
 الدولي الثالث للوحدة اإلسالمیة  ASSAMلمؤتمر  االفتتاحیةالكلمة 

 دیسمبر/ كانون األول-19-20

  

 -أفغانستان  -الوالیات المتحدة األمیركیة (وھم دولة  45 الدولي الثالث للوحدة اإلسالمیة من ASSAMوقد شارك مندوبین  في مؤتمر 
 -إسبانیا  -الھند  -أفریقیا الجنوبیة  -غامبیا  -غانا  -تشاد  -فلسطین  -ساحل العاج  -ببوركینافاسو  -البوسنا وھرسك  -بنغالدش  - أذربیجان
 -أوزباكستان  -منغولیا  -نیجیریا  -النیجر   - انیاموریت -مصر  -مالیزیا  -لیبیا  -قرغیزستان   -كیریباس  -كشمیر  -كزاخستان  -العراق 

أوغندا  -توغو  -تایالند  -تنزانیا  -الصومال  -السعودیة  -سوریا  -سودان  -سیریالنكا  -سیرالیون   -سنغال  -روسیا  -رومانیا  -باكستان 
 )زیمبابوي -الیمن  -عمان  -أوكرانیا  -

ودوملوبنار ركز المدافعین عن العدالة للدراسات اإلستراتیجیة وباشتراك جامعتي أوسكودار جمعیة م ASSAMتم إجراء المؤتمر بتنظیم 
 .ASDERالمنظمات األھلیة في العالم اإلسالمي وجمعیة المدافعین عن العدالة  واتحاد

الصناعات الجو فضائیة التركیة وبدعم من دار طباعة الخطوط الجویة التركیة ومؤسسة الصناعات المیكانیكیة والكیمیائیة وأسلسان وشركة 
األمین وشركة مور لإلنتاج وإكول للخدمات األمنیة قناة العقد والصناعات الدفاعیة وصادات وبلدیات بورصا وباھجة  وبیتيتاي وھافالسان 

 .شھیر و باي أوغلو وإسنالر وسانجاك تابا وسلطان غازي وشركتي بیتي األمین وإكول للخدمات األمنیة

  

 أود أن أعرب عن امتناني ألساتذتنا الموقرین الذین شاركوا بأوراق بحثیة في مؤتمراتنا من تركیا والبلدان اإلسالمیة 

 .صحافتنا الكتابیة والمرئیةواألعضاء القیمین في 

 .مؤتمرنا ھي مبادرة مجتمع مدني

 

 .وأود أن أكمل خطابي تحت العناوین الرئیسیة التي تظھر في العاكس

 :الدولي للوحدة اإلسالمیة ASSAMف الكرام، إن غایة مؤتمر الضیو

تقدیم نموذج لمتخذي القرار وذلك تحدید المؤسسات الضروریة والتشریعات لھذه المؤسسات من أجل تجمع الدول اإلسالمیة تحت إرادة 
 .مشتركة



 

 
ئ إنتاج الصناعات الدفاعیة المشتركة من أجل الوحدة تحدید أسس ومباد( وغایة مؤتمرنا الثالث الذي بدأ الیوم وسیستمر غداً بعنوان

 ) اإلسالمیة

 :ھي) إنتاج الصناعات الدفاعیة المشتركة ألسریقیا(وتحت عنوانھ الرئیسي 

 

 علىور وتسمح بالعث اإلسالمیةتحدید أسس والمبادئ المتعلقة بإنشاء نظام یكون كافیا إلنتاج المنتجات الدفاعیة التي تحتاجھا جمیع الجغرافیا 
أحد الشروط الرئیسیة لالستقالل والسلطة السیادیة ھو أن البلدان تستخدم األسلحة من  .التكنولوجیا واستخدامھا علي المعاییر العالمیة

 .إنتاجھا

 

من أجل أن یجتمع العالم اإلسالمي تحت إرادة فإنھ یحتاج إلى إنتاج أسلحة الحرب والمركبات والذخیرة مع التكنولوجیا األكثر تقدما  لذلك، •
 .ال یمكن حمایة الفوائد الوطنیة بواسطة سالح األخرین .في ذلك الوقت

