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                                                                                    قطاع اإلعالم واالتصال    
 (1مرفق رقم )                                                                                إدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية  

  
 
 
 
 

 

 ةم افهي املورقة ال
  :بشأن ختصصصةامل عملالورشة ل

  الختنم ة املسختدامةو الافكر العرب ةمراكز 
 

 البحوث والدراسات االسرتاتيجية إدارة -قطاع اإلعالم واالتصال نظمهاي واليت
  العربية الدول جبامعة
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  هورقة مافهي م 
 :بشأن ختصصصةامل عملالورشة ل
 الختنم ة املسختدامةو الافكر العرب ةمراكز 

 8/2019/ 29-28 ييوم -: القهيرةاألمهنة العهمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطهر العهم:
البحوث والدراسات االسرتاتيجية إدارة لقطاع اإلعالم واالتصال، تنظم  يف إطار اخلطة العلمية السنوية

  ".التنمية املستدامةو الفكر العربيةمراكز  " بشأن:ورشة عمل متخصصة 
يف تعاون  االسرتاتيجيةإدارة البحوث والدراسات االسرتاتيجية أن جتمع مراكز البحوث والدراسات ترى و

شرف املستقبل، وعلى وجه اخلصوص حبثي مشرتك يستقرئ الواقع، ويدرس الظواهر اليت حتتاج إىل الدرس، ويست
 ، إذ إن ذلك هو بداية الصياغة احلقيقية للمستقبل املرجو.يف دعم أهداف التنمية املستدامة راكزامل تلك دور

اختيارنا ملوضوع هذه الورشة من منطلق ما متثله هذه املراكز من أمهية كربى للباحثني واملتخصصني، ويأتي 
املراكز يف دعم متخذي القرار بالرؤى واالقرتاحات اآلنية واملستقبلية القائمة على إضافة إىل أمهية خمرجات هذه 

 الدراسات االستشرافية املعتمدة على الرصد والتحليل الدقيقني للواقع القائم بكل مكوناته.
 

 خلاف ة املوضوع:
 231د، وغاية/مقص 169، و  هدف 17تضمن ت واليت خطة التنمية املستدامةأصدرت األمم املتحدة 

 دااعتممت وقد  والبيئية. ،واالجتماعية ،االقتصادية: ثالثال هاتركز على التنمية الدولية يف أبعاد وهي مؤشر.
ودخلت حيز النفاذ يف  ،2015 أيلول/سبتمرب خالل قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف هذه اخلطة

 (MDGsاإلمنائية لأللفية ) قد حلت حمل األهداف، و2030ويعمل هبا لغاية عام  ،2016يناير/كانون الثاني 
 .2015اليت انتهى العمل هبا عام 
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تشكل منوذجًا جديدًا ميكن من  املؤلفة من األهداف والغايات واملؤشراتإن أهداف التنمية املستدامة 
ول األعضاء لوضع خالله للدول األعضاء يف األمم املتحدة السعي لتحقيق التنمية املستدامة. كما متثل إطارًا للد

 عشر املقبلة. ةالسياسات اليت تكفل حتسني أحوال العامل وسكانه يف غضون السنوات اخلمس
ومؤثر يف وضع اخلطوط العامة اإلقليمية لتنفيذ أجندة  فاعل ردوباألمانة العامة جلامعة الدول العربية  وتقوم

للتغلب على التحديات واملعوقات اليت تعيق التنمية يف الدول العربية، حيث قامت من  2030التنمية املستدامة 
خالل جملس اجلامعة على خمتلف مستوياته، واجملالس الوزارية العربية املتخصصة بإطالق العديد من املبادرات، 

داد االسرتاتيجيات، وإصدار العديد من القرارات والبيانات لدعم العمل العربي املشرتك يف جمال التنمية وإع
املستدامة خدمة للمصاحل العليا للدول العربية االعضاء باجلامعة العربية من خالل تنفيذ أجندة التنمية املستدامة 

2030. 
 :ورشة العملاملرجوة من  األيداف

دور مراكددز البحددوث والدراسددات العربيددة يف دعددم   إىل طددرر رؤى مسددتقبلية تسددهم يف تفعيددل   هتدددف هددذه الورشددة 
كدذلك هتددف    .2030لتنميدة املسدتدامة   ا خطدة مدن خدالل حتديدد األدوار املنوطدة بده      أهداف التنمية املسدتدامة  

 إىل:

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

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

 . 2030لتنمية املستدامة ا التحديات اليت تواجهبيان  -
 

 حمهور ورشة العمل:
 اإلطار املفاهيمي ملراكز الفكر والتنمية املستدامة: احملور األول:
 والتحديات اليت تواجهها:أدوار ومهام مراكز الفكر العربية  احملور الثاني:

 دور مراكز الفكر العربية يف جمال الوعي أهداف التنمية املستدامة ودعمها وتعزيزها: احملور الثالث:

مناقشات مفتوحة )عصف فكري( حول: معاجلة التحديات اليت تواجه مراكز الفكر العربية يف دعم  احملور الرابع:
 وتوطني أهداف التنمية املستدامة.
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 : ورشة العملب عن ةامل اجلههت
 .لدى جامعة الدول العربيةللدول األعضاء  املندوبيات الدائمة   -1

الددول  يف  والتجدارة واالقتصداد   يف وزارات اإلعدالم  والتنمية اإلعالميةبالبحوث والدراسات اجلهات املعنية   -2
 .العربية

 :األمانة العامة، وعلى وجه اخلصوص يفالعاملون    -3

 .لاإلعالم واالتصاقطاع  -

 .قطاع الشؤون االقتصادية -

 .قطاع الشؤون االجتماعية -

 .إدارة التنمية املستدامة والتعاون الدويل -

 يف الدول العربية. والتنمية املستدامة باإلعالمن ون املتخصصوالباحث   -4

 العربية.يف الدول مراكز البحوث والدراسات االسرتاتيجية    -5

 .املنظمات واالحتادات املمارسة ملهام إعالمية   -6

 اإلعالميون العرب املشاركني يف ورشة العمل. -7
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