
 

 

 



 ديسمبر/كانون األول 3و 2-"عن المواطنة الحضرية "  ندوة

 4نحو مدن مستدامة 

 القانونية واالجتماعيةومركز الدراسات والوثائق االقتصادية المعهد الفرنسي بمصر/ 

 ندوة أون الين

 

الرابعة لسلسلة المؤتمرات السنوية "نحو مدن  التنقل واالستضافة والتحديات الصحية" هي الدورةالحضرية: إشكاليات "عن المواطنة  الندوة الدولية

 مستدامة" التي أطلقها المعهد الفرنسي بمصر. وتسعى الندوة إلى تدارس العالقة بين ظاهرة المد الحضري وقضية المواطنة الحضرية.

 

ن حول التحديات التي يطرحا النمو الحضري وتهدف الندوة على مدار يومين إلى إرساء حوار بين الباحثين والمراقبين والخبراء المحليين والدوليي

النتماء إليها ومن ثم توليد لديهم الشعور بأنهم عناصر االكبرى بمدينتهم وتوفير لهم سبل المتسارع. وتتمثل تلك التحديات في توطيد عالقة مواطني المدن 

التحديات الراهنة للمد الحضري ومن بينها  المواطنة الحضرية تواجه . إال ان كافة أشكالمرتبطة بها حقوقالمدينة بل ومواطنون لديهم  فاعلة في صياغة

. فما هي الحلول التنقالت الدوليةإشكاليات  و 19وزيادة مدد التنقل واألزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد المالية قتضياتخضوع المدينة المتزايد للم

 المستدامة التي تم التفكير فيها لجعل المدينة موطناً للمواطنة الحضرية؟ اتالعملية والسياس

 

مة من خالل المحاضرات والموائد المستديرة وعرض فيلم عن الموضوع، تتيح الندوة على مدار يومين الفرصة لتناول تحديات المد الحضري والحوك

عام: دور المواطن في المدينة سواء أكان مقيماً أو عابر سبيل، في حالة استقرار أو الحضرية وذلك عن طريق طرح المواضيع التالية في لب النقاش ال

 المدى الطويل وفي وقت األزمات. على هجرة، استوعبته أو نبذته مسارات تطور المدينة

 

 لدواعي متعلقة باألزمة الصحية الراهنة، هذه الندوة أون الين فقط.

 تعرف على البرنامج الكامل:

http://cedej-eg.org/index.php/arabeversion/ 

 وسجل حضورك في االستمارة التالية:

forms.gle/JeVATwW3m66YwSvN6 

 ديسمبر مباشرة. 3و2إليك ليَُمكنك من حضور ندوة  zoomسيتم فور تسجيلك، إرسال رابط 

 بالكامل إلى العربية والفرنسية.الندوة مترجمة 

 

مريم عبابسة وراندا عبد العزيز ومنى عبد الوهاب ومحمد أبو طيرة وميشيل أجييه وهند علي ورشا عروس ومحمد بخيت  كل من ةيشترك في الندو

كوكومصر" ومجموعة "ويكي عمران" وسلمى بالل وأحمد برهام وسورايا بوضياء وباربارا كاسكياري ولودوفيك شالونج وأرميل شوبالن ومجموعة "

إبراهيم و أنياس ديبوليه وإريك دونيه وكليمان ديئيه وكامل درائي ويوسف الشاذلي وتامر الشيال وكريم ياسين جوسينجر وعبد الرحمن حجازي وكريم 

ييري باكوه ومارين بوارييه ومارتينا ريكر وأمنية خليل وفانيسا ليهمان ووليد منصور وأديلينا ميراندا وحسين محمد ولورا مونفلور وهبة موسى وت

 ودافيد روفيل وألكسندرا شيندلر ويحيى شوكت وديفيد سيمس وأوليفييه تيل وماري فانتزيل وداليا وهدان وأحمد زعزع.

