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 التعاون اإلسالمي الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان ملنظمة للهيئة عشرة احلادية العادية الدورة

 :بشأنالوثيقة اخلتامية للنقاش املواضيعي 

 "حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب محاية"
 

 :2017مايو  11جدة: 
 العادية دورهتا ، خالل2017 مايو 9 اإلسالمي، يوم التعاون ملنظمة اإلنسان حلقوق املستقلة الدائمة عقدت اهليئة

 اهليئة رئيس وقد افتتح". اإلرهاب مكافحة سياق يف اإلنسان حقوق محاية" متحور حول مواضيعيا   نقاشا   عشرة، احلادية
فرقة العمل املعنية ابلتنفيذ يف جمال  عن ممثلون فيه النقاش الذي شارك للمنظمة العام األمني وممثل كاغوا  حممد السيد

 ورئيس الرتكية، الدستورية احملكمة إضافة إىل رئيس وجممع الفقه اإلسالمي الدويل، املتحدة، لألمم التابعة مكافحة اإلرهاب
 .اإلنسان حلقوق األردين الوطين املركز

 اتمناقش األعضاء الدول وممثلو نقاشالق يفر  وأعضاء لمنظمةل العامة واألمانة ةيئاهل أعضاء أجرى وقد
 بوصفها اإلنسان حقوق محاية ضمان مع مظاهره جبميع اإلرهاب مكافحة أمهية على أكدت ومثمرة ةمستفيض

 تواجهه الذي لإلرهاب املتزايد التهديد املناقشات أبرزتكما .  اوسياساهت اإلرهاب مكافحة تدابري يف الزاوية حجر
 بطريقة املشرتك العدو هذا ملكافحة والدويل اإلقليمي الصعيدين على سوية العمل إىل واحلاجة نظمةامل بلدان معظم
 التعاون وسياسات منظمة واإلقليمية الدولية تركيز النقاشات على ما هو قائم من السياساتوإىل جانب . شاملة

 إطار يف الثغرات وحددت السائدة املمارسات أفضل كذلك  فإهنا استعرضت املوضوع، هذا بشأن اإلسالمي
 .طريق السري إىل األمام القرتاح القائمة واآلليات املبادرات

 :يلي اهليئة املستقلة الدائمة حلقوق اإلنسان ما اعتمدت املستفيضة، املناقشات وانطالقا  من هذه

 

حق أساسي  هوو  ،مقدسا  أمرا  وتعاىل  سبحانه اليت هي هبة هللا احلياة يف احلق يعترب اإلسالم أن على تشدد
 وال: "كتابه العزيز  يف وتعاىل سبحانه هللا يقول. ظة التحرميغل  م   اإلنسانية ضد جرمية اإلرهاب وأن ،لكل الناس وعام

نفساً بغري نفس أو  قتل من: "كذلك  يقولو  ،(151سورة األنعام، اآلية )"حرم هللا إال ابحلق اليتنفس ال تقتلوا
 .(32سورة املائدة، اآلية )"مجيعاً ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس 
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 النبيلة اإلسالميةتعاليم ابلو  األبرايء؛ قتل وحتظر اإلنسان حياة تضمن اليت اإلسالمية ابملبادئ رتشدستإذ و 
 منظمة ميثاق وأبهداف اإلنسانية؛ والكرامة والعدالة واملساواة والتسامح والرمحة السالم لي من شأن قيمتع اليت
 الدول بني والتضامن الوحدة توطيدبو  مكان، كل  يف ومحايتها اإلنسان حقوق لتعزيز ومبادئه اإلسالمي عاونالت

 األداين؛أتباع و  والثقافات احلضارات بني واحلوار والتفاهم الدوليني واألمن السلم يف إلسهامابو  األعضاء،
 فعالة مجاعية تدابري واختاذ واألمن السلم صون إىل الراميةوأهدافه  املتحدة األمم ميثاق مبادئ إىل شريت وإذ

 الغاية؛ هلذه حتقيقا  
 التعاون اإلسالمي منظمة اعتمدهتا اليت كافحة اإلرهاب الدويلملمدونة قواعد السلوك  إىل كذلك  شريت وإذ

