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  تقرير وتوصيات تقرير وتوصيات 
    التنمية املستدامة"التنمية املستدامة"  مراكز الفكر العربية ومراكز الفكر العربية وورشة العمل املتخصصة بشأن "ورشة العمل املتخصصة بشأن "

  مم20120199  //88//2929--2828  يومييومي  القاهرة:القاهرة:  --األمانة العامةاألمانة العامة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت ت عقدعقد، ،   20192019لعام لعام االسرتاتيجية االسرتاتيجية   إلدارة البحوث والدراساتإلدارة البحوث والدراساتيف إطار تنفيذ اخلطة العلمية السنوية يف إطار تنفيذ اخلطة العلمية السنوية 
          ::بشأنبشأنورشة عمل متخصصة ورشة عمل متخصصة   إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجيةإدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية  --قطاع اإلعالم واالتصالقطاع اإلعالم واالتصال  األمانة العامةاألمانة العامة

مبقر مبقر ويف متام الساعة العاشرة صباحا ويف متام الساعة العاشرة صباحا   20120199//88//2929--2828  يي"، يوم"، يومالتنمية املستدامة التنمية املستدامة   مراكز الفكر العربية ومراكز الفكر العربية و  ""
  وتأتي فكرة عقد هذه الورشة انطالقا من:وتأتي فكرة عقد هذه الورشة انطالقا من:  العربية،العربية،  األمانة العامة جلامعة الدولاألمانة العامة جلامعة الدول

شريك يف مشروع شريك يف مشروع   مراكز الفكرمراكز الفكر"الشراكة" الذي يعترب "الشراكة" الذي يعترب   املستدامةاملستدامة  اهلدف السابع عشر من أهداف التنميةاهلدف السابع عشر من أهداف التنمية  --
تكوين الرأي العام العربي حول تلك تكوين الرأي العام العربي حول تلك التأثري على التأثري على لعب دوراً رئيسياً يف لعب دوراً رئيسياً يف تت  ييحتقيق التنمية املستدامة، فهحتقيق التنمية املستدامة، فه

عد الوسيلة األكثر فعالية للوصول إىل عد الوسيلة األكثر فعالية للوصول إىل تتها لإلسراع باختاذ اإلجراءات املناسبة، وها لإلسراع باختاذ اإلجراءات املناسبة، واملفاهيم وكيفية حتقيقاملفاهيم وكيفية حتقيق
  دعم مسارات التنمية املستدامة.دعم مسارات التنمية املستدامة.للاجلماهري العربية وصناع السياسات اجلماهري العربية وصناع السياسات 

من منطلق ما متثله هذه املراكز من أمهية كربى للباحثني واملتخصصني، إضافة إىل أمهية خمرجات هذه من منطلق ما متثله هذه املراكز من أمهية كربى للباحثني واملتخصصني، إضافة إىل أمهية خمرجات هذه   --
ار بالرؤى واالقرتاحات اآلنية واملستقبلية القائمة على الدراسات االستشرافية ار بالرؤى واالقرتاحات اآلنية واملستقبلية القائمة على الدراسات االستشرافية املراكز يف دعم متخذي القراملراكز يف دعم متخذي القر

ورقة مفاهيمية لورشة ورقة مفاهيمية لورشة   11)مرفق)مرفق  املعتمدة على الرصد والتحليل الدقيقني للواقع القائم بكل مكوناته.املعتمدة على الرصد والتحليل الدقيقني للواقع القائم بكل مكوناته.
    العمل(العمل(

املتخصصني املتخصصني   المينيالمينية وكبار اإلعة وكبار اإلعواألكادمييواألكادميي  الشخصيات الفكريةالشخصيات الفكريةمن من   العديدالعديد  ورشة العمل املتخصصةورشة العمل املتخصصةشارك يف أعمال شارك يف أعمال 
اجلهات اجلهات وو  لدى جامعة الدول العربيةلدى جامعة الدول العربيةللدول األعضاء للدول األعضاء   املندوبيات الدائمةاملندوبيات الدائمة، إضافة إىل ممثلي ، إضافة إىل ممثلي التنمية املستدامةالتنمية املستدامةيف يف 

املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية، واإلعالميون العرب املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية، واإلعالميون العرب وويف الدول العربية، يف الدول العربية، اإلعالمية اإلعالمية املعنية بالشؤون املعنية بالشؤون 
إدارة التنمية إدارة التنمية وواألمانة العامة، وعلى وجه اخلصوص: قطاع اإلعالم واالتصال، األمانة العامة، وعلى وجه اخلصوص: قطاع اإلعالم واالتصال،   فيفياملشاركني يف ورشة العمل، وموظاملشاركني يف ورشة العمل، وموظ

  قائمة املشاركني(قائمة املشاركني(  22)مرفق)مرفق  املستدامة والتعاون الدويل.املستدامة والتعاون الدويل.
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  ::ورشة العملورشة العملاألهداف املرجوة من األهداف املرجوة من : : أوالأوال
م دور مراكــز البحــوث والدراســات العربيــة يف دعــ  هتــدف هــذه الورشــة إىل طــرت رؤى مســتقبلية تســهم يف تفعيــل    

كــذلك  .2030لطــة التنميــة املســتدامة وفــق مــن لــالل حتديــد األدوار املنوطــة بــه  أهــداف التنميــة املســتدامة 
 هتدف إىل:

 .؟يف صياغة الوعي العربي االسرتاتيجيةدور مراكز البحوث والدراسات بيان  -

 ة؟.قضايا التنمية املستدام دعم وتعزيز يف االسرتاتيجيةمراكز البحوث والدراسات  بيان دور -

 .  مراكز الفكر العربية بيان التحديات اليت تواجه -
      

  : جلسات ورشة العمل:          : جلسات ورشة العمل:          ثانياثانيا
  اجللسة االفتتاحية:اجللسة االفتتاحية:

، ، مدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجيةمدير إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية  --عالء التميميعالء التميمي/ د. / د. وزير مفوضوزير مفوض  ورشة العملورشة العملافتتح افتتح   --
ات معايل األمني العام جلامعة الدول ات معايل األمني العام جلامعة الدول بكلمة ترحيبيه بالسادة املشاركني يف أعمال ورشة العمل، ناقال حتيبكلمة ترحيبيه بالسادة املشاركني يف أعمال ورشة العمل، ناقال حتي

العربية السيد/ أمحد أبو الغيط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذه الورشة توصيات تسهم يف تعزيز العمل العربية السيد/ أمحد أبو الغيط ومتنياته بأن تنبثق عن أعمال هذه الورشة توصيات تسهم يف تعزيز العمل 
مراكز الفكر جزءً ال يتجزأ من املشهد السياسي والتنموي يف مراكز الفكر جزءً ال يتجزأ من املشهد السياسي والتنموي يف  اإلعالمي العربي املشرتك. كما أشار إىل أناإلعالمي العربي املشرتك. كما أشار إىل أن

وال نبالغ إذا قلنا إن هلا دوراً أساسياً يف هنوض األمم وتقدم الشعوب حنو وال نبالغ إذا قلنا إن هلا دوراً أساسياً يف هنوض األمم وتقدم الشعوب حنو العديد من البلدان املتقدمة. العديد من البلدان املتقدمة. 
حتقيق أهدافها. وقد أرتقت تلك املراكز إىل حد أصبحت فيه أحد الفاعلني يف رسم التوجهات حتقيق أهدافها. وقد أرتقت تلك املراكز إىل حد أصبحت فيه أحد الفاعلني يف رسم التوجهات 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية وأحد املؤثرين فيها، وأحد املشاركني يف وضع احللول هلا، السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية وأحد املؤثرين فيها، وأحد املشاركني يف وضع احللول هلا، 

من لالل توظيف البحث العلمي يف لدمة قضايا اجملتمع، بتقديم الرؤى وطرت البدائل واخليارات، من لالل توظيف البحث العلمي يف لدمة قضايا اجملتمع، بتقديم الرؤى وطرت البدائل واخليارات، وذلك وذلك 
  كلمة االفتتات(كلمة االفتتات(  33)مرفق)مرفق  مبا يدعم عمليات صنع القرار ورسم السياسات.مبا يدعم عمليات صنع القرار ورسم السياسات.

