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دور مراكز الفكر والبحوث في صنع القرار:
 

تحــت عنــوان »نحــو مشــاركة فعالــة فــي تطويــر الحلــول والســيناريوهات« انعقــد المؤتمــر الســنوي لمعهــد 

نــواة فــي مراكــش /المغــرب، فــي الفتــرة مــا بيــن 1 اأيــار/ مايــو اإلــى 3 اأيــار/ مايــو 2019، وقــد شــارك فــي 

المؤتمــر اأكثــر مــن 30 باحثــاً وباحثــة مــن مختلــف مراكــز البحــوث واأســاتذة الجامعــات وكتــاب السياســات، 

اإضافــة الــى لجنــة مراجعــة ال�أقــران لمعهــد نــواة، ومجلــس اإدارة وموظفيــن/ات المعهــد، ومثــل المشــاركين/

ات 8 دول عربيــة مــن )مصــر اليمــن، تونــس، الجزائــر، فلســطين، المغــرب، موريتانيــا، العــراق(، وحضــور 

مميــز مــن محافظــات ومــدن مختلفــة مــن المغــرب.

اإن المؤتمــر الــذي اســتمرت فعالياتــه علــى مــدار ثلاثــة اأيــام، وشــمل حوالــي 5 جلســات عمــل يوميــاً ناقــش 

اأوراقــاً بحثيــة مختلفــة، وجــرت مناقشــات وحــوارات وجلســات عصــف ذهنــي، تناولــت عدة محاور وناقشــت 

القضايــا وال�أزمــات التــي تواجههــا الــدول العربيــة ومجتمعاتهــا، خاصــة فــي ظــل التطــورات التــي شــهدها 

العقــد ال�أخيــر واأثــرت بشــكل فاعــل فــي بنيتــه، وكانــت لــه تداعيــات لــم نشــهدها مــن قبــل.

نحو مشاركة فاعلة في تطوير الحلول والسيناريوهات
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بــداأ المؤتمــر بكلمــة افتتاحيــة قدمهــا اأ. فــراس جابــر، رئيــس 

شــارة اإلــى الظــروف الهائلــة  مجلــس اإدارة معهــد نــواة، بال�إ

تغيــرات  نشــهد  حيــث  العربيــة،  المنطقــة  بهــا  تمــر  التــي 

ــتمرار  ــى اس ــة اإل ــة، اإضاف ــة- اجتماعي ــية، واقتصادي جيوسياس

ــا  ــة، فيمــا بداأن ــرات ال�أجنبي تعــرض المنطقــة للمطامــع والتاأثي

ــل  ــر، تدل هــذا العــام بحــراكات شــعبية فــي الســودان والجزائ

علــى اأن الحــراك الشــعبي لــم ينتــِه رغــم ســوء ماآل�تــه فــي 

بعــض الــدول. ونحــن نحــاول اأن نفكــر فــي اإجابــة لســؤال هــام، 

مــا الــذي يجــب علــى المراكــز الفكريــة والبحثيــة اأن تفعلــه؟ 

جابــة ببســاطة، ال�نهمــاك الجــاد والحقيقــي والمنهجــي فــي معالجــة ال�أســئلة الكبــرى، وفــي اإيجــاد الحلــول، وفــي  وال�إ

ــو مقــدس اأو محــرم. ــا ه ــب اأو خاطــئ، وم ــا هــو صائ ــر بم ــي اإعــادة التفكي طــرق اأطــراف الهوامــش، وف

الجلسة األولى:

فــي هــذه الجلســة جــرت مناقشــة التحــول�ت العميقــة فــي المنطقــة العربيــة، وكانــت بمثابــة ورشــة عمــل تفاعليــة بيــن 

آليــات والحلــول، وتمكيــن مراكــز البحــوث والتفكيــر فــي المســاهمة بفعاليــة فــي تطويــر الحلــول  المشــاركين/ات حــول ال�

والســيناريوهات، وفــي الجلســة تــم التاأكيــد علــى اأن المجــال�ت الثلاثــة ال�أكثــر اأهميــة التــي يمكــن لمعهــد نــواة تقديــم 

الدعــم والمســاندة فيهــا، وهــي:  - اإنتــاج المعرفــة  - الشــبكات - بنــاء القــدرات

الجلسة الثانية:

فــي هــذه الجلســة نوقــش محــور التحديــات الفكريــة والمعرفيــة وال�قتصاديــة التــي تواجــه مراكــز البحــوث والمراكــز 

الفكريــة، وقامــت بتســيير الجلســة د. ســمر ســحقي، وقــد اشــتملت الجلســة علــى عــدة اأوراق قدمهــا عــدد مــن 

ــي: ــن، وه الباحثي
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تحديات المراكز البحثية في تعزيز الثقافة متعددة الثقافات، اأعدها د. جواد الرباع.• 

البيئة العربية واأدوات تطوير عمل المراكز البحثية اأعدها، الدكتور محمد علالي.• 

تحديــات مراكــز الفكــر والبحــث فــي اســتخدام ال�أدوات لجمــع البيانــات العلميــة، اأعدتهــا الدكتــورة شــيماء عبــد • 

الســلام.

