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I. التعريف بالـمركز  
مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية منظمة غ  ربحية تهدف إىل دراسة الفكر السيايس اإلسالمي والد�قراطي من أجل الوصول   

إىل خطاب د�قراطي إسالمي حديث.
تأسس املركز يف مارس 2011 ¡جموعة متنوعة من األكادمي� واملثقف� والناشط� يف املجتمع املد� والذين اتفقوا عىل أهمية   

هذا املوضوع وعىل رضورة البحث فيه وتعميم الفائدة من ذلك عرب نرش وتوثيق املعلومات والدراسات املختلفة املتعلقة به.
ويعمل املركز عىل تحقيق مجموعة من األهداف أهمها:  

• العمل عىل تقديم فهم أفضل للعالقة ب� االسالم والد�قراطية تظهر املنظور االسالمي نحو الحرية الفردية والحقوق املدنية   
   والتعددية السياسية

• تحس� الصورة السائدة يف املجتمع الغرÅ حول العرب واملسلم� من خالل اقامة حوار فعال ب� الباحث� والنشطاء وصناع   
   القرار الغربي� والعرب املسلم�

Åاالسالمي والعر Èالرتويج والدعم لقيم الد�قراطية واملواطنة والحرية والليربالية يف العا •  
• انشاء شبكة عاملية تربط ب� املسلم� امللتزم� بالعمل من أجل الد�قراطية  

.Åالعر Èاملساهمة يف التحول الد�قراطي يف تونس ويف العا •  

II. الـملّخص التنفيذي
توزعت أنشطة املركز خالل سنة 2016 عىل مجموعة من املحاور واملضام� التي جمعت ب� القضايا الوطنية اآلنية وأهداف   

املركز االسرتاتيجية. وقد حاولنا يف هذا التقرير السنوي تبويب األنشطة حسب املضام� واألهداف كÑ ييل: 
• آليات مكافحة الفساد   

• التنمية اإلقتصاديّة والتشغيل  
• الشأن الرتبوي و التعليمي.  

• الشأن الديني  
• تجربة االنتقال الد�قراطي  

• املواطنة والد�قراطية   
• ملف اإلرهاب  
• دراسة تجارب  
• قضايا شبابية   

التي نظمها املركز والتي توزعت إىل ندوات فكرية ومؤÔرات وطنية  وتضمن كل محور من هذه املحاور مختلف االنشطة   
وورشات تكوين وتدريب إىل جانب حوارات مجتمعية وملتقيات شبابية. وقد تم تقديم األنشطة يف كل محور حسب ترتيبها الزمني.

شارك يف هذه األنشطة عدد كب  من الناشط� يف املجتمع املد� وإطارات مجتمعية ومختصون يف مختلف املجاالت وممثلون   
عن األحزاب السياسية وممثلون عن مجلس نواب الشعب وإطارات من الحكومة التونسية إىل جانب ضيوف وكفاءات من خارج البالد 

التونسية. 
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III. أنشطة اِّـركز
ÜÉgQE’G ∞∏e -1

آليات التصدي لإلرهاب والتطرف   
نظم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية بالتعاون مع جمعية ذاكرة املدينة   
ندوة جهوية "حول آليات  التصدي لإلرهاب والتطرف" بالقوان  شاركة العديد 
الجهة  يف  واإلعالمي  الرتبوي  األمني،  النقا�،  الجمعيا�،  امليدان  يف  الناشط�  من 
وبحضور عدد من املسؤولي� الجهوي�، ومجموعة من األ�ة والوعاظ املمثل� عن 

وزارة الشؤون الدينية.
انقسم املشاركون إىل مجموعات وتوزعوا عىل مختلف الورشات املقرتحة   

والتي أفضت إىل مجموعة من التوصيات من بينها رضورة تفعيل دور مؤسسة اإلفتاء صلب الدولة واالرتقاء بالنظام التعليمي والتنسيق 
مع الدول املجاورة عىل الصعيد اإلستخبارا� إىل جانب أهمية تفعيل الرشاكة ب� القطاع العام والخاص واملجتمع املد· وإحداث µوذج 

تنمية يضمن التوازن ب� الجهات ويقدم حلوال مجدية ملعضلتي البطالة والتهميش.

التــطـرف  أئــمــة وشــبــاب مـعــا ضـد   
واإلرهـاب

عنوان  تحت  ندوت�  والد�قراطية  اإلسالم  دراسة  مركز  نظم   
"أ�ة وشباب معا ضد التطرف واإلرهاب" األوىل كانت بوالية القرصين 
الثانية فقد  بالتعاون مع جمعية نساء أصيالت، أما  يوم 15 ماي 2016 
التأمت يوم 02 جوان 2016 بالقوان بالتعاون مع جمعية ذاكرة املدينة.

حول  مفتوحا  نقاشا  البداية  يف  الندوت�  من  كل  تضمنت   
مفهوم اإلرهاب والتطرف، شخصية اإلرها� واألسباب الدافعة نحوها. 

الهدف منه هو تقديم مقرتحات مشرتكة حول أنشطة ميدانية من شأنها أن تساهم يف  باإلضافة إىل تخصيص فرتة لعمل مجموعا� 
معالجة ظاهر� اإلرهاب والتطرف.

آليات التصدي للتطرف  
يف إطار تواصل مجهودات مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية يف الدعوة   
للتسامح والحوار والبحث عن أرضية مشرتكة للتفك تم تنظيم حلقة نقاش 
بتونس بتاريخ 10 سبتمرب 2016 تحت عنوان "آليات التصدي للتطرف" من 
الحلقة  تأثيث هذه  وقد شارك يف  واآلراء.  التصورات  مختلف  تبادل  أجل 
اوكمبا  ديباريس  والسيد  بتونس  كندا  سفة  كووين  ماك  كارول  السيدة 

املدير التنفيذي للمركز الكندي للتوقي  من التطرف العنيف ومجموعة من األ�ة.
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التوقي من التطرف العنيف لدى الشباب
يف إطار ما يعيشه الشباب التونيس من إشكاليات تتفاقم يوما   
بعد يوم ومع ارتفاع نسبة البطالة أصبح الحديث اليوم عن مشاكل 
يف  والبحث  عندها  التوقف  وجب  التي  األولويات  من  الشباب 
وسائل معالجتها خاصة مع انحياز الكث� منهم للتطرف والعنف، 
مسألة  يف  والحوار  البحث  مواصلة  سياق  ويف  اإلطار  هذا  ويف 
مائدة  والد¥قراطية  اإلسالم  دراسة  مركز  نظم  العنيف  التطرف 
مستديرة انتظمت بتونس بتاريخ 21 سبتمرب 2016 تحت عنوان "التوقي من التطرف العنيف لدى الشباب"، تم خاللها دعوة أªة 

وشباب وسياسي¹ ومختص¹ يف املجال.

