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 مقدمة

ص جلعب   في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت؛ خُث حعمل الحىهمت على حعٍص
ً
 زةِظُا

ً
اإلاظاءلت الحىهمت دوزا

اث  ت  وحظمذوالشفافُت والىفاءة وطُادة اللاهىن على حمُع اإلاظخٍى  واإلاادًتبادازة فعالت للمىازد البشٍس

في عملُاث  واللؿاع الخاص ًػمً مشازهت املجخمع اإلادوي بماواإلاالُت مً أحل الخىمُت العادلت واإلاظخدامت، 

ًا اإلاظخجداث والخؿىزاث على الظاخت الدولُت وؤلاكلُمُت أفسشث مجمىعت مً اللػا ولعل  ضىع اللساز. 

، ًلىم معهد الخسؿُـ اللىمي في هرا الطدد مت.الهامت اإلاخعللت بالحىهمت وأهمُتها لخدلُم الخىمُت اإلاظخدا

ًىمي في  باللاهسة والري طُعلد ًدىاٌو كػُت "الحىهمت والخىمُت اإلاظخدامت"مخسطظ بدىظُم مإجمس دولي 

 . 2023ًىهُى  4و 3

 

 أهداف املؤثمر 

 جخمثل أهم أهداف اإلاإجمس فُما ًلي:

لدعم الخىمُت اإلاظخدامت على اإلاظخىي الىلي  ومظخجداث وجددًاث جىظُف الحىهمتمىاكشت كػاًا  .1

 واللؿاعي وفي اإلاإطظاث املخخلفت، طىاء الحيىمُت أو مىظماث ألاعماٌ أو ألاهلُت. 

والدزوض اإلاظخفادة مً جؿبُلاث الحىهمت لدعم  مساحعت وجدلُل أهم الخبراث وأفػل اإلامازطاث .2

 للخجازب العاإلاُت وؤلاكلُمُت.
ً
 الخىمُت اإلاظخدامت وفلا

وزُازاث بدًلت لدعم دوز الحىهمت في جدظين ئدازة الخىمُت اإلاظخدامت بأبعادها طُاطاث اطخسالص  .3

 .املخخلفت في الدٌو الىامُت، والخؿبُم الفعاٌ للحىهمت على مسخلف اإلاظخىٍاث واإلاإطظاث

 

 محاور املؤثمر 

ذاث  اإلاىغىعاث واللػاًاوخللاجه الىلاشُت مجمىعت مً  جدىاٌو ألاوزاق البدثُت التي طخلدم للمإجمس

الاكخطادًت والاحخماعُت  بأبعادها الثالزت لدزة على جدلُم الخىمُت اإلاظخدامتالبدوز الحىهمت في دعم الطلت 

خم جىاٌو جلً اإلاىغىعاث .تالبُئُو  ، تُالىؾىأو  ؤلاكلُمُت وأمً زالٌ مساحعت الخجازب والخبراث العاإلاُت  ٍو
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طىفو  ى خد طىاء.عل اللؿاعيو الىلي  ٍينعلى اإلاظخى 
ُ
مداوز  تزمظ غمًاإلاىغىعاث اإلاؿسوخت في اإلاإجمس  ج

 على الىدى الخالي:زةِظُت ًىاكش ول منها مجمىعت مً اللػاًا 

 املحور ألاول: قضايا مفاهيمية ومنهجية في عالقة الحوكمة بالحنمية املسحدامة 

  ؤلاؾاز الىظسي واإلافاهُمي للعالكت بين الحىهمت والخىمُت اإلاظخدامت .1

جؿبُلاث الحىهمت في مجاالث الخسؿُـ العام وضىع الظُاطاث العامت لخدلُم أهداف الخىمُت  .2

 اإلاظخدامت

األطالُب اإلاىهجُت اإلاظخسدمت في كُاض العالكت بين الحىهمت والخىمُت اللػاًا ذاث الطلت ب .3

 اإلاظخدامت

 ، على طبُل اإلاثاٌ:على الخىمُت اإلاظخدامت لحىهمتضالخاث امخعددة ألابعاد ل اإلاخدازلت و آلازاز  .4

  حىهمت على الفلس والعدالت الاحخماعُت والىمى الاكخطاديالجأزير 

 جأزير خىهمت مىظىمتي الصحت والخعلُم على الىمى الاكخطادي 

  جأزير خىهمت اإلاىاشهت العامت على العدالت الاحخماعُت 

 باطخسدام على الخلدم في جدلُم أهداف الخىمُت اإلاظخدامت: دزاطاث جؿبُلُت جأزير الحىهمت .5

