
 الحضري التجدیدو المدن التاریخیةمؤتمر 

 )2015مارس  25-23البحرین (

 

 2015مارس  23ثنین اإل

 افتتاح المؤتمر   10- 00 - 09: 00

  استراحة قھوة   10- 00 - 10: 30

 كبیر : تحدٍ وإدارتھا المدن التاریخیة المحافظة علىالجلسة األولى:  14:00 – 10:30

  )دقیقة 20المداخلة:  زمن(

  ، مملكة البحرینالعربي للتراث العالمياإلقلیمي  مة: منیر بوشناقي، مدیر المركزمقدّ 

، منسق لوكسان  ، جان لويالحضریة: المدن التاریخیة والمناظر ةرئیسیال المداخلة. 1
 مشروع التراث األورومتوسطي، بلجیكا

، أخصائي كریم ھندیلي، التراث الحضري المحافظة علىمجال في الیونسكو  عمل. 2
 فرنسا، مركز التراث العالمي للیونسكو برامج فيال

ة المدرجة في الحیّ  مدنالفي  الحضریة والتنمیة التراث المحافظة علىالتوفیق بین . 3
مؤسسة ، سیرافو  جورج تاون، بینانغ، فرانشیسكومدینة  مثال: قائمة التراث العالمي

 سویسرا، غا خان للثقافةاأل

ق الھیئة ، منسّ منّصر  زبید وصنعاء في الیمن، نبیل تيینمد المحافظة علىات تحدیّ . 4
 الیمن، مة للمحافظة على المدن التاریخیةالعا

 التراث األثري دائرةمدیر  ،شا، رشاد بوخوإدارتھا خور دبي المحافظة على منطقة. 5
 اإلمارات العربیة المتحدة، بلدیة دبيب

ة، العمرانی، كریم إبراھیم، مستشار التنمیة دھایوتجد القاھرةمدینة  على المحافظة. 6
 مصر

  دقیقة) 30أسئلة وأجوبة (



  اءدالغ استراحة 15:30 - 14:00

  جولة في متحف البحرین الوطني 18:30 – 15:30

  

  

 2015مارس  24الثالثاء 

 العمراني والتجدیدالجلسة الثانیة: المدن التاریخیة   10:30 – 09:00

 واإلیكوموس في مجلَسي اإلیكروم ، عضو رودولف  : بریتاالمنّسقة

 )دقیقة 20 (زمن المداخلة

قدیمة، تشارلز الندري، مؤسس مباني تحتاج إلى جدیدة الفكار األالرئیسیة:  المداخلة. 1
 ، المملكة المتحدةاالبتكاریةمدینة وم المفھو كومیدیا الفكرة 

 في سبانیا، كزافییھ كازانوفاس، أستاذإفي برشلونة،  العمراني التجدید سنة من 25. 2
 اسبانیا، كاتالونیا جامعة

 يإیطالیا، بییترو الوریانو، معمار التي تشھدھا مدینة ماتیرا فيالنھضة الحدیثة . 3
 مدن، إیطالیاومخطط 

  دقیقة) 30أسئلة وأجوبة (

  قھوة استراحة 11:00 -: 10:30

 العمراني والتجدیدالثانیة: المدن التاریخیة  الجلسة  13:00 - 11:00

 العربي للتراث العالمي اإلقلیمي : خلیفة آل خلیفة، نائب مدیر المركزالمنسق

 )دقیقة 20 (زمن المداخلة

 -اللؤلؤ  طریق"في ممتلك التراث الثقافي  الحضريتجدید ال على الجاري حالیاالعمل . 4
البحرین، عالء الحبشي، مھندس  في قالمحرّ  في مدینة جزیرة" على اقتصاد شاھد

 البحرینمملكة معماري، 



 ، مھندس معماري، الجزائرلسبة قصبة الجزائر، جعفر تجدیدتحدیات . 5

والتحدیات المعاصرة، عبد العزیز توري، مھندس معماري،  التاریخیة مدینة مراكش. 6
  المغرب

، واآلثار الثقافة ھیئة في ةأخصائی السایح، نورة األراضي، استصالح البحرین، باب .. 7
 البحرینمملكة 

 دقیقة) 30أسئلة وأجوبة (

  اء دالغ استراحة 14:30 - 13:00

شاھد اللؤلؤ،  طریقالتراث العالمي " وممتلكلمحرق مدینة ازیارة  18:00 – 14:30
 "اقتصاد جزیرة على

 

 

 2015مارس  25األربعاء 

 الحضریة على المناطق لمحافظةمن أجل االثالثة: نھج جدید  الجلسة  11:00 – 09:00

شینون (فرنسا) ومستشار  ورئیس بلدیة مدینة ، عضو مجلس الشیوخدوج : إیفالمنّسق
 ، فرنسافي التراث العالمي في وزارة الثقافة الفرنسیة

  دقیقة) 20(زمن المداخلة 

 جامعة فیرارا، إیطالیا في بیني، أستاذ التخطیط العمراني : دانییليالمداخلة الرئیسیة .1

برامج في مركز ، أخصائي ھندیلي  اجتماعات صفاقس والكویت، كریم لنتائج عرض. 2
 فرنسا، الیونسكوفي  التراث العالمي

المحافظة على ، مراد بوتفلیقة، مدیر الحضري التجدیدفي  االستعماریةالعمارة  . مكانة3
 الجزائر، وزارة الثقافة في ھوترمیمي التراث الثقاف

الكاال دي  رئیس بلدیةإسبانیا، خافییر بیلو، ، للمحافظة على التراثنھج جدید . 4
  سبانیاإ، ھیناریس



  استراحة قھوة 11- 00 - 11: 15

  المعرضة للخطر الجلسة الرابعة: المدن التاریخیة  13:00 – 11:30

  البحرینمملكة ، العربي للتراث العالمياإلقلیمي  : منیر بوشناقي، مدیر المركزالمنّسق

 في سوریا الصراع بدءقبل  مدینة حلب التاریخیة وإدارتھا المحافظة على .1
العربي  اإلقلیمي المركز في التراث الثقافي مسؤول برنامج، كمال بیطار، ھاتومستجدا

 البحرینمملكة ، للتراث العالمي

في البوسنة  ةالعمرانیوالمرونة والتراث الثقافي  المدن التاریخیة ،عماراإلإعادة . 2
 ةومفوض ةمعماری ة، مھندسحدجي محمدیدوفیش الصراع، عمرة عقبوالھرسك 

 البوسنة والھرسك، الوطنیة األوابد األثریةعلى  ةفظاحمال

، إحسان فتحي، في العراق بفعل الحروب واإلرھاب لتراث الثقافيل الجاري تدمیر. ال3
  العراق، شؤون التراثفي ومستشار مھندس معماري، مخطط 

  والختام والتوصیات النتائج  14:00 – 13:00

  ، عمانلإلیكوموس: الدكتور سعید السالمي، األمین العام المنّسق

  الغداءاستراحة  15:00 – 14:00

 مؤتمرال نھایة


