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  اإلسالمي التعاونمعالي األمين العام لمنظمة كلمة 

  أمام

 التعاونمنظمة ل المستقلة لحقوق اإلنسانلهيئة الدائمة الدورة العادية الثالثة ل

  اإلسالمي

 )2013أكتوبر،  26جدة (
 

  ،الموقريناإلسالمي  التعاونمنظمة لاإلنسان لحقوق لجنة الدائمة المستقلة الأعضاء 

  ،الكرام رؤساء البعثات وأعضاء السلك الدبلوماسي

  أصحاب السعادة،

  السيدات والسادة،

  
الدائمة  للهيئةالدورة العادية الثالثة  فيا جميع ألرحب بكماسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة 

  .اإلسالمي التعاونلمنظمة  لحقوق اإلنسان المستقلة
  

للمملكة العربية السعودية الستضافتها هذه الدورة وحضور سعادة كما أود أن أعرب عن امتناني 
. اإلسالمي التعاونمنظمة  لعمل الهيئة بالنسبةأهمية هذه ب كلمتهفي الذي نوه  السفير محمد الطيب

ا لتحقيق ضروري الهيئةعمل هذه بالسعودية والدول األعضاء األخرى التزام المملكة العربية  ويظل
  .منظمة في مجال حقوق اإلنسانالاألهداف المرجوة التي حددها برنامج العمل العشري وميثاق 

  
  أصحاب السعادة،

  ات والسادة،السيد

  
ا إنجازالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان  إنشاءمن قبل في مناسبات عدة فقد كان كما ذكرت 

بين  ت الهيئة منكانوقد  .الذي يمتد ألكثر من أربع عقود اإلسالمي التعاونفي تاريخ منظمة فارقًا 
  .الوجود خالل فترة واليتيإلى حيز أن خرجت  باالرتياحوأشعر  يأولوياتي عندما توليت منصب
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تقديري ، أود أن أسجل منظمةالمن أجل إنشاء هذا الجهاز الهام في أفخر بعملي الدؤوب بينما و
نصف الوقت المنصوص عليه  خالل الهيئةلدعم الدول األعضاء في إنشاء هذه والعميق الصادق 

اعتماد نظامها وهيئة مستقلة كمنح هذه الهيئة الوضع القانوني  كما أن.في برنامج العمل العشري
  .أقل من المتوقعفي وقت قد تم  هااألساسي وقواعد إجراءات

  
في ثوبها الجديد تحت اإلسالمي  التعاونكل هذه التطورات الخصائص المميزة لمنظمة تعكس 
تعزيز كفل تأن  اأن هذه التطورات من شأنه وأنا على يقين". التحديثواالعتدال عملية "شعار 

 الدول األعضاء من خالل برنامج العمل العشريالذي تصبو إليه سالمي المشترك العمل اإل
   .العريقة مزيدا من المصداقية هذه المنظمة الدوليةومنح  وميثاق المنظمة

  
الهيئة الموقرين الذين تمكنواا أن أسجل تقديري العميق للعمل الذي قام به أعضاء هذه أود أيض 

قواعد اإلجراءات وشاركوا بنشاط في صياغة مختلف جوانب من االنتهاء من  وجيزةفترة  خالل
في  تهمومشارك متفاعلهكما حظى  .من قبل الدول األعضاء مالعمل التنظيمية والفنية المنوطة به

 فيما يعتبرمن قبل الجهات الدولية المعنية،  عواس قديربمختلف محافل ومنظمات حقوق اإلنسان 
  .اميعمصدر ارتياح لنا ج

  
  أصحاب السعادة،

  السيدات والسادة،

 

هناك ف. وجهة نظراإلسالمي من أي  التعاونفي منظمة  الهيئةأهمية هذه التقليل من  ناال يمكن
 حاجة إلى هذه اآللية االستشارية ليس فقط من أجل التأمل ومساعدة الدول األعضاء في صياغة

ولكن أيضا لتبديد سوء  ،حقوق اإلنسان األساسيةوضع وتنفيذ السياسات المالئمة التي تتماشى مع و
  .الفهم المتزايد حول التعارض بين اإلسالم وحقوق اإلنسان

  
اإلسالم ليس مجرد  حيث أن لتاريخ والدين، أعارض بشدة هذه الفكرةومن منطلق دراستي ل

وك لسلامن الطقوس أو حتى مجموعة من قواعد  حفنةمجموعة من المذاهب الميتافيزيقية  أو 
مشيئة تسعى لتحقيق طريقة للحياة وفي الوحي اإللهي، يكمن أساسها للحياة  ، بل هو منهجالفردي

