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 :الديباجة

 

، وقد تسببت هذه ألازمة الصحية 02021منذ فبراير  91على غرار باقي دول العالم، جائحة كوفيد  واجهت الدول إلافريقية

ا، مما دفع الدول إلى وغيره ية، صحية وتعليميةداجتماعية، اقتصا: ستويات عدةمفي حدوث تحوالت ملحوظة على العاملية 

 .في املنطقة الوضعية الصحية والتحكم بشكل أفضل فيملنع انتشار الوباء استثنائية  إجراءات و تدابير صحية اتخاذ 

نظرا لـتوفر  ،"من الحاالت املسجلة  2٪ 12حيث تحوي على باء و ال ا نشطة النتشار املناطق الحضرية، بؤر "و تعتبر املدن 

. ، التدفقات والديناميكيات السوسيواقتصادية والحضريةالحركيةكالكثافة السكانية،  3"الشروط املواتية النتشار الجائحة"

  .أفراد املجتمع الواحد فضال عن عدم املساواة في الحصول على الرعاية الصحية والفروق الاجتماعية والاقتصادية بين

تم وقد  . 4"حيث تخضع أنظمتها الصحية لالختبار: ألازمة هذه تتحمل إلى غاية يومنا هذا وطأةالزالت "لقد تحملت هذه املدن و 

أصبح التباعد إلاجتماعي و  . ض إجراءات وقائية صارمة في جميع أنحاء العالم الحتواء انتشار الفيروس والسيطرة عليهفر 

شبه خاوية تنعدم فيها معالم لذلك تحولت العديد من املدن إلى مدن . رئيسية ملجابهة الجائحة آلياتاملمارسات الوقاية و 

 .ديدة وعلى أصعدة شتىتبعات ع مما انجر عنه،  الحياة الطبيعية

                                                           
1 https://www.afro.who.int/fr/news/un-deuxieme-cas-de-covid-19-est-confirme-en-afrique 
2 

-4 Note de synthèse sur l’impact du covid -19 en milieu urbain, https://www.un.org/fr/coronavirus/covid-19-urban-world 
3 MSPRH, P lan national de préparation, d’alerte et de riposte en cas de menaces sanitaires à potentiel épidémique et d’urgences de sant é 
publique de portée internationale.2014  
 

https://www.un.org/fr/coronavirus/covid-19-urban-world


،  حركية ألاشخاص لضبطصارمة ا ومية تدابير م، اتخذت السلطات الع Covid 19، بمجرد ظهور الحاالت ألاولى لـ في الجزائر

داخل املدن وفيما بينها ، من خالل الحد من التنقل عبر وسائل النقل العمومية ، وتقييد الاجتماعات وتجمعات ألاشخاص 

الحلول التكنولوجية التي ك بديلة خرى أالتحفيز التدريجي ألنماط  إضافة إلى. ( ، وما إلى ذلك ية، التعليم املهنيةألاسرية ، ا)

برزت ممارسات جديدة  وفي هذا السياق،... للجوء إلى العمل والتعليم عن بعد والدفع إلالكتروني عبر تتكيف مع هذا الوضع ، 

يثبت بصفة واضحة أن املجتمع قادر على "من قبل املجتمع املدني، و من قبل الفاعلين الاجتماعيين الاقتصاديين و هو ما 

بادالت في مجال امل وتبرز أهم هذه ألانماط . "  ألازماتوفي حال  عند مواجهة التهديدات العاجلة مع املستجدات التكيف

ادرات تعدد مبوكذا للمنازل ، وظهور الاستشارات الطبية عن بعد ، إلى  ، والتوصيل ية و إنتعاش التجارة إلالكترونيةالتجار 

  .ألاكثر حرماًناشرائح املجتمع شبكات التواصل الاجتماعي ، لصالح الفئات الهشة و عبر التضامن و جمع التبرعات 

التالحم إحداث من خالل  الحديثة إلاتصالعالم وإلا  تتكنولوجياو الجزائري  الفرد العالقة بين عزيز ت في تساهمت هذه التغييرا

 .,وأحدث التقنيات الاتصالية علين، الفااملجتمع املدنياحتياجات بين 

هو مناقشة أنماط تسيير املدينة الافريقية عامة واملدينة الجزائرية على وجه الخصوص الهدف من هذه التظاهرة العلمية 

الجماعات املحلية ، املجتمع املدني ، املصالح )مع هذا الوباء في املدينة كيف تعامل الفاعلون .: 91خالل جائحة كوفيد 

 الاستفادةواملساواة في ، ( الرعاية الصحية ، إلخ النفايات ، النقل ، خدمات)من حيث إدارة الخدمة العمومية ( الصحية ، إلخ

 .الخدماتهذه   من

وسيتم كذلك تسليط الضوء على عمليات التأقلم واملمارسات الجديدة الناتجة عن ألازمة الصحية ودور تكنولوجيا املعلومات 

 :والاتصال في هذه التحوالت

ت املحلية و التكنولوجيا الحديثة لإلعالم والاتصاالت ، من حيث كيف يمكن تثمين هذا التحالف بين املجتمع املدني والجماعا

 .وغيرها من الفرص املتاحة في الوقت الراهنجديدة التسيير التشاركي لألحياء ، والبيئة ، والتبرعات ، وخلق فرص عمل 

استيعاب "تي ستكون قادرة على و ال"مدينة إفريقية مستقبلية صامدة " لتحقيق طموحاستيعابها  الواجبما هي الدروس 

 .والتأقلم مع مخاطر مماثلة محتملةجابهة امل ، وقادرة على " 5الاضطرابات واستعادة وظائفها بعد ذلك

 

 :محاور امللتقى

 

  91-إلى الخدمات في عصر كوفيد  لوصول ا الحضرية و / العدالة الاجتماعية : املحور ألاول. 

 .خدمات الرعاية الصحية -

 (النقل العمومي ، الحركية املرنة ، املش ي)النقل  -

 (النفايات الطبية ، إلخ)تسيير النفايات  -

 91-الذكاء الاصطناعي واملمارسات الحضرية الجديدة في عصر كوفيد : املحور الثاني. 

 ...(باالستهالك  متعلقةممارسات جديدة )التجارة إلالكترونية  -

 العمل عن بعد -

 (إلخ... استشارة عن بعد )ات إلالكترونية املمارس -

  القدرة على التأقلمو الصمود  تسيير املدن،: 3املحور: 

 .اعات املحلية والحوكمة والتحدياتالجم -

 ...(.التسيير الجواري ، العمل التطوعي والجمعيات )املجتمع املدني ، دوره ومشاركته  -

                                                           
5
 Marie Toubin, Serge Lhomme, Youssef Diab, Damien Serre et Richard Laganier, « La Résilience urbaine : un nouveau concept 

opérationnel vecteur de durabili té urbaine ? », Développement durable et territoires  [En ligne], Vol. 3, n° 1 | Mai 2012, mis en ligne le 24 mai 
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