 .ال یمكننا ضمان األمن والسالم والرفاھیة في الدولة بأسلحة األخرین •
 .الدول التي تستخدم أسلحة األخرین أنھا ذات سیادة اعتباریمكن ال  •
 .ال یمكن للدول أن تصمد في وجھ الدول التي تستخدم سالحھا •

 .إن العالم اإلسالمي لدیھ تلك المقدرة

 .أما الذي ال یملكھ ھو التنظیم لذلك

 

 .في ھذا المؤتمر سنحاول الكشف عن أسس ومبادئ ذلك



 .ان المؤتمر أرى من المفید إعادة تقییم الجغرافیا اإلسالمیة معًاقبل االنتقال إلى عنو

 )قارة أسریقیا( للجغرافیا اإلسالمیة الجیوسیاسیةالقیمة 

 

 في قارة أمریكا الجنوبیة 2وفي القارة األوروبیة  4وفي القارة األفریقیة  28وفي القارة اآلسیویة  27دولة إسالمیة یوجد  61من بین 

وذلك من أجل اإلشارة إلى الخصائص التي تمنحھا ھذه الجغرافیا  ASSAMإن وصف الجغرافیا اإلسالمیة باسم أسریقیا ھو ضمن أعمال 
 .آسیا وأفریقیا اللتان توجد فیھما غالبیة الدول اإلسالمیة االعتبار قارتيباألخذ بعین  Avrasya لـلسكانھا وتوصیل مفھوم جیوسیاسي بدیل 

 

 .شعبھا مسلم )من عدد األعضاء المئةفي  31( دولة 61ھناك  المتحدة،دولة عضوا في األمم  193ومن بین 

 2ملیون كم  30.9 اإلسالمیة،شعوب الدول  .)٪ من سكان العالم24.1(ملیار نسمة  7،632ملیار من سكان العالم البالغ عددھم  1.85
  .دولة إسالمیة 61ھي أیًضا أراضي ، ) ٪ من األرض العالمیة20.6( 2كم  ملیون 150أي  العالمیة،من األرض 

 

من %  40من الغاز الطبیعي و احتیاطیاتمن % 64.1من إنتاجھ% 65من احتیاطیات العالم من النفط % 55.5العالم اإلسالمي لدیھ 
 ;إنتاجھ

 

واإلمكانات بالموقع  والجھودإنھ یمتلك إمكانیة تجعلھ مرشحاً أن یكون القوة العظمى المستقبلي في جغرافیة أسریقیا وذلك بتوحید األھداف 
 الجیوسیاسي و القیم الحضاریة المشتركة والتراكم التاریخي

 الحالة التي فیھا الدول اإلسالمیة

 



 :ل العالم اإلسالميالتي تشك ورغم اإلمكانیة الحقیقیة للدول

 فإنھم في موضع الدول األكثر تدخالً في أراضیھا •
 واألكثر إشغاالً لألمم المتحدة •
 والذین ال تنقص عندھم اإلرھاب والفوضى •
 والذین یخضعون إلدارة القوة األجنبیة لثرواتھم •
 والذین یفتكون بحقوق وحریة اإلنسان •

 

1 http://www.pigm.gov.tr/dunya_ham_petrol_ve_dogalgaz_rezervleri.php 

 والذین یوجد عندھم خلل في توزیع الدخل •
 واالقتصادي واالجتماعي االستقرار السیاسيوالذین یحكمھم عدم  •
 یحتاجون مساعدة ودعم مراكز القوى الخارجیة لحل مسائلھم الداخلیةوالذین یطلبون و •

 

 .نحن على یقین أنھ كل ذلك الظلم سیكون من إحدى العوامل التي تذھب بالمسلمین إلى وحدة األمم

