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 )IASIA(اإلدارة ومعاهــد  لمــدارس  الدوليــة  الجمعيــة  بيــن  المشــترك  الدولــي  المؤتمــر 

وشــبكة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لبحــوث اإلدارة العامــة)MENAPAR( ينطلــق هــذا 

العــام فــي دورتــه الرابعــة مــن رام اهلل بدولــة فلســطين تحــت عنــوان »اإلدارة العامــة تحــت 

الضغــط: نحــو إدارة عامــة مرنــة، متجاوبــة، تعاونيــة وتحولَيــة«، بتنظيــم واســتضافة ديــوان 

الموظفيــن العــام بدولــة فلســطين وبالتعــاون مــع الجمعيــة الدوليــة لمــدارس ومعاهــد 

ــا«. ــة »بيب ــد اإلدارة العام اإلدارة ومعه

ــة  ــرارات المبني ــاذ الق ــات واتخ ــة السياس ــز صناع ــي تعزي ــتمرار ف ــى االس ــر إل ــدف المؤتم ويه

ــد  ــة بع ــه المنطق ــي من ــا تعان ــل م ــي ظ ــة ف ــال اإلدارة العام ــي مج ــة ف ــس بحثي ــى أس عل

الربيــع العربــي مــن مشــاكل اقتصاديــة واضطرابــات اجتماعيــة، إذ يخلــق المؤتمــر منبــًرا 

للحــوار وقنــاة لتبــادل األفــكار والمعلومــات بيــن الباحثيــن والمهتميــن والمؤسســات العامــة 

و القطــاع الخــاص، باإلضافــة إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي والجهــات المانحــة ووكاالت 

ــف  ــن مختل ــي بي ــري والعلم ــل الفك ــاحة للتفاع ــر مس ــى توفي ــك عل ــل كذل ــة، ويعم المعون

الجهــات المعنيــة لحــل قضايــا اإلدارة العامــة الشــائكة فــي البلــدان التــي تعانــي مــن 

ــة. ــس علمي ــا ألس ــات وفًق النزاع

ويهــدف المؤتمــر كذلــك إلــى االســتمرار فــي تطويــر ثقافــة البحــث العلمــي والتفكــر فــي 

ــة  ــت الحاج ــى تثبي ــة إل ــود الرامي ــف الجه ــة، وتكثي ــي اإلدارة العام ــتراتيجية ف ــا االس القضاي

ــر  ــوع المؤتم ــى موض ــي عل ــكل أساس ــز بش ــع التركي ــة، م ــي المنطق ــة ف ــى اإلدارة العام إل

ــة«. ــة وتحولَي ــة، تعاوني ــة، متجاوب ــة مرن ــو إدارة عام ــط: نح ــت الضغ ــة تح »اإلدارة العام

يتميــز المؤتمــر هــذا العــام بانطالقــه مــن قلــب الوطــن العربــي وبوصلــة العالــم، فلســطين 

الحبيبــة؛ لنجمــع الممارســين والمهتميــن ببحــوث اإلدارة العامــة مــن مختلــف دول العالــم 

تحــت مظلــة واحــدة؛ لنتشــارك مًعــا همــوم اإلدارة العامــة.



المكان والتاريخ: 

فندق موفينبيك - رام اهلل

3 -7 يوليو 2017م

لغات المؤتمر: 

يطــرح المؤتمــر بثــالث لغــات رئيســة وهــي العربيــة، اإلنجليزيــة والفرنســية مــع توفــر الترجمــة 

الفوريــة لّلغــات المذكــورة ألهــم فعاليــات المؤتمــر العلميــة.

محاور شبكة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لبحوث اإلدارة العامة )مينابار(:

العامــة  اإلدارة  لبحــوث  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  لشــبكة  الرئيــس  المحــور 

»اإلدارة العامــة تحــت الضغــط: نحــو إدارة عامــة مرنــة،  العــام هــو  )MENAPAR( هــذا 

التاليــة: الفرعيــة  المحــاور  جانــب  إلــى  وتحولَيــة«،  تعاونيــة  متجاوبــة، 

1. توفيــر إدارة عامــة تتجــاوز المعّوقــات المادية والهيكليــة: كيف يمكن لإلبــداع التكنولوجي 

دعــَم مؤسســات الدولــة والمؤسســات غيــر الحكوميــة ألجــل خدمــة المواطــن والوصــول 

إليــه بطــرق أفضــل؟

ــتمرار  ــات االس ــن للحكوم ــف يمك ــف: كي ــراءات التقش ــل إج ــي ظ ــة ف ــالح اإلدارة العام 2. إص

ــف؟ ــراءات التقش ــل إج ــي ظ ــا ف ــي إصالحاته ف

3. مناهــج بنــاء الدولــة ودور المؤسســات الدوليــة والمتبرعيــن فــي تشــكيل الهيــاكل المحلية 

لــإلدارة العامــة فــي البلــدان التــي تعانــي مــن الصراعات.

