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 تقرير األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب
عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي  الثانيةحول اجتماعات الدورة 
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  عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي. الثانيةالدورة 
  حتاد.عشرة للجنة العامة لال التاسعةالدورة 
  للربملانيات املسلمات. السادساملؤمتر 
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 التالية: املنظمات عن ممثلون مراقبكما حضر االجتماعات بصفة عضو   

 منظمة التعاون اإلسالمي. -1
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 الربملان العريب. -9

 
*        *       * 

 ،وما متخضت عنه من قرارات وتوصيات، ابماكووقائع اجتماعات ل تقريرًا مفصالً ويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم 
ليتسىن  ،حول الطريقة اليت أعد هبا هذا التقرير ،أو اقرتاحاتراجني إبداء أية مالحظات  رجوة،ملني أن تتحق الفائدة املآ

ومتت الفهرسة من أجل تسهيل الوصول إىل وقائع أي فعالية من فعاليات  ،عتبار مستقبالً تعميماً للفائدةلنا أخذها بعني اال
 املؤمتر.
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 عشرة ملؤمتر االحتاد الثانيةالدورة  -اثنياً 

 
 

 حفل االفتتاح :
 

 اجللسة بتالوة مباركة من القرآن الكرمي.افتتحت  .1
اجللسة االفتتاحية  حضرترأس اجللسة معايل السيد/ إيساكا سيدبيه رئيس اجلمعية الوطنية جبمهورية مايل وقد  .2

وأصحاب  ،(30وأصحاب السعادة رؤساء الوفود وعددهم ) ،(6أصحاب املعايل رؤساء الربملاانت وعددهم )
والسفراء  ،وعدد كبري من أعضاء اجلمعية الوطنية املالية ،السعادة أعضاء الوفود املشاركة )قائمة املشاركني مرفقة(
 ،ووكاالت األنباء ،وعدد كبري من املهتمني واإلعالميني ،ورؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدة يف مجهورية مايل

 واإلقليمية. ،احمللية والعاملية
 

 ملؤمتر االحتاد: 11ة معايل رئيس الدورة كلم .3
ألقى  ،نيابة عن معايل الدكتور سليم اجلبوري رئيس الدورة احلادية عشرة ملؤمتر االحتاد رئيس جملس النواب العراقي

كلمة حتدث فيها عن الظروف الدولية اليت يتم   ،سعادة الدكتور إبراهيم حبر العلوم رئيس وفد جملس النواب العراقي
وازدايد للفجوات االقتصادية وحاالت التخلف والفقر  ،عقد املؤمتر من استشراء لعمل اجملموعات اإلرهابيةفيها 

قادرون على التغلب على التحدايت  إنناا يضعنا أمام مسؤولية اترخيية. وقال م ،وعدم وجود حل للقضية الفلسطينية
العراق يف حربه على اإلرهاب  إن  وقال  .ع جيوسياسيةاليت تواجهنا مبا حباان هللا تعاىل من موارد وثروات ومواق

من املوصل قد مت حتريره ودعا علماء  األكربوبفضل عزميته وارادته قد أحرز تقدمًا يف هزمية اإلرهاب وأن اجلزء 
 الدين والفكر والثقافة للمشاركة يف حرب ودحر اإلرهاب. 

وسلم الرائسة ملعايل السيد / إيساكا سيدبيه كرئيس للدورة  ،ويف ختام كلمته تقدم ابلشكر للجمعية الوطنية املالية
 الثانية عشرة للمؤمتر.

 
 كلمة األمني العام لالحتاد: .4

كلمة تقدم فيها ابلشكر والتقدير إىل فخامة إبراهيم ،  مني العام لالحتاداأل ،سور/ حممود إرول قليجربوفمعايل ال ألقى
 ،وإىل معايل السيد إيساكا سيدبيه رئيس اجلمعية الوطنية املالية ،مؤمتربوبكر كيتا رئيس مجهورية مايل لرعايته لل

 ضارية اليت متثلها مدينة متبوكتواحل أجماداناملؤمتر يرمز إىل إحياء  إن  الستضافة مجعيتهم املوقرة وتنظيمها ألعماله وقال 
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معقدة زاد يف تعقيدها خطر اإلرهاب ، وذكر أن املؤمتر يعقد يف ظروف دولية اصمة الثقافية اإلسالمية الشاخمةالع
ودعا املؤمتر للخروج بقرارات هامة  .والتطرف. وأضاف أن األمن والسالم ميثالن ركائز أساسية للتمتع حبياة كرمية

ن خيرج املؤمتر أعضاء . وقال نريد التعاون والتنسيق بني جمالسنا األوإجياد آليات ملتابعتها ورسم طريق واضح لتعزيز 
قافتنا ومعتقداتنا ومقدساتنا تدحر املؤامرات اليت حتاك ضد دولنا وتواجه اهلجمة الشرسة على ثبقرارات 

رملاانتنا ن تسن بأسرع كما متىن أكرب و أن ينمو بوترية أيد للتعاون االقتصادي بني دولنا سالموفوبيا( ، كما نر )اإل
شراكها بفعالية يف إدور الشباب ومكانة املرأة و  مهية تعزيزأكد على أجل محاية املناخ ، و أالتشريعات الالزمة من 

 جوانب التنمية املختلفة .
 :س اجلمعية الوطنية جبمهورية مايل، رئيئيس الدورة الثانية عشرة للمؤمتركلمة معايل السيد/ إيساكا سيدبيه ر  .5

رحب ترحيبًا حاراً و  ،2014عرب عن سعادته ابنعقاد املؤمتر يف بالده والذي كان متوقعًا له أن يتم يف العامل 
ن مايل رجعت للعب دور هام يف اجملتمع إاالحتاد ، وقال  لعدد كبري من أعضاءنه حضور متميز إابلضيوف وقال 

ن بالده تعرضت ألزمة مالية ومؤسسية إ، وقال الفرنكوفونيةقمة لالدويل بعد استضافتها يف حبر هذا الشهر كذلك  ل
ن إالدول الشقيقة والصديقة ، وقال  وشكر الدعم الذي قدمته لبالده ،2015وبدأت خترج ببطئ منها منذ عام 

، كما اهم الوطين خالل شهر مارس القادموأن مايل ستشهد مساع للتف .قد توقف ،االقتتال بني اجليش واملتمردين
رهايب اإلا وأدان هجوم قاد .قص وتكلل إبعالن السالم والتطبيعأهنا ستشهد مراجعات دستورية هتدف إىل سد النوا

 وأدان ،وتعمل من أجل عامل خال من العنفقرارات االحتاد  ن مايل تتبىنإهل الضحااي ، وقال وتقدم ابملواساة أل
، وأكد التزام بالده حبل شد إبجياد حلول لألزمة يف سوراي، وانواريخ اليت وجهت صوب مكة املكرمةالص إطالق
لقدس، كما أشاد بقرار جملس األمن الدويل الصادر يف شهر إىل امريكية ني وضرورة مواجهة نقل السفارة األالدولت

 ،ضد سياسة االستيطان، وحيا يف هناية كلمته الضافية التعاون بني الشعوب والدول اإلسالمية ،2016ديسمرب 
 وأعلن عن افتتاح الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد.  

 
 : جلسات العمل 

 
، رئيس اجلمعية الوطنية جلمهورية مايل ، إيسةةةةةاكا سةةةةةيديي السةةةةةيد معايل األوىل مت انتخابيف بداية جلسةةةةةة العمل 

 رئيسا للمؤمتر. 
 يئة املكتب كما يلي:هبعد ذلك مت انتخاب أعضاء 

 .انئب الرئيس )من اجملموعة العربية( اجمللس الوطين الفلسطيين 
 ف.انئب الرئيس )من اجملموعة اآلسيوية( برملان مجهورية مالدي 
  اجلمعية الوطنية جبمهورية مايل –املقرر. 
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 مث وافق املؤمتر على جدول األعمال املقرتح من اللجنة العامة لالحتاد، والذي تضمن البنود التالية :
 إقرار جدول األعمال و برانمج العمل.  -1
 تقرير األمني العام لالحتاد.  -2
 .عاممتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االحتاد بشكل   -3
 للجان املتخصصة الدائمة:ا

 : اخلامس للجان التالية حتديث مشروع جدول أعمال االجتماع -4
 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. 1-4
 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 2-4
 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة. 3-4
 جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألداين. 4-4

 األجهزة املتفرعة:
 :حتديث مشروع جدول أعمال  -5

 االجتماع السابع للجنة فلسطني الدائمة. 1-5
 الدورة السادسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. 2-5
 االجتماع التشاوري لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد. 3-5

 .عشرة للجنة العامة لالحتاد حتديث مشروع جدول أعمال الدورة التاسعة -6
 الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد. الدورة حتديث مشروع جدول أعمال -7
 إقرار تقرير االجتماع السابع والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد. -8
 .مايستجد من أعمال -9

 

 اجللسة اخلتامية:

 عشرة ملؤمتر االحتاد. الثانيةعتماد التقرير اخلتامي للدورة ا -1
 عشرة ملؤمتر االحتاد. الثانيةوالبيان اخلتامي للدورة  ابماكوعتماد إعالن ا -2
 مايستجد من أعمال. -3
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 القرارات:املداوالت و 

  غطى تقرير األمني العام الفرتة الواقعة بني انعقاد الدورة احلادية عشرة ملؤمتر االحتاد اليت عقدت يف مدينة
، وقد 2017يناير  27مايل يف  –ابماكو  يفبغداد ، مجهورية العراق واتريخ انعقاد الدورة الثانية للمؤمتر 

ية والرسائل اهلامة اليت بعث هبا معايل األمني ميركات يف احملافل الدولية واإلقلاحتوى التقرير على املشا
مانة العامة أنشطة األ، و وتلك الصادرة عن اجملالس األعضاءمانة العامة العام ، والقرارات الصادرة عن األ

وتقرير مفصل عن متابعة  ،لكرتوين كما مشل التقرير الشؤون التنظيميةوحتديث املوقع اإلعالم يف جمال اإل
 ومتت املوافقة على التقرير. ،وتنفيذ قرارات الدورة احلادية عشرة للمؤمتر

  السادة رؤساء الربملاانت ورؤساء الوفود الذين تناولوا السيدات و مث انتقل املؤمتر لالستماع إىل مداخالت
 احملاور والنقاط الرئيسية التالية:

 كيد على احلاجة للتضامن والوحدة بني الدول اإلسالمية لتتمكن من مواجهة التحدايت أالت
سالم وهذا مايتطلب إلرهاب والعنف الذي يستغل اسم اإلوالتهديدات العديدة وعلى رأسها ظاهرة ا

حكام السيطرة على احلدود أمات والتنسيق و لية وتبادل املعلو إجراء تعديالت قانونية وتوفري موارد ما
 ومتابعة وكشف اجلهات املمولة واحملرضة .

  التصدي لظاهرة اإلسالموفوبيا خاصة يف العامل الغريب واهلجمات على املسلمني وعلى أماكن عبادهتم
 وممتلكاهتم .

 رية والشورى وحقوق سالم وضمان احلسية واقتصادية انبعة من مبادئ اإلاحلاجة لتطوير وتبين رؤية سيا
اإلنسان والتبادل السلمي للسلطة وتوفري اإلطار العام لتحقيق التنمية االقتصادية والبيئية وحتسني 

 مستوى معيشة املواطنني يف الدول االعضاء .
 ادية حرجة خاصة أمنية واقتص اً احلاجة لتقدمي املساعدة للشعوب والدول اإلسالمية اليت تواجه أوضاع

سالمي تساهم فيه الدول واملنظمات ملساعدة إنشاء صندوق إ إىلفريقي والدعوة ل اإليف دول الساح
 املتأثرين من عمليات النزوح واللجوء وإعادة تعمري البنيات األساسية يف الدول املتأثرة .

 . العمل على حتقيق التقدم العلمي والتقين وسد الفجوة بني الدول اإلسالمية والعامل املتقدم 
  على تعميق قيم االعتدال والوسطية والتسامح والتعايش السلمي وحل اخلالفات ابلطرق العمل

سالمي ا قيم ومبادئ اساسية يف ديننا اإلالسلمية ومراعاة مبادئ حسن اجلوار وقبول األخر ابعتباره
 احلنيف.

 ية سلمإجياد حلول إىل روب يف العامل اإلسالمي والسعي ضرورة العمل على إهناء النزاعات واحل
 ، بعيداً عن التدخالت اخلارجية .للمشاكل اليت تواجه بعض دولنا
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  دعم نضال الشعب الفلسطيين الشقيق الستعادة حقوقه الكاملة مبا فيها دولته املستقلة وعاصمتها
 راضي الفلسطينيني .أللكيان الصهيوين واالستيالء على القدس والتصدي للسياسات التوسعيىة 

 إىل القدس واعتبار ذلك ذ موقف موحد جتاه اإلدارة األمريكية اجلديدة لنقل سفارهتا التأكيد على اختا
 .خطاً أمحر

  مريكي مؤخرًا يتعارض مع القوانني الكونغرس األالتأكيد على أن قانون "جاستا" الذي أصدره
 األمريكية ويشجع على نشر الفوضى وعدم االستقرار يف العالقات بني الدول.

 من موجات اهلجرة غري الشرعية وماينجم عنها من فقدان لألرواح وجرائم االجتار  العمل على احلد
 من واالستقرار والعدالة والتنمية يف البلدان املصدرة للهجرة .، وأن ذلك يتطلب توفري األابلبشر

  سوراي واليمن السعي اجلاد لتسوية احلروب والنزاعات الداخلية يف بعض الدول اإلسالمية مثل
من الدويل ومنظمة التعاون اإلسالمي ساس القرارات الصادرة من جملس األأال وذلك على والصوم

 وتشجيع احلوار وقبول الرأي اآلخر.
  تنشيط الدبلوماسية الربملانية كعنصر رئيسي وفعال يف حتقيق التضامن بني الدول األعضاء ويف تسوية

 من أجل الدفاع عن اإلسالم واملسلمني .اخلالفات والنزاعات ويف االتصاالت مع اجلهات اخلارجية 
 لألمة اإلسالمية  وحتدايً  اً ك هتديدإدانة عملية استهداف مكة املكرمة بصاروخ ابليسيت  واعتبار ذل

 مجعها .أب
 

  كذلك  اسةةةةةةتمع أعضةةةةةةاء املؤمتر يف جلسةةةةةةة أخرى إىل كلمات ممثلي املنظمات الشةةةةةةقيقة والصةةةةةةديقة الذين
 حضروا بصفة مراقبني. 

  عشرة للجنة العامة لإلحتاد. التاسعةكما مت اعتماد تقرير الدورة 
 اللجنةة التنفيةذيةة واللجنةة العةامةة واللجةان الةدائمةة واألجهزة املتفرعةة قةد اجتمعةت قبةل انعقةاد  هةذا وكةانةت

وانقشةةةةةةةةةةةةةةةت البنود املدرجة على جدول أعماهلا ،  ،للرئيس ومقرراً  اً وانئب وانتخبت كل جلنة رئيسةةةةةةةةةةةةةةةاً  ،املؤمتر
 وأعدت تقاريرها وتوصياهتا اليت عرضت على املؤمتر يف جلسته اخلتامية ومتت املوافقة عليهما.

  2017وافق املؤمتر على أعضاء اللجنة العامة لعام      . 
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  2017وافق املؤمتر على أعضاء اللجنة التنفيذية لعام : 
 عن الرتويكا فريقيةعن اجملموعة اإل عن اجملموعة اآلسيوية عن اجملموعة العربية

ة اجلزائرية اجلمهوري -1
 الدميقراطية الشعبية

 )احلايل( مايلمجهورية  -1 بننيمجهورية  -1 مجهورية أذربيجان -1

 اجلمهورية اللبنانية -2
 

اجلمهورية  -2
 اإلندونيسية

مجهورية  -2
 الكامريون

اإلسالمية مهورية اجل -2
 (القادم) اإليرانية

اإلسالمية مهورية اجل -3
 .املوريتانية

ابكستان مجهورية  -3
 اإلسالمية

العراق مجهورية  -3 موزمبيقمجهورية  -3
 (السابق)

  السنغالمجهورية  -4 اجلمهورية الرتكية -4 اململكة العربية السعودية -4

 
  2017وافق املؤمتر على أعضاء جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية لعام: 

 فريقيةعن اجملموعة اإل عن اجملموعة اآلسيوية عن اجملموعة العربية
 مصر العربيةاجلمهورية  -1

 
 بوركينا فاسو -1 مجهورية أذربيجان -1

 مجهورية الكامريون -2 اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية -2 اململكة األردنية اهلامشية -2
 النيجرمجهورية  -3 مجهورية ابكستان اإلسالمية -3 دولة الكويت -3
 مجهورية أوغندا -4 اجلمهورية الرتكية -4 مجهورية السودان -4

 
 

  2017وافق املؤمتر على أعضاء جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة لعام: 
 فريقيةعن اجملموعة اإل عن اجملموعة اآلسيوية عن اجملموعة العربية  

 مجهورية تشاد -1 بنغالدش الشعبية مجهورية -1 مملكة البحرين -1

اجلمهورية اإلسالمية  -2
 املوريتانية

 االحتاديةنيجرياي مجهورية  -2 اجلمهورية اإلندونيسية -2

 موزمبيقمجهورية  -3 اإلسالمية اإليرانيةاجلمهورية  -3 اململكة املغربية -3

 توغومجهورية  -4 اجلمهورية الرتكية -4 اإلمارات العربية املتحدة -4
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    2017وافق املؤمتر على أعضاء جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة لعام: 
 فريقيةاجملموعة اإلعن  عن اجملموعة اآلسيوية  عن اجملموعة العربية

 الكامريونمجهورية  -1 مجهورية أذربيجان -1 مجهورية مصر العربية -1
 غينيامجهورية  -2 مجهورية بنغالدش الشعبية -2 مجهورية العراق -2
 مايلمجهورية  -3 اجلمهورية ابكستان اإلسالمية -3 دولة الكويت -3
 أوغندامجهورية  -4 اجلمهورية الرتكية -4 مجهورية السودان -4

 
    2017وافق املؤمتر على أعضاء جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألداين لعام: 

 فريقيةعن اجملموعة اإل عن اجملموعة اآلسيوية عن اجملموعة العربية
اجلزائرية اجلمهورية   -1

 الدميقراطية الشعبية
 بوركينا فاسو -1 مجهورية أفغانستان اإلسالمية -1

 النيجرمجهورية  -2 مجهورية أذربيجان -2 اململكة املغربية -2
  تشادمجهورية  -3 اإلندونيسيةاجلمهورية  -3 سلطنة عمان -3
 أوغندامجهورية  -4 اإلسالمية اإليرانيةاجلمهورية  -4  فلسطنيدولة  -4

 

  خالل شهر  إندونيسيااعتذر جملس النواب اإلندونيسي عن استضافة الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد يف
رئيس االجتماع التشاوري  تشاور فيما بينها وسيتوىللاجملموعة اآلسيوية ل ىستسع. لذلك 2018يناير 

 للمؤمتر.  13للمجموعة اآلسيوية إفادة األمانة العامة بنتائج مشاوراهتا حول قبول استضافة الدورة 
اين الدورة ير ن يستضيف الربملان اإلأ ى)وافق اعضاء االجتماع التشاوري اآلسيوي بعد التشاور فيما بينهم عل

