


نبذة عن املؤمتر

يف  سواء  العامل  يف  املدن  كافة  تسود  الحرضي  املد  ظاهرة  أصبحت 

ليست  ظاهرة   وهي  كربى.   مدن  أو  متوسطة  أو  الحجم  صغرية  مدن 

تعرث  تعكس  وصارت  العامل  عرب  بانتشارها  تتسم  اصبحت  أنها  إال  جديدة، 

منوها  توقع  ويف  بل  الكربى  املدن  تصميم  يف  الحكومية  السلطات 

عىل  السيطرة  تتم  مل  املثال،  سبيل  عىل  وتداعياته.  النمو  هذا  وتكاليف 

أخرى  مدن  عىل  وال  مرص  يف  وطنطا  واإلسكندرية  الكربى  القاهرة  توسع 

وروفيسك  وداكار  وبريوت  سيتي  ومكسيكو  جاكارتا  مثل  العامل  يف 

ومونرتيال  وباريس  آباد  أحمد  مثل  مدن  عىل  وال  دلهي  ونيو  وميديلني 

داخل  التنقالت  مجاالت  يف  متزايدة  تحديات  يطرح  مام  وبوسطن، 

كمفهوم  املواطنة  فكرة  وصياغة   جدد  مواطنني  وإستيعاب  املدينة 

املدينة  منو  تحجيم  قضية  أن  بالذكر  وجدير  للتعايش.  وكطريقة  نظري 

العنارص  قدرة  عن  نتساءل  ويجعلنا  والجنوب  الشامل  بني  الفوارق  يتجاوز 

منط  يف  املدينة  تشكيل  عىل  املجال  يف  والعاملني  الفاعلة  الحكومية 

مستدام.

مدينة  يف  الثالث«  »املوئل  الدويل  املؤمتر  انعقاد  من  سنوات  أربع  بعد 

أحداث  يف  محورياً  مكاناً  والصحية  البيئية  التحديات  تحتل  وبينام  كيتو، 

التي  املسبوقة  غري  األوضاع  وصف  يف  الفاعلية  هذه  تطمح  العامل، 

تعيشها املناطق الحرضية والسيام يف دول الجنوب.

ومن ثم تسعى إىل اإلجابة عىل التساؤالت التالية:

باالنتامء  بها  واملقيمون  واملستأجرون  املدن  سكان  يشعر  مدى  أي  إىل 

ما  والبيئية؟  الصحية  املشاكل  من  تعاين  التي  العاملية  الكربى  املدن  إىل 

والتنقالت؟  والوباء  السكانية  الكثافة  بني  فهمها  ميكن  التي  الصلة  هي 

ما  الدولة،  عىل  حكراً  يعد  مل  البرشية  التنقالت  إدارة  يف  التحكم  ألن   نظراً 

وكيف  الصدد؟  هذا  يف  املدين  املجتمع  دور  هو  وما  املتخذة  التدابري  هي 

يؤثر هذا الوضع عىل بيئتنا الحرضية املشرتكة؟

الناجمة  املشكالت  حل  مسؤولية  الكربى  املدن  من  العديد  تحملت 

من  تجعل  التي  اآلليات  فهم  عىل  األزمة  تحثنا  حيث  الهجرة.  أزمة  عن 

وخاصة  الكربى  للمدن  النخبوية  لإلدارة  مبارشين  غري  ضحايا  املهاجرين 

يتم  كيف  عن  نتساءل  وعليه  بالعامل.  الحالية  الصحية  األزمة  زمن  يف 

مبا  الكربى  املدن  يف  العامل  عرب  واملهاجرين  الداخل  مهاجري  استقبال 

سوف يحقق االنسجام الحرضي والحضاري؟



املدينة  مظاهر  يف  النظر  إعادة  تتم  كيف  والشك،  األزمة  زمن  يف  أخرياً، 

التفكري  يتم  كيف  ثم،  ومن  والتنوع؟  السكانية  الكثافة  يف  املتمثلة 

تداعياتها  ومع  معها  والتعامل  ومنوها  املدينة  متدد  قضية  يف 

بني  العالقة  تحديث  يسهم  مدى  أي  وإىل  االقتصادية؟  االجتامعية 

املدينة  يف  وللحقوق  للبيئة  جديدة  آفاق  خلق  وأطرافها  املدينة 

الستضافة ساكنيها الجدد؟

لسلسلة  الرابعة  الدورة  هي  الحرضية«  املواطنة  »عن  فاعلية 

أطلقها  التي  مستدامة«  مدن  »نحو  املعنونة  العامة  الندوات 

من:  كل  الرابعة  الدورة  ويقيم   .2017 عام  يف  مبرص  الفرنيس  املعهد 

 )CEDEJ( واالجتامعية  والقانونية  االقتصادية  والوثائق  الدراسات  مركز 

عامني،  مدى  عىل  الحدث  إعداد  تم    .)IFE( مبرص  الفرنيس  واملعهد 

الحرضي  واملد  الكربى  املدن  بني  بالعالقة   2020 عام  يف  الفاعلية  تعني 

والتحديات  الحرضية  املواطنة  فهم  نقاشاتها  يف  وتراعي  والتنقالت 

البُعد  عىل   2021 دورة  تركز  أن  املزمع  ومن  الصحية.  األزمات  تطرأها  التي 

الحرضي للتغري املناخي. 

