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بالء

العام  للأمني  الكرمية  املوافقة  على  بناًء 
للعتبة احل�شينية املقد�شة �شماحة ال�شيخ عبد 
املهدي الكربلئي )دام عزه( بهام�شه املوؤرخ 
املباركة  النبوية  للهجرة  �شفر1434   27 يف 
م�شت�شار  قبل  من  املقدم  الطلب  اأ�شل  على 
ل�����ش��وؤون الأع����لم  والعلقات  ال��ع��ام  الأم���ني 
القري�شي  عزيز  الأمري  عبد  الأ�شتاذ  الدولية 
بتاريخ  25 �شفر املوافق 2013/1/8 املت�شمن 
للدرا�شات  مركز  تاأ�شي�س  على  املوافقة  طلب 
والبحوث يف مدينة كربلء املقد�شة وتو�شيعا 
  البيت  اأه��ل  مدر�شة  علوم  ثقافة  لقاعدة 
وتاأ�شيلها يف نفو�س العامل الإ�شلمي من هذا 
املنطلق، بادرت الأمانة العامة للعتبة احل�شينية 
  احل�شني  الإم���ام  )موؤ�ش�شة  املقد�شة 

م�شروعها  بطرح  والعلوم(  للثقافة  العاملية 
احل�شاري العلمي والثقايف با�شتحداث  مركز 
كربلء املقد�شة للدرا�شات والبحوث وهو اأحد  

ت�شكيلت  العتبة احل�شينية املقد�شة.



بسمه تعاىل

تعلمون اإخواين واأنتم اأعرف مني اإن الدول املتقدمة واملجتمعات  	•
اإهتمامهًا الكبريًا وت�شرف الأموال الطائلة على مراكز  وال�شعوب تويل 
البحوث والدرا�شات ويف خمتلف الخت�شا�شات، باعتبار اأن هذه املراكز 
حقيقَة توفر درا�شات وبحوث علمية وميكن من خللها اأن يتو�شل اأ�شحاب 
القرارات اإىل القرار ال�شحيح لأنه �شيكون حينئِذ مبني على راأي علمي 
على  مق�شورة  هكذا  الدرا�شات  مركز  اإىل  نظرتنا  ولي�شت  تخ�ش�شي، 
هذه اجلهة وان كانت هي جزءًا من مهامه، بل اجلزء الأكرب من مهامه 
هو حفظ التاأريخ والرتاث لهذه املدينة، وربطه باحلا�شر بحيث يكون هذا 
الأمر موؤثرًا يف حا�شرنا، وي�شاف اإىل ذلك ما يتعلق بحفظ تراث مدينة 
كربلء املقد�شة وما ميكن اأن يوفره من درا�شات لأ�شحاب الخت�شا�شات 
العقائدية والدينية والروحية وغريها بل  لي�س فقط باجلوانب  املتعددة 

حتى يف بقية اجلوانب وجمالت احلياة املتعلقة بتطوير هذه املدينة .

اأن  الوقت احلا�شر وخ�شو�شًا يف هذه املجالت  ناأمل يف  نحن  	•
ال�شريفة  العلمية  احل��وزة  بني  وت��ام  دائ��م  وتعاون  تن�شيق  هنالك  يكون 
وال�شاتذة  يف اجلامعات، والباحثني، واملثقفني، ورجال الع�شائر والأدباء 

وال�شعراء، وكذلك رجال الع�شائر للو�شول اإىل الثمرة املتكاملة.

نريد من املركز اأن يوؤدي دوره الأ�شا�س يف حفظ تاأريخ وتراث   	•
مدينة كربلء املقد�شة ليكون تاأثريه يف النفو�س م�شتمرًا بقوة وفعالية، 
وناأمل اأن يكون هذا املركز منهًل للعلم يتزود منه كل باحث وطالب علم 

ين�شد الفكر والثقافة يف املجالت كافة.