 .(للمؤمتر 13
  مت قبول الدعوة اليت تقدم هبا جملس النواب يف اململكة املغربية الستضافة الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتاد

 .2019يف خالل شهر يناير 
  ملؤمتر االحتاد. 15أبدت اجلمعية الوطنية يف مجهورية بوركينا فاسو رغبتها يف استضافة الدورة 
  للجنة التنفيذية  38األمني العام مع اجملالس األعضاء املوقرة لقبول استضافة االجتماع الة سيسعى معايل

 لالحتاد.
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 اجللسة اخلتامية :
 :ملؤمتر االحتاد 12خلتامي للدورة اعتماد التقرير ا .6

 مت اعتماد التقرير . 
 اعتماد إعالن ابماكو والبيان اخلتامي للمؤمتر: .7

 مت اعتمادمها بعد إدخال التعديالت واملالحظات عليهما. 
 مايستجد من أعمال: .8
  رئيس اجلمعية الوطنية جبمهورية مايل ابلشكر  –ملؤمتر االحتاد  12يساكا سيديبه رئيس الدورة إتقدم معايل السيد

رة لتكبدهم عناء لدو والتقدير ألصحاب املعايل رؤساء اجملالس وأصحاب السعادة رؤساء الوفود املشاركني يف ا
، ودعا املؤمتر إىل مزيد من الوحدة والتضامن هورية مايل يف حرهبا ضد اإلرهاب، وطلب أن يبقى اجلميع مع مجالسفر

 االتفاق عليه مت   ، كما دعا إىل تكريس العمل إلجناز ماية حلل النزاعات بني دول االحتادوتفعيل الدبلوماسية الربملان
 اململكة العربية السعودية لدعمها السخي هلذا املؤمتر.، وشكر على أرض الواقع

  كما ية مايل لرعايته الكرمية للمؤمتربرقية شكر وتقدير إىل فخامة رئيس مجهور  12رفع املشاركون يف أعمال الدورة ،
ن كان هلما قدموا شكرهم وامتناهنم إىل اجلمعية الوطنية املالية الستضافتها الكرمية وحلسن االعداد والتنظيم اللذي

أكرب األثر يف جناح أعمال املؤمتر واالجتماعات املصاحبة األخرى. وعرب املشاركون يف برقيتهم عن دعمهم جلمهورية 
مايل يف حرهبا ضد اإلرهاب من أجل التنمية والتقدم . ومتنوا أن حيفظ هللا مجهورية مايل وشعبها األيب من الفنت 

 ماظهر منها ومابطن .
  بربقية شكر وتقدير مماثلة إىل معايل السيد/ إيساكا سيديبه رئيس الدورة الثانية عشرة للمؤمتر ورئيس كما بعثوا

 اجلمعية الوطنية جبمهورية مايل .
 . اختتم االجتماع بتالوة مباركة من القرآن الكرمي 

*  *  * 

عشةةةةةةةةةةةةةةرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضةةةةةةةةةةةةةةةاء يف منظمة  الثانيةوفيما يلي عرض للقرارات اليت وافقت عليها الدورة 
 التعاون اإلسالمي:
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 إعالن ابماكو

 الصادر عن الدورة الثانية عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي
 مجهورية مايل –ابماكو 

 هـ 1438ربيع الثاين  28
 م 2017 يناير27

وفود جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي املشاركون يف الدورة الثانية عشرة حنن رؤساء وأعضاء 
يناير  27ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضةةةةةةةةةةةاء يف منظمة التعاون اإلسةةةةةةةةةةةالمي املنعقدة يف ابماكو، مجهورية مايل بتاريخ 

قشةةةةةةةةةةةةةةنا التطورات والتحدايت اليت تواجه العامل م، بدعوة كرمية من اجلمعية الوطنية جلمهورية مايل،  وبعد أن ان 2017
 اإلسالمي املدرجة على جدول أعمال الدورة،

التزامنا بتفعيل وحتقيق أهداف ومبادئ االحتاد، اليت تعد وفقاً لقناعتنا جزءاً اليتجزأ من عملية حتقيق إذ نؤكد 
بناء عامل متطور سالمية يف مة اإلاملالئمة الشراك األيداً لألرضية سالمي ومتهقراطية واالستقرار يف العامل اإلالسالم والدمي

 من الرخاء والسعادة للبشرية مجعاء،ؤ وآمن ومستقر، ي
الدور الفاعل والبارز واملؤثر لالحتاد يف معاجلة القضةةةةةةةةةااي املهمة واحليوية للمجتمع الدويل، مبا أنه جيمع  وإذ نقدر

ساس القيم أكة والبشرية قاطبة علی لتعامل مع شؤون املسلمني املشرت سالمية ويعمل علی اجراء التشاور واالربملاانت اإل
السةةةةةةةامية املتمثلة يف العدالة والدميقراطية واخلري للجميع، ومبا أن اجملالس التشةةةةةةةريعية واالسةةةةةةةتشةةةةةةةارية يف بلداننا متثل اهلوية 

 لة واملساواة ، الشعبية والصوت املستقل والصادق للشعوب املسلمة يف سياق حتقيق االستقالل والعدا
ن العدل والسالم واألمن من جهة، والتنمية املستدامة من جهة اخری، يشكالن دعامتني يسند أعلی واذ نؤكد 

ولوية الرئيسةةةةةةةةةةية يف ن يشةةةةةةةةةةكل األأالعادل هلاتني الدعامتني، ينبغي كل منهما اآلخر، وان التجسةةةةةةةةةةيد املتزامن واملتوازن و 
 مية والدولية، قليعمال البلدان واملنظمات اإلأجدول 

ة واملصةةةامل املشةةةرتكة مع الرفض سةةةاس احرتام مبدأ السةةةيادة الوطنيأدارة العالقات بني الدول علی إأبمهية  وإذ نقر
لی مبدأ التفاهم، وتوازن خطط إالعدالة االجتماعية، واالحتكام  جني، والتزام مجيع الدول بتحقيقأكيد ألي تدخل األ

 تماعية واحملافظة علی البيئة،النمو االقتصادي والتنمية االج
لضةةةةةةةةةمان القيم السةةةةةةةةةامية،  قيماً  علی أن تنوع التقاليد والثقافات والقناعات للشةةةةةةةةةعوب، يعترب عنصةةةةةةةةةراً  وإذ نؤكد

 كاحلرية والعدالة واملساواة والتسامح، 
شةةةةةةطة نيف األ اة وإسةةةةةةهام املرأة والشةةةةةةباببتعزيز ثقافة السةةةةةةالم واحلوار والتنوع الثقايف والعدل واملسةةةةةةاو وإذ نرحب 
 نسان والعمل مببادئها،ان احرتام حقوق اإلاحمللية والدولية وضم
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عن القلق العميق مما تشهده االوضاع يف مشال مايل من تطورات وأعمال إرهابية ، تؤججها موجات وإذ نعرب 
ت اليت هتدد االسةةةةةةةةةةتقرار اجلرائم املنظمة العابرة للحدود ، وخنص ابلذكر منها االجتار غري املشةةةةةةةةةةروع ابلسةةةةةةةةةةالح واملخدرا

 والسلم والتنمية االجتماعية واالقتصادية لبلدان الساحل اإلفريقي ، 
عن عزمنا القوي على التصةةةةةةةةةةةةةدي لظاهرة اإلرهاب من خالل تعزيز التعاون فيما بني مجيع بلدان األمة  وإذ نعرب

قواعد السةةةلوك بشةةةأن مكافحة اإلرهاب اإلسةةةالمية ، وكذلك من خالل زايدة التعاون اإلقليمي والدويل يف إطار مدونة 
م ، واتفاقية املنظمة ملكافحة اإلرهاب املعتمدة من 1994الدويل املعتمدة من قبل منظمة التعاون اإلسةةةةةةةةةةةةالمي يف عام 

مم املتحدة ، م، وميثاق األ1999كينا فاسةةةةةةةةةةةةو( عام للمؤمتر اإلسةةةةةةةةةةةةالمي املنعقدة يف واغادوغو )بور  26قبل الدورة ال 
 اتيجية العاملية ملناهضة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة ، خصوصاً االسرت 

عالياً جلمهورية مايل ، حكومًة وشةعباً ومجعيتها الوطنية، االسةتضةافة الكرمية للمؤمتر الثاين عشةر الحتاد  نقدر وإذ
الحتاد من قبل معايل ة اهلا التهاين مبناسبة تويل مسؤولي وإذ نقدمجمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ، 

 سيديبه رئيس اجلمعية الوطنية جلمهورية مايل،  إسحاقاالستاذ 
 ی النحو التايل: عل املطالب العامة للربملاانت االعضاء يف االحتاد نعلن

تضامننا الكامل مع رئيس  كما نؤكدحرصنا على سيادة مجهورية مايل وسالمة أراضيها ووحدهتا الوطنية ، نؤكد  -1
مجهوريةةة مةةايل فخةةامةةة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتةةا ، واحلكومةةة واجلمعيةةة الوطنيةةة والشةةةةةةةةةةةةةةعةةب املةةايل يف مواجهتةةه 

حكومةةةاتنةةةا إىل تقةةةدمي الةةةدعم املةةةايل ولمني املسةةةةةةةةةةةةةةتلزمةةةات اليت متكن املةةةاليني من مواجهةةةة  ونــدعولإلرهةةةاب ، 
 هذا البلد املسلم ومنطقة غرب إفريقيا عموماً. التهديدات اليت هتدد السلم واالستقرار يف

حكوماتنا على تطوير التعاون بينها هبدف اجتثاث اإلرهاب  وحنثاالرهاب كعقيدة وفكر وممارسةةةةةةةةةةةةةةةة،  ندين -2
 مبختلف أشكاله، مستفيدة من اخلربات والتجارب املكتسبة يف هذا اجملال . 

لتفاهم واملصةةةةةاحلة يف مايل ، املنبثقة عن مسةةةةةار اجلزائر ، جهود السةةةةةلطات املالية لتنفيذ اتفاقات السةةةةةالم واحنيي  -3
 تشبثنا من جديد بصون سيادة مجهورية مايل وسالمة أراضيها ووحدهتا الوطنية . ونؤكد

حكومات اجملالس األعضةةةةاء يف االحتاد تقدمي الدعم واملسةةةةاعدة املالية العاجلني جلمهورية مايل ، تسةةةةاعد نناشـــد  -4
االرهاب بصةةةةةةورة انجعة وتعزز تقدمه حنو السةةةةةةلم واالسةةةةةةتقرار وحتقيق التنمية الشةةةةةةاملة  هذا البلد يف مكافحة آفة

 واملستدامة.
أبشد العبارات أي اعتداء على املقدسات اإلسالمية ، خاصًة مكة املكرمة ، ونعترب هذا األمر خطاً أمحر ندين  -5

 لقاطبة املسلمني.
على أن حتقيق حل شةةةةامل ودائم  ونشـــددحمورية القضةةةةية الفلسةةةةطينية والقدس ابلنسةةةةبة لألمة اإلسةةةةالمية ،  نؤكد -6

وعادل للقضةةةةية الفلسةةةةطينية يتضةةةةمن قيام الدولة الفلسةةةةطينية املسةةةةتقلة وعاصةةةةمتها القدس ، يعترب شةةةةرطاً مسةةةةبقاً 
 الستتباب السالم واالستقرار يف منطقة الشرق األوسط.

قليات املسلمة املتمثلة يف صون كرامتها وسالمتها ومحاية أعراضها، وحقها يف حرية العبادة على حقوق األ نؤكد -7
وممارسةةة الشةةعائر الدينية وحقها يف العمل والكسةةب ومحاية أمواهلا وممتلكاهتا وحقها يف التمتع بكافة ما يتمتع به 
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شةةةةةةةةركاء دعمنا لتحرمي التحريض او ممارسةةةةةةةةة التميز ضةةةةةةةةد  كدنؤ مواطنو الدولة واحملافظة على هويتها الثقافية. ويف السةةةةةةةةياق ذاته، 
 سالمية واعتبارهم مواطنني على درجة واحدة يف احلقوق والواجبات.االوطان من االداين غري اإل

 وندعمدولنا األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي على إنشاء نظام اقتصادي جديد ، مبين على التضامن اإلسالمي ،  نشجع -8
ة لتعزيز العالقات االقتصةةةةةادية والتجارية واملالية واملصةةةةةرفية بالمتييز بني الشةةةةةعوب،وبني شةةةةةعوب أعضةةةةةاء االحتاد بنحو إقامة أرضةةةةةي

خاص لتحقيق التنمية وتعميق التعاون االقليمي ومادون االقليمي مع هتيئة الظروف املتكافئة للتوصةةةةةةةةةةةةةةل إىل النمو االقتصةةةةةةةةةةةةةةادي 
حجم صةةةةةةةادرات الدول.  وابلتايل املسةةةةةةةاعدة يف خلق فرص عمل منتجة يف االقتصةةةةةةةادات املنشةةةةةةةود،  وزايدة االنتاج احمللي ورفع 

الوطنية،  وتسةةةةةريع وترية التقدم االقتصةةةةةادي ابجتاه مكافحة الفقر،  والتوصةةةةةل إىل األهداف األخرى اهلامة الواردة يف وثيقة تنمية 
 األلفية. 

مي املزيد من املساعدات للبلدان اإلسالمية يف القارة اإلفريقية لتمكينها البلدان الغنية املنتمية إىل فضائنا اإلسالمي على تقد حنث -9
 من مواجهة التحدايت التنموية ، خاصًة يف جمال التنمية الصناعية.

على أن حوار احلضةةةةةةةةةةةةةةارات وإبراز القيم والقواسةةةةةةةةةةةةةةم املشةةةةةةةةةةةةةةرتكة بينها، واحلوار بني األداين اجلاري واملبين على االحرتام بني  نؤكد -10
أمراً ضرورايً نؤكد عليه يف اطار حتقيق السلم واألمن والتسامح والتعايش اخلايل من مظاهر التطرف، وندعو اىل ضرورة الشعوب، 

تعميق احلوار بني األداين واملذاهب اإلسةةةةةةةةالمية وحماربة التعصةةةةةةةةب والتطرف، ونشةةةةةةةةر الفهم الديين السةةةةةةةةليم،  ونبذ التكفري وامليل 
 للعنف.

منظمة التعاون اإلسالمي على مواصلة التعاون الفعال والتشاور اجلاد ملواجهة ظاهرة اإلسالموفوبيا  عزم الدول األعضاء يفنؤكد  -11
إىل تطبيق اسةةةةةةرتاتيجية مكافحة  وندعووتشةةةةةةويه صةةةةةةورة األداين السةةةةةةماوية والتحريض على الكراهية والتمييز ضةةةةةةد املسةةةةةةلمني . 

 شرة.اإلسالموفوبيا املعتمدة من قبل القمة اإلسالمية احلادية ع
اهر على ضرورة مقاومة مجيع أشكال احلمالت اإلعالمية املناهضة لإلسالم واملسلمني، ونعرب عن القلق البالغ، إزاء مظنشدد  -12

يز وأعمال العنف ضةةةد املسةةةلمني يف مناطق خمتلفة من العامل ، إىل جانب إظهار الصةةةورة السةةةلبية والقولبة النمطية التعصةةةب والتم
 ل ربطهم يف وسائل االعالم الدولية ابلعنف واإلرهاب.لإلسالم واملسلمني من خال

على القرار الصادر عن االجتماع الطارئ جمللس وزراء اخلارجية للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي الصادر مبكة نؤكد  -13
اروخ ابلسةةيت ابجتاه م بشةةأن إطالق صةة2016نوفمرب  17ه املوافق 1438صةةفر  17املكرمة ابململكة العربية السةةعودية بتاريخ 

 مكة املكرمة.
األمريكي لقانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب "جاستا" يشكل مصدر قلق كبري للمجتمع الدويل  الكونغرسعلى أن اعتماد نؤكد  -14

ت ويتعارض مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة القائمة على احرتام مبدأ املسةةةاواة يف السةةةيادة واحلصةةةانة السةةةيادية للدول، ومااسةةةتقر 
م واتفاقية 1949عليه احكام حمكمة العدل الدولية حول احرتام السةةةيادة واو القانون الدويل على القانون الداخلي ، منذ عام 

( يف 38/59األمم املتحدة حلصةةةةةةاانت الدول وممتلكاهتا من الوالية القضةةةةةةائية الصةةةةةةادر بقرار عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة )
أن من شةةةةةةأن القانون أن يؤثر سةةةةةةلباً على عالقات الدول مبا يف ذلك العالقات مع الوالايت م. ونشةةةةةةدد على 2004ديسةةةةةةمرب 

األمريكي اخلطوات الالزمةةة لتجنةةب العواقةب  الكونغرساملتحةةدة األمريكيةةة، ونعرب عن األمةةل أبن تسةةةةةةةةةةةةةةةود احلكمةةة وان يتخةةذ 
 الوخيمة واخلطرية اليت قد ترتتب على العمل هبذا القانون .

 ابماكو                                                                                                                  
 2017 يناير 27

****** 
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 البيان اخلتامي
 الصادر عن الدورة الثانية عشرة ملؤمتر

 احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي
 مجهورية مايل –ابماكو 

 هـ 1438ربيع الثاين  28
 م 2017يناير  27

منظمة التعاون اإلسالمي حنن رؤساء جمالس ورؤساء وأعضاء وفود جمالس الدول األعضاء يف 
ربيع  28  مجهورية مايل يوم -املشاركني يف أعمال الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد املنعقدة مبدينة ابماكو 

م، انقشنا التطورات والتحدايت اليت تواجه العامل اإلسالمي املدرجة  2017يناير  27 هة، املوافق1438الثاين 
  مايلي: على جدول أعمال الدورة وقرران

 أواًل: القضية الفلسطينية:
 على حمورية القضية الفلسطينية والقدس ، يف اهتمامات األمة اإلسالمية، حبيث يتوجب على  نؤكد

التعاون فيما بينها  –يف فضاء منظمة التعاون اإلسالمي  –مجيع دولنا وجمالسنا وتنظيماتنا املدنية 
حىت تتحقق احلقوق  والتنسيق يف احملافل الدولية واإلقليمية من أجل دعمها والدفاع عنها واالنتصار هلا ،

املشروعة وغري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيين ، املتمثلة يف عودة الالجئني والتحرر من االحتالل 
وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس ، ومبا أن مدينة القدس عاصمة روحية لألمة 

 أن القدس ، خط أمحر ال ميكن جتاوزه.اإلسالمية وعاصمة أبدية لدولة فلسطني ، فإننا نؤكد من جديد 
 على أن مدينة القدس ، جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة ، كما جاء يف قراري  جمدداً  نؤكد

م ، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف 1973لعام  338م ، و1967لعام  242جملس األمن الدويل رقم 
بسلطات االحتالل  ونندد بشدةرارات جملس األمن ، م ، كما جاء يف العديد من ق1949الرابعة لعام 

النتهاكاهتا املتكررة للمقدسات يف مدينة القدس ، من خالل بناء جدار الفصل العازل واملستوطنات 
تقويض دعائمه وهتديده  ومواصلة أعمال احلفرايت حتت املسجد األقصى املبارك ، مما يؤدي إىل

الصهيوين )إسرائيل( وممارساته غري الشرعية واملخالفة لكل  إبجراءات الكيان كما نندد، ابالهنيار
القرارات والقوانني الدولية اليت تقوم هبا سلطات االحتالل يف مدينة القدس واهلادفة لتهويد املدينة 

 املقدسة وطمس معاملها العربية واإلسالمية .
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 لقدس احملتلة ، عاصمة للكيان ، مشروع إعالن الكيان الصهيوين )إسرائيل( ، مدينة ابقوة نرفض
 الصهيوين وللشعب اليهودي ، ابعتبار هذا املشروع عدواانً مباشراً على الشعب الفلسطيين وحقوقه 

  ، بصورة قطعية كل الطروحات اإلسرائيلية القائلة ابلقدس  كما نرفضالثابتة وغريالقابلة للتصرف
 أساس وضعها حتت وصاية دولية.الكربى وأية طروحات أخرى حلل قضية مدينة القدس على 

  بصورة قطعية كل احملاوالت الرامية إىل نقل السفارات املعتمدة لدى الكيان الصهيوين )اسرائيل( نرفض
إىل مدينة القدس ، ابعتبار هذه احملاوالت غري شرعية والغية وتتعارض مع الوضع القانوين ملدينة القدس 

 لة.كجزء ال يتجزأ من األراضي العربية احملت
 أمهية متابعة وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة بشأن القضية الفلسطينية ، خاصًة تلك املتعلقة  نؤكد

بضمان احلقوق السياسية واملدنية للشعب الفلسطيين ، اليت متكنه من إقامة دولته املستقلة وعاصمتها 
 القدس.