  .اهللا وتجسيد الخير والبر في حياة اإلنسان
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مراعاتها نص على يواألساسية اإلنسانية العالمية الحقوق يضع دين أول  اإلسالملقد كان 

إلى المساواة التامة  ويدعو الدولة اإلسالميةواحترامها في جميع الظروف داخل أو خارج حدود 
أو االجتماعي  همأو وضع العرقيأو دينهم أو لغتهم أو أصلهم  جنسهمبين البشر بغض النظر عن 

  .غير ذلك
  

  ين،الموقرأعضاء الهيئة 

  
مشاكل لحل مدى مالءمة اإلسالم كم إيضاح من خالل عمل للهيئةمن بين المهام الهامة سيكون لذا 

 وفريقخبراء في مجال حقوق اإلنسان فمن منطلق كونكم  .البشر في العصر الحاضروهموم 
على تسليط الضوء على  وااإلسالمي حول هذا الموضوع، يجب أن تعمل التعاونلمنظمة  تفكير

في القيم والتعاليم اإلسالمية في التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها اإلنسانية وصلة أهمية 
  .الوقت الحالي

  
لتصدي لاإلسالمي لوضع سياسات وخطط  التعاونمنظمة  الخبيرة تكممشورويمكن أن تساعد 

 .اإلقليمي والدولي في مجال حقوق اإلنسانى الوطني وت التي تواجهها األمة على المستوللتحديا
 مفيدة من كنز التجربة اإلنسانيةالو الناجعةعناصر الخالق بشكل تعتمد  بأن الهيئة وأشير على

  .التي تمثل النسق األعلى من الحياة وتوظفها لخدمة التقاليد اإلسالمية التراكمية
  

إدماج و في تبديد المفاهيم الخاطئة عن ديننا وإبراز القيم الحقيقية ا طويالًشوطًسوف يقطع عملكم 
 مينالمسلمين وغير المسل منظمة الرامية إلى تيسير تمتعالأبعاد حقوق اإلنسان في برامج وأنشطة 

في الدول  واألقليات المسلمةفي الدول األعضاء وكذلك المجتمعات  بشكل كامل بحقوق اإلنسان
  .غير األعضاء

  
داخل تحقيق نقلة نوعية في  الهيئةهذه تساعد أن  راسخةفي مناسبات سابقة، لدينا ثقة  أشرتكما و
الحقوق والحريات العالمية مع القيم اإلسالمية لتقديم نظام متماسك فيما يتعلق بتناغم منظمة ال

  .هدف إلى تيسير التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسانيوقوي 
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  ،الموقرون ونالمفوض

  
منظمة أن إطار الوتعتقد  .في المستقبل معملكتتعلق ب اتهناك درجة عالية من التوقعتعلمون أن 

 التي من شأنها على المشاركة المنظمةينبغي أن يستند  الهيئةالذي يجب أن تتبعه حقوق اإلنسان 
السالم واألمن واالستقرار العالمي عن طريق إزالة المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوئام بين دعم 

محور التركيز الرئيسي مساعدة الدول األعضاء في هذا المجال الهام أن تمثل يمكن و .األديان
  .الهيئةعمل ل

  
منظمة في مجال الإلى أقصى حد ممكن لمراجعة وتحديث صكوك  كماالستفادة من خبراتيجب كما 

أن الدول األعضاء سوف تستفيد من اإلمكانات  وكلي يقين مثل إعالن القاهرة حقوق اإلنسان
لتوصل إلى توصيات لملء لمنظمة وكذلك المواثيق الدولية لخبرتكم للنظر في صكوك الالكاملة 

  .تعزيز المعايير القائمةأي ثغرات أو 
  

ي أود أن بيد أن عملها طبيعة ونطاق بشأنالتوجيهات الالزمة للهيئة النظام األساسي  ويتضمن
في و .إزالة المفاهيم الخاطئة بشأن العالقة بين اإلسالم وحقوق اإلنسان فيمهمة المفوضين ألخص 

االستشارية المساحة م صفتكم تمنحكاليات محددة، بو هيئةالنظام األساسي لل يعهد إليكمحين 
  .والياتلهذه ال الفعالتفسير لالالزمة ل

تحديد األولويات والتأمل و التكامل المتمثلة فيأن العناصر الرئيسية الخمسة  أذكرويسرني أن 

 اعتمدتهافي جاكرتا  األولى للهيئةللنظر في الدورة  طرحتها، التي والنهج التدريجي والمصداقية
إلى تعزيز التي قد تؤدي إذا اتبعت بشكل جاد وهي المبادئ  مبادئ توجيهية لعملها لتكون الهيئة

