




قطاع اإلعالم واالتصال

إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية

التقرير العلمي لورشة العمل املتخصصة
بشأن: 

مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

األمانة العامة- القاهرة
 2019/8/29-28 





اإلعداد والتحرير:
وزير مفوض/ أ. د. عالء التميمي- مدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية.

التصميم:
املهندسة / اسالم طاحون –إدارة تكنولوجيا املعلومات.

الطباعة: 
مطبعة جامعة الدول العربية- 33 ش14 املعادي- القاهرة.

اآلراء الواردة يف التقرير العلمي لورشة العمل املتخصصة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

األمانة العامة لجامعة الدول العربية، أو الجهة التي يعمل بها مقدم الورقة





أن إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية و اســتكامالً لجهودهــا باســتهداف إقامــة 

ــن  ــة املســتدامة” ضم ــة و التنمي ــر العربي ــز الفك ــل متخصصــة بشــأن: “مراك ورشــة عم

خطتهــا الســنوية لعــام 2019. وتعــد هــذه الورشــة مواصلــة لجهــود اإلدارة يف متابعــة دور 

مراكــز الفكــر العربيــة يف تنفيــذ أجنــدة التنميــة املســتدامة يف املنطقــة العربيــة، حيــث 

خصصــت اإلدارة محــور ثابــت يف عملهــا ونــدوة فصليــة ملناقشــة أخــر التطــورات يف مجال 

التنميــة املســتدامة، لتقديــم حلــول جــادة متكــن القامئــن عليهــا مــن القيــام بــأدوار أكــر 

فعاليــة يف مواجهــة التحديــات التــي تواجــه مجتمعاتنــا العربيــة، وعــى وجــه الخصــوص 

التنميــة املســتدامة يف منطقتنــا العربيــة. 

وملــا تقــدم، تحــرص إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية عــى أن تقــدم للقــارئ 

العــريب أوراق عمــل ووثائــق هــذه الورشــة التــي نقلــت منهــج البحــث حــول موضــوع 

مراكــز الفكــر العربيــة والتنميــة املســتدامة مــن البحــث والدراســة التحليليــة اىل الغــوص 

يف التدابــر الالزمــة واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا لتفعيــل عمــل هــذه املراكــز، وهــو مــا 

يجعــل مــن نرشهــا مســاهمة متواضعــة يف تبــادل األفــكار حــول هــذه التطــورات، فضــال 

عــن أن يف النــرش مــا يدعــو اىل مزيــد مــن فتــح الحــوار والنقــاش حــول تلــك التطــورات 

والتبعــات التــي تربزهــا مــام يحقــق عائــدا أكــرب لــورش العمــل القادمــة.
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ــر إدارة  ــي–  مدي ــالء التميم ــوض/ أ.د. ع ــر مف ــل وزي ــة العم ــح ورش افتت

ــب  ــة رح ــة بكلم ــدول العربي ــة ال ــرتاتيجية بجامع ــات االس ــوث والدراس البح

فيهــا بالضيــوف الكــرام مــن ممثــي املندوبيــات الدامئــة لــدى جامعــة الــدول 

العربيــة واألكادمييــن والخــرباء يف مجــال اإلعــالم عــى املســتوى العــريب والدويل 

وممثــي مراكــز الفكــر العربيــة، كــام نقــل تحيــات معايل األمــن العــام لجامعة 

الــدول العربيــة الســيد/ أحمــد أبــو الغيــط ومتنياتــه بــأن تنبثــق عــن أعــامل 

هــذه الورشــة توصيــات تســهم يف تعزيــز العمــل العــريب املشــرتك.

وأكــد ســيادته أننــا نلتقــي اليــوم يف إطــار هــذه الورشــة املتخصصــة 

ملناقشــة دور مراكــز الفكــر العربيــة والتنميــة املســتدامة يف ضــوء النظريــات 

العلميــة للباحثــن يف هــذا املجــال والتجــارب العمليــة ملراكــز الفكــر العربيــة، 

ــة  ــدول العربي ــتوى ال ــى مس ــأن ع ــذا الش ــى يف ه ــات الفض ــراز املامرس وإب

الجلسة
 االفتتاحية
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وســبل االســتفادة منهــا، وإنــه لحــري بنــا أن نعمــل عــى تبــادل الخــربات واملعــارف، وأن 

ــكار  ــا الرســمية ســعياً نحــو الخــروج بأف ــب اجتامعاتن ــة إىل جان ــا الفكري ــف لقاءاتن نكث

واقرتاحــات تعــزز مســرة العمــل العــريب املشــرتك.

السيدات والسادة الحضور الكريم

يعتــرب البحــث العلمــي مــن أهــم النشــاطات التــي يهتــم بهــا اإلنســان منــذ القــدم 

ومــن املعــروف أن نهضــة األمــم لطاملــا كانــت مقرتنــة باهتاممهــا بالعلــم والعلــامء. حيــث 

أن مراكــز الفكــر متثــل أحــد الدالئــل الهامــة عــى تطــور الــدول، وذلــك وفــق املنظــور 

املعــريف لتطــور املجتمعــات اإلنســانية عمومــاً.

ــة  ــة والنهضوي ــزات الحضاري ــؤرشاً للمنج ــد م ــر تُع ــز الفك ــأن مراك ــول ب ــا الق وميكنن

ــد  ــاً لتقــدم الــدول وأحــد مؤرشاتــه يف التنميــة ورســم السياســات. وتُع والثقافيــة وعنوان

ــم األدوار  ــن أه ــا م ــات وتحليله ــه املجتمع ــي تواج ــة الت ــا الراهن ــة القضاي ــة دراس عملي

ــباب  ــة األس ــا إىل معرف ــن خالله ــدف م ــاً، إذ ته ــر عموم ــز الفك ــا مراك ــع به ــي تضطل الت

التــي تكمــن وراءهــا، وبلــورة الــرؤى واملقرتحــات العلميــة املتعلقــة بهــا، ووضــع الحلــول 

املناســبة لهــا. 

ــوي يف  ــيايس والتنم ــهد الس ــن املش ــزأ م ــزًء ال يتج ــر ج ــز الفك ــت مراك ــام أصبح ك

العديــد مــن البلــدان املتقدمــة. وال نبالــغ إذا قلنــا إن لهــا دوراً أساســياً يف نهــوض األمــم 

ــك املراكــز إىل حــد أصبحــت  ــا. وقــد أرتقــت تل ــق أهدافه وتقــدم الشــعوب نحــو تحقي

ــة  ــة والرتبوي ــة واالقتصادي ــه أحــد الفاعلــن يف رســم التوجهــات السياســية واالجتامعي في

وأحــد املؤثريــن فيهــا، وأحــد املشــاركن يف وضــع الحلــول لهــا، وذلــك مــن خــالل توظيــف 

البحــث العلمــي يف خدمــة قضايــا املجتمــع، بتقديــم الــرؤى وطــرح البدائــل والخيــارات، 

مبــا يدعــم عمليــات صنــع القــرار ورســم السياســات.

الجلسة االفتتاحية
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ــذ  ــامل من ــدول الع ــات ل ــم األولوي ــد أه ــد أح ــة يُع ــوع التنمي ــى ، أن موض وال يخف

النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن. حيــث حقــق االقتصــاد الــدويل خــالل تلــك الفــرتة 

ــى إىل  ــو مل يرق ــامل. إال إن هــذا النم ــي شــمل جــل دول الع ــج القوم ــاً للنات ــواً ملحوظ من

ــة  ــة واجتامعي ــرات اقتصادي ــك تغي ــب ذل ــث يتطل ــدول حي ــة يف كل ال ــتوى التنمي مس

وثقافيــة تجعــل مــن اإلنســان الهــدف والوســيلة وترقــى بــه وباملجتمــع إىل مســتوى عــال 

ــه.  ــم ل مــن الوعــي واملســئولية وتوفــر ظــروف العيــش الكري

ــة وكان  ــة لأللفي ــة يف إطــار الخطــة اإلمنائي ــادرات تنموي ــم املتحــدة مب أطلقــت األم

أخرهــا اعتــامد خطــة التنميــة املســتدامة للفــرتة مــن 2015-2030 والتــي تشــمل أهدافــاً 

اقتصاديــة واجتامعيــة، وبيئيــة، وتشــمل أيضــاً التزامــات مشــرتكة للــدول ووســائل التنفيــذ 

والرشاكــة. 

وقــد اعتمــدت كل الــدول العربيــة أهــداف التنمية املســتدامة يف ســبتمرب عـــام 2015 

حيــث ســاهمت يف إطــاري جامعــة الــدول العربيــة واألمــم املتحــدة يف كل االجتامعــات 

واملناقشــات التــي أدت إىل تحديــد األهــداف املذكــورة مــع التأكــد مــن مراعاتهــا 

ــة. ــات العربي ــات والخصوصي لألولوي

السيدات والسادة الحضور الكريم

ــات  ــود الجه ــى جه ــاً ع ــز أساس ــتدامة يرتك ــة املس ــداف التنمي ــق أه إذا كان تحقي

الحكوميــة فــإن جهــات غــر حكوميــة ميكــن أن تقــدم مســاهمة هامــة يف هــذا املجــال. 

وهكــذا وانطالقــاً مــن الهــدف الســابع عــرش ألهــداف التنميــة املســتدامة 2030 واملتعلــق 

بـــ “الرشاكــة” تعتــرب مراكــز الفكــر رشيــك يف مــرشوع تحقيــق التنميــة املســتدامة، فهــي 

تلعــب دوراً رئيســياً يف صياغــة الوعــي حــول السياســة التنمويــة وكيفيــة تحقيقهــا لدعــم 

مســارات التنميــة املســتدامة. 
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السيدات والسادة الحضور الكريم

نتطلــع مــن خــالل مســاهامت املتحدثــن ومناقشــات هــذه الورشــة أن يتــم التوصــل 

ــل  ــز العم ــة لتعزي ــوات القادم ــبة للخط ــق بالنس ــر الطري ــات تن ــات وتوصي إىل مقرتح

ــة. ــة العربي ــة املســتدامة يف املنطق ــق أهــداف التنمي العــريب املشــرتك قصــد تحقي

يف الختــام، أود أن أعــرب بهــذه املناســبة عــن تقديــر جامعــة الــدول العربيــة لجميــع 

ــي  ــة الت ــامل هــذه الورش ــة يف أع ــى مســاهمتهم القيم الســادة الحضــور واملشــاركن ع

تعقدهــا إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية يف إطــار خطتهــا الســنوية لعــام 2019، 

والتــي تتضمــن العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات العلميــة والبحثيــة ملناقشــة املواضيــع 

الراهنــة يف املنطقــة العربيــة. وأمتنــى ألعاملنــا التوفيــق والنجــاح يف الوصــول إىل توصيــات 

تســهم يف دعــم العمــل اإلعالمــي العــريب املشــرتك.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

وزير مفوض/ أ. د. عالء التميمي

مدير إدارة البحوث والدراسات

 االسرتاتيجية

الجلسة االفتتاحية
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التعريف بورشة العمل املتخصصة وأهدافها

اإلطار العام:
ــة الســنوية إلدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية  ــذ الخطــة العلمي يف إطــار تنفي

لعــام 2019، نظمــت إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية بقطــاع اإلعــالم واالتصــال-

ورشــة عمــل متخصصــة بشــأن: » مراكــز الفكــر العربيــة و التنميــة املســتدامة »، يومــي 

28-2019/8/29 مبقــر األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، وتــأيت فكــرة عقــد هــذه 

الورشــة انطالقــا مــن:

ــرب  ــذي يعت ــة« ال ــتدامة »الرشاك ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــرش م ــابع ع ــدف الس - اله

مراكــز الفكــر رشيــك يف مــرشوع تحقيــق التنميــة املســتدامة، فهــي تلعــب دوراً رئيســياً يف 

التأثــر عــى تكويــن الــرأي العــام العــريب حــول تلــك املفاهيــم وكيفيــة تحقيقهــا لــإرساع 

باتخــاذ اإلجــراءات املناســبة، وتعــد الوســيلة األكــر فعاليــة للوصــول إىل الجامهــر العربية 

وصنــاع السياســات لدعــم مســارات التنميــة املســتدامة.

ــن واملتخصصــن،  ــربى للباحث ــة ك ــن أهمي ــز م ــه هــذه املراك ــا متثل ــق م ــن منطل - م

إضافــة إىل أهميــة مخرجــات هــذه املراكــز يف دعــم متخــذي القــرار بالــرؤى واالقرتاحــات 

اآلنيــة واملســتقبلية القامئــة عــى الدراســات االســترشافية املعتمــدة عــى الرصــد والتحليــل 

الدقيقــن للواقــع القائــم بــكل مكوناتــه. 

ــة  ــخصيات الفكري ــن الش ــد م ــة العدي ــل املتخصص ــة العم ــامل ورش ــارك يف أع - ش

واألكادمييــة وكبــار اإلعالميــن املتخصصــن يف التنميــة املســتدامة، إضافــة إىل ممثــي 

ــة  ــات املعني ــة والجه ــدول العربي ــة ال ــدى جامع ــاء ل ــدول األعض ــة لل ــات الدامئ املندوبي

بشــؤون التنميــة املســتدامة يف الــدول العربيــة، واملنظــامت واالتحــادات املامرســة ملهــام 

ــة،  ــة العام ــي األمان ــل، وموظف ــة العم ــاركن يف ورش ــرب املش ــون الع ــة، واإلعالمي إعالمي

ــة املســتدامة والتعــاون  وعــى وجــه الخصــوص: قطــاع اإلعــالم واالتصــال، وإدارة التنمي

ــدويل.  ال
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أوال: األهداف املرجوة من ورشة العمل:
تهــدف هــذه الورشــة إىل طــرح رؤى مســتقبلية تســهم يف تفعيــل دور مراكــز البحــوث 

ــد األدوار  ــالل تحدي ــن خ ــتدامة م ــة املس ــداف التنمي ــم أه ــة يف دع ــات العربي والدراس

املنوطــة بــه وفــق خطــة التنميــة املســتدامة 2030. كذلــك تهــدف إىل:

بيــان دور مراكــز البحــوث والدراســات االســرتاتيجية يف صياغــة الوعــي 	 

العــريب؟.

بيــان دور مراكــز البحــوث والدراســات االســرتاتيجية يف دعــم وتعزيــز قضايــا 	 

التنميــة املســتدامة؟.

بيان التحديات التي تواجه مراكز الفكر العربية. 	 

 

ثانيا: جلسات ورشة العمل:          

الجلسة االفتتاحية:
- افتتــح ورشــة العمــل وأدار النقــاش وزيــر مفــوض/أ.د. عــالء التميمــي- مديــر إدارة 

البحــوث والدراســات االســرتاتيجية، بكلمــة ترحيبيــه بالســادة املشــاركن يف أعــامل ورشــة 

العمــل، ناقــال تحيــات معــايل األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة الســيد/ أحمــد أبــو 

الغيــط ومتنياتــه بــأن تنبثــق عــن أعــامل هــذه الورشــة توصيــات تســهم يف تعزيــز العمــل 

ــز الفكــر جــزًء ال يتجــزأ مــن املشــهد  اإلعالمــي العــريب املشــرتك. كــام أشــار إىل أن مراك

ــا دوراً  ــا إن له ــغ إذا قلن ــة. وال نبال ــدان املتقدم ــن البل ــد م ــوي يف العدي الســيايس والتنم

ــك  ــد أرتقــت تل ــا. وق ــق أهدافه ــدم الشــعوب نحــو تحقي ــم وتق ــوض األم أساســياً يف نه

املراكــز إىل حــد أصبحــت فيــه أحــد الفاعلــن يف رســم التوجهــات السياســية واالجتامعيــة 

ــا،  ــول له ــا، وأحــد املشــاركن يف وضــع الحل ــن فيه ــة وأحــد املؤثري ــة والرتبوي واالقتصادي

وذلــك مــن خــالل توظيــف البحــث العلمــي يف خدمــة قضايــا املجتمــع، بتقديــم الــرؤى 

وطــرح البدائــل والخيــارات، مبــا يدعــم عمليــات صنــع القــرار ورســم السياســات. 

الجلسة االفتتاحية
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ــة و  ــة عملي ــم )12( ورق ــة تقدي ــاتها األربع ــل بجلس ــة العم ــامل ورش ــهدت أع - ش

ــادة  ــات ج ــد دارت مناقش ــن، وق ــدار يوم ــى م ــاركن وع ــل املش ــن قب ــة م )60( مداخل

ــة مــن  ــرؤى والخــربات العملي ــادل األفــكار وال ــا تب ــم مــن خالله وعميقــة ومســتفيضة ت

جانــب املشــاركن كافــة، وقــد تــم التوصــل إىل عــدد مــن التوصيــات لتفعيــل دور مراكــز 

ــتدامة. ــة املس ــال التنمي ــة يف مج ــر العربي الفك

الجلسة األوىل:
اإلطار املفاهيمي ملراكز الفكر والتنمية املستدامة: من خالل بيان ما يي:

مفهوم مراكز الفكر وأهميتها.	 

التطور التاريخي ملراكز الفكر.	 

أسباب نشأة وانتشار مراكز الفكر يف املنطقة العربية.	 

سامت مراكز الفكر الناجحة.	 

قدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي رئيس الجلسة عرضا موجزا عام ييل:

الدراسات واملقاالت السابقة التي تناولت موضوع ورشة العمل.	 

نبذة عن مراكز الفكر العربية ودورها يف دعم أهداف التنمية املستدامة.	 

كــام قدمــت وزيــر مفــوض/ نــدى العجيــزي مديــرة إدارة التنميــة واملســتدامة 

ــة  ــف بأهــداف التنمي ــام عمــل اإلدارة والتعري ــذة موجــزة عــن مه ــدويل نب والتعــاون ال

ــة.  ــدول العربي ــن ال ــكلة م ــة املش ــة الحكومي ــل اللجن ــرش وعم ــبعة ع ــتدامة الس املس

تضمنت الجلسة األوىل ثالثة أوراق علمية، وعىل النحو اآليت:

 ورقــة علميــة بعنــوان: »الخطــاب الفكــري وتحديــات اإلعــالم الجديــد يف الواقــع 1. 

العــريب«، قدمهــا الدكتــور/ محمــد أبــو حمــور- وزيــر املاليــة األردين األســبق 

واألمــن العــام ملنتــدى الفكــر العــريب.

 مداخلــة الســفر/ أحمــد بــن محمــد الجــروان- رئيــس املجلــس العاملــي للتســامح 2. 

ــريب  ــان الع ــس الربمل ــرب ورئي ــرباء الع ــام للخ ــاد الع ــس االتح ــالم ورئي والس

الســابق.
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 ورقــة علميــة بعنــوان: »مراكــز الفكــر والــرأي العــام والتنميــة املســتدامة«، قدمهــا . 3

اإلعالمــي/ ســامل مشــكور- عضــو مجلــس األمنــاء- هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت 

العراقيــة.

الجلسة الثانية:
أدوار ومهام مراكز الفكر العربية والتحديات التي تواجهها: من خالل بيان ما يي:

األدوار التي تضطلع بها مراكز الفكر العربية.	 

معاير تصنيف مراكز الفكر العربية.	 

التحديات واملعوقات التي تواجه مراكز الفكر العربية.	 

وتضمنت الجلسة الثانية أربعة أوراق علمية، وعىل النحو اآليت: 

ورقــة علميــة بعنــوان: »مراكــز الفكــر العربيــة وبنــاء الوعــي بأهــداف التنميــة . 1

املســتدامة » قدمتهــا األســتاذة الدكتــورة/ حنــان يوســف- أســتاذة اإلعــالم 

وعميــدة كليــة اللغــة واإلعــالم باألكادمييــة العربيــة للعلــوم   والتكنولوجيا 

والنقــل البحــري ورئيــس املنظمــة العربيــة للحــوار 

ــم . 2 ــة يف دع ــات العربي ــوث والدراس ــز البح ــوان: “دور مراك ــة بعن ــة علمي ورق

وتعزيــز أهــداف التنميــة املســتدامة”، قدمتهــا الدكتــورة/ رغــدة البهــي- 

مــدرس العلــوم السياســية بكليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية- جامعــة 

للفكــر  املــري  باملركــز  الســيرباين  األمــن  وحــدة  ورئيــس  القاهــرة 

والدراســات االســرتاتيجية.

ورقــة علميــة بعنــوان: “دور الشــباب يف توجيــه الفكــر العــريب إىل االســتدامة . 3

واســترشاف املســتقبل” قدمهــا األســتاذ/ خالــد محمــد الســيد- خبــر إدارة 

التنميــة املســتدامة والتعــاون الــدويل.

ورقــة علميــة بعنــوان: “ مراكــز ومؤسســات الفكــر العــريب والــدور الــذي تقــوم . 4

بــه بــن املســؤولية والتوظيــف” قدمهــا الصحفــي/ الســيد هــاين- نائــب 

رئيــس تحريــر جريــدة الجمهوريــة املريــة.

الجلسة االفتتاحية
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الجلسة الثالثة: 
ــا  ــتدامة ودعمه ــة املس ــداف التنمي ــي أه ــال الوع ــة يف مج ــر العربي ــز الفك دور مراك

ــا: وتعزيزه

ــة العامــة  ــة األمان ــر مفــوض/ د. عــالء التميمــي عرضــا موجــزا عــن تجرب قــدم وزي

ــة  ــة لجامع ــة العام ــع األمان ــىل موق ــتدامة ع ــة املس ــي للتنمي ــد اإلعالم ــاء املرص بإنش

ــة. ــدول العربي ال

تضمنت الجلسة الثالثة خمسة أوراق علمية، وعىل النحو اآليت:

ورقــة علميــة بعنــوان: » العمــل الفكــري والقطــاع الشــبايب » قدمهــا الدكتــور/ . 1

ــة ملنتــدى  كايــد مصطفــى هاشــم- نائــب األمــن العــام للشــؤون الثقافي

الفكــر العــريب.

ورقــة علميــة بعنــوان: “أزمــة مــوارد امليــاه يف الوطــن العــريب والعــامل وســط . 2

تحديــات التنميــة املســتدامة “، قدمهــا الدكتــور/ عمــر الحســيني- مــدرس 

الهندســة البيئيــة والتنميــة املســتدامة بجامعــة أوســلو والباحــث يف املركــز 

املــري للفكــر والدراســات االســرتاتيجية.

ــرش . 3 ــرتاتيجي لن ــتثامر اس ــة اس ــر العربي ــز الفك ــوان: “مراك ــة بعن ــة علمي ورق

ــد  ــة املســتدامة “  قدمهــا الباحــث اإلعالمــي/ عب وتحقيــق ثقافــة التنمي

ــة. ــة الربيطاني ــة اإلذاع ــي يف هيئ ــالوة- صحف ــم ح املنع

ــن . 4 ــي كأدات ــرش الوع ــي ون ــث العلم ــاء بالبح ــوان: “االرتق ــة بعن ــة علمي ورق

لتحقيــق التنميــة املســتدامة: خــربة مركــز البحــوث والدراســات السياســية 

ــذي  ــر التنفي ــاء وجــدي- املدي ــا األســتاذة/ علي ــات” قدمته وحــوار الثقاف

ــات- جامعــة القاهــرة.  ــز البحــوث والدراســات السياســية وحــوار الثقاف ملرك

ــر . 5 ــداث التغ ــا يف إح ــة ودوره ــر العربي ــز الفك ــوان: “مراك ــة بعن ــة علمي ورق

العــريب عــى املســتوى االقتصــادي واالجتامعــي”، قدمهــا الدكتــور/ محمــد 

ــة  ــة اإلداري ــاع الرقاب ــش بقط ــر إدارة التفتي ــوض مدي ــر مف ــور- وزي النس

ــة. واملالي
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الجلسة الرابعة: 
- مناقشــات مفتوحــة )عصــف فكــري( حــول: معالجــة التحديــات التــي تواجــه مراكــز 

الفكــر العربيــة يف دعــم وتوطــن أهــداف التنميــة املســتدامة.

- وقد تم طرح عدة تساؤالت لإجابة عليها يف ورشة العمل )طاولة مستديرة(

التساؤل األول: ما املقصود باملفاهيم التالية: »مراكز الفكر العربية- التنمية 

                    املستدامة. 

التساؤل الثاين: ما هو التطور التاريخي ملراكز الفكر؟ وما هي أسباب نشأتها   

                        وانتشــارها يف املنطقــة العربيــة؟. ومــا هــي ســامت مراكــز الفكــر 

                   الناجحة؟.

التساؤل الثالث: ما هي األدوار التي تضطلع بها مراكز الفكر العربية؟. 

                     وماهي املعاير التي تصنفها؟ وما هي التحديات واملعوقات التي 

                     تواجهها يف املنطقة العربية؟.

التساؤل الرابع: ما هو دور مراكز الفكر العربية يف مجال الوعي وتعزيز ودعم 

                    قضايا التنمية املستدامة؟ 

التساؤل الخامس: هل قدمت مراكز الفكر العربية برامج هادفة أسهمت يف                          

                       حل مشاكل التنمية املستدامة.؟

التساؤل السادس: كيف ميكن دعم مراكز الفكر العربية وتفعيل عملها.؟

                       وملــا تقــدم، تحــرص إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية عــى 

أن تقــدم للقــارئ العــريب أوراق ووثائــق هــذه الورشــة التــي نقلــت منهــج البحــث حــول 

موضــوع مراكــز الفكــر والتنميــة املســتدامة مــن مــدار البحــث والدراســة التحليليــة اىل 

الغــوص يف التدابــر الالزمــة واإلجــراءات الواجــب اتخاذهــا ملواجهــة التحديــات واملعوقات 

التــي متــر بهــا تلــك املراكــز للنهــوض بواقــع عملهــا، وهــو مــا يجعــل مــن نرشها مســاهمة 

متواضعــة يف تبــادل األفــكار حــول هــذا املوضــوع، فضــال عــن أن يف النــرش مــا يدعــو اىل 

مزيــد مــن فتــح الحــوار والنقــاش مــام يحقــق عائــدا أكــرب لــورش العمــل القادمــة.

الجلسة االفتتاحية
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اإلطار املفاهيمي ملراكز الفكر والتنمية املستدامة: من خالل بيان ما ييل:
مفهوم مراكز الفكر وأهميتها.	 

التطور التاريخي ملراكز الفكر.	 

أسباب نشأة وانتشار مراكز الفكر يف املنطقة العربية.	 

سامت مراكز الفكر الناجحة.	 

تضمنت الجلسة األوىل ثالثة أوراق علمية، وعىل النحو اآليت:
 ورقة علمية بعنوان: »الخطاب الفكري وتحديات اإلعالم الجديد يف الواقع . 1

 العريب«،
 قدمها الدكتور/ محمد أبو حمور- وزير املالية األردين األسبق واألمن العام 

ملنتدى الفكر العريب.

 ورقة علمية بعنوان: »مراكز الفكر والرأي العام والتنمية املستدامة«، . 2
      قدمها اإلعالمي/ سامل مشكور- عضو مجلس األمناء- هيئة اإلعالم واالتصاالت 

العراقية.

 مداخلة السفر/ أحمد بن محمد الجروان. 3
رئيس املجلس العاملي للتسامح والسالم ورئيس االتحاد العام للخرباء العرب ورئيس 

الربملان العريب السابق.

الجلسـة األوىل:

21
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قــدم ورشــة العمــل وأدار النقــاش وزيــر مفــوض/ أ. د. عــالء 

التميمــي- مديــر إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية، ُمرحبــاً 

بالســادة املشــاركن، وقــد دارت مناقشــات جــادة وعميقــة ومســتفيضة 

تــم مــن خاللهــا تبــادل األفــكار والــرؤى والخــربات العمليــة مــن جانــب 

املشــاركن كافــة، وقــد تــم التوصــل إىل عــدد مــن التوصيــات لتفعيــل 

ــتدامة.  ــة املس ــدة التنمي ــق أجن ــة يف تحقي ــر العربي ــز الفك دور مراك

ــذا عرضــا موجــزا  ــس الجلســة محــاور الجلســة، وك ــدم رئي ــام ق ك

عــام يــي:

الدراســات واملقــاالت الســابقة التــي تناولــت موضــوع 	 

ــل. ــة العم ورش

 اإلطار املفاهيمي ملراكز الفكر والتنمية املستدامة.	 

كــام قدمــت وزيــر مفــوض/ نــدى العجيــزي مديــرة إدارة التنميــة 

ــدويل نبــذة موجــزة عــن مهــام عمــل اإلدارة  واملســتدامة والتعــاون ال

والتعريــف بأهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــرش وعمــل اللجنــة 

الحكوميــة املشــكلة مــن الــدول العربيــة. 

ــل  ــة أوراق عم ــم ثالث ــة األوىل تقدي ــامل الجلس ــث شــهدت أع حي

ــل املشــاركن، وعــى النحــو اآليت: ــن قب م

الجلسة
األوىل
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اإلطار املفاهيمي ملراكز الفكر والتنمية املستدامة)1(
يعتــرب البحــث العلمــي مــن أهــم النشــاطات التــي يهتــم بهــا اإلنســان منــذ القــدم 

ومــن املعــروف أن نهضــة األمــم لطاملــا كانــت مقرتنــة باهتاممهــا بالعلــم والعلــامء. حيــث 

أن مراكــز الفكــر متثــل أحــد الدالئــل الهامــة عــى تطــور الــدول وتقييمهــا للبحــث العلمي 

واســترشافها آفــاق املســتقبل، وذلــك وفــق املنظــور املعــريف لتطــور املجتمعــات اإلنســانية 

عمومــاً. وميكننــا القــول بــأن مراكــز الفكــر تُعــد مــؤرشاً للمنجــزات الحضاريــة والنهضويــة 

ــد  ــاً لتقــدم الــدول وأحــد مؤرشاتــه يف التنميــة ورســم السياســات. وتُع والثقافيــة وعنوان

ــم األدوار  ــن أه ــا م ــات وتحليله ــه املجتمع ــي تواج ــة الت ــا الراهن ــة القضاي ــة دراس عملي

ــباب  ــة األس ــا إىل معرف ــن خالله ــدف م ــاً، إذ ته ــر عموم ــز الفك ــا مراك ــع به ــي تضطل الت

التــي تكمــن وراءهــا، وبلــورة الــرؤى واملقرتحــات العلميــة واملتعلقــة بهــا، ووضــع الحلــول 

املناســبة لهــا. 

ــوي يف  ــيايس والتنم ــهد الس ــن املش ــزأ م ــزًء ال يتج ــر ج ــز الفك ــت مراك ــام أصبح ك

العديــد مــن البلــدان املتقدمــة. وال نبالــغ إذا قلنــا إن لهــا دوراً أساســياً يف نهــوض األمــم 

ــك املراكــز إىل حــد أصبحــت  ــا. وقــد أرتقــت تل ــق أهدافه وتقــدم الشــعوب نحــو تحقي

ــة  ــة والرتبوي ــة واالقتصادي ــه أحــد الفاعلــن يف رســم التوجهــات السياســية واالجتامعي في

وأحــد املؤثريــن فيهــا، وأحــد املشــاركن يف وضــع الحلــول لهــا، وذلــك مــن خــالل توظيــف 

البحــث العلمــي يف خدمــة قضايــا املجتمــع، بتقديــم الــرؤى وطــرح البدائــل والخيــارات، 

مبــا يدعــم عمليــات صنــع القــرار ورســم السياســات.

)1(  إعداد: إدارة البحوث والدراسات االستراتيجية بجامعة الدول العربية.

الجلسة االوىل
مداخلة إدارة البحوث 
والدراسات اإلسرتاتيجية
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ــب  ــاق ســواء عــى الجان ــاول مفهــوم)Think Tanks( يشــوبه عــدم االتف ــزال تن ال ي

النظــري أو العمــي، وعــى الرغــم مــن أن العــامل يشــهد نقلــة نوعيــة عــن اســتخدامات 

مراكــز الفكــر لصنــع مختلــف السياســات ويف مختلــف املجــاالت مــن تنبــؤ باألزمــات إىل 

صناعــة القــرارات وبــروز تكنولوجيــا املعلومــات كمتغــر أضــاف للمعرفــة قــوة إضافيــة 

مكنــت الســلطات مــن توظيــف املعرفــة لتحقيــق الســيطرة وضــامن املصالــح.

ومــن خــالل تصفــح املحــاوالت التــي قدمــت لرتجمــة لهــذا املصطلــح نجدهــا تنقســم 

إىل:

ــكار،   ــات األف ــا؛ خزان ــن بينه ــة وم ــاكاة اللفظي ــم املح ــل إىل تقدي ــف األول: ميي الصن

ــة. ــات األمريكي ــتخدامه األدبي ــل إىل اس ــا متي ــذا م ــة، وه ــب األدمغ ــكار، عل ــب األف عل

الصنــف الثــاين: مييــل إىل اســتحضار الطابــع املؤســي للمفهــوم مثــل؛ مخابــر األفــكار، 

فضــاءات األفــكار، مركــز الخــرباء وهــذا مــا متيــل إىل اســتخدامه األدبيــات الفرنســية.

وميكننــا تعريفهــا بأنهــا: مؤسســات تقــوم بالدراســات لصالــح صنــاع القــرار فهــي تقدم 

ــا املحليــة والدوليــة بهــدف متكينهــم مــن  التوجيهــات أو توصيــات معينــة حــول القضاي

معالجــة قضايــا السياســات العامــة. وقــد تكــون هــذه املراكــز مرتبطــة بأحــزاب سياســية 

ــان  ــب األحي ــون يف أغل ــة، وتك ــح، أو رشكات خاص ــات مصال ــة، أو جه ــات حكومي أو جه

عبــارة عــن وســيط بــن األكادمييــن وصنــاع السياســات العامــة.

أهمية مراكز الفكر:
أن الــرأي الــذي ينتــج عــن الدراســات ســواًء تحليــالً أو تعليقــاً لقضيــة معينــة . 1

يتــم مــن خــالل جهــود فرديــة بحتــة وال يكــون مدعــوم بقــوة املعلومــة أو 

عمــق الطــرح.

تعمــل املراكــز عــى التأثــر يف مجالــن هــام؛ الــرأي العــام، والقــرار الســيايس . 2

أو االســرتاتيجي.



26

ــة املبتعــدة . 3 ــاة الناجحــة املتســمة باملهني تعــد املراكــز كأحــد أساســيات الحي

عــن الغوغائيــة يف التفكــر والعبثيــة يف التنفيــذ واملبالغــة يف تصويــر وتوقــع 

النتائــج.

أن تأســيس املراكــز يدعــم سياســات الدولــة ويرشــد قراراتهــا ويعطيهــا . 4

ــة  الخيــارات املدروســة ويــرشح هــذه السياســات للــرأي العــام داخــل الدول

ــة  ــة علمي ــدويل. وهــو تأســيس لفكــر منهجــي ورؤي ــام ال ــرأي الع ــا ولل ذاته

ــا. ــاه قضاياه تج

أسباب نشأة وانتشار مراكز الفكر العربية:
ثورة املعلومات واالتصاالت.. 1

نهاية احتكار الحكومات للمعلومات.. 2

الحاجة إىل املعلومات والتحليالت املوجزة يف الوقت املناسب.. 3

ــم . 4 ــر العل ــاع دوائ ــبب اتس ــارص بس ــع املع ــص يف املجتم ــة التخص ــد نزع تزاي

ــال. ــس يف كل مج ــم والتناف ــد التعلي ــة وتزاي واملعرف

التعقيــد املتزايــد يف طبيعــة العالقــات التبادليــة بــن مكونــات املجتمــع املــدين . 5

الواحــد السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة، ال ســيام يف عالقــات أي مجتمــع 

منهــا باملجتمعــات املجــاورة اإلقليميــة والدوليــة.

الطفــرات املســجلة يف عــامل الحاســوب ونظــم املعلومــات والتكنولوجيــا، وهــو . 6

األمــر الــذي جعــل عمليــة تبــادل املعلومــات أمــراً ميســوراً ووفــر مــادة هائلــة 

ــات. إلنجاز الدراس

ــة . 7 ــروب ويف الهيمن ــا يف الح ــيادة التكنولوجي ــادي، وس ــس االقتص ــد التناف تزاي

السياســية وهــو مــا دفــع أطرافــاً كثــرة إىل إعــادة النظــر يف إمكاناتهــا وقدراتها 

التنافســية لتعيــد رســم برامجهــا واســرتاتيجياتها وهــو أمــرا ال يتســنى نجاحــه 

دون دراســات علميــة وموضوعيــة دقيقــة.

الجلسة االوىل
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تصنيف مراكز الفكر:
ــاً  ــدول إداري ــز بال ــك املراك ــط تل ــة: ترتب ــبه الحكومي ــة وش ــاث الحكومي ــز األبح مراك

وماليــاً وتــدور مجــاالت عملهــا حــول متطلبــات الحكومــة وسياســاتها واحتياجــات صنــاع 

القــرار، وأبحاثهــا عــادة ال تنــرش بســبب القــرار اإلداري وال تعــاين مــن مشــكلة التمويــل.

ــات أو . 1 ــة لجامع ــز تابع ــع األكادميــي: وهــي مراك ــز األبحــاث ذات الطاب مراك

مؤسســات تعليميــة بعضهــا يكــون مســتقل ويعتمــد عــى أكادمييــن لتطبيــق 

منهجيــات البحــث العلمــي والتحليــل العميــق، وبعضهــا مينــح درجــات 

ــة. علمي

ــر . 2 ــدين غ ــع امل ــات املجتم ــي ملؤسس ــي تنتم ــة: وه ــاث الخاص ــز األبح مراك

الربحيــة وتتصــف باســتقاللها يف إعــداد أجندتهــا وبرامجهــا البحثيــة.

ومثة تصنيف أخر ملراكز الفكر العربية يتعلق مبعاير مثل:. 3

معيــار التوجــه الســيايس )محافــظ أو الدينــي – ليــربايل – اشــرتايك – التوجــه . 4

الوطنــي(.

مجــال االهتــامم )نطــاق جغــرايف معــن قــارة أو منطقــة أو دراســات اقتصادية . 5

أو اجتامعية أو اســتطالعات رأي(. 

التمويل )حكومي أو جهة داخلية أو منظامت أو مانح دويل(.. 6

أســاليب العمــل )إصــدار الكتــب واملنشــورات أو عقــد املؤمتــرات والنــدوات . 7

واملحــارضات(.

مهام مراكز الفكر:
نرش الكتب واملجالت والدوريات لرتويج ما تنتجه.. 1

تنظيم ورش العمل والندوات واملؤمترات يف مجاالت عدة. 2

االقرتاحــات . 3 ووضــع  مــا  مشــكلة  ملعالجــة  الخاصــة  الدراســات  إعــداد 

والتوصيــات لهــا وذلــك بنــاًء عــى تكليــف مــن مؤسســة أو صنــاع القــرار أو 

ــة. ــات مانح جه
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إجــراء اســتطالعات الــرأي لقيــاس قضيــة تهــم صنــاع القــرار أو لعمــل دراســة . 4

تتطلــب وجــود اســتطالع رأي.

متيــل مراكــز الفكــر العربيــة إىل التعاطــي مــع األبحــاث وفــق منهجيــة . 5

أكادمييــة تطبــق عليهــا نظريــات علميــة وتتعامــل معهــا باســتقاللية إلعــداد 

ــا ــة له ــول العلمي ــكار والحل ــر األف ــاول توف ــي تح ــة الت ــات العام السياس

ــا . 6 ــص يف قضاي ــة وتتخص ــات علمي ــة درج ــر العربي ــز الفك ــض مراك ــح بع متن

ــة. معين

ــة بحســب اهتاممــات املؤسســات . 7 تتحــدد أدوار بعــص مراكــز الفكــر العربي

املانحــة، فرتكــز مثــال عــى متكــن املــرأة، أو اإلصــالح الســيايس، أو الحوكمــة 

الرشــيدة أو حقــوق اإلنســان.

يصبــح دور بعــض مراكــز الفكــر العربيــة فاعــالً ونشــطاً باالعتــامد عــى عالقــة . 8

إدارة املركــز بصنــاع القــرار )العالقــات الشــخصية(.

األدوار التي تضطلع بها  مراكز الفكر:
التفكــر للحكومــات مــن خــالل تقديــم األفــكار الجديــدة والــرؤى اإلبداعيــة . 1

وترشــيد السياســات العامــة.

الدخــول كطــرف توفيقــي بــن األطــراف الحكوميــة املتنازعــة واملختلفــة . 2

ــة. ــة معين ــداد سياس ــول إع ــة ح ــر املتباين ــات النظ ــب وجه لتقري

ــة . 3 ــب معرف ــي تتطل ــا الت ــات يف القضاي ــاري للحكوم ــدور االستش ــام بال القي

ــرار. ــاز والق ــة يف اإلنج ــة ورسع متخصص

توفر قاعدة بيانات بحثية لصناع القرار واملسؤولن عند الحاجة.. 4

مامرســة دبلوماســية املســار الثــاين أو املــوازي مــن خــالل إرســال بعــض الخرباء . 5

املراكــز البحثيــة مــن قبــل مؤسســات حكوميــة للتفــاوض بشــأن قضايــا حمــددة.

مرافقــة خــرباء مراكــز الفكــر للوفــود الرســمية كخــرباء يف القضايــا التــي تكــون . 6

محــل نقــاش وتفــاوض.

الجلسة االوىل
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توفــر املواهــب مــن خــالل سياســة البــاب الدوار بــن مراكــز الفكــر واملناصب . 7

ــا يف الدولة. العلي

لعــب دور القنــاة اإلعالميــة للمســؤولن الكبــار يف إرســال رســائل اســتباقية أو . 8

تعابــر فوريــة أو إشــارات دبلوماســية غــر مبــارشة إىل بعــض األطــراف حــول 

قضايــا أو أزمــات معينــة.

املســتقبل . 9 واســتقراء  املبكــر  لالستشــعار  الفكــر مجســات  مراكــز  متثــل 

ــى  ــرار ع ــاع الق ــا يف االســترشاف املســتقبي ملســاعدة صن ــن خــالل دوره م

للمســتقبل.  االســرتاتيجي  التخطيــط 

 ترشــيد أو عقلنــة القــرار الســيايس للمســؤولن وصنــاع القــرار لتقليــل . 10

احتامليــة الخطــأ أو الفشــل يف صنــع ورســم السياســة العامــة.

ــل . 11 ــى التكت ــا ع ــريف وقدرته ــا املع ــالل دوره ــن خ ــام م ــرأي الع ــكيل ال  تش

ــة. ــة معين ــق سياس ــة أو تحقي ــة معين ــة فئ ــط ملصلح والضغ

 تشــكل الصلــة بــن عــامل البحــث والدراســة وعــامل السياســة فهــي التــي متــد . 12

الجســور بــن املعرفــة والســلطة.

 سامت مراكز الفكر الناجحة:. 13

 تحديــد الرســالة: يجــب أن تتضمــن الوثيقــة الخاصــة بالرســالة وصفــاً واضحــاً . 14

لألهــداف التــي يســعى لتحقيقهــا مركــز الفكــر.

ــات املركــز . 15 ــة إىل توصي ــة قيمــة وأهمي ــة: تضيــف املصداقي  ترســيخ املصداقي

الفكــر وتعتمــد املصداقيــة عــى جــودة األدلــة والتحليــل العلميــن، ومهنيــة 

الباحثــن، وهويــة املركــز، وعالقاتــه الخارجيــة، والشــفافية يف عملــه.

 االنخــراط يف أنشــطة حشــد التأييــد: يجــب عــى املراكــز وضــع أفكارهــا يف . 16

املامرســة العمليــة، وتنخــرط يف عمليــة السياســات مــن خــالل التواصــل مــع 

صنــاع القــرار، وتوعيــة الــرأي العــام، وتعزيــز املناقشــات والجــدل العــام، فــال 

ــة  ــون مدعوم ــام تك ــات إال حين ــر السياس ــر يف تغي ــوث أن تؤث ــن للبح ميك

بجهــود حشــد التأييــد.

