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پیام رییس محترم موسسه بین المللی علوم اداری
خدمت شرکت کنندگان محترم -باسالم واحترام و خوشامدگویی برای شرکت درکنگره بین المللیIIAS

اززمانی که بنده مسئولیت ریاست این موسسه را به عهده گرفتم خودم را موظف به تغییرشکل و نیزکنگره
بین المللی موسسه علوم اداری( )IIASرا به صورت فروم(گردهمایی)جهانی حکمرانی اداره بنمایم .که درآن
موسسات و انجمن ها،متخصصان و دانشگاهیان از سراسرمناطق و قومیت ها(نسل ها) می توانند نگاه خودرا نسبت به
برنامه کاری حکمرانی جهانی دریک مجموعه صادق مستقل و غیرسیاسی تغییردهند.
امروز ،برنامه تدوین شده کنگره دراین کتابچه نشان از چشم انداز تحقق یافته دارد .نخست ،برای سومین
سال متوالی ،موسسه بین المللی (IIASعلوم اداری) برروی موضوعی متمرکز شده است که دستورجلسه(برنامه
کاری) سازمان ملل متحد را به خوبی راهنمایی می نماید .انعطاف پذیری اداری نه فقط یک مفهوم علمی است بلکه
همچنین یک ضررورت جهانی دردوره معاصرما محسوب می شود که به صورت تغییرات آب و هوایی ،تهدید
تروریست ها،افزایش خطرات جغرافیای سیاسی وایدئولوژی های عوام گرایانه و...مشخص می شوند.
درثانی ،برنامه نشان می دهد که این کنگره ،محل مالقاتی برای سایر سازمان های بین المللی است که
عبارت اندازسازمان ملل متحد( ،)UNسازمان توسعه همکاریهای اقتصادی( ،)OECDانجمن ممیزان(حسابرسان)
دولت محلی ( ، )ALGAانجمن حرفه ای مشارکت کارکنان استرالیا ( ، )EAPAAانجمن اروپایی مشارکت دولتی-
خصوصی(، EAPPPانجمن بین المللی مدارس(دانشکده ها) وموسسات مدیریت دولتی ( ، )IASIAانجمن حرفه ای
نظیرگروه آسیایی مدیریت دولتی ( ،)AGPAنهاد آموزشی اروپا (،)ETFانجمن مدیریت دولتی آمریکا
(، )ASPAانجمن صنایع کشورغنا ( ،)AGIمرکز توسعه اجتماعی-اقتصادی (()CSENDدرمرکزژنو،سویس) ،
همه آنهایی که فراخوان مقاالت را امضاء نموده اند و جلسات خودرا سازماندهی کرده اندو برنامه کاری خودشان را
با شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته اند.

سوم اینکه ،این کنگره نشان می دهد که انعطاف پذیری موسسه بین المللی علوم اداری به عنوان یک
موسسه با دو 2/کارگاه پیش از کنگره 4 ،موضوع فرعی 22 ،فراخوان مقاله،که از بیش از  06کشور ارائه داشته اند ،
کنگره موسسه بین المللی علوم اداری درحال حیات مجدد خود برای داشتن یک آینده درخشان است.
سپاس عمیق خودم را به ریاست جمهوری دولت تونس ،رییس محترم مدرسه ملی مدیریت دولتی و
دبیرخانه موسسه بین المللی علوم اداری برای امکان پذیربودن و شکل گیری کنگره مذکورتقدیم می نمایم.آرزو
می کنم که کنگره ثمربخشی ،پراز ارائه های جذاب ،بحث و تبادل نظر پرشورو و رویارویی بی نظیری داشته باشیم.
پروفسور – دکتر گیرت بوکائرت
رییس موسسه بین المللی علوم اداری()IIAS

پیام مدیرکل موسسه بین المللی علوم اداری()IIAS
باسالم وادب خدمت همکاران و دوستان گرامی
بسیییارمفتخرم  ،بییدین وسیییله کنگییره بییین المللییی  2602موسسییه بییین المللییی علییوم اداری( )IIASرا کییه
درکشییور وطیین خییودم تییونس برگزارخواهدشیید ،معرفییی نمایم.اززمانیکییه ،شییورای مییدیریت  ، IIASدرمییدت
زمییان نشسییت سییال  2602درشییهر آیکییس-ان-پییرونس ،سییازمان (، )IIASبرگییزاری کنگییره بییین المللییی 2602
رابیییه عهیییده کشیییورتونس قراردادکیییه ماشیییروع بیییه برنامیییه رییییزی و اجیییرای روییییدادجهانی میییذکور نمیییودیم
رویییدادی کییه مییا مییی خواسییتیم گردهمییایی از دسییتگاههای اجرایییی برترجهییان راداشییته باشیییم .مابییه شییهرتونس
بییه منظییور کاربییا شییرکای محلییی و جهییانی بییا هییدف تفکییری دوبییاره برشیییوه هییای حکمرانییی و قییادر سییاختن
شییرکت کننییدگان بییه منظییور توسییعه مشییارکت و تبییادل همکییاری آمییده ایم.بییا تغییییرات شییکل یافتییه ،هییم
دربرنامه و هم درحوزه پشتیبانی و کنگره از نظراندازه ،دوبرابرسال گذشته شده است.
ازجهییییت دیگییییر کنگیییییره مییییدکور ازحالیییییت گروهییییی و سییییینتی حضورشییییرکت کننیییییدگان
دائمیییی بیییه سیییمت جیییذب تعیییدادمتنوعی از شیییرکت کننیییدگان جدییییدی بودکیییه میییا امییییدواریم بیییه میییدت
طیییوالنی ادامیییه یابییید.نوآوری هیییای اصیییلی دربرنامیییه و حیییوزه هیییای پشیییتیبانی کیییه اهمییییت کنگیییره بیییین
المللی موسسه  IIASرا مشخص می نمایند به شرح زیر سرعت بخشیده است:
 سیییییطر مشیییییارکت عیییییالی و منسیییییجم مییییییان دبیرخانیییییه IIASدربروکسیییییل بل ییییییک و
سیییازمان دهنیییدگان محلیییی درشیییهرتونس ،کیییه توسیییط مدرسیییه ملیییی میییدیریت دولتیییی
تیییونس( )ENAهیییدایت میییی شیییود روییییدادی اسیییت کیییه توسیییط دولیییت تیییونس و تحیییت
الطاف عالی رییس دولت این کشورقرارگرفته و پشتیبانی کامل می شود.
 میییدل جدیییید میییالی بیییه منظیییور سیییازماندهی کنگیییره ،بیییرای درنظرگیییرفتن محیییدودیت
های مالی طرفین و هم به حداکثررسانی بهره برداری از منابع راکداست.

