برنامج المنتدى الوزاري العربي األول "لإلسكان والتنمية الحضرية"
"العمران العربي  ...من تحديات الحاضر إلى آفاق المستقبل"
القاهرة –  22-20ديسمبر  – 2015فندق فيرمونت هليوبوليس

محور :العدالة االجتماعية
اليوم األول :األحد الموافق  20ديسمبر 2015
التوقيت

المنسق" :جمهورية مصر العربية"
الجلسة األولى :جودة الحياة

رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور/عادل يس  -مصر
المقرر :األستاذة الدكتورة/نهى أحمد نبيل  -مصر
المقرر :المهندس/ناصر العمار  -السعودية

اسم الورقة /البحث

13:45 - 12:15

15:15 - 13:45

متحددددددث رئيسدددددي :الشا اايك الدكتور/عبا ااد
دور القط ااال الحك ااومم والجمعي ااا ذا النف اال الع اااا وال اااة ا اام تهيي ااة المس اااك ا اام
العلااى النعاايا– المعهااد العرباام ءنمااان المااد
السعودية
(السعودية)
ا/نفيسة محمود هاشا (مصر)
الحصول على المسك المناسب بأسعار ماليمة – ورقة وطنية
العم ار الحضري الحديث كنمط لتحسي جودة البيية الحضرية دا ال الماد الصاحراوية
د/عارف عطية أبو الحمد
المصرية
د/حاتا اليحياوي (تونس)
التجربة التونسية ام مجال تطوير المناطق العشوايية – ورقة وطنية
إطااار لتطبيقااا ااسااتدامة ااام مشااروعا إسااكا محاادودي الااد ل باساات داا تكنولوجيااا
أ.د/محمد مهدى مرزوق (مصر)
معلوما المنشآ
غداء

الجلسة الثانية :االندماج االجتماعي والحضري

رئيس الجلسة :األستاذة الدكتورة /نسري البغدادي  -مصر
المقرر :الدكتور/باسا اهمم  -مصر
المقرر :المهندس/محمد عبد صنيدح  -الكوي
16:45 - 15:15

17:00 - 16:45

اسم الورقة /البحث




المتحدث

القاهرة ال ديوية واجهة حضارية لمصر – ورقة وطنية
تجويد األماك العامة م الل تفاعل العالقة ثالثياة األبعااد لعماارة البيياة اام المنااطق
أ.ا .د/إسالا حمدي الغنيمم (البحري )
الترايهية م منظور ااستدامة العمرانية
ا/اادية عثما عبد الحليا (مصر)
حول تنمية وتطوير البيية الحضرية الموجهة للمسني ام المناطق السكنية
أ/لميان محس محمد الجبالم (مصر)
المسيولية ااجتماعية لشركا القطال ال اة مؤشر ت طيط لتنمية مستدامة
استراحة

متحدث رئيسي :أ.د/سهير حواس (مصر)

الجلسة الثالثة :تخفيف حدة الفقر

رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور/عبد المحس برادة  -مصر
المقرر :المهندسة/سلمى يسري  -مصر
المقرر :المهندس/علم عبد الحفيظ إبراهيا  -ليبيا
18:30 - 17:00

المتحدث

اسم الورقة /البحث

الفقر ام الدول العربية /الفقر والتنمية المستدامة – ورقة وطنية
الالمركزية ومكااحة الفقر ،مل دراسة حالة الدول العربية
تكامل ال دما كمد ل ل لق بيية اجتماعية ام المجمعا السكنية
دور التمويل المحلم ام الحد م الفقر ام المناطق الحضرية
التواز الحضري الريفم للحد م الفقر ام مصر

المدة المحددة لكل متحدث رييسم 20 :دقيقة.
المدة المحددة لعرض لكل ورقة 10 :دقايق.