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

تعرف عىل الربنامج الكامل:

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

وسجل حضورك يف االستامرة التالية:

https://forms.gle/Y19E7t3ZBNW7wNkC6

ندوة  حضور  من  ليَُمكنك  إليك   zoom رابط  إرسال  تسجيلك،  فور  سيتم 

2و3 ديسمرب مبارشة.

الندوة مرتجمة بالكامل إىل العربية والفرنسية.



املجموعة األوىل

2 ديسمرب 2020

 )CEDEJ( أنياس ديبوليه مديرة مركز الدراسات والواثئق االقتصادية والقانونية واالجتماعية
ودافيد روفيل مدير قسم الكتاب ابملعهد الفرنسي مبصر  )IFE(  يرحبان ابلضيوف ويقدمان 

الندوة: التحدايت اجملتمعية والعلمية اليت يطرحها املد احلضري

احملاضرة االفتتاحية. تلقيها أرميل شوبالن )جامعة جنيف(: سبل احلكم والعيش يف املدينة 
االفريقية وتصور مستقبلها. الدروس املستفادة من منوذج ممر أبيدجان – الجوس احلضري.

اسرتاحة

10:00

مقدمة

مراحل املد احلضري والتحدايت اليت يطرحها. احلوكمة والتصورات.

رئيسة اجللسة: ماري فانتزيل، مركز الدراسات والواثئق االقتصادية والقانونية واالجتماعية 
.)CNRS( املركز القومي للبحث العلمي، ابريس / )CEDEJ(

إدارة اجللسة: خالد عبد احلليم، وزارة التنمية احمللية.

مرمي عبابسة، املعهد الفرنسي للشرق األدىن )عمان(، العدالة املكانية والتخطيط احلضري يف الشرق 
األوسط: اإلسكان واملضاربة والضرائب العقارية.

حممد خبيت، جامعة اخلرطوم، هوية العشوائيات يف مقابل هوية الطبقة املتوسطة: أتمالت يف 
انتفاضات اخلرطوم احلديثة.

يوسف الشاذيل، مركز “كراون” لدراسات الشرق األوسط/ جامعة براندايس، حنو مدينة بال 
مواطنني؟ تصور لإلسكندرية يف القرن احلادي والعشرين.

اتمر الشيال، جامعة هارفارد، “تكوين”، الطرق السريعة والتوسع احلضري واملساحات احلكومية 
اجلديدة يف مصر.

اسرتاحة

10:30

11:30

01:30

11:15



املجموعة الثانية

محارضة

مج
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02:30

التخطيط واملواطنة احلضرية 

رئيسة اجللسة: راندا عبد العزيز، اجلامعة الفرنسية مبصر.
إدارة اجللسة: كرمي ابراهيم، تكوين. 

كامل درائي، املعهد الفرنسي للشرق األدىن، بريوت، من املخيمات إىل املدينة. ما هو حق 
الجئي الشرق األوسط يف املدينة؟ دراسة حالة الالجئني الفلسطينيني يف لبنان.

أمنية خليل، جامعة مدينة نيو يورك، القاهرة اليت لن نتعرف عليها –حالة مدينة متغرية.

أمحد برهام، حممد أبو طرية، أمحد زعزع،  جمموعة مد، ما بعد مثلث ماسبريو: القاهرة بني 
التفاوض واإلخالء. 

كرمي غالب،مهندس وابحث: عرض مشروع ، “ويكي عمران”

اسرتاحة

تيريي ابكوه، معهد ابريس للتخطيط العمراين يقدم الفقرة السينمائية من خالل حماضرته عن 
“االنسان احلضري يف السينما”.

عرض الفيلم الواثئقي “يف األنقاض” ل”أوليفييه مايس” و”زانج ايجزوان”، 2008. ستتم 
مناقشة الفيلم فور انتهاء عرضه.

حيىي شوكت، “10 طوبة”، الصلح خري؟ اإلمكانيات املستقبلية لالعرتاف الرمسي مبصر 
احلضرية غري الرمسية.

اسرتاحة

03:30

05:30

06:00

08:30- 06:30

03:15

اليوم االول



املجموعة الثالثة

محارضة

3 ديسمرب 2020

حماضرة ميشيل أجييه، املعهد العايل للدراسات االجتماعية، ابريس )EHESS(  حلظة 
“التمدن” بني التنقالت العشوائية واملنطق احلضري للمخيمات.

اسرتاحة

10:00

02:00

محارضة

استقبال الالجئني حتدي متجدد للمدينة.

