ورشة عمل حول
"التكنولوجيا الحديثة في سبيل تحديث إدارة االراضي"
معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 26 ،أيلول 2019

االطار العام
تظهر الحاجة في معظم الدول الى اعتماد طرق مبتكرة في إدارة االراضي العامة والخاصة ،لما تش ّكله من حجر
أساس في تحقيق أمن الدولة ونموّ ها االقتصادي واستقرارها االجتماعي ،وذلك من خالل اعتماد أنظمة التكنولوجيا
الحديثة لرسم الخرائط وحفظها وتطوير البنية التحتية للبيانات العقارية وحماية حقوق الملكية.
ك ،تضافر جهود مختلف الجهات المعنية بتطوير سياسات عامة واضحة وبناء مؤسسات
هذا االمر ،يتطلب دون ش ّ
فعّالة وتطوير قدرات المؤتمنين على أراضي الناس وحقوقهم ومصالحهم.
في إطار االضاءة على أهمية التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في القطاع العام ،ينظم معهد باسل فليحان المالي
واالقتصادي ورشة عمل بعنوان " التكنولوجيا الحديثة في سبيل تحديث إدارة االراضي" وذلك في  26أيلول
 2019من الساعة  9:00صباحا ً حتى الساعة  14:00من بعد الظهر في مقرّ المعهد.
تعتبر هذه الورشة فرصة للتواصل الب ّناء بين كافة الفرقاء المعنيين بتحديث العمل العقاري في لبنان واللقاء الضوء
على بعض التجارب الدولية والمحلية الناجحة في مجال إدارة االراضي بحضور خبراء دوليين ومحليين.
تعتمد الجلسات اللغتين العربية واالنكليزية مع توافر الترجمة الفورية.

أهداف الورشة
تهدف ورشة العمل الى:
-

إلقاء الضوء على أبرز التكنولوجيا الحديثة في إدارة االراضي السيما على مستوى بناء البنية التحتية
المالءمة واختيار الحلول المعلوماتية الفضلى ()software solutions

-

مناقشة التحديات الفنية والتقنية التي تواجه عملية تحديث االراضي في لبنان ومقوّ مات نجاحها

-

البحث في الحلول واستخالص التوصيات
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المشاركون
 مسؤولو المعلوماتية والفنيون في بعض االدارات والمؤسسات العامة والقوى العسكرية واالمنية
 المهندسون والفنيون في البلديات واتحادات البلديات
 النقابات المعنية
 المنظمات الدولية

الجدول الزمني

اليوم االول
9:15 - 9:00

وصول المشاركين وتسجيل الحضور

9:30-9:15

افتتاح البرنامج:
 كلمة رئيسة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ،السيدة لمياء المبيّض
بساط

11:00 – 9.30

الجلسة االولى :تعالج هذه الجلسة أبرز التقنيات التكنولوجية في إدارة االراضي
السيما على مستوى البنية التحتية والبرامج المعلوماتية .يتخللها مداخالت لخبراء
دوليين في هذا المجال.
 التكنولوجيا الحديثة في إدارة االراضي :أي بنية تحتية لتكنولوجيا
المعلومات؟
 برامج إدارة األراضي :نحو حلول آمنة ومستدامة

11:30-11:00

استراحة

13:00-11:30

الجلسة الثانية :تطرح هذه الجلسة أبرز التحديات الفنية والتقنية في تنفيذ عملية
تحديث إدارة االراضي في لبنان وتضيء على تجارب ناجحة في هذا المجال .يتخللها
مداخالت لخبراء محليين من القطاعين العام و الخاص
 التكنولوجيا الحديثة في إدارة االراضي في لبنان :آفاق وتحديات
 دراسة حالة من الواقع اللبناني

13:30-13:00
14:00-13:30

الجلسة الثالثة :تناقش هذه الجلسة مقوّ مات النجاح وتخلص الى اقتراح التوصيات
اختتام وتقييم ورشة العمل
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