 درمرکیییز شیییهرتونس«شیییهرفرن

» کیییه بیییه تیییازگی معرفیییی شیییده اسیییت ییییک مکیییان

درسیییطر جهیییانی بیییرای ییییک روییییدادجهانی و نشیییانه ای از تیییال

کشیییور تیییونس بیییرای

حیات مجدد پس از انقالب است.
 رویییییییییدادهای پیییییییییش از کارگییییییییاه،در مدرسییییییییه ملییییییییی مییییییییدیریت دولتییییییییی
کشیییییورتونس()ENAشیییییامل بهتیییییرین شییییییوه هیییییای کیییییاری معیییییروف بیییییه PPP
(Production

and

Practice

 )Presentation,بییییییه منظییییییور توسییییییعه

زیرسییییاخت پییییروژه هییییای میییییان کشییییورچین و آفریقییییا و شیییییوه هییییای کییییاری ملییییی
درکشوربحرین است.
 شییییورای مییییدیریت  IIASبرنامییییه هییییای یییییک روزه ا

را بییییا تبییییدیل بییییه یییییک جلسییییه

بعدازظهرتقلیل داده است.
 طیییییف موضییییوعات مییییدیریت دولتییییی درداخییییل  4موضییییوع فرعییییی انعطییییاف پییییذیر
کنگیییره بیییرای شیییرکت کننیییدگان  ،مجموعیییه وسییییعی از انتخیییاب هیییارا بیییرای پیشییینهاد و
مشارکتشان ،ارائه می دهد.
 شییییرکت کننییییدگان ازبیییییش از 06کشییییور شییییامل هیئییییت هییییای بییییزر

از کشییییورچین،

ایتالیا،آلمیییییان ،فلسطین،بل یک،فرانسیییییه ،بحرین،اییییییران ،ژاپییییین وکشیییییورمیزبان تیییییونس
است.
 راهبیییرد بیییرای بهتیییرین اسیییتفاده از مباحیییث و محتوییییات علمیییی کنگیییره ،تولیییید نشیییریات
کیفییییی است.دسییییت نییییویس تولیدشییییده براسییییاس کنگییییره امسییییال و بییییا امیییییدواری
تاکنگره سال بعد درکشورسنگاپور منتشرخواهدشد.
 تعیییداد قراردادهیییای امضیییاء شیییده شیییامل گفتگیییوی جنیییوب بیییه جنیییوب کیییه اسیییاس
پشییییتیبانی از IIASبییییه منظییییور مشییییارکت چندجانبییییه میییییان اعضییییای موسسییییه خییییار از
مرزهای تاریخچه ای اروپاست.
 تعهییید مجیییدد شیییرکای تیییاریخی امیییان درکنگیییره میییذکور نظییییر سیییازمان ملیییل متحییید
ونهییییییای وابسییییییته بییییییه آن ،سییییییازمان توسییییییعه همکاریهییییییای اقتصییییییادی(،)OECD

نهادآموزشییییی اروپییییا( )ETFونیییییز درگیییییری شییییرکای جدیییییدمان  ،کییییه جسییییتجو مییییی
نمیییییاییم کیییییه درفهرسیییییت بلندمیییییدت میییییان قرارگیرنییییید ماننیییییدانجمن اروپیییییایی،PPP
شییییورای دولییییت هییییای محلییییی اتحادیییییه آفریقییییا( )ULGAو آکییییادمی دولییییت محلییییی
آفریقیییییییا( )ALGAو انجمییییییین اداره امورعمومی(میییییییدیریت دولتیییییییی) و میییییییدیریت
آفریقا()AAPAM
 مشارکت با بخش خصوصی از طریق  ،PPPکارگاه پیش از کنفرانس.
 مشیییارکت بیییا جانعیییه میییدنی بیییا دخالیییت موسسیییه حکمرانیییی (کشیییورهای) عیییرب()AGI
دربرنامه و پشتیبانی از کنگره مذکور.
 برنامیییه غنیییی اجتمیییاعی بیییا احتیییرام بیییه شیییرکا و حامییییان محتیییرم کشیییورمیزبان :دومحیییل
پیییذیرایی  ،پییین محیییل  VIPویییی ه شیییام و شیییام جشییینواره و برنامیییه اجتمیییاعی آخیییرین
روز  ،نشانی از میزبانی گرانقدرسازمان دهندگان خواهدبود.
کنگیییره تیییونس درییییاد جمعییییت متعلیییق بیییه ایییین موسسیییه ،بیییه عنیییوان الگیییوی رهبیییری حیییداکثری
درافکارجهییییانی مییییدیران دولتییییی مطییییابق بییییا شییییعارجدیدمان «تنظیییییم برنامییییه حکمرانییییی جهییییان« بییییاقی
خواهدمانیییید .اییییین گنگییییره همچنییییین بییییرای شییییروع نمییییودن تعییییدادی از ابتکییییارات ماننیییید گفتگییییوی
جنییییوب بییییه جنییییوب وسفارشییییی بییییرای مسییییتندات مشییییارکت هییییای علمییییی کلیییییدی متعلییییق بییییه
رویداد(کنگره) به حافظه خواهند سپرد.
درنهاییییت ،ایییین کنگیییره بیییه عنیییوان یکیییی از بهتیییرین روییییدادهای سیییازماندهی شیییده توسیییط
میییدیریت کشور(تونس)اسیییت کیییه باسیییرعت درمقابیییل بسییییاری از عیییدم اعتمیییاد هیییای موجیییود ایسیییتاد.
کنگییییره فییییوق  ،درحقیقییییت جشیییین مییییدیریت انعطییییاف پییییذیری کشییییورتونس اسییییت کییییه از طریییییق
خطرات چنین انعطاف پذیری به صورت گسترده ای نیز بحث و تبادل نظر خواهدشد.
موفقیییییت امییییروز از طریییییق جمییییع شییییدن و گییییردآوری چشییییم انییییدازها و تعهییییدات رهبییییری و
رییییییس موسسییییه، IIASآقییییای گیییییرت بوکییییادرت و بییییاور ،تعهیییید و بلنییییدنظری شییییرکای کشییییورتونس،
ونیزتوسیییط عبیییداللطیف همیییام میییدیر مدرسیییه ملیییی میییدیریت دولتیییی تیییونس( )ENAبیییه بهتیییرین وجیییه