  اتاتمدير إدارة البحوث والدراسمدير إدارة البحوث والدراس  --د. عالء التميميد. عالء التميميوزير مفوض/ وزير مفوض/ وأدار النقاش وأدار النقاش   ورشة العملورشة العملقدم قدم   --
( ( 6060))  وو  يةيةعملعمل  ةةورقورق  ((1212))  تقديمتقديم  األربعةاألربعةجبلساهتا جبلساهتا   ورشة العملورشة العملت أعمال ت أعمال االسرتاتيجية، حيث شهداالسرتاتيجية، حيث شهد

، وقد دارت مناقشات جادة وعميقة ومستفيضة مت من ، وقد دارت مناقشات جادة وعميقة ومستفيضة مت من وعلى مدار يومنيوعلى مدار يومني  من قبل املشاركنيمن قبل املشاركني  ةةمداللمدالل
  وقد مت التوصل إىل عدد منوقد مت التوصل إىل عدد منلالهلا تبادل األفكار والرؤى واخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، لالهلا تبادل األفكار والرؤى واخلربات العملية من جانب املشاركني كافة، 

  ورشة العمل(ورشة العمل(بب  التعريفالتعريف  44)مرفق)مرفق..يف جمال التنمية املستدامةيف جمال التنمية املستدامة  مراكز الفكر العربيةمراكز الفكر العربيةعيل دور عيل دور لتفلتفتوصيات توصيات الال
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 لسة األوى:لسة األوى:اجلاجل
 :من لالل بيان ما يلي :اإلطار املفاهيمي ملراكز الفكر والتنمية املستدامة

 .مفهوم مراكز الفكر وأمهيتها 
 .التطور التارخيي ملراكز الفكر 
 يف املنطقة العربية. أسباب نشأة وانتشار مراكز الفكر 
 .مسات مراكز الفكر الناجحة 

  قدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي رئيس اجللسة عرضا موجزا عما يلي:قدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي رئيس اجللسة عرضا موجزا عما يلي:  --
  الدراسات واملقاالت السابقة اليت تناولت موضوع ورشة العمل.الدراسات واملقاالت السابقة اليت تناولت موضوع ورشة العمل.    --11
  ..مراكز الفكر العربية ودورها يف دعم أهداف التنمية املستدامةمراكز الفكر العربية ودورها يف دعم أهداف التنمية املستدامةنبذة عن نبذة عن     --22

ندى العجيزي مديرة إدارة التنمية واملستدامة والتعاون الدويل نبذة موجزة عن ندى العجيزي مديرة إدارة التنمية واملستدامة والتعاون الدويل نبذة موجزة عن كما قدمت وزير مفوض/ كما قدمت وزير مفوض/   --
مهام عمل اإلدارة والتعريف بأهداف التنمية املستدامة السبعة عشر وعمل اللجنة احلكومية املشكلة من مهام عمل اإلدارة والتعريف بأهداف التنمية املستدامة السبعة عشر وعمل اللجنة احلكومية املشكلة من 

  الدول العربية. الدول العربية. 
  ، وعلى النحو اآلتي:، وعلى النحو اآلتي:ثالثة أوراق علميةثالثة أوراق علمية  األوىلاألوىل  اجللسةاجللسة  تتتضمنتضمن  --

الدكتور/ حممد  قدمها"، "اخلطاب الفكري وحتديات اإلعالم اجلديد يف الواقع العربيان: ورقة علمية بعنو   -1
 األمني العام ملنتدى الفكر العربي.و سبقوزير املالية األردني األ -أبو محور

رئيس اجمللس العاملي للتسامح والسالم ورئيس االحتاد العام  -مداللة السفري/ أمحد بن حممد اجلروان  -2
 .ورئيس الربملان العربي السابق العربللخرباء 

 -اإلعالمي/ سامل مشكور، قدمها مراكز الفكر والرأي العام والتنمية املستدامة"ورقة علمية بعنوان: "  -3
 .ةالعراقيواالتصاالت هيئة اإلعالم  -عضو جملس األمناء
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 اجللسة الثانية:
 من لالل بيان ما يلي: :ههاوالتحديات التي تواجالعربية  الفكرمراكز  أدوار ومهام

 .األدوار اليت تضطلع هبا مراكز الفكر العربية 
 .معايري تصنيف مراكز الفكر العربية 
 .التحديات واملعوقات اليت تواجه مراكز الفكر العربية 
  أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي: أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:   أربعةأربعة  ةةالثانيالثاني  اجللسةاجللسة  تتوتضمنوتضمن
األستاذة  قدمتها وبناء الوعي بأهداف التنمية املستدامة ""مراكز الفكر العربية ورقة علمية بعنوان:    -1

أستاذة اإلعالم وعميدة كلية اللغة واإلعالم باألكادميية العربية للعلوم  -الدكتورة/ حنان يوسف
 والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس املنظمة العربية للحوار .