 اإلاإشساث الدولُت

 الخىمُت اإلاظخدامت لدعم / السكمُتجؿبُلاث الحىهمت الرهُت .6

 لدعم الخىمُت اإلاظخدامت خىهمت ئدازة البُاهاث .7

 الحىهمت والثىزة الطىاعُت السابعت .8

ص الخدٌى ل .9  الكخطاد ألازػس ودعم الخىمُت اإلاظخدامتالحىهمت السشُدة مً أحل حعٍص

 وىزوها خىهمت أهداف الخىمُت اإلاظخدامت في عطس ما بعد حاةدت  .11

 الحىهمت وإدازة ألاشماث العاإلاُت .11

 الفسص والخددًاث العاإلاُت في مجاٌ جىظُف الحىهمت لخدمت أهداف الخىمُت اإلاظخدامت .12

 

 من أجل ثحقيق الحنمية املسحدامة الحوكمةآليات  املحور الثاني: مداخل جعزيز  

 لدعم الخىمُت اإلاظخدامتودزاطت آلُاث ميافدخه  وأطبابه وآزازه الخلدًس الىمي ملخاؾس الفظاد .1
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ججازب دولُت وإكلُمُت زاةدة في مجاٌ جفعُل آلُاث اإلاظاءلت وطُادة اللاهىن واإلاشازهت الظُاطُت  .2

اث  بما ًسدم الخىمُت اإلاظخدامت وغمان الحلىق والحٍس

س .3 عُت همدزل لخؿٍى  لدعم الخىمُت اإلاظخدامت الحىهمت هظم جددًث وجدظين حىدة ألاؾس الدشَس

4.  
ُ
ت جداٌو اإلاعلىماث وأخد زواةص ه  مً أحل الخىمُت اإلاظخدامتم الحىهمت ظالشفافُت وخٍس

 الخىمُت اإلاظخدامت لدعمخىهمت ؤلادازة املحلُت  .5

ص الحىهمت .6 ت همدزل لخعٍص  وإكلُمُت ودعم الخىمُت اإلاظخدامت: زبراث دولُت الالمسهٍص

 للدولتخىهمت الجهاش ؤلادازي جددًاث وآلُاث  .7

 مخؿلباث ئضالح مىظىمت الحىهمت ومددداث هجاخها .8

س هظم الحىهمت .9  الخددًاث العاإلاُت لخؿٍى

س هظم الحىهمت  .11  الخعاون الدولي وؤلاكلُمي في مجاٌ جؿٍى

 

 لحنمية املسحدامة البعد الاقحصادي ل: دور الحوكمة في دعم الثالثاملحور  

اث الدشغُل وجىفير فسص العمل الالةم  .1  دوز الحىهمت في زفع مظخٍى

 والخىمُت الاكخطادًت العالكت بين الحىهمت والىمى الاكخطادي .2

 الحىهمت والاطدثماز ألاحىبي اإلاباشس .3

 عماٌ وجىافظُت الاكخطادالحىهمت وهفاءة اإلاإطظاث لدعم بِئت ألا  .4

 :في مجاٌ اإلاىاشهت العامت لخدظين مإشساث ألاداء اإلاالي والاطخدامت اإلاالُتجؿبُلاث الحىهمت  .5

  الحىهمت مً أحل جدظين هفاءة ؤلاهفاق الحيىمي 

 بُت  الحىهمت في مجاٌ ؤلادازة الػٍس

 خىهمت ئدازة الدًً العام 

 اللىاعد اإلاالُت، الشفافُت اإلاالُت، شمىلُت اإلاىاشهت ومطداكُتها، السكابت  اإلاإطظاث اإلاىاشهُت(

 اإلاالُت، الخدكُم واإلاساحعت( ودوزها في جدظين ألاداء اإلاالي للدولت

 جؿبُلاث الحىهمت في مشسوعاث اإلاشازهت بين اللؿاعين العام والخاص .6
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ص أداء اللؿاع اإلاالي )اإلاإطظاث اإلاا .7 لُت اإلاطسفُت وغير اإلاطسفُت( وجدلُم جؿبُلاث الحىهمت لخعٍص