دور األئمة واِّـساجد َّـ التوّقي من التطّرف
نـظم مـركز دراسة اإلسالم والد¥ـقـراطية نـدوة تـحت عـنوان "دور   
األ�ة واملساجد يف التوقي من التطرف" أثثها مجموعـة مـن املـهتّم¹ بالشأن 
الديني  للبحث املشرتك عن الحـلول الكفيلة للتوقي من هذه الظاهرة   وذلك 

يوم 23 نوفمرب 2016 بتونس.
أكدت الندوة عىل رضورة إعادة بناء الخطاب املسجدي وتأسيسه ليكون بديال 
للتصدي للتطرّف الذي يعَد ظاهرة معقدة تتداخل فيها العديد من العنارص.

المخرجات والتوصيات
الظاهرة  لتشعب  نظرا  األخة  السنوات  طيلة  اِّـركز  بها  اهتم  التي  اِّـحاور   ب من  يعد  االرهاب  ملف   
وانتشارها وأهمية التصدي لها من أجل بناء ديمقراطية حقيقة ودولة قوية بعيدة عن منطق العنف والتشدد.

اِّـركز فيما  التي أشرف عليها  انبثقت عن مختلف األنشطة  التي  التوصيات  أهم   
يتعلق بهذا اِّـوضوع:

• ضرورة عدم اإلكتفاء بالّتعاطي االمني فقط مع الظاهرة وتناول كل من الجانب اإلجتماعي   
   والثقاَّـ من أجل فهم الدوافع الذاتية واِّـوضوعية التي تدفع نحو التطرف.

• إصالح الخطاب الديني وحسن صياغته من شأنه إعادة بلورة عديد األفكار َّـ    
ذهن الـمتقبل  وبالتالي الـمساهمة َّـ نشر منطق التسامح والسالم.   

• ضرورة بث الوعي خاصة َّـ صفوف الشباب واألطفال ع مختلف الوسائل الحديثة   
وع مؤسسة االعالم ولكن قبل كل شيء عن طريق الـمؤسسة البوية الـملتصقة    

بالحياة اليومية للطفل والشاب.   
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مشروع قانون إلحداث مجلس أعلى للبية والتكوين والبحث العلمي  
تفاعال مع الجهود التي تبذلها وزارة الرتبية في يتعلق �سألة اإلصالح الرتبوي والتعليمي  ويف إطار العمل الذي يقوم به مركز   
دراسة اإلسالم والد¡قراطية من أجل تقريب وجهات النظر ب� جميع األطراف املتدخلة يف هذا املجال عقد املركز بالتعاون مع مجموعة 
من الجمعيات واملنظت ندوة وطنية تحت عنوان"مرشوع قانون إلحداث مجلس أعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي" وذلك يوم 

07 ماي 2016 بتونس وقد ¬ت دعوة ممثل� عن الوزارات املعنية والنقابات الوطنية واملؤسسات الفاعلة من املجتمع املد©. 
املرشوع الذي تم تقد¡ه يعترب ¼رة  ملجهود مشرتك ملجموعة من منظت املجتمع املد© الناشطة يف املجال ولثلة من الخرباء   
والكفاءات الذين كرسوا وقتا طويال يف العمل خالل موائد مستديرة متتالية أرشف عليها مركز دراسة اإلسالم والد¡قراطية خالل أشهر 

متتالية ملناقشة هذا املوضوع وقد كلل هذا العمل بهذه الندوة من أجل تقديم املرشوع املقرتح وتقييمه.

»ª«∏©àdGh …ƒHÎdG ¿CÉ°ûdG -2
إصالح اِّـنظومة البّوية: الحوار واِّـخرجات

يف إطار الجلسات الحوارية التي يرشف عليها مركز دراسة اإلسالم والد¡قراطّية للتفاعل مع مختلف املسائل الراهنة بالبالد   
نّظم املركز ندوة تحت عنوان "إصالح املنظومة الرتبّوية: الحوار واملخرجات"، وذلك بحضور كّل من وزير الرتبية ناجي جلول ومجموعة 

من الخرباء واملختص� وممثل� عن مجلس نواب الشعب وذلك يوم الخميس 28 جانفي 2016 بتونس العاصمة.
وقد أسفرت الندوة عن جملة من املقرتحات والتوصيات التي أكدت عىل رضورة مراجعة الزمن املدريس والربامج التعليمية ،   
إىل جانب رضورة الـعـمل عىل 
تـقـوية روح الـمواطـنة لـدى 
الطـفـل ووضــع إستــراتيجية 
لإلصـالح  ودقـيـقـة  محكــمة 
باإلضافة إىل أهمية وضع إطار 
الشفافية  يـضـمن  تشـريـعي 
و الجودة يف االنتداب والتكوين 

و التقييم و تكافئ الفرص.



المخرجات والتوصيات
أثاره الشأن البوي والتعليمي من خالفات على الصعيد الوطني طيلة سنة 2016 ب مختلف  ِّـا  نظرا   
اِّـتدخل ونظرا ألهمية اِّـوضوع على اِّـستوى االساتيجي فيما يتعلق ببناء وتكوين أجيال واعية ومتعلمة 
اِّـدني  اِّـجتمع  فعاليات  مختلف  مع  بالتعاون  األمر  هذا  َّـ  والبحث  للنظر  هاما  حيزا  اِّـركز  خصص  فقد 

اِّـتخصصة َّـ اِّـجال وبالرجوع إُّـ مختص وخاء.

وقد أفضت مختلف الحوارات واللقاءات إُّـ ما يلي:  
• ضرورة مراجعة الزمن اِّـدرسي والامج التعليمية بما يستجيب ِّـقتضيات الواقع   

•  ضرورة العمل على تقوية روح اِّـواطنة لدى الطفل ووضع اساتيجية محكمة    
ودقيقة لالصالح   

• أهمية وضع اطار تشريعي يضمن الشفافية الجودة َّـ االنتداب والتكوين   
و التقييم و يحقق تكافؤ الفرص.   

