
Conference Brief
A city of four million inhabitants today, Amman’s expansion 
has become disproportionate to its urban history. Amman 
has experienced an impressive urban growth over the past 
fifty years, driven by forced migration and market laws. 
Developing from a small rural settlement at the end of the 
19th century, Amman evolved into a regional crossroad at 
the end of the 20th century, and has become today a symbol 
for the consolidation of Hashemite rule, and as a result, the 
site of its contestation. Amman’s exceptional position among 
other regional capitals and its recent urban history has forced 
its inhabitants to create narratives concerning the city’s 
foundation, invent urban traditions, and negotiate ways of 
socialization.

As housing and upgrading policies have slowed down, and 
plans to develop a robust public transport system remain 
underdeveloped, Amman’s residents are struggling on a daily 
basis to circulate, house themselves and their families, study, 
work and relax. Public participation is regularly discussed in 
the media and public sphere, and residents are looking for ways 
to mend the gap between their aspirations for Amman, and 
the reality of living conditions in the city. In the 21st century, 
Amman has become an intellectual, diplomatic and economic 
center in the region. Those changes have had a large impact 
on the everyday life of its inhabitants, on the composition of 
the population of the city and on its regional and international 
perception and influence.

This conference seeks to present three interrelated themes 
through which the right to the city can be understood, 
articulated or negotiated. These themes include Urban Policies 
and Governance; Social Fabric and Urban Practices; and Living 
in Amman: Housing, Access, and Speculative Growth.
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1. Urban Policies and Governance
 
In a city which has known a development as rapid as Amman, 
the evolution of urban policies and structures of urban 
governance is of major importance. Tracing the origins of the 
municipality from the late Ottoman period until today, this 
panel will focus on structures of decision-making in the urban 
context. Urban policies and governance will be examined 
against the economic and political dynamics from which they 
arose while paying attention to both individual and collective 
actors involved.  
 
Some topics to address could include:
- Political actors in debates around urban policies: How do 
politicians, mayors, municipal engineers, international donors, 
foreign experts, NGOs, and civil society organizations influence 
and negotiate urban decision-making in Amman?
- Origins, continuities, or genealogies of urban policy 
regulations: How have practices evolved from Ottoman to 
Mandate to Modern Amman.
- Evolution of public participation and civil society 
organizations: How can/do the inhabitants of Amman voice, 
contest, challenge or influence urban policies? Which civic 
practices have proved most productive? What is the role of 
regional and international solidarity in local struggles for urban 
social justice?
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2. Social Fabric and Urban Practices
 
The second axis of this conference focuses on the social fabric 
of Amman and the definition of a sense of common belonging 
to a pluralist urban community. Inhabitants of Amman are 
constructing an urban identity based on their spatial and 
social imaginations. The investigation will engage with the 
ways in which urban narratives of Amman, developed by 
specific communities, neighborhoods or demographics of the 
population, inscribe themselves in the the physical, social and 
discursive fabric of the city.



Some topics to address could include:
- Social dynamics of the city beyond categories of citizenship 
and national belonging; how can citizens and refugees co-
create the fabric of the city?
- The architectural and social typologies of districts, 
neighborhoods, and urban camps, and their relevance to urban 
social dynamics.
- What does it mean to be from Amman for groups sharing 
the same age group, political affiliation, gender, common kin, 
religion, or ethnic group?
- Defining an inclusive history of the city. How is the urban 
heritage of Amman defined?

3. Living in Amman: Housing, Access,
and Speculative Growth
 
Speculative growth enhanced by neoliberal governance, 
foreign direct investment and political turmoil has affected 
the distribution of wealth as well as access to resources 
and opportunities across the city. Questions of accessibility, 
inclusion, opportunity and equality are re-evaluated in this 
moment of Amman’s position within the regional and global 
sphere. This panel will focus on the current context of urban 
planning policies as they relate to the provision of essential 
services to residents including housing, water, electricity, 
transportation, education and social services.

Some topics to address could include:
- What is the effect of neoliberal economic policies on the 
urban fabric of the city?
- How have policies regarding housing, transportation, or 
education in the city evolved?
- How has the organization of humanitarian aid affected 
inhabitants from both refugee and host communities?
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مذكرة المؤتمر
ع عّمان اليت يقطنها أربعة ماليني نسمة متناسبًا مع  لم يعد توسُّ

تاريخها الَحَضريْ، فلقد َشِهدت عّمان نموًا حضريًا ُمدهشًا على مدى 
السنوات الخمسني الماضية، مدفوعًا بالهجرة القرسية وقوانني 

السوق. تطورت عّمان من مستعمرة ريفية صغرية يف نهاية القرن 
التاسع عرش، وتحولت إلى معرب إقليمي يف نهاية القرن العرشين، 
وأصبحت اليوم رمزًا لرتّسخ الحكم الهاشمي، ونتيجة لذلك، موضع 

نزاع. وقد قام موضع عّمان االستثنائي بني العواصم اإلقليمية 
األخرى وتاريخها الحضاري األخري بإجبار ُسّكاِنها على خلق رسدّيات 

تخص تاريخ تأسيس المدينة وابتكار التقاليد الحضرية والتفاوض على 
سبل التفاعل واالندماج.

