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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ]) Add.1و A/61/L.26(دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية [
 

 التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي - ٦١/٤٩
 ،إن اجلمعية العامة 
 ٣٨/٤  و،١٩٨٢أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٢ املـــؤرخ ٣٧/٤ إىل قراراهتـــا إذ تـــشري 
 ،١٩٨٤نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٨ املـؤرخ    ٣٩/٧  و ،١٩٨٣ر  أكتوب/ تشرين األول  ٢٨املؤرخ  

 تــــــشرين ١٦ املـــــــؤرخ ٤١/٣  و،١٩٨٥أكتــــــوبر / تــــــشرين األول٢٥ املــــــؤرخ ٤٠/٤ و
ؤرخ  املـ ٤٣/٢  و،١٩٨٧أكتـوبر  / تـشرين األول  ١٥ املؤرخ   ٤٢/٤  و ،١٩٨٦أكتوبر  /األول
ــشرين األول١٧ ــوبر / تـ ــؤرخ ٤٤/٨  و،١٩٨٨أكتـ ــشرين األول١٨ املـ ــوبر / تـ  ،١٩٨٩أكتـ
 تـــــشريـن ٢٨ؤرخ  املـــــ٤٦/١٣  و،١٩٩٠أكتـــــوبر / تـــــشرين األول٢٥ؤرخ  املـــــ٤٥/٩ و

ــوبر /األول ــؤرخ ٤٧/١٨  و،١٩٩١أكتـ ــاين ٢٣ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ  ٤٨/٢٤  و،١٩٩٢نـ
نــوفمرب /ن الثــاينـ تــشري١٥ املــؤرخ ٤٩/١٥  و،١٩٩٣نوفمبـــر / تــشرين الثــاين ٢٤املــؤرخ 
 تـشرين   ١٤ املؤرخ   ٥١/١٨  و ،١٩٩٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠ املؤرخ   ٥٠/١٧  و ،١٩٩٤
 ٥٣/١٦  و،١٩٩٧أكتــــوبر / تــــشرين األول٢٢ املــــؤرخ ٥٢/٤  و،١٩٩٦نــــوفمرب /الثــــاين

أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٥ املـــؤرخ ٥٤/٧  و،١٩٩٨أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٩املـــؤرخ 
ــشرين األول٣٠ املــؤرخ ٥٥/٩  و،١٩٩٩ ــوبر / ت  كــانون ٧ املــؤرخ ٥٦/٤٧  و،٢٠٠٠أكت
 ٥٩/٨  و،٢٠٠٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين ٢١ املـــؤرخ ٥٧/٤٢  و،٢٠٠١يـــسمرب د/األول

 ،٢٠٠٤ أكتوبر/ األولنتشري ٢٢املؤرخ 
أكتــوبر / تــشرين األول١٠املــؤرخ ) ٣٠ - د (٣٣٦٩ إىل قرارهــا وإذ تــشري أيــضا  
، الــذي قــررت فيــه دعــوة منظمــة املــؤمتر اإلســالمي إىل املــشاركة، بــصفة مراقــب، يف    ١٩٧٥

  اجلمعية العامة وهيئاهتا الفرعية،دورات وأعمال
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 جبهود األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي يف تعزيـز دور املنظمـة يف منـع      وإذ ترحب  
الـصراع  انتـهاء    واإلنعاش بعد    ات وتسوية الصراع   وبناء الثقة وحفظ السالم    اتالصراعنشوب  

 ،يف الدول األعضاء وكذلك يف حاالت الصراع اليت تشمل طوائف مسلمة
 اعتماد الدورة االستثنائية الثالثة ملؤمتر القمة اإلسالمي، املعقودة يف مكـة،            وإذ تالحظ  

 الـسنوات ، برنـامج عمـل   ٢٠٠٥ديـسمرب  / كـانون األول  ٨  و ٧ يفاململكة العربيـة الـسعودية،      
 ،)١(العشر

  عن التعاون بني األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة           يف تقرير األمني العام    وقد نظرت  
 ،)٢(واملنظمات األخرى

 رغبـة املنظمـتني يف مواصـلة التعـاون الوثيـق بينـهما يف اجملـاالت         يف اعتبارهاتأخذوإذ   
، ومواصـلة سـعيهما املـشترك    والعلميـة السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة واإلنـسانية والثقافيـة       

ع نــز واألمـن الـدوليني، و     بالـسالم إىل إجيــاد حلــول للمـشاكل العامليـة، مثـــل املـسائل املتـصلة               
وإهنــــاء  احلـــوار والتعـــاون، عـــن طريـــقوالتـــرويج لثقافـــة الـــسالم الـــسـالح، وتقريـــر املـــصري، 

