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كلمة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ            

ــوزارة  ــت ال ــة، حرص ــدن المملك ــرة بم ــتدامة ومزده ــة مس ــة حضري ــر بيئ ــة وتوفي ــة المكاني ــه التنمي ــى توجي ــئوليتها ف ــوزارة ومس ــن دور ال ــا م انطالق
باســتمرار علــى تطويــر مناهــج وأســاليب التخطيــط والتصميــم الحضــري المســتخدمة فــي المــدن الســعودية وفــق أفضــل الممارســات، حيث اســتعانت 
ببيــوت خبــرة ومكاتــب استشــارية عالميــة ومحليــة بهــدف توفيــر بيئــة حضريــة أفضــل فــي المــدن الســعودية، وبعــد مــرور مايقــارب مــن نصــف قــرن مــن 
هــذه التجــارب والخبــرات، يأتــي تنظيــم الــوزارة لمنتــدى التخطيــط الحضــري برعايــة كريمــة مــن خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد 
ــر التجربــة التخطيطيــة فــي المملكــة فــي ضــوء التوجهــات الحديثــة  ــة التــى تقــوم بهــا لمراجعــة وتطوي العزيــز حفظــه اهلل كأحــد الخطــوات التطويري
للتخطيــط الحضــري الــذي يراعــي احتياجــات الســكان ومتطلباتهــم ويعكــس هويتهــم وطموحهــم ومســتقبلهم فــي مــدن أكثــر اســتدامة وإزدهــاراً 

وقــدرة علــى المنافســة وجــذب االســتثمارات..

وســيوفر هــذا المنتــدى فرصــة للنقــاش والحــوار وتبــادل الــرأي بيــن الخبــراء وكافــة فئــات المجتمــع حــول التخطيــط الحضــري المناســب لمــدن 
المملكــة لمواكبــة المســتجدات الحديثــة فــي التخطيــط الحضــري ومواصلــة جهــود تطويــر العمــل التخطيطــي مــع جميــع الشــركاء لتحقيــق أهــداف 

ــة . ــدن المملك ــي م ــتدامة ف ــة المس ــة الحضري التنمي

ونامل أن يحقق هذا المنتدى أهدافه وأن يساهم في التعريف بممارسات التخطيط الحضري الناجحة في العالم واالستفاده منها وتطبيقها في المملكة. 

The Ministry of Municipal and Rural Affairs, in view of its role and responsibility for controlling and guiding spatial development on the 
national space and ensuring a livable, prosperous and sustainable cities, has always been keen to adapt to change and  reorient  the 
current urban planning and design practice toward consolidating Saudi cities growth  in line with the international best urban practices 
with the support of  many national and international consulting firms.

After nearly half a century of planning experiences, this Forum, one of MOMRA efforts to promote the urban planning practice,  is 
convened under the royal patronage of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman Bin Abdul Aziz to review the Kingdom’s 
planning experience in line with modern global trends in urban development planning and management which favor responsiveness 
to the needs of the people, reflect their identity and meet their aspirations for more livable, competitive, prosperous and sustainable 
urban future.
  
This Forum provides a rich potential for discussion, exchange of ideas and opinions and a two-way dialogue between experts and community 
groups on urban planning that is relevant to Saudi cities so as to keep pace with new trends in urban planning and further develop the 
urban planning practice through joint work with all development partners in quest for sustainable development across Saudi cities.
We hope this Forum achieves its objectives and contributes to introducing successful global urban planning experiences and studying 
Their replication with local variation across the Kingdom.

Address by H.E. Minister of Municipal and Rural Affairs
Eng. Abdul Latif  Bin Abdul Malek Al-Sheikh
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كلمة رئيـس اللجنة المنظمة وكيل الوزارة لتخطيط المدن
د. عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ

يأتــي عقــد هــذا المنتــدى فــي وقــت تزايــدت فيــه تحديــات النمــو الحضــري محليــا وعالميــا، وتاثيراتهــا علــى الخدمــات ومرافــق البنيــة التحتيــة والحاجــة 
إلــى مزيــد مــن فــرص العمــل والســكن ومرافــق الترفيــه، وتشــير البيانــات الــى ازديــاد معــدالت التحضــر فــي المملكــة لتصــل إلــى) 83% (، وزيــادة أعــداد 
ــت  ــد حرص ــة، وق ــة الحضري ــات التنمي ــة تحدي ــي مواجه ــد ف ــري الجي ــط الحض ــى دورالتخطي ــة إل ــة بالغ ــم بأهمي ــر العال ــة، وينظ ــى ) 285 ( مدين ــدن إل الم
ــن  ــن م ــن وأكاديميي ــراء ومهنيي ــع خب ــته م ــري« ومناقش ــط الحض ــي التخطي ــة ف ــات الحديث ــدى »التوجه ــوع المنت ــار موض ــى اختي ــة عل ــة المنظم اللجن

داخــل وخــارج المملكــة علــى مــدى ثالثــة أيــام وتســع جلســات علميــة تناقــش محــاور عمــل تشــمل:

 1( التوجهــات الحديثــة فــي تخطيــط المــدن. 2( مبــادئ التحــول الحضــري. 3( تجــارب فــي تخطيــط وإدارة التحــوالت الحضريــة. 4( مســتقبل تخطيــط المــدن. 
5( أفضــل الممارســات المحليــة فــي التحــول الحضــري. 6( التشــريعات واالدارة الحضرية،اضافــة لجلســات حــوار وورش عمــل مــع الشــركاء كمجالــس 

المناطــق والمجالــس البلديــة والجامعــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي حــول المســتقبل الحضــري االفضــل لمــدن المملكــة.  

ــه  ــاعد توصيات ــة وأن تس ــات العالمي ــل الممارس ــق أفض ــري وف ــط الحض ــة التخطي ــر عملي ــي تطوي ــوزارة ف ــات ال ــدى تطلع ــذا المنت ــق ه ــل أن يحق ونأم
المخططيــن وصنــاع القــرار علــى تحقيــق تنميــة حضريــة أفضــل فــي مــدن المملكــة وجعلهــا أكثــر اســتدامة وجاذبيــة للعيــش والعمــل واالســتثمار .

مع شكري وتقديري لجميع من ساهم في إنجاح أعمال هذا المنتدى من داخل وخارج المملكة.

The Forum is convened amid increasing local and global urban growth challenges and the associated development pressures on urban 
services and infrastructure, the need for more job opportunities, adequate housing and recreational facilities. Data shows that the level of 
urbanization in the Kingdom reached 83%  and number of cities increased to 285. The world attaches great importance to the role of good 
urban planning practice in facing the challenges of urbanization; therefore, the Organizing Committee has been keen the Forum to be 
convened under the theme “New Trends in Urban Planning” which will be discussed over three days by a group of distinguished national 
and international experts, practitioners and academics through nine scientific sessions structured around the subthemes of 1) New Trends 
in Urban Planning, 2) Principals of Urban Transformations, 3) Experiences in Urban Transformation Planning and Management, 4) Future 
of Urban Planning, 5) Best Local Practices in the Urban Transformation, and 6) Urban Legislation and Governance, in addition to dialogue 
sessions and workshops with development partners such as the Provincial Councils, Municipal Councils, Universities, and NGOs  pertinent 
to achieving better and sustainable urban future for the Saudi cities.

We hope the Forum meets the aspirations of the Ministry of Municipal and Rural Affairs in promoting the urban planning process in line 
with the best global practices, and serves planners and policy makers in bringing order to the overall pattern of urban growth, thereby 
ensuring more sustainable and livable cities that provide vibrant, attractive and safe environment for people to live, work and invest. 

I would like to extend my thanks and appreciation to everybody, from inside the Kingdom and abroad, who made this event a big success.

Address by the Chairman of the Organizing Committee
Dr. Abdulrahman Bin Hassan Al-Sheikh
Deputy Minister for Town Planning
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MODERN TRENDS IN URBAN PLANNING

التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري



FORUM COMMITTEES
لجـــان المنتدى



اللجنة المنظمة

اللجنة المالية

اللجنة العلمية

د. عبد الرحمن بن حسن أل الشيخ، رئيس اللجنة
د. زهير بن حسن زاهد، نائب رئيس اللجنة

د. طارق الشيخ، الهبيتات / موئل األمم املتحدة
د. زهير السراج، شركة املختص

أ. حابس العنزي، وزارة الداخلية
م . إبراهيم العيد، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض  

رؤساء اللجان، وكالة الوزارة لتخطيط املدن

د.  خالد النفاعي، رئيس اللجنة
د.  أمين احلفناوي

د.  عبد املنعم السعيد
م.  سالم الثبيتي
م.  خالد الذيب

م.  قاعد العتيبي
1.  فتحي سهاونة

رئيس اللجنة م. منصور العساف     
د.عبد الرحمن العالي
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اللجنة اإلعالمية

لجنة االستقبال 
والمساندة

رئيس اللجنة م. احمد السليم      
م. خالد احلسيني

م. ياسر الفاضل
م. امين الغفيلي 
م. حامت اخلثالن

م. عبد العزيز املقبل
م. نواف العتيبي

م. أحمد عبد الباسط
أ. محمد حمود احلميدي

رئيس اللجنة م.  منصور العساف    
أ. عبد الكرمي اجلبهان

أ. خالد القحطاني
أ. ناصر املهيدب
أ. جعفر الدباب 
أ. فهد الدوسري

أ. عبدالرحمن الباتلي
أ. ناصر السند

أ. أحمد الزهراني
أ. فهد العلي

أ. بدر العسيري

رئيس اللجنة أ. حمد العمر     
أ. بدر العسيري 
أ. خالد العسكر

رئيس اللجنة م.  مازن البرعي      
أ. مأمون أبو السندس

أ. محمد فتحي

لجنة المعرض

لجنة المتابعة
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MODERN TRENDS IN URBAN PLANNING

التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري



FORUM PROGRAM
برنامج المنتدى



12

استقبال وتسجيل املشاركني

استراحة قهوة  - صالة الظهر

تناول طعام الغداء - قاعة بريدة - فندق الرياض إنتركونتيننتال - صالة العصر

8:45 - 7:00

13:00 - 12:30

16:00 - 15:00

 كلمة رئيس اللجنة املنظمة للمنتدى
   الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ

 كلمة معالي املدير التنفيذي لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
   الدكتور جون كلوس 

 كلمة معالي وزير الشئون البلدية والقروية
   املهندس عبداللطيف بن عبدامللك آل الشيخ

املتحدث الرئيس 
  إدارة و تخطيط مدن القرن احلادي والعشرين

   أ. د. روبرت بكلي، أستاذ بجامعة نيويورك، وعضو مجلس اإلدارة املنتدب السابق مبؤسسة روكفلر
 تكرمي اجلهات الراعية واملشاركة 

10:00 - 9:00

اجللسة االفتتاحية

القاعة الرئيسية

15:00 - 13:00

اجللسة الثانية

استراحة قهوة  11:00 - 10:30
افتتاح املعرض املصاحب10:00 - 10:30

12:30 - 11:00

اجللسة األولى

التوجهات احلديثة يف تخطيط املدن
رئيس اجللسة: معالي املهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أمني منطقة الرياض

 تخطيط التحّوالت احلضرية نحو مستقبل مستدام
  أ. توان كي آو، املدير، مركز املدن اجلاذبة للعيش والعمل بوزارة التنمية الوطنية- سنغافورة

 القيمة املضافة للتنمية يف املدن الذكية واملستدامة
  د. فيليب موريس بوفيير، خبير التطوير احلضري، فرنسا 

 بناء الشراكات يف التجديد احلضري
  د. بيوتر لورنز ، نائب رئيس اجلمعية الدولية ملخططي املدن واألقاليم، بولندا

اليوم األول الثالثاء ٢٠ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ

مبادىء يف التحول احلضري
رئيس اجللسة: أ. د. عادل بن شاهني الدوسري، عميد كلية تصاميم البيئة، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 برنامج مستقبل املدن السعودية، نحو أجندة حضرية جديدة 
  د. طارق الشيخ، مدير برنامج موئل األمم املتحدة
 جودة احلياة كمؤشر أساسي الزدهار ورخاء املدن

  د. بيرتراند ريناود، كبير مستشاري التنمية احلضرية بالبنك الدولي، أمريكا
 إدماج مؤشرات املدينة املرنة واملتجاوبة يف تخطيط املدن

  د. اجنيلو ميتشكو هاما، مديرة العالقات الدولية يف معهد األلب ملرونة وجاهزية املدن، النمسا

القاعة الرئيسية

القاعة الرئيسية

ورشة عمل تدريبية )أ( - قاعة رقم )1(
اإلدارة احلضرية واالقتصاد احلضري

بإدارة: معهد دراسات اإلسكان والتنمية احلضرية، مركز التدريب بوزارة الشئون البلدية والقروية

15:00 - 13:00
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7:00 - 8:45

10:15 - 10:45
10:45 - 11:00

12:30 - 13:00

15:00 - 16:00

9:00 - 10:15
Main Hall

Main Hall

Main Hall

OPENING 
CEREMONY

RECEPTION AND REGISTRATION OF PARTICIPANTS

INAUGURATION OF THE EXHIBITION 
COFFEE BREAK 

COFFEE BREAK  - DUHUR PRAYER

 Opening Statement by the Chairman of the forum Organizing Committee
     Dr. Abulrahmman Bin Hassan Al-Sheikh

 Speech of Executive Director of UN-Habitat (United Nations Human Settlements Program)
     H.E Dr. Joan Clos

 Speech of H.E Minister of Municipal and Rural Affairs
     H.E Eng. Abdul Latif Bin Abdul Malek Al-Sheikh 
KEYNOTE SPEAKER
  Management and Planning of the Twenty First Century Cities
   Prof. Robert BUCKLEY, New York University, Former Managing Director of Rockefeller Foundation

 Honoring of Sponsors and Participants

NEW TRENDS IN URBAN PLANNING 
Session Chair: H.E. Eng. Ibrahim AL-SULTAN, Mayor of Riyadh Region

 Urban Transformations Planning Toward a Sustainable Future
   Mr. Aw Tuan KEE, Director at the Centre for Liveable Cities, Ministry of National Development, Singapore

 How to create value in Smart and Sustainable Cities 
   Dr. Philippe BOUVIER, Founder and Managing Partner of Urban Value Creation consulting, France

 Building Partnerships for Urban Regeneration
   Dr. Piotr LORENS, Vice President of the International society of City and Regional Planners, Poland

11:00 - 12:30

13:00 - 15:00

FIRST SESSION

SECOND SESSION 

DAY ONE TUESDAY 29 March 2016

PRINCIPLES OF URBAN TRANSFORMATION 
Session Chair: Prof. Adel AL-DOSARI,Dean of Faculty of Environmental Design, King Fahd University of Petroleum & Minerals
 Future Saudi Cities Program – Toward a New Urban Agenda

   Dr. Tarek EL-SHEIKH – Director of UN-HABITAT

 Urban Dimensions Of Sustainability & City Resilience
   Dr. Bertrand RENAUD, Consultant/ Former Adviser, Financial Development Department, the World Bank, USA

 Building Resilience at the Local Level as a Prerequisite for Sustainable Transformation
   Dr. Angela Michiko HAMA, Director of Scientific & International Operations, alpS - Centre for Climate Change Adaptation, Austria

LUNCH -BURAIDAH HALL - RIYADH INTERCONTINENTAL HOTLE - ASR PRAYER

TRAINING WORKSHOP (A)- MEETING ROOM (1)
Urban Management and Urban Economy
Moderated by: Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS) and Training Centre in MOMRA

13:00 - 15:00



18:00 - 16:00

اجللسة الثالثة

القاعة الدائرية

جتارب يف تخطيط وإدارة التحوالت احلضرية 
رئيس اجللسة: أليون باديان، مدير إدارة البرامج الدولية مبوئل األمم املتحدة

 تخطيط املدن الذكية، التجربة الكورية
   د. جي لي يونغ، مدير مركز بحوث املدن الذكية واخلضراء -املعهد الكوري لبحوث املستوطنات البشرية، كوريا

 جتارب تخطيطية يف املدن األوربية
   د. بيتر جوتش، أستاذ مشارك يف التخطيط احلضري، جامعة دارمشتاد، أملانيا

 جتربة الهيئة اخلاّصة بالنقل العام املتكامل يف مدينة الرياض
  م. حسن بن عبدالعزيز املوسى، مساعد مدير إدارة تخطيط النقل، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، السعودية

 دور البلديات ومؤسسات التخطيط يف تشجيع أفضل املمارسات احلضرية يف كندا
   أ. إد كورنيز ، خبير يف احتاد البلديات الكندية، كندا
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اليوم األول الثالثاء ٢٠ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ

ورشة العمل األولى - قاعة رقم )1(
املوئل الثالث واألجندة احلضرية اجلديدة

بإدارة: موئل األمم املتحدة

18:00 - 16:00



EXPERIENCES IN PLANNING AND MANAGING URBAN TRANSFORMATIONS
Session Chair: Dr. Alioune BADIANE, Director Program Division, UN HABITAT

 Planning of Smart Cities
   Dr. Jae LEE, Director of Smart and Green Cities Researches Centre - Korea Research Institute for Human Settlements, Korea

 Planning Experiences in European Cities
   Dr. Peter GOTSCH, Associate Professor of Urbanism Planning - University of  Darmstadt, Germany

 King Abdulaziz Project for Riyadh Public Transport: transforming the City of Riyadh
   Eng. Hassan AL MUSA, Deputy Director of transport Planning Dept. The High Commission for the Development of Riyadh, KSA

 Municipal and Professional Planning Associations Roles in Promoting Best Urban Practises in Canada 
   Mr. Ed CORNIES,  City Planning and Governance Consultant, Canada

16:00 - 18:00

THIRD SESSION 

Round Hall
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DAY ONE  TUESDAY 29 March 2016

WORKSHOP 1 - MEETING ROOM (1)
HABITAT III &  New Urban Agenda
Moderated by: UN Habitat

16:00 - 18:00



استقبال وتسجيل املشاركني

استراحة قهوة 

استراحة قهوة - صالة الظهر

7:00

10:30 - 10:00

13:00 - 12:30

12:30 - 10:30

15:00 - 13:00

اجللسة اخلامسة   

اجللسة السادسة
)جلسات متوازية(

10:00 - 8:30

اجللسة الرابعة

مستقبل تخطيط املدن 
رئيس اجللسة: د. عبداهلل بن أحمد الثابت، عميد كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك سعود

 املدينة التي نريد
  أ.  د. راسم جمال بدران، مفكر عمراني، األردن

 سياسات التنمية احلضرية: التكثيف والترابط والتكامل احلضري
  د. راف توتس، رئيس قسم التخطيط والتصميم العمراني - موئل األمم املتحدة

 أماكن التفاعل والتواصل االجتماعي العامة يف التخطيط والتصميم احلضري
  د. خندوكر محمد ناهد الزمان، أستاذ مساعد - قسم تخطيط املدن واألقاليم، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

 التخطيط والتصميم احلضري املستدام
  د. حسام الواعر، أستاذ تصميم حضري - جامعة دندي ، اسكتلندا، اململكة املتحدة

حوار حول افضل املمارسات احمللية يف التحول احلضري : نحو أجندة حضرية جديدة
رئيس اجللسة: د. عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لتخطيط املدن

 دور املراكز التخطيطية يف  إدارة التحوالت احلضرية 
  م. أحمد بن محمد السبيل، مدير عام التخطيط احلضري االستراتيجي، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

 مدينة جدة: رؤية مستقبلية 
  د. ياسر بن أحمد عدس، مدير عام املخطط الهيكلي والتنظيمي، أمانة محافظة جدة

 بناء الشراكات يف التطوير احلضري: مدينة نصف القمر  
  م. مازن بن عادل بخرجي، مدير عام التخطيط العمراني - م. زكي بن حسن العمران، مدير إدارة الدراسات والتصاميم، أمانة املنطقة الشرقية

 تخطيط املجتمعات احلضرية املستدامة، مشروع أجيال
  م. يوسف بن علي السويلم، مهندس تخطيط، أرامكو السعودية

 التخطيط احلضري املستدام يف مدن ذات طبيعة خاصة 
  م. صالح بن سالم باحبيل، مستشار الرئيس التنفيذي للتخطيط اإلرشادي

 التحوالت احلضرية يف املدن االقتصادية  
  م. عبدالعزيز بن محمد احمليميد، مدير عام الشؤون البلدية والتخطيط العمراني، مدينة امللك عبداهلل االقتصادية

)أ( التشريعات احلضرية ودورها يف حتسني جودة اخلدمات وبيئة االستثمار يف املدن
رئيس اجللسة: د. غامن احلميدي احملمدي، املستشار اخلاص لوزير الشئون البلدية والقروية

 الالمركزية يف العمل البلدي، جتربة اململكة األردنية الهاشمية
  م. شحادة ابوهديب، عضو مجلس األعيان باململكة األردنية الهاشمية 

 أهمّية التشريعات اخلاّصة بأعمال التجديد والتطوير العمراني: برنامج »مدن بدون صفيح«
  د. عبد العزيز عديدي، املدير التنفيذي ملعهد تخطيط املدن الرباط، اململكة املغربية

 نظام التخطيط العمراني السعودي: نتائج هامة
  د. منصور رفعت حلمي، أستاذ مساعد بكلية تصاميم البيئة، جامعة امللك عبدالعزيز

اليوم الثاني األربعاء ٢١ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ
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القاعة الرئيسية

القاعة الرئيسية

القاعة الدائرية

ورشة عمل تدريبية )ب( - قاعة رقم )1(
تدريب اإلعالميني حول قضايا التنمية احلضرية املستدامة

بإدارة: موئل األمم املتحدة

15:00 - 13:00



7:00 RECEPTION AND REGISTRATION OF PARTICIPANTS
FUTURE OF URBAN PLANNING
Session Chair: Dr. AbDullah ALTHABIT, Dean of the College of Architecture & Planning, King Saud University 

 The City we need
   Prof. Rassem BADRAN, Urban Intellectual, Jordan

 National Urban Policies: Towards, Compact, Integrated & Connected Cities 
   Dr. Rafael TUTS, Head of the Urban Planning and Design Department – UN-Habitat

 Cities in Critical Transition: The need for  “Third Places”
   Dr. Khondokar NAHIDUZZAMAN, Assistant Professor, Dept. of City Regional  Planing, King Fahd University of Petroleum & Minerals

 Helping Places Address Change and Uncertainty: Experience from Europe 
   Dr. Husam AL WAER, Professor of Urban Planning – University of Dundee, Scotland, UK

DIALOGUE ABOUT THE BEST LOCAL PRACTICES IN THE URBAN TRANSFORMATION: TOWARD A NEW URBAN AGENDA
Session Chair: Dr. Abdulrahman AL-AL-SHEIKH, Deputy Minister for Town Planning, Ministry of Municipal & Rural Affairs

 The Role of Planning & Projects Centers in Managing Urban Transformations
   Eng. Ahmad ALSUBAIL, Director General of Strategic Urban Planning ,The High Commission for the Development of Riyadh

 Jeddah  City : Future Vision 
   Dr. Yasser ADAS, Director General of Structural Plan at Jeddah Municipality
 Building Partnerships In Urban Development, Half Moon Town,

   Eng. Mazen BAKHURJI, Director General of Urban Planning, Eng. Zaki AL UMRAN, Director of Studies & Designs Dept. Eastern Province Municipality
  Planning  Sustainable Urban communities of Special Nature , Ajyal Project 

   Eng. Yousef AL SWAILEM, Planning Engineer, Saudi Aramco

  Sustainable Urban Planning in Cities of Special Nature
   Eng. Salah BAHOBAIL, Advisor to the CEO of Indicative Planning 
 Urban Transformations in the Economic Cities 

   Eng. Abdulaziz ALMOHIMEED, Director General of Real Estate, Municipality and Urban Plan at the Economic Cities Authority

(A) URBAN LEGISLATION:  IMPROVING THE QUALITY OF CITY SERVICES & INVESTMENT ENVIRONMENT 
Session Chair: Dr. Ghanim ALMOHAMADY, Special Counselor to the Minister of Municipal and Rural Affairs

 Decentralization of the Municipal services –  Experience of the Hashemite Kingdom of Jordan 
Eng. Shehadah ABU HADAIB, Member of the Senate at the Hashemite Kingdom of Jordan 

 Legislations Related to the Renovation & Urban Development: Program of “Cities without Slums” 
Dr. Abdelaziz ADIDI, CEO of the Urban Planning Institute in Rabat, Morocco

 Saudi Spatial Planning Act: Key Finding & Future Directions
Dr. Mansour HELMI, Associate Professor at the Faculty of Environmental Design, King Abdulaziz University

8:30 - 10:00

10:30 - 12:30

13:00 - 15:00

FOURTH SESSION

FIFTH SESSION

SIXTH SESSION
Parallel Sessions

COFFEE BREAK 

COFFEE BREAK  - DUHUR PRAYER

10:00 - 10:30

12:30 - 13:00

DAY TWO  WEDNESDAY 30 March 2016
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Main Hall

Main Hall

Round Hall

TRAINING WORKSHOP (B) - MEETING ROOM (1)
Journalist Training on Sustainable Urban Development Issues
Moderated by: UN HABITAT

13:00 - 15:00



15:00 - 13:00

اجللسة السادسة
)جلسات متوازية(

تناول طعام الغداء  - قاعة بريدة - فندق الرياض إنتركونتيننتال - صالة العصر 16:00 - 15:00

18:00 - 16:00

22:00 - 20:00

اجللسة السابعة

جلسة حوار حول 
دور مؤسسات 

املجتمع املدني يف 
التنمية احلضرية

دور اجلامعات ومراكز األبحاث يف رسم مستقبل أفضل للمدن
إدارة اجللسة: د. محمد بن عمير اجلويف، عميد كلية تصاميم البيئة، جامعة امللك عبدالعزيز

 جتارب اجلامعات البريطانية يف دعم التطوير العمراني يف اململكة املتحدة
  أ.د. ديفيد شو، أستاذ علوم البيئة يف جامعة ليفربول، اململكة املتحدة

 دور شبكة اجلامعات باملوئل ودور اجلامعات املصرية يف دعم ممارسات التطوير العمراني 
  أ.د. سحر عبداملنعم عطية، استاذ العمارة والتصميم احلضري ورئيس قسم الهندسة املعمارية جامعة القاهرة، مصر

 برنامج التعاون بني مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واجلامعات العاملية 
  د. أنس الفارس، املشرف على برنامج مراكز التميز املشتركة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

 املجلس االستشاري للتخطيط احلضري بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن
  أ. د. عادل بن شاهني الدوسري، عميد كلية تصاميم البيئة، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 اجلامعات ودورها يف تطوير املدن
  د. نادين بيطار، الرئيس التنفيذي لشركة أمكنة وأستاذ مساعدللهندسة املعمارية والتصميم الداخلي باجلامعة األمريكية بدبي

إدارة اجللسة: وزارة الشئون البلدية والقروية مبشاركة جمعيه الغد للشباب
 تفعيل دور املجتمع كشريك فاعل يف التنمية احلضرية

  أ. عبدالرحمن الراشد، شركة اإلكسير الستشارات األعمال 
 املشاركة املجتمعية يف عملية التخطيط احلضري

  د. زياد أعظم، وكيل الوزارة املساعد لشؤون التنمية اإلقليمية، وزارة االقتصاد والتخطيط - أ. د. مرضية برديسي، جامعة امللك سعود
 نقاش حول أولويات املرأة يف املدن -  نحو مستقبل حضري أفضل

  م. نادية باخرجي ، عضو اللجنة الدولية للمرأة مبوئل األمم املتحدة
 دور الشباب يف تطوير وتنميه املدن 

  جمعية الغد للشباب

اليوم الثاني األربعاء ٢١ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ
)ب( التنسيق الفاعل بني األمانات واملجالس البلدية ومجالس املناطق

حوار أمناء ورؤساء البلديات وممثلي املجالس البلدية ومجالس املناطق حول تعزيز التنسيق ألغراض التنمية 
اإلقليمية واحلضرية والدروس املستفادة من التجارب احمللية والدولية.

