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 فى االستشرافات المستقبلية تعظيم الجهود التشاركيةوجوب  فى شأن أوال:

القومية واألجنبية فى محيط البحوث والدراسات  المشتركة،الممثلة فى تبادل مذكرات التفاهم 
 يةومناهج الفكر المستقبل

  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة منمنها ما تقدم به أعضاء الوفد الممثل لحكومة  دبى، 
البحوث والدراسات المعنية باألمن القومى الخبرات فى ن تبادل أبش القيادة العامة لشرطة دبىو

تبادل الخبرات فى شأن الوسائل البحثية والمناهج الفكرية والمعرفية كذلك و .المجتمعىواألمن 
وعات بالمطتبادل باألضافة إلى  . وذلك أيضاللمتدربين من الجانبين التطبيقية والتدريبية

الخبرة المصرية التراكمية منذ التسعينات من  نالصادرة ع والمنشورات والترجمات العربية 
سائر المؤسسات الحكومية واألهلية العاملة  يجمعمصر. ذلك كله فى إطار ضى فىالقرن الما

مع  اتشاركو .دبى والكويت وتونس والسودان من يةالعلم اتاالت األستشراف والتنبؤفى مج
ومجموعاته الدولية الخمسين حول  ،جامعة األمم المتحدة فى طوكيو ،مؤسسة مشروع األلفية

 .يتم إنشاء القاعدة البحثية المصرية العربية والدولية العالم ومنها مجموعة القاهرة

ستشراف المستقبلى من االادل مذكرات التفاهم مع مؤسسات تم تب ،وفى هذا الشأن أيضا  
لمشتركة ذات األهمية الجامعات األوروبية، اإليطالية والتشيكية، وإعداد المشروعات البحثية ا

الطاقة وظاهرة العنف واإلرهاب الدولى. إلى الصحة والسكان قضايا من  جميعها لألطراف
وعلى صعيد موازى، يجرى اإلعداد للمشاركة فى مشروع مستقبل العمل والتكنولوجيا عام 
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ذلك يضع مصر والمنطقة العربية فى قلب األحداث والتحديث المتسارع من الثورة المعرفية 
أفضي إلي  مما .بين الشعوبفيما  الهائلة، وثورة االتصاالت التاريخية والتفاعالت البينية 

من جانب مقرر  الذى تم عرضه األمر .ون نكون أو ال نك :فى محك جميعها وضع اإلنسانية
 2020صر والمجتمعات العربية عام تحت عنوان سيناريوهات م كمال شعير( المجلس ) اد

لماذا وماذا وكيف يستوجب  : الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر ماهية  لى جانب شرحإ
د ضياء زاهر( أ.) وكيفية دمج الدراسات المستقبلية فى منظومة العلم والتكنولوجيا لها؟

 )د. محمد رمضان(  والبحثية االبتكارية المستقبلية فى مصرمؤشرات الحالة العلمية و

  

 التعاون المجتمعى تإنشاء بروتوكوالن ضرورة أبشثانيا: 

 بين  الوحدات اإلنتاجية الصناعية وجهات البحوث العلمية قوميا وعربيا

أن  ،2016ام نوفمبر ع 22( فى 528بالقرار الوزارى رقم )لقد اعتنى المجلس منذ نشأته 
يقبل التطبيق ويلبى حاجة  إقتصاديا  تكون األبحاث والدراسات الفكرية االستشرافية منتجا 

الحكومى. أو األهلى سواء ممثال فى قطاع األعمالمنها  المجتمع الصناعى والتجارى، المدنى 
رئيس و« تعمير مصر»مؤسسة  نائبا عن قطاع األعمال ممثل عن  شارك فى المؤتمرلذلك 

عبد الحكيم العطار(.ذلك  .لديها )أ العضو المنتدبوكذلك  )أ. محمد عبدالعظيم( تهاإدارمجلس 
)اد  الفجوة الغذائية من القمح حولدعم المشروعات البحثية المعدة من الباحثين من أجل 

مزيد من ال بمشاركة ما يبشروب )أ.د كمال شعير(. ، ومنظومة مصر المعرفيةسميحة عودة(
. وكذلك شارك في فاعليات  التنمية الوطنية لبرامج دعما  لمال الوطنى رجال األعمال ورأس ا