 ،واالجتماعيةاالستعمار، وحقوق اإلنسان األساسية، والتنمية االقتصادية 
 إىل مواد ميثاق األمم املتحدة اليت تـشجع األنـشطة املـضطلع هبـا عـن طريـق                   وإذ تشري  
 اإلقليمي لتعزيز مقاصد األمم املتحدة ومبادئها،التعاون 
 والوكـــاالت تعزيـــز التعـــاون بـــني األمـــم املتحـــدة وصـــناديقها وبراجمهـــا تالحـــظوإذ  

ــة ومؤســساهتا املتخصــصة        ــا الفرعي ــؤمتر اإلســالمي وهيئاهت ــة، ومنظمــة امل املتخصــصة مــن ناحي
 واملنتسبة من ناحية أخرى،

ــ أيـــضاتالحـــظوإذ   والوكـــاالت رز يف التعـــاون بـــني املنظمـــتني  التقـــدم املـــشجع احملـ
 جمـاالت   حتديـد يف اجملاالت العشرة ذات األولويـة، وكـذلك يف          واملؤسسات التابعة لكل منهما     

 أخرى للتعاون بينهما،
 بأن تدعيم التعاون بني األمـم املتحـدة وسـائر مؤسـسات منظومـة األمـم         منها واقتناعا 

المي وهيئاهتـا ومؤسـساهتا مـن ناحيـة أخـرى، يـسهم             املتحدة من ناحيـة، ومنظمـة املـؤمتر اإلسـ         
 فــي تعزيز مقاصد األمم املتحدة ومبادئها،

_______________ 
)١( A/60/633-S/2005/826املرفق الثالث ،. 
)٢( A/61/256 و Add.1. 



A/RES/61/49 

3 

ــم املتحــدة ووكاالهتــ      وإذ ترحــب  ــة األم ــام ملؤســسات منظوم ــاع الع ــائج االجتم  ا بنت
 الربـاط ومنظمة املؤمتر اإلسالمي وهيئاهتا الفرعية ومؤسساهتا املتخصـصة واملنتـسبة، املعقـود يف              

 وبأن هذه االجتماعـات تعقـد اآلن كـل سـنتني،       ،٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٣ إىل   ١١ن  يف الفترة م  
، وإذ ترحــب أيــضا مبــذكرة التفــاهم بــشأن ٢٠٠٨ومــن املقــرر عقــد االجتمــاع املقبــل يف عــام 

التعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان بني مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان ومنظمـة                   
  اجتماع الرباط،املؤمتر اإلسالمي املوقعة يف

 عـن   ٢٠٠٦فربايـر   / شـباط  ٢٥بيان مـشترك يف الدوحـة يف        صدور   ب وإذ ترحب أيضا   
األمناء العامني لألمم املتحدة ومنظمة املـؤمتر اإلسـالمي وجامعـة الـدول العربيـة، وكـذلك عـن               
ــه بوضــع          ــسهم مبوجب ــوا أنف ــار حتــالف احلــضارات، ألزم ــا وقطــر، يف إط ــبانيا وتركي ــي إس ممثل

 ة مشتركة لتعزيز التسامح واالحترام املتبادل،استراتيجي
ــق واملتعــدد األوجــه بــني    وإذ ترحــب كــذلك   ــاون الوثي  واملؤســسات املنظمــات بالتع

ر اإلســالمي هبــدف تعزيــز قــدرات  املتخصــصة التابعــة لكــل مــن األمــم املتحــدة ومنظمــة املــؤمت  
 املنظمتني على مواجهة التحديات اليت تعترض التنمية والتقدم االجتماعي،

 تعزيــز التعــاون القــائم بينــهما  تــصميم املنظمــتني علــى زيــادةوإذ تالحــظ مــع التقــدير 
ــة،       عــن ــة ذات األولوي ــاون املعين ــق وضــع مقترحــات حمــددة يف جمــاالت التع  وكــذلك يفطري

 لسياسي،ا امليدان
 ؛)٢( بتقرير األمني العامحتيط علما مع االرتياح - ١ 
 منظومــة األمــم املتحــدة علــى التعــاون مــع منظمــة املــؤمتر اإلســالمي يف   حتــث - ٢ 

 امليادين ذات االهتمام املشترك، حسب االقتضاء؛
 املــشاركة النــشطة ملنظمــة املــؤمتر اإلســالمي يف أعمــال  مــع االرتيــاحتالحــظ - ٣ 
 تحدة لتحقيق املقاصد واملبادئ اجملسدة يف ميثاق األمم املتحدة؛األمم امل
 إىل األمـــم املتحـــدة ومنظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي مواصـــلة التعـــاون يف تطلـــب - ٤ 

