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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/67/L.29( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

   اإلسالميالتعاونالتعاون بني األمم املتحدة ومنظمة   - ٦٧/٢٦٤
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ــا إذ تـ ــؤرخ ٣٧/٤ إىل قراراـ ــشرين األول٢٢ املـ ــوبر / تـ  ٣٨/٤  و١٩٨٢أكتـ
 ١٩٨٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨ املــؤرخ ٣٩/٧  و١٩٨٣بر أكتــو/ تــشرين األول٢٨املــؤرخ 

ــؤرخ ٤٠/٤ و ــشرين األول٢٥ املــــ ــوبر / تــــ ـــؤرخ ٤١/٣  و١٩٨٥أكتــــ ــشرين ١٦ املــــ  تــــ
ــوبر /األول ــشرين األول١٥ املــؤرخ ٤٢/٤  و١٩٨٦أكت ــوبر / ت ؤرخ  املــ٤٣/٢  و١٩٨٧أكت
ــشرين األول١٧ ــوبر / تــ ــؤرخ ٤٤/٨  و١٩٨٨أكتــ ــشرين األول١٨ املــ ــوبر / تــ  ١٩٨٩أكتــ

ــ٤٥/٩ و ــشرين األول٢٥ؤرخ  املـــ ــوبر / تـــ ــ٤٦/١٣  و١٩٩٠أكتـــ ــشريـن ٢٨ؤرخ  املـــ  تـــ
 املـؤرخ  ٤٨/٢٤  و١٩٩٢نـوفمرب  / تشرين الثاين٢٣ املؤرخ ٤٧/١٨  و ١٩٩١أكتوبر  /األول
 ١٩٩٤نـــوفمرب /ن الثـــاينـ تـــشري١٥ املـــؤرخ ٤٩/١٥  و١٩٩٣نوفمبــــر / تـــشرين الثـــاين٢٤

ــؤرخ ٥٠/١٧ و ــاين ٢٠ املــ ــؤرخ ٥١/١٨  و١٩٩٥نــــوفمرب / تــــشرين الثــ  تــــشرين ١٤ املــ
 املـؤرخ   ٥٣/١٦  و ١٩٩٧أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٢ املـؤرخ    ٥٢/٤  و ١٩٩٦نـوفمرب   /الثاين
ــشرين األول٢٩ ــوبر / تــ ــؤرخ ٥٤/٧  و١٩٩٨أكتــ ــشرين األول٢٥ املــ ــوبر / تــ  ١٩٩٩أكتــ

ــؤرخ ٥٥/٩ و ــشرين األول٣٠ املــــ ــوبر / تــــ ــؤرخ ٥٦/٤٧  و٢٠٠٠أكتــــ ــانون ٧ املــــ  كــــ
 املـؤرخ  ٥٩/٨  و٢٠٠٢نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢١ املؤرخ   ٥٧/٤٢  و ٢٠٠١ديسمرب  /األول
 ٢٠٠٦ديــــسمرب / كــــانون األول٤ املــــؤرخ ٦١/٤٩  و٢٠٠٤ أكتــــوبر/ األولنتــــشري ٢٢

 كــــانون ١٦ املــــؤرخ ٦٥/١٤٠ و ٢٠٠٨ديــــسمرب / كــــانون األول٥ املــــؤرخ ٦٣/١١٤ و
  ،٢٠١٠ديسمرب /األول
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 أكتــوبر /شرين األول تــ ١٠املــؤرخ  ) ٣٠ - د (٣٣٦٩ إىل قرارهــا  وإذ تــشري أيــضا   
إىل املـشاركة، بـصفة مراقـب،     )١(دعـوة منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي    مبوجبـه   الذي قـررت   ١٩٧٥

  يف دورات وأعمال اجلمعية العامة وهيئاا الفرعية،

برحت منظمة التعاون اإلسالمي تضطلع ا بالتنـسيق مـع     باجلهود اليت ماوإذ ترحب   
ل مليثــاق األمــم املتحــدة لتعزيــز دورهــا يف منــع نــشوب  األمــم املتحــدة يف ظــل االحتــرام الكامــ 