 زاوية لتجديد اإلنطالقة الفلسطينية على أمهية الوحدة الوطنية الفلسطينية ، ونعتربها حجر ال نشدد
اهلادفة حنو حتقيق مراميها السامية يف التحرير الكامل لكافة الرتاب الفلسطيين وإقامة الدولة الفلسطينية 

 املستقلة وعاصمتها القدس .
 مساندتنا القوية جلهود دولة فلسطني من أجل حشد الدعم الدويل لضمان احلقوق الفلسطينية  نؤكد

لة للتصرف ، ويف مقدمتها حقه يف تقرير مصريه وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس، غري القاب
يف هذا الصدد نداءان جمللس األمن لكي ينظر بعني املوافقة إىل الطلب الذي قدمته دولة فلسطني  وجندد

 ، للحصول على العضوية الكاملة يف األمم املتحدة.
  ممكن ملعاجلة قضية االحتالل االسرائيلي وإجياد حل عادل بعقد مؤمتر دويل يف أسرع وقت نطالب

للقضية الفلسطينية ، يفضي ايل قيام الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس، يف حدود الرابع 
 ويف إطار زمين حمدد. 1967من يونيو 

  إىل استئناف ، وكافة اجلهود الرامية 2016يونيو  3بعقد االجتماع الدويل يف ابريس بتاريخ نرحب
عملية سياسية ذات مصداقية وحشد اجملتمع الدويل ابجتاه إطالق مسار دويل مجاعي جديد ، يفضي 

، وفقًا جلدول زمين حمدد 1967إىل إهناء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطني احملتلة منذ عام 
 وملزم ، وطبقاً للمرجعيات املعرتف هبا دولياً.

  عنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف ، بشأن اعتبار مببادرة اللجنة املنشيد
الدول االعضاء يف منظمة  وندعو" العام العاملي إلهناء االحتالل اإلسرائيلي لدولة فلسطني"  2017

 التعاون اإلسالمي إىل حث األمم املتحدة على تبين هذه املبادرة.
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  م، الذي أكد 2016ديسمرب  23الصادر بتاريخ  2334للقرار رقم اعتماد جملس األمن الدويل نثمن
عدم شرعية االستيطان اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة، ولزوم اإليقاف الفوري والتام لكل 
األنشطة االستيطانية اليت يقوم هبا الكيان الصهيوين )إسرائيل( يف األراضي احملتلة ، مبا فيها القدس 

جملس األمن الدويل ابلعمل على تنفيذ هذا القرار دومنا إبطاء، احياء لعملية السالم  ونطالبالشرقية . 
يف املنطقة ابالستناد إىل قرارات األمم املتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية املفضية إىل إقامة 

 الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس .
 على أن حتذو حذو السويد  –خاصًة الدول األوروبية  –دولة فلسطني الدول اليت مل تعرتف بعد ب حنث

والفاتيكان وأن تتحمل مسؤولياهتا التارخيية حنو الشعب الفلسطيين يف حقة يف إقامه دولة فلسطينية 
مستقلة ذات سيادة ، كما ندعو جملس األمن الدويل للموافقة على منح دولة فلسطني ، العضوية 

الربملاانت الغربية اليت مل تعرتف بعد بدولة فلسطني على أن حتذوا  كما حنثملتحدة ، الكاملة يف األمم ا
 حذو الربملاانت األخرى اليت قامت هبذا اإلجراء.

 رفضنا القاطع لة "يهودية الدولة اإلسرائيلية" وندعم بقوة موقف الشعب الفلسطيين وقيادته، الرافض  نؤكد
 لالعرتاف بيهودية الدولة العربية ، كما نؤكد على أن مقاومة االحتالل حق أصيل للشعب الفلسطيين.

  رات والقيام بزايرات حكومات جمالسنا األعضاء ابالنتباه حملاوالت الكيان الصهيوين لعقد مؤمتنطالب
دولنا ابلعمل على  ونناشدلدول يف أفريقياً ، يف حماولة منها إلحداث اخرتاق يف بنية املنظومة اإلسالمية 

 إفشال هذه احملاوالت الصهيونية.
  لدعم ، كما ندعو إىل رفع احلصار املفروض على الشعب الفلسطيين ، خاصًة على قطاع غزة ندعو

ابملمارسات ، ونندد  العمل اجلاد على إطالق سراح املعتقلني اإلداريني واألسرىصمود املقدسيني وإىل 
  إبطالق سراحهم فوراً.، ونطالب  اإلجرامية اإلسرائيلية بتعذيبهم وعزهلم وإذالهلم

  اجلرائم املستمرة الىت ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلى ىف فلسطني، خاصة قطاع غزة، والىت ندين
آالف الشهداء واجلرحى من األبرايء يف انتهاكات صارخة حلقوق اإلنسان الفلسطيىن ، راح ضحيتها 

ونطالب مبحاكمة املسؤولني اإلسرائيليني على كل جرائم احلرب اليت ارتكبوها يف قطاع غزة وسائر 
ابستمرار سياسات عزل وحصار الشعب الفلسطيىن واإلجراءات ،   ونندد  األراضي الفلسطينية احملتلة

القمعية اإلسرائيلية القائمة على االغتيال واالعتقال وهدم املنازل وجتريف األراضى وإقامة املستوطنات 
بسرعة ، كما نطالب إىل حتركات واسعة من أجل أهناء احلصار ، وندعو  وبناء جدار الفصل العازل

    اهلمجى عن معامله .التحرك إلجناز عمليات إعادة إعمار القطاع وإزالة آاثر العدوان اإلسرائيلى 
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  إدانتنا القوية لالعتقاالت القسرية ، مبا يف ذلك االعتقاالت اإلدارية اليت تقوم هبا سلطات نؤكد
اجملتمع  ونطالباالحتالل االسرائيلي ضد الشعب الفلسطيين مبن فيهم عدد من نواب اجمللس التشريعي. 

كما )اسرائيل( على االفراج عمن بقي يف االعتقال ، الدويل ابلعمل اجلاد على محل الكيان الصهيوين 
 الربملان الدويل بتجميد عضوية إسرائيل حىت يتم االفراج عن النواب الفلسطينيني املعتقلني. نطالب

  عن تضامننا مع األسرى الفلسطينيني القابعني يف السجون ومعتقالت الكيان الصهيوين ، خاصًة نعرب
عن تضامننا مع األطفال الذين  كما نعرباالحتالل أبمعائهم اخلاوية،  أولئك الذين يقاومون عنجهية

 مت اختطافهم من مدارسهم والنساء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً حلقوق اإلنسان.
 انضمام دولة فلسطني إىل مجيع االتفاقيات واملنظمات الدولية ، مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية  ندعم

ة، اليت من شأهنا حماسبة الكيان الصهيوين )إسرائيل( على جرائمها ، ومحاية الدولية وحمكمة العدل الدولي
كافة اإلجراءات العقابية اليت يتخذها الكيان   وندينالشعب الفلسطيين وأرضه وممتلكاته اخلاصة والعامة، 

 الصهيوين )إسرائيل( أو أي دولة أخرى بسبب هذه اخلطوة الشرعية. 
 الصهيوين )إسرائيل( السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق يف التعرض بشدة رفض الكيان  ندين

لألماكن املقدسة يف مدينة القدس القدمية ، ونندد ابحملاوالت اإلسرائيلية الرامية إىل اإلستيالء على 
الرتاث الفلسطيين وهتويده ، وإىل تزييف التاريخ الفلسطيين، مبا يف ذلك قرار ضم احلرم اإلبراهيمي 
الشريف يف مدينة اخلليل ومسجد بالل بن رابح يف بيت حلم وقرييت بتري ولفتا إىل الئحة تراثها ، وندعو 

بشأن املواقع  186يف هذا الصدد ، اليونسكو إىل تنفيذ قرارات جملسها التنفيذي الصادرة عن دورته 
وين )إسرائيل( على تدمري الرتاث التارخيية والرتاثية الفلسطينية ، وذلك للحيلولة دون إقدام الكيان الصهي

الثقايف الفلسطيين ، وحنذر من أن احملاوالت اإلسرائيلية لتقنني إجراءاهتا الباطلة يف األراضي احملتلة ، 
تنذر بتفجري الوضع يف املنطقة وإشعال صراع ديين ، يتحمل الكيان الصهيوين )إسرائيل( املسؤولية 

إىل جلم الكيان الصهيوين )إسرائيل(، وإىل محلها على وقف الكاملة عنه ، وندعو اجملتمع الدويل 
 اعتداءاهتا اخلطرية واستهتارها ابألمن والسلم يف املنطقة .

 القائمني على الصناديق اليت أنشئت من أجل القدس، تفعيل عمل تلك الصناديق ، دعما  نطالب
واب وحكومات، املزيد من التضامن األمة اإلسالمية شع ونناشدلصمود أهل القدس وتثبيتهم يف مدينتهم، 

ملواجهة الصلف اإلسرائيلي وماتبديه سلطة االحتالل من استخفاف ابحلقوق التارخيية والثقافية والدينية 
لتنفيذ املشروعات اليت تعزز صمود املدينة املقدسة وأهلها ومؤسساهتا،  وندعوللشعب الفلسطيين ، 

مال اجلليلة اليت تقوم هبا خمتلف اهليئات ومنها ابخلصوص إىل تدعيم كافة املبادرات واألع كما ندعو
 "جلنة القدس" املنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي وذراعها املايل وامليداين،"وكالة بيت مال القدس" .  
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  مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل االمتناع عن أي شكل من أشكال التعاون التنسيقي ندعو

الحتالل اإلسرائيلي ، تتعلق مبدينة القدس ، مبا يف ذلك توقيع االتفاقيات اليت من شأهنا مع سلطات ا
 التأثري على الوضع السياسي والقانوين للمدينة املقدسة.

 
 األراضي العربية احملتلة يف سوراي ولبنان : –اثنياً 
 متسكهم أبرضهم وهويتهم ومقاومتهم لالحتالل  وحنييبصمود املواطنني السوريني واللبنانيني ،  نشيد

بشدة قرارات الكيان الصهيوين )إسرائيل( خبصوص فرض قوانينها وإدارهتا على  وندينالصهيوين ، 
لعام  497اجلوالن السوري احملتل وعدم امتثاهلا للقرارات الدولية ، خاصة قرار جملس األمن الدويل رقم 

عية القرارات اإلسرائيلية يف هذا الشأن ، كما ندين التهديدات على بطالن وعدم شر  ونؤكدم ، 1981
اإلسرائيلية ضد لبنان وكذلك املناورات العسكرية االستفزازية السرائيل على احلدود اللبنانية واخلروقات 

إبهناء االحتالل اإلسرائيلي ملزارع شبعا وتالل  ونطالباجلوية والبحرية املتكررة لالجواء اللبنانية ، 
، 1701رشواب والقسم اللبناين من قرية الغجر ، ابعتباره مناقضًا لقرار جملس األمن الدويل رقم كف

 وذلك بكل الوسائل املتاحة السيما ابملقاومة الوطنية الباسلة.
 الكيان الصهيوين )إسرائيل( الستمراره يف تغيري الطابع القانوين للجوالن السوري احملتل  بقوة ندين ،

وتكوينه الدميوغرايف وهيكله املؤسسي ، ولسياساهتا وممارساهتا املتمثلة خاصةً يف االستيالء على األراضي 
اخلروقات العدوانية  بشدة دينكما نواملوارد املائية وبناء املستوطنات وتوسيعها ونقل املستوطنني إليها، 

اإلسرائيلية املتكررة للمجال اجلوي السوري واالعتداء على السيادة السورية ، من خالل مهامجة بعض 
املواقع داخل األراضي السورية ، مما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ، ويعرض 

مسؤولية هذه  الكيان الصهيوين )إسرائيل( ني للخطر ، وحنمل االستقرار اإلقليمي والسلم واألمن الدولي
 اخلروقات السافرة.

 حق لبنان يف ثروته النفطية والغازية املتواجدة ضمن مناطقه البحرية واملنطقة االقتصادية اخلالصة  نؤكد
م املتحدة، وندعم العائدة له واحملددة وفقاً للخرائط املعتمدة من قبل احلكومة اللبنانية واملودعة لدى األم

لدى األمم املتحدة الكيان الصهيوين )إسرائيل( رفض لبنان لالحداثيات اجلغرافية اليت أودعتها بعثة 
أهنا  الكيان الصهيوين )إسرائيل( واملرتبطة ابجلزء الشمايل من املياه اإلقليمية واملنطقة اخلالصة اليت يدعي 

 اتبعة هلا .
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 واإلسالموفوبيا وكراهية األجانب:مكافحة التعصب  –اثلثاً 
  وجود قواعد وأعراف قانونية دولية راسخة تنص على أن احلق يف حرية التعبري جيب أن يستخدم نؤكد

إىل تفعيل احلوار بني األداين  وندعومبسؤولية ، وأال يسئ إىل معتقدات اآلخرين ومقدساهتم . 
 واحلضارات ، بغية تعزيز روح التسامح بني أتباع الدايانت السماوية .

  مجيع الدول إىل منع التحريض على التمييز الديين والعداء والعنف واإلساءة إىل اإلسالم من ندعو
 اب قانوانً.خالل سن تدابري إدارية وقانونية ، حترم اإلساءة وجتعلها أمراً يستوجب العق

  األمم املتحدة إىل إصدار صك أممي جيرم إزدراء األداين السماوية واإلساءة إىل الرسل واألنبياء، ندعو
الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي  ونوصيوذلك لضمان تعايش اآلراء املتنوعة بسالم ، 

 مبواصلة سعيها لدى املنظمة الدولية من أجل حتقيق ذلك .
 إىل تنفيذ اسرتاتيجية مكافحة كراهية اإلسالم )اإلسالموفوبيا( املعتمدة من قبل القمة ًا ندعو أيض

اإلسالمية احلادية عشرة ، وإىل ضرورة اإلسراع بوترية عملية يف تنفيذ قرار وضع "صك دويل ملزم قانوانً 
 ملنع التعصب والتمييز والتحيز والكراهية على أساس الدين".

  الدورة السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة للقرار رقم ابعتماد أنخذ علمًا
بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف  18/16

مسار اسطنبول الرامي إىل ضمان تنفيذ  وندعموممارسته ضد الناس ، بسبب دينهم أو معتقدهم" ، 
الذي أثبت حىت اآلن جناحه يف بلورة فهم مشرتك ملكافحة التعصب على أساس الدين  ،18/16القرار 

. 
 

 مكافحة اإلرهاب والتطرف: -رابعاً 
  مسؤولية مجيع الدول يف جمال االبتعاد عن استخدام العنف والتطرف العنيف أو التهديد ابستعماله نؤكد

ونشجع اجملالس األعضاء على إعطاء املزيد من ضد سالمة أراضي دولة أخرى أو استقالهلا السياسي، 
االهتمام حملاربة التطرف واإلرهاب بوسائل من بينها معاجلة األسباب اجلذرية وتعزيز الوسطية والتسامح 

 واحلوار.
  مبا يف ذلك  -بشدة مجيع األعمال، واألساليب واملمارسات اإلرهابية جبميع أشكاهلا ومظاهرهاندين

على القيام  وحنثارها أعماال اجرامية غري مربرة، حيثما وقعت و أاي كان مقرتفها. ابعتب -إرهاب الدولة
 بتجفيف منابع اإلرهاب ومنع متويله .
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  اىل تشريع قوانني وطنية ، وندعو  الفتاوى اليت تكفر املسلمني وتربر العنف والقتل ابسم اإلسالمجنرم

حماوالت استغالل اسم االسالم . كما ندين اسالميةتدين فتاوى التكفري وتربير قتل اآلخر حتت دعاوي 
اىل تكثيف التعاون والتنسيق بني ، وندعو ملمارسة العنف واالرهاب وااثرة التفرقة الطائفية بني املسلمني

 الدول االسالمية حملاربة هذه الظاهرة.
  قاومة والكفاح على حتمية الفصل بني اإلرهاب بشىت صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب ىف املنؤكد

املسلح ضد احملتل واملستعمر األجني من أجل حترير أوطاهنا واستعادة حقوقها املشروعة الىت كفلها 
ميثاق األمم املتحدة، وكافة املواثيق واألعراف الدولية، ابعتباره حقا أصياًل للشعوب الرازحة حتت 

نة قانونية تكلف مبراجعة مفهوم االحتالل، ونوصي أبن تقوم منظمة التعاون اإلسالمي بتشكيل جل
اإلرهاب وحتدد الضوابط اليت متيز العمل اإلرهايب عن غريه ، لكي تصبح آراء اللجنة مرجعًا يف هذا 

 اجملال.
  بشدة األعمال اإلرهابية اليت استهدفت الباحثني والعلماء وأساتذة اجلامعات وكذلك املنشآت ندين

 ة.احليوية  يف عدد من البلدان اإلسالمي
  أبشد العبارات ، مجيع األعمال اإلرهابية والعنف الذي متارسه داعش وبوكو حرام وجبهة النصرة ندين

 كما ندينوحزب العمال الكردستاين واجلماعات اإلرهابية األخرى املسجلة على قوائم األمم املتحدة، 
ربطها أبي دين أو على أن ماتقوم به داعش ، ال ميكن وال جيب  ونؤكدفكرها العنيف املتطرف ، 

بدعم البلدان املستهدفة إبرهاب داعش وسائر املنظمات اإلرهابية  ونطالبجنسية أو حضارة أو دولة، 
 يف مواجهة هذا الوابء.

 أبشد العبارات مجيع األعمال اإلرهابية اليت مت ارتكاهبا يف عدد من البلدان اإلسالمية ، مما أدى  ندين
عن كامل  ونعرب شهيد وجريح وإحلاق أضرار فادحة ابملمتلكات ، إىل سقوط العديد من الضحااي بني

 تضامننا مع أسر الضحااي واملصابني.
  احلاجة الختاذ اجراءات متواصلة ملنع متويل اإلرهاب والقضاء على هذا النشاط ، وجترمي التوفري نؤكد

مواطنينها أو على أراضيها ، املتعمد أو اجلمع ، أبي طريقة ، مباشرة أو غري مباشرة ، لألموال بواسطة 
 بقصد استخدام هذه األموال ، أو مع العلم أبن هذه األموال سوف تستخدم للقيام أبعمال إرهابية .

