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يسر معهد اإلدارة العامة بمملكة البحرين 
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  وشبكة 
عن  اإلعالن  »مينابار«  العامة  اإلدارة  لبحوث 
انعقاد المؤتمر الثاني للشبكة بعنوان »دور 
المواطنين والمنظمات في البناء المشترك 
للعمل الحكومي في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا« تحت سامي إشراف رئاسة 
من  متناهي  ال  وبدعم  التونسية،  الحكومة 
وبرنامج   »AGI« للحوكمة  العربي  المعهد 
الفترة  األمم المتحدة »UNDP«، وذلك في 

من 6 – 9 أكتوبر 2015م.

نسعى بمشاركتكم في هذا المؤتمر المنعقد 
بجمهورية تونس إلى تبادل الخبرات والمعرفة 
والمؤسسات  المواطنين  إشراك  خالل  من 
االقتصادية لبناء نماذج مشتركة إلدارة الشأن 
للخدمات  تقديم  من  عنه  يترتب  وما  العام 
عمليات  تطوير  في  المساهمة  الحكومية 
بناًء  القرارات،  وصناعة  المستدامة  التنمية 
على  مبنية  علمية  منهجية  دراسات  على 
الدولية  الممارسات  بأفضل  مسترشدة  أدلة 
العامة،  باإلدارة  المرتبطة  القطاعات  لمختلف 
لخدمة  والتنمية،  االزدهار  عصب  كونها 

المواطنين والمقيمين.

تزخر  »مينابار«  شبكة  أن  عليكم  يخفى  وال 
واألكاديميين  الخبراء  من  واسعة  بشريحة 
على  العامة  باإلدارة  والمهتمين  والباحثين 
مختلف األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية 
الذين يعملون من أجل تحقيق أهداف الشبكة 
المتمثلة في تعزيز ثقافة البحث العلمي ودعم 

من  وجاّدة  مثمرة  لمرحلة  معكم  ننتقل 
العمل المنهجي في مجال بحوث علوم اإلدارة 
العامة بعقد المؤتمر الثاني في جمهورية تونس 
الرامية  الجهود  لكل  مثمرة  بدايات  لنشهد 
لالرتقاء باإلدارة العامة في القطاع العام، ليكون 
بمثابة استكمال لمسيرة التنمية اإلدارية التي 
أرست قواعدها شبكة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا لبحوث اإلدارة العامة »مينابار«.

دولنا  أقطاب  لجمع  »مينابار«  في  نهدف  نحن 
العامة  إدارتها  وعلوم  تجاربها  بخليط  العربية 
نتطلع  لذا  واحدة،  علمية  بحثية  مظلة  تحت 
الخضراء،  تونس  في  قريًبا  للقائكم  ُقدًما 
كافة  من  االستفادة  جميعًا  لكم  متمنيًا 
شبكة  أكبر  ستقدمها  التي  والخبرات  التجارب 
بحثية لإلدارة العامة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا ... شبكة »مينابار«.

د. رائد محمد بن شمس

مدير عام معهد اإلدارة العامة بمملكة البحرين
اإلدارة  لبحوث  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  شبكة  رئيس 

العامة »مينابار«

العامة،  القطاعات  في  البحثية  القدرات  بناء 
اإلدارة  في  المبتكرة  األفكار  تنفيذ  وتسهيل 
شبكات  وإنشاء  االتصاالت  وتعزيز  العامة، 
الخدمة  وموظفي  والباحثين  الممارسين  بين 
على  سواء  العربية،  المنطقة  في  المدنية 
الخاص  القطاع  أو  الحكومي  العمل  مستوى 

وحتى مؤسسات المجتمع المدني.

الطريق  هي  العلمية  البحوث  بأن  نؤمن  وألننا 
تعمل  الشاملة،  والتنمية  للتطوير  األصح 
شبكة »مينابار« لجعل العمل البحثي والتبادل 
اإلدارة  قضايا  حول  والممارسة  األكاديمي 
العامة والسياسات العامة والحوكمة الرشيدة 
كما  اإلدارية،  التنمية  لنجاح  أساسية  مقومات 
الجماعي  الفكر  تسخير  في  »مينابار«  تسهم 
المؤسسات  طرف  من  المبذولة  والجهود 
المبنية  السياسات  العامة وصنع  اإلدارة  لتعزيز 
إلى تطوير  على األدلة، كما تهدف الشبكة أيضًا 
العامة  اإلدارة  في  للبحوث  المحلي  الخطاب 
الفاعلة  الجهات  وتحديد  مشاكلها  وتناول 
الجهات  لجميع  موارد  قاعدة  وتوفير  فيها، 
الستخدامها كدليل في صنع السياسات وصنع 

القرار.

