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 :حول التظاهرة  
 وتنطلق ، والبيئة العمارة إشكالية التظاهرة تعالج 

 وتطرح الجزائر، في وعمارتها المدينة واقع من

 على البيئي للتخطيط والعلمية العملية األسس

 على نظرة وتلقي والعمراني المعماري المستويين

 المدينة تنشط التي المختلفة الشرائح فضاءات

 منها خاصة االنسانية لألبعاد مالئمتها مدى لتتفحص

   .عامة بصفة بالبيئة تعلق ما
 في الحساسة الشرائح بيئة على التظاهرة تركز

 لطرح بابا وتفتج (األطفال) منها خاصة المدينة

 هذه تعيشها التي الميدانية اإلشكاالت من العديد

 في مستدام فضاء لتشكيل الوصول بغية األخيرة

 ، مدينتهم لخدمة ويعبئهم المستعملين يخدم المدينة

 تتعلق التي والتنظيمية القانونية األبعاد وتطرح

 في للمعمار بالنسبة أهميتها و المدينة في بالبيئة

 والثقافية المناخية بالمناطق تتميز التي بالدنا

 معمارية مادة توفير شأنها من والتي المتنوعة،

 الستقاء بالدراسة جديرة .جدا ثرية وعمرانية

 لها الميدانية والكفاءة الدالالت واستخراج الدروس

 .البالد في العمراني المعماري التراث تاريخ غير

 :أهمية التظاهرة 
 الباحثين رؤية تصحيح في الموضوع أهمية تكمن

 ، االنسان لنشاط كوعاء للبيئة المحليين والمقررين

 المعماري المنتوج بين العالقة تفكيك ومحاولة

 رغم مدننا في مهددة باتت التي والبيئة العمراني

 أخرى جهة ومن ، جهة من األخيرة هذه حداثة

 والعمراني المعماري منتوجنا استيعاب مدى فحص

 يعكس متكامل، كنظام باالستدامة المتعلقة للمضامين

 ذلك وانعكاسات ، واقعا المجتمع منظومات كل حقيقة

   .شرائحه بمختلف واالنسان المدينة على

 منشطي بين تجمع مجتمعية تقاليد إرساء ومحاولة

 جهة من الشرائح مختلف من فيها والفاعلين المدينة

  المعنية الهيئات  بين العالقة تسخين أخرى جهة ومن

 قيمة وتفعيل والمواطن المدينة فضاء بتسيير
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