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 النظام األساسي

 ة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسانللهيئ

  لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

 

  :ديباجة

تـدعو اإلسالمية في مجال حقوق اإلنسان، وكونها والمبادئ أخذا في االعتبار القيم    
  .ضرورة احترام حقوق اإلنسان وكرامتهإلى 

ه الخامســـة عشـــرة منـــمـــن الميثـــاق والمـــادة الخامســـة  ةواســـتنادا إلـــى مقتضـــيات المـــاد  
تعـــزز الهيئـــة الدائمـــة المســـتقلة لحقـــوق اإلنســـان  الحقـــوق المدنيـــة : "والتـــي تـــنص علـــى أن 

عالناتهـــا وفـــي مواثيــــق  ٕ ــادية الـــواردة فـــي عهـــود المنظمـــة وا والسياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـ
  ".حقوق اإلنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع القيم اإلسالمية

العشـري الصـادر عـن مـؤتمر القمـة اإلسـالمي فـي  وتطبيقا لمقتضيات برنامج العمل  
الـداعي إلـى دراسـة إمكانيـة  م2005دورته االسـتثنائية الثالثـة فـي مكـة المكرمـة فـي ديسـمبر 

  .إنشاء هيئة دائمة مستقلة لتعزيز حقوق اإلنسان في الدول األعضاء

الـــذي صـــدر فـــي عـــام اإلســـالم وباإلشـــارة إلـــى إعـــالن القـــاهرة لحقـــوق اإلنســـان فـــي   
  .م1990

  .واستنادا إلى الصكوك والمواثيق واالتفاقيات الدولية ذات الصلة  

تتفق الدول األعضاء علـى النظـام األساسـي للهيئـة الدائمـة المسـتقلة لحقـوق إلنسـان   
  :لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الذي يتشكل مما يلي 

  

  الفصل األول

  تعريفات

  :المادة األولى

ينما وردت في هذا النظام إلى المعنى المبين أمـام تشير المصطلحات المبينة أدناه أ
  .كل منها

  ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي   :الميثاق 

  منظمة المؤتمر اإلسالمي   :المنظمة 

ـــؤتمر   :الهيئة  ــة المـــــ ــــ ــــان لمنظمــ ـــوق اإلنســــ ــــتقلة لحقـــــ ـــة المســــ ــة الدائمـــــ الهيئـــــ
  اإلسالمي 
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  مؤتمر القمة اإلسالمي  :القمة 

  يةمجلس وزراء الخارج  :المجلس

  أمين عام منظمة المؤتمر اإلسالمي  :األمين العام

  الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي  :الدول األعضاء

  األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي  :األمانة العامة

ـــراء ا  :الخبراء ــــويةالخبـــ ـــحون لعضــ ـــوق  لمرشـــ ــتقلة لحقـــ ـــة المســــ ــــة الدائمـــ الهيئــ
  اإلنسان

ــة ال  :العضو  ــوق اإلنســـــان لمنظمـــــة العضـــــو فـــــي الهيئـــ ــتقلة لحقـــ دائمـــــة المســـ
  .المؤتمر اإلسالمي

النظــام األساســي للهيئــة الدائمــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان لمنظمــة    :النظام
  المؤتمر اإلسالمي

  

  الفصل الثاني

  تشكيل الهيئة وعضويتها

  

  : لثانيةالمادة ا

إلنسـان لمنظمـة تنشأ في إطار المنظمة هيئة تسمى الهيئة الدائمة المسـتقلة لحقـوق ا
  .المؤتمر اإلسالمي

  : لثةالمادة الثا

ــة مــــن  ــن الخبــــراء  18تتشــــكل الهيئــ ــاء مــ ــات الــــدول األعضــ ــحهم حكومــ ــوا ترشــ عضــ
المشـــهود لهـــم بالكفـــاءة العاليـــة فـــي مجـــال حقـــوق اإلنســـان، وينتخـــبهم المجلـــس لمـــدة 

  .ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

  : رابعةالمادة ال

باستالم الترشـيحات والتنسـيق مـع الـدول األعضـاء إلعـداد قائمـة  تقوم األمانة العامة
  .الترشيحات وتعميمها قبل رفعها إلى المجلس

  : خامسةالمادة ال

فــي حالــة عــدم قــدرة العضــو علــى مواصــلة مهامــه، تقــوم دولتــه بترشــيح خبيــر بــديل 
جراءات يحددها هذا النظام ٕ   .محله الستكمال مدته، وذلك وفقًا لمعايير وا