إدارة احلوار: د. زاهر بن عبدالرحمن عثمان، رئيس املجلس االستشاري ملركز امللك سلمان بن عبدالعزيز لإلدارة احمللية
أ. محاور النقاش:

 التكامل والتنسيق كمدخل لتحديث وتفعيل اإلستراتيجية العمرانية الوطنية
  د. خالد بن مطلق النفاعي، مساعد مدير برنامج مستقبل املدن السعودية، وزارة الشئون البلدية والقروية

 مقترحات حوكمة التنمية اإلقليمية 
  أ. د. سليمان أبو خرمة، كبير مستشاري التخطيط اإلقليمي، وزارة االقتصاد والتخطيط

 أهمية آليات التنسيق يف تنفيذ املخططات اإلقليمية يف اململكة العربية السعودية
  د. اولريتش جراوت، خبير دولي يف برنامج التنمية والتعاون الدولي يف األمم املتحدة 

 دور املجالس البلدية يف تعزيز آليات التنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى
  د. أمير بن محمد العلوان، مدير عام البرامج املالية واالقتصادية، معهد اإلدارة العامة

ب. حوار مبشاركة اجلهات املعنية )األمانات، مجالس املناطق، املجالس البلدية(
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ورشة العمل الثانية - قاعة رقم )1(
مؤشرات ازدهار املدن 

بإدارة: موئل األمم املتحدة

18:00 - 16:00

القاعة الدائرية

القاعة الدائرية

القاعة الرئيسية



20:00 - 22:00

Discussion on the Role 
of the Civil Society 
Institutions in the 
Urban Development

(B) EFFECTIVE COORDINATION BETWEEN MUNICIPALITIES & REGIONAL COUNCILS 
Dialogues of Mayors and Representatives of Municipal Councils and Regional Councils on Strengthening Coordination 
for Enhancing quality and return of municipal services.
Moderator: Dr. Zaher OTHMAN, Chairman of Advisory Board,  King Salman Centre for Local Governance

A. DISCUSSION TOPICS:

 Integration & Coordination as an Approach to Updating & Activating the National Spatial Strategy 
   Dr. Khaled ALNIFAIE, Assist. Director of Saudi Future Cities Program Ministry of Municipal and Rural Affairs
 Recommendation of  Regional Development Governance

    Prof. Suliman ABU KHORMA,  Senior Consultant of Regional Planning, Ministry of Economy & Planing
 The Value of Coordination Mechanisms to Emplacement Regional Plans in KSA

   Dr. Ulrich Georg GRAUTE, Independent Expert for International Cooperation & Development
 The Role of Municipal Councils in Promoting Effective Coordination Mechanisms 

   Dr. Amir ALALWAN, General Director, Financial and Economic Programs, Institute of Public Administration

B. DISCUSSION WITH PARTICIPATION OF (Municipalities, Regional Councils, Municipal Councils)

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

SIXTH SESSION
Parallel Sessions

SEVENTH SESSION

LUNCH -BURAIDAH HALL - RIYADH INTERCONTINENTAL HOTLE - ASR PRAYER15:00 - 16:00
ROLE OF UNIVERSITIES AND RESEARCH CENTERS IN SHAPING BETTER URBAN FUTURE
Moderator: Dr. Mohammed ALJOUFI, Dean - Faculty of Environmental Designs, King Abdul Aziz University

 British Universities Experiences in Support of Urban Development in UK 
   Prof. David SHAW, Professor at school of Environmental Science University of Liverpool, UK

 Role of Universities Network in Habitat & Role of the Egyptian Universities in Support of Urban Development Practices
   Prof. Sahar ATTIA, Head of the Department of Architecture, Faculty of Engineering, Cairo University, Egypt 

 Cooperation Program between King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST) & International Universities
   Dr. Anas ALFARIS,  Supervisor of (JCEP) King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST)

 Advisory Board of Urban Planning at King Fahd University of Petroleum and Minerals
   Prof. Adel ALDOSARI, King Fahd University of Petroleum and Minerals
 Role of Universities in Cities Development

   Dr. Nadine CHAHINE, CEO-placemaking.me & adjunct- Architecture & Interior Design at American University in Dubai 

MODERATOR:  MINISTRY OF MUNICIPAL AND RURAL AFFAIRS & AL GHAD YOUTH ASSOCIATION   

 Activating the Role of the Community as an Active Partner in Urban Development
   Mr. Abdulrahman AL RASHID, Elixir Management Consultancy
 Community Engagement in Urban Planning Process 

   Dr. Ziyad AAZAM, Assistant Deputy Minister for Regional Development - Prof. Mardiyah BARDISI, King Saud University

 Dialogue on the Priorities of  Women in the Cities – Toward a Better Urban Future
   Mrs. Nadia BAKHURJI, Advocacy Group on Gender Issues
 Role of Youth in the Urban Development

    Al Ghad  Youth Association

DAY TWO  WEDNESDAY 30 March 2016
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WORKSHOP 2 - MEETING ROOM (1)
City Prosperity Index (CPI)
Moderated by: UN HABITAT

16:00 - 18:00

Round Hall

Round Hall

Main Hall



استقبال وتسجيل املشاركني 7:00

11:00 - 10:30

13:00 - 12:30

10:30 - 8:30

12:30 - 11:00

14:00 - 13:00

 14:00

اجللسة الثامنة

اجللسة التاسعة

اجللسة اخلتامية

احلملة احلضرية الوطنية - املدينة التي نريد
إدارة احلوار: د. طارق عزمي الشيخ، املدير - برنامج موئل األمم املتحدة

 دور وزارة الشئون البلدية والقروية يف احلملة احلضرية الوطنية
  أ. حمد بن سعد العمر، املشرف على إدارة العالقات العاّمة واإلعالم بوزارة الشئون البلدية والقروية 

 احلملة احلضرية العاملية 
  م. كاتيا شيفر، خبير التنمية العمرانية باملكتب اإلقليمي للدول العربية بالقاهرة

 تقدمي عن حملة »ديرتي مسؤوليتي«
  األميرة ليان بنت فيصل آل سعود، منسقة أنشطة الشراكات والشباب مبوئل األمم املتحدة

 مسابقة ديرتي مسؤوليتي »األماكن العاّمة للجميع« املسابقة حتت احلملة
 أ. د. عبد العزيز بن ناصر الدوسري، رئيس مجلس اإلدارة، اجلمعية السعودية لعلوم العمران

 مبادرات محلية يف تطوير املدن
  أ. عبد العزيز بن بندر العثمان، مدير برنامج وارف مبؤسسه العنود اخليرية

 األميرة سلطانة بنت بدر آل سعود، جمعية بنيان النسائية اخليرية للتنمية األسرية 
 أ. محمد يحيى آل مفرح،  جمعية إكتفاء

 أ. رشا التركي، املدير التنفيذي يف جمعية النهضة

 إعالن املنتدى:  توصيات نحو أجندة حضرية جديدة 
 التحضيرات األولية ملشاركة اململكة يف قمة األمم املتحدة لإلسكان والتنمية احلضرية »املوئل الثالث«

اليوم الثالث الخميس ٢٢ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ
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إدارة االراضي احلضرية مبشاركة البنك الدولي
إدارة احلوار: د. إبراهيم بن محمد البطحي،  مستشار وكالة تخطيط املدن وعضو مركز حتقيق األهداف مبكتب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية

د. فؤاد ملكاوي، كبير خبراء التنمية احلضرية بالبنك الدولي
د. إلني هاميلتون، خبير التنمية بالبنك الدولي

د. أوجلا كاجنوفا، خبير إدارة األراضي بالبنك الدولي
أ. آنى بيدجود، خبيره تنميه املجتمعات بالبنك الدولي

استراحة قهوة 

استراحة قهوة  - صالة الظهر

تناول طعام الغداء  - قاعة بريدة - فندق الرياض إنتركونتيننتال

القاعة الدائرية

قاعة رقم )1(

القاعة الرئيسية



8:30 - 10:30

11:00 - 12:30

EIGHTH SESSION

NINTH SESSION

NATIONAL URBAN CAMPAIGN – THE CITY WE WANT
Moderator: Dr. Tarek Azmi Al-Sheikh,Director - UN-HABITAT Program
 Role of the Ministry of Municipal & Rural Affairs in National Urban Campaign 

   Mr. Hamad AL OMAR, Supervisor of PR & Media Department, Ministry of Municipal & Rural Affairs 

 World Urban campaign and city Changer Initiative
   Eng. Katja SCHÄFER, Urban Development Expert at the Regional Office for Arab States in Cairo, Egypt
 Introduction to “My City, My Responsibility”

   Princess Layan Bint Faisal AL SAUD, Partner Officer, UN-HABITAT
 “City Changer Competition”  Public Places for all 

   Prof. Abdulaziz AL DOUSARI, Chairman of the Board, the Saudi Association for Urbanism Sciences, KSA
 Local Initiatives for the Urban Development of Cities 

   Mr. Abdulaziz AL OTHMAN, Director of WARIF Program in Princess Al-Anood Foundation, KSA
  Princess Sultana Bint Bader Al Soud, BUNYAN Women Charitable Association for Family Development
  Mr. Mohammad AL MUFREH, Ektifa’ Association
  Mrs. Rasha AL TURKI, CEO, AlNahda Philanthropic Society for Women

7:00 RECEPTION AND REGISTRATION OF PARTICIPANTS

10:30 - 11:00

12:30 - 13:00

 14:00

 Forum Declaration: Toward a New Urban Agenda 
 Preparatory Steps for the Participation of the Kingdom in the United Nations Summit on Housing   

    and Sustainable Urban Development (HABITAT III)
13:00 - 14:00

CLOSING SESSION

DAY THREE  THURSDAY 31 March 2016
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URBAN LANDS MANAGEMENT WITH PARTICIPATION OF WORLD BANK
Moderator: Dr. Ibrahim AL  AL BUT’HIE, Consultant to Advisor to the Deputyship of Town Planning, Ministry of Municipal & Rural Affairs
Dr. Fouad MALKAWI, Senior Urban development Expert – World Bank

Dr. Ellen HAMILTON, Development Expert – World Bank

Dr. Olga KAJANOVA,  Land Management Expert – World Bank

Mrs. Annie BIDGOOD,  Communities Development Expert – World Bank

COFFEE BREAK 

COFFEE BREAK  - DUHUR PRAYER

LUNCH -BURAIDAH HALL - RIYADH INTERCONTINENTAL HOTLE 

Round Hall

Meeting Room 1

Main Hall



MODERN TRENDS IN URBAN PLANNING

التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري



DAY ONE
اليوم األول



24

استقبال وتسجيل املشاركني

استراحة قهوة  - صالة الظهر

تناول طعام الغداء - قاعة بريدة - فندق الرياض إنتركونتيننتال - صالة العصر

8:45 - 7:00

13:00 - 12:30

16:00 - 15:00

 كلمة رئيس اللجنة املنظمة للمنتدى
   الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ

 كلمة معالي املدير التنفيذي لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
   الدكتور جون كلوس 

 كلمة معالي وزير الشئون البلدية والقروية
   املهندس عبداللطيف بن عبدامللك آل الشيخ

املتحدث الرئيس 
  إدارة و تخطيط مدن القرن احلادي والعشرين

   أ. د. روبرت بكلي، أستاذ بجامعة نيويورك، وعضو مجلس اإلدارة املنتدب السابق مبؤسسة روكفلر
 تكرمي اجلهات الراعية واملشاركة 

10:00 - 9:00

اجللسة االفتتاحية

القاعة الرئيسية

15:00 - 13:00

اجللسة الثانية

استراحة قهوة  11:00 - 10:30
افتتاح املعرض املصاحب10:00 - 10:30

12:30 - 11:00

اجللسة األولى

التوجهات احلديثة يف تخطيط املدن
رئيس اجللسة: معالي املهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أمني منطقة الرياض

 تخطيط التحّوالت احلضرية نحو مستقبل مستدام
  أ. توان كي آو، املدير، مركز املدن اجلاذبة للعيش والعمل بوزارة التنمية الوطنية- سنغافورة

 القيمة املضافة للتنمية يف املدن الذكية واملستدامة
  د. فيليب موريس بوفيير، خبير التطوير احلضري، فرنسا 

 بناء الشراكات يف التجديد احلضري
  د. بيوتر لورنز ، نائب رئيس اجلمعية الدولية ملخططي املدن واألقاليم، بولندا

اليوم األول الثالثاء ٢٠ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ

مبادىء يف التحول احلضري
رئيس اجللسة: أ. د. عادل بن شاهني الدوسري، عميد كلية تصاميم البيئة، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 برنامج مستقبل املدن السعودية، نحو أجندة حضرية جديدة 
  د. طارق الشيخ، مدير برنامج موئل األمم املتحدة
 جودة احلياة كمؤشر أساسي الزدهار ورخاء املدن

  د. بيرتراند ريناود، كبير مستشاري التنمية احلضرية بالبنك الدولي، أمريكا
 إدماج مؤشرات املدينة املرنة واملتجاوبة يف تخطيط املدن

  د. اجنيلو ميتشكو هاما، مديرة العالقات الدولية يف معهد األلب ملرونة وجاهزية املدن، النمسا

القاعة الرئيسية

القاعة الرئيسية

ورشة عمل تدريبية )أ( - قاعة رقم )1(
اإلدارة احلضرية واالقتصاد احلضري

بإدارة: معهد دراسات اإلسكان والتنمية احلضرية، مركز التدريب بوزارة الشئون البلدية والقروية

15:00 - 13:00
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7:00 - 8:45

10:15 - 10:45
10:45 - 11:00

12:30 - 13:00

15:00 - 16:00

9:00 - 10:15
Main Hall

Main Hall

Main Hall

OPENING 
CEREMONY

RECEPTION AND REGISTRATION OF PARTICIPANTS

INAUGURATION OF THE EXHIBITION 
COFFEE BREAK 

COFFEE BREAK  - DUHUR PRAYER

 Opening Statement by the Chairman of the forum Organizing Committee
     Dr. Abulrahmman Bin Hassan Al-Sheikh

 Speech of Executive Director of UN-Habitat (United Nations Human Settlements Program)
     H.E Dr. Joan Clos

 Speech of H.E Minister of Municipal and Rural Affairs
     H.E Eng. Abdul Latif Bin Abdul Malek Al-Sheikh 
KEYNOTE SPEAKER
  Management and Planning of the Twenty First Century Cities
   Prof. Robert BUCKLEY, New York University, Former Managing Director of Rockefeller Foundation

 Honoring of Sponsors and Participants

NEW TRENDS IN URBAN PLANNING 
Session Chair: H.E. Eng. Ibrahim AL-SULTAN, Mayor of Riyadh Region

 Urban Transformations Planning Toward a Sustainable Future
   Mr. Aw Tuan KEE, Director at the Centre for Liveable Cities, Ministry of National Development, Singapore

 How to create value in Smart and Sustainable Cities 
   Dr. Philippe BOUVIER, Founder and Managing Partner of Urban Value Creation consulting, France

 Building Partnerships for Urban Regeneration
   Dr. Piotr LORENS, Vice President of the International society of City and Regional Planners, Poland

11:00 - 12:30

13:00 - 15:00

FIRST SESSION

SECOND SESSION 

DAY ONE TUESDAY 29 March 2016

PRINCIPLES OF URBAN TRANSFORMATION 
Session Chair: Prof. Adel AL-DOSARI,Dean of Faculty of Environmental Design, King Fahd University of Petroleum & Minerals
 Future Saudi Cities Program – Toward a New Urban Agenda

   Dr. Tarek EL-SHEIKH – Director of UN-HABITAT

 Urban Dimensions Of Sustainability & City Resilience
   Dr. Bertrand RENAUD, Consultant/ Former Adviser, Financial Development Department, the World Bank, USA

 Building Resilience at the Local Level as a Prerequisite for Sustainable Transformation
   Dr. Angela Michiko HAMA, Director of Scientific & International Operations, alpS - Centre for Climate Change Adaptation, Austria

LUNCH -BURAIDAH HALL - RIYADH INTERCONTINENTAL HOTLE - ASR PRAYER

TRAINING WORKSHOP (A)- MEETING ROOM (1)
Urban Management and Urban Economy
Moderated by: Institute of Housing and Urban Development Studies (IHS) and Training Centre in MOMRA

13:00 - 15:00



18:00 - 16:00

اجللسة الثالثة

القاعة الدائرية

جتارب يف تخطيط وإدارة التحوالت احلضرية 
رئيس اجللسة: أليون باديان، مدير إدارة البرامج الدولية مبوئل األمم املتحدة

 تخطيط املدن الذكية، التجربة الكورية
   د. جي لي يونغ، مدير مركز بحوث املدن الذكية واخلضراء -املعهد الكوري لبحوث املستوطنات البشرية، كوريا

 جتارب تخطيطية يف املدن األوربية
   د. بيتر جوتش، أستاذ مشارك يف التخطيط احلضري، جامعة دارمشتاد، أملانيا

 جتربة الهيئة اخلاّصة بالنقل العام املتكامل يف مدينة الرياض
  م. حسن بن عبدالعزيز املوسى، مساعد مدير إدارة تخطيط النقل، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، السعودية

 دور البلديات ومؤسسات التخطيط يف تشجيع أفضل املمارسات احلضرية يف كندا
   أ. إد كورنيز ، خبير يف احتاد البلديات الكندية، كندا
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اليوم األول الثالثاء ٢٠ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ

ورشة العمل األولى - قاعة رقم )1(
املوئل الثالث واألجندة احلضرية اجلديدة

بإدارة: موئل األمم املتحدة

18:00 - 16:00



EXPERIENCES IN PLANNING AND MANAGING URBAN TRANSFORMATIONS
Session Chair: Dr. Alioune BADIANE, Director Program Division, UN HABITAT

 Planning of Smart Cities
   Dr. Jae LEE, Director of Smart and Green Cities Researches Centre - Korea Research Institute for Human Settlements, Korea

 Planning Experiences in European Cities
   Dr. Peter GOTSCH, Associate Professor of Urbanism Planning - University of  Darmstadt, Germany

 King Abdulaziz Project for Riyadh Public Transport: transforming the City of Riyadh
   Eng. Hassan AL MUSA, Deputy Director of transport Planning Dept. The High Commission for the Development of Riyadh, KSA

 Municipal and Professional Planning Associations Roles in Promoting Best Urban Practises in Canada 
   Mr. Ed CORNIES,  City Planning and Governance Consultant, Canada

16:00 - 18:00

THIRD SESSION 

Round Hall
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DAY ONE  TUESDAY 29 March 2016

WORKSHOP 1 - MEETING ROOM (1)
HABITAT III &  New Urban Agenda
Moderated by: UN Habitat

16:00 - 18:00



SESSION ONE

SESSION TWO

SESSION THREE

الجلسة األولى

الجلسة الثانية

الجلسة الثالثة

معالي املهندس 
إبراهيم بن محمد السلطان

أمني منطقة الرياض

األستاذ الدكتور 
عادل بن شاهني الدوسري
عميد كلية تصاميم البيئة 

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

Dr. Jae LEE
Director of Smart and Green Cities 

Researches Centre 
Korea Research Institute for Human 

Settlements, Korea

 Dr. Alioune BADIANE
Director Program Division, UN 

HABITAT

اليوم األول الثالثاء ٢٠ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ
DAY ONE TUESDAY 29 March 2016

رئيس اجللسة: 

رئيس اجللسة: 

رئيس اجللسة: 



Mr. Aw Tuan KEE
Director at the Centre for Liveable 

Cities, Ministry of National 
Development, Singapore

Prof. Peter GOTSCH
Associate Professor of Urbanism 

Planning - University of Darmstadt, 
Germany

الدكتور
طارق عزمي الشيخ

مدير برنامج موئل األمم املتحدة
السعودية

 Dr. Bertrand RENAUD
Consultant/ Former Adviser, 

Financial Development Department, 
the World Bank, USA

 Dr. Philippe BOUVIER
Founder and Managing Partner of 
Urban Value Creation consulting, 

France

 م. حسن بن عبدالعزيز املوسى 
مساعد مدير إدارة تخطيط 
النقل، الهيئة العليا لتطوير 
مدينة الرياض، السعودية

 Dr. Piotr LORENS 
Vice President of the International 

society of City and Regional 
Planners, Poland

Mr. Ed CORNIES
City Planning and Governance 

Consultant, Canada

 Dr. Angela Michiko HAMA
Director of Scientific & International 
Operations, alpS - Centre for Climate 

Change Adaptation, Austria
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الجلسة األولى
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ولــد أميــن منطقــة الريــاض إبراهيــم الســلطان عــام 1955م، وحصــل علــى البكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن 
جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن عــام 1978م .

عمــل رئيســًا لمركــز المشــاريع والتخطيــط بالهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، و نائبــًا لرئيــس مركــز المشــاريع 
والتخطيــط بالهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض، وكلــف بمهــام مديــر عــام التخطيــط والبرامــج بمركــز 
المشــاريع والتخطيــط، كمــا عمــل مديــراً عامــًا إلدارة اإلنشــاء بمركــز المشــاريع والتخطيــط بالهيئــة العليــا لتطويــر 

مدينــة الريــاض، ومديــرا لمشــروع تطويــر منطقــة قصــر الحكــم وطريــق الملــك فهــد.

وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيين السلطان أمينًا لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة.

رئيس اجللسة: 
معالي املهندس 

إبراهيم بن محمد السلطان
أمني منطقة الرياض
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Mr. Aw Tuan KEE
Director at the Centre for Liveable Cities, Ministry of National 

Development, Singapore

Tuan Kee AW currently serves as Director at Singapore’s Centre for Liveable Cities (CLC), a 
nexus and knowledge centre for liveable and sustainable cities, where he oversees capability 
development programs, initiatives, collaborations and advisory work. Capability Development 
is a key arm of the Centre’s activities, as it aims to draw on its research to become a leading 
academy for cities. CLC’s flagship initiative in this area is its Leaders in Urban Governance 
Programme for local public servants, as well as the Temasek Foundation Leaders in Urban 
Governance Programme, which is aimed at international city leaders. CLC functions as a division 
within the Ministry of National Development (MND), Singapore.

PLANNING OF URBAN TRANSFORMATIONS TOWARD 
A SUSTAINABLE FUTURE

ABSTRACT 
- An introduction to Singapore’s developmental journey, overlaid and compared with the 

genesis and evolution of Habitat’s strategic goals and agenda over the past 40-50 years
- Introduction to the Singapore Liveability Framework developed by the Centre for Liveable Cities, 

which distils the key success factors and principles behind Singapore’s rapid transformation 
from a third-world nation into a first-world one, and which could also serve as a model for the 
development of sustainable cities.
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 Dr. Philippe BOUVIER
Founder and Managing Partner of Urban Value Creation 

consulting, France

Dr. Philippe Bouvier is the founder and Managing Partner of Urban Value Creation consulting. 
UVC Consulting is offering services in strategic studies and project management to improve 
the management of urban services in smart and sustainable cities like public security, 
transportation, energy, water and waste management, building management, etc.

His PhD is in urban studies (urbanism and city management). Concerned with future cities, he 
has developed an innovative business model to support urban sustainability. He is a recognized 
expert at the European Commission in Security Risk Management.

HOW TO CREATE VALUE IN SMART AND SUSTAINABLE CITIES

ABSTRACT 
By leveraging the use of technology in the urban environment, municipalities can create, 
deliver and capture new value in their cities. This will enhance the quality of living while making 
savings and generating new revenues for the city stakeholders e.g. the municipality, the city 
dwellers, the investors, the public and private sectors. Human centered innovations will support 
the development of a smart and sustainable city.
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 Dr. Piotr LORENS 
Vice President of the International society of City and 

Regional Planners, Poland

Piotr graduated as architect from the Gdansk University of Technology and also completed the 
post-graduate studies (as Fulbright Fellow) at Harvard University and Massachusetts Institute of 
Technology. At present Piotr is Head of the Department of Urban Design and Regional Planning 
at the Faculty of Architecture, Gdansk University of Technology. 

In addition to the academic career, Piotr is conducting his professional practice with the focus 
on planning and management of the urban development and regeneration projects.
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BUILDING PARTNERSHIPS FOR URBAN REGENERATION

ABSTRACT 
Urban regeneration has been within last years recognized as a part of the concept of urban 
sustainability. Many researchers and practitioners point out that this concept can play the extremely 
important role in the process of limiting urban sprawl as well as with reusing the brownfields and 
making better use of the existing urban structure. It was also understood that, since this can be 
regarded as quite broad concept, a number of issues and concepts – associated with this – can be 
pointed out and discussed. But the key topic is planning and managing the urban regeneration 
programs. Since in many cases these are costly, involve various stakeholders and may effect in 
various types of results, it seems to be necessary to overcome the “master-planning” approach 
to this phenomenon. On the contrary, the new model of planning and development shall be put 
in place – the model based on partnerships securing proper involvement of all stakeholders and 
actors important for this process. These partnerships may involve:

- Planning partnership – within which all key site users (both present and future) have to 
participate in the decision – making process

- Financing partnerships – within which various financing schemes can be developed and 
employed, including public-private and public-public ones

- Implementation partnership – within which various sectors and partners can contribute to 
the process of successful implementation of the schemes

- Operating partnerships – which are associated with the final way of functioning of the 
redeveloped sites.

Each of these can take different forms, although within certain circumstances one can prefer 
one or another. In any case, the portfolio of possible solutions is large and can be employed 
for developing various types of projects of different size, nature and level of complexity. Also, 
many of these allow local communities to play important role in execution of the final scheme 
and retaining the prominent position in the final scheme. Some of the good examples of these 
can be found also in the Gulf area, where much attention is now paid towards sustaining urban 
development. Within the presentation many of these issues will be tackled and discussed in 
length. 
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SECOND SESSION
الجلسة الثانية
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يعمــل الدكتــور/ عــادل بــن شــاهين الدوســري أســتاذاً بقســم تخطيــط المــدن واألقاليــم بكليــة تصاميــم البيئــة 
ــة  ــم البيئ ــة تصامي ــد كلي ــب عمي ــا منص ــغل حالي ــران. ويش ــادن بالظه ــرول والمع ــد للبت ــك فه ــة المل ــي جامع ف
بالجامعــة باإلضافــة الــى عملــه رئيســا لقســم تخطيــط المــدن واألقاليــم ولفتــرات بلغــت 15 عامــا تقريبــا. باإلضافــة 
ــة. لمــدة 6 ســنوات. ويشــغل الدكتــور الدوســري منصــب عضــو مجلــس االداره  إلــى رئاســة قســم العمــارة بالنياب
ــا.  ــاض ايض ــه بالري ــات الجغرافي ــم المعلوم ــة لنظ ــة الوطني ــو اللجن ــو عض ــاض وه ــاحة بالري ــه للمس ــة العام للهيئ
وقــد حصــل الدكتــور الدوســري علــى درجــة الدكتــوراه فــي عــام 1991م مــن جامعــة متشــيغن-بآن آربــور بالواليــات 
المتحــدة األمريكيــة فــي مجــال التخطيــط الحضــري واإلقليمــي، كمــا حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي عــام 

ــري. ــط الحض ــال التخطي ــي مج ــة ف ــس الجامع ــن نف 1986م م

لقــد ســاهم الدكتــور الدوســري فــي العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات العلميــة والبحثيــة مــن تقديــم دورات 
دراســية فــي مجــال تخصصــه إلــى اإلشــراف والتنســيق للعديــد مــن الفعاليــات الرســمية بالجامعــة والمشــاركة فــي 
المؤتمــرات وتــرأس بعضهــا، كمــا عمــل الدكتــور الدوســري مستشــاراً بمكتــب معالــي وزيــر التعليــم العالــي منــذ 
عــام 1994م إلــى عــام 1997م، ومستشــاراً فــي أمانــة مدينــة الدمــام فــي الفتــرة 2000-2001م. كمــا عمــل مستشــارا 
غيــر متفــرغ بالهيئــة العامــة للســياحة واالثــار بالمملكــة العربيــة الســعودية مــن عــام 2003 وحتــى 2004. وقــد 
ــداد  ــة إلع ــة الوطني ــل اللجن ــة مث ــة واإلقليمي ــة والمحلي ــان الوطني ــن اللج ــدد م ــي ع ــري ف ــور الدوس ــاهم الدكت س
ــر  ــادة تطوي ــة إع ــة، ولجن ــدود الدولي ــة والح ــة المملك ــة خارط ــعودية، ولجن ــة الس ــة العربي ــام للمملك ــس ع أطل
وتنظيــم المنطقــة الصناعيــة بمنطقــة الدمــام الحضريــة. ومشــروع إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية للتعليــم العالــي 
بالمملكــة ومشــروع إعــداد الخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن بالظهــران. وهــو عضــو 
بمجلــس التنميــة الســياحيه للمنطقــة الشــرقية منــذ 1427هـــ وحتــى 1433هـــ. و للدكتــور الدوســري العديــد مــن 
المســاهمات والبحــوث العلميــة المنشــورة فــي المجــالت العلميــة والمؤتمــرات الدوليــة والمحليــة، كمــا شــارك 
فــي العديــد مــن المشــاريع والدراســات والبحــوث التعاقديــة في مجــاالت تخصصه.وقــد أنجز مؤخــرا كتــاب »االقتصاد 
والثــروات الطبيعيــة بالمنطقــة الشــرقية مــن المملكــة العربيــة الســعودية« وكتــاب » اقتصــاد المملكــة العربيــة 

الســعودية« ضمــن موســوعة المملكــة التــي اشــرف علــى إعدادهــا مكتبــة الملــك عبــد العزيــز الوطنيــة.

رئيس اجللسة: 
األستاذ الدكتور 

عادل بن شاهني الدوسري
عميد كلية تصاميم البيئة 

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
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Dr. Tarek El-sheikh has more than 21 years of experience in Housing and Urban Development 
policy formulation, training, advisory services and projects implementation.

Dr. El-sheikh gained his Ph.D. in 2004 from Cairo University after studies in University of Karlsruhe, 
Germany and Master degree in Development Administration and Planning from University of 
Bristol in 1996 and Master degree in Community Development from Cairo University in 1994.

Dr. El-sheikh is currently the Regional Representative for Gulf States in the Kuwait Office for 
Arab Cities, and Director of the UN Habitat Program in Kingdom of Saudi Arabia. He was the 
former Housing Sector Lead in the UN Country Team of Iraq. Assistant Professor at the Urban 
Training and Studies Institute in Cairo and Deputy Director. He was coordinator of the Egyptian 
Cabinet Committee for Real-estate prior to joining the United Nations in 2004. Dr. El-sheikh was 
the leader of several knowledge development and information building programs in Housing 
and Urban Development. He led on the preparation of background report on Arab Cities 2010, 
Tunisia Housing Profile 2010, Arab Platform for Urban Observatories and Kuwait urban profile, 
Bahrain urban profiles, and State of Arab Cities Report for 2011. Dr. El-Sheikh also contributed 
to the preparation of the State of Iraq Cities Report, Iraq Housing Market Assessment, Iraq 
Housing Policy, Egypt Urban Development Strategy and also led on several urban development 
initiatives in Arab region, trained professionals from various Arab States on land development 
and informal settlement upgrading. He also authored a number of publications and articles in 
international journals.

Dr. El-Sheikh is a member of a number of international, regional and national networks and 
groups. The British University Graduates Association, the European Network for Housing 
Research, International Society for City and Regional Planners and The Eisenhower Fellowships 
Network.

Dr. Tarek EL-SHEIKH 
Director UN-HABITAT, Saudi Arabia
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Future Saudi Cities Program – Toward a New Urban Agenda

ABSTRACT 
Background to partnership
Despite its rise in various development measurements such as the Human Development Index 
and economic competitiveness indicators, the Kingdom of Saudi Arabia’s urbanisation process 
faces several present and future challenges. Along with neighbouring countries, the future 
of the Kingdom is predominantly urban, with 45.1 million people expected to reside in Gulf 
Cooperation Council cities by 2020, representing 85% of the total estimated population. 
Cities in Saudi Arabia have grown at a pace that has exceeded the capacity of administrative and 
planning authorities to keep up with it. The traditional reliance on conventional Master Plans 
has translated into neither realistic, practical or participatory plans nor effective results for the 
cities. Most plans have not materialized, monitoring of development failed, and urban mangers 
have increasingly been confronted with informal developments. The constant migration 
toward regional cities will put even greater stress on already limited and underdeveloped urban 
infrastructure and resources, urging municipalities to implement strategies that create resilient 
and sustainable cities for the future

As a result of the growing significance of cities in Saudi Arabia, the unsustainable urbanization 
aspects emerging, and following the Executive Director high-level mission to Saudi Arabia in 
2012, an agreement has been reached between the Ministry of Rural and Municipal Affairs and 
the United Nations Human Settlements Program (UN-Habitat) for the implementation of this 
technical cooperation programme entitled Future Saudi Arabia Cities Programme. The interest 
and request for support by the Kingdom for UN-Habitat’s principles, approaches and tools for 
sustainable urban development is also a result of the attendance by the Minster to the World 
Urban Forum in Naples in 2012. In recognition of UN-Habitat’s potential contribution to urban 
development in the country, and the Gulf region as a whole, Saudi Arabia has also expressed 
interest in financing a UN-Habitat Office in the Kingdom. It is also expected that four additional 
project proposals will evolve from this programme, namely (i) strengthening of the National 
Urban Observatories Project; (ii) support to the Urban Planning Act; (iii) revision of Regional 
Plans, and (iv) the establishment of the Saudi Urban Centre of Excellence.

