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  إسالمية/وثائق عربية
  

  قرار مؤتمر القمة اإلسالمي السابع 
  يف الدار البيضاء بشأن القدس

  ]مقتطفات[ .15/12/1994الدار البيضاء، 
  
  

.......][  
  :قرار يف شأن صندوق القدس ووقفيته

 12 – 11من  ي الفترةـاء باململكة املغربية، فـي الدار البيضـابع املنعقد فـإن مؤتمر القمة اإلسالمي الس
  م،1994ديسمبر ] كانون األول[ 14 – 13، املوافق ه 1415رجب 

-ICFM/22ووقفيته واملتضمن يف الوثيقة الرقم  القدس إذ درس تقرير األمين العام حول صندوق
94/PAL/D.3 ،  

  ،اإلسالميمليثاق منظمة املؤتمر  واألهدافق من املبادئ لوإذ ينط
  شأن صندوق القدس ووقفيته،درة يف الصا الميةاإلسمستنداً إىل جميع القرارات 

  مع شعب فلسطين ونضاله املشروع، اإلسالميمؤكداً مبدأ تعزيز التضامن 
  التي حتافظ على الوفاء بالتزاماتها وتبرعاتها لصندوق القدس ووقفيته، األعضاءمشيداً بالدول 

ساندة نضال الشعب الفلسطيني مقدراً أهمية الدور احليوي الذي يقوم به صندوق القدس ووقفيته مل
  الفلسطينية احملتلة وبخاصة مدينة القدس الشريف، األراضي داخل وجهاده

  مالحظاً ببالغ القلق استمرار إسرائيل يف سياستها العدوانية التوسعية االستيطانية،
لية صندوق القدس ووقفيته للبحث عن موارد ما إدارةيجابي الذي يقوم به جملس منوهاً بالدور اإل
  لتنمية الصندوق ووقفيته،

الذي يؤدي إىل عدم الوفاء باملتطلبات  األمرللصندوق،  احلرجمعرباً عن قلقه إزاء استمرار الوضع املايل 
  :إليهاالتي يصبو 

 .يؤكد كل القرارات الصادرة عن املؤتمرات اإلسالمية املتعاقبة ذات الصلةـ 1    
 .عن االجتماعات السابقة جمللس إدارة صندوق القدس يؤكد كل التوصيات والقرارات الصادرةـ 2    
يدعو الدول األعضاء إىل التزام تغطية موازنة كل من صندوق القدس ووقفيته املقررة لهما والبالغة ـ 3    

د الدول تها، ويناشامئة مليون دوالر أميركي لكل منهما، ويهيب بالدول األعضاء أن تبادر إىل تسديد مساهم
 .عن ذلك اإلعالنالتي مل تعلن عن تبرعها لصندوق القدس ووقفيته أن تبادر إىل 

 يعبر عن عميق تقديره خلادم احلرمين الشريفين وحكومة اململكة العربية السعودية لدعمهما املستمرـ 4    
ية األوىل، قضية لصندوق القدس والذي يأتي يف سياق رعايتها املستمرة واملتواصلة لقضية األمة اإلسالم

لكي األمير سلمان بن عبد كما ينوه بالنداء الذي يوجهه سنوياً صاحب السمو امل. القدس الشريف وفلسطين
، أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة العليا لرعاية جماهدي فلسطين باململكة العربية السعودية إىل العزيز

يناشد الدول األعضاء االستمرار يف حملة التبرعات ، واملواطنين واملقيمين للتبرع ملصلحة صندوق القدس

                                                 
  ول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي، وشارآت فيه خمسون دولة من الد15/12/1994 – 13عقد المؤتمر في أيام.  

 "16/12/1994، )بيروت" (النهار.  
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ووقفيته، مع إعطاء التوجيهات لوسائل اإلعالم احلكومية وغيرها للقيام بحملة  ملصلحة صندوق القدس
 .دعائية خاصة بهذا الغرض

يناشد الدول األعضاء تشجيع إقامة املهرجانات واملعارض واألسواق اخليرية على املستوى احمللي ـ 5  
 .اإلسالمي على أن يعود ريع ذلك إىل دعم موارد الصندوقو

يدعو الدول األعضاء إىل مواصلة دعمها ملنظمة التحرير الفلسطينية وخصوصاً يف هذه املرحلة ـ 6    
بما فيها القدس الشريف، جل تثبيت السلطة الفلسطينية على جميع األراضي الفلسطينية احملتلة أاملصيرية من 

 .الدعم للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من بناء مؤسساته واقتصاده الوطني وتقديم كل أشكال
بذلك إىل املؤتمر اإلسالمي القادم لوزراء  تقرير يطلب من األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديمـ 7    

 .اخلارجية
.......][  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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