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مؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي السابع والثالثون دوشنبیه - جمهوریة طاجیكستان

(دورة رؤیة مشتركة لمزید من األمن واالزدهار للعالم اإلسالمي)

قرارات الشؤون الثقافیة واالجتماعیة ـ القرار الرقم 1/37 – ث

المصدر: منظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة

 

القرار الرقم 1/37 – ث

بشأن

الموضوعات الثقافیة العامة

إن مجلس وزراء الخارجیة المنعقد في دورته السابعة والثالثین  دورة: رؤیة مشتركة لمزید من األمن واالزدهار للعالم اإلسالمي) في دوشنبیه، جمهوریة

طاجیكستان، خالل الفترة من 4 إلى 6 جمادى الثانیة 1431هـ  الموافق 18-20 مایو 2010م)،

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

لمؤتمر القمة اإلسالمي والدورة السادسة والثالثین لمجلس وزراء الخارجیة والدورة السادسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة، والدورة الثامنة 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 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 عبد اهللا بن عبد العزیز 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
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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 تأییدا لنتائج مؤتمر مدرید الخاصة بمبادرة خادم الحرمین الشریفین للحوار وهو ما أكد

علیه البیان الصادر عن األمین العام مشیدا 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 وتم ترجمتها إلى اللغات الحیة وتوزیعها على نطاق واسع.

4. یرحب بجهود كازاخستان المتواصلة لتعزیز الحوار بین الحضارات، ومنها تلك التي بذلتها بصفتها رئیس منظمة األمن والتعاون في أوروبا، ویدعم

قرار عقد مؤتمر رفیع المستوى لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا حول التسامح وعدم التمییز في 29- 30 یونیه 2010 في األستانة، ویشجع

األمین العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، البروفیسور أكمل الدین إحسان أوغلي، على النظر في المشاركة في هذه الفعالیة.

5. یدعم مبادرة رئیس كازاخستان، فخامة نور سلطان نزاربییف، الخاصة بإعالن السنة الدولیة للتقارب بین الثقافات في 2010 التي اعتمدها القرار

62/90 للجمعیة العامة لألمم المتحدة، ویدعو الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي والمجتمع الدولي إلى تنظیم، والمشاركة بفعالیة في،

فعالیات حول الحوار بین أتباع األدیان والثقافات في 2010.

6. یدعم مبادرة رئیس كازاخستان، فخامة نور سلطان نزاربییف، الخاصة بعقد مؤتمر قادة العالم واألدیان التقلیدیة، ویشجع الدوائر الدینیة في منظمة

المؤتمر اإلسالمي والمجتمع الدولي على مواصلة مشاركتها الفعالة في هذا المنتدى.

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

أجل إبراز االنشغاالت وتعزیز الوعي العالمي إزاء مخاطر اإلسالموفوبیا، ولمبادرته الداعیة لمصالحة تاریخیة بین المسلمین والنصارى.

8. یدعو األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم 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.

9. 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.

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

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

11. یعرب عن تقدیره لقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة الخاص باعتبار سنة 2010م سنة للتقارب الدولي بین الثقافات مما یتطلب تعزیز التفاهم

الدیني والثقافي، 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
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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 القرار الرقم 1/36 -ث الصادر عن الدورة السادسة والثالثین لمجلس وزراء الخارجیة التي عقدت في دمشق (23 - 25 مایو 2009)،

وٕاذ یشیر كذلك إلى مذكرة التفاهم بین أمانتي المنظمة وتحالف الحضارات، التي أكدت أهمیة نتائج منتدى اسطنبول في الحد من تیار التعصب

والتطرف واالستقطاب بین العالم اإلسالمي والغرب والتشجیع على تحقیق قدر أكبر من التفاهم بین الثقافات.

وٕاذ یشیر إلى اعتماد التحالف إستراتیجیة إقلیمیة لجنوب شرق أوروبا، ومبادرته الخاصة بوضع إستراتیجیة مماثلة للبحر المتوسط، وقراره عقد المنتدى

السنوي التالي للتحالف في ریو دي جانیرو في البرازیل، یومي 28 - 29 مایو 2010م.

