
            

 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية 

 وزارة الثقافة 

  .تلمسان حمطة ،املركز الوطين للبحث يف عصور ما قبل التارخي وعمل الانسان والتارخيينظم: 

 مع: رشاكةابل   

 الوطين للبحث يف الانرثوبولوجية الاجامتعية والثقافيةاملركز 

 ، جامعة املس يةل الاجامتعية واملشالكت الأنرثوبولوجية ادلراسات خمرب 

 ، جامعة تلمسانخمرب حوار احلضارات وادلايانت يف حوض البحر املتوسط

 تلمسان لوالية ةوالصناعة التقليدي الس ياحة مديرية

 : الاول حول الوطينامللتقى 

 والس ياحة يف اجلزائر ةالثقافقطاعي   عىل الاوبئةتداعيات اجلاحئات و

 مفهوم ،ومقارابت، ومراهنات ،وحتدايت.

 2020نومفرب 26 -25يويم:

 

 ديباجة امللتقى:

 ةوالأمني ةوالس ياس ي ةالاقتصاديبفعل أأزمات  واخلوف وواالإحباط والهلع أأحيان حلظات من اليأأس يف الكثري من يعيش العامل                      

ىل  قد حتدث جفأأة مسببة أأرضارا كبرية  فقدان التوازن النفيس والاجامتعي نتيجة أأحداث مل يكن يفكر فهيا أأو ينتظر حدوهثا ومل حيرض لها.تؤدي اإ

 التكفل هبا.عن يعجز 

يف  فهيي حتدث .الس يطرة علهياطيع  منع حدوهثا أأو ولكنه ال يس ت  الظواهرمع تقدم العلمي والتكنولويج قد يتنبأأ العامل بنسبية زمن حدوث هذه 

من هذا املنطلق قد جند  مبخلفاهتا،مادية ومعنوية واقتصادية وس ياس ية معيقة وكبرية. قد تطول مدة تكفل  اوخملفة أأرضار  أأوقات و أأماكن متباينة

هبذه الأرضار واحلد من أأاثرها السلبية عىل التمنية بصفة عامة عدد من التساؤالت املعرفية واملهنجية واملوضوعاتية حول كيفية التكفل  مأأنفس نا أأما

ذا ما حلت مبجمتع ،يف لك القطاعات وامليادين هنا ال تس تثين قطاعا  املعمورة أأو منطقة من  ما لأننا نعتقد أأن يف مثل هذه الأحداث والكوارث اإ فاإ

 .تكون عامة وشامةل اعادة م فالأوبئة ،دون أ خرأأو ميداان 

ن جسل امل وتعد أأمه جاحئة بعد طاعون املوت الأسود اذلي أأمل ابلبرشية كثرية ومتعددة الأبعاد والنتاجئ  واحيس وال اثر السلبية لهذه الأحداث واجلأ  اإ

تضاهيه من حيث رسعة الانتشار وعدد املصابني وكذا اخمللفات الاقتصادية  19-، جفاحئة كوروان كوفيد م1352-1337قاطبة س نة 

 يف احملطات التالية: ه هذه التبعاتلخصت والاجامتعية وغريها، والشلل اذلي فرض عىل العامل كلك



 ملؤسسات الاقتصادية اليت ال بد من التفكري يف ا وتعطيل لأغلبمن توقيف  اجلاحئةه هذه تحلق أأ النشاط الاقتصادي نظرا ملا  انكامش

عادة نشاطها وقد يتطلب وقتا طويال ولكفة مالية كبرية. عادة بناءها وترمميها واإ  اإ

 جراءات احلجر الصحي توقف مؤسساته ل  نظرا واجلامعي توقف النشاط الرتبوي والتعلميي عادة بفعل اإ هذا من هجة ومن هجة أأخرى اإ

 .بطامقه ملا بعد التكفل 

 ىلاذلي يتعرض هو العاملي النشاط الس يايح  تعطل        وفندقة ومطامع وأأماكن س ياحية وأأثرية واترخيية، شلل مؤسساته من نقل الأخر اإ

 .ويبقى مرتبط برشوط حصية صارمة الإعادة بعثه من جديد

 رجات اخلارضات وندوات وملتقيات و وحم أأدبية وفنية توقف النشاط الثقايف بلك أأنواعه وفروعه من مرسح وسيامن وحفالت وأأمس يات

جراء فرض احلجر الصحي  ومواعيد واتفاقيات ثقافية هممة وذات فعالية ثقافية حملية أأو وطنية أأو دوليةثقافية س ياحية ثقافية وبرامج 

