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البیان الختامي 
لوزراء الخارجیة   والثالثین للمؤتمر اإلسالمي ثانیةللدورة ال

)اإلصالح والتكامل اإلسالميدورة (
یمنیة الجمهوریة ال–صنعاء

ـه ١٤٢٦جمادى األولى٢٣–٢١
م٢٠٠٥ یونیو ٣٠–٢٨

ن  للمؤتم  ر و وال  ثالثثان  یةالال  دورة  انعق  دت ،الیمن  یةتلب  یة لدع  وة ك  ریمة م  ن حك  ومة الجمه  وریة      -١
الیمن  یة بالجمه  وریة ص  نعاءف  ي مدی  نة )اإلص  الح وال  تكامل اإلس  الميدورة (اإلس  المي ل  وزراء الخارج  یة 

.م ٢٠٠٥ یونیو ٣٠ إلى ٢٨ـه الموافق من ١٤٢٦جمادى األولى٢٣ إلى ٢١خالل الفترة من 

 معال ي السید عبد اهللا غول وزیر  بع د ذل ك ألق ى   . الحك یم   افت تح المؤتم ر ب تالوة عط رة م ن آي الذك ر            -٢
 للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة، كلمة أشار فیها إلى        ٣١خارج یة الجمه وریة الت ركیة ورئیس الدورة         

كما أشار .أه م ال تحدیات الت ي ت واجه الع الم اإلس المي، وأكد رغبة أبناء األمة اإلسالمیة في تحقیق السالم                  
الجه  ود الم  بذولة خ  الل فت  رة رئاس  ة ت  ركیة لل  دورة الحادی  ة والثالث  ین مع  ربًا ع  ن ثق  ته ب  أن ه  ذه  إل  ى أب  رز 

.الجهود اإلیجابیة سوف تستمر في المرحلة القادمة

 تح دث إل  ى الجلس  ة االفتتاح یة معال  ي الس  ید حام  د ال بار، وزی  ر خارج  یة مالی زیا، مم  ثُال لرئاس  ة القم  ة     -٣
داف األم ة اإلس المیة المتم ثلة ف ي تحق یق السالم ومكافحة الفقر والتخلف في                اإلس المیة العاش رة، فأك ّد أه        

بل  دانها وم   واجهة سیاس   یات إزدواج  یة المعایی   ر، وش   دد عل  ى ض   رورة أن یش   كل الع  الم اإلس   المي ق   وة     
.اقتصادیة بارزة على الساحة الدولیة تلتزم بأخالقیات اإلسالم

 أوغل  ى، األم  ین الع  ام لم  نظمة المؤتم  ر اإلس  المي كلم  ة     ق  دم معال  ي البروفیس  ور أكم  ل ال  دین إحس  ان  -٤
.ت ناولت أه م قض ایا األمة اإلسالمیة، مركزًا على أهمیة إصالح المنظمة لتمكینها من مواجهة هذه القضایا                  

بع  د ذل  ك أدى معال  ي األم  ین الع  ام وأص  حاب الس  عادة األم  ناء العام  ون المس  اعدون المم  ثلون للمجم  وعات   
.القانونیة لتولیهم مناصبهمالجغرافیة، الیمین 

 اس  تمع المؤتم  ر إل  ى كلم  ة فخام  ة ال  رئیس عل  ي ع  بد اهللا ص  الح، رئ  یس الجمه  وریة الیمن  یة الت  ي ق  ام  -٥
).مرفق نص الكلمة(بإلقائها دولة السید عبد القادر باجمّال رئیس الوزراء 

الدكتور أبو بكر عبد اهللا    الي  ب ناء عل ى توص یة اج تماع كبار الموظفین، انتخب المؤتمر باإلجماع ، مع              -٦
 والثالث ین للمؤتم  ر اإلس المي ل  وزراء   الثان  یة ، رئیس ا لل دورة   الیمن  یة،  وزی ر خارج  یة الجمه وریة   القرب ي 

، ودول  ة فلس  طین  غامب  یاجمه  وریة :أن تش  كل هی  ئة المك  تب عل  ى ال  نحو التال  ي   عل  ى وواف  ق .الخارج  یة 
.مقررًا عامًاالتركیة للرئیس، والجمهوریة وجمهوریة أذربیجان نوابًا 

الل ـ جدة خـيأق ر المؤتم ر تقری ر االج تماع التحض یري لل دورة الحال یة لك بار الموظف ین،  ال ذي عقد ف            -٧
ـ  ریل٣٠ المواف  ق ه ـ  ١٤٢٦ رب  یع األول ٢٣ إل  ى ٢١م  ن الفت  رة  رفق رق  م ـــــــــ  م(م٢٠٠٥ مای  و ٢- أـب

OIC/ICFM-/31/2004/SOM/REP.FINAL(م  ل ـــامـج العـال وب  رنـ  دول األعمــ  ي جـوعـرد مش  ـ، واع  تم
 وك ذا تقریر اللجنة اإلسالمیة للشؤون االقتصادیة والثقافیة  .رفوعین إل یه م ن اج تماع ك بار الموظف ین          ــ  الم

.واللجنة المالیة

 خاط  ب الجلس  ة االفتتاح  یة، مم  ثل األم  ین الع  ام لألم  م الم  تحدة فأك  د ال  رغبة ف  ي اس  تمرار ال  تعاون ب  ین  -٨
. المؤتمر اإلسالمي وهیئات األمم المتحدة من أجل صون السلم واألمن الدولیینمنظمة



بع  د دراس  ة تقاری  ر األم  ین الع  ام، وف  ي ض  وء الكلم  ات الق  یمة والمناقش  ات الب  ناءة الت  ي ج  رت ب  ین         -٩
 ، اع  تمد المؤتم  ر  نة س  واء عل  ى مس  توى الجلس  ة العام  ة أو ف  ي إط  ار اللج         ،ال  وزراء ورؤس  اء الوف  ود  

:ونستعرض فیما یلي أهم ما جاء فیها.من القرارات في عدد من مجاالت عمل المنظمةمجموعة 

 أك د المؤتم  ر م  ن جدی  د أن قض  یة الق  دس الش  ریف ه ي القض  یة المرك  زیة ف  ي الع  الم اإلس  المي وأك  د   -١٠
ض  رورة م  واجهة مخاط  ر ال  تهوید الت  ي تتع  رض له  ا المدی  نة المقدس  ة ج  رّاء السیاس  ات واإلج  راءات الت  ي  

وم به ا س لطات االح تالل اإلس رائیلي وال رامیة إل ى ع زل الق دس الشریف عن باقي األراضي الفلسطینیة                     تق  
المح تلة م ن خ الل ب  ناء ج دار الفص ل العنص  ري ومص ادرة األراض ي وه  دم الم نازل والتوس ع االس  تعماري          

 المواطن  ین كم  ا دع  ا المؤتم  ر ال  دول األعض  اء إل  ى دع  م وتعزی  ز امكان  ات ص  مود   .ح  ول المدی  نة المقدس  ة 
.الفلسطینیین في مدینة القدس المحتلة

 أك د المؤتم ر دعم ه الكام ل ومس اندته ال تامة للش عب الفلس طیني ف ي تعزی ز وحدت ه الوطنیة وصالبة                     -١١
جبه  ته الداخل  یة، وأع  رب ع  ن تأی  یده لجه  ود الح   وار الوطن  ي الفلس  طیني ودع  م ص  موده ف  ي م   واجهة            

.ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائیلي

 ش   كل المؤتم   ر لج   نة وزاری   ة إس   المیة برئاس   ة المملك   ة المغ   ربیة بص   فتها رئیس   ة لج   نة الق   دس    -١٢
وعض  ویة ك  ل م  ن مالی  زیا رئ  یس القم  ة اإلس  المیة  العاش  رة، والس  نغال رئیس  ة القم  ة اإلس  المیة المق  بلة،    

جیة، والجمهوریة  والجمه وریة الت ركیة رئیس ة ال دورة الحادی ة والثالث ین للمؤتم ر اإلسالمي لوزراء الخار                
الیمن یة الت ي تتول ى رئاس ة ال دورة الثان یة والثالث ین للمؤتم ر اإلس المي لوزراء الخارجیة، ودولة فلسطین            
واألمان  ة العام  ة لم  نظمة المؤتم  ر اإلس  المي، ل  تقوم ه  ذه اللج  نة باالتص  ال باالتح  اد األٌوروب  ي وال  والیات        

م لألُم   م الم   تحدة وأعض   اء مجل   س األم   ن الدول   ي   الم   تحدة األم   ریكیة واالتح   اد الروس   ي، واألم   ین الع   ا  
والفات یكان لتوض یح األخط ار الت ي تتهدد المدینة المقدسة والعمل على تنفیذ قرارات األُمم المتحدة الخاصة             

.بمدینة القدس المحتلة

ذ  أك د المؤتم ر ض رورة إنه اء االح تالل اإلس رائیلي لجم یع األراض ي الفلس طینیة والعربیة المحتلة من            -١٣
. بما فیها القدس الشرقیة والجوالن السوري المحتل وما تبقى من األراضي اللبنانیة المحتلة١٩٦٧عام 

 أك د المؤتم ر ض رورة التوص ل إل ى حل عادل لقضیة فلسطین من جمیع جوانبها على أساس القانون       -١٤
م الم  تحدة ذات الص  لة، الدول  ي والش  رعیة الدول  یة والم  رجعیات الم  تفق عل  یها والمتم  ثلة ف  ي ق  رارات األم    

وم  بدأي األرض مقاب  ل الس  الم وع  دم ج  واز االس  تیالء عل  ى أرض الغی  ر بالق  وة، وم  بادرة الس  الم الع  ربیة     
وخط ة خارط ة الط ریق، وبم ا ی ؤدي إل ى تمك ین الش عب الفلسطیني من تحقیق استقالله الوطني وممارسة                   

.السیادة في دولته فلسطین وعاصمتها القدس الشریف

المؤتم ر ع دم ش رعیة القوان ین واإلجراءات اإلسرائیلیة في القدس الشرقیة والهادفة إلى ضمها         أك د    -١٥
وطال  ب ال  دول والمؤسس  ات والهی  ئات الدول  یة بااللت  زام  .وته  ویدها وتغیی  ر طبیع  تها الس  كانیة والجغ  رافیة 

یة والعربیة المحتلة بالق رارات الدول یة بش أن مدی نة الق دس باعتبارها جزء ال یتجزأ من األراضي الفلسطین             
 ودعاه ا ك ذلك إل ى ع دم المش اركة ف ي أي اج تماع أو نش اط یخ دم أهداف إسرائیل في تكریس              ١٩٦٧ع ام   

.احتاللها وضمها للمدینة المقدسة

 أك  د المؤتم  ر مج  ددا ض  رورة ح  ل مش  كلة الالجئ  ین الفلس  طینیین ح  ًال ع  ادًال وفق  ا لق  رارات الش  رعیة  -١٦
م ورف  ض مح  اوالت التوط  ین  ١٩٤٨ لع  ام ١٩٤ العام  ة لألم  م الم  تحدة رق  م  الدول  یة خاص  ة ق  رار الجمع  یة 

.بجمیع أشكاله

 دع  ا المؤتم  ر اللج  نة ال  رباعیة الس  تئناف العم  ل الج  اد م  ن أج  ل تحق  یق الس  الم الع  ادل والش  امل ف  ي    -١٧
الش  رق األوس  ط عل  ى أس  اس تنف  یذ خط  ة خارط  ة الط  ریق وم  بادرة الس  الم الع  ربیة، والتأك  ید عل  ى أن أي     



انس  حاب إس  رائیلي م  ن قط  اع غ  زة وأج  زاء م  ن ش  مال الض  فة یج  ب أن یك  ون ك  امًال وخط  وة لتحق  یق              
، وأن یك  ون ف  ي إط  ار خارط  ة الط  ریق وبدای  ة لتنف  یذها   ١٩٦٧االنس  حاب اإلس  رائیلي الكام  ل إل  ى خط  وط  

ألراضي كامل ة وه و م ا یس تدعي اتخاذ خطوات مماثلة في كافة أنحاء الضفة الغربیة، والتأكید على وحدة ا        
الفلس طینیة وتكامله ا اإلقلیم ي بم ا ف ي ذل ك الق دس الشرقیة وعدم قبول أیة تغییرات على الوضع القانوني                 
لج زء فق ط م ن ه ذه األرض واس تبعاد خ یار الدول ة بح دود مؤق تة، والتأك ید بالمقاب ل على ضرورة االتفاق                    

.على الشكل النهائي للحل والتسویة الشاملة

ته الس   تمرار إس   رائیل ف   ي اس   تعمار األرض الفلس   طینیة م   ن خ   الل النش   اطات      أك   د المؤتم   ر إدان    -١٨
االس تیطانیة اإلس رائیلیة بكاف ة أش كالها، وطل ب م ن مجل س األم ن الدول ي العم ل على وقفها ومنعها بشكل                 

 وال  رأي ٤٦٥ف  وري وإزال  ة الق  ائم م  ن ه  ذه المس  توطنات اإلس  رائیلیة ط  بقا لق  رار مجل  س األم  ن الدول  ي      
كم  ا دع  ا مجل  س األم  ن الدول  ي إل  ى إح  یاء اللج  نة الدول  یة لإلش  راف    . لمحكم  ة الع  دل الدول  یة االستش  اري

وال  رقابة لم  نع االس  تیطان ف  ي الق  دس واألراض  ي الع  ربیة المح  تلة ط  بقًا لق  رار مجل  س األم  ن الدول  ي رق  م     
٤٤٦.

