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امللتقى الدويل  2019لقسم اهلندسة املعمارية:
"عيش املدينة ،بني األمس والغد"
جامعة ابجي خمتار –عنابة-
كلية علوم األرض
ديباجة امللتقى
إن مستقبل العامل يكمن يف املدن ،إذ حسب إحصائيات األمم املتحدة ستكون نسبة  %50من السكان تقنت املدن حبلول سنة  .2050فالتحضر
وحول العديد من املدن .ويبدو أن التمدن احلاصل ال ميكن وقفه ،فمناطق شاسعة أبكملها
والتمدن الذي استحوذ على العامل احلديث قد غزا الفضاء ّ
حميطة ابملدن اندجمت يف هذه األخرية ،وبدورها سوف تتحول إىل مناطق حضرية ،كامتداد طبيعي للمدن .أثناء هذا احلدوث ،حياول الناس واجملتمعات
التكيف مع أساليب احلياة اجلديدة ،واحلقائق املكانية اجلديدة ،واكتظاظ املدن وما ينتج عنه من شح يف املساحة املتاحة.
ستتناول الندوة "عيش املدينة ،بني األمس والغد" هذه القضية من عدة زوااي .فمخاوفنا ،كفاعلني يف التشييد ،تدور حول التحوالت والوقائع املكانية
الناشئة واملستحدثة.
لقد تطورت املدن وفقاً لعدة سيناريوهات حضرية ،وكانت العواقب هلذا التطور هي بزوغ صعوابت خطرية يعيشها سكان املدينة يومياً .فمعظم املدن
تكونت برتاكم حضارات متعاقبة حسب عمليات وتقنيات معرفية تستوجب إتباع منهج شامل ومتعدد التخصصات لفهم احتياجات وتطلعات سكان
املدن ،ومن مث ميكن حل مشاكلهم اآلنية وتوقع مستقبلهم يف هذه املدن.
مكاًن للعيش ،بغض النظر عن النوعية أو اجلودة ،فهي فضاء حي :يولد ويتطور وقد ميوت .فهي مل تعد تظهر كجسم ساكن وإمنا كجسد
تعترب املدينة ً
أببعاد متعددة يندرج يف ظرفية زمنية جمتمعة.
هذا التعدد هو أصل كثري من املشاكل اليت تتوجس خيفة منها خمتلف اجلهات الفاعلة يف املدينة ،مع أن اجلميع يبحث عن احلياة اجليدة للمدينة .إن
توقعات سكان املدينة من حيث البيئة ،تعترب جزء من إسرتاتيجية القادة واملصممني ونوعية احلياة هي إحدى العوامل األساسية اليت تؤثر على جاذبية
املدن.
يعيش الناس حاليا يف مدن متعددة الشبكات ،مساحات مشرتكة وتنمية متسارعة ،غالباً ما يؤدي هذا الوضع إىل الشعور ابلضيق الذي ال يرتبط دائماً
ابالحتياجات األساسية ،ولكنه يعرب عن نفسه يف حاجة ملحة خللق فضاءات ومساحات ودية لدعم التنشئة االجتماعية ،ولتجميع الناس من خالل
السماح هلم ببناء عالقات وتوثيق الروابط بينهم .وبتوفري هذه الوسائل فقط ميكن للناس تكوين عالقات غنية عاطفيا مع فضاءات وأماكن املدينة،
وابلتايل تعزيز الوجود االجتماعي والرفاهية النفسية.
وعليه ،فالندوة "العيش يف املدينة بني األمس والغد" تدعو األكادمييني واملهنيني واملهتمني ابملدينة لتقدمي ومقارنة أعماهلم .فاملدينة املتعددة اجلوانب ال
ميكن أن حييط هبا ختصص واحد ،فهذا اللقاء من شأنه أن يكشف وجهات نظر التخصصات املختلفة املوجودة.
وستكون النتائج املتوقعة ذات طابع منهجي مثل أدوات اختاذ القرار (اإلسرتاتيجية أو التقنية) ،واألدوات املفاهيمية أو املالحظات (شبكات التقييم.)...

املواضيع املقرتحة:
موضوع  :1أخذ هتمة من ماضي املدينة.
ماضي املدينة ،هو هذا احلاضر األبدي ،الذي يشكل هوية املدينة .إن االهتمام ابلرتاث حاضرا ومستقبال يدخل يف السياق التارخيي ويصيغ اإلشكالية
اليومية ملسريي املدينة وكذا لسكاهنا.

مواضيع فرعية:
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• النظرايت ،التقنيات واخلربات؛
• السياسات ،اإلدارة واخلربة؛
• جتربة العيش ،ممارسات وطريقة انتقال الرتاث.
املوضوع  :2البيئة وحميط املعيشة احلضرية.
تشهد البيئة احلضرية ابستمرار تغريات رئيسية وسريعة (االكتظاظ ،الشيخوخة  ،االزدحام  ،انعدام املساحات اخلضراء ،وما إىل ذلك) تؤثر سلبًا على
جودة البيئة املعيشية .فالعيش بشكل جيد يف املدينة يرتبط ارتباطًا وثي ًقا ابلتكفل ابلبيئة احلضرية.