• إصالح الشأن البوي يؤثر بالضرورة على اِّـنوال التنموي مما سيؤدي بالتالي إُّـ   
   انجاح تجربة االنتقال الديمقراطي التي تعت اِّـسألة التنموية من أبرز تحدياتها. 

منوال التنمية أم منوال البية  
الساحة من تجاذبات حول منوال  تفاعال مع ما يطرح عىل   
التنمية يف تونس وما طرأ عليه خالل السنوات األخ�ة ويف إطار 
األنشطة التي اعتاد مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية تنظيمها 
فكرية  ندوة  تنظيم  تم  التعليم  وإصالح  الرتبوي  الشأن  حول 
دولية تحت عنوان "منوال التنمية أم منوال الرتبية" وذلك أيام 
الرتبية  شبكة  مع  بالتعاون  بتونس   2016 سبتمرب  و07   06
والتكوين والبحث العلمي. وتأµ هذه الندوة من أجل النظر يف العالقة ب° التنمية والرتبية وأسس التفاعل بينه® وقد »ت دعوة 

مختص° يف الشأن التنموي والشأن الرتبوي من تونس ومن خارج تونس، وممثل° عن األحزاب وعن املجتمع املد¸.
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املرشوع الذي تم تقد�ه يعترب �رة  ملجهود   
مشرتك ملجموعة من منظ�ت املجتمع املد� الناشطة 
كرسوا  الذين  والكفاءات  الخرباء  من  ولثلة  املجال  يف 
متتالية  مستديرة  موائد  خالل  العمل  يف  طويال  وقتا 
خالل  والد�قراطية  اإلسالم  دراسة  مركز  عليها  أرشف 
هذا  كلل  وقد  املوضوع  هذا  ملناقشة  متتالية  أشهر 
املقرتح  الندوة من أجل تقديم املرشوع  العمل بهذه 

وتقييمه.

¢ùfƒJ »`a »WGô≤ÁódG ∫É≤àf’G áHôŒ -3

الدولة واالسالميون: من بورقيبة إُّـ قائد السبسي  
تفاعال مع الجهود التي تبذلها وزارة الرتبية في� يتعلق ¯سألة اإلصالح الرتبوي والتعليمي  ويف إطار العمل الذي يقوم به مركز   
دراسة اإلسالم والد�قراطية من أجل تقريب وجهات النظر ب¶ جميع األطراف املتدخلة يف هذا املجال عقد املركز بالتعاون مع مجموعة 
من الجمعيات واملنظ�ت ندوة وطنية تحت عنوان"مرشوع قانون إلحداث مجلس أعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي" وذلك يوم 

07 ماي 2016 بتونس وقد ¾ت دعوة ممثل¶ عن الوزارات املعنية والنقابات الوطنية واملؤسسات الفاعلة من املجتمع املد�. 
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الديمـقـراطي  االنـتقال  تجــربـة   
اإلنــــجــــــازات   : تــــونـــس  فـــي 

والتحديات
اإلسالم  دراسة  مركز  يبذلها  التي  الجهود  إطار  يف   
يف  الد�قراطي  االنتقال  دعم  أجل  من  والد�قراطية 
تـونس تـم عـقد نــدوة فـكـرية تحـت عنـوان "تجربة 
االنتقال الد�قراطي يف تونس: االنجازات والتحديات" 
بالح�مات بحضور خرباء  يوم  20 ماي 2016   وذلك 
دولي¤ وباحث¤ وسياسي¤ وناشط¤ يف املجتمع املد�, 

من تونس و من خارجها. 
تقييم  رضورة  عىل  التأكيد  إطار  يف  جاءت  الندوة   
التي مازالت تواجهها تونس من أجل  الكربى  التحديات  الثورة وتحديد  الد�قراطي يف تونس بعد خمس سنوات من  االنتقال  تجربة 

الوصول بالبالد إىل بر األمان.

شارك يف هذا املؤ½ر الدويل كل من السادة  فرنسوا بورجا الباحث واملختص يف اإلسالم السيايس من فرنسا، فراد ماك ماهون   
رئيس لجنة الحريات االقتصادية ومؤسسة "فرازر" من كندا، توماس ويبف املمثل عن مؤسسة "أديان من أجل السالم" من سويرسا، من¿ 
شفيق املفكر العرÉ اإلسالمي وعضو االتحاد العاملي لعل�ء املسلم¤ من األردن ،ع�د الدين شاه¤ جامعة جورج تاون يف الواليات 
املتحدة األمريكية، باريسرت عبد الرازق مساعد الكاتب العام للج�عة اإلسالمية من بنقالديش، عبد الرزاق مقري برملا� سابق ورئيس 

حزب حركة مجتمع السلم من الجزائر‘ والسيدة سلمى عطاء الله جان عضو الربملان الكندي.
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العدالة االنتقالية… ِّـاذا وكيف؟  
ويف نفس السياق، نظم املركز ندوة تحت عنوان"العدالة االنتقالية…   
ملاذا وكيف؟" وذلك يوم 27 ماي 2016 بتونس. ت خاللها دعوة ممثل� عن 
القانو�  املجال  يف  ومختص�  املد�  املجتمع  من  وناشط�  تونسية  أحزاب 

وممثل� عن هيئة الحقيقة والكرامة وعن مجلس نواب الشعب.
الندوة بينت أن املسار مازال يتأرجح ب� الطموح والقانون وب�   
الحقيقة  كشف  أن  عىل  خاللها  املتدخلون  عرب  ك°  واملصالحة  املحاسبة 
ألنه°  االنتقالية  العدالة  مسار  يف  رضوريان  أمران  الجنائية  واملساءلة 

سيساعدان عىل تفكيك منظومة االستبداد واملرور لدولة القانون واملؤسسات وخاصة تفعيل منظومة حقوق اإلنسان العاملية.