"، ية يف دعم وتعزيز أهداف التنمية املستدامةدور مراكز البحوث والدراسات العربورقة علمية بعنوان: "  -2
جامعة  -مدرس العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية -الدكتورة/ رغدة البهي قدمتها

 القاهرة ورئيس وحدة األمن السيرباني باملركز املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية.
قدمها  كر العربي إىل االستدامة واستشراف املستقبل""دور الشباب يف توجيه الف ورقة علمية بعنوان:  -3

 لبري إدارة التنمية املستدامة والتعاون الدويل. -األستاذ/ لالد حممد السيد
" مراكز ومؤسسات الفكر العربي والدور الذي تقوم به بني املسؤولية والتوظيفورقة علمية بعنوان: "   -4

 .جريدة اجلمهورية املصريةنائب رئيس حترير  -قدمها الصحفي/ السيد هاني
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 : ةالثالث اجللسة
ودعمها  أهداف التنمية املستدامةالوعي يف جمال  الفكر العربيةمراكز  دور

 وتعزيزها:
بإنشاء املرصد اإلعالمي للتنمية بإنشاء املرصد اإلعالمي للتنمية   جتربة األمانة العامةجتربة األمانة العامةقدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي عرضا موجزا عن قدم وزير مفوض/ د. عالء التميمي عرضا موجزا عن   --

  ..العامة جلامعة الدول العربيةالعامة جلامعة الدول العربية  على موقع األمانةعلى موقع األمانة  املستدامةاملستدامة
  أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:أوراق علمية، وعلى النحو اآلتي:  مخسةمخسة  ةةالثالثالثالث  اجللسةاجللسة  تتتضمنتضمن  --

نائب  -قدمها الدكتور/ كايد مصطفى هاشم"  العمل الفكري والقطاع الشبابي ورقة علمية بعنوان: "  -1
 األمني العام للشؤون الثقافية ملنتدى الفكر العربي.

"، قدمها  رد املياه يف الوطن العربي والعامل وسط حتديات التنمية املستدامةأزمة مواورقة علمية بعنوان: "  -2
مدرس اهلندسة البيئية والتنمية املستدامة جبامعة أوسلو والباحث يف املركز  -الدكتور/ عمر احلسيين

 املصري للفكر والدراسات االسرتاتيجية.
  " اتيجي لنشر وحتقيق ثقافة التنمية املستدامةمراكز الفكر العربية استثمار اسرتورقة علمية بعنوان: "   -3

 صحفي يف هيئة اإلذاعة الربيطانية. -الباحث اإلعالمي/ عبد املنعم حالوةقدمها 
االرتقاء بالبحث العلمي ونشر الوعي كأداتني لتحقيق التنمية املستدامة: لربة "ورقة علمية بعنوان:   -4

املدير التنفيذي  -األستاذة/ علياء وجديقدمتها  "اتمركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقاف
  .جامعة القاهرة -ركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافاتمل
مراكز الفكر العربية ودورها يف إحداث التغري العربي على املستوى االقتصادي "ورقة علمية بعنوان:   -5

مدير إدارة التفتيش بقطاع الرقابة اإلدارية  وزير مفوض -، قدمها الدكتور/ حممد النسور"واالجتماعي
 واملالية.

 
 : ةالرابع اجللسة

مراكز مناقشات مفتوحة )عصف فكري( حول: معاجلة التحديات التي تواجه 
 التنمية املستدامة.الفكر العربية يف دعم وتوطني أهداف 
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  وقد مت طرح عدة تساؤالت لإلجابة عليها يف ورشة العملوقد مت طرح عدة تساؤالت لإلجابة عليها يف ورشة العمل
  )طاولة مستديرة()طاولة مستديرة(  

    ..التنمية املستدامةالتنمية املستدامة  --مراكز الفكر العربيةمراكز الفكر العربيةما املقصود باملفاهيم التالية: "ما املقصود باملفاهيم التالية: "  التساؤل األول:التساؤل األول:
  ..؟؟يف املنطقة العربيةيف املنطقة العربية  هاهاوانتشاروانتشار  هتاهتاأسباب نشأأسباب نشأوما هي وما هي   ؟؟التطور التارخيي ملراكز الفكرالتطور التارخيي ملراكز الفكر    ما هوما هو  التساؤل الثاني:التساؤل الثاني:

