إعالن:

المؤتمر الثاني لألراضي العربية
 22و  23و  24فبراير  2021القاهرة  ،مصر

يسر حكومة جمهورية مصر العربية أن تعلن عن المؤتمر الثاني لألراضي العربية الذي سينظم تحت رعاية وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية .سينظم
المؤتمر المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء الذي يمثله معهد الدراسات والتدريب الحضري بالشراكة مع موئل األمم المتحدة  ،والشبكة العالمية ألدوات األراضي ،والبنك
الدولي  ،والمؤسسة األلمانية للتعاون الدولي ودائرة األراضي واألمالك في دبي .سيسمح المؤتمر بالحضور الشخصي واالفتراضي  ،وسيعقد في  22و  23و  24فبراير 2021
في القاهرة  ،مصر.
يمثل المؤتمر عالمة بارزة في خارطة الطريق نحو إقامة حوكمة رشيدة لألراضي في المنطقة العربية .سيعمل المؤتمر على تعزيز اإلدارة الجيدة لألراضي وإدارة األراضي من
خالل التركيز على أولويات مبادرة األراضي الع ربية :تعزيز التعاون والتنسيق ؛ تطوير وتبادل المعرفة ؛ تطوير قدرات األفراد والمنظمات ؛ ودعم تنفيذ البرامج والتدخالت
المتعلقة باألراضي .سيكون المؤتمر منصة لمناقشة تجارب البلدان  ،وتقديم أبحاث جديدة  ،وتعزيز الدعم والملكية على مستوى عا ٍل لمعالجة إدارة األراضي  ،وتمكين وتطوير
قدرات أصحاب المصلحة في األراضي في المنطقة.
ستتاح للخبراء والممارسين الفرصة لتقديم وعرض األوراق ذات الصلة بالموضوعات المؤتمرالثمانية:
 .1تنظيم وإدارة األراضي :األدوات والممارسات
 .2تسجيل األراضي والممتلكات :التحديث واإلصالح
 .3إدارة األراضي في أوقات األزمات :النزاعات وتغير المناخ واألوبئة
 .4حصول النساء والفئات الضعيفة على األرض :الممارسات الناجحة والدروس المستفادة
 .5استخدام األراضي بكفاءة :األدوات والممارسات
 .6التقنيات والحلول الذكية :تعزيز إدارة األراضي وتطوير األراضي والبناء
 .7مشاركة القطاع الخاص :السياسات والممارسات
 .8تنمية القدرات
النجاحات والثغرات ستتاح للشركاء الفرصة لتنظيم محاضرات التخصصية  ،أحداث جانبية وجلسات خاصة على هامش المؤتمر .سيتم اإلعالن عن عملية تقديم األوراق التي
ستقدم في المؤتمر و ودفع طلب تنظيم فعاليات جانبية وجلسات خاصة قبل نهاية اكتوبرعلى موقع مبادرة األراضي العربية /https://arabstates.gltn.netلتوفير تجربة مؤتمر
كاملة مع االحترام الكامل إلرشادات  ، COVID-19سيسمح الحدث بمزيج من المشاركة في الموقع وعن بعد ألعضاء اللجنة والمقدم والمشاركين اآلخرين في الجلسات الرفيعة
المستوى والجلسات التقنية.
سيتم إنشاء منصة عبر اإلنترنت للتسجيل في المؤتمر في األسبوع المقبل وسيتم فتح التسجيل بحلول نهاية أكتوبر .يُتوقع من المشاركين شخصيًا إجراء ترتيبات التأشيرة والسفر
واإلقامة الخاصة بهم  ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك مع المنظمين .سيتم إعداد مذكرة لوجستية لتوجيه المشاركين.
للمزيد من المعلومات حول المؤتمر الثاني لألراضي العربية ،قم بزيارة موقع مبادرة األراضي العربية أو اتصل بالدكتورة دعاء الشريف  ،المديرة التنفيذية لـمعهد الدراسات
والتدريب الحضري  ،أمبريتا تمبرا أو الحبيب بنمختار  ،موئل األمم المتحدة  /الشبكة العالمية ألدوات األراضي  ،أو وائل زقوت  ،البنك الدولي .
نتطلع إلى الشراكة معكم جميعًا من أجل مؤتمرثاني لألراضي العربية ناجح وشامل!
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