بحوث االدارة العامة والتعاون ن
بي بلدان الجنوب
ن
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يف المنطقة العربية
مؤتمر مينابار السنوي الرابع

1

 31 – 28أكتوبر2019 ،
إفران ،المغرب

دعوة لتسليم األوراق البحثية
الرسق األوسط وشمال أفريقيا لبحوث اإلدارة العامة (مينابار) االعالن عن انعقاد مؤتمرها السنوي نف ر
يرس شبكة ر
الفتة ما ن
بي
ي
ن
ن
ن
 28و 31أكتوبر  2019يف مدينة إفران الجميلة يف المغرب وذلك إطار رشاكة مع جامعة األخوين .يعقد المؤتمر يف نسخته
ن
لهذه السنة تحت شعار "بحوث اإلدارة العامة والتعاون ن
بي بلدان الجنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يف المنطقة
العربية".

نبذة عن مينابار ( ) www.menapar.org
ن
شبكة ر
الرسق األوسط وشمال أفريقيا لبحوث اإلدارة العامة (مينابار) منظمة دولية غت حكومية مسجلة مع أمانتها العامة يف
ن ن
مملكة البحرين وه تخدم كامل منطقة ر
اغبي يف االنضمام
الرسق األوسط وشمال افريقيا ،كما أنها مفتوحة للعضوية الدولية للر
ي
ن
الدوىل للعلوم اإلدارية ) )IIASكما أنها تتمتع بالعضوية يف االئتالف
االقليم للمعهد
تعتت شبكة مينابار الذراع
إىل هذه الشبكة .ر
ي
ي
ن
 1ى
سنتي  ،تتعاون مينابار مع  EGPAإلنتاج مؤتمر يورومينا )(EUROMena
يرج مالحظة أن هذا هو المؤتمر السنوي السادس لـمينابار ،ومع ذلك كل
 ،وكالهما له مخططات تسمية متوازية.
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ر
المشتكة ما ن
العالم لشبكة معاهد البحوث للتعاون ن
بي معهد
بي بلدان الجنوب ) .)GCTTNتعد شبكة مينابار ثمرة الجهود
ي
وه تضم
البحرين لإلدارة العامة ( (BIPAومكتب برنامج األمم المتحدة
ي
اإلنمائ لدى مملكة البحرين ) (UNDP-Bahrainي
قرابة  70عضوا ( 20مؤسسة و 50فردا).
وه تمثل نموذجا يحتذى
تغط شبكة مينابار  13دولة عربية و 3دول غت عربية ،ي
ي
بي بلدان الجنوب لتطوير وتبادل المعارف فيما ن
به للتعاون ن
بي األعضاء ،من منظمات وأفراد ،يمثلون الحكومات والمجتمع
ن
المدئ.
ي
ن
انبثقت شبكة ر
الرسق األوسط وشمال إفريقيا لبحوث اإلدارة العامة (مينابار) عن فكرة طرحها معهد اإلدارة العامة يف شهر
ن
يونيو 2013م وقد ظلت منذ تلك السنة تعقد المؤتمرات السنوية بشكل دوري يف كل من مملكة البحرين وتونس وسلطنة
ن
وفلسطي وإسبانيا ( )2018-2014وقد طرحت خاللها ر
ن
أكت من  500ورقة بحثية علمية .تسىع شبكة مينابار يف رسالتها
عمان
ن
إىل تطوير وتنفيذ أجندة بحثية عربية إقليمية هدفها المساهمة يف االرتقاء بالسياسات المستندة عىل أدلة وآليات صنع القرار
ن
نف مجال اإلدارة العامة ،وذلك عت النهوض بالتفكت والثقافة البحثية ذات العالقة ر
باستاتيجية التنمية ر
العرئ؛
البرسية يف العالم
ر
ري
ي
ن
إضافة إىل بناء القدرات البحثية يف صلب اإلدارة العامة العربية وإنشاء الشبكة وحشد الجهود الجماعية خدمة لمسألة اإلدارة
ن
ن
والمقيمي ن يف المنطقة.
المواطني
العامة بما يعود بالنفع عىل

