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  إعالن اسطنبول (مسودة)

 8102مارس 18 -10 من الفترة في اسطنبول يوالشباب( ف 1.0تحت عنوان)مجتمع( 8102قوة) المسلم للشباب العالمية القمة اقيمت

 الطالب الوطني اتحاد ورئاسة العالمية أفريقيا جامعة مع بالتعاون( تسام) ل العامة األمانة تديره الذي اإلسالمي العالم منتدى نظمها التي

  األتراك

واسع نطاق في والبرلمانيين والبيروقراطيون والدبلوماسيين والوزراء السياسيين والممثلون والباحثون الفكرية المؤسسات ممثلوا وشارك   

 المنافسة العالميةعلى المعرفة" ةقائم فإنها معلوماتات الاالتجاهات األساسية "األرض واآللة"، يليه "منتجف عند النظر إلى العالم .0

حقبة جديدة من "القومية الصغيرة"، "التكامل" و "عدم القدرة على التنبؤ" النامية قد انتهت، والتحدي  على قائمة اقتصاد في

الصيغة والصين واالستفادة من الذي يحدد طبيعة جديدة وحالة الحياة؛ "الموارد وتقاسم األزمة"، "إنتاج استهالك النمو" استدامة 

(. االنتقال إلى حجم "،" تصفية 4"تصفية الطبقة الوسطى"، "الطاقة والمياه وانعدام األمن الغذائي"، في جميع مجاالت الحياة ")

اسي. الموارد البشرية في القوى العاملة "، وتغيير حالة الطبيعة وإدارة التوقعات ،" لينة من الصعب التحول لينة "كمرجع أس

ضمن كل هذه المعايير األساسية ، التحوالت في التكنولوجيا ؛ الذكاء االصطناعي ، الواقع االفتراضي / المعزز ، والموجهة 

 4،1للتنقل ، فمن السهل تغيير حياة اإلنسان كله والطبيعة. بدأنا نسمع بضع سنوات، وخالل السنوات األخيرة إضافة الجديد "

لمفهوم الواضح أن الموضوعات الهامة في مجال إدارة عملية التحول من العالم. العامل اآلخر هو جمعية" ا 0،1الصناعي" و "

تم تصميم مشروع طريق  االضطراب الذي تخلقه الصين عندما تبدأ في أن تصبح أكثر نشاًطا كل يوم على المسرح العالمي.

ة ، برية وبحرية على حد سواء ، مما يغير بشكل دائم دول 44الحرير الجديد "الحزام والطريق" كمشروع تكاملي عالمي يضم 

 .توزيع الوتيرة االقتصادية

 

 مع األخذ في االعتبار هذه المتغيرات العالمية ؛ .8

 توزيع الدور المركزي والمشاركة في العالم اإلسالمي ،

 دعم الدين ، اللغة ، التاريخ ، الجغرافيا اإلخوان مع االعتماد المتبادل ،

 ياسية واالقتصادية والنوعية القطاعية" في السياسة الوطنية والقائمة على اإلتحادالنزاهة الس“

 التفكير النقدي ، مركز اليكساتين للتخاطب في كل البعد ،

 االستهالك" لمستقبل الحضارة العالمية-الديموغرافيا و "نمو اإلنتاج

 .ا متطلبات أساسيةوقد تم التأكيد على نماذج جديدة مع نقاط اتصال التبديل باعتباره

النظام البيئي الجديد للمنافسة الذي تم تلخيصه في المادتين األوليين واألهداف الكلية المقترحة للمستقبل هي في سياق مساهمة 

 الشباب المسلم ونشاطه ؛

 

 السكان المسلمين من عدد 8101سكان المسلمين في العالم ، من المتوقع أن تزيد التوقعات لعام بالنظر إلى نسبة الشباب في  .3

٪. لقد تم 81٪ إلى 3٪. باإلضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تزيد نسبة المسلمين في الدول األوروبية من 33الحاليين بنسبة 

 .تحديد أن القوة الديموغرافية يمكن أن يكون لها آثار هامة في تشكيل مستقبل العالم

 

ن العالم. تُظهر التوقعات المستقبلية أن التطورات التكنولوجية ستفتح الفجوة ٪ من سكا 0٪ من ثروة العالم في أيدي  21اليوم ،  .4