ارك واعتبار یوم  دع ا ال دول األعض اء إل ى إح یاء ذك رى المحاولة اآلثمة لحرق المسجد األقصى المب                  -١٩
.الحادي والعشرین من أغسطس من كل عام یوم التضامن اإلسالمي مع القدس وفلسطین 

 طال ب المؤتم ر المج تمع الدول ي بض رورة التص دي لب ناء الجدار واآلثار التدمیریة المترتبة علیه                    -٢٠
ودعا .قائمة منهض د الش عب الفلس طیني وأرض ه وم یاهه وح دوده، ووق ف هذا البناء وإزالة األجزاء ال              

دول الع الم كاف ة إل ى ف رض إج راءات عقاب یة ض د الهی ئات والش ركات التي تسهم في بناء الجدار وضد             
المس تعمرین ومن تجات المس تعمرات وجم یع الجه ات التي تربح من أیة نشاطات استعماریة في األرض             

ستشاري لمحكمة العدل الدولیة    الفلس طینیة المح تلة بم ا ف ي ذلك القدس الشریف، وذلك تنفیذًا للرأي اال              
.ES-10/15وقرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 

 أدان المؤتم ر إس رائیل لق یامها بأعم ال الحف ریات ح ول وتح ت المسجد األقصى المبارك والتدمیر              -٢١
یر العام الم تعمد لألم اكن األث ریة والت راثیة في مدن القدس ونابلس والخلیل، وثمّن المؤتمر مبادرة المد             

لم نظمة الیونس كو بخص وص المحافظ ة عل ى تراث مدینة القدس التاریخي ، وقرر التنسیق بین األمانة                   
العام ة لم نظمة المؤتم ر اإلس المي وم نظمة الیونس كو ف ي ه ذا الخص وص ، ودع ا ال دول األعضاء إلى                         

.دعـم هـذه المبادرة والمساهمة في تنفیذها

 المس تمرة ض د المقدس ات اإلسالمیة والمسیحیة خاصة التهدیدات            أدان المؤتم ر بش دة ال تهدیدات       -٢٢
المسؤولیة الكاملة  "القوة المحتلة "باق تحام المس جد األقصى المبارك وإلحاق األذى به، وحمّل إسرائیل            

لم ا ینجم عن هذه االعتداءات خاصة وأنها تجري تحت سمع وبصر وحمایة قوات االحتالل اإلسرائیلي،        
.ب الذي تمارسه عصابات المستعمرین ضد المدنیین الفلسطینیین ونشطاء السالمكما أدان اإلرها

 أك د المؤتم ر دعم ه ومس اندته الحازم ة لمطل ب الجمه وریة الع ربیة الس وریة وحقها في استعادة                     -٢٣
، استنادًا على أسس    ١٩٦٧حزیران  /كام ل الج والن العرب ي الس وري المح تل إلى خط الرابع من یونیو              

الم وق رارات الش رعیة الدول یة، والب ناء عل ى م ا تّم إنجازه خالل المفاوضات التي جرت بعد          عمل یة الس    
، وج دد المؤتمر تأكید القرارات اإلسالمیة السابقة التي تنص على رفض كل        ١٩٩١مؤتم ر مدری د ع ام       

م  ا اتخذت  ه س  لطات االح  تالل اإلس  رائیلي م  ن إج  راءات ته  دف إل  ى تغیی  ر الوض  ع القانون  ي والطبیع  ي       
والدیمغراف ي للج والن العرب ي الس وري المح تل واعت بارها غیر قانونیة والغیة وتشكل خرقًا لالتفاقیات            

.الدولیة ولمیثاق األمم المتحدة وقراراتها

 ج  دد المؤتم  ر دعم  ه للب  نان ف  ي اس  تكمال تحری  ر أراض  یه وف  ي مطالب  ته باإلف  راج ع  ن األس  رى       -٢٤
وطال  ب مجل  س األم  ن الدول  ي بالعم  ل لم  نع االن  تهاكات .ائیلیةوالمعتقل  ین اللبنانی  ین ف  ي الس  جون اإلس  ر



اإلس  رائیلیة المتك  ررة للس  یادة اللبنان  یة ب  رًا وبح  رًا وج  واً، وض  رورة تق  دیم إس  رائیل التعویض  ات ع  ن      
اع تداءاتها عل ى األراضي اللبنانیة، ودعم مطالب لبنان في إزالة األلغام التي خلفها االحتالل اإلسرائیلي           

ل إسرائیل مسؤولیة زرعها وإزالتها وضرورة تسلیمه كامل خرائط األلغام، كما دعم حقوق      والت ي ت تحم   
لب نان الثاب تة ف ي التص رف بم یاهه وفق ًا للقان ون الدول ي، وش جب المطام ع اإلس رائیلیة في هذه المیاه،                 

عبه وحمّ ل إس رائیل مس وؤلیة أي عم ل م ن شأنه المساس بسیادة لبنان واستقالله السیاسي وسالمة ش                
.وأراضیه

 أق ر التوص یات الص ادرة ع ن المؤتم ر ال ثامن لضباط اتصال المكاتب اإلقلیمیة اإلسالمیة لمقاطعة               -٢٥
.م٢٠٠٥ مارس ١٦ إلى ١٤إسرائیل الذي انعقد بمقر األمانة العامة بمدینة جدة في الفترة من 

ت  ه الوطن  یة واس  تقالله    أك  د المؤتم  ر مج  ددًا حرص  ه عل  ى س  یادة الع  راق وس  المة أراض  یه، ووحد        -٢٦
السیاس ي، وأن یحكم ه ش عبه م ن خالل حكومة ذات قاعدة عریضة وممثلة تمثیًال كامالً، وفقًا لدستور دائم        

وبینما یرحب المؤتمر بجمیع التطورات السیاسیة األخیرة، فإنه یركز على أهمیة أن      .مص ادق عل یه وطن یاً     
ال سیاسي ومصالحة وطنیة، فضًال عن إصالح وإعادة  یحظ ى الع راق ب دعم دولي ألمنه واستقراره، وبانتق         
.بناء اقتصادي خالل الفترة االنتقالیة الهامة الجاریة

 رك  ز المؤتم  ر عل  ى ح  ق الع  راقیین ف  ي ح  ریة تقری  ر مس  تقبلهم، وف  ي ال  تحكم الكام  ل ف  ي م  واردهم       -٢٧
 طال  ب جم  یع ال  دول بع  دم  كم  ا.ودع  ا الع  راقیین إل  ى ال  تعایش الس  لمي م  ع دول الج  وار .الطبیع  یة والمال  یة

ال تدخل ف ي الش ؤون الداخل یة للع راق ، وع دم الس ماح ألی ة جه ة بالتس لل عب ر حدودها لممارسة نشاطات                           
.ضد العراق

 أع رب المؤتم ر ع ن تأی یده الق وي لقض یة القبارص ة األت راك العادل ة، وأك د مجددا قراره الرامي إلى                        -٢٨
ذل ك ف ي إط ار ال نداء ال ذي وجهه األمین العام لألمم المتحدة في                إنه اء الع زلة الظالم ة للقبارص ة األت راك و          

، وف ي الق رارات الس ابقة الص ادرة ع ن م نظمة المؤتم ر اإلس المي، ودعا         ٢٠٠٤ مای و   ٢٨تقری ره ب تاریخ     
واستذكر .المج تمع الدول ي بش دة وب دون أي م زید م ن التأخی ر التخ اذ خطوات ملموسة إلنهاء هذه العزلة                      

ألم  م الم  تحدة ته  دف إل  ى إقام  ة وض  ع جدی  د لألم  ور ف  ي قب  رص ف  ي ش  كل ش  راكة ذات    المؤتم  ر أن خط  ة ا
وأكد المؤتمر أن لیس بوسع أي من الجانبین اإلدعاء بالسلطة    .منطقت ین وبدولت ین مؤسس تین متس اویتین       

ر وم ن خالل القرا   .أو ال والیة عل ى الجان ب اآلخ ر، وأن القبارص ة الیونانی ین ال یم ثلون القبارص ة األت راك                    
ال  ذي اع  تمده ب   توافق اآلراء ح  ث المؤتم   ر م  رة أخ   رى ال  دول األعض  اء عل   ى إقام  ة رابط   ة وث  یقة م   ع         
القبارص  ة األت  راك وزی  ادة وتوس  یع عالقاته  ا ف  ي جم  یع المج  االت، وش  جع ال  دول األعض  اء عل  ى ت  بادل          

 إبالغ  كم ا ح ث المؤتم ر الدول األعضاء على        .ال زیارات م ع الجان ب القبرص ي الترك ي عل ى مس توى رف یع               
األمان ة العام ة بالخط وات الت ي ی تم اتخاذه ا ف یما ی تعلق بتنف یذ ق رار م نظمة المؤتم ر اإلس المي وخصوصا                    

. س–٢/٣١القرار رقم 

وفي . أك د المؤتم ر مج دداً، ع زمه الحف اظ عل ى وحدة الصومال، وسیادته ووحدة أراضیه واستقالله                   -٢٩
ة االنتقال   یة، فق   د وج   ه ن   داًء إل   ى جم   یع الج   وانب ال   وقت ال   ذي ی   رحب ف   یه بتش   كیل الحك   ومة الص   ومالی

وحث المؤتمر جمیع .الص ومالیة لمس اندتهم الكامل ة إلنش اء هیاكل تشریعیة، وتنفیذیة وقضائیة في الدولة             
.ال دول، الس یما ال دول المج اورة، عل ى احت رام س یادة الص ومال واإلحج ام عن التدخل في شؤونه الداخلیة                     

إل ى تق دیم دع م مال ي عاج ل لحك ومة الص ومال االنتقال یة بغ یة تمكی نها من دعم           كم ا دع ا المج تمع الدول ي        
أم  ن بالده  ا واس  تقرارها ومص  الحها الوطن  یة ال  تامة إل  ى جان  ب إنش  اء اله  یاكل األساس  یة الباق  یة الالزم  ة     

.لحكومة مركزیة

س اقًا مع   أك د المؤتم ر مج ددًا دعم ه لش عب جام و وكش میر ف ي حق ه المش روع لتقری ر المص یر ات                   -٣٠
ودعا إلى احترام حقوق اإلنسان للشعب الكشمیري وإنهاء ما یتعرض      .ق رارات األم م الم تحدة ذات الصلة       



ل ه م ن انتهاكات مستمرة، وحث الهند على السماح للمنظمات الدولیة لحقوق اإلنسان بالتحقق من أوضاع                  
.حقوق اإلنسان في كشمیر التي تحتلها الهند

