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 السادسةتقریر الدورة 
 للهیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان

 لمنظمة التعاون اإلسالمي
 

 جدة، المملكة العربیة السعودیة
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عقدت الهیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي دورتها العادیة  -1

في مقر األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي  2014 نوفمبر 6إلى  1خالل الفترة من السادسة 
والدول المراقبة في المنظمة وحضر الدورة ممثلو الدول األعضاء  بجدة، المملكة العربیة السعودیة.

 ام ومسؤولون كبار آخرون في المنظمة ومجمع الفقه اإلسالمي وممثلو أجهزة اإلعالم.ـواألمین الع

 اآلتیة أسماؤهم:جمیع أعضاء الهیئة الثمانیة عشر حضر االجتماع  -2
 ریحانة بنت عبد هللا، الدكتورة -
 عمر أبو أبا، الدكتور -
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 محمد س. ك. كاغوا،  سیدال -
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 بدأت الجلسة بتالوة آیات من القرآن الكریم. -3

خصصت األیام الثالثة األولى للدورة لالجتماعات المغلقة. حیث تداول أعضاء الهیئة بشأن عدد من  -4
لمواضیع الهامة مثل طرق العمل والعالقة مع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنیة. كذلك عقدت ا

اجتماعات لفرق العمل األربعة خالل هذا الوقت، حیث ركز كل فریق عمل نقاشه على المهام 
دة الموكلة له. ثم دخلت فرق العمل في نقاش مفصل لتقییم التقدم الذي أحرز على صعید تنفیذ المحد

القرارات التي اتخذت في الماضي إضافة إلى مسار العمل الذي یجب اتباعه في المستقبل داخل فرق 
نود . وترد تفاصیل هذه االجتماعات ضمن العناوین ذات الصلة وببكاملهاالعمل وفي إطار الهیئة 

 جدول األعمال في هذا التقریر. 

 :الجلسة االفتتاحیة

وحضرها ممثلو الدول األعضاء والمراقبة  4/11/2014عقدت الجلسة االفتتاحیة الرسمیة للدورة یوم  -5
 في المنظمة والبلد المضیف واألمین العام للمنظمة ومجمع الفقه وممثلو أجهزة اإلعالم.

رحب فیها بجمیع في بدایة أشغال االجتماع، ألقى السفیر محمد كاوو إبراهیم، رئیس الهیئة، كلمة  -6
المشاركین وقدم ملخصًا للمناقشات التي جرت خالل األیام الثالثة السابقة وعرض عددًا من 

ف المواضیع الهامة على سبیل تحقیق أهداف الهیئة ومقاصدها. كما ذكر أنه من اآلن فصاعدًا سو 
تها العادیة وشرح أن التحدیات الحالیة التي اتسعى الهیئة لمناقشة موضوع محدد في كل دورة من دور 

أدى  ةالعرض السلبي للدین واإلساءة إلیه من قبل مجموعات متطرفة من خالل تعاریف مشوهبتتعلق 
ه الدورة. كما في هذ الهیئة وتداولها بشأنه موضوع "مكافحة اإلرهاب والتعصب في اإلسالم" اختیار

إلسالموفوبیا في العالم الغربي مع إدانة ومكافحة األخطاء ا القلق الذي تسببهبین الحاجة لمعالجة 
والجرائم التي ال مكان لها في اإلسالم التي ترتكبها مجموعات أقلیة متطرفة داخل العالم اإلسالمي 

 باسم الدین، في الوقت نفسه.

أعرب رئیسها عن التعاطف مع شعب غزة في وجه أبشع االعتداءات التي  ،ونیابة عن الهیئة -7
استهدفته خالل شهري یولیو وأغسطس الماضیین من خالل الحصار الذي ضربته علیه إسرائیل، 

التي تعاني األمرین من داء اإلیبوال خاصة سیرالیون وغینیا وعن تعاطفها مع شعوب غرب أفریقیا 
ة التعاون اإلسالمي. كما استرعى االنتباه إلى األزمة السیاسیة الجاریة ن في منظمین العضو یالدولت

في بوركینا فاسو حاضًا على االستخدام الفوري لما یلزم من آلیات لدرء النزاع تفادیًا الحتمال االنزالق 
 في كارثة إنسانیة. 

