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 الوصول لھا في الدول العربیة سھلمساحات عامة آمنة وشاملة و نحورشة عمل: و

 

 المقدمة

عدد سكان المناطق الحضریة في البلدان العربیة الى أربعة أضعاف،  ارتفع ، ۲۰۱۰و  ۱۹۷۰في الفترة ما بین عام 
 مؤتمر األمم المتحدةل( ”Habitat III“ المقدم تقریرال. اشار ۲۰٥۰ومن المتوقع أن یتضاعف ھذا الرقم بحلول عام 

رة والعشوائیات، نقص مثل توسع األحیاء الفقیالتي تواجھھا العربیة الى العدید من التحدیات  حول المنطقة الثالث) موئل
الخدمات الحضریة األساسیة، ضعف القدرات المتعلقة بالحوكمة الحضریة، وتلوث الھواء، واإلدارة المستدامة للمیاه، 
والتخلص من النفایات الصلبة. كما بین التقریر أنھ یمكن مواجھة ھذه التحدیات من خالل تنفیذ السیاسات الحضریة 

یمكن أن  الصدد،ة بالوصول الى الخدمات العامة، والبیئة، وتغیر المناخ، والحوكمة. وفي ھذا المتعلقة بالعمالة، والعدال
العامة في التغلب على التحدیات الحضریة غیر المفتوحة  تحسین كمیة ونوعیة األماكن لتساھم السیاسات المالئمة 

 المنظمة وال سیما فیما یتعلق بالبیئة والتماسك االجتماعي واالزدھار. 
 

تعد المساحة العامة المصممة والمدارة بشكل جید أحد األصول األساسیة لعمل المدینة ولھا تأثیر إیجابي على اقتصادھا 
وبیئتھا وسالمتھا وصحتھا وتكاملھا وتواصلھا. ترتبط جودة حیاة الناس في المدن مباشرة بحالة المساحات العامة. 

امة و تحدد األماكن العامة مالمح المدینة ابتداء من الساحات والمیادین تعّرف شخصیة المدینة بشوارعھا ومساحاتھا الع
إلى حدائق األحیاء ومالعب األطفال. إن الربط بین الشوارع والمساحات العامة یشكل الھیكل االساسي للمدینة والذي 

ینیة ویدعم مستویات الكثافة یعتمد علیھ كل شيء آخر. ان توفیر األماكن العامة یعزز التماسك االجتماعي والھویة المد
 الحضریة المطلوبة للمدن المستدامة بیئیاَ واقتصادیاَ.

 
یجب النظر الى المساحات العامة والشوارع كمناطق متعددة الوظائف تشمل التفاعل االجتماعي، والتبادل االقتصادي 

ر في إنشاء وتنظیم ھذه األماكن والتعبیر الثقافي بین مجموعة واسعة من السكان. ان لعملیة التخطیط الحضري دو
الشعور بالھویة واالنتماء، ومن الشروط المھمة  ةالعامة، وان لعملیة التصمیم دور في تسھیل وتشجیع استخدامھا معزز

لنجاح ھذا التخطیط وجود ترتیبات مالئمة للحوكمة والتشاركیة واإلدارة باإلضافة إلى وجود آلیات إلعادة توجیھ جزء 
المكتسبات إلى صیانة وتھیئة االماكن العامة. كما أن فھم أبعاد النوع االجتماعي لتصمیم المساحات العامة من العوائد و

أمر حاسم لضمان المساواة في الوصول إلى ھذه األماكن من قبل النساء والرجال واالطفال، وباألخص الفئات 
 الضعیفة والسكان ذوي االحتیاجات الخاصة.