لس وزراء خارجية جمل والعشرون السادسة الدورة اعتمدهتا اليت اإلرهاب ملكافحةاملنظمة  واتفاقية ،1994 عام يف
 ؛1999 عام يف املنظمة

 يفالوارد  النحو على ومكافحته اإلرهاب مبنع املتعلقةومبادئها  املتحدة األمم أهدافعلى عيد التأكيد ت وإذ
 مكافحة جهود مجيع يف اإلنسان حقوق محاية أمهية عن فضال   اإلرهاب، ملكافحة العاملية املتحدة األمم اسرتاتيجية

 ؤكدت وإذ الالحقة، االستعراض وقرارات االسرتاتيجية هذه من الرابعة الركيزة يف املنصوص عليه النحو على اإلرهاب
. واألمن السالم أجل من اإلرهاب مكافحة إىل الرامية اجلهود مجيع صميم يف تظل أن جيب اإلنسان حقوق أن

 ؛الرابعة من االسرتاتيجية العامليةويف هذا الصدد، تؤكد على أمهية تقوية الركيزة 
إىل إعالن وبرانمج عمل اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن ثقافة السالم، وإذ تشدد على أن  وإذ تشري

أمهية لضمان احرتام حقوق اإلنسان وسيادة تكتسي  احرتام املبادئ املكرسة يف اإلعالن وتنفيذ برانمج العمل
د ييف سياق مكافحة اإلرهاب، وال سيما اإلجراءات اليت يتعني اختاذها على الصعالقانون على الصعيد الدويل، 

  ؛الوطين واإلقليمي والدويل من جانب مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة

للتعامل مع  والعادلة إىل أن الشريعة اإلسالمية توفر ضماانت لإلجراءات القانونية الواجبة وإذ تشري كذلك
 فيهم املتورطون يف أنشطة إرهابية؛مجيع املتهمني، مبن 

 بل فحسب، واحلرية احلياة يف هاقحب الشعوب لتمتع خطريا   هتديدا   يشكل ال اإلرهاب أن على شددت وإذ
 .العامليف  واالستقرار والرخاء والتقدم اإلنسانية احلضارة يتهدد دائم طرخبينذر  كذلك  إنه
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 كان؛  وأينما مرتكبه كان  أاي ومظاهره، أشكاله جبميع إلرهاباملناهض ل املبدئي اهموقف أتكيد عيدت وإذ
 ؛ابإلرهاب بعينها جنسية أو ثنيةا أو ثقافة أو دين أو عرق أو بلدأي  ربطي حماولة لأل القاطع رفضها عيد أتكيدوت

 من واملشروع العادل الكفاح بني ساواةامل إىل ترمي حماوالت يأل املناهض القوي موقفها أتكيد تعيد وإذ
 اإلرهاب؛وبني  األجنيب االحتالل منهبدف التحرر  واملقاومة املصري تقرير أجل

 ا  التزامحبق  ويشكل هذا التحمل اإلرهاب، من مواطنيها محاية عن وىلاألسؤولية امل تحمل الدولةب ذ تسلموإ
 للتخفيف اإلرهاب ملكافحة فعالة اسرتاتيجيات تضع أن احلكومات على جيب، إذ اإلنسان حقوقمن التزامات 

وأن متتثل يف عملها  وضرورية متناسبة التدابري هذه تكون أن ضمان مع ممكن، حد أقصى إىل اإلرهاب خماطر من
 والقانون الالجئني وقانون اإلنسان حقوق قانون والسيما ،مبوجب القانون الدويل الدول اللتزامات اتما   امتثاال  

 اإلنساين؛الدويل 
 اإلرهابية للتهديدات للتصدي عملية تدابري يتضمن اإلنسان حلقوق الدويل النظام نأب كذلكسلم  ت وإذ

 العام، للنظام احملتملة التهديدات ملنع معينة إجراءات تتخذ أن للحكومات مبوجبها ميكن طوارئ حاالتفرض و 
 الفردية واحلرايت القانون وسيادة اإلنسان حقوق احرتام على الرتكيز مع ابلشفافية، تتسم جراءاتاإل تلك دامت ما