المتحدث

متحدث رئيسي :أ.د/أحمد ال ولم (مصر)
أ.د/سمير محمد عبد الوهاب (مصر)
د/محمد محمود آل حرا (اءما ار )
ا/منى عبد الفتاح (مصر)
د/رندا جالل (مصر)

محور :التخطيط والتنمية المستدامة

المنسق" :دولة اإلمارات العربية المتحدة"

اليوم األول :األحد الموافق  20ديسمبر 2015
التوقيت

الجلسة األولى :األراضي

رئيس الجلسة :سعادة الدكتور /محمد آل حرا  -اءما ار
المقرر :المهندس /وليد ب حارب  -ااما ار
المقرر :المهندسة /منى عبد الفتاح – مصر

اسم الورقة /البحث

13:45 - 12:15

15:15 - 13:45

تمهيد ع الت طيط والتنمية المستدامة
ال طة الشمولية لتطوير المبانم ااتحادية والمناطق النامية  –2030ورقة وطنية

المتحدث

متحدث رئيسي :أ.د /راسا بد ار
ا/عايشة عبد الشحم (اءما ار )

ا/رضا محمد حس األدرج (البحري )

تطوير وت طيط المناطق السكنية التقليدية لتواير السك ااجتماعم – ورقة وطنية
األ ارضاام ودورهااا ااام تحقيااق التنميااة الحضارية المسااتدامة محااظااة "السااويس" :الواقاال
د/محمد محمود عبد يوسف (مصر)
وآااق المستقبل
ااست داا اامثل لألنظمة الكهروضويية كطاقه مستدامه ام اءساكا اام ال رطاوا:
أ.د/زينب محمد الحس
تطبيق الطاقة المتجددة ام التصميا الحضري
تطااوير األ ارضاام للتنميااة الحضارية ااام محااظااة المحاارق البحاري  :تجربااة استصااالح
د/بسيونم علم عبد الرحم (البحري )
البحر
غداء

الجلسة الثانية :التخطيط العمراني المستدام

رئيس الجلسة :سعادة الدكتور /ليفة الطنيجم  -اءما ار
المقرر :المهندسة/عايشة عمر  -ااما ار
المقرر :الدكتور/محمد محمود عبد يوسف – مصر

اسم الورقة /البحث

16:45 - 15:15

17:00 - 16:45

ت طيط مدينة العلمي الجديدة
ااستراتيجية العمرانية الوطنية لتحقيق التنمية الحضرية بالمملكاة العربياة الساعودية –
د /الد النفاعم (السعودية)
ورقة وطنية

متحدث رئيسي :أ.د/سحر عطية (مصر)

ا/سعد المحيلبم (الكوي )
الت طيط السليا للتنمية المستدامة – ورقة وطنية
تفعيل دور التجمعا الهامشية والماد الثانوياة كم اركاز تنمياة اتا از النساق العم ارنام د/رندا جالل ،د/هشاا حااظ (مصر)
المصري
د/نغ ا ا اا ضا ا اار عل ا ا اى ،د /محما ا ااد المغيا ا اار
تقييا استراتيجيا الت طيط البييم ام الم طط اءقليمم لمنطقة قطال غزة
(السطي )
استراحة

الجلسة الثالثة :سياسات االستدامة العمرانية

رئيس الجلسة :سعادة الدكتور/سامم قرقاش  -اءما ار
المقرر :الدكتور /رااد الهموندي – العراق
المقرر :المهندس/جاد المولم السنوسم  -ليبيا
18:30 - 17:00

المتحدث

اسم الورقة /البحث

الم طط ااستراتيجم القومم للتنمية العمرانية  – 2052ورقة وطنية

اءطار العاا لالستراتيجية العمرانية اءقليمية لدول ال ليج العربية – ورقة وطنية

المتحدث

د/عاصا عبد الحميد الجزار (مصر)

أ/عيد ال الدي (مجلس التعاو ال ليجم)

ا/أنس يسري الحويلم (مصر)
مقارنة بي أنماط العم ار الجديد :تجربة هليوبوليس والمجتمعا العمرانية الجديدة
دور شاابكة الحركااة والنقاال المسااتداا ااام التنميااة العمرانيااة المسااتدامة ،د ارسااة تطبيقيااة ،د/اايزة عباس ،أ.د /اوزي بودقة (الجزاير)
حالة مدينة الجزاير مثااا




المدة المحددة لكل متحدث رييسم 20 :دقيقة.
المدة المحددة لعرض لكل ورقة 10 :دقايق.

