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باململكة  جدة يف ا السادسةدورهت (اهليئة) اإلسالمي التعاونملنظمة  الدائمة اإلنسان حلقوقالدائمة املستقلة  اهليئةعقدت 
 اإلسالمي التعاوننظمة ممثلي الدول األعضاء واملراقبة مب حبضور 2014 نوفمرب 6-1 الفرتة منالسعودية يف  العربية

وسائل  ممثليعن  ، فضالً جممع الفقه اإلسالمي عن وممثل ،هاغريه من كبار مسؤوليو للمنظمة األمني العام و ، (املنظمة)
 .اإلعالم

 
املتعلقة  القضايا اهلامة عدد منبشأن  امداوالهتإىل  ،اهليئة، رئيس كاوا  إبراهيم حممد السفريأشار ، كلمته االفتتاحية يف
 مجهورية اإلنسان يفحقوق  وضعحول "الدورة احلادية واألربعني جمللس وزراء اخلارجية  إىل التقارير املقدمةفيها مبا  ،واليتهاب

باإلضافة إىل و . البلدان املستهدفة"شعوب ل اإلنسان حقوق على أحادية اجلانبعقوبات التأثري السليب للو" أفريقيا الوسطى"
 مناقشة مفتوحة تعقد حيث، السادسة الدورة خصوصية علىاهليئة رئيس  أكد األخرية، اهليئةأنشطة  حملة عامة عن تقدمي

 الداخلي التماسكاليت تواجه احلالية  دف معاجلة التحدياتهب يف اإلسالم" والتعصب التطرف "مكافحة حول موضوع
 ،اهليئة نيابة عنوبال. باسم الدين اجلماعات املتطرفة بعضاليت تتبناها  العنيفة والسياسات املتعصبة وجهات النظر وكذلك
بلدان مع و  ،أغسطسو يوليو خالل  األخري الالإنسايني سرائيلاإلعدوان لابسبب  غزة شعب تعاطفه مععن الرئيس  أعرب

 السياسية االنتباه إىل األزمة كما لفت. املنظمةعضويت  ،غينياسرياليون و ، وخاصة إيبوال وباء عصف هبا اليت غرب أفريقيا
كارثة  يفالسقوط  للحيلولة دون ملنع نشوب الصراع الالزمة لآلليات النشر الفوري على، وحث فاسو بوركينا الناشئة يف

   .أخرى إنسانية
 

ألنشطة اهليئة عن تقديره ، للمنظمةاألمني العام ، مدين أمني إيادالسيد ويف كلمته اليت ألقاها يف افتتاح الدورة، أعرب معايل 
يف إطار الواليات املعتمدة من  اليت حتددهاا لألولويات أهدافها وغاياهتا وفقً  سبيل حتقيق ضرورة مواصلة التقدم يفمؤكًدا 

 ختلف قضايامل مقياس صياغةوهي ، يةوهر إحدى والياهتا اجل على العمل اإلسراع يفب اهليئة ر مدينوذكَّ  .جملس وزراء اخلارجية
 حلقوق اإلسالمي بني النموذج لقياس املسافة تعود إليه أن دولة عضو كلحبيث ميكن ل من منظور إسالمي اإلنسان حقوق

 منافيني والتعصب لتطرفأن اأكد ، لدورةمبوضوع اوإذ رحب األمني العام . اخلاصة هبا واملمارسات والقوانني اإلنسان
 أي ديانة باسم اليت ترتكب والتطرف أعمال التعصب إدانة ضرورة مع التأكيد علىو التنوير. والعقل و  السالم دين، إلسالمل

من خالل  مثل هذا السلوك الكامنة وراء معاجلة األسباب على ضرورة أكد مدين، الظاملة ها من ادعاءاهتممرتكبي حلرمان
 .والسياسيةوالتنموية  االقتصادية واالجتماعيةمزيج من احللول 

 
جملس قرار ب يف كلمته رحبفقد ، اإلسالمي التعاونإىل منظمة  العربية السعودية الدائم للمملكة، املمثل الطيب السفريأما 