Brief description of project
The Future Saudi Arabia Cities Programme is a four year programme (2014-2017) that will 
contribute to the achievement of sustainable urbanization in the Kingdom of Saudi Arabia 
through (1) assessment of the status quo of Saudi cities in terms of their capacities to provide 
a sustainable urban environment; (2) analysis of the legislative and institutional situation 
in Saudi cities and the ability to implement participatory urban policies and strategies and; 
(3) development of a detailed strategic plan and pilot projects as a road map with phased 
procedures for the transformation of Saudi cities into sustainable, productive and liveable 
urban areas that provide equitable distribution of development gains, besides the provision 
of effective and creating effective partnerships including the institutionalization and update 
of existing urban planning systems and standards. The programme will build capacity for more 
participatory planning practices, including the involvement of women and young people. 



Dr. Bertrand Renaud is an international consultant who advises governments on real estate 
finance and urban development. Previously, he was Adviser, Financial Sector Development, the 
World Bank. In addition to his operational work, Dr. Renaud has taught in leading US and Asian 
universities including MIT, Hong Kong University and Seoul National University. He is widely 
published. His latest book (as lead author) The Dynamics of Housing in East Asia published 
by John Wiley Publishers, Oxford to be released on May 1, 2016. This book compares two-
way interactions between housing and the wider economy across China, Japan, South Korea, 
Taiwan, Hong Kong and Singapore, and also with western economies. 

 Dr. Renaud received the Donald Robertson Memorial Award of 1995 in the UK. He was the 
recipient of the Global Korea Award of 2003 .He is a Fellow of the Weimer School of Advanced 
Studies in the USA.
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 Dr. Bertrand RENAUD
Consultant/ Former Adviser, Financial Development 

Department, the World Bank, USA
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URBAN DIMENSIONS OF SUSTAINABILITY & CITY RESILIENCE

ABSTRACT 
Cities are the places where global sustainability will be achieved. A comprehensive definition 
of “urban sustainability” has multiple dimensions, which can quickly become analytically and 
informationally overwhelming. In this presentation we focus on a city’s resilience to shocks and 
we consider factors that can improve a city’s resilience. The presentation is organized in three parts. 

The first part of the presentation is a short introductory review of sustainability issues at the 
global level with brief comments on the approval by the UN of the Sustainable Development 
Goals 2015-2030 in September 2015 and then the Paris Climate Change Conference in December, 
which together made 2015 a major global year. We review briefly the multiple dimensions of 
urban sustainability, which contrast with the silos in which we live daily. 

The second part refers to the new Lloyd’s City Risk Index. This is the first attempt to quantify the 
financial exposure to 18 different kinds of risks in the 301 most important cities of the globe. Of 
immediate interest to us is the associated development of a quantified 5-level resilience scale 
based on four factors in each city: the quality of governance, the degree of social cohesion, the 
economic strength of the city, and the quality of its infrastructure.

The third part focuses on countries of the MENA region, the GCC and Saudi Arabia. It shows 
why the decade 2015-2025 will be a critical period in the region. Significant improvements 
are needed to increase the resilience of individual cities by working on the four factors of 
governance, degree of social cohesion, economic strength and quality of the infrastructure 
whose priority ranking is likely to vary from city to city.

NOTE: The actual presentation will respect the limit of 15 slides requested by the organizers. 
These 15 slides will be selected out the much longer slide presentation used to document the 
arguments presented. Both the short and the long set of slides can be made available to Forum 
participants.
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 Dr. Angela Michiko HAMA
Director of Scaientific & International Operations, alpS 

Centre for Climate Change Adaptation
Austria

Michiko’s background is in disaster risk reduction and climate change adaptation as well as 
science management and education. She currently holds the position of Director of Scientific 
and International Operations at alpS – Centre for Climate Change Adaptation, one of Austria’s 
Competence Centers for Excellent Technologies (COMET), and is is a key contributer to alpS’ 
research and development strategy. She also serves on the Board of the Climate Change 
Centre Austria. 

Prior to joining alpS in 2011, she worked for the United Nations International Strategy for 
Disaster Reduction (UNISDR) and the European Science Foundation (ESF) in the fields of disaster 
risk reduction and science communication in Brussels, Geneva and Strasbourg. Michiko received 
a PhD in physical geography from the University of Innsbruck, Austria in 2005, and a Master’s 
degree in English and geography from the Ludwig-Maximilians-University and Technical 
University Munich, Germany in 2001.
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BUILDING RESILIENCE AT THE LOCAL LEVEL AS A 
PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE TRANSFORMATION

ABSTRACT 
Climate-sensitive iterative risk management needs to be regarded as an indispensable pillar 
in the pursuit of reaching and maintaining sustainability at the local government level. As a 
key climate change adaptation approach, preventive and comprehensive disaster risk reduction 
enhances resilience and thus enables cities to transform in a sustainable manner. Our changing 
climate causes substantial shifts in global and local risk landscapes and will strongly affect 
all future decisions made by public authorities. Additionally, the current socio-economic 
developments trigger rapid changes, e.g. the in-bound migration is on the rise, the number 
of critical infrastructure facilities keeps skyrocketing and the dependency on technology is 
increasing at the city level. Hence, local governments are confronted with a growing intensity 
and number of risk processes and face new challenges emerging from changes in hazards and 
vulnerabilities. 

This presentation will showcase viable and scientifically sound approaches to minimizing 
current and future risks. It will be elaborated how these strategies and activities have been 
mainstreamed into city planning and management as well as the management of critical 
infrastructure, such as health facilities. Examples in the form of case studies from local 
governments and critical infrastructure operators in Austria and other European countries 
will be given and cover all phases of the risk management cycle – analysis and assessment, 
measure-setting as well as monitoring and evaluation. These actionable approaches have 
been co-designed, co-developed and co-delivered by the alpS – Centre for Climate Change 
Adaptation and the respective local decision-makers, and have been implemented in numerous 
contexts. By reducing disaster risk and identifying opportunities, a contribution to putting in 
practice the Sustainable Development Goals, the Paris Agreement and the Sendai Framework 
for Action is made. 
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Dr. Jae LEE
Director of Smart and Green Cities Researches Centre 

Korea Research Institute for Human Settlements
Korea

I am currently the director of Smart & Green City Research Center, Korea Research Institute for 
Human Settlements (KRIHS). 

I got my Ph.D from the Ohio State Univ. at Columbus, USA and my MUP(Master of Urban 
Planning) from Texas A&M at College Station, USA. 

I am currently in charge of many smart city projects in Korea including “the National Smart 
City Strategic Plan of Korea”, “Korean Smart City Legal System”, “Smart City Testbed for Crime 
Prevention”, and so on. 

I am also the secretary of U-City Planning Support Committee (of Ministry of Land, Infrastructure, 
and Transportation in Korea) which is support for approval of Local Government Smart City Plan.

PLANNING OF SMART CITIES

ABSTRACT 
Smart City may cover many different aspect including urban infrastructure, ICT (Information 
& Communication Technology), Urban Information, Governance, Business model, and etc. 
because the concept of smart city is very broad term. 
Many different countries and cities decided that they will adopt the smart city concept in their 
city. But, the concept of smart city is not defined well. Therefore, their planning concept is also vague. 
In this presentation, I will discuss the objective of many different countries and cities. After that, 
I will suggest a better way to construct smart city plan. 
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PLANNING EXPERIENCES IN EUROPEAN CITIES FROM 
PLANNING PARADIGMS TO SUSTAINABLE NEIGHBOURHOODS

ABSTRACT 
This presentation will discuss major planning paradigms that have been driving planning 
processes in the European context during the last decades and also examine the main future 
challenges for cities in Europe today. Moreover, it will elaborate on the qualities of the European 
City and examine the question in how far European models and practices can inspire urban 
planning and management at an international context. The emphasis will be on the German 
perspective. In this context the contribution will refer to exemplary models of urban policy, 
development and management at various scales: from effective urban policy at national level, 
to successful models of regional governance, to exemplary cases of urban regeneration and the 
development of sustainable neighbourhoods. 

Prof. Peter GOTSCH
Associate Professor of Urbanism Planning 

University of Darmstadt
Germany

Prof. Dr.-Ing. Peter Gotsch is Associate Professor for Design and Urbanism and urban Development 
and International Cooperation at TU-Darmstadt. 

During his 20-year career, he has lectured and researched at many Universities world-wide 
Furthermore he has served as an expert for bilateral and multinational organisations, national 
governments and municipalities such as the European Commission, UN-Habitat, the World 
Bank, UNECE, GIZ, or the City of Johannesburg and he participated in numerous international 
missions. He researches on strategies for a sustainable growth of Megacities, the role of public 
space for a better urban development, urban integration of refugees, city safety strategies, 
the effects of privately planned mega projects, among others. Prof. Gotsch is co-editor of the 
TRIALOG journal, and board member of the Network-Association of European Researchers on 
Urbanization in the South. In preparation for Habitat III Dr. Gotsch is currently advising UN-
Habitat’s public space programme and steering an expert group on planning and housing on 
behalf of the Cities Alliance and the N-AERUS network
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حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي التخطيــط العمرانــي مــن كليــة العمــارة والتخطيــط بجامعــة 
الملــك ســعود فــي عــام 1424هـــ، التحــق بأمانــة منطقــة الريــاض وعمــل فيهــا لفتــرة قصيــرة، ثــم التحــق 
فــي نفــس العــام بالهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض فــي إدارة تخطيــط النقــل وال زال يعمــل بهــا حتــى 
اآلن ويشــغل حاليــًا منصــب نائــب مديــر إدارة تخطيــط النقــل بالهيئــة. ويشــرف علــى العديــد مــن المهــام 

المتعلقــة بمشــروع الملــك عبدالعزيــز للنقــل العــام بمدينــة الريــاض. 

م. حسن بن عبدالعزيز املوسى
مساعد مدير إدارة تخطيط النقل، الهيئة العليا 

لتطوير مدينة الرياض، السعودية
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مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام مبدينة الرياض 
)القطار واحلافالت( جتربة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض 

اخلاصة بالنقل العام املتكامل يف مدينة الرياض
ملخص الورقة:

مــرت مدينــة الريــاض خــالل مســيرتها التنمويــة بمراحــل هامــة، أكــدت دورهــا الوطنــي، وعكســت 
مكانتهــا التاريخيــة. وارتكــزت مســيرة التطويــر فيهــا علــى مجموعــة مــن المشــاريع النوعيــة التــي كانــت، 
بعــد توفيــق اهلل، ســببًا فــي نقــل الريــاض مــن بلــدة يقطنهــا بضعــة آالف، إلــى حاضــرة كبــرى يقطنهــا ســتة 
مالييــن نســمة، وغــدت الريــاض إحــدى عواصــم صنــع القــرار فــي المنطقــة، ومركــزاً ماليــًا واقتصاديــًا علــى 

المســتوى العالمــي. 

ــي  ــتراتيجية الت ــاريع االس ــن المش ــالت( م ــار والحاف ــام )القط ــل الع ــز للنق ــك عبدالعزي ــروع المل ــد مش يع
ــي  ــي ف ــره اإليجاب ــى أث ــة إل ــل، باإلضاف ــاع النق ــي قط ــة ف ــة نوعي ــداث نقل ــي إح ــإذن اهلل - ف ــا - ب ل عليه ــوَّ يع

قطاعــات التنميــة: االجتماعيــة، واالقتصاديــة، والبيئيــة، واإلســكان.

 

ــة  ــج التنفيذي ــذ: البرام ــي تنفي ــة ف ــائل الفاعل ــدى الوس ــاض إح ــة الري ــام بمدين ــل الع ــروع النق ــل مش يمث
االســتراتيجية المعتمــدة لمســتقبل المدينــة فــي المخطــط االســتراتيجي الشــامل لمدينــة الريــاض، 
ــن  ــاض، م ــة الري ــري لمدين ــتقبل الحض ــي المس ــتراتيجية ف ــات االس ــق المتطلب ــة لتحقي ــزة العملي والركي
أهمهــا: رفــع الكثافــات العمرانيــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن خفــض كلفــة تأســيس البنيــة التحتيــة، وترشــيد 

ــوارد. الم

وتســتعرض الورقــة المراحــل التــي مــر بهــا المشــروع منــذ إعــداد المخطــط االســتراتيجي الشــامل لمدينة 
ــى  ــة إل ــام 1433هـــ. إضاف ــرة لع ــادى اآلخ ــهر جم ــي ش ــوزراء ف ــس ال ــل مجل ــن قب ــراره م ــى إق ــاض وحت الري
وصــف شــامل لمكونــات مشــروع الملــك عبدالعزيــز للنقــل العــام بمدينــة الريــاض، وعوائــده االقتصاديــة 

ومــا يمثلــه كجــزٍء هــام مــن المنظومــة التخطيطيــة للمدينــة، ومــن بنيتهــا االقتصاديــة.

كمــا تســتعرض الورقــة جوانــب البنــاء المؤسســي للمشــروع واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى إيجــاد البيئــة 
واألرضيــة المناســبة والمالئمــة النطــالق مرحلــة التشــغيل للمشــروع وتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة 

ــة. ــكان المدين ــة س وخدم
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Mr. Ed CORNIES
City Planning and Governance Consultant

Canada

Ed Cornies is on UNDP’s roster of certified experts in governance and local development with over 
forty years of Canadian and international experience. He has worked as a Chief Technical Advisor 
with UNDP and UN-HABITAT, a principal consultant with KPMG and GHK Consulting, a Director of 
Planning and Economic Development for the County of Essex in Canada and a decentralization 
and local government reform advisor with the Ontario Ministry of Municipal Affairs. He has 
wide ranging experience in local government reform and strengthening, development 
planning, training design and delivery, local economic development and project design and 
implementation. He has managed projects funded by the EU, the World Bank, the InterAmerican 
Development Bank, the Asian Development Bank and the Canadian International Development 
Agency. His international experience includes the successful completion of projects in Kuwait, 
Turkey, Georgia, Iraq, Jordan, Kazakhstan, England, Nigeria, India, Jamaica, Belize, Grenada, 
Dominica, Barbados, Trinidad and Tobago, the Bahamas and Chile
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THE ROLE OF MUNICIPAL AND PROFESSIONAL PLANNING 
ASSOCIATIONS IN PROMOTING BEST PRACTISES IN CITY 

PLANNING AND DEVELOPMENT IN CANADA

ABSTRACT 
The paper describes the roles that municipal government associations and professional planning 
associations play in promoting best practises in urban planning and management in Canada. 
Urban planning and management is defined as including land use planning and urban design 
as well as activities relating to the supply of sustainable infrastructure, public transit, housing, 
health and welfare services, environmental management and local government reform.
Canada has a population of 36 million of which 85% live in urban municipalities. 
Government officials are currently dealing with eight major issues that have a major effect on 
the quality of life within Canada’s cities. These include:
a. The rehabilitation of aging infrastructure.
b. The construction of more affordable medium and high density housing for people with low incomes.
c. The planning and implementation of better and more extensive mass public transit systems 

as a necessary means of reducing growing traffic congestion problems.
d. Promoting residential and mixed use intensification within cities and establishing green 

belts as a means of reducing the negative effects of suburban sprawl and protecting valuable 
agricultural land that surrounds most large cities throughout Canada. 

e. Implementing stricter urban design and site plan standards for all new private sector 
developments and facilities in the public realm and providing more attractive and accessible 
parks and natural areas, cultural and recreational facilities, bike paths, etc. 

f. Reducing air pollution and implementing programs aimed at shifting to more use of renewable energy. 
Amending building codes to require all new and rehabilitated buildings to be more energy efficient. 

g. Identifying new sources of revenue at the local level to pay for new and upgraded infrastructure 
and mass public transit systems.

h. Continuing reforms to the organization and structure of urban municipalities that enhance 
regional planning programs and local decision making. 

A high degree of consultation and coordination among the three levels of government 
(Federal, Provincial and Municipal) is maintained while addressing these issues. Associations of 
municipalities and professional planners at the national and provincial levels play major roles in 
the consultation and coordination activities that take place. 
The associations also provide extensive services for their members in the areas of policy 
and program development, information exchange, promotion of best practises, project 
implementation and ongoing education and training.
The paper provides detailed information on the nature of these associations and the roles they 
play in promoting urban best practises and influencing the policies and legislation that are put 
in place to govern the planning and development of urban municipalities.
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DAY TWO
اليوم الثاني



استقبال وتسجيل املشاركني

استراحة قهوة 

استراحة قهوة - صالة الظهر

7:00

10:30 - 10:00

13:00 - 12:30

12:30 - 10:30

15:00 - 13:00

اجللسة اخلامسة   

اجللسة السادسة
)جلسات متوازية(

10:00 - 8:30

اجللسة الرابعة

مستقبل تخطيط املدن 
رئيس اجللسة: د. عبداهلل بن أحمد الثابت، عميد كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك سعود

 املدينة التي نريد
  أ.  د. راسم جمال بدران، مفكر عمراني، األردن

 سياسات التنمية احلضرية: التكثيف والترابط والتكامل احلضري
  د. راف توتس، رئيس قسم التخطيط والتصميم العمراني - موئل األمم املتحدة

 أماكن التفاعل والتواصل االجتماعي العامة يف التخطيط والتصميم احلضري
  د. خندوكر محمد ناهد الزمان، أستاذ مساعد - قسم تخطيط املدن واألقاليم، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

 التخطيط والتصميم احلضري املستدام
  د. حسام الواعر، أستاذ تصميم حضري - جامعة دندي ، اسكتلندا، اململكة املتحدة

حوار حول افضل املمارسات احمللية يف التحول احلضري : نحو أجندة حضرية جديدة
رئيس اجللسة: د. عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لتخطيط املدن

 دور املراكز التخطيطية يف  إدارة التحوالت احلضرية 
  م. أحمد بن محمد السبيل، مدير عام التخطيط احلضري االستراتيجي، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

 مدينة جدة: رؤية مستقبلية 
  د. ياسر بن أحمد عدس، مدير عام املخطط الهيكلي والتنظيمي، أمانة محافظة جدة

 بناء الشراكات يف التطوير احلضري: مدينة نصف القمر  
  م. مازن بن عادل بخرجي، مدير عام التخطيط العمراني - م. زكي بن حسن العمران، مدير إدارة الدراسات والتصاميم، أمانة املنطقة الشرقية

 تخطيط املجتمعات احلضرية املستدامة، مشروع أجيال
  م. يوسف بن علي السويلم، مهندس تخطيط، أرامكو السعودية

 التخطيط احلضري املستدام يف مدن ذات طبيعة خاصة 
  م. صالح بن سالم باحبيل، مستشار الرئيس التنفيذي للتخطيط اإلرشادي

 التحوالت احلضرية يف املدن االقتصادية  
  م. عبدالعزيز بن محمد احمليميد، مدير عام الشؤون البلدية والتخطيط العمراني، مدينة امللك عبداهلل االقتصادية

)أ( التشريعات احلضرية ودورها يف حتسني جودة اخلدمات وبيئة االستثمار يف املدن
رئيس اجللسة: د. غامن احلميدي احملمدي، املستشار اخلاص لوزير الشئون البلدية والقروية

 الالمركزية يف العمل البلدي، جتربة اململكة األردنية الهاشمية
  م. شحادة ابوهديب، عضو مجلس األعيان باململكة األردنية الهاشمية 

 أهمّية التشريعات اخلاّصة بأعمال التجديد والتطوير العمراني: برنامج »مدن بدون صفيح«
  د. عبد العزيز عديدي، املدير التنفيذي ملعهد تخطيط املدن الرباط، اململكة املغربية

 نظام التخطيط العمراني السعودي: نتائج هامة
  د. منصور رفعت حلمي، أستاذ مساعد بكلية تصاميم البيئة، جامعة امللك عبدالعزيز

اليوم الثاني األربعاء ٢١ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ
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القاعة الرئيسية

القاعة الرئيسية

القاعة الدائرية

ورشة عمل تدريبية )ب( - قاعة رقم )1(
تدريب اإلعالميني حول قضايا التنمية احلضرية املستدامة

بإدارة: موئل األمم املتحدة

15:00 - 13:00



7:00 RECEPTION AND REGISTRATION OF PARTICIPANTS
FUTURE OF URBAN PLANNING
Session Chair: Dr. AbDullah ALTHABIT, Dean of the College of Architecture & Planning, King Saud University 

 The City we need
   Prof. Rassem BADRAN, Urban Intellectual, Jordan

 National Urban Policies: Towards, Compact, Integrated & Connected Cities 
   Dr. Rafael TUTS, Head of the Urban Planning and Design Department – UN-Habitat

 Cities in Critical Transition: The need for  “Third Places”
   Dr. Khondokar NAHIDUZZAMAN, Assistant Professor, Dept. of City Regional  Planing, King Fahd University of Petroleum & Minerals

 Helping Places Address Change and Uncertainty: Experience from Europe 
   Dr. Husam AL WAER, Professor of Urban Planning – University of Dundee, Scotland, UK

DIALOGUE ABOUT THE BEST LOCAL PRACTICES IN THE URBAN TRANSFORMATION: TOWARD A NEW URBAN AGENDA
Session Chair: Dr. Abdulrahman AL-AL-SHEIKH, Deputy Minister for Town Planning, Ministry of Municipal & Rural Affairs

 The Role of Planning & Projects Centers in Managing Urban Transformations
   Eng. Ahmad ALSUBAIL, Director General of Strategic Urban Planning ,The High Commission for the Development of Riyadh

 Jeddah  City : Future Vision 
   Dr. Yasser ADAS, Director General of Structural Plan at Jeddah Municipality
 Building Partnerships In Urban Development, Half Moon Town,

   Eng. Mazen BAKHURJI, Director General of Urban Planning, Eng. Zaki AL UMRAN, Director of Studies & Designs Dept. Eastern Province Municipality
  Planning  Sustainable Urban communities of Special Nature , Ajyal Project 

   Eng. Yousef AL SWAILEM, Planning Engineer, Saudi Aramco

  Sustainable Urban Planning in Cities of Special Nature
   Eng. Salah BAHOBAIL, Advisor to the CEO of Indicative Planning 
 Urban Transformations in the Economic Cities 

   Eng. Abdulaziz ALMOHIMEED, Director General of Real Estate, Municipality and Urban Plan at the Economic Cities Authority

(A) URBAN LEGISLATION:  IMPROVING THE QUALITY OF CITY SERVICES & INVESTMENT ENVIRONMENT 
Session Chair: Dr. Ghanim ALMOHAMADY, Special Counselor to the Minister of Municipal and Rural Affairs

 Decentralization of the Municipal services –  Experience of the Hashemite Kingdom of Jordan 
Eng. Shehadah ABU HADAIB, Member of the Senate at the Hashemite Kingdom of Jordan 

 Legislations Related to the Renovation & Urban Development: Program of “Cities without Slums” 
Dr. Abdelaziz ADIDI, CEO of the Urban Planning Institute in Rabat, Morocco

 Saudi Spatial Planning Act: Key Finding & Future Directions
Dr. Mansour HELMI, Associate Professor at the Faculty of Environmental Design, King Abdulaziz University

8:30 - 10:00

10:30 - 12:30

13:00 - 15:00

FOURTH SESSION

FIFTH SESSION

SIXTH SESSION
Parallel Sessions

COFFEE BREAK 

COFFEE BREAK  - DUHUR PRAYER

10:00 - 10:30

12:30 - 13:00
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Main Hall

Main Hall

Round Hall

TRAINING WORKSHOP (B) - MEETING ROOM (1)
Journalist Training on Sustainable Urban Development Issues
Moderated by: UN HABITAT

13:00 - 15:00



15:00 - 13:00

اجللسة السادسة
)جلسات متوازية(

تناول طعام الغداء  - قاعة بريدة - فندق الرياض إنتركونتيننتال - صالة العصر 16:00 - 15:00

18:00 - 16:00

22:00 - 20:00

اجللسة السابعة

جلسة حوار حول 
دور مؤسسات 

املجتمع املدني يف 
التنمية احلضرية

دور اجلامعات ومراكز األبحاث يف رسم مستقبل أفضل للمدن
إدارة اجللسة: د. محمد بن عمير اجلويف، عميد كلية تصاميم البيئة، جامعة امللك عبدالعزيز

 جتارب اجلامعات البريطانية يف دعم التطوير العمراني يف اململكة املتحدة
  أ.د. ديفيد شو، أستاذ علوم البيئة يف جامعة ليفربول، اململكة املتحدة

 دور شبكة اجلامعات باملوئل ودور اجلامعات املصرية يف دعم ممارسات التطوير العمراني 
  أ.د. سحر عبداملنعم عطية، استاذ العمارة والتصميم احلضري ورئيس قسم الهندسة املعمارية جامعة القاهرة، مصر

 برنامج التعاون بني مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واجلامعات العاملية 
  د. أنس الفارس، املشرف على برنامج مراكز التميز املشتركة مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

 املجلس االستشاري للتخطيط احلضري بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن
  أ. د. عادل بن شاهني الدوسري، عميد كلية تصاميم البيئة، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

 اجلامعات ودورها يف تطوير املدن
  د. نادين بيطار، الرئيس التنفيذي لشركة أمكنة وأستاذ مساعدللهندسة املعمارية والتصميم الداخلي باجلامعة األمريكية بدبي

إدارة اجللسة: وزارة الشئون البلدية والقروية مبشاركة جمعيه الغد للشباب
 تفعيل دور املجتمع كشريك فاعل يف التنمية احلضرية

 أ. عبدالرحمن الراشد، شركة اإلكسير الستشارات األعمال 
 املشاركة املجتمعية يف عملية التخطيط احلضري

  د. زياد أعظم، وكيل الوزارة املساعد لشؤون التنمية اإلقليمية، وزارة االقتصاد والتخطيط - أ. د. مرضية برديسي، جامعة امللك سعود
 نقاش حول أولويات املرأة يف املدن -  نحو مستقبل حضري أفضل

  م. نادية باخرجي ، عضو اللجنة الدولية للمرأة مبوئل األمم املتحدة
 دور الشباب يف تطوير وتنميه املدن 

  جمعية الغد للشباب

اليوم الثاني األربعاء ٢١ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ
)ب( التنسيق الفاعل بني األمانات واملجالس البلدية ومجالس املناطق

حوار أمناء ورؤساء البلديات وممثلي املجالس البلدية ومجالس املناطق حول تعزيز التنسيق ألغراض التنمية 
اإلقليمية واحلضرية والدروس املستفادة من التجارب احمللية والدولية.