محور :مواجهة المخاطر

المنسق" :جمهورية العراق"

اليوم األول :األحد الموافق  20ديسمبر 2015
التوقيت

الجلسة األولى :إدارة المخاطر

رئيس الجلسة :الدكتور/محمد حيدر الساكنم  -العراق
المقرر :المهندس/اوزي عباس حسو  -العراق
المقرر :المهندس/وليد غشوا  -السعودية

اسم الورقة /البحث

13:45 - 12:15

15:15 - 13:45

المتحدث

تمهيد ع إدارة م اطر الكوارث
الحضرية الكبرى "دراسة حالة

متحددددددث رئيسدددددي :د/ه ا اادى أحم ا ااد جعف ا اار
(العراق)

مستقبل إدارة الم لفا ال طرة للمعامل ام المجمعا
م لفا معامل األبحاث ام جامعا القاهرة الكبرى"
مفااردا ادارة اازمااا وم اااطر ك اوارث الفيضااانا ااام الع اراق ايضااا نهاار دجلااة
د/حيدر محمد عبد الحميد (العراق)
( 2014دراسة حالة)
د/ظبية ااروق إبراهيا (العراق)
إدارة الم اطر مقاربة للتنمية المستدامة
أ.د/سامح عبد الوهاب (مصر)

غداء

الجلسة الثانية :االستعداد واالستجابة للكوارث

رئيس الجلسة :الدكتورة/هدى أحمد جعفر  -العراق
المقرر :المهندسة/ذكرى عبد الستار  -العراق
المقرر :المهندس/محمد رياض النااوري  -تونس
16:45 - 15:15

17:00 - 16:45

اسم الورقة /البحث

تمهيد ع ااستعداد للكوارث وااستجابة له
إدارة الم اطر ام مشاريل ااسكا لذوي الد ل المن فض
ت طيط المناطق السكنية للحد م الجريمة
تجربة السودا ام إيوان النازحي ام واية جنوب كرداا

اسم الورقة /البحث




استراحة

متحددددددث رئيسدددددي :د/حي ا اادر محم ا ااد عب ا ااد
الحميد (العراق)
ا/ابتساا عبد الجبار عبد الرضا (العراق)
د/محمد محس الاس اايد (العراق)
ا/محمد أنور إدريس (السودا )

الجلسة الثالثة :التعافي واعادة اإلعمار

رئيس الجلسة :الدكتور/حيدر محمد عبد الحميد  -العراق
المقرر :المهندسة/ابتساا عبد الجبار  -العراق
المقرر :المهندس/عفيف أسعيد  -السطي
18:30 - 17:00

المتحدث

المتحدث

تمهيد ع اءنعاش واعادة اءعمار
تحديا قطال اءسكا ام إعادة اءعمار بعد الحروب  -تجربة قطال غزة
الت طيط العمرانم للمناطق الحدودية ومناطق الن ازعاا المسالحة د ارساة حالاة – شابه
د.ا/هشاا رجب علاى شلبم (مصر)
جزيرة سينان
دور إدارة الم اااطر البيييااة باعتم اااد آليااة المس اااعدة والمعالجااة واع ااادة بنااان المجتم اال
د.ا/محم ااد حي اادر الس اااكنم ،ا/ط ااه ياس ااي
علاى الماادى الطويال -إعمااار البيياة اايكولوجيااة واساكا المهجاري اام أهاوار العاراق
احمد (العراق)
كحالة دراسية

المدة المحددة لكل متحدث رييسم 20 :دقيقة.
المدة المحددة لعرض لكل ورقة 10 :دقايق.

متحدث رئيسي :د/محمد السيد (العراق)
ا/محمد محم األغا (السطي )

محور :اإلسكان والبنية التحتية والخدمات األساسية
المنسق" :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية"

اليوم الثاني :االثنين الموافق  21ديسمبر 2015

التوقيت

الجلسة األولى :اإلسكان

رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور/أحمد منير سليما  -مصر
المقرر :المهندس/نجيب السنوسم  -تونس
المقرر :المهندسة/نيهال أسامة – مصر

اسم الورقة /البحث

12:30 - 11:00

المتحدث

تمهيد ع اءسكا والبنية التحتية وال دما األساسية
تطور سياسة السك ام الجزاير – ورقة وطنية

متحدث رئيسي :د/عفرة حميد (الجزاير)
د/سليمة قالب (الجزاير)

السياسة الوطنية لإلسكا ام السطي ودورها ام التنمية المستدامة – ورقة وطنية

ا/عفيف أسعيد (السطي )
د/ناجية عباد المغناى ساعيد -ا/تيفاولى تواياق
(مصر)

صيانة المجمعا السكنية – ورقة وطنية
تطور السياسة السكنية ام تونس – ورقة وطنية

آلية مقترحة لتقييا وا تيار السياسا
12:45 - 12:30

والبرامج ام مجال اءسكا
استراحة

ا/نفيسة محمود هاشا (مصر)
(تونس)

