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 ١ | صفحة  

  ٢٠١٦موجز تقرير أعمال المركز في عام 
ل و لتقرير ل خالصةً  يتضمنو  ،٢٠١٦المركز للعام إيجازًا إلنجازات  ُيمثل هذا التقرير الشامل المعّد الُمطو

طالع الخبراء والمهتمين على طبيعة أعمال المركز وٕانجازاته ا تسهيلإلى هدف يالعام، و هذا أعمال كافة ل
  طريقة إدارتها واإلشكاالت التي تواجه العمل. األعمال و  ومعرفة مجاالت

  اتهومؤشرات إنجاز المركز أهداف  أوًال:

ت صياغتها بشكل فني بدأوقد ، جيةيتاسترا توتوجهاخطة المركز في أعماله وبرامجه جميعًا على سير ي
لع عام وقد أعد المركز في مط، ٢٠١٥-٢٠١٢رت للفترة و ثم طُ ، ٢٠١٠- ٢٠٠٥وٕاداري في الفترة ما بين 

لعام  نجازهاإلومؤشرات  أهداف ٦في ضوئها  انبثقتو ، ٢٠٢٠-٢٠١٦توجهات استراتيجية للفترة  ٢٠١٦
٢٠١٦.  

، حيث اإلنجاز وتساهم مجالس المركز وهيئاته بشكل رئيس في صياغة هذه التوجهات واألهداف ومؤشرات
، ومجلس العلمي المجلستخطيط، و المجلس كل من يضم المركز في هيلكته اإلدارية إضافة إلى هيئة اإلدارة، 

  مناء، وتضم هذه المجالس نخبة فكرية وأكاديمية وٕادارية متميزة من أصحاب الخبرة والكفاءة كل في مجاله.األ

  ثانيًا: مجاالت االهتمام األساسية
عالقــات فــي أعمالــه وبرامجــه علــى عــدد مــن المجــاالت، حيــث اهــتم بدراســة  ٢٠١٦عــام ز المركز فــي ركّ 

الدولية من خــالل تنفيــذه لنــدوة "عالقــات العــرب الدوليــة: الواقــع واآلفــاق" وصــياغته لمبــادرة تطــوير عالقــات العرب 
بتطورات السياسة الخارجية التركية وتأثيرها على المنطقة العربية من خالل عقده لسلســة  تابعالعرب الدولية، كما 

. وبــرز ACT -أحد تقارير فريق األزمات العربيي ف بحثه هذا الموضوع، إضافة إلى ندوات وحلقات النقاشمن ال
األردنــي ممــثًال بدراســة االنتخابــات النيابيــة األردنيــة وحلقــة نقــاش موضــوع ال ٢٠١٦علــى أجنــدة المركــز فــي العــام 

القضــية الفلســطينية  تحــوالتاستمر المركز في رصــده لكما  ".٢٠١٦"األردن ما بعد انتخابات مجلس النواب لعام 
  .األزمات التي تشهدها المنطقة العربيةتحليل بي اإلسرائيلي، إضافة إلى والصراع العر 

  ٢٠١٦: على صعيد اإلنجازات للعام ثالثاً 
  :عمال والبرامج، من أبرزهاشهدت أعمال المركز في هذا العام تقدمًا ملحوظًا في عدد من األو 
 متخصصة ندوة ، وهي١٤/١١/٢٠١٦- ١٣ يوميْ الواقع واآلفاق"  الدولية، - ندوة "العالقات العربيةتنفيذ  .١

 .دول عربية ٦ووبريطانيا  األردن منأكاديمية وفكرية ورجال سياسة شخصية  ٨٠نحو  فيها شارك

 الموقع تقييم إلى خاللها من سعت جلسات، ٤ على توزعتو  متخصصًا، علمياً  بحثاً  ١٢ الندوة وناقشت
 في الالزمة التطوير اتجاهات واكتشاف دولية،ال العالقات خريطة على العربي العالم يحتله الذي والدور

 للعالقات المستقبلية السيناريوهات ورسم وتطويره، الدولي العربي الدور لتفعيل العربية -العربية العالقات
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 ٢ | صفحة  

   .الكبرى القضايا تخدم عربية خارجية سياسة لصياغة مشتركة رؤى تقديم ومحاولة الدولية، -العربية
 وبعيون واقعية مبادرة صياغة على عرب أكاديميونو  سياسيون يعمل أن ضرورة إلى المنتدون خلصو 

  .والدولي اإلقليمي المستوى على العرب وزن وتثقيل الدولية - العربية بالعالقات لالرتقاء عربية
 - "العالقات العربيةوهي وثيقة أتت بوحي من ندوة صياغة مبادرة تطوير عالقات العرب الدولية:  .٢

عمل على إنجازها عدد من المختصين والخبراء األردنيين والعرب، وتهدف إلى اآلفاق" و الدولية: الواقع و 
تطوير عالقات العرب الدولية، وتقديم مقترحات بآليات فاعلة في هذا المجال للقادة العرب، وقد خضعت 