كل في  ،المؤتمر العلماء من مجالس البحث العلمي النوعية داخل أكاديمية البحث العلمي
 والصحة والمياه والطاقة وغيرها. تخصصه بدءاً من الزراعة إلي الصناعة

 

 البحثيةرض لإلنتاجية عثالثا: تفعيل وسائل اإلعالم وال

 عقد المؤتمرات وحلقات التدريب العملية والفكرية المصرية والعربية والدولية عن طريق

ك فور إنشائه واكتمال لذ .2016عام  فى شهر ابريلاألول عقد المجلس مؤتمره االفتتاحى  فقد
مشاركة  من دولة النمسا )أ.د بافل كابات(. وكذلك  (IIASA)مشاركة مؤسسة آياساوتكوينه 

 .2030عرض مشروع مصر ممثلة في وكيل الوزارة المسئول عن وزارة التخطيط المصرية 
 التنموية قيلمجلس البحثية ومعالم خارطة الطرلى جانب التعريف بطبيعة مهام اذلك إ

مؤتمر العقد وومشروعاته القومية. واليوم يعلن المجلس عن عزمه تتويج جهوده التشاركية 
 .هذا العام بحوث المستقبلية  الوضعية على أرض مصر العربيةلل األول دولىال
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 رابعا: تحديد القضايا والتحديات

 مصريا وعربيا، ومردوداتها الدولية، ووضع رؤي وبدائل الخيارات المتاحة فى صناعة القرار

وصف الطبيعة القائمة المتحصل في وهو األمر الموضوعى وأساس الكيان الوظيفى للمجلس 
والتى . للتحوالت فى مصر وتوابعها فى المجتمعات العربية، ومردوداتها الدولية الراجعة 

 .تمثل في نهايتها عددا  من  التحديات تحتاج إلى طرح عددا من الخيارات فى صناعة القرار
لك يتطلب بروز ذ. العام ىمحيط المجتمععلي الواختبار جدواها الممكنة والمحتملة قبل طرحها 

ثالث: فى دوائر. والتى تتمثل مناهج ووسائل العمل فى التطبيق على أرض الواقع الحقيقى
 ،الخبير لممعرفة حقيقية يفحصها العقل العا كتسابجمع  البيانات والمعلومات ال أولها

. فضال الحوار البن اء، وحرية الرأى وشجاعة التعبير من وتراجعها كل العقول فى ديمقراطية
ثم اسبات تقنيات الح الدائرة الثانية الممثلة في  خارج الصندوق. ثم تتناولها إبتكار األفكار عن 

ر فتكتمل لصانع القرار مصداقية، قل أن تتوبذلك  .تصاالتاالالدائرة الثالثة المتمثلة في ثورة 
لمحققة لآلليات تم عرض بعضا  من النماذج ا .المشار إليها بعيدا عن دوائر الحكمة الثالث

 والمناهج فى البحوث المقدمة عن التلوث الهوائى واآلثار الصحية )د منير لبيب(، 
الطاقة متالزمة الماء وو) د. نسرين اللحام(،  األمن المائى المصرى: اتجاهات مستقبلية

)د جاسر الحسين(.  مثال تطبيقى - 2030خطة التنمية المستدامة  محورا  أساسيا  فىوالغذاء 
 ورأس الجلسة الدكتور حسن عادل عضو المجلس.

 

 نشر الثقافة  المستقبلية والتوعية المجتمعيةبشأن خامسا: 

يتولى المجلس وضع  ،الشارحةالمتقدمة و واألسباب ،المتحققة اهذه األهداف وجدواه ومن أجل
باإلضافة إلي  .ه وبيئتهتبروتوكوالت الثقافة والتوعية بين شرائح المجتمع، كل  حسب قدرا

لع بها ضطت سياسات التوطين والتمكين لمناهج التعليم والتعلم والثقافة والتثقيف،وضع 
إنشاء  باإلضافة إلى األهلية. جمعياتالوزارات المعنية وتتولى نشرها وسائل اإلعالم وال

المكتبة المستقبلية والموقع االلكترونى والنشرة الدورية ودائرة المعارف المصرية العربية 
 والقاموس العربى للخطاب المستقبلى.
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