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Introduction
Amman’s population has doubled since 2004 and reached about 4 million in 2015, this unexpected
fast growth of Amman caused many problems, especially in the densely populated underprivileged areas
of Amman that suffer from population pressure. The overstressed infrastructure cannot cover people’s
demands; the need for public spaces such as parks, sidewalks, plazas and other open space is in rise. Parts
of the existing green infrastructure are degrading and the networks of open spaces are reduced. Due to
that, social cohesion and integration is becoming more and more limited due to the lack of interaction
possibilities in the neighborhoods.
Moreover, most residents in the disadvantaged districts of Amman, especially women, do not have
access to public transport and must depend on other means of transport, such as expensive taxis. Walking
on foot to reach public transport is challenging, as the streets infrastructure is not very pedestrian friendly
and, in some areas, women walking long distances on their own is considered a taboo. Thus, the value of
green infrastructure as well as its role in improving walkability, movement within a neighborhood and
beyond via improved access to public transport and social amenities (such as parks, playgrounds etc.)
and in achieving the national and global development targets (SDG, NDC) needs to be demonstrated and
emphasized.
In partnership with Greater Amman Municipality and Ministry of Environment, the project ‘Improving
Living Conditions in disadvantaged areas of Amman via the implementation of green infrastructure’
enhances the participatory development of green infrastructure at selected sites in Amman’s disadvantaged
neighborhoods.
In a multi-level strategy, the project combines technical consultancy with a learning-by-doing approach
in which the employees of GAM have been trained throughout the project phases, to develop a strategy
for the development of green infrastructure.
Since the beginning of the project in 2018 and until 2021, ILCA conducted a series of capacity building
sessions for relevant GAM employees under the topic of training on applying green infrastructure principles
in planning of public open spaces. Furthermore, these training increased their capacities to involve local
communities in city planning as well and to implement and manage future similar projects. ILCA project
will continue its capacity building training to GAM employees, until the end of the project, which will be
in July 2022, with more training sessions planned.
During the trainings, 172 trainees from GAM’s different sectors & departments attended 13 trainings done
by ILCA in total with topics ranging from public open spaces typologies and neighborhood planning in
Amman to urban green infrastructure construction and maintenance training.
This booklet includes detailed numbers of trainees that are reflected on the GAM organogram, as well as
briefs on some of the training sessions done by ILCA and by the Urban Micro-Lungs Project.
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املقدمة
منــذ العــام  2004تضاعــف التعــداد الســكاين ملدينــة عـ ّـان حيــث بلــغ  4مليــون نســمة يف  .2015نتــج عــن هــذا النمــو الغــر املتوقــع
العديــد مــن املشــاكل وبالتحديــد يف املناطــق املكتظــة واألقــل حظـاً يف عـ ّـان حيــث عانــت مــن الضغــط الناتــج عــن عــدد الســكان .البنيــة
التحتيــة املرهقــة ال تســتطيع تغطيــة متطلبــات الس ـكّان مثــل املســاحات العامــة و الحدائــق واملالعــب ومم ـرات املشــاة واألرصفــة .أج ـزاء
مــن البنيــة التحتيــة الخـراء تتعــرض لالهـراء باالضافــة اىل تقلّــص شــبكات املســاحات املفتوحــة وممـرات املــي  .و نتيجــة لقلــة التفاعــل
باالحيــاء فــان الرتابــط والدمــج الســكاين محــدود.
أغلــب الســكان يف املناطــق األقــل حظــا يف عــان وباألخــص النســاء ليــس لديهــم وســيلة لالســتفادة مــن وســائل النقــل ذات املحــركات
ويعتمــدون عــى الوســائل األخــرى وســيارات األجــرة املرتفعــة الثمــن والحافــات وبالتــايل يجــب تأكيــد وزيــادة قيمــة البنيــة التحتيــة الخـراء
ودورهــا يف تســهيل املــي والحركــة داخــل األحيــاء ومــا بعدهــا مــن خــال تحســن توفّــر املواصــات العامــة والخدمــات االجتامعيــة (مثــل
الحدائــق واملالعــب الــخ ).وتحقيــق وتأكيــد االحتياجــات املتعلقــة باألهــداف املحليــة والعامليــة.
بالرشاكــة مــع أمانــة عـ ّـان الكــرى ووزارة البيئــة يســعى مــروع «تحســن الظــروف املعيشــية يف املناطــق األقــل حظ ـاً يف عـ ّـان عــن
طريــق تطبيــق البنيــة التحتيــة الخ ـراء» اىل تحســن التطويــر التشــاريك للبنيــة التحتيــة الخ ـراء يف مواقــع مختــارة يف أحيــاء عـ ّـان األقــل
حظـاً.
يدمــج املــروع االستشــارات التقنيــة والتعليــم بالتنفيــذ حيــث تــم تدريــب موظفــي األمانــة خــال مــدة املــروع لتطويــر اسـراتيجية
لتطويــر البنيــة التحتيــة الخـراء.
منــذ بدايــة املــروع يف  2018وحتــى  2021عقــدت  ILCAمجموعــة مــن جلســات بنــاء القــدرات ملوظفــي األمانــة ذوي الصلــة تحــت
عنــوان التدريــب لتطبيــق مفاهيــم البنيــة التحتيــة الخـراء خــال تخطيــط املســاحات العامــة املفتوحــة .هــذه الــدورات زادت مــن قدراتهــم
إلدمــاج املجتمعــات املحليــة أتنــاء تخطيــط املــدن وتطبيــق وإدارة املشــاريع املســتقبلية املشــابهة .سيســتمر مــروع  ILCAيف عقــد دورات
بنــاء القــدرات ملوظفــي األمانــة مــن خــال دورات تدريبيــة مخطــط لهــا حتــى نهايــة املــروع.
حــر دورات التدريــب اىل اليــوم 172 ،موظــف مــن األمانــة مــن مختلــف األقســام  13دورة تدريبيــة تــم عقدهــم مــن قبــل  ILCAتــم
خاللهــا طــرح مواضيــع تشــمل أنــواع املســاحات العامــة املفتوحــة وتخطيــط األحيــاء يف عــان انتهــا ًء ببنــاء وصيانــة البنيــة التحتيــة الخـراء.
هــذا الكتيــب يشــمل عــدد املتدربــن املعكــوس عــى املخطــط التنظيمــي لألمانــة بالتفصيــل ويشــمل أيضـاً ملخصــات مــن بعــض دورات
التدريــب التــي تــم عقدهــا مــن قبــل  ILCAومــن قبــل برنامــج الرئــات الحرضيــة املصغــرة.
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ILCA Trainings at GAM
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ILCA - Trainees
Sector

Total
Individual
Trainees per
Sector

Total
Trainees
per Sector

Mayor›s Office

2

6

City Manager Office

2

2

Directorate

Department/ District

Total of
individuals

2

Geographic Information System

2
1

Environment and
Solid waste
Construction
monitoring
Environment &
Districts

22

29
Districts and
Monitoring

Environment
Engineering

2
Zoning

1

Nasr District

9

Bader District

4

Basman District

3

Citizen Services

1

Water and Environment

1

Design and Studies

27

Supervision and projects
Public Works

31

81

Traffic

3

Public Transport
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BRT

1

Agriculture and
Health

29

42

Agriculture and
Forestry

Agriculture

29
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Public Development

5

8
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Comprehensive Planning Department

5

Cultural Directorate
Community
Development

4

4

Social Facilities

4

King Abdullah Sports City
Total

8

95

172

95

Total Trainees per Department
(Accumalative)