حركة 18 أكتوبر 2005 إُّـ 2016  
الحقوقيون والنشطاء  يلعبه  الذي  الهاَم  بالدور  يف إطار االعرتاف   
التغيÊ السيايس الذي مّهد لثورة 14 جانفي، أرشف مركز  السياسيون يف 
دراسة اإلسالم و الدÌقراطيية عىل ندوة حول "حركة  18 أكتوبر 2005 إىل 
الندوة يف  وجاءت هذه  العاصمة  بتونس  أكتوبر   22 يوم  وذلك   "2016
جهود  وتوحيد  أكتوبر   18 حركة  روح  إحياء  رضورة  إىل  الدعوة  إطار 
الطاقات والفعاليات الراغبة يف إنجاح الثورة والدÌقراطية والتي ناضلت 

من أجل ذلك لسن� عّدة.
خالل الندوة، اتَفق ممثلو هيئة حركة 18 أكتوبر عىل أّن املخرج الوحيد من الوضع السيايس الحايل املعقد نوعا ما هو الحوار ب�   
 Êاالتجاه اإلسالمي واليسار وكّل مكّونات الساحة السياسية وتوحيد الجهود مع االبتعاد عن الحكم عىل النوايا وجعل الغاية األساسية هي الس

بتونس إىل األمام وإنجاح الثورة وض°ن تحقيق مطالبها االجت°عية والسياسية. 



المخرجات والتوصيات
االنتقالية  العدالة  اِّـحور سلط مركز دراسة االسالم والديمقراطية الضوء على مسار  َّـ إطار هذا   

منذ الثورة، حيث كان الهدف من ذلك تقييم التجربة الديمقراطية َّـ تونس ونقاط تعثرها.

وأهم ما جاء َّـ التوصيات:  
• تــونس رغم كـل الـمعرقالت والعوائـق نجحـت َّـ تقـديم نموذج مــضيء مقارنة    
بالثورات الــعربية األخـرى وهـي تسـ بخـطى ثـابتة نحـو ترسـيـخ ديـمـقـراطـيـة    

حقيقـية وفعالة.   

• الـمصالحة مرحلة مهمة َّـ مسار العدالة االنتقالية ولكن ال يمكن تفعيلها دون    
الـمحاسبة الحقيقية لكل من أجرم َّـ حق الشعب والدولة التونسية.   

 كـل األطـراف السـياسية من أجل الس ضرورة توحـيـد الجـهود والـصفـوف ب •   
بالبالد نحو الديمقراطية َّـ إطار عمل توافقي مشك يضم كل القوى والفعاليات    

ويراعي مصلحة البالد.   

• الديــمقراطـية مـهمـة ولكن وحـدها غـ كــافيــة وال يمـكن الحـديث عن نجاح    
حقيقي للتجربة التونسية دون تحقيق التنمية االقتصادية واالجتمـاعية اِّــطلب    

األول للثورة التونسية.   
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مـآل قضـية الشهـيـدين فـيـصل بــركــات 
التــعذيب:  تــحــت  الــشمــاخي  ورشــيــد 

هل ينتهي التعذيب يوما ما َّـ تونس؟
يف إطار دعم س� العدالة االنتقالية، نظَم مركز دراسة اإلسالم   
والد�قراطية محارضة وحوارا مفتوحا حول "قضية الشهيدين تحت 
التعذيب فيصل بركات ورشيد الش�خي: هل ينتهي التعذيب يوما 
أكد  العاصمة،  بتونس  ديسمرب 2016   15 يوم  وذلك  تونس؟"  ما يف 
خاللها املتدخلون أن املصالحة لن تتحقق إال إذا �َت معرفة الحقيقة 

كاملة خالل فرتة االستبداد، ورَد االعتبار لضحايا التعذيب وعائالتهم، ثَم طلب العفو واالعتذار من الشعب التونيس عىل كَل الجرائم. 



المخرجات والتوصيات
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حوار وطني حول التنمية و االقتصاد  
نظم مركز دراسة اإلسالم و الد�قراطية حوارا وطنيا   
حول التنمية و االقتصاد وذلك يوم 17 ديسمرب 2016 بتونس، 
املجال  يف  واملختص�  الخرباء  من  مجموعة  الحوار  أثث 
االقتصادي وممثل� عن الحكومة وعن مجلس نواب الشعب.
السيد  ترأسها  التي  االفتتاحية  الجلسة  يف  وشارك   
رضوان املصمودي كَل من السيد رضا السعيدي وزير مستشار 
اقتصادي لدى رئيس الحكومة، السيدة سهام بوغديري ¬سيَة 
املالية،  بوزارة  الجبا²  والترشيع  للدراسات   العامة  املديرة 
السيد توفيق العريبي رئيس لجنة الجباية باالتحاد التونيس 

للصناعة والتجارة، والسيد سامي الفطنايس نائب رئيس لجنة املالية والتخطيط والتنمية ºجلس نواب الشعب.
أَما الجلسة الثانية والتي تناولت املقرتحات املمكنة لدفع االقتصاد و التنمية، فقد ترأسها السيد اسكندر الرقيق، وأثثها كَل من   
 Áل الغزواÃمدير بوزارة املالية والسيد ك Äد زعÃالسيد املنصف شيخ روحه أستاذ اقتصاد دويل باملدرسة العليا للتجارة بباريس، السيد ع

أستاذ تعليم عايل يف اإلقتصاد.

π«¨°ûàdGh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG -4
االقتصاد التونسي إُّـ أين؟  

من  الثورة  منذ  التونسية  البالد  تشهده  ما  ظل  يف   
تقهقر عىل املستوى االقتصادي والتنموي ويف إطار الجهود 
لتجاوز  حلول  عن  والبحث  االقتصاد  عجلة  لدفع  الوطنية 
هذه املعضلة نظم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية ندوة 
 18 يوم  وذلك  أين؟"  إىل  التونيس  عنوان"االقتصاد  تحت 
يف  وخرباء  مختص�  دعوة  Òت  وقد  بتونس   2016 جوان 
التونسية  الحكومة  املجال االقتصادي، باإلضافة ملمثل� عن 

ونواب عن مجلس الشعب وممثل� عن األحزاب السياسية والجمعيات الفاعلة يف املجال.
ب� املشاركون أن املرحلة اليوم وكل الفرتة القادمة تستدعي الرتكيز عىل الجانب االقتصادي من أجل البحث يف نقاط الضعف   
ويف تحديات االقتصاد التونيس واقرتاح حلول تتوافق حولها املجموعة الوطنية ألن الد�قراطية بدون اقتصاد هي د�قراطية عرجاء 

يجب تقو�ها بالنهوض باالقتصاد الوطني.