 اإلدارة الواعية للعالقات.. 17
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 وضع اسرتاتيجية للتوعية والتسويق.. 18

 بناء قاعدة مالية واسعة.. 19

 جذب الكفاءات والحفاظ عليها.. 20

 تطوير القيادة والحوكمة.. 21

 التعلم من التجارب والتكيف.. 22

املعايري الحديثة لتصنيف مراكز الفكر إلدراجها ضمن التصنيف العاملي:

معيار توفر املوارد:
طبيعة املوارد البرشية ومدى كفاءة القيادات.. 1

وجود عدد كبر من الباحثن.. 2

ــذه . 3 ــة وه ــات يف الدول ــف املؤسس ــن مختل ــة ب ــود للرشاك ــود عق ــدى وج م

ــز. املراك

مدى توفر القدرة عى التوصل للمعلومات والبيانات الحكومية.. 4

مستوى ومدى تنوع واستقرار التمويل.. 5

التسير الفعال للموارد البرشية واملالية.. 6

معيار جودة األنشطة:
مدى اهتامم الرأي العام وباقي الخرباء باملركز.. 1

عدد األنشطة التي ينظمها املركز سنوياً.. 2

عدد املنشورات وأهميتها.. 3

استقاللية املركز يف إبداء اآلراء.. 4

اهتامم األفراد بنشاطات املركز وسمعته بن املواطنن.. 5

االهتامم بربامج التعليم والتدريب.. 6

التواصل عرب استخدام شبكات التواصل االجتامعي عرب اإلنرتنت.. 7

درجة فعالية املوقع اإللكرتوين للمركز وتجديده.. 8

الجلسة االوىل
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معيار جودة املخرجات:
مدى جودة األفكار ومدى اهتامم صناع القرار بها.. 1

تأثرها عى السياسات العامة واملجتمع املدين.. 2

درجة استخدام األبحاث التي يصدرها املركز من األطراف األخرى.. 3

ــدرة عــى . 4 ــرار والجامهــر والق ــاع الق ــن صن  املســاعدة عــى وضــع جــر ب

ــاع  ــدة صن ــع إىل أجن ــن املجتم ــة م ــات مختلف ــدة لفئ ــب جدي ــال مطال إيص

ــرار. الق

ــي . 5 ــرش الوع ــات ون ــم الخدم ــن وتقدي ــع املواطن ــز م ــدة للمرك ــة الجي العالق

ــات. ــوق والواجب بالحق

التحديات واملعوقات التي تواجه مراكز الفكر:
مشكلة التمويل ونقص املوارد املالية.. 1

مشكلة االفتقار إىل املوضوعية واالستقاللية يف العمل.. 2

انخفاض املستوى املهني والفني للموارد البرشية.. 3

مشكلة انعدام العمل املؤسسايت املستقل واملناخ الدميقراطي.. 4

مشكلة العشوائية يف العمل.. 5

مشكلة ضعف املعلومات.. 6

بيئة املراكز غر مولدة لألفكار املتجددة واإلبداع.. 7

مشكلة التسييس.. 8

العوملة وتصميم البحوث وتنفيذها ودور الجهات املانحة يف ذلك.. 9

ــة وعــدم وجــود . 10 ــز الفكــر العربي ــم أداء مراك ــاس أو أدوات لتقيي ــاب مقي غي

ــة عــن تلــك املراكــز لتقييــم أدائهــا املهنــي ــات واضحــة ومنشــورة ومحدث معطي
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املصادر واملراجع:
خالــد وليــد محمــود: دور مراكــز األبحــاث يف الوطــن العــريب: الواقــع الراهــن . 1

ــاث  ــريب لألبح ــز الع ــورات املرك ــرب، منش ــة أك ــال إىل فاعلي ورشوط االنتق

ــر 2013. ودراســة السياســات، يناي

ــز . 2 ــي- املرك ــر االجتامع ــز التفك ــار: مراك ــز النص ــد العزي ــن عب ــح ب أ.د. صال

الوطنــي للدراســات والبحــوث االجتامعيــة أمنوذجــاً، ورقــة عمــل مقدمــة 

إىل املؤمتــر العلمــي الرابــع ملعهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 27-26/

ــمرب/2015.  ديس

كــامل عــي حســان: مراكــز الفكــر االرسائيليــة ودورهــا يف النســيج اإلرسائيــي، . 3

العــدد 24، املركــز الفلســطيني للدراســات االرسائيليــة.

كيــم إريــك بيتــرش: األدوار التــي تضطلــع بهــا مراكز الفكــر االقتصاديــة يف صنع . 4

السياســات دميقراطيــاً ومقومــات نجــاح تلــك املراكــز، مركــز املرشوعــات 

الدوليــة الخاصــة، واشــنطن، ينايــر 2012.

عزيــز صــادق: مراكــز األبحــاث ودورهــا يف عمليــة صنــع القــرار عنــد األزمــات . 5
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 كلمة 
السيدة ندى العجيزي

مدير إدارة التنمية المستدامة

 والتعاون الدولي

السيدات والسادة، 

أرحــب بكــم يف بيــت العــرب، وأشــكر الدكتــور عــالء التميمــي مديــر إدارة البحــوث 

ــة   ــذه الورش ــات ه ــاركة يف فعالي ــة للمش ــه الكرمي ــى دعوت ــرتاتيجية ع ــات االس والدراس

الهامــة والتــي ال شــك أنهــا تعتــرب الخطــوة األوىل نحــو تعريــف دور مراكــز الفكــر العربيــة 

يف دعــم وتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة يف املنطقــة العربيــة.

اســمحوا يل أن أبــدأ مبــارشًة يف اســتعراض نشــاط إدارة التنميــة املســتدامة والتعــاون 

الــدويل خــالل لدعــم جهــود الــدول العربيــة يف تنفيــذ خطــة وأهــداف 2030 منــذ نشــأة 

اإلدارة يف 2016 حتــى اآلن:

اللجنة العربية للتنمية املستدامة:
وتتكــون مــن نقــاط االتصــال املعنيــن بالتنميــة املســتدامة يف الــدول العربيــة بهــدف 

متابعــة تنفيــذ خطــة أهــداف التنميــة املســتدامة 2030.

ــريب  ــادي الع ــار االسرتش ــخ 2017/5/17 »اإلط ــا بتاري ــة يف أول اجتامعاته ــت اللجن تبن

ــة يف اجتامعهــا الثالــث  ــة املســتدامة 2030«، ووافقــت اللجن لدعــم تنفيــذ خطــة التنمي
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ــة  ــوع يف املنطق ــى الج ــاء ع ــة للقض ــة الفرعي ــاء اللجن ــى إنش ــخ 2017/12/20 ع بتاري

العربيــة، كــام وافقــت عــى إعــداد تقريــر حــول تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة  يف 

الــدول املتأثــرة بالنزاعــات، وإنشــاء مجموعــة عمــل حــول التمويــل املســتدام باملنطقــة 

ــة يف اجتامعهــا الخامــس بتاريــخ 2018/11/22 عــى نشــأة  ــة، كــام وافقــت اللجن العربي

ــة«.   ــة العربي ــا يف املنطق ــوم والتكنولوجي ــة للعل »الشــبكة العربي

اللجنة الفرعية للقضاء عىل الجوع يف املنطقة العربية:
ــة  ــة املســتدامة عــى إنشــاء اللجن ــة للتنمي ــة العربي يف ديســمرب 2017 وافقــت اللجن

ــة  ــتدامة والتغذي ــة املس ــذايئ والزراع ــن الغ ــز األم ــى الجــوع وتعزي ــة للقضــاء ع الفرعي

ــة. ــة العربي الســليمة يف املنطق

يــرتأس وزيــر الزراعــة والغابــات بجمهوريــة الســودان األمانــة العامــة للجنــة الفرعيــة، 

التــي تنســقها إدارة التنميــة املســتدامة والتعــاون الــدويل بجامعــة الــدول العربيــة 

وتتشــكل مــن املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة - الفــاو(، 

واللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب آســيا )اإلســكوا( وبرنامــج الغــذاء العاملــي.

تتمثــل مهــام اللجنــة الفرعيــة يف رصــد تحقيــق الهــدف الثــاين بشــكل متكامــل مــع 

أهــداف وغايــات التنميــة املســتدامة ذات الصلــة، وتســعى اللجنــة الفرعيــة لوضــع اإلطــار 

االســرتاتيجي اإلقليمــي وخطــة عمــل للقضــاء عــى الجــوع يف املنطقــة العربيــة واقــرتاح 

السياســات والتوصيــات والربامــج وصياغــة خطــة اســتثامرية شــاملة لتريــع التقــدم نحــو 

ــة يف  ــدأت اللجن ــام ب ــاين، ك ــدف الث ــة باله ــتدامة املرتبط ــة املس ــداف التنمي ــق أه تحقي

االعــداد »ملبــادرة القضــاء عــى الجــوع يف املنطقــة العربيــة«.

الجلسة االوىل
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مبادرة التمويل املستدام يف املنطقة العربية
 وافقــت اللجنــة يف اجتامعهــا الرابــع بتاريــخ 2018/6/30 عــى تكليــف األمانــة العامــة 

ــة  ــة التنظيمي ــات املالي ــال املســتوى يضــم املؤسســات والهيئ ــامع ع ــد اجت ــداد لعق باإلع

حــول التمويــل املســتدام يف املنطقــة العربيــة، وتوجيــه الدعــوة للقطــاع املــايل وخاصــة 

ــا نحــو  ــة ورشكائه ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــود أمان ــة للمشــاركة يف جه املصــارف العربي

تعميــق مفهــوم التمويــل املســتدام يف املنطقــة العربيــة واملشــاركة يف الربامــج واملبــادرات 

الدوليــة الداعمــة لذلــك.

  نظــرا ألهميــة التمويــل يف تحقيــق التنميــة املســتدامة 2030  يف املنطقــة العربيــة، 

فــإن ذلــك يتطلــب تنفيــذ برنامــج لدعــم التمويــل للخطــط والجهــود التــي تبذلهــا الــدول 

العربيــة يف جميــع القطاعــات، وهنــاك حاجــة ملحــة للعمــل بجديــة لتغيــر فلســفة فكــر 

املؤسســات التنظيميــة املاليــة والقطــاع املــريف، ونــرش الوعــي بــأن هنــاك حاجــة لتطويــر 

نظــم لتمويــل مشــاريع التنميــة املســتدامة، ولتطويــر أطــر السياســات والحوافــز لتســهيل 

وتشــجيع التمويــل مــن أجــل التنميــة املســتدامة، وعــادة تصميــم القطــاع املــايل ملواءمــة 

املؤسســات والحوافــز  مــع النمــو املســتدام والشــامل.

ويستند مفهوم التمويل املستدام عى أربعة قطاعات رئيسية:

إصالح النظم املالية الحكومية	 

تطوير القطاع املريف العام والخاص	 

التعاون الدويل	 

العطاء االجتامعي واملسؤولية املجتمعية	 

الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة:
رحبــت اللجنــة يف اجتامعهــا الســادس بتاريــخ 2019/6/12 بقيــام األكادمييــة العربيــة 

لعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل البحــري باســتضافة الشــبكة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا 

ــا  ــم والتكنولوجي ــم دور العل ــبكة إىل تعظي ــدف الش ــتدامة، وته ــة املس ــل التنمي ــن أج م

واملعرفــة يف تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة 2030 يف املنطقــة العربيــة، وســتعد مبثابــة 
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موقــع الكــرتوين رئيــي ومنــرب إقليمــي لتبــادل املعــارف واملعلومــات يف مجــاالت التنميــة 

املســتدامة، والتعــاون مــع اآلليــات اإلقليميــة يف مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا والتنميــة 

املســتدامة يف املنطقــة العربيــة، وخاصــة املرتبطــة بأهــداف التنميــة املســتدامة والداعمــة 

لتطويــر االبتــكار واالنتــاج، ودعــم إدراج نتائــج الدراســات العلميــة والتكنولوجية يف خطط 

العمــل الوطنيــة واإلقليميــة لتلعــب دوراً محوريــا يف إعــداد السياســات واالســرتاتيجيات 

الوطنيــة و اإلقليميــة.

بناء الرشاكات:
وافقــت اللجنــة يف اجتامعهــا الســادس بتاريــخ 2019/6/12 عــى قيــام األمانــة الفنيــة 

للجنــة العربيــة )إدارة التنميــة املســتدامة والتعــاون الــدويل( عــى تكويــن رشاكات مــع 

ــة يف تنفيــذ  ــة وأصحــاب املصلحــة لدعــم جهــود الــدول العربي مختلــف الجهــات الفاعل

أهــداف التنميــة املســتدامة يف املنطقــة العربيــة.

ــة  ــة للتنمي ــات الوطني ــة للمنتدي ــبكة العربي ــوة الش ــة بدع ــة العربي ــت اللجن   قام

ــة  ــدول العربي ــة يف ال ــات الوطني ــة الســتكامل إنشــاء املنتدي ــدول العربي املســتدامة يف ال

ــات. ــد هــذه املنتدي ــي مل تنشــأ بع الت

ــة املســتدامة والشــباب  ــن إدارة التنمي ــم ب ــاون القائ ــة بالتع ــة العربي ــت اللجن  رحب

العــريب للتنميــة املســتدامة، تأكيــداً عــى أهميــة دور الشــباب كــرشكاء فاعلــن لتحقيــق 

ــة. ــة املســتدامة يف املنطقــة العربي أهــداف التنمي

الجلسة االوىل
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األسبوع العريب للتنمية املستدامة:
يعــد األســبوع العــريب للتنميــة املســتدامة أهــم منصــة حــوار إقليميــة للتنميــة 

املســتدامة يف املنطقــة العربيــة، فقــد عقــدت إدارة التنميــة املســتدامة والتعــاون الــدويل 

ــط  ــتثامر والتخطي ــع وزاريت االس ــاون م ــريب )2017-2018( بالتع ــبوع الع ــختن لألس نس

واملتابعــة واالصــالح االداري، وتحــت رعايــة كرميــة مــن فخامــة رئيــس جمهوريــة مــر 

العربيــة، ومــن املقــرر تنظيــم النســخة الثالثــة مــن األســبوع العــريب للتنميــة املســتدامة 

مــن 3-6 نوفمــرب 2019 بالقاهــرة، وســيتم تخصيــص جلســة لعــرض أهم أنشــطة املنظامت 

العربيــة املتخصصــة، ويحــرض األســبوع العــريب كافــة الــرشكاء املتعدديــن )ممثــي الــدول 

العربيــة، واملنظــامت العربيــة واإلقليميــة والدوليــة والشــباب واملجتمــع املــدين والقطــاع 

الخــاص واإلعــالم والربملانيــن(، ويتــم تنظيــم أكــر مــن 30 فاعليــة وحــدث جانبــي مبــا يف 

ذلــك الجلســات العامــة.

 التعاون مع لجنة التنسيق العليا:
ــادي  ــق التنســيق وتف ــا إىل تحقي ــة التنســيق العلي ــع أعضــاء لجن ــاون م ــدف التع يه

االزدواجيــة بــن الربامــج العربيــة ومؤسســات العمــل املشــرتك يف جميــع مراحــل التخطيط 

والتنفيــذ لدعــم الــدول العربيــة يف تنفيــذ خطــة 2030، تنفيــذ سياســات تدعــم تطويــر 

ــاريع  ــرتكة للمش ــات مش ــامد توصي ــى اعت ــل ع ــرتك، والعم ــريب املش ــل الع ــة العم فعالي

وتحديــد دور ومســاهمة كل منظمــة يف تعزيــز تبــادل الخــربات والتعــاون بــن  املنظــامت 

العربيــة فيــام بينهــا. 

ــوت الخــربة  ــا بي ــة املتخصصــة بوصفه ــز دور املنظــامت العربي ــدف إىل تعزي ــام يه ك

العربيــة كل يف مجــال اختصاصــه، وكذلــك تجــاه املنظــامت اإلقليميــة والدوليــة، وتوحيــد 

ــر عــن أنشــطة العمــل  ــداد  تقري ــة، وإع ــل الدولي ــة املشــرتكة يف املحاف ــف العربي املواق

ــة  ــامت العربي ــمل املنظ ــتدامة ليش ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــرتك يف تحقي ــريب املش الع

ــة. املتخصص
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 التعاون مع آليه التنسيق اإلقليمية لألمم املتحدة:
ــز التنســيق  ــم املتحــدة إىل تعزي ــة لألم ــه التنســيق اإلقليمي ــع آلي يهــدف التعــاون م

االســرتاتيجي وتبــادل املعلومــات عــى الصعيديــن اإلقليمــي ودون اإلقليمــي مــع هيئــات 

ــن. ــرشكاء اإلقليمي ــة وال ــة والفرعي األمــم املتحــدة واألخــرى اإلقليمي

كــام يهــدف أيضــاً إىل تعزيــز وتحقيــق أقــى قــدر مــن العمــل الجامعــي مــن خــالل 

التعــاون مــع املجموعــات املختلفــة، وتعزيــز الرتابــط املوضوعــي والســيايس عــرب وكاالت 

األمــم املتحــدة يف املنطقــة ودعــم التعــاون بــن منظومــة األمــم املتحــدة وجامعــة الــدول 

العربيــة.

السيدات والسادة،

يف نهايــة كلمتــي أمتنــى أن يكــون هــذا االســتعراض لجهــود ادارة التنميــة املســتدامة 

والتعــاون الــدويل باألمانــة العامــة قــد أكــد لكــم رغبــة الجامعــة العربيــة والتزامهــا القــوي 

بتنفيــذ خطــة وأهــداف 2030 يف املنطقــة العربيــة، وشــكراً.

الجلسة االوىل
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متهيد
ــد يف  ــالم الجدي ــا يســّمى اإلع ــر م ــي انتشــار وتأث ــا تنام ــدة يطرحه ــئلة عدي ــة أس مث

العــامل املعــارص ومنــه املنطقــة العربيــة، وال ســيام يف مــا يتعلــق باملتغــرات الحاصلــة عــى 

الصعــد االجتامعيــة والثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة التنمويــة، وانعكاســاتها الســلبية 

واإليجابيــة يف الواقــع العــريب ومــا ينتــج عنهــا مــن تداعيــات متثــل تحديــات أمــام الخطاب 

ــّرات، وتضاعــف  ــك املتغ ــا تل ــية تفرضه ــا أساس ــع قضاي ــل م ــايف يف التعام ــري والثق الفك

ــّرات  ــر بخريطــة التغ ــام هــو متأث ــر، ك ــر شــديد التأث ــل تغي ــة دور اإلعــالم كعام أهمي

الحاصلــة عــى صعــد مختلفــة وال ميكــن فصلــه عــن الحالــة العربيــة العامــة.

ــة  لقــد ترافقــت التغــرات مــع ثورتــن تكنولوجيتــن متتاليتــن يف العــامل خــالل حقب

ــة الرابعــة،  ــة، والثــورة التكنولوجي ــة الثالث زمنيــة ال تتجــاوز 50 عامــاً: الثــورة التكنولوجي

ومــا فرضتــاه مــن رشوط وتحديــات لدخــول عــر املعرفــة مــن حيــث اإلصالحــات والقيــم 

الجديــدة املتعلقــة بأمنــاط الحيــاة والتعليــم والعمــل واإلدارة واالقتصــاد واملشــاركة 

ــراد والجامعــات.  ــة والسياســية لألف االجتامعي

»الخطاب الفكري وتحّديات
 اإلعالم الجديد يف الواقع 

العريب»

 تقديم: معايل الدكتور/ محمد أبو حمور

وزير المالية األردني األسبق

 واألمين العام لمنتدى الفكر العربي- المملكة األردنية 

الهاشمية.
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ومــن األســئلة املطروحــة يف هــذا املجــال مثــالً: مــا مــدى إمكانــات مواجهــة التحديــات 

الناشــئة عــن التســارع يف التقــدم التكنولوجــي واإلعالمــي، والحيلولــة دون توغــل التأثــر 

ــم  ــا القي ــالىش معه ــي تت ــارات الت ــن االنهي ــد م ــدوث مزي ــة دون ح ــلبي أو الحيلول الس

ــكل مــا فيهــا مــن انفــالت وصدامــات ونزاعــات  ــة وتســتبد باملوقــف الفــوىض؛ ب الثقافي

وعنــف ؟ 

ــتخدام  ــو يف اس ــتثامر النم ــرق اس ــول ط ــؤال ح ــرح الس ــي أن يط ــل ينبغ ويف املقاب

وســائل التواصــل اإللكرتونيــة يف خدمــة املجتمعــات والتنميــة املســتدامة، وبخاصــة 

ــائل  ــدة لوس ــة متزاي ــى أهمي ــؤرش ع ــبياً – ت ــة نس ــي قليل ــات – وه ــض الدراس أن بع

التواصــل االجتامعــي وقدرتهــا عــى القيــام بــدور إيجــايب يف تنميــة املســؤولية االجتامعيــة 

للمواطنــن، مــن حيــث إســهامها ومــن خــالل مجموعــات التواصــل يف مبــادرات خدمــة 

ــم  ــاركة يف تقدي ــف واملش ــة والتثقي ــتوى التوعي ــى مس ــة ع ــاريع الناجح ــع واملش املجتم

ــا  ــول القضاي ــوارات ح ــاركة يف الح ــك املش ــغيلية، وكذل ــة وتش ــة وتعليمي ــات صحي خدم

املجتمعيــة، وال ســيام مشــاركة الشــباب واملــرأة يف مثــل هــذه املشــاريع، إضافــة إىل زيــادة 

تأثــر التحــوالت الرقميــة الحكوميــة يف صنــع السياســات العامــة، ومنــو معــدالت التجــارة 

ــة . اإللكرتوني

إعالم جديد وواقع متغرّي
يبــن “تقريــر اإلعــالم االجتامعــي العــريب” )2017(، الــذي أصدرتــه كليــة محمــد بــن 

ــاك فرصــاً كبــرة يف املنطقــة العربيــة لالســتفادة  راشــد لــإدارة الحكوميــة يف ديب، أن هن

ــي  ــل االجتامع ــبكات التواص ــات ش ــى بيان ــة ع ــة املبني ــات الضخم ــات البيان ــن تطبيق م

وإنرتنــت األشــياء، وخاصــة يف مجــال تشــكيل الــرأي العــام، وتوفــر الفــرص للحكومــات يف 

صنــع السياســات وتطويــر الخدمــات الحكوميــة وجمــع األفــكار واملقرتحــات.

أُشــر هنــا إىل أن التقريــر الســنوي ملنصــة إدارة وســائل التواصــل االجتامعــي “هــوت 

ســويت” الصــادر يف مطلــع العــام الحــايل 2019، يرصــد منــواً ملحوظــاً يف اســتخدام 

اإلنرتنــت والهاتــف املحمــول وشــبكات التواصــل االجتامعــي يف منطقــة الــرشق األوســط 

ــؤالء  ــن ه ــن أو %71 م ــون مواط ــمة، 182 ملي ــون نس ــوايل 250 ملي ــكنها ح ــي يس الت

الجلسة االوىل
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الســكان لديهــم إمكانيــة الوصــول لإنرتنــت. وتحتــل الجزائــر مرتبــة متقدمــة بــن دول 

العــامل مــن حيــث زيــادة مســتخدمي اإلنرتنــت عــام 2018 بحــوايل 3,5 مليــون مســتخدم 

جديــد، وتبلــغ أعــى نســب انتشــار اإلنرتنــت عربيــاً يف قطــر واإلمــارات العربيــة املتحــدة 

ــت 98%.  ــم الكوي بنســبة %99، ث

أمــا مســتخدمو مواقــع التواصــل االجتامعــي يف الــرشق األوســط فيبلغ عددهــم 136,1 

مليــون شــخص بنســبة %53 مــن عــدد ســكان املنطقــة. وتحتــل مــر مرتبــة متقدمــة 

مــن حيــث متوســط ســاعات اســتخدام الفــرد لإنرتنــت عــرب الهاتــف املحمــول مبــا يقــدر 

بـــ 3,5 ســاعة يومياً. 

إنَّ اإلعــالم الجديــد أو اإلعــالم االجتامعــي أصبــح قــادراً بــدوره عــى إحــداث التأثــر 

يف الــرأي العــام وتوجهاتــه أضعــاف مــا كان عليــه اإلعــالم التقليــدي، مــن ناحيــة مســاحة 

ــع  ــرب املواق ــد ع ــالم الجدي ــذا اإلع ــون يف ه ــة، وإْن كان املضم ــة والحري االنتشــار والرع

اإللكرتونيــة املختلفــة ال يــزال موضــع تســاؤل مــن حيــث الجــودة واملصــادر واألثــر، ســواء 

ــاد  ــة، واالبتع ــة االجتامعي ــت ودورهــا يف العزل ــان عــى اســتخدام اإلنرتن يف ظواهــر اإلدم

عــن الواقــع إىل مثاليــة الصــورة الشــخصية، وتقليــل اإلنتاجيــة، أو حتــى يف تــداول األخبــار 

والشــائعات وظواهــر التطــرف والعنــف اللفظــي.

ــد التأثــرات املتعلقــة بحــاالت الــراع يف الواقــع العــريب  يف كل ذلــك ينبغــي أال نحيّ

بــن قــوى وتيــارات داخليــة وإقليميــة ودوليــة، مــام تفصــح عنــه خطابــات فكريــة لهــا 

ــل هــذه  ــي أيضــاً يشــهدان مث ــرتايض واإلعالم ــع االتصــايل االف ــا الخاصــة. فالواق أجنداته

الظواهــر املريبــة والراعــات. فقــد جــاءت الثــورة االتصاليــة واملعلوماتيــة التكنولوجيــة 

ــة قصــرة  ــرتة زمني ــات خــالل ف ــق املعلوم ــة تدف ــرة عملي ــالم ووت ــة اإلع ــن بني ــّر م لتغ

ــذي  ــدي ال ــالم التقلي ــوم اإلع ــاً مفه ــت متام ــل وألغ ــف، ب ــّح الوص ــة إذا ص ــداً ومباغت ج

يــأيت مــن طــرف واحــد كان غالبــاً هــو الحكومــات، ليصبــح املتلقــي نفســه طرفــاً مشــاركاً 

ــة،  ــة، ومتفاعــالً مــع الرســائل اإلعالمي ــة اإلعالميــة ويف صياغــة الرســالة اإلعالمي يف العملي

مبــا وفرتــه التكنولوجيــا مــن ســهولة القيــام بهــذا الــدور لألفــراد، عــرب اإلنرتنــت ووســائل 

التواصــل االجتامعــي واالتصــاالت الهاتفيــة الواســعة، وأصبــح العــامل بالتقــارب االتصــايل 
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ــة  ــى غرف ــان، وال حت ــال ماكلوه ــتاذ االتص ــول أس ــام كان يق ــة ك ــس قري ــه لي ــن أجزائ ب

واحــدة، بــل ســطح مكتــب عــى شاشــة صغــرة لكمبيوتــر محمــول أو هاتــف ذيك نقــال 

أو غــر ذلــك مــن األجهــزة ســهلة االســتخدام.

كل ذلــك لــه تأثــرات عــى الثقافــة والســلوك وأمنــاط العيــش، وكذلــك عــى مســتقبل 

العالقــات بــن البــرش ويف املجتمعــات، مــام أفــرز قضايــا تتعلــق بالعالقــة بــن الشــعوب 

والحكومــات، مثــل الحــق يف االتصــال والحصــول عــى املعلومــات، وحريــة التعبــر، 

ــة. ــة االتصالي ــة التــي تحكــم العملي وإعــادة النظــر يف الضوابــط القانوني

ــول رشكات  ــع دخ ــال، م ــالم واالتص ــات اإلع ــق باقتصادي ــب املتعل ــاً الجان ــاك أيض هن

االتصــال واإلعــالم الرتفيهــي متعــددة الجنســيات إىل هــذا املجــال، وهنــاك َمــْن يتحــدث 

ــة  ــات مادي ــر إمكان ــالل توف ــن خ ــي م ــكار اإلعالم ــيايس ودوره يف االحت ــال الس ــن امل ع

هائلــة ملؤسســات إعالميــة ضخمــة متتلــك فضائيــات ومواقــع إلكرتونيــة، وبحكــم هــذه 

ــإن الخطــاب  ــل ف ــا. ويف املقاب ــا وأهدافه ــا أجنداته ــارات وله ــرة للق ــات فهــي عاب اإلمكان

اإلعالمــي للُمســتهَدفن الذيــن ال ميتلكــون مثــل هــذه اإلمكانــات يقــع ويقعــون ضحيــة 

ــش. اإلقصــاء والتهمي

كــام تحدثــت بعــض التقاريــر العربيــة عــن أربــاح تصــل إىل )3( ثالثــة باليــن دوالر 

للفضائيــات العربيــة مــن اإلعالنــات وحدهــا، عــدا األربــاح التــي تجنيهــا مــن املكاملــات 

والرســائل الهاتفيــة، مــع طغيــان الجانــب التجــاري الــذي يفــرغ الخطــاب اإلعالمــي مــن 

ــا نشــهد توجهــات لــدى عــدد مــن دول  املضمــون التنمــوي . وبالتــوازي مــع ذلــك بدأن

الغــرب )أمريــكا، بريطانيــا، فرنســا ..( والقــوى اإلقليميــة )إرسائيــل، إيــران، تركيــا( لتطويــر 

خطابهــا اإلعالمــي الفضــايئ املوجــه باللغــة العربيــة إىل املواطــن العــريب، بهــدف التأثــر 

ــى  ــرب ع ــدء الح ــبتمرب وب ــداث 11 س ــد أح ــة بع ــا، خاص ــة مصالحه ــف وخدم يف املواق

اإلرهــاب.

ــة  ــدان املنافس ــت مي ــاب دخل ــرف واإلره ــات التط ــإن جامع ــواز، ف ــب م ــى جان ع

واســتغلت تكنولوجيــا االتصــال لتبــث خطابهــا وتوفــر لــه إمكانــات الوصــول إىل قطاعــات 

ــة وكل مــا  ــة واإلجــراءات الرقابي ــرة، متجــاوزة الحــدود الجغرافي ــة كب واســعة، وباحرتافي

ميكــن أن يحــّد مــن غزوهــا اإلعالمــي الخطــر هــذا.

الجلسة االوىل
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يتجــاوز عــدد الفضائيــات العربيــة األلــف قنــاة )يف إحصائيــات عــام 2016 كان العــدد 

1122 قنــاة(، لكــن هــذا االنفجــار الرقمــي كــام يشــر إىل ذلــك “التقريــر الســنوي للبــث 

ــة  ــة وهيكلي ــالالت جوهري الفضــايئ العــريب”، جــاَء عــى حســاب املضمــون بســبب اخت

تعكــس بقــوة مفارقــات الوضــع العــام يف املنطقــة والتناقضــات القامئــة. فقــد أدت هــذه 

ــاد رأي  ــور وإيج ــات الجمه ــتجابة لتطلع ــى االس ــاري ع ــح التج ــب الرب ــرة إىل تغلي الك

عــام مســتنر، وزاد الطــن بلــة هــذا االنفــالت العقائــدي والطائفــي الــذي أوجــد بــدوره 

مشــهداً غــر متــوازن، وزاد يف حــدة االنقســامات والتــرشذم. 

ــة أن  ــة العربي ــر والثقاف ــات الفك ــى مؤسس ــرض ع ــا تف ــات وغره ــذه التحدي إنَّ ه

ــا للتعــاون نحــو اســتثامر  ــام بينه ــك بعمــل توعــوي ممنهــج، والتنســيق في تتصــدى لذل

ــة  ــي لخدم ــاء اإلعالم ــاح الفض ــة، وانفت ــة اإلعالمي ــة والتعددي ــورة االتصالي ــات الث إيجابي

ــة املســتدامة. ــا التنمي ــا قضاي ــا فيه ــة مبه ــا املنطق قضاي

األزمة واملواجهة والحّل
ــكّل  ــع ب ــذا الواق ــورة ه ــس ص ــارص يعك ــريب املع ــع الع ــالم يف الواق ــأن اإلع ــك ب ال ش

ــالل  ــك خ ــريب مل ميتل ــالم الع ــول إن اإلع ــْن يق ــاك َم ــه، وهن ــرأت علي ــي ط ــّرات الت املتغ

التاريــخ املعــارص هويــة مســتقلة، أو كيانــاً مســتقالً، وإن الربيــع العــريب والِحــراك الشــعبي 

خــالل الســنوات املاضيــة غــرَّ مــن خريطــة هــذا اإلعــالم، وكشــف عــن أزماتــه الصعبــة 

أمــام آلــة إعالميــة غربيــة ممولــة، تٌحســن توزيــع األدوار عــى وســائلها وأدواتهــا، ولديهــا 

محتــوى مربمــج ومــدروس، وفضــاء مفتــوح للتعبــر، وتســاندها إمكانــات سياســية 

ــر اإلعالمــي  ــج التأث ــا الطــرق، وتســتفيد يف نفــس الوقــت مــن نتائ ــة متهــد له واقتصادي

ــا! ــح أجنداته لصال

وســواء اتفقنــا مــع هــذا القــول أو اختلفنــا معــه، كليــاً أو جزئيــاً، علينــا أن نعــرتف بــأن 

اإلعــالم العــريب يعيــش أزمــة تناقضــات وتراجعــات، رمبــا يُعــربَّ عنهــا أحيانــاً يف أشــكال مــن 

ــة أو  ــي لــرشكات ربحيّ ــان متوي ــاً أخــرى يف ارته ــان الســيايس يف التوجهــات، وأحيان االرته

لجهــات ذات مصالــح خاصــة ومحــدودة، لكــن هــذه األزمــة يف حقيقتهــا ال تنفصــل عــن 
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األزمــة الثقافيــة والفكريــة التــي تعيشــها مجتمعاتنــا العربيــة يف مســألة الهويــة وتفــكك 

البنــى االجتامعيــة، وعــدم وجــود رؤى واســرتاتيجيات واضحــة للتعامــل مــع التحديــات 

املفروضــة والتغــّرات الريعــة يف العــامل.

أعــود للقــول إن مراجعــة الخطــاب اإلعالمــي العــريب بــات أمــراً رضوريــاً مــن مختلــف 

النواحــي يف ضــوء مــا نشــهد مــن خلــل يحتــاج جهــود مؤسســية عربيــة مشــرتكة إلصالحه، 

وينبغــي أن ال يــرتك األمــر دون رؤيــة إصالحيــة مشــرتكة أيضاً يف إطــار املســؤولية األخالقية 

إزاء الراهــن واملســتقبل والحفــاظ عــى هويــة األّمــة ومرتكزاتهــا اإلنســانية والحضارية. 

يف رأيــي أن اإلشــكالية اإلعالميــة ليســت منفصلــة عــن باقــي اإلشــكاليات التــي نعــاين 

ــة  ــن أن نســّميه بأزم ــا ميك ــارصة وم ــة املع ــاة العربي ــم يف الحي ــى مســتوى القي ــا ع منه

ــر  ــب النظ ــن الصع ــع ككل . وم ــريب، واألرسة، واملجتم ــارع الع ــا الش ــاين منه ــالق يع أخ

إليهــا بشــكل جــزيئ دون اســتيعاب املنــاخ العــام لألزمــات، وبالتــايل البحــث يف الحلــول 

ــات  ــن األزم ــد م ــبباً يف مزي ــت س ــي كان ــة الت ــة واآلني ــول الجزئي ــس الحل ــة، ولي الجذري

ــدودة. ــرق مس ــا إىل ط ــكالت وإيصاله ــد املش وتعقي

ــي أســهل مــن تأســيس األخــالق”.  ــول الفيلســوف شــوبنهاور “إن الوعــظ األخالق يق

ــن  ــة” ب ــة “الثق ــة قيم ــا يف هــذه املرحل ــد إليه ــي نفتق ــم الت ــة القي ــول إن يف مقدم ونق

الفــرد والجامعــة، وبــن الفــرد واملؤسســة، وحتــى بــن الفــرد ونفســه، بســبب السياســات 

التــي ســاعدت عــى ترســيخ اإلقصــاء والتهميــش، مــام يفــرض جهــوداً كبــرة تركــز عــى 

عمليــة إعــادة بنــاء الثقــة، وتطويــر وســائل املشــاركة يف صنــع القــرار التنمــوي، وتطويــر 

التعليــم، ومكافحــة والبطالــة والفقــر والجــوع، والتحــول مــن االقتصــاد الريعــي إىل 

ــكار  ــداع واالبت ــم اإلب ــرتاتيجيات لدع ــع اس ــريف، ووض ــاد املع ــي واالقتص ــاد اإلنتاج االقتص

ــة، والعمــل عــى  ــة واملادي ــوارد البرشي ــوازن يف امل ــب، واالســتثامر املت ــل والتدري والتأهي

تعديــل ترشيعــات وقوانــن االســتثامر الــذي يعتــرب أهــم عامــل يف القضــاء عــى البطالــة. 

ــة  ــات والقطــاع الخــاص، وضــامن عدال ــن الحكوم ــة ب ــز الرشاك ــن تعزي ــد م ــك ال ب كذل

ــة  ــط التنموي ــات والخط ــر إدارة السياس ــة، وتطوي ــبات التنموي ــرص واملكتس ــع الف توزي

ــة. ــد املادي ــاء اإلنســان قبــل الســعي وراء العوائ التــي تركــز عــى بن

الجلسة االوىل
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ويعــّد إصــالح املنظومــة التعليميــة مــن أهــم روافــع التنميــة املجتمعيــة، وبنــاء قيــم 

املواطنــة الفاعلــة، وتعزيــز مفهــوم االنتــامء يف إطــار الهويــة الوطنيــة الجامعــة، والتفاعــل 

ــه  ــا نواج ــوء م ــارع، يف ض ــي املتس ــدم التكنولوج ــة التق ــة، ومواكب ــات العاملي ــع الثقاف م

مــن تحديــات يف إدارة التنــوع الثقــايف، وعقلنــة اســتخدام وســائل التواصــل االجتامعــي، 

ــة  ــة االجتامعي ــى التنمي ــد ع ــالم الجدي ــائل واإلع ــذه الوس ــات ه ــع انعكاس ــل م والتعام

وعــى التامســك االجتامعــي.

خامتة
ــدول  ــة ال ــه جامع ــا قدمت ــة م ــد أهمي ــة يف تأكي ــذه املداخل ــة ه ــون خامت أوّد أن تك

ــر،  ــا الع ــدم لقضاي ــي املتق ــت يف الوع ــة تجلَّ ــة فكري ــن حصيل ــاتها م ــة ومؤسس العربي

واملتمثــل يف وثائــق: “ميثــاق الــرشف اإلعالمــي العــريب”، و”االســرتاتيجية اإلعالميــة 

ــامل  ــة يف الع ــة والثقافي ــن السياســات اإلعالمي ــل ب ــة للتكام ــة اإلطاري ــة”، و”الوثيق العربي

ــة التشــاركية لإعــالم واالتصــاالت )2009-2018(”،  ــة للتنمي ــة العربي العــريب”، و”العرشي

وأقــرتح أن يكــون يف توصيــات هــذه الورشــة املتخصصــة وانطالقــاً مــن أهدافهــا الدعــوة 

ــة  ــد ومتابع ــى رص ــل ع ــة تعم ــة العربي ــر والثقاف ــز الفك ــن مراك ــيقية ب ــة تنس إىل هيئ

ــو  ــة نح ــة الفكري ــز الرؤي ــز وتعزي ــذه املراك ــن ه ــربات ب ــادل الخ ــيق تب ــود وتنس الجه

تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة واألمــم 

املتحــدة لضــامن تحقيــق أكــرب قــدر ممكــن مــن النجــاح يف هــذا املجــال عــى مســتوى 

العــامل العــريب.

وبالله التوفيق والسداد
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متهيد:
للتنميــة املســتدامة تعريفــات متعــددة تشــرتك يف محــور رئيــي هــو نشــاط شــامل 

ــام أو  ــاع الع ــات القط ــامت أم يف مؤسس ــة أم يف املنظ ــواء يف الدول ــات س ــة القطاع لكاف

الخــاص أو األفــراد، هدفــه تطويــر وتحســن ظــروف الواقــع، مــن خــالل دراســة املــايض 

والتعلــم مــن تجاربــه، وفهــم الواقــع وتغيــره نحــو األفضــل، والتخطيــط الجيد للمســتقبل، 

ــا يف  ــة مب ــة واملادي ــات البرشيّ ــوارد والطاق ــل للم ــتغالل االفض ــق االس ــن طري ــك ع وذل

ــة،  ــة التنمي ــى عملي ــون ع ــا املقيم ــي ميتلكه ــارف الت ــات واملع ــات والبيان ــك املعلوم ذل

ــا،  ــارف وتطبيقه ــم املســتمر واكتســاب الخــربات واملع ــة التعل ــى بأهمي ــع الحــرص ع م

وتشــمل التنميــة املســتدامة املجــاالت الحياتيّــة كافــة كالتنميــة االجتامعيّــة واالقتصاديــة 

ــة  ــة والتقني ــة والتعليمي ــة والطبيّ والسياســية والعســكريّة واإلنســانية والنفســية والعقلي

وغرهــا، بحيــث تهــدف بشــكل رئيــي إىل رفــع وتحســن مســتوى املعيشــة لــدى األفــراد، 

وضــامن معيشــة أفضــل لألجيــال القادمــة. 

»مراكز الفكر العريب والتنمية 
املستدامة»

 تقديم: اإلعالمي/ سامل مشكور
 عضو مجلس األمناء بهيئة اإلعالم واالتصاالت

 جمهورية العراق.
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خصائص التنمية املستدامة
 التنميــة املســتدامة تنميــة طويلــة األمــد، تأخــذ  باالعتبــار حقــوق األجيــال القادمــة 

ــة  ــيّة والرضوريّ ــرد األساس ــات الف ــي احتياج ــا. تلبّ ــعى إىل حاميته ــوارد األرض وتس يف م

مــن الغــذاء، والكســاء، والحاجــات الصحيّــة والتعليميــة التــي تــؤّدي إىل تحســن األوضــاع 

ــٌة  ــة منظوم ــارص البيئ ــوّي، فعن ــّوع الحي ــرش دون اإلرضار بالتن ــة للب ــة واالجتامعيّ املاديّ

ــًة لإنســان.  ــًة صحي ــوازن مــا بــن هــذه العنــارص يّوفــر بيئ ــٌة والحفــاظ عــى الت متكامل

تحافــظ عــى عنــارص املحيــط الحيــوي ومركباتــه األساســيّة، مثــل: الهــواء واملــاء؛ حيــث 

ــم  ــك برس ــوّي، وذل ــط الحي ــة يف املحي ــوارد الطبيعيّ ــتنزاف امل ــدم اس ــط ع ــرتط الخط تش

الخطــط واالســرتاتيجيات التــي تحــّدد طــرق اســتخدام هــذه املــوارد مــع املحافظــة عــى 

قدرتهــا عــى العطــاء. تعتمــد عــى التنســيق بــن ســلبيّات اســتخدام املــوارد واتجاهــات 

االســتثامرات؛ حيــث تعمــل جميعهــا بانســجاٍم داخــل منظومــة البيئــة، مبــا يحّقــق التنمية 

ــة املنشــودة. املتواصل

مراكز البحوث والدراسات االسرتاتيجية والتنمية املستدامة: 
ــؤرشات  ــدى م ــرتاتيجية إح ــات االس ــاث والدراس ــز االبح ــر أو مراك ــز الفك ــد مراك تع

تطــور الدولــة وإدراكهــا قيمــة البحــث العلمــي يف التخطيــط للحــارض واملســتقبل. لهــذا 

ــدول االكــر تطــوراً هــي التــي تنشــط فيهــا مراكــز الفكــر التــي تحظــى بدعــم  نجــد ال

مــايل كبــر مــن الحكومــات، بــل أن هــذه الــدول تخصــص مليــارات الــدوالرات للبحــث 

العلمــي، ملــا لألبحــاث التــي تقــوم بهــا هــذه املؤسســات مــن دور يف رفــد مصــادر القــرار 

ــة. ــة فعال باملعلومــات، ومســاعدة الحكومــة يف رســم سياســات تنموي

مــن هنــا فــان فاعليــة مراكــز الفكــر يف املســاهمة يف صنــع السياســات العامــة تعــد 

مــؤرشاً عــى  تراجــع الشــخصانية،  وترشــيد عمليــة صنــع القــرار، وتوســع قاعــدة صنــع 

السياســات العامــة. 