عم ه الق وي لعمل یة الس الم الجاری ة حالیًا بین باكستان والهند بهدف إیجاد             أع رب المؤتم ر ع ن د       -٣١
وأعرب عن تقدیره .الذي یبحث فیه الجانبان   "الحوار الشامل "تس ویة س لمیة لجمیع الخالفات في إطار         

فة اللت زام باكس تان بعملیة الحوار الشامل الجاریة مع الهند، ودعا المؤتمر إلى أن تكون عملیة الحوار هاد                
وم وجهة نح و تحق یق ن تائج، وتفض ي إل ى تس ویة عادلة للنزاع حول جامو وكشمیر، بما یؤدي إلى تأمین                

.السالم الدائم في المنطقة

أق  ر المؤتم  ر التوص  یات الت  ي أص  درها ف  ریق االتص  ال بش  أن جام  و وكش  میر المنب  ثق ع  ن م  نظمة        -٣٢
ثلون الحقیق  یون للش  عب الكش  میري إل  ى ف  ریق  أخ  ذ علم  ًا بالمذك  رة الت  ي ق  دمها المم   والمؤتم  ر اإلس  المي، 

.ل سلمي عادل لنزاع جامو وكشمیرـتزام منظمة المؤتمر اإلسالمي بتحقیق حـد الـكما أك.االتصال

بق یام جمه وریة أفغانس تان اإلسالمیة، وأعرب عن دعمه لعملیة االنتخابات الرئاسیة           رح ب المؤتم ر     -٣٣
ش كیل حك ومة أفغانیة دائمة وممثلة ألبناء الشعب األفغاني كافة    وأدت إل ى ت ٢٠٠٤الت ي ج رت ف ي أكتوب ر      

.تعمل من أجل تحقیق األمن واالستقرار والتنمیة الشاملة والمستدامة

 ال دول األعض اء الت ي تب رعت لص ندوق مس اعدة ش عب أفغانس تان إل ى تح ویل م ا تبرعت به،                       طال ب  -٣٤
رعات م ن أج ل تعزی ز ق درات ص ندوق مساعدة الشعب      تق دیم الم زید م ن التب       ناش د كاف ة ال دول األعض اء         و

.األفغاني حتى یحقق األهداف اإلنسانیة النبیلة التي أنشىء من أجلها

تق دیم المس اعدات إلى أفغانستان التي التزم بتقدیمها في مؤتمر           ف ي   ناش د المج تمع الدول ي اإلس راع         -٣٥
.م٢٠٠٤ مارس ٣١في للمانحین المنعقد م، ومؤتمر برلین٢٠٠٢طوكیو للمانحین، المنعقد في ینایر 

 أك  د تض  امنه الكام  ل م  ع جمه  وریة الس  ودان ف  ي س  بیل تثب  یت دع  ائم الس  الم واالس  تقرار ف  ي كاف  ة       -٣٦
وطال  ب .رب  وعه، وتحق  یق ال  وفاق الوطن  ي، وال  دفاع ع  ن س  یادته ووحدت  ه واس  تقالله وس  المة أراض  یه        

.تدخل في الشؤون الداخلیة للسودانالمؤتمر إرتریا باحترام حقوق الجوار والكف عن ال

 أش اد ب وفاء الحك ومة السودانیة والحركة الشعبیة بتعهداتهما الدولیة بتوقیع االتفاق الشامل للسالم،            -٣٧
وناش  د المج  تمع الدول  ي ال  وفاء ب  تعهداته الم  تفق عل  یها ف  ي مؤتم  ر أوس  لو إلعم  ار الس  ودان بغ  یة تثب  یت     

انة العامة إلى اإلسراع في تنفیذ قرار القمة اإلسالمیة العاشرة، الخاص ودعا األم .أرك ان الس الم ف ي البالد      
وح  ث ال  دول  .بإنش  اء ص  ندوق إعم  ار وتنم  یة الم  ناطق المتض  ررة م  ن الح  رب ف  ي جمه  وریة الس  ودان        

لمس  اهمة ف  ي ه  ذا   عل  ى ااألعض  اء والب  نك اإلس  المي للتنم  یة ومؤسس  ات ال  تمویل ف  ي ال  دول األعض  اء         
ل األعض اء إل ى تق دیم ال دعم العاجل للسودان لتعضید جهوده الرامیة إلى معالجة              كم ا دع ا ال دو      .الص ندوق 

.األوضاع اإلنسانیة في دارفور

 ق رر دع م الجه ود الت ي یض طلع به ا االتح اد اإلفریق ي إلنه اء الن زاع في إقلیم دارفور، وأكد استعداد                 -٣٨
تعاون حك  ومة الس  ودان م  ع األم  م  وأش  اد ب  .م  نظمة المؤتم  ر اإلس  المي للمس  اهمة ف  ي دع  م ه  ذه الجه  ود   

الم تحدة واالتح اد اإلفریق ي ف ي مج ال معالجة األوضاع اإلنسانیة واألمنیة في دارفور، كما أشاد بالمساعي                
الس لمیة للحك  ومة الس  ودانیة وتأك ید رغب  تها ف  ي إیج  اد ح ل س  لمي للن  زاع ف  ي إقل یم دارف  ور، وأع  رب ع  ن     

. السودانیة والحركات المسلحة في إقلیم دارفورترحیبه استئناف مفاوضات أبوجا بین الحكومة

 أك   د المؤتم   ر ض   رورة تعزی   ز الح   وار وال   تعاون وال   ثقة ب   ین ال   دول األعض   اء، واع   تمد الم   بادىء  -٣٩
والخط  وط التوجیه  یة الم  نظمة ل  ذلك وكل  ف األمان  ة العام  ة وف  ریقًا م  ن الخب  راء الحكومی  ین بإع  داد مدون  ة    

ودع  ا إل  ى تطوی  ر ال  تعاون والتنس  یق  . وال  ثقة ب  ین ال  دول األعض  اء س  لوك بش  أن تعزی  ز الح  وار وال  تعاون 
.وتعمیق التشاور ،  واتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولیة



 أك  د المؤتم  ر مج  ددا إدان  ته الس  تمرار جمه  وریة أرمین  یا ف  ي اح  تالل أراض  ي جمه  وریة أذرب  یجان         -٤٠
مم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وطالب بانسحاب       باعت بار ه ذا االحتالل یشكل انتهاكًا صارخًا لمیثاق األ         

ش امل وغی ر مش روط للق وات األرمین یة م ن األراض ي األذربیجان یة، كم ا طال ب أرمین یا بتنف یذ جم یع بنـود               
ـ رارات مجل س األم ن الدول ي          وأیّد المؤتمر جهود أذربیجان . تنفیذا كامًال٨٨٤ و ٨٧٤ و  ٨٥٣ و   ٨٢٢ـق

.االجتماعات التي عقـدت فـي إطـار عملیة براغ بشأن التسویة السلمیة للنزاعالرامیة إلى مواصلة روح 

 ش دد المؤتم ر عل ى ض رورة إنه اء االس تیطان األرمین ي غی ر المشروع وكل النشاطات األخرى التي                      -٤١
ج رت ف ي األراض ي المح تلة لجمه وریة أذرب یجان، وناش د ال دول األعض اء االس تمرار ف ي تعزیز التضامن                         

 أذرب یجان وتق دیم دعمه ا الكام ل لجه ود جمه وریة أذرب یجان الهادف ة إلى االستفادة من إمكانات                     م ع ش عب   
.األمم المتحدة والمنظمات الدولیة ذات الصلة لبسط سیادة أذربیجان وتأمین وحدة أراضیها

ع  ا ود. أك  د المؤتم  ر مج  ددًا ض  رورة الن  زع الش  امل للس  الح ال  نووي وتدمی  ر أس  لحة ال  دمار الش  امل   -٤٢
كما دعا جمیع  .ال دول األعض اء إل ى المش اركة بهم ة ف ي جم یع المبادرات والمؤتمرات الدولیة ذات الصلة                  

ال دول األعض اء إل  ى المص ادقة عل ى المعاه  دات الدول یة العادل  ة وغی ر التمیی زیة وتش  جیع إنش اء الم  ناطق         
 ورفض  ها المس  تمر الس  ماح وأدان بش  دة إس  رائیل لتطوی  رها أس  لحة ن  وویة .الخال  یة م  ن األس  لحة ال  نوویة

لل  وكالة الدول  یة للطاق  ة الذری  ة بدخ  ول منش  آتها الذری  ة ان  تهاكًا لجم  یع االتفاق  یات الدول  یة لم  نع االنتش  ار       
.النووي

 أع رب المؤتم ر ع ن قلق ه إزاء انتش ار األس لحة الص غیرة والخف یفة وصناعة واستخدام واالتجار في           -٤٣
س  یما وأن تل  ك األنش  طة تع  وق التنم  یة االقتص  ادیة وت  ؤدي إل  ى ع  دم  األلغ  ام األرض  یة المض  ادة لألف  راد وال

.االستقرار وانعدام األمن والنزاعات الداخلیة في الدول األعضاء

 ش  دد المؤتم  ر عل  ى أن أهم  یة مس  ألة إص  الح وتوس  یع مجل  س األم  ن ال  تابع لألم  م الم  تحدة مازال  ت     -٤٤
 بم  ا ف  ي ذل  ك جم  یع ال  دول األعض  اء ف  ي م  نظمة  تش  كل مص  در االه  تمام الرئیس  ي لعض  ویة األم  م الم  تحدة، 

وم ن ث ّم فق د دع ا دول ه األعض اء إل ى المش اركة بهمة وفعالیة في عملیة إصالح األمم           .المؤتم ر اإلس المي   
.المتحدة اتساقًا مع إعالنات وبیانات منظمة المؤتمر اإلسالمي ذات الصلة

من بغیة جعله أكثر تمثیًال وشفافیة ومساءلة       أك د المؤتم ر مج ددًا دعم ه لإلص الح الشامل لمجلس األ             -٤٥
.باإلضافة إلى تعزیز شرعیة قراراته وفعالیته

 أب رز المؤتم ر أن ه ف ي العص ر ال راهن للتك تالت اإلقلیمیة، تعد منظمة المؤتمر اإلسالمي أكبر منظمة                      -٤٦
س كاني والسیاسي  بع د م نظمة األم م الم تحدة ح یث تض م خم س البش ریة، وم ع األخ ذ ف ي االعت بار ال ثقل ال                

الكبی ر للع الم اإلس المي، ف إن إص الح مجل س األم ن ی تخذ أهمیة خاصة، لیس من منظور الفعالیة المتزایدة               
فحس ب، ولك ن أیض ا لض مان تمث یل كاف ة أش كال الحض ارات بم ا ف ي ذل ك التمثیل المناسب للعالم اإلسالمي                          

.في أي فئة من فئات مجلس األمن الموسع

ض ه للتدابی ر االقتص ادیة األحادی ة ومح اوالت ف رض عق وبات اقتصادیة أحادیة ضد                  ج دد المؤتم ر رف     -٤٧
ال دول األعض اء، مع ربًا ع ن تض امنه مع الدول األعضاء التي تعاني من هذه العقوبات األحادیة، ودعا إلى                  

.رفعها فورًا

عب اللیبي وتعویضه  أك د المؤتم ر ض رورة إی الء الع نایة الواجبة من أجل رفع الحظر نهائیًا على الش          -٤٨
، وطالب بإطالق سراح   ٨٨٣/٩٣ و   ٨٤٨/٩٣عم ا لح ق ب ه م ن خس ائر تطب یق ق راري مجل س األمن رقم                   

.المواطن اللیبي الرهینة السیاسي عبد الباسط المقرحي

 وم ع االعت راف بالح ق ال ثابت لجم یع ال دول األعض اء ف ي تطویر قدرتها النوویة لألغراض السلمیة                      -٤٩
ي معاه دة ع دم االنتش ار ال نووي وال نظام األساس ي للوكالة الدولیة للطاقة النوویة؛ یرحب              وفق ا لم ا ورد ف       



المؤتم ر بال تعاون المس تمر ب ین الجمه وریة اإلس المیة اإلی رانیة وال وكالة الدولیة للطاقة الذریة بهدف حل            
.جمیع القضایا العالقة سلمیا