إدارة احلوار: د. زاهر بن عبدالرحمن عثمان، رئيس املجلس االستشاري ملركز امللك سلمان بن عبدالعزيز لإلدارة احمللية
أ. محاور النقاش:

 التكامل والتنسيق كمدخل لتحديث وتفعيل اإلستراتيجية العمرانية الوطنية
  د. خالد بن مطلق النفاعي، مساعد مدير برنامج مستقبل املدن السعودية، وزارة الشئون البلدية والقروية

 مقترحات حوكمة التنمية اإلقليمية 
  أ. د. سليمان أبو خرمة، كبير مستشاري التخطيط اإلقليمي، وزارة االقتصاد والتخطيط

 أهمية آليات التنسيق يف تنفيذ املخططات اإلقليمية يف اململكة العربية السعودية
  د. اولريتش جراوت، خبير دولي يف برنامج التنمية والتعاون الدولي يف األمم املتحدة 

 دور املجالس البلدية يف تعزيز آليات التنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى
  د. أمير بن محمد العلوان، مدير عام البرامج املالية واالقتصادية، معهد اإلدارة العامة

ب. حوار مبشاركة اجلهات املعنية )األمانات، مجالس املناطق، املجالس البلدية(
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ورشة العمل الثانية - قاعة رقم )1(
مؤشرات ازدهار املدن 

بإدارة: موئل األمم املتحدة

18:00 - 16:00

القاعة الدائرية

القاعة الدائرية

القاعة الرئيسية



20:00 - 22:00

Discussion on the Role 
of the Civil Society 
Institutions in the 
Urban Development

(B) EFFECTIVE COORDINATION BETWEEN MUNICIPALITIES & REGIONAL COUNCILS 
Dialogues of Mayors and Representatives of Municipal Councils and Regional Councils on Strengthening Coordination 
for Enhancing quality and return of municipal services.
Moderator: Dr. Zaher OTHMAN, Chairman of Advisory Board,  King Salman Centre for Local Governance

A. DISCUSSION TOPICS:

 Integration & Coordination as an Approach to Updating & Activating the National Spatial Strategy 
   Dr. Khaled ALNIFAIE, Assist. Director of Saudi Future Cities Program Ministry of Municipal and Rural Affairs
 Recommendation of  Regional Development Governance

    Prof. Suliman ABU KHORMA,  Senior Consultant of Regional Planning, Ministry of Economy & Planing
 The Value of Coordination Mechanisms to Emplacement Regional Plans in KSA

   Dr. Ulrich Georg GRAUTE, Independent Expert for International Cooperation & Development
 The Role of Municipal Councils in Promoting Effective Coordination Mechanisms 

   Dr. Amir ALALWAN, General Director, Financial and Economic Programs, Institute of Public Administration

B. DISCUSSION WITH PARTICIPATION OF (Municipalities, Regional Councils, Municipal Councils)

13:00 - 15:00

16:00 - 18:00

SIXTH SESSION
Parallel Sessions

SEVENTH SESSION

LUNCH -BURAIDAH HALL - RIYADH INTERCONTINENTAL HOTLE - ASR PRAYER15:00 - 16:00
ROLE OF UNIVERSITIES AND RESEARCH CENTERS IN SHAPING BETTER URBAN FUTURE
Moderator: Dr. Mohammed ALJOUFI, Dean - Faculty of Environmental Designs, King Abdul Aziz University

 British Universities Experiences in Support of Urban Development in UK 
   Prof. David SHAW, Professor at school of Environmental Science University of Liverpool, UK

 Role of Universities Network in Habitat & Role of the Egyptian Universities in Support of Urban Development Practices
   Prof. Sahar ATTIA, Head of the Department of Architecture, Faculty of Engineering, Cairo University, Egypt 

 Cooperation Program between King Abdulaziz City for Science & Technology (KACST) & International Universities
   Dr. Anas ALFARIS,  Supervisor of (JCEP) King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST)

 Advisory Board of Urban Planning at King Fahd University of Petroleum and Minerals
   Prof. Adel ALDOSARI, King Fahd University of Petroleum and Minerals
 Role of Universities in Cities Development

   Dr. Nadine CHAHINE, CEO-placemaking.me & adjunct- Architecture & Interior Design at American University in Dubai 

MODERATOR:  MINISTRY OF MUNICIPAL AND RURAL AFFAIRS & AL GHAD YOUTH ASSOCIATION   

 Activating the Role of the Community as an Active Partner in Urban Development
   Mr. Abdulrahman AL RASHID, Elixir Management Consultancy
 Community Engagement in Urban Planning Process 

   Dr. Ziyad AAZAM, Assistant Deputy Minister for Regional Development - Prof. Mardiyah BARDISI, King Saud University

 Dialogue on the Priorities of  Women in the Cities – Toward a Better Urban Future
   Mrs. Nadia BAKHURJI, Advocacy Group on Gender Issues
 Role of Youth in the Urban Development

    Al Ghad  Youth Association
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WORKSHOP 2 - MEETING ROOM (1)
City Prosperity Index (CPI)
Moderated by: UN HABITAT

16:00 - 18:00

Round Hall

Round Hall

Main Hall



SESSION FOUR

SESSION FIVE

SESSION SIX (A)

الجلسة الرابعة

الجلسة الخامسة

الجلسة السادسة )أ(

د. عبداهلل بن أحمد الثابت
عميد كلية العمارة والتخطيط، 

جامعة امللك سعود

د. عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ
وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية 

لتخطيط املدن

د. غامن احملمدي 
املستشار اخلاص لوزير 
الشئون البلدية والقروية

م. أحمد بن محمد السبيل
مدير عام التخطيط احلضري 

االستراتيجي، الهيئة العليا 
لتطوير مدينة الرياض

 د. ياسر أحمد عدس 
مدير عام املخطط الهيكلي 

والتنظيمي، أمانة محافظة جدة

اليوم الثاني األربعاء ٢١ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ
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 أ. د. راسم جمال بدران
مفكر عمراني

األردن

رئيس اجللسة: 

رئيس اجللسة: 

رئيس اجللسة: 



Dr. Rafael TUTS
Head of the Urban Planning and 

Design Department 
UN-Habitat

 Dr. Khondokar NAHIDUZZAMAN
Assistant Professor

Dept. of City Regional Planing
King Fahd University of 
Petroleum & Minerals

د. حسام الواعر 
أستاذ تصميم حضري 

جامعة دندي 
اململكة املتحدة

 م. مازن بن عادل بخرجي 
مدير عام التخطيط العمراني

أمانة املنطقة الشرقية

 م. يوسف السويلم
مهندس تخطيط
أرامكو السعودية

 م. صالح بن سالم باحبيل 
مدير إدارة التخطيط 

االقتصادي بالهيئة امللكية 
ينبع

 م. عبدالعزيز بن محمد 
احمليميد

مدير عام الشؤون البلدية 
والتخطيط العمراني، مدينة 

امللك عبداهلل االقتصادية

م. شحادة ابوهديب
عضو مجلس األعيان باململكة 

األردنية الهاشمية 

 د. عبد العزيز عديدي
املدير التنفيذي ملعهد تخطيط 
املدن الرباط، اململكة املغربية

د. منصور حلمي
أستاذ مساعد بكلية تصاميم البيئة، 

جامعة امللك عبدالعزيز



SESSION SIX (B)

SESSION SEVENTH

PANEL DISCUSSION

الجلسة السادسة )ب(

الجلسة السابعة

جلسة حوار

د. زاهر عثمان
رئيس املجلس االستشاري ملركز 

امللك سلمان بن عبدالعزيز 
لإلدارة احمللية

د. محمد بن عمير اجلويف
عميد كلية تصاميم البيئة
جامعة امللك عبدالعزيز

 أ.د. سحر عبداملنعم عطية
جامعة القاهرة

مصر

أ. د. مرضية برديسي 
جامعة امللك سعود

  أ. عبدالرحمن الراشد
شركة اإلكسير 

الستشارات األعمال 

وزارة الشئون البلدية 
والقروية مبشاركة جمعيه 

الغد للتنمية

 د. خالد بن مطلق النفاعي
وزارة الشئون البلدية والقروية

رئيس اجللسة: 

رئيس اجللسة: 

إدارة اجللسة: 

Prof. David SHAW 
Professor at school of Environmental 

Science University of Liverpool, UK

اليوم الثاني األربعاء ٢١ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ
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د. زياد أعظم
وكيل مساعد، وزارة اإلقتصاد 

والتخطيط

Eng. Nadia BAKHIRJI
Members of International 

Committee of Women, UN-HABITAT

جمعية الغد للشباب

 د. أنس الفارس
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية 

 أ. د. عادل بن شاهني 
الدوسري

عميد كلية تصاميم البيئة، 
جامعة امللك فهد للبترول 

واملعادن

د. نادين بيطار
الرئيس التنفيذي لشركة أمكنة وأستاذ 
مساعد للهندسة املعمارية والتصميم 

الداخلي باجلامعة األمريكية بدبي

Dr. Ulrich Georg GRAUTE 
Independent Expert for 

International Cooperation & 
Development

 أ. د. سليمان أبو خرمة
كبير مستشاري التخطيط 
اإلقليمي، وزارة االقتصاد 

والتخطيط

د. أمير بن محمد العلوان
مدير عام البرامج املالية 

واالقتصادية
معهد اإلدارة العامة
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FOURTH SESSION
الجلسة الرابعة



63

التنميــة اإلقليميــة  دكتــوراة مــن جامعــة نيوكاســل فــي بريطانيــا )Newcastle University( فــي مجــال سياســات 
المحلــي التنمــوي  والتخطيــط 

ماجستير من جامعة بورتالند الحكومية في أمريكا )Portland State University( في التخطيط الحضري واإلقليمي
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ــده  ــد : القــدس 1945 مــن عائلــة اهتمــت فــي مجــال الفنــون اإلســالمية مــن خــالل المرحــوم وال مواليــــ
الفنــان جمــال بــدران 1909 - 1999 الــذي يعتبــر مــن رواد والمؤسســين للحركــة الفنيــة فــي فلســطين وقــد 
تــوج مســاره الفنــي بــأن قــام بإعــادة ترميــم بعــض األعمــال التــي تخــص بالمســجد األقصــى بعــد الحريــق 
الــذي منــي بــه ســنة 1968 وكلــف بإعــادة رســومات منبــر صــالح الديــن األيوبــي الــذي كان مــن أهــم األعمــال 

فــي المأثــور اإلســالمي التــي أتــى عليهــا الحريــق.

درس الهندســة المعماريــة فــي المانيــا الغربيــة رغــم شــغفه بعلــوم الطيــران وبعــض التجــارب العمليــة 
رســم البيئــة األلمانيــة بطبيعتهــا الخالبــة ومــا تحتويــه مــن مأثــورات عمرانيــة وإبداعيــة إلــى جانــب 

ــينات. ــات الخمس ــي بداي ــا ف ــدأت مظاهره ــي ب ــي الت ــوق الصناع التف

حــاز علــى درجــة الدبلــوم بتفــوق وأقحــم نفســه فــي تجربــة رائــدة فــي مجــال العمــارة التقنيــة أوائــل 
الســبعينات مــن خــالل مشــاركته بتصميــم بعــض العناصــر المكونــة للمنشــآت الرياضيــة للمدينــة 
األولومبيــة فــي ميونــخ وفــاز مــع مجموعــة المانيــة فــي مســابقة عالميــة لتصميــم تجمــع ســكني لــذوي 

ــة 1972. ــا االتحادي ــة ألماني ــابقة لجمهوري ــة الس ــون العاصم ــة ب ــرب مدين ــدود ق ــل المح الدخ

لقــد انتشــر نشــاطه المهنــي ليغطــي أرجــاء كبيــرة فــي العالميــن العربــي واإلســالمي إلــى جانــب نشــاطه 
الثقافــي فــي جميــع أنحــاء دول أوروبــا الغربيــة وأمريــكا وقــد رشــح مــن ضمــن عدد قليــل مــن المعماريين 
ــوم  ــس عل ــات المتحــدة لتدري فــي العالــم إلشــغال مقعــد تدريــس دائــم فــي جامعــة هارفــرد فــي الوالي
التخطيــط والعمــارة وأنظمــة التصميــم الطبيعــي للمجتمعــات اإلســالمية ... أمــا محليــًا فقــد حصــل علــى 
شــهادة الدكتــوراه الفخريــة كأول أردنــي يمنــح مثــل هــذه الدرجــة فــي مجــال التصميــم المعمــاري تقديــراً 

لجهــوده فــي خدمــة الثقافــة المعماريــة محليــًا وعالميــًا مــن جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي اربــد.

أ. د. راسم جمال بدران
مفكر عمراني

األردن
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املدينة التي نريد
ملخص الورقة:

ــط  ــة التخطي ــا الحديث ــا مدنن ــرض له ــة تتع ــرة هام ــى ظاه ــوء عل ــي الض ــة أن نلق ــذه المداخل ــدف ه • إن ه
العربــي حيــث  العالــم  الثالــث وباألخــص فــي  العالــم  والتــي أصبحــت ظاهــرة منتشــرة فــي عواصــم 
ــم  ــع نظ ــل م ــرار يتعام ــب الق ــرى فصاح ــة أخ ــن جه ــط م ــة والمخط ــن جه ــرار م ــب الق ــا صاح ــالم عليه ي
التخطيــط وإســتراتيجيات التوســع العمرانــي دون مســائلة مــن هــم ســيقطنون أو يتعاملــون مــع هــذه 
النظــم المســتجدة وأثرهــا فــي صياغــة بنيتهــم اإلجتماعيــة كمحصلــة لبيئاتهــم الســكنية فــي حيــن 
يعتبــر المخطــط العمرانــي هــذه األعمــال واألنشــطة عمــاًل وظيفيــًا ورقميــًا محضــًا ليــس إال بإعتبارهــا 
ــة  ــه المناخي ــكان وطبائع ــة الم ــي ثقاف ــة ال تراع ــتهالكية عدواني ــدن إس ــج م ــة تنت ــة مربح ــة تجاري صفق
وعــادات وســلوكيات مــن يقطنهــا، فاللــوم يقــع علــى هــذا المخطــط الــذي يتغاضــى فــي أغلــب األحيــان عــن 
ثقافــة المــكان وأبعــاده اإلنســانية ألن ثقافتــه المكتســبة ال تعطــي لهــذه القيــم أي إعتبــار أو حصــة مــن 
ــاب  ــتثنائية ألصح ــاالت إس ــاك ح ــن هن ــة ولك ــة الرقمي ــى الثقاف ــًا عل ــاداً كلي ــد إعتم ــه يعتم ــر لكون التفكي
عمــل يدركــون القيمــة العمرانيــة مــن منظورهــا اإلنســاني والثقافــي وحتــى التاريخــي لتكــون هــي المحــدد 

ــة. ــم التخطيطي ــذه النظ ــة له ــة المادي ــه للصياغ والموج
ــاذ  ــات اتخ ــي آلي ــه ف ــه وموقع ــه مكانت ــذي ل ــي ال ــب اإليجاب ــذا الجان ــى ه ــوء عل ــتلقي الض ــي س • إن مداخلت
القــرار، بإعــادة فهــم المعانــي والقيــم الواجــب إحتوائهــا فــي نظــم النســيج العمرانــي المســتجد لمــا لهــذا 
النســيج مــن أثــر فــي التثقيــف واإلرتقــاء بمــدارك مــن يســكنها لتشــكل مجتمعــًا قيميــًا مســتدامًا قــادراً 
علــى اإلســتمرار واإللتصــاق بالمــكان واإلنتمــاء لــه ال مجتمعــات مؤقتــة عابــرة ســبيل ال ترتبــط بالمــكان 
بأدبياتــه وأخالقــه مجتمعــات فاقــدة لذاكرتهــا الجمعيــة كمــا هــو حاصــل لألســف فــي المــدن التــي تصنــع 

فــي الحقبــة الحاليــة فــي إقليمنــا ومــا زالــت حتــى يومنــا هــذا.
• أننــا ندعــو لتشــييد مــدن تبنــى مــع التوافــق الزمنــي والنمــو الطبيعــي الذاتــي لهــذه التجمعــات الســكنية 
وثقافاتهــا ال مــدن تصنــع ,مــدن تتــوازن فيهــا العالقــة بيــن ثقافــة الحركــة اآلليــة )الســيارة(- )التقوقــع 
ــم  ــالل نظ ــن خ ــام م ــه الع ــي( بفراغ ــان(-)االتصال المجتمع ــة اإلنس ــاة )حرك ــة المش ــي( وثقاف االجتماع
ــز  ــة )الحي ــات عمراني ــج فراغ ــاص( لتنت ــراغ الخ ــة )الف ــل العمراني ــف الكت ــي توظ ــط الت ــران والتخطي العم
العــام( ذات قيمــة تســعى لبنــاء مجتمعــات متماســكة قــادرة علــى التصــدي لــكل أنــواع الثقافــات 

ــوده. ــان ووج ــة اإلنس ــن قيم ــش م ــي تهم ــتهجنة الت ــتوردة والمس المس
• أن الحديــث هنــا عــن مــدن تجســد الناقــل والــوارث الحيــوي للســلوكيات وكل أنســاق الذاكــرة الجمعيــة 
لمجتمعاتهــا ال مــدن آنيــة يمكــن إســتبدالها أو إزالتهــا وكأن زمــن إســتعمالها محــدد كالمعلبــات 
ــرد  ــران المنف ــرة )ذات العم ــة المبه ــدن البراق ــمى بالم ــا يس ــي م ــف ف ــري ولألس ــا يج ــذا كم ــة ه الغذائي
والمتفــرد( حيــث التركيــز المفــرط علــى أشــكال هــذه العمائــر دون التفكــر بنمــط أو هويــة الفضــاء الناتــج 
ــذه  ــن ه ــن يقط ــاني لم ــي واإلنس ــن اإلجتماع ــو الحاض ــذي ه ــط ( وال ــي الراب ــراغ اإلجتماع ــا- )الف ــن كتله بي
الصناديــق الصمــاء( إنهــا المــدن التــي ظهــرت ومــا زالــت فــي محيطنــا اإلقليمــي مــدن تصنــع وال تبنــى مــدن 
ــت  ــادم( فأربك ــر ق ــرك ألي تغيي ــل المح ــو جي ــون ه ــرض أن يك ــذي يفت ــئ )ال ــل الناش ــة الجي ــت بثقاف أخل

ــس إال. ــتهالك لي ــلية وإس ــب وتس ــدن صخ ــا م ــام لكونه ــه الع ــه وذوق ــه ومرجعيات مدارك
ــة  ــة وخاص ــة عام ــة وتنموي ــات تنظيمي ــاك مؤسس ــلبي ألن هن ــد الس ــي النق ــرط ف ــب أن ال نف ــن يج • ولك
بــدأت تؤثــر فــي مجتمعاتهــا لتكتســب مصداقيــة ومرجعيــة فــي صياغــة سياســات التنميــة العمرانيــة 
ــرة  ــا المعاص ــى مدنن ــة عل ــلبية المهيمن ــة الس ــذه الحال ــورة ه ــدى خط ــدرك م ــت ت ــا بات ــؤولة ألنه المس
فبــدأت تهتــم فــي البحــث المتعمــق والمــدروس إلنتــاج نظــم التخطيــط العمرانــي والبيئــي التــي تتوافــق 
ــاهم  ــي يس ــوازن إيجاب ــل ت ــكل عام ــذي يش ــكان وال ــة للم ــة والثقافي ــة واإلجتماعي ــات المناخي والمعطي
ــرة  ــأة ظاه ــببة لنش ــيدة والمس ــا المش ــي بيئتن ــاء ف ــراء واألغني ــن الفق ــرة بي ــوة المدم ــير اله ــي تجس ف
ثقافــة العنــف فــي مجتمعاتنــا. نحتــاج الــى أنمــوذج عمرانــي أخالقــي مقابــل هــذه الهجمــة العمرانيــة 
اإلســتهالكية المدمــرة لــكل القيــم اإلجتماعيــة التــي خرجــت عــن قيــاس المعقــول فــي مدننــا المعاصــرة 
مــدن تصنــع وال تبنــي. إن هــذا التــوازن بيــن الفــوارق اإلجتماعيــة هــو الوســيط الــذي يشــد أواصــر العالقــة 
الحميمــة والمســؤولة لإلنســان مــع مكانــه وجــواره )وهــي قيــم ســلوكية موروثــة( ليصبــح مكانــًا مؤقتــًا 

عابــراً وكأنــه شــيء يمكــن إســتبداله بــأي لحظــة طارئــة.
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NATIONAL URBAN POLICIES: URBAN CONDENSATION, 
COHESION AND INTEGRATION

ABSTRACT 
• There is growing recognition by national governments that a National Urban Policy (NUP) is 
essential for sustainable urban development. Countries that have embarked on a process of 
developing national urban policies include Australia, Chile, Egypt, Germany, Ghana, Rwanda, 
Samoa, Uganda, Zambia and more. Approved at the highest level, a National Urban Policy 
provides a reference for all actors in urban governance to foster sustainable urban development 
through more compact, socially inclusive, better integrated, connected and resilient cities. 

• UN-Habitat defines NUP as “a coherent set of decisions derived through a deliberate 
government-led process of coordinating and rallying various actors for a common vision 
and goal that will promote more transformative, productive, inclusive and resilient urban 
development for the long term.

• The NUP is a key instrument to build and spatially organize a system of cities within the national 
territory in order to maximize the benefits of urbanization while reducing inequalities and 
mitigating potential adverse externalities. The new generation of NUP demands an approach 
to policy that is broader than spatial planning. It needs to incorporate a sound investment plan 
and necessary regulatory reforms within the package of planning interventions. 

• The new paradigm of urban development, articulated through the NUP, also recognizes the 
need for a higher degree of governmental coordination and organization. Urban issues cut 
across multiple sectors and compel a higher level of horizontal (inter-ministerial) and vertical 
(local-national) coordination, as well as creative partnerships outside of the public sector.

• An effective NUP depends on an explicit and clear interaction between national objectives and 
the ability of municipal governments to manage spatial growth by providing serviced land for 
future development and preventing inappropriate development. The ultimate aim is to achieve 
more compact, connected and integrated cities.

• This presentation will help to rally support for the development of a National Urban Policy 
(NUP) as a coordinating and integrative mechanism for implementation of the National Spatial 
Strategy (NSS) for more sustainable urbanization and balance in the national system of cities 
in the Kingdom of Saudi Arabia. It will also contribute to one of the expected accomplishments 
of the UN-Habitat Strategic Plan 2014-19, namely ‘Improved national urban policies or spatial 
frameworks for compact, integrated and connected, socially inclusive cities adopted by partner 
metropolitan, regional and national authorities.’
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 Dr. Khondokar NAHIDUZZAMAN
Assistant Professor

Dept. of City Regional Planing
King Fahd University of Petroleum & Minerals

Dr. Nahiduzzaman is a Nordic trained urban planner. He received PhD in urban planning from 
the Royal Institute of Technology (KTH), Sweden and MPhil in development studies from 
Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway. 

Currently, Dr. Nahiduzzaman is working as an assistant professor at the Dept. of City and 
Regional Planning at King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM), Saudi Arabia. 
Before joining KFUPM, he worked as a lecturer at the Dept. of Urban Planning and Environment 
at the Royal Institute of Technology (KTH), Sweden. 

Dr. Nahiduzzaman’s core research interests fall within the domain of urban transition, 
e-commerce and city’s spatial structure, energy consumption behavior and gender 
responsiveness in planning. He has carried out a number of research projects funded by various 
international development agencies, including DFID (UK), British Council (UK), SIDA (Sweden), 
Brown University (USA), University of California, Irvine (USA), Swedish Research Council Formas, 
and NOMA (Norway). He regularly publishes in peer-reviewed journals and reviews articles for 
popular journals in urban studies including Habitat International, Energy Policy, Intl. Journal 
of Sustainable Built Environment, etc. He has more than 10 years of teaching and research 
exposures in different parts of the world, including Saudi Arabia, Norway, Sweden, Denmark, 
USA, and Bangladesh. 

Dr. Nahiduzzaman has been a research fellow at NIAS (Nordic Institute of Asian Studies) in 
Copenhagen, Denmark and BIARI (Brown International Advanced Research Institute), Brown 
University, USA. He is a member of reputed professional organizations, notably Western 
Regional Science Association (WRSA), USA, Urban Affairs Association (UAA), USA, Association of 
European Schools of Planning (AESOP), and Brown University Alumni network.
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CITIES IN CRITICAL TRANSITION 
THE NEED FOR ‘THIRD PLACES’

ABSTRACT 
Cities are undergoing a dramatic transformation driven by mounting urbanization and economic 
growth. Climate change has also been a predominant factor causing such transition falling under 
environmental, socio-cultural and economic domains. Moreover, ICT induced transformation 
towards ‘virtuality’ has added another critical dimension. Essentially, all these transitions pose 
a significant impact on the ‘physical’ dimension of the cities. Thus, the need for enhancing the 
city’s adaptive capacity has been felt more than ever. Third places have been emerged as an 
important planning component to build and enhance the adaptive capacity to respond to the 
ongoing transition. When comes to current socio-cultural transition in the Kingdom of Saudi 
Arabia, the need for third place becomes very critical. Therefore, this presentation aims to 
understand the criticality involved in addressing the need and plan for third places to cope 
with the transition that the cities are experiencing. While analyzing the empirical findings from 
third places in Al-Khobar city, it brings a best practice example from Stockholm, Sweden. Then, 
current transport planning project for Riyadh is theoretically analyzed to shed lights on the 
project-induced transition on the physical space: from (semi-/)private to ‘public’ (third place). 
Potential critical issues of the planned ‘third places’ in Riyadh are highlighted for greater policy 
implications with the lens of the following: gender responsiveness, mobility, accessibility and 
‘sense’ of places. 
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Dr. AlWaer is a highly skilled URBANIST who writes intensively and speaks regularly on making 
better places (with a multi disciplinary approach involves drawing appropriately from multiple 
disciplines to redefine problems outside normal boundaries and reach solutions based on a 
new understanding of complex situations). He is a specialist in Sustainable Urban Design and 
Evaluation with a demonstrable leadership qualities with impact in academia, practice and in 
community out-reach. He has passionate interest in the future of sustainable places and towns, 
in particular development of new thinking on processes and methods to unlock sustainable 
urbanism.

In addition to his experience of a masterplanner, with the skill sets of a facilitator/educator and a 
knowledge of sustainable urbanism, he has promoted the “place momentum” approach jointly 
with Kevin Murray associates, which treats place-making for more sustainable communities 
as an intelligent process, whereby stakeholders, community and specialists professionals 
collaborate in a progressive inquiry to deliver positive solutions and make a difference for 
people on ‘the ground’.

He has recently been awarded the Reed and Mallik Ltd journal prize (for the best paper in 
journal) for his paper ‘Improving contemporary approaches to the master planning process’ 
published in the journal Urban Design and Planning (Vol 167 issueDP1). He has fulfilled 
prestigious invitations from national and international organisations, firms and governments 
as a means for outreach and public engagement.

The inter-relationship between urban policy, urban design frameworks and master-planning 
processes is a current research interest. He is investigating how master planning and urban 
design practice can contribute to promoting sustainable development and, in particular, the 
use of assessment methodologies in urban development decision-making, and what role 
assessment frameworks provide in the performance measurement of master-plan development 
options.

 Dr. Husam AL WAER
 Professor of Urban Planning 

University of Dundee, Scotland
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Helping Places Address Change and Uncertainty: 
Experience from Europe

ABSTRACT 
The main points to be addressed in this presentation are:
1. Strategic visioning   v  Short term frameworks + projects
2. Infrastructure as place    v  Core city facilities
3. Viable urban density    v  Safe, liveable neighbourhoods for all
4. Resilient, green, low carbon places   v  Economically robust places
5. Healthy food + lifestyle urbanism   v  Access to basic housing + jobs
6. Participative local communities   v  Effective, resourced delivery
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GENERAL DIRECTOR OF URBAN PLANNING DEPT.
ARRIADH DEVELOPMENT AUTHORITY (ADA).
SAUDI ARABIA.

- Master degree in: city and regional planning, University of Southern California (USC) United State.
- Work as a regulatory planner in Jubail industrial city Saudi Arabia.
- Work as land use planner in Ariyadh Development Authority (ADA).
- Manager of urban system programs ( ADA) 
- Director of urban planning depts. (ADA).
- General Director of strategic urban planning depts. (ADA) til now.
- Member of infrustrcure, transport, environment planning committees. 
- Participated and presented several papers in urban planning and strategic issues in local and 
international symposiums and conferences. 

 Eng. Ahmad ALSUBAIL
Director General of Strategic Urban Planning ,The High 

Commission for the Development of Riyadh
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ABSTRACT 

ــك  ــل ذل ــة. تمث ــرة عالي ــابقة بوتي ــود الس ــوال العق ــاض ط ــة الري ــي لمدين ــري والعمران ــو الحض ــاز النم مت
ــي كل  ــامل ف ــور ش ــات، وتط ــف االتجاه ــي مختل ــي ف ــع عمران ــبيا، وتوس ــع نس ــكاني مرتف ــو س ــدل نم بمع
ــى  ــاالت: البن ــي مج ــث ف ــكل حثي ــير بش ــاملة تس ــة الش ــت التنمي ــة. وكان ــة والعمراني ــات الحضري القطاع
ــق  ــيس مراف ــي تأس ــاه. وف ــة، والمي ــرق، والطاق ــبكات الط ــة، وش ــة والتعليمي ــات الصحي ــة، والخدم التحتي

ــة.  ــات الحديث ــق الخدم ــف مراف ــة، ومختل ــاتها المختلف ــة، ومؤسس الدول

جــاء تأســيس الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض فــي مطلــع التســعينات الهجريــة مــن القــرن 
المنصــرم لتتولــى مهمــة التخطيــط االســتراتيجي لمســتقبل الريــاض، وتوجيــه نموهــا الوثــاب فــي 
مســارات محــددة، نحــو رؤى وأهــداف اســتراتيجية بعيــدة المــدى. وتتبلــور رؤيــة الهيئــة فــي المــآالت 
النهائيــة لبرامــج التطويــر االســتراتيجية التــي رســمتها للمدينــة، التــي تهــدف ألن تكــون الريــاض عاصمــة 
حديثــة، مؤهلــة للقيــام بواجبهــا اإلداري علــى المســتوى الوطنــي، وواجبهــا الســيادي الــذي يرقــى لمكانــة 
المملكــة العربيــة الســعودية فــي المحافــل الدوليــة. وأن تكــون مدينــة حديثــة متوازنــة مــع بيئتهــا، 
متميــزة بهويتهــا وثقافتهــا، قــادرة علــى الوفــاء باحتياجــات ســكانها، ومواكبــة الفــرص، ومعالجــة 
التحديــات، واســتدامة التنميــة. ويتــم تحقيــق هــذه الرؤيــة مــن خــالل قيــادة عمليــة التنميــة التــي تتمثــل 

ــة،  ــكان المدين ــاص وس ــاع الخ ــك القط ــي ذل ــا ف ــة، بم ــي المدين ــة ف ــات العامل ــع الجه ــي أداء جمي ف

لتحقيــق ذلــك تتمحــور مهــام الهيئــة حول عــدد من المهــام األساســية. تشــمل: التخطيط االســتراتيجي 
الشــامل، و تنســيق تنفيــذ البرامــج االســتراتيجية للمخطــط، والقيــام علــى المشــاريع االســتراتيجية 
ــة  ــج الهيئ ــاريع. وتنه ــذه المش ــات ه ــف متطلب ــاء بمختل ــا الوف ــة بعينه ــى جه ــذر عل ــي يتع ــة الت النوعي
ــن  ــة، ضم ــاد المعلوماتي ــى اعتم ــتقبلي عل ــة المس ــع المدين ــي واق ــا ف ــق رؤيته ــا، وتحقي ــام بمهامه للقي
أوعيتهــا التقنيــة، حيــث أسســت قاعــدة معلومــات حضريــة لمدينــة الريــاض وهــي األســاس الــذي يتــم من 
خاللــه العمــل والتواصــل مــع الشــركاء وتنســيق األداء. كمــا تعتمــد الهيئــة علــى التنســيق الفعــال مــع 
جميــع الجهــات العاملــة فــي المدينــة، واشــراكهم فــي مهــام التطويــر والقيــام بأعبائــه باعتبــاره اســاس 

اســتدامة التخطيــط الحضــري. 

