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 "ة وصنع السياساتاإلدارة العامّ �� ة هنيّ املو  ةاإلنمائيّ "الدول 

 

 و  ةدار�ّ للعلوم اإل  مؤتمر املعهد الدو��ّ 
ّ
 بمعهد الدوحة للدراسات العليا ةالعاّم  ة االقتصاد واإلدارة والسياساتيّ �ل

 2023  ف��ايرشباط/   9 - 6الدوحة:  

 

 

 بحثية دعوة لتقديم أوراق 

 

 

 مةمقّد 

 

الدو��ّ يدعو   اإلدار�ّ   املعهد  (للعلوم     ،)IIASة 
ّ
والسياس  ةيّ و�ل واإلدارة  (العاّم   اتاالقتصاد  الدوحة  SEAPPة  معهد   ��  (

) العليا  املهتّم   ؛)DIللدراسات  بحثيّ للمشاركة  �ن  الباحث�ن  املش��َ ة  بأوراق  املؤتمر  ي  ك ��  رعاي��ما خالل  عقد تحت  نالذي 

 .  2023شباط/ ف��اير  9  – 6من  :الف��ة

 

العالم هذ  قدرً املتغ�ّ   ��  �شهد  والذي  كب��ً �  التنوّ ا  من  ��  ا  العاّم ع  ا�حوكمة  العاّم مقار�ات  واإلدارة  ثالثة  تحديد    تّم   ،ةة 

األوراق وحلقات النقاش حول جوانب  بة  بجميع املق��حات ا�خاصّ ب املؤتمر  يرّح   ؛ ومع هذالمؤتمر،  ل  ةموضوعات أساسيّ 

 ة. ة واإلدارة العاّم ا�حوكمة العاّم 

 

 ة للمؤتمر: األساسيّ الثالثة املوضوعات 

 

،  )19-�وفيد  وجائحة  2008ة لعام  األزمة املاليّ (  :مثليات كب��ة  �� السنوات ا�خمس عشرة املاضية، واجهت ا�ح�ومات تحّد 

   ئيسة؛ة ر بال��امات اس��اتيجيّ ا�ح�ومات  �عض  دت  كما �عهّ 
ّ
وال  .  2030ستدامة لعام  حدة للتنمية املة األمم املتّ لتنفيذ خط

�عا�ج معضالت السياسة والذي    ،الوا�� وا�حكيم  ح�ومّي الفعل ا��عتمد ع��  نجاح هذه ا�ح�ومات �� املستقبل    أّن   شّك 

التحّد والتحّد دة  املعّق  هذه  ومن  ا�ختلفة.  ال�ي  يات   يات 
ّ
التغل عل��ايجب  ا  ب   تلك 

ّ
�غ�ّ ملتمث  ��    �لة 

ّ
والتوت �� املناخ،  رات 

 . و ستدامُم   ة تحقيق نمو اقتصادّي ة، وكيفيّ العالقات الدوليّ 
ّ
ة ذوي الكفاءة العالية في ا�خدمة املدنيّ نحن نف��ض أن موظ

ستقبل  ة ملاألف�ار لصنع سياسات عاّم و تقديم الرؤى  سي�ون عل��م  ، و ال لوزراء ا�ح�ومةسي�ونون �� صميم الدعم الفعّ 

 وفًقا ملا تقّدم؛ تجدون أدناه املوضوعات الثالثة األساسّية الذي سيتناولها املؤتمر:   أفضل.
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  ةاإلنمائيّ الدول  -1

إصالح ا�حوكمة  برامج  ع�� مدى السنوات ا�خمس والعشر�ن املاضية، استثمرت ح�ومات العالم �� مجموعة متنوعة من  

الدروس  و ،  ةالعاّم  الستخالص  ا�حاوالت  �عض  التجر�ة.  املستفادة  �ذلت  هذه  أن  و من  ا�حاوالت   ستمر ��جب  هذه 

االستفادة  صياغة الدروس الرئيسة بحيث يمكن لعدد أك�� من ا�ح�ومات  إعادة    يجبكما  ،  الدروساملز�د من  ستخالص  ال 