 اململكة العربية السعودية األمهية اليت توليهاما يؤكد ، الرئيسي للهيئة قرهي امل جدةوزراء اخلارجية يف دورته األخرية بأن تكون 
 تأكيداتكرر و  املتواصل اهليئةعمل ر السفري وقدَّ  لإلسالم. النبيلة والتعاليم مع القيم اليت تتماشىحقوق اإلنسان ُمثل تعزيز ل

 .هامهام يف أداءهلا الدعم الكامل تقدمي بشأن  ، البلد املضيف،اململكة العربية السعودية
 

مبا يف  املدرجة على جدول أعماهلا بشأن مجيع البنود متعمقةمناقشات  اهليئةأجرت ، ستة أياماليت استمرت  خالل الدورة
الثقافية واالجتماعية و  والسياسية واالقتصادية احلقوق املدنية ،احملتلة األراضي الفلسطينية اإلنسان يف حقوق ذلك انتهاكات

، األثر وفوبيااإلسالم مثلجملس وزراء اخلارجية  من قبل املمنوحة هلا ددةاحملواليات ال وكذلك، نظمةامل يف الدول األعضاء يف
حقوق اإلنسان  وضعو ، ةسلمامل االروهينجي أقلية أوضاع ،األعضاء الدول على أحادية اجلانب االقتصادية للعقوباتالسليب 

 املؤسسات الوطنية مع للتفاعلإنشاء آلية عملها و  املتعلقة بأساليب املسائل اإلجرائيةعن  ، فضالً أفريقيا الوسطى مجهورية يف
 .قوق اإلنسانحل
 
شهدت  يف اإلسالم والتعصب مكافحة التطرفوهو  الدورة حول موضوع نوفمرب مناقشة مفتوحة 4 يوم اهليئةعقدت  

 املناقشة، يف �اية يف املنطقة. اجلارية التطورات يتماشى مع اموضوعً  باعتبارهالدول املراقبة األعضاء و الدول  من كبريًا ااهتمامً 
، الديين يف العامل والتعصب للتطرف االجتاه املتزايد بشدةفيه  أدانت هذا املوضوع، حول اقويً  اا صحفيً بيانً  اهليئةأصدرت 
 ،التسامحواالعتدال و  السالم دين ،أن اإلسالممن جديد  وأكدت اهليئةذا اخلطر. للتصدي هل اجلماعيالعمل إىل ودعت 

محاية "أن يكون موضوع دورهتا السابعة هو  قررتكما . املتطرفةاأليديولوجيات والتعصب و  أشكال الكراهية مجيع شجبي
 ."القيم األسرية

 
 مع اتعاطفهعن  ت، وأعربنياملاضي يوليو وأغسطس غزة خالل يف الفلسطينيني ضد اإلسرائيلي للعدوان إدانتها اهليئةكررت 
 اليت كان هلا، الالإنساين اإلسرائيلي عملية التوغل أعقابيف  دون مأوى أصبحواالذين  اآلالف من الفلسطينيني عشرات

املتمثلة  شرعيةالغري  املمارسة اإلسرائيليةمن  قلقها الشديد عن اهليئةوأعربت  التعليم.و لصحة قطاعي ا عواقب وخيمة على
كما أكدت  لقانون الدويل.قًا لما ميثل خر  القانونية الواجبة دون اتباع اإلجراءات املواطنني الفلسطينيني اعتقال استمراريف 

الضفة ، ويف الشرقية وحوهلا يف القدس غري الشرعية اإلسرائيلية االستيطانيةاألنشطة استمرار على بشدة  هااعرتاضمن جديد 
هذه لوضع  يف مجيع أحناء العامل املقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوباتت يف هذا السياق حبركة رحبو ، الغربية

 .يف فلسطني الوضع عن مفصالً  اصحفيً خربًا  اهليئةأصدرت كما  .يف الصدارة املهمةالقضية 
 

