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  بغداد.  –ب( ي)رويال تول الرشيد المكان: فندق 

  :22/2الخميس  -26 االثني    الزمان )  أيام(.  4) 2022 أيلول )سبتمير

ي ظل عالم يشهد تطورإت بنسخته إلرإبعة لينعقد ملتؼى إلرإفدين 
 
 درإماتيكيةهذإ إلعام ػ

 
 ع  ، وت

 
إحدإثه  د

إت تطال بنية إلنظام إتها إلدول إإلخر بتغير ى، وقد تطال تأثير ر ى، وتتهدد قوإه إلكير ي ستتض 
، إلتى

إت جائحة كوفيدفما كاد نتيجة توإلي إإلزمات إلصحية وإألمنية وإإلقتصادية؛   من تأثير
 
-إلعالم يتعاػ

ي أسعار إلسلع  99
 
ي إعقبتها إرتفاعات غير مسبوقة ػ

ي أوروبا، وإلتى
 
حتى باغتته إلتطورإت إألمنية ػ

 وإلطاقة، فهددت سالسل إلقيمة وإأل 
ا
ي لشعوب إلعالم، فضل

إتها إإلقتصادية  من إلغذإئ  عن تأثير

 .إلمتشابكة

ي هذإ إلعام
 
ي  من جهة أخرى، ظهرت ػ

 
إت إلمناخية، وبوإدر إإلزمة إلمائية ػ بوضوح بعض نتائج إلتغير

ي درجات إلحرإرة وتزإيد إلحاإلت إلجوية إلمتطرفة، 
 
إلعرإق وإلمنطقة، فضال عن إإلرتفاع إلمحسوس ػ

إبية؛  ي إلسيما إلعوإصف إليى
ي إلعالم  إؤلمعانلذإ فانه ينبغ 

 
إتها ػ ي هذه إلتطورإت ورصد تدإعياتها وتأثير

 
ػ

ق إإلوسط قةومنط ي حدتهاإلشر
 
ي تشهد هي إألخرى تطورإت مماثلة ػ

 .، إلتى

ي إلوقت نفسه 
 
، فقد شهدت أفغانستان ضطرإب وعدم إإلستقرإر ما تزإل إلمنطقة تعيش بعض إإل ػ

، فيما تشهد دول عربية مثل تونس وليبيا  حركةعودة  وإلبحرين طالبان للحكم بعد إإلنسحاب إألمريكي

 إلوقوف عند نتائجها وإلموإقف إلمحلية وإلدولية منها. أزمات سياسية تستلزم 

لمانية وعىل إلصعيد إلمحىلي  ي فرضتها نتائج إإلنتخابات إلير
ي ظل إألجوإء إلتى

 
ي إنعقاد إلملتؼى ػ

، يأئى

ي إفرزت نتائجها خارطة سياسية جديدة، 
إلحكومة،  تأليفإلتوإفق إلسياسي بشأن  إعاقتإلمبكرة، إلتى

إمن إلملتؼى  إكةإن عىلمرور سنة تقريبا  مع كذل  وييى   .عقاد قمة بغدإد للتعاون وإلشر
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   ي إلملتؼى ي
 
شخصيات عرإقية وعربية ودولية، عىل مستوى رفيع من إلرئاسات وإلوزرإء  شارك ػ

يعيير  وإلحقوقيير   وإلدبلوماسيير  وإلمسؤولير  إلعسكريير   وكبار إلمسؤولير  إلتنفيذيير  وإلتشر

إء ير  باحث ، ويضموإإلمنيير   أجنبية، عرإقية وعربية و  من مؤسسات وجامعات ير  وأكاديمي وخير

 
ا
إء من إلمنظمات إلدولية إلحكومية وغير إلفكر و مرإكز عن  فضل إألبحاث إلمحلية وإلدولية، وإلخير

.  وشخصيات من إلقطاعإلحكومية،  ي ي وإإلجنتر  إلخاص إلمحىلي وإلعرئر

 