من توجيهات رئيس جملس االمناء مساحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام جمده(
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شهادة االعتماد الدولي 

لمركز كربالء للدراسات والبحوث

 التي حصل عليها  من منظمة 

اليونسكو )برنامج الذاكرة العالمية( 

بتأريخ 28/ 10/ 2014م
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الرؤية
فيما  وهام  فعال  بدور  للقيام  والبحوث  للدرا�شات  كربلء  مركز  يتطلع 
كربلء  مدينة  تخ�س  التي  والعلمية  الإن�شانية  والبحوث  بالدرا�شات  يتعلق 
اأ�شحاب  بني  امل�شتمر  م�شرتكة للتوا�شل  اأر�شية  اإيجاد  خلل  من  املقد�شة، 
حمليا واإقليميا  املتناظرة  املوؤ�ش�شات  مع  والتعاون  والقرار،  وال��راأي  الفكر 

ودوليا كافة بغية حتقيق الأهداف امل�شرتكة.

الرسالة
بحثية  بيئة  وتوفري  دعم  اىل  والبحوث  للدرا�شات  كربلء  مركز  ي�شعى 
حمفزة للرقي والتميز يف املجالت العلمية املختلفة عن طريق ان�شاء منظومة 
تطبيقية  اأبحاث  وتقدمي  ون�شرها،  املعرفة  وادارة  العلمي،  للبحث  متكاملة 
متميزة تخدم التطور املجتمعي يف نواحيه كّلها على امل�شتويني املحلي والعاملي، 

ومبا ي�شهم يف ابتكار حلول تطبيقية للم�شاكل التي تواجه املجتمع .
مبا�شر يف  تاأثري  لها  التي  والبحوث  الدرا�شات  اإع��داد  املركز يف  ويعتمد 
حياة املجتمع الكربلئي امنوذجًا مبا يعزز الإرث الديني واحل�شاري والثقايف 

ملدينة كربلء املقد�شة وب�شكل ع�شري حديث.

األهداف
يهدف مركز كربلء للدرا�شات والبحوث اىل تنمية النتاج املعريف ملدينة 
الثقايف  الر�شيد  يواكب  نوعي  ب�شكل  املجالت  جميع  يف  املقد�شة  كربلء 
مدر�شة  به  تزخر  مما  انطلقًا  جوانب،  من  ينق�شه  مبا  ويرفده  الن�شاين 

الإ�شلم الأ�شيل من خمزون ثقايف وعلمي و وفقًا ملا ياأتي :
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التنمية الفردية واملجتمعية عن طريق ر�شد الواقع مبا له من ايجابيات   .1
جمموعة  على  قائمة  م�شاريع  وخلق  الكفاءات  وا�شتقطاب  وم�شاكل، 
الفكري  والعتدال  الو�شطية  تعزز  مدرو�شة  معايري  وفق  الدرا�شات  من 

واحلوار املت�شامح.
التنمية العلمية عن طريق درا�شة الواقع العلمي ودعم الأبحاث القائمة   .2
�شكلها  من  وحتويلها  النا�شئة  الأفكار  ودعم  منها  متوفر  هو  ما  وتطوير 
التنفيذ  اىل  العمل  خطط  اع��داد  مرحلة  من  عملي،  واق��ع  اىل  النظري 

وح�شد النتائج الأولية.
واملرئية  املقروءة  كافة  باأ�شكالها  والتعليمية  والثقافية  التنمية العلمية   .3
وامل�شموعة والألكرتونية وفتح منافذ جديدة غري تقليدية على العامل عن 

طريق انتاج برامج مبتكرة.
التنمية القت�شادية وعمل مناذج مل�شاريع قائمة وفق النظرة القت�شادية   .4 
لل�شلم لتكون اأمثلة تنطلق للعامل وخا�شة يف املفا�شل القت�شادية من 
زراعة و�شناعة وخدمات وما جتربة م�شاريع العتبة احل�شينية املقد�شة اّل 

امنوذجًا حيًا لذلك.
دعم ثقافة احلرية وحقوق الن�شان يف العامل اأجمع.  .5

تطوير الن�شاط التطوعي والعمل اخلريي والربط بني املوؤ�ش�شات العاملة   .6
يف هذا املجال على جميع امل�شتويات املحلية والدولية.

املقد�شة  كربلء  ملدينة  والثقايف  والتاأريخي  الديني  الإرث  على  احلفاظ   .7
وتاأمني عبوره للم�شتقبل لي�شل ب�شورته الزاهية.

