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 0202أكتوبر  4 – 3تنظم يومي 
 أيام دراسية دولية

 السكن الهش في إفريقيا
 سياسات االمتصاص والممارسات السوسيو حضرية

 أي استراتيجيات.. أي تكامالت؟
 
 

متدة جزء كبير من تظاهراتها المبرمجة في الفترة الم إفريقيا،لسنة ، صالح بوبنيدر، تخصيص 3تقترح جامعة قسنطينة
 ، وفي هذا اإلطار، سيتم برمجة أيام دراسية دولية لمعالجة إشكالية السكن الهش.0202وديسمبر  0202بين ديسمبر 

تسّرع  االمدن تخلق االختالف، وتستقبل االختالف، والمدن اإلفريقية ال تشكل االستثناء في هذا المجال، بل إنه
ديناميات االختالف والتفاضل إلى درجة أن أصبح من الصعوبة تصورها ككيان واحد، وفهم تعقيداتها االجتماعية، وأخيرا 

فوتيرة التحضر في إفريقيا تتجاوز تلك المسجلة في أي قارة أخرى. إدارتها وحوكمتها، وباألخص 
).https://journals.openedition.org/poldev/3352( 

وعشرين  ون ساكن، لكنها ستتضاعف في الخمسملي 270إفريقياتصل حاليا إلى  في إن الكثافة السكانية الحضرية
مليون ساكن إضافي  287ستضم المدن اإلفريقية  0202، وبداية من 0222سنة المقبلة، لتصل إلى مليار ساكن في 

)https://www.banquemondiale.org/fr(  ومع ذلك فإن آخر التعدادات تكشف أن الغالبية العظمى من هذه الكثافة ،
من السكان يعيشون في  %02، أين ، وباألخص في الدول شبه الصحراويةوغير صحية السكانية تعيش في أحياء متدهورة

 واخ القصديرية.األك
في الواقع ان هذه المناطق الهشة، والتي تحتوي كل الظواهر االجتماعية و المرضية، تظم أسرا وعائالت تعيش 

 ظروفا مأساوية و يفتقر افرادها الى أدنى شروط الحياة الكريمة.
العالقات االجتماعية و المكانية، كما تساعد على تكوين المدن  ان هذه الظاهرة تسرع وتعدل وبشكل رهيب شبكة

يعيش الغالبية العظمى من السكان فيها من  أينالمسماة رسميه أو ألحديثة من جانب والمدن "غير الرسمية" أو "العفوية" 
افة الى تها فباإلضجانب آخر وهي المدن التي يواجه سكانها صعوبات متعددة يصعب عليهم مواجهتها أو التقليل من حد

 لىإتحرم أفرادها من الفرص االقتصادية الحقيقية التي ترقى بهم بنى تحتية قاعدية، وسكنات الئقة،  إلىافتقار هذه المدن 
على مختلف أنواع األمراض و التلوثات و المخاطر االجتماعية نتيجة لذلك أصبح يشكل مشكل السكن  ءمستوى أفضل للقضا
بالنسبة للسلطات العمومية التي  يحاول مختلف الفاعلين فيها في كل المستويات مواجهة االشكاالت  الهش انشغاال حقيقيا

 المرتبطة به كظاهرة شهدت تطور مستمرا.

https://journals.openedition.org/poldev/3352
https://www.banquemondiale.org/fr


عينيات التي تغيرت مع الزمن ففي سب وهو التطور الذي سعت السلطات مرافقته بعديد المقاربات و االستراتجيات
كان مشكل األحياء الهشة و إعادة اإلسكان من (، ONU-Habitatالقرنالماضي وخالل انشاء وكالة األمم المتحدة للمدن )

ي توضيح مسار البناء واإلنتاج الذات والبحوث التي أراد من خاللها المفكرون و الناشطون، في المجال العملصميم برامج 
كاستجابة للسياسات العمومية التي فعلت حلول السكن الشعبي كمقاربة متدرجة لتحسين األحياء الهشة و التقليل منها  للسكن

 بدال من ازالتها نهائيا.
فيه مخطط النشاط، "مدن دون أكواخ قصديرية" التابع لصندوق المانحين  وفي الوقت الذي هذف 0222في سنوات ال