 مركننز الرافنندين لل ننوار يعلننن   RCD  ملننتقى الرافنندين» بنسننختا الرابعنن  ال ننادمعننن ع نند ملت ننا 

( 22/2الخمنننيس  -26 االثنننني    منننن للمننند  «العنننالم يتغننني  »ت نننع شنننعار « 2022  أيلنننول )سنننبتمير

ف فننندق الرشننيد )رويننال تول 4عننم منندار ) 2022
 
بغنندادو وسننياون االفتتننام الرسنن ف  –ب( يننأيننام( ي

 ينننننننوم االثنننننننني   
جلسنننننننا   ا ننننننن  مسننننننناون وسنننننننتاون  ننننننننا   0:00السننننننناع   26/2/2022للملنننننننتقى

ف.   للشخصيا  الرئاسي  وضيوف الشر

  داف الملتقى أ

  ي يناقشها، عير حث إلمشاركير  عىل إلنظر
طرح مبادرإت وطنية ودولية بشأن إلقضايا إلتى

ي إلمشكالت إلوطنية 
 
ي بوإقعية ػ وإإلقليمية وإلعالمية، وتغليب إلعقالنية وإلتفكير إؤليجائر

 ؤل حلول تل  إلمشكالت. 
ا
 وصوال

  للحوإر إلبناء بشأن إلتطورإت إلعالمية، وإمكانية إستضافة 
ً
محورية إلعرإق أن يكون مكانا

ي تناقش بعمق تل  إلملفات وتخرج بتوصيات عملية 
إلملتقيات وإلمؤتمرإت إلدولية إلتى

 بشأنها. 

  تعزيز إلتوإصل إلعلمي بير  إلنخب وصناع إلقرإر إلعرإقيير  وإلعرب وإألجانب، إلسيما

 إلجامعات وإلمنظمات غير إلحكومية إلمحلية وإلدولية وصناع إلقرإر وأصحاب إلرؤى. 

 وإإلقتصادية وإلبيئية وإإلمنية إلعالمية  وإإلجتماعية ؤثرإء إلنقاش حول إلقضايا إلسياسية

ي معها.  فيها  إلمشكالت وتشخيصوتحليل تدإعياتها   وسبل إلتعامل إؤليجائر

  ي  إلتفكير و تبادل إألفكار وتعزيز إلتعاون بير  مرإكز إألبحاث
 
وإلمنطقة بما يعزز إلتوإصل  إلعالمػ

إلمعارصة، وتنضيج إلرؤى وإآلرإء وتوطيد إلعالقات  لمشكالت إلعالميةناجعة ل حلولؤليجاد 

 بير  إلمؤسسات إلمحلية وإلدولية من جهة، وإلمؤسسات إلحكومية من جهة إخرى. 
 

 يتضمن الملتقى ورش العمل اآلتي :  

: إلتحو  .9  ؟عالمي إإلقتصادي أم تهديد لألمن إل فرص للنمو  من إإلرض إل إلفضاء..  ل إلرقمي

ورإت إلح .2  وكمة.. مسارإت إلتنوي    ع.. آفاق إإلستدإمة. قطاع إلطاقة: رص 

: من إتفاقية باريس إل ميثاق غالسكو للمناخ.  .3  إلعالم يتغير

 منظومة إلفساد: آفة مستحكمة.. حلول خجولة.  .4

: خروقات مستمرة.. تعديالت مؤجلة.. حلول  .5 ي
ى
 .غائبةإلدستور إلعرإػ

ي توجيه إلسياسات إلعامة  .6
 
 ودعم دولة إلقانون. دور إلمنظمات غير إلحكومية ػ
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ف جلساتا  الملتقى ويناقش 
 
 :الموضوعا  االتي ي

 إلروسية إألوكرإنية: إلتدإعيات إلجيوسياسية وإحتماإلت إلحرب إلكونية.  إلحربعالم ما بعد  .9

2.  . إتيجيات وإإلستقطاب إلدولي  "إلحزإم وإلطريق" و"إلبوإبة إلعالمية": تقاطع إإلسيى