رئيسة اجللسة: مارين بوارييه، مركز الدراسات والواثئق االقتصادية والقانونية واالجتماعية 
. )CEDEJ(

إدارة اجللسة: مارتينا ريكر، اجلامعة األمريكية ابلقاهرة.

رشا عروس،خبرية استشارية مستقلة، مساحات اللجوء يف القاهرة: كيف تكون ضيفاً يف إطار 
املنظومات احلضرية القائمة، حملات من بعض التجارب.

أديلينا مرياندا، جامعة بواتييه، فرنسا، “ميجرنرت”، التعايش بني خمتلف تركيبات اهلجرة يف مدن 
البحر املتوسط.

ألكسندرا شيندلر، جامعة مدينة نيو يورك، ، حالة “مدينة عبور”: الالجئون السوريون يف 
االسكندرية.

كرمي ايسني جوسنجر وفانيسا ليهمان ، يقدمان مشروع “سبيس الب

اسرتاحة

ديفيد سيمس ، اخلبري يف االقتصاد والتنمية العمرانية، اهلدم املتسارع للعدالة املكانية أحدث 
توجهات القاهرة الكربى.

اسرتاحة

10:45

11:00

1:00

02:45



مجاملجموعة الرابعة
ربنا
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التنقل يف مدينة دائمة التمدد. التنقل اهلادئ وقدرات املدينة على 
استيعاب املشاة والتقارب احلضري يف املدينة. 

رئيسة اجللسة: سلمى بالل، اجلامعة األملانية ابلقاهرة.
إدارة اجللسة: وليد منصور،مؤسسة فريدريخ إيربت.

املشاركني: امحد طارق االحول- تبديل،عبد الرمحن حجازي- مواصلة للقاهرة ،هند علي 
وحسني حممد –برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )UN Habitat(، نور الديب 

)ITDP(

مائدة حوار

مبا حيدق اخلطر: ابملدينة الكربى أم مبواطنيها؟ التحدايت الصحية 
والعدالة البيئية.

رئيسة اجللسة: مىن عبد الوهاب، األكادميية العربية للعلوم / التكنولوجيا والنقل البحري.
إدارة اجللسة: أنياس ديبوليه،مركز الدراسات والواثئق االقتصادية والقانونية واالجتماعية 

.)CEDEJ(

سورااي بوضياء، جامعة ابريس، األزمة الصحية البيئية وااللتزامات اجلديدة للمواطنني: دراسات 
مقارنة لتلوث اهلواء.

ابرابرا كاسكياري، جامعة ابريس/ خمترب الفو،كليمان دوئيه، خمترب الفو، املواطنة املائية والعدالة 
االجتماعية البيئية. اسرتجاع انتفاضات املياه يف اخلرطوم يف عامي 2015-2016. 

إريك دونيه وأوليفييه تيل، وحدة جغرافيا املدن )املركز القومي للبحث العلمي، ابريس(، رصد 
التنقالت اليومية يف مصر وفهمها يف سياق الوابء. ما توفره البياانت الواردة من الفيسبوك؟

داليا وهدان،اجلامعة األمريكية يف مصر ، آن للموتى أن يرتكوا مقابرهم: تغري سبل التمويل 
العقاري للبنية األساسية على مر الزمان. 

لورا مونفلور،ابحثة دكتوراه جبامعة تور، فرنسا / مركز الدراسات والواثئق االقتصادية والقانونية 
واالجتماعية،مشروع “كوكومصر”.

اسرتاحة

03:00

05:00

7:30-5:30

اليوم  الثاين



أرميل شوبالن  أستاذة اجلغرافيا والتخطيط احلضري جبامعة جنيف، سويسرا

يحيى شوكت ابحث وأحد مؤسسي “10 طوبة” )مصر(

ميشيل أجييه عامل أنثروبولوجيا ومدير حبوث يف املعهد العايل للدراسات االجتماعية، ابريس 

)EHESS( ومعهد األحباث عن التنمية )IRD(، فرنسا

هذه احملاضرة هتدف إىل استكشاف التوجهات احلضرية عرب القارة اإلفريقية. ففي سياق بزوغ أشكال حضرية جديدة مثل املنطقة 
احلضرية العمالقة واملدينة العمالقة، تسامهت عناصر فاعلة جديدة يف إنتاج املدن الكربى. فكيف يتم التنسيق بني اسرتاتيجيات 
املسؤولني السياسيني ومصاحل القطاع اخلاص ورغبات السكان؟ يقدم منوذج ممر غرب افريقيا )الذي على مدى 1000 كم من 
أبيدجان إىل الجوس( بعض اإلجاابت على هذا السؤال. وتقدم األزمتان الصحية واملناخية الراهنتان فرصة لكشف اآلليات اليت 

حتكم هذه املدن الكربى وعقد مقارانت بينها وبني القاهرة وسائر من العامل العريب.