 
 الجندة العالمیةالمساحات العامة في ا

 
من  7-11أصبحت المساحات العامة قضیة رئیسیة في النقاشات العالمیة األخیرة حول التنمیة الحضریة. ان الغایة 

شیر مباشرة إلى المساحات العامة كما یلي: تمن أھداف التنمیة المستدامة، "مدن ومجتمعات محلیة مستدامة"  ۱۱الھدف 
سیما  مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجمیع ویمكن الوصول إلیھا، وال"توفیر سبل استفادة الجمیع من 

". باإلضافة إلى ذلك، تمت مناقشة ۲۰۳۰ بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بحلول عام
ول المساحات العامة ح ۱۱1المساحات العامة باعتبارھا قضیة ذات أولویة للتنمیة الحضریة في ورقة اإلصدار 

باإلسكان  المعني مؤتمر األمم المتحدة وأصبحت جزًءا ال یتجزأ من الخطة الحضریة الجدیدة، التي تم اعتمادتھا في
. وفقًا للنھج ثالثي الدعائم، فإن العناصر التمكینیة للخطة ۲۰۱٦عام  الثالث) لموئل(اوالتنمیة الحضریة المستدامة 
) التخطیط ۲) ایجاد قواعد وتشریعات إلنشاء وحمایة الوصول إلى األماكن العامة، (۱الحضریة الجدیدة تتضمن: (

ادل القیم، ) التمویل الحضري واالقتصاد لتب۳والتصمیم الحضري لتوفیر مساحة عامة كافیة وجیدة النوعیة، و (
 وتعزیز التنمیة االقتصادیة المحلیة، وتوفیر فرص العمل وجذب االستثمار. 

 
، حیث تضمنت وثیقة المؤتمر النھائیة " إعالن ۲۰۱٦وقد تم تنظیم اجتماع حول المساحات العامة في برشلونة عام 

                             
1 http://habitat3.org/wp-content/uploads/Habitat-III-Issue-Papers-report.pdf 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/Habitat-III-Issue-Papers-report.pdf
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إلى ذلك، أكدت  وباإلضافةاحات العامة. برشلونة، التزاًما قویًا الضفاء الطابع الدیمقراطي على المدینة من خالل المس
الثالث)، مثل االجتماع المتعلق بالمستوطنات العشوائیة، على أھمیة المساحات  اجتماعات مواضیعیة أخرى (للموئل

 العامة في التنمیة الحضریة.
 

 2المساحات العامة في الدول العربیة
 

العامة الواسعة النطاق مثل المیدان (الروماني) أو الساحة في المدن التاریخیة في العالم العربي، كانت المساحات 
مثل افنیة المساجد واألسواق  -(االغریقیة) العامة غائبة. وبدالً منھا كان ھنالك أشكال أخرى من المساحات العامة 

اض التي تؤدي وظائف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة مھمة. وقد عزیت بعض االغر-المسقوفة والشوارع الرئیسیة
، والسلوكات االجتماعیة الى المساحات العامة القائمة كما عكس الترتیب الھرمي للشوارع النظام االجتماعي في المدینة

مثل المناطق الحرفیة واألسواق  -المكانیة التاریخیة -و في العدید من المدن العربیة ال تزال بعض االنظمة االجتماعیة
  تزال قائمة في المناطق القدیمة وتعاود الظھور في مناطق عشوائیة جدیدة.ال –أو أنماط التسلسل الھرمي للشوارع

  
، أدى التخطیط الحضري الجدید الذي فرضتھ القوى االستعماریة األوروبیة إلى انقسام التاسع عشرمع نھایة القرن و

في أوائل القرن العشرین وواضح بین المدینة التاریخیة والحدیثة، وظھر النموذج األوروبي للمیادین والحدائق الكبیرة. 
 ثورة ضد القوى االستعماریة. لل المساحات العامة الجدیدة ومع حركات اإلستقالل، قام الناس بتخصیص ھذه

  
، أصبحت المساحات العامة على مستوى المدینة أماكن لالستمالك الجماعي، والنقاش السیاسي ۲۰۱۱في عام 

والتفاوض، وأماكن مواجھة بین الجماعات االجتماعیة المتنوعة، وأماكن للتعبیر الثقافي والفني. ومع ذلك، فإن 
ال تزال مستمرة ال ووتوافرھا  تتنوع بین مدینة و أخرى  إلى المساحات العامة الصراعات المتعلقة بحریة الوصول

األنشطة الشبابیة في سیما بین الشباب الذین یطالبون ب"حقھم في المدینة" وبمشاركتھم في تشكیل أنواع مختلفة من 
 المساحات العامة في مدینتھم.

