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للنسخة العاشرة لمنتدى الفكر والثق افة العربية البيان الختامي    
" العالم العربي أمام التحديات العالمية الجديدة   "  

المملكة المغربية   ،مراكش  
 2022يونيو  08

 
توشك على تغيير  توالت فيه األزمات    عالم متق ّلب وغامض ومعقّد وفي  ،بتحوالت سريعة   سم في سياق دولي يت

 الكثير من المعطيات، 
مما يدعو إلى مزيد من  ،  والتنمية   األمن ال سيما فيما يتعلق ب   متعددة،يتسم بتحديات    إق ليمي  عربي   وفي سياق 

 ، التباحث والتنسيق بشأنها 
المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية  ها  حتضن ي ا ت اللمنتدى الفكر والثق افة العربية    عاشرة يأتي انعق اد النسخة ال

يوم األ ب   مدينة مراكش ب  والتي اختير لها كعنوان 2022يونيو   08  ربعاء المملكة المغربية،  العالم العربي أمام  "، 
    .التحديات العالمية الجديدة"

عدد من مراكز    إلىينتمون    والباحثين   مشاركة نخبة من المفكرينفعاليات هذه الندوة التي شهدت  في ختام  
 : العربي   في العالم  ثق افةوال   فكر ال 
تحت القيادةالذي تلعبه ا  الدور الريادي  عاليا  المشاركون  قدري   إذ • الرشيدة لصاحب الجاللة    لمملكة المغربية، 

التنموية والتضامنية الهادفة إلى تطوير    المبادرات  ودعم كلإطالق    في  ،وأيده الملك محمد السادس نصره هللا  
 ؛ الشراكة بين بلدان العالم العربي

نصره هللا،    اي وجههتال   ةالسامي  لرسالةيشيد المشاركون با  وإذ •  2018سنة  صاحب الجاللة الملك محمد السادس، 
إلى المشاركين في ندوة “الشيخ زايد ودوره في بناء العالق ات المغربية اإلماراتية" التي انعقدت في مدينة  

" ضرورة التضامن بين البلدان العربية، عمال بصدق وإخالص، على توفير شروط  على  الضوء  تسلط  والتي   الرباط،
 ؛الثنائي والعربي المشترك، لمواجهة التحديات، التي تقف أمام شعوبنا."العمل  

السيد محمد توفيق    العام،الملكي للدراسات االستراتيجية ومديره    يتقدم المشاركون بالشكر والتنويه للمعهد  وإذ •
  وعلى  عاشرة في نسختها ال العربية"    فكر والثق افةلندوة "تحالف مراكز ال لتنظيم الناجح على ا ومساعديهملين,  

مجال دراسة القضايا  ينوهون بالعمل الجاد والدؤوب الذي يقوم به المعهد في    إذ حف اوة االستقبال وكرم الضيافة.  
 ؛ والدولي  واإلق ليميعلى المستوى الوطني    االستراتيجية

 ؛  الندوةفي  المقدمة    يثمن المشاركون خالصات كل المداخالت  وإذ •
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مواجهة التحديات المتنامية    من أجللذكاء االستراتيجي  في تعزيز مكانة ا  فكرووعيا من المشاركين بدور مراكز ال  •
وفي  سيادتها االستراتيجيةتحقيق  حفظ أمنها ومسارها التنموي و التي تشهدها الساحة العربية، خاصة فيما يتعلق ب   ،

 اقتراح سياسات ذات بعد استباقي تسهم في تنوير دوائر صنع القرار في الدوال العربية؛ 

 اآلتية:   التوصيات  ت بلورةتم
 

 سياسية الجديد - في الخريطة الجيو   العالم العربي تموقع  فيما يخص  

 .االستراتيجي  واستق اللها تهاسيادالحف اظ على    تكييف الدول العربية عالق اتها مع القوى العظمى من أجل •

ضرورة قيام دول عربية محورية من تحريك العمل العربي المشترك وقيادة السفينة العربية في عالم مطبوع بخاصيات   •
والتوجس والمجهول والاليقين يحتم على الدول العربية وضع استراتيجيات مشتركة على الصعيد  أربع : الغموض، 

رة مواقف موحدة تخدم مصالح الدول العربية وتعزز  السياسي والدبلوماسي واألمني وكذا آليات فعالة من أجل بلو 
تدخالتها   وجه  في  الصمود  وكذا  والمستقبلية،  الحالية  العظمى  القوى  أمام  االستراتيجي  وتموقعها  مواقفها 

 واختراق اتها.