تنمية ودعم الأبحاث الطبية على جميع امل�شتويات ورفد امل�شاريع الطبية   .8
القائمة وامل�شتقبلية ببنية حتتية لنظام بحث علمي متطور.

وثقافة  الن�شانية  احل�شارات  ح��وار  خ��لل  من  الخ��ري��ن  مع  التوا�شل   .9
ال�شعوب بهدف التقريب بني املذاهب ونبذ العنف والطائفية.
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أولويات النشاط

ان الركائز ال�شا�شية لعمل املركز ت�شتند على احلقيقة واملو�شوعية وحرية 
الراأي التي هي اأ�شا�س احلوار من اجل امل�شتقبل، وذلك من خلل الإ�شهام 
العلمي يف احلياة الفكرية ودعم التعاون بني الأكادمييني واملثقفني ومد ج�شور 
التوا�شل مع مراكز الدرا�شات وموؤ�ش�شات التفكري يف العراق والعامل للخروج 
العلمي  والتفكري  البحث  اأط��ار  يف  وم�شتقبلية  معا�شرة  وحتليلت  بنتائج 

ملواجهة التحديات التي تواجه العامل ومن ذلك :

ي�شتلزم جهودًا  والإره��اب، مما  امل�شلح  والعنف  التطرف  تنامي ظاهرة    .1
حملية واإقليمية ودولية من�شقة ملكافحة هذه الظاهرة املدمرة واحلفاظ 

على الأمن وال�شتقرار وال�شلم العاملي.

النامية  والدول  املتقدمة  الدول  واملعرفية بني  اللكرتونية  الفجوة  زيادة    .2
مع ت�شارع عجلة التقدم التكنولوجي يف املجالت كافة، والثورة يف و�شائل 
املجتمعات  وتقدم  منو  معدلت  على  ذل��ك  وتاأثري  والت�شال،  الأع��لم 

وقدراتها التناف�شية وقيمها وتقاليدها وا�شتقرارها الداخلي.

الكوادر  وتطوير  خللق  امل�شتدامة  الب�شرية  التنمية  اأهمية  على  الرتكيز    .3
باأدوات الع�شر �شمن روؤية مذهب  التعامل  العلمية املوؤهلة القادرة على 
�شرورة  اأ�شبحت  والتي  وم�شتجداته  اآلياته  مع  والتفاعل   البيت اأهل 
لعملية التطور والتقدم يف املجالت املختلفة من خلل امل�شاركة الفعالة 

لقطاعات املجتمع ب�شكل عام وال�شباب على وجه اخل�شو�س. 
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الهيكل التنظيمي للمركز
ملوؤ�ش�شات  اإمنوذجًا  يكون  بحيث  للمركز  التنظيمي  الهيكل  مراعاة  ثم 
التفكري والراأي امل�شتقلة مبا يتنا�شب وتوجهات ادارة العتبة احل�شينية املقد�شة 
مع تدعيمها مبنظومة رقمية جمهزة باأدوات وو�شائل البحث املتطورة لتوفري 
املعلومات ب�شكل فوري وم�شتمر واإخراج املنتج الفكري ون�شره باأحدث الو�شائل 

الإعلمية وي�شتند الهيكل التنظيمي للمركز وفقًا ملا ياأتي:

اأوًل: جمل�س الأمناء ..املهام والواجبات:
وال��وح��دات                     العلمي  للن�شاط  ال��ع��ام  والإط����ار  ال�شيا�شة  بو�شع  يخت�س   .1

البحثية مبا يتنا�شب مع اأهداف املركز.

2. يجتمع جمل�س الأمناء ب�شكل دوري ن�شف �شنوي وله اأن يعقد اإجتماعات 
ددة. خا�شة ملناق�شة مو�شوعات حمحُ

3. لرئي�س املجل�س دعوة من يراه من اخلرباء وامل�شت�شارين حل�شور جل�شات 
املجل�س عند ال�شرورة.

