بدعوتكم للمشاركه في:
(المؤتمــــر العــــربي الــــرابع )

تكنولـــوجيا إدارة البلديات
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مقدمت:
هناك الػدًد من التػسيفاث للتنميت املستدامت  ،وأغلب هره التػسيفاث جسجبط بػمليت
التنميت املستمسة للبنيت ألاساسيت الػميقت للدولت  ،وخاصت في مجاالث ثالثت هي الاقتصاد
والبيئت واملوازد الطبيػيت وأخيرا التنميت إلاجتماغيت ،وبما ًضمن جخفيض إلانفاق
والاستهالك من املوازد الطبيػيت والطاقت واملياة والغاباث وغيرها.
وجلػب البلدًاث والوحداث املحليت أدوازا مختلفت في هره املجاالث  ،وفقا لطبيػت جنظيمها
ومسئولياتها  ،وبما ًحافظ غلى بقاء البنيت ألاساسيت للدولت في طوز التنميت املتقدمت ،
ولرلك في جحسين املسافق والخدماث التي جقدم للمواطنين  ،هره ألادوازجحتاج إلى النقاش
املستمسوالفػل لضمان هرا النوع من التنميت.
يهدف انمؤتمراني  :التػسف غلى طبيػت التنميت املستدامت في البلدًاث واملحلياث.
استكشاف أدوازالتطويسالػشسة التي ًجب أن جتمتؼ بها البلدًاث لضمان التنميت املستدامت.
التػسف غلى دوز البلدًاث في التنميت الاقتصادًت املستدامت  .التػسف غلى دوز البلدًاث في
صناغت املستقبل الاجتماعي والبيئي للدولت .مناقشت دوز البلدًاث في حماًت املوازد الطبيػيت
لألجيال القادمت.

مستهدفين في ذلك:
 قياداث وشازاث التنميت املحليت والبلدًاث والوالًاث واملحافظاث
 الهيئاث وإلادازاث القيادًت في الوشازاث املشسفت غلى مؤسساث التنميت املحليت
والبلدًاث.
 الػاملون في التنميت املحليت والبلدًاث واملحافظاث والوالًاث.
 ممثلين غن مؤسساث املجتمؼ املدني املػنيين بأداء البلدًاث واملحلياث.
 أغضاء هيئت التدزيس في الجامػاث واملػاهد الػليا وطلبت الدزاساث الػليا ذوي
الػالقت باإلدازة املحليت.

أوراق المؤتمر :

يتم استقبال البحوث و يتم تحكيمها من ِقبل اللجنة العلمية للمؤتمر

وبعد إيجازتها ُتضمن بالحقيبة العلمية للمؤتمر ،على أن تراعى فيها المعايير العلمية
والمنهجية في كتابة البحوث وقائمة المراجع بها ،كما سيسمح ألصحاب بعض هذه

األوراقبضمها إلى فعاليات وجلسات المؤتمر ،علما بأن كل ورقة سيتم قبولها سيتم خصم

 %25من قيمة حضور المؤتمر.

وبهذه المناسبة يسعدنا دعوتكم للمشاركة وتعميم خطابنا على المهتمين بموضوع البرنامج
وإفادتنا بمن تقترحون توجيه الدعوة لهم علما ً بأن رسوم االشتراك  1000دوالر أمريكى
للفرد.
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