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مؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي الحادي عشر في إسالم آباد - القرارات الثقافیة - القرار الرقم 14/ 11 - ث

المصدر: "منظمة المؤتمر اإلسالمي، بیانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجیة 1969 - 1981، ص 650"

القرار رقم 14/ 11 - ث

حول وضع تقویم موحد للشهور القمریة

         ان مؤتمر وزراء خارجیة الدول االسالمیة المنعقد في دورته الحادیة عشر في

مدینة اسالم اباد في جمهوریة باكستان االسالمیة في الفترة من 2 الى 7 رجب 1400 هـ.

الموافق من 17 الى 22 مایو 1980 م.

         اذ یدرك ان العالم االسالمي یتطلع الى توحید االعیاد االسالمیة توحیدًا یتفق مع

االحكام الشرعیة،

         واذ ینظر الى االقتراح المقدم من جمهوریة السنغال بخصوص وضع تقویم موحد

لبدایة الشهور القمریة،

         وبعد ان اطلع على القرار الصادر عن مؤتمر تحدید أوائل الشهور القمریة المنعقد

من 27 الى 30 نوفمبر 1978 م في اسطنبول،

یقرر:

         1 - توصیة الدول االعضاء بالموافقة على تشكیل لجنة افتاء من علماء الشریعة

االسالمیة لبحث امكانیة توحید االعیاد االسالمیة وبدایة شهر رمضان المبارك شرعًا وكیفیة

تعزیز الرؤیة الشرعیة واألخذ بها في البالد التي تتقارب فیها المطالع، وذلك بالتعاون مع

رابطة العالم االسالمي،
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         2 - التوصیة بعقد ندوة خالل ستة أشهر من المسلمین المتخصصین في علم

الفلك والشریعة من جمیع الدول االعضاء للنظر في اصدار تقویم موحد للسنة الهجریة

ابتداء من القرن الخامس عشر الهجري، على ان یكون هذا التقویم ساري المفعول لعشر

سنوات على االقل، وبشرط أن یتقدم وفد كل دولة باقتراح متكامل للندوة لكي تختار من بین

مجمل االقتراحات أكثرها دقة.

         3 - التوصیة بأن تعد االمانة العامة لمنظمة المؤتمر االسالمي تقریرًا عن النتائج

التي توصلت الیها المؤتمرات السابقة بخصوص هذا الموضوع وخاصة المؤتمر الذي عقد

في اسطنبول من 27 الى 30 نوفمبر 1978 م، لتقدیمه لندوة علماء الشریعة والفلك

لدراسته.
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