Workshops attended

6

• POS Typologies and Neighborhood Planning in Amman
• Participatory Community-Based Research and Analysis in Amman
• Urban Green Infrastructure Design in Amman
• Baseline Study Site 3 & 1,2

2

• POS Typologies and Neighborhood Planning in Amman

1
2
1
13
7
3

• POS Typologies and Neighborhood Planning in Amman
• Participatory Community-Based Research and Analysis in Amman
• Urban Green Infrastructure Design in Amman
• Baseline Study Site 3 & 1,2
• Design Development Orientation
• Maintenance Training
• Green Infrastrcuture Construction Training

1
1
56
21

3

1

• POS Typologies and Neighborhood Planning in Amman
• Participatory Community-Based Research and analysis in Amman
• Urban Green Infrastructure Design in Amman
• Baseline Study Site 3 & 1,2
• Design Development Orientation
• Design Development Coordination
• Design Development Detailing
• Participatory community-based Co-design for Public Open Space in Amman
• Invasive Species
• Green Infrastrcuture Construction Training
• Maintenance Training

42

• POS Typologies and Neighborhood Planning in Amman
• Participatory Community-Based Research and analysis in Amman
• Urban Green Infrastructure Design in Amman
• Design Development Orientation
• Design Development Coordination
• Design Development Detailing
• Participatory community-based Co-design for Public Open Space in Amman
• Invasive Species
• Maintenance Training

8

• POS Typologies and Neighborhood Planning in Amman
• Baseline Study Site 3 & 1,2
• Participatory Community-based Co-design for Public Open Space in Amman
• Green Infrastrcuture Construction Training

4

• Baseline Study Site 3
• Participatory Community-based Co-design for Public Open Space in Amman

172
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Training Brief
Title: Public Open Space (POS) Typologies and Neighborhood Planning in Amman
Date: 13-14.08-2018

Trainer: Leen Fakhouri

Duration: 2 Days

Institution: CulTec

Number of Participants: 23

Introduction
The training is based on two components that of the introduction of POS and later its connection to fundamental planning at the
site and neighborhood levels.

Training Objectives

• Identify typologies of POS in Amman with a particular focus on green space typology.
• Develop a better understanding of the public-private perceptions of POS typologies in Amman and unfold various perceptions
of safety relevant to it.

• Acquire conceptual tools necessary to address neighborhood planning for POS and learn about the interconnectedness to POS
networks.

• Participants can locate their role and responsibilities concerning POS planning at the neighborhood level.
Who should take this training?
This training is targeted at various sectors, but mainly employees working in the zoning units of the districts, GIS department and
Design and Studies department.

Content
Day 1:

• Introduction and Assessment of Knowledge (Baseline information)
• Overview of open spaces & network Typologies• Mapping of open spaces; Participatory & Gender Mapping
• Opportunities for the Re-use of abandon open spaces within the neighborhood

Day 2:

• Streets for people:
• ‘‘Home zone’ as a sustainable and expandable concept.
• Challenges and opportunities of planning public open spaces and (green) networks: the experience of GAM
• Challenges in designing and management /operating public parks and gardense
• Challenges and opportunities of POS
• Proposing an overview for a project brief to design a safe, walkable and vibrant open space

Training Outcome
After this training, trainees should be able to know the tools and techniques for mapping. They should understand well the meaning
of Public Space and Spatial Mapping. Trainees will be able to involve the users and the community and develop a participatory
approach for the design. They will be more familiar with the terms Green Infrastructure Planning and have a comprehensive
understanding of Public Open Spaces.

Related Topics
Green Infrastructure, Urban Design, Public Open Spaces, Mapping, GIS				

				
To request this training, please contact GAM Training Center
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ملخص التدريب

عنوان الدورة :تصنيفات الفراغات العامة املفتوحة وتخطيط األحياء السكنية يف عامن
تاريخ انعقاد الدورة 14-13 :أغسطس 2018
املدة الزمنية :يومان

املدرب :لني فاخوري

املؤسسة :كولتيك

عدد املتدربني23 :

مقدمة
يعتمد التدريب يف هذه الدورة عىل عنرصين هام تعريف الفراغات العامة املفتوحة ومن ثم ارتباطها بالتخطيط الرئييس عىل مستوى املوقع والحي.
أهداف التدريب
•تحديد تصنيفات الفراغات العامة املفتوحة يف عامن مع الرتكيز بشكل خاص عىل تصنيف املساحات الخرضاء.
•تطوير فهم أفضل لتصورات القطاعني العام والخاص لتصنيفات الفراغات املفتوحة يف عامن والكشف عن أمور السالمة املختلفة ذات الصلة بها.
•الحصــول عــى الوســائل النظريــة الالزمــة ملعالجــة تخطيــط األحيــاء للفراغــات العامــة املفتوحــة والتعــرف عــى الرتابــط القائــم مــع شــبكات الفراغــات العامــة
املفتوحــة.
•متكني املشاركني من تحديد دورهم ومسؤولياتهم فيام يتعلق بتخطيط الفراغات العامة املفتوحة عىل مستوى الحي.
الفئات املستهدفة
يســتهدف هــذا التدريــب قطاعــات مختلفــة ،ولكــن بشــكل رئيــي املوظفــن العاملــن يف وحــدات تقســيم املناطــق يف املحافظــات ،وقســم إدارة نظــم املعلومــات
الجغرافيــة وقســم التصميــم والدراســات.
املحتوى
اليوم األول:
•مقدمة وتقييم للمعارف (معلومات أساسية)
•نظرة عامة عىل الفراغات املفتوحة وتصنيفات الشبكات.
•تخطيط الفراغات املفتوحة؛ النوع االجتامعي وتخطيط الفراغات الحرضية
•فرص إلعادة استخدام الفراغات املفتوحة والغري مطورة ضمن نطاق املدينة.

اليوم الثاين:
•الشوارع للناس.
•«منطقة سكنية» كمفهوم مستدام وقابل للتوسيع.
•تحديات وفرص تخطيط الفراغات العامة املفتوحة والشبكات (الخرضاء) :تجربة أمانة عامن الكربى.
•التحديات يف تصميم وإدارة/تشغيل املتنزهات والحدائق العامة.
•الفرص والتحديات يف الفراغات العامة املفتوحة.
•إعطاء نظرة عامة عىل موجز املرشوع لتصميم مساحة مفتوحة آمنة فيها أماكن حيوية ومخصصة للميش.
نتائج التدريب
بعــد االنتهــاء مــن هــذه الــدورة التدريبيــة ،يجــب أن يكــون املتدربــون قادريــن عــى معرفــة أدوات وتقنيــات رســم الخرائــط .يجــب أن يفهمــوا جيـدًا معنــى الفراغــات
الخارجيــة املفتوحــة واإلســقاط الفراغــي عــى الخرائــط .ســيتمكن املتدربــون مــن إرشاك املســتخدمني واملجتمــع وتطويــر نهــج تشــاريك للتصميــم .وســيصبحون أكــر درايــة
مبصطلحــات تخطيــط البنيــة التحتيــة الخـراء ولديهــم فهــم شــامل عــن الفراغــات الخارجيــة املفتوحــة.
مواضيع ذات صلة
البنية التحتية الخرضاء ،التصميم الحرضي ،الفراغات الخارجية املفتوحة ،رسم الخرائط ،نظم املعلومات الجغرافية.
لطلب هذا التدريب ،الرجاء التواصل مع مركز تدريب أمانة عامن الكربى
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Training Brief
Title: Participatory Community-Based Research & Analysis in Amman
Date: 2-4.12-2018

Trainer: Leen Fakhouri

Duration: 3 Days

Institution: CulTec

Number of Participants: 12

Introduction
This training is about developing understanding and learning tools for understanding local participation and importance of engaging
the community in design related processes.