ممکییین بدسیییت آمیییده و نشیییان داده شیییده اسیییت.تیم دبیرخانیییه  IIASتوسیییط اسیییتیو تیییروپین هیییدایت میییی
شیییود .دبیراجراییییی  IIASبیییه صیییورت پاییییدار بیییا کمیتیییه سیییازماندهی محلیییی فعالییییت داشیییته وتیییا بیییه
نتیجییه رسییانی اییین رویییدادپیش رفتییه اسییت .بییه تمییامی شییرکایمان ،هییم محلییی و هییم بییین المللییی و نیییز
حامییییان میییان بیییه جهیییت پشیییتیبانی هایشیییان ،تشیییکر میییی نمیییاییم .بیییه کنفیییرانس  IIASسیییال  2602خیییو
آمدید ،به کشورتونس خو

آمدید به وطن اینجانب خو

آمده اید.

دکتر صوفیانه صحرایی
مدیرکل موسسه بین المللی علوم اداری()IIAS

پیام مدیر موسسسه ملی مدیریت دولتی ( )ENAکشورتونس
شمادرنهایت درشهرتونس سرزمین هانیبال ،سنت آکوستین وابن خلدون هستید چندین ماه تاکنون اعضای
مدرسه( )ENAوشرکای موسسه ای آن بی صبرانه منتظر خوشامدگویی به شما بوده اند.کمیته علمی موسسه IIAS
کنفرانس ساالنه  ، 2602به پویایی مبادالت و غنی سازی مفهوم چالش برانگیز و گمراه کننده تحت عنوان«انعطاف
پذیری» پرداخته است.
اتخاب کشورتونس برای سازماندهی نشست علمی بین المللی مطمئناً اتفاقی نیست  ،نظام اداری متعلق به
کشورتونس بعدازانقالب ،تال  ،پذیر

و اداره کردن مجدد به منظوربرخورداری از نیازها و ضرورت های یک

دمکراسی روبه ظهوررابرای حیات دوباره نیازدارد.درصورتی که ضرورت تحول مدیریت دولتی و نهادن آن
درخدمات شهروندی و کسب و کار دیگر دورازدسترس برای بحث و گفتگونیست راهی است که برای هدایت
تغییرات و ارتقای پذیر

اقتصادی و اجتماعی خودشان وبهره برداری تا میزانی از محیط زیست و شرایط فرهنگی

شفاف شده و تعریف شده ،ضرورت است.
دراین تجربه کاری ،بیش از  066مشارکت کننده توسط کمیته غلمی موسسه  IIASپذیرفته شده اند که
ارائه خواهدشد و بحث و تبادل نظر دربسیاری از کارگاههای عمومی و موضوعی برنامه ریزی شده  ،بدون شک
رویکردهای تطبیقی مثمرثمری از طریق کارشناسان و متخصصان علم مدیریت دولتی ارائه خواهندنمود.
آ رزو می کنیم که شماهم کنگره خوبی داشته باشید واز زمانتان بهره برده واز رنگها و حال و هوای
شهرتونس و کارتی (شهر) باستانی ،لذت ببرید.
عبداللطیف همام
مدیر مدرسه ملی مدیریت دولتی کشورتونس()ENA

پیشگفتار
درجهان امروز ،بحران ها یکی پس از دیگری باسرعت باالیی ادامه می یابد:یک فرصت
استثنایی و محدودبه زمان ،فاجعه های(بالیای) طبیعی  ،تهدید های امنیتی ،رکود اقتصادی و
گذارهای سیاسی بطورفزاینده به یک ویژگی دائمی زندگی معاصرعموم ،تبدیل شده است.
براین اساس ،چالش نظاام هاای حکمرانای کاه باابن روبارو هساتند تبادیل از چگوناه
باااه درساااتی بیاااان نماااودن بحاااران هاااای ویاااژه؟ باااه چگوناااه ،باااه طاااور معماااول باااا
حوادث(غیرمترقبااه) رفتااارنمودن؟ اساات.بنابراین مفهااوم کسااا انعطاااف پااذیری اداری بااه
اینکه راهکارمسئله پیچیاده باه یاک کساا و کاار عماده نظاام هاای حکمرانای تبادیل شاود،
تغییر می نماید.
نظام های حکمرانی انعطاف پذیر ،ارتباطاات قاوی باا محایس زیسات دارندکاه بارای دفاا از
عالئاام مربوطااه ایاان اجااازه را ماای دهند.بنهاشاایوه هااای اجرایاای -اداری جاااری باارای
فرایندهای اینچنینی ،عالئام پیشاگیرانه و انادازه گیاری متعاادلی دارناد.انها عاادت دارناد کاه
باچنین شرایطی که اطالعات کاملی نیست ویا متضاد است ،چگونه رفتارتمایند.
درساااال ،5178کنگاااره  IIASبرموضاااو انعطااااف پاااذیری اداری متمرکزشاااد.بدین
وسیله برای شرایس حاکم برنظاام هاای حکمرانای کماک مای نماود کاه بهتار باا ضاربه هاای
فراگیر کناربیایند(درک کنند) وثروت انسانی را ارتقاء دهند.
درنشست عمومی بغاازین مرحلاه(فکری یاا عقالنای) تفکار بارای کنگاره تهیاه و تنظایم
شده است:
 دربررساای هااای ژناارال راپورتااور اسااتاورس زوریاادیس ،ارتباااو میااان ایاان مفهااوم و
حکومت قانون است.
 ریاایس گااروه مطالعااات تارییچااه ماادیریت دولتاای اسااتفان فاایش کااه ایاان موضااو
راازنگاه چشم انداز تارییی مورد بررسی قرارمی دهد.

