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وأداة رئٌسةٌة  المتقدمةة منهجةا   فً الدول منذ تسعٌنٌات القرن الماضً خاصة حٌاء الحضرىإلٌمثل ا

فً تخطٌط المدن. ٌتبنً هذا التوجه الجدٌد فكرة التخطٌط التحوٌلً فً مواجهة  التخطةٌط التخلٌقةً  

مما ٌعنً تركٌز جهد المخطط علً الحد من التوسع الحضري وإعةادة زةزو المدٌنةة. وٌحمةل م هةوم 

لٌهةا المدٌنةة. حٌةش ٌشةٌر إالدولة التً تنتمةى لمستوي التنمٌة فً  اإلحٌاء الحضري معان مختل ة تبعا  

لةً مجموعةة مةن اإلجةراءات و السٌاسةات إفةً المقةام الول فةً معاةم البلةدان المتقدمةة  هذا الم هوم

لى داخل المدٌنة  وإعادة إحٌاء مركزها وأنشطتها فةً سةٌاق مةن التنةافد الةدولً إالعودة  التى تشجع

الشدٌد بٌن المدن والذى ٌ رض إتخاذ إجةراءات واسةعة علةً المسةتوي النةوعً لتحقٌةق النمةو الةذكً 

 للمدٌنة. 

بشكل عةام فة ن اإلحٌةاء الحضةري هةو عبةارة عةن برنةام  متكامةل للتطةوٌر العمرانةً علةً مسةتوي 

عتبارأضةة ع التنمٌةةة المسةةتدامة الةةث ش  الجانةة، اإلقتصةةادي  إلخةةذ فةةى ال/ الحةةً  مةةع ا المنطقةةة

لةً إمع توفٌر وسائل مواص ت عامة متنوعة تسةهل الوصةول   اإلجتماعً والجان، البٌئً والجان،

حتٌاجاتةةه إالتةةً تلبةةى  الوسةةط حٌةةش ٌمكةةن لأنسةةان أن ٌترجةةل لٌسةةتمتع ببٌئةةة عمرانٌةةة ذات جةةودة

 .  نسانٌةإلا

التنمٌةةة وبحةةاش لجامعةةة القةةاهرة ومركةةز ا  ٌتعةةاون فرٌةةق بحثةةً مةةن كلٌةةة الهندسةةة طةةارإلفةةً هةةذا ا

حٌةةةاء وتطةةةوٌر إال رنسةةةً بتموٌةةةل مةةةن صةةةندوق العلةةةوم والتنمٌةةةة التكنولوجٌةةةة للتعةةةرض لموضةةةوع 

 ال رازات العامة فً المنطقة المركزٌة بالقاهرة الكبري من خ ل تدعٌم فكر المشاركة. 

رٌق من خ ل هذه الندوة ث ش مجموعات من التسةاالتت والتحةدٌات المتداخلةة والمرتبطةة ٌطرح ال 

 طار هذا المشروع البحثً.إكخطوة اولً فً 
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 ولي: ألالمجموعة ا -

مسةتوي المدٌنةة    علةى مسةتوٌٌن اإلحٌاء الحضري وآلٌاتةه وتطبٌقاتةه هذه المجموعة بم هوم صتخت

لكةةل المشةةاكل المترتبةةة علةةً دٌنامٌكٌةةة  إجابةةات كافٌةةة وناجحةةةهةةل ٌعطٌنةةا مةةنه  اإلحٌةةاء الحضةةري 

التحضر بكل تعقٌداتها وتنوٌعاتها؟ ما مدي فعالٌته علةً الحةد مةن توسةع المةدن والحةد مةن اإلقصةاء؟ 

 الواٌ ً واإلجتماعً والعمرانً؟  هلتنوع ٌنةلً إستعادة مركز المدإهل أدي بال عل 

ً كٌ ٌةة إعةادة تشةكٌل ال رازةات العامةة فةً المةدن المصةرٌة فتركز علةما على مستوى ال راغ العام أ

التت التالٌة   مةا امن أجل تعزٌز صورة المدٌنة وتحسٌن البٌئة العمرانٌة ونوعٌة الحٌاة وتطرح التس