 احملتمل أثرهاأخذ  جيب احلقوق، من حتد   اليت التدابري يف النظر وعند. عادلة قضائية إجراءات أمام الفرصة وإاتحة
 ؛يف احلسبان بعينها أخرى جمموعة أي أو والدينية العرقية والطوائف واألطفال لنساءعلى ا

 ،ومن بينها اإلرهاب، انتشار إىل املؤدية والظروف اجلذرية األسباب معاجلة إىل احلاجة على عيد التأكيدت وإذ
 أشكاله جبميع اإلرهابوجتريد ضحااي  ، بعدل  حت   مل اليت الطويلةالدولية  اعاتنـز ال احلصر، ال املثال سبيل على

على أساس االنتماء العرقي  والتمييز اإلنسان، حقوق وانتهاكات القانون سيادة غيابو  ،من إنسانيتهم ومظاهره
 والتهميش ،والتحريض على الكراهية الدينية العنيفة، املتطرفة واأليديولوجيات السياسي، واالستبعاد والديين، الوطينو 

ن أه ال ميكن أبن التسليم مع ،على املستويني الوطين والدويل رشيدال احلكم إىل واالفتقار االجتماعي،االقتصادي و 
 اإلرهاب؛ عمالظروف ذريعة أو مسوغا  ألال هذه منتشكل أي 
 املادةكما تنص على ذلك   ،هشخصعلى  نااألميف و  واحلرية احلياة يف احلقفرد  لكل أن على شددت وإذ

 احلياة من التعسفي احلرمان حيظر اإلنسان حلقوق الدويل القانون وأن اإلنسان، حلقوق العاملي اإلعالن من الثالثة
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 اإلخضاع وحيظر( والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل العهد من السادسة املادة) الظروف من ظرف أي حتت
 مهددا   الدولة أمن يكون عندما حىت أو الوطنية الطوارئ أوقات يف حىت ،أبي شكل من األشكال لتعذيبل
 ؛(والسياسية املدنية ابحلقوق اخلاص الدويل العهد من السابعةو  الرابعة املاداتن)

 انونالق نطاق خارج القتل وعمليات التعسفية االعتقاالت لمن قبي ،التدابري بعضاختاذ  أن على تشدد وإذ
. القانون وسيادة اإلنسان حلقوق خطرية حتدايت تشكل ،ذلك إىل وما السفر على التمييزي واحلظر رقيالع نميطوالت

 الدول أمنعلى حنو من شأنه أن يوهن  والتهميش واالستياء الثقة انعدام من مناخ هتيئة إىل التدابري هذه وتؤدي
 العرقية األقليات مبن فيهم السكان، منعلى عدد  متناسب غري بشكل التدابري هذهتؤثر بعيد، حيث على املدى ال

 بعض وصم يؤديكما .  والعنف التطرف من ويزيد االجتماعي التماسك ضيقو   مما ن،واملهاجرو  الدينية أو
 ؛اليت تتعرض لذلك اجملتمعاتيف  اإلرهابية اجلماعات دعم زايدة إىل موعاتاجمل

، بعد عن املوجهة الطائرات مثل اجلديدة احلرب قنياتلت القانوين غري االستخدام إزاء قلقها عن تعرب وإذ
 واملراقبة؛ واملساءلة ابلشفافية ترتبط خطرية قضاايويشمل ذلك 

 عملياتالو  القوانني إنفاذ تدابريعرب و  العسكرية ابلقوة هزميته ميكن ال اإلرهاب أن احلسبان يف تضع وإذ
 املصاحلة طريق عن السالم حتقيق إىل الرامية املبادرات تعزيز إىل تدعو احلاجة فإن مث، ومن وحدها، يةاالستخبار 

 ونعرتفيو  اإلرهابية األعمال عنهنائيا   ونويتخل املتطرفة، واألفكار العنف نبذوني الذين واألفراد اجلماعات مع الوطنية
 أبعاد فخمتل   ملعاجلة وعملية ةملموس خطط وضع عن فضال   للدولة، الدستورية لشرعيةابو  لإلسالم احلقيقية ابلقيم