 

 

http://cedej-eg.org/index.php/arabeversion/


 البرنامج

 

 2020 ديسمبر/كانون األول 2-اليوم األول 

 

مدير المعهد جمال أوبيشو و (CEDEJالقانونية واالجتماعية )ومركز الدراسات والوثائق االقتصادية مديرة  أنياس ديبوليه - 10.30– 10الساعة 

 .التحديات المجتمعية والعلمية التي يطرحها المد الحضرييقدمان الندوة: يرحبان بالضيوف و ( IFE)  الفرنسي بمصر

 

مستقبلها. الدروس سبل الحكم والعيش في المدينة االفريقية وتصور )جامعة جنيف(:  . تلقيها أرميل شوبالناالفتتاحية المحاضرة- 11.15– 10،30

 الجوس الحضري. –أبيدجان  المستفادة من نموذج ممر

 

 .استراحة- 11.30- 11.15

 

 المد الحضري والتحديات التي يطرحها. الحوكمة والتصورات. المجموعة األولى: مراحل– 11-13.30

والضرائب العدالة المكانية والتخطيط الحضري في الشرق األوسط: اإلسكان والمضاربة ، المعهد الفرنسي للشرق األدنى )عمان(، مريم عبابسة

 .العقارية

 هوية العشوائيات في مقابل هوية الطبقة المتوسطة: تأمالت في انتفاضات الخرطوم الحديثة.، جامعة الخرطوم، محمد بخيت

 إلسكندرية في القرن الحادي والعشرين.ل صورت ؟نحو مدينة بال مواطنينجامعة براندايس،  لدراسات الشرق األوسط/ "كراون"مركز  ،يوسف الشاذلي

 الطرق السريعة والتوسع الحضري والمساحات الحكومية الجديدة في مصر.، جامعة هارفارد، "تكوين"، تامر الشيال

 

 استراحة– 2.30- 1.30

 

 .ةالرسميالرسمي بمصر الحضرية غير  العترافل المستقبلية مكانياتاإل الصلح خير؟طوبة"،  10"، يحيى شوكت محاضرة – 3.15 – 2.30

 

 استراحة -4-  3.45

 

 المجموعة الثانية: التخطيط والمواطنة الحضرية- 5.30- 3.30

الجئي الشرق األوسط في المدينة؟ دراسة حالة الالجئين من المخيمات إلى المدينة. ما هو حق المعهد الفرنسي للشرق األدنى، بيروت،  كامل درائي

 الفلسطينيين في لبنان.

 حالة مدينة متغيرة.–تعرف عليها جامعة مدينة نيو يورك، القاهرة التي لن ن، أمنية خليل

 . ما بعد مثلث ماسبيرو: القاهرة بين التفاوض واإلخالءطوبة"،  10"، أحمد برهام، محمد أبو طيرة، أحمد زعزع



 ".ويكي عمران، مهندس وباحث: عرض مشروع "كريم غالب

 

 استراحة – 6- 5.30

 

 ."من خالل محاضرته عن "االنسان الحضري في السينماالفقرة السينمائية  يقدم ، معهد باريس للتخطيط العمرانيتييري باكوه -6.30- 6

 عرضه. انتهاء. ستتم مناقشة الفيلم فور 2008، " و"زانج ياجزوان"عرض الفيلم الوثائقي "في األنقاض" ل"أوليفييه مايس 8.30– 6.30

 

 

 2020ديسمبر/ كانون األول  3اليوم الثاني 

 

والمنطق  العشوائية نقالتلحظة "التمدن" بين الت( EHESSالمعهد العالي للدراسات االجتماعية، باريس )محاضرة ميشيل أجييه،  – 10.45 – 10

 الحضري للمخيمات.

 

 استراحة- 11 – 10.45

 

 للمدينة. تجددتحدي م جموعة الثالثة: استقبال الالجئينالم- 13- 11

 "ميجرنتر"، التعايش بين مختلف تركيبات الهجرة في مدن البحر المتوسط. فرنسا، ، جامعة بواتييه،أديلينا ميراندا

بعض لمحات من  في إطار المنظومات الحضرية القائمة،مساحات اللجوء في القاهرة: كيف تكون ضيفاً خبيرة استشارية مستقلة،  ،رشا عروس

 التجارب.

