


دور المراكز الفكرية في دعم الجهود الوطنية:

محاربة جائحة كورونا وتداعياتها 

 

: الفكرة الرئيسية للمنتدى
ً
أوال

 لطبيعتها المفاجئة والتحديات التي أوجدتها في كافة مناحي 
ً
 لكافة دول العالم، نظرا

ً
 هائال

ً
لت جائحة كورونا تحديا

ّ
مث

الحياة السياسية واالقتصادية، واألمنية واالجتماعية، التي طالت جميع الدول المتقدمة والنامية.

لذلك ارتأى مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«، أن يفرد المساحة في منتداه السنوي 

كورونا،  جائحة  وتبعات  عوامل  وتحليل  بحث  في   ،
ً
ودوليا  

ً
إقليميا البحثية  المراكز  جهود  لمناقشة  العام  هذا  الثالث 

على مختلف المستويات والنواحي التي تمس األفراد والمؤسسات والدول، ومتطلبات التعامل معها بصفتها أزمة 

عالمية لها وقع جذري ومؤثر على األنشطة البشرية والتنموية.

فرغم  المستفادة،  والدروس  المثلى  الممارسات  ومناقشة  لعرض  منصة  لتقديم  »دراسات«  مركز  يسعى  وبذلك 

أهمية الخطط واالستراتيجيات التي انتهجتها الدول في تعاملها مع اآلثار المترتبة على هذه الجائحة، إال أن هذه 

اآلثار لم تكن ذات طابٍع وقتي، وإنما سوف تمتد إلى كافة مناحي الحياة، في جميع الدول – ومن بينها دول المنطقة 

التعامل  وكيفية  الجائحة،  هذه  تداعيات  لبحث  متكاملة  استراتيجيات  صياغة  يتطلب  الذي  األمر  قادمة؛  لسنواٍت   –

معها، سواًء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد.

ومع تباين دول العالم في رؤاها لمواجهة هذه الجائحة، فقد برز دور المراكز الفكرية لكل دولة في مواجهتها، حيث 

حشدت كافة الدول مواردها للتصدي لهذه األزمة، من خالل وضع خطط واضحة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، 

باإلضافة إلى الدور الذي اضطلعت به المراكز الفكرية في دعم الجهود الوطنية للتصدي  لفيروس كورونا المستجد، 

خالل  من  المراكز، سواًء  من  وغيره  »دراسات«،  والطاقة  والدولية  االستراتيجية  للدراسات  البحرين  مركز  بينها  ومن 

إصدار تقارير تحليلية، أو نشر مقاالت علمية، أو تنظيم فعاليات افتراضية؛ وجميعها آليات استهدفت العمل ضمن 

المنظومة الوطنية.

ومع أهمية تلك الجهود، فإن العديد من الدول، يتعين عليها صياغة استراتيجيات مستقبلية للتعامل مع تداعيات 

هذه األزمة، ويجب أن ترتكز عند صياغتها على أسس بحثية وعلمية وأن تكون ذات مضامين ثم آليات للتنفيذ.

، يجب أن يضم كافة 
ً
ما سبق يعني أن صياغة مالمح استراتيجية للتعامل مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا تتطلب حوارا

المؤسسات الفكرية والوطنية، لتقديم مرئّياتها بشكٍل مدروٍس وواقعي، يرتكز على خبراتهم في التعامل مع هذه 

ع نحو آفاق مستقبٍل يهدف لصياغة خطٍة شاملٍة ومرنة، تأخذ في االعتبار 
ّ
الحاضر، ويتطل األزمة، ويستلهم دروس 

الموارد واألدوار والتحديات، من منظوٍر شامل.



: برنامج المنتدى
ً
ثانيا

الثالثاء

24 نوفمبر 

2020

11:00 - 11:15افتتاحية المؤتمر

الجلسة األولى: األسس الوطنية لمواجهة الجائحة من منظور بحثي

11:15 - 12:00آثار الجائحة على  المؤسسات الفكرية والبحثية واستجابتها.

12:00 - 12:15مناقشة.

12:15 - 01:00 تعاون مراكز الفكر مع المنظمات الوطنية في مواجهة الجائحة.

01:00 - 01:15مناقشة.

