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١٤٤٢هـ - ١٤٤٦هـ 
٢٠٢١م - ٢٠٢٥م





 7





ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه 
ْو4ِ5 ٱ1ۡ2َٔ

ُٔ َذاُعواْ بِهۦِۖ َولَۡو َردُّوهُ ا4َ5ِٕ ٱلرَُّسوِل َوا4َ5ِٰٕٓ ا
َٔ وِ ٱJۡKَۡوِف ا

َٔ ۡمِن ا
ۡمٞر ّمَِن ٱ1ۡ2َٔ

َٔ قال تعا45: حمس َوإَِذا َجآَءُهۡم ا
1َّ قَلِيa bٗdىجس حجسالّنَِساء ا2\ية محتحمججحس   ۡيَطَٰن ا2ِٕ َبۡعُتُم ٱلشَّ ِ َعلَۡيُكۡم َوَرnoَُۡتُهۥ lَ2تَّ َّqبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمۗ َولَۡو1َ2 فَۡضُل ٱxيَن يَۡسَتzَِّ ٱ}

 :sقالت: قال رسول الله g عن أمِّ املؤمنني عائشة

"إنَّ الله تعاىل يُحبُّ إذا َعِمَل أَحُدكم َعمًال أن يُتـِْقـَنُه" 

 أخرجه اإلمام البيهقي يف شعب اإلميان 
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ـعل  ; g� سـة الـعتيدة أداًء داء هـذه ا�ـؤسَّ
t
;w رتـقاءdا Àكـيد ع

t
dـا اØِـا مـن َعـْز

ً
بـداع، واdبت�ر، بـل انـط�ق cdَجـاعـة، وا َصـانـة، وا�ـتانـة، والنَّ g الرَّ

e
h ـا ى �;

َ
ـتذ

ُ
g� g

Ixِة الـرائـدِة ال ِة الـعا�ـيَّ الـع}يَّ

كـتوE; لـعام  ـِر أ Pë ة رَّ
ُ
g غ

e
h ـامـهØ ـديـد لَ}ْجـَمع ;fالـعامِّ ا ِ

e gÇم
t
dة ا َ PÁُمـبا 

َ
رت -غـداة تـقان، لـذلـك، قرَّ cdاعـة، وا َ;Qاهـة، وال e eQة، وال g اdنـضباط، والـشفافـيَّ

e
h لَبَنان ;w ـوذًجـا ُيـشار إلـيه

e
p ا eJمـ

ـصائـص  efـا ا Iا� e طـيَّ gÇَتِظُم ب
ْ
ـن
َ
، وت ِّg ;̄ اتـي

IQسـ cdا gQالتفك g
e

h ة َ;Qة اُعت ا تـلك ا�ـعايgQ الـع}يَّ gJـُر فـ
َ
، تـتواف ِّg̈ ِّ الـدو gسـ�� cdـَمع الـفقه ا ْ ٍ َح; I»ٍة شـام اتـيجيَّ IQٍة إسـ

َّ
ـط

ُ
2020م- َوْضـَع خ

 لـلتطبيق، 
ًI»وقـاب ، giلـ}قايـسة والـتقو 

ًI»قـاب ،îِـعا�دة ا
َّ
 Bـد

ً
ة
َّ
ـا خـط eكـو� g

e
h ل

َّ
ة (Five SMART Goals)، وتـتمث هـداف الـذكيَّ

t
d ;w ـوسـومـة�ِّ ا g ;̄ اتـي IQسـ cdـمسة للتخـطيط ا efهـداف ا

t
dوا

  (Specific Measurable Attainable Relevant Time-Bound) .جال
Å
dدة ا

َّ
لواقع ا�عاش، وBد ;w وذات ع�قة

e الـَمْجـَمع  gÇك
I
p م واُـنضبط، مـن أجـل

َّ
ّ اُـنظ g©

e الـعمل ا�ـؤسَّ gEوتـعز ،
ًewومـضمو 

ً ْ
ñ

َ
g ¦ـل الـَمْجـَمع ش

e
h نـوعـّيٍة ٍ I

َ
»
ْ
ق
ُ
ة gò إحـداث ن اتـيجيَّ IQسـ cdة ا

َّ
ـط efـذه ا� óالُعظ 

َ
 الـغايـة

ّ
إن

g أرجـاء ا�ـعمورة، 
e

h e gÇ{سـ�ـمُّ ا I� g
Ixال gwالـقضا g

e
h ة عيَّ PVح�م ال

t
dبـيان ا g

e
h ِّ gسـ�� cdدول الـعا¢ ا g

e
h مـر

t
dة اdن الـقادة وُو

ُ
ـد
َ
ودة عـليه ِمـن ل

ُ
مـال الـِكبار اَـعق

Å
dا 

ُ
è
ْ
ـقيق ِتل

I
ِمـن �

 ، giـا مـن الـقرآن الـكر
ً
ة ا�ـناسـبة لـلنوازل ومشñت اfـياة ا�ـعاôة انـط�ق عيَّ PVـلول الfا giتـقد Àى قـادرٍة ع ;Qٍة ك يَّ Iáٍة فـ Ä إ¨ مـرجـعيَّ

t
dعات الـشعوب وا

ُّ
وبـغية اdسـتجابـة لـتطل

حـوال 
t
dوضـاع وا

t
dات ا ُّgQة، وتغôـعا�رات اfـياة ا كـب لـتطوُّ ، وا�ـوا ِّg

eÍنـسا cdاث ا IQوال ، ِّgسـ�� cdر الـفكر ا ِّ الـزاخـر ا�ـنفتح عÀ تـطوُّ gسـ�� cdاث ا IQيفة، وال PVة ال ة الـنبويَّ والـسنَّ

ة.  ة، والسياسيَّ ة، والثقافيَّ ة، واdقتصاديَّ عيَّ Içجdة وا يَّ الفكر

1
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 Pi -µجـ� 
ّ
 -جـل

َّ
 ال«

ُ
ـا لـوd تـوفـيق ِ

I
õُسـو Àع 

َ
ق وتـِقف

َّ
ـه مـا ¹ن �ـا لـتتحق

َّ
 إن
ْ
، إذ e ِّgÇ

َّ
 الل

ِg
â لسَّ ;w dو ، e ِّgÇæَمـر ا

t
d ;w ة ¢ تـكن مسـيَّ efة ا اتـيجيَّ IQسـ cdة ا

َّ
ـط efهـذه ا 

َ
 صـياغـة

ّ
، إن g

ِّ
;Íْي ور öا

g جـاَدت 
Ixاحـات الـبّناءة ال IQقdا 

ُ
è
ْ
 -عزَّ شـأنـه- Pi ِتل

َّ
 ال«

ُ
َو واقـًعا مـ}وًسـا لـوd فـضل

ُ
د
ْ
ـَمع، ومـا ¹ن �ـا ِلـَتغ ْ g اَح; ;Íـيع مـنُسو ؤى، والـتفاُعـل العظ�g مـن �; ـهود، وت�ُمل الرُّ ;fـر ا

ُ
ـضاف

َ
ت

 ِمـن الـلجنة 
ُ
 اfـثيثة

ُ
، وا�ـراجـعة

ُ
 الـرصـينة

ُ
 -تـبارك ِاãُـه- Pi ا�ـتابـعة

َّ
 ال«

ُ
ى الـنوَر لـوd ِمـّنة

َIQمـا ¹ن �ـا ِل 
ْ
يـقة، َبـل ة الـعر ـامـعات الـع}يَّ ;fا g

e
h سـاتـذة الـفض�ء

t
dعـدٍد مـن ا 

t
ـا قـرا÷ ;�

، وسـعادة السـيدة سـارة بـنت  ِّg̈ نـت مـن سـعادة الـدكـتور عـبدالـفتاح Bـمود أبـنعوف، مـدgE إدارة التخـطيط والـتعاون الـدو e الـعامِّ لَ}ْجـَمع، وتـكوَّ gÇم
t
dا g̈ ëـا مـعا

َّٔ
ا IE g

Ixة ال الـث�ثيَّ

e العامِّ لَ}ْجَمع.  gÇم
t
dا g̈ ة بديوان معا

فة الع�قات العامَّ PVبديوي م e gÇحس e د �; ;Bأ

 ُمـروِر مـائـةِ 
َ
ـها -عشـّية gpبـتقد 

ُ
ف َّ PVا تـت َّeـا؛ فـإ�ú̈و مـن نـو

t
dة ا مسـيَّ efِة ا اتـيجيَّ IQسـ cdِة ا

َّ
ـط efهـذه ا 

ِ
ف وضـع PÁ بـنيل -

َّ
 لَ}ْجـَمع -بـتوفـيق ال«

ُ
ـة  الـعامَّ

ُ
مـانـة

t
dالـيوم- ا- 

ُ
ـْسعد

َ
 ت
ْ
نـعم، إذ

 g̈ ، وإ¨ مـعا ِّgسـ�� cdمة الـتعاون ا
َّ
e الـعاّم �ـنظ gÇم

t
dا -

َّ
e -حـفظه ال« gÇأ�ـد العثيم e g̈ الـدكـتور يـوسـف �; ـه- إ¨ مـعا ـديـد Øـامَّ ;fالـعامِّ ا e gÇم

t
dا g̈ ة مـعا َ PÁُمـبا À(100) يـوِم َ¦ـٍل ع

ـيع أ�ـاب  ـَمع، وإ¨ �; ْ ، عـضو هـيئة كـبار الـع}اء، إمـام وخـطيب ا�سجـد اfـرام، ورئـيس اَح; ّ güل�لديـوان ا ;w سـتشار�- ا
َّ
ه ال«

َّ
e ُ�ـيد -س} ;� 

َّ
e عـبدال« ;� ýالشـيخ الـدكـتور صـا

ى.  ;Q
ُ
ة الك يَّ Iáة الف e عÀ مستقبل هذه ا�رجعيَّ gÇريصfا e gÇ َمع، وإ¨ ساtE ا�هتمِّ اء اَح;ْ ;Q

ُ
g̈ والفضي«I والسعادة أعضاء وخ ا�عا

ـَمع، ورسـالـته، وِقـَيمه،  ْ ف عÀ رؤيـة اَح; ا مـن أجـل الـتعرُّ gJَجُع إلـ ُgE 
ً
 أمـينة

ً
ا- وثـيقة

ً
 فـصاعـد

َ
ن
Å
dِمـن ا- 

ُ
ة
َّ
ـط efَو هـذه ا

ُ
د
ْ
g أن تـغ

e
h فسـيًحا 

ً
 أَمـ�

ُ
ـتعِقد

َ
ـة لَ}ْجـَمع ل  الـعامَّ

َ
مـانـة

t
dا 

َّ
إن

ـَمع، وُمـقاَيـسة  ْ g تـقوgi أداء اَح;
e

h ا gJإلـ 
َ
èت

ُ
g� g

Ixات ال
ِّPÁـؤ�g مـعرفـة ا

e
h عـليه 

ُ
 مـرجـًعا أسـاًسـا ُيـعتمد

ُ
ة
َّ
ـط efـصبح هـذه ا

ُ
g أن ت

e
h ـا تـطَمُح َّ eـه، � أ� ;Bا ;Eوأهـدافـه، ووسـائ«، وأنشـطته، و

 تعا¨. 
َّ
ذن ال« c ;w- َمس القادمةefعاٍم خ�ل السنوات ا å اية e� g

e
h ره مه وتطوُّ

ُّ
تقد

ا،  ـا عـ}ي¥ ً ;B ew ;Eو ¥gwـا فـكر
ً
e (4095) نـشاط gÇوتسع 

ً
ـسة eٍف و�dآ 

َ
بـعة - أر

ً
dـا ة يـبلغ -إ�;

َّ
ـط ُefا�� هـذه ا ;Eعـدد أنشـطة و 

ّ
ن
t
;w عـً}ا èـة لَ}ْجـَمع إفـادت مـانـة الـعامَّ

t
dا Àع 

ٌ
، إنـه َحـقيق

ْ
أَجـل

 ِّ gسـ�� cdـة داخـل الـعا¢ ا يَّ ة والـفكر كـز الـع}يَّ ـسات وا�ـرا ، ومـع ا�ـؤسَّ ِّgسـ�� cdـنظمة الـتعاون ا�صة  عـة وا�ـتخصِّ ـزة ا�ـتفرِّ ;<
t
dلتعاون والتنسـيق مـع ا ;w ـاِزهـا ;

e
َيـعِزُم الـَمْجـَمع عÀ إ�

 (95) e gÇـٍس وتسع eـٍل، و�¦َ 
َ
e (20) وَرشـة g�

PVوع ،
ً
صـة  مـتخصِّ

ً
ة  عـ}يَّ

ً
e (30) نـدوة gÇا، وثـ�ث ـًرا دولـي¥ َ Iê(20) مـؤ e g�

PVع gتنظ� Àع ع
َّ
ا�� تـتوز ;Qنشـطة وال

t
dا 

ُ
è
ْ
 ِتل

ّ
ن
t
;w وخـارجـه؛ عـً}ا

 
َ
ـرة
ّ
 تـعاوٍن وُمـذك

َ
ة e (750) اتـفاقـيَّ gÇسـ eا، وتـوقـيع سـبعمائـة و�

ً
ـث  و�;

ً
e (330) دراسـة gÇـائـٍة وثـ�ث

P
pِة ثـ� َ;� َIEو ِ

ْ PVون ، ٍ
Iـائـِة (300) ظـاهـرٍة وُمـش�ه

ُ P
pـليِل ثـ�

I
، ودراسـِة و�

ً
ة  عـ}يَّ

ً
ة eôـاB

ة  ة والـطبيعيَّ نـسانـيَّ cdة وا عيَّ Içجdة وا يَّ Iáـال الـدراسـات الـف ;B g
e

h ا
ً
 ومـركـًزا رائـد

ً
ة يَّ

ْIáِفـ 
ً
سـة ، وُمـؤسَّ

ً
ة gJـِق

َ
ا وف ً gJـِق

َ
e (2650) ف gÇسـ eئـٍة و� ِّIçوِس ِ

e gÇٍت ضـافـيٍة عـن ألف ewبـيا ِ gQوتـوف ، ٍ
ُ
Éتـفا

ة.  والتطبيقيَّ
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 ، ٍّ güي  دوdٍر أمـر
َ
e (75) مـليون gÇـسٍة وسـبع e� g̈ ـوا ر �;

َّ
ـقد

ُ
ـا ت eـمس الـسنوات الـقادمـة، فـإ� efا�� خـ�ل ا ;Qنشـطة وال

t
dة لـتمويـل هـذه ا يـبيَّ ة الـتقر ـالـيَّ ;� cdة ا انـيَّ e gQ�لنسبة إ¨ ا ;wو

g مـناشـدة 
e

h ِّ gسـ�� cdمة الـتعاون ا
َّ
ة �ـنظ مـانـة الـعامَّ

t
dا Âبـد 

َ e"
I

ع إ¨ أن �
ّ
ة لَ}ْجـَمع تـتطل مـانـة الـعامَّ

t
dا 

ّ
، و�ـذا، فـإن ¥gwسـنو ّ güي  دوdٍر أمـر

َ
َ (15)مـليون PVَع 

َ
ـَسة

َ e� ـعدل ;p وذلـك

 ِّ gسـ�� cdفـراد داخـل الـعا¢ ا
t
dمـات، وا

َّ
ات، وا�ـنظ ـمعيَّ ;fالـدول، وا Âع إ¨ د

ّ
ـة لَ}ْجـَمع، � تـتطل ا الـسنويَّ IJ انـيَّ e gQم g

e
h ـا ِIـا�

َ
uمة مـن أجـل مـضاعـفة ُمـسا

َّ
�نظ ;w عـضاء

t
dالـدول ا

ُّعـات  ;Qـصيل الـت
I

ِّ عـام 2017م- مـن أجـل � gسـ�� cdمة الـتعاون ا
َّ
ـلس الـوزاريِّ �ـنظ يًصا بـقراٍر مـن ا¤; t -خـصِّ P©ن

ª
gِّ̈ الـذي ا ِّ الـدو gسـ�� cdـَمع الـفقه ا ْ ;

َ
B ـف

ْ
وخـارجـه لـصندوق وق

بت.  Pwا�� الـَمْجَمع بشٍ# ُمنتِظٍم و ;Eلتمويل أنشطة و gwواِ�َبات والعطا

 g
Ixت ال ewات، والـبيا ـا مـن ثـناgw الـقرارات والـتوصـيَّ ُIا وفـقرا� ُI� gwـتوB ت

َّ
ـا، واسـُتِمد ُIـتا�

َ
ـَع ش ِ ُ ها، و�;

ُ
ـل ْ
َ Pã َ$ِـْم

ُ
g ل

Ixـة لَ}ْجـَمع ال مـانـة الـعامَّ
t
ة لـ� اتـيجيَّ IQسـ cdة ا

َّ
ط ُefا gò وخـتاًمـا، هـذه

  . ِّgس�� cdمة التعاون ا
َّ
نظ ;p عضاء

t
dة الدول ا g̈ وزراء خارجيَّ رات أ�اب ا�عا

I
pوعن مؤ ، ِّgس�� cdادِة دول العا¢ ا

َ
�Iµ والسموِّ والفخامة ق ;fم أ�اب ا َ ِ

I
َصدرت عن %

يـٍد مـن  - إ¨ مـز PVادات الب IJـا مـن اجـ Iا -&ـثي�� IJـاجـ ا- �;
ً
 -سـلف

ً
فة ِ

IQِلها، ُمع
ْ
ا، وَصـق ِ;Jـِذيـ

ْ
ش
َ
ا، وت ِ;Jـِذيـ َI� بـعد èأيـدي e gÇا- أن تـَضَ'ا ب

¥
ف -حـق ُ ْPV

َ
 لَ}ْجـَمع ت

َ
ـة مـانـة الـعامَّ

t
dا 

َّ
نـَعْم، إن

كـبٍة تـنفتح  ٍة واعـيٍة مـوا ;
e

� ew ٍة يَّ ٍة وفـكر يَّ Iáٍة فـ  لـعطاءات ع}يَّ
ً
 صـاfـة

ً
 تـعا¨- نـواة

َّ
ذن ال« c ;w- أن تـكون g

e
h فسـيٌح َوِسـيٌع 

ٌ
وهـا أمـل

ُ
ـد

َ
gِقـَية، و�

َّIQوالتسـِديـد، وال ، e gÇالـتجويـد، والتحسـ

صـال، 
ِّ
ـ وساـئلـِ اdت

َ
تاح عاـ¢ ;

I
ـ � g

Ixة ال يَّ ـذر ;fت اd ـداÉِ واقـَعنا الـراهـن، وتسـتثمُر الـتحوُّ
ُ
g ت

Ixـت�حـقة ال�ـنا ا�ـعاô، وتسـتفيد مـن الـتطّورات ا َ
َ

 عـا
َ P©
ْ
غ
َ
g ت

Ixـِثيثة الfَات ا ُّgQالـتغ Àع

ـة مشñت اfـياة ا�ـعاôة،  ;fمـعا Àـة ع ـا الـتامَّ Iها، وقـدر� gwاز مـزا ;Eوإ ،
ً

dة عـرًضـا �ـيًحا مـعتد سـ�مـيَّ cdيعة ا PVعـرض ال g
e

h ـاØا واسـتخدا eáـعلومـات قـْصد تـوظـي�وتـقنية ا

اد، واعـتبار  IJجـdوضـوابـط ا ، Iµد
t
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ـسة وبـُرؤيَـِتها، ورَِسـالَـِتها، وِقـيَِمها،  انـطالقًـا مـن أنَّ الـخطَّة اإلسـرتاتـيجيَّة تـعني -فيام تـعني- تـلك الـوثـيقَة الـشاِمـلََة الـتي تَـْحِتضُن بني طيَّاتـها تـعريـًفا بـاملـؤسَّ

دٍة مـقرونـةً  ٍة زمـنيٍَّة مـحدَّ ـسة الـقيام بـها خـالل مدَّ وأَْهـَداِفـها، وَوَسـائِـلِها، كام تـعني عـمليَّة صـياغـِة أهـمِّ األنشـطة والربامـج (=املـبادرات) الـتي تـعزم املـؤسَّ

ه حـريٌّ بـنا الـبدء بتسـليط الـضوء عىل تـلك  ات أداٍء قَـابـلٍة لـلمقايـسة والـتقويـم، وذلـك مـن أجـل تـحقيق أهـداِفـها، فَـرَِسـالـِتها، ثـمَّ ُرؤيـِتها، ولـذلـك، فـإنـَّ مبُـؤرشِّ

املرتكزات (=الرُّؤية، الرِّسالة، الِقيم، األهداف، الوسائل) التي تتكوَّن منها الخطَُّة اإلسرتاتيجيَّة بصورٍة علميٍَّة دقيقٍة واضحٍة. 

ولهـذا، فـإنَّ هـذا الـفصل يُـعَنى بـتقديـم تـعريـٍف مـوجـٍز ملَْجـَمع الـفقه اإلسـالميِّ الـدويلِّ، ويـُعَنى أيـًضا بـبيان رؤيـة الـَمْجـَمع املـتمثِّلة يف عـزمـه عىل أن يَصريَ 

ُن أَعـضاؤُهـا  املـرجـعيََّة الـفقهيََّة الـعامليََّة االُٔوَىل لـلعامل اإلسـالميِّ ولـلمجتمعات املسـلمة، وذلـك ِبُحْسـبَانِـه الهـيْئَة الـفقهيََّة الـعامليََّة الكربى الـوحـيدَة الـتي يَـتكوَّ

وُخرباؤُهـا مـن فـقهاء جـميع املـذاهـب اإلسـالميَّة املعتربة يف هـذا العرص؛ كام يُـعَنى هـذا الـفصُل بـإمـاطـِة الـلِّثام عـن رسـالـة املَْجـَمع، وِقـيَِمه، وأهـداِفـه، ووسـائِـلِه، 

ات أداٍء.  وأنشطته وبرامجه املقرونة مبُؤرشِّ

ويحـدونـا أمـٌل كبرٌي يف أن تَـغُدَو هـذه الخـطَُّة دلـيًال لـتعريـف الـدول واملـنظَّامت والجـمعيَّات والـشعوب بـاملَْجـَمع، ومبـكانـته، ومـسؤولـيَّته الـفكريـَّة والـعلميَّة 

املتمثِّلة يف القيام بواجب بيان األحكام الرشعيَّة يف القضايا التي تهمُّ املسلمني، وتقديم الحلول املناسبة واملالمئة ملشكالت العرص ونوازله. 
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الـَفْصُل األوَّل 
التَّعريُف بالـَمْجَمع ُرؤيًة، ورِسالًة، وِقياًم، وأَهداًفا، ووسائَل، وإداراٍت








، أنـشئ مبـّكة املـكرّمـة تـنفيًذا لـقرار مـؤمتـر الـقّمة اإلسـالمـيِّ الـثالـث لـلمنظّمة (رقـم:  َمْجـمُع الـفقه اإلسـالمـيِّ الـدويلُّ جـهاٌز ِعـلميٌّ َعـاملـيٌّ مـنبثق عـن مـنظّمة الـتعاون اإلسـالمـيِّ
3/8 – ث.ق.أ) يف الفرتة الـواقـعة مـا بني 19- 22 مـن ربـيع األول لـلعام 1401هـ املـوافـق 25- 28 مـن يـنايـر لـلعام 1981م، ومـقرّه الـرئـيس يف مـديـنة جـّدة بـاملـملكة الـعربـيَّة 
الـسعوديـَّة، لـه شـخصيّته االعـتباريّـة، ويـتكون أعـضاؤه مـن الـفقهاء والعلامء واملـفّكريـن والخرباء يف شـتى مـجاالت املـعرفـة الفقهـيَّة والـثقافـيَّة والرتبويـَّة والـعلميَّة واالقـتصاديـَّة 
، اِنـطالقًـا مـن الـقرآن الـكريـم والـسّنة الـنبويّـة، بـيان األحـكام الرشعيّة يف الـقضايـا  ، ويـتوىل يف اسـتقالٍل تـامٍّ واالجتامعيَّة والـطبيعيَّة والـتطبيقيَّة مـن مـختلف أنـحاء الـعامل اإلسـالمـيِّ
الـتي تـهّم املسـلمني يف أنـحاء املـعمورة، كام يُـعنى بـدراسـة مـشكالت الـحياة املـعارصة، واالجـتهاد فـيها اجـتهاًدا أصـيًال فـاعـًال بهـدف تـقديـم الحـلول الـنابـعة مـن الرتاث اإلسـالمـيِّ 

  . واملنفتحة عىل تطور الفكر اإلسالميِّ

وعىل مـدار أربـعة عـقود مـن الـزمـن، متـكن الـَمْجـَمع -بـتوفـيق الـله وفـضله- مـن تـنظيم أربـع وعرشين دورة أصـدر خـاللـها مـائتني ومثـانـية وثـالثني (238) قـراًرا إزاء مـختلف 
قضايا العرص ونوازله، ومستجداته. 


 

سـة، ورسـالـتها، وقـيمها، وأهـدافـها، وأنشـطتها،  لنئ كـانـت الـخطَّة اإلسـرتاتـيجيَّة عـبارًة عـن تـلك الـوثـيقة الـشامـلة الـتي تـحتوي عىل تحـديـد واضـح ومـنضبط لـرؤيـة املـؤسَّ
ـسة الـوصـول إلـيها عىل املـدى القصري (=خـمس سـنوات)، أو عىل املـدى املـتوسـط  وبـرامـجها، وكـانـت الـرؤيـة عـبارًة عـن وصـٍف مسـتقبيلٍّ دقـيٍق واضـٍح لـلمكانـة الـتي تـودُّ املـؤسَّ

(=عرش سنوات)، أو عىل املدى الطويل (=عرشين سنة فام فوق)، فإّن الرؤية اإلسرتاتيجيَّة ملَْجَمع الفقه اإلسالميِّ الدويلِّ تتلخَّص يف العبارة التالية:  

"يَـطَْمُح َمجـمُع الـفقه اإلسـالمـيِّ الـدويلُّ إىل أن يُـصبَح املـرجـعيََّة الـفقهيََّة الـعاملـيََّة االُٔوَىل الـتي تَـلجأُ إلـيها ُدوُل الـعامل اإلسـالميِّ واملـجتمعات املسـلمة خـارج الـعامل اإلسـالميِّ 
مـن أجـل بـياِن األحـكام الرشعيَِّة يف الـقضايـا الـتي تـهمُّ املسـلمني، وبهـدف تـقديـم الحـلول املـناسـبة ملـشكالت الـحياة املـعارصة، انـطالًقـا مـن الـكتاب الـكريـم، والـسنَّة الـنبويَّة 

 ." الرشيفة، والرتاث اإلسالميِّ الزاخر املنفتح عىل تطوُّر الفكر اإلسالميِّ


  

ـا ذلـك الـتلخيص املـوجـز ألهـمِّ األهـداف والـغايـات الـتي مـن أجـلها أُنِْشـئَت، وبـناًء عـليه، فـإنَّ رسـالـة َمْجـَمع الـفقه اإلسـالمـيِّ الـدويلِّ  سـة مَّ يـراد بـالـرسـالـة اإلسـرتاتـيجيَّة ملـؤسَّ
تتلخص كالتايل: 

ـة عىل مـعالـجة مـشكالت الـحياة، وعىل تـحقيق الـسعادة واالسـتقرار واألمـن واألمـان  "عـرُض الرشيعة اإلسـالمـيَّة عـرًضـا صـحيًحا مـعتدًال، وإبـراُز مـزايـاهـا، وُقـْدرتُـها الـتامَّ
لإلنسان يف الدنيا واآلخرة، وذلك وفق تصّور شامل ومتكامل للدين اإلسالميِّ بأصوله، ومصادره، ومقاصده، وقواعده، وأحكامه". 
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أوَّال: الـتَّعريـُف بـالَمْجـمع

ثَـانِـًيا: ُرؤيـُة الَمْجـَمع

ثَـالـًثا: رَِسـالـُة الَمْجـَمع



 

د الـعالقـات، ويـتوقـف عىل االلـتزام بـها  سـة، وتُحـدِّ ـه عـمل املـؤسَّ وابـط الـعمليَّة الـتي تُـنظِّم وتُـوجِّ ـلوكيَّة والـضَّ يـراد بـالـِقيَم اإلسـرتاتـيجيَّة مجـموع املـبادئ الُخـلُقيَّة والـقواعـد السُّ

سة ورسالتها، وأهدافها؛ واستناًدا إىل هذا التصوُّر، فإنَّ ِقيََم َمْجَمع الفقه اإلسالميِّ الدويلِّ تتمثَّل يف املبادئ والقواعد والضوابط التالية:   تحقيق رؤية املؤسَّ

الـوسـطيَّة: االبـتعاُد عـن جـميع أشـكال الـغلو واإلفـراط والـتفريـط يف الـفكر، والسـلوك، والترصف، كام يـعني وجـوب مـالزمـة مـنهج االعـتدال واملـرونـة والـسعة واالتـزان يف ❖

التعامل مع اآلخر.     

❖   . لَّم اإلداريِّ االنضباط: االلتزاُم التَّامُّ بجميع األنظمة واللوائح التي تُنظِّم العمل داخل املَْجَمع، وتُحّدد الصالحيَّات واملسؤوليَّات مع احرتام االختصاصات والسُّ

الشفافّية: التزاُم النزاهِة والصدِق والوضوِح والِحياِد يف القول والفعل والترصف، واالبتعاُد عن جميع أشكال الفساد والغموض والتَّعِتيم.   ❖

ه مع االبتعاد التَّامِّ عن التحيُّز واملحسوبيَّة. ❖ العدل: تجنُُّب الظلم والجور، ووضُع األمور يف مواضعها، وإعطاُء كلِّ ذي حقٍّ حقَّ

❖ . اإلنصاف: التزاُم العدل يف املعاملة باستيفاء الحقوق، وإيصالها ألربابها، ورفع الظلم والعدوان عىل من وقع عليه ُدومَنا وجِه حقٍّ

اإلنتاجيَّة: العمُل الجادُّ من أجل إنجاز أكرب قدٍر من األنشطة واملهامِّ خالل فرتة قياسيَّة، وذلك من خالل التفاين والرتكيز عىل العمل، واملثابرة. ❖

): الـنهوُض بـالـعمل واالرتـقاء بـاألداء مـن خـالل اقرتاح األفـكار الجـديـدة الـتي يـتحقَّق مـن خـاللـها أكرب قـدر مـن الـنتائـج، وإيـجاد الحـلول ❖ اإلبـداع واالبـتكار (=اإلبـداع االبـتكاريُّ

ُٔ عىل بيئة العمل.   ات التي تَطرا الرسيعة للتطوُّرات والتغريُّ

التعاون والتكامل: التضامُن والتآزر والتساند بني العاملني ومساعدة بعضهم بعضا من أجل تحقيق النتائج املرُجوَّة بإنجاز األنشطة والربامج.    ❖

دة مع االلتزام باملواصفات واملقاييس املطلوبة لتحقيق األهداف والغايات.  ❖ اإلنجاز: أداُء املهامِّ والقياُم باملسؤوليَّات عىل الوجه األمثل خالل املواعيد املحدَّ

قة والَربَاعة عند أداء املهامِّ والقياِم باملسؤوليَّاِت من أجل تحقيق الرؤية والرسالة واألهداف يف يٍرس وسهولٍة. ❖ اإلتقان: مالزمُة اإلحكام والدِّ
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َراِبـًعا: ِقـَيُم الَمْجـَمع



 

سـةُ  إذا كـانـت الـرؤيـة وصـًفا دقـيًقا ملسـتقبل طـموٍح، وكـانـت الـرسـالـُة تـلخيًصا أمـيًنا ألهـمِّ الـغايـات، فـإنَّ األهـداَف اإلسـرتاتـيجيَّة ِعـبَارٌة عـن مجـموعـة الـنتائـج الـتي تـسعى املـؤسَّ

عـة قـادرٍة عىل تـحقيق الـرسـالـة، فـالـرؤيـة. وانـطالقًـا مـن هـذا الـتصّور لـألهـداف، فـإنَّ أهـداَف َمْجـَمع  َدة وُمـتنوِّ إىل تـحقيقها وإنـجازهـا مـن خـالل بـرامـج وأنشـطة (=مـبادرات) مـتعدِّ

الفقه اإلسالميِّ الدويلِّ تتمثَّل يف تحقيق النتائج التالية:   

صني يف مـجاالت املـعرفـة والـعلوم اإلنـسانيَّة واالجتامعيَّة، والـعلوم الـطبيعيَّة ❖ تـحقيُق الـتالقـي الـفكريِّ والـتكامـل املـعريفِّ بني فـقهاء املـذاهـب اإلسـالميَّة املعتربة واملـتخصِّ
والتطبيقيَّة، بُغيَة بياِن املوقف الرشعيِّ من مشكالت الحياة املعارصة. 

تـشجيُع االجـتهاد الجـامعـيِّ يف قـضايـا الـحياة املـعارصة، ومـشكالتـها، ِبَهـدِف تـقديـم الحـلول الـنابـعة مـن الرشيعة اإلسـالمـيَّة، وبـيان االخـتيارات املـقبولـة مـن بني اآلراء ❖
دة يف املسألة الواحدة، مراعاًة ملصلحة املسلمني -أفراًدا وجامعاٍت ودوًال- مبا يتفق مع األدلة، ويحقِّق املقاصد الرشعيَّة.  املتعدِّ

ة ❖ التنسـيُق بني جـهات الـفتوى والهـيئات الـفقهيَّة واملـجالـس اإلسـالمـيَّة يف الـعامل اإلسـالميِّ وخـارجـه مـن أجـل تـجنُّب الـتَّناقـض والـتَّضاّد يف اآلراء إزاء املـسألـة الـواحـدة، وخـاصَّ
ة التي تعمُّ بها البلوى.  املسائل العامَّ

ين، وتكفريِّ املذاهب وأَتْباِعها بنرش روح االعتدال، والوسطيَّة، والتسامح بني أتباع املذاهب والفرق اإلسالميَّة املختلفة. ❖ ، والُغلوِّ يف الدِّ نبُذ التعصب املذهبيِّ

الردُّ عىل الفتاوى التي تُخالِف ثوابَت الدين، وقواعَد االجتهاد املعتربة، وما استقرَّ من مذاهب العلامء بغري دليل رشعيٍّ معترب. ❖

ُ اإلفـادَة مـنه يف تـطويـر الترشيعات والـقوانني واألنـظمة لـتكون ُمـتواِفـقًة وُمنسِجـَمةً ❖ بـياُن الـحكم الرشعيِّ يف املـوضـوعـات واملـسائـل الـتي تـتصل بـالـواقـع املـعارص مبـا ييرسِّ
مع أحكام الرشيعة اإلسالميَّة. 

يَـات الـتي تـواجـه األمـة اإلسـالميَّة، ويف الـوثـائـق الـتي تـصدرهـا ُمـنظَّمة الـتعاون ❖ االسـتجابـُة املـبارشة لـدواعـي إبـداء الـرأي الرشعيِّ وتـرجـمته يف مسـتجدات الـحياة، والتحـدِّ
اإلسالميِّ واملنظامت الدوليَّة اإلسالميَّة وغري اإلسالميَّة. 

تهم اإلسـالميَّة مـع االلـتزام مبـقتضيات ❖ إفـتاُء الجـامعـات واملـجتمعات املسـلمة خـارج دول الـعامل اإلسـالمـيِّ مبـا يَـحفُظ ِقـيَم اإلسـالم، وثـقافـته، وتـقالـيده، ِحـَفاظًـا عىل هـويـَّ
املواطنة واإلقامة يف تلك املجتمعات غري املسلمة. 

تـشجيُع الـتعاون والـتكامـل واملـقاَربـة بني فـقهاء املـذاهـب اإلسـالميَّة املـتعددة فيام هـو مـعلوٌم مـن الـديـن بـالرضورة، تعظياًم لـلجوامـع، واحرتاًمـا لـلفروق، والـتزاًمـا بـآداب ❖
فقه االختالف، وأهميَّة االستئناس بآراء املذاهب عند إصدار الـَمْجَمع فتاواه وقراراته. 

العمُل عىل تجديد الفقه اإلسالميِّ بتنميته من داخله، وتطويره من خالل ضوابط االستنباط، والقواعد، واألدلة، واملقاصد. ❖

❖ . ة ملنظَّمة التعاوِن اإلسالميِّ الحواُر البّناء مع أتباع األديان والثقافات األخرى بهدف التعاون فيام يحقِّق خري املجتمع اإلنساينِّ، وذلك بالتنسيق مع األمانة العامَّ
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سـة إىل تـحقيقها، فـإنَّ الـوسـائـل متـثِّل مجـموع اآلليَّات، واألنشـطة والربامـج الـتي يـتمُّ تـوظـيفها مـن  إذا كـانـت األهـداف عـبارًة عـن تـلك الـغايـات والـنتائـج الـتي تـسعى املـؤسَّ

ها:  أجل الوصول إىل تلك النتائج، ويتبنَّى الـَمْجَمع العديد من الوسائل، من أهمِّ

إصـداُر الـقرارات والـفتاوى يف الـقضايـا الـتي تـَهمُّ املسـلمني وتـرجـمتها إىل لـغات مـختلفة، ثـم نرشها عىل أوسـع نـطاق مـمكن لـتشجيع تـبنِّي مـنهج الـوسـطيَّة اإلسـالمـيَّة الـذي ❖

يحول بني املسلمني وبني الغلو، أو اإلفراط، أو التفريط، أو اتباع اآلراء الشاّذة. 

عقُد مؤمتراٍت وندواٍت علميٍّة متخّصصٍة ملناقشة قضايا بعينها، أو موضوعات مشكلة تقتيض بحثًا ومداولًة فقهيًَّة أوسع مام يتيحه مجلس املَْجَمع. ❖

إبداُء الرأي الرشعّي يف الوثائق التي تصدر من منظمة التعاون اإلسالميِّ ومن سائر املنظاّمت الدوليّة اإلسالميَّة وغري اإلسالميَّة كلام طلب منه ذلك. ❖

سات واملجامع الفقهيَّة القامئة يف العامل اإلسالميِّ وخارجه لتحديد الجهات التي يتّم التعاون والتنسيق بينها وبني املَْجَمع. ❖ حُرص جهات وهيئات اإلفتاء، واملؤسَّ

إقـامـُة مـراكـز لـلدراسـات اإلسـالمـيَّة يف بـعض املـناطـق املـركـزيّـة خـارج الـعامل اإلسـالمـّي، والـتعاون مـع املـراكـز الـقامئـة لخـدمـة أهـداف املَْجـَمع، ورصـد مـا ينرش عـن اإلسـالم يف ❖

املناطق التي يشملها عملها، ودفع ما يثار من شبهات. 

ة ❖ ة (ثُـالثـيِّة الـلغة) تهـتم بـقضايـا العرص يف مـختلف مـجاالت الـحياة، وتُـعنى بـاملـسائـل املـتداولـة يف كـتب الـفقه، وتُـكتب بـلغة قـريـبة ميرسَّ إصـداُر مـوسـوعـات فقهـيَّة ميرسَّ

بحيث تقرّب املعلومات الفقهيَّة إىل جمهور املشتغلني بالثقافة واإلعالم. 

سات العلميَّة األخرى فيام يتصل بتحّديات العرص ومستجدات قضاياه. ❖ تشجيع البحث الفقهّي الجادِّ من خالل ُشَعب الـَمْجَمع ولجانه ويف نطاق الجامعات واملؤسَّ

، وتـرجـمتها، ونرشها ❖ إعـداُد مرشوعـات قـوانني منـوذجـيّة (ثُـالثيَّة الـلغة) يف مـختلف املـجاالت الـتي تـحتاج إىل تقنني األحـكام الرشعيّة فـيها، يُـراعـى فـيها االخـتالُف املـذهـبيُّ

يف العامل اإلسالميِّ لتيسري الرجوع إليها يف تعديل الترشيعات والقوانني والنُّظم القامئة. 

إحـياُء الرتاث الفقهـّي اإلسـالمـيِّ مـع الـعنايـة بـوجـه خـاّص بـكتب أصـول الـفقه، ومـقاصـد الرشيعة اإلسـالمـيَّة، والـفقه، والـفقه املـقارن، ونرش املـؤلـفات الـتي مل تنرش يف هـذه ❖

املجاالت بعد تحقيقها، وترجمة عيون هذا الرتاث إىل اللغات املهّمة إسالميٍّا وعامليٍّا. 

وضُع معجم شامل (ثُاليّث اللغة) للمصطلحات الفقهيَّة واألصوليّة يتوّخى دقّة التعريف بكل مصطلح، وضبطه، وسهولة التعبري عنه. ❖

ة ❖ مـة إلـيه يف مجـلة املَْجـَمع، وعىل مـوقـعه يف اإلنرتنت، واإلفـادة مـنها، وتـرجـمتها إىل الـلغات املـهمَّ نُرش جـميع أعامل املَْجـَمع، وقـراراتـه، وفـتاواه، وأهـمِّ الـبحوث املـقدَّ

إسالميٍّا وعامليٍّا. 

صني يف مختلف املجاالت العلميَّة، والعمليَّة لدراسة وبحث املوضوعات املعروضة عىل املَْجَمع. ❖ االستعانُة بالخرباء املتخصِّ

إصـداُر مجـلٍة ُمـحكَّمٍة وفـق الـقواعـد الـعلميَّة السـليمة لخـدمـة الـبحوث والـدراسـات يف قـضايـا الرشيعة والـفقه اإلسـالمـيِّ تُنرش فـيها بـعض بـحوث العلامء وأسـاتـذة ❖

الجامعات يف هذه الحقول. 
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تـتمًة لـبيان مـحتويـات الـخطَّة اإلسـرتاتـيجيَّة، فـإنَّ مثَّة حـاجـًة إىل تحـديـد الـجهات واألجهـزة املـسؤولـة عـن تـنفيذ األنشـطة والربامـج الـتي تـنتظمها الُخـطَّة، وتـحقيًقا لهـذا، فـإنَّ 

َة ملَْجَمع الفقه اإلسالميِّ الدويلِّ أنشأت عدًدا من اإلدارات واألقسام، وهي:  األمانَة العامَّ

إدارُة شؤون الديوان واملراسم، ويندرج تحتها أقسام ثالثة، وهي: قسم شؤون املراسم والحركة، وقسم الرتجمة، وقسم الشؤون القانونيَّة.  ❖

، ويـندرج تـحتها أقـسام ثـالثـة، وهـي: قـسم التخـطيط والـتطويـر، وقـسم الـتعاون الـدويل والـعالقـات الـخارجـية، وقـسم األرشـيف ❖ إدارُة التخـطيط  واملـتابـعة والـتعاون الـدويلِّ

واملتابعة والتقويم. 

إدارُة شـؤون األرسة واملـرأة والـطفولـة واملُسنِّني، ويـندرج تـحتها أقـسام ثـالثـة، وهـي: قـسم شـؤون املـرأة، وقـسم شـؤون الشـباب والـطفولـة، وقـسم شـؤون املسنِّني وذوي ❖

ة.   االحتياجات الخاصَّ

إدارُة الشؤون اإلداريَّة واملاليَّة، ويندرج تحتها أقسام ثالثة، وهي: قسم الشؤون اإلدارية والتدريب، وقسم الشؤون املالية واملحاسبة، وقسم املستودعات واملكتبة.  ❖

ـة، وقـسم تـقنية املـعلومـات ❖ ـة وتـقنية املـعلومـات واالتـصال، ويـندرج تـحتها أقـسام ثـالثـة، وهـي: قـسم اإلعـالم، وقـسم الـعالقـات الـعامَّ إدارُة اإلعـالم والـعالقـات الـعامَّ

واالتصال. 

إدارُة شؤون التمويل واالستثامر واملشاريع، ويندرج تحتها أقسام ثالثة، وهي: قسم شؤون الوقف، وقسم التمويل واالستثامر، وقسم املشاريع. ❖

إدارُة الـبحوث والـدراسـات والـفتاوى واملـوسـوعـات والـطباعـة، ويـندرج تـحتها أقـسام ثـالثـة، وهـي: قـسم الـبحوث واملـوسـوعـات، وقـسم الـدراسـات والـفتاوى، وقـسم ❖

الطباعة والنرش. 

إدارُة الدورات واملؤمترات والندوات، ويندرج تحتها أقسام ثالثة، وهي: قسم الدورات، وقسم املؤمترات والندوات، وقسم الورشات واملحارضات. ❖
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يـظلُّ تـوفـُّر الـتمويـِل الـالزِم كَامٍّ ونَـوًعـا وزَمـانًـا للخـطَّة اإلسـرتاتـيجيَّة عـامـًال أسـاًسـا يـتوقـَُّف عـليه تـنفيُذ تـلك األنشـطة والربامـج الـتي تـنتظمها، كام يـظلُّ تـحقيق تـلك األهـداف 
دة.  املُثَىل التي تحتضنها َمرُهونًا ِبوجوِد َمورٍد ثَابٍت يتمُّ من خالله توفرُي امليزانيَّة الرضوريَّة لتغطية تكاليف إقامة األنشطة، وإنجاز الربامج وفق اآلجال الزمنيَّة املحدَّ

ولنئ حـظي مجـمُع الـفقه اإلسـالمـيِّ الـدويلُّ -مـنذ إنـشائـه قـبل أربـعة عـقود- بـدعـم الـدول األعـضاء مبـنظَّمة الـتعاون اإلسـالمـيِّ مـن خـالل مـساهامتها اإللـزامـيَّة يف مـوازنـته 
ـة للمجـمع تـغتنم صـدور هـذه الخـطَّة اإلسـرتاتـيجيَّة لِـتَْدعـَو تـلك الـدول املـوقـَّرة إىل زيـادة مـساهامتها اإللـزامـيَّة املـقرَّرة إسـهاًمـا مـنها يف متـويـل هـذه  الـسنويـَّة، فـإنَّ األمـانـة الـعامَّ
ة والـعينيَّة إىل  الخـطَّة، كام تنتهـز هـذه الـسانـحة الـطيِّبة لـتدعـو الـحكومـات والهـيئات والجـمعيَّات واملـوِرسين يف جـميع أنـحاء الـعامل إىل تـقديـم التربعات والهـبات الـنقديـَّ
صـندوق وقـف مجـمع الـفقه اإلسـالمـيِّ الـدويلِّ الـذي أنـشأه املجـلُس الـِوزاريُّ لـوزراء خـارجـيَّة الـدول األعـضاء مبـنظَّمة الـتعاون اإلسـالمـيِّ يف دورتـه الـرابـعة واألربعني يف أبـيدجـان 

بجمهوريَّة كوت ديفوار عام 2017م مبوجب قرار (رقمه 44/6 أف) لِيَغُدَو ذلك املورَد الثابَت الذي يُرصُف َريُعه ودْخلُه عىل أنشطِة وبرامِج املجمع بصورٍة منتظمٍة. 

ة والـعينيَّة مـن الـدول واملنظَّامت والجـمعيَّات  إنَّ هـذا الـصندوق ُمـخوٌَّل مـن لـدن الـدول األعـضاء بـاملـنظَّمة السـتقبال جـميع أنـواع الهـبات والتربعات مـن األمـوال الـنقديـَّ
، وعـضويـَّة مـعايل الشـيخ الـدكـتور صـالـح بـن  واألفـراد، ويُرشُف عـليه مجـلُس أمـناَء بـرئـاسـة مـعايل الـدكـتور يـوسـف بـن أحـمد العثيمني، األمنِي الـعامِّ ملـنظَّمة الـتعاون اإلسـالمـيِّ
عـبدالـله بـن حـميد، املسـتشار بـالـديـوان املليكِّ، عـضو هـيئة كـبار العلامء، إمـام وخـطيب املسجـد الحـرام، ورئـيس املجـمع، ومـعايل األسـتاذ الـدكـتور قـطب مـصطفى سـانـو، األمني 
الـعاّم للمجـمع، ومـعايل الـدكـتور بـندر بـن محـمد حـمزة حـجار، رئـيس الـبنك اإلسـالمـي لـلتنمية، ومـعايل الشـيخ الـدكـتور عـبدالـله بـن محـمد املـطلق، املسـتشار بـالـديـوان املليكِّ، 
عـضو هـيئة كـبار العلامء بـاملـملكة الـعربـيَّة الـسعوديـَّة، ومـعايل الشـيخ الـدكـتور سـعد بـن نـارص الشـرثي، املسـتشار بـالـديـوان املليكِّ، عـضو هـيئة كـبار العلامء بـاملـملكة الـعربـيَّة 
ار، عـضو مجـمع  ة، وفـضيلة الشـيخ الـدكـتور أحـمد بـن عـبدالـعزيـز الحـداد، كبري مفتني بـاإلمـارات الـعربـيَّة املتحـدة، وفـضيلة األسـتاذ الـدكـتور عـبدالـله مربوك الـنجَّ الـسعوديـَّ
الـبحوث اإلسـالمـيَّة بـاألزهـر الرشيف بجـمهوريَّـة مرص الـعربـيَّة، وفـضيلة األسـتاذ الـدكـتور يـوسـف بـن عـبدالـله الشـبييل، األسـتاذ بـاملعهـد الـعايل لـلقضاء بـجامـعة اإلمـام محـمد بـن 
سـعود اإلسـالمـيَّة بـاملـملكة الـعربـيَّة الـسعوديـَّة، كام يُرشُف عىل نـظارة الـصندوق َمجـلٌس آخـُر بـرئـاسـة مـعايل الشـيخ الـدكـتور صـالـح بـن عـبدالـله بـن حـميد، املسـتشار بـالـديـوان 
املليكِّ، عـضو هـيئة كـبار العلامء، إمـام وخـطيب املسجـد الحـرام، ورئـيس املجـمع، وعـضويَّـة مـعايل الـدكـتور أحـمد محـمد عيل، الـرئـيس الفخـري لـلبنك اإلسـالمـيِّ لـلتنمية بـاملـملكة 
الـعربـيَّة الـسعوديـَّة، ومـعايل األسـتاذ الـدكـتور قـطب مـصطفى سـانـو، األمني الـعاّم للمجـمع، وسـعادة الـدكـتور سـامـي سـويـلم، مـديـر عـام املعهـد اإلسـالمـّي لـلبحوث والـتدريـب 
بـاإلنـابـة بـالـبنك اإلسـالمـيِّ لـلتنمية، وفـضيلة الـدكـتور يـوسـف حـسن الـخالوي، األمني الـعام لـلغرفـة اإلسـالمـيَّة لـلصناعـة والـتجارة بـاملـملكة الـعربـيَّة الـسعوديـَّة، وفـضيلة الـدكـتور 
ة، وسـعادة الـدكـتور عـمر زهـري حـافـظ، األمني الـعام للمجـلس الـعام لـلبنوك  عـبدالـرحـمن بـن صـالـح األطـرم، رئـيس الهـيئة الرشعيَّة لـبنك اإلمنـاء بـاملـملكة الـعربـيَّة الـسعوديـَّ

واملؤّسسات املاليَّة اإلسالميَّة سابًقا. 

ـسات الـوقـفيَّة لهـذا الـصندوق، كام تـتطلَّع إىل عـقد رشاكـات إسـرتاتـيجيَّة وتـوقـيع اتـفاقـيَّات  ـة لـألوقـاف، واملـؤسَّ ـة للمجـمع تـتطلَّع إىل دعـم األمـانـات الـعامَّ إنَّ األمـانـة الـعامَّ
تعاون مع الدول والحكومات والجمعيَّات واملنظَّامت التي ترغب يف املشاركة يف متويل وتنظيم أنشطة وبرامج هذه الخطَّة داخَل العامل اإلسالميِّ وخارَجه.    

ًقا بإذن العيلِّ القدير.  - يف َصرْيُورة هذه الخطَّة َواِقًعا ملموًسا، وأمًال محقَّ والله نسأل أن يجزي عنَّا خريا كلَّ من أسهم -ولو ِبِقطِْمريٍ
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دة، ونـظرًا إىل الـحاجـة  انـطالقًـا مـن أنَّ الـخطَّة اإلسـرتاتـيجيَّة تـتمحور حـول ضـبط أهمِّ األنشـطة والربامـج الـتي يـتمُّ مـن خـاللـها تـحقيق األهـداف املـحدَّ

ات أداء واضـحة متـثِّل مـقياًسـا كـميٍّا ونـوعـيٍّا لـلتحقُّق مـن مـدى متـكُّن َمْجـَمع الـفقه اإلسـالمـيِّ  املـنهجيَّة واملـوضـوعيَّة والـعمليَّة املـلحة يف رضورة صـياغـة مـؤرشِّ

دة إلنـجاز األنشـطة  الـدويلِّ مـن إنـجاز األنشـطة والربامـج الـتي يـتمُّ مـن خـاللـها تـحقيق األهـداف، فـالـرسـالـة، ثـمَّ الـرؤيـة، واعـتباًرا بـأهـميَّة ضـبط آجـال مـحدَّ

ر بعرش سـنوات، أو عىل املـدى  ر بخـمس سـنوات، أو عىل املـدى املـتوسـط الـذي يـقدَّ والربامـج ترتاوح بني أن تـكون تـلك اآلجـال عىل املـدى القصري الـذي يـقدَّ

ر بعرشين سنًَّة فام فـوق، لـذلـك، فـإنَّ هـذا الـفصل يـتضمن ضـبطًا ُمْحكاًم لـألنشـطة والربامـج (=املُـبادرات)، كام يـتضمن تحـديـًدا جـليٍّا  الـبعيد الـذي يـقدَّ

ات األداء عىل املـدى القصري املـتمثِّل يف الـسنوات الخـمس الـقادمـة، كام يـنتظم الـفصل بـيانًـا لـجهات الـتنفيذ، وتحـديـًدا لـلميزانـيَّة املقرتحة لـكلِّ نـشاط  ملـؤرشِّ

سـات واملـراكـز اإلقـليميَّة  ، وسـائـر املنظَّامت واملـؤسَّ صـة ملـنظَّمـة الـتعاون اإلسـالميِّ وبـرنـامـج، ِعلاًْم بـأنَّ الـَمْجـَمع سـيتعاون مـع األجهـزة املـتفرِّعـة واملـتخصِّ

والدوليَّة، لتحقيق تلك األنشطة والربامج. 
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الـَفْصُل الـثَّانِـي 
ات األداء الخمسيَّة أَنْشطُة وبَرامُج الخطَّة اإلسرتاتيجيَّة مع مؤرشِّ





 

صني يف مجاالت الدراسات اإلنسانيَّة واالجتامعيَّة، والعلوم الطبيعيَّة والتطبيقيَّة،  تحقيق التالقي الفكريِّ والتكامل املعريفِّ بني فقهاء املذاهب اإلسالميَّة املعتربة، واملتخصِّ

بغية بيان املوقف الرشعيِّ من مشكالت الحياة املعارصة 
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ــة داخـــل دول  اخـــتـــيـــار أَبـــرز خـــمـــســـي (50) مـــركـــزًا عـــلـــمـــيًّـــا رائـــدًا ف مـــجـــال الـــدراســـات الـــفـــقـــهـــيـَّ
اجملـتـمـعـات املـسـلـمـة املـوزَّعـة عـلـى قـارات الـعـالـم اخلـمـس (آسـيـا, وأسـتـرالـيـا, وأفـريـقـيـا, وأمـريـكـا, 
ــة بـــيـــنـــهـــا وبـــي مَـــجْـــمَـــع الـــفـــقـــه  وأوروبـــا) وذلـــك بـــغـــيـــة بـــنـــاء وتـــعـــزيـــز عـــالقـــات تـــعـــاون وشـــراكـــة عـــلـــمـــيـَّ

اإلسالميّ الدوليّ.

1. رَصْـدُ املـراكـز الـعـلـمـيـَّة الـرائـدة ف 
ـة داخــل  مــجــال الــدراســات الــفــقــهــيـَّ

الــعــالــم اإلســالمــيّ وخــارجــه مــن أجــل 
بــنــاء وتــعــزيــز عــالقــات تــعــاون وشــراكــة  

وتــواصــل بــيــنــهــا وبــي مَــجْــمَــع الــفــقــه 
اإلســـالمـــيّ الـــدولـــيّ, وبـــهـــدف حتـــقـــيـــق 
الـتـالقـي والـتـكـامـل بـي فـقـهـاء املـذاهـب 
ة  واخلـبـراء ف الـدراسـات االجـتـمـاعـيـَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــة  واإلنسانيَّة والعلوم الطبيعيـَّ

والتطبيقيَّة.

اخـتـيـار أَبـرز مـائـتـي (200) مـركـز عـلـمـيٍّ رائـدٍ ف مـجـال الـدراسـات الـفـقـهـيـَّة داخـل الـدول األعـضـاء 
مبـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون اإلســـالمـــيّ حـــســـب الـــتـــوزيـــع اجلـــغـــرافــــيّ املـــعـــتـــمـــد لـــلـــدول لـــدى املـــنـــظـــمـــة (دول 
اجملـمـوعـة اآلسـيـويـَّة, ودول اجملـمـوعـة األفـريـقـيـَّة, ودول اجملـمـوعـة الـعـربـيـَّة) وذلـك بـغـيـة بـنـاء وتـعـزيـز 

عالقات تعاون وشراكة علميَّة بينها وبي مَجْمَع الفقه اإلسالميّ الدوليّ.

ات األداءاألنشطة والربامج جهات التنفيذُمؤرشِّ

إدارة التخطيط (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث

إدارة التخطيط (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث

2. رَصْـدُ املـراكـز الـعـلـمـيـَّة الـرائـدة ف 
ــة  مـــجـــال الـــدراســـات االجـــتـــمـــاعـــيـَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــة  واإلنسانيَّة, والعلوم الطبيعيـَّ
ـة مــن أجــل بــنــاء وتــعــزيــز  والــتــطــبــيــقــيـَّ

عـــالقـــات تـــعـــاون وشـــركـــة بـــيـــنـــهـــا وبـــي 
مَـجْـمَـع الـفـقـه اإلسـالمـيّ الـدولـيّ, وبـهـدف 
حتـقـيـق الـتـالقـي والـتـكـامـل بـي اخلـبـراء 
ـة, والــعــلــوم  ف الــدراســات االجــتــمــاعــيـَّ
الـطـبـيـعـيـَّة وفـقـهـاء املـذاهـب اإلسـالمـيـَّة 
املـعـتـبـرة  (مـلـتـقـى الـفـقـهـاء وخـبـراء 

العمران والطبيعة).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  اختيار أَبرز خمسي (50) مركزًا علميًّا رائدًا ف مجال الدراسات االجتماعيَّة واإلنسانيـَّ
والـعـلـوم الـطـبـيـعـيـَّة والـتـطـبـيـقـيـَّة داخـل دول مـنـظـمـة الـتـعـاون اإلسـالمـيّ حـسـب الـتـوزيـع اجلـغـرافــيّ 
ـة, ودول  ـة, ودول اجملــمــوعــة األفــريــقــيـَّ ـمــة (دول اجملــمــوعــة اآلســيــويـَّ املــعــتــمــد لــلــدول األعــضــاء بــاملــنــظـَّ
اجملـمـوعـة الـعـربـيـَّة), وذلـك مـن أجـل بـنـاء وتـعـزيـز عـالقـات تـعـاون وشـراكـة بـيـنـهـا وبـي مَـجْـمَـع الـفـقـه 

اإلسالميّ الدوليّ.

إدارة التخطيط (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث

إدارة التخطيط (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث

الهدُف اإلسرتاتيجيُّ األول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  اختيار أَبرز خمسي (50) مركزًا علميًّا رائدًا ف مجال الدراسات االجتماعيَّة واإلنسانيـَّ
والـعـلـوم الـطـبـيـعـيـَّة والـتـطـبـيـقـيـَّة داخـل دول اجملـتـمـعـات املـسـلـمـة املـوزَّعـة عـلـى قـارات الـعـالـم اخلـمـس 
(آســيــا, وأســتــرالــيــا, وأفــريــقــيــا, وأمــريــكــا, وأوروبــا) وذلــك مــن أجــل بــنــاء وتــعــزيــز عــالقــات تــعــاون 

وشراكة بينها وبي مَجْمَع الفقه اإلسالميّ الدوليّ.
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3. تــــأســــيــــسُ قــــاعــــدة بــــيــــانــــات 
ــة  لـــفـــقـــهـــاء املـــذاهـــب اإلســـالمـــيـَّ

الــــبــــارزيــــن واخلــــبــــراء ف مــــجــــال 
ــــــــــــــة  الدراسات االجتماعيَّة واإلنسانيـَّ

ـة  ـة والــتــطــبــيــقــيـَّ والــعــلــوم الــطــبــيــعــيـَّ
املـشـهـود لـهـم بـالـتـمـيـز واإلبـداع بـغـيـة 

االســتــفــادة مــنــهــم ف أنــشــطــة وبــرامــج 
اجملَْــــمَــــع, وقَــــصْــــدَ متــــكــــي الــــدارســــي 
والـبـاحـثـي الـنـاشـئـي مـن الـرجـوع إلـيـهـم 
واالســتــفــادة مــن فــقــهــهــم وخــبــرتــهــم 
وعـــلـــمـــهـــم ف مـــخـــتـــلـــف مـــجـــاالت 
ـة  ـة واالجــتــمــاعــيـَّ املــعــرفــة الــفــقــهــيـَّ
ــــــــــــــــــــــة  واإلنسانيَّة والعلوم الطبيعيـَّ

والتطبيقيَّة.

تـــوفـــيـــر مـــعـــلـــومـــات ضـــافـــيـــة عـــن أبـــرز ألـــف (1000) فـــقـــيـــه وفـــقـــيـــهـــة داخـــل دول مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
اإلسـالمـيّ حـسـب الـتـوزيـع اجلـغـرافــيّ املـعـتـمـد لـلـدول األعـضـاء بـاملـنـظـَّمـة (دول اجملـمـوعـة اآلسـيـويـَّة, 
ودول اجملـمـوعـة األفـريـقـيـَّة, ودول اجملـمـوعـة الـعـربـيـَّة) وذلـك قَـصْـدَ الـرجـوع إلـيـهـم لـبـيـان األحـكـام 

الشرعيَّة التي تهمّ املسلمي داخل العالم اإلسالميّ.

تـوفـيـر مـعـلـومـات ضـافـيـة عـن أبـرز مـائـتـي وخـمـسـي (250) فـقـيـهـا وفـقـيـهـة داخـل دول اجملـتـمـعـات 
املـسـلـمـة املـوزَّعـة عـلـى قـارات الـعـالـم اخلـمـس (قـارة آسـيـا, وقـارة أسـتـرالـيـا, وقـارة أفـريـقـيـا, وقـارة 
أمــريــكــا, وقــارة أوروبــا) وذلــك قــصــد الــرجــوع إلــيــهــم لــبــيــان األحــكــام الــشــرعــيـَّـة الــتــي تــهــمَّ املــســلــمــي 

خارج العالم اإلسالميّ.

إدارة األسرة (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة التخطيط

إدارة األسرة (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة التخطيط

تـوفـيـر مـعـلـومـات ضـافـيـة عـن أبـرز مـائـتـي وخـمـسـي (250) خـبـيـرًا وخـبـيـرةً ف مـجـال الـدراسـات 
ـمــة الــتــعــاون اإلسالمــيّ  ـة داخــل دول مــنــظـَّ ـة والــتــطــبــيــقــيـَّ ـة والــعــلــوم الــطــبــيــعــيـَّ ـة واإلنــســانــيـَّ االجــتــمــاعــيـَّ
ـة, ودول  حــســب الــتــوزيــع اجلــغــرافـــيّ املــعــتــمــد لــلــدول األعــضــاء بــاملــنــظــمــة (دول اجملــمــوعــة اآلســيــويـَّ
اجملـمـوعـة األفـريـقـيـَّة, ودول اجملـمـوعـة الـعـربـيـَّة) بـغـيـة تـسـهـيـل الـرجـوع إلـيـهـم عـنـد صـيـاغـة وبـيـان 
األحــكــام الــشــرعــيـَّـة املــتــعــلــقــة مبــشــكــالت احلــيــاة املــعــاصــرة والــقــضــايــا الــراهــنــة الــتــي تــهــم املــســلــمــي 

داخل العالم اإلسالميّ وخارجه.

تــوفــيــر مــعــلــومــات ضــافــيــة عــن أبــرز مــائــة وخــمــســي (150) خــبــيــرًا وخــبــيــرةً ف مــجــال الــدراســات 
االجـتـمـاعـيـَّة واإلنـسـانـيـَّة والـعـلـوم الـطـبـيـعـيـَّة والـتـطـبـيـقـيـَّة داخـل دول اجملـتـمـعـات املـسـلـمـة املـوزَّعـة عـلى 
قـارات الـعـالـم اخلـمـس (قـارة آسـيـا, وقـارة أسـتـرالـيـا, وقـارة أفـريـقـيـا, وقـارة أمـريـكـا, وقـارة أوروبـا) 

وذلك قصد الرجوع إليهم لبيان األحكام الشرعيَّة التي تهمَّ املسلمي خارج العالم اإلسالميّ.

إدارة األسرة (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة التخطيط

إدارة األسرة (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة التخطيط
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ـات تــعــاون  4. عــقــد اتــفــاقــيـَّ
ومــذكــرات تــفــاهــم بــي املــراكــز  

ــة الـــرائـــدة ف مـــجـــال  الـــعـــلـــمـــيـَّ
الـدراسـات االجـتـمـاعـيـَّة واإلنـسـانـيَّة 

ـة  ـة والــتــطــبــيــقــيـَّ والــعــلــوم الــطــبــيــعــيـَّ
داخــل الــعــالــم اإلســالمــيّ وخــارجــه مــن 
أجـل  تـعـزيـز الـتـالقـي الـفـكـريّ املـأمـول 

وحتـقـيـق الـتـكـامـل املـعـرفــيّ املـنـشـود 
ـة  بــي فــقــهــاء املــذاهــب اإلســالمــيـَّ

املـعـتـبـرة واخلـبـراء ف الـدراسـات 
ــــة والـــــعـــــلـــــوم  االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـَّ

الطبيعيَّة والتطبيقيَّة .

ـة الــرائــدة ف  ـة تــعــاون ومــذكــرة تــفــاهــم مــع املــراكــز الــعــلــمــيـَّ تــوقــيــع مــائــتــي وخــمــســي (250) اتــفــاقــيـَّ
الـدراسـات الـفـقـهـيـَّة, واملـراكـز الـعـلـمـيـَّة الـرائـدة ف مـجـال الـدراسـات اإلنـسـانـيـَّة واالجتـمـاعـيـَّة والـعـلـوم 
الـطـبـيـعـيـَّة والـتـطـبـيـقـيـَّة داخـل دول مـنـظـمـة الـتـعـاون اإلسـالمـيّ حـسـب الـتـوزيـع اجلـغـرافــيّ املـعـتـمـد 
لـلـدول األعـضـاء بـاملـنـظـمـة (دول اجملـمـوعـة اآلسـيـويـَّة, ودول اجملـمـوعـة األفـريـقـيـَّة, ودول اجملـمـوعـة 
الـعـربـيـَّة) مـن أجـل تـعـزيـز الـتـعـاون والـتـنـسـيـق والـتـواصـل بـي هـذه املـراكـز ومَـجْـمَـع الـفـقـه اإلسـالمـيّ 

الدولي, وقصد استفادة اجملَْمَع من القامات العلميَّة واخلبراء البارزين ف هذه املراكز.

تـوقـيـع مـائـة (100) اتـفـاقـيـَّة تـعـاون ومـذكـرة تـفـاهـم مـع املـراكـز الـعـلـمـيـَّة الـرائـدة ف مـجـال الـدراسـات 
الـفـقـهـيـَّة, واملـراكـز الـعـلـمـيـَّة الـرائـدة ف مـجـال الـدراسـات االجـتـمـاعـيـَّة واإلنـسـانـيـَّة والـعـلـوم الـطـبـيـعـيَّة 
والـتـطـبـيـقـيـَّة داخـل دول اجملـتـمـعـات املـسـلـمـة املـوزَّعـة عـلـى قـارات الـعـالـم اخلـمـس (قـارة آسـيـا, وقـارة 
أسـتـرالـيـا, وقـارة أفـريـقـيـا, وقـارة أمـريـكـا, وقـارة أوروبـا) مـن أجـل تـعـزيـز عـالقـات الـتـعـاون والـتـنـسـيـق 
والـتـواصـل بـي هـذه املـراكـز ومَـجْـمَـع الـفـقـه اإلسـالمـيّ الـدولـيّ, وقـصْـدَ اسـتـفـادة اجملَْـمَـع مـن الـقـامـات 

العلميَّة واخلبراء البارزين ف هذه املراكز.

إدارة التخطيط (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث

إدارة التخطيط (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث

ـة  5. تــنــظــيــم نــدوات إقــلــيــمــيـَّ
ــة جتـــمـــع كـــبـــار الـــفـــقـــهـــاء  دوريـَّ

ـة  املــمــثــلــي لــلــمــذاهــب اإلســالمــيـَّ
املـــعـــتـــبـــرة ورواد عـــلـــمـــاء االجـــتـــمـــاع 

وعـــلـــمـــاء الـــطـــبـــيـــعـــة مـــن أجـــل دراســـة 
مــشــكــالت احلــيــاة املــعــاصــرة, والــقــضــايــا 
ة  املـسـتـجـدة بـغـيـة بـيـان األحـكـام الـشـرعـيـَّ

املـتـعـلـقـة بـهـا, وبـهـدف تـقـدي احلـلـول 
الـنـاجـعـة الـتـي يـتـحـقـق مـن خـاللـهـا 

الـوئـام واالنـسـجـام واألمـن واألمـان 
واالســــتــــقــــرار داخــــل الــــعــــالــــم 

اإلسالميّ وخارجه.

ــة دوريـــة بـــي الـــفـــقـــهـــاء/الـــفـــقـــيـــهـــات واخلـــبـــراء واخلـــبـــيـــرات ف  إقـــامـــة خـــمـــس (5) نـــدوات إقـــلـــيـــمـــيـَّ
الـدراسـات االجـتـمـاعـيـَّة والـعـلـوم الـطـبـيـعـيـَّة بـهـدف دراسـة مـشـكـالت احلـيـاة املـعـاصـرة, وتـقـدي حـلـول 
نـاجـعـة وأجـوبـة شـافـيـة عـن قـضـايـا ومـسـائـل إقـلـيـمـيـَّة مـلـحـة مـن شـأنـهـا حتـقـيـق احلـفـاظ عـلـى انـتـظـام 
ـة داخــل الــعــالــم اإلســالمــيّ  ـة, وتــعــزيــز األمــن الــفــكــريّ, واالســتــقــرار, والــعــدالــة االجــتــمــاعــيـَّ أمــر األمـَّ

وخارجه.

إدارة املؤمترات (املنسقة) 
إدارة األسرة 
إدارة الديوان 

إدارة التخطيط 
إدارة اإلعالم



 

تشجيع االجتهاد الجامعيِّ يف قضايا الحياة املعارصة، ومشكالتها، لتقديم الحلول النابعة من الرشيعة اإلسالميَّة، وبيان االختيارات املقبولة من بني اآلراء املتعددة يف 
املسألة الواحدة، مراعاة ملصلحة املسلمني -أفراًدا وجامعات ودوًال- مبا يتفق مع األدلة، ويحقِّق املقاصد الرشعيَّة 
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ات األداء جهات التنفيذُمؤرشِّ

1. رصـــــــدُ املـــــــؤســـــــســـــــات 
الـفـقـهـيـَّة املـعـاصـرة الـتـي تـعـتـمـد 

مــنــهــجــيــة االجــتــهــاد اجلــمــاعــيّ ف 
اإلفـتـاء واالجـتـهـاد مـن أجـل تـشـجـيـع 

ــة عـــلـــى  املـــؤســـســـات الـــفـــقـــهـــيـَّ
االحتذاء بها.

اخـتـيـار أهـمّ مـائـة (100) مـؤسـَّسـةٍ تـعـتـمـد مـنـهـجـيـَّة االجـتـهـاد اجلـمـاعـيّ داخـل دول مـنـظـمـَّة الـتـعـاون 
اإلسـالمـيّ وداخـل دول اجملـتـمـعـات املـسـلـمـة مـن أجـل تـشـجـيـع املـؤسـَّسـات الـفـقـهـيـَّة املـعـاصـرة عـلـى 

االحتذاء بها.

إدارة التخطيط (املنسقة) 
إدارة الديوان

ـة املــعــاصــرة الــتــي تــلــتــزم مبــنــهــجــيــة  ـة تــعــاون مــع أهــمّ املــؤسـَّـســات الــعــلــمــيـَّ تــوقــيــع مــائــة (100) اتــفــاقــيـَّ
االجتهاد اجلماعي عند اإلفتاء داخل دول العالم اإلسالميّ وخارجه.

إدارة التخطيط (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة اإلعالم

ـات ومــذكــرات  2. عــقــد اتــفــاقــيـَّ
ـســات  الــتــعــاون والــتــفــاهــم مــع املــؤسـَّ
ة املـعـتـمـدة طـبـقـا ملـعـايـيـر  الـفـقـهـيـَّ

االجتهاد اجلماعي.

نـشـرُ وتـرْجِـمَـة أهـمّ عـشـر (10) دراسـات وأبـحـاث عـلـمـيّـة مـنـبـثـقـة عـن مـنـهـجـيـَّة االجـتـهـاد اجلـمـاعـيّ 
ف مـجـال الـفـكـر, والـثـقـافـة, والـطـب, واالقـتـصـاد, واالجـتـمـاع, واألسـرة, واجلـنـايـات, وغـيـرهـا, ثـم 

ترجمة تلك األبحاث والدراسات إلى اللغات احليَّة السائدة داخل العالم اإلسالميّ وخارجه.

إدارة الديوان (املنسقة) 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم 
إدارة األسرة

3. اخـتـيـار منـاذج لـلـبـحـوث 
والـدراسـات الـعـلـمـيـَّة املـنـبـثـقـة 

عـن االجـتـهـاد اجلـمـاعـي ونـشـرهـا 
ف مـجـال الـفـكـر, والـثـقـافـة, والـطـبّ, 

واالقــــتــــصــــاد, واالجــــتــــمــــاع, واألســــرة, 
واجلـنـايـات, ثـم تـرجـمـة تـلـك الـبـحـوث 

ــة إلـــى  والـــدراســـات الـــنـــمـــوذجـــيـَّ
ـة داخــل الــعــالــم  الــلــغــات احلــيـَّ

اإلسالميّ وخارجه.

الهدُف اإلسرتاتيجيُّ الثاين

األنشطة والربامج



 

ة  التنسيق بني جهات الفتوى والهيئات الفقهيَّة واملجالس اإلسالميَّة يف العامل اإلسالميِّ وخارجه من أجل تجنب التناقض، والتضاّد يف اآلراء إزاء املسألة الواحدة، وخاصَّ
ة التي تعمُّ بها البلوى  املسائل العامَّ
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اخـتـيـار أبـرز مـائـة وخـمـسـي (150) جـهـةَ إفـتـاءٍ وهـيـئـةً فـقـهـيـَّةً ومـجـلـسَـا إسـالمـيًّـا داخـل الـعـالـم 
اإلسـالمـيّ وخـارجـه بـغـيـة تـعـزيـز الـتـعـاون والـتـواصـل وتـرسـيـخ الـتـنـسـيـق بـيـنـهـا وبـي مَـجْـمَـع 
الـــفـــقـــه اإلســـالمـــيّ الـــدولـــيّ عـــنـــد اإلفـــتـــاء ف الـــقـــضـــايـــا والـــنـــوازل واملـــســـتـــجـــدات الـــتـــي تـــهـــمّ 
املـــســـلـــمـــي داخـــل الـــعـــالـــم اإلســـالمـــيّ وخـــارجـــه, جتـــنـــبًـــا لـــلـــتـــنـــاقـــض, ودرءً لـــلـــتـــضـــادّ ف اآلراء 

والفتاوى ف املسائل العامَّة.

تـوقـيـع مـائـة وخـمـسـي (150) اتـفـاقـيـَّة تـعـاون ومـذكّـرة تـفـاهـم بـي جـهـات اإلفـتـاء والـهـيـئـات 
ـة داخــل الــعــالــم اإلســالمــيّ وخــارجــه بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــاون  ـة واجملــالــس اإلســالمــيـَّ الــفــقــهــيـَّ

والتنسيق بينها وبي مَجْمَع الفقه اإلسالميّ الدوليّ.

ات األداءاألنشطة والربامج جهات التنفيذُمؤرشِّ

إدارة التخطيط (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث

إدارة التخطيط (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث

3. عــقــد نــدوات مــتــخــصــصــة لــدراســة ســبــل 
تـعـزيـز أوجـه ومـجـاالت الـتـعـاون والـتـنـسـيـق بـي 

ـة  الـــمَــجْــمَــع وجــهــات اإلفــتــاء واجملــالــس الــفــقــهــيـَّ
اخملـــتـــلـــفـــة داخـــل الـــعـــالـــم اإلســـالمـــيّ وخـــارجـــه, 

تــوحــيــدًا لــلــصــفّ, وملًّــا لــلــشــمــل, ومــنــاهــضــة 
للتناقض والتضاد ف اآلراء والفتاوى.

تـنـظـيـم خـمـس (5) نـدوات مـتـخـصّـصـة لـدراسـة أوجـه ومـجـاالت تـعـزيـز الـتـعـاون والـتـنـسـيـق 
ــة اخملـــتـــلـــفـــة داخـــل الـــعـــالـــم اإلســـالمـــيّ  بـــي الــــمَـــجْـــمَـــع وجـــهـــات اإلفـــتـــاء, واجملـــالـــس الـــفـــقـــهـــيـَّ

وخارجه, توحيدًا للصفّ, وملًّا للشمل.

إدارة املؤمترات (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة التخطيط

إقـامـة خـمـسـة (5) مـؤمتـرات بـي الـسـلـطـات واجلـهـات املـعـنـيـة بـالـشـؤون اإلسـالمـيـَّة, واإلفـتـاء, 
واإلرشــاد داخــل الــعــالــم اإلســالمــيّ وخــارجــه, وذلــك بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــاون بــيــنــهــا, وتــبــادل 

اخلبرات والتجارب ف مجال اإلفتاء واإلرشاد.

إدارة املؤمترات (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة التخطيط

4. عـقـد مـؤمتـرات مـع الـسـلـطـات واجلـهـات 
ة واإلفـتـاء واإلرشـاد  املـعـنـيـة بـالـشـؤون اإلسـالمـيـَّ

داخـل الـعـالـم اإلسـالمـيّ وخـارجـه, وذلـك بـغـيـة تـعـزيـز 
الـتـعـاون بـيـنـهـا, وتـبـادل اخلـبـرات والـتـجـارب ف 

مجال اإلفتاء واإلرشاد.

1. رصـد جـهـات اإلفـتـاء والـهـيـئـات الـفـقـهـيـَّة 
واجملـالـس اإلسـالمـيـَّة داخـل الـعـالـم اإلسـالمـيّ 

وخــارجــه مــن أجــل تــعــزيــز الــتــعــاون والــتــواصــل 
وتـرسـيـخ الـتـنـسـيـق مـعـهـا لـتـوحـيـد الـصـف, ولـم 

الــشــمــل, ونــبــذ الــتــنــاقــض والــتــضــاد ف اآلراء 
والفتاوى ف املسائل العامَّة.

2. عـقـد اتـفـاقـيـَّات تـعـاون ومـذكّـرات تـفـاهـم 
ة داخـل  مـع جـهـات اإلفـتـاء والـهـيـئـات الـفـقـهـيـَّ

الـعـالـم اإلسـالمـيّ وخـارجـه وذلـك مـن أجـل تـعـزيـز 
الـتـعـاون والـتـنـسـيـق بـيـنـهـا وبـي مَـجْـمَـع الـفـقـه 

اإلسالميّ الدولي.

الهدُف اإلسرتاتيجيُّ الثالث



 

، والغلو يف الدين، وتكفري املذاهب وأتباعها بنرش روح االعتدال، والوسطيَّة، والتسامح بني أتباع املذاهب والفرق اإلسالميَّة املختلفة  نبذ التعصب املذهبيِّ
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ـة  إقــامــة خــمــســة (5) مــؤمتــرات عــن ســبــل تــعــزيــز األمــن الــفــكــري, ونــشــر روح االعــتــدال والــوســطــيـَّ
والتسامح ف الفكر والسلوك بي أتباع املذاهب والفرق واألديان.

إدارة املؤمترات (النسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

2. إقــامــة مــؤمتــرات حــول 
تــعــزيــز األمــن الــفــكــري, ونــشــر 

روح االعـتـدال والـوسـطـيـَّة والـتـسـامح 
ف الـــفـــكـــر والـــســـلـــوك مـــع اآلخـــر 

اخملـــــتـــــلـــــف ف املـــــذهـــــب أو ف 
الدين.

نـشِـرُ وتـرجـمَـة أهـمّ خـمـسـي (50) دراسـةً وبـحـثًـا عـن قـيـم االعـتـدال والـوسـطـيـَّة والـتـسـامـح واالنـفـتـاح 
بي أتباع املذاهب واألديان.

إدارة الديوان (املنسقة) 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

3. اخــتــيــار األبــحــاث واألعــمــال 
الـفـكـريـة الـتـي تـرسـخ قـيـم االعـتـدال 

والوسطيَّة واالنفتاح والتسامح.

1. تـنـظـيـم ورش عـمـل مـتـخـصـصـة 
ــة حـــول ســـبـــل  ومـــحـــاضـــرات عـــامـَّ

مــكــافــحــة ظــاهــرة الــتــعــصــب املــذهــبــي, 
والــغــلــو ف الــديــن, وتــكــفــيــر املــذاهــب 

وأتـبـاعـهـا مـن خـالل رصـد مـظـاهـرهـا, 
ونقض مصادرها ومرجعياتها.

تـنـظـيـم خـمـس (5) ورش عـمـل حـول سـبـل مـكـافـحـة ظـاهـرة الـتـعـصـب املـذهـبـيّ, والـغـلـو ف الـديـن, 
وتـــكـــفـــيـــر املـــذاهـــب بـــنـــقـــض وفـــضـــح مـــصـــادرهـــا ومـــرجـــعـــيـــاتـــهـــا ف الـــفـــكـــر والـــســـلـــوك داخـــل الـــعـــالـــم 

اإلسالميّ وخارجه

تـنـظـيـم خـمـس وعـشـريـن (25) مـحـاضـرةً عـامـَّة عـن أسـبـاب ومـظـاهـر الـتـعـصـب املـذهـبـيّ, والـغـلـو ف 
الدين, وتكفير املذاهب, وسبل مكافحته ودحضه ونقضه.

ات األداءاألنشطة والربامج جهات التنفيذُمؤرشِّ

إدارة البحوث (املنسقة) 
إدارة الديوان 

إدارة املؤمترات 
إدارة اإلعالم

إدارة اإلعالم (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة التخطيط

الهدُف اإلسرتاتيجيُّ الرابع



 

الردُّ عىل الفتاوى التي تخالف ثوابت الدين، وقواعد االجتهاد املعتربة، وما استقرَّ من مذاهب العلامء بغري دليل رشعيٍّ معترب 
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دراســةُ وحتــلــيــلُ مــائــةِ (100) فــتــوى شــهــيــرةٍ مــخــالــفــةٍ لــثــوابــت الــديــن ف مــجــال الــعــقــيــدة, والــفــكــر, 
والسلوك, وذلك من أجل نقدها, ودحضها, والردّ عليها.

إدارة البحوث (املنسقة) 

إدارة الديوان 
إدارة اإلعالم

2. رصــــد وتــــتــــبــــع الــــفــــتــــاوى 
املـــعـــاصـــرة الـــتـــي تـــخـــالـــف ثـــوابـــت 
الـديـن وقـواعـد االجـتـهـاد مـن أجـل 

دحضها والرد عليها.

1. اعـــتـــمـــادُ شَـــبَـــكـــةٍ مـــن املـــفـــتـــي 
الــراســخــي املــوثــوق بــهــم ف ديــنــهــم 
وعـلـمـهـم, بُـغـيـة االسـتـعـانـة بـهـم لـلـرد 

على الفتاوى الشاذة.

اخـتـيـار أبـرز ثـالثـمـائـة (300) مـفـتٍ ومـفـتـيـةٍ داخـل دول مـنـظـمـة الـتـعـاون اإلسـالمـيّ حـسـب الـتـوزيـع 
ـة, ودول اجملــمــوعــة  اجلــغــرافـــيّ املــعــتــمــد لــلــدول األعــضــاء بــاملــنــظــمــة (وهــي دول اجملــمــوعــة اآلســيــويـَّ
ة, ودول اجملـمـوعـة الـعـربـيـَّة), وذلـك مـن أجـل االسـتـعـانـة بـهـم لـلـرد عـلـى الـفـتـاوى الـشـاذة  األفـريـقـيـَّ

اخملالفة للثوابت, ولقواعد االجتهاد املعتبرة.

اخـتـيـار أبـرز مـائـة (100) مـفـتٍ ومـفـتـيـة داخـل دول اجملـتـمـعـات املـسـلـمـة املـوزَّعـة عـلـى قـارات الـعـالـم 
اخلـمـس (آسـيـا, وأسـتـرالـيـا, وأفـريـقـيـا, وأمـريـكـا, وأوروبـا) وذلـك مـن أجـل االسـتـعـانـة بـهـم لـلـرد عـلـى 

الفتاوى الشاذة اخملالفة للثوابت ولقواعد االجتهاد املعتبرة.

ات األداءاألنشطة والربامج جهات التنفيذُمؤرشِّ

إدارة األسرة (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 

إدارة التخطيط 
إدارة اإلعالم

إدارة األسرة (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 

إدارة التخطيط 
إدارة اإلعالم

الهدُف اإلسرتاتيجيُّ الخامس



 

بيان الحكم الرشعي يف املوضوعات واملسائل التي تتصل بالواقع املعارص مبا ييرس اإلفادة منه يف تطوير الترشيعات والقوانني واألنظمة 

لتكون متوافقة ومنسجمة مع أحكام الرشيعة اإلسالميَّة 
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1. تــــــنــــــظــــــيــــــم ورش عــــــمــــــل 
ة  مـتـخـصـصـة  ومـحـاضـرات عـامـَّ

إلبـــداء الـــرأي الـــشـــرعـــي املـــنـــاســـب 
وتــرجــمــتــه ف مــوضــوعــات مــعــاصــرة 

وخـاصـة تـلـك املـوضـوعـات الـتـي تـتـعـلـق 
بـالـنـظـم واحلـوكـمـة والـدسـتـرة والـتـقـنـي, 
وذلــك بــغــيــة االســتــفــادة مــن نــتــائــج تــلــك 

الـورش ف تـطـويـر الـتـشـريـعـات واالرتـقـاء 
بــالــقــوانــي واألنــظــمــة الــســائــدة ف 

الـدول األعـضـاء مبـنـظـمـة الـتـعـاون 
اإلســالمــيّ لــتــتــوافــق مــع أحــكــام 

الشريعة اإلسالميَّة الغرَّاء.

إقــامــة خــمــس (5) ورش عــمــل مــتــخــصــصــة ومــركــزة حــول أهــمّ قــضــايــا الــنــظــم, ومــســائــل احلــوكــمــة 
والـدسـتـرة والـتـقـنـي بـهـدف ضـبـط املـعـايـيـر واألسـالـيـب والـوسـائـل املـثـلـى الـتـي ميـكـن لـلـدول األعـضـاء 
بـاملـنـظـمـة االسـتـنـاد إلـيـهـا ف تـطـويـر تـشـريـعـاتـهـا, وقـوانـيـنـهـا وأنـظـمـتـهـا لـتـتـوافـق مـع أحـكـام الـشـريـعـة 

اإلسالميَّة.

تـنـظـيـم خـمـس عـشـرة (15) مـحـاضـرة عـامـَّة مـركـزة حـول مـوضـوعـات مـعـاصـرة كـاملـواطـنـة واحلـوكـمـة 
ــة املـــوجـــهـــة  والـــتـــقـــنـــي بـــهـــدف بـــيـــان الـــرأي الـــشـــرعـــي ف ضـــوء أســـس وقـــواعـــد الـــســـيـــاســـة الـــشـــرعـــيـَّ

لألحكام واملسائل املرتبطة باألنظمة والقواني والتشريعات داخل مجتمعاتهم.

ات األداءاألنشطة والربامج جهات التنفيذُمؤرشِّ

إدارة البحوث (املنسقة) 
إدارة الديوان 

إدارة املؤمترات 
إدارة اإلعالم

إدارة اإلعالم (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة املؤمترات

2. رصــــد أهــــم مــــشــــكــــالت 
احلــيــاة املــعــاصــرة الــتــي حتــتــاج 

إلــى بــيــان املــوقــف الــشــرعــي مــنــهــا 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــؤســـســـات وجـــهـــات 

اإلفـــــتـــــاء داخـــــل دول الـــــعـــــالـــــم 
اإلسالميّ وخارجه.

دراســةُ وحتــلــيــلُ أهــمّ مــائــة (100) مــشــكــلــة مــعــاصــرة ذات تــأثــيــر ظــاهــر وحــضــور فــاعــل ف مــجــال 
الـطـب, واالقـتـصـاد, واالجـتـمـاع, والـفـكـر, والـثـقـافـة, والـفـن مـن أجـل بـيـان املـوقـف الـشـرعـي مـنـهـا مـن 

خالل إعداد دراسات علميَّة ومعرفيَّة وموضوعيَّة شاملة عن تلك املشكالت.

إدارة البحوث (املنسقة) 
إدارة التخطيط 
إدارة الديوان

تـنـظـيـم خـمـس (5) نـدوات مـتـخـصّـصـة عـن مـسـتـجـدات الـعـصـر, ومـوضـوعـات الـسـاعـة الـراهـنـة داخـل 
ة, وقـضـايـا الـشـبـاب ووسـائـل  الـعـالـم اإلسـالمـيّ وخـارجـه, وخـاصـَّة مـوضـوع الـهـجـرة غـيـر الـشـرعـيـَّ
الـتـواصـل االجـتـمـاعـي, وقـضـايـا املـرأة, وظـاهـرة أطـفـال الـشـوارع واألطـفـال مـجـهـولـي اآلبـاء, وقـضـايا 
ـة, واملــســنــي, وقــضــايــا الــالجــئــي والــنــازحــي وغــيــرهــا, وذلــك بــغــيــة بــيــان  ذوي االحــتــيــاجــات اخلــاصـَّ

املوقف الشرعي منها.

إدارة املؤمترات (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة األسرة

3. تــــــــنــــــــظــــــــيــــــــم نــــــــدوات 
مـتـخـصّـصـة عـن أهـم مـسـتـجـدات 

العصر, وموضوعات الساعـــــــــــــــــــــــــــــة 
الـــراهـــنـــة داخـــل الـــعـــالـــم اإلســـالمـــيّ 

وخـــارجـــه لـــالســـتـــجـــابـــة لـــدواعـــي 
اإلفـتـاء وبـيـان األحـكـام الـشـرعـيـَّة 

املتعلقة بها.

الهدُف اإلسرتاتيجيُّ السادس



 

االستجابة املبارشة لدواعي إبداء الرأي الرشعيِّ وترجمته يف مستجدات الحياة، والتحديات التي تواجه األمة اإلسالميَّة، ويف الوثائق التي تصدرها منظمة التعاون 
اإلسالميِّ واملنظامت الدوليَّة اإلسالميَّة وغري اإلسالميَّة 
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ات األداءاألنشطة والربامج جهات التنفيذُمؤرشِّ

1. تـــــنـــــظـــــيـــــم ورش عـــــمـــــل 
ـــــة عــــــن  ومــــــحــــــاضــــــرات عــــــامـَّ

الـتـَّحـدّيـات الـفـكـريـَّة واالجـتـمـاعـيـَّة 
ة  ة والـثـقـافـيـَّ ة والـتـربـويـَّ واالقـتـصـاديـَّ

الـتـي تـواجـه األمـَّة اإلسـالمـيـَّة ف الـواقـع 
املــعــاصــر  مــن أجــل ابــداء الــرأي الــشــرعــي 

فــيــهــا وتــقــدي احلــلــول املــنــاســبــة لــهــا ف 
ــــة  ضـــــوء األدلـــــة واألصـــــول الـــــعـــــامـَّ

لـــلـــشـــريـــعـــة واملـــقـــاصـــد الـــعـــلـــيـــا 
والـقـواعـد الـكـبـرى مـع االلـتـفـات 

إلى مآالت األفعال.

ـة  ـة عــن أهــمّ الــتــحــدّيــات الــفــكــريًّــة واالجــتــمــاعــيًّــة واالقــتــصــاديـٍّ إقــامــة ثــالثــي (30) مــحــاضــرة عــامـَّ
والـثـقـافــيًّـة والـتـربـويًّـة والـسـيـاسـيًّـة الـتـي تـواجـه األمـَّة اإلسـالمـيَّـة ف الـعـصـر الـراهـن بـغـيـة إبـداء الـرأي 

الشرعيّ فيها ف ضوء األصول العامَّة واملقاصد السامية والقواعد الكلية ومآالت األفعال.

إدارة اإلعالم (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 

إدارة التخطيط 
إدارة األسرة

دراسـةُ وحتـلـيـل مـحـتـويـات أبـرز عـشـر (10) وِثـائـق مـعـاصـرة صـادرة عـن مـنـظـَّمـة الـتـعـاون اإلسـالمـيّ 
واملـنـظـَّمـات الـدولـيـَّة اإلسـالمـيـَّة وغـيـر اإلسـالمـيـَّة مـن أجـل إبـداء الـرأي الـشـرعـي٫ّ وبـهـدف تـنـقـيـحـهـا  

من البنود واملواد التى تخالف األحكام الشرعيَّة الثابتة.

إدارة البحوث (املنسقة) 
إدارة الديوان 

إدارة املؤمترات  
إدارة اإلعالم

2. دراسـة وحتـلـيـل الـوثـائـق 
الـصـادرة عـن مـنـظـمـة الـتـعـاون 

ــة  اإلســـالمـــيّ واملـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـَّ
ة مـن أجـل  ة وغـيـر اإلسـالمـيـَّ اإلسـالمـيـَّ

إبـداء الـرأي الـشـرعـي فـيـهـا وتـنـقـيـح 
مــوادهــا مــن مــخــالــفــة األحــكــام 

الشرعيَّة الثابتة.

الهدُف اإلسرتاتيجيُّ السابع

ـة ف  ـة اإلســالمــيـَّ تــنــظــيــم خــمــس (5) ورش عــمــل حــول أهــمّ الــتــحــدّيــات املــعــاصــرة الــتــي تــواجــه األمـَّ
ـة الــقــادرة عــلــى مــجــابــهــتــهــا,  الــعــصــر الــراهــن بــغــيــة تــقــدي احلــلــول الــنــابــعــة مــن الــشــريــعــة اإلســالمــيـَّ

والتصدي لها.

إدارة البحوث (املنسقة) 
إدارة الديوان 

إدارة التخطيط  
إدارة اإلعالم



 

إفتاء الجامعات واملجتمعات املسلمة خارج دول العامل اإلسالميِّ مبا يحفظ قيم اإلسالم، وثقافته، وتقاليده، حفاظًا عىل هويتهم اإلسالميَّة 

مع االلتزام مبقتضيات املواطنة واإلقامة يف تلك املجتمعات غري املسلمة 
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ات األداءاألنشطة والربامج جهات التنفيذُمؤرشِّ

1. عــقــد مــؤمتــرات حــول 
أهــمّ املــســتــجــدات والــنــوازل 

الـفـقـهـيـَّة اخلـاصـَّة بـاجملـتـمـعـات 
املـسـلـمـة مـن أجـل بـيـان األحـكـام 

ـة الــتــي تــنــاســبــهــا ف ضــوء  الــشــرعــيـَّ
األصـول الـعـامـة لـلـشـريـعـة, واملـقـاصـد 
الـكـلـيـَّة, والـقـواعـد الـفـقـهـيـَّة الـكـبـرى مـع 

االعــتــبــار مبــآالت األفــعــال, تــعــزيــزا 
لــالنــدمــاج اإليــجــابــي, وحــفــاظــا 

عــلــى الــقــيــم, وإعــمــاال ملــبــادئ 
الـــــــعـــــــيـــــــش املـــــــشـــــــتـــــــرك, 

ومقتضيات قبول اآلخر.

إقـامـةُ خـمـسـة (5) مـؤمتـرات حـول أهـمّ املـسـتـجـدات والـنـوازل اخلـاصـَّة بـاجملـتـمـعـات املـسـلـمـة مـن 
ـة املــنــاســبــة لــهــا اســتــنــادا إلــى األصــول الــعــامــة لــلــشــريــعــة, واملــقــاصــد  أجــل بــيــان األحــكــام الــشــرعــيـَّ

الشرعيَّة, والقواعد الفقهيَّة الكبرى مع االعتبار مبآالت األفعال.

إدارة املؤمترات (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

إقــامــةُ خــمــس وِرِش (5) عــمــل لــلــمــفــتــي داخــل دول اجملــتــمــعــات املــســلــمــة بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع 
مـؤسـسـات وجـهـات اإلفـتـاء فـيـهـا, وذلـك مـن أجـل االرتـقـاء مبـسـتـواهـم, وتـطـويـر أدائـهـم, فـضـال عـن 

متكينهم من أدوات وآداب اإلفتاء.

إدارة البحوث (املنسقة) 
إدارة الديوان 

إدارة املؤمترات 
إدارة اإلعالم

2. عــقــد ورش عــمــل لــلــمــفــتــي 
داخـل دول اجملـتـمـعـات املـسـلـمـة مـن 

أجـل االرتـقـاء مبـسـتـواهـم, وتـطـويـر أدائـهـم, 
فـضـال عـن متـكـيـنـهـم مـن أدوات وآداب 

اإلفتاء.

ــة  ــة اخلـــاصـَّ تـــنـــظـــيـــم خـــمـــس (5) نـــدواتٍ مـــتـــخـــصّـــصـــة ملـــنـــاقـــشـــة أهـــم الـــقـــضـــايـــا واملـــســـائـــل الـــفـــقـــهـــيـَّ
بــاجملــتــمــعــات املــســلــمــة حــســب قــارات الــعــالــم اخلــمــس (آســيــا, وأســتــرالــيــا, وأفــريــقــيــا, وأمــريــكــا, 

وأوروبا), وذلك بغية تقدي احللول الشرعيَّة املناسبة لتلك القضايا واملسائل.

إدارة املؤمترات (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

3. عـــــــــــــقـــــــــــــد نـــــــــــــدوات 
مـــتـــخـــصّـــصـــة ملـــنـــاقـــشـــة أهـــم 

القضايا واملسائل الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــهيَّة 
ة بـاجملـتـمـعـات املـسـلـمـة حـسـب  اخلـاصـَّ

قـــارات الـــعـــالـــم اخلـــمـــس (آســـيـــا, 
وأسـتـرالـيـا, وإفـريـقـيـا, وأمـريـكـا, 

وأوروبا).

الهدُف اإلسرتاتيجيُّ الثامن



 

تشجيع التعاون والتكامل واملقاربة بني فقهاء املذاهب اإلسالميَّة املتعددة فيام هو معلوم من الدين بالرضورة، تعظياًم للجوامع، واحرتاًما للفروق، والتزاًما بآداب فقه 

االختالف، وأهميَّة االستئناس بآراء املذاهب عند إصدار الـَمْجَمع فتاواه وقراراته 
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تـنـظـيـمُ خـمـس (5) نـدواتٍ مـتـخـصّـصـةٍ عـن تـعـظـيـم اجلـوامـع, واحـتـرام الـفـروق, والـقـواسـم املـشـتركـة 
بـي املـذاهـب اإلسـالمـيـَّة مـن أجـل املـقـاربـة, وتـعـزيـز الـتـعـاون بـي أتـبـاعـهـا داخـل الـعـالـم اإلسـالمـيّ 

وخارجه.

إدارة املؤمترات (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

3. إقـــــــــــامـــــــــــة نـــــــــــدوات 
مــتــخــصــصــة عــن الــقــواســم 

املـشـتركـة بـي املـذاهـب اإلسـالمـيـَّة 
املــعــتــبــرة بــهــدف رأب الــصــدع, ودرء 
الــفــتــنــة, وحتــقــيــق قــدر مــنــاســب مــن 

الــــتــــعــــايــــش, واحــــتــــرام اآلخــــر, 
وإشاعة روح التسامـــــــــــــــــــــــــــــــح 

والتفاهم بي املسلمي.

ـة  نــشــرُ وتــرجــمــةُ خــمــســة عــشــر (15) بــحــثًــا ودراســةً تــتــنــاول بــالــتــحــلــيــل والــنــقــد األســبــاب املــوضــوعــيـَّ
ــة لـــالخـــتـــالف املـــشـــروع, واالخـــتـــالف املـــذمـــوم ف اإلســـالم, كـــمـــا تـــؤصّـــل ألســـس املـــقـــاربـــة  والـــعـــلـــمـــيـَّ
ــةٍ مـــقـــوالت دعـــاة الـــصـــراع واخلـــصـــام بـــي  والـــتـــكـــامـــل املـــنـــشـــود بـــي الـــفـــقـــهـــاء, وتـــنـــقـــض مبـــوضـــوعـــيـَّ

املذاهب, تعزيزًا لِلَمّ الشمل, وتوحيد الصفّ, وتعميق التعاون والتضامن بي أهل القبلة.

تـنـظـيـمُ خـمـس وعـشـريـن (25) مـحـاضـرة عـلـمـيـَّة عـن فـقـه االخـتـالف, وأسـبـابـه, وآدابـه, وأثـره عـلـى 
وحدة األمة, وتضامن شعوبها.

ات األداء جهات التنفيذُمؤرشِّ

إدارة الديوان (املنسقة) 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

إدارة اإلعالم (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة املؤمترات

1. نـــــــــشـــــــــرُ األبـــــــــحـــــــــاث 
والـدراسـات الـتـي تُـعـنَـى بـتـعـزيـز 

املـقـاربـة والـتـعـاون والـتـكـامـل بـي 
فـقـهـاء املـذاهـب اإلسـالمـيـَّة , وتـنـقـض 
ـــةٍ  أســــس أطــــروحــــات  مبــــوضــــوعــــيـَّ

ومـقـوالت دعـاة الـصـدام والـتـنـافـر 
والـــــتـــــخـــــاصـــــم بـــــي أتـــــبـــــاع 

املذاهب.  

2. تـــنـــظـــيـــم مـــحـــاضـــرات 
شـهـريـة وفـصـلـيـة حـول مـوضـوعـات 

الـــفـــقـــه املـــقـــارن, وأســـبـــاب اخـــتـــالف 
الــــفــــقــــهــــاء, وآداب االخــــتــــالف 

واملناظرة واحلوار.

الهدُف اإلسرتاتيجيُّ التاسع

األنشطة والربامج
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زيـــارةُ خـــمـــســـة عـــشـــر (15) مـــركـــزًا عـــلـــمـــيًّـــا رائـــدًا يُـــعـــنـــى بـــتـــعـــزيـــز املـــقـــاربـــة والـــتـــعـــاون بـــي املـــذاهـــب 
اإلسالميَّة وذلك قصد االحتفاء واإلشادة بها, وإقامة شراكات بينها وبي اجملمع

إقــامــةُ خــمــس عــشــرة (15) مــســابــقــةً فــكريـَّـةً وثــقــافــيـَّـةً بــي الــشــبــاب حــول أســبــاب وآداب االخــتــالف 
وكـيـفـيـَّة إدارتـه داخـل دول الـعـالـم اإلسـالمـيّ وخـارجـه وذلـك أجـل تـعـزيـز الـوعـي بـأسـبـاب االخـتـالف, 

وااللتزام بآدابه, ومعرفة كيفيَّة إدارته.

إدارة اإلعالم (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة التخطيط

إدارة اإلعالم (املنسقة) 
إدارة الديوان 

إدارة املؤمترات 
إدارة األسرة

سـات واملـراكـز  4. زيـارة املـؤسـَّ
ـة الــتــي تُــعــنَــى بــتــعــزيــز  الــعــلــمــيـَّ

املــــقــــاربــــة والــــتــــعــــاون بــــي املــــذاهــــب 
ـــة مــــن أجــــل إقــــامــــة  اإلســــالمــــيـَّ

شراكات بينها وبي اجملمع.

5. تـنـظـيـم مـسـابـقـات فـكريـة بـي 
الـشـبـاب حـول أسـبـاب االخـتـالف وآدابـه 

وآثاره.



 

العمل عىل تجديد الفقه اإلسالميِّ بتنميته من داخله، وتطويره من خالل ضوابط االستنباط، والقواعد، واألدلة، واملقاصد 
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نَـشـرُ وتـرجـمـةُ أهـمّ ثـالثـي (30) دراسـة جـادَّة ونـفـيـسـة قـدميـة وحـديـثـة عـن مـنـاهـج ووسـائـل جتـديـد 
الـــفـــقـــه اإلســـالمـــيّ, والـــفـــكـــر اإلســـالمـــيّ املـــعـــاصـــر, واخلـــطـــاب الـــديـــنـــيّ الـــراهـــن, ثـــم تـــرجـــمـــة تـــلـــك 

الدراسات إلى اللغات السائدة داخل العالم اإلسالميّ وخارجه.

حتــقــيــقُ خــمــس عــشــرة (15) مــخــطــوطــة نــادرة ف مــوضــوعــات الــفــقــه, واألصــول, واملــقــاصــد, ثــم 
ترجمتها إلى اللغات السائدة داخل العالم اإلسالميّ وخارجه.

ات األداء جهات التنفيذُمؤرشِّ

إدارة الديوان (املنسقة) 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

إدارة البحوث (املنسقة) 

إدارة الديوان 
إدارة اإلعالم

3. نـــــشـــــر وتـــــرجـــــمـــــة قـــــرارات 
وتـوصـيـات الــمَـجْـمَـع بـعـد تـبـويـبـهـا 
وتـصـنـيـفـهـا وفـق مـوضـوعـات الـفـقـه 

والفكر.

نـــشـــرُ وتـــرجـــمـــةُ قـــرارات وتـــوصـــيـــات الــــمَـــجْـــمَـــع إلـــى أهـــمّ عـــشـــرة (10) لـــغـــات ســـائـــدة داخـــل الـــعـــالـــم 
اإلسـالمـيّ وخـارجـه, وذلـك بـعـد تـبـويـبـهـا وتـصـنـيـفـهـا وفـق مـوضـوعـات الـفـقـه, والـفـكـر, واالجـتـمـاع, 

واالقتصاد, والسياسة, والثقافة, والتربية.

إدارة الديوان (املنسقة) 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

تـنـظـيـمُ  (5) نـدوات مـتـخـصّـصـة عـن قـضـايـا جتـديـد الـفـقـه اإلسـالمـي, أهـمـيـتـه, ومـنـاهـجـه, ووسـائـلـه, 
وعالقته بتجديد الفكر اإلسالميّ واخلطاب الديني داخل العالم اإلسالميّ وخارجه.

إدارة املؤمترات (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

4. تـــــــنـــــــظـــــــيـــــــم نـــــــدوات 
مـتـخـصّـصـة عـن جتـديـد الـفـقـه 

اإلســالمــيّ, أهــمــيــتــه, ومــنــاهــجــه, 
ووسـائـلـه, وعـالقـتـه بـتـجـديـد اخلـطـاب 

الـديـنـي املـعـاصـر داخـل الـعـالـم 
اإلسالميّ وخارجه.

1. نـــــــــشـــــــــر األبـــــــــحـــــــــاث 
والـدراسـات الـنـفـيـسـة الـقـدميـة 

واحلــديــثــة الــتــي تــرســخ مــنــهــجــيــة 
ـة,  الــتــجــديــد ف الــثــقــافــة اإلســالمــيـَّ

والـتـي حتـتـوي عـلـى مـحـاوالت 
فعلية للتجديد.

2. حتـــقـــيـــق مـــخـــطـــوطـــات 
ــة ف الـــفـــقـــه واألصـــول  عـــلـــمـــيـَّ

واملـقـاصـد ثـم تـرجـمـتـهـا إلـى الـلـغـات 
الـسـائـدة داخـل الـعـالـم اإلسالمـيّ 

وخارجه.

الهدُف اإلسرتاتيجيُّ العارش

األنشطة والربامج



 

ة للمنظَّمة  الحوار البّناء مع أتباع األديان والثقافات األخرى بهدف التعاون فيام يحقِّق خري املجتمع اإلنساينِّ، وذلك بالتنسيق مع األمانة العامَّ
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إقـامـة خـمـسـة (5) مـؤمتـرات عـن مـرتـكـزات احلـوار الـبـنـَّاء, وأسـس الـعـيـش املـشـتـرك, ومـقـتـضـيـات 
قــبــول اآلخــر, ومــرتــكــزات الــتــآزر بــي أتــبــاع األديــان مــن أجــل تــعــزيــز ثــقــافــة الــتــســامــح, واالنــفــتــاح, 

والتعاون.

ــة تُـــعـــنَـــى بـــنـــقـــض أســـس ومـــنـــطـــلـــقـــات ثـــقـــافـــة صـــراع  تـــنـــظـــيـــمُ خـــمـــس عـــشـــرة (15) مـــحـــاضـــرة عـــامـَّ
احلضارات, وتصادم الثقافات ملكافحتها, ودحضها.

ات األداءاألنشطة والربامج جهات التنفيذُمؤرشِّ

إدارة املؤمترات (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

إدارة اإلعالم (املنسقة) 
إدارة الديوان 
إدارة البحوث 
إدارة املؤمترات

3. رصــــد مــــظــــاهــــر فــــوبــــيــــا 
األديـــان, وخـــطـــابـــات الـــكـــراهـــيـــة, 

واالزدراء بـــالـــرمـــوز الـــديـــنـــيّـــة داخـــل 
الـعـالـم اإلسـالمـيّ وخـارجـه وذلـك 

من أجل التحذير منها. 

دراســةُ وحتــلــيــلُ ونــقــدُ أبــرز مــائــة (100) مــظــهــر لــفــوبــيــا األديــان, وخــطــابــات الــكــراهــيــة واالزدراء 
بالرموز الدينيَّة داخل العالم اإلسالميّ وخارجه بغية نقضها, ومكافحتها.

إدارة البحوث (املنسقة) 
إدارة الديوان 

إدارة املؤمترات 
إدارة اإلعالم

1. تـــنـــظـــيـــم مـــؤمتـــرات عـــن 
ـاء, وأســس  مــرتــكــزات احلــوار الــبــنـَّ

الـعـيـش املـشـتـرك, ومـقـتـضـيـات قـبـول 
اآلخـر, ومـرتـكـزات الـتـآزر املـامـول 

بي أتباع األديان.

ـة  2. تــنــظــيــم مــحــاضــرات عــامـَّ
عـن جـذور ومـنـطـلـقـات ثـقـافـة صـراع 
احلـــضـــارات, وتـــصـــادم الـــثـــقـــافـــات 

لنقضها, ودحضها.

الهدُف اإلسرتاتيجيُّ الحادي عرش
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نـشـرُ وتـرجـمـةُ أربـعـي (40) بـحـثًـا ودراسـةً مـهـمـَّة تـنـاولـت بـالـدراسـة والـتـحـلـيـل قـيـم ومـبـادئ الـعـيـش 
املشترك, ومقتضيات قبول اآلخر.

ـا مــهــمًّــا ومــعــاصــرًا عُــنــيَ بــدراســة وحتــلــيــل ظــاهــرة فُــوبِــيَــا  نــشــرُ وتــرجــمــةُ ثــالثــي (30) كــتــابــا عــلــمــيـَّ
األديان, وأسس خطاب الكراهية, وأسباب االزدراء بالرموز الدينيَّة والثقافيَّة.

إدارة الديوان (املنسقة) 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

إدارة الديوان (املنسقة) 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

4. نـشـر وتـرجـمـة كـتـب وأبـحـاث عـلـمـيـَّة 
مــعــاصــرة تــعــنــى بــنــقــد ظــاهــرة فــوبــيــا 
األديــان, وخــطــاب الــكــراهــيــة, واالزدراء 

بالرموز الدينية والثقافية.

وضــعُ ونَــشــرُ وتــرجــمــةُ مــدوَّنــات ومــوســوعــات عــصــريـَّـةٍ مــيــسـَّـرة جــامــعــةٍ لــلــقِــيَــم الــكــونــيـَّـة املــشــتركــة ف 
عــشــر (10) لــغــات ســائــدة داخــل الــعــالــم اإلســالمــيّ وخــارجــه, تــعــزيــزًا ملــبــادئ الــعــيــش املــشــتــرك, 

وتأصيال ألسس التعاون والتآزر بي أتباع األديان, وتوطيدًا ملقتضيات قبول اآلخر.

إدارة الديوان (املنسقة) 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

نَـشـرُ وتـرجـمـةُ عـشـرة (10) كـتـبٍ نـفـيـسـةٍ مـن كـتـب الـتـراث الـتـي تـظـهـر أسـبـقـيـَّة الـشـريـعـة اإلسـالمـيـَّة 
ف مجال تعزيز مبادئ العيش املشترك, ومقتضيات قبول اآلخر.

إدارة الديوان (املنسقة) 
إدارة البحوث 
إدارة اإلعالم

5. نـشـر وتـرجـمـة كـتـب تـراث 
ة الـشـريـعـة  نـفـيـسـة تُـظـهِـر أسـبـقـيـَّ
ـــة ف مــــجــــال تــــعــــزيــــز  اإلســــالمــــيـَّ

العيش املشترك.





 

ًصا لـعدد األنشـطة والربامـج الـتي يـعزم َمْجـَمُع الـفقه اإلسـالمـيِّ الـدويلُّ عىل تـنظيمها وإقـامـتها خـالل الـسنوات الخـمسة الـقادمـة  تـتضمن هـذه الـَخامِتـُة ُمـلَخَّ

، وإذ تَسـتْشِعُر كَِربَ َحْجـم تـكالـيفها املـاديـَّة، واإلداريَّة،  ر كَــثْـرَة َعـدِد تـلك األنشـطة والربامـج نـوًعـا وكامٍّ ـَة للَمْجـَمع إذ تُـقدِّ مبشـيئة الـلَّه تـعاىل، وإنَّ األمـانـة الـعامَّ

سـات واملـراكـز  والبرشيَّة، فـإنـَّها تَـغتِنُم هـذه الـسانِـَحَة الـطيِّبَـَة لـتؤكَِّد -مـن َجـديـٍد- اسـتعداَدهـا التَّامَّ ورغـبَتَها الـكامـلَة يف التنسـيق والـتعاون مـع الهـيئات واملـؤسَّ

الـعلميَّة والـفكريَّة يف جـميع أنـحاء املـعمورة مـن أجـل إقـامـة وتـنظيم هـذه األنشـطة والربامـج، كام يحـدوهـا أمـٌل أكـيٌد يف أن تحـظى -كام َحـِظيَت مـن قَـبُْل- 

بـدعـٍم سـخيٍّ مـاديٍّ ومـعنويٍّ مـن لـدن الـدول األعـضاء بـاملـنظَّمة، واملنظَّامت والجـمعيَّات واألفـراد لـتمويـل هـذه الخـطَّة اإلسـرتاتـيجيَّة الـطَُموح، متـكيًنا للَمْجـَمع 

من القيام برسالته، وتحقيق رؤيته عىل الوجه املنشود بإذن اللَّه تعاىل. 
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الـَخاتِـَمة 
أنِْشـطُة وبَـَرامـج الخـطَّة اإلسـتراتـيجيَّة الخـمسيَّة فـي أرقـام 
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صةالبيانات االتفاقيَّاتالندوات املتخصِّ
ورش العملالظواهر املعارصةاملؤمترات

املحارضاتاألبحاث والكتب 

عدد األنشطة والربامج 

أنشـطة وبـرامـج الخـطَّة اإلسـتراتـيجيَّة الخـمسيَّة فـي أرقـام:

مجموع األنشطة والبرامج للخطَّة 
اإلستراتيجيَّة اخلمسيَّة = 4,095
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