الرتاعات وبناء الثقة وحفظ السالم وتـسوية الرتاعـات واإلنعـاش بعـد انتـهاء الـرتاع والوسـاطة                 
  والدبلوماسية الوقائية، يف حاالت منها حاالت الرتاع اليت تشمل طوائف مسلمة،

سـتثنائية الثالثـة الـيت عقـدت يف          اعتماد مؤمتر القمة اإلسالمي يف دورته اال       وإذ تالحظ   
ــسعودية يف     ــة ال ــة، اململكــة العربي ــانون األول٨  و٧مكــة املكرم ــسمرب / ك ــامج ٢٠٠٥دي  برن

 واعتمـاد مـؤمتر   )٢( ملواجهة حتديات األمة اإلسالمية يف القرن احلادي والعـشرين        يعمل العشر ال
 عقـدت يف داكـار يف    يف دورته احلادية عـشرة الـيت  ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤القمة اإلسالمي يف    

  ، اإلسالميؤمتراملنظمة مل امليثاق املعدل ٢٠٠٨مارس / آذار١٤  و١٣

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

ـاالت   رغبـة املنظمـتني يف مواصـلة التعـاون الوثيـق بينـهما يف ا             يف اعتبارها  تضعوإذ    
 ومواصلة سعيهما املـشترك إىل   والعلميةالسياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والثقافية      
 واألمن الدوليني ونـزع الـسـالح      بالسالمإجيــاد حلـول للمشاكل العاملية، مثــل املسائل املتصلة        

وإــاء االســتعمار  ن والتـرويج لثقافـة قوامهـا الـسالم عـن طريـق احلـوار والتعـاو        وتقريـر املـصري   
  واالجتماعية ومكافحة اإلرهاب الدويل،وحقوق اإلنسان األساسية والتنمية االقتصادية 

مـن خـالل    إىل مواد ميثاق األمم املتحدة اليت تـشجع األنـشطة املـضطلع ـا          وإذ تشري   
  التعاون اإلقليمي لتعزيز مقاصد األمم املتحدة ومبادئها،

بـني  العملـي وبنـاء التكامـل       تعزيز التعاون    سلم يف تقريره ب    أن األمني العام   تالحظوإذ    
 اإلسـالمي  التعاونوصناديقها وبراجمها من ناحية، ومنظمة     ووكاالا املتخصصة   األمم املتحدة   

  ،ىمن ناحية أخرإليها وهيئاا الفرعية ومؤسساا املتخصصة واملنتسبة 

_______________ 

 .، غريت منظمة املؤمتر اإلسالمي امسها إىل منظمة التعاون اإلسالمي٢٠١١يونيه / حزيران٢٨يف   )١(
)٢( A/60/633-S/2005/826املرفق الثالث ،. 

)٣( A/67/280-S/2012/614.  



A/RES/67/264  اإلسالميالتعاونالتعاون بني األمم املتحدة ومنظمة   
 

3/8 

ــ الــذي يبعــث علــى التفــاؤل  التقــدم أيــضا تالحــظوإذ    حــرز يف التعــاون بــني  ذي أوال
يف اـاالت العـشرة ذات األولويـة، ويف         والوكاالت واملؤسسات التابعة لكـل منـهما        املنظمتني  

   جماالت أخرى للتعاون بينهما،حتديد

 بانتظـام وأن املـشاورات الـيت        التقيا أن األمينني العامني للمنظمتني      وإذ تالحظ كذلك    
  ،هماعززت التعاون بينجتري بني كبار مسؤويل املنظمتني قد 

مؤسـسات منظومـة األمـم      سـائر    التعاون بـني األمـم املتحـدة و        تعزيز بأن   منها واقتناعا  
 اإلسالمي وهيئاا ومؤسـساا مـن ناحيـة أخـرى يـسهم يف           التعاوناملتحدة من ناحية ومنظمة     