ــا  ــة وتتحــدد مجــاالت عمله ــا املراكــز البحثي ــي تنشــأ مــن خالله ــوع الدوافــع الت تتن

وفقــاً للتخـــصص الــذى تعمــل يف إطــاره، بــن الســيايس أو االجتامعــي أو العلمــي... ففــي 

حـــن تنـــشأ بعـــض املراكــز  ألجــل إجراء اســتطالعات للــرأي وقياســات الرأي العام فقـــط، 

يظـــل هنـــاك العديــد مــن املراكــز األخــرى التي تلجــأ إىل تلــك الوســيلة كآلية تســتند اليها 
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البحــوث نظـــراً ملـــا تحققــه قياســات الــرأي العــام مــن مصداقيــة ىف النتائــج وقــدرة عــى 

قيــاس جــودة األداء.. مبعنـــى أن تدعــم قياســات الــرأي العــام مجــاالت عمــل تلــك املراكــز 

التــي قد تركـــز علـــى إجـــراء البحـــوث االقتصادية والسياســية واالجتامعيــة باالعتامد عى 

الجانــب النظــري لهــذه البحــوث بشــكل أســايس

ورغــم أن عمــل مراكــز الفكــر يتوجــه نحــو قطاعــن نخبويــن هــام القطــاع الحكومــي 

ــاص، اال أن  ــاع الخ ــات القط ــن ومؤسس ــن واملفكري ــاع الباحث ــو قط ــاين ه ــمي، والث الرس

الــرأي العــام ال يغيــب الــذي يدخــل يف صلــب عمــل هــذه املراكــز، يلعــب دوراً مزدوجــاً، 

مــن جهــة فــان اتجاهــات الــرأي العــام تشــكل رافــداً للدراســات والبحــوث التــي تقــوم 

بهــا هــذه املراكــز مــن خــالل اســتطالعات الــرأي التــي تقــوم بهــا، مــام يجعــل دراســاتها 

ــر  ــب آخ ــن جان ــة. وم ــر فاعلي ــا أك ــي تقدمه ــول الت ــات والحل ــة، والتوصي ــر صدقي أك

ــرأي  ــويق اىل ال ــة اىل تس ــز بحاج ــذه املراك ــا ه ــي تنتجه ــاث الت ــن االبح ــر م ــان الكث ف

العــام لخلــق رأي عــام يعــي طبيعــة املشــاكل والحاجــة اىل املعالجــات مــن أجــل رفاهيــة 

ــة  ــة املختلف ــات العام ــذ السياس ــاعد يف تنفي ــي يس ــذا الوع ــة االوىل. ه ــان بالدرج االنس

بتعــاون جمعــي وفــردي مــن املواطنــن.

وحيــث أن مراكــز الفكــر ال تتعاطــى مبــارشة مــع عمــوم االفــراد اال مــن خــالل 

ــرأي، وليــس مــن مهامــه إيصــال نتاجاتــه اىل االفــراد بــل هــي مســؤولية  اســتطالعات ال

صاحــب القــرار الــذي يســتند اىل هــذه الدراســات، فــان إيصــال مضامــن البحــوث 

والدراســات تتــم مــن خــالل وســائل االعــالم بكافــة أشــكالها، إمــا بالنقــل املبــارش لنــدوات 

تناقــش موضــوع الدراســات والبحــوث أو مــن خــالل حضــور منــدويب االعــالم يف نشــاطات 

مراكــز الفكــر التــي تناقــش مضامــن الدراســات. يتــم إيصــال هــذه املضامــن أيضــا مــن 

ــاءات  ــة يف لق ــن البحثي خــالل مشــاركة النخــب املســاهمة يف وضــع أو مناقشــة املضام

ــة. ــدوات عام ــة أو ن تلفزيوني

مــن جانبهــا، تقــوم الجهــات املنظمــة لإعــالم بتعميــم املضامــن التــي يــراد بنــاء رأي 

عــام بشــأنها، عــى وســائل االعــالم ســواء كانــت خاصــة أم حكوميــة، خصوصــاً وإن شــؤون 

التنميــة املســتدامة تتعلــق مبصلحــة عامــة تشــمل كل أفــراد املجتمــع الحــايل واالجيــال 

القامــة.

الجلسة االوىل
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ــة بتنظيــم قطــاع االعــالم بتوجيــه  يف العــراق تقــوم هيئــة االعــالم واالتصــاالت املعنيّ

وســائل االعــالم للرتويــج ملفاهيــم معينــة تصــب يف ســياق التنميــة املســتدامة لتســاهم يف 

رســم رأي بشــأن مواضيــع مثــل حقــوق الطفــال واملــرأة وقبــول االخــر والتــداول الســلمي 

ــط الخطــاب  ــة  ســلوك تضــم ضواب ــا مدون ــي تتضمنه للســلطة، وغرهــا مــن االمــور الت

االعالمــي وهــي وملزمــة لوســائل االعــالم.

وسائل التواصل االجتامعي والرأي العام:
ســاهم تطــور وســائل االتصــال وظهــور منصــات التواصــل االجتامعــي التــي تتيــح ألي 

ــرة اىل االمــام، فقــد باتــت  ــات البحــث خطــوات كب ــد، يف دفــع عملي ــا يري كان طــرح م

ــرأي  ــات ال ــة اتجاه ــن دراس ــن م ــن الباحث ــعاً ميّك ــاً وواس ــال مفتوح ــات حق ــذه املنص ه

ــات اىل  ــذه املنص ــر ه ــي تدي ــرشكات الت ــع ال ــا دف ــو م ــة، وه ــة معين ــال قصي ــام حي الع

ــرا  ــدا كب ــر جه ــا يوف ــكل املشــاركن وهــو م ــراي ل ــة عمــل اســتطالعات ال إدخــال خدم

عــى مراكــز الفكــر. باملقابــل ميكــن اســتثامر هــذه املنصــات يف ترويــج االفــكار واملفاهيــم 

واملواضيــع  التــي تنتجهــا هــذه املراكــز بشــكل واســع مــا يخلــق رأيــاً عامــاً مســانداً لهــا 

وداعــامً للسياســات التــي تنتهجهــا ســلطات القــرار عــى أساســها.

السؤال املؤمل:

كــم مــن الــدول العربيــة تهتــم بالبحــوث والدراســات وكــم تخصــص مــن ميزانيتاهــا 

لهــذا االمــر؟. قبــل ذلــك: مــا حجم الربامــج املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة يف العــامل العريب؟

  وبالله التوفيق والسداد

االســتاذ الفاضــل/ الوزيــر املفــوض أ.د. عــالء التميمي- مديــر إدارة البحوث والدراســات 

االســرتاتيجية بقطــاع اإلعــالم واالتصــال بجامعة الــدول العربية،
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السيدات والسادة الحضور،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

ــاركة يف  ــرب للمش ــرباء الع ــاد الخ ــة التح ــوة الكرمي ــى الدع ــر ع ــكر والتقدي  كل الش

فاعليــات ورشــة العمــل اليــوم والتــي ادعــو اللــه ان تكــون بدايــة طيبــة لتعــاون مثمــر 

وبنــاء لخدمــة وطننــا العــريب لقــد تأســس االتحــاد العــام للخــرباء العــرب منــذ اكــر مــن 

ثــالث ســنوات  ليكــون أكــرب تجمــع للخــرباء يف الوطــن العــريب بــل اول بيــت خــربة عــريب 

يديــره خــرباء مــن مختلــف الــدول العربيــة يف مختلــف التخصصــات يعملــون جميعــا يف 

منظومــة متكاملــة ملواجهــة مشــاكلنا التنمويــة يف كافــة بقــاع الوطــن العــريب. 

ــا يف  ــا ألنه ــا ومحلي ــا واقليمي ــاعة عاملي ــث الس ــتدامة حدي ــة املس ــت التنمي ــاذا كان ف

مفهومهــا البســيط هــي تحســن مســتوى معيشــة الشــعوب عــن طريــق خفــض معــدالت 

الفقــر وتوفــر ســبل عيــش كرميــة مبــا يســمح بتحقيــق الرفاهيــة االجتامعيــة ويحافــظ 

عــى البيئــة.

 فــإن اتحــاد الخــرباء العــرب يعمــل جاهــدا مــن خــالل خربائــه وباحثيــه عــى تحقيــق 

ذلــك بــل كان اول مــن اهتــم باالســتثامر يف العنــر البــرشى كوســيلة رئيســية لتحقيــق 

التنميــة املســتدامة بــل وشــكل مجموعات عمــل من كل الدول العربية لدراســة مشــكالت 

ومعوقــات تحقيــق التنميــة املســتدامة وســبل حلهــا اميانــا منــا بــأن الخــرباء العــرب هــم 

»الخطاب الفكري وتحّديات 
اإلعالم الجديد يف الواقع العريب« 

 تقديم: معايل/ أحمد بن محمد 

الجروان
رئيس االتحاد العام للخبراء العرب.
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البديــل القــوى والفاعــل للخــربات االجنبيــة خاصــة مــع ادراك الخــربات العربيــة بوعــى 

كامــل لــكل خصائــص الشــعوب العربيــة و اوضاعهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية 

ومشــاكل ومعوقــات التنميــة بهــا .

ــن  ــامل يتضم ــامل ش ــل يف جــدول اع ــتدامة تتمث ــة املس ــت اهــداف التنمي ــاذا كان ف

ــاء  ــة ارج ــر يف كاف ــار الفق ــة وانتش ــتويات املعيش ــدىن مس ــباب ت ــة ألس ــة حقيقي معالج

االرض ،معالجــة مشــكالت التغــرات املناخيــة والتنــوع البايولوجــى، تحقيــق االمــن 

الغــذايئ ،والحــد مــن الكــوارث الطبيعيــة ، تحقيــق االســتقرار املــايل والحفــاظ عــى املــوارد 

ــادة متكــن املــرأة.  ــن الجنســن وزي ــا ، املســاواة ب ــة خاصــة غــر املتجــددة منه الطبيعي

فإننــا نعمــل جاهديــن عــى تحقيــق ذلــك مــن خــالل اســهام واضــح لخربائنــا يف كافــة 

الــدول العربيــة ســواء بالبحــث والدراســة واالنتــاج العلمــي او تنميــة وتدريــب الكــوادر 

ــة يف  ــا امللح ــة القضاي ــاليب معالج ــر اس ــداع وتطوي ــر واالب ــة الفك ــرش ثقاف ــة، ون البرشي

وطننــا. 

ــرة  ــق والنجــاح وان تتســارع وت ــا جميعــا بالتوفي ــل جهودن ــه ان يكل اخــرا ادعــو الل

االنجــاز لتحقيــق كل مــا نرجــوه ونتمنــاه لوطننــا العــريب ولشــعوبه الكرميــة التي تســتحق 

افضــل مــا يف الحيــاة .

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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ورقــة علميــة بعنــوان: »مراكــز الفكــر العربيــة وبنــاء الوعــي بأهــداف . 1

ــة املســتدامة »  التنمي
قدمتها األستاذة الدكتورة/ حنان يوسف- أستاذة اإلعالم وعميدة كلية اللغة واإلعالم 

باألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس املنظمة العربية للحوار.

ــة يف . 2 ــات العربي ــوث والدراس ــز البح ــوان: »دور مراك ــة بعن ــة علمي ورق

ــتدامة«، ــة املس ــداف التنمي ــز أه ــم وتعزي دع
 قدمتها الدكتورة/ رغدة البهي- مدرس العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم 

السياسية- جامعة القاهرة ورئيس وحدة األمن السيرباين باملركز املري للفكر 

والدراسات االسرتاتيجية.

ورقــة علميــة بعنــوان: »دور الشــباب يف توجيــه الفكــر العــريب إىل . 3

املســتقبل« واســترشاف  االســتدامة 
 قدمها األستاذ/ خالد محمد السيد- خبر إدارة التنمية املستدامة والتعاون الدويل.

ورقــة علميــة بعنــوان: » مراكــز ومؤسســات الفكــر العــريب والــدور الــذي . 4

تقــوم بــه بــن املســؤولية والتوظيــف«

 قدمها الصحفي/ السيد هاين- نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية املرية.

الجلسـة الثانيـة:
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رحــب وزيــر مفــوض /أ.د. عــالء التميمــي - مديــر إدارة 

البحــوث والدراســات اإلســرتاتيجية بالســادة املشــاركن بــأوراق 

علميــة يف الجلســة الثانيــة مــن ورشــة العمــل املتخصصــة، 

منوهــا ايل أهميــة الورشــة والحــوار املفتــوح والعصــف الفكــري 

بــن أهــل العلــم مــن أســاتذة وأكادميين وسياســين وشــخصيات 

إعالميــة للتنبــؤ وإســترشاف املســتقبل بشــأن دوار ومهــام مراكز 

الفكــر العربيــة والتحديــات التــي تواجههــا،

 ثــم أعطــى الكلمــة للمشــاركن بــأوراق علميــة لعــرض 

أرائهــم، حيــث شــهدت أعــامل الجلســة الثانيــة تقديــم أربعــة 

أوراق عمــل ومداخــالت مــن قبــل املشــاركن، وعى النحــو اآليت:

الجـلسـة
الثـانـيـة
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مقدمة :
الورشــة تهــدف إىل تســليط الضــوء عــى دور  تلــك املراكــز يف تعزيــز الوعــي ودعــم 

ــري(  ــف فك ــتديرة )عص ــة مس ــالل طاول ــن خ ــتدامة، م ــة املس ــداف التنمي ــق أه تحقي

ــالم يف املجــال التنمــوي. ــوض باإلع ــات النه ــة واضحــة حــول وســائل وآلي ــم رؤي لتقدي

مــن خــالل محــاور أساســية تتنــاول اإلطــار املفاهيمــي ملراكــز الفكــر والتنميــة 

املســتدامة و أدوار ومهــام مراكــز الفكــر العربيــة والتحديــات التــي تواجههــا و دور 

مراكــز الفكــر العربيــة يف مجــال الوعــي بأهــداف التنميــة املســتدامة ودعمهــا وتعزيزهــا، 

ــز  ــي تواجــه مراك ــات الت ومناقشــات مفتوحــة )عصــف فكــري( حــول: معالجــة التحدي

ــتدامة. ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــم وتوط ــة يف دع ــر العربي الفك

مراكز الفكر العربية والتنمية 
املستدامة- واالليات املفهوم 

واالهداف 

» مرشوع النمو الواعي« 

تقديم: أ.د. حنان يوسف
 أستاذة اإلعالم وعميدة كلية اللغة واإلعالم باألكاديمية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

 ورئيس المنظمة العربية للحوار 
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 مفهوم مراكز الفكر العريب :
تعتــرب مراكــز الفكــر أحــد األركان املؤثــرة عــى صناعــة القــرار، فلــم تكــن الحــروب 

ــث  ــر والبح ــن التدب ــة م ــاً أو منقوص ــة هبائ ــدول العربي ــاه ال ــة تج ــات الغربي والتوجه

والدراســات، التــي أعدتهــا مراكــز األبحــاث والدراســات لصانعــي القــرار يف الــدول الغربية. 

ــاءات  ــة، واإلحص ــرات العملي ــرار بالتقدي ــي الق ــداد صانع ــى إم ــز ع ــك املراك ــل تل تعم

الخاصــة مبــا يريــده صانعــو القــرار لتخطــي مشــكلة أو أزمــة مــا، وتــربز تلــك العمليــة 

“اإلمداديــة” لتلــك املراكــز أكــرَ يف الغــرب عــن الــدول العربيــة، حيــث تلعــُب دوراً كبــراً 

ــة. ــاة السياســية الغربي يف الحي

نظرة حول تعريف مراكز الفكر:
ــف  ــا اختل ــاث، وإمن ــر واألبح ــز الفك ــٍد ملراك ــٍف واح ــي تعري ــون ع ــع الباحث مل يُجِم

ــة  ــذي قَّدمــه أســتاذ العالقــات الدولي التعريــف بينهــم إال أن مــن أشــهرها، التعريــف ال

ــز للبحــث العلمــي  ــا، مراك ــث يُفّرهــا بأنه ــا Howard J.Wiarda، حي بجامعــة جورجي

ــن  ــن ميك ــة، ولك ــا طلب ــس لديه ــات، وهــي لي ــات أو كلي ــن ليســت جامع ــم، لك والتعلي

أن يكــون لديهــا طلبــة متدربــون، وهــي ال تقــدم مســاقاٍت دراســيًة، ولكــن هــي تنظــم 

العديــد مــن ورشــات العمــل والتدريــب واملنتديــات، وهــي ال تحــاول أن تقــدم معرفــة 

ــا أساســية يف  بســيطة أو ســطحية يف كل املجــاالت، ولكــن تركــز بشــكل معمــق يف قضاي

ــة. السياســات العام

ــة  ــكالت ومحاول ــر واملش ــر الظواه ــل وتفس ــي تحلي ــز ه ــك املراك ــة تل أي أن وظيف

تقديــم الحلــول لهــا، عــن طريــق تقديــم رؤيــة شــاملة ومجموعــة مــن الحلــول املناســبة 

للمشــكلة موضــوع الدراســة، وهنــاك مــن الباحثــن مــن يقــدم لهــا تعريفــاً آخــر، مثــل: 

“مؤسســات الفكــر والــرأي وهــي منظــامت تجــري تحليــل ومشــاركة يف البحــث يف 

ــا السياســة  ــح توجهه ــل ونصائ ــور بحــوث وتحالي ــؤدي إىل ظه ــي ت ــة الت ــة العام السياس

العامــة تتعلــق بقضايــا دوليــة ومحليــة، وبهــذا يجــري متكــن صانعــي السياســات العامــة 

ــرارات مســتنرة حــول السياســة العامــة”. ــاس مــن اتخــاذ ق وعامــة الن

الجلسة الثانية
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 Think Tanks هنــاك مــن الباحثــن مــن يُفــرُِّق بــن مراكــز الدراســات ومراكــز الفكــر

ــم  ــز األبحــاث والدراســات تهــدف إىل تقدي ــث يقــول إن مراك ــة، حي ــث الوظيف مــن حي

تحليــل أكادميــي وموضوعــي رصف، أمــا مراكــز الفكــر أو التفكــر فهــي تســتهدف توجيــه 

صانعــي ومتخــذي القــرار إىل حلــول أو رؤى معينــة ملشــكلة مــا، أي أنهــا تنخــرط يف صنــع 

القــرار الســيايس.

نشأة مراكز الفكر:
ــاج  ــرض إنت ــت لغ ــاث كان ــز األبح ــة ملراك ــة الفكري ــن الناحي ــة م ــة الحقيق إن البداي

ــع  ــن الوض ــا، لك ــتفيدون منه ــة يس ــة وكان الساس ــات العلمي ــاول املوضوع ــكار، وتن األف

تطــور خــالل القرنــن الثامــن عــرش والتاســع عــرش امليالديــن، وبالتحديــد أوائــل القــرن 

ــات، وكان تســخر  ــن الجامع ــز األبحــاث املســتقلة ع ــرت مراك ــث ظه التاســع عــرش حي

األبحــاث فيهــا لخدمــة السياســة، وكانــت باكــورة هــذا التوجــه تأســيس املعهــد امللــي 

للدراســات الدفاعيــة بربيطانيــا ســنة 1831 م، وبعــده الجمعيــة الغابيــة ســنة 1884م، ثــم 

تــواىل ظهــور مراكــز أبحــاث أخــرى يف أماكــن عــدة منهــا يف أمريــكا مثــل معهــد راســل 

ــذي أســس ســنة 1914. ــز ال للحكمــة، ومركــز بروكن

وبعــد هــذا بــدأت تســتقل مراكــز األبحــاث، وأصبحــت متعــددة الوظائف كل بحســب 

اختصاصــه، لكــن بقيــت لهــا صفــة الريــادة والقيــادة يف العــامل حتــى أصبــح بعضها يســمى 

باملراصــد الفكريــة وهــي التــي توجــه العــامل اآلن.

وظائف مراكز البحوث والدراسات: –
ال شــك أن الــدور الــذي تنهــض بــه مراكــز األبحــاث هــو أســاس النهــوض الحضــاري 

ــس  ــى أس ــي ع ــج املبن ــي املمنه ــل العلم ــرتاتيجي، والعم ــط االس ــات، والتخطي للمجتمع

ــة يف  ــقها، واقعي ــة يف نس ــدف، منتظم ــة اله ــار، واضح ــددة املس ــة مح ــى منتظم وخط

ــث. ــد البح ــع قي ــا للمواضي ــة يف معالجته ــا، وعملي طرحه
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من اهم وظائفها:
ــد 	  ــم رؤى مســتقبلية مــن أجــل النهــوض بواقــع جدي ــل الواقــع، وتقدي تحلي

أو تطويــر الواقــع الحــايل إىل مســتوى أفضــل، وفــق مرجعيــات أكادمييــة 

واســرتاتيجية بعيــداً عــن االرتجــال، أو النظــرة األحاديــة، وهــو مــا دفــع 

بعــض املفكريــن والساســة إىل تســمية هــذه املراكــز بخزانــات التفكــر.

تعتــرب مراكــز إلنتــاج األفــكار وإيجــاد ســبيل إلنزالهــا وتطبيقهــا وقيــاس مــدى 	 

فعاليتهــا يف شــتى مجــاالت الحيــاة.

تقديــم الخطــط واالســرتاتيجيات املبنيــة عــى أســس علميــة ألصحــاب الشــأن؛ 	 

مــن أجــل اتخــاذ القــرارات عــى أســس متينــة مدروســة ومعــدة ســلفاً، 

تبعــاً للحقائــق العلميــة، واملعطيــات الواقعيــة.

البحث العلمي يف كافة املجاالت، وتوليد األفكار والسعي لتحقيها.	 

تطور مراكز البحوث االسرتاتيجية والسياسية:
مــع ازديــاد دور مراكــز البحــوث يف املجــاالت املختلفــة، كان العامــل الحاســم يف تطــور 

دور مراكــز البحــوث السياســية واالســرتاتيجية – وخلــق مزيــد مــن “الطلــب االجتامعــي” 

عــى نواتجهــا- هــو زيــادة االهتــامم مبجــايل الدراســات االســرتاتيجية واملســتقبلية.

قــد كان مــن شــأن ذلــك، ازديــاد أهميــة البحــوث التطبيقيــة يف علــم السياســة والتــي 

تســعى إىل دراســة سياســات بعينهــاPolicy Research  والوصــول إىل نتائــج أو توصيــات 

قابلــة للتطبيــق بشــأنها، وتشــابه هــذه البحــوث التكنولوجيــا يف عالقتهــا بالعلــم يف العلوم 

. لطبيعية ا

لقــد مثـّـل ازديــاد االهتــامم بالدراســات املســتقبلية واالســرتاتيجية دفعــة كــربى لــدور 

مراكــز البحــوث حيــث تطلــب إجــراء هــذه البحــوث تعــاون أعــداد كبــرة مــن الباحثــن 

يف مجــاالت معرفيــة متنوعــة والتفاعــل بينهــم يف إطــار فــرق البحــث. 

الجلسة الثانية
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دور مراكز األبحاث والدراسات: 
تعــد مراكــز البحــوث والدراســات نقطــة التقــاء و”منطقــة حــوار” بــن رشكاء العقــد 

ــال  ــة، ورج ــن ناحي ــية م ــب السياس ــة والنخ ــال الدول ــم رج ــد وه ــي يف أي بل االجتامع

األعــامل والقــوى االقتصاديــة مــن ناحيــة ثانيــة، ومؤسســات املجتمــع املــدين مــن ناحيــة 

ثالثــة..

يتمثــل الــدور الرئيــي لهــذه املراكــز يف عمليــة صناعــة املعرفــة والتــي تتضمــن ثالثــة 

أدوار رئيســية عــى النحــو التــايل:

الدور األول:

اإلبــداع وتوليــد األفــكار والــرؤى الجديــدة: فمراكــز البحــوث السياســية بحكــم 

وظيفتهــا وبتأثــر القضايــا التــي تتعامــل معهــا، يصبــح عــى هــذه املراكــز مســئولة إعــامل 

العقــل وإطــالق الخيــال يف الصــور املحتملــة للمواقــف واملخاطــر والسياســات والحلــول 

حيــث تعتــرب هــذه املراكــز “قــرون االستشــعار” لــدرء املخاطــر واســتغالل الفــرص، بحيــث 

ــرى هــذه املراكــز  ــارة أخــرى ت ــا يشــبه املرصــد الســيايس واالجتامعــي، بعب تحــول إىل م

الظواهــر واملشــكالت املســتقبلية وتنبــه إليهــا ألنهــا غــر ملموســة.

الدور الثاين: 

ــف  ــعى إىل تعري ــوث تس ــز البح ــام: فمراك ــرأي الع ــدى ال ــا ل ــكار وترويجه ــرش األف ن

الــرأي العــام مبــا وصلــت إليــه مــن نتائــج وتفســرات بهــدف تنويــر املجتمــع وتبصــره 

ــه. ــذي تعيــش في ــق العــامل ال بحقائ

ــدوات والكتــب واملجــالت ووســائل اإلعــالم  ــك مــن خــالل املحــارضات والن ــم ذل ويت

ــر  ــات النظ ــتجالء وجه ــل واس ــردود الفع ــة ل ــة الفرص ــك إتاح ــأن ذل ــن ش ــة وم املختلف

ــج. ــة حــول هــذه النتائ املختلف

وعــرب ذلــك تقــوم مراكــز البحــوث بدورهــا يف إيجــاد االتفــاق العــام Consensus يف 

املجتمــع وتحديــد مــا هــي النقــاط التــي يوجــد اتفــاق عــام بشــأنها وتلــك التــي تشــهد 

اختالفــات.
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الدور الثالث: 

ترشــيد عمليــة اتخــاذ القــرار وصنــع السياســات العامــة فكــام ذكرنــا مــن قبــل، فــإن 

هــذه املراكــز تســعى لتوظيــف نتائــج البحــوث النظريــة لحــل املشــكالت التــي يواجهــا 

املجتمــع وذلــك مــن خــالل:

ــة ــه البحثي ــدول أعامل ــز لج ــد املرك ــالل تحدي ــن خ ــك م ــات: وذل ــد األولوي  أ- تحدي

Agenda Setting ويكــون مــن شــأن ذلــك شــد االهتــامم إىل موضوعــات معينــة يف مجــال 

سياســة عامــة مــا )التعليــم، الصحــة، الســكان، غرهــا(.

 ب- اقــرتاح البدائــل وطــرح الخيــارات: وذلــك مــن خــالل تحديــد الحلــول املختلفــة 

ــج  ــات والربام ــم السياس ــى تقيي ــاء ع ــك بن ــا، وذل ــكلة م ــل مش ــة لح ــل املتنوع والبدائ

ــة. املطبق

 ج-  تحديــد التكلفــة – العائــد لــكل بديــل Cost – Benefit: وذلــك مــن خــالل تحديد 

التكلفــة واملــوارد املطلوبــة )املاديــة والبرشيــة واملعنويــة( لتنفيــذ كل بديــل، وكــذا طــرح 

ــع  ــث يكــون صان ــدة. بحي املكاســب املتوقعــة عــى اآلجــال القصــرة واملتوســطة والبعي

السياســة عــى بينــة مــن العواقــب املرتتبــة عــى تبنيــة لبديــل معــن.

دور مراكز األبحاث والدراسات يف صناعة القرار يف الدول العربية:
تنامــى االهتــامم مبراكــز األبحــاث والدراســات. وأصبحــت محــّل حديــث عنهــا بشــكل 

ــث  ــن حي ــرة نشــاطاتها م ــايض. واتســعت دائ ــرن امل ــة تســعينيّات الق ــذ بداي واضــح من

ــاع  ــوىّل القط ــد ت ــا. ولق ــي تقّدمه ــاهامت الت ــة املس ــث نوعيّ ــن حي ــي، وم ــم الكم الحج

ــادرات  صــة، كمب ــة ومتخصِّ ــات وأبحــاث متنوع ــز دراســات ومعلوم الخــاص إنشــاء مراك

نوعيّــة يف عــدد مــن البلــدان؛ حتــى أصبحــت جــزءا مــن املكونــات الثقافيــة يف عــدد مــن 

الــدول.

ــز إىل آخــر.  ــد إىل آخــر، ومــن مرك ــف أســباب هــذا التطــور ودوافعــه مــن بل وتختل

وقــد صاحــب هــذه الظاهــرة تزايــد املؤمتــرات العلميــة واألكادمييــة واملنشــورات العلميــة. 

وهــي تبحــث يف مختلــف شــؤون الحيــاة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة؛ يف ظــل التغــرات 

الرئيســة الجاريــة يف منطقــة الــرشق األوســط والعــامل بشــكل عــام.

الجلسة الثانية
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ــٌف  ــريّب، مختل ــن الع ــة يف الوط ــز البحثي ــه املراك ــت ب ــذي اضطلع ــدور ال ــر أن ال غ

عــاّم هــو عليــه األمــر يف الغــرب؛ وذلــك بســبب املعيقــات واملصاعــب والتحديــات التــي 

ــوي يف املشــاركة يف  ــا الحقيقــي، ومل متــارس دورهــا الحي ــّوأ مكانه ــا مل تتب ــا، وألنّه تواجهه

صنــع القــرار أو يف تقديــم مــا يلــزم مــن مشــورة ومن دراســات رصينــة. وبــدا دور معظمها 

“باهتــا” وغــر فاعــل يف عمليــة التنميــة املجتمعيــة بكافــة أبعادهــا، ليــس بســبب عجزهــا 

عــن أداء هــذا الــدور؛ بــل بســبب املعّوقــات الكثــرة التــي تحيــط بهــا، وعــدم تكليفهــا 

بهــذه املهــام بحكــم طبيعــة الحيــاة السياســية العربيــة وطبيعــة أنظمتهــا وبُعدهــا عــن 

ــي املعمــول بــه يف الواليــات املتّحــدة والغــرب. العمــل املؤسَّ

ــن  ــا م ــا ورضورة وجوده ــب أهميته ــات تكتس ــاث والدراس ــز األبح ــح أن مراك ويتض

الحاجــة لهــا، ومــن مقتضيــات الــرضورات السياســية واالقتصاديــة واإلعالميــة واألكادمييــة 

واالجتامعيــة والتنمويـّـة؛ وذلــك “باعتبارهــا الطريقــة األمثــل إليصــال املعرفــة املتخصصــة، 

مــن خــالل مــا تقدمــه مــن إصــدارات علميــة ونــدوات متخصصــة، مــن شــأنها أن تضاعف 

مســتوى الوعــي لــدى صانــع القــرار واملؤسســات واألفــراد، وتســاعدهم عــى الربــط بــن 

الوقائــع امليدانيــة وإطارهــا العلمــي النظــري”.

دور مراكز الفكر العربية يف بناء الوعي بالتنمية املستدامة :
فيــام يتعلــق ب دور مراكــز الفكــر العربيــة يف بنــاء الوعــي بالتنميــة املســتدامة نجــد 

انهــا تلعــب مراكــز األبحــاث دوًرا رياديًــا يف توجيــه عــامل اليــوم؛ بحكــم أنّهــا أداة مهمــة 

إلنتــاج العديــد مــن املشــاريع الحيويــة الهــداف التنميــة املســتدامة والتــي تتصــل بالدولة 

واملجتمــع والفــرد، ووســيلة لدراســة كل مــا يتصــل بتلــك املشــاريع وفــق منهــج علمــي 

معــريف. كــام تُعــّد مراكــز األبحــاث مــن القضايــا الوطنيــة الهامــة والحيويــة، التــي تعكــس 

اهتــامم الشــعوب بالعلــم واملعرفــة والتقــدم الحضــاري واســترشاف آفــاق املســتقبل.

ــهد  ــن رضورات املش ــى رضورة م ــوء ع ــلط الض ــا تس ــن كونه ــا، م ــب أهميته وتكتس

ــة  ــدول العربي ــة املســتدامة ؛ مــام يفــرض عــى ال العــريب الراهــن وهــي اهــداف التنمي

تفكــرا معّمقــا يف خصوصيــات هــذا املشــهد وعوملتــه وآفاقــه وتحدياتــه الجســيمة، ويف 
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طــرق امتــالك مفاتيــح املعرفــة والتقــدم والحضــارة التــي لــن يتســّنى الحصــول عليهــا 

دون بحــث علمــي جــاد ومهنــي تكــون أدواتــه مراكــز األبحــاث والدراســات.

ــة للحــوار  ــي مقــدم مــن املنظمــة العربي ونقــرتح يف الســطور القادمــة مــرشوع بحث

وهــي تعتــرب احــد مراكــز الفكــر يف املجتمــع العــريب ومقرهــا القاهــرة ، يســتهدف املرشوع  

التوعيــة بأهــداف التنميــة املســتدامة ويطلــق عليــه مــرشوع “ النمــو الواعــي “ :

اسم املرشوع : - النمو الواعي )التوعية بأهداف التنمية املستدامة (

ــة  ــز اهــداف التنمي ــة الوعــي يف تعزي ــرش ثقاف ــم بن ملخــص : مــرشوع توعــوي يهت

املســتدامة 2030  ال17 يف  املجــاالت املختلفــة للمواطــن العــريب  يف ســبيل تعزيــز 

التنميــة والتقــدم يف املنطقــة العربيــة لصالــح االنســان العــريب  مــن خــالل ادوات الحــوار 

ــم واالعــالم والثقافــة وغريهــا . والتعلي

الجهة املدعمة :  
يعتمــد املــرشوع عــي التعــاون مــع عــدد مــن الجهــات الرشيكــة حســب نــوع الفئــة 

املســتهدفة يف كل محــور ومنهــا :

	منظمة العمل العربية )وحدة املرأة(.

	االكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا ) وحدة التنمية املستدامة (.

	جامعة الدول العربية ) ادارة التنمية املستدامة(. 

	عدد من الجهات األخرى الرشيكة 

	متويل ذايت

األهداف: 
يهــدف الربنامــج ايل تعزيــز الوعــي والتنويــر بأهــداف التنميــة املســتدامة ال17  

ــو  ــدأ النم ــر مبب ــي والتنوي ــادة الوع ــة وزي ــوار مختلف ــاحات ح ــالل مس ــن خ ــل م والعم

ــة : ــداف االتي ــق االه ــل تحقي ــن اج ــتدامة م ــة املس ــئول يف التنمي املس

القضاء عى الفقر املدقع وخفض معدالت الفقر األخرى.. 1

الجلسة الثانية
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ــا . 2 ــع مب ــق للجمي ــل الالئ ــف والعم ــر الوظائ ــة وتوف ــدالت البطال ــض مع خف

ــاء. ــال والنس ــن الرج ــباب م ــم الش فيه

تحقيــق األمــن الغــذايئ والتغذيــة الســليمة وتعزيــز الزراعــة املســتدامة )وفقــاً . 3

للمجلــس الــوزاري املختص(.

ضامن التعليم الجيد للجميع والقضاء عى األمية.. 4

ــة . 5 ــا الصح ــا فيه ــاملة مب ــدة والش ــبة والجي ــة املناس ــات الصحي ــن الخدم تأم

ــال. ــات واألطف ــة األمه ــية وصح النفس

تحقيق املساواة بن الجنسن ومتكن النساء والفتيات.. 6

ــف . 7 ــكال العن ــة أش ــى كاف ــاء ع ــال والقض ــة لألطف ــة االجتامعي ــر الحامي توف

ــم. ضده

ضــامن الحــّق يف الســكن الالئــق للجميــع وتعزيــز التجمعــات البرشيــة . 8

املســتدامة والشــاملة للجميــع )وفقــاً للمجلــس الــوزاري املختــص(.

ضــامن الحصــول عــى امليــاه والــرف الصحــي للجميــع وتعزيــز االســتعامل . 9

واإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة )وفقــاً للمجلــس الــوزاري املختــص(.

تطويــر املعرفــة العلميــة وتشــجيع البحــث العلمــي واالبتــكار والتقــدم . 10

. التكنولوجــي 

ضامن حصول الجميع عى خدمات الطاقة، واملياه، والرف الصحي.. 11

ــا االمــن املــايئ والغــذايئ مــن خــالل الحــزم التكنولوجيــة . 12 التعامــل مــع قضاي

ــاه واالرايض. ــة لرفــع كفــاءة اســتخدام املي الحديث

ــك . 13 ــط ذل ــة ورب ــة خاص ــتدامن أهمي ــاج املس ــتهالك واالنت ــالء االس رضورة اي

ــاط  ــر أمن ــرضي وتغ ــو الح ــدالت النم ــاد مع ــة وازدي ــرات الدميوغرافي بالتغ

ــم.  ــات الدع ــل سياس ــاة، ورضورة وتعدي الحي

مكافحة التصحر وتدهور الرتبة وحامية التنوع البيولوجي. . 14

رضورة تطويــر النظــام املــايل الحــايل ليصبــح قــادرا عــى تحقيــق االســتدامة . 15

املاليــة للسياســات والخطــط والربامــج لدعــم تنفيــذ التنميــة املســتدامة 

ــة. ــة والحوكم ــز النزاه ــة وتعزي ــة الالزم ــوارد املالي ــد امل وحش
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تعزيز التامسك االجتامعي بن فئات املجتمع بأطيافه املختلفة.. 16

رضورة العمــل عــى تحقيــق اســتقرار املنطقــة العربيــة والتعامــل مــع تداعيــات . 17

ــل  ــدة األج ــا بعي ــة وتداعياته ــدول العربي ــض ال ــية يف بع ــات السياس اإلرضاب

عــى تحقيــق التنميــة املســتدامة، مــع إيــالء اهتــامم خــاص بقضايــا اســتيعاب 

الالجئــن لــدى الــدول املســتضيفة.

الفئة املستهدفة : 
يتعامل املرشوع مع عدد من الفئات املستهدفة حسب نوع املحور ومن بينها 

الشباب وطالب الجامعات .	 

االعالمين .	 

املرأة .	 

العاملن يف املجاالت البييئية والصحية .	 

فئات اخري حسب املحور املقدم .	 

االرتباط بخطة 2030 :
ــم املتحــدة  ــا االم ــي اقرته ــة املســتدامة ال 17 والت ــط املــرشوع بأهــداف التنمي يرتب

وتعمــل بالتنســيق معهــا الجامعــة العربيــة )ادارة التنميــة املســتدامة ( وخطــط التنميــة 

املســتدامة يف الحكومــات العربيــة مــن خــالل تعزيــز الحــوار حــول االهــداف املختلفــة 

ــة : باألعــالم والتعليــم والتدريــب وورش العمــل يف املحــاور االتي

والتي ميكن ايجازها كام يي:

القضاء عى الفقر املدقع وخفض معدالت الفقر األخرى.. 1

ــا . 2 ــع مب ــق للجمي ــل الالئ ــف والعم ــر الوظائ ــة وتوف ــدالت البطال ــض مع خف

ــاء. ــال والنس ــن الرج ــباب م ــم الش فيه

تحقيــق األمــن الغــذايئ والتغذيــة الســليمة وتعزيــز الزراعــة املســتدامة )وفقــاً . 3

للمجلــس الــوزاري املختص(. 

الجلسة الثانية
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ضامن التعليم الجيد للجميع والقضاء عى األمية.. 4

ــة . 5 ــا الصح ــا فيه ــاملة مب ــدة والش ــبة والجي ــة املناس ــات الصحي ــن الخدم تأم

ــال. ــات واألطف ــة األمه ــية وصح النفس

تحقيق املساواة بن الجنسن ومتكن النساء والفتيات.. 6

ــف . 7 ــكال العن ــة أش ــى كاف ــاء ع ــال والقض ــة لألطف ــة االجتامعي ــر الحامي توف

ــم. ضده

ضــامن الحــّق يف الســكن الالئــق للجميــع وتعزيــز التجمعــات البرشيــة . 8

املســتدامة والشــاملة للجميــع )وفقــاً للمجلــس الــوزاري املختــص(.

ضــامن الحصــول عــى امليــاه والــرف الصحــي للجميــع وتعزيــز االســتعامل . 9

واإلدارة املســتدامة للمــوارد الطبيعيــة )وفقــاً للمجلــس الــوزاري املختــص( .

 تطويــر املعرفــة العلميــة وتشــجيع البحــث العلمــي واالبتــكار والتقــدم . 10

التكنولوجــي. 

 ضامن حصول الجميع عى خدمات الطاقة، واملياه، والرف الصحي.. 11

 التعامــل مــع قضايــا االمــن املــايئ والغــذايئ مــن خــالل الحــزم التكنولوجيــة . 12

الحديثــة لرفــع كفــاءة اســتخدام امليــاه واالرايض.

ــك . 13 ــط ذل ــة خاصــة ورب ــاج املســتدامن أهمي ــالء االســتهالك واالنت  رضورة اي

ــاط  ــر أمن ــرضي وتغ ــو الح ــدالت النم ــاد مع ــة وازدي ــرات الدميوغرافي بالتغ

ــم.  ــات الدع ــل سياس ــاة، ورضورة وتعدي الحي

 مكافحة التصحر وتدهور الرتبة وحامية التنوع البيولوجي. . 14

 رضورة تطويــر النظــام املــايل الحــايل ليصبــح قــادرا عــى تحقيــق االســتدامة . 15

املاليــة للسياســات والخطــط والربامــج لدعــم تنفيــذ التنميــة املســتدامة 

ــة. ــز النزاهــة والحوكم ــة وتعزي ــة الالزم ــوارد املالي وحشــد امل

 تعزيز التامسك االجتامعي بن فئات املجتمع بأطيافه املختلفة.. 16

 رضورة العمــل عــى تحقيــق اســتقرار املنطقــة العربيــة والتعامــل مــع . 17

تداعيــات اإلرضابــات السياســية يف بعــض الــدول العربيــة وتداعياتهــا بعيــدة 

ــا  األجــل عــى تحقيــق التنميــة املســتدامة، مــع إيــالء اهتــامم خــاص بقضاي

ــتضيفة. ــدول املس ــدى ال ــن ل ــتيعاب الالجئ اس
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خامتة:
ــي بأهــداف  ــج والوع ــة يف الرتوي ــر العربي ــز الفك ــة ودور مراك ــأيت اهمي ــا ي ــن هن وم

التنميــة املســتدامة ، وأهميــة االســتثامر يف الفكــر ملواجهــة متالزمــة الفــوىض والتخريــب، 

ــع  ــتقرار. م ــدم واالس ــتدامة التق ــن أجــل اس ــة؛ م ــن واإلصــالح والتنمي ــن األم ــط ب والرب

ــي  ــل البحث ــراء العم ــات إلث ــز الدراس ــن مراك ــرتكة ب ــات مش ــدة بيان ــاء قاع ــة إنش اهمي

والرشاكــة املتناميــة، واالهتــامم بعمــل االنشــطة الرتاكميــة وفــق رويــة منهجيــة موحــدة 

لصياغــة وتعزيــز االهــداف الخاصــة بالتنميــة املســتدامة مــن اجــل صالــح ورخــاء االنســان 

العــريب واالمــة العربيــة .
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
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يهــدف عديــد مــن املراكــز البحثيــة إىل توظيــف البحــث العلمــي لخدمــة األهــداف 

ــم  ــة، وتعظي ــة املختلف ــدات البحثي ــالل الوح ــن خ ــة، م ــة واالجتامعي ــة االقتصادي الوطني

دورهــا الريــادي يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، وذلــك مــن خــالل املشــاركة ىف 

ــك األهــداف،  ــي بتل ــة الوع ــدف تنمي ــة، به ــات البحثي ــادرات، وإنجــاز املرشوع ــدة مب ع

ــا. ــول املناســبة له ــة، وإيجــاد الحل ــة واالجتامعي ــة واالقتصادي ــات العلمي ودراســة املعوق

ويف ذلــك اإلطــار، ميكــن الوقــوف عــى دور مراكــز البحــوث والدراســات العربيــة يف 

دعــم وتعزيــز أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــالل مــا يــي:

 تأسيس مراكز أبحاث عربية معنية بالتنمية املستدامة:
ــوم  ــة اآلداب والعل ــع لكلي ــتدامة التاب ــة املس ــز التنمي ــك: مرك ــى ذل ــة ع ــن األمثل وم

ــاه،  ــوم بإجــراء البحــوث عــى الغــذاء، وأمــن املي ــذي يق ــز ال بجامعــة قطــر. وهــو املرك

ــة  ــات التنمي ــة تحدي ــك ملواجه ــات، وذل ــة، وإدارة املخلف ــى البيئ ــاظ ع ــة، والحف والطاق

ــات  ــة التخصص ــوث بيني ــة البح ــع عجل ــز لدف ــح املرك ــه، يطم ــا لرؤيت ــتدامة. وطبًق املس

 دور مراكز البحوث والدراسات 
العربية يف دعم وتعزيز أهداف 

التنمية املستدامة.

