
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  8النشرة اإلخبارية اإللكترونية رقم 

 لشبكة التميز في الحكامة العقارية بشمال إفريقيا

 

شبكة خبراء فتراضي لاال الفضاءعلى  اجتماع

 بإفريقيا العقارية التميز في الحكامة

 2020أبريل  28

قارية لقاءا افتراضيا شارك فيه نظم المركز االفريقي للسياسة الع

مجموعة من الخبراء في شبكة التميز في الحكامة العقارية بإفريقيا. 

 الخطة االستراتيجية المستقبلية لمناقشة اإلنجازات وتقديم ومناقشةوذلك 

 .للمركز

العقارية  ةتنظيم مؤتمر السياسلقاء تقني حول 

 2021 بإفريقيا

 2020ماي  22

في االجتماع  شبكة التميز في الحكامة العقارية بشمال إفريقيا شاركت

لمناقشة التحديات  قاريةالمركز االفريقي للسياسة الع التقني الذي نظمه

ر حول السياسة العقارية بإفريقيا سنة مؤتمالوالفرص المتاحة لتنظيم 

نترنت في حالة األشبكة على  افتراضياسينظم المؤتمرو .2021

  ."19-داستمرار انتشار جائحة "كوفي

 Land Portal  ندوة افتراضية ل:
 2020يونيو  23

برنامج تعزيز القدرات االستشارية في الحكامة العقارية بالتعاون مع 

 Land Portalحالياً مناقشة وتطوير تعاون مثمر بين  تمفريقيا، يإ بشمال

 ذا الثعاون إلىه يهدف. وشبكة التميز في الحكامة العقارية بشمال إفريقياو

لحكامة ل حدثمست رجعم تطويرمن أجل  Land Portalاستخدام تجربة 

شبكة التميز في الحكامة العقارية وتتجلى مساهمة فريقيا. إفي شمال  العقارية

 العقارية كامةلحا مرجعبرة التقنية وتحديث من خالل توفير الخ بشمال إفريقيا

 االستطالعيةدراسات الالتي تم جمعها في والمعطيات استناًدا إلى البيانات 

 .2019سنة  في شمال إفريقياالمنجزة 

ة العقارية سلسيااإلفريقية حول االمجلة 
  ( 2020) 2 و 1–والعلوم الجيومجالية 

www.revues.imist.ma/index.php?journal=AJLP-GS 

 

في  العقاريةسياسة البالمتعلق العدد الخاص الثاني  إصدارتم 
لسياسة العقارية شهر أبريل في المجلة اإلفريقية حول ا إفريقيا

تتناول مقاالت هذا العدد دراسات و والعلوم الجيومجالية.
حول إدارة األراضي غير المهيكلة والعرفية في أوغندا، 

 .وغانا، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وبوتسوانا

تحديات تتعلق بمقاربة ل اتدراسهذا العدد  أيضا تضمنكما ي

النوع وحقوق المرأة في ملكية األرض والتكنولوجيا 

ت واستخدام األراضي واالبتكار وشمولية االستراتيجيا

ومصادرة األراضي في إثيوبيا وزامبيا والكاميرون ومالي 

 وتنزانيا وبنين.

 تضمنوالذي ي شهر ماي في الثاني العدد المجلة أصدرتو

 من وخبيرا باحثا 41 من ةبمساهم علمية مقاالت 10

 .والمؤسسات اإلفريقية والدولية الجامعات

اللقاء اإلفتراضي القاري األول للجنة 

 AJLP&GSتحرير المجلة اإلفريقية 
 2020يونيو  22

 

نظم المركز اإلفريقي للسياسة العقارية بشراكة مع شبكة 

التميز في الحكامة العقارية بشمال إفريقيا اللقاء اإلفتراضي 

األول للجنة تحرير المجلة اإلفريقية للسياسة العقارية والعلوم 

جميع ممثلي  يونيو. وقد حضر هذا اللقاء 22الجيومجالية يوم 

ناقش . كما في أفريقيا شبكة التميز في الحكامة العقارية مراكز

وهياكلها وخطة   AJLP&GSأعضاء اللجنة مهمة مجلة

 تها المستقبلية.استراتيجي تطوير

 

 2020يونيو  - أبريل

 7538-2665 :ردمد

 : موحا العياشيمدير النشر

 : إيمان الزبديإخراج
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مشاريع نهاية التكوين  فتراضي لتقاريراال عرض ال