  تعزيز مقاصد األمم املتحدة ومبادئها،

 اسـسات منظومـة األمـم املتحـدة ووكاالـ         بنتـائج االجتمـاع العـام ملؤ       حتيط علما وإذ    
  إليهـا الـذي عقـد    اإلسالمي وهيئاا الفرعية ومؤسـساا املتخصـصة واملنتـسبة        التعاون  ومنظمة  

الســتعراض وتقيــيم مــستوى التعــاون يف   ٢٠١٢مــايو / أيــار٣ إىل ١ مــنجنيــف يف الفتــرة يف 
ة والتنميــة وتنفيــذ األهــداف  ميــادين الــسالم واألمــن الــدوليني والعلــوم والتكنولوجيــا والتجــار  

 وحقوق اإلنـسان وتنميـة املـوارد البـشرية          هلماإلمنائية لأللفية ومحاية الالجئني وتقدمي املساعدة       
لتـراث وبـأن    ل التـرويج واألمن الغذائي والزراعة والبيئة والصحة والـسكان والفنـون واحلـرف و           

  ،٢٠١٤ ع املقبل يف عامهذه االجتماعات باتت تعقد كل سنتني ومن املقرر عقد االجتما

ــة  القويــةروح التعــاون وإذ تــضع يف اعتبارهــا    يف االتفــاق علــى مــصفوفة مــن  املتجلي
ســيتم تنفيــذها خــالل فتــرة الــسنتني املقبلــة يف إطــار التعــاون بــني األمــم املتحــدة  الــيت األنــشطة 

  ومنظمة التعاون اإلسالمي، 

شــريكا هامــا لألمــم املتحــدة يف  تــزال   إىل أن منظمــة التعــاون اإلســالمي الوإذ تــشري  
حتقيق السالم واألمن والترويج لثقافة قوامها السالم على الـصعيد العـاملي، وإذ تالحـظ خمتلـف               

هـا اجلانبــان، مبـا فيهـا االتفـاق علــى مواصـلة التعـاون يف جمـاالت منــع        توصـل إلي القـرارات الـيت   
ومكافحـة اإلرهـاب الـدويل    نشوب الرتاعات وتسويتها والوساطة وحفظ السالم وبناء السالم       

ــة حقــوق       و ــز كاف ــة اإلســالم، وتعزي ــديين، مبــا يف ذلــك كراهي التطــرف ومناهــضة التعــصب ال
اإلنسان واحلريـات األساسـية للجميـع ومحايتـها واملـساعدة اإلنـسانية وبنـاء القـدرات يف جمـال                    

  املتابعة، املساعدة االنتخابية واالتفاق على حتسني آلية

 التعـاون اإلسـالمي واألمـم املتحـدة ومنظمـة األمـن والتعـاون            منظمة عقد وإذ تالحظ   
ــا ــسة يف أوروبـ ــشاور جلـ ــاطة  للتـ ــز دور الوسـ ــشأن تعزيـ ــسان٤ و ٣يف   بـ ــل / نيـ  ٢٠١٢أبريـ

استضافتها منظمة التعاون اإلسالمي يف مقر أمانتها العامة يف جدة، اململكة العربيـة الـسعودية،               
  بارزة، ة ودوليةوشارك فيها مسؤولون كبار من منظمات إقليمي
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التزام منظمة التعاون اإلسالمي ببناء القدرات يف جمـال منـع نـشوب       وإذ تالحظ أيضا    
حلقــات تنظــيم  دورات تدريبيــة وعــن طريــق عقــدالرتاعــات وتــسويتها والدبلوماســية الوقائيــة 

  ها خرباء ومنظمات متخصصة يف هذا اال،ديرعمل ي

 اإلســـالمي يف تـــشجيع احلـــوار بـــني  مـــسامهة منظمـــة التعـــاون  تالحـــظ كـــذلكوإذ  
ــن         ــك م ــم املتحــدة للحــضارات وغــري ذل ــها يف إطــار حتــالف األم ــاهم فيمــا بين ــات والتف الثقاف

  الصدد، املبادرات يف هذا

ــيت تــضطلع ــا منظمــة      وإذ ترحــب   ــان ال ــاحلوار بــني األدي ــادرات املتعلقــة ب باملب
  ومنـها إنـشاء مركـز امللـك    التعاون اإلسـالمي واألمـم املتحـدة والـدول األعـضاء فيهمـا،          

