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  مقدمة
لقد كان للمسائل والتحدیات الجدیدة ذات الصلة بالشؤون الثقافیة واالجتماعیة وشؤون األسرة في 

اق المعدل للمنظمة أثر على سیر أنشطة اإلسالمي والمیث نامج العمل العشري لمنظمة التعلونإطار بر 
األمانة العامة وأجهزتها ذات الصلة بأن جعلتها أشد اهتمامًا بها والتزامًا فیما تبذله من جهود. ولقد تابعت 
هذه المسائل فآلیتها األولویة. وقد جاءت جهود األجهزة الفرعیة ومؤسسات المتخصصة والمنتمیة مكملة 

  في هذا الصدد.  ظمة التعاون اإلسالميمنلجهود األمانة العامة ل
لقد بلغ االتجاه المتنامي لظاهرة اإلسالموفوبیا والتمییز ضد المسلمین في المجتمعات الغربیة 
مستویات تبعث على القلق وتهدد السلم واألمن الدولیین. وقد وجدت هذه الظاهرة مكانًا لها في أجندة 

تت أكثر حضورًا في الوالیات المتحدة األمریكیة في اآلونة األحزاب السیاسیة الیمینیة في أوروبا وبا
قد انخرطت مع شركائها في الغرب،  منظمة التعاون اإلسالمياألخیرة. إال أن مما یبعث على األمل أن 

بما في ذلك الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، لتوعیة المجتمع الدولي بما تنطوي علیه هذه الظاهرة 
في أنشطتها  منظمة التعاون اإلسالميلردم الهوة وٕازالة الشكوك وسوء الفهم، ركزت  من مخاطر. وتوخیاً 

وبرامجها على تعزیز االنخراط والحوار بین الثقافات والحضارات والدیانات بین العالم اإلسالمي والغرب، 
اإلرث  حواٍر شارك فیه بعض واضعي السیاسات والزعماء والمؤسسات المرموقة. ولم یزل الحفاظ على

  وبرامجها. منظمة التعاون اإلسالميالثقافي اإلسالمي وتعزیزه یحتل الصدارة في أجندة 
تعد األسرة نواة المجتمع ومؤسسة ذات أهمیة في حیاة اإلنسان. وتواجه المرأة، بوصفها مكونًا 

عها أساسیًا من مكونات مجتمعاتنا، طائفة من التحدیات والمسائل الصعبة فیما یخص النهوض بوض
، بالتعاون مع شركائها، على منظمة التعاون اإلسالميبصفة مجملة. وفي هذا السیاق، ینصب تركیز 

بعض المجاالت األساسیة للنهوض بالمرأة وتمكینها على شتى المستویات من أجل تحسین وضعها 
ي المجتمع ملتزمة بمالءمة وضع األطفال والشباب ف منظمة التعاون اإلسالميوحمایة حقوقها. كما أن 

  وحریصة على تمكینهم من التعلیم وتهیئة الظروف المالئمة لتلبیة احتیاجاتهم األساسیة.
یبدأ هذا التقریر باستعراض المواضیع الثقافیة واالجتماعیة العامة في الفصل األول مثل 

ویلي  .اإلسالموفوبیا، وحوار الحضارات، ووضع تقویم هجري موحد، والتقریب بین المذاهب اإلسالمیة
الفصل األول فصل عن حمایة المقدسات اإلسالمیة، یتطرق لحمایة التراث اإلسالمي الدولي، والمساجد 

  واألماكن المقدسة، وما یرتبط بذلك من مسائل.
أما الفصل الخاص بشؤون األسرة فیتطرق لدور المرأة المسلمة في تنمیة المجتمع اإلسالمي، 

  في تنفیذ أنشطة الشباب.ووضع األطفال ورعایتهم، والتعاون 
ویقدم الفصل الخاص بالمراكز اإلسالمیة معلومات محدثة عن أنشطة المراكز في مالي وباكستان 
وعن مشروع إقامة مركز إسالمي في غینیا بیساو، فضًال عن معهد الترجمة في الخرطوم ومشروع إقامة 

  الهیئة اإلسالمیة للقرآن الكریم.
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ن فلسطین الثقافیة یتضمن موضوعات منها الوضع التعلیمي في وأخیرًا، أفردت فصًال لشؤو 
األراضي الفلسطینیة، والحفاظ على التراث الحضاري في القدس الشریف، وتدریس تاریخ فلسطین 

  وجغرافیتها في إطار المناهج التعلیمیة في الدول األعضاء. 
   لمجلس وزراء الخارجیة. ألربعینالى الدورة إوُیَقدم هذا التقریر 
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  : اإلسالموفوبیاأوال

مرصد منظمة  ما فتئأحد التحدیات الرئیسیة التي تواجه األمة.  تظل ظاهرة اإلسالموفوبیا
، منذ إنشائه، یرصد عن كثب األفعال المرتبطة بهذه الظاهرة، اإلسالمّي لظاهرة اإلسالموفوبیا تعاونال

تبرزه التقاریر الشهریة التي تعرض على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت. ولم تقتصر أعمالنا وهو ما 
على إصدار البیانات، بل أعقبتها مساع دبلوماسیة ولقاءاٌت ثنائیٌة مع قادة حكومیین في البلدان األوروبیة 

 ومع الجهات الفاعلة األخرى. 

حا في جنا كانتإلسالموفوبیا قد لاإلسالمي  نالتعاو وأود أن أشیر هنا إلى أن مرصد منظمة 
اإلسالم باعتبارها  الكراهیة ضدجهودها لتوعیة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في الغرب آلفة 

 من قبل المجتمع الدولي.یجب أن تعالج قضیة عالمیة 

بمبادئ الوسطیة ) زیادة الوعي العالمي 1وترمي استراتیجیتنا الحتواء ظاهرة اإلسالموفوبیا إلى: (
) توعیة المجتمع الدولي باالنعكاسات الخطیرة لظاهرة اإلسالموفوبیا على 2والحداثة في اإلسالم؛ (

) إصدار الردود والتعقیبات على 3المجتمع العالمي بأسره، بصرف النظر عن الدین أو الثقافة أو الدولة؛ (
مرتبطة باإلسالموفوبیا ودعوة الحكومات ) إدانة األعمال ال4اإلصدارات الخاصة باإلسالموفوبیا؛ (

والهیئات إلى اتخاذ اإلجراءات المالئمة. وسعیًا إلى وضع هذه االستراتیجیة موضع التنفیذ الفعال، عقدنا 
  العزم على العمل مع حكومات ومؤسسات الدول الغربیة التي تبدو فیها هذه الظاهرة أكثر بروزًا وتفشیًا.

لزعماء السیاسیین واألكادیمیین وصّناع الرأي العاّم والشخصیات ولقد حرصت في لقاءاتي مع ا
اإلعالمیة والزعماء الدینیین على إثارة موضوع اإلسالموفوبیا. كما شاركت على الخصوص مع نظرائي 
في ندوات ومؤتمرات للعمل سویا من أجل تحقیق مصالحة تاریخیة بین اإلسالم والمسیحیة، على غرار ما 

  یة والمسیحیة.حصل بین الیهود

ونحن بحاجة إلى اتخاذ بعض التدابیر التي تتسم بقدر أكبر من الفعالیة على المستوى السیاسي، 
واقترح إدراج مسألة الخوف من اإلسالم في جدول أعمال االجتماعات الثنائیة الرسمیة للدول األعضاء مع 

انت األساس لنجاح اعتماد قرار مجلس أعتقد أن النقاط الثمانیة كإطار للعمل، والتي كالدول الغربیة. 
بشأن مكافحة التعصب والقولبة السلبیة والوصم والتمییز والتحریض على العنف،  16/18حقوق اإلنسان 

رسالة سیاسیة مناسبة للدول الغربیة حول  ُتعدوالعنف ضد األشخاص على أساس الدین أو المعتقد، 
مختلفة من الشكال ألمشتركة للتصدي ل راتیجیاتالحاجة إلى استضرورة التوصل إلى حل وسط بشأن 

  .والدین، الخ المعتقدعلى أساس التمییز التعصب و 

وٕاذا كان القادة السیاسیون واألكادیمیون یعربون، خالل المؤتمرات والندوات، عن قلقهم من ظاهرة 
لق باحتواء هذه سوى تطور ضئیل على أرض الواقع فیما یتع - ویا لألسف - اإلسالموفوبیا، فإنه لم یسجل

القضیة التي تبعث على الضیق، بفاعلیة. وهو وضع یعزى أساسًا إلى عدم كفایة اآللیات القانونیة التي 
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تضمن االستخدام المسئول للحق في حریة التعبیر. ویزداد هذا الوضع حّدًة بسبب التنفیذ غیر الكافي 
  ستفزاز بدوافع دینیة. للمواثیق الوطنیة والدولیة الحالیة المناهضة للتحریض واال

 فين اإلسالموفوبیا ع سادسالتقریر السنوي الأصدر و  منظمة التعاون اإلسالميوقد أعد مرصد 
وقد تناول هذا التقریر ظاهرة اإلسالموفوبیا  كوناكري.لمجلس وزراء الخارجیة المنعقدة في  ربعینالدورة األ

سلمین وتشویه صورة اإلسالم ورموزه المقدسة. بعمق وعرض ألعمال الكراهیة والتحریض والتمییز ضد الم
والحظ المرصد الذي دأب على التنبیه إلى االتجاه المتصاعد لإلسالموفوبیا موقفا ضد اإلسالم والمسلمین 

   في جدول األعمال لألحزاب السیاسیة الیمینیة في أوروبا.

لمین في المجتمعات لمسضد االسلبیة والتمییز العنصري  ومن الممكن أن تزداد حدة القولبة
فقهاء ال الذي ضم ،األولالشخصیات البارزة  فریق ،2010 عام في، وقد شكلتُ المقبلة.  الفترة الغربیة في

وقد للنظر في الجوانب القانونیة الدولیة لهذه القضیة.  ،حقوق اإلنسان في مجال ممارسینالو  ینمسلمال
 بشأناإلسالمي  منظمة التعاونقانونیة لموقف ال من الناحیة ثقةالفي اسطنبول  مداوالت الفریقأعطت 

أظهر أن  "المسلمین "براءة المقیتالفیلم بث  بید أناإلسالموفوبیا ومكافحة تشویه صورة األدیان. 
اإلسالمي،  عقدت منظمة التعاونفي هذا الصدد، و . ةالكامل المعالجةالتحدیات أبعد ما تكون عن 
ة لتطارح لسة وزاریج، ) لمجلس وزراء الخارجیة39تاسعة والثالثین (دورة البالتنسیق مع البلد المضیف لل

اإلسالمي لمكافحة التمییز والتعصب ضد المسلمین"، بمشاركة وزراء  تعاون"نهج منظمة ال عن األفكار
 ذو صلةهذه الدورة قرار  اعُتمد فياإلسالمي. و  في منظمة التعاونالخارجیة ومندوبي الدول األعضاء 

النصائح القانونیة حول  إلسداءفریق الشخصیات البارزة اجتماع لعقد باإلسالمي  تعاونالكلف منظمة ی
 صدروأ 2013ینایر  8و 7 ياجتمع الفریق في اسطنبول یومو . وفوبیاإلسالماكیفیة مواجهة مسألة 

ي لتا )12الثانیة عشرة (قمة ال فيالدول والحكومات  اءسؤ ر إلى مجموعة من التوصیات التي رفعت 
  .للنظر فیها في القاهرة تدعق

وقد حدثت بعض التطورات المشجعة في الغرب تتمثل في اتخاذ الدول األوروبیة وحكومة الوالیات 
المتحدة إجراءات ضد المتورطین في التحریض ضد األدیان وقیامها بمبادرات للعمل سیاسیا وثقافیا من 

النهج اإلیجابي أثر على القیادات السیاسیة أجل سد الفجوة بین الغرب والعالم اإلسالمي. وكان لهذا 
والمعنیین باألمر في الحكومات الغربیة ودفعهم إلى أن ینأوا بأنفسهم عن من یكرهون اإلسالم وذلك في 
بیاناتهم الرسمیة وخطاباتهم الشعبیة. بید أن هذه اإلجراءات لم تكن كافیة لردع المتورطین في الحمالت 

