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 منظمة الجعاون اإلسالمي وقمة مكة

/ماًى ةئصذاس ةٌان اخذذامٍ. هزه املنظمح 13أنهر منظمح اًذػاون اإلظالمٍ كمذها اًشاةػح غرشج يف موح املوشمح ةذاسًخ 

دوس أظايس يف دىخٌذ  دوًح هؤغظاء من أسةؼ كاساخ، وًٌمنظمح 75دُػذ ساين أهرب منظمح ةػذ منظمح األمم املذدذج، ودظم 

هٌمح اًػامل اإلظالمٍ واًدفاؾ غىل مصاًده ونرش سوح اًذعامذ واًذآصس ةني هافح دوي اًػامل. انظمر أفغانعذان إىل 

غظىًح املنظمح منز ةذاًح دؤظٌعها وشاسهر يف أنشؼذها ةاظذمشاس. ونظشا ألهمٌح اًلظٌح فلذ خصصنا ددٌٌٍ هزا 

 دعٌٌؽ اًظىء غىل كمح موح وما نذج غنها.األظتىع ًٌذػشًف ةهزه املنظمح و 

 فسلفة وثاريخ ثأسيس املنظمة

أرضَ اإلرسائٌٌٌىن اًنريان يف املعجذ األكىص اًرشًف. وكذ أًهتتر هتزه اًىاكػتح  3191أغعؼغ من غاَ  13يف داسًخ 

يف اًشةتاغ غاصتمح ظتتذمرب متن اًػتاَ نفعته   17إىل  11مشاغش املعٌمني مٌل أدي إىل انػلاد كمح إظتالمٌح يف دتاسًخ  

دوًح إظتالمٌح هتٌل شتاسن فٌهتا منتذوةىن متن اًهنتذ ومنظمتح ددشًتش فٌعتؼني. وكتذ أدان  17املغشب، وكذ طمر اًلمح 

املشاسهىن يف اًلمح ما كامر ةه إرسائٌٍ ةشذج وػٌُث اًذغم من جمٌتؼ اًتذوي اإلظتالمٌح ًلظتٌح اًلتذط ومتن ستم دتم 

 اإلغالن غن دؤظٌغ منظمح اًذػاون اإلظالمٍ.

وةانػلاد املؤمتش املزهىس أخزخ املنظمح ػاةػا غمٌٌا. وسد يف اًتٌان اًخذامٍ ًٌمتؤمتش املتزهىس متا نصتهب اوةنتاء غتىل رًتى 

فئنهم ًػٌنىن أن خوىمادهم وشػىةهم غلذخ اًػَض غىل سفع أي خٍ ًٌلظٌح اًفٌعؼٌنٌح ال ًوفٍ ملذًنح اًلذط وطتػها 

نظمح كمتٌل أختشي وهتان منهتا اًلمتح اًذتٍ خرتها وصساء اًخاسجٌتح ًتذوي َ.ا هٌل غلذخ امل3195اًعاةم ألخذاز ًىنٌى 

 ، واغذُمذ فٌها مٌشاق املنظمح وصاس وجىدها سظمٌا.3151املنظمح واًذٍ انػلذخ يف جذج غاَ 
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دظم املنظمح اًذوي اًذٍ ًىجذ ةٌنها اًلاظم اًذًنٍ املشرتن  اًذًن اإلظالمٍ . اًذتاسًخ اإلظتالمٍ هتان ومتاصاي مصتذس 

اَ ًٌػٌٌلء املعمٌني ودافػا ًٌػمٍ واًدشهتح يف اًلتىي اًعٌاظتٌح ًتذي املجذمػتاخ اإلظتالمٌح. وةامللاسنتح ةتني متا  إًه

املعٌمني اًػظٌم املذمشٍ يف اًلشون اًشالسح غرش املاطٌح وخارضهم املنوىب دتربص نذٌجتح ًذفتم اًجمٌتؼ غٌٌهتا وهتٍ أن 

ًٌختال  متن اًتزي إال ةاًىختذج اإلظتالمٌح. هتزه اًىختذج ةتني  اًظػف اًداصٍ ظتته اًذفتشق واًذرشترَ وأنته ال ظتتٌٍ

 املجذمػاخ اإلظالمٌح منتشلح من ظٌاظح اإلظالَ اًذًنٌح.