  ؟.؟.مسات مراكز الفكر الناجحة مسات مراكز الفكر الناجحة وما هي وما هي 
ها؟ وما هي ها؟ وما هي ملعايري اليت تصنفملعايري اليت تصنفوما هي اوما هي ا  ..ة؟ة؟ر اليت تضطلع هبا مراكز الفكر العربير اليت تضطلع هبا مراكز الفكر العربياألدوااألدوا  ما هي ما هي   التساؤل الثالث:التساؤل الثالث:

  ها يف املنطقة العربية؟.ها يف املنطقة العربية؟.التحديات واملعوقات اليت تواجهالتحديات واملعوقات اليت تواجه
  يف جمال الوعي وتعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة؟ يف جمال الوعي وتعزيز ودعم قضايا التنمية املستدامة؟   مراكز الفكر العربيةمراكز الفكر العربيةما هو دور ما هو دور   التساؤل الرابع:التساؤل الرابع:

  برامج هادفة أسهمت يف حل مشاكل التنمية املستدامة.؟برامج هادفة أسهمت يف حل مشاكل التنمية املستدامة.؟  الفكر العربيةالفكر العربية  مراكزمراكز  تتهل قدمهل قدم    التساؤل اخلامس:التساؤل اخلامس:
  .؟.؟كيف ميكن دعم مراكز الفكر العربية وتفعيل عملهاكيف ميكن دعم مراكز الفكر العربية وتفعيل عملها  التساؤل السادس:التساؤل السادس:

  

  التوصيات:التوصيات:النتائج والنتائج ورابعا: رابعا: 
جتمع مراكز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف تعاون حبثي جتمع مراكز البحوث والدراسات االسرتاتيجية يف تعاون حبثي  توصل املشاركني يف ورشة العمل إىل إنتوصل املشاركني يف ورشة العمل إىل إن

قرئ الواقع، ويدرس الظواهر اليت حتتاج إىل الدرس، ويستشرف املستقبل، وعلى وجه اخلصوص دور قرئ الواقع، ويدرس الظواهر اليت حتتاج إىل الدرس، ويستشرف املستقبل، وعلى وجه اخلصوص دور مشرتك يستمشرتك يست
  تلك املراكز يف دعم أهداف التنمية املستدامة، إذ إن ذلك هو بداية الصياغة احلقيقية للمستقبل املرجو.تلك املراكز يف دعم أهداف التنمية املستدامة، إذ إن ذلك هو بداية الصياغة احلقيقية للمستقبل املرجو.

  ويف اخلتام أوصى املشاركون مبا يلي:ويف اخلتام أوصى املشاركون مبا يلي:

يعرب عن هويتنا العربية يعرب عن هويتنا العربية   ة العربية ملراكز الفكر ككيان فكري وحبثية العربية ملراكز الفكر ككيان فكري وحبثيالشبكالشبكإطالق إطالق   ضرورة تبين األمانة العامةضرورة تبين األمانة العامة    --11
وأن يكون الفكر يف لدمة التنمية املستدامة عرب إقامة الفعاليات املشرتكة والتبادل املعريف والتعاون البحثي، وأن يكون الفكر يف لدمة التنمية املستدامة عرب إقامة الفعاليات املشرتكة والتبادل املعريف والتعاون البحثي، 

درات درات وتسليط الضوء على دور مراكز الفكر يف دعم صناعة القرار وتنوير وتوعية الرأي العام، وبناء القوتسليط الضوء على دور مراكز الفكر يف دعم صناعة القرار وتنوير وتوعية الرأي العام، وبناء الق
  وصوال إىل شراكة وثيقة ملواجهة التحديات اليت تواجه الدول العربية.وصوال إىل شراكة وثيقة ملواجهة التحديات اليت تواجه الدول العربية.