 الشمٌى اإلاالي

 خىهمت اإلاسافم العامت والبيُت الخدخُت مً أحل الخىمُت اإلاظخدامت .8

 الحىهمت لخدظين فعالُت بسامج ؤلاضالح الاكخطادي وجدظين حىدة ئضالخاث الظُاطاث العامت .9

 الحىهمت وفعالُت بسامج اإلاىذ واإلاظاعداث ألاحىبُت .11

ص الخدٌى هدى الاكخطاد السكمي الحىهمت .11  مً أحل حعٍص

عاث الحاهمت لالطدثماز والخسؿُـ العام واإلاالُت العامت لخعظُم ألازس الاكخطادي لها .12  حىدة الدشَس

 والحىهمت اإلابادب الاحخماعُت والبُئُتو خؿبُم اإلاظئىلُت الاحخماعُت للشسواث آلازاز الاكخطادًت ل .31

 

 في دعم البعد الاجحماعي للحنمية املسحدامة املحور الرابع: دور الحوكمة 

ع الدزٌى طىاء دازل الدٌو أو فُما بُنها .1  العالكت بين الحىهمت والعدالت في جىَش

 دوز الحىهمت في الحد مً الفلس  .2

 الحىهمت وكػاًا الىىع الاحخماعي/ العدالت وجيافإ الفسص بين الجيظين .3

 لدعم الخىمُت اإلاظخدامت ألاهليالعمل  خىهمت .4

عاث الحاهمت إلاإطظاث العمل ألاهلي ومىظماث املجخمع اإلادوي لخعظُم أزسها الاحخماعي  .5 حىدة الدشَس

 على الخىمُت

ت وزأض اإلااٌ الاحخماعي والخماطً الاحخماعي .6  عالكت الحىهمت بالخىمُت البشٍس

 آلازاز الاحخماعُت لخؿبُم آلُاث اإلاظئىلُت الاحخماعُت للشسواث  .7

 عاث الخدماث الاحخماعُتجؿبُلاث الحىهمت في كؿا .8

 خماًت خلىق  )بما في ذلً الحىهمت مً أحل جدظين فعالُت بسامج الحماًت الاحخماعُت

 :(ألاؾفاٌ وأصحاب الهمم والفئاث ألاولى بالسعاًت

 الحىهمت مً أحل جدلُم حعلُم أفػل للجمُع 

 ص السفاه والصحت الجُدة للجمُع  الحىهمت مً أحل حعٍص

 الم والثلافت ومىاكع الخىاضل الاحخماعيالحىهمت في مىظىمت ؤلاع 



5 
 

 اغت  الحىهمت في مىظىمت الشباب والٍس

 

 

 لحنمية املسحدامةل في دعم البعد البيئيالحوكمة دور : الخامساملحور  

ص كدزة الدٌو على الخطدي إلاىاحهت الخددًاث البُئُت واإلاىازُت .1   :الحىهمت مً أحل حعٍص

 في الحد مً الخلىر البُئي وجدظين حىدة البِئت  دوز الحىهمت 

  ص اللدزة على مىاحهتالحىهمت  دوز  والخطدي لها الخغير اإلاىاخيجددًاث  في حعٍص

 ألادواث والخؿبُلاث الحدًثت لحىهمت البِئت واإلاىار 

  ل ألازػس مً أحل  الخىمُت اإلاظخدامتخىهمت الخمٍى

 :ؿبُعُتالحىهمت لدعم الاطخسدام اإلاظخدام للمىازد ال .2

 الحىهمت وهفاءة حظعير الؿاكت واإلاىازد اإلااةُت 

  األمً اإلااتي وأمً الؿاكتبدوز الحىهمت في الخطدي للخددًاث العاإلاُت اإلاسجبؿت 

 ص الخدٌى إلاطادز الؿاكت الجدًدة واإلاخجددة  الحىهمت مً أحل حعٍص

 خىهمت اطخسدام ألازاض ي 

عاث البُئُتحىدة  .3 ص دوزها في جدلُم  الدشَس  ألاهداف البُئُت للخىمُت اإلاظخدامتوحعٍص

 جدلُل ألازس البُئي للظُاطاث اإلاالُت وجطمُم ؤلاضالخاث اإلاالُت الخػساء .4

 طدثمازاث الحيىمُتالا و  العامتللظُاطاث  والاحخماعي جلُُم ألازس البُئي .5

 دوز اإلاشازهت املجخمعُت في دعم آلُاث الحىهمت في كؿاع البِئت  .6

 دعم ألاهماؽ اإلاظخدامت لإلهخاج والاطتهالن  جؿبُلاث الحىهمت في مجاالث .7

 

 املشاركون في املؤثمر

  الحىهمت والخىمُت مهخمىن بلػاًا هىعُت باخثىن وأوادًمُىن وزبراء ومساهص فىس ومعاهد بدثُت

 اإلاظخدامت في مطس وزازحها. 
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  والخىمُت اإلاظخدامت،  الحىهمتممثلى الهُئاث واإلاىظماث الدولُت وؤلاكلُمُت ذاث الطلت بلػاًا

 زاضت البىً الدولي وبسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهماتي. 