لمعلومات" زاد وكانت وتيرة النمو االقتصادية بين البلدان بشكل أكبر. صحيح أن زيادة الدخل في البلدان النامية، ولكن "مجتمع ا

 .االقتصادي في البالد لدرجة أن من الصعب بالنسبة لهم أن تتجاوز مع مرور كل يوم

 



 

 

الذكاء االصطناعي" ، "الواقع االفتراضي" و "التنقل" يحوالن االقتصاد كله ، الحياة االجتماعية بأكملها ووسائل اإلعالم. هذه  .0

أخذ خطوة إلى عالم جديد عندما نستخدم التكنولوجيا "طبيعية جديدة" لتغيير طبيعة الحياة ، وليس المفاهيم الثالثة المحددة ؛ سن

كمنتجات جديدة. الطبيعة المتغيرة للدولة، وال يمكن أن تتكيف مع البنية االجتماعية، والدول غير قادرة على السيطرة على 

ستقرار. في طبيعة الدولة المتغيرة ؛ "القومية الصغيرة" و "إدارة الفوضى وفقا لتوقعات اإلدارة، ويعتبر أن سقطت في عدم اال

 .األزمات" و "عدم القدرة على التنبؤ" هي أكثر المفاهيم تأثيًرا وتظهر الحاجة إلى صيغة كلية عاجلة

 

، ولكن لوضعهم التكنولوجيا. النشاط االقتصادي والقطاع الصناعي. لكن الهدف الرئيسي هو ؛ عدم دفع الناس إلى جانب واحد  .4

في مركز التكنولوجيا. ظهرت مشاكل جديدة واحتياجات جديدة أمام البشرية ، ويجب تقديم الحلول التي تركز على التكنولوجيا 

لجميع المشاكل العالمية / المحلية. في هذه المرحلة ، ستتاح للمنتجات التكنولوجية الفرصة ليس فقط للمستهلكين ولكن أيًضا 

 .للمنتجين

 

اد الحوافز والحوافز الحكومية يوما بعد يوم. تخصص كل من مؤسسات القطاعين العام والخاص المزيد من الميزانية للبحث تزد .3

 ."والتطوير. ومن األهمية بمكان توفير هذه الموارد في إطار "الكفاءة" و "األهداف االستراتيجية" و "المطالب االجتماعية

 

 استدامة إن. واالبن األب طريق عن مهنة على للحصول كبيرة فرصة هناك ليس. زدياداال في آخذة" المستقبل تعليم" آفاق .2

 من. جديدة وظائف تتطور ، الوظائف بعض تموت بينما. بإسقاطها بل الجودة بحماية تتعلق ال الطريقة بنفس التجارية األعمال

 .الشباب تشغيل لسياسات متكرًرا ديثًاتح الحالة هذه تتطلب. المستقبل في مهمة ستكون التي بالمهن التنبؤ الصعب

 

 

 تكنولوجيا: "اإلسالمي العالم لمستقبل الشابة البشرية الموارد من أداء أفضل على للحصول التالية األسئلة مناقشة ينبغي .9

 في فعال بشكل استخدامها يمكن وكم ،IT" ،"الناس من كثير توظيف يتم كيف هناك الصلة ذات القطاعات في (IT) المعلومات

 باالبتكار والوعي الوعي زيادة في به القيام يجب وما النجاح مدى ما" ،" تحقق؟ الذي التحول فعالية مدى ما" E" ،"العمل؟

 "األعمال؟ وريادة

 

 المسلم الشباب مستقبل أجل من القادمة األجيال مع يتماشى بما التكنولوجية التطورات مع يتماشى تعليمي نموذج اعتماد يجب .01

 المدرسي الهيكل جدران بدأت. بسرعة المتعلمة المعلومات وفقدان المجتمع شيخوخة مع" الحياة مدى التعلم" ممفهو تطور

 كيف" السؤال على الصحيحة اإلجابة إعطاء يجب ، الحالة هذه في. لسن حد لديها التقليدية المدرسة ألن الضعف في التقليدي

 "األعمار؟ جميع يناسب تعليميًا نظاًما نصمم

 

 الترتيبات اتخاذ وينبغي ، للجامعات األكاديمية البرامج في" 0.1 الجماعة" تؤخذ أن ينبغي ، المسلم الشباب لمستقبل لنسبةبا .00

 لذلك والبيروقراطية القانونية
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