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 ‘‘عن المعهد‘‘ 

بإنتاج   تُعنى  بحثيّة علمية وفكريّة مستقلّة  المجاالت  معهد "نواة" شبكة عربية  في  السياسات  البحوث وتحليل وتطوير 

 والفلسفية، والحقوقية، وبناء قدرات المؤسسات البحثية العربية. التنموية، واالجتماعية، والسياسية،

 

 

 

 

 



 

 ’’في المنطقة العربية  دور المراكز الفكرية في التأثير على السياسات العمومية"

 المعيقاتالتحديات و

 ’’عن الندوة’‘

مختلف  شر، لكنها لم تفتأ أن انتقلت إلىخالل النصف الثاني من القرن التاسع ع  الغربفي  والبحثية  ظهرت المراكز الفكرية  

 نجاعتها. و تعاظم أهميتها  ربوع العالم بسبب

القانونية إلى كيانات خاصة، ذات أهداف ربحية، وأخرى عمومية تبتغي تقديم خدمة    ةهويالتنقسم المراكز الفكرية من حيث  

قراءات   تبلورأو    على الحكوماتمشاريع    تقترحعامة،    مراكز ذات اختصاصات  عمومية، كما تنقسم من حيث خلفياتها إلى

حية أو التربوية، كما يمكن لبعض  وأخرى قطاعية تختص بالشؤون االقتصادية أو الص،  الجارية  لسياسات العموميةلنقدية  

 األحزاب السياسية والشركات الكبرى أن تكون لها مراكزها البحثية الخاصة بها.

، وأصحاب ات/إدارة وتدبير إنتاجها الفكري، فقد تكتفي بدعوة المختصينفي  تتنوع أساليب المراكز الفكرية )غير الربحية(  

أ نقاشات ضيقة ومغلقة  إلى  إلى  والقرار  تلجأ في حاالت كثيرة  تعمد  أوساط   نشيطة، ال سيما عندما تكون  النشر، وقد  في 

 يوحتى إلى الترافع في مجال اهتمامها الذي قد يتعلق بالتغيرات المناخية أو السلم العالم ،إلى التعبئة والحشد المجتمع المدني

 ...  من قضايا الساعة الفقر وغيرهاأو محاربة 

المنطقة العربية من عددتعاني المراكز   الناشئة في  القانوني حيث ال    من  الفكرية  الصعوبات والعوائق، يتصدرها اإلشكال 

الجمعيات، إنشاء  في  بالحق  العربية  األقطار  الفكرية والبحثية،  تعترف عدد من  المراكز  إلى جانب    أو مراعاة خصوصية 

رح قضايا تكتسي بعض الحساسية أو حتى فتح نقاش ضعف الخبرة، وصعوبة طعائق  صعوبة الحصول على التمويالت، و

 : جدي مع أصحاب القرار، ومن هنا فإننا نتطلع في هذه الندوة إلى مناقشة ثالثة محاور أساسية

العالمكيف يمكن توطين التجارب الناجحة في   − تقاء بمستوى رالعربي، حتى تلعب دورها في اال  مختلف بلدان 

 ؟ حوار، والنقد والمساءلةالنقاش العمومي، وتعميم ثقافة ال

، وتوفير البيئة المناسبة لها هذه التجربة  ترسيخما هي العوائق القانونية واالجتماعية والفكرية التي تحول دون   −

 لكي تنتشر وتترسخ؟

من أجل    Fellowshipsبالتجارب الناجحة، ونقل الخبرات، وتعميم نظام الزماالت    هل من سبل للتعريف إقليميا   −

 إفساح المجال أمام نهوض مجتمع مدني عربي مترابط، فاعل ومؤثر؟

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هذا ما سنستشفه من خالل البرنامج اآلتي: 

 غرينيتش بتوقيت 19:30 – 18:00

 

 فراس جابر، رئيس مجلس إدارة معهد نواة  د. الندوة:|| إدارة  تقديم وافتتاح الندوة       

 الصفة   أسماء المتدخلين 

18:00 – 18:15  . هال سالمأ 

  مركز القدس للدراسات السياسية نائبة رئيس

 - ردناأل-

 محمد مصباح . أ 18:30 – 18:15

 في علم االجتماع   أستاذ باحث

لتحليل  رئيس إدارة مجلس المعهد المغربي مؤسس و

 السياسات 

 -المغرب-

 . محمد عمارة سريبةأ 18:45 – 18:30
 - ليبيا – باحث في العلوم السياسيةأستاذ 

 . أرام جمالأ 19:00 – 18:45
 - كردستان العراق-باحث وناشط مدني 

 نقاش ومداخالت  19:30 – 19:00

 

 أسفله رابط االلتحاق بالندوة عبر تطبيق زووم: 

 

https://zoom.us/j/92359368152 
 

https://zoom.us/j/92359368152