 بشدة االعتداء اإلرهايب الذي تعرض له مواطنون إماراتيون ، من دبلوماسيني وموظفي إغاثة ،  ندين
ره جرمية ضد اإلنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانني ابعتبا 2017يناير  10عاملني يف أفغانستان ، بتاريخ 

 واملواثيق واألعراف الدولية. 
  بقوة ماتعرضت له آاثر العراق من عمليات تدمري شاملة وممنهجة ، وماجرى حتديدًا يف مدينة ندين

، ونطالب  املوصل ، وقيام تنظيم داعش اإلرهايب هبدم الشواهد التارخيية اليت تعترب ملكاً لإلنسانية مجعاء
 إبعادة اآلاثر العراقية املسروقة واملهربة إىل بلدان أخرى.
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  15بشدة احملاولة االنقالبية العنيفة ضد تركيا ، دستوراً ورئيساً وحكومًة وشعباً ، اليت قام هبا يف ندين 

 ابية.م فصيل مسلح ومتواطئون معه من املدنيني املنتمني إىل منظمة فتح هللا جولن اإلره2016يوليو 
 

 رفض العقوابت اجلائرة املفروضة على البلدان اإلسالمية: –خامساً 
 مبدأ فرض العقوابت مبختلف أنواعها على أي من الشعوب، خاصًة الشعوب اإلسالمية  نرفض بشدة

عن تضامننا مع  ونعربعلى أي من الدول اإلسالمية ،  -سواء كانت أحادية أم متعددة األطراف  -
استمرار هذه العقوابت، ملا ينجم عنها من تبعات  وندينإبلغاء هذه العقوابت،  ونطالبهذه الدول 

 سلبية على النشاطات االجتماعية اإلنسانية والتنمية االقتصادية واالجتماعية على شعوب تلك الدول.
  الدول  وندعوبقرار جملس حقوق اإلنسان القاضي بتعيني مقرر أممي حول العقوابت األحادية ، نرحب

سالمية للتعاون معه يف آداء مهمته الرامية للكشف عن اآلاثر السالبة للعقوابت األحادية على اإل
 املواطنني.

  األمريكي لقانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب "جاستا" يشكل مصدر  الكونغرسعلى أن اعتماد نؤكد
قلق كبري للمجتمع الدويل ويتعارض مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة القائمة على احرتام مبدأ املساواة 
يف السيادة واحلصانة السيادية للدول، ومااستقرت عليه احكام حمكمة العدل الدولية حول احرتام 

م واتفاقية األمم املتحدة حلصاانت 1949قانون الدويل على القانون الداخلي ، منذ عام السيادة واو ال
( يف 38/59الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية الصادر بقرار عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة )

 م. ونشدد على أن من شأن القانون أن يؤثر سلبًا على عالقات الدول مبا يف ذلك2004ديسمرب 
 الكونغرسعن األمل أبن تسود احلكمة وان يتخذ ، ونعرب العالقات مع الوالايت املتحدة األمريكية

 .د ترتتب على العمل هبذا القانوناألمريكي اخلطوات الالزمة لتجنب العواقب الوخيمة واخلطرية اليت ق
 

األوسط خالية من  احلصول على التقنيات احلديثة لألغراض السلمية ، وجعل منطقة الشرق –سادساً 
 مجيع أنواع أسلحة الدمار الشامل ، خصوصاً األسلحة النووية:

 حق مجيع البلدان يف استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية ،وفقًا ملعاهدة حظر انتشار  نؤكد
 األسلحة النووية.

 ونؤكدعن رفضنا الشديد الستمرار تنامي القدرات النووية اإلسرائيلية والتهديدات النامجة عنها ،  نعرب 
على ضرورة إخضاع الكيان الصهيوين )إسرائيل( لفتح منشآته وبراجمه النووية للمراقبة والتفتيش، وذلك 

مه إىل معاهدة حظر االنتشار طبقا للقواعد اخلاصة ابلوكالة الدولية للطاقة الذرية،  وكذلك ضرورة انضما
النووي  وأخالء منطقة الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل ،  ابعتبار أن ذلك يشكل أساساً 

 لألمن واالستقرار يف الشرق األوسط وميكن من جتنب ممارسة ازدواجية املعايري يف التعامل الدويل ، 
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ل اجملالس األعضاء يف املؤمترات الدولية اليت تعقد من مزيد من التعاون والتنسيق فيما بني دو  إىل وندعو
 أجل مراجعة هذا املوضوع.

 
 العراق: –سابعاً 

 قواته املسلحة على  وهننئالعراق وسالمة أراضيه من أي جتاوز أو اعتداء ،  بصيانة سيادة نؤكد االلتزام
 االنتصارات اليت حتققها يف حرهبا ضد قوى اإلرهاب والتطرف اليت عاثت يف األرض فساداً .

  مجيع االعمال اإلرهابية اليت ميارسها داعش واجلماعات املسلحة اخلارجة على القانون ضد ندين وجنرم
الثرية وهدم مراقد األولياء والصاحلني أبناء الشعب العراقي ، كالقتل والسي والتهجري وتدمري املواقع ا

ابنتصارات العراقيني على  كما نشيدمساندتنا للعراق يف حربه ضد اإلرهاب ،  ونعلنودور العبادة. 
 اجملاميع اإلرهابية.

  وقوفنا إىل جانب العراق يف معاجلة مشاكل النازحني والالجئني، والعمل على إعادة االستقرار نؤكد
 طق اليت ُدمرت من قبل اإلرهاب ، هبدف إعادة السكان إليها .واالعمار اىل املنا

 
 السودان: –اثمناً 
 يف دفاعه عن سيادته  ونتضامن معهمساندتنا للسودان يف مواجهة كل التهديدات اخلارجية ،  نؤكد

كل اجلهود اخلرية املبذولة إقليميًا ودوليًا إلحالل السالم يف دارفور ،   ونثمن عالياً وأمنه واستقراره ، 
 اجملتمع الدويل اىل الوفاء بكافة التزاماته املعلنة لتحقيق السالم والتنمية املستدامة يف السودان. وندعو

  وندعو 2016اكتوبر  10بوثيقة خمرجات وتوصيات احلوار الوطين اليت مت التوقيع عليها بتاريخ نرحب ،
كافة القوى السياسية واحلركات املسلحة إىل االنضمام لعملية احلوار ، بغية حتقيق االمن واالستقرار يف 

 السودان. 
 واملتضمن مذكرة توقيف حبق  4/3/2009رفضنا لقرار احملكمة اجلنائية الدولية ، الصادر يف  نؤكد

إىل إلغاء هذا القرار بصورة هنائية وغري مشروطة ، ابعتباره  وندعوفخامة الرئيس عمر حسن البشري ، 
 خرقاً فاضحاً للقانون الدويل وانتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية جلمهورية السودان.

  ودان املوقع يف أديس أاباب. ومساعي ابتفاق التعاون بني مجهورية السودان و مجهورية جنوب السنرحب
مع دولة جنوب السودان وحل القضااي  –سلمية اسرتاتيجية تكاملية  -مجهورية السودان لبناء عالقات

العالقة بينهما عن طريق احلوار وفقاً للمواثيق واالتفاقيات املوقعة بينهما وما تقتضيه املصلحة املشرتكة 
 هلما.
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  مريكية القاضي برفع العقوابت االقتصادية والتجارية املفروضة على السودان ، بقرار اإلدارة األنرحب
 الدور الذي قامت به اململكة العربية السعودية ومنظمة التعاون اإلسالمي.ونثمن 

  الدول اإلسالمية إىل زايدة مساعدهتا التنموية واملالية ملعاجلة مشاكل السودان االقتصاديةندعو 
 

 نساين يف سوراي:الوضع اإل –اتسعاً 
 موقفنا املبدئي الداعي إىل ضرورة احلفاظ على وحدة سوراي، وصون سيادهتا واستقالهلا وسالمة  نؤكد

 أراضيها وفق مبادئ ميثاق األمم املتحدة.
  ونعلن  2016ديسمرب  30عن ارتياحنا لتطبيق وقف إطالق النار الدائم يف سوراي اعتباراً من نعرب ،

والداعم لوقف إطالق  2016ديسمرب  31الصادر يف  2336لييدان لقرار جملس األمن الدويل رقم 
ز وقف والرامي إىل تعزي 2017يناير  23ابجتماع أستانة املنعقد يف  ونرحبإطالق النار يف سوراي . 

 إطالق النار يف سوراي من أجل متهيد الطريق إلحياء املسار السياسي.
  الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي وكل أعضاء اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك اجلهات نناشد

املاحنة، الوفاء بتعهداهتم السابقة واالستمرار يف تقدمي الدعم املطلوب إىل األمم املتحدة ووكاالهتا 
املتخصصة واملنظمات اإلنسانية األخرى، بغية تقدمي املساعدات اإلنسانية ملاليني السوريني النازحني 

 يف الداخل والالجئني يف البلدان املضيفة.
  مجيع األعمال اإلرهابية اليت تقوم هبا اجملموعات اإلرهابية ، مثل داعش وغريها ، وندعو ندين بشدة

 وحزم ، ابعتبارها خطراً يهدد اجلميع ، إقليمياً ودولياً. إىل مواجهة هذه اجملموعات بقوة
  ابجلهود املهمة اليت بذلتها البلدان اجملاورة لسوراي والبلدان األخرى يف املنطقة إليواء الالجئني نشيد

من اآلاثر السياسية واالجتماعية واالقتصادية واملالية املتصاعدة ، جراء وجود حركة ، وحنذر  السوريني
 ح واسعة النطاق يف اجتاه البلدان اجملاورة ، خاصًة لبنان واألردن وتركيا والعراق .النزو 

 الصومال : -عاشراً 
  االلتزام ابلعمل على استعادة وحدة الصومال وصوهنا ، وسيادهتا وسالمة أراضيها واستقالهلا نؤكد

 أي تدخل أجني يف الصومال خارج األطر الشرعية. بشدة ونرفضالسياسي واستتباب األمن فيها، 
 جبهود فخامة الرئيس حسن شيخ حممود ، بشأن بسط سيطرة الدولة على معظم مناطق الصومال  نشيد

إىل دعم احلكومة الصومالية برائسة  وندعو" ، 2016، وإنشاء الدولة الفيدرالية وفق أهداف "رؤية 
اركي ، والتعامل معها على أساس مبدأ املساواة واالحرتام دولة الرئيس عمر عبد الرشيد على شارم

 املتبادل بني الدول ، دون املرور عرب هيئات أو منظمات دولية وإقليمية .
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  التقدم الذي أحرزته القيادة الصومالية فيما خيص منوذج االنتخاابت الربملانية والرائسية الفدرالية نبارك

 على التوايل. 2016رب ، اليت جرت يف شهري أغسطس وسبتم
  الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي اليت مل تبادر بعد إىل فتح سفاراهتا يف مقديشيو ، حنث

 على اإلسراع يف ذلك، هبدف تطوير عالقات التعاون الثنائي مع مجهورية الصومال.
  القتصادية واالجتماعية ابلتحسن الذي تشهده الساحة الصومالية يف كافة اجملاالت السياسية وانرحب

وندعو جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية واحتاد الغرف اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة لتبين مبادرات 
جديدة هتدف إىل تشجيع االستثمار وتدعيم التعاون االقتصادي والتجاري بني الصومال وبقية الدول 

 ألفضلية التجارية املعتمد بني الدول األعضاء.األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ، ضمن نظام ا
 أفغانستان: –حادي عشر 

  نعرب عن تضامننا ودعمنا الكامل جلمهورية أفغانستان اإلسالمية فيما تبذله من جهود من أجل إحالل
 السلم واألمن وحتقيق النمو االقتصادي الذي خيدم مصامل الشعب األفغاين.

 حكومات جمالسنا األعضاء يف االحتاد ، بذل كل مايف وسعها ملد يد العون حلكومة الوحدة  نناشد
 الوطنية األفغانية يف هذه املرحلة الدقيقة ، بغية حتقيق السلم واألمن واالزدهار االقتصادي.

 .ندين بشدة األعمال اإلرهابية اليت ترتكبها طالبان والقاعدة وغريها من اجملموعات املتطرفة 
 الوضع يف مجهورية مايل والدول اجملاورة: –اثين عشر  
  موقفنا الداعم لصون سيادة مجهورية مايل وسالمة أراضيها ووحدهتا الوطنية ، وهننئ حكومة مايل نؤكد

على التدابري اليت اختذهتا لتعزيز السلم ، السيما مايتعلق منها بتوقيع اتفاق السالم واملصاحلة يف مايل ، 
يف ابماكو ، والذي جاء تتوجياً ملفاوضات جرت يف اجلزائر )العاصمة( يف الفرتة  2015و ماي 15يوم 

، مما يوفر الفرصة إلحالل السلم وحتقيق األمن  2015مارس  1إىل  2014يوليو  16ما بني 
 واملصاحلة الوطنية.

  يت سامهت يف جناح بقوة جبهود مجهورية اجلزائر وكل فريق الوساطة الدولية ، ومجيع البلدان النشيد
 العملية السلمية املفضية إىل توقيع اتفاق السالم واملصاحلة. 

  مجيع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي إىل تقدمي الدعم واملساعدات املالية العاجلة ندعو
 ملساعدة مايل ، هبدف تعزيز السلم واألمن واالستقرار ، وصواًل إىل مدارج التنمية الشاملة.

 الوضع يف قربص: -لث عشر اث
  دول اجملالس األعضاء إىل تعزيز التضامن الفعال مع دولة قربص الرتكية واحلفاظ على االرتباط ندعو

الوثيق معها بغية جتاوز العزلة الظاملة املفروضة عليها وتدعيم وتعزيز عالقاهتا مع دولة قربص الرتكية يف 
القرارت السابقة ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن املسألة من جديد على تنفيذ  ونؤكدمجيع اجملاالت. 

 القربصية وكذلك قرارات احتاد جمالس الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي .
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   ابلرغبة اليت أبداها اجلانب القربصي الرتكي، يف اجياد تسوية سياسية دائمة ومتفقة مع جهود نرحب

 األمني العام لألمم املتحدة .
 

 محاية اجلماعات واألقليات املسلمة : –عشر رابع 
  التزام االحتاد حنو اجلماعات واألقليات املسلمة اليت تعيش يف دول غري أعضاء يف منظمة التعاون نؤكد

العمل على صون حقوقها وهويتها وحل مشاكلها مبا يضمن هلا حقوقها ، وندعو إىل  اإلسالمي
  .والشعائر الدينية ، ومحاية األماكن املقدسة والتارخيية األساسية ، مثل ممارسة احلرايت السياسية

  اليوانن إىل احرتام حقوق األقلية الرتكية املسلمة يف تراقيا الغربية ودوديكانيز ، ونطالبها ابختاذ ندعو
 املسلمني. اإلجراءات الكفيلة ابحلفاظ على املساجد ودور العبادة ومقابر

  ابألقلية املسلمة يف القرم ، خاصًة التتار املسلمني ومتابعة أوضاعهم حكوماتنا على إيالء االهتمام حنث
 عن كثب ، بغية ضمان متتعهم حبقوقهم اإلنسانية .

  سبتمرب  2دعمنا التفاق السالم املوقع بني حكومة الفلبني واجلبهة الوطنية لتحرير مورو يف جندد
فاق ، وحنث دول اجملالس األعضاء التنفيذ السريع والكامل ألحكام هذا االتوندعو إىل  ،1996

وكذلك املؤسسات اخلريية يف العامل اإلسالمي على زايدة حجم مساعداهتا اإلنسانية للمسلمني يف 
بقرار احلكومة الفلبينية و نرحب  جنوب الفلبني ، بغية تسريع وترية التنمية االقتصادية واالجتماعية،

غاسامورو" للحكم الذايت دون ربطه بعملية تغيري الدستور بشأن الشروع يف تنفيذ قانون إنشاء إقليم "بن
 ، هذه العملية اليت شكلت عقبة أمام اتفاقات السالم طيلة األربعني سنة األخرية.

  األعمال الوحشية املتواصلة اليت ترتكب ضد جمتمع الروهينجيا املسلم يف ميامنار بصورة ممنهجة ، ندين
اً للقانون الدويل واملعاهدات واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت تشكل انتهاكاً خطرياً وصارخ

بشكل خاص مبشاركة قوات األمن وامليليشيات البوذية يف أعمال القتل والتهجري القسري  ونندد، 
مسلم مت هتجريهم قسراً إىل بنجالديش منذ أكتوبر  65,000للسكان املسلمني اليت طالت أكثر من 

حكومة ميامنار إىل االلتزام مبسؤولياهتا مبوجب ، وندعو ق بيوهتم وأماكن عبادهتم ، وإحرا 2016
القانون الدويل ومواثيق حقوق اإلنسان واختاذ كافة اإلجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد 

، اإلسالمية واملمارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجيا واحملاوالت املستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم
حكومات اجملالس األعضاء إىل مواصلة جهودها مع جهود اجملتمع الدويل واألمم املتحدة من وندعو 

 أجل ضمان عودة مجيع الجئي ميامنار املهجرين من إقليم راخني )أراكان(.
  جملس األمن الدويل إبجراء حتقيق وتقص للحقائق عما جرى من قتل وانتهاك للحرايت والتهجري نطالب

 ملسلمة يف ميامنار ، وحتريك دعوى جنائية يف احملكمة اجلنائية الدولية.لألقلية ا
 
 



29 

 

 
 
  حكومة ميامنار إىل اختاذ خطوات ملموسة كما اقرتحها قرار الربملان األورويب ، وااللتزام ابلتعاون ندعو

مع اجملتمع الدويل لوضع حد هلذه املوجة من العنف النتهاكات حقوق االنسان وفقدان مسلمي 
على ضرورة إعادة اجلنسية هلؤالء ، من خالل إعادة النظر يف القانون  ونؤكدوهنجيا جلنسيتهم . الر 

أيضًا ابختاذ تدابري عاجلة من أجل عودة  وندعواإلحصائي الذي سنته ميامنار خبصوص اجلنسية . 
 .عيش مضمونة ع متكينهم من مواردمستدامة للروهنجيا النازحني والالجئني إىل دايرهم بوالية أراكان م

  سلطات ميامنار على توفري فرص إقتصادية جملتمع الروهينجيا احملروم على مر التاريخ ، بغية حتقيق حنث
 تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة يف والية راخني ونزع فتيل التوتر بني اجملتمعات.

  يتعرضون له من تقتيل وهتجري بقلق ابلغ أزمة املسلمني يف مجهورية إفريقيا الوسطى النامجة عما نتابع
وتدمري للمتلكات ، األمر الذي إدى ابألمني العام لالمم املتحدة إىل التصريح أبن ماجيرى يف أفريقيا 

بقوة إراقة دماء آالف املواطنني األبرايء الذين قتلوا بسبب  وندينالوسطى هو تطهري عرقي ديين ، 
ة يف "ابنغي" ابلعمل على ضمان عودة النازحني انتمائهم لإلسالم ، ونطالب السلطات االنتقالي

والالجئني إىل دايرهم من دون تعرضهم ألعمال العنف اليت ترتكبها ميليشيات أنيت ابالكا وأنصار 
 الرئيس املخلوع "فرانسوا بوزيزيه".