ان المخطــط االســتراتيجي الشــامل لمدينــة الريــاض يمثــل المرجعيــة التخطيطيــة لمدينــة الريــاض 
ــي  ــتراتيجية ف ــات اس ــة، وتوجه ــتقبلية للمدين ــد رؤى مس ــى تحدي ــوى عل ــة. ويحت ــة القادم ــود الثالث للعق
المجــاالت القطاعيــة الرئيســية، كمــا يتضمــن أدوات التخطيــط المتعــارف عليهــا، كالنطاقــات العمرانيــة، 

ــي.  ــتعماالت األراض ــات اس ــة، ومخطط ــات المحلي ــاملة، والمخطط ــة الش ــات الهيكلي والمخطط

ــات  ــع الجه ــل م ــق التكام ــى تحقي ــل اهلل إل ــاض بفض ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي ــود الهيئ ــد أدى وج ولق
العاملــة بهــا، بشــكل ال يحتمــل التنافــس او التداخــل فــي المهــام والصالحيــات، وبمــا يضمــن زيــادة 
ــة  ــا الحرج ــلبيات والقضاي ــة الس ــة، ومعالج ــات المدين ــق احتياج ــي تحقي ــات ف ــك الجه ــال تل ــة أعم فاعلي
التــي تعانيهــا المدينــة. وتحقــق الهيئــة وجهازهــا التنفيــذي مركــز المشــاريع والتخطيــط, ذلــك وفــق 
رؤيــة مســتقبلية, وخطــط شــاملة بعيــدة المــدى ومرجعيــة تنظيميــة لمدينــة الريــاض التــي تعتبــر أحــد 

ــرى. ــة الكب ــر العالمي الحواض
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الجهة: امانة محافظة جدة

المسمى الوظيفي: مدير عام المخطط الهيكلي والتنظيم

المشرف العام على مشروع اعداد مخططات جدة 1455هـ

 د. ياسر أحمد عدس 
مدير عام املخطط الهيكلي 

والتنظيمي، أمانة محافظة جدة
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جدة رؤية مستقبلية 1455هـ

ملخص الورقة:
قامــت امانــة جــدة بأعــداد مشــروع متكامــل ألول مــرة علــى مســتوى امانــات المملكــة )مشــروع 
مخططــات جــدة 1455هـــ( وهــي سلســلة مــن المخططــات لمعالجــة التنمية المســتقبلية فـــي محافظة 

ــة: ــزاء التالي ــن االج ــون م ــام 1455هـــ )2030م( تتك ــى ع ــة حت ــة الحضري ــدة والمنطق ج
• المخطــط االســتراتيجي وهــو الــذي يحــدد رؤيــة جــدة واســتراتيجية التطويــر والتنميــة لمحافظــة جــدة 

حتــى العــام 1455هـــ/2033م
• المخطــط الشــبه إقليمــي وهــو الــذي يحدد مــدى النمــو العمرانــي واالســتراتيجية المكانيــة للمحافظة حتى 
العــام 1455هـــ/2033م ويتنــاول المخطط تحديد المشــاريع الرئيســية، واالقتصاد، والســكان والديموغرافـــية، 
والبيئــة، والنقــل، والبنيــة التحتيــة المرتبطــة بهــذا النطــاق الجغرافـــي للمحافظــة، كمــا يأخــذ المخطــط فـــي 

االعتبــار نطــاق منطقــة مكــة المكرمــة والخطــط االســتراتيجية لمنطقــة مكــة المكرمــة.
ــة  ــة لمدين ــة العمراني ــر المنطق ــة لتطوي ــتراتيجية التفصيلي ــدد االس ــذي يح ــو ال ــي وه ــط الهيكل • المخط
ــة  ــؤون البلدي ــه وزارة الش ــذي حددت ــي ال ــاق العمران ــدود النط ــل ح ــام 1455هـــ/2033م داخ ــى الع ــدة حت ج

ــام 1450هـــ )2030م(. ــة لع القروي
• المخطــط المحلــي هــو الــذي يعكــس اســتراتيجيات التطويــر علــى مســتوى األحيــاء باإلضافــة إلــى 
اإلطــار التنظيمــي لضوابــط اســتخدامات األراضــي للمناطــق ذات االولويــة حيــث توفــر ضوابــط الحوكمــة 
والتنظيــم لتنفـــيذ المخطــط الهيكلــي، وتحــدد هــذه المخططــات تقســيم المناطــق وضوابــط التنميــة 

ــة. ــة والقروي ــؤون البلدي ــح وزارة الش ــة ولوائ ــادئ التوجيهي ــاس المب ــى أس عل
وتستند هذه المخططات على عدة مفاهيم يمكن تلخيص اهمها فيما يلي:

• التنمية العمرانية المستدامة.
• تحسين جودة الحياة لجميع سكان جدة.

• التنوع االقتصادي.
• تحسين دور ووظيفة المساحات الحضرية.

• جودة إدارة البلديات.
• الواقعية المالية العامة.

• تسويق المحافظات واالقاليم.

وقد أخذ فـي االعتبار فـي جميع مستويات هذه المخططات المكونات التالية:
• االقتصاد و السكان.

• البيئة واالستدامة.
• التنقل وإمكانية الوصول.

• الشكل الحضري وحجمه وفعالية النسيج العمراني واستخدام األراضي.
• المجتمع والثقافة والتراث والسياحة.

• المساحات المفتوحة واألماكن العامة.
• البنية التحتية والنقل.

• الحوكمة والتنفـيذ بما فـي ذلك الواقعية المالية العامة.
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السيرة الذاتية:
الوظيفة الحالية: مدير عام التخطيط العمراني

التخصص: بكالوريوس التخطيط الحضري واإلقليمي
المهام الوظيفية: 

- مدير عام التخطيط العمراني ) 1434هـ حتى اآلن(
- رئيس بلدية وسط الدمام )1426 – 1434هـ(

- مدير إدارة ضبط التنمية بأمانة الدمام )1423هـ - 1426هـ(
النشاطات:

- عضو بالعديد من اللجان الهندسية والفنية
- مشارك بملتقى مدن الطاقة العالمية

- عضو مشارك بلجنة التراث العمراني بالمنطقة الشرقية

الخبرات الوظيفية
تخرج في جامعة الدمام من كلية العمارة والتخطيط في العام 1995م.

يعمل حاليًا مدير إدارة الدراسات والتصاميم بأمانة المنطقة الشرقية
عمــل مديــراً لمركــز الملــك عبــد اهلل الحضــاري )أكثــر مــن مليــار ريــال ســعودي المشــروع( وعضــو لجنــة 

مكتــب إدارة المشــاريع )PMO( فــي الفتــرة مــن 2011 إلــى 2015م
عمل مديراً إلدارة، صيانة الطرق وتصريف السيول بأمانة المنطقة الشرقية في الفترة من 2003 إلى 2011م
عمل مديراً إلدارة الخدمات ببلدية الظهران بأمانة المنطقة الشرقية في الفترة من 2002 إلى 2003م

عمل مديراً إلدارة التشغيل والصيانة ببلدية الظهران بأمانة المنطقة الشرقية في الفترة من 1995 إلى 2003م

الخبرات
المشاركة في وضع الخطة االستراتيجية ألمانة المنطقة الشرقية.
المشاركة في تطوير هندسة العمليات بأمانة المنطقة الشرقية.

المشاركة في تطوير نظام إدارة صيانة الطرق بأمانة المنطقة الشرقية.
تمثيل أمانة المنطقة الشرقية في اللجنة عدة، مؤتمر، واالجتماعات.

المشــاركة بورقــة علميــة بمؤتمــر ديمومــة المبانــي الخرســانية بألمانيــا باإلشــتراك مــع معهــد البحــوث 
بجامعــة الملــك فهــد 

اإلشراف على مشاريع تزيد قيمتها عن نصف مليار ريال.

م. مازن بن عادل بخرجي 
مدير عام التخطيط العمراني

أمانة املنطقة الشرقية

م. زكي بن حسن العمران 
مدير إدارة الدراسات والتصاميم 

بأمانة املنطقة الشرقية
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مشروع مدينة نصف القمر

ملخص الورقة:
• التحكــم بالتمــدد العمرانــي مــن خــالل مفهــوم المــدن نموذجيــة جديــدة ذات بعــد متطــور ومســتدام 
بالمقاييــس العالميــة وقــادرة علــى االســتمرارية مــن خــالل توفيــر جميــع نواحــي الحيــاة، العيــش – التعلم 
– الترفيــه – العمــل، مــع احتــرام التقاليــد والعــادات االســالمية والمحليــة والتكامــل مــع البيئــة المحيطــة.

• مدينة تتكامل وظيفيا مع مدن حاضرة الدمام وتعزز مكانتها إقليميًا 

• مدينة صممت لتكون مميزة تجعلها فريدة وجذابة بين المدن العربية

ــة  ــة عمراني ــتعماالت - بيئ ــددة االس ــق متع ــراء – مناط ــق خض ــزوار )مناط ــكان وال ــة للس ــة قاطب • مدين
ــزة(. متمي

• مدينة تحاكي الساحل مع المحافظة على الموروث البيئي لها 
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Planning Engineer
Saudi Aramco - Facilities Planning Department, 
Dhahran, Saudi Arabia - Jan 2014 to Present

Project Engineer
Saudi Aramco - Expand Dhahran Residential Community project
Dhahran, Saudi Arabia - Sep 2012 to Dec 2013

Planning Engineer
Saudi Aramco - Facilities Planning Department
Dhahran, Saudi Arabia - Sep 2011 to Aug 2012

EDUCATION
King Fahd University of Petroleum and Minerals
BS Civil Engineering, Dhahran, Saudi Arabia
Sep 2006 to Jun 2011

 Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering conferred with Second Honors.

CERTIFICATIONS / PROFESSIONAL DEVELOPMENT
• Certified Project Management Professional (PMP) by Project Management Institute (PMI) in 
October 2015.

• Seven week program of Saudi Aramco Professional Development Academy in
September 2013.

 Eng. Yousef AL SWAILEM 
Saudi Aramco
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SOUTH DHAHRAN HOME OWNERSHIP PROGRAM AND URBAN 
PLANNING SAUDI ARAMCO’S EXPERIENCE

ABSTRACT 

Saudi Aramco’s first experience with housing started with the construction of labor camps 
around newly discovered oil wells which gradually led to building housing accommodation 
for employees and their families in Dhahran area. As a result, two large communities were 
established in Al-Doha and Al-Dana as part of Saudi Aramco Home Ownership program. Saudi 
Aramco started expanding the housing concepts by developing a Master Plan for Dammam 
in 1947 and one for Al-Khobar in 1957, to be followed by a Home Ownership development 
in Rahima. Also, Saudi Aramco developed a Master Plan in Abqaiq and distributed Home 
Ownership lots starting 1956.

This presentation will give a historical overview of Saudi Aramco’s housing experience, and will 
shed light on ongoing housing and Master Planning programs that cover different geographical 
locations such as: Yanbu, Al-Hasa, Abqaiq, Dammam and Dhahran with focus on South Dhahran 
Home Ownership program which is the largest Home Ownership community in the Company’s 
history.

South Dhahran Home Ownership program is a mixed use community that includes approximately 
8,500 housing units and a full range of commercial and civic services. The South Dhahran HO 
community is designed to enhance the work-life balance and create a distinctive environment 
by employing up-to-date sustainable urban planning and design principles such as efficient 
utilization of land with walkable neighborhoods linked with public transit and quality public 
realm areas, energy efficiency and environmental friendly to ensure that environmental and 
social aspirations of its residents are met. This master plan was developed with the view of 
providing all essential municipal services at the same time optimizing the land use to serve the 
maximum number of homeownership beneficiaries.

South Dhahran HO master plan consist a complete infrastructure system and utility services as 
well as residential housing units and community support facilities comprising schools, mosques, 
recreation facilities, clinics, and other government facilities. 
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Received a Master Degree in City and Regional Planning with an overall G.P.A. of 3.64 on 4.0 
scale. Participated with a team in an International Competition to design the future industrial 
cities. The project is selected with other 40 projects to be internationally exhibited out of 240 
entries. Received a Bachelor Degree in City Planning (Urban Design oriented). Major G.P.A. of 
2.64 on 4.0 scale. Member of the College of Environmental Design club.
Qualified in a variety of positions and responsibilities, from Principal Planner to Supervisor 
of Urban Planning to Manager, Planning & Development Control to director of economic 
planning to CEO Advisor for master planning ,Lead the work of updating Yanbu community 
Master Plan 2000 and Yanbu Industrial & community Master Plan 2030 with a team of multi-
disciplinary professionals, prepared the City Development Plan which is now the backbone of 
all developmental work in the city, Supervised a number of studies with consultants (Arthur D. 
Little, Nexant, AECOM ,SRI, Deltares, etc.). 

Main achievements are: 1. The City community Master Plan 2000, 2. The City industrial & 
community Master Plan 2030 ,3. The City Center Design ,4. The Water Front Design, 5. The City 
Development Plan, and 6.The Initiation of a number of economic initiatives to promote the city 
economy, 7. Participation in a number of international regional and local events.
Qualified as a City Planner in the Planning Department. Participated in the preparation of 
Master Plans for several urban settlements in the Eastern Province, Conducted with a group 
of professionals the ideal village project document, Developed a new concept for a residential 
agricultural village in Abqaiq Region, Reviewed the land use allocation for different facilities 
and utilities in various cities and villages of the Eastern Province, Lately responsible for Abqaiq 
Region for planning and urban design projects.
Main achievements are:
1. Residential subdivision in the city of Abqaiq 2. Prototypical village project.

Qualified as a City Planner in the General Directorate of Urban Planning. Conducted several 
Urban Design proposals to improve, redevelop, or beatify some sites within the city. Participated 
in Qasr Al-Hokum Project with a proposal for Al-Shargiah section, the Proposals was approved 
by the Municipality officials. Proposed alternatives for Al-Madina road elongation project. 
Conducted researches and assignments on the beautification and the aesthetics of the urban 
community. Designed and implemented new work flow system within my department.
Main achievements are:

 Eng. Salah BAHOBAIL
 Director of Economic Planning Department, Royal 

Commission for Yanbu
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الشؤون العقارية
o تنفيــذ االســتراتيجيات التنظيميــة لمحفظــة العقــارات فــي المــدن االقتصاديــة التــي تضــم مســاحة إجماليــة 
قدرهــا 460 مليــون متــر مربــع وإجمالــي مســاحة مبنيــة تزيــد عــن 300 مليــون متــر مربــع ألربــع مــدن اقتصاديــة.

o التأكد من االمتثال واالنضباط التنظيمي من قبل الشركات المطورة والمستثمرين للوائح واألنظمة.
o إنشاء وتشغيل وتطوير نظام السجل العقاري.

o تقييم النتائج التشغيلية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة عند الضرورة.
o التحقيق في إشكاليات األراضي والملكيات واتخاذ االجراءات الالزمة لحلها.

o صياغة أي تعديالت تنظيمية ضرورية ناتجة عن تشغياللشؤون العقارية.
o تقديم الدعم الالزم لإلدارة القانونية فيما يخص الجوانب الفنية.

 
الشؤون البلدية

o اعــداد وتفعيــل خطــة التطويــر مــن خــالل إنشــاء هيــكل الرســوم البلديــة التــي ســمحت بتوليــد اإليــرادات 
خــالل المرحلــة األولىمــن أعمــال وأنشــطة الهيئــة. 

ــة  ــال البني ــة أعم ــغيل ومراقب ــغال والتش ــح االش ــييد، وتصاري ــاء والتش ــح البن ــم، وتصاري ــة التصمي o مراجع
التحتيــة، والبحريــة، والمرافــق والمشــاريع الصناعيــة.

o ادارة عمليــة التقييــم والتأهيــل المســبق لالستشــاريين وإتاحــة الفرصــة لمجموعــة واســعة مــن أعمــال 
جميعاالحتياجــات  لخدمــة  االستشــاريين  فئــات  وتحديــد  المســاحة،  وأعمــال  والتصميــم،  التطويــر 

والخدمــات. الهندســية 
o ادارة عمليــة تعييــن استشــاري متخصــص )شــركة أتكينزاالستشــارية( إلجــراء الخدمــات االستشــارية 

بالتنســيق مــع االدارات المعنيــة فــي الهيئــة.
o تعريــف الخدمــات البلديــة وتحديــد األنــواع والفئــات بمــا فــي ذلــك تصاريــح التخطيــط والتطويــر ذات الصلــة 
والتصاريحالمتعلقــة بالبنــاء مــن أجــل تطويــر تدريجــي للمــدن االقتصاديــة، كــود، والمعاييــر واللوائــح 

ــًا. ــة الكتروني ــات البلدي ــر الخدم ــذا بتوفي ــمح ه ــد س ــات. وق والمتطلب
ــة لضمــان بيئــة  ــة، واجــراء البحــوث الالزمــة، واجــراء المراجعــات واالعتمــادات البلدي ــد اللوائــح البلدي o تحدي
عمــل فعالــة وجاذبــة وفتــح فــرص لتحقيــق تنميــة ســريعة ومربحــة جاذبةلالســتثمار تســرع مــن وتيــرة 

منــح التصاريــح والتراخيــص وممارســة األعمــال واألنشــطة.
o ادارة عملية إنشاء نظام تسمية وترقيم المدن االقتصاديةبالتنسيق الالزم مع الجهات ذات العالقة.

ــاء  ــاءات والبن ــال االنش ــك أعم ــي ذل ــا ف ــتثمرين بم ــيين والمس ــن الرئيس ــطة المطوري ــى أنش ــراف عل o االش
القوانيــن  وضماناتبــاع  األخــرى  البلديــة  واألنشــطة  النفايــات  وإدارة  البحــري  والعمــل  والــري،  والصيانــة 

واللوائــح المعمــول بهــا وخطــط التنميةللمشــاريع.
التنظيميــة للمــدن االقتصاديةوأعمــال المســاحة، ومعالجــة جميــع  الكروكيــات  ادارة أعمــال تطويــر   o

القضايــا المرتبطــة بإنشــاءمثل هــذا العمــل.
o تعريف نظام أعمال المساحة المعتمد، وتحديد المعايير والتصاميم المرتبطة بها.

 
التخطيط العمراني

o ادارة المخططــات الرئيســية للمــدن االقتصاديــة، وإنشــاء وتطويــر عمليــة الموافقــة بمــا فــي ذلــك اختيــار 
ــر  ــر المعايي ــي وتطوي ــتخدام األراض ــرص الس ــق ف ــن، وخل ــن المعتمدي ــيين والمراجعي المخططينالرئيس

والمبــادئ االرشــادية للتصميــم لضمــان تحقيــق أهــداف وغايــات المــدن االقتصاديــة.
o ادارة عمليــة مراجعــة واعتمــاد مخططــات المــدن واألحيــاء، ويشــمل ذلــك مراجعــة واعتمــاد المخططــات 
المدينــة  بنمســاعد  العزيــز  عبــد  األميــر  لمدينــة  العــام  المخطــط  ومنهــا  واألحيــاء،  للمــدن  العامــة 
رابــغ،  فــي  االقتصاديــة  اهلل  عبــد  الملــك  لمدينــة  المحــدث  العــام  والمخطــط  حائــل،  فــي  االقتصاديــة 

المخطــط العــام لمدينــة المعرفــة االقتصاديــة فــي المدينــة المنــورة.

 م. عبدالعزيز بن محمد احمليميد
مدير عام الشؤون البلدية والتخطيط 

العمراني، مدينة امللك عبداهلل االقتصادية



URBAN TRANSFORMATIONS IN THE ECONOMIC CITIES

ABSTRACT 

1. A Unique Model - The Private Sector as the Developer of the Nation’s Cities 2 minutes
a. The overall vision
b. The four Economic Cities
c. Contribution to the base economy
d. Municipality oversight

2. Government as the proactive partner in the creation of the future city 10 minutes
a. Transportation
b. Stormwater Management 
c. Custodian of the Vision – Optimum Solutions
d. Master Planning Procedure (Advise-Review-Approve)

3. Specially tailored solutions 5 minutes
a. Real Estate
b. Infrastructure
c. Flexibility in Development Control and Permitting

4. Lesson learnt and being learnt 3 minutes
a. Land - hinterland of the city interface with adjacent Municipality Plans
b. OLA’s –scope - time
c. Financial health of development – band
d. Cultural issues
e. Government can benefit from the perspective that the private sector bring to development to 
achieve broader social and economic growth objectives. For PPP projects there must be an equal 
commitment and collaboration in order to capture the wide range of benefits to liveability 
and operational efficiency arising from Smart City Planning and Sustainable Development. 
Government needs to be capable as operating as a one-stop-shop for attracting investors, 
permitting and oversight.
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SIXTH SESSION (A)
الجلسة السادسة )أ(
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- بــدأ العمــل بــوزارة الدفــاع عــام 1986 وأشــرف علــى عشــرات المشــاريع االنشــائية الكبيــرة وتــدرج عبــر الســنوات 
ــة  ــم الهندس ــر قس ــوزارة مدي ــه بال ــب ل ــر منص ــث كان اخ ــام 2005 حي ــى ع ــاع حت ــوزارة الدف ــب ب ــدة مناص ــغل ع بش
بــاإلدارة العامــة لألشــغال العســكرية. وقــام الدكتــور غانــم باإلشــراف ومراقبــة تصاميــم أكثــر مــن خمســين 
ــدة  ــى ع ــل عل ــة. حص ــط التنفيذي ــة والخط ــم التفصيلي ــع التصامي ــاالت ووض ــارات الري ــة ملي ــا بقيم ــروعا ضخم مش
جوائــز وكان مــن أهمهــا )جائــزة االتقــان ممنوحــة مــن صاحــب الســمو الملكــي وزيــر الدفــاع والطيــران األميــر 

ــه اهلل(. ــز رحم ــن عبدالعزي ــلطان ب س

- فــي الثــالث ســنوات المقبلــة )2005 – 2008( انتقــل للعمــل بالهيئــة العامــة لالســتثمار حيــث شــغل منصــب 
مستشــار لقســم النقــل والبنيــة التحتيــة واللوجســتية ومديــر مســاعد، وكان ممــا قــام بــه جــذب الشــركات 
األجنبيــة لالســتثمار بمجــال االســتثمار بالبنيــة التحتيــة والنقــل بالمملكــة العربيــة الســعودية. شــمل ذلــك 
ــة  ــط واقعي ــى خط ــات ال ــذه الدراس ــل ه ــتراتيجية وتحوي ــط االس ــة والخط ــات االقتصادي ــة الدراس ــراف ومناقش االش

ــتثمار. ــرص االس ــزز ف ــأنها أن تع ــن ش م

ــس  ــو مجل ــغل عض ــة وش ــعودية القابض ــة الس ــر المملك ــركة عب ــل بش ــل للعم ــوام )2008 – 2014( انتق ــي األع - ف
اإلدارة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة.

- فــي الوقــت الراهــن الدكتــور غانــم يشــغل منصــب المستشــار الخــاص لمعالــي وزيــر الشــئون البلديــة والقرويــة، 
رئيــس مركــز تحقيــق األهــداف ورئيــس مركــز المعلومــات البلديــة. ويعتبــر الدكتــور غانــم المســئول وممثــل وزارة 

الشــئون البلديــة والقرويــة ببرنامــج التحــول الوطنــي والــذي يــدار مــن مجلــس الشــئون االقتصاديــة والتنميــة. 

رئيس اجللسة: 
د. غامن احملمدي 

املستشار اخلاص لوزير 
الشئون البلدية والقروية
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Texax A&M بكالوريوس هندسة مدنية وتخطيط مدن/جامعة •

• عضو مجلس األعيان األردني من عام 2012 لآلن.

• نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية األردنية 2011 لآلن.

• عضو مجلس إدارة منطقة المفرق التنموية 2011 لآلن.

• رئيس مجلس بإدارة شركة تطوير معان.

• رئيس مجلس إدارة الشركة األردنية إلحياء التراث

• وزير الشؤون البلدية 2008 – 2009

• مدير عام مؤسسة االسكان والتطوير الحضري 2005 – 2007

• رئيس مجلس إدارة سلطة إقليم البتراء 2000 – 2004

• مدير عام سلطة إقليم البتراء 2000 – 2004

• مساعد أمين عمان الكبرى لشؤون التخطيط 1996 – 1999

• مدير دائرة العطاءات في أمانة عمان الكبرى 1993 – 1996

• رئيس هيئة المديرين بشركة العالم العربي.

• عضو مجلس إدارة دار الدواء

• عضو مجلس إدارة دار الغذاء

م. شحادة ابوهديب
عضو مجلس األعيان 

اململكة األردنية الهاشمية 
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الالمركزية يف العمل البلدي، جتربة اململكة األردنية الهاشمية
ملخص الورقة:

ان التنميــة المحليــة فــي المناطــق الحضريــة ليســت حالــة ثابتــه مــن االجــراءات التطويريــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، انمــا هــي عمليــة تراكميــة مــن التغييــر والتحديــث المؤسســي واســتغالل المــوارد وتوجيــه 
االســتثمار باالهــداف التــي تتماشــى مــع احتياجــات الســكان وبمــا تشــكله مــن تلبيــة لمتطلبــات الحاضــر 
دون المســاس بقــدرة األجيــال، ولذلــك فــان التنميــة المســتدامة فــي المناطــق الحضريــة ليســت بالعبــئ 
وانمــا هــي الفرصــة التــي تتيــح لنــا كبلديــات عربيــة بالتنســيق والتعــاون، حيــث اننــا نــدرك ان االدارة 
الرشــيدة ترتكــز علــى وجــود مؤسســات عامــة فاعلــة كفــؤة تســتجيب لالحتياجــات وتعــزز العدالــة 
وتضمــن المســاواة فــي الحصــول علــى الخدمــات عبــر اســس ومعاييــر لقيــاس االداء ترتكــز فــي مجملهــا 
علــى اقامــة شــراكة فاعلــة بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي لدعــم الجهــود المبذولــه فــي 
ــرص  ــؤ الف ــاواة وتكاف ــة والمس ــم العدال ــق قي ــريعات وف ــر التش ــل وتطوي ــك بتعدي ــة، وذل ــق التنمي تحقي

وعلــى أســاس الكفــاءة واإلنجــاز .
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Abdel Aziz Adidi, PhD in urban geography, holds numerous degrees in planning and urbanism, 
Professor of Higher Education, Director of the National Institute of Urban Planning and 
Development (INAU) since 2008 ,former Director of Studies at the same institution. Having 
participated in numerous research programs related to urban and regional planning in 
Morocco. Institutional Coordinator of Moroccan-German research project “Urban agriculture 
as an integrating factor in the metropolis of Casablanca.” Head of the center “development 
and sustainable development of territories” within the graduate school of INAU (Urbanism, 
urban governance and territory). Also participation in numerous national and international 
scientific events including World Urban Forum in Nanjing in 2008 (China) and Rio de Janeiro in 
2010 (Brazil). Author of numerous articles published on spatial planning, urban planning and 
sustainable development

Dr. Abdelaziz ADIDI
CEO of the Urban Planning Institute in Rabat

Morocco
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أهمية التشريعات اخلاصة بأعمال التجديد والتطوير العمراني:
برنامج ”مدن بدون صفيح“ 

ملخص الورقة:
عــرف معــدل التمــدن فــي المغــرب ارتفاعــا كبيــرا خــالل العشــر ســنوات األخيــرة، حيــث أكــدت نتائــج 
اإلحصــاء لســنة 2015 الــذي أنجزتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، أن نســبة المــدن تجــاوزت 60 فــي 
المائــة، ممــا جعــل الحكومــة أمــام تحــدي تأميــن الســكن والبحــث عــن حلــول لمشــكلة الســكن التــي 
تعانــي منهــا معظــم المــدن المغربيــة وخصوصــا المــدن الكبــرى بعدمــا ارتفعــت نســبة الهجــرة القرويــة.

منــذ ســنة 2003 اعتمــدت الحكومــة المغربيــة مقاربــة جديــدة فــي محاربــة الســكن العشــوائي، خاصــة مــا 
يســمى بمــدن الصفيــح، تعتمــد علــى المقاربــة التشــاركية – التعاقديــة والنظــرة المتكاملــة المندمجــة 
ــى إعــالن 84 مدينــة خاليــة مــن الســكن الصفيحــي فــي  للمدينــة، يهــدف برنامــج “مــدن بــدون صفيــح” إل
ــنة 2015،  ــم س ــدود مت ــى ح ــى 54 إل ــالن إال عل ــم االع ــم يت ــددة ل ــل المتع ــبب العراقي ــه وبس ــق 2010، إال أن أف

ىبالتالــي تــم تمديــد البرنامــج إلــى مــاال نهايــة.

تبيــن مــن خــالل المذكــرة التقديميــة لقانــون الماليــة لســنة 2016 أن الحكومــة علــى بعــد ســنة مــن انتهاء 
ــة  ــرة أن الحكوم ــدت المذك ــث أك ــق، حي ــر الالئ ــكن غي ــكن والس ــكلة الس ــل مش ــى ح ــعى إل ــا، تس واليته
ســتعلن خــالل ســنة 2016، ســبعة مــدن بــدون صفيــح بغــالف مــادي يصــل إلــى 32 مليــار درهــم، كمــا أنهــا 

ســتعمل علــى زيــادة فــي عــدد عمليــات تأهيــل البنايــات اآليلــة للســقوط.

الزال البرنامــج الوطنــي “مــدن بــدون صفيــح” يتفــاوت أداؤه بيــن ســيء وجيــد فــي ربــوع المــدن المغربيــة 
ــة  ــرور قراب ــم م ــج، ورغ ــذا البرنام ــع ه ــة م ــل كل مدين ــة داخ ــة المحلي ــي المنظوم ــب تعاط ــك حس وذل
عقــد مــن الزمــن علــى  بدايــة هــذا البرنامــج فــإن االســتراتيجية الطموحــة لــم تــوت أكلهــا بعــد، بســبب 

ــل. ــدة عوام ــا بع اصطدامه

ــاوز  ــا وتج ــة ألصحابه ــبب اإلرادة القوي ــدن بس ــض الم ــي بع ــح ف ــد نج ــج ق ــإن البرنام ــك ف ــم ذل ــن رغ لك
أطــراف اللجــان المحليــة والمحوريــة لــكل أســباب النــزاع وتضــارب اآلراء والســرعة فــي تجــاوز المشــاكل، 
بينمــا الزالــت بعــض المــدن تــراوح مكانهــا ألنهــا لــم تأخــذ الملــف محمــل الجــد ولــم تبــادر إلــى تصحيــح 
أخطائهــا وتــدارك هفواتهــا وتحييــن معطيــات العقــدة بأرقــام جديــدة وإجــراءات ذات حــزم وفعاليــة مــن 

أجــل تــدارك مــا يمكــن تدراكــه واالنطــالق مــن جديــد.
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QUALIFICATIONS
April 2015 - Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK
PhD. School of Architecture, Planning And Landscape. Thesis’s Title: “The Ability of the Local
August 2005 - King Abdul Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia
Master Degree of Urban & Regional Planning, Faculty of Environmental Design
Dissertation’s Title: “Detecting Land Use Changes Using Remote Sensing and GIS”.
June 1999 - King Abdul Aziz University, Jeddah, Saudi Arabia
Bachelor Degree of Urban & Regional Planning, Faculty of Environmental Design
Graduation Project Title: “Planning Criteria for the Success of Shopping Center in Jeddah”.
PROFESSIONAL EXPERIENCE 
2005 to Date - King Abdul Aziz University, Assistant Professor, Faculty of Environmental Design
Urban and Regional Department, Jeddah.
CONSULTATION EXPERIENCE
UN-Habitat - Urban Legal Expert (P3)
EJADAH SAUDIA, Jeddah - Executive Committee and Real-Estate Consultant
Mafaz Real-Estate Company, Jeddah - Statistical Consultant
Jeddah Municipal Council - Urban Planning Consultant

CONFERENCES, SEMINARS, WORKSHOPS and PUBLIC LECTURE
20-12-2015to 22-12-2015
First Arab Ministerial Forum for Housing and Urban Development
Presenter, Title: Urban Planning Legislation and Planning Institutes - Cairo, Egypt.
19-10-2015to 20-10-2015
The Expert Group Meeting on Urban Planning Law in Arab States, UN-Habitat
Presenter, Title: Planning Legislation in Saudi Arabia - Abu Dhabi, UAE.
11-04-2012 to 13-04-2012
The UK-Ireland Planning Research - Conference
Presenter, Title: Public Participation in Planning Decisions? A Case Study from Jeddah’s 
Neighborhoods. - Brighton, UK.

