إعالن:

المؤتمر الثاني لألراضي العربية
 22و  23و  24فب راير  2021الق اه ر ة  ،م ص ر

يسر حكومة جمهورية مصر العربية أن تعلن عن المؤتمر الثاني لألراضي العربية الذي سينظم تحت رعاية وزير اإلسكان والمرافق والمجت معات العمرانية المصرية .سينظم
المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء الذي يمثله معهد الدراسات والتدريب الحض ري بالشرا كة مع موئل األمم المتحدة  ،والشب كة العالمية ألدوات األراضي ،والبنك الدولي ،
والمؤس سة األلمانية للتعاون الدولي ودائرة األراضي واألمالك في دبي .سيسمح المؤتمر بالحض ور الشخصي واالفتراضي  ،وسيعقد في  22و  23و  24فبراير 2021
في القاهرة  ،مصر .
يمثل المؤتمر عالمة بارزة في خارطة الطريق نحو إقامة حوكمة رشيدة أللر اضي في المنطقة العربية .سيعمل المؤتمر على تعزيز اإلدارة الجي دة لألراضي وإدارة األراضي منخ الل
التركيز على أولويات مبادرة األراضي العر بي ة :تعزيز التعاون والتنسيق ؛ تطوي ر وتبادل المعرفة ؛ تطوير قدر ات األفراد والمنظمات ؛ ودعم تنفيذ البرا مج والتدخالت المتعلقة
باألراضي .سيكون المؤت مر منصة لمناقشة تجارب البلدان  ،وتقدي م أبحاث جديدة  ،وتعزيز الدعم والملكية على مستوى عا ٍللمعالجة إدارة األراضي  ،وتمكين وتطوير
قدرات أصح اب ال مصلحة في األراضي في المنطقة .
ستتاح للخبراء وال ممارسين الفرصة لتقديم وعرض األ وراق ذات الصلة بال م وضوعات المؤتمرالثمانية :
 .1تنظيم وإدارة األراض ي :األدوات وال ممارس ات  .2تسجيل
األراض ي والممتلكات :التح ديث واإلصالح
 .3إدارة األرا ضي في أوق ات األز مات :النزاعات وتغي ر المناخ واألوبئة .4
حص ول النساء والفئ ات الضعيفة على األرض  :الممارسات الناج حة والدروس المستفادة
 .5استخدام األراض ي بكفا ءة :األدوات والممارس ات .6
والحلول الذكية :تعزيز إدارة األراضي وتطوير األراضي والبناء
 .7مش اركة القطاع الخاص :السياسات والممارس ات
 .8تنمية القدرات
النجاح ات والثغرات ستتاح للشركاء الفر صة لتنظيم محا ضرات التخص صية  ،أحداث جانبية وجلسات خاصة على هامش المؤتمر .سيتم اإلعالن عن عملية تقديم األو راق التي ستقدم
في المؤتمر و ودفع طل ب تنظيم فعاليات جانبية وجلس ات خاصة قبل نهاية اكتوبرعل ى موقع مبادرة األراضي العربية /https://arabsta tes.glt n.netلتوفي ر تجر بة مؤت مر كاملة مع االحترام
الكامل إلرش ادات  ، COVID-19سيسمح الح دث بمزيج من المشاركة في الموقع وعن بع د ألعضاء اللجنة والمقدم والمش اركين اآلخرين في الجلس ات الرفي عة
المستو ى والجلسات التقنية.
سيتم إنشاء منصة عبر اإلنترنت للتسج يل في المؤت مر في األسبوع المقبل وس ي تم فتح التسجيل بحلول نهاية أكتوبر .توقع من المشاركين شخص اٍي إجراء ترتيبات التأشيرة والسفر
واإلقامة الخاصة بهم  ،ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك مع المنظمين .سيتم إعداد مذكرة لوجستية لتوجيه المشاركين .
للمزي د من المعلومات حول المؤت مر الثاني لألراضي العربية ،قم بزيارة موقع مبادرة األراض ي العربية أو ات صل بالدكتورة دعاء الشريف  ،المديرة التنفيذية لـمعه د الدراسات
والتدريب الحض ري  ،أمبريتا تمبرا أو الحبيب بنمختار  ،موئل األمم الم تحد ة  /الشبكة العالمية ألدوات األراض ي  ،أو وائل زقوت  ،البنك الدولي .
نتطلع إلى الشراكة معكم جمي ٍاعمن أجل مؤتمرثاني لألراضي العربية ناجح وشامل !

شركاء مبادرة اأ لراضي ال عربية

