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 حول الشؤون الثقافية واالجتماعية 

   

المنعقد في الكويت دولة الكويت ) دورة التضامن اإلسالمي ( إن مؤتمر القمة اإلسالمي الخامس  
  . م1987 يناير 29 - 26 هـ الموافق 1407 جمادى األولى 29 - 26في الفترة من 

 حول الموضوعات الثقافية واالجتماعية التي أعدتها األمانة  على المذكرات التفسيريةبعد أن اطلع 
  العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، 

 التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية للجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية التي وإذ يؤيد 
ى  أكتوبر إل31الموافق (  هـ 1406 صفر 19 إلى 17عقدت في داكار بجمهورية السنغال من 

  برئاسة فخامة الرئيس عبد وديوف رئيس جمهورية السنغال ورئيس اللجنة، ). م 1985 نوفمبر 2

 بمختلف القرارات الصادرة عن المؤتمرات اإلسالمية حول األمور المتعلقة بالشؤون وإذ يذكر 
لبيضاء الثقافية واالجتماعية، وال سيما قرارات مؤتمر القمة اإلسالمي الرابع الذي عقد في الدار ا

والمؤتمرين ) م 1984 يناير 19 -16الموافق (  ربيع الثاني 16 إلى 13بالمملكة المغربية من 
اإلسالميين الخامس عشر والسادس عشر لوزراء الخارجية اللذين عقدا على التوالي في صنعاء 

  ديسمبر22 -18الموافق ( هـ 1405 ربيع األول 29 إلى 25بالجمهورية العربية اليمنية من 
 10 - 6الموافق (  هـ 1406 ربيع الثاني 29 إلى 25وفي فاس بالمملكة المغربية من  ) 1984
  ). م 1986يناير 

 بارتياح أن الدول األعضاء تبذل جهودا للتوعية بالقيم الثقافية لإلسالم وإنها قد نظمت وإذ يالحظ
   حمالت لنشر التربية اإلسالمية وفقا للتراث اإلسالمي وتقاليد شعوبها،

 عن تقديره نشاط المؤسسات اإلسالمية القائمة والجهود المبذولة الستكمال المؤسسات وإذ يعرب
التي هي في دور اإلنشاء في الدول األعضاء في إطار منظمة المؤتمر اإلسالمي للنهوض بالتنمية 

  . الثقافية وتسهيل التعاون بين الدول األعضاء
ه للمصاعب المالية التي تواجهها مختلف المؤسسات الثقافية والمراكز التابعة  عن قلقوإذ يعرب

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي والتي تسعى لتعزيز بعث الفكر اإلسالمي وترسيخ القيم الروحية 
  واألخالقية لإلسالم، 

  : اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي-ن 
  ثانية للجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية،  علما بالتوصيات الصادرة عن الدورة الإذ أحاط 

/ 7 بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي وبخاصة القرار رقم وإذ يذكر 
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  ية بشأن اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، المؤتمر اإلسالمي السادس عشر لوزراء الخارج

 على تقرير رئيس اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي عن مختلف نشاطات اللجنة والتقرير وإذ اطلع  
  م، 1986 أغسطس 21 -19الصادر عن دورتها الخامسة المنعقدة في باماكو، مالي، في الفترة 

  ه في مجال العمل اإلنساني واإلغاثة،  الدور الذي تستطيع اللجنة القيام بوإذ يقدر  

اإلسالمية للهالل الدولي  جميع الدول األعضاء التي لم توقع بعد على اتفاقية اللجنة يناشد  - 1
مهامها وتحقيق أهدافها  أن تبادر إلى ذلك في وقت مبكر حتى تتمكن اللجنة من مباشرة

  .النبيلة

تقدم لها   اللجنة في طورها التكويني وأنجميع الدول األعضاء إلى دعم جهود يدعو  - 2
  .المساعدات المادية والمعنوية

لما قدمته اللجنة  عن خالص الشكر للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية يعرب  - 3
  .في مرحلة تكوينها من الدعم المادي والتسهيالت اإلدارية

 


