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يف  األعضاء  الدول  وفود  ورؤساء  وزراء  نحن،   )1

أباد،  املجتمعني يف عشق  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 

املؤمتر  يف   20�2 مايو  و�2   �� يومي  بركمنستان 

حول  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  ال��وزاري  ال��دويل 

الالجئني يف العامل اإلسالمي؛

عن  يزيد  ما  منذ  أرىس،  قد  اإلسالم  بأن  ُندرك   )2

أربعة عرش قرناً خلت، أسس منح حق اللجوء، وهو 

أمر أصبح اليوم راسخاً يف العقيدة والراث والتقاليد 

اإلسالمية؛ 

3(  ُنعرب عن عميق قلقنا إزاء أوضاع الالجئني يف 

العامل، السيام أن معظمهم تستضيفهم الدول األعضاء 

يف منظمة التعاون اإلسالمي؛ 

منظمة  يف  األعضاء  ال��دول  مبساهمة  ُنشيد    )4

التعاون اإلسالمي يف استضافة الالجئني فوق أراضيها، 

والخمسني  السبع  الدول  استضافة  تؤكده  ما  وهو 

 �0,7 لزهاء  اإلسالم�ي  التع�اون  منظمة  يف  األعضاء 

الجئ  ماليني  خمسة  ضمنهم  ومن  الج��ئ،  مليون 

فلسطيني (طبقاً لإلحصائيات التي أوردتها األونروا)؛ 

منظمة  يف  األعضاء  الدول  باستمرار  كذلك  وُنشيد 

بتوفري  الراسخ  بالتزامها  الوفاء  يف  اإلسالمي  التعاون 

الحامية لالجئني، مع مراعاة قدراتها الوطنية وقوانينها 

املحلية؛ 

ُنشري إىل أن معاهدة عام ��95 املتعلقة بوضع   )5

ميثالن   �967 لعام  بها  امللحق  والربوتوكول  الالجئني 

قيام مستمرة تتواكب مع القرن الحادي والعرشين. 