 ریاایس بیااش سااازمان توسااعه همکاریهااای اقتصااادی( )OECDادام اوسااتری باارروی
عامل خاص انعطاف پذیری اداری  ،متمرکز می شود.
 ریاایس بیااش (UNDESAبیااش اموراقتصااادی و اجتماااعی سااازمان ملاال متحااد)جان
مااری کوزیااا درزمانهااای بحااران ،ارائااه خاادمات عمااومی را مااورد بررساای قرارماای
دهد.
 دبیرکل دولات تاونس هادی مکنای ،ساراناام چراغای را میصوصااد درماورد تااار
انعطاف پذیری اداری کشورتونس روشن کرده است.
 فراتراز این نشسات افتتااش شاده ،تعادادی از گروههاا و جلساات ،ابعاادمیتلف انعطااف
پااذیری را کااه شااامل سرفیاات سااازی  ،حکمراناای محلاای ،ماادیریت بحااران و بالیااا،
انعطاااف پااذیری اداری ،انعطاااف پااذیری درمقاباال انعط ااف ناپااذیری و غیااره بررساای
خواهند نمود.
 بااه غیااراز انعطاااف پااذیری اداری ،برنامااه کنگااره شااامل جلسااه ای مربااوو بااه
راهبردهای پژوهشای و ناوبوری اسات تااار

تطبیقای کشاورتونس ،چاین ،اتحادیاه

اروپااا ،کااره جنااوبی ،کشورساانگاپور توسااس شیصاایت هااای رهبااری درگیاار بااا همااان
راهبردهاااا درکشاااورهای محترمشاااان ارائاااه خواهنااادنمود .دربخااار وناااه ازارزش،
کمترین دو ساینران برجساته عاالی و باین المللای ،برناماه مارتبس باا چشام انادازهای
ماادیریت ودولتاای را غناای (سااازی) خواهناادنمود .پروفسااور سااوزان گااودن از
دانشاااگاه مشاااترک المناااافا ویرجینیای(بمریکاااا) و ریااایس محتااارم سااااب

انامااان

مااادیریت دولتااای کشاااوربمریکا مااادرس برایبانااات اسااات کاااه امساااال دربااااره
عدالت(برابری) اجتماعی درمدیریت دولتی سینرانی خواهدداشت.
درکنگره  IIASترجیحا دا کارگاههاای پایش از کنفارانس باین المللای درماورد تعاامالت
بسیا -بفریقا درحاوزه توساعه زیربناایی از طریا

مشاارکت هاای دولتای-خصوصای و

همچنین بهتارین شایوه هاای کااری بیاش دولتای کشاوربحرین قبال از هربرناماه ای
جلوتر پیش بینی شده اند.
کنفرانس بین المللی موسسه علوم اداری)IIAS-

الف -فهرست اعضای کمیته برنامه ریزی:
 .7ماساهیرو هوری -رییس کمیته
 .5استراوروس زوریدیس-بازرس کل کمیته
 .9بردی دوبرا-عضوکمیته
 .4استیوتروپین-عضوکمیته
 .2خانم فابین مارون-عضوکمیته
 .6دکتر صوفیانه صحرایی-عضوکمیته و مدیرکل موسسه IIAS
 .1طاهراودرنی -عضوکمیته

 فهرست اعضای کمیته سازماندهی : .7عبداللطیف همام-رییس مدرسه ملی مدیریت دولتی()ENA
 .5خانم لبنا توجنی-AGI ،عضوکمیته
 .9خانم نیلوفرلباسی-IIAS ،عضوکمیته
 .4خانم هفیدا ال کوبق لی -IIAS ،عضوکمیته
 .2خانم اینساف گرگوری-ENA،عضو کمیته

ج -فهرست سازمان دهندگان:
 .7دولت(حکومت تونس)
 .5مدرسه(دانشکده) ملی مدیریت دولتی کشورنونس
 .9موسسه بین المللی علوم اداری-بروکسل -بلژیک()IIAS

جدول برنامه های کنفرانس موسسه IIAS
روز دوشنبه  52-ژوئن سال 5178
8-71

ثبت نام
کارگاههای پیش از شرو کنفرانس
استراحت

3-79/91
79/91-74

شورای مدیریت(جلسه غیرعلنی)
خوشامدگویی -پذیرایی درباغ ENA

74/91-71
78-51

روز سه شنبه  56-ژوئن سال 5178
ثبت نام

8-78

جشن افتتاحیه

-71/91

3
 بیانیه خوشامدگویی
عبداللطیف همام ENA ،شهرتونس -کشورتونس
 بیانیه خوشامدگویی
صوفیانه صحرایی IIAS ،بروکسل ،بلژیک
 بیانیه خوشامدگویی
گیرت بوکائرت IIAS،بروکسل ،بلژیک
 سینرانی افتتاحیه کنگره،اچ  .ایی .یوسف چاهد
رییس دولت جمهوری تونس -کشورتونس
پذیرایی قهوه

-77

71/91
جلسه عمومی اول

-75/91

77
نهار

75/91-74

جلسات همزمان 7

74-72

جلسات همزمان 5

72/91-71

پذیرایی(استقبال) درشهرفرهنگ

71/91-73

روز چهارشنبه 51-ژوئن سال 5178
2/06-02

ثبت نام
جلسه عمومی(()2سخنرانی برایبانت)

9-06

جلسه عمومی ()0

06-00

پذیرایی قهوه

00-00/06

جلسه همزمان()0

00/06-00
00-04/06

نهار
جلسه عمومی()4

04/06-00

جلسات همزمان

00-02/06

روز پناشنبه 58-ژوئن سال 5178
جلسات همزمان() 5

9-06/06

پذیرایی قهوه

06/06-00

جلسات همزمان()0

00-02/06

نهار

02/06-04

جلسات همزمان()2

04-05/06

مجمع عمومی

05/06-00/05

جشن اختتامیه

00/05-02/06

شام جشنواره درکاخ ان نجماالزهرا

20-20

روز جمعه  53-ژوئن سال 5178
3-75/91

بازدیداز موزه ملی باردو و مالس تونس
8-71

-71/91

بازدید از شهرقدیمی کارتیج
72/91

71/91

بازدید از روستای(دهکده) سی دی بوساید
79/91-74
می شود.

