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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 )١(
اإلدارة احلضرية واالقتصاد احلضري

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

15:00 - 13:00



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 )١(
املوئل الثالث واألجندة احلضرية اجلديدة

بإدارة: موئل األمم املتحدة

18:00 - 16:00



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، الهيئة امللكية بينبع

 التحوالت احلضرية يف املدن االقتصادية  
  م. عبدالعزيز بن محمد احمليميد، مدير عام الشؤون العقارية والبلدية والتطوير احلضري بهيئة املدن 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 )١(
تدريب اإلعالميني حول قضايا التنمية احلضرية املستدامة

بإدارة: موئل األمم املتحدة

15:00 - 13:00



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 )١(
مؤشرات ازدهار املدن 

بإدارة: موئل األمم املتحدة

18:00 - 16:00

القاعة الدائرية

القاعة الدائرية

القاعة الرئيسية

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



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، مدير برنامج - موئل األمم املتحدة

 دور وزارة الشئون البلدية والقروية يف احلملة احلضرية الوطنية
  إدارة العالقات العاّمة واإلعالم بوزارة الشئون البلدية والقروية 

 احلملة احلضرية العاملية 
  املكتب اإلقليمي ملوئل للدول العربية بالقاهرة

 تقدمي عن حملة »ديرتي مسؤوليتي«
  موئل األمم املتحدة

 مسابقة ديرتي مسؤوليتي »األماكن العاّمة للجميع« املسابقة حتت احلملة
  اجلمعية السعودية لعلوم العمران
 مبادرات محلية يف تطوير املدن

   برنامج وارف مبؤسسه العنود اخليرية
   جمعية بنيان النسائية اخليرية للتنمية األسرية 

   جمعية إكتفاء
   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 )١(

القاعة الرئيسية


