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مؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي الثالث والثالثون باكو - جمهوریة أذربیجان

(دورة انسجام الحقوق والحریات والعدالة)

تقریر وقرارات الشؤون الثقافیة واالجتماعیة ـ القرار الرقم 1/33- ث

المصدر: منظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة

 

القرار الرقم 1/33 - ث

بشأن الموضوعات الثقافیة العامة

 

إن المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة المنعقد في دورته الثالثة والثالثین (دورة انسجام الحقوق والحریات والعدالة) في باكو – جمهوریة أذربیجان، خالل

الفترة من 23 إلى 25 جمادى األول 1427هـ الموافق 19 – 21 یونیه 2006م.

إذ یستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمیة والمؤتمرات اإلسالمیة األخرى خاصة الدورة العاشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي والدورة الثانیة

والثالثین للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة.

إذ یستذكر نتائج المؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء الثقافة (الجزائر، 15 – 16 دیسمبر 2004م)، وتقاریر المجلس االستشاري لتطبیق اإلستراتیجیة

الثقافیة للعالم اإلسالمي الصادرة عن اجتماعاته السابقة،

وٕاذ یستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمیة ومؤتمرات وزراء الخارجیة الواردة في هذا الشأن، والتي تنادي بحمایة التراث الفكري والثقافي

والحفاظ على القیم اإلسالمیة من التهدیدات الخارجیة؛

وٕاذ یالحظ اتساع ظاهرة العولمة وتطور وسائل االتصال وما صاحبه من تدفق هائل للمعلومات في شتى المجاالت وانعكاسات ذلك على الجوانب

الثقافیة.

وٕاذ یالحظ بقلق األخطار التي قد تنجم من دمج الحدود بین الثقافات وهیمنة ثقافة غربیة واحدة، وخاصة تلك الجوانب التي تتعارض مع القیم اإلسالمیة؛

وٕاذ یستذكر كذلك مبادئ إعالن طهران الذي صدر في دیسمبر 1997م، عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة اإلسالمي، والذي أكد أن الحضارة اإلسالمیة

ظلت دومًا وعلى مر التاریخ راسخة في تعایش سلمي وتعاون وتفاهم وحوار بناء مع الحضارات والمعتقدات والمذاهب الفكریة األخرى. وقد أكد إعالن طهران

كذلك الحاجة إلى إقامة تفاهم بین الحضارات.
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إذ یذكر بما تضمنه البرنامج العشري الصادر عن القمة اإلسالمیة االستثنائیة الثالثة في مكة المكرمة، من دعوة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وأجهزتها

للمساهمة كشریك في حوار الحضارات واألدیان والمبادرات والجهود المتعلقة بهذا الشأن.

وٕاذ یؤكد القرار الذي صدر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة في الثالث من نوفمبر 1988، والذي حدد سنة 2001م لتكون "سنة األُمم المتحدة للحوار

بین الحضارات"، والذي دعا الحكومات ومنظومة األُمم المتحدة، بما في ذلك الیونسكو والمنظمات غیر الحكومیة المعنیة، لوضع وتنفیذ برامج ثقافیة وتعلیمیة

واجتماعیة مالئمة یقصد منها تعزیز مفهوم الحوار بین الحضارات؛

وبالنظر إلى دور المساجد في تعزیز التضامن في صفوف األُمة اإلسالمیة، وأهمیتها كأماكن اللتقاء المسلمین منذ فجر اإلسالم،

وٕاذ یؤكد الدور البارز الذي ظلت تنهض به المساجد باعتبارها رمزًا للوحدة واألخوة في العالم اإلسالمي؛

وٕاذ یشیر إلى المادة (1) من الفصل الخامس في اإلستراتیجیة الثقافیة اإلسالمیة بشأن إنعاش دور المساجد في تعزیز الثقافة والقیَّم اإلسالمیة؛

إذ یدرك الدور الرائد الذي قام به نظام األوقاف اإلسالمیة في إثراء الحضارة اإلسالمیة ومساهمة األوقاف الفاعلة في بناء مؤسسات المجتمع

االقتصادیة واالجتماعیة وعطائها الممیز في المجاالت التعلیمیة والصحیة ومحاربة الفقر.

وبعد االطالع على تقریر األمین العام حول الموضوع.

أ . بحث الوسائل والسبل لتطبیق اإلستراتیجیة الثقافیة وخطة العمل للعالم اإلسالمي:

1) یوصي باعتماد اإلستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي بصیغتها المعدلة، وفقا لما جاء في القرار الصادر عن الدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء

الثقافة.