هً أنماط ال رازات العامة فً المةدن المصةرٌة؟ هةل هنةاط نمةط معةٌن  مٌةدان أو شةارع  ٌعبةر عةن 

غ العةةام فةةً مصةةر ومةةا هةةو المةةنه  المتبةةع اجهةةود تطةةوٌر ال ةةر هةةً مةةاالهوٌةةة الحضةةرٌة للمدٌنةةة؟ 

إلسةتجابة لمتيٌةرات مةا بعةد اال رازات العامة لتعزٌةز صةورة المدٌنةة وحٌاء إوتطبٌقاته؟ كٌف ٌمكننا 

 ثورة الخامد والعشرٌن من ٌناٌر؟

 المجموعة الثانية: -

نةة بعةد ثةورة الخةامد والعشةرٌن سةتعادة الحةق فةً المدٌإتركز المجموعة الثانٌة من التساالتت علً 

واةائف مسةتجدة. مةاذا  خلةقمن ٌناٌر وتداعٌاته علً ال راغ العام من خ ل إض اء قٌم جدٌدة علٌةه و

سةتعماتت إوحق من ؟ وهل الحق فً المدٌنة ٌليةً الضةوابط الحضةرٌة مةن ٌعنً الحق فً المدٌنة؟ 

شةةياتت الراضةةً ؟ ومةةا هةةً أدوات نقةةل ملكٌةةة المكةةان للمجتمةةع ؟ كمةةا تنةةاق  المجموعةةة مةةنه  إو

 المشاركة المثل للوصول الً حلول واقعٌة ومن هم الشركاء. 

 

 المجموعة الثالثة:  -

ستدامة البٌئٌة للمدٌنة   ما هى المعالجات العمرانٌة التى تضمن لتتناول قضٌة اأما المجموعة الثالثة 

كثر خضارا  ؟ وما هً المعالجات ال زمة لتقلٌل العتماد علةً أتجاه نحو قاهرة إلحد من التلوش واال

السةةٌارة وتعزٌةةز الترجةةل ؟ مةةا هةةو دور ال رازةةات العمرانٌةةة فةةً مواجهةةة اةةاهرة التيٌةةر المنةةاخً 

 دارة بٌئٌة فاعلة ؟إلوالجزر الحضرٌة الحرارٌة ؟ ما هو دور الدولة ودور المواطن 

إلجابة علً هذه التساالتت تستدعً تضافر جهود أفراد من تخصصات مختل ةة وكةذلط مشةاركة إن ا

لٌةه هةذه النةدوة  إمجتمعٌة من الجمعٌات الهلٌة وأصحا، المصلحة ومتخذي القةرار. هةذا مةا تهةدف 

المةةاكن العامةةة فةةً سةةٌاقها  حٌةةاءإجمةةع كةةل هةةالتء مةةن أجةةل إنشةةاء شةةبكة مةةن الخبةةراء العةةاملٌن فةةً 

ع. و نسعً لن ٌالدي هذا الجهد التشاركً الةى تبةادل أفضةل للممارسةات والمنهجٌةات  وكةذلط الواس

ستراتٌجٌات مةن أجةل التصةدي ب عالٌةة لقضةاٌا التخطةٌط  اإلدارة  المشةاركة  وهةً مةن العناصةر إلا

 ستدامة.أالرئٌسٌة ل
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 برنامج الندوة
 

 التسجٌل 09399 – 03:9

09399 – 00399 
 البحثى تقدٌم المشروع

 م هوم اإلحٌاء الحضري

 ا.د. سحر عطٌة         
 ا.د. جلٌلة القاضى         

 شاي استراحة 003:9 – 00399

003:9 – 0399 

 حلقات نقاشٌة 
 تشكٌل ال رازات العمرانٌة

 الحق فى المدٌنة وسوق العمل
 بعاد البٌئٌة لتطوٌر ال راغ العاملا

 ٌدٌر الحلقات            

 ا.د. جلٌلة القاضى         
 .د. محمد محى الدٌنا         
 ا.د. أٌمن حسان         

 زذاء خ ٌف 2:99 – 0399

2:99 – ::99 
 عرض لمخرجات الحلقات النقاشٌة

 وختاممناقشة عامة 

 ممثلى الحلقات النقاشٌة          

 ا.د. سحر عطٌة        
 

 

 