نبذة عن جامعة األخوين ()www.aui.ma
ن
ن
جامعة األخوين يف إفران ،جامعة مغربية عمومية مستقلة غت ربحية ومختلطة ،متعهدة بتعليم قادة المجتمع يف المغرب
ن
ن
ن
ومبن عىل الفنون الحرة .تسهم الجامعة يف تطوير المغرب
اإلنجلتية
عالم ،باللغة
اس ذي توجه
ي
ي
والعالم من خالل منهج در ي
وتشارك دوليا من خالل برامج تعليمية وبحثية رائدة ،تتضمن التعليم والتكوين المستمر ،وتتمسك بأعىل المعايت العلمية
واألخالقية ،وتعزز قيم العدالة والمسئولية االجتماعية.
ن
ن
ملك ،وفتحت أبوابها للطالب يف يناير  .1995تقوم مبدؤها عىل التنوع
أسست جامعة األخوين بإفران يف عام  1993بمرسوم ي
ن
اإلنسائ والتسامح .جعلت جامعة األخوين نظامها اإلداري
فه مدفوعة بقيم التضامن
والتفتح
الدوىل ،أما رسالة الجامعة ي
ي
ي
ن
ر
ن
اإلنجلتية لغة التدريس .ورغم أن الجامعة ال تزال يف
األمريك واتخذت من اللغة
الجامىع
واألكاديم عىل غرار النظام
والتبوي
ي
ي
ي
حداثتها ،إال أن صيتها ذاع محليا ودوليا لهويتها وإلمكانياتها الفريدة.
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مغزى شعار مؤتمر مينابار 2019
ن
ن
ه برنامج من
ه تعهد من الدول األعضاء يف األمم المتحدة لجميع الشعوب يف كل مكان .ي
"أجندة التنمية المستدامة  2030ي
ن
ر
ر
المشتك" 2وذلك يف رشاكة عالمية مع الدول
ه خطة لكوكب األرض ،عالمنا
أجل البرسية ،من أجل السالم واالزدهار – ي
ن
العالم" ،فإن رؤيته
العالم" .وباعتبار مينابار عضوا فاعال يف مبادرة "الجنوب
المتقدمة والدول النامية أو ما يسم "الجنوب
ي
ي
ن
عت اإلدارة العامة السليمة" تتالءم تماما مع هذا التفويض
الرامية إىل "تحقيق أعىل مستويات التنمية يف المنطقة العربية ر
العالم .تدرك شبكة مينابار مدى تطور منظومة التعاون ن
بي بلدان الجنوب ،وهو ما يمثل لبنة أساسية لتعزيز أجندة التنمية
ي
ن
ن
العالمية .مينابار مؤسسة بحثية مختصة ف "بحوث اإلدارة العامة لتحقيق التنمية ر
البرسية" ،ينصب تركتها عىل أولويات
ي
محددة لألعوام األربعة القادمة( )2022-2019وقد خصصت مؤتمرها لسنة  2019لتسليط األضواء عىل مسألة اإلنتاج
ن
المعرف إطار المنظومة األساسية للتعاون فيما ن
بي بلدان الجنوب ،وذلك سعيا لتكريس مبادئ اإلدارة العامة الفعالة للجميع
ي
نف المنطقة العربية ،ر
حن ال يتخلف أحد عن الركب.
ي