 مجاالت النشاط الرئیسیة للدول

 .العدالة تتطلب القوة .یتم تشكیل الدول لتأسیس العدالة

 .الداخلي والدفاع لمواجھة الخارج من قبل المركزولھذا یجب تسییر األمن 

 .ینبغي تمثیل الدول أمام الدول األجنبیة من المركز

تم  وفي الجغرافیا التي تھیمن علیھا اإلرادة المشتركة التي تحكمھا العدالة واألمن الداخلي والدفاع ضد الخارج والشؤون الخارجیة یكون قد
 .إنشاء الدولة

 

 خالل فترة وحدة الدول اإلسالمیة  ASSAMغایة مؤتمرات 

http://www.pigm.gov.tr/dunya_ham_petrol_ve_dogalgaz_rezervleri.php


 

 :والمؤتمرات اإلسالمیة الدولیة

للتشریعات الالزمة للمؤسسات التي لھا أھمیة من أجل جمع الدول التي شعبھا مسلمین  نموذجمن أجل إظھار  مؤتمراتتم التخطیط لتسلسل 
 .تحت إرادة واحدة

التي یستحقّونھا یجب أن یكون األرض الذي یحكمونھا والعالم على شكل بلدة  للقوة الفوضى وبوصولاإلسالمیة من  61تخلص الدول الـ 
 .آمنة وعائمة السالم وال یتحقق ذلك إال إذا تجمعوا تحت إرادة واحدة

 

وتم في ذلك األخذ بعین  2017من عام  اعتباراالدولي للوحدة اإلسالمیة التي تم تحدید إجرائھ كل عام  ASSAMإن مواضیع مؤتمرات 
 :مساحات األنشطة الفعلیة للدول كما یلي العتبارا

 ،)2017(تحدید تشریع النماذج اإلداریة واألجھزة للوحدة اإلسالمیة  .1
 ،)2018(من أجل الوحدة اإلسالمیة  االقتصاديتحدید أسس ومبادئ التعاون  .2
 ،)2019(من أجل الوحدة اإلسالمیة تحدید أسس ومبادئ التعاون في الصناعات الدفاعیة  .3
 ،)2020(من أجل الوحدة اإلسالمیة  تحدید أسس ومبادئ التعاون في أنظمة التعاون المشترك .4
 ،)2021(من أجل الوحدة اإلسالمیة  تحدید أسس ومبادئ السیاسة الخارجیة المشتركة .5
 ،)2022(من أجل الوحدة اإلسالمیة  تحدید أسس ومبادئ أنظمة العدالة المشتركة .6
 ،)2023(المة المشتركة من أجل الوحدة اإلسالمیة تحدید أسس ومبادئ األمن والس .7

 

بتلك المؤتمرات المختارة سیتم إظھار المؤسسات والتشریعات لتلك المؤسسات التي تحتاجھا الدول اإلسالمیة من أجل التجمع تحت إرادة 
 واحدة

 األول  ASSAMمؤتمر 

 بعنوان أشكال احكم من الماضي إلى المستقبل 2017نوفمبر / تشرین الثاني 24-23تم تخطیط وإجراء المؤتمر األول في 

 



 :في اإلعالن الذي تم نشره لنتیجة المؤتمر باختصار

محوراً تحت إرادة واحدة من  "أسریقیا"أفریقیا  –الذین وافقوا على أن تكون جغرافیة آسیا  الدول اإلسالمیةنحن نعلن ونبیّن وجوب تجمع 
 أجل رفاھیة الدول اإلسالمیة وحمایة الدول التي أنشأوھا وتأسیس السالم في العالم واستمراریتھ وسیطرة العدالة وصعود العالم اإلسالمي

نشاطاً دائماً  بشكل عاجل والذي سیظھر مجلس نواب الدول اإلسالمیةإلى ساحة التاریخ من جدید ووصولھ إلى القوة العظمى وتشكیل 
والذي بدوره سیضمن وصول العالم اإلسالمي إلى القوة  .وزارة الوحدة اإلسالمیة في مجالس الوزراء في الدول اإلسالمیةوضرورة إنشاء 

 .االقتصادیة التي تلیق بھ

 