واألمــن  بالــسالمســعيهما املــشترك إىل إجيــاد حلــول للمــشاكل العامليــة، مثــل املــسائل املتــصلة    
 احلـوار والتعـاون،     عـن طريـق   ترويج لثقافة السالم    والع السالح، وتقرير املصري،     نـزالدوليني، و 

واإلرهـاب، واإلغاثـة واإلنعـاش يف     األساسـية،   واحلريـات   وإهناء االسـتعمار، وحقـوق اإلنـسان        
 والتنمية االجتماعية واالقتصادية، والتعاون التقين؛حاالت الطوارئ، 
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مي ملواصـلة    باجلهود اليت تبـذهلا األمـم املتحـدة ومنظمـة املـؤمتر اإلسـال              ترحب - ٥ 
ــشترك واســتعراض       ــام امل ــني املنظمــتني يف جمــاالت االهتم ــاون ب ــز التع ســبل واستكــشاف تعزي

 ليات ذلك التعاون؛آتعزيز ابتكارية لووسائل 
ــدير   - ٦  ــع التق ــؤمتر      ترحــب م ــة امل ــم املتحــدة ومنظم ــني األم ــاون ب  مبواصــلة التع

 وتالحـظ وبناء الـسالم،   ظ السالم وحف صنع السالم والدبلوماسية الوقائيةمياديناإلسالمي يف   
 ؛ وسرياليون والبوسنة واهلرسك والتنمية يف أفغانستانالتعمريالتعاون الوثيق بني املنظمتني يف 

 تعزيـز تبـادل املعلومـات والتنـسيق        الراميـة إىل   جبهـود أمـانيت املنظمـتني        ترحب - ٧ 
 وتطــوير الطرائــق العمليــة ي،والتعــاون بينــهما يف جمــاالت االهتمــام املــشترك يف امليــدان الــسياس

 التعاون؛لذلك 
 باالجتماعات الدورية الرفيعة املـستوى بـني األمـني العـام لألمـم              ترحب أيضا  - ٨ 

املتحدة واألمني العـام ملنظمة املؤمتـر اإلسالمـي، وكذلك بيـن كبـار موظفـي أمـانيت املنظمـتني،              
  املنظمتان؛وتشجع مشاركتهم فـــي االجتماعات اهلامة اليت تعقدها

 علــى ا وكــاالت منظومــة األمــم املتحــدة املتخصــصة وســائر مؤســساهتتــشجع - ٩ 
مواصــلة توســيع نطــاق تعاوهنــا مــع اهليئــات الفرعيــة ملنظمــة املــؤمتر اإلســالمي ومؤســساهتا           

وعـن طريـق    اصة عن طريق التفـاوض بـشأن إبـرام اتفاقـات للتعـاون،              خب و ،املتخصصة واملنتسبة 
مــن أجــل يف كــل منــها جهــات التنــسيق بــني الالزمــة االجتماعــات د عقــاالتــصاالت وإجــراء 

 التعاون يف جماالت االهتمام ذات األولوية لدى األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛
ــة األمــم املتحــدة،   األمــم املتحــدة وســائر م حتــث - ١٠  ســيما   والؤســسات منظوم

هــا مــن أشــكال املــساعدة الــيت تقــدمها  الوكــاالت الرائــدة، علــى زيــادة املــساعدة التقنيــة وغري 
ــزا      إىل ــسبة، تعزيـ ــصة واملنتـ ــساهتا املتخصـ ــة ومؤسـ ــا الفرعيـ ــالمي وهيئاهتـ ــؤمتر اإلسـ ــة املـ منظمـ
 ؛بينهما لتعاونل

 لألمني العام ملا يبذله من جهـود متواصـلة لتعزيـز التعـاون            تعرب عن تقديرها   - ١١ 
مم املتحدة من ناحية، ومنظمة املـؤمتر       والتنسيق بني األمم املتحدة وسائر مؤسسات منظومة األ       

بة مـــن ناحيـــة أخـــرى، خلدمـــة اإلســـالمي وهيئاهتـــا الفرعيـــة ومؤســـساهتا املتخصـــصة واملنتـــس 
 املـــشتركة للمنظمـــتني يف امليـــادين الـــسياسية واالقتـــصادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة       املـــصاحل
 ة؛والعلمي واإلنسانية
 ستني والـ  ثالثـة جلمعية العامـة يف دورهتـا ال       إىل األمني العام أن يقدم إىل ا       تطلب - ١٢ 

 تقريرا عن حالة التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي؛
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ــدورهتا   تقــرر - ١٣  ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــستني  أن ت ــة وال ــد الثالث  البن
 .“التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي”املعنون الفرعي 

 ٦٥امة اجللسة الع
 ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ٤

 