و  دخلت المدن ۲۰۲۰م مدن العالم في أوائل عام الذي ع ۱۹-ل جائحة فایروس كرونا المستجد كوفید ظوفي 
في دائره جدیدة ترتبط موضوع التباعد الجسدي عند استخدام المساحات المفتوحھ في المدن و  المساحات العامة

ظ بمسافة كافیة لمنع نقل العدوى عند ارتیاد ھذا المساحات العامھ بختالفھا مما فرض واقعا جدیدا على االحتفا
 احات العامة في مختلف مدن العالم.تخطیط المس استراتیجیات

 
 نطاق عمل برنامج الھابیتات المتعلق بالمساحات العامة

 
خالل انعقاد مجلس اإلدارة الثالث والعشرین لبرنامج الھابیتات، كلفت الدول األعضاء البرنامج بدراسة والبحث في 

 ۲۳/٤الحضریة المستدامة وتحسین نوعیة الحیاة (القرار موضوع المساحات العامة وكیف یمكن أن تسھم في التنمیة 
بشأن التنمیة الحضریة المستدامة من خالل إمكانیة الوصول إلى المساحات العامة). وعلى وجھ التحدید، فإن برنامج 

 الھابیتات ملتزم باتخاذ اإلجراءات التالیة امتثاال لذلك القرار:
 

لمساحات العامة بطریقة تدمج النھج المحلیة والدولیة إلنشاء مدن شاملة للجمیع، دفع االجندة المتعلقة بصناعة المكان وا .1
وتحسین مستوى المعرفة لدى شركاء برنامج الھابیتات والسلطات المحلیة حول موضوع المساحات العامة، وتیسیر 

 وتنفیذ التبادل والتعاون والبحث بین الشركاء العاملین في ھذا المجال؛
بشأن الدور الذي یمكن أن تؤدیھ المساحات العامة في مواجھة تحدیات عالمنا سریع التحضر،  تطویر نھج سیاسي .2

 ونشر تلك السیاسة ونتائجھا على نطاق واسع، ووضع خطة لضمان تطبیقھا على الصعید الدولي؛
ملیات التنمیة ع حولالمساعدة في التنسیق مع شركاء برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة في نشر المعرفة  .3

 الحضریة المستدامة القائمة على جمیع المستویات الحكومیة.

الذي یستخدم أدوات مبتكرة لتقییم  3بتنفیذ ھذا التكلیف من خالل البرنامج العالمي للمساحات العامة یقوم برنامج الھابیتات
                             
2 Source: Expert Group Meeting on Public Space in the Arab States, Cairo (2016) 
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لتزوید المدن  4دلیل أدوات المساحات العامةتم تطویر كجزء من األنشطة المعیاریة,  .المساحات العامة وتصمیمھ وإدارتھ
یمثل الدلیل مرجعًا عملیًا للحكومات المحلیة وبأفكار عملیة حول كیفیة تحسین توافر وجودة وتوزیع المساحات العامة. 

 لصیاغة وتنفیذ المبادئ والتوصیات المتعلقة بالسیاسات ومبادرات التنمیة على المساحات العامة وللحكومات المركزیة
لمساعدة جھودھا من خالل الدعم المادي والتشریعات التمكینیة. أیًضا یظھر قیمة مشاركة المواطنین والمجتمع المدني في 

 تأمین وتطویر وإدارة األماكن العامة في المدینة.
 