يعية:  .3  إإلدوإر نحو بناء دولة إلموإطنة.  تعزيز إإلسس إلتشر

ي من إلتعاون إلدولي إل صناعة إلنهوض.  .4
 
 إلسياسات إلنقدية: تقوية إلتعاػ

إتيجيات إلموإجهة إستدإمة .5 : تعير سالسل إلتوريد وإسيى ي
 .إألمن إلغذإئ 

ق إألوسط: ؤمكانات إلجذب وإلتحفير  وتقليل إلتفاوت.  .6 ي إلشر
 
 إإلستثمار ػ

ي لموإجهة إلتحديات. "قمة بغدإد للتعاون وإلشر  .7 ورإت إلعمل إؤليجائر  إكة": رص 

ي "تونس .8  ليبيا": جدليات إلضإع ورهانات إلقوى. " و" أزمات إلمغرب إلعرئر

إكة.  .9  إلعالقات إلعرإقية إلبحرينية: آفاق إلتعاون وإلشر

 أفغانستان: مستقبل مجهول بير  تجدد إلضإع وخيارإت إلتعايش.  .91

لمان .99  .: جدليات إلتغيير ومآإلت إلمستقبلمن ساحات إإلحتجاج إل قبة إلير

ي تعزيز إلسيادة وحماية إلمجتمع.  .92
 
ي ركائز أساسية ػ

 قدرإت إلردع إلدفاعي وإلجهد إألمت 

: أزمة إلبحث إلع .93  إإلستقالل.  لمي وإلمؤثرإت إلسياسية ومتطلباتمشكالت إلتعليم إلعالي

ورة إلحدإثة.. ؤيجابية إلدور  .94  .إلعشائر إلعرإقية.. إصالة إلتقاليد.. رص 
 

  عدد كبير من مرإكز إلفكر وإإلبحاث وإلدرإسات إلعربية وإإلوربية  بالتعاون مع إلملتؼى  ينعقد

ي إلملتقيات إلسابقة وستكون إلرعاية إلمالية لجهات 
 
يطانية وإآلسيوية وإإليرإنية كما ػ وإإلمريكية وإلير

ق إقتصادية وتجارية ومؤسسات مالية عرإقية وإجنبية ومنظمات دولية مهتمة بشؤون  إلشر

سيعلن ئع إلملتؼى مؤسسات إعالمية عرإقية وعربية وإجنبية بشكل كامل و ، وستغطي وقاإإلوسط

 .
ً
 عن إلجهات إلمشاركة إلحقا

 

  ي
 
ي قاعة إلزورإء، كما ستقام فعاليات ورش إلعمل ػ

 
يقام حفل إإلفتتاح وفعاليات إلجلسات إلنقاشية ػ

ي فندق إلرشيد
 
 بغدإد.  –ب( )رويال تولي إلقاعة إلشمالية وإلقاعة إلجنوبية وقاعة بغدإد ػ

 

 ( إوح درجات إلحرإرة إلمتوقعة خالل إيام إلملتؼى إإلربعة  ْم.  (36-34( بير  )29/9/2122-26تيى
 

  RCD مركز الرافدين لل وار

قاف   ي ة  (،THINK TANKمركز فكري مستقل )
 
ّية  وإلث ياس  ي إلشؤون إلس 

 
وإرإت ػ يِع إلح  شج 

 
يعمل عىل ت

، ورفد وإإلقتص ادية بي ن إلنخ ب    م إلمجتمغي
ْ
ل كافة؛ لتع  زي ز إلتج   رب ة إلديمق رإطية، وتحقي ق إلس 

إتيجية؛ إبتغاء تفعيل دورها وإإلرتقاء بأدإئها،  إت وإلرؤى إإلسيى مؤسسات إلدولة وإلمجتمع بالخير

 س  م بالموضوعية وإلحي اد وي وظف مخرجاته لمساعدة صناع إلقرإر وتو 
ّ
 يت
ً
جيه ويمثل إلمركز فضاءا حرإ

 إلرأي إلعام نحو بناء دولة إلمؤس س  ات. 


