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قرارات وما متخضت عنه من ، طهرانوقائع اجتماعات ل تقريرًا مفصالً ويسر األمانة العامة لالحتاد أن تقدم 
حول الطريقة اليت أعد هبا  ،أو اقناحاتراجني إبداء أية مالحظات  رجوة،الفائدة امل قملني أن تتحقآ ،وتوصيات

 ومتت الفهرسة من أجل تسهيل الوصول ،عتبار مستقباًل تعميمًا للفائدةليتسىن لنا أخذها بعني اال ،هذا التقرير
 وقائع أي فعالية من فعاليات املؤمتر.إىل 

 
 عشرة ملؤمتر االحتاد الثالثةالدورة  -ثانياً 

 
 حفل االفتتاح :

 
 افتتحت اجللسة بتالوة مباركة من القرآن الكرمي. .1
ة اإليرانية، راعي أعمال اإلسالميحضر جلسة االفتتاح فخامة الدكتور حسن روحاي، رئيس اجلمهورية  .2

 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد.
الدكتور علي الرجياي، رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد، رئيس جملس الشورى  اجللسة معايلترأس  .3

 ة اإليرانية.اإلسالمييف اجلمهورية 
رئيس  رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد، ،معايل السيد/ إيساكا سيدبيه اجللسة االفتتاحية حضر .4

 .مايل اجلمعية الوطنية جبمهورية
 وأصحاب ،وأصحاب السعادة رسساء الوفود ،عايل رسساء الربملاناتأصحاب املحضر اجللسة االفتتاحية  .5

والسفراء ورسساء البعثات  ،راياإليجملس الشورى وعدد كبري من أعضاء  ،السعادة أعضاء الوفود املشاركة
ووكاالت  ،هتمني واإلعالمينيوعدد كبري من امل ،ة اإليرانيةاإلسالمياجلمهورية الدبلوماسية املعتمدة يف 

 األنباء احمللية والعاملية واإلقليمية.
 :ة اإليرانيةاإلسالميفخامة الدكتور حسن روحاين، رئيس اجلمهورية كلمة  .6

ة اإليرانية، راعي أعمال الدورة الثالثة عشرة اإلسالميفخامة الدكتور حسن روحاي، رئيس اجلمهورية ألقى 
 العامل حمور تنمية مسار يف اجلهود بذلإىل  الشقيقة الدول برملانات كافة  فيها دعاكلمة   ملؤمتر االحتاد،

 ".حرب دين وليس والسالم، الشعب حلكم دين هو اإلسالم: "وقال ،اإلسالمي
 القوى أن مؤكداً  ،الغرب مواجهة يف اسناتيجية أهم يشكل الشعب حكم تعزيز أن فخامته اعتربو 

 .والفنت اخلالفات لتزيد املنطقة يف التسلح سباق تدعم األجنبية
إىل  والتوسل النظر عرب يكون ال اإلسالمي العامل حتديات مواجهةإىل  السبيلن إ: "فخامته وأضاف

 الشعب آراء االعتبار بعني واألخذ الشعب حكم تعزيز إن. البّناء التعاطي ندعم وحنن األجنبية، القوى
 ".الغرب ملواجهة اسناتيجية أهم هو
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 داخل اإلمكاناتإىل  النظر عرب ةاإلسالمي الّدول منها تعاي اليت الّداخلية املشاكل حل"إىل  فخامته ودعا
 والقدرات اإلمكانات على االعتماد وعرب جيب،: "وتابع حللها. باخلارج االستعانة وعدم الدول هذه

 ".انعزاالً  يعترب ال وهذا جمتمعاتنا، مشاكل حنل أن الداخلية
 وتعترب أراضيها، كامل  على الدول كافة  سيادة حتنم اإليرانية ةاإلسالمي اجلمهورية: "بالقول فخامته وأردف

 إن. ةاإلسالمي الدول كافة  بني والتعاون بالتضامن سوى يتحقق ال ةاإلسالمي األمة مشاكل اجتثاث أن
 نعترب وال ة،اإلسالمي والرأفة املودة على ترتكز ةاإلسالمي الدول باقي مع اإليرانية ةاإلسالمي اجلمهورية عالقة

 يف معها خنتلف اليت الدول مع والتعاون التفاوض ميكننا أنّه نعتقد كما  لنا منافس بلد هو إسالمي بلد أي
 ".املتبادل االحنام قاعدة على الرأي

 أمريكا متارسها اليت الضغوط حتت الّدول بعض به تسري الذي اخلاطئ للمسار" أسفه عن فخامته وأعرب
 تسبب اليت القوى أن نعترب حنن: "وقال ،"ةاإلسالمي األمة بني الفرقة إجياد أجل من الصهيوي والكيان

 األزمات استمرارية تستمد اإلسالمي العامل يف املوجودة األزمات واالقتصادية، السياسية الضغوط احلروب،
 للشعوب ومرافقة صديقة تكون أن تريد ال القوى هذه أن كما  ودعمه التطرف وترويج الدماء، سفك عرب

 ".املظلومة
 داعش بتّيار متمّثل ومدمر كبري  هتديد من فيه املنطقة تنتهي وقت يف يُقام" املؤمتر هذا أنإىل  فخامته وأشار

 كافة  إزالة قريباً  نشهد سوف: "وقال ،"ةاإلسالمي للشريعة املقدسة التعاليم عن احنرف الذي املتطرف
 ".هللا شاء نإ املماثلة اإلرهابية اجملموعات

 املتطرف، التيار هذا مواجهة يف األوىل اللحظات منذ كانت" ةاإلسالمي اجلمهورية أنإىل  فخامته ولفت
 اإلرهابية للمجموعات مواجهتها خالل اكتسبتها اليت التجربة من مستفيدة لآلخرين املساعدة قدمت وقد
 البلدين هذين حكوميت طلب على بناء والعراق سوريةإىل  عسكريني مستشارين أرسلنا: "وقال ،"السابق يف

 ".التكفريي اإلرهاب مواجهة يف الشعوب هذه جانبإىل  نكون لكي
 القضية عودة هو املتطرف التيار هزمية نتائج أهم أحد أن" اإليرانية ةاإلسالمي اجلمهورية رئيس فخامة واعترب

 استقرار عدم أن نعتقد حنن: "وأضاف ،"ةاإلسالمي األمة أعمال جدول على املركزية مكانتهاإىل  الفلسطينية
 للكيان األمريكية اإلدارة قبل من املطلق والدعم االحتالل الستمرار سبباً  اكان  فيها الفوضى وانتشار املنطقة

 القدس وعاصمتها مستقلة دولة إنشاء يف األولية حقوقه من املظلوم الفلسطيين الشعب وحرمان الصهيوي
إىل  بالده سفارة بنقل ترامب قرار رفض يف اإلسالمي للعامل احلازم املوقف يستمر أن الضروري من. الشريف
 حلفائه لقرارات خمالف وحىت املتحدة األمم قرارات لكل واضح نقض هو ترامب فقرار الشريف؛ القدس
 ".والغرب

 ن"أ آمالً  "،قريباً  زواهلا وسنشهد ضعفت االرهابية اجلماعات إن" فخامته قال ،كلمته  من آخر جانب ويف
 ."ةاإلسالمي الدول تعاون عرب رهاباإل اجتثاث يتم
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 ضد واملؤامرات الواجهةإىل  الفلسطينية القضية عودة من غاضب الصهيوي الكيان أن" فخامته وصرح
 ."عكسية نتائج هلا كانت  ما عادة وفلسطني القدس
 العقبات إزالة يف تساهم لن األجنبية القوى وأن لتحديات يتعرض اليوم اإلسالمي العامل ن"أفخامته  واعترب

 هتتم األجنبية القوى إن بل ،وتنموية اقتصادية ومشاكل فقر من املسلمة الشعوب تواجهها اليت والتحديات
 الشعوب آالم ختفيف سبيل يف واحدة خطوة ختطو وال اآلخرين حساب على اخلاصة مصادرها بتطوير فقط

 والفنت اخلالفات يزيد مما املنطقة يف التسلح سباق وتدعم الدول ملختلف األسلحة تبيع فقط فهي األخرى
 ."املنطقة يف هابقاء تعزز وبالتايل الدول بني

 تذليل سبيل يف السعي اجلميع وعلى اخلارج من وليس الداخل من يأيت املشاكل حل أن" وختم فخامته
 باستعبادنا السماح دون البناء التعاون نساند فحن اخلارجية القوى على االعتماد دون الداخلية املشاكل
 العامل حيال املتكافئ التفاعل نساند ننافإ متاماً  العكس بل. العزلة يعين ال وهذا شؤوننا يف والتدخل

 ."املسلمة للدول الداخلية الشؤون يف تدخل وأ استعباد أي من خيلووالذي  اإلسالمي
 

 ملؤمتر االحتاد: 13كلمة معايل رئيس الدورة  .7
الدكتور علي الرجياي، رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد، رئيس جملس الشورى يف  ألقى معايل
 بني االقتصادي التعاون تعزيز ضرورة"فيها  أكدو  رحب فيها باملشاركني، كلمة  ة اإليرانية،اإلسالمياجلمهورية 

 الدول بني أكرب تعاونإىل  ماّسة حباجة اليوم حنن": مضيفاً  ،"اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء الدول
 ."املؤمتر هذا خالل املوضوع هذا على أكثر النكيز يتم نأ نتوقع": وقال ."ةاإلسالمي
 املؤمترات، هذه خالل ةاإلسالمي نساناإل حقوق جمال يف للغاية جيدة مواضيع طرح مت كما": وأضاف

 اإلنسان، حقوق موضوع يف القوية وأسسها ةاإلسالمي الدول منطلقات بشأن خمتلفة مواضيع لدينا توكان
 ."والفرص الطاقات هذه من االستفادة ينبغي وأنه

 اً جهود بذلت خاصة جلنة توجد األسرة، وقضايا الدول تنمية يف ومشاركتها املرأة مبوضوع يرتبط فيما": وتابع
 الربملانات يف املرأة مشاركة نأ السرور دواعي ومن املؤمتر، هذا خالل املوضوع هذا تناول وسيتم بشأهنا،
 بشكل حداثاأل رصد ويتم القدس، قضية بشأن دائمة جلنة هناك نأ كما  ،وناشطة الفتة تأصبح

 ."اجملال هذا يف شخاصأ يفادإ يتم األحيان بعض ويف ومتابعتها، احلاالت هذه طرح ويتم مستمر،
 حبرية   نظرها وجهات تبدي وهي القدس، موضوع حيال حساسية لديها ةاإلسالمي الربملانات ن"أإىل  ولفت

 ."املضطهد الفلسطيين الشعب قضايا وتتابع اجملال، هذا يف
 قدماً  فيها واملضي املؤمتر، يف ةاإلسالمي الدول هلا تطمح اليت هدافاأل بتحقيق" ملهأ عرب عنأ اخلتام ويف
 اليوم نناأ" على مشدداً  ،"املشاركة الربملانية والوفود الربملانات ورسساء وتعاوهنا الدول مشاركة خالل من

 ."ةاإلسالمي الدول بني أكرب تعاونإىل  ماّسة حباجة  
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 ملؤمتر االحتاد: 12كلمة معايل رئيس الدورة  .8
رئيس اجلمعية الوطنية  رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد، ،معايل السيد إيساكا سيدبيهألقى  

القضايا  من انمكافحة اإلرهاب واالستجابة لشروط مواجهته تعد أنّ "فيها  اعتربكلمة   ،مايل جبمهورية
 ."ةاإلسالمياألساسية للبحث بني الدول 

أن قضية فلسطني والقدس الشريف تشكل أحد حماور التوافق بني خمتلف الدول "سيديبه السيد  وبنّي 
ملواجهة القرارات األخرية املتعلقة بالقدس احملتلة أن بعض اخلطوات اليت اختذت "إىل  ، الفتاً "ةاإلسالمي
 ".ة يف مواجهة هذه القرارات التعسفيةاإلسالميلذلك ينبغي تعزيز دور احتاد جمالس الدول  ،غري كافية

 
 : جلسات العمل

 :يف بداية جلسة العمل األوىل 
 كلمة األمني العام لالحتاد: .9

 ةاإلسالمي الدول تعاون أن"فيها على  أّكدكلمة ،  العام لالحتادمني األ ،ربوفسور حممود إرول قليجال ألقى
 ."الناجع على وإجباره اإلرهاب دحر من مكنها
 االستيطاي التوسع عرب سواء الفلسطيين الشعب ضد الصهيونية اإلجراءات" املؤمتر خالل كلمته  يف وأدان

 يف واملؤثر املهم ةاإلسالمي الربملانات دور" على مشدداً  "املقدسات واستهداف والتنكيل القمع محالت مأ
 ."الراهنة اإلقليمية الظروف

 من العامل خماوف إلثارة الصهيوي والكيان األعداء قبل من اخلبيثة احملاوالت"إىل  مشرياً  كلمته  وختم
 ."هلا والتصدي احملاوالت هذه ملواجهة اجلهود توحيد" يف األمل عن معرباً  "اإلسالمي الدين

 
 يئة املكتب كما يلي:هبعد ذلك مت انتخاب أعضاء 

  )ة املوريتانيةاإلسالمياجلمهورية نائب الرئيس )من اجملموعة العربية. 
  )النيجرنائب الرئيس )من اجملموعة اآلسيوية. 
  ة اإليرانيةاإلسالمياجلمهورية  رترتاملقرر. 

 
 لالحتاد، والذي تضمن البنود التالية :مث وافق املؤمتر على جدول األعمال املقنح من اللجنة العامة 

 .العمل وبرنامج األعمال جدول إقرار -1
 رترت إقرار جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد. 2
 رترت تقرير األمني العام. 3
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 رترت كلمات رسساء الوفود. 4
 رترت إقرار تقرير الدورة العشرين للجنة العامة لالحتاد. 5

 املتخصصة الدائمة:اللجان 
 رترت دراسة وإقرار التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من: 6
 لشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.السادس للجنة الدائمة املتخصصة با االجتماع 1.6 
 االقتصادية والبيئة.بالشؤون االجتماع السادس للجنة الدائمة املتخصصة  2.6 
 حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة.لدائمة املتخصصة بشؤون السادس للجنة ا االجتماع 3.6 
 لشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان.السادس للجنة الدائمة املتخصصة با االجتماع 4.6 

 األجهزة املتفرعة:
 رترت دراسة وإقرار التقارير ومشروعات القرارات املقدمة من: 7
 فلسطني الدائمة.االجتماع الثامن للجنة  1.7 
 الدورة السابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. 2.7 
 االجتماع التشاوري الثالث لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد. 3.7 

 الشؤون التنظيمية:
ام نتهاء والية األمني العرترت انتخاب األمني العام لالحتاد: سيجرى يف هذه الدورة انتخاب أمني عام جديد ال 8

 احلايل.
 رترت إعادة تعيني األمني العام املساعد لالحتاد لفنة والية أخرى. )مرشح من دولة املقر( 9

 .2018رترت ترشيح أعضاء اللجنة العامة لالحتاد للعام  10
 .2018رترت ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد للعام  11
 :2018ام رترت ترشيح أعضاء اللجان املتخصصة الدائمة التالية للع 12

 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. 1.12 
 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة. 2.12 
 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة. 3.12 
 جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان. 4.12 

الحتاد. )جملس النواب باململكة املغربية من اجملموعة رترت حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر ا 13
 العربية(.

 (.اإلفريقية رترت حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر االحتاد. )بوركينا فاسو من اجملموعة 14
 رترت حتديد زمان ومكان انعقاد الدورة السادسة عشرة ملؤمتر االحتاد )من اجملموعة اآلسيوية(. 15
 رترت حتديد موعد ومكان انعقاد االجتماع األربعني للجنة التنفيذية لالحتاد. 16
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 اجللسة اخلتامية:
 رترت إقرار التقرير اخلتامي للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد. 17
 رترت إقرار إعالن طهران والبيان اخلتامي للمؤمتر. 18
 رترت ما يستجد من أعمال. 19

 القرارات:املداوالت و 

  عشرة ملؤمتر االحتاد اليت عقدت يف  الثانيةغطى تقرير األمني العام الفنة الواقعة بني انعقاد الدورة
 للمؤمتر يف الثالثةوتاريخ انعقاد الدورة ، 2017يناير  كانون الثاي/  27مايل يف  –باماكو مدينة 
، وقد احتوى التقرير 2018يناير كانون الثاي /   17يف  ة اإليرانيةاإلسالمياجلمهورية  – طهران

والقرارات  ،العامية والرسائل اهلامة اليت بعث هبا األمني ميركات يف احملافل الدولية واإلقلعلى املشا
مانة العامة يف جمال أنشطة األ، و وتلك الصادرة عن اجملالس األعضاءمانة العامة الصادرة عن األ

عن متابعة  مفصالً  اً وتقرير  ،ير الشؤون التنظيميةلكنوي كما مشل التقر عالم وحتديث املوقع اإلاإل
 ومتت املوافقة على التقرير. ،للمؤمتر عشرة الثانيةوتنفيذ قرارات الدورة 

 السادة رسساء الربملانات ورسساء الوفود السيدات و مداخالت إىل  مث انتقل املؤمتر لالستماع. 
 الرترتذين  اإلقليميرترتة والدوليرترتةكلمرترتات ممثلرترتي املنظمرترتات إىل   اسرترتتمع أعضرترتاء املرترتؤمتر يف جلسرترتة أخرترترى كرترتذلك

 حضروا بصفة مراقبني. 
  حتاد.للجنة العامة لال نالعشريكما مت اعتماد تقرير الدورة 
 اللجنة التنفيذية واللجنة العامة واللجان الدائمة واألجهزة املتفرعة قد اجتمعت قبل انعقرتاد  هذا وكانت

 ،وناقشرتت البنرتود املدرجرتة علرتى جرتدول أعماهلرتا ،للرترئيس ومقرترراً  اً ونائبرت وانتخبرتت كرتل جلنرتة رئيسرتاً  ،املؤمتر
 ا.سته اخلتامية ومتت املوافقة عليهوأعدت تقاريرها وتوصياهتا اليت عرضت على املؤمتر يف جل

  السرترترتنغال أمينرترترتاً عامرترترتاً لالحترترترتاد مجهوريرترترتة  حممرترترتد قريشرترترتي نيرترترتاس مرترترتن الشرترترتيخاملوافقرترترتة علرترترتى انتخرترترتاب معرترترتايل
علرتن كرترتل مرتن منرتدوب الشرترتعبة الربملانيرتة السرتودانية، والشرترتعبة الربملانيرتة التونسرتية سرترتحب باالمجرتاع بعرتد أن ا

وقرتام برتأداء القسرتم القرتانوي، مث ألقرتى كلمرتة شرتكر فيهرتا األعضرتاء علرتى ثقرتتهم،  مرشحيهم هلذا املنصرتب.
أمهيرتة تكثيرتف اجلهرتود مرتن أجرتل العمرتل علرتى زيرتادة تفعيرتل دور املنظمرتة وضرترورة تكرتاتف كافرتة إىل  وأشار

فسور حممود إرول قليج، كلمة مبناسرتبة انتهرتاء عملرته كرتأمني و اجلهود من أجل ذلك، بعد ذلك ألقى الرب 
 عام لالحتاد.