Dr. Mansour HELMI
Associate Professor at the Faculty of Environmental Design 

King Abdulaziz University
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نـــظـــام الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الــســعــودي: نـتـائـج هـامـة

ملخص الورقة:
 

ــذه  ــم ه ــتدامة، وتتس ــة مس ــة عمراني ــق بيئ ــة لتحقي ــر الزاوي ــة حج ــة بمثاب ــريعات العمراني ــر التش تعتب
التشــريعات بالشــمولية والمرونــة والشــفافية حيــث تتكــون منظومــة التشــريعات مــن مجموعــة 
ــل  ــى مراح ــة عل ــي الدول ــة ف ــريعية المختص ــلطة التش ــن الس ــدر ع ــي تص ــة والت ــة مكتوب ــن وانظم قواني
زمنيــة متعاقبــة لحفــظ حــق او مجموعــة حقــوق، ولضبــط عمليــة التخطيــط العمرانــي بكافــة مســتوياته، 
ولتحديــد طبيعــة وشــكل العالقــات بيــن االطــراف المرتبطــة بالتخطيــط العمرانــي لالرتقــاء بجــودة 
البيئــة العمرانيــة. وال بــد مــن مراجعــة وتقييــم وتحديــث هــذه التشــريعات علــى فتــرات زمنيــة لتنفيــذ رؤى 
وسياســات وتوجهــات الدولــة فــي تنظيــم العمــران ولتواكــب التغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئــة 
والعمرانيــة. شــهدت مــدن المملكــة العربيــة الســعودية توســعا عمرانيــا ضخــم خــالل العقــود االخيــرة 
ــة  ــعودية لمواكب ــة الس ــة العربي ــي بالمملك ــط العمران ــة التخطي ــث انظم ــل تحدي ــي المقاب ــم ف ــم يت ول
المســتجدات والتطــورات العمرانيــة والنمــو الســكاني والتغيــرات االقتصاديــة والبيئيــة واالجتماعيــة 
التــي طــرأت. وعليــه تهــدف هــذه الورقــة العلميــة الــى مراجعــة وتقييــم التشــريعات العمرانيــة القائمــة 
بالمملكــة العربيــة الســعودية لتحديــد اشــكالياتها ووضــع االقتراحــات الالزمــة لتطويرهــا. ولقــد تم وضع 
اطــار خــاص لحصــر ومراجعــة وتقييــم وتطويــر هــذه االنظمــة المتعلقــة بالتخطيــط العمرانــي لتواكــب 
متغيــرات العصــر الحديــث. يرتكــز هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي والتحليلــي، حيــث تــم جمــع البيانــات 
الثانويــة المتعلقــة باألنظمــة واللوائــح والتعاميــم الورقيــة المرتبطــة بالتخطيــط العمرانــي الموجــودة 
لــدى ادارات وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة وتصنيفهــا الــى 12 مجموعــات، كمــا تــم جمــع البيانــات االوليــة 
مــن خــالل عمــل ثمانيــة مقابــالت شــخصية مــع مختصيــن فــي مجــال التشــريعات العمرانيــة وتوزيــع 22

اســتبانة علــى 13 بلديــة ومقارنــة نتائــج المقابــالت واالســتبيانات. نظــرا لصعوبــة تحديــد حجــم المجتمــع 
االصلــي تــم اســتخدام الطــرق الغيــر احتماليــة (العينــة الغرضيــة وكــرة الثلــج) حيــث يتــم اختيــار الشــخص 
ثــم يطلــب منــه اقتــراح اشــخاص  العينــة  الــذي يســتوفي المواصفــات الموضوعــة لالختيــار ضمــن 
اخريــن بنفــس المواصفــات. وعليــه ســتخلص الورقــة العلميــة بتوضيــح االطــار المؤسســي والتشــريعي 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، أهــم االدوات التشــريعية واالنظمــة المرتبطــة بالتخطيــط العمرانــي 
والتــي كان لهــا اثــر علــى التخطيــط والتشــكيل العمرانــي للمــدن الســعودية، وأهــم التحديــات التــي تعانــي 
ــاق  ــة، النط ــريعات، االنظم ــة: التش ــات المفتاحي ــران. الكلم ــة بالعم ــريعات المتعلق ــا التش ــت منه او عان

ــي. ــط العمران ــي، التخطي ــرق والمبان ــام الط ــي، نظ العمران
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SIXTH SESSION (B)
الجلسة السادسة )ب(
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الخبرة العملية:

رئيس المجلس االستشاري

مركز الملك سلمان لإلدارة المحلية

ُيعنـــى المركــز بالدراســات والبحــوث العلميــة وتطويــر الكــوادر البشــرية وتقديــم الخدمــات االستشــارية، والتدريــب 
والفعاليــات المتخصصــة فــي مجــاالت اإلدارة المحليــة، للتعامــل مــع قضايــا التنميــة االســتراتيجية؛ وهــو أول مركــز 

فكــر فــي المملكــة متخصــص فــي مجــال اإلدارة المحليــة.

شــريك مؤســس، شــركة تــارة الدوليــة. شــركة تعنــى بالنشــر المتخصــص والعالقــات العامــة. بــدأت بإصــدار عــدة 
كتــب عــن مالمــح مــن تــراث المملكة،والتخطيــط لنــدوات تعنــى بالعمــران والتــراث.

عضو مجلس اإلدارة والمشرف على إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.

مديــر عــام مؤسســة التــراث، وهــي مؤسســة ال تســتهدف الربــح كهــدف أساســي، تأمــل فــي القيــام بــدور يســهم 
فــي إعــادة صياغــة المفهـــوم الوطنــي للتــراث، و يشــمل نطــاق عملهــا العديــد مــن األعمــال ذات العالقــة بالحفــاظ 

علــى تــراث المملكــة العربيــة الســعودية خاصــة، والتــراث العربــي واإلســالمي بشــكل عــام.

مدير عام التخطي والبرامج بمركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. 

مديــر تخطيــط المشــاريع والعمــارة ثــم مديــر التخطيــط والدراســات ثــم مديــر التخطـــيط والبرامــج ثــم مديــر 
التطويــر العمرانــي والثقافــي بمركــز المشــاريع والتخطيــط.

معمــاري ثــم رئيــس وحــدة العمــارة والهندســة بمكتــب مشــروع وزارة الخارجيــة وحــي الســفارات الــذي انضــم تحــت 
مركــز المشــاريع والتخطيــط، الــذي أصبــح الجهــاز التنفيــذي للهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض.

أنشطة أخرى:

 - أمين عام جائزة األمير سلطان بن سلمان للتراث العمراني لدورتين.

- عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران لدورتين.

- عضو لسنوات في لجنة المشاريع والمجموعة العقارية بجمعية األطفال المعوقين.

-عضو اللجنة التنفيذية لمشروع ذاكرة العالم العربي بمكتبة اإلسكندرية.

- عضو مجلس التنمية السياحية لمنطقة الرياض لدورتين.

- عضو مؤسس وعضو مجلس اإلدارة- الجمعية السعودية للمحافظة على التراث الدورة األولى.

- له ديوانا شعر مطبوعين.

رئيس اجللسة: 
د. زاهر عثمان

رئيس املجلس االستشاري 
ملركز امللك سلمان بن عبدالعزيز 

لإلدارة احمللية
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المؤهل العلمي

- دكتوراه في التخطيط اإلقليمي، قسم الجغرافيا-جامعة الملك سعود 2006م.

- ماجستير في التخطيط الحضري واإلقليمي، كلية العمارة والتخطيط –جامعة الملك فيصل 1998م

- بكالوريوس التخطيط الحضري واإلقليمي، كلية العمارة والتخطيط– جامعة الملك فيصل1995

الخبرات العملية 

- االشراف على تحديث وتفعيل االستراتيجية العمرانية الوطنية.

- االشراف على تحديث وتفعيل المخططات االقليمية للمناطق.

- االشراف على تحديث المراصد الحضرية لمدن المملكة

- يشارك في مشروعات التعاون الدولي بوكالة تخطيط المدن وهي:

 ،UNDP برنامج األمم المتحدة االنمائي •

• برنامج البنك الدولي

 Habitat برنامج موئل االمم المتحدة للمستوطنات البشرية •

- شــارك فــي أبحــاث فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات والمنتديــات الخاصــة بدراســات التنميــة 
الحضريــة واالقليميــة والدوليــة داخــل وخــارج المملكــة

 د. خالد بن مطلق النفاعي
وزارة الشئون البلدية والقروية
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Dr. Ulrich Georg GRAUTE 
Independent Expert for International 

Cooperation & Development

Dr. Ulrich Graute is an international consultant and senior adviser with a strong record of 
working for the United Nations Secretariat, UN agencies, European Union, Institute of Ecological 
Urban and Regional Development (IÖR), Cities Alliance, GIZ and other governmental and non-
governmental organizations. 

The focus of his advisory services is on multi-level governance, management development 
and international cooperation for sustainable development. He is especially interested in 
developing interfaces between politics, management and research striving for synergy, 
improved governance and goal achievement. In context of the Saudi Future Cities Programme 
he works on the development of regional planning as part of the system of planning in the 
Kingdom. Ulrich is Fellow of the Academy of Social Sciences (AcSS) and member of the Regional 
Studies Association (RSA).
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THE VALUE OF COORDINATION MECHANISMS TO 
EMPLACEMENT REGIONAL PLANS IN KSA

ABSTRACT 
Diversification of the economy and sustainable development have in common that both require 
a more comprehensive approach to planning and development.

Traditional sector policies and ad hoc problem solving are not able to cope with the dynamics, 
interrelations and inter-dependencies of many cutting edge challenges. 

To improve governance it is necessary to have a system of regional planning which is able to 
identify regional potentials for sustainable and economic development. 

In addition, lessons from international cases are essential to assure that the Kingdom doesn’t 
repeat mistakes of other countries but that it takes inspiration from good practice from around 
the world for the own development. It is essential to be competitive but it is also essential to be 
unique, to understand own strengths and potentials and to make use of them. 

The people and the territory are two main assets of the Kingdom which will last beyond the age 
of petrol. Regional planning is the intermediate level between national and local governance. It 
is crucial for monitoring of territorial development and for the development and implementation 
of strategies to increase the regional contribution to development. To achieve this its need the 
appropriate institutional and regulatory environment and staff working in the field need a good 
professional training and on-going capacity building as part of life-long learning.
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المؤهل العلمي:
الواليــات  المــدن، مــن جامعــة بورتلنــد الحكوميــة، بورتلنــد، أوريجــن،  - دكتــوراه، تخصــص دراســات 

1991م. عــام  االمريكيــة  المتحــدة 
- ماجســتير، تخصــص تخطيــط حضــري وإقليمــي، جامعــة شــرق واشــنطن، ســبوكان، واشــنطن، الواليــات 

المتحــدة االمريكيــة 1986م.

الخبرات العملية: 
- مدير عام البرامج المالية واالقتصادية، معهد اإلدارة العامة.

- مدير قطاع اإلدارة الهندسية، معهد اإلدارة العامة.
- أستاذ التخطيط الحضري المشارك، قطاع اإلدارة الهندسية والمشروعات، معهد اإلدارة العامة.

- رئيس فريق دراسة مشروع المرصد الحضري الوطني، اللجنة العليا للتنظيم اإلداري.
- عضو هيئة تحرير مجلة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة.
- عضو اللجنة الدائمة لنشاط التدريب، معهد اإلدارة العامة.

- عضو اللجنة التنفيذية لضمان الجودة واإلعتماد، معهد اإلدارة العامة.
- عضو لجنة البحوث، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة.

- مستشار غير متفرغ، وزارة النقل.
- مستشار غير متفرغ، وزارة اإلسكان.

- عضو فريق دراسة قطاع البلديات، اللجنة العليا للتنظيم اإلداري.
- رئيس فريق دراسة تطوير قطاع النقل بالمملكة، منتدى الرياض االقتصادي الثاني.

- عضو فريق دراسة مشاكل النقل داخل المدن في المملكة، منتدى الرياض االقتصادي الرابع. 
- مساعد باحث ومحاضر، جامعة بورتلند الحكومية، الواليات المتحدة االمريكية.

- حاصــل علــى جائــزة التميــز، كليــة الدراســات الحضريــة والشــئون العامــة، جامعــة بورتلنــد الحكوميــة، 
ــات المتحــدة االمريكيــة. الوالي

- عضو في العديد من اللجان وفرق العمل بالمعهد وخارجه.

المشاركة العلمية:
- المشاركة في عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل وخارج المملكة.

- نشر عدد من األبحاث العملية الميدانية بمركز البحوث، معهد اإلدارة العامة.
- نشر عدد من األبحاث العلمية في العديد من الدوريات العلمية المحكمة.

- تحكيم العديد من الكتب والمقاالت البحثية في الدوريات العلمية. 
- شارك في العديد من الدراسات االستشارية للعديد من الجهات الحكومية والخاصة.

د. أمير بن محمد العلوان
مدير عام البرامج املالية واالقتصادية

معهد اإلدارة العامة
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دور املجالس البلدية يف تعزيز آليات التنسيق مع 
اجلهات احلكومية األخرى

ملخص الورقة:
يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى تأثيــر التنســيق بيــن المجلــس البلــدي واألجهــزة الحكوميــة االخــرى 
علــى فاعليــة أداء المجلــس البلــدي. ولتحقيــق أهــداف هــذا البحــث تــم تصميــم اســتبانة للحصــول علــى 
البيانــات الالزمــة موجهــة لشــريحة مــن أعضــاء المجالــس البلديــة، وتــم اســتخدام أســلوب العينــة 
ــع )356( اســتبانة بلــغ عــدد المســتجيبين منهــم  ــة متعــددة المراحــل، إذ تــم توزي العشــوائية العنقودي
)247( عضــواً يمثلــون )40( مجلســًا بلديــًا مــن إجمالــي )285( مجلســًا بلديــًا بنســبة اســتجابة بلغــت 

)69%(، وتــم التأكــد مــن صــدق وثبــات هــذه االســتبانة.

ــزة  ــدي واألجه ــس البل ــن المجل ــيق بي ــتوى التنس ــام أن مس ــكل ع ــث بش ــذا البح ــج ه ــرت نتائ ــد أظه وق
ــدي.  ــس البل ــة أداء المجل ــى فاعلي ــرة عل ــة كبي ــر بدرج ــة يؤث ــي المدين ــة ف ــرى ذات العالق ــة األخ الحكومي
ــرى ذات  ــة األخ ــزة الحكومي ــدي واألجه ــس البل ــن المجل ــيق بي ــتوى التنس ــج أن مس ــرت النتائ ــا أظه كم
ــين  ــر وتحس ــي تطوي ــدي ف ــس البل ــى أداء المجل ــلبُا عل ــس س ــا انعك ــف، مم ــام ضعي ــكل ع ــة بش العالق

ــام. ــكل ع ــة بش ــام للمدين ــر الع ــين المظه ــة، وتحس ــات البلدي الخدم

إذ أظهــرت النتائــج أن مــا نســبته )60%( تــرى أن ضعــف التنســيق بيــن رئيــس الجهــاز البلــدي والمجلــس 
ــبته  ــا نس ــج أن م ــت النتائ ــا أوضح ــدي. كم ــس البل ــة أداء المجل ــى فاعلي ــرة عل ــة كبي ــر بدرج ــدي يؤث البل
)68%( تــرى أن ضعــف التنســيق بيــن الجهــاز البلــدي والمجلــس البلــدي يؤثــر بدرجــة كبيــرة علــى فاعليــة 

ــدي. ــس البل أداء المجل

وكذلــك بينــت النتائــج أن أكثــر مــن نصــف عينــة البحــث أو مــا نســبته )51%( أشــارت أن ضعــف التنســيق 
ــة أداء  ــى فاعلي ــرة عل ــة كبي ــر بدرج ــة يؤث ــي المدين ــرى ف ــة األخ ــزة الخدمي ــدي واألجه ــس البل ــن المجل بي
المجلــس البلــدي. وأظهــرت نتائــج البحــث أن )60%( تــرى أن ضعــف التنســيق بيــن المجلــس البلــدي 
والمجلــس المحلــي يؤثــر بدرجــة كبيــرة علــى فاعليــة أداء المجلــس البلــدي. كمــا أشــارت نتائــج البحــث 
ــرة  ــة كبي ــر بدرج ــة يؤث ــس المنطق ــدي ومجل ــس البل ــن المجل ــيق بي ــف التنس ــرى أن ضع ــى أن )58%( ت إل
علــى فاعليــة أداء المجلــس البلــدي. وأشــارت مــا نســبته )77%( أن ضعــف التنســيق بيــن المجلــس 
البلــدي واألجهــزة الرقابيــة األخــرى فــي المدينــة يؤثــر بدرجــة كبيــرة علــى فاعليــة أداء المجلــس البلــدي.

ــس  ــن المجل ــيق بي ــتوى التنس ــع مس ــا: أوال رف ــن أهمه ــات م ــن التوصي ــدد م ــى ع ــث إل ــل البح ــد توص ولق
البلــدي ورئيــس الجهــاز البلــدي، وكذلــك زيــادة التعــاون والتنســيق بيــن المجلــس البلــدي والجهــاز 
البلــدي. كمــا أوصــى البحــث بأهميــة التنســيق والتعــاون بيــن المجلــس البلــدي والمجلــس المحلــي 
والمجلــس البلــدي ومجلــس المنطقــة. وكذلــك أوصــى البحــث بضــرورة التنســيق بيــن المجلــس البلــدي 

ــة.  ــي المدين ــرى ف ــة األخ ــزة الرقابي واألجه



102

SEVENTH SESSION
الجلسة السابعة
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Mohammed Omayer Aljoufie was born on 01 December 1979 in Saudi Arabia. In 1998, he joined Faculty 
of Environmental Design, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia, where he received his bachelor 
degree in planning. In 2005, he was appointed as a demonstrator teacher in the Department of Urban and 
Regional Planning, Faculty of Environmental Design, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. In 
March 2008, he earned his MSc degree in Geo-information science from the Department of Urban and 
Regional Planning and Geo-Information Management, Faculty of Geo-Information Science and Earth 
Observation (ITC), University of Twente, The Netherlands with specialization in urban and transportation 
planning. In December 2012, he was awarded PhD degree in Integrated Land-use/Transport Dynamic 
Interaction Modeling for Effective Urban and Transportation Planning from the Department of Urban 
and Regional Planning and Geo-Information Management, Faculty of Geo-Information Science and Earth 
Observation (ITC), University of Twente, The Netherlands. 

In March 2013 he was appointed as a head of the Department of Urban and Regional Planning at the 
Faculty of Environmental Design, King Abdulaziz University. His area of expertise is urban planning, urban 
transportation planning, urban infrastructure management, sustainability, GIS, urban remote sensing 
and integrated landuse/ transport dynamic interaction modelling. Dr. Aljoufie currently is the Dean of the 
Faculty of Environmental Design at King Abdulaziz University. He is a reviewer and an editorial member in 
several international journals related to his area of expertise. In 2014, Dr. Aljoufie has been selected as a 
jury member of Urban Revitalization of Mass Housing- UN-Habitat International Competition. He is also 
a member of the Higher Committee of Prince Sultan bin Salman Award for Urban Heritage. 

Session Chair:

Dr. Mohammed ALJOUFI
Dean - Faculty of Environmental Designs

King Abdul Aziz University
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Professor David Shaw. David Shaw has over 30 years’ experience of research and teaching in 
higher education, 25 years of which have been involved with spatial planning policy and practice 
both from an UK perspective and with a strong interest in international comparative planning. 
Since 1994 he has been at the University of Liverpool and was Head of the Department of Civic 
Design, the world’s first planning school, from 2000-2010. He was awarded a personal Chair in 
2008. His research interests focus on planning practice, with a particular interest in comparative 
processes and he has worked and taught in many countries including Egypt, China, Malaysia, 
Japan, Mexico to name a few.

He has been involved in many international collaborations including being integral to the lead 
team who prepared and co-ordinated the European Compendium and Spatial Planning Systems 
and Policies which is still seen as providing an exemplary method for collecting and analysing 
information regarding the efficiency and effectiveness of different planning systems in Europe, 
reflecting their local context dependency. He was also centrally involved in the UK government’s 
evaluation of the efficiency and effectiveness of the plan making reforms associated with the 2004 
Planning and Compulsory Purchase Act. More recently he has successfully led two substantial 
European projects funded by ESPON exploring the developmental opportunities and risks of 
Europe’s Seas and providing advice and guidance as to energy related projects should be involved 
integrated into new European funding programmes. Recently in collaboration with Dr Sykes and 
Webb he has been commissioned to prepare a textbook on International Comparative Planning.

More recently he has started to develop a growing interest in the MENA countries having 
successfully supervised three Egyptian students and is currently working with Egyptian and 
Saudi students. He frequently reviews research proposals for the Qatar National Research Forum, 
and has been involved in UN-Habitat work in Egypt most notably the new town programme, in 
particular New Alamein. 

As well as being involved in teaching and research, David also plays an active role in practice, 
sitting on the Liverpool City Region’s ESiF Committee which oversees European spend in the city 
region, Chairs the LEADER programme which administers the rural spend and for the last four 
years has been invited to be a judge on the National Place Making awards. He is also one of three 
editors or Town Planning Review. 

Prof. David SHAW 
Professor at school of Environmental Science 

University of Liverpool, UK
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BRITISH UNIVERSITIES EXPERIENCES IN SUPPORTING 
URBAN DEVELOPMENT

ABSTRACT 
In recent years the importance of higher education in supporting the UK economy has been 
called into question. Does the education provided meet the needs and expectation of modern 
day employees, does the research funded have relevance and impact? These and other questions 
are then shaped by a changing funding regime. In this paper we explore the role that British 
Universities, with a particular emphasis on the planning academy has in supporting urban 
development. The paper will discuss the way that the planning curriculum evolves and the 
relationship with our professional institutes and our approach to impact and relevance with a 
particular focus on the Department of Civic Design at Liverpool University, arguably the world’s 
first planning school. With Planning being an inherently applied and practical discipline it is 
important that the curriculum remains up to date and relevant to practice needs, although we 
provide education not training, and that in order to maintain an understanding of contemporary 
practice academics need to be active researchers and ideally engaged in practice related activities. 
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Dr. Sahar Attia, is a Professor of Urban Planning and Design ,She has been the Head of the 
Department of Architecture at The Faculty of Engineering, at Cairo university since August 2013. 
She has 35 years of experience in academia and practice. She coordinated several national 
projects with Egyptian authorities as well as international partners (e.g. GIZ, UN Habitat, UNDP). 
She is, or has been a member in 15 national and international committees and boards. Recently 
,she was elected as chair of the Research and academia Constituent group in the general 
Assembly of Partners for Habitat III(GAP). She is also chairing the steering committee for the 
Universities Network Initiatiive (UNI), ), and a member in the Standing committee of the World 
Urban Campaign.
Her research interests includes participatory approaches in Urban Development, sustainable 
urban strategies, Community Development, Urban Regeneration, Upgrading the Informal 
Areas, and education. She contributed in the EGM preparing the International Urban Planning 
Guidelines, which were approved by the UN member States in Nairobi in April 2015. Her 
activity in applied research, allows her to link academia to practice. Her recent involvement 
in AL ALamein New City vision and planning as a model for sustainable Cities in Egypt is a an 
important milestone in her planning career.

 Prof. Sahar ATTIA
Cairo University, Egypt
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ROLE OF UNIVERSITIES NETWORK IN HABITAT & ROLE OF THE EGYPTIAN 
UNIVERSITIES IN SUPPORT OF URBAN DEVELOPMENT PRACTICES

ABSTRACT 
 1- Role of Universities in the New Urban Agenda (NUA)
Or, 2- Universities: drivers to speed up change in cities. The way forward
Or, 3-Role of UN-Habitat universities network initiative and and role of Egyptian Universities in 
Supporting Urban Planning Practice”
Dr.Sahar Attia
Head of Department of Architecture
Professor of Architecture and Urban design
Faculty of Engineering, Cairo University

The proposed presentation addresses the future role of Universities in steering the world 
towards the desired urban future. This role should develop from knowledge transfer towards 
knowledge sharing and interaction. 
Following up with the UN Habitat University Network Initiative (UNI), Universities and academic 
members are invited to join efforts and be key actors in the system of knowledge generation 
and diffusion. Therefore global collaborative networking has become a crucial need.
 Universities are able, and qualified to address global challenges (Climate Change, Urban 
Informality, Food Security, Urban Governance, Future Cities). They are able to make useful 
contribution to practices and policies, and to draw on the global wealth of academic knowledge 
and connect academia and practice. Universities can act as think tanks for future challenges
The presentation is articulated around 3 pillars,
1- The importance of networking (highlights on UNI)
2- Academia and Research in the NUA
3- The role of Egyptian Universities in linking practice to academia, and share responsibility in 
shaping future cities.
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 د. أنس الفارس
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

يشــغل الدكتــور أنــس الفــارس منصــب المشــرف علــى برنامــج مراكــز التميــز المشــتركة JCEP(( فــي 
مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، وهوأيضــا المديــر المشــارك لمركزالنظــم الهندســية 
المركبــة فــي المدينــة ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا )MIT( بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
ــي  ــر ف ــتاذ زائ ــه أس ــا أن ــج. كم ــركة بوين ــة وش ــن المدين ــرار بي ــاذ الق ــم اتخ ــز دع ــارك لمرك ــر المش والمدي
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. تشــمل الخبــرة البحثيــة للدكتــور 
الفــارس عــدة مجــاالت منهــا الهندســة االســتراتيجية ونظــم دعــم اتخــاذ القــرار، وهندســة النظــم، 
والنمذجــة والمحــاكاة المتكاملــة، والتحليــل واألمثلــة متعــددة التخصصــات. تركــز أبحاثــه الحاليــة 
علــى تطويرنظــم محــاكاة متكاملــة لتخطيــط النظــم الكبــرى فــي المــدن والبنــى التحتيــة المركبــة 
كالنقــل والطاقــة والميــاه. وباإلضافــة إلــى ذلــك، لــدى الدكتــور الفــارس خبــرة مهنيــة واســعة فــي مجــال 
هندســة المنتجــات، والتخطيــط االســتراتيجي. تلقــى د. الفــارس تعليمــه فــي مجــاالت الهندســة وعلــوم 
الحاســب، فهــو حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي علــوم التصميــم الهندســي والحوســبة مــن معهــد 
الهندســية مــن مركــز  الحوســبة واألمثلــة  الماجســتير فــي  للتقنيــة وعلــى درجــة  ماساشوســتس 

ــة. ــس الجامع ــن نف ــة م ــة الهندس ــبة بكلي ــة والحوس الهندس
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COOPERATION PROGRAM BETWEEN KING ABDULAZIZ CITY FOR 
SCIENCE & TECHNOLOGY (KACST) & INTERNATIONAL UNIVERSITIES

ABSTRACT 
Many cities in the world are experiencing rapid growth due to various factors such as natural 
population growth, urbanization, and immigration. These driving forces impact cities in 
myriad ways. By combining high resolution spatio-temporal data from multiple sources with 
the topological characteristics of the city, as well as employing a wide range of methods for 
modeling and data analysis, observed human behavior such as movement patterns and social 
interactions can be evaluated. Furthermore, their impact on the city in a variety of domains such 
as transportation, land use, energy consumption and ICT infrastructure can be assessed. The 
City Dynamics platform offers the ability to simulate, query, and aggregate models, while a new 
generation of web technologies provides powerful visualization of geospatial and temporal big 
data. The City of Riyadh is used as a case study for the City Dynamics Platform. This has helped 
shed light on the causes of congestion affecting Riyadh’s road network, the mobility habits of 
the city’s residents, the influence of commercial points of interest on urban movement patterns. 
The results of the research can help policymakers address the challenges of serving the current 
population and planning for the future by equipping them with a level of insight that was not 
attainable before the era of big data.
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يعمــل الدكتــور/ عــادل بــن شــاهين الدوســري أســتاذاً بقســم تخطيــط المــدن واألقاليــم بكليــة تصاميــم 
ــة  ــد كلي ــب عمي ــا منص ــغل حالي ــران. ويش ــادن بالظه ــرول والمع ــد للبت ــك فه ــة المل ــي جامع ــة ف البيئ
تصاميــم البيئــة بالجامعــة باإلضافــة الــى عملــه رئيســا لقســم تخطيــط المــدن واألقاليــم ولفتــرات 
بلغــت 15 عامــا تقريبــا. باإلضافــة إلــى رئاســة قســم العمــارة بالنيابــة. لمــدة 6 ســنوات. ويشــغل الدكتــور 
الدوســري منصــب عضــو مجلــس االداره للهيئــة العامــه للمســاحة بالريــاض وهــو عضــو اللجنــة الوطنيــة 
ــوراه  ــة الدكت ــى درج ــري عل ــور الدوس ــل الدكت ــد حص ــا. وق ــاض ايض ــه بالري ــات الجغرافي ــم المعلوم لنظ
ــط  ــال التخطي ــات المتحــدة األمريكيــة فــي مج ــور بالوالي فــي عــام 1991م مــن جامعــة متشــيغن-بآن آرب
الحضــري واإلقليمــي، كمــا حصــل علــى درجــة الماجســتير فــي عــام 1986م مــن نفــس الجامعــة فــي مجــال 

التخطيــط الحضــري.