  .منظمة على حد سواء، وبالتالي تحسين مصداقيتها وفعاليتهاالداخل وخارج  الهيئةالثقة في عمل 
  

 المرأةمثل  ذات األولوية لقضايا الموضوعيةباقائمة  وضعفي  وايسرني أن المفوضين نجحكما 

ال تقل أهمية التي التي خرى األمجاالت وتتضمن ال. وغيرها والحق في التنمية والتعليم والطفل
، والتحريض على التمييز والكراهية على اإلسالموفوبياون قضية فلسطين، ونظر فيها المفوض

وهي  في الدول غير األعضاءالمسلمة أساس العرق والدين وحقوق اإلنسان لألقليات والمجتمعات 
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قدمت بعض األفكار حول  كما. الهيئةمجاالت هامة وحاسمة تحتاج إلى معالجة من قبل  جميعا
االعتبار أن أعضاء الهيئة قد أولوها من  وأنا على ثقةبعض من هذه المجاالت ذات األولوية 

  .الواجب

  

بشأن  ممارسات جيدة ملموسة/ مقترحات تتوصلوا إلى، يجب أن الهيئةمن أجل ضمان فعالية و
الدول ولتتابعها  اللنظر فيهاجتماع وزراء الخارجية رفعها إلى يمكن  الت ذات األولويةالمجا

  .األعضاء
  
صغيرة  عمل فرقفي العمل في  يرغبون، أود أن أؤكد أن المفوضين قد أساليب العملمن حيث و

على وسوف تساعد هذه الفرق . ذي اهتمامموضوع كل في كل مجال من مجاالت األولوية أو 
تدعيم االتصاالت مع هيئات حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة بشأن مواضيع محددة وتكون قادرة 

بهذه الطريقة بذل جهود متضافرة ويمكن  .في مختلف المحافل بفعاليةعلى متابعة هذه المسائل 
ما بين الدورات بما في ذلك من  اتكل موضوع خالل فتر بشأن ةشامل دراسات/ إلعداد بحث 

الهيئة هذه الدراسات مع جميع أعضاء  مشاركةوينبغي  .عن بعدخالل استخدام االتصاالت 
 ها في صورةرسمية قبل تقديم دوراتوجهات النظر والموافقة عليها خالل للحصول على 

  .لدول األعضاءإلى اتوصيات 
 

في حين  الجوهريةللعمل على المسائل  رسميةال دوراتالتخصص أود أن أقترح أيضا أن 
كما . الهيئة اإلدارية لعمل/ الجوانب التنظيمية للنظر في  اجتماعات ما بين الدوراتتخصص 

  .في هذه الدورة على تسهيل هذه الجوانب التنظيمية الهيئة إنشاء مكتبسوف يساعد 
  

  أصحاب السعادة،

 السيدات والسادة،

 

اللجنة باعتباره خطوة  إلى إنشاء وساط حقوق اإلنسانأ سيما فيال لقد أشار أصحاب المصلحة 
مكانياتها الحقيقية تكمن في غير أن إلمنظمة ظهور ابالتأكيد قد عززت من  حيث أنها إيجابية

حقوق اإلنسان على الساحة ل من نوعها أول آلية إقليميةوحيث أنها  .منظمةالتعزيز مصداقية 
وهناك بالفعل مجموعات ومواقع  .المجتمع الدوليمن تحت رقابة وثيقة فهي تقع  ،الدولية
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على هذا  يبنواالدول األعضاء والمفوضين أن ويجب على  .عن كثب تراقب أنشطتهاإلكترونية 
  ".االعتدال والتحديث"بشأن منظمة الالزخم اإليجابي لتصوير رؤية 

  
األمانة المؤقتة داخل لم تدخر على الرغم من الموارد البشرية والمالية الهزيلة، و ،ومن ناحيتنا

 ا لمتطلبات النظام األساسيوفقًو .تهموأنشط األمانة العامة أي جهد من أجل تسهيل عمل المفوضين
قرار بشأن المقر، عينت صدور الفي انتظار و .لهيئة، قمت بتعيين المدير التنفيذي الجديد لللهيئة
صغير الريق فهذا الوال يزال  .ا بعض الزمالء من األمانة العامة لمساعدة المدير التنفيذيأيض

كما أعدوا  .دورة ناجحة أخرى تنظيم سيضمنونأنهم  على يقينوأنا الهيئة  يعمل بقوة لمساعدة
في عام  االحتياجات المالية لألنشطة المخطط لهاتفي ب أننأمل  التيمشروع الميزانية  ووزعوا
2014.  