  ضد المسلمین في تلك المجتمعات. المناهضة لإلسالم والتمییز

وقعت أحداث رئیسیة ترتبط باإلسالموفوبیا. وقد تابعها المرصد  2013و  2012ففي الفترة بین 
  واتخذ اإلجراءات الالزمة حیالها، وفیما یلي عرض ألهمها:
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 اإلسالموفوبیا دعایة تمویل  )أ

 في تقریًرا بروجرس نأمیركا مركز نشر شهور ستة لمدة استمر استقصائي بحثي مشروع بعد
 أغسطس من 26 بتاریخ" أمریكا في اإلسالموفوبیا شبكة أصول: الخوف مؤسسة" بعنوان صفحة 130

 الماضي العقد خالل ساعدت مؤسسات سبع من دوالر ملیون 42 عن یزید ما أن عن فیه كشف 2011
 مات كلیفتون، إیلي علي، وجهات -  المؤلفون حاول وقد. أمریكا فیي المسلمین ضد الكراهیة تأجیج على

 وتسمیة متعمق بشكل اإلسالموبیا شبكة عن الكشف - شاكر وفایز كیز، سكوت فانج، لي دوس،
  . للمسلمین المناهضة الدعایة وتطور نشأة وتتبع الحروف على النقاط ووضع األساسیین الالعبین

  وفلوریدا أفغانستان في المصحف حرق  )ب

 المصحف من نسًخا 2012 فبرایر من 22 في مریكیةاأل المتحدة الوالیات من جنود حرق
 الجویة باجرام قاعدة اعتقال مركز في السجناء یستخدمها التي المكتبة من اإلسالمیة الدینیة والمطبوعات

 أسفرت محلیة شغب أعمال بینها من االحتجاجات من وسلسلة دولي استنكار هذا أعقب. أفغانستان في
 فیها تتزاید التي المتحدة الوالیات من غضبهم عن المحتجون عبر حیث العدیدین، وجرح مقتل عن

  . لإلسالم المعادیة المشاعر

 أبریل من 28 في أوتریتش وورلد دوف مركز راعي جونز تیري القس قام منفصل، تطور وفي
 أرسلت لحظات وبعد. كنیسته أمام صلى هللا علیه وسلم محمد النبي تمثل وصورة المصحف بحرق 2012

  . المدنیة في الحریق مكافحة قواعد بمخالفتها للكنیسة تحذیًرا جینسفیل في الحرائق مكافحة رةدائ

 خیرت فیلدرزكتاب    )ج

كتابا بعنوان "عالمة  2012مایو  1نشر النائب الهولندي المسيء لإلسالم، خیرت فیلدرز، بتاریخ 
كــرار لبرنامجــه المعــروف جیــدا للموت: حرب االسالم ضد الغرب وضدي". االمر لم یكن أكثر مــن مجــرد ت

بالتحریض علــى الكراهیــة والتعصــب ضــد المســلمین فــي المجتمعــات الغربیــة. فــي الواقــع، كــان نشــر الكتــاب 
ــــــــــــدرز الســــــــــــتفزاز الغــــــــــــرب ضــــــــــــد اإلســــــــــــالم والمســــــــــــلمین. ــــــــــــب  فیل ــــــــــــة مــــــــــــن جان   مبــــــــــــادرة ســــــــــــوء النی

  
ســالمي انزعاجــه علــى فــي هــذا الصــدد، أعــرب متحــدث باســم مرصــد اإلســالموفوبیا فــي منظمــة التعــاون اإل

الحــدث، وأكــد مجــددا أن الكتــاب الجدیــد لــیس ســوى تكــرار لحملــة الكراهیــة لفیلــدرز ضــد اإلســالم و إلســاءة 
حقــه فــي حریــة التعبیــر. و قــد تــم التندیــد و االســتنكار لنشــاطاته مــن قبــل الحكومــة الهولندیــة، و البرلمــان 

 ألوروبي.الهولندي، والبرلمان األوروبي وكذلك من قبل المجلس ا
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  أنشطة أخرى مرتبطة بظاهرة اإلسالموفوبیا:  )د

عن انزعاجها بشأن ظاهرة اإلسالموفوبیا في لقاءات مع القادة  منظمة التعاون اإلسالميأعربت 
  في مناسبات عدیدة.  غربیینوالمسئولین ال

 في عالج عن البحث: والمسلمین لإلسالم اإلعالمي التشویه حول عمل حلقة المنظمة نظمت
  . 2012 فبرایر من 16و 15 یومي وكسلبر 

 لتحالف المتحدة األمم صداقة برنامج في شریًكا باعتبارها للمنظمة العامة األمانة استضافت
 إلى 10 من الفترة في جدة في الشمالیة وأمریكا أوروبا من الحضارات تحالف أصدقاء من 12 الحضارات

  . 2012 أبریل من 14

  إطار حقوق اإلنسان:  )ه

التابع لألمم  في مجلس حقوق اإلنسان قیادي دورتضطلع باإلسالمي  منظمة التعاون ما فتئت
بشأن مكافحة التعصب والتحریض على أساس الدین  امشترك اموقف یتبنىالمجتمع الدولي  جعلل المتحدة

، ثماني نقاط 2010دورة مجلس حقوق اإلنسان في سبتمبر إلى  اقترحت، في معرض خطابيأو المعتقد. 
 وافق في اآلراء بین منظمة التعاونت یمكن أن تسهل الوصول إلى التيد بعض الخطوات العملیة تعد

  اإلسالمي والمجموعة الغربیة.

مجلس حقوق اإلنسان قرار العتماد توافقي ل اأساس شكلت هذه النقاط الثمانیةوكما ذكرنا سابقا، 
 األمریكیةمع وزیرة الخارجیة ترأست  لذلكیذ، أن القرار یحتاج إلى آلیة تنف رأیت لكنني. 16/18التاریخي 

دول ه عدد من وزراء خارجیة الفی، شارك 2011یولیو  15هیالري كلینتون اجتماعا في اسطنبول في 
نصا  16/18على أهمیة تنفیذ القرار  مؤتمروأكد الاإلسالمي.  منظمة التعاونوالدول األعضاء في  یةغربال

، على األرجح، إنجاز هام نظرا ألنه وضعمرا عادیا وٕانما كان بمثابة المؤتمر مؤتهذا  ولم یكنوروحا. 
ؤدي تأن  امن شأنه ،الدوليو  صعیدین الوطنيإنشاء آلیة قانونیة على الأمام لتمهید الطریق  ىاألول اللبنة

شترك البیان المویمثل . فیما یتعلق بمسائل الدین والمعتقد اإلسالمي إلى تخفیف التوتر بین الغرب والعالم
  .شأنتعبیرا عن اإلرادة السیاسیة في هذا ال المؤتمر لرئیسي

القرار عرف باسم "عملیة اسطنبول" التي تهدف إلى تسهیل تنفیذ أطلق هذا المؤتمر ما أصبح یُ 
 2011دیسمبر  في في لقاءین منفصلین على مستوى الخبراء في واشنطن تناولهسبق  ، وهو ما16/18

اسم و قالحد األدنى من ال 16/18القرار  الذي ینطوي علیهالنهج ویشكل  .2012دیسمبر في لندن في و 
بشأن مكافحة التعصب  في جلسة تبادل األفكار ارهقر إ ا لمزید من العمل، لذا تمتوافقی اوأساس ةمشتركال

الشخصیات البارزة  من فریقل اجتماع األمین العام أن یدعو إلى عقد منلب طُ ، و والتمییز ضد المسلمین 
 البالغةهمیة األ ذاتهذه المسألة  في ى القانونیة من الخیارات المتاحةالجدو  حولالمشورة  إسداءدف به

اجتماع كبار الموظفین إلى  یرفع تقریره تقرر أنو  اجتماعه اإلسالمي. وقد عقد الفریق تعاونلمنظمة ال
  .لدورة الثانیة عشرة لمؤتمر القمةل التحضیري
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برنامج العمل العشري  لمقتضیات وفقا، المستقلة لحقوق اإلنسان ئمةداال هیئةالإنشاء كما یعد  
في الدورة الثامنة والثالثین  مد النظام األساسي للهیئة. واعتُ ةمتفرد عالمة بارزةوالمیثاق الجدید للمنظمة، 

. حیز التنفیذ بعد اعتماده دخلو  2011 یونیوالتي عقدت في أستانا في  ) لمجلس وزراء الخارجیة38(
 في ةمهم یزةة، التي من شأنها أن تشكل ركهیئال لعضویةخبیرا مستقال  18أیضا  38ت الدورة الـ انتخبو 

  اإلسالمي. صالح الجاریة في منظمة التعاونعملیة اإل

، في جاكرتا، 2012في عام  تینادیتیعا  جلستین الهیئة المستقلة لحقوق اإلنسانعقدت و 
قواعد  تمداعتُ  ثمتركیا، في شهر أغسطس على التوالي. ب، فبرایر، وفي أنقرةشهر اندونیسیا، في ب

ما ب، 2012في جیبوتي في نوفمبر  تي عقدتاللمجلس وزراء الخارجیة  39 إجراءات الهیئة في الدورة الـ
، في وهامفوض قامو عل وٕایجابي. اف نحوة عملها على هیئ. وقد بدأت الكاملةأداء مهامها ة هیئللح یتی

لمؤسسات األمم  تینمیدانی ینزیارتب، الدولیة یةقوقحال وساطاألفي  دماجاالنالتي تشمل تنفیذ مهامها إطار 
من أجل الترویج للهیئة، وتوسیع شبكة اتصاالتها والبحث عن  على التوالي في جینیف ونیویورك المتحدة

   شراكات ضمن آلیات حقوق اإلنسان األخرى. 

  الحوار بین الحضارات:  ثانیا:

علــى لتعــاون اإلســالمي تــولي أهمیــة قصــوى للحــوار بــین الحضــارات والثقافــات، و لــم تــزل منظمــة ا
لالضــطالع بمشــاریع مشــتركة مــع أي حكومــة لتنظــیم حلقــات عمــل ومــؤتمرات فــي هــذا المجــال.  اســتعداد

بــین المســیحیة والیهودیــة  على غرار مــا حــدثكررت الدعوة إلى مصالحة تاریخیة بین اإلسالم والمسیحیة و 
  .عملیة لمثل هذا الحوار ةجینتكفي الماضي 

تــي ال ،لحــوار بــین األدیــانلمثلــت مبــادرة خــادم الحــرمین الشــریفین الملــك عبــد هللا بــن عبــد العزیــز 
إنشــاء مركــز كمــا حظــي خطوة هامة إلى األمام في تعزیز الحــوار بــین الحضــارات. حظیت بإشادة عالمیة، 

بـــاالعتراف ) فـــي فیینـــا KAICIDاألدیـــان والثقافـــات (الملـــك عبـــد هللا بـــن عبـــد العزیـــز العـــالمي للحـــوار بـــین 
الذي رعته منظمــة  2012و  2011 لعامي 66/167ب في قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم یرحالتو 

 26النمســا، فــي بفي الحفل االفتتــاحي للمركــز فــي فیینــا،  شاركتُ و . التعاون اإلسالمي وتم اعتماده بالتوافق
مكافحة التعصب الدیني من خــالل بقوي الاإلسالمي  التزام منظمة التعاون على یدتأكلل 2012عام  نوفمبر

  .الحوار بین األدیان

إحـــدى اآللیـــات الغربیـــة الفاعلـــة التـــي  )AOCمبـــادرة األمـــم المتحـــدة لتحـــالف الحضـــارات (وكانـــت 
 دوربــنظمــة موتقــوم ال، دخلت معها منظمة التعاون اإلسالمي في شــراكة فــي مجــال الحــوار بــین الحضــارات

اإلســالمي  بــین منظمــة التعــاونمــذكرة تفــاهم تــم توقیــع الــروح،  تعزیــزا لهــذهفــي تعزیــز تعاونهــا. و معهــا  فعــال
لتحــالف الحضــارات الــذي عقــد فــي اســطنبول فــي  الثــاني وتحالف الحضارات على هــامش المنتــدى العــالمي