4. دور منظمــات المجتمــع المدنــي والحكومــات فــي تقديــم الخدمــات العامــة: تعــاون أم 

تصــادم؟



:IASIA محاور الجمعية الدولية لمدارس ومعاهد اإلدارة

ــو »دور اإلدارة  ــام ه ــذا الع ــد اإلدارة ه ــدارس ومعاه ــة لم ــة الدولي ــس للجمعي ــور الرئي المح

العامــة فــي بنــاء وتعزيــز الــدول مــا بعــد النــزاع، والــذي ســيتم مناقشــته بشــكل تفصيلــي 

ــي: ــي كالتال ــة IASIA وه ــل الدائم ــات العم ــالل مجموع ــن خ م

• مجموعة العمل األولى: التعليم والتدريب في اإلدارة العامة

• مجموعة العمل الثالثة: اإلصالح في القطاع العام

• مجموعة العمل الرابعة: الحوكمة المحلية والتنمية

• مجموعة العمل الخامسة: التنوع والعدالة بين الرجل والمرأة

• مجموعة العمل السادسة: القيادة، والحوكمة في القطاع العام

• مجموعة العمل السابعة: السياسات العامة وصناعة القرار وتنفيذ السياسات

• مجموعة العمل الثامنة: إدارة الموارد البشرية في القطاع العام

• مجموعة العمل التاسعة: األبعاد الــدولية في اإلدارة العامة

• مجموعة العمل العاشرة: دور اإلدارة العامة في بناء وتعزيز الدول ما-بعد النزاعات 



البرنامج الزمني للمؤتمر: 

اليوم األول - اإلثنين: 3 يوليو 2017م

التسجيل 17:00 - 8:00 
جلسات مينابار وأفضل الممارسات 17:00 - 9:00

IASIA اجتماع مجلس إدارة 12:00 - 9:00

الغداء 13:00-12:00
ومجموعــات  لمينابــار  متوازيــة  جلســات 

العمــل الدائمــة ل IASIA )الجلســة األولــى(
15:00 - 13:00

استراحة 15:30 - 15:00
ومجموعــات  لمينابــار  متوازيــة  جلســات 

العمــل الدائمــة ل IASIA )الجلســة الثانيــة(
17:30 - 15:30

اجتماع مجلس إدارة مينابار 20:00 - 18:00

اجتماع كبار الشخصيات 22:00 - 21:00

اليوم الثاني - الثالثاء: 4 يوليو 2017م

التسجيل 13:00 - 8:00

حفــل االفتتــاح )القصــر الرئاســي( – تحــت 

رعايــة الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس
11:30 - 10:00

استراحة 12:00 - 11:30

جلسة عامة 13:30 - 12:00

الغداء 15:00 - 13:30

حلقة نقاشية خاصة بالبلد المضيف 16:30 - 15:00

استراحة  16:45 - 16:30

جلسة عامة 18:15 - 16:45

حفل الترحيب 19:30



اليوم الثالث - األربعاء: 5 يوليو 2017م

جلسات متوازية - خاصة 10:45 - 9:00
استراحة 11:15 - 10:45

ومجموعــات  لمينابــار  متوازيــة  جلســات 

العمــل الدائمــة ل IASIA )الجلســة الثالثــة(
13:00 - 11:15

استراحة غداء 14:00 - 13:00
الجلسات المتوازية 15:30 - 14:00

استراحة 15:45 - 15:30

حلقة نقاشية متوازية 17:45 - 15:45

حفل العشاء 20:00

اليوم الرابع – الخميس: 6 يوليو 2017

االجتماع السنوي العام 10:00 - 9:30
جلسة توزيع الجوائز 11:00 - 10:00

استراحة 11:15 - 11:00
ومجموعــات  لمينابــار  متوازيــة  جلســات 

العمــل الدائمــة ل IASIA )الجلســة الرابعة(
13:00 - 11:15

الغداء 14:00 - 13:00
حوار حول النتائج والتوصيات 16:00 - 14:00

حفل الختام 16:45 - 16:00

اليوم الخامس - الجمعة: 7 يوليو 2017م

ســوف يتــم اإلعــالن عــن أماكــن كافــة الفعاليــات فــي الوقــت المناســب. يرجــى مراجعــة 

موقــع المؤتمــر بانتظــام للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات:

www.iasia-menapar-conference2017.org



التسجيل للمؤتمر:

 رسوم التسجيل بالديناررسوم التسجيل باليوروالفئات
البحريني

IIAS/IASIA-MENAPAR 400200أعضاء

500250غير األعضاء

المشاركون المحليون 
)في البلد المستضيف(

15075

أعضاء من الهيئات 
النظامية

300150

المتحدثون ) أصحاب 
العروض(

300150

10050الطلبة

10050المرافقون

رؤوساء مجموعات عمل 
IASIA

10050

- تغطــي رســوم التســجيل المشــاركة فــي كافــة األنشــطة العلميــة والبرنامــج االجتماعــي 

والســياحي والحصــول علــى حقيبــة المؤتمــر التــي تشــمل أوراق العمــل وتقاريــر الجلســات 

والوجبــات الغذائيــة لفتــرات االســتراحة ووجبــات الغــداء.

