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 :أقسام اإلدارة
 اإلدارة من قسمين؛ قسم البحوث والدراسات، وقسم البرامج البحثية.تتألف 

 
 والدراسات: البحوث قسم

 للقسم: الفنية المهام
 : العربي العالم دراساتو  بحوث أوال:

 وابعادها االقتصادية والقانونية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية ةالسياسي القضايا وتقدير متابعة ودراسة وتحليل
والتنبيه لتداعياتها على المستويين  ،والعالم ةالعربي المنطقةفي  وغير المباشر ذات التأثير المباشر يةواألمن

 ، وعلى النحو اآلتي:الوطني والعربي
 :البحوث والدراسات السياسية -1

على المستوى العربي  السياسيبالبحوث الخاصة بالتطور  للقياميطبق منهج علم السياسة المقارن  -
  .والعالمي

رسم سيناريوهات مستقبلية الحتماالت التغيير فى العالم العربى واقتراح خطط التطوير، أخذًا فى  -
 تغيرات العالمية واألوضاع اإلقليمية وتطور الظروف المحلية.ماالعتبار ال

ما يتعلق بتطورات الفكر  ، وعلى وجه الخصوصمجال األفكار السياسية فيبالدراسات المقارنة االهتمام  -
 .موقراطى وتنوع الممارسات الديموقراطيةالدي

دراسة الخطاب الدينى على تنوعه وضعًا فى االعتبار القيمة المحورية للدين فى المجتمع ب االهتمام -
، مما قد يؤدى الرأي العام العربي فيالعربى المعاصر وتطورات االتجاهات الدينية المتطرفة وتأثيرها 

 .تضر باالستقرار السياسىإلى نشوء حركات اجتماعية انقالبية 
 البحوث والدراسات االقتصادية: -2

 فى وضعاً  العربية، االقتصادات على التركيز مع العالمى االقتصاد لمشكالت المنهجية بالدراسة تعنى
 البديلة االقتصادية الخطط واقتراح العربية، الدول من عديد فى الموارد هيكل فى التغير احتماالت االعتبار

 .المستدامة التنمية ستمرارا تكفل التى
  البحوث والدراسات الثقافية واالجتماعية: -3
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 التفاعل أنماط على التركيز مع مكوناته، بكل العربى المجتمع هي المجال اهذ في األساسية التحليل وحدة
 تمشكال دراسة على التركيز أخرى ناحية ومن ،والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية االنساق بين

 المنهج تطبيق إغفال عدم مع الثقافى، التحليل منهجية باستخدام تطورها وآفاق المعاصرة العربية الثقافة
 .األخرى الثقافات تجارب وتحليل الستعراض المقارن

 البحوث والدراسات التاريخية: -4
عادة قراءة دراسة على هتماماال ينصب المنطقة  في دةالجدي المتغيرات ضوء على السياسي اإلسالم تاريخ وا 

 ورسم الماضي تخطي نستطيع حتى له المؤسسة واألساطير السياسي اإلسالم أيديولوجية العربية وتفكيك
 مرت عدة حدث ما وهو مسيرتها في الفارقة األحداث بعد تاريخها قراءة األمم تعيد إذ. المستقبل سيناريوهات

 . العربية أمتنا تاريخ في
 :البحوث والدراسات المستقبلية -5

 العالم فى السائدة االستراتيجية للرؤى النقدية اتبالدراس ستقوم ألنها اإلدارة مهام من تعتبر الدراسات المستقبلية
 ستهتم والتى ،المستقبلية الدراسات فى الحديثة المناهج على اعتماداً  عربية ستراتيجيةال رؤية لصياغة تمهيداً 

 .العرب والخبراء والمثقفين يينوالسياس للمفكرين ممثلة عينات آراء باستطالع
 

 :الدوليةو  اإلقليمية الدراساتو  البحوث ثانيا:
واعد قأدت إلى تحول النظام العالمى إلى مجتمع عالمى، وبروز  التيتعميق التحوالت  في هذا المجالتدرس 

 وهي ،والمحلي اإلقليميو  العالميجديدة باإلضافة إلى الدول، وأبرزها مؤسسات المجتمع المدنى على المستوى 
وغنى عن  .تغيرات النظام الدولى وانعكاساتها على النظم اإلقليمية والبالد العربيةمتعنى بالدراسة المنهجية ل

ومن هنا ، السنوات القادمة فيالبيان أن التفاعالت الدولية واإلقليمية ألسباب متعددة ستركز على الشرق األوسط 
قليمية السائدة بين دول اإلقليم وضعًا فى االعتبار صياغة سيناريوهات أهمية دراسة أنماط التفاعالت اإلتأتي 

 .مختلفة للتطورات المحتملة
 :األساسية الربامج البحثيةقسم 

 المهام الفنية للقسم:
 أوال: البرامج البحثية األساسية:
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فة العلمية بالظواهر بتصميم وتنفيذ مجموعة مترابطة من البرامج البحثية األساسية لتعميق المعر  القسميقوم 
دراستها مع التركيز على صلة ب اإلدارة تهتمواإلعالمية واألمنية، التي  السياسية والفكرية واالقتصادية والثقافية

 .نشأتها وتطوراتها فيهذه الظواهر 
 : واالستبيان الرأي استطالعات ثانيا:

ومسوح ميدانية حول القضايا المحلية  إلى جانب القيام بدراسات العربي تقوم بقياس توجهات الرأي العام
معطيات الواإلقليمية والعالمية المختلفة، والتي يراد منها تعزيز عملية البحث العلمي، ورفد صناع القرار ب

ومقياس الديمقراطية واالنتخابات وحقوق  العمل في األمانة العامة،داء أبما في ذلك تقييم ، والبدائل معلوماتالو 
األمين العام لجامعة الدول العربية بتنفيذها تلبية لطلب  تكلف اإلدارةالعات األخرى التي االنسان، واالستط

 والمجالس الوزارية المتخصصة.
 
 
 
 