وم به صنادیق منظمة المؤتمر اإلسالمي في البوسنة  أب دى المؤتم ر ارت یاحه للعم ل اإلیجابي الذي تق        -٥٠
والهرس  ك وأفغانس  تان وس  یرالیون ف  ي المج  ال الت  نموي واإلنس  اني تأك  یدا ل  روح التض  امن وال  تعاون ب  ین    

وح ّث ال دول األعض اء والب نك اإلس المي للتنم یة وص ندوق التض امن اإلسالمي على دعم هذه                 .أب ناء األم ة   
. تنفیذ مشروعاتها الموجهة لهذه الدولالصنادیق واالستفادة منها في

 عبّ ر المؤتم ر ع ن تقدی ره للجه ود الت ي قام ت به ا لج نة الشخصیات البارزة التابعة لمنظمة المؤتمر           -٥١
اإلس  المي ولق  یامها بال  دور ال  ذي كلف  ت ب  ه، مع  ربًا ع  ن األم  ل ف  ي أن تنظ  ر ال  دورة الطارئ  ة لمؤتم  ر القم  ة   

ح ق ه ذا العام، في هذه التوصیات واعتمادها بغیة تمكین األمین العام   اإلس المي المق رر عق دها ف ي وق ت ال       
.والدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي من تنفیذها بأمانة وعلى وجه السرعة

 أش اد المؤتم ر بال تعاون الوث یق ب ین األمان ة العام ة لم نظمة المؤتم ر اإلس المي والمفوض یة السامیة             -٥٢
لتحض یر لعق د المؤتم ر ال وزاري الخ اص بمش كلة الالجئ ین ف ي الع الم اإلس  المي،          لش ؤون الالجئ ین بش أن ا   

وح ث المؤتم ر ال دول األعض اء والم نظمات اإلنس انیة والمؤسس ات المتخصص ة عل ى المساهمة في تغطیة             
.تكالیف المؤتمر بما یضمن له النجاح

ال  دول غی  ر األعض  اء وع  دم  دع  ا المؤتم  ر كاف  ة ال  دول إل  ى احت  رام حق  وق األقل  یات المس  لمة ف  ي  -٥٣
المس اس بح ریتهم وعق یدتهم الدین یة، وع دم إخض اعهم لالع تقال والس جن التعس في، وتوفیر محاكمات              

".لإلرهاب"عادلة لهم للدفاع عن أنفسهم عند التصدي 

 أك د المؤتم ر عل ى أن اإلج راءات الت ي طال ت ب دون تمییز العدید من الجمعیات الخیریة ومنظمات              -٥٤
 اإلس  المیة عب  ر الع الم، والت  ي أدّت إل  ى إیق  اف نش اطاتها ف  ي بل  دان عدی دة، إج  راءات ل  یس له  ا    اإلغاث ة 

عالق  ة بمكافح  ة اإلره  اب، وطال  ب بإلغ  اء ه  ذه اإلج  راءات ك  ي یس  تمر تق  دیم المع  ونة واإلغاث  ة إل  ى            
.المسلمین المحتاجین في العالم

 المج  تمع الدول  ي لمناقش  ة مش  اكل   دع  ا المؤتم  ر إل  ى تنس  یق جه  ود الع  الم اإلس  المي م  ع جه  ود   -٥٥
الجمع   یات الخی   ریة اإلس   المیة ودراس   ة إمكان   یة تنظ   یم مؤتم   ر دول   ي ألج   ل إیج   اد الحل   ول للمش   اكل    

.والصعوبات التي تعترض عملها في الوقت الراهن بالتعاون مع األمم المتحدة

تماع   یة وتش   جیع  دع   ا المؤتم   ر ال   دول األعض   اء إل   ى دع   م اتجاه   ات التنم   یة االقتص   ادیة واالج-٥٦
مؤسس ات االدخ ار ومؤسس ات االس تثمار اإلس المي الخاص ة ف ي بلدان الجماعات والمجتمعات المسلمة                  
ف  ي ال  دول غی  ر األعض  اء، وك  ذلك االه  تمام بتطوی  ر الجماع  ات والمؤسس  ات اإلس  المیة وإدخ  ال العل  وم    

.العصریة في مناهجها التعلیمیة

الفلبین والجبهة الوطنیة لتحریر مورو إلى المحافظة على      دعا المؤتمر كًال من حكومة جمهوریة        -٥٧
المكتس  بات الت  ي تحقق  ت نت  یجة لتوق  یع اتف  اق الس  الم والمض  ي ق  دمًا إل  ى التنف  یذ الكام  ل له  ذا االتف  اق      
وخاص ة الب نود الم تعلقة بموض وع تمثیل إقلیم الحكم الذاتي في الحكومة الفلبینیة، وفـي المحكمة العلیا                  

ف ومجل س هی ئة المحام ین القض ائیین، وك ذلك تنف یذ ما یخص إنشاء وحدة مصرفیة               ومحكم ة االس تئنا   
م ن أج ل تمویل وتطویر إقلیم الحكم الذاتي في منداناو    )BSP(إس المیة داخ ل الب نك المرك زي الفلبین ي           

.المسلمة حتى یتم منح منطقة الحكم الذاتي االستقالل المالي واإلداري التي نص علیها اتفاق السالم

 أك د م ن جدی د الت زامه تج اه المس لمین ف  ي ال دول غی ر األعض اء ف ي م نظمة المؤتم ر اإلس  المي؛             -٥٨
.وش دد المؤتم ر على أن المجتمع اإلسالمي التركي في تراقیا الغربیة جزء ال یتجزأ من العالم اإلسالمي      

.نتي وكومونیتيودع ا ف ي هذا الصدد إلى وضع حد الضطهاد رجال اإلفتاء المنتخبین الرسمیین في كزا        



كم  ا أك  د أیض  ا احت  رام مص  الح وحق  وق األقل  یة المس  لمة ف  ي ت  راقیا الغ  ربیة وهوی  تها الع  رقیة والحف  اظ   
.علیها

 رح  ب المؤتم  ر بالنت  یجة اإلیجاب  یة لل  زیارة الت  ي ق  ام به  ا وف  د م  نظمة المؤتم  ر اإلس  المي برئاس  ة  -٥٩
 عل ى الوض ع ف ي المحافظ ات     ٢٠٠٥یو  یون  ١٣-٢الس فیر س ید قاس م المص ري إل ى تایالن د ف ي الفت رة         

الجنوب  یة ال  ثالث التایل  ندیة وظ  روف معیش  ة المس  لمین التایلندی  ین كم  ا ورد ف  ي تقری  ر البع  ثة والب  یان     
.الصحفي المشترك الصادر خالل الزیارة

 وبع د أن الح ظ أن الوض ع ف ي الج زء الجنوب ي م ن تایالن د ل یس ن زاعًا دین یًا فقد رأى المؤتمر أن              -٦٠
ج الب  ناءة  الت  ي حقق  تها البع  ثة توف  ر أساس  ًا للم  زید م  ن الح  وار وال  تعاون ب  ین م  نظمة المؤتم  ر      الن  تائ

اإلس  المي والحك  ومة ال  تایالندیة ف  ي دع  م جه  ود األخی  رة ال  رامیة إل  ى تحق  یق تس  ویة س  لمیة لع  واقب       
وطلب .بةاألح داث المؤس فة ف ي المحافظ ات ال ثالث التایل ندیة ولتعزی ز رفاه یة الجماع ة اإلس المیة قاط                   

المؤتمر من األمین العام للمنظمة العمل بتعاون وثیق مع الحكومة التایلندیة في هذا الصدد ورفع تقریر           
.بذلك إلى المؤتمر اإلسالمي القادم لوزراء الخارجیة

 ح ّث المؤتم ر حك ومة م یانمار عل ى ال توقف ع ن عمل یات القتل والتشرید والتهجیر القسري التي              -٦١
ي أراكان ومحاوالتها المستمرة للقضاء على ثقافتهم وهویتهم اإلسالمیة، وطلب من           تم ارس ض د مسلم    

لبحث )آسیان(األمین العام النظر في إمكانیة إرسال وفد لزیارة البلدان المجاورة لمیانمار وبلدان تجمّع      
مو أراكان  ه ذه القض یة ودراس ة السبل الكفیلة بإیقاف األعمال القمعیة والوحشیة التي یتعرض لها مسل               

كم ا ح  ث المؤتم ر حك ومة م  یانمار عل ى م راجعة سیاس تها تج  اه مواطن یها م ن المس  لمین         .ف ي م یانمار  
.وإلغاء القوانین التمییزیة الصادرة بحقهم والتي تتعارض مع حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانیة

م، كما أقر مشروع حقوق     أك د المؤتم ر أهم یة م تابعة إعالن القاهرة بشأن حقوق اإلنسان في اإلسال               -٦٢
الطف ل ف ي اإلس الم، ودعا الفریق الحكومي المعني إلى مواصلة عمله والشروع بإعداد المواثیق اإلسالمیة               

یت ناول كل منها بالتفصیل  )CONVENANTS(األخ رى الخاص ة بحق وق اإلنس ان، وأن ت تخذ ش كل عه ود             
 بإع  داد مش  روع عه  د مكافح  ة التمیی  ز     موض  وعًا أو ع  دة مواض  یع وفق  ًا لم  ا ج  اء ف  ي اإلع  الن، مب  تدئاً       

العنص  ري، كم  ا دع  ا إل  ى اس  تمرار عم  ل اللج  نة الف  رعیة المنب  ثقة ع  نه والمكلف  ة بص  یاغة العه  ود الدول  یة   
.لحقوق اإلنسان في اإلسالم

 دع ا المؤتم ر ال دول األعض اء إل ى التنسیق اإلیجابي والتعاون القائم بینها في مجال حقوق اإلنسان،                   -٦٣
 المؤتم رات واالج تماعات الدول یة ذات الص لة، تعزی زًا لمبدأ التضامن اإلسالمي ومواجهة أیة         خاص ة خ الل   

م  بادرة ق  د ت  ؤدي إل  ى اس  تغالل حق  وق اإلنس  ان كوس  یلة لممارس  ة ض  غط سیاس  ي عل  ى أي م  ن ال  دول              
قضایا األعض اء، كم ا أیّ د المؤتمر الجهود التي بذلتها مجموعة منظمة المؤتمر اإلسالمي في جنیف إزاء ال               

.التي تهمها، خاصة تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان

 ناش  د المؤتم  ر بق  وة، ال  دول األعض  اء أن تعم  ل عل  ى اس  تئناف اللج  نة ال  وزاریة لم  نظمة المؤتم  ر         -٦٤
اإلس المي المعن یة بمكافح ة اإلره اب والمك ونة م ن ثالث ة عش ر عض وًا برئاس ة مالی زیا، أعمالها في أقرب                       

ا، وذل  ك وع  یًا م  نه ب  أن اإلره  اب ومكافح  ته یعتب  ران بالتأك  ید م  ن أه  م القض  ایا  اآلج  ال الع  تماد خط  ة عمله  
.المعاصرة، والسیما في العالم اإلسالمي

 أثن ى المؤتم ر عل ى جهود األمین العام في التصدي للحمالت والدعایات المضادة لإلسالم والمسلمین                 -٦٥
. اإلسالم والمسلمین في العالمفي مختلف أجهزة اإلعالم الغربیة التي تحاول تشویه صورة

( دع ا المؤتم ر ال دول األعض اء إل ى اإلس هام ف ي موارد البرنامج اإلسالمي لتنمیة اإلعالم واالتصال                   -٦٦
PIDIC(                    اله ادف إل ى تح دیث وس ائل اإلع الم ف ي ال دول المح تاجة ل ذلك م ن أج ل االض طالع بمهامه ا في



 م  بالغ ل  تمویل المش  اریع المقدم  ة م  ن ه  ذه المؤسس  ات    وذل  ك ب  تحدید ، التع  ریف بقض  ایا الع  الم اإلس  المي  
كم ا طال ب المؤتم ر المجل س ال دائم لص ندوق التض امن اإلسالمي خالل دورته المقبلة النظر في                  .اإلعالم یة 