أهداف المؤتمر
 .1تحديد إطار للتعاون فيما ن
بي بلدان الجنوب ن يف مجال اإلدارة العامة ن يف المنطقة العربية.
 .2تحديد الفجوات ن يف مجال اإلدارة العامة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة ن يف المنطقة العربية.
 .3تحديد مدى التقدم ن يف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ن يف المنطقة العربية.
ن
بي اإلدارة العامة ،التعاون فيما ن
 .4تحليل نوعية العالقة ما ن
بي دول الجنوب وأهداف التنمية المستدامة يف سياقها
العرئ.
ري
ن
 .5تحديد الموارد (المادية وغتها) من داخل المنطقة العربية وخارجها دعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يف
المنطقة العربية.
التامج والمشاري ع العربية الراهنة وذات العالقة باإلدارة العامة ،والتعاون فيما ن
بي بلدان الجنوب
 .6تقييم مدى تأثت ر
وأهداف التنمية المستدامة.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs2
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الرئيس للمؤتمر
الموضوع
ي
ن
الموضوع الرئيس :بحوث اإلدارة العامة والتعاون ن
بي بلدان الجنوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يف المنطقة
ي
العربية
ن
ر
ن
ن
الجنوئ للكرة
والن توجد جغرافيا يف الشطر
ري
يجسد التعاون بي بلدان الجنوب عنوان التضامن الذي يربط بي البلدان النامية ي
ن
ن
الجماع عىل
الوطن وتكريس االعتماد
العالم" ،وهو ما يساهم يف تحقيق الرخاء
األرضية ،والذي يعرف باسم "الجنوب
ي
ي
ي
ن
الذات ،وذلك سعيا لتحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا ،بما يف ذلك أجندة التنمية المستدامة  .2030يمثل التعاون
ن
بي بلدان الجنوب إطارا شامال لتعزيز أوارص التعاون ما ن
ن
بي هذ الدول يف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
دولتي أو ر
ن
والثقافية والبيئية والتقنية .تشمل منظومة التعاون ن
أكت من الدول النامية كما يمكن أن تكون عىل
بي بلدان الجنوب
المستوى الثنائ أو اإلقليم أو ن
والختات والموارد الالزمة لتحقيق
البين ،حيث تتبادل الدول المتعاونة المعارف والمهارات
ر
ي
ي
ي
عت تظافر الجهود .3خالل العقود الماضية ،شهد التعاون فيما ن
بي بلدان الجنوب خالل العقود القليلة الماضية
أهداف التنمية ر
ن
اف ،علما وأن هذا الزخم ال يزال متواصال من خالل مؤتمر األمم
تطورا كبتا ،سواء من حيث الحجم أو من حيث النطاق الجغر ي
المتحدة رفيع المستوى ن
ن
األربعي العتماد خطة عمل بوينس أيرس لتعزيز وتنفيذ التعاون
الثائ ،والذي عقد احتفاء بالذكرى
ي
ن
التقن ن
بي البلدان النامية (.)BAPA+40 Conference
ي
االثني وال ر
ن
بي بلدان الجنوب إطارا مختلفا وبديال للتعاون ن
يمثل التعاون ن
عرسين،
بي الدول وهو يوفر فرصة كبتة للدول العربية
ن
ن
ر
االقليم يف مجال اإلدارة العامة وأجندة الحوكمة يف إطار
العالم" ،لتوثيق أوارص التعاون
تنتم لما يسم "الجنوب
لن
ي
ي
ي
ا ي
الجهود المتظافرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالتنمية البيئية واالجتماعية واالقتصادية ن يف المنطقة العربية.
ن
ن
ن
واألكاديميي للمساهمة بأوراقهم البحثية وأفضل
والممارسي وطالب شهادة الدكتوراه
للباحثي
هذه الدعوة موجهة
ن
الممارسات وأطروحات الدكتوراه المتقدمة ر
والن تركز عىل إبراز وتشخيص الفجوات الراهنة ف التعاون ن
بي بلدان الجنوب
ي
ي
ن
فيما يتعلق باإلدارة العامة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة يف المنطقة العربية .انطالقا من تقاطع مبادئ اإلدارة العامة مع
كل أهداف التنمية المستدامة فإنه يستحسن ر
الت ن
كت عىل المجاالت التالية ذات األولوية لشبكة مينابار:

https://www.unsouthsouth.org/about/about-sstc/3
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قضايا بحثية ذات أولوية لمينابار
 .1االبتكار (أهداف التنمية المستدامة )17 ،16 ،11 ،9 ،7
ر
البحن إىل إيجاد الحلول المبتكرة ذات العالقة بتقديم الخدمات العامة ذات العالقة بالمواطن
يرم هذا المجال
ي
ي
ن
والمقيم يف المنطقة العربية.
 .2أهداف التنمية المستدامة 16 ،9 ،8 ،4 ،3
ن
ن
وه
تركز هذه المجموعة عىل النهوض ببحوث أهداف التنمية المستدامة يف المنطقة العربية يف خمسة مجاالت ي
ن
توىل مينابار األولوية البحثية يف هذه المجاالت الخمسة من قبل مسح
التعليم والصحة والسالم واالقتصاد واالبتكار .ي
للمجاالت ذات األولوية البحثية.4
 .3الحوكمة (أهداف التنمية المستدامة )17 ،16
ر
البحن إىل تقييم أفضل آليات ممارسة الحوكمة ن يف المنطقة العربية.
يرم هذا المجال
ي
ي
 .4السياسة العامة (أهداف التنمية المستدامة )6 ،4 ،3
ر
البحن إىل النهوض بمسارات صياغة السياسية العامة ومن ثم تنفيذها ومتابعة تطبيقها وتقييمها
يرم هذا المجال
ي
ي
نف المنطقة العربية بما يجعلها ر
أكت شمولية وشفافية وفاعلية.
ي
 .5التعليم (هدف التنمية المستدامة )4
ن
ن
ر
البحن إىل تحديد الفجوات يف االصالحات التعليمية يف المنطقة العربية ،من المرحلة االبتدائية
يهدف هذا المجال
ي
الجامىع.
إىل مرحلة التعليم
ي

ر
المباشة هناhttp://www.surveymonkey.com/stories/SM-ZQNCSVL/ :
 4يمكن االطالع عىل النتائج
MENAPAR IV Morocco 2019 CfP AR Ver1.5
P a g e 5 | 11

ن
يتعي تصنيف األوراق البحثية ن يف المجاالت التالية:

مواضيع المؤتمر الفرعية
ن
 المحور  - 1الفجوات المعرفية يف مجاالت الممارسة والبحوث ذات العالقة
ن
باإلدارة العامة والتعاون ن
بي بلدان الجنوب وأهداف التنمية المستدامة يف
المنطقة العربية.
تركز الحوكمة العامة نف صورتها الجديدة عىل التعاون وتوطيد العالقات األفقية ما ب ن
ي األفراد واألجهزة( ،ديكنسون،
ي
 ،)2016كما أنها تمتد لتشمل أيضا البلدان ،وهو ما يشكل أساس التعاون ن
بي دول الجنوب النامية .فالمجاالت
بي دول الجنوب النامية ،ر
المتعلقة خاصة بالخدمات العامة المبتكرة تستفيد كثتا من إطار التعاون ن
والن تتبادل
ي
والختات الالزمة للنهوض بمستوى الخدمة العامة المقدمة ومساعدة الحكومات
فيما بينها "المعارف والتجارب
ر
والشعوب عىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندات التنمية األخرى".5
عالوة عىل ذلك ،توجد عالقة قوية ما ن
بي اإلدارة العامة من ناحية وأهداف التنمية المستدامة" .أوال ،أصبحت مسألة
بناء منظومة إدارية سليمة تمثل هدفا إنمائيا قائم الذات .ثانيا ،أصبحت أنظمة الحوكمة العامة اليوم تساهم بشكل
ن
فعال يف تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل األدوات السياسية الالزمة .أختا ،أصبحت أهداف التنمية
ن
المستدامة المتبقية مضمنة يف الحوكمة العامة ،كما أن تحقيقا يظل يتوقف بشكل كبت عىل الحوكمة العامة .قد تؤكد
صياغة أهداف التنمية المستدامة عىل أهمية ر ن
االلتام بمختلف مستوياته غت أن مبادئ اإلدارة العامة تظل موجودة
ن يف مختلف أهداف التنمية المستدامة( ".جتت بوكارت.)2016 ،
ن
ر
الن أتينا عىل ذكرها آنفا ضعيفة وغت وطيدة يف المنطقة العربية .لذلك ،فإننا نرحب
مع ذلك ،تظل هذه الروابط ي
ر
الن تركز عىل تشخيص وتحليل الفجوات الموجودة المتعلقة بالتعاون ن
بي بلدان الجنوب بشأن
باألوراق البحثية ي
ن
ر
الن تتناول بالتحليل أي فجوة
دور اإلدارة العامة يف تحقيق أهداف التنمية المستدامة .نرحب أيضا باألوراق البحثية ي
بي األضالع الثالثة المتمثلة نف اإلدارة العامة والتعاون ن
موجودة نف صلب  /أو ما ن
بي بلدان الجنوب وأهداف التنمية
ي
ي
ن
ن
ر
الن تساعد يف تحديد وتشخيص هذه
المستدامة يف السياق
ري
العرئ .أما األوراق البحثية المعلقة بالممارسات الفضىل ي
الفجوات فإنها ستكون أيضا محل ترحاب.