2) یصادق على قرارات المؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء الثقافة "الجزائر، دیسمبر 2004م"، وتقاریر المجلس االستشاري لتطبیق اإلستراتیجیة الثقافیة

للعالم اإلسالمي الصادرة عن اجتماعاته السابقة.

3) یدعو الدول األعضاء الراغبة في تنفیذ مشاریع ثقافیة، إلى التقدم بهذه المشاریع إلى المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة، إلحالتها على

المجلس االستشاري لتطبیق اإلستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي.

4) یرحب بالتشكیل الجدید ألعضاء المجلس االستشاري لتطبیق اإلستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي، المكون من الدول التالیة:

- المملكة العربیة السعودیة                     - جمهوریة السنغال

- الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

- األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

- الجمهوریة العربیة السوریة                    - الجمهوریة التونسیة

- سلطنة عمان                    - جمهوریة النیجر                    - جمهوریة غامبیا

- جمهوریة التوجو                    - جمهوریة أذربیجان                    - مالیزیا

- الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة.

5) یعرب عن فائق تقدیره وامتنانه لفخامة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة، رئیس الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، على استضافة الجزائر للمؤتمر
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اإلسالمي الرابع لوزراء الثقافة، وعقده تحت رعایته السامیة، كما یشكر اإلیسیسكو ووزارة الثقافة الجزائریة على حسن اإلعداد ودقة التنظیم، مما ساهم في

عقد المؤتمر في أحسن الظروف، ویعتمد قراراته وتوصیاته. كما یرحب بطلب الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى الستضافة المؤتمر

اإلسالمي الخامس لوزراء الثقافة خالل عام 2007، ویكلف اإلیسیسكو بعقده.

6) یرحب بنتائج االجتماع الخامس للمجلس االستشاري لتنفیذ اإلستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي، الذي عقد في مقر المنظمة اإلسالمیة للتربیة

والثقافة والعلوم (اإلیسیسكو) في الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2005م.

ب. الجوانب الثقافیة لظاهرة العولمة

1) یشكر المنظمة اإلسالمیة للتربیة والثقافة والعلوم (اإلیسیسكو) ومركز األبحاث للتاریخ والفنون والثقافة اإلسالمیة (إرسیكا) على إعداد دراسة معمقة،

تهدف إلى حمایة الثقافة والتراث اإلسالمیین من االنعكاسات السلبیة لظاهرة العولمة وذلك بالتعاون مع الدول األعضاء.

2) یطلب من الدول األعضاء تقدیم مالحظاتها لألمانة العامة حول الدراستین تمهیدًا إلعداد الدراسة النهائیة.

3) یشید بنتائج المؤتمرات والندوات الدولیة واإلقلیمیة التي نظمتها األمانة العامة للمنظمة واإلیسیسكو، حول الجوانب الثقافیة والتعلیمیة للعولمة.

4) یدعو األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة (اإلیسیسكو) ومركز األبحاث للتاریخ والفنون والثقافة

اإلسالمیة (إرسیكا) إلى مواصلة جهودهم من خالل عقد ندوات متخصصة لمعالجة هذا الموضوع.

5) یشید بجهود المجموعة اإلسالمیة في الیونسكو في دفع مصالح الدول األعضاء ویحث المجموعة المذكورة على االستمرار في عقد االجتماعات

الدوریة على مستوى السفراء والخبراء، بهدف تنسیق مواقف الدول األعضاء حول الموضوعات ذات االهتمام المشترك للعالم اإلسالمي.

ج. اإلعالن العالمي للحوار بین الحضارات

1) یرحب بإنشاء فخامة سید محمد خاتمي الرئیس السابق للجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة منبرًا دولیًا من أجل ترقیة الحوار بین الحضارات، ویعبر عن

استعداد األجهزة المختصة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي للتعاون الوثیق مع هذا المنبر في سعیه لتحقیق أهدافه.

2) یدعو األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، ومنظمة اإلیسیسكو ومركز األبحاث للتاریخ والفنون

والثقافة اإلسالمیة (إرسیكا) إلى االستمرار في إقامة الحوارات التفاعلیة لتعزیز الحوار بین الثقافات والحضارات، من خالل مبادرات ملموسة ومستدامة،

ویناشد الدول األعضاء كافة والبنك اإلسالمي للتنمیة وصندوق التضامن اإلسالمي تقدیم كل دعم معنوي ومالي إلنجاح هذه الحوارات.

3) یعرب عن شكره وتقدیره العمیقین للجهود المتمیزة التي تبذلها ایسیسكو في إعداد الكتاب األبیض الخاص بالحوار بین الحضارات، ونشره في ثالث

طبعات، وتوزیعه على األجهزة المختصة في الدول األعضاء، وكذلك على المنظمات الدولیة واإلقلیمیة المعنیة.

4) یشید بالمقاییس المتمیزة والنتائج الهامة للندوات الدولیة، التي نظمتها األمانة العامة للمنظمة وایسیسكو في إطار تنفیذ البرامج الخاصة بالحوار

الموكولة إلى ایسیسكو خالل سنة األُمم المتحدة للحوار، ویدعو ایسیسكو إلى مواصلة عقد أكبر عدد ممكن من هذه المؤتمرات والندوات.

5) یشید بالمقاییس العلمیة للدراسة التي أعدتها ایسیسكو حول رؤیتها وجهودها في مجال تعزیز الحوار بین مختلف األطیاف الثقافیة اإلسالمیة في

الغرب والحوار بشأنها، ویعتمد هذه الدراسات، ویدعو ایسیسكو لتعمیمها على الدول األعضاء والمنظمات المعنیة. 

6) یرحب بقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دورتها 58 بشأن تعزیز التفاهم الدیني والثقافي واالنسجام والتعاون الداعي إلى احترام خصوصیات كل

ثقافة أو دین وٕالى ضرورة احترام األماكن الدینیة وحمایتها وفقًا للمواثیق الدولیة الخاصة بهذا األمر الذي من شأنه أن یدعم الحوار بین الحضارات.

7) یشید بدخول اتفاقیة إنشاء منتدى تونس للسالم بین الجمهوریة التونسیة واألمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي حیز التنفیذ.  ویؤكد على أهمیة
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التعاون الفعال بین الجانبین لتنفیذ ما جاء في هذه االتفاقیة خدمة للحوار الحضاري بین الشعوب وتكریسًا لقیم التسامح والوسطیة المستنیرة والتضامن.

8) یرحب ویدعم مبادرة رئیس جمهوریة كازاخستان نور سلطان نزار بایف لعقد مؤتمر قادة األدیان السماویة، ویطلب من الدول األعضاء تشجیع

مساهمة مشاركة زعمائها الدینیین في عمل المؤتمر

د. التقویم الهجري الموحد لبدایة الشهور القمریة وتوحید األعیاد اإلسالمیة:

1) یرحب بجهود دار اإلفتاء المصریة وجامعة القاهرة ومركز دراسات واستشارات علوم الفضاء في جمهوریة مصر العربیة الخاصة بإقامة مشروع

القمر الصناعي الذي سیكون من أهم وظائفه رؤیة الشهور القمریة لتوحید األعیاد اإلسالمیة.

2) یناشد الدول األعضاء كافة والمؤسسات والهیئات اإلسالمیة دعم دار اإلفتاء، في جمهوریة مصر العربیة باألموال الالزمة حتى تتمكن من تغطیة

المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 9 مالیین دوالر أمریكي.

هـ.األسبوع العالمي للمساجد

1) یعتمد إعالن األسبوع الذي یبدأ یوم 21 أغسطس من كل عام، وهو الیوم الذي یوافق ذكرى حریق المسجد األقصى من قبل غالة الصهاینة أسبوعًا

عالمیًا للمساجد.

2) یدعو الدول األعضاء إلى مواصلة إحیاء هذا األسبوع من خالل االحتفاء به بغیة تعزیز دور المساجد وصیانتها باعتبارها أماكن مقدسة طبقا للقیم

اإلسالمیة السمحة.

و- رعایة األوقاف وتفعیل دورها في تنمیة المجتمعات اإلسالمیة

1) یحث الدول اإلسالمیة األعضاء على توفیر مزید من الرعایة لألوقاف في بلدانها، والعنایة بها في المجاالت التشریعیة واإلداریة وٕافساح المجال

أمامها لتنمیة مجتمعاتها.

2) یعرب عن ارتیاحه لجهود البنك اإلسالمي للتنمیة للعنایة باألوقاف، وتنظیمه الندوات العلمیة، والمساهمة الفاعلة في استثمار األصول الوقفیة

وتنمیتها، ویشید بإنشائه للهیئة العالمیة للوقف.

3) یطلب من األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمیة العمل على تنظیم اجتماعات بصفة دوریة، لدراسة وتحسین أداء

مختلف األوقاف، خاصة تلك المخصصة للجامعات اإلسالمیة.

*****

*  یطلب من األمین العام متابعة المواضیع الثقافیة العامة، ورفع تقریر بشأنها للدورة الرابعة والثالثین للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة.
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