 االجتماعت برحبو  اإلسالموفوبيا تنامي ظاهرة ملكافحة اسرتاتيجية مشرتكة لنظر يف وضعل الدول األعضاء اهليئةوشجعت 
سبل  الرتكيز علىعلى  األطراف املعنيةحثت مجيع ، و 2015عام  يف يف مدينة جدة املقرر عقده اسطنبولملسار املقبل 
 .16/18 القرار الواردة يف العملالفعال خلطة التنفيذ الكامل و  ضمان

 



جملس متابعة تقريرها إىل ويف إطار بالتفصيل قضايا احلق يف التنمية وحقوق اإلنسان للنساء واألطفال.  حبثت اهليئةكما 
الدول املستهدفة"، قررت  ب"التأثري السليب للعقوبات االقتصادية واملالية على حقوق اإلنسان لشعو  وزراء اخلارجية بشأن

خرباء دوليني وكذلك  هايشارك في 2014ديسمرب  16و 15 يعقد ندوة دولية حول هذا املوضوع يف طهران يوم اهليئة
 .اإلنسانقوق حل اإلسالمي والدول املراقبة واملؤسسات الوطنيةالتعاون منظمة 

 
بالتفصيل القضايا املتصلة باملساواة بني اجلنسني والعنف ضد النساء  اهليئةحبثت يف جمال حقوق اإلنسان للنساء واألطفال، و 

أن الرجال والنساء  ت اهليئةأكدو  .القضايا اخلالفية األخرى مثل اهلوية اجلنسية واإلجهاض وما إىل ذلكوناقشت واألطفال 
أدوار ومسؤوليات خمتلفة داخل األسرة واجملتمع، وأن لكل منهم إال أن  متساوية حقوق إنسانو  يةنيتمتعون بكرامة إنسا

اإلناث خفاض مجيع أشكال املمارسات الضارة مثل  اهليئةأدانت و نسني. أي من اجلتفوق أو دونية ال يشري إىل اإلسالم 
األطفال، زواج النفسي أو اجلنسي ضد النساء والفتيات مبا يف ذلك الزواج القسري أو  أو اجلسديالعنف وغريه من أنواع 

 أو يف املناطق الواقعة حتت االحتالل األجنيب. وتقرر أن ةاملسلح ات، والعنف اجلنسي ضد النساء يف النزاعالبشرواالجتار يف 
ت حول هذه املواضيع مبساعدة اهليئات واآلليات ذات الفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان للنساء واألطفال دراسا جيري
األمم هيئة البنك اإلسالمي للتنمية، وكذلك و اإليسيسكو، و ، اإلسالمي ، مثل جممع الفقههاوبالتعاون الوثيق مع الصلة

 .20بيجني + عملية املتحدة للمرأة و 
 

يف  تدعوهاأن  تالوطنية حلقوق اإلنسان وقرر قرارها بشأن كيفية التفاعل مع املؤسسات من إعداد  اهليئةكما انتهت 
ا للطرائق املنصوص عليها يف هذا القرار. وجرت مناقشات حول إطار للتفاعل مع املنظمات غري أنشطتها املستقبلية وفقً 

 .قريًباسيتم االنتهاء منه الذي ، اهليئةاحلكومية واجملتمع املدين على نطاق أوسع وكذلك مشروع أساليب عمل 
 

أعرب عن عزمها الوفاء مبختلف و أهدافها وغاياهتا ب الراسخ التزام اهليئة يف مالحظاته اخلتاميةاهليئة رئيس كد وقد أ
املستمر  هادعمعلى الدول األعضاء يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان. كما شكر الدول األعضاء من املسؤوليات املناطة هبا 

منظمة ا مليثاق بشأن كل قضايا حقوق اإلنسان وفقً  اوتوصياهتدمي آرائها مؤكًدا أن اهليئة سوف تستمر يف تق اهليئةلعمل 
 اهتمامملا يوليه من اإلسالمي التعاون األساسي. كما أعرب عن امتنانه لألمني العام ملنظمة  نظام اهليئةاإلسالمي و التعاون 
 .سري أعماهلاتوفري التوجيه الفكري والدعم املادي لو  اهليئةعمل بخاص 

 
  