وقــد ناقشــت هــذه الجلســة التحديــات الفكريــة والمعرفيــة وال�قتصاديــة التــي تواجــه مراكــز البحــوث والفكــر وكيفيــة 

ــات  ــم السياس ــة ودع ــا ال�جتماعي ــة القضاي ــي خدم ــي ف ــف البحــث العلم ــلال توظي ــن خ ــز م ــذه المراك ــل ه ــر عم تطوي

ــة. العمومي

الجلسة الثالثة:

فــي الجلســة الثالثــة ذات الصلــة بالبحــوث العلميــة، والتــي تراأســها الدكتــورة شــيماء عبــد الســلام، تــم مناقشــة ورقتيــن 

وهما: 
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البحث العلمي والتحديات التنموية، قدمها الدكتور محمد علالي.• 

مجتمع البحث العلمي، قدمها الدكتور جواد الرباع.• 

وقــد اأعقــب الجلســة مناقشــة مفتوحــة وحــوار بنــاء، ودارت الحــوارات حــول فعاليــة مراكــز الدراســات والبحــث، ودورهــا 

فــي تنميــة المجتمــع كونهــا تشــكل فرصــة واآليــة فــي اإعــادة هيكلــة الفعــل السياســي والمدنــي والمجتمعــي.

الجلسة الرابعة:

فــي هــذه الجلســة جــرى تقديــم عــدة اأوراق سياســات جــرى اإنتاجهــا ضمــن برنامــج معهــد نــواة لكتابــة اأوراق السياســات، 

واأدارت الجلســة د. وفــاء نعيــم، ومــن ال�أوراق التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذه الجلســة:

مكافحة الهجرة غير الشرعية، قدمتها د. رحاب عسكر• 

الهجرة غير النظامية - الهجرة اإلى المجهول، قدمها اأ. محمد اأمين كوكي• 

احترام التفويضات في ال�أنظمة الرئاسية المغاربية- موريتانيا نموذجا«، قدمها الدكتور محمد دويه.• 
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الجلسة األولى:

فــي الجلســة ال�أولــى مــن اليــوم الثانــي والتــي تراأســها الدكتــور بــلال ســلامة قدمــت ثــلاث اأوراق حــول البحــوث 

والسياســات، وهــي:

تجربة تطوير اأوراق سياسات معهد نواة، وعرضتها اأ. مريم سليمان، عضو مجلس اإدارة معهد نواة.• 

دور مراكز البحوث والمراكز الفكرية في التاأثير على المجتمع )الواقع والتوقعات( قدمتها اأ. حياة القادري.• 

المجتمع المدني المحلي والمجتمع المدني الدولي: اأية علاقات؟؟ قدمها اأ. سليم الضو.• 

ناقشــت هــذه الجلســة العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي الدولــي والمحلــي؛ وتاأثيــرات هــذه العلاقــة علــى عمليــة صنــع 

القــرار، وجــرى التطــرق اإلــى الفجــوة بيــن صنــاع القــرار ومراكــز البحــوث علــى اأرض الواقــع.

الجلسة الثانية:

ركــزت علــى دور ومشــاركة مراكــز الفكــر والمراكــز البحثيــة فــي صنــع القــرار، وتراأســها اأ. محمــد ممــدوح، حيــث جــرى 

مناقشــة المواضيــع التالية:

دور المراكز البحثية في صنع القرار: الواقع والتحديات، عرض د. وفاء نعيم.• 

قراءة عن هجرة ال�أدمغة من الدول العربية، عرض د. حياة درعي.• 

ناقشــت الجلســة مخاطــر هجــرة ال�أدمغــة مــن الــدول العربيــة وحرمــان المجتمــع مــن التنــوع والغنــى بســبب الهجــرة، 

ودار النقــاش اأيضــاً حــول ال�أســباب ال�قتصاديــة والسياســية التــي تدفــع الشــباب للهجــرة. 
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الجلسة الثالثة:

فــي هــذه الجلســة والتــي اأخــذت شــكل ورشــة عمــل تفاعليــة وعصــف ذهنــي بيــن المشــاركين/ات، واأدارتهــا اأ. مريــم 

ــواة، وخــلال هــذه  دارة، عــرض فيهــا دليــل اإعــداد اأوراق سياســات والــذي طــوره معهــد ن ســليمان، عضــو مجلــس ال�إ