 لالحترترتاد  "اً مسرترتاعد اً عامرترت اً أمينرترت" حممرترتدي سرترتيجاي سرترتتاذ علرترتي أصرترتغروافقرترتة علرترتى إعرترتادة تعيرترتني سرترتعادة األامل
 .لفنة والية أخرى، وقام بأداء القسم القانوي

  2018وافق املؤمتر على أعضاء اللجنة العامة لعام.  
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  2018وافق املؤمتر على أعضاء اللجنة التنفيذية لعام : 
 عن النويكا اإلفريقية عن اجملموعة عن اجملموعة اآلسيوية عن اجملموعة العربية

ة اجلزائرية اجلمهوري -1
 الدميقراطية الشعبية

ة اإلسالميمهورية اجل -1 تشادمجهورية  -1 مجهورية أذربيجان -1
 )احلايل( اإليرانية

 اجلمهورية اللبنانية -2
 

كوت مجهورية   -2 ماليزيا -2
ديفوار ) ساحل 

 العاج(

 اململكة املغربية -2
 (القادم)

مجهورية باكستان  -3 مجهورية السودان -3
 ةاإلسالمي

نيجرييا مجهورية  -3
 االحتادية

 مايلمجهورية  -3
 (السابق)

  موزمبيقمجهورية  -4 النكيةاجلمهورية  -4 اململكة العربية السعودية -4

 
  2018وافق املؤمتر على أعضاء جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية لعام: 

 اإلفريقية عن اجملموعة عن اجملموعة اآلسيوية عن اجملموعة العربية
 مجهورية العراق -1

 
 بوركينا فاسو -1 اإلندونيسيةاجلمهورية  -1

 بننيمجهورية  -2 اإليرانيةة اإلسالمياجلمهورية  -2 دولة الكويت -2
 غامبيامجهورية  -3 ةاإلسالميمجهورية باكستان  -3 ة املوريتانيةاإلسالمياجلمهورية  -3
 النيجرمجهورية  -4 اجلمهورية النكية -4 ة املغربيةكاململ -4

 
  2018وافق املؤمتر على أعضاء جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة لعام: 

 اإلفريقية عن اجملموعة اآلسيويةعن اجملموعة  عن اجملموعة العربية  
 مجهورية تشاد -1 اإلندونيسيةاجلمهورية  -1 احتاد جزر القمر -1

 مجهورية النيجر -2 غيزستانمجهورية قري  -2 اململكة املغربية -2

 موزمبيقمجهورية  -3 ةاإلسالميمجهورية باكستان  -3 دولة قطر -3

 السنغالمجهورية  -4 اجلمهورية النكية -4 اجلمهورية العربية السورية -4
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   2018وافق املؤمتر على أعضاء جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة لعام: 
 اإلفريقية عن اجملموعة عن اجملموعة اآلسيوية  عن اجملموعة العربية

 بوركينا فاسو -1 ةاإلسالميأفغانستان مجهورية  -1 دولة الكويت -1
ة اإلسالمياجلمهورية  -2

 املوريتانية
 الكامريونمجهورية  -2 مجهورية أذربيجان -2

كوت ديفوار مجهورية   -3 ة اإليرانيةاإلسالمياجلمهورية   -3 مجهورية السودان -3
 )ساحل العاج(

 مايلمجهورية  -4 ةاإلسالميمجهورية باكستان  -4 دولة فلسطني -4
 

   2018وافق املؤمتر على أعضاء جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان لعام: 
 اإلفريقية عن اجملموعة اآلسيويةعن اجملموعة  عن اجملموعة العربية

اجلزائرية  اجلمهورية -1
 الدميقراطية الشعبية

 مجهورية الكامريون -1 ةاإلسالميمجهورية أفغانستان  -1

 غينيابيساومجهورية  -2 اإلندونيسيةاجلمهورية  -2 احتاد جزر القمر -2
  سرياليونمجهورية  -3 مجهورية قريغيزستان -3 اململكة األردنية اهلامشية -3
 توغومجهورية  -4 النكيةاجلمهورية  -4 سلطنة عمان -4

 

  مت قبول الدعوة اليت تقدم هبا جملس النواب يف اململكة املغربية الستضافة الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر
 .2019يناير كانون الثاي / االحتاد يف خالل شهر  

  االحتاد. ملؤمتر 15أبدت اجلمعية الوطنية يف مجهورية بوركينا فاسو رغبتها يف استضافة الدورة 
 يف دولة آسيوية. ملؤمتر االحتاد 16الدورة  ستعقد 
 يف السنغال. للجنة التنفيذية لالحتاد 40الرت  قبول استضافة االجتماع مت 
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 اجللسة اخلتامية :
 للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد:خلتامي التقرير اإقرار  .17

 التقرير .إقرار مت  
 والبيان اخلتامي للمؤمتر: طهرانإعالن إقرار  .18

 . على البيان اخلتامي للمؤمترمت اعتمادمها بعد إدخال التعديالت واملالحظات 
 يستجد من أعمال: ما .19
  فخامة الدكتور حسن روحاي، رئيس إىل  برقية شكر وتقدير 13رفع املشاركون يف أعمال الدورة

جملس الشورى إىل  ، كما قدموا شكرهم وامتناهنمللمؤمترلرعايته الكرمية ة اإليرانية، اإلسالمياجلمهورية 
يف جناح أعمال كرب األعداد والتنظيم اللذين كان هلما األثر الستضافته الكرمية وحلسن اإل اإلسالمي

ة اإلسالميللجمهورية املؤمتر واالجتماعات املصاحبة األخرى. وعرب املشاركون يف برقيتهم عن دعمهم 
 يف حرهبا ضد اإلرهاب من أجل التنمية والتقدم . يتانيةور امل

 الدكتور علي الرجياي، رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر  معايلإىل  كما بعثوا بربقية شكر وتقدير مماثلة
 ة اإليرانيةاإلسالمياالحتاد، رئيس جملس الشورى يف اجلمهورية 

 . اختتم االجتماع بتالوة مباركة من القرآن الكرمي 
* * * 

عشرترترترة ملرترتؤمتر احترترتاد جمرترترتالس الرترتدول األعضرترترتاء يف  الثالثرترتةوفيمرترتا يلرترتي عرترترترض للقرترترارات الرترترتيت وافقرترتت عليهرترتا الرترترتدورة 
 :اإلسالميمنظمة التعاون 

 إعالن طهران 
 اإلسالميالدورة الثالثة عشرة ملؤمتر احتاد الدول األعضاء يف منظمة التعاون الصادر عن 

 ة اإليرانيةاإلسالميطهران، اجلمهورية 
 1439ربيع الثاين  28-29

 2018يناير كانون الثاين/   16-17
 يف الدورة الثالثة عشرة نياملشارك اإلسالميمنظمة التعاون  حنن، رسساء وأعضاء وفود جمالس الدول األعضاء يف

يرانية ة اإلاإلسالمياملنعقد يف طهران باجلمهورية  اإلسالميملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 
، بدعوة كرمية من رئيس جملس الشورى اإليراي، وبعد مناقشة التطورات والتحديات 2018يناير  17و 16يومي 

 واملدرجة على جدول أعمال الدورة؛ اإلسالمياليت تواجه العامل 
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من عملية حتقيق ال يتجزأ  لقناعتنا، جزءاً  إذ نؤكد التزامنا بتفعيل وحتقيق أهداف ومبادئ االحتاد اليت تعد، وفقاً 
ة على النحو املناسب يف بناء اإلسالمي، ومقدمًة الخنراط األمة اإلسالميالسلم والدميقراطية واالستقرار يف العامل 

 عامل ينعم بالتطور واألمن واالستقرار ويكفل الرفاهية ويضمن السعادة لإلنسانية مجعاء؛
وإذ نشيد بالدور الفعال والعظيم واملؤثر الذي يضطلع به االحتاد يف معاجلة قضايا اجملتمع الدويل اهلامة واحليوية؛  

إجراء املشاورات ومعاجلة الشؤون املشنكة للمسلمني خاصة إىل  ة ويسعىاإلسالميكون االحتاد جيمع بني اجملالس 
ة املتمثلة يف العدل والدميقراطية واإلحسان للجميع، ذلك أن واإلنسانية بصورة عامة، على أساس القيم النبيل

ة يف اإلسالمياجملالس التشريعية واالستشارية يف بلداننا متثل اهلوية الشعبية والصوت املستقل والصادق للشعوب 
 سياق السعي حنو االستقالل العدالة واملساواة؛

نمية املستدامة لآلخر من جهة أخرى مها ركيزتان أن العدل والسلم واألمن من جهة، والت وإذ نؤكد جمدداً 
متعاضدتان ينبغي أن حيتل حتقيقهما على حنو متزامن ومتوازن ومنصف موقع الصدارة يف براجمنا الوطنية ويف برامج 

 عمل املنظمات اإلقليمية والدولية؛
ية واملصاحل املشنكة؛ وإذ نؤكد وإذ نقر بأمهية إدارة العالقات بني الدول على أساس احنام مبدأ السيادة الوطن

رفضنا البات ألي تدخل أجنيب والتزام البلدان كافة بإحقاق العدالة االجتماعية وحتسني مستوى التفاهم املتبادل 
 وصياغة خطط متوازنة لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية ومحاية البيئة.

ومعتقداهتا هو عنصر قيِّّم لضمان سيادة القيم النبيلة للحرية  وإذ نشدد على أن تنوع تقاليد الشعوب وثقافاهتا
 والعدل واملساواة والتسامح؛

وإذ نقدر أمهية تعزيز ثقافة السلم واحلوار والتنوع الثقايف والعدل واملساواة ومشاركة النساء والشباب يف النشاطات 
 احمللية والدولية، وضمان احنام مبادئ حقوق اإلنسان وحتقيقها؛

يف إيران وللشعب اإليراي على جناح عقد الدورة الثالثة  اإلسالميإذ نعرب عن هتانينا الصادقة جمللس الشورى و 
، وخباصة ملعايل الدكتور علي الرجياي، رئيس اإلسالميعشرة الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 

 ؛اإليراي، لرئاسته أعمال املؤمتر اإلسالميجملس الربملان 
 نعلن ما يلي:

حكوماتنا على تطوير تعاوهنا بغية استئصال مجيع وممارسة؛ وحنث ّ  وفكراً  ندين اإلرهاب باعتباره معتقداً  .1
 أشكال اإلرهاب وجتلياته من جذورها باالستفادة من اخلربات والتجارب املكتسبة يف هذا الصدد.

؛ ونعرب عن ةنظيم داعش يف كل من العراق وسوريتيف هزمية  قت مؤخراً نرحب باملنجزات العظيمة اليت حتقّ  .2
م وفعال يف هذا ة اإليرانية اليت اضطلعت بدور قيّ اإلسالمية وخاصة اجلمهورية اإلسالميتقديرنا لكافة الدول 

 الصدد بالتنسيق والتعاون مع احلكومتني العراقية والسورية.
ف، ونشر الفهم الصحيح لإلسالم، ب والتطرّ التعصّ تعميق احلوار بني األديان واملذاهب، ومكافحة إىل  ندعو .3

 العنف.إىل  ورفض التكفري والنزوع
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الشعوب ذات  نستنكر ونشجب التعليقات العنصرية اليت يطلقها الرئيس األمريكي من حني آلخر، مستهدفاً  .4
باإلرهاب العاملي؛ ونالحظ بقلق بالغ أن مثل هذه احلالة النفسية سوف  اإلسالميالبشرة امللونة، وكذلك ربط الدين 

 تشعل نريان اخلالف وسوء الفهم بني الشعوب واألديان واحلضارات.
ندين بشدة القرار األحادي اجلانب لرئيس اإلدارة األمريكية الذي يعنف بالقدس عاصمة مزعومة للنظام  .5

على حقوق الشعب الفلسطيين غري  سافراً  للسلم واألمن الدوليني، وعدواناً  داً الصهيوي )إسرائيل(، ونرى فيه هتدي
 استفز مشاعر املسلمني واملسيحيني وأحرار العامل كافة. وباطالً  القابلة للتصرف، وإجراًء الغياً 

ال الشعب ندعم الشعب الفلسطيين يف نضاله املستمر؛ ونعترب أن املقاومة جبميع أشكاهلا هي حق مشروع حىت ين .6
 الفلسطيين حقوقه، ويف مقدمتها احلق يف العودة وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.

هلذا الكيان على  إهناء عضوية كنيست الكيان اإلسرائيلي يف االحتاد، عقاباً إىل  ندعو االحتاد الربملاي الدويل .7
 انتهاكاته للقوانني الدولية.

تجميد هذه العالقات، حىت بالذين تربطهم عالقات سياسية واقتصادية بالكيان الصهيوي نطالب األعضاء  .8
 القدس.إىل  تناجع اإلدارة األمريكية عن قرارها اخلاطئ بشأن نقل سفارهتا

م نرفض مجيع القوانني واإلجراءات األمريكية االنفرادية اليت تتجاوز حدود واليتها القانونية والتشريعية واألحكا .9
القضائية ضد الدول األخرى، والسيما الدول األعضاء يف االحتاد، واليت تتعارض مع قواعد القانون الدويل وميثاق 

 األمم املتحدة وتنتهك سيادة الدول واستقالهلا.
نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع اإلنساي يف اليمن؛ ونؤكد على ضرورة تركيز االهتمام على احلل  .10
 مناطق اليمن كافة.إىل  اسي، وتسهيل تسريع إرسال املساعدات اإلنسانيةالسي
ندين بشدة جبميع االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف والية راخني يف ميامنار، ومن ضمنها اخلسائر يف  .11

وضمان  االنتهاكات فوراً وقف هذه إىل  األرواح، والسيما ممارسة التطهري العرقي املشينة؛ وندعو حكومة ميامنار
 شخاص، دومنا متييز على أساس العرق أو الدين.نسان واحلريات األساسية جلميع األاالحنام التام حلقوق اإل

؛ وندعم اإلسالميحنث دول اجملالس األعضاء يف االحتاد على بناء نظام اقتصادي جديد يقوم على التضامن  .12
ية والتجارية واملالية واملصرفية، دومنا متييز بني الشعوب، والسيما بني شعوب إقامة منرب لتحسني العالقات االقتصاد

أعضاء االحتاد، لتحقيق التنمية وتعميق التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي، مع إجياد الظروف املنصفة لتحقيق النمو 
التايل املساعدة على إجياد فرص االقتصادي املنشود، وزيادة اإلنتاجية احمللية، ورفع حجم الصادرات بني الدول، وب

العمل املنتجة يف االقتصادات الوطنية، وتسريع وترية النمو االقتصادي من أجل القضاء على الفقر وبلوغ األهداف 
 األخرى املسطرة يف وثيقة األهداف اإلمنائية لأللفية.

سالم واملسلمني؛ ونعرب عن نشدد على ضرورة التصدي جلميع أنواع احلمالت اإلعالمية اليت تستهدف اإل .13
قلقنا العميق إزاء مظاهر التعصب والتمييز والعنف ضد اإلسالم واملسلمني يف شىت بقاع العامل، وإزاء الوصم والقولبة 

 النمطية السلبية لإلسالم واملسلمني بربطهم بالعنف واإلرهاب يف وسائل اإلعالم الدولية.
****** 
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 1بيان اخلتاميال

 اإلسالميالصادر عن الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 
 يرانيةة اإلاإلسالمياجلمهورية  –طهران 

 هـ 1439ربيع الثاين  29
 م 2018يناير كانون الثاين/   17

 
املشاركني يف أعمال  اإلسالميحنن رسساء جمالس ورسساء وأعضاء وفود جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 

ربيع الثاي  29يرانية يوم ة اإلاإلسالمياجلمهورية  -عقدة مبدينة طهرانالدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد املن
 اإلسالميم، ناقشنا التطورات والتحديات اليت تواجه العامل  2018يناير كانون الثاي/   17هرت، املوافق 1439

 يلي: ل الدورة وقررنا مااملدرجة على جدول أعما
 أواًل: القضية الفلسطينية:

مهية مدينة القدس، أة ونشدد علی اإلسالمييف اهتمامات األمة  ،نؤكد على حمورية القضية الفلسطينية والقدس .1
أمحر ال ميكن جتاوزه حىت  خط يولذا فه ،باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية املستقلة وحاضنة ثالث احلرمني

املتمثلة يف عودة الالجئني والتحرر من  ،ق احلقوق املشروعة وغري القابلة للتصرف للشعب الفلسطيينتتحق
 االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.

كما جاء يف قراري جملس   ،ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملتلة جزء   ،نؤكد جمددًا على أن مدينة القدس .2
وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام  ،م1973لعام  338و ،م1967لعام  242األمن الدويل رقم 

ونندد بشدة بسلطات االحتالل النتهاكاهتا املتكررة  ،كما جاء يف العديد من قرارات جملس األمن  ،م1949
العازل واملستوطنات ومواصلة أعمال احلفريات حتت من خالل بناء جدار الفصل  ،للمقدسات يف مدينة القدس

كما نندد بإجراءات الكيان الصهيوي   ،تقويض دعائمه وهتديده باالهنيارإىل  ما يؤدي ،املسجد األقصى املبارك
)إسرائيل( وممارساته غري الشرعية واملخالفة لكل القرارات والقوانني الدولية اليت تقوم هبا سلطات االحتالل يف 

 ة .اإلسالمية القدس واهلادفة لتهويد املدينة املقدسة وطمس معاملها العربية و مدين
عاصمة للكيان الصهيوي  ،مدينة القدس احملتلة ،نرفض بقوة، مشروع إعالن الكيان الصهيوي )إسرائيل( .3

القابلة  باعتبار هذا املشروع عدوانًا مباشرًا على الشعب الفلسطيين وحقوقه الثابتة وغري ،وللشعب اليهودي
كما نرفض بصورة قطعية كل الطروحات اإلسرائيلية القائلة بالقدس الكربى وأية طروحات أخرى حلل   ،للتصرف

 قضية مدينة القدس على أساس وضعها حتت وصاية دولية.
                                                 

 دولهم. سيادة بعض الدول على بعض الفقرات التي اعلنوا انها تمسمالحظة: تحفظت  1
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باعتباره  ،رفضًا باتًا وغري قابل للنقاش ،دونالد ترامب، بشان القدس ،مريكيةدارة األندين ونرفض قرار رئيس اإل .4
 يعمق التوتر ويفجر ،جراًء باطالً إيضاً، أوباعتباره  ،غري القابلة للتصرف ،اعتداًء سافراً علی حقوق الشعب الفلسطيين

القيادة الفلسطينية وعلى رأسها األخ  لی مزيد من العنف والفوضی . وندعم جهودإالغضب ويهدد بدفع املنطقة 
الرئيس حممود عباس، كما ندعم جهود الفصائل والقوى الفلسطينية يف موقفهم الثابت واملوحد يف مواجهة القرار 

 األمريكي واالحتالل اإلسرائيلي.
فخامة ، بدعوة من إسطنبول م يف2017ديسمرب  13االستثنائي بتاريخ  اإلسالمينثمن عقد مؤمتر القمة  .5

 الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس اجلمهورية النكية. ونرحب بالبيان اخلتامي الصادر عن هذه القمة.
يدين قرار رئيس  يالذ ،2017ديسمرب  21 الصادر يف A/ES-10/L.22نشيد بقرار اجلمعية العامة رقم  .6
 .ليهاإمريكية سرائيل( ونقل السفارة األإعاصمة للکيان الصهيوي ) ،مريكية خبصوص االعناف بالقدسدارة األاإل

 .تو األمريكي يف جملس األمن الدويلعن الفي اً اجلهود لتنفيذ هذا القرار، بعيد باستمرار بذل ونطالب اجملتمع الدويل
ابلة للتصرف للشعب حتی تتحقق احلقوق غري الق ،حق مشروع ،شکاهلاأ ةن املقاومة بکافأنشدد علی  .7

 أرض فلسطني وعاصمتها مدينة القدس. ىقامة الدولة الفلسطينية علإوحق  ،رأسها حق العودة ىالفلسطيين وعل
لی دعم انتفاضة إلية كل املسلمني والعرب. وندعو و ؤ اع عن فلسطني والقدس مسن واجب الدفأنؤكد علی  .8

 .اإلسالميالعامل  سنادها يفإ الثالثة بكل الوسائل املتاحة و الشعب الفلسطيين
اقتصادية مع الكيان  وأممن تربطهم عالقات سياسية  ،اإلسالميعضاء فی منظمة التعاون نطالب دولنا األ .9

 ن القدس.أمريكية عن قرارها اخلاطئ بشدارة األتجميد هذه العالقات، حتی تناجع اإلب ،سرائيل(إالصهيوي )
إىل  سرائيل(إتمدة لدى الكيان الصهيوي )املع نقل السفاراتإىل  نرفض بصورة قطعية كل احملاوالت الرامية .10

ال يتجزأ  لوضع القانوي ملدينة القدس كجزء  باعتبار هذه احملاوالت غري شرعية والغية وتتعارض مع ا ،مدينة القدس
 (.1980)لعام  478، خاصة القرار رقم من الدويلمن األراضي العربية احملتلة کما جاء فی قرارات جملس األ

تسريع خطوات تنفيذ اتفاقيه املصاحلة الفلسطينية بغيه تعزيز الوحدة الوطنية وحشد کافة الطاقات لی إندعو  .11
 ملواجهة املخاطر احملدقة بقضية فلسطني.

ية حنو الشعب الفلسطيين ن تتحمل مسئولياهتا التارخيأ ىمل تعنف بعد بدولة فلسطني عل حنث الدول اليت .12
جراءات الالزمة ملنح دولة فلسطني الختاذ اإل من الدويلالسيادة، وندعو جملس األذات  ،قامة دولته املستقلةإوحقه يف 

 مم املتحدة. األالعضوية الكاملة يف
جياد حل عادل للقضية إسرائيلي و ت ممکن ملعاجلة قضية االحتالل اإلسرع وقأفی  نطالب بعقد مومتر دويل .13

يونيو  حزيران/ حدود الرابع من يف ،املستقلة وعاصمتها القدسقيام الدولة الفلسطينية إىل  يفضي ،الفلسطينية
 حمدد. طار زمينإويف  1967

"  2017بشأن اعتبار  ،نشيد مببادرة اللجنة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطيين حلقوقه غري القابلة للتصرف .14
لی إ اإلسالمياء فی منظمة التعاون عضلي ألرض فلسطني". وندعو الدول األسرائيإلهناء االحتالل اإل يالعام العامل

هذه املبادرة والعمل علی حتقيقها. ونعلن رفضنا التام ملا يسمى ب "صفقة القرن".  حث األمم املتحدة علی تبين
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فتح معرب إىل  لتصفية القضية الفلسطينية. ونثمن دور مصر لرعاية ملف املصاحلة بني الفصائل الفلسطينية وندعوها
 لتسهيل إدخال املساعدات اإلغاثية ورفع املعاناة عن املواطنيني الفلسطينيني.رفح بشكل دائم 

کد عدم أالذی  ،2016ديسمرب  23الصادر بتاريخ  2334للقرار رقم  من الدويلنثمن اعتماد جملس األ .15
نشطة االستيطانية األيقاف الفوري والتام لكل ولزوم اإل ،راضي الفلسطينية احملتلةسرائيلي يف األشرعية االستيطان اإل

 راضي احملتلة، مبا فيها القدس.سرائيل( يف األإليت يقوم هبا الكيان الصهيوي )ا
على أن حتذو حذو السويد  –خاصًة الدول األوروبية  –حنث الدول اليت مل تعنف بعد بدولة فلسطني  .16

قه يف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات والفاتيكان وأن تتحمل مسؤولياهتا التارخيية حنو الشعب الفلسطيين يف ح
كما   ،العضوية الكاملة يف األمم املتحدة ،كما ندعو جملس األمن الدويل للموافقة على منح دولة فلسطني  ،سيادة

حنث الربملانات الغربية اليت مل تعنف بعد بدولة فلسطني على أن حتذو حذو الربملانات األخرى اليت قامت هبذا 
 اإلجراء.

ؤكد رفضنا القاطع لرت "يهودية الدولة اإلسرائيلية" وندعم بقوة موقف الشعب الفلسطيين وقيادته، الرافض ن .17
 لالعناف بيهودية الدولة العربية .