إبراز املبادرات والرؤى الواقعية الناجحة من لالل جهد عربي مشرتك يتقدمه البحث العلمي وجوهره إبراز املبادرات والرؤى الواقعية الناجحة من لالل جهد عربي مشرتك يتقدمه البحث العلمي وجوهره     --22
عاة عاة الواقع العربي، مع مراالواقع العربي، مع مرا  علىعلىميكن تطبيقها ميكن تطبيقها ووالتفكري االسرتاتيجي كعامل حاسم يف حتديد ليارات املستقبل التفكري االسرتاتيجي كعامل حاسم يف حتديد ليارات املستقبل 

    تسم هبا التجربة العربية.تسم هبا التجربة العربية.يياخلصوصية اليت اخلصوصية اليت 
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لدول لدول للبح قناة معلوماتية بح قناة معلوماتية تصتصلل  لاصة مبراكز الفكر العربيةلاصة مبراكز الفكر العربية  على املوقع اإللكرتوني لألمانة العامةعلى املوقع اإللكرتوني لألمانة العامة  إنشاء منصةإنشاء منصة    --33
لبناء قاعدة بيانات لبناء قاعدة بيانات   هاهاوالتواصل بني هذه املراكز ومتابعة مستجدات عملوالتواصل بني هذه املراكز ومتابعة مستجدات عملتحقيق التنسيق والتكامل تحقيق التنسيق والتكامل للالعربية العربية 

  ملراكز.ملراكز.للباحثني واللباحثني وا
    ملراكز الفكر العربية لتسهيل التواصل والتعاون بني تلك املراكز.ملراكز الفكر العربية لتسهيل التواصل والتعاون بني تلك املراكز. ««دليل مهين دوريدليل مهين دوري» » إعداد إعداد     --44
  وتسهيل إجراءات احلصول على املعلومات.وتسهيل إجراءات احلصول على املعلومات.  ملراكز الفكر العربيةملراكز الفكر العربيةتقديم الدعم املادي واملعلوماتي تقديم الدعم املادي واملعلوماتي     --55
جل إعداد دراسات تتضمن حلوالً جل إعداد دراسات تتضمن حلوالً إنشاء قاعدة بيانات مشرتكة ألثراء العمل البحثي والشراكة املتنامية من أإنشاء قاعدة بيانات مشرتكة ألثراء العمل البحثي والشراكة املتنامية من أ    --66

  فعالة للتحديات الراهنة.فعالة للتحديات الراهنة.
ضرورة تنظيم مراكز الفكر العربية للمؤمترات وورش العمل والندوات بصورة دورية والتعريف مبفاهيم قد ضرورة تنظيم مراكز الفكر العربية للمؤمترات وورش العمل والندوات بصورة دورية والتعريف مبفاهيم قد     --77

  تغيب عن الذهن أو ال ختطر على بال املواطن أو حتى صناع القرار.تغيب عن الذهن أو ال ختطر على بال املواطن أو حتى صناع القرار.
إىل للق تيار عام يؤمن بأمهية أن يسبق البحث والتفكري إىل للق تيار عام يؤمن بأمهية أن يسبق البحث والتفكري   ضرورة التنسيق بني مراكز الفكر العربية وهو يؤديضرورة التنسيق بني مراكز الفكر العربية وهو يؤدي    --88

  والتحليل والتقييم وطرت البدائل، اختاذ أي قرارات أو اتباع أي سياسات.والتحليل والتقييم وطرت البدائل، اختاذ أي قرارات أو اتباع أي سياسات.
ينبغي على مراكز الفكر العربية أن تراعي يف دراساهتا؛ العلمية، والدقة، واملوضوعية. وهذا ما سيؤدي إىل ينبغي على مراكز الفكر العربية أن تراعي يف دراساهتا؛ العلمية، والدقة، واملوضوعية. وهذا ما سيؤدي إىل     --99

والقطاع العام واملواطن ومن ثم تنشأ ضرورة االستفادة من هذه املراكز والقطاع العام واملواطن ومن ثم تنشأ ضرورة االستفادة من هذه املراكز بناء حالة من الثقة بني تلك املراكز بناء حالة من الثقة بني تلك املراكز 
  وربطها بالتخطيط االسرتاتيجي للدولة يف حل مشاكل اجملتمع املختلفة واللحاق بركب الدول املتقدمة.وربطها بالتخطيط االسرتاتيجي للدولة يف حل مشاكل اجملتمع املختلفة واللحاق بركب الدول املتقدمة.