التي  والقيم  املبادئ  اح��رام  أهمية  إىل  ُنشري  كام 

تتضمنها هاتان الوثيقتان؛ 

ملشكلة  واإلنسانية  االجتامعية  األبعاد  ُندرك   (6

الجذرية،  أسبابها  مع  التعامل  إىل  والحاجة  الالجئني 

ال  حتى  الجهود  بذل  عىل  ال��ُدويل  املجتمع  ونحث 

تصبح هذه املشكلة مصدراً من مصادر التوتر؛ 

كبرية  أعدادا  تستضيف  التي  الدول  كرم  نثمن   )7

واالجتامعي  األمني  بالتأثري  وُنقر  الالجئني،  من 

الذي ينطوي عىل وجود أعداد  واالقتصادي والبيئي 

بقلق  ونشري  البلدان،  هذه  عىل  الالجئني  من  هائلة 

بالغ إىل تدين مستويات املساعدة الدولية؛

اإلسالمي  التعاون  منظمة  قرارات  عىل  ُنؤكد   )8

العريب  وال��رصاع  الفلسطينية  بالقضية  الصلة  ذات 

الالجئني  قضية  ح��ل  رضورة  وع��ىل  اإلرسائ��ي��يل، 

الفلسطينيني وفقاً للقانون الدويل وق�رارات الرشعية 

العامة  الجمعية  قرار  وخاصة  الصلة،  ذات  الدولية 

رقم (�94) واملبادرة العربية؛ كام ُنؤكد عىل أن وكالة 

الفلسطينيني  الالجئني  املتحدة إلغاثة وتشغيل  األمم 

(األونروا) هي الجهة التي تجسد املسؤولية الدولية 

تجاه الالجئني الفلسطينيني مبوجب الوالية املمنوحة 

هذا  ويف  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  من  لها 

الصدد، نثمن عالياً الدور الهام الذي تقوم به األونروا 

وندعو  الفلسطينيني،  الالجئني  معاناة  من  للتخفيف 

التعاون  منظمة  يف  األعضاء  والدول  الدويل  املجتمع 

أن  إىل  الوكالة ودعمها  لنداءات  لالستجابة  اإلسالمي 

إىل  الفلسطينيني  لالجئني  العودة  حق  تحقيق  يتم 

ديارهم؛

رقم:  اإلسالمي  التعاون  منظمة  بقرار  نذكر   )9

عىل  أرمينيا  جمهورية  “ع��دوان  بشأن  38/�0-س 

الثامنة  الدورة  اعتمدته  الذي  أذربيجان”  جمهورية 

املنظمة  ووثائق  الخارجية،  وزراء  ملجلس  والثالثني 

عن  ُنعرب  الصدد،  هذا  ويف  الصلة.  ذات  األخ��رى 

والجئ  نازح  مليون  من  أكرث  محنة  إزاء  قلقلنا  بالغ 

إقليم  يف  املحتلة  املناطق  من  ُط��ردوا  أذربيجاين 

آذربيجان،  جمهورية  يف  حولها  وما  كاراباخ  ناغورنو 

وندعو  اإلنسانية.  املشاكل  هذه  ة  وِحدَّ حجم  وإزاء 

من  طردوا  ومن  اآلذربيجانيني  الالجئني  متكني  إىل 

وُنؤكد  وكرامة،  ورشف  أمان  يف  ديارهم  إىل  العودة 

تبذلها  التي  للجهود  الكامل ودعمنا  تضامننا  مجدداً 

حكومة وشعب آذربيجان لتحقيق هذا املبتغى. ويف 

هذا الصدد، نطالب بالتطبيق الكامل للقرارات ذات 

الصلة الصادرة عن كل من منظمة التعاون اإلسالمي 

األمن  ومجلس  املتحدة  لألمم  العامة  والجمعية 

الدويل. 

ُيساورنا، عىل الدوام، عميق القلق بأن الكثري   (�0

جداً من حاالت اللجوء يف الدول األعضاء يف منظمة 

تستلزم  وأصبحت  أمدها  قد طال  اإلسالمي  التعاون 

مشاركة مستدامة وعميقة من املجتمع الدويل وغريها 

من هيئات األمم املتحدة للعمل مع مفوضية األمم 

من  غريها  ومع  الالجئني،  لشؤون  السامية  املتحدة 

الجهات العاملة يف إطار األمم املتحدة، عند االقتضاء، 

مستدامة  حلول  إىل  والتوصل  الالجئني  محنة  لحل 

الجمعية  وق�رارات  ال��ُدويل  القان�ون  م��ع  تتسق 

فضاًل  ون��درك،  الصلة.  ذات  املتحدة  لألمم  العامة 

الجهود ملعالجة األسباب  عن ذلك، رضورة مضاعفة 

مع  الُدويل،  للقانون  وفًقا  اللجوء  لحاالت  الحقيقة 

احرام سيادة الدول األعضاء.   

الحل  الطوعية تظل  العودة  أن  ُنؤكد مجدداً   )11

األفضل لحاالت الالجئني، وندعو دول املنشأ، وبلدان 

لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  ومفوضية  اللجوء، 

سوية  العمل  إىل  ككل  الدويل  واملجتمع  الالجئني، 

مامرسة  من  الالجئني  لتمكني  يلزم  ما  بكل  للقيام 

حقهم يف العودة إىل ديارهم. ويف هذا السياق، ندعو 

إىل التحيل باإلرادة السياسية ملضاعفة الجهود الدولية 

من أجل تعزيز العودة الطوعية. 
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التي  اإليجابية  والجهود  بالخطوات  ب  ُنرحِّ  (�2

منظمة  يف  األعضاء  الدول  بعض  حكومات  بذلتها 

تعزيز  بشأن  بواجبها  القيام  يف  اإلسالمي  التعاون 

إىل  ملواطنيها  متييزية  غري  بطريقة  الطوعية  العودة 

والدعم  باملساعدة  ومدهم  وكرامة  بأمان  بلدانهم 

واألمن لضامن إعادة إدماجهم الدائم. وُنشجع كذلك 

بلدان منشأ الالجئني األخرى عىل اتخاذ تدابري مامثلة 

يف هذا الصدد. 

القامئة بني  الكبرية  الفجوة  بالغ  ُنسجل بقلق   )13

احتياجات وأماكن إعادة التوطني عىل مستوى العامل 

التوطني. ونحث  انتقائية إلعادة  اعتامد معايري  وبني 

واملرن  الفعال  االستخدام  التوطني عىل  إعادة  بلدان 

وغري التمييزي لهذا اإلجراء، كام نحث مفوضية األمم 

املتحدة السامية لشؤون الالجئني عىل مواصلة عملها 

املستضيفة  البلدان  مع  وثيق،  نحو  عىل  بالتنسيق، 

لالجئني، ورف�ع التقاري�ر حول أنشطة إعادة التوطني 

عىل نحو أكرث انتظاًما وفاعلية. 