 أھداف الورشة
 

 تتمثل األھداف الرئیسیة لورشة العمل بما یلي:
 

 .للمساحات العامة الجیدة ومحليفھم الوضع الراھن وتحدید التحدیات من منظور إقلیمي  .1
 المنطقة بمدنعلى مستوى الدول العربیة وتعزیزه بحاالت دراسیة ذات صلة  "دلیل أدوات المساحات العامة" توطین .2

 .العربیة
 .الحضریة الجدیدة واالجندة 2030ربط مسائل المساحات العامة في المنطقة العربیة بتحقیق كل من أجندة  .3
 .زیادة الوعي بأھمیة المساحات العامة واآلمنة والشاملة والتي یسھل الوصول إلیھا لتحقیق مجتمعات ومدن مستدامة .4
میین ومسؤولي الحكومة المحلیة لتحسین الوصول إلى توفیر األدوات العملیة والممارسات الجیدة للممارسین اإلقلی .5

 .األماكن العامة وسالمتھا وشمولیتھا على مستوى المدینة
 

 ملخص الورشة
 

 موضوع الورشة في الدول العربیة الوصول لھا لسھو ةآمنة وشاملمساحات عامة  نحو
 st, 18th, 16th, 11th9  التاریخ  2020 (نوفمبر)تشرین الثاني 

 عدد المتدربین العربیة المحلیة اتاإلقلیمیین وممثلي الحكوم متخصصینمن ال 500
 لكل جلسة ساعات  3.5بمعدل    جلسات 4

 ظھراً   13:00صباحاً وحتى الساعة  9:30إبتداًء من الساعة 
 الورشةمدة 

 مساحات العامة في األجندة العالمیة والدول العربیةالاألولى:  الجلسة
 وإمكانیة تطبیقھا للھابیتات دلیل أدوات المساحات العامةالثانیة:  الجلسة
 ألجل استدامتھا إدارة وصیانة المساحات العامة تأطیر: الثالثة الجلسة
 المساحات العامة استراتیجیاتتوطین سیاسات والرابعة:  الجلسة

 الجلسات

 
 

  

                                                                                
3 More information: https://unhabitat.org/programme/global-public-space-programme 
4 More information: https://unhabitat.org/programme/global-public-space-programme 

https://unhabitat.org/programme/global-public-space-programme
https://unhabitat.org/programme/global-public-space-programme
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 أجندة ورشة العمل:  

 الوصول لھا في الدول العربیة سھلھوشاملة ورشة عمل: ألجل مساحات عامة آمنة و
 
 مساحات العامة في األجندة العالمیة والدول العربیةالاألولى:  لجلسةا

  ۲۰۲۰(نوفمبر)  تشرین الثاني th9االثنین 
 GMT/UTC +3 الجلسة التمھیدیة

رئیس مكتب  - تقدیم د. أمیرة الحسن
  ھابیتات الخلیج:

 الجلسة االفتتاحیة
  افتتاحیةكلمات 
 عرض برنامج الھابیتات 
 أھداف الورشة 
 التعریف بالمشاركین 
 من الورشة توقعات المشاركین 

09:30 -10:15 

إیالف رسالن (مكتب الھابیتات 
 اإلقلیمي للدول العربیة)

 
 
 
 
 
 
سمیرة الدحیات (مدیر عام  .م

مجموعة العمل الثقافي للمدن العربیة، 
منظمة المدن العربیة، عمان، 

 االردن).
 