 التنفيذية للجنة االستثنائي لالجتماع اخلتامي البيان يفنصوص عليه امل النحو على اجلذرية، وأسبابه اإلرهاب
 ؛2015 فرباير 15وم ي جدة يف قدع   الذي لمنظمةل

 أضرارا   حبال من األحوال عتربي   أال   ينبغييف سياق مكافحة اإلرهاب  البشرية احلياةإزهاق  أن على شددوإذ ت
 على اإلرهاب مكافحة يف الزاوية حجر القانون وسيادة اإلنسان حقوق احرتام يكون أن جيب عليه، وبناء  . جانبية

 .والدويل الوطين الصعيدين

أن تدابري مكافحة اإلرهاب اليت تنتهك حقوق اإلنسان ليست غري مشروعة مبوجب القانون الدويل  كدتؤ  وإذ
أيضا  إىل نتائج عكسية. فمحاربة اإلرهاب ال ميكن أن تكون مسوغا  الختاذ إن من شأهنا أن تؤدي فحسب، بل 
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اإلرهاب حبقوق اإلنسان وأن توليها ما وسائل جمحفة حملاربته. وبدال  من ذلك، جيب أن تتقيد تدابري مكافحة 
 تستحقه من عناية وموارد وأولوية؛

 يف املستخدمة لدوافعبلورة فهم ل ذلك يف مبا اإلرهابيون، يستخدمه الذيطاب اخل ةواجهم أمهية دؤكت وإذ
 للجمهور ةذهنيال القدرات تفتضيهما  وفق اإلرهابية الدعاية ملكافحة وضع أجنع الوسائل بغية والتجنيد، التحريض

 ؛املستهدف
 ضماانتالو  القانون، وسيادة اإلنسان حقوق احرتام علىالوطين القائم  اجلنائية لعدالةا نظام أن أيضاً  دؤكت وإذ

 ملكافحة الوسائل أفضل ىحدإ يشكل عادلة، اتحماكمإبجراء  ضماانتالو  الواجبة، القانونيةمبراعاة اإلجراءات 
 ؛املساءلةلضمان و  يةعلابف اإلرهاب

تدابري وسياسات وقوانني مكافحة لدستورية الراجعة املعلى أمهية دور احملاكم الدستورية يف  وتشدد كذلك
 ؛اإلرهاب

 

 :إىل الدول مجيع تدع

 الصعيدين على القانون وسيادة للجميع، اإلنسان حقوق احرتام ضمان ىلإ ةراميال التدابري مجيع اختاذ .أ
 اإلرهاب؛ ملكافحة يةساسالركيزة األ بوصف ذلك والدويل، الوطين

 لقمعالتصدي لو  األجنيب االحتالل وإهناء نـزاعاتال حلمن أجل  وسعها يف ما كل  بذل مواصلة .ب
 واحلكم العاملي واالزدهار املستدامة والتنمية تواصلامل االقتصادي النمو وتعزيز الفقر على والقضاء
 مجيع احرتام وكفالة الثقافات بني التفاهم وحتسني القانون وسيادة للجميع اإلنسان وحقوق الرشيد
 والثقافات؛ الدينية والقيم األداين

 حيق حيث القانون، سيادةوفقا  لفيها  تورطهم يف املشتبه أو رهابيةاإل عمالعن األ املسؤولنيمقاضاة  .ت
 القانون؛ مبوجب منشأة ونزيهة ومستقلة خمتصةو  عادلة م حملكمةقد  ي   أن فرد لكل

 اإلنسان كرامةراعي  ت اليت واألجنبية احمللية بسياساهتا الصلة ذات املبادئ تنفيذ على مجاعيا   عملال .ث
 العسكرية اخليارات/  اإلجراءات تتجاوز اإلرهاب ملكافحة شاملة اسرتاتيجيات ووضع وسالمته،

 واالستخبارية؛
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 الدويل، اإلرهاب بشأن شاملة اتفاقية اعتماد بشأن اآلراء يف توافق إىل للتوصل جهودها نطاق توسيع .ج
 ذات السياسات كفاءة  وحتسني اإلرهاب، ملكافحة الدولية السياسات تعميم على تساعد أن شأهنا من