يف أبريل 2019، مسح قانون التصاحل اخلاص مبخالفات البناء بتسوية أوضاع املباين غري املرخصة واليت تعتربها احلكومة مبان 
عشوائية شريطة أن تدفع اجلهة املخالقة رسوم التسوية. ولئن كان الكثريون يصفون هذا القانون ب”الفرصة الذهبية”، إال أن 

كثرة حاالت اهلدم اليت تقوم هبا احلكومة تكشف عن حمدوديته. هتدف هذه احملاضرة إىل شرح اآلاثر احملتملة لقانون التصاحل على 
املناطق احلضرية العشوائية، فهل سيقضي القانون على العشوائية أم سيسهم يف إرساء عشوائية جديدة؟

صارت رؤية الناس ملستقبلها ضبابية إذ تعددت صور االخالل ابالستقرار يف مجيع أحناء العامل. ويف هذا السياق فرض موضوع 
“حلظات التمدن” نفسه على احلوار بني خمططي املدن واملهندسني املعماريني. وتعرب عبارة “حلظات التمدن” عن حاالت بزوغ 
مدن يف حلظة وجيزة. وكان هذا املوضوع قد طُرَِح يف الستينات والسبعينات من القرن املاضي وفرض نفسه جمدداً يف سياق انتشار 
خميمات الالجئني والتخييم واملنازل للمتنقلة للسياح والرحالة ا وأيضاً مدن املخيمات لالجئني.  وتتمثل السمة املشرتكة بني هذه 

التجارب يف تطلعها إىل تقليل الفجوة بني الزمان واملكان. لذا، يغلب طابع الفورية واللحظية وعدم االستقرار على املدينة، إذ 
يعاد تصورها بال اتريخ وال مستقبل، بل يتم اعتبارها قابلة لالنتقال. 

سبل احلكم والعيش يف املدينة االفريقية وتصور مستقبلها. الدروس املستفادة من منوذج ممر أبيدجان 
– الجوس احلضري.

الصلح خري؟ اإلمكانيات املستقبلية لالعرتاف الرمسي مبصر احلضرية غري الرمسية.

  حلظة “التمدن” بني التنقالت العشوائية واملنطق احلضري للمخيمات.
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ديفيد سيمس  خبري يف االقتصاد والتنمية العمرانية

تيريي باكوه أستاذ الفلسفة احلضري مبعهد ابريس للتخطيط العمراين

منذ عدة عقود تتوسع القاهرة الكربى وتتمدد يف اجتاه ظهريها الصحراوي. وتعتمد هذه العملية على قيام جهات حكومية هامة 
بتحويل أراضي ملك الدولة إىل أراضي حضرية وتسويقها. ويف عام 2015، أعطى مشروع العاصمة اإلدارية اجلديدة دفعة قوية 

إىل هذه العملية. أما اإلجنازات احلضرية الكربى اليت ختللت هذه الفرتة، فهي ال حتظى بنفس الشهرة. ويبدو أن عملية حتول 
األراضي املعتمدة على املضاربة العقارية تتسارع برغم أن هناك أشباح أراض جديدة ال يكاد يقدم إليها أحد ألهنا ال تتمتع 

مبواصفات تؤهلا الستيعاب سكان مدينة يف تزايد .

يطرح تيريي ابكوه بعض التساؤالت اليت يثريها متثيل املدينة العمالقة يف السينما: كيف يتم متثيل حياة االنسان احلضري؟ وملا 
ولدت السينما مع املدينة الكربى، فما هو املصري املشرتك بينهما؟ وكيف توثق السينما حياة السكان اليومية؟ وما هو إيقاع حياة 

احلضر، وهم ليسوا ابلضرورة من أهل املدينة، وكيف يتكيفون مع املناطق اليت يقطنوها وكيف يتم تصويرهم ومتثيلهم؟

 اهلدم املتسارع للعدالة املكانية أحدث توجهات القاهرة الكربى.

االنسان احلضري يف السينما

املحارضون

العرض السيناميئ: “يف األنقاض” 

فيلم واثئقي فرنسي صيين مرتجم ابإلجنليزية )ومدته ساعة و12 دقيقة(
كانت ال”هووتونج” متثل بكني القدمية. واهلوتونج هي البيوت املوجودة يف هناية الساحات اليت تفضي إليها حواري املدينة. 

وكانت تلك الرتكيبة حتفظ احلرف التقليدية البسيطة بل وذاكرة املدينة. غري أن االستعداد لأللعاب األوليمبية وجه إليهم 
ضربة قاضية. و إختفت آخر هوتونج جنويب املدينة املمنوعة حتت وطأة احلفارات و بصور عنيفة من نزع امللكية. ومل تفلح 

االحتجاجات يف تغيري األمر بل استمرت املضاربة العقارية. يرسم الفيلم صورة حلي من بكني تعكس صفحة من اتريخ الصني.