لف الحضــارات، الــذي عقــد فــي ریــو تحــال الثالــثالمنتــدى  وقعــُت، فــي إطــار المتابعــة، أثنــاءو  .2009أبریــل 
مــع الممثــل الســامي خطــة عمــل اإلســالمي،  منظمــة التعــاون، بالنیابــة عــن 2010مــایو  ، فــيدي جــانیرو
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خــالل  المنظمتینمشروعات وبرامج مشتركة تنفذها  إلى إقامةلتحالف الحضارات، الرئیس سامبایو، تهدف 
 12األنشــطة المشــتركة، بمــا فــي ذلــك استضــافة في هذا السیاق، عقدت العدید من و . 2012-2010الفترة 

 2012أبریــل  10-04 فــي الفتــرة مــن فــي جــدة الشــمالیة وأمریكــا امن أوروب من أصدقاء تحالف الحضارات
  :التحالفب ترتبطاألمم المتحدة. وفیما یلي أنشطة  الذي ترعاه حضاراتالتحالف  صداقةبرنامج  في إطار

تحــالف  أصــدقاء نقــاط اتصــالل الخــامسالجتمــاع الســنوي اإلســالمي فــي ا منظمــة التعــاونشــاركت 
  .2012دیسمبر  14-12الحضارات الذي عقد في تونس خالل الفترة 

نقــاط اتصــال تحــالف الحضــارات فــي الــدول ل الثالــثاإلســالمي االجتمــاع  منظمــة التعــاونعقــدت 
  .2013ینایر  12ه دولة الكویت في تفاستضااإلسالمي، الذي  تعاونمنظمة الباألعضاء 

اإلسالمي المنتدى السنوي الخامس لتحالف الحضارات، فــي فیینــا،  تعاونحضر وفد من منظمة ال
 .2013فبرایر  28-27النمسا في ب

 لتحـــالف المتحـــدة األمـــم صـــداقة برنـــامج فـــي شـــریًكا باعتبارهـــا للمنظمـــة العامـــة األمانـــة استضـــافت
 إلــى 10 مــن الفترة في جدة في الشمالیة اوأمریك أوروبا من الحضارات تحالف أصدقاء من 12 الحضارات

  .2012 أبریل من 14

  :وضع تقویم هجري موحد وتوحید الشهور القمریة واألعیاد اإلسالمّیة  : ثالثا

مجلُس وزراء الخارجیة هذا الموضوَع ودعت القرارات الصادرة في هذا الشأن دورات درست جمیُع 
ّي إلى االنضمام إلى عضویة اللجنة الخاصة بالتقویم اإلسالم تعاونجمیع الدول األعضاء في منظمة ال

م). وقد انعقدت الدورة الثامنة لهذه اللجنة في 1978الهجري الموحد المنبثقة عن مؤتمر اسطنبول (نوفمبر 
م) بمشاركة أعضاء اللجنة السابقین باإلضافة 1998نوفمبر  9 - 7هـ (1419رجب  20إلى  18جدة من 

ة اإلیرانیة، رئیسة القمة الثامنة، وجمهوریة مصر العربیة التي شاركت في إلى الجمهوریة اإلسالمیّ 
وقد طلب مؤتمر القمة اإلسالمّي  االجتماع بتقدیم دراسة مشروع قمر صناعي إسالمّي لرصد والدة األهلة.

ه العاشر عند عرض الموضوع علیه بأن تقوم اللجنة في دورتها التاسعة بإعداد تقویم هجري موحد تلتزم ب
الدول اإلسالمّیة وذلك باعتبار والدة الهالل قبل غروب الشمس وبشرط مغیبه بعد غروبها حسب توقیت 
مكة المكرمة أو أي بلد إسالمّي یشترك معها في جزء من اللیل بزمن یمكن أن تتحقق معه الرؤیة الشرعیة 

  لوالدة الهالل وذلك عن طریق لجنة مختصة تقوم بإعداد هذا التقویم.

امت دار اإلفتاء المصریة، بالتعاون مع جامعة القاهرة ومركز دراسات واستشارات علوم وقد ق
الفضاء، بإعداد مشروع القمر الصناعي الذي سیكون من أهم وظائفه رؤیة الشهور القمریة لتوحید األعیاد 

فتاء المصریة عن والمناسبات اإلسالمّیة بتكلفة تقریبیة قدرها تسعة مالیین دوالر أمریكي، وعبرت دار اإل
أملها في مساهمة كافة الدول األعضاء والمؤسسات والهیئات اإلسالمّیة في تغطیة هذا المبلغ ودعم دار 

 اإلفتاء في جمهوریة مصر العربیة باألموال الالزمة حتى تتمكن من تنفیذ المشروع على أكمل وجه.
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یة حول مشروع توحید التقویم وعممت األمانة العامة المذكرة الواردة من جمهوریة مصر العرب
الهجري وأنبأت الدول األعضاء، وبخاصة مسئولي اإلعالم والتنمیة والبحث العلمي فیها، بأن توقیع العقد 

، مطالبة 2009مع الشركة المسئولة عن تنفیذ مشروع القمر الصناعي اإلسالمي سیجري في نوفمبر 
شروع بإرسال المعلومات التالیة إلى جمهوریة مصر الدول األعضاء التي ترغب في االستفادة من هذا الم

  العربیة:

عدد محطات االستقبال التي ستضطلع باستقبال بیانات وصور هالل وقمر الشهور  .1
  الهجریة والظواهر الفلكیة األخرى وكذا معلومات عن التلوث البیئي في كل منطقة.

 والصور. یورو لتغطیة تكلفة برنامج تحلیل البیانات 200.000دفع مبلغ  .2

شاركت في ندوة علمیة مشتركة حول توحید التقویم الهجري في تونس في الحادي عشر من یونیو 
 منظمة التعاون اإلسالمينظمتها وزارة الشئون الدینیة في تونس بالتنسیق مع األمانة العامة ل 2009

 ومجمع الفقه اإلسالمي. 

وع توحید التقویم الهجري، وهو ما وطلبُت من مجمع الفقه اإلسالمّي الدولي أن یدرس موض
سیعكس وحدة المسلمین في أعیادهم واحتفاالتهم. وقد وافانا المجمع بورقة عمل عن الموضوع في األول 

. وهناك استعدادات تجرى لعقد اجتماع للعلماء والفلكیین تمهیدا للمؤتمر الكبیر لعلماء 2009من نوفمبر 
  ه المؤتمرات.الدول األعضاء. ویتعین صیاغة آلیة لهذ

، نبهت إلى أن حلول عید 24/10/2012عید األضحى المبارك في بمناسبة  الصادر بیانيوفي 
األضحى واجتماع مالیین المسلمین على صعید عرفات في مشهد دیني مهیب هو تذكرة لهم بأوامر 

دة تكمن عناصر أشكال الشقاق والتناحر والخالف، ففي الوحجمیع الوحدة والتضامن والتعاضد والبعد عن 
   القوة والتمكین بینما في الشقاق تكمن بذور الضعف واإلذالل.

ذكرت أن تباین التواریخ التي یحتفل فیها العالم  ،ة عید الفطرمناسببوفي تصریحاتي الصحفیة 
 اإلسالمّي بهذه المناسبة السعیدة ال یعكس وحدَة المشاعر والمواقف المنشودَة في مثل هذا الحدث المبارك،

بل هو دلیل تفرقة وتشتت ویحدث البلبلة لدى الرأي العاّم، ناهیك عن أنه حالة حضاریة باهتة في الوقت 
الذي سّهل فیه التقدم العلمّي والتكنولوجي تحدید تواریخ مناسباتنا الدینیة التي یفتَرض فیها توحید المسلمین 

  قاطبًة.

صادرة عن المنظمة حول التقویم الهجري وأكدت أهمیة التزام كل الدول األعضاء بالقرارات ال
الموحد، بحیث یقضى على مظاهر التفرقة والتشتت وٕاعطاء صورة عن وحدة المسلمین في أعیادهم 
واحتفاالتهم. وفي هذا السیاق، أوّد اإلشارة إلى أنني ناشدت الدول األعضاء، في رسالة التهنئة بمناسبة 

د العظیم في العالم أجمع في یوم واحد. وأوّد أن أكرر فحوى عید الفطر، بأن یحتفل المسلمون بهذا العی
  هذه الرسالة على معالیكم في مجلس وزراء الخارجیة هذا.
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 :التقریب بین المذاهب اإلسالمیة    :خامسا

انعقد االجتماع التحضیري األول لمجموعة علماء المسلمین الذین یمثلون مذاهب دینیة مختلفة في 
برئاسة األمین العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في إطار عمل مجمع  2008یو الرابع والعشرین من ما

الفقه اإلسالمي الدولي لتبادل اآلراء حول التقریب بین المذاهب اإلسالمیة. ركز االجتماع على توضیح 
تعصب الرؤى واألفكار المتعلقة بضرورة تعمیق الحوار بین المذاهب اإلسالمیة وتعزیز قیم التسامح، ونبذ ال

  والتطرف وممارسة تكفیر المسلمین، وكذا ضرورة تبني نهج محدد في إصدار الفتوى. 

 2008وناقش االجتماع الثاني لمجموعة علماء المسلمین، المنعقد في الثامن والعشرین من یونیو 
ترحات متابعة الموضوعات التي أقرها االجتماع التحضیري األول للتقریب بین المذاهب اإلسالمیة وقدم مق

عن خطة العمل المفصلة بشأن هذا الموضوع والتي قدمها مجمع الفقه اإلسالمي الدولي لتتم مناقشتها 
وٕاقرارها بغیة تنفیذها في المؤتمر الكبیر القادم لمجموعة علماء المسلمین الذي یعقد في المستقبل 

ب اإلسالمیة المختلفة المنظور. وسیسلط المؤتمر الضوء على القواسم المشتركة بین أصحاب المذاه
وتحدید االختالفات التي تؤدي إلى االنشقاق والخالف في ضوء توجیه القرآن وسنة الرسول (ص) 
وكالهما یحث على وحدة صف األمة، وضرورة نبذ الشقاق الدیني وضرورة تسویة الخالفات وتعزیز ثقافة 

  الوحدة بین جماهیر المسلمین.

  رات لعقد المؤتمر الكبیر لعلماء المسلمین.وعقب هذین االجتماعین بدأُت مشاو 

) للتحضیر لمؤتمر 2010یونیو  9 -  7في دكار بالسنغال ( عقد المؤتمر األول للعلماء األفارقة
علماء العالم اإلسالمي المقرر عقده قریبا، بمبادرة فخامة عبد هللا واد رئیس جمهوریة السنغال والرئیس 

  .ميمنظمة التعاون اإلسالالحالي لقمة 
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  :بالهند المقدسة اإلسالمّیة وحمایة األماكن تدمیر المسجد البابريّ   أّوًال:

م بهــدم 1992دیســمبر  6أثارت الجریمة النكراء التي ارتكبتهــا جماعــة مــن الهنــدوس فــي الهنــد یــوم 
ط والغضــب فــي جمیــع أنحــاء البلــدان اإلســالمّیة بســبب مشــاعر الســخ، ادیــالمسجد البــابرى التــاریخي فــي أیو 

 مكانه.هندوسي استهداف هذه الجریمة لبیت من بیوت هللا وهدمه من أجل إقامة معبد 

وجهت منظمة المؤتمر اإلسالمّي العدید من النداءات إلى الحكومة الهندیة لمنع أي انتهاك لحرمة 
على حرمته، إال أن المتطرفین الهنــدوس قــاموا بتــدمیر  المسجد وأكدت مسؤولیة حكومة الهند في المحافظة

 .المسجد الــذي یمتــد تاریخــه إلــى خمســة قــرون، وأخفقــت الســـلطات فـــي تــوفیر اإلجــراءات المناســـبة لحمـــایته
الــذي عقــد فــي الــدار البیضــاء بالمملكــة المغربیــة لوزراء الخارجیــة وٕابان المؤتمر اإلسالمّي الثاني والعشرین 

قــدم األمــین العــام لمنظمــة المــؤتمر اإلســالمّي تقریــرا بشــأن م، 1994دیســمبر  15إلــى  13ن فــي الفتــرة مــ
ث، الــذي أدان فیــه  - 18/22واتخــذ المــؤتمر بشــأنه القــرار رقــم ، تــدمیر المســجد البــابري بالهنــد وانعكاســاته

 .هندوسمن الا على أیدي مسلحین دیبشدة تدمیر المسجد البابري التاریخي في أیو 

ــ ك التــاریخ، مــا فتئــت مــؤتمرات وزراء الخارجیــة ومــؤتمرات القمــة اإلســالمّیة تــدعو حكومــة ومنــذ ذل
الهنــد إلــى الســهر علــى ســالمة المســلمین وحمایــة جمیــع األمــاكن اإلســالمّیة المقدســة فــي كــل أنحــاء الهنــد، 

 هذه الجریمة. والوفاء بالتزاماتها بإعادة بناء المسجد البابري في مكانه األصلي ومعاقبة الذین اقترفوا

 :اإلسالمّي وأماكن إسالمّیة أخرىشریف الع شرار جمّ مُ تدمیر   ثانیًا:

شــنت القــوات الهندیــة هجمــة مــن أشــرس هجماتهــا علــى الشــعب الكشــمیري، بینمــا كــان المســلمون 
) 1500لتهمــت النیــران مــا یزیــد علــى (إونتیجة لهــذا العمــل  .یحتفلون في جمیع أرجاء العالم بعید األضحى

أثـــرا بعـــد عـــین، ولقـــي خمســـة الـــذي أصـــبح  والمـــزار المقـــدس فـــي شـــرار الشـــریف دور عبـــادةودمـــرت  منـــزل
وثالثون من المصلین األبریاء مصرعهم ووضع القادة الكشمیریون البارزون رهــن الحــبس المنزلــي، وفــرض 

جــرد حظر التجول على الوادي كله وأعطیــت قــوات األمــن الهندیــة اإلذن بــإطالق النــار علــى أي شــخص بم
 رؤیته.