.(PIDIC)تقدیم مساعدة مالیة لدعم المشاریع المقدمة في إطار برنامج 

ا ومتأخ راتها ف ي می زانیة ك ل م ن وكالة األنباء         دع ا المؤتم ر ال دول األعض اء إل ى تس دید اش تراكاته              -٦٧
.لتمكینهما من االضطالع بمسؤولیاتهما   )إسبو(ومنظمة إذاعات الدول اإلسالمیة     )إی نا (اإلس المیة الدول یة     

بالموظف  ین التحری  ریین )إی  نا(وح  ث المؤتم  ر ال  دول األعض  اء عل  ى دع  م وكال  ة األن  باء اإلس  المیة الدول  یة  
دافها ف  ي خدم  ة اإلع  الم اإلس  المي وك  ذلك بت  زویدها باألخ  بار والمعل  ومات ع  ن       والفنی  ین حت  ى تحق  ق أه    

.النشاطات اإلسالمیة وبرامج التنمیة

 أك د المؤتم ر األهم یة ال بالغة الت ي تكتس یها الم رحلة الثان یة للقم ة العالم یة لمج تمع المعل ومات التي                  -٦٨
٢٠٠٣دیسمبر (رة األولى في جنیف م بع د عقد الدو ٢٠٠٥ نوفمب ر    ١٨ إل ى    ١٦س تنعقد ف ي ت ونس م ن         

وك  ذلك أهم  یة الت  رابط الموض  وعي ب  ین دورت  ي القم  ة، م  ن أج  ل ت  دارس أنج  ع الس  بل لتقل  یص اله  وة  ، )م
ودع  ا ال  دول األعض  اء للمش  اركة الفاعل  ة ف  ي األش  غال      .ال  رقمیة ب  ین ال  بلدان النام  یة وال  بلدان المص  نعة    

كم  ا ح  ث لج  نة الم  تابعة   .لمج  تمع إع  الم م  توازن التحض  یریة للقم  ة وإع  داد خط  ة ش  راكة فعل  یة تؤس  س    
ال  وزاریة المنب  ثقة ع  ن ال  دورة السادس  ة للمؤتم  ر اإلس  المي ل  وزراء اإلع  الم عل  ى إع  داد مش  روع می  ثاق      
لمج تمع المعل ومات وخط ة عم ل تُقّ دم باس م الدول األعضاء إلى المرحلة الثانیة من القمة العالمیة لمجتمع                   

.المعلومات

 ال دور المح وري ال ذي یق وم ب ه القط اع الخ اص والمج تمع المدن ي ف ي وضع تصورات                أك د المؤتم ر    -٦٩
وبل  ورة حل  ول عمل  یة لتجس  یر اله  وة ال  رقمیة وح  ث ك  ل األط  راف الحكوم  یة والمدن  یة ف  ي ال  دول األعض  اء  

.على المساهمة الفاعلة في تحدید توجهات ومحاور قمة تونس

التدابیر المناسبة لضمان مشاركة جمیع البلدان على قدم       دع ا المؤتم ر المجتمع الدولي إلى اتخاذ         -٧٠
المس  اواة ف  ي ف  وائد الع  ولمة ض  مانًا لل  توازن ب  ین م  زایا ال  بلدان النام  یة والت  زاماتها، بم  ا ف  یها ال  دول       
األعض اء ف ي م نظمة المؤتم ر اإلس المي، ودع ا ال بلدان الم تقدمة إل ى تحق یق الم زید عل ى درب تحریر                          

.هابر أمام منتجات البلدان النامیة وخدماتالتجارة وإتاحة فرص أك

دع  ا المؤتم  ر ال  دول األعض  اء إل  ى زی  ادة حص  تها م  ن ال  تجارة العالم  یة وذل  ك بتعزی  ز ق  دراتها         -٧١
التنافس  یة عل  ى الص  عید العالم  ي، وش  دد عل  ى األهم  یة األساس  یة الت  ي یكتس  یها توس  یع نط  اق ال  تجارة     

.اإلسالمیة البینیة

نضمام إلى منظمة التجارة العالمیة، مشددًا على أن أیا من االعتبارات السرعة ادع ا المؤتمر إلى    -٧٢
السیاس یة یج ب أال تق ف حجر عثرة أمام هذا االنضمام، وأعلن رفضه لكل المحاوالت الرامیة إلى إقحام             

ط مثل القض ایا غی ر التجاریة، مثل معاییر العمل والبیئة، في برنامج عمل منظمة التجارة العالمیة أو رب             
ه ذه القض ایا بال تعامالت ال تجاریة؛ وج دد المؤتمر كذلك نداءه إلى منظمة التجارة العالمیة بدعوتها إلى                   
تعزیز البعد اإلنمائي في مختلف االتفاقیات التجاریة المتعددة األطراف، وذلك من خالل اعتماد مجموعة              

ة والتفض  یلیة لل  بلدان النام  یة وإی  الء  م  ن التدابی  ر بم  ا ف  یها تطب  یق األحك  ام الم  تعلقة بالمعامل  ة الخاص     
.األهمیة واالعتبار الالزمین لالحتیاجات الخاصة للبلدان األقل نموًا

س  جل المؤتم  ر بأس  ف ع  دم إح  راز أي تق  دم خ  الل المؤتم  ر ال  وزاري الخ  امس لم  نظمة ال  تجارة      -٧٣
 الفوري للمفاوضات ، ودعا إلى االستئناف٢٠٠٣العالم یة ال ذي عق د في كانكون بالمكسیك في سبتمبر           

.التجاریة برعایة هذه المنظمة



دع ا المؤتم ر المج تمع الدول ي إلى وضع حد لإلعانات الزراعیة التي تلحق الضرر بالمنتجین في                   -٧٤
وش دد عل ى ض رورة اتخ اذ جم یع التدابی ر الممك نة ف ي إطار منظمة المؤتمر اإلسالمي                   ؛ال بلدان النام یة   

ألق ل نم وا ف ي مطلبها الشرعي المتمثل في ضمان قیمة مضافة أعلى في       ل دعم ال بلدان المن تجة للقط ن ا        
كم  ا أع  رب ع  ن تقدی  ره لحك  ومة بوركی  نا فاس  و واألمان  ة العام  ة لم  نظمة المؤتم  ر  .معالج  ة ه  ذا المن  تج

تنشیط "اإلس المي والب نك اإلس المي للتنم یة والمرك ز اإلس المي لتنم یة ال تجارة للتنظ یم الناجح لمنتدى                 
٢٠٠٥ أبریل   ١٩ و ١٨یومي  "ستثمار في قطاع القطن فـي دول منظمة المؤتمر اإلسالمي        التجارة واال 

.في واغادوغو

أع  رب المؤتم  ر ع  ن دعم  ه للم  بادرات الم  تخذة لض  مان تنم  یة المن  تجات األساس  یة ف  ي ال  دول          -٧٥
. منتجیهادخلاألعضاء بغیة الرفع من القیمة المضافة لهذه المنتجات وكذا من 

مؤتم  ر عل  ى أهم  یة تطوی  ر نظ  ام مال  ي دول  ي متماس  ك ومت  ین م  ن أج  ل معالج  ة م  واطن      ش  دد ال-٧٦
.الضعف األساسیة التي تعتري النظام المالي الحالي والحد من انتقال أثر أیة أزمة مالیة مستقبًال

لما تضطلع به من   )كومس یك (أثن ى المؤتم ر عل ى اللج نة الدائم ة لل تعاون االقتص ادي وال تجاري                 -٧٧
كم  ا أش  اد بالق  یادة .ساس  ي ف  ي مج  ال تعزی  ز ال  تعاون االقتص  ادي وال  تجاري ب  ین ال  دول األعض  اء  دور أ

الحك یمة والجدی رة بالث ناء التي یتحلى بها فخامة السید أحمد نجدت سیزر، رئیس الجمهوریة التركیة ،            
.رئیس الكومسیك

كومسیك والداعیة إلى عقد أش اد المؤتم ر بم بادرة حك ومة الجمه وریة الت ركیة بص فتها رئیس ة لل           -٧٨
الذياج تماع وزاري رف یع المس توى یت ناول موض وع تعزیز التجارة اإلسالمیة البینیة واالستثمارات، و       

ت والتي صادف٢٠٠٤ نوفمبر ٢٣ إلى ٢٠ الفترة من  مع الدورة العشرین للكومسیك في  بالموازاةعق د   
.ي والتجاريالذكرى العشرین إلنشاء اللجنة الدائمة للتعاون االقتصاد

ش دد المؤتم ر عل ى ض رورة التعج یل بتنف یذ خط ة عمل منظمة المؤتمر اإلسالمي لتعزیز التعاون                -٧٩
؛ وأخذ علما في هذا الصدد بموافقة الكومسیك على مقترحات        االقتص ادي والتجاري بین الدول األعضاء     

ألجهزة الفرعیة والمؤسسات المش اریع الس تة الت ي تق دمت به ا الجمهوریة التركیة، وكذا تعیین بعض ا            
.المنتمیة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي لتنسیق العمل الذي یتعین القیام به لتنفیذ هذه المشاریع

س جل المؤتم ر بارت یاح، ف ي مع رض ت رحیبه بدخ ول االتفاق یة اإلطاری ة ل نظام األفضلیة التجاریة             -٨٠
األولى من الت ي أج رت الجولة   ال تجاریة،  وتش كیل لج نة المفاوض ات    حی ز التنف یذ،   ب ین ال دول األعض اء     

 في أنطالیا  ٢٠٠٥أبریل  و٢٠٠٤ أبریل   ف ي الفت رة ب ین       المفاوض ات ال تجاریة ب ین ال بلدان المش اركة،           
وح ث ال دول المش اركة عل ى إیالء العنایة المطلوبة لمشروع البروتوكول الخاص بنظام التعرفة      بت ركیا،   

.٢٠٠٥ع خالل الدورة الحادیة والعشرین للكومسیك في نوفمبر     الجمركیة التفضیلیة بغیة إعداده للتوقی    
بمقتضى من المفاوضات التجاریة    األولى وأع رب ع ن ش كره للجمهوریة التركیة على استضافة الجولة          

.االتفاقیة

ج دد المؤتم ر ن داءه إل ى المج تمع الدول ي لك ي ی بادر إل ى التنف یذ الكام ل والعاج ل لب رنامج العمل                        -٨١
 ال  ذي أق  ره مؤتم  ر األم  م الم  تحدة ال  ثالث المعن  ي بال  بلدان األق  ل نم  وًا وال  ذي عق  د ف  ي      ٢٠١٠-٢٠٠١

، وص ادق ك ذلك عل ى إع الن كوتون و الص ادر ع ن المؤتمر الوزاري للبلدان             ٢٠٠١بروكس یل ف ي مای و       
.٢٠٠٢بنین في أغسطس باألقل نموًا الذي عقد في كوتونو 

لفقر في البلدان األقل نموًا مما یفضي إلى تهمیشها في أع رب المؤتم ر عن قلقه إزاء تفشي آفة ا        -٨٢
االقتص اد العالم ي، وأك د مج ددًا على الهدف المشترك بین الدول األعضاء في سعیها للقضاء على الفقر             



قبل حلول نهایة العقد المقبل، وأقر بضرورة إدراج برامج االئتمانات الجزئیة ضمن استراتیجیة القضاء         
.على الفقر

د المؤتم ر ن داءه إل ى المج تمع الدول ي لتخفیض الدیون المستحقة على البلدان اإلفریقیة بقدر                  ج د -٨٣
، وبقرار الدول الصناعیة   كبیر مع ضمان تدفق مبالغ مالیة كبیرة جدیدة بشروط میسرة إلى هذه البلدان            

ف ریقیة األقل   مل یار دوالر م ن الدی ون المس تحق معظمه ا عل ى ال دول اإل       ٤٠ال ثمان األخی ر بش أن إلغ اء       
.نموًا