 .وتعلاميت التباعد الاجامتعي

 شعبيا، املقدسة والارضحة للزوااي الس نوية والزايرات الشعبية، اكلوعدات الثقايف، الطابع ذات الاجامتعية الفعاليات توقف 

  .الشعبية والاسواق

أأصبح رضورة حبيث والاسترشاف ملا قد حيدث مس تقبال والتحضري هل،  تالاسرتاتيجياتفكر يف  جتد ادلول العظمىومن هذا املنطلق، قد 

  وعدم بروز الأفق للخروج من هذه الأزمة الصحية العاملية. ،عهذا الوضملحة يف خضم 

و  19-عرفا تأأثرا كبريا جراء جاحئة كوفيد. يف اجلزائر قطاع الثقافة وقطاع الس ياحةهام  نقف عند حدود قطاعني اثنني أأن يف هدا امللتقى حناول

التكفل اليت مت كيفية ال وعن لنتساءل عن جحم هذا الرضر  يف العامل واجلزائر. فرض احلجر الصحي وتوقف حركة املالحة اجلوية والبحرية والتنقل

عادة بعث نشاطات لك من قطاع الثقافة والس ياحة.    ابلفاعلني يف هذين القطاعني مع التفكري يف أ ليات وأأمه التجارب اليت اعمتدت من أأجل اإ

انقاد جل أأ هناك الكثري من دول العامل ابدرت لوضع خطط اس تعجاليه، لكبح ال اثر السلبية املرتتبة عن هذه الأزمة الصحية، ومن  يف املقابل

 ذالنقايعتربان فصل الصيف فيه هو املومس الأكرث اس تقطااب للس ياح، فعاميل الوقت والظرف الصحي، عاملني حمددين  نوالس ياحة اذليالثقافة 

انن املومس ابعتباره موردا ماليا هاما. ومكثال عن هجود ادلول الأوروبية اليت تأأثرت بشلك كبري من هذه الضائقة الصحية، جند لك من اليو

بدأأت ابعامتد بروتوكوالت حصية وتطبيقها عىل لك املؤسسات الفندقية، اكلتباعد اجلسدي بني الأفراد، وابلتعاقد مع  وايطاليا وفرنسا، واليت

 رشاكت الطريان وبعث نشاطها من جديد اذن:

 أأو عىل الاقل التقليل من جحم خسائرهام، ط  الثقايف والس يايحاكيف س يكون موقف وجتربة وزاريت الثقافة والس ياحة اجلزائرية لبعث النش

 الربامج املسطرة اخل... ؟–االتفاقيات-واحملافظة عىل نشاطهام ونشاط الفاعلني الثقافيني والس ياحيني )مناصب شغل 

 والس ياحة يف ظل هذه الضائقة الصحية؟ وأأي حتدايت س تواجه قطاعي الثقافة

 قليل من أأاثر هذه الصدمة؟جل الت أأ وما يه اسرتاتيجية واخلطط املتاحة من 

  اجلزائر؟ يف مس تقبال والس يايح الثقايف الفعل مفهوم عىل اجلاحئة هذه س تقدمه معىن وأأي

هذه الضائقة، والبحث  ةواهجملومدى فعاليهتا  ال نالهدف من هذا امللتقى هو تسليط الضوء عىل برامج اخملطط التوجهييي اليت اس تخدمت حلد 

 الثقافة والس ياحية والاس تفادة من الوضع الصحي للعامل لصاحل الثقافة والس ياحة اجلزائرية.تطوير خدمات  عن أ ليات



 

 :امللتقى احملاور

 .ابلفاعلني يف القطاعوالتكفل  للجواحتجارب وقائية يف التصدي وال  والأوبئة: مفهوم وجتليات ونظرايت اجلواح  :احلور الأول

 بني الظروف العادية و لأزمات.  والس ياحية كوس يةل لرتقية الاستامثر الثقايف والس يايح يف اجلزائر للهتيئة الثقافيةاخملطط التوجهييي  :احملور الثاين

طار الاستامثرات الثقافية والس ياحية :احملور الثالث نعاش سوق الثقافة والس ياحة يف اجلزائر.و  التحفزيات املمنوحة يف اإ  أأليات املعمتدة يف اإ

سرتاتيجية احل  والتفكري ملا بعد اجلاحئة من خالل الاس تفادة من التجربة. رف واحلرفيني والفنانني واملثقفني يف مواهجة الوضع الراهن_ اإ

الوطنية وادليوان الثقايف والس يايح واملؤسسات  املؤسسات الثقافية والواكالت الس ياحيةعرب دور والس يايح  التسويق الثقايف  :احملور الرابع

عادة بعث القطاع الس يايح والبدائل املتاحة بعد اجلاحئة وما مدى  مواهجة الوضع الراهنالفندقية يف  عالم ال يل واإ اس تغالل التقنيات احلديثة لالإ

 .19يف اس مترارية الس ياحة يف ظل جاحئة كوفيد 

عرب خلق الفرص استامثرية  واس تغالل الوضعة الاوبئو واهجة اجلاحئاتوالاس تعداد ملاملعاهد والتكوين اجلامعي يف التدريب دور   :احملور اخلامس

 مس تحدثة.