أوليفييه مايس” و”زانج ياجزوان، 2008



مريم عبابسة  ابحثة وأستاذة جغرافيا، املعهد الفرنسي للشرق األدىن )عمان(

محمد بحيت أستاذ مساعد لعلم األنثروبولوجيا جامعة اخلرطوم.

تعاين مدن الشرق األوسط من سوء إدارة عمدها غري املنتخبني، مما يضعها أمام حتدايت مؤسسية ومالية كربى. أما أوجه املعاانة، 
فتتمثل يف قلة التخطيط وعدم فعالية احلوكمة احلضرية والتمدد املستمر لتلك املدن. وخيلق ذلك أزمات إسكان تتجسد يف أسعار 

بعيدة املنال وتكدس العائالت يف منازهلم، مما يهدد االستقرار االجتماعي.

كشف البعد املكاين لتظاهرات انتفاضات املياه اليت حدثت يف السودان يف عامي 2018 و2019 عن القطيعة بني ساكين 
العشوائيات والطبقات املتوسطة يف سائر أحناء العاصمة.  يسعى حممد خبيت إىل شرح أسباب هذه القطيعة من خالل دراسة 
التاريخ السياسي للسودان وخاصة انتفاضات 1964 و1985 اليت تفسر تلك القطيعة. وقد كان هلذه االنتفاضات حمركان. 

احملرك األول هو الثورة ضد حكومة على رأسها خنبة فاسدة من مشال البالد. أما احملرك الثاين، فهو الثورة ضد دولة ما بعد 
االستعمار اليت قامت بتهميش أطراف البالد.

 العدالة املكانية والتخطيط احلضري يف الشرق األوسط: اإلسكان واملضاربة والضرائب العقارية.

 هوية العشوائيات يف مقابل هوية الطبقة املتوسطة: أتمالت يف انتفاضات اخلرطوم احلديثة.

مراحل املد الحرضي والتحديات التي يطرحها. 

الحوكمة والتصورات.

رئيسة اجللسة: ماري فانتزيل، مركز الدراسات والواثئق االقتصادية والقانونية واالجتماعية )CEDEJ( / املركز القومي للبحث 
.)CNRS( العلمي، ابريس

إدارة اجللسة: خالد عبد احلليم، وزارة التنمية احمللية.
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يوسف الشاذيل   ابحث مبركز “كراون” لدراسات الشرق األوسط/ وجبامعة براندايس

تامر الشيال  ابحث دكتوراه جبامعة هارفارد، الوالايت املتحدة / مسؤول وحدة البحوث يف “تكوين” مصر

يسعى يوسف الشاذيل من خالل هذا العرض إىل استكشاف التصورات واالسقاطات املتتالية )واملتناقضة( ملدينة اإلسكندرية 
من قبل جمموعة متنوعة من العناصر الفاعلة: الدولة املصرية واحملافظون املتتاليون وخمططو املدينة واملهندسون املعماريون ورجال 

األعمال احملليون والنشطاء والفنانون والباحثون. فما هو تصور كل من هذه العناصر الفاعلة االجتماعية والسياسية والثقافية 
وهؤالء اخلرباء ملدينة املستقبل؟ وما هو احليز املرتوك املواطنني يف هذه التصورات السياسية احلضرية؟

يسعى اتمر الشيال من خالل هذا العرض إىل فحص السياسة املكانية للطرق السريعة وممارسات انشاء الطرق يف مصر خالل 
العقود األربعة املاضية ودراسة عالقتها الوثيقة مبشاريع البنية األساسية العمالقة وابلسياسات العقارية اإلقليمية. وتوضح هذه 

الدراسة كيف خيلق إعادة تشكيل اجلغرافيا احلضرية أشكااًل جديدة من العالقة بني الدولة واجملتمع.

حنو مدينة بال مواطنني؟ تصور اإلسكندرية يف القرن احلادي والعشرين.

الطرق السريعة والتوسع احلضري واملساحات احلكومية اجلديدة يف مصر.

املجموعة االوىل



كامل درايئ  ابحث ابملركز القومي للبحث العلمي، ابريس وابملعهد الفرنسي للشرق األدىن، بريوت.

أمنية خليل ابحثة دكتوراه جبامعة مدينة نيو يورك.

هل تعترب خميمات الالجئني مساحات حضرية؟ يسهم يف التمدن التدرجيي للمخيمات دوام مساحات اللجوء على مر الزمن 
ابإلضافة إىل الوصول املتتايل جملموعات من الالجئني واستقرارهم طويل املدى. وبغض النظر عن استيعاهبم الفعلي يف اجملال 
احلضري، تظل مسألة اآلتية مطروحة: ما هو دور الالجئني يف املدينة وما هي حقوقهم فيها؟ ترمي مسامهة كامل درائي إىل 

مساءلة مسارات اندماج املخيمات وسكاهنا يف أطراف املدينة ويف كربى مدن املنطقة والسيما يف لبنان.