طغــت مشــاعر الكآبــة علــى مســلمي جنــوب آســیا، بــل علــى المســلمین فــي كــل العــالم نتیجــة لهــذا و  
 العمل المشین.

وطالــب مــؤتمر القمــة اإلســالمّي فــي دورتیــه العاشــرة والحادیــة عشــرة والمــؤتمرات اإلســالمّیة لــوزراء 
أجــل تقــدیم المســاعدة الالزمــة إلعــادة الخارجیة األمین العام باإلسراع فــي إجــراء االتصــاالت الضــروریة مــن 

بنــاء مســجد ومجمــع شــرار الشــریف اإلســالمّي ورفــع تقریــر بــذلك. كمــا طلبــت منــي الــدورة الثامنــة للكومیــاك 
  متابعة االتصاالت الالزمة.
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 نتیجةتدنیس المقدسات واآلثار والمعالم التاریخیة اإلسالمّیة في األراضي األذربیجانیة تدمیر و   ثالثًا:
 جمهوریة أرمینیا على جمهوریة أذربیجان: عدوان

كــل شــيء لــه عالقــة مــن األراضــي األذربیجانیــة تــم تــدمیر وتخریــب  خــالل العــدوان األرمینــّي علــى
النــادرة وآثــار  اآلثــارقریب أو من بعید بالتاریخ والحضارة اإلســالمّیة بمــا فــي ذلــك مــا ال ُیحصــى عــدده مــن 

، مــن اآلثــار المعماریــة 500دمــر أكثــر مــن وأمــاكن مقدســة، حیــث یة فن العمارة اإلسالمّیة والحفریات األثر 
 808تحفــة أثریــة و 40000وأربعة معارض فنیــة تضــم أكثــر مــن  امتحف 22حفریة أثریة و 100وأكثر من 

ـــة و 900ثقـــافي وحـــوالي  ادنـــ وعشـــرات ، مدرســـة موســـیقیة 85مكتبـــة عامـــة و 92مـــن المؤسســـات التدریبی
جزئــي لآلثــار النــادرة وأمــاكن الكامــل أو التدمیر فضال عن البعة مسارح حكومیة الحدائق الثقافیة العامة وأر 

، كمــا نهــا المســاجد والمقــابر والحفریــات األثریــة والمتــاحفبیالحضارة والتاریخ وفن العمارة اإلســالمّیة، ومــن 
 خیة.ریب وٕاتالف كمیة كبیرة من المقتنیات القیمة والمالیین من الكتب والمخطوطات التاریـتم ته

وعـــرض الموضـــوع علـــى الـــدورة التاســـعة والعشـــرین، والـــدورات التالیـــة، للمـــؤتمر اإلســـالمّي لـــوزراء   
الخارجیــة، حیــث أّكــد المــؤتمر مجــدَّدًا جمیــع القــرارات ذات الصــلة الصــادرة عــن المــؤتمرات الســابقة لــوزراء 

جهــــزة الفرعیــــة والهیئــــات الخارجیــــة وكــــذلك القــــرارات الصــــادرة عــــن مــــؤتمرات القمــــة اإلســــالمّیة، ودعــــا األ
المتخصصــة لمنظمــة المــؤتمر اإلســالمّي لبحــث إمكانیــة وضــع برنــامج للمســاعدة فــي إعــادة بنــاء المســاجد 
والمؤسسات التعلیمیة والمكتبات والمتاحف في األراضي األذریة المحررة، وشكر األمین العام علــى إبالغــه 

ألمن والتعاون فــي أوروبــا وغیرهمــا مــن المنظمــات موقف المنظمة من القضیة إلى األمم المتحدة ومنظمة ا
الدولیـــة، كمـــا قامـــت األمانـــة العامـــة بـــإجراء االتصـــاالت الالزمـــة فـــي هـــذا الخصـــوص. واســـتجابة لمناشـــدة 
األمانــة العامــة للــدول األعضــاء واألجهــزة المتخصصــة فــي المنظمــة أدرج كــل مــن البنــك اإلســالمّي للتنمیــة 

العلــوم والثقافــة (اإلیسیســكو)، ضــمن برامجهمــا تنفیــذ مشــاریع لحمایــة اآلثــار والمنظمــة اإلســالمّیة للتربیــة و 
والمقدسات اإلسالمّیة في جمهوریة أذربیجان. وقد كلفتني الدورة الثامنة للكومیاك بمتابعــة األمــر عــن كثــب 

 ورفع تقریر بذلك.

  :رابعًا: تدمیر المراقد واألماكن اإلسالمیة والمساجد ودور العبادة في العراق

اعتمد المؤتمر اإلسالمّي لوزراء الخارجیة في دورته الثالثة والثالثــین ومــا تالهــا مــن دورات قــرارات 
حول الموضوع، معربًا عن قلقه العمیق إزاء أعمال التخریب اإلرهابیــة التــي تتعــرض لهــا جمهوریــة العــراق. 

المســاعدات الممكنــة  وحــث المجتمــع الــدولي وخاصــة الــدول األعضــاء علــى بــذل قصــارى جهودهــا لتقــدیم
الســّیما وأنهــا تمثــل صــرحًا مــن صــروح الحضــارة اإلســالمّیة. كــذلك كلفتنــي الــدورة  ،لحمایــة األمــاكن الدینیــة

   الثامنة للكومیاك بمتابعة تنفیذ القرار.



OIC/ICECS-36/2013/CSF/SG-REP 

 

- 15 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شـــــؤون األســــــــــرة
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  األسرة  شؤون إنشاء إدارة  : أوال

لخارجیة ومؤتمر القمة اإلسالمي قد أخذت في االعتبار االقتــراح إن مختلف دورات مجلس وزراء ا
المقدم من دولة قطر بشأن إنشــاء آلیــة معنیــة بشــؤون األســرة كمــا أخــذت فــي الحســبان تعــالیم دیننــا الحنیــف 
التـــي ُتعطـــي أولویـــة خاصـــة لألســـرة بصـــفتها اللبنـــة األساســـیة التـــي یقـــوم علیهـــا المجتمـــع اإلســـالمّي وبنیتـــه 

ــــة ــــة. األخالقی أصــــدرت الــــدورة السادســــة والثالثــــین لمجلــــس وزراء الخارجیــــة المنعقــــدة فــــي دمشــــق،  والدینی
أت بشــأن إنشــاء  -8/36م، القــرار رقــم 2009مــایو  25إلــى  23بالجمهوریة العربیة السوریة في الفترة مــن 

  إدارة معنیة بشؤون األسرة.

ــــة األ مانــــة العامــــة لمنظمــــة المــــؤتمر وقــــد تأسســــت اإلدارة المــــذكورة مــــؤخرا فــــي إطــــار إعــــادة هیكل
اإلســـالمي. وســـجل مجلـــس وزراء الخارجیـــة خـــالل دورتـــه الســـابعة والثالثـــین فـــي دوشـــنبیه، وكـــذلك الـــدورة 

وُكلفت اإلدارة على وجــه الخصــوص باالضــطالع  التاسعة للكومیاك مع التقدیر، إنشاء إدارة شؤون األسرة.
ل والشــباب فــي الــدول األعضــاء. وســوف تكــرس اإلدارة الجدیــدة ببــرامج وأنشــطة لتعزیــز وضــع المــرأة والطفــ

 فــي إطــار تعــاون الوثیــق مــع أجهــزة منظمــة التعــاون اإلســالمي ذات الصــلةلدهــا لتحقیــق هــذا الهــدف باو جه
   العمل اإلسالمي المشترك.

ع جمیوأشاد بها  ،منظمة التعاون اإلسالميل حدثا هاما األسرة لشؤون جدیدةارة إد إنشاء كانقد و 
لزیادة  الجدیدة اإلدارة هذهوسُتخصص . برنامج العمل العشريلملموسا  باعتبارها إنجازا الدول األعضاء

الدعم ب إلى توسیعها تحتاج اإلدارةوسالسامیة. و  النبیلة القیم اإلسالمیةب األساسیة األسرة مؤسسة تعزیز
  تحقیق أهدافها. ل المادي والمالي

  شؤون المرأة   ثانیا:

ال تــزال  أن المــرأةشئون المرأة دومــا علــى رأس أولویــات األمانــة العامــة. وعلــى الــرغم مــن لقد كانت 
فإنها تحرز تقدما وتزاول دورها اإلیجابي والبناء في مختلــف مناشــط الحیــاة بمــا فــي تواجه صعوبات بالغة، 

وحقــوق اإلنســان وحفــظ ذلك صنع القرار، وٕادارة الشركات، ومكافحة الفقر، والتعلیم، والحوار بــین الثقافــات، 
    السالم. 

أكـــدْت الـــدورتان العاشـــرة والحادیـــة عشـــرة لمـــؤتمر القمـــة اإلســـالمّي ومـــا تالهـــا مـــن دورات للمـــؤتمر 
اإلســالمّي لــوزراء الخارجیــة ومجلــس وزراء الخارجیــة مجــددًا دعوتهــا الموجهــة إلــى الــدول األعضــاء والتــي 

بشــأن المــرأة علــى المســتویین الــوطني والــدولي وفــي  تحثهــا فیهــا علــى اتخــاذ خطــوات مناســبة لتنظــیم أنشــطةٍ 
مختلــف المجــاالت بمــا یتفــق مــع طبیعــة المــرأة ووفقــًا للضــوابط الشــرعیة. كمــا كلفــْت تلــك المــؤتمرات األمانــة 
العامة بالتنسیق مــع حكومــات الــدول األعضــاء مــن أجــل دعــم العالقــات المباشــرة والمســتمرة بــین الجمعیــات 

لــدول اإلســالمّیة والتعــاون مــع المنظمــات الدولیــة القائمــة للمــرأة المســلمة فــي األقطــار النســائیة المســلمة فــي ا
  اإلسالمّیة. 
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وَدعْت تلك المؤتمرات األمانة العامة إلــى بــذل الجهــود الالزمــة مــع الــدول األعضــاء مــن أجــل عقــد 
المّي وٕاتاحة مزید مــن مؤتمر وزاري حول المرأة یتولى دراسة سبل تعزیز دور المرأة في تنمیة المجتمع اإلس

   الفرص أمامها في كافة مجاالت الحیاة العامة.

ودعت الدورة االستثنائیة الثالثة لمؤتمر القمة اإلسالمّي بدورها إلى بذل المزید من الجهــود لصــالح 
ون تعلیم المرأة والقضاء على األمیة في أوساط النساء. وَدعْت تلك الدورة أیضًا إلى إنشاء إدارة معنیــة بشــؤ 

  األسرة في إطار الجهود الهادفة إلى إعادة هیكلة األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمّي.

وتحقیقًا لرؤیة برنامج العمل العشري للمنظمة، تم تعیــین النســاء فــي مختلــف إدارات األمانــة العامــة 
  للمنظمة وذلك ألول مرة في تاریخها.

بشــــأن "دور المــــرأة فــــي تنمیــــة الــــدول األعضــــاء ثــــم استضــــافت تركیــــا أول مــــؤتمر إســــالمّي وزاري 
والذي أتاح فرصة ممتازة للتنســیق بــین الــدول األعضــاء مــن أجــل  2006نوفمبر  21و 20للمنظمة" یومي 

إیجاد الطرق والسبل الكفیلة بصیاغة االستراتیجیات والمعاییر والبرامج واألهداف من أجل النهوض بالمرأة. 
  مؤتمر. في أعمال هذا الت شخصیا وشارك

وعقــد المــؤتمر اإلســالمّي الــوزاري الثــاني حــول دور المــرأة فــي تنمیــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة 
. وقــد شــكل حــدثا بــارزا باعتمــاده خطــة عمــل 2008نــوفمبر  25و 24المؤتمر اإلسالمّي في القــاهرة یــومي 

مــن أجــل المــرأة". وقــد "خطــة عمــل القــاهرة ب منظمــة المــؤتمر اإلســالمّي للنهــوض بــالمرأة والمعروفــة كــذلك 
  أعمال هذا المؤتمر.ت حضر 

وأجرى المؤتمر مداوالت مكثفــة حــول القضــایا والتحــدیات التــي تواجههــا المــرأة فــي الــدول األعضــاء 
فــي منظمــة المــؤتمر اإلســالمّي والســیما مــا یتعلــق منهــا بتــوفیر الفــرص وتعزیــز اســتفادتها مــن فــرص العمــل 

ي الالئــق والقضــاء علــى عــدم المســاواة بــین الجنســین فــي التعلــیم وعلــى والتشغیل المستدام واألمــن االجتمــاع
التمییـــز بجمیـــع أشـــكاله والعنـــف ضـــد النســـاء والفتیـــات وتعزیـــز مشـــاركة المـــرأة داخـــل هیئـــات صـــنع القـــرار 
باعتمــاد أســالیب منهــا ضــمان تكــافؤ فــرص المشــاركة فــي العملیــة السیاســیة وصــنع القــرار. وشــدد المــؤتمر 

لتشــریعات المناســبة وتنفیــذها مــن خــالل وضــع مؤشــرات للتقیــیم والمتابعــة. كمــا دعــا إلــى على ضرورة ســن ا
  مواصلة التقدم المحرز بخصوص النهوض بالمرأة في الدول األعضاء.

لمجلس وزراء  36وُأنشئت هیئة متخصصة للنهوض بالمرأة ومقرها القاهرة، وذلك وفقا لقرار الدورة 
و تستمر األمانة العامة  للمجلس في دوشنبیه. 37سي للهیئة من ِقبل الدورة الخارجیة، واعُتمد النظام األسا

بحث الدول األعضاء على التوقیع و المصادقة على هذا النظام األساسي و ذلك لكي تبــدأ الهیئــة ممارســة 
  نشاطاتها.

دعو وأصدرُت رسائل في مناسبات مختلفة لالحتفال بالیوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة ت
إلــى مزیــد مــن العمــل وتضــافر الجهــود علــى أســاس المســؤولیات المشــتركة لمكافحــة هــذه الظــاهرة الســیئة. 
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وواصلت إصدار البیانات الصحفیة والرسائل بمناســبة یــوم المــرأة ویــوم األمــم المتحــدة لحقــوق المــرأة والســالم 
 ضمان تمتعها الكامل بهذه الحقوق. الدولي، والتي أكدت الحاجة إلى تعزیز وتمكین المرأة وحمایة حقوقها و 

وُعقــــد المــــؤتمر الــــوزاري الثالــــث حــــول دور المــــرأة فــــي تنمیــــة الــــدول األعضــــاء فــــي المنظمــــة مــــن 
أهمیـــة االجتمـــاع فـــي  فـــي طهـــران، الجمهوریـــة اإلســـالمیة اإلیرانیـــة. وتمثلـــت 2010دیســـمبر  21 إلـــى 19

لمرأة. وكلــف االجتمــاع إدارة شــؤون األســرة اعتمــاد آلیــة لتنفیــذ برنــامج عمــل المنظمــة مــن أجــل النهــوض بــا
  بتنفیذ البرنامج وغیره من القرارات التي تهم المرأة، وذلك بالتنسیق مع الدول األعضاء. 

وكانت الدورة الثالثة من المؤتمر الوزاري المذكور أیضًا عالمة فارقــة إذ اعُتمــد فیهــا إعــالن طهــران 
یا المتصــلة بتمكــین المــرأة فــي صــمیم عمــل المنظمــة. كمــا الذي طرح مواضیع جدیــدة ومبتكــرة وجعــل القضــا

وٕانني  استكشف هذا المؤتمر سبًال جدیدة لبلوغ األهداف التي تنشد الدول األعضاء بلوغها في هذا الصدد.
أعتقد جازمًا أن رؤیة المنظمة ورسالتها الــواردتین فــي الوثــائق الســالفة الــذكر الصــادرة عــن المــؤتمر الــوزاري 

عنــي بــدور المــرأة فــي تنمیــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة المــؤتمر اإلســالمي یمكــن تحقیقهمــا مــن الثالــث الم
خــــالل إجــــراء المزیــــد مــــن المشــــاورات علــــى المســــتوى الثنــــائي والمتعــــدد األطــــراف وتبــــادل اآلراء والخبــــرات 

  والممارسات الجیدة ومن خالل عقد المؤتمرات والندوات وحلقات العمل.

 اإلســـالمیة الجمهوریـــة فـــي الســـماویة الـــدیانات فـــي الجلـــیالت الســـیدات حـــول الدولیـــة النـــدوة عقـــدت
 فـــي األعضـــاء الـــدول فـــي التنمیـــة فـــي المـــرأة دور حـــول الثالـــث الـــوزاري المـــؤتمر رئیســـة باعتبارهـــا اإلیرانیـــة

 تبنــى حیــث طهــران فــي 2012 فبرایــر مــن 2و 1 یــومي  للمنظمــة العامــة األمانــة مــع بالتنســیق المنظمــة،
  . ختامًیا إعالًنا عاالجتما

 االجتمــاع فعالیــات ضــمن عنــي بالنیابــة كلمــة وٕالقــاء الفاعلــة للمشــاركة المســتوى رفیــع وفــًدا أرســلت
 مــن 14 وحتــى 12 مــن الفتــرة فــي قطــر الدوحــة، فــي المــرأة تقــدم حــول االنحیــاز عــدم لحركــة الثالث الوزاري
  . 2012 فبرایر

ر المــرأة فــي تنمیــة الــدول األعضــاء بمنظمــة التعــاون عقدت الدورة الرابعة للمؤتمر الــوزاري حــول دو 
في جاكرتا، بجمهوریة إندونیسیا. وقد أحیط المؤتمر الــوزاري  2012دیسمبر  6-4اإلسالمي في الفترة من 

الرابـــع علمـــا باإلنجـــازات التـــي تحققـــت فـــي مجـــال تقـــدم المـــرأة وركـــز علـــى تنفیـــذ القـــرارات المتخـــذة ومحتـــوى 
ما خطة عمل منظمة التعاون اإلســالمي لتطــویر دور المــرأة. وقــد تمیــز المــؤتمر النصوص المعتمدة، ال سی

  بنهجه الذي ركز على العمل.

ومـــن المقـــرر عقـــد الـــدورة الخامســـة للمـــؤتمر الـــوزاري حـــول دور المـــرأة فـــي تنمیـــة الـــدول األعضـــاء 
  في أذربیجان. 2014بمنظمة التعاون اإلسالمي في عام 

بشــأن خارطــة  جتمــاع الخبــراء الــدولينظمــة التعــاون اإلســالمي فــي اكمــا شــاركت األمانــة العامــة لم
حقــوق البشــر والعهــد الخــاص بحقــوق المــرأة فــي اإلســالم الــذي عقــد فــي طهــران، بالجمهوریــة طریــق إلحیــاء 
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فــي إطــار إعــالن طهــران الــذي صــدر عــن  2013فبرایــر  14إلــى  12اإلســالمیة اإلیرانیــة، فــي الفتــرة مــن 
   لث حول دور المرأة في تنمیة الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي.المؤتمر الوزاري الثا

وباإلضــافة إلــى ذلــك، شــارك بنشــاط فــي هــذا المجــال بعــض الهیئــات ذات الصــلة التابعــة للمنظمــة 
  مثل األیسسكو، والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة، ومركز سیسریك.

  :سالميرعایة الطفولة وحمایتها في العالم اإل  ثالثا:

 تهــيء لهــم أن یكونــواســلیمة تنشــأة أن نحــرص علــى تنشــأتهم  مــن واجبنــاإن األطفال هم مســتقبلنا و   
 جنبــا إلــى جنبــااألمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون اإلســالمي  تحــرص. و في المســتقبل مسئولینوقادة  مواطنین

فرص الحصــول علــى  خلق على العمل علىمع اإلیسیسكو ومركز إرسكا والمؤسسات األخرى ذات الصلة 
ونتعاون تعاونا وثیقا مع الیونسكو والیونیســیف لحشــد دعــم  االجتماعیة والترفیهیة. التعلیم المالئم والخدمات
      المجتمع الدولي لجهودنا.

واصــلت جهــودي لتعزیــز رعایــة الطفــل وحمایتــه فــي العــالم اإلســالمّي تنفیــذا ألحكــام إعــالن القــاهرة 
م وعهد منظمة المؤتمر اإلسالمّي حول حقوق الطفل في اإلسالم الذي أكد حول حقوق اإلنسان في اإلسال

   أهمیة حقوق الطفل، وكذلك برنامج العمل العشري وقرارات قمة بوتراجایا بشأن الطفل.

 9 إلــى 7انعقــد المــؤتمر اإلســالمّي األّول للـــوزراء المكلفــین بالطفولــة فـــي الربــاط خــالل الفتــرة مــن   
نســـیق بـــین األمانـــة العامـــة والمنظمـــة اإلســـالمّیة للتربیـــة والعلـــوم والثقافـــة (اإلیسیســـكو) م بالت2005نـــوفمبر 

وصندوق األمم المتحدة لرعایــة الطفولــة (الیونیســیف)، واعتمــد المــؤتمر إعــالن الربــاط حــول قضــایا الطفولــة 
   في العالم اإلسالمّي.

المنتمیـــة والمتخصصـــة والـــدول  وتواصـــل األمانـــة العامـــة للمنظمـــة وأجهزتهـــا المتفرعـــة ومؤسســـاتها  
  األعضاء التعاون المثمر مع الیونیسیف من أجل بقاء الطفولة وحمایتها وتنمیتها في العالم اإلسالمّي.

وقـــد تابعـــُت االلتـــزام بالقضـــاء علـــى شـــلل األطفـــال فـــي العـــالم اإلســـالمّي. وخـــالل اجتمـــاع منظمـــة   
ؤتمر اإلســالمّي ومنظمــة الصــحة العالمیــة علــى اتخــاذ المؤتمر اإلسالمّي واألمم المتحدة، اتفقت منظمة المــ

خطوات محددة لتعزیز التعاون لتعضید حملة القضاء علــى شــلل األطفــال فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة 
   المؤتمر اإلسالمّي.

ظلــت األمانــة العامــة تعمــل بنشــاط كبیــر منــذ البدایــة لتقــدیم المســاعدات والمــأوى والتعلــیم والســكن 
من األیتام،  25000األطفال ضحایا تسونامي خاصة في إندونیسیا. وقدمت المساعدة إلى وغیر ذلك إلى 

  وأنشأت مكتبا للمنظمة هناك لمتابعة المشروع. 

. ظلت منظمة المؤتمر اإلسالمي تساعد ضحایا الزلزال في باكستان وأغلــبهم مــن النســاء واألطفــال
  عتزم بناؤها.منزل ی 600منزل من مجمل  100وقد سلمت المنظمة نحو 
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منظمــة  إطــار التعــاون بــین تنفیــذفــي األمانــة العامــة للمنظمــة وحكومــة الوالیــات المتحــدة وشــرعت 
لحــاالت الطــوارئ "الوصــول إلــى كــل  العالمیــة االستجابة بشأنالوالیات المتحدة حكومة المؤتمر اإلسالمي و 

وذلــك  ،2008دیســمبر  1فــي  وقــعالمالطــوارئ"  فــي حــاالت رعایــةلتقــدیم المنظمــة ال بلــدان أم والطفــل فــي
األعضــاء وهمــا مــالي وبــنغالدیش. وســیتم تنفیــذ المشــروع  بتنفیــذ مشــروعین تجــریبیین فــي اثنــین مــن البلــدان

البلـــدین فـــي التركیـــز علـــى بنـــاء القـــدرات لمســـاعدة مـــع ، ینكومـــات البلـــدین المختـــار مـــن حكاملـــة بمشـــاركة 
وانطالقا من النجــاح الــذي تحقــق فــي هــذین  ناء الوالدة.ارتفاع معدل وفیات األم والطفل أث التصدي لمشكلة

  البلدین، سوف یتم توسیع نطاق المشروع لیشمل دول أعضاء أخرى.

 11-7نظمـت اإلیسیسكو المؤتمر اإلسالمي الثالث للوزراء المكلفین بالطفولة، في طرابلس بلیبیا (
 :إلســـالمي تحـــت شـــعار "تعزیـــز التنمیـــةم)، بالتنســـیق مـــع األمانـــة العامـــة لمنظمـــة المـــؤتمر ا2011فبرایـــر 

  مواجهة تحدي تنمیة الطفولة المبكرة في العالم اإلسالمي".

أصدر المؤتمر "إعالن طرابلس بشأن تسریع وتیرة النهوض بالطفولة المبكرة فــي العــالم اإلســالمي" 
توى السیاســات أعلــن االلتــزام بتســریع وتیــرة النهــوض بالطفولــة المبكــرة فــي العــالم اإلســالمي علــى مســحیــث 

الوطنیة والرعایة الصحیة والغــذاء والتربیــة مــا قبــل المدرســیة ودعــم المجتمــع المحلــي وتطــویر بــرامج التربیــة 
الوالدیة وحمایة الطفولة المبكرة في حاالت الطوارئ. كــذلك تطــرق اإلعــالن إلــى ضــرورة ســن قــوانین ملزمــة 

  ات الرعایة االجتماعیة والصحیة.ووضع استراتیجیات وخطط وطنیة ملموسة لالستفادة من خدم

ومن المقرر عقد الدورة الرابعة للمــؤتمر اإلســالمي للــوزراء المعنیــین بالطفولــة فــي بــاكو، بجمهوریــة 
  .2013أذربیجان في عام 

  :شؤون الشباب  :رابعا

المؤتمر اإلســالمّي األول لــوزراء الشــباب والریاضــة الــذي استضــافته المملكــة العربیــة الســعودیة أقر   
رقــة العمــل المقدمــة مــن المملكــة العربیــة الســعودیة بشــأن الشــباب المســلم وتحــدیات المســتقبل ومــا تضــمنته و 

  .من آلیات للنهوض بالشباب المسلم وحمایته وتعزیز مكانته في المجتمع

بعد إنشاء إدارة شؤون األسرة في األمانة العامة، سوف یتم متابعة المواضیع المتصلة بالشباب مع   
  ولویة، وقد أعدت بعض البرامج والمشاریع الجدیدة في هذا الصدد.منحها أ

 التضــامن أللعــاب الثالثــة للجولــة الترتیبــات فــي للمنظمــة العامــة باألمانــة األســرة شــؤون إدارة تشارك
 بینهــا ومن االجتماعات بعض عقدت الصدد هذا وفي. 2013 عام إندونیسیا في إقامتها المقرر اإلسالمي

 إندونیســـیا وحكومـــة المنظمـــة بــین وتعـــاون مشـــاورات حالًیــا وتجـــري. األلعـــاب استضــافة ىعلـــ التوقیـــع حفــل
  . الكبیرة الفعالیة هذه لعقد اإلسالمي التضامن ریاضات واتحاد
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 بــاكو، فــي الحضــارات لتحــالف العالمیــة الشــباب لحركــة األول المــؤتمر فــي المنظمــة من وفد شارك
 األمــم لمنظمــة التــابع الحضــارات تحــالف نظمــه الــذي 2011 إبریــل مــن 10و 9 یــومي أذربیجــان جمهوریــة
  . أذربیجان حكومة من بدعم والتعاون للحوار اإلسالمي المؤتمر شباب ومنتدى المتحدة

، أصدرُت بیانــا أبــرزت 2012وبمناسبة رسالة الیوم العالمي للشباب في الثاني عشر من أغسطس 
ي إحـــداث تغیـــرات إیجابیـــة. كمـــا كـــررت دعـــوتي للـــدول فیـــه أهمیـــة الشـــراكة مـــع الشـــباب واالســـتعانة بهـــم فـــ

األعضــاء بمنظمــة التعــاون اإلســالمي إلــى القیــام بمــا فــي وســعهم لتنفیــذ برنــامج العمــل العشــري مــن خــالل 
الفــرص  تحقیــق تكــافؤالتعلیمیــة القائمــة وٕاصــالحها، و والمنــاهج االســتثمار فــي الشــباب وتعزیــز المؤسســات 

  الجتماعیة والتعلیمیة وفرص العمل. المرافق االمساواة في توفیر و 

التنســیق بــین مختلــف مؤسســات المنظمــة العاملــة  منظمة التعاون اإلسالميتواصل األمانة العامة ل  
  في مجال الشباب.

  

{{}}{{}}{{}}  
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  املراكز واملعاهد الثقافية اإلسالمية
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  مالي: –كتو المعهد اإلقلیمي للبحوث والدراسات اإلسالمیة بتمب  أوال:

قامت األمانة العامة بتعمیم مذكرة على الدول األعضاء تحثها فیها على تقدیم كل مساعدة ممكنــة   
للمعهـــد اإلقلیمـــي للدراســـات والبحـــوث اإلســـالمّیة بتمبكتـــو، مـــالي، وتعمـــیم مـــذكرة أخـــرى للـــدول التـــي لـــدیها 

مـــنح دراســـیة لتحســـین مســـتوى إمكانیـــة فنیـــة فـــي مجـــال حفـــظ المخطوطـــات تحثهـــا مـــن خاللهـــا علـــى تقـــدیم 
مـــوظفي المعهـــد فـــي هـــذا المجـــال. كمـــا دعـــت دورات المـــؤتمر اإلســـالمّي لـــوزراء الخارجیـــة ومجلـــس وزراء 

للجنــة الدائمــة لإلعــالم والشــؤون الثقافیــة (كومیــاك) الــدول األعضــاء إلــى تزویــد التاســعة الخارجیــة والــدورة 
ساسیة والفنیــة لتمكینــه مــن اســتقبال الطــالب فــي میــداني المعهد باألساتذة، ومساعدته في استكمال بنیته األ

 العلوم والتكنولوجیا.

ث الصــادر عــن الــدورة الثانیــة والثالثــین للمــؤتمر اإلســالمّي  -5/32وفــي إطــار تفعیــل القــرار رقــم   
م، 2005یونیــو  30 –28 خــالل الفتــرة مــنلــوزراء الخارجیــة التــي عقــدت فــي صــنعاء بالجمهوریــة الیمنیــة 

م، إلجــراء التقیــیم المیــداني للمرافــق الضــروریة لتطــویر 2006مــارس  9إلــى  4فدا إلى تمبكتــو مــن أرسلٌت و 
 المعهد.

أرسلت األمانة العامة الوثائق المتعلقة بهذه االحتیاجات إلى الدول األعضاء والمؤسسات واألجهزة   
لمــادي والمــالي واألكــادیمي لهــذا وذلــك لتقــدیم الــدعم ا منظمــة التعــاون اإلســالميالثقافیــة التابعــة والمنتمیــة ل

 منظمـــة التعـــاون اإلســـالميالمعهـــد. وخاطبـــت األمانـــة العامـــة المؤسســـات الثقافیـــة المتخصصـــة والمنتمیـــة ل
(إرســـیكا، اإلیسیســـكو) باإلضـــافة للجامعـــة اإلســـالمّیة للتكنولوجیـــا فـــي بـــنغالدیش والجامعـــة اإلســـالمّیة فـــي 

 للمعهد.مالیزیا، لتقدیم الدعم المادي واألكادیمي 

  باد:أالمعهد اإلقلیمي للتعلیم التكمیلي في إسالم   ثانیا:

أشاد مؤتمر القمة اإلسالمّي في دورتیه العاشــرة والحادیــة عشــرة ودورات المــؤتمر اإلســالمّي لــوزراء   
الخارجیــة ومجلــس وزراء الخارجیــة والــدورة الثامنــة للكومیــاك بجهــود حكومــة جمهوریــة باكســتان اإلســالمّیة 

هذا المعهد والسهر على سیر العمــل بــه، كمــا شــكرت المملكــة العربیــة الســعودیة علــى مــا قدمتــه مــن إلقامة 
دعــم مــالي للمعهــد، ونوهــت بجمهوریــة مصــر العربیــة إلیفادهــا عــددا مــن مدرســي اللغــة العربیــة والدراســات 

  الدینیة، وبصندوق التضامن اإلسالمّي للمساعدات المالیة التي منحها للمعهد.

األمانــة العامــة البنــك اإلســالمّي للتنمیــة وصــندوق التضــامن اإلســالمّي واالتحــاد العــالمي  وخاطبــت  
  للمدارس العربیة واإلسالمّیة لتقدیم المساعدة للمعهد.



OIC/ICECS-36/2013/CSF/SG-REP 

 

- 24 - 

  المركز اإلسالمي في غینیا بیساو:  ثالثا:

لــوزراء  طلب مؤتمر القمة اإلسالمّي في دورتیه العاشرة والحادیة عشرة ودورات المــؤتمر اإلســالميّ   
اتخــــاذ اإلجــــراءات الضــــروریة  األمــــین العــــامالخارجیــــة ومجلــــس وزراء الخارجیــــة والــــدورة الثامنــــة للكومیــــاك 

 .وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة في غینیا بیساو، لالطالع على الحالة الراهنة للمركز

اإلســـالمّي لـــوزراء ث) الصـــادر عـــن الـــدورة الرابعـــة والثالثـــین للمـــؤتمر -5/34وأشـــاد القـــرار رقـــم (  
الخارجیة المنعقد في إسالم أباد في باكستان، والدورة الثامنة للكومیاك، بتنفیذ مشروع المركز اإلسالمّي في 

على تقدیمه التمویل الالزم لبنــاء المركــز، ومنظمــة العــون  غینیا بیساو، وشكرا صندوق التضامن اإلسالميّ 
 المركز.على إشرافها على تنفیذ مشروع بناء  المباشر

الدول األعضــاء والبنــك اإلســالمّي للتنمیــة والمؤسســات اإلســالمّیة إلــى تقــدیم المســاعدة ودعا القرار   
 . وقد خاطبت األمانة العامة هذه الجهات لتقدیم الدعم للمركز.لمركزلالمالیة والمادیة 

  المعهد اإلسالمي للترجمة بالخرطوم:  رابعا:

المفید فــتح أبــواب المعهــد أمــام الطلبــة مــن كــل الــدول األعضــاء ترى األمانة العامة أنه سیكون من   
ـــذي یقتضـــ ـــراغبین فـــي ذلـــك، األمـــر ال ـــع أبنـــاء األمـــة اإلســـالمّیة ال ـــه جمی مواصـــلة تقـــدیم  يحتـــى تعـــم فائدت

 للمعهد من جانب الدول والجهات المانحة. ةوالفنی ةالمالی المساعدة

فــة تحّثهــا فیهــا علــى تقــدیم كــل مســاعدة ممكنــة وجهت األمانة العامة مذكرة إلى الدول األعضــاء كا  
لمعهــد الترجمــة بــالخرطوم، وأخــرى إلــى البنــك اإلســالمّي للتنمیــة للغــرض نفســه. وقــد أكــدت دورات المــؤتمر 
اإلســـالمّي لـــوزراء الخارجیـــة ومجلـــس وزراء الخارجیـــة والـــدورة الثامنـــة للكومیـــاك ضـــرورة دعـــم هـــذا المركـــز 

 ومساعدته. 

  هیئة إسالمیة للقرآن الكریم: مشروع إنشاء  خامسا:

م، تعرب فیهــا عــن 1/7/2000تلقت األمانة العامة من السلطات المختصة في قطر مذكرة بتاریخ   
رغبتها في إنشاء هیئة عالمیة للعنایة بالقرآن الكریم، وتطلب فیهــا إحالــة المشــروع إلــى جهــات االختصــاص 

ة مقترحــات أو صــیاغات مناســبة تســاعد علــى إبــرازه إلــى وذلك لالستئناس بآرائها حولــه، وٕامكانیــة إثرائــه بأیــ
 حیز الوجود بالصورة التي تناسب أهمیته.

لــــذلك أرســــلت األمانــــة العامــــة الوثــــائق المتعلقــــة بالموضــــوع إلــــى مجمــــع الفقــــه اإلســــالمّي الــــدولي   
اإلســالمّیة لالستئناس بتوجیهاته وألنه جهة االختصاص بالمنظمة، وقد ارتأى المجمع إحالة مشروع الهیئــة 

وبعد أن درست الدورة محتویات   م.2000المقترحة إلى دورته الثانیة عشرة التي انعقدت في شهر سبتمبر 
) الــذي دعــا إلــى التنســیق 11/12(117ورقة العمل المتضمنة إلنشاء الهیئــة المــذكورة، أصــدرت القــرار رقــم 

الدینیــة واألوقــاف بالمملكــة العربیــة الســعودیة بین وزارة األوقاف والشؤون الدینیــة بدولــة قطــر ووزارة الشــؤون 
ومجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــریف بالمدینــة المنــورة ورابطــة العــالم اإلســالمّي. وقامــت األمانــة 
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-ICECS/24 العامة بتعمیم مذكرة دولة قطر المشار إلیها أعــاله علــى الــدول األعضــاء بموجــب الوثیقــة رقــم

2001/CS/D.1.  

اإلســـالمّي لــــوزراء الخارجیـــة فــــي دورتـــه الحادیــــة والثالثـــین محتویــــات ورقـــة العمــــل درس المـــؤتمر   
المقدمــة مــن وزارة األوقــاف والشــؤون الدینیــة بدولــة قطــر بشــأن مشــروع إنشــاء هیئــة إســالمّیة عالمیــة للقــرآن 

ه الثانیــة الصادر عن مجمع الفقه اإلسالمّي الدولي في دورتــ (12/11)117الكریم، وأوصى بتنفیذ القرار رقم 
الجهــات المــذكورة فــي قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمّي  عشــرة، علــى أن یشــارك فــي هــذه المشــاورات إلــى جانــب

الدولي المشار إلیه أعاله، األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمّي واألزهر الشریف بالقاهرة ورابطة العالم 
  اإلسالمّي.

ء الخارجیــة التــي تلــت الــدورة الحادیــة والثالثــین لهــذا أوصــت جمیــع دورات المــؤتمر اإلســالمّي لــوزرا  
  المؤتمر، بإتمام المشاورات بین األطراف المعنیة سالفة الذكر.
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  شؤون فلسطني الثقافية واالجتماعية
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  الحفاظ على الهویة اإلسالمیة واإلرث اإلنساني والحقوق الدینیة في القدس الشریف:  أوال:

قــدس الشــریف عبــر تاریخهــا أهمیــة دینیــة وحضــاریة وروحیــة فریــدة بحكــم صــلتها اكتســبت مدینــة ال  
وقــد تعرضــت هــذه المدینــة  ، وارتبطت بشــكل خــاص باإلســالم والعقیــدة اإلســالمّیة.ةباألدیان السماویة الثالث

من  لى الكثیر من الغزوات كان آخرها وأخطرها الغزوة االستیطانیة الیهودیة التي بدأت في النصف الثانيإ
 تزال مستمرة حتى یومنا هذا. الالقرن التاسع عشر و 

الحكومة اإلسرائیلیة إجراءاتها وممارساتها الالإنسانیة وغیر الشــرعیة، بهــدف تهویــد مدینــة  وتواصل  
عبــر  فــي حصــارها لمدینــة القــدس إســرائیل كمــا تســتمر القدس الشــریف وطمــس معالمهــا العربیــة اإلســالمّیة.

ــــذي یهــــدف إلــــى عــــزل المدینــــة المقدســــة عــــن محیطهــــا الحــــواجز العســــكریة وجــــدا ر الفصــــل العنصــــري ال
 مصــادرة األراضــي واألمــالك وتــدمیر منــازل الفلســطینیین،الفلســطیني. إضــافة إلــى ذلــك، واصــلت إســرائیل 

األمــاكن حرمــة وعرقلة عمل المؤسسات الفلسطینیة وسحب هویات المواطنین المقدسیین وتهجیرهم وانتهاك 
كمـــا اســـتمرت ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائیلي فـــي منـــع  .اإلســـالمّیة والمســـیحیةة األوقـــاف المقدســـة ومصـــادر 

وصــول المصــلین المســلمین والمســیحیین مــن الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة إلــى األمــاكن المقدســة فــي مدینــة 
 القدس الشریف.

بــارك. كمــا شرعت إسرائیل في بناء العدید من الكنس الیهودیة على مقربة من المسجد األقصى الم  
  كشفت تقاریر عدة قیام سلطات اآلثار اإلسرائیلیة بإجراء حفریات جدیدة تحت المسجد األقصى المبارك.

وتواصـــل إســـرائیل منـــع دخـــول مـــواد البنـــاء الالزمـــة لتـــرمیم المســـجد األقصـــى والمصـــلى المروانـــي،   
ي الوقــت الــذي تقــوم فیــه وزارة وهــددت مــرارًا وتكــرارًا باقتحــام المســجد األقصــى ومنــع أعمــال التــرمیم فیــه، فــ

األدیان اإلسرائیلیة ودائرة اآلثار اإلسرائیلیة بأعمال التنقیب وحفر األنفاق تحت المســجد األقصــى. وٕاضــافة 
إلى ما یشــكله ذلــك مــن خطــر علــى المســجد األقصــى المبــارك، فــإن أعمــال التنقیــب أدت إلــى تــدمیر العدیــد 

قبتــین األمویــة والمملوكیــة فــي القــدس الشــریف. وبــالتوازي مــع ذلــك، من اآلثار اإلسالمّیة التي تعود إلــى الح
قــوات االحــتالل  حمایــةبتســتمر المجموعــات الیهودیــة المتطرفــة بالتهدیــد باقتحــام المســجد األقصــى المبــارك 

اإلسرائیلي، واستفزاز المصــلین الفلســطینین، وتــدنیس حرمــة المقدســات فــي القــدس الشــرقیة. وهاجمــت قــوات 
سرائیلیة مصلین مسیحیین عند أبواب البلدة القدیمــة، وتعــرض رجــال دیــن للضــرب بقســوة وبــدون الشرطة اإل
. إزاء ذلـــك، أدنـــُت كافـــة االنتهاكـــات القیامـــة یـــوم الســـبت المقـــدس كنیســـةإلـــى رمـــوا مـــن الوصـــول تمییـــز وحُ 

ن إعتــدائاتهم اإلســرائیلیة بمــا فیهــا اعتقــال إســرائیل الشــیخ محمــد حســین، مفتــي القــدس، وتصــعید المســتوطنیی
المســجد األفصــى  اإلســرائیلیة بحــقمســألة االنتهاكــات واالعتــداءات  ناقشــتُ  على المقدسات في القدس. كما
  مع األمین العام لألمم المتحدة.

وقامت سلطات االحتالل اإلسرائیلي مؤخرا بتجریف مقبرة مأمن هللا في مدینة القدس المحتلة والتي   
ان هللا علــیهم، وذلــك بهــدف إقامــة متحــف أطلقــت علیــه اســم متحــف تضــم رفــات عــدد مــن الصــحابة رضــو 
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، وقد حذرُت المجتمع الدولي من خطورة االنتهاكات اإلسرائیلیة وطالبت بالضغط على األدیانالتسامح بین 
    إسرائیل لثنیها عن االستمرار في تنفیذ مخططها.

 وشخصـــي الیونســـكو ظمـــةمن مـــع االتصـــال مكتـــب ذلـــك فـــي بمـــا للمنظمـــة العامـــة األمانـــة شـــاركت
 هــذه ناقشــت وقــد. الیونســكو منظمــة فــي الكاملــة العضــویة علــى فلســطین حصــول عملیــة بدایــة منــذ بفعالیــة
 الــــدول وممثلـــي وقــــادة المصـــلحة أصـــحاب بعــــض مـــع والمحادثــــات االجتماعـــات مـــن العدیــــد فـــي القضـــیة

 وألقیــت العــام الماضــي ونســكوللی العــام لمؤتمرا حضرت كما. لفلسطین الدعم لجمع الیونسكو في األعضاء
  . فلسطین بشأن اتقرار  دعم على الیونسكو في األعضاء الدول ممثلي قمت ِبحثّ و  كلمتي

العدوان اإلسرائیلي علــى المقدســات والمواقــع اإلســالمیة فــي الخلیــل وبیــت لحــم ونــابلس وقطــاع   ثانیا:
  غزة:

ت علــى عــدد مــن المحــال التجاریــة واصــلت إســرائیل محاوالتهــا تهویــد المقدســات اإلســالمّیة واســتول  
وسوق الخضر المركزي وعدد من المنازل الفلسطینیة في المدینة القدیمة وبجوار الحرم اإلبراهیمي الشــریف 

مســتوطن  بداخلــه بعــد المجــزرة البشــعة التــي ارتكبهــا اً یهودیــ اً معبــد وأقامــت هالجــزء األكبــر منــ الذي اقتطعــت
والتــي راح  م)،1994هـــ (1414مــي الشــریف فــي شــهر رمضــان فــي ســاحة الحــرم اإلبراهی یهــودي متطــرف

ن مــن الــدخول إلــى یمنــع المســلمفــي  كمــا اســتمرت إســرائیل ،ضــحیتها عشــرات المصــلین بــین قتیــل وجــریح
وقد أعلنت إسرائیل مــؤخرا ضــم الحــرم اإلبراهیمــي الشــریف  الجزء األكبر من الحرم اإلبراهیمي والصالة فیه.

 یلي في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقیات جنیف.إلى الئحة التراث اإلسرائ

فـــي بقـــاع  وفــي اعتـــدائها األخیـــر علـــى غـــزة، قصـــفت إســـرائیل ودمـــرت عشـــرات المســـاجد والكنـــائس  
مختلفة من القطاع. وفي مدینة بیت لحم قامت سلطات االحتالل اإلســرائیلي باالســتیالء علــى مســجد بــالل 

 اطته باألسوار وأعلنت إضافته أیضا إلى الئحة التراث اإلســرائیلي.بن رباح وتحویله إلى كنیس وقامت بإح
وقد بعثت برسالة حول هذا الموضــوع إلــى المــدیر العــام للیونســكو دعوتهــا فیهــا إلــى العمــل علــى وقــف هــذه 
االنتهاكات باعتبارها قرصــنة للتــراث اإلســالمي، وطلبــت إلــى المجموعــة اإلســالمیة لــدى الیونســكو بــالتحرك 

وبنــاء علــى ذلــك نجحــت المجموعــة اإلســالمیة لــدى الیونســكو فــي إصــدار  هــذا االنتهــاك الســافر.لمواجهــة 
خمسة قرارات في المجلس التنفیذي للیونسكو لدعم حقوق الشعب الفلسطیني بما في ذلك حقهم في مســاجد 

 الحرم اإلبراهیمي وبالل بن رباح.

