
 

 التوصيات

 توصيات في موضوع املؤتمر: -أوال

دعوة الحكومات ومؤسسات املجتمع املدني في العالم اإلسالمي لتنزيل قيم الحكم الراشد من دائرة التنظير والنظريات إلى  -1

 التطبيق والتشريعات، عبر تبني مشاريع عملية تراعي الواقع وتحفظ الخصوصيات.

في تطبيق معايير الحكم الراشد سواء من التراث اإلسالمي املستمد من الكتاب والسنة االستفادة من التجارب الناجحة  -2

وسيرة الخلفاء الراشدين، ومن واقعنا املعاصر مستحضرين التجربتين املاليزية والتركية باإلضافة إلى التجارب املميزة في 

 الدول الغربية املستمدة من التراث اإلنساني.

ع بروتوكوالت تعاون مع مؤسسات املجتمع املدني العربية واإلسالمية والغربية املختصة في مجال فتح عالقات شراكة وتوقي -3

 الحكم الراشد )الحوكمة( بغرض االستفادة وتبادل الخبرات.

العمل على توفير منح علمية في كليات الدراسات العليا )املاجستير والدكتوراه( في مجال العلوم السياسية واالجتماعية  -4

 قتصادية واإلدارة اإلستراتيجية.واال

في الكتابة املعمقة في مجال الحكم الراشد الهادفة إلى تحرير مصطلحاته، وتأصيل مفاهيمه، وترسيخ قيمه تشجيع الباحثين  -5

 ومعاييره، وبيان سبل تطبيقه في املؤسسات الرسمية والشعبية.

 ه ونشره للجهات املعنية.إصدار )دليل الحكم الراشد للهيئات الرسمية واألهلية( وترجمت -6

العمل على رفع الوعي املعرفي املجتمعي عبر تأسيس منابر إعالمية لنشر ثقافة الحكم الراشد، وتأسيس بنك معلومات لتزويد  -7

 الباحثين بما يلزم من مصادر ومعلومات.

البحوث املقدمة للجائزة واملؤتمر، دعوة اللجنة املكلفة بإعداد إعالن كواالملبور في الحكم الراشد لالستفادة من مخرجات  -8

خاصة تلك الصادرة عن الخبراء العامليين في هذا املجال، واستشارة الخبراء في العلوم املتعلقة ذات الصلة  األخرى  والبحوث

 باملوضوع من شرعيين وسياسيين وقانونيين وأكاديميين.

راسية لغرض تأصيل هذا املفهوم في نفوس النشء دعوة الحكومات إلى إدراج مفاهيم الحكم الراشد ضمن املناهج الد -9

 الجديد.

 -توصيات في الجانب اإلداري للمنتدى: -ثانيا

 استكتاب املختصين من جميع أنحاء العالم في املواد البحثية للمؤتمر السنوي. -1

 املنتدى. تطوير دور األمانة العامة بما يتناسب مع تطور أعمال املنتدى، وتحقيق تواصل مستمر فعال مع أعضاء -2

 إعداد نظام داخلي للمنتدى يضبط األمور اإلدارية والتنظيمية واملالية للمنتدى. -3

في إدارة أعمال اللجان وتطوير آليات العمل ومن ذلك اعتماد آلية فعالة لتوزيع  اإللكترونيتفعيل استخدام وسائل التواصل  -4

 أبحاث املؤتمر على املشاركين قبل وقت مناسب.

 املنتدى لتشمل املؤسسات باإلضافة إلى األفراد .توسيع عضوية  -5


