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القاهرة - مرص

 يســر حكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة اســتضافة المؤتمــر العربــي الثانــي 
اإلســكان والمرافــق  تحــت رعايــة وزيــر  تنظيمــه  يتــم  والــذي  لألراضــي 
والمجتمعات العمرانية. وينظم المؤتمر المركز القومي لبحوث اإلسكان 
والبنــاء الــذي يمثلــه معهــد التدريــب والدراســات الحضريــة بالتعــاون مــع 
موئــل األمــم المتحــدة والشــبكة العالميــة ألدوات األراضــي والبنــك الدولــي 
والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ودائــرة األراضــي واألمــاك فــي دبــي 

وشــبكة التميــز فــي إدارة األراضــي فــي أفريقيــا.

يمثــل هــذا المؤتمــر خطــوة هامــة علــى خارطــة الطريــق نحــو تأســيس 
حوكمــة رشــيدة لألراضــي فــي المنطقــة العربيــة، وســيركز علــى أولويــات 
مبــادرة األرض العربيــة أال وهــي: تعزيــز التعــاون والتنســيق، وتطويــر 
تنفيــذ  ودعــم  والمنظمــات،  األفــراد  قــدرات  ورفــع  ومشــاركتها،  المعرفــة 
البرامــج والتدخــات المتعلقــة باألراضــي. كمــا ســيكون منصــة لمناقشــة 
خبــرات البلــدان وتقديــم األبحــاث الجديــدة وتعزيــز االلتــزام عالــي المســتوى 
باألراضــي  المعنيــة  األطــراف  قــدرات  وتمكيــن  األرض  إدارة  لتحســين 

وتطويرهــا فــي المنطقــة.

الأهداف

الحضور

< التسجيل كمشارك )فعلًيا وعلى االنترنت(.
بحلــول 14  الخاصــة  )تقديــم  المؤتمــر  فــي  أوراق لعرضهــا  تقديــم   >

ديســمبر(.
<عرض األعمال ونشر المواد واألفكار في منطقة المعرض.

رعاية المؤتمر.

ومــن أجــل ضمــان الحصــول علــى تجربــة كاملــة للمؤتمــر مــع احتــرام 
إرشــادات كوفيــد-19، ســيكون المؤتمــر مزيًجــا مــن المشــاركة الفعليــة 
وعلــى االنترنــت ألعضــاء اللجنــة ومقــدم العــرض والمشــاركين األخريــن 

فــي الجلســات عاليــة المســتوى والفنيــة.

المحتوى

 سيشمل المؤتمر جلسات عالية المستوى بشأن ما يلي:
 1. تحديث إدارة األراضي وإصاحها، 

2. المرأة واألرض، 
 3. إدارة األراضي أثناء األزمات. 

بينما ستركز الجلسات الفنية على المواضيع التالية:
 إدارة األراضي•
 تسجيل األراضي والممتلكات•
 إدارة األراضي أثناء األزمات مثل الصراعات وتغير المناخ •

واألوبئة
 تمكين المرأة والمجموعات األكثر عرضة للخطر من حيازة •

األراضي
 االستخدام الفعال لألرض•
 التكنولوجيات والحلول الذكية إلدارة األراضي•
 مشاركات القطاع الخاص•
 تنمية القدرات. •

كمــا ســيتم تنظيــم طــاوالت مســتديرة وفعاليــات جانبيــة وجلســات متقدمــة 
إضافيــة، وســيكون هنــاك مميــزات أخــرى مثــل زيــارات للمواقــع ومعــارض 

وجمعيــة الشــباب والمجتمــع المدنــي وعشــاء جــاال وركــن العائلــة.

https://arabstates.gltn.net/second-arab-
/land-conference

د.دعاء الشريف
التابــع  الحضريــة  والدراســات  التدريــب  لمعهــد  التنفيذيــة  المديــرة 

والبنــاء. اإلســكان  لبحــوث  القومــي  للمركــز 
أومبريتا تيمبرا 

موئل األمم المتحدة والشبكة العالمية ألدوات األراضي،
وائل زقوت

البنك الدولي.