المخرجات والتوصيات
يبقى الشأن االقتصادي التحدي األول امام البالد التونسية وهو موضوع يشغل كل القوى الفاعلة اليوم   
الشأن من  التطرق لهذا  ولذلك كان  التنمية،  البالد من تقهقر وتراجع َّـ مؤشرات  ِّـا تشهده  َّـ تونس نظرا 

اولويات اِّـركز خالل سنة 2016 وخالل السنوات اِّـقبلة كذلك.

أهم التوصيات:  
• الديمــقراطية بدون اقــتصاد هـي ديمـقراطية عـرجاء يجب تقويمـها ع تحقيق    

النهوض االقتصادي الوطني.   

• الوضع االقتصادي الحالـي يستدعي حلوال آنية مستعجــلة ولــكن أيـضا حـلوال    
جذرية واساتيجيـة تقـطع مع منظـومة الفسـاد وتقوم على الشـفـافـية ومـبـدأ    

اِّــساواة والتكافؤ.   

• ضرورة إيجاد توافـقات حــول اإلصالحـات االقتصادية و الــتنموية َّـ إطار رؤية    
وطنية واضحة تجمع ب مختلف األحزاب والفعاليات السياسية.   
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وقد أجمع املتدخلون عىل رضورة إيجاد حلول عاجلة للوضع االقتصادي املتأزم عرب إيجاد توافقات حول اإلصالحات االقتصادية
و التنموية يف إطار رؤية وطنية واضحة تجمع ب� مختلف األحزاب السياسية، لتحقيق مطالب الثورة املتمثلة يف الحرية و الكرامة.



البية على اِّـواطنة والديمقراطية يعد من ب األهداف االوُّـ واالساتيجية للمركز، ومن أجل تحقيق   
هذا الهدف دأب اِّـركز على تنظيم أنشطة مختلفة َّـ مختلف جهات البالد من أجل اشعاع أك على مختلف 

الفئات االجتماعية والعمرية.
 

أهم األهداف التي تم تحقيقها ع مختلف األنشطة:  
َّـ مـجــال التـواصل وتطــويرها من أجل الـجـمع ب تنمية مهـارات الـمشاركــ •   

   الخطاب الوعظي اِّـعتدل والقدرة االلقائية التواصلية خاصة مع الشباب.

• تنمية روح اِّـواطنة عند اِّـشارك ع دعـوتهم للمشاركة َّـ مختلف أنشطة   
   وفعاليات اِّـجتمع اِّـدني والسياسي.

• الـمساهمة َّـ التأسيس لــخطاب وعظي يقوم عـلى منـطق التسامح واالعتدال   
   والحوار وينبذ العنف والتطرف 
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المخرجات والتوصيات

á«WGô≤ÁódGh áæWGƒª`dG -5
البية على الـمواطنة والديمقراطية  

نظم مركز دراسة اإلسالم و الد�قراطية يف إطار سلسلة الدورات التدريبية املتواصلة يف الرتبية عىل املواطنة والد�قراطية التي   
دأب املركز عىل تنظيمها بعد إبرام اتفاقية التعاون مع وزارة الشؤون الدينية دورت� تدريبيت� تحت عنوان "اإلسالم والد�قراطية نحو 

مواطنة فعالة" لفائدة األ�ة و الوعاظ. انطلقت الدورات يف البداية أيام:
• 1 و 2 و 3 مارس 2016 بالق¢وان بالتعاون مع جمعية ذاكرة املدينة  
• 15 و 16 و 17 مارس 2016 بالقرصين بالتعاون مع جمعية نساء أصيالت  

ثم تم استك°لهم أيام:  
• 29 و30 نوفمرب 2016 بالق¢وان بالتعاون مع جمعية ذاكرة املدينة  

• 27 و28 ديسمرب 2016 بالقرصين بالتعاون مع جمعية نساء أصيالت.  
مهارات  تنمية  يف  املتبعة  التدريبية  االسرتاتيجيات  ساهمت  قد  و   
تقمص  و  مجموعات  يف  العمل  عىل  اعتمدت  تفاعلية  ¼ارين  عرب  املشارك� 
واملؤ¼رات  االست°ع  لجان  و  الربملانية  الجلسات  خالل  من  واملحاكاة  لألدوار  

الصحفية و الحمالت االنتخابية .
وتهدف هذه الدورات إىل تنمية مهارات املشارك� وتطويرها من أجل   
مع  خاصة  التواصلية  اإللقائية  والقدرة  املعتدل  الوعظي  الخطاب  ب�  الجمع 

الشباب.
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»æjódG ¿CÉ°ûdG -6

االجتهاد والتجديد َّـ اإلسالم  
قراءات  من  الساحة  عىل  يطرح  ما  مع  تفاعال   
العامة  القضايا  مختلف  حول  متواصلة  وفقهية  فكرية 
فكرية  ندوة  تنظيم  تم  للمسلم�  الخاصة  والشؤون 
رمضانية تحت عنوان "االجتهاد والتجديد يف اإلسالم" وذلك 
بتونس وقد �ت دعوة مختص� يف  يوم 25 جوان 2016 
الشأن الديني، وممثل� عن املجتمع املد� ومجموعة من 

األ£ة والخطباء.
تأª الندوة يف إطار تعميق البحث حول االجتهاد   
لفهم  يحتاج  اإلسالمي  العا¯  ألن  اإلسالمية  الرشيعة  يف 
باإلمكان  ليس  أنه  إذ  العرص  مع  يتµىش  لإلسالم  جديد 
الد·قراطية  مكسب  تحقيق  دون  حقيقي  اجتهاد  إيجاد 

واليوم وبعد أن تم انجاز رشط الحرية يف تونس صار ممكنا االلتفات إىل مسألة التجديد  يف الفكر الديني اإلسالمي والبحث 
فيها بأك½ عمقا.