 دائم.   تطو�رها �ش�لم��ا ألجل تقييم السياسات و 

 

للنظر   العاّم حجم العمل ع�� وضع من�جيّ لقد �ان من الالفت    خالل   ة سنواتلعّد و   ھنّ إ  إذ ة،  ات وا�حة لعلوم اإلدارة 

ھ  ع�� أنّ   -مثل البنك الدو��ّ -ة  القو�ّ سات  ؤّس بل امل نظر إ�� العالم من قِ ع�� وجھ ا�خصوص، �ان يُ   القرن املا��ي  اتثمانينيّ 

كتب رئيس البنك  قد  و هة إ�� البلدان النامية.  رة وتمو�ل التنمية موجَّ نامية. و�انت املشوَ أخرى  ة و م إ�� دول صناعيّ مقّس 

"السياسات واملؤسسات ا�حلية �� مفتاح  :  )1991(البنك الدو��    1991لعام  عن التنمية �� العالم   ر �� مقدمة تقر�  الدو��ّ 

يمكن ز�ادة وت��ة التنمية �ش�ل كب�� النتشال املالي�ن من   القو�ة واملستدامةالداخلية  مع اإلصالحات  و التنمية الناجحة.  

 الفقر بحلول ��اية العقد ". 

 

  ا إ�� االهتمام و�رجع ذلك جزئي�   ،��و�ج لهايتم ال�ان  ال�ي  القائمة و   التنمية�� التسعينيات، تصاعدت الش�وك حول نماذج  

 سباب  األ ب
ُ
  لنمو االقتصادّي �ش�� إ�� اوال�ي    ،)East Asian Miracle(  "م�جزة شرق آسيا"طلق عليھ  ال�ي �انت وراء ما أ

ة ة لألهداف اإلنمائيّ حدة القو�ّ األمم املتّ مع دعوة  ة أخرى. و و�ّ شرق آسيدول  و   ،وسنغافورة  ،قتھ الص�ناملذهل الذي حّق 

من  ،)Millennium Development Goals(  ةلأللفيّ  تالها  عامليّ   وما  شراكة  عام  إ�شاء   �� أهداف    2015ة  لتحقيق 

 
ّ
  تّم ة والبلدان النامية. وت تال��ى االنقسام القديم ب�ن البلدان الصناعيّ   ،2030ة عام  التنمية املستدامة السبعة عشر �خط

العاّم اآل  ا�حوكمة  نماذج  لهان مناقشة  وال��و�ج  العالم. وهذه    ،ة  �� جميع دول  للتطبيق  قابلة  أ��ا  إل��ا ع��  ُينظر  وال�ي 

  �ا "الدولة الفعالة أمر حيوي... و�دو�  ):1  1997ممارسة الدولة للقيادة والسيطرة (البنك الدو��  فكرة  �ستند إ��  ال  نماذج  ال

أن    ...��املستمدة من التجر�ة..    رسالة.. والمستحيلة.  ،االقتصادية واالجتماعية ع�� حد سواء  ،تصبح التنمية املستدامة

 . وميسر"   ،ومحفز ،كشر�ك....لتنمية االقتصادية واالجتماعية�� ا ي الدولة مركز دور 

 

الدوليّ و��    االجتماعات 
ّ
وموظ للوزراء  املدنيّ ة  ا�خدمة  عُ في  ال�ي  العاّم ة  ا�حوكمة  حول  املعرفة  لتبادل  ظهرت   ؛ةقدت 

الدول مختلفة  خصائص   من  النوع  رؤى م��ا:    ،ةنمائيّ اإل   لهذا  األجل    �شكيل  القياد نوعيّ   ،للدولةطو�لة  ة  السياسيّ ات  ة 

السياسات    ،ةواإلدار�ّ   ة  العاّم صنع 
ّ
األدل ب�ن  ،ةالقائمة ع��  بأكملها أطراف    التنسيق  ا�ح�وميّ   ،ا�ح�ومة  ة مع  الشرا�ات 
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ة التقييم  يّ أهّم   ،مع ا�جمهور و�شراك املواطن�ن وأ�حاب املص�حة �� صنع السياسات  ا�ح�ومة  تجاوب،  القطاع ا�خاّص 

