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ديباجة املؤمتر
تمتزي منطقة حوض البحر البيض املتوسط عىل خالف املناطق الخرى مبـوروث معمـاري ومعراين
تكون عىل مر خمتلف العصور ،ميثل يف مجمهل ترااث حضاراي حمليا وعامليـا خاصا،
خاص وفريد من نوعهَّ ،
وهو يف واقعه التارخيي اجناز حضاري يبلور مالمح الشخصية احلضارية املتوسطية يف عصورها الزاهرة،
اذ حيمل يف مفرداته البصامت احلية لهذه الشخصية املمزية يف لك منايح احلياة ،وآي ضياع لحد هذه
املالمح البارزة يفجر يف النفس ماكمن احلزن ادلفني ،كام يعترب من آكرب اخلسائر.
وابلرمغ من شساعة منطقة حوض البحر البيض املتوسط ،ولك ما تزخر به من ثروة معامرية ومعرانية
هائةل ومتنوعة ،ال آهنا ش به هممةل وغري مس تغةل خصوصا يف العامل العريب ،ابلرمغ من وجود العديد من
احملاولت والتدخالت للحفاظ عىل هذه املعامل وهذا الرتاث ،ال آهنا تبقى جمرد معليات عقمية ،كوهنا ل
حتتوي عىل آهداف فعلية تضمن بقاء واس مترارية هذا الرتاث وهويته ،اضافة لهذا حني التطرق للموضوع
غالبا ما جند الباحثني واخملتصني يف اجملال يعاجلون املوضوع من جانب تقين حبت دون الخذ بعني
الاعتبار العالقة بني التنظمي الفزياييئ والتنظمي الاجامتعي للمجمتعات املعمرة اليت معرت املنطقة قدميا.
كام جند آنه ل وجـود لس ياسـة واحضة للتعامل مع هذا الرتاث العمراين واملعامري واعادة توظيفه
واس تخدامه ،وانعدام املعايري اليت يمت من خاللها تقيمي الرتاث املعامري والعمراين للوصول اىل آجنح احللول
لعادة توظيفه دون الرضار ابلقمية الثرية والتارخيية واحلضارية هل خصوصا يف العامل العريب ،وهو ما
يؤوهل لالنداثر ،وما من آثر نفقده ال ونفقد معه لبنة من لبنات حضاراتنا.

موضوع املؤمتر
يصب موضوع مؤمتران هذا يف دراسة الرتاث العمراين واملعامري ،الواقعة يف منطقة حوض البحر البيض
املتوسط من خالل خصائصه الثرية والهندس ية والتقنية والعلمية ،دون اغفال دور العامرة والعمران من
النوايح الاجامتعية والثقافية اخملتلفة من زاوية تراثية وعلمية وثقافية وآنرثوبولوجية ،حيث آن الرتاث
املعامري والعمراين يف نفس الوقت يعترب جمال تراثيا وثقافيا وآنرثوبولوجيا يؤلف ويؤسس ملواضيع دراسة
هممة جدا للعلوم النسانية اليت تبحث جاهدة عن رموز الش ياء وظواهرها ،حيث ل يعين اجملال
ابلنس بة الهيا الفضاء ول الفراغ ،بل يقرتب من املاكن واحلزي املنظم واملوجه واحلامل للمعىن الصيل.

اشاكلية املؤمتر
لقد طرحنا من قبل اشاكلية رضورة وجود س ياسة واحضة؛ وآليات معلية وعلمية للمحافظة عىل الرتاث
املعامري والعمراين يف منطقة حوض البحر البيض املتوسط؛ بقصد اعادة تأهيلها وادماهجا يف واقعنا
املادي ،من آجل تلبية حاجيات ساكن املنطقة احملليني ملتطلبـات العرص احلديثة دون الرضار بقميهتا
الرتاثية وطابعها الصيل ،وذكل من خالل خلق نوع مـن التوازن بني تطويع خصائص املعامل واملواقع
ومرافقها لتحايك رغباهتم ،وبني احلفاظ عىل هذا الرتاث احلضاري وعدم الرضار بقميته وآهيته،
واس تغالهل اثنيا.
وانطالقا من هذا املبدآ تمتحور اشاكلية امللتقى عىل النحو التايل:
ما يه آليات احملافظة عىل الرتاث املعامري والعمراين يف منطقة البحر البيض املتوسط ،وكيفية ادماهجا يف
الواقع املادي وتمثينه وتأهيهل والاس تفادة منه تمنو ًاي؟