برنامه اجتماعی محسو
روز اول
دوشنبه  52ژوئن سال 5102

کارگاه های پیش از شروع کنفرانس:


مشارکت های دولتی-خصوصی در توسعه زیرساخت های آفریقا



نشست بهترین شیوه های کاری کشورپادشاهی بحرین



ارتباط نقاط با خط آهن :خالصه نشست(جلسه) توسط دانشگاه پژوهشی برتر SWJUدرباره ابتکارات شرکای پژوهشی()05-01

اهداف نشست:


مشارکت اطالعات مربوط به ابتکارات مشارکت پژوهشی دانشگاه جیاتونگ جنوب غربی(چنگدو) در حوزه همکاری  PPPبرای
ارتباطات خط آهن میان قارهای درآفریقا



مشخص نمودن ظرفیت بالقوه شرکای پژوهشی درارتقای حکمرانی خوب و شیوه های سرمایه گذاری پایدار .خط آهن
روز دوم
پنج شنبه  62ژوئن سال 6102

جلسه عمومی )00-06/01(0
عنوان :تالش  ،پذیرش و اداره کردن :انعطاف پذیری اداری


انعطاف پذیری و حکومت قانون



انعطاف پذیری به عنوان یک مانع و راهبرد :تعدادی از موارد تاریخی مدیریت دولتی



انعطاف پذیری خدمات عمومی وانسانیت :ارائه خدمات در زمان های فشرده(سخت)



انعطاف پذیری کشورتونس بعداز انقالب مدیریت و چالش های آتی

نشست های همزمان 0
ظرفیت سازی()01-01


-ظرفیت سازی درمورد انعطاف پذیری در شرایط برزیل



-مدل مدیریت دولتی برای تمامی فصول



-موانع و تسهیل کننده های آموزش سیاسی در موضوع ظرفیت اداری شبه جزایرغرب بالکان



-نقش اختیار نیروی انسانی و سیستم ارزشی در ضمانت کیفیت و اثربخشی خدمات عمومی

نشست مدیریت بالیای شهری()01-01/01()0


مطالعه مدیریت اضطراری شهر و شیوه های حل مسائل شنژن ،کشورچین



خطرات،بحران ها و مدیریت بالیا :مطالعه موردی لسوتو



نظام مدیریت بالیای شهری پلیس بلندپایه کشورچین :مشخصات و روندهای توسعه
نشست مشارکت های دولتی -خصوصی()01-01/01



تجزیه و تحلیل اثرات به عنوان حامی(پشتیبان) مقررات و قراردادبستن



PPPو رفتارخالقانه مشتری مدار :زمانی برای توافق



ارزیابی پروژه های  PPPآیا فقط موضوعی ارزشمند به منظور پول است؟



تقویت نقش های رهبری برای مشارکت دولتی-خصوصی پایدارتر در سطح آموزش عالی درکشورغنا.
نشست های همزمان 0
عنوان :پژوهش کشورژاپن به منظور رسیدن به یک مدل


تنظیم مجدد حکمرانی محلی درکشور ژاپن :انعطاف پذیری سازی مالی

 انعطاف پذیری سنتی منابع انعطاف پذیری اداری؟ انگیزه خدمات عمومی کارمندان دولتی ژاپن در زمان های تغییر.
 چشم اندازهای پایدار روستایی و انعطاف پذیری ارتباطات :درسی از کشور ژاپن

عنوان :حکمرانی جامع :کشورچین معاصر


حکمرانی خانگی درحوزه شهرپایتخت :مطالعه موردی پروژه اطراف مرکز شهر بیجینگ ،کشور چین



باهم ساختن و به اشتراک گذاری موضوعات چندجانبه حکمرانی



تحول حکمرانی جامعه خارجی کشور چین از حکمرانی فنی به حکمرانی فراگیر



مدل حکمرانی فراگیر کشورچین



حکمرانی جامعه شهری از نظریه توسعه و دمکراسی
عنوان:حکمرانی سبز و انعطاف پذیری محیط زیست



حکمرانی انرژی های تجدیدپذیر :نمونه کشورتونس



بودجه های پایدار :عوامل عینی انعطاف پذیری مدیریت دولتی توسعه پایدار



آیا حکمرانی مدل کمپین رضایت عموم را افزایش خواهدداد؟



سازگاری های تغییرات آب و هوایی در ایالت های هیماالیای هند
عنوان :حکمرانی در منطقه(MENAخاورمیانه و آفریقای شمالی)



اصالحات مدیریت دولتی و برابری جنسیتی در دستگاههای اجرایی کشورهای منطقه اعراب نشین



خالقیت اداری و تاثیرش برروی دستاورد رقابتی موسسات خدمات عمومی-کشور فلسطین ازنقطه نظر کارکنان دولت



اثرات شرح شغلی در کشور فلسطین -بخش خدمات عمومی نسبت به شفافیت انتصاب ها



نقش شبکه های عمومی سیاسی درطراحی و اجرای خط مشی های علیه فساد(اداری)
عنوان:
پنل اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد



تشریح اصول حکمرانی موثر برای توسعه پایدار



قالب ذهنی مدیریت دولتی نوین و رقابت برای اجرای برنامه های اهداف توسعه پایدار ( 5111سازمان ملل متحد)



انجمن آفریقایی مدیریت دولتی و مدیریت و توسعه پایدار اهداف



برنامه اهدائیات خدمات عمومی سازمان ملل متحد
نشست های همزمان یک ودو
عنوان :چالش های روبرو درتغییرات نظام های پیچیده بهداشت عمومی



تغییرات مدیریتی در نظام آموزشی کشور بلژیک :کنفرانسی تحت عنوان بازتعریف نقش های سهام داران



مشارکت های چندسهام داران( )MSPsبرای ارائه خدمات بهداشتی(سالمتی) درکشوراتیوپی



جلسههه ای بههرای تغییرنظههام هههای مراقبههت هههای سههالمت ذهنههی :انعکاسههی از گههروه هههای متمرکههز برارزیههابی خههط
مشی(سیاسی)سالمت ذهنی
عنوان :پیری جمعیت



مسن ترشدن شهری دوست و نوآوری های آموزشی موردنیاز-نیاز به زیرساخت حکمرانی و یادگیری آموزشی



ویژگی ها ،تغییرات وآگاهی رسانی ها به منظور خط مشی های ارائه شده پیر و فعالیت هایی درکنار نظام های متعدد رفاه اجتماعی
اروپا



میانگین ها و موانع اشخاص مسنی که حرکت به سوی خانه هایشان رادرسنین مسنی مالحظه می نمایند



ساختارآموزشی و تغییرات افرادمسن خالق :بحران و اندازه گیری های کشوری



چگونه ارزش هارا از طریق مدیریت عملکرددر مدیریت هیات علمی بازنشسته ،خلق بنماییم :نمونه مطالعه ای از دانشگاه دولتی
قدیمی کشور چین.