 :قام بتوضیح أنھ مجلس نواب الدول اإلسالمیةفي البدایة 

من خالل توفیر حلول للمشاكل بین الدول اإلسالمیة والصراعات الداخلیة في الدول  اإلسالمیةمنظمة إدارة األزمات للدول "یجب أن تعمل  •
 .اإلسالمیة

 ھدفھ تشكیل المؤسسات التي ستقوم بجمع الدول اإلسالمیة تحت إرادة واحدة •

 :للوحدة اإلسالمیة ASSAMدستور 

وقد تم نشر دستور كونفدرالیة الدول اإلسالمیة المؤلفة من  .ًجاتمت صیاغة دستور شامل یمكن أن یكون نموذ األول،في نھایة المؤتمر 
 اإللكتروني ASSAMصفحة بثالث لغات العربیة والتركیة واإلنكلیزیة على موقع  63مادة على  181

 

 :الدول اإلسالمیة أسریقیا الذي تم إعداده دستور وحدةوفقاً لنموذج 

 تم تفویض الكونفدرالیة في خمس مجاالت أنشطة

 مجاالت أنشطة والدول الوطنیة في عشرة مجاالت أنشطة ستكونفدرالیة الدول اإلقلیمیة اإلسالمیة في و

 

 للوحدة اإلسالمیة ASSAMرؤیة 



 

 :ASSAM كـخالل فترة الوحدة اإلسالمیة  ASSAMرؤیة 

 .یرى أنھ من ضروریات العصر أن یتم تشكیل الوحدة اإلسالمیة •
 الضرورة من قبل األمة اإلسالمیة ھو الشرط األول للوحدة اإلسالمیةنحن ندرك أنھ إدراك ھذه  •

 )23 -الشریحة ( -المرحلة األولى 

   ASSAMفي نموذج الدستور الذي تم إعداده من قبل 

 قام برسم خریطة الطریق من أجل إكمال الوحدة اإلسالمیة وتم تقییم ما إذا كان من الممكن أن یتحد الدول اإلسالمیة 

 ادة واحدة في أربعة مراحلتحت إر

 

 )المرحلة األولى: (في البدایة

وإمكاناتھا  سلطتھاالمبینة في  61الـالذي سیتم فیھ تمثیل اإلرادة المشتركة للدول اإلسالمیة  مجلس نواب الدول اإلسالمیةیجب تشكیل 
 .لدول اإلسالمیة إلى ھیكل كونفدراليوقوتھا وھیكلھا وعدد أعضائھا ودستورھا وقوانینھا وتشریعاتھا وبعد ذلك یجب توصیل ا

 

 المرحلة الثانیة

 :وكخطوة ثانیة

الداخلي ( دل واألمنالعمن  كونفدرالیة الدول اإلسالمیة في الحین الذي یتم فیھ تحدید أصول وأسس ومبادئ المھام األساسیة لدول •
الذي سیتم فیھ تمثیل اإلرادة المشتركة للدول  الدول اإلسالمیة اإلقلیمیةیجب تشكیل مجلس  والسیاسة الخارجیة المشتركة )والخارجي

 .ھیكل كونفدرالیة الدول اإلسالمیة اإلقلیمیةالقریبة من حیث الجغرافیا والعرق وبقرار من البرلمانات یجب تحویلھا إلى 



 

 .مناطق جغرافیة مختلفة بالنظر إلى قربھا الجغرافي العرقي 9ینبغي تصنیف اتحاد الدول اإلسالمیة اإلقلیمیة في ) 25الشریحة ( •
 :ھذا التصنیف كما ھو في العاكس •

 الشرق األوسط 

 )دولة 12(

  

  

 آسیا الوسطى 

 )دولة 8(

  

  

 الشرق األقرب 

 )دولة 4(

 آسیا الجنوب الشرقي 

 )دولة 3(

 أفریقیاشمال  

 )دولة 6(

 شرق أفریقیا 

 )دولة 6(

 -اإلمارات العربیة  -البحرین ( دولة إسالمیة في الشرق األوسط راثنا عش 
أردن  -عمان  -السعودیة  -سوریا  -لبنان  -كویت  -قطر  -عراق  -فلسطین 

