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برامج التنمية تفعيل لدراسات اإلسالمية ودورها في ل الدولي الثاني المؤتمر

 والتطوير

 "استثمار علوم الوحي لتحقيق تنمية شاملة"

 مقدمة

بينما يوظف الخبراء إمكاناتهم لتحقيق التنمية الشاملة عبرا دراسات ومقترحات 

ضمان رخاء وخطط عمل وبرامج متنوعة؛ وصوالُ إلى هدف كلي يتمثل في 

وازدهار المجتمعات اإلنسانية، كان البد من وجود دور للدراسات الدينية في تحقيق 

ً وأن الدين اإلسالمي بمفهومه العام يدعو إلى رعاية  هذا الهدف السامي خصوصا

وصون القيم اإلنسانية النبيلة ومنها العدل والسالم والحرية والمساواة والعدل والبِر 

الشعور بالمسؤولية وكذلك التعاون بما فيه خير اإلنسانية  أجمع، واألمانة والصدق و

وال يخفى على المتخصصين والمثقفين ما لهذه القيم من أثر في تحقيق التنمية الشاملة 

 عبر إرساء قواعدها وضمان ديمومتها الستمرار المنافع الناجمة عنها.

ً من هذه الرؤية جاءت فكرة  انطالقا

، لوضع هذا المطلب العظيم ميةودورهافيبرامجالتنميةوالتطويرمؤتمرالدراساتاإلسال

 موضع التطبيق ولتحقيق األهداف المنصوص عليها تفصيالً في الفقرة القادمة.

 األهداف 

أوالً: دعم وتشجيع دراسات التنمية والتطوير والمشاركة المجتمعية السيما تلك 

 المؤصلة والمؤطرة دينيا.

بشؤون الناس وواقعهم اليومي وأثره في دعم وتنظيم وتنسيق  ثانياً: بيان عالقة الدين

 البرامج والجهود الساعية لجعل حياتهم أفضل وأكثر إيجابية.

ثالثاً: إرساء قواعد التنمية والتطوير من منظور الدين اإلسالمي مع بيان آراء وآثار 

 األديان األخرى في هذا الشأن.
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ية في مجال موضوعات المؤتمر ومحاوره ثالثاً: تشخيص الجهود الفردية والمؤسس

مع محاولة الربط بينها بهدف تقوية وتمتين هذه الجهود وتنمية ثمراتها بالمزيد من 

 التركيز.

رابعاً: نقل العلوم والمعارف الدينية إلى حيز التطبيق والتنفيذ عبر مزامنتها مع برامج 

 التنمية والتطوير.

ألبحاث األصيلة في هذا المجال من خالل خامساً: اإلسهام في نشر الدراسات وا

 الدوريات العلمية المحكمة ذات العالقة للتعريف بها وتوسيع فائدة المجتمع منها. 
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