
 

 

 القمة العالمية للشباب المسلم و المعرض 

 8102القوة، 

 و الشباب" 1.0"المجتمع 



 

 

 مرجعيةقة رو

 8102، ةالقو|  المعرضو مسلمالللشباب  ةالعالمي قمةال

 الشباب"و 1.0"المجتمع 

 (8102مارس/آذار 3-0سطنبول،)ا

 .." سورة البقرة"... و استبقوا الخيرات.

إلى  إلى مجتمع زراعي ومن ثمة مجتمع الذي يمر من مرحلة مجتمع صيت بدائييقصد به ال 5.0ع مفهوم المجتم

 "المجتمعات على إستنادا   هريتطوتم رقمي، المفهوم  جتمع ذكيمصناعي معلوماتي ليصل إلى مستوى مجتمع 

، ء اإلستخدام()أثنا التكنولوجي-تفاعل المجتمعيأنه من خالل ال راحل السابقة كان محور النقاس هوة". في الممزدهرال

تكنولوجية في فهي تهدف إلى توجيه التطورات ال 5.0فكرة المجتمع مجتمعات، أما بنية الالتطورات التكنولوجية  هوج  ت  

تم تطويره و اإلعالن عنه في العام  5.0 كز تلك التطورات. مشروع المجتمعالمجتمع في مرإطار وضع اإلنسان و

تبنته دول منظمة التعاون ، ولفترة ما بعد رقمنة كافة مستويات الحياةمع في اليابان في إطار إعداد المجت 6502

من  في مجال الثورة الصناعية  المجتمع ةو تم تطوير هذا المفهوم لخدمل صداه كافة أنحاء العالم. و وص قتصادياإل

"إنترنت األشياء" ي" وو"الذكاء الصناع  "5.0سلسلة مفاهيم "الصناعة ل كدوامستخدام الماكينات واإلنترنت اخالل 

 أعداد كبار السن،على الشباب مع إرتفاع  نسبيا  تزايد العبء  ظل حلول في وذلك إليجاد و"النظم اإللكترو فيزيائية".

 .تدهور التوازن البيئيالكوارث البيئية ومشكالت سعي لتطوير أدوات لحل وال

بجانب أنه  5.0مشاكل. مفهوم المجتمع من دون أعباء و حوالت اإلجتماعيةالتالتغيرات ومن الصعب التفكير في أن تتم  

التي منها . وهنالك عدة مشاكل ستتولد منهلكن يبدو أن ساهمت في تسهيل حياة اإلنسان،  التي قدم عدد من األدوات

لمنتج التقليدية بين ااآلتي: تناقص فرص العمل، عدم حماية التنافس الصناعي، إختفاء عدد من المهن، إنهيار العالقة 

 .ةكذلك بعض المشاكل األخالقيهلك، زيادة الهواة بين الفقراء واألغنياء والمستو

 أصبح في هذين المستويين، والتحول إلى مجتمع معلوماتيي في سعيه للتطور لمجتمع صناعي ول العالم اإلسالمش  ف  

د أهم مجاالت ، أح5.0لى المجتمع خسر السباق عهذا األمر فسي  مفعول به، إن لم يتم التحرك بشكل فور لغير مؤثر و

الوقت في السعي للتحول إلى مجتمع ذكي رقمي أو مجتمع  الم اإلسالمي هو عدم إضاعةكسبه في العالتسابق في الخير و

الهوية اإلسالمية قدرة المجتمعات ذات مدى ب أنه لو خسر هذا السباق، سيكون من الصعب التكهن .  حيث5.0

 تها بذاتها.ثقويتها وبالمحافظة على ه

الثقافية في العالم لمحافظة على التطورات المعنوية ويفكي لسيطرة وااألخالقي فقط الالجانب الديني والعمل على 

اإلسالمي بالتالي تصبح المحافظة على روح اإلسالم على المحك، في الحقيقة اإلسالم ليس بدين يقبل فكرة أو نهج يقسم 