تفحص أمنية خليل التحوالت احلضرية وإسهامها يف التحوالت السياسية وخاصة فيما يتعلق ابألمن، وذلك بدءاً من احلقبة 
الناصرية حىت اليوم. ويركز حتليل الباحثة على حي بوالق أبو العال يف القاهرة ألن جغرافيا هذا احلي دائما ما تعكس التوجهات 

السياسة االقتصادية ألنظمة احلكم املتتالية.

من املخيمات إىل املدينة. ما هو حق الجئي الشرق األوسط يف املدينة؟ دراسة حالة الالجئني 
الفلسطينيني يف لبنان.

 القاهرة اليت لن نتعرف عليها –حالة مدينة متغرية.

التحطيط واملواطنة الحرضية.

رئيسة اجللسة: راندا عبد العزيز، اجلامعة الفرنسية مبصر.
إدارة اجللسة: كرمي ابراهيم، تكوين. 
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أحمد زعزع   أحد مؤسسي “10 طوبة”، مصر

محمد أبو طرية  ابحث دكتوراه جبامعة أنتفريب، بلجيكا 

أحمد برهام   مهندس معماري مستقل وابحث يف جمال التخطيط احلضري، مصر

وييك عمران

يشكل مثلث ماسبريو يف وسط القاهرة حالة فريدة من بني مشاريع التنمية احلضرية وإعادة التسكني. وتفرد هذا املشروع بتعدد 
املراحل اليت مر هبا من التفاوض والتعامل مع السكان كمسؤولني إىل اإلخالء وإعادة التسكني. فمن انحية اخنرط سكان ماسبريو 

األصليون يف عملية التخطيط. و من انحية أخرى، ُعِرَض عليهم خيارات أفضت إىل اإلخالء و إعادة التسكني. فكيف أدت 
عملية التفاوض هذه إىل  ترحيل السكان؟ وكيف يستخدم اقرتاح اخليارات كوسيلة للحد من عدد السكان وتشتيتهم؟

مشروع يهدف إىل حفظ املعلومات يف جمال التخطيط العمراين واجملاالت املتعلقة به وتنظيمها بل وانتاجها وعرضها على اجلمهور 
العريب.

ما بعد مثلث ماسبريو: القاهرة بني التفاوض واإلخالء. 

مشروع يقدمه كريم غالب، مهندس وابحث..

املجموعة الثانية



رشا عروس  خبرية استشارية مستقلة

أديلينا مرياندا،أستاذة األنثروبرلوجيا جبامعة بواتييه، فرنسا ومديرة خمترب “ميجرنرت”،

َرّحلني قسرايً يف مدينة القاهرة العمالقة. 
ُ
تفحص هذه الدراسة املساحات احلضرية احملددة اليت تستقبل الجئني وجمموعات من امل

وحتلل أيضاً تفاعل هذه الفئات مع املشهد احلضري ومع سكانه ومديريه. وتفحص الباحثة تشابك العوامل اليت تؤثر على 
خيارات الالجئني يف جمايل اإلقامة والعمل وتتناول على وجه اخلصوص اختياراهتم الطوعية وغري الطوعية ألمكنة معينة يف املدينة 

تكون مالذات هلم.

تقرتح الباحثة من خالل دراستها، اختاذ حركات اهلجرة حول البحر املتوسط كمراصد مميزة للروابط القائمة بني العوامل احلضرية 
ونظم املواطنة. ففي تسعينات القرن املاضي، أفضت بعض العوامل إىل ظهور أشكال غري مسبوقة من التعايش احلضري، مما أسهم 

يف إعادة تشكيل اهلوايت املختلفة بل وتركيبات الغريية وابلتايل إحداث توترات جديدة. أما هذه العوامل فتتمثل يف دخول دول 
جديدة يف مشهد اهلجرة والتشدد املتزايد يف سياسات اهلجرة وإعادة تشكيل تدفقات الالجئني وطاليب اللجوء. 

 مساحات اللجوء يف القاهرة: كيف تكون ضيفاً يف إطار املنظومات احلضرية القائمة، حملات من بعض 
التجارب.

التعايش بني خمتلف تركيبات اهلجرة يف مدن البحر املتوسط.

استقبال الالجئني تحدي متجدد للمدينة.

. )CEDEJ( رئيسة اجللسة: مارين بوارييه، مركز الدراسات والواثئق االقتصادية والقانونية واالجتماعية
إدارة اجللسة: مارتينا ريكر، اجلامعة األمريكية ابلقاهرة.
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ألكسندرا شيندلر   ابحثة دكتوراه جبامعة مدينة نيو يورك، الوالايت املتحدة

سبيس الب

يستخدم الالجئون السوريون كناية ال”ترانزيت” لتوصيف إقامتهم يف اإلسكندرية للتشديد على الطابع املؤقت لعالقتهم هبذه 
املدينة. تسعى هذه الدراسة إىل عرض مسارات أعضاء هذه اجلالية واألمكنة اليت يسكنوها ووضع ثبات أو حترك الوافدين اجلدد 

من الالجئني السوريني يف إطار اتريخ وجغرافيا اإلسكندرية املعاصرة.

