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Rezoluta e OIC-së
26 05 2009

Në rezolutën e Organizatës së Konferencës Islamike (OIC) nuk i bëhet
thirrje shteteve anëtare të kësaj organizate që ta njohin pavarësinë e
Kosovës.
Express sjellë versionin origjinal në Anglisht të kësaj rezolute:

RESOLUTION NO. 14/36-POL ON THE SITUATION IN KOSOVO

The Thirty-Sixth Session of the Council of Foreign Ministers (Session of
Enhancing Islamic Solidarity), held in Damascus, Syrian Arab Republic from 28 Jamadul
Awal &ndash; 1 Jamadul Thani 1430 .H (23-25 May 2009);

Guided by the principles and purposes of the Charter of the United Nations, the
Charter of the OIC, the Universal Declaration of Human Rights, the International
Covenants on Human Rights, the Geneva Conventions of August 1949, 1951 as well as
other instruments of international law;

Upholding the role of the U.N. in the peaceful settlement of disputes and
maintenance of international peace and security;

Referring to the UN Security Council Resolutions No.1160 (of 31st of March
1998), No.1999 (of 23rd September 1998) No. 1203 (of 24th October 1998) No.1239 (of
14 May 1999) and 1244 of 10th of June 1999 and the relevant statements of its President.

Referring to Resolution No. 16/31 adopted at the Thirty-first Session of the
Islamic Conference of Foreign Ministers held in Istanbul on 14-16 June 2004; the
Resolution No.36/34 of the 34th Session of the ICFM, Islamabad, 15-17 May 2007; the
Final Communiqué of the 11th OIC Summit, Dakar, 13-14 March 2008; the Declaration
of the OIC Ministerial Meeting in Kampala in June 2008 and in New York in September
2008 where is noted the Declaration of Independence by the Assembly of Kosovo of 17
February 2008;
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Reaffirming the strong interest of OIC regarding the Muslims in the Balkans, and
the importance of the stability in the whole Balkan region;

1. Takes note of the progress made towards strengthening the democracy in
Kosovo, serving peace and stability in Kosovo and the whole region.

2. Further takes note of the accelerated UN Mission&rsquo;s reconfiguration,
deployment of EULEX throughout Kosovo, in compliance with UN Secretary
General&rsquo;s guidelines and the current Kosovo institutional and legal
framework.

3. Welcomes the cooperation of Kosovo with the OIC Economic and Financial
institutions, and calls on the international community, to continue contributing to
the fostering of the Kosovo&rsquo;s economy.

4. Requests the Secretary General to follow up the implementation of the present
resolution, and to submit a report thereon to the 37th Session of the Council of
Foreign Ministers.

-----------

OIC aprovoi rezolutën për Kosovën

Organizata e Konferencës Islamike (OIC) sapo ka aprovuar rezolutën për
Kosovën, ka konfirmuar për Express, Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve
të Jashtme, Albana Beqiri.

Ajo tha se teksti i kësaj rezolute është miratuar para dy javësh në
Komitetin e Lartë të Konferencës Islamike në Jeddah të Arabisë Saudite.

&ldquo;Në këtë rezolutë përshëndetën arritjet e Kosovës në vitin e parë të
pavarësisë. Përshëndetet vendosja e EULEX&rsquo;it, shtrija e tij në tërë
Kosovën, vendosja e ligjit, rikonfigurimi i UNMIK&rsquo;ut, si dhe i bëhet
thirrje bashkësisë ndërkombëtare që të ndihmojë zhvillimet
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shumëplanëshe në Kosovë&rdquo;, ka thënë zëdhënësja Beqiri.

Ministri Hyseni përshëndeti rezolutën nga OIC

Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës, Skënder Hyseni ka përshëndetur
votimin e Rezolutës për Kosovën në sesionin e 33 të Këshillit Islamik
të ministrave të jashtëm të Organizatës së Konferencës Islamike që po
mbahet në Damask të Sirisë.
Ministri Hyseni konsideron se miratimi i kësaj rezolute është i
rëndësishëm për proceset në Kosovë, pasi do të ndihmojë shumë nga
vendet e Organizatës së Konferencës Islamike për të ndërmarrë hapin e
njohjes së Kosovës.

Po ashtu, ministri Hyseni çmon lart përpjekjet e të gjithë anëtarëve të
OIC-së për të kaluar këtë rezolutë. Menjëherë pas kalimit të rezolutës,
ministri Hyseni është njoftuar për lajmin nga ministri i Punëve të
Jashtme i Republikës së Shqipërisë, z. Lulzim Basha, për çka ministri
Hyseni e falënderon në mënyrë të veçantë atë dhe diplomacinë shqiptare
për punën e bërë rreth hartimit të kësaj rezolute si dhe të votimit të
saj.

Rezoluta në fjalë ka vlerësuar zhvillimet dhe progresin e Kosovës pas
pavarësisë, ka përshëndetur po ashtu rikonfigurimin e UNMIK-ut,
shtrirjen e EULEX-it në të gjithë Kosovën, ndërkaq i bëhet thirrje
Bashkësisë Ndërkombëtare të ndihmojë zhvillimin e Kosovës. Mes të
tjerash në këtë rezolutë i kërkohet sekretarit të përgjithshëm të
Organizatës së Konferencës Islamike që t&rsquo;i raportojë këtij organizmi
për zhvillimet në Kosovë.

Turqia lobon për Kosovën në OIC

Prof.Dr. Bekir Ismail, i cili po lobon për Kosovën në Organizatën e
Konferencës Islamike (OIC), është takuar me ministrin e punëve të
Jashtme të Turqisë, Ahmet Davutoglu.

Ismail ka thënë për agjencinë e lajmeve turke Anadolu Ajansi (AA), se e
ka njoftuar kreun e diplomacisë turke me zhvillimet e fundit në Kosovë.

&ldquo;Ministri i Jashtëm i Turqisë mbështet njohjen e Kosovës në Konferencën
Islamike dhe ka theksuar se Turqi është një vend që gjithmonë e ka
derën e hapur për Kosovën&rdquo;, ka thënë Ismail.

&ldquo;Ministri më ka thënë se përfaqësuarit turk do ta ndihmojnë Kosovën në
të gjitha instancat ku mungojnë përfaqësuesit e saj. Dhe, se Turqia
fillimisht përkrahë praninë e Kosovës si vëzhguese në Konferencën
http://prishtinanet.com/lajme

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 19 May, 2013, 08:12

prishtinanet.com

Islamike &rdquo;, ka thënë ai.

Ismail ka takuar edhe Sekretarin Gjeneral të Konferencës Islamike, Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu.

&ldquo;Edhe Ihsanoglu ka theksuar se janë duke bërë përpjekje që Kosova të
njihet dhe se do të shfrytëzojmë të gjitha mundësitë që kjo të ndodhë
sa më shpejt&rdquo;, theksoi Ismail.

Ismail ka thënë se është ftuar nga Sekretari Gjeneral i Lidhjes Arabe,
Amr Musa për të diskutuar më gjerësisht në lidhje me njohjen e Kosovës.
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