
 

 دعوة لحضور فعالية بعنوان: 

ية للنساء والفتيات  ي المدن  -السالمة الحضر
ر
ا ف

ً
اتيجيات لألماكن العامة األكتر أمان استر  

 بتوقيت وسط أوروبا 16:30 - 15:00،  2022مارس  9

 

ر المواضيعي للفعالية  كت 
 التر

ي الثامن من آذار )مارس(  
 
ا للجميع. ف

ً
ي أماكن عامة أكثر أمان

ا للنساء والفتيات تعن 
ً
، نحتفل باليوم    2022األماكن العامة األكثر أمان
ي جميع أنحاء العالم لتعزيز   Connective Cities العالمي للمرأة ، وتسىع

 
يي   ف للحصول عىل هذه الفرصة إللهام الممارسي   الحض 

ي تخطيط مدينتهمنهج يراعي الف
 
 .وارق بي   الجنسي   ف

تم تصميم األماكن العامة الحضرية وكذلك وسائل النقل العام من قبل الرجال وتلبية احتياجاتهم. الكثير منها غير مناسب الحتياجات  

في الحياة المجتمعية. لذلك،   المرأة أو يشكل تهديًدا لسالمة المرأة ، كما أن تصميمها يعقد الحياة اليومية ويقلل من احتماالت االنخراط 

 .في كثير من األحيان يتم تجنب هذه المناطق الحضرية من قبل النساء

عن هذه التفاوتات القائمة بين الجنسين وفاقمت من تفاقمها في جوانب مختلفة. في الوقت نفسه ، يمكن   COVID-19 لقد كشف جائحة

إنصافًا واستدامة. توفر المناهج التشاركية فرًصا كبيرة لتضمين أن تكون هذه األزمة فرصة لجعل التخطيط الحضري أكثر 

األصوات وأفكارها في التخطيط الحضري الذي ربما لم يسمع به في الماضي. ال يمكن للحياة المجتمعية الثرية والمجتمعات  

 .الحضرية الديمقراطية أن تزدهر إال إذا كانت األماكن العامة آمنة وعملية لجميع المواطنين

 

 تواصل معنا المشاركة وال

استراتيجيات لألماكن العامة األكثر أمانًا في المدن" التي   -"السالمة الحضرية للنساء والفتيات    الفعالية حولندعوكم للمشاركة في 

موجه إلى الممارسين   ه الفعالية بتوقيت وسط أوروبا. هذ 16:30  -  15:00، الساعة   2022مارس   9ستعقد يوم األربعاء ، 

 حضريين من الحكومات المحلية وكذلك من األوساط األكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.  ال

 .ستتوفر الترجمة الفورية اإلنجليزية >< العربية

 

 انظر الصفحة التالية لجدول األعمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامج الفعالية 

استراتيجيات للأماكن العامة الأكثر أماًنا في   -جلسة البصيرة: السلامة الحضرية للنساء والفتيات 

 المدن

 الترحيب   

 15:10 – 15:00 كلمة ترحيبية 

 خلاتاالمد  

 الكلمة المفتاحية 
 السالمة الحضرية من منظور نسوي 

Sara Ortiz Escalante, Col·lectiu Punt 6, 

Barcelona, Spain 

15:10-15:20 

 العرض األول 
Her City Toolbox 

Her City 
Tove Andréasson Derner, Global 

Utmaning, Stockholm, Sweden 

15:20-15:35 

 العرض الثاني 
 :بلدية الزرقاء ، األردن

 Minecraft تصميم مساحة عامة شاملة باستخدام أداة
Mohammad Zawahreh, Zarqa 

Municipality, Jordan 

15:35-15:45 

 أسئلة و أجوبة   

 16:15-15:45 أسئلة و أجوبة 

 16:25-16:15 الفعالية ملخص 

 16:30 الجلسة نهاية 

Franziska Loibl, Lina Kratz (Connective 

Cities) 
 ميسرات الجلسة

 

 / lina.kratz@t-online.de إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول البرنامج أو مشاركتك ، فال تتردد في االتصال بنا

paulina.koschmieder@giz.de 