 )یمن -
 ثمانیة دول إسالمیة آسیا الوسطى 

 أوزبكستان -قبرص التركیة  -قرغیزستان  -كازاخستان  - أذربیجان(

 )تركمانستان -تركیا  -طاجیكستان 

 دول إسالمیة الشرق األقرب أربعة 

 )باكستان -إیران  -بنغالدش  -أفغانستان (

 دول إسالمیة آسیا الجنوب الشرقي ثالثة 

 )مالیزیا -إندونیسیا  -بروني (

 دول إسالمیة شمال أفریقیا ستة 

 )تونس -مصر  -لیبیا  -مغرب  -تشاد  -جزائر (

  -جزر القمر  - إریتریا -جیبوتي ( ستة دول إسالمیة شرق أفریقیا 

 )سودان -صومال  -موزنبیق 

 
 شمال غرب أفریقیا 
 )دولة 10( 

  

 جنوب غرب أفریقیا 

الصحراء الغربیة ( أمیركا الجنوبیة -عشرة دول إسالمیة شمال غرب أفریقیا  
 -سیرا لونا  -سنغال  - اموریتانی -مالي  -غینیا بیساو  -غینیا  -غامبیا  -

 )سورینام -أمیركا الجنوبیة غویانا  ودول
 ثمانیة دول إسالمیة جنوب غرب  

 -غابون  -ساحل العاج  -بوركینافاسو  -بنین ( )المحیطحوض (أفریقیا 



 )دولة 8(

  

 أوروبا 

 )دولة 4(

 )توغو -نیجیریا  -نیجر  -كامیرون 

 -كوسوفو  -البوسنا والھرسك  -ألبانیا ( أربعة دول إسالمیة في أوروبا 
 )مقدونیا

  

 .كونفدرالیات الدول اإلسالمیة اإلقلیمیة المرتبطة بھا 9وبھذا الشكل یجب تشكیل كونفدرالیة الدول اإلسالمیة و

 :المرحلة الثالثة 

 :بعد إتمام تشكیل كونفدرالیة الدول اإلسالمیة اإلقلیمیة

كونفدرالیة الدول اإلسالمیة اإلدارات المركزیة وعلى كل  بتقوىالتحول إلى كونفدرالیات وذلك  كونفدرالیة اإلسالم اإلقلیمیةیجب على  •
 كوحدة كونفدرالیة بكونفدرالیة الدول اإلسالمیةأن یلتحق  اإلقلیمیة

 

 .الدول اإلسالمیة أسریقیا وبھذا وكما ھو موضح في العاكس یتم استكمال الرابط الھرمي لكونفدرالیة

دولة في  28 -دولة في آسیا  27(دولة  61وبھذا یكون قد تم تشكیل وحدة إسالمیة تجمعھم إرادة واحدة لدول محور آسریقیا الـبالغ عددھا 
رالي مكون من تسعة دون تغییر في ھیاكلھم الحدودیة الوطنیة بھیكل كونفد) ودولتان في أمیركا الجنوبیة -دول في أوروبا  4 -إفریقیا 

 مناطق إقلیمیة وذلك بإتمام الرابط الھرمي لكونفدرالیة وحدة الدول اإلسالمیة أسریقیا

 

 ):1(المرحلة الرابعة 

 :بعد إتمام الھیكل الھرمي

برلمانات اتحاد في " واإلرادة المشتركة للتشكیالت اإلقلیمیة اإلسالمیة،برلمان اتحاد الدول "یجب تمثیل قوة اإلرادة المركزیة المشتركة في  •
 .الدول اإلسالمیة اإلقلیمیة

 تابعة للبرلمان ھیئات تنفیذیجب تشكیل  •
التي تضمن تطبیق القرارات الصادرة من  قوات تدخل عاجلتحت سیطرة السلطة التنفیذیة المركزیة واإلقلیمیة و دواوین العدلیجب تشكیل  •

 .دواوین العدل



  

 
 

