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مؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي السادس والثالثون دمشق - الجمهوریة العربیة السوریة

(دورة تعزیز التضامن اإلسالمي)

قرارات الشؤون الثقافیة واالجتماعیة ـ القرار الرقم 1/36 – ث

المصدر: منظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة

 

القرار الرقم 1/36 – ث

بشأن

الموضوعات الثقافیة العامة

 

إن مجلس وزراء الخارجیة المنعقد في دورته السادسة والثالثین  دورة من أجل تعزیز التضامن اإلسالمي) في دمشق، الجمهوریة العربیة السوریة، خالل

الفترة من 29 جمادى األولى إلى 1 جمادى الثانیة 1430هـ، الموافق (23-25 مایو 2009)،

إذ یستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمیة، والمؤتمرات اإلسالمیة األخرى لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، خاصة الدورة الحادیة عشرة

لمؤتمر القمة اإلسالمي، والدورة الخامسة والثالثین لمجلس وزراء الخارجیة، والدورة الخامسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة، والدورة الثامنة للجنة الدائمة

لإلعالم والشؤون الثقافیة  كومیاك)،

وبعد االطالع على تقریر األمین العام حول الموضوعات التالیة:

أ. تحالف الحضارات

وعیاً منه بضرورة تعزیز الوفاق والتفاهم بین مختلف الثقافات؛

وٕاذ یشیر إلى برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، ویؤكد مجددًا 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 القرار رقم 1/35 - ث الصادر عن الدورة الخامسة والثالثین لمجلس وزراء الخارجیة، التي عقدت في كمباال بأوغندا من 18 إلى 20 یونیو

2008م، والذي دعا األمین العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي إلى استكمال وتوقیع مذكرة التفاهم بین األمانة العامة للمنظمة وبین سكرتاریة تحالف

الحضارات:
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1. یشید بالدعوة لعقد المنتدى الثاني لتحالف الحضارات في اسطنبول یومي 6 و7 إبریل 2009م.

2. یشید بعزم وجهود الجمهوریة التركیة لإلسهام في العمل الشامل لتحالف الحضارات وٕاشاعة أهدافه النبیلة.

3. یرحب بتوقیع مذكرة التفاهم بین األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي وسكرتاریة تحالف الحضارات.

4. یطلب من األمین العام للمنظمة رصد وتشجیع التنفیذ الفعلي لمذكرة التفاهم.

5. یشدد على أهمیة نتائج منتدى إسطنبول لكبح جماح التعصب والتطرف واالستقطاب بین العالمین اإلسالمي والعالم الغربي، وكذا تشجیع المزید من

التفاهم بین الثقافات. ویرحب بتوقیع مذكرة التفاهم بین اإلیسیسكو وسكرتاریة األمم المتحدة لتحالف الحضارات سنة 2007 م، ویشید باألنشطة

المنفذة في إطار هذه المذكرة.

6. یدعو الدول األعضاء إلى االنضمام إلى تحالف الحضارات إلعطاء زخم إضافي لتطویر هذه المبادرة، خدمة لمصلحة البشریة كافة.

7. یدعو الدول األعضاء في المنظمة أن تأخذ في االعتبار نتائج منتدى إسطنبول والمشاركة بفعالیة في مرحلة التنفیذ.

ب. 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؛ وٕاذ یشیر إلى القرار رقم 22/53 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 الدورة الثالثة للقمة اإلسالمیة االستثنائیة، 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 فیها 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.

2. كما ینوه بالجهود المتواصلة التي بذلها خادم الحرمین الشریفین في هذا اإلطار، والتي أفضت إلى اجتماع رفیع المستوى عقدته الجمعیة العامة لألمم

المتحدة في نوفمبر 2008م شارك فیه العدید من زعماء العالم، تأییدًا لنتائج مؤتمر مدرید الخاصة بمبادرة خادم الحرمین الشریفین للحوار وهو ما أكد علیه

البیان الصادر عن معالي األمین العام مشیدًا بالمبادرة ودورها في نشر ثقافة الحوار، والتسامح والفهم المتبادل بین كافة شعوب العالم.

3. یشید بالجهود التي تبذلها المملكة األردنیة الهاشمیة من خالل مؤسسة آل البیت للفكر اإلسالمي، والمتمثلة بعقد العدید من اللقاءات والمؤتمرات في

إطار الحوار بین األدیان والثقافات والحضارات، سواء في داخل المملكة أو خارجها؛ وكذلك اإلسهام في إصدار رسالة عمان، والتي اعتمدت في

مؤتمر دولي عقد في عمان عام 2005م وشارك فیه العلماء من المذاهب اإلسالمیة المتعددة. وقد بینت رسالة عمان الصورة المشرقة لإلسالم

العظیم وحرصه على الحوار مع اآلخر، لتحقیق خیر المجتمع اإلنساني وتقدمه. وقد ُترجمت إلى اللغات الحیة ووزعت على نطاق واسع.