اآلخرة، وبين المادي ا ويوازن بشكل منطقي بين الدنييمزج و . اإلسالم ديندنياويين: أخروي وى مجالالحياة إل

الطبيعية في نفس الدرجة. لهذا السبب يجب على الشباب المسلم أن يتابع ويدرك والمعنوي وكذلك يضع العلوم الدينية و

لذا ولوجيا الذكية. في التكنيكن س بعد اآلن مستقبل العالممستقبل العالم. ي هذا المجال لكي يدير مستقبله والتطورات ف



 

 

يتحكم في التكنولوجيا تكنولوجية بشكل أكبر. فمن يملك وسيكون من خالل الوسائل ال الشربل الخير وفي المراحل المق

على ما سينتج وسالمي أن يركز على التكنولوجيا إللهذا السبب يجب على شباب العالم ا هو من سيدير ويوجه الدنيا.

 تمعي وسياسي.نها من تصور مجع

قدرات مرتبطة بالمجتمع تطور سياسات وو إستراتيجياتبنية فكرية و إدارتها يجب على الدول اإلسالمي أن تنشيء في

 ركيزالتولبشرية واألدوات التكنولوجية موارد اكذلك يجب عليها بجانب وضع اإلستراتيجيات القومية تطوير الو. 5.0

تكنولوجيا الروبوت وتكنولوجيا النانو و األمن اإللكترونيمستوى ، كما يجب رفع النظم المرتبط بهذا المجال زتحفيعلى 

محو ليجب إصالح التعليم أيضا  و ،ةالمطلوب الدرجة التطوير إلىمجاالت البحث و تكنولوجيا نظمتكنولوجيا الحيوية والو

 القدراتالحياة  للتغلب على مشكلة ، كما هو الحال في جميع مجاالت األمية المعلوماتية، وتطوير المهارات الرقمية

داد المجتمع من الجوانب بد من إع، واليجب أن تتاح فرص متساوية للنساء في هذا المجال الدماغية المتقدمة أيضا  

يجب على أصحاب المصلحة مثل مجتمع  .ة لمقابلة هذه التطورات الجديدةاألخالقيالنفسية واإلجتماعية والفكرية و

األعمال والحكومات والمواطنين واألوساط األكاديمية الوفاء بمسؤولياتهم في إطار "الحكم الرشيد" في هذه العملية لكي 

 يتم التغلب على العقبات البيروقراطية والقانونية أمام هذا الهدف.

و تقديم مساهمة فكرية في  تمرستباقي مسإالمجال من منظور  هدف هذه الفعالية هو خلق بيئة مناقشة في هذا بإختصار

بالتوازي مع النقاشات تطوير الحوكمة العالمية للشباب.  كذاقوة ناعمة/ دبلوماسية شعبية و حاضنةالعالم اإلسالمي لبناء 

هذا  في دة،سجتقود إلى نتائج مسياسات نقاشات الورش مقترحات مشروعات و المصغرة،  تم إعتماد أن تطرح في

  تقديم أوراق علمية. مشاريع و اإلطار يطرح هذا النداء لمشاركة

 الموضوع الرئيسي

 والشباب 5.0 المجتمع

 المواضيع الفرعية

 5.0للمجتمع / بناء البنية التحتية الفلسفية  فكريا  

 5.0ستراتيجية للمجتمع اإلتطوير 

 5.0بناء القدرات التكنولوجية للمجتمع 

 5.0لمجتمع إصالحات التعليم ل

 5.0للمجتمع  الذهنيةتأهيل قوة 

 5.0زيادة مشاركة اإلناث في المجتمع 

 جتماعية اإلفي حل المشاكل  5.0 المجتمع

 واألنشطة األكاديمية 5.0المجتمع 



 

 

