ورشة عمل دولية لتبادل الخبرات في مجال

تكامل المستويات المختلفة للتنمية العمرانية
من  51-51ديسمبر 4152
التعريف بالورشة

المركز وتخدميا شبكات طرق متشابكة
لقد أصبحت المدن الكبري أكثر تعقيدا ,حيث نمت وتضخمت لتحتوي العديد من ا
وأنقسمت الي مجتمعات مختمفة لكل منيا احتياجاتيا و متطمباتيا التنموية المتباينة ,والتي قد تكون متعارضو  ,وبالتالي
أصبحت قدرة ىذه المدن عمي التأقمم مع المتغيرات التي تشيدىا مناطقيا المختمفة محل تساؤل ,كما أن قابميتيا عمي تمبيو
إحتياجات مواطنييا و مواجية التحديات الحالية و المستقبمية عممية تحتاج الي تكامل بين مستويات التنمية المختمفة من
مستوي اقميم المدينة الكبري الي مستوي المدينة الي مستوي المجتمع المحمي.و من ىنا ظيرت الحاجة الي تنسيق العالقات
الرأسية بين المستويات والعالقات االفقية بين الوحدات المحمية منذ المراحل االولي لصياغة المشروعات ضمانا الستدامتيا
وتحقيقيا الىدافيا.
و في خالل أيام الورشة سوف يقوم خبراء دوليين و ممارسين بتناول مستويات التخطيط والتنمية المختمفة و تحديات المدن
الكبري مع استعراض لدراسات حالة لمدن كبري مثل سول و كيفية تخطيط مشروعات التنمية ألفميم المدينة من خالل تنسيق و
تكامل المستويات ,كيف يمكن تخطيط شبكة الطرق وتنسيقيا مع وجود مراكز متعددة لممدينة الكبري من جيو و من جية اخري
كيف يمكن تحقيق توازن بين متطمبات التنمية و المحددات البيئية .
تحاول الورشة االجابة عمي تساؤل كيف يمكن لممخطط ين و المعماريين و متخذي القرار من تحقيق التنمية المستدامة ألقميم
المدينة الكبري مع مراعاة متطمبات أصغر المجتمعات المحيطة بمشروعات التنمية.
و تستعرض الورشة الوضع القائم لتخطيط و تنفيذ المشروعات التنموية في المدن الكبري ,التحديات و االحتياجات و
االمكانيات عمى كل من المستوي االقميمي ومستوي المدينة وعمي المستوي المحمي والعالقة بينيم وتحاول ان تصل بالمشاركين
الستخال

كيفية تحقيق التكامل مع األخذ في االعتبار االبعاد المختمفة لممشروعات عند الصياغة و بمشاركة كل المتأثرين

بالمشروعات لضمان تحقيق المستيدف و استدامة المشروعات.
االهداف

› اكتساب القدرة عمي النظرة الشمولية و المتكاممة
لمشروعات التنمية بين المستويات المختمفة
› تنمية قدرات المتدربين عمي صياغة مشروعات تنموية
مستدامو

› اكتساب ميارات حول كيفية تقميل االثار السمبية
لمشروعات التنموية وتالفي التعقيدات والعقبات
› التعرف عمي دراسات حالة ممارسات جيدة لمشروعات
تنموية متكاممة
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من يشارك

المدعوون لممشاركة في الورشة التدريبية من  00- 00متدرب من مصر

 المسئولين عن وضع السياسات التنموية

 الممارسيين من مخططين و معماريين

 اعضاء المجالس المحمية المنتخبة

و الدول العربية و االفريقية
متخذي القرار من المحميات
طمبة الكميات و الدراسين لمدراسات العميا
اصحاب المبادرات المحمية

المجاالت التي تغطيها الورشة

-

المبادئ االساسية لمتخطيط المتكامل
تخطيط اقميم المدينة
المسئولين عن االدارت المختمفة لممدينة

 التخطيط العمراني دراسات الحالة لمممارسات الناجحة  /اخر المستجدات المشاركة المجتمعيةملخص الورشة

تحاول الورشة إعطاء المشاركين فكرة واضحة وشاممة عن التنمية المتكاممة و تطبيقاتيا في العديد من دول العالم واضافة
معمومات جديدة لخبراتيم العممية من خالل استعراض دراسات الحالة من الدول المختمفة وخاصة كوريا الجنوبية  .حيث توضح

كيف يمكن لممخطط و المعماري و متخ ذ القرار تحقيق التنمية القميم المدينة الكبري مع مراعاة تأثير تمك المشروعات التنموية
عمي مناطق المدينة المحمية
في كل يوم من ايام الورشة يتم استعراض مستوي من مستويات التنمية والتخطيط و يتم مناقشة تحديات ذلك المستوي في
مجال النقل و المواصالت و المرافق و توفير الخدمات و االثار البيئية و في جمسة العمل التطبيقية يقوم المشاركون بتشكيل
مجموعات عمل لتطبيق ما تم استعراضو عمي منطقة الدراسة الميدانية المقترحة وتبدا المجموعة بعمل دراسات تحميمية و
اقتراح حمول تراعي ىذا المستوي التنموي .
و تبدأ الورشة بمستوي اقميم ال مدينة الكبري مثل القاىرة و التحديات التي تواجو اقميم المدينة الكبري ومخططيا و مقارنتيا

بمخطط اقميم مدينة سول الكبري و يتم في مجموعة العمل في اخر جمسة باليوم االول التطبيق عمي دراسة حالة منطقة تقع في

االقميم

و في اليوم الثاني يتم تناول مستوي المدينة و تح ديات شبكة الطرق و المرافق و الخدمات و عالقتيا بمستوي االقميم ثم يتم
التطبيق العممي من خالل مجموعات العمل
اما اليوم الثالث فيتضمن المستوي المحمي و يتم عمل زيارة ميدانية لمنطقة الدراسة و ذلك كنوع من مقارنة الوضع الراىن
لممنطقة بالمقرتحات التي تم صياغتيا و تحديد ما ىي التغييرات التي يمكن ادخاليا عمي صياغة المشروعات بعد اضافة البعد
المحمي و الزيارات الميدانية و مقابمة المتأثرين بمشروعات التنمية .
و يتم في اخر يوم عمل الصياغة النيائية لمشروع متكامل لمنطقة الدراسة يراعي كل مستويات التتنمية و التخطيط و االطر
االدارية والبرامج الزمنية .
والمنتج النيائي لمورشة تقرير لتوثيق ما تم التوصل اليو في منطقة الدراسة الميدانية
المدربين و استراتيجية التدريب

 -محاضرات و دراسات حالة دولية من خبراء كوريين و مصريين

 -زيارة ميدانية

 -تدريب تطبيقي
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اللغات

عربي  /انجميزي
المكان

المركز القومي لبحوث االسكان و البناء – 78شارع التحرير -الدقي -القاهرة
التسجيل
التسجيل  :المركز القومي لبحوث االسكان و البناء
استمارة التسجيل علي الموقع االلكتروني لمنظمة المتروبوليس و الموقع الرسمي للمركز
لمزيد من المعلومات E-mail: azzasirry@yahoo.com:
Web: http://www.metropolis.org/training-institute
www.hbrc.edu.eg
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