تقديم: الدكتورة/ رغدة البهي

مدرس العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية- 

جامعة القاهرة ورئيس وحدة األمن السيبراني بالمركز المصري 

للفكر والدراسات االستراتيجية.
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لتحقيــق التــوازن بــن التنميــة البرشيــة والحفــاظ عــى املــوارد الطبيعيــة. أمــا رســالته، 

فهــي العمــل عــى حــل القضايــا املتعلقــة بالتنميــة املســتدامة يف قطــر ومنطقــة الخليــج، 

ــة. ــة البديل ــر الطاق ــة وتطوي ــاه، والحفــاظ عــى البيئ ــا الغــذاء، وأمــن املي وخاصــة قضاي

ومــن األمثلــة عــى ذلــك أيًضــا، مركــز التنميــة املســتدامة بالجامعــة األمريكيــة 

ــة  ــات املتعلق ــة التحدي ــاهمة يف مواجه ــام 2012، للمس ــس يف ع ــذي تأس ــر، وال يف م

باالســتدامة يف مــر. حيــث يعــد املركــز حلقــة وصــل بــن األطــراف املختلفــة ويعمــل 

ــي  ــات الت ــة التحدي ــتدامة، ملواجه ــر االس ــاملٍة لتطوي ــٍة وش ــٍة طموح ــن منظوم ــزٍء م كج

تواجــه التنميــة املســتدامة يف مــر واملنطقــة. ويرتكــز عمــل املركــز عــى فهــم الطبيعــة 

ــة  ــدة املتصل ــكالت املعق ــل املش ــم وح ــعى لفه ــتدامة، ويس ــات االس ــة لتحدي املتداخل

ــع. ــاٍق أوس ــى نط ــة ع ــر واملنطق ــة يف م ــة التنمي بالعملي

كــام أنشــات جامعــة هليوبوليــس “مركــز التميــز للتعليــم مــن أجــل التنميــة”، والــذي 

تــم تأسيســه يف عــام 2014. ويف إطــار مبادراتــه، اســتهدف املركــز املــدارس التابعــة 

لليونســكو يف أنحــاء مــر لدمــج التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة يف إطــار املناهــج 

التعليميــة. كــام أســس املركــز جامعــة الطفــل، وهــو مــرشوع ممــول مــن أكادمييــة البحث 

ــة،  ــة الجامع ــم يف بيئ ــالب وإرشاكه ــدرات الط ــز ق ــدف تعزي ــا، به ــي والتكنولوجي العلم

حيــث ميكنهــم تلقــي معرفــة عمليــة حــول علــوم جامعيــة مختلفــة. ويتعــرض الطــالب 

ــوي،  ــوع الحي ــة، والتن ــات، والصح ــم املري ــة، وعل ــاه، والطاق ــول: املي ــيٍة ح ــواٍد دراس مل

والفنــون، واإلنســانيات، عــرب وضــع أنشــطة ذات عالقــة باملوضوعــات املختلفــة يف ســياق 

التنميــة املســتدامة. وهــذه األنشــطة التــي وضعهــا املركــز ســتنفذ يف 24 جامعــة مريــة. 

 تأسيس مراكز نوعية:
ــن  ــا م ــداف بعينه ــق أه ــة بتحقي ــة املعني ــة النوعي ــة العربي ــز البحثي ــدد املراك تتع

أهــداف التنميــة املســتدامة، وهــي املراكــز البحثيــة التــي تســتعى عــى الحــر بطبيعــة 

الحــال. وميكــن اإلشــارة إىل بعــض أمثلتهــا عــى صعيد البيئــة واســتخدام املحيطــات واملياه 

ــوث  ــات والبح ــز الدراس ــاد مراك ــاكلة اتح ــى ش ــك ع ــتدامة، وذل ــة املس ــق التنمي لتحقي

ــة  ــة والطاق ــرتاتيجية والدولي ــات االس ــن للدراس ــز البحري ــه “مرك ــذي أسس ــة، ال العربي
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ــا الســالم والتنميــة، ومواجهــة التحديــات التــي تواجــه الــدول  “دراســات” لخدمــة قضاي

ــة.  العربي

كــام يقــوم “معهــد البحــوث للبيئــة املســتدامة بالجامعــة األمريكيــة” يف مــر عــى 

ــك يف  ــة املســتدامة وذل ــم األبحــاث يف مجــال البيئ ــع ودع ــة املجتم ــال بخدم ســبيل املث

ــتدامة  ــرة االس ــز فك ــب تعزي ــا. بجان ــامل أفريقي ــط، وش ــرشق األوس ــر، وال ــن: م كل م

ــة بأكملهــا، ســواء كانــت  ــات املختلفــة يف مــر واملنطقــة العربي يف مجموعــة مــن البيئ

هــذه البيئــة ريفيــة أم حرضيــة، صحراويــة أم معتدلــة، وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن 

ــة.  ــم، والربامــج التدريبي ــة، ومناهــج التعلي األبحــاث التطبيقي

ويف رؤيــة “مركــز التميــز البحثــي يف الدراســات البيئيــة”، بجامعــة امللــك عبــد العزيــز 

بالســعودية، تواجــه البيئــة مبصادرهــا املتنوعــة مــن: مــاء، وهــواء، وتربــة عــدة تحديــات 

نتيجــة للملوثــات التــي تجــاوزت املعــدالت املقبولــة. وامتــد ذلــك التأثــر ليشــمل تدهــور 

مصــادر البيئــة بصفــٍة عامــة، وصحــة اإلنســان والكائنــات الحيــة بصفــة خاصــة. وحيــث 

أن التدهــور البيئــي وصــل اىل مســتويات عاليــة يف العــامل، كــام إن إعــادة التــوازن البيئــي 

ــع قطاعــات املجتمــع  ــة اإلجــراءات الالزمــة، ومشــاركة جمي ــن تتحقــق إال باتخــاذ كاف ل

ــاظ  ــن أجــل االحتف ــك م ــة هــذا التدهــور، وذل ــول املالمئــة ملواجه ــم الحل ــدين، لتقدي امل

ــة  ــة آمن ــم بيئ ــر له ــة، وتوف ــروات الطبيعي ــن ال ــتقبلية م ــة واملس ــال الحالي بحــق األجي

ونظيفــة، تتــامىش مــع أهــداف التنميــة املســتدامة. 

 إعداد الدراسات والبحوث:
فعــى ســبيل املثــال، قــام “مركــز الحــد مــن املخاطــر والدراســات البيئيــة” بجامعــة 

ــه للمجتمــع  ــم خدمات ــي بالجامعــة،  يســتهدف تقدي ــان علمــي بحث القاهــرة )وهــو كي

يف مجــاالت التصــدي للمشــكالت البيئيــة املختلفــة، ودراســات التخطيــط العمــراين، 

والتوســعات الصناعيــة واإلدارة البيئيــة الســليمة للمــواد الخطــرة، وإدارة امليــاه ومجابهــة 

ــر  ــم األث ــات الضــارة( بعمــل دراســاٍت حــول تقيي ــوث الهــواء مــع الحــد مــن االنبعاث تل

البيئــي لعــدٍد مــن املرشوعــات الصناعيــة والبرتوليــة، وإعداد الســجالت البيئية والقياســات 
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ــن باملركــز يف مجــاالت  ــة للعامل ــم دورات تدريبي ــع، وتنظي لعــدد مــن الــرشكات واملصان

العمــل البيئــي.

وبجانــب ذلــك، شــارك املركــز يف عــدة مرشوعــات قوميــة، مــن بينهــا: مــرشوع الشــبكة 

القوميــة لرصــد ملوثــات الهــواء عــى مســتوى الجمهوريــة، ومــرشوع إعــداد املخططــات 

التنفيذيــة الرئيســية إلدارة املخلفــات الصلبــة ملحافظــات الرشقيــة، والســويس، والفيــوم، 

ــة  ــم الوكال ــرشوع دع ــة(، وم ــات الصلب ــي إلدارة املخلف ــج الوطن ــويف )الربنام ــى س وبن

ــة  ــة األملاني ــاون الوكال ــات بالتع ــم إدارة املخلف ــاز تنظي ــدويل لجه ــاون ال ــة للتع األملاني

للتعــاون الــدويل)GIZ( ، ومــرشوع األعــامل االستشــارية إلعــداد الدراســات الجيولوجيــة 

ــدة. ــة ســوهاج الجدي ــة ملدين والجيوتقني

 الرشاكة مع مختلف الجامعات املعنية:
ــال- ــبيل املث ــى س ــة” -ع ــات البيئي ــن املخاطــر والدراس ــز الحــد م ــد إتجــه “مرك فق

ــي،  ــح البيئ ــات املس ــل دراس ــة لعم ــرشكات الصناعي ــات وال ــض املحافظ ــع بع ــل م للعم

ــة القاهــرة لالســتعانة  ــوم بجامع ــة العل ــع كلي ــاون م ــوالت تع ــع بروتوك ــب توقي إىل جان

بخــربات الكليــة يف الخطــة العمليــة لتشــغيل األجهــزة والوحــدات التابعــة للمركــز، وعمــل 

مرشوعــاٍت بحثيــٍة مشــرتكة، بجانــب توقيــع بروتوكــول تعــاون مــع الهيئــة العامــة للتنمية 

الصناعيــة، لالســتفادة مــن خــربات املركــز يف إجــراء القياســات البيئيــة الالزمــة للمنشــآت 

الصناعيــة، ومــدي اســتيفاء تلــك املنشــآت لالشــرتاطات البيئيــة الخاصــة مبامرســة النشــاط.

 إقامة املؤمترات:
تتعــدد املؤمتــرات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة التــي تنظمهــا املراكــز البحثيــة فيــام 

يتصــل بالتنميــة املســتدامة، ومــن أبــرز املؤمتــرات يف هــذا الصــدد املؤمتــر الــدويل للتنميــة 

املســتدامة واألمــن االقتصــادي العــريب برعايــة معهــد البحــوث والدراســات البيئيــة، 

ــو 2018. ــذي انعقــد يف 8 ماي ــة، وال ــة املســتدامة والبيئ واالتحــاد العــريب للتنمي

ــرب مؤسســٍة  ــي للبحــوث كأك ــز القوم ــام نظمــت شــعبة البحــوث الهندســية باملرك ك

بحثيــة يف مــر، بالتعــاون مــع املنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن التابعــة 
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لجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة األمــم املتحدة للتنميــة الصناعيــة “يونيــدو”، واللجنتن 

االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــرب آســيا التابعتــن لألمــم املتحــدة “إســكوا”، وكــذا املنظمــة 

الســويدية للتنميــة والتعــاون الــدويل “ســيدا”، فعاليــات املؤمتــر الصناعــي العــريب الــدويل، 

تحــت شــعار “خطــوات نحــو التنميــة االبتكاريــة املســتدامة يف مايــو 2018.

وقــد صاحــب املؤمتــر معــرض صناعــي، تعــرض فيــه املنتجــات الوطنيــة مــن الصنــاع 

املريــن ىف القطاعــات الهندســية املختلفــة، وكذلك معــرض ملنتجات املبتكريــن والباحثن 

مــن املراكــز البحثيــة املختلفــة. ويضــم املؤمتــر نخبــة متميــزة مــن الخــرباء واألكادمييــن 

ــات  ــع وتحدي ــدف تســليط الضــوء عــى واق ــة، به ــة واألجنبي ــدول العربي ــن مــر وال م

الصناعــة العربيــة، وتحديــد التوجهــات التنمويــة املســتقبلية يف املنطقــة، والتباحــث حــول 

دفــع التنميــة املســتدامة، ودعــم التطــورات االقتصاديــة والتكنولوجيــة العامليــة، كــام أنــه 

يتواكــب مــع التوجــه العاملــي لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

 املحارضات العامة لنرش الوعي:
ــتدامة  ــة املس ــي بالتنمي ــرش الوع ــارضات لن ــن املح ــدًدا م ــوث ع ــز البح ــد مراك تعق

ــال  ــة املج ــالل إتاح ــن خ ــز، أو م ــك املراك ــن بتل ــل املتخصص ــن قب ــواء م ــا س وأهدافه

ــات  ــالل منص ــن خ ــداف م ــك األه ــي بتل ــرش الوع ــة لن ــة املعني ــزة الدول ــوزراء وأجه لل

املراكــز البحثيــة. فعــى ســبيل املثــال، عقــدت وزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــالح اإلداري 

يف مــر يــوم االربعــاء 15 مايــو 2019 محــارضًة تعريفيــًة حــول البحــث العلمــي، وربطــه 

ــز القومــي للبحــوث، ضمــن  ــة مــر 2030، باملرك ــة املســتدامة: رؤي باســرتاتيجية التنمي

سلســلة املحــارضات التعريفيــة التــي تعقدهــا الحكومــة يف إطــار الحــوار املجتمعــي الــذي 

ــة مــر 2030.  ــة املســتدامة: رؤي ــه حــول تحديــث اســرتاتيجية التنمي أطلقت

 التعاون مع الجهات الحكومية املختلفة:
تتجــه الــدول للرشاكــة مــع مختلــف املراكــز البحثيــة كوســيلٍة لنــرش الوعــي بأهــداف 

التنميــة املســتدامة، واإلنجــازات التــي حققتهــا مختلــف الــدول العربيــة، وذلــك مــن خالل 

سلســلٍة مــن ورش العمــل والنــدوات باملراكــز البحثيــة. فعــى ســبيل املثــال، اتجهــت وزارة 
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التخطيــط املريــة إىل االســتفادة مــن مختلــف املراكــز البحثيــة يف الجامعــة األمريكيــة 

بالقاهــرة يف أوجــه عــدة منهــا: عمليــة تحديــث رؤيــة مــر 2030 التــي قامــت بهــا وزارة 

التخطيــط، وذلــك لتواكــب تطــورات املرحلــة وضــامن اتســاق االســرتاتيجية مــع كٍل مــن 

ــب  ــا 2063، بجان ــدة أفريقي ــدة 2030، وأجن ــتدامة أجن ــة املس ــة للتنمي ــداف األممي األه

ــج اإلصــالح  ــق برنام ــد تطبي ــي طــرأت عــى االقتصــاد املــري بع ــة التغــرات الت مواكب

االقتصــادي عــام 2016.

ــتقبلية  ــم رؤى مس ــع، وتقدي ــل الواق ــة بتحلي ــز البحثي ــام املراك ــن قي ــك م ــأىت ذل ويت

ــق  ــع الحــايل إىل مســتوى أفضــل، وف ــر الواق ــد أو تطوي ــع جدي مــن أجــل النهــوض بواق

مرجعيــات أكادمييــة واســرتاتيجية بعيــًدا عــن االرتجــال، أو النظــرة األحاديــة. كــام يتــأىت 

أيًضــا مــن أهميــة مشــاركة املراكــز البحثيــة يف نــرش أهــداف التنميــة املســتدامة باعتبارهــا 

ــن  ــدي املواطن ــي ل ــرش الوع ــم يف ن ــم الدع ــى تقدي ــه ع ــا بقدرت ــا موثوقً ــًكا علميً رشي

ــة تحقيقهــا. ــة وأهمي وخاصــة الشــباب حــول أهــداف الرؤي

وختاًمــا، تواجــه مراكــز الفكــر والبحــوث العربيــة تحديــاٍت جمــة تقــوض مــن قدرتهــا 

عــى تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة، ولعــل مــن أبرزهــا: النــدرة العدديــة يف املراكــز 

ــه  ــع ب ــا تضطل ــا عــى تســويق أنشــطتها وم ــة املســتدامة، وعــدم قدرته ــة بالتنمي املعني

مــن أدوار مبــا يحقــق االنتشــار، وضعــف امليزانيــات املخصصــة لهــا لالضطــالع بأهدافهــا، 

وضــف انتاجهــا الفكــري، واالهــم ضعــف قدرتهــا عــى التنســيق مــع مختلــف الجهــات 

واألجهــزة الحكوميــة املختلفــة املعنيــة بالتنميــة املســتدامة، ومــع بعضهــا البعــض.

ولتفعيــل دور مراكــز البحــث والفكــر يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، يقــرتح 

إنشــاء “حاضنــة ملراكــز الفكــر”، تكــون أشــبه باللجــان العامــة للتنميــة املســتدامة ولكــن 

بشــكٍل غــر تقليــدي، يك تكــون قــادرة عــى جلــب التمويــل مــن األمــم املتحــدة، وجامعــة 

ــة  ــات املعني ــدد الجه ــن تع ــا م ــة، انطالقً ــات املعني ــف الحكوم ــة، ومختل ــدول العربي ال

ــا ألهــداف  ــًة متخصصــًة طبًق ــا نوعي ــة لجانً ــة املســتدامة. عــى أن تضــم الحاضن بالتنمي

التنميــة املســتدامة. 
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عــى أن تتــوىل تلــك الحاضنــة مهمــة الشــبكة الجامعــة ملراكــز الفكــر املعنيــة بالتنميــة 

ــٍر  ــة يف تقاري ــا الجهــود الحكومي ــاح عليه ــة يت ــا منصــات إلكرتوني املســتدامة، ويكــون له

ــم  ــى تقدي ــات ع ــار الحكوم ــة إلجب ــة والقانوني ــر الترشيعي ــل األط ــع تعدي ــنوية )م س

تقاريــر ســنوية(، بجانــب جهــود مراكــز الفكــر والبحــوث عــى صعيــد التنميــة املســتدامة.

وتتــوىل تلــك الحاضنــة مســئولية الرتويــج ألهــداف التنميــة املســتدامة لنــرش الوعــي 

بهــا، مــن خــالل عــدد مــن املؤمتــرات الدوليــة وورش العمــل بحضــور إعالمــي، بجانــب 

اســتهداف الشــباب للمســاهمة يف إعــادة تعريــف املفاهيــم ذات الصلــة بالتنميــة، 

واالتجــاه للمــدارس لدمــج أهــداف التنميــة املســتدامة مــع املقــررات الدراســية. واألهــم 

ــة.    ــاء القــدرات املؤسســية ملراكــز الفكــر، وإتاحــة املعلومــات الرضوري ــك بن مــن ذل

ــة  ــداف التنمي ــذ أه ــي لتنفي ــدور التكام ــة ال ــى طبيع ــد ع ــن التأكي ــد م ــام الب  ك

ــك األهــداف  ــال ميكــن ملنظمــٍة واحــدة أو حكومــة مبفردهــا أن تحقــق تل املســتدامة؛ ف

مبــا يف ذلــك املراكــز البحثيــة. إذ متثــل الــرشاكات بُعــًدا أساســيًا يف ســبيل تحقيــق أهــداف 

األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة عــى تنوعهــا. كــام تشــكل الوكالــة ورشكاؤهــا عنــًرا 

مهــاًم يف جــدول أعــامل التنميــة املســتدامة العاملــي لتحقيــق أهدافهــا اإلمنائيــة والعمــل 

ــذ  ــائل التنفي ــز وس ــة بتعزي ــة املســتدامة املتعلق ــوغ أهــداف التنمي ــن أجــل بل ــا م معه

ــة املســتدامة. ــة مــن أجــل التنمي وتنشــيط الرشاكــة العاملي

وبالله التوفيق والسداد
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تحــدث األســتاذ خالــد الســيد، مديــر عــام مركــز الفكــر “ســيرنجيز” عــن تجربــة العمل 

ــز الفكــر  ــة ودور الشــباب يف مراك ــدول العربي ــة املســتدامة بجامعــة ال مــع إدارة التنمي

لتحقيــق التنميــة املســتدامة.

أوضــح األســتاذ خالــد إن االســتدامة تعنــي املســتقبل، وان أهــم املســتثمرين يف يومنــا 

ــا أن ننظــر اىل األشــياء مــن  هــذا هــم الشــباب. ويف هــذا الصــدد، أشــار انــه مــن واجبن

منظورهــم ونتحــدث إليهــم بلغتهم.وأضــاف اىل ذلــك، معانــاة الوطــن العــريب مــن فقــر 

يف البيانــات وإن بعــض البيانــات املتاحــة تكــون إمــا غــر صحيحــة آو غــر مســتحدثة او 

محجــوب ألســباب امنيــة فــال تفيــد صانــع القــرار.

جديــر بالذكــر بــأن، أصبحــت البيانــات يف العــامل أكــرب مــورد لتتخطــي النفــط. وذكــر 

انــه يف 2008 بلــغ مجمــوع بيانــات العــامل )DataSphere(  2 zettabyte  ليصبــح يف  

zettabyte  33 2018  ، ومــن املتوقــع ان ينمــو اىل zettabyte 175 يف عــام 2025. 

ــا  ــر تحويله ــز فك ــايئ كمراك ــا النه ــام ودورن ــادة خ ــا م ــد ذاته ــات يف ح ــد البيان  تع

وصقلهــا وتحليلهــا إىل منتــج نهــايئ، مــن خــالل تحليلهــا بدقــة وواقعيــة لربطهــا بالواقــع. 

واألهــم مــن ذلــك، كيفيــة الفصــل بــن البيانــات الصحيحــة والبيانــات الخاطئــة التــي يتــم 

دور الشباب يف توجيه الفكر 
العريب إىل االستدامة واسترشاف 

املستقبل

تقديم:األستاذ/ خالد محمد السيد

 خبير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي

 ومدير عام شركة سينرجيز لخدمات األبحاث واالستشارات

 ودعم اتخاذ القرار.
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تداولهــا ســواء عــن قصــد او عــن غــر قصــد لتوفــر أكــرب قــدر مــن الدقــة ومتكــن صانــع 

القــرار مــن اتخــاذ قــرارات ووضــع اســرتاتيجيات بنــاء عــى أحــدث املعطيــات.

عــالوة عــى ذلــك، أصبحــت التكنولوجيــا عنــًرا حاســاًم يف عمليــة صنــع القــرار التــي 

ــا طريــق  ــزال أمامن بــدأت بعــض الــدول العربيــة يف دمجهــا يف أعاملهــا، ومــع ذلــك ال ي

طويــل. عقبــة أخــرى، تواجههــا الــدول العربيــة هــي الحاجــة إىل تحديــث البيانــات مــن 

ــوق  ــى الوث ــن ع ــرار قادري ــاع الق ــون صن ــزم أن يك ــا يل ــا. وأيًض ــتخدامها حالي ــل اس أج

ــات. ومــن  ــل البيان ــا عنــر أســايس يف تحلي ــن بفوائدهــا ألنه ــا أكــر ومؤمن بالتكنولوجي

هنــا يــأيت دور مراكــز البحــوث التــي تعمــل كمحــرك رئيــي يف التأثــر عــى صنــاع القــرار. 

ــا  ــدور التكنولوجي ــيت كان ل ــة وبريكس ــية األمريكي ــات الرئاس ــهدنا يف االنتخاب ــام ش فك

والبيانــات عامــالً اساســياً يف التأثــر عــرب مركــز واحــد كان لــه تأثــر عــى حيــاة اكــر مــن 

300 مليــون فــرد عــن طريــق توظيــف البيانــات لدعــم اتخــاذ قــرارات اســرتاتيجية. 

مــع كــون البيانــات عامــالً اساســياً لصنــاع القــرار، يــأيت دور حاميــة البيانــات فتصبــح 

حاميتهــا عــى املســتوى اإلقليمــي والوطنــي والشــخيص هــي مســألة أمــن قومــي البــد ان 

تلتفــت لــه الحكومــات.

دور الشباب :
ــي  ــكاك يوم ــرد 5,000 احت ــكل ف ــيكون ل ــام 2025، س ــول ع ــه بحل ــع أن ــن املتوق م

بالتكنولوجيــا عــرب اجهــزة الكرتونيــة يف اليــوم الواحــد. مــن أجــل فهــم هــذا بشــكل كامــل، 

يــأيت دور الشــباب، دور االبتــكار. مثــال لذلــك، توظيــف خريــج جديــد ووضعــه يف بيئــة 

تســمح لــه بإطــالق العنــان ألفــكاره حتــى ميكــن أن يكونــوا مبثابــة أســاس يف العــامل العريب.

ــة الوطــن العــريب، رغــم  ــذا يف غالبي ــآء له ــق البن ــر إىل التطبي ــا نفتق ــك، فإنن ومــع ذل

ــل يف  ــدول بالفع ــض ال ــدأت بع ــار. ب ــذا املس ــل ه ــع بالفع ــدان تتب ــض البل ــور بع ظه

التواصــل مــع الشــباب واالهتــامم بهــم بــل ومتكينهــم يف مناصــب رفيعــة بالدولــة إميانــاً 

ــة يف كل  ــا العربي ــكار يف بالدن ــر االبت ــز عن ــى تعزي ــذا ع ــل ه ــم. يعم ــم وبقدراته به

ــج املســتدام  ــك النه ــزام بذل ــدء يف االلت ــز فكــر الب ــا كمراك ــب ممكــن، ويجــب علين جان

ــث. ــر والتحدي ــة التطوي ــا يف عملي لصالحن
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ــا  ــاالت والقضاي ــن املج ــر م ــوث يف الكث ــز البح ــر ومراك ــز الفك ــل مراك ــة تعام نتيج

ــة  ــة وصانع ــرب حاضن ــوث اىل أك ــز البح ــر ومراك ــز الفك ــول مراك ــن ان تتح ــة ميك الحديث

ــرارات ووضــع السياســات  ــن اتخــاذ الق ــا ان تكــون مســؤولة ع ــة ميكنه ــوادر حكومي لك

ــتقبلية. املس

ولهــذا الســبب ينبغــي عــى مراكــز الفكــر والهيئــات الحكوميــة أن تعمــل يــداً بيــد 

ــة  ــة منهجي ــباب بطريق ــت الش ــه إذا وظف ــن. ألن ــن الطرف ــة ب ــادل املعرف ــب وتب لتدري

ــرارات  ــاذ ق ــى اتخ ــن ع ــباب قادري ــا ش ــح لدين ــة، يصب ــاث العلمي ــى األبح ــد ع تعتم

ــل. ــتقبل أفض ــا اىل مس وقيادتن

ــة  ــة بالتنمي ــياء املرتبط ــم األش ــدى اه ــر اح ــد الفك ــث وتولي ــل للبح ــور املتكام املنظ

املســتدامة، حيــث انــه ال ميكــن ان نأخــذ شــيئا دون اخــذ اآلخــر. مثــال عــى ذلــك، فيــام 

ــق، ال  ــا يحتاجــون إىل تحقي ــث يوجــد 17 هدفً ــة املســتدامة حي ــق بأهــداف التنمي يتعل

ميكــن لدولــة أن تحقــق فقــط 3 أهــداف، ألن هــذا ســيؤدي إىل الفشــل بــدالً مــن النجــاح. 

ــدول عــى تحقيــق تحســن عــى مســتوى ال17 هــدف ألن  ولكــن األفضــل ان تعمــل ال

ــق الرخــاء والســالم للفــرد واملجتمــع  ــذي يخــرج يعتمــد عــى تحقي ــر الرتاكمــي ال التأث

واملنطقــة بأجمعهــا.

شــارك األســتاذ خالــد الســيد بالتجربــة النموذجيــة لرشكــة ســيرنجيز مــع إدارة التنميــة 

ــث اإلطــار العــريب لدعــم  ــي تقــوم عــى تحدي ــة والت ــدول العربي املســتدامة بجامعــة ال

تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، ودعــم اإلدارة بوجــه عــام يف االســرتاتيجيات وتحقيــق 

األهــداف املنوطــة بهــا. كــام أعــرب األســتاذ خالــد عــن أهميــة الــدور الــذي تلعبــه اإلدارة 

بقيــادة معــايل الســفرة الدكتــورة نــدى العجيــزي يف وضــع إطــار مثمــر لعالقــة الرشاكــة 

ــى  ــال ع ــوذج مث ــذا النم ــكل ه ــج. يش ــل النتائ ــول اىل أفض ــة واإلدارة للوص ــن الرشك ب

إمكانيــة التعــاون مــا بــن مراكــز الفكــر واألبحــاث مــع مؤسســات دوليــة ووطنيــة لدعــم 

اتخــاذ القــرار.

الجلسة الثانية
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ــدول  ــة ال ــام لجامع ــن الع ــاىل األم ــكر اىل مع ــه الش ــدأ أوال بتوجي ــمحوا يل أن أب اس

العربيــة الســيد أحمــد أبــو الغيــط ، عــى رعايتــه “ورشــة العمــل” هــذه ، التــي تعقــد 

اليــوم يف رحــاب األمانــة العامــة للجامعــة تحــت عنــوان “مراكــز الفكــر العربيــة والتنميــة 

ــتدامة” ..  املس

كــام أتوجــه بالشــكر اىل ســعادة الوزيــر مفــوض األســتاذ الدكتــور عــالء التميمــي مديــر 

ــة ، واملســئولن بقطــاع  ــدول العربي ــة ال إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية بجامع

اإلعــالم واالتصــال بالجامعــة عــى الجهــود التــي بذلوهــا لتنظيــم هــذه “الورشــة” .. التــي 

تــأىت يف توقيــت هــام تبــذل فيــه الجهــود الدوليــة عــى كافــة املســتويات لتحقيــق التنميــة 

املســتدامة ، بأبعادهــا الثــالث : االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة ..

و”الشــكر” إن كان واجبــا عــى االســتضافة وحســن التنظيــم .. فالبــد أن يســبقه 

ــات  ــوث والدراس ــه إدارة البح ــوم ب ــذى تق ــر ال ــدور الكب ــذا ال ــان” به ــر والعرف “التقدي

االســرتاتيجية بجامعــة الــدول العربيــة يف إثــراء الثقافــة العربيــة .. ســواء بالبحــوث التــي 

تقــوم بهــا .. أو بتنظيــم النــدوات وورش العمــل التــي تجمــع النخــب املثقفــة يف عاملنــا 

العــريب ..  وتثــر بينهــم “عصفــا فكريــا” حــول مختلــف القضايــا التــي تواجــه شــعوبنا ..

مراكز ومؤسسات الفكر العريب 
والدور الذي تقوم به بني 

املسؤولية والتوظيف

تقديم: الصحفي/ السيد هاين

  نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية المصرية والكاتب 

المتخصص في الشئون الدولية عضو المجلس المصري للشئون 

الخارجية .واالستشارات ودعم اتخاذ القرار.
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البــد أن أتوجــه بتحيــة إكبــار وتقديــر ملعــاىل األمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة 

الســيد أحمــد أبــو الغيــط عــى قــراره بإنشــاء “إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية” 

.. التــي أحســبها فتحــا جديــدا يف الــدور الــذى تقــوم بــه األمانــة العامــة للجامعــة .. فتحــا 

أتــاح الفرصــة ألول مــرة للمثقفــن العــرب .. لــى يشــاركوا بالفكــر والبحــث والدراســة يف 

إثــراء العمــل العــريب املشــرتك ..

البــد هنــا أن نذكــر أنهــا  املــرة األوىل منــذ إنشــاء جامعــة الــدول العربيــة التــي تفتــح 

فيهــا أبــواب الجامعــة للنخــب العربيــة املثقفــة .. مــن غــر املســئولن الرســمين .. ليكــون 

للمثقــف العــريب مكانــا يف الجامعــة يقــف فيــه اىل جانــب الســيايس .. يدعمــه ويقويــه ..  

السادة الحضور :

لعــل اختيــار موضــوع “ورشــة العمــل” التــي نحــن بصددهــا اليــوم ، حــول “مراكــز 

ــن  ــة ع ــدث براح ــى نتح ــة ل ــا فرص ــر لن ــتدامة” .. يوف ــة املس ــة والتنمي ــر العربي الفك

ــة .. ــر العربي ــز الفك ــا مراك ــي أصبحــت عليه ــال الت الح

فبينــام تعمــل بعضهــا بــكل جــد وإخــالص يف البحــث العلمــي ، وتعــد حصونــا قويــة 

يف مواجهــة التحديــات املعاديــة لثقافتنــا ومصالــح شــعوبنا ..

نجــد بعضهــا قــد تخلــت عــن املنهــج العلمــي الســليم يف البحــث والدراســة والتحليل.. 

وخرجــت مــن محــراب البحــث العلمــي النزيــه ، اىل مالعب السياســة ..

 فاستبدلت أوراق البحث العلمي بأوراق األجندات السياسية..!!

	 البــد أن نعــرتف أن الحــروب اإلعالميــة التــي تــدور رحاهــا اليــوم يف مناطــق كثــرة 

مــن العــامل .. تعتمــد يف الحصــول عــى وقودهــا بصفــة أساســية عــى مــا تنتجــه لهــا مراكز 

البحــوث والدراســات السياســية واالقتصاديــة .. التــي أصبــح بعضهــا يلــف األكاذيــب يف 

أوراق البحــث العلمــي .لتخــرج إىل النــاس وكأنهــا حقائــق علميــة ال يتطــرق إليهــا الشــك !

ــة .. مــن توظيــف بعــض مراكــز الفكــر  ــرا يف العقــود املاضي 	 لقــد عانــت مــر كث

العربيــة للهجــوم عليهــا ، بعــد أن وقعــت اتفاقيــة الســالم مــع إرسائيــل .. حيــث قامــت 

هــذه املراكــز بعمليــة تضليــل واســعة للــرأي العــام العــريب .. اعتمــدت فيهــا عــى قلــب 

الحقائــق وتزييــف التاريــخ .. مــن أجــل الطعــن يف مــر .. وىف زعيمهــا الراحــل العظيــم 

أنــور الســادات ..

الجلسة الثانية
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	 كــم مــن رســائل ماجيســتر ودكتــوراه .. املفــرتض أنهــا رســائل علميــة .. بينــام هــي 

ال تحــوى ســوى األكاذيــب واالفــرتاءات عــى مــر ..!

	 إن مــن حــق كل إنســان أن يرفــض الســالم مــع ارسائيــل .. ويشــجب زيــارة الرئيــس 

الراحــل أنــور الســادات اىل القــدس .. ويديــن كل مــن رافقــوه ىف هــذه الزيــارة .. ويصــف 

الســادات مبــا شــاء مــن أوصــاف ..

- برشط أن يظل كل ذلك يف دائرة “اآلراء الشخصية” .. !

- أمــا أن يقــوم البعــض بوضــع “اآلراء الشــخصية” يف قالــب علمــي ، لــى تتحــول اىل 

“حقائــق علميــة” .. فتلــك هــي “الكارثــة” ..!

       لعــل مــا ســبق يكشــف لنــا إىل أي مــدى نحــن اآلن يف حاجــة إىل مراكــز علميــة 

ــع  ــة .. وعــى رأســها بالطب ــا الوطني ــة قضايان ــة جــادة .. تعمــل بإخــالص يف خدم وبحثي

قضيــة التنميــة املســتدامة ، التــي أصبحــت متثــل حاجــة ملحــة لشــعوبنا العربيــة .. بــل 

لشــعوب العــامل كلــه بعــد أن تزايــدت معــدالت الفقــر ، وانتــرشت املجاعــات واألمــراض 

ــام  ــة املســتدامة يف ســبتمرب ع ــة للتنمي ــد قمــة عاملي ــم املتحــدة إىل عق ــع األم ، مــام دف

2015 .. كــام قامــت جامعــة الــدول العربيــة مــن جانبهــا بإطــالق العديــد مــن املبــادرات 

ــريب  ــل الع ــم العم ــأنها دع ــن ش ــي م ــرارات الت ــدار الق ــرتاتيجيات ، وإص ــداد االس ، وإع

ــة املســتدامة 2030 .. ــدة التنمي ــذ أجن املشــرتك لتنفي

السادة الحضور :

ــى  ــوم .. تلق ــة الي ــة العربي ــهدها املنطق ــت تش ــي أصبح ــية الت ــاع السياس إن األوض

مبســئولية كبــرة عــى مراكــز الفكــر والبحــث والدراســات .. لتقــوم بدورهــا القومــي ىف 

جمــع شــتات األمــة العربيــة التــي مزقتهــا الخالفــات السياســية .. وفتحــت أبــواب املنطقة 

عــى مراعيهــا للتدخــالت األجنبيــة ..!

	 غــر أن هــذا الــدور ال ميكــن أن يكتمــل إال بــدور تقــوم بــه وســائل اإلعــالم العربيــة 

التــي أدعوهــا إىل وقــف الحمــالت اإلعالميــة ضد بعضهــا البعــض .. وأن تتحمل مســئوليتها 

يف التصــدي للتحديــات التــي تواجــه الشــعوب العربية ..
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ــه  ــوم ب ــذى يق ــدور ال ــي عــريب أشــعر باألســف الشــديد .. لرتاجــع ال ــي كصحف 	 إنن

ــة ..   ــا العربي ــاه قضايان ــرب تج ــن الع ــاد الصحفي ــس إدارة اتح مجل

ــو  ــة  .. أدع ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــب األمان ــن قل ــا .. م ــن هن ــي م 	 إنن

مجلــس إدارة اتحــاد الصحفيــن العــرب ألن يعقــد مؤمتــرا طارئــا يف مدينــة القــدس .. يف 

باحــة املســجد األقــى الرشيــف .. تحــت الفتــات تؤكــد عروبــة القــدس .. وأن القــدس 

ــف  ــن صح ــة م ــالم العربي ــائل اإلع ــوم وس ــا .. وأن تق ــو بيتن ــى ه ــجد األق ــا .. واملس لن

وفضائيــات ووكاالت آنبــاء بتغطيــة واســعة لهــذا االجتــامع .. الــذى ينبغــي أن يســتمر يف 

حالــة انعقــاد دائــم .. حتــى يتحــرك املجتمــع الــدويل معنــا ويشــاركنا النضــال مــن أجــل 

ــر القــدس مــن االحتــالل الصهيــوين .. تحري

	 ال يجــب أن نــرتك إخواننــا املقدســين وحدهــم .. يتصــدون لجحافــل الصهاينــة الذين 

يغلقــون أبــواب املســجد األقــى يف وجوههــم كلام ذهبــوا إىل الصــالة ..!

	 إننــي أطالــب أعضــاء مجلــس إدارة اتحــاد الصحفيــن العــرب بالتوجــه اىل القــدس .. 

وأداء الصــالة يف املســجد األقــى مــع إخواننــا الفلســطينين .. ومخاطبــة أعضــاء االتحــاد 

ــي  ــة الت ــة الدولي ــرارات الرشعي ــدس .. وتذكرهــم بق ــب الق ــن قل ــن م ــي للصحفي العامل

ــة ..  ــدس الرشقي ــا الق ــتقلة وعاصمته ــم املس ــة دولته ــطينين يف إقام ــق الفلس ــد ح تؤك

خاصــة قــرار مجلــس األمــن الــدويل رقــم 478 الصــادر يف 20 أغســطس عــام 1980 الــذى 

مينــع دول العــامل مــن إقامــة ســفارات لهــا مبدينــة القــدس ..

	 إن عى الصحفين العرب أن يكونوا ىف مقدمة زحف الشعوب العربية لتحرير 

القدس ..

	 لن تتحرر القدس مبقاالت الصحف.. والربامج التليفزيونية.. ما مل تكن هذه 

املقاالت والربامج.. انعكاسا لتواجد حقيقي للصحفين العرب عى أرض القدس..  

	 إن عدم الذهاب إىل أرضنا املحتلة يف فلسطن بدعوى عدم التطبيع مع إرسائيل 

.. هو موقف غر صائب ويستحق إعادة النظر فيه ..

	 هنا البد أن أشر اىل مقولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس .. التي جاءت 

عى لسانه أكر من مرة خالل خطاباته أمام مجلس جامعة الدول العربية .. 

عندما قال : “زيارة السجن ال تعنى التطبيع مع السجان” ..!

الجلسة الثانية
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السادة الحضور : 

إذا كنــا نتحــدث اليــوم عــن دور مراكــز الفكــر العربيــة يف التنميــة املســتدامة .. فــإن 

ــه الشــوائب ..  ــاخ صحفــي .. انتــرشت في ــة ال ميكــن أن تتحقــق يف ظــل من هــذه التنمي

وفتحــت فيــه النوافــذ الخلفيــة ملنــح عضويــة نقابــات الصحفيــن العربيــة اىل املتطفلــن 

عــى املهنــة الذيــن أســاءوا إليهــا بســلوكياتهم ..!

السادة الحضور :

إن املســئولية امللقــاة اليــوم عــى املثقفــن العــرب .. تفــرض عليهــم التعــاون معــا مــن 

ــة السياســية  ــق البيئ ــات .. وخل ــف يف وجــه التحدي أجــل رأب الصــدع العــريب .. والتكات

واالجتامعيــة املناســبة النطــالق برامــج التنميــة املســتدامة .. يف كل ربــوع الوطــن العــريب..

                     والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته 
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الجلسـة الثالثـة:
ورقة علمية بعنوان: » العمل الفكري والقطاع الشبايب ». 1

 قدمها الدكتور/ كايد مصطفى هاشم- نائب األمن العام للشؤون الثقافية

 ملنتدى الفكر العريب.

ــامل . 2 ــريب والع ــن الع ــاه يف الوط ــوارد املي ــة م ــوان: »أزم ــة بعن ــة علمي ورق

وســط تحديــات التنميــة املســتدامة »، 
قدمها الدكتور/ عمر الحسيني- مدرس الهندسة البيئية والتنمية املستدامة بجامعة 

أوسلو والباحث يف املركز املري للفكر والدراسات االسرتاتيجية.

ورقــة علميــة بعنــوان: »االرتقــاء بالبحــث العلمــي ونــرش الوعــي كأداتــن . 3

لتحقيــق التنميــة املســتدامة: خــربة مركــز البحــوث والدراســات 

ــات« ــوار الثقاف ــية وح السياس

 قدمتها األستاذة/ علياء وجدي- املدير التنفيذي ملركز البحوث والدراسات السياسية 
وحوار الثقافات- جامعة القاهرة. 

ورقــة علميــة بعنــوان: »مراكــز الفكــر العربيــة اســتثامر اســرتاتيجي لنــرش . 4

وتحقيــق ثقافــة التنميــة املســتدامة »  
قدمها الباحث اإلعالمي/ عبد املنعم حالوة- صحفي يف هيئة اإلذاعة الربيطانية.

ورقــة علميــة بعنــوان: »مراكــز الفكــر العربيــة ودورهــا يف إحــداث التغــر . 5

العــريب عــى املســتوى االقتصــادي واالجتامعــي«
قدمها الدكتور/ محمد النسور- وزير مفوض مدير إدارة التفتيش بقطاع الرقابة اإلدارية 

واملالية.
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الجلسة 
الثالثة

قــدم وزيــر مفــوض /أ.د. عــالء التميمــي عرضــا موجــزا عــن تجربــة 

ــى  ــتدامة ع ــة املس ــي للتنمي ــد اإلعالم ــاء املرص ــامة بإنش ــة العـ األمان

موقــع األمانــة العـــامة لجـــامعة الــدول العربيــة.

تضمنت الجلسة الثالثة خمسة أوراق علمية، عى النحو الثاين:
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تُظهــر العديــد مــن املــؤرشات ونتائــج اســتطالعات ودراســات صــادرة عــن منظــامت 

دوليــة وإقليميــة ومراكــز بحــث، معنيــة بالتحــوالت يف املشــهد العــريب وتداعياتهــا منــذ 

ــة  ــذه املنطق ــرأة يف ه ــباب وامل ــا الش ــامم بقضاي ــادة  االهت ــة، زي ــة الثالث ــع األلفي مطل

ــز املشــاركة الشــبابية  ــة واملســتقبلية، والســيام يف مجــال تعزي والوعــي بتحدياتهــا الحالي

ــد االجتامعــي االقتصــادي مــام  ــر اإليجــايب عــى الصعي ــك مشــاركة املــرأة يف التغي وكذل

ــة املســتدامة.  ــات التنمي ــق بأولوي يتعل

ــن األحــوال ال تنفصــل  ــأي حــاٍل م ــا ب ــا إىل أن هــذه القضاي ــم اإلشــارة هن ــن امله وم

عــن قضايــا تنــدرج يف صلــب مــا يشــكِّل قضايــا مطلبيّــة للقطاعــات والرشائــح االجتامعيــة 

كافــة، وخاصــة يف مجــاالت جــودة التعليــم والتدريــب والتأهيــل، وتوفــر فــرص العمــل، 

ــتجابة  ــة، واالس ــة الفاعل ــاركة االقتصادي ــة، واملش ــة االجتامعي ــي والحامي ــان الوظيف واألم

ملتطلبــات التنميــة البرشيــة، فضــالً عــن الرعايــة والخدمــات الصحيــة، وجوانــب خدماتيــة 

أخــرى مــن نقــل وطاقــة مثــالً، ووجــود متثيــل للقطــاع الشــبايب وقطــاع املــرأة يف الحيــاة 

العامــة، واملشــاركة يف صنــع السياســات واالســرتاتيجيات ورصدهــا  وتقييمهــا، وإدارة 

ــف،  ــة والعن ــن الجرمي ــة م ــاء، والحامي ــز واإلقص ــن التميي ــرر م ــايف، والتح ــوع الثق التن

العمل الفكرّي وتعزيز 
مشاركة الشباب واملرأة يف 

التنمية املستدامة

تقديم: كايد مصطفى هاشم
 نائب األمني العام للشؤون الثقافية- منتدى الفكر 

العريب- عاّمن/ األردن.
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وتحقيــق العدالــة االجتامعيــة واملســاواة بــن الرجــال والنســاء، واســتخدام التكنولوجيــا، 

والتحديــات البيئيــة)1(، وغــر ذلــك مــن قضايــا ومســائل حياتيــة ومعيشــية.