“سبيس الب” منصة للبحوث والنقاش مبعهد سيالس تنظم فعاليات لطلبة سيالس وللجمهور وهتدف إىل إرساء حوار بني 
الباحثني يف جمايل التخطيط احلضري والبيئة وبني املهنيني يف جماالت أخرى. أما املواضيع اليت يتم تناوهلا، فهي: املناطق الصناعية 

والبنيات األساسية الكربى وحتويل الرمال إىل مصدر ربح والنظم املالية للبناء ورؤية اجملتمعات احمللية التغري املناخي,,

اإلسكندرية مدينة “الرتانزيت” لالجئني السوريني.

مشروع يقدمه كريم ياسني جوسنجر، مؤسس سيالس )معهد القاهرة للفنون والعلوم( وفانيسا ليهامنة 
مديرة سبيس الب وابحثة دكتوراه، جولدمسيث / جامعة لندن.



سورايا بوضياء جامعة ابريس، فرنسا

باربارا كاسكياري، جامعة ابريس/ خمترب الفو، فرنسا

 كليامن دوئيه، ابحث حاصل على الدكتوراة، خمترب الفو، فرنسا

يف 2019، أدرجت منظمة الصحة العاملية تلوث اهلواء يف قائمة أخطر عشرة هتديدات للصحة يف العامل إذ أنه يتسبب يف 
سبعة ماليني من حاالت الوفاة املبكرة يف العامل. وتسعى الباحثة من خالل هذا العرض إىل تقدمي بعض املبادرات اليت قامت هبا 

مجاعات جديدة تندد بسلبية اجلهات احلكومية وتطالب مبراعاة املواطنني يف سياسات جودة اهلواء، مما يطرح مفهوم العدالة البيئية 
يف زمن األزمة املناخية العاملية.

يف 2019، أدرجت منظمة الصحة العاملية تلوث اهلواء يف قائمة أخطر عشرة هتديدات للصحة يف العامل إذ أنه يتسبب يف 
سبعة ماليني من حاالت الوفاة املبكرة يف العامل. وتسعى الباحثة من خالل هذا العرض إىل تقدمي بعض املبادرات اليت قامت هبا 

مجاعات جديدة تندد بسلبية اجلهات احلكومية وتطالب مبراعاة املواطنني يف سياسات جودة اهلواء، مما يطرح مفهوم العدالة البيئية 
يف زمن األزمة املناخية العاملية.

 األزمة الصحية البيئية وااللتزامات اجلديدة للمواطنني: دراسة مقارنة لتلوث اهلواء

 األزمة الصحية البيئية وااللتزامات اجلديدة للمواطنني: دراسة مقارنة لتلوث اهلواء

التحديات الصحية والعدالة البيئية

رئيسة اجللسة: مىن عبد الوهاب، األكادميية العربية للعلوم / التكنولوجيا والنقل البحري.
.)CEDEJ( إدارة اجللسة: أنياس ديبوليه،مركز الدراسات والواثئق االقتصادية والقانونية واالجتماعية



إريك دونيه وأوليفييه تيل وحدة جغرافيا املدن، )املركز القومي للبحث العلمي، فرنسا(

داليا وهدان اجلامعة األمريكية ابلقاهرة، مصر

مرشوع “كوكومرص” 

توفر شركات االتصاالت وشبكات التواصل االجتماعي منذ قليل كماً هائاًل من البياانت عن التنقالت اليومية، مما يفضي إىل 
جتديد التعامل مع أوجه الرتابط بني األقراد ويف املراكز احلضرية. ويف هذا الصدد، يدعو الباحثان إىل استكشاف التنقالت اليومية 

ملا يزيد عن أربعة ماليني من املصريني املستخدمني فيسبوك والبالغني 18 سنة، بني أبريل وأكتوبر 2020. ففي سياق وابء 
كوفيد 19، إىل أي مدى تغري منط ومسارات التنقالت بفعل جهود السلطات املصرية الرامية إىل حتجيم الوابء؟

شهد عدد من أحياء القاهرة، منذ 2011، حتوالت مادية متثلت يف إغالق طرق وبناء كباري علوية ابجلملة وهدم مقابر بل 
وأحياء أبكملها. ويف غياب احلق يف احلصول على املعلومات ويف سياق تعليق قانون 2015 للحكم احمللي، ظلت التحوالت 

املكانية ختضع ملنطق املضاربة. ويعين هذا العرض جبانب املضاربة الذي ينطوي عليه التمويل العقاري للبنية األساسية يف القاهرة 
ويتساءل كيف تسهم صور توقع املستقبل وحساب الفوائد واألرابح يف تشكيل اإلنتاج املادي للمدينة.