ندعو املجتمع الُدويل، وبالتعاون مع مفوضية   )14

الالجئني، ومع غريها  السامية لشؤون  املتحدة  األمم 

مزيد  توفري  إىل  الصلة،  ذات  الدولية  املنظامت  من 

تستضيف  التي  الدول  ومساعدة  لدعم  املوارد  من 

التضامن  يتوافق مع مبدأ  الالجئني، وذلك عىل نحو 

كام  األعباء.  تحمل  يف  واملشاركة  الدوليني  والتعاون 

ُنؤكد مجدداً أن الدول التي تواجه تدفق أعداد غفرية 

املجتمع  مبساعدة  تحظى  أن  ينبغي  الالجئني  من 

تحمل  يف  العادلة  املشاركة  ملبادئ  وفقاً  ال��دويل 

األعباء. 

يف  األعضاء  للدول  القيمة  باملساهمة  ُنشيد   )15

ذات  املالية  واملؤسسات  اإلسالمي  التعاون  منظمة 

بالالجئني،  يتعلق  فيام  للمنظمة  التابعة  الصلة 

املساهمة  هذه  تعزيز  إىل  الصدد،  هذا  يف  ونتطلع، 

وتقدميها يف الوقت املناسب. 

رقم:  اإلسالمي  التعاون  منظمة  قرار  نستذكر   )16

��/38 - س الذي صدر عن الدورة الثامنة والثالثني 

املنظمة  وثائق  من  وغريه  الخارجية،  وزراء  ملجلس 

الخاصة  الحل  “باسراتيجية  ونرحب  الصلة.  ذات 

وإعادة  الطوعية  العودة  لدعم  األفغان  بالالجئني 

املضيفة”،  للدول  املساعدة  وتقديم  الدائم  اإلدماج 

والتي متخضت عن املشاورات بني حكومات جمهورية 

اإليرانية  اإلسالمية  والجمهورية  اإلسالمية  أفغانستان 

وجمهورية باكستان اإلسالمية، برعاية مفوضية األمم 

النحو  الالجئني، وذلك عىل  السامية لشؤون  املتحدة 

الذي وردت به يف اإلعالن املشرك الصادر عن املؤمتر 

الذي ُعقد يف جنيف يومي 2 و3 مايو 20�2. وندعو 

خالل  من  االسراتيجية  لهذه  الفعيل  التطبيق  إىل 

تعزيز التعاون الدويل لدعم العودة الطوعية لالجئني 

األفغان بأمان وكرامة، وذلك بهدف وضع حل لواحدة 

من أكرب حاالت اللجوء وأطولها أمداً يف العامل. 

مامثلة  مبادرات  وضع  إمكانية  بحث  عىل  وُنحث 

لجوء  حاالت  مع  للتعامل  الطوعية  العودة  لتعزيز 

طويلة األمد يف العامل اإلسالمي.

ُنشيد بالدور الريادي ملفوضية األمم املتحدة   )17

السامية لشؤون لالجئني ونثني عىل الجهود املتواصلة 

املفوضية  مبوظفي  ُننوه  كام  مكتبها.  يبذلها  التي 

ومهنية  كفاءة  من  أبدوه  ملا  التنفيذيني  ورشكائها 

وتفان عند اضطالعهم مبسؤولياتهم. ويف هذا الصدد، 

ندعو املجتمع الدويل ملواصلة توفري املساعدة الالزمة 

والدعم املايل لتمكني مفوضية األمم املتحدة السامية 

لشؤون الالجئني من مواصلة النهوض مبسؤولياتها.

األعضاء  للدول  شكرنا  عميق  عن  نعرب   )18

املضيفة لالجئني رغم إمكاناتها االقتصادية املحدودة 

الدول  عىل  نثني  السمحة،  اإلسالمية  لقيمها  تأكيداً 

واإلقليمية  الدولية  للمنظامت  املانحة  األعضاء 

الصدد  هذا  يف  ونثمن  الالجئني،  مجال  يف  العاملة 

تقدمه  الذي  املتواصل  والدعم  اإلنسانية  الجهود 

اململكة العربية السعودية لقضايا الالجئني ف�ي العامل 

كاف�ة واإلسالم�ي خاصة وللمنظامت املعنية بهم. كام 

الكوي�ت  ودول�ة  السعودية  العربية  اململكة  نشكر 

الدعم  للتنمية عىل  اإلسالمي  والبنك  وسلطنة ُعامن 

امل�ادي إلنجاح هذا املؤمتر.

حكومة  لركمنستان،  امتناننا  عن  ُنعرب   )19

وشعًبا، عىل هذه االستضافة الكرمية للمؤمتر الوزاري 

يف  الالجئني  حول  اإلسالمي  التعاون  ملنظمة  الدويل 

الناجحة  تجربتها  م�ن  واالستفادة  اإلسالمي،  العامل 

ف�ي تعاملها م�ع قضايا الالجئني وعدميي الجنسية يف 

تركمنستان.  

ُاعتمد يف عشق أباد يف �2 مايو 20�2. 
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