ــرأي بينهــم -  ــة - مبــن فيهــا الشــباب وقــادة ال وياُلحــظ أن النخــب املتعلِّمــة العربي

ــر عــن مظاهــر املشــكالت  ــداً يف التعب ــر وضوحــاً وتحدي ــة أك أصبحــت يف هــذه املرحل

ــت  ــواء أكان ــبابها، س ــخيص أس ــوي وتش ــد التنم ــى الصعي ــم ع ــه مجتمعاته ــي تواج الت

ــرٍ  ــد يف كث ــا ال تفتق ــد أنه ــة، بي ــية أم ثقافي ــة أم سياس ــة أم اجتامعي ــكالت اقتصادي مش

ــا  ــة ورمب ــة املوضوعي ــن اإليجابي ــروٍح م ــاط، ب ــد واإلحب ــت بالنق ــان، وإْن اقرتن ــن األحي م

املُبــاِدرة إذا َوَجــدت الفــرص ُمهيــأًة لإســهام أو املشــاركة الحقيقيــة يف العمليــة التنمويــة، 

واملشــاركة أيضــاً بتقديــم تصــّورات وأفــكار وحلــول مقرتحــة ملعالجــة الفجــوات يف الِبنــى 

االجتامعيــة املأزومــة، التــي ترتبــت عليهــا أزمــات متداخلــة أثَّــرت عــى فــرص االســتفادة 

مــن الطاقــات الشــبابية العربيــة وتطويرهــا. وهــذا مــا يســتخلص مــن مجمــوع أعــامل 

املؤمتــرات الشــبابية العربيــة التــي بــادر بهــا منتــدى الفكــر العــريب منــذ عــام 2004، ومــا 
تــزال تعقــد دوراتهــا مــرة كل ســنتن.)2( 

ــام 2016 » إىل أن نســبة مشــاركة  يشــر » تقريــر التنميــة اإلنســانية العربيــة للع

الشــباب يف املنطقــة العربيــة يف القــوى العاملــة ال تتجــاوز %24 ، وتنخفــض إىل مــا دون 

%18 بــن الشــابات، ويُعــد هــذا املعــدل األدىن عامليــاً )3(. وهنــاك بعــض األرقــام يف مصــادر 

أخــرى تتحــدث عــن أن متوســط مشــاركة املــرأة العربيــة ككل يف قــوى العمــل ال يزيــد 
عــى %20 مــام يدعــو إىل املنــاداة بالعمــل عــى زيادتــه إىل حــوايل 40% )4(

لقــد تصاعــدت نســبة البطالــة بــن الشــباب لتصــل إىل مــا يقــارب %30  قبــل ثالثــة 

أعــوام . وميــي كثــرون مــن الشــباب املؤهلــن تأهيــالً تعليميــاً عاليــاً يف البلــدان العربيــة 

ــام،  ــاع الع ــة يف القط ــار وظيف ــنة يف انتظ ــف الس ــنة ونص ــن الس ــا ع ــد مبعدله ــرتة تزي ف

فيــام يضطــرون لقبــول عمــل غــر مســتقّر يف القطــاع غــر الرســمي أو القطــاع الخــاص، 

)1( ينظر: الملخص التنفيذي لتقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2016: »الشباب وآفاق التنمية اإلنسانية في 

     واقع متغيّر«. المكتب اإلقليمي للدول العربية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP، طبع في لبنان، ص21.

)2( ينظر: »المؤتمرات الشبابية -2004 2010 )خالصات وتقارير(«، إعداد وتحرير: كايد هاشم، منتدى الفكر العربي، 

     عّمان، 2012، وباقي كتب هذه المؤتمرات وسيشار إليها في الهوامش التالية.

)3( الملخص التنفيذي لتقرير التنمية اإلنسانية العربية )سبقت اإلشارة إليه(، ص19.

)4( »الميثاق االقتصادي العربي«. منتدى الفكر العربي، عّمان، 2015، ص41.
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وغالبــاً بأجــور منخفضــة ورشوط عمــل ســيئة، بســبب أنظمــة الحــد األدىن مــن األجــور 

ــة إىل إيجــاد  ــة العربي ــه املنطق ــاج في ــذي تحت ــة. هــذا يف الوقــت ال ــة االجتامعي والحامي

)60( مليــون فرصــة عمــل الســتيعاب أعــداد الداخلــن الجــدد إىل القــوى العاملــة وجعــل 
معــدل البطالــة مســتقراً )5(.

أمــا املشــاركة السياســية واملشــاركة العامــة للشــباب وخاصــة يف البلــدان التــي تعيــش 

مرحلــة انتقاليــة يف حياتهــا السياســية، فمــن الواضــح أنهــا تــؤرش عــى أن أبنــاء هــذا الجيل 

يتفقــون عــى تحديــد خريطــة مســتقبلهم ذات الشــكل العــريب الواحــد، وهــم أجــدر بــأن 

ــرأ يف  ــا نق ــل إنن ــم . ب ــت واملســاحة لالســتامع إىل صوته ــم الوق ــم له ــص حكوماته تُخصَّ

ــة  ــام 2012مطالب ــر العــريب ع ــدى الفك مخرجــات املؤمتــر الشــبايب العــريب الخامــس ملنت

ــر  ــد اقرتحــه ســمو األم ــريب كان ق ــامء ع ــس حك ــة وجــود مجل ــد للشــباب بأهمي وتأكي

ــة  ــة معني ــخصيات عربي ــس ش ــذا املجل ــم ه ــدى، ويض ــس املنت ــالل رئي ــن ط ــن ب الحس

ــة  ــه بوصل ــا لتوجي ــرة يف دوله ــة مؤث ــبابية عربي ــادات ش ــة إىل قي بالشــأن الشــبايب، إضاف

املشــاركة الشــبابية والنهــوض والتقــدم يف االتجــاه الصحيــح نحــو التطــور واإلنتــاج)6(، فمن 

غــر الحكمــة أن ال يســتثمر اهتــامم الشــباب املتزايــد باملشــاركة السياســية وحتى بالنســبة 

ملـَـْن يكربونهــم ســّناً، دون مأسســة ملشــاركة رســمية بــن الشــباب األفضــل تعليــامً، الذيــن 

»غالبــاً مــا يقتــر نشــاطهم عــى املشــاركات يف املظاهــرات« أو حتــى عــى التعليقــات 

واملنشــورات عــرب وســائل التواصــل االجتامعــي . 

ــك أن النهــوض االقتصــادي يتطلــب انخــراط العــدد األكــرب مــن قــوى  يضــاف إىل ذل

العمــل املتاحــة يف حقــول العمليــة اإلنتاجيــة، وبالتــايل فــإن مفهــوم املــرأة بوصفهــا نصــف 

ــاً وتأهيلهــا بالتدريــب، وتحريرهــا  ــاً بتمكينهــا تعليمي املجتمــع ينبغــي أن ينعكــس عملي

مــن القيــود املصطنعــة لتصــل إىل نيــل حقوقهــا الكاملــة، وتصويــب الترشيعــات املميــزة 

ضدهــا، ومنــع املامرســات التــي تنتقــص مــن حقوقهــا وإنســانيتها، وإتاحــة الفرصــة لهــا 
لتشــارك يف مختلــف مجــاالت التنميــة وبنــاء املســتقبل العــريب.)7(

)5( تقرير التنمية اإلنسانية العربية )سبقت اإلشارة إليه(، ص19 وص21.

)6( »المستقبل العربي في ضوء الِحراك الشبابي: خالصات ونتائج المؤتمر الشبابي الخامس«. تحرير: محمد سالم 

      جميعان، منتدى الفكر العربي، عّمان، 2014، ص306.

)7( ينظر: »الميثاق االقتصادي العربي« )سبقت اإلشارة إليه(، ص 40-41، و«الميثاق االجتماعي العربي«. منتدى 

      الفكر العربي، عّمان، 2012، ص25-24.
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ــام  ــول ع ــكانية بحل ــة الس ــة إىل الفرص ــدول العربي ــول ال ــرتاب وص ــأن اق ــك ب وال ش

2030 عندمــا يكــون الشــباب يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن عــدد الســكان يف الــدول 

العربيــة بنســبة تزيــد عــى %70، يفــرض تخطيطــاً رسيعــاً ومســبقاً ملواجهــة هــذا 

التحــدي وتحويلــه إىل فرصــة مثينــة الســتثامر الطاقــة الســكانية الشــابة يف الدفــع بالنمــو 

االجتامعــي واالقتصــادي إىل أعــى املســتويات، والوصــول إىل عتبــة االزدهــار التــي نــادت 

بهــا خطــة التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة )2030( . وبعكــس ذلــك فــإن هــذه الطاقــة 

ميكــن أن تتحــول إىل قنبلــة موقوتــة، مــام يجــد معــه التطــرف بيئــة خصبــة يتمــدد فيهــا 

ويتغلغــل موظِّفــاً مشــاعر اإلحبــاط والخيبــة واليــأس والتمــرد ألجنداتــه التدمريــة ورضب 
ــة)8(.)1( الوحــدة االجتامعي

وقــد رأينــا أن الكلفــة البرشيــة للعنــف والنزاعــات املســلحة واإلرهــاب مــام شــهدته 

ــال،  ــباب والنســاء واألطف ــا الش ــل معظمه ــايل، تحمَّ ــد الح ــالل العق ــة خ ــة العربي املنطق

فكانــوا هــم األكــر ُعرضــة آلثــار العنــف واالضطرابــات، ســواء يف الوقــوع ضحايــا لهــا، أو 

الحرمــان مــن الخدمــات األساســية كالتعليــم والرعايــة الصحيــة والغــذاء وميــاه الــرشب، 

وكذلــك الحرمــان مــن املــالذ اآلمــن نتيجــة التــرشّد والتهجــر والفاقــة، مــا يعنــي أن الثمــن 

ــارة  ــتدامة وخس ــة املس ــامل التنمي ــن رأس ــن مع ــو م ــؤالء ه ــه ه ــذي يدفع ــظ ال الباه

فادحــة للتنميــة البرشيــة وثروتهــا التــي تحتاجهــا خــالل العقــود القادمــة. وتقــول مجلــة 

»التمويــل والتنميــة« الصــادرة عــن البنــك الــدويل يف عددهــا عــن شــهر ديســمرب 2017، 

أن التقديــرات تشــر إىل »مقتــل نصــف مليــون مــن املدنيــن واملحاربــن يف املنطقــة منــذ 

2011، ويف نهايــة عــام 2016 كانــت املنطقــة تضــم مــا يقــرب مــن نصــف ســكان العــامل 

النازحــن قــراً«)10 ماليــن الجــىء، و20 مليــون نــازح داخليــاً، ويف ســورية وحدهــا 12 

مليــون نــازح وهــو العــدد األكــرب للنازحــن بــن بلــدان املنطقــة(.

يشــكل الشــباب ممــن تقــل أعامرهــم  عــن )30( عامــاً ثلثــي ســكان املنطقــة العربيــة 

ــر مــن  ــّدر عددهــم بأك ــة )15-29( ســنة، ويق ــم ضمــن الرشيحــة العمري ــاً، نصفه حالي

مئــة )100( مليــون نســمة.

)8(»الشــباب ومســتقبل التنميــة فــي العالــم العربــي«، ورقــة قدمهــا الكاتــب بالنيابــة عــن األميــن العــام لمنتــدى الفكــر 

العربــي د. محمــد أبوحمــور فــي نــدوة »مــأزق الوضــع العربــي الراهــن: الممكنــات واآلفــاق«، أصيلــة/ المغــرب 2018/7/13-11.
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 ويالحــظ أن عــدد ســكان املنطقــة العربيــة يتزايــد برعــة ؛ فقــد وصــل عــام 2010 إىل 

350 مليونــاً، ويف عــام 2050 ســيصبح 604 ماليــن نســمة. وخــالل الخمســن ســنة املاضيــة 

تجــاوز معــدل النمــو يف البلــدان العربيــة %3,3 مقارنــة بـــ %1,75 عــى املســتوى العاملي، 

ــام 2014 ليصــل إىل 2,16% ،  ــن ع ــاراً م ــة - اعتب ــاض – بصــورة بطيئ ــدأ باالنخف ــه ب لكن

ــاً يف النمــو الســكاين مــع بدايــات  ــدان التــي تشــهد ارتفاعــاً تدريجي باســتثناء بعــض البل
األلفيــة الجديــدة )مــر، تونــس، الجزائــر، املغــرب، ُعــامن(. )9()2(.

أمــام ذلــك الواقــع الراهــن، فــإن دور مؤسســات ومراكــز الفكــر العربيــة يــزداد أهميــة 

وفاعليــة لرســم الــرؤى ودراســة آليــات مواجهــة التحديــات القامئــة يف قطاعــي الشــباب 

ــع  ــاً مــن داخــل الواق ــث تكــون التصــورات ألســاليب العــالج نابعــة هيكلي واملــرأة، بحي

العــريب، وقابلــة للتحقــق فيــه وفــق معطياتــه، وذلــك ال يســتبعد االســتفادة مــن هيــاكل 

وتجــارب خــارج املنطقــة العربيــة ميكــن مقاربتهــا لتعــرف أســباب النجــاح املمكنــة فيهــا. 

ــا  ــة ذاته ــري األهمي ــل الفك ــب العم ــاً يكتس ــبابية تخصيص ــاركة الش ــب املش ويف جان

ــداد الخطــط  ــة إع ــالً يف عملي ــرأة أيضــاً جــزءاً مشــاركاً وفاع ــام يكــون الشــباب وامل حين

واالســرتاتيجيات التنمويــة، والحــوار حــول أبعادهــا، وتقييمهــا، وصياغــة التوقعــات 

والســيناريوهات املســتقبلية، املبنيــة عــى املعطيــات الواقعيــة واإلمكانــات املاديــة 

ــدويل. ــام ال ــي والنظ ــام اإلقليم ــات النظ ــة، ومعطي والبرشي

إنَّ البيئــة الفكريــة هــي حاضنــة منوذجيــة لإبــداع وتبــادل األفــكار والحــوار الهــادف 

البّنــاء بــن االتجاهــات املختلفــة، بهــدف صقــل التجــارب واســتخالص القواســم املشــرتكة،  

واكتســاب املهــارات يف التفكــر الناقــد والحصيلــة املعرفيــة وتوســيع اآلفــاق يف النظــر إىل 

املشــكالت موضــع البحــث.

ــة املســتقلة  ومــن الــرضوري تأكيــد دور مراكــز الفكــر والدراســات والبحــوث الوطني

ــرتاتيجيات  ــع االس ــات يف وض ــاند للحكوم ــا املُس ــام بدوره ــي، للقي ــل األجنب ــن التموي ع

وصنــع السياســات التنمويــة، مــا يدعــو إىل تشــجيع وجــود هــذه املراكــز املســتقلة مــن 

جانــب الحكومــات، كــام نــادى بذلــك »امليثــاق االجتامعــي العــريب« الــذي أطلقــه منتــدى 

الفكــر العــريب عــام 2012 وشــارك يف صياغتــه ممثلــو الشــباب العــريب مــن املشــاركن يف 

ــام  ــا في املؤمتــر الشــبايب الخامــس )عــاّمن، 2012/12/11(، والتشــجيع أيضــاً عــى تفاعله

)9( ينظر: تقرير التنمية اإلنسانية العربية )سبقت اإلشارة إليه(، ص6. 
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بينهــا عــى املســتوى العــريب، وعــى مســتوى املراكــز النظــرة يف العــامل .)10()1(

وقــد دعــا »امليثــاق االقتصــادي العــريب« )2015( إىل أن يــوازي ذلــك تطويــر مناهــج 

ــن  ــاج وم ــم واإلنت ــن التعلي ــوة ب ــر الفج ــي لَج ــي والتكنولوج ــايس واملهن ــم األس التعلي

ــم  ــة، ومــن ث ــة االجتامعي ــا والقطاعــات االقتصادي ــن األكادميي جهــة، و«َجــر الفجــوة ب

ــة  ــة اقتصادي ــل أهمي ــه ال يق ــى أن ــي ع ــر التكنولوج ــر إىل التطوي ــا، والنظ ــاء به االرتق

اجتامعيــة تاريخيــة إنســانية عــن البحــث العلمــي النظــري ». فاالقتصــادات الحديثــة هــي 

ــر السياســات  ــداع، وتطوي ــا واإلب ــم والتكنولوجي ــة العل ــد ثالثي ــة تعتم اقتصــادات معرفي

التعليميــة الوطنيــة هــو رشط موضوعــي لتعليــم مهنــي وتكنولوجــي يتوافــق واالتجاهــات 

ــداع  ــة واإلب ــكار والريادي ــة نحــو االقتصــاد املعــريف، واعتــامد سياســات تعــزز االبت العاملي

لــدى الشــباب)11(، وتوســيع هــذا اإلطــار ليشــمل أيضــاً حقــول الثقافــة والفنــون والعلــوم 

والسياســة واإلعــالم.

ــاركة  ــز مش ــة يف تعزي ــر العربي ــز الفك ــول إن دور مراك ــة بالق ــذه املداخل ــم ه أخت

ــات  ــن دور املؤسس ــة ع ــة وفاعلي ــل أهمي ــتدامة، ال تق ــة املس ــرأة يف التنمي ــباب وامل الش

الرتبويــة والعلميــة وســائر فعاليّــات املجتمــع املــدين السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة 

التــي تســتهدف هــذا القطــاع العريــض بتوجهاتهــا وسياســاتها. لكــن هــذا الــدور ينبغــي 

ث باســتمرار لتكــون  أن ينهــض عــى قواعــد مــن البيانــات الخاصــة بالشــباب املــرأة، تُحــدَّ

ــيق  ــبكة تنس ــد بش ــذه القواع ــط ه ــم، وترتب ــث والتقيي ــات البح ــدوى يف عملي ذات ج

ــباب يف  ــة بالش ــة املعني ــات العربي ــات واملؤسس ــوث والدراس ــز البح ــن مراك ــادل ب وتب

بلداننــا، وكذلــك تجمعــات املهاجريــن العــرب يف أرجــاء العــامل)12(، وأقــدر أن عمــالً مــن 

هــذا النــوع ميكــن أن يســهم يف إطــالق الوعــي العــريب مجــدداً تجــاه تحديــات التنميــة 

املســتدامة، والتناغــم مــع العــامل املعــارص واملســتقبي مــن أجــل حيــاة إنســانية أفضــل، 

ــة  ــن الكرام ــار م ــة يف إط ــات الكامن ــل الطاق ــوع، وتفعي ــر والج ــاء الفق ــالل إنه ــن خ م

ــة كوكــب األرض مــن التدهــور، ــاخ صحــي. وحامي واملســاواة ويف ظــل من

)10( »الميثاق االجتماعي العربي« )سبقت اإلشارة إليه(، ص26-25.

)11( ينظر: »الميثاق االقتصادي العربي« )سبقت اإلشارة إليه(، ص94-44.

)12( ينظر: »التعليم واإلبداع واالستثمار: نحو رؤية عربية مشتركة«، إشراف وتقديم: د. محمد أبوحمور، مراجعة 

        وإعداد وتحرير: محمد سالم جميعان و كايد هاشم، منتدى الفكر العربي، عّمان، 2019، ص208.

الجلسة الثالثة

الجلسة الثالثة
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الجلسة الثالثة

وتوخــي االســتدامة يف االســتهالك واإلنتــاج. وتحقيــق تقــدم اقتصــادي اجتامعــي 

وتكنولوجــي ينســجم مــع الطبيعــة. وإقامــة مجتمعــات يســودها الســالم والعــدل ويجــد 

ــا  ــتدامة وخطته ــة املس ــة للتنمي ــاد الثالث ــي باألبع ــام يف ــم، م ــعاً له ــع متس ــا الجمي فيه
ــي .)13()3( ــد البيئ ــي، والبُع ــد االجتامع ــادي، والبُع ــد االقتص ــة : البُع األممي

ــات  ــع بالحري ــة والتمت ــاة العام ــعة يف الحي ــاركة الواس ــتظل املش ــت وس ــا كان ولطامل

ــوي  ــور التنم ــاوز القص ــؤرشات تج ــن م ــياً م ــزءاً أساس ــانية ج ــة اإلنس ــوق والكرام والحق

ــا  ــن أولوياته ــر ع ــن التعب ــعبية م ــد الش ــن القواع ــة، ومتك ــة العربي ــام يف املنطق إىل األم

ــوات املؤسســية  ــة عــرب القن ورغباتهــا ومعاناتهــا، وإيصــال مطالبهــا إىل الحلقــات القيادي

للمجتمــع املــدين، وتثمــر هــذا التواصــل والتفاعــل بشــكل منطقــي وواقعــي يف الجهــود 

ــى  ــيدة ع ــة الرش ــج الحوكم ــاركة نه ــّزز املش ــام تع ــة، ك ــرارات التنموي ــات والق والسياس
ــام.)14( ــح الع ــق الصال ــي، وتحقي ــك االجتامع ــان والتامس ــامن األم ــة، وض ــدة كاف األصع

)13( يراجع بشأن أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وثيقة »خطة عالمنا« – قرار الجمعية العامة لألمم 

       المتحدة  في 25 أيلول/ سبتمبر 2015.

)14(ينظر: يوسف صايغ، »التنمية العربية: من قصور الماضي إلى هاجس المستقبل«. منتدى الفكر العربي، 

      عمان، د.ت، ص38.
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ــاه  ــوارد املي ــص م ــات نق ــرب أزم ــن أك ــدة م ــوم بواح ــامل الي ــريب والع ــن الع ــر الوط مي

املطلوبــة للوفــاء بكافــة األنشــطة الســكانية والزراعيــة والصناعيــة، إذ يعــاين حــوايل نصــف 

ــة يف  ــدون صعوب ــادي، ويج ــادي واالقتص ــا امل ــاه بنوعيه ــدرة املي ــن ن ــب م ــكان الكوك س

ــر  ــة، أو لعــدم تواف ــاه الكافي ــة املي ــا لعــدم وجــود كمي ــكايف، إم الحصــول عــى الحــد ال

ــن  ــم. وم ــاه إليه ــل املي ــة وتوصي ــتخراج وتنقي ــة الس ــتثامرات الالزم ــا واالس التكنولوجي

املتوقــع بحلــول عــام 2025 أن يصــل عــدد مــن يعانــون »الفقــر املــايئ« الشــديد إىل 1.8 

ــار شــخص. ملي

 وعــى صعيــد الــدول العربيــة, فــإن أكــر الــدول العربيــة تعــاين مــن أزمــات نــدرة 

ــادة املطــردة يف النمــو الســكاين ال يتوافــق مــع  ــة. إذ أن الزي ــة أو االقتصادي ــاه املادي املي

ــإن االســتهالك  ــة أخــرى ف ــة. ومــن ناحي ــة, مــن ناحي ــوارد املســتغلة يف املنطق حجــم امل

الغــر مســتدام بســبب الثقافــات والعــادات املكتســبة للمواطــن دون تدخــل جــدي يف 

بعــض األحيــان مــن القيــادة أو طــرق الــري التقليديــة كالــري بالغمــر واالدارة الغــر مثالية 

للمــوارد تســببوا يف هــذا النقــص. ففــي دول الخليــج عــى ســبيل املثــال, ال غنــى حتــى 

اليــوم عــن محطــات تحليــة ميــاه البحــر التــي تكلــف امليزانيــة مثنــاً باهظــاً, وتحتــاج إىل 

مــوارد الطاقــة بصــورة كبــرة, كــام تؤثــر عــى البيئــة تأثــراً ســلبياً بســب مخرجاتهــا مــن 

امللوثــات املختلفــة.

»أزمة موارد املياه يف الوطن 
العريب والعامل وسط تحديات 

التنمية املستدامة«
تقديم: د. عمر الحسيني

  مدرس الهندسة البيئية والتنمية املستدامة بجامعة 

أوسلو والباحث يف املركز املرصي للفكر والدراسات 

االسرتاتيجية.
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كــام تفقــد بعــض الــدول العربيــة نســبة مهمــة مــن امليــاه يف فواقــد الشــبكات التــي 

تحتــاج للصيانــة والتأهيــل بصــورة منتظمــة, الســيام مــع التقــدم التكنولوجــي, وفواقــد 

البخــر مــن الخزانــات الطبيعيــة يف البحــرات. وكانــت اململكــة األردنيــة قــد اضطــرت يف 

ــة،  ــا املائي ــر موارده ــية لتوف ــات القاس ــل بعــض السياس ــنة 2011 لتفعي ــنة1997 و س س

ــاين األردن  ــت تع ــن. والزال ــن الالجئ ــد م ــادة الســكانية واســتقبال املزي ــع الزي خاصــة م

ــر هــذه السياســات حتــى اآلن، الســيام يف القطــاع الزراعــي، واملســتوى املعيــي  مــن أث

للعاملــن يف هــذا القطــاع. إذ مل تكتــف الدولــة بزيــادة أســعار امليــاه ورســوم إنشــاء اآلبــار 

ــرت إىل  ــا اضط ــة، ولكنه ــي املعالج ــرف الصح ــاه ال ــتخدام مي ــادة اس ــتثامر يف إع واالس

ــون  ــة بالجنــوب عــن العمــل مــن أجــل توفــر 100 ملي إيقــاف بعــض الــرشكات الزراعي

مــرت مكعــب لألغــراض الســكنية بالعاصمــة عــامن، وهــو مــا تســبب يف انخفــاض اإلنتــاج 

الزراعــي بعــد تطبيــق تلــك السياســات للبطاطــس بنســبة %23، والبصــل بنســبة 17%، 

ــن  ــة ب ــدالت البطال ــادة مع ــات إىل زي ــذه السياس ــام أدت ه ــبة %9.5. ك ــخ بنس والبطي

املزارعــن. وكان مــن املمكــن تقليــل تلــك األرضار بصــورة كبــرة يف حالــة دراســة جــدوى 

ــن  ــن األم ــة ب ــد عمــق العالق ــا يؤك ــة. وهــو م ــاه االفرتاضي ــل سياســات تجــارة املي تفعي

ــة. ــة، وليــس فقــط البيئي ــة واالجتامعي ــة املســتدامة االقتصادي املــايئ وعنــارص التنمي

ــات  ــن السياس ــن م ــة الناتج ــرات املناخي ــر التغ ــد تأث ــاه وتزاي ــوث املي ــبب تل وبس

الخاطئــة للــدول الصناعيــة، فإنــه ليــس مــن املتوقــع حــال عــى املــدى القريــب. ذلــك أن  

ارتفــاع درجــات الحــرارة ســيؤدي باإلخــالل بالــدورة الهيدرولوجيــة الطبيعيــة للميــاه، مــا 

ســيؤدي بنهايــة القــرن الحــايل -وفــق بعــض التقديــرات- إىل زيــادة مســاحة األرايض غــر 

ــر املتوقــع الرتفــاع  ــك التأث ــار)1(. أضــف إىل ذل الصالحــة للزراعــة بنحــو 60 مليــون هكت

درجــات الحــرارة يف تناقــص منســوب امليــاه بالبحــرات بســبب التبخر،والزيــادة املتوقعــة 

يف نســبة األمــالح بالرتبــة وامليــاه الجوفيــة.

 http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/ report by FAO,  Climate change, water and food security )1(

          i0142e/i0142e07.pdf
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وال تقتــر مشــكلة نقــص املــوارد املائيــة واملشــكالت املرتتبــط بهــا عــى أقاليــم بعينها، 

إذ تتســع لتشــمل أقاليــم عديــدة. ففــي الهنــد، عــى ســبيل املثــال، تشــر التقديــرات إىل 

أن أكــر مــن %20 مــن األمــراض املنتــرشة هنــاك ترتبــط بصــورة مبــارشة بتلــوث امليــاه. 

ويف األردن، شــكلت أزمــة نــدرة امليــاه رضراً بالغــاً بالنســبة لالقتصــاد األردين، خاصــة مــع 

مــا نتــج عنهــا مــن زيــادة نســبة البطالــة بــن املزارعــن. أمــا يف دول الخليــج، فــإن توفــر 

ــة  ــاً باهظــاً العتامدهــم عــى محطــات تحلي ــات مثن ــف الحكوم ــات يكل ــرشب ب ــاه ال مي

ميــاه البحــر شــديدة االســتهالك للطاقــة. 

ــا مــن  كــوارث الجفــاف  ــط به ــا يرتب ــاه، وم ــه بخطــورة أزمــة املي ــة للتنبي ويف محاول

ــبانيا  ــل أس ــايئ، مث ــر امل ــن مشــكالت الفق ــاين م ــي تع ــدول الت ــن ال ــدد م ــة يف ع املتوقع

والعــراق واملغــرب، طرحــت بعــض األدبيــات مفهــوم “يــوم الصفــر”. وكانــت مدينــة كيــب 

تــاون )جنــوب أفريقيــا( قــد أعلنــت عــن عــد تنــازيل النعــدام امليــاه باملدينــة  كنتيجــة 

لجفــاف شــديد أصــاب املنطقــة لثالثــة أعــوام متالحقــة. وقــد أعلــن معهــد املــوارد العاملية 

أن هــذا الخطــر ســيهدد املزيــد مــن الــدول. 

مشــكلة نــدرة امليــاه تعــد مــن املشــكالت املعقــدة عامليــا، والتــي يتطلــب مواجهتهــا 

بفعاليــة جهــودا فرديــة، بــدءا مــن إعــادة النظــر يف السياســات الداخليــة الخاصــة بــإدارة 

امليــاه،  وتطبيــق حمــالت توعيــة أكــر فعاليــة بهــدف تحســن عالقــة الفــرد باملــوارد املايئ، 

ــذا  ــة ه ــع أهمي ــن م ــف.  لك ــام وكي ــورد ك ــذا امل ــل له ــتغالل األمث ــن االس ــكل يضم بش

ــاه، مــا يفــرض  ــا ملعالجــة فعالــة ملشــكلة نــدرة املي املدخــل، إال أنــه ال ميثــل رشطــا كافي

رضورة االنتقــال إىل تطويــر سياســات غــر تقليديــة للتعامــل مــع هــذه املشــكلة، خاصــة 

ــاه  ــن مي ــع وتخزي ــل جم ــاه، مث ــن املي ــاح م ــم املت ــادة الحج ــدف إىل زي ــي ته ــك الت تل

األمطــار، وإعــادة اســتخدام ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة، خاصــةيف النشــاط الزراعــي، 

ــك يجــب التحــول  ــاه. وكذل ــه مــن األنشــطة كثيفــة االســتخدام للمي ــذي يعــد بطبيعت ال

ــري  ــدالً مــن ال ــري تحــت الســطحي ب ــط، وال ــري بالتنقي ــل ال ــة مث ــري الحديث لطــرق ال

بالغمــر شــديد الهــدر. 

الجلسة الثالثة
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تعــد معالجــة ميــاه الــرف مــن الوســائل غــر التقليديــة شــديدة األهميــة ملعالجــة 

ــل إىل  ــكل كايف ومل تص ــتغلة بش ــر مس ــيلة غ ــت وس ــا الزال ــاه، لكنه ــدرة املي ــكلة ن مش

ــة بوســيلة  حــد االســتغالل األقــى يف العديــد مــن الــدول. رغــم ضعــف تكلفتهــا مقارن

التحليــة، فضــال عــن إمكانيــة اســتخدامها عــى نطــاق أوســع، حيــث ميكــن اســتخدامها 

ــن  ــا م ــائية، وغره ــامل اإلنش ــق، واألع ــة الحري ــوارع، ومكافح ــف الش ــري، وتنظي يف ال

األنشــطة. بــل إن بعــض الــدول، مثــل ســنغافورة، وصلــت معالجــة وتنقيــة ميــاه الــرف 

ــاه صالحــة للــرشب. .  ــة تحويلهــا إىل مي ــة والجــودة إىل إمكاني إىل مســتويات مــن التقني

وهنــاك دول أخــرى، مثــل الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وضعــت لوائــح وقوانــن تتيــح 

إعــادة اســتخدام ميــاه الــرف يف مجــاالت الصناعــة ومــلء  الخزانــات الجوفيــة، وزراعــة 

ــة  ــر املداخــل غــر التقليدي ــة للعمــل عــى تطوي ــة. ويف محاول ــل الغذائي بعــض املحاصي

إلدارة أزمــة نــدرة امليــاه، تتجــه مراكــز البحــوث لتطويــر حلــول مختلفــة لهــذه األزمــة، 

ــر  ــاه البحــر بأســاليب ال تســتهلك الكث ــة مي ــة لتحلي ــات الحديث خاصــة يف مجــال التقني

ــة.   ــف البيئي ــض التكالي ــة، وتخفي ــف التحلي ــض تكالي ــا يســاهم يف تخفي ــة، م ــن الطاق م

ومــن ذلــك أيضــا عمليــات التحليــة البيولوجيــة التــي تعتمــد عــى بعــض أنــواع البكتريــا 

والطحالــب، ومحطــات التناضــح األمامــي التــي تســتطيع إنتــاج ميــاه صالحــة للزراعــة. 

كــام تقــوم بعــض الــدول العربيــة كمــر التوســع يف اســتخدام ميــاه الــرف املعالــج منــذ 

ســنوات. حيــث أكــدت القيــادة املريــة يف أكــر مــن مناســبة اهتاممهــا بهــذا الصــدد. 

ــات  ــا ونبات ــجرية والجيرتوف ــات الش ــة للغاب ــن 24 مزرع ــل ع ــا ال يق ــة م ــم زراع ــام ت ك

ــي تســتخدم  ــة الت ــة الصيني ــة املري ــة الصداق ــا غاب ــاه. ومنه ــة بواســطة هــذه املي الزين

18000 مــرت مكعــب مــن ميــاه الــرف املعالــج يوميــاً مبحافظــة املنوفيــة. كــام تــم اعتامد 

الكــود املــري العــادة اســتخدام ميــاه الــرف الصحــي يف ري الغابــات الشــجرية, مدرجــاً 

ــة يف املعالجــة  ــاه املطلوب ــة املتعلقــة بجــودة املي ــد مــن القواعــد والحــدود الرقمي العدي

األوليــة والثنائيــة والثالثيــة.
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شكل )1(: نسبة توزيع إعادة استخدام مياه الرف بوالية كاليفورنيا

وقــد ســبقت بالفعــل بعــض الــدول واملنظــامت العاملية يف وضــع اســرتاتيجيات التحكم 

ــوارد  ــن م ــت ب ــي ربط ــاو(، الت ــة )الف ــة والزراع ــة األغذي ــا منظم ــاه. ومنه ــوارد املي يف م

امليــاه والطاقــة والغــذاء لضــامن اســتدامة هــذه املــوارد املهمــة،  وذلــك بالنظــر إىل حالــة 

االعتــامد املبــارش بــن املــوارد الثالثــة.  كــام بــدأت بعــض الــدول يف دراســة طــرح قوانــن 

لتفعيــل تجــارة امليــاه االفرتاضيــة، وهــي امليــاه املهــدرة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة يف 

صناعــة أي منتــج أو حتــى توصيلــه للمســتهلك. ومــن املتوقــع أن تســاعد هــذه “التجــارة” 

يف تقليــل األعبــاء املائيــة عــى الــدول التــي تعــاين مــن نــدرة امليــاه. كــام أن لهــا فوائــد 

اقتصاديــة للــدول األخــرى التــي ال تعــاين مــن نــدرة امليــاه بنفــس القــدر.

الجلسة الثالثة
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شكل)2(: اسرتاتيجية الفاو لربط موارد املياه والطاقة والغذاء

ــة امللــك  ــاه االفرتاضيــة” بواســطة باحثــي كلي وقــد تــم إطــالق مصطلــح “تجــارة املي

يف لنــدن King’s College London وجامعــة لنــدن، يف محاولــة إلثبــات أطروحتهــم 

ــد  ــط. وق ــرشق األوس ــة ال ــة مبنطق ــاه، خاص ــوارد املي ــوء إدارة م ــة بس ــة املتعلق البحثي

حققــت أطروحاتهــم رواجــا كبــرا، وصــوال إىل حصولهــام عــى جائــزة ســتوكهومل للميــاه 

ــن  ــايئ. وكان مــن ب ــر امل ــدة للفق ــول جدي ــرتاح حل لعــام 2008، بســبب إســهاماتها يف اق

األفــكار املهمــة التــي اقرتحتهــا هــذه األبحــاث أنــه مــن املمكــن للكثــر مــن الــدول، التــي 

ــر املنتجــات  ــة باســتراد وتصدي ــاتها املتعلق ــر سياس ــاه، تغي ــدرة املي ــة ن ــن أزم ــاين م تع

التــي تحتــاج يف خطــوات عمليــة إنتاجهــا املختلفــة إىل الكثــر مــن امليــاه. وســواء كانــت 

ــه،  ــج، أو تعبئت ــع املنت ــة، أو تصني ــل الزراعي ــة املحاصي ــة بزراع ــات متعلق ــذه العملي ه

ــا تتضمــن بصــورة أو بأخــرى اســتخدام  ــه للمســتهلك، فإنه ــى توصيل ــه، أو حت أو تخزين
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كميــات مــن امليــاه املهــدرة ال تتواجــد بالصــورة األخــرة للمنتــج. ومــن هنــا جــاء تعبــر 

“امليــاه االفرتاضيــة”. وتعتــرب هــذه األبحــاث تطويــراً ملصطلــح “بصمــة امليــاه” الــذي راج 

 IHE Delft Institute for ”يف عــام 2002 عــى يــد علــامء “معهــد ديلفــت لتعليــم امليــاه

.Water Education

ــن  ــد م ــن واح ــة ط ــت زراع ــة”،  وإذا كان ــاه االفرتاضي ــارة املي ــرة “تج ــح فك ولتوضي

ــت  ــاه، وإذا كان ــال، تكلــف حــوايل 1300 مــرت مكعــب مــن املي القمــح، عــى ســبيل املث

ــار  ــح هــو الخي ــإن اســتراد القمــح مــن الخــارج يصب ــاه، ف ــدرة املي ــة تعــاين مــن ن الدول

األفضــل يف هــذه الحالــة. ويف املقابــل، عــى الــدول حســاب القيمــة االقتصاديــة ملواردهــا 

املائيــة املســتهلكة بصــورة غــر مبــارشة يف املنتجــات التــي تصدرهــا للعــامل. فعنــد حســاب 

ــرارات االســتراد  ــة لق ــن الجــدوى االقتصادي ــة ب ــة املقارن ــة، تســتطيع الدول هــذه القيم

والتصديــر، ليــس فقــط مــن زاويــة العوائــد االقتصاديــة، بــل مــن زاويــة التنمية املســتدامة 

ملواردهــا االقتصاديــة، وعــى رأســها امليــاه. وبالتــايل، فــإن تطبيــق مبــدأ ت”جــارة امليــاه 

ــط  ــس فق ــة ولي ــة للمنتجــات املختلف ــن شــكل التجــارة العاملي ــر م ــد يغ ــة” ق االفرتاضي

املحاصيــل الزراعيــة. كــام أنــه ســيغر طريقــة التقييــم الســعري لتلــك املنتجــات بنــاء عــى 

حجــم املــوارد املائيــة للــدول املصــدرة.

ومنــذ بدايــة إنتشــار املصطلــح، أصبــح مــن الواضــح أن هنــاك اتجــاه عاملــي لدراســة 

ــل اآلن أداة  ــة متث ــاه االفرتاضي ــت تجــارة املي ــث بات ــوام األخــرة، حي ــه خــالل األع تطبيق

فعالــة تســمح بتحديــد وتقييــم الخيــارات ملتخــذي القــرار وواضعــي السياســات العامــة، 

وأصحــاب املراكــز البحثيــة أكــر اهتاممــا بهــذه القضيــة. كــام يــدور جــدل حــول إمكانيــة 

ــا،  ــارف عليه ــة املتع ــارة العاملي ــات التج ــكل واتجاه ــر ش ــذه األداة يف تغي ــتخدام ه اس

بشــكل يضمــن تحقيــق مســتوى أعــى مــن اســتدامة املــورد املــايئ، وبشــكل يتوافــق أيضــا 

مــع أهــداف خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة 2030 . 

لكــن البــد مــن األخــذ يف االعتبــار أن إعــامل مبــدأ “تجــارة امليــاه االفرتاضيــة” يف مجــال 

التجــارة الدوليــة بطريقــة خاطئــة قــد يــؤدي لحــدوث خســائر اقتصاديــة ضخمــة، وزيــادة 

يف معــدالت البطالــة، وأرضار اجتامعيــة وبيئيــة، حتــى وإن أدى ذلــك إىل توفــر حصــص 

أكــرب مــن امليــاه للفــرد. 
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ــة  ــة دقيق ــه لدراس ــذا التوج ــل أو ه ــذا البدي ــاع ه ــي رضورة إخض ــذي يعن ــر ال  األم

ــا. ــدء يف تنفيذه ــل الب ــاد قب ــددة األبع ومتع

ــر  ــم خط ــن فه ــة”، ميك ــاه االفرتاضي ــتهالك “املي ــدالت اس ــى مع ــة ع ــرة رسيع وبنظ

تجاهــل تجاهــل هــذا البعــد أو هــذا املدخــل يف ظــل بــوادر أزمــة مائيــة هــي األخطــر 

يف تاريــخ العــامل الحديــث. وفقــا للتقديــرات، فــإن إنتــاج طــن واحــد مــن األرز يســتهلك 

ــذي دفــع دول كثــرة إىل التوقــف عــن  ــاه، األمــر ال حــوايل  2900 مــرت مكعــب مــن املي

زراعتــه والتحــول إىل االســتراد. مــن األمثلــة املهمــة يف هــذا املجــال حالــة أســرتاليا، التــي 

عانــت مــن 6 أعــوام متصلــة مــن الجفــاف خــالل الفــرتة )2003- 2008( مــا أدى لتوقفهــا 

عــن زراعــة أكــر مــن %90 مــن الكميــة املنزرعــة ســنويا. وقــد أدي هــذا االنخفــاض وقتها  

ــن ىف العــامل إىل حظــر  ــادات دفعــت أكــرب املصّدري ــك الزي إيل مضاعفــة أســعار األرز وتل

ــن ومــر.  ــج والفلب ــج كون ــا هون ــدول منه ــر مــن ال الصــادرات مــام أدى اىل ذعــر الكث

كــام أدى لوقــوع مظاهــرات، بعضهــا عنيفــة، يف إندونيســيا والكامــرون واليمــن وتايالنــد 

وأوزباكســتان، وغرهــا. كذلــك اتجهــت حكومــة املكســيك إىل اســتراد الــذرة بــدالً مــن 

زراعتهــا محليــاً، بهــدف توفــر  12 مليــار مــرت مكعــب مــن مواردهــا املائيــة ســنوياً.

وال يتوقــف األمــر عــى املنتجــات الزراعيــة الغذائيــة شــديدة االســتهالك للميــاه فقــط، 

بــل إن املفهــوم يســلط الضــوء عــى كافــة أنــواع الزراعــات األخــرى، بــل والــروة الحيوانية 

واملنتجــات الصناعيــة املتعــددة. ذلــك أن جميــع الصناعــات تقريبــاً تســتهلك امليــاه بصورة 

مبــارشة وغــر مبــارشة. وميكــن تطبيــق مبــدأ “تجــارة امليــاه االفرتاضيــة” لتقليــل الهــدر يف 

امليــاه، وتعظيــم الفائــدة االقتصاديــة مــع الحفــاظ عــى حــدود األمــن املــايئ. وعــى ســبيل 

ــاه،  ــن املي ــرت مكعــب م ــاج طــن الشــاي يســتهلك يف املتوســط 9200 م ــإن إنت ــال، ف املث

بينــام يســتهلك إنتــاج الطــن الواحــد مــن حبــوب القهــوة 19000 مــرت مكعــب مــن امليــاه، 
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وهــي أرقــام تــرتاوح بــن 7 أضعــاف إىل 15 ضعفــاً مــام يســتهلكه انتــاج طــن القمــح أو 

األرز. كــام أن إنتــاج طــن اللحــوم مــن األبقــار يســتهلك 15500 مــرت مكعــب مــن امليــاه، 

ناتجــة مــن زراعــة الحشــائش إلطعــام البقــر واألنشــطة الصناعيــة األخــرى حتــى وصــول 

ــاج الطــن  الســلعة للمســتهلك يف محــالت الجــزارة، وهــو مــا يقــرتب مــام يســتهلكه إنت

الواحــد مــن جلــود املــوايش مــن ميــاه والتــي تقــدر بحــوايل16700 مــرت مكعــب. 