بينها،  فيما  والتن�شيق  املختلفة  البحثية  الوحدات  واإقرار خطط  مناق�شة   .4
الن�شاط البحثي يف املجالت املختلفة  لتنفيذ  التف�شيلية  وو�شع اخلطط 

واإدارتها.

تنظيم العلقات اخلارجية والتعاون البحثي والتبادل املعريف والزيارات   .5
العلمية بالتن�شيق مع املراكز واجلهات البحثية املحلية والدولية.
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ويتاألف جمل�س اأمناء املركز من ال�شادة املدرجة اأ�شماوؤهم يف اأدناه :

ww

ثانيًا: الهياأة الإ�شت�شارية
ت�شم الهياأة العلمية ال�شت�شارية للمركز نخبة من الأكادمييني واخلرباء 
يعر�س  فيما  العلمية  امل�شورة  تقدم   ... العامة  وال�شخ�شيات  املتخ�ش�شني 
والربامج  العلمي  للن�شاط  ال�شنوية  باخلطة  تتعلق  مو�شوعات  من  عليها 
العلمية  املركز  اأن�شطة  فى  امل�شت�شارين  هياأة  اأع�شاء  وي�شارك  كما  البحثية، 

والعملية ب�شكل فردي اأو جماعي طبقًا لطبيعة كل ن�شاط ومتطلباته.

رئي�شًا�شماحة ال�شيخ عبد املهدي الكربلئي           . 1
نائبًاال�شتاذ عبد الأمري عزيز القري�شي                      . 2
ع�شوًاد. حم�شن باقر القزويني                                     . 3
ع�شوًاد. باقر حممد ر�شا الزجاجي                            . 4
ع�شوًااأ. د. ريا�س كاظم �شلمان اجلميلي                     . 5
ع�شوًااأ. م. د. حممد عبد عطية ال�شراج                     . 6
طو                                . 7 ع�شوًااأ. �شمري خليل ابراهيم �ْشمحُ
ع�شوًااأ. فا�شل ح�شن حمود ال�شدي                   . 8
ع�شوًااأ. مهدي وهاب ن�شر اهلل                          . 9
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وتتاألف الهياأة ال�شت�شارية من الأ�شاتذةاملدرجة اأ�شماوؤهم يف اأدناه :
رئي�شًااأ.د. ريا�س كاظم �شلمان اجلميلي      . 1
ع�شوًااأ. د. �شباح ر�شول داخل اجلابري     . 2
ع�شوًااأ. د. حممد علي ح�شني النباري. 3
ع�شوًااأ. د. اكرم حم�شن مهدي اليا�شري      . 4
ع�شوًااأ. د. جنم عبد احل�شني جنم                . 5
ع�شوًااأ. د. مكي عبد املجيد الربيعي. 6
ع�شوًااأ. د. عامر عطية لفتة اخلالدي. 7
ع�شوًااأ. د. ثائر مظهر فهمي العزاوي. 8
ع�شوًااأ. د. اياد عا�شور حمزة الطائي. 9

ع�شوًااأ. د. نبيلة عبد املنعم داوود. 10
ع�شوًااأ. م. د. ح�شن حبيب الكريطي. 11
ع�شوًااأ. م. د. عبا�س كاظم الدعمي. 12
ع�شوًااأ. م. د. حيدر يون�س كاظم املو�شوي. 13
ع�شوًااأ. م. د. حيدر حممد عبد اهلل الكربلئي. 14
ع�شوًااأ. م. د. زين العابدين مو�شى جعفر. 15
ع�شوًاد. ميثم حممد ح�شن حممد جواد. 16
ع�شوًام. د. ها�شم جبار ح�شني احل�شيني. 17
ع�شوًام. د. �شاكر فالح �شاكر البو �شلطان. 18
ع�شوًام. د. رائد رحمن عدنان املحنا. 19
ع�شوًام. د. حيدر ناجي عطية. 20
ع�شوًام. د. عمار جا�شم حممد اخلفاجي. 21
ع�شوًااأ. م. زهري عبد الوهاب حممد ح�شن اجلواهري. 22
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ثالثًا: اأق�شام املركز
ي�شعى املركز اىل حتقيق ر�شالته من خلل تبني �شيا�شة علمية قائمة على 
جمموعة من الوحدات البحثية ذات الأهداف والربامج التي تخدم م�شروعه 

للرتقاء جوانب املجتمع الإ�شلمي كافة، وهذه الوحدات هي:

 ق�شم التخطيط ال�شرتاتيجي :.1
والن�شطة  والعمال  ال�شرتاتيجية  اله��داف  بتحديد  الق�شم  هذا  يقوم 
الواجب القيام بها لتحقيق تلك الهداف وياخذ يف نظر العتبار املتغريات 

الداخلية واخلارجية للمركز ودرا�شتها ب�شمولية وتكامل.