الجلســة التفاعليــة، تــم عــرض محتــوى الدليــل، وتمــت مناقشــته ومســاهمته فــي تطويــر مراكــز البحــوث، كمــا نوقــش 

فــي الجلســة، الهــدف مــن الدليــل والتوقعــات المرجــوة، ومــن اأبرزهــا:

طار النظري والعملي ل�أوراق السياسات.•  دمج ال�إ

زيــادة مهــارات الباحثيــن/ات واأصحــاب المصلحــة فــي اإعــداد اأوراق السياســات اأو كيفيــة تعديــل اأو تغييــر مســاألة • 

سياســة محــددة.
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ــر •  ــدة اأو تغيي ــات جدي ــة وضــع سياس ــة عملي ــات والمؤسســات الحكومي ــوزارات والهيئ ــى ال ــارات اإل ش توضــح ال�إ

ــات. ــي السياس ــة لواضع ــة مقنع ــة مهني ــة بطريق ــات القديم السياس

جــراء تغييــرات فــي المجــال�ت •  عــداد اأوراق السياســات ل�إ بنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي ل�إ

المختلفــة، ســواء كانــت سياســية اأو اجتماعيــة اأو اقتصاديــة.

صياغــة فهــم اأعمــق واأكثــر دقــة للسياســات الحاليــة، وتوجيــه تركيــز واضعــي السياســات علــى الحاجــة اإلــى مواجهــة • 

السياســات الحاليــة والمســتقبلية، وتقديــم اأوراق سياســات جديدة.

الجلسة الرابعة:

قدمــت فــي هــذه الجلســة التــي تراأســها اأ. فضلــي ادا عــدة اأوراق سياســات انتجــت ضمــن برنامــج كتابــة اأوراق 

السياســات التابــع لمعهــد نــواة، وعرضــت الورقتيــن القضايــا التاليــة: 

العنف ضد المراأة في مكان العمل، قدمتها اأ. ريهام عازر.• 

دور مراكز البحوث في الغرب، قدمها اأ. صهيب برزنجي.• 

 وقــد اأعقــب الجلســة حــوار ومناقشــة حــول طــرق تطويــر مراكــز البحــوث والفكــر فــي الجوانــب التنظيميــة، الماليــة، 

والمــوارد البشــرية.
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الجلسة األولى:

بــداأت الجلســة ال�أولــى التــي تراأســها د. ريــاض بشــير بمناقشــة تجــارب مقارنــة: اأزمــات مجتمعــات مــا بعــد، وقدمــت 

فيهــا ال�أوراق التاليــة:

· اأزمة مجتمعات ما بعد الحداثة، وعرضها د. رياض بشير.	

· العدالة ال�نتقالية في اليمن بعد ثورة 11 فبراير، المعوقات وال�حتمال�ت، عرضها اأ. علي هزازي.	

· التحديث وال�ستقرار في الجزائر، عرضها د. صادق حجل.	

· دور مراكــز البحــوث فــي تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية - نمــوذج لبرنامــج »عريضتــي«، عرضهــا د. مصطفــى 	

بــن الحــاج.

دار النقــاش فــي هــذه الجلســة حــول الثــورات بالعالــم العربــي، ونتائــج هــذه الثــورات مــن ضحايــا وصراعــات وتمــزق 

ــة باليمــن  ــة ال�نتقالي ــات للعدال ــة، المعوق ــة ال�نتقالي ــى: العدال ــة ال�أول ــي ســياق عــرض الورق لبعــض المجتمعــات؛ ف

ــث  ــي التحدي ــى ف ــي تتجل ــية الت ــات السياس ــباب ال�ضطراب ــري واأس ــاش الوضــع الجزائ ــرى نق ــا ج ــال�ت. فيم وال�حتم

ــث السياســي. ــاب التحدي ال�جتماعــي وال�قتصــادي وغي

الجلسة الثانية: 

تحدثــت فــي هــذه الورشــة التفاعليــة التــي اأدارتهــا د. حيــاة درعــي، حيــث اأشــارت اأن هــذه الورشــة تعــد واحــدة مــن اأهــم 

ورش العمــل التفاعليــة التــي تعقــد ضمــن مؤتمــر معهــد نــواة كل عــام، حيــث تقــوم مراكــز البحــوث مــن جميــع اأنحــاء 
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منطقــة الشــرق ال�أوســط وشــمال اإفريقيــا )ال�أعضــاء وغيــر ال�أعضــاء فــي نــواة( بمناقشــة وتحديــد ال�أولويــات الرئيســة 

بــلاغ المعهــد بمــا تحتــاج اإليــه قضايــا السياســة العامــة  للبحــوث، والتــي لهــا تاأثيــر علــى مســتوى المنطقــة، وهــذا ل�إ

ذات الصلــة، والتــي يحركهــا طلــب المعالجــات، اإمــا ضمــن مجــال نفوذهــا )المحلــي( المباشــر، اأو مــن خــلال التعــاون 

قليمــي بيــن مؤسســات السياســة العربيــة، وفــي بعــض ال�أحيــان المؤسســات الدوليــة، ويتمثــل دور نــواة كشــبكة،  ال�إ

فــي اأهميــة تعزيــز التعــاون وتقديــم المســاعدة الفنيــة والخبــرة لتســهيل البحــث )والدعــوة( فــي المجــال�ت الحساســة 

المحــددة وتوفيــر منصــة لنشــرها.