والقيام بزيارات لدول اوالت الكيان الصهيوي لعقد مؤمترات إىل حمجمالسنا األعضاء باالنتباه نطالب حكومات  .18
ة ونناشد دولنا بالعمل على إفشال هذه اإلسالمييف حماولة منها إلحداث اخناق يف بنية املنظومة  ،فريقياإيف 

 احملاوالت الصهيونية.
كما ندعو لدعم صمود   ،خاصًة على قطاع غزة ،رفع احلصار املفروض على الشعب الفلسطيينإىل  ندعو .19

ونندد باملمارسات اإلجرامية اإلسرائيلية  ،اإلداريني واألسرىالعمل اجلاد على إطالق سراح املعتقلني إىل املقدسيني و 
 بتعذيبهم وعزهلم وإذالهلم، ونطالب بإطالق سراحهم فوراً. 

راح  ىف فلسطني، خاصة قطاع غزة، واليت يرتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلندين اجلرائم املستمرة الىت ت .20
ونطالب مبحاكمة  ،ات صارخة حلقوق اإلنسان الفلسطيينانتهاك ضحيتها آالف الشهداء واجلرحى من األبرياء يف

 ونندد املسؤولني اإلسرائيليني على كل جرائم احلرب اليت ارتكبوها يف قطاع غزة وسائر األراضي الفلسطينية احملتلة،
تقال ل واالعباستمرار سياسات عزل وحصار الشعب الفلسطيىن واإلجراءات القمعية اإلسرائيلية القائمة على االغتيا

حتركات واسعة من أجل إىل  وإقامة املستوطنات وبناء جدار الفصل العازل، وندعو يوهدم املنازل وجتريف األراض
سرائيلي اهلمجي ثار العدوان اإلآ ةزالإاز عمليات إعادة إعمار القطاع و هناء احلصار، كما نطالب بسرعة التحرك إلجنإ

 عن معامله.
اليت تقوم هبا سلطات االحتالل مبا يف ذلك االعتقاالت اإلدارية  ،لالعتقاالت القسريةنؤكد إدانتنا القوية  .21
سرائيلي ضد الشعب الفلسطيين، مبن فيهم عدد من نواب اجمللس التشريعي والنساء واألطفال من أمثال عهد اإل

 فراج عمن بقي يفعلى اإلسرائيل( إاجلاد على محل الكيان الصهيوي )التميمي. ونطالب اجملتمع الدويل بالعمل 
علی انتهاکات  عقاباً  ،سرائيلي يف االحتاديان اإلكنيست الك  ةهناء عضويإلی إ الدويل االعتقال، وندعو االحتاد الربملاي

 هذا الکيان للقوانني الدولية .
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مبا يف ذلك احملكمة اجلنائية الدولية  ،مجيع االتفاقيات واملنظمات الدوليةإىل  ندعم انضمام دولة فلسطني .22
، ومحاية الشعب الفلسطيين رائمهوحمكمة العدل الدولية، اليت من شأهنا حماسبة الكيان الصهيوي )إسرائيل( على ج

وأرضه وممتلكاته اخلاصة والعامة، وندين كافة اإلجراءات العقابية اليت يتخذها الكيان الصهيوي )إسرائيل( أو أي دولة 
 بسبب هذه اخلطوة الشرعية. أخرى

ندين بشدة رفض الكيان الصهيوي )إسرائيل( السماح للبعثة الفنية لليونسكو للتحقيق يف التعرض لألماكن  .23
 ،اإلستيالء على الناث الفلسطيين وهتويدهإىل  ونندد باحملاوالت اإلسرائيلية الرامية ،املقدسة يف مدينة القدس القدمية

خ الفلسطيين، مبا يف ذلك قرار ضم احلرم اإلبراهيمي الشريف يف مدينة اخلليل ومسجد بالل بن تزييف التاريإىل و 
تنفيذ قرارات جملسها إىل  اليونسكو ،وندعو يف هذا الصدد ،الئحة تراثهاإىل  رباح يف بيت حلم وقرييت بتري ولفتا

وذلك للحيلولة دون إقدام الكيان  ،فلسطينيةبشأن املواقع التارخيية والناثية ال 186التنفيذي الصادرة عن دورته 
وحنذر من أن احملاوالت اإلسرائيلية لتقنني إجراءاهتا الباطلة  ،الصهيوي )إسرائيل( على تدمري الناث الثقايف الفلسطيين

سؤولية يتحمل الكيان الصهيوي )إسرائيل( امل ،تنذر بتفجري الوضع يف املنطقة وإشعال صراع ديين ،يف األراضي احملتلة
اخلطرية  محله على وقف اعتداءاتهإىل جلم الكيان الصهيوي )إسرائيل(، و إىل  وندعو اجملتمع الدويل ،الكاملة عنه

 باألمن والسلم يف املنطقة . واستهتاره
لصمود أهل  دعماً  ،تفعيل عمل تلك الصناديقبنطالب القائمني على الصناديق اليت أنشئت من أجل القدس،  .24

وحكومات، املزيد من التضامن ملواجهة الصلف  ة شعوباً اإلسالميالقدس وتثبيتهم يف مدينتهم، ونناشد األمة 
وندعو  ،تبديه سلطة االحتالل من استخفاف باحلقوق التارخيية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيين اإلسرائيلي وما

تدعيم كافة املبادرات واألعمال إىل  ملقدسة وأهلها ومؤسساهتا، كما ندعولتنفيذ املشروعات اليت تعزز صمود املدينة ا
وذراعها  اإلسالمياجلليلة اليت تقوم هبا خمتلف اهليئات ومنها باخلصوص "جلنة القدس" املنبثقة عن منظمة التعاون 

دس الشريف" كما كان للقدس "وقف الق اإلسالمياملايل وامليداي،"وكالة بيت مال القدس"، ونوصي بإحياء الوقف 
 يف عهد االحتالل الصلييب، تثبيتاً لصمود الشعب الفلسطيين على أرضه بكل السبل والطرق.

نؤكد دعم الدور الذي تضطلع به اململكة األردنية اهلامشية من خالل الوصاية اهلامشية التارخيية، بصفتها راعية  .25
ما يتعلق  وللموقف الثابت لدائرة األوقاف األردنية يف القدس يفة واملسيحية يف القدس، اإلسالمياألماكن املقدسة 

 بصون قدسية احلرم الشريف ووضعه التارخيي باعتباره مكاناً للعبادة للمسلمني كافة.
االمتناع عن أي شكل من أشكال التعاون التنسيقي مع إىل  ندعو مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة .26

مبا يف ذلك توقيع االتفاقيات اليت من شأهنا التأثري على الوضع  ،تتعلق مبدينة القدس ،ئيليسلطات االحتالل اإلسرا
 السياسي والقانوي للمدينة املقدسة.

قوانني  كوعدم انتها ،سرائيل(إلی تفعيل القرارات اخلاصه حبظر التعامل مع الکيان الصهيوي )إندعو  .27
 ورفض التطبيع مع هذا الکيان بأي شكل كان. ،ةاملقاطع

نرفض أي حماولة إللغاء الدعم املايل عن مؤسسة األونروا اخلاصة بالالجئني الفلسطينيني حيث يتم السعي  .28
دمج ملف الالجئني الفلسطينيني مبلف إىل  من قبل الواليات املتحدة األمريكية والكيان الصهيوي "إسرائيل"
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لالجئني، هبدف متييع املوضوع وإذابته وحرمان الالجئني الفلسطينيني من اخلصوصية حلالتهم اليت  املفوضية السامية
زيادة هذا الدعم يف املرحلة القادمة من أجل إىل  ال توازيها حالة من االحتالل يف التاريخ احلديث. وندعو

بتشكيل شبكة أمان مايل هلم، حىت  يوصجئيني الفلسطينيني عموماً . وناالضطالع باملسؤوليات الكبرية جتاه الال
 ديارهم.إىل  تتمكن الوكالة من القيام بواجباهتا حنو الالجئني حلني عودهتم

 

 ولبنان: ةاألراضي العربية احملتلة يف سوري ــثانياً 
وحنيي متسكهم بأرضهم وهويتهم ومقاومتهم لالحتالل  ،نشيد بصمود املواطنني السوريني واللبنانيني .29

والن السوري على اجل وي )إسرائيل( خبصوص فرض قوانينه وإدارتهوندين بشدة قرارات الكيان الصهي ،الصهيوي
ونؤكد على  ،م1981لعام  497خاصة قرار جملس األمن الدويل رقم  ،للقرارات الدولية احملتل وعدم امتثاله

كما ندين التهديدات اإلسرائيلية ضد لبنان وكذلك   ،عية القرارات اإلسرائيلية يف هذا الشأنبطالن وعدم شر 
 ،جواء اللبنانيةقات اجلوية والبحرية املتكررة لألسرائيل على احلدود اللبنانية واخلرو ملناورات العسكرية االستفزازية إلا

باعتباره مناقضاً  ،ونطالب بإهناء االحتالل اإلسرائيلي ملزارع شبعا وتالل كفرشوبا والقسم اللبناي من قرية الغجر
 ، وذلك بكل الوسائل املتاحة السيما باملقاومة الوطنية الباسلة.1701لقرار جملس األمن الدويل رقم 

تغيري الطابع القانوي للجوالن السوري احملتل وتكوينه  الستمراره يف ،الكيان الصهيوي )إسرائيل( ،ندين بقوة .30
وسياساته وممارساته املتمثلة خاصًة يف االستيالء على األراضي واملوارد املائية وبناء  ،الدميوغرايف وهيكله املؤسسي

ررة للمجال املستوطنات وتوسيعها ونقل املستوطنني إليها، كما ندين بشدة اخلروقات العدوانية اإلسرائيلية املتك
مما  ،من خالل مهامجة بعض املواقع داخل األراضي السورية ،اجلوي السوري واالعتداء على السيادة السورية

ويعرض االستقرار اإلقليمي والسلم واألمن الدوليني  ،يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة
 ة هذه اخلروقات السافرة.مسؤولي وحنمل الكيان الصهيوي )إسرائيل( ،للخطر

نؤكد حق لبنان يف ثروته النفطية والغازية املتواجدة ضمن مناطقه البحرية واملنطقة االقتصادية اخلالصة العائدة  .31
مم املتحدة، وندعم رفض لبنان له واحملددة وفقًا للخرائط املعتمدة من قبل احلكومة اللبنانية واملودعة لدى األ

ة اليت أودعتها بعثة الكيان الصهيوي )إسرائيل( لدى األمم املتحدة واملرتبطة باجلزء الشمايل حداثيات اجلغرافيلإل
 .أهنا تابعة له هيوي )إسرائيل(من املياه اإلقليمية واملنطقة اخلالصة اليت يدعي الكيان الص

 

 مبيامنار: الروهينغا محاية املسلمني ــثالثاً 
واليت  ،املسلم يف ميامنار بصورة ممنهجة الروهينغا املتواصلة اليت ترتكب ضد جمتمعندين األعمال الوحشية  .32

ونندد بشكل  ،تشكل انتهاكًا خطريًا وصارخًا للقانون الدويل واملعاهدات واملواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان
سري للسكان املسلمني اليت طالت خاص مبشاركة قوات األمن وامليليشيات البوذية يف أعمال القتل والتهجري الق

مليون إىل  . وتقدر اإلحصائيات احلديثة وصول هذا العدد2017أغسطس  25مسلم حىت  650,000أكثر من 
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االلتزام مبسؤولياهتا إىل  ، بعد أن مت إحراق بيوهتم وأماكن عبادهتم. وندعو حكومة ميامناربنغالدشإىل  مهجر وصلوا
حقوق اإلنسان واختاذ كافة اإلجراءات للوقف الفوري لعمليات التطهري العرقي  مبوجب القانون الدويل ومواثيق

ة، وندعو اإلسالميواحملاوالت املستمرة لطمس ثقافتهم وهويتهم  الروهينغا والتهجري واملمارسات التمييزية ضد مسلمي
ة من أجل ضمان عودة مواصلة جهودها مع جهود اجملتمع الدويل واألمم املتحدإىل  حكومات اجملالس األعضاء

أرض أجدادهم بوالية راخني مبيامنار بأمن وسالم وكرامة، متمتعني إىل  املهجرين الروهينغا مستدامة لكل مسلمي
حبقوق املواطنة الكاملة ووسائل العيش، مع إجياد مناطق آمنة داخل ميامنار حتت رقابة منظمة األمم املتحدة مع 

 عنان. التنفيذ الكامل لتوصيات جلنة كويف
إىل  املهجرين قسراً  الروهينغا لزيارة مسلمي بنغالدشإىل  نكلف األمانة العامة مبتابعة إيفاد بعثة من االحتاد .33

 واالطالع عن كثب على أوضاعهم ومراجعة إمكانية تقدمي املساعدات اإلنسانية هلم. بنغالدش
ى من قتل وانتهاك للحريات والتهجري لألقلية نطالب جملس األمن الدويل بإجراء حتقيق دويل مستقل عما جر  .34

 وحتريك دعوى جنائية يف احملكمة اجلنائية الدولية. ،املسلمة يف ميامنار
وااللتزام بالتعاون مع اجملتمع  ،اختاذ خطوات ملموسة كما اقنحها قرار الربملان األورويبإىل  ندعو حكومة ميامنار .35

. ونؤكد على جلنسيتهم الروهينغاوفقدان مسلمي الدويل لوضع حد هلذه املوجة من العنف النتهاكات حقوق االنسان 
. الذي سنته ميامنار خبصوص اجلنسيةمن خالل إعادة النظر يف القانون اإلحصائي  ،ضرورة إعادة اجلنسية هلؤالء

أرض إىل  ا الذين هجروا داخليا وخارجياً غسلمي الروهينتدابري عاجلة من أجل عودة مستدامة مل اختاذإىل  وندعو أيضاً 
 اجدادهم بوالية راخني، بصورة دائمة.

بغية حتقيق تنمية  ،احملروم على مر التاريخ الروهينغاتصادية جملتمع اقث سلطات ميامنار على توفري فرص حن .36
 ية راخني ونزع فتيل التوتر بني اجملتمعات.اجتماعية واقتصادية متوازنة يف وال

ش، وما ينكونه مجهورية بنغالدإىل  ار املهجرينمبيامن الروهينغازاء تدفق اعداد هائلة من مسلمي إنعرب عن قلقنا  .37
دمي الدعم تق ىعل اإلسالميعضاء يف منظمة التعاون وحث مجيع الدول األ ،من تأثري علی أمن واقتصاد بنغالدش

 راضيها.أ ىا علغهة تدفق مسلمي الروهينش ملواجاملادي الالزم لبنغالد
يصال املعونة إعلي العمل بشكل حاسم يف السماح بسلطات ميامنار حلملها  ىضرورة الضغط عل ىنشدد عل .38
 ا .غخاص املتضررين من مسلمي الروهينوصوهلا لألش نسانية وتيسرياإل
 

 مكافحة التعصب واإلسالموفوبيا وكراهية األجانب: ــرابعاً 
 ،نؤكد وجود قواعد وأعراف قانونية دولية راسخة تنص على أن احلق يف حرية التعبري جيب أن يستخدم مبسؤولية .39

بغية تعزيز روح  ،تفعيل احلوار بني األديان واحلضاراتإىل  معتقدات اآلخرين ومقدساهتم . وندعوإىل  يءوأال يس
 سامح بني أتباع الديانات السماوية .الت

اإلسالم من خالل سن إىل  منع التحريض على التمييز الديين والعداء والعنف واإلساءةإىل  ندعو مجيع الدول .40
 حترم اإلساءة وجتعلها أمراً يستوجب العقاب قانوناً. ،تدابري إدارية وقانونية
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الرسل واألنبياء، وذلك إىل  زدراء األديان السماوية واإلساءةا إصدار صك أممي جيرمإىل  ندعو األمم املتحدة .41
مبواصلة سعيها لدى  اإلسالميونوصي الدول األعضاء يف منظمة التعاون  ،لضمان تعايش اآلراء املتنوعة بسالم
 املنظمة الدولية من أجل حتقيق ذلك .

ة اإلسالميتنفيذ اسناتيجية مكافحة كراهية اإلسالم )اإلسالموفوبيا( املعتمدة من قبل القمة إىل  ندعو أيضاً  .42
ضرورة اإلسراع بوترية عملية يف تنفيذ قرار وضع "صك دويل ملزم قانونًا ملنع التعصب والتمييز إىل و  ،احلادية عشرة

 والتحيز والكراهية على أساس الدين".
 18/16رة السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة للقرار رقم نأخذ علمًا باعتماد الدو  .43

 ،بشأن "مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس
أثبت حىت اآلن ، الذي 18/16ضمان تنفيذ القرار إىل  الرامي إسطنبول وندعم مسار ،بسبب دينهم أو معتقدهم"

 جناحه يف بلورة فهم مشنك ملكافحة التعصب على أساس الدين.
ندين بشدة التعليقات العنصرية اليت يطلقها الرئيس األمريكي، من حني آلخر. مستهدفًا هبا الشعوب ذات  .44

احلالة النفسية سوف باإلرهاب العاملي، ونالحظ بقلق بالغ أن مثل هذه  اإلسالميالبشرة امللونة، وكذلك ربط الدين 
 تشعل نريان اخلالف وسوء الفهم بني الشعوب واألديان واحلضارات.

 
 مكافحة اإلرهاب والتطرف: -خامساً 

نؤكد مسؤولية مجيع الدول يف جمال االبتعاد عن استخدام العنف والتطرف العنيف أو التهديد باستعماله ضد  .45
، ونشجع اجملالس األعضاء على إعطاء املزيد من االهتمام حملاربة سالمة أراضي دولة أخرى أو استقالهلا السياسي

 التطرف واإلرهاب بوسائل من بينها معاجلة األسباب اجلذرية وتعزيز الوسطية وأجواء العيش املشنك واحلوار.
رهاب مبا يف ذلك إ -ندين بشدة مجيع األعمال، واألساليب واملمارسات اإلرهابية جبميع أشكاهلا ومظاهرها .46

كان مقنفها. وحنث على القيام بتجفيف منابع   مية غري مربرة، حيثما وقعت وأياً جراإ باعتبارها أعماالً  -الدولة
 اإلرهاب ومنع متويله .

ال العنف اليت عمأعن  ةبغيه نزع الشرعي ،املتطرف شکال اخلطاب الراديکايلأنشدد علی ضروره مواجهه کافه  .47
 .و مزاعم التفوق الثقايفأيديولوجيا و اإلأتقنف باسم الدين 

نؤكد على حتمية الفصل بني اإلرهاب بشىت صوره وأشكاله، وحق الدول والشعوب ىف املقاومة والكفاح املسلح  .48
ضد احملتل واملستعمر األجنيب من أجل حترير أوطاهنا واستعادة حقوقها املشروعة الىت كفلها ميثاق األمم املتحدة، 

أصياًل للشعوب الرازحة حتت االحتالل، ونوصي بأن تقوم منظمة  واألعراف الدولية، باعتباره حقاً  وكافة املواثيق
بتشكيل جلنة قانونية تكلف مبراجعة مفهوم اإلرهاب وحتدد الضوابط اليت متيز العمل اإلرهايب عن  اإلسالميالتعاون 

 لكي تصبح آراء اللجنة مرجعاً يف هذا اجملال. ،غريه
يف  دة األعمال اإلرهابية اليت استهدفت الباحثني والعلماء وأساتذة اجلامعات وكذلك املنشآت احليويةندين بش .49

 ة.اإلسالميعدد من البلدان 
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مجيع األعمال اإلرهابية والعنف الذي متارسه داعش وبوكو حرام وجبهة النصرة وحزب  ،شد العباراتأندين ب .50
ة األخرى املسجلة على قوائم األمم املتحدة، كما ندين فكرها العنيف العمال الكردستاي واجلماعات اإلرهابي

بأي دين أو جنسية أو حضارة أو دولة،  ال ميكن وال جيب ربطه ،تقوم به داعش ونؤكد على أن ما ،املتطرف
 ونطالب بدعم البلدان املستهدفة بإرهاب داعش وسائر املنظمات اإلرهابية يف مواجهة هذا الوباء.

 ،ة وكافة بلدان العاملاإلسالميندين بأشد العبارات مجيع األعمال اإلرهابية اليت مت ارتكاهبا يف عدد من البلدان  .51
ونعرب عن كامل  ،سقوط العديد من الضحايا بني شهيد وجريح وإحلاق أضرار فادحة باملمتلكاتإىل  مما أدى

 تضامننا مع أسر الضحايا واملصابني.
وجترمي التوفري املتعمد أو  ،جراءات متواصلة ملنع متويل اإلرهاب والقضاء على هذا النشاطإاذ نؤكد احلاجة الخت .52

بقصد استخدام هذه  ،لألموال بواسطة مواطنينها أو على أراضيها ،مباشرة أو غري مباشرة ،بأي طريقة ،اجلمع
 .أو مع العلم بأن هذه األموال سوف تستخدم للقيام بأعمال إرهابية  ،األموال

جرى حتديدًا يف مدينة  وما ،من عمليات تدمري شاملة وممنهجة ةوة ماتعرضت له آثار العراق وسوريندين بق .53
ونطالب بإعادة اآلثار  ،وقيام تنظيم داعش اإلرهايب هبدم الشواهد التارخيية اليت تعترب ملكًا لإلنسانية مجعاء ،املوصل

 بلدان أخرى.إىل  العراقية والسورية املسروقة واملهربة
يوليو  15اليت قام هبا يف  ،دستورًا ورئيسًا وحكومًة وشعباً  ،ندين بشدة احملاولة االنقالبية العنيفة ضد تركيا .54

منظمة فتح هللا جولن اإلرهابية. وندعو دول اجملالس إىل  م فصيل مسلح ومتواطئون معه من املدنيني املنتمني2016
"فيتو"، والتعاون إىل  التدابري ضد الكيانات واجملموعات واملؤسسات واألفراد املنتمنييلزم من  األعضاء الختاذ مجيع ما

 مع تركيا من أجل هذه الغاية.
 راء.آلرهاب بتوافق الإل يعتمد فيه تعريف دويل ،رهابملکافحه اإل لی عقد مومتر دويلإندعو  .55

 
 ة:اإلسالميرفض العقوبات اجلائرة املفروضة على البلدان  ــسادساً 

سواء   رترتة اإلسالمينرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات مبختلف أنواعها على أي من الشعوب، خاصًة الشعوب  .56
ونعرب عن تضامننا مع هذه الدول ونطالب  ،ةاإلسالميعلى أي من الدول  رترتكانت أحادية أم متعددة األطراف 

ينجم عنها من تبعات سلبية على النشاطات االجتماعية  بإلغاء هذه العقوبات، وندين استمرار هذه العقوبات، ملا
 اإلنسانية والتنمية االقتصادية واالجتماعية على شعوب تلك الدول.