ارتباطات خانوادگی و میراث ارزشمند :مسن های خالق در کشورچین(درمرکز کشورچین) موردنظراست.
نشست های همزمان یک و دو
عنوان  :انعطاف پذیری امورمالی(مالیه)



انعطاف پذیری مالی درسازمان های هیبریدی(آمیخته) مورد بانک های مرکزی سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی()OECD



منافع و خطرات انعطاف پذیری مالیات بندی در ابعادبین المللی



کاهش ارز کشور مصر و اثرات آن بیشتر بر قشرآسیب پذیر



تاثیرمتقابل ظرفیت ها و موقعیت انعطاف پذیری حکومت های محلی درکشور آلمان و ایتالیا به طورمقایسه ای



شهرهای کوچک شده کشورفرانسه :شرایط امورمالی متفاوت و نمونه های انعطاف پذیری



( شاخص های) تعیین کننده های انعطاف پذیری در سازمان های دولتی :تجزیه و تحلیل مورد



چه چیزهای جایگزین شوک های نامتقارن درمنطقه اروپا :مطالعه موردی بحران یونان
عنوان :ظرفیت سازی



اعتبار مدل ارزیابی عملکرد سازمان های بخش دولتی()PSO sدر آفریقای شرقی  :ارزیابی سریع همکاران خدمات دولتی کشور
تانزانیا



حکمرانی آموزش دربخش دستگاههای اجرایی(دولتی)(شورای کل پرسنلی -دولت فلسطین)



توسعه قابلیت های آموزش دهندگان از طریق مشارکت حرفه ای :یک مطالعه اقدام پژوهشی برای توسعه حرفه ای



ارزیابی قابلیت های مدیریتی در حوزه مدیریت دولتی :مدل های نظری و شواهد تجربی از کشورایتالیا

عنوان  :مشارکت های دولتی-خصوصی


حسابرسی ومسئولیت پذیری در حکمرانی متقابل تغییر و تحوالت شهری:به سوی یک چارچوب مفهومی ارزیابی حیاتی(کلیدی)



روند مشارکت عمومی-خصوصی در کشورژاپن



دستاوردهای کشورژاپن وتوسعه آینده PPP
عنوان :حکمرانی فراگیر :امورمالی و بررسی ژرف انگیز(بررسی عمیق)



بودجه پاسخگوی جنسیت :مطالعه موردی کشوراسترالیا و نیوزلند



قدرت محلی توسعه :کدام قوانین تخصیص بودجه را شامل می شود؟



پایداری و ناتوانی خدمات کشورها



پژوهشی درباره چگونه آسیب های بالیای طبیعی را کاهش ویا ازبین ببریم؟(ازبالیای طبیعی دورشویم؟)



مدیریت بالیا(فاجعه ها) به عنوان یک نظام منطبق پیچیده -انعطاف پذیری سازی ازطریق سیستم های جدید آنالیزی(تجزیه و

عنوان :مدیریت بالیای (حوادث )شهری

تحلیل ها)


فساد ،غفلت(سهل انگاری)،انعطاف پذیری :فعالیت کاری در گراوینا درشهرپیوگلیا درجنوب کشور ایتالیا



بازبینی نظام مدیریت بحران کشورایران و ارائه استراتژی های بهبود
عنوان :حکمرانی آفریقا
معرفی و افتتاحیه


میراث جدیدی به عنوان تهدید عملیاتی برای توسعه و حکمرانی خوب در آفریقا



اثرات فساد ارتباطات مدیریتی ورفتارهای شبکه ای :مطالعه مدیران دولتی کشورهای نیجریه و غنا
پنل OECD



انعطاف پذیری اداری :مطالعه موردی شهرفرهنگ (بقیه عناوین به زبان فرانسوی است که بایستی از طریق دارالترجمه زبان
فرانسوی ترجمه شود)

روز سوم
نشست های همزمان 5
 01-9خشم در دولت


متمرکز بر تساوی اجتماعی

نشست های همزمان 1
 00-01مدرنیزه کردن دولت چین :حکومت درعصرجدید
علم ،قانون و مخاطره 00.01 : 0تا 00.01


قانون و سیاست در ارتقای علمی و نواوری تکنولوژیکی :تعیین فرصتها و خطرات
دولت محلی  00.01تا 00.01



مدل شایسته محوری مدیران موسسات ویژه دولت



دسترسی به آب آشامیدنی در توابع شاران افریقا
مشارکت بخش خصوصی و دولتی



استفاده از مدل در علم و تکنولوژی  ،بهبود کیفی تجربه در خدمات دولتی( فرایند و نتایج و تبعات آن)



طرح بیمه سالمت و توسعه پایدار



احزاب سیاسی و دولت دموکرات شواهدی از غنا



جنسیت و عدالت

دولت افریقا:غنا

کیفیت ،انسجام و جهش  :کیفیت و انسجام دولت در یک بستر بین المللی


بهبود اجرا روش ترکیبی



کیفیت دولت



مهارت های هوش هیجانی



دارایی اسالمی :دویکرد های اساسی و جهت گیری های آینده در نظام مالی اجتماعی و اسالمی



دولت واقعی در مصر



نقش شهروندان در مشارکت دولت



مکانیسم سیاست گذاری در بخش خدمات عمومی در چین



پژوهشی بر زیر ساخت های نظام فساد دولتی در چین

طبیعت دولت

حکومت جامعه



زیر ساخت های رابطه میان دولت محلی و ساکنین در عصر اینترنت



بومی سازی اهداف توسعه پایدار



اهمیت شایستگی ها در تقویت فرایند تصمیم گیری مدیران عالی در خدمات شهری درفلسطین



نقش برنامه های آموزشی در رشد عملکرد کارکنان در یخش دولتی فلسطین

ظرفیت-ساخت و ساز

مهاجرت و پناهندگان


مدیریت چند سطحی بحران پناهندگان در آلمان



سیاست مهاجرت در جمهوری تونس



هماهنگی مدیریت مرزهای خارجی در اتحادیه اروپا



سوال اساسی از پناهندگان شهری در اوگاندا



استراتژی ملی در نوآوری "خلیل امیری" :وزارت آموزش عالی و تحقیق علمی در تونس



اموزش عالی و مدیریت جهانی  :تجربه سنگاپور دریک چشم انداز تطبیقی



نقش علم و تکنولوژی در توسعه کره جنوبی



مدیریت دولتی کنش گر :ممارست های شهروند فعال بودن و محافظت از منطقه



بروز مسایل در قانون بحران :مقایسه ای میان ایتالیا ،اسپانیا و قوانین اروپا



مشارکت عمومی یک رویکرد موثر در مدیریت دولتی جدید



شهرسازی  ،ذخیره انرژی و محیط زیست پایدار



بررسی ظرفیت های فضاهای شهری



مدیریت سنتی و تاثیرش بر دولت دموکراتیک در افریقا :تجربه نیجریه



سطح باالی دو گانگی در فرایند سیاست گذاری چین



پیشگیری از فساد در معامالت عمومی( چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی بایستی انجام شود؟)