 
 جامو وكشمري:   –خامس عشر 

  قرارات منظمة التعاون على قرارات جملس األمن الدويل بشأن نزاع جامو وكشمري وكذلك نؤكد
االسالمي، الداعية الجراء استفتاء حر غري منحاز حتت رعاية األمم املتحدة بغية التحقق من رغبات 

 شعب جامو وكشمري.
  األمني العام لألمم املتحدة واملفوض السامي حلقوق اإلنسان إليفاد بعثة لتقصي احلقائق يف جامو ندعو

ن اجراء حتقيق نزيه ومستقل وشفاف يف أعمال القتل واالنتهاكات وكشمري احملتلة بواسطة اهلند وضما
 الصارخة اليت تقوم هبا قوات االحتالل اهلندية.

 
 اعتداء مجهورية أرمينيا على مجهورية أذربيجان: -سادس عشر 

  الصادرة عن جملس األمن الدوىل  884و  874و  853و  822ابلتنفيذ الدقيق للقرارات نطالب
،  ورى وغري املشروط والكامل للقوات األرمينية من مجيع األراضى األذربيجانية احملتلةواالنسحاب الف

 أرمينيا على احرتام سيادة مجهورية أذربيجان وسالمة أراضيها.وحنث بقوة 
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  االعتداءات الوحشية على املساجد واألماكن اإلسالمية املقدسة وما ترتب على ذلك من خسائر ندين

عملية اإلابدة املروعة اليت ، كما ندين إلسالمي واألثري والثقايف يف األراضي اآلذربيجانيةفادحة للرتاث ا
م اليت راح ضحيتها يف ساعات قليلة من 1992وقعت أحداثها يف مدينة خوجايل األذربيجانية عام 

 طفالً . 83نساء و 106مدنياً بينهم  613فرباير  25/26ليلة 
  عم الكاملني للجهود املبذولة من جانب مجهورية أذربيجان حكومة على التضامن والدنؤكد جمددًا 

 على تقدمي املساعدات اإلنسانية لالجئني والنازحني وحنثوشعبًا  للدفاع عن أراضى بالدهم، 
الىت   األذربيجانيني ، والذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية ، متهيداً لتمكينهم من العودة إىل دايرهم

 شردوا منها . 
 

 الشؤون االقتصادية والبيئة: -سابع عشر 
  مجيع اجلهود املبذولة من أجل تعزيز وتشجيع التجارة البينية فيما بني البلدان االعضاء يف نقدر عاليًا

 منظمة التعاون اإلسالمي . 
 إىل التشجيع على االنضمام إىل مؤسسات التمويل والتأمني يف منظمة التعاون اإلسالمي ، مثل  ندعو

سسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ، واملؤسسة اإلسالمية للتأمني على االستثمار وائتمان املؤ 
 الصادرات ،  بغية االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها لتعزيز التجارة.

  أحادية أو متعددة األطراف، كما  -أايً كان نوعها  -مبدأ فرض العقوابت على الدول نرفض بشدة
التدابري االقتصادية ، ونؤكد أن  املطلق مع الدول اإلسالمية املعرضة ملثل هذه العقوابت نعرب عن تضامننا

، حيث تتسبب هذه الطريقة يف حرمان الشعوب ن تستخدم كأدوات لإلكراه السياسيواملالية الينبغي أ
 املستهدفة من ممارسة حقها الطبيعي يف حتقيق التنمية .

  تشريعاهتا الوطنية على قواعد القانون الدويل وفرضها على دول حماوالت بعض القوى ، تفضيل نرفض
 أخرى ، مما يؤدي إىل املساس بسيادة الدول املستهدفة ومصامل شعوهبا.

  ارتياحنا للزايدة املطردة يف حجم التبادل التجاري بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون نعرب عن
 . 2015( عام %19.78اإلسالمي الذي بلغ نسبة ال )

  الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساهتا املالية إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة ندعو
% من تبادهلا التجاري ، 25لتحقيق اهلدف اجلديد لتوسيع التجارة البينية ، املتمثلة يف نسبة تصل إىل 

القمة اإلسالمية الثالثة عشرة ، كما جاء يف وثيقة برانمج العمل املعتمدة من قبل 2025حبلول عام 
 .14/4/2016املنعقدة ابسطنبول يف 

  كافة وندعم  تضامننا مع الشعوب اإلفريقية املتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر ،نعرب عن
 اجلهود املبذولة ملواجهة هذه الكوارث والظواهر .
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  ، لمني الدعم املادي والفين الالزمني ملواجهة ظاهرة التصحر، والتغري املناخي يف البلدان نناشد حكوماتنا

 وندعواإلسالمية ، خاصًة البلدان اإلفريقية واآلسيوية املتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر، 
مل اإلسالمي، يف تقدمي ، غري احلكومية، العاملة يف العانية إشراك منظمات اجملتمع املدينإىل دراسة إمكا

 كافة املساعدات اإلنسانية، مبا يف ذلك مواجهة التصحر والتغري املناخي ، إىل البلدان املتضررة .
  الدول االعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي إىل بذل املزيد من اجلهود من اجل تفعيل نظام ندعو

 األفضليات التجارية بني الدول االعضاء يف املنظمة.
  كومات اجملالس األعضاء يف االحتاد على تشجيع غرفها التجارية اجلامعة ، لتصبح أعضاء يف ححنث

الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ، كي تستفيد من أنواع الدعم واإلرشاد الذي تقدمه الغرفة 
 اإلسالمية ألعضائها.

  لى الدول اإلسالمية واليت أصبحت تشكل قلقنا من اآلاثر السالبة ملشكلة الديون اخلارجية عنعرب عن
منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساهتا االقتصادية ، وندعو عبئاً على اقتصادايهتا وهتدد سيادهتا الوطنية

، كما واملالية إىل اعداد دراسة وافية هلذه املشكلة، وآاثرها على التقدم االقتصادي للدول اإلسالمية
 الدولية واملالية املاحنة من أجل إسقاط هذه الديون.للسعي مع الدول واملؤسسات ندعو 

  الدول املتشاطئة على التنسيق والتعاون فيما بينها يف إدارة املوارد املائية املشرتكة ومنع تقييد حنث
االطالقات املائية من دول املنبع ، واالستفادة منها وضمان االستخدام الصحيح للمياه، يف إطار 

 لصلة.الصكوك الدولية ذات ا
  إىل التوقف عن اعتماد مياه البحار واحمليطات كمكبات للنفاايت النووية من قبل الدول العظمى ندعو

 ، أو إجراء جتارب التفجريات النووية اليت تؤثر سلباً على املياه كمصدر للحياة .
  يوية ومنع إىل دعم مجهورية تشاد إلعادة تنشيط حوض حبرية تشاد ، بغية انعاش هذه البحرية احلندعو

 انداثرها ، واملساعدة يف لمني التمويل الالزم هلذا الغرض.
  إىل التعاون والعمل على إزالة االسباب والظروف القاهرة اليت أدت إىل التدفق املفرط ندعو أيضًا

 للسكان حول حبرية تشاد ، وإىل إجياد حلول عملية إلعادة استقرار هؤالء السكان يف مناطقهم األصلية. 
  ابخلطوات العملية يف منظمة العمل الدولية للحد من آاثر التغري املناخي اليت أقرها مؤمتر ابريس حب نر

للتقيد هبا وتطبيقها  وندعو،  2016وأكد عليها مؤمتر مراكش املنعقد يف نوفمرب  2015يف ديسمرب 
 على املستوايت واإلقليمية والدولية .

  لصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السادسة إبعالن أهداف التنمية املستدامة انرحب
والستني واليت حتث الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق 

 هذه األهداف الرامية إىل حتقيق التنمية والرفاهية لشعوهبا .
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  أمهية اخلطة التنفيذية لتفعيل االسرتاتيجية اإلسالمية للحد من خماطر الكوارث وإدارهتا يف البلدان نؤكد

التعاون القائم بني منظمة التعاون  ونقدر، 2010املسلمة، املعتمدة من قبل القمة اإلسالمية يف عام 
 اإلسالمي والبنك الدويل ، والبنك اإلسالمي للتنمية يف هذا املضمار.

 
 الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألداين:  -اثمن عشر

  بشدة عرض كل مامن شأنه توجيه اإلساءة إىل الرسول الكرمي حممد "صلى هللا عليه وسلم" ندين
بوقف هذه ، ونطالب مساندة بعض الدول األوروبية هلذا العمل الشنيعونستنكر  والرموز الدينية

 نطالب ابحملافظة على حرمة املقدسات اإلسالمية يف شىت أحناء العامل.  االستفزازات فوراً، كما
  إىل إعداد مشروع من خالل التشاور مع اجلهات الثقافية التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي والعلماء ندعو

والنخب من أحناء العامل للمسامهة يف حتقيق حوار فاعل وبناء بني احلضارتني اإلسالمية والغربية، 
ستذكرين مبادرات الدول اإلسالمية يف هذا اجملال ، خاصًة مبادرة الرئيس اإليراين حممد خامتي يف م

، ومبادرة خادم احلرمني الشريفني امللك عبد هللا بن عبد العزيز"  2001إطالق حوار احلضارات عام 
للحوار يف فينا ، ومبادرة رمحه هللا" بشأن احلوار بني أتباع الدايانت والثقافات اليت توجت إبنشاء مركز 

السنغال يف عقد مؤمتر هلذا الغرض ، وعرض صورة واقعية وإجيابية عن احلضارة اإلسالمية، وندعو أيضاً 
البنك اإلسالمي ، كما ندعو جمالس الدول األعضاء إىل استصدار التشريعات الالزمة يف هذا الشأن

 وع.للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي إىل دعم هذا املشر 
  على أمهية إنشاء قنوات تلفزيونية إسالمية وطنية تتحدث ابللغات األجنبية، إلبراز الصورة احلقيقية نؤكد

املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم )اإليسيسكو( على إنشاء حمطة فضائية ، وحنث لإلسالم
 متخصصة يف هذا اجلانب .

  ات أولوية ترمي إىل منع تشويه صورة اإلسالم بدعوى عن احلاجة إىل انتهاج سياسة مشرتكة ذنعرب
 حرية التعبري، وال سيما من خالل وسائل اإلعالم واإلنرتنت.

 
 حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة : -اتسع عشر

  بشدة التسييس واالنتقائية والتمييز يف معاجلة القضااي املتعلقة حبقوق اإلنسان على نرفض وندين
لدويل، كما نرفض حماوالت استغالل قضية حقوق اإلنسان للتشكيك يف مبادئ الصعيدين اإلقليمي وا

واصول الشريعة اإلسالمية وربط اإلسالم واملسلمني ابإلرهاب الذي أدى إىل تشديد مشاعر 
 اإلسالموفوبيا.
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  ومناطق العنف الذى يطال النساء واألطفال ىف مجهورية مايل ونيجرياي والكامريون والعراق ندين بشدة

اجملتمع الدويل اىل التدخل وندعو  النزاعات األخرى من قبل عصاابت مدججة ابلسالح إبسم اإلسالم،
 لوقف اإلعتداءات الشنيعة قبل فوات األوان.

  دول اجملالس األعضاء يف االحتاد على التعاون والتنسيق بني ممثليها يف املنابر الدولية واإلقليمية حنث
املنظمات اإلسالمية على التعاون مع املنظمات الدولية كما حنث اليت هتتم بقضااي حقوق اإلنسان ، 

اء يف منظمة التعاون واإلقليمية لضمان حقوق االقليات املسلمة الىت تعيش ىف بعض الدول غري األعض
 اإلسالمي.

  اجملالس األعضاء إىل تعزيز إدماج املرأة يف صلب السياسات ومحاية حقوقها وإشراكها بفاعلية يف ندعو
خمتلف أبعاد التنمية من خالل القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضدها ، ومن خالل إنشاء 

 آليات ومؤسسات حقوقية وإعالمية لتحقيق ذلك.
 من الدول األعضاء تفعيل فرص التواصل اخلارجي للمرأة عن طريق مشاركتها يف املؤمترات الدولية ب نطل

 واإلقليمية لتبادل التجارب.
  اجملالس األعضاء إىل حث حكوماهتا على العمل ومبساعدة من اجملتمع الدويل ومنظمات اجملتمع ندعو

ين يعيشون يف ظل ظروف صعبة كالالجئني املدين على حتسني أوضاع األطفال وخصوصا األطفال الذ
والنازحني السوريني والعراقيني والذين يقيمون يف مناطق حتت االحتالل والنزاعات العنيفة والكوارث 
 الطبيعية ومناطق اجملاعات يف شرق إفريقيا ومنطقة الساحل األفريقي وضحااي النزاع يف أفريقيا الوسطى.

  املصادقة على ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي بشأن حقوق الطفل الدول األعضاء على التوقيع و حنث
يف اإلسالم واعالن األمم املتحدة حول حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية امللحقة، ووضع اآلليات 

 الضرورية لتفعيل هذه االتفاقيات واإلهتداء هبا يف تعامل جلان األمم املتحدة مع االطفال املسلمني.
  ضمني الرتبية العائلية كمنهج سليم لألمومة بوصفه تكليفا دينياً ووظيفة اجتماعية واألعرتاف إىل تندعو

ابن تنشئة األطفال  وتربيتهم مسؤولية مشرتكة بني األب واألم ، واحليلولة دون أي حماوالت لفصل 
 الطفل وأبعاده عن األسرة .

  ال الصحي اىل الدول احملتاجة،وخاصة يف الدول األعضاء يف االحتاد على تقدمي املساعدة يف اجملحنث
منطقة غرب افريقيا واالراضي احملتلة وخميمات الالجئني الفلسطينيني، على شكل مستوصفات ومراكز 

 صحية ومستشفيات وارسال بعثات طبية ومعدات وادوية اىل هذه الدول.
  ت االمراض مركز اسالمي صحي يعين ابحبا بعرض مجهورية السودان خبصوص استضافةنرحب

ونقص املناعة املكتسبة واملالراي وماشاهبها( يقوم ابجراء  –املستوطنة وسريعة االنتشار )كااليبوال 
 من حكومات نرجو البحوث والدراسات حول هذه االمراض وكيفية احلد من انتشارها والقضاء عليها. و
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دمي الدعم املادي والعيين إلنشاء املركز التعاون يف تق –وخباصة ميسورة احلال  –اجملالس األعضاء املوقرة 

 اإلسالمي الصحي املذكور ومتويله مبا يشمل صناعة اللقاحات واألدوية واستضافة املقر.
  تشكيل جلنة تنسيقية عليا الحتاد الربملانيات املسلمات تتوىل تفعيل ومتابعة تطبيق مقررات ندعو إىل

 خالل خلق وتفعيل قاعدة بياانت للربملانيات املسلمات.  املؤمتر واالنتقال اىل وضعها موضع التنفيذ من
  دول اجملالس األعضاء على االهتمام ابلتعليم وتوفريه للجميع وعلى إنشاء مراكز حبثية هتتم بقضااي حنث

 الشباب املسلم إلعداده لفهم وجماهبة اآلاثر السلبية للعوملة ومبا حيافظ على هويته اإلسالمية.
  انتهاكات حقوق اإلنسان اليت متارسها اجلماعات واملنظمات االرهابية واملتمثلة يف اذالل ندين بشدة

النساء وبيعهن يف سوق النخاسة، والتشنيع مبعارضيها وقتلهم بدم ابرد يف كل من العراق وسوراي ونؤكد 
 أن هذه األفعال المتت بصلة إيل االسالم وتعاليمه وأخالقه السمحة.

  األعضاء يف االحتاد على التعاون والتنسيق بني ممثليها يف املنابر الدولية واالقليمية دول اجملالس حنث
اليت هتتم بقضااي حقوق االنسان هبدف ابراز وإعالء القيم االسالمية املتصلة حبقوق االنسان والوقوف 

 ضد حماوالت التسييس والتمييز يف التعامل مع هذه القضااي وفرض هيمنة النموذج الواحد.
  اىل تبين مبدأ احلوار اجملتمعي الذي حيث عليه ديننا االسالمي كإطار حلل املشاكل واخلالفات ندعو

 اليت تنشب بني جمتمعاتنا ومكوانهتا املختلفة.
  اجملالس األعضاء يف االحتاد إىل كفالة محاية حقوق املرأة والطفل ومراقبة تنفيذها فضاًلعن القضاء ندعو

والتمييز ضد املرأة والطفل من خالل اعتماد ووضع القوانني والتشريعات على كافة أشكال العنف 
الوطنية املناسبة ومتابعة تنفيذها والعمل علی توعية املرأة حبقوقها الشرعية والقانونية ومنع كل أنواع 

 االستغالل ضد املرأة.
  على الفقر من خالل بلدان اجملالس االعضاء يف االحتاد على دعم التدابري يف جمال القضاء نطالب

الذي ال حيط من  –كفالة حصول املرأة، على قدم املساواة، على التشغيل الكامل والعمل الالئق 
ضمن مجلة أمور أخرى، من خالل النظر يف تدابري فعالة إلزالة احلواجز اهليكلية والقانونية،  -كرامتها

  جوانب التنمية املختلفة.وتوفري التسهيالت والفرص االقتصادية للمرأة لتعزيز دورها يف
  منظمة التعاون االسالمي ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية اىل إجياد آلية للعناية ابلصحة ندعو

 النفسية والعقلية واجلسدية واعادة لهيل النساء واالطفال الذين تعرضوا لويالت احلروب املدمرة. 
  اجملالس األعضاء لوضع سياسات وطنية قوية ملكافحة بطالة الشباب وتعزيز النمو واستحداث ندعو

املدي الطويل، كما ندعو االحتاد وجمالسه األعضاء لتشكيل هيئات للربملانيني الشباب على الوظائف 
يف  من أجل تعزيز مشاركة الشباب وابراز وجود الشباب يف العمل السياسي وعكس املنظور الشبايب

 وضع جداول األعمال.
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  الربملاانت إيل وضع وتعزيز إسرتاتيجيات معلوماتية شبابية قوية وشاملة تعاجل بطريقة صديقة ندعو
للشباب كافة املسائل املتعلقة هبم وتطوير معلومات خاصة يف الشبكة العنكبوتيه، وكذلك إقامة مراكز 

 للشباب ذوي الفرص القليلة يف هذا اجملال. املعلوماتعلى معلوماتية للشباب، وتسهيل احلصول 
  اىل العمل على اعادة لهيل وتعليم االطفال الذين وقعوا حتت سيطرة املنظمات االرهابية، والعمل ندعو

على متكينهم من التخلص من االفكار املنحرفة اليت تلقوها ضمن املناهج الدراسية املفروضة يف املناطق 
 ، وعدم مالحقتهم قضائيا او أمنيا عند العودة.اليت حتتلها هذة املنظمات 

  دول اجملالس األعضاء يف االحتاد على تقدمي املساعدة يف اجملال الصحي اىل الدول احملتاجة،وخاصة حنث
يف منطقة غرب افريقيا ومنطقة القرن االفريقي واالراضي احملتلة وخميمات الالجئني الفلسطينيني والالجئني 

لسوريني والعراقيني واليمنيني، على شكل مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات يف الدول االخرى وا
 وارسال بعثات طبية ومعدات وادوية اىل هذه الدول واملخيمات.

