هناك إجماع بأن مؤسسات القطاع الخاص واألهلي فاعل استراتيجي ،بلل وكيليلأس سسلا
في التنمية البشرية في سي مجتمع من المجتمعات ،وذلك إلى جانب القطاع العام والحكومي .وكغل ذللك
ل يحظى هذا الدوك للقطاع الخاص واألهلي باالهتمام الذي يستح ّ
ق في مستلو

الل ّدكاسلات اللعلللمليلة

واألياديمية سو في مستو السياسات الرّسميّة العربية مثلما تبرزه العديد من تقاكير التنمية البشرية في
سائر األقطاك العربية.
لذلكّ ،
فإن الرّبط بين دوك القطاع الخاص واألهلي وبين قضايا التنمية المستدامة بمختلف سبعادها
وبخاصة البشرية ينبغي سن يكون في عمق اهتمام مؤسلسلات اللبلحلل اللعلللملي وملرايلأ اللدكاسلات.
وقناعة بالدوك الفاعل لمؤسسات القطاع الخاص واألهلي في التنمية البشرية وانعكاساته يلان اللقلراك
بعقد مؤتمر عربي يعالج هذه القضية وذلك بالتعاون بين الرابطة العلمية لمرايأ بحوث تنمية الملواكد
البشرية في الوطن العربي وسياديمية البحل العلمي والتكنولوجيا بجمهوكيلة مرلر اللعلربليلة ،ليلل
تقرك سن يكون موضوع المؤتمر :دور القطاع الخاص واألهلي في تنمية الموارد البشبيبريبة شبالبوطب
العرشي .وأ يكو هذا الموضوع هو المنطلق المحوكي لينبثق عنه سبعة محاوك كئيسة هلي علللى
النحو اآلتي:
O
O

نماذج فاعلة للقطاع الخاص واألهلي في تنمية المواكد البشرية في الوطن العربي.
القطـــــــــاع الخــــاص واألهلي في مواجهــــــــة المشكـــالت ذات األولويـــــــــة (األمية،
البطالة ،التسرّب من التعلي ).

O

العمل التطوعي والعمل االهلي وتنمية المواكد البشرية (مفاهي واشكاليات).

O

دوك القطاع الخاص واألهلي في تنمية المرسس العربية وتمكينها.

O

دوك القطاع الخاص واألهلي في استثماك الشباب العربي وتنميته على الرعيدين العربي
والعالمي.

O

دوك القطاع الخاص واألهلي في تدعي المنظومة البحثية والعلمية في الوطن العربي.

O

دوك القطاع الخاص واألهلي في تنمية الشباب البا ثين واالستفادس من العقول العربية المهاجرس.

لذلك ندعو من خالل هذه النشرس إلى ضروكس االلتأام بتقدي سوكاق علمية متنوعة من سجل صياغة
كؤية إجماليّة ألشكال التعامل الممكنة مع واقعنا العربي الراهن ومستقبله القادم .وعلى هذا األسا
يمكن للبحوث العلمية سن تساه في إجراء مناقشات واسعة ول هذه القضية وعرض المقتر ات
لحلها وترجمتها إلى خطط عملية يمكن سن تتبناها الجهات الرسمية في المجتمعات العربية.

مؤتمر:
دور القطاع الخاص واألهلي
في تنمية الموارد البشرية بالوطن العربي.
اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
جمهورية مصر العربية
 01-9تشرين الثاني/نوفمبر  6102ميالدي،
اتحاد مجالس البحث العلمي العربية
الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي
األمانة العامة/المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

ع ّمــــان-األردن  ،ص.ب ( ،)065الجبيهة-ع ّمان 11911
المملكة األردنية الهاشمية
http://www.nchrd.gov.jo
هاتف0441101-6-969 :
فاكس0415406-6-969 :

مكان انعقاد المؤتمر:

ُيعقد المؤتمر بفندق منتجع هيلتون شاركس باي
شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خالل الفترة من
 9ــ 0/10011/01
سيكو المؤتمر على مدى يومي األكبعاء والخميس الموافقين  01-9تشرين الثاني/
نوفمبر  6102ميالدي ،سي  01-9صفر  0341هجري
شروط األوراق/البحوث:
يستخدم نوع الخط Simplified Arabicحجم حرف الطشاعة ( ، )41وشمسافة
(
منفردة  ،Single Space -على أ ال يتجاوز عدد الصفحات ( )41صفحة
 )1444كلمة.
أما الملخصات فينبغي أن ال تزيد عن ( )055كلمة.

استمارة التسجيل/الرغشة في المياركة
اسم الميارك م ثالثة مقاطع...................................................... :

O

O

·المركز/المؤسسة الشحثية التي يعمل شها الشاحث.................................. :

O

عنوا المحور الذي يرغب المياركة فيه......................................... :

O

عنوا الشحث/العرض الذي سييارك فيه الشاحث................................. :

...............................................................................................
نوع المياركة ) ( :تقديم شحث ( ) تقديم عرض ( ) حضور ومناقية فقط.

O

راجين أن ننوه إلى اآلتي:
)1

مواعيد قبول األوراق/البحوث:
يكو يوم الخميس  04حزيرا (يونيو)6442 ،م ،الموافق  61رمضا
4101هـ ،آخر موعد لقشول ملخصات األوراق/األشحاث ليتم الشت في صالحية
المواضيع المقدمة للمياركة في المؤتمر (الموافقة المشدئية على موضوع الشحث/الورقة
العلمية) .ويكو يوم الخميس  41آب (أغسطس)6442 ،م ،الموافق  41ذو القعدة،
4101هـ ،الموعد النهائي الستالم كامل األوراق الشحثية ،ليتم عرضها على اللجنة
العلمية للمؤتمر للشت في صالحيتها للمياركة (الموافقة النهائية على قشول الشحث/
الورقة للمياركة في المؤتمر) .وعندما تصدر اللجنة العلمية قراراتها ،يتم اشالغ
المياركي الذي قشلت أوراقهم شخطاب رسمي يفيد شذلك وتعمل اكاديمية الشحث
العلمي والتكنولوجيا شجمهورية مصر العرشية على تزويد كل ميارك شخطاب موجه
للسفارة المصرية في شلده لتسهيل مهمته في الحصول على تأييرة سفر لدخول
األراضي المصرية .ويتوقع الشدء في إرسال خطاشات الموافقة وتسهيل المهمة في
الحصول على التأييرة في الفترة ما شي  62-61أيلول (سشتمشر) 6442الموافق
 61-6660ذو الحجة 4101هــ.

تتحمل الرابطة وبالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بجمهووريوة م ور
العربية تكاليف اقامة المشاركين الذين تقبل بحوثهو//مشواركواتوهو ،/وكوذلو وجوبوا
الطعا /وتأمين وسائط التنقل (من مطار شر /الشيخ إلى مكان انعقاد المؤتمر) .

)6

يتحمل الميارك تكاليف تذكرة/شطاقة وتأييرة السفر م وإلى دولته.

عنوا المراسالت يكو على الشريد االلكتروني:
 ertmohamed-azayem@hotmail.comاألستاذ الدكتور محمد جمال أبو العزائ/

و/أو Ahmadt@nchrd.gov.jo

األستاذ الدكتور أحمد عيسى الطويسي

أو وفق قنوات التواصل المشينة على الصفحة األولى م هذه ا لنيرة التعريفية
hrd@nchrd.gov.jo
Fax: 962-6-5430356