يف فيينـا، وإذ تـشدد    والثقافـات   األديان  أتباع  للحوار بني   العزيز العاملي     عبد  بنعبد اهللا   
 احلـــوار بـــني األديـــان تـــشجيعة يف املعنيـــعلـــى أمهيـــة إشـــراك وكـــاالت األمـــم املتحـــدة 

 ،يف هذا االواألنشطة األخرى 

منظمـــة التعـــاون يف قـــوق اإلنـــسان حللجنـــة الدائمـــة املـــستقلة الإنـــشاء  وإذ تالحـــظ  
اإلسالمي واعتماد نظامها األساسـي، وإذ تـسلم بـضرورة تعزيـز التعـاون والتبـادل بـني اللجنـة                    

  األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،الدائمة ومفوضية

 مـن أجـل النـهوض       هاطـة عملـ   خلاعتماد منظمـة التعـاون اإلسـالمي         وإذ تالحظ أيضا    
مـسائل  لل على وجه التحديـد  صدى العامة لكي تت تهامانأسرة يف   باملرأة وإنشاء إدارة شؤون األ    

، مبـا  املعنيـة دارة ووكاالت األمم املتحدة اإلاملتعلقة باملرأة والطفل، وإذ تشدد على التعاون بني    
 ،)هيئة األمم املتحدة للمرأة (ملرأةللمساواة بني اجلنسني ومتكني ايف ذلك هيئة األمم املتحدة 

 التعــاون الوثيــق املتعــدد األوجــه بــني الوكــاالت املتخصــصة  تقــديرمــع ال وإذ تالحــظ  
اإلسـالمي املتخصـصة واملنتـسبة إليهـا ـدف       التعـاون التابعة لألمم املتحدة ومؤسسات منظمـة       

تعزيز قدرات املنظمتني على التصدي للتحديات اليت تواجه التنمية والتقدم االجتمـاعي، مبـا يف       
 التعـاون اإلسـالمي ومنظمـة الـصحة العامليـة وصـندوق األمـم           ذلك التعاون اجلاري بني منظمـة     

املتحدة للسكان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة بـشأن املـسائل املتعلقـة بالـصحة واملناقـشات                    
اإلسـالمي بـشأن وضـع الـشراكة        التعـاون   اجلارية بني منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ومنظمـة             

رات حمـددة تتـصل باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، يف      بينهما يف إطار رمسي من خـالل تقـدمي مبـاد      
حتـديات األمـة اإلسـالمية يف     ملواجهـة    اإلسـالمي  التعـاون  ملنظمـة    يالعـشر عمـل   البرنـامج   إطار  

  ،القرن احلادي والعشرين

اإلسـالمي ومكتـب تنـسيق الـشؤون      التعـاون بالتعـاون القـائم بـني منظمـة        وإذ ترحب     
 مبــا يف ذلــك احلــوار بــني هــذين الكيــانني بــشأن التواصــل مــع   اإلنــسانية التــابع لألمانــة العامــة،
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املنظمات غري احلكومية وغريها من اجلهـات الفاعلـة يف اـال اإلنـساين يف الـدول األعـضاء يف         
اإلسالمي واملشاركة يف أنشطة ومناسـبات مـشتركة وتبـادل املعلومـات ـدف               التعاونمنظمة  

 وتنفيــذ بــرامج حمــددة يف ميــادين بنــاء القــدرات وتقــدمي املــساعدة يف   التعــاون النــشطتــشجيع 
  حاالت الطوارئ وإقامة شراكات استراتيجية،

ــشراكة  يف  وقــد نظــرت    ــامج ال ــني ا برن ــام واحــد ب ألمــم املتحــدة ومنظمــة التعــاون   لع
تعزيــز التعــاون وتبــادل اخلــربات بــني املنظمــتني يف جمــال الوســاطة الــذي يهــدف إىل اإلســالمي 