   "العلوم الجيومجالية والحكامة العقارية"لماستر

 2020يونيو  5و3

" بإجراء عقاريةالالحكامة و يومجاليةفي "العلوم الج المتخصص الماستر بةقام طل

. وقد تم التكوين عامة وخاصة إلنجاز مشاريع نهاية تدريبات عن بعد في مؤسسات

إنجاز  أنشطةلعرض ومناقشة تقارير  2020يونيو  5و 3يومي  لقاء افتراضيتنظيم 

 .  التكوين مشاريع نهاية

شبكة التميز في أساتذة، ومشرفون مهنيون/فنيون، وشركاء  لقاءال اوقد شارك في هذ

. وكانت المناقشة والتعليقات ذات طلبة الماسترفريقيا، وإشمال ب الحكامة العقارية

 .أبحاثهم فعالية في تأطير الطلبة وتوجيههم إلتمام

حول المنصة اإللكترونية  افتراضيةدراسية ورشة 

  للتعلم عن بعد

 2020 يونيو 11

برنامج تعزيز القدرات االستشارية في الحكامة العقارية بالتعاون مع 

في تنظيم  شبكة التميز في الحكامة العقارية بشمال إفريقيا، شاركت بإفريقيا

يونيو  11 عن بعد يوماإللكتروني  كوينلتا ة افتراضية حولأول ندوة قاري

استخدام أهمية وضرورة . وتأتي هذه الندوة لتسليط الضوء على 2020

 التعليم مؤسسات ومنصات التعليم عن بعد من طرف الحلول الرقمية

  . 19-يدفالتعليم والبحث في فترة أزمة كو لضمان استمراريةفريقية اإل

العياشي مع شبكات التميز في  اموحخالل هذه الندوة، شارك األستاذ 

الحكامة العقارية بإفريقيا إنجازات الشبكة بشمال إفريقيا في إنشاء منصة 

 .التعلم اإللكتروني عن بعد

 

 

 تطوير القدرات في شمال إفريقياحول  افتراضيةدراسية  ورشة 

  2020يونيو  17و15الجامعة اللبنانية، 

للمشاركة في الندوة  شبكة التميز في الحكامة العقارية بشمال إفريقيامركز  وةدعتمت في إطار مبادرة األراضي العربية، 

احتياجات  ةتلبيلالعليا في إدارة األراضي  اإللكترونية التي نظمتها الجامعة اللبنانية حول موضوع "نحو برنامج للدراسات

 لبنان وبلدان الشرق األوسط األخرى".  

معهد الحسن الثاني في  2018 سنةبرنامج الماستر المتخصص الذي تم إنشاؤه شبكة مركز القدم خالل هذه الورشة، 

لتفعيل الشراكة  اأساسي مرجعاي الجديد نيكوفي تنفيذ هذا البرنامج الت دالمعهخبرة  وتعدلرباط. للزراعة والبيطرة با

 الجامعة اللبنانية باإلضافة إلى دول الشرق األوسط األخرى.بين و هالمستقبلية بين

http://196.200.149.148/nelga
mailto:nelga@iav.ac.ma
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 ألراضي الجماعية في المغرباحكامة حول تنفيذ إطار تقييم  افتراضيةندوة 
  2020يونيو  24

 24في واسطة إطار تقييم الحكامة العقارية الجماعية في المغرب بتحليل إدارة األراضي  حول إلكترونيةتم تنظيم ندوة 

تعد هذه و ياشي.عال اوحرق ومسعيد األزة األستاذمن الباحثين بتأطير بإجراء هذه الدراسة فريق  قامولقد . 2020يونيو 

معهد التي تجرى في و الحكامة العقاريةومؤشرات تقييم  عقاريةسياسات البال متعلقةمن أنشطة البحث ال اجزءالندوة 

 .الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

معهد الحسن الثاني   في الطوبوغرافيةهندسة الويك الجيوماتالعلوم  رسةدمأساتذة  ة العديد منشاركوعرفت هذه الندوة م

  .ومجموعة من الخبراء المغاربة لتقييم المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالدراسة للزراعة والبيطرة 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 شبكة التميز في الحكامة العقارية بشمال افريقيا

 6202  معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، ص.ب

 الرباط10101  -مدينة العرفان 
 

 

 nelga@iav.ac.ma البريد اإللكتروني :

 017 680 537 212+الهاتف :

للمزيد من المعلومات، المرجو اإلطالع على  

:موقعنا اإللكتروني   

NELGA North Africa 

 
 

 المرحلة الثانية من مشروع شبكة التميز في الحكامة العقارية بشمال أفريقيا
 )2021 غشت - 2020مارس (

  2020يونيو  29

. وتهدف 2020رسمًيا في مارس مشروع شبكة التميز في الحكامة العقارية بشمال إفريقيا  المرحلة الثانية من بدءتم 

توصيات المرحلة األولى لمواصلة تطوير القدرات االستشارية والخبرات يذ نفتإتمام والمرحلة من المشروع إلى هذه 

في مجال تحسين دعم اإلصالحات الحالية والمستقبلية  تهدف أيضا إلىفريقيا. وإشمال ب في مجال الحكامة العقاريةالفنية 

 .حول العقار فريقياإل اإلتحاد إلعالن العقار وفقا

 

 ة األراضي في ساحل العاجحول تحليل إدار افتراضيةندوة 
 2020و 2016 بين للفترة ما

  2020يونيو  26

غرب ل شبكة التميز في الحكامة العقاريةمركز مع  بمشاركة افتراضيةتم تنظيم ندوة 

-2016لتحليل أنظمة حيازة األراضي في ساحل العاج للفترة  الفرنكوفونية فريقياإ

أداة  طبيقتفرصة معرفة باحثين الشباب لل البيداغوجية. وقد أتاحت هذه العملية 2020

  المرجعي.تقييم الحكامة العقارية بهذا االطار 

شبكة التميز في الحكامة  منسق إبراهيما ديالو األستاذبالتعاون مع شارك في هذه الندوة، و

د الحسن الثاني للزراعة والبيطرة معه، أساتذة الفرنكوفونية فريقياإفي غرب  العقارية

مناقشة النقدم  تتموخبراء بارزون من ساحل العاج. و ETAFATالخاصة  شركةالو

  .القانونية واإلدارية والتقنيةمن الناحية  دارة األراضي في ساحل العاجإفي  المنجز

http://196.200.149.148/nelga
http://196.200.149.148/nelga