 تــمثـيـل األنبـيــاء ب  
وحـضـور  الـنّص  غـياب 

الفتوى
من  العديد  توضيح  إىل  منه  سعيا   
املسائل الّدينية الشائكة ومواكبة التطور 
اإلسالم  التكنولوجي، أرشف مركز دراسة 
و الـد·قراطـية عىل نـدوة حـول "	ثيل 
األنـبـياء يف السينـ� بـ� غـيـاب النـّص 
وحضور الفـتـوى" وذلك يـوم 28 أكتوبر 

2016 بتونس العاصمة.
األستاذ  الندوة  تقديم  عىل  أرشف   
سامي براهم الذي قدم ورقة من اجل فهم طبيعة الجدل ب� الفقه واإلبداع ختمها بالسؤال: هل ·كن أن يوجد تشخيص كامل لسÇة 
نبي من األنبياء ضمن رؤية فنيَة وطبق ضوابط ورشوط تقنية وال دخل ألي جهة دينية يف هذا العمل؟ أم أن التشخيص يجب أن يكون 

مراع للميوالت الدينية للمسلم� مع وضع الحدود للفن و املبدع�؟
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OÉ°ùØdG áëaÉµe äÉ«dBG -7
آليات مكافحة الفساد  

يف ظل ما تشهده البالد التونسية من استفحال   
لظاهرة الفساد وانتشاره يف مختلف قطاعات وهياكل 
ندوة  والد�قراطية  اإلسالم  دراسة  مركز  نظم  الدولة 
وذلك  الفساد"  مكافحة  عنوان"آليات  تحت  فكرية 
دعوة  �ت  وقد  بتونس   2016 جويلية   09 يوم 
مختص¢ وخرباء من مختلف االختصاصات، باإلضافة 
ملمثل¢ عن مجلس نواب عن مجلس الشعب وممثل¢ 
مكافحة  مجال  يف  الفاعلة  والجمعيات  األحزاب  عن 

الفساد.
أكّد السيد شــوقي الطـبـيب رئيـس الـهـيـئـة   
الوطنية ملكافحة الفساد عىل رضورة تفعيل دور املجتمع املدº داخل الهيئة وإىل رضورة ترشيك القضاة واإلعالمي¢ يف نفس اإلطار مع 

الحرص عىل رضورة االستث¿ر يف محاسبة الفساد وتوف¾ االمكانيات الالزمة لذلك.

المخرجات والتوصيات
الساحة  مستجدات  مع  تفاعال  اِّـركز  أنشطة  إطار  َّـ  هام  بحيز  اِّـحاور  كبقية  الديني  الشأن  حظي   

الوطنية َّـ هذا اِّـجال وبناء على ما يهدف إليه اِّـركز من نشر لفكر ديني مستن ينبذ العنف والتطرف.

أهم التوصيات:  
• االجتهاد والتجديـد َّـ اإلسـالم هو أمـر هام من أجـل مواكبة مستجـدات الواقع    

وايجاد أجوبة للحياة اليومية لالنسان اِّـسلم.   

• االجتهاد الحقيقي َّـ الفكر االسالمي ال يمكن أن يكون إال َّـ إطـار ديمقراطي    
. حر ينبذ العنف ويشجع على التفك   

• التسامح وقبول الراي اِّـخالف هو أساس الخطاب الديني الجامع للجميع وليس    
حكرا على فئة دون اخرى.   

• اِّـسألة الدينية َّـ تونس تحتاج للنظر وإعـادة الهيكلة على اِّـستوى الوطني ألنها   
   تواجه اشكاليات كبة من أجل تجنب التوظيف العشوائي للدين. 
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عــالقة الفـسـاد بــمـنوال التــنمية  
واستقالل القرار الوطني: التجـربة 

التونسية
منذ الثورة بات من امللفت لالنتباه تزايد انتشار   
الفساد وتفاقمها يف مختلف املجاالت، ونظرا ملا  منظومة 
الــمستوى  اضــطراب عـىل  التونســية من  البالد  تعيشه 
االقتصـادي فإنه مــن غـ� املـمكن النـهوض بالتنمية دون 
مركز  نظم  اإلطار  هذا  ويف  الفساد،  منظومة  مع  القطع 
"عالقة  عنوان  تحت  ندوة  والد¥قراطية  اإلسالم  دراسة 
التجربة  الوطني:  القرار  التنمية واستقالل  الفساد �نوال 

التونسية " وذلك يوم 31 أوت 2016 بتونس وقد قدم الندوة األستاذ عياض اللومي.
وأهم ما تم التأكيد عليه خالل الندوة هو أن القضاء عىل الفساد يعترب تحدي كب� أمام تونس وهذه املهمة هي مسؤولية كل   

مواطن ألن الحرب عىل الفساد تتطلب تظافر كل الجهود ¿ا يف ذلك جهود الدولة وأبنائها.

أهم التوصيات التي عربت عنها الندوة هو رضورة تعاون وتكاتف جميع األطراف من أجل وضع حد لظاهرة الفساد ورضورة إدراج هذه 
املسألة ضمن األولويات الحارقة للدولة التونسية عرب وضع رؤية واسرتاتيجيا مستعجلة وواضحة من أجل امليض بالبالد قدما.
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ÜQÉŒ á°SGQO -8

التجربة الديمقراطية الهندية: سبعة عقود من التعّلم  
اإلسالم  دراسة  مركز  نظم  فيها  القوة  ونقاط  نتائجها  ودراسة  العا�  يف  الرائدة  التجارب  عىل  اإلطالع  برضورة  إ�انه  إطاره  يف   

ندوة  بتونس  الهند  سفارة  مع  بالتعاون  والد�قراطية 
بعنوان "التجربة الد
قراطية الهندية: سبعة عقود من 

التعلم" وذلك يوم 28 مارس 2016 بتونس.
واملهتم�  املفكرين  من  ثلة  الندوة  يف  شارك   
ومميزات  خصائص  إىل  تطرقوا  الذين  الهندي  بالشأن 
التجـربة الهــندية وإىل أي مــدى يـمكن نقـل التجربة 
واالستــفادة منهـا عىل الصـعيد الوطــني خـاصة يف ما 

يتعلق بالتوافقات والتعايش ب� الجميع.

استفحال ظاهرة الفساد َّـ تونس وارتباطها بجميع اِّـجاالت الحيوية جعل منها محور اهتمام   
اِّـركز خالل السنة اِّـنقضية وهو موضوع يستدعي النظر والدرس خالل األيام القادمة كذلك.

وأهم ما جاء من توصيات َّـ هذا السياق:  
• ضرورة وضع حد لظاهرة الفساد ع تفعيل الهيئة الوطنية لـمكافـحة الفساد   

   وع تفعيل القوان اِّـناطة بها.

• ضرورة ادراج ظاهرة الفـساد ضمـن األولويــات الرئيســية للــدولة الــتــونسية    
وضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها َّـ هذا اإلطار.   

