
 
 

 مؤتمر فيالدلفيا الدولي يوصي بإنشاء مركز عربي للتنمية
  

أوصى المشاركون في مؤتمر فيالدلفيا الدولي الثامن عشر بإنشاء مركز عربي للتنمية وذلك في 
ختام أعمال المؤتمر الذي عقدته كلية اآلداب والفنون بجامعة فيالدلفيا مؤتمرها 

حتى  11/11" على مدى ثالثة أيام، في المدة من    ثقافة التنمية عشر بعنوان "   الثامن  الدولي 
، بحضور نخبة من الباحثين المتنوعي التخصصات العلمية من مختلف 2013 لعام  11/ 13

ات العربية، وعدد من مراكز األبحاث والمؤسسات الثقافية واإلعالمية بلغ الجامع
جامعة ومؤسسة علمية، واستقطب المؤتمر عددا من المشاركين من الجامعات   (39)  عددها 

 األجنبية.
 

 " وقد ُعني المشاركون في أوراقهم التي قدموها باللغتين العربية واإلنجليزية بمراجعة " ثقافة التنمية
 مراجعة علمية ومعرفية من مداخل متنوعة متعددة، توزعت هذه المداخل على المحاور اآلتية:

  اإلطار النظري والمفاهيمي في ثقافة التنمية .1 
   نماذج وتطبيقات في ضوء ثقافة التنمية.2 
      النظم التعليمية وثقافة التنمية.3 
    الفنون وثقافة التنمية.4 
      األدب واللغة في ثقافة التنمية.5 
    اإلعالم وثقافة التنمية.6 
 الشباب ومنظومة القيم وثقافة التنمية.7 
       المرأة وثقافة التنمية.8 

  



الباحثون  ؤتمر عشر جلسات علمية منها جلسة طالبية، حضرها وشارك في مناقشاتها وتضمن الم
المشاركون وجمهور متنوع من جامعة فيالدلفيا ومن المتخصصين والمهتمين والمثقفين 

 واإلعالميين.
 

وبعد االستماع إلى األوراق والمداخالت والحوارات التي جرت خالل الجلسات العلمية، فإن 
 قدمون توصياتهم على النحو اآلتي :المشاركين ي

 .نشر ثقافة التنمية وتعميم مفهوم التنمية الشاملة، وعدم حصرها بالجوانب المادية والتقنية 

  تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب، وتشجيعهم على االنضمام إلى مؤسسات المجتمع
 نمية.المدّني باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية الت

 .االهتمام بالخبرات العربية وتشجيعها على البحث العلمّي في قضايا التنمية 

 .توثيق العالقة بين وسائل اإلعالم ومراكز األبحاث والدراسات العلمية 

 .تشجيع األبحاث والدراسات التطبيقية في مجاالت التنمية المتعِددة 

  وزارات التربية والتعليم في الوطن العربّي لتضمين مفاهيم التنمية الشاملة في المناهج دعوة
 التربوّية.

 .تعميم توصيات المؤتمر على المؤسسات العربّية المعنّية بالتنمية 

 .الدعوة إلى تأسيس مركز عربي تنموي لمتابعة مسار التنمية في الوطن العربي 

 .االستمرار في تحكيم أبحاث المؤتمر تحكيمًا علمّيًا ونشرها في كتاب المؤتمر 
       

عدد من الموضوعات المقترحة ، ورأت اللجنة المنظمة أن تكون القضايا   وتداول المشاركون في
 : الدورات الثالثة القادمة هي عناوين  التالية 

  ،المرأة : الواقع والمأمول 

 مأمول، الشباب : الواقع وال 

 .الطفولة : الواقع والمأمول 
 

وفي ختام أعمال المؤتمر يشكر المؤتمرون إدارة الجامعة ممثلة برئيسها ورئيس مجلس أمنائها 
وكذلك اللجنة المنظمة على دقة التنظيم وكرم الوفادة، ويرجون للجامعة ومسيرتها مزيدًا من التقدم 

ألردنية والعربية التي قامت بتغطية أعمال والنجاح واالزدهار، كما يشكرون وسائل اإلعالم ا
 المؤتمر بشكل الئق يتناسب مع حجم الموضوع وأهميته.