 
ّ
 ة. س��اتيجيّ اال  واملرونة م  والتعل

 

إلدارة  أفضل لفهم  ، وذلك من أجل ا�حصول ع��  من جميع أنحاء العالما�ختلفة  ا�خ��ات  نبحث ��  أن    ،�� هذا املؤتمر  نودّ 

فر�قيا. نر�د استكشاف  أمعرفة املز�د عن تجارب بلدان الشرق األوسط وشمال  هذا    ن�تضّم ، و الة للتنميةة الفعّ العاّم 

تجدر  و الة للتنمية.  ة فعّ وكمة عاّم واجه��ا ا�ح�ومات �� إقامة حيات ال�ي  التحّد ت �� هذه السياقات، و ال�ي تّم   نجاحاتال

ة �� العقد الذي  رت العالم من حيث التنمية الوطنيّ فر�قيا تصّد أعض بلدان الشرق األوسط وشمال  اإلشارة هنا إ�� أن �

   .2020انت�ى بجائحة عام  
ّ

قطر    :لبلدان مثل  ة واألداء البيئيّ التنمية البشر�ّ رات  فع�� سبيل املثال، يمكن النظر إ�� مؤش

فر�قيا تجارب  أالعديد من البلدان األخرى �� منطقة الشرق األوسط وشمال  ولدى  حدة.  ة املتّ والبحر�ن واإلمارات العر�يّ 

ن  أن يتضّم املفيد  ة. وسي�ون من  أداء دول مثل مصر وتو�س مح��ًما جًدا مقارنة باملعاي�� الدوليّ قد �ان  ، فمث��ة لالهتمام

   املؤتمر
ً
تتناول  أوراق العاّم �عض  ا  ا�حوكمة  مجال   �� األخ��ة  أطلق��ا    2030رؤ�ة  مثل    ؛ةالتجارب  العر�يّ ال�ي  ة اململكة 

ا�عقاد املؤتمر �� الدوحة  طبيعة ا�حال،. و�2016ة �� عام  السعوديّ  الدروس املستفادة من تنفيذ رؤ�ة قطر   فإّن   ؛ومع 

إ�� مجتمع متقّد   2030ة  الوطنيّ  "تحو�ل قطر  إ��  ��دف  بحلول عام  م  ال�ي  املستدامة  التنمية  "  2030قادر ع�� تحقيق 

 ست�ون موضع ترحيب كب��. 

 

 : األسئلة الرئيسة

ع��  نموذج واحد  ق  طبّ يُ يمكن أن  ل  أو ب�لمات أخرى، ه ن أجل التنمية؟  مة  ل�حوكمة العاّم ل  ومفضّ   هل يوجد نموذج واحد

 ة".  يھ "الدولة اإلنمائيّ دعنا �سّم جميع البلدان مهما �ان تار�خها أو ظروفها؟ 

 ة؟ ساسيّ فما �� خصائصھ األ  ،إذا تم العثور ع�� النموذج "األفضل" ل�حوكمة

 

و�� مدى    ، ةة واالستثمار�ّ كب�� من حيث ثروا��ا الرأسماليّ   تتباين الدول إ�� حّدٍ   إذ   ،أفضل  ما ال يوجد نموذج واحدلكن ر�ّ 

و�� انخراطها مع أ�حاب املص�حة واملواطن�ن �� تحقيق التنمية.    ،و�� ثروات رأس املال االجتما��ّ  ،تنظيمها لقوى السوق 

 ة؟ الدول اإلنمائيّ   ة منمثاليّ ة أنواع  عّد   ،منفصلة أو مجتمعة  ،وغ��ها من العوامل ذات الصلة  ،هذه العوامل  هل تخلق �ّل ف

 

ظّل و "األفضل"  ��  النموذج  ا�  ،غياب  نماذج   �� فاعليّ العاّم حوكمة  ما  أك��  �انت  ال�ي  االقتصاديّ ة  للتنمية  والبيئيّ ة  ة ة 