فيمــا عــرض د. الحبيــب اللولــب مداخلــة حــول قضايــا واأولويــات العمــل البحثيــة فــي المنطقــة العربيــة، ومــن ثــم جــرى 

نقــاش بيــن المشــاركين/ات، وبــرزت اأهــم ثــلاث مجــال�ت ذات اأولويــة مــن ال�أبحــاث والتــي تــم تحديدهــا، وهــي القضايــا 

المتعلقــة بـ:

الهجرة الداخلية والخارجية )اللاجئون الطوعيون / اللااإراديون، ال�قتصاديون / السياسيون وضحايا الحرب(.• 

التنميــة ال�قتصاديــة )البطالــة، ال�ســتثمار ال�أجنبــي، ال�نتقــال اإلــى اقتصاديــات الســوق الحــرة، الحكــم، الشــفافية • 

ومكافحــة الفســاد، القطــاع غيــر الرســمي(.

الديمقراطيــة ال�نتقاليــة فــي منطقــة الشــرق ال�أوســط وشــمال اإفريقيــا )التحديــات المفاهيمية والمؤسســية، التســامح، • 

التعدديــة والهويــات الوطنيــة، نمــاذج المجتمــع المدني(.

الجلسة الثالثة:

 وفــي هــذه الجلســة التــي اأدارتهــا د. حيــاة درعــي تــم مناقشــة تجــارب المراكــز البحثيــة فــي اإيجــاد البدائــل والحلــول، 

وتقديــم اأوراق السياســات التاليــة:
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 الطاقة الخضراء لتحقيق اأهداف التنمية المستدامة، قدمتها اأ. اأسماء حنفي• 

دور الجامعــات فــي تطويــر مهــارات البحــث بطريقــة اإبداعيــة؛ ناقشــت كاتبــة السياســة فــي هــذا الموضــوع تجربتهــا • 

الخاصــة كباحثــة علميــة، عــرض د. الشــيماء عبــد الســلام.

الجلسة الرابعة:

فــي الجلســة الرابعــة وال�أخيــرة والتــي تراأســها اأ. صهيــب برزنجــي ويســرت لهــا اأ. يســرا بيــار تــم مناقشــة محــور »اآفــاق 

الشــراكة والتعــاون: التطلــع نحــو المســتقبل«، وعرضــت رؤيــة معهــد نــواة ومنظــوره عندمــا يتعلــق ال�أمــر بتنميــة معهــد 

نــواة كشــبكة، كمــا نوقشــت توصيــة مــن اأعضــاء نــواة والمشــاركين/ات فــي المؤتمــر، وتــم ال�تفــاق علــى العديــد مــن 

التوصيــات خــلال هــذه الجلســة مــن بينهــا:
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اإنشاء منصة للمناقشة للاأعضاء.• 

تطوير برامج بناء القدرات في مواضيع ال�تصال�ت، وجمع ال�أموال.• 

الدعوة اإلى تبادل المزيد من الدراسات البحثية واأوراق السياسات، وتنفيذ المزيد من ورش العمل والمؤتمرات.• 

شــكل المؤتمــر فرصــة للمشــاركين/ات وال�أعضــاء لتقديــم الدراســات وال�أوراق البحثيــة واأوراق السياســات المتخصصــة 

ــم  ــرة والتعل ــول مبتك ــر حل ــي توفي ــة ف ــوار والمناقش ــر منصــة للح ــا وف ــة، كم ــاور مختلف ــات ومح ــة بموضوع المتعلق

ــن/ات  ــدرات الباحثي ــاء ق ــي بن ــورش والجلســات والعــروض ف ــة. كمــا ســاهمت ال ــة المطلوب ــق التنمي المشــترك لتحقي

وتمكينهــم مــن مهــارات مختلفــة لتحقيــق اأهــداف الورشــة وغاياتهــا.

ــه  ــام لعضويت ــن خــلال ال�نضم ــة م ــة العربي ــي المنطق ــواة لمســاهمات مؤسســات الفكــر والبحــوث ف ــع معهــد ن ويتطل

ــذ برامجــه واأنشــطته. ــي تنفي ــة ف والمســاهمة الفاعل
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