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

4. یدعو الدول األعضاء إلى المشاركة بفعالیة في عمل التحالف، خاصة فیما یتعلق بوضع واعتماد إستراتیجیات إقلیمیة للتحالف والوثائق ذات الصلة

بها ومن ثم وتنفیذها.

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

6. یرحب بمبادرة األمین العام بدعوة الممثل األعلى للتحالف إللقاء محاضرة بعنوان " منظمة المؤتمر اإلسالمي-تحالف الحضارات: شركاء في الحوار

بین الحضارات" في مقر األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة باعتبارها خطوة لألمام على طریق التعاون بین المنظمتین.

7. یعرب عن ارتیاحه لتنفیذ المشروع " تجدید الثقة و إعادة بناء الجسور" من قبل منظمة المؤتمر اإلسالمي وتحالف الحضارات وأطراف أخرى مشاركة

والذي من خالله سوف تطلق منظمة المؤتمر اإلسالمي برنامج بناء القدرات للمجتمع المدني في فلسطین خالل النصف األول من سنة 2010.

8. یدعم المبادرة المصریة للحوار والجوالت التي عقدت حتى اآلن في إطارها، ویشید باإلستراتیجیة األورومتوسطیة الخاصة بتحالف الحضارات والجهد

المصري فیها.

9. یشید بمبادرة األمانة العامة لعقد االجتماع األول لنقاط االتصال لتحالف الحضارات في الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي في جدة

بتاریخ 24- 25 أبریل 2010، ویحث منظمة المؤتمر اإلسالمي والدول األعضاء على المشاركة بفعالیة في الندوة السنویة الثالثة لتحالف الحضارات

المزمع عقدها في ریو دي جنیرو، برازیل في الفترة 28- 29 مایو 2010.

ج. اإلستراتیجیة الثقافیة وخطة العمل

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

والثقافي من التهدیدات الخارجیة،
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1. یرحب باعتماد االستراتیجیة الثقافیة للعالم اإلسالمي في صیغتها المعدلة، ویدعو الدول األعضاء الراغبة في تنفیذ مشاریع ثقافیة لتقدیمها إلى

اإلیسیسكو.

2. یشید بنشاطات اإلیسیسكو وبمدن باكو وكوااللمبور ونجامینا والقیروان المستضیفة لالحتفال عام 2009م بعواصم الثقافة اإلسالمیة، ویدعو الدول

األعضاء إلى المشاركة النشطة في احتفاالت عام 2010م.

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

االحتفالیة التي ساهمت في التعریف بدور القیروان في نشر الحضارة اإلسالمیة وصنع الحضارة اإلنسانیة باعتبارها منارة السالم التي ساهمت في

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

السابع من نوفمبر والذي أعاد لتونس مكانتها ورسخ انتمائها العربي اإلسالمي.

د. التقویم الهجري الموحد

بعد اإلطالع على البیان الختامي المنبثق عن الندوة العلمیة المشتركة مع األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقدة بتونس في 11 ینایر 2009م

حول موضوع "توحید الشهور القمریة"،

وعلى ترحیب األمین العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بخصوص تفعیل المقترح التونسي حول توحید روزنامة التقویم الهجري.

1. یقرر إحداث لجنة تجتمع على مستوى الخباء وممثلي وزارات الشؤون اإلسالمیة إلعداد روزنامة موحدة للتقویم الهجري، یقع عرضها الحقا على

مصادقة وزراء الشؤون اإلسالمیة في الدول األعضاء.

2. یقرر بذل مزید من الجهود الرامیة إلى توحید التقویم الهجري بهدف التوصل إلى طریقة علمیة صحیحة تمكن البلدان اإلسالمیة من االتفاق والتوحد

في بدیات األشهر القمریة.

3. یقرر التعاطي مع هذه المسألة في إطار التوفیق بین الرؤیة الشرعیة والجانب العلمي الفلكي.

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

- - - -
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