ضرورة ربط مراكز الفكر العربية بالواقع العملي ومبناهج البحث العلمي احلديثة ومبصادر املعلومات ضرورة ربط مراكز الفكر العربية بالواقع العملي ومبناهج البحث العلمي احلديثة ومبصادر املعلومات   --1111
  وقة باعتبارها لطوطاً أسياسية إلنتاج البحوث الدراسات.وقة باعتبارها لطوطاً أسياسية إلنتاج البحوث الدراسات.املوثاملوث

قيام مراكز الفكر العربية بتقديم االستشارات ملؤسسات الدولة تكون مستمدة من لالصة أحباثها وتكون قيام مراكز الفكر العربية بتقديم االستشارات ملؤسسات الدولة تكون مستمدة من لالصة أحباثها وتكون   --1111
  مبنزلة مناذج ووسائل لتحقيق الثقة املتبادلة.مبنزلة مناذج ووسائل لتحقيق الثقة املتبادلة.

ينها من احلصول على املعلومات ينها من احلصول على املعلومات منح مراكز الفكر العربية هامشاً من احلرية واالستقاللية واحلركة ومتكمنح مراكز الفكر العربية هامشاً من احلرية واالستقاللية واحلركة ومتك  --1212
  وتسهيل وصول الباحثني إىل االنتاج العلمي واملعريف ملؤسسات حبثية ألرى.وتسهيل وصول الباحثني إىل االنتاج العلمي واملعريف ملؤسسات حبثية ألرى.

قيام مراكز الفكر العربية باستقطاب الكفاءات من الباحثني وذوي اخلربة واالهتمام هبم وتقديم الدعم قيام مراكز الفكر العربية باستقطاب الكفاءات من الباحثني وذوي اخلربة واالهتمام هبم وتقديم الدعم   --1313
م عن طريق الدورات وتبادل اخلربات م عن طريق الدورات وتبادل اخلربات الالزم هلم والعمل على رفع مستواهم العلمي واملعريف وتطوير مهاراهتالالزم هلم والعمل على رفع مستواهم العلمي واملعريف وتطوير مهاراهت

  بني املراكز العربية والدولية.بني املراكز العربية والدولية.
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بناء شراكة حقيقة بني مراكز الفكر العربية ووسائل اإلعالم املختلفة للتعريف هبا وبأمهيتها وعرض نتاجها بناء شراكة حقيقة بني مراكز الفكر العربية ووسائل اإلعالم املختلفة للتعريف هبا وبأمهيتها وعرض نتاجها   --1111
  وما تقوم به من نشاطات.وما تقوم به من نشاطات.

القرارات فيها، وذلك القرارات فيها، وذلك   ضرورة فتح نافذة تواصل بني مراكز الفكر العربية واملؤسسات احلكومية ومتخذيضرورة فتح نافذة تواصل بني مراكز الفكر العربية واملؤسسات احلكومية ومتخذي  --1515
  للوقوف على احتياجات صناع القرار يف اجلهاز احلكومي.للوقوف على احتياجات صناع القرار يف اجلهاز احلكومي.

  السعي حنو التخصص يف عمل مراكز الفكر العربية وهو شرط أساسي يف جمال املنافسة والتمييز.السعي حنو التخصص يف عمل مراكز الفكر العربية وهو شرط أساسي يف جمال املنافسة والتمييز.  --1616
أكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه الورش املتخصصة، وضرورة طباعتها أكد املشاركني على ضرورة استمرار األمانة العامة بعقد مثل هذه الورش املتخصصة، وضرورة طباعتها   --1717

  كتيب لالستفادة منها مستقبال. كتيب لالستفادة منها مستقبال. على شكل على شكل 
  

إدارة إدارة   --قطاع االعالم واالتصالقطاع االعالم واالتصال  األمانة العامةاألمانة العامةويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير اىل ويف اخلتام توجه السادة املشاركون بالشكر والتقدير اىل 
جهودها جهودها وو  لورشة العمل املتخصصة، واحلوار بني املشاركنيلورشة العمل املتخصصة، واحلوار بني املشاركني  ااعلى حسن إدارهتعلى حسن إدارهت  البحوث والدراسات االسرتاتيجيةالبحوث والدراسات االسرتاتيجية

  العمل.العمل.  وثائق وتنظيموثائق وتنظيمالالالقيمة يف إعداد القيمة يف إعداد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  انتهى التقريرانتهى التقرير  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