مواضيع فرعية:

• إدارة املخاطر الطبيعية يف املناطق احلضرية؛
• احلفاظ على املوارد الطبيعية واحلضرية؛
• جودة البيئة املعيشية؛
• إدارة النفاايت.
املوضوع  :3املدينة والتنقل.
توجه احلركة والتنقل أشكاال املناطق احلضرية وكيفية وصول السلع واخلدمات إىل املناطق احلضرية للمدينة .ابلنسبة ملدينة الغد ،يعترب التنقل العادل
واملستدام مصدر انشغال السكان والتحدي الرئيسي لصناع القرار.
مواضيع فرعية:

• حتول املدينة عن طريق التنقل؛
• املمارسات ،اجلهات الفاعلة وإدارة التنقل.
املوضوع  :4تصميم وتقنيات مبتكرة.
تتطلب حلول املشكالت املعمارية واحلضرية دمج التقنيات املتقدمة من خالل أساليب هندسية تعاونية ومبتكرة .يهدف استخدام بياًنت املدينة ()4.0
إىل حتسني كفاءة وفعالية العمل العام ونوعية حياة السكان.
مواضيع فرعية:
• اهلندسة املعمارية وتصميم الطاقة؛
• األمن وانعدام األمن؛
• املواد املبتكرة؛
• ( .B.I.Mمنذجة معلومات البناء)
املوضوع  :5املدينة املرتقبة :الرهاانت والتحدايت
كبريا يف كيفية بناء وإدارة هذه املدن يف مواجهة االحتياجات املتنوعة
تتوقع البشرية املزيد من التدفق حنو املدن يف املستقبل القريب .وميثل هذا ً
حتداي ً
والرغبات املتطورة جلميع املمارسني يف املدينة ومسرييها.

مواضيع فرعية:

• املرونة احلضرية؛
• املدينة للجميع؛
• املدينة الذكية.
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الرئيس الشرفي للملتقى :
أ.د حياهم عمار

مدير الجامعة

المشرف العام للملتقى:
أ.د جابري العربي

لجنة تنظيم الملتقى:
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عوشال حسين
ميسي مكرم
عبد الجواد مريم
قنيفي ياسر
بورفة إلهام
شنش أميرة
بن طراد جمال الدين
لرقش عبد الكريم
طلبة الدكتوراه
أعضاء النادي العلمي
الطلبة

عميد الكلية

اللجنة العلمية:
رئيس اللجنة العلمية :د .خديجة بوفنارة
أعضاء اللجنة العلمية:
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بلكحل عزالدين
جابري العربي
هاني عزالدين
حموين عبد المجيد
لعبي بلقاسم
ريبوح بشير
بن حموش مصطفى
بيار برجال
ماسيوي فريد
لفجح زبير
راؤول بونوا
صفا رفعت
رايزر جوديت
صاليو كاترين
برغال سعيد
بسطانجي سهام
قنادز عزالدين
حفيان عبد الرحيم
خرشي أسامة
رضوان مريم
رحايلية حسيب
زغيب رياض
تاعبني محمد
طاليانو دي قاريت فرنسواز
طاسكا قرنوتي سهام

جامعة بسكرة  -الجزائر
جامعة عنابة  -الجزائر
جامعة عنابة  -الجزائر
جامعة بشار  -الجزائر
جامعة قسنطينة - 3الجزائر
جامعة قسنطينة - 3الجزائر
جامعة البليدة  -الجزائر
جامعة كان  -فرنسا
جامعة باريس - 8فرنسا
جامعة ليل المركزية  -فرنسا
جامعة كان  -فرنسا
جامعة نوتنغام  -بريطانيا
جامعة لندن  -بريطانيا
جامعة باريس - 8فرنسا
جامعة كيباك -كندا UQAT
جامعة قسنطينة - 3الجزائر
جامعة قسنطينة - 3الجزائر
مكتب الدراسات -عنابة
جامعة سطيف  -الجزائر
جامعة عنابة  -الجزائر
جامعة عنابة  -الجزائر
جامعة عنابة  -الجزائر
جامعة بواتييه -فرنسا
جامعة بوردو -فرنسا
مركز الدراسات والخبرة حول األخطار،المحيط ،التنقلية والتخطيط-
فرنسا CEREMA

تفاصيل الرسوم
المشاركة  +الفندق  20 000دج

أساتذة

المشاركة  8000دج
طلبة الدكتوراة (بدون دخل)

المهنيون
مكان للعرض

المشاركة  +الفندق  10 000دج
المشاركة  7000دج
المشاركة  +الفندق  25 000دج
المشاركة  20 000دج
 50 000دج

تواريخ مهمة
-

 30جوان  : 2019اخر أجل إلرسال المختصرات
 14جويلية  : 2019تبليغ المشاركين بقرار اللجنة العلمية
 01سبتمبر  :2019اخر اجل إلرسال النص النهائي للمداخالت والصيغة األولى للمعلقات
 04أكتوبر  :2019الموافقة النهائية
من  05إلى  11أكتوبر  :2019تأكيد المشاركة
 25 ،24و  26نوفمبر  : 2019تنظيم الملتقى

لالتصال
ترسل المشاركات على العنوان االلكتروني التالي :
ville.hier.demain@gmail.com
لمزيد من المعلومات يرجى االتصال ب :
 +213661110061أحمد نحال
 +213699664131حسين عوشال
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