عن تقدیره ألنشطة الهیئة وأكد  ،األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ،أعرب السید أیاد أمین مدني -8
مجددًا الحاجة لمواصلة التقدم في تحقیق أهدافها ومقاصدها وفقًا لألولویات التي حددتها الهیئة لنفسها 

ر السید مدني الهیئة بضرورة تعجیل عملها والمهام التي أوكلها إلیها مجلس وزراء الخارجیة. وذكّ 
یاس لمختلف قضایا حقوق اإلنسان من منظور بشأن إحدى مهامها األساسیة أال وهي وضع مق
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بین  للفارقأن تعتبره مقیاسًا  ةإسالمي/ منظمة التعاون اإلسالمي یمكن لكل دولة عضو على حد
لموضوع باالنموذج اإلسالمي لحقوق اإلنسان وقوانینها وممارستها الخاصة بها. وفي معرض ترحیبه 

ال یوجد دور أو مكان للتطرف والتعصب في اإلسالم  الذي ركزت علیه الدورة، أكد األمین العام أنه
وهو دین السلم والعقل والنور. وأكد األمین العام الحاجة إلدانة أعمال التعصب والتطرف التي ترتكب 
باسم الدین بوضوح من أجل الحیلولة دون وصول مرتكبیها إلى ادعاءاتهم غیر الصحیحة وأكد السید 

لمثل هذا السلوك من خالل الجمع بین الحلول االقتصادیة األساسیة  األسباب  لعالجمدني  الحاجة 
 واالجتماعیة واإلنمائیة والسیاسیة.

 ،، الممثل الدائم للمملكة العربیة السعودیة لدى منظمة التعاون اإلسالمي طیبم. أ. رحب السفیر  -9
 االخارجیة باختیار جدة مقر لمجلس وزراء مته بالقرار الذي صدر عن الدورة الحادیة واألربعین في كل

والذي رأى أنه یعكس األهمیة التي تولیها السعودیة لتعزیز ُمثل حقوق اإلنسان التي تتفق مع لهیئة ل
كما أعرب عن تقدیره الستمرار الهیئة في عملها الجید وجدد تأكید  قیم اإلسالم وتعالیمه النبیلة.

كامل للهیئة في أدائها لمهامها الموكلة إلیها. تقدیم دعم ب بصفتها البلد المضیف ضمانات المملكة
كما تحدث عن التحدیات الداخلیة والخارجیة التي تواجهها األمة اإلسالمیة في مجاالت حقوق 
اإلنسان وفي هذا السیاق، أبرز أهمیة مكافحة اإلرهاب واإلیدیولوجیات المتطرفة داخل المجتمعات 

 المسلمة.

مجمع الفقه اإلسالمي بالتفاصیل عن عدد من الجوانب المتعلقة  تحدث الدكتور عبد القاهر، ممثل -10
بموضوع هذه الدورة مسلطًا الدور على أهمیة مكافحة التطرف بجمیع أشكاله باعتبار أن ذلك یمثل 

التغلب والتشدد حتى مجاوزة الحد وهو مبالغة في "أنه بجزءًا من الواجبات الدینیة. وعرف التطرف 
. وقال إنه ورد النهي  "التنطع والتشدد". وسماه أیضا "ي الدین ، ال الخروج عنهالرغبة في االلتزام ف

عنه وذمه في الكتاب والسنة. واستشهد بعدد من اإلحاالت للقرآن والسنة لتوضیح أن التطرف ، 
یناقض التوازن واالعتدال الذان هما من الصفات األساسیة البارزة لدیننا "وخاصة  التطرف الدیني، 

في جمیع االتجاهات ودعا إلى التوسط والتسامح  سالم حارب التطرفوأكد أن اإل "اإلسالمي
 والتعایش باعتبارها مبادئ استرشادیة تتبع في كل جانب من جوانب الحیاة.

