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 امللتقى الدويل الثاين لألرغنوميا

 تطبيقات األرغنوميا بالدول السائرة يف طريق النمو
 .2014 أفريل 29 – 28

 دعوة للمشاركة
 . مقدمة:1 

األرغنوميا بالدول  تطبيقات"، امللتقى الدويل الثاين حول 2ينظم خمرب الوقاية واألرغنوميا جبامعة اجلزائر 
لكل الباحثني  امللتقى مفتوح ،، بفندق األوراسي، اجلزائر2014 ريلفأ 29 -28، وذلك يومي "السائرة يف طريق النمو

للمشاركة خمتلف التخصصات وكل القطاعات املعنية  املهتمني من وغريهم منواملختصني يف خمتلف امليادين 
 . وجتارهبم امليدانية العلمية ببحوثهم 

 امللتقى:  . إشكالية2 
حول دور األرغنوميا يف الوقاية والتنمية . م2012يعترب هذا امللتقى امتدادا للملتقى األول الذي نظم يف العام 

يف  أمهية بالغة هلا منته استمرار عقد امللتقيات حول األرغنوميا ملا وقد كان من توصيا ،بالدول السائرة يف طريق النمو
 ىامللتق يأيت. هلذا من جهة، ويف تطوير األرغونوميا يف البلدان السائرة يف طريق النمو من جهة أخرى التنمية الوطنيةخدمة 
 ةالصناعييق النمو مبختلف القطاعات الدول السائرة يف طر يف تطبيقات األرغنوميا  ويركز أكثر علىيسلط الضوء لالثاين 

 كما هو معروف، فإن األرغنومياو . والبناء والسياحة ة والنقل والطرقاتالرياضيو  ةاخلدماتيو  ةالصحيو  ةالرتبويو  ةالفالحيو 
يف  . أما البلدان السائرةاستفادت منها كثريا، وخاصة يف عملييت الوقاية والتنمية اليتيف الدول الصناعية الكربى،  تنشأ

الكثري من  شهدت هيو كيف ال  ،األرغنومية املبادئفهي يف أشد احلاجة إىل االستفادة من اجلزائر ومنها ، طريق النمو
واليت عادة ما تتطلب إدخال  .اوتكنولوجيلبلدان املتقدمة صناعيا ركب ااالقتصادي بغية االلتحاق ب تطورحماوالت ال

توى اجلانب اآليل أو البشري لتتكيف ملا هو موجود يف الواقع حتت ضيق تعديالت أو تغيريات اضطرارية سواء على مس
وضغط الوقت ونقص اإلمكانيات، إىل جانب ما صاحبها من حتوالت ومتطلبات اجتماعية ضخمة كرسها املاضي وزاد من 

تطبيق لذا يطرح التساؤل عن مدى إمكانية  تراكمها احلاضر األمر الذي قد يرهن التطور حنو مستقبل أفضل.
من  تتم االستفادةولكن كيف يتم ذلك؟ وكيف األرغنومية يف البلدان النامية بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة.  املبادئ

جتارب البلدان املتقدمة وكذا السائرة يف طريق النمو؟ وما هي السبل اليت من خالهلا تتمكن اجلزائر من االستفادة من 
بلدان املتقدمة، أو على األقل االستفادة من تطبيق بعض مبادئها كوسيلة ميكن أن األرغنوميا على غرار ما حيدث يف ال
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على امليادين االقتصادية، االجتماعية، النفسية ومثمرة جيابية إتشكل أرضية ثقافة وقائية قد تكون هلا انعكاسات 
  .والصحية، سواء على مستوى املؤسسات أو اجملتمع

 . أهداف امللتقى:3
 :اآلتيةإىل حتقيق األهداف الثاين الدويل  يسعى امللتقى

 .البلدان النامية وسبل االستفادة من تطبيقاهتا يف خمتلف امليادينيف تشخيص واقع األرغنوميا  .1
 . اإلقتصادي واإلجتماعي يف التطورالصناعيني والشركاء االجتماعيني بأمهية األرغنوميا أرباب العمل و حتسيس  .2
 ختلف القطاعات بالدول السائرة يف طريق النمو.مبغنوميا معرفة إىل أي مدى تطبق األر  .3
 خمتلف القطاعات. يف  تشخيص التحديات والعوائق اليت حتول دون تطبيق األرغنوميا .4
 خمتلف القطاعات.تطبيق األرغنوميا يف بالباحثني واملهتمني جمهودات تشجيع تثمني و  .5
 خمتلف القطاعات.األرغنوميا يف  االستفادة من جتارب البلدان املتقدمة صناعيا يف تطبيق .6