شكل)3(: بصمة املياه لبعض املنتجات الغذائية بوحدة اللرت
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وطبقــاً مليــزان حركــة تجــارة امليــاه االفرتاضيــة، هنــاك العديــد مــن الــدول املصــدرة،  

أو املســتوردة، للميــاه بشــكل غــر مبــارش مــن خــالل تجــارة الســلع واملنتجــات. كــام أن 

ــات  ــل الوالي ــن واملســتوردين يف نفــس الوقــت، مث ــار املصدري ــرب مــن كب ــاك دوال تعت هن

املتحــدة األمريكيــة والصــن. وأكــر الــدول خســارة ملواردهــا املائيــة بعــد حســاب مجمــوع 

ــة- هــي دول  ــاه االفرتاضي ــدأ تجــارة املي ــاه- وفقــا ملب مــا تصــدره ومــا تســتورده مــن مي

منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا واملكســيك واليابــان وكوريــا الجنوبيــة والعديــد 

ــا يف  ــة فيرتكــز معظمه ــاه االفرتاضي ــدول تكســباً للمي ــا أكــر ال ــة. أم ــدول األوروبي مــن ال

األمريكيتــن وجنــوب أســيا، وعــى رأســها الواليــات املتحــدة وكنــدا والربازيــل واألرجنتــن 

ــاً  ــه طبق ــر أن ــر بالذك ــن الجدي ــرتاليا. وم ــد وأس ــيا وتايالن ــتان وإندونيس ــد وباكس والهن

لجــودة طــرق الــري وسياســات الحفــاظ عــى امليــاه، التــي تختلــف مــن دولــة ألخــرى، 

فــإن اســتراد املنتجــات قــد يــؤدي أحيانــاً لنقــص أقــل يف املــوارد املائيــة العامليــة، حيــث 

ــدول  ــر ال ــل أك ــن قب ــات املســتوردة م ــة للمزروع ــاه االفرتاضي ــات املي ــم حســاب كمي ت

ــو  ــاه ل ــك املي ــن تل ــوايل %4 م ــدر بح ــر يق ــاك توف ــد أن هن ــام 2010، فوج ــتراداً لع اس

كانــت قــد تــم انتاجهــا محليــاً داخــل هــذه الــدول بــدالً مــن اســترادها.

شكل )4(: مقارنة حركة تجارة املياه االفرتاضية لعامي 1986 و2007
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ــة  ــزال بحاج ــه ال ي ــة”، لكن ــاه االفرتاضي ــارة املي ــوم “تج ــة مفه ــم أهمي ــذا، ورغ وهك

ــم  ــن أن تنج ــلبية ميك ــار س ــص أو آث ــة نواق ــب أي ــة لتجن ــث والدراس ــن البح ــد م للمزي

عــى إعــامل املفهــوم، . مــن هــذه النواقــص، عــى ســبيل املثــال، أن املفهــوم يســاوي بــن 

مــوارد امليــاه املختلفــة، وال يقســمها حســب مصدرهــا؛ فيجمــع االســتهالك غــر املبــارش 

مليــاه األمطــار مــع مثيلــه مــن ميــاه البحــرات واألنهــار أو حتــى اآلبــار دون أن يضــع يف 

اعتبــاره اختــالف القيمــة االقتصاديــة لــكل منهــا عــى حــدة. كــام أنــه ال ميكــن االعتــامد 

عليــه وحــده لحســاب األرضار البيئيــة الناتجــة عــن عمليــات اســتهالك مــوارد امليــاه، وال 

ــق، ورغــم اتجــاه  ــة. ومــن هــذا املنطل ــة التقليدي ــار البيئي ــم اآلث ــي عــن طــرق تقيي يغن

العديــد مــن املنظــامت والهيئــات العامليــة املعنيــة بامليــاه لالعتــامد عــى دراســة حركــة 

تجــارة امليــاه االفرتاضيــة، إال أن هنــاك بعــض الهيئــات واملنظــامت األخــرى قــد أوصــت 

ــة  ــرار ووضــع السياســات العام ــة اتخــاذ الق ــاء عملي ــذه الدراســة أثن ــاء به بعــدم االكتف

للميــاه طويلــة املــدى ومنهــا لجنــة امليــاه الوطنيــة األســرتالية.أضف إىل ذلــك هنــاك بعــض 

العوائــق األخــرى املتعلقــة بثقافــة املزارعــن ببعــض دول العــامل الثالــث يف منطقــة الــرشق 

األوســط وأفريقيــا ووســط وجنــوب آســيا، وهــي ال تتعلــق فقــط مبفهــوم امليــاه االفرتاضية، 

ولكنهــا تتعلــق مبعظــم سياســات التســعر وتقنــن اســتخدام امليــاه يف القطــاع الزراعــي، 

حيــث مــن التقليــدي للعديــد مــن املزارعــن يف هــذه الــدول أن يقومــوا بالزراعــة مــن 

أجــل قوتهــم اليومــي أو زراعــة طعــام أرسهــم وليــس بالــرضورة مــن أجــل التجــارة، وهــو 

مــا يجعــل تقيدهــم بــأي سياســات تحافــظ عــى املــوارد املائيــة أو حتــى لتنميــة الوضــع 

ــن بعــض  ــا- ع ــة -يف جــزء منه ــد نتجــت هــذه الثقاف ــر صعــب. وق االقتصــادي هــو أم

السياســات التــي تــم تطبيقهــا يف بعــض هــذه الــدول مثــل تقســيم األرايض واإلقطاعيــات 

الزراعيــة والتــي نتــج عنهــا تفتيــت الحيــازات الزراعيــة،  دون وضــع أي التزامــات جمعيــة 

ألصحــاب تلــك األرايض يف اختيــار الغــالل املزروعــة يف املواســم املختلفــة أو طــرق الــري 

املســتخدمة أو التنســيق مــع األرايض املجــاورة.

الجلسة الثالثة
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 إن أزمــة نــدرة امليــاه تهــدد بقــاء الكوكــب واســتدامته. ولهــذا بــات عــى قــادة العــامل 

ــة عاجلــة يف خططهــم الحــارضة واملســتقبلية. ورغــم  وضــع حلــول لهــذه األزمــة كأولوي

ــول  ــذه الحل ــم ه ــة، إال أن أه ــة املطروح ــية والتوعوي ــة والهندس ــول العلمي ــدد الحل تع

الزالــت هــي الحلــول السياســية التــي تركــز عــى تطبيــق مفاهيــم التنميــة املســتدامة، 

ومنهــا تجــارة امليــاه االفرتاضيــة ملــا لهــا مــن مميــزات، مــع األخــذ يف االعتبــار بعــض أوجــه 

قصــور هــذا املدخــل والــذي الزال محــل جهــود بحثيــة كبــرة. 



108

التعريف باملركز:
تأســس مركــز البحــوث والدراســات السياســية وحــوار الثقافــات عــام 1986، كأول مركز 

ــث كان  ــة القاهــرة، حي ــوم السياســية بجامع ــة االقتصــاد والعل دراســات سياســية يف كلي

ــن رواد  ــد م ــز العدي ــرأس املرك ــية. ت ــات السياس ــوث والدراس ــز البح ــذ مرك ــمه حينئ أس

ــة،  ــة املقارن ــول السياس ــات يف حق ــهم بدراس ــريب، وأس ــامل الع ــية يف الع ــوم السياس العل

والعالقــات الدوليــة، وعلــم االجتــامع الســيايس، والنظريــة السياســية، مــع تركيــز جغــرايف 

عــى كل مــن مــر والعــامل العــريب.

يف عــام 2014، اندمــج املركــز مــع مركــز الدراســات الحضاريــة وحــوار الثقافــات، الــذي 

ــج  ــم برنام ــت اس ــية تح ــوم السياس ــاد والعل ــة االقتص ــام 2002 بكلي ــس ع ــد تأس كان ق

ــي أكادميــي يف جامعــة القاهــرة، يركــز عــى األبعــاد  حــوار الحضــارات، كأول مركــز بحث

الثقافيــة والقيميــة للظواهــر السياســية واالجتامعيــة منذئــذ ســمي باســم مركــز البحــوث 

والدراســات السياســية وحــوار الثقافــات، واتســع نشــاطه البحثــي والحــريك بعقــد أنشــطة 

ــات  ــاركة يف ملتقي ــية، واملش ــر السياس ــة للظواه ــاد الثقافي ــول األبع ــة ح ــة أكادميي بحثي

محليــة وإقليميــة ودوليــة يف مجــال حــوار الحضــارات والثقافــات واألديــان.

»االرتقــاء بالبحــث العلمــي 
ونــرش الوعي كأداتــني لتحقيق 
خــرة  املســتدامة:  التنميــة 
مركــز البحــوث والدراســات 
السياســية وحــوار الثقافــات«

تقديم: علياء وجدي
باحثة مبركز البحوث والدراسات السياسية 

وحوارالثقافات-كلية االقتصادوالعلوم السياسية 

جامعة القاهرة
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أهداف املركز:
الهــدف الرئيــي للمركــز هــو االرتقــاء بالبحــث العلمــي مــن خــالل القيــام بأبحــاث 

ودراســات يف الحقــول املتنوعــة مــن علــم السياســة، مــع اهتــامم خــاص وتشــجيع للباحثن 

مبــد الصلــة بــن علــم السياســة والعلــوم األخــرى مــن خــالل إجــراء الدراســات البينيــة. 

والهــدف مــن ذلــك هــو مواكبــة التطــورات العلميــة والتــي أصبحــت تــويل اهتاممــاً أكــرب 

بإيجــاد مســاحات مشــرتكة بــن فــروع العلــوم االجتامعيــة املختلفــة )السياســة، االقتصــاد، 

علــم النفــس، االجتــامع، التاريــخ، األنروبولوجيــا، ...(.

ــام  ــرب للقي ــن والع ــن املري ــي للباحث ــم املؤس ــم الدع ــز تقدي ــام املرك ــن مه وم

ــريب.  ــامل الع ــر والع ــى م ــة ع ــات البحثي ــرايف للموضوع ــز الجغ ــع الرتكي ــم، م بأبحاثه

كــام ينظــم املركــز بصــورة منتظمــة دورات تدريبيــة وورش عمــل حــول منهجيــات 

ــز يف  ــا املرك ــي عقده ــدورات الت ــك ال ــة ذل ــن أمثل ــة، وم ــية واالجتامعي البحــوث السياس

ــق.  ــة والتوثي ــة العلمي ــي، والكتاب ــي والكم ــل الكيف ــايئ، والتحلي ــل اإلحص ــج التحلي برام

كــام اســتضاف املركــز أحــد األســاتذة مــن جامعــة )MIT( األمريكيــة للتدريــب يف دورة 

ــذا  ــة يف ه ــورة الهائل ــة الث ــة ملواكب ــوص العربي ــي للنص ــل الكم ــول التحلي ــة ح متخصص

املجــال عامليــاً، ومالحقــة الكــم الضخــم مــن البيانــات الصــادرة بالعربيــة يوميــاً. تهــدف 

هــه الــدورات وغرهــا إىل تعزيــز قــدرة الباحثــن املريــن والعــرب عــى انتــاج أبحــاث 

قابلــة للنــرش يف الدوريــات العلميــة، ذات معامــل التأثــر العــايل، مــام يســهم بــدوره يف 

ــن: أمري

ــور يف  ــد والحض ــن التواج ــم م ــا ميكنه ــرب مب ــن والع ــن املري ــاءة الباحث ــع كف رف

ــج  ــد نت ــة ذات ثقــل. وق ــات دولي ــرش العلمــي يف دوري ــة والن ــة الدولي املؤمتــرات العلمي

عــن أحــد املرشوعــات البحثيــة التــي عقدهــا املركــز بعنــوان “رأس املــال االجتامعــي يف 

ــن املؤمتــر  ــن املشــاركن يف جلســة خاصــة م ــن م ــامل العــريب” مشــاركة باحث مــر والع

الســنوي للجمعيــة الربيطانيــة لدراســات الــرشق األوســط الــذي انعقــد يف جامعــة ليــدز 

ــر  ــان يف املؤمت ــس املــرشوع يشــارك بحث ــار نف ــايض. ويف إط ــو امل ــا يف شــهر يوني بربيطاني

الســنوي للجمعيــة األمريكيــة للعلــوم السياســية الــذي يعقــد يف شــهر ســبتمرب الحــايل يف 

ــة. واشــنطن العاصم
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رفــع تصنيــف الجامعــات املريــة ضمــن التصنيفــات الدوليــة للجامعــات، مــن خــالل 

اإلســهام يف زيــادة عــدد األبحــاث املنشــورة دوليــاً مــن طلبــة هــذه الجامعــات وأعضــاء 

هيئــة التدريــس فيهــا..

ويعمــل املركــز عــى اقامــة حــوار بــن املنتمــن إىل فــروع العلــوم االجتامعيــة املختلفــة 

ــا  مشــرتكة بهــدف فتــح مســاحة ممتــدة أمــام األســاتذة والباحثــن يف تلــك  حــول قضاي

العلــوم لتبــادل الخــربات املعرفيــة، مبــا يســهم يف تقويــة مجتمــع البحــث العلمــي يف مــر 

ــا املهمــة التــي تواجههــا  مــن ناحيــة، ويســاعد عــى تنــاول أكــر دقــة وشــمولية للقضاي

مــر والعــامل العــريب مــن ناحيــة أخــرى.

ويف هــذا الصــدد، ينظــم املركــز يف أبريــل 2020 مؤمتــراً علميــاً حــول “تحديــات التنمية 

يف العــامل العــريب: منظــورات بينيــة”. واســتناداً إىل نهــج عمــل املركــز، يهــدف املؤمتــر- مــن 

ناحيــة- إىل إدارة نقــاش علمــي حــول تحديــات التنميــة ومعوقاتهــا يف العــامل العــريب عــى 

ــعى  ــرى يس ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــية واالقتصادي ــدة السياس األصع

املؤمتــر إىل تجميــع أوراق بحثيــة يف هــذا املوضــوع، مــع اختيــار بعــض هــذه األوراق- بنــاًء 

عــى جودتهــا- للتقــدم للنــرش يف احــدى دوريــات العلــوم االجتامعيــة الدوليــة.

واملركــز ينتهــز هــذه الفرصــة ويتوجــه بالدعــوة إىل القامئــن عــى ورشــة العمــل هــذه 

واملشــاركن الكــرام فيهــا بالتقــدم مبقرتحــات لجلســة طاولــة مســتديرة يف ختــام املؤمتــر 

ــة يف  ــات التنمي ــات ومعوق ــة تحدي ــبل مواجه ــول س ــات ح ــات وتوصي ــة مقرتح ملناقش

الفــرتة الحاليــة.

ــع  ــد الواق ــى صعي ــة ع ــا املختلف ــي بالقضاي ــرش الوع ــو ن ــاين ه ــي الث ــدف الرئي اله

واألحــداث الجاريــة يف مــر واملنطقــة العربيــة والعــامل، مــن خــالل تقديــم هــذه القضايــا 

وطرحهــا للنقــاش العلمــي باالســتعانة بأســاتذة وخــرباء متخصصــن كل يف مجالــه. وتتنــوع 

هــذه القضايــا مــا بــن املحــي )قضايــا امليــاه والزيــادة الســكانية ومتكــن املــرأة يف مــر(، 

ــة إىل  ــفارة األمريكي ــل الس ــرار نق ــة لق ــية والقانوني ــاد السياس ــريب )األبع ــي الع واإلقليم

ــرة  ــات الهج ــا، أزم ــروج بريطاني ــد خ ــاد األورويب بع ــي )االتح ــدويل والعامل ــدس(، وال الق

واللجــوء(.

الجلسة الثالثة
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وإذا كانــت هنــاك العديــد مــن مراكــز الفكــر والبحــث التــي تقــوم بهــذا الــدور، إال 

أن امليــزة النســبية التــي يتمتــع بهــا املركــز هــي انتــامؤه إىل مؤسســة تعليميــة ووجــوده 

فيهــا، وبالتــايل فــإن الجمهــور األســايس املســتهدف هنــا هــو طلبــة كليــة االقتصــاد والعلوم 

ــن  ــاً واســعاً م ــز تضــم طيف ــاء املرك ــة القاهــرة، فشــبكة أصدق السياســية أو حــرم جامع

الشــباب مــن طلبــة وخريجــي الجامعــات املريــة املختلفــة )الحكوميــة والخاصــة( مــن 

الحريصــن عــى حضــور أنشــطة املركــز ذات البعــد التدريبــي والتثقيفــي.

كــام ال يعنــي ذلــك اســتهداف الطلبــة فقــط، ولكــن أيضــاً قــادة الــرأي مــن املهنيــن 

العاملــن يف املجــاالت املختلفــة. فعــى ســبيل املثــال ينظــم املركــز الشــهر القــادم ورشــة 

عمــل للتعريــف بالحقائــق األساســية حــول القضايــا الرئيســية التــي تواجــه مــر، وهــي 

موجهــة لقــادة الــرأي مــن العاملــن يف املؤسســات اإلعالميــة والصحفيــة، ويأمــل املركــز يف 

تكــرار دورات مامثلــة لقطاعــات مهنيــة أخــرى.

وتتســق األهــداف الســابق ذكرهــا مــع أهــداف التنميــة املســتدامة لألمــم املتحــدة، 

ــي تســتهدف يف محــور  ــة مــر 2030(، والت ــة املســتدامة )رؤي ــع اســرتاتيجية التنمي وم

التعليــم والتدريــب يف مرحلــة التعليــم الجامعــي إىل اتاحــة التعليــم والتدريــب للجميــع 

ــتدام )...(  ــادل ومس ــفء وع ــي وك ــام مؤس ــار نظ ــز، ويف اط ــة دون التميي ــودة عالي بج

وأن يكــون مرتكــزاً عــى املتعلــم واملتــدرب القــادر عــى التفكــر واملتمكــن فنيــاً وتقنيــاً 

وتكنولوجيــاً، وأن يســاهم أيضــاً يف بنــاء الشــخصية املتكاملــة واطــالق امكانياتهــا إىل اقــى 

مــدى ملواطــن )...( قــادر عــى التعامــل تنافســياً مــع الكيانــات اإلقليميــة والعامليــة.

ويف الختــام، يســعد فاملركــز يســعى- مــن خــالل خطــط العمــل واألنشــطة الســنوية- 

إىل أن يقــدم للطلبــة والباحثــن مفاتيــح لقــراءة الواقــع واالنخــراط فيــه بعقليــة نقديــة 

منفتحــة تســمح بالتعامــل معــه بقــدر مــن املســؤولية والرغبــة يف تحســنه. كــام يســعى 

املركــز إىل امــداد الباحثــن مــن طلبــة الدراســات العليــا واعضــاء هيئــة التدريــس بــأدوات 

منهجيــة تســاعدهم عــى مواكبــة التطــور يف مناهــج دراســة العلــوم االجتامعيــة بشــكل 

عــام- والعلــوم السياســية بشــكل خــاص- وترفــع درجــة التنافســية لديهــم عــى املســتوى 

الــدويل.
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مقدمة 
البحــث دامئــا عــن الحلــول وتقديــم مقرتحــات وبدائــل أمــام متخــذ القــرار وتحديــد 

الــرؤى والخطــط الحاليــة واملســتقبلية عــى املســتوين التكتيــي واالســرتاتيجي يف شــتى 

املجــاالت والقطاعــات، بعــد فهــم وإدراك وتحليــل واقعــي وعلمــي للمشــكالت والعقبــات 

التــي تواجــه الــدول، هــو الهــدف الرئيــي لجميــع مراكــز الفكــر واألبحــاث يف مختلــف 

أنحــاء العــامل.

ومــن املفــرتض أن تكــون هــذه املراكــز وفقــا لرســالتها ورؤيتهــا وأهدافهــا هــي القاطرة 

الحقيقيــة، التــي تقــود الوعــي الجمعــي للمجتمعــات وتعمــل عــى إرســاء دعائــم النهضــة 

واالســتقرار والتقــدم سياســيا وفكريــا وثقافيــا واجتامعيــا، وذلــك عــى أســس علميــة قويــة 

تخــدم حركــة تطــور املجتمعــات وتنميتها املســتدامة.

ويجــب أن يــدرك متخــذو القــرار خاصــة يف دولنــا العربيــة أهميــة مراكــز الفكــر وأنهــا 

ــرؤى  ــد ال ــي لتحدي ــن القوم ــز األم ــم ركائ ــن أه ــتقبليا م ــرتاتيجيا مس ــتثامرا اس ــد اس تع

ــة  ــة واالقتصادي ــة االجتامعي ــاالت الحيوي ــف املج ــوة يف مختل ــداف املرج ــق األه وتحقي

والثقافيــة وتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، وليــس عــى املســتوى الســيايس 

ــط. ــكري فق والعس

»مراكز الفكر العربية.. استثامر 
اسرتاتيجي لنرش وتحقيق ثقافة 

التنمية املستدامة«
 

تقديم:عبد املنعم حالوة
االســرتاتيجية  اإلدارة  يف  ماجســتري  طالــب 
للمؤسســات اإلعالميــة، مــدرب متخصــص يف 
إعــداد الكــوادر البرشيــة اإلعالميــة والهيــكل 
متخصــص  محلــل  للمؤسســات ،  الوظيفــي 
يف شــؤون الــرشق األوســط لبعــض القنــوات 
أقســام  وتــرأس  والعربيــة،  أســس  املرصيــة 
ــة  ــة يف صحــف مرصي ــة والعربي الشــؤون الدولي
ــة  ــة اإلذاع ــص يف هيئ ــي متخص ــة، صحف وعربي

يس. يب  يب  الريطانيــة 
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وال ميكــن إغفــال أن جميــع مراكــز الفكــر والبحــث يف العــامل حتــى السياســية 

ــا  ــى أمنه ــاظ ع ــدول يف الحف ــدرة ال ــز ق ــا يف تعزي ــب دورا هام ــا تلع ــكرية منه والعس

وقوتهــا ومقدراتهــا والحفــاظ عــى مواردهــا واســتغاللها بالشــكل األمثــل وإيجــاد مــوارد 

ــة  ــز التنمي ــم ركائ ــاء أه ــى إرس ــل ع ــي تعم ــايل فه ــارج، وبالت ــل والخ ــدة يف الداخ جدي

ــة. ــول التنمي ــا ح ــر حالي ــراع الدائ ــا يف ال ــدول العلي ــح ال ــة مصال ــتدامة وخدم املس

ــط بشــكل  ــت ترتب ــامل، كان ــر يف الع ــز الفك ــة نشــأة وتطــور مراك  وال عجــب أن بداي

أســايس بالتنميــة وأهدافهــا وتوفــر األمــوال الالزمــة إلقامــة مجتمعــات وصناعــات حديثــة، 

مــع بدايــة عصــور النهضــة يف أوروبــا، وهــو مــا ســنعرفه بالتفصيــل مــن خــالل الحديــث 

عــن نشــاة هــذه املراكــز.

ــة املســتدامة، نأخــذ  ــة ودورهــا يف التنمي ــى نعــرف موقــع مراكــز الفكــر العربي وحت

يف البدايــة ملحــة عــن نشــأة املراكــز البحثيــة تاريخيــا وأبــرز الــدول التــي تعتمــد عليهــا.

تعريف مراكز الفكر ونشأتها

 يف البدايــة نحــاول إيجــاد تعريــف ملراكــز الفكــر، والتــي يطلــق عليهــا البعــض 

ــت  ــر، وتباين ــات الفك ــز األبحــاث والدراســات أو معاهــد السياســات أو خزان أيضــا مراك

ــا هــي  ــز الفكــر عموم ــإن مراك ــري الشــخيص ف التعريفــات والتوصيفــات، لكــن يف تقدي

مؤسســات متخصصــة تقــوم بعمــل أبحــاث ودراســات وتقــدم حلــول ومقرتحــات 

وتوصيــات حــول الكثــر مــن القضايــا التــي متــس املجتمعــات البرشيــة ومكوناتهــا ســواء 

سياســة أو اجتامعيــة أو اقتصاديــة أو عســكرية أو ثقافيــة أو تكنولوجيــة، وتلــك املجــاالت 

تصــب يف النهايــة يف خدمــة الشــعوب وتحقيــق رفاهيتهــا وتنميتهــا عــى املــدى الطويــل 

ــة املســتدامة. ــات التنمي ــرز مقوم وهــي أب

معظــم مراكــز الفكــر هــي منظــامت غــر ربحيــة، يتــم متويلهــا مــن جانــب الحكومات 

ــتمد  ــارات، وتس ــرة للق ــة والعاب ــرشكات الضخم ــات أو ال ــح أو اللوبي ــات املصال أو جامع

إيراداتهــا مــن األعــامل االستشــارية أو البحثيــة املتعلقــة مبرشوعاتهــا. وتوفــر لهــا بعــض 

الــدول امتيــازات خاصــة ملســاعدتها يف تحقيــق مهمتهــا، مثــل الواليــات املتحــدة وكنــدا 

التــي تعفيهــا متامــا مــن الرضائــب.
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وبحســب بعــض االحصائيــات فــإن هنــاك حــوايل 7500 مركــز فكــري وبحثــي حــول 

العــامل، تســتأثر الواليــات املتحــد املتحــدة بنصيــب األســد مــن هــذه املراكــز ويوجــد بهــا 

ــع مؤسســات  ــا يتب ــة متخصصــة يف األبحــاث، بعضه ــي ورشك ــز بحث ــر مــن 1500 مرك أك

ــرات  ــل املخاب ــة مث ــزة أمني ــا أجه ــاع وبعضه ــة والدف ــل الخارجي ــة ووزارات مث حكومي

املركزيــة ووكالــة األمــن القومــي، وبعضهــا يتبــع جامعــات ومعاهــد والبعــض يتبــع رشكات 

وعائــالت مســيطرة عــى االقتصــاد األمريــي والعاملــي.

وتصنف مراكز األبحاث يف أمريكا إىل خمسة أقسام رئيسية:

مراكز األبحاث السياسية واالقتصادية.	 

مراكز أبحاث العالقات الدولية واألمنية.	 

مراكز أبحاث البيئية والعلوم والتكنولوجيا.	 

مراكز أبحاث الثقافة والفنون واإلنسانية واألديان.	 

ــن  ــا، لك ــا وفرنس ــن وبريطاني ــيا والص ــاث يف روس ــز األبح ــات مراك ــا مئ ــاك أيض وهن

الظاهــرة الهامــة بالنســبة لنــا هــو ضعــف وقلــة عــدد مراكــز الفكــر واألبحــاث العربيــة 

ــة  ــاهامت الفكري ــة واملس ــة والتنموي ــة االقتصادي ــاالت، خاص ــف املج ــة يف مختل الفاعل

ــتدامة. ــة املس ــة بالتنمي ــة املتعلق املختلف

املهد يف الصني والتطور يف أوروبا
منــذ القــدم كانــت مراكــز الفكــر يف خدمــة مشــكالت التنميــة وتوفــر املــوارد والتأكيــد 

عــى رفاهيــة الشــعوب، ورغــم ان الحضــارات القدميــة يف الــرشق األوســط مثــل الحضــارة 

املريــة القدميــة )الفرعونيــة( والحــارضة االبليــة يف العــراق، أدركــت منــذ وقــت مبكــر 

أهميــة االستشــارات واملستشــارين واتخــذت مؤسســات خاصــة دينيــة ملســاعدة الحــكام 

ــعوب  ــام الش ــة إلطع ــوارد الالزم ــر امل ــكها وتوف ــات ومتاس ــى املجتمع ــاظ ع ــى الحف ع

والبحــث عــن مــوارد جديــدة لتعزيــز قوتهــا ومنوهــا، مثلــام اســتورد املريــون الخشــب 

مــن لبنــان وأشــياء أخــرى مــن الصومــال وبــالد بنــت، إال أن األمــر كان يتــم بشــكل فــردي 

واعتــامدا عــى الكهنــة وبعــض العلــامء واملتخصصــن يف هــذه العصــور، أمــا مراكــز  الفكــر 

بشــكلها املؤســس املنــوط بــه البحــث يف االســرتاتيجيات والعلــوم املختلفــة كان يف الصــن.

ــامل،  ــا الع ــة عرفه ــة بحثي ــي« هــي أول مؤسســة فكري ــة جيشــا أو »ت ــد أكادميي وتع

ــرف باســم  ــة تع ــة صيني ــدات تاريخي ــر )مجل ــؤرخ الكب ــزاء يف ســجالت امل وبحســب أج
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»شــيجي«(، فــإن امللــك »شــوان« هــو مــن أســس هــذه األكادمييــة حــوايل عــام 318 قبــل 

امليــالد.

ويف التعريــف باألكادمييــة فقــد كانــت أول مــرة يف التاريــخ تقــوم دولــة بتقديــم منحــة 

ــأن هــذه  ــاع الواضــح ب ــة بدافــع االقتن ــة بحثي ــة وأكادميي ــة إلنشــاء مؤسســة تعليمي مالي

كانــت وظيفــة مناســبة للدولــة”. 

أمــا مراكــز األبحــاث املتخصصــة بشــكلها املنظــم، فتعــود بدايــة نشــأتها إىل القرنــن 

الســادس عــرش والســابع عــرش وبدايــة عــر النهضــة يف أوروبــا، بحســب املــؤرخ األمريــي 

جاكــوب ســول.

ــة،  ــرتة 800 ميالدي ــود إىل ف ــا تع ــر يف أوروب ــز التفك ــول مراك ــول إن أص ــول س  ويق

ــب،  ــول الرضائ ــة ح ــة الكاثوليكي ــع الكنيس ــون م ــوك يتجادل ــرة واملل ــدأ األباط ــا ب عندم

وهــو تقليــد يف توظيــف فــرق مــن املحامــن املســتقلن لتقديــم املشــورة إىل امللــوك حــول 

صالحياتهــم املاليــة والسياســية ضــد الكنيســة ومــا ميكــن أن يحصلــوا عليــه مــن امــوال 

ــا الكنيســة.  ــي تحصــل عليه ــدا عــن األمــوال الت لتوفــر خدمــات لشــعوبهم بعي

ــل  وأصبحــت فــرق البحــث املســتقلة شــائعة يف أواخــر القــرن الســادس عــرش وأوائ

القــرن الســابع عــرش، وكانــت املاملــك حينهــا تعتمــد عــى العلــامء املســتقلن وخرباتهــم. 

تــم تأســيس العديــد مــن مؤسســات الفكــر والــرأي الحاليــة يف القــرن التاســع عــرش. 

عــى ســبيل املثــال، تأســس معهــد الدراســات الدفاعيــة واألمنيــة )RUSI( يف عــام 1831 

يف لنــدن، وكذلــك جمعيــة فابيــان يف عــام 1884. 

ثــم انتقلــت الريــادة إىل أمريــكا بعــد ذلــك، وتأســس أول مركــز فكــري يف واشــنطن 

وهــي مؤسســة كارنيجــي للســالم الــدويل، عــام 1910 مــن جانــب أنــدرو كارنيجــي. وكان 

هدفــه األســايس إنهــاء الحــروب والراعــات يف العــامل.

كــام تأســس معهــد بروكينجــز يف عــام 1916 مــن قبــل روبــرت س، عــى غــرار 

املؤسســات األكادمييــة وتركــز عــى معالجــة أســئلة الحكومــة الفيدراليــة.

حتــى األربعينيــات مــن القــرن املــايض ، كانــت معظــم مراكــز الفكــر معروفــة فقــط 

باســم املؤسســة. خــالل الحــرب العامليــة الثانيــة، كانــت مراكــز الفكــر غالبــاً مــا يشــار إليها 

باســم »صناديــق الدمــاغ«. تشــر عبــارة »مركــز أبحــاث« يف العاميــة األمريكيــة يف زمــن 



116

الحــرب إىل غــرف ناقــش فيهــا االســرتاتيجيون التخطيــط للحــرب.

ــامت  ــارة إىل املنظ ــاث« لإش ــز أبح ــح »مرك ــتخدام مصطل ــم اس ــق، ت ــت الح  يف وق

التــي قدمــت املشــورة العســكرية ، مثــل رانــد كوربريشــن، التــي تأسســت يف عــام 1946 

ــا لرشكــة دوجــالي أيركرافــت، وأصبحــت رشكــة مســتقلة يف عــام 1948. باعتبارهــا فرًع

ــاردة واتجــاه العــامل نحــو القطــب األوحــد  ــة الحــرب الب ــور العوملــة ونهاي ومــع ظه

بــدأ االنتشــار الحقيقــي ملراكــز الفكــر والــرأي حــول العــامل ملواجهــة املخاطــر الوجوديــة 

والعابــرة للحــدود وخاصــة األزمــات االقتصاديــة والسياســية وظهــور الحــركات املتطرفــة 

واإلرهــاب.

ــم  ــام 1970 وت ــد ع ــوم بع ــز البحــوث املوجــودة الي ــع مراك ــي جمي ــم إنشــاء ثلث  وت

ــام 1980.  ــذ ع ــا من ــر مــن نصفه إنشــاء أك

صناعة مراكز الفكر العربية
ــات، ال  ــذه املؤسس ــود ه ــل وج ــط يق ــرشق األوس ــة ال ــريب ومنطق ــامل الع ــا يف الع أم

ســيام يف الــدول التــي تعيــش اضطرابــات أو ال تــويل الحكومــات فيهــا اهتاممــا مبثــل هــذه 

املراكــز، وبلــغ عــدد املراكــز القامئــة يف الــدول العربيــة مجتمعــة حتــى العــام املــايض نحــو 

497 مركــزا، مــا عــن أن هنــاك دول يوجــد بهــا مركــز واحــد أو مركزيــن فقــط.

ــة أخــرى ســنجد  ــدول إقليمي ــة الوضــع العــريب ب وبحســب آخــر اإلحصــاءات ومقارن

أننــا متأخريــن جــدا يف االهتــامم بهــذه املراكــز، وتتصــدر  دولــة االحتــالل اإلرسائيــي دول 

الــرشق األوســط بحــوايل 67 مركــزا، تليهــا تركيــا بـــ 46 مركــزًا، ويف إيــران بلــغ عــدد مراكــز 

األبحــاث أكــر مــن عددهــا يف دول الخليــج مجتمعــة بـــ61 مركــزا.

ــا العــريب نغفــل  ــا يف عاملن ــامم فقــط بالعــدد، فامزلن ــة ال يجــب االهت وبنظــرة واقعي

بشــدة أهميــة هــذه املراكــز ودورهــا الحيــوي يف شــتى املجــاالت، ومــازال غيــاب دورهــا 

يثــر الكثــر مــن التســاؤالت.   

وتعــاين الــدول العربيــة بشــدة مــن تراجــع أعــداد واهميــة مراكــز الفكــر يف الــدول 

العربيــة، وتوجــد الكثــر مــن املعوقــات امــام عملها، ألســباب اقتصاديــة وسياســية وثقافية 

أيضــا، ويجــب تتوافــر لهــذه املراكــز مقومــات هامــة لتقــوم بدورهــا يف تحقيــق جميــع 

ــال يف  ــات تفصي ــك املعوق ــة املســتدامة الســبعة عــرش. وميكــن إجــامل تل أهــداف التنمي

اآليت:
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املعوقات أمام مراكز الفكر العربية
ضعف التمويل: . 1

مــن أبــرز العقبــات األخــرى التــي قــد تواجــه مراكــز الفكــر توفــر التمويــل، خاصــة 

أنهــا غالبــا مــا تكــون مؤسســات غــر ربحيــة وال تقــدم يشء ملمــوس ميكــن التعامــل معــه 

مبنطــق األرقــام واملكســب والخســارة.

ــر  ــال، أم ــن الســلطة ورأس امل ــر م ــة ضغــوط أو تأث ــن أي ــدا ع ــل بعي ــر التموي وتوف

ــدا  ــة ج ــز مكلف ــذه املراك ــامل ه ــح، ألن أع ــكل صحي ــام بش ــال يف أداء امله ــوي وفع حي

ــال  ــق، فض ــة وتدقي ــد ومتابع ــائل رص ــة ووس ــدرات عقلي ــات وق ــر طاق ــاج إىل توف وتحت

عــن أن أعاملهــا ال ميكــن قياســها بحســابات عاديــة، وتخضــع اقتصاديــا إىل التقييــم وفقــا 

ألســلوب تحليــل تأثــر التكلفــة Cost Effectiveness Analysis، وليــس أســلوب تحليــل 

.Cost Benefit Analysis عائــد التكلفــة

قلة الثقة يف مراكز الفكر العربية واالهتامم بالغربية: . 2

ــود  ــدم وج ــبب ع ــة بس ــر العربي ــز الفك ــات مراك ــل ومخصص ــص التموي ــأيت نق وال ي

األمــوال الكافيــة فقــط، بــل ألن الكثــر مــن الــدول والنظمــة العربيــة تهتــم أكــر مبراكــز 

الفكــر الغربيــة، خاصــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وتقــوم بتمويلهــا لخدمــة 

مصالحهــا وأغراضهــا واســتغاللها كوســيلة ضغــط )لــويب( أو رشكات عالقــات عامــة لــدى 

ــرشكات  ــات وال ــذه الحكوم ــو ان ه ــرار هناك.ول ــة الق ــز صناع ــة ومراك اإلدارات األمريكي

العربيــة خصصــت جــزء مــن هــذا التمويــل الخارجــي لتمويــل وتأســيس وإنشــاء مراكــز 

ــة  ــارات عربي ــة أو رشكات استش ــة عربي ــات عام ــة أو رشكات عالق ــر عربي ــاث وفك أبح

ــة والتعاطــي  ــا والقــدرة عــى مواجهــة االنتقــادات الغربي لســاعدتها يف تحســن أوضاعه

ــا وفــق أســلوب ومنهــج منظــم. معه

غياب االستقاللية:. 3

ــوط  ــة املن ــات الدول ــات ومؤسس ــن الحكوم ــة ع ــتقاللية التام ــى االس ــول ع  الحص

ــام  ــام مبه ــوق القي ــد يع ــر ق ــن أي تأث ــدة ع ــون بعي ــداف، لتك ــذه األه ــق ه ــا تحقي به

النقــد وتصحيــح األخطــاء، وحتــى تســتطيع تحديــد نقــاط الضعــف بحياديــة وموضعيــة 

وتقديــم الحلــول التــي تعالــج املشــكالت بــأرسع وقــت وبأقــر الطــرق وأقلهــا تكلفــة 
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حتــى لــو كانــت تتعــارض أحيانــا مــع التوجهــات والخطــط الحاليــة للمؤسســات يف إدارة 

التنميــة املســتدامة، والتــي يجــب أن تختــار مــا بــن القيــام بدورهــا عــى طريقتهــا ووفقــا 

لسياســتها الخاصــة أو بحســب التوصيــات والحلــول التــي تقدمهــا مراكــز الفكــر.

التقليل من قيمة البحث العلمي: . 4

ال تــزال بعــض الــدول العربيــة أو بعــض اإلدارات فيهــا ال تعــي قيمــة البحــث العلمــي، 

وبالتــايل ال تعمــل جاهــده عــى متكــن البحــث العلمــي وتيســر أمــوره، فهــي تــرى أنــه 

تــرف فكــري وعلمــي وليــس هنــاك داعــي إلضاعــة املــال والوقــت عــى البحــوث العلميــة.

فالــدول العربيــة ال تخصــص أكــر مــن %0.8 مــن دخلهــا القومــي للبحــث العلمــي 

ســنويًا كحــد أقــى، وألن مراكــز الفكــر تدخــل تحــت مظلــة العمــل البحثــي، فهــي تعــاين 

بشــدة مــن االهــامل وضعــف التمويــل، يف حــن أن دولــة االحتــالل اإلرسائيــي تنفــق مثــال 

%3.93 مــن إجــاميل ناتجهــا املحــي لتمويــل األبحــاث العلميــة.

 أمــا يف الصــن واليابــان والواليــات املتحــدة فاألمــر تحــول إىل إحــدى ركائــز قــوة هــذه 

البلــدان عامليــا، ويكفــي أن نعــرف ان جميــع برامــج التنميــة املســتدامة يف الصــن وعــى 

رأســها فكــرة إعــادة طريــق الحريــر القديــم، كان نتــاج عمــل وأبحــاث ودراســات تقدمــت 

بهــا مراكــز أبحــاث صينيــة قبــل أكــر مــن ثالثــة عقــود، وتبنتهــا القيــادة الصينيــة.

غياب الشفافية واملشاركة املجتمعية: . 5

إحاطــة األرقــام واإلحصــاءات الرســمية بريــة غــر مــربرة، وعــدم تزويــد الباحــث بهــا 

تحــت دعــاوي أنهــا معلومــات أمنيــة او تهــدد األمــن القومــي يعــد ســيفا مســلطا عــى 

رقــاب الباحثــن، فضــال عــن غيــاب املشــاركة املجتمعيــة الفعالــة مــن هيئــات ومؤسســات 

غــر حكوميــة وأفــراد عاديــن يف التعــاون مــع هــذه املراكــز لرســم صــورة واقعيــة عــام 

يعانيــه املجتمــع ودوره يف تصحيــح األخطــاء وتعديــل واقعــه.

نقص تداول البيانات واملعلومات واملصادر العلمية: 

ال شــك أن الباحثــن العــرب يعانــون بشــدة مــن نقــص مصــادر البيانــات واملعلومــات 

الرســمية، وغيــاب القوانــن امللزمــة لإفــراج عــن املعلومــات والســامح باســتخدامها 

ــة كالكتــب واملراجــع واملقــاالت  ــة إىل نقــص املصــادر العلمي ــة، باإلضاف لألغــراض العملي

العلميــة العربيــة واالتجــاه دامئــا إىل اســتقاء املعرفــة واملعلومــات مــن مصــادر أجنبيــة.

الدور الفعال لقيادة دفة التنمية

الجلسة الثالثة
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يف البدايــة وجــب التوضيــح أن مراكــز الفكــر مبختلــف توجهاتهــا وتخصصاتهــا تعمــل 

ــة  ــا لخدم ــا وابحاثه ــه طاقته ــوم بتوجي ــا، فتق ــد فيه ــي توج ــدول الت ــدرات ال ــا لق وفق

ــة  ــة واألمني ــة والثقافي ــية واالقتصادي ــاالت السياس ــف املج ــدول يف مختل ــذه ال ــا ه قضاي

ــدود  ــا وح ــا وطموحاته ــدول وأهدافه ــدرات ال ــة بق ــا مرتبط ــام يجعله ــكرية، م والعس

مواردهــا وقوتهــا، وترســم االســرتاتيجيات التــي تحافــظ بهــا عــى مصالحهــا وتحميهــا مــن 

ــة. ــة والدولي ــة واالقليمي ــات الداخلي ــات والتقلب ــار واالضطراب األخط

ــز اســتثامراتها  ــدا يف تعزي ــة يف التفكــر جي ــات العربي ــدأ الحكوم ــك يجــب أن تب لذل

ــة  ــدم والتنمي ــة التق ــادة دف ــاال لقي ــا اســتثامرا اســرتاتيجيا فع ــز، واعتباره يف هــذه املراك

ــة بشــتى، وميكــن عمــل هــذا مــن خــالل عــدة خطــوات. املجتمعي

القيام بأدوار مؤثرة يف بلورة توجهات الدول واملجتمعات واملنظامت العاملية.. 1

صياغــة خطــط واســرتاتيجيات ومقاربــات جديــدة عــن التنميــة املســتدامة بــكل . 2

ــرؤى  ــم ال ــرار وتقدي ــام متخــذي الق ــل ام ــول والبدائ محاورهــا ووضــع الحل

ــأة  ــات ووط ــن تبع ــل م ــداف والتقلي ــق األه ــة تحقي ــول كيفي ــة ح الواضح

ــن. هــذه التحــركات عــى املواطن

ــا البعــض واســتغالل . 3 ــة ببعضه ــدول العربي ــة املســتدامة يف ال ــط برامــج التنمي رب

التحــوالت اإليجابيــة يف املنطقــة العربيــة والعــامل، وكذلــك العمــل عــى تأثــر 

ــة  ــة أو يف أي دول ــي تحــدث يف املنطق ــات والتحــوالت الســلبية الت االضطراب

عربيــة وتأثرهــا عــى محيطهــا.

رســم خريطــة تنمويــة للــدول العربيــة وتعزيــز التعــاون بينهــا والتنبــؤ بالكــوارث . 4

واألزمــات والراعــات وتأثرهــا عــى املجتمعــات وتعطــل خطــط التنميــة، 

ووضــع الحلــول البديلــة للتعامــل معهــا حــال وقوعهــا، ســواء كانــت أزمــات 

ــوار  ــع دول الج ــة أو م ــات بيني ــكرية أو رصاع ــية أو عس ــة أو سياس طبيعي

العــريب.