2013م-  العام  –في  سوًيا  شهدنا  وكما 
األوسط  الشرق  لمجموعة  الرسمي  التأسيس 
وشمال إفريقيا لبحوث اإلدارة العامة »مينابار« 
العام  شهدنا  البحرين،  مملكة  في  عقد  الذي 
مملكة  في  األول  المؤتمر  نجاح  أيًضا  الماضي 
ورقة   64 وتقديم  دولة   14 بمشاركة  البحرين 
نحن  ها  واليوم  مشارًكا،   250 بحضور  عمل 
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المكان والتاريخ:
قصر المؤتمرات - تونس العاصمة

6-9 أكتوبر 2015م

لغات المؤتمر:
يطرح المؤتمر بثالث لغات رئيسة وهي العربية، 
اإلنجليزية والفرنسية مع توفر الترجمة الفورية 
المؤتمر  فعاليات  لجميع  المذكورة  لّلغات 

العلمية.

المحاور:
العام  هذا  »مينابار«  لمؤتمر  الرئيس  المحور 
البناء  في  والمنظمات  المواطنين  »دور  هو 
الشرق  بمنطقة  الحكومي  للعمل  المشترك 
المحاور  جانب  إلى  إفريقيا«،  وشمال  األوسط 

الفرعية التالية:
النماذج  مع  بالمقابل  باإلدارة  الدولة  1.استفراد 

التشاركية إلدارة الشأن العام:
إعادة  هي  المطروحة  اإلشكاليات  أبرز  بين  من 
صياغة دور الدولة حينما يكون مفهوم إشراك 
الجهات  تجاوب  ومدى  حتميًا،  المواطنين 
هذا  مع  الحكومي  العمل  مشهد  في  الفاعلة 
للمجاالت  حدود  تعريف  ظل  في  الجديد  النمط 
القابلة للتشاركية من دون غيرها التي ستبقى 

أحادية اإلدارة للدولة. 

للبناء  والمؤسسي  المعياري  القانوني،  2.اإلطار 
المشترك للعمل الحكومي:

هذا المحور يتطرق إلى الجانب القانوني واللوائح 
النمط  لمساندة  الضرورية  والتشريعات 
يترتب  وما  الحكومي،  العمل  في  التشاركي 

والتغييرات  والتدقيق  للرقابة  آليات  من  عنه 
المؤسسية وسياسات التواصل التي من شأنها 

أن تدعم البناء المشترك للعمل الحكومي.

3.أنظمة بديلة ومبتكرة لإلدارة العامة من أجل 
بناء مشترك للعمل الحكومي:

يُعنى  المشترك،  البناء  عملية  لتعزيز  سعًيا 
الهيكلية  السبل  على  بالتركيز  المحور  هذا 
تحتاج  التي  المناسبة  والتنظيمية  والعملية 
لتحقيق  المعنية  واألطراف  المؤسسات  إليها 
البناء المشترك  أكبر استفادة ممكنة لتنمية 

للخدمات العمومية بالفاعلية المطلوبة.  

في  المحلية  مقابل  المركزية  بين  4.الجدلية 
إدارة العمل الحكومي: نماذج مبتكرة للحوكمة 

اإلقليمية: 
السلطتين  على  الضوء  يُسلَّط  المحور  هذا  في 
تفاعلهما  ومجاالت  والمحلية  المركزية 
باستعمال  العمومية  الخدمات  إنتاج  لتحسين 
مفهوم إشراك المواطنين في القرارات الهامة 
باإلضافة  مجتمعهم  مستقبل  على  تؤثر  التي 
إلى مناقشة النماذج المطّبقة في بعض الدول 
والمسؤوليات  االقليمية  بالتنمية  المعنية 
اإلدارة  بين  المشتركة  وغير  المشتركة 
منظور  من  المحلي  والحكم  المركزية 
المواطن بما يندرج تحتها من مفاهيم التوعية 
وشمولية ووضوح المعلومات التي تسهم في 

نشر ثقافة التشاركية.            

www.menapar.net للمشاركة دعوة  ر با مينا

البرنامج الزمني للمؤتمر: 

اليوم األول – الثالثاء 6 أكتوبر 2015م

ورش عمل أفضل الممارسات وتنمية القدرات
9:15 ص | حلقة نقاشية: أفضل الممارسات في اإلدارة 

العامة في البحرين
10:45 ص | أفضل الممارسات في تونس

1:30 م | مبادرات تنمية القدرات: تنمية القدرات 
للحوكمة المحلية في المغرب

3:15 م | مبادرات تنمية القدرات لمعهد اإلدارة العامة 
بالبحرين ومنشأة تنمية القدرات