http://www.asia-pacific.unsouthsouth.org/our-work/south-south-network-for-public-service-innovation/5
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ن
 المحور  – 2مسهالت ومعوقات تنفيذ أهداف التنمية السامية يف المنطقة
العربية
رغم التقدم الملموس الذي تحقق ر
حن اآلن ،فإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة  2030سيتطلب
ر
الن تتجاوز بكثت ما ترصده الحكومات واألجهزة المتعددة األطراف من أموال .أشار مؤتمر
الكثت من الموارد المالية ي
ن
ن
األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) يف تقديراته لسنة  2014أن حجم الفجوة االستثمارية السنوية يف أهم
ن
6
ن
يعن أن هذه الدول ستكون
قطاعات التنمية المستدامة يف الدول النامية يناهز  2.5ترليون دوالر
أمريك  ،وهو ما ي
ي
بي  3.3ترليون دوالر و  4.5ترليون دوالر من أجل تلبية حاجياتها األساسية نف مجاالت ن
نف حاجة إىل ما ن
البن التحتية
ي
ي
ّ
ن
الغذائ وسياسات التخفيف من آثار تغت المناخ وسياسات التكيف .سيكون من الضوري
والصحة والتعليم واألمن
ي
ن
القطاعي العام والخاص ومعالجة المسائل
العمل عىل سد هذه الفجوة الكبتة غت أن ذلك سيتطلب زيادة إسهامات
ذات العالقة ر
ن
بالرساكة ن
القطاعي ،إضافة إىل إيجاد اآلليات التمويلية المبتكرة وإعادة توجيه األسواق المالية
بي
ن
ر
واالستاتيجيات االستثمارية والنهوض بالحوكمة الرشيدة يف مجال ممارسات
وتطوير جيل جديد من المؤسسات
ن
والرقم
وتحفت االستثمارات الموجهة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنمية االقتصادين التقليدي
األعمال
ي
ن
7
ر
الن تركز عىل استخدام الموارد
وضخ المزيد من االستثمارات يف البحوث والتنمية  .لذلك ،نرحب باألوراق البحثية ي
يتعي أيضا إبراز أهمية التعاون ن
ن
(المالية وغتها) دعما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ن يف المنطقة العربية.
بي
بلدان الجنوب كلما كان ذلك نرصوريا .الدعوة مفتوحة أيضا لتقديم الممارسات الفضىل ذات الصلة بالتمويل و  /أو
أي آلية دعم أخرى توفر الموارد الالزمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ن يف المنطقة العربية.

العرب بشأن برامج ومشاري ع اإلدارة العامة
 المحور  – 3تقييم التعاون
ي
ن
ر
البحن بمتابعة وتقييم البحوث ذات العالقة بأية برامج أو مشاري ع قيد التنفيذ يف الوقت الراهن
يتعلق هذا المحور
ي
ن
ن
نف إطار منظومة التعاون ن
بي بلدان الجنوب وذلك يف إطار الجهود المتظافرة للنهوض باإلدارة العامة يف المنطقة
ي
العربية .لذلك ،فنحن نرحب بأي أوراق بحثية تتعلق بمتابعة وتقييم مشاري ع اإلدارة العامة ر
ن
دولتي
والن تشمل
ي
عربيتي أو ر
ن
أكت.

ن
الدوىل للقطاع الخاص ن يف التنمية ).(ICPSD
اإلنمائ ،مركز إسطنبول
ديكت ،برنامج األمم المتحدة
 6غوخان
ي
ي
ن
العالم :االستثمار يف أهداف التنمية المستدامة :خطة عمل.2014 ،
 7مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ،تقرير االستثمار
ي
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 دعوة مفتوحة
تنظم األوراق البحثية والممارسات الفضىل ،ذات العالقة بالموضوع العام للمؤتمر لكنها ال تالئم أيا من المحاور
الفرعية المذكورة آنفا.

