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الرؤية

يتمتع جميع الشعوب في الدول العربية "
بإمكانية متساوية وبأسعار معقولة، للحصول
على األراضي والسالم واالستقرار والنمو 

االقتصادي،

وذلك من خالل سياسات األراضي الجيدة 
ة وأنظمة إدارة األراضي التي تتسم بالشفافي

."والفعالية وبأسعار معقولة



كيفية الوصول

قةتعزيز المواءمة والتنسيق والتعاون بشأن األراضي في المنط

تطوير وتبادل المعرفة

تنمية قدرات األفراد والمنظمات

دعم تنفيذ البرامج والتدخالت في بلدان مختارة



االهداف

البحث

التدريب

تقييم االحتياجات

اجتماعات بين فرق الخبراء

فاعليات بهدف تبادل المعرفة

برامج التوأمة

الوصول إلى أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين

تنظيم عروض في المؤتمرات ذات الصلة



(2021)الثاني بالقاهرة ( 2018)االول بدبي المؤتمر العربي لألراضي 

All presentations
Papers

Resources 
[Sessions’ recordings]

تعزيز المواءمة والتنسيق والتعاون بشأن األراضي في المنطقة-1



تطوير وتبادل المعرفة-2

شبكة مبادرة األراضي العربية

متخصص2000منظمة، و حوالي 50وصل الشركاء إلى أكثر من 

جهة اتصال1700شبكة أصحاب المصلحة حوالي 

Twitter ،Facebook ،Linked in حسابات

المجموعة المرجعية لمبادرة األراضي العربية

التعاون النشط مع المكاتب الوطنية لموئل األمم المتحدة

الي جانب اعمل علي تحفيز وتوسيع محفظة األراضي في المنطقة



تطوير وتبادل المعرفة-2

البحث
)APN/  األردن)األرض والصراع

)LCPS /  لبنان( )التدهور)األراضي والبيئة وتغير المناخ

)UAWC /  فلسطين)األثر االجتماعي واالقتصادي للوصول إلى األراضي ، مع التركيز على النساء

 )ISTIDAMA /  السودان)دور المتخصصين في األراضي في إدارة األراضي

(العراق ، فلسطين ، األردن ، لبنان)تقييم األطر القانونية والمؤسسية لألراضي 

)UTI /  ، مصر)مشروًعا بحثيًا  17صندوق االبتكار البحثي

ورقة بحثية معدة للمؤتمر العربي لألراضي37

اجتماعات بين فرق الخبراء
األرض والصراع 

المرأة واألرض  

تغير المناخ واألرض 

تدهور األراضي والمراعي 

(األردن/ منظمة رشيد للتجارة الدولية )مراقبة إدارة األراضي 

)CRTEAN /  تونس)إدارة األراضي بإسلوب يفي بالغرض



تطوير وتبادل المعرفة-2

برامج التؤمة

برامج 4طلبًا ، وتم اختيار 21، وتم استالم 2020تم إطالق االعالن عن البرنامج في نوفمبر 
تؤمة،

مختبر بيروت الحضري في الجامعة األمريكية في بيروت ومعهد لينكولن لسياسة األراضي في المملكة المتحدة-

نقاشات حول سياسة األراضي واإلسكان في لبنان :  المشروع

جمعية بناء في مصر وجمعية مسارات نسائية في تونس-

دراسة حالة تونس ومصر ما بعد الثورة. نقاش حول اإلرث: حصول المرأة على األرض: المشروع

جامعة بيرزيت بفلسطين وجامعة غرب إنجلترا بالمملكة المتحدة-

.سلسلة حوارات حول القدرات المؤسسية لقطاع تسجيل وتقييم األراضي الفلسطيني: المشروع

شبكة حقوق األرض والسكن بمصر و جمعية استدامة بالسودان-

.إدارة األراضي نحو حلول دائمة إلعادة توطين النازحين داخليا في السودان: المشروع



تنمية قدرات األفراد والمنظمات-3

التدريب أثناء العمل للشركاء

الدورات التدريبية وتدريب المدربين

)UAWC /  فلسطين)المرأة واألرض

)UTI /  مصر)حوكمة األرض

(األردن/ منظمة رشيد للتجارة الدولية )مراقبة إدارة األراضي 

)CRTEAN /  تونس)إدارة األراضي بإسلوب يفي بالغرض

ترجمة المواد إلى اللغة العربية

برامج دورات وزيارات لألساتذة 



تنمية قدرات األفراد والمنظمات-3

مناهج حوكمة وإدارة األراضي

دولة عربية و رسم خريطة لعرض برامج 11تقييم القدرات في 

التعليم األكاديمية والمهنية في جميع دول المنطقة العربية 

  )UTI / مصر)

هي تحليل المعلومات المنبثقة ومقارنتها مع : الخطوات التالية

المناهج المتاحة بالفعل ، لتحديد أوجه التكامل والفجوات



دعم تنفيذ البرامج والتدخالت في بلدان مختارة-4



Robert Lewis Lettington,  GLTN Lead & Head 
of the Land, Shelter and Housing Section 

The team

Erfan Ali, Director of the Regional Office 
for Arab States

Fathi Egal

Ombretta Tempra

El Habib Benmokhtar

Sina Schlimmer

Eleonora Serpi

+ 3 Senior Advisors

Additional support: GLTN & ROAS communication teams, GLTN & ROAS administrative and finance personnel, GLTN 
technical experts on land administration, monitoring land governance, capacity development, etc.  

Heba Fekry



وشكرا