رساء ش بكة اس تقطاب الثقايف والس يايح، والتدابري املتخذة يف التقليل من اخلسائر امودورهوالتنقل النقل   : احملور السادس يف ظل جاحئة  يف اإ

 .19-كوفيد

نعاش القطاع دمات البنكية اخل :احملور السابع يف اجلزائر وتأأثري السوق  والس ياحة ةيالثقاف  الاقتصادي وتطوير الصناعةواملرصفية ودورها يف اإ

 املوازية عىل تعطيل تمنية الصناعة الثقافة والس ياحة.

 عىل تأأجيل تنظمي التظاهرات الثقافية والس ياحية الكربى، التبعات الاقتصادية و التمنوية . 19 -اثر جاحئة كوفيد : احملور الثامن

 :املشاركة رشوط

 ويرسل الوطين، امللتقى مبحاور وعالقته واهدافه البحث موضوع يتضمن البحث، بلغة واحدة، صفحة يتجاوز ال ملخصا الباحثم يقد 

 .البحث موضوع كتابة يف اجلدة يشرتط كام معبأأة، املشاركة ابس امترة مرفقا الالكرتوين الربيد عرب امللخص

 .(الاجنلزيية العربية،) التالية ابللغات مفتاحية لكامت مع: املداخةل ملخص-

 .(أأقىص كحد لكمة 150) ابلعربية امللخص لكامت عدد 

 (أأقىص كحد لكمة 150)ابالإجنلزيية امللخص لكامت عدد 

 (لكمة 10 عن تزيد ال) العنوان لكامت عدد 

 )لكامت  6-4)  املفتاحية اللكامت عدد 

 )عادي  (اجلدول شلك 

  البحث هنايةمع وضع املراجع يف  APAشلك  يف التوثيق 

 التباعد (.Times New Roman 12و،Sakkal Majalla 16 )املنت خط جحم: التالية املقاييس وفق املداخةل الباحث يقدم -

 مس يف اربع هجات  2،5، قياس الورقة  مس  15،1 بس يط



 واملراجع والرسومات الأشاكل ذكل يف مبا صفحة 10وال يقل عىل  20 عىل للنرش املقدم البحث صفحات عدد يزيد ال أأن جيب -

 .واملالحق واجلداول

 .االإلكرتوين عنوانه- العمل، مؤسسة ، الشهادة الرتبة،: عىل حتتوي الباحث سرية من بنبذة املقدمة املادة ترفق -

 جداول، ، الفوتوغرافية الصور املتضمن خصوصا ،  Powerpoint"بوربوينت" شلك يف تقدميها ويفضل امليدانية، للبحوث الاولوية -

 ...خرائط

 .الفرنس ية الاجنلزيية، العربية،: التالية ابللغات البحوث تقبل -

 الاجنبية ابللغات املقدمة للبحوث ابلنس بة العربية ابللغة البحث ملخص من نسخة تكون ان عىل -

 مواعيد هممة:

 2020سبمترب  10 لخصات:املالس تقبال  اترخي_

 2020اكتوبر 10امللخصات الرد عىل قبول -

 2020أأكتوبر  30اكمةل:  الأوراق البحثية_ الس تقبال 

 2020نومفرب 05الرد الهنايئ للقبول يف امللتقى _

 2020نومفرب  26-25: يويماترخي امللتقى  _

ىل بريد امللتقى:   ترسل لك امللخصات اإ

 مالحظة:

دقيقة، مركزا عىل امه النقاط فقط دون  15فيديو ال يتعدى  تسجيليف حاةل اس مترار الوضع عىل املتدخلني بعث مداخالهتم يف 

 الاطناب يف الالكم ، لك مداخةل تتجاوز الوقت املطلوب تعترب ملغاة.

  التحارض عن بعد ،  ZOOMس تبث اشغال امللتقى عىل تقنية : 

 :واملراسةل االتصال

anthropologiereligieusecnrpah@gmail.com 
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 تلمسان جامعةالكرمي  لطفي عبد. د
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