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 لتنمية والتطويرلعلوم والموارد االقتصادية وال ثانيالمؤتمر الدولي ال

 والتنمية آليات أساسية الزدهار المجتمع"االقتصاد "

 

 

 مقدمة

خالل العقود القليلة الماضية رافقت عبارات سلبية مثل االنكماش والركود والتذبذب 

عن االقتصاد العالمي والتراجع معظم التقارير العلمية واإلعالمية التي تتحدث 

واألوضاع االقتصادية المحلية لمعظم دول العالم؛ وليس من الصعب على المختصين 

اكتشاف أسباب هذه الحالة التي تنبئ بمخاطر كارثية في حال استمرارها وتفاقمها 

بسبب عجز صناع القرار عن وضع معالجات جذرية لها؛ والشك أن من بين أهم تلك 

لمسارات االقتصادية للبلدان التي تنشد االستقرار والرفاه بخطط المعالجات هو ربط ا

وبرامج التنمية والتطوير، ذلك أن إدارة االقتصاد وبرامج التنمية عبر ملفات منفصلة 

أو شبه منفصلة يعد أحد األسباب الرئيسة التي أدت وتؤدي إلى فشل معظم جهود 

 اإلصالح االقتصادي.

ة والتطوير مرهونة بمستوى ووضع االقتصاد في وفي حين نجد أن برامج التنمي

جميع دول العالم تقريباً؛ وأنها تنشط أو تتلكأ وربما تجمد تبعاً للحالة االقتصادية، 

يعتقد عدداً من المختصين أن ربط االقتصاد بهذه البرامج إليجاد مزامنة تفاعلية 

والمجتمع؛ هو السبيل تحقق تخادماً متبادال بين هذين الملفين األهم في حياة الفرد 

األمثل للتخلص من حالة تلكؤ برامج التنمية والتطوير بسبب ضعف األزمات 

 واإلشكاليات االقتصادية.

انطالقا من أهمية معالجة هذه اإلشكالية نظرا لخطورتها قرر خبراء هذا البرنامج 

لمية تأسيس هذا النشاط العلمي لإلسهام في بناء قاعدة معلوماتية وتصميم برامج ع

قادرة على معالجتها بصورة جذرية، ال سيما أن تحدياتها على مستوى العالم آخذة 

ً بعد يوم بحسب مشاهدات المختصين وغير المختصين في مجال  بالتفاقم يوما

 االقتصاد.

 األهداف

أوالً: إنجاز مشاريع علمية جادّة للربط بين البرامج االقتصادية وبرامج التنمية 

 لبرامج عالمية تكفل انتقال هذه الرؤية إلى أرض الواقع. والتطوير تمهيداً 

ثانياً: نشر الدراسات العلمية المتميزة الملبية لرؤية المؤتمر وصوالً إلى نشر ثقافة 

 التكامل بين االقتصاد والتنمية بجميع فروعها.
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 ثالثاً: تنسيق الجهود العلمية للمؤسسات التعليمية والجهات األخرى ذات العالقة في

 لتحقيق تكامل معرفي واستراتيجي بين العلوم االقتصادية وعلوم التنمية الشاملة.

رابعاً: التأسيس لفعاليات علمية مثل الندوات وورش العمل المفتوحة التي سوف 

تتفرع عن المؤتمر وتقيم برامجها في مختلف جامعات ودول العالم إلرساء قواعد 

مية من حيث االستراتيجيات المتوازية علمية واضحة للربط بين االقتصاد والتن

 والتقاء المسارات وتكامل الخطط.
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