 الة �� العقد املقبل؟ ح أن ت�ون فعّ وما �� النماذج ال�ي من املرّج  ؟ة �� السنوات العشر املاضيةواالجتماعيّ 
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�ان   التنمية اس��اتيجيّ و�ذا  ت�ون  أن  تحوّ   ؛ةينب��  ل�ح�ومات منع  يمكن  التنمية  فكيف  أزمات و�خراج  إ��  ال��ديدات  ل 

مسارها؟الوطنيّ  عن  ل�ح�ومات  ،وأخ�ً�ا  ة  يمكن   اإلس��اتيجّية    الفرص استخدام    كيف 
ّ
توف الثقافيّ ال�ي  األحداث  ة رها 

 ؟م الوط�يّ �خدمة الرؤى طو�لة املدى للتقّد ة الك��ى (مثل �أس العالم �� قطر) والر�اضيّ 

 

 لتحّد ملواجهة اصنع السياسات  -2
ّ

 دة يات املعق

ُبذلت محاوالت لتحس�ن صنع    ،ةمع بذل محاوالت واسعة إلصالح ا�حوكمة العاّم و   ،ع�� مدى السنوات العشر�ن املاضية

 و ة.  وتنفيذ السياسة العاّم 
ّ

التطبيقيّ �� �عض األحيان ع�� قيمة السياسة القائمة ع��  هذه ا�حاوالت    دتأك ة/  البحوث 

ظهور ا�حاجة   ، ثّم ة إ�� �شريعاتالعاّم ات  ل السياسأمثلة ع�� تحوّ ة  وهناك عّد .    evidence-based policyالتجر�بية  

 
ّ
ا�ح�ومة �� كث�� من    أّن   ع��ال جدال فيھ    �ش�ل  � هذا األمرُينظر إ�صار    ة السياسات. ومن ثّم إ�� �عديلها �سبب عدم دق

�انت   تحّد األحيان  و تواجھ  معّق يات  للغايةقضايا   بحيث    ؛دة 
ّ

أال عل��ا  يجب  ت�ان  ��  تسرّ   ع��  يعات  التشر صدار  إ ع  بناًء 

 خت��ة. اف��اضات غ�� ُم 

 

لضمان  ، وذلك  ة"س��اتيجيّ "صنع السياسات اال مز�د من  نحو  ل  التحوّ تحت مس�ى    تتّم �� �عض األحيان �انت ا�جهود  و

 لتنفيذ. �عملية ااالهتمام ، ولضمان من االهتمام ع�� املدى الطو�ل  اة مز�ًد السياسة العاّم  إيالء

 

الشراكة العاملية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة    قبل   ة منمنح فكرة التعقيد �� صنع السياسات دفعة قو�ّ   وقد تّم 

تّم فالسبعة عشر.      إذا 
ّ
الوزراء وموظ التنمية املستدامة �ش�ل منفصل من قبل  ة  في ا�خدمة املدنيّ التعامل مع أهداف 

ة  لسياسات الفعليّ االكث�� من  و�ش��  ا.  �ون بطيئً م سيالتقّد   يمكننا أن نف��ض أّن ؛  ةة واإلدار�ّ الوزار�ّ واقع  العامل�ن �� امل

  مثل م�افحة الفقر �� بلٍد أحد أهداف التنمية املستدامة (   تحقيق  العمل ع��  إ�� أّن   ة وا�خطاب العامّ إلعالميّ تغطيات اوال

 أخطار  إّن ف   ؛ولهذاوالعكس �حيح.    ،)من االحتباس ا�حرارّي   هدف آخر (ا�حّد   تحقيق  ة ع��تداعيات سلبيّ �ون لھ  قد يما)  

 األمر    لكّن   ،ةحتميّ من األمور ا� العمل املنعزل ووضع السياسات السيئة ليست  
ّ
ب أن تبذل ا�ح�ومات ا�ختلفة الكث��  يتطل

 دة.  لتحس�ن استجابا��ا ع�� مستو�ات متعّد  من ا�جهود 

 

تقييم أك��  مع  ؛  للسياسة  بما �� ذلك التنفيذ التجر��يّ   ،�انت هناك تجارب لتحس�ن صنع السياسات  ،سنوات األخ��ةو�� ال