• ضــرورة تظـافر كل الجــهود الــوطــنــية من أجــل مكافـحة الفسـاد وتكريس    
الشفافية والنزاهة.   

• ضــرورة وضــع رؤيــة اســاتيــجــية واضــحة ومــحددة تتــضــمن اصالحا آنيا    
واساتيجيا يقطع مع منظومة الفساد.     

المخرجات والتوصيات
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الفكر  دراسة  تم خاللها  وإعالمي�  ملفكرين  املحارضات  من  إىل مجموعة  توزعت  الندوة حصة صباحية  تضمنت هذه  وقد   
أثثها سياسيون وأكاد�يون اهتمت بالسياسة الخارجية لكل من تونس وتركيا مع تسليط  اإلسالمي والعل¢¡ املعارص وحصة مسائية 

الضوء عىل نقاط وأوجه التقارب بينه¢ باإلضافة إىل الرغبة يف التعرف عىل التجربة الد�قراطية الرتكية ومقارنتها بالتجربة التونسية. 

مفاهيم جديدة َّـ الخطاب اإلسالمي والعلماني اِّـعاصر:
مقارنة ب التجربة التونسية والكية

نظم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية ندوة فكرية بتونس العاصمة بتاريخ 3 سبتمرب 2016 تحت عنوان "مفاهيم جديدة يف   
الخطاب اإلسالمي والعل�� املعارص: مقارنة ب� التجربة التونسية والرتكية" بالتعاون مع مركز الرشق األوسط واألكاد�ية الربيطانية.

سياسـات الـواليات الـمتحدة األمريكية 
تجاه منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا بعد الربيع العربي
طاملا برزت الواليات املتحدة األمريكية كفاعل رئييس يف منطقة    
الرشق األوسط ويف بلدان ش¢ل إفريقيا  واليوم ويف ظل تداخل املسارات 
متتالية  أحداث  من   Èالعر الربيع  بلدان  يف  يستجد  ما  ومع  واملصالح 
ومتداخلة يبدو دورها أكÏ تأثÍا من ذي قبل، ويف هذا السياق ويف إطار 
التجارب  مختلف  عىل  وإطالعه  والراهنة  املستجدة  للقضايا  متابعته 
الد�قراطية يف العاÑ نظم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية ندوة تحت 
عنوان "سياسات الواليات املتحدة األمريكية تجاه منطقة الرشق األوسط 
وش�ل إفريقيا بعد الربيع العر�" وذلك يوم 25 أوت 2016 بتونس وقد قدم الندوة األستاذ مارك لينش وهو أستاذ محارض يف جامعة 

جورج واشنطن متخصص يف شؤون الرشق األوسط.
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ودور  الديمقراطية  اِّـدني،  اِّـجتمع   
التونسية  التجربة   ب مقارنة  الّدين 

وتجربة أمريكا الالتينية
وتدعيم  تونس،  يف  الد�قراطي  االنتقال  تعزيز  عىل  العمل  إطار  يف 
ندوة  عىل  والد�قراطية  اإلسالم  دراسة  مركز  أرشف  الحّرية،  ثقافة 
 �ب مقارنة  الّدين:  ودور  الد
قراطية  املد�،  "املجتمع  عنوانها: 

التجربة التونسية وتجربة أمريكا الالتينية".
انتظمت الندوة بتونس العاصمة يوم  19 أكتوبر 2016 وقد حارض 
فيها الدكتور فيليب أوكسهورن، األستاذ املحارض ورئيس قسم العلوم 

السياسية يف جامعة ماغيل ¦ونريال، كندا.

أثث هذا امللتقي كل من السادة ميشال أنجلو قيدا املتخصص يف   
العلوم السياسية والعالقات  السياسات وتاريخ الرشق األوسط ورئيس قسم 
الدولية يف جامعة اسطنبول، سامي براهم الباحث ¦ركز الدراسات والبحوث 
االقتصادية واالجت¾عية بتونس، لطفي حجي صحفي تونيس ومدير مكتب 
الحركات  اليحياوي وهو محامي وباحث يف  الواحد  تونس، عبد  الجزيرة يف 
اإلسالمية وقيادي يف حزب حراك تونس اإلرادة، سينار مندارس أستاذ العلوم 
الرتكية،  والسياسة  اإلسالم  حول  وباحث  بأنقرة  باسكنت  بجامعة  السياسية 
محمد العزيز ابن عاشور الدكتور يف تاريخ الحضارة اإلسالمية، والهذييل منرص 

األستاذ يف األدب والحضارة الفرنسية وباحث يف الشأن الثقايف والسيايس.

الـمساواة والعـدالة داخـل األسرة   
اِّـسلمة

يف إطار تبادل التجارب والخربات والتعرف عىل التجارب املميّزة 
يف مجال الدفاع عن حقوق املرأة واألرسة وبالتعاون مع منظمة 
”مساواة“ املاليزية، نظم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية مائدة 
مستديرة تحت عنوان"املساواة والعدالة داخل األرسة املسلمة"

من  واالستفادة  اإلطالع  بهدف  وذلك   2016 سبتمرب   27 يوم 
التجربة املاليزية يف هذا اإلطار.



المخرجات والتوصيات
اإلطالع على تجارب مقارنة واالستفادة منها من اِّـحاور االساسية التي دأب اِّـركز على العمل عليها. 

وأهم اِّـخرجات التي تم التطرق إليها من مختلف األنشطة َّـ هذا اإلطار:

• التجربة الهندية من التجارب الرائدة َّـ مجال التعايش السلمي ب اِّـواطن من    
مختلف الديانات واألعراق ويمكن االستفادة منها من أجل اِّـرور بتونس إُّـ بر األمان    

وانجاح التجربة التجربة الديمقراطية.    

• االنتخابات األمريكية ونتائجها سيكون لها أثر وانـعكاس على سياسة الواليات    
اِّـتحدة سواء َّـ افريقيا أو َّـ منـطـقة الشرق األوسـط وصــعود تـرامب للسلطة    

سيقلب الكث من األوراق على الساحة العاِّـية.    

• الديمقراطية اِّـحلية والحوكمة اِّـحلية من التحديات الهامة التي سيعمل عليها     
الـمركز خالل االيام القــادمة وهـناك عـديد التـجارب البارزة والرائـدة والتـي يمكن    

االطالع عليها من اجل كسب الخة الالزمة َّـ العمل البلدي واِّـحلي.    