 أهداف املنظمة

 دىػٌذ غالكاخ األخىج واًذظامن ةني اًذوي األغظاء.    •

 اًذفاع غن املصاًذ املشرتهح.    •

 إلظالمٌح ًٌىصىي إىل اًىخذج االكذصادًح.دػضًض اًذػاون االكذصادي واًذجاسي ةني اًذوي ا    •

 ظػٍ اًخرباء ألجٍ اًىصىي إىل االصدهاس اإلنعاين اًشامٍ واًذؼىس االكذصادي يف اًذوي األغظاء.    •

 اًزب غن خٌاض اًذًن اإلظالمٍ واًدص غىل اًدىاس ةني األدًان واملزاهث.    •

 

 أن دػمتتتتتتٍ وفتتتتتتم ا  ب ألجتتتتتتٍ اًىصتتتتتتىي إىل األهتتتتتتذا  املتتتتتتزهىسج غتتتتتتىل اًتتتتتتذوي األغظتتتتتتاء

 

 .غىل جمٌؼ اًذوي األغظاء االًذضاَ واًذػهذ ةدفظ وصٌانح مٌشاق األمم املذدذج 

 .جمٌؼ اًذوي األغظاء ًذعاوون يف اًدلىق واًىاجتاخ 

 .غىل جمٌؼ اًذوي األغظاء اًعػٍ ًدٍ اًخالفاخ ةاًؼشق اًعٌمٌح واجذناب اًػنف واًذهذًذ 

  من اًذوي األغظاء أن ددفظ ٍٍ خشمح اًذوي األخشي واظتذلالًٌذها وأن دجذنتث اًذتذخٍ يف شتؤونها غىل ه

 اًذاخٌٌح.

  غىل اًذوي األغظاء نرش كٌم اًذميلشاػٌح وخلتىق اإلنعتان واًدشًتاخ اًعٌاظتٌح وظتٌادج اًلتانىن واًتذفاع

 غنها.

 الفرص والجحديات

ٌعح ًٌذوي األغظاء وكذ دم اًرتهٌتض غتىل اًذػاون ةني اًذوي اإلظالمٌح ألجٍ دىػٌذ اًػالكاخ ةٌنها ًػذ من األهذا  اًشئ

هزا املشاَ يف جمٌؼ اًلمم املنػلذج ظاةلا، إال أن املنظمح مل دلذس غىل اًذىخٌتذ اًدلٌلتٍ غتىل املعتذىي املؼٌتىب ًٌتذوي 

األغظاء اًذٍ دجذمؼ جمٌؼ شػىةها غىل دًن واخذ، مٌل جػٍ منظمح اًذػاون اإلظتالمٍ موانتا ًُلذفت فٌته غتىل دتتادي 

 واًلٌاَ ةخؼىاخ مدذودج ًشفؼ املشاهٍ اًداصٌح ةني اًذوي األغظاء، غىل ندى شتٌه ةذوس هٌئح األمم املذدذج. ا ساء

 أهم اًفش  اًذٍ ةئموان املنظمح االظذفادج منها هٍب

 اًلاةٌٌح االظذٌػاةٌح املىجىدج يف اًذوي اإلظالمٌح. -3
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 دىاجذ سةؼ ظوان اًػامل يف اًذوي اإلظالمٌح. -1

 يف اًنعتٍ ةني أسا  اًذوي األغظاء.االدصاي اًجغشا -1

 اًذىاجذ املؤسش يف هٌئح األمم املذدذج. -4

 اًلذسج غىل خٍ أصماخ اًػامل اإلظالمٍ. -7

 اًذمذؼ ةزخائش اكذصادًح وامذٌاصاخ جٌىظٌاظٌح هشريج. -9

 ويف امللاةٍ هنان ددذًاخ غذًذج دػرتض ػشًم املنظمح، من أهمهاب 

 ذوي األغظاء.طػف اًذػاون داخٍ املنظمح ةني اً -3

 غذَ االظذلالًٌح يف ادخار اًلشاساخ وغذَ وجىد سوح اًذوافٍ غىل املعذىي املؼٌىب داخٍ املنظمح. -1