ــة . 5 ــة مــن الدراســات االســتباقية للمخاطــر لتكــون مبثاب عمــل مجموعــات متكامل

ــوارث واالضطرابــات  )إنــذار مبكــر( تســاعد الــدول يف مواجهــة األزمــات وال

ــد برامــج التحــرك  ــات وتحدي املتوقعــة  وتســاعدها عــى ترتيــب األولوي
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ــة . 6 ــط علمي ــا لخط ــة وفق ــة واألمني ــة واالعالمي ــة واالجتامعي ــية واالقتصادي السياس

ــة. ــة ومنظم مدروس

مراقبــة مســتمرة ألداء الحكومــات واملؤسســات العامــة والخاصــة، والحــرص . 7

ــا أو  ــل أوضاعه ــا أو تعدي ــع تغيره ــف م ــج دون توق ــتكامل الربام ــى اس ع

تغيــر القيــادات فيهــا، وتقديــم التوصيــات إىل الحكومــات حــول املشــكالت 

ــول ــات والحل والعقب

عمــل برامــج بحثيــة متكاملــة حــول أهميــة التنميــة املســتدامة وأهدافهــا وكيفيــة . 8

تحقيقهــا، ورصــد وتحليــل أهــم األحــداث والطواهــر الناجمــة عــن تطبيــق 

خططهــا وكيفيــة التعامــل معهــا مــن خــالل تقاريــر دوريــة تقــدم إىل 

ــة. ــدول العربي ــة ال ــمية وجامع ــات الرس الكيان

التوســع يف إنشــاء املراكــز البحثيــة املتخصصــة يف مجــاالت التنميــة املختلفــة، عــى . 9

ــاركة يف  ــون مش ــددة، وتك ــة ومح ــة واضح ــتقلة وذات ميزاني ــون مس ان تك

صناعــة السياســات وال يقتــر دورهــا عــى االستشــارات والتقاريــر فقــط.

اإلبــداع وتوليــد األفــكار والــرؤى الجديــدة، فمراكــز البحــوث السياســية بحكــم . 10

ــح عــى هــذه املراكــز  ــا، يصب ــي تتعامــل معه ــا الت ــر القضاي ــا وبتأث وظيفته

ــف  ــة للمواق ــور املحتمل ــال يف الص ــالق الخي ــل وإط ــامل العق ــئولة إع مس

ــرص. ــتغالل الف ــر واس ــة املخاط ــول ملواجه ــات والحل ــر والسياس واملخاط

تعزيــز التواصــل مــع املجتمــع، وال يجــب أن يقتــر الــدور عــى عمــل األبحــاث . 11

وتقدميهــا ملتخــذ القــرار فقــط، بــل يجــب عليها فتــح نوافــذ إعالميــة للتواصل 

ــات.  ــذي يعيشــه وحجــم التحدي ــع ال ــة الواق ــع  وكشــف حقيق ــع املجتم م

وذلــك مــن خــالل املنشــورات، والفعاليــات، والتعامــل مــع مجموعــة واســعة 

مــن شــبكات وســائل اإلعــالم، تضمــن مراكــز الفكــر إيصــال األفــكار والــرؤى 

الجديــدة التــي تعمــل عــى تطويرهــا إىل العامــة وتأثرهــا عــى مناقشــات 

السياســة.

الجلسة الثالثة
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1. اإلطار العام للورقة العلمية
1.1 أهمية ودواعي الورقة العلمية

ــة الســنوية لقطــاع اإلعــالم واالتصــال قامــت إدارة البحــوث  يف إطــار الخطــة العلمي

والدراســات االســرتاتيجية بورشــة عمــل متخصصــة بشــأن مراكــز الفكــر العربيــة والتنميــة 

ــة  ــز مــن أهمي ــه هــذه املراك ــا متثل ــق م ــار املوضــوع مــن منطل ــأيت اختي املســتدامة  وي

كــربى للباحثــن واملتخصصــن إضافــة إىل أهميــة مخرجــات هــذه املراكــز يف دعــم متخــذي 

ــترشافية  ــات االس ــى الدراس ــة ع ــتقبلية القامئ ــة واملس ــات اآلني ــرؤى واملقرتح ــرار بال الق

املعتمــدة عــى الرصــد والتحليــل الدقيقــن للواقــع القائــم بــكل مكوناتــه.

لقــد  تحولــت مراكــز الفكــر عــى املســتوى الــدويل إىل ظاهــرة عامليــة فرضهــا العلــم 

يف مقاومــة الجهــل واتخــاذ القــرار وفــق املنهــج القائــم عــى الربــح والخســارة ولتوســعها 

ــم  ــذي يت ــمي ال ــرار الرس ــاط الق ــاذ إىل أوس ــى النف ــا ع ــامل أو قدرته ــرب الع ــرايف ع الجغ

ــه التأثــر عــى الــدول عــن طريــق برامــج موجهــة أو بإيجــاد شــبكات دوليــة  مــن خالل

وإقليميــة متكنهــم مــن التأثــر عــى نحــو يخــدم مصالحهــم االســرتاتيجية. وتشــكل مراكــز 

الفكــر مبوضوعاتهــا املختلفــة عمومــا ويف املنطقــة العربيــة عــى وجــه الخصــوص تجمعــا 

فريــدا ألصحــاب الفكــر الواحــد لبلــورة املفاهيــم وتحليلهــا. وقــد نشــأت تلــك املراكــز يف 

املنطقــة العربيــة كنتيجــة حتميــة التجاهــات وتغــرات مــرت بهــا املنطقــة العربيــة كباقي 

»مراكز الفكر العربية ودورها 
يف إحداث التغري العريب 
عىل املستوى االقتصادي 

واالجتامعي«

تقديم: د.محمد النسور

وزير مفوض –األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
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دول العــامل وتجمعاتــه يف جميــع مناحــي الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة حتــى غــدت 

املوضوعــات الدوليــة حــارضة دامئــا عــى أجنــدة العمــل العــريب عــى املســتوى الرســمي 

يف املحافــل الدوليــة والتــي مــن بينهــا مــا يجــري دراســته موضــوع التنميــة املســتدامة. 

وقــد افرتضــت الورشــة مــن خــالل اإلدارة املختصــة أن تجمــع مراكــز البحــوث 

ــي  ــر الت ــدرس الظواه ــع ، وي ــتقرئ الواق ــي يس ــاون بحث ــرتاتيجية يف تع ــات االس والدراس

ــز دور  ــا أي املراك ــدرس ويســترشف املســتقبل وعــى وجــه الخصــوص وله ــاج اىل ال تحت

ــة  ــة التنمي ــدة خط ــم املتح ــدرت األم ــث أص ــتدامة حي ــة املس ــداف التنمي ــم أه يف دع

ــز  ــة ومقصــد و 231 مــؤرش وهــي ترك ــي تتضمــن 17 هــدف و 169 غاي املســتدامة والت

عــى التنميــة الدوليــة يف أبعادهــا الثــالث: االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة .وقــد تــم 

اعتــامد هــذه الخطــة خــالل قمــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة يف أيلــول /ســبتمرب 

2015 ودخلــت حيــز النفــاذ يف ينايــر /كانــون الثــاين 2016 ويعمــل بهــا لغايــة عــام 2030 

.وقــد حلــت محــل األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة )MDGS( التــي انتهــى العمــل بهــا عــام 

.2015

كــام تضمنــت الورشــة عــدد مــن املحــاور شــملت اإلطــار املفاهيمــي ملراكــز الفكــر 

ــا  ــي تواجهه ــات الت ــة والتحدي ــر العربي ــز الفك ــام مراك ــتدامة وأدوار ومه ــة املس والتنمي

ــا  ــتدامة ودعمه ــة املس ــداف التنمي ــي أله ــال الوع ــة يف مج ــر العربي ــز الفك ودور مراك

ــز  ــي تواجــه مراك ــات الت وتحريرهــا لتنتهــي مبناقشــات مفتوحــة حــول معالجــة التحدي

ــة  ــأيت أهمي ــايل ت ــتدامة  وبالت ــة املس ــداف التنمي ــن أه ــم وتوط ــة يف دع ــر العربي الفك

الورقــة املعــدة “ مراكــز الفكــر العربيــة ودورهــا يف إحــداث التغــر العــريب عــى املســتوى 

االقتصــادي واالجتامعــي” مــن خــالل املشــاركة يف ورشــة العمــل املشــار اليهــا يف بحــث 

مجموعــة مــن االســئلة تكــون اجاباتهــا مــن خــالل طروحــات الخــرباء وأصحــاب املامرســة 

الفعليــة لعمليــة تعزيــز الفكــر يف املنطقــة العربيــة. أمــا دواعــي الورقــة العلميــة  فقــد 

ــة  ــا األمان ــت به ــي قام ــة الت ــض املســارات العملي ــى بع ــرف ع ــل التع ــن اج ــدت م وج

ــن  ــث م ــل والبح ــل الفش ــات وعوام ــد التحدي ــة وتحدي ــدول العربي ــة ال ــة لجامع العام

ــة  ــة يف خدم ــر العربي ــز الفك ــه مراك ــوم في ــن ان تق ــدور املمك ــل ال ــة العم ــالل ورش خ

ــة العامــة . جهــود األمان

الجلسة الثالثة
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2.1 أهداف الورقة العلمية
تهــدف الورقــة العلميــة  إىل متابعــة  أهميــة مراكــز الفكــر العربيــة املشــاركة يف ورشــة 

العمــل ودورهــا يف إحــداث التغــر االقتصــادي واالجتامعــي مــن خــالل محاولــة متابعــة 

جهودهــا لإجابــة عــى االســئلة التاليــة :

التعريف مباهية التفكر ومراكز الفكر.	 

معرفة أهمية مراكز الفكر العربية يف الدوائر األكادميية والبحثية العربية.	 

أهمية وجود مؤلف يوثق كل مراكز الفكر يف املنطقة العربية؟	 

التعــرف عــى أســباب ودوافــع تزايــد عــدد مراكــز الفكــر يف املنطقــة العربيــة 	 

ومــدى تحقيقهــا ألهدافهــا.

ــلطة 	  ــك الس ــة أن متتل ــر العربي ــز الفك ــتطاعة مراك ــدى اس ــى م ــرف ع التع

ــة. ــة واالجتامعي ــاتها االقتصادي ــى سياس ــر ع ــة و التأث الناعم

التعــرف عــى بعض املســارات العمليــة التي قامت بهــا األمانة العامــة لجامعة 	 

الــدول العربيــة وتحديــد التحديــات وعوامــل الفشــل والبحــث يف الــدور 

 املمكــن ان تقــوم فيه مراكز الفكــر العربية يف خدمة جهود األمانة العامة.

3.1 فرضية ومنهج الورقة العلمية
يوجد أهمية ملركز التفكر ومراكز الفكر.	 

“حظيــت مراكــز الفكــر العربيــة بدراســات تبن اهميتهــا يف الدوائــر األكادميية 	 

والبحثيــة العربية”.

“يوجد مؤلف يوثق كل مراكز الفكر يف املنطقة العربية”.	 

“تزايد عدد مراكز الفكر يف املنطقة العربية وهل حققت أهدافها”.	 

“اســتطاعت مراكــز الفكــر العربيــة أن متتلــك الســلطة الناعمــة يف التأثــر يف 	 

سياســاتها االقتصاديــة واالجتامعيــة”

ــة 	  ــة العام ــا األمان ــت به ــي قام ــة الت ــارات العملي ــض املس ــى بع ــرف ع التع

لجامعــة الــدول العربيــة وتحديــد التحديــات وعوامــل الفشــل والبحــث 

يف الــدور املمكــن ان تقــوم فيــه مراكــز الفكــر العربيــة يف خدمــة جهــود 
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ــث  ــالل بح ــن خ ــت م ــد مت ــة فق ــة الورق ــا منهجي ــة. “أم ــة العام األمان

مجموعــة مــن االســئلة تكــون اجاباتهــا مــن خــالل مــا تضمنتــه الورقــة و 

طروحــات الخــرباء واصحــاب املامرســة الفعليــة لعمليــة تعزيــز الفكــر يف 

املنطقــة العربيــة واملبينــة عــى النحــو التــايل:

قــدم الدكتــور عــالء التميمــي )مديــر ادارة الدراســات والبحــوث االســرتاتيجية –

ــز يف  ــات رك ــن التوصي ــة( عرضــا تضمــن عــدد م ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام األمان

ــي  ــه ينبغ ــة وان ــر العربي ــز الفك ــرضوري ملراك ــل ال ــر التموي ــى رضورة توف ــا ع مجمله

ــة ورضورة تنظيــم  ــة أن تراعــي يف دراســتها الدقــة واملوضوعي عــى مراكــز الفكــر العربي

مراكــز الفكــر العربيــة للمؤمتــرات وورش العمــل والنــدوات ورضورة التنســيق بــن مراكــز 

ــج  ــي ومبناه ــع العم ــة بالواق ــر العربي ــز الفك ــط مراك ــع رضورة رب ــة م ــر العربي الفك

البحــث العلمــي الحديثــة. واطــالق الشــبكة العربيــة ملراكــز الفكــر ككيــان فكــري وانشــاء 

منصــة عــى البوابــة االلكرتونيــة لجامعــة الــدول العربيــة وانشــاء قاعــدة بيانــات مشــرتكة 

ألثــراء العمــل البحثــي وابــراز املبــادرات والــرؤى الواقعيــة وقيــام مراكــز الفكــر بتقديــم 

االستشــارات ملؤسســات الدولــة ومنــح مراكــز الفكــر العربيــة هامشــا مــن الحريــة 

واالســتقاللية واســتقطاب الكفــاءات مــن الباحثــن وذوي الخــربة وبنــاء رشاكــة حقيقيــة 

ــة ووســائل االعــالم وفتــح نافــذه للتواصــل بــن مراكــز الفكــر  بــن مراكــز الفكــر العربي

العربيــة واملؤسســات الحكوميــة والســعي نحــو التخصــص يف عمــل مراكــز الفكــر العربيــة. 

قــدم الســيد كايــد مصطفــى هاشــم)نائب األمــن العــام للشــؤون الثقافيــة يف منتــدى 

الفكــر العــريب ومقــره عــامن-األردن( ورقــة عمــل ركــزت عــى قضايــا الشــباب وتحدياتهــا 

ــة وشــح  ــاة مــن البطال ــة املســتدامة وعالقتهــا بجــودة التعليــم واملعان وارتباطهــا بالتنمي

فــرص العمــل وضعــف املشــاركة االقتصاديــة واالســتجابة ملتطلبــات التنميــة البرشيــة. كــام 

اظهــرت الورقــة اهميــة دور مؤسســات ومراكــز الفكــر العربيــة يف دراســة تلــك املعطيــات 

ورســم الــرؤى يف هــذه املجــاالت الحيويــة ودراســة أليــات مواجهــة التحديــات القامئــة وأن 

البيئــة الفكريــة هــي حاضنــة منوذجيــة لألبــداع وتبــادل االفــكار والحــوار الهــادف البنــاء 

بــن االتجاهــات املختلفــة مــام يتطلــب االهتــامم بالجــودة العلميــة التعليميــة ونوعيــة 

مخرجاتهــا.
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قدمــت الدكتــورة رغــدة البهــي ورقــة علميــة حــول دور مراكــز البحــوث والدراســات 

ــى دور  ــز ع ــالل الرتكي ــن خ ــتدامة م ــة املس ــداف التنمي ــز اه ــم وتعزي ــة يف دع العربي

البحــث العلمــي وتوظيفــه لخدمــة األهــداف الوطنيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة مبينة دور 

مراكــز البحــوث والدراســات العربيــة يف دعــم وتعزيــز أهــداف التنميــة املســتدامة مــن 

خــالل تأســيس مراكــز أبحــاث عربيــة معنيــة بالتنميــة املســتدامة مستشــهدة بالتجربــة 

املريــة وقطركــام أيضــا لــدور مراكــز البحــوث والدراســات دور يف تأســيس مراكــز نوعيــة 

عــى شــاكلة اتحــاد مراكــز الدراســات والبحــوث العربيــة الــذي اسســه “مركــز البحريــن 

ــل معهــد البحــوث والدراســات  ــة والطاقــة” وغرهــا مث للدراســات االســرتاتيجية والدولي

التابــع للجامعــة االمريكيــة يف مــر عــى ســبيل املثــال وغرهــا أيضــا مثــل مركــز التميــز 

البحثــي يف الدراســات البيئيــة بجامعــة امللــك عبــد العزيــز بالســعودية. أمــا الــدور الثالــث 

ملراكــز والبحــوث والدراســات فقــد أوضحــت الورقــة أهميــة إعــداد الدراســات والبحــوث 

يف مجــاالت التصــدي للمشــكالت البيئيــة املختلفــة ودراســات التخطيــط العمــراين 

والتوســعات الصناعيــة وغرهــا. باإلضافــة اىل الرشاكــة مــع مختلــف الجامعــات املعنيــة 

واقامــة املؤمتــرات واملحــارضات العامــة لنــرش الوعــي والتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة 

املختلفــة.

قــدم الباحــث ســامل مشــكور ورقــة علميــة حــول مراكــز الفكــر والــراي العــام والتنميــة 

املســتدامة مــن جمهوريــة العــراق بــن فيهــا خصائــص التنميــة املســتدامة ومــا يتطلــب 

مــن رســم الخطــط واالســرتاتيجيات التــي تحــدد طــرق اســتخدام املــوارد مــع املحافظــة 

عــى قدرتهــا عــى العطــاء .باإلضافــة اىل دور مراكــز البحــوث والدراســات االســرتاتيجية 

والتنميــة املســتدامة كأحــد اهــم مــؤرشات تطــور الدولــة وإدراكهــا قيمــة البحــث العلمــي 

يف التخطيــط للحــارض واملســتقبل. موضحــا أن هيئــة االعــالم واالتصــاالت املعنيــة تقــوم 

بتنظيــم قطــاع االعــالم وتوجيــه وســائل االعــالم للرتويــج ملفاهيــم معينــة تصــب يف ســياق 

ــوث  ــم بالبح ــة تهت ــدول العربي ــن ال ــم م ــة ك ــد الورق ــاءل مع ــتدامة ليتس ــة املس التنمي

والدراســات وكــم تخصــص مــن ميزانياتهــا لهــذا األمــر ومــا هــو حجــم الربامــج بالتنميــة 

املســتدامة يف العــامل العــريب.
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قــدم معــايل الدكتــور محمــد ابــو حمــور –األمــن العــام ملنتــدى الفكــر العــريب ووزيــر 

املاليــة األســبق يف عامن-اململكــة االردنيــة الهاشــمية مداخلــة  بعنــوان الخطــاب الفكــري 

وتحديــات اإلعــالم الجديــد يف الواقــع العــريب بــن فيهــا اهميــة االعــالم الجديــد يف العــامل 

ــن  ــئة ع ــات الناش ــة التحدي ــكان مواجه ــل باإلم ــة وه ــة العربي ــارص ومنــه املنطق املع

ــلبي او  ــر الس ــل التأث ــة دون توغ ــي والحيلول ــي واالعالم ــدم التكنولوج ــارع يف التق التس

الحيلولــة دون حــدوث مزيــد مــن االنهيــارات التــي تتــالىش معهــا القيــم الثقافيــة وتســتبد 

ــر  ــات الفك ــى مؤسس ــرض ع ــا تف ــات وغره ــذه التحدي ــايل ه ــوىض وبالت ــف الف باملوق

والثقافــة العربيــة أن تتصــدى لذلــك بعمــل توعــوي ممنهج،والتنســيق فيــام بينهــا للتعاون 

نحــو اســتثامر ايجابيــات الثــورة االتصاليــة والتعدديــة االعالميــة وانفتــاح الفضــاء االعالمي 

لخدمــة قضايــا املنطقــة واوصــت الورقــة بالدعــوة اىل هيئــة تنســيقية بــن مراكــز الفكــر 

ــن  ــادل الخــربات ب ــود وتنســيق تب ــة الجه ــى رصــد ومتابع ــل ع ــة تعم ــة العربي والثقاف

هــذه املراكــز وتعزيــز الرؤيــة الفكريــة تحــو تحقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة 2030 

بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة واالمــم املتحــدة لضــامن تحقيــق اكــرب قــدر ممكــن 

مــن النجــاح يف هــذا املجــال عــى مســتوى العــامل العــريب.

ــاه يف الوطــن  ــوان ازمــة مــوارد املي ــة بعن ــة علمي ــور عمــر الحســيني ورق قــدم الدكت

العــريب والعــامل وســط تحديــات التنميــة املســتدامة بــن فيهــا ازمــة نقــص امليــاه يف الــدول 

ــبة  ــادات املكتس ــات والع ــبب الثقاف ــتدام بس ــر املس ــتهالك غ ــن االس ــج ع ــة النات العربي

ــة بحيــث  ــاه االفرتاضي ــق مفهــوم تجــارة املي للمواطــن دون تدخــل جــدي ورضورة تطبي

ــاب  ــالل حس ــن خ ــاه م ــتهالك املي ــارج واس ــن الخ ــح م ــتراد القم ــة يف اس ــوازن الدول ت

القيمــة االقتصاديــة ملواردهــا املائيــة املســتهلكة بصــورة غــر مبــارشة يف املنتجــات التــي 

تصدرهــا للعــامل ووضــع هــذا البديــل وفــق دراســات محــددة.

قــدم الباحــث عبــد املنعــم حــالوة مداخلــة حــول مراكــز الفكــر العربيــة ....اســتثامر 

اســرتاتيجي لنــرش وتحقيــق ثقافــة التنميــة املســتدامة بــن فيهــا اهميــة مراكــز الفكــر يف 

مختلــف دول العــامل  ودورهــا يف تقديــم الحلــول والبدائــل أمــام متخــذي القــرار وتحديــد 

الــرؤى والخطــط املســتقبلية عــى املســتوين التكتيــي واالســرتاتيجي يف شــتى املجــاالت 

والقطاعــات مبــا فيهــا تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة وليــس عــى املســتوى الســيايس 
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والعســكري فقــط. كــام اســتعرض نشــأة مراكــز الفكــر يف العــامل وارتباطهــا بشــكل اســايس 

بالتنميــة وأهدافهــا وتوفــر األمــوال الالزمــة إلقامــة مجتمعــات وصناعــات حديثــة. فضــال 

عــن توصيــف مراكــز االبحــاث اىل سياســية واقتصاديــة وعالقــات دوليــة وامنيــة وابحــاث 

ــا وابحــاث ثقافيــة وفنــون وانســانية واديــان. كــام اســتعرضت  بيئيــة وعلــوم وتكنولوجي

ــر  ــات الفك ــة مؤسس ــدى قل ــت م ــد بين ــة فق ــدول العربي ــر يف ال ــة الفك ــة صناع الورق

العربيــة ليبلــغ عــدد املراكــز 497 مركــزا كــام تعــاين الــدول العربيــة بشــدة مــن تراجــع 

أعــداد وأهميــة مراكــز الفكــر يف الــدول العربيــة لوجــود العديــد مــن املعوقــات كضعــف 

ــاب الشــفافية  ــل مــن قيمــة البحــث العلمــي وغي ــاب االســتقاللية والتقلي ــل وغي التموي

واملشــاركة املجتمعيــة مبينــا عــى الحكومــات العربيــة ان تبــدا بالتفكــر جيــدا يف تعزيــز 

اســتثامراتها يف هــذه املراكــز وصياغــة خطــط واســرتاتيجيات وربــط برامــج التنميــة 

املســتدامة يف الــدول العربيــة ورســم خريطــة تنمويــة للــدول العربيــة.

ــوان  ــة بعن ــة ( مداخل ــدة الجمهوري ــر جري ــس تحري ــب رئي ــاين )نائ ــيد ه ــدم الس ق

مراكــز الفكــر العربيــة والتنميــة املســتدامة مبينــا حــال مراكــز الفكــر العربيــة التــي يعمل 

ــي  ــج العلم ــن املنه ــت ع ــرى تخل ــي واخ ــث العلم ــالص يف البح ــد واخ ــكل ج ــا ب بعضه

الســليم يف البحــث والدراســة والتحليــل وخرجــت مــن محــراب البحــث العلمــي النزيــه 

ــية   ــدات السياس ــأوراق االجن ــي ب ــث العلم ــتبدلت اوراق البح ــة فاس ــب السياس اىل مالع

مــع رضورة الحاجــة اىل مراكــز علميــة وبحثيــة جــادة تعمــل بإخــالص يف خدمــة القضايــا 

الوطنيــة والتــي مــن بينهــا التنميــة املســتدامة.

قدمــت الدكتــورة حنــان يوســف رقــة علميــة بعنــوان مراكــز الفكــر العربيــة والتنميــة 

املســتدامة )املفهــوم واألهــداف واالليــات( وقــد أظهــرت الورقــة العلميــة دور املراكــز يف 

ــة املســتدامة مــن خــالل تســليط الضــوء  ــق أهــداف التنمي ــز الوعــي ودعــم تحقي تعزي

عــى مفهــوم مراكــز الفكــر العــريب وتعريفهــا ونشــأتها ووظائــف ومراكــز البحــوث 

ــدول  ــرار يف ال ــة الق ــات يف صناع ــاث والدراس ــز االبح ــا ودور مراك ــات وتطوره والدراس

العربيــة التــي تزايــدت منــذ تســعينيات القــرن املــايض مــع تــويل القطــاع الخــاص إنشــاء 

مراكــز دراســات ومعلومــات وابحــاث متنوعــة ومتخصصــة عامــه وذات عالقــة بالتنميــة 

ــداف  ــي بأه ــج والوع ــة يف الرتوي ــر العربي ــز الفك ــة ودور مراك ــة أهمي ــتدامة مبين املس
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التنميــة املســتدامة واهميــة االســتثامر يف الفكــر ملواجهــة متالزمــة الفــوىض والتخريــب 

والربــط بــن األمــن واإلصــالح والتنميــة مــن أجــل اســتدامة التقــدم واالزدهــار مــع اهميــة 

انشــاء قاعــدة بيانــات مشــرتكة بــن مراكــز الدراســات إلثــراء العمــل البحثــي والرشاكــة 

املتناميــة واالهتــامم باألنشــطة الرتاكميــة وفــق رؤيــة منهجيــة موحــدة لصياغــة وتعزيــز 

األهــداف الخاصــة بالتنميــة املســتدامة مــن أجــل صالــح ورخــاء االنســان العــريب واألمــة 

العربيــة.

4.1  متضمنات الورقة العلمية
تضمنــت الورقــة العلميــة وفــق أهميتهــا ومحورهــا وهدفهــا األســايس واملنهــاج وضــع 

ــة التفكــر  ــات ، تضمــن املوضــوع األول ماهي املوضــوع يف ســتة عناويــن ونتائــج وتوصي

ــج  ــام عال ــة .بين ــر العربي ــز الفك ــج  مراك ــد عال ــاين فق ــا املوضــوع الث ــر .أم ــز الفك ومراك

املوضــوع الثالــث محــاوالت فاشــلة يف العمــل العــريب املشــرتك. وانتهــت الورقــة بالنتائــج 

ــات. والتوصي

2. ماهية التفكري ومراكز الفكر:
ــوم  ــة للمفه ــور مختلف ــة ص ــة العربي ــر )Think Tank( يف اللغ ــارة التفك ــح عب توض

فهنــاك مــن يســميها مراكــز التفكــر أو بنــوك الفكــر والتفكــر بعدمــا غلبــت مســميات 

مراكــز البحــوث والدراســات إىل مفهــوم خزانــات التفكــر. وحتــى األربعينيــات مــن القــرن 

العرشيــن كانــت أغلبيــة خزانــات التفكــر قــد خرجــت مــن رحــم الحــرب العامليــة الثانيــة 

ملواجهــة املتغــرات والبحــث يف ايجــاد الحلــول واصبحــت تعــرف مبراكــز التفكــر الدماغي 

او املــخ اي باملجمــل التــي تعطــي النصح)1()مراكــز التفكــر ودورهــا يف التاثــر عــى صنــع 

.www.fedrs.com.)السياســة –هــزار صابــر )باحــث ســيايس

ويعــرف الفكــر عــى أنــه “مجموعــة مــن األفــكار واآلراء التــي يعمــل عقــل االنســان 

ــأيت  ــة. وت ــه عقلي ــه وظيف ــا بأن ــرف أيض ــف ويع ــع موق ــل م ــد التعام ــا عن ــى تفعيله ع

ــل  ــن تحوي ــن م ــى يتمك ــه، حت ــة املحيطــة ب ــتيعاب البيئ ــم واس ــاغ لفه ــز الدم اىل تحفي

املجهــوالت التــي تواجــه باملعلومــات ويقــرر التعامــل معها واســتخدامها عنــد الحاجة”)2(

.)http:mawdoo.com:مفهــوم الفكــر(
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ــر خــاص عــن  ــذ العــام 2006؛ عــى إصــدار تقري دأب برنامــج جامعــة بنســلفانيا من

“املــؤرش العاملــي لتصنيــف مراكــز الفكــر واملجتمــع املــدين”، معتمــداً منهجيــة واضحــة 

ــات  ــر منتســب لجه ــف خب ــداً أكــر مــن 25 أل ــب، ومجن ــف والرتتي يف الرتشــيح والتصني

بحثيــة وإعالميــة وحكوميــة؛ لفحــص مخرجــات مراكــز الفكــر ومنظــامت املجتمــع املــدين 

املســجلة يف قاعــدة بياناتــه، ووفــق معايــر ورشوط محــددة وواضحــة. تكمــن قيمــة هــذا 

التقريــر )Global go to think tank index report(، عــالوة عــى منهجيتــه املهنيــة، يف 

كونــه يرســم صــورة عــن حــوايل ســبعة آالف مركــز فكــر حــول العــامل، ومقــدار تأثرهــا 

يف السياســات وإرادات ُصنــاع القــرار يف البلــدان املتواجــدة فيهــا. كــام ميّكــن مــن معرفــة 

ــي  ــة الت ــل هــذه املراكــز، وطبيعــة العالق جــدوى البحــوث والتحليــالت املنجــزة مــن قب

تربــط هــذه األخــرة بإعــداد وصياغــة السياســات، والفاعلــن والقيمــن عليهــا، ناهيــك عن 

الوســاطة التــي تقــوم بهــا مراكــز الفكــر بــن املجتمــع وقضايــاه وتحدياتــه وصنــاع القــرار، 

أي مــامريس الســلطة، وهــي يف واقــع األمــر مــن املهــام املفصليــة يف أي مجتمــع.

فلــو متعنــا يف التقريــر األخــر لعــام 2017، املعلــن عــن إطالقــه يف العاصمــة القطريــة 

الدوحــة، لالحظنــا حجــم املراكــز املحدثــة يف منطقــة “املينــا “ MENA )الــرشق األوســط 

وشــامل إفريقيــا(، واملكانــة التــي حظيــت بهــا يف املــؤرش العاملــي ملراكــز الفكــر واملجتمــع 

املــدين. فمــن أصــل 6486 مركــز فكــر يف العــامل، تســتحوذ الواليــات املتحــدة عــى 4614 

ــغ  ــا” فيبل ــة “ املين ــب منطق ــا نصي ــور. أم ــالد املعم ــى كل ب ــي ع ــوزع الباق ــا، ويت منه

479 مركــزا، تتصــدر إرسائيــل القامئــة بـــ67 مركــز فكــر، تليهــا تركيــا بـــ46، ودول مجلــس 

التعــاون الخليجــي مجتمعــة بـــ61 ، نصيــب قطــر منهــا 14، والباقــي مــوزع عــى البلــدان 

األخــرى األعضــاء يف “املينــا”. أمــا مــن حيــث التصنيــف، فقــد تصــدر “مركــز الدراســات 

ــه  ــا”، يلي ــة “املين ــر أوىل يف منطق ــز فك ــرشة مراك ــل ع ــَة أفض ــرتاتيجية” األردين قامئ االس

ــان  ــط” يف لبن ــرشق األوس ــي ال ــز كارنيغ ــل، و”مرك ــة” يف إرسائي ــات األمني ــز الدراس “مرك

ــرة  ــز الجزي ــده “مرك ــع، وبع ــز األهــرام املــري يف الصــف الراب ــة، ومرك ــة الثالث يف املرتب

للدراســات” يف الدوحــة.. ومــن البلــدان املغاربيــة مل يكــن حظهــا يف هــذه الكوكبــة األوىل 

ســوى مركــز واحــد هــو “مركــز املغــرب الرشيــف للفوســفاط” يف املغــرب األقــى.

وعمومــا تتمتــع مراكــز الفكــر مبيــزات ال نجدهــا يف مراكز البحــوث التابعــة للجامعات، 
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وإن كانــت العالقــة بــن النوعــن مــن املراكــز تكامليــة وتالزمية، أهمهــا قدرة مراكــز الفكر 

ــالت،  ــا، أي االستشــارة واإلرشــادات والتحلي ــوب منه ــاز املطل ــى إنج ــوت الخــربة ع أو بي

ــي  ــة؛ الت ــث الجامعي ــربات البح ــز ومخت ــه مراك ــوم ب ــام تق ــر م ــة أك ــات برع واملعالج

ــيام وأن  ــر، ال س ــز الفك ــام تســتلزمه مراك ــد وأطــول م ــراءات ومســاطر أعق ــب إج تتطل

صنــاع القــرار يعيشــون تحــت ضغــط الوقــت وإكراهاتــه، ويحتاجــون إىل حلــول رسيعــة 

وفوريــة.

ــايب يف  ــر اإليج ــى التأث ــادرة ع ــة، وق ــة ومجدي ــون فعال ــر يك تك ــز الفك ــر أن مراك غ

ــا  ــذر عليه ــا يتع ــات ورشوط، بدونه ــاج إىل متطلب ــات، تحت ــور املجتمع ــات وتط السياس

ــا عــى االســتقالل  ــات “االســتقاللية”، أي قدرته ــأوىل هــذه املتطلب ــا. ف النجــاح يف مهامه

بذاتهــا، ومامرســة عملهــا واجتهاداتهــا دون ضغــط، أو وصايــة وتوجيــه. فحــن يكــون مركز 

ــة، وغــر قــادر عــى التحكــم  الفكــر خاضعــا للســلطة، وموجهــا مــن قبــل أجهــزة الدول

ــرار،  ــاع الق ــة إلرشــاد صن ــه التحــول إىل رافعــة خالق ــه، يتعــذر علي يف تفكــره واجتهادات

وإســعافهم يف حســن صياغــة القــرارات. والحــال أن املتابــع للشــأن العــريب ال يجــد صعوبة 

يف فهــم حــال “مراكــز الفكــر” التــي خرجــت مــن تحــت عبــاءة الســلطة، وتشــتغل وفــق 

أجندتهــا وإمالءاتهــا. لذلــك، فاالســتقاللية رشط عــن، كــام يقــول الفقهــاء، مليــالد مراكــز 

فكــر قــادرة عــى التأثــر اإليجــايب يف صنــع السياســات، واملســاعدة عــى ترشــيد القــرارات 

ُحيــال التحديــات واألزمــات التــي تضغــط عــى املنطقــة العربيــة.

تحتــاج مراكــز الفكــر، عــالوة عــى االســتقاللية، إىل قــدر عــال مــن الجــودة يف 

منجزاتهــا، أي أعاملهــا واجتهاداتهــا. ولــن يتحقــق هــذا األمــر بــدون امتــالك املراكــز رؤيــة 

وأهــداف وإســرتاتيجية واضحــة، ومؤسســة عــى العقــل والعلــم. كــام لــن يتــأىت لهــا ذلــك 

دون االنفتــاح عــى الكفــاءات البرشيــة ذات الجــدارة واالســتحقاق. أمــا املتطلــب الثالــث 

ــن  ــا وب ــي بينه ــق جســور تواصــل موضوع ــرضورة خل ــق ب ــر، فيتعل ــز الفك لنجــاح مراك

مؤسســات اإلعــالم، وتحديــدا اإلعــالم املســتقل، إلمــداده باجتهاداتهــا وتحليالتهــا، وكل مــا 

تنجــز مــن انتجــات جيــدة.. إن مراكــز فكــر بهــذه املواصفــات تســتطيع أن تكــون روافــع 

لصياغــة السياســات الرشــيدة والقــرارات املؤثــرة يف البــالد العربيــة.

ويوجــد عــدد مــن املعايــر التــي تســتخدم يف الوقــت الراهــن لتقييــم مراكــز 

الجلسة الثالثة
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ــه يالحــظ  ــة، إال أن ــة عام ــز الفكــر )Think Tanks( بصف الدراســات االســرتاتيجية ومراك

افتقــار عمليــات التقييــم إىل كثــر مــن الدقــة والحياديــة وضعــف الــدور الــذي تقــوم بــه 

املؤسســات البحثيــة االســرتاتيجية، وعــدم توافقهــا مــع واقــع التطــورات التــي يشــهدها 

ــك عــى النحــو اآليت: ــامل، وذل الع

افتقــاد عمليــات التقييــم للربــط الواضــح بــن املؤسســة البحثيــة والجهــات 	 

ــاع السياســات،  ــا؛ وهــي: صن ــق أهدافه ــي تســتهدفها لتحقي ــالث الت الث

ــع. ــة املجتم ــة، وخدم ــات األكادميي والجه

افتقــاد معايــر ترتبــط بالشــمولية، ســواء مــن حيــث تعــدد املجــاالت 	 

والتخصصــات التــي تغطيهــا املؤسســة البحثيــة، أو تعــدد النشــاطات، أو 

ــة. ــة ودولي ــة وإقليمي ــر محلي ــل يف أط العم

ــر يف 	  ــكار واالنتشــار والتأث ــدرة عــى إيصــال األف ــط بالق ــر ترتب ــاد معاي افتق

ــي،  ــات االتصــال والتواصــل االجتامع ــن خــالل تقني ــام، م ــور الع الجمه

ــز  ــار ،مراك ــادل عبدالغف ــة)3( ع ــات الحديث ــا التقني ــي توفره ــي الت وه

ــة 2019-2018(. ــة والدولي ــوث العربي ــات والبح الدراس

3. ماهية مراكز الفكر العربية 
ــل  ــامل العق ــكار ،وإع ــع أف ــه جم ــر بأن ــى الفك ــع معن ــاين الجام ــم املع ــرف معج ع

ــه اىل محــدود  ــذي اجــري تصنيف ــر ال ــول اي يســاوي التفك ــوم للوصــول اىل املجه باملعل

ــا”. ــق وغره ــق االف ــطحي وضي ــر وس الفك

ويف إطــار جمــع الفكــر أصبحــت تعتــرب مراكــز الفكــر هــي الســمة الخاصــة مبفهــوم 

ــي مل  ــرار الت ــة الق ــى صناع ــرة ع ــارص املؤث ــم العن ــد أه ــدت أح ــى غ ــر حت إدارة التفك

ــز الدراســات  ــا مراك ــر ومــن إعــداد الدراســات اعدته ــة مــن التدب ــا العربي ــو القضاي تخل

ــم  ــد وتنظي ــرب عق ــأيت ع ــي ت ــة والت ــات الالزم ــرار بالتوجيه ــع الق ــداد صان والبحــوث وام

ــة بســيطة او ســطحية  ــدم معرف ــأيت لتق ــي ت ــات الت ــب واملنتدي ورشــات العمــل والتدري

ــر  ــر الظواه ــل وتفس ــر يف تحلي ــز الفك ــة مراك ــر مهم ــا تظه ــن هن ــاالت وم يف كل املج

واملشــكالت ومحاولــة تقديــم الحلــول لهــا عــن طريــق تقديــم الــرؤى الشــاملة ومجموعــة 
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مــن الحلــول املناســبة للمشــكلة يشــرتك اإلنســان مــع الحيــوان يف وظيفــة اإلدراك الحــي 

ــه تعــاىل مــن عقــل ومــن قــدرة  ــه الل ــوان  مبــا وهب ــز عــن الحي ، غــر أن اإلنســان يتمي

عــى التفكرمتكنــه مــن النظــر والبحــث يف األشــياء واألحــداث، واســتخالص الكليــات مــن 

ــج مــن املقدمــات.  ــات واســتنباط النتائ الجزئي

ــادات  ،  ــف بالعب ــالً للتكلي ــه :أه ــي جعلت ــي الت ــر ه ــى التفك ــان ع ــدرة اإلنس إن ق

ــة يف األرض.  ــالً للخالف ــه أه ــا جعل ــو م ــذا ه ــار واإلرادة ، وه ــؤولية االختي ــل املس وتحم

ــه تعــاىل اإلنســان  ــاس دعــوة رصيحــة إىل التفكــر: فقــد حــث الل ــا القــرآن الن ــد دع وق

ــال تعــاىل :  ــة ، ق ــة املختلف عــى التفكــر والنظــر يف الكــون والتأمــل يف الظواهــر الكوني

ــل  ــام حــث اإلنســان عــى تحصي ــق (ك ــدأ الخل ــف ب ــل ســروا يف األرض فانظــروا كي ) ق

العلــم ومعرفــة ســنن اللــه وقوانينــه يف جميــع مياديــن العلــوم املختلفــة ، قــال تعــاىل : 

) أفــال ينظــرون إىل اإلبــل كيــف خلقــت وإىل الســامء كيــف رفعــت وإىل الجبــال كيــف 

نصبــت وإىل األرض كيــف ســطحت ( ومل يحــث القــرآن اإلنســان عــى التفكــر و البحــث 

العلمــي يف الظواهــر الطبيعيــة فقــط ، وإمنــا حثــه أيضــاً عــى التفكــر يف نفســه ويف أرسار 

تكوينــه البيولوجــي والنفــي ، وهــو بذلــك يدعــوه إىل ارتيــاد مياديــن العلــوم البيولوجيــة 

والفســيولوجية والطبيــة والنفســية ، قــال تعــاىل : ) فلينظــر اإلنســان مــم خلــق خلــق مــن 

مــاء دافــق يخــرج مــن بــن الصلــب والرتائــب(.

وقــد بــن القــرآن أهميــة التفكــر يف حيــاة اإلنســان ورفــع مــن قيمــة اإلنســان ، قــال 

ــرآن  ــط الق ــد ح ــون (.وق ــن ال يعلم ــون والذي ــن يعلم ــتوي الذي ــل يس ــل ه ــاىل : ) ق تع

مــن شــأن مــن ال يســتخدم عقلــه وتفكــره بــأن جعلــه أدىن درجــة مــن الحيــوان ، قــال 

ــون (. ويتضــح حــرص  ــن ال يعقل ــه الصــم البكــم الذي ــد الل ــدواب عن تعــاىل : ) إن رش ال

ــات  ــن اآلي ــر م ــن ورود كث ــر م ــل والتفك ــاس إىل التعق ــوة الن ــى دع ــم ع ــرآن الكري الق

التــي تتضمــن مثــل هــذه العبــارات : “ أفــال يعقلــون “ ، “ أفــال يتفكــرون “ ، “ لعلكــم 

تتفكــرون “ ، “ لعلكــم تعقلــون “ ، كــام وردت مشــتقات “ العقــل “ يف القــرآن الكريــم ) 

ــه ) 18 مــرة (. 49 مــرة ( كــام وردت مشــتقات الفكــر في

وإذا اســتحرضنا الســياقات املرتبكــة واملعقــدة للمنطقــة العربيــة، نـُـدرك أكــر أهميــة 

ــات  ــة املجتمع ــرار، وخدم ــاع الق ــبة لصن ــز بالنس ــذه املراك ــه ه ــاهم ب ــن أن تُس ــا ميك م
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عمومــاً. فلــو اقترنــا عــى التطــورات الطارئــة يف األلفية الجديــدة، لخلصنــا إىل أن املنطقة 

ــارات  العربيــة، خالفــا لــكل مناطــق العــامل، تعيــش ســياقات قــلَّ نظرهــا، وتتجاذبهــا تي

ــل. واألخطــر أن معــامل توجــه السياســات  ــالً لهــا مــن قب ــة مل تشــهد مثي سياســية وفكري

ــا غــر واضحــة ومســتقرة، مبــا يســمح للمجتمعــات بالشــعور باألمــان يف أوطانهــم.  فيه

ــر  ــارات للتفك ــبها إط ــر، بحس ــز الفك ــة ملراك ــن ماّس ــر م ــة أك ــون الحاج ــا تك ــن هن وم

ــي تضغــط  ــات الت ــات والتحدي ــول ومعالجــات لألزم ــة حل ــن، لصياغ ــاد الجامعي واالجته

باســتمرار عــى املنطقــة العربيــة، وتحديــدا عــى قادتهــا وصنــاع سياســاتها. نُذكــر فقــط 

ــاد  ــاء اقتص ــادة بن ــت” إلع ــس “روزفل ــا الرئي ــي اعتمده ــدة الت ــات الجدي أن كل السياس

ــا  ــه أوروب ــّر وج ــذي غ ــال” ال ــرشوع “مارش ــام 1929، وم ــة ع ــة املالي ــد األزم ــالده بع ب

وســاعدها عــى إعــادة تشــييد اقتصادياتهــا بعــد الحــرب الثانيــة، كان بفعــل اجتهــادات 

مراكــز الفكــر يف الواليــات املتحــدة. وقــد اســتمر قــادُة هــذا البلــد حريصــن عــى إدامــة 

جســور التواصــل والتعــاون بينهــم وبــن مراكــز الفكــر حتــى اليــوم، ولعــل هــذا مــا يفــر 

يف الواقــع اســتحواذ األمريكيــن عــى مــا يفــوق 60 يف املئــة مــن مجمــوع مراكــز الفكــر 

يف العــامل.

