
 

 المنتدى الحضري الفلسطيني الثاني

 المكان: جامعة بيرزيت

 2017-10-30اليوم األول: االثنين 

 

 استقبال وتسجيل  8:00 - 9:30
10:45 - 9:30 
 الجلسة االفتتاحية

 
 القاعة الرئيسية

 مسرح "نسيب شاهين" 
 

 السالم الوطني الفلسطيني 
 (عبد اللطيف أبو حجلة د. أ.) كلمة رئيس جامعة بيرزيت 
  (حسين األعرج د. أ.)كلمة معالي وزير الحكم المحلي، رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى 
  (وان كلوسخ .أ. د)كلمة المدير التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
 بيرفيرت( أ. بيتر ) مكتب الممثلية االلمانيةرئيس  كلمة 
  (رامي الحمد اهلل .أ. د)كلمة دولة رئيس الوزراء 

 مسرح "نسيب شاهين"                                            افتتاح معرض "فضاءات حضرية" 10:45 - 11:30
 استراحة قهوة

12:30 - 11:30 
 ألولىالجلسة ا

 الرئيسية القاعة
 
 

 نحو توطين أعمال األجندة الحضرية في فلسطين 
مسرح "نسيب 

 شاهين"
 وزارة الحكم المحلي -شؤون الدراسات واألبحاث أ. احمد غنيم/ وكيل مساعد   :مدير الجلسة

 عرض فيلم قصير حول األجندة الحضرية 
  أ.  2022-2017-في خطة التنمية الوطنية 2030المستدامة التنمية أجندة الجهود الوطنية في ادماج(

  .(مكتب رئاسة الوزراءمحمود عطايا/ 
  مستوطناتلل االمم المتحدة برنامج د. أحمد األطرش/)أعمال األجندة الحضرية في فلسطين نحو توطين 

  (.البشرية
  ة، م. عهود عنايد. عزام الحجوج)إعالن المنتدى الحضري األول وعرض التحديات الحضرية في فلسطين/ 

 (.وزارة الحكم المحلي
 استراحة قهوة 12:30 - 13:00

الجلسات المتوازية
 

15:00 - 13:00 
 

 الجلسة الثانية
 

 المحور: التخطيط الحضري التكاملي
  الجيوسياسيةالحيز الفلسطيني في ضوء التحديات اعادة تشكيل 

 Aقاعة 
سعيد )قاعة 

 (خوري
 الوزراء مكتب رئاسة/  ةسالماستيفان  د. مدير الجلسة: 

   معة جا /د. مها السمان) عبر الزمنالتخطيط االستعماري في مدينة القدس والمتغييرات الجيوسياسية
 (.القدس
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 (.الجامعة االسالمية /د. فريد القيق) رؤية غزة – في قطاع غزة تحديات التخطيط الحضري 
 م خمايسي(راسد. اإلسرائيلية وآليات مصفوفة السيطرة المتطورة )اليديولوجية التخطيط المكاني لمواجهة ا 
  مم. جهاد ربايعة) ج ةالمناطق المسماالتخطيط المقاوم: دور التخطيط في تأمين حقوق االنسان في ، .

 .(وزارة الحكم المحلي /جيهان متولي
  (.جامعة بيرزيت /د. يزيد الرفاعي)عناتا: بين حالة االقصاء واالبادة العمرانية 

15:00 - 13:00 
 
 الثالثة الجلسة

 

 الحضريالمحور: االقتصاد 
 .المدن كحاضنة لالقتصاد – اعادة تطوير االقتصاد المحلي

 Bقاعة 
 ملحق)قاعة 

 القانون(
 الفلسطيني صاءلجهاز المركزي لإلحا / رئيسةمعالي أ. عال عوض مدير الجلسة:

  لتخطيط لاألسس االقتصادية للتحضر المستدام: النهج ثالثّي المحاور لمعالجة سياسات التحضر الفلسطينية
 ./ الموئل(يتيسورير  يچيوسيبأ. الفيزيائي والتنمية االقتصادية والتمويل المحلي )

  (.نابلس . عدلي يعيش/ رئيس بلديةم) ،فاق االقتصاد الحضري في المدن الفلسطينيةآتجربة بلدية نابلس و 
 )االقتصاد المحلي والتخطيط، خلق بيئة قوية )د. جيرهارد ديكر/ هولندا 
  وزارة  /نأ. عزمي عبد الرحم . )والتوجهات الوطنية في تعزيز االقتصاد المحلي والتنمية الحضريةالسياسات