“كوكومصر”  هو مشروع حبثي مجاعي خاص ابلكوفيد يف مصر ويقوم به ابحثون وطلبة دكتوراه وماجستري حتت رعاية مركز 
الدراسات والواثئق االقتصادية القانونية واالجتماعية. يقدم هذا العرض اخلطوط العريضة للمشروع ويتطرق إىل حتوالت األمكنة 

احلضرية وإىل املمارسات اليومية يف املدينة يف ساق الوابء

 رصد التنقالت اليومية يف مصر وفهمها يف سياق الوابء. ما توفره البياانت الواردة من الفيسبوك؟

آن للموتى أن يرتكوا مقابرهم: تغري سبل التمويل العقاري ل للبنيات األساسية على مر الزمان. 

تقدمه لورا مونفلور، ابحثة دكتوراه جبامعة تور، فرنسا ومركز الدراسات والواثئق االقتصادية القانونية واالجتماعية.

املجموعة الرابعة
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أحمد طارق االحول إحدى مؤسس “تبديل”

عبد الرحمن حجازي خمطط حضري وابحث. أحد مؤسسي“مواصلة للقاهرة”

“تبديل” كيان يتطلع إىل تقدمي بيئة حضرية أفضل للمشاة وراكيب الدراجات. ومن خالل أدوات خمتلفة، يسعى تبديل إىل 
إرساء أسس للتفكري والعمل من أجل مراعاة التخطيط احلضري للتنقل ابلدراجات. ويهدف عمله إىل توثيق عرى التعاون بني 

راكيب الدراجات واملشاة وأصحاب القرار يف جمال السياسات احلضرية مع توسيع نطاق النقاش العام فيما خيص ثقافة ركوب 
الدراجات والسيما ممارسة ركوب الدراجات حسب النوع والطبقة االجتماعية واجلغرافيا االجتماعية يف املدن املصرية.

تقدم “مواصلة للقاهرة” استشارات وبياانت وتكنولوجيا وحبوث من أجل حتسني جودة التنقالت احلضرية يف املدن الصاعدة. 
أسست “مواصلة للقاهرة” يف القاهرة يف عام 2005 وتسعى إىل مجع املعلومات من أجل إجياد أفضل احللول للتنقالت يف 

املدينة. وقامت حىت اآلن إبجناز عشرين مشروعاً يف مخسة مدن افريقية. 

“تبديل”

“مواصلة للقاهرة”

التنقل يف مدينة دامئة التمدد.

التنقل الهادئ وقدرات املدينة عىل استيعاب املشاة 

والتقارب الحرضي يف املدينة.
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هند عيل خبرية احلوكمة والسياسات احلضرية،

نور الديب مديرة برانمج مصر

حسني محمد املسؤول عن برانمج احلوكمة والتشريع والسياسات احلضرية،

برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية هو وكالة متخصصة لألمم املتحدة أسست عام 1978 ومقرها نريويب يف كينيا. 
وهتدف الوكالة إىل دعم مدن التنمية املستدامة من أجل توفري مأوى للجميع. ويف عام 2007، أسست الوكالة مكتباً هلا يف 

مصر. ومن ضمن مهامه مواجهة التحدايت اخلاصة ابملد احلضري السريع وحوكمة هذا التوسع.. 

يعد معهد سياسات املواصالت والتنمية –افريقيا، يف القاهرة سلسلة من املشاريع يف جمال املواصالت ومن بينها شبكة ممرات 
خاصة ابلدراجات ومنظومة للتشارك يف الدراجات. وتقوم أيضاً بتنظيم عملية التزام اجلهات احلكومية بتكوين منظومات 

ومساحات تيسر انتفاع النساء ابجملال العام.

 )UN Habitat( برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

معهد سياسات املواصالت والتنمية

مائدة حوار
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أنياس ديبوليه، مديرة مركز الدراسات والواثئق االقتصادية والقانونية واالجتماعية )CEDEJ( وأستاذة علم االجتماع.
)CEDEJ( مارين بوارييه، ابحثة مبركز الدراسات والواثئق االقتصادية والقانونية واالجتماعية
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جوان ويتيكر، أستاذ جامعي ومدير خمترب “الب هاب”، جامعة سان ابولو، الربازيل.

أمحد زعزع، أحد مؤسسي “10 طوبة”.

اللجنة املنظمة:
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سلمى بالل، أستاذة مساعدة، بقسم املعمار، اجلامعة األملانية ابلقاهرة
موهيلي ديلبيري، ابحثة ماجستري، معهد العلوم السياسية، ابريس/ املعهد الفرنسي مبصر

نور النجومي، املسؤولة اإلدارية لقسم الكتاب ابملعهد الفرنسي مبصر.
هاين حنا، املدير املساعد لقسم الكتاب ابملعهد الفرنسي مبصر.

أمنية خليل، ابحثة دكتوراه يف األنثروبولوجيا احلضرية، جامعة مدينة نيو يورك
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مىن صربي
إبراهيم سيد

مىن نبيل
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