المتعددين الذي أنشأه البنك العالمي، منع انشاء أحياء هشة جديدة من خالل دعم السياسات العامة للسكن االجتماعي، بدأت 
 و الترميم في التموقع و التنفيذ. عمليات إعادة التأهيل

مختلفة للقضاء على مشكلة السكن الهش واالندماج الحضري، سياسات وتنفيذ اعتماد  في العديد من البلدان، تقرر
بهدف تحسين ظروف العيش واإلسكان، مع ضمان للجميع: الوصول إلى الخدمات المختلفة )التربية، الصحة، األمن(، إلى 

ف الصحي...، الحصول على : الماء، الصر  (ONU-Habitat) العناصر المحددة من طرف وكالة األمم المتحدة للمدن
سكن الئق.. هذه العميالت تتضمن أيضا إزالة ظواهر التمييز، الفقر والفصل االجتماعي ـ المكاني، والتحكم في األخطار 

 والحد من نقاط الضعف، وتشجيع التطور االقتصادي واالجتماعي لهذه األحياء. 
عن روح اإلبداع تنم لعلم والمعرفة، و لتطوير لم هانموذج من جهة أخرى، بينت الدراسات أن هذه األحياء هي 

 .دراسة و التحليل لوضع سياسات فعالة و هادفة المتصاص السكن الهش للذلك يجب مراعاتها باواالبتكار لقاطنيها، 
 02ظروف العيش لـ كماأنل بعيدة عن األهداف المسطرة. ، هناك نتائج سجلت هنا وهناك، ولكنها ال تزابالفعل

رقما غير كاف وال يمكن رفعه إال إذا سمحت بذلك  يبقىلكنه يا تحسنت خالل العشرية األخيرة، مليون ساكن في إفريق
 اإلمكانات االقتصادية والمالية للدول اإلفريقية.

 دإن نقص الوسائل، والكوارث الطبيعية: )الفيضانات، الزالزل، األوبئة...(، والنزاعات، واألزمات االقتصادية، تح
جميعها من فرص تنفيذ سياسات امتصاص واحتواء السكن الهش المتخذة من طرف الدول والحكومات، وهذا ضّخم أكثر من 

 نمط اإلسكان، مشوها بذلك المنظر الحضري للمدن اإلفريقية.
طرف  نولهذا، فإن هذه األيام الدراسية حول السكن الهش في إفريقيا، ستكون موجهة لتحليل السياسات المعتمدة م

 ـ حضرية.لمعنيين، لتحديد الحقائق السوسيومختلف الفاعلين ا

 محاور األيام الدراسية:
 في جلسة عامة(. السكن الهش في إفريقيا: )هذا المحور يعالج :2المحور 

 ابتسيمولوجيا ـ مفاهيم و
 ـ التكوين، الوضعية والتطور

 (مدينة: )في شكل ورشة: السكن الهش وسياسة ال0المحور
 امتصاص واحتواء السكن الهش. ةاستراتيجي ـ السياسات الحضرية و

 ـ الفاعلون، األدوات القانونية والتشريعية.
 ـ التخطيط االستراتيجي للتسيير الحضري 

 ـ األدوات التقنية للمساعدة في اتخاذ القرار.



 (.ن: )في شكل ورشةالسكن الهش: ممارسات وطرق السك :3المحور 
 فضاءات الهشة في إفريقيا.ـ حركية ودينامية ال

 ـ الممارسات السوسيو ـ حضرية وإطار العيش.
 ـ التشغيل، الخدمات والسيولة.

 السكن الهش: األخطار، نقاط الضعف والمرونة )في شكل ورشة(.: 4المحور 
 األخطار ونقاط الضعف )األخطار الصحية، الطبيعية، األمنية...(. 

 مـــــــــــــويـــــــقـــــــالت
 0202مارس  02: تاريخ اإلعالن عن الموافقة على مقترحات األساتذة

 0202أفريل  22 :آخر أجل الستقبال الملخصات

 0202جوان  32: كاملةآخر أجل الستقبال المداخالت 
 0202 جويلية 22: المقبولةاإلعالن عن المداخالت 

واعيد التقييم ولمنظمي الملتقى، وعليه ال يسمح بتحديد أي ميجب التقيد بمواعيد إرسال المداخالت: احتراما للقائمين بعملية 
 أخرى.