التنف  یذ الفع  ال لب  رنامج م  نظمة المؤتم  ر اإلس  المي والب  نك اإلس  المي للتنم  یة      إل  ى  المؤتم  ردع  ا-٨٤
واللجنة )اإلیقاد(وإل ى توفی ر ال دعم للهی ئة الحكوم یة الدول یة للتنم یة               وس لس م ن أج ل دول الس احل،          

).سلس (الدائمة بین الدول لمكافحة الجفاف في الساحل 

 المثقلة بالدیون،    الفقیرة  ال بلدان   المدیون یة ع ن    أش اد المؤتم ر بالم بادرة الخاص ة بتخف یف ع بء           -٨٥
، ودع ا إل ى اإلس راع بتنف یذها بغ یة تمك ین الم زید م ن ال بلدان الم ؤهلة م ن االس تفادة م ن تلك المبادرة                           

 اجتماعها المنعقد في في)G8(ورح ب في هذا المجال بالقرار المعتمد من قبل الدول الصناعیة الكبرى      
 والقاض ي بإلغ اء الدی ون المس تحقة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وبنك             ٢٠٠٥ یون یو    ١١-١٠

.التنمیة اإلفریقي، علمًا بـأن الغالبیة المستفیدة مـن هـذا اإللغاء هي الدول اإلفریقیة األقل نموًا

لب ناء الق درات الرام ي إل ى التخف یف من حدة       رح ب المؤتم ر بم بادرة مالی زیا إل ى إنش اء ب رنامج           -٨٦
 في ٢٠٠٥ مارس ٩الفق ر ف ي ال بلدان األق ل نم وا وال بلدان متدن یة الدخل، ورحب بإطالق البرنامج في            

كوااللم  بور م  ن ق  بل رئ  یس وزراء مالی  زیا، دات  و س  ري ع  بد اهللا أحم  د ب  دوي وتحدی  د ثالث  ة مش  اریع       
ي ك ل م ن ب نغالدیش وموریتان یا وسیرالیون على أساس     نموذج یة س یتم تنف یذها ف ي الم رحلة األول ى ف         

.مشروع واحد في كل بلد

أك د المؤتم ر على الدور الذي یضطلع به القطاع الخاص في تحفیز التعاون االقتصادي والتجاري                -٨٧
بین الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، وشدد كذلك على الدور الذي تضطلع به المشروعات        

وأخذ علماً، في هذا الصدد، بالتقدم الذي       . والمتوس طة ف ي التنم یة الص ناعیة لل دول األعض اء            الص غیرة 
أح رزه ف ریق عم ل الم نظمة المعن ي بالمش روعات الص غیرة والمتوس طة في إعداد استراتیجیة من أجل           

.تطویر هذا النوع من المشروعات

المي للتنمیة في دعم البرامج اإلنمائیة أش اد المؤتم ر بال دور الذي تنهض به مجموعة البنك اإلس          -٨٨
 الخدمات المختلفة التي    أن تس تفید اس تفادة كامل ة م ن        ف ي ال دول األعض اء، ودع ا ال دول األعض اء إل ى               

.توفرها المجموعة

ش  اد المؤتم  ر بال  دور ال  ذي تض  طلع ب  ه األجه  زة الف  رعیة والمنتم  یة ال  تابعة لم  نظمة المؤتم  ر         أ-٨٩
 وه  ي مرك  ز ال  بحوث اإلحص  ائیة ،اطها ف  ي المجال  ین االقتص  ادي وال  تجارياإلس  المي والت  ي ت  زاول نش  

واالقتص ادیة واالجتماع یة وال تدریب للبلدان اإلسالمیة، والغرفة اإلسالمیة للتجارة والصناعة، ومنظمة             
.ر، ودعا الدول األعضاء إلى دعم نشاطاتهاـاالتحاد اإلسالمي لمالكي البواخ

ب رنامج عمل كوااللمبور لتطویر وتعزیز السیاحة في الدول األعضاء في         دع ا المؤتم ر إل ى تنف یذ         -٩٠
م  نظمة المؤتم  ر اإلس  المي وال  ذي أق  ره المؤتم  ر اإلس  المي الثان  ي ل  وزراء الس  یاحة ال  ذي عق  د ف  ي            

 وص ادق عل یه المؤتم ر اإلس المي ال ثالث لوزراء السیاحة الذي عقد في        ٢٠٠١كوااللم بور ف ي أكتوب ر       
 المؤتمر اإلسالمي الرابع أجزى الشكر لجمهوریة السنغال على تنظیمكم ا  .٢٠٠٢ال ریاض ف ي أكتوب ر      

. في دكار٢٠٠٥مارس٣٠ إلى ٢٨ من في الفترةلوزراء السیاحة 



أدان المؤتم ر أعم ال الهدم والتدمیر التي تتعرض لها منازل المواطنین الفلسطینیین ومؤسساتهم        -٩١
اق خس ائر جسیمة باالقتصاد الفلسطیني، وأعرب عن قلقه     وم رافقهم وأراض یهم والت ي تس ببت ف ي إلح            

العم یق إزاء التداع یات االقتص ادیة الكارث یة له ذه الممارس ات العدوان یة الجاری ة للحكومة اإلسرائیلیة،                    
ودعا كذلك إلى توفیر الدعم والمساعدة للشعب الفلسطیني لمساعدته على .ودع ا إل ى وقفها على الفور      

الوطن  ي وتعزی  ز مؤسس  اته الوطن  یة وإقام  ة دول  ته المس  تقلة وعاص  متها الق  دس    إع  ادة ب  ناء اقتص  اده  
وج  دد ف  ي ه  ذا الص  دد إش  ادته بم  بادرة المملك  ة الع  ربیة الس  عودیة بإنش  اء ص  ندوقین ل  دعم      .الش  ریف

 ملیون دوالر أمریكي للصندوقین، ودعا إلى تقدیم الدعم المالي      ٢٥٠فلس طین م ن خ الل تب رعها بمبلغ          
.لهما

ان المؤتم  ر بش  دة الممارس  ات اإلس  رائیلیة وم  ا ی  نجم ع  نها م  ن آث  ار س  لبیة عل  ى البی  ئة ف  ي          أد-٩٢
األراض ي الفلس طینیة والس وریة المح تلة واألراضي اللبنانیة المحتلة سابقًا وشدد على ضرورة التعاون       

ة المستدامة في  واتخاذ تدابیر فعلیة لحمایة البیئة التي تعد عنصرًا من العناصر األساسیة لتحقیق التنمی            
.الدول األعضاء

 أخ ذ المؤتم ر علم ًا بالب رامج والم داوالت الت ي ج رت خ الل االج تماع الثان ي للمجلس االستشاري                  -٩٣
.لتنفیذ استراتیجیة تطویر العلوم والتكنولوجیا في البلدان اإلسالمیة

 ال   دول األعض   اء  أك   د المؤتم   ر مج   ددًا ض   رورة ت   بادل المعل   ومات العلم   یة والتكنولوج   یة ب   ین   -٩٤
وتس خیرها لألغ راض الس لمیة خدم ة لإلنسانیة ومن أجل تحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة للدول         

.األعضاء

 رح ب المؤتمر بإنشاء مركز اإلیسیسكو  لتطویر البحث العلمي، وحث الدول األعضاء على دعمه            -٩٥
.ومساندته

إلیسیس كو لم ا ت بذالنه م ن جه ود ف ي خدمة قضایا        ن وه المؤتم ر بنش اطات ك ل م ن الكومس تیك وا       -٩٦
.األُمة اإلسالمیة ودعا إلى دعمهما

 أش اد المؤتم ر بنش اطات الجامع ة اإلسالمیة للتكنولوجیا في دكا وحثها على مواصلة جهودها من        -٩٧
ل أج ل تعب ئة الم وارد البش ریة الت ي تح تاجها ال دول األعض اء ف ي مج ال العل وم والتكنولوجیا وحث الدو            

.األعضاء على تقدیم المساعدة المالیة للجامعة

 ن اقش المؤتم ر واع تمد الق رارات الص ادرة ع ن المؤتم ر اإلس المي الثان ي للتعل یم العالي والبحث               -٩٨
.٢٠٠٣العلمي الذي عقد في لیبیا في أكتوبر 

 من أجل التنمیة  ن اقش المؤتمر واعتمد القرارات الصادرة عن المؤتمر األول للعلوم والتكنولوجیا      -٩٩
.ـه١٤٤١م ورحب بالرؤیة ٢٠٠٣ أكتوبر ١٠ إلى ٧الصناعیة والذي عقد في كوااللمبور من 

ـه ١٤٤١ أش اد المؤتم ر بتقری ر االج تماع األول لف ریق عم ل م نظمة المؤتم ر اإلسالمي للرؤیة            -١٠٠
ذلك حتى تصبح ـه نصًا وروحًا و١٤٤١وح ث جم یع ال دول األعض اء عل ى تق دیم ال دعم الكام ل لل رؤیة             

العل وم والتكنولوج یا أكث ر تج ذرًا ورس وخًا حت ى یك ون ذل ك إی ذانًا بعه د م ن االزده ار ف ي بلدان منظمة                        
.المؤتمر اإلسالمي

، دیس  مبر الجزائ  ر" ص  ادق المؤتم  ر عل  ى ق  رارات المؤتم  ر اإلس  المي ال  رابع ل  وزراء ال  ثقافة    -١٠١
اتیجیة الثقاف  یة للع  الم اإلس  المي الص  ادرة ع  ن وتقاری  ر المجل  س االستش  اري لتطب  یق االس  تر"م٢٠٠٤

.اجتماعاته السابقة 



 رح   ب بإنش   اء المجم   وعة اإلس   المیة ف   ي الیونس   كو وح   ث المجم   وعة المذك   ورة عل   ى عق   د    -١٠٢
اج   تماعات دوری   ة عل   ى مس   توى الس   فراء والخب   راء به   دف تنس   یق مواق   ف ال   دول األعض   اء ح   ول   

اإلس  المي وبص  فة خاص  ة ح  ول المعاه  دة الدول  یة للت  نوع    الموض  وعات ذات االه  تمام المش  ترك للع  الم   
.م٢٠٠٥الثقافي والتي من المتوقع استكمالها عام 

 دع ا ال دول األعض اء إل ى دع م منتدى شباب المؤتمر اإلسالمي من أجل الحوار والتعاون، وإلى          -١٠٣
ي یرمي إلى تحقیق    تش جیع م نظماتها الش بابیة عل ى المشاركة بفعالیة والمساهمة في عمل المنتدى الذ              

.التنمیة الفكریة لشباب بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي،والتضامن فیما بینهم 

عم العالقات المباشرة والمستمرة    لدالتنس یق مع حكومات الدول األعضاء       باألمان ة العام ة      كل ف    -١٠٤
یة الحالیة للنساء ب ین الجمع یات النس ائیة المس لمة ف ي ال دول األعض اء، وال تعاون م ع التنظ یمات الدول                

.المسلمات في األقطار اإلسالمیة

 أش  اد بال  تعاون المتمی  ز والمثم  ر والمس  تمر الق  ائم ب  ین ال  دول األعض  اء ف  ي م  نظمة المؤتم  ر        -١٠٥
اإلس  المي ، واألمان  ة العام  ة لم  نظمة المؤتم  ر اإلس  المي واألجه  زة المتف  رعة والمتخصص  ة والمنتم  یة    

م  ن أج  ل بق  اء الطف  ل )یونیس  یف( وم  نظمة األم  م الم  تحدة للطف  ولة ال  تابعة لم  نظمة المؤتم  ر اإلس  المي
.وحمایته ونمائه في جمیع أنحاء العالم

 أك  د المؤتم  ر بق  وة الت  زامه بالقض  اء عل  ى ش  لل األطف  ال ف  ي جم  یع ال  دول األعض  اء ف  ي م  نظمة  -١٠٦
 إلیه البرنامج   المؤتم ر اإلس المي حت ى یمك نها المس اهمة بك ل فاعل یة فـ ي تحق یق الهـ دف الـ ذي یرم ي                       

.العالمي للقضاء على شلل األطفال

 كل  ف المؤتم  ر األم  ین الع  ام تحدی  د الس  بل والوس  ائل الكف  یلة بإقام  ة تع  اون فعل  ي ب  ین م  نظمة       -١٠٧
المؤتم  ر اإلس  المي وم  نظمة اإلیسیس  كو وم  نظمة الص  حة العالم  یة ومش  اركة الم  نظمة ف  ي اج  تماعات      

