المؤتمر العربي األول إلدارة األراضي والعقارات
إعالن
تتشرف حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة بالشراكة مع البنك الدولي والشبكة العالمية ألدوات األراضي وموئل األمم
المتحدة وجامعة الدول العربية واالتحاد العربي للمساحة أن تعلن عن أول مؤتمرعربي إلدارة االراضي باستضافة دائرة
األراضي واألمالك في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،بين  62-62فبراير .6102

الهدف من المؤتمر هو تبادل المعرفة وتعزيز التعاون اإلقليمي وتنمية القدرات واإلبتكار في مجال إدارة األراضي واإلصالح
العقاري لتعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية.

سيعقد المؤتمر برعاية حكومة دبي وجامعة الدول العربية .ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر وزراء ومسؤولون حكوميون
رفيعو المستوى ومهنيون وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص ووكاالت مانحة وممثلون عن المجتمع المدني.

وتتركز المواضيع الرئيسية والعروض التقديمية للمؤتمر على المنطقة العربية كاآلتي:
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.6
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.4
.5
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الوصول إلى األراضي ألغراض األعمال التجارية واالستثمار المستدامين
سياسة اإلسكان واألراضي
تكنولوجيات جديدة لدعم نظم تسجيل األراضي والعقارات وسياسات تقييم الممتلكات والضرائب
التعليم والبحث وبناء القدرات في مجال سياسات األراضي وتنظيمها وإدارتها
حماية حقوق األراضي و الملكية للمشردين والالجئين من أجل تسهيل عملية إعادة اإلعمار
حماية حقوق المرأة في األراضي

لمحة عامة :إن المنطقة العربية تمر بعقد من التغير العميق ،حيث هناك تقدم ملحوظ في بعض البلدان مصحوب بصعوبات في
بلدان أخرى .يوجد لدى البلدان العربية على المستوى الفردي احتياجات وأولويات ومشاكل وسياسات اقتصادية واجتماعية
متميزة .وبينما توجد اختالفات واضحة على المستوى الوطني ،يمكن مالحظة القواسم المشتركة واالتجاهات اإلقليمية بين الدول
العربية .وهناك إدراك متزايد بأن طريقة تنظيم األراضي واستخدامها وإدارتها تشكل عنصر أساسي للتنمية االجتماعية
واالقتصادية المستدامة وتطبيق حقوق اإلنسان وتطلعات سكان المنطقة ،مما يجعلها حجر الزاوية الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة .وسيكون المؤتمر العربي األول إلدارة األراضي والعقارات منبرا لمناقشة الخبرات الوطنية المختلفة ،وأحدث األبحاث
والتدخالت واالبتكارات في قطاع األراضي.

وسيشمل برنامج المؤتمر الذى يستمر ثالثة أيام حفل افتتاح رفيع المستوى ،وجلسات على المستوى الوزاري ،وموائد مستديرة
فنية ،وعرض أوراق بحثية ،ودروس رئيسية .وسيتم تنظيم فعاليات جانبية بالتوازي مع المؤتمر الرئيسي.

المشاركون من الحكومات والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات اإلنمائية واإلنسانية مدعون إلى
تأكيد حضورهم عن الطريق التسجيل على الموقع اإللكتروني للمؤتمر  .http://arablandconference.comرسوم
التسجيل قدرها  011دوالر أمريكي للشخص ( 51دوالرا أمريكيا للطالب) للتسجيالت المبكرة ( 31نوفمبر) ،التسجيل المتأخر
سيكون  611دوالر ( 011دوالر أمريكي للطالب).

الحضور والتمويل :من المتوقع أن يقوم المشاركين بتمويل حضورهم أو االتصال بنظرائهم لطلب التمويل .ويتوفر تمويل محدود
للمشاركين الذين سيتم اختيار أوراقهم البحثية أو عروضهم في جلسات المؤتمر .وسيصدر المنظمون مذكرة لوجستية لتسهيل
هذه الترتيبات.

تقديم األورا البحثية (اختياري) و  /أو العروض (إلزامي) :يمكن للخبراء والباحثين تقديم األوراق البحثية أو العروض ذات
صلة بالمواضيع الستة للمؤتمر .وينبغي أن تكون لغة الملفات المرسلة باللغة العربية أو اإلنكليزية فقط .الموعد النهائي لتقديم
الطلبات هو  31نوفمبر  .6102وستتم مراجعة األوراق  /العروض من قبل لجنة علمية تتألف من ممثلي الوكاالت المنظمة.
ستعرض فقط األوراق  /العروض المختارة في المؤتمر .ويمكن االطالع على توجيهات مفصلة بشأن كيفية إعداد وتقديم األوراق
البحثية والعروض على الموقع االكتروني للمؤتمر.

ترتيبات الرعاية ممكنة للمنظمات والشركات والمؤسسات التي على استعداد لدعم المؤتمر وتأمين حضور لهم ومساحة لعرض
منتجاتهم و منشوراتهم في أماكن مخصصة في المؤتمر .وسيتم مشاركة المزيد من المعلومات حول ترتيبات الرعاية في وقت
الحق.