 ق�شم التدريب املتقدم والتعاون البحثي :.2
يعنى هذا الق�شم مبجموعة من الربامج هي:

اأ �   برنامج تدريب ال�شباب الباحثني والكوادر الفاعلة يف املجتمع )جمعيات                 
     اأهلية / اإعلميون/ كّتاب / قيادات و�شيطة(.

ب �  برنامج التعاون وامل�شروعات البحثية امل�شرتكة.
3. ق�شم البحث والتطوير :

اإدارة الن�شاطات املتعلقة بامل�شاريع التي تدخل �شمن  يتوىل هذا الق�شم 
نطاق عمل املركز، وت�شمل الدرا�شات وامل�شاريع البحثية املقرتحة من اإدارة 
وحتديد  لها  املنا�شبة  احللول  ايجاد  اأجل  من  ال�شت�شارية،  والهياأة  املركز 

خطوات معاجلتها وفق روؤية املركز.

4.  ق�شم التاأليف والرتجمة والن�شر :
 وي�شم جمموعة من الوحدات هي :

اأ �    وحدة علوم العقائد.                ه� � وحدة العلوم التطبيقية.
ب � وحدة خطب اجلمعة.               و � الرتجمة.

ج �   وحدة التاأريخ وال�شرية.           ز � الن�شر.
د. وحدة الثقافة الإ�شلمية العامة.
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 5. ق�شم الدرا�شات الإعالمية واملعلوماتية : 
يعنى هذا الق�شم جمموعة من الربامج هي:

برنامج حتليل توجهات و�شائل الإعلم الف�شائية واللكرتونية والتعامل اأ � 
معها.

 برنامج التن�شيق الإعلمي وتو�شيع قاعدة التاأثري. ب � 
 برنامج تطوير املواقع اللكرتونية والن�شر اللكرتوين وت�شويق املواقع. ج � 

6. الثقافة املجتمعية ومكافحة الإرهاب :
يعنى هذا الق�شم مبجموعة من الربامج هي:

اأ �    برنامج مكافحة التطرف والعنف و الإرهاب.
ب �  برنامج الثقافة ال�شبابية.

ج �   برنامج التنمية امل�شتدامة وامل�شاركة املجتمعية، وتكون براجمه منهجية 
. وفق روؤى واأفكار مدر�شة اأهل البيت

رابعًا: م�شروع مو�شوعة كربالء :
ي�شعى املركز اىل تدوين تاأريخ مدينة كربلء املقد�شة بجوانبها الدينية 
والجتماعية كلها من خلل مو�شوعة خا�شعة لل�شوابط العلمية تت�شم بالدقة 

واملو�شوعية و ال�شمولية وتتما�شى مع متطلبات املرحلة الراهنة.

خام�شًا: العلوم العامة :
ت�شم هذه الوحدة الأق�شام العلمية الآتية :

علم التاأريخ. 2اللغة العربية وعلومها. 1
علم الإدارة و القت�شاد. 4علم الجتماع  . 3
علم الإح�شاء. 6علم اجلغرافية. 5
العلوم ال�شياحية. 8علم النف�س. 7
علم الهند�شة والعمارة. 9

�شاد�شًا : دائرة الأبحاث احل�شينية :
تعنى بالدرا�شات التحليلية للنه�شة احل�شينية املباركة وطباعة ون�شر كل 

ما يتعلق بها.
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الرئيسة النشاطات 
اأوًل: الإ�شدارات الفكرية :