ن
دعوة للمساهمة يف ورشة الممارسات الفضىل (قبل يوم من المؤتمر)
ر
وه تعقد
ر
الن تقام بشكل منتظم عىل هامش مؤتمرات مينابار السنوية ي
تعتت ورشة الممارسات الفضىل من الفعاليات الدائمة ي
رن
يرم إىل
قبل يوم واحد من انطالق أشغال المؤتمر .يعتم مؤتمر مينابار  4إقامة هذا المنتدى الهام يوم  28أكتوبر  2019وهو ي
ن
ن
دولتي
وه تشمل
إبراز أفضل الممارسات يف مجال اإلدارة العامة واستعراض مخرجات مشاري ع التعاون ر
عت شبكة مينابار ،ي
ن
ر
ن
الن عقدت تباعا يف تونس وعمان
عربيتي عىل األقل .أقيمت ورش الممارسات الفضىل عىل هامش مؤتمرات مينابار السابقة ،ي
وفلسطي وإسبانيا وقد ساهمت نف الورش المذكورة ر
ن
حن اآلن كل من الدول العربية وغت العربية التالية :مملكة البحرين
ي
ن
وفلسطي وفرنسا وألمانيا.
والمغرب وتونس وعمان
ن ن
المختصي يف مجال اإلدارة العامة مراجعة وتقييم األوراق المقدمة وذلك للتأكد من إيفائها بالمتطلبات
الختاء
تتوىل لجنة من ر
الالزمة والموافقة عىل عرضها ن يف الورشة .يمكن إيداع المشاركات وفق أحد األشكال التالية:


كتابيا وفق النموذج المرفق



فيديو أو عرض متحرك



عرض قصة مصورة



مزي ج من المذكور أعاله أو أي شكل آخر عىل أن يتم ر
الت ن
كت عىل أفضل الممارسات

ن
تصنف عروض الممارسات الفضىل يف جلسات مدتها  15دقيقة ،سواء عىل أساس الصنف أو عىل أساس الدولة .إذا اتضح
وجود مشاركات كثتة جديرة بالعرض فإنه يمكن للجنة الختاء ر
للتتيب لجلسات أخرى موازية.
ر
تخضع الممارسات الفضىل إلثبات المفهوم إلظهار مدى الجدوى منها ومعاينة إمكانية تطبيقها عمليا( .مثال :المقاييس
ر
الن تحدد معالم طريق
وه ي
الدولية؛ تحليل التأثت ،إلخ .)...إضافة إىل الوظائف األساسية ،نمط العمل والدروس المستفادة ي
النجاح و  /أو مخاطر الفشل.
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جائزة الممارسات الفضىل
ن
سعيا لتعزيز أوارص التعاون ر
والرساكة ن
بي مختلف مؤسسات القطاع العام يف الدول العربية ،أطلقت جائزة مينابار للممارسات
نرس أفضل الممارسات نف مجال اإلدارة العامة ر
الفضىل بهدف العمل عىل ر
عت المنطقة
حن تكون متاحة للمستفيدين منها ر
ي
اغبي نف ر
التشح للجائزة استخدام الروابط أدناه واالطالع عىل مقاييس المشاركة ر
العربية .يمكن للر ن
وشوط الموافقة
ي
وإجراءات اإليداع وآليات التقويم ،إضافة إىل االستمارة ر
التشح الرسمية.
النسخة العربية
ن
النسخة اإلنجلتية

ورشة طلبة الدكتوراه (قبل يوم من المؤتمر)
ن
والختاء
الجامعيي
توفر هذه الورشة الهامة لطلبة الدكتوراه فرصة فريدة يك يستعرضوا بحوثهم أمام نخبة من كبار األساتذة
ر
ن
ن ن
تعتت هذه الورشة محفز يشجع الطلبة عىل إخضاع ما توصلوا إليه من نتائج يف بحوثهم للتقييم
الالمعي يف المنطقة العربية .ر
ن
ن
الباحثي الشبان وتقوية
التجرين .ستكون الفرصة سانحة أيضا يف هذه الورشة لتبادل المعرفة والتعلم ومساعدة
الخارج
ر ي
ري
المنظومة البحثية العربية.
ر
المقتح
التصميم


تركز األعمال المشاركة والعروض حضيا عىل موضوع البحث.
ر
ر
البحن المقدم  5صفحات كحد أقىص.
المقتح
يتضمن
ي
ر
ر ن
ر
ر
ر
والن
المقتح
يتضمن
الن ستفرد بالمناقشة ،ي
البحن نبذة مفصلة عن رسالة الدكتوراه مع التكت عىل بعض النقاط ي
ي
التجرين.
المنهج أو
قد تتعلق بالجانب النظري أو
ر ي
ري



ر
ر
ن
البحن العنارص اآلتية:
المقتح
يتعي أن يتضمن
ي




 oتاري خ أول تسجيل لرسالة الدكتوراه
ن
اإلنجلتية و  /أو العربية
 oإيجاز من نصف صفحة كحد أقىص باللغة
 oخمس كلمات مفاتيح (كحد أقىص)
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 oمدى تقدم إعداد رسالة الدكتوراه:


األسئلة البحثية



نبذة صغتة عن الموضوع



العنارص التجريبية والمنهجية



النتائج األولية والعنارص المطروحة للنقاش



حدود البحث



ر
المتبق (التخطيط)
جدول العمل
ي



ر
الن يرغب ن يف مناقشتها خالل العرض.
يمكن للطالب (ة) التطرق للمسائل ي

إرشادات تقديم األرواق البحثية للمؤتمر
لبدء عملية التقديم  ،ر
يرج زيارة  .https://www.conftool.org/menapar2019/ستكون التفاصيل متاحة قريبا عىل
موقع مينابار الجديد عىل شبكة ر
اإلنتنت.

التواري خ المحددة (تم تمديدها)
الرئيس وأفضل الممارسات
تقديم األوراق البحثية الخاصة بالمؤتمر
ي
 1اغسطس
• تقديم ملخص
البحث و أفضل
الممارسات

 15اغسطس
• إعالم

 1سبتمبر
• تقديم البحث

 1أكتوبر
• تقديم العرض

ورشة طالب الدكتوراه
تسلم أوراق المشاركة ن يف ورشة عمل طالب الدكتوراه بتاري خ  1سبتمت .2019
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اللجنة العلمية
برنامج المؤتمر برئاسة
الدكتور سفيان صحراوي & الدكتورة نجاة زروق
ستنرس القائمة الكاملة ألعضاء اللجنة قريبا عىل موقع مينابار الجديد عىل شبكة ر
ر
اإلنتنت.

اللجنة اللوجستية


األمانة العامة – مينابار



المنظمون المحليون – جامعة األخوين



أعضاء المجموعة البحثية – مينابار (بيبا ،إضافة إىل كل من يرغب ن يف االنضمام إىل اللجنة).

التنامج العام
قبل يوم من المؤتمر
حفل االفتتاح ،الجلسة العامة والجلسات
حفل عشاء
الختام ،جلسة عامة وجلسات
الحفل
ي
ترفيه
يوم
ي

ن
(اإلثني)
 28أكتوبر 2019
 29أكتوبر ( 2019الثالثاء)
يحدد الحقا
 30أكتوبر ( 2019األربعاء)
 31أكتوبر ( 2019الخميس)

معلومات التسجيل
ستكون معلومات التسجيل ،بما نف ذلك الرسوم المطلوبة ،متاحة عىل موقع مينابار الجديد عىل شبكة ر
اإلنتنت.
ي
ن
اإلنجلتية أو العربية ،وسيتم اعتبار اللغة الفرنسية حسب الحاجة.
يمكن تقديم األعمال المشاركة باللغة

لالتصال بنا
ر ن
وئ  conf@menapar.orgلإلجابة عن أي أسئلة.
يرج االتصال باألمانة العامة ،مينابار ،عىل ر
التيد اإللكت ي
ر ي
نتطلع الستالم مشاركاتكم كما يسعدنا حضوركم ن يف المؤتمر المزمع عقده بالمغرب.
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