مدیر إدارة التنمیة  -م. راویھ المناعي
مممثلة عن وزارة األشغال  - الحضریة

 مملكة البحرین. -وشؤون البلدیات
 

 مساحات العامة في الدول العربیةال
 دراسة الوضع الراھن 
  نشاطات األمم المتحدة للمستوطنات

 البشریة السابقة والحالیة
 التحدیات والفرص الرئیسیة في المنطقة 
 اتجاھات السیاسة 

 
 ھمیة المساحات العامة في التنمیة الثقافیة أ
 
 
 
 

 تجربة حدیقة المحرق الكبرى
 
 
 لمناقشاتا

10:15 – 11:00 

 11:15 – 11:00 استراحة قصیرة
  نھج الھابیتات

برنامج الھابیتات  -سیسلیا أندرسون
 للمساحات المفتوحة

 أساسیات المساحات العامة
 التعریف 
 التصنیف / المصطلحات 
  ۱۱لھدف التنمیة المستدامة  ۷الغایة  :

المساحات المفتوحة)  ۱۱٫۷األماكن (
 العامة

 فوائد االستثمار في األماكن العامة 
  ،دور قیادیي المدینة (البلدیات والمحافظات

 الخ.) في تحسین المساحاات العامة
 برنامج المساحات العامة العالمي 
 األجندة الحضریة الجدیدة 

11:15 - 12:00 



 

 

 

5 

 "دلیل "أدوات المساحات العامة 

 المناقشات
 یدیر الجلسة:

كریستیل لحود (برنامج الھابیتات 
 للمساحات العامة)

 
 )مكتب ھبیتات االردن( دیما أبوذیاب

 

 مساحات العامة في الدول العربیةال - جلسة تفاعلیة
 

 المساحات العامةمناقشة خاضعة لإلشراف حول 
 في السیاق العربي والممارسات الملھمة

 
  نتائج التدریب السابق (تعریف المساحة

 العامة، أمثلة جیدة ، الثغرات)
 ممارسات جیدة إضافیة في المنطقة 
  ما ھو المطلوب للتغلب على الثغرات

 المحددة؟

12:00 – 12:45 
 

رئیس مكتب ھابیتات ( د. أمیره الحسن
 )الخلیج

 

 األولى الجلسة - المالحظات الختامیة
 ملخص الیوم 
 دعوة لحضور الجلسة الثانیة للورشة 

12:45 - 13:00 
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 وإمكانیة تطبیقھا للھابیتاتالثانیة: دلیل أدوات المساحات العامة  لجلسةا

 ۲۰۲۰(نوفمبر)  تشرین الثاني th11األربعاء 
 GMT/UTC +3 الھابیتات دلیل أدوات المساحات العامة

برنامج (تشونق  سيخو
الھابیتات العالمي 

 )للمساحات المفتوحة
 

ما الذي تستطیع القیام بھ: ك لتعرف ب المكان المحیط معرفة 
 .على مستوى المدینة تقییم المساحات العامة

 أھمیة تقییم المساحات العامة 
 المنھجیة 
  المساحات العامةنتائج مسح 
 النتائج الرئیسیة 
 التوصیات الرئیسیة 

 
 المناقشات

09:30 – 10:15 

 زيتمارتینو كیارا
برنامج الھابیتات العالمي (

 )للمساحات المفتوحة

 تقییم المساحات العامة الخاص بموقع معین
 أھمیة تقییم المساحة العامة الخاصة بالموقع 
 المنھجیة 
 النتائج 
 النتائج الرئیسیة 
 التوصیات الرئیسیة 

 
 الشارقة الحالة الدراسیة االولى:

 
 المناقشات

10:15 – 11:00 

 11:15 – 11:00 استراحة قصیرة
برنامج ( لحود كریستل

الھابیتات العالمي 
 )للمساحات المفتوحة

 "Block by Blockاألدوات التشاركیة ومنھجیة "
 فوائد نھج التصمیم التشاركي 
 مقدمة لمنھجیة وعملیة "Block by Block" 

 :  لبنانة األولىیالحالة الدراس
 جزیرة جربا -الحالة الدراسیة الثانیة: تونس

 المناقشات

11:15 - 12:00 
 

 
 

 و مؤسس( محمد زكریا
التالل  مدیر برنامج

)السبعة . 
 