ولتقويض الشرخ ''العق ائدي • - إنشاء هيأة عربية عليا يكون من مهامها وضع مقترحات للتق ارب بين الحكومات، 
 يولوجي''، وتقديم اقتراحات في هذا الصدد، تكون ق ادرة على بناء األسرة العربية الموحدة. إليدا

إبرام اتف اق عربي لفض النزاعات العربية بالطرق السلمية ال يتناقض مع ميثاق األمم المتحدة، ولكن ال يخضع لتأثيرات   •
تبن يجب  وفي هذا النطاق،  للتصدي للتهديدات  سلبية من قبل أعضاء في المنظمة العالمية.  ي مق اربة جديدة 

ترتكز على تقوية الجبهة الداخلية     والحف اظ التعاون اإلق ليمي على أساس مبدأ المصير المشترك   وتعزيزاألمنية، 
 الوحدة الترابية لكل بلد عربي.   وأسسعلى الثوابت  

تجدة في العصر الرقمي بما يحمله  تطوير استراتيجيات جديدة في الدول العربية تتالءم مع التحديات األمنية المس •
من تغيرات في حسابات القوى وزيادة التركيز على األمن السيبيراني باعتباره مرتبطا بقضية التنمية االقتصادية  
تحقيق   من  تمكنه  على إنتاج أسلحة السيبيراني  قدرات العالم العربي  وتعزيز  واالستقرار السياسي  واالجتماعية 

 السيبيراني.    -راضيأهدافه في الفضاء االفت
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مكافحة المخاطر السيبيراني   • مجال  في  والتعاون  لتعزيز أمن الفضاء السيبيراني  مشتركة  عربية  وضع استراتيجية 
والعمل من أجل إعادة النظر في القوانين الدولية   بالتنسيق بين مراكز الدراسات والمؤسسات الرسمية المعنية، 

بهدف تحقيق توافق دولي  يعامة ومواجهة الحروب السيب  السيبيرانية   -لتنظيم الفضاء االفتراضي رانية الجديدة، 
 بهذا الشأن. 

 اقتصادية  - جيو اآلف اق ال ب فيما يتعلق  

تفعيل التكامل االقتصادي بين البلدان العربية لخلق أسواق أكثر فساحة وبلورة استراتيجية لخلق سالسل القيمة   •
في    ويساهمإنجاز برامج اقتصادية مشتركة من قبيل مشروع مارشال عربي يشمل قطاعات مختلفة  اإلق ليمية وكذا  

 تحسين تموقع الدول العربية في سالسل القيمة العالمية.    وفيجمع الشمل العربي  

 تكثيف التعاون من أجل بناء اكتف اء ذاتي عربي وتحقيق السيادة في المجاالت اإلستراتيجية الحيوية مثل:  •

بالعمل   - وتحصين األمن الغذائي  ندرة المياه  معالجة  ضرورة  عنه  يترتب  مما  والمائي؛  األمن الغذائي 
 ؛العربي المشترك

وفي هذا الصدد، أشاد المشاركون في الندوة   - األمن الصحي بما في ذلك إنتاج األدوية واللق احات؛ 
صاحب الجاللة ال  وتعبئة اللق احات الذي أعطى انطالقته  تصنيع  شهر  بمشروع  في  محمد السادس  ملك 

 ؛ واإلق ليميوالذي سيساهم في تحقيق السيادة اللق احية على المستوى الوطني   2021يوليوز  

 التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي؛  -

 الطاق ات المتجددة، ومصادر الطاقة الوطنية.  -

سياسة    ونهجبية بشكل خاص  تكثيف المجهودات في البحث بهدف تحديد تأثيرات تغير المناخ على المنطقة العر  •
  والديمغرافية   واالقتصاديةمع األخذ بعين االعتبار الخاصيات الطبيعية    الظاهرة،تتوخى التكيف مع هذه    ةحازم

بالتطور الصناعي    فيماالمسار التنموي، خاصة    ومتطلبات  للمنطقة، تحقيق    وتحديثيتعلق  قصد  طرق الف الحة 
 . والطبيعية على الموارد المائية    والحف اظالغذائي  االكتف اء الذاتي على المستوى  
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 الحكامة المواطن في صلب    وضع بخصوص  

وضع العنصر البشري في صلب السياسات   عن طريق وذلك،  العربية  إعادة ترتيب األولويات في معظم الدول •
 .خدمات الرعاية الصحية والوق ائية والعالجية أهميتها المستحقة  وإعطاءالعمومية  

لمحاسبة العادلة  ل نظام    وإرساء  إصالحات في األنظمة والقوانين  تطبيقعبر    وذلكالجيدة    حكامةال   ترسيخ أسس •
 .مخططات عربية للتدخل السريع في حاالت االستعجال  ووضع 

عزيز قيم المواطنة بما يحصن  ت   ثق افية عربية ق ائمة على أهداف واضحة، من بينها-تربوية-تعليميةرسم إستراتيجية   •
باإلضافة إلى    كيان الدولة الوطنية، وكذا االنتماء إلى األمة العربية واإلسالمية والتضامن الوثيق فيما بين الجميع 

 . وترسيخها في التركيبة المجتمعيةبث مف اهيم وقيم التسامح وقبول اآلخر والعيش المشترك، 

عربيةوضع خارطة   • للبحث العلمي  طريق  مع أهداف اال-متكاملة  متناسقة  - ستراتيجية التعليميةالتكنولوجي 
 . الثق افية-لتربويةا

 