  (.االقتصاد
   رغوثيأ. بشير الب) ،)تحديات وحلول( في فلسطين ةالمستدام الحضرية والتنميةاالقتصاد غير الرسمي /

 .التعاون البلجيكي(
15:00 - 13:00 

  
 الجلسة الرابعة

 

  االبتكار ومدن المستقبلالمحور: 
 التخطيط للمدن المنيعة واالمنة 

 Cقاعة 
)قاعة كمال 

 ناصر(
 جودة البيئةسلطة / رئيسة  تيرةعدالة األ م.معالي مدير الجلسة: 

 (.بيئةسلطة جودة البدر/ اتبة نضال كأ. ) خطة التكيف الوطنية الفلسطينية/ التحضر والبنية التحتية 
   بلدية رام اهلل(د. محمد شاهين) التخطيط لمدينة فلسطينية منيعة ةتجرب –رام اهلل / 
   (جامعة النجاح /د. جالل الدبيك)  المدن" ةمناع، "بطاقة قياس ةواالمن ةالمنيعالتخطيط للمدن. 
   التخطيط الفلسطيني المنيع: "القرية الحضرية" كأداة للتخطيط المنيع في فلسطين )د. فداء ياسين/ جامعة

 .النجاح(

جلسات 
مغلقة

 

15:00 - 13:00 
  طاولة مستديرة

 D1قاعة 

 (5ط -)مبنى عمر العقاد/ كلية الهندسة  سهيل سلطان                          د.مدير الجلسة: 
 لدعم التنمية الحضرية ايرادات الهيئات المحلية تعزيز

 / وزارة الحكم المحليمقداديم. ليالي البلديات، تطوير واقراض / صندوق محمد الرمحيأ. 
15:00 - 13:00 
 طاولة مستديرة

 D2قاعة 

 (5ط -مدير الجلسة: د.عزام الحجوج/ وزارة الحكم المحلي       )مبنى عمر العقاد/ كلية الهندسة
 دور الجامعات الفلسطينية في التنمية الحضرية

 / جامعة بيرزيتد. سالم ذوابة/ جامعة القدس، د. عمر يوسف/ جامعة النجاح الوطنية، د. علي عبد الحميد

 (5ط -المشرف: د. احمد االطرش                             )مبنى عمر العقاد/ كلية الهندسة
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15:00 - 13:00 
 جلسة تدريب

 D3قاعة 

 "ج" ةاالمسمالتصميم المكاني للفراغات العامة في المنطقة  -ورشة تدريبية حول الرؤية والتصميم المجتمعي 
 م. فؤاد الصليبي/ برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 الغداء                                       استراحة  15:00 - 16:00

زيارة ، نالفلسطينييالجئين ل معريلمخيم األزيارة تكس فلسطين: )يجيوبول   
 (ج المصنفة مناطقالالمواقع في  أحدو ، الفصل العنصري جدارمقطع من 

 7:30 ةالساعمن موقع المنتدى والعودة  3:45 ةالساعجولة خاصة: االنطالق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjElJbuvfzWAhVQaVAKHcFkAZ8QjRwIBw&url=http://kh.one.un.org/content/unct/cambodia/en/home/who-we-are/un-entities-in-cambodia-.html&psig=AOvVaw0xnaufn0ZxosdE-XxNDrUu&ust=1508495517241216
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjElJbuvfzWAhVQaVAKHcFkAZ8QjRwIBw&url=http://kh.one.un.org/content/unct/cambodia/en/home/who-we-are/un-entities-in-cambodia-.html&psig=AOvVaw0xnaufn0ZxosdE-XxNDrUu&ust=1508495517241216


 

 

 2017-10-31 ثالثاءالاليوم الثاني: 

 استقبال وتسجيل 9:00 – 8:00
 

زية
متوا

ت ال
سا

لجل
ا

 

11:00 - 09:00 
 
 

 الجلسة الخامسة
 

 المحور: االبتكار ومدن المستقبل 
  الذكية المدن

 A ةعاق
قاعة سعيد )

