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 مكتب العميد

022982048فاكس:  022982050هاتف:   
 الكترونية صفحة  ،نيكترو بريد ال

بعنوان: الدولي علميالمؤتمر الدعوة للمشاركة في   
 التنمية المستدامة في ظل الصراعات واألزمات

  العامة واإلدارةكلية الحقوق 
 دائرة اإلدارة العامة

 

 بيرزيت، بيرزيت، فلسطينجامعة 

www.birzeit.edu 

 السادة الكرام،

 تهديكم دائرة اإلدارة العامة في كلية الحقوق واإلدارة العامة، جامعة بيرزيت أطيب األمنيات:

 دولي بعنوان:العلمي المؤتمر الوتتشرف بدعوتكم للمشاركة في 
 "المستدامة في ظل الصراعات واألزماتلتنمية "ا

 بيرزيت/ فلسطين  جامعة كلية الحقوق واإلدارة العامةفي  2019 نيسان 24_23 :المؤتمرموعد 

لى جمع الباحثين والخبراء والطلبة واإلداريين من بلدان مختلفة لمناقشة مواضيع نظرية وتطبيقية يهدف المؤتمر إ
 تنفيذ أهداف األمم المتحدة للتنمية وباألخص العامة والتنمية المستدامةالسياسات ، في حقل اإلدارة العامة

ل مثلتركيز على حاالت دراسية ونماذج عاشت ظروف حروب وأزمات واحتالل ا، وكما سيتم 2030 المستدامة
تنمية يمكن تحقيق الكيف :   تيالرئيسي اآلسؤال الاإلجابة على بالمؤتمر  سيساهمو  الحالة الفلسطينية.

    واألزمات؟المستدامة في ظل الحروب 

mailto::dean.law@birzeit.edu
http://www.birzeit.edu/
http://www.birzeit.edu/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-1
http://www.birzeit.edu/ar
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سيتم تقييم األوراق البحثية من قبل لجنة علمية وسيتم اختيار األوراق المقبولة للعرض في المؤتمر ونشرها 
ات لى مقترحأوراق متميزة لتطويرها وتحويلها إ الختيار ضمن نشرة خاصة بالمؤتمر. كما يطمح المؤتمر

تمكين الدول والمجتمعات التي تعيش تحت ظروف ازمات وصراعات على تطوير  فييمكن االستفادة  سياساتية
 نماذج تنمية مستدامة فاعلة.

  للمؤتمرالرئيسية المحاور 

 واقع وتحديات فلسطين:التنمية المستدامة في أوال : 

ي تحقيق دولة فلسطين ودوره ف من قبل المستدامة التنمية أهداف وتنفيذ متابعة حول فلسطين تقرير -1
 .أهداف التنمية المستدامة

 "عدم التخلي عن أحد  " مبدأتحقيق جهود الحكومة الفلسطينية في  -2
  "عدم التخلي عن أحد  " مبدأالتنمية المستدامة في السياق المحلي الفلسطيني وتحقيق  -3
 المستدامة الدعم الدولي لفلسطين ودوره في تحقيق التنمية -4
 في فلسطين المستدامةتحديات التنمية  -5

 لتنميةا تحقيق في ودورها قطاعيةال عبر الشراكات ،األزمات: التنمية االقتصادية المستدامة في ظل ثانيا  
 .المستدامة

 وتوزيع السلع والخدماتنتاج إمستدامة من  وأنماطنماذج  .1
 نمو اقتصادي مستدامتحقيق فرص عمل مستدامة و خلق  .2
 السياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق اقتصاد محلي مستدام  .3
 المستدامة التنمية اجل منبناء شراكات  .4

 هي ممكنة؟، هل األزماتة المستدامة في ظل يبيئال التنمية: ثالثا  

 ./ الزراعة العضوية )الطبيعية(زراعية مستدامةسياسات  .1
 .الغذاء تنظيف البيئة من مخلفات الحروب والصراعات: المياه، .2
 الزراعة المنزلية واالكتفاء الذاتي لسد االحتياجات العائلية وتوفير التغذية المناسبة. .3
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 .الممارسات الفضلى في حماية البيئة )الحياة البرية، المائية، التربة، الحد من التلوث( .4
 والعالمي. واإلقليميسياسات وممارسات اعادة التدوير والشراكات على المستوى المحلي  .5

 اهمية التناسق والتكامل االجتماعي  :المستدامة: التنمية االجتماعية رابعا  

 ؟هفعلت نا ةلية/الوطنية/الدوليالسياسات العامة المح بإمكانماذا  الفقر:الدفاع عن الفقراء ومكافحة  .1
 الصحة العامة وسالمة المجتمعات والمجموعات. .2
 2030االنمائية العالمية في تحقيق االهداف سهم يالتعليم الجيد وكيف  .3
تضمين قضايا النوع االجتماعي في السياسات  :المستدامةالمساواة ما بين الجنسين والتنمية  .4

