
 في دورته الرابعةشمال إفريقيا /لشرق األوسط منتدى األرض
 دعوة إلى تلقي األوراق البحثية وعروض دراسات الحالة

 
يسر شبكة حقوق األرض والسكن ـ التحالف الدولي للموئل أن تعلن عن البدء في فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى األرض 

رض حدثًا ومكاًنا لتجميع النشطاء جرت العادة أن يكون منتدى األولقد . شمال أفريقيا/الشرق األوسطمنطقة في 
واألساتذة، والمنظمات غير الحكومية وقادة المجتمعات الستعراض الحاالت وتقديم النضاالت المرتبطة باألرض وتبادل 

 .الخبرات التي تشكل اساس وقوام أجندة البحث والمناصرة في المنطقة
 

أحداث المنتدى االجتماعي العالمي، في العاصمة وسوف يعقد منتدى األرض هذه الدورة في تونس، بالتزامن مع 
وبغية البناء على ما تم من تنقدم في الدورات السابقة، . 3102آذار /مارسالذي يبدأ في الرابع والعشرون من التونسية، 

رة، الموضوعات التي سنناقشها هذه الدو /والثيمات، وكذلك ما يتقاطع مع أحداث وفعاليات المنتدى االجتماعي العالمي
فإننا ندعوكم إلى تقديم العروض واألبحاث لمنتدى األرض لمناقشة وتناول األبعاد الحقوقية لألرض والموارد الطبيعية في 

 :شمال أفريقيا لتدور حول أحد الموضوعات التالية/منطقة الشرق األوسط
 النوع االجتماعي المترعلقة باألرض/جوانب الجندر 
  اإلصالح القوانين والسياسات المرتبطة باألرض 
 األرض، الثورة، والعدالة االنتقالية 
 االحتالل/األرض في الصراع 
 واالقتصاد/ض والعولمةاألر 
 الحيازة/ حقوق الملكية 
 الحق في المياه 

 
ة مــن المنتــدى، والتــي ستتضــمن جلســة للبــاحثين مــن أجــل النســخة النهائيــة مــن برنــامد هــذه الــدور ســتحدد األوراق المقدمــة 

 .تطوير منهجية مشتركة لعمل التقييمات والقياسات الالزمة للبلدان وتنفيذ خطط العمل بعد المنتدى
 

ـ مـع مـوجز للورقـة  3102كـانون الثـاني / يناير 13نرجو إرسال مقترحات المشاركة في منتدى األرض في موعد أقصاه 
ومـن ثـم نرجـو أيًضـا إعالمنـا مـا إذا كنـتم فـي (. mena.org-rwahba@hic)الحالة إلى ربيـع وهبـ   البحثية أو عرض

 .حاجة إلى دعم للسفر إلى تونس من أجل المشاركة في منتدى األرض
 

وفريـــق عمــل شــبكة حقـــوق . ن منتــدى األرضنتطلــع إلــى لقيــاكم وتلقـــي مقترحــاتكم ومشــاركتكم فـــي هــذه الــدورة الرابعـــة مــ
. بخصـو  العـروض واألوراق أو المنتـدى عموًمـااألرض والسكن مستعد لتقديم أي مساعدة أو اإلجابـة علـى أي تسـا ل 
 .وسوف نوافيكم بالترتيبات والمواعيد النهائية للمنتدى بنهاية هذا الشهر

 
 :حاث المقدمة، انظر موقع المنتدى عبر الوصلة االلكترونية التاليةلالطالع على التقارير الخاصة بالدورات السابقة واألب

http://landpedia.org/~hlrn/land/index.php?title=Land_Forum or www.hic-mena.org 
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