واخلا�شة،  الدورية  العلمية  الإ�شدارات  املركز جمموعة من  ي�شدر عن 
اهتمام  حمل  للمو�شوعات  والتحليلت  والدرا�شات  البحوث  اأهم  تت�شمن 
املقد�شة  كربلء  مبدينة  تعنى  التي  الكتب  لتاأليف  الباحثني  وحث  املركز، 

والنه�شة احل�شينية املباركة. ومن هذه الإ�شدارات :
بن�شر  تعنى  حمكمة  ف�شلية  علمية  جملة  وهي  املحكمة:  ال�شبط  جملة   .1

الرث احل�شاري والثقايف ملدينة كربلء املقد�شة. 
حمكمة  علمية  كمجلة  لعتمادها  الر�شمية  املوافقة  على  ح�شلت  وقد 
مبوجب كتاب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي - دائرة البحث والتطوير 

املرقم  ب ت 4/ 1074 يف: 10/ 2/ 2015.
امل�شلم،  بال�شباب  تعنى  ف�شلية  ثقافية  فكرية  جملة  وهي  �شباب:  جملة   .2
ت�شدر ب�شكل م�شرتك مع جامعة امل�شطفى العاملية يف مدينة قم املقد�شة.

واللغات  العربية  باللغة  ت�شدر  ثقافية  جملة  وه��ي   : ت�شنيم  جملة   .3
احل�شاري  ب���الإرث  املتعلقة  العلمية  امل��ق��الت  بن�شر  تهتم  الأجنبية، 
 ،الإ�شلمي، وامل�شتقاة من ال�شرح الفكري والعلمي للأئمة اأهل البيت

لتحاكي الثقافة الغربية ومتطلباتها املعا�شرة.
ون�شاطات  اأخبار  مبتابعة  تعنى  �شنوية  ن�شرة  وهي  املركز:  اأخبار  جملة   .4

وفعاليات املركز العلمية على مدى عام كامل.
اإ�شدارات خا�شة: لن�شر التو�شيات الرئي�شة ونتائج املوؤمترات والندوات   .5

واحللقات النقا�شية والدرا�شات اخلا�شة.
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الفكر  ن�شر  اإىل  تهدف  العاملي  الفكر  وحتليل  عر�س  ترجمات:  �شل�شلة   .6
العاملي فيما يتعلق بالق�شايا والتطورات املوؤثرة على ال�شارع الإ�شلمي اأو 
املنطقة، والكيفية التي يري بها العامل ق�شايانا املختلفة، وتتم ترجمتها 
املو�شوع  ب�شاأن  وتعليق  حتليلية،  مقدمة  مع  وتن�شر  العاملية،  اللغات  اإىل 

الذي تتناوله.

�شل�شلة درا�شات املركز : وهي �شل�شلة علمية تعنى بالدرا�شات والبحوث   .7
اخلا�شة مبدينة كربلء املقد�شة بجوانبها كافة وت�شدر ب�شكل دوري.

ال�شدارات العلمية : ي�شعى املركز اىل تاليف ون�شر املوؤلفات العلمية   .8
اجلامعية  والطاريح  الر�شائل  طباعة  كذلك  الن�شانية(  )التطبيقية، 
به  لي�شتنري  العاملية  اللغات  اىل  املوؤلفات  هذه  ترجمةبع�س  عن  ف�شًل 

الآخرون.
ثانيًا: الو�شائط الإعالمية :

ينتج املركز جمموعة من الو�شائط الإعلمية املتعددة :
 )... كا�شيت  �شرائط  فيديو،  �شرائط   CD/DVD مدجمة  )اأق��را���س 
تاحة للجهات املعنية، واجلمهور على  وتت�شمن اأن�شطته الرئي�شة لكي تكون محُ

امل�شتوى العام واخلا�س مع اإمكانية بثها عرب و�شائل الإعلم املحُختلفة.