  س اإلاعىُت بلػاًا وألاحهصة والهُئاث واإلاطالح الحيىمُت ممثلى الىشازاث الحىهمت وجؿبُلاتها لخؿٍى

ص الشفافُت واإلاظاءلت والىفاءة.   ألاداء وحعٍص

  عُت وألاخصاب الظُاطُت  اإلاخعددة. فاثوالاةخال ممثلى الظلؿت الدشَس

  اإلاعىُت كؿاعاث ألاعماٌ الخاضت والعامت اإلاىظماث والشسواث والاجداداث اإلاهىُت الىىعُت في

ص الخىافظُت واإلاظئىلُت املجخمعُت.   بخؿبُلاث الحىهمت لخدظين هفاءة ألاداء وحعٍص

  ص دوز ومشازهت العمل ممثلى مىظماث املجخمع اإلادوي اإلاعىُت هلي في دعم ألا بخؿبُلاث الحىهمت لخعٍص

 .الخىمُت اإلاظخدامت
 

 ورقة بحثيةوثقديم ضوابط املشاركة في املؤثمر من خالل إعداد 

ئزطاٌ اإلالترح البدثي زم الىزكت البدثُت الياملت )في خالت كبٌى لساغبين في اإلاشازهت في اإلاإجمس الباخثين اعلى 

 ل
ً
 :لجدٌو الصمجي الخالياإلالترح( وفلا

 ألاقص ىالحد الزمني  البيان

 للمداوز اإلاعلً عنهااإلالترح البدثي  ئزطاٌ
ً
 2022دٌظمبر  15 وفلا

 2022دٌظمبر  31 بلبٌى أو زفؼ اإلالترح البدثيالعلمُت للمإجمس جللي السد مً اللجىت 

 2023مازض  30 ئزطاٌ الىزكت البدثُت واملت

جللي السد مً اللجىت العلمُت للمإجمس بلساز كبٌى أو زفؼ الىزكت 

ٌ في خالت الل اإلاؿلىبتوالخعدًالث  ،البدثُت  بى
ل  20  2023ئبٍس

 اليسخت اإلاعدلتئزطاٌ م خًباليظبت لألوزاق البدثُت اإلالبىلت، 

 الىزكت مً 
ً
 والعسع الخلدًميإلاالخظاث اللجىت العلمُت( )وفلا

 2023ماًى  14
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 الخسجيل والحواصل 

 م الدزٌى علىجلدًم اإلالترخاث/ألاوزاق البدثُت الدسجُل في اإلاإجمس و  ًخم الطفدت  عً ؾٍس

 للمإجمس على مىكع بىً اإلاعسفت اإلاطسي مً زالٌ السابـ الخالي: الالىتروهُت

https://gsd23.conferences.ekb.eg/?lang=ar 

عت أو باطخسدام زمص الاطخجابت ا  الخالي: (QR Code)لظَس

 

   سجى ًُ د الالىترووي الخاص باإلاإجمس: لالطخفظازاث،   الخىاضل على البًر

research.conf.inp@inp.edu.eg 

 

 اللغات 

ت.ظمذ باعداد اإلالترح البدثي/ الىزكت البدثُت بأي مً اللغخين العسبُت أو ٌُ   ؤلاهجليًز

 

 املقترح البحثيئعداد ب الخاصة ضوابطال 

  ًجب أن جخمخع الىزكت البدثُت باألضالت، وأال ًيىن كد طبم وشسها في مجلت علمُت أو جلدًمها

 في مإجمس أو هدوة طابلت.أو عسغها 

  عد يىن  Wordعلى ملف اإلالترح البدثي ٌُ   ضفدخينفي خدود ٍو
ً
العىاضس  على ألاهثر، مخػمىا

