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 المقترح  المذكرة التوضیحیة وجدول األعمال 
 

 2045الرؤیة العربیة المستقبلیة استشراف 
 متنوع متجدد ثقافیاً مزدھر مبتكر  عادل  آمن نحــو عــــالـم عـــربـــي 

 
 اجتماع فریق الخبراء 

 2022آذار/مارس  24و  23القاھرة،  
 

 2045مشروع الرؤیة العربیة  أھمیة  

  مائة   بعد   ، 2045  للعام  المستقبلیة  العربیة   الرؤیة   استشراف   مشروع   یستھدف   أفضل:   بمستقبل   األمل   إعادة
  والمزدھر  والعادل  اآلمن  بالمستقبل  العربي  اإلنسان  ثقة  تعزیز  العربیة،  الدول  جامعة  تأسیس  على  عام 

 وحضاریا.  ثقافیا  والمتجدد   والعمل العلم  على  والقائم 
  المستویین   على  المستدامة  والتنمیة  االجتماعي   التحول  یكرس  :جدید  عربي  اجتماعي   عقدل  إطار  اقتراح 

  للجمیع   الشاملة   االقتصادیة   التنمیة   وتحقیق   المجتمعیة   الرعایة و  العدالة  تحسین   ویستھدف   ، والعربي  وطني ال
 وقویة).  فعّالة  مؤّسسات  مع  بینھا  فیما  تتعاون  منتجة   حدیثة اقتصادات  بناء   خالل  (من

  العلوم   ثورة   حقبة   العربیة  المنطقة  بولوج   وذلك  : الھوة  ردم  عن  ِعَوضا  الحضاریة   الوثبة   تحقیق 
  األدوات   أھم   على   2045  المستقبلیة   العربیة   الرؤیة   وثیقة   تضيء  وسوف   . وتطبیقاتھا   والمعرفة  االتصاالت و

  على   النافع  أثرھا   ِعَظم  حیث   من   السیاساتیة   والتوصیات   االستراتیجیة   واألولویات   بادرات والم  واآللیات 
 العربیة.  بالمنطقة الناس  من  عدد   أكبر

  االستراتیجیة   المبادرات   تبین   طریق   خارطة   على  الرؤیة   ستنطوي   طریق:  خارطة   ببلورة   اإلسھام
  االصطناعي   الذكاء   على  یعتمد   ما   ومنھا   مؤشرات   اقتراح   إلى   ستعمد   كما   للتنفیذ.   القابلة   الواقعیة   واألولویات 

   مباشر.  بشكل  والسیاسات  المبادرات  أثر  لقیاس 
 
  لغربي   ماعیةواالجت  االقتصادیة  المتحدة   األمم  لجنة  رعایة   خالل  من   وقوتھا  أھمیتھا  الرؤیة   ھذه  تكتسب و

   .المصلحة صحابأ  وجمیع  العربیة  الدول  جامعة ودعم  لھا (اإلسكوا)  آسیا
 

 -  :یلي  بما 2045  للعام المستقبلیة العربیة الرؤیة  أركان تتلخص
 

  واألمن   العربي  االستراتیجي  األمن   مقتضیاتھ   ومن   الشامل  األمن   مفھوم  على   وینطوي  :األمن •
   . الحصر ال  المثال سبیل  على  وذلك  الغذائي، األمن و المائي  األمنو  البیئي

  القضائیة   تجلیاتھ  مختلف  في  والقانونیة  الحقوقیة  المعاییر   بكافة  المرتبط  العدل  بھ والمقصود   العدل: •
 والواجبات.   الحقوق  في  المساواة  یشترط والذي  ، والمؤسساتیة االقتصادیة واالجتماعیة  منھا

  بما   االصطناعي،   الذكاء  وتطبیقات   والخامسة   الرابعة   الصناعیتین   الثورتین   من  االستفادة   االبتكار:  •
 وغیرھا.  والفنیة   واألدبیة  واالقتصادیة   العلمیة  المجاالت  في  اإلسھامات  ذلك في

  احراز   على  وینطوي   والمتصاعد   المستدام  الحقیقي   االقتصادي  بالنمو  المرتبط   وھو   االزدھار:  •
  ربط   خالل   من  المال  ورأس   والمعرفة  واألشخاص   والخدمات   السلع  وانتقال  حركة   في   الكبیر   التقدم

 . العربي التعاون  تعزیز   أبعاد  من وغیرھا   والمعلوماتیة  واالتصاالت  والطاقة  المواصالت  شبكات 
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  الفكر   مستوى   على   مختلفة   بدائل   یقدم   والذي   والعلمیة،   والثقافیة   االجتماعیة   تجلیاتھ   بكل   التنوع: •
  التطور   لضمان  والمرونة  الدینامیكیة  توفر   التي  والحیاة  العمل  وطرق   واالنفتاح  والمعرفة

