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مؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي الثامن والعشرون في باماكو - جمهوریة مالي (دورة السالم والتنمیة ـ انتفاضة

األقصى)

تقریر وقرارات الشؤون الثقافیة واالجتماعیة ـ قرار رقم 4/28 - ث

المصدر: منظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة

قرار رقم 4/28 - ث

حول التقویم الهجري الموحد لبدایة الشهور القمریة

وتوحید األعیاد اإلسالمیة

          إن المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة في دورته الثامنة والعشرین (دورة السالم

والتنمیة - انتفاضة األقصى) المنعقدة في باماكو - مالي، خالل الفترة من 4 إلى 6 ربیع

الثاني 1422هـ الموافق 25 - 27 یونیه 2001م.

          إذ یستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمیة والمؤتمرات اإلسالمیة

األخرى خاصة الدورة التاسعة لمؤتمر القمة اإلسالمي، المنعقد في الدوحة، یومي 12 و13

نوفمبر 2000م.

          وبعد االطالع على التوصیات الصادرة عن الدورة الرابعة والعشرین للجنة

اإلسالمیة للشؤون االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة.

          وبعد االطالع على التقریر المقدم من األمین العام حول الموضوع،

یوصي الدول األعضاء واألمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بمتابعة تنفیذ ما1.

تضمنته الفقرات العاملة من قرار القمة التاسعة، الذي اعتمد توصیات الدورة الثامنة

للجنة المكلفة بوضع تقویم هجري موحد، وتوحید األعیاد اإلسالمیة، وذلك باتخاذ ما
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یلي:

إعداد تقویم هجري موحد تلتزم به الدول اإلسالمیة، وذلك باعتبار والدة الهاللأ.

قبل غروب الشمس، وبشرط مغیبه بعد غروبها، حسب توقیت مكة المكرمة، أو

أي بلد إسالمي یشترك معها في جزء من اللیل بزمن یمكن أن تتحقق معه

الرؤیة الشرعیة بدخول الشهر، وذلك عن طریق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا

التقویم.

اعتبار یوم الجمعة عطلة أسبوعیة رسمیة في البلدان اإلسالمیة كافة.ب.

إثبات دخول شهر رمضان وخروجه، ودخول شهر ذي الحجة یتم عن طریقج.

الرؤیة الشرعیة المنفكة عما یكذبها علمًا أو عقًال أو حسًا، عمًال بقول النبي

صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته؛ فإن غم علیكم فاكملوا صلى اهللا علیه وسـلم 

. شعبان ثالثین یوما

إصدار مجلة علمیة فلكیة فصلیة یشارك في الكتابة فیها أصحاب الفضیلةد.

العلماء في مختلف العلوم الشـرعیة والفلكیـة، تصدر باللغات الثالث (العربیة -

اإلنجلیزیة - الفرنسیة)، ویمكن أن یتم التعاون في إصدار هذه المجلة بین

مجمع الفقه اإلسالمي ورابطة العالم اإلسالمي ومعهد بحوث الفلك بمدینة الملك

عبد العزیز العلمیة وجامعة العلوم المالیزیة ببینانغ، وسائر المجامع الفقهیة

والجامعات والمعاهد العلمیة في الدول اإلسالمیة.

اعتماد ما أجمع علیه المشاركون من علماء الفلك من أعضاء وفود الدولهـ.

المشاركة من أن والدة الهالل قطعیة ال ظنیة، ومراعاة ذلك في إثبات رؤیة

الهالل.

یرحب بمشروع فضیلة الدكتور الشیخ نصر فرید محمد واصل، مفتي جمهوریةو.
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مصر العربیة الخاص بالقمر الصناعي اإلسالمي، ویدعو الدول األعضاء إلى

دعم هذا المشروع، ویطلب من األمانة العامة التشاور مع فضیلته بشأن تشكیل

لجنة لبحث سبل توفیر الدعم الالزم للمشروع.

یدعو دول األعضاء، خاصة القادرة منها إلى دعم مشروع فضیلة الدكتور الشیخ2.

نصر فرید محمد واصل، مفتي جمهوریة مصر العربیة، الذي سبق أن رحبت به القمة

اإلسالمیة التاسعة.

یطلب من األمین العام متابعة هذا الموضوع، ورفع تقریر عنه للدورة التاسعة3.

والعشرین للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة.
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