الدول وندعو  ،نرحب بقرار جملس حقوق اإلنسان القاضي بتعيني مقرر أممي حول العقوبات األحادية .57
 للكشف عن اآلثار السالبة للعقوبات األحادية على املواطنني.داء مهمته الرامية ألتعاون معه يف إىل اة اإلسالمي

نؤكد على أن اعتماد الكوجنرس األمريكي لقانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب "جاستا" يشكل مصدر قلق كبري  .58
واحلصانة للمجتمع الدويل ويتعارض مع مبادئ ميثاق األمم املتحدة القائمة على احنام مبدأ املساواة يف السيادة 

حكام حمكمة العدل الدولية حول احنام السيادة ومسو القانون الدويل على أاستقرت عليه  السيادية للدول، وما
م واتفاقية األمم املتحدة حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية الصادر 1949منذ عام  ،القانون الداخلي
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م. ونشدد على أن من شأن القانون أن يؤثر 2004( يف ديسمرب 38/59بقرار عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة )
األمل بأن تسود احلكمة سلباً على عالقات الدول مبا يف ذلك العالقات مع الواليات املتحدة األمريكية، ونعرب عن 

العمل هبذا ن يتخذ الكوجنرس األمريكي اخلطوات الالزمة لتجنب العواقب الوخيمة واخلطرية اليت قد تنتب على أو 
 القانون .

 
وجعل منطقة الشرق األوسط خالية من مجيع أنواع  ،احلصول على التقنيات احلديثة لألغراض السلمية –سابعًا 

 :خصوصاً األسلحة النووية ،أسلحة الدمار الشامل
انتشار األسلحة وفقًا ملعاهدة حظر  ،نؤكد حق مجيع البلدان يف استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية .59

 النووية.
ونؤكد على  ،نعرب عن رفضنا الشديد الستمرار تنامي القدرات النووية اإلسرائيلية والتهديدات النامجة عنها .60

للقواعد  ضرورة إخضاع الكيان الصهيوي )إسرائيل( لفتح منشآته وبراجمه النووية للمراقبة والتفتيش، وذلك طبقاً 
خالء منطقة إو  يمعاهدة حظر االنتشار النوو إىل  وكذلك ضرورة انضمامه لطاقة الذرية،اخلاصة بالوكالة الدولية ل

باعتبار أن ذلك يشكل أساسًا لألمن واالستقرار يف الشرق األوسط  ،الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل
ما بني دول  التعاون والتنسيق يفمزيد من إىل  وندعو ،وميكن من جتنب ممارسة ازدواجية املعايري يف التعامل الدويل

 اجملالس األعضاء يف املؤمترات الدولية اليت تعقد من أجل مراجعة هذا املوضوع.
وندعو مجيع  ،5+1وجمموعه  ةيرانياإل ةاإلسالمي ةعلی االتفاق النووی بني اجلمهورينشدد علی ضروره احلفاظ  .61

 ا ترتب عليها من تعهدات.لی العمل بالتزاماهتا وتنفيذ مإتفاق طراف هذا اإلأ
ندين بشدة العقوبات العدائية غري الشرعية اليت قررها الرئيس األمريكي ضد إيران هبدف تقويض االتفاق  .62

 النووي.
 

 العراق: ــثامناً 
وهننئ قواته املسلحة على  ،نؤكد االلتزام بصيانة سيادة العراق وسالمة أراضيه من أي جتاوز أو اعتداء .63

لی حترير املدن إدی أما  ،االنتصارات اليت حققتها يف حرهبا ضد قوى اإلرهاب والتطرف اليت عاثت يف األرض فساداً 
 سها داعش والقضاء عليها بشكل حاسم.أوعلی ر  ،ةرهابيمن دنس العصابات اإل ةالعراقي
ا داعش واجلماعات املسلحة اخلارجة على القانون ضد أبناء عمال اإلرهابية اليت ميارسهألندين وجنرم مجيع ا .64

 ثرية وهدم مراقد األولياء والصاحلني ودور العبادة .لسيب والتهجري وتدمري املواقع األكالقتل وا  ،الشعب العراقي
 عماروالعمل على إعادة االستقرار واإل جانب العراق يف معاجلة مشاكل النازحني والالجئني،إىل  نؤكد وقوفنا .65
 هبدف إعادة السكان إليها . ،املناطق اليت ُدمرت من قبل اإلرهابإىل 
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بناء املدن  ةعادإفی عمليات  ةللمسامه ،ةووکاالهتا املتخصص ةاألمم املتحد ة، مبشارکلی عقد مومتر دويلإندعو  .66
. ونشيد جبهود دولة ةخري خالل السنوات األ ةرهابيالعمليات اإلطاهلا جراء احلروب و  يالدمار الذ ةزالإو  ةالعراقي

 إلعادة بناء املدن العراقية. 2018استضافة مؤمتر الدول املاحنة يف شهر فرباير إىل  الكويت اهلادفة
 

 السودان: ــتاسعاً 
ونتضامن معه يف دفاعه عن سيادته وأمنه  ،نؤكد مساندتنا للسودان يف مواجهة كل التهديدات اخلارجية .67

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

، وندعو كافة 2016اكتوبر  10وصيات احلوار الوطين اليت مت التوقيع عليها بتاريخ نرحب بوثيقة خمرجات وت .68
من واالستقرار يف السودان. وندعو  بغية حتقيق األ ،االنضمام لعملية احلوارإىل  القوى السياسية واحلركات املسلحة

 االمتناع عن مساعدة احلركات املتمردة.إىل  كافة الدول
واملتضمن مذكرة توقيف حبق فخامة الرئيس  4/3/2009الصادر يف  ،حملكمة اجلنائية الدوليةنؤكد رفضنا لقرار ا .69

باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدويل  ،إلغاء هذا القرار بصورة هنائية وغري مشروطةإىل  وندعو ،عمر حسن البشري
إىل  ة اجلنائية الدولية اخلاص بتحويل األردنوانتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية جلمهورية السودان. ونرفض قرار احملكم

جملس األمن الدويل، لعدم تسليمه فخامة الرئيس عمر حسن البشري للمحكمة عند حضوره القمة العربية يف األردن 
 باعتباره إجراًء خمالفاً لالتفاقيات الدولية واألعراف السائدة.

ة جنوب السودان املوقع يف أديس أبابا. ومساعي مجهورية مجهوريق التعاون بني مجهورية السودان و نرحب باتفا .70
مع دولة جنوب السودان وحل القضايا العالقة بينهما عن  –سلمية اسناتيجية تكاملية  -السودان لبناء عالقات

 طريق احلوار وفقاً للمواثيق واالتفاقيات املوقعة بينهما وما تقتضيه املصلحة املشنكة هلما.
 زيادة مساعدهتا التنموية واملالية ملعاجلة مشاكل السودان االقتصادية.إىل  ةإلسالمياندعو الدول  .71

 

 ليبيا: ــعاشراً 
نؤكد على أن جملس النواب اللييب املنتخب دميوقراطيًا من قبل الشعب اللييب هو املمثل الشرعي إلرادة الشعب  .72

وجتاوز الربملان والقانون الوطين وفرض مواقف وسياسات  وخياراته. ونرفض التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة ليبيا
 على الشعب اللييب.

يتعرض له املهاجرون األفارقة يف بعض من دول العبور من انتهاكات حلقوق اإلنسان وسوء  ندين بقوة ما .73
ناشد اجلميع، مد تكثيف اجلهود للحد من هذه الظاهرة . ونإىل  املعاملة. وندعو كافة دول املصدر والعبور والوصول

 يد املساعده للبلدان ذات العالقة هبذه الظاهرة.
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 :ةالوضع اإلنساين يف سوري ــدي عشر حا
، وصون سيادهتا واستقالهلا وسالمة أراضيها ةضرورة احلفاظ على وحدة سوريإىل  نؤكد موقفنا املبدئي الداعي .74

ونسيجها االجتماعي املتنوع وفق مبادئ ميثاق األمم املتحدة. وندين حضور القوات األمريكية، ومجيع القوى 
 األخرى غري الشرعية على األراضي السورية باعتباره حضوراً مغايراً للمواثيق والقوانني الدولية. 

ونعلن تأييدنا  ،2016ديسمرب  30ابتداء من  ةوقف إطالق النار الدائم يف سوري يقنعرب عن ارتياحنا لتطب .75
 . ةعم لوقف إطالق النار يف سوريوالدا 2016ديسمرب  31الصادر يف  2336لقرار جملس األمن الدويل رقم 

جتماعات طالق النار، من خالل اإوقف  جل تعزيزأيران وتركيا من إنشيد جبهود وتعاون کل من روسيا و  .76
 .ةسوري حالل السالم يفإل متهيداً  ،2017يناير  23منذ  ةاملستمر  ،ةستانأ

وكل أعضاء اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة،  اإلسالمينناشد الدول األعضاء يف منظمة التعاون  .77
ووكاالهتا املتخصصة واملنظمات األمم املتحدة إىل  الوفاء بتعهداهتم السابقة واالستمرار يف تقدمي الدعم املطلوب

اإلنسانية األخرى، بغية تقدمي املساعدات اإلنسانية ملاليني السوريني النازحني يف الداخل والالجئني يف البلدان 
 املضيفة.

 ،مثل داعش وجبهة النصرة وغريها ،ندين بشدة مجيع األعمال اإلرهابية اليت تقوم هبا اجملموعات اإلرهابية .78
 إقليمياً ودولياً. ،باعتبارها خطراً يهدد اجلميع ،مواجهة هذه اجملموعات بقوة وحزمإىل  وندعو

 والبلدان األخرى يف املنطقة إليواء الالجئني السوريني. سوريةنشيد باجلهود املهمة اليت بذلتها البلدان اجملاورة ل .79
 

 الصومال : -ثاين عشر
راضيها واستقالهلا السياسي ألصومال وصوهنا، وسيادهتا وسالمة نؤكد االلتزام بالعمل على استعادة وحدة ا .80

 جنيب يف الصومال خارج األطر الشرعية .أي تدخل أواستتباب األمن فيها ونرفض بشدة 
ن أالرئيس السابق حسن شيخ حممود بش ونشيد جبهود فخامة ،نرحب بانتخاب الرئيس حممد عبدهللا حممد .81

إىل  " وندعو 2016 ةهداف" رسيأنشاء الدولة الفيدرالية وفق إناطق الصومال و معظم م ىبسط سيطرة الدولة عل
املساواة واالحنام  أساس مبدأ ىخري والتعامل معها علدعم احلكومة الصومالية برئاسة دولة الرئيس حسن علي 

 و منظمات دولية واقليمية.أدون املرور عرب هيئات  ،املتبادل بني الدول
حرزته القيادة الصومالية فيما خيص منوذج االنتخابات الربملانية والرئاسية الفدرالية وننوه أنبارك التقدم الذي  .82

 باالنتقال السلمي والسريع للسلطة يف الصومال.
 ىفتح سفاراهتا يف مقديشو، علإىل  اليت مل تبادر بعد اإلسالميعضاء يف منظمة التعاون حنث الدول األ .83
 هبدف تطوير عالقات التعاون الثنائي مع مجهورية الصومال. ،يف ذلكسراع اإل

الجتماعية وندعو نرحب بالتحسن الذي تشهده الساحة الصومالية يف كافة اجملاالت السياسية واالقتصادية وا .84
إىل  جديدة هتدفة للتجارة والصناعة والزراعة لتبين مبادرات اإلسالميللتنمية واحتاد الغرف  اإلسالميجمموعة البنك 
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عضاء يف منظمة التعاون جاري بني الصومال وبقية الدول األتشجيع االستثمار وتدعيم التعاون االقتصادي والت
 عضاء.ألفضلية التجارية املعتمد بني الدول اضمن نظام األ ،اإلسالمي

 
 أفغانستان: ــثالث عشر 

ة فيما تبذله من جهود من أجل إحالل السلم اإلسالميفغانستان أتضامننا ودعمنا الكامل جلمهورية نعرب عن  .85
 واألمن وحتقيق النمو االقتصادي الذي خيدم مصاحل الشعب األفغاي.

بذل كل مايف وسعها ملد يد العون حلكومة الوحدة الوطنية  ،نناشد حكومات جمالسنا األعضاء يف االحتاد .86
ية ابغية حتقيق السلم واألمن واالزدهار االقتصادي، خاصًة يف جماالت التعليم ورع ،األفغانية يف هذه املرحلة الدقيقة

 الشباب والصحة.
من اجملموعات املتطرفة يف طالبان والقاعدة وداعش وغريها  ترتكبهاندين بشدة األعمال اإلرهابية اليت  .87

 فغانستان.أ
 

 الوضع يف مجهورية مايل والدول اجملاورة: ــ رابع عشر
نؤكد موقفنا الداعم لصون سيادة مجهورية مايل والدول اجملاورة هلا، وسالمة أراضيها ووحدهتا الوطنية. ونطالب  .88

مساعدة هذه الدول من أجل جتاوز الصعاب اليت يواجهها مئات اآلالف من الالجئني إىل  بتعزيز اجلهود الرامية
 والنازحني يف هذه البلدان.

الذي مجع ممثلي حكومة مايل  ،2017بريل أ 2حىت مارس  27فاق الوطين يف الفنة من نرحب بعقد مؤمتر الو  .89
املنبثق عن  ،جل السلم واملصاحلة يف مايلأي االتفاق من ىوقعة عومجيع مكونات اجملتمع املدي وخمتلف اجملموعات امل

 ونعرب عن دعمنا الكامل لتنفيذ خمرجات هذا املؤمتر. ،مسار اجلزائر
ومجيع البلدان اليت سامهت يف جناح العملية  ،بقوة جبهود مجهورية اجلزائر وكل فريق الوساطة الدوليةنشيد  .90

 توقيع اتفاق السالم واملصاحلة.إىل  السلمية املفضية
تقدمي الدعم واملساعدات املالية العاجلة ملساعدة إىل  اإلسالميندعو مجيع الدول األعضاء يف منظمة التعاون  .91
 مدارج التنمية الشاملة.إىل  وصوالً  ،هبدف تعزيز السلم واألمن واالستقرار ،مايل

 الوضع يف قربص: -خامس عشر 
تعزيز التضامن الفعال مع دولة قربص النكية واحلفاظ على االرتباط الوثيق إىل  ندعو دول اجملالس األعضاء .92

زيز عالقاهتا مع دولة قربص النكية يف مجيع اجملاالت. ونؤكد معها بغية جتاوز العزلة الظاملة املفروضة عليها وتدعيم وتع
بشأن املسألة القربصية وكذلك قرارات احتاد جمالس  اإلسالميمن جديد على تنفيذ القرارت السابقة ملنظمة التعاون 

 . اإلسالميالدول األعضاء مبنظمة التعاون 
تسوية سياسية عادلة ودائمة يف إىل  جل التوصلأن داها اجلانب القربصي النكي، منرحب بالرغبة اليت أب .93

 اجلزيرة.
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 محاية اجلماعات واألقليات املسلمة: ــسادس عشر 
نؤكد التزام االحتاد حنو اجلماعات واألقليات املسلمة اليت تعيش يف دول غري أعضاء يف منظمة التعاون  .94

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

ونطالبها باختاذ اإلجراءات  ،احنام حقوق األقلية النكية املسلمة يف تراقيا الغربية ودوديكانيزإىل  ندعو اليونان .95
 الكفيلة باحلفاظ على املساجد ودور العبادة ومقابر املسلمني.

خاصًة التتار املسلمني ومتابعة أوضاعهم عن   ،حنث حكوماتنا على إيالء االهتمام باألقلية املسلمة يف القرم .96
 بغية ضمان متتعهم حبقوقهم اإلنسانية . ،كثب
، 1996سبتمرب  2الم املوقع بني حكومة الفلبني واجلبهة الوطنية لتحرير مورو يف جندد دعمنا التفاق الس .97

وحنث دول اجملالس األعضاء وكذلك املؤسسات اخلريية يف  ،التنفيذ السريع والكامل ألحكام هذا االتفاقإىل  وندعو
غية تسريع وترية التنمية ب ،على زيادة حجم مساعداهتا اإلنسانية للمسلمني يف جنوب الفلبني اإلسالميالعامل 

االقتصادية واالجتماعية، و نرحب بقرار احلكومة الفلبينية بشأن الشروع يف تنفيذ قانون إنشاء إقليم "بنغاسامورو" 
هذه العملية اليت شكلت عقبة أمام اتفاقات السالم طيلة أربعني سنة  ،للحكم الذايت دون ربطه بعملية تغيري الدستور

 األخرية.
بقلق بالغ أزمة املسلمني يف مجهورية إفريقيا الوسطى النامجة عما يتعرضون له من تقتيل وهتجري وتدمري  نتابع .98

فريقيا الوسطى هو تطهري إجيرى يف  التصريح بأن ماإىل  مم املتحدةى باألمني العام لألدّ أاألمر الذي  ،للمتلكات
ونطالب السلطات  ،وندين بقوة إراقة دماء آالف املواطنني األبرياء الذين قتلوا بسبب انتمائهم لإلسالم ،عرقي ديين

ديارهم من دون تعرضهم ألعمال العنف اليت إىل  االنتقالية يف "بانغي" بالعمل على ضمان عودة النازحني والالجئني
 انسوا بوزيزيه".ترتكبها ميليشيات أنيت باالكا وأنصار الرئيس املخلوع "فر 

 جامو وكشمري:  ــسابع عشر 
، اإلسالمي وكذلك قرارات منظمة التعاون نؤكد على قرارات جملس األمن الدويل بشأن نزاع جامو وكشمري .99

 جراء استفتاء حر غري منحاز حتت رعاية األمم املتحدة بغية التحقق من رغبات شعب جامو وكشمري.الداعية إل
العام لألمم املتحدة واملفوض السامي حلقوق اإلنسان إليفاد بعثة لتقصي احلقائق يف جامو ندعو األمني  .100

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

 
 لى مجهورية أذربيجان:اعتداء مجهورية أرمينيا ع ــثامن عشر 

 الصادرة عن جملس األمن الدويل 884و  874و  853و  822نطالب بالتنفيذ الدقيق للقرارات  .101
وحنث بقوة أرمينيا  ،األذربيجانية احملتلة يللقوات األرمينية من مجيع األراضوغري املشروط والكامل  يواالنسحاب الفور 

 على احنام سيادة مجهورية أذربيجان وسالمة أراضيها.
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ة املقدسة وما ترتب على ذلك من خسائر اإلسالميندين االعتداءات الوحشية على املساجد واألماكن  .102
ة اليت وقعت ذربيجانية، كما ندين عملية اإلبادة املروعواألثري والثقايف يف األراضي األ اإلسالميفادحة للناث 

فرباير  25/26م اليت راح ضحيتها يف ساعات قليلة من ليلة 1992أحداثها يف مدينة خوجايل األذربيجانية عام 
 طفاًل . 83نساء و 106مدنياً بينهم  613
نؤكد جمددًا على التضامن والدعم الكاملني للجهود املبذولة من جانب مجهورية أذربيجان، حكومة وشعباً،  .103
والذين يواجهون ظروفاً  ،عن أراضيها، وحنث على تقدمي املساعدات اإلنسانية لالجئني والنازحني األذربيجانيني للدفاع

 الىت شردوا منها . ديارهمإىل  متهيداً لتمكينهم من العودة ،معيشية قاسية
 

 الشؤون االقتصادية والبيئة: ــتاسع عشر 
عضاء يف منظمة ألجارة البينية فيما بني البلدان اأجل تعزيز وتشجيع التنقدر عاليًا مجيع اجلهود املبذولة من  .104

 . اإلسالميالتعاون 
مثل املؤسسة  ،اإلسالميمؤسسات التمويل والتأمني يف منظمة التعاون إىل  التشجيع على االنضمامإىل  ندعو .105

بغية االستفادة من  ،االستثمار وائتمان الصادراتة للتأمني على اإلسالميواملؤسسة  ،ة لتمويل التجارةاإلسالميالدولية 
 اخلدمات اليت تقدمها لتعزيز التجارة.

أحادية أو متعددة األطراف، كما نعرب  -أيًا كان نوعها  -نرفض بشدة مبدأ فرض العقوبات على الدول  .106
ابري االقتصادية واملالية الينبغي أن ونؤكد أن التد ،ة املعرضة ملثل هذه العقوباتاإلسالميعن تضامننا املطلق مع الدول 

حيث تتسبب هذه الطريقة يف حرمان الشعوب املستهدفة من ممارسة حقها  ،تستخدم كأدوات لإلكراه السياسي
 الطبيعي يف حتقيق التنمية .