ثالثًا: املوقع الإلكرتوين:
البيانات  لن�شر  الدولية  املعلومات  �شبكة  على  الإك��رتوين  موقع  للمركز 
الأ�شا�شية عن اأهدافه ون�شاطاته وعر�س اإ�شداراته الكرتونيًا وتقدمي خدمات 
وتلقي  املوقع  ل��زوار  واملكتبة  متاحة  الكرتونية  مكتبة  مع  البيانات  قواعد 
 - )فيديو  وال�شمعية  املرئية  البحثية  اأن�شطته  تيح  يحُ مبا  الفكرية،  امل�شاركات 
اإمكانية  مع  العاملية  اللغات  والإجنليزية وغريها من  العربية  باللغتني  اأديو( 
www.c-karbala.com .التحميل املبا�شر ... ويتم حتديثه ب�شفة دائمة
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رابعًا: التعاون والتبادل املعريف :
اخلربة  وتبادل  التعاون  علقات  من  وا�شعة  قاعدة  لبناء  املركز  ي�شعى 
ومراكز  والبحثية  العلمية  واملعاهد  املراكز  من  وا�شعة  �شبكة  مع  واملعرفة 
والهيئات  املتحدة  املركز وموؤ�ش�شات الأمم  اأن�شطة  املحُهتمة مبجالت  التفكري 
الدولية املعنية واخلرباء والباحثني ورجال الفكر واملوؤ�ش�شات والهيئات ورجال 

الأعمال وال�شخ�شيات العامة  يف الداخل واخلارج.

خام�شًا: املوؤمترات واحللقات النقا�شية :
يقوم املركز مبا ياأتي :

العلمية  خطته  �شمن  يتبناها  التي  والدولية  املحلية  امل��وؤمت��رات  اإقامة   .1
واإدارتها.

تهياأة واإعداد احللقات النقا�شية وور�س العمل الإ�شبوعية وال�شهرية ب�شكل   .2
دوري من خلل دعوة الباحثني لها مبختلف اخت�شا�شاتهم.

امل�شاركة والدعم املبا�شر للموؤمترات التي تقوم بها املوؤ�ش�شات الأكادميية   .3
واحلكومية الأخرى.

امل�شاريع واملتابعة والتقييم : وت�شميم  •	الت�شنيف 
يعمل املركز على ت�شنيف وتبويب املعلومات وفق جداول زمنية مع كتابة 
م�شاريع العمل ودرا�شات اجلدوى، كما ويقوم مبتابعة عملية التنفيذ وتقييمها 
الدائمة  العمل  وح��دات  با�شتحداث  القيام  عن  ف�شًل  مراحلها،  جميع  يف 
العاملني يف هذه  الأفراد  املهام على  وتوزيع  املركز،  مل�شاريع  وفقًا  واملرحلية 

املرحلة.
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: العامة  والعالقات  •	العالم 
ب�شكل . 1 والدولية  املحلية  املوؤمترات  على  والإ���ش��راف  الفعاليات  اإقامة 

دوري.
تاأمني الت�شال باملوؤ�ش�شات والأفراد للم�شاركة يف املوؤمترات والفعاليات . 2

املحلية والدولية.
وانتاج . 3 الإعلمية  وامل�شاركات  ال��دوري��ة  الإ���ش��دارات  على  الإ���ش��راف 

الربامج العلمية التابعة للمركز.

: امل�شتهدف  •		املتلقي 
بامل�شتوى  يتعلق  للمركز �شواء فيما  املو�شوعة  الروؤية والأهداف  اإطار  يف 
فاإن  املحُختلفة  الإقليمية  بدوائره  العامل  مع  للحوار  ج�شور  اإقامة  اأو  املحلي 

تلقيني ت�شمل: القاعدة العري�شة للمحُ
والإدارة . 1 ال�شيا�شية  والأح����زاب  والتنظيمات  الت�شريعية  الهيئات 

احلكومية.
املوؤ�ش�شات الثقافية والإعلمية وقادة الفكر والراأي على امل�شتوى العام . 2

واملحلي.
مراكز البحوث واخلرباء والباحثني واملحُحللني يف الداخل واخلارج.. 3
هيئات وموؤ�ش�شات وجمعيات واحتادات رجال الأعمال.. 4
اجلمهور العام خا�شة القطاعات ال�شبابية واملراأة والتنظيمات املعنية . 5

بق�شايا العامل الإ�شلمي.
موؤ�ش�شات املجتمع املدين على النطاق املحلي الإقليمي والدويل.. 6


