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وزي��ر ش��ؤون و نائ��ب رئ��يس ال��وزراءالش��يخ منص��ور ب��ن زاي��د آل نھي��ان س��مو برعاي��ة 
في دولة ا)مارات العربية المتحدة مؤتمر ا)مارات الفلك�ي  د في مدينة أبوظبيانعق ،الرئاسة
" والبيئ�ةم يق�ات ف�ي الش�ريعة والتعل�يالتطب: دور الفلك ف�ي المجتم�ع ا)س�.ميبعنوان " الثاني

 ا�خ�رة جمادى 18 -16 الموافقم 2010 يونيوحزيران/ 1 – مايوآيار/ 30 في الفترة ما بين

ھل�ة س�.مي لرص�د ا8م�ارات للفل�ك والمش�روع ا)جمعي�ة ا)كل من الذي نظمه و، ھـ1431
  .المركز الوطني للوثائق والبحوثبالتعاون مع 

حاب الفض�يلة العلم�اء بالمستوى العلمي المتميز للمؤتمر وبمش�اركة أص�أشاد المشاركون 
 خمس��ينومئ��ة ددھم أكث��ر م��ن ب��الغ ع��الالمش��اركون  أوص��ىو ن وفلكي��ين)،(م��ن فقھ��اء ومفت��ي

وبلجيك��ا ندونيس��يا وإي��ران إوا)م��ارات ووألماني��ا ا8ردن ( دول��ةوعش��رين  س��تن م�� امش��ارك
والس��ويد وس��وريا  الس��نغالووس��ريلنكا والجزائ��ر والس��عودية وتركي��ا وبريطاني��ا  وبرون��اي
ي�ات وھولن�دا والوGونيجيري�ا  ومصر والمغ�ربوليبيا وماليزيا  وقطر وُعمان وفرنساولبنان 
  بما يلي: )المتحدة

ون���دوات دوري���ة ب���ين  ،س���نتينالثال���ث ف���ي نف���س المج���ال بع���د الم���ؤتمر تنظ���يم  -1
 .المختصين من الفقھاء والفلكيين لمواصلة التقدم في المواضيع المطروحة

للوصول ال�ى  مواصلة النقاش وتقريب وجھات النظر في مسألة التقويم ا.س-مي -2
على أوس�ع نط�اق ورف�ع م�ا ت�م الوص�ول بيق عتماد والتطوقابلة ل- ةمقبولصيغة 

 إليه إلى الجھات المعنية.

يغ�رب  القم�رإذا قرر علم الفل�ك أن ا>قت�ران > يح�دث قب�ل غ�روب الش�مس أو أن  -3
 .الھ-ل يدعا لتحريالتاسع والعشرين من الشھر ف- اليوم قبل الشمس في 

د الش��ھادات ر ا.س��-مية ب��رومواص�لة التق��دم ال��ذي ح�دث ف��ي مس��ألة تحدي��د الش�ھ -4
 جھات الفلكية المعتبرة.ال الحسابات القطعية التي تقدمھارفضھا التي ت

فلكي�ين متخصص�ين بموض�وع رؤي�ة الھ�-ل ف�ي اللج�ان الرس�مية المعني�ة  إش�راك -5
 . ةر الھجريوبإع-ن دخول الشھ

 تعم��يمو العلي��اللمن��اطق ذات خط��وط الع��رض مواص��لة دراس��ة مواقي��ت الص��-ة   -6

 .جل إفادة المسلميننتائج الدراسات من أ



مناھج الفي الشرعي  من علم الفلكفصول  العمل مع المؤسسات التعليمية .دخال -7
 .للدول ا.س-مية يةالتعليم

الم�دارس واHندي�ة والمؤسس�ات ف�ي تقييم مس�توى الثقاف�ة الفلكي�ة ف�ي المجتم�ع ( -8
والعم��ل عل��ى معالج��ة  ،الثقافي��ة والديني��ة المختلف��ة) ع��ن طري��ق دراس��ات مس��حية

 لنقائص في ھذا المجال.ا

خاص�ة من�ه م�ا ( فل�كال تشجيع ومساعدة وسائل ا.ع-م على إدراج مواد من علم -9
وذل���ك  ،التنج���يم حس���اب مواقي���ت الص���-ة، ال���خ) وردوتحدي���د الش���ھور، يتعل���ق ب

 لتصحيح المفاھيم لدى العامة والخاصة.

لمي��ة توطي��د الع-ق��ات ب��ين الجھ��ات المنظم��ة للم��ؤتمر والمؤسس��ات الفلكي��ة والع -10
 والرسمية في العالم العربي وا.س-مي.

ص�بح ت ليتوزيع�ه عل�ى المكتب�او بمستوى علمي عالالمؤتمر أعمال  بنشر كتا -11
 .الموضوع لباحثين فيمرجعا ل

 .ولدى وكا>ت اHنباء المج-توالصحف عن المؤتمر في  تلخيصينشر مقال  -12

المواق�ع ر والم�ؤتمعل�ى موق�ع نتائج أخرى من الم�ؤتمر ووضع ھذه التوصيات  -13
 ذات الع-قة.

س��مو الش��يخ منص��ور ب��ن زاي��د آل نھي��ان نائ��ب رف��ع برقي��ة ش��كر وامتن��ان ال��ى  -14
 لرعايته الكريمة لھذا المؤتمر وأعماله. رئيس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة

  


