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 فلسطين - الخليل مدينةفي 
 

  أهمية المؤتمر:
حظيت إدارة البلديات على مدار سنوات عديدة  باهتمام 

الحكومات والباحثين لكونها تمثل شكال فريدا من أشكال 

اإلدارة التي تتداخل فيها المركزية بالالمركزية، 

اإلدارة مع مفاهيم الحكم، وتصبح وتتنازع مفاهيم 

السلطات الثالث محل اجتهاد لتوضيح مفهومي اإلدارة 

المحلية والحكم المحلي في ظل تشابك األهداف السياسية 

مما يعطي لكل  ،مع األهداف االقتصادية واالجتماعية

دولة خصوصيتها في تحديد الشكل األكثر مالءمة إلدارة 

لنفسها نموذجا إداريا  فأخذت كل دولة ترسم ،بلدياتها

تطبقه في إدارة بلدياتها تسعى من خالله لتحقيق رغبات 

المواطنين وخدمتهم مع المحافظة على سالمة الدولة 

 ووحدتها.
 

  أهداف المؤتمر: 
 

معرفة اإلطار الناظم للبلديات في ظل التوجه نحو  •

 الالمركزية.

إدارة البلديات في ظل  وتحديات رصد واقع •

 .الداخلية والخارجيةالبيئة ظروف 

 يةمجاالت التنماالطالع على تجارب البلديات في  •

 تقديم الخدمات.و

 تحقيقلالتعرف على األدوار اإلضافية للبلديات  •

 التنمية المحلية.

 االستفادة من تجارب البلديات العربية واألجنبية. •
الستفادة من التطورات اإلدارية لتمكين البلديات  •

ا واطالعها على المختلفة من خالل رفده

 .الموضوعات اإلدارية الحديثة بإدارة البلديات
 

 محاور المؤتمر: 

 المحور اإلداري:المحور األول: 
 إدارة البلديات بين المركزية والالمركزية •
 وزارة البين البلديات واإلدارية العالقة  •

 عالقة البلديات بالسلطة المركزية )المحافظات( •
 دياتالتنسيق والتعاون  بين البل •
 إدارة الموارد البشرية في البلديات •

 إدارة الجودة الشاملة وإدارة التميز في البلديات •
 إدارة المرافق العامة  في البلديات  •
 الكوارث األزمات اإلدارية وإدارة  •

 البلديات والتخطيط التنموي •
 التخطيط االستراتيجي  في البلديات •
 دور البلديات في صنع السياسات العامة •

 

 الرئيسة في البلدياتالعام األداء  مؤشرات •

 تقييم أداء العاملين في البلديات •

 الهياكل التنظيمية للبلديات والمجالس البلدية  •

 األدوار الحديثة إلدارة البلديات واإلدارة المحلية •

 البلديات إدارة في ناجحة جاربت •

 دور العالقات العامة في البلديات •

 (.المتحدةكة )المشتر المجالس المحليةتجارب  تقييم •
 دور البلديات في إدارة المواد الصلبة وإعادة التدوير. •

 : المحور التكنولوجي المحور الثاني: 

 استخدام التكنولوجيا في إدارة البلديات •

 مدن العمالقة والعواصمالتكنولوجية للدارة اإل •

 البلديات في األداء تحسينو االلكترونية اإلدارة •

 في تطوير العمل  تكنولوجيا المعلومات ودورها •

 اإللكترونية والحوكمة اإللكترونية الخدمات •

 البلديات في المعلومات ونظم التكنولوجيا استخدامات •
 المحور القانوني: المحور الثالث: 

 اإلطار القانوني للبلديات •

 : مدخل قانونيالشراكة بين البلديات والقطاع الخاص •
 مكافحة الفساد في البلديات •
 حوكمة في إدارة البلدياتالتجذير القانوني لل •

 التي تواجه البلدياتالقانونية والتشريعية التحديات  •

 تشكيلها وأساليب البلديات مجالس •
 والمحاذير" "الفرص فلسطين في البلديات دمج •
 بين البلديات ووزارة الحكم المحليالقانونية العالقة  •

 المحور المالي:المحور الرابع: 

 مالية في البلدياتاإلدارة ال •

 في البلدياتالمالية الرقابة  •

 لبلدياتتجنيد األموال لدعم ا •
 في البلديات األزمات الماليةإدارة 

 البلديات تواجهها التي المالية التحديات •

عداد التقارير المالية إوالمعايير المالية الدولية  •

  للبلديات
المواقع  فيعن التقارير المالية  واإلفصاحالشفافية  •

 للبلديات لكترونيةا
عدم تطبيق نظام والمصاعب الناجمة عن تحديات ال •

   في البلدياتمحاسبي موحد 
: والقطاع الخاص البلديات االستثمارية بين الشركات •

 االقتصادية واآلثارالدوافع 
 في البلدياتالمالي مؤشرات األداء 

 المحور المجتمعي:: الخامسالمحور 

 المسؤولية المجتمعية للبلديات •

 البلديات وتعزيز المشاركة المجتمعية •

رقابة المجتمع المحلي على أعمال البلديات في ظل  •

 التطور في وسائل االتصال والتواصل
 عالقة البلديات بالمؤسسات العاملة في المجتمع المحلي •
 تجارب عربية في مجال التنمية السياحية. •

 تجارب نسائية سياحية رائدة. •

 ية، مبادرات فردية(.نماذج ريادية سياحية )مؤسس •
 

 الجهات المشاركة والمدعوة والمستفيدة من المؤتمر:
 البلديات، رؤساء أساسية بصورة المؤتمر هذا يستهدف

 وموظفي البلديات، وموظفي البلديات، مجالس وأعضاء

 المتميزة، التجارب وأصحاب المحلي، الحكم وزارات

 خدماتب المعنية والمؤسسات البلديات، شأن في والباحثين

 المحلي، المجتمع ومؤسسات لها، والشريكة البلديات

 ومؤسسات. كأفراد البلديات خدمات من والمستفيدين

 
 :المشاركةبخصوص  شروط ومالحظات

 .ضمن محاور المؤتمر أن تكون المشاركة البحثية

في موعد أقصاه )كاملة(  المشاركات البحثيةتستلم  •

10/4/2019. 

 لعلمي في المشاركة.مراعاة أسس وقواعد البحث ا •

أن ال تكون المشاركة قد تم تقديمها إلى مؤتمر آخر، أو  •

 نشرت سابقاً، أو مقبولة للنشر أو مقدمة للنشر.

أن تتضمن المشاركة البحثية ملخصا باللغة العربية وآخر  •

 باللغة اإلنجليزية. 

صورة تجارب عملية يستفاد منها يمكن قبول مشاركات في  •

 ة(.)ناجحة أو غير ناجح

بحثية في صورة مقاالت علمية نظرية  أوراق يمكن قبول  •

 .ضمن محاور المؤتمرتتضمن أفكاراً جديدة 

صفحة مطبوعة  30أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن  •

غامق  14عادي للنص وخط  14بخط   Wordعلى الـ 

سم لجميع  2.5وهوامش   Arialوخط 1.5للعناوين بمسافة 

 الجوانب. 

ذج المشاركة الموجود ضمن بروشور تعبئة نموضرورة  •

المؤتمر التفصيلي على الموقع االلكتروني لجامعة القدس 

 المفتوحة.

 المراسالت:

 فارة د. يوسف أبو توجه جميع المراسالت واالستفسارات والمشاركات الخاصة بالمؤتمر إلى:
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