 
ومع تباطؤ سياسات اإلسكان والتطوير، وتأخر ُخطط تطوير نظام 
فّعال للنقل العام، يكافح ُسّكان عّمان يوميًا للتنقل عرب المدينة 

والسكن والدراسة والعمل والّراحة. ومع ذلك، ُتناقش المشاركة 
العامة بانتظام يف وسائل اإلعالم واألماكن العامة، ويبحث السكان 

عن سبل لسد الفجوة ما بني تطلعاتهم إلى عّمان وواقع الظروف 
المعيشية يف المدينة. أصبحت عّمان يف القرن الحادي والعرشين مركز 
فكري ودبلومايس واقتصادي للمنطقة، وكان لهذه التغريات أثر كبري 
على تركيبة سّكان المدينة وحياتهم اليومية وعلى تصورها وتأثريها 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
 

يهدف المؤتمر إلى مناقشة فكرة الحق يف المدينة من خالل التطرق 
إلى ثالثة مواضيع مرتابطة يمكن من خاللها التعمق يف هذا 

المفهوم والتطرق لكيفية توضيحه والتعبري عنه والفاوض عليه. 
تشمل المواضيع المقرتحة السياسات الحضرية والحوكمة؛ النسيج 

االجتماعي والممارسات الحضرية؛ والسكن واالندماج.



 دعوة
  لتقديم
مقاالت

1- السياسات الحضرية والحوكمة
 يّتمس تطور السياسات الحضرية وهياكل إدارتها يف مدينة شهدت

 تطورًا رسيعًا مثل عّمان بأهمية كربى. سريكز هذا الحوار الذي يتتبع
 أصول البلدية من الفرتة العثمانية الُمتأخرة حىت اليوم على هياكل
 ُصنع القرار يف السياق الحضري. وسيمت النظر يف السياسات الحضرية
 والحكم يف ضوء الديناميات االقتصادية والسياسية اليت نشأت عنها

مع إيالء اهتمام بالجهات الفاعلة الفردية والجماعية الَمعِنّية
 

 سيمت تناول المواضيع التالية:
 الجهات السياسية الفاعلة يف النقاشات حول السياسات الحضرية:
 كيف يؤثر الساسة وعمداء المدن ومهندسو البلديات والمانحون

 الدوليون والخرباء األجانب والمنظمات غري الحكومية ومنظمات
المجتمع المدني يف عملية صنع القرار الحضري يف عمان؟

 
 أصول أنظمة السياسات الحضرية واستمراريتها وتاريخها: كيف

 تطورت هذه الممارسات مع تطور عّمان منذ العهد العثماني مرورًا
بعهد الوالية وصواًل إلى العصر الحديث؟

 
 تطور المشاركة العامة ومنظمات المجتمع المدني: كيف يمكن

 لسكان عّمان التعبري واالحتجاج والتحدي والتأثري على السياسات
 الحضرية؟ ما هي الممارسات المدنية اليت أثبتت أنها أكرث فعالية؟

 ما هو دور التضامن اإلقليمي والدولي يف النضاالت المحلية من أجل
العدالة االجتماعية الحضرية؟

يرجى إرسال الخالصات (350 
كلمة بحد أقصى)

إلى عنوان الربيد اإللكرتوني
info@ammanconference2018.com

الموعد النهائي للتقديم:
٣٠ حزيران

 
 ستقوم كل من اللجنة

 التنظيمية واللجنة العلمية
 للمؤتمر بمراجعة الخالصات.

 ستقوم اللجنة التنظيمية
 بإبالغ المتقدمني المختارين

يف منتصف تموز

٢- النسيج االجتماعي والممارسات الحضرية
 يركز المحور الثاني لهذا المؤتمر على النسيج االجتماعي لعّمان

 وتعريف الشعور باالنتماء المشرتك إلى المجتمع الحضري المتنوع.
 ويقوم سكان عّمان ببناء هوية حضرية تستند إلى مخيلتهم المكانية
 واالجتماعية. سيمت البحث يف الطرق اليت تقوم بها الرسديات الحضرية
 لعّمان اليت وضعتها مجتمعات محلية أو ديموغرافيات سكانية معينة

بإدماج أنفسها يف النسيج المادي واالجتماعي للمدينة

 سيمت تناول المواضيع التالية:
 الديناميات االجتماعية للمدينة بما يتجاوز فئات المواطنة واالنتماء

الوطين ومساهمة الالجئني والمواطنني يف خلق المدينة سويا
 



 األنماط المعمارية واالجتماعية للمناطق واألحياء والمخيمات 
الحضرية وأهميتها بالنسبة للديناميات االجتماعية الحضرية

 
 ماذا تعين الهوية العّمانية لمجموعات تجمعهم الفئة العمرية أو

االنتماء السيايس أو النوع الجنيس أو القرابة أو الديانة أو العرق؟
 

 تعريف تاريخ شامل للمدينة: كيف يمت تعريف الرتاث الحضري يف
عّمان؟

٣- العيش يف عّمان: السكن
والمواصالت والنمو التخميين

 أّثر النمو التخميين الذي تعززه السياسات النيوليربالية واالستثمار
 األجنيب المبارش واالضطرابات السياسية على توزيع الرثوة وفرص

 الوصول إلى الموارد والخدمات عرب المدينة. سرتكز هذه الندوة على
 مناقشة الوضع الحالي لسياسات التخطيط الحضري يف ظل الظروف

 اإلقليمية والعالمية وتأثريها على توفري الخدمات األساسية
 للمقيمني، بما يف ذلك السكن والمياه والكهرباء والنقل والتعلمي

.والخدمات االجتماعية
 

سيمت تناول المواضيع التالية:
 ما هو أثر السياسات االقتصادية النيوليربالية على النسيج الحضري  

للمدينة؟
 

 كيف تطورت السياسات المتعلقة بالسكن والنقل والتعلمي يف 
المدينة؟

 
 كيف أثرت منظمات المعونة اإلنسانية على السكان، الالجئني 

والمجتمعات المضيفة؟
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