  : سادسةدة الالما

  .تعمل الدول األعضاء على تشجيع ترشيح المرأة لعضوية الهيئة
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  : سابعةالمادة ال

  .يراعى في انتخاب الخبراء التوزيع الجغرافي العادل للدول األعضاء

  

  الفصل الثالث

  أهداف الهيئة

  

  : ثامنةالمادة ال

المية فـي هـذا تسعى الهيئة إلى االرتقاء بحقوق اإلنسـان وخدمـة مصـالح األمـة اإلسـ
لــى تعــزز احتــرام الثقافــات والقــيم اإلســالمية الســمحة، وحــوار الحضــارات  ٕ المجــال، وا

  .وذلك وفق مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي

  

  : تاسعةالمادة ال

تــدعم الهيئــة جهــود الــدول األعضــاء لتعزيــز الحقــوق المدنيــة والسياســية واالقتصــادية 
  .الدول األعضاء واالجتماعية والثقافية في

  : عاشرةالمادة ال

تتعاون الهيئة مع الدول األعضاء من أجل ضمان تعزيز الحقوق المدنية والسياسية 
واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة فــي الــدول األعضــاء، وذلــك وفقــًا لميثــاق منظمــة 
المؤتمر اإلسالمي، وكـذلك لرصـد احتـرام الحقـوق اإلنسـانية للجماعـات والمجتمعـات 

  .المسلمة

  : حادية عشرالمادة ال

تدعم الهيئة جهود الدول األعضاء فـي مجـال السياسـات الراميـة إلـى تعزيـز القـوانين 
والسياسات للنهوض بحقوق المرأة والشباب وذوي االحتياجات الخاصة في الميادين 
االقتصــادية واالجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة، والقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال العنـــف 

  ييزوالتم

  

  الفصل الرابع

  اختصاصات الهيئة ومهامها

  :عشر  ثانيةالمادة ال

تقـــوم الهيئـــة بمهـــام استشـــارية وتقـــدم توصـــيات للمجلـــس، كمـــا تتـــولى مباشـــرة المهـــام 
  .األخرى التي تكلفها بها القمة أو المجلس

  :عشر  ثالثةالمادة ال
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لمسـتوى الـدولي، تقوم الهيئة بدعم موقف المنظمة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان علـى ا
  .وتعزيز التعاون بين الدول األعضاء في مجال حقوق اإلنسان

  : رابعة عشرالمادة ال

تتـولى الهيئــة تـوفير التعــاون الفنـي فــي ميـدان حقــوق اإلنسـان والتوعيــة بهـذه الحقــوق 
  .في الدول األعضاء، وتقديم المشورة لها في قضايا حقوق اإلنسان بعد موافقتها

  :شر ع خامسةالمادة ال

تعمل الهيئة على تعزيـز ودعـم دور المؤسسـات الوطنيـة ومنظمـات المجتمـع المـدني 
المعتمدة في الدول األعضـاء فـي مجـال حقـوق اإلنسـان وفقـا آلليـات عمـل المنظمـة 
وميثاقها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المنظمـة ومنظمـات حقـوق اإلنسـان الدوليـة 

  .واإلقليمية األخرى

  :عشر  سادسةالمادة ال

تجري الهيئة الدراسـات والبحـوث حـول قضـايا حقـوق اإلنسـان ذات األولويـة بمـا فـي 
ذلــك القضــايا المحالـــة إليهــا مـــن المجلــس، كمــا تقـــوم بمهمــة تنســـيق الجهــود وتبـــادل 
المعلومات مع فرق العمل التابعة للـدول األعضـاء حـول قضـايا حقـوق اإلنسـان فـي 

  .المحافل الدولية

  : عشر سابعةالمادة ال

يمكن للهيئة أن تتعاون مع الدول األعضاء فـي إعـداد صـكوك حقـوق اإلنسـان بنـاء 
علــى طلــب الــدول األعضــاء، كمــا يمكــن لهــا أن تقــدم توصــياتها بتحســين إعالنــات 
ـــدات  ـــى معاهــ ــراح التصـــــديق علــ ـــان واقتـــ ـــة بحقـــــوق اإلنســ ــا المتعلقــ المنظمـــــة وعهودهـــ

ـــ ـــار المنظمــــة، وبمــــا يتفــــق مـ ع القــــيم اإلســــالمية، وصــــكوك حقــــوق اإلنســــان فــــي إطـ
  .وانسجامًا مع المعايير الدولية المتفق عليها

  