 ،اإلسالميالتعاون تعزيز القدرة التشغيلية ملنظمة و

منظمـة  واملديريـة التنفيذيـة للجنـة مكافحـة اإلرهـاب            تـه ختذلذي ا بالقرار ا  رحبتوإذ    
ومنظمـة  ووكاالـا   ألمـم املتحـدة     ملؤسـسات منظومـة ا     يف آخر اجتماع عام   التعاون اإلسالمي   

ــأن تــشترك التعــاون بــشأن قــرار جملــس األمــن   ٢٠١٣  يف تنظــيم مناســبة يف عــام ا اإلســالمي ب
  ،٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤املؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٢٤

اإلســالمي توســيع نطــاق تبــادل اآلراء بــني أمــانيت  التعــاون طلــب منظمــة وإذ تالحــظ  
األمم املتحـدة واملنظمـة حبيـث يتخطـى الترتيـب احلـايل املعمـول بـه كـل سـنتني ليـشمل إجـراء                

  املنظمتني، ع جماالت التعاون بنياستعراضات دورية للتعاون نظرا التسا

ة تعزيـز التعـاون القـائم بينـهما      مواصـل  تصميم املنظمـتني علـى       وإذ تالحظ مع التقدير     
ــن ــاون املعينــــة ذات األولويــــة        عــ ــددة يف جمــــاالت التعــ ــع مقترحــــات حمــ  ويفطريــــق وضــ

  ،السياسي امليدان

  ؛)٣( بتقرير األمني العامحتيط علما مع االرتياح  - ١  

اإلسـالمي يف    التعـاون  منظومـة األمـم املتحـدة علـى التعـاون مـع منظمـة                حتث  - ٢  
  ، حسب االقتضاء؛املنظمتنياهتمام اليت هي حمل امليادين 

اإلسـالمي يف أعمـال    التعـاون  املـشاركة النـشطة ملنظمـة         مع االرتيـاح   تالحظ  - ٣  
سدة يف ميثاق األمم املتحدة؛األمم املتحدة لتحقيق املقاصد واملبادئ ا  

اإلسـالمي هـدفا مـشتركا هـو تعزيـز           التعاونألمم املتحدة ومنظمة    ل أن   تؤكد  - ٤  
 حىت يتسىن بلـوغ هـدفها وهـو حتقيـق سـالم عـادل           هاعملية السالم يف الشرق األوسط وتيسري     

  وشامل يف الشرق األوسط؛

ــة   تطلــب  - ٥   ــم املتحــدة ومنظم ــاون إىل األم ــاون يف  اإلســالمي  التع مواصــلة التع
 واألمــن بالــسالمســعيهما املــشترك إىل إجيــاد حلــول للمــشاكل العامليــة، مثــل املــسائل املتــصلة    

ــر املــصري    ـــزع الــسالح وتقري ــق احلــوار    الــدوليني ون ــة قوامهــا الــسالم عــن طري ــرويج لثقاف والت



  A/RES/67/264   اإلسالميالتعاونمم املتحدة ومنظمة التعاون بني األ
 

6/8 

الـدويل  اإلرهـاب     ومكافحـة  األساسـية واحلريـات   وإاء االستعمار وحقـوق اإلنـسان       والتعاون  
وبناء القدرات واملسائل املتصلة بالصحة مثل مكافحة األوبئة واألمراض املتوطنة ومحايـة البيئـة              

  والتعاون التقين؛وتغري املناخ واإلغاثة واإلنعاش يف حاالت الطوارئ 

ــم املتحــدة ومنظمــة التعــاون اإلســالمي يف ســبيل     ترحــب  - ٦   ــني األم ــاون ب  بالتع
ــهم علــى أســاس  مكافحــة التعــصب ووصــم األشــخاص  ــسلم بالــضرورة   أو معتقــدام، ودين ت

ــاءامللحــة  ــ إلذك ــصعيد وعيال ــى ال ــدين أي دعــوة إىل     ال  عل ــديين، وت ــصب ال ــشأن التع ــاملي ب ع
الكراهية الدينية تشكل حتريضا على التمييز أو العـداء أو العنـف، وترحـب بالتعـاون مـن أجـل                    