آهداف املؤمتر
ان الهدف الرئييس اذلي يسعى املؤمتر اىل حتقيقه ،هو دراسـة مـدى اماكنيـة تطويـع خصائص الرتاث
العمراين واملعامري مبنطقة حوض البحر البيض املتوسط ،ليليب احتياجات ساكنهيا ومتطلبات العرص
ابدلرجة الوىل ،دون الضـرار بقميته الرتاثية ،وحماوةل اخلروج بس ياسة عامة لعـادة تأهيـهل وتمثينه وكيفية
ادماهجفي الواقع املادي واحلياة اليومية.
ومن خالل العمل عىل حتقيق الهدف الرئييس تربز آهداف فرعية آخرى يعمل املؤمترعىل حتقيقها وتمتثل
يف:
الهداف العملية:
 احملافظة عىل اس تدامة الرتاث العمراين واملعامري بلك آجزائه.
 توعية الساكن بأهية هذا الرتاث ،وتشجيعهم للعودة للمناطق الرتاثية ،آو اس تغاللها بشلك
اجيايب واحلفاظ علهيا وصيانهتا.

 احملافظة عىل البيئة الرتاثية واطاةل معر املواقع واملعامل وصيانة النس يج العمرانـي التقليـدي
واحملافظة عىل طابعها املعامري الصيل.
الهداف العلمية:
 البحث يف واقع الرتاث والاثر وموقعها الاكدميي ،وتعزيز آوجه التاكمل والتفاعل بيهنا،
والتفكري يف س بل تطويرها لتحقيق آهداف علمية وانسانية مشرتكة.
 ااتحة الفرصة للباحثني واملهمتني ابلبحث العلمي يف الرتاث والاثر بلك جمالهتام ،والتحاور،
وتبادل املعارف واخلربات والتجارب حول طموحات العلوم واسهاماهتا يف المنو والتطوير يف هذا
اجملال.
 التأسيس حلراك علمي مس متر ومتجدد وصول اىل البداع والابتاكر يف جمال العلوم
الاجامتعية واجملالت اليت تتصل هبا.
 تعزيز التعاون العريب والغريب وتطويره عىل مس توى التعلمي العايل والبحث العلمي.
 تعزيز القمي البحثية والبداعية دلى لطالب والطالبات يف مرحةل ادلراسات العليا ،وتمنية
قمي وثقافة البحث العلمي والبداع والابتاكر دلهيم لغرس وتعزيز قمي التنافس العلمي الرشيف،
والعمل امجلاعي املن ِتج ،وبناء جسور التواصل العلمي بني الباحثني.

