جملس إدارة املؤسسة

مكتب املؤسسة

ماكي غزال
دكتوراه في تخطيط املدن ،حتمل شهادة حكومية في الهندسة املعمارية،
مستشارة دولية ،مديرة مكتب غزال للهندسة املعمارية وتخطيط املدن
والبيئة ،رئيسة مؤسسة مخططون بال حدود.
كلود شالني
متخصص في اجلغرافيا ،مدرس فخري في جامعة باريس الثانية عشر،
مؤسس مختبر األبحاث لودالور والذي أصبح اسمه كريتي في معهد
باريس لتخطيط املدن.
جوسلني ديبوا موري
محامية ،مدرسة جامعية ،مديرة مركز كريتي (مركز أبحاث املساحة
والنقل والبيئة واملعاهد احمللية) في معهد باريس لتخطيط املدن.
ليدي غازاريان
دبلوماسية متقاعدة في وزارة اخلارجية الفرنسية ،سفيرة سابقة لفرنسا،
حتمل شهادة معهد باريس للدراسات السياسية وشهادة مدرسة اللغات
الشرقية احلية.
فيكتور هارغريفز
دكتوراه في التسويق اإلقليمي ،مدرس جامعي في معهد العلوم
السياسية.
برنار هومون
عالم اجتماع ،مدرس في مدرسة باريس فال دو سني للهندسة املعمارية،
مديرة مختبر منظمات تخطيط املدن :مساحات  -مجتمعات  -مواكبة
العصر (عصرنة).
بنجامان الغراجن
مصرفي ،مسؤول عن متويل عمليات تخطيط املدن.
بيير ميرالن
مدرس فخري في جامعة باريس األولى (بانتيون -سوربون) ،رئيس معهد
تخطيط املدن والتخطيط العمراني في جامعة السوربون.
الريسا نوري
دكتواره في الفنون املعمارية  ،مهندسة حدائق  ،مصممة ورسامة ،فنانة
تشكيلية ،مؤسسة رابطة (اللون-املساحة-الثقافة).
فيكتور سعيد
يحمل شهادة حكومية في الهندسة املعمارية ،مخطط مدن يحمل
شهادة معهد باريس لتخطيط املدن ،ويعمل في معهد تخطيط املدن إيل
دو فرانس ،محاضر في جامعة مارن الفاليه .

الرئيس  :ماكي غزال
نائب الرئيس  :كلود شالني
السكرتيرة  :ليدي غازاريان
أمني الصندوق  :بنجامان الغراجن

مراسلو املؤسسة

خمططون بال حدود USF

Urbanistes Sans Frontières

تعريف

في إفريقيا :
 السيد ماكتار فاي في داكار (السنغال) .بريد إليكتروني faye6313@yahoo.fr :
 السيد جوناس باتونيونو في أوغادوغو (بوركينا فاسو) .بريد إليكتروني bationoj13@yahoo.fr :
في الشرق األوسط :
 السيدة رفيف سيريس في حلب (سوريا) .بريد إليكتروني rsires@gmail.com :
في أوروبا الوسطى :
 السيدة آنا بيركزيل في بودابست (هنغاريا) .بريد إليكتروني anna_perczel@freemail.hu :
في كومنولث الدول املستقلة :
 السيد سيركان أوهانيان في إيريفان (أرمينيا) .بريد إليكتروني sohanyan@ysuac.am :
في أمريكا الالتينية :
 السيد كارلوس بوروان في كاراكاس (فنزويال) .بريد إليكترونيcarlospouruan@gmail.com :
 السيدة فيرونيكا روزيس في روزاريو (األرجنتني) .بريد إليكترونيrosersveronica@gmail.com :
 السيد سانتياغو تيزانوس في مونتييفديو ( األوروغواي )بريد اإللكتروني detezanos@gmail.com
Urbanistes Sans Frontières
93, rue Saint-Dominique
75007 Paris
E-mail : contact@usf-f.org

www.usf-f.org

نافذة على العالم

أهداف املؤسسة

طرق وأساليب العمل

تهدف مؤسسة مخططون بال حدود للمشاركة من باب ا لتكافل في اجلهود الدولية
العاملة في مجاالت تخطيط املدن ،والبيئة ،والتخطيط العمراني والتنمية احمللية.
تعمل املؤسسة بصفة «منظمة غير حكومية»

حتقيقاً لهدفها تقوم املنظمة بأعمال و تدخالت مختلفة في
فرنسا وخارجها في العديد من البلدان في جميع القارات.