 العامة للتنمية المستدامة. واإلجراءات
 ؟الالزمة واإلجراءاتهي السياسات  ما :الالجئينقضايا  .5

 الحاجة الى التعاون في ظل ظروف النزاع واألزمات. :المستدامةمن اجل التنمية  الرشيدة االدارة: خامسا  

 الشراكات، الحوكمة والتنمية المستدامة. .1
 الحوكمة في ظل الصراعات، السياق الخاص للتنمية المستدامة في ظل النزاعات واألزمات. .2
 المستدامة التنمية وتحقيق الفاعل المؤسسي االداء .3
 تحقيق في ودورها المستدامة التنمية ركائز من كركيزة والبيانات االدلة إلى المستندة السياسات .4

 الخلف في ا  احد يترك ال ان مبدأ

المستوى المحلي، تجارب وقصص نجاح، االدارة الفاعلة للموارد  على: التنمية المستدامة سادسا  
 المستوى المحلي. على

 على التنمية المستدامة وأثرهاالشراكات المحلية  -1
 )تمويل اإلدارات المحلية وسبل تطويرها( المستوى المحلي علىادارة المال العام  -2
 في تعزيز التنمية المستدامة دورهاو الالمركزية  -3
 على المستوى المحلي، الفرص والتحديات 2030 تحقيق أهداف التنمية المستدامة -4
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 :المتوقعة المخرجات

 .المستدامة التنمية حول عامة سياسات وانماط لنماذج تبادل . 1
 .السياق بهذا عملية تجارب من المستفادة الدروس . 2
 .المستدامة التنمية حول عامة لسياسات نجاح قصص وتعميم نشر . 3
 العامة السياسات ذوتنفي وتطوير برسم يتعلق فيما المعنية الفلسطينية للجهات تعلم فرص توفير . 4

 .المستدامة بالتنمية المتعلقة
 نمائيةاال االهداف تحقيق تعزيز بغرض والعالمية المحلية الجهات بين ما شراكة فرص تطوير . 5

 .2030 المستدامة العالمية

 

 تفاصيل إضافية
 

تكاليف و  داخل فلسطين والفنادق ،السفر )تذاكر وتشمل: سيتم تغطية تكاليف الضيافة واالستقبال
عمالهم علما بأنه ال يوجد للمشاركين الذين ستقبل أ (من الفندق الى مكان انعقاد المؤتمر التنقل

 رسوم تسجيل للمؤتمر.
 

 شروط قبول الملخصات:
 .أن تكون متعلقة بأحد المحاور الرئيسية أو الفرعية للمؤتمر 
  كلمة مكتوبة باللغة العربية أو االنجليزية. 500ان ال تتعدى 
  على األقل. ةمفتاحيكلمات  5تشمل 
  14االبحاث باللغة العربية بخط Simplified Arabic. 
  12االبحاث باللغة اإلنجليزية بخط .Times New Roman 
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 مواعيد وتواريخ مهمة:
  30/12/2018_  01/12/2018 األوراق:استالم ملخصات 

  15/01/2019 :المقبولةاالعالن عن الملخصات 

  01/03/2019 :كاملةارسال األوراق 

  01/04/2019 عن االبحاث المقبولة: واإلعالناعالن نتائج األوراق من قبل اللجنة العلمية 

 التسجيل للمؤتمر

لى ع جهاد العيسةملخصات االوراق، يرجى التواصل مع منسق المؤتمر د.  وإرسالللتسجيل في المؤتمر 
 jalayasa@birzeit.eduاإليميل اآلتي: 

 zalazzeh@birzeit.edu  :زينة العزة أ.  االداريةمساعدة الو 

 لالتصال: 

   0097022982050هاتف: 

 0097022982053فاكس: 

لتنمية ايسعدنا أن نوفر لكم بيئة علمية وبحثية مالئمة لتقديم وتبادل مشاركتكم الهامة مع خبراء في حقل  
وسائط تكنولوجية للتواصل عن بعد مثل  المؤتمر سيوفركما  .العامةاإلدارة العامة والسياسات المستدامة و 

 للباحثين الذين ال يستطيعون دخول فلسطين.بالمؤتمر  ةخاصالالوسائل س وغيره من نالفيديو كونفر 

كم تكم ومعاهدكم ومؤسساتايرجى تعميم هذه الدعوة على الزمالء والباحثين المهتمين بالموضوع في جامع
 كاديمية.األ

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 اللجنة التحضيرية للمؤتمر

mailto:jalayasa@birzeit.edu
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