 ،تفضيل تشريعاهتا الوطنية على قواعد القانون الدويل وفرضها على دول أخرى ،نرفض حماوالت بعض القوى .107
 املساس بسيادة الدول املستهدفة ومصاحل شعوهبا.إىل  ما يؤدي

 اإلسالمينعرب عن ارتياحنا للزيادة املطردة يف حجم التبادل التجاري بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون  .108
 .2015( عام % 20.33الذي بلغ نسبة ال )

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتحقيق إىل  ا املاليةومؤسساهت اإلسالميندعو الدول األعضاء يف منظمة التعاون  .109
،  2025حبلول عام  ،من تبادهلا التجاري %25إىل  املتمثلة يف نسبة تصل ،اهلدف اجلديد لتوسيع التجارة البينية

يف  إسطنبولة الثالثة عشرة املنعقدة باإلسالميكما جاء يف وثيقة برنامج العمل املعتمدة من قبل القمة 
14/4/2016. 

وندعم كافة اجلهود  ،املتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر اإلفريقية نعرب عن تضامننا مع الشعوب .110
 املبذولة ملواجهة هذه الكوارث والظواهر .

تأمني الدعم املادي والفين الالزمني ملواجهة ظاهرة التصحر، والتغري املناخي يف البلدان  ،نناشد حكوماتنا .111
دراسة إىل  واآلسيوية املتضررة من الكوارث الطبيعية وظاهرة التصحر، وندعو اإلفريقية خاصًة البلدان ،ةاإلسالمي
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يف تقدمي كافة املساعدات  ،اإلسالميالعاملة يف العامل  ،غري احلكومية ،إمكانية إشراك منظمات اجملتمع املدي
 البلدان املتضررة.إىل  ،اخياإلنسانية، مبا يف ذلك مواجهة التصحر والتغري املن

جل تفعيل نظام أبذل املزيد من اجلهود من إىل  اإلسالميعضاء يف منظمة التعاون عو الدول األند .112
 يف املنظمة.عضاء األاألفضليات التجارية بني الدول 

لتصبح أعضاء يف الغرفة  ،حنث حكومات اجملالس األعضاء يف االحتاد على تشجيع غرفها التجارية اجلامعة .113
 ة ألعضائها.اإلسالميكي تستفيد من أنواع الدعم واإلرشاد الذي تقدمه الغرفة   ،ة للتجارة والصناعة والزراعةاإلسالمي

ة واليت أصبحت تشكل عبئاً اإلسالمينعرب عن قلقنا من اآلثار السالبة ملشكلة الديون اخلارجية على الدول  .114
عداد إإىل  ومؤسساهتا االقتصادية واملالية اإلسالميسيادهتا الوطنية، وندعو منظمة التعاون  على اقتصادياهتا وهتدد

ة، كما ندعو للسعي مع الدول اإلسالميدراسة وافية هلذه املشكلة، وآثارها على التقدم االقتصادي للدول 
 واملؤسسات الدولية واملالية املاحنة من أجل إسقاط هذه الديون.

طالقات املائية املشنكة ومنع تقييد اإل الدول املتشاطئة على التنسيق والتعاون فيما بينها يف إدارة املواردحنث  .115
 واالستفادة منها وضمان االستخدام الصحيح للمياه، يف إطار الصكوك الدولية ذات الصلة. ،املائية من دول املنبع

أو  ،طات كمكبات للنفايات النووية من قبل الدول العظمىالتوقف عن اعتماد مياه البحار واحمليإىل  ندعو .116
 إجراء جتارب التفجريات النووية اليت تؤثر سلباً على املياه كمصدر للحياة .

نعاش هذه البحرية احليوية ومنع إبغية  ،دعم مجهورية تشاد إلعادة تنشيط حوض حبرية تشادإىل  ندعو .117
 الالزم هلذا الغرض. واملساعدة يف تأمني التمويل ،اندثارها

التدفق املفرط للسكان إىل  سباب والظروف القاهرة اليت أدتالتعاون والعمل على إزالة األإىل  ندعو أيضاً  .118
 إجياد حلول عملية إلعادة استقرار هؤالء السكان يف مناطقهم األصلية.إىل و  ،حول حبرية تشاد

ها مؤمتر باريس يف قر أخي اليت الدولية للحد من آثار التغري املنانرحب باخلطوات العملية يف منظمة العمل  .119
املستويات  ىد هبا وتطبيقها عللتقيّ إىل اوندعو  ،2016د عليها مؤمتر مراكش املنعقد يف نوفمرب أكو  2015ديسمرب 

 قليمية والدولية.اإل
 ةمم املتحدة يف دورهتا السادسمة الصادرة عن اجلمعية العامة لألهداف التنمية املستداأعالن إنرحب ب .120

هداف جراءات الالزمة لتحقيق هذه األاختاذ اإل ىعل اإلسالميعضاء يف منظمة التعاون ألوالستني واليت حتث الدول ا
 حتقيق التنمية والرفاهية لشعوهبا.إىل  الرامية
ة للحد من خماطر الكوارث وإدارهتا يف البلدان اإلسالمينؤكد أمهية اخلطة التنفيذية لتفعيل االسناتيجية  .121

 اإلسالمي، ونقدر التعاون القائم بني منظمة التعاون 2010ة يف عام اإلسالمياملسلمة، املعتمدة من قبل القمة 
 للتنمية يف هذا املضمار.  اإلسالميوالبنك  ،والبنك الدويل
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 الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان:  ــ عشرون
الرسول الكرمي حممد "صلى هللا عليه وسلم" والرموز إىل  من شأنه توجيه اإلساءة ندين بشدة عرض كل ما .122

الدينية ونستنكر مساندة بعض الدول األوروبية هلذا العمل الشنيع، ونطالب بوقف هذه االستفزازات فوراً، كما 
 ة يف شىت أحناء العامل.اإلسالميالب باحملافظة على حرمة املقدسات نط

والعلماء  اإلسالميإعداد مشروع من خالل التشاور مع اجلهات الثقافية التابعة ملنظمة التعاون إىل  ندعو .123
 ة والغربية. اإلسالميوالنخب من أحناء العامل للمسامهة يف حتقيق حوار فاعل وبناء بني احلضارتني 

نؤكد على أمهية إنشاء قنوات تلفزيونية إسالمية وطنية تتحدث باللغات األجنبية، إلبراز الصورة احلقيقية  .124
ة للنبية والثقافة والعلوم )اإليسيسكو( على إنشاء حمطة فضائية متخصصة يف هذا اإلسالميلإلسالم، وحنث املنظمة 

 اجلانب .
منع تشويه صورة اإلسالم بدعوى حرية إىل  شنكة ذات أولوية ترميانتهاج سياسة مإىل  نعرب عن احلاجة .125

 التعبري، وال سيما من خالل وسائل اإلعالم واإلنننت.
 حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة : -وعشرون واحد
حنث اجملتمع الدويل، وخاصة أعضاء جملس األمن الدويل علي التنديد الصريح باهلند علي الفظائع اليت  .126

طلب من اجملتمع الدويل أن يفي بوعوده اليت التزم هبا جتاه شعب جامو وكشمري نتكبها يف جامو وكشمري احملتلة. و تر 
 عاما مضت واليت جاءت يف شكل قرارات جمللس األمن الدويل.  69قبل 

على الصعيدين  نرفض وندين بشدة التسييس واالنتقائية والتمييز يف معاجلة القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان .127
 اإلقليمي والدويل.

ة والتدخل يف اإلسالمينرفض حماوالت استغالل قضية حقوق اإلنسان للتشكيك يف مبادئ واصول الشريعة  .128
 ة.اإلسالميالشؤون الداخلية للدول 

ن مع األسرى الفلسطينيني يف سجو  ناعرب عن تضامننندين بشدة العدوان الصهيوي اهلمجي على فلسطني و  .129
ن من اجمللس التشريعي و والنساء والربملاني ،طفال الذين يتم اختطافهم من مدارسهماأل االحتالل اإلسرائيلي وخصوصاً 

طلب من الصليب نسرائيليني و ولني اإلؤ اإلنسان واملطالبة مبحاكمة املس صارخا حلقوق الفلسطيين مما يشكل انتهاكاً 
 سرائيلية وتسهيل زيارات أسرهم هلم.يف السجون اإل ىاألسر  بعة أوضاع النساء واألطفالاألمحر الدويل متا

هانة إوات االحتالل من تعذيب واعتقال و ملا تتعرض له النساء الفلسطينيات علي أيدي ق نانعرب عن قلق .130
ة من مغادر  نطفاهلن القاصرين ومنعهأتوقيع تعهدات حلبس  ىجبارهن علإهانة وضرب و إجبار واعتقال و إوضرب و 

 من التعليم واللعب وتلقي العالج الطيب . ةملمارسة حقوقهن الطبيعي املنزل
 ىم حقهم يف بناء عائلة واحلفاظ علكما ندين سحب االحتالل هويات املقدسيني واملقدسيات ما يفقده  .131

 االجتماعية والثقافية. ةسريالروابط األ
ملرأة يف أجهزة صنع القرار من خالل تطبيق حنث اجملالس األعضاء يف االحتاد على زيادة مستوى متثيل ا .132

 املبادرات املناسبة والفعالة. 



32 

 

ة على االلتزام اإلسالميث لذلك البلدان حننؤكد من جديد هشاشة وضع النساء واألطفال يف مناطق النزاع. و  .133
واألغذية األساسية عرب بتفادي األضرار وتقليلها بتسوية النزاعات وتسهيل مرور املساعدات اإلنسانية مثل األدوية 

 احلدود.
خرى يف  رهابية األاليت تقوم هبا داعش واملنظمات اإلنسانية ألعمال األرهابية اهلمجية غري اإلندين بشدة ا .134

ة واليت خلفت ماليني الضحايا اإلسالميندد بشدة بالكارثة اليت أحدثتها يف البلدان نستذكر و نكافة أحناء العامل، و 
 وايتل، وبالتحرش اجلنسي بالنساء اللالنساء واألطفا والقتلى واملشردين يف صفوف املدنيني، وخصوصاً من املصابني 

 يفتقدن للحماية، ما يثري املشاعر اإلنسانية بقوة. 
نطلب من اجملالس األعضاء يف االحتاد سن التشريعات الالزمة لكفالة حصول مجيع النساء، على قدم  .135

ئتمان والتمويل، ودعم نتاجية، واالول على األرض، واملوارد اإلد االقتصادية مبا يف ذلك احلصاملساواة، على املوار 
 القدرات النسائية التكنولوجية والطبية، وذلك لتحسني مهاراهتن عرب برامج تدريبية.

بالصحة النفسية إنشاء آلية للعناية إىل  ، بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية،اإلسالميندعو منظمة التعاون  .136
 والعقلية واجلسدية وإعادة تأهيل النساء واألطفال الذين تعرضوا لويالت احلروب املدمرة.

وم بسن مثل هذة ن تقأاستغالل املرأة وامتهان كرامتها اليت مل تضع قوانني متنع  اإلسالميندعو دول العامل  .137
 عالمية.إيام حبمالت تروجيية ليات الالزمة لتنفيذها مبا يف ذلك القالقوانني ووضع اآل

ندعو اجملالس األعضاء لوضع سياسات وطنية قوية ملكافحة بطالة الشباب وتعزيز النمو واستحداث الوظائف  .138
 الطويل. ىاملد ىعل

حث حكوماهتا على العمل ومبساعدة من اجملتمع الدويل على حتسني إىل  حتادالندعو اجملالس األعضاء يف ا .139
األطفال الذين يعيشون يف ظل ظروف صعبة مثل الذين يقيمون يف مناطق واقعة حتت  وخصوصاً  ،األطفالأوضاع 

االحتالل والنزاعات العنيفة والكوارث الطبيعية واجملاعة والنزاعات، والذين يعانون من آثار احلصار والعقوبات 
ة واألطفال بدون أولياء أمور واألطفال واألطفال ذوي االحتياجات اخلاص ،االقتصادية املفروضة على بلداهنم

هتمام الدين وذلك من خالل توفري احتياجاهتم الطبيعية واملعنوية وبااجلاحنني، وكذلك األطفال الالجئني واملشرّ 
ماكن ألأماكن تواجد الالجئني والنازحني يف اإىل  حياهتم العادية وتنظيم زياراتإىل  بتعليمهم ومساعدهتم يف العودة

ة لالطالع على أوضاعهم وتقدمي الدعم املعنوي واملادي هلم ومضاعفة الدعم للدول املستضيفة لالجئني املذكور 
 عداد املتزايدة منهم .أللتمكينها من مقابلة احتياجات ا

املصادقة على االتفاقيات الدولية اخلاصة مبنع االجتار يف األطفال، وعمالة إىل  جندد دعوة اجملالس األعضاء .140
 فال بصفة خاصة.األط

ؤكد أّن ذلك خمالف لألديان السماوية والقوانني نعدم اخنراط األطفال يف النزاعات املسلحة و إىل  ندعو .141
 سن القوانني اخلاصة حلماية األطفال وجترمي استغالهلم.إىل  دعونكما   ،الدولية
الصحي  اإلسالميذها اجمللس الوطين يف مجهورية السودان لوضع قرار استضافة املركز اختنشيد باخلطوات اليت  .142

شاهبها(  ان وماونقص املناعة واملالريا والسرط رترت مراض املستوطنة وسريعة االنتشار )كااليبوالألحباث اأب الذي يعىن
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وافق نالصحي. و  اإلسالميتضافة املركز فادة اجمللس الوطين السوداي بتحديد موقعني السإشيد بنموضع التنفيذ كما 
دعو حكومات اجملالس األعضاء املوقرة وخباصة ميسورة احلال نيف السودان و  اإلسالمينشاء املركز الصحي إ ىعل

نشاء إلتقدمي الدعم املادي والفين الالزم إىل  للتنمية ومؤسساهتا املالية اإلسالميوالبنك  اإلسالميومنظمة التعاون 
 املذكور يف السودان.املركز 
مؤمتر االحتاد يف دورته إىل  نطلب من األمانة العامة لالحتاد متابعة إنشاء املركز يف السودان ورفع تقرير بذلك .143

 القادمة.
العلمية والثقافية يف  ،مراكز الرعاية الصحية ،األماكن الدينية ىندعو إلدانة اهلجمات االنتحارية اإلرهابية عل .144

 طفال.ألهنا تتسبب يف وقوع ضحايا من النساء والشباب واألقفها و دعو لنفغانستان و أ
 شكر وتقدير -اثنان وعشرون 

يرانية قيادًة وشعباً وبرملاناً، وخنص بالشكر والعرفان إلة ااإلسالمينعرب عن خالص الشكر والتقدير للجمهورية  .145
 ،على ما أبدوه من كرم الضيافة ونبل العطاء ،اإلسالميمساحة القائد وفخامة رئيس اجلمهورية ورئيس جملس الشورى 

أجل حتقيق  ونقدر عاليًا كافة اجلهود اليت تبذل من ،ما انعكس جناحًا على أعمال الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد
قيادًة وحكومًة وشعباً  -ة اإليرانية اإلسالمياألهداف السامية املنشودة الحتادنا، ونعرب عن متنياتنا الطيبة للجمهورية 

 باملزيد من االزدهار والرخاء. ،وبرملاناً 
********* 

 لالحتادللجنة العامة  نو العشر الدورة  ــ ثالثاً 
 اجللسة االفتتاحية:

 الدورة بتالوة مباركة من القرآن الكرميافتتحت أعمال 
كلمة معايل السيد/ إسحق سيدبيه رئيس الدورة التاسعة عشرة للجنة العامة رئيس اجلمعية الوطنية يف مجهورية 

 مايل:
اإليراي على استضافة جملسهم املوقر للدورة  اإلسالميتقدم بالشكر ملعايل الدكتور علي الرجياي رئيس جملس الشورى 

لثة عشرة للمؤمتر، كما شكر األعضاء املوّقرين على اهتمامهم مبؤمترات االحتاد ومشاركتهم املتواصلة، وقال إن هذه الثا
الدورة العشرين للجنة العامة ستكون مناسبة هامة لتعزيز التعاون بني الربملانات األعضاء املوقرة نسبة ملا تشهده 

 الساحة اإلقليمية والدولية من أحداث هامة.
اإليراين رئيس الدورة العشرين للجنة العامة  اإلسالميلمة معايل الدكتور علي الرجياين رئيس جملس الشورى ك

 لالحتاد:
 ملشاركة يف أعمال اللجنة العامة.إىل ارّحب بالسادة أعضاء اللجنة العامة وتقدم هلم بالشكر على قبول الدعوة 

والعراق وبلدان  سوريةذكر معاليه أن املؤمترات ضد اإلسالم قد توالت على مر السنوات، كاملشكالت اليت تتعرض هلا 
على رأسها فلسطني، وحماوالت الصهاينة إلبعاد القدس عن األراضي الفلسطينية، وعلينا   اإلسالميأخرى يف العامل 
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تسخري إمكانياتنا الفائضة لالستفادة منها يف الدول  ة أن نعمل علىاإلسالميكمجالس متثل الشعوب واألمة 
العون واملساعدات اإلنسانية، وهلذا ينبغي تشكيل جهاز اقتصادي قوي لالستفادة من هذه إىل  ة اليت حتتاجاإلسالمي

 اإلمكانيات.
ة اإليرانية اإلسالمي أزمة اإلرهاب يف املنطقة وقال إنه جيب حماربتها وذلك بتوحيد الصفوف وأن اجلمهوريةإىل وتطّرق 

على استعداد للتعاون حملاربة ظاهرة اإلرهاب، واستنكر التصرحيات االستفزازية العنصرية اليت تفّوه هبا الرئيس األمريكي 
يف حق األفارقة والعرب، وقدم يف هناية حديثه تعازيه ألسر ضحايا السفينة يف احلادث الذي تعّرضت له يف حبر 

 الصني.
 

 لعام لالحتاد:كلمة األمني ا
هم الكرمية وترتيبهم احملكم لالجتماع تاإليراي الستضاف اإلسالميمعايل رئيس جملس الشورى إىل  تقدم بالشكر

واالجتماعات املصاحبة، وقال إن هذا املؤمتر ينعقد يف ظروف إقليمية ودولية دقيقة زاد يف تعقيدها قرار الرئيس 
عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده إليها، وذكر أنه سيتناول عددًا من األمريكي األحادي باالعناف بالقدس 

 القضايا اهلامة يف خطابه ملؤمتر االحتاد.
 

 العمل: جلسة
 اإليراي، اإلسالميترأس االجتماع معايل الدكتور كاظم جاليل عضو جملس الشورى 

 والذي تضمن البنود التالية :اعتماد جدول األعمال  مت رترت 1
 .العمل وبرنامج األعمال جدول إقرار - 1
 .املقرر وانتخاب والعربية اإلفريقية اجملموعتني من الرئيس نائيَبي  انتخاب - 2
 .العام األمني تقرير - 3
 .وملحقاهتما والثالثني والتاسع والثالثني الثامن الجتماعيها التنفيذية اللجنة تقريري وإقرار دراسرتة - 4
 

 :املالية الشؤون
 :التالية املالية الوثائق إقرار - 5

 .2017 عام حسابات عن املالية الرقابة جلنة تقرير 1.5
 .2018 املالية للسنة املقنحة امليزانية 2.5
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 :التنظيمية املسائل
 لصياغة العضوية مفتوحة األربعة املتخصصة الدائمة اللجان مقرري ومبشاركة املؤمتر مقرر برئاسة جلنة تشكيل - 6

 .للمؤمتر اخلتامي البيان
 .االحتاد ملؤمتر عشرة الثالثة الدورة أعمال جدول مشروع حتديث - 7
 .لالحتاد العامة للجنة نيالعشر  الدورة تقرير إقرار - 8
 .أعمال من يستجد ما - 9
 الرئيس على النحو التايل: رترت مت انتخاب نائيب 2

 رترت النيجر اإلفريقية رترت اجملموعة
 رترت موريتانيارترت اجملموعة العربية 

 

 تقرير األمني العام:
الفنة بني الدورة التاسعة عشرة اليت عقدت يف باماكو  ىمث قدم األمني العام تقريره للجنة العامة املوقرة والذي غط

كانون الثاي/   15وتاريخ انعقاد اللجنة العامة العشرين يف طهران بتاريخ  2017يناير كانون الثاي/   26بتاريخ 
وامليزانية املقدرة لعام  2017م، وقد اشتمل التقرير على تفاصيل الشؤون املالية عن حسابات عام 2018يناير 

 لدراستها واعتمادها. 2018
 وذكر األمني العام أنه سيقدم تقريراً مفصالً للدورة الثالثة عشرة عن أنشطة االحتاد.

 ني والتاسع والثالثني وملحقاهتما.مث اعتماد تقريري اللجنة التنفيذية الجتماعيها الثامن والثالث
 

 الشؤون املالية:
قدم األمني العام الشكر للمجالس األعضاء على الدعم املعنوي واملادي املتواصلني اللذين حيظى هبما االحتاد 

 دوماً من جانبهم واستعرض املوقف املايل لألمانة العامة.
 .2017عام رترترت مت اعتماد تقرير جلنة الرقابة املالية عن حسابات 
 كما وردت تفصياًل يف تقرير األمني العام.  2018رترت مت اعتماد امليزانية املقنحة للسنة املالية عن عام 

 املسائل التنظيمية:
 رترت مت تشكيل جلنة لصياغة البيان اخلتامي للمؤمتر.

 رترت مت حتديث مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد.
 ير الدورة العشرين للجنة العامة لالحتاد.رترت مت اعتماد تقر 

********* 
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 للربملانيات املسلمات السابعاملؤمتر  ــرابعاً 
 افتتح املؤمتر بتالوة مباركة من القرآن الكرمي.