  إبكمال اإلجراءات التنظيمية وإعداد النظام األساسي جلمعية األمناء العامني للمجالس األعضاء نرحب
 عاون مع رائسة االحتاد .يف االحتاد وحنث على مواصلة العمل ابلت

  على القرار الصادر عن االجتماع الطارئ جمللس وزراء اخلارجية للدول األعضاء يف منظمة التعاون نؤكد
نوفمرب  17ه املوافق 1438صفر  17اإلسالمي الصادر مبكة املكرمة ابململكة العربية السعودية بتاريخ 

 رمة.م بشأن إطالق صاروخ ابلسيت ابجتاه مكة املك2016
 
 شكر وتقدير -عشرون 

 عن خالص الشكر والتقدير جلمهورية مايل قيادًة وشعباً وبرملاانً، وخنص ابلشكر والعرفان لفخامة  نعرب
رئيس مجهورية مايل ورئيس اجلمعية الوطنية ، على ماأبدوه من كرم الضيافة ونبل العطاء ، مما انعكس 

اجلهود اليت تبذل من أجل كافة   ونقدر عالياً جناحًا على أعمال الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد ، 
قيادًة وحكومًة  -عن متنياتنا الطيبة جلمهورية مايل  ونعربحتقيق األهداف السامية املنشودة الحتادان، 
 .وشعباً وبرملاانً ، ابملزيد من االزدهار والرخاء

 
 

 
********* 
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 لالحتادعشرة  للجنة العامة  التاسعةالدورة  –اثلثاً 
 

 
 حفل االفتتاح :

 
نيابة عن رئيس الدورة الثامنة عشرة للجنة   –العلوم  براهيم حبرإسعادة الدكتور  ألقىجتماع يف مستهل اال

هة مهية العمل بروح الفريق الواحد ملواجأعلى رئيس وفد جملس النواب العراقي كلمة أكد فيها  –العامة 
جنم عنه  استفحل يف العديد من بلداننا ومارهاب الذي رأسها اإلعلى سالمية و متنا اإلأالتحدايت اليت تواجه 

على التحتية الشئ الذي أعاق التنمية والتقدم. وأكد سعادته  اي بشرية وتدمري للممتلكات والبىنمن ضحا
حمورية القضية على ضمان حقوق املرأة املسلمة وحتسني وضعها يف اجملتمع كما أكد على االلتزام ابلعمل 

 قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.إضي احملتلة و اسرتجاع األراى علالفلسطينية وضرورة العمل 
 وإىلسالمية وضرورة معاجلة مشكلة البطالة اليت يواجهها الشباب يف الدول اإلاملشاكل  إىلوأشار سعادته 

سالمي من حتصني البيت اإل إىلودعا  .حماوالت التدخل يف الشئون الداخلية لدولنا والقالقل اليت هتدد بالدان
ه التحدايت ومن صراعات االسرتاتيجيات اخلارجية والنزاعات الداخلية والعمل بروح الفريق الواحد ملواجهة هذ

قرتح تبين ارهاب، و بيئة احلاضنة للتطرف واإلقتصادية املتدهورة والفجوات التنموية اليت ختلق البينها األوضاع اال
سس التكافل والتضامن اليت حيض عليها أعلى سالمية ن اإلسالمي لتنمية وتطوير البلداإمشروع مارشال 

 سالم.اإل
سحاق سيديبه رئيس اجلمعية الوطنية يف مجهورية إالعلوم معايل السيد  ويف هناية كلمته دعا سعادة الدكتور حبر

 حتاد يف دورته اجلديدة.يل لتويل رائسة اللجنة العامة لالما
 حتاد:الدورة التاسعة عشرة للجنة العامة لاليساكا سيديبه رئيس إمعايل السيد  كلمة

اجتماع ابماكو ميثل فرصة هامة لتبادل اآلراء والتعاون بني جمالس الدول  ن  أرحب سعادته ابملؤمترين وأكد 
 النظر فيها بعناية واهتمام. ومتىناالسةةةةالمية ، وأن جدول اعمال االجتماع يتضةةةةمن قضةةةةااي هامة تتطلب الدراسةةةةة و 

لف وفودان مبا خيدم ماكو هذا فرصةةةةةةة إضةةةةةةافية ملضةةةةةةاعفة التبادل الثنائي ومتعدد األطراف بني خمتن يشةةةةةةكل لقاء ابأ
 سالميةخري أمتنا اإل
 
 
 
 



37 

 

 
 

 : جلسات العمل 
 : يف بداية اجللسة مت انتخاب أعضاء هيئة املكتب على النحو التايل 

 العربيةجملس النواب يف مجهورية مصر  -من اجملموعة العربيةانئب الرئيس  -1
 سالمية.من اجملموعة اآلسيوية اجمللس الوطين يف مجهورية ابكستان اإلانئب الرئيس  -2
 مجهورية مايل. -اجلمعية الوطنية من املقرر  -3

 
 : وافق اجملتمعون على جدول األعمال اللجنة العامة لالحتاد، والذي تضمن البنود التالية 

 تقرير األمني العام . .1
  الثالثنيو  اللجنة التنفيذية الجتماعيها السادس والثالثني والسابعدراسةة وإقرار تقريري  .2

 . وملحقاهتما

 الشؤون املالية:
 إقرار الواثئق املالية التالية: .3

 .م 2016تقرير جلنة الرقابة املالية عن حساابت عام  -
 .م 2017امليزانية املقرتحة للسنة املالية  -

 املسائل التنظيمية :
املؤمتر، ومبشاركة مقرري اللجان الدائمة املتخصصة األربع مفتوحة  تشكيل جلنة برائسة مقرر .4

 العضوية لصياغة البيان اخلتامي للمؤمتر.
 ملؤمتر االحتاد. عشرة ةثانيمشروع جدول أعمال الدورة الحتديث  .5
 إقرار تقرير الدورة التاسعة عشرة للجنة العامة لالحتاد . .6
 ما يستجد من أعمال. .7
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 والقرارات:املداوالت  

 بعد إقرار  جدول األعمال :
 ،عن الفرتة الواقعة بني  اسةةةةةةةةةةةةةتمع  أعضةةةةةةةةةةةةةاء اللجنة العامة إىل التقرير املقدم من األمني العام لالحتاد

 23مجهورية العراق يف  -اتريخ عقد الدورة الثامنة عشةةةةةةةةةةةةةةرة للجنة العامة اليت عقدت مبدينة بغداد
مجهورية مايل يف  –والتاريخ احلايل النعقاد الدورة التاسةةةةةةعة عشةةةةةةرة يف مدينة ابماكو  ،2016يناير 
املواضةةةةةةةةةةةةةةيع املدرجة يف جدول األعمال ومنها تسةةةةةةةةةةةةةةمية  إىل. وقد تطرق التقرير 2017يناير  26

حتديث جدول  وإىلعضاء اللجنة العامة حسب ترشيحات اجملالس األعضاء املوقرة لدورة جديدة أ
ون املالية واملسةةةةةةامهات السةةةةةةنوية ؤ للشةةةةةة وافياً  عشةةةةةةرة ملؤمتر االحتاد. وقدم شةةةةةةرحاً  الثانية عمال الدورةأ

 ومت اعتماد التقرير. وتقديرات امليزانية.
  والثالثني وملحقاهتما. والسابعوالثالثني  السادسمت اعتماد تقريري اللجنة التنفيذية الجتماعها 
  مشفوعاً مبلخص شامل للحساابت  2016تقرير جلنة الرقابة املالية عن حساابت عام مت اعتماد ،

 للجنة العامة. 19اخلتامية عن نفس العام، ضمن الواثئق التحضريية املقدمة للدورة 
  حسةةةب ماورد يف تقرير األمني  –إيراداً ومصةةةروفاً  – 2017مت اعتماد امليزانية التقديرية للعام املايل

 العام.
  األمني العةام لالحتةاد جتةديةد فرتة جلنةة الرقةابةة املةاليةة واملكونةة من مت املوافقةة على االقرتاح املقةدم من

، عضةةةةةةةو جملس النواب مبملكة البحرين، ابالشةةةةةةةرتاك مع على بو على سةةةةةةةعادة النائب/ عبد الرمحن 
ة الرقابة املالية سةةةةةةةةعادة النائب/ أورهان آاتالي ، عضةةةةةةةةو اجلمعية الرتكية الكربى ليكوان أعضةةةةةةةةاء جلن

 . 2018و  2017املكلفة مبراجعة حساابت عام 
  متت املوافقة على تشةةةةكيل جلنة برائسةةةةة املقرر ومبشةةةةاركة مقرري اللجان املتخصةةةةصةةةةة األربعة مفتوحة

 العضوية لصياغة البيان اخلتامي للمؤمتر.
  اجلمعية الربملانية لدول منظمة التعاون االقتصةةةةةةةةةاكما وافقت اللجنة على طلب(ديPAECO )

 احلصول على صفة مراقب يف االحتاد.
  عشرة ملؤمتر االحتاد دون تعديل. الثانيةمتت املوافقة على مشروع جدول أعمال الدورة 
  عشرة للجنة العامة لالحتاد. التاسعةمت اعتماد تقرير الدورة 

 
 

********* 
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 للربملانيات املسلمات السادساملؤمتر  –رابعاً 
 

 :حفل االفتتاح 
عضاء الدول األ عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الثانيةفتتح وضمن فعاليات الدورة ا ،ن الكرميآبتالوة مباركة من القر 

 ، 2017كانون الثاين/ يناير   25وذلك بتاريخ  ،للربملانيات املسلمات السادسسالمي املؤمتر يف منظمة التعاون اإل
برية من الربملاانت املشاركة يف مبشاركة كو  ،األمني العام لالحتاد ،معايل الدكتور حممود إرول قليجوذلك من قبل 

  عشرة . الثانيةعمال الدورة أ
 كلمة سعادة السيدة ساتو داونسوندا رئيسة املؤمتر: -1

مري من تعانيه بسبب احلرب والتد وضاع املرأة يف مايل وماأيب ابملشاركني حتدثت سعادهتا عن بعد الشكر والرتح
ن أ يةأمهعلى قصاء والتهميش والتفرقة يف التعامل بني الرجل واملرأة، وأكدت اإل إىلضافة إقبل املتطرفني اجلهاديني 
ن حتتل مكاهنا الالئق يف اجملتمع أسالمية ومتكينها من حتسني اوضاع املرأة يف الدول اإلعلى يعمل مؤمتر الربملانيات 

 وتتمتع حبقوقها الكاملة. 
ن ما أوذكرت  –م وتطوير مكانة العائلة دع إىل، وحتتاج ساس املستقبلأة متثل نصف اجملتمع وهي أن املر أ وذكرت

سالم قد تسبب يف أمراض خطرية مثل مرض هم خطأ لإلاءيدعون انتم غتصاب من الذيناتعرضت له النساء من 
 .CIDAنقص املناعة 

 ن تقاوم املرأة التهميش.أوقالت جيب  –يف األرايف العناية ن جتد النساء أومتنت 
 كلمة معايل األمني العام: -2

استضافتها وتنظيمها ألعمال املؤمتر السادس للربملانيات على شكر معاليه اجلمعية الوطنية يف مجهورية مايل 
رغبة جمالسنا على د يف كلمته الضافية أكالحتاد. و ااملسلمات ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة ملؤمتر 

كرب يقوم به مؤمتر الربملانيات أنا نتطلع لدور أنوتعزيزه يف مجيع اجملاالت وقال ترقية دور املرأة على األعضاء 
رهابية واملتطرفة. فنت اليت تسببت فيها املنظمات اإليف معاجلة املشاكل السالبة اليت نتجت عن احلروب وال

تقدم ابلشكر لسعادة الدكتورة فرح الزبيدي رئيسة الدورة اخلامسة وعضوة جملس النواب ويف ختام كلمته 
لسعادة السيدة ساتو داونسوندا رئيسة الدورة السادسة عضوة اجلمعية  مابذلته من جهد، ومتىنعلى العراقي 

 التوفيق والسداد يف مهامها. ةالوطنية املالي
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 جلسات العمل : 
 

  على النحو التايل : عضاء هيئة املؤمترأيف بداية االجتماع مت انتخاب 
 رئيسة املؤمتر :

 اجلمعية الوطنية جلمهورية مايل. H.E. Ms. Satu Dauncuvndaسعادة السيدة ساتو داونسوندا 
 انئبة الرئيس من اجملموعة العربية:

 املغربية.سعادة الدكتورة خدجية الزومي، جملس املستشارين اململكة 
 سيوية انئبة الرئيس من اجملموعة اآل

 يراين.سالمي اإلاإل ىيدة طيبة سياوشي، جملس الشور سعادة الس
 املقررة : 

  اجلمعية الوطنية املالية. –سعادة السيدة روكيا تراوري 
 عمال املبني أدانه:بعد ذلك مت اعتماد جدول األ 

 كلمة األمني العام. .1
حول التقدم احملرز يف تنفيذ قرارات املؤمتر اخلامس للربملانيات  تقرير مكتب املؤمتر اخلامس .2

 املسلمات.
 ة قدرات النساء يف حل املشكالت والنزاعات احمللية واإلقليمية. .3
محاية املرأة املسلمة والطفل يف مناطق االحتالل والنزاعات، وخباصة يف فلسطني والبلدان  .4

 األخرى اليت تعاين من النزاعات.
لعنف ضد النساء واألطفال، وعدم استغالل املرأة يف الدعاايت التجارية منع حدوث ا .5

 الرخيصة.
 موعد ومكان عقد املؤمتر السابع للربملانيات املسلمات. .6
 ما يستجد من أعمال. .7
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 املداوالت والقرارات : 
 

 سي آفيه عن امل ثتسابقة تقرير الدورة اخلامسة حتدالدكتورة فرح الزبيدي رئيسة الدورة ال قدمت سعادة
رهاب ابلنسبة للنساء الناجيات من القتل كالسي وزواج القصر والتضييق يف والصعاب اليت خلفها اإل

، وانشدت ملساعدة الناجيات من النساء وحتصني كيك األسر ابلتهجري وخطف األطفالاحلرايت وتف
 عماهلا.أالية التوفيق والنجاح يف يسة احلرهابية واملتشددة ومتنت للرئفعال اجلماعات اإلأمن جمتمعاتنا 

 غطت املوضوعات التالية:اليت والسادة املشاركون مداخالهتم  قدمت السيدات 

 قدرات النساء يف حل املشكالت والنزاعات. -
 .ىطق النزاعات األخر محاية املرأة والطفل يف مناطق االحتالل وخباصة يف فلسطني ومنا -
 منع أعمال العنف ضد النساء واألطفال. -
 للربملانيات املسلمات : السابعموعد ومكان عقد املؤمتر  -

 .2018مع موعد ومكان انعقاد املؤمتر السنوي القادم مطلع العام  سيتم عقده متزامناً 
 قرارات وتوصيات املؤمتر:

 خلصت املداخالت القيمة واجلادة للمشاركني للقرارات والتوصيات التالية :
خاصة تلك اليت تعاين من نزاعات وحروب أهلية  -سالمية اإل دور النساء يف الدولعلى كيد أالت -1

 يف مساعي حل النزاعات وصنع السالم ومحاية النساء واألطفال املتأثرين والالجئني. -
سالمية ملنح املرأة مزيد من احلقوق خاصة يف التمثيل النيايب القوانني يف العديد من الدول اإل تعديل -2

 والتنفيذية.واألجهزة السياسية 
جراءات حلماية املرأة من االستغالل وجتارة البشر والعنف األسري احلاجة ملزيد من اإلعلى يد أكالت -3

 وحماربة األمية والفقر وزواج القاصرات وختان البنات.
 عالم العاملية.جهزة اإلأحتسني صورة املرأة املسلمة يف على احلاجة للعمل  -4
حتويل على حده اخلاص بتعزيز وضع املرأة يف مناطق النزاع والعمل تبين قرار األمم املت إىلالدعوة  -5

 فاعلة. إىلوضع املرأة من ضحية 
 جازهتا يف الدورة التاسعة ملؤمتر االحتاد.إمتت  أنحياء وثيقة املرأة املسلمة اليت سبق إ إىلالدعوة  -6
 جلنب مع الرجال. لياهتن جنباً ؤو ء مسأن تتحمل النساإىل الدعوة  -7
 حلوار وااع الرأي األخر.إىل ال ونسيان اخلالف بني املسلمني، و الحتاد والتكامإىل االدعوة  -8
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 شباط/ فرباير 26حضور املؤمتر الدويل لدعم الشعب الفلسطيين يف طهران يوم إىل ران إيدعوة  -9

2017. 
 مداخلة األمانة العامة:

ديوان األمني العام وممثله يف االجتماع عاقلة مدير  بوأماع قدم سعادة السفري صديق يوسف يف ختام االجت
دادها للمؤمتر إعاستضافتها و على حتاد للجمعية الوطنية جبمهورية مايل كر وتقدير معايل األمني العام لالش

سلمات بدته اجملالس األعضاء املوقرة مبؤمتر الربملانيات املأهتمام الذي عرب عن ارتياح األمانة العامة لالكما 
 قبل املشاركات يف املؤمتر. ومتىن هذا احلضور الكبري وابملداخالت والكلمات القيمة من نعكس يفاوالذي 

 سعادته أن جتد التوصيات اليت خرج هبا االجتماع املتابعة والتنفيذ.
 إىلالتوصيات اليت خرج هبا االجتماع على ستقوم السيدة رئيسة املؤمتر يف دورته احلالية برفع تقرير يشتمل 

 .2017 كانون الثاين/ يناير  28 – 27يف  –اد يف دورته الثانية عشرة اليت ستعقد يف ابماكو مؤمتر االحت
 

********* 
 

 للجنة الدائمة املتخصصة اخلامساالجتماع  –خامساً 
 السياسية والعالقات اخلارجية ابلشؤون

 حفل االفتتاح :
  ابماكو اجتماعها اخلامس يف  اخلارجيةللشؤون السياسية والعالقات  اللجنة الدائمة املتخصصةعقدت    

، انئب رئيس سعادة السيد/ غوديوما سانوغوبرائسة مقرر اللجنة  ،2017يناير  25و  24 مايل يوميمجهورية   -
 اجلمعية الوطنية جبمهورية مايل

 :حضر االجتماع أصحاب السعادة
 عن اجملموعة العربية : 
 اململكة املغربية. .1 
 .دولة فلسطني .2 
  
 عن اجملموعة اآلسيوية: 
 مجهورية أذربيجان .1 
 اإليرانية اجلمهورية اإلسالمية .2 
 إندونيسيامجهورية  .3 
 اجلمهورية الرتكية .4 
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 عن اجملموعة األفريقية: 
 مجهورية تشاد .1 
  مايلمجهورية  .2 
 أوغندامجهورية  .3 

 
كما حضر االجتماع عدد من أعضاء الوفود األخرى من غري أعضاء اللجنة الدائمة للشؤون السياسية 

مجهورية  ،اململكة العربية السعودية ،اجلمهورية اللبنانية ،مجهورية العراقوالعالقات اخلارجية، وهم ممثلوا جمالس كل من 
 .النيجر

املساعد لالحتاد بتمثيل األمانة العامة حيث رحب أصغر حممدي، األمني العام  يعلسعادة السفري  قام
 أبعضاء اللجنة نيابة عن معايل األمني العام.