 .ستــبرمج دورة لالفتات

 االتـــــــــــمقـــــة الـــــابــــروط كتـــش
، والعناوين بخط عريض((، 22 ، حجمsimplified Arabicتكتب وتحّرر المقترحات والمداخالت النهائية بنمط الخط ))

وتتضمن اسم الكاتب، والمؤسسة التي ينتمي لها، وحينما يتعلق األمر بمشاركة ثنائية أو أكثر يوضع اسم الكاتب األول في 
المقام األول. يجب أن ال يتجاوز كل ملخص صفحة واحدة، ويحتوي على أهم المؤشرات التي تحدد إطار الدراسة، ومناهج 

 مة، مع تحديد الكلمات المفتاحية.التحليل المستخد
 صفحة كحد أقصى )بما فيها الجداول والرسومات البيانية(. 22ال يجب أن تتعدى المداخالت النهائية 

 العربية، الفرنسية أو االنجليزية. اللغات المستعملة:

 اآلتي:  االلكتروني البريد عبر المشاركة واستمارة المقترحات كافة ترسل
constantine3.dz-habitat.precaire@univ 

 .سيتم نشر أحسن المقاالت

 مصاريف التسجيل )التسوية في عين المكان(

 دج 22.222.22 األساتذة الباحثون:
 دج 22.222.22 المهنيون:

 دج 2222.22 الطلبة:

 ، صالح بوبنيدر، المدينة الجديدة علي منجلي3جامعة قسنطينة الملتقى: مكان إجراء

 سيتم برمجة خرجة سياحية عند اختتام األيام الدراسية.

mailto:habitat.precaire@univ-constantine3.dz


 بوراس أحمد. : البروفيسور الرئيس الشرفي

 األستاذة نايت عمار نضرة.  رئيسة األيام الدراسية:

 الدراسي اليوم لجنة
 طنجة، المغربجامعة  دالبروفيسور عتيق محم

 جامعة مسيلة ، الجزائر البروفيسورة، بوطبةهيندة
 (USTHB) جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،  (LBE)مدير مخبر البناء في البيئة  البروفيسور بن النوار جياللي 

 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية الرباط ، المغرب البروفيسور وهبي عزيز
 جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، المغرب رضوان حسانالبروفيسور 

 جامعة مسيلة ، الجزائر البروفيسور رجم على
 ، الجزائر 3جامعة قسنطينة  البروفيسورة صحراوي بديعة
 ، الجزائر 3جامعة قسنطينة  البروفيسور دكومي جمال

Pr. TCHANGBEDJI Gado       Centre d’Excellence Régional Ville Durable, Lomé, Togo 
 مدير البحث بالمركز الوطني للدراسات واألبحاث المرتبطة بالبناء، الجزائر                   برارة أحمد د. 
 ، الجزائر 3جامعة قسنطينة  براقدي سليم د.

 .، الجزائر 3جامعة قسنطينة  د. بوزحزح فؤاد
 جامعة عفران ، المغرب درمان خديجة .د

 المدرسة العليا للهندسة المعمارية والتعمير باماكو ، مالي عبدالي ديوكو د.

 ، الجزائر3جامعة قسنطينة  جغار عايدة د.

 كلية الهندسة المعمارية والتعمير ، جمهورية الكونغو الديمقراطية كاموفوينكتي باسكال د.

 ، الجزائر3جامعة قسنطينة  كبابي صليحة د.
Dr. MPURU ISAU René و  التعمير ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ندسة المعماريةكلية اله 

 جامعة الهندسة المعمارية دكار ، السنغال  كوالج شارل-طالمامادو جان د.
 ، الجزائر. 3جامعة قسنطينة  مسالي صالح الدينالسيد. 
 ، الجزائر. 3جامعة قسنطينة  شلغوم سامية                    السيدة. 

 
 