 ــ مت انتخاب هيئة املكتب كما يلي: 1
 اإليراي. اإلسالميرئيسة املؤمتر: سعادة السيدة بروانه سلحشور من جملس الشوري  1رترت  1
 ( رترت اجلمعية الوطنية رترت مجهورية تشاد.اإلفريقية نائب الرئيس )من اجملموعة 2رترت  1

 نائب الرئيس )من اجملموعة العربية( رترت جملس النواب رترت مجهورية العراق.
 املقررة رترت جملس النواب رترت اململكة األردنية اهلامشية.

 التالية: والذي تضمن البنود ــ مت اعتماد جدول األعمال 2
 .األعمال جدول إقرار - 1
 .العام األمني كلمة  - 2
 .املسلمات للربملانيات السادس املؤمتر قرارات تنفيذ يف احملرز التقدم حول السادس املؤمتر مكتب تقرير - 3
 .واإلقليمية احمللية والنزاعات املشكالت حل يف النساء قدرات - 4
 اليت األخرى والبلدان فلسطني يف وخباصة والنزاعات االحتالل مناطق يف والطفل املسلمة املرأة محاية - 5

 .النزاعات من تعاي
 .املسلمات للربملانيات الثامن املؤمتر عقد ومكان موعد - 6
 .أعمال من يستجد ما - 7
 

 ــ كلمة األمني العام: 3
 اإليراي على استضافته ألعمال الدورة السابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. اإلسالميتقدم بالشكر جمللس الشورى 

وذكر أن دور املرأة يزداد أمهية يف ظل الظروف احلالية ومتطلبات احلياة املتنوعة، مضيفًا أن دورها يأيت يف سّلم 
مكانتها يف صنع القرار السياسي األولويات إلعادة تأهيل اجملتمعات املتأثرة باحلروب والنزاعات. وقال إن تعزيز 

 واالجتماعي ميكنها أكثر من لعب الدور املنوط هبا.
 مث تقدم بالشكر ملكتب املؤمتر يف دورته السابقة ومتىن للمكتب احلايل التوفيق والسداد.

 
 كلمة السيدة معصومة ابتكار نائب الرئيس لشؤون املرأة واألسرة:

قرارات هامة تساعد النساء إىل  نت أن خيرج املؤمتر مبناقشات مفيدة تؤديعربت عن سعادهتا مبخاطبة املؤمتر ومت
 سوريةواألطفال الذين يعانون من التبعات السلبية للتطرف والعنف. وعربت عن دعم املرأة يف فلسطني واليمن و 

 عن التطورات اليت حققتها املرأة يف إيران واقنحت يف هناية كلمتها اآليت: وحتدثتوالعراق. 
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 أ: إدانة احملنة اليت يعانيها املسلمون الروهينغا.
 ب: الدعوة ملعاجلة أزمة اليمن.

 للدور اهلام للمرأة يف جمال ختفيف آثار التغري املناخي. األنظارج: لفت 
 ــ تقرير مكتب املؤمتر السادس حول التقدم احملرز يف تنفيذ قرارات املؤمتر السادس للربملانيات املسلمات: 4

عايل السيدة ساتو دانكوفيندا، من مجهورية مايل، رئيسة الدورة السادسة للمؤمتر التقرير حيث أكدت على قدمت م
 أمهية متابعة تنفيذ القرارات اليت تصدرها املؤمترات، واقنحت عقد آليات، ومتنت للدورة احلالية النجاح والتوفيق.

اإليراين الدورة السابعة ملؤمتر الربملانيات  اإلسالميجملس الشورى عضو ترأست السيدة بروانه سلحشور 
 ة:اإلسالمي

 .6و 5: حيث متت مناقشة املؤمتر املوضوعات الواردة يف جدول األعمال حتت البنود 6ــ  5
 وفيما يلي أهم القرارات والتوصيات اليت توصل إليها االجتماع:

 رترت أمهية متابعة القرارات وتنفيذها. 1
ضاء املوقرة املصادقة على وثيقة املرأة املسلمة اليت متت إجازهتا من قبل ثالث رترت الطلب من جمالس األع 2

 سنوات.
 رترت تعزيز مكانة املرأة بتحسني فرصها يف التعليم وحماربة زواج القصر. 3
 رترت اإلشادة بصمود املرأة يف مناطق النزاعات واحلروب. 4
 وخططه املستقبلية.أين وصل وما هي مشاريعه إىل  رترت تقييم مسار االحتاد.. 5
 رترت الوقوف على جتارب اجملالس األعضاء وحبث آليات مناسبة لنقل التجارب. 6
 رترت إدانة القرار األمريكي حول القدس والدعوة لدعم الصمود الفلسطيين والنساء املقدسيات بشكل خاص. 7
صلية، خاصة يف املناطق اليت رترت التعاون يف جمال إعادة الالجئني من مناطق تواجدهم احلالية ملواطنهم األ 8

 أصبحت آمنة وحمررة بعد دحر فلول اإلرهاب.
 مكان عقد املؤمتر الثامن للربملانيات املسلمات:و ــ موعد  7

ن الذي سيتم االحتاد يف املوعد واملكلسيتم عقد املؤمتر الثامن، بإذن هللا، على هامش فعاليات املؤمتر الرابع عشر 
 حتديده.

 صديق يوسف أبو عاقلة، مدير الديوان وممثل األمني العام يف املؤمتر، بالشكر والتقدير على فريسسعادة ال تقدم
االهتمام الذي توليه اجملالس األعضاء املوقرة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. كما أشاد باهتمام العضوات ومشاركتهن 

ت هامة. ومتىن على مكتب املؤمتر متابعتها، كما الفعالة يف املوضوعات اليت متت مناقشتها واخلروج بتوصيات وقرارا
عرّب عن استعداد األمانة العامة للتعاون والتنسيق مع مكتب املؤمتر السابع مبا ميكن من حتقيق األهداف السامية. 

 التوفيق.متمنياً هلم 
**** 
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 للجنة الدائمة املتخصصة السادساالجتماع  ــخامساً 

 السياسية والعالقات اخلارجية بالشؤون
 

لشؤون السياسية والعالقات اخلارجية اجتماعها السادس يف طهران رترت بارترت عقدت اللجنة الدائمة املتخصصة  1
برئاسة مقرر اللجنة سعادة السيد كاظم اجلاليل، النائب يف جملس  2018يناير  14ة اإليرانية يوم اإلسالمياجلمهورية 

 ة اإليرانية.اإلسالميباجلمهورية  اإلسالميالشورى 
 رترت حضر االجتماع أصحاب السعادة: 2

 عن اجملموعة العربية:
 رترت اململكة األردنية اهلامشية 1
 رترت دولة الكويت 2
 رترت مجهورية السودان 3

 عن اجملموعة اآلسيوية:
 رترت مجهورية أذربيجان 4
 ة اإليرانيةاإلسالميرترت اجلمهورية  5
 ةاإلسالميرترت مجهورية باكستان  6
 رترت اجلمهورية النكية 7

 :اإلفريقية وعةمعن اجمل
 رترت بوركينا فاسو 8
 رترت مجهورية الكامريون 9

 رترت مجهورية النيجر 10
 ومجهورية أوغندا من اجملموعة ،كل من مجهورية مصر العربية من اجملموعة العربية  ممثلووقد تغيب عن االجتماع 

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

اخلارجية، وهم ممثلو جمالس وبرملانات كل من اجلمهورية العربية السورية، ومجهورية اجلزائر الدميقراطية الشعبية، 
 ومجهورية غامبيا.

لالحتاد بتمثيل األمانة العامة حيث رّحب بأعضاء  رترت قام سعادة السفري علي أصغر حممدي، األمني العام املساعد 3
 اللجنة نيابة عن األمني العام.
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 والذي تضمن البنود التالية :مت اعتماد جدول األعمال  -4
 .اخلارجية العالقاتو  السياسية لشؤونبا املتخصصة الدائمة اللجنة مقرر انتخاب - 1
 .اللجنة اختذهتا اليت والتوصيات للقرارات تنفيذو  متابعات من مت ما استعراض - 2
 :ولبنان سورية يف احملتلة واألراضي الفلسطينية القضيةو  الشريف القدس - 3

 .فلسطني يف الوضع 1.3
 .القدس وهتويد إسرائيل يهودية بشأن اإلسرائيلية للمخططات التصدي يف ةاإلسالمي الربملانات دور 2.3
 ولبنان. سورية يف احملتلة العربية األراضي 3.3

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

 .اخلارجي والعدوان
 .وإفريقيا عموماً  تشاد حبرية منطقة يف اإلرهابية باألعمال املتعلق للوضع املنسقة اإلدارة 2.4
 (.النكية اجلمهورية من مقنح) ،(فيتو برترترت املعروفة) اإلرهابية غولن هللا فتح منظمة 3.4
 بني والتعاون للتنسيق اإلسالمي التعاون منظمة ملركز األساسي املشروع استكمال يف احملرز التقدم 4.4

 .الشرطة أجهزة
 .ةاإلسالمي البلدان من أي على املفروضة العقوبات أنواع مجيع رفض - 5
 ".جاستا" قانون إجازة من احملتملة السلبية التأثريات - 6
 وحرية احلديثة التقنيات على احلصول حرية يف الشعوب جلميع واملتوازنة واملتساوية الثابتة احلقوق - 7

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

 .استثناء دون النووية
 .العراق يف الوضع - 9

 .السودان يف الوضع - 10
 .ةسوري يف اإلنساي الوضع - 11
 .الصومال يف الوضع - 12
 .أفغانستان يف الوضع - 13
 .هلا اجملاورة الدول على تأثريهو  مايل يف الوضع دراسة - 14
 .تشاد يف والعائدين الالجئني وضعو  األمين الوضع دراسة - 15
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 .النزاعات فض آليات - 16
 :التالية البلدان يف والنازحني والالجئني اهلجرة مشكلة - 17

 السورية العربية اجلمهورية 1.17
 العراق مجهورية 2.17
 ةاإلسالمي أفغانستان مجهورية 3.17
 ميامنار 4.17

 من احلد على والعمل لإلسالم الرفيعة القيم إلظهار ةاإلسالمي واجملتمعات الدول بني والتنسيق التعاون - 18
 .جذورها ومعاجلة اإلسالمي العامل يف املنتشرة والعنف التطرف ظاهرة

 ( . النكية اجلمهورية من مقنح) قربص يف الوضع - 19
 .وكشمري جامو يف الوضع - 20
 :العامل يف املسلمة األقليات مع التضامن - 21

 .(النكية اجلمهورية من مقنح) دوديكانيز ومسلمي الغربية تراقيا يف النكية املسلمة األقلية وضع 1.21
 .ميامنار يف الروهينغا مسلمي وضع 2.21
 .الفليبني جنوب يف املسلمني قضية 3.21
 .الوسطى إفريقيا يف املسلمة األقلية 4.21
 .القرم يف املسلمني التتار وضع 5.21

 .األذربيجانية اجلبلية باغ قرة ملنطقة أرمينيا احتالل يف النظر - 22
 .األجانب كراهيةو  اإلسالموفوبياو  التعصب مكافحة - 23

( للشؤون السياسية والعالقات اخلارجية. تضمن 23وناقش بنوده الرترت ) ،رترت استعرض االجتماع جدول األعمال 5
 مؤمتر االحتاد.إىل  نفعسواليت  القراراتاعتماد مشاريع إىل  النقاش مداخالت من األعضاء أدت يف اخلتام

********* 
 

 للجنة الدائمة املتخصصة السادساالجتماع  ــسادساً 
 االقتصادية والبيئة . بالشؤون 

رترت عقدت اللجنة الدائمة املتخصصة للشؤون االقتصادية والبيئة اجتماعها السادس يف طهران رترت اجلمهورية  1
م( برئاسة مقرر اللجنة السيد 2018يناير كانون الثاي/   14ه )1439ربيع الثاي  26ة اإليرانية يوم اإلسالمي

 عبد العزيز من املغرب.
 رترت حضر االجتماع أصحاب السعادة: 2
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 عن اجملموعة العربية:
 ة املوريتانيةاإلسالميرترت اجلمهورية  1
 رترت اململكة املغربية 2

 عن اجملموعة اآلسيوية:
 هورية بنغالدش الشعبيةرترت مج 3
 اإلندونيسيةرترت اجلمهورية  4
 ة اإليرانيةاإلسالميرترت اجلمهورية  5
 رترت اجلمهورية النكية 6

 :اإلفريقية عن اجملموعة
 رترت مجهورية تشاد 7
 رترت مجهورية نيجرييا االحتادية 8
 رترت مجهورية موزمبيق 9

 رترت مجهورية توغو 10
سيجاي، األمني العام املساعد لالحتاد بتمثيل األمانة العامة حيث  رترت قام سعادة السفري علي أصغر حممدي 3

 رحب بأعضاء اللجنة نيابة عن األمني العام.
 والذي تضمن البنود التالية :رترت مت اعتماد جدول األعمال  4
 .والبيئة االقتصادية لشؤونبا املتخصصة الدائمة اللجنة مقرر انتخاب .1
 .اللجنة اختذهتا اليت والتوصيات للقرارات تنفيذو  متابعات من مت ما استعراض. 2

 :االقتصادية الشؤون
 .اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء الدول بني ،اجلمركية احلواجز وختفيض التجاري التبادل زيادة. 3
 تلك عليها املفروضة األعضاء، الدول شعوب على ،املؤثرة األطراف واملتعددة األحادية العقوبات مواجهة. 4

 .العقوبات
 .اإلسالمي العامل يف التنمية جمال يف النشطة االقتصادية املؤسسات ودعم تفعيل. 5
 .ةاإلسالمي للدول اخلارجية الديون معاجلة. 6

 :البيئة
 .املستدامة والتنمية البيئة قضايا. 7
 .اإلفريقي الساحل بلدان يف السيما التصحر مكافحة. 8
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 .األعضاء الدول يف املائية املوارد على احلفاظ جمال يف التعاون. 9
 .والنابية الرملية العواصف مكافحة. 10
 .املناخي التغري ومكافحة البيئة محاية جمال يف التعاون تعزيز. 11
 .االحتاد يف األعضاء اجملالس بني فيما والتقين العلمي التعاون. 12
 .LCBC تشاد حبرية حوض السنداد مشروع تبين. 13
 .اإلغاثة تقدمي إطار يف الطبيعية الكوارث ملواجهة الدويل الربملاي التعاون. 14

 

النقاش مداخالت من األعضاء  تضّمن(. وقد 14رترت استعرض االجتماع جدول األعمال وناقش بنوده الرترت ) 5
 مؤمتر االحتاد املوقر.إىل  انتهت باعتماد مشاريع القرارات واليت سنفع

 

********* 
 للجنة الدائمة املتخصصة السادساالجتماع  ــسابعاً 

 شؤون حقوق اإلنسان واملرأة واألسرةب
 

حقوق اإلنسان بشؤون رترت بتالوة مباركة من القرآن الكرمي مت افتتاح االجتماع السادس للجنة الدائمة املتخصصة  1
كانون   14ه، األحد 1439ربيع الثاي  26ة اإليرانية يف اإلسالميواملرأة واألسرة يف مدينة طهران رترت اجلمهورية 

 ربيجان )كمقررة(.ذ. انتخبت اللجنة سعادة السيدة جوهر خبشاليفا عضو اجلمعية الوطنية أ2018يناير الثاي/ 
 رترت حضر االجتماع أصحاب السعادة )من اجملالس األعضاء يف اللجنة(: 2

 عن اجملموعة العربية:
 رترت مجهورية العراق 1
 رترت دولة الكويت 2
 رترت مجهورية السودان 3

 عن اجملموعة اآلسيوية:
 رترت مجهورية أذربيجان 4
 رترت مجهورية بنغالدش الشعبية 5
 ةاإلسالميرترت مجهورية باكستان  6
 رترت اجلمهورية النكية 7
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 :اإلفريقية عن اجملموعة
 رترت مجهورية الكامريون 8
 رترت مجوهرية غينيا 9

 رترت مجهورية مايل 10
 رترت مجهورية أوغندا 11

غري األعضاء )أفغانستان، جزر القمر، إيران، اململكة املغربية، اجلمهورية  الوفودكما شارك يف االجتماع عدد من 
 يف اللجنة. حسب القائمة أدناه: ومن مراقبني الصليب األمحر الدويلالعربية السورية( 

 من اجملالس غري األعضاء:
 أفغانستان

 جزر القمر
 إيران

 اململكة املغربية
 اجلمهورية العربية السورية

 عن املراقبني:
 الصليب األمحر الدويل

قام سعادة السفري صديق يوسف أبو عاقله بافتتاح  ومن مث بتالوة مباركة من القرآن الكرميبدأ االجتماع رترت  3
العام رترت وترحيبه بأعضاء رول قليج حيث نقل حتيات وأمنيات األمني إ سور حممودفو نيابة عن الرب  أعمال اللجنة

 اللجنة رترت ومتىن أن تكّلل أعماهلا بالنجاح.
 والذي تضمن البنود التالية :مت اعتماد جدول األعمال  رترت 4

 .واألسرة واملرأة اإلنسان بشؤون حقوق املتخصصة الدائمة اللجنة مقرر انتخاب - 1
 :اللجنة اختذهتا اليت والتوصيات للقرارات تنفيذو  متابعات من مت ما استعراض - 2
 :اإلنسان حقوق
 .ميامنار يف الروهينغا مسلمي ضد اإلنسان حلقوق اجلارية االنتهاكات - 3
 .اهلند بواسطة لةتاحمل وكشمري جامو يف نسانإلا حلقوق اجلارية االنتهاكات - 4
 منظمة يف األعضاء اجملالس دول بني اإلنسان حقوق قضايا حول اإلقليميةو  الدولية املنابر يف التنسيق - 5

 .اإلسالمي التعاون
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 :املرأة شؤون
 مواقع يف مشاركتها ذلك يف مبا االحتاد، يف األعضاء الدول يف التنمية جوانب مجيع يف املرأة دور تعزيز - 6

 .القرار اختاذ
 .السلعي النويج يف املرأة استغالل دون احليلولة - 7
 .االحتاد مؤمترات يف املشاركة الوفود يف املرأة مشاركة - 8

 :األسرة
 .اإلسالمي العامل يف الشباب مكانة تعزيز - 9

 .اإلسالمي العامل يف محايتهو  الطفل رعاية - 10
 .حتادالا يف عضاءألا الدول بني فيما األساسية الصحة تعزيز يف ةاإلسالمي الربملانات دور - 11
 .بالسودان الصحي اإلسالمي املركز استضافة حول السوداي الوطين اجمللس يقدمها دراسة - 12
 .أوروبا يف املهاجرة املسلمة العائالت تواجهها اليت احلضانة مشكالت حل - 13
 .اإلرهابية اجلماعات سيطرة من حتريرها مت اليت املناطق يف اجملتمعي السلم دعم - 14

وقد متت مناقشة هذه البنود من قِّبل عضوات . (14استعرض االجتماع جدول األعمال وناقش بنوده الرترت )رترت  5
وأعضاء اللجنة رترت ومتت املوافقة من قبل اللجنة على مشاريع القرارات واليت سيتم رفعها إل مؤمتر االحتاد املوقر 

 العتمادها.
عرضًا يقنح فيه التعاون مع الربملانات  مندوب الصليب األمحر الدويل Marc Achermannرترت قدم السيد  6

ضاء للعب دور فعال يف منع العمليات العدوانية ضد إيصال املساعدات الصحية وذلك بوضع قوانني األع
 وتشريعات حملية.