Training Objectives

• Develop a better understanding of the participatory planning approach and public participatory mapping with a particular focus
on participatory community needs assessment.

• Acquire conceptual tools necessary to address local participation for public stairs and learn about its interconnectedness to
public stairs networks.

• Participants can locate their role and responsibilities concerning local participation mapping at the neighborhood level.
• Participants are able to identify levels of local participation processes, their associated purpose, benefits, and challenges.
• Participants are acquainted with relevant typologies and frameworks to define the form of participation
• Participants are acquainted with relevant methodologies for participatory research and planning
Who should take this training?
This training is targeted at planning engineers, engineers from public works, design & Studies, community development sector and
citizen service and development.

Content
Day 1:
Participatory Planning Approach
• Placing participatory approaches for green infrastructure projects
• Frameworks and structures for Promoting Community Engagement
• Quantitative and qualitative mapping and research in planning for urban development
• Public Participatory mapping
• Introduction to Stakeholders / The Circles of Influence

Day 2:

• Participatory Camp improvement methodology
• Participatory Needs Assessment

Day 3:

• Planning for development: Integrated diagnostic as an important tool for participatory inclusive research
• Culture’s essential role in public planning & participatory approaches
• Creative participatory planning tools
• Community activism & avenues of participation

Training Outcome
After this training, trainees should have
• a comprehensive understanding of the meaning of Public Open Space as parks, stairs, pedestrian walkways and open areas
• an understanding of the meaning of public or community participation

Related Topics
Strategic communication strategies, community participation methodologies, creative participatory planning tools, participatory mapping
To request this training, please contact GAM Training Center
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ملخص التدريب

عنوان الدورة :البحث والتحليل املبني عىل مشاركة املجتمع يف عامن
تاريخ انعقاد الدورة 4-2 :ديسمرب 2018
ساعات التدريب 18 :ساعة تدريبية

املدرب :لني فاخوري
املدة الزمنية 3 :أيام

املؤسسة :كولتيك
عدد املتدربني12 :

مقدمة
ينطوي هذا التدريب عىل تطوير أدوات مفاهيمية والتعلم لفهم املشاركة املحلية وأهمية إرشاك املجتمع يف العمليات املتعلقة بالتصميم.
أهداف التدريب
•تطوير فهم أفضل لدى املشاركني عن نهج التخطيط التشاريك ورسم التشاركية العامة بالتفصيل مع الرتكيز بشكل خاص عىل تقييم احتياجات املشاركة املجتمعية.
•حصول املشاركني عىل األدوات املفاهيمية الالزمة ملعالجة املشاركة املحلية للسالمل العامة والتعرف عىل ترابطها مع شبكات السالمل العامة.
•متكني املشاركني من تحديد دورهم ومسؤولياتهم فيام يتعلق برسم خرائط املشاركة املحلية عىل مستوى الحي.
•قدرة املشاركني عىل تحديد مستويات عمليات املشاركة املحلية والغرض املرتبط بها والفوائد والتحديات.
•تعريف املشاركني بالتصنيفات واألطر ذات الصلة لتحديد شكل املشاركة.
•تعريف املشاركني باملنهجيات ذات العالقة بالبحث والتخطيط التشاريك.
الفئات املستهدفة
مهندسو التخطيط ،مهندسو األشغال العامة والتصميم والدراسات ،وقطاع تنمية املجتمع وخدمة املواطن والتطوير.
املحتوى
اليوم األول:
نهج التخطيط التشاريك
•وضع نهج تشاركية ملشاريع البنية التحتية الخرضاء.
•أطر وهياكل لتعزيز املشاركة املجتمعية.
•رسم الخرائط والبحوث الكمية والنوعية يف التخطيط للتنمية الحرضية.
•رسم خرائط املشاركة العامة.
•مقدمة أصحاب املصلحة /دوائر النفوذ.

اليوم الثاين:
•منهجية املشاركة يف تحسني املخيامت.
•تقييم احتياجات املشاركة املجتمعية.

اليوم الثالث:
•التخطيط من أجل التنمية :التشخيص املتكامل كأداة مهمة للبحث التشاريك الشامل.
•دور الثقافة األسايس يف التخطيط العام واملناهج التشاركية.
•األدوات اإلبداعية للتخطيط التشاريك.
•النشاط املجتمعي وسبل املشاركة.

نتائج التدريب
بعد االنتهاء من الدورة التدريبية ،يجب أن يكون املشاركون قادرين عىل:
•الفهم الشامل ملعنى الفراغات العامة املفتوحة مثل الحدائق والسالمل وممرات املشاة واملناطق املفتوحة.
•إدراك معنى املشاركة العامة أو املجتمعية.
مواضيع ذات صلة
خطط االتصال االسرتاتيجي ،منهجيات املشاركة املجتمعية ،أدوات التخطيط التشاريك اإلبداعي ،رسم الخرائط التشاركية.
لطلب هذا التدريب ،الرجاء التواصل مع مركز تدريب أمانة عامن الكربى
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Training Brief
Title: Introduction to Urban Green Infrastructure
Date: Jan / March 2019

Trainer: Adel Al-Assaf
Duration: 3 Days

Institution: Minerva for Engineering Studies and Consulting
Number of Participants: 25

Introduction
The course proposes an opportunity to achieve a paradigm shift in urban development and design, through introducing the social,
environmental, and economic value of green infrastructure, through a detailed introduction to the concepts of Urban Green
Infrastructure, and the experience gained from the several pilot projects’ implementation around the world.
Hands-on training was therefore delivered over three consecutive days to build GAM’s relevant departments and employees’
capacity to replicate the implementation strategy for the participatory development of green infrastructure. An interactive approach
is utilized to deliver the course content through design charrettes, active learning tools, and interactive lectures.
The training course demonstrated how green infrastructure in disadvantaged areas of Amman can be implemented in a participatory
and gender-sensitive manner via the implementation of three pilot measures in various locations, designed and implemented by the
participants, in collaboration with the instructor and the training assistants.
To equip the participant with the required knowhow to integrate the Design for Green Infrastructure in their daily practice, several
handouts, instructional worksheets, and notes were disseminated and instructed through the workshop, which was also used in the
development of the pilot measures design charrettes.

Training Objectives
Improve GAM’s capacities to develop green infrastructure projects and integrate green infrastructure as a tool for urban
comprehensive design and planning,

Who should take this training?
This training should be attended by urban planners, civil engineers (roads, environmental, transportation), landscape designers,
architects, and any other relevant discipline.

Content
Day 1:
1-Urban Green Infrastructure
a. Terminologies (Green, Sustainability, Resilience, CCA, CCM)
b. The overarching concept of sustainability (Pillars)
c. UGI Benefits: Environmental/Ecological, CCA, DRR, Social Wellbeing, Economic Benefits
d. UGI planning and development process (Life Cycle)
e. Main Frameworks (National Determined Contribution & Jordan Vision 2025)
f. Mainstreaming CCA, Disaster Risk Reduction (DRR) in GI Design
g. Disasters and Urban Crises (Recovery curve)
h. UGI Guidelines and Rating tools – Measure Sustainability
2-UGI Planning and Stakeholder Engagement
a. UGI Cost-effectiveness Indicators (Cost-Benefit Analysis, Methods to measure UGI Economic Effectiveness, BBB,
Turning Disasters to opportunities)
b. UGI planning and development process Constraints, challenges and uncertainties
c. GI Main Stakeholders and cross-sectoral development.
d. Stakeholders› engagement strategies.
e. Local case studies on UGI Stakeholder’s Engagement.