تناول الكلمة عدد من أعضاء الهیئة حیث تحدثوا عن مختلف أبعاد هذا  ،الكلمات األساسیة بعد -11
ة التطرف على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة وتم التأكید على أن التحدي الهام وهو مكافح

هذه الظاهرة لم تنحصر في مجتمٍع أو بلد أو إقلیم بعینه إنما هي ظاهرة تواجهه األسرة الدولیة 
برمتها. وتحدث أعضاء الهیئة بالتفصیل عن أسبابها وعواقبها (مثل التخلف والفقر والتعصب بسبب 

لیم وعدم الوصول لحلول لبعض النزاعات السیاسیة وغیاب الحوار). كما أكدوا أهمیة غیاب التع
 من خالل جمیع الوسائل المتاحة على مستویات مختلفة. امكافحته

سلط أعضاء الهیئة الضوء على أن ایدولوجیات  ، كل من الكتاب والسنةإلى  إحاالتوانطالقًا من  -12
دین السلم والوسطیة. وقد  واالبتزاز ال مكان لها في اإلسالم التطرف القائمة على الكراهیة والعنف 

سیق عدد من األمثل لتأكید أن العدالة وحكم القانون واحترام حقوق األقلیات والتسامح واالعتدال هي 
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مبادئ هامة البد من مراعاتها من جانب جمیع المجتمعات المسلمة، كما أكد جمیع أعضاء الهیئة 
في مكافحة هذه الظاهرة من خالل تعزیز االستخدام المسؤول لحریة التعبیر  أهمیة أجهزة اإلعالم

 أشیر . كما ومسیئة وتوخي الحذر وااللتزام بالقیود عند عرض آراء عنصریة ومتعصبة
ضرورة التمییز بین التطرف الدیني واإلرهاب باعتبار أن لكل منهما دوافع وخلفیات مختلفة بما إلى 

 . یستدعي معالجة مختلفة

 ا حول الموضوع. وجددتعن آرائه تتناول عدد من الدول األعضاء والمراقبة الكلمة حیث أعرب -13
. كذلك أكدت باعتباره تهدیدًا مشتركًا لجمیع الشعوب واألدیان واألممتأكید تهدید التطرف واإلرهاب 

الدول األعضاء أهمیة التعاون والعمل المشترك لمكافحة هذا التهدید على جمیع المستویات. كما 
ت وأسبابها الجذریة وأداناتفقت الدول األعضاء مع آراء أعضاء الهیئة بشأن دوافع مثل هذه التیارات 

دین اإلسالمي السلمي  باعتبار أن ال عالقة بینها وبینبشدة االیدولوجیات الضالة مثل داعش 
 . والحنیف

مليء بأمثلة لهما ال عالقة لهما بأي دین أو ثقافة إذ أن التاریخ كذلك تم تأكید أن التطرف واإلرهاب  -14
في معظم الحاالت  األساسیةمیع األدیان والثقافات في العالم، بالرغم من أن األسباب ج أتباع من

المنظمة مع المجتمع الدولي من أجل القیام بعمل  ضرورة عملارتأیت تبقى متشابهة. وعلیه، فقد 
والتخلف وغیاب  مشترك أقوى على جمیع األصعدة لمعالجة أسبابهما الجذریة من قبیل التمییز والفقر

التعلیم. ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة، أكدت كذلك الدول األعضاء ضرورة وضع استراتیجیات 
ر بحل النزاعات السیاسیة طویلة األمد. كما قدمت اقتراحات مسؤولة ومناسبة ألجهزة اإلعالم والتبكی

بتعزیز الحوار بین اتباع األدیان والثقافات على جمیع المستویات مع ضرورة مشاركة قادة دینیین 
في نهایة  ،لتحسین التفاