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  س -1/41 قرار رقم

   بشأن 

  الوضع في الصومال
  

استشراف  (دورة:المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة
ه 1435 شع�ان 21و 20 یوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 -  18(المواف(،  

على جم�ع القرارات السا�قة ذات الصلة �الشأن الصومالي والصادرة عن  
عد اطالعه  
ومجلس وزراء الخارج�ة لدول منظمة التعاون اإلسالمي قمم دول منظمة التعاون اإلسالمي 
  الخاصة �شأن الوضع في الصومال:

 تمخض ما كلل الكامل دعمه و#ؤ+د االنتقال�ة، رحلةالم إلنهاء المبذولة �الجهود یرحب .1
 لل�الد رسمي دستور ووضع الدائمة المؤسسات و2ناء الس�اس�ة العمل�ة إنجاح من عنها

 قبل من م�اشرة خت�ارهما تم قد +ان( عضوا 275 تضم تشر#ع�ة هیئة إنشاء یتضمن
 وحدة ح+ومة وتش+یل للصومال جدید رئ�س وانتخاب) العشائر وشیوخ األع�ان مجلس
 .وطن�ة

 ،األستاذ عبد الولي شیخ أحمد برئاسة حدیثا تش+لت التي الصومال�ة للح+ومةدعمه یؤ�د  .2
 المت�ادل واالحترام المساواة مبدأ أساس على معها التعامل إلى الدولي المجتمع و�دعو

 .وٕاقل�م�ة دول�ة منظمات أو هیئات عبر المرور دون  الدول بین

 .واستقاللها وس�ادتها الفیدرال�ة الصومال جمهور#ة أراضي حدةو  �احترام تمس+ه یؤ�د .3

 والعمل حدیثا لةالمش+ّ  الصومال�ة الح+ومة دعم إلى الصومال�ة األطراف +افة یدعو .4
 .والخالفات الفرقة عوامل ونبذ واالستقرار األمن دعم أجل من معها �التضامن

 الدولي المجتمع دو#ناش الصومال في األمني الوضع في الحاصل التحسن �سجل .5
 تقو�ة أجل من األسلحة عن الحظر لرفع الدولي األمن مجلس إلى طلب بتقد�م التعجیل
 .الصومال في األمني القطاع

 إزهاق في تسببت التيو  اإلرهاب�ة المجموعات هاترتكب التي العنف أعمال +افة یدین .6
 ال�الد أمن عةوزعز  والخاصة العامة الممتلكات ریوتدم األبر#اء المواطنین أرواح

 .واستقرارها

 تعز#ز إلى و#دعو مقد�شو، في للمنظمة التا�ع اإلنسان�ة الشؤون  م+تب �أنشطة �شید .7
 �عزز مما الصومال وشمال شرق  في وخاصة الصومال أنحاء جم�ع في الم+تب عمل
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إلى تحو#ل م+تب المنظمة لتنسیE �ما یدعو  .أراض�ه وتماسك الصومال وحدة
ة في مقد�شو إلى م+تب للتنم�ة مع إضافة مسؤول�ة مراق�ة األنشطة المساعدات اإلنسان�

الس�اس�ة �ما یؤدB إلى تحقیE المصالحة الوطن�ة الدائمة، وتعز#ز +�ان الدولة الفیدرال�ة، 
 واالنتهاء من وضع الدستور، وٕاجراء االنتخا�ات.

مال الذB إلى تفعیل صندوق منظمة التعاون اإلسالمي االستئماني لصالح الصو یدعو  .8
 أنشئ �موجب قرار من الدورة الثامنة والثالثین لمجلس وزراء الخارج�ة.

 عالقات لتطو#ر مقد�شو في سفاراتها �فتح اإلسراع إلى األعضاء الدول جم�ع یدعو .9
 .الصومال جمهور#ة و2ین بینها الثنائي التعاون 

 الصــومال فــي ر#قـياألف االتحــاد �عثـة �ــه تضـطلع الــذB الر#ــادB الـدور عال�ــاً  و�ــثمن �قـدر .10
 من والحد ال�الد، في األمني الوضع لتعز#زلها ومساندتها  الصومال�ة القوات مع وتعاونها

 .وح+ومته الصومالي الشعب ضد المعارضة الحر+ات تمارسه Bذال العنف أش+ال +ل

 اإلفر#قـي االتحـاد �عثـة إلـى واللوج�سـتي المـالي الـدعم تقـد�م تسـر#ع الدولي المجتمع یناشد .11
 عاتقهــا علــى الملقــاة األمن�ــة واج�اتهــا أداء فــي االســتمرار لهــا یتســنى حتــى الصــومال فــي

 .الصومال إلى واالستقرار األمن إعادة تجاه

 تقــد�م مواصــلة الخیر#ــة والجمع�ــات األحمــر الهــالل وجمع�ــات األعضــاء الــدول مــن �طلــب .12
 فـي المجاعـة داع�اتوتـ الجفـاف �آثـار متـأثر#ن یزالون  ال الذین أولئك إلى اإلنساني العون 

 المنــاطE �عــض أصــابت التــي الف�ضــاناتمــن جــراء  مــؤخرا تضــرروا الــذین أو الصــومال
 .الصومال�ة

 الصـــومال�ة للح+ومـــة الم�اشـــر المـــالي الـــدعم تقـــد�م ةمواصـــل علـــى الـــدولي المجتمـــع �حـــث .13
 فــي خاصــة ،�ــةاتوالخدم اإلنمائ�ــة النشــاطات تعز#ــز�غ�ــة جهــود  مــنبذلــه ت مــا ىفــ لــدعمها
ــ�م االجتماع�ــة والتنم�ــة الصــحة تمجــاال  القــدرات وتطــو#ر والمواصــالت واالتصــال والتعل
 .الح+وم�ة المؤسسات و2ناء ال�شر#ة

 بوعوده االلتزام إلى الدولي المجتمع و#دعو ،الصومال في طردالم األمني �التحسن یرحب .14
 تـدر#ب عز#زوت الحروب دمرته ما و2ناء الصومال في واالستقرار األمن إعادةف�ما یتعلE ب

تتمثـل  التـي القضـائ�ة الهیئـات نشـاd وتفعیل الح+وم�ة المصالح تحدیثو  الوطن�ة الكوادر
 .الصومال�ة الجمهور#ة أرجاء على والقانون  النظام فرضساس�ة في األ مهمتها

 مـن الصـومال�ة األمن�ة األجهزة تم+ین إلى و#دعوه الدولي المجتمع إلى عاجالً  نداءاً  یرفع .15
 واألعمــــال الســــالح وتقـــد�م التــــدر#ب فرصـــة إلتاحــــة وذلـــك +ــــامال األمنـــي ادورهــــ ممارســـة
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 مــن وممتلكاتــه الصــومالي الشــعب أفــراد حما�ــة علــى وقــادرة مؤهلــة لتكــون  لهــا اللوجســت�ة
 .المنظمة الجر#مة أعمال ارتكاب على منینالمد المجرمین عتاة اعتداءات

 األمانـة و#ـدعو ،2013 طسأغسـ فـي الصـومال في التطرف م+افحة مؤتمر �انعقاد �شید .16
 فـــي التطـــرف ومحار2ـــة الف+ـــرB  األمـــن حـــول مـــؤتمر عقـــد إم+ان�ـــة فـــي النظـــر إلـــى العامـــة

 .الصومال

 وٕاعــــادة الصــــومال فــــي األزمــــة حتــــواءال جیبــــوتي جمهور#ــــةلتــــي تبــــذلها ا �ــــالجهود �شــــید .17
 الصــومال، فــي الســالم وحفــe األمــن إلعــادة لقــوات بإرســالها الــوطن ر2ــوع إلــى االســتقرار

ال تـــزال  التـــي المضـــن�ة الجهـــود تلـــك ،الصـــومال�ة األطـــراف بـــین النظـــر وجهـــات تقر#ـــبو 
 الوطن�ـــة للمصـــالحة عرتـــي مـــؤتمر تنظـــ�متمخـــض عنهـــا  والتـــي الیـــوم هـــذا حتـــى مســـتمرة
 .2009 عام الصومال�ة األطراف بین المبرم جیبوتي في السالم اتفاق ومؤتمر

 متا�عة 2012عام  الصومالشأن � واسطنبول لندن لمؤتمرB  الراع�ة الدول یناشد .18
 الواقع أرض على نتائجهما لتطبیE المؤتمر#ن هذین عن الصادرة والقرارات التوص�ات

 قرارات على عر#ضة أماال �علE یزال ال الذB الصومالي لشعبا فائدةل نتائجهما وتحو#ل
  سیل.إلى تنفیذ ما تم االتفاق عل�ه في مؤتمر برو+�ما یدعو  .واسطنبول لندن B مؤتمر 

 بدعم الخاصة جهوده في االستمرار� و�طال�ه الصومال إلى العام األمین بز#ارة �شید .19
 تطو#ر أجل من الفیدرال�ة الصومال�ة الح+ومة و�مساعدة البناء، إعادة في الصومال

 الوطن�ة، األمن وقوات الصومال�ة الشرطة قوات وخاصة ،للح+ومة األمن�ة المؤسسات
 تتضمن أمن�ة ستراتیج�ةإ بلورة في الفیدرال�ة الح+ومة دعم مالعا األمین من �طلب +ما

 وتعز#ز المجتمع في إدماجها إلعادة المیل�ش�ات تأهیل ٕاعادةو  السالح لنزع خططا
 .العدالة مجال في القدرات

الثان�ة  الدورة إلى �شأنها تقر#ر ورفع القرارات هذه تنفیذ متا�عة العام األمین من �طلب .20
 .الخارج�ة وزراء لمجلس واألر2عین

 ---- 
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  س - 2/40 :رقم قرار 

  بشأن 

  الوضع في أفغانستان

  
استشراف  (دورة:المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة

ه 1435شع�ان  21و 20 یوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي
 Eم2014یونیو  19 -  18(المواف(،  
الموقــف المبــدئي الــذB اعتمــده المــؤتمر اإلســالمي فــي قراراتــه �شــأن أفغانســتان  س&&تذكرإذ ی  

  �س�ادة أفغانستان واستقاللها ووحدة أراضیها؛�االلتزام القوB والتي تنادB  1980منذ ینایر 
فــي النشــاd الــدولي النتعــاش  دور األمــم المتحــدةلــ الطــا�ع المر+ــزB علــى  یج&&دد التأكی&&دوإذ   
  ؛أفغانستان
 �2002ما تحقE من إنجازات منذ إنشـاء جمهور#ـة أفغانسـتان اإلسـالم�ة سـنة  وإذ یرحب  

  وعمل�ة الد�مقراط�ة الجار#ة في ال�الد؛
ــــة  وإذ یؤك&&&&د مج&&&&ددا   ــــى تحقیــــE التنم� ــــة القصــــوP لمســــاعدة الشــــعب األفغــــاني عل األهم�

تـــزال تطـــرح تحـــد�ات  المســـتدامة وٕاعـــادة التأهیـــل وٕاعـــادة اإلعمـــار وتبدیـــد جم�ـــع المخـــاطر التـــي ال
  ؛ولألمن اإلقل�ميجس�مة الستقرار أفغانستان 

عـــن تقـــدیره لجهـــود الـــدول األعضـــاء ومنظمـــة التعـــاون اإلســـالمي والصـــندوق  وإذ یع&&&رب  
ـــل الـــ�الد  ـــة إعـــادة تأهی ـــى شـــراكة فعالـــة مـــع أفغانســـتان فـــي عمل� االســـتئماني للمنظمـــة، و#ـــدعو إل

  وتنمیتها؛
إلى تعز#ز التعـاون اإلقل�مـي، �مـا فـي ذلـك عبـر منظمـة بجم�ع الجهود الرام�ة  وإذ یرحب

 ،Bمـــي للتعـــاون االقتصـــاد�والمـــؤتمر اإلقل Bمـــي التعـــاون االقتصـــاد�ا الوســـطى اإلقل�و2رنـــامج آســـ
 ،Bات والبرامجور للتعاون االقتصاد�مي، وغیرها من المنتد�ا للتعاون اإلقل�؛ا�طة جنوب آس  

لتي ترمـي إلـى استكشـاف اإلم+انـات اإلقل�م�ـة عن دعمه  للم�ادرات اإلقل�م�ة ا وإذ یعرب
الثالــث ، و#رحــب �االجتمــاع الــوزارB للمنطقــة ++ــلوأ�ضــا لرفاه�ــة أفغانســتان واســتقرارها وتنمیتهــا، 

 26ألماتا في لبلدان قلب آس�ا والمنبثE عن مؤتمر إسطنبول من أجل أفغانستان، والذB انعقد في 
اؤها اإلقل�میون، بدعم مـن المجتمـع الـدولي، التـزامهم ، وأكدت خالله أفغانستان وشر+2013أبر#ل 

تدابیر بناء الثقة والتنفیذ المصالح اإلقل�م�ة المشتر+ة و بتعز#ز األمن والتعاون اإلقل�میین من خالل 
لخطــG العمــل المحــددة لتحقیــE ســتة حــزم مــن تــدابیر بنــاء الثقــة المنبثقــة عــن مســار التــام والمالئــم 

  ؛ اسطنبول
عداد أفغانستان وعزمها علـى تسـخیر موقعهـا اإلقل�مـي وم+انتهـا التار#خ�ـة �است وإذ یرحب

  لتعز#ز األمن واالستقرار والتعاون االقتصادB السلمي في المنطقة؛
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المجتمع الدولي تقد�م دعمه الكامـل لتنفیـذ عهـد أفغانسـتان الصـادر عـن مـؤتمر وإذ یناشد 
�الوفــاء �التزاماتــه المال�ــة التــي تعهــد بهــا فــي  +ابــل و2ــون واإلســراع النــدن والــذB أكــده مجــددا مــؤتمر 

جم�ـع المــؤتمرات الدول�ـة الســا�قة للمـانحین إلعــادة إعمـار أفغانســتان، �مـا فــي ذلـك مــؤتمر طو+یــو 
، والـذB جـدد ف�ـه المجتمـع الـدولي 2012یولیـو  8الدولي للمانحین حول أفغانستان الذB عقد یوم 

  میتها المستدامة خالل عقد التحوالت؛تأكیده دعمه المستمر لنمو أفغانستان وتن
لجهــود مجموعــة المــانحین الــدولیین، �مــا فــي ذلــك أعضــاء منظمــة  وإذ یع&&رب ع&&ن دعم&&ھ

ـــــذ ا ـــــة الوطن�ـــــة إلســـــتراتیج�ة اإلالتعـــــاون اإلســـــالمي، والتـــــي ترمـــــي إلـــــى ضـــــمان نجـــــاح تنفی نمائ�
ل مـؤتمر +ابـل فـي لبرامج الوطن�ة التفصیل�ة ذات األولو�ة التي عرضـت خـالأ�ضا لألفغانستان، و 

  ؛2010یولیو 
�عمل�ة إعادة اإلعمار  اً في االعت�ار أن المرحلة الحال�ة، والتي تعنى أساس وإذ یأخذ

وضرورة بناء القدرات ال�شر#ة، تستوجب التنسیE التام بین العمل الس�اسي والعمل اإلنمائي، +ما 
  یتضح من خالل نشاطات المنظمات الدول�ة العاملة في أفغانستان؛

  على تقر#ر األمین العام �شأن الوضع في أفغانستان: وبعد االطالع  
 من كفاحھاعن تضامنه وعن دعمه الكامل لجمهور#ة أفغانستان اإلسالم�ة في  یعرب .1

، خالل الفترة االنتقال�ة التي للشعب األفغاني االقتصادي النمو وتحقیق واألمن السلم أجل
 .2025إلى  2015متد من ، وعقد التحوالت الم2014تمتد إلى عام 

الدول األعضاء والمجتمع الدولي على مواصلة تقد�م الدعم والمساعدة القو#ین  یحث  .2
 .للح+ومة األفغان�ة في م+افحتها لإلرهاب

یدعو الدول األعضاء والمجتمع الدولي إلى دعم عمل�ة المصالحة والسلم الشاملة التي  .3
�قوم على م�ادm نبذ العنف وقطع الصلة تقودها وترعاها أفغانستان إلیجاد حل س�اسي 

�+افة الجماعات اإلرهاب�ة وصون االنجازات التي حققتها أفغانستان في مجال 
الد�مقراط�ة، واحترام دستور ال�الد الذB �مثل المصالح المشروعة لكافة المواطنین 

في هذا ، و�دعم 
قوةاألفغان من أجل بناء أفغانستان اآلمنة والمستقرة والد�مقراط�ة؛ 
دعم من المؤتمر الدولي حول أفغانستان، بإنشاء جمهور#ة أفغانستان اإلسالم�ة،  ،الصدد

للمجلس األعلى للسلم، وذلك من أجل إشراك جم�ع األفغان في م�ادرة بناء السلم، 
 واستمالة عناصر طال�ان أفغانستان التي تتخلى عن العنف إلى الح�اة المدن�ة.

یونیو  11نة مشتر+ة للسالم بین أفغانستان و�اكستان في إنشاء لج یدعم بقوة أیضا .4
 �غ�ة تسهیل وتعز#ز عمل�ة المصالحة والسالم في أفغانستان. 2011

األمن�ة  �الجهود البناءة لألمم المتحدة، ومنها حضور القوة الدول�ة للمساعدة یشید .5
تكلیف الوارد في لل (اإل�ساف) في أنحاء أفغانستان على نحو ما ورد في اتفاق بون ووفقاً 
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على إحالل األمن  ةاألفغان� الح+ومةلمساعدة  1510قـرار مجلس األمن الدولي رقم 
المرحلة االنتقال�ة الشاملة والمسؤولة التي  و�دعموٕاعادة الح�اة إلى طب�عتها في ال�الد، 

 . 2014ستنتهي سنة 

غاني، الذB اعتمده المجتمع الدولي إلى تقد�م مساعداته من أجل تنفیذ العهد األف یدعو .6
البرامج الوطن�ة  وأ�ضاً مؤتمر لندن، واإلستراتیج�ة اإلنمائ�ة الوطن�ة ألفغانستان، 

، و2خاصة من 2010التفصیل�ة ذات األولو�ة التي عرضت خالل مؤتمر +ابل في یولیو 
 خالل المیزان�ة األساس�ة لل�الد.

تمر طو+یو الدولي حول �قوة نتائج جم�ع المؤتمرات السا�قة، �ما في ذلك مؤ  یدعم .7
، والذB جدد خالله المجتمع الدولي التزاماته 2012یولیو  8أفغانستان الذB عقد یوم 

 .ود�مقراط�اً  ومزدهراً  آمناً  بلداً لكي تص�ح �مساعدة أفغانستان 

ز#ادة مساعداته لتأمین و  لتجدید المجتمع الدولي التزامه تجاه أفغانستانیعرب عن تقدیره  .8
عاجلة للشعب األفغاني والتعجیل �الوفاء �التزاماته المال�ة التي أعلن عنها االحت�اجات ال

 .في مختلف المؤتمرات الدول�ة للمانحین إلعادة إعمار أفغانستان

�الدول األعضاء التي تبرعت �سخاء لفائدة صندوق منظمة التعاون اإلسالمي  یشید .9
یE نتائج محددة لتنم�ة لمساعدة شعب أفغانستان، من أجل مساهمة فعالة تروم تحق

جم�ع الدول األعضاء تعز#ز قدرات الصندوق حتى تكون له آثار  ویناشد أفغانستان؛
 مساعدة الشعب األفغاني.ف�ما یتعلE �ملموسة 

، األفغانالالجئین من  +بیراً  التي تستضیف عدداً  عن تقدیره العمیE للبلدان یعرب .10
�العبء  ویقر اإلسالم�ة اإلیران�ة، #ةجمهور#ة �اكستان اإلسالم�ة والجمهور  وخصوصاً 

  الضخم الذB تتحمله في هذا الخصوص. 
تقد�م مساعدات سخ�ة إلى المجتمع الدولي وو+االت األمم المتحدة ذات الصلة یدعو  .11

لالجئین األفغان والنازحین �غ�ة تسهیل عودتهم الطوع�ة واآلمنة والكر#مة، وٕاعادة دمجهم 
 لي للمساهمة في استقرار أفغانستان.�صفة مستدامة في مجتمعهم األص

�ستدعي شراكة عالم�ة قوامها مبدأ  عالم�اً  �اً تحدّ تش+ل مش+لة المخدرات أن �یقر  .12
المجتمع الدولي والدول األعضاء في منظمة  یدعوالمسؤول�ات الجماع�ة والمشتر+ة؛ و

سالم�ة لتعز#ز جهود جمهور#ة أفغانستان اإل االتعاون اإلسالمي إلى ز#ادة مساعداته
 لتنفیذ إستراتیجیتها الوطن�ة لم+افحة المخدرات.

اإلنجازات التي حققها مر+ز آس�ا الوسطى اإلقل�مي لإلعالم والتنسیE  یسجل مع التقدیر .13
على  ویحثفي مجال م+افحة االتجار �العقاقیر المخدرة والمؤثرات العقل�ة وسالئفها، 

 ر+ة للم�ادرة الثالث�ة.التعاون الوثیE بین المر+ز وخل�ة التخط�G المشت
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الدول األعضاء في المنظمة إلى تعز#ز التنسیE من خالل آل�ات التنسیE القائمة،  یدعو .14
مر+ز آس�ا الوسطى اإلقل�مي لإلعالم والتنسیE وخل�ة التخط�G المشتر+ة وذلك  والس�ما

 ت.لتمتین التعاون وت�ادل المعلومات عبر الحدود من أجل التصدB لالتجار في المخدرا

من الدول األعضاء المانحة ومن المؤسسات اإلنمائ�ة والمال�ة اإلسالم�ة، وفي  یطلب .15
مقدمتها البنك اإلسالمي للتنم�ة، إلى تقد�م المساعدات المال�ة والتسه�الت وغیرها من 
أش+ال الدعم الالزم لمر+ز آس�ا الوسطى اإلقل�مي لإلعالم والتنسیE وللم�ادرة الثالث�ة 

قل�مي ألفغانستان و2لدان الجوار التا�ع لم+تب األمم المتحدة المعني وللبرنامج اإل
  �المخدرات والجر#مة.   

األعمال اإلرهاب�ة واإلجرام�ة التي ترتكبها طال�ان والقاعدة وغیرها من  بشدة یدین .16
المجموعات المتطرفة، �ما في ذلك الت�ار المتنامـي للهجمـات االنتحار#ة ضد الشعب 

حث جم�ع الدول األعضاء والمجتمع الدولـي على تقد�م الدعم لح+ومة األفغاني، و�
أفغانستان في م+افحتها لهذه الظاهرة ال�غ�ضة؛ و�حث العلماء المسلمین +افة على أن 
یدینوا �اإلجماع و�قوة آفة اإلرهاب، وذلك من خالل إصدار فتاوP وتوجیهات دین�ة 

 وتنظ�م فعال�ات دول�ة.

من  ویطلب، 2013سبتمبر  24اء المسلمین في +ابل یوم �عقد مؤتمر علم یرحب .17
 األمین العام مواصلة جهوده لعقد مؤتمر دولي حول السلم واألمن في أفغانستان.

�أبناء الشعب ، و�شید 2014 أبر#ل �5عقد االنتخا�ات التار#خ�ة في أفغانستان في یرحب  .18
الوسائل الس�اس�ة للنهوض األفغاني على نضجهم الس�اسي وقرارهم الشجاع �اللجوء إلى 

  �الد�مقراط�ة في �الدهم، �الرغم من محاوالت منعهم من المشار+ة في االنتخا�ات. 
جهود ما یبذله من عن تقدیره ال�الغ لألمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ل یعرب .19

  دؤو�ة من أجل استقرار أفغانستان وتنمیتها.

الثان�ة القرار وتقد�م تقر#ر �شأنه إلى الدورة  من األمین العام متا�عة تنفیذ هذا یطلب .20
  لمجلس وزراء الخارج�ة.واألر2عین 
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  س -3/41 :قرار رقم 

  بشأن 

  المبادرات اإلقلیمیة لدعم أفغانستان

  
استشراف  (دورة:المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة

ه 1435شع�ان  21و 20 یوميلعر2�ة السعود�ة، المملكة ا�في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي
 Eم2014یونیو  19 -  18(المواف،  
التـي تـدعو إلـى تعز#ـز  الـدوليالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمـن  إذ یستذكر  

  ؛واستقرارها ورفاهیتها أمن أفغانستان

لتـي تشـدد +ذلك القـرارات الصـادرة عـن المـؤتمر اإلسـالمي �شـأن أفغانسـتان وا وإذ یستذكر
    على ضرورة التأكید على س�ادة واستقالل أفغانستان وعلى وحدة وسالمة أراضیها؛

�أنه لن یتسنى إحالل السلم واألمـن الـدائمین فـي أفغانسـتان إال مـن خـالل اعتمـاد وإذ یقر   
  نهج شامل قوامه األمن والتنم�ة والح+م الرشید والمصالحة؛

والذB �ش+ل  2010یولیو  20لدولي الذB عقد یوم نتائج مؤتمر +ابل ا أیضا وإذ یستذكر
ر+یزة سل�مة إلستراتیج�ة شمول�ة یـتم الـدفع بهـا إلـى األمـام مـن خـالل انخـراd أفغـاني أوسـع ومز#ـد 

  ؛من التعاون اإلقل�مي والشراكة الدول�ة الفعالة

�مختلــف اآلل�ــات والم�ـــادرات التــي تســهم فــي تعز#ـــز التعــاون بــین أفغانســـتان  وإذ یرح&&ب
  جیرانها، واقتناعا منها �أن +ال منها �ش+ل ق�مة مضافة؛و 

علـــى الـــدور الحاســـم للـــدفع �التعـــاون اإلقل�مـــي البنـــاء فـــي تعز#ـــز الســـلم واألمـــن  وإذ یش&&&دد
  واالستقرار والتنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة في أفغانستان والمنطقة؛

االســـتقرار والتعـــاون �اســـتعداد ح+ومـــة أفغانســـتان وعزمهـــا علـــى تعز#ـــز األمـــن و  وإذ یش&&&ید
  االقتصادB السلمي في المنطقة؛

نـــوفمبر  �2مـــؤتمر إســـطنبول حـــول أفغانســـتان الـــذB عقـــد فـــي اســـطنبول یـــوم  وإذ یرح&&&ب
، 2012یونیـــو  14؛ و�ـــالمؤتمر الـــوزارB لقلـــب آســـ�ا الـــذB عقـــد فـــي +ابـــل �أفغانســـتان یـــوم 2011

، والرامـي إلـى تأكیـد التـزام 2013 أبر#ـل 26والذB تاله مؤتمر ألماتي (+ازاخستان) الـذB عقـد فـي 
  البلدان المشار+ة القوB �أمن أفغانستان واستقرارها وازدهارها في منطقة آمنة ومستقرة؛

عن دعمه لم�ادرات بناء الثقة المتفE علیهـا لتعز#ـز األمـن والتعـاون اإلقل�میـین  وإذ یعرب
  بین بلدان قلب آس�ا؛
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نظمة في الم�ادرات اإلقل�م�ة حـول أفغانسـتان، عن تقدیره للمساهمة الفاعلة للم وإذ یعرب
بدءا بإسطنبول ومـرورا ببـون ودوشـنب�ه وأبـو ظبـي و+ابـل وانتهـاء �طو+یـو، حیـث عقـدت تجمعـات 

  مهمة حول أفغانستان خالل األشهر االثني عشر شهرا األخیرة؛  

سـتان على الدور الذB تضطلع �ه الدول األعضاء في تعز#ـز التعـاون بـین أفغان وإذ یشدد
دائم ولتحقیـE االسـتقرار واالزدهـار فـي هـذا ـالم الــ�اعت�ار ذلك وسیلة ناجعة إلحـالل السـ ،وجیرانها

  البلد؛

بــذل ح+ومــة أفغانســتان وشــر+ائها مــن بلــدان الجــوار للمز#ــد مــن  علــىویح&&ث وإذ یرح&&ب 
ـــــان والقاعـــــدة وغیرهمـــــا مـــــن المجموعـــــات المتطرفـــــة  الجهـــــود لتعز#ـــــز التعـــــاون فـــــي مواجهـــــة طال�

  اإلجرام�ة، ولتعز#ز السلم والرخاء في أفغانستان والمنطقة وفي أماكن أخرP؛و 

الرام�ـة إلـى ز#ـادة حجـم التعـاون االقتصـادB اإلقل�مـي  الجهـود لجم�ع وإذ یعرب عن دعمھ
بهــدف استكشــاف اإلم+انــات المتاحــة إقل�م�ــا مــن أجــل تحقیــE رفاه�ــة أفغانســتان والمنطقــة برمتهــا 

؛ و#رحب �عقد االجتماع الوزارB الثاني لبلدان قلب آس�ا المنبثـE عـن مـؤتمر واستقرارهما وتنمیتهما
  ؛2012یونیو  14إسطنبول حول أفغانستان، والذB عقد في +ابل یوم 

الدول األعضاء على دعم الم�ادرات التي ترمـي إلـى تعز#ـز التعـاون بـین أفغانسـتان  یحث .1
 وجیرانها.

�عتبــران مــن المخــاطر المشــتر+ة التــي تتهــدد أن اإلرهــاب والتطــرف المتســم �ــالعنف یؤك&&د  .2
المنطقة؛ و#ؤ+د على ضرورة بذل الجهود المشتر+ة والموحدة والتعاون بین بلـدان المنطقـة 

ـــه لمواجهـــة التحـــد�ات المرت�طـــة ـــع أشـــ+اله وتجل�ات دول المنطقـــة و�حـــث ؛ �اإلرهـــاب بجم�
عامـة لألمـم المتحـدة األعضاء في المنظمـة علـى النظـر فـي إم+ان�ـة تنفیـذ قـرار الجمع�ـة ال

" �اعت�ـــاره أساســـا لجهودهـــا نحـــو عـــالم ینبـــذ العنـــف والتطـــرف العنیـــف �عنـــوان " 68/127
  المشتر+ة في هذا الصدد.

مـن األمیـن العـام مواصلة تمثیـل منظمة التعاون اإلسالمـي، متى ما دعیت لذلك،  یطلب  .3
ستان، وٕاعداد تقر#ر ز على أفغانفي الم�ادرات الرام�ة إلى دعـم التعاون اإلقل�مي والتي تر+

 . في هذا الشأن

 ----- 
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 س -4/41قرار رقم:  

  بشأن

  الوضع في سوریا

  
استشراف  ( دورة:المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة

ه 1435شع�ان  21و 20 یوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي
  ،م2014یونیو  19 -  18فE (الموا

موقفه المبدئي الداعي إلى ضرورة صون وحدة سور#ا وس�ادتها واستقاللها وسالمة  یؤ�د -1
س �شأن الوضع في الجمهور#ة - 18/40أراضیها وتجانسها االجتماعي؛ و�ستذ+ر قراره رقم 
 2014فبرایر  22الصادر بتار#خ  2139العر2�ة السور#ة، و#رحب �قرارB مجلس األمن رقم 

، و+ذا قرارات الجمع�ة العامة لألمم المتحدة الصادرة 2013سبتمبر  27بتار#خ  2118ورقم 
حول الوضع في سور#ا، و+ذا  2012فبرایر  16و 2012أغسطس  3و 2013مایو  15في 

 26إعالن الدورة الرا�عة والعشر#ن لقمة جامعة الدول العر2�ة التي ُعقدت في الدوحة في 
 . 2013مارس 

الوثائE الختام�ة الجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السورB، وخاصة اإلعالن  �ستذ+ر -2
 12في مراكش �المملكة المغر2�ة في  الذB عقدالُمتفE عل�ه أثناء االجتماع الوزارB الرا�ع 

، والذB اعترف ف�ه المشار+ون �االئتالف الوطني لقوP الثورة والمعارضة 2012د�سمبر 
 الشرعي للشعب السورB.   السور#ة �اعت�اره الممثل

�شدة الهجوم الذB شنه النظام على المدنیین في دمشE �استخدام األسلحة الثقیلة �ما  یدین -3
فیها البرامیل المتفجرة والصوار#خ الك�ماو�ة وال�الست�ة التي خلفت آالف اإلصا�ات؛ +ما یندد 

أرجاء ال�الد والتي تحرم �استراتیج�ة "التجو�ع حتى الر+وع" التي ینتهجها النظام في سائر 
مئات اآلالف من الس+ان من احت�اجاتهم األساس�ة +الغذاء والماء والدواء وتعتبر �مثا�ة 
جر#مة حرب وجر#مة ضد اإلنسان�ة؛ و#دعو بإلحاح النظام +ذلك إلى وقف الحمالت العن�فة 

مجددا حE أبناء ضد اإلرث الثقافي لسور#ا وٕابداء قدر من االحترام للق�م اإلسالم�ة؛ و#ؤ+د 
الشعب السورB في الدفاع عن النفس في مواجهة مثل هذه األعمال الوحش�ة؛ و�عرب عن 

 التزامه بدعم أبناء الشعب السورB من أجل تحقیE تطلعاتهم المشروعة.

االنتهاكات الجس�مة والممنهجة لحقوق اإلنسان والحر#ات  �عرب عن است�ائه العمیE إزاء -4
ع، �ما فیها الجرائم ضد اإلنسان�ة التي تقترفها السلطات السور#ة األساس�ة على نطاق واس
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والمیل�ش�ات المحل�ة واألجنب�ة التا�عة للنظام؛ و�حث على االنسحاب الفورB لكل المیل�ش�ات 
 األجنب�ة من األراضي السور#ة. 