حماور املؤمتر
احملور الول :آهية الرتاث العمراين واملعامريوحتديد هويته
حناول الوقوف عىل هذا الرتاث املعامري والعمراين اذلي هو جزء هام من مقومات الهوية الوطنية واحمللية
ملنطقة البحر البيض املتوسط ،وحلقة هممة من اترخيه حبيث ل يزال اجملال خصبا للبحث والتقيص
والكتابة ،حلفظه من الانداثر آول والتعريف به للجيال اثنيا ،وذكل من خالل الخذ بعني الاعتبار لك
ما حتتويه املنطقة من تراث ،حيث ل يعترب جمرد معامل ومواقع جامدة كام يعتقد البعض ،بل يتعداه لكونه
مصدر ًا من آمه املصادر الناقةل لفكر وثقافات الشعوب واحلضارات السابقة ،فهو مبثابة آةل زمن ترحل بنا
عرب خمتلف العصور واحلضارات مبا حتتويه ،ال آنه ل يتس ىن لهذا الرتاث املمتثل يف املعمل آو املوقع
البس يط السمو لهذه ادلرجة وبلوغ وحتقيق هذه الهداف؛ ال من خالل ما يشلكه وحيتويه من آبعاد
اترخيية وحضارية وثقافية وفنية وسوس يولوجية وآنرثوبولوجية ،اذ يه اليت تفي ابلغرض وحتققه ،وابلرتكزي
عىل هذا جند آن مفهوم هذا الرتاث يتعداه اىل آكرث من كونه عامرة ومعامر فقط.
احملور الثاين :اس تخدام التقنيات والتكنولوجيات احلديثة يف الرتاث املعامري والعمراين
آصبح للتقنيات والتكنولوجيات احلديثة دور هام يف جمال احلفاظ والصيانة والرتممي واعادة التأهيل ولك
ما يشمهل اجملال يف الرتاث املعامري والعمراين ،مفعرفة خصائص املناطق اجلغرافية واملناخية والتقنية،
وحتليلها علميا وخمرباي ،اضافة اىل توثيقها وتصنيفها بأحدث التقنيات والتكنولوجيات مثل التصوير الثاليث
البعاد وغريها ،يُمكّننا من فهم عوامل التلف الساس ية ،وهو ما يساعدان عىل اختيار طرق العالج
احلديثة املناس بة لنتفادى الرضار ابملادة الثرية الصلية من هجة ،ومن هجة آخرى يساعدان يف اختيار
املواد اجلديدة والبدائل احلديثة للخامات الطبيعية املس تخدمة يف الصل اليت ستس تعمل لحقا ،حيث
جيب آن تكون لها نفس اخلصائص ،حىت ل تعترب كعامل تلف اضايف عىل املعامل واملواقع الرتاثية.
احملور الثالث :ادارة وتس يري الرتاث املعامري والعمراين
س ياسة احلفاظ والتأهيل واعادة ادماج الرتاث املعامري والعمراين يف الواقع املادي املطبقة فعليا من طرف
املنظامت والهيئات واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية ،وحكومات دول منطقة حوض املتوسط،
تمتثل يف آليات ومياكنزيمات واسرتاتيجيات خمتلفة ومتعددة مهنا القانونية والدارية والاقتصادية
والاستامثرية ،وضعت لكها من آجل ادارة وتس يري الرتاث املعامري والعمراين ،بغرض ادماهجا يف الواقع

املادي ولتليب متطلبات دول املنطقة حمل ادلراسة؛ وحتايك رغبات شعوهبا ومتطلبات العرص احلديث
وتمنيهتا املس تدامة ،دون الرضار بقميهتا التارخيية والثرية والرتاثية وآهيهتا.
احملور الرابع :اعداد قاعدة بياانت وجرد للرتاث املعامري والعمراين
مبا آن عرصان يمتزي بكونه عرص املعلومات وتطور التكنولوجيا واملعلوماتية اذ آصبحت تدخل يف جيع
اجملالت ،ومبا آنه آصبح علينا لزاما مواكبة هذا التقدم واس تغالهل لتحقيق آكرب قدر ممكن من الفائدة
وانطالقا من مبدآ احلفاظ عىل الرتاث املعامري والعمراين ولك ما حيمهل من قمي ومعان ودللت واعادة
احيائه وتمثينه ،ومن آجل احلفاظ عليه جيب علينا تسجيهل وتوثيقه ابلطرق التكنولوجية والرمقية احلديثة،
من خالل اس تحداث آطلس رمقي وقاعدة بياانت عامة وشامةل حتتوي عىل اكفة تفاصيل هذا الرتاث،
وبصيغة منظمة حتتفظ بلك التفاصيل واحليثيات ،وذكل ابس تخدام آمه التقنيات والتكنولوجيات احلديثة
مثل :تقنيات الرصد احلديثة واملسح اللزيري ثاليث البعاد والصور الفضائية ونظام المتوضع العاملي GPS
ونظم املعلومات اجلغرافية .GIS
احملور اخلامس :جتارب ادلول يف اعادة احياء وتمثني الرتاث املعامري والعمراين
شهدت بعض ادلول يف الونة الخرية طفرة يف املرشوعات والتجارب اليت ختص احلفاظ عىل الرتاث
وحماوةل اس تدامته بطرق وتقنيات واسرتاتيجيات خمتلفة ومتعددة ،ولهذا حناول اس تعراض جتاربلك
اجلهات والهجزةواملؤسسات احلكومية وغري حكومية فيتطويراملناطقالرتاثية؛
ودوراملنظاماتدلوليةوالقلمييةومنظاماتجملمتع املدنيوالفرد يف هذا اجملال ،مع ذكر ادلراسات امليدانية ومقارنة
جتارب ادلول اجملاورة يف نفس اجملال لخذ دروس النجاح مهنا.