 : الالجئون السوريون في االسكندرية.عبور" "مدينة حالة جامعة مدينة نيو يورك،، درا شيندلرألكسن

 يقدمان مشروع "سبيس الب" كريم ياسين جوسنجر وفانيسا ليهمان

 

 استراحة 1-2

 

 أحدث توجهات القاهرة الكبرى. المتسارع للعدالة المكانية االقتصاد والتنمية العمرانية: الهدمالخبير في محاضرة ديفيد سيمس  2-2.45

 

 

 

 



 المجموعة الرابعة: بما يحدق الخطر: بالمدينة الكبرى أم بمواطنيها؟ التحديات الصحية والعدالة البيئية. – 3-5

 وااللتزامات الجديدة للمواطنين: دراسات مقارنة لتلوث الهواء.األزمة الصحية البيئية ، جامعة باريس، سورايا بوضياء

المواطنة المائية والعدالة االجتماعية البيئية. استرجاع انتفاضات المياه في مختبر الفو،  كليمان دوئيه،مختبر الفو و، جامعة باريس/ باربارا كاسكياري
 . 2016- 2015عامي  في الخرطوم

، وحدة جغرافيا المدن، )المركز القومي للبحث العلمي، باريس(، رصد التنقالت اليومية في مصر وفهمها في سياق الوباء. ما إريك دونيه وأوليفييه تيل
 ؟ توفره البيانات الواردة من الفيسبوك

 ية على مر الزمان. للبنية األساسرهم: تغير سبل التمويل العقاري مقابتركوا ، الجامعة األمريكية في مصر، آن للموتى أن يداليا وهدان

 

 القانونية واالجتماعية.ومركز الدراسات والوثائق االقتصادية ، باحثة دكتوراه بجامعة تور، فرنسا ولورا مونفلورتقدمه   ".كوكومصرمشروع "

 

 استراحة– 5.30- 5

 

وقدرات المدينة على استيعاب المشاة والتقارب الحضري المائدة المستديرة الختامية: التنقل في مدينة دائمة التمدد. التنقل الهادئ - 7.30- 5.30

 . يديرها وليد منصور، مؤسسة فريدريخ إيبرت. في المدينة

 UNبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )–حسين محمد و هند عليلقاهرة، مواصلة ل -عبد الرحمن حجازيتبديل،  -هبة موسى :مع

Habitat) 

 

  



 اللجنة العلمية:

 وأستاذة علم االجتماع. (CEDEJالقانونية واالجتماعية )ومركز الدراسات والوثائق االقتصادية مديرة  ديبوليه،أنياس 

 (CEDEJالقانونية واالجتماعية )ومارين بوارييه، باحثة بمركز الدراسات والوثائق االقتصادية 

 (CNRS( والمركز القومي للبحث العلمي، باريس )CEDEJواالجتماعية )القانونية وماري فانتزيل، باحثة بمركز الدراسات والوثائق االقتصادية 

 داليا وهدان، أستاذة مساعدة لألنثروبولوجيا في مركز الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة األمريكية في القاهرة

 جامعة سان باولو، البرازيل."، الب هاب"جوان ويتيكر، أستاذ جامعي ومدير مختبر 

 .طوبة" 10زعزع، أحد مؤسسي "أحمد 

 

 اللجنة المنظمة

 ( وأستاذة علم االجتماع.CEDEJالقانونية واالجتماعية )ومركز الدراسات والوثائق االقتصادية مديرة  أنياس ديبوليه،

 دافيد روفيل، مدير قسم الكتاب بالمعهد الفرنسي بمصر.

 طوبة". 10عمر الطوانسي، مصمم جرافيكي وباحث، "

 بالل، أستاذة مساعدة، بقسم المعمار، الجامعة األلمانية بالقاهرةسلمى 

 المعهد الفرنسي بمصر موهيلي ديلبيير، باحثة ماجستير، معهد العلوم السياسية، باريس/

 المسؤولة اإلدارية لقسم الكتاب بالمعهد الفرنسي بمصر. نور النجومي،

 الفرنسي بمصر.هاني حنا، المدير المساعد لقسم الكتاب بالمعهد 

 أمنية خليل، باحثة دكتوراه في األنثروبولوجيا الحضرية، جامعة مدينة نيو يورك

 (CEDEJالقانونية واالجتماعية )ومركز الدراسات والوثائق االقتصادية بمعهد باريس للتخطيط المعماري/  باحثة ماجستيرنويمي كنور، 

 (CEDEJالقانونية واالجتماعية )ومركز الدراسات والوثائق االقتصادية /  EMAMباحثة دكتوراه، جامعة تور، فرنسا / لورا مونفلور، 

 (CEDEJالقانونية واالجتماعية )ومركز الدراسات والوثائق االقتصادية  عايدة ياقوت، المسؤولة اإلعالمية لمركز

 

 الترجمة الفورية:

 منى صبري

 إبراهيم السعدني

 

 

 