  ؛بصورة عاجلةة شكلالتصدي هلذه امل

حلقـوق  لجنة الدائمة املـستقلة     الة التعاون وعمليات التبادل بني      إىل زياد  تدعو  - ٧  
  ؛نظمة التعاون اإلسالمي ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسانمل التابعةاإلنسان 

ــة      تطلــب  - ٨   ــضايا االجتماعي ــاون يف معاجلــة الق ــز التع ــتني تعزي ــانيت املنظم  إىل أم
لراميـة إىل القـضاء علـى الفقـر وحتقيـق التنميـة        جهود الدول األعضاء ا  يفواالقتصادية اليت تؤثر    

  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛إجناز املستدامة و

 اإلسـالمي ملواصـلة   التعـاون  باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة ومنظمـة       ترحب  - ٩  
بإنـشاء فريـق عامـل مـؤخرا      و ي حمـل اهتمامهمـا    هـ اليت  االت  اتعزيز التعاون بني املنظمتني يف      

  ؛هاتعزيزابتكارية لسبل ووسائل وحبث  التعاون هذاليات آ ستعراضال

بــني بلــدان فيمــا  للتعــاون مكتــب األمــم املتحــدة  بالتعــاون بــنيأيــضاترحــب   - ١٠  
 اإلســالمي التعــاونمنظمــة بــني واإلمنــائي األمــم املتحــدة  برنــامج  ي يستــضيفهذاجلنــوب الــ 

بـني بلـدان اجلنـوب يف اـاالت         فيمـا   اا املتخصصة واملنتسبة إليها يف تشجيع التعاون        ومؤسس
  ؛هي حمل اهتمامهااليت 

ومؤســـساما الفرعيـــة  اإلســـالمي التعــاون  األمـــم املتحـــدة ومنظمـــة تــشجع   - ١١  
واملتخصــصة واملنتــسبة إليهمــا علــى تكثيــف العمــل الــذي تقــوم بــه مــن أجــل إجيــاد أطــر ثنائيــة  

ــا ــاري    للتعــ ــادل التجــ ــصناعية وتــــشجيع التبــ ــشرية والــ ــدرات البــ ــة القــ ــاالت تنميــ ون يف جمــ
  ؛والسياحة والنقل

  اإلســالميالتعــاونمنظمــة إىل التعــاون مــع   املتحــدة منظومــة األمــم  تــدعو  - ١٢  
والدول األعضاء فيها يف اجلهود اليت تضطلع ا لتحقيق األهداف اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا،       

  هداف اإلمنائية لأللفية؛مبا فيها األ
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 التعــاون مبواصــلة التعــاون بــني األمــم املتحــدة ومنظمــة   مــع التقــدير ترحــب  - ١٣  
 وتالحـظ وبناء السالم،     وحفظ السالم   صنع السالم والدبلوماسية الوقائية    مياديناإلسالمي يف   

  رســــك والبوســــنة واهلوالتنميــــة يف أفغانــــستانالــــتعمري التعــــاون الوثيــــق بــــني املنظمــــتني يف  
  ؛والصومال وسرياليون

الستـضافتها االجتمـاع العاشـر       اإلسـالمي    التعاوننظمة  مل عن تقديرها  تعرب  - ١٤  
لفريق االتصال الدويل املعين بأفغانستان يف أمانتها العامـة يف جـدة، اململكـة العربيـة الـسعودية،              

اإلسـالمي   تعـاون تعاون يف امليـدان بـني منظمـة ال       ال توثيق، وتدعو إىل    ٢٠١١مارس  / آذار ٣يف  
  املتحدة؛ ووكاالت األمم

 تعزيــز تبــادل املعلومــات والتنــسيق مــن أجــل جبهــود أمــانيت املنظمــتني ترحــب  - ١٥  
 وتطــوير الطرائــق  يف امليــدان الــسياسيهــي حمــل اهتمامهمــاالــيت االت اــوالتعــاون بينــهما يف 