 . حماور امللتقى:4 
، ةالرياضي، ةاخلدماتي، ةالصحي، ةالرتبوي، ةالفالحي، الصناعيةت املختلفة تطبيق األرغنوميا يف القطاعا ور األول:ــاحمل

 .واجملال اإللكرتوين السياحة، البناء، النقل والطرقات، ةاألمني، ةالعسكري
 االحتياجات اخلاصة. يذو لصاحل األرغنوميا  تطبيق ي:ـاحملور الثان

 تقومي املمارسة األرغنومية يف قطاعات التنمية املختلفة يف البلدان السائرة يف طريق النمو.  احملور الثالث:
  يف الدول السائرة يف طريق النمو. التحديات والعوائق اليت حتول دون تطبيق األرغنوميا ابع:ر احملور ال
 . خمتلف القطاعاتجتارب البلدان املتقدمة يف تطبيق األرغنوميا يف  من الستفادةا :اخلامساحملور 

 . املدعوون للمشاركة يف املؤمتر5
  مراكز البحث واملعاهد املتخصصة.و باحثون وطلبة اجلامعات، الو ساتذة األ 
  .األطباء واألخصائيون يف الصحة 
  .مهندسو التصميم ومهندسو الوقاية واألمن الصناعي 
  ملسريون واملختصون يف تسيري املوارد البشرية.ا 
  .مدراء وموظفو املؤسسات االقتصادية واالجتماعية املختلفة 
    .املنظمات ذات الصلة ورجال األعمال وكل املهتمني باألرغنوميا 

 . شروط املشاركة يف امللتقى:6
 .أن يكون البحث متصًال بأحد حماور امللتقى -1
 د قدم أو نشر من قبل.ق البحثأن ال يكون  -2
 الفرنسية أو اإلجنليزية.أو بالعربية  تب البحوثتكأن  -3
 العلمي املتعارف عليها يف كتابة األحباث العلمية.البحث أن يكون البحث مستوفياً لقواعد  -4
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 تعطى األولوية للبحوث امليدانية. -5
 ، عن طريق الربيد اإللكرتوين املبني أدناه.2013 ديسمرب 20قبل  البحثمرفقة مبلخص  استمارة املشاركةترسل  -6
    الربيد اإللكرتوين. عن طريق   ،2014 جانفي 30قبل   يف حالة القبول جيب أن يرسل التدخل كامال -7
 جيب أن تكون املداخلة خالية من كل األخطاء النحوية واإلمالئية واملطبعية -8
  بدقة يف حالة القبول النهائي. استمارة التسجيلملء  -9

 :. تواريخ هامة7
   :2013ديسمرب  20آخر موعد الستالم ملخصات املداخالت هو 
 2014/ 01/ 01لخصات املقبولة هو: موعد إشعار أصحاب امل 
  :2014/ 01/ 30آخر موعد الستالم البحوث كاملة هو 
 :2014/ 02/ 10 موعد إشعار أصحاب املداخالت املقبولة �ائيا هو 

 . تسهيالت املشاركة يف امللتقى:7
  .املتدخلون معفون من رسوم املشاركة 
   على حساب املنظمني.امللتقى خالل أيام اإلقامة واألكل بالنسبة للمتدخلني تكون 
  .تذاكر السفر على حساب املتدخلني 

 . عنوان املراسلة:8
 أ.د/ بوظريفة محو،

 رئيس اللجنة العلمية للملتقى
 ،2خمرب الوقاية واألرغنوميا، جامعة اجلزائر

 شارع مجال الدين األفغاين، بوزريعة، اجلزائر.
E-mail:prevention_ergonomics@hotmail.com   &  prevention_ergonomics@yahoo.com 

Tél / Fax :(213) 21 – 94 – 19 – 43  &  (213) 21 90 15 99 
 

http://www.prevention-ergonomics.com/ar/seminaire ergo 220.html 
 

http://www.univ-alger2.dz/prevention/ar/seminaire ergo 2.html 
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