ت من قبل لسلسة من اإلجراءات وعمليات التنقيح والتطوير بالمناقشات والمالحظات واالستشارامبادرة ال
وم به المركز جزءًا من الدور الذي يق مبادرة، وتمثل الشاركت في صياغتها شخصية ١٧ما يربو على 

، واستكملت ٢٠١٦عام أواخر شهرين  مبادرةوقد استغرق العمل على صياغة هذه ال بوصفه عقًال مفكرًا،
  .٢٠١٧بقية اإلجراءات المتعلقة بها مطلع العام 

االنتخابات حملت عنوان " ٢٠١٦النتخابات النيابية األردنية لعام لصائية إجراء دراسة سياسية وٕاح .٣
 .: دراسة سياسية وٕاحصائية"٢٠١٦النيابية األردنية لعام 

 ؛يةاألردن النيابية االنتخابات تاريخ في منعطفاً كونها شكلت  االنتخاباتأتى اهتمام المركز في هذه وقد 
 هاأن كما المفتوحة، النسبية القائمة يعتمد انتخابي قانون وفق - ١٩٩٣ عام منذ مرة وألول - جرت حيث
 تهمقاطع - اإلسالمي العمل جبهة حزب -األردنية المعارضة مكونات أبرز إنهاء ظل في جرت

  .النيابية النتخاباتل
حصائيين من الباحثين السياسيين واإلخراجها فريق إ وتحريرها و على إجراء هذه الدراسة عكف وقد 

 كثيرٍ  نالت تقديرَ و ردن وخارجه، من الجهات المعنية في األ لكترونيا للعديدإ و  ورقياً  عت، ووز الفنيينو 
عيان، األعضاء مجلس أ: الديوان الملكي العامر، رئاسة الوزراء، رئيس و منهم، وعلى رأس هذه الجهات
  .ردنيةاألحزاب األ ،، أعضاء مجالس النقابات، رؤساء الكتل النيابيةرئيس وأعضاء مجلس النواب

من  ٤٠نحو  بمشاركة ٢٧/٧/٢٠١٦الدالالت والتداعيات" في  ندوة "محاولة االنقالب في تركيا،تنفيذ  .٤
عددًا من ناقشت  أوراق عمل ٤ خاللها تمد وقُ  ،األتراك واألردنيين باحثينالو  سياسيةال شخصياتال

والعسكرية والتداعيات السياسية  لة االنقالب الفاشلة، والدالالتو البيئة السياسية لمحا المحاور، وأهمها:
وأخيرًا المواقف العربية الشعبية والرسمية واإلعالمية من محاولة  البية محليًا وٕاقليميًا ودوليًا،للمحاولة االنق

  االنقالب.
المركز برنامج المنتدى  استحدثحيث  ؛٢٠١٦تحقيق نقلة نوعية في فعاليات "المنتدى الفكري" في العام  .٥

من استقبال الترشيحات  ه،هيئة اإلشراف على المنتدى كافة مراحل البدء ب تاستكملو  ،الثاني الفكري
والطلبات، وتنفيذ دورة مناهج البحث العلمي وورشة التفكير، وٕاجراء المقابالت، وتفريغ االستبانات الفنية، 

 برامج محاضرات وورش علمية وفكرية). ٦واعتماد األعضاء، واالنتهاء من المرحلة األولى (
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 ٣ | صفحة  

 من األكاديميين والسياسيين األردنيين اً عدد ٢٠١٦في عام األول والثاني  المنتديان استضافكما 
  .من األردن ومصر والعراق والسودان والعرب

  : نشاط المركز الثقافي والعلميرابعاً 
) حلقات نقاش، وعقد لقاءين ضمن برنامج ٤نظم (و ، ) ندوات علمية٣(عقد المركز عددي، على الصعيد ال

إضافة إلى برامجه األخرى  ،ينالفكري ريا للمنتديينعلميا وفك) لقاًء ١٥و( ،سياسيينن وصالوني، والعالمنحن 
، والحفل السنوي عشرة الثامنةجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنية في دروتها برنامج  سنوية، وأعمهاال

، حسب وعلميًا واجتماعياً  نشاطًا ثقافياً  ٢٩لهذا العام  اتاالجتماعي العلمي، ليبلغ مجموع فعاليات النشاط
  .ول التاليالجد

  

  العدد  النشاط

  ٣  الندوات
  ٤  حلقات النقاش

  ٢  الصالون السياسي
  ٢  نحن والعالم (محاضرات السفراء)

  ١٥  ين، األول والثانيالفكري لقاءات المنتديين
  ٣  االجتماعيةاالنشطة 

  ٢٩  المجموع

  : اإلصدارات الورقية واإللكترونية خامساً 
ن والمؤتمرات، ومطبوعتا والندوات الدراساتنها مطبوعة واحدة ضمن ، مورقية مطبوعات) ٧( المركز أصدر

  .المحكمة الفصلية أوسطية شرق دراسات مجلة من أعداد) ٤( أصدر كما ،ضمن الدراسات المركزة
(إلكترونيًا)،  ٢٠١٦وأصدر المركز دراسة سياسية وٕاحصائية عن نتائج االنتخابات البرلمانية األردنية 