 
ً

 ومقار�ات أك�� من�جيّ ر؛ و�ش�ل متكرّ   للسياساتشموال
ّ
 م السياسات.ة لتعل

 

 األسئلة الرئيسة: 

 

 ؟خالل السنوات املاضيةة صنع السياسة العاّم ة ت عمليّ � كيف �غ�ّ 
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 دة األ�عاد؟صنع السياسة متعّد ة  عمليّ � بھ الذي تتم�ّ تعقيد الف صنع السياسات مع هل يتكيّ 

 تحقيق اال تّم هل 
ّ
 املطلوب  السياسا�ّي ساق �

ّ
 ؟2030ة عام لتحقيق أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر �خط

 صنع السياسات وتنفيذها؟التنسيق �ش�ل جيد ب�ن  يتّم هل 

 طو�لة املدى؟ اإلس��اتيجّية  اهاورؤ  ،ل�ح�ومة بأكملهااإلس��اتيجّية  هل صنع السياسات مدمج �� األطر

ة  ما مدى فعاليّ و  ؟ةالعاّم   اتالسياسصنع   ة�ن �� عمليّ كيف تقوم ا�ح�ومة بإشراك املواطن�ن وأ�حاب املص�حة ا�خارجيّ 

 هذه املشاركة؟  

  

 

 

 من قِ  امل�يّ التنفيذ  -3
ّ
 ة في ا�خدمة املدنيّ بل موظ

 

سي�ون ملوظفي ا�خدمة    ؛ع�� سبيل املثالف  ة.�� جودة ا�خدمة املدنيّ عة �� السنوات املقبلة  �عتمد نجاح ا�حوكمة العاّم  

    ةة لتصبح أك�� مهنيّ تمك�ن ا�خدمة املدنيّ   �مكن ل�ح�ومة و نجاح تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.  ��  ة  ة رئيسيّ يّ ة أهّم املدنيّ 

 .  تداب��ة عّد خالل  من

 مختلفة. أوّ ع�� ا�خدمة املدنيّ   الطا�ع امل�يّ خذ إضفاء  �مكن أن يتّ و 
ً

 ة أش�اال
ً

ة يمكن ل�ح�ومة أن �س�� إ�� �عز�ز الهو�ّ   ،ال

 منظومة  ة و املهنيّ 
ّ
ا  �تّم ة. و في ا�خدمة املدنيّ القيم ملوظ  ة املهنيّ لهو�ّ �عز�ز 

ّ
ة.  في ا�خدمة املدنيّ ة من خالل ز�ادة خ��ة موظ

ت�ون هذه  قد  و ة.  ة وا�حياد �� ا�خدمة املدنيّ ة واملوضوعيّ قيم مثل الصدق واملوثوقيّ   �عز�زها أيضا أن �عمل ع��  و�مكن ل

مهّم  املدنيّ ة  ا�جهود  ا�خدمة  با�جمهور لعالقة     ،ة 
ّ
املدنيّ و�مكن ملوظ ا�خدمة  ل�جمهور في  يقولوا  أن  ا�ح��ف�ن  "يمكنك    :ة 

 
ّ
ة داخل  صات املهنيّ ة �� تطو�ر التخصّ ة والقيم املهنيّ ل إحدى وسائل تنمية الهو�ّ الوثوق بنا للعمل �� مص�حتك". وتتمث

لتحقيق    وسيلة أخرى وهناك  لإلدارة.   خارج التسلسل الهرمّي  منبل قادة مح��ف�ن  من قِ   تمثيلهامن خالل    ،ةا�خدمة املدنيّ 

 ة. �خدمة املدنيّ قيم ا ميثاق�� توف�� و  ذلك؛

 

وأنظمة   ،وأنظمة ا�حوافز  ، والتدر�ب والتطو�ر  ،ة (االختيار والتوظيفات إدارة املوارد البشر�ّ استخدام عمليّ يمكن    ،ثانًيا

ن خالل  ا م�عز�ز ذلك أيضً   �مكن و ة قائمة ع�� ا�جدارة.  خدمة مدنيّ إ��  ة  ا�خدمة املدنيّ تحو�ل  التوظيف وما إ�� ذلك) ل