األربعاء

25 نوفمبر 

2020

الجلسة الثانية:  كيفية تعامل مراكز الفكر مع تحديات ما بعد الجائحة

دور المراكز الفكرية في دعم المساهمة المجتمعية لتجاوز تداعيات جائحة 

كورونا: التحديات واألولويات.
11:45 - 11:00

11:45 - 12:00مناقشة.

12:00 - 12:45مناهج البحث المختلفة وآثارها على المجتمع: اسس البحث.

12:45 - 01:00مناقشة.

الخميس

26 نوفمبر 

2020

الجلسة الثالثة: آليات تنفيذ الخطط المستقبلية الشاملة

دراسة حالة وطنية: مخرجات التعاون بين »دراسات« وبرنامج  األمم المتحدة 

اإلنمائي.
11:45 - 11:00

11:45 - 12:00مناقشة.

 الموارد المطلوبة لمواجهة تداعيات األزمة وآليات تنسيق الجهود ما بين 

المؤسسات الفكرية والوطنية.
12:45 - 12:00

12:45 - 01:00مناقشة.



The Role of Think Tanks in Supporting National Efforts:

Combatting the Repercussions of the COVID-19 Pandemic

 

1- Forum Theme - Overview

The Covid-19 pandemic posed a monumental challenge to all countries, taken by surprise at the rapid 

global spread of the virus and at the magnitude of the repercussions, which affected all aspects of 

life: politics, the economy, security, and social well-being.

The Bahrain Center for Strategic, International and Energy Studies (Derasat) has envisioned a space 

in its third annual forum, to discuss the regional and global role that think tanks play in researching 

and analysing the development and implications of the pandemic.

In doing so, Derasat Center strives to set the stage to showcase and discuss the best practices 

implemented, and the most valuable lessons learned during this period; thus implying that researchers 

and their empirical efforts – and in turn their respective think tanks – are viewed as important 

contributors to finding solutions and better understanding national and global crises.

Amid the diverse approaches between countries in facing the challenges of the pandemic, national 

governments took center stage as they mobilised national resources to counter and deal with the 

impacts. Think Tanks have likewise performed a crucial role, whether through publishing analytical 

reports and scientific articles to better inform decision makers, or by holding discussions, debates and 

events to raise awareness.

The repercussions of the pandemic will be felt for years to come, despite the implementation of 

stimulus packages, mitigation plans and national recovery strategies. The impact of the pandemic 

demands formulating integrated strategies to address these challenges in the short, medium, and 

long terms.

Moving forward, country strategies will require evidence-based research, to identify and assess the 

broad impacts of the pandemic on socio-economic and security aspects. Research should include 

analyses of country case studies addressing the main challenges they faced.

The features of a strategy to cope with the post-pandemic era require a dialogue at all levels. One 

that brings together research centres and national organisations, to share their visions based on 

their experiences in dealing with this crisis, deriving lessons currently learned, and aimed towards 

producing a comprehensive and adaptable plan. A plan that should consider resources, roles, and 

challenges, in a holistic national perspective.



2- Forum Agenda

Tuesday

24 November 

2020

Opening Session 11:00 - 11:15

Session 1: National Foundations for Facing the Pandemic – A Think Tank 

Perspective 

How think tanks were impacted by the pandemic and how they 

responded.
11:15 - 12:00

Q&A. 12:00 - 12:15

Think tank collaborations with national organisations in facing the 

pandemic.
12:15 - 01:00

Q&A. 01:00 - 01:15

Wednesday

25 November 

2020

Session 2: Think Tanks and their approaches to Post-Pandemic Challenges

What role are think tanks playing to support society's recovery?

Post-pandemic challenges and priorities.
11:00 - 11:45

Q&A. 11:45 - 12:00

Different research approaches and their impact on society:

Research foundations.
12:00 - 12:45

Q&A. 12:45 - 01:00

Thursday

26 November 

2020

Session 3: Implementation Mechanisms for Comprehensive Future Planning

National case study: outcomes of a Derasat/UNDP partnership. 11:00 - 11:45

Q&A. 11:45 - 12:00

Resources required to face the impacts: how think tanks and 

national organisations can collaborate going forward.
12:00 - 12:45

Q&A. 12:45 - 01:00