پژوهش و نوآوری

امور مالی اسالمی


دارایی اسالمی



اساس تجارت یکپارچه و دارایی اجتماعی از دیدگاه اسالمی



توسعه و چشم اندازهای اخالقی امور مالی در ایران :سالمت ،آموزش  ،محیط زیست در جامعه و قوانین ایرانی و چالش پایدار و
نوگرایی

حکومت جامعه


چگونگی ابقای دولت از طریق موسسات قدیمی (چین)



فساد :مبارزه با فساد ،تجاربی از بخش های مختلف



مبارزه علیه فیاد در مصرف عمومی در غنا



فساد در بخش بهداشت عمومی  :مقایسه تطبیقی افریقای جنوبی و برزیل
شمول دولت :نظام ها و برنامه ها



تطابق چارچوب های نظارت و ارزیابی برنامه های عمومی در جنوب افریقا
خدمات دولتی از طریق اینترنت :



نواوری عملی و مشارکت عمومی در چین



علم ،برنامهریزی و مدیریت فوقالعاده در حراست از زمین



انعطافپذیری اداری ،شهری ،بازسازی ،بازیافت بلند مدت و سازگاری بین عادتها و اضطرارها :محک زنی بین زلزله های کوبه و

علم ،قانون و مخاطره ()0

الکوییال


میراث فرهنگی و و انعطاف پذیری در سیاستهای دولتی



توسعه جریانهای گردشگر و انعطاف پذیری :باسیلیکاتا به عنوان مطالعه موردی

نشست های همزمان 2
حکومت در منطقه منا ))6( (MENA


ارزیابی نخبگان اداری عرب



آیا تحقیق در حوزه مسیر اصلی مدیریت دولتی در جهان عرب وجود دارد؟ پژوهشی برای رویکرد تئوری و روششناسی



فراملی شدن مدیریت دولتی بومی :گرفتن سهم و نگاه به آینده



پیاده سازی برنامه های همکاری جوانان اروپا در کشورهای عربی حوزه مدیترانه



ظرفیت ها و محدودیت های تفکر انعطاف پذیر در حل مسائل میتنی بر جنسیت در زمان ها و بحران ها :مطالعه موردی در ترکیه
بومی سازی اهداف توسعه قابل دوام ()0



مهاجرت قانونی و انعطاف پذیری محلی در ایتالیا :مورد مطالعه ادغام انجمن ها



دستورالعمل اصالحی غیرمتمرکز برای اهداف توسعه پایدار



اصالحات ارضی در آلمان و اروپا :تاثیرات عملکرد مدیریتی و مشارکت دموکراتیک



رانندگان و نتایج مشارکت در فضای مجزا :مطالعه موردی از اسلواکی

نشست های همزمان 2
حکومت آفریقایی ،حکومت آفریقا


جنبه های قانونی حکومت :مذاکرات و اجرای موثر قوانین و ابزارها برای حکومت موثر :مطالعه موردی برای بخش منابع طبیعی در
تانزانیا
تنوع و نابرابری




اشکال جداسازی زنان فلسطین در بازارهای کار ،تمرکز بر جداسازی عمودی
تنوع و نابرابری به عنوان چالشی برای رهبری دولتی معاصر در رواندا

نشست های همزمان 2
مالی اسالمی ،کاالهای مشترک ،سرمایهگذاری اجتماعی و ایزو




تولید کاالهای عمومی :در چارچوب کاالی ارگانیک
آمادگی برای سازمانهای سه بخشی ) (TSOsدر جهت مالی اجتماعی :شواهدی از ایتالیا ارائه شده است.
تامین مالی اجتماعی و تامین مالی شرکت های اجتماعی :آیا امور مالی اسالمی است؟
فساد :اندازهگیری تجربه و خطر فساد اداری






فساد اداری ،افسانه یا واقعیت؟ مقابله با اطالعات ذهنی و عینی
اندازهگیری فساد اداری ،یک چالش آماری
مخاطرات فساد در سازمان دولتی در هانگری
فساد اداری بین اقدامات و قانون گذاری و واقعیت ها :مطالعه موردی فساد در تدارک دولتی

نشست های همزمان 2
روابط )6(.........



روشهای جایگزین حل اختالف و ساخت رابطه جدید با دولت
حکومت باز :یک مدل جدید برای حکومت
علم ،قانون و مخاطره ()1




دولت انعطاف پذیر در زمینه های آزمایشی :پژوهش در مدیریت دولتی ایتالیا و ....
نفود قانون دادگاه اداری برای افزایش انعطاف پذیری

نشست های همزمان 2
جوامع دو قطبی






سیاست های دولت و آیین های رسمی در تضاد موزامبیک و تیمور
حاکمیت قانون به عنوان یک عامل در بهبود دسترسی به آب :مطالعه موردی جنوب آفریقا
عوامل موثر بر قضاوت شهروندان نسبت به اعتماد داشتن به دولت
دستگاه نابرابر :اکتشاف هزینه ها و علت های اختالل اداری در مکزیک
بومی سازی اهداف توسعه قابل دوام ()1




هوش مصنوعی برای انعطاف پذیری حکومت محلی
بومی سازی اهداف توسعه قابل دوام در پاکستان :هماهنگی سیاست و رسیدن به آخرین نقطه

نشست های همزمان 6
حکومت آفریقا :پژوهش کشورهای در حال توسعه
سیستم حکومت آفریقا :فراتر از نئوپاتریمونیالیزم (گزینه اتیوپی)
اعتماد به باالترین رهبری در آفریقا :یک جستجو برای عوامل توضیحی فراتر از عملکرد و کیفیت حکومت
مدیریت دولتی ،دموکرسی در حال رشد توده مردم و توسعه منابع انسانی در کامرون :ارزیابی مسائل در سیاست های عمومی برای توسعه ملی در
مناطق در حال رشد
کیفیت ،درستی و انعطاف پذیری :انعطاف پذیری در حکومت چیست و کیفیت چقدر اهمیت دارد و درستی و صداقت
حکومت برای انعطاف پذیری چیست؟