  
في وقت سابق ولكن يسعدني أن أالحظ أن  الثالثةتعقد دورتها العادية  أنلم تتمكن الهيئة لألسف، 

 وجهات نظروقدموا  بنشاطفيها  نوهناك مجموعة من األنشطة اإلنتاجية التي شارك المفوض
في  مضطردتقدم وسيكون هناك دورتين عاديتين  2014من عام  ه ابتداءإنني على ثقة بأنو. الهيئة

ما بين الدورات والتفاعل مع آليات حقوق  العملاألنشطة األخرى المكلفة مثل اجتماعات فريق 
  .اإلنسان اإلقليمية والدولية

  
 التعاونمنظمة  تيمساعدة مجموعوفضل للخطاب العالمي لحقوق اإلنسان األفهم المن أجل و

                                                                                                                             اإلسالمي 
دورات مجلس حقوق اإلنسان  يحضر أعضاء الهيئةفي جنيف ونيويورك، من األهمية بمكان أن 

إقامة عالقات عمل  الهيئةوبالمثل، يجب على  .في جنيف ومداوالت اللجنة الثالثة في نيويورك
وأشجع بقوة  .قوية مع اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان من أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية

ا حضور الدورة على القيام بالزيارة المزمعة إلى االتحاد األوروبي وإذا كان ذلك ممكنً الهيئة
تطوير فهم أفضل للجانب في أن يساعد  هذا من شأنو .الحالية للجنة الثالثة في نيويورك هذا العام

عن إنشاء قنوات اتصال منتظمة مع آليات ووكاالت األمم المتحدة  السياسي لحقوق اإلنسان، فضالً
  .الهامة
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  صحاب السعادة، أ

 السيدات والسادة،

 

شهادة على استمرار  هذه الهيئة ودعمهان إنشاء غير أ .تحديات عديدةهناك الطريق أمامنا طويل و
. اأولويات حقوق اإلنسان في جدول أعماله فيما يتعلق بتحديدمنظمة الالتزام الدول األعضاء في 

 الهيئة سوف تكون عملهم التعاونيال يتزعزع و أعضاء الهيئة الذي وأنا واثق أنه من خالل التزام
  .اإلسالمي التعاونمنظمة لقادرة على تحقيق اإلمكانات الحقيقية لهذه اآللية االستشارية المستقلة 

  
رائدة من الفريدة والإلى إنشاء هذه الهيئة  ىأد الذيأنا فخور لكوني جزء من هذا الجهد الشامل 

يجب أن  هميةاستقاللهم أمر بالغ األويعتبر  .اإلسالمي التعاونالخبراء المستقلين في منظمة 
مجموعة  بشأنحقوق اإلنسان الشمولية لطبيعة لينبغي االستفادة من خبراتهم لفهم أفضل لو .صاني

 ايجب تعزيز دورهكما . منظمةالعلى جدول أعمال ذات الصلة كاملة من القضايا المطروحة 
هذا  استخدمليس لدي أي شكوك أنه إذا و .منظمةالحقوق اإلنسان في لبوصفها الضمير الجماعي 

لمنظمة على الساحة ازز وضوح ومصداقية يعمن شأنه أن سيكون على نحو فعال،  الجهاز
  .الدولية

  
هيئة كتنظم نفسها لتعمل وأن  ا ومهنيةطريقة تنظيم بأكثرمن إمكانياتها  الهيئة أن تستفيد يجبكما 

مصلحة األمة  بما فيهاستشارية متماسكة وذات مصداقية يمكن أن تؤدي المهام الموكلة إليها 
 .احتمي تمثل أمرا ستراتيجية للحصاد المبكرإا، فإن الحاجة إلى وضع كما ذكرت سابقًو .اإلسالمية

ضيع الوقت في معالجة المسائل الموضوعية بطريقة ذات أولوية لتحقيق هذه تأال  الهيئةيجب على 
 كحل في مصلحة إصدار األحكاموليس عالجي النهج البشأن وأود أن أكرر اقتراحي  .اإلمكانية

  .الدول األعضاء
  

دائما  تطلعوا .دورة مثمرة وناجحةب اللجنة عضاءألعرب عن أطيب تمنياتي أكلمتي ختام  وفي
في نجاحها بأي كما يسعدني أن أساهم لى االستماع ألخبار جيدة وإيجابية حول هذه اآللية الفريدة إ

  .طريقة
  

 على حسن االستماع كمأشكر


