نامننل شبعةل ت ال
شباعل لت شبعل يععا   يمل شباالم شبج شقلل؟ وال  ل ش ةالم وشبعوشات شبعل ع ال اق  با  مول وعالو  

 ا بلعمات البااماو شباعل لت بلاالم شبج شقلل؟ ل ن   شبللوت شباوعلل  وه شباالمت؟ وال

 أهداف الملتقى:

 شبعوا  ب يلولتيمعةل اوضوع ااماو شباالم ن ايا الب ا  لا مت ش  عات   مو شباللي شبلقيةل    
  وشبع ل  بموه شب يلولتباععلن شباجعاعلو ونل علت  لا اةعوشه وا يع ت نو لاال يعي  نملقيل  وه 

 نةالامل و وشات عاايمل ونةم شنعالل ل  ي ةس بلعمات امل ولعا شبووليا انملي شبااماو وعللل
 بيلو  ش  اشن شبعلبيا:ووا جل   وش شبالعوا 

 تشخيص مختلف مشكالت الشباب الجزائري المعاصرة  -
 معرفة أسباب وعوامل انتشار مشكالت الشباب المعاصرة-
 ئيات عن واقع مختلف المشكالتطرح واقع مشكالت الشباب من خالل تقديم إحصا -
 اقتراح آليات لعالج هذه المشكالت وحتى الوقاية منها-
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