Day 2:
1-Case study development
a. UGI national and international case studies
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2-GI elements on POS typologies
a. Urban trees
b. Bioswales/ Rain gardens
c. Blackwater/Greywater recycling systems
d. Reedbeds
e. Green Roofs / Living Walls
f. Green & Smart parking lots
g. Green streets
h. GI in parks planning and development (30 min)
i. Case studies
3-UGI Strategies
a. Grey-green integration.
b. Multi-functionality.
c. Connectivity.
d. Social cohesion and inclusion.
e. UGI governance and leadership
4-GAM Exercise Group work
a. Introduction to Design Thinking Concept.
b. Exercise Overview
c. Part I – What Is?
d. Part II – What If?
e. Summary of the first solution finding

Day 3:
1-Intro Day III
a. Recap for Day 2
2-GAM Exercise Group work
a. Part III: What WOWs?
b. Part IV: What Works?
3-GAM Exercise Group Work Presentations

Training Outcome
After this training, trainees should be able to
1-Understand the core, concepts, and main strategies of urban green infrastructure,
2-Understand the participatory roles of different stockholders in the urban green infrastructure design approach,
3-Understand the holistic integrative design approach of green infrastructure, and
4-Implement the design of green infrastructure in the routine design work.

Related Topics
1-Green Infrastructure
2-Resilient Urban Planning
3-Sustainable Urban Development
4-Sustainable & Quality Transportation
5-Social Inclusion
6-Natural Resources Efficiency
7-Natural open space conservation
8-Climate Change Mitigation
9-Climate Change Adaptation									
To request this training, please contact GAM Training Center
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اليوم الثاين:

-1تطوير حالة دراسية

.جدراسة حاالت محلية ودولية للبنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية -عنارص البنية التحتية الخرضاء يف تصنيفات املساحات العامة املفتوحة

-2عنارص البنية التحتية الخرضاء يف تصنيفات املساحات العامة املفتوحة

.أاألشجار يف املناطق الحرضية
.بقنوات املياه الحيوية  /مطر الحدائق
.جأنظمة إعادة تدوير املياه السوداء /املياه الرمادية
.دمستنقعات القصب
.هاألسطح الخرضاء /تخضري الجدران

-3اسرتاتيجيات البنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية

.أدمج البنية التحتية الخرضاء والرمادية
.بتعدد املهام
.جربط الشبكات

 -4متارين مجموعة عمل أمانة عامن الكربى

.أمقدمة ملفهوم التفكري التصميمي
.بنظرة عامة عىل التمرين
.جالجزء األول – ما هو؟

.ومواقف سيارات خرضاء وذكية
.زالشوارع الخرضاء
.حالبنية التحتية الخرضاء يف تخطيط املتنزهات وتطويرها (ثالثون دقيقة)
.طدراسات الحالة

.دالتامسك واالندماج االجتامعي
.هحوكمة وقيادة البنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية
.دالجزء الثاين – ماذا لو؟
.هملخص نتائج الحل األول

-5اختتام فعاليات اليوم الثاين

.أخالصة اليوم الثاين
.بالتجهيز لليوم الثالث من الدورة.

اليوم الثالث

-1مقدمة اليوم الثالث

.أخالصة اليوم الثاين

-2متارين مجموعة عمل أمانة عامن الكربى

.أالجزء الثالث :ما هو املدهش؟
.بالجزء الرابع :ما الذي ينجح؟

-3عروض تقدميية لتامرين مجموعة عمل أمانة عامن الكربى
تعبئة منوذج تقييم الدورة التدريبة ( 10دقائق)

نتائج التدريب
بعد االنتهاء من الدورة التدريبية ،سيكون املتدربني قادرين عىل:
-1فهم جوهر ومفاهيم واسرتاتيجيات البنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية
-2فهم األدوار التشاركية ألصحاب املصلحة عىل اختالفهم ودور كل منهم يف طريقة تصميم البنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية
-3فهم طريقة التصميم الشامل التكاميل للبنية التحتية الخرضاء ،و
-4تنفيذ تصميم البنية التحتية الخرضاء يف أعامل التصميم الروتينية
مواضيع ذات صلة
-1البنية التحتية الخرضاء
-2التخطيط املرن للمناطق الحرضية
-3تنمية املناطق الحرضية املستدامة.
-4جودة النقل واستدامته.
-5اإلدماج االجتامعي.

-6كفاءة املوارد الطبيعية
-7الحفاظ عىل املساحات الطبيعية املفتوحة
-8التخفيف من آثار تغري املناخ
-9التكيف مع التغري املناخي

لطلب هذا التدريب ،الرجاء التواصل مع مركز تدريب أمانة عامن الكربى
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ملخص التدريب

عنوان الدورة :مقدمة حول البنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية
تاريخ انعقاد الدورة :يناير/مارس 2019

املدرب :عادل العساف

املدة الزمنية 3 :أيام

املؤسسة :مينريفا للدراسات واالستشارات

عدد املتدربني25 :

مقدمة
تطــرح الــدورة فرصــة لتحقيــق نقلــة نوعيــة يف التنميــة الحرضيــة والتصميــم ،مــن خــال التعريــف بالقيمــة االجتامعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة للبنيــة التحتيــة الخـراء،
مــن خــال مقدمــة مفصلــة حــول مفاهيــم البنيــة التحتيــة الخـراء يف املناطــق الحرضيــة ،والخــرة املكتســبة مــن تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع الرياديــة حــول العــامل.
لذلــك تــم تقديــم تدريــب عمــي عــى مــدى ثالثــة أيــام متتاليــة لبنــاء قــدرات موظفــي األقســام ذات العالقــة يف أمانــة عــان الكــرى عــى تكـرار اسـراتيجية التنفيــذ مــن
أجــل التنميــة التشــاركية للبنيــة التحتيــة الخـراء .يتــم خــال الــدورة اســتخدام نهــج تفاعــي لتقديــم املحتــوى مــن خــال التصميــم ،وأدوات التعلــم النشــط ،واملحــارضات
التفاعلية.
أظهــرت الــدورة التدريبيــة كيــف ميكــن تنفيــذ البنيــة التحتيــة الخـراء يف املناطــق املحرومــة يف عــان بطريقــة تشــاركية ومراعيــة للنــوع االجتامعــي مــن خــال تنفيــذ
ثالثــة تدابــر تجريبيــة يف مواقــع مختلفــة ،صممهــا ونفذهــا املشــاركون ،بالتعــاون مــع املــدرب ومســاعدي التدريــب.
وقــد تــم تزويــد املشــاركني باملعرفــة املطلوبــة لدمــج تصميــم البنيــة التحتيــة الخـراء يف مامرســاتهم اليوميــة ،مــن خــال توزيــع العديــد مــن النـرات وأوراق العمــل
التعليميــة واملالحظــات خــال ورشــة العمــل ،والتــي تــم اســتخدامها أيضً ــا يف تطويــر مخططــات تصميــم املقاييــس التجريبيــة.
أهداف التدريب
تحسني قدرات أمانة عامن الكربى لتطوير مشاريع البنية التحتية الخرضاء ودمج البنية التحتية الخرضاء كأداة للتصميم والتخطيط الحرضي الشامل.
الفئات املستهدفة
العاملني يف مجال التخطيط الحرضي ،واملهندسني املدنيني (الطرق  ،والبيئة  ،والنقل) ،ومصممو الحدائق ،واملهندسني املعامريني ،وأي تخصص آخر ذو صلة.
املحتوى
اليوم األول:

-1البنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية

i.مصطلحات (خرضاء ،استدامة ،املرونة ،التكيف مع التغري املناخي ،التخفيف من آثار تغري املناخ)
ii.املفهوم الشامل لالستدامة (األسس)
iii.فوائــد البنيــة التحتيــة الخـراء يف املناطــق الحرضيــة :البيئية/اإليكولوجيــة ،التكيــف مــع التغــر املناخــي ،الحــد مــن مخاطــر الكــوارث ،الرفــاه اإلجتامعــي،
الفوائــد االقتصاديــة.
iv.عملية التخطيط والتطوير للبنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية (دورة الحياة)
v.األطر الرئيسية (اإلسهامات املحددة وطنياً ورؤية األردن )5202
 vi.إدماج التكيف مع التغري املناخي والحد من مخاطر الكوارث يف تصميم البنية التحتية الخرضاء.
 vii.الكوارث واألزمات يف املناطق الحرضية (منحنى التعايف)
 viii.إرشادات وأدوات التقييم للبنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية  -قياس االستدامة

-3تخطيط البنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية وإرشاك أصحاب املصلحة.

.أمــؤرشات جــدوى تكاليــف البنيــة التحتيــة الخـراء يف املناطــق الحرضيــة (تحليــل التكاليــف والفوائــد ،طــرق قيــاس الفعاليــة االقتصاديــة للبنيــة التحتيــة
الخـراء يف املناطــق الحرضيــة ،تحويــل الكــوارث إىل فــرص)
.بمحددات عملية تخطيط وتطوير البنية التحتية الخرضاء يف املناطق الحرضية ،التحديات واملخاطر.
.جأصحاب املصلحة الرئيسيون يف البنية التحتية الخرضاء والتنمية الشاملة لعدة قطاعات.
.داسرتاتيجيات إرشاك أصحاب املصلحة.
.هدراسات محلية لحاالت حول مشاركة أصحاب املصلحة يف البنية التحتية الخرضاء.
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Training Brief
Title: Participatory community-based Co-design for Public Open Space in Amman
Date: November 2019

Trainer: Leen Fakhoury

Duration: 2 Days

Institution: Cultech

Number of Participants: 18

Introduction
The co-design approach can help to define and find solutions for problems, utilizing a creative approach. Co-design goes beyond
consultation and attempts for the different stakeholders to resolve challenges and build and deepen equal cooperation

Training Objectives
a. Identify trends of participatory community-based design, their strategic purpose, benefits, and associated challenges.
b. Participants are equipped with diverse tools & methods to facilitate local, participatory, inclusive design from problem solving,
to adaptation and site maintenance.
c. Participants can facilitate information for inclusive, participatory community-based projects across various disciplines, GAM
departments and community stakeholders.
d. Participants can locate their role and responsibilities concerning local participation in co-design for public open spaces.

Who should take this training?
This training is targeted at planning engineers, engineers from public works, design & Studies, community development sector and
citizen service and development.

Content
Day 1:

• Community base co-design of POS: Basic definitions of community-based co-design and
•
•
•
•

community participation in

planning, design, and management of POS.
Community-based planning and design: Global best practices and examples
Public Space Co-Design: Guidelines &Toolkits
Introduce theoretical framework by study cases
Co-Design exercise: Interactive & Working session

Day 2:

• Realities, Achievements. Challenges and Ambition: the case of Jabal AlNatheef
• Frameworks for community involvement in POS creation and upkeep Co-Design exercise: Interactive & Working
session

• Co-maintenance and management working session: reflection on maintenance and management on co-design of POS
Training Outcome
After this training, trainees should be able to:
• understand the meaning of Participatory community based design
• understand the meaning of Public spaces
• understand the meaning of Co-design

Related Topics
Strategic communication strategies, community participation methodologies, creative participatory planning tools, participatory
mapping											
To request this training, please contact GAM Training Center
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ملخص التدريب

عنوان الدورة :التصميم املبني عىل مشاركة املجتمع للفراغات العامة املفتوحة يف عامن
تاريخ انعقاد الدورة :نوفمرب 2019
املدة الزمنية :يومان

املدرب :لني فاخوري

املؤسسة :كولتيك

عدد املتدربني18 :

مقدمة
ميكــن لنهــج التصميــم املبنــي عــى مشــاركة املجتمــع أن يســاعد يف تحديــد وإيجــاد حلــول للمشــكالت وذلــك باســتخدام نهــج إبداعــي .ويتجــاوز هــذا النهــج املشــاورات
واملحــاوالت التــي يقــوم بهــا أصحــاب املصلحــة عــى اختالفهــم مــن أجــل مواجهــة التحديــات وبنــاء وتعميــق التعــاون املتكافــئ.
أهداف التدريب
.أتحديد اتجاهات التصميم املبني عىل مشاركة املجتمع ،والغرض االسرتاتيجي والفوائد والتحديات املرتبطة به.
.بتزويــد املشــاركني بــاألدوات واألســاليب املتنوعــة لتســهيل التصميــم املبنــي عــى مشــاركة املجتمــع املحــي الشــامل بــدءا ً مــن حــل املشــكلة وصــوالً إىل التكيــف
وصيانــة املوقــع.
.جقــدرة املشــاركني عــى توفــر املعلومــات للمشــاريع التشــاركية املجتمعيــة بســهولة عــر مختلــف التخصصــات وأقســام أمانــة عــان الكــرى وأصحــاب املصلحــة يف
املجتمــع.
.دمتكني املشاركني من تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم فيام يتعلق مبشاركتهم املحلية يف التصميم للفراغات العامة املفتوحة.
الفئات املستهدفة
مهندسو التخطيط ،مهندسو األشغال العامة والتصميم والدراسات ،وقطاع تنمية املجتمع وخدمة املواطن والتطوير.
املحتوى
اليوم األول:
•التصميــم املبنــي عــى مشــاركة املجتمــع للفراغــات العامــة املفتوحــة :تعريفــات أساســية للتصميــم املبنــي عــى مشــاركة املجتمــع واملشــاركة املجتمعيــة
يف تخطيــط وتصميــم وإدارة الفراغــات العامــة املفتوحــة.
•التخطيط والتصميم املجتمعي :أفضل املامرسات واألمثلة العاملية.
•التصميم التشاريك للفراغات العامة :املبادئ التوجيهية ومجموعة األدوات
•تقديم إطار عمل نظري حسب حاالت الدراسة.
•مترين حول التصميم التشاريك :جلسة تفاعلية وعملية.

اليوم الثاين:
•الشوارع للناس.

•الحقائق واإلنجازات .التحديات والطموح :حالة جبل النظيف.
•أطر عمل ملشاركة املجتمع يف إنشاء الفراغات الخارجية املفتوحة ومترين عىل صيانة التصميم التشاريك :جلسة تفاعلية وعملية.
•جلسة عمل حول اإلدارة التشاركية والرعاية :التفكري يف صيانة وإدارة التصميم التشاريك للفراغات الخارجية املفتوحة.

