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بيان من املوؤمتر العام الثاين ع�سر للإي�سي�سكو

حول الأو�ساع يف العامل الإ�سلمي

استشــعاراً باملســؤولية تجــاه أمــن العــامل اإلســالمي وســالمة دولــه، وانطالقــاً مــن 
مبــادئ ميثــاق منظمــة التعــاون اإلســالمي وأهــداف ميثــاق اإليسيســكو، وبدافــع من 
الحــرص الشــديد عــى حاميــة الــدول األعضــاء كافــة، مــن املخاطــر التــي تتهددهــا 
ــا  ــلحة، وم ــات املس ــتفحال النزاع ــامات واس ــرات واإلنقس ــم التوت ــراء تفاق ــن ج م
يرتتــب عليهــا مــن كــوارث إنســانية تتســبب يف مقتــل مئــات اآلالف مــن املواطنــن 
ــة  ــر التاريخي ــادة واملآث ــق ودور العب ــآت واملراف ــر املنش ــة، وتدم ــدول املنكوب يف ال
واملعــامل الحضاريــة، ومــا ينتــج عــن ذلــك كلــه مــن مشــاكل خطــرة تعــوق الجهــود 
ــة الشــاملة املســتدامة، والنهــوض  ــق التنمي ــد، لتحقي ــة عــى أكــر مــن صعي املبذول

باألمــة اإلســالمية يف املجــاالت جميعــاً،

ــى  ــوف ع ــالمي، والوق ــامل اإلس ــدان الع ــة يف بل ــة العام ــتعراض الحال ــد اس وبع
األســباب املوجبــة لهــا، وبَْحــِث العوامــل التــي أدت إىل نشــوب األزمــات والرصاعــات 

يف بعــض الــدول األعضــاء وانفجــار األوضــاع فيهــا،

ــتثناء،  ــالمي دون اس ــامل اإلس ــوم الع ــلم يف عم ــن والس ــظ األم ــل حف ــن أج وم
ــده، ــيخ قواع ــالمي وترس ــن اإلس ــة التضام ــذل لتقوي ــي تب ــاعي الت ــامً للمس ودع

فــإن املؤمتــر العــام الثــاين عــر للمنظمــة اإلســالمية للرتبيــة والعلــوم والثقافــة 
ــي 27-26  ــان، يوم ــة أذربيج ــة جمهوري ــو، عاصم ــة باك ــد مبدين ــكو(، املنعق )إيسيس
نوفمــر 2015، تحــت الرعايــة الســامية لفخامــة الســيد إلهــام علييف، رئيــس جمهورية 

أذربيجــان، يتوجــه إىل العــامل اإلســالمي بالبيــان التــايل :

ــة اإلســالمية  ــا لألم ــب املصلحــة العلي ــة إىل تغلي ــدول األعضــاء كاف ـ دعــوة ال
عــى غرهــا مــن املصالــح اآلنيــة والعابــرة، ومعالجــة الخالفــات فيــام بينهــا، مبنهجيــة 
إســالمية تقــوم عــى روح اإلخــاء وقيــم التســامح واالحــرتام املتبــادل وعــدم التدخــل 

يف الشــؤون الداخليــة لهــذه الــدول.

ــاق  ــواردة يف ميث ــداف ال ــادئ واأله ــزاَم باملب ــاء االلت ــدول األعض ــدة ال ـ مناش
منظمــة التعــاون اإلســالمي وميثــاق اإليسيســكو، ويف )بــاغ مكــة( الصــادر عــن 
ــان مكــة( الصــادر  ــد ســنة 1981، ويف )بي ــث املنعق ــة اإلســالمي الثال ــر القم مؤمت
عــن القمــة اإلســالمية االســتثنائية املنعقــدة ســنة 2012، حفاظــاً عــى وحــدة األمــة 

ــا. اإلســالمية وســالمة كيانه



ــن  ــب ب ــدول األعضــاء، والتقري ــن ال ــارب ب ــز التق ـ التأكيــد عــى رضورة تعزي
ــي  ــلمن الت ــن املس ــة ب ــة الطائفي ــر الفتن ــن ن ــاع ع ــالمية، واالمتن ــب اإلس املذاه
ــع دون  ــالمية، ومتن ــة اإلس ــان األم ــف كي ــي، وتضع ــلم األه ــتقرار والس ــزع االس تزع