لغات املؤمتر





العربية.
الفرنس ية.
الجنلزيية.
اليطالية.

رشوط املشاركة والنرش
 آن يتصف البحث املقدم ابجلدَّية ويكون تناوهل للموضوع متسامً ابلصاةل العلمية ملزتما
ابملهنجية العملية املعروفة واملعمتدة.
 جيب آن تكون الحباث حديثة ول تقبل الحباث اليت س بق آن قُدمت يف ملتقيات
سابقة ،آو قبلت للنرش يف جمالت علمية آومن آطروحة آو حبث علمي نرشسابقا.
 جيب آن يكون البحث مضن آحد حماور املؤمتر.
 تقدم ملخصات الحباث حبيث ل تتجاوز ( )250لكمة ،تشمل :موضوع البحث ،وهدفه
الرئييس ،ومشلكة البحث ،وآمه نتاجئه ،واللكامت ادلاةل (املفتاحية) عىل موضوع البحث ،ول
يتجاوز عددها )05( :لكامت.
 تقدم الحباث بأحد لغات املؤمتر ،مع ملخص بلغة مغايرة.
 ل يزيد عدد صفحات البحث عن ( )25صفحة؛ مقاس ( ،)A4شامةل مللخص البحث،
ومراجعه.
 آل يتجاوز عدد املشاركني اثنني للك حبث.
 يكتب البحث بربانمج ( ،)Wordبنوع خط ( ،)Traditional Arabicجحم ( )16يف
املنت ،و( )11يف الهامش للحباث ابللغة العربية ،وبنوع خط ( )Times New Romanجحم
( )12يف املنت ،و( )10يف الهامش للحباث ابللغات الفرنس يةوالجنلزييةوالس بانية.
 تقدم اس امترة املشاركة مرفقة ابلسرية العلمية للباحث.

 تثبت قامئة املصـادر واملراجع مس توفاة يف آخر البحث مرتبة عىل حروف املعجم.
 ترسل امللخصات اخلاصة ابمللتقى يف املواعيد احملددة اىل الربيد اللكرتوين التايل:
resumes@cispcmi.com
 ترسل املداخالت اخلاصة ابمللتقى يف املواعيد احملددة اىل الربيد اللكرتوين التايل:
articles@cispcmi.com
 يرسل البحث اكمال بعد انعقاد املؤمتر لنرشه يف اجملةل احملمكة وذكل بعد معل الباحث
التعديالت املطلوبة من قبل احملمكني.

نوع املشاركة يف املؤمتر




املشاركة حبضور املؤمتر مع تقدمي حبث ممثل يف ورقة معل آو عرض.
املشاركة حبضور املؤمتر مع تقدمي حبث ممثل يف عرض حائطي.
املشاركة حبضور املؤمتر فقط دون تقدمي حبث آو ورقة معل.

املشاركون يف املؤمتر
 جيع الباحثني وآعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات.
 طلبة ادلراسات العليا من جيع الفروع والتخصصات اليت لها عالقة مبجال الرتاث العمراين
واملعامري.
 املستمثرون يف القطاعات اليت لها عالقة مبجال الرتاث العمراين واملعامري.
 املهمتون ابلتمنية والاس تدامة.
 املستشارين والباحثني
كام ندعو اكفة الفاعلني يف قطاع الرتاث املعامري والعمراين ،ولك القطاعات الخرى اىل ابداء وعرض
خرباهتم لتمنية هذا املؤمتر.