 اًخالفاخ اًداصٌح ةني اًذوي اإلظالمٌح. -1

 قمة مكة ونجائجها

ظتالمٍ َ مبوتح املوشمتح يف وكتر ميتش فٌته اًػتامل اإل 1131/ متاًى/13انػلذخ اًلمح اإلظالمٌح اًشاةػتح غرشتج يف دتاسًخ 

ةذدذًاخ غذًذج أطػفر شىهذه ومن رًى ما دلاظٌه اًذوي اإلظالمٌح من خشوب يف اًشاَ وفٌعتؼني وشتٌلي أفشًلٌتا. 

يف اًلمح مل دذم اإلشاسج إىل اًشىساخ اًشػتٌح اًذٍ كامر يف اًجضائتش واًعتىدان متؤخشا هتٌل مل ًُتزهش  ء متن خلتىق 

ث يف رًى إىل هىن مػظم اًذوي األغظاء ددومها أنظمح اظذتذادًح اًشػىب املعٌمح يف دػٌني مصريها، وكذ ًشجؼ اًعت

 وغعوشًح.

هٌل أن اًتٌان اًخذامٍ خال من اإلشاسج إىل اًدلىق األظاظٌح اًذٍ ًعذدلها املىاػنىن يف شٌلي أفشًلٌا مشٍ اًعتىدان 

. أهتذخ اًلمتح يف ةٌانهتا واًجضائش، ودخٌٍ املؤمتش خذًص مشذر غن فٌعؼني، وأُغفٌر مػظم اًلظاًا اًعتاخنح األختشي

اًخذامٍ مشهضًح اًلظٌح اًفٌعؼٌنٌح وأهمٌتح اًتذفاع غتن اًلتذط اًرشتًف وإدانتح انذهاهتاخ اًنظتاَ اًصتهٌىين ًدلتىق 

اًشػث اًفٌعؼٌنٍ، هٌل دم وصف دػٌني اًلتذط غاصتمحإل إلرسائٌتٍ ةؤنته  غتري معتؤوي ومختاًف ًٌلتانىن  متؼ مؼاًتتح 

 دٍ أةٌث إىل اًلذط أو دفذذذ موادث دجاسًح هنان.ةامللاػػح ألي دوي دنلٍ ظفاسدها من 

هٌل دم اًذؤهٌذ غىل أن اًعالَ ًن ًدٍ يف اًرشتق األوظتؽ إال ةانعتداب إرسائٌتٍ ةاًوامتٍ متن األسا  املدذٌتح يف 

 َ وغىل سأط دٌى األسا  املدذٌح اًلذط اًرشًف.3195فٌعؼني هٌل هانر اًدذود يف غاَ 

اًعتفاسج األمشًوٌتح وظتفاسج جتىادٌٌلال إىل اًلتذط اًرشتًف ودػٌتني اًلتذط غاصتمح  هٌل وسد يف اًتٌان ما نصتهب نلتٍ

 إلرسائٌٍ ًُػذ انذهاها صاسخا ًدلىق وداسًخ اًشػث اًفٌعؼٌنٍ واظذهذافا ًعريها ندى اًدشًح واالظذلالي.

إىل ختني امذشتاي  وػاًتر منظمح اًذػاون اإلظالمٍ اًذوي األغظاء إًلتا  جمٌتؼ أنتىاع اًذؼتٌتؼ متؼ اًنظتاَ اًصتهٌىين

 إرسائٌٍ ًٌمىاسٌم اًصادسج ةدم اًلظٌح اًفٌعؼٌنٌح.