رترت توصي اللجنة على أمهية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة يف دورهتا احلالية والدورات السابقة، كما تطلب  7
شاكرة من اجملالس األعضاء موافاة األمانة العامة بتقارير عن ما مت ويتم يف تنفيذ القرارات بصورة دورية، حىت 

 قارير املتابعة.ميكن تعميمها واالستفادة من جتارهبا وتضمينها يف ت
 

********* 
 

 للجنة الدائمة املتخصصة السادساالجتماع  ــثامناً 
 الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان بالشؤون

 
لشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان اجتماعها السادس يف باعقدت اللجنة الدائمة املتخصصة 

. انتخبت اللجنة سعادة الدكتور 2018يناير  14ة اإليرانية وذلك يوم األحد اإلسالميمدينة طهران رترت اجلمهورية 
 د سعيد عامر احلجري ممثل سلطنة ُعمان لنأس االجتماع بصفة مقرر.محم
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 رترت حضر االجتماع أصحاب السعادة ممثلو اجملالس التالية: 1
 عن اجملموعة العربية:

 الشعبيةرترت اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية  1
 رترت اململكة املغربية 2
 رترت سلطنة ُعمان 3
 رترت دولة فلسطني 4

 عن اجملموعة اآلسيوية:
 ة أفغانستاناإلسالميرترت اجلمهورية  5
 رترت مجهورية أذربيجان 6
 اإلندونيسيةرترت اجلمهورية  7
 ة اإليرانيةاإلسالميرترت اجلمهورية  8
 :اإلفريقية اجملموعة

 رترت بوركينا فاسو 9
 تشاد رترت مجهورية 10
 رترت مجهورية النيجر 11
 رترت مجهورية أوغندا 12

مث أناب عنه  ،رترت افتتح األمني العام أعمال اللجنة حيث رّحب بأعضاء اللجنة ومتىن هلم النجاح يف مداوالهتم 2
 اإلسالميالسيد/ زاهد حسن قريشي مدير إدارة املؤمترات يف احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 

 األمانة يف االجتماع.لتمثيل 
 والذي تضمن البنود التالية :مت اعتماد جدول األعمال  رترت 3

 .واألديان احلضارات وحوار والقانونية الثقافية للشؤون املتخصصة الدائمة اللجنة مقرر انتخاب. 1
 .اللجنة اختذهتا اليت والتوصيات للقرارات تنفيذو  متابعات من مت ما استعراض. 2

 
 :والقانونية الثقافية الشؤون
 .بغريها الناطقة ةاإلسالمي الدول لطالب العربية اللغة تدريس تشجيع. 3
 .اإلسرائيلية التهديدات من األقصى املسجد محاية. 4
 .ةاإلسالمي الدول يف املقدسات محاية. 5
 .ةاإلسالمي غري البلدان يف والوقفية الدينية واملؤسسات اإلسالمي الثقايف املوروث محاية متابعة. 6
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 :واألديان احلضارات حوار
 .ةاإلسالمي للقيم املناهضة الغربية للحمالت التصدي على خاص تركيز مع احلضارات بني احلوار. 7
 (النكية اجلمهورية من مقنح. )احلضارات حتالف. 8

النقاش مداخالت من األعضاء  وختّلل(. 08رترت استعرض االجتماع جدول األعمال وناقش بنوده الثمانية ) 4
 مؤمتر االحتاد للتكرم باعتمادها.إىل  اعتماد مشاريع القرارات واليت سنفعإىل  أدت يف اخلتام

 

********* 
 

 للجنة فلسطني  الثامناالجتماع  ــتاسعاً 
 

املنعقدة  اإلسالميعشرة ملؤمتر احتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون  الثالثةضمن فعاليات الدورة  -1
 26يوم السبت املوافق  للجنة فلسطني الدائمة الثامنُعقد االجتماع  ،ة اإليرانيةاإلسالمييف طهران، اجلمهورية 

 م.2018كانون الثاي / يناير   14ه، 1439ربيع الثاي 
 والذي تضمن البنود التالية :مت اعتماد جدول األعمال  -2

 .عمالاأل جدول إقرار - 1
 .لالحتاد العام األمني كلمة  - 2
 (.اللجنة رئيس نائب - الفلسطيين الوطين اجمللس ممثل) الفلسطينية الساحة يف التطورات آخر استعراض - 3
 .نبولإلنا منظمةإىل  فلسطني دولة بانضمام النحيب - 4
 .الوطنية واملصاحلة الفلسطيين الصف وحدة أمهية على التأكيد - 5
 .فلسطني للجنة التاسع االجتماع ومكان موعد - 6
 .اللجنة تقرير إقرار - 7

النقاش مداخالت من األعضاء أدت  وختّلل(. 07) السبعةرترت استعرض االجتماع جدول األعمال وناقش بنوده  3
 مؤمتر االحتاد للتكرم باعتمادها.إىل  اعتماد مشاريع القرارات واليت سنفعإىل  يف اخلتام

إن االجتماع الثامن للجنة فلسطني الدائمة، املنعقد ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة الحتاد جمالس الدول 
ربيع  29رترت  28ة اإليرانية بتاريخ اإلسالمي، املنعقدة يف طهران، اجلمهورية اإلسالمياألعضاء يف منظمة التعاون 

 ،2018يناير  17رترت  16ه املوافق 1439الثاي 
، والنظام األساسي الحتاد جمالس الدول األعضاء اإلسالميمن مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون إذ ينطلق 
 يف املنظمة،
ة بشأن قضية فلسطني ومدينة اإلسالميالقرارات الصادرة عن مؤمترات االحتاد، وكافة االجتماعات إىل  وإذ يستند

 القدس على وجه اخلصوص،
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العامة لألمم املتحدة القاضي بإدانة قرار رئيس اإلدارة األمريكية بشأن مدينة القدس، قرار اجلمعية إىل  وإذ يشري
 باعتباره قراراً غري شرعي، وانتهاكاً للقانون الدويل،

م، 2017ديسمرب  18البيان الصادر عن االجتماع الطارئ للنويكا الرئاسية املنعقد يف طهران بتاريخ وإذ يستذكر 
 ة بشأن مدينة القدس،األمريكيرئيس اإلدارة لتدارس تداعيات قرار 

 18يف االعتبار البيان الصادر عن االجتماع االستثنائي للجنة فلسطني الدائمة املنعقد بطهران بتاريخ وإذ يأخذ 
قرار رئيس اإلدارة األمريكية نفسه موضوع لم، بالتزامن مع االجتماع الطارئ للنويكا الرئاسية، ول2017ديسمرب 

 مدينة القدس،بشأن 
م، بدعوة من اجلمهورية 2017ديسمرب  13، بتاريخ إسطنبول االستثنائي يف اإلسالميبعقد مؤمتر القمة وإذ يشيد 

 بالبيان اخلتامي الصادر عنه،وإذ يرحب النكية، 
القدس ماكن املقدسة يف ألعن دعمه للدور الذي تضطلع به اململكة األردنية اهلامشية بصفتها راعيًة لوإذ يعرب 

الشريف، وللموقف الثابت لدائرة األوقاف األردنية فيما يتعلق بصون قدسية احلرم الشريف ووضعه التارخيي، باعتباره 
 مكاناً للعبادة،

الدور الذي يقوم به املغرب، عرب جلنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف لدعم وتثبيت املقدسيني وإذ يثمن 
 ة املقدسة، ضد كل خطوات التهويد للمدين

 قرر إعالن اآليت:
ة، والتزام املسلمني يف كافة اإلسالميمركزية قضية فلسطني وعاصمتها القدس، يف دائرة اهتمامات األمة ــ تأكيد  1

أرجاء املعمورة مبحورية هذه القضية وضرورة الدفاع عنها واالنتصار هلا، حىت تتحقق احلقوق غري القابلة للتصرف 
املتمثلة يف حترير فلسطني من االحتالل، وعودة الالجئني إليها وقيام الدولة الفلسطينية املستقلة للشعب الفلسطيين، 

 على أرض فلسطني وعاصمتها القدس.
اإلدانة القوية لسلطات واإلعراب عن ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية،  على أن مدينة القدس جزء  التشديد رترت  2

هتويد هذه املدينة وطمس معاملها إىل  يف مدينة القدس بصورة متكررة، ما يهدفاالحتالل، اليت تنتهك املقدسات 
 ة واملسيحية، وجيرح مشاعر أحرار العامل يف كل بقاع األرض.اإلسالمي

، رفضًا قاطعًا وغري قابل 2017ديسمرب  6رئيس اإلدارة األمريكية بشأن القدس، الصادر يف رفض قرار رترت  3
مزيد من العنف إىل  باطاًل يدفع باملنطقة لى حقوق الشعب الفلسطيين، وإجراءً سافرًا ع للنقاش، باعتباره اعتداء
قرار يرفض قرار رئيس اإلدارة األمريكية بشأن القدس، تفادياً  اختاذإىل  جملس األمن الدويل والفوضى، ما يستدعي

 لتأثرياته السلبية على السلم واألمن الدوليني.
كافة أشكاهلا، باعتباره حقًا مشروعاً، حىت تتحقق احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيين حق املقاومة، بتأكيد رترت  4

 وعلى رأسها حق إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة.
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، حىت يطمئن اإلسالميدعم انتفاضة الشعب الفلسطيين الثالثة بكل الوسائل املتاحة وتعزيزها يف العامل إعالن رترت  5
جانبه وترفد نضاله من أجل التحرر وإزالة الظلم والعدوان إىل  ة تقفاإلسالميألمة أن اإىل  الشعب الفلسطيين

فلسطني، وحىت جيسد املسلمون والعرب، حقيقة أن واجب الدفاع عن فلسطني والقدس، مسؤولية كل إىل  الصهيوي
 مسلم وكل عريب.

جتّنب الصراعات فيما بينها، وتوجيه كل اجلهود لوضع إمكانات األمة يف مسار  إىلة اإلسالميالدول دعوة رترت  6
 حقوقهم املشروعة،إىل  توصل الفلسطينيني

خطوات تنفيذ اتفاقية املصاحلة الفلسطينية هبدف تعزيز الوحدة الوطنية وحشد كافة الطاقات ملواجهة لزوم تسريع رترت  7
 املخاطر احملدقة بقضية فلسطني.

القرارات اخلاصة حبظر التعامل مع الكيان الصهيوي، وعدم انتهاك قوانني املقاطعة، ورفض التطبيع م تفعيل لزو رترت  8
 .اإلسالميعلى ضرورة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية واألمريكية يف العامل والتشديد مع هذا الكيان بأي شكل كان، 

تجميد هذه بت سياسية واقتصادية مع الكيان الصهيوي، حكومات اجملالس األعضاء، اليت تربطها عالقامطالبة رترت  9
 العالقات، حىت تناجع اإلدارة األمريكية عن قرارها اخلاطئ بشأن القدس وفكرة نقل السفارة األمريكية إليها.

ت هذا إهناء عضوية كنيست الكيان الصهيوي يف االحتاد، عقابًا على اعتداءاإىل  االحتاد الربملاي الدويلدعوة رترت  10
 الكيان على القوانني الدولية.

على لزوم إطالق سراح الفلسطينيني املختطفني واملعتقلني يف سجون االحتالل والقاصرين على وجه التأكيد رترت  11
 اخلصوص، واملوقوفني إدارياً، خاصة الربملانيني الفلسطينيني.

القدس، وتكثيف تقدمي أنواع الدعم املايل من  ت من أجلئعلى أمهية تفعيل نشاط الصناديق اليت أنشالتشديد رترت  12
أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيين يف مواجهة قوة االحتالل، من خالل تأمني الدعم املادي وسد احلاجات اليومية 

 هلذا الشعب املقاوم.
حلكومة بإعالن يف إيران وقرار جملس النواب يف العراق، بشأن تكليف ا اإلسالميبقرار جملس الشورى اإلشادة رترت  13

اختاذ قرار مماثل، لنسيخ حقيقة أن إىل  القدس، عاصمة أبدية لفلسطني، ودعوة سائر اجملالس األعضاء يف االحتاد
 القدس هي العاصمة األبدية لدولة فلسطني املستقلة.

********* 
 لالحتاد اللجنة التنفيذية ااجتماع ــعاشراً 

 :لالحتاد التنفيذية ن للجنةو االجتماع الثامن والثالث ــأ 
 

، انعقد مبقر األمانة العامة اإلسالميبدعوة كرمية من األمني العام الحتاد جمالس الدول األعضاء يف منظمة التعاون 
ن للجنة التنفيذية الحتاد جمالس الدول و االجتماع الثامن والثالث 2017أكتوبر تشرين األول/  8رترت  7لالحتاد يف 

 .اإلسالمياألعضاء يف منظمة التعاون 
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 اجللسة االفتتاحية:
 رترت افتتحت اجللسة بتالوة مباركة من الذكر احلكيم. 1

ترأس اجتماع اللجنة سعادة السيد إسحق سيديبه رئيس اجلمعية الوطنية يف مجهورية مايل رئيس الدورة الثانية عشرة 
 حتاد.ملؤمتر اال

 رترت حضر اجللسة السادة أعضاء اللجنة التنفيذية املذكورين أدناه: 2
 رترت اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 1
 رترت مجهورية أذربيجان 2
 رترت مجهورية بنني 3
 رترت مجهورية الكامريون 4
 اإلندونيسيةرترت اجلمهورية  5
 ة اإليرانيةاإلسالميرترت اجلمهورية  6
 العراقيةرترت اجلمهورية  7
 رترت مجهورية لبنان 8
 رترت مجهورية مايل 9

 ة املوريتانيةاإلسالميرترت اجلمهورية  10
 رترت مجهورية موزمبيق 11
 ةاإلسالميرترت مجهورية باكستان  12
 رترت مجهورية السنغال 13
 رترت اجلمهورية النكية 14

 تغيب عن االجتماع أعضاء اللجنة املذكورين أدناه:  1رترت  2
 السعوديةاململكة العربية 

 ــ كلمة رئيس االجتماع: 3
رئيس الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد بالشكر  جلمهورية مايلتقدم معايل السيد إسحق سيدبيه رئيس اجلمعية الوطنية 

العام واألمانة العامة الستضافتهم هلذا االجتماع وحلسن التنظيم رترت وركز يف كلمته على قضية اإلرهاب  األمنيإىل  والتقدير
على اختاذ اخلطوات الالزمة لتحقيق السالم واألمن  اإلسالميوما يشكله من حتديات كبرية يف خمتلف دولنا وحّث العامل 

ة يف ترقية التعاون يف اجملاالت االقتصادية. كما اإلسالميالس يف ربوعه كما حّث على متتني العالقات بني الدول واجمل
 طلب مساعدة ضحايا العنف واإلرهاب.

 ــ كلمة األمني العام: 4
رّحب بالسادة أعضاء اللجنة املوّقرين على تلبيتهم الدعوة للمشاركة يف االجتماع الذي ينعقد يف مقر األمانة العامة 

استضافتهم  معايل السيد إسحق سيدبيه رئيس اجلمعية الوطنية يف مجهورية مايل علىإىل  بطهران رترت كما تقدم بالشكر
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سهم للدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد، كما تقدم بالشكر ملعايل الدكتور علي الرجياي رئيس جملس س وحسن تنظيمهم وتر 
األمانة العامة على حسن تعاوهنم  الذي تستضيف بالده مقر يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية اإلسالميالشورى 

 وتنسيقهم مع األمانة العامة كما شكر مجيع من أسهم يف اإلعداد لالجتماع.
ومتىّن لالجتماع الذي ينعقد يف ظروف دولية وإقليمية معقدة التوفيق يف إعداد وحتديث جداول أعمال تأيت مالمسة 

 الم واألمن والتنمية والرفاهية.ة اجمليدة يف حتقيق الساإلسالميمال أمتنا آلومستجيبة 
وأكد أن قضية فلسطني تأيت على سلم أولوياتنا رترت وحّيا نضال الشعب الفلسطيين كما أدان املمارسات الوحشية 

 للسلطات اإلسرائيلية.
 ة تقدمياإلسالميكما أكد مواصلة احلرب على اإلرهاب وعلى مجيع املنظمات اليت تتاجر باسم الدين. كما ناشد الدول 

العون اإلنساي العاجل ملسلمي روهينغا. كما طلب تنسيق جهودها مع اجملتمع الدويل إلجياد حلول سياسية دائمة تنهي 
مأساة مسلمي الروهينغا رترت ومثّن التنسيق بني اجملالس األعضاء املوقرة يف القضايا الدولية املرتبطة بالسالم والتعاون 

 االقتصادي والثقايف والبيئي.
يناير  27غطى الفنة ما بني تاريخ انعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد يف مايل بتاريخ  والذيمث قدم تقريره لالجتماع 

 .2017أكتوبر  7وتاريخ انعقاد االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذية املنعقد مبقر األمانة العامة بطهران يف  2017
 احملاور التالية:وقد اشتمل التقرير على 

 املشاركة يف احملافل الدولية تلبية لدعوات كرمية من منظمات واحتادات مماثلة بصفة مراقب. 1رترت  4
 البيانات الصادرة عن األمانة العامة وعن اجملالس األعضاء يف مناسبات خمتلفة. 2رترت  4
 األنشطة يف جمال اإلعالم. 3رترت  4

 
 :ــ الشؤون التنظيمية وتناول فيها 5

ة اإليرانية مطلع العام القادم للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد بالتشاور مع اإلسالمياستضافة اجلمهورية  1رترت  5
 اجملموعة اآلسيوية.

 عقد اجتماع اللجنة التنفيذية الثامن والثالثني مبقر األمانة العامة يف طهران. 2رترت  5
ة الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد الذي عقد يف مدينة باماكو رترت مجهورية مايل يف ة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدور عرترت متاب 6

 .2017يناير  27
 جدول األعمال:

 ــ استعرض مشروعات جداول األعمال لــ: 7
 اللجان املتخصصة واألجهزة املتفرعة 1رترت  7
 الحتاد بغرض حتديثها.وضع مشاريع جداول أعمال اللجنة العامة والدورة الثالثة عشرة ملؤمتر ا 2رترت  7
 حتديد موعد انعقاد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد 3رترت  7
 واعتماد تقارير االجتماع وإعالن طهران 4رترت  7
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 جلسة العمل األوىل:
 رترت مت انتخاب أعضاء هيئة املكتب على النحو التايل: 8

 العراقي: نائب رئيس )من اجملموعة العربية(.براهيم حبر العلوم ممثل جملس النواب إسعادة الدكتور  1رترت  8
 اإليراي: نائب رئيس )من اجملموعة اآلسيوية(. اإلسالميسعادة الدكتور كاظم جاليل ممثل جملس الشورى  2رترت  8
 سعادة السيد بومسالت هتامي ممثل جملس الشعيب الوطين اجلزائري: مقرر. 3رترت  8

 ــ تقرير األمني العام: 9
 رير.مت اعتماد التق

 ــ متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االحتاد بشكل عام: 10
 مت اعتمادها.

 ــ مشاريع جداول االجتماع السادس للجان املتخصصة الدائمة: 11
 جلنة الشؤون السياسية والعالقات اخلارجية 1رترت  11

 مت اعتماد جدول األعمال.  
 جلنة الشؤون االقتصادية والبيئة: 2رترت  11

 ماد جدول األعمال.مت اعت  
 جلنة حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة: 3رترت  11

 مت اعتماد جدول األعمال.  
 جلنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان: 4رترت  11

 مت اعتماد جدول األعمال.  
 ــ األجهزة املتفرعة: 12

 االجتماع الثامن للجنة فلسطني الدائمة. 1رترت  12
 اعتماد جدول األعمال.مت   

 الدورة السابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. 2رترت  12
 مت اعتماد جدول األعمال.  

 االجتماع التشاوري الثالث لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد. 3رترت  12
 مت اعتماد جدول األعمال.  

 لالحتاد: ــ وضع مشروع جدول أعمال الدورة العشرين للجنة العامة 13
 مت اعتماد اجلدول

 ــ حتديد موعد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد: 14
اإليراي لعقد الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد يف طهران بتاريخ  اإلسالميوافقت اللجنة التنفيذية على مقنح الربملان 

 (.2018رترت يناير  17)
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 ة عشرة ملؤمتر االحتاد:ــ وضع مشروع جدول أعمال الدورة الثالث 15
 مت وضع اجلدول

 ــ شعار املؤمتر الثالث عشر لالحتاد واالجتماعات املصاحبة األخرى: 16
اإليراي للوصول لوضع شعار للمؤمتر  اإلسالميمت االتفاق بتكليف األمانة العامة بالتنسيق مع جملس الشورى 

 القادم على ضوء ما ورد من مناقشات يف االجتماع.
وقّرر التحرك بفعالية يف هذا اجملال  ،رترت أوىل االجتماع اهتمامًا كبريًا بأوضاع مسلمي الروهينغا يف ميامنار 17

قّرر االجتماع االتصال بالسلطات املختصة يف ميامنار  ،لتخفيف معاناهتم وسبل معاجلة مشاكلهم ولتحقيق ذلك
 بنغالدش.بغية الوقوف على أحواهلم، كما مت حبث وضع معسكراهتم يف 

: تركيا رترت إيران رترت العراق رترت وباكستان رغبتهم يف املشاركة يف أي حترك يتم يف هذا كل من   وقد أبدى مندوبو جمالس
 اخلصوص.

 .واعداد تقرير هبذا الشأنكّلف االجتماع األمني العام لدراسة هذا األمر 
 

 لالحتاد:ــ اعتماد تقرير االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذية  18
 مت اعتماد التقرير

 ــ اعتماد إعالن االجتماع 19
 مت اعتماد اإلعالن

األمني العام لالحتاد رترت لإلعداد والتنظيم اجليد إىل  رترت رفع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية رسالة شكر وتقدير 20
 اجلميلة.مدينة طهران إىل  لالجتماع وحلسن الضيافة والرعاية اليت حظوا هبا منذ وصوهلم

 اختتم االجتماع بتالوة مباركة من القرآن الكرمي.
 

********* 
 

 لالحتاد: التنفيذية للجنة وناالجتماع التاسع والثالث ــ ب
 

انعقد مبدينة  ،ة اإليرانيةاإلسالميبدعوة كرمية من معايل الدكتور علي الرجياي رئيس جملس الشورى يف اجلمهورية 
ن للجنة التنفيذية لالحتاد. وقد ترأس اجتماع اللجنة معايل الدكتور كاظم جاليل، و طهران االجتماع التاسع والثالث

ة اإليرانية ورئيس مركز حبوث اجمللس، كما حضره من اإلسالمييف اجلمهورية  اإلسالميالنائب يف جملس الشورى 
 :التاليةاجملالس املوقرة املذكورين  مندوبواأعضاء اللجنة 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، مجهورية أذربيجان، مجهورية بنني، مجهورية الكامريون، مجهورية أندونيسيا، 
هورية ة، مجهورية موزامبيق، مجاإلسالمية اإليرانية، مجهورية العراق، مجهورية مايل، مجهورية موريتانيا اإلسالمياجلمهورية 
 ة، مجهورية السنغال، اجلمهورية النكية.اإلسالميباكستان 

 وقد تغّيب عن االجتماع ممثل جملس الشورى املوقر باململكة العربية السعودية يف اللجنة التنفيذية.
 اجللسة االفتتاحية:

 افتتح االجتماع بتالوة مباركة من القرآن الكرمي.
 كلمة الدكتور كاظم جاليل:

رّحب الدكتور كاظم جاليل باحلضور، معربًا عن السعادة لناجع التهديدات النامجة عن عمليات داعش، ومشددًا على 
ة املتضررة من األعمال اإلرهابية، ماليًا وفنيًا حىت تتخلص هنائيًا من هذه اآلفة ورواسبها اإلسالميأمهية مساعدة الدول 

 السلبية.
ما يسهم يف عالقات التعاون بينها،  ة وتطويراإلسالميدور اجملالس التشريعية يف حتسني العالقات بني الدول إىل  وأشار

ة، اليت فّرقتها رترت ولألسف رترت عناصر شىت، مثل اختالف الرسى وسوء التقدير اإلسالميتعزيز التضامن والوحدة بني البلدان 
 واالرتباك.