 رتقاء. واال
  الحضاریة   ھویتھا   وتطویر   حفظ   في   العربیة  المنطقة   بوابة  وھو   والحضاري: الثقافي  التجدد •

  الغني   العربي  الثقافي  بتراثھا   والنھوض   العربیة  المجتمعات   تقدم  تكریس   على  تبعث   بصورة 
 المشارب.  والمتعدد 

 المشروع مخرجات 

  بأسلوب   وتفصیالتھا  المحھا وم  الرؤیة   أركان  تحدد   والتي   2045  المستقبلیة  العربیة   الرؤیة   وثیقة  .1
  مؤشرات   وتتضمن  كما   . بینھا  فیما   والمتبادل  الُمَطرد   االیجابي   وتأثیرھا   ترابطھا   مدى   یُبَین   عضوي 

 ؛2045  المستقبلیة  الرؤیة  محاور من  محور  بكل  والخاصة  الكلیة  العربیة األداء قیاس
   ؛ةیسیاس ملخصات و خلفیة  أوراق .2
 ؛ للمعرفة مستودع  على وتحتوي  ومكوناتھا   الرؤیة إلطالق  تفاعلیة  ةالكترونی  منصة  .3
  لتوثیق   وفیدیوھات   صور  من  إعالمیة  مواد   الى  باإلضافة  الرؤیة،  لشرح   متحرك/جرافیك  فیلم .4

 التشاوریة.  والجلسات   الرؤیة تحضیر  عملیة 
 

 مكان وتاریخ االجتماع 
 

وذلك   الشخصي،  بالحضور  الخبراء  فریق  اجتماع  في   ي یومسیُعقد  الواقع  والخمیس   االربعاء 
 ، جمھوریة مصر العربیة.  القاھرةفي  2022آذار/مارس   24و  23

 
 محاور النقاش  

 سیتم مناقشة المحاور التالیة: 
 العربیة؛ الرؤیة  مشروع فكرة .1
   الرؤیة؛  اعداد  في المتبعة المنھجیة  .2
  والحضاري   الثقافي   التجدد   التنوع،  االزدھار،  ، االبتكار  العدل،  األمن،  وھي:  الستة   الرؤیة   محاور .3

 ؛ الرابعة الصناعیة  الثورة خاصة و الكبرى  االستراتیجیة باالتجاھات  وارتباطھم 
   الرؤیة. مسودة ومناقشة   ومراجعة   الرؤیة أركان  من  ركن  بكل  الخبراء اسھامات  .4

 نقاط االتصال في اإلسكوا
 

 عن األمور الموضوعیة االتصال بـ   لالستفسار
 

 الطیب الدجاني  /السید 
 مسؤول إدارة المشروع 

altayeb.aldajani@un.org  
 

 و سنّ جمیل غادة  /السیدة لتأكید المشاركة وحضور االجتماع االتصال بـ 
 واللوجستیة   اإلداریةمسؤولة الشؤون 
sinnog@un.org 

mailto:altayeb.aldajani@un.org
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 حول  اجتماع فریق الخبراء 
 2045الرؤیة العربیة المستقبلیة  استشراف

 2022آذار/مارس  24و  23القاھرة،  
 

 قترح الم جدول األعمال
 

 2022آذار/مارس  23الیوم األول: األربعاء، 
  التوقیت 

 المشاركین  تسجیل  09:30 –  09:00
 الترحیبیة ة الكلم 09:40 –  09:30
 2045الرؤیة العربیة المستقبلیة  عن نظرة عامة   10:00 –  09:40
 المحور األول: األمن  11:30 –  10:00

 استراحة  11:45 –  11:30
 المحور الثاني: العدل  13:15 –  11:45
 اءذغالاستراحة  14:15 –  13:15
 اإلزدھار : الثالث محور ال 16:45 –  14:15
 استراحة  17:00 –  16:45
 الیوم األول ملخص نقاشات    17:30 –  17:00

 
 2022آذار/مارس  24الیوم الثاني: الخمیس، 

  التوقیت 
 اإلبتكار : الرابعالمحور  11:00 –  09:30
 استراحة  11:15 –  11:00
 التنوع  : الخامس المحور  12:45 –  11:15
 اءذغالاستراحة  13:45 –  12:45
 والحضاري  الثقافي التجدد: لسادساالمحور  15:15 –  13:45
 استراحة  15:30 –  15:15
 الیوم الثاني ملخص نقاشات  15:45 –  15:30
 والخطوات القادمة الجلسة الختامیة  16:15 –  15:45

 