پژوهش در انعطاف پذیری سیستم حکومتی در چین
کیفیت و انعطاف پذیری حکومت در بدنه .چگونه ارتباط بین جزایر کوچک در جزایر کارائیب وجود دارد؟
اخالق انعطاف پذیر و حکومت پایدار :تالش برای یک جامعه فراگیر
انعطاف پذیری اداری و ظرفیت تطبیقی در سیستم اداری :یک بررسی مفهومی انتقادی

نشست های همزمان 6
مالی اسالمی :مالی اجتماعی ،تعهد اجتماعی و پروژه های ملی




چالش تاثیر اجتماعی اوراق قرضه از دیدگاه سهامداران .یک مطالعه موردی چند مقایسه ای در منطقه آلپاین
آیا پروژه مالی می تواند برای سرمایه گذاری میراث فرهنگی اعمال شود؟
توسعه تاثیر اجتماعی مالی به عنوان سیاست دولتی در ایتالیا
تروریسم ()0





برخورد فرهنگی و جایگاه همکاری :آیا خدمات دولتی با همدیگر کار می کنند؟
وظایف سازمان دولتی در تروریسم سایبری و درگیری سایبری
آیا حمالت سایبری ابزاری برای تروریسم است؟ انگیزه ها ،مهارت ها ،احتماالت و روشهای جلوگیری

نشست های همزمان 6
انعطاف پذیری در برابر سختی :انعطاف پذیری حکومت در تونس


انعطاف پذیری در برابر سختی در دولت تونس در طی گذار پس از انقالب
اصالح برای انعطاف پذیری





تعدیل ساختارها برای انعطاف پذیری
ایجاد و توسعه مرکز انعطاف پذیری ملی به عنوان عنصر کلیدی برای تاثیرگذاری بر سیستم مدیریت دولتی در اوکراین
تفکر مجدد برای اصالحات اداری بعد از نئو لیبرالیسم  :تجربه کشور اندونزی

نشست های همزمان 6
فساد :نقش مداخالت مختلف در کاهش فساد





ریشه کن کردن فساد اداری از طریق شفاف سازی در حکومت عمومی :سناریوی جهانی و حق دسترسی به اطالعات در سال 5112
در هند
مفهومی از توزیع در قانونگذاری ،روش ها و راهبردها :یک ابزار برای تجزیه پویایی و مقاومت فساد اداری از جهت جنسیتی
نقش کنترل داخلی در کاهش فساد در بخش های دولت
اقدامات پیشگیرانه و مقابله با فساد اداری در اتیوپی

نشست های همزمان 7
حکومت اروپایی





تاثیر قوانین قانونی در کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی لهستان .تجزیه و تحلیل از حکومت عمومی و چشم انداز مدیریت دولتی
ابزارهای جدید مشارکت در تصمیمات عمومی .نقش البی ها (سخنرانی و تبلیغات) در ایتالیا
تعامل عملکردی زیرسیستم ها و تاثیر جمعیت :شماهدات تئوری سیستم از چالشهای روبه رو با سیستم های دولتی.
تجزیه و تحلیل شبکه به عنوان ابزار کمکی برای مدیران برای تمرکز بر جهان بی نظم پر از مشکل.
اخالق





معنویت و انعطاف پذیری :مصونیت دوباره و اصالح نشده سازمان ها
بررسی عوامل موثر بر انعطاف پذیری کارکنان و مطالعه تاثیر آن در عملکرد آنان
مربیگری به عنوان یک مکانیسم برای توسعه انعطاف پذیری کارکنان

نشست های همزمان 7
مدیریت پارلمانها



بوروکراسی پارلمان ،عقالنیت عمل در پارلمان و ارتباطات قدرت پویا در کامرون
تشریح انتخابات پارلمانی غنا و اتحاد دموکراتیک

کیفیت ،صداقت و انعطاف پذیری :آنچه باقی مانده؛ بازتاب و ارزیابی


کیفیت ،صداقت و انعطاف پذیری حکومت

نشست های همزمان 7
تروریسم


خط مشی ضد تروریسم اتحادیه آفریقا در منشور تعریف انعطاف پذیری



چگونه بازیگران سازمان منابع انسانی( )HROمنابع انعطاف پذیری را پیش بینی می نمایند؟ مورد مطالعه ،نوع حمله نیروهای پلیسو پلیس شهری درزمینه تروریسم فعال بعداز ژانویه سال  5102درکشورفرانسه
انعطاف پذیری و مقرراتی بودن :تجارب بین المللی انعطاف پذیری



حکمرانی کشورهندوستان در بعدازعصر اصالحات آزادی :راهبردها و بن بست ها



چالش های روبروی موسسات دولتی کشورفلسطین درارائه خدمات اداری و امنیتی درزمینه های اشتغال توسط کشورسلطه خیز
اسرائیل



خالقیت اداری و اثرات آن بررقابت موسسات خدمات عمومی-کشور فلسطین از نقطه نظر کارمندان دولت
بهترین شیوه های کاری



مدیریت دولتی کشور ایتالیا و برنامه های توسعه پایدار  : 5111بهترین رویدادعملیاتی



بازاریابی خدمات الکترونیکی و مجازی درکشور بحرین :چه چیزی ارتباطات آن الین و مجازی را می سازد؟



سه مورد حکمرانی حیات زیستی آب درشهر هوبی



مشارکت های دولتی-خصوصی :مدل جدیدی از حکمرانی درآموزش و دروس توسعه کشورها درآفریقای شرقی
اصالحات انعطاف پذیری



مطالعه مدیریت خطرات فرا –مرزی



چگونه جذب و تحول نظام(سیستم) باهم مغایرت دارند:مطالعه موردی راهکاربحث وگفتگوی بیمار-دکتردرکشورچین



حکمرانی  – 4/1استخدام سیستم ،قدرت هوش معامالتی،چارچوب های مشارکت و ارائه خدمات مشتری مدار اتومات(خودکار)



گام هایی دنبال شده توسط حکومت فلسطین برای اصالحبخش برنامه ریزی ونقش (ITسیستم فناوری اطالعات درسرزمین اشغالی
بنیاد آموزشی اروپا



معرفی کلی :حکمرانی چندسطوح –رویکرد ETF



مشارکت های دولتی-خصوصی برای توسعه مهارت ها



عدم تمرکز :ابعاداداری ،مالی و سیاسی