 ):2(المرحلة الرابعة 

 األمن الداخلي والسالمةیجب إجراء ھیكلة من أجل توفیر  •
 .من أجل سالمة األمن الخارجي دفاع اتفاقیاتوتنظیم  إنتاج الصناعات الدفاعیة یجب تأسیس تعاون في •
 .سیاسات الخارجیة المشتركةالیجب أن یتشكل من أجل تطبیق وتحدید  •
 اقتصاديتعاون یجب تشكیل  •
والمحاكم  حقوق اإلنسانومتشكل من  الدول اإلسالمیة اإلقلیمیة اتحادو الدول اإلسالمیة اتحادیجب إنشاء نظام قضائي مستقل من أجل  •

 .للدول األعضاء أنظمة العدلوتكون أعلى من  الجنائیة

 .تمت الوحدة اإلسالمیة بعد ھذا التنظیم على الفور إنھمن الممكن القول 

 .للوحدة اإلسالمیة الدولیة كان من الممكن إنشاء مثل ھذا النموذج ASSAMنتیجة لمؤتمر  .1

 

 الدولي للوحدة اإلسالمیة ASSAMمؤتمر 

 .أود أن أذكر بإیجاز مؤتمرنا الثاني الذي حقق نتائج مھمة

 :للوحدة اإلسالمیة ASSAMفي مؤتمر  .2

 االقتصاداإلسالمیة وأنظمة  االقتصادالذي تم إجراؤه تحت عنوان  رالمؤتمفي  دولة 15أكادیمي من  66ورقة بحثیة من قبل  57تم تقدیم 
 )2018نوفمبر / تشرین الثاني 02-01( المنعقد في

 

 :في اإلعالن الذي تم نشره في نھایة المؤتمر

على من المواصفات العالمیة وتحقیق استقاللھم االقتصادي؛ نرى ضرورة إنشاء نظام من أجل وصول الدول اإلسالمیة إلى مستوى رفاه أ
اقتصادي إسالمي كخطوة ثانیة في طریق الوحدة اإلسالمیة ووجود نظام مستقل لتداول األموال باستخدام تكنولوجیا العصر وتشجیع اإلنتاج 

العامل وتوفیر توزیع الدخل العادل وعدم التأثر بتوجیھات القوى العالمیة المستھلك و وحمایةواعتماد تبادل السلع والخدمات بدون فوائد 
 :ومن أجل ذلك. الخادعة



 

 .ما بین الدول اإلسالمیة وحدة جمركیةتأسیس  •
 .بین الدول اإلسالمیة سوق مشتركةإنشاء  •
 .ما بین الدول اإلسالمیةوحدة العملة قبول  •
 .بین أعضاء الوحدة مناطق تجاریةإنشاء  •
 مشترك،مؤسسھ الزكاة ھویة مؤسسیة تحت سیطرة الدول كصندوق إعطاء  •
 التابعة للوحدة،األوقاف و المحاكم التجاریةو الغرفة التجاریةتأسیس  •

 

 ،)الدینار اآلسریقي(عملھ الدینار اإللكتروني اإلسالمي وإنشاء  •
 .حوافزسوق مشتركھ وإنتاج مشترك وإنشاء صندوق إنشاء  •
 .المشترك االستثمارصندوق إجراء أعمال تخطیط الموارد مع  •
 .واالبتكارالبحث والتطویر إنشاء منظمة مشتركھ ألنشطة  •
المناجم والطاقة والزراعة وشبكات النقل واالتصاالت : إقامة نظم تعاونیة للشركات التعاونیة بین الدول اإلسالمیة فیما یخص قطاعات •

 .وتزویدھم بالمعلومات تحت شعار المصرفیة اإلسالمیة المؤسسات المالیةودعم  الغذائیة السلكیة والالسلكیة والقطاعات
 )بافام -أسریقیا (أسریقیا إنشاء مركز الحواالت المالیة بین البنوك،  •

 