هٌل دم إدانح متا ُظتمٍ ةتاًهجىَ غتىل منشتآخ اًتنفؽ يف متذًنذٍ اًتذوادمٍ وغفٌتف يف اًعتػىدًح، هتٌل أدانتر اًلمتح 

ًػشةٌتح املذدتذج يف  األغٌلي اًذخشًتٌح اًذٍ دػشطر ًها أسةؼ ظفن دجاسًح مذنٌح يف املٌاه االكذصادًح ًذوًتح اإلمتاساخ ا
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ةدش ُغٌلن  ووصفذه ةؤنه غمٍ  إجشامٍ  ًهذد أمن وظتالمح خشهتح املالختح اًتدشًتح اًذوًٌتح. إال أنته مل ًتذم دلتذًم أي 

 أػشوخاخ ًىطؼ نهاًح ًٌدشب ةاًٌمن ودلٌٌٍ اًنضاغاخ واًخالفاخ ةني اًذوي اًخٌٌجٌح وإًشان.

اًذؤهٌذ غىل إسظتاء دغتائم اًعتالَ يف أفغانعتذان وكتذ اًذضمتر اًلمتح    من اًتٌان دم11إىل  19يف اًتنىد رواخ األسكاَ  

ةذغم هافح خؼىاخ خوىمح اًىخذج اًىػنٌح األفغانٌح ألجٍ دشظٌخ اًعتالَ وإختالي األمتن يف أفغانعتذان. هتٌل ظتانذخ 

ًتٌان أن اًعتٌٍ اًىخٌتذ اًلمح نذائج املؤمتش املنػلذ مبذًنح ةىغىس يف إنذونٌعٌا خٌاي إخالي اًعالَ يف أفغانعذان، وأهذ ا

ًدٍ أصمح اًدشب يف أفغانعذان ًذمشٍ يف اًدىاس ةتني أػتشا  اًنتضاع يف أفغانعتذان متؼ دؤهٌتذهم غتىل االظتذمشاس يف 

 املفاوطاخ مؼ ػاًتان ألجٍ اًىصىي إىل غمٌٌح ظالَ شامٌح.

 ثوصيات لجحقيق أهداف املؤمتر

ًذي منظمح اًذػاون اإلظالمٍ، إال أن اًذوي األغظاء ةئموانها  مؼ اظذدظاس نلاغ اًظػف اًذاخٌٌح واًذدذًاخ اًخاسجٌح

اًخؼى ندى خٌاصج دوس مؤسش غىل اًلظاًا اإلكٌٌمٌح واًذوًٌح، ورًى غرب ةػع اًذغٌرياخ يف هٌوٌها وخاًذها، ومن رًى ما 

 ًًلب

 ندى ختٍ هتزه هنان خالفاخ خادج ةني اًذوي األغظاء مبنظمح اًذػاون اإلظالمٍ. غىل اًذوي األغظاء اًعػ ٍ

 اًخالفاخ غرب اًذفاهم واًدىاس ألجٍ اًذلاسب أهرث فؤهرث.

  من نلائص هزه املنظمح غذَ دىاجذ منذوةها ةشوٍ دائم يف مجٌغ األمن ةهئتح األمتم املذدتذج. غتىل املنظمتح

 اًعػٍ ندى خٌاصج هشيس دائم يف مجٌغ األمن خذى ًٌػث دوسا ةاسصا يف املجذمؼ اًذويل.

 ًى إنشاء كىي خاصح ًٌدفاؾ غىل اًعالَ ًذذغم من خالًها اًذوي األغظاء يف اًلظاًا األمنٌح غىل املنظمح هز

 ومنؼ نشىء اًدشوب، غىل ندى ًشته اًلىي املدافظح غىل اًعالَ يف هٌئح األمم املذدذج.

 املنظمتح ةداجتح إىل االظتتذفادج متن اًلاةٌٌتتاخ االكذصتادًح ًتتذي ةػتع اًتتذوي األغظتاء ألجتتٍ دػضًتض اًذػتتاون 

االكذصادي وإًجاد ظىق مشرتهح ودامئح ةني اًذوي األغظاء. ًُظا  أًظا أن متن اًرتوسًاخ دػضًتض اًذػتاون 

 يف مٌادًن اًػٌم واًشلافح واًذػٌٌم ةني اًذوي األغظاء ووطؼ هزه املجاالخ طمن أوًىًاخ املنظمح.
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