نتائج التدريب
بعد االنتهاء من الدورة التدريبية ،يجب أن يكون املتدربون قادرين عىل:
•فهم معنى التصميم املبني عىل مشاركة املجتمع.
•فهم معنى الفراغات العامة.
•فهم معنى التصميم التشاريك.

مواضيع ذات صلة
خطط االتصال االسرتاتيجي ،منهجيات املشاركة املجتمعية ،أدوات التخطيط التشاريك اإلبداعي ،ورسم الخرائط التشاركية.
لطلب هذا التدريب ،الرجاء التواصل مع مركز تدريب أمانة عامن الكربى
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Training Brief
Title: Invasive plant species in urban areas
Date: July 2020
Trainer:Dr Mohammad Alnsour

Trainer: Dr Khaled Abulaila (lead)
Institution:WADI NGO

Institution: NARC

Duration: 2 Days

Number of Participants: 19

Introduction
Invasive alien species are major threat to the functioning of natural ecosystems, this is a well-established fact and realized provision
of many relevant global approved conventions, however, its implications in the urbanized context is still lacking globally and on
the local levels. The urbanized areas are considered platform and source of invasive plant species because of the public demand on
greeneries regardless of the source of species or their characteristics and in many cases the lack of awareness of different stakeholders
as per the threats such species could cause. Therefore there is an urgent need to spot the light on their major effects and the insights
behind the relevant management approaches and the different debates regarding the destiny of such species at different stages of
invasion from different point views and building capacity of the staff of relevant local organizations› to enable tackling such a threat.

Training Objectives
a. Participants will gain a general introduction to invasive species in urban areas and the growing challenges of managing invasive
species in urban systems.
b. Participants are enabled to recognize the increasing threat arising from invasive species to ecosystems and habitats of native
species in urban areas.
c. Participants learn why it is important to manage non-native species in urban ecosystems.
d. Participants learn to identify the special management needs of invasive species in an urban context.

Who should take this training?
Planners and managers of public urbanized greenery including such as staff of GAM and MOE .

Content
Day 1:

• General
•
•
•

Introduction to Biodiversity: briefing the natural ecosystems and the importance of biodiversity in its
functionality and how threatened by alien invasive species.
(practical) Physical identification of specimens of selected eligible native species: getting knowledge of detailed
features of morphological traits of some native species and their prospective use in the urbanized areas as a adapted
alternative to alien species
General Introduction to Alien Invasive Species: Giving insights about the concept of alien invasive species and its
implications and a practical way of using some measurable criteria to designate invasive species on the local level.
(practical) Practical use of Global Invasive Species Database: using such a universal online tool as first step to designate
an unknown plant species as per invasive ability

Day 2:

• Non-native species in urban environment: patterns, processes, impacts and challenges: Introducing to the ways
•
•
•

of invasion in the urban context and different scenarios of populations development and effects and prospective
difficulties upon management
(practical) Positioning species in a proposed framework to make decisions: using a proposed workable framework and
realizing the different debates and challenges imposed by different stakeholders.
Managing invasive species in cities: giving alternatives of management of already established alien species populations
depending on different circumstances provided
(practical) Assigning pre-set species to the management categories: Using a virtual decision tree toward reaching
detailed decisions regarding the destiny of established stands of alien plant species and in different contexts

Training Outcome

• Participants will gain general awareness and an introduction to biodiversity and invasive species in the natural ecosystems and
relevant global treaties and conventions.

• Participants are enabled to recognize the increasing threat arising from invasive species to ecosystems and habitats of native
species in urban areas and prospective greenery species from the native plantsn
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• Participants enabled to use online tools to designate invasive species and using the relevant literature
• Participants learn why it is important to manage non-native species in urban ecosystems.
• Participants learn to identify the special management needs of invasive species in an urban context.
• Participants are enabled to use different frameworks and stepwise procedures to reach a compromise to
manage alien invasive species

Related Topics
Green Infrastructure, Urban Design, etc. Invasive species, plant taxonomy, plant ecology
To request this training, please contact GAM Training Center
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نتائج التدريب

•تعميم املعرفة يف مجال التنوع الحيوي يف األنظمة الطبيعية واملهددات واإلتفاقيات العاملية ات العالقة
•املعرفة يف مجال التهديد املتزايد لألنواع الغريبة الغازية لألنظمة البيئية لألنواع املتوطنة الطبيعية يف السياق الحرضي واألنواع املؤهلة منها للمناطق الخرضاء
•تأهيل املتدربني إلستخدام املراجع املتاحة عرب األنرتنت وغريه لتحديد النبات الغازي
•إكتساب املعرفة النظرية والعملية حول أسباب املكافحة او االدارة
•القدرة عىل تحديد االحتياجات املناسبة إلدارة األنواع الغازية يف املناطق الحرضية
•القدرة عىل إستخدام وسائل عملية و مخططات بيانية وخطوات مقرتحة للوصول إىل إجامع يف إتخا الفرارات ذات العالقة

مواضيع ذات صلة
البنية التحتية الخرضاء ،تخطيط النسق الحرضية ،األنواع الغريبة الغازية ،تصنيف النبات ،األنظمة البيئية.
لطلب هذا التدريب ،الرجاء التواصل مع مركز تدريب أمانة عامن الكربى
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ملخص التدريب

عنوان الدورة :النباتات الغازية يف سياق املناطق الحرضية
تاريخ انعقاد الدورة :نوفمرب 2019
املدرب :د .محمد النسور

املؤسسة :وادي

املدرب :د .خالد أبوليىل
ساعات التدريب 12 :ساعة

املؤسسة :املركز الوطني للبحوث الزراعية
املدة الزمنية :يومان

عدد املتدربني19 :

مقدمة
تعتــر األنــواع الغريبــة الغازيــة مــن املهــددات املعــرف بأثرهــا عــى األنظمــة البيئيــة الطبيعيــة وأدائهــا األمثــل والــذي نصــت عليــه بنــود اإلتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة
إال أن اآلثــار الســلبية لتلــك األنــواع يف املناطــق الحرضيــة مل يعــط جــل إهتــام العاملــن يف املجــال .وتعتــر املناطــق الحرضيــة بــؤرة تطــور وانتشــار لتلــك األنــواع يف
املناطــق الحرضيــة والطبيعيــة املجــاورة لهــا ولــك لشــدة الطلــب العــام للمناطــق الخـراء دون وجــود وعــي للمعنيــن باآلثــار املرتتبــة عــى عمليــات اإلدخــال العشــوائية.
لذلــك فإنــه مــن الــرورة مبــكان رفــع ســوية العاملــن يف مجــال التخضــر الحــري يف كيفيــة التقليــل مــن اآلثــار الســلبية لتلــك األنــواع وإدارتهــا بالطريقــة املثــى وإتخــاذ
القـرارت ذات العالقــة.
أهداف التدريب

•تنمية القدرات يف مجال األنواع النباتية الغازية يف املناطق الحرضية والتحديات يف عمليات اإلدارة املطلوبة
•اكساب املعرفة باملهددات املتسببه من تلك األنواع لألنواع الطبيعية املتوطنة يف السياق الحرضي
•معرفة ملاذا يجب إدارة األنواع الغريبة الغازية يف املناطق الحرضية
•تنمية القدرات يف طرق اإلدارة و/أو املكافحة لتلك األنواع يف املناطق الحرضية.