  التعاون؛العملية هلذا 

منظمـة  اإلسـالمي و    منظمـة التعـاون    تزايـد التعـاون بـني      تالحظ مـع االرتيـاح      - ١٦  
ــة     ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــاون      األم ــة التع ــل منظم ــب متثي ــاح مكت ــى يف افتت ــا جتل كم

  ؛اإلسالمي يف مقر منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف باريس

مي بزيارة األمني العام لألمـم املتحـدة إىل مقـر منظمـة التعـاون اإلسـال          ترحب  - ١٧  
ــران ــز التعــاون بــني منظمــة التعــاون اإلســالمي    ٢٠١٢يونيــه /يف جــدة يف حزي  وبالتزامــه بتعزي

باالجتماعــات ترحــب أيــضا ، والــيت هــي حمــل اهتمــام املنظمــتني  واألمــم املتحــدة يف اــاالت  
ــة          ـــام ملنظم ــني الع ــم املتحــدة واألم ــام لألم ــني الع ــني األم ــستوى ب ــة امل ــة الرفيع ــاون الدوري التع

 اهلامـة ـي وبيـن كبـار موظفـي أمـانيت املنظمـتني، وتـشجع مـشاركتهم يف االجتماعـات             اإلسالم
  اليت تعقدها املنظمتان؛

علـى  األخـرى   ا وكاالت منظومة األمم املتحدة املتخصصة ومؤسـسا   تشجع  - ١٨  
ــة ملنظمــة   التعــاونمواصــلة توســيع نطــاق   ــات الفرعي  اإلســالمي ومؤســساا  التعــاون مــع اهليئ

يف جمـاالت العلـوم والتكنولوجيـا والتعلـيم العـايل والـصحة          اصـة   خب و  إليهـا،  واملنتسبةاملتخصصة  
عقـد  االتـصاالت و  ومن خالل إجـراء     عن طريق التفاوض بشأن إبرام اتفاقات للتعاون        والبيئة،  

مـن أجـل التعـاون يف جمـاالت االهتمـام       جهات التنسيق يف كـل منـها        بني  الالزمة  االجتماعات  
   اإلسالمي؛التعاونمم املتحدة ومنظمة ذات األولوية لأل

نظومــة األمــم املتحــدة،  األخــرى التابعــة ملؤســسات امل األمــم املتحــدة وتــدعو  - ١٩  
ــسيةســيما الوكــاالت الر  وال ــىئي ــة وغريهــا مــن أشــكال     النظــر يف، عل ــادة املــساعدة التقني  زي
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ؤسـساا املتخصــصة   اإلسـالمي وهيئاــا الفرعيـة وم  التعـاون منظمــة  إىلالـيت تقـدمها   املـساعدة  
  ؛لقدرا على التعاون، تعزيزا  إليهاواملنتسبة

 لتعزيـز التعـاون     بـذهلا ألمـني العـام     لجهـود الـيت يواصـل ا       ل تعرب عن تقـديرها     - ٢٠  
نظومــة األمــم املتحــدة مــن ناحيــة األخــرى التابعــة ملؤســسات املوالتنــسيق بــني األمــم املتحــدة و

 مـن ناحيـة    إليهـا عيـة ومؤسـساا املتخصـصة واملنتـسبة     اإلسالمي وهيئاـا الفر   التعاونومنظمة  
ــسياسي   أخــرى خلدمــة املــصاحل  ــادين ال ــة واالقتــصاديةاملــشتركة للمنظمــتني يف املي  ة واالجتماعي

  ؛والعلمية ة واإلنسانيةوالثقافي

 ستني والـ التاسعة إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا           تطلب  - ٢١  
   اإلسالمي؛التعاونة التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة تقريرا عن حال

 البنــد  والــستنيالتاســعة أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا  تقــرر  - ٢٢  
 يف إطـار البنـد املعنـون    ” اإلسالميالتعاونالتعاون بني األمم املتحدة ومنظمة     “املعنون  الفرعي  

  .”يمية واملنظمات األخرىواملنظمات اإلقل املتحدة التعاون بني األمم“

  ٨٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٣مايو / أيار١٧

  