الجلسة الثانية :اإلسكان

رئيس الجلسة :السيد الدكتور/عفرة حميد  -الجزاير
المقرر :المهندس/عباس وطنم  -البحري
المقرر :المهندسة/هبة عمار – مصر

اسم الورقة /البحث

14:15 - 12:45

15:45 –14:15

ا/لومم إسماعيل (الجزاير)
تجربة الجزاير ام القضان على السك الهش (العشواييا ) – ورقة وطنية
الشيك/أحمد ب عيسى آل ليفة (البحري )
تجربة مملكة البحري ام تقديا حلول إسكانية اقتصادية مستدامة – ورقة وطنية
د ارسااة تحليليااة ألساااليب التعاماال ماال المناااطق العش اوايية بالمااد المص ارية-د ارسااة أ.د/محمد نبوي عبده جاد -ا/عمرو محمد
اوزي عيسى عرابم (مصر)
حالة منطقة عشش محفوظ بمدينة المنيا
د/الفاضاال علاام آدا -د/زحاال الطيااب عااوض
يا ار السك بالعاصمة القومية اى الفترة م .2004-1999
(السودا )
أ/عمر ال فش (السطي )
الحاجة الملحة للسك ام القدس ودور المجلس الفلسطينم لإلسكا
غداء

الجلسة الثالثة :البنية التحتية والخدمات األساسية

رئيس الجلسة :األستاذ الدكتور/مجدي ربيل – مصر
المقرر :الدكتورة/سليمة قالب – الجزاير
المقرر :المهندسة/هبة ليل – مصر

اسم الورقة /البحث

17:15 – 15:45




المتحدث

المتحدث

سياسة اءسكا ام اليم – ورقة وطنية
دراسة ترقية حركة المشاة بمركز المديناة ودورهاا ااى تطاوير واساتدامة وساايل النقال
ا/سمية عمر محمد جامل (السودا )
اى السودا
التحول الى ااستدامة والبنان األ ضر ام مشاريل اءسكا – تجربة برنامج الشيك
ا/جميلة محمد الفندي (اءما ار )
زايد لإلسكا
ا/حامد سالمه حامد ،ا /الد مصطفى ااؤاد،
تطوير البيية ال ارجية لمسا ار المشاه ام محاور الحركة الرييسية دراسة حالة
ا/ه اادى مج اادي محم ااد ،ا/من ااى طلعا ا عب ااد
شارل التحرير-الدقم
العزيز (مصر)
د/باسن هشاا احمد يوسف (مصر)
التعرف على أساليب والتقنيا الم تلفة لإلصحاح اآلم بيييا

المدة المحددة لكل متحدث رييسم 20 :دقيقة
المدة المحددة لعرض لكل ورقة 10 :دقايق.

ا/ياسمي العوضم (اليم )

محور :التغيرات المناخية واالستدامة البيئية
اليوم الثاني :االثنين الموافق  21ديسمبر 2015
التوقيت

المنسق" :جمهورية السودان"

الجلسة األولى :التنمية الحضرية وتحديات االستدامة البيئية

رئيس الجلسة :الدكتور/حس صالح عمر محمدي – وزير الت طيط العمرانم لواية ال رطوا  -السودا
المقرر :األستاذ الدكتور/سهاا محمد أحمد ب ي – السودا
المقرر :األستاذ/عمر بابكر كرار – السودا

اسم الورقة /البحث

تمهيد ع التنمية الحضرية وتحديا
12:30 - 11:00

12:45 - 12:30

المتحدث

متحدددددددث رئيسددددددي :د/مال ا ا ا علا ا اام دنقا ا ااال
(السودا )

ااستدامة البييية

ورقة عمل – المسك األ ضر النموذجم (برنامج محمد ب راشد لإلسكا ) – ورقة
وطنية
مشرول المركز الوطنم لبحوث الطاقة – أول مبنى صفر الطاقة ام األرد – ورقة
ا/عماد الدباس (األرد )
وطنية
د/حميد عفرة (الجزاير)
تصميا وانجاز سك نموذجم ذا كفانة طاقوية عالية – ورقة وطنية
د /ليل (اءما ار )

دور كفانة الطاقة ام التصميا المندمج للمشاريل المعمارية
المبانم ال ضران المنتجة – دليل المبانم ال ضران األردنم