من يجب أن يأخذ هذا التدريب؟
املعنيني بالتخطيط وإدارة املساحات الخرضاء وتنسيق الحدائق يف أمانة عامن الكربى ووزارة البيئة.
املحتوى

اليوم األول:
•مقدمــة عامــة يف التنــوع الحيــوي :وصــف األنظمــة البيئيــة الفاعلــة وعالقــة عنــارص التنــوع الحيــوي يف اإلســتمرار والتهديــد املنبثــق مــن األنــواع الغريبــة
الغازيــة.
•(تطبيــق عمــي) التعــرف الحــي عــى عينــات أنــواع نباتيــة منتقــاه مــن النباتــات املتوطنــة الطبيعيــة واســتخدامها األمثــل يف املناطــق الحرضيــة كبديــل
مســتدام لألنــواع املدخلــة.
•مقدمــة لألنــواع الغريبــة الغازيــة يف األنظمــة البيئيــة الطبيعيــة :رشح مفاهيــم األنــواع الغريبــة الغازيــة ومتضمناتهــا وعــرض طــرق قياســية لرتشــيح
النباتــات الغازيــة عــى املســتوى املحــي
•(تطبيــق عمــي) مامرســة إســتخدام قاعــدة بيانــات األنــواع الغريبــة الغازيــة عــر األنرتنــت كوســيلة أوليــة وجــزء مــن اســتخدام املراجــع املتاحــة ملعرفــة
الســلوك الغــازي لنبــات معــن.
اليوم الثاين:
•األنواع الدخيلة يف البيئة الحرضية وأمناط اإلنتشار واآلثار السلبية والتحديات املصاحبة لعمليات اإلدارة أو املكافحة
•(تطبيــق عمــي) تحديــد خطــة اإلدارة املرتقبــة ألنــواع دخيلــة محــددة املعــامل ومامرســة إســتخدام نســق بيــاين للمفاضلــة حســب أولويــات أصحــاب
العالقــة
•إدارة األنواع النباتية الغازية يف املناطق الحرضية ضمن بدائل مقرتحة وحسب السياق واملعطيات لكل حالة
•(تطبيق عميل) تعيني أنواع نباتية مدخلة ذات معامل محددة ضمن بروتوكول إدارة ومكافحة معتمد عىل مخطط إفرتايض التخاذ القرار
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Training Brief
Title: Miyawaki Method Introduction & Forest Maintenance
Date: 4 October 2020

Trainer: Deema Assaf & Nochi Motoharu

Institution: TAYYŪN Research Studio

Number of Participants: 13

Introduction
Research shows that urban forests are an essential component of livable communities and should be part of public health
infrastructure: they promote physical and mental wellbeing, make neighborhoods safer, people healthier, and economies and cities
more resilient. And what if we can create these much-needed urban forests with limited urban space, 10 times faster and with 30
times more benefits than conventional plantation? This training shares how this possibility can be materialized in our cities using a
unique methodology for urban forest creation known as the Miyawaki method.

Training Objectives
The training aims to provide participants with an understanding of:
• Key concepts related to urban forest creation and the Miyawaki Method.
• Potential of Miyawaki forests for Amman and its applications in the urban setting.
• The Miyawaki process: Research & Design, Implementation, & Maintenance.
• The guidelines for Miyawaki forest maintenance and successful forest management.

Who should take this training?
Architects, Urban designers, landscape designers, Landscape managers & maintenance staff.

Content
Session 01:
Presentation: Discussion of Urban Challenges & Nature-based Solutions; Presenting the Miyawaki Method; Share its
potential and applications in cities; along with Explaining the Miyawaki Process and steps for Implementation.

Session 02:
Discussion & Demonstration: Presenting Miyawaki Forest Maintenance Guidelines.

Training Outcome
After this training, trainees should be able to adopt native landscaping principles and best practices in urban forest management .

Related Topics
Green Infrastructure, Urban Design, Urban Nature & Biodiversity, Public Health, City Identity				

						
To request this training, please contact GAM Training Center
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ملخص التدريب

عنوان الدورة :مقدمة إىل منهجية مياوايك وصيانة الغابات الحرضية
تاريخ انعقاد الدورة 4 :اوكتوبر 2020

املدرب :دمية عساف ،نوتيش موتوهارو

املؤسسة :مركز ط ّيون لألبحاث

عدد املتدربني13 :

مقدمة
تظهــر األبحــاث أهميــة الغابــات الحرضيــة كعنــر محــوري لحيــاة ورفاهيــة املجتمعــات وكجــزء أســايس مــن البنيــة التحتيــة للصحــة العامــة :فهــي تعــزز الصحــة الجســدية
والعقليــة ،وتجعــل األحيــاء بيئــة صحيــة أكــر أمانــا ،كــا تســهم يف بنــاء اقتصــاد ومــدن أكــر مرونــة ومنعــة ،إضافــة لفوائدهــا العديــدة األخــرى .ومــاذا لــو أمكننــا إنشــاء
هــذه الغابــات الحرضيــة رغــم محدوديــة وصغــر املســاحات الحرضيــة ،أرسع عــر م ـرات وبفوائــد مضاعفــة مقارنــة بطــرق الزراعــة التقليديــة؟ تشــارك هــذه الــدورة
التدريبيــة كيفيــة تحقيــق ذلــك يف مدننــا باســتخدام منهجيــة فريــدة إلنشــاء الغابــات الحرضيــة واملعروفــة باســم منهجيــة ميــاوايك.
أهداف التدريب
يهدف التدريب إىل تزويد املشاركني بفهم ما ييل:
•املفاهيم األساسية املتعلقة بإنشاء الغابات الحرضية ومنهجية مياوايك.
•إمكانات غابات مياوايك ملدينة عامن وتطبيقاتها يف البيئة الحرضية.
•إجراءات تنفيذ غابات مياوايك :البحث والتصميم والتنفيذ والصيانة.
•املبادئ التوجيهية لصيانة غابات مياوايك واإلدارة الناجحة للغابات..
من يجب أن يأخذ هذا التدريب؟
املهندسني املعامريني واملصممني الحرضيني ومصممي املناظر الطبيعية ومديري الحدائق والزراعة وموظفي صيانة الحدائق.
املحتوى

الجلسة األوىل:
عــرض تقدميــي :مناقشــة التحديــات الحرضيــة والحلــول القامئــة عــى الطبيعــة؛ عــرض منهجيــة ميــاوايك؛ مشــاركة إمكاناتهــا وتطبيقاتهــا يف املــدن؛ باإلضافــة إىل
رشح خطــوات تنفيــذ غابــات ميــاوايك.
الجلسة الثانية:
مناقشة وأمثلة :تقديم إرشادات صيانة غابات مياوايك.
نتائج التدريب
بعــد هــذا التدريــب ،يجــب أن يكــون املشــاركون قادريــن عــى تبنــي مبــادئ الزراعــة البيئيــة التــي تعتمــد عــى النباتــات األصيلــة ،واملامرســات الفضــى يف إدارة الغابــات
الحرضية.
مواضيع ذات صلة
البنية التحتية الخرضاء ،التصميم الحرضي ،الطبيعة الحرضية والتنوع البيولوجي يف املدن ،الصحة العامة ،هوية املدينة.
لطلب هذا التدريب ،الرجاء التواصل مع مركز تدريب أمانة عامن الكربى
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Training Brief
Title: Community Outreach and engagement
Date: 23 – 24 February 2021

Trainer: Hala Murad
Duration: 2 Days

Institution: Dibeen for Environmental Development
Number of Participants: 18

Introduction
This training is about working with the communities surrounding the environmental initiatives related to forests and parks established
by “Urban Micro – Lungs” initiative under ILCA Project which aims at improving the quality of life in dense and disadvantaged urban
areas.
This training focuses on building the capacities of staff members working with local communities through learning best practices to
involve the local communities through events and activities, and steps to build s sense of ownership for the initiative that can lead
to community – supported implementation and management. In addition to the mechanisms should be used to identify community
members who can advocate for reserving of the parks and to define the shape of the relationship with them, in addition to defining
who can lead the change, the negative influencers and the mechanism to work with each category.