لقــد تنامــى أمــا عــى املســتوى العــريب االهتــامم مبراكــز االبحــاث والدراســات 

واصبحــت يف دائــرة إهتــامم منــذ بدايــة التســعينات مــن القــرن املــايض وتوســع نشــاطها 

والجهــات املســرة لهــا حيــث دخــل القطــاع الخــاص واصبــح يعمــل عــى إنشــاء مراكــز 

ودراســات ومعلومــات وأبحــاث متنوعــة ومتخصصــة. وهنــا يتطلــب التفريــق بــن املراكــز 

االكادمييــة التابعــة للجامعــات ومراكــز الفكــر املســتقلة او التابعــة ملؤسســات حكوميــة او 

اعالميــة بالرغــم مــن أهميتهــا معا.)محمــود ابراهيــم متــويل املركــز الدميقراطــي العــريب.

ونتيجــة ألن التحديــات واملخاطــر والتهديــدات التــي يشــهدها العــامل عــى املســتوين 

الداخــي والخارجــي تتســم بالتعقيــد الشــديد، والتداخــل بــن مــا هــو محــي ومــا هــو 

ــم دول  ــإن معظ ــياً، ف ــاً ورأس ــا أفقي ــا، وتداخله ــل معه ــتويات التعام ــدد مس دويل، وتع

ــات املختلفــة  ــول للتحدي ــم واملعرفــة لطــرح حل العــامل باتــت تعتمــد عــى الفكــر والعل

ــدور  ــامم ب ــذا، زاد االهت ــد. ول ــا إىل خطــر أو تهدي ــة دون تحوله ــا؛ للحيلول ــي تواجهه الت

ــرتاح  ــع االســرتاتيجيات، واق ــرار، وصن ــم اتخــاذ الق ــز الدراســات االســرتاتيجية يف دع مراك

ــات  ــارات للدراس ــز اإلم ــد أوىل مرك ــرأي العام.وق ــف ال ــى تثقي ــل ع ــات، والعم السياس
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ــه؛  ــة اهتامم ــز البحثي ــنوي للمراك ــم س ــدار تقيي ــؤولية إص ــرتاتيجية مس ــوث االس والبح

حيــث يأخــذ يف االعتبــار معايــر موضوعيــة وشــاملة للتقييــم. وقــد أصــدر املركــز تقييمــه 

األول عــام 2013، ويحمــل التقييــم هــذا العــام طابعــاً خاصــاً؛ إذ يتزامــن مــع احتفــاالت 

املركــز مبــرور 25 عامــاً عــى تأسيســه.

4. محاوالت عىل طريق العمل العريب املشرتك
يف إطــار تعزيــز مراكــز الفكــر عملــت األمانــة العامــة عــى تقديــم مقــرتح  منتــدى 

التكامــل  االقتصــادي العــريب  )Arab Economic Integration Forum(حيــث تســتمد 

ــات  ــل املجتمع ــى داخ ــي تبن ــة الت ــى املعرف ــا ع ــور ومخرجاته ــزات التط ــم محف معظ

بحيــث تتيــح تبنــي االفــكار املطروحــة مــن قبــل القطــاع الخــاص والباحثــن ومؤسســات 

املجتمــع املــدين والجامعــات والكتــاب املتخصصــن يف موضوعــات قــد تفرضهــا الظــروف 

أحيانــا. وأصبــح الحــوار والتفكــر الجامعــي منهجــا تتبعــه التجمعــات البرشيــة والتكتــالت 

االقتصاديــة يف ســبيل التحديــث والتطويــر ونقــل االفــكار واالنطباعــات التــي قــد تــرتك اثرا 

ســلبيا اذا عرضــت يف اجتامعــات ذات طابــع ســيايس او تفــاويض. ويف ذات االتجــاه اصبــح 

التطبيــق الحقيقــي ملفهــوم العزلــة هــو العيــش تحــت مصــدر ومســار واحــد للمعرفــة 

يحتــم بالنهايــة عــى تبنــي مخرجــات تقليديــة مكــررة ال تتيــح التقــدم والتطــور ودعــم 

مؤسســة صناعــة القــرار.

وقــد انضــج التاريــخ عــى املســتوى العــريب مســارات مؤسســية عــى جميع املســتويات 

ويف كل االتجاهــات وبقيــت تلــك املؤسســات محصــورة بأفــكار قــد تكــون خادمــه 

ملرحلــة مــا وقــد ال تكــون. وعــى ســبيل املثــال وجــدت االمانــة العامــة لجامعــة الــدول 

العربيــة لــي تكــون مؤسســة ترســم  مســارات العمــل العــريب املشــرتك يف كل االتجاهــات 

االقتصاديــة والسياســية ، واســتجابه ملرحلــة الســبعينيات انشــئت العديــد مــن املنظــامت 

ــة أيضــا .فضــال  ــم التطويري ــريب املشــرتك باملفاهي ــل الع ــد العم ــة املتخصصــة لرف العربي

عــن االتحــادات العربيــة النوعيــة املتخصصــة وغرهــا مــن املؤسســات الوطنيــة يف معظــم 

الــدول العربيــة ســواء كانــت جامعــات او دور بحــث علمــي ونــرش ومؤلفــن .باالضافــة اىل 

تنــوع القطــاع الخــاص الــذي أصبــح يعمــل يف الــدول العربيــة بشــكل إيجــايب ويف معظــم 

القطاعــات واالنشــطة االقتصاديــة.
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وبالرغــم مــن مســرة العمــل االقتصــادي العــريب املشــرتك الطويلــة يالحــظ أنهــا كانــت 

ــة  ــكار املتاح ــتهلك االف ــية وتس ــدات السياس ــرها االجن ــية تس ــارات سياس ــة مبس مرتبط

عامليــا دون الخــوض يف خصوصيــة املنطقــة العربيــة عــى وجــه التحديــد وبقيــت مســرة 

ــوق  ــت الس ــد انطلق ــبيل التأكي ــى س ــود. وع ــيايس املوج ــاخ الس ــة باملن ــور مرتبط التط

ــاخ الســيايس ومل تأخــذ  ــرا عــن املن ــة املشــرتكة مبســار ســيايس يف الســتينيات تعب العربي

ــا. ــدء يف التكامــل االقتصــادي منهجي ــة رضورة الب ــك املرحل ــار تل بعــن االعتب

ــة  ــات اللجــان املتخصصــة يف إطــار القطــاع االقتصــادي باألمان ــن اجتامع وبالرغــم م

ــوب  ــة املطل ــم التطبيقي ــت تؤســس للمفاهي ــي كان ــة الت ــدول العربي ــة ال ــة لجامع العام

ــا عــى مســتوى القمــم  ــس االقتصــادي واالجتامعــي واحيان اقرارهــا عــى مســتوى املجل

الدوريــة ،اال انهــا مل تفلــح يف تصويــر التكامــل االقتصــادي عــى اســس ثابتــه بالرغــم مــن 

تبنــي مدخــل تحريــر التجــارة واالســتثامر كمداخــل لتقــود التنميــة لتعــود مســرة التكامل 

ــي  ــة غــر ملزمــة انتهــت بــرضورة تبن االقتصــادي العــريب مــرة اخــرى اىل مســرة تعاوني

مســار جديــد للتكامــل قائــم عــى تيســر وتنميــة التجــارة بــن الــدول العربيــة مــع مطلــع 

الثامنينيــات نتــج عنــه اليــات عمــل محــدودة صيغــت مــن االجهــزة الرســمية التقليديــة 

التــي مل تأخــذ ابعــاد ومتطلبــات النمــو الســكاين والتنميــة وبقيــت أيضــا مســرة تعاونيــة 

غــر ملزمــة مــا لبثــت أن انتفضــت مــن ســباتها ملحــاكاة نظــام تجــاري جديــد تشــكل مــع 

تأســيس منظمــة التجــارة العامليــة عــام 1995.

ومــن هــذه املحــاكاة للتقليــد الــدويل بعــر التكتــالت االقتصاديــة انتهجــت الــدول 

ــاع  ــة نحــو التكامــل االقتصــادي العــريب باتب ــة وتدريجي ــة منهجي ــة مســرة تكاملي العربي

مســار منطقــة التجــارة الحــرة كأوىل هــذه املراحــل بــدأت تأخــذ بعــن االعتبــار وجهــات 

ــة  ــرة العربي ــارة الح ــة التج ــاء يف منطق ــد االعض ــة وبالتحدي ــدول العربي ــع ال ــر جمي نظ

ــام  ــة ع ــة صفري ــة جمركي ــي بتعرف ــام 1998 لتنته ــع ع ــي انطلقــت مــع مطل الكــربى الت

2005. وبالعــودة إىل الــوراء والتخيــل لــو أطلقــت منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــربى 

عــام 1981 بصفــة تحريــر كامــل للســلع عــى عكــس مــا كان مــن تحريــر جــزيئ لبعــض 

ــاري  ــام التج ــامل النظ ــة وع ــالت االقتصادي ــر التكت ــة ع ــدول العربي ــت ال ــلع لدخل الس

الجديــد مــن أوســع ابوابــه والتفــاوض ككتلــة واحــدة وفــرض متطلباتهــا بشــكل قــوي يف 
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محافــل التفــاوض التجــاري الدوليــة. كــام كان يف االتحــاد االورويب الــذي اطلــق الســوق 

املوحــدة عــام 1992 والــذي كان قــد بداهــا عــام 1952 بتجمــع لعــدد محــدود مــن الــدول 

االوروبيــة اســتخدم املدخــل االنتاجــي اساســا للتكامــل االقتصــادي.

ــة  ــدول العربي ــة ال ــادي لجامع ــاع االقتص ــار القط ــة يف إط ــات العملي ــر التطبيق وتش

عــن توفــر بنيــة االطــار املؤســي الكاملــة لقيــادة التكامــل االقتصــادي العــريب اىل مراحــل 

ــا فعــى مســتوى القطــاع  اوســع مــام وصلــت اليــه االن يف ظــل وضــوح الطريــق والرؤي

االقتصــادي نفســه توجــد ادارات النقــل والســياحة والتجــارة واالتصــاالت والطاقــة 

ــة واالســكان واالحصــاءات واملعلومــات وجميعهــا ومــا  ــة واملــوارد املائي ــاء والبيئ والكهرب

لديهــا مــن لجــان فنيــة ودامئــة ومجالــس وزاريــة متخصصــة تدعــم صناعــة القــرار عــى 

مســتوى املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي وصــوال للقمــم الدوريــة واالقتصاديــة. وبالرغــم 

مــن هــذا االطــار املؤســي املرتاكــم ال زال غــر قــادر عــى التفاعــل بنســق واحــد وتقاســم 

ــر تجــارة الســلع   ــم عــى تحري ــل االقتصــادي العــريب القائ ــع مســرة التكام ــألدوار لدف ل

ــن يف  ــن التوط ــاملة م ــة الش ــان التنمي ــايل حرم ــتثامر وبالت ــات واالس ــارة يف الخدم والتج

املحيــط العــريب يتجانــس مــع بعضــه البعــض وصــوال لتواجــد اقتصــادي اقليمــي وعاملــي 

يحقــق دعائــم القــوة لــه. وللتدليــل عــى ذلــك اســترخت القمــم الدوريــة عــى مســتوى 

ــة تبحــث بالشــأن  ــة واجتامعي ــة اقتصادي ــادة العــرب رضورة التوجــه اىل قمــة تنموي الق

االقتصــادي بشــكل محــدد باعتبــار ان مســرة القمــم السياســية اصبــح لديهــا موضوعــات 

ــايل مــن غــر العــدل ان تبقــى  ــع وبالت ــه للحــل الري ــخ وغــر قابل مرتاكمــة عــرب التاري

املوضوعــات االقتصاديــة هــي أســرة القمــم السياســية.

لقــد افــرزت القمــم التنمويــة االقتصاديــة واالجتامعيــة جملــة مــن النتائــج مــا هــو 

ايجــايب ومــا هــو ســلبي ولكــن بقــى القاســم املشــرتك يف هــذه القمــم عــدم وضــح الرؤيــة 

ــة  ــة الفكري ــلت املؤسس ــث فش ــن. حي ــي مع ــق زمن ــن اف ــه ضم ــراد تتبع ــار امل واملس

االقتصاديــة العربيــة يف وضــع افــق واضحــة عنــد مســتوى الطمــوح نتيجــه العمــل 

الفــردي لتلــك املؤسســات يف غــر اطــار االقليم.كــام اصبــح ايضــا منهــج العمــل التقليــدي 

ــة املتخصصــة هــو قنــوات االتصــال لدعــم  ــة اىل املجالــس الوزاري مــن اللجــان التحضري

موضوعــات القمــم االقتصاديــة مــام يعنــي عــدم االتيــان مبــا هــو جديــد ووضعــه امــام 
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ــه. ــة وطن ــق تنمي ــادف اىل تحقي ــة الســيايس اله ــادة برؤي الق

وكمرحلــة تجريبيــة لقيــاس نجاعــة طــرح منتــدى التكامــل االقتصــادي العــريب فقــد تم 

احتضــان العديــد مــن االفــكار التــي كانــت مبعــرة ووضعهــا يف إطــار مؤســي وتنفيــذي 

واصبحــت االن رافــدا كبــرا ملســرة سيشــهدها املســتقبل. وعــى ســبيل االســتدالل احتضن 

ــة طلــب القطــاع الخــاص  ــدول العربي ــة العامــة لجامعــة ال القطــاع االقتصــادي يف االمان

ــا يعــرف  ــة او م ــة العربي ــج البورصــات املالي ــوىل دم ــة مشــرتكة تت بانشــاء بورصــه عربي

باســواق املــال العربيــة عنــد طــرح االكتتــاب لتمويــل االســتثامرات بحيــث يصبــح مبقــدور 

املســتثمر العــريب متلــك اســهم رشكــة عربيــة اخــرى مــام يعنــي ايجــاد رافــد لالســتثامر قــد 

ال تتمكــن الحكومــات العربيــة مــن توفــره.

ــل  ــريب يتعام ــادي ع ــدى اقتص ــود منت ــح رضورة وج ــه أصب ــام علي ــبق وتراك ــام س وم

ــدرات  ــكل مق ــة ل ــة الحقيقي ــه الرافع ــيكون مبثاب ــذي س ــادي ال ــل االقتص ــوم التكام مبفه

ــاد  ــن االتح ــة م ــريب القادم ــادي الع ــل االقتص ــل التكام ــات مراح ــس متطلب ــة ويقي االم

الجمــريك وصــوال للوحــدة االقتصاديــة ومبــا قــد يتفــرع منــه مــن تأثــرات عــى السياســة 

ــا.     ــة عموم ــة االجتامعي والتنمي

ويعــد مفهــوم املنتــدى هــو محفــل غــر هــادف للربــح وموطنــه األردن يتيــح  

للحكومــات العربيــة االلتقــاء ســويا وبشــكل دوري مــن أجــل التباحــث يف القضايــا الهامــة 

والعمــل معــا مــن أجــل التصــدي للتحديــات االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة والتــي من 

أبرزهــا العوملــة وتداعياتهــا عــى الــدول العربيــة. بحيــث يكــون املنتــدى طليعــة الجهــود 

ــة   ــة ومواجه ــورات الالزم ــداث التط ــى إح ــات ع ــاعدة الحكوم ــم ومس ــة إىل تفه الرامي

التحديــات التــي تواجــه التحــول نحــو االقتصــاد املبنــي عــى املعرفــة.. كــام ســيوفر منصــة 

حواريــة توفــر بيئــة تســتطيع فيهــا الحكومــات العربيــة التــداول والتباحــث يف العديــد 

ــات يف مجــال السياســات والتجــارب الناجحــة و  ــا الحساســة وإجــراء املقارن ــن القضاي م

ــدة والعمــل عــى  ــد املامرســات الجي ــات للمشــاكل املشــرتكة، وتحدي البحــث عــن إجاب

تنســيق السياســات املحليــة والدوليــة بشــكل يخــدم التنميــة االقتصاديــة العربيــة  مــع 

ــج  ــرش النتائ ــدى و ن ــة تحــت شــعار املنت ــة الطــرح والفكــر والكتاب ضــامن وجــود  حري

عــى نطــاق واســع بشــأن املســائل االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة, وكذلــك االتفاقيــات 
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واملبــادئ التوجيهيــة واملعايــر املتفــق عليهــا ضمــن رســالة املنتــدى.

ــة  ــة واالجتامعي ــا االقتصادي ــى إدارة القضاي ــز ع ــل  إىل الرتكي ــيهدف املحف ــام وس ك

ــادي يف  ــل االقتص ــرب التكام ــة ع ــة العربي ــة االقتصادي ــة التنمي ــن حال ــية وتحس والسياس

ــدف  ــة  به ــول املعرف ــتى حق ــث يف  ش ــداول والتباح ــزا للت ــه مرك ــريب وجعل ــامل الع الع

ــا  ــي لقضاي ــاخ التفاع ــر املن ــايل تطوي ــم وبالت ــرب يف قممه ــادة الع ــة للق ــر مرجعي توف

األمــة وإيجــاد مشــاركة  جــادة وفاعلــة مــن املؤسســة الحكوميــة، واملؤسســات األكادمييــة 

والقطــاع الخــاص ومؤسســات املجتمــع املــدين وقــادة الفكــر وغرهــا  بحيــث يتحــول هــذا 

املنتــدى إىل منصــة معرفيــة للفكــر الحديــث واملتطــور يعقــد اجتامعاتــه التحضريــة مبــا 

يســبق القمــم العربيــة الدوريــة واالقتصاديــة و تشــارك فيــه  املجالــس الوزاريــة العربيــة 

املتخصصــة كمامرســة فكريــة بعيــدة عــن الحديــث املــراد صياغتــه بشــكل قــرارات قــد 

تجابــه بحالــة مــن الرفــض. 

كــام ســيتيح هــذا املنتــدى للقــادة والسياســين يف مجــال األعــامل والحكومــة 

واملجتمــع املــدين املجــال إليجــاد منصــة عصــف ذهنــي تســمح  بعــرض أفكارهــم بغيــة 

الوصــول إىل الحلــول املناســبة ملواجهــة التحديــات يف الوطــن العــريب مــن خــالل العديــد 

ــادة السياســين  ــدول أو الق ــارزة عــى نطــاق ال ــة الب ــة والعاملي ــن املؤسســات اإلقليمي م

النافذيــن الذيــن يحــرضون هــذه االجتامعــات، مــن أجــل التوصــل إىل  املشــاركة الفاعلــة 

ــة.  ــع الجهــات املعني مــن جمي

وسيســاهم املنتــدى يف تعزيــز مفهــوم الدميقراطيــة االقتصاديــة وجعلــه مركــز الرشاكــة 

ــا املؤسســات واملجتمــع املــدين والســلطات  ــام والخــاص، تشــرتك فيه ــن القطاعــن الع ب

السياســية مــن أجــل إحــداث مبــادرات تســهم بشــكل كبــر يف تحقيــق التكامــل 

ــة   كســبل  ــة الحساس ــا االقتصادي ــن القضاي ــد م ــى بالعدي ــام يُعن ــريب، ك االقتصــادي الع

ــن  ــي  وتحس ــتوى الصح ــز املس ــة وتعزي ــة البطال ــغيل ومكافح ــة والتش ــز اإلنتاجي تعزي

ــة. ــدول العربي ــوع يف ال ــة الج ــات مكافح ــاد سياس ــة  وإيج ــبل املعيش س

ــة  ــة وعلمي ــات بحثي ــع مؤسس ــاد رشاكات م ــتقبال إىل إيج ــدى  مس ــعى املنت وسيس

ــل  ــز العم ــة إىل تعزي ــود الرامي ــد الجه ــن أجــل املســاهمة يف توحي ــة م ومنظــامت دولي

االقتصــادي عــى املســتوى املحــي واإلقليمــي، كــام ســيعمل املنتــدى عــى التحضــر لعقــد 
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العديــد مــن املؤمتــرات االقتصاديــة املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، كــام سيســعى املنتــدى 

إىل نــرش مخرجــات أعاملــه املســتمرة إىل أصحــاب االهتــامم وصانعــي القــرار إضافــة إىل 

إيجــاد مظلــة نــرش للعديــد مــن املخرجــات الفرديــة العاملــة ضمــن إطــار املنتــدى مــن 

بــاب التشــجيع عــى نــرش الفكــر االقتصــادي وتحفيــز األفــكار اإلبداعيــة.  

وعمومــا جــاءت فكــرة تأســيس املنتــدى مــن قبــل مجموعــة من قــادة األعــامل العرب 

ــات  ــر السياس ــدى تطوي ــدى منت ــد أب ــة وق ــدول العربي ــرار يف ال ــع الق ــم صن ــدف دع به

ــاً.  ــه ذاتي ــن متويل ــادي وتأم ــدى االقتص ــتضافة املنت ــتعداده الس ــة يف األردن اس االقتصادي

كــام يرتافــق مــع ذلــك جهــد مكثــف مــع مجموعــة مــن قــادة األعــامل يف العــامل العــريب 

ومؤسســات العمــل العــريب االقتصاديــة ومؤسســات املجتمــع املــدين، والرابطــات الصناعية 

العربيــة واألكادمييــن وغرهــم مــن أجــل النظــر ىف القضايــا العربيــة والعامليــة الرئيســية 

اليــوم وعــرض األفــكار والحلــول ملواجهــة هــذه التحديــات. وذلــك باالشــرتاك مــع العديــد 

مــن املؤسســات العامليــة البــارزة عــى نطــاق الــدول أو القــادة السياســين ويقــوم املنتــدى 

بشــل أســايس عــى تشــجيع النهــج ألتشــاريك بــن الجهــات املشــاركة مــن خــالل اللقــاءات 

واملبــادرات التــي ينــوي املنتــدى عقدهــا بشــكل دوري.

وســيكون بــاب العضويــة يف املنتــدى متاحــا أمــام الــرشكات القيادية يف االقتصــاد العريب 

والتــي لديهــا املقــدرة عــى تقديــم  حلــول مســتدامة هادفــة إىل رفــع ســوية العــامل العريب 

وذلــك انطالقــا مــن أهميــة وقــوة مركــز هــذه الــرشكات ومــدى مســاهمتها يف أنشــطة 

ــام ستســاعد يف  ــة. ك ــريب وعــى مســتوى الصناع ــد الع ــة عــى الصعي ــات املحلي املجتمع

صياغــة املبــادرات واملشــاريع وفــرق العمــل والتوجيــه مــن خــالل مشــاركة معظــم كبــار 

املســئولن التنفيذيــن يف املجالــس املتخصصــة والفــرق االستشــارية. كــام ميكــن انضــامم 

العديــد مــن األعضــاء مــن الــرشكاء الصناعيــن املمثلــن للعديــد مــن القطاعــات التجاريــة, 

ــات  ــة واملرشوب ــواد الغذائي ــياحة وامل ــا والس ــران والتكنولوجي ــاء والط ــك البن ــا يف ذل مب

الطاقــة والهندســة والخدمــات املاليــة. وبالتــايل إحــداث تأثــر إيجــايب عــى االقتصاديــات 

واملجتمعــات التــي تعمــل فيهــا. إضافــة إىل أن املجــال ســيكون متاحــا أمــام األكادمييــن 

ــرأي لالنضــامم إىل عضويــة هــذا املنتــدى  املتميزيــن والباحثــن ورجــال الفكــر وقــادة ال
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بشــكل يســهم يف إثــراء املســاهامت املختلفــة كل حســب مجالــه وتخصصــه ووفقــا 

للمواضيــع التــي ســيتم تداولهــا. 

5. النتائج
أبــرزت الورقــة العلميــة مــن خــالل مشــاركة الباحثــن أهميــة التفكــر ومراكــز الفكــر 

العامليــة وأهميــة مراكــز الفكــر العربيــة يف الدوائــر األكادمييــة والبحثيــة العربيــة وأهميــة 

وجــود مؤلــف يوثــق كل مراكــز الفكــر يف املنطقــة العربيــة وتــم التعــرف عــى أســباب 

ودوافــع تزايــد عــدد مراكــز الفكــر يف املنطقــة العربيــة ومــدى تحقيقهــا ألهدافهــا. كــام 

تــم التعــرف عــى مــدى اســتطاعة مراكــز الفكــر العربيــة أن متتلــك الســلطة الناعمــة و 

التأثــر عــى سياســاتها االقتصاديــة واالجتامعيــة والتعــرف عــى بعــض املســارات العمليــة 

التــي قامــت بهــا األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة وتحديــد التحديــات وعوامــل 

الفشــل والبحــث يف الــدور املمكــن ان تقــوم فيــه مراكــز الفكــر العربيــة يف خدمــة جهــود 

األمانــة العامــة.

ــرة  ــة مبع ــر العربي ــز الفك ــت مراك ــة ال زال ــه الورق ــا تضمنت ــع م ــجاما م ــن انس ولك

ــا يف  ــن اهميته ــات تب ــة بدراس ــر العربي ــز الفك ــى مراك ــا ومل تحظ ــن اهميته ــم م بالرغ

ــة”. كــام مل  يوجــد مؤلــف يوثــق كل مراكــز الفكــر  ــة العربي ــة والبحثي ــر األكادميي الدوائ

ــة   ــد  عــدد مراكــز الفكــر يف املنطقــة العربي ــة بالرغــم مــن عــدد تزاي يف املنطقــة العربي

التــي حقــق البعــض جــزء مــن أهدافــه. كــام مل تســتطع مراكــز الفكــر العربيــة أن متتلــك 

الســلطة الناعمــة يف التأثــر يف سياســاتها االقتصاديــة واالجتامعيــة بالرغــم مــن التعــرف 

عــى بعــض املســارات العمليــة التــي قامــت بهــا األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة 

ــه مراكــز  ــدور املمكــن ان تقــوم في ــات وعوامــل الفشــل والبحــث يف ال ــد التحدي وتحدي

الفكــر العربيــة يف خدمــة جهــود األمانــة العامــة التــي مل يكتــب لهــا النجــاح.

 كــام ابــرزت االوراق العلميــة واملــداوالت عــن ضعــف دور مراكــز البحوث والدراســات 

االســرتاتيجية يف صياغــة الوعــي العــريب وتعزيــز قضايــا التنميــة املســتدامة وبالتــايل عــدم 

القــدرة عــى مواجهــة التحديــات التنميــة املســتدامة 2030.

الجلسة الثالثة
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6. التوصيات 
دهــا  وعــن مشــاكل مراكــز البحــث والفكــر، وخاصــة يف العــامل العــريب، فقــد عدَّ

ــل أو بتدخــل  ــة بضعــف التموي ــه عالق ــا ل ــارص بعضه ــون يف مجموعــة مــن العن املتحدث

ــة،  ــه العلمي ــه وجودت ــى نزاهت ــلبًا ع ــر س ــام يؤثِّ ــث م ــه البح ــة يف توجي ــة املموِّل الجه

ــه عالقــة بعــزوف الجمهــور املســتقِبل ملخرجــات هــذه املراكــز عــن القــراءة  وبعضهــا ل

الجــادة واملتعمقــة وذهابــه إىل وســائل اإلعــالم ومواقــع التواصــل االجتامعــي التــي تقــدم 

املعلومــة الريعــة والخاطفــة، والبعــض اآلخــر -كــام رأى املتحدثــون- لــه عالقــة باملنــاخ 

الســيايس وســيطرة أنظمــة الحكــم الشــمولية عــى عديــد مــن البلــدان يف املنطقــة، فضــاًل 

عــن أجــواء التعصــب واالســتقطاب التــي تعــوق حريــة الفكــر والــرأي. ولكــن تــم االجــامع 

ــز  ــة مــن مراك ــة العام ــة موحــدة تكــون تابعــة لألمان عــى رضورة تأســيس شــبكة عربي

الفكــر ملعالجــة قضايــا االمــة.
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تــرأس الجلســة الختاميــة لورشــة العمــل املتخصصــة وزيــر مفــوض/ أ.د. 

عــالء التميمــي، مديــر إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية. حيــث تقــدم 

رئيــس الجلســة يف كلمتــه بالشــكر الكبــر للســادة املشــاركن ســواء الذيــن 

ــال  ــة، والســادة اللذيــن شــاركوا مبداخالتهــم والتــي ب ــأوراق علمي تقدمــوا ب

شــك أثــرت عملنــا هــذا، والشــكر موصــول للســادة ممثــي الــدول العربيــة 

املشــاركن، آمــال يف أن تشــكل هــذه الورشــة منطلقــا جديــدا لتفعيــل 

وســائل اإلعــالم العــريب ملواجهــة خطــاب الكراهيــة والتطــرف ، وقــد أجمــع 

املشــاركون عــى توصيــات ورشــة العمــل، وهــي عــى النحــو اآليت :

الجلسة
الختامية
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توصيات 

ورشة العمل املتخصصة بشأن “مراكز الفكر العربية والتنمية 

املستدامة” 

األمانة العامة- القاهرة: 28-29 أغسطس/ آب 2019م

النتائج والتوصيات:
توصــل املشــاركن يف ورشــة العمــل إىل إن تجمــع مراكــز البحــوث والدراســات 

االســرتاتيجية يف تعــاون بحثــي مشــرتك يســتقرئ الواقــع، ويــدرس الظواهــر التــي تحتــاج 

ــم  ــز يف دع ــك املراك ــوص دور تل ــه الخص ــى وج ــتقبل، وع ــترشف املس ــدرس، ويس إىل ال

ــتقبل  ــة للمس ــة الحقيقي ــة الصياغ ــو بداي ــك ه ــتدامة، إذ إن ذل ــة املس ــداف التنمي أه

ــو. املرج

ويف الختام أوىص املشاركون مبا يي:

رضورة تبنــي األمانــة العامــة إطــالق الشــبكة العربيــة ملراكــز الفكــر ككيــان . 1

فكــري وبحثــي يعــرب عــن هويتنــا العربيــة وأن يكون الفكــر يف خدمــة التنمية 

املســتدامة عــرب إقامــة الفعاليــات املشــرتكة والتبــادل املعــريف والتعــاون 

ــرار  ــة الق ــم صناع ــر يف دع ــز الفك ــي، وتســليط الضــوء عــى دور مراك البحث

ــة  ــة وثيق ــوال إىل رشاك ــدرات وص ــاء الق ــام، وبن ــرأي الع ــة ال ــر وتوعي وتنوي

ــة. ــدول العربي ــي تواجــه ال ــات الت ــة التحدي ملواجه

إبــراز املبــادرات والــرؤى الواقعيــة الناجحــة مــن خــالل جهــد عــريب مشــرتك . 2

يتقدمــه البحــث العلمــي وجوهــره التفكــر االســرتاتيجي كعامــل حاســم يف 

تحديــد خيــارات املســتقبل وميكــن تطبيقهــا عــى الواقــع العــريب، مــع مراعــاة 

الخصوصيــة التــي يتســم بهــا التجربــة العربيــة. 

إنشــاء منصــة عــى املوقــع اإللكــرتوين لألمانــة العامــة خاصــة مبراكــز الفكــر . 3

التنســيق  لتحقيــق  العربيــة  للــدول  معلوماتيــة  قنــاة  لتصبــح  العربيــة 

ــاء  ــا لبن ــة مســتجدات عمله ــز ومتابع ــن هــذه املراك ــل والتواصــل ب والتكام

ــز. ــن واملراك ــات للباحث ــدة بيان قاع
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إعــداد » دليــل مهنــي دوري« ملراكــز الفكــر العربيــة لتســهيل التواصــل . 4

ــز.  ــك املراك ــن تل ــاون ب والتع

 تقديــم الدعــم املــادي واملعلومــايت ملراكــز الفكــر العربيــة وتســهيل إجــراءات . 5

الحصــول عــى املعلومــات.

ــة . 6 ــي والرشاكــة املتنامي ــراء العمــل البحث ــات مشــرتكة ألث  إنشــاء قاعــدة بيان

ــة. ــات الراهن ــة للتحدي ــوالً فعال مــن أجــل إعــداد دراســات تتضمــن حل

ــدوات . 7 ــل والن ــرات وورش العم ــة للمؤمت ــر العربي ــز الفك ــم مراك رضورة تنظي

بصــورة دوريــة والتعريــف مبفاهيــم قــد تغيــب عــن الذهــن أو ال تخطــر عــى 

بــال املواطــن أو حتــى صنــاع القــرار.

ــار . 8 ــق تي ــؤدي إىل خل ــو ي ــة وه ــر العربي ــز الفك ــن مراك ــيق ب رضورة التنس

عــام يؤمــن بأهميــة أن يســبق البحــث والتفكــر والتحليــل والتقييــم وطــرح 

ــات. ــاع أي سياس ــرارات أو اتب ــاذ أي ق ــل، اتخ البدائ

ينبغــي عــى مراكــز الفكــر العربيــة أن تراعــي يف دراســاتها؛ العلميــة، والدقــة، . 9

واملوضوعيــة. وهــذا مــا ســيؤدي إىل بنــاء حالــة مــن الثقــة بــن تلــك املراكــز 

والقطــاع العــام واملواطــن ومــن ثــم تنشــأ رضورة االســتفادة مــن هــذه املراكز 

وربطهــا بالتخطيــط االســرتاتيجي للدولــة يف حــل مشــاكل املجتمــع املختلفــة 

واللحــاق بركــب الــدول املتقدمــة.

رضورة ربــط مراكــز الفكــر العربيــة بالواقــع العمــي ومبناهــج البحــث . 10

العلمــي الحديثــة ومبصــادر املعلومــات املوثوقــة باعتبارهــا خطوطــاً أسياســية 

ــات. ــوث الدراس ــاج البح إلنت

قيــام مراكــز الفكــر العربيــة بتقديــم االستشــارات ملؤسســات الدولــة تكــون . 11

مســتمدة مــن خالصــة أبحاثهــا وتكــون مبنزلــة منــاذج ووســائل لتحقيــق الثقــة 

املتبادلــة.

ــة . 12 ــتقاللية والحرك ــة واالس ــن الحري ــاً م ــة هامش ــر العربي ــز الفك ــح مراك من

ومتكينهــا مــن الحصــول عــى املعلومــات وتســهيل وصــول الباحثــن إىل 

االنتــاج العلمــي واملعــريف ملؤسســات بحثيــة أخــرى.

الجلسة الختامية
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قيــام مراكــز الفكــر العربيــة باســتقطاب الكفــاءات مــن الباحثــن وذوي الخربة . 13

واالهتــامم بهــم وتقديــم الدعــم الــالزم لهــم والعمــل عــى رفــع مســتواهم 

العلمــي واملعــريف وتطويــر مهاراتهــم عــن طريــق الــدورات وتبــادل الخــربات 

بــن املراكــز العربيــة والدوليــة.

ــة ووســائل اإلعــالم املختلفــة . 14 ــاء رشاكــة حقيقــة بــن مراكــز الفكــر العربي بن

ــه مــن نشــاطات. للتعريــف بهــا وبأهميتهــا وعــرض نتاجهــا ومــا تقــوم ب

رضورة فتــح نافــذة تواصــل بــن مراكــز الفكــر العربيــة واملؤسســات الحكومية . 15

ومتخــذي القــرارات فيهــا، وذلــك للوقــوف عــى احتياجــات صنــاع القــرار يف 

الجهــاز الحكومــي.

السعي نحو التخصص يف عمل مراكز الفكر العربية وهو رشط أسايس يف جال . 16

 املنافسة والتمييز.

ــورش  ــذه ال ــل ه ــد مث ــة بعق ــة العام ــتمرار األمان ــى رضورة اس ــاركون ع ــد املش أك

املتخصصــة، ورضورة طباعتهــا عــى شــكل كتيــب لالســتفادة منهــا مســتقبال. 

ــة قطــاع  ــة العام ــر اىل األمان ــام توجــه الســادة املشــاركون بالشــكر والتقدي ويف الخت

االعــالم واالتصــال- إدارة البحــوث والدراســات االســرتاتيجية عــى حســن إدارتهــا لورشــة 

العمــل املتخصصــة، والحــوار بــن املشــاركن وجهودهــا القيمــة يف إعــداد الوثائــق وتنظيــم 

العمــل.
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امللحقـات
جدول بأسمـاء املشـاركني بورشـة العمـل
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الصفةاالسم ت

األمن العام ملنتدى الفكر العريبالدكتور/ محمد أو حمور1

الدكتور/ كايد مصطفى 2

هاشم

 نائب األمن العام ملنتدى الفكر 

العريب

3
السفر / أحمد بن محمد 

الجروان

رئيس املجلس العاملي للتسامح والسالم 

ورئيس االتحاد العام للخرباء العرب

4

  

األستاذة الدكتوره/ حنان 

يوسف 

عميدة كلية اللغة واإلعالم- األكادميية 

العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل 

البحري

عضو الربملان املري     النائبة/ منال ماهر الجميل5

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:      
مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: يومي  28-2019/8/29م

ملحق
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الصفةاالسم ت

 االتحاد العام للخرباء العربالسفر/ فهمي أحمد فايد6

7
الدكتور/ إيهاب عديل عبد 

الحميد زهران

استشاري الجودة الطبية- االتحاد العام 

 للخرباء العرب

8
الدكتورة/ دعاء ممدوح 

محمد محمد سليامن

أستاذ مساعد االقتصاد الزراعي- االتحاد 

العام للخرباء العرب

9
االستاذ /مصبح سعيد عي 

 بالعجيد الكتبي

االتحاد العام للخرباء العرب

السيد/ أحمد بالل 10

الشامي

االتحاد العام للخرباء العرب

االتحاد العام للخرباء العربالسيد/ بطرس ونيس سعد11

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:      
مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: يومي  28-2019/8/29م
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الصفةاالسم ت

12
الدكتور/ يحيى عبد 

الرحمن يحيى الحفني

أستذ مساعد االقتصاد الزراعي- االتحاد 

 العام للخرباء العرب

13
اللواء الدكتور/ خالد 

عكاشة

مدير املركز املري للفكر والدراسات 

 االسرتاتيجية

14
الدكتور/ محمد مصطفى 

كامل

ممثل إدارة املركز املري للفكر 

والدراسات االسرتاتيجية

باحث يف املركز املري للفكر والدراسات الدكتور/ عمر الحسيني15

االسرتاتيجية

16
باحثة يف املركز املري للفكر والدراسات الدكتورة/ رغدة البهي

 االسرتاتيجية

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:      
مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: يومي  28-2019/8/29م

ملحق
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الصفةاالسم ت

17
باحثة يف املركز املري للفكر والدراسات األستاذة/ أمرة طارق

 االسرتاتيجية

18
األستاذ/ نور وجيه سيد 

محمد

باحث يف املركز املري للفكر والدراسات 

االسرتاتيجية

األستاذ/ سامل ضياء نوري 19

مشكور

هيئة اإلعالم العراقية

األستاذ/ عبد الزهرة محمد 20

وحيد

هيئة اإلعالم العراقية

21
مدير املرصد اإلعالمي- هئية اإلعالم األستاذ/ نجاح حسن عباس

واالتصاالت العراقية

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:      
مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: يومي  28-2019/8/29م
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الصفةاالسم ت

املستشارة/ سمية رشيد 22

جابر

املندوبية الدامئة لجمهورية العراق

األستاذة/ شايفة أحمد 23

مهدي

املندوبية الدامئة للجمهورية اليمينة

األستاذة/ علياء وجدي24

باحثة يف مركز البحوث والدراسات السياسية 

وحوار الثقافات- جامعة القاهرة

25
األستاذة الدكتورة/ هدى 

زكريا

ممثلة املجلس األعى لتنظيم اإلعالم 

املري

26
األستاذ/ محمد محمود 

محمد

مستشار مكلف مبهمة وزراء الثقافة 

املوريتانية

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:      
مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: يومي  28-2019/8/29م

ملحق
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الصفةاالسم ت

27
األستاذة/ مالك حمد 

املطري

األمانة العامة للمجلس األعى للتخطيط 

والتنمية- الكويت

28
األستاذ/ خالد محمد عي 

السيد

خبر إدارة التنمية واملستدامة والتعاون 
الدويل

األستاذة/ رهام عاطف 29

مريس

مؤسس ومدير األبحاث

30
 األستاذة/ نشوى شعبان 

عبدالحميد 

محلل اول- اقتصاد وتنمية

األستاذة/ داليا صالح 31
عبدالرءوف القايض

محلل اول-عالقات دولية

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:      
مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: يومي  28-2019/8/29م
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الصفةاالسم ت

األستاذة/ نيفن محمد 32

سعد

إعالمية- صوت العرب

 نائب رئيس تحرير جريدة الجمهوريةاألستاذ/ السيد هاين33

الكاتب الصحفي/ إبراهيم 34

عوف

نائب رئيس تحرير الدبلومايس- جريدة 
الجمهورية املرية

إعالمية مرية األستاذة/ ابتسام مصطفى35

كلية االقتصاد والعلوم السياسية- جامعة الدكتورة/ ريهام باهي36

القاهرة

37
الدكتوره/ فاطمة شعبان 

أبو الحسن

املعهد الدويل العايل لإعالم- إكادميية 
الرشوق

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:      
مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: يومي  28-2019/8/29م

ملحق
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قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:      
مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: يومي  28-2019/8/29م

الصفةاالسم ت

صحفية مرية األستاذة/ رضا السيد38

39
اإلعالمي/ عبد املنعم 

 حالوة

باحث وإعالمي

40
األستاذة/ عبر عبد الرحمن 

 صالح

إعالمية- مجلة نهر األمل

41
اإلعالمية/ بهية حفني عبد 

الله

ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير 

 جريدة الحوار

اعالم مكتب وزير الرتبية والتعليماإلعالمية / منى الوكيل 42

مراسل التلفزيون املرياألستاذ/ منذر أحمد محمد 43
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الصفةاالسم ت

 املذيعة/ جومانه مصطفى 44

الحاج حسن

عضو شعبة اإلذاعين العرب- لبنان

عضو شعبة اإلذاعين العرب- مراملذيع/ وائل محمد عيىس45

46
اإلعالمية/ أمل محمود 

 محمد مسعود

نائب رئيس اإلذاعة املرية ورئيس 

مجلس إدارة مبادرة األمل

47
املذيعة/ سلوى بنت 

 الحسن

 عضو شعبة اإلذاعين العرب- تونس

 صحفي عراقياألستاذ/ أحمد داود سلامن48

قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:      
مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: يومي  28-2019/8/29م

ملحق
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قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:      
مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

األمانة العامة-القاهرة: يومي  28-2019/8/29م

الصفةاالسم ت

49

مدير عام مركز التدريب والبحوث الدكتور/ سامي كريشان

والدراسات- مجلس الوحدة االقتصادية 

العربية

 صحفية- مجلة نهر األملاإلعالمية/ أمل صليب50

51
األستاذة/ علياء وجدي

املدير التنفيذي ملركز البحوث والدراسات 

السياسية وحوار الثقافات- كلية االقتصاد 

والعلوم السياسية- جامعة القاهرة

52
السيد / محمدعالء 

التميمي
املنسق العـام لشباب اإلعالم التنموي

شباب اإلعالم التنموي حسن فرحان أحمد53

ملحق
2
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قامئة املشاركني يف ورشة العمل املتخصصة بعنوان:      
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األمانة العامة-القاهرة: يومي  28-2019/8/29م

الصفةاالسم ت

شباب اإلعالم التنموي إبراهيم وليد سيد54

شباب اإلعالم التنمويهدى طارق سعيد55

شباب اإلعالم التنمويالسيد/ محمد سعد الدين56

مروان عصام غريب 57
 قرواي

شباب اإلعالم التنموي

 شباب اإلعالم التنمويأمرة صالح الدين إبراهيم58

شباب اإلعالم التنموي عمر الشواريب59

شباب اإلعالم التنمويشيامء إبراهيم عزيز60

 شباب اإلعالم التنموي أمرة عبد الفتاح إبراهيم61

ملحق



التقرير العلمي لورشة العمل املتخصصة بشأن:مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامة

161

املشاركون من األمانة العامة لجامعة الدول العربية

القطاع أو اإلدارةاالسمت

 وزير مفوض/ د.عالء التميمي1
مدير إدارة البحوث والدراسات 

االسرتاتيجية

 وزير مفوض/ ندى العجيزي2
مدير إدارة التنمية املستدامة 

والتعاون الدويل

السيدة/ نجاة أمرايب3
سكرتراول -إدارة البحوث 

 والدراسات االسرتاتيجية

السيد/ عمرو أبو عي4
إدارة التنمية املستدامة والتعاون 

 الدويل


