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 توصيات قمة تر�ندز األو�� ل�حوار ب�ن مراكز الفكر واإلعالم

 

 ،، السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ

للبحوث �� ختام أعمال هذه القمة األو�� ل�حوار ب�ن مراكز الفكر واإلعالم، ال�ي نظمها مركز تر�ندز 

 .واالستشارات، بمشاركة نخبة من رؤساء تحر�ر ومديري عدد من ال�حف والو�االت وامل�اتب اإلعالمية

كيفية �عز�ز التعاون اإلعالمي والبح�ي لتمك�ن الشباب وحماي��م و�عد مناقشات مستفيضة حول 

�� هذه  املشار�ون ، توصل مستقبل دور الشباب �� املؤسسات اإلعالمية والبحثيةو و�عز�ز وع��م، 

 القمة إ�� طرح األف�ار والتوصيات التالية:

توجيھ الشكر إ�� مركز تر�ندز للبحوث واالستشارات ع�� املبادرة إ�� تنظيم هذه القمة،  .1

ا�جهود واملبادرات الهادفة إ�� �عز�ز التنسيق والتعاون ب�ن  مواصلة مثل هذهوتأكيد أهمية 

يق األهداف املش��كة، والسيما �� مجال تمك�ن الشباب مراكز البحوث ووسائل اإلعالم لتحق

 و�عز�ز دورهم �� مس��ة التنمية الشاملة.

التأكيد ع�� أهمية إتاحة مساحة أك�� �� وسائل اإلعالم ا�ختلفة إلبراز املساهمات الفكر�ة  .2

ب�� والبحثية من الباحث�ن الشباب، واجتذاب ال�وادر املتم��ة واملتخصصة م��م للظهور والتع

 عن أف�ارهم �� مختلف ال��امج واملنصات اإلعالمية. 

إيالء اهتمام أك�� با�جهود وال��امج ال�ي ��دف إ�� تأهيل ال�وادر الوطنية الشابة العاملة ��  .3

مراكز الفكر و�� وسائل اإلعالم ا�ختلفة وتدر���ا، ووضع معاي�� وا�حة ومحددة لضمان 

ق األهداف املتوخاة م��ا، ومعا�جة أوجھ القصور، إن فاعلية هذه ال��امج ونجاحها �� تحقي

 وجدت.
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والتواصل ب�ن املراكز البحثية ووسائل التنسيق من أجل جهود ا�تأكيد أهمية تكثيف  .4

��  البحثية والفكر�ة إبراز إسهاما��ممن خالل دعم الباحث�ن الشباب، �� مجال اإلعالم، 

 مهارات اإلعالمي�ن الشباب وقدرا��م �عز�ز�� مجال ، وكذلك ا�ختلفة وسائل اإلعالم

 بقضايا وط��م املعرفية
ً
، من خالل تنمية ا�جانب املعر�� والبح�ي لد��م؛ لي�ونوا أك�� وعيا

 وطرحها بالش�ل الذي يخدم مصا�حھ. ،ومجتمعهم

العمل ع�� توف�� بيئة داعمة ومحفزة للتعاون ب�ن مراكز الفكر واإلعالم؛ وذلك باتباع أفضل  .5

ت العاملية �� مجال دعم عالقات الشراكة ب�ن القطاع�ن، وطرح املبادرات ا�جادة املمارسا

الداعمة للتعاون ب�ن ا�جانب�ن اإلعالمي والبح�ي، بما �� ذلك التفك�� �� إ�شاء إطار مؤس��ي 

 هة للشباب.ُ�ع�ى بدعم التعاون والتنسيق ب�ن القطاع�ن، وخاصة فيما يتعلق باأل�شطة املوّج 

أهمية ��جيع التعاون ب�ن ا�جانب�ن (وسائل اإلعالم ومراكز الفكر) فيما يتعلق  التأكيد ع�� .6

م ل�جمهور �ش�ل عام، وللشباب م��م �ش�ل خاص و�عز�ز  ،بتطو�ر ا�حتوى املعر�� املقدَّ

فيما يتعلق بقضايا حيو�ة؛ مثل �عز�ز االنتماء الوط�ي، و�عظيم  خاصة، و مصداقيتھ العلمية

خوَّ 
ُ
ة اإل�سانية، وتحص�ن الشباب �� مواجهة الفكر املتطرف والعنيف، قيم التسامح واأل

 و�عز�ز قيم املشاركة اإليجابية للشباب.

اإل�سان  تأكيد مركز�ة مفهوم حر�ة البحث العل�ي والنشاط اإلعالمي باعتبارهما من حقوق  .7

 األصيلة واملكفولة �� اإلعالن العاملي �حقوق اإل�سان حول حر�ة التعب��.

أهمية خلق الفرص أمام الشباب لتعز�ز فرص مشارك��م �� جميع ا�جاالت التنمو�ة، تأكيد  .8

بما  ،والسيما مجا�� البحث العل�ي واإلعالم، و�يجاد اآلليات املناسبة لتحقيق هذا الهدف

 ع�� القيام بدورهم الفاعل املنشود �� صناعة املستقبل. يحفز الشباب
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اإلعالم �� مراحل دراسية مبكرة، و�يالء اهتمام أك��  اق��اح النظر �� إم�انية تدريس مادة .9

بما �سهم �� تطو�ر قدرات الشباب  ،بتدر�ب الطالب �� املدارس ع�� كيفية كتابة األبحاث

 اع محتوى.نَّ كصُ 

مش��كة من قبل مراكز الفكر واملؤسسات  إعالمية -ثيةبحاس��اتيجية  تب�يالدعوة إ��  .10

هة لهم لتعز�ز انتما��م الوط�ي لفاعلة من قبل الشباب وموّج اإلعالمية مبنية ع�� املشاركة ا

و�ناء قدرا��م ومهارا��م �� ا�جال�ن البح�ي واإلعالمي و�عز�ز استيعا��م للقضايا الوطنية 

 ا�ختلفة، وجعلهم عناصر فاعلة وأساسية �� خطط التنمية الشاملة املستقبلية.

 