 خوري(
 معاذ صبحة/ الجامعة العربية االمريكية د. مدير الجلسة:

  لبلديات الفلسطينية للتكيف مع نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز الخدماتاستعداد حتياجات العمل واإتقييم 
 (.د. إيهاب حجازي / جامعة النجاح) العامة

   جمال  م.)عمرانية المخططات على ال معالجة االعتراضاتتجربة فلسطين: تسخير أدوات تقنية لتعزيز
 .نعمان / وزارة الحكم المحلي(

 ( هافن جامعة توبياس هولتز،  .مالمشاركة الرقمية في التنمية الحضرية- )ألمانيا. 
  د. ) المستدامة : نموذج المنصة الجيومعلوماتيةنحو تعزيز دور الجامعات الفلسطينية في التنمية الحضرية

  / جامعة القدس(.بديع السرطاوي 
  م. ربا عواد(. دراسة حالة"  / "مدينة رام اهلل -مدينة ذكية كمحرك تطوير للمجتمعات المحلية(  

11:00 - 09:00 
  
 

 الجلسة السادسة

 المحور: التخطيط الحضري التكاملي 
  التكاملي الحوكمة الحضرية والتخطيط

 B ةعاق
قاعة ملحق )

 القانون(
 د. عزام الحجوج مدير الجلسة:

  جامعة بيرزيت(د. شادي الغضبان) – 2050المخطط المكاني والتوجهات الفلسطينية /. 
  )د. علي عبد  -المدن الفلسطينية: ما هو نوع التنمية المستقبلية؟ )إمكانيات التنمية المستدامة والتخطيط(

 .جامعة النجاح(الحميد/ 
  غويدو سيمبيل / ألمانيا(.أ.) -التكامل والتنسيق بين مختلف مستويات التخطيط 
  (نوث/ ألمانياك واجوشأ.العالمية ) للتوجهاتاالستجابة  ":2030لشتاين هو -شلسفيغ "استراتيجية التنمية. 
 (/ جامعة بيرزيتشادن عواد. د) الشرايط: حالة أم اليوميةتجربة الالتعلم من  -في المدن  العشوائية. 

11:00 - 09:00 
  
 

 الجلسة السابعة

  المحور: االقتصاد الحضري
 تحليل القطاعات االقتصادية ودورها في تفعيل التنمية الحضرية

 C ةعقا
قاعة كمال )

 (ناصر
 شاكر خليل/ جامعة النجاح. د : مدير الجلسة

  جامعة / سامر ردادد. )  الفلسطينية:  تحديات وامكانيات الدمجالزراعة الحضرية في السياسات الحضرية
 (.القدس

 (وزارة الحكم المحلي /بسينة ابو عيشةم. ) المحلي البلدات القديمة كمحرك لالقتصاد. 
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 (تحاد المطورين العقاريينرئيس إ /نزار الريماويم. ) القطاع الخاص وتحديات القطاع العقاري. 
 ازم القواسميأ. ح) المحلية، دروس مستفادة وتوصيات من تجربة البلديات الفلسطينية قتصاديةالتنمية اإل /

 .(صندوق تطوير واقراض البلديات
جلسات 

مغلقة
 11:00 - 09:00 

 تدريب
 
 D1قاعة 

 (5ط -)مبنى عمر العقاد/ كلية الهندسة            / الموئل(                          يتيسورير  ي)چيوسيب
 مفهوم االقتصاد الحضري

مؤسسة األمم و  تنسيق: االدارة العامة للتنمية االقتصادية والسياسات بالتعاون مع دائرة التخطيط العمراني
 المتحدة للمستوطنات البشرية

 قهوة استراحة  11:00 - 11:30

زية
متوا

ت ال
سا

لجل
ا

 
 

 
13:30 - 11:30 

 
 

 الجلسة الثامنة

 "المدينة للجميع"المحور: المدن الشمولية 
  المشاركة المجتمعية في التخطيط

 Aقاعة 
 )قاعة سعيد خوري(

   جامعة بيرزيت / أباهر السقاد.  مدير الجلسة:
  ( د.المشاركة كأداة للمقاومة والديمقراطية )عمر يوسف / جامعة القدس. 
  و كريتشمر/ هيكأ.) -البنية التحتية عوامل النجاح إلدارة المشاركة العامة في مشاريع  -التخطيط التشاركي