الدینیــة فــي مدینــة نــابلس عــدة مــرات خــالل اســتهدفت قــوات االحــتالل اإلســرائیلي المواقــع الثقافیــة و   
األعوام الماضیة. وقد أفاد تقریر لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فــي القــدس أن جــیش االحــتالل اإلســرائیلي 

موقــع آخــر  2000موقعــا ثقافیــا ودینیــا فــي مدینــة نــابلس إضــافة إلــى إلحــاق أضــرار بحــوالي  149قــد دمــر 
وقــد تضــمنت هــذه المواقــع مســاجد تاریخیــة وأضــرحة وكنــائس  لتاریخیــة.معظمهــا فــي مدینــة نــابلس القدیمــة ا

وحمامــات تقلیدیــة ومصــانع تقلیدیــة للصــابون، بمــا فیهــا مســجد الخــّراز الــذي یعــود إنشــاؤه إلــى القــرن الثــاني 
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وحمــام  1882عشــر المــیالدي، وضــریح الشــیخ مســلم وكنیســة الــروم الكاثولیــك التــي یعــود بناؤهــا إلــى عــام 
  م.1720ركي الذي بني عام الشفاء الت

وكنتیجــة حتمیــة لــذلك، أدت اإلجــراءات اإلســرائیلیة والحصــار المــالي الــذي فــرض علــى قطــاع غــزة 
إلــى تــدهور حــاد فــي األوضــاع االقتصــادیة للشــعب الفلســطیني حیــث ارتفعــت نســبة البطالــة وازدادت نســبة 

اع غزة حیث أن الكثیــر مــن الســكان الفقر بشكل حاد، وتدهورت األوضاع الصحیة في الضفة الغربیة وقط
الفلسطینیین لم یعودوا قادرین على الحصول على الخدمات بسبب الحصار. وقد طرأ تراجع حاد على قدرة 
األجهــزة الطبیــة الفلســطینیة علــى مواجهــة احتیاجــات المــواطنین بســبب عــدم تــوفر األدویــة واألجهــزة جــراء 

 .الحصار الجائر المفروض على الشعب الفلسطیني

كمــا أن الحــرب اإلســرائیلیة علــى غــزة أدت إلــى تفــاقم األوضــاع فــي شــتى منــاحي الحیــاة فــي قطــاع 
غزة. كما أن تنــامي آفــة الفقــر والبطالــة والضــرر المســتمر الــذي لحــق بالبنیــة التحتیــة والمؤسســات التعلیمیــة 

  ا النساء واألطفال.ومرافق الصحة والبیئة، قد ألحق أضرارا بالغة بصحة السكان الفلسطینیین، والسیم

  :األعضاءجامعات الدول مع  في األراضي المحتلة توأمة الجامعات الفلسطینیة  : ثالثا

وزراء الخارجیة ضرورة تعزیز التضامن  التي اعتمدها أكدت قرارات المؤتمرات اإلسالمّیة المتعاقبة  
فــي األراضــي المحتلــة سطینیة طالبها وٕاجراء التآخي بین الجامعات الفلدعم اإلسالمّي مع شعب فلسطین و 

الجامعات في الدول األعضاء وتقدیم الدعم المادي واألكادیمي لها، وذلك لما لهــذه الجامعــات مــن دور مع 
االحتالل اإلســرائیلي، ومــا تلعبــه فــي الوقــت الــراهن مــن  لمواجهةأساسي في دعم صمود الشعب الفلسطیني 

ن هــذا التوجــه، قــررت القمــة اإلســالمّیة االســتثنائیة الثالثــة وضــم .وٕاعــادة التأهیــلدور هــام فــي مرحلــة البنــاء 
 إنشاء جامعة األقصى في مدینة القدس الشریف.

للجنة اإلسالمّیة للشؤون االقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة قــد حثــت الــدول ات المتعاقبة كانت الدور   
قبل المؤسســات المعنیــة فــي الــدول من  االقرارات ووضع آلیة مناسبة تكفل تطبیقه هاألعضاء على تنفیذ هذ

االضطالع بمهامها في ظروف إعادة البناء من ن الجامعات في األراضي الفلسطینیة سیمكّ  ممااألعضاء، 
 ومواصلة تأهیل الشباب الفلسطیني.

الجامعات الفلســطینیة  وأمةتنفیذ القرار الخاص بتعلى تواصل األمانة العامة حث الدول األعضاء   
بینهــا  وأمــةتشــجیع الجامعــات فیهــا علــى توقیــع وثیقــة تب یقضــيي الــدول األعضــاء، والــذي مــع الجامعــات فــ

، وتقــدیم المســاعدة الشــریفالقــدس الفلســطینیة، الســّیما فــي مدینــة راضــي األوبــین الجامعــات والمعاهــد فــي 
  المادیة واألكادیمیة لها حتى تتمكن من مواصلة دورها الوطني والتربوي.

  :المحتلة وغیرها من األراضي العربیة المحتلة في األراضي الفلسطینیة ميّ الوضع التعلی  :رابعا

لقــد ألحقــت سیاســة العــدوان التــي تنتهجهــا إســرائیل أضــرارا جســیمة بالعملیــة التربویــة فــي فلســطین   
حیث كان للحصار واالجتیاح اإلسرائیلي أسوأ األثر لیس فقــط علــى الجوانــب اإلنســانیة والمادیــة فــي الحیــاة 
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ا لحقت كذلك باألوضاع النفسیة للطالب. فالعدید مــن الطلبــة والمدرســین والمــوظفین استشــهدوا، ومــنهم وٕانم
مــن تعــّرض لالعتقــال واإلهانــة، وعــانى الكثیــر مــنهم مــن إجــراءات االحــتالل علــى الحــواجز العســكریة بــین 

د االحــتالل، إلــى المدن والقرى الفلسطینیة في مختلف المحافظات. ناهیك عن الــذین جرحــوا برصــاص جنــو 
جانــب مــا یواجهــه الطلبــة الفلســطینیون مــن المشــاكل والصــعوبات أثنــاء ذهــابهم وٕایــابهم مــن وٕالــى مدارســهم، 

  عدا عن تعرضهم لمشاكل نفسیة مختلفة، والتي كان لها أثر كبیر على مستقبلهم وتحصیلهم العلمي.

زة واالجتیــاح اإلســرائیلي فــي وقد تسببت اإلجراءات اإلســرائیلیة والحصــار المفــروض علــى قطــاع غــ  
خسائر فادحة في قطاع التعلیم في فلسطین حیــث تعطــل تنفیــذ خطــط بنــاء وتطــویر المــدارس التــي تعطلــت 

     الدراسة فیها أیضا بسبب الحظر الجائر المفروض على الشعب الفلسطیني.

ـــذ احتاللهـــا عـــام    ـــى تشـــویه 1967كمـــا تعـــرض التعلـــیم فـــي مدینـــة القـــدس الشـــریف من مســـتمر م إل
القــدس، وٕازالــة شــواهد  الحضاري لمدینةضمن خطة تهدف لتغییر الوضع  ةهج العربیاوتصفیة تدریجیة للمن

كمــــا منــــع المواطنــــون االنتمــــاء الروحــــي وطمــــس ســــجل التــــراث الثقــــافي العربــــي لهــــذه المدینــــة المقدســــة، 
رس الفلســطینیة إلــى انتقــال الفلسطینیون من ترمیم مدارسهم وبناء مدارس جدیدة. وقد أدى سوء أحوال المدا

عــدد مــن الطلبــة الفلســطینیین إلــى المــدارس الحكومیــة التابعــة إلســرائیل، وذلــك بســبب قلــة المــوارد المالیــة 
لمعظــم هــذه المــدارس. وعلیــه فقــد جــذبت المــدارس التابعــة للســلطات اإلســرائیلیة فــي القــدس الشــرقیة حــوالي 

لیـــة الجیـــدة والمرافـــق والتجهیـــزات المتـــوفرة فیهـــا، مّمـــا مـــن الطلبـــة الفلســـطینیین بســـبب أوضـــاعها الما 40%
  جعلها أفضل من مثیالتها من المدارس الوطنیة الخاصة.

دعا االجتماع االستثنائي للجنــة التنفیذیــة، الــذي انعقــد علــى مســتوى الــوزراء فــي األول مــن نــوفمبر 
والمؤتمر العام للیونسكو إلى ، الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي أعضاء المجلس التنفیذي 2009

جعـــل األخیـــر یصـــدر قـــرارًا لوقـــف اإلجـــراءات التـــي تتخـــذها ســـلطات االحـــتالل فـــي محاولـــة لتغییـــر الطـــابع 
الثقافي لمدینة القدس ومعالمها التاریخیة والحضاریة بما في ذلك أعمال الحفر وســرقة تــراث المدینــة. التقــى 

  لمناقشة اإلجراءات الممكنة.  أكثر من مرةالیونسكو مجموعة سفراء منظمة المؤتمر اإلسالمي لدى 

فضال عن ذلك، قرر االجتمــاع االســتثنائي للجنــة التنفیذیــة تشــكیل لجنــة فنیــة مــن الــدول األعضــاء 
للوقوف على الحاجات العاجلة للقطاعات الحیویــة فــي القــدس. لــذلك تــم إرســال لجنــة مشــتركة مــن المنظمــة 

ینة القدس إلجــراء التقیــیم المبــدئي. وكانــت اكتشــافات هــذه اللجنــة المشــتركة والبنك اإلسالمي للتنمیة إلى مد
فــي مجــال التعلــیم تبعــث علــى الصــدمة، فالمدینــة فــي حاجــة عاجلــة إلــى إنشــاء عشــرین مدرســة علــى األقــل 

  فصل دراسي للوفاء باالحتیاجات المتزایدة لقطاع المدارس. 2000بسعة 

الــدعم والمســاندة المالیــة جمیع أنواع أن تسارع في تقدیم إلى  تدعو األمانة العامة الدول األعضاءو 
فــي القــدس الشــریف، وزیــادة عــدد  كافــة وخاصــة منــاطق الفلســطینیةالواألكادیمیــة للمــدارس والجامعــات فــي 

الطلبــــة الفلســــطینیین الــــذین یقبلــــون فــــي جامعاتهــــا فــــي تخصصــــات الطــــب وطــــب األســــنان والتخصصــــات 
، وزیادة عدد المنح، والتوأمة مع الجامعات اإلسالمّیة، تنفیذًا لقرارات المــؤتمرات نوالقانو الهندسیة والزراعیة 
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كي تبقى هذه المؤسسات التعلیمیــة  يفلسطینالشعب اللتضامن اإلسالمّي مع ل اً اإلسالمّیة المتعاقبة، وتعزیز 
   أحد المرتكزات الهامة في تثبیت سلطته الوطنیة على أرض وطنه فلسطین.

  ع التعلیمي في الجوالن السوري المحتل:الوض  خامسا:

المؤسســــات التعلیمیــــة فــــي الجــــوالن  القمــــع وٕاغــــالقتواصــــل ســــلطات االحــــتالل اإلســــرائیلي أعمــــال   
 يوحظـــر الكتــــب والمنـــاهج الســــوریة فــــ المدرســـین الســــوریین مـــن أعمــــالهموالســـیما طــــرد  الســـوري المحتــــل،

الي فــي الجامعــات الســوریة وحرمــان الــذین یتلقــون المدارس ومنع الطالب السوریین مــن متابعــة تعلــیمهم العــ
وفرض اللغة العبریــة علــى الطــالب الســوریین، وفــي ذلــك انتهــاك  لى دیارهمإتعلیمهم العالي من حق العودة 

 واضح لحقوقهم األساسیة والتفاقیة جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة المدنیین وقت الحرب.

الثقافیــة  ةهویاللى طمس إفي الجوالن السوري المحتل تهدف إن الممارسات اإلسرائیلیة آنفة الذكر   
یســتدعي مــن  ممــاالعربیــة وفــرض مقــررات تعلیمیــة إســرائیلیة تحمــل فــي طیاتهــا الكراهیــة والتعصــب الــدیني، 

الدول األعضاء والهیئات والمؤسسات الدولیة المختصة التصدي لهذه السیاسة اإلسرائیلیة المخالفة للقوانین 
  لدولیة ولإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.والمواثیق ا
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