ة، اإلسالمينشطة احتاد اجملالس، تتناسب والتحديات املاثلة أمام األمة ألي وطالب الدكتور جاليل بتخطيط مستقبل
ختطيطًا يعتمد على دراسات معمقة. وقد اقنح تشكيل فريق عمل مكّون من الباحثني، مبديًا استعداد جملس الشورى 

 يف إيران للتعاون الكامل يف هذا اجملال. اإلسالمي
 القدس، باعتباره إجراءً إىل  ةاألمريكية بشأن نقل السفارة األمريكيلقرار رئيس اإلدارة  واختتم كلمته بتوجيه اإلدانة القوية

يستهدف كرامة الشعب الفلسطيين وكل الشعوب املسلمة، مشددًا على أن تزاحم األزمات والتحديات يف العامل 
 ياتنا.، جيب أن ال جيعلنا نناخى عن الدفاع عن قضية فلسطني، ألهنا أوىل أولو اإلسالمي

 كلمة الربوفسور حممود إرول قليج األمني العام لالحتاد:
تقدم بالشكر ملعايل الدكتور علي الرجياي على دعوهتم الكرمية الستضافة املؤمتر كما أشاد مبستوى التعاون والتنسيق بني 

 اإليراي. اإلسالمياألمانة العامة وجملس الشورى 
 .ودولية تتطلب توجيه الرسى وإخالص النوايا ملقابلة التحديات اليت تواجهها أمتنا ذكر أن املؤمتر ينعقد يف ظروف إقليمية

وقال إن أكرب هذه التحديات القرار األمريكي اآلحادي اجلانب اخلاص باالعناف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل 
الطارئ للجنة النويكا وجلنة اإلسرائيلي الغاصب ونقل السفارة األمريكية إليها. وحتدث عن االجتماع االستثنائي 

 ة اجمليدة يف احلفاظ على قدسنا الشريف.اإلسالميفلسطني وخروجهما بقرارات وتوصيات هامة تليب آمال وتطلعات أمتنا 
 جلسة العمل:

 ــ انتخاب أعضاء هيئة املكتب على النحو التايل: 1
 هورية بوركينا فاسو.رترت اجلمعية الوطنية جلم اإلفريقية نائب رئيس من اجملموعة 1رترت  1
 نائب رئيس من اجملموعة العربية رترت جملس النواب العراقي. 2رترت  1
 ة اإليرانية.اإلسالمياملقرر رترت جملس الشورى يف اجلمهورية  3رترت  1
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 ــ اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل: 2
 والذي تضمن البنود التالية : مت اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل

 انتخاب أعضاء هيئة املكتب.رترت  1
 وبرنامج العمل. عمالجدول األ إقراررترت  2
 رترت تقرير األمني العام لالحتاد. 3
 رترت متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن االحتاد بشكل عام. 4

 اللجان املتخصصة الدائمة:
 رترت وضع مشروع جدول أعمال االجتماع السادس للجان التالية: 5

 لشؤون السياسية والعالقات اخلارجية.با الدائمةاملتخصصة اللجنة  1.5
 لشؤون االقتصادية والبيئة.با املتخصصة الدائمةاللجنة  2.5
 اإلنسان واملرأة واألسرة. بشؤون حقوق املتخصصة الدائمةاللجنة  3.5
 شؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات واألديان.بال املتخصصة الدائمةاللجنة  4.5

 املتفرعة:األجهزة 
 رترت وضع مشروع جدول األعمال: 6

 االجتماع الثامن للجنة فلسطني الدائمة. 1.6
 الدورة السابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات. 2.6
 االجتماع التشاوري الثالث لألمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد. 3.6

 الدورة العشرين للجنة العامة لالحتاد. أعمالرترت وضع مشروع جدول  7
 الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد. أعمالرترت وضع مشروع جدول  8
 رترت شعار املؤمتر الثالث عشر لالحتاد واالجتماعات املصاحبة األخرى. 9

 تقرير االجتماع التاسع والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد. إقراررترت  10
 .الأعمرترت ما يستجد من  11

 ــ تقرير األمني العام: 3
أكتوبر  8رترت  7غطى التقرير الفنة بني االجتماع الثامن والثالثني للجنة التنفيذية الذي عقد مبقر االحتاد يف 

يف مدينة طهران رترت اجلمهورية  2018يناير  13واالجتماع التاسع والثالثني للجنة التنفيذية املنعقد يوم  2017
 ة اإليرانية.اإلسالمي
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يف الفنة املذكورة واليت تغطي  ،ذكر أن التقرير ال يشتمل على النشاطات املختلفة اليت قام هبا االحتاد واألمانة العامة
واملعممة بطلب من اجملالس  ،املشاركة يف احملافل الدولية واإلقليمية والبيانات والرسائل الصادرة عن األمانة العامة

حيث أن تفاصيل هذه الفعاليات قد مت تضمينها يف التقرير الذي سيقدمه  ،يةاألعضاء املوقرة واألنشطة اإلعالم
. كما قدم رصدًا باملتابعات 2018يناير  16األمني العام للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد اليت ستعقد بطهران يف 

 ومستوى التنفيذ للقرارات والتوصيات الصادر عن أجهزة االحتاد املختلفة.
ع جداول األعمال للجنة العامة والدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد واجتماعات اللجان الدائمة واألجهزة وقدم مشاري

 املتفرعة.
 رترت مت اعتماد التقرير

 ــ اللجان املتخصصة الدائمة: 4
 وضع جداول أعمال االجتماع السادس للجان التالية:

 
 والعالقات اخلارجية:لشؤون السياسية بااللجنة الدائمة املتخصصة  1رترت  4

تنشيط احتاد جمالس الدول »ندونيسي حتت عنوان إلمت اعتماد جدول األعمال بعد إدخال املقنح ا
كمشروع قرار رقم « اإلسالميلتمهيد الطريق لتحسني التعاون  ،اإلسالمياألعضاء يف منظمة التعاون 

13-CONF/PFR-35 .ضمن مشاريع القرارات السياسية 
 شؤون االقتصادية والبيئة:بالاللجنة الدائمة املتخصصة  2رترت  4

 مت اعتماد جدول األعمال.
 حقوق اإلنسان واملرأة واألسرة:بشؤون اللجنة الدائمة املتخصصة  3رترت  4

 مت اعتماد جدول األعمال
 شؤون الثقافية والقانونية وحوار احلضارات:بالاللجنة الدائمة املتخصصة  4رترت  4

 األعمالمت اعتمد جدول 
 ــ األجهزة املتفرعة: 5

 االجتماع السادس للجنة فلسطني الدائمة: 1رترت  5
 مت اعتماد جدول األعمال

 الدورة السابعة ملؤمتر الربملانيات املسلمات: 2رترت  5
 مت اعتماد جدول األعمال

 اجتماع مجعية األمناء العامني للمجالس األعضاء يف االحتاد: 3رترت  5
 مالمت اعتماد جدول األع

 ــ وضع مشروع جدول أعمال الدورة العشرين للجنة العامة لالحتاد: 6
 مت اعتماد جدول األعمال
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 ــ وضع مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد: 7
 مت اعتماد جدول األعمال

 ــ شعار الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد: 8
 «القدس»مت اعتماد الشعار 

 اعتماد تقرير االجتماع التاسع والثالثني للجنة التنفيذية لالحتاد:ــ  9
 مت اعتماد التقرير

 .2018يناير  13اختتمت اللجنة أعماهلا عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 
 

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

 
ة اإليرانية االجتماع الثالث جلمعية األمناء العامني الحتاد جمالس الدول اإلسالميرترت انعقد مبدينة طهران اجلمهورية  1

 .اإلسالمياألعضاء يف منظمة التعاون 
املضمن يف البيان اخلتامي للدورة  ،132لقرار رقم إىل ارول قليج بكلمة أشار فيها افتتح االجتماع الربوفسور حممود إرترت  2

واخلاص ، 2017يناير  كانون الثاي/  اليت عقدت مبدينة باماكو رترت مجهورية مايل رترت يف شهر ،الثانية عشرة ملؤمتر االحتاد
وإعداد النظام األساسي للجمعية كما أفاد االجتماع أن األمانة العامة  ،بالنحيب بإمتام اإلجراءات التنظيمية

 صورهتا النهائية للمجالس املوقرة.ومت إرساهلا ب ،قد قامت مبراجعة املسودة اليت عرضت على اجلمعية ،لالحتاد
 ومتىن أن يكلل أعمال االجتماع بالتوفيق والنجاح.

اإليراي حيث ألقى كلمة رّحب فيها  اإلسالميرترت ترأس االجتماع السيد علي أفراشته األمني العام جمللس الشورى  3
 ل األعمال. ومن بعد متت املوافقة على مشروع جدو  ،بالسادة أعضاء مجعية األمناء العامني

علي أصغر حممدي، األمني العام املساعد لالحتاد، حيث أفاد االجتماع أن األمانة العامة احلديث سعادة السفري  بدأ
اليت تفضل هبا السادة األعضاء يف اجلمعية يف املسودة اليت ناقشها ذلك االجتماع رترت وقد  ،قامت بإدخال املالحظات

لسيد عالم علي الكندري األمني العام لوقامت بعرضه يف صورته النهائية  ،كليفأجنزت األمانة العامة لالحتاد الت
 ومن بعد مت تعميمه على مجيع اجملالس األعضاء املوقرة. ،جمللس األمة الكوييت

 بعد مداخالت ومالحظات السادة األعضاء مت االتفاق على اآليت:
 حول اآليت: ابوجهات نظره تزويدهمتطلب فيها  ،األعضاء املوقرةأن تقوم األمانة العامة لالحتاد بتعميم مذكرة للمجالس 

 رترت كيفية تطوير العمل اإلداري ونقل التجارب اإلدارية. 1
 رترت التعاون يف جمال البحوث وتقنية املعلومات. 2
 رترت دور الربملانات يف املصادقة على القوانني واالتفاقيات. 3
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 حولالكوييت السيد عالم علي الكندري استضافة ورشة عمل للجمعية رترت قبول عرض األمني العام جمللس األمة  4
 التجهيزات اإللكنونية.

أنه قد مت اعتماد الالئحة التنظيمية جلمعية  ،رترت أن يضمن يف البيان اخلتامي للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر االحتاد 5
 لعمل هبا منذ تارخيه.وبدأ ا اإلسالميالتعاون  منظمةاألمناء العامني للمجالس األعضاء يف 

 
********* 

 االجتماع التشاوري للمجموعة العربية ــعشر  ثاين
 

يف النواب رئيس جملس  ،، رئيس االحتاد الربملاي العريبمعايل األستاذ احلبيب املالكيمن  كرمية  لدعوة تلبية
دول عشرة ملؤمتر احتاد جمالس ال الثالثةاجملموعة العربية املشاركة يف اجتماعات الدورة  عقدت ،اململكة املغربية

 الشعب ولسادة رسساء الوفود ممثلاالسيدات و  فيه اجتماعًا تشاوريًا شارك اإلسالمياألعضاء يف منظمة التعاون 
 .العربية الربملانية

  :االفتتاح جلسةالً أو 

سعادة األستاذ  برئاسة (17:30الساعة )إىل  (17:00من الساعة ) 13/01/2018 بتاريخ جرى االجتماع
رئيس جملس  ،رئيس االحتاد الربملاي العريب معايل األستاذ الدكتور احلبيب املالكي، ممثل، عبد الواحد األنصاري

ووجه شكراً  بلغهم حتيات الرئاسة اجلليلةأو  ،ألقى كلمة رحب فيها باملشاركنيويف بداية االجتماع ، النواب املغريب
، ومتىن أن خترج اجملموعة مبوقف موحد ة اإليرانيةاإلسالميجمللس الشورى يف اجلمهورية ، وكذلك للمشاركني خاصاً 

 جتاه خمتلف القضايا.
 

   :األعمال جدول إقرار ثانياً 

 : لتاليةا البنود تضمني الذي األعمال جدول على األعضاء وافق، االجتماع أعمال افتتاح بعد
 باململكة النواب جملس) الدورة هذه والستضافة، االحتاد ملؤمتر عشرة الرابعة الدورة رئيس النتخاب التشاور - 1

 (.العربية اجملموعة من املغربية
 .2018 للعام التنفيذية اللجنة لعضوية العربية اجملموعة من أعضاء أربعة لنشيح التشاور - 2
 .لالحتاد التنفيذية للجنة القادم االجتماع الستضافة مشاورات - 3
 للعام العربية اجملموعة من األربعة املتخصصة الدائمة اللجان من جلنة لكل أعضاء أربعة لنشيح التشاور - 4

2018: 
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 .اخلارجية والعالقات السياسية الشؤون جلنة 1رت  4
 .والبيئة االقتصادية الشؤون جلنة 2. 4
 .واألسرة واملرأة اإلنسان حقوق جلنة 3. 4
 .واألديان احلضارات وحوار والقانونية الثقافية الشؤون جلنة 4. 4

 .2018 للعام العربية اجملموعة من العامة اللجنة لعضوية جملس كل  من ثننيا عضوين لنشيح التشاور - 5
 يستجد من أعمال. ما - 6
 

 جلسة العمل : ــ ثالثاً 

املواقع املخصصة  شغالإضرورة أن يتم االتّفاق على  األستاذ عبد الواحد األنصاري أشارلسة يف بداية اجل
 وجرى اختيارهم بالتوافق.للمجموعة العربية 

على أن يتم إعالم الُشعب  بأمساء ممثليها.للمؤمتر  تنسيباهتا رفعت اجملموعة العربية ويف هناية االجتماع
الربملانية ن كل من الشعبة إالربملانية األعضاء مبا توّصلت إليه رئاسة االجتماع حول انتخاب األمني العام، حيث 

إلشغال موقع األمني العام، ونتيجة للمشاورات مل يتم  امبنشيحاهت اوالشعبة الربملانية التونسية قد تقدمت ،السودانية
وهذا ما مت فعاًل حيث عقد  ،اتفاق ما استدعى عقد اجتماع ثان  للمجموعة إلحاطتها علمًا بذلكإىل  التوصل

 ة العربية بذلك.االجتماع ومّت إعالم الُشعب الربملاني
 

********* 
 اإلفريقية االجتماع التشاوري للمجموعة ــ ثالث عشر 

 

دول األعضاء عشرة ملؤمتر احتاد جمالس ال الثالثةاملشاركة يف اجتماعات الدورة  اإلفريقية عقدت اجملموعة
 اجملالس ورسساء الوفود ممثلووالسادة رسساء  ارك فيه السيداتاجتماعًا تشاوريًا ش اإلسالمييف منظمة التعاون 

لء ، وكذلك التوافق على ماإلفريقية ومت االتفاق على دعم كافة القضايا اليت هتّم القارة .اإلفريقية عب الربملانيةالشُ 
 الشواغر يف املناصب واللجان املختلفة.

  :جلسة االفتتاحــ أوالً 

 (19:00الساعة )إىل  (18:00من الساعة ) 15/01/2018 جرى االجتماع بتاريخ
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   :إقرار جدول األعمالــ ثانياً 

 : وافق األعضاء على جدول األعمال الذي يتضمن البنود التالية ،افتتاح أعمال االجتماع بعد
 
 اجملموعة من فاسو بوركينا) الدورة والستضافة، االحتاد ملؤمتر عشرة اخلامسة الدورة رئيس النتخاب التشاور -1

 (.اإلفريقية
 .2018 للعام التنفيذية اللجنة لعضوية اإلفريقية اجملموعة من أعضاء أربعة لنشيح التشاور - 2
 . لالحتاد التنفيذية للجنة القادم االجتماع الستضافة مشاورات - 3
 للعام اإلفريقية اجملموعة من األربعة املتخصصة الدائمة اللجان من جلنة لكل أعضاء أربعة لنشيح التشاور - 4

2018: 
 اخلارجية. والعالقات السياسية الشؤون جلنة 1-4
 والبيئة. االقتصادية الشؤون جلنة 2-4
 واألسرة. واملرأة اإلنسان حقوق جلنة 3-4
 واألديان. احلضارات وحوار والقانونية الثقافية الشؤون جلنة 4-4

 .2018 للعام اإلفريقية اجملموعة من العامة اللجنة لعضوية جملس كل  من اثنني عضوين لنشيح التشاور - 5
 جلسة العمل : ــ ثالثاً 

قد قامت باختيار ممثليها بالتوافق يف مجيع  اإلفريقية رئيس اجللسة أن اجملموعةيف بداية اجللسة أوضح 
 اللجان.

دعم ترشيح إىل  كما مت االتفاق،  اتوصيتها للمؤمتر باختيار ممثليه اإلفريقية ويف هناية االجتماع، رفعت اجملموعة
 السنغال ملنصب أمني عام االحتاد.

 
********* 
 

 االجتماع التشاوري للمجموعة اآلسيوية ــرابع عشر 
 

دول األعضاء عشرة ملؤمتر احتاد جمالس ال الثالثةاملشاركة يف اجتماعات الدورة  اآلسيوية عقدت اجملموعة
 اجملالس ورسساء الوفود ممثلو اجتماعًا تشاوريًا شارك فيه السيدات والسادة رسساء اإلسالمييف منظمة التعاون 

  .الشعوب الربملانية اآلسيوية
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  :جلسة االفتتاحــ أوالً 

 .(20:00الساعة )إىل  (19:00ساعة )من ال 15/01/2018 جرى االجتماع بتاريخ
 

   :إقرار جدول األعمال ــ ثانياً 

 : ، وافق األعضاء على جدول األعمال الذي يتضمن البنود التاليةاالجتماعافتتاح أعمال  بعد
 .الدورة هذه والستضافة االحتاد، ملؤمتر عشرة السادسة الدورة رئيس النتخاب التشاور - 1
 .2018 للعام التنفيذية اللجنة لعضوية اآلسيوية اجملموعة من أعضاء أربعة لنشيح التشاور - 2
 .لالحتاد التنفيذية اللجنة اجتماع الستضافة مشاورات - 3
 للعام اآلسيوية اجملموعة من األربعة املتخصصة الدائمة اللجان من جلنة لكل أعضاء أربعة لنشيح التشاور - 4

2018: 
 .اخلارجية والعالقات السياسية الشؤون جلنة 1.4
 .والبيئة االقتصادية الشؤون جلنة 2.4
 .واألسرة واملرأة اإلنسان حقوق جلنة 3.4
 .واألديان احلضارات وحوار والقانونية الثقافية الشؤون جلنة 4.4

 .2018 للعام اآلسيوية اجملموعة من العامة اللجنة لعضوية جملس كل  من اثنني عضوين لنشيح التشاور - 5
 

 جلسة العمل : ــ ثالثاً 

 .بالتوافق يف مجيع اللجان ختيارهمحيث مت ا ،اآلسيويةبدأ العمل بانتخاب ممثلي اجملموعة 
دعم إىل  كما مت االتفاق،  اتوصيتها للمؤمتر باختيار ممثليهاآلسيوية ويف هناية االجتماع، رفعت اجملموعة 

 ترشيح السنغال ملنصب أمني عام االحتاد.
********* 

 

 األمانة العامة لالحتاد الربملاين العريبأنشطة  ــ عشر خامس
 

عشرترترترترة ملرترترترتؤمتر احترترترترتاد جمرترترترتالس الرترترترتدول  الثالثرترترترتةشرترترتاركت األمانرترترترتة العامرترترترتة لالحترترترترتاد الربملرترترترتاي العرترترترتريب يف أعمرترترترتال الرترترتدورة 
 واالجتماعات املصاحبة هلا . اإلسالمياألعضاء يف منظمة التعاون 

وقامرترترتت بنشرترترتاط ملحرترترتوظ يف مجيرترترتع أعمرترترتال املرترترتؤمتر ومتابعرترترتة اجللسرترترتات العامرترترتة واجتماعرترترتات اللجرترترتان، ويف مجيرترترتع 
 خالل االجتماعات: يف طة اليت قامت هبا الوفود الربملانية العربيةاألنش
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 على مجيع الوفود العربية تضمنت عرضاً شاماًل ملختلف أنشطة املؤمتر. مذكرة فقد مت توزيع -
ومت التحضرترتري لالجتمرترتاع التشرترتاوري الرترتذي عقدترترته الوفرترتود العربيرترتة قبرترتل برترتدء أعمرترتال املرترتؤمتر لتنسرترتيق مواقفهرترتا حرترتول  -

كمرتا قامرتت بتنظرتيم اجتمرتاع ا اليت سيعاجلها املؤمتر وانتخرتاب ممثليهرتا يف اللجرتان الدائمرتة العضرتوية.  خمتلف القضاي
ثان للمجموعة العربية إلبالغهم بنتائج ماتوصلت به رئاسة االجتماع حول مرشحي األمينالعرتام لالحترتاد حيرتث 

لرترتى ترشرترتيحهما ملنصرترتب األمرترتني العرترتام أصرترترت كرترتل مرترتن الشرترتعبة الربملانيرترتة السرترتودانية، والشرترتعبة الربملانيرترتة التونسرترتية ع
 لالحتاد.

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

 ، ورجائي إبداء أيالفائدة املرجوة هذا التقرير حيققأن  مالً أرجو التكّرم باالطالع والعلم، آ
 املستقبلية املتعلقة بالفعاليات الربملانية املختلفة. التقاريرتطوير نوعية إىل  هنا أن تؤديأمالحظات من ش

واألمانة العامة حريصة كل احلرص، على إبراز كل ما من شأنه أن يسهم يف مشاركة اجملموعة الربملانية العربية 
، مبا ينعكس إجيابيًا على القضايا اإلسالميعضاء يف منظمة التعاون مؤمتر احتاد جمالس الدول األبفعاليات 

 ا اجملموعة العربية.هاليت تطرحها أو تدعم
 

 .وتفضلوا بقبول وافر احنامي وتقديري
 
 

 