- للتسجيل في المؤتمر يرجى زيارة الرابط اإللكتروني التالي: 

                                         www.iasia-menapar-conference2017.org



تصاريح الدخول إلى فلسطين:

البيانــات  إرســال  المشــاركين  يتوجــب علــى  لدولــة فلســطين  الدخــول  إلصــدار تصاريــح 

أرشــيد:   إلــى األخــت فاطمــة  الشــخصية 

                  ershaid77@gmail.com        

.menapar@bipa.gov.bh ونسخة إلى البريد اإللكتروني لمينابار

- لمزيد من التفاصيل، يمكنكم زيارة الرابط التالي: 

http://www.bipa.gov.bh/menapar2017/practicalities/

• مالحظــة: علــى مواطنــي الــدول الذيــن يحتاجــون لتأشــيرة دخــول لــأردن التواصل مباشــرًة 

مــع الســفارات األردنيــة، ببلــدان إقامتهم.

للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الرابط التالي:

 http://ar.visitjordan.com /generalinformation/entryintojordan.aspx

آخــر موعــد الســتقبال المعلومــات المطلوبــة 1 مايــو 2017، لمزيــد مــن المعلومــات أو 

االستفســار يمكنكــم التواصــل مــع األخــت فاطمــة أرشــيد:

ershaid77@gmail.com      
00970599672910       

إجراءات الدخول إلى رام اهلل عبر األراضي األردنية:

• ســيتم تنظيــم عمليــة اســتقبال المشــاركين القادميــن إلــى المملكــة األردنيــة الهاشــمية 

فــي مطــار الملكــة عليــاء الدولــي ونقلهــم إلــى مقــر إقامتهــم بــاألردن.

• ســيتم توفيــر حافــالت النقــل الجماعــي لنقــل المشــاركين فــي تمــام الســاعة الســابعة 

ــن  ــو2017 واإلثني ــق 2يولي ــد المواف ــي األح ــالل يوم ــة(، خ ــر الكرام ــى )معب ــا إل ــف صباًح والنص

ــة رام اهلل. ــي مدين ــم ف ــكان إقامته ــى م ــم إل ــة نقله ــم عملي ــم تنظي ــن ث ــو 2017وم 3يولي



- للمزيــد مــن التفاصيــل حــول آليــة عبــور األراضــي األردنيــة إلــى دولــة فلســطين 

يمكنكــم زيــارة الرابــط التالــي:

http://www.bipa.gov.bh/menapar2017/practicalities/

ــو  ــد مــن المعلومــات أو االستفســار يمكنكــم التواصــل مــع الســيد هيثــم أب - لمزي

ــي: ــد اإللكترون حجلــة علــى البري

 haytham_gpc@Yahoo.com      
00970599295999       

الفنادق المقترحة في رام اهلل:

للتعرف على الفنادق المقترحة، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

http://www.bipa.gov.bh/menapar2017/practicalities/

مالحظــة: ســيتم توفيــر أســعار مخفضــة للمشــاركين، للحجــز واالستفســار يرجــى االتصــال 

مباشــرًة علــى األرقــام المرفقــة فــي الصفحــة اإللكترونيــة.

المواصالت:

- ســيتم اســتقبال جميــع المشــاركين مــن مطــار الملكــة عليــاء، وتوفيــر وســيلة نقــل مــن 

الفنــادق إلــى معبــر الكرامــة.

- ســيتم تنســيق المواصــالت بدولــة فلســطين بيــن الفنــادق ومــكان عقــد المؤتمر. ســتكون 

هنــاك المزيــد مــن المعلومــات علــى موقــع المؤتمر:

www.iasia-menapar-conference2017.org



للتواصل مع األمانة العامة للمؤتمر:

ديوان الموظفين العام، فلسطين:

السيد هيثم أبو حجلة

00970599295999       

haytham_gpc@Yahoo.com      

)BIPA( معهد اإلدارة العامة، مملكة البحرين

بتول بندي مراد

00973 32000443       

menapar@bipa.gov.bh      

IASI الجمعية الدولية لمدارس ومعاهد اإلدارة

السيد باردي دوبرا 

003225360889       

b.dobra@iias-iisa.org      

السيدة آن دي بوك 

003225360888       

  a.debock@iias-iisa.org      

السيدة ميليسا موناكو

  003225360880       

m.monaco@iias-iisa.org      