 .فیما بین دول األعضاء لمضاعفة حجم التجارة الخارجیةالتدابیر الالزمة  اتخاذ •
 .تجاریھ تفضیلیھوعقد وتطویر اتفاقیات  اإلسالمیةبین الدول  مراكز تجاریةإنشاء  •
 الدول اإلسالمیة نما بی التقارب الثقافي من خالل الجمع بین اللغة والدین والتاریخ وخلق أرادة سیاسیة قویةتطویر  •

 .الرسمي وجعلھا تحت خدمة العامة ASSAMوتم إعالن كل ذلك على أنھا ضروریة وتم نشر اإلعالن على موقع 

 

 مات حلو المؤتمر الثالثمعلو



 :60سورة األنفال اآلیة 

بَاِط اْلَخْیلِ  • ٍة َوِمن ّرِ ن قُوَّ ا اْستََطْعتُم ّمِ  َوأَِعدُّواْ لَُھم مَّ
ُ یَْعلَُمُھْم   • ُكْم َوآَخِریَن ِمن ُدونِِھْم الَ تَْعلَُمونَُھُم �َّ ِ َوَعُدوَّ  تُْرِھبُوَن بِِھ َعُدوَّ �َّ

ِ یَُوفَّ إِلَْیُكْم َوأَنتُْم الَ تُْظلَُمونَ  َوَما تُنِفقُواْ ِمن  َشْيٍء فِي َسبِیِل �َّ

 

 .أود أن أعرب عن توقعاتنا من مؤتمرنا الثالث لنا،بعد تقدیم معلومات حول أول مؤتمرین 

 :إن مؤتمرنا

في الصناعات الدفاعیة من أجل  أسس ومبادئ التعاونتحت عنوان  إنتاج الصناعات الدفاعیة المشتركة في أسریقیافیھ دراسة  مستت
 .الوحدة اإلسالمیة

 

 برنامج المؤتمر

 .سیستمر مؤتمرنا یومین

 بعد الجلسة االفتتاحیة التي نجریھا سیتم تناول وجبة الغداء وبعدھا ستعقد أربع جلسات لمدة ساعة في قاعتین

 تقییم،الجلسة الثالثة غدا ستكون في شكل جلسة  .جلسات لمدة ساعة ثالثسیبدأ برنامج المؤتمر غداً الساعة التاسعة أیضاً وسیتم عقد 
 .البحثیة األوراقیحضرھا إداریو المؤتمر ورؤساء الجلسات والذین قدموا 

 .وبعد تناول وجبة الغداء سیتم زیارة منشآت بایكار ماكینة في الساعة الثانیة

 

 القوة الدفاعیة للدول اإلسالمیة



 .2019ملیار دوالر وفقا لبیانات عام  770دفاع العالمي ھو تریلیون دوالر واإلنفاق السنوي على ال

 .دولة إسالمیة 61ملیار دوالر  لـ 191ملیار دوالر  للصین و 244من اإلنفاق للوالیات المتحدة و ملیار دوالر 716

 .یحتل العالم اإلسالمي المركز الثالث ومن حیث میزانیة الدفاع

 :العالم اإلسالمي یحتل

 ).2.577(وسفن حربیة ) 26.184(ومدافع ) 84.063(وعربات مدرعة ) 28.760(المركز األول من حیث عدد الدبابات 

 ).3.937(والمروحیات ) 10.986(ویحتل المركز الثاني بعد الوالیات المتحدة بعدد الطائرات الحربیة 

 

 یجب تجھیز أرضیة إلنتاج الصناعات الدفاعیة المشتركة

 .فإن لدیھ الفرصة لیصبح ثالث قوة عسكریة في العالم من حیث العدد معًا،نظر إلى العالم اإلسالمي عندما یتم ال

دمھا یمكنھ أن یصل إلى موقع القوة العظمى التي تقوم بتنظیم العالم نظراً لجغرافیتھ إذا ما قام بصنع منتجات الصناعات الدفاعیة التي یستخ 
 .بنفسھ

 :ألجل ذلك

 :استراتیجي لتخطیط إنتاج الصناعات الدفاعیة في العالم اإلسالمي ینبغي إنشاء مركز

 