تشارك املؤسة في تبادل املعرفة واخلبرة بني اجلامعات والعاملني في تخطيط املدن،
والتخطيط اإلقليمي بكل مجاالتها و في مجال البناء.
كما تشارك في تعزيز القدرات املوجودة محليا ً وفي دعم التنمية املستدامة.
وتدخل املؤسة في التكافل الدولي والتعاون الفني من خالل إنشاء شبكة قدرات
و خبرات في اجملاالت ذات الصلة بـ :
 إشكالية التنمية املدنية والريفية. حماية البيئة واألوساط الطبيعية. احملافظة على التراث. حتسني األراضي واألماكن والظروف املعيشية والصحية احملفوفة باخملاطر وغيراملواتية.
 مكافحة االختالف االجتماعي و التفريق املكاني. التنمية االقتصادية احمللية والتقدم االجتماعي. تنظيم وسائط النقل والتنقل. تقييم و جتنب مختلف األخطار املدنية والطبيعية و التكنولوجية. مشاركة املواطنني في مشاريع التنمية العمرانية واالجتماعية واالقتصادية. اإلدارة احمللية وجدول أعمال القرن .21 تخطيط وتطوير األراضي بكل اجملاالت وكذلك بجلبها إلى اجملتمع الدولياملشاركات التالية (قائمة غير شاملة):
 التخطيط العمراني املصحوب بالتطور املادي واالجتماعي االقتصادي. إعادة التأهيل املدني و إعادة احلياة إلى األحياء املوجودة (مراكز قدميةوأحياء متطرفة).
 املساعدة في حل مشكالت األحياء غير النظامية والسكن العشوائي أوغير الصحي.
 إعادة تخطيط وإنشاء املناطق املنكوبة بالكوارث الطبيعية والتكنولوجية أونتيجة عدوان.
 إنشاء وإعادة تأهيل املساكن واملنشآت (املدارس و املشافي واملرافق العامة )....والبنى التحتية ومختلف الشبكات.

توجه املؤسة بعثاتها إلى احترام اإلعالن الدولي حلقوق اإلنسان دون أي
متييز.

 الوعي  :تنظيم تظاهرات و أحداث ومعارض وندوات ومؤمترات. التأهيل  :دورات ،محاضرات ،حلقات بحث ،فترات تدريب عملي (ستاجات) نشرات (ورقية و إليكترونية)  :كتب ،مجالت ،صحف ،رسائل ،كراسات. التواصل  :وسائل إعالمية ،بصرية و سمعية بصرية . تأمالت بحسب الهدف وبحسب املنطقة اجلغرافية والثقافية. إدارة األبحاث والدراسات واخلبرات. خدمات مختلفة  :إرشاد ،برمجة وتنظيم املشاريع واملساعدة على إتقانالبناء ،وإتقان العمل والتقييم.
 بعثات إقليمية و إدارة املشاريع بشكل مستقل أو بالشراكة.وجميع الوسائل العملية التي تساعد في إجناز مشاريع املنظمة.

ورشات املؤسسة

حتت تصرف املؤسة هناك عدة مجموعات عمل في اجملاالت التالية :
 األحياء غير النظامية ،ومناطق اخملالفات. التخطيط العمراني والتخطيط اإلقليمي. البيئة والتنمية املستدامة. وسائط النقل والتنقل. التنمية االقتصادية والتنظيم التجاري للمدن. احملافظة على التراث وإحياء التراث املعماري واملدني. قواعد تنظيم املدن وأدوات التخطيط. اجملالس اإلقليمية واإلدارة. الكوارث الطبيعية والوقاية من اخملاطر.وتقوم ورشات املؤسة بعملها بالتعاون مع فرق املؤسة في بلدان التدخل ،يتم
تنسيق جميع املشاريع و إقرارها في باريس ،تنظَّ م رحالت دراسية ومقابالت بحسب
عمل كل ورشة ،بعض الورشات تعمل عن بعد عن طريق تبادل البريد اإللكتروني
حتديدا ً ،وهناك ورشات أخرى تنظَّ م بالتعاون مع مراسلي املنظمة و أثناء االجتماع
في باريس.