 .ألمانيا(
  "نيرمين زغرب / مجلس اإلسكانم. ) -المشاركة العامة في التخطيط المكاني في قطاع غزة "دراسة حالة 

 (.الفلسطيني
   تحليل ألهمية المشاركة العامة في عملية التخطيط من وجهة نظر المرشحين لالنتخابات البلدية في الضفة

 عماد الدواس/ جامعة النجاح(.د. ، )2017 الغربية عام
13:30 - 11:30 

 
 

 ةالتاسعالجلسة  

 المحور: التخطيط الحضري التكاملي
 العمرانياالبعاد التنموية والبيئية في التخطيط 

 Bقاعة 
 )قاعة ملحق القانون(

 / جامعة بيرزيتمدير الجلسة: د. لبنى شاهين
  وزارة الحكم المحلي(شروق جابر م.)صالحية في التخطيط التنموي المحلي في فلسطين إتوجهات /. 
  (/ جامعة النجاحد.سمير ابو عيشةفي إطار التخطيط المتكامل )للمجاورات التخطيط االستراتيجي 
  (  عة كولونجام/ سهى المدبوحد. تطبيق التقييم البيئي االستراتيجي في فلسطين االستراتيجية). 
   دمج المفاهيم الخضراء في برنامج البنية التحتية وتحسين المخيمات: التصميم الشامل للبنية التحتية

 ./ األونروا(م. هنادي درويشاالجتماعية لألونروا )
  أخالقيات وجماليات التخيل: تحليل ظروف السيادة الخالقة للمعماريين والمخططيين ضمن السياق

 .(جنيف -واإلنمائية المعهد العالي للدراسات الدولية / دوروتا كوزاسزيكأ. الفلسطيني )
13:30 - 11:30 

 
 
 لعاشرةالجلسة ا
 

  المدن الشمولية "المدينة للجميع" المحور:
   السكن الميسر وتقديم الخدمات

 Cقاعة 
 )قاعة كمال ناصر(

 مها السمان/ جامعة القدس                                                             د. مدير الجلسة:
  وزارة االشغال العامة واالسكان(بسام شعالن) م.  السياسات الوطنية لإلسكان في فلسطين /. 
  ( الفلسطينيأسامة السعداوي / مجلس اإلسكان م. تحديث لوائح التخطيط والتطوير في قطاع غزة.) 
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 جلس االسكان / معمر الخفش)م. سكان في المساهمة في توفير السكن الميسرتجربة المجلس الفلسطيني لإل
   (الفلسطيني

  ياسر/ جامعة بيرزيت( ةديم حالة دراسية )م.-التحوالت الحضرية: أساليب التحول 
 ( امج/ برنشاهر حجاوي م. مراكز خدمة المواطنين كآليات رئيسية لتقديم الخدمات في بيئة حضرية 

 .المجتمعات مزدهرة(

جلسات 
مغلقة

 13:30 - 11:30 
 طاولة مستديرة

 D2قاعة 

                            مفتاح - الديمقراطيةالحوار العالمي و المبادرة الفلسطينية لتعميق مدير/ة الجلسة: 
 (5ط -)مبنى عمر العقاد/ كلية الهندسة

 .ةالعمراني المخططات تطوير في المرأة تأثير: الحضرية التنمية في الجنسين بين المساواة
 جامعة بيرزيت، خبراء من مؤسسة مفتاح -منال بيشاوي. د

 (مسرح "نسيب شاهين" )                                                            استراحة قهوة 13:30 - 14:00
 الجلسة الختامية

15:00 - 14:00 
 

 الجلسة الختامية
 

 القاعة الرئيسية
 سرح "نسيب شاهين"م

  :باظةأخالد د. أ.  /  ةتوصيات نحو أجندة حضرية جديد إعالن المنتدى 
  شريةبالمستوطنات االمم المتحدة للالتفاهم بين وزارة الحكم المحلي وبرنامج  ةمذكر توقيع 
 تكريم المشاركين 

   استراحة الغداء  15:00 - 16:00

  .والبيرة بالتعاون مع بلديات محافظة رام اهلل فرحلة للمتاح لثقافة والتراث:ا   
 7:30 ةالساعمن موقع المنتدى والعودة  3:45 ةالساعنطالق جولة خاصة: ال 
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