ــم  ــن تقدي ــة م ــة والبحثي ــات العلمي ــطة والفعالي ــن األنش ــد م ــي العدي ــري ف ــور الدوس ــاهم الدكت ــد س لق
دورات دراســية فــي مجــال تخصصــه إلــى اإلشــراف والتنســيق للعديــد مــن الفعاليــات الرســمية بالجامعــة 
والمشــاركة فــي المؤتمــرات وتــرأس بعضهــا، كمــا عمــل الدكتــور الدوســري مستشــاراً بمكتــب معالــي 
وزيــر التعليــم العالــي منــذ عــام 1994م إلــى عــام 1997م، ومستشــاراً فــي أمانــة مدينــة الدمــام فــي الفتــرة 
2000-2001م. كمــا عمــل مستشــارا غيــر متفــرغ بالهيئــة العامــة للســياحة واالثــار بالمملكــة العربيــة 
ــة  ــان الوطني ــن اللج ــدد م ــي ع ــري ف ــور الدوس ــاهم الدكت ــد س ــى 2004. وق ــام 2003 وحت ــن ع ــعودية م الس
والمحليــة واإلقليميــة مثــل اللجنــة الوطنيــة إلعــداد أطلــس عــام للمملكــة العربيــة الســعودية، ولجنــة 
خارطــة المملكــة والحــدود الدوليــة، ولجنــة إعــادة تطويــر وتنظيــم المنطقــة الصناعيــة بمنطقــة 
ــداد  ــروع إع ــة ومش ــي بالمملك ــم العال ــتراتيجية للتعلي ــة اإلس ــداد الخط ــروع إع ــة. ومش ــام الحضري الدم
الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن بالظهــران. وهــو عضــو بمجلــس  الخطــة اإلســتراتيجية لجامعــة 
التنميــة الســياحيه للمنطقــة الشــرقية منــذ 1427هـــ وحتــى 1433هـــ. و للدكتــور الدوســري العديــد مــن 
ــة،  ــة والمحلي ــرات الدولي ــة والمؤتم ــالت العلمي ــي المج ــورة ف ــة المنش ــوث العلمي ــاهمات والبح المس
تخصصــه. مجــاالت  فــي  التعاقديــة  والبحــوث  والدراســات  المشــاريع  مــن  العديــد  فــي  شــارك  كمــا 
ــة  ــة العربي ــن المملك ــرقية م ــة الش ــة بالمنطق ــروات الطبيعي ــاد والث ــاب “االقتص ــرا كت ــز مؤخ ــد أنج وق
ــرف  ــي اش ــة الت ــوعة المملك ــن موس ــعودية” ضم ــة الس ــة العربي ــاد المملك ــاب “ اقتص ــعودية” وكت الس
ــوث  ــري البح ــور الدوس ــات الدكت ــمل اهتمام ــة. وتش ــز الوطني ــد العزي ــك عب ــة المل ــا مكتب ــى إعداده عل
والتخطيــط بمســاندة الحاســب اآللــي وتطبيقاتــه، أســاليب التخطيــط الحضــري، اإلســقاطات والدراســات 
الســكانية، نظــم سياســات اإلســكان وتحليلهــا، التخطيــط الحضــري اإلقليمــي، دراســات القــوى العاملــة 
ــكا،  ــة )URISA( بأمري ــة واإلقليمي ــات الحضري ــم المعلوم ــة نظ ــي منظم ــو ف ــو عض ــعودة. وه ــا الس وقضاي

وعضوالجمعيــة العربيــة إلدارة المــوارد البشــرية )ASHRM( بالظهــران.

 أ. د. عادل بن شاهني الدوسري
عميد كلية تصاميم البيئة، جامعة امللك فهد 

للبترول واملعادن
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املجلس االستشاري للتخطيط احلضري 
بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن

ملخص الورقة:

يهــدف المجلــس االستشــاري للتخطيــط الحضــري بالجامعــة الــى: 1-توطيــد العالقــة والتواصــل وتبــادل 
الخبــرات بيــن القســم والجهــات ذات العالقــة بتخصصــات القســم مثــل الشــركات والمكاتــب الهندســية 
واالستشــارية والتخطيطيــة والمقاوليــن والــوزارات ذات العالقــة بتخصــص القســم واألمانــات والبلديــات 
والمؤسســات والهيئــات، وكذلــك الجهــات المهتمــة بالبيئــة المبنيــة، حيــث يعتبــر ذلــك مكمــاًل لــدور 
القســم األكاديمــي وتحقيقــًا لــدور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع. 2-تســهيل عمليــة تدفــق المعلومــات 
ومتابعــة مــا يســتجد مــن التطــورات بيــن القســم والجهــات ذات العالقــة وخصوصــًا فيمــا يتعلــق 
ــد  ــم للتأك ــي القس ــة خريج ــم. 3-متابع ــات القس ــة بتخصص ــة ذات العالق ــج االكاديمي ــج والمناه بالبرام
ــا  ــل. كم ــوق العم ــات س ــات ومتطلب ــع احتياج ــم م ــه القس ــذي يقدم ــج ال ــات البرنام ــة مخرج ــن موائم م
تتلخــص مهــام المجلــس فــي 1-التعــرف علــى احتياجــات الجهــات ذات العالقــة بتخصصــات القســم 
ــاركة  ــق المش ــن طري ــك ع ــل وذل ــوق العم ــتجدات س ــات ومس ــم لمتطلب ــي القس ــة خريج ــدى مالئم وم
بآرائهــم وتجاربهــم وخبراتهــم العمليــة .2-تســهيل عمليــة تبــادل المعلومــات بيــن القســم والقطــاع 
العــام والخــاص واســتحداث قاعــدة بيانــات لمتابعــة خريجــي القســم فــي حياتهــم العمليــة. 3-مســاعدة 
الطــالب للربــط بيــن الجانــب النظــري المكتســب مــن الدراســة وبيــن التطبيــق العملــي. 4-دعــم أنشــطة 
العلميــة.  واللقــاءات  النــدوات  وعقــد  المســابقات  وتنظيــم  األبحــاث  مجــال  فــي  المختلفــة  القســم 
5-التعــاون المشــترك بيــن القســم وتلــك الجهــات واالســتفادة مــن االمكانــات المتوفــرة لــدى الطرفيــن 
فــي اجــراء بعــض الدراســات والتطبيقــات العمليــة واالستشــارات والتعــاون فــي مجــال التطبيــق الميدانــي 
ــك  ــطة تل ــي أنش ــاركة ف ــس للمش ــة التدري ــاء هيئ ــالب وأعض ــة للط ــة الفرص ــة، وإتاح ــارات المتبادل والزي
المؤسســات والمكاتــب فــي مجــاالت التخطيــط الحضــري واالقليمــي وتخطيــط اســتعماالت األراضــي، 
التخطيــط،  وسياســات  وأنظمــة  الحضــري،  واالقتصــاد  بعــد،  عــن  واالستشــعار  المعلومــات  ونظــم 
ــس  ــزات المجل ــم منج ــة اه ــذه الورق ــتعرض ه ــتدامة. وتس ــة المسـ ــدة، والبيئ ــدن الجدي ــط الم وتخطي

خــالل عاميــن مــن تطبيقــه فــي جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن.
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Nadine Bitar is currently the CEO of Placemaking.me ,an advisory and consulting firm focused 
on innovation in design and sustainability in neighborhoods and cities and on leveraging smart 
technologies for inclusive liveable places in the MENA region. Nadine worked in the public 
sector as an advisor in Abu Dhabi Municipality and as planning director in multinational and 
semi-government organizations in Dubai, involved in the master planning and development 
planning of more than 30 large scale flagship developments in the Middle East and North 
Africa .Nadine is a technical advisor for regional awards and competitions, keynote speaker in 
regional conferences and contributing writer about innovation for sustainable and smart urban 
planning .She teaches urban design at the American University in Dubai and is as well the 
chairwoman of the Interior Design –Advisory Board at the American University in Dubai. She 
is an international associate in American Institute of Architects, completed MAP – a residential 
executive management program at Insead business school and have a masters in Urban Design 
from the American University of Beirut.

 Dr. Nadine CHAHINE 
CEO-placemaking.me & adjunct- Architecture & Interior 

Design at American University in Dubai 
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ROLE OF UNIVERSITIES IN CITIES DEVELOPMENT

ABSTRACT 
As an approach to the sustainable development of automobile-oriented suburbs in 
contemporary Arab cities, the Transit Oriented Development (TOD) model principles were 
mainly based on research and case studies in the United States and Europe and its principles 
were mostly confined to temperate-climatic zones with limited applicability to the Middle 
Eastern gulf countries. This presentation is an attempt to bridge this gap by proposing an 
alternative climate-responsive TOD model for GCC cities taking into consideration the three 
tenets of sustainability: economic vitality, social diversity and environmental integrity. In the 
21st century, urban design on a district and neighborhood level will play a central role in the 
planning of contemporary Arab city and as such, the proposed TOD model is detailed into an 
urban design framework that is articulated around the five generic dimensions of urban design 
i.e. Identity, Infrastructure, Ecology, Public space and Private development. The presentation 
will end with projects in GCC that have been designed according to the toolkit and model and 
thus transformed into Transit –Oriented Climate –responsive Place- led districts.



ماجستير التسويق واالستراتيجية ، الواليات المتحدة األمريكية، جامعة تامبا 2012م
بكالريوس التسويق واالقتصاد، مملكة البحرين، جامعة البحرين 2007م

الخبرات العملية والعضويات 
اإلشراف على تطوير مشاريع الخدمات الحكومية اإللكترونية، وزارة الداخلية، المملكة العربية السعودية

الشــراكة  عبــر  الحكوميــة  الخدمــات  لتحســين  الهادفــة  المختلفــة  المشــاريع  مــن  العديــد  قــاد 
الحكومــي  القطــاع  فــي  وتنفيذهــا  االســتراتيجيات  وتطويــر  المجتمعيــة، 

مدير االستراتيجية والنمو المؤسسي ، جمعية إطعام، المملكة العربية السعودية 
عضو معتمد، الجمعية األمريكية للتسويق، الواليات المتحدة األمريكية 

عضو المنظمة الدولية لتطوير األعمال 
شــارك فــي أبحــاث فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات والمنتديــات الخاصــة بدراســات المشــاركة 

المجتمعيــة داخــل وخــارج المملكــة

ــًا  ــغل حالي ــعود، تش ــك س ــة المل ــن جامع ــة - م ــات االجتماعي ــي الدراس ــوراه ف ــة الدكت ــى درج ــة عل حاصل
وكيلــة قســم اإلعــالم بكليــة اآلداب بجامعــة الملــك ســعودـ باإلضافــة إلــى عملهــا كأســتاذ مشــارك فــي 

قســم الدراســات االجتماعيــة. 
عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة الســعودية للدراســات االجتماعيــة، عضــو فــي الجمعيــة األمريكيــة للعــالج 

American Association for Marriage and Family Therapy الزواجــي واألســري
عضو مؤسس لجمعية تكاتف للعمل التطوعي 

ــكان  ــروع اإلس ــا مش ــن أهمه ــة م ــروعات الوطني ــة بالمش ــات المعني ــن الدراس ــد م ــي العدي ــاركت ف ش
التنمــوي للملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز آل ســعود » رحمــه اهلل«

لديهــا العديــد مــن الدراســات واألبحــاث، أهمهــا قــراءة تحليليــة مقارنــة مــن منظــور اجتماعــي لوثيقــة 
مســقط للنظــام )القانــون( الموحــد لألحــوال الشــخصية لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 

2001م 1322هـ- 

أ. عبدالرحمن الراشد
شريك مشارك

شركة اإلكسير الستشارات األعمال 

أ. د. مرضية برديسي
جامعة امللك سعود
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Dr. Ziad Aazam is an Advisor to the Minister of Economy and Planning since October 2015. He 
worked with AECOM as a Regional Director for Design, Planning and Economics business line, 
leading the operation while engaging in business development and project directing roles for 
a number of urban planning projects in KSA including Jeddah 2033 Strategic, Sub-Regional, 
Structure and Local Plans. He obtained his Bachelor’s degree in Architecture from Cornell 
University in the USA, Master’s degree in Business Administration from the European University 
in Paris and his Doctorate’s degree in Architecture, which is based on research in space and 
society, from Cardiff University in the UK. He is also an Advisor to KAUST and Dar Al-Hekma.

Eng. Nadia Bakhurji is the owner and the President of Nadia Bakhurji Architectural & Interior 
Design Consultants Firm (NBA) based in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. She holds a Bachelor 
Degree (BSC) from King Faisal University from the College of Architecture and Planning (1989) 
Nadia started her Architectural and Interior Design career in 1989 with the establishment of 
Riwaq of the Kingdom Est. (ROK) offering architectural and interior design consultancy services 
for Residential and Commercial projects. 
In 1996 Nadia formed a partnership with HRH Prince Al Waleed Bin Talal Bin Abdulaziz thus 
expanding ROK capabilities and services to serve the hospitality, medical, education and 
corporate sectors. ROK became known nationally and internationally for high quality and highly 
creative work both within the architectural and interior design fields winning several design 
competitions for various projects in KSA. 
In Addition to founding ROK and NBA, Nadia has a remarkable track record in Philanthropy and 
Education as well as a Lecturer & Public Speaker in various Saudi universities and International 
conferences. She has become a major pioneer for the advancement of women in education, in 
the engineering sector and in the business sphere. Nadia has also contributed to media and 
Social & Public Life. She was the first Saudi woman to win a seat on the Board of the Saudi 
Council of Engineers (SCE) in 2006 and won a consecutive seat in 2009. 

Dr. Ziad AAZAM
Assistant Deputy Minister for Regional 

Development

Mrs. Nadia BAKHURJI
Advocacy Group on Gender Issues
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MODERN TRENDS IN URBAN PLANNING

التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري



DAY THREE
اليوم الثالث



استقبال وتسجيل املشاركني 7:00

11:00 - 10:30

13:00 - 12:30

10:30 - 8:30

12:30 - 11:00

14:00 - 13:00

 14:00

اجللسة الثامنة

اجللسة التاسعة

اجللسة اخلتامية

احلملة احلضرية الوطنية - املدينة التي نريد
إدارة احلوار: د. طارق عزمي الشيخ، املدير - برنامج موئل األمم املتحدة

 دور وزارة الشئون البلدية والقروية يف احلملة احلضرية الوطنية
  أ. حمد بن سعد العمر، املشرف على إدارة العالقات العاّمة واإلعالم بوزارة الشئون البلدية والقروية 

 احلملة احلضرية العاملية 
  م. كاتيا شيفر، خبير التنمية العمرانية باملكتب اإلقليمي للدول العربية بالقاهرة

 تقدمي عن حملة »ديرتي مسؤوليتي«
  األميرة ليان بنت فيصل آل سعود، منسقة أنشطة الشراكات والشباب مبوئل األمم املتحدة

 مسابقة ديرتي مسؤوليتي »األماكن العاّمة للجميع« املسابقة حتت احلملة
 أ. د. عبد العزيز بن ناصر الدوسري، رئيس مجلس اإلدارة، اجلمعية السعودية لعلوم العمران

 مبادرات محلية يف تطوير املدن
  أ. عبد العزيز بن بندر العثمان، مدير برنامج وارف مبؤسسه العنود اخليرية

 األميرة سلطانة بنت بدر آل سعود، جمعية بنيان النسائية اخليرية للتنمية األسرية 
 أ. محمد يحيى آل مفرح،  جمعية إكتفاء

 أ. رشا التركي، املدير التنفيذي يف جمعية النهضة

 إعالن املنتدى:  توصيات نحو أجندة حضرية جديدة 
 التحضيرات األولية ملشاركة اململكة يف قمة األمم املتحدة لإلسكان والتنمية احلضرية »املوئل الثالث«

اليوم الثالث الخميس ٢٢ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ
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إدارة االراضي احلضرية مبشاركة البنك الدولي
إدارة احلوار: د. إبراهيم بن محمد البطحي،  مستشار وكالة تخطيط املدن وعضو مركز حتقيق األهداف مبكتب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية

د. فؤاد ملكاوي، كبير خبراء التنمية احلضرية بالبنك الدولي
د. إلني هاميلتون، خبير التنمية بالبنك الدولي

د. أوجلا كاجنوفا، خبير إدارة األراضي بالبنك الدولي
أ. آنى بيدجود، خبيره تنميه املجتمعات بالبنك الدولي

استراحة قهوة 

استراحة قهوة  - صالة الظهر

تناول طعام الغداء  - قاعة بريدة - فندق الرياض إنتركونتيننتال

القاعة الدائرية

قاعة رقم )1(

القاعة الرئيسية



8:30 - 10:30

11:00 - 12:30

EIGHTH SESSION

NINTH SESSION

NATIONAL URBAN CAMPAIGN – THE CITY WE WANT
Moderator: Dr. Tarek Azmi Al-Sheikh,Director - UN-HABITAT Program
 Role of the Ministry of Municipal & Rural Affairs in National Urban Campaign 

   Mr. Hamad AL OMAR, Supervisor of PR & Media Department, Ministry of Municipal & Rural Affairs 

 World Urban campaign and city Changer Initiative
   Eng. Katja SCHÄFER, Urban Development Expert at the Regional Office for Arab States in Cairo, Egypt
 Introduction to “My City, My Responsibility”

   Princess Layan Bint Faisal AL SAUD, Partner Officer, UN-HABITAT
 “City Changer Competition”  Public Places for all 

   Prof. Abdulaziz AL DOUSARI, Chairman of the Board, the Saudi Association for Urbanism Sciences, KSA
 Local Initiatives for the Urban Development of Cities 

   Mr. Abdulaziz AL OTHMAN, Director of WARIF Program in Princess Al-Anood Foundation, KSA
  Princess Sultana Bint Bader Al Soud, BUNYAN Women Charitable Association for Family Development
  Mr. Mohammad AL MUFREH, Ektifa’ Association
  Mrs. Rasha AL TURKI, CEO, AlNahda Philanthropic Society for Women

7:00 RECEPTION AND REGISTRATION OF PARTICIPANTS

10:30 - 11:00

12:30 - 13:00

 14:00

 Forum Declaration: Toward a New Urban Agenda 
 Preparatory Steps for the Participation of the Kingdom in the United Nations Summit on Housing   

    and Sustainable Urban Development (HABITAT III)
13:00 - 14:00

CLOSING SESSION

DAY THREE  THURSDAY 31 March 2016
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URBAN LANDS MANAGEMENT WITH PARTICIPATION OF WORLD BANK
Moderator: Dr. Ibrahim AL  AL BUT’HIE, Consultant to Advisor to the Deputyship of Town Planning, Ministry of Municipal & Rural Affairs
Dr. Fouad MALKAWI, Senior Urban development Expert – World Bank

Dr. Ellen HAMILTON, Development Expert – World Bank

Dr. Olga KAJANOVA,  Land Management Expert – World Bank

Mrs. Annie BIDGOOD,  Communities Development Expert – World Bank

COFFEE BREAK 

COFFEE BREAK  - DUHUR PRAYER

LUNCH -BURAIDAH HALL - RIYADH INTERCONTINENTAL HOTLE 

Round Hall

Meeting Room 1

Main Hall



SESSION EIGHTH

SESSION NINE

الجلسة الثامنة

الجلسة التاسعة

د. طارق عزمي الشيخ
برنامج موئل األمم املتحدة

 أ. عبد العزيز العثمان
مدير برنامج وارف مبؤسسه 

العنود اخليرية

د. فؤاد ملكاوي
كبير خبراء التنمية احلضرية 

بالبنك الدولي

د. إبراهيم بن محمد البطحي
مستشار وكالة تخطيط املدن

وعضو مركز حتقيق األهداف مبكتب 
معالي وزير الشؤون البلدية والقروية

اليوم الثالث الخميس ٢٢ جمادى اآلخرة١٤٣٧هـ
DAY THREE  THURSDAY 31 March 2016

رئيس اجللسة: 

إدارة احلوار: 

 أ. حمد بن سعد العمر
املشرف على إدارة العالقات 

العاّمة واإلعالم بوزارة الشئون 
البلدية والقروية 



Dr. Ellen HAMILTON 
Development Expert 

World Bank

 األميرة سلطانة بنت بدر آل سعود
جمعية بنيان النسائية اخليرية 

للتنمية األسرية 

 أ. محمد يحيى آل مفرح 
جمعية إكتفاء

  األميرة 
ليان بنت فيصل آل سعود
منسقة أنشطة الشراكات 

والشباب مبوئل األمم املتحدة

Dr. Olga KAJANOVA 
Lands Management Expert 

World Bank

Mrs. Annie BIDGOOD 
Communities Development Expert 

World Bank

 أ. رشا التركي
املدير التنفيذي يف جمعية 

النهضة

 Eng. Katja SCHÄFER 
Urban Development Expert at the 
Regional Office for Arab States in 

Cairo, Egypt

 أ. د. عبد العزيز بن ناصر الدوسري 
مدير اجلمعية السعودية لعلوم العمران
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EIGHTH SESSION
الجلسة الثامنة
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Dr. Tarek El-sheikh has more than 21 years of experience in Housing and Urban Development policy 
formulation, training, advisory services and projects implementation.

Dr. El-sheikh gained his Ph.D. in 2004 from Cairo University after studies in University of Karlsruhe, 
Germany and Master degree in Development Administration and Planning from University of Bristol in 
1996 and Master degree in Community Development from Cairo University in 1994.
ظدد

Dr. El-sheikh is currently the Regional Representative for Gulf States in the Kuwait Office for Arab 
Cities, and Director of the UN Habitat Program in Kingdom of Saudi Arabia. He was the former Housing 
Sector Lead in the UN Country Team of Iraq. Assistant Professor at the Urban Training and Studies 
Institute in Cairo and Deputy Director. He was coordinator of the Egyptian Cabinet Committee for Real-
estate prior to joining the United Nations in 2004. Dr. El-sheikh was the leader of several knowledge 
development and information building programs in Housing and Urban Development. He led on the 
preparation of background report on Arab Cities 2010, Tunisia Housing Profile 2010, Arab Platform for 
Urban Observatories and Kuwait urban profile, Bahrain urban profiles, and State of Arab Cities Report 
for 2011. Dr. El-Sheikh also contributed to the preparation of the State of Iraq Cities Report, Iraq Housing 
Market Assessment, Iraq Housing Policy, Egypt Urban Development Strategy and also led on several 
urban development initiatives in Arab region, trained professionals from various Arab States on land 
development and informal settlement upgrading. He also authored a number of publications and articles 
in international journals.

Dr. El-Sheikh is a member of a number of international, regional and national networks and groups. 
The British University Graduates Association, the European Network for Housing Research, International 
Society for City and Regional Planners and The Eisenhower Fellowships Network.

Session Chair:

Dr. Tarek Azmi Al-Sheikh
Director,UN-HABITAT Program, Saudi Arabia
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Katja Schäfer graduated in the field of architecture in 1999 and completed an advanced 
university degree in urban development in 2003. With more than ten years of professional 
experience in local, urban and regional planning issues, decentralization, urban regeneration, 
housing and basic service provision besides local economic development, in conjunction with 
institutional development and capacity enhancement of key stakeholders in sustainable 
urban development, management and governance. Since June 2010, Katja Schäfer has 
been contributing as the Human Settlements Officer (HSO) to the Arab States towards the 
implementation of UN-Habitat’s vision, work programme and advocacy role, particularly in the 
field of urban governance and secure tenure, within the scope of the emerging Regional Office 
for Arab States in Cairo. Her engagement at ROAS has been manifold. Over time, Mrs. Schäfer 
has been the HSO in charge of Egypt, Libya, Lebanon, Sudan and Yemen as well as she has 
provided technical backstopping functions in other countries in the Arab Region, particularly 
GCC countries, Jordan, Iraqi Kurdistan, Palestine and Syria. She has assisted the UN-Habitat 
country teams and counterparts in the identification of priority interventions in human 
settlements, provided input to human settlements analysis and needs assessment in addition 
to other activities aiming at housing and urban development policy, strategy and programme 
development. Across the Arab Region, she has provided support to ongoing projects, ensured 
efficient and effective management of project resources and participated in project evaluation.
From 2008 to 2010, Mrs. Schäfer was a member of the GIZ Project for the Development of 
Historic Cities in Yemen team responsible for Urban (Heritage) Management on issues related to 
addressing sustainable urban development in Yemen. In addition to contributing to the ongoing 
project activities in the historic cities of Shibam and Zabid, both UNESCO World Heritage Sites, 
she managed the 3rd Component of the Project – Other Historic Cities. She provided support 
to national authorities and local administrations as well as residents in sustainably managing 
urban development of the vast range of historic cities and settlements in Yemen. Throughout, the 
emphasis of the project was on local economic development and the promotion of conservation 
for Yemen’s urban heritage as an integral component of a multi-sectoral integrated urban 
development program, along the implementation of the decentralization policy and poverty 
reduction strategy for Yemen. The project advanced the networking between local, regional and 
national levels and between key actors in government, local business and population.
Mrs. Schäfer contributed to the Somali Urban Development Program (UN-Habitat, 2006-07) as 
an Urban Planner, providing substantive inputs to the elaboration of Urban Development Plans 
in key cities of Somaliland as well as Puntland regions and facilitating urban planning processes 
alongside capacity building activities. Priority attention was paid to the issue of informal and 
IDP settlements as well as the rehabilitation of market areas. Her work gave emphasis to the 
promotion of participatory planning strategies at city and neighborhood levels by strengthening 
the involvement of civil society and communities.

 Eng. Katja SCHÄFER 
Urban Development Expert at the Regional Office for Arab 

States in Cairo, Egypt
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احلي السعودي النموذجي - احلياة واألمل
اتجاهات حديثة في تخطيط المدن المستدامة

مشــروع مســتدام للمســاهمة فــي تخطــي تحديــات المناطــق العشــوائية وقليلــة التحضــر ونقــص 
المســاكن والفقــر وخدمــة المناطــق المتضــررة جــراء األزمــات الطارئــة مثل الكــوارث الطبيعيــة والحروب

والقرويــة  البلديــة  الشــؤون  وزارة  وجهتهــا  التــي  الكريمــة  الدعــوة  علــى  بنــاء  المبــادرة  هــذه  تقــدم 
للمشــاركة فــي منتــدى التخطيــط الحضــري األول الــذي ســيعقد فــي مدينــة الريــاض 20 - 22 جمــادى 

اآلخــرة 1437 ه برعايــة
كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه اهلل.

برنامج (مستقبل المدن السعودية)
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة)

دور التخطيط الحضري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة..
المبادرة مطورة من قبل:

REUOS االتحاد العقاري في دول منظمة التعاون اإلسالمي
OIC منظمة دولية معتمدة بقرار وزراء خارجية الدول األعضاء منتمية إلى منظمة التعاون اإلسالمي

بالتعاون مع:
جمعية اكتفاء الخيرية النسائية بجدة

المتخصصــة فــي الدراســات والمبــادرات والمســوحات الميدانيــة لألحيــاء العشــوائيةعناصر المبــادرة 
ــري األول ــط الحض ــدى التخطي ــى: منت ــة إل المقدم

العنصر األول:
تعريف موجز بالجهات التي قامت بتطوير المبادرة والقيمة المضافة التي تقدم من خاللها..

العنصر الثاني:
تعريف بفكرة المبادرة: الحي السعودي النموذجي: الحياة واألمل

التنميــة  منطلــق  مــن  والحقيقيــة  العميقــة  وإضافتهــا  المبــادرة  هــذه  فكــرة  أهميــة  واســتعراض 
واالســتدامة.

(الحي السعودي النموذجي)
حّل شامل جديد تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى المواطنين..

وبصمة جديدة في مسيرة العطاء الفريد الذي يقدمه الملك سلمان إلى اإلنسانية.
العنصر الثالث:

استعراض المكونات العمرانية األساسية في الحي السعودي النموذجي، بالصور والبيانات
التــي تجعــل المبــادرة عمليــة وحــاًل ســريعًا ذا جــدوى وتكلفــة  واســتعراض أهــم المميــزات الفنيــة 

اقتصاديــة.
العنصر الرابع:

استعراض أهم عناصر االستدامة التي تبرز في تطبيق هذ المبادرة
العنصر الخامس:

مبادرة الحي السعودي النموذجي في أرقام .. استدامة اقتصادية
العنصر السادس:

الدور الكامل والقيمة المضافة للجهات التي طورت هذه المبادرة.

 أ. محمد يحيى آل مفرح 
جمعية إكتفاء
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المؤهالت األكاديمية:

• البكالوريوس: جامعة الملك سعود-المملكة العربية السعودية هندسة معمارية، 1981م.

• الماجستير: جامعة فلوريدا -الواليات المتحدة األمريكية تخطيط عمراني وإقليمي، 1992م.

• الدكتوراه: جامعة فلوريدا -الواليات المتحدة األمريكية تخطيط عمراني وإقليمي، 1995م. 

الخبرات العملية:

1. المشرف العام على أودية التقنية – وزارة التعليم، وكالة التخطيط والمعلومات – من 1435/11/5هـ 

2. المدير التنفيذي لوادي الرياض للتقنية من تاريخ 1431/1/1هـ حتى 1435/11/4هـ 

3. مشــرف الشــئون الفنيــة والهندســية: وادي الريــاض للتقنيــة/ جامعــة الملــك ســعود مــن: 1428/6/3هـــ 
إلــى 1431/1/1هـ

4. رئيس مجلس اإلدارة للجمعية السعودية لعلوم العمران 

ــعود من:1426هـــ  ــك س ــة المل ــط: جامع ــارة والتخطي ــة العم ــي كلي ــط العمران ــم التخطي ــس قس 5. رئي
إلى:1428هـــ

 GTZ 6. مستشــار بالمخطــط االســتراتيجي اإلقليمــي لمنطقــة الريــاض: مؤسســة التعــاون الدولــي األلمانــي
من:1427هـــ إلى:1429هـــ

7. عضو في مجلس كلية العمارة والتخطيط: جامعة الملك سعود من:1424هـ إلى:1428هـ

من:1423هـــ  ســعود  الملــك  جامعــة  بالكليــة:  والمعلومــات  البحــوث  مركــز  مجلــس  فــي  عضــو   .8
إلى:1424هـــ

9. مستشار غير متفرغ في الهيئة العليا للسياحة. من:1421هـ إلى:1425هـ

المــدن  تخطيــط  وكالــة  والقرويــة  البلديــة  الشــئون  وزارة  والمعلومــات:  الدراســات  إدارة  مديــر   .10 
من:1416هـ إلى:1420هـ

11. االبتعاث للماجستير والدكتوراه تخصص تخطيط عمراني وإقليمي من:1411هـ إلى:1416هـ.

