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تداعيات جائحة كورونا: 

أي دور ملراكز الفكر والبحوث 
يف املنطقة العربية؟



ــر  ــواة املؤمت ــات - ن ــوث والسياس ــريب للبح ــد الع ــم املعه ينظ
اإلقليمــي يف نســخته السادســة حــول موضــوع: تداعيــات جائحــة 
ــة؟  ــة العربي ــر والبحــوث يف املنطق ــز الفك ــا: أي دور ملراك كورون
ــرتة  ــش يف الف ــة مراك ــة مبدين ــة املغربي ــيعقد باململك ــذي س وال
املمتــدة مــا بــني 18 و19 و20 مــارس/آذار 2022، وذلــك مبشــاركة 
مجموعــة مــن األطــر والفعاليــات مــن مختلــف املراكــز الفكريــة 
والبحثيــة باملنطقــة العربيــة، وكــذا مجموعــة مــن الشــباب 

ــة واإلنســانية. ــوم االجتامعي ــن العل ــني يف ميادي الباحث

ــات  ــف التحدي ــر فرصــة للجــواب عــىل مختل ــذا املؤمت ــأيت ه ي
ــر  ــة إث ــا مراكــز البحــوث والفكــر باملنطقــة العربي التــي واجهته
األزمــة الصحيــة التــي شــهدها العــامل، والعــامل العــريب عــىل وجــه 
الخصــوص، والتــي كان لهــا األثــر عــىل مجموعــة مــن املســتويات 

والنظــم االجتامعيــة واالقتصاديــة والسياســية



يتيــح هــذا املؤمتــر، عــرب عــدد مــن ورشــات العمــل املتخصصــة، 
ــا  ــي فرضته ــات الت ــات واملعوق ــف التحدي الفرصــة لرصــد مختل
العربيــة  واملنطقــة  العــامل،  شــهدها  التــي  كورونــا  جائحــة 
ــة  ــات اجتامعي ــن تداعي ــا م ــا رافقه ــوص، وم ــه الخص ــىل وج ع
واقتصاديــة وسياســية وأمنيــة، كــام يهدف هــذا اللقــاء املعريف إىل 
فتــح النقــاش حــول مــدى تأثــري هــذه التحديــات عــىل ســريورة 
مراكــز الفكــر والبحــوث يف املنطقــة العربيــة للوقــوف عــىل أهــم 
ــات  ــاوز التحدي ــة لتج ــيناريوهات املمكن ــة والس ــول العملي الحل

ــا. ــة عنه واالنعكاســات املرتتب
ولعل أهم املحاور التي ستتناولها أشغال هذا املؤمتر:

املحور األول: دور مراكز البحوث والفكر يف تحليل وفهم آثار جائحة كوفيد.

املحور الثاين: ماذا بعد الجائحة: سياسات جديدة أم إصالح سياسايت؟

املحــور الثالــث: التحديــات الكــربى التــي مــا زالــت تواجــه املجتمعــات العربيــة: 
أي حلــول؟

ــبيك  ــوث:  تش ــر والبح ــات الفك ــني مؤسس ــبيك ب ــع: أي دور للتش ــور الراب املح
ــري. ــو التغي ــريف نح ــبيك مع ــايت أم تش مؤسس
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ــى  ــة مســتقلة تأسســت ســنة 2014 تعن ــة وفكري ــة علمي ــة بحثي شــبكة عربي
التنمويــة،  املجــاالت  يف  السياســات  وتطويــر  وتحليــل  البحــوث  بإنتــاج 
واالجتامعيــة، والسياســية، والفلســفية، والحقوقيــة، وبنــاء قــدرات املؤسســات 

ــة. ــة العربي البحثي

ــة املهتمــة  ــع املعهــد إىل تشــجيع مؤسســات البحــث والسياســات العربي يتطل
ــم  ــات مجتمعاته ــني بحاج ــات الباحث ــط اتجاه ــريب، ورب ــع الع ــا املجتم بقضاي
عــىل مســتوى التنميــة البرشيــة، والتدبــري العقــالين للكفــاءات، وإيجــاد فــرص 
ــة  ــة والبحثي ــات الفكري ــم يف املؤسس ــرب ونظرائه ــني الع ــني الباحث ــاون ب التع

ــني.  ــة يف أوســاط الباحث ــة العلمي ــاج املعرف ــد إنت ــة، وتشــجيع تقالي العاملي

ــى  ــة تعن ــات فكري ــبكة مؤسس ــو ش ــات ه ــوث والسياس ــريب للبح ــد الع املعه
بقضايــا التنميــة واملواطنــة والتحــول الدميقراطــي، والعدالــة االجتامعيــة، ودولــة 
القانــون واالســتقرار االجتامعــي، واملســاواة، واالقتصــاد التــي تحتــل أولويــة يف 
ــز أو إقصــاء. كــام  ــح املجتمــع دون متيي اســرتاتيجيات النهــوض مبختلــف رشائ
تســاهم يف اندمــاج املواطــن يف محيطــه االجتامعــي واالقتصــادي والســيايس.

 ينطلــق املعهــد مــن مبــدأ يعتــرب املجتمعــات العربيــة متتلــك رصيــدا برشيــا، 
ميثــل طاقــة خالقــة ميكــن توجيههــا للمســاهمة يف إرســاء أســس التنميــة عــىل 
ــتدعي  ــا يس ــو م ــة. وه ــات العربي ــح املجتمع ــق مصال ــاركية تحق ــدة تش قاع
تنســيق جهــود الباحثــني، وتبــادل خرباتهــم ونتائــج بحوثهــم مبــا يخــدم ترشــيد 

القــرارات االســرتاتيجية عــىل مســتوى التنميــة وتدبــري السياســات.
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يف دورات سابقة
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