 : جلسات العمل 
 استعرض االجتماع جدول األعمال وانقش بنوده املتضمنة :

 انتخاب مقرر اللجنة الدائمة املتخصصة للشؤون السياسية و العالقات اخلارجية.  -1
 تنفيذ للقرارات والتوصيات اليت اختذهتا اللجنة. استعراض ما مت من متابعات و -2
 :القضية الفلسطينية واألراضي احملتلة يف سوراي ولبنانلقدس الشريف و ا -3

 الوضع يف فلسطني. 1.3
دور الربملاانت اإلسالمية يف التصدي للمخططات اإلسرائيلية بشأن يهودية إسرائيل وهتويد  2.3

 القدس.
 يف سوراي ولبناناألراضي العربية احملتلة  3.3

 : رهاب جبميع أشكاله ومظاهرهمكافحة اإل -4
مكافحة اإلرهاب حتت مظلة األمم املتحدة وإعادة التأكيد على احلق الشرعي يف مقاومة االحتالل  1.4

 .والعدوان اخلارجي
 .عموماً  عمال اإلرهابية يف منطقة حبرية تشاد وأفريقيادارة املنسقة للوضع املتعلق ابألاإل 2.4
 منظمة فتح هللا غولن اإلرهابية )املعروفة بةة فيتو(.  3.4
 مركز منظمة التعاون اإلسالمي للتنسيق والتعاون بني أجهزة الشرطة . 4.4

 نواع العقوابت املفروضة على أي من البلدان اإلسالمية.أرفض مجيع  -5
 التأثريات السلبية احملتملة من إجازة قانون "جاستا". -6
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واملتساوية واملتوازنة جلميع الشعوب يف حرية احلصول على التقنيات احلديثة وحرية استخدامها احلقوق الثابتة  -7

 لألغراض السلمية.
األسلحة  جعل منطقة الشرق األوسط بكاملها منطقة خالية من مجيع أسلحة الدمار الشامل وخصوصاً  -8

 النووية دون استثناء.
 .الوضع يف العراق  -9

 الوضع يف السودان. -10
 نساين يف سوراي.الوضع اإل -11
 الوضع يف الصومال. -12
 .أفغانستانالوضع يف  -13
 دراسة الوضع يف مايل و لثريه على الدول اجملاورة هلا. -14
  .وضع الالجئني والعائدين يف تشاد دراسة الوضع األمين -15
 آليات فض النزاعات. -16
 مشكلة اهلجرة والالجئني يف البلدان التالية:  -17

 السورية اجلمهورية العربية   1.17         
 مجهورية العراق   2.17         
 فغانستان اإلسالمية أمجهورية    3.17         

 ميامنار   4.17  
التعاون والتنسيق بني الدول واجملتمعات اإلسالمية إلظهار القيم الرفيعة لإلسالم والعمل على احلد من ظاهرة  -18

 .جذورهاالتطرف والعنف املنتشرة يف العامل اإلسالمي ومعاجلة 
 الوضع يف قربص.  -19
 .الوضع يف جامو وكشمري -20
 : قليات املسلمة يف العاملمع األالتضامن  -21

 الرتكية يف تراقيا الغربية ومسلمي دوديكانيز.  املسلمةوضع األقلية  1.21
 .وضع مسلمي الروهينجيا يف ميامنار 2.21
 .بنييليقضية املسلمني يف جنوب الف 3.21
 .أفريقيا الوسطىاألقلية املسلمة يف  4.21
 .وضع التتار املسلمني يف القرم    5.21

 رمينيا ملنطقة قرة ابغ اجلبلية األذربيجانية.أنظر يف احتالل ال -22
 جانب.مكافحة التعصب و اإلسالموفوبيا و كراهية األ -23
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 .تسهيل إجراءات لشرية الدخول بني البلدان اإلسالمية -24
  .اإلسالمي من أجل احلوار والتعاون التعاون بني االحتاد ومنتدى شباب املؤمتر -25

 املداوالت والتوصيات:

سرتفع إىل مؤمتر اليت  تضمن النقاش مداخالت من األعضاء أدت يف اخلتام إىل اعتماد مشاريع القرارات
 االحتاد.

 
********* 

 
 للجنة الدائمة املتخصصة اخلامساالجتماع  –سادساً 

 االقتصادية والبيئة . ابلشؤون 
 

 االفتتاح :حفل 
يوم  مايلمجهورية  - ابماكواللجنة الدائمة املتخصصة للشؤون االقتصادية والبيئة اجتماعها اخلامس يف عقدت 

 ىر اللجنة سعادة السيدة ثراي مصطفبرائسة مقر  (2017كانون الثاين/ يناير   25) ه1438 الثاينربيع  26
 حممد، عضو اجمللس الوطين جبمهورية تشاد.

 أصحاب السعادة : حضر االجتماع
 عن اجملموعة العربية :

 مجهورية العراق .1 
 اململكة املغربية .2 

 عن اجملموعة اآلسيوية:
 ندونيسيةمهورية اإلاجل .1 
 اجلمهورية الرتكية .2 

 فريقية:عن اجملموعة اإل
 مجهورية تشاد .1 

 

 غينيا.مجهورية  .2
 نيجرياي االحتادية. مجهورية .3
 .مجهورية موزمبيق .4
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اسو، مصر، كامرون، ف بنغالدش، بوركينا :االجتماع عدد من أعضاء الوفود األخرى بصفة مراقب وهمكما حضر 
 يران، مايل، موريتانيا، نيجر والسودان.إالغابون، 

أصةةةغر حممدي، األمني العام املسةةةاعد لالحتاد بتمثيل األمانة العامة حيث رحب أبعضةةةاء  يعلقام سةةةعادة السةةةفري و 
 .معايل األمني العاماللجنة نيابة عن 
 : جلسات العمل 

 استعرض االجتماع جدول األعمال املتضمن بنوده:
 انتخاب مقرر اللجنة الدائمة املتخصصة للشؤون االقتصادية والبيئة. .1
 .استعراض ما مت من متابعات و تنفيذ للقرارات والتوصيات اليت اختذهتا اللجنة .2

 : الشؤون االقتصادية
 .سالميدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلوختفيض احلواجز اجلمركية فيما بني ال زايدة التبادل التجاري .3
املفروضة عليها تلك  مواجهة العقوابت األحادية واملتعددة األطراف املؤثرة على شعوب الدول األعضاء، .4

 .العقوابت
 . تفعيل ودعم املؤسسات االقتصادية النشطة يف جمال التنمية يف العامل اإلسالمي .5
 .اجلة الديون  اخلارجية للدول اإلسالميةمع .6

 البيئة:
 . قضااي البيئة والتنمية املستدامة .7
 .فريقيالسيما يف بلدان الساحل اإلتصحر مكافحة ال .8
 .التعاون يف جمال احلفاظ على املوارد املائية يف الدول األعضاء .9

 .مكافحة العواصف الرملية والرتابية .10
 .البيئة ومكافحة التغري املناخيتعزيز التعاون يف جمال محاية  .11
 .التعاون العلمي والتقين فيما بني اجملالس األعضاء يف االحتاد .12
 . LCBCتبين مشروع السرتداد حوض حبرية تشاد  .13
 .التعاون الربملاين الدويل ملواجهة الكوارث الطبيعية يف إطار تقدمي اإلغاثة .14

 املداوالت والتوصيات:

فع إىل مؤمتر اعتماد مشاريع القرارات اليت سرت مت يف هنايته  حيث ،األعضاءوقد تضمن النقاش مداخالت من 
 االحتاد إلقرارها.

********* 
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 للجنة الدائمة املتخصصة اخلامساالجتماع  –سابعاً 
 شؤون حقوق اإلنسان واملرأة واألسرةب

 
 حفل االفتتاح :
مجهورية  - ابماكو واألسرة اجتماعها اخلامس يف مدينةاللجنة الدائمة املتخصصة حلقوق اإلنسان واملرأة عقدت 

العني تغريد حكمت  سعادة السيدةانتخبت اللجنة م(. 2017يناير24 ه )1438ربيع الثاين  25، يوم  مايل
 ردين )كمقررة(.عيان األعضو جملس األ

 حضر االجتماع أصحاب السعادة :
 عن اجملموعة العربية :

 

 اململكة األردنية اهلامشية -1
 اجلمهورية التونسية. -2
 دولة الكويت. -3
 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية. -4

 عن اجملموعة اآلسيوية:
 مجهورية أذربيجان .1 

 إندونيسيا. مجهورية  .2 
 مجهورية ابكستان اإلسالمية .3

 فريقية:عن اجملموعة اإل
 مجهورية كوت ديفوار .1 
 مجهورية مايل .2 
 مجهورية موزمبيق .3 
 مجهورية النيجر .4 

 
 .توغو( -السودان -العراق –الكامريون  :كما حضر االجتماع عدد من أعضاء الوفود األخرى بصفة مراقب وهم

 انب سةةةةةعادة السةةةةةفريأمال اللجنة، و أعدكتور حممود إرول قليج ابفتتاح ر الو  األمني العام لالحتاد الربوفسةةةةةقام معايل
ن تكلل ابلتوفيق أعضةةةةةةةاء اللجنة ومتىن ملداوالهتا سةةةةةةةعادته أب صةةةةةةةديق يوسةةةةةةةف أبو عاقلة مدير الديوان حيث رحب

 مانة العامة يف املشاركة يف أعمال اللجنة.كما واصل متثيل األ  –والنجاح 
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 : جلسات العمل 

 استعرض االجتماع جدول األعمال املتضمن بنوده:
 انتخاب مقرر اللجنة الدائمة املتخصصة حلقوق اإلنسان واملرأة واألسرة. -1
 .ت والتوصيات اليت اختذهتا اللجنةتنفيذ للقرارامن متابعات و  استعراض ما مت -2
اد الوسائل والسبل إجيعضاء و شطتها يف دول اجملالس األنللصليب األمحر التعريف أب طلب اللجنة الدولية -3

 لدعم هذه األنشطة.
 حقوق اإلنسان: 

 . اهلندلة بواسطة تنسان يف جامو وكشمري احملنتهاكات اجلارية حلقوق اإلاال 4-
يف منظمة  التنسيق يف املنابر الدولية و اإلقليمية حول قضااي حقوق اإلنسان فيما بني دول اجملالس األعضاء 5-

 التعاون اإلسالمي.
 شؤون املرأة: 

تعزيز دور املرأة يف مجيع جوانب التنمية يف الدول األعضاء يف االحتاد، مبا يف ذلك مشاركتها يف مواقع اختاذ  6-
 القرار.

 احليلولة دون استغالل املرأة يف الرتويج السلعي. 7-
 مشاركة املرأة يف الوفود املشاركة يف مؤمترات االحتاد. 8-

 األسرة : 
 تعزيز مكانة الشباب يف العامل اإلسالمي. 9-

 رعاية الطفل و محايته يف العامل اإلسالمي. 10-
 حتاد.عضاء يف االألفيما بني الدول ا لصحة األساسيةدور الربملاانت اإلسالمية يف تعزيز ا 11-

 دراسة يقدمها اجمللس الوطين السوداين حول استضافة املركز اإلسالمي الصحي ابلسودان. -12
 حل مشكالت احلضانة اليت تواجهها العائالت املسلمة املهاجرة يف أورواب. -13
 اجلماعات اإلرهابية.دعم السلم اجملتمعي يف املناطق اليت مت حتريرها من سيطرة  -14

 املداوالت والتوصيات:

وأوصت اللجنة على أمهية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة يف دورهتا  ،وقد تضمن النقاش مداخالت من األعضاء
 يف تنفيذ مت احلالية والدورات السابقة ، كما تطالب دول اجملالس األعضاء مبوافاة األمانة العامة بتقارير عن ما

مت اعتماد مشاريع القرارات ويف هناية االجتماع  .ن تعميمها واالستفادة من جتاريها، حىت ميكالقرارات بصورة دورية
 اليت سرتفع إىل مؤمتر االحتاد إلقرارها.
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عرضت  ،ليب األمحرستاذة ماري لويس توقاس ممثلة اللجنة الدولية للصمداخلة من األ إىلكما استمعت اللجنة 
الصحية. وقد  والشؤوندت االستعداد للتعاون مع االحتاد يف جماالت النازحني أبو  ،نسانية للجنةفيها األعمال اإل

 نسانية.اإل الشؤونمحر يف جمال اهم مع اللجنة الدولية للصليب األمذكرة تف إىلمكانية التوصل إعلى وصت اللجنة أ
 

 
********* 

 
 

 للجنة الدائمة املتخصصة اخلامساالجتماع  –اثمناً 
 الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألداين ابلشؤون

 
 حفل االفتتاح :

 بغداد مدينةيف الرابع  اجتماعها اللجنة الدائمة املتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألداينعقدت 
معايل السيد حممد انتخبت اللجنة سعادة السيد   .2017 ينايركانون الثاين/  24 مجهورية مايل وذلك يوم  - ابماكو

 س االجتماع بصفة مقرر.ؤ  لرت  سلطنة ُعمانممثل  سعيد عامر اهلجري
 حضر االجتماع أصحاب السعادة :

 عن اجملموعة العربية :
 مجهورية مصر العربية .1 
 ليبيا .2 
 ُعمانسلطنة  .3 
 اجلمهورية العربية السورية .4 

 
 اآلسيوية:عن اجملموعة 

 فغانستان اإلسالمية أمجهورية  .1 
 أذربيجان . مجهورية2 
 اإليرانية اجلمهورية اإلسالمية .3 
 . اجلمهورية الرتكية4 
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 فريقية:عن اجملموعة اإل
 القمر االحتادية جزر مجهورية .1 
 مجهورية كوت ديفوار .2 
 مجهورية مايل .3 
 مجهورية نيجرياي االحتادية .4 

 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، دولة ليبيا،  :االجتماع عدد من أعضاء الوفود األخرى بصفة مراقب وهم كما حضر

 اجلمهورية الرتكية
افتتح معايل األمني العام أعمال اللجنة حيث رحب أبعضاء اللجنة ومتىن هلم النجاح يف مداوالهتم. مث أانب عنه السيد/ 

رات يف احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي لتمثيل األمانة يف زاهد حسن قريشي مدير إدارة املؤمت
 االجتماع.

 
 : جلسات العمل 

 استعرض االجتماع جدول األعمال املتضمن بنوده:
 انتخاب مقرر اللجنة الدائمة املتخصصة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألداين. -1
 .تنفيذ للقرارات والتوصيات اليت اختذهتا اللجنةمتابعات و استعراض ما مت من  -2
 

 الشؤون الثقافية والقانونية:
 تشجيع تدريس اللغة العربية لطالب الدول اإلسالمية الناطقة بغريها. -3
 . محاية املسجد األقصى من التهديدات اإلسرائيلية -4
 محاية املقدسات يف الدول اإلسالمية. -5
 الثقايف اإلسالمي واملؤسسات الدينية والوقفية يف البلدان غري اإلسالمية.متابعة محاية املوروث  -6

  
 حوار احلضارات واألداين:

 احلوار بني احلضارات مع تركيز خاص على التصدي للحمالت الغربية املناهضة للقيم اإلسالمية. -7
 تعزيز مبادرة حتالف احلضارات.  -8
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 والتوصيات:املداوالت 

ويف هناية االجتماع مت اعتماد مشةةةةاريع القرارات اليت سةةةةرتفع إىل مؤمتر االحتاد  ،األعضةةةةاء تضةةةةمن النقاش مداخالت
 .إلقرارها

 
********* 

 
 للجنة فلسطني  السابعاالجتماع  –اتسعاً 

 
 

 حفل االفتتاح :
 

املنعقدة ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 
ربيع الثاين  25ثنني املوافق ابع للجنة فلسطني الدائمة يوم اإليف ابماكو جبمهورية مايل، ُعقد االجتماع الس

 م.2017 كانون الثاين/ يناير  23ه، 1438
ترأس االجتماع سعادة النائب آمادو تيام من اجلمعية الوطنية جلمهورية مايل، نيابة عن رئيس اجلمعية 

 جلنة فلسطني املذكورين أدانه:وحبضور أعضاء 
اململكة  –اململكة املغربية  –املمكلة العربية السعودية  –مجهورية السنغال  –مجهورية السودان  –مجهورية تركيا 

مجهورية  –مجهورية غينيا  – إندونيسيامجهورية  –اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية  –مجهورية العراق  –األردنية اهلامشية 
 –دولة فلسطني  –وقراطية الشعبية الدمي يةمهورية اجلزائر اجل –مملكة البحرين  –مجهورية بوركينا فاسو  –ن الكامريو 

 مجهورية مصر العربية.
رحب رئيس االجتماع ابجملتمعني متمنياً لالجتماع مداوالت ختدم مصلحة القضية الفلسطينية ، ابعتبارها 

شرح بنود جدول األعمال الذي مت اعتماده بعد إضافة بند عليه بشأن القضية املركزية للعامل اإلسالمي ، وقد 
 إحياء صندوق القدس ، بناًء على اقرتاح أحد الوفود.
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حيث أشار إىل أن انعقاد  ،سور حممود إرول قليج أمني عام االحتاد الكلمة االفتتاحية لالجتماعيلقى الربوفأ

، إمنا يدُل على حضور قضية يف ُمدن اسطنبول وبغداد وابماكو االجتماعات الثالثة األخرية للجنة فلسطني
ر احلكومة اإلسرائيلية لكل امية األطراف ، كما أشار إىل تنك  فلسطني يف وجدان العامل اإلسالمي وجغرافيته املرت 

ا إجياد حل عادل للقضية الفلسطينية، مبا يف ذلك مؤمتر ابريس األخري. ودعاجلهود الدولية اهلادفة إىل 
، من أجل مواجهة خمطط نقل السفارة املسلمة معهم ، مدعومني بتضامن الشعوبالفلسطينيني إىل التوحد

 األمريكية إىل مدينة القدس.
، مبداًي أسفه نائب يف اجمللس الوطين الفلسطيين، الوضع يف فلسطنياستعرض سعادة رضوان األخرس ال

من مساحة فلسطني اليت  ةعشرين ابملائن إحملتلة، وقال  اعلى أنه ال حيمل أخباراً سارة عما جيري يف فلسطني
ة وصادرت ، إسرائيل تنصلت من هذه االتفاقيللفلسطينيني مبوجب اتفاقية أوسلوكان من املقرر أن تكون 

 ، فأصبح الفلسطينيون الميلكون أرضاً يف فلسطني غري تلك اليت بنيت عليها مساكنهم.% من هذه األراضي80
سطني طيلة السنوات العشر االنقسام الذي عانت منه فل أن   الفلسطينية اعترب النائب الفلسطيينوعن املصاحلة 

ث يف الشرق األوسط يف هذه أمريكية، مت تدبريها كشرارة أوىل ملا حد-كن إال مؤامرة إسرائيليةي، مل املاضية
مام الفلسطينيني إال ابلتصامل والوقوف سبيل أ ، وأشار إىل أن املصاحلة الفلسطينية تتقدم ابضطراد ألنه الالفرتة

 ، واعترب أن نقل السفارة األمريكية إىلسرائيلي على جممل حقوقهم الوطنيةيداً واحدًة أمام هجمة االحتالل اإل
، البد من جماهبتها. وانشد الدول اإلسالمية اليت مل تعرتف ب ضد األمتني العربية واإلسالمية، إعالن حر القدس

 ني أن تقدم على ذلك.بعد بدولة فلسط
 

 : جلسات العمل 
 عمال املتضمن:ومتت مناقشة بنود جدول األ ،عضاء اللجنةأجرت مداخالت من قبل  
 ة إقرار جدول األعمال. 1
 ة كلمة األمني العام لالحتاد. 2
 اللجنة(:ة استعراض آخر التطورات يف الساحة الفلسطينية )ممثل اجمللس الوطين الفلسطيين ة انئب رئيس  3

 . االعتداءات الصهيونية على املسجد األقصى واجلهود املبذولة حلمايته.1ة  3
 . االعرتاف ابلدولة الفلسطينية.2ة  3

ة إعادة النظر يف املناهج الدراسية جلميع املراحل اليت تدرس يف دول اجملالس األعضاء حول طبيعة الصراع  4
 وواجبات القضية الفلسطينية.