 .یجب جرد مرافق الصناعات الدفاعیة المنتجة في العالم اإلسالمي مع منتجات الصناعات الدفاعیة المستخدمة والمنتجة •
 تكنولوجیةالتي ستكون فوق مستوى  منتجات الصناعات الدفاعیة احتیاجاتھذا الجرد ویجب تحدید وتثبیت  االعتبارسیتم األخذ بعین  •

 .الصناعات الدفاعیة العالمیة
 .وینبغي إنشاء مراكز للبحث والتطویر من أجل االحتیاجات البریة والبحریة والجویة والطیران والدفاع واألمن السیبراني وأمن الفضاء •
معاییر منتجات الصناعات الدفاعیة التي سیتم إنتاجھا  والتي تحدد وتسیطر على الدولي،یجب إنشاء مراكز لتوحید المعاییر مع االعتراف  •

 .والتي تحتوي على أنظمة المختبرات والفحص إسالمیة،دولة  61واستخدامھا من قبل 
 .وینبغي إنشاء مراكز تصدیق معترف بھا دولیا لمنتجات الصناعات الدفاعیة المصنعة وقطع الغیار •
المستوى التكنولوجي والموقع  االعتباربتحدید مراكز التحمیل الضروریة باألخذ بعین یتم التخطیط إلنتاج الصناعات الدفاعیة وذلك  •

 .الجغرافي والجیوسیاسي للدول اإلسالمیة

 



وینبغي إنشاء نظام التوزیع من أجل التوصیل للدول التي تحتاج عن طریق تحدید مستویات الموظفین والمخزونات من األسلحة واألدوات  •
 .وقطع الغیار وجمیع أنواع الذخیرةوالمعدات العسكریة 

 .یجب إنشاء نظام صیانة وإصالح یتكون من مستویات صیانة لكل نوع وفئة من منتجات الصناعات الدفاعیة •
 .إنشاء مراكز للتحدیث وتطویر منتجات الصناعات الدفاعیة •
 .ھا واستیرادھایجب إنشاء نظام مناسب للتحكم في اإلنتاج وتداول منتجات الصناعات الدفاعیة وتصدیر •
 .القدیم الذي ال یتم استعمالھ وشروط إعادة تدویره الخردةیجب توفیر اإلنتاجیة القصوى وذلك بتحدید معاییر فصل  •

وتسمح بالعثور علي التكنولوجیا  اإلسالمیةفي النتیجة یجب إنشاء نظام یكون كافیا إلنتاج المنتجات الدفاعیة التي تحتاجھا جمیع الجغرافیا 
 .واستخدامھااألعلى من المعاییر العالمیة 

 

مع تقدیم األوراق ؛ نأمل في الوصول إلى البیانات التي سیتم تأسیسھا ومعالجتھا من استثمار المنتجات الصناعات الدفاعیة   وغدا،الیوم 
 .لتطویر واالستیراد والتصدیر اإلحالة إلى الخردة وإعادة التدویروتحدید االحتیاجات والمنتجات والصیانة واإلصالح والتحدیث وا

 

 للوحدة اإلسالمیة دراسة المواضیع؛ ASSAMكل عام بعد مؤتمرنا  .3
o ،نظام دفاع مشترك 
o ،سیاسة خارجیة مشتركة 
o ،نظام عدالة مشترك 
o  المشتركة،األمن والسالمة 

 .وذلك بدراسة المواضیع تلك بالتسلسل 2023نحن نھدف إلى وضع نموذج یجمع الدول اإلسالمیة تحت إرادة واحدة في نھایة عام 

 

ت أو أن أشكر ضیوفنا الكرام الذین لم یتركوننا في ھذا الحدث وجامعاتنا والمنظمات غیر الحكومیة التي تساھم علمیاً والبلدیات والمؤسسا
 .أن یكون مؤتمرنا بادرةٌ للخیرات وأقدم لكم تحیتي واحترامي وأتمنىوالشركات التي تقدم الدعم المالي 



 

 عدنان تانریفردي 

 ASSAMة رئیس مجلس إدار

 