مزااي املؤمتر
 التعارف والتواصل مع جيع املهمتني هبذا اجملال وبناء رشآاكت علمية واجامتعية ووظيفية وخصوصا
ملن مه يف مرحةل العمل الوىل.
 ارسال اكفة الفعاليات والنشطة واملواد البحثية وغريها دور ًاي اىل الربيد اللكرتوين للمشرتك.
 س يكون لنرش فعاليات املؤمتر يف وسائل العالم ابلغ الثر الجيايب لاكفة املشرتكني.
 تقدمي اكفة اخلدمات املصاحبة للمؤمتر من تنظمي جلسات املؤمتر والضيافة والطعام عىل مدى آايم
املؤمتر ،وزايرات ميدانية لمه مواقع الرتاث ابملنطقة.
 ميكن للمهمتني احلضور فقط دون تقدمي حبث برشط تقدمي اس امترة معلومات تش متل عىل معلومات
خشصية وتواصلية وماكن العمل ،وس يحصل احلضور عىل شهادة حضور املؤمتر.
 منح ادارة املؤمتر املشاركني بأحباث شهادات مشاركة معمتدة ومصادق علهيا من جيع الهيئات
ادلولية املنظمة للمؤمتر.
 منح ادارة املؤمتر املشاركني ابحلضور فقط شهادات حضور معمتدة ومصادق علهيا من جيع
الهيئات ادلولية املنظمة للمؤمتر.
 ختصيص جائزة لحسن حبث مقدم من طرف الهيئات واملؤسسات ،والساتذة اجلامعيني ،وطلبة
ادلراسات العليا ،لك عىل حدى.
 نرش الحباث املس توفاة للرشوط يف جمالت علمية َّ
حممكة يف عدد خاص ورقيا والكرتونيا ،لك
حبث حبسب التخصص واحملور اكلتايل:
جمةل الس ياق ،جمةل دولية آاكدميية علمية حممكة ،ISSN: 2477-9857 ،الصادرة عن خمرب الرتاث الثقايف
واللغوي والديب ابجلنوب اجلزائري ،جامعة غرداية اجلزائر.
جمةل آفاق للعلوم ،جمةل دولية علمية حممكة ،ISSN: 2507-7228, EISSN: 2602-5345 ،الصادرة
عن جامعة زاين عاشور اجللفة ،اجلزائر.
 نرش جيع املشاراكت والحباث يف كتاب خاص ،وذكل بعد تعديلها وتنقيحها بعد املؤمتر من قبل
اللجنة العلمية.

رسوم املؤمتر
املشاركني من داخل تونس واجلزائر:
 املشاركون املهنيون والهيئات الخرى 500 :دينار تونيس.
 ابلنس بة للساتذة والباحثني اجلامعيني 400 :دينار تونيس.
 ابلنس بة لطلبة ادلراسات العليا وما بعد التدرج 300 :دينار تونيس.
املشاركني من خارج تونس:
 املشاركون املهنيون والهيئات الخرى 500 :يورو.
 النس بة للساتذة والباحثني اجلامعيني 400 :يورو.
 النس بة لطلبة ادلراسات العليا وما بعد التدرج 300 :يورو.
 حضور املؤمتر بدون اقامة  150يورو
خيصم مبلغ  50يورو للمشاركني اذلين يسددون الاشرتاك قبل اترخي .2018/09/18
تعاد الرسوم للك من قام بتسديدها وقرر الغاء مشاركته قبل انعقاد املؤمتر ،خمصوما مهنا  50يورو.
علام آن رسوم املؤمتر ستشمل حقيبة املؤمتر وشهادة احلضور واملشاركة ،وتغطي اكفة تاكليف القامة
والطعام والضيافة طيةل آايم املؤمتر من  2018/11/17لغاية  ،2018/11/22ومربمج معها زايرات
ميدانية لمه مواقع الرتاث العمراين واملعامري للمنطقة.
سيمت تزويد املشارك مبطوية ترسل عىل بريده الالكرتوين توحض كيفية دفع الرسوم بعد قبول مشاركته.

مواعيد املؤمتر











العالن عن املؤمتر2018/05/18 :
آخر موعد لس تالم ملخصات الحباث2018/09/09 :
الرد عىل امللخصات2018/09/18 :
آخر موعد لس تالم الحباث2018/10/10 :
الرد عىل املشاركني2018/10/18 :
اس تقبال املشاركني2018/11/17 :
انعقاد املؤمتر2018/11/20-18 :
زايرات ميدانية2018/11/21 :
مغادرة املشاركني2018/11/22 :
آخر موعد لس تالم الحباث اكمةل من آجل النرش2019/01/19 :
منظمني املؤمتر

 خمرب الفن وادلراسات الثقافية التابع جلامعة تلمسان بشامل الغرب اجلزائري.
 خمرب الرتاث الثقايف واللغوي والديب ابجلنوب اجلزائري التابع جلامعة غرداية ابجلنوب
اجلزائري.
 املعهد الوطين للرتاث بتونس.