.ة فعالةمنظمة الصحة العالمیة ومؤتمراتها مشارك

رورة المس  اهمة ف  ي وق  ف    دع  ا ال  دول األعض  اء والم  نظمات والشخص  یات اإلس  المیة إل  ى ض       -١٠٨
الجامعت ین اإلس المیتین ف ي النیج ر وأوغ ندا ، وح ث الجه ات المانح ة عل ى مض اعفة جه ودها م ن أجل                

غیة إیجاد  بالس عي في هذا االتجاه ب ت ین مجل س أم ناء الجامع  كل ف األم ین الع ام و      ، و تحق یق ه ذا اله دف       
.المال الكافي لهذا الوقف

 أش اد مج ددا بال دعم ال ذي تقدم ه حكومة السودان لموازنة المعهد اإلسالمي للترجمة بالخرطوم            -١٠٩
.لتمكینه من االضطالع بدوره على الوجه األمثل ولمساهمتها في حل الضائقة المالیة التي یعاني منها

، الفلسطینیة لدعم والمساندة المالیة واألكادیمیة للجامعات   ب تقدیم كافة أشكال ا    المؤتم ر    أوص ى  -١١٠
.حتى تتمكن من ممارسة دورها الوطني والتربوي

ال دول األعض اء إل ى تقدیم الدعم الالزم لتأمین االحتیاجات المالیة لتطویر العملیة التربویة              دع ا    -١١١
العمل  یة الت  ربویة ف  ي المدی  نة ف  ي األراض  ي المح  تلة عام  ة والق  دس الش  ریف خاص  ة نظ  را لم  ا ت  واجهه 
من فرض لمناهجه التعلیمیة    المقدس ة من صعوبات بالغة نتیجة لممارسات سلطات االحتالل اإلسرائیلي           

.وإغالق للمدارس التي ال تخضع لسلطاتها

م ن ال دول األعض اء تنس یق وتكث یف جه ودها ف ي مخ تلف المحاف ل الدول یة م ن أجل منع                    طل ب  -١١٢
ل الخ   اص بتقس   یم المس   جد اإلبراهیم   ي ف   ي مدی   نة الخل   یل والس   ماح للمص   لین  تنف   یذ مخط   ط إس   رائی

، والحف اظ عل ى الح رم اإلبراهیم ي باعتباره مسجدًا خاصًا بالمسلمین كما كان عبر            بدخ ولـه   ن  ـالمس لمی 
.القرون



لتنظ  یم أس  بوع )إرس  یكا( رح  ب بمش  روع مرك  ز ال  بحوث لل  تاریخ والف  نون وال  ثقافة اإلس  المیة   -١١٣
بمناس بة الذك رى الس نویة الخامس ة والعش رین للمرك ز ، یركز على               "ي موس ع لل بلدان اإلس المیة        ثقاف  

ثقاف  ات ال  دول األعض  اء ف  ي م  نظمة المؤتم  ر اإلس  المي وآدابه  ا والح  رف ال  یدویة ف  یها ، بالت  زامن م  ع   
 عق  دها الم  زمع)كومس  یك(ال  دورة الحادی  ة والعش  رین للج  نة الدائم  ة لل  تعاون االقتص  ادي واالجتماع  ي  

، ویدعو الدول   ٢٠٠٥برئاسة فخامة الرئیس أحمد نجدت سیزار، رئیس الجمهوریة التركیة في خریف            
.األعضاء للمشاركة فـي سلسلة األحـداث الثقافیة التـي یشملها األسبوع الثقافي

 رح ب م ع التقدی ر بمش روع ارسیكا تخصیص نشاط ابتكاري جدید واسع النطاق یبلور بتأسیس         -١١٤
تنفذ دوریًا من "جائ زة األمی ر فیص ل ب ن فه د للحف اظ على التراث الحضاري اإلسالمي          "ة بع نوان    جائ ز 

جائزة األمیر فیصل بن "خ الل مس ابقة دول یة ی رعاها المرك ز م ن می زانیته، تك ون األولى منها بعنوان                   
.٢٠٠٦-٢٠٠٥و تنفذ خالل سنة "فهد للحفاظ على التراث المعماري اإلسالمي

المس  توى المتمی  ز لمنش  ورات مجم ع الفق  ه اإلس  المي العلم  یة وبم ا تض  منه م  ن مواض  یع    ن وه ب -١١٥
ودراس  ات تس  تجیب لحاج  ات األم  ة اإلس  المیة ول  تطلعاتها ومواجه  تها لل  تحدیات الحض  اریة والفك  ریة        

.والعلمیة

ها  دع ا هی ئة نظ ار وقف یة ص ندوق التض امن اإلس المي ولج نة تنم یة الموارد إلى تكثیف مساعی           -١١٦
لت نویع مح افظ اس تثمارات أم وال وقف یة الص ندوق بط ریقة أفض ل م ن خالل الفرص االستثماریة وطبقا                

.للشریعة اإلسالمیة

إل  ى مواص  لة تق  دیم المس  اعدات إل  ى    التض  امن اإلس  المي   ال  دائم لص  ندوق   المجل  ساع   كم  ا د-١١٧
 العنایة بالمشروعات   إیالءلك مع    الثقاف یة واإلس المیة والتعلیم یة ف ي الع الم اإلس المي، وذ             المش روعات 

.لوزراء الخارجیةللقمة ومؤتمرات اإلسالمیة الالتي تقرر إنشاؤها خالل 

 أح یط المؤتم ر علم ًا بتقری ر رئ یس المجل س ال دائم لصندوق التضامن اإلسالمي بشأن نشاطات             -١١٨
 التض   امن وأع  رب ع  ن تقدی  ره لل  دول األعض  اء الت  ي ق  دمت تب  رعات لص  ندوق         .الص  ندوق ووقفی  ته  

اإلس  المي ووقفی  ته وخاص  ة المملك  ة الع  ربیة الس  عودیة ودول  ة اإلم  ارات الع  ربیة الم  تحدة وجمه  وریة     
وطل  ب المؤتم  ر م  ن جم  یع ال  دول األعض  اء االلت  زام ب  تقدیم تب  رعات    .باكس  تان اإلس  المیة ودول  ة قط  ر 

 وقفیة صندوق ودع ا ال دول األعض اء إل ى المساهمة في رأس مال           .طوع یة س نویة لمی زانیة الص ندوق       
.التضامن اإلسالمي

وق دم الشكر للدول التي تبرعت     . اع تمد المؤتم ر ق راراًَ بش أن رعای ة األطف ال ض حایا تس ونامي                -١١٩
كم  ا ح  ّث ال  دول اإلس  المیة ومؤسس  ات المج  تمع المدن  ي ف  ي الع  الم .إلنج  اح ه  ذا العم  ل اإلنس  اني النب  یل

یا تس  ونامي، ف  ي إط  ار مش  روع تحال  ف م  نظمة    اإلس  المي عل  ى مواص  لة ال  دعم لكفال  ة األطف  ال ض  حا    
.المؤتمر اإلسالمي لرعایة األطفال ضحایا تسونامي

 أك د المؤتم ر دعمه لمبادرة األمین العام لتنظیم حملة تبرعات طوعیة عبر أجهزة اإلعالم، بغیة                 -١٢٠
نات للمنظمة  توفی ر اإلمكان ات الض روریة لالس تمرار ف ي رعای ة األطف ال ض حایا تسونامي، وتوفیر إمكا                  

تمك  نها م  ن تق  دیم الع  ون والمس  اعدة لم  واجهة الك  وارث الطبیع  یة الت  ي ق  د تح  ل بال  بالد والمج  تمعات        
.المسلمة

 أش   اد بالتقاری   ر المقدم   ة م   ن اإلیسیس   كو ح   ول جه   ودها ف   ي مج   ال تعزی   ز ح   وار ال   ثقافات      -١٢١
ب  یق االس  تراتیجیة الثقاف  یة والحض  ارات، وال  تعاون العرب  ي اإلس  المي األوروب  ي، والت  نوع الثقاف  ي، وتط

للع الم اإلس المي وتفع یل آل یاتها، وكذا إبراز الرؤیة اإلسالمیة لقضایا التنوّع الثقافي، وسبل التعامل مع               
.المتغیرات الدولیة، وقدر جهودها واإلنجازات المنفذة في هذه المجاالت



 مك ة المك رمة عاصمة للثقافة        رح ب بق رار المؤتم ر اإلس المي ال رابع ل وزراء ال ثقافة، باع تماد                -١٢٢
، وأش    اد باالح    تفاالت واألنش    طة الت    ي ت    نفذها المملك    ة الع    ربیة الس    عودیة ٢٠٠٥اإلس    المیة لع    ام 

واإلیسیس كو بهذه المناسبة، واعتمد قائمة عواصم الثقافة اإلسالمیة المقترحة من اإلیسیسكو إلى غایة            
.٢٠١٤عام 

صادق بعد على اتفاقیة تأسیس اللجنة اإلسالمیة للهالل تال دول األعض اء الت ي ل م توقع أو       ح ث  -١٢٣
الدول  ي عل  ى الم  بادرة إل  ى ذل  ك والتوق  یع والمص  ادقة عل  یها ف  ي أس  رع وق  ت حت  ى ت  تمكن م  ن مباش  رة  

جمیع الدول األعضاء والمؤسسات اإلسالمیة إلى مساندة جهود  ودعا  ،  مهامه ا وتحقیق أهدافها النبیلة      
.لي مادیا ومعنویا من أجل تحقیق برامجهااللجنة اإلسالمیة للهالل الدو

م ، وأهمه   ا ٢٠٠٥ النش   اطات الت   ي نف   ذها االتح   اد الریاض   ي للتض   امن اإلس   المي ع   ام   ب   ارك-١٢٤
.المؤتمر اإلسالمي األول لوزراء الشباب والریاضة ودورة ألعاب التضامن اإلسالمي األولى

ل ى أللع اب التض امن اإلسالمي التي استضافتها         بالن تائج الباه رة الت ي حقق تها ال دورة األو           أش اد    -١٢٥
ع ن ش كره للجمه وریة اإلس المیة اإلیرانیة على عزمها          وأع رب    مش كورة المملك ة الع ربیة الس عودیة ،        

.٢٠٠٩استضافة الدورة الثانیة أللعاب التضامن اإلسالمي عام

مشترك بشأن التنسیق بین  أشاد المؤتمر بالدور الذي تضطلع به لجنة تنسیق العمل اإلسالمي ال    -١٢٦
مخ  تلف نش  اطات الم  نظمات والمؤسس  ات اإلس  المیة الرس  میة والش  عبیة ، وعب  ر المؤتم  ر ع  ن ارت  یاحه 
للن تائج اإلیجاب یة التي توصلت إلیها لجنة تنسیق العمل اإلسالمي من أجل بناء أرضیة مشتركة وتصور     

ولحمایة التراث والصورة المشرقة    متماس ك للعم ل اإلس المي خدم ة للمس لمین ف ي ش تى أص قاع الع الم                   
.لإلسالم

 نـ وه المؤتم ر بن تائج وق رارات المؤتم رات وال ندوات الدول یة الت ي عق دتها األمان ة العامة حول                       -١٢٧
.الثقافة والدعوة والحضارة اإلسالمیة لتصحیح صورة اإلسالم الحضاریة في العالم الخارجي

ل  دورة ال  رابعة عش  رة للج  نة تنس  یق العم  ل اإلس  المي   أق  ر المؤتم  ر التوص  یات الت  ي أص  درتها ا -١٢٨
المش ترك ف ي مجال الدعوة في منظمة المؤتمر اإلسالمي التي انعقدت في طرابلس بالجماهیریة العربیة           