 الخالُت:

o عىىان البدث 

https://gsd23.conferences.ekb.eg/?lang=ar
https://gsd23.conferences.ekb.eg/?lang=ar
mailto:research.conf.inp@inp.edu.eg
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o ،د الالىترووي، زكم الىظُفت،  الدزحت العلمُت، بُاهاث اإلاإلف/اإلاإلفين )الاطم الجهت، البًر

)  الهاجف املحمٌى

o  ولماث دالت )مفخاخُت(  5-3عدد 

o أهمُت مىغىع البدث وأهدافه السةِظُت 

o ؤلاشيالُت البدثُت معبر عنها في شيل حظاؤالث/فسوع 

o  والبُاهاث اإلاظخسدمتاإلاخبع اإلاىهجُت أو ألاطلىب البدثي 

o  باليظبت لطاوع اللسازاإلاخىكعت وأهمُتها هخاةج البدث 

o  مً مداوز اإلاإجمس اإلاعلً عنها في هره الدعىةاملحىز ألاهثر مالءمت إلاىغىع البدث 

 الظابلت )بدث  ًسفم الباخث مع اإلالترح البدثي الظيرة الراجُت الخاضت به وعُىت لخدي مإلفاجه

س أو في زطالت علمُت(.  علمي ميشىز، وزكت عمل، فطل في هخاب أو في جلٍس

 

 الورقة البحثيةبئعداد  الخاصة ضوابطال 

 على ملف ئعداد الىزكت البدثُت  ًخمكبٌى اإلالترح البدثي،  تفي خالWord العىاضس  مخػمىت

 الخالُت:

o  ،د الالىترووي، زكم الىظُفت، بُاهاث اإلاإلف/اإلاإلفين )الاطم، الدزحت العلمُت الجهت، البًر

)  الهاجف املحمٌى

o  ولمت على ألاهثر 200مظخسلظ في خدود 

o  ولماث دالت )مفخاخُت( 5-3عدد 

o مخػمىت اللُمت اإلاػافت للبدث( ملدمت( 

o  ين الىظسي والخؿبُلي(دمساحعت ألا  بُاث ذاث الطلت )على اإلاظخٍى

o مطادز البُاهاث واإلاىهجُت اإلاظخسدمت 

o ومىاكشتهاالبدث هخاةج واإلاعلىماث واطخعساع وجفظير  البُاهاث جدلُل 

o اوعياض هخاةج البدث على الظُاطاث العامتو  الخاجمت 

o كاةمت اإلاساحع 

o  )اإلاالخم )ئن وحدث 



9 
 

  وبسالف اإلاالخم كاةمت اإلاساحع مخػمىتولمت  10000الحد ألاكص ى لعدد اليلماث في الىزكت البدثُت. 

  لألبدار باللغت العسبُت، ًخم اطخسدام الخـSimplified Arabic مع جسن مظافت بين 14، حجم ،

 .1.2ألاطؿس 

  ىُت  " في الخىزُم باإلاتن وبلاةمت اإلاساحع.APAًخم اجباع أطلىب "حمعُت علم الىفع ألامٍس

 ًالسةِظُت والفسعُت باطخسدام ألاطلىب:  جسكُمم خ ً ً السةِظُت(، .، ... )للعى3.، 2.، 1العىاٍو اٍو

ً الفسعُت.1.3، 1.2، 1.1و  ، ...، للمظخىي ألاٌو مً العىاٍو

 

 كحاب املؤثمر 

  طِخم وشس ألاوزاق البدثُت اإلالبىلت في هخاب ًطدزه معهد الخسؿُـ اللىمي وذلً بعد جىلُدها في

 غىء مالخظاث اللجىت العلمُت ومىاكشاث اإلاشازهين في اإلاإجمس.

 

 مالحظات 

  أزسي بسالف جلً اإلاشاز بمىغىعاث  – في خدود معُىت –لعلمُت للمإجمس اللجىت اًمىً أن حعخد

مظاهمت علمُت  وأ ولها أهمُتئليها غمً مداوز اإلاإجمس، ؾاإلاا واهذ جخطل باإلاىغىع العام للمإجمس 

 واضحت.

  ومع ذلً، جخمخع ألابدار  .البدث مدلال جىحد كُىد مدددة بشأن ازخُاز الدولت أو عُىت الدٌو

 بأفػلُت وظبُت.الشسق ألاوطـ و  العسبُت ىؿلتاإلااإلاؿبلت على 