��    ،ع�� سبيل املثال،  كما تّم   ،ا��املواهب وتنمياكتشاف  ة بة ع�� أ��ا معنيّ أنظمة املوارد البشر�ّ صورة أو سمعة  بناء  إعادة  

 أس��اليا.
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ا
ً
   ،ثالث

ّ
اة و مهنيّ �م أصبحوا أك��  ة بأ�ّ في ا�خدمة املدنيّ قد يجادل كبار موظ

ً
استخدام    قادر�ن ع��عندما يصبحون    ،اح��اف

 املديرون ا�ح��فون 
ً
يجب ا�حكم ع�� الكفاءة    ،�� هذه ا�حالةو.  التخطيط االس��اتي��ّ   :مثل  ،األدوات ال�ي �ستخدمها عادة

 ة. ة من خالل قدر��ا ع�� �شر تقنيات اإلدارة املهنيّ ة ل�خدمة املدنيّ املهنيّ 

 

 األسئلة الرئيسية:

 

 
ّ
 ة؟مهنيّ  أقّل ة أك�� أم فو ا�خدمة املدنيّ هل أصبح موظ

يتمتّ   هل 
ّ
موظ العاّم ع  ا�حوكمة  أنظمة  إلصالح  الالزمة  باملهارات  املدنية  ا�خدمة  الوطنيّ ولتحقيق  ة  فو  التنمية  ة  برامج 

 الطموحة؟ 

 
ّ
السياسات املطلو�ة نفيذ  ة وت دة األ�عاد للمشورة السياسيّ فو ا�خدمة املدنية بكفاءة مع الطبيعة املتعّد هل يتعامل موظ

 
ّ
 ؟2030التنمية املستدامة لعام ة �� خط

 
ّ
 الة؟ ح�ومات الفعّ مناسب�ن ل��ن قادة إدار�ّ صبحوا ة ليفي ا�خدمة املدنيّ كيف يمكن تطو�ر كبار موظ

 ال؟ ات القائمة ع�� هذه األف�ار �ش�ل فعّ العمليّ �عمل  وهل    ؟ةاملواهب مناسبة لبيئة ا�خدمة املدنيّ   ة هل أف�ار تنمية و�دار 

تحقيق  ع��  ات أعضا��ا  قدرا��ا وسلوكيّ   ��  ال�ي تتّم التغي��ات  آثار  وما ��    ؟ة �� البلدان ا�ختلفةدنيّ امل   ةر ا�خدمكيف تتطوّ 

 ة؟ لوطنيّ هداف ااأل 

 

 ة بحثيّ  دعوة لتقديم أوراق -4

 

األوراق لتقديم  تقتصر دعوتنا  ا�حّد   واملسارات ع��   ، وا�جلسات  ،ال  الثالثة  أعال املوضوعات واألسئلة  إذ  دة  ه فحسب، 

 . ملوضوعات واألسئلةمق��حات أخرى ذات صلة ��ذه ا  أّي ا�حصول ع��  ، باإلضافة إ�� ذلك،نأمل

 

  . إّن �عد ذلك املساهمات�شرها وجمع  يتّم سھ  فإنّ  ،للمؤتمر ةالعلميّ �جنة من قبل ال  الدعوة لتقديم األوراق �مجرد قبول و 

 
ّ
ا�خاصّ و مدعوّ   �نف املؤل أجل  ة  ن �حشد شبك��م  مساهمات إضافيّ من  أّن تأم�ن  كما  ا�جلسات مسؤول  ة.  ن عن  و رؤساء 

 .�جلساتمراجعة التقار�ر الواردة وتنظيم ا

 

ي - جلسات  عن  عبارة  تّم ا�جلسات  قد  رؤساء  �ون  ال�جنة  هاتحديد  أي    سبًقا.ُم   ف��ا  وأعضاء  ال�جنة  تطلب  لن 

 مساهمات أخرى.  