مستشار ( د.عھود كمال
)التخطیط الحضري  

 
 (علي صادق  عمر. م

شركة نفظ   -مدیر عملیات 
الكویت جنوب وشرق 

 أمثلة جیدة في المنطقة - الممارسات الجیدة للمساحات العامة
 
 عمان ة،المجتمعیة للتنمی السبعة التالل 

 
 
 عمان ،مانإیاألمیرة  حدیقة سوق نور البركة في 

 
 

 غرب الكویت، الطبیعیة محمیة العبدلیة 

 

12:00 – 12:45 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 )الكویت
مكتب ( دیمھ أبو ذیاب
)ھبیتات االردن  

 

 الثانیة الجلسة - المالحظات الختامیة
 ملخص الیوم 
  الجلسة الثالثھ للورشةدعوة لحضور 

12:45 – 13:00 

 ألجل استدامتھاإدارة وصیانة المساحات العامة : تأطیر الثالثة الجلسة
 ۲۰۲۰(نوفمبر)  تشرین الثاني th16االثنین 

 GMT/UTC +3 إدارة وصیانة المساحات العامة 
ات برنامج المساح(رنا  سھیل

)اتالمفتوحة العالمي للھبیت  
 

 المكان إدارة
 المكان العام كممتلكات 
 نماذج إدارة المكان 

 
 المناقشات

09:30– 10:15 

 
الدیوان ا (م.ھیفاء المھن

ة حدیق –االمیري الكویتي 
)الشھید  

 
مركز زھا ( رانیا صبیح

 )الثقافي 
 

 العامة الجیدة في اإلدارة والصیانة لمساحةممارسات ا
 (الكویت) حدیقة الشھید 

 
 
 

  (األردن) مراكز زھا الثقافیة 
 

 المناقشات

10:15 – 11:00 

 11:15 – 11:00 استراحة قصیرة
برنامج ( مارك اوجال

ي المساحات المفتوحة العالم
)للھبیتات  

 
 
 

 ىد.لبنھ عبدالعزیز مصطف
العمید المساعد لكلیة (

المعمار و الھندسھ و 
  - التصمیم التكنلوجي
  الریاض - دار العلوم جامعة

)ةالمملكة العربیة السعودی  

 صناعة المكان
 النھج 
 الفوائد 
 أسابیع صناعة المكان 
 شبكات صناعة المكان 

 
 أماكن شبكة ، العربیة الدول في المكان صناعة

 
 
 

 المناقشات

11:15 - 12:00 

 
 صندوق( بامیال دي كامیلو

)األمم المتحدة للسكان  
 

ب رئیسة مكت( د.أمال الیحى
ة الصحالمدن الصحیة وزارة 

)الكویت  
 

بر مدیر المخت( وفاء القتم د.
م الحضري و االسكاني , قس

 مساحات عامة شاملة وآمنة للجمیع
 مساحات عامة آمنة للجمیع 
 
 
  دور المساحات العامة خالل جائحة فایروس كوفید

 والجسدیةلحفظ الصحة العقلیة  ۱۹-
 
 

  االستخدام الرسمي و الغیر رسمي للمساحات العامة في

12:00 – 12:45  
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 الرابعة: توطین سیاسات واستراتیجیات المساحات العامة الجلسة

 ۲۰۲۰(نوفمبر)  تشرین الثاني th81األربعاء 
 GMT/UTC +3 السیاسات واالستراتیجیات

برنامج ( جوي موتاي
المساحات المفتوحة 

 )العالمي للھبیتات
 

 
 

 
 

 لتطویر المساحات العامة على مستوىوضع استراتیجیة ومبادئ عمل 
 المدینة
 من المبادئ العالمیة إلى السیاسات المحلیة 
 مجموعة من الممارسات الملھمة 
 نظرة عامة موجزة على أطر التخطیط القائمة 
  أھمیة إعداد استراتیجیة المساحات العامة 
 استراتیجیات لمختلف األشكال الحضریة 