الملتقى البحثي 
9:00 ص | مشروع مينابار ألجندة البحوث

1:30 م | الملتقى البحثي للمؤتمر

اليوم الثاني – األربعاء 7 أكتوبر 2015م

8:00 ص | التسجيل
9:00 ص | حفل االفتتاح برعاية رئاسة الحكومة 

التونسية
10:30 ص | استراحة 

11:00 ص | جلسة عامة: البناء المشترك للعمل 
الحكومي في المنطقة العربية

12:30 م | استراحة الغداء
2:00 م | جلسات متوازية 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص
البناء المشترك مع المواطنين

البناء المشترك في الحكم المحلي
3:30م | استراحة 

4:00 م | جلسات متوازية
اإلطار المؤسسي والقانوني للبناء المشترك

اإلبداع في البناء المشترك
بناء القدرات والبناء المشترك

7:30 م | حفل العشاء للمشاركين

اليوم الثالث – الخميس 8 أكتوبر 2015م

9:00 ص | جلسة عامة: أفضل الممارسات في البناء 
المشترك في اإلدارة العامة العربية

10:45 ص | استراحة
11:00 ص | جلسات متوازية

أفضل الممارسات 
النماذج المالية للبناء المشترك 

دور المجتمع المدني في البناء المشترك
1:00 م | استراحة الغداء

2:00 م | جلسات متوازية
بحوث اإلدارة العامة

المقاربة النوعية للبناء المشترك
حلقة نقاشية: تعليم اإلدارة العامة في المنطقة 

العربية
3:30 م | استراحة

4:00 م | جلسة عامة: الحوكمة واألقاليم: الصيغ 
التنظيمية

5:30 م | حفل الختام
6:30 م | اجتماع الجمعية العامة لشبكة »مينابار«

اليوم الرابع – الجمعة 9 أكتوبر 2015م

البرنامج السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة 
التونسية

البرنامج االجتماعي:

األربعاء 7 أكتوبر 2015م -  حفل العشاء في قصر قبة 
النحاس منوبة

الجمعة 9 أكتوبر 2015م – البرنامج السياحي
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التسجيل للمؤتمر:

تغطي رسوم التسجيل الحصول على كافة األنشطة العلمية وأوراق العمل وتقارير الجلسات 
وفترات االستراحة ووجبات الغداء والبرنامج االجتماعي والسياحي.

الرسوم بالدوالر الفئات
األمريكي

الرسوم 
باليورو

250 يورو275  دوالراألفراد المشاركون

200 يورو220 دوالرالتسجيل المبكر )إلى غاية 30 أغسطس( 

100 يورو110 دوالرأعضاء شبكة مينابار والمنظمات التابعة لها

100 يورو110 دوالراألشخاص المرافقون

50 يورو55 دوالرطلبة الدكتوراه

أعضاء مجلس إدارة مينابار والمشاركون 
مجانيالمحليون

يورو   75 هي  السياحية  والرحلة  العشاء  حفل  رسوم  المحليين:  للمشاركين  بالنسبة 
)86دوالر(.

للتسجيل في المؤتمر يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
  www.menapar.net

أو 
www.arabgovernance.org/conference-2015

www.menapar.net للمشاركة دعوة  ر با مينا

الفنادق المقترحة:

توجد أسعار خاصة للمشاركين في المؤتمر 
انعقاد  موقع  من  قريبة  فنادق  عدة  في 
المؤتمر، لمزيد من االستفسار يرجى التكرم 

بزيارة الموقع اإللكتروني
 www.arabgovernance.org /
 conference-2015

تأشيرة الدخول:

ستقوم اللجنة المنظمة للمؤتمر بالتعاون 
بالترتيبات  التونسية  الحكومة  رئاسة  مع 
على  بالمؤتمر  المشاركين  لحصول  الالزمة 

تأشيرات الدخول للجمهورية التونسية.

المواصالت:

بين  المحلية  المواصالت  تنسيق  سيتم 
سيتم  حيث  المؤتمر  انعقاد  ومكان  الفنادق 
تخصيص حافالت لنقل المشاركين من وإلى 

مكان انعقاد المؤتمر بقصر المؤتمرات.  

للتواصل مع األمانة العامة للمؤتمر:
معهد اإلدارة العامة

بتول مراد
هاتف: 17383882   973+

فاكس: 17383838   973+
البريد اإللكتروني:

 b.murad@bipa.gov.bh

المعهد العربي للحوكمة:
دنيا التركي 

 +216 هاتف: 484 402 31  
+216 نقال: 58083300 

   +216 فاكس: 484 402 32 
البريد اإللكتروني:

contact@arabgovernance.org



األوسط  الشرق  شبكة  مؤتمر 
اإلدارة  لبحوث  إفريقيا  وشمال 

مة لعا ا
الثاني المؤتمر 

www.menapar.net