اِّــنـتـدى األورومــغــاربي للـمـواطــنة 
والديمقراطية اِّـحلية

يف إطار دعم الدقراطية املحلية و نظرا إىل أهمية    
االنفتاح عىل تجارب دول مختلفة يف هذا املجال، نظم مركز 
دراسة اإلسالم والدقراطية بالتعاون مع جمعية ذاكرة املدينة 
بالق�وان، وجمعية التبادل والتضامن من أجل التنمية وبلدية 
الق�وان"املنتدى األورومغار للمواطنة والد�قراطية املحلية" 

من 14 إىل 18 أكتوبر 2016 بالق�وان.
مختلف  من  وشابة،  شابا  ستون  باملنتدى  شارك   
الجهات التونسية باإلضافة إىل ممثلª عن املدن التي تربطها 

توأمة مع مدينة الق�وان: سرتاسبورغ بفرنسا، فاس باملغرب ووهران بالجزائر. 
ومعرض  والخربات،  التجارب  وتبادل  عمل  وورشات  ومحارضات،  نقاش،  حلقات  غرار  عىل  مختلفة  أنشطة  املنتدى  وتضمن   
جمعيات، وسهرة تبادل ثقايف، تفاعل الشباب وتحاور حول موضوع آليات املشاركة يف الحياة العامة وأهمية ثقافة املواطنة يف ترسيخ 

الدقراطية املحلية.
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á«HÉÑ°T ÉjÉ°†b -9
مشاكل الشباب التونسي: الواقع، والتحديات والحلول  

يف إطار ما يعيشه الشباب التونيس من إشكاليات تتفاقم يوما بعد يوم ومع ارتفاع نسبة البطالة أصبح الحديث عن مشاكل   
الشباب من األولويات التي وجب التوقف عندها والبحث يف وسائل معالجتها، وألن مشاكل الشباب التونيس ال  تقترص عىل جهة أو منطقة 
واحدة يف البالد فقد نظم مركز دراسة اإلسالم والد¤قراطية ندوة وطنية تم خاللها دعوة ما يزيد عن 120 شاب وشابة من مختلف واليات 

الجمهورية انتظمت بتونس العاصمة بتاريخ 24 أوت 2016 تحت عنوان  "مشاكل الشباب التونيس: الواقع، التحديات والحلول". 

حصة  الندوة  هذه  تضمنت  وقد   
املحارضات  من  مجموعة  إىل  توزعت  صباحية 
لســياســيـ· وجـــلســــات حــــواريـــة مـــع 
قيــادات حزبية شابة وممثل· عــن منــظـ¸ت 
انقــسم خاللها  املدº وحصة مســائية  املجتمع 
بهــدف  مغلــقــة  ورشات   4 إىل  املشاركون 
غــرار  عىل  مختــلفـة  مــحــاور  مناقــشــة 
الالمــركزيــة واالنــتــــخــابــات الـــمـحــليــة 
وآليــــــات التــــــصدي لالنـــحـراف والتـطرف 
وآفـــاق التـــشـغــيل ومــشاركة الـــشـباب يف 

الشــأن العام.
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المخرجات والتوصيات

الشباب التونسي يعت اِّـحور األساسي ضمن اهتمامات اِّـركز وتنصب جل القضايا اِّـطروحة   
واِّـحاور اِّـذكورة سابقا َّـ إطار البحث عن حلول للشباب سواء َّـ اِّـسألة التنموية والتشغيل أو َّـ 

سياق القضاء على الفساد أو ع البية على اِّـواطنة والديمقراطية وغه.
ومع ذلك اختص اِّـركز بأنشطة خاصة بالشباب جمعت فئات عمرية شابة من مختلف الجهات   

من أجل البحث حول العوائق التي تعضهم والحلول كما يرونها من وجهة نظرهم.

أهم التوصيات:  
• تمك الشباب من اِّـشاركة َّـ صنع القرار َّـ خضم التحديات الراهنة َّـ    

الشأن العام.   

• تشبيك الهياكل الشبابية محليا فجهويا فوطنيا.    

• تشجيع وتأط الشباب لالنخراط َّـ اِّـجتمع اِّـدني واألحزاب.    

• حث وزارات االختصاص على االهتمام بالناشئة.   

• التشجيع والتسويق للجماعات الشبابية الناشئة.    

• تكوين وبـناء قــدرات ومــهارات الشــاب واالستثمار َّـ االنسان َّـ كـــل مراحل    
التكوين الدراسي.    

• تسهيل اإلجراءات اإلدارية اِّـعرقلة لبعث اِّـشاريع.   

• تشجيع الشباب على بعث مشاريع كى الستيعاب أك عدد ممكن من أصحاب    
                   الشهائد العليا.
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الخاتمة
عمل مركز دراسة االسالم والد قراطية طيلة سنة 2016 عىل جملة من القضايا الوطنية الراهنة واالسرتاتيجية التي حاول التطرق   
إليها يف كل مرة بأك¡ عمقا وتدقيقا. ك� سعى املركز إىل ترشيك أكرب عدد من الجهات الفاعلة يف املجال السيايس واالجت�عي واالقتصادي 

والرتبوي من أجل ض�ن تكثيف الجهود وتوحيدها. 

واصل املركز كذلك أنشطته التي دأب عليها منذ سنة 2015 يف إطار التدريب عىل املواطنة والد قراطية سواء أكان عرب الدورات   
التدريبية أم الندوات الحوارية، ك� حاول املركز خالل السنة املنقضية االنفتاح أك¡ عىل الجهات الداخلية عىل املستوى الوطني ولكن أيضا 

اإلشعاع عىل املستوى العاملي عرب التشبيك مع مؤسسات دولية ودراسة تجارب مقارنة من الخارج.

وتبقى كل التحديات التي تّم طرحها خالل سنة 2016 قاÂة تنضاف إليها محاور أخرى ال تقل عنها أهمية وجب الرتكيز عليها   
أك¡ خالل السنة املقبلة والتي من بينها:

الد�قراطية التشاركية والحوكمة املحلية.  •  

املسألة الرتبوية وتحدي االصالح.  •  

املسألة االقتصادية والشأن التنموي.  •  

آليات مكافحة الفساد وأسسه.  •  