  الفصل الخامس

  األحكام اإلجرائية

  : ثامنة عشرالمادة ال

تعقـد الهيئـة اجتماعاتهـا العاديـة و. يكون مقر الهيئـة فـي إحـدى الـدول األعضـاء بالمنظمـة
ية دولة عضو أو من مرة كل ستة أشهر،  ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية بطلب من أ

  .األمين العام بموافقة األغلبية البسيطة للدول األعضاء

  : التاسعة عشرالمادة 

  .يشكل ثلثا أعضاء الهيئة النصاب القانوني الجتماعاتها

  : عشرونالمادة ال
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ذا تعذر ذلك، فبأغلبية ثلثي الخبراء أعضـاء الهيئـة  ٕ تتخذ الهيئة توصياتها بالتوافق وا
  .عينالحاضرين المقتر 

  :العشرون الواحدة والمادة 

بعــد قبــول الدولــة المستضــيفة وموافقــة جميــع أعضــاء الهيئــة، يمكــن للهيئــة أن توجــه 
ــــة  ـــات المتخصصــ ــــزة المتفرعــــــة والمؤسســـ ــــى األجهــ ــــا إلــ الــــــدعوة لحضــــــور اجتماعاتهــ
والمنتميـــة للمنظمـــة، والمنظمـــات الحكوميـــة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ذات الصـــلة 

ظمــة ومؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة بصــفتهم ضــيوف، كمــا المعتمــدة لــدى المن
يحــق للـــدول األعضـــاء والمــراقبين لـــدى المنظمـــة أن يشــاركوا فـــي اجتماعـــات الهيئـــة 

  .بصفة مراقب دون أن يكون لهم حق التصويت وفقا للمعايير المتبعة في المنظمة

  :والعشرون  ثانيةالمادة ال

يترأســـها مـــدير إداري يعينـــه األمـــين العـــام تســـاعد الهيئـــة فـــي أداء مهامهـــا ســـكرتارية 
ـــوظفي  ــاء، وتخضــــع الســــكرتارية للنظــــام األساســــي لمـ ــــدول األعضــ ــع ال بالتشــــاورٍ مــ

  .المنظمة

  

  :والعشرون  ثالثةالمادة ال

يقوم األمين العام بتعيين موظفي الهيئة من بين قائمـة يقـدمها المـدير اإلداري للهيئـة 
ـــدول األعضــــاء، كمــــا يقــــو  ـــحي الــ ــة للهيئـــــة مــــن بــــين مرشـ ــدمات الالزمــ ــديم الخــ م بتقـــ

ال بواجباتها ّ   .لالضطالع الفع

  : رابعة والعشرونالمادة ال

تقتـــرح ســـكرتارية الهيئـــة مشـــروع الميزانيـــة الســـنوية لتســـيير أعمالهـــا، وتعـــرض علـــى 
اللجنــة الماليــة الدائمــة للمنظمــة، وتعتمــد مــن قبــل المجلــس، وتخضــع للــوائح الماليــة 

  .للمنظمة

  

  الفصل السادس

  النتقاليةاألحكام ا

  :العشرون  الخامسة و المادة

ــوم الهيئـــة مؤقتــــًا بإتبـــاع قواعــــد  ــن قواعـــد، تقــ ــاة مــــا تضـــمنه هــــذا النظـــام مــ مـــع مراعـ
اإلجراءات الجتماعات المنظمة إلى أن تتولى وضع قواعدها اإلجرائية الخاصة بها 

  .النفاذالعتمادها مـن طـرف المجلس، وذلك خالل عام من دخول هذا النظام حيز 

  

  بعالفصل السا
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  لختاميةاألحكام ا

  : السادسة والعشرونالمادة 

تتـولى دولـة المقـر والـدول المستضـيفة الجتماعـات الهيئـة تقـديم المرافـق والحصـانات 
واالمتيــازات الضــرورية لقيــام الهيئــة بمهامهــا وتســري فــي شــأن الهيئــة أحكــام اتفاقيــة 

  .امتيازات وحصانات المنظمة

  : والعشرون سابعةالمادة ال

  .لغات الهيئة هي العربية واالنجليزية والفرنسية

  

  : ثامنة والعشرونالمادة ال

يجوز أن يعدل هذا النظام بقرار مـن مجلـس وزراء الخارجيـة وبنـاءًا علـى طلـب مـن 
  .أية دولة عضو بالمنظمة، ويقر التعديل بقرار من المجلس

  : عشرونوال تاسعةالمادة ال

  .التنفيذ فور اعتماده من المجلس يدخل هذا النظام حيّز

  

- -  -  

  

  