 اإلنسان؛ قوقحل للمعايري الدوليةاالحرتام التام  مع الصلة،

 علىوحركتها، وذلك للحيلولة دون حصول اإلرهابيني  األسلحة جتارةلضبط  دويل اتفاقاعتماد  .ح
 .اإلرهاب متويل لوقف التدابري من املزيد واختاذ األسلحة

 

( أ: )أجل من اإلرهاب ملكافحة تدابري اختاذ إىلمجيع احلكومات  ، من بني أمور أخرى،كذلك  دعت
 اللتزاماهتا االمتثاليف إطار  بعد، عن املوجهة الطائرات استخدام ضمان( ب) اخلصوصية، يف احلق احرتام

 التمييز مبدأي والسيما اإلنساين، الدويل والقانون اإلنسان حقوق ذلك يف مبا الدويل، القانون مبوجب
 املنصوص النحو علىطراف املعنية األ مع املشاركة أو والطبية اإلنسانية األنشطة عرقلة عدم( ج) والتناسب؛

لالجئني  اجلماعي الطرد وحظر ،اإلبعاد بعدم االتزاماهت احرتام( د) اإلنساين؛الدويل  القانون يف عليه
دون إساءة احليلولة  (ـه) ؛الواجبة القانونية اإلجراءات لضماانت واالمتثال ،واملهاجرين وطاليب اللجوء

 اللجوء طاليب تورط عدمضمان التدابري املناسبة ل واختاذ  نيجئالال كزا مر مرتكيب األعمال اإلرهابية استخدام 
 إرهابية؛ أنشطة أي يف

 اليت اإلرهاب ملكافحة الدولية للجهود واألخالقية القانونية التداعيات يف جبدية النظر ضرورة على شددت
 وفقا   السياسات تعريف وإعادة املساءلة ضمان يف اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسات دور تعزيز تشمل
 االمتثال لضمان تدابري اإلرهاب مكافحة جهود تتضمن أن وجيب. عليها واحملافظة اإلنسان حقوق حلماية
 أشكال مجيع ممارسة ومنع الوطين اجلنائية العدالة نظام وحتسني الالجئني وقانون اإلنسان حقوق لقوانني

 التعذيب؛

 والالجئني للمهاجرين اإلنسان حقوق تنتهك اليت التمييزية واهلجرةاللجوء  سياسات أن على أيضا   شددت
 شرعية غري هجرة نطوي عليه منتملا  اإلرهاب مكافحة يف الدول جهود على سلبية آاثر هلا اللجوء طاليبو 
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 اإلرهابية اجلماعات دعم زايدة إىل يؤدي مما ،والتهميش متعاضواال الثقة معد من جوإجياد و 
 لإلرهاب؛ املواتية الظروف وهتيئة العنيفة واأليديولوجيات

طاابت وأيديولوجيات  خل للتصدي خصيصا   مصممة اسرتاتيجيات وضع لىع األعضاء الدول عتشج
 اإلرهابية اجلماعاتنضمام إىل اال على حترض أن ميكن اليت التطرف والتحريض على الكراهية الدينية

 واجلهات الدينيني والزعماء الصلة ذات احمللية اجملتمعات إشراك ذلك يف مبا ،اإلرهابية األعمال رتكاباو 
 دعمها تقدمي على الغاية، هلذه حتقيقا  ، األعضاء الدولحثت و  االقتضاء؛ سبحب احلكومية، غري الفاعلة
بيان ل املضادة للرسائل ابعتباره إطارا   والتفاهم والسالم للحوار اإلسالمي التعاون منظمة مركز ملبادرة الكامل

 وتفكيكه؛ني الذي ي رو جون له عرب اإلنرتنت اإلرهابي خطاب شرعيةعدم 

 بني واحلوار والتسامح السالم ثقافةالرتويج ل يف الشبابالنساء و  إشراك لىع األعضاء الدول أيضاً  عتشج
 والتعددية اإلنسان كرامة  الحرتامعلى بلورة فهم  ،االقتضاء حسب ،على العملو  واألداين، الثقافات
 أعمال يف نيهم عن املشاركةتث أناليت من شأهنا  التعليم، برامج االقتضاء، حسب ،سبل منهاب والتنوع،