12. العمــل فــي وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة وفــي عــدد مــن األمانــات والبلديــات، مــن عــام 1402هـــ إلــى 
عــام 1420هـــ )1981م-2000م(

 أ. د. عبد العزيز بن ناصر الدوسري 
مدير اجلمعية السعودية لعلوم العمران



127

مسابقة ديرتي مسؤوليتي »األماكن العاّمة للجميع« 

ملخص الورقة:

ســيتم اســتعراض دور الجمعيــة الســعودية لعلــوم العمــران كجمعيــة علميــة انشــاءتها كليــة العمــارة 
والتخطيــط بجامعــة الملــك ســعود كجمعيــة مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي تعنــى باالرتقــاء بالفكــر 
العمرانــي حيــث تعمــل الجمعيــة الســعودية لعلــوم العمــران علــى تنفيــذ عــدد مــن البرامــج الطموحــة 
ــي  ــا ف ــعودية، بم ــدن الس ــي الم ــة ف ــات العمراني ــتوى التطبيق ــين مس ــى تحس ــا إل ــن خالله ــعى م ــي تس الت
ذلــك مجــاالت التعليــم العمرانــي فــي الجامعــات الســعودية مــن خــالل تنظيــم المؤتمــرات والمنتديــات 

واللقــاءات والنــدوات والمحاضــرات والمعــارض التــي تناقــش مواضبــع عمرانيــة وبيئيــة متعــدده.

وفــي هــذا اإلطــار أطلقــت الجمعيــة الســعودية لعلــوم العمــران بالتعــاون مــع برنامــج االمــم المتحــدة 
للمســتوطنات البشــرية – المؤئــل - وبرنامــج مســتقبل المــدن الســعودية مســابقة “ديرتــي مســؤوليتي” 
علــى مســتوى الجامعــات الســعودية فــي المجــال العمرانــي والمعمــاري والتصميــم الحضــري، وقــد 
تــم إطــالق هــذه المســابقة لطــالب العمــارة والتخطيــط والتصميــم العمرانــي وتصاميــم البيئــة فــي 
الجامعــات الســعودية لتقديــم دراســة مشــروع لتطويــر إحــد المواقــع والمناطــق المفتوحــة الواقعــة فــي 

مدينــة مــن مــدن المملكــة .

وســوف يحصــل الفائــزون فــي مســابقة “ديرتــي مســؤوليتي”على فرصــة لحضــور وعــرض أعمالهــم فــي المؤتمر 
الثالــث للمســتوطنات البشــرية ( الموئــل 3 ) ،الــذي ســيعقد فــي كيتــو، اإلكــوادور، فــي أكتوبــر 2016 .
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يعمــل عبدالعزيــز مديــراً لمركــز العنــود لتنميــة الشــباب، أحــد مشــاريع مؤسســة األميــرة العنــود الخيرية، 
وأحــد المهتميــن بقضايــا الشــباب المعاصــرة مثــل الريــادة االجتماعيــة، التمكيــن، وبنــاء المهــارات 
ودعــم المواهــب وذلــك مــن خــالل ارتباطــه وعضويتــه لعــدد مــن المنظمــات والهيئــات فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية مثــل الرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب، اللجنــة الشــبابية فــي مركــز الملــك عبدالعزيــز 
للحــوار الوطنــي، المركــز الوطنــي ألبحــاث الشــباب، الجمعيــة الســعودية للســرطان، الجمعيــة الســعودية 

لإلعــالم واالتصــال.

كمــا عمــل عضــو هيئــة التدريــس فــي معهــد الدراســات الدبلوماســية منــذ 2009، وحاصــل علــى شــهادة 
الماجســتير فــي اإلعــالم مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة. وخــالل ذلــك قــدم العديــد مــن األبحــاث 
والدراســات فــي اســتخدامات الشــباب الســعودي لشــبكات التواصــل االجتماعــي ألغــراض اجتماعيــة 
العربيــة  وسياســية، حــوار الحضــارات فــي ظــل اإلعــالم الجديــد، ومســتقبل الشــباب فــي المملكــة 
الســعودية. إضافــة إلــى مشــاركته فــي العديــد مــن المؤتمــرات والمنتديــات المحليــة والدوليــة وكان 

ســفير الشــباب الســعودي فــي المبــادرة العالميــة “الشــباب لتحالــف الحضــارات”.

وعلــى الصعيــد المجتمعــي، شــارك فــي العديــد المبــادرات التطوعيــة والمشــاريع المجتمعيــة التــي 
ــن  ــة م ــر سلس ــم عب ــل يت ــم لألفض ــر العال ــان تغي ــه ب ــن إيمان ــًا م ــع انطالق ــة المجتم ــي تنمي ــاهم ف تس

البســيطة واإليجابيــة. المســتدامة  األعمــال 

 أ. عبد العزيز العثمان
مدير برنامج وارف 

مبؤسسه العنود اخليرية
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مبادرتك تنمية.. مبادرات محلية يف تطوير املدن

ملخص الورقة:

1. طاقات الشباب ضاللها وارفة:

1. عن وارف.

2. صندوق العنود لدعم المبادرات الشبابية.

2. ديرتي مسؤوليتي:

 UN Habitat 1. التعاون مع

2. االنشطة التطوعية لشباب وارف في 11 منطقة ضمن الحملة.

3. التوعية بالحملة في شبكات التواصل االجتماعي.

3. مبادرتك تنمية:

1. تجربة مبادرة عمران.

2. مبادرة شاتل.

3. كيف تحصل على دعم وارف.
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NINTH SESSION
الجلسة التاسعة
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المؤهالت العلمية:

• حاصــل علــى درجــة دكتــوراة الفلســفة مــع مرتبــة الشــرف فــي تخطيــط المــدن واألقاليــم والجغرافيــا مــن جامعــة 
تكســاس فــي أوســتن بالواليــات المتحــدة األمريكيــة )مايــو 1996م(.

• حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي التخطيــط العمرانــي واإلقليمــي مــن جامعــة تكســاس فــي أوســتن بالواليــات 
ــطس 1990م(. ــة )أغس ــدة األمريكي المتح

• حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي التصميــم العمرانــي مــن كليــة العمــارة والتخطيــط، جامعــة الملــك ســعود 
ــعودية )1986م(. ــة الس ــة العربي ــاض، المملك بالري

• حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة مــن قســم العمــارة بكليــة الهندســة، جامعــة الملــك 
ســعود بالريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية )فبرايــر 1984م(.

الخبرات األكاديمية والعملية:

• مهندس معماري ومخطط غير متفرغ بمكتب الرشيد للهندسة بالرياض )1984م – 1986م(.

• أستاذ مساعد بقسم التخطيط العمراني بكلية العمارة والتخطيط، جامعة الملك سعود )1996م – 2003م(.

• مستشار تخطيط عمراني غير متفرغ مع مكتب زهير فايز ومشاركوه )1997م – 1999م(.

• نائبًا لرئيس فرع الجمعية السعودية لعلوم العمران بمدينة الرياض )1997م – 1999م(.

• وكياًل لكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود )1999م – 2003م(.

• مديراً عامًا للتخطيط العمراني بأمانة منطقة الرياض )2003م – 2007م(.

• وكيــاًل مســاعداً للتعميــر والمشــاريع ومشــرفًا عامــًا علــى اإلدارة العامــة للتخطيــط العمرانــي بأمانــة منطقــة 
– 2009م(. الريــاض )2007م 

• وكياًل للتعمير والمشاريع بأمانة منطقة الرياض )2009م – 2011م(.

• مساعداً ألمين منطقة الرياض )2011م – 2014م(.

• مستشار وكالة تخطيط المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية منذ شهر فبراير 2014م – حتى اآلن(

ــهر  ــذ ش ــة من ــة والقروي ــؤون البلدي ــر الش ــي وزي ــب معال ــداف بمكت ــق األه ــز تحقي ــل بمرك ــو فاع ــار وعض • مستش
مــارس 2015م حتــى اآلن.

- كمــا أن لــه عــدد مــن األبحــاث والدراســات، وتــرأس وشــارك فــي عضويــة العديــد مــن اللجــان وفــرق العمــل، ولــه 
عــدد مــن المشــاركات فــي برامــج الزيــارات الدوليــة، وحضــور العديــد مــن المؤتمــرات والمنتديــات والنــدوات العلمية 

داخــل وخــارج المملكــة، 

- وهــو عضــو فــي العديــد مــن الجمعيــات والهيئــات العلميــة مثــل: رابطــة المخططيــن )APA(، الجمعيــة لوطنيــة 
العمــران  علــوم  وجمعيــة  الســعودية،  الجغرافيــة  والجمعيــة  للمهندســين،  الســعودية  الهيئــة  الجغرافيــة، 

الســعودية.

رئيس اجللسة: 
د. إبراهيم بن محمد البطحي

مستشار وكالة تخطيط املدن
وعضو مركز حتقيق األهداف مبكتب 
معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
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Dr. Fouad MALKAWI
Senior Urban development Expert 

World Bank

Dr. Ellen HAMILTON 
Development Expert 

World Bank

Dr. Fuad Malkawi is a senior urban development at the World Bank and he manages the Bank’s 
urban portfolio in the GCC. He has more than twenty years of experience in spatial planning 
and urban development. Fuad led the preparation of master plans and downtown revitalization 
plans for several major cities around the Middle East and North America, and advised several 
governments and international organizations on urban planning and management affairs. 
Fuad also taught at several architectural and urban planning schools in the Middle East and 
North America, and chaired architectural programs in Jordan and the UAE. He published 
extensively and lectured as an invited guest speaker in prestigious universities and conferences 
around the World. Fuad has a Ph.D. and a Master degree in Urban Planning from the University 
of Pennsylvania and a master of architecture from the University of Texas. Fuad is a Registered 
Professional Planner (RPP) at the Canadian Institute of Planners and the Ontario Professional 
Planners Institute.

Dr. Ellen Hamilton is a Lead Urban Specialist for the Middle East and North Africa Unit of the 
Social, Urban, Rural and Resilience Global Practice of the World Bank. She has two decades 
experience leading analytical work and projects focusing on land and housing (affordable 
land/ housing supply and demand; subsidies, tenure, urban growth, post-disaster housing 
reconstruction, land/housing and social inclusion (urban upgrading), brownfield reuse and 
urban planning). Her work on land and housing is complemented by broad experience with 
other aspects of urban development including regional development, municipal management, 
urban services, urban poverty, disaster risk reduction, local economic development, cultural 
heritage and green cities. She is particularly interested in the inter-linkages between land / 
housing and urban development. Her country experience includes Azerbaijan, Belize, Egypt, 
Ethiopia, Georgia, Honduras, Hungary, Jamaica, Jordan, Kyrgyz, Lithuania, Mexico, Pakistan, 
Panama, Peru, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, United Arab Emirates, and West Bank and Gaza. 
She holds a Ph.D. in Geography from Columbia University and wrote her dissertation about 
housing and residential differentiation in Moscow.
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Dr. Olga KAJANOVA 
Lands Management Expert 

World Bank

Mrs. Annie BIDGOOD 
Communities Development Expert – World Bank

Dr. Olga Kaganova is an internationally recognized expert on government property assets 
(land, infrastructure, buildings) and has worked in more than 30 countries. She is currently 
an independent consultant, after a successful career at senior research positions at the Urban 
Institute (Washington, DC) and NORC at the University of Chicago. For the past 17 years she 
has been on a forefront of US Agency for International Development and World Bank efforts to 
integrate asset management into public management and sustainability agendas. She advised 
Governments of Chile, Egypt, Ethiopia, Kosovo, Kuwait, Macedonia, and Mexico and hundreds of 
cities, including Cape Town, Laibin (China), Moscow, Mecca, Riyadh, Ulaanbaatar, and Warsaw. 
In the US, she advised the State of California and General Accountability Office, a watchdog 
agency at the federal government. She has published extensively, including Government 
Asset Management: International Experiences (Urban Institute Press, 2006), Guidebook on 
Capital Investment Planning for Local Governments (World Bank, 2011) and numerous papers, 
including Government Property Assets in the Wake of the Dual Crisis in Public Finance and Real 
Estate (2011), which received two awards, and Valuation and Pricing of Government Land and 
Property: A Tip of a Growing Iceberg (2012); op-eds and an expert article in The Guardian. Dr. 
Kaganova serves as an advisor for the Canadian National Executive Forum on Public Property 
and at the Editorial Board of the International Journal of Strategic Property Management. She 
holds a PhD in Applied Mathematics from the Institute of Physics, Academy of Science, Russia, 
and an international professional designation Counselor of Real Estate (CRE).

Ms. Annie Bidgood is an urban development specialist at the World Bank, based in Washington, 
DC. She specializes in land management, affordable housing, and spatial analysis of urban 
growth. She has broad experience working on urban planning in a number of regions and 
countries, including Saudi Arabia, China, Côte d’Ivoire, and Ethiopia. Prior to the World Bank 
Ms. Bidgood conducted policy research on housing finance and organized executive training 
programs at the Wharton School’s International Housing Finance Program. She holds a 
Bachelor’s of Science in Industrial Engineering from the Georgia Institute of Technology, and a 
Master’s in City Planning from the University of Pennsylvania. 
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MODERN TRENDS IN URBAN PLANNING

التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري



PARTNERS
الشــــــــركاء









Riyadh Headquarters
King Abdulaziz Road before Kingdom School
Tel.: +966-11-476 3030
Fax: +966-11-476 3920
Email: zfpr@zfp.com 

Jeddah Branch
P.O. Box 5445, Jeddah 21422
Tel.: +966-12-612 9999
Fax: +966-12-612 9955
Email: zfpj@zfp.com

Cairo Branch
P.O. Box 552 Al Maadi
Tel.: +20-2-235 87073
Fax: +20-2-235 88511
Email: zfpc@zfp.com













النشأة والتأسيس
ــة  ــر مدين ــن تطوي ــؤولة ع ــيقية، المس ــة، التنس ــة، التنفيذي ــة، التخطيطي ــلطة التنظيمي ــي الس ــاض ه ــة الري ــر مدين ــا لتطوي ــة العلي  الهيئ
الريــاض، تأسســت بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )717( وتاريــخ )29 جمــادى األولــى 1394هـــ(، وهــي ســلطة مشــتركة عليــا، يرأســها 
صاحــب الســمو الملكــي أميــر منطقــة الريــاض، ونائبــه صاحــب الســمو الملكــي نائــب أميــر منطقــة الريــاض، وتضــم فــي مجلســها عــدداً 
ــاه  ــة، ووزارة المي ــة والقروي ــؤون البلدي ــط، ووزارة الش ــاد والتخطي ــة، وزارة االقتص ــي: وزارة المالي ــة ه ــة ذات العالق ــات الحكومي ــن الجه م
والكهربــاء، ووزارة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات، ووزارة النقــل، وأمانــة منطقــة الريــاض، والشــركة الســعودية للكهربــاء، ومركــز 

ــاء.  ــة أعض ــن بثالث ــي ممثلي ــاض، واألهال ــة بالري ــة الصناعي ــة التجاري ــي الغرف ــاًل ف ــاص ممث ــاع الخ ــط، والقط ــاريع والتخطي المش

ويتبــع الهيئــة، مركــز المشــاريع والتخطيــط، الــذي تأســس بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )221( وتاريــخ )2 رمضــان 1403هـــ(، وهــو الجهــاز 
التنفيــذي اإلداري والفنــي للهيئــة، ورئيســه عضــو فــي الهيئــة. ويتولــى الجهــاز تنفيــذ مهــام الهيئــة التنظيميــة، والتخطيطيــة، والتنفيذيــة، 

والتنســيقية.

أهداف الهيئة
ــة  ــة، وإدارة البيئ ــة، والثقافي ــة، واالجتماعي ــة، واالقتصادي ــاالت: العمراني ــي المج ــاض ف ــة الري ــامل لمدين ــر الش ــى التطوي ــة إل ــدف الهيئ  ته

ــات. ــة والخدم ــق العام ــن المراف ــة م ــات المدين ــر احتياج ــا، وتوفي وحمايته

جــاء تأســيس الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض لتحقيــق إرادة المقــام الســامي الكريــم، ومجلــس الــوزراء الموّقــر فــي إيجــاد ســلطة 
تتولــى مســؤولية التطويــر الشــامل للمدينــة، بأبعــاده الحديثــة فــي إدارة وتطويــر المــدن الكبــرى، بحيــث يوّفــر لجميــع الجهــات العاملــة فــي 
المدينــة أرضيــة مشــتركة، تنطلــق منهــا جميــع أعمــال هــذه الجهــات فــي المدينــة، بمــا يضمــن زيــادة فاعليــة هــذه األعمــال فــي تحقيــق 
احتياجــات المدينــة، والتنســيق بينهــا، وســد الثغــرات، ومعالجــة الســلبيات، والقضايــا الحرجــة التــي تتشــعب أســبابها، وال يســتوعب ُنطــاق 

مســؤولية جهــة بعينهــا متطلبــاَت عالجهــا.

لتحقيــق هــذا الهــدف كونــت الهيئــة ســلطة مشــتركة عليــا مــن جميــع القطاعــات الحكوميــة العاملــة فــي المدينــة، والقطــاع الخــاص، 
ــر لهــذه الجهــات فــي المدينــة. واألهالــي، لتكــون بمثابــة القيــادة الموحــدة ألعمــال التطوي

املهـام واالختصاصـات
ــة  ــام الهيئ ــن مه ــامل، وتتضم ــر الش ــي التطوي ــا ف ــق هدفه ــى تحقي ــة إل ــل الرامي ــاور العم ــن مح ــدد م ــر ع ــلطتها عب ــة س ــارس الهيئ تم

واختصاصاتهــا:

 التخطيط الحضري االستراتيجي.

 تنفيذ البرامج التطويرية ذات األهمية الخاصة.

 اإلدارة الحضرية والتشغيل.

 التنسيق والمتابعة للبرامج التطويرية التي يندرج تنفيذها ضمن مسؤولية جهة حكومية أو أكثر.

 إجراء الدراسات األساسية عن المدينة.

 تأسيس نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض وإدارته.

 تنفيذ المشاريع اإلنشائية لجهات مختلفة في المدينة.

 تســتدعي بعــض البرامــج التطويريــة ممارســة الهيئــة لعــدة مهــام فــي برنامــج واحــد، فتتولــى التخطيــط والتنفيــذ والتشــغيل والتنســيق 
ــور  ــالل تط ــد خ ــج الواح ــي البرنام ــة ف ــر دور الهيئ ــد يتغي ــة، وق ــيق والمتابع ــط والتنس ــى التخطي ــة عل ــر دور الهيئ ــد يقتص ــة، وق والمتابع

مراحلــه التنفيذيــة.



 

غــايـتـنـا 
تعزيز مكانة جدة الفريدة كبوابة للحرمين الشريفين لكي تصبح مركزًا حــضاريًا للــثقافـة اإلسالمـية، ومـقصدا ًتجـاريــًا وسياحـيـًا 

متميزًا بيئيًا وإنسانيًا،

سنصل بحول الله إلى غــايتنا من خــالل تطوير وتنفيذ خــطط إستراتيــجية مــرنـــة، تستجيب لالحتياجــات الـحالـــيــة والمستقبلية لجـدة 
والمحــافظــات والمراكز المرتبطة بها، وتوفر لها خدمات بلدية متطورة ومبتكرة عالية الجودة والكفاءة،وتدعم دورها الثقافي ونموها

العمراني واالقتصادي.
وسنعمل ما في وسعنا على توفير بيئة عمل متميزة بالفعالية والشفافية، حريصة على حماية الحقوق العامــة والخــاصــة، ومـلتزمـة
بــقــيـم األمــــانــــة لتحقـيق عــنصـــر االســتـــدامـــة، ســنعمل على حماية وتطوير البيئة الطبـيعية، وعلى تحقيق االستمراريــة الذاتــيــة

للمشاريــع، واالسـتـفـادة مـن جــمــيــع الــمــوارد الــمــتــاحــــة.

ـُستدامـــة.  عالمي المستوى، في ظـل تنمية عمرانية مـ

مسيرتنا 

أمانة محافظة جدة

مبنى أمانة محافظة جدة

|  www.jeddah.gov.saنعمل لغٍد أجمل  @JeddahAmanah  940

وعــدنــا 
َنِعُد نحن موظفو أمانة محافظة جدة ومنسوبوها والة أمرنا والمستفيدين من خدماتنا والمتعاملـين معنا، بـأن نـحرص على االلــتزام 

خالل مسيرتنا نحو أداء األمانة الُمناطة بأعنــاقــنا، وأن ُنَحِفز ونشــجع ونقــدر كل من يتعاون مــعنا على الوصـــول إلى غايــتــنــا.بـقيـمـنا 

ســاريــة الــعلــم

تطوير الواجهة الشمالية - منطقة النزهةتقاطع األمير ماجد مع شارع بني مالك



KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Pursuant to Council of Ministers Decree No. 131 
Metro Jeddah Company (MJC) 
was established to implement Jeddah Public 
Transportation Program (JPTP).

JPTP consists of Metro & Light Rail Transit System, 
Bus Network, Marine Ferries/Taxis 
and supporting infrastructure, Corniche 
Tramway, Al-Muntalaq Multi-Modal 
Station with supporting infrastructure, Park & Ride 
Facilities, and Obhur Creek Bridge. 

Abi Al Qasim Al-Aqeli Street Street No. 25
Al-Mohammadiya District 2 Madinah Road Jeddah
P.O.Box 11143  Jeddah 21453
Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (131)
 و تاريخ ٤/٢٩/ ١٤٣٤هـ تم إنشاء شركة مترو جدة

 لتنفيذ مشروع النقل العام بمحافظة جدة والذي يشمل على شبكة مترو 
وخطوط حديدية للنقل الخفيف وشبكة

 حافالت وخط النقل البحري مع البنية التحتية
 المساندة وخط عربات الكورنيش و محطة النقل

 العام (المنطلق) ومواقف السيارات وجسر شرم أبحر.

أبا القاسم  شارع عقيلي رقم الشارع ٢٥
المحمدية طريق المدينة / جدة

صندوق البريد ١١١٤٣ جدة٢١٤٥٣
المملكة العربية السعودية

 JEDDAH PUBLIC TRANSPORTATION PROGRAM  (JPTP)برنامج النقل العام بمحافظة جدة

Address: العنوان:

الرؤية: نظام نقل عام متكامل، عصري، آمن وفّعال، وبجودة عالية.
الرسالة: العمل على تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة نظام نقل عام متكامل يتوافق مع أعلى المعايير 

الدولية وذلك لتعزيز مكانة مدينة جدة كبوابة للحرمين الشريفين وكمركز اقتصادي و ثقافي

Vision: To develop a contemporary, modern, safe, effective and high-quality integrated public transportation system.
Mission: Enhancing the reputation of Jeddah city as a gate to the two Holy Mosques and a cultural and economic 
center through implementing an integrated public transportation network complying with the international standards.

www.metrojeddah.com.sa

إن مشروع النقل العام بمحافظة جدة يمثل الوجه الجديد
 لمدينة جدة ، و نقلة نوعية لخدمات النقل لسكان المدينة.

JPTP represents the new image of the city of Jeddah, and a quantum 
leap for transportation services for the city's residents.









التعريف بالشركة

1.1. مقدمة عن الشركة
يشــهد االســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية ودول المنطقــة نمــوا متســارعا لمــا تتميــز بــه مــن مــوارد اقتصاديــة نابعــة مــن ثبــات 
وعمــق السياســات االقتصاديــة والماليــة التــي تنتهجهــا هــذه الــدول ولقــد وضعــت شــركة الخدمــات الهندســية والتقنيــة اســتراتيجيتها 
االســتثمارية لتحقيــق الفائــدة القصــوى مــن هــذه المتغيــرات الســتثمار مخرجــات البحــوث والبرامــج التطبيقيــة االقتصاديــة ذات الصفــة 
االســتراتيجية، وتمثــل شــركة الخدمــات الهندســية والتقنيــة الــذراع الداعــم للقطــاع الحكومــي لالســتثماري فــي التقنية وتقديــم الخدمات 
وتنفيــذ المشــاريع فــي التقنيــات الوطنيــة والدوليــة والمشــاركة الفاعلــة فــي تطويــر ونمــو هــذه التقنيــات لتحقــق تطلعــات وخطــط العديــد 

مــن الجهــات لتســخير وتوطيــن التقنيــة لتعزيــز االقتصــاد الوطنــي المعرفــي والمالــي واألمنــي والدفــاع.

1.2. التأسيس
شــركة الخدمــات الهندســية والتقنيــة هــي الــذراع التجــاري للشــركة الســعودية للتنميــة واالســتثمار التقنــي )تقنيــة( وهي شــركة ســعودية 
ــخ 1432/7/20 هـــ  ــم 47/م وتاري ــم رق ــامي الكري ــر الس ــى األم ــاًء عل ــت بن ــد تأسس ــة ولق ــتثمارات العام ــدوق االس ــة لصن ــة مملوك حكومي

والمبنــى علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 217 وتاريــخ 1432/7/18 هـــ.

1.3. الرؤية 
ــة  ــة إضافي ــف ذات قيم ــج وظائ ــا ينت ــة مم ــى المعرف ــة عل ــات القائم ــالل الصناع ــن خ ــة م ــاد المملك ــارع القتص ــع متس ــو تنوي ــع نح “الدف

ــعودية”. ــة الس ــة العربي ــي المملك ــر ف ــي مبتك ــام بيئ ــاد نظ ــى إيج ــاعد عل ويس

1.4. الرسالة 
“ســتحقق »تقنيــة« رؤيتهــا عــن طريــق االســتثمار فــي التقنيــات العالميــة والمحليــة والمشــاركة الفعالــة فــي تنميتهــا ونموهــا حتــى تكــون 

مشــاريع اقتصادية مســتدامة”.

1.5. املجاالت األساسية ألعمال الشركة
التصوير الفضائي : توريد الصور عن طريق مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية وتقديم الخدمات المضافة.

المسح الجوي : باستخدام تقنية الليدار و التصوير متعدد األطياف وإمكانية استخدام طائرة ثابتة الجناحين و الطائرات بدون طيار.

االستشــارات: تصميــم برامــج واســتراتيجيات البحــوث والتطويــر، اســتراتيجيات اإلبــداع، تصميــم الهيــكل اإلداري وإعــداد األنظمــة واللوائــح 
لهــا، وقيــاس األداء والتأثيــر.

إدارة وتشغيل البرامج: تشغيل وإدارة مراكز ومعامل البحوث والتطوير، وتشغيل برامج اإلبداع

تســويق التقنيــات: تســويق حقــوق الملكيــة الفكريــة، والمنتجــات والخدمــات والمعرفــة التقنيــة لمراكــز البحــوث والتطويــر فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية.



	

																																																ArRiyadh	New	Mobility		

The	 High	 Commission	 for	 the	 Development	 of	 ArRiyadh	 represented	 by	 the	 ArRiyadh	 Development	
Authority	(ADA)	has	awarded	the	detailed	Design,	Construction	and	Commissioning	of	Package	2	–	Line	3	
Riyadh	Metro	Project	to	ArRiyadh	New	Mobility	Consortium	(ANM).	

The	Line	3	with	its	41.2	km	is	the	longest	line	of	Riyadh	Metro	Project	and	features	22	stations,	including	
the	 iconic	 stations	 “Qasr	 Al-Hokm”	 and	 “Western	 Station”.	 The	 route	 is	 mostly	 elevated	 along	 the	
western	part	of	Al-Madinah	Al-Munawwarah	Road,	then	underground	in	bored	and	mined	tunnels	in	the	
central	section	of	the	line,	and	generally	at	grade	along	Prince	Saad	Ibn	Abdulrahman	Road	in	the	east.		

ANM	Consortium	Members	

	
	
	

Leader	of	ArRiyadh	New	Mobility,	Salini	Impregilo	is	an	industrial	group	specializing	in	the	
construction	of	major,	complex	projects,	a	dynamic	Italian	company	able	to	compete	with	
leading	global	players.		
	
www.salini-impregilo.com	
	

	
	
	

The	largest	company	of	technology,	engineering,	manufacturing	and	construction	in	India.	
L&T’s	 engineering	 &	 construction	 track	 record	 consists	 of	 successful	 implementation	 of	
turnkey	projects	in	major	core	and	infrastructure	sectors.	
	
www.larsentoubro.com	
	

	
	
	

Leading	company	responsible	for	major	construction	works	 in	the	Kingdom	and	the	wider	
Gulf	 region.	 Established	 Saudi	 ‘class	 A’	 contractor	 with	 experience	 of	 executing	 multi-
disciplinary	projects	in	Saudi	Arabia	and,	specifically,	in	Riyadh	over	the	last	decade.	
	
www.nesma-partners.com	
	

	
	
	

The	 only	 company	 worldwide	 with	 No.	 10	 Driver-less	 Turn	 Key	 Contracts	 for	 a	 total	 of	
around	 180Km.	 Leadership	 in	 delivering	 Integrated	 Turn	 Key	 transportation	 projects	 and	
signaling	technology	worldwide.	
	
www.ansaldo-sts.com	
	

	
	
	

Bombardier	Transportation,	a	global	leader	in	rail	technology,	offers	the	broadest	portfolio	
in	the	rail	industry	and	delivers	innovative	products	and	services	that	set	new	standards	in	
sustainable	mobility.	
	
www.bombardier.com	
	

	
	
	

Idom	 is	 a	 leading	 multidisciplinary	 group	 with	 expertise	 in	 metro	 and	 rail	 system	 that	
provides	engineering,	architecture	and	consulting	services.	
	
www.idom.com	
	

	
	
	

WorleyParsons	 Limited	 is	 a	 large	 Australian	 provider	 of	 project	 delivery	 and	 consulting	
services	to	the	resources	&	energy	sectors	and	complex	process	industries.	
	
www.worleyparsons.com	
	

	





saudiurbanforum.netsaudiurbanforum

Collaboration by Executed byبدعم من Supporting byبالتعاون مع تنفيذ

Media Sponsors Digital Supportالرعاة اإلعالمّيون داعم تقني

Strategic Partner الشريك اإلستراتيجي

Gold Partner الشريك الذهبي

Supporting Partner الشريك الداعم

Organized byتنظيم

TM