ألف شخص  200الرتفاع أعداد القتلى �سرعة إلى ما ال �قل عن  انزعاجهعن  �عرب -5
ع عدد الالجئین إلى أز#د من ملیوني ونصف ملیون شخص، �اإلضافة إلى مالیین وارتفا

لبلدان الجوار، و�الخصوص األردن ولبنان والعراق وتر+�ا  تقدیره و#جددالنازحین؛ 
 الستضافتهم الالجئین السور#ین. 

م یجدد دعمه للحل الس�اسي للصراع استنادا إلى بنان جنیف الذB یرمي إلى تش+یل هیئة ح+ -6
انتقال�ة، �اتفاق مشترك تتمتع �سلطات تنفیذ�ة +املة، �ما فیها فرض السلطة على األجهزة 

 األمن�ة واالستخ�ارات�ة والعس+ر#ة.

�شید �قرار االئتالف الوطني السورB المشار+ة في المؤتمر الدولي حول سور#ا و�النهج البناء  -7
 الذB اعتمده خالل مفاوضات جنیف.

ولتین األولیین من المفاوضات لم تتمخضا عن أB نتیجة ملموسة �شدد �قوة على أن الج -8
وذلك �سبب تعنت النظام، و�حث +افة األطراف المعن�ة على ممارسة الضغG الالزم على 

 النظام لحمله على االنخراd �+�ف�ة بناءة في االنتقال الد�مقراطي في ال�الد. 

�غ�ة تنفیذ المرحلة االنتقال�ة الس�اس�ة التي  یدعم إح�اء العمل�ة الس�اس�ة برعا�ة األمم المتحدة -9
تقودها وتتح+م فیها األطراف السور#ة، �ما �فضي إلى بناء دولة سور#ة جدیدة على أساس 
نظام متعدد ود�مقراطي وحضارB تسوده م�ادm المساواة أمام القانون وس�ادة القانون واحترام 

 حقوق اإلنسان.

األسد الذB تعتبره األمم المتحدة مرتك�ا لجرائم حرب یرفض أB قرار أحادB الجانب یتخذه  -10
وجرائم ضد اإلنسان�ة، بإجراء انتخا�ات رئاس�ة في خضم الصراع في فقG في المناطE التي 
�س�طر علیها النظام، بینما �فقد مالیین السور#ین حقهم في االقتراع و�ضطرون للنزوح عن 

�االنتخا�ات الرئاس�ة سوف یتعارض تماما  د�ارهم أو اللجوء للمخ�مات؛ و�علن أن ما �سمى
مع دعوة ب�ان جنیف إلنشاء هیئة ح+وم�ة انتقال�ة لإلشراف على اإلصالحات الدستور#ة �ما 

 �فضي إلى إجراء انتخا�ات حرة ونز#هة في أجواء محایدة وٕالى عمل�ة س�اس�ة.

سان�ة إلى الذB یدعو إلى إ�صال المساعدات اإلن �2139قرار مجلس األمن رقم یرحب  -11
المدنیین السور#ین بدون عوائE. و#دین �شدة إخفاق النظام السورB في تطبیE هذا القرار. 

إلى العمل الفورB على إ�صال المساعدات اإلنسان�ة إلى المدنیین المجتمع الدولي  و�دعو
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والمناطE المتضررة في سور#ا، �ما في ذلك عبر عمل�ات عابرة للحدود �غ�ة الوصول إلى 
 اطE التي تحتاج إلى المساعدات اإلنسان�ة �صورة عاجلة.المن

جم�ع الدول  و#دعوالتزامه القوB �ضمان المساعدة اإلنسان�ة ألبناء الشعب السورB  یؤ+د -12
األعضاء والفاعلین الدولیین المعنیین إلى ز#ادة تعز#ز مساهماتهم على أساس م�ادm تقاسم 

 سور#ین في بلدان الجوار.األع�اء، �النظر لتنامي أعداد الالجئین ال

الثان�ة واألر2عین من األمین العام متا�عة تنفیذ هذا القرار وتقد�م تقر#ر �شأنه إلى الدورة  یطلب -13
  لمجلس وزراء الخارج�ة.

 -----  
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  س -5/41قرار رقم:  

  بشأن

 لیبیادولة الوضع في 

  

استشراف  ة:( دور المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة
ه 1435شع�ان  21و 20 یوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 -  18(المواف،  

�اهتمام +بیر التطورات الس�اس�ة في إعادة بناء الدولة اللیب�ة على أساس  یتا
عإذ 
الذB امتد إلى  ،لي االستبدادBد�مقراطي، �عد أن تخلص الشعب اللیبي من نظام الح+م الشمو 

  عقود طو#لة؛
إلى قراراته السا�قة �شأن دعم عمل�ة البناء واالستقرار الس�اسي واستت�اب  وٕاذ �شیر

  وأمنها واستقرارها؛ تهااألمن في لیب�ا في إطار وحد
الراهن على تقر#ر األمین العام حول القضا�ا الس�اس�ة ومن بینها الوضع  و
عد اطالعه

  المقدم إلى هذه الدورة؛ في لیب�ا
  فإنه یدعو إلى :

  ومساندتها ف�ما تبذله من جهود لبناء مؤسسات الدولة.في لیب�ا الشرع�ة دعم  -1
وٕاقرار دستور جدید �ضمن الحر#ات  ميعلى أهم�ة تحقیE االنتقال الد�مقراطي السل یؤ�د -2

+ونات الشعب وح+م القانون والمؤسسات والتداول السلمي للسلطة من خالل إشراك +افة م
 اللیبي، و2ناء لیب�ا د�مقراط�ة جدیدة.

م+افحة الهجرة غیر الشرع�ة والعصا�ات لحما�ة حدودها  فيلیب�ا دولة الدعم الالزم ل تقد�م -3
 .السالح وتدفقهاإلرهاب�ة وتجارة المخدرات وانتشار 

 الثان�ة إلى الدورة�شأنه من األمین العام متا�عة تنفیذ هذا القرار وتقد�م تقر#ر  �طلب -4
  واألر2عین لمجلس وزراء الخارج�ة.

  
 ------  
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   س -6/41 قرار رقم: 

  بشأن

 الوضع في مالي ومنطقة الساحل

  
استشـــــراف  ( دورة:المنعقـــــد فـــــي دورتـــــه الحاد�ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجلـــــس وزراء الخارج�ـــــة

ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي
 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف،  

م�ادm وأهـداف میثـاق منظمة التعاون اإلسالمّي، والس�ما ما یتعلE منها  إذ �ستذ�ر
  �صون س�ادة دولها األعضاء وسالمة أراضیها ووحدتها الوطن�ة؛

تشهده األوضاع في مالي ومنطقة الساحل من  إزاء ماعن قلقه العمیE  وٕاذ �عرب
جها و�الُت الجرائم المنظَّمة العابرة للحدود،  تطّورات وتصاعد في األعمال اإلرهاب�ة التي تؤجِّ

وخاصة منها االتجار في السالح والمخدرات التي تهدد االستقرار والسلم والتنم�ة االجتماع�ة 
  واالقتصاد�ة لبلدان منطقة الساحل، والس�ما مالي؛

التي ّ�ة االستثنائ�ة الثالثة قمة اإلسالمإلى برنامج العمل العشرBّ الصادر عن ال وٕاذ �شیر
، والذB �طلب من الدول األعضاء التعاون م2005د�سمبر  8و 7الم+رمة یومي  ُعقدت �م+ة

على م+افحة اإلرهاب بجم�ع أش+اله وتجل�اته، والجر#مة المنظَّمة، واالتجار غیر المشروع في 
  المخدرات، والفساد، وتبی�ض األموال، واالتجار �ال�شر؛

إدانَة منظمة التعاون اإلسالمّي القاطعة لإلعالن األحادBّ الجانب عن  وٕاذ �ستذ�ر
االستقالل الذB تنادB �ه الحر+ة الوطن�ة لتحر#ر أزواد، ولألعمال التي ترتكبها المجموعات 

  اإلرهاب�ة في شمال مالي؛

في م+ة  دتالتي عقالب�ان الختامي للقمة اإلسالم�ة االستثنائ�ة الرا�عة  وٕاذ �ستذ�ر
 15و 14، الموافE ه1433رمضان  27و 26الم+رمة �المملكة العر2�ة السعود�ة، یومي 

  م، في شقه المتعلE �األوضاع في مالي ومنطقة الساحل؛2012أغسطس 

اإلعالن الخاص حول مالي الصادر عن الدورة الثان�ة عشرة لمؤتمر  وٕاذ �ستذ�ر �ذلك
، 2013فبرایر  7و 6ة بجمهور#ة مصر العر2�ة یومي القمة اإلسالمي التي ُعقدت في القاهر 

 Eع األول  26و 25المواف�ه 1434ر2 Bوزار Pاالتصـال على مستو E#والداعي إلى إنشاء فـر
  لمتا�عة تطورات الوضع في مالي عن +ثب:
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�مواقف خـادم الحـرمین الشر#فین، المـلك عبد هللا بن عبد العز#ز آل سعود، عاهل  �شید .1
ر2�ة السعود�ة، الداعمة للقضا�ا األفر#ق�ة واإلسالمّ�ة والتي من شأنها أن تساعد المملكة الع

  على استت�اب األمن واالستقرار وتحقیE التنم�ة المستدامة في هذه الدول.

المبدئيَّ ودعَمه لصـون س�ادة جمهور#ة مالي وسالمة أراضیها ووحدتها  موقَفه یؤ�ِّد .2
  الوطن�ة.

جم�ع الدول األعضاء إلى  و�دعومل مع ح+ومة جمهور#ة مالي، تضامنه الكا یؤ�د مجدداً  .3
  أن تقدم لها الدعم والمساعدة الّالزمین لمساعدتها على تحقیE أهدافها.

األمیَن  و��لِّفإزاء المأساة اإلنسان�ة في مالي ومنطقة الساحل،  �عرب عن قلقه الشدید .4
ر#ة التي من شأنها أن تساعد على العامَّ �اتخاذ اإلجراءات الّالزمة لحشد الموارد الضرو 

تذلیل الصعاب التي یواجهها مئات اآلالف من الّالجئین والنازحین في مالي والدول 
في هذا الصدد، بإ�فاد �عثة مشتر+ة بین منظمة التعاون اإلسالمّي و�شید،  المجاورة؛

سو ومالي وم+تب تنسیE الشؤون اإلنسان�ة م+لفة بتقی�م األزمة اإلنسان�ة في بور+ینافا
 م.2012والنیجر في أكتو2ر 

المنظمات اإلنسان�ة الدول�ة المعترف بها إلى تقد�م المساعدة اإلنسان�ة الالزمة �غ�ة �حث  .5
التخفیف من معاناة مالیین الالجئین والنازحین في مالي وفي منطقة أفر#ق�ا جنوب 

  الصحراء.

حEّ الس+ان المدنیین الُعّزل، وما ما ترتك�ه المجموعات اإلرهاب�ة من مظالم في  یدین 
شّدة .6
تقترفه من تدمیر للمواقع التي صّنفتها منظمة الیونس+و ضمن التراث الثقافي العالمّي، 

 اإل�س�س+و إلى المشار+ة في حما�ة هذا التراث وصونه. و�دعووالسّ�ما في تومبو+تو، 

أبر#ل  25یوم  )2013الصادر عن مجلس األمن الدولي ( �2100اعتماد القرار رقم:  �شید .7
، نشر قوات �عثة األمم المتحدة 2013یولیو  1والذB أجاز، اعت�ارًا من یوم  2013

المتكاملة المتعددة األ�عاد لتحقیE االستقرار في مالي (مینوسما) لتثبیت الوضع والستعادة 
 سلطة دولة مالي وس�ادتها على مجمل أراضیها.

إلسالمي االنضمام إلى هذه ال�عثة ومدها من الدول األعضاء في منظمة التعاون ایدعو  .8
بجم�ع أشـ+ال الـدعم اللوجستي والتمو#لي الالزم لتم+ینها من النهوض �المهمة المو+ولة 

 إلیها.
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برعا�ة فخامة الرئ�س بلیز +ام�اورB،  2013یونیو  18بتوق�ع األطراف المعن�ة یوم  �شید .9
حت المجال إلجراء الجولتین األولى رئ�س بور+ینا فاسو، على اتفاق�ات واغادوغو التي فس

 11و 2013یولیو  28، وعلى التوالي في 2013والثان�ة من االنتخا�ات الرئاس�ة عام 
 الهدوء والحر#ة والشفاف�ة والمصداق�ة.�ط�عه  مناخ، في 2013أغسطس 

الدول األعضاء في  و�دعوالرئ�س المنتخب، فخامة السید إبراه�م بو�+ر +یتا،  یهنئ .10
تعاون اإلسالمي التي شار+ت في المؤتمر الدولي للمانحین لتنم�ة مالي، والذB منظمة ال

، إلى الوفاء بتعهداتها إلعادة اإلعمار وتحقیE 2013مایو  15في برو+سیل یوم  تُعقد
 التنم�ة واالستقرار في مالي.

جم�ع الدول األعضاء إلى تقد�م دعم ومساعدة مال�ة عاجلة لتنم�ة مالي، وذلك  یدعو .11
طالقًا من روح التضامن والمسؤول�ة المشتر+ة، من خالل أسالیب من ضمنها إم+ان�ة ان

إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض وعلى أساس طوعي �غ�ة تعز#ز التنم�ة االقتصاد�ة في 
 هذا البلد.

ح+ومة مالي على التدابیر التي اتخذتها لتعز#ز السلم، والس�ما ما یتعلE منها بتحر#ر  یهنئ .12
حوار شامل وعمل�ة  إطالقضرورة  و�ؤ�دقًا لما نصت عل�ه اتفاق�ة واغادوغو، األسرP، وف

األطراف المعن�ة على تشج�ع إجراء م�احثات حول  و�حثعلى وجه السرعة،  لمصالحةل
 أراضي مالي.

السلطات المال�ة على تسر#ع وتیرة المصالحة بدعم من الشر+اء الدولیین، ط�قًا لما  �حث .13
ات الصلة الصادرة عن الجماعة االقتصاد�ة لدول غرب أفر#ق�ا، نصت عل�ه القرارات ذ

) الصادر عن 2013( 2100وعن مجلس األمن والسلم لالتحاد األفر#قي، و+ذا القرار رقم 
 مجلس األمن الدولي.

 23-21بتنظ�م الح+ومة في �اماكو للمؤتمر العام حول الال تمر+ز في مالي (�شید  .14
) واالجتماع السادس 2013نوفمبر  4-2ة حول الشمال () والجلسات الوطن�2013أكتو2ر 

)، واالجتماع الوزارB حول إنشاء 2013نوفمبر 2لفر#E الدعم ومتا�عة الوضع في مالي (
 5منبر للتنسیE �شأن ص�اغة إستراتیج�ة مندمجة لألمم المتحدة تعنى �منطقة الساحل (

 ).2013نوفمبر 

تراتیج�ة المندمجة لألمم المتحدة حول منطقة بإنشاء المنبر الوزارB لتنسیE اإلسیرحب  .15
 الساحل برئاسة دور#ة وذات س+رتار#ة یرأسها +ل من االتحاد األفر#قي واألمم المتحدة.
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في �اماكو لالجتماع  2014مایو  16بجهود ح+ومة جمهور#ة مالي لتنظ�مها یوم  �شید .16
ص هذا المنبر، الوزارB الثاني من أجل عرض خارطة الطر#E للرئاسة المال�ة بخصو 

 من الدول األعضاء دعمها. و�طلب

عن �الغ قلقه إزاء الوضع السائد في +یدال التي لم یتسن �عد �سG سلطة الدولة فیها  �عرب .17
+املة، الس�ما وأن هذا الوضع �منح الجماعات اإلرهاب�ة الفرصة لمواصلة عمل�اتها 

 اإلجرام�ة.

رب أفر#ق�ا و#دعم الجهود التي تبذلها و�شجع وساطة الجماعة االقتصاد�ة لدول غ �شید .18
+ذلك الجهود التي تبذلها البلدان  و�شجعبلدان المیدان واالتحاد األفر#قي واألمم المتحدة، 

األخرP المعن�ة لمساعدة مالي على استرجاع وحدة أراضیها واستقرارها �ما �م+نها من 
 تعز#ز وحدتها الوطن�ة وتنمیتها.

 الثان�ةإلى الدورة  وتقد�م تقر#ر �شأنهعة تنفیذ هذا القرار من األمین العام متا��طلب  .19
  واألر2عین لمجلس وزراء الخارج�ة.
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  س  - 7/41قرار رقم:  

شأن  

  الوضع في أفر�ق�ا الوسطى
  

استشراف  (دورة:المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة
ه 1435شع�ان  21و 20 یوميالعر2�ة السعود�ة،  المملكة�في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 E؛م2014یونیو  19- 18(المواف  
�میثاق منظمة التعاون اإلسالمي و2رنامج العمل العشرB الذB یدعو  إذ �سترشد

  إلى السلم والتضامن واإلخاء بین الدول األعضاء؛
ء �عثة ) الذB أجاز إنشا2014(�2149اعتماد األمم المتحدة للقرار رقم:  وٕاذ �شید

  األمم المتحدة المتعددة األ�عاد لتحقیE االستقرار في أفر#ق�ا الوسطى (مینوس+ا)؛
  �الجهود التي تبذلها تشاد ومینوس+ا في االضطالع بهذه المهمة؛ وٕاذ ینوه
+ذلك �الجهود التي تبذلها منظمة التعاون اإلسالمي منذ نشوب األزمة في  وٕاذ ینوه
  أفر#ق�ا الوسطى؛

االجتماع الطارm للجنة التنفیذ�ة لمنظمة التعاون اإلسالمي مفتوح  إلى وٕاذ �شیر
في جدة والذB ُخصص لتدارس الوضع  2014فبرایر  20العضو�ة للدول األعضاء یوم 

  المأساوB للمسلمین في أفر#ق�ا الوسطى؛
إلى المرحلة الحاسمة التي تجتازها المرحلة االنتقال�ة في أفر#ق�ا الوسطى  و
النظر

  تبدو آثارها جل�ة على الصعید اإلقل�مي؛والتي 
تدفE آالف المسلمین الفار#ن من أفر#ق�ا الوسطى نحو  وٕاذ �أخذ في الحس
ان

األراضي التشاد�ة و�اتجاه بلدان أخرP في المنطقة ش�ه اإلقل�م�ة، األمر الذB أسفر عن 
  وضع إنساني مرعب یتجاوز قدرة البلدان المعن�ة على إیوائهم؛

بخطورة الوضع األمني في أفر#ق�ا الوسطى الذB ال یزال فر#سة  ماً وٕاذ �أخذ عل
للعنف بین الطوائف الدین�ة، األمر الذB من شأنه أن �طال البلدان المجاورة عمومًا وتشاد 

  على وجه الخصوص؛
�الدور الهام الذB تضطلع �ه منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تقد�م  وٕاذ �شید

�عض الدول األعضاء في  إسهامختلفة لالجئین، دون إغفال اإلنسان�ة الم المعونات
  المنظمة، �+�ف�ة م�اشرة أو غیر م�اشرة عن طر#E مختلف المنظمات غیر الح+وم�ة:
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إلى وقف العنف بجم�ع أش+اله وٕالى احترام حقوق اإلنسان لكافة مواطني  یدعو .1
و الط�قة الس�اس�ة أفر#ق�ا الوسطى والس+ان األجانب المتواجدین في هذا البلد، و#دع

 إلى االنخراd �قوة في حوار س�اسي منفتح.

م�ادرة السالم وجهود الم�عوث لمن الدول األعضاء تقد�م دعمها القوB �طلب  .2
 الخاص لألمین العام للمنظمة ألفر#ق�ا الوسطى.

+افة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى تقد�م دعمها  یدعو .3
ادB والفني الكامل للسلطات االنتقال�ة من أجل إحالل السلم الس�اسي والمالي والم

 الدائم وصون وحدة ال�الد وتماس+ها الوطني.

الدول األعضاء التدخل على وجه السرعة من أجل التخفیف من جم�ع من  �طلب .4
 یناألمو�دعو  في أفر#ق�ا الوسطى والالجئین في بلدان الجوار، معاناة النازحین

مساعدة اإلنسان�ة المقدمة من الدول األعضاء في منظمة العام إلى تنسیE ال
 التعاون اإلسالمي.

�الز#ارة المیدان�ة التي قامت بها الهیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان لمنظمة  یرحب .5
التعاون اإلسالمي لتقی�م الوضع المیداني لحقوق اإلنسان في جمهور#ة أفر#ق�ا الوسطى، 

ص �التقر#ر المستف�ض و�التوص�ات الواردة في الوث�قة رقم: في هذا الخصو  و�أخذ علماً 
OIC/IPHRC/REP/CAR/2014/CFM-41  والتي قدمتها الهیئة حول هذا

  الموضوع.
بز#ارة وفد رف�ع المستوP من منظمة التعاون اإلسالمي الذB ضم في عضو#ته +ًال  �شید .6

ء الخارج�ة، إلى �انغي، من األمین العام للمنظمة ورئ�س الدورة األر2عین لمجلس وزرا
، وذلك �غرض االطالع 2014مایو  1أبر#ل إلى  29برازافیل ونجامینا، خالل الفترة من 

على الوضع المیداني ودعم م�ادرة الم�عوث الخاص للمنظمة إلى جمهور#ة أفر#ق�ا 
 الوسطى.

  وضع آل�ة خاصة لمساعدة الس+ان المسلمین ضحا�ا هذه األزمة. �قرر .7
 ------  
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 س -8/41 رقم: قرار 

  بشأن

  نزاع جامو وكشمیر

  

استشراف  ( دورة:المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة
ه 1435شع�ان  21و 20 یوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 -  18(المواف،  

 ةواألمم المتحدة المتعلق منظمة التعاون اإلسالميقي م�ادm وأهداف میثا إذ یؤكد مجددا
قرارات األمم المتحدة ذات  وإذ یستذكر�أهم�ة اإلحقاق العالمي لحE الشعوب في تقر#ر مصیرها، 

  الصلة بنزاع جامو و+شمیر التي لم تنفذ �عد؛ 

الب�انات الخاصة المتعلقة بجامو و+شمیر والصادرة عن مؤتمر القمة  وإذ یستذكر  
سالمي في دوراته السا�عة والعاشرة والحاد�ة عشرة والدورتین االستثنائیتین لمؤتمر القمة اإل

م، وجم�ع 1997 عاموفي إسالم أ�اد  1994اإلسالمي المنعقدتین في الدار الب�ضاء عام 
تقار#ر  وأ�ضا ،�شأن نزاع جامو و+شمیر منظمة التعاون اإلسالميالقرارات السا�قة الصادرة عن 

 منظمة التعاون اإلسالمياعات الوزار#ة واجتماعات القمة لفر#E االتصال المنبثE عن االجتم
  المعني بجامو و+شمیر، و#ؤ#د التوص�ات الواردة فیها؛

التزاید المقلE لالستخدام العشوائي للقوة وانتهاكات حقوق  إزاءعن القلE  وإذ یعرب 
لعدم سماح الهند ل�عثة  ویأسفألبر#اء؛ ا الكشمیرB اإلنسان التي ترتكب فـي حـE أبناء الشعب 

عدم لتقصي الحقائE بز#ارة جامو و+شمیر التي تحتلها الهند، و  منظمة التعاون اإلسالمي
 االستجا�ة للعرض الذB تقدمت �ه المنظمة بإ�فاد �عثة للمساعي الحمیدة؛

  ً معني ال ینز، المقرر الخاص لألمم المتحدةبتقر#ر السید +رستوف ها وإذ یحیط علما
�حاالت اإلعدام خارج نطاق القانون، والمقدم أثناء الدورة الثالثة والعشر#ن لمجلس حقوق اإلنسان 
التا�ع لألمم المتحدة، والذB �عرب ف�ه عن قلقه �شأن حاالت اإلعدام خارج نطاق القانون 

 القبور، وحاالت االختفاء القسرB والموت �سبب االستخدام المفرd للقوة، والمواجهات المفتعلة
جثة (مجهولة الهو�ة)، والصالح�ات  2493التي یوجد بها و  2700غیر الموسومة ال�الغ عددها 

  ؛واسعة النطاق الممنوحة للقوات المسلحة ف�ما یتعلE �استخدام القوة الممیتة في الحاالت المختلفة

E للقیود المفروضة على سفر الق�ادات الكشمیر#ة �سبب عدم إصدار وثائ وإذ یأسف  
    ؛لها سفر
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 نیل إلضرار بنضال الشعب الكشمیرB المشروع من أجلاأسف محاولة الهند �وٕاذ �سجل 
بجم�ع  وٕاذ �عرب عن تقدیره إلدانة الكشمیر#ین لإلرهاب ؛الحر#ة، من خالل وصمه �اإلرهاب

  ؛أش+اله ومظاهره

  رعة؛ وٕاذ �عرب عن أمله في أن تستأنف الهند و�اكستان الحوار بینهما على وجه الس

عن أمله في أن �+ون الحوار بین الهند و�اكستان موضوع�ا وهادفا في  أیضا  وإذ یعرب  
  ؛معالجة جم�ع القضا�ا العالقة، �ما في ذلك قض�ة جامو و+شمیر

�أن أبناء الشعب الكشمیرB هم الطرف الرئ�سي في نزاع جامو و+شمیر و#جب  وإذ یقر  
  الهند؛إشراكهم في عمل�ة الحوار بین �اكستان و 

في  منظمة التعاون اإلسالميعن دعمه لعمل الممثل الخاص لألمین العام ل وإذ یعرب  
 منظمة التعاون اإلسالميجامو و+شمیر، وٕاذ �حدوه األمل في أن �سهل ذلك عمل�ة تنفیذ قرارات 

 ؛�شأن جامو و+شمیر والتوصل إلى حل م�+ر لهذا النزاع

و و+شمیر وفقًا لقرارات األمم المتحدة ذات إیجاد تسو�ة سلم�ة لمسألة جامإلى  یدعو .1
  الصلة.

الهند إلى الوقف الفورB النتهاكاتها الصارخة والممنهجة للحقوق اإلنسان�ة للشعب  یدعو .2
 .Bالكشمیر  

الهند أ�ضًا إلى السماح لفرق حقوق اإلنسان والمنظمات اإلنسان�ة الدول�ة بز#ارة  یدعو .3
  جامو و+شمیر.

لسید أفضل غورو في سر#ة تامة في سجن تیهار، نیودلهي، في عن قلقه إلعدام ا یعرب .4
، والذB لم ُ�منح حE الحصول على استشارة قانون�ة مالئمة، ولم یتم 2013فبرایر  9

  .تسل�م جثته إلى أقار2ه وُدفنت في مح�G السجن

أن أ�ة عمل�ة س�اس�ة أو انتخاب�ة تجرB تحت االحتالل األجنبي ال �م+ن أن تمثل  یؤكد .5
لما نصت عل�ه قرارات  ال لممارسة الشعب الكشمیرB لحقه فـي تقر#ر مصیره وفقاً بد�

مجلس األمن ذات الصلة، وما تأكد مجددًا في إعالن األلف�ة الصادر عن الجمع�ة 
  العامة لألمم المتحدة. 
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الجهود المتواصلة التي تبذلها ح+ومة �اكستان في سبیل إیجاد حل سلمي لنزاع یدعم  .6
�استخدام +ل الوسائل والسبل، �ما في ذلك إجراء محادثات ثنائ�ة جوهر#ة  جامو و+شمیر

 مع الهند وفقًا إلرادة أبناء شعب جامو و+شمیر.

 ات الثالث التي أجرتهالتعجیل بتنفیذ التوص�ات الواردة في تقار#ر الز#ار إلى ا یدعو .7
تي، الممثل برئاسة السفیر عزت +امل مف لمنظمة التعاون اإلسالمي ال�عثات الثالث

الخاص لألمین العام لجامو و+شمیر، إلى �اكستان وأزاد جامو و+شمیر في مارس 
ونوفمبر  2011 د هللا عبد الرحمن عالم في أبر#لوالسفیر عب 2008وسبتمبر  2007
تسو�ة سلم�ة لنزاع +شمیر  الهند �السعي بجد�ة للوصول إلى ، لحمل الهند2013

  ة.واالستجا�ة للم�ادرة ال�اكستان�

منظمة الح+ومة الهند�ة على االستفادة من عرض المساعي الحمیدة الذB قدمته  یحث .8
منظمة التعاون ل�عثة تقصي الحقائE التا�عة ل أ�ضا ، والسماحالتعاون اإلسالمي

بز#ارة جامو و+شمیر التـي تحتلها الهنـد، لما فیـه مصلحة السلم واألمن  اإلسالمي
 اإلقل�میین.

ً �ة الح+ومة الهند یحث .9 على السماح بإجراء تحقیE محاید في المقابر غیر  أیضا
لضرورة تأمین مواقع تلك المقابر وٕاجراء تحق�قات على ید  ویدعو، في +شمیر الموسومة

 .من أجل تحدید هو�ة الجثث خبراء جنائیین محایدین

، وذلك صون حرمة خG المراق�ة والحفا| على وقف إطالق النارح+ومة الهند إلى یدعو  .10
فقا لما تم االتفاق �شأنه خالل اجتماع المدیر#ن العامین للعمل�ات العس+ر#ة لكل من و 

   .2013د�سمبر  �24اكستان والهند یوم 

لمنظمة التعاون اإلسالمي حث ح+ومة الهند على رفع القیود  العام األمینمن  یطلب .11
 .للخارج االمفروضة على الق�ادات الكشمیر#ة من أجل تسهیل سفره

تقر#ر عن انتهاكات ص�اغة لمنظمة التعاون اإلسالمي أ�ضًا  العام األمین من یطلب .12
  حقوق اإلنسان في +شمیر التي تحتلها الهند في أسرع وقت مم+ن.

الهیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان التا�عة لمنظمة التعاون اإلسالمي إرساء  منیطلب  .13
حتلها الهند، وتقد�م التقر#ر المعني آل�ة لمراق�ة وضع حقوق اإلنسان في +شمیر التي ت

 بهذا الشأن للدورة التال�ة لمجلس وزراء الخارج�ة.
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فر#E  ویفوضالدول األعضاء �مواصلة تنسیE مواقفها في المحافل الدول�ة،  یوصي .14
المعني بجامو و+شمیر لعقد اجتماعاته �صورة منتظمة  منظمة التعاون اإلسالمياتصال 

لعامة لألمم المتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان التا�ع لألمم على هامش دورات الجمع�ة ا
منظمة اللجنة الفرع�ة لتعز#ز وحما�ة حقوق اإلنسان، واالجتماعات الوزار#ة لو المتحدة 

 .التعاون اإلسالمي

األمین العام مجددًا بإرسال طلب رسمّي إلى رئ�س الهند لتسهیل ز#ارة �عثة یوصي  .15
+شمیر اللذین تحتلهما الهند، وذلك حتى تضطلع لجامو و  منظمة التعاون اإلسالمي

 بدور فعال وذB مغزP في تسو�ة النزاع.

 �حث نزاع جامو و+شمیر في الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارج�ة. یقرر .16

الثان�ة من األمین العام متا�عة تنفیذ هذا القرار وتقد�م تقر#ر �شأنه إلى الدورة  یطلب .17
 .�ةخارجاللمجلس وزراء واألر2عین 

 -----  
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 س -9/41 رقم: قرار 

  بشأن

  العملیة السلمیة بین الھند وباكستان

  

استشراف  ( دورة:المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة
ه 1435شع�ان  21و 20 یوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 -  18(المواف،  

وزراء  مجلسالقرارات الصادرة عن مختلف دورات مؤتمر القمة اإلسالمي و  إذ یستذكر
أمن الدول اإلسالم�ة وتضامنها واإلعالنات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن �شأن الخارج�ة 

والتي تعرب عن التضامن مع جمهور#ة �اكستان اإلسالم�ة وعن  منظمة التعاون اإلسالمي
�ما في ذلك  ،عادل للشعب الكشمیرB من أجل إحقاق حقوقه اإلنسان�ة األساس�ةدعمها للكفاح ال

 حقه في تقر#ر المصیر؛

المر+ز#ة لقض�ة جامو و+شمیر بین �اكستان والهند، وضرورة السعي  الص�غة وإذ یدرك
  :إلیجاد حل دائم وعادل یرضي +ًال من �اكستان والهند وشعب جامو و+شمیر

إلى حل سلمي للنزاع حول  من أجل التوصلال�اكستان�ة  �قوة جهود الح+ومة یدعم .1
+شمیر، و�حث الهند على مواصلة عمل�ة الحوار الجاد والمستدام مع �اكستان لحل جم�ع 

 األساس�ة المتمثلة في جامو و+شمیر. القض�ةالمسائل العالقة، �ما في ذلك 

التدابیر ند، �ما في ذلك مختلف تدابیر بناء الثقة التي تتخذها +ل من �اكستان واله یدعم .2
�السلم واألمن في المجاالت التقلید�ة وغیر التقلید�ة، وتعز#ز االتصاالت المتعلقة 

 والم�ادالت الثقاف�ة والتجارة الثنائ�ة بین شعبي البلدین.

یر#ن لحصیلة اإلیجاب�ة التي تمخض عنها االجتماع الذB ضم المدل �عرب عن تقدیره .3
، والذB 2013د�سمبر  24ة لكل من �اكستان والهند یوم العامین للعمل�ات العس+ر#

ن عن التزامهما �صون حرمة خG المراق�ة والحفا| على وقف اأعرب إ�انه +ال الطرف
 إطالق النار، واتفقا خالله على إح�اء اآلل�ات الحال�ة. 

على ضرورة مواصلة االلتزام بوقف إطالق النار على طول خG المراق�ة في جامو  یحث .4
میر، والحفا| على تدابیر بناء الثقة المتعلقة �+شمیر والرام�ة إلى تعز#ز العالقات و+ش

بین أبناء الشعب الكشمیرB، و�طلب من +ل من �اكستان والهند النظر في تعز#ز دور 
مجموعة األمم المتحدة للمراقبین العس+ر#ین في الهند و�اكستان وغیرها من الجهات 



25 

من أجل ز#ادة تعز#ز تدابیر بناء الثقة وذلك  ،ي خG المراق�ةالمراق�ة المحایدة على جانب
 القائمة، و+ذلك تلك المرت�طة �منطقة جامو و+شمیر المتنازع علیها.

جامو و+شمیر وس�اكن وسیر نزاع الهند إلى حل جم�ع النزاعات، �ما في ذلك  یدعو .5
 على أساس الشرع�ة الدول�ة واالتفاقات السا�قة.  ،+ر#ك وم�اه النهر

عن +ثب داخل الوضع المجتمع الدولي، �ما في ذلك األمم المتحدة، إلى رصد  یدعو .6
 تحتلهما الهند وعمل�ة الحوار بین �اكستان والهند. اللتینجامو و+شمیر 

المعني بجامو و+شمیر  منظمة التعاون اإلسالميمن األمین العام وفر#E اتصال  یطلب .7
الثان�ة دورة ـأن إلى الـذا الشـفي ه اً تقر#ر  فعاوأن یر أن ی�ق�ا تطورات الوضع قید نظرهما 

  لمجلس وزراء الخارج�ة. واألر2عین

  

 -----  
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 س -10/41 : قرار رقم

  بشأن

  عدوان جمھوریة أرمینیا على جمھوریة أذربیجان
  

استشراف  ( دورة:المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة
ه 1435شع�ان  21و 20 یوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 -  18(المواف،  

  ؛هوأهداف منظمة التعاون اإلسالميمن م�ادm میثاق  انطالقا

والذB  ،شعور �قلE �الغ إزاء عدوان جمهور#ة أرمین�ا على جمهور#ة أذر2یجان یساورهإذ 
  ضي األذر2یجان�ة؛من األرا %20أسفر عن احتالل حوالي 

عن انشغاله ال�الغ إزاء استمرار احتالل جزء هام من أراضي أذر2یجان  یعرب وإذ
  والترحیل غیر الشرعي لمستوطنین ذوB جنس�ة أرمین�ة إلى هذه األراضي؛

 جراءعن أسفه العمیE إزاء محنة أكثر من ملیون نازح والجئ أذر2یجاني  یعرب وإذ
  م هذه المشاكل اإلنسان�ة الحادة وتعاظم حجمها؛ لعدوان األرمیني وٕازاء تفاقا

مجددا جم�ع القرارات ذات الصلة الصادرة عن المؤتمرات السا�قة وخاصة  وإذ یؤكد   
س (ق.إ)، الصادر عن الدورة الحاد�ة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي التي -10/11 :القرار رقم

مارس  14و 13، الموافE ھـ1429ل ر2�ع األوّ  7و 6عقدت في د+ار بجمهور#ة السنغال یومي 
  م؛2008

على التمسك القـوB �میثاق األمم المتحدة والتنفیذ الكامل لقـرارات مجلس األمن  وإذ یحث
  الدولي ذات الصلة؛

بجم�ع الجهود الدبلوماس�ة وغیرها من الجهود المبذولة لمعالجة النزاع بین  وإذ یرحب
  أرمین�ا وأذر2یجان؛

ام جم�ع الدول األعضاء �احترام س�ادة جمهور#ة أذر2یجان ووحدة التز  اً مجدد وإذ یؤكد
  أراضیها واستقاللها الس�اسي؛

 ً للس�اســة العدوان�ــة التــي تنتهجهــا جمهور#ــة أرمین�ــا علــى  التــأثیر المــدمر وإذ یس&&جل أیض&&ا
  عمل�ة السالم في إطار منظمة األمن والتعاون في أورو�ا؛
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   ً   لعام: بتقر#ر األمین ا وإذ یأخذ علمــا

 عدوان جمهور#ة أرمین�ا على جمهور#ة أذر2یجان. یدین بشدة .1

األعمال التي ترتكب في حE المدنیین األذر#ین في أراضي أذر2یجان المحتلة �عتبر  .2
  جرائم ضد اإلنسان�ة.

لمعالم األثر#ة والثقاف�ة والتار#خـ�ة والدین�ة في األراضي لأB نهب وتخر#ب �شدة  يدين .3
  .لةاألذر2یجان�ة المحت

 874و 853و 822 أرقام: �قوة �التنفیذ الصارم لقرارات مجلس األمن الدولي یطالب .4
، و�االنسحاب الفورB وغیر المشروd والكامل للقوات األرمین�ة من جم�ع 884و

أرمین�ا �شدة  ویحـثاألراضي األذر2یجان�ة المحتلة، ومن بینها منطقة ناغورنو +ار2اخ، 
 ر2یجان ووحدة أراضیها.على احترام س�ادة جمهور#ة أذ

دم تنفیذ أرمین�ا للمطالب التي نصت علیها قرارات مجلس األمن إزاء ععن قلقه  یعرب .5
  الدولي المشار إلیها أعاله.

بوجود عدوان على جمهور#ة أذر2یجان، وٕالى  اإلقرارمجلس األمن الدولي إلى  یدعو .6
وذلك من أجل المتحدة،  اتخاذ الخطوات الالزمة، �موجب الفصل السا�ع من میثاق األمم

ضمان امتثال جمهور#ة أرمین�ا لقرارات مجلس األمن الدولي، وٕالى إدانة العدوان على 
إتخاذ إجراءات  ویقرر ؛س�ادة جمهور#ة أذر2یجان ووحدة أراضیها، والعمـل على إ�قافه

 هذه الغا�ة في األمم المتحدة. لتحقیE ةمنسق

أ�ة إمدادات من األسلحة والتجهیزات  على االمتناع عن تقد�م الدولجم�ع  یحث .7
العس+ر#ة ألرمین�ا وذلك �غرض حرمانها من فرصة تصعید النزاع واستمرارها في احتالل 

أراضي الدول األعضاء لعبور مثل تلك  عدم استخداماألراضي األذر2یجان�ة. +ما یجب 
  اإلمدادات. 

 جم�عدولي إلى استخدام الدول األخرP في المجتمع الوغیرها من الدول األعضاء  یدعو .8
التدابیر الس�اس�ة واالقتصاد�ة الفعالة من أجل وضع حد للعدوان األرمیني والحتالل 
األراضي األذر2یجان�ة، من خالل جملة من اإلجراءات منها االمتناع عن مزاولة أ�ة 
نشاطات اقتصاد�ة في أراضي جمهور#ة أرمین�ا وعن االستثمار في المجاالت 

لصناع�ة والمال�ة وغیرها في أرمین�ا، وتحدید التعاون الشامل مع جمهور#ة االقتصاد�ة وا
أرمین�ا؛ و�طلب من األمین العام ص�اغة توص�ات ومقترحات وتقد�مها إلى الدورة المقبلة 

منظمة لمجلس وزراء الخارج�ة بخصوص الجهود الفرد�ة والمشتر+ة للدول األعضاء في 
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أرمین�ا على احترام وحدة أراضي أذر2یجان ووضع حد  الرام�ة إلى حث التعاون اإلسالمي
  حاب الكامل من األراضي األذر2یجان�ة المحتلة. سالحتالل أراضیها واالن

سلم�ة للنزاع بین أرمین�ا وأذر2یجان على أساس احترام و إلى إیجاد تسو�ة عادلة  یدعو .9
  عترف بها دول�ًا.الم�ادm المتمثلة في وحدة أراضي الدول وس�ادتها وحرمة حدودها الم

توج�ه الممثلین الدائمین للدول األعضاء المعتمدین لدP األمم المتحدة بنیو#ورك  یقرر .10
بتقد�م الدعم الكامل لموضوع سالمة أراضي جمهور#ة أذر2یجان، وذلك خالل عمل�ات 

  في الجمع�ة العامة لألمم المتحدة.جرP التصو#ت التي تُ 

ي مجموعة منسك التا�عة لمنظمة األمن والتعاون أرمین�ا وجم�ع الدول األعضاء ف یحث .11
في أور2ا على المشار+ة البّناءة في عمل�ة السالم الجار#ة لمنظمة األمن والتعاون في 

ووثائE أورو�ا على أساس قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة، و+ذلك قرارات 
  منظمة األمن والتعاون في أورو�ا الواردة في هذا الشأن.

+امل دعمه للم�ادm الثالثة لتسو�ة الصراع المسلح بین أرمین�ا وأذر2یجان  عن یعرب .12
الواردة في ب�ان رئ�س قمة منظمة األمن والتعاون في أورو�ا التي انعقدت في لشبونة 

م، وهي الوحدة اإلقل�م�ة لجمهور#ة أرمین�ا وأذر2یجان، ومنح أعلى درجة مـن 1996سنة 
+ارا�اخ داخل حدود أذر2یجان وضمان أمن المنطقة  الح+م الذاتي في إقل�م ناغورنو

  وجم�ع س+انها.

أن األمر الواقع ال �م+ن أن �ش+ل أساسا للتسو�ة، وأن الوضع الحالي داخل  یؤكد .13
المناطE المحتلة في جمهور#ة أذر2یجان أو الق�ام �أB عمل آخر، �ما في ذلك ترتیب 

، ال �م+ن أن یؤدB إلى االعتراف عمل�ة التصو#ت الجار#ة هناك لتدع�م الوضع الراهن
  �صحته شرع�ًا.

�الوقف الفورB لعمل�ة ترحیل مستوطنین ذوB جنس�ة أرمین�ة إلى األراضي  یطالب .14
وهو أمر �ش+ل انتهاكًا صارخًا للقانون اإلنساني الدولي و#ؤثر سل�ًا  ،األذر2یجان�ة المحتلة

عمه الكامل للجهود التي تبذلها على عمل�ة التسو�ة السلم�ة للنزاع، و#وافE على تقد�م د
خالل الدورة الحال�ة للجمع�ة العامة جهودها أذر2یجان لتحقیE هذه الغا�ة، �ما في ذلك 

  كل منهما لدP األمم المتحدة في نیو#ورك.ل ال�عثتین الدائمتینلألمم المتحدة، من خالل 

اء +انوا حث مواطنیها، سو  منظمة التعاون اإلسالميمن الدول األعضاء في  یطلب .15
في أو أنشطة أخرP شخص�ات اعت�ار#ة أو طب�ع�ة، على عدم الق�ام �أنشطة اقتصاد�ة 
.Pة المحتلة األخر�منطقة ناغورونو +ار2اخ وفي األرضي األذر2یجان  
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إزاء  منظمة التعاون اإلسالميمن األمین العام إ�الغ الموقف المبدئي والثابت ل یطلب .16
لى األمین العام لألمم المتحدة واألمین العام لمنظمة العدوان األرمیني على أذر2یجان إ

والرئ�س الحالي لمنظمة األمن واألمین العام للمجلس األورو2ي األمن والتعاون في أور2ا 
  والتعاون في أورو�ا ورئ�س مجلس االتحاد األور2ي.

ا وشعبهن للجهود التي تبذلها ح+ومة أذر2یجان ـلیـتضامنه ودعمه الكام دداً ـمج یؤكد .17
 للدفاع عن �الدهم.

اإلنسان�ة التي تواجه أكثر من ملیون شخص من  المشاكلعن قلقه إزاء حدة  یعرب .18
النازحین والالجئین األذر2یجانیین، و�طلب من الدول األعضاء والبنك اإلسالمي للتنم�ة 
والمؤسسات اإلسالم�ة األخرP تقد�م مساعدات مال�ة وٕانسان�ة عاجلة لجمهور#ة 

  أذر2یجان.

  إلى تم+ین النازحین والالجئین من العودة إلى د�ارهم آمنین معزز#ن وم+رمین. عوید .19

عن تقدیره لجم�ع الدول األعضاء التي قدمت مساعدات إنسان�ة لالجئین  یعرب .20
   والنازحین األذر2یجانیین، و�حث الدول األخرP على تقد�م المساعدة لهم.

مناس�ة عن األضرار التي لحقت بها أن ألذر2یجان الحE في تلقي التعو�ضات ال یعتبر .21
ل أرمین�ا مسؤول�ة التعو�ض المناسب عن هذه األضرار.  جراء النزاع، و�حمِّ

الثان�ة من األمین العام متا�عة تنفیذ هذا القرار وتقد�م تقر#ر في شأنه إلى الدورة  یطلب .22
 لمجلس وزراء الخارج�ة. واألر2عین

  
 ----- 
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 س – 11/41 :قرار رقم 

 بشان  

 ألة جزیرة مایوت القمریةمس

استشـــــراف  ( دورة:المنعقـــــد فـــــي دورتـــــه الحاد�ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجلـــــس وزراء الخارج�ـــــة
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف،  

الداع�ـة إلـى تعز#ـز التضـامن  إلسـالميمنظمـة التعـاون ام�ادm وأهـداف میثـاق  إذ یستذكر
  واألخوة اإلسالم�ة بین الدول األعضاء؛

س -18/28وس  -48/27وس  -43/26وس  -42/25 رقـــــم: القــــــرارات وإذ یس&&&&&تذكر
ــــة  -17/31وس -10/30وس -17/29و ــــدورات الســــا�قة للمــــؤتمرات الوزار# س الصــــادرة عــــن ال
  ؛منظمة التعاون اإلسالميل

أ) -س (ق-10/10وأ) -س (ق-18/9أ) و-س (ق-41/8ات +ــذلك القــرار  وإذ یس&&تذكر
  :منظمة التعاون اإلسالميالصادرة عن الدورات السا�قة لمؤتمر قمة 

علـــى المراحـــل التـــي قطعهـــا إتحـــاد القمـــر، و�الخصـــوص ف�مـــا یتعلـــE بجهـــود تت�ـــع  یثن&&&ي .1
�شـــأن تعز#ـــز الوحـــدة  المـــواطنین القمـــر#ینالمصـــالحة الوطن�ـــة والشـــروع فـــي الحـــوار بـــین 

  .لوطن�ة وٕانشاء مؤسسات الدولةا

عــن ارت�احــه لالنتخا�ــات الرئاســ�ة األخیــرة التــي حظیــت �ــاعتراف المجتمــع الــدولي  یع&&رب .2
انتخا�ــات حــرة ود�مقراط�ــة، والتــي أفضــت إلــى انتخــاب الــد+تور إ�+یلیلــو  �اعت�ارهــاقاط�ــة 

 دوانیین رئ�سا التحاد جزر القمر.

3.  ً  �شـأنفر للقانون الدولي من خـالل تنظـ�م اسـتفتاء بخرق الح+ومة الفرنس�ة السا یأخذ علما
 جز#رة مایوت القمر#ة.

قــرارات منظمــة األمــم المتحــدة واالتحــاد اإلفر#قــي وجامعــة الــدول العر2�ــة ذات  جم�ــع ؤی&&دی .4
 الصلة.

لقــانون الــدولي، ا �موجــبمجــددا انتمــاء جز#ــرة مــایوت القمر#ــة إلــى أرخبیــل القمــر،  یؤك&&د .5
 االستعمار.حق�ة تصف�ة لحدود الموروثة عن و�الخصوص القانون الخاص �ا
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�االحتالل الفرنسي لهذه الجز#رة و�طلب من فرنسا تغلیب الحوار مع اتحاد القمر من  یندد .6
 أجل العودة الفعل�ة لجز#رة مایوت وضمان وحدة أراضي القمر.

ة +ـــل األعمـــال أو المحـــاوالت الرام�ـــة إلـــى منـــع الســـ+ان المســـلمین فـــي الجز#ـــرة ی&&&دین .7  �شـــدَّ
والســّ�ما منــع المــؤذنین مــن رفــع أذان صــالة الفجــر  ،القمر#ــة مــن ممارســة شــعائرهم الدین�ــة

 dٌلصحة زواج المسلمین. الزمومنع القضاة من عقد الِقران وفقًا للشر#عة، وهو شر 

 عن رفضه لضم جز#رة مایوت القمر#ة +إحدP مقاطعات فرنسا.  یدین ویعلن .8

الثان�ــة إلــى الــدورة  وتقــد�م تقر#ــر �شــأنههــذا القــرار مــن األمــین العــام متا�عــة تنفیــذ  یطل&&ب .9
، وٕا�قــاء هــذا الموضــوع قیــد النظــر إلــى حــین اســترجاع لمجلــس وزراء الخارج�ــة واألر2عــین

 جز#رة مایوت القمر#ة.

 

 -----  
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  س - 12/41رار رقم: ق 

  بشأن

  الوضع على الحدود بین جیبوتي وإریتریا

  
استشـــــراف  ( دورة:تـــــه الحاد�ـــــة واألر2عـــــین المنعقـــــد فـــــي دور  ،إن مجلـــــس وزراء الخارج�ـــــة

ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي
 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف،  
  ؛اف میثاق منظمة التعاون اإلسالميم�ادm وأهد إذ �ستذ�ر  
المة دة جمهور#ــة جیبــوتي وســالتــزام الــدول األعضــاء �ــالحرص علــى ســ�ا وٕاذ یؤ�ــد مجــدداً   

  ؛أراضیها واستقاللها الس�اسي
  عن �الغ قلقه إزاء العدوان اإلر#ترB ضد جیبوتي في منطقة رأس دومیرة، وٕاذ �عرب  
ًا تامـًا مـع إلى أن جیبوتي قد سحبت قواتها إلى مواقعهـا السـا�قة وتعاونـت تعاونـ وٕاذ �شیر  

  ؛جم�ع الجهات المعن�ة
الصــادر عــن منظمــة  HG/RES.16) 1لقــرار ذB الصــلة رقــم: (علــى ا وٕاذ یؤ�ــد مجــدداً   

  ؛الموروثة عن الحق�ة االستعمار#ة �شأن احترام الحدود بوضعیتها 1967الوحدة اإلفر#ق�ة عام 
م 14/1/2009) الصادر فـي 2009(1862إلى قرار مجلس األمن الدولي رقم  وٕاذ �شیر  

عســ+ر#ة إلـــى المواقــع خـــالل الوضــع الســـابE الــذB طالــب ف�ـــه إر#تر#ــا �ســـحب قواتهــا وتجهیزاتهـــا ال
ـــة التـــي وقـــع فیهـــا العـــدوان اإلر#تـــرB فـــي  وضـــمان عـــدم التواجـــد أو مزاولـــة أB نشـــاd فـــي المنطق

  ؛م2008رة وجز#رة دومیرة في یونیو المناطE الجیبوت�ة لرأس دومی
لدولي إلى رسالة األمین العام لألمـم المتحـدة الموجهة إلى رئ�س مجلس األمن ا وٕاذ �شیر  

جلـس األمـن الـدولي م، الذB عّبر فیها عن ش+ه في اسـتجا�ة إر#تر#ـا لقـرار م2009مارس  30في 
  ؛)2009(1862رقم 

) الصــــادر عــــن 2009(1907علــــى قــــرار مجلــــس األمــــن الــــدولي رقــــم  وٕاذ یؤ�ــــد مجــــدداً   
  ؛إر#تر#ا�شأن سلسلة العقو�ات المفروضة على  2009د�سمبر  23) بتار#خ 6254االجتماع (

الصــــادر فــــي  S/412/2012إلــــى تقر#ــــر األمــــین العــــام لألمــــم المتحــــدة رقــــم  ٕاذ �شــــیرو   
  ؛إر#تر#ا�شأن م 8/7/2012

د�ســمبر  5) الصــادر فــي 2012( 2023 إلــى قــرار مجلــس األمــن الــدولي رقــم وٕاذ �شــیر  
السـا�قة م والمتعلE بتوس�ع التدابیر التقیید�ة ف�ما یتعلE بإر#تر#ا لعـدم امتثالهـا التـام للقـرارات 2011

وتصرفاتها التي تقّوض السالم والمصالحة في الصومال ومنطقة القرن اإلفر#قي و+ذلك النزاع بین 
  ؛تهدیدًا للسالم واألمن الدولیین جیبوتي وٕار#تر#ا والتي تش+ل
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  عن تقدیره لوساطة سمو أمیر دولة قطر في حل النزاع:وٕاذ �عرب   
ـــ اطةـبجهـــود الوســـیرحـــب  -1 ـــة قطـــر لحـــوم بهـــا ســـمو أـقـــ�ي ـالت ـــا ـمیـــر دول ـــین إر#تر# ـــزاع ب ل الن

 وجیبوتي. 

عن األمل في أن تستمر جیبوتي متمتعة �احترام قواعد حسن الجـوار التـي ین�غـي أن  �عرب -2
 تح+م العالقات ف�ما بین بلدان المنطقة.

 �الجهود التي تبذلها ح+ومة جیبوتي لوضع حد لحالة التوتر �الوسائل السلم�ة. �شید -3

 تهاك حرمة الحدود التي رسمت �عد االستقالل.إلى عدم ان یدعو -4

إر#تر#ا على اإلسراع بإطالق سراح األسرP الجیبوتیین وتقد�م المعلومـات الالزمـة عـن  ث�ح -5
یونیـــو  12و 10مـــا بـــین �اكات التـــي دارت بـــین الجـــانبین ف�األســـرP والمفقـــودین فـــي االشـــت

2008. 

ادm حســـن الجـــوار بـــین البلـــدین أ�ضـــا إلـــى تســـو�ة عادلـــة وســـلم�ة قوامهـــا احتـــرام م�ـــ یـــدعو -6
 الجار#ـن واحترام وحـدة الـدول وسالمـة أراضیها و+ذلك حرمة الحدود المعترف بها دول�ًا.

ـــدولي رقـــم  �حـــث -7 +افـــة الـــدول األعضـــاء علـــى العمـــل الجـــاد لوضـــع قـــرار مجلـــس األمـــن ال
 ) موضع التنفیذ الكامل +وسیلة لتصعید الضغG على إر#تر#ا حتى تضع حداً 2009(1907

 لكافة األعمال التي تؤثر على أمن واستقرار جمهور#ة جیبوتي والمنطقة.

شـــأنه إلـــى الـــدورة القادمـــة �مـــن األمـــین العـــام متا�عـــة تنفیــذ هـــذا القـــرار وتقـــد�م تقر#ـــر  �طلـــب -8
  لمجلس وزراء الخارج�ة.

  
 -----  
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  س -13/41: قرار رقم 

  بشأن

  بشأن التضامن مع جمھوریة السودان

  
ـــــس وزراء الخ ـــــة واألر2عـــــین إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف ـــــة المنعق استشـــــراف  ( دورة:ارج�

 21إلــى  20فــي جــدة، المملكــة العر2�ــة الســعود�ة، خــالل الفتــرة مــن  )مجــاالت التعــاون اإلســالمي
  ،م2014یونیو  19 - 18(الموافE ه 1435شع�ان 

سا�قة جم�ع القرارات ذات الصلة الصادرة عن القمة اإلسالم�ة والقرارات ال إذ یستذكر
  ؛  س الصادر عن الدورة األر2عین �+وناكرB  - 4/40وآخرها القرار رقم: لمجلس وزراء الخارج�ة 

إلى قرارات القمة األفر#ق�ة و�التضامن مع السودان والرافضة الدعاءات  وإذ یشیر
  المح+مة الجنائ�ة الدول�ة �حE فخامة الرئ�س عمر حسن أحمد ال�شیر؛

ور#ة السودان ووفائها �مستحقات السالم الشامل وحرصها �التزام ح+ومة جمه وإذ یشید
على توطید دعائم السالم في +افة أرجاء ال�الد وحوارها المتصل لتعز#ز االستقرار في جمهور#ة 

  ؛السودان

�م�ادرات الق�ادة السودان�ة �الجهود المبذولة إلحالل السالم في دارفور في إطار  شدوإذ ی
  ؛�ة واألمم�ة المشتر+ة عبر مسار الدوحة التفاوضيالم�ادرة العر2�ة واإلفر#ق

على أهم�ة إحالل السالم الدائم وتحقیE االستقرار ودعم جهود التنم�ة  وإذ یؤكد
  االقتصاد�ة واالجتماع�ة في السودان؛ 

  األمین العام حول التضامن مع جمهور#ة السودان؛  بتقر#ر وإذ یأخذ علما

س�ادته واستقراره واحترام وحدته ودان لصون أمنه و ه الكامل مع الستضامن یؤكد مجدداً  -1
عـن رفضه التام لكل أوجه التدخل الخارجي في الشـأن  ویعبروس�ادته وسالمة أراض�ه، 

اتها وادعاء 2009مارس  4السوداني، و2خاصة قـرار المح+مة الجنائ�ة الدول�ة بتار#خ 
 لقرار �صورة نهائ�ة. إللغاء ا ویدعو ،حمد ال�شیر�حـE فخامة الرئ�س عمر حسن أ

الخالفات  السودان وجنوب السودان من م�ادرات وخطوات لحل تي�ما اتخذته ح+ومیشید  -2
حل جم�ع القضا�ا العالقة بین البلدین  بینهما �الطرق السلم�ة، و#دعو إلى االستمرار في

األولو�ة ومنح فر#قي، فر#E رف�ع المستوB لالتحاد األـة الـات الموقعة برعایـط�قا لالتفاقی
 . 1956اق على ترس�م الحدود ط�قا لحدود ینایر ـل األمن�ة واالتفـل المسائـلح
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رفضه لنتیجة االستفتاء األحادB وغیر القانوني في منطقة أبیي بوصفه  یؤكد -3
لالتفاق�ات والتفاهمات بین الجانبین والقرارات الصادرة عن مجلس   انتهاكا

ي و#ؤدP لتصعید غیر مبرر في السلم واألمن التا�ع لالتحاد اإلفر#ق
برفض ح+ومة جنوب السودان واالتحاد   و#رحب في هذا الصدد  المنطقة،

.Bاألفر#قي لهذا اإلجراء األحاد 

مجددًا دعم الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للسودان في جهوده  یؤكد -4
لدول األعضاء أن ا ویناشدلمواجهة المصاعب االقتصاد�ة والمال�ة �عد انفصال الجنوب، 

تسهم في تقد�م جم�ع أش+ال الدعم والمساعدة للسودان �غ�ة تم+ینه من تجاوز األوضاع 
 االقتصاد�ة الراهنة.

�م�ادرة فخامة الرئ�س عمر حسن أحمد ال�شیر الهادفة إلى تعز#ز الحوار الوطني  یشید -5
وان الطیف الس�اسي والمشار+ة الس�اس�ة لمواجهة تحد�ات البناء واإلعمار من قبل +افة أل

�القرارات الصادرة التي تدعم حر#ة العمل الس�اسي وٕاطالق  كما یرحبالسوداني. 
 الحر#ات، و#ؤ+د دعم الدول األعضاء لهذه الم�ادرة.

رفضه لتمدید العقو�ات االقتصاد�ة األحاد�ة المفروضة من الوال�ات المتحدة  یؤكد -6
إلى رفع اسم السودان  كما یدعو، العقو�ات ، و#دعو إلى إلغاء هذهاألمر#+�ة علي السودان

 من القائمة األمر#+�ة الخاصة �الدول التي ترعى اإلرهاب.

جم�ع الدول األعضاء التي لها دیون على السودان إللغائها �غ�ة تم+ینه من مواجهة  یدعو -7
المجتمع الدولي إللغاء دیون السودان  كما یدعوتحد�ات ومتطل�ات اإلعمار واالستقرار، 

لخارج�ة وأن یدعم جهود الم�ادرة الثالث�ة بین ح+ومة السودان وح+ومة جنوب السودان ا
دعمه للجهود الرام�ة إلى إحالل السالم  ویؤكدواالتحاد األفر#قي تجاه إلغاء الدیون، 

 واالستقرار وٕالى تحقیE التنم�ة.

الدوحة �قطر یوم �الخطوات المتخذة تنفیذًا التفاق�ة السالم في دارفور الموقعة في  یشید -8
الدول األعضاء إلى متا�عة تنفیذ حصیلة المؤتمر الدولي  ویدعوم، 2011یولیو  14

 للمانحین إلعادة اإلعمار وٕاحالل السالم في دارفور.

 ویطالبجم�ع الحر+ات التي لم تنضم التفاق الدوحة لسالم دارفور إلى االنضمام،  یدعو -9
الحر+ات المتمردة التي ترفض خ�ار السالم المجتمع الدولي �اتخاذ عقو�ات صارمة ضد 

 وتتبنى خ�ار الحرب. 



36 

بوث�قة الدوحة للسالم في دارفور التي اعتمدها المؤتمر الموسع ألصحاب المصلحة  یشید -10
الوث�قة أساسا متینا  و�عتبر. 2011مایو  31إلى  27في دارفور الذB عقد في الفترة من 

ة سلم�ة عادلة تضم الجم�ع وتؤدP إلى للوصول إلى وقف شامل إلطالق النار وتسو�
 تحقیE السالم واالستقرار في دارفور .

جم�ع األطراف في دارفور إلى توق�ع اتفاق شامل لوقف إطالق النار وتقد�م  یدعو -11
لى أساس هذه الوث�قة في التنازالت الالزمة من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي للسالم ع

 .أقرب وقت

جنوب السودان في في  النزاعتي تبذلها ح+ومة السودان في حل �الجهود المقدرة ال یشید -12
 .إطار منظمة اإل�قاد، ولدعمها اإلنساني وٕایوائها لتدفقات الالجئین ومعاملتهم +مواطنین

 أمیر دولة قطرالسمو �الدور االیجابي الذB اضطلعت �ه دولة قطر �ق�ادة صاحب  یشید -13
 .ینعم أبناؤها �األمن واالستقرار من أجل أنعمل�ة السالم والتنم�ة في دارفور في دعمه 

عن ش+ره وتقدیره لمعالي السید أحمد بن عبد هللا آل محمود، نائب رئ�س مجلس �عرب  -14
الوزراء، وز#ر الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر، ولمعالي السید جبر#ل �اسولي، 

ك لما یبذالنه من جهود الوس�G المشترك لالتحاد األفر#قي واألمم المتحدة لدارفور، وذل
 صادقة وتفاق من أجل إحالل السلم في دارفور.

بجهود دولة الكو#ت الستضافتها مؤتمر تنم�ة وٕاعمار شرق السودان ومساهمتها  یشید -15
 السخ�ة بنصف مل�ار دوالر.

من األمین العام اتخاذ جم�ع التدابیر لتنفیذ هذا القرار وٕاعداد تقر#ر �شأنه لالجتماع  یطلب -16
 رB القادم. الوزا

 ------  
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  س -14/41قرار رقم:  

 التضامن مع الیمن  بشأن

  
استشــراف  دورة:(إن مجلــس وزراء الخارج�ــة، المنعقــد فــي دورتــه الحاد�ــة واألر2عــین 

شــع�ان  21و 20فــي جــدة �المملكــة العر2�ــة الســعود�ة، یــومي  )مجــاالت التعــاون اإلســالمي
  م،2014یونیو  19 - 18(الموافE ه 1435

جم�ع القرارات ذات الصلة الصادرة عن القمة اإلسالم�ة والقرارات السا�قة  ستذكرإذ ی
  لمجلس وزراء الخارج�ة التي تدعو للتضامن مع الجمهور#ة ال�من�ة:

�الوقـوف مع وحدة ال�من وس�ادته واستقالله الس�اسي  القوB التأكید على التزامــه  یجدد .1
  وسالمة أراض�ه.

ه منصور هادB وح+ومة الوفاق الوطني الرام�ة إلى جهود الرئ�س عبد ر2 یؤید .2
تحقیE األمن واالستقرار الس�اسي واالقتصادB لل�من و�سG سلطة القانون �موجب 

بوقف +افة األعمال المع�قة  ویطالبالم�ادرة الخلیج�ة وآلیتها التنفیذ�ة الملزمة، 
 إلنجاح الم�ادرة الخلیج�ة من أجل سرعة استقرار وتطور ال�من.

على أهم�ة دعم مقررات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذB اختتم �د یؤ  .3
لما ف�ه خیر ال�من ومصلحته والحفا| على وحدته  2014أعماله بنجاح في ینایر 

 وسالمة أراض�ه.

 4بنتائـج مؤتمر المـانحین المخصـص حول ال�مـن المنعقد فـي الر#ـاض یوم  یرحب .4
ألعضاء إلى تقد�م الدعم والمساعدة للح+ومة ال�من�ة الدول ا ویدعو، 2012سبتمبر 

 لمواجهة التحد�ات الس�اس�ة واألمن�ة واالقتصاد�ة واإلنسان�ة.

مجموعة أصدقاء ال�من ومجموعة المانحین والمجتمع الدولي الستمرار �حث  .5
مساعدتها لل�من في +افة المجاالت الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالحت�اجات اإلنسان�ة 

 لدول المانحة للوفاء بتعهداتها.ودعوة ا

الهجوم اإلرهابي على مستشفى وزارة الدفاع في الجمهور#ة ال�من�ة الذB راح یدین  .6
ضحیته عدد من المواطنین ال�منیین واألجانب األبر#اء، و#دین الهجوم اإلرهابي على 

،Pة األخر�وعدد من الحوادث اإلرهاب Bمن في و�ؤ�د السجن المر+ز�دعمه التام لل 
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مواجهة األعمال اإلرهاب�ة التي تهدد السلم واألمن في ال�الد �ما في ذلك الحملة 
األخیرة التي تنفذها قوات الج�ش واألمن ال�مني لمحار2ة القاعدة في محافظة أبین 

 ومحافظة شبوة.

  

 ------- 
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  س -15/41رقم:  قرار 

  بشأن  

  لالتحاد القمر تقدیم المساعدة 

  
ـــــ ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،ةإن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق

ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي
 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف،  

الداع�ة إلى تعز#ز التضامن  منظمة التعاون اإلسالميم�ادm ومقاصد  إذ یستذكر
  ؛ها األعضاءین دولاإلسالمي والتآخي ب
 - 17/29س و -48/27س و - 43/26س و - 42/25+ذلك القرارات رقم:  وإذ یستذكر

  س الصادرة عن المؤتمرات الوزار#ة السا�قة؛ - 8/37س و  – 7/36س و - 10/13س و
س  – 10/10إ) و-س (ق – 18/9إ) و- س (ق -41/8القرارات  وإذ یستذكر أیضا

  نصرمة؛إ) الصادرة عن مؤتمرات القمة الم- (ق
مارس  10 یومالقمر المنعقد في الدوحة اتحاد �مؤتمر االستثمار في  وإذ أخذ علما

  جامعة الدول العر2�ة ودولة قطر؛ �االشتراك  تهالذB نظمو  2010
وااللتزامات التي تم اتخاذها و+ذا �النجاح الذB تكلل �ه المؤتمر �الم�ادرات  وإذ یشید

  المذ+ور؛ 
لة لوفد منظمة التعاون اإلسالمي برئاسـة األمین العـام للمنظمة المشار+ة الفاع وإذ یثمن
  في هذا المؤتمر؛

في اتحاد القمر عقب تنظ�م السائد الوضع الس�اسي الجدید  وإذ یأخذ بعین االعتبار
االستفتاء واالنتخا�ات التشر#ع�ة األخیرة و+ذا تصو#ت البرلمان على توحید موعد االنتخا�ات في 

  جزر القمر:
  بدور ح+ومة اتحاد القمر في م+افحة التخلف. دیشی .1
دولة قطر ولجامعة الدول العر2�ة وللبنك اإلسالمي للتنم�ة  لح+ومةعن امتنانه  یعرب .2

تنفیذ ولمنظمة التعاون اإلسالمي لما تبذله من جهود من أجل مساندة االتحاد القمرB في 
 برامجه اإلنمائ�ة.

أمیر  ،السمو الشیخ حمد بن خل�فة آل ثاني �الز#ارة التي قام بها حضرة صاحب یرحب .3
عن االمتنان والتقدیر على الجهود  ویعربإلى اتحاد جزر القمر،  السابE،  دولة قطر

ساعدات التي قدمها في هذا التي یبذلها سموه لدعم التنم�ة في اتحاد جزر القمر، وللم
 اإلطار.



40 

والمنظمات الدول�ة  إلسالميمنظمة التعاون اعن امتنانه لكل الدول األعضاء في  یعرب .4
 والمنظمات غیر الح+وم�ة المشار+ة.واإلقل�م�ة 

الدول األعضاء على دعم اتحاد القمر بتحقیE الب�انات المدلى بها خالل مؤتمر  یحث .5
إلنمائ�ة االجتماع�ة الموارد الالزمة التحاد القمر لتنفیذ البرامج ا توفیرالدوحة و 

 واالقتصاد�ة.

الح+وم�ة في الدول األعضاء إلى المشار+ة �ش+ل أكبر في تنفیذ المنظمات غیر  یدعو .6
 مشار#ع التنم�ة في اتحاد القمر.

إلى اتخاذ التدابیر الضرور#ة والزراعة +ذلك الغرفة اإلسالم�ة للتجارة والصناعة  یدعو .7
لتشج�ع اهتمام المستثمر#ن في األمة اإلسالم�ة �االتحاد القمرB وٕاطالق مشار#ع متوسطة 

 ة وٕاقامة نظام مصرفي ومالي یَدعم التنم�ة في ال�الد.وصغیر 

المال�ة اإلسالم�ة والدول األعضاء �حث إم+ان�ة إلغاء أو إعادة  المؤسساتمختلف  یناشد .8
 جدولة دیون اتحاد القمر حتى یتسنى له التر+یز �ش+ل دائم على إعادة بناء اقتصاده. 

التخاذ التدابیر  وهیدعوتحاد القمر، المام العام لما یول�ه من اهت نیلألمعن امتنانه  یعرب .9
الثان�ة وتقد�م تقر#ر �شأنه إلى الدورة  الضرور#ة لضمان تنفیذ هذا القرار �ش+ل فعال

  لمجلس وزراء الخارج�ة. واألر2عین
           

 -----  
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 س -16/41 :قرار رقم 

  بشأن

  الوضع في كوت دیفوار

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــه  ،إن مجل ـــــي دورت ـــــد ف ـــــة واألر2عـــــین المنعق استشـــــراف  دورة:(الحاد�
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف،  

س �شــأن الوضــع فــي +ــوت د�فــوار الصــادر عــن مجلــس -14/37القــرار رقــم  إذ یس&&تذكر
ـــة فـــي دورتـــه الســـا�عة والثالثـــین فـــي  2010مـــایو  20إلـــى  18التـــي عقـــدت مـــن  وزراء الخارج�

ــــة طاج ــــرارات الســــا�قة الصــــادرة عــــن �دوشــــنب�ه بجمهور# منظمــــة التعــــاون +ســــتان و+ــــذا جم�ــــع الق
  في هذا الشأن؛ اإلسالمي

االقتصـاد�ة لـدول غـرب أفر#ق�ـا واالتحـاد األفر#قـي  الجماعـةمـن  الً +أن  وإذ یستذكر كذلك
قــــد اعترفــــت والمجتمــــع الــــدولي  ظمــــة التعــــاون اإلســــالميمناألمــــم المتحــــدة و و واالتحــــاد األورو2ــــي 

�انتخـاب فخامــة السـید الحســن وتــارا خـالل االنتخا�ــات الرئاســ�ة التـي عقــدت فــي +ـوت د�فــوار یــوم 
  ؛2010نوفمبر  28

صـراع نشـوب األزمة التي أعقبت االنتخا�ات وٕاعالن نتائجها والتي نجم عنها  وإذ یستنكر
وضــعًا  ماد�ــة بل�غــة ومــزق النســیج االجتمــاعي وأحــدث ضــراراً ســلح خلــف خســائر فــي األرواح وأم

  إنسان�ًا خطیرًا؛

   ؛2011أبر#ل  �11انتهاء هذا الصراع في  وإذ یرحب

ضـرورة مسـاعدة +ـوت د�فـوار علـى إعـادة بنـاء بن�اتهـا األساسـ�ة وٕانعـاش  وإذ یؤكد مج&دداً 
  :اقتصادها

B قدمتـه لكـوت د�فـوار إ�ـان لمنظمـة التعـاون اإلسـالمي علـى الـدعم الـذ ش&كرهیعرب عن  .1
األزمة، و�ش+ر �صفة خاصة األمین العام للمنظمة على ما بذلـه شخصـ�ًا مـن جهـود فـي 

 سبیل تسو#تها.
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ح+ومــة جمهور#ــة +ــوت د�فــوار علــى إجرائهــا لالنتخا�ــات فــي أجــواء ســلم�ة وشــفافة  یھن&&ئ .2
والح+ومــات  ود�مقراط�ــة، ممــا م+ــن الشــعب اإل�فــوارB مــن إعــادة تشــ+یل الجمع�ــة الوطن�ــة

 و�التالي تعز#ز العمل�ة الد�مقراط�ة لمؤسسات الدولة.  اإلقل�م�ة والمحل�ة،

الـــرئ�س الحســـن وتـــارا لتشـــ+یل هیئـــة "الحـــوار والحق�قـــة والمصـــالحة" و�شـــجعه علـــى  یھن&&&ئ .3
، فــي هــذا ویق&&در وت د�فـوار.+ــســبیل إقامــة الســلم و2نـاء الثقــة بــین أبنــاء شــعب  فــيالعمـل 

مــنح الســراح المؤقــت ألعضــاء المعارضــة، للعدالــة اإل�فوار#ــة ل صــلةالجهــود المتوااإلطــار، 
وهو ما �سهم في تحسین المناخ الس�اسـي وٕاحـداث التهدئـة االجتماع�ـة الضـرور#ة للتنم�ـة 

 االقتصاد�ة واالجتماع�ة".  

وح+ومتـــه للم�ـــادرات العدیـــدة التـــي أطلقهـــا فـــي مجـــال فخامـــة الســـید الحســـن واتـــارا  یھن&&&ئ .4
دB وٕاعــادة إعمــار الــ�الد وتبنــي اإلدارة الرشــیدة فــي ســبیل تحقیــE رفاه�ــة اإلنعــاش االقتصــا

  الس+ان. 

ومؤسســـاتها المال�ـــة، والســـ�ما البنـــك  التعـــاون اإلســـالميومنظمـــة الـــدول األعضـــاء  ی&&&دعو .5
ـــة، ـــة فـــي هـــذا المســـعى، ب اإلســـالمي للتنم� ـــدعم الســـلطات اإل�فوار# ـــدعم المـــادB ل ـــد�م ال تق

ة التحت�ـــة وٕاعـــاد بن�اتهـــا�ع مواجهـــة تحـــدB إعـــادة بنـــاء والمـــالي لكـــوت د�فـــوار حتـــى تســـتط
تشــــج�ع واإلشــــادة �ــــالتزام البنــــك الوفــــي هــــذا اإلطــــار، ال بــــد مــــن  .االنتعــــاش القتصــــادها

اإلســــالمي للتنم�ــــة خــــالل اجتمــــاع الفر#ــــE االستشــــارB لتمو#ــــل الخطــــة الوطن�ــــة للتنم�ــــة 
�ـــار#س، بتقـــد�م  فـــي 2012د�ســـمبر  5و 4ی&&&ومي ) لهــذا البلـــد الـــذB عقـــد 2015-2012(

 مل�ار دوالر لكوت د�فوار.  1مساعدة قدرها 

�التعـاون مـع  التـدابیر الالزمــة،اذ ـاتخـ منظمـة التعـاون اإلسالمــياألمین العـام ل من یطلب .6
لتنظـــ�م مـــؤتمر للمـــانحین مـــن أجـــل الجماعــة االقتصـــاد�ة لــــدول غــــرب أفر#ق�ـــا (إ�+ــواس)، 

 .دBوانتعاشه االقتصا إعادة إعمار +وت د�فوار

الثان�ــة  لــدورةإلــى ا وتقــد�م تقر#ــر �شــأنهاألمــین العــام متا�عــة تنفیــذ هــذا القــرار مــن  یطل&&ب .7
 لمجلس وزراء الخارج�ة.               واألر2عین

 -----  
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  س -17/41 :قرار رقم 

  بشان

  تقدیم الدعم لجمھوریة غینیا

  

استشراف  دورة:( إن مجلس وزراء الخارج�ة، المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین
ه 1435شع�ان  21و 20في جدة �المملكة العر2�ة السعود�ة، یومي  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم،2014یونیو  19 -  18(المواف  

  الوضع الس�اسي الذB ساد في غین�ا منذ سنوات عدیدة؛ إذ یأخذ بعین االعتبار

صون السلم واألمن في �الدور الس�اسي الذB اضطلعت �ه جمهور#ة غین�ا في  وإذ یشید
  ش�ه اإلقل�م، الس�ما في سیرالیون ولیبر#ا وغین�ا ب�ساو؛ 

  ضرورة ضمان األمن والتنم�ة على المدP ال�عید في جمهور#ة غین�ا؛ وإذ یؤكد

التطور اإلیجابي للوضع الس�اسي في جمهور#ة غین�ا والذB  وإذ یأخذ في االعتبار
  ؛2010نوفمبر  7د�مقراط�ة یوم  أفضى إلى انتخاب رئ�س الجمهور#ة �طر#قة

بتدابیر تأهیل الوضع االقتصادB والمالي واإلدارB التي اتخذها رئ�س  وإذ یرحب
 Bوالمالي واإلدار Bلمعالجة، الوضع االقتصاد Bسور ألفا +وند�الجمهور#ة الجدید، فخامة البروف

  في هذا البلد؛

سبتمبر  28ط�ة التي جرت یـوم �االنتخا�ات التشر#ع�ة الحرة والد�مقرا وإذ یرحب كذلك
أجواء هادئة �حضور العدید من المراقبین. وقد أم+ن االنتهاء من المرحلة االنتقال�ة في  2013

  �فضل نضج الفاعلین الس�اسیین الغینیین والتسه�الت والدعم المقدمین من المجتمع الدولي: 

االستمرار في ى إلجم�ع الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  یدعو .1
 تقد�م الدعم الس�اسي واالقتصادB والمالي لجمهور#ة غین�ا في هذا اإلطار.

�الجهود الحثیثة التي تبذلها األمانة العامة، و�ش+ل خاص ما یبذله األمین العام  یشید .2
 Eا وتحقی�ة في جمهور#ة غین�مقراط�للمنظمة من جهود دؤو�ة من أجل استعادة الد

  في ال�الد.التنم�ة المستدامة 

بدعم المجتمع الدولي، الس�ما الجماعة االقتصاد�ة لدول غرب أفر#ق�ا(إ�+واس)،  یرحب .3
واالتحاد اإلفر#قي، واالتحاد األورو2ي، واألمم المتحدة، للجهود التي تبذلها السلطات 

  الغین�ة بهدف استكمال عمل�ة استعادة النظام الدستورB في ال�الد. 
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ألعضاء التي قدمت دعمها الس�اسي والمادB لح+ومة عن امتنانه للدول ا یعرب .4
  جمهور#ة غین�ا.

 الثان�ةمن األمین العام متا�عة تنفیذ هذا القرار وتقد�م تقر#ر �شأنه إلى الدورة  یطلب .5
 واألر2عین لمجلس وزراء الخارج�ة.

 ------  
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 س -18/41 :قرار رقم 

  بشأن

 الوضع في كوسوفو

استشراف  دورة:(في دورته الحاد�ة واألر2عین  المنعقد ،إن مجلس وزراء الخارج�ة
ه 1435شع�ان  21و 20 یوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 -  18(المواف،  

، منظمة التعاون اإلسالميمیثاق األمم المتحدة، ومیثاق وم�ادm مقاصد � إذ یسترشد
إلنسان، و�المواثیE الدول�ة حول حقوق اإلنسان، و�اتفاقیتي جنیف واإلعالن العالمي لحقوق ا

  ، وغیرها من ص+وك القانون الدولي؛ 1951و 1949الموقعتین في أغسطس 

  دور األمم المتحدة في التسو�ة السلم�ة للنزاعات وصون السلم واألمن الدولیین؛  وإذ یؤید

) 1998( 1999) ، و1998( 1160 :إلــى قــرارات مجلــس األمــن الــدولي أرقــام وإذ یش&&یر
رئــــــــــــ�س المجلــــــــــــس  ب�انــــــــــــات)، وٕالــــــــــــى 1999( 1244)، و1999( 1239)، و1998( 1203و
  ؛ لألمم المتحدةألمین العام لتصر#حات ذات الصلة الو 

 توافـEحـول  2010یولیو  22الرأB االستشارB لمح+مة العدل الدول�ة بتار#خ  وإذ یستذكر
  لقانون الدولي؛امع إعالن +وسوفو استقالله من طرف واحد 

  ؛64/298 :قرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة رقم وإذ یستذكر أیضا

الصــادر عــن الــدورة الحاد�ــة والثالثــین للمــؤتمر  16/31+ــذلك إلــى القــرار رقــم  وإذ یش&&یر
؛ وٕالـى القـرار 2004یونیـو  16إلـى  14اإلسالمي لوزراء الخارج�ة التي عقدت فـي إسـطنبول مـن 

ر عن الدورة الرا�عة والثالثـین لمجلـس وزراء الخارج�ـة التـي عقـدت فـي إسـالم الصاد 36/34 :رقم
الصادر عن الدورة السادسة والثالثـین لمجلـس  14/36؛ والقرار 2007مایو  17إلى  15آ�اد من 

 17/38والقــــرار رقــــم ، 2009مــــایو  25إلــــى  23وزراء الخارج�ــــة التــــي عقــــدت فــــي دمشــــE مــــن 
إلـى  27لثالثـین لمجلـس وزراء الخارج�ـة التـي عقـدت فـي أسـتانا مـن الصادر عن الـدورة الثامنـة وا

وٕالى الب�ان الختامي للدورة الحاد�ة عشـرة لمـؤتمر القمـة اإلسـالمي التـي عقـدت ؛ 2011یونیو  30
؛ واإلعالنــــین الصــــادر#ن عــــن االجتمــــاعین الــــوزار#ین 2008مــــارس  14و 13فــــي داكــــار، یــــومي 

ونیو#ــورك فــي  2008قــدا علــى التــوالي فــي +م�ــاال فــي یونیــو عُ ن یاللــذ منظمــة التعــاون اإلســالميل
 التــيالــدول األعضــاء خارج�ــة لــوزراء ة التنســ�ق�ات لالجتماعــ ةالختام�ــ والب�انــات، 2008ســبتمبر 

وسبتمبر ؛ 2011، وسبتمبر 2010وسبتمبر   2009 في نیو#ورك في سبتمبر على التوالي تعقد
س  -16/40وٕالـــى القـــرار رقـــم  ؛2013مـــة القـــاهرة ، والب�ـــان الختـــامي لق2013، وســـبتمبر 2012
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إلـى  9فـي +ونـاكرB �غین�ـا مـن التـي ُعقـدت الصادر عن الـدورة األر2عـین لمجلـس وزراء الخارج�ـة 
  ؛2013د�سمبر  11

ــــدره مجلـــس +ـذB أصــــالل الــــالن االستقــــبإعـــ وإذ یأخ&&&ذ علم&&&ا فبرایـــر  17ار#خ ـو بتــــوسوف
  ؛2008

ولــــة مـــن الـــدول د 34و، �مـــن فیهـــا ـدولـــة �+وسوفـــ 106راف ـاالعت�ـــار اعتـــ وإذ یأخ&&&ذ ف&&&ي
  ؛األعضاء في المنظمة

مجددا االهتمام المتواصل الذB تول�ه منظمة التعاون اإلسالمي لشعب +وسوفو  وإذ یؤكد
  وللسالم واالستقرار في +افة ر2وع منطقة البلقان: 

مؤسسي في +وسوفو علما �التقدم الذB تحقE في سبیل تعز#ز الد�مقراط�ة والعمل ال یأخذ .1
 على جم�ع المستو�ات �ما یخدم السلم واالستقرار في ال�الد وفي المنطقة برمتها.

الرأB االستشارB لمح+مة العدل الدول�ة حول إعالن استقالل +وسوفو الصادر یوم یقر  .2
والذB قضت ف�ه المح+مة �أن إعالن استقالل +وسوفو لم ینتهك  2010یولیو  22

) ولم یخالف اإلطار 1999( 1244ام وال قرار مجلس األمن رقم: القانون الدولي الع
 الدستورB المؤقت لكوسوفو الذB تبنته �عثة األمم المتحدة في +وسوفو.

�التزام جم�ع أصحاب المصلحة (السلطات المحل�ة والدول�ة) بز#ادة تعز#ز یرحب  .3
ذات الصلة في الد�مقراط�ة وس�ادة القانون والعمل المؤسسي على مختلف المستو�ات 

 جم�ع أرجاء +وسوفو لخدمة السلم واالستقرار في ال�الد والمنطقة.

أ�ضا �الجهود المتواصلة التـي یبذلها االتحـاد األور2ـي للنهوض �المنظور األور2ي  یرحب .4
لكوسوفو ومنطقة البلقان الغر2ي عامة، مقدما بذلك مساهمة حاسمة في استقرار وازدهار 

 المنطقة.

الحوار بین +وسوفو وصر2�ا بت�سیر من االتحاد األور2ي ف�ما یتعلE عمل�ة  یدعم .5
، �64/298المسائل الفن�ة +ما نص على ذلك قرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة رقم:

في برو+سیل بین  2013أبر#ل  �19االتفاق التار#خي الذB تم التوصل إل�ه في  ویرحب
والذB مهد الطر#E لتطب�ع عالقاتهما،  +وسوفو وصر2�ا بت�سیر من االتحاد األورو2ي،

 الطرفین إلى التنفیذ التام لالتفاق. ویدعو

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى النظر في االعتراف �استقالل  یدعو .6
 +وسوفو، بناء على حقها الس�ادB الحر وعلى ممارساتها الوطن�ة.
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إلسالمي االقتصاد�ة والمال�ة، بتعاون +وسوفو مع مؤسسات منظمة التعاون ا یرحب .7
و#دعو المجتمع الدولي، �ما في ذلك الدول األعضاء الراغ�ة في ذلك، إلى مواصلة 

 المساهمة في دعم اقتصاد +وسوفو.

الثان�ة من األمین العام تقد�م تقر#ر �شأن متا�عة تنفیذ هذا القرار إلى الدورة  یطلب .8
 لمجلس وزراء الخارج�ة.واألر2عین 

 ----- 
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 س -19/41 :رار رقمق 

  بشأن

  الوضع في قبرص

  

استشراف  دورة:(المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة
ه 1435شع�ان  21و 20 یوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 -  18(المواف(،  

والصادر عن الدورة الحاد�ة  ،أن الوضع في قبرصس �ش- 6/31القرار رقم  إذ یستذكر
یونیو  16إلى  14والثالثین للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارج�ة التي عقدت في إسطنبول من 

منظمة التعاون والذB مّ+ن الشعب القبرصي التر+ي المسلم من المشار+ة داخل  ،2004
�ه خطة األمین العام لألمم المتحدة سم دولة قبرص التر+�ة، ط�قًا لما نّصت علاتحت  اإلسالمي

   للتسو�ة الشاملة؛

س(ق.إ) �شأن الوضع في قبرص والصادر عن الدورة -3/11القرار رقم  وإذ یستذكر
 14و 13الحاد�ة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي التي عقدت في د+ار، بجمهور#ة السنغال، یومي 

، ؤتمر القمة اإلسالمي المنعقد في القاهرةوالب�ان الختامي للدورة الثان�ة عشرة لم ،2008مارس 
س الصادر عن الدورة  -6/39، والقرار رقم 2013فبرایر  7و 6جمهور#ة مصر العر2�ة، یومي 

التاسعة والثالثین لمجلس وزراء الخارج�ة المنعقدة في جیبوتي، جمهور#ة جیبوتي، في الفترة من 
در عن الدورة األر2عین لمجلس وزراء س الصا- 7/40والقرار رقم: ؛ 2012نوفمبر  17 إلى 15

المسـاواة والتي أكدت  ،2013د�سمبر  11إلى  9الخارج�ة التي عقدت في +وناكرB �غین�ا من 
المجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة دون أB تأخیر  ناشدتو  الكاملة بین الطرفین في قبرص
  إلنهاء عزلة الق�ارصة األتراك؛

السا�قة الصادرة عن المؤتمرات اإلسالم�ة �شأن قض�ة قبرص القرارات  وإذ یؤكد مجدداً    
والتي تعرب عن الدعم الثابت للقض�ة العادلة للشعب التر+ي المسلم في قبرص والذB �عتبر جزءًا 

  ال یتجزأ من العالم اإلسالمي؛

ة دعمه المتواصل لجهود األمین العام لألمم المتحدة في إطار مساع�ه الحمید وإذ یجدد
  ؛ة إلى إیجاد تسو�ة شاملةالرام�

  العتراف المت�ادل بتكافؤ الوضع بینهما؛لي قبرص ـرفین فـال الطـلك وإذ یجدد نداءه

 ً بنتائج االستفتاءین العامین المتزامنین اللذین أجر#ا على نحو منفصل یوم  وإذ یأخذ علما
الیونانیین عدم استجا�ة الق�ارصة ل و�عرب عن �الغ أسفهفي شطرB قبرص؛  2004أبر#ل  24
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للنداءات الدول�ة ورفضهم �أغلب�ة ساحقة خطة األمم المتحدة للتسو�ة، في حین وافE الق�ارصة 
األتراك على المخطG �أغلب�ة واضحة من أجل إعادة توحید الجز#رة واالنضمام إلى عضو�ة 

  االتحاد األورو2ي؛

لة القبرص�ة تحت تسو�ة شاملة للمسأالرام�ة إلى إیجاد دعمه للمفاوضات  یستذكروإذ 
، ولالستعداد الـذB 2008سبتمبر  3رعا�ة �عثة المساعي الحمیدة لألمین العام لألمم المتحدة یوم 

  أبداه الجانب القبرصي التر+ي وتر+�ا للوصول إلى تسو�ة عادلة ودائمة؛

من  2012 – 2008التي أجر#ت بین  األخیرة عمل�ة التفاوضلكون  یعرب عن أسفھوإذ 
إلى تسو�ة على أساس التكافؤ الس�اسي بین الجانبین والتكافؤ في الوضع بین  أجل التوصل

ستینال ة مبن�ة على الشراكة بین منطقتین، والتي +ان من المم+ن قامة دولة جدیدإل دولتین المؤسِّ
دة، ـم المتحـ، ط�قا لتطلعات األمین العام لألم2012یولیو  1ة االتحاد األور2ي في ـأن تتولى رئاس

  تتم+ن من أن تعطي أ�ة نتیجة �الرغم من الجهود الحثیثة للجانب القبرصي التر+ي.لم 

�استئناف مفاوضـات التسو�ة الشاملة برعایـة األمم المتحدة في قبرص یـوم وٕاذ یـرحب 
  ة الس�اس�ة إلیجاد حل لهذه القض�ة؛ادلي �اإلر ـرفین على التحـو�شجع +ال الط 2014فبرایر  11

جهوده البناءة ب إشادتهمنه مع الشعب القبرصي التر+ي المسلم وعن عن تضا وإذ یعرب
  من أجل التوصل إلى تسو�ة عادلة مقبولة لدP الطرفین؛

لت على ظأنه لن یتأتى تحقیE تسو�ة شاملة وسر#عة للمش+لة القبرص�ة التي  وإذ یؤكد
لت الـروح التي یبدیها سنة إال إذا قو2 خمسینجدول أعمال مجلس األمن التا�ع لألمم المتحدة منذ 

وأنه �م+ن إیجاد حل س�اسي تفاوضي مقبول لدP الق�ارصة األتـراك في المفاوضات �المثل؛ 
الطرفین على أساس السلطة الدستور#ة األصیلة للشعبین ومساواتهما من الناح�ة الس�اس�ة 

  وملكیتهما المشتر+ة للجز#رة؛

لتر+ي المسلم في االندماج الكامل في الرغ�ة التي أبداها الشعب القبرصي ا وإذ یالحظ
  رك ف�ه معزوًال جراء ظروف ال ذنب له فیها؛المجتمع الدولي، في وقت تُ 

 2004مارس لفي هذا الصدد أن الهدف المتوخى من خطة األمم المتحدة  وإذ یستذكر
وضع جدید في قبرص یراعي مبدأ الوضع  حاللللتسو�ة الشاملة لقض�ة قبرص، +ان هو إ

المتكافئ لكل من الق�ارصة األتراك والق�ارصة الیونانیین، مع اإلقرار �أنه ل�س ألB  الس�اسي
  وال�ة قانون�ة على الطرف اآلخر؛ أو طرف االدعاء �أن له سلطة 
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والقاضي  2006ینایر  24المقترح الذB أعلنت عنه الجمهور#ة التر+�ة في إلى  وإذ یشیر
ص في آن واحد، وهو مقترح س�سهم، إن ُنفِّذ، في رفع جم�ع القیود المفروضة على طرفي قبر ب

  تحقیE تسو�ة شاملة ودائمة للقض�ة القبرص�ة؛

أن تكد�س الق�ارصة الیونانیین لألسلحة و2ناء قواعد جو�ة و�حر#ة �ش+ل تهدیدا  وإذ یعتبر
  للسلم واالستقرار في الجز#رة والمنطقة؛

في دورته الثالثة  عاون اإلسالميمنظمة التاتحاد مجالس الدول األعضاء في  وإذ یشاطر
�شان المطال�ات األحاد�ة للجانب  PE/13-CNCL-12عشرة قلقه الذB عبر عنه في القرار رقم 

القبرصي الیوناني في منطقة شرق المتوسG، والتي تعوق الجهود الرام�ة إلى تحقیE تسو�ة شاملة 
 PFR/8-CONF-14و PE/7-CONF-13القرارات و#رحب، +ما ورد في  وإذ یستذكرفي قبرص؛ 

تحاد مجالس الدول الوالتاسعة السا�عة والثامنة  اتعن الدور  ةالصادر  PFR/9-CONF-15و
منظمة التعاون اإلسالمي، �مقترح التقاسم العادل لمخزونات الهیدرو+ر2ونات ق�الة األعضاء في 
تمبر سب 29، وفي 2011بتمبر س 24والذB تقدم �ه رئ�س قبرص التر+�ة في  سواحل قبرص

    ؛2012

 :ي الوث�قة رقمـفوارد ـوالي قبرص ـول الوضع فـام حـه على تقر#ر األمین العـاطالع وبعد
OIC/CFM-41/2014/POL/SG.REP: 

مجددًا المساواة الكاملة بین الطرفین في قبرص �اعت�ارها مبدأ �م+نهما من الع�ش یؤكد  -1
هما القدرة على ح+م اآلخـر أو جن�ًا إلى جنب في أمن وسالم ووئام، دون أن �+ـون ألحد

 استغالله أو قمعه أو تهدیده. 

جهود الزع�م القبرصي التر+ي والزع�م القبرصي الیوناني للتوصل إلى تسو�ة یدعم  -2
الستئناف  2014شهر فبرایر  11تفاوض�ة �اتفاقهما على الب�ان المشترك الصادر في 
 المفاوضات الشاملة في قبرص برعا�ة األمم المتحدة. 

مجددًا إلى أن یتخذ، دون مز#د من التأخیر، خطوات ملموسة إلنهاء  الـدوليالمجتمع  یدعو -3
وفقًا للنداء الذB وجهه األمین العام لألمم المتحدة في تقر#ره یوم  عزلة الق�ارصة األتراك

، ، وط�قًا للتقی�مات الواردة في التقار#ر الالحقة لألمین العام لألمم المتحدة2004مایو  28
  .منظمة التعاون اإلسالمي+ذلك للقرارات السا�قة الصادرة عن  ط�قاو 

لى تعز#ز التضامن الفعال مع الشعب القبرصي التر+ي المسلم من إ األعضاءالدول یدعو  -4
وثیE معه، �غ�ة مساعدته ماد�ا وس�اس�ا على تخطي العزلة الالإنسان�ة التعاون الخالل 

   في شتى المجاالت.معه  المفروضة عل�ه لتوس�ع وتطو#ر عالقاتها
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  في هذا اإلطار إلى: األعضاءالدول  یدعو -5

الز#ارات على مستوP رجال األعمال مع الجانب القبرصي التر+ي �غ�ة  تبادل  - 
استكشاف فرص التعاون االقتصادB واالستثمار في مجاالت مثل النقل الم�اشر 

  والس�احة واإلعالم.
  الر#اض�ة مع الق�ارصة األتراك.  العالقات الثقاف�ة واالتصاالتتطویر    - 
التعاون مع الجامعات القبرص�ة التر+�ة، �ما في ذلك ت�ادل الطالب  تشجیع  - 

   واألكاد�میین.
المر+ز اإلسالمي لتنم�ة  �التشارك مع ،ورشة عمللدولة قبرص التر+�ة  بتنظ�م یرحب -6

ار العولمة" في تحت عنوان "إستراتیج�ات تشج�ع الصادرات واالستثمار في إط ،التجارة
 تعز#ز التعاون األخوB مع الشعبز#ادة من أجل  ،2014 مارس 6إلى  3 الفترة من

  .القبرصي التر+ي المسلم في هذا المجال الذB یوفر فرصًا للتضامن الفعال

الـدول األعضاء عـلى تبـادل الـز#ـارات على مستوP رف�ع مع الجانب القبرصي  ةبقو جعیش -7
 التر+ي.

قراراته السا�قة التي تدعم، إلى حین حل المش+لة القبرص�ة، المطلب المشروع  یؤكد مجدداً  -8
المتمثل في حقهم في إسماع صوتهم في سائر المسلم ألبناء الشعب القبرصي التر+ي 

المحافل الدول�ة التي تطرح فیها المش+لة القبرص�ة للنقاش، وذلك استنادًا إلى مبدأ المساواة 
  بین الطرفین في قبرص.

من األمین العام ضمان مواصلة االتصاالت الالزمة مع البنك اإلسالمي للتنم�ة  طلبی -9
�غ�ة إیجاد الوسائل والسبل الكفیلة بتأمیـن مسـاعدة البنـك لمشار#ع التنم�ة في الجانب 

  القبرصي التر+ي.

منظمة التعاون ر#ة إلى بلدان ـي السفر �حـبرغ�ة أبناء الشعب القبرصي التر+ي ف یقر -10
 .سالمياإل

إ�قاء طلب الجانب القبرصي التر+ي الحصول على العضو�ة الكاملة في منظمة یقرر  -11
  اإلسالمي قید النظر.  التعاون 

ة �ما تتخـذه مـن تدابیـر بخصوص تنـفیـذ ـة العامـالـدول األعضاء على إبـالغ األمان یحث -12
س، - 6/35س و -2/31 :ه الخصوص القـرارات أرقـامـلى وجـابـقة ومنها عــرارات السـالق
، والب�ان الختامي للدورة (ق إ)س - 3/11و س - 7/40و س،- 6/39، وس- 7/38و
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الثان�ة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي الذB دعا الدول األعضاء لتعز#ز التضامن الفعال مع 
  دولة قبرص التر+�ة.

ز#د من مالمن األمین العام اتخاذ التدابیر الالزمة لتنفیذ هذا القرار، وتقد�م یطلب  -13
لمجلس وزراء  الثان�ة واألر2عینإلى الدورة  هأنشتقر#ر �تقد�م التوص�ات المالئمة، و 

 خارج�ة. ال

  

 -----  
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  س -20/41 :قرار رقم 

  بشأن

  الوضع في البوسنة والھرسك
  

استشراف  دورة:(المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة
ه 1435شع�ان  21و 20 یوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �ي جدة ف )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 -  18(المواف(،  

 منظمة التعاون اإلسالميجم�ع القرارات واإلعالنات السا�قة التي صدرت عن  إذ یستذكر
  �شأن الوضع في البوسنة والهرسك،

الراسخ للحفا| على  يمنظمة التعاون اإلسالمدعم الدول األعضاء في   ؤكد مجدداوإذ ی
وغیرها، في  ةالبوسنة والهرسك وس�ادتها والمساواة بین +�انیها وشعو2ها الثالث سالمة أراضي

  إطار حدود البوسنة والهرسك المعترف بها دول�ا؛

الحاجة إلى عمل�ة إصالح شاملة لتعز#ز التوجه األور2ي واألورو2ي األطلسي  وإذ یؤكد
  للبوسنة والهرسك:

ستقرار الهتمام الا إ�الء في ودولها األعضاء منظمة التعاون اإلسالمي رارالستم یدعو .1
  في مواجهة الفترة الحرجة التي تمر بها. هاالبوسنة والهرسك وازدهار 

المعني �البوسنة  منظمة التعاون اإلسالميبجهود فر#E االتصال المنبثE عن  شیدی .2
 ؛2012تمبر والهرسك، الذB عقد اجتماعه األخیر في نیو#ورك في سب

�أهم�ة المساهمات المستمرة لدول المنظمة األعضاء في مجلس تنفیذ السالم في یقر  .3
  میزان�ة م+تب الممثل السامي؛

لبوسنة الجهود اإلقل�م�ة التي تبذل من أجل بناء الثقة بین األطراف المعن�ة في ا یشجع .4
 الهرسك والبلدان المجاورة.

عر#ضة ومتعددة األعراق وذلك على مستوP بتش+یل ح+ومة ذات قاعدة  یرحببینما  .5
الدولة �عد مضي ستة عشر شهرا على االنتخا�ات العامة التي أجر#ت في أكتو2ر 

، واعتماد قوانین حاسمة، �ما فیها قانون المعونة الح+وم�ة وقانون اإلحصاء 2010
 �عرب عن قلقه إزاء األزمة الس�اس�ة القائمة في ال�الد.فإنه العام؛ 

 ، والتي تمت وفقا2012أكتو2ر  7ائج االنتخا�ات المحل�ة التي أجر#ت یوم بنت یرحب .6
 للمعاییر الدول�ة وفي نظام وانتظام. 
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#دعو جم�ع الجهات المعن�ة المحل�ة الخطاب المثیر للفرقة، و إزاء تنامي یعرب عن قلقھ  .7
 ا اإلضرارمن شأنهواإلقل�م�ة والدول�ة للتثب�G الحاسم والقاطع لألقوال واألعمال التي 

 �سالمة أراضي البوسنة والهرسك ووحدتها.

�أن المسؤول�ة  كرذِّ وی ،األطلسي للبوسنة والهرسك- التوجه األورو2ي واألورو2ي یشجع .8
 شعب البوسنة والهرسك وقادته الس�اسیین. تخصعمل�ة اإلصالح الرئ�س�ة ل

ف�ه خیر المستقبل +افة الزعماء الس�اسیین في البوسنة والهرسك توحید قواهم لما  یناشد .9
 المشترك والتر+یز على عمل�ة اإلصالح. 

العالم اإلسالمي إلى االستمرار في إح�اء ذ+رP األحداث المأساو�ة التي وقعت في دعو ی .10
یولیو من +ل عام +یوم حداد، وذلك ط�قًا  11سر2رنیتشا قبل س�عة عشر عامًا یوم 

وزراء الخارج�ة التي عقدت في أستانا للقرار الصادر عن الدورة الثامنة والثالثین لمجلس 
 .2011یونیو  30بجمهور#ة +ازاخستان یوم 

على أهم�ة التنم�ة االقتصاد�ة في تعز#ز السلم واالستقرار في البوسنة والهرسك،  یشدد .11
�التعاون  محددة البنك اإلسالمي للتنم�ة إلى إعداد مشار#ع موجهة لتحقیE نتائج و#دعو
لمعن�ة في الدول األعضاء لتحسین األوضاع االقتصاد�ة ا اإلنمائ�ةو+االت المع 

 واالجتماع�ة لشعب البوسنة والهرسك.

والمؤسسات المال�ة للمنظمة إلى  منظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء في  یدعو .12
لعودة النازحین في  االستئماني منظمة التعاون اإلسالميز#ادة مساهماتها في صندوق 

 البوسنة والهرسك.

الثان�ة من األمین العام متا�عة تنفیذ هذا القرار وتقد�م تقر#ر �شأنه إلى الدورة  بیطل .13
 لمجلس وزراء الخارج�ة. واألر2عین

 -----  
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  س  -21/41قرار رقم:  

  بشأن 

  مكافحة اإلرھاب في بلدان منطقة الساحل والصحراء
  

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  ة:دور (المنعق
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

م�ادm وأهداف میثاق األمم المتحدة الهادفة إلـى صـون السـلم واألمـن، وتحق�قـًا  إذ یستذكر  
  لتلك الغا�ة اتخاذ تدابیر جماع�ة فعالة؛

مــن جدیــد م�ــادm وأهــداف میثــاق منظمــة التعــاون اإلســالمي التــي تــدعو الــدول  وإذ یؤك&&د  
األعضاء إلى التعاون لم+افحة اإلرهاب بجم�ع أش+اله ومظاهره والجر#مة المنظمـة واالتجـار غیـر 

  ال�شر؛في المخدرات والفساد وتبی�ض األموال واالتجار في المشروع 
الصـــادر عـــن القمـــة  التعـــاون اإلســـالمي لمنظمـــةالعشـــرB إلـــى برنـــامج العمـــل  وإذ یش&&&یر  

، و#جدد إدانته 2005د�سمبر  8و 7اإلسالم�ة االستثنائ�ة الثالثة المنعقدة في م+ة الم+رمة یومي 
  لإلرهاب بجم�ع أش+اله ومظاهره و#رفض +ل مبرر أو عذر لإلرهاب؛

الــدورة  اهإلــى اتفاق�ــة منظمــة التعــاون اإلســالمي لم+افحــة اإلرهــاب التــي اعتمــدت وإذ یش&&یر  
ن للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارج�ة للدول األعضاء في المنظمـة (دورة السـالم و السادسة والعشر 

یولیــو  1یونیــو إلــى  28والشــراكة مــن أجــل التنم�ــة)، المنعقــدة فــي واغــادوغو، بور+ینــا فاســو، مــن 
 ؛1999

فـــي ذلـــك مـــا � ،اإلرهـــاب وم+افحتـــه منـــع�األهـــداف والم�ـــادm األمم�ـــة حـــول  وإذ یسترش&&&د
  ذات الصلة؛ هوقراراتمختلف وثائE االتحاد األفر#قي 

العامـة لألمـم المتحـدة �شـأن تقـد�م  لجمع�ـةالصـادر عـن ا 50/65 :القرار رقـم وإذ یستذكر  
األسـلحة الصـغیرة واألسـلحة الخف�فـة فـي المساعدة إلى الدول من أجل +�ح االتجار غیر المشروع 

  ؛2010د�سمبر  8لن�ة یوم وجمعها، الذB تّم اعتماده في جلسة ع
إزاء الخطـــر الـــذB تمثلـــه الجماعـــات اإلرهاب�ـــة علـــى اســـتقرار الـــدول  وإذ یس&&&اوره القل&&&ق  
  ؛وأمنها وسالمة أراضیها األعضاء
مختلــف االجتماعــات الوزار#ــة لبلــدان منطقــة الســاحل والصــحراء،  وإذ یض&&ع ف&&ي االعتب&&ار  

والـذB قـام بتقیـ�م الوضـع األمنـي  2011مـایو  20آخرها اللقاء المنعقد فـي �امـاكو یـوم التي +ان و 
ســتراتیج�ة م+افحــة إ إطــارفــي المنطقــة وحــدد الســبل والوســائل الكفیلــة بتعز#ــز آل�ــات التعــاون فــي 

  اإلرهاب:



56 

نشاd الجماعات اإلرهاب�ة في منطقة السـاحل والصـحراء و�عّبـر عـن قلقـه العمیـE مـن  یدین -1
ائن بهدف الحصول علـى فـد�ات �ـات مصـدرًا أّن االتجار �المخدرات وال�شر واختطاف الره

 رئ�س�ًا لتمو#ل أعمالها غیر المشروعة.

الــــدول األعضــاء فــــي منظمــة التعـــاون اإلســالمي علـــى تقدیـــم الــــدعم لبلــدان منطقـــة  ش&&جعی -2
لمعلومـــات ت�ـــادل ابنـــاء القـــدرات و منهـــا تـــدابیر عـــدة مـــن خـــالل  ، وذلـــكالســـاحل والصـــحراء

  .اإلستخ�ار#ة

ــــدان منطقــــة الســــاحل عــــن دعمــــه ل یع&&&&رب -3 لخطــــوات العمل�ــــة والعمل�ات�ــــة التــــي اتخــــذتها بل
والصــحراء فــي إطــار تنســیE جهودهــا لم+افحــة اإلرهــاب، �مــا فــي ذلــك تأســ�س مر+ــز لق�ــادة 

  . العمل�ات في تامانراست �الجزائر

الثان�ـــة إلـــى الـــدورة  وتقـــد�م تقر#ـــر �شـــأنهمـــن األمـــین العـــام متا�عـــة تنفیـــذ هـــذا القـــرار  یطل&&&ب -4
 لمجلس وزراء الخارج�ة. ر2عینواأل

  
 -----  
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  س -22/41 :قرار رقم 

  بشأن

  تعزیز أمن الدول غیر الحائزة على األسلحة النوویة

  في مواجھة استخدام األسلحة النوویة أو التھدید باستخدامھا

  

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )إلسالميمجاالت التعاون ا

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

التي تدعو إلى تعز#ز السلم واألمن  منظمة التعاون اإلسالمي�أهداف میثاق  إذ یسترشد  
 حفeة فـي التزامـه �مقاصـد میثاق األمم المتحد وإذ یؤكد مجدداً الدولیین على أساس العدالة؛ 

  السلم واألمن الدولیین؛

القلE ال�الغ إزاء وجود ترسانات نوو�ة +برP في العالم، تز#د من احتماالت  وإذ یساوره  
  استخدام األسلحة النوو�ة أو التهدید �استخدامها؛

في اعت�اره ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لتدابیر فعالة لضمان أمن الدول غیر  وإذ یأخذ  
األسلحة النوو�ة في مواجهة استخدام األسلحة النوو�ة أو التهدید �استخدامها وأ�ًا +ان الحائزة على 

  مصدرها؛

القرارات والمقررات الصادرة عن الجمع�ة العامة لألمم المتحدة في دورتها  وإذ یستذكر  
 والتي خصصت ،1978یونیو  30مایو إلى  23التي انعقدت في الفترة من الخاصة العاشرة 

) المتعلقتان �الترتی�ات الفعالة لتوفیر 59) و (32نزع السالح، والس�ما الفقرتان ( لموضوع 
  ضمانات للدول غیر النوو�ة ضد استخدام األسلحة النوو�ة أو التهدید �استخدامها؛

نوفمبر  24ي ـادر فـالص )1653(م ـإعالن الجمع�ة العامة لألمم المتحدة رقوإذ یستذكر   
األسلحة النوو�ة أو الحرار#ة النوو�ة، والذB یؤ+د أن استخدام مثل  �شأن حظر استخدام 1961

هذه األسلحة یتعارض مع أهداف األمم المتحدة روحًا ونصًا، و�التالي �عتبر خرقًا م�اشرًا لمیثاق 
  األمم المتحدة؛

م 1996یولیـو  8الرأB االستشارB لمح+مة العدل الدول�ة الذB أدلت �ه في  وإذ یستذكر  
استخدام رع�ة استخدام األسلحة النوو�ة أو التهدید �استخدامها، والذB تعرب ف�ه عن أن �شأن ش

یتعارض عموما مع قواعد القانون الدولي المط�قة على  األسلحة النوو�ة أو التهدید �استخدامها
  الصراعات المسلحة، ومع قواعد وم�ادm القانون اإلنساني على وجه الخصوص؛
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اع مح+مة العدل الدول�ة على أن الواجب �قتضي متا�عة إجم وإذ یؤكد مجدداً   
المفاوضات بن�ة حسنة واختتامها �ما �فضي إلى نزع السالح النووB بجم�ع جوان�ه تحت رقا�ة 

  دول�ة صارمة وفعالة؛

قانونا  ة من خالل صك تفاوضي ومتعدد األطراف ملزمأن التدابیر الفعال وإذ یدرك  
ى األسلحة النوو�ة في مواجهة استخدام األسلحة النوو�ة أو التهدید لحما�ة الدول غیر الحائزة عل

�استخدامها تسهم إسهاما إیجاب�ًا في عدم انتشار األسلحة النوو�ة وفي تعز#ز السلم واألمن 
  الدولیین؛

النوو�ة، مما �ش+ل تهدیدا خطیرا لألسلحة إسرائیل  ح�ازةإزاء قلقھ بالغ وإذ یعرب عن   
  ؛ ألمن على الصعیدین الدولي واإلقل�ميللسالم واومستمرا 

وتهدیداتها وس�اساتها  القلE ال�الغ إزاء ما تمتلكه إسرائیل من ترسانة نوو�ة وإذ یساوره  
منظمة التي تهدف إلى تدمیر القدرات السلم�ة والدفاع�ة للدول األعضاء في  وممارساتها العدائ�ة
  ؛التعاون اإلسالمي

E إزاء التهدیدات اإلسرائیل�ة للمنشآت النوو�ة السلم�ة للدول القل�الغ أ�ضًا  وإذ یساوره  
، و#دین التهدیدات اإلسرائیل�ة للجمهور#ة اإلسالم�ة ؛منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في 

  اإلیران�ة؛

عن قناعته الراسخة �أن الضمان األكثر فعال�ة للدول غیر الحائزة لألسلحة وإذ یعرب   
ام هذه األسلحة أو التهدید �استخدامها، �+من في النزع الكامل لجم�ع النوو�ة في مواجهة استخد

  األسلحة النوو�ة؛

ملزمة إعالن الدول الحائزة لألسلحة النوو�ة والتزامها بتقد�م ضمانات أمن�ة ذكر ستوإذ ی  
النوو�ة، وذلك �مقتضى التزاماتها الواردة في معاهدة عدم الحائزة لألسلحة للدول غیر قانونًا 

  تشار األسلحة النوو�ة، والص+وك األخرP ذات الصلة؛ان

الضمانات الكاف�ة  فشلت في تقد�مأن الدول الحائزة على األسلحة النوو�ة  وإذ یالحظ  
  للدول غیر الحائزة ألسلحة نوو�ة إزاء استخدام هذه األسلحة أو التهدید �استخدامها؛

لشأن عن المؤتمرات اإلسالم�ة، جم�ع القرارات ذات الصلة الصادرة بهذا ا وإذ یستذكر 
س(ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي، والقرار  – 39/10ومنها القرار رقم 

  والثالثین لمجلس وزراء الخارج�ة؛ التاسعةس الصادر عن الدورة - 24/39

ً ستوإذ ی   ائE ذات القرارات الصادرة عن الجمع�ة العامة لألمم المتحدة، و�الوث ذكر أیضا
الصلة الصادرة عن حر+ة عدم االنح�از، �شأن ضرورة حصول الدول غیر الحائزة على األسلحة 
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النوو�ة على ضمانات مـن الدول الحائـزة لألسلحة النوو�ة �عدم لجوئها إلى استخدام األسلحة 
  النوو�ة أو التهدید �استخدامها؛

مة لألمم المتحدة �شأن الموضوع لقرارات الصادرة عن الجمع�ة العاا ذكر كذلكستوإذ ی  
  ؛ 68/28 والس�ما القرار رقم

مجلس األمن الدولي، واإلعالن الصادر  في�اإلجماع  984اعتماد القرار رقم  وإذ یالحظ  
 اإلیجاب�ة والسلب�ة  م �شأن الضمانات األمن�ة1995عن الدول الحائزة لألسلحة النوو�ة فـي أبر#ل 

نوو�ة، والتي ال تزال غیر +اف�ة لطمأنة الدول غیر الحائزة لألسلحة للدول غیر الحائزة لألسلحة ال
  النوو�ة إزاء استخدام هذه األسلحة أو التهدید �استخدامها؛ 

�اعتماد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوو�ة في الدورة المستأنفة وإذ یحیط علماً أیضاً   
  .1996سبتمبر  10للجمع�ة العامة لألمم المتحدة في 

عن قلقه العمیE إزاء التهدید �استخدام األسلحة النوو�ة �ش+ل عام، وضد  وإذ یعرب  
  �ش+ل خاص؛ منظمة التعاون اإلسالميالدول األعضاء في 

دولة من الدول الحائزة لألسلحة النوو�ة أ�ة عن قلقه العمیE إزاء مراجعة  وإذ یعرب أیضا  
ة الستهدافها �أنواع محددة من األسلحة لموقفها النووB، مما یجعل �عض الدول األعضاء عرض

  النوو�ة:
جم�ع الدول، �ما فیها الدول األطراف في مؤتمر نزع السالح، وخاصة منها تلك  یدعو  - 1

من أجل اعتماد  على وجه السرعة �صورة ملحةالحائزة لألسلحة النوو�ة، إلى العمل 
ل غیر الحائزة لألسلحة الدو  وث�قة تفاوض�ة متعددة األطراف وملزمة قانونًا لطمأنة

لى إ إزاء استخدام هذه األسلحة أو التهدید �استخدامها و  ،�+�ف�ة غیر مشروطة،النوو�ة
ن في اإلطار العالمي استكشاف جم�ع السبل اإلضاف�ة لتقد�م تأكیدات فعل�ة لهذه البلدا

على  . وفي انتظار التوصل إلى وث�قة ملزمة قانونًا من هذا القبیل، یتعینأو اإلقل�مي
التزاماتها الحال�ة، و#دعو في  ،وعلى نحو تام،الدول الحائزة على هذه األسلحة أن تراعي

هذا الصدد، الدول الحائزة على األسلحة النوو�ة إلى أن تدین على نحو صر#ح استخدام 
األسلحة النوو�ة أو التهدید �استخدامها ضد الدول غیر الحائزة على هذه األسلحة، في 

  �ش+ل +امل. انتظار نزعها
المحافل الدول�ة قصد تحقیE  سائرالجهود في  قصارF �أن تبذل الدول اإلسالم�ة  یوصي  - 2

األهداف سالفة الذ+ر والرام�ة إلى دعم أمن الدول غیر الحائزة لألسلحة النوو�ة في 
  مواجهة استخدام األسلحة النوو�ة أو التهدید �استخدامها. 
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�الء أولو�ة قصوP، مـن بین جم�ع المسـائل األخرP مؤتمر نزع السالح على إ یحث  - 3
المدرجة على جدول أعماله، للشروع م�+را في إجراء مفاوضات �شـأن نـزع األسلحة 

  .النوو�ة
الثان�ــة مــن األمــین العــام متا�عــة تنفیــذ هــذا القــرار وتقــد�م تقر#ــر �شــأنه إلــى الــدورة  یطل&&ب  - 4

  لمجلس وزراء الخارج�ة.واألر2عین 
 -----  
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 س -23/41 :قرار رقم 

  بشأن

  صیاغة توافق عالمي جدید حول نزع السالح وعدم االنتشار النووي

  
ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق

ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي
 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

عن مجلس وزراء الخارج�ة في دورته  الصادر س- 25/40رقم القرار  إذ یستذكر
  ؛األرIعین

الب�ان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس وزراء خارج�ة الدول وٕاذ �ستذ�ر أ�ضًا 
  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في +وناكرB؛

وما نزع السالح وعدم االنتشار النووB عدم إحراز تقدم �شأن إزاء  القلE وإذ یساوره
  على السلم واألمن دول�ًا وٕاقل�م�ًا؛ من تأثیر سلبيترتب عن ذلك ی

السلم  صون �أن ض�G التسلح ونزع السالح وعدم االنتشار النووB أمور أساس�ة ل وإذ یقر
  واألمن على الصعیدین اإلقل�مي والدولي؛ 

دة ومسؤولیتها الرئ�س�ة في مجال نزع الدور المحورB لألمم المتح وإذ یؤكد مجددا
  السالح؛

العاشرة للجمع�ة العامة لألمم  االستثنائ�ةالوث�قة الختام�ة الصادرة عن الدورة  وإذ یستذكر
  ؛المتحدة والتي اعتمدت �اإلجماع في الجلسة الخاصة األولى المخصصة لنزع السالح

الداعي لعقد الدورة  67/518رقم �اعتماد قرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة وإذ یرحب 
  :)SSOD-IV( للجمع�ة العامة المخصصة لنزع السالح الخاصةالرا�عة 

على ضرورة ص�اغة توافE جدید ومتوازن في مجال نزع السالح وض�G التسلح  یشدد -1
وعدم االنتشار النووB والمسائل األمن�ة ذات الصلة �اعت�ارها وسیلة من وسائل تعز#ز 

  ى الصعیدین الدولي واإلقل�مي.السلم واألمن عل

العامة لألمم المتحدة في أقرب وقت مم+ن للجمع�ة  الخاصةالرا�عة دورة العقد  یدعم بقوة -2
�غ�ة ص�اغة توافE جدید ومتوازن �أخذ �عین االعت�ار التحد�ات القائمة والناشئة في 

.Bمجال نزع السالح وعدم االنتشار النوو 
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3-  ً ات حر+ة عدم االنح�از قد أیدت عقد الدورة الرا�عة �أن قادة دول وح+وم یأخذ علما
الخاصة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة التي تش+ل فرصة سانحة لكي تستعرض خاللها، 

المجتمع  حشدانطالقًا من الوضع الدولي الراهن، الجوانب الحرجة لعمل�ة نزع السالح و 
یرها من أسلحة الدمار الشامل الدولي والرأB العام لصالح جهود نزع األسلحة النوو�ة وغ

ومراق�ة األسلحة التقلید�ة وخفضها، وذلك استنادا إلى مبدأ األمن غیر المنقوص 
لألطراف �غ�ة تعز#ز أو دعم االستقرار �مستوP عس+رB أدنى، مع مراعاة حاجة +افة 

 الدول لحما�ة أمنها.

من شأنها أن ترسم المسار  قناعته �أن الدورة الرا�عة الخاصة للجمع�ة العامة یؤكد مجدداً  -4
التسلح وعدم االنتشار النووB وما ض�G المستقبلي للعمل في مجاالت نزع األسلحة و 

 یرت�G بها من قضا�ا تتعلE �األمن الدولي.

أهم�ة تعدد�ة األطراف في عمل�ة نزع السالح ومراق�ة التسلح وعدم االنتشار النووB  یؤكد -5
 ن.وما یرت�G بها من قضا�ا تتعلE �األم

المشار+ة الفعالة في  منظمة التعاون اإلسالميمن جم�ع الدول األعضاء في  یطلب -6
 .الخاصةالعمل�ة التحضیر#ة لهذه الدورة 

في هذا الس�اق الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى االتفاق حول برنامج عمل یشجع  -7
لسالح إلى مؤتمر نزع ا في عضاءاألالدول  وویدعمتوازن وشامل لمؤتمر نزع السالح، 

النظر �صورة ایجاب�ة في سائر المقترحات المقدمة في إطار مؤتمر نزع السالح لهذا 
  .م�+راً  والشـروع فـیها نزع السالح النووB ذلك تسهیل مفاوضـات الغرض، �ما فـي 

 الثان�ة واألر2عینإلى الدورة  تنفیذ هذا القرار من األمین العام تقد�م تقر#ر �شأن یطلب -8
  الخارج�ة.  لمجلس وزراء

 

 -----
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 س - 24/41 :قرار رقممشروع 

  بشأن

  دراسة المبادرات والمقترحات ذات الصلة باألسلحة التقلیدیة 

  

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق
ه 1435ن شـع�ا 21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

�م�ـــادm میثـــاق األمـــم المتحـــدة ومقاصـــده، و�م�ـــادm القـــانون الـــدولي المتعلقـــة  إذ یسترش&&&د
  السلم واألمن الدولیین؛  صون �

وحـE +افـة الشـعوب غیـر القابـل مبـدأ المسـاواة فـي الحقـوق بـین الشـعوب  وإذ یؤكد مج&دداً 
نه میثاق األمم المتحدة واإلعـالن الخـاص �م�ـادm القـانون مفي تقر#ر المصیر مثلما تضللتصرف 

  الدولي ف�ما یتعلE �العالقات الود�ة والتعاون بین الدول انسجاما مع میثاق األمم المتحدة؛  

ونقلها وحفظها وتصدیرها �حE الدول +افة في صنع األسلحة التقلید�ة واستیرادها  وإذ یقر
  دعم السالم؛ عمل�ات مشار+ة في ألغراض الدفاع عن النفس واألمن وال

الحاجـة إلـى تقلـ�ص متـوازن للقـوات المسـلحة واألسـلحة التقلید�ـة اسـتنادا مجددا  وإذ یؤكد 
  �عین االعت�ار حاجة الدول +افة إلى حما�ة أمنها؛ إلى مبدأ عدم االنتقاص من أمن الدول وأخذاً 

ً  وإذ یأخذ ومنها  ي مجال األسلحة التقلید�ة،الم�ادرات والمقترحات الحال�ة والجدیدة ف� علما
الترتی�ــات الدول�ــة لتعز#ــز الشــفاف�ة وتــدابیر بنــاء الثقــة واألمــن فــي مجــال األســلحة التقلید�ــة وتلــك 
الناشـــئة مـــن برنـــامج عمـــل األمـــم المتحـــدة لم+افحـــة ومنـــع واستئصـــال االتجـــار غیـــر المشـــروع فـــي 

  األسلحة الصغیرة والخف�فة بجم�ع جوان�ه؛  

ً علم&یأخ&ذ وإذ معاهــدة  2013أبر#ـل  2اعتمـاد الجمع�ـة العامـة لألمــم المتحـدة یـوم � +ــذلك ا
  ؛تجارة األسلحةل

المفاوضــات المتعــددة األطــراف للمعاهــدة ومبــدأ  إطــار مبــدأ التوافــE فــي وإذ یؤك&&د مج&&دداً 
  ؛جم�ع الدول وعدم االنتقاصأمن  المساواة في

األســــلحة التقلید�ــــة علــــى �شــــأن ضــــ�G  68/56قــــرار الجمع�ــــة العامــــة رقــــم  وإذ یس&&&&تذكر
  المستو#ین اإلقل�مي وش�ه اإلقل�مي؛

   :األرIعیندورته  في مجلس وزراء الخارج�ةالصادر عن س -26/40 وإذ یستذكر القرار
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أن الم�ــادرات والمقترحــات المتعلقــة �األســلحة التقلید�ــة، �مــا فــي ذلــك عمل�ــات نقــل  یؤك&&د .1
السـلم واألمـن الـدولیین، والتخفیـف  صـون  األسلحة، ین�غي التعامل معها �موازاة مـع مسـألة

مــن حــدة التــوترات اإلقل�م�ــة والدول�ــة، ومنــع الصــراعات والنزاعــات وتســو#تها، و2نــاء الثقــة 
  وتحسینها، وتعز#ز نزع السالح وتحقیE التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة.

ك حــE +ــل م�ــادرة دول�ــة حــول تجــارة األســلحة التقلید�ــة ین�غــي أال تنتهــ علــى أن أB یش&&دد .2
فــي األمــن وحقهــا غیــر القابــل للتصــرف فــي تقر#ــر المصــیر واســتقالل الشــعوب التــي دولــة 

والتزام الدول �احترام ذلك الحE وفقا لمیثـاق االستعمار واله�منة األجنب�ة،  نیرترزح تحت 
األمـم المتحــدة وٕاعــالن م�ـادm القــانون الــدولي ف�مـا یتصــل �العالقــات الود�ـة والتعــاون بــین 

  .الدول

مـن  اآلل�ـات الدول�ـة المتعلقـة بنقـل األسـلحة مختلـفاستكشـاف �اإلسراع  الحاجة إلى یؤكد .3
ومشــار+ة جم�ــع الــدول األعضــاء فــي  إلجمــاعا قوامهــاخــالل عمل�ــة شــفافة غیــر تمییز#ــة 

 األمم المتحدة المهتمة �الموضوع.   

فـي  ذات الصلةمن األمین العام تش+یل فر#E للخبراء ل�حث الم�ادرات والمقترحات  یطلب .4
و2لـــورة موقـــف مشــترك لمنظمـــة التعـــاون اإلســالمي حـــول مـــدP  مجــال األســـلحة التقلید�ــة،

جــدواها وطب�عتهــا و الحاجــة إلــى م�ــادرات متعلقــة بتجــارة األســلحة التقلید�ــة والغــرض منهــا 
  مع مراعاة الم�ادm واألهداف الواردة في هذا القرار.    ،ونطاقها

وزراء لمجلس  الثان�ة واألر2عینر#ر فر#E الخبراء إلى الدورة من األمین العام رفع تق یطلب .5
  الخارج�ة. 

 -----  
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 س - 25/41 :قرار رقممشروع 

  التوازن العسكري اإلقلیمي بشــأن

  

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالسعود�ة،  المملكة العر2�ة�في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

أهـــداف وم�ـــادm میثـــاق األمـــم المتحـــدة، آخـــذًا فـــي الحســـ�ان ضـــرورة معالجـــة إذ �ســـتذ�ر 
وازن العســ+رB علــى الصــعیدین اإلقل�مــي وشــ�ه ـالتفــاوت فــي مســتوP األمــن والنــاجم عــن انعــدام التــ

  اإلقل�مي؛

ان الختامي الصادر عن الدورة الحاد�ة عشرة لمؤتمر القمة الب� كذلك وإذ یستذكر  
جم�ع القرارات الصادرة عـن المؤتمرات اإلسالم�ة فـي هذا  وأ�ضاً اإلسالمي المنعقدة في د+ار، 
ر القمـة ـس (ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتم –31/10الشأن، و2خاصة القرار رقم 

في  وزراء الخارج�ةمجلس لاألر2عین الصادر عن الدورة  س –27/040م ـرار رقـاإلسالمـي، والق
  :هذا الشأن

حاجة إلى تعز#ز األمن واالستقرار اإلقل�میین من خالل تسو�ة النزاعات القائمة �القر ی .1
  .وتأمین التوازن العادل والقابل للتحقE للتسلح في أدنى مستو�اته

ت من شأنها أن تخفف من حدة المجتمع الدولي والدول المعن�ة إلى اتخاذ إجراءا یدعو .2
، لنزاعات القائمةوا  للصراعاتوعادال ادائم حال تجدالتوترات العالم�ة واإلقل�م�ة وأن 

  . ملموسة نحو نزع السالح وض�G التسلحو  مناس�ة تسهیل اتخاذ إجراءات و�التالي

لثان�ة امن األمین العام متا�عة ما �ستجد في هذا الموضوع ورفع تقر#ر عنه للدورة  یطلب .3
 .خارج�ةاللمجلس وزراء  واألر2عین
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 س -26/41 :رقمقرار  

  بشـأن

  ضبط  التسلح ونزع السالح على الصعید اإلقلیمي

  

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

�أن الجهود التي یبذلها المجتمع الدولي للتحرك في سبیل بلوغ الهدف األسمى  إذ یؤمن  
المتمثل في نزع عام وشامل للسالح إنما تتم �االسترشاد برغ�ة اإلنسان في السلم واألمن 

 اد�ة والف+ر#ة لألغراض السلم�ة؛الحق�قیین وفي إزالة خطر الحرب وتسخیر الموارد االقتص

منظمة التزام جم�ع الدول األعضاء �المقاصد والم�ادm الواردة في میثاق  وإذ یؤكد  
 وفي میثاق األمم المتحدة في تسییر شؤون عالقاتها الدول�ة؛ التعاون اإلسالمي

ن أن س�اق التسلح المحموم على الصعید اإلقل�مي وتكد�س األسلحة �عرقال وإذ یالحظ  
 ،بناء الثقةى لإالتنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة والجهود الرام�ة 

أن الم�ادm التوجیه�ة األساس�ة الخاصة بإحراز تقدم نحو نزع السالح العام  وإذ یسجل  
والشامل قد حظیت �اعتماد الدورة االستثنائ�ة العاشرة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم 

 س؛ – 2/10

للجمع�ة العامة لألمم  والستین الثامنةعن الدورة  الصادر 68/54القرار رقم  تذكروإذ یس  
  المتحدة؛

 �قلE عدم إحراز تقدم حق�قي في مجال نزع السالح، والس�ما السالح النووB؛ وإذ یالحظ  

أهم�ة تعز#ز تدابیر بناء الثقة في تحقیE السلم واألمن على الصعیدین  وإذ یدرك
 اإلقل�مي والدولي،

جم�ع القرارات الصادرة عن المؤتمرات اإلسالم�ة في هذا الشأن، خاصة  وإذ یستذكر  
س(ق.إ) الصادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي، والقرار رقم  –30/10القرار رقم 

 وزراء الخارج�ة؛ مجلس ل األر2عینالصادر عن الدورة  س–28/40

الدول األعضاء في سبیل تعز#ز نزع السالح منه �أن الجهود التي تبذلها  واقتناعا  
لمبدأ تحقیE األمن غیر المنقوص �أدنى  مع مراعاة خصوص�ات +ل منطقة، ووفقاً  ،اإلقل�مي
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سوف تعزز أمن جم�ع الدول، خاصة الصغرP منها، وتسهم في تحقیE  ،مستوP من التسلح
  ؛السلم واألمن الدولیین عن طر#E الحد من خطر النزاعات اإلقل�م�ة

بدخول معاهدة المنطقة الخال�ة من األسلحة النوو�ة في آس�ا الوسطى حیز  وإذ یرحب  
، وهي أول منطقة من نوعها تتألف +ل�ة من دول أعضاء 2009مارس  21التنفیذ اعت�ارًا من یوم 

في منظمة التعاون اإلسالمي، و+ذا �م�ادرة جمهور#ة +ازاخستان إلخضاع مسألة الوضع القانوني 
للمناطE الخال�ة من األسلحة النوو�ة للمز#د من الدراسة، �ما في ذلك الضمانات األمن�ة الدولي 

  والوضع التفضیلي المالئم للدول األطراف في تلك المناطE؛

في  بدخول معاهدة بلندا�ا حول المنطقة الخال�ة من األسلحة النوو�ة وإذ یرحب كذلك  
  ؛2010أفر#ق�ا اعت�ارا من عام 

ق�ع الدول الخمس الكبرP التي تمتلك األسلحة النوو�ة وهي الصین وفرنسا بتو وٕاذ یرحب   
 2014مایو  7واالتحاد الروسي والمملكة المتحدة والوال�ات المتحدة األمر#+�ة لبروتو+ول في 

  لمعاهدة إنشاء منطقة خال�ة من األسلحة النوو�ة �آس�ا الوسطى؛

نزع السالح و2رعا�ة األمم المتحدة، على ضرورة بذل جهود دؤو�ة في إطار مؤتمر  یشدد .1
إلحراز التقدم �شأن مجمل القضا�ا المرت�طة بنزع السالح، وخاصة منها نزع األسلحة 

 النوو�ة �اعت�ارها أولى األولو�ات.

أن التوجهات العالم�ة واإلقل�م�ة لنزع السالح �+مل �عضها �عضًا ولذلك یجب  یؤكد .2
 . لم واألمن على الصعیدین اإلقل�مي والدوليمتا�عتها من أجل التعز#ز الجماعي للس

على إبرام اتفاق�ات دول�ة تفاوض�ة متعددة األطراف منصفة وغیر تمییز#ة �شأن یشجع  .3
و2ناء الثقة على المستو�ات العالم�ة واإلقل�م�ة وش�ه  هنزع السالح النووB، وحظر انتشار 

 . اإلقل�م�ة

لى الصعیدین اإلقل�مي وش�ه اإلقل�مي �الم�ادرات التي اتخذتها �عض البلدان ع یرحب .4
 .في سبیل نزع السالح ومنع االنتشار النووB وتحقیE األمن

الجهود الهادفة إلى تعز#ز تدابیر بناء الثقة على الصعیدین اإلقل�مي وش�ه  ویشجع یؤید .5
، وتعز#ز التدابیر الخاصة بنزع اإلقل�م�ة اإلقل�مي من أجـل التخفیف من حدة التوترات

ومنع االنتشار على الصعیدین اإلقل�مي وش�ه اإلقل�مي، مع مراعاة الخصائص  السالح
 المحددة لكل منطقة.

أن االتفاق�ات اإلقل�م�ة �شأن تحدید +م�ة إنتاج وشراء األسلحة واإلنفاق العس+رB  یعتبر .6
لجم�ع الدول، �م+ن أن تسهم في تعز#ز الثقة وتوفیر الموارد من أجل التنم�ة، أخذا 

  ن الظروف الخاصة �+ل منطقة.�الحس�ا
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إلى الدورة  ذلكبوتقد�م تقر#ر  التطورات في هذا الشأن من األمین العام متا�عة یطلب .7
 .خارج�ةاللمجلس وزراء  الثان�ة واألر2عین

  
 -----
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 س -27/41: قرار رقم 

  بشأن

  إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في الشرق األوسط

  
  

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

ـــاق منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي، إذ یس&&&تذكر  ـــاق األمـــم المتحـــدة ومیث ـــادm ومقاصـــد میث م�
  لدولي المتعلقة �صون السلم واألمن الدولیین؛وم�ادm القانون ا

�أن وجود وانتشار األسـلحة النوو�ـة لـدP إسـرائیل فـي منطقـة الشـرق األوسـG  واقتناعا منھ  
�شــــ+ل تهدیــــدا للــــدول غیــــر الحــــائزة علــــى األســــلحة النوو�ــــة وخطــــرًا جســــ�مًا علــــى الســــالم واألمــــن 

  الدولیین؛
تــار#خ ب 42/65وآخرهــا القــرار رقــم  ،م المتحــدةإلــى قــرارات الجمع�ــة العامــة لألمــ وإذ یش&&یر  

، والقــرارات الدول�ــة التــي صــدرت عــن المــؤتمرات اإلســالم�ة وعــن المحافــل الدول�ــة 11/01/2011
األخـــرP فـــي هـــذا المجـــال، والســـ�ما القـــرار الـــذB اتخـــذه مـــؤتمر الـــدول األطـــراف فـــي معاهـــدة عـــدم 

، والوثـــائE الختام�ـــة لمـــؤتمرB 1995عـــام انتشـــار األســـلحة النوو�ـــة لمراجعـــة المعاهـــدة وتمدیـــدها 
  ؛2010و 2000المراجعة لعامي 

قلقــــه ال�ــــالغ �شــــأن الس�اســــات والتوجهــــات الدول�ــــة الســــلب�ة إزاء انتشــــار  ع&&&&رب ع&&&&نوإذ ی  
األســلحة النوو�ــة ونــزع الســالح النــووB ومــا �شــ+له امــتالك إســرائیل لألســلحة النوو�ــة مــن أخطــار 

  G واستقرارها؛جس�مة على أمن منطقة الشرق األوس
فــي اعت�ــاره الحاجــة الملحــة إلــى تطبیــE نظــام الضــمانات الشــامل التــا�ع للو+الــة  وإذ یض&&ع  

  الدول�ة للطاقة الذر#ة على جم�ع المنشآت النوو�ة في منطقة الشرق األوسG؛
ب�الغ القلE أن إسرائیل ال تزال الوحیدة في الشرق األوسG التي لـم تصـ�ح �عـد  وإذ یالحظ  
  معاهدة عدم انتشار األسلحة النوو�ة؛طرفًا في 

المــؤتمر المعنـي بإنشـاء منطقـة خال�ـة مـن األسـلحة النوو�ــة وٕاذ �عـرب عـن أسـفه الشـدید لعـدم عقـد 
  ؛2012في الشرق األوسG وغیرها من أسلحة الدمار الشامل، والذB +ان مقررًا عقده في 

فـــــي منظمـــــة التعـــــاون االســـــتجا�ات البنـــــاءة واإلیجاب�ـــــة مــــن الـــــدول األعضـــــاء  وإذ یق&&&&&در  
  ؛2012اإلسالمي تجاه المؤتمر، �ما في ذلك اإلعالن عن استعدادها للمشار+ة في مؤتمر 

  استمرار إسرائیل في تقو�ض انعقاد المؤتمر �عدم إعالنها نیتها المشار+ة ف�ه: یستنكروإذ   
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إســـرائیل لالنضـــمام إلـــى معاهـــدة عـــدم انتشـــار األســـلحة النوو�ـــة دون إ�طـــاء و�ـــال  ی&&&دعو .1
شروd، وٕاخضاع جم�ع منشآتها النوو�ـة لنظـام الضـمانات الشـامل للو+الـة الدول�ـة للطاقـة 

مجــددًا  ویؤك&&د، 1981لعــام  487الذر#ــة، وذلــك ط�قــًاً◌ لقــرار مجلــس األمــن الــدولي رقــم: 
أهم�ة إنشاء منطقة خال�ة من األسلحة النوو�ة فـي الشـرق األوسـG فـي أقـرب وقـت مم+ـن 

مجددًا دعمـه للم�ـادرة العر2�ـة المقدمـة لمجلـس  كما یؤكدمنطقة، حفظًا للسلم واألمن في ال
  بهذا الخصوص. 2003األمن عام 

عـن قلقـه العمیـE إزاء التهدیـد الـذB �شـ+له انتشـار األسـلحة النوو�ـة �النسـ�ة لألمـن  یع&رب .2
.Gواالستقرار في الشرق األوس 

مجموعـــة ال ویناش&&&دة، عـــن �ـــالغ قلقـــه إزاء القـــدرات والتهدیـــدات النوو�ـــة اإلســـرائیل� یع&&&رب .3
اإلســالم�ة فــي فیینــا بــذل الجهــود مــن أجــل إعــادة إدراج بنــد "القــدرات النوو�ــة اإلســرائیل�ة " 
على جدول أعمال الدورة الخامسة والخمسین للمـؤتمر العـام للو+الـة الدول�ـة للطاقـة الذر#ـة 

 الشأن.تحت عنوان: "القدرات والتهدیدات النوو�ة اإلسرائیل�ة"، وٕاصدار قرار بهذا 

مجـــددًا الحـــE الثابـــت لجم�ـــع الـــدول، مـــع االمتثـــال التـــام �االلتزامـــات المترت�ـــة عـــن  یؤك&&&د .4
معاهدة عدم انتشار األسلحة النوو�ة، في تطو#ر األ�حاث وٕانتاج واستخدام الطاقة النوو�ة 
لألغــراض الســلم�ة ط�قــًا ألح+ــام معاهــدة عــدم االنتشــار النــووB والنظــام األساســي للو+الــة 

التعاون بین الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  ویشجعللطاقة الذر#ة،  الدول�ة
 في هذا المجال بخصوص االستخدامات السلم�ة للطاقة النوو�ة.

ر الفنلنــدB الســفیر جــاكو الجافــا وفر#قــه إلــى تكثیــف جهــودهم مــن أجــل عقــد الم�ّســ ی&&دعو .5
 المؤتمر الدولي في أقرب وقت مم+ن. 

األعضــاء، �مــا فیهـا الــدول األطــراف فــي مــؤتمر نــزع الســالح، الســ�ما جم�ــع الــدول  ی&&دعو .6
وضع صك قانوني ملـزم علـى لتلك الحائزة لألسلحة النوو�ة، إلى العمل على نحو عاجل 

أساس المفاوضات متعددة األطراف، وذلك من أجل منح ضـمانات غیـر مشـروطة للـدول 
 نوو�ة أو التهدید �استخدامها.غیر الحائزة لألسلحة النوو�ة ضد استخدام األسلحة ال

الـدول األعضـاء فـي منظمـة التعـاون اإلسـالمي إلـى تنسـیE جهودهـا �شـأن اإلعـداد  یدعو .7
 للمؤتمرات الدول�ة ذات الصلة وعقد اجتماعات لتوحید مواقفها.

عمل المجموعات اإلسالم�ة خاصة في مقرات األمم المتحـدة فـي نیو#ـورك وجنیـف  یشجع .8
المجموعـــات اإلقل�م�ــة األخـــرP ومــن ضـــمنها حر+ــة عـــدم االنح�ـــاز وفیینــا، والتنســـیE مــع 

 واالتحاد اإلفر#قي لحشد الدعم لموقف الدول األعضاء في المنظمة في هذا المجال.

حشد جهـود الـدول األعضـاء فـي منظمـة التعـاون اإلسـالمي مـن أجـل إنشـاء منطقـة  یقرر .9
 ،Gـة فـي الشـرق األوسـ�ة من األسلحة النوو�د التـي تبـذلها دول المنطقـة الجهـو  وی&دعمخال
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لتحقیـE هــذا المبتغــى وآخرهـا الم�ــادرة التــي طرحتهـا جمهور#ــة مصــر العر2�ـة خــالل الــدورة 
بنیو#ــورك، لمــا  2013ســبتمبر  28للجمع�ــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي  الثامنــة والســتین

منطقـة  تقدمه من خطوات تنفیذ�ة واضحة لدعم الجهود اإلقل�م�ـة والدول�ـة الهادفـة إلنشـاء
."Gة و+افة أسلحة الدمار الشامل في الشرق األوس�ة من األسلحة النوو�خال  

�صـفتها دوًال راع�ـة  ،الوال�ات المتحدة األمر#+�ة والمملكة المتحدة وروس�ا االتحاد�ة یحث  .10
ـــذ  العـــاماألمـــین و ، األوســـ�Gشـــأن الشـــرق  1995للقـــرار  ـــى تســـر#ع تنفی لألمـــم المتحـــدة عل

د بها إلیهم في مؤتمر مراجعـة معاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة النوو�ـة المسؤول�ات التي ُعه
، والعمل في هـذا السـ�اق علـى عقـد مـؤتمر إنشـاء منطقـة خال�ـة مـن األسـلحة 2010لعام 

النوو�ة وغیرها من أسلحة الدمار الشامل، من أجل تجنب أ�ة عواقب سلب�ة على معاهـدة 
 .2015ة لعام عدم انتشار األسلحة النوو�ة وعمل�ة المراجع

إدراج بند �عنوان "القدرات النوو�ة اإلسرائیل�ة وأخطارها" في جدول أعمال المؤتمرات  یقرر .11
 الوزار#ة.

الثان�ـــة مـــن األمـــین العـــام متا�عـــة تنفیـــذ هـــذا القـــرار وتقـــد�م تقر#ـــر عنـــه إلـــى الـــدورة  یطل&&&ب .12
 لمجلس وزراء الخارج�ة. واألر2عین

 

 ----- 
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 س -28/41: قرار رقم 

  بشأن

  انة النظام الصھیوني لحیازتھ قدرات نوویة لتطویر ترسانة نوویةإد

  
ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق

ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي
 E؛م2014یونیو  19 - 18(المواف(  

�شأن نزع األسلحة النوو�ة  منظمة التعاون اإلسالميالمواقف المبدئ�ة ل مجدداً  إذ یؤكد
الصادرة عن منظمة التعاون  وعدم االنتشار النووB والواردة في مختلف القرارات واإلعالنات

والثالثین لمجلس  السا�عةس الصادر عن الدورة  - 34/37آخرها القرار رقم التي +ان و  اإلسالمي
  �ة؛وزراء الخارج

حر+ة للقمة السادسة لاألح+ام ذات الصلة الواردة في الوث�قة الختام�ة  وإذ یؤكد مجدداً 
  ؛ 2012 أغسطس 31إلى  26من طهران في  تعقد التيعدم االنح�از 

عن �الغ قلقه إزاء الب�ان الذB أدلى �ه رئ�س وزراء إسرائیل والذB اعترف ف�ه  وإذ یعرب
  نوو�ة: عالن�ة �ح�ازة نظامه لألسلحة ال

�أشد ع�ارات التندید �ح�ازة النظام اإلسرائیلي للقدرات النوو�ة لتطو#ر ترسانته  یندد .1
 النوو�ة.

على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات عاجلة وعمل�ة في المحافل الدول�ة  یشدد .2
حول جعل منطقة الشرق  2012والس�ما المؤتمر الذB +ان سینعقد عام  ذات الصلة،

لحمل إسرائیل على التخلي عن برنامجها  ة خال�ة من األسلحة النوو�ةاألوسG منطق
 .وغیرها من أسلحة الدمار الشامل السرB لألسلحة النوو�ة

عن �الغ قلقه إزاء النشاطات النوو�ة السر#ة إلسرائیل وامتالكها للقدرات النوو�ة،  یعرب .3
لیین و+ذا ألمِن البلدان األمر الذB �ش+ل تهدیدًا خطیرًا ومستمرًا للسلم واألمن الدو 

 لمواصلتها تطو#ر الترسانات النوو�ة وتكد�سها. ویدینھاالمجاورة لها ولغیرها من الدول،

المجتمع الدولي على ممارسة الضغوd على إسرائیل للتخلي عن ح�ازتها ألسلحتها  یحث .4
أن تخضع النوو�ة وأن تنضم فورًا، ودونما أ�ة شروd، إلى اتفاق�ة عدم االنتشار النووB و 

جم�ع مرافقها النوو�ة غیر الخاضعة للضمانات لنظام الو+الة الدول�ة للطاقة الذر#ة 
 للضمانات +املة النطاق.

الشامل في الشرق  الدماردعمه إلنشاء منطقة خال�ة من جم�ع أنواع أسلحة  یؤكد مجدداً  .5
رة الق�ام على مجددًا ضرو  منظمة التعاون اإلسالمياألوسG. وتحق�قًا لهذه الغا�ة، تؤ+د 
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وجه السرعة بإنشاء منطقة خال�ة من األسلحة النوو�ة في الشرق األوسG، وذلك ط�قًا 
 للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمع�ة العامة لُألمم المتحدة ومجلس األمن الدولي. 

عن أ�ة معاملة  یجب أن تمتنعجم�ع الدول، �ما فیها الدول المتقدمة،  أنیؤكد مجددا  .6
ة تعیE تمتع الدول األعضاء في معاهدة حظر االنتشار النووB والو+الة الدول�ة تمییز#

 .للطاقة الذر#ة �حقها في االستخدام السلمي للطاقة النوو�ة

إلى الحظر الشامل والتام لنقل جم�ع أنواع التجهیزات والمعلومات النوو�ة والمعدات  یدعو .7
سرائیل واالمتناع عن تقد�م المساعدة لها في والتسه�الت والموارد أو األجهزة النوو�ة إلى إ

عن �الغ قلقه إزاء  یعرب المجاالت العلم�ة والتكنولوج�ة النوو�ة. وفي هذا الصدد،
التطور المستمر، حیث یتم السماح لعلمائها �الوصول إلى المنشآت النوو�ة إلحدP الدول 

له انع+اسات سلب�ة خطیرة الحائزة على األسلحة النوو�ة. و�عتقد �أن هذا التطور ستكون 
 النظام العالمي لعدم االنتشار النووB. مصداق�ةعلى األمن في المنطقة، وعلى 

الثان�ة إلى الدورة  �شأنهمن األمین العام متا�عة تنفیذ هذا القرار وتقد�م تقر#ر  یطلب .8
 لمجلس وزراء الخارج�ة. واألر2عین

 -----  
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  س  -29/41: قرار رقم 

  حول

  ل لألسلحة النوویةالكام النزع

  
ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق

ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي
 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

ي لمسألة نزع السالح التخاذ خطوات االهتمام الكبیر الذB یول�ه المجتمع الدول إذ یالحظ
  عمل�ة من أجل عالم خال من األسلحة النوو�ة؛

  مجددا أن استمرار وجود األسلحة النوو�ة �مثل أكبر خطر على اإلنسان�ة؛ وإذ یؤكد

منه �أن نزع السالح النووB واإلزالة الكاملة لألسلحة النوو�ة أمر ال غنى عنه  واقتناعا
  �ة؛إلزالة خطر الحرب النوو 

مجددا األولو�ة القصوP التي أولتها الوث�قة الختام�ة الصادرة عن الدورة  وإذ یؤكد
  الخاصة العاشرة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسألة نزع السالح؛

�أن الظروف قد �اتت موات�ة اآلن لجعل العالم منطقة خال�ة من األسلحة  وإذ یقر
  إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحقیE هذا الهدف؛ الحاجة ویؤكدالنوو�ة، 

) من الوث�قة الختام�ة الصادرة عن الدورة الخاصة العاشرة 50في اعت�اره الفقرة ( وإذ یأخذ
للجمع�ة العامة لألمم المتحدة، الجلسة الخاصة األولى المخصصة لنزع السالح، والتي دعت إلى 

التحسین والتطو#ر النوعي ألنظمة األسلحة  إجراء مفاوضات عاجلة للتوصل إلى اتفاقات لوقف
النوو�ة، وٕالى برنامج شامل ومرحلي بجدول زمني متفE عل�ه، حیثما �+ون ذلك مجد�ا، من أجل 
خفض تدر#جي ومتوازن لألسلحة النوو�ة �ما �فضي في نها�ة األمر إلى إزالتها �الكامل في أقرب 

  وقت مم+ن؛

تطو#ر  �شأن حظر النوو�ةسلحة تفاق�ة لألالتوصل إلى ا على عن تصم�مه وإذ یعرب
تدمیرها، �استعمالها و واستخدامها والتهدید وتخز#نها ونقلها تجر#بها وٕانتاجها األسلحة النوو�ة و 

  أقرب وقت مم+ن؛ االتفاق�ة الدول�ة فيمثل هذه  وٕابرام

م، 1996یولیـو  8الرأB االستشارB لمح+مة العدل الدول�ة الذB أدلت �ه في  وإذ یستذكر
بتأكید جم�ع قضاة المح+مة  وإذ یرحبحول شرع�ة التهدید �األسلحة النوو�ة أو �استخدامها، 

مجددا �اإلجماع أن هناك التزامًا على جم�ع الدول �متا�عة المفاوضات بن�ة حسنة واختتامها على 
  نحٍو �فضي إلى نزع السالح النووB بجم�ع جوان�ه تحت رقا�ة دول�ة صارمة وفعالة؛
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مجددا الحاجة إلى أن تتخذ الدول الحائزة لألسلحة النوو�ة خطوات ملموسة  یؤكد وإذ  
عاجلة لتحقیE هدف عالم خال من األسلحة النوو�ة وفE جدول زمني محدد، و�حثها على اتخاذ 

  تدابیر إضاف�ة إلحراز تقدم في عمل�ة نزع السالح النووB؛

عقد ف�ه رؤساء الدول والح+ومات العزم  إعالن األمم المتحدة لأللف�ة، والذB وإذ یستذكر  
  على بذل الجهود من أجل النزع الكامل ألسلحة الدمار الشامل، والس�ما األسلحة النوو�ة؛

الضمان المطلE الوحید ضد  وأن النزع الكامل لألسلحة النوو�ة ه وإذ یؤكد مجددا  
  استخدام األسلحة النوو�ة أو التهدید �استخدامها؛

 ما تعهدت �ه الدول الحائزة لألسلحة النوو�ة دون ل�س في الوث�قة تبارهوإذ یأخذ في اع  

في عامي  الختام�ة لمؤتمرB األطراف في معاهدة عدم انتشار األسلحة النوو�ة لمراجعة المعاهدة
نزع  ، �اإلزالة التامة لما لدیها من ترسانات األسلحة النوو�ة �ما �فضي إلى2010و 2000

 B؛السالح النوو  

نزع األسلحة النوو�ة یوم �شأن �انعقاد االجتماع رف�ع المستوP للجمع�ة العامة  یرحبوإذ   
في تعز#ز الهدف المتمثل في النزع الكلي  هذا االجتماع بإسهام ویقر، 2013سبتمبر  26

الدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي على اإلسهام �ش+ل فاعل  ویشجع لألسلحة النوو�ة
  ة هذا االجتماع؛في عمل�ة متا�ع

مجددا أهم�ة تطبیE الدول الحائزة لألسلحة النوو�ة لم�ادm الشفاف�ة وٕام+ان�ة  وإذ یؤكد
  ؛بیر المتعلقة بنزع السالح النووB التحقE والالرجعة في جم�ع التدا

وٕاذ یرحب �عقد االجتماع رف�ع المستوP للجمع�ة العامة لألمم المتحدة حول نزع األسلحة 
، واعترافا �مساهمته في تحقیE الهدف المتمثل في النزع الكلي 2013سبتمبر  26النوو�ة یوم 

  لألسلحة النوو�ة. 

الذB �شأن متا�عة االجتماع الرف�ع المستوP  68/32رقم �أهم�ة قرار الجمع�ة العامة  یقر -1
سبتمبر  26بإعالن  رحبیو�شأن نزع السالح النووB،  2013للجمع�ة العامة عام عقدته 

دعوة الجمع�ة  ویدعم لهذا الهدف،تحق�قًا للقضاء التام على األسلحة النوو�ة  اً �دول اً یوم
وقرارها عقد مؤتمر األمم المتحدة الدولي  اً إلبرام اتفاق�ة شاملة �شأن األسلحة النوو�ة م�+ر 

الرف�ع المستوP �شأن نزع السالح النووB الستعراض التقدم المحرز في هذا الصدد في 
 ؛2018موعد أقصاه 

�أنه یتعین على جم�ع الدول الحائزة لألسلحة النوو�ة اتخاذ تدابیر فعالة لنزع السالح  یقر -2
  تحقیE اإلزالة الكاملة لهذه األسلحة في أقرب وقت مم+ن.قصد 



76 

إلى اتخاذ خطوات ملموسة تتسم �الشفاف�ة وٕام+ان�ة التحقE والالرجعة عاجلة الحاجة ال یؤكد -3
 Eةة المتمثل في إقامهدف اللتحقی�عالم خال من األسلحة النوو. 

اعتماد اإلعالن العالمي إلقامة عالم خال من �شأن م�ادرة جمهور#ة +ازاخستان  یدعم -4
 خطوة مهمة نحو اعتماد اتفاق�ة األسلحة النوو�ة.ها األسلحة النوو�ة في المستقبل �اعت�ار 

مم+ن  ، في أقرب وقت2014مؤتمر نزع السالح إنشاء لجنة مخصصة في عام  یناشد -5
وعلى سبیل األولو�ة، تعنى بنزع السالح النووB، و2دء المفاوضات �شأن برنامج ممرحل 

 .2025لنزع السالح النووB �فضي إلى اإلزالة الكاملة لألسلحة النوو�ة �حلول عام 

الثان�ة إلى الدورة �شأنه من األمین العام متا�عة تنفیذ هذا القرار وتقد�م تقر#ر  یطلب -6
 لس وزراء الخارج�ة.لمج واألر2عین

 -----  
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 س - 30/41 :قرار رقم 

  بشأن
 إصالح األُمم المتحدة وتوسیع عضویة مجلس األمن

  
استشراف  دورة:(المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین  ،إن مجلس وزراء الخارج�ة

ه 1435شع�ان  21و 20 یوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي
) Eم2014یونیو  19 -  18المواف(،  

جم�ع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة اإلسالمي ومؤتمر وزراء  إذ یستذكر
  الخارج�ة في هذا الشأن؛

أ�ضًا جم�ع القرارات السا�قة الصادرة عن منظمة التعاون اإلسالمي،  وإذ یستذكر
الحاد�ة عشـرة لمؤتمر القمة س (ق.إ) الصـادر عـن الـدورة  -11/11وخاصة القـرار رقـم 

س  - 26/37س و -20/36س و  - 19/35س و - 17/34اإلسـالمـي، والقـرارات أرقـام: 
الصادرة على التوالي عن الدورات الرا�عة والثالثین والخامسة والثالثین والسادسة والثالثین 

  والسا�عة والثالثین لمجلس وزراء الخارج�ة؛

من الب�ان الختامي لالجتماع  152إلى  145رات من في اعت�اره مضمون الفق وإذ یضع  
التنس�قي السنوB لوزراء خارج�ة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي المنعقد �مقر األمم 

  ؛2009سبتمبر  25المتحدة في نیو#ورك في 

من الوث�قة الختام�ة الصادرة عن الدورة  75إلى  64الفقرات من  وإذ یستذكر أیضا  
، و+ذلك الفقرات المتعلقة 1998سبتمبر  3عشرة لقمة حر+ة عدم االنح�از بدیر2ان في  الثان�ة

بإصالح مجلس األمن الواردة في اإلعالن الصادر عن الدورة الثان�ة والثالثین لقمة رؤساء دول 
، وأ�ضا في 1997وح+ومات منظمة الوحدة اإلفر#ق�ة التي عقدت �مدینة هرارB في شهر یونیو 

سبتمبر  29المجموعة العر2�ة الصادرة عن وزراء الخارج�ة العرب في نیو#ورك في ورقة عمل 
  م؛1997

األهداف والم�ادm الواردة في میثاق منظمة التعاون اإلسالمي، وخصوصا وإذ یدرك   
أهداف ترسیخ التضامن اإلسالمي بین الدول األعضاء وتقو�ة قدرتها على الحفا| على أمنها 

  ؛وس�ادتها واستقاللها

من جدید أن األمم المتحدة آل�ة عالم�ة أساس�ة وغیر قابلة لالستبدال لتعز#ز  وإذ یؤكد  
رؤ�ة مشتر+ة من أجل عالم أكثر أمنا ورفاه�ة، و�اعت�ارها تضطلع بدور مر+زB في صون السلم 

  واألمن الدولیین وتعز#ز التعاون الدولي؛
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مواجهة التهدیدات والتحد�ات على األهم�ة ال�الغة لتعدد�ة األطراف في  وإذ یشدد  
  المشتر+ة التي تواجه مصیر ال�شر#ة المشترك في خضم عالمنا الذB یزداد ارت�اطًا وعولمة؛

عن �الغ قلقه إزاء الس�اسات التي تحول دون ق�ام مجلس األمن الدولي  وإذ یعرب  
  بواج�ه األساسي المبني على العدل، مما �سيء إلى مصداقیته؛

مخطG وتوجهات اله�منة والتدخل �اعت�ارها تش+ل تهدیدا حق�ق�ا  ھعن رفض عربوإذ ی  
  للمجتمع الدولي ولصون السلم واألمن الدولیین؛

على أن أB إصالح لألمم المتحدة، �ما في ذلك إصالح مجلس األمن، یجب  وإذ یؤكد  
  أن یتم وفقا ألح+ام میثاق األمم المتحدة؛

ي العـالقات الدول�ة �اعت�اره انتهاكًا صارخًا أB عمل وقـائي أو استبـاقي فـ وإذ یرفض  
  للقانون الدولي؛

أ�ضا أهم�ة التشاور، �+�ف�ة منتظمة، مع الدول األعضاء في منظمة التعاون  وإذ یؤكد  
  اإلسالمي للنهوض �مصالحها المشتر+ة في إطار هذه العمل�ة؛

  األمم المتحدة؛على أهم�ة شفاف�ة وشمول�ة المداوالت المتعلقة بإصالح  وإذ یشدد  

�أن مطلب منظمة التعاون اإلسالمي الخاص �التمثیل المناسب في مجلس  وإذ یؤكد  
األمن یتماشى مع الوزن الد�موغرافي والس�اسي الهام للدول األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي، وهو ما یتسم �أهم�ة خاصة ل�س من منظور الفعال�ة المتزایدة فحسب، بل ولضمان 

  األش+ال الرئ�س�ة للحضارات في مجلس األمن؛تمثیل 

موقفه المبدئي المتمثل في اعت�ار أن أB إصالح في مجلس األمن یجب  وإذ یؤكد مجدداً   
أن �ضمن التمثیل المناسب للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في أ�ة فئة من فئات 

  العضو�ة في مجلس األمن الموسع:

مجلس األمن في 2�ة السعود�ة �اعتذارها عن قبول عضو#تها �موقف المملكة العر  یشید .1
عن معالجة القضا�ا  الدوليمن إدراكها التام عجز األمم المتحدة ومجلس األمن  انطالقاً 

ومن أهمها القض�ة الفلسطین�ة واألزمة السور#ة، و#ؤ+د استعداده التام لمناقشة  ،اإلسالم�ة
من على وجه الخصوص مصداق�ة أكثر و�فعل أB مقترح �منح األمم المتحدة ومجلس األ

عمله و�عزز من أدائه �ش+ل �م+ن من تحقیE مسؤول�اته الكبرP في إحالل األمن والسلم 
  الدولیین.
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أهم�ة العمل�ة الجار#ة إلصالح األمم المتحدة و�شدد على أن الدول األعضاء في یؤكد  .2
ید نتیجة إصالح األمم منظمة التعاون اإلسالمي لها مصلحة م�اشرة وحیو�ة في تحد

جم�ع الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى  یدعوالمتحدة، ومن ثم 
المشار+ة �+�ف�ة نشطة وفعالة في عمل�ة إصالح مجلس األمن الدولي، وذلك وفقًا 

  لإلعالنات والب�انات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون اإلسالمي.

رز في عمل�ة إصالح األمم المتحدة، والس�ما إنشاء لجنة بناء السلم التقدم المح یالحظ .3
، و�شجع الدول األعضاء في منظمة ومنظمة األمم المتحدة للمرأة ومجلس حقوق اإلنسان

التعاون اإلسالمي األعضاء في هـذه الهیئات على حما�ة وتعـز#ز مصالـح العالم 
  اإلسالمي في عمل هذه الهیئات.

األمم المتحدة غیر القابل لالستبدال وضرورة ضمان المشار+ة  مجددا دور یؤكد .4
المتكافئة لجم�ع الدول األعضاء في نشاطاتها �طر#قة شفافة ومتعددة األطـراف مسترشدة 

  �میثاق األمم المتحدة وقائمة على الم�ادm المعترف بها عالم�ا.

الح األمم على ضرورة تطو#ر تصورات مشتر+ة ومناهج متفE علیها، في إص یشدد .5
المتحدة، لمواجهة التهدیدات الجدیدة منها والقائمة معا، والمحدقة �السلم واألمن الدولیین 

  في س�اق تعدد�ة األطراف.

أن إصالح مجلس األمن الدولي یجب أن �+ون إصالحًا شامًال لجم�ع جوان�ه وأن  یؤكد .6
ا في ذلك الدول �أخذ في الحس�ان وجهات نظر الدول األعضاء في األمم المتحدة، �م

  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

على أهم�ة تعز#ز شفاف�ة مجلس األمن ومساءلته وتمثیلیته وتحقیE د�مقراطیته،  یشدد .7
  وذلك من خالل تحسین منهج�ات عمله عمل�ة اتخاذه للقرارات.

توس�ع عضو�ة مجلس األمن، ط�قًا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمع�ة  یدعم .8
دة والمساواة بین جم�ع الدول في الس�ادة والتمثیل المالئم للحضارات ـلعامة لألمم المتحا

.Pالكبر  

من جدید ضرورة التقید التام �میثاق األمم المتحدة و�التطبیE غیر المقید لجم�ع  یؤكد .9
على ضرورة الحفا| على  ویشددالم�ادm الواردة ف�ه وتحقیE األغراض المتضمنة ف�ه. 

ادm وأغراض المیثاق وحرمتها وقدسیتها والعمل على النهوض بها وخصوصا مر+ز#ة م�



80 

 Pة للدول األخر�ادة ووحدة األراضي وعـدم التـدخل في الشؤون الداخل�احترام الس mم�اد
  في أB مسعى من مساعي إصالح األمم المتحدة.

ا�ة عن قلقه ال�الغ إزاء +ون �عض التوص�ات والمفاه�م، مثل مسؤول�ة الحم یعرب .10
) من میثاق األمم المتحدة، بخصوص السماح �الهجمات 51والتأو#ل الجدید للمادة (

االست�اق�ة وعدم التر+یز على نزع األسلحة النوو�ة و+ذا القیود التمییز#ة على االستخدام 
السلمي للتكنولوج�ا النوو�ة، متعارضة مع میثاق منظمة األمم المتحدة ومع أح+ام القانون 

  �ادm المعترف بها دول�ا.الدولي والم

أB توص�ة أو م�ادرة، في إطار عمل�ة إصالح األمم المتحدة، قد تنتهك، �ش+ل  یرفض .11
أو �آخر، م�ادm وأغراض میثاق األمم المتحدة أو تتعارض مع س�ادة الدول األعضاء 

  واستقاللها الس�اسي ومع مبدأ عدم التدخل.

أن تتم على أساس جم�ع وجهات على أن عمل�ة إصالح األمم المتحدة یجب  یشدد .12
النظر ذات الصلة، والس�ما ما یتعلE منها بوجهات نظر الدول األعضاء في منظمة 

  التعاون اإلسالمي وانشغاالتها واهتماماتها.

أن مجلس األمن الدولي ین�غي أن �مارس عمله �شفاف�ة ومساءلة تامتین وأن �+ون  یؤكد .13
فشله المتكرر في القضا�ا ذات الصلة �اُألمة  مسؤوًال عن قراراته غیر القانون�ة وعن

  اإلسالم�ة.

عن �الغ قلقه من أن المسائل المتعلقة بتهدیدات الصراع والنزعة العس+ر#ة  یعرب .14
ضرورة إ�الء  ویؤكدوالمیول إلى استخدام القوة ین�غي تقی�مها ومعالجتها �صورة مناس�ة، 

ع، وذلك عند ال�حث عن توافE جدید األولو�ة القصوP لمعالجة التهدید المتنامي للصرا 
لآلراء حول األمن الجماعي ومفهوم الحوار، الس�ما الحاجة إلى نموذج "للحوار بین 
الحضارات"، والذB سـبE أن وافقت عل�ه الجمع�ة العامة لألمم المتحدة �اعت�اره أكثر 

  الوسائل فاعل�ة لمعالجة هذا التهدید المتنامي.

مع مراعاة أن  ،ضارات الكبرP في مجلس األمن الدوليعلى ضرورة تمثیل الح یشدد .15
منظمة التعاون اإلسالمي هي أكبر منظمة �عد األمم المتحدة و#نضوB تحت لوائها 

  خمس س+ان العالم.
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مجددًا قراره القاضي �أن أB مقترح إصالح �غفل التمثیل المالئم لُألمة اإلسالم�ة  یؤكد .16
الموسع، لن �حظى �قبول العالم ضمن أB فئة من فئات عضو�ة مجلس األمن 

  اإلسالمي.

على األهم�ة ال�الغة لمسألة اإلصالح الشامل لمجلس األمن الدولي �أكبر قدر  یشدد .17
مم+ن من االتفاق، من خالل مفاوضات بناءة بین جم�ع الدول األعضاء في األمم 

جلس وز#ادة المتحدة، �االستناد إلى +ل نقاd االتفاق، مثل الحاجة إلى توس�ع عضو�ة الم
في هذا الصدد  ویؤكدتمثیل�ة البلدان النام�ة وتحسین منهج�ات عمل المجلس وشفافیته، 

على أهم�ة إجراء المز#د من المشاورات البناءة بین جم�ع الدول األعضاء في األمم 
  المتحدة لالتفاق على قاعدة مشتر+ة وم�ادm وٕاطار لتحقیE المز#د من التقدم.

على مواصلة المفاوضات الح+وم�ة حول مسألة التمثیل المتكافئ  ، في هذا الصدد،یؤكد .18
في عضو�ة مجلس األمن وتوس�عها، وما یرت�G بذلك من مسائل في الجلسة العلن�ة غیر 
الرسم�ة للجمع�ة العامة لألمم المتحدة وفقًا للقرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن 

  الجمع�ة العامة.

التعاون اإلسالمي �شأن إصالح مجلس األمن قد أّكد عل�ه إلى أن موقف منظمة  یشیر .19
مجددًا رئ�س قمة منظمة التعاون اإلسالمي وأبلغه إلى رئ�س عمل�ة المفاوضات خالل 

؛ و�طلب من الممثلین الدائمین لبلدان 2010فبرایر  8و 2009أبر#ل  23رسالته بتار#خ 
  المنظمة في المفاوضات. منظمة التعاون اإلسالمي في نیو#ورك دعم وتأیید موقف 

على ضرورة تقید مجلس األمن الدولي �مهمته المرتكزة على المیثاق، واالمتناع  یشدد .20
 ویعارضعن الخوض في القضا�ا التي ال تندرج ضمن نطاق مهمته وصالح�اته، 

محاوالت مجلس األمن ضد أB دولة �غ�ة تحقیE األهداف الس�اس�ة لدولة واحدة أو لدول 
  العمل من أجل المصلحة العامة للمجتمع الدولي.قلیلة، عوض 

أن إصالح مجلس األمن الدولي وتوس�ع عضو#ته، �ما في ذلك مسألة حE  یؤكد مجددًا .21
النقض وأسالیب عمل مجلس األمن، یجب أن �عتبر جزءًا ال یتجزأ من حزمة عامة 

  كافئ.وشاملة مع مراعاة مبدأ تساوB الدول في الس�ادة والتوز#ع الجغرافي المت

أن الجهود الرام�ة إلى إعادة ه�+لة مجلس األمن ین�غي أال تخضع ألB  مجدداً  یؤكد .22
  آجال مصطنعة، وأن أB قرار �شأن هذه القض�ة ین�غي أن یتخذ �التوافE في اآلراء.
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عزم الدول األعضاء على مواصلة المساهمة بنشاd بّناء في عمل�ة السعي  مجددا یؤكد .23
  إلصالح األمم المتحدة.

من فر#E االتصال مفتوح العضو�ة التا�ع لمنظمة التعاون اإلسالمي والمعني  طلبی .24
بإصالح األمم المتحدة وتوس�ع عضو�ة مجلس األمن في مقر األمم المتحدة في نیو#ورك 
 Eمواقف الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على نحٍو وثی Eأن یواصل تنسی

األمن على األساس المذ+ور آنفًا، وضمان التمثیل  �غ�ة تعز#ز اإلصالح الشامل لمجلس
العادل لبلدان المنظمة في أB فئة من فئات مجلس األمن الموسع �ما یتفE ونس�ة 

 عضو#تها في األمم المتحدة.

واألر2عین لمجلس وزراء  الثان�ةمن األمین العام تقد�م تقر#ر بهذا الشأن إلى الدورة  یطلب .25
  الخارج�ة.

 -----  
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 س- 31/41 :مقرار رق 

  للعقوبات االقتصادیة والمالیة ةر السلبیاثاآل بشأن

  على تمتع شعوب البلدان المستھدفة بحقوقھا اإلنسانیة كاملة

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

، والس�ما تلك التي تدعو منظمة التعاون اإلسالميمیثاق وم�ادm �أهداف  إذ یسترشد
إلى تعز#ز التضامن اإلسالمي بین الدول األعضاء، واتخاذ التدابیر الالزمة لدعم السلم واألمن 

لة عضو واستقاللها، و+ذا الم�ادm والممارسات الدولیین على أساس العدل واحترام س�ادة +ل دو 
المتعلقة �احترام حE الشعوب في تقر#ر مصیرها، وتحقیE التنسیE والتعاون في معالجة مشاكل 
األمة اإلسالم�ة ذات الطب�عة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة واإلنسان�ة، وتعز#ز احترام حقوق 

  اإلنسان؛

عن  ویعرب منظمة التعاون اإلسالمية الصادرة عن القرارات ذات الصل وإذ یستذكر
اآلثار السلب�ة للعقو�ات االقتصاد�ة والمال�ة على التعاون االقتصادB وحر#ة إزاء العمیE  لقلEا

التجارة وحر#ة تدفE رؤوس األموال على المستو#ین اإلقل�مي والدولي وعلى التمتع �حقوق اإلنسان 
  تمتعا +امال؛

النشغال حق�قي، وأن الحرمان  عاةتش+ل مد لتكلفة ال�شر#ة للعقو�ات�أن ا علما أخذوإذ ی
الذB �عان�ه الس+ان المدنیون في ظل أنظمة العقو�ات �عد انتهاكا لحقوق اإلنسان، �ما في ذلك 

  الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة؛

�عض الدول إزاء فرض العقو�ات االقتصاد�ة والمال�ة على  وإذ یساوره القلق البالغ
، �+ل ما لها من ت�عات سلب�ة على النشاطات االجتماع�ة منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في 

اإلنسان�ة والتنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لتلك البلدان، و�التالي وضع عق�ات إضاف�ة أمام تمتع 
  الشعوب واألفراد تمتعا +امال بجم�ع حقوق اإلنسان في تلك البلدان؛

أن العقو�ات االقتصاد�ة والمال�ة تعد عائقا من العوائE األساس�ة التي  كد مجدداً وإذ یؤ
  تعترض تنفیذ إعالن الحE في التنم�ة:

�اعت�ارها أدوات لممارسة  ،فرض �عض القوP للعقو�ات االقتصاد�ة استمرار یدین .1
الضغG الس�اسي واالقتصادB على �عض البلدان اإلسالم�ة بهدف منعها من ممارسة 

 حقها في أن تقرر �حر#ة أنظمتها الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة.
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 السلبي للعقو�ات االقتصاد�ة على إحقاق الحE في التنم�ة. �التأثیر  یندد .2

 منظمة التعاون اإلسالميمؤسسات ال�حوث وفرق التف+یر في الدول األعضاء في  یدعو .3
االقتصاد�ة والمال�ة وعواقبها وٕاجراء إ�الء العنا�ة الالزمة لألثر السلبي للعقو�ات إلى 

 ال�حوث عن العالقة بین العقو�ات االقتصاد�ة والمساءلة في مجال حقوق اإلنسان.

�التقر#ر المستف�ض، �ما في ذلك توص�اتها الواردة في الوث�قة رقم:  �أخذ علماً  .4
OIC/IPHRC/REP/ECO-SANC/2014/CFM-41  ة�والمتعلقة �اآلثار السلب

قتصاد�ة والمال�ة على تمتع شعوب البلدان المستهدفة �حقوقها اإلنسان�ة للعقو�ات اال
من الهیئة مشاطـرتها مـع المجموعتین اإلسـالمیتین في +ل من نیو#ورك  و�طلب+املة، 

  وجنیف، وذلك لكل غا�ة مفیدة.

راه أن التدابیر االقتصاد�ة والمال�ة ال ین�غي أن تستخدم �اعت�ارها أدوات لإلك یؤكد مجددا .5
الس�اسي، وأن الشعوب ال ین�غي أن تحرم �أB حال من األحوال من أدوات �قائها 

 وتنمیتها.

جمع المعلومات واإلحصائ�ات عن  منظمة التعاون اإلسالميمن األمانة العامة ل یطلب .6
العواقب الضارة للعقو�ات االقتصاد�ة والمال�ة من أجل إعداد تقر#ر حول الموضوع، 

وأثرها على  والمال�ةاألعضاء لعقد ندوة عن العقو�ات االقتصاد�ة والتنسیE مع الدول 
 الدول األعضاء.

نیو#ورك وجنیف إلى التنسیE ف�ما بینهما المجموعتین اإلسالمیتین في +ل من  یدعو .7
لهذه العقو�ات التأثیرات السلب�ة وطرح المسألة في إطار البنود والقرارات المالئمة إلبراز 

 على الدول األعضاء.

الثان�ة إلى الدورة  وتقد�م تقر#ر �شأنهمن األمین العام متا�عة تنفیذ هذا القرار  یطلب .8
 .خارج�ةاللمجلس وزراء  واألر2عین

 إدراج هذه المسألة على جدول أعمال دورته المقبلة مع إ�الئها األولو�ة. یقرر  .9

 -----  
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  س - 32/41 قرار رقم: 

  بشأن 

   ء على كراھیة اإلسالم واإلساءة إلیھمناھضة ظاھرة اإلسالموفوبیا والقضا
  

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

دین اإلســالمي فــي بنــاء الحضــارة اإلنســان�ة، والســ�ما مــن مجــددا اإلســهام القــ�م للــ إذ یؤك&&د  
خـــالل حثـــه علـــى تعز#ـــز الحـــوار والتفـــاهم واالحتـــرام الحق�قـــي والمت�ـــادل فـــي العالقـــات بـــین النـــاس 

  والخطاب المتحضر المرتكز على العقل والمنطE؛ 
التـي تسـعى إلـى القضـاء علـى  تلكوخاصة  منظمة التعاون اإلسالميأهداف ذ یستذكر وإ  

  التمییز بجم�ع أش+اله وٕالى صون +رامة المسلمین +افة؛
�أن الدول ملزمة �أن تحظر �موجب القانون +ل أش+ال التحر#ض على  ذ یستذكر أیضاوإ  

  الكراه�ة على أساس القوم�ة أو العرق أو الدین أو التي تدعو إلى التمییز والعداء والعنف؛
ً ذ یس&&تذكوإ   المتعلقــة �القضــاء علــى مختلــف أشــ+ال الصــ+وك الدول�ــة ذات الصــلة  ر أیض&&ا

التمییز و+ذا جم�ع القرارات ذات العالقة الصادرة عن مجلس حقوق اإلنسان التـا�ع لألمـم المتحـدة 
إزاء وقـــائع التصـــو#ر  لقلـــEوالجمع�ـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة والتـــي تعـــرب مـــن خاللهـــا عـــن �ـــالغ ا

اإلعــــالم ومـــن قبــــل �عـــض األحــــزاب  النمطـــي المتعمــــد لألد�ـــان وأت�اعهــــا وللمقدســـات فــــي وســـائل
والجماعات الس�اس�ة في �عض المجتمعات وٕازاء ما تقترن �ه تلك األحداث من استفزاز واستغالل 

  س�اسي؛
�شأن هذا الموضوع والتي تشدد،  منظمة التعاون اإلسالميجم�ع قرارات  ذ یؤكد مجدداً وإ  

اإلســالم والتحــر#ض علــى  مــن ضــمن أمــور أخــرP، علــى ضــرورة التصــدB الفعــال لتشــو�ه صــورة
الكراه�ــــة الدین�ــــة واألعمــــال العدائ�ــــة والعنــــف والتمییــــز ضــــد اإلســــالم والمســــلمین وتنــــامي ظــــاهرة 

والــذB  2011الصــادر فـي مــارس  16/18و+ــذا قـرار مجلــس حقـوق اإلنســان رقـم:  اإلسـالموفو2�ا؛
  ؛67/178دعمته منظمة التعاون اإلسالمي وقرار الجمع�ة العامة لألمم المتحدة رقم 

األهم�ــة ال�الغــة لضــرورة اســتخدام التنــوع الــدیني والثقــافي لتعز#ــز الســلم واألمــن  ذ یؤك&&دوإ  
والتمییز واألح+ام المسـ�قة  والعداءالدولیین والحیلولة دون استعماله ذر#عة للتحر#ض على الكراه�ة 

  والمواجهة؛
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نـافر االجتمـاعي وٕالـى �قلE أن من شأن اإلساءة إلى اإلسالم أن تؤدB إلى الت ذ یالحظوإ  
انتهاكات حقوق اإلنسان، و�عرب عن قلقه إزاء تخاذل مناطE من العـالم عـن م+افحـة هـذا التوجـه 

  المتواصل وما ینجم عنه من ممارسات تمییز#ة ضد المسلمین؛ 
ً وإذ    األمین العام بهذا الشأن: بتقر#ر یأخذ علما

تعــاون الفعــال والتشــاور الوثیــE قطع�ــا عــزم الــدول األعضــاء األكیــد علــى مواصــلة ال یؤك&&د .1
لمناهضــة ظــاهرة اإلســالموفو2�ا وتشــو�ه صــورة جم�ــع األد�ــان الســماو�ة والتحــر#ض علــى 

  الكراه�ة والعداء والتمییز ضد المسلمین.
عــــن قلقــــه ال�ــــالغ إزاء حــــاالت التعصــــب والتمییــــز وأعمــــال العنــــف ضــــد اإلســــالم  یع&&&&رب .2

عـن التصـو#ر السـلبي والنمطـي لإلسـالم والمسلمین في مناطE مختلفة مـن العـالم، فضـال 
والمســـلمین مـــن خـــالل ر2طهـــم فـــي وســـائل اإلعـــالم الـــدولي �ـــالعنف واإلرهـــاب وانتهاكـــات 

 حقوق اإلنسان.

المسـلمة فـي البلـدان  ال�ـات واألقل�ـات�شدة تنامي مظاهر التعصب والتمییز ضـد الج یدین .3
�أسـالیب متنوعـة مـن ، وخاصـة فـي الغـرب، منظمة التعاون اإلسـالميغیر األعضاء في 

ن قـــوانین قمع�ـــة، والتطبیـــE التعســـفي للقـــوانین والس�اســـات التعقید�ـــة والتنمـــ�G ـضـــمنها ســـ
 الدیني وغیرها من التدابیر تحت ذرائع مختلفة تتعلE �األمن والهجرة غیر الشرع�ة.

 ات المرت�طـة �اإلسـالموفو2�ا، مثـلجم�ع األفعال والتشر#ععن انشغاله العمیE إزاء  یعرب .4
تعـارض مــع قواعــد القـانون اإلنســاني الــدولي ومبــدأ التــي تفـي سو�ســرا و  المــآذنظـر بنــاء ح

على اتخاذ +ل ما یلـزم مـن إجـراءات، وفقـا لمـا المعن�ة  اتحر#ة األد�ان، و�حض الح+وم
لكفالـــــة حقـــــوق قـــــانون الـــــدولي، إللغـــــاء تلـــــك القـــــوانین تتحملـــــه مـــــن التزامـــــات �موجـــــب ال

 .في ظل والیتها القانون�ةالتي تع�ش  ةالمسلم اتالمجتمع

�ـــأن الحر#ـــات یجـــب أن تمـــارس �مســـؤول�ة مـــع االحتـــرام الـــالزم للحقـــوق األساســـ�ة  یؤك&&&د .5
 mـــع األفعـــال المســـیئة لم�ـــاد�لآلخـــر#ن، و#ـــدین فـــي هـــذا الصـــدد �أشـــد ع�ـــارات اإلدانـــة جم

ــــدین اإلســــالمي ورمــــوزه وشخصــــ�اته المقدســــة،  ــــك +ــــل األفعــــال التدن�ســــ�ة ال ــــي ذل �مــــا ف
شر#ف ونشر وٕاعادة نشر المواد المسیئة للنبي الكـر#م، صـلى هللا عل�ـه وسـلم، للمصحف ال

.Pة وسیلة أخر�ة أو �أ�في الصحافة الم+تو�ة أو اإللكترون 

على ضرورة االمتناع عن استهداف الشخص�ات والمؤسسات الدین�ـة المرموقـة ذات  یشدد .6
م عبـر العـالم، وهـو اسـتهداف التار#خ العر#E في نشر الـروح السـمحة والقـ�م النبیلـة لإلسـال

ــــي أقــــرت لصــــون الرمــــوز  ــــاق منظمــــة التعــــاون اإلســــالمي والت یتعــــارض مــــع م�ــــادm میث
 اإلسالم�ة واإلرث المشترك.
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على ضرورة منع االستخدام السیئ لحر#تي التعبیـر والصـحافة لشـتم اإلسـالم وأد�ـان  یشدد .7
عـالم، لحقهـم فـي سماو�ة أخرP و+ذا ضرورة ضمان ممارسة الجم�ع، وخاصـة وسـائل اإل

 التعبیر بروح المسؤول�ة وط�قا للقانون.

أن جم�ــع األفعــال المرت�طــة �ظــاهرة اإلســالموفو2�ا، تعــد أشــ+اال معاصــرة مــن  ك&&ذلك یؤك&&د .8
الدول�ــة المتعــارف والمقــای�س أشــ+ال التمییــز، وانتهاكــا للكرامــة اإلنســان�ة وخرقــا للمعــاییر 

  علیها في مجال حقوق اإلنسان.

لدول إلى منـع التحـر#ض علـى التمییـز الـدیني والعـداء والعنـف واإلسـاءة إلـى جم�ع ا یدعو .9
اإلســـالم مـــن خـــالل ســـن تـــدابیر إدار#ـــة وقانون�ـــة تحـــرم اإلســـاءة وتجعلهـــا أمـــرا �ســـتوجب 

الــدول األعضــاء إلــى اتخــاذ تــدابیر تر2و�ــة خاصــة ومناســ�ة علــى  و�حــثالعقــاب قانونــا، 
 +افة المستو�ات.

هـذه القنـاة  ویحث"، OICاة الفضائ�ة لمنظمة التعاون اإلسالمي "�مقترح إطالق القن یشید .10
الجدیدة على تعز#ز االستثمار فـي وسـائل اإلعـالم لم+افحـة اإلسـالموفو2�ا وتشـو�ه صـورة 

 األد�ان وما یرت�G بهما من مظاهر التعصب في هذا الشأن.

ة اإلسـالم�ة الحاد�ـة إلى تنفیذ إستراتیج�ة م+افحـة اإلسـالموفو2�ا التـي اعتمـدتها القمـ یدعو .11
عشرة، وٕالى ضرورة اإلسراع بوتیرة عمل�ة تنفیذ قـرار وضـع "صـك دولـي ملـزم قانونـًا لمنـع 
ـــدین، و+ـــذا اإلســـاءة إلـــى األد�ـــان،  ـــى أســـاس ال التعصـــب والتمییـــز والتحیـــز والكراه�ـــة عل

 ولتعز#ز وضمان احترام جم�ع األد�ان"؛

12.  ً توص�ات ندوة الشخص�ات ال�ارزة التـي ُعقـدت ، �المشورة القانون�ة و ، مع التقدیریأخذ علما
ـــة  2013ینـــایر  8و  7یـــومي  ـــب مـــن األمـــین العـــام إعطـــاء األولو� فـــي اســـطنبول، و�طل

  .للتفو�ض بإجراء الدراسات الموصى بها بإنجازها

ضـــرورة أن تســـتكمل النـــدوة عملهـــا �التنســـیE الوثیـــE مـــع الهیئـــة الدائمـــة المســـتقلة  ی&&&درك .13
ً مش+لة اإلسـالموفو2�ا، لحقوق اإلنسان لمعالجة  �ـالتقر#ر المؤقـت للهیئـة بهـذا  ویأخ&ذ علم&ا

 الثان�ــةالــدورة فــي هـذا الخصــوص إلــى شــامًال مــن الهیئـة أن ترفــع تقر#ــرًا  ویطل&&بالصـدد، 
  لمجلس وزراء الخارج�ة. واألر2عین

مجلس حقوق اإلنسان، فـي إطـار المهـام المو+ولـة إل�ـه، أن �شـجع على  یتعین ه�أن ؤمنی .14
م التـــام لجم�ـــع القـــ�م الدین�ـــة والثقاف�ـــة ومنـــع التعصـــب والتمییـــز والتحـــر#ض علـــى االحتـــرا

 الكراه�ة ضد أ�ة جماعة أو أت�اع أB د�انة من الد�انات.

 2013یونیــو  21إلــى  19فــي هــذا الصــدد، �عقــد األمانــة العامــة للمنظمــة مــن ، یرح&&ب .15
لتقـدم المحـرز فـي ، والـذB اسـتعرض افـي جنیـف 16/18لالجتماع الثالث لمتا�عة عمل�ـة 

، وخاصـــة مـــا یتعلـــE منهـــا 16/18تنفیـــذ الخطـــوات التـــي اعتمـــدها �اإلجمـــاع القـــرار رقـــم 
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�مجاالت التحر#ض على الكراه�ـة والـذB �شـ+ل تحر#ضـًا علـى التمییـز والعدائ�ـة والعنـف، 
وتجـر#م التحــر#ض علــى العنــف علــى أســاس الــدین أو المعتقــد، والــدور اإلیجــابي للمناقشــة 

 بناءة والهادفة والحوار بین الد�انات.الصر#حة وال

بإنشاء مر+ز الملك عبـد هللا بـن عبـد العز#ـز آل سـعود للحـوار بـین أت�ـاع الـد�انات  یرحب .16
الـــذB یهـــدف إلـــى تعز#ـــز ودعـــم الجهـــود علـــى المســـتو#ین اإلقل�مـــي و  ،والثقافـــات فـــي فیینـــا

 وی&دعوین األد�ان، والدولي من أجل الحد من الصدام، وتعز#ز التسامح والحوار والوئام ب
 لى المشار+ة �فعال�ة في أنشطة و2رامج المر+ز.عالدول األعضاء في المنظمة 

بجهود جاللة الملك عبد هللا الثاني بن الحسین لعقد مؤتمر دولي في عمان في عام  یشید .17
ل�حــــث مظــــاهر اإلســــاءة إلــــى اإلســــالم �مشــــار+ة علمــــاء المســــلمین مــــن مختلــــف  2005

لذB تمخض عنه رسالة عمان التي بینـت الصـورة المشـرقة لإلسـالم المذاهب اإلسالم�ة وا
العظ�م وأبرزت م�ادئـه المتسـمة �التسـامح والوسـط�ة واالعتـدال وحرصـه علـى الحـوار مـع 

+ـذلك �ـالجهود الرام�ـة إلـى تعز#ـز  ویش&یداآلخر لتحقیE خیر المجتمع اإلسالمي وتقدمـه، 
عــن تقــدیره لم�ــادرات جاللتــه المتعــددة  ع&&ربكم&&ا یالتفــاهم المت�ــادل والوئــام بــین األد�ــان، 

الهادفة إلى بناء جسور التواصل وٕازالة المفاه�م المغلوطة بـین أت�ـاع الـد�انات، ومـن هـذه 
الم�ادرات م�ادرة "األسبوع العـالمي للوئـام بـین األد�ـان" التـي أقرتهـا الجمع�ـة العامـة لألمـم 

لـن ف�ـه األسـبوع األول مـن شـهر والـذB أع 2010المتحدة فـي العشـر#ن مـن تشـر#ن األول 
بجهــود الــدول  ویرح&&بشــ�اd (فبرایــر) مــن +ــل عــام أســبوع الوئــام العــالمي بــین األد�ــان 
 األعضاء في المنظمة في إح�اء فعال�ات ونشاطات هذا األسبوع.

�ـه مرصـد ظـاهرة اإلسـالموفو2�ا �األمانـة العامـة ضـطلع للعمل الـذB � عن ارتیاحھ عربی .18
 رصد الحوادث المرت�طة بهذه الظاهرة،ما یتعلE بلتي �عدها �انتظام ف�لتقار#ر الللمنظمة و 

األمـین العـام تعز#ـز مرصـد اإلسـالموفو2�ا وتقـد�م تقر#ـر سـنوB حـول مظـاهر مـن  ویطلب
الكراه�ة والتمییز والعداء والعنف والتعصب ضـد المسـلمین واألعمـال المسـیئة لإلسـالم أو 

و�ستحســن ذلــك قبــل انعقــاد االجتمــاع الســنوB  لشخصــ�اته المقدســة، فــي الوقــت المناســب،
�مـا فـي ذلـك  التقر#ر على أوسع نطـاق،شر نمجلس حقوق اإلنسان في مارس، وضمان �

إ�الغــه إلــى المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان وٕالــى جم�ــع المقــرر#ن الخاصــین لمجلــس 
 حقوق اإلنسان.

وصـناع الـرأB العــام ن مـع جم�ـع المعنیـی مواصـلة انخراطـه البنـاءمـن األمـین العـام  یطل&ب .19
المؤثر#ن،الســـــ�ما فـــــي الغـــــرب، �غ�ـــــة م+افحـــــة ظـــــاهرة اإلســـــالموفو2�ا مـــــن خـــــالل وضـــــع 

 .إستراتیج�ة من أجل خلE مح�G دولي مواتي للوئام والحوار بین األد�ان والحضارات



89 

مـن األمـین العـام متا�عـة  ویطلبالعاد�ة  هالبند ضمن جدول أعمال دورات اإدراج هذ یقرر .20
لمجلــس وزراء  واألر2عــین الثان�ــةشــأنه إلــى الــدورة �القــرار وتقــد�م تقر#ــر شــامل تنفیــذ هــذا 
 الخارج�ة.

 -----  
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  س -33/41 :قرار رقم 

  بشأن

  مناھضة تشویھ صورة األدیان

  

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالعر2�ة السعود�ة، المملكة �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

إلـى تشـج�ع القـ�م اإلسـالم�ة النبیلـة  منظمة التعـاون اإلسـالميدعوة میثاق  مجدداً  إذ یؤكد
والتســـامح واحتــرام التنــوع وصـــ�انة الرمــوز اإلســـالم�ة والتــراث المشـــترك  الوســط�ةالتــي تــدعو إلـــى 

  ا�ع العالمي للدین اإلسالمي؛الطوالدفاع عن 

أهداف منظمـة التعـاون اإلسـالمي وخاصـة مـا یتعلـE منهـا �حما�ـة صـورة  إذ یؤكد مجدداً و
اإلســالم الحق�ق�ــة والــدفاع عنهــا، ولم+افحــة تشــو�ه صــورة اإلســالم والقضــاء علــى التمییــز، و�شــجع 

  الحوار بین الحضارات واألد�ان؛

جم�ع األد�ان و�ضرورة تعز#ز الجهود الرام�ة إلى الطا�ع الخطیر لتشو�ه صورة  وٕاذ یدرك
م+افحة هذه الظـاهرة، مـن خـالل أمـور مـن ضـمنها تعز#ـز التفـاهم عـن طر#ـE الحـوار بـین األد�ـان 

  والثقافات والحضارات؛

القـرار المعنـون "مناهضـة تشـو�ه صـورة األد�ـان" الصـادر عـن دورات مجلـس  وإذ یستذكر
ـــ ـــة، �مـــا ف ـــك القـــرار رقـــم وزراء الخارج�ـــة المتعاق� ـــدورة التاســـعة  -36/39ي ذل س الصـــادر عـــن ال
  والثالثین لمجلس وزراء الخارج�ة؛

مجددًا التزام +افة الدول �أن تنفذ، على نحو متكامل، إسـتراتیج�ة األمـم المتحـدة  وإذ یؤكد
العالم�ــة لم+افحــة اإلرهــاب، والتــي تؤ+ــد بوضــوح، مــن جملــة أمــور أخــرP، أنــه ال یجــوز وال ین�غــي 

Gة أو حضــارة أو جماعــة، وعلــى ضــرورة تعز#ــز التــزام المجتمــع  ر2ــ�انــة أو جنســ�د Bاإلرهــاب �ــأ
الــدولي �العمــل، مــن ضــمن أمــور أخــرP، علــى ترســیخ ثقافــة الســلم واحتــرام جم�ــع األد�ــان والعقائــد 

  والثقافات ومنع تشو�ه صورة األد�ان؛

سـ�ما تلـك المتعلقـة منهـا ، والمنظمة التعـاون اإلسـالميأهداف وم�ادm میثاق  وإذ یستذكر
فــي المحافــل والــدفاع عنهــا بتشــج�ع صــ�اغة موقــف موحــد �شــأن القضــا�ا ذات االهتمــام المشــترك 

  الدول�ة؛
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اإلســهام القــ�م ألت�ــاع مختلــف الــد�انات فــي اإلنســان�ة واإلســهام الــذB قــد یخلقــه  ركوإذ ی&&د
ة التي یتقاسـمها أبنـاء ال�شـر#ة الحوار بین المجموعات الدین�ة في تعز#ز الوعي وفهم الق�م المشتر+

  ؛+افة

إزاء ممارســات �عــض الــدول األعضــاء التــي تتغیــب أو تمتنــع عــن  وإذ یع&&رب ع&&ن قلق&&ھ
ات التـــي تــــدعمها منظمـــة التعـــاون اإلســــالمي �شـــأن هــــذه لصــــالح القـــرار  ال تصـــوتالتصـــو#ت أو 

  المسألة ذات األهم�ة الحرجة:

ة إلـى اإلسـالم �شـ+ل عـام، �مـا فـي ذلـك عن قلقه العمیE إزاء اشـتداد حملـة اإلسـاء یعرب -1
التنمــ�G العـــرقي والــدیني للجماعــات والمجتمعــات المســلمة �عــد أحــداث الحــادB عشــر مــن 

  المأساو�ة. 2001سبتمبر 

عـــن قلقـــه الشـــدید لـــرG2 اإلســـالم �شـــ+ل مغلـــوd ومتكـــرر بخروقـــات حقـــوق  أیض&&&ا یع&&&رب -2
القــوانین والتــدابیر اإلدار#ــة اإلنســان و�اإلرهــاب، و�عــرب فــي هــذا الســ�اق، عــن أســفه إزاء 

الموجهـــة �الخصـــوص لمراق�ـــة الجماعـــات والمجتمعـــات المســـلمة والـــتح+م فیهـــا ومراقبتهـــا، 
 و�التالي وصمها وٕاجازة التمییز الذB تعاني منه.

العمیـE إزاء التنمـ�G السـلبي والمتعمـد واإلسـاءة لإلسـالم والمسـلمین  یعرب كذلك ع&ن قلق&ھ -3
صـــــب ضـــــد المســـــلمین واســـــتخدام وســـــائل اإلعـــــالم الم+تو�ـــــة ممــــــا أدP إلــــــى تنامــــــي التع

والمســموعة والمرئ�ــة واإللكترون�ــة، �مــا فیهــا االنترنــت، وأ�ــة وســیلة أخــرP للتحـــر#ض علــى 
العنــف و+راه�ــة األجانــب ومــا یــرت�G بــذلك مــن مظــاهر التعصــب والتمییــز ضـــد اإلســـالم 

 والرموز الدین�ة اإلسالم�ة والشخص�ات المقدسة.

جم�ع أعمال العنف النفسي والجسدB و+افة االعتداءات ودعاوB التحر#ض  شدةب یستنكر -4
التــي تقتــرف ضــد المســلمین، و+ــذا األعمــال التــي تســتهدف مشــار#عهم وأمالكهــم ومراكــزهم 
الثقاف�ة وأماكن ع�ادتهم. +ما �ستن+ر استهداف أماكن المسلمین المقدسة ورموزهم الدین�ـة 

 وشخص�اتهم.

الحـــرب علــى اإلرهـــاب، أصــ�حت اإلســاءة إلـــى اإلســالم والمســـلمین �أنـــه، فــي إطــار  یق&&ر -5
عـــامًال یـــؤدB إلـــى تفـــاقم الظـــاهرة و�ســـاهم فـــي حرمـــان المســـلمین مـــن حقـــوقهم وحر#ـــاتهم 

 األساس�ة، وٕالى إقصائهم اقتصاد�ا واجتماع�ا.

 19، +مــا یــنص علــى ذلــك القــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان، �مــا فـــي ذلــك المادتــان یؤك&&د -6
من العهد الدولي الخـاص  20و 19إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادتان من ا 29و

 Bفـي حر#ـة اعتنـاق اآلراء دون أ Eة، على أن لكل شـخص الحـ�اس�ة والس�الحقوق المدن�
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تدخل، والحE في حر#ة التعبیر التي تستت�ع ممارستها واج�ات ومسؤول�ات خاصة، وهـي 
التـــي �قرهـــا القانــــون والتـــي تقتضـــیها ضـــرورة  �التـــالي قـــد تكـــون خاضـــعة لعـــدد مـــن القیـــود

ضمان احترام حقوق وحر#ات الغیر وحما�ة األمـن الوطني والنظام العـام والصـحة العامـة 
 واألخالق والرفاه�ة العامة.

) للجنـة المعن�ــة �القضـاء علـى التمییـز العنصـرB، والــذB 15أن التعلیـE العـام رقـم ( یؤك&د -7
ع نشـــر جم�ـــع األف+ـــار التـــي ترتكـــز علـــى الشـــعور نصـــت مـــن خاللـــه اللجنـــة علـــى أن منـــ

�ــالتفوق العرقــي وعلــى الكراه�ــة متوافــE مــع حر#ــة الــرأB والتعبیــر، وأن هــذا المنــع �طــال 
 أ�ضا مسالة التحر#ض على الكراه�ة الدین�ة.

بإنشاء مر+ز الملك عبـد هللا بـن عبـد العز#ـز آل سـعود للحـوار بـین أت�ـاع الـد�انات  یرحب -8
ینا الذB یهدف إلى تعز#ز ودعم الجهود على المستو#ین اإلقل�مي والدولي والثقافات في فی

الـدول  وی&دعومن أجل الحد مـن الصـدام، وتعز#ـز التسـامح والحـوار والوئـام بـین األد�ـان، 
 األعضاء في المنظمة إلى المشار+ة �فعال�ة في أنشطة و2رامج المر+ز.

بــد هللا الثــاني ابــن الحســین الرام�ــة إلــى �ــالجهود الدؤو�ــة التــي یبــذلها جاللــة الملــك ع یش&&ید -9
تعز#ـــز التفـــاهم المت�ـــادل والوئـــام بـــین األد�ـــان، +مـــا �عـــرب عـــن تقـــدیره لم�ـــادرات جاللتـــه 
المتعددة، والهادفة إلى بناء جسور التواصل وٕازالة المفاه�م المغلوطة بین أت�اع الـد�انات، 

التــي أقرتهــا الجمع�ــة  »األد�ــاناألســبوع العــالمي للوئــام بــین «ومــن هــذه الم�ــادرات م�ــادرة 
والــذ�A/RES/65/5  Bموجــب القــرار رقــم  2010أكتــو2ر  20العامــة لألمــم المتحــدة فــي 

 لوئام العالمي بین األد�ان.ل اأعلن ف�ه األسبوع األول من شهر فبرایر من +ل عام أسبوع

اآلراء، �اعتماد الدورة السادسـة عشـرة لمجلـس حقـوق اإلنسـان، بتوافـE عـام فـي  یأخذ علما -10
م+افحــة التعصــب والقول�ــة النمط�ــة الســلب�ة والوصــم والتمییــز «�شــأن  16/18للقــرار رقــم 

، و+ــذلك القــرار »والتحر#ض على العنف وممارسته ضد الناس، �سبب دیـنهم أو معتقـدهم
 الـذB اعتمدتـه الـدورة السا�عة والستون للجمع�ة العامة لألمم المتحدة. 67/178

العــام ونشــاطاته ذات الصــلة و�عمــل المجمــوعتین اإلســالمیتین لــدP  بجهــود األمــین یش&&ید -11
األمم المتحدة وخاصة فر#E عمل المنظمة المعني �حقوق اإلنسان والشؤون اإلنسان�ة في 
جنیف على إسهاماتهم الق�مة في حما�ة وتعز#ـز المصـالح المشـتر+ة للـدول األعضـاء فـي 

 هذا القرار.المنظمة و�طلب منهم مواصلة نشاطاتهم وفقًا ل

الصادر عن مجلـس حقـوق  �16/18مقترحات األمین العام الواردة في القرار رقم: یرحب  -12
ـــدیني والســـلم واالحتـــرام، مـــع  اإلنســـان، وذلـــك �غـــرض تعز#ـــز المنـــاخ الـــداخلي للتســـامح ال
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اإلشارة على نحو خـاص إلـى اعتمـاد تـدابیر لتجـر#م التحـر#ض علـى العنـف الوشـ�ك علـى 
  تقد والخطوات المتخذة لتنفیذ هذه المقترحات.أساس الدین أو المع

الصــادر عــن مجلــس  16/18مســار اســطنبول الرامــي إلــى ضــمان تنفیــذ القــرار رقــم  ی&&دعم -13
حقوق اإلنسان والذB أثبت، حتى اآلن، نجاحـه فـي بلـورة فهـم مشـترك لم+افحـة التعصـب 

 على أساس الدین.

مــؤتمر األولو�ــة فــي جــدول أعمــال إ�قــاء المســألة قیــد نظــره �اعت�ارهــا بنــدا �حظــى � یق&&رر -14
 ومجلس وزراء الخارج�ة.القمة اإلسالمي 

 الثان�ـــةمـــن األمـــین العـــام إعـــداد تقر#ـــر �شـــأن تنفیـــذ هـــذا القـــرار ورفعـــه إلـــى الـــدورة  یطل&&&ب -15
 واألر2عین لمجلس وزراء الخارج�ة. 

  

 -----  
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  س -34/41رقم:  قرار

  بشأن

  المصحف الشریفإدانة تدنیس 

  
ـــــس وزراء الخ ـــــةإن مجل ـــــة واألر2عـــــین  ،ارج� ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق

ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي
 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

�موجب میثاق األمم  ،عهد الذB قطعته جم�ع الدول على نفسهاال إذ یؤ�د مجددا
تمییز �سبب الجنس أو دون ز احترام حقوق اإلنسان والحر#ات األساس�ة للجم�ع ب#بتعز  ،المتحدة

  اللغة أو الدین؛
مجددًا أهداف منظمة التعاون اإلسالمي، والس�ما ما یتعلE منها �حما�ة صورة  وٕاذ یؤ�د

 اإلسالم الحق�ق�ة والدفـاع عنها والتصـدB لتشـو�ه صـورة اإلسالم وتشج�ع الحوار بین الحضارات
  واألد�ان؛

جم�ع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون اإلسالمي �شأن  وٕاذ �ستذ�ر
م+افحة ظاهرة اإلسالموفو2�ا والقضاء على الكراه�ة واإلساءة لإلسالم وتشو�ه صورة األد�ان، 

 16/18الصادر عن الجمع�ة العامة لألمم المتحدة والقرار رقم  66/167القرار رقم أ�ضا و 
  ؛ 2011في مارس  در عن مجلس حقوق اإلنسانالصا

والتمییز والصور السلب�ة والنمط�ة  التعصب مظاهر استمرار القلE ب�الغ �الحKوٕاذ 
  والوصم والكراه�ة الدین�ة والعنف ضد المسلمین في مناطE +ثیرة من العالم؛

تنوع الثقافي أن جم�ع الحضارات تتقاسم وتمتلك الق�م اإلنسان�ة األساس�ة وأن ال وٕاذ یدرك
والدیني والسعي لتحقیE التنم�ة االجتماع�ة والثقاف�ة من قبل +افة الشعوب واألمم �ش+ل مصدرًا 

  لإلثراء المت�ادل للح�اة االجتماع�ة والثقاف�ة لل�شر#ة؛
أهم�ة تشج�ع الحوار والتفاهم والتعاون بین األد�ان والثقافات والحضارات  وٕاذ یؤ�د مجددا

بجم�ع الم�ادرات والجهـود الـدول�ة واإلقل�م�ة في هذا  وٕاذ یرحبوئام فـي العالم؛ لتحقیE السلم وال
  الصدد؛

على ضرورة ضمان ممارسة الجم�ع حقهم في حر#ة التعبیر �مسؤول�ة ووفقًا  وٕاذ �شدد
  لقوانین وص+وك حقوق اإلنسان ذات الصلة؛

ه المتنامي لإلساءة إزاء تخاذل �عض الدول عن مناهضة التوج عن 
الغ قلقه وٕاذ �عرب
اإلساءة إلى دینهم ونبیهم فضال عن لإلسالم وما ینتج عنه من ممارسات تمییز#ة ضد المسلمین، 

  :وقرآنهم ورموزهم في مناطE +ثیرة من العالم
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ع�ارات العمل المشین المتمثل في إحراق المصحف الشر#ف في الوال�ات ال�أشد  یدین -1
أماكن أخرP من العالم، واألفعال الشن�عة المتمثلة  وفي 2011المتحدة األمر#+�ة في مارس 

في عرض الفیلم المسيء "براءة المسلمین" ونشر الرسوم المسیئة للنبي محمد، صلى هللا 
وهو عمل �ش+ل انتهاكًا للحر#ة الدین�ة وحر#ة المعتقد اللتین تكفلهما الص+وك ، عل�ه وسلم

ن مل�ار مسلم ولجم�ع الشعوب ذات الدول�ة لحقوق اإلنسان وصدمة عم�قة لما یز#د ع
  الضمائر الح�ة في سائر �قاع العالم.

جم�ع الحمالت المغرضة المتعمدة واالستفزاز#ة ضد اإلسالم وضد الرسول  
شدة یدین -2
الكر#م محمد، صلى هللا عل�ه وسلم، في أB م+ان من العالم والتي �قوم بها أB فرد، وٕازاء 

حقیرB والتوصیف السلبي ووصم الناس �سبب دینهم استمرار حاالت التصو#ر النمطي الت
أو معتقدهم والبرامج واألجندات التي تسلكها التنظ�مات والمجموعات المتطرفة من أجل 
إحداث وٕادامة التصورات النمط�ة السلب�ة عن الجماعات الدین�ة، والس�ما حینما تتغاضى 

ر فور#ة لوقف هذه األعمال الح+ومات المعن�ة إلى اتخاذ تدابی یدعوعنها الح+ومات، و
 التحر#ض�ة المقیتة وغیر المقبولة ومنعها.

والتمییز  إزاء تنامي األفعال المرت�طة �ظاهرة اإلسالموفو2�ا والتعصبقلقه  
الغ عن �عرب -3
والعنف على أساس الدین والتنم�G السلبي للناس على أساس الدین أو المعتقد، وهو أمر 

الح+ومات،  و�حثن الدول�ة ومع مبدأ حر#ة األد�ان، یتعارض مع معاییر حقوق اإلنسا
وفقًا اللتزاماتها في إطار القانون اإلنساني الدولي، على اتخاذ جم�ع التدابیر الالزمة، �ما 
في ذلك التشر#ع الالزم للتصدB لهذه األفعال التي تؤدB إلى التحر#ض على الكراه�ة 

 والتمییز والعنف ضد األشخاص على أساس دینهم.

الملك عبد هللا بن عبد  ،الدول األعضاء إلى تأییـد مطال�ة خـادم الحـرمین الشـر#فین یدعو -4
لألمم المتحدة استصدار قرار یدین أB دولة أو مجموعة أو أفراد تتعرض لألدیـان  ،العز#ز

 السماو#ـة ولألنب�اء والرسـل علیهم الصالة والسالم ووضع العقو�ات الرادعة.

ف+ار في إطار نقاش عام ومفتوح، و+ذلك الحوار بین األد�ان و2ین �أن ت�ادل األ�قر  -5
الثقافات، على الصعید المحلي والوطني والدولي �م+ن أن ینهض بدور إیجابي في تعز#ز 

 .الد�مقراط�ة وم+افحة الكراه�ة الدین�ة

 الدین�ة عوالمواق الع�ادة ألماكن التام االحترام لتعز#ز وس�اسات تدابیر تعتمد أن الدول یناشد -6

 معرضة فیها تكون  التي الحاالت في الالزمة التدابیر واتخاذ وحمایتها، واألضرحة والمقابر

 التدمیر؛ أو للتخر#ب

إلى ق�ادة س�اس�ة وٕالى تعز#ز الجهود الدول�ة لتشج�ع الحوار العالمي من أجل تعز#ز  یدعو -7
وق اإلنسان وتنوع ثقافة التسامح والسلم على جم�ع المستو�ات، على أساس احترام حق
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ل ـاألد�ان والمعتقدات؛ و�حث الدول والمنظمات غیر الح+وم�ة وزعماء الدین ووسائ
 الم الم+تو�ة وااللكترون�ة على دعم مثل هذا الحوار وتعز#زه. ـاإلع

في هذا الصدد، �الخطوات التي اتخذها األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي یرحب،  -8
ع المعنیین وصانعي الرأB العام المؤثر#ن، والس�ما في الغرب، �غ�ة لالنخراd البناء مع جم�

اإلسالموفو2�ا من خالل ص�اغة إستراتیج�ة شاملة ترمي إلى خلE بیئة ظاهرة محار2ة 
 دول�ة تفضي إلى الوئام الدیني والحضارB، و�طلب منه مواصلة هذه الجهود.

تقر#ر شامل بهذا الشأن إلى الدورة  من األمین العام متا�عة تنفیذ هذا القرار ورفع �طلب -9
 واألر2عین لمجلس وزراء الخارج�ة.       الثان�ة

  
 

 -----  
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  س -35/41قرار رقم:  

  بشأن التعاون والتنسیق بین منظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات

  والتجمعات الدولیة واإلقلیمیة األخرى 

  ومنظمة شنغھاي للتعاون) G-Global و مبادرة  (المؤتمر المعني بالتفاعل وتدابیر بناء الثقة في آسیا

  

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

ي مجال تعز#ز التعاون متعدد األطـراف مـن أجـل تعز#ـز السـلم �التقدم المحرز ف إذ یرحب
  واألمن واالستقرار في آس�ا في إطار مؤتمر التفاعل وتدابیر بناء الثقة في آس�ا (س�+ا)؛

�م�ـادرة رئـ�س جمهور#ـة +ازاخسـتان، نـور سـلطان نازار2ـاییف، الخاصـة بإقامـة  وإذ یرحب
األكثـر تـأثیرًا لوضـع س�اسـة اقتصـاد�ة دول�ـة مـن �اعت�اره القوة  G-Globalمرتكز تواصلي جدید 

األمانـة العامـة  وی&دعوخالل ز#ـادة عـدد الـدول المشـار+ة فـي ال�حـث عـن حلـول عالم�ـة لألزمـات، 
لتنسـیE لمنظمة التعاون اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنم�ة للنظر في المشار+ة في هذه الم�ادرة �ا

 Pمع مؤسسات المنظمة األخر:  
الذ+رP العشر#ن لمؤتمر التفاعل وتدابیر بناء الثقة في آس�ا (س�+ا) والتقدم  بتخلید یرحب -1

في مجال تعز#ز التعاون في سبیل تعز#ز السلم  "س�+ا"الذB أحرزته الدول األعضاء في 
  واألمن واالستقرار في آس�ا.

+ازاخستان واألمین العام في سبیل إقامة التعاون بین نفذها �األنشطة التي ت یرحب -2
األمین العام إلى أجراها منظمة ومنظمة شنغهاB للتعاون، و�ح�G علمًا �الز#ارة التي ال

  .2012یونیو  29أمانة منظمة شنغهاB للتعاون في 

جم�ع الدول األعضاء إلى دعم الجهود الدؤو�ة لتعز#ز الحوار بین منظمة التعاون  یدعو -3
 اإلسالمي وغیرها من المنظمات الدول�ة.

امة لمنظمة التعاون اإلسالمي على تعز#ز التعاون بین المنظمة ومختلف األمانة الع یحث -4
المنظمات والتجمعات الدول�ة واإلقل�م�ة، مع مراعاة وجهات نظر الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 --------
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  س-36/41قرار رقم:  

  بشأن 

  تعزیز التعاون بین منظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة

  
استشراف  دورة:(إن مجلس وزراء الخارج�ة، المنعقد في دورته الحاد�ة واألر2عین 

ه 1435شع�ان  21و 20في جدة �المملكة العر2�ة السعود�ة، یومي  )مجاالت التعاون اإلسالمي
 Eم2014یونیو  19 -  18(المواف(،  
في شتى التعاون القائم بین منظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة  یستذكر إذ  

المجاالت، وخاصة منها السلم، واألمن، والمساعدة اإلنسان�ة، والالجئین، وتعز#ز الحوار بین 
  الحضارات؛

االجتماع العام حول التعاون بین +ل من األمانة العامة لمنظمة  أ�ضاً  یستذكر وإذ  
قد في جنیف التعاون اإلسالمي واألمانة العامة لألمم المتحدة وو+االتهما المتخصصة، والـذB عُ 

  ؛2013مایو  3إلى  1من 
   ً �أن تعز#ز التعاون بین منظمة التعاون اإلسالمي واألمم المتحدة �سهم في  منھ واقتناعا

  تعز#ز المقاصد والم�ادm الواردة في میثاق المنظمة؛
ً  یأخذ وإذ ، مع التقدیر، بتصم�م المنظمتین على تعز#ز التعاون القائم بینهما حال�ًا علما

  ل أسالیب عدة من ضمنها وضع آل�ة للتعاون مرة +ل سنتین یتفE علیها بین الطرفین؛من خال
برئاسة جمهور#ة ، 2013أكتو2ر  28اجتماع خاص، یوم  انعقاد �ارت�اح یسجل وإذ

التعاون بین األمم المتحدة والمنظمات اإلقل�م�ة وش�ه اإلقل�م�ة في صون «أذر2یجان تحت شعار: 
، »تعز#ز الشراكة المتآزرة بین األمم المتحدة و منظمة التعاون اإلسالمي :السلم واألمن الدولیین

  ؛منظمة التعاون اإلسالميألول مرة في تار#خ األمم المتحدة و ذلك و 
أكتو2ر  28) بتار#خ S/PRST/2013/16بب�ان رئ�س مجلس األمـن (رقـم:  یرحب وإذ

2013:(  
لمنظمة التعاون اإلسالمي، مین العام �م�ادرة جمهور#ة أذر2یجان المدعومة من األ یشید .1

 28البروف�سور أكمل الدین إحسان أوغلى، والتي تمخضت عن عقد االجتماع الخاص یوم 
التعاون بین األمم المتحدة والمنظمات اإلقل�م�ة وش�ه «تحت شعار:  2013أكتو2ر 

م المتحدة اإلقل�م�ة في صون السلم واألمن الدولیین: تعز#ز الشراكة المتآزرة بین األم
  .»ومنظمة التعاون اإلسالمي

ا االجتماع التار#خي عن صادق تقدیره لجمهور#ة أذر2یجان على تنظ�م وعقد هذ یعرب .2
على أدائها المتمیز وتوجیهها المقتدر �صفتها رئ�سة لمجلس األمن الدولي أ�ضا ال�ارز، و 

 .2013خالل شهر أكتو2ر 



99 

ان ـسالمي، البروف�سور أكمل الدین إحسبخطاب األمین العام لمنظمة التعاون اإل یرحب .3
 ام المنتخب، السید إیـاد أمین مدني، هذا االجتماع.ـعأوغلى، و�حضور األمین ال

من األمین العام متا�عة مجاالت التعاون بین المنظمتین وفقًا لما جاء في +لمة  یطلب .4
لمجلس وزراء رئ�س مجلس األمن الدولي ورفع تقر#ر في هذا الشأن إلى الدورة القادمة 

  الخارج�ة.
  

 ------  
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  س -37/41قرار رقم: 

  بشأن 

  مشاركة منظمة التعاون اإلسالمي 

  في اجتماعات قمة مجموعة العشرین
  

استشــراف  دورة:(إن مجلــس وزراء الخارج�ــة، المنعقــد فــي دورتــه الحاد�ــة واألر2عــین 
شــع�ان  21و 20ي فــي جــدة �المملكــة العر2�ــة الســعود�ة، یــوم )مجــاالت التعــاون اإلســالمي

  م،2014یونیو  19 - 18(الموافE ه 1435

�م�ادرة رئ�س جمهور#ة +ازاخستان، فخامة السید نور سلطان نزار2اییف،  إذ یرحب
التي طرحها في الجلسة االفتتاح�ة للدورة الثامنة والثالثین لمجلس وزراء خارج�ة دول 

عز#ز دور المنظمة في ) لت2011یونیو  30-28منظمة التعاون اإلسالمي (أستانة، 
رار على الصعید العالمي من خالل المشار+ة في ـاذ القـص�اغة األف+ار الجدیدة واتخ

  اجتماعات قمة مجموعة العشر#ن؛

ً  أخذوإذ ی بب�ان وفد +ازاخستان في االجتماع التشاورB الثالث لرؤساء  علما
-25عر2�ة السعود�ة، برلمانات الدول األعضاء في مجموعة العشر#ن (الر#اض، المملكة ال

  ) الذB دعا المشار+ین في االجتماع إلى دعم م�ادرة +ازاخستان؛2012فبرایر  26

لتدابیر التي اتخذها األمین العام دعمًا لم�ادرة +ازاخستان، والس�ما �ا شیدوإذ ی
لوزراء خارج�ة +ل من جمهور#ة إندون�س�ا  2012مایو  23الرسائل التي �عثها في 

�ة السعود�ة والجمهور#ة التر+�ة األعضاء في مجموعة العشر#ن، مع طلب والمملكة العر2
  طرح مسألة مشار+ة المنظمة في اجتماعات قمة مجموعة العشر#ن:

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وخصوصًا جمهور#ة إندون�س�ا  یدعو .1
رام�ة ـا الـجهوده مواصلة تنسیEى لإوالمملكة العر2�ة السعود�ة والجمهور#ة التر+�ة، 

  ات قمة مجموعة العشر#ن.ـي اجتماعـار+ة المنظمة فـإلى ضمان مش

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى ت�ادل وجهات النظر حول  یدعو .2
إم+ان�ة إسهام المنظمة في جدول أعمال اجتماعات قمة مجموعة العشر#ن، �ما في 

األنظمة المال�ة العالم�ة ومواجهة الفقر ذلك القضا�ا المرت�طة بتثبیت استقرار 
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والكوارث اإلنسان�ة، ومعالجة قضا�ا التنم�ة االقتصاد�ة للبلدان األفر#ق�ة واآلسیو�ة 
 وتعز#ز األمن في مجال الطاقة والغذاء وتعز#ز الحوار بین الثقافات.

الثان�ة رة من األمین العام متا�عة تنفیذ هذا القرار وتقد�م تقر#ر �شأنه إلى الدو  یطلب .3
 لمجلس وزراء الخارج�ة. واألر2عین

 -------
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 س-38/41 :قرار رقم 

  بشأن

  أغسطس من كل عام  5تخصیص یوم 

  " اإلنسانیة في اإلسالمة كرامال" یوماً لحقوق اإلنسان و

  

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف(،  

ً منھ   بتعال�م الدین اإلسالمي الخالدة المرت�طة �الحر#ة والعدالة والسلم واإلخاء  تشبثا
سالمي حول والمساواة بین أبناء ال�شر، ووع�ًا منه �الص�غة العالم�ة والشمول�ة ألح+ام الدین اإل

  حقوق اإلنسان والم+انة المرموقة التي خص بها اإلنسان؛

 وإدراكا، منه �الكرامة والحقوق التي تكفلها الشر#عة اإلسالم�ة ألبناء ال�شر#ة +افةووعیاً   

  منه �أن جم�ع الحقوق اإلنسان�ة مستمدة من اإلنسان ومتأصلة ف�ه؛

 منظمة التعاون اإلسالميفي میثاق  األهداف المنصوص علیها وإذ یضع في االعتبار  
  والمتمثلة في تعـز#ز وتشج�ع احترام حقـوق اإلنسـان والحر#ات األساس�ة للناس +افة؛

  �أن الحقوق األساس�ة في اإلسالم جزء ال یتجزأ من الدین اإلسالمي؛ وإذ یؤمن   

هللا خیر أمة الدور الحضارB والتار#خي لُألمة اإلسالم�ة التي جعلها  وإذ یؤكد مجدداً    
أخرجت للناس ومنحت ال�شر#ة حضارة عالم�ة ومتوازنة قوامها االنسجام والتناغم بین الح�اة الدن�ا 

  والح�اة اآلخرة؛

على أن ال�شر#ة،  ویشددإعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم،  وإذ یستذكر  
�غي أن تظل في أمس الحاجة التي بلغت مرحلة متقدمة في مجال العلوم الماد�ة، ما زالت و#ن

  لإل�مان لدعم حضارتها ولقوة تحفیز ذات�ة لصون حقوقها؛ 

على أن تعز#ز التعاون والتنسیE بین الدول األعضاء �ش+ل هدفًا مر+ز#ًا  وإذ یشدد  
   ؛منظمة التعاون اإلسالميل

بین الدول  منه �الظروف الدول�ة السائدة و�ضرورة تعز#ز التعاون والتنسیE الفعالووعیاً   
األعضاء الستكشاف الُسبل والوسائل الكفیلة بإشاعة التعال�م والق�م اإلسالم�ة وتعز#زها وصونها 
في مجال حقوق اإلنسان وحما�ة الصورة الحق�ق�ة لإلسالم والدفاع عنها والتصدB لحمالت تشو�ه 

وم ـها تخص�ص یاد أسالیب من ضمنـارات واألد�ان، �اعتمـوار بین الحضـاإلسالم وتشج�ع الح
بیوم حقوق اإلنسان في اإلسالم " تمنح ف�ه الفرصة لُألمة اإلسالم�ة لتعر#ف ـل عام �عرف "ن +ـم
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المجتمع الدولي أكثر �حقوق اإلنسان في اإلسالم وٕابراز التحد�ات المرت�طة �حقوق اإلنسان في 
  اإلسالم في عالم الیوم: 

م، والذB �صادف یوم اعتماد تخص�ص الیوم الخامس مـن أغسطس من +ل عا یقرر - 1
"یومًا لحقوق اإلنسان والكرامة اإلنسان�ة في  ،إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان في اإلسالم

  اإلسالم".

واألمانة العامة إح�اء هذا الیوم  في منظمة التعاون اإلسالميمن الدول األعضاء  یطلب - 2
ز حقوق اإلنسان، المجید الذB ین�غي اغتنامه فرصة التخاذ تدابیر ملموسة لتعز#

ن الحوار والتعاون والتعل�م والتوع�ة، عمًال بتعال�م الدین ـواالنتقال بها إلى م+انة أرقى م
اإلسالمي وق�مه. وس�سعى العالم اإلسالمي جاهدًا لتحقیE هذه الرؤ�ة من خالل العمل 

 .الفعال والشمولي، ط�قًا لق�مه وم�ادئه السماو�ة الخاصة

 -------  
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 س-39/41قرار رقم:  

  بشأن

  االنتخابات في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مالحظة

 

ـــــة ـــــس وزراء الخارج� ـــــة واألر2عـــــین  ،إن مجل ـــــه الحاد� ـــــي دورت ـــــد ف استشـــــراف  دورة:(المنعق
ه 1435شـع�ان  21و 20 یـوميالمملكة العر2�ة السعود�ة، �في جدة  )مجاالت التعاون اإلسالمي

 Eم2014یونیو  19 - 18(المواف،(  

 �األح+ام ذات الصلة في میثاق المنظمة بخصوص الد�مقراط�ة والح+م الراشد إذ یذ�ر  
  ؛وحقوق اإلنسان في الدول األعضاء

ببرنامج العمل العشرB الذB یهدف إلى ترق�ة دولة القانون وتوس�ع مجال  یذ�رٕاذ و   
  ؛العامة وتقو�ة المشار+ة الس�اس�ةالحر#ات 

والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القمة اإلسالم�ة ومجلس وزراء على الب�انات  وٕاذ یؤ�د  
  ؛�م الد�مقراط�ة في الدول األعضاءالخارج�ة المتعلقة بترق�ة دولة القانون والق

�أن إجراء انتخا�ات ذات مصداق�ة وشفاف�ة �ساهم في االستقرار الس�اسي  وٕا�مانا منه  
  ؛ة وتعمیE الممارسة الد�مقراط�ة�واالجتماعي وفي التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع

على أن المالحظة الدول�ة لالنتخا�ات أص�حت ممارسة دول�ة م+رسة على  وٕاذ یؤ�د  
مستوP الدول والمنظمات الدول�ة، و#ذ+ر في هذا اإلطار �اللجوء المتكرر لهذا الش+ل من التعاون 

  من أجل دعم مصداق�ة االنتخا�ات؛

الحظة االنتخا�ات، الس�ما على مستوP الدول األعضاء، �أن إ�فاد �عثات م وٕا�مانا منه  
جزء ال یتجزأ من دور ومهام منظمة التعاون اإلسالمي، في احترام تام لجم�ع أح+ام دساتیر 

  وتشر#عات الدول األعضاء؛

منظمة في مجال مالحظة منه على تثمین التجر2ة التي اكتسبتها �عثات ال وحرصا  
  ؛االنتخا�ات

لمالحظة االنتخا�ات على مستوP إدارة الشؤون الس�اس�ة لألمانة  إنشاء وحدة �قرر - 1
 العامة م+لفة بـما یلي:

دراسة ومعالجة الطل�ات الواردة من الدول األعضاء والدول األخرP إلرسال  - 
 �عثات مالحظة االنتخا�ات.
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ضمان تحضیر ونشر وتأطیر مهمات المالحظة التا�عة للمنظمة بناء على  - 
 اء.طل�ات الدول األعض

الق�ام بدور األمانة وحفe األرشیف لمهمات مالحظة االنتخا�ات التي تقرها  - 
 المنظمة.

من األمانة العامة أن تخصص لوحدة مالحظة االنتخا�ات، من میزانیتها المتوفرة  �طلب - 2
  ومن خالل المساهمات الطوع�ة، الموارد ال�شر#ة والمال�ة الالزمة ألداء مهمتها.

أن �قوم بإعداد مشروع مدونة سلوك لمالحظي االنتخا�ات من األمین العام  یرجو - 3
 Pقوم �أخذ آراء الدول األعضاء حول محتو�التا�عین لمنظمة التعاون اإلسالمي، وأن 

  مدونة السلوك من أجل اعتمادها في الدورة الثان�ة واألر2عین للمجلس.
إلجراءات المتخذة من األمین العام أن �قدم له تقر#را خالل دورته القادمة حول ا �طلب - 4

  من أجل تنفیذ هذا القرار.

  

 -----  
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