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مؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي الخامس والثالثون كمباال ـ جمهوریة أوغندا

(دورة االزدهار والتطور)

قرارات الشؤون الثقافیة واالجتماعیة ـ القرار الرقم 2/35 – ث

المصدر: منظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة

 

القرار الرقم 2/35 – ث

بشأن

الموضوعات الثقافیة العامة

 

إن مجلس وزراء الخارجیة المنعقد في دورته الخامسة والثالثین (دورة االزدهار والتطور) في كمباال، جمهوریة أوغندا، في الفترة من 14 إلى 16 جمادى

الثانیة 1429ه، الموافق 18 إلى 20 یونیه 2008م؛

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

لمؤتمر القمة اإلسالمي، والدورة الرابعة والثالثین للمؤتمر اإلسالمي لوزراء 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. االستراتیجیة الثقافیة وخطة العمل

إذ یأخذ علمًا بتقاریر المجلس االستشاري حول تنفیذ االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي، المعتمدة خالل اجتماعاته السابقة وأهمیة حمایة التراث

الفكري والثقافي من التهدیدات الخارجیة؛

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

اإلیسیسكو.

ب. الجوانب الثقافیة لظاهرة العولمة

إذ یالحظ ما تشهده العولمة من اتساع، وما تسجله تكنولوجیا المعلومات واالتصال من تقدم، وما یصاحب ذلك من تدفق ملحوظ للمعلومات في شتى
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المجاالت، وتداعیات ذلك كله على الجوانب الثقافیة؛

1. یؤكد دعوته إلى كل من األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، واإلیسیسكو، وٕارسیكا، إلى مواصلة جهودهم في تنظیم الحلقات الدراسیة وحمایة

الثقافة اإلسالمیة من التأثیرات السلبیة للعولمة. ویطلب من الدول األعضاء تقدیم مالحظاتها حول الدراستین اللتین عممتا علیها في هذا الشأن.

2. یشید بنشاطات المجموعة اإلسالمیة لدى الیونسكو. ویحثها على عقد اجتماع دوري حول هذا الموضوع.

ج. الحوار بین الحضارات

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

الحضارة اإلسالمیة كانت دائمًا 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 الرقم 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 أیضًا 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؛

وٕاذ یرحب بمبادرة كازاخستان الستضافة منتدى وزراء الخارجیة للدول اإلسالمیة والغربیة، تحت شعار "عالم مشترك: التقدم عبر التعددیة"، بتاریخ 17

أكتوبر 2008 ضمن االستراتیجیة الوطنیة لكازاخستان في إطار تحالف الحضارات، ومساهمة كازاخسان في هذه الحركة العالمیة؛ ویحث الدول األعضاء

في المنظمة على المشاركة الفعالة في األنشطة المذكورة؛

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

أجل إبراز االنشغاالت إزاء مخاطر اإلسالموفوبیا؛ ولمبادرته الداعیة لمصالحة تاریخیة بین اإلسالم والغرب.

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

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.

3. یشید بنشاطات منتدى تونس للسالم المنبثقة عن التعاون الفعلي بین منظمة المؤتمر اإلسالمي والحكومة التونسیة، لتنفیذ االتفاق الوارد في هذا

الشأن، وتعزیز الحوار المتحضر، وترسیخ قیم التسامح والتضامن والوسطیة.

4. یشید بقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة حول إعالن سنة 2010 كسنة 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.

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، واستشارات الفضائیة في جمهوریة مصر العربیة.
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هـ. األسبوع العالمي للمساجد

إذ یؤكد الدور البارز الذي تضطلع به المساجد كرمز من رموز الوحدة والتضامن واألخوة في العالم اإلسالمي؛

1. یدعو الدول األعضاء إلى إحیاء األسبوع العالمي للمساجد، من خالل االحتفاء به ابتداء من 21 أغسطس من كل عام، بغیة تعزیز دور المساجد

وصیانتها باعتبارها أماكن مقدسة، طبقًا للقیم اإلسالمیة السمحة.

و. رعایة األوقاف وتعزیز دورها

إذ یدرك الدور الرائد لنظام األوقاف اإلسالمیة في إثراء الحضارة اإلسالمیة، واإلسهام الفاعل لألوقاف في بناء المؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة

للمجتمع، فضًال عن إسهامها البارز في المجالین التربوي والصحي في التخفیف من وطأة الفقر؛

1. یحث الدول اإلسالمیة األعضاء على توفیر المساعدة لألوقاف والعنایة بها، في المجاالت التشریعیة واإلداریة، وٕافساح المجال أمامها لتنمیة

مجتمعاتها.

2. یطلب من األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، والبنك اإلسالمي للتنمیة، العمل على تنظیم اجتماعات بصفة دوریة لدراسة وتقدیم التوصیات

من أجل تحسین أداء مختلف األوقاف، خاصة تلك المخصصة للجامعات اإلسالمیة.

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

_ _ _
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