Training Objectives
The objectives of this training are to enable the participants to consider the steps that enable them in the different stages of the
project cycle (before, during, after) to include certain community members in the activities, fully understand the main aspects of the
community dynamics and apply conflict analysis tools to map out community differences and plan accordingly.
The training focuses on providing knowledge to the trainees about the main possible challenges that they may face during working
with communities, the mechanisms to overcome those challenges. The training classifies the steps of community engagement based
on the target in sight.
The training attempts to elevate the knowledge of the trainees and their comprehension in understanding the relation between
decision makers, the community expectations and the tools to combine between them through
In addition, the training works toward helping the participants to correlate between community analysis and the shape of the
outreach and engagement methods that should be utilized. To define community outreach principles and main aspects of community
mobilization, to identify the characteristics in successful and effective community events while comparing and contrasting between
different methodologies to engage local communities. Study cases and real life experiences.
Finally, the training helps in empowering the participants through equipping them with the best methods for local community
outreach and engagement in the developmental work especially the environmental ones.

Who should take this training?
This training targets:
1. Staff members and head of departments who work directly with the local communities around the parks and in local development
centers,
2. Who work in planning for programs that meet the needs and expectations of the community,
3. Decision makers who develop community policies.

Content
Day 1:

• Three phases to work with communities
• Community outreach: definition and applications
• Conducting effective community outreach
• People around the parks – an overview
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Day 2:

• local community engagement
• organizing site activations
• safeguarding and Do-no harm policy/ conflict sensitivity

Training Outcome
After this training, trainees should be able to reflect on the main topics, create plans that follow the steps, mechanisms and tools
discussed and practiced during the training workshop.

Related Topics
Community engagement, training of trainers, healthy urban environment, community role in advancing public spaces. 		
								
To request this training, please contact GAM Training Center
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نتائج التدريب
بعــد هــذا التدريــب ،يجــب أن يكــون املتدربــون قادريــن عــى فهــم املوضوعــات الرئيســية ،ووضــع الخطــط التــي تتبــع الخطــوات واآلليــات واألدوات التــي متــت مناقشــتها
ومامرســتها خــال ورشــة العمــل التدريبية.
مواضيع ذات صلة
تدريب مدربني حول املشاركة املجتمعية  ،البيئة الحرضية الصحية  ،دور املجتمع بتحسني االماكن العامة
لطلب هذا التدريب ،الرجاء التواصل مع مركز تدريب أمانة عامن الكربى
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ملخص التدريب

عنوان الدورة :التواصل والدمج املجتمعي
تاريخ انعقاد الدورة 24-23 :فرباير 2021
املدة الزمنية :يومان

املدرب :هال مراد

املؤسسة :دبني للتنمية البيئية

عدد املتدربني13 :

مقدمة
يــدور هــذا التدريــب حــول العمــل مــع املجتمعــات املحيطــة باملبــادرات البيئيــة الخاصــة بالغابــات والحدائــق التــي أنشــأتها مبــادرة الرئــات الحرضيــة
« »Urban Micro - Lungsيف إطار مرشوع  ILCAالذي يهدف إىل تحسني نوعية الحياة يف املناطق الحرضية املزدحمة واألقل حظاً.
يركــز هــذا التدريــب عــى بنــاء قــدرات العاملــن مــع املجتمــع عــر أفضــل املامرســات إلرشاك املجتمعــات املحليــة مــن خــال فعاليــات وأنشــطة وخطــوات لبنــاء الشــعور
بامللكيــة للمبــادرة والحدائــق مــا يــؤدي إىل دعــم املجتمــع لتنفيــذ املبــادرة وادارتهــا .باإلضافــة إىل اآلليــات التــي يجــب اســتخدامها لتحديــد أعضــاء املجتمــع وتحديــد
العالقــة معهــم  ،مــن الذيــن ميكنهــم الدفــاع عــن والحفــاظ عــى الحدائــق  ،ومــن ميكنهــم ان يقــودوا التغــر  ،ومــن هــم املؤثريــن الســلبني  ،واليــة التعامــل مــع كل فئــة .
أهداف التدريب
تتمثــل أهــداف هــذا التدريــب يف متكــن املشــاركني مــن التفكــر يف الخطــوات التــي متكنهــم مــن دمــج أعضــاء معينــن مــن املجتمــع يف مراحــل تنفيــذ املــروع املختلفــة
( قبــل ،اثنــاء ،بعــد ) ،والفهــم الكامــل للجوانــب الرئيســية لعالقــات وتفاعــل املجتمــع وتطبيــق أدوات تحليــل النـزاع لتحديــد االختالفــات املجتمعيــة والتخطيــط وف ًقــا
لذلــك.
يركــز التدريــب عــى معرفــة املدربــن البــرز التحديــات املحتملــة التــي قــدي يواجهونهــا اثنــاء العمــل مــع املجتمــع ،واليــات تخطــي هــذه العقبــات ،كــا يعمــل
التدريــب عــى تصنيــف مراحــل املشــاركة تبعــا للهــدف امل ـراد تحقيقــه مــن خــال املجتمــع.
ويحــاول التدريــب الوصــول باملشــاركني اىل مســتوى متقــدم مــن فهــم العالقــة بــن صانــع القـرار ـ والتوقعــات املجتمعيــة – واليــات التوافــق بينهــا عــر دراســات حالــة
واضحــة ،وخـرات تطبيقيــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يعمــل التدريــب عــى مســاعدة املشــاركني عــى الربــط بــن تحليــل املجتمــع وشــكل طــرق التواصــل والدمــج املجتمعــي التــي يجــب اســتخدامها.
وتحديــد مبــادئ التواصــل املجتمعــي والجوانــب الرئيســية لدمــج املجتمــع ،وتحديــد خصائــص الفعاليــات املجتمعيــة الناجحــة والفعالــة ويف نفــس الوقــت املقارنــة بــن
املنهجيــات املختلفــة واألفضــل إلرشاك املجتمعــات املحليــة.
أخريا يسهم التدريب بتمكني املشاركني بأفضل السبل العملية من اجل حشد ،وادماج ومشاركة املجتمع املحيل بربامج العمل خاصة البيئية منها.
من يجب أن يأخذ هذا التدريب؟
يســتهدف هــذا التدريــب املوظفــن ورؤســاء األقســام الذيــن يعملــون مبــارشة مــع املجتمعــات املحليــة حــول الحدائــق ومراكــز التنميــة املحليــة  ،مــن يعملــون بالتخطيــط
للربامــج التــي تلبــي توقعــات واحتياجــات املجتمــع  ،صانــع القـرار الــذي يعمــل عــى رســم السياســات املجتمعيــة.
املحتوى
اليوم األول:

•املراحل الثالث للعمل مع املجتمعات
•التواصل املجتمعي :التعريف والتطبيق
•القيام بتواصل مجتمعي فعال
•الناس حول الحدائق – نظرة عامة

اليوم الثاين:

•دمج املجتمع املحيل
•تنظيم فعاليات تنشيط املواقع
•سياسات الحامية ومبدأ عدم الحاق الرضر /حساسية النزاع
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