.م٢٠٠٥ یونیو ٦ إلى ٤اللیبیة في الفترة من 

لحدیث في كافة  أك د المؤتمر ضرورة التصدي للتحدیات التي تواجه األمة اإلسالمیة في العصر ا        -١٢٩
المج  االت االقتص  ادیة واالجتماع  یة والعلم  یة، وش  دد عل  ى أهم  یة الخ  روج بتص  ور م  تكامل لعم  ل لج  نة    
الخبراء المكلفة بدراسة أوجه التحدیات التي تواجه األمة اإلسالمیة في القرن الحادي والعشرین لتؤدي   

میة ومفكریها، وحث المؤتمر أعضاء     مهامه ا ف ي كاف ة المج االت الت ي تس تأثر اه تمام قادة األمة اإلسال                
لج نة الخب راء عل ى وض ع منهج یة عم ل للتص دي له ذه التحدیات والخطط الكفیلة لمواجهتها باعتبارها                      

.تحوي جدیدًا في كل یوم مما یتطلب مرونة ووعیًا وحضورًا دائمًا في المواجهة

ش ترك في مجال الدعوة ضمن    أك د المؤتم ر عل ى أهم یة إدراج اس تراتیجیة العم ل اإلس المي الم                -١٣٠
السیاس یات الوطن یة الت ي تت بعها ال دول األعض اء ف ي شتى المجاالت التعلیمیة، والتربویة، واإلعالمیة،                   

.ومجاالت الدعوة اإلسالمیة وغیرها، كمنهاج تسترشد به بشأن العمل اإلسالمي المشترك

 الذي اعترفت اإلدارة األمریكیة     أدان المؤتم ر تدن یس المصحف الشریف في معتقل غوانتانامو،          -١٣١
وأی  د المؤتم  ر الب  یان الص  ادر ع  ن لج  نة تنس  یق العم  ل اإلس  المي  .بحدوث  ه م  ن ق  بل ج  نودها ومحقق  یها

المشترك المنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورتها الرابعة عشرة التي انعقدت بمدینة طرابلس      
 التي نبهت إلى التداعیات الخطیرة     ٢٠٠٥ یونیو   ٦لى   إ ٤ف ي الجماهیریة العربیة اللیبیة في الفترة من         

وطالب اإلدارة األمریكیة .لم ثل تل ك األعم ال ال ال أخالق یة، وم ا تش یعه م ن ثقاف ة العداء وعدم التسامح                    



بإج راء تحق یق فوري حول تلك اإلهانات للمسلمین وكتابهم المقدس، وتقدیم المسئولین عنها للمحاكمة             
.رسات رسمیًاواالعتذار عن تلك المما

 أخ ذ المؤتم ر علم ًا بتقری ري ال دورة الخامس ة والعش رین لهی ئة ال رقابة المالیة والدورة الثالثة                      -١٣٢
.والثالثین للجنة المالیة الدائمة واعتمد التوصیات الواردة فیهما

.٢٠٠٦-٢٠٠٥ اعتمد المؤتمر میزانیة األمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالیة -١٣٣

 ح  ث المؤتم  ر ال  دول األعض  اء عل  ى س  داد مس  اهماتها الس  نویة ف  ي می  زانیة األمان  ة وأجه  زتها   -١٣٤
.٢٠٠٦-٢٠٠٥المتفرعة للسنة المالیة 

 دع  ا المؤتم  ر ال  دول األعض  اء الت  ي عل  یها متأخ  رات إل  ى الم  بادرة إل  ى س  دادها لألمان  ة العام  ة   -١٣٥
ت  یازیة الت  ي اع  تمدها مؤتم  ر القم  ة اإلس  المیة   وأجه  زتها المتف  رعة حت  ى تس  تفید م  ن التخفیض  ات االم  

.٢٠٠٣أكتوبر٥العاشر الذي انعقد في بوتراجایا بمالیزیا في 

 رحب المؤتمر بالتقریر المقدم بشأن الحاجة إلعادة نظر شاملة في وضع موظفي األمانة العامة                -١٣٦
تخاذ الخطوات الالزمة في للم نظمة وإج راء تقی یم ش امل للوض ع الحال ي للتوظیف، وخول األمین العام ا         

.هذا االتجاه، بدعم من اللجنة المالیة الدائمة ومشاركة منها

 اع  تمد المؤتم  ر ال  نظام األساس  ي للموظف  ین وفق  ًا لل  تعدیالت الت  ي أدخله  ا عل  یه ف  ریق العم  ل          -١٣٧
مؤتمر الفریق كذلك كلف ال  .الحكومي للخبراء الذي كونته الدورة الثالثة والثالثون للجنة المالیة الدائمة         

نفس ه بم راجعة ال نظام المال ي للم نظمة واإلجراءات الداخلیة لألمانة العامة التي تقترحها األمانة العامة                 
وتق  دم تقری  ر بش  أنها إل  ى ال  دورة ال  رابعة والثالث  ین للج  نة المال  یة الدائم  ة الت  ي تعرض  ها ب  دورها عل  ى   

.لخارجیةالدورة الثالثة   والثالثین للمؤتمر اإلسالمي لوزراء ا

 بح  ث المؤتم  ر ال  بدائل الم  تاحة لخف  ض ال  نفقات الطب  یة لألمان  ة العام  ة وأوص  ى األمان  ة العام  ة   -١٣٨
، و تقییم ٢٠٠٥بتبن ي ب رنامج للتأمین الطبي على سبیل التجربة لفترة سنتین تبدأ من األول من یولیو                 

إلى الدورة الخامسة والثالثین    إیجاب یات ب رنامج التأم ین الص حي وس لبیاته، وتق دیم تقری ر به ذا الش أن                   
على أیة نفقات طبیة مستثناة من تغطیة التأمین،        %١٠للج نة المال یة الدائم ة، ومواص لة تطب یق حسم            

.وفقًا لألحكام الساریة

 س جل المؤتمر علمه بتقریر اللجنة المالیة الدائمة بشأن مساهمات الدول األعضاء ومتأخراتها،          -١٣٩
. لعدد من الخطوات بحق الدول المتأخرة عن السدادوقرر تأیید تنفیذ متدرج

 دع ا المؤتم ر إل ى اج تماع ف ریق الخب راء الحكومی ین مفتوح العضویة بأسرع فرصة ممكنة للبت في          -١٤٠
تقری  ر أكسنتش  ر بش  أن إص  الح األمان  ة العام  ة واع  تماد التوص  یات المناس  بة، وع  رض الن  تائج الت  ي یتوص  ل   

.الثالثین للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیة العتمادهاإلیها على الدورة الثالثة  و

 طل   ب المؤتم   ر م   ن األمان   ة العام   ة إع   ادة توزی   ع دراس   ة مرك   ز ال   بحوث اإلحص   ائیة واالقتص   ادیة  -١٤١
وأجل .واالجتماع یة وال تدریب لل بلدان اإلس المیة عل ى ال دول األعضاء، بغیة موافاتها بآرائها في هذا الصدد                 

الموض وع إل ى ال دورة ال رابعة والثالث ین للج نة المال یة الدائم ة إلجراء مزید من البحث                   الموض وع ال بث ف ي       
وطل  ب م  ن األمان  ة العام  ة تق  دیم تقری  ر بش  أنها إل  ى ال  دورة الثال  ثة والثالث  ین للمؤتم  ر اإلس  المي   .والدراس  ة

.لوزراء الخارجیة

ي لوزراء خارجیة الدول األعضاء      ق رر المؤتم ر أن یقتص ر جدول أعمال االجتماع التنسیقي السنو            -١٤٢
ال  ذي یعق  د عل  ى ه  امش الجمع  یة العام  ة لألم  م الم  تحدة بن  یویورك عل  ى التش  اور وتنس  یق مواق  ف ال  دول      



األعض  اء ف  ي م  نظمة المؤتم  ر اإلس  المي ف  ي المس  ائل الت  ي تس  تأثر باه  تمام م  نظمة المؤتم  ر اإلس  المي           
دة، وأن تك ون ن تائج أعمال ه ف ي ش كل بیان یتم      والمدرج ة عل ى ج دول أعم ال الجمع یة العام ة لألم م الم تح               

.التوافق بشأنه من طرف وزراء خارجیة الدول األعضاء أو ممثلیهم

 طل  ب المؤتم  ر م  ن األم  ین الع   ام مواص  لة جه  وده ف  ي تكث   یف اتص  االته م  ع الم  نظمات الدول   یة           -١٤٣
 طل  ب م  نه إع  داد دراس  ة واإلقلیم  یة بغ  یة إقام  ة وص  ون وتعزی  ز عالق  ات ال  تعاون م  ع ه  ذه الم  نظمات، كم  ا

ح ول اس تغالل المج االت المناس بة التي تحظى باالهتمام المشترك، وعرضها على المؤتمر اإلسالمي القادم                 
.لوزراء الخارجیة التخاذ القرار المناسب بشأنها

 اطل ع المؤتم ر عل ى مشروع الئحة شروط العضویة المراقبة وقرر إعادة المشروع لفریق الخبراء                 -١٤٤
.میین لمزید من الدراسة، ورفعه للمؤتمر في دورته القادمةالحكو

 تجاوب ًا م ع طل ب االتح اد الروس ي للحص ول عل ى وض ع الم راقب ل دى م نظمة المؤتم ر اإلس المي،              -١٤٥
واس تنادًا إل  ى الئح  ة إج  راءات الم  نظمة، ق  رر المؤتم ر الثان  ي والثالث  ین ل  وزراء الخارج  یة باإلجم  اع، م  نح   

.وضع المراقب لروسیا

 ب  ناءًا عل  ى طل  ب األم  ین الع  ام، وتقدی  رًا لل  دول اله  ام ال  ذي تق  وم ب  ه الم  نظمات عی  ر الحكوم  یة ف  ي  -١٤٦
مج  االت التنم  یة والعم  ل اإلنس  اني، واف  ق المؤتم  ر عل  ى م  نح الم  نظمات الطوع  یة ص  فة الم  راقب بم  نظمة    

.المؤتمر اإلسالمي وفق الالئحة التي وضعها فریق الخبراء الحكومیین

رر المؤتم ر عق د دورت ه الثال ثة والثالث ین بجمه وریة أذرب یجان ف ي م وعد ی تم تحدی ده بالتنسیق                         ق   -١٤٧
.بین البلد المضیف واألمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

 خاط ب الجلس ة الختام یة معال ي الدك تور أب و بكر عبد اهللا القربي وزیر خارجیة الجمهوریة الیمنیة         -١٤٨
.دا بال روح األخ ویة الت ي س ادت م داوالت المؤتم ر ومثم نا الق رارات الص ادرة عنه               ، رئ یس ال دورة، مش ی      

.ودعا لدعم منظمة المؤتمر اإلسالمي كي تقوم بالدور المنوط بها في تعزیز العمل اإلسالمي المشترك

 ت  ناول الكلم  ة لل  رد عل  ى كلم  ة معال  ي الدك  تور أب  و بك  ر ع  بد اهللا القرب  ي، ص  حاب المعال  ي وزی  ر        -١٤٩
خارج  یة غ  ویانا  ح  یث ش  كر حك  ومة وش  عب ال  یمن عل  ى الحف  اوة ال  بالغة الت  ي حظ  ي به  ا أعض  اء الوف  ود    

كما أعربوا لمعالي الوزیر، عن تهنئتهم      .المش اركة، والت رتیبات والتس هیالت الت ي وض عت ره ن إش ارتهم             
.الحارة على حنكته واقتداره في إدارة أعمال المؤتمر

أكم ل ال دین إحس ان أوغل ى، األمین العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، باسم      رف ع معال ي البروفس ور      -١٥٠
جم  یع المش  اركین ف  ي المؤتم  ر ب  رقیة ش  كر إل  ي فخام  ة ال  رئیس عل  ي ع  بد اهللا ص  الح، رئ  یس الجمه  وریة   
الیمن یة عل ى استض افة ب الده للمؤتمر وما قدمته للوفود من تسهیالت كان لها أكبر األثر فـي نجـاح أعمال                     

.رة الثانیـة والثـالثین للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجیةالـدو

-----

م٢٠٠٥ یونیو ٣٠ـه ، الموافق ١٤٢٦ جمادى األولى ٢٣صنعاء ، الجمهوریة الیمنیة ، فـي 