 المناقشات

09:30 – 10:15 

برنامج ( أندرسون سیسلیا
الھابیتات للمساحات 

 )المفتوحة
 
 

 جیان لوكا كرسبي
 –برنامج الھابیتات (

شعبة السیاسات 
 )والتشریعات

 برامج المساحات العامة الوطنیة والمحلیة
 السیاسات الحضریة الوطنیة والمساحات العامة 
 تطویر دلیل أدوات المساحات العامة المحلي 

 
 

 العامة المساحاتقانون التخطیط و
 
 
 

 المناقشات

10:15 – 11:00  

 11:15 – 11:00 استراحة قصیرة
 
 
 

مدیر ( سلیمان الراشد م.
إدارة المخطط الھیكلي 

وزارة  –الرابع للكویت 
 )الدولة للشؤون البلدیة 

 

العامة الجیدة بشأن االستراتیجیات / السیاسات على مستوى  لمساحةممارسات ا
 المدینة

 
  في المخطط الھیكلي الرابع لدولة الكویت. المفتوحةالمساحات 

 
 
 
 

11:15 – 12:00 

ي العمارة  و التصمیم الداخل  
ة جامعة مملك –كلیة الھندسة 

  )البحرین

 ۱۹-مملكة البحرین خالل جائحة فایروس كوفید 
 
 

 
 لمناقشاتا

برنامج ( خوسي تشونق
الھابیتات العالمي للمساحات 

 )المفتوحة

 الثالثة الجلسة - المالحظات الختامیة
 ملخص الیوم 
  الرابعة للورشةدعوة لحضور الجلسة 

12:45 – 13:00 
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كلیة (د. حسین دشتي 
 والتخطیطالعامرة 

امعة ج –الحضري 
 )الكویت

 
إدارة ( الدینھبة نور د.

 )قطر -العمرانيالتخطیط 
 

 

  الجیدة للمساحات المفتوحة في  والسیاساتاالستراتیجیات
 العربیة.المدن 

 
 
 

  مجال اإلسكان والتنمیة عرض أحد تجارب دولة قطر في
المستدامة من خالل عرض " االستراتیجیة الوطنیة لإلسكان 

 ."في دولة قطر

 
 المناقشات

 :جلسة رئیس
برنامج ( لحود كریستل

المساحات المفتوحة 
 )العالمي للھبیتات

 
مكتب ( دیمھ أبو ذیاب
 )ھبیتات االردن

 
 

 حسین دشتي. د: تعلیق 
والتخطیط  كلیة العامرة(

جامعة  –الحضري 
 )الكویت

في المنطقة  توصیات بشأن السیاساتو العامة المساحةجلسة تفاعلیة: أدوات 
  -العربیة 

 
التي تستخدمھا / ما الذي  التوجیھیة لألدوات العالمیة. ما ھي المبادئ 1

 یجب تضمینھ في مجموعة األدوات على المستوى اإلقلیمي؟
 المقدمة أكثر صلة بالمنطقة؟ األمم المتحدةأدوات موئل . ما ھي 2
 ؟حول المساحات العامة اإلقلیمي التعاون. كیف یمكن تعزیز 3

12:00 – 12:45 

رئیس  -تقدیم د. أمیرة الحسن
 مكتب ھابیتات الخلیج:

 

 المالحظات الختامیة والخطوات التالیة والتقییم
 الوصول في الدول  سھلھتطویر مساحات عامة آمنة وشاملة و

 العربیة
 ممثل اإلقلیم العربي لموئل األمم المتحدة.  -د. عرفان علي كلمة 

 
 األمین العام لمنظمة المدن العربیة  -أحمد حمد الصبیح  م.معالي كلمة 

 
 تقییم •

12:45 – 13:00 

 
 