" العامل فريق األزمات العربي" أصدركما  ".مبادرة تطوير عالقات العرب الدوليةة بعنوان "وأعد مبادرة سياسي
  ارير حول عدد من األزمات العربية.) تق٣في المركز (

 بالشأن تينخاص تينإلكتروني نشرتين راصدصعيد النشرات اإللكترونية، استمر المركز في إ علىو 
 خالل" صدر ترجمات استراتيجية عن العبرية"و" اإلذاعية والتلفزيونيةرصد البرامج العبرية هما: " اإلسرائيلي

  .عدداً  )٢١( ، ليكون المجموعترجمة ١٤، ومن الترجمات نشرات ٧الرصد  من ٢٠١٦ عام
  ، حسب التصنيف التالي:) إصداراً ٣٣( ليكون مجموع ما أصدره المركز ورقيًا وٕالكترونياً و 

تصنيف 
  اإلصدار

  مطبوعات
  ندوات

  تمطبوعا
  دراسات مركزة

  مطبوعات
  المجلة

  دراسات/ مبادرات
  (إلكترونية)

تقارير فريق 
  األزمات

نشرات 
  إلكترونية

  المجموع
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 ٤ | صفحة  

  ٣٣  ٢١  ٣  ٢  ٤  ٢  ١  العدد
  

باحثًا، وعلى   ٣٧إلى  ٢٠١٦ذكر هنا أن عدد الزمالء الباحثين في مطبوعات المركز وصل خالل عام ويُ 
  التفصيل التالي:

 نسبة المشاركين ألول مرة المجموع جانبأ عرب أردنيون لالمجا

 %٣٠ ١٧ -  ٨ ٩ الباحثون في المطبوعات

 %٣٠ ٢٥ -  ١٢ ١٣ الباحثون في المجلة

 *٤٢ المجموع الكلي للباحثين

 .باحثين في كل من المجلة والمطبوعات األخرىمن ال ٥مشاركات تكرار  * ُيالحظ  

  التسويق: النشر اإللكتروني و سادساً 
متجر الكتاب العربي"، وبدأ بتلبية طلبات  - مع شركة "جملوناتفاقية  ٢٠١٦في عام  ع المركزوقّ 

الخمسة النوافذ سويقية أخرى إلى ار موقعه حسب الطلب، وبه يكون المركز قد أضاف نافذة تالمشتركين وزوّ 
  ، المنهل.النيل والفرات، دار المنظومةلعلمي، ، بوابة الكتاب اEBSCO، وهي: السابقة
معرض إلى  في تركيا، إضافة عرض إسطنبول األول للكتاب العربيفي مبشكل مباشر ارك المركز شقد و 

عددًا من البرامج التسويقية، ومن  ذنفّ كما شومان في محافظة إربد. عبد الحميد مؤسسة  الذي نظمته - أيام ثقافية
ة)، والتلمود البابلي (حملة المكتبة السياسية (حملة دائمة)، والمجموعات التخصصية (حملة دائمأبرزها: 

  .موسمية)، ومكتبة الشاب المثقف (حملة خاصة)

  تدريب واالستشارات: السابعاً 
فن التحليل السياسي، ومن أبرزها، واستشارة علمية، محليًا وخارجيًا، تدريبية ) دورة ٤١نفذ المركز وقّدم (

لقرار السياسي، وفنون التفاوض السياسي، ، وصناعة اتنمية مهارات البحث العلمي، و تقدير الموقف السياسيو 
وٕاعداد التقارير السياسية، والتثقيف السياسي، والتفكير االستراتيجي واالتجاهات الحديثة، وٕادارة العالقات 

 السياسية.

  ات: الفرص والطموحثامناً 
واالستشارية تعتقد  ومجالسه وهيئاته التخطيطية والعلميةالمركز  إدارةرغم إنجازات المركز المتعددة، إال أن 

الطاقات والكوادر الفنية والعلمية األردنية والعربية أن و  ،متاحةبحثية والفكرية العربية ما زالت أن فرص العمل ال
والفكرية، وحات البحثية والعلمية ممتوافرة بدرجة كبيرة، ولهذا ترنو إدارة المركز إلى تحقيق جملة من البرامج والط

إمكانات مام المركز واختصاصاته، ساعية في ذلك إلى التغلب على عقبات متعلقة بال سيما في مجاالت اهت
أو بشرية وظيفية وتخصصية في مجاالت البحث واإلدارة والعالقات، هذا مع اإلشارة بالتأكيد على أن مادية 

وٕاسهامات  لمميزمركز دراسات الشرق األوسط مركز علمي مستقل، يعتمد في تمويله على قدراته الذاتية وٕانتاجه ا
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 ٥ | صفحة  

  .بعض المؤسسات الوطنية والعربية في بعض برامجه

لالطـــالع علـــى المزيـــد مـــن أنشـــطة المركـــز وبرامجـــه وٕاصـــداراته يمكـــن الرجـــوع إلـــى موقعـــه عبـــر الـــرابط  •
 mesc@mesc.com.joل يــل مع المركــز باإليمصر التواب، أو ع www.mesc.com.jo اإللكتروني

    4613451-6-962+هاتف، أو ال
  