 عالم األعمالو 5.0 المجتمع

 اللوائح القانونية والبيروقراطية

 مشاريع / ورش عمل

 / سياساتمشاريع شباب / مقترحات /ال ية ألجلآفاق شباب

 التعليم والعلوم -

 الحياة التجارية وريادة األعمال -

 جتماعية والسياسة والديناإلالحياة  -

 جتماعي والعمالةاإلالصحة والضمان  -

 بتكارواإلالتكنولوجيا  -

 الدفاع واألمن -

 جتماعية والمجتمع المدنياإلالسياسات  -

 الطاقة والمياه والغذاء -

 القتصاد والماإل -

 السياحةوالثقافة  -

 الفنون واآلداب -

 اإلنمائي الدوليوالتعاون  -

 المدينة والحكم المحلي -

 معرفةالفكر وال -

 (Diaspora)الشتات الدولي -

 أنشطة ذات صلة

 8102المؤتمر الدولي لبناء الشباب والسالم لعام 

 8102المؤتمر العالمي لمنظمات الشباب اإلسالمي 



 

 

 8102ب اإلسالمي العالمي مهرجان ثقافة الشبا

 منتدى العالم اإلسالمي

 ( www.dunyaislamforumu.org ) نتدى العالمي اإلسالميمال

في  (ICO)بالتعاون مع منظمة المؤتمر اإلسالمي  (TASAM)ستراتيجية التركية اآلسيوية اإلنظم مركز الدراسات 

في ون" أول منتدى للمؤسسات الفكرية التعارة والحضابإسطنبول، تحت شعار "السالم و 6505يناير  05-62تاريخ 

في العالم  ن تتشارك المؤسسات الفكريةأ الذي ينص علىسطنبول إعالن ا نهاية المنتدى تم إعتماد في. لدول اإلسالميةا

الفكرية في منتدى المؤسسات لتفعيل مجاالت التعاون تحت مظلة واحدة تم تأسيس و ،التجارباإلسالمي المعلومات و

إسطنبول، باكو، القاهرة، بغداد وإسالم آباد على التوالي وفي كل سنة كان تحت نظم المنتدى في و ول اإلسالمية.الد

نظمه مركز البحوث التركية اآلسيوية في ضيافة مجلس الدفاع الباكستاني في إسالم المنتدى الذي في شعار مختلف. و

إطار تم اإلتفاق على  هذا فيد والذي يطرح شمولية القضية وتم قبول إعالن إسالم آبا 6500مارس  2-2آباد بتاريخ 

ظم المنتدى العالمي حيث ن    . ( World Islamic Forum - WIF )منتدى العالمي اإلسالميالتغير اإلسم إلى 

 .6502اإلسالمي السابع في إيران في 

  )www.difguc.org ( | القوةالمسلم و المعرضللشباب ة العالمي قمةال

تحقيق النمو اإلقتصادي المتعلقة  بإيجاد فرص إقتصادية وإجتماعية ولمساهمة في القضايا في اللشباب أهمية كبيرة 

في  اعلية، يجب أن يأخذ الشباب دور فاألمة اإلسالمفي  المجتمعالصحية ورفاه األسرة ومعضلة الحياة  مناقشةو

ويجب أن يكون للشباب الحركات المتطرفة، بعد من شبكات الجريمة ون ي  كذلك يجب أايا السالم ومدني وقضالمجتمع ال

المنتدى  يه للشباب اإلسالمي . القمة العالميةبشكل أكبر في المؤسسات المحلية والقوميةكي يساهموا صوت مسموع 

فكرية للعالم  اتلتقديم مساهم ةستباقيإ كخطوة اراإلطلخلق بيئة من النقاش في هذا  اإلسالمي العالمي المنتدىالذي أنشأه 

في إجتماع  6502بر سبتم 66في . حوكمة العالمية للشبابالاإلسالمي من منظور بناء قوة ناعمة / دبلوماسية شعبية  و

ة جامعفي كواال لمبور تم مناقشة مسألة خلق مبادرات شبابية و بناءا  على ذلك بإقتراح من  لجنة الشخصيات المؤثرة

 .6507أبريل  9-7األول في الخرطوم في الفترة ما بين  سلطةتم إجراء منتدى ال  أفريقيا العالمية

 

http://www.difguc.org/