استراحة

ا/هشاا زكريا (المغرب)
د/جمال قطيشا (األرد )

الجلسة الثانية :التحديات البيئية للتنمية الحضرية

رئيس الجلسة :الدكتور/غالا الدي عثما آدا سعيد – وزير الدولة األمي العاا للصندوق القومم لإلسكا والتعمير  -السودا
المقرر :المهندس/زي العابدي عمر الحسي – السودا
المقرر :الدكتور/عبد ال الق القاضم – مصر

اسم الورقة /البحث

14:15 - 12:45

تمهيد ع التحديا

البييية للتنمية الحضرية

التغي ار المنا ية وتحديا

التنمية الحضرية المستدامة بالسودا -ورقة وطنية

نظا التقييا البييم للمبانم ال ضران ام مصر :بي النظرية والتطبيق

دور تنسيق المواقل ام الت فيف م اآلثار السلبية لتغير المناخ ام البيية العمرانية
إدارة الم لفا




بمصر – تحديا

وامكانا

المدة المحددة لكل متحدث رييسم 20 :دقيقة.
المدة المحددة للعرض لكل ورقة 10 :دقايق.

دراسة حالة مدينة الغردقة

المتحدث

متحدددددث رئيسددددي :أ.د/سا ااهاا محما ااد احما ااد
ب ي (السودا )
د/الفاضل علم آدا (السودا )
د/وان صالح الدي اسماعيل (مصر)
أ.ا.د/إسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالا حما ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادي الغنيما ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام
ا/محمد إسالا حمدي الغنيمم
ا/محمد عبد الوهاب أحمد (مصر)

محور :التشريعات واإلدارة الحضرية واالقتصاد
المنسق" :المملكة األردنية الهاشمية"

اليوم الثاني :االثنين الموافق  21ديسمبر 2015
التوقيت

الجلسة األولى :التشريعات واإلدارة

رئيس الجلسة :المهندس/اارس الجنيدي – األرد
المقرر :المهندسة/باسمة الصعوب – األرد
المقرر :الدكتورة/رندا جالل حسي – مصر

اسم الورقة /البحث

12:30 - 11:00

تمهيد ع التشريعا واءدارة الحضرية وااقتصاد
تحا ااديا اءدارة البلديا ااة بالمملكا ااة العربيا ااة السا ااعودية والتوجها ااا
الالمركزية اءدارية – ورقة وطنية
سبل تحديث إدارة الحضر العربم لمجابهة تحديا
دور التشريعا

12:45 - 12:30

الوق

المتحدث

الحاليا ااة لتحقيا ااق

الراه

العمرانية ام مواجهة المناطق العشوايية بالمملكة العربية السعودية

المراصد الحضرية وادارة المد

استراحة

اسم الورقة /البحث

د/ع ااوض س ااعد حسا ا -أ/علي ااان ط ااه عل اام
(السودا )
أ.د/واي اال محم ااد يوسا ااف الس اايد -أ.د/محما ااد
اكري محمود (السعودية)
د/أحمد عبد العزيز أحمد البقلم (مصر)

المتحدث

تمهيد ع اءدارة الحضرية
الحاكمية الحضرية الرشيدة ،المشاركة ام صنل القرار ام إطار الالمركزية اءدارية
د/هياا عمر كلما (األرد )
– حالة دراسية ألمانة عما الكبرى.
م/نفيسة محمود هاشم (مصر)
التشريعا المنظمة لإلسكا والبنان ام مصر  -ورقة وطنية
ااقتصادية ام تحقيق واقل اقتصادي واستثماري اعال  -حالة المدينة

المؤش ار
المنورة.
معوقا التحول إلى الالمركزية ام اءدارة الحضرية – حالة العراق.




د/زاهر عثما (السعودية)

الجلسة الثانية :اإلدارة واالقتصاد الحضري

رئيس الجلسة :المهندس/حسي الجبالم  -مصر
المقرر :المهندسة/مم عصفور – األرد
المقرر :الدكتور/محمد صابر – مصر
14:15 - 12:45

متحدث رئيسي :د/مراد الكاللدة (األرد )

المدة المحددة لكل متحدث رييسم 20 :دقيقة.
المدة المحددة للعرض لكل ورقة 10 :دقايق.

متحدث رئيسي :أ.د/عبد الوهاب حلمم

ا/محمد ب إبراهيا الفاروقم (السعودية)
ا/ذكرى عبد الستار حميد (العراق)

