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                                                            السعادة املعايل وأصحاب 
 السيدات والسادة احلضور الكريم

ة ومراكز الفكر استهل كلميت بالرتحيب بالضيوف الكرام من ممثلي املندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربي
على املستوى العربي والدويل، كما أود أن أنقل لكم حتيات معايل األمني العام جلامعة الدول العربية واألكادمييني واخلرباء 

لسيد/ أمحد أبو الغيط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذه الورشة توصيات تسهم يف تعزيز العمل العربي العربية ا
 املشرتك.

يف ضوء النظريات  بشأن مراكز الفكر العربية و التنمية املستدامةنلتقي اليوم يف إطار هذه الورشة املتخصصة 
وإبراز املمارسات الفضلى يف هذا الشأن على  ةالعربي ملراكز الفكر العمليةالعلمية للباحثني يف هذا اجملال والتجارب 

وإنه حلري بنا أن نعمل على تبادل اخلربات واملعارف، وأن  مستوى الدول العربية وغريها وسبل االستفادة منها،
العربي ة العمل نكثف لقاءاتنا الفكرية إىل جانب اجتماعاتنا الرمسية سعياً حنو اخلروج بأفكار ومقرتحات تعزز مسري

 .املشرتك

 السيدات والسادة احلضور الكريم
يعترب البحث العلمي من أهم النشاطات اليت يهتم هبا اإلنسان منذ القدم ومن املعروف أن هنضة األمم لطاملا 

وفق  أن مراكز الفكر متثل أحد الدالئل اهلامة على تطور الدول، وذلككانت مقرتنة باهتمامها بالعلم والعلماء. حيث 
عد مؤشراً للمنجزات احلضارية تُ مراكز الفكر القول بأن نااملنظور املعريف لتطور اجملتمعات اإلنسانية عموماً. وميكن

عد عملية دراسة القضايا وأحد مؤشراته يف التنمية ورسم السياسات. وتُ الدول ناً لتقدماوالنهضوية والثقافية وعنو
ها من أهم األدوار اليت تضطلع هبا مراكز الفكر عموماً، إذ هتدف من خالهلا إىل الراهنة اليت تواجه اجملتمعات وحتليل

 معرفة األسباب اليت تكمن وراءها، وبلورة الرؤى واملقرتحات العلمية املتعلقة هبا، ووضع احللول املناسبة هلا. 
البلدان املتقدمة. وال كما أصبحت مراكز الفكر جزءً ال يتجزأ من املشهد السياسي والتنموي يف العديد من 

نبالغ إذا قلنا إن هلا دوراً أساسياً يف هنوض األمم وتقدم الشعوب حنو حتقيق أهدافها. وقد أرتقت تلك املراكز إىل 
حد أصبحت فيه أحد الفاعلني يف رسم التوجهات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية وأحد املؤثرين فيها، 
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، وذلك من خالل توظيف البحث العلمي يف خدمة قضايا اجملتمع، بتقديم الرؤى احللول هلا وأحد املشاركني يف وضع
 وطرح البدائل واخليارات، مبا يدعم عمليات صنع القرار ورسم السياسات.

 حيثدول العامل منذ النصف الثاني من القرن العشرين. لأحد أهم األولويات يُعد موضوع التنمية وال خيفى أن 
هذا النمو مل يرقى إىل  إال إندول العامل.  جلمشل للناتج القومي الفرتة منواً ملحوظاً  تلكصاد الدويل خالل حقق االقت

تطلب ذلك تغيريات اقتصادية واجتماعية وثقافية جتعل من اإلنسان اهلدف يمستوى التنمية يف كل الدول حيث 
 . لهظروف العيش الكريم  وتوفروباجملتمع إىل مستوى عال من الوعي واملسئولية والوسيلة وترقى به 

خطة التنمية وكان أخرها اعتماد املتحدة مبادرات تنموية يف إطار اخلطة اإلمنائية لأللفية أطلقت األمم 
وتشمل أيضاً التزامات  ،وبيئيةواجتماعية، واليت تشمل أهدافاً اقتصادية  2030-2015 من املستدامة للفرتة

 مشرتكة للدول ووسائل التنفيذ والشراكة. 
حيث سامهت يف إطاري  2015وقد اعتمدت كل الدول العربية أهداف التنمية املستدامة يف سبتمرب 

من  مع التأكداجلامعة العربية واألمم املتحدة يف كل االجتماعات واملناقشات اليت أدت إىل حتديد األهداف املذكورة 
 راعاهتا لألولويات واخلصوصيات العربية.م

 احلضور الكريم السيدات والسادة
إذا كان حتقيق أهداف التنمية املستدامة يرتكز أساساً على جهود اجلهات احلكومية فإن جهات غري حكومية 

وهكذا وانطالقاً من اهلدف السابع عشر ألهداف التنمية املستدامة  كن أن تقدم مسامهة هامة يف هذا اجملال.مي
لعب دوراً رئيسياً ت يشريك يف مشروع حتقيق التنمية املستدامة، فه مراكز الفكرعترب تواملتعلق بـ "الشراكة"  2030

 حول السياسة التنموية وكيفية حتقيقها لدعم مسارات التنمية املستدامة.  صياغة الوعييف 
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 احلضور الكريم السيدات والسادة
ومناقشات هذه الورشة أن يتم التوصل إىل مقرتحات وتوصيات تنري نتطلع من خالل مسامهات املتحدثني 

قصد حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة  املشرتك الطريق بالنسبة للخطوات القادمة لتعزيز العمل العربي
 العربية.

احلضور واملشاركني على السادة أود أن أعرب هبذه املناسبة عن تقدير جامعة الدول العربية جلميع  ،يف اخلتام
هذه الورشة اليت تعقدها إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف إطار خطتها السنوية أعمال مسامهتهم القيمة يف 

والبحثية ملناقشة املواضيع الراهنة يف املنطقة  العلمية، واليت تتضمن العديد من األنشطة والفعاليات 2019لعام 
 العربية.

 أمتنى ألعمالنا التوفيق والنجاح
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،