ــالمي. ــن اإلس ــداف التضام ــق أه تحقي

ـ إدانــة العنــف والتطــرف واإلرهــاب بــكل أشــكاله، والتأكيــد عــى أن اإلرهــاب 
ــا  ــرى ويجرمه ــاموية األخ ــع الس ــالم والرائ ــا اإلس ــانية، يحرمه ــد اإلنس ــة ض جرمي
القانــون الــدويل، وعــى أن اإلرهــاب ال ديــن لــه وال جنســية، فــال يجــوز بــأي حــال 
مــن األحــوال أن ينســب إىل اإلســالم حتــى وإن كان بعــض مرتكبيــه ينتســبون إليــه، 

ورضورة تكاثــف الجهــود املخلصــة ملحاربتــه والقضــاء عــى مصــادره.

ـ التنويــه مببــادرة حكومــة جمهوريــة كازاخســتان لعقــد مؤمتــر زعــامء األديــان 
ــل الحــوار  ــة مــن أجــل تفعي ــة بشــكل دوري، وبنتائجــه اإليجابي ــة والتقليدي العاملي

العاملــي بــن الحضــارات وتعزيــز مبــادئ التســامح والتفاهــم املشــرتك.

ــة، ويف  ــة املروع ــه الوطني ــن حقوق ــع ع ــطيني املداف ــعب الفلس ــم الش ـ دع
املقدمــة الحــق يف تحريــر أرضــه وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة ذات العضوية 
الكاملــة يف األمــم املتحــدة، وإدانــة الجرائــم ضــد اإلنســانية التــي ترتكبهــا ســلطات 
االحتــالل اإلرسائيــي ضــد الشــعب الفلســطيني واعتداءاتهــا املتكــرّرة عــى القــدس 

الريــف وانتهــاك حرمــة املســجد األقــى.

ـ مســاندة جمهوريــة أذربيجــان يف مطالبتهــا العادلــة بتطبيــق قــرارات مجلــس 
ــم  ــي إلقلي ــالل األرمن ــاء االحت ــة إىل إنه ــرى الداعي ــة األخ ــرارات الدولي ــن والق األم
ــاكات  ــة االنته ــا األم، وإدان ــا إىل وطنه ــاخ واملناطــق املجــاورة وإعادته ــو كاراب ناقورن
واالعتــداءات التــي قامــت وتقــوم بهــا جمهوريــة أرمينيــا للمعــامل الدينيــة والحضارية 
يف هــذا اإلقليــم املحتــل، والتــي تعــد جرائــم ضــد اإلنســانية وضــد الــرتاث الحضــاري 

اإلنســاين.

ـ توجيــه الشــكر إىل معــايل الســيدة مهربــان علييفــا، الســيدة األوىل يف 
ــاء  ــا البن ــى تعاونه ــنة، ع ــا الحس ــكو للنواي ــفرة اإليسيس ــان، س ــة أذربيج جمهوري
ــا  ــى احتضانه ــانية، وع ــة واإلنس ــة واالجتامعي ــاالت الثقافي ــكو يف املج ــع اإليسيس م
لالجتــامع األول لســفراء اإليسيســكو للنوايــا الحســنة واســتجابتها ملتابعــة نتائــج هــذا 

ــد. ــاري الرائ ــروع الحض ــذا امل ــداف ه ــل أه ــامع وتفعي االجت

ـ توجيــه الشــكر والتقديــر إىل فخامــة الســيد إلهــام علييــف، رئيــس جمهوريــة 
أذربيجــان، عــى جهــوده ومبادراتــه يف مجــاالت الحــوار بــن الثقافــات والحضــارات 
ــه املوصــول  ــن، وعــى دعــم فخامت ــن الدولي ــم الســلم واألم ــان لتدعي ــاع األدي وأتب
للعمــل اإلســالمي املشــرتك، ولرســالة اإليسيســكو الحضاريــة، وعــى اســتضافة الــدورة 

الثانيــة عــرة للمؤمتــر العــام لإليسيســكو.