 دراسية يف جامعات الدول األعضاء خاصة بقضية فلسطني. ة حتديد مواد 5
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ة املطالبة بتأسيس متاحف، ومعارض يف الدول األعضاء للتعريف ابملسجد األقصى وفلسطني وتوثيق  6
جرائم الصهاينة على غرار متاحفهم، ومتاحف ما يسمى ابهلولوكوست املنتشرة يف أورواب، واليت تعرب عن وجهة نظر 

 الصهاينة.
 ة موعد ومكان االجتماع الثامن للجنة فلسطني. 7

 ة إقرار تقرير اللجنة. 8

 املداوالت والتوصيات:

، متيزت ابحليوية ، ومداخالهتم غطت بنود جدول األعمال تغطيةً شاملةً ومستفيضةً  وبعد نقاش مستفيض  
مت اعتماد  ،ونصرة قضيته العادلةولكيد اإلصرار واإلرادة السياسية على االستمرار يف دعم الشعب الفلسطيين 

 التوصيات التالية :
 ألمتني اإلسالمية والعربية.إىل اكيد مركزية قضية فلسطني ابلنسبة ل .1
 مناشدة الدول اإلسالمية اليت مل تعرتف بدولة فلسطني بعد، املبادرة إىل ذلك. .2
استعادة احلقوق الوطنية ، ابعتبارها ركناً أساسياً يف ية املصاحلة الوطنية الفلسطينيةلكيد أمه .3

بل  ،املشروعة للشعب الفلسطيين . وعلى الفلسطينيني ليس االتفاق على املصاحلة فحسب
 مت االتفاق عليه. تنفيذ ما

، مدعومًة إىل القدس بوحدة الشعب الفلسطيينضرورة مواجهة حماولة نقل السفارة األمريكية  .4
 بتضامن الشعوب اإلسالمية بصورة عملية فعالة.

الرافض لالستيطان اإلسرائيلي يف األراضي  2334متابعة تنفيذ قرار جملس األمن الدويل رقم  .5
 احملتلة واملطالبة ابلتنفيذ وفق جدول زمين حمدد.

على هذا الشعب،  دعم صمود ومقاومة الشعب الفلسطيين يف وجه العدوان اإلسرائيلي املستمر .6
 بكل الوسائل املتاحة مادايً ومعنوايً.

، وتعمل على إبقاء جذوهتا مستعرة يف اهج دراسية، تعرف الناشئة بقضية فلسطنيوضع من .7
 ضمائر الناشئني.

 تشكيل جلان دائمة لفلسطني يف برملاانت الدول اإلسالمية. .8
 إحياء صندوق القدس، بغية دعم صمود املقدسيني. .9

 ، حىت لو كان متواضعاً.املايل املستطاع للشعب الفلسطيينتقدمي الدعم  .10
********* 
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 ن للجنة التنفيذية لإلحتادو والثالث السابعاالجتماع  –عاشراً 

 
 حفل االفتتاح :

 
 جتماع بتالوة مباركة من القرآن الكرمي.فتتح االا 

 ساكا سيبديه رئيس اجلمعية الوطنية يف مجهورية مايل:إيكلمة معايل السيد 
هلم االستجابة للدعوة كما عرب عن شكره حلكومة اململكة العربية السعودية اليت  رحب معاليه ابلوفود املشاركة شاكراً 

يع الدول تكفلت بكافة نفقات املؤمتر الثاين عشر الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون االسالمي وجلم
رهابية اليت متت يف منطقة قاوا اإلالعملية  إىلمساعداهتا وتعاوهنا القيم. أشار معاليه على  ىالشقيقة والصديقة األخر 

سفرت عن خسائر كبرية يف األرواح واملمتلكات ووصفها أبهنا حماولة لعرقلة تنفيذ أواليت  كانون الثاين/ يناير  18يوم 
تفاقية واالستمرار يف لتزام ابالاالعلى اتفاقية اجلزائر للسالم يف مايل، وأكد معاليه أن حكومة وشعب مايل عازمون 

سالم وعلينا اإل ئن والتنمية وتتعارض مع قيم ومبادعمال تضر ابألمأرهابية من فيذها رغم ما تقوم به العناصر اإلتن
 هذه الظاهرة.على حتاد للقضاء من داخل اال أن نعمل سوايً 

 جلأالبحار من على شاء آليات ملساعدة الدول األعضاء اليت ليس هلا سواحل إنالرئيس أن يتم  رتح معايلاقو 
 .ةدول الغنية لتنفيذ خططها التنمويالتصدي للمشاكل اليت تواجهها واحلصول على مساعدات من ال

 كلمة معايل األمني العام:
حتاد واجتماعاته املصاحبة وعن ؤمتر الثاين عشر لالستضافة املشكره حلكومة وشعب مجهورية مايل العرب معاليه عن 

 .هايب الذي وقع يف مايل مؤخراً ر دانته للهجوم اإلإا رحب ابلوفود املشاركة وعرب عن كم  ،كرم الضيافة
 

 : جلسات العمل 
 جتماع حيث رحب ابلسادة املشاركني ومتىننوقو اجلمعية الوطنية املالية االترأس سعادة السيد قوديوما سا -

 .لالجتماع النجاح
 .عضاء اللجنة التنفيذيةأحضر االجتماع  السادة   -
 النحو التايل:على انتخاب هيئة اجمللس مت   -

 انئب الرئيس )من اجملموعة العربية( العراق. -
 انئب الرئيس )من اجملموعة اآلسيوية( ابكستان. -
 مايل. -املقرر -
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 عمال املتضمن:جدول األبعد اعتماد  -

 إقرار جدول األعمال و برانمج العمل.  .1
 تقرير األمني العام لالحتاد. .2
 القرارات الصادرة عن االحتاد بشكل عاممتابعة تنفيذ  .3

 للجان املتخصصة الدائمة:ا  
 : اخلامس للجان التالية حتديث مشروع جدول أعمال االجتماع .4

 .جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.1.4
 .جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة.2.4
 .جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.3.4
 الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألداين..جلنة الشؤون 4.4

 األجهزة املتفرعة:
 :حتديث مشروع جدول أعمال .5

 .االجتماع السابع للجنة فلسطني الدائمة.1.5
 .الدورة السادسة ملؤمتر الربملانيات املسلمات.2.5
 .االجتماع التشاوري لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد.3.5

 .عشرة للجنة العامة لالحتاد دول أعمال الدورة التاسعةحتديث مشروع ج .6
 الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد. الدورة حتديث مشروع جدول أعمال .7
 إقرار تقرير االجتماع السابع والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد. .8
 .مايستجد من أعمال .9

 

 املداوالت والتوصيات:

االجتماع مت اعتماد مشةةةةةةةاريع القرارات اليت سةةةةةةةرتفع إىل مؤمتر  وقد تضةةةةةةةمن النقاش مداخالت األعضةةةةةةةاء، ويف هناية
 االحتاد إلقرارها.

********* 
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 االجتماع التشاوري لألمناء العامني –عشر  حادي

 حفل االفتتاح :
عمال االجتماع الثاين لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف أحت تبتالوة مباركة من القرآن الكرمي افت -

 2017 كانون الثاين/ يناير  25بتاريخ  سالمي.التعاون اإلمنظمة 

األمني العام  ،ول قليجإر سور حممود وفتح االجتماع معايل الدكتور الرب حبضور ممثلني لتسعة عشر جملس افت -
لتنسيق مع قرار املؤمتر يف دورته السابقة الذي قامت مبوجبه األمانة العامة اب إىلشار فيها أحتاد بكلمة لال

يع مجعلى عداد مسودة الالئحة التنظيمية جلمعية األمناء العامني، وقامت بتوزيعها النواب العراقي إب جملس
فادات إمانة العامة قد تلقت األ وأن –ي مقرتحات حوهلا أالرأي و داء إباجملالس األعضاء لدراستها و 

اجملالس األعضاء على ات ومقرتحات وتعديالت من سبعة من اجملالس املوقرة وقامت بتعميم تلك املقرتح
للمجتمعني التوفيق يف  اع الثاين لألمناء العامني. ومتىناملوقرة كما قامت بتوزيعها ضمن واثئق االجتم

 مداوالهتم.

 : جلسة العمل 
 -لوطنية يف مجهورية مايل مت اختيار سةةةةةعادة السةةةةةيد موديبو سةةةةةيدبيه األمني العام للجمعية ايف بداية االجتماع  -

 . لدورة احلالية لالحتادارئيسة 
 عمال املتضمن:بعد اعتماد جدول األ -
 .انتخاب رئيس االجتماع وأعضاء هيئة املكتب .1
 اعتماد جدول األعمال. .2
 كلمة األمني العام لالحتاد. .3
عدهتا األمانة العامة لالحتاد ابلتنسيق أية جلمعية األمناء العامني اليت مسودة األهداف والالئحة التنظيم مناقشة  .4

ومت تعميمها على اجملالس األعضاء املوقرة ،  –رئيس االجتماع  -األمانة العامة جمللس النواب العراقي  مع
 ابإلضافة إىل أية مقرتحات جديدة.

 .موعد ومكان االجتماع القادم لألمناء العامني .5
 اعتماد تقرير االجتماع.   .6
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 املداوالت والتوصيات:

جتماع مواد وبنود الالئحة وقدم املشاركون التنظيمية حيث استعرض االالالئحة متت مناقشة مسودة  -
 مالحظات وتعديالت عليها.

لتعديالت واألفكار اليت قدمت ضوء اعلى أن تقوم األمانة العامة مبراجعة مسودة الالئحة على تفاق مت اال -
اجملالس  إىلداد مسودة هنائية ترسل إعاليت تلقتها من اجملالس ومن مث الجتماع والتعديالت املكتوبة ايف 

 صاها شهرين.أقاألعضاء يف مدة 

دورته مت اقرتح املشاركون يف االجتماع التشاوري لألمناء العامني أن يتفضل مؤمتر األحتاد يف  ضوء ماعلى  -
 األمناء العامني للمجالس األعضاء يف األحتاد. احلاليه ابعالن قيام مجعية

 
 

********* 
 
 

 االجتماع التشاوري للمجموعة العربية –عشر  اثين
 

النواب رئيس جملس  ،، رئيس االحتاد الربملاين العريبستاذ نبيه بريدولة الرئيس األمن  كرمية  لدعوة تلبية

دول األعضاء يف عشرة ملؤمتر احتاد جمالس ال الثانيةاجملموعة العربية املشاركة يف اجتماعات الدورة  عقدت ،اللبناين

 ولسادة رؤساء  اجملالس ورؤساء الوفود ممثلاالسيدات و  فيها سالمي اجتماعًا تشاوراًي شاركالتعاون اإل منظمة

 .العربية الشعوب الربملانية
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  :االفتتاح جلسةالً أو 

الدكتور  معايل برائسة (19:00ىل الساعة )إ( 18:00من الساعة ) 26/01/2017بتاريخ   جرى االجتماع 
ويف  ، نيابة عن دولة األستاذ نبيه بري، رئيس االحتاد.الربوفسور إبراهيم أمحد عمر، رئيس اجمللس الوطين السوداين

للمشاركني، ولرائسة االحتاد، وكذلك للجمعية   ووجه شكراً خاصاً  ،ألقى كلمة رحب فيها ابملشاركنيبداية االجتماع 
 الوطنية يف مايل، ومتىن أن خترج اجملموعة مبوقف موحد جتاه خمتلف القضااي.

 
   :األعمال جدول إقرار اثنياً 

 : لتاليةا البنود تضمني الذي األعمال جدول على األعضاء وافق، االجتماع أعمال بعدافتتاح
 املدرجة على جدول أعمال املؤمتر.التشاور حول املوضوعات  .1
 ، واستضافة هذه الدورة .ورة الرابعة عشرة ملؤمتر االحتادالتشاور النتخاب رئيس الدورة الد .2
 .2017التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة العربية لعضوية اللجنة التنفيذية للعام  .3
ربعة أعضةةةةاء لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصةةةةصةةةةة األربع من اجملموعة العربية للعام أالتشةةةةاور لرتشةةةةيح  .4

2017 : 
 الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. جلنة 1-3-
 .الشؤون االقتصادية والبيئة جلنة 2-3-
 .حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة جلنة 3-3-
 .ضارات واألداينالشؤون الثقافية والقانونية وحوار احل جلنة 4-3-

 . 2017 مجنة العامة من اجملموعة العربية للعاثنني من كل جملس لعضوية اللايح عضوين التشاور لرتش .5
 ما يستجد من أعمال. .6

 جلسة العمل : –اثلثا

املواقع املخصصة  شغالإالدكتور إبراهيم أمحد عمر إىل ضرورة أن يتم االت فاق على لسة أوضح يف بداية اجل

 وجرى اختيارهم ابلتوافق والقرعة.للمجموعة العربية 

  أبااء ممثليها.للمؤمتر  تنسيباهتارفعت اجملموعة العربية   ويف هناية االجتماع

********* 
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 االجتماع التشاوري للمجموعة اإلفريقية –اثلث عشر 
 

دول األعضاء الدورة الثانية عشرة ملؤمتر احتاد جمالس العقدت اجملموعة  اإلفريقية املشاركة يف اجتماعات 

 اجملالس ورؤساء الوفود ممثلووالسادة رؤساء  ارك فيها السيداتسالمي اجتماعًا تشاوراًي شيف منظمة التعاون اإل

 .الشعوب الربملانية اإلفريقية

  :أوالً جلسة االفتتاح

 ( 16:00( اىل الساعة )15:00من الساعة ) 26/01/2017جرى االجتماع بتاريخ  
   :اثنياً إقرار جدول األعمال

 : بعدافتتاح أعمال االجتماع ، وافق األعضاء على جدول األعمال الذي يتضمن البنود التالية
 ، والستضافة الدورة .ملؤمتر االحتاد الدورة اخلامسة عشرة لتشاور النتخاب رئيسا -1

 .2017لعضوية اللجنة التنفيذية للعام  فريقيةأربعة أعضاء من اجملموعة اإل التشاور لرتشيح 2-
  .مشاورات الستضافة اجتماع اللجنة التنفيذية لالحتاد 3-
للعام  فريقيةربعة أعضاء لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصصة األربع من اجملموعة اإلأالتشاور لرتشيح  4-

2017: 
 .ة والعالقات اخلارجيةالشؤون السياسي جلنة 1-4-
 .الشؤون االقتصادية والبيئة جلنة 2-4-
 .حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة جلنة 3-4-
 .الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألداين جلنة 4-4-

 .2017 فريقية للعامية اللجنة العامة من اجملموعة اإلثنني من كل جملس لعضو ا التشاور لرتشيح عضوين 5-
 جلسة العمل : –اثلثا

رئيس اجللسة أن اجملموعة اإلفريقية قد قامت ابختيار ممثليها ابلتوافق يف مجيع يف بداية اجللسة أوضح 

 اللجان.

 .توصيتها للمؤمتر ابختيار ممثليهمويف هناية االجتماع، رفعت اجملموعة اإلفريقية 

********* 
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 اآلسيويةاالجتماع التشاوري للمجموعة  –رابع عشر 
 

دول األعضاء عقدت اجملموعة  اآلسيوية  املشاركة يف اجتماعات الدورة الثانية عشرة ملؤمتر احتاد جمالس ال

 سالمي اجتماعًا تشاوراًي شارك فيها السيدات والسادة رؤساء  اجملالس ورؤساء الوفود ممثلويف منظمة التعاون اإل

  .الشعوب الربملانية اآلسيوية

  :فتتاحأوالً جلسة اال

 .(17:30ىل الساعة )إ( 16:30ساعة )من ال 26/01/2017جرى االجتماع بتاريخ  
   :اثنياً إقرار جدول األعمال

 : ، وافق األعضاء على جدول األعمال الذي يتضمن البنود التاليةبعدافتتاح أعمال االجتماع
 .2017التشاور لرتشيح أربعة أعضاء من اجملموعة اآلسيوية لعضوية اللجنة التنفيذية للعام  1-
ربعة أعضاء لكل جلنة من اللجان الدائمة املتخصصة األربع التالية من اجملموعة اآلسيوية أح التشاور لرتشي 2-

 :2017للعام 
 .الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية جلنة 1.2.
 .الشؤون االقتصادية والبيئة جلنة 2.2.
 .حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة جلنة 3.2.
 .لشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألداينا جلنة 4.2.

 .2017ثنني من كل جملس لعضوية اللجنة العامة من اجملموعة اآلسيوية للعام االتشاور لرتشيح عضوين  3-
 جلسة العمل : –اثلثا

 .ختيارهم ابلتوافق يف مجيع اللجان، حيث مت ااآلسيوية بدأ العمل ابنتخاب ممثلي اجملموعة 

 .توصيتها للمؤمتر ابختيار ممثليهماآلسيوية ويف هناية االجتماع، رفعت اجملموعة 

 

********* 
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 األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريبأنشطة  –عشر خامس
 
 

عشةةةةةةةةةةةةةةرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول  الثانيةشةةةةةةةةةةةةةةةاركت األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريب يف أعمال الدورة 
 األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي واالجتماعات املصاحبة هلا .

وقامت بنشةةةةةةةةةةةةةةاط ملحوظ يف مجيع أعمال املؤمتر ومتابعة اجللسةةةةةةةةةةةةةةات العامة واجتماعات اللجان، ويف مجيع 
 خالل االجتماعات: يف طة اليت قامت هبا الوفود الربملانية العربيةاألنش

 على مجيع الوفود العربية تضمنت عرضاً شاماًل ملختلف أنشطة املؤمتر. مذكرة فقد مت توزيع -
ومت التحضةةةةةةةةةري لالجتماع التشةةةةةةةةةاوري الذي عقدته الوفود العربية قبل بدء أعمال املؤمتر لتنسةةةةةةةةةيق مواقفها حول  -

  اليت سيعاجلها املؤمتر وانتخاب ممثليها يف اللجان الدائمة العضوية. خمتلف القضااي
 

  
 ********************** 

 
تطوير نوعية إىل  هنا أن تؤديأمالحظات من ش ، ورجائي إبداء أيالفائدة املرجوة هذا التقرير حيققأن  أمالً 

 املستقبلية املتعلقة ابلفعاليات الربملانية املختلفة. التقارير
واألمانة العامة حريصة كل احلرص، على إبراز كل ما من شأنه أن يسهم يف مشاركة اجملموعة الربملانية العربية 

، مبا ينعكس إجيابياً على القضااي اليت عضاء يف منظمة التعاون اإلسالميمؤمتر احتاد جمالس الدول األبفعاليات 
 تطرحها أو تدعهما اجملموعة العربية.

 .بول وافر احرتامي وتقديريوتفضلوا بق    
 فايز الشوابكة
 األمني العام

 لالحتاد الربملاين العريب
 

 


