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مؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي الثامن والثالثون أستانا   جمهوریة كازاخستان

(دورة: السالم والتعاون والتطور)

قرارات الشؤون الثقافیة واالجتماعیة ـ القرار الرقم 1/38 – ث

المصدر: منظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة

 

القرار الرقم 1/38 – ث

بشأن

الموضوعات الثقافیة العامة

إن مجلس وزراء الخارجیة المنعقد في دورته الثامنة والثالثین  دورة: السالم والتعاون والتطور) في أستانة، جمهوریة كازاخستان، خالل الفترة من

26 إلى 28 رجب 1432هـ  الموافق 28-30 یونیه 2011م)،

إذ یستذكر القرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة اإلسالمیة والمؤتمرات اإلسالمیة األخرى، خاصة الدورة الحادیة عشرة لمؤتمر القمة

اإلسالمي والدورة السابعة والثالثین لمجلس وزراء الخارجیة والدورة السادسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة، والدورة التاسعة للجنة الدائمة لإلعالم

والشؤون الثقافیة (كومیاك)،

وبعد االطالع على تقریر األمین العام حول الموضوعات التالیة:

أ. الحوار بین الحضارات

إذ یذكر بالمبادئ الواردة في إعالن طهران الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة اإلسالمي في دیسمبر/كانون أول 1997م، والتي یؤكد أن

الحضارة اإلسالمیة كانت دائما وعبر التاریخ متجذرة ومتأصلة في التعایش السلمي والتفاهم والحوار البناء مع غیرها من الحضارات واألیدولوجیات

األخرى، وشدد إعالن طهران كذلك على ضرورة بناء التفاهم بین الحضارات ووعیا منه بالقرار الرقم22/53 الصادر عن الجمعیة العامة لألمم

المتحدة والذي حدد سنة 2001م لتكون "سنة األُمم المتحدة للحوار بین الحضارات" والذي دعا إلى اتخاذ كافة اإلجراءات التي تهدف إلى تعزیز مفهوم الحوار

بین الحضارات، وٕاذ یذكر أیضا بأحكام برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الصادر عن القمة اإلسالمیة االستثنائیة الثالثة الذي یدعو

منظمة المؤتمر اإلسالمي وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة والمنتمیة إلى اإلسهام كشریك في الحوار بین الثقافات واألدیان وفي الجهود ذات

الصلة المبذولة في هذا المجال.

1. یشید بمبادرة خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا بن عبدالعزیز للحوار بین أتباع الدیانات والثقافات والتي تبلورت في مؤتمر مكة المكرمة

عام 1429هـ وشارك فیه علماء مسلمون من مختلف المذاهب ومهدت لعقد المؤتمر العالمي في مدرید الذي شارك فیه عدد كبیر من أتباع

الدیانات والثقافات العالمیة وأكد على وحدة البشریة والمساواة بین الشعوب بمختلف ألوانهم وأعراقهم وثقافتهم.
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2. كما ینوه بالجهود المتواصلة التي بذلها خادم الحرمین الشریفین في هذا اإلطار والتي أفضت إلى تنظیم اجتماع رفیع المستوى عقدته الجمعیة

العامة لألمم المتحدة في نوفمبر 2008م، وشارك فیه العدید من زعماء العالم تأییدا لنتائج مؤتمر مدرید الخاصة بمبادرة خادم الحرمین

الشریفین للحوار وهو ما أكد علیه البیان الصادر عن األمین العام والذي أشاد بالمبادرة ودورها في نشر ثقافة الحوار والتسامح والفهم المتبادل

بین شعوب العالم كافة.

3. یثمن االجتماع جهود المملكة العربیة السعودیة لتفعیل هذه المبادرة من خالل إنشاء آلیة لها والمتمثلة في مركز الملك عبداهللا بن عبدالعزیز

لحوار األدیان والحضارات والثقافات ومقره في فیینا. ویدعو الدول األعضاء إلى تقدیم ما لدیها من أفكار ومقترحات لتفعیل برامج المركز

ونشاطاته.

4. یشید بالجهود التي بذلها جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسین، عاهل المملكة األردنیة الهاشمیة، إلعطاء انطالق األسبوع العالمي للوئام بین

األدیان یوم 23 سبتمبر 2010م في مقر الجمعیة العامة لألمم المتحدة والذي تم إحیاؤه خالل األسبوع األول من شهر فبرایر 2011م.

5. یقر بالتقدم الذي أحرزته كازاخستان في أثناء رئاستها لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا في عام 2010، وذلك في جملة أمور من بینها االستضافة

الناجحة للمؤتمر الرفیع المستوى لمنظمة األمن والتعاون حول التسامح وعدم التمییز، یومي 29-30 یونیه 2010؛ وترحب مع التقدیر

بمشاركتها في الفعالیة التي نظمها وفد منظمة المؤتمر اإلسالمي.

6. یعرب عن عظیم تقدیره إلعالن الجمعیة العامة لألمم المتحدة، في قرارها رقم 62/90 لعام 2010 عاما دولیا للتقارب بین الحضارات، بمبادرة

من فخامة رئیس جمهوریة كازاخستان، نور سلطان نزارباییف؛ ویشید بالدول األعضاء في المنظمة وبالمجتمع الدولي للتنظیم والمشاركة

الفعالة في فعالیات تهدف إلى تعزیز الحوار بین الحضارات وبین األدیان طوال العام.

7. یؤكد مجددا دعم منظمة المؤتمر اإلسالمي لمؤتمر زعماء األدیان العالمیة والتقلیدیة، الذي ُیعقد كل ثالث سنوات بمبادرة من فخامة رئیس

كازاخستان، نور سلطان نزارباییف؛ وتشجع الزعماء الدینیین في الدول األعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي كافة على مواصلة المشاركة

الفعالة في ذلك المنتدى الهام.

8. یشید باألمین العام للدخول في حوار مع األمم المتحدة وغیرها من المنظمات الدولیة األخرى، ومن ضمنها منظمة األمن والتعاون في أوروبا

والمجلس األوروبي، ومع الزعماء السیاسیین وهیئات المجتمع المدني من أجل إبراز االنشغاالت وتعزیز الوعي العالمي إزاء مخاطر ظاهرة

اإلسالموفوبیا، ولمبادرته الداعیة لمصالحة تاریخیة بین المسلمین و المسیحیین.

9. یدعو كال من األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة واإلیسیسكو ومركز األبحاث للتاریخ

والفنون والثقافة اإلسالمیة  إرسیكا) إلى االستمرار في عملیة تعزیز الحوار بین الثقافات والحضارات من خالل مبادرات ومؤتمرات وندوات

ملموسة ومستدامة، ویناشد جمیع الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنمیة وصندوق التضامن اإلسالمي تقدیم جمیع أشكال الدعم المعنوي و

المالي إلنجاح هذه الحوارات.

10. یشید بالدور النشط الذي تضطلع به أذربیجان في تعزیز الحوار بین الثقافات والحضارات فیما بین العالم اإلسالمي والغرب، ویؤكد على

أهمیة االتفاقیة األولى للحركة العالمیة للشباب من أجل تحالف الحضارات والتي شارك في تنظیمها تحالف الحضارات التابع لألمم المتحدة

ومنتدى شباب المؤتمر اإلسالمي من أجل الحوار والتعاون یومي 9 و10 إبریل 2011 في باكو.

11. یشید بالمبادرات والبرامج والنشاطات التي تنفذها األمانة العامة وتلك التي تتصل بأجهزة المنظمة المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة، خاصة

اإلیسیسكو وٕارسیكا، لالحتفال بسنة 2010م سنة دولیة لتعزیز الحوار بین األدیان الثقافات والتفاهم والتعاون من أجل السالم.

12. یشید بقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة الخاص باعتبار سنة 2010م سنة للتقارب الدولي بین الثقافات مما یتطلب تعزیز التفاهم الدیني والثقافي،
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والوئام والتعاون، والمناداة باحترام خصوصیات كل ثقافة أو دین مع تأكید الحاجة الحترام وحمایة المواقع الدینیة وفقا للمعاهدات الدولیة

الواردة في هذا الشأن.

ب. تحالف الحضارات

وعیا منه بضرورة تعزیز الوفاق والتفاهم بین مختلف الثقافات؛

وٕاذ یشیر إلى برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ویؤكد مجددا مبدأه بأن الحوار بین الحضارات المبني على االحترام المتبادل

والتفاهم والمساواة بین الشعوب، شرط الزم للسلم واألمن الدولیین وللتسامح والتعایش السلمي؛

وٕاذ یدرك، في هذا الصدد، اإلسهام القیم لتحالف الحضارات الذي أعلنته، على نحو مشترك كل من تركیا وٕاسبانیا عام 2005م لتحقیق األهداف

التي رسمها برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر اإلسالمي؛

وٕاذ یستذكر القرارین رقم 1/36 -ث و1/37 – ث حول تحالف الحضارات الصادرین على التوالي عن الدورة السادسة والثالثین والسابعة والثالثین

لمجلس وزراء الخارجیة؛

وٕاذ یستذكر كذلك مذكرة التفاهم الموقعة بین أمانتي المنظمة و تحالف الحضارات، التي أكدت أهمیة نتائج مختلف المنتدیات العالمیة لتحالف

الحضارات في الحد من تیار التعصب والتطرف واالستقطاب بین العالم اإلسالمي والغرب والتشجیع على تحقیق قدر أكبر من التفاهم بین الثقافات؛

وٕاذ یؤكد على أهمیة العضویة في مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات وذلك من أجل اإلسهام الفعال تجاه أهداف التحالف النبیلة؛

وٕاذ  یشیر إلى اعتماد التحالف إستراتیجیة إقلیمیة لمنطقة حوض البحر المتوسط ووضع خطة عمل لتنفیذها وقراره عقد المنتدى السنوي التالي

للتحالف في الدوحة بدولة قطر في الفترة من 11 إلى 13 دیسمبر 2011:

1. یعرب عن تقدیره لعزم الجمهوریة التركیة المتواصل والجهود التي تبذلها لإلسهام في العمل الشامل لتحالف الحضارات وٕاشاعة أهدافه النبیلة.

2. یشید باألمین العام للمنظمة لما یبذله من جهود للتنفیذ الفعال لمذكرة التفاهم الموقعة بین أمانتي المنظمة وتحالف الحضارات.

3. یرحب بقرار تحالف الحضارات بشأن عقد المنتدى السنوي في الدوحة بدولة قطر ویتمنى له النجاح.

4. یدعو الدول األعضاء التي لم تنضم بعد إلى مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات سرعة االنضمام إلیه.

5. یدعو الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى المشاركة بفعالیة في عمل التحالف، خاصة فیما یتعلق بوضع واعتماد إستراتیجیات

إقلیمیة للتحالف والوثائق ذات الصلة ومن ثم تنفیذها.

6. یشید باألمین العام للمنظمة للمساهمات البناءة التي قدمتها منظمة المؤتمر اإلسالمي في اجتماعات تحالف الحضارات واقتراح مشاریع

مشتركة.

7. یشید باألمین العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي على التنظیم الناجح للطاولة المستدیرة حول "ظاهرة اإلسالموفوبیا: االستناد إلى الفرص غیر

المستغلة لالحترام المتبادل والتشارك" والتي انعقدت على هامش المنتدى العالمي الثالث لتحالف الحضارات في ریو دي جانیرو بالبرازیل في

مایو 2010م والتي تمخضت عن توصیات بناءة لمعالجة ظاهرة اإلسالموفوبیا.

8. یشید بمبادرة األمانة العامة لعقد االجتماع األول لمراكز االتصال لتحالف الحضارات في الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي في
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جدة یومي 24 و25 أبریل 2010، ویشید بالمشاركة النشطة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والدول األعضاء على المشاركة بفعالیة في المنتدى السنوي

الثالث لتحالف الحضارات الذي عقد في ریو دي جنیرو بالبرازیل یومي 28 و29 مایو 2010.

9. یرحب بالعرض الذي تقدمت به اإلیسیسكو الستضافة االجتماع الثاني لمراكز االتصال المعنیة بتحالف الحضارات للدول األعضاء في

منظمة المؤتمر اإلسالمي في الرباط في أكتوبر 2011م، ویحث الدول األعضاء األطراف في مجموعة أصدقاء تحالف الحضارات على

حضور هذه الفعالیة واإلسهام في إنجاحها.

10. یشید باألمین العام لرعایته فعالیة فرعیة حول ظاهرة اإلسالموفوبیا خالل المنتدى السنوي الرابع لتحالف الحضارات في الدوحة بدولة قطر

في الفترة من 11 إلى 13 دیسمبر 2011م.

ج. اإلستراتیجیة الثقافیة وخطة العمل

إذ یأخذ علما بتقاریر المجلس االستشاري حول تنفیذ اإلستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي المعتمدة خالل اجتماعاته السابقة وأهمیة حمایة التراث

الفكري والثقافي من التهدیدات الخارجیة:

1. یرحب باعتماد اإلستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي في صیغتها المعدلة، ویدعو الدول األعضاء الراغبة في تنفیذ مشاریع ثقافیة إلى تقدیمها

إلى اإلیسیسكو.

2. یشید بنشاطات اإلیسیسكو وبعاصمتي الثقافة اإلسالمیة لعامي 2010 و2011، ویدعو الدول األعضاء إلى المشاركة النشطة في هذه

الفعالیات.

3. یدعم العراق  محافظة النجف) عاصمة الثقافة اإلسالمیة لعام 2012، ویدعو الدول األعضاء المشاركة في هذا الحدث.

د. التقویم الهجري الموحد

مراعاة للحاجة الملحة إلى توحید وتقییس التقویم الهجري بما یبرز وحدة المسلمین خالل األعیاد والمناسبات؛

یأخذ علما بنتائج الندوة العلمیة حول توحید التقویم الهجري الموحد التي عقدت في تونس یوم 11 یونیه 2009م بحضور األمانة العامة للمنظمة

ومجمع الفقه اإلسالمي الدولي والدول األعضاء، والمتمثلة فیما یلي:

- ضرورة االعتماد على الرؤیة واالستئناس بالحساب الفلكي واعتماد المراصد ومراعاة الحقائق العلمیة والحسابات الفلكیة الثابتة التدقیق

الصادرة عن المرافق والهیئات والجهات المتخصصة.

- االستفادة من منظومة الشاهد للعالم التونسي محمد األوسط العیاري.

1. یدعو جمیع الدول األعضاء والمؤسسات اإلسالمیة إلى تنفیذ القرارات السابقة لدعم مؤسسة اإلفتاء في تنفیذ مشروع القمر الصناعي بالتعاون

مع جامعة القاهرة ومركز الدراسات واالستشارات الفضائیة في جمهوریة مصر العربیة.

2. یدعو األمین العام إلى متابعة المسألة المضمنة في هذا القرار ورفع تقریر بشأنها إلى الدورة التاسعة والثالثین لمجلس وزراء الخارجیة.

- - - -
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