 اختاذ على األعضاء الدول أيضا   وحثت. التمييز أشكال ومجيع األجانب وكراهية فيالعنالتطرف و  يةإرهاب
ل عن ستغالعرضني لالامل أو بظاهرة اإلرهاب املتأثرين الشباب حلماية الدويل، للقانون وفقا   فعالة، تدابري
 ؛إعادة إدماجهم وأسرهم يف اجملتمعواختاذ تدابري إلعادة أتهيلهم و ، العنيفة األيديولوجيات أو اإلرهابطريق 

 

 :يلي مبا اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء الدول أوصتو 

 تطويرهاو  اإلرهاب مبكافحة اخلاصة ا الوطنيةواسرتاتيجياهت اوسياساهت اوتشريعاهت قوانينهامراجعة  .أ
 ؛اإلنسان حلقوق الدويل القانون مع ملواءمتها

 فضال   اإلرهاب، مكافحة تدابري إنفاذ عن املسؤولة التنفيذية السلطات على الربملانية الرقابة ضمان .ب
 هذا يف املطبقة االسرتاتيجيات مراقبة يف املستقلة واهليئاتواإلعالم  املدين اجملتمع دور تعزيز عن

 ؛السياق

يتوخى  هنجستنادا  إىل ا العدالة ومؤسسات القانون إنفاذ ووكاالت األمنية قواهتا قدرات وطيدت .ت
 اإلنسان؛ حقوقمراعاة 
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 الدول بني فيما املمارسات أفضل تبادل إىل الرامية اإلقليمية العمل اتورش من سلسلة عقد .ث
 اإلنسان حقوق انتهاكات عن املساءلة مبدأ وضمان اإلنسان حقوق حبماية يتعلق فيما األعضاء

 اإلرهاب؛ مكافحة سياسات سياق يف

 ديننا وخصائص وتعاليم احلقيقية القيم تعزيز يفالستفادة منهم وا الشتاتمواطنيها يف  مع لعملا .ج
فضال عن اإلسهام بشكل ، البشر بني والسالم واملساواة العدالة إىل جانب قفاألصيلة اليت ت

 وفقا للقوانني ذات الصلة؛ م احلاضنةجمتمعاهتم و إجيايب يف تنمية بلداهن

 

 الدايانت فملختل   املشرتكة اإلنسانية القيم على أساس هاوتنميت الفهموسيع دائرة ت على الدول مجيع حثت
 ايتاملستو  على واحلوارداخل األداين وفيما بينها  التعليم تعزيز خالل من بذلك القيام وميكن. والعقائد

 ؛ةوالوطني ةواإلقليمي ةالدولي

 واإلنسانية واالستقالل واإلنصاف عليةاابلف تتسم اجلنائية للعدالة نظم وضع على مجيع الدول أيضاً  حثت
 التدريب وتوفري اإلرهاب، ملكافحة اسرتاتيجية ألي ةساسيالركيزة األ بوصفها ،ومراعاهتا واملساءلة والشفافية

 يف البدين وأمنهم قراراهتم احرتام لضمان وكذلك اجلنائية العدالة نظم يف املعنيني واملسؤولني للمهنيني املنتظم
 ؛الظروف مجيع

تدابري جيب أن تتضمن  ،اإلرهاب مكافحةيف  علةاف ، ي راد هلا أن تكوندولية سياسةأي  أن أكدت
 التمييز، وعدم واملساواة اإلنسانية والكرامة واملساءلة والعدالة اإلنسان حقوق حترتم للهجرة شاملة وسياسات

 املهاجرين حقوق ومحاية األمنهديف حتقيق  إنحيث  ،يستحقوهنا اليت احلماية اإلرهاب ضحااي نحمت وأن
 ؛كل منهما يكمل اآلخر ويدعمهف عارضان؛تي ال

 ا قدمتهيتال ةالسخيفضل املسامهة ب مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب إلنشاء تقديرها عن أعربت
 القدرات بناء أعمال من االستفادةتدارس سبل  على األعضاء الدول وشجعت السعودية، العربية ململكةا

 جمال يف القانون إنفاذ موظفي قدرات بناء جمال يف والسيما األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب،مركز  إطار يف
 .اإلنسان حقوق


