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مؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي الثاني والثالثون في صنعاء – الجمهوریة الیمنیة

(دورة التكامل والتطویر)

تقریر وقرارات الشؤون الثقافیة واالجتماعیة ـ القرار الرقم 1/32- ث

المصدر: منظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة

 

القرار الرقم 1/32 - ث

بشان الموضوعات الثقافیة العامة

 

إن المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة المنعقد في دورته الثانیة والثالثین (دورة التكامل والتطویر)، في صنعاء بالجمهوریة الیمنیة خالل الفترة من 21

إلى 23 جمادى األولى 1426هـ الموافق 28ـ 30 یونیه 2005م.

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

والثالثین للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة.

وبعد االطالع على البیان الختامي للمؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء الثقافة (الجزائر، 15 ـ 16 دیسمبر 2004م)،

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

الثقافیة.

إذ یذكر بمبادئ إعالن طهران الصادر في دیسمبر 1997م عن مؤتمر القمة اإلسالمي الثامن وما ورد فیه من التأكید على أن الحضارة اإلسالمیة تقوم

على نحو ثابت، وعلى مدى التاریخ، على التعایش  السلمي والتعاون والتفاهم المتبادل بین الحضارات.

إذ أخذ في االعتبار الدور الذي تضطلع به المساجد في تعزیز أواصر التضامن والتعاون بین أبناء األمة اإلسالمیة، والتي أكدها میثاق منظمة المؤتمر

اإلسالمي.

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:

http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title1/KhargiaMIs/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Irshadat/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Suggestion/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Bahes/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Informatio/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/TimeLine/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Mostlhat/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Maps2/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Souwar1/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/flash.html
http://www.moqatel.com/openshare/Irshadat/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Suggestion/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Bahes/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Informatio/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/TimeLine/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Mostlhat/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Maps2/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Souwar1/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/index.htm
http://www.moqatel.com/openshare/flash.html


5/3/13 Al Moqatel - قرارات مؤتمرات وزراء خارجیة منظمة المؤتمر اإلسالمي

www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title1/KhargiaMIs/3012.doc_cvt.htm 2/4

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

الثقافة.

2. یصادق المؤتمر على قرارات المؤتمر اإلسالمي الرابع لوزراء الثقافة "الجزائر، دیسمبر 2005م" 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 الدیموقراطیة 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 عبدالعزیز بوتفلیقة، رئیس الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، على استضافة الجزائر للمؤتمر

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.

ب. الجوانب الثقافیة لظاهرة العولمة

1. یطلب من األمین العام إعداد دراسة معمقة تهدف إلى حمایة الثقافة والتراث اإلسالمیین من االنعكاسات السلبیة لظاهرة العولمة وذلك بالتنسیق مع

الدول األعضاء.

2. یدعو األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة (اإلیسیكو) إلى االستمرار في عقد ندوات متخصصة

لمعالجة هذا الموضوع.

3. یرحب بإنشاء المجموعة اإلسالمیة في الیونسكو ویحث المجموعة المذكورة على عقد اجتماعات دوریة على مستوى السفراء والخبراء بهدف تنسیق

مواقف الدول األعضاء حول الموضوعات ذات االهتمام المشترك للعالم اإلسالمي، وبصفة خاصة حول المعاهدة الدولیة للتنوع الثقافي والتي من

المتوقع استكمالها عام 2005م. ویكلف المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة  اإلیسیسكو) بتنسیق اجتماعات وأعمال هذه المجموعة في
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الیونسكو.

ج. اإلعالن العالمي للحوار بین الحضارات

1. یرحب مجددا 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، وفقا للمواثیق الدولیة الخاصة بهذا األمر، الذي من شأنه أن یدعم

الحوار بین الحضارات.

2. یشید بالتوقیع یوم غرة مایو 2005م، بجدة على اتفاقیة إنشاء منتدى تونس للسالم بین الجمهوریة التونسیة واألمانة العامة لمنظمة المؤتمر

اإلسالمي، تجسیدا لقرار القمة اإلسالمیة العاشرة ببوتراجایا، وتتطلع إلى التعاون الفعال بین الجانبین لتنفیذ ما جاء في هذه االتفاقیة خدمة للحوار

الحضاري بین الشعوب، وتكریسا لقیم التسامح والوسطیة المستنیرة والتضامن.

3. یشید بمبادرة منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة  الیونسكو" واألمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، والمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم

والثقافة "اإلیسیسكو"، والمنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم "ألسكو"، والمركز الدنمركي للثقافة والتنمیة (cddc)، ومؤسسة أنالیند االورومتوسطیة

للحوار بین الثقافات (euromed) بعقد المؤتمر الدولي حول تعزیز الحوار بین الثقافات والحضارات من خالل مبادرات ملموسة ومستدامة (الرباط

14، 16/6/2005م) وذلك تحت الرعایة السامیة لجاللة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربیة. ویصادق على النتائج والتوصیات والقرارات

الصادرة عنه (تعهدات الرباط) كما یقدر عالیا لإلیسیسكو جهودها التنظیمیة والعلمیة المتمیزة إلنجاح فعالیات هذا المؤتمر الدولي.

4. یرحب بالتنسیق القائم بین األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، ومنظمتَي اإلیسیسكو واإللكسو

بشأن إقامة المؤتمر العالمي للحوار التفاعلي، ویناشد الدول األعضاء كافة، والبنك اإلسالمي للتنمیة، وصندوق التضامن اإلسالمي تقدیم كل دعم

معنوي ومالي من أجل إنجاح فعالیات هذا المؤتمر.

5. یرحب ویشید بعزم فخامة الرئیس سید محمد خاتمي رئیس الجمهوریة  اإلسالمیة اإلیرانیة إنشاء منبر دولي من أجل ترقیة الحوار بین الحضارات،

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

6. یرحب وتدعم مبادرة رئیس جمهوریة كازاخستان، نور سلطان نزار بایف، لعقده 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. یبارك جهود 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 نحو 9 مالیین دوالر أمریكي.

هـ. األسبوع العالمي للمساجد

1. یعتمد إعالن األسبوع الذي یبدأ یوم 21 أغسطس من كل عام، وهو الیوم الذي یصادف 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.
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2. یعرب عن ارتیاحها 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 الثالثة والثالثین للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة.

_ _ _ _
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