   ،املؤتمر وضمان مشاركة أعضاء ا�جلسة اآلخر�نيل��م رئيس ا�جلسة باملشاركة ��   -
ً

 عن جميع  وسي�ون مسؤوال

  ا�جوانب
ّ
    قة ب��نامج ا�جلسة. املتعل
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  السفر واإلقامة ل املشار�ون أنفسهم جميع ت�اليفيتحّم 
ّ
 قة باملشاركة �� املؤتمر. املتعل

ندوة الدكتوراه  -5

   �� روما، يرغب املعهد   IIAS-EUROMENA 2022ة  للعلوم اإلدار�ّ   الدو��ّ بناًء ع�� التجر�ة الناجحة ملؤتمر املعهد  
ّ
��  ةيّ وال�ل

 الدعوة مقّدمة لو   ة بھ.تنظيم ��خة ثانية من ندوة الدكتوراه ا�خاصّ 
ّ

ب الدكتوراه لتقديم أبحا��م إ�� مسار الدكتوراه  طال

�� هذهعرضها  و�مكن أن ت�ون املوضوعات أوسع من تلك ال�ي تّم .  2023الدوحة  -ة للعلوم اإلدار�ّ  �� مؤتمر املعهد الدو��ّ 

 الدعوة. 

 ةا�جوانب العمليّ  -6

يمكن أن ي�ون التقديم باللغة اإلن�ل��ّي ة أو العر�ّي ة. 

ستظّل  الدعوة لتقديم األوراق،  وحلقات النقاش، واملق��حات مفتوحة ح�ى  30 شھر نوفمبر  2022. 

  .  سيتّم  إرسال إخطارات القبول بحلول 15 ديسمبر2022 ��

من املتوّق ع تقديم األوراق ال�املة بحلول 8 يناير  2023.  

) �� معهد  SEAPP�� �لية االقتصاد واإلدارة والسياسات العامة (  2023ف��اير  شياط/    9إ��    6عقد املؤتمر �� الف��ة من  �ُ 

 الدوحة للدراسات العليا �� قطر.  
ُ
تحديد موعد جميع ا�جلسات  الحقا  وسيتم  .  ف��ايرشباط/    6عقد ندوة الدكتوراه ��  و�

 . 2023  ف��اير 9إ��  7العامة واملواز�ة حول املوضوعات واملق��حات وحلقات النقاش �� الف��ة من  

 
ّ
رة ��ة مجموعة من فرص النشر. و�شمل ا�خطوطات ا�حرّ للعلوم اإلدار�ّ   معهد الدو��ّ لل   ةملفتوحا   ة النشر  ر منصّ توف

   ،)IIAS(  سلسلة اإلدارة العامة للمعهد
ّ
)"DinA(  رات �� اإلدارةالتطوّ ) "IIASة (ة ملعهد الدراسات الدوليّ ة اإللك��ونيّ و�� ا�جل

 
ّ

 و�� أعداد خاصة من ا�جال
ّ

ت الشر�كة لنا، ير�� مراجعة كتيب  ت الشر�كة. ملز�د من املعلومات حول فرص النشر �� ا�جال

 . Informative Flyer-OAPاملعلومات 

 IIAS Palgraveمن خالل سلسلة كتب   نشوراتيمكن �شر واحد أو أك�� من امل ، عالوة ع�� ذلك

لألبحاث املنشورة باللغة العر�ية يمكن تقديمها للنشر     ).املراجعة الدولية للعلوم اإلدار�ة(   IRASباإلضافة إ�� تقديمها إ��   

لألبحاث و دراسة السياسات.   �� مجلة ح�امة �� املركز العر�ّي 
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https://iiascloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_delacruz_iias-iisa_org/EaUnsXXr8DxMpTzjdRgnJMwBdxKnWZnMiEBstEqKj-e9Cw?e=zsX1Zt
https://www.iias-iisa.org/page/palgrave
https://journals.sagepub.com/home/ras
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ّ
 من خالل:  قة باملؤتمر و�مكن ا�حصول ع�� جميع املعلومات املتعل

dohaconference2023.org-seapp-info@iias 
 كما يمكن تقديم الطلبات ع��:  

dohaconference2023.org-seapp-www.iias 
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 : الدولة �� عالم متغ��. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. 1997) تقر�ر عن التنمية �� العالم 1997البنك الدو�� ( 
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