4. یرحب بجهود كازاخستان لدعم الحوار بین الحضارات، وبعقد المؤتمر الوزاري بعنوان: "عالم مشترك: تقدم من خالل التنوع"، الذي انعقد في 17

أكتوبر 2008م في أستانا. كما یدعو الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي والمجتمع الدولي إلى دعم جهود جمهوریة كازاخستان، وتسهیل

تنفیذ إعالن أستانا الذي أقره المؤتمر.

5. كما یرحب بمبادرة جمهوریة كازاخستان الداعیة لعقد المؤتمر الثالث لزعماء أتباع األدیان العالمیة والتقلیدیة، في یولیه 2009م في أستانا.

6. یشید باألمین العام للدخول في حوار مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ومنظمات دولیة ومع الزعماء السیاسیین وهیئات المجتمع المدني، من أجل

إبراز القلق إزاء مخاطر "اإلسالموفوبیا"، ولمبادرته الداعیة لمصالحة تاریخیة بین اإلسالم والغرب.

7. یدعو األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة، واإلیسیسكو، ومركز األبحاث للتاریخ والفنون والثقافة
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اإلسالمیة  إرسیكا)، إلى االستمرار في إقامة الحوارات التفاعلیة لتعزیز الحوار بین الثقافات والحضارات، من خالل مبادرات ومؤتمرات وندوات

ملموسة ومستدامة. ویناشد الدول األعضاء كافة، والبنك اإلسالمي للتنمیة، وصندوق التضامن اإلسالمي، تقدیم كل دعم معنوي ومالي إلنجاح

هذه الحوارات.

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

"الحوار بین الحضارات باعتباره أساسا للسلم والتنمیة المستدامة في أوروبا والمناطق المجاورة لها"، والذي عقد یومي 2 و3 دیسمبر 2008م في

باكو، و"إعالن باكو لتعزیز الحوار بین الثقافات" الصادر عنه، والذي شكل فرصة فریدة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي لوضع المبادرات والمشاریع

المشتركة الممكنة، بغیة المزید من التعزیز لعملیة الحوار بین الثقافات وٕابراز الصورة الحقیقة لإلسالم في العالم.

9. كما یقدِّر عالیا جهود الجمهوریة التونسیة ومبادراتها في مجال حوار الحضارات والثقافات واألدیان، من خالل استضافة العدید من الندوات

والمؤتمرات الدولیة، التي عقدت تحت سامي إشراف سیادة الرئیس زین العابدین بن علي، وتأیید ترشیح تونس عاصمة إسالمیة لحوار الحضارات.

10. یشید بقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة حول إعالن سنة 2010 سنة للتقارب الدولي بین الثقافات، التي تطالب بتعزیز التفاهم الدیني والثقافي

واالنسجام والتعاون الداعي إلى احترام خصوصیات كل ثقافة أو دین، وٕالى ضرورة احترام األماكن الدینیة وحمایتها، وفقًا للمواثیق الدولیة ذات

الصلة.

ج. اإلستراتیجیة الثقافیة وخطة العمل

إذ یأخذ علمًا 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 تقدیمها إلى

اإلیسیسكو.

2. یشید بنشاطات اإلیسیسكو وبالمدن المستضیفة لالحتفال عام 2009م بعواصم الثقافة اإلسالمیة، ویدعو الدول األعضاء إلى المشاركة النشطة في

احتفاالت باكو وكوااللمبور ونجامینا والقیروان خالل عام 2009م.

3. یعرب عن تقدیره وامتنانه لسیادة الرئیس زین العابدین بن علي لرعایته برنامج االحتفاء بالقیروان عاصمة الثقافة اإلسالمیة للعام 2009م، هذه

االحتفالیة التي أسهمت في التعریف بدور القیروان في نشر الحضارة اإلسالمیة وصنع الحضارة اإلنسانیة، بوصفها منارة السالم التي أسهمت في

نشر قیم اإلسالم السمحة في العالم على امتداد عدة قرون، كما أسهمت هذه االحتفالیة في تأكید إشعاع تونس الثقافي والحضاري، الذي تأكد بعد

السابع من نوفمبر وأعاد لتونس مكانتها ورسخ انتمائها العربي اإلسالمي.

د. التقویم الهجري الموحد

إذ یأخذ في االعتبار الحاجة الملحة لتوحید ووضع مقاییس للتقویم الهجري على نحو یعكس وحدة المسلمین، خالل األعیاد واالحتفاالت اإلسالمیة،

1. یناشد الدول األعضاء كافة والمؤسسات والهیئات اإلسالمیة تنفیذ القرارات الوزاریة السابقة، بشأن دعم دار اإلفتاء في تنفیذ مشروع القمر الصناعي

بالتعاون مع جامعة القاهرة ومركز دراسات الفضاء واالستشارات الفضائیة في جمهوریة مصر العربیة.

·   یطلب من األمین العام متابعة موضوعات هذا القرار، ورفع تقریر بشأنها للدورة السابعة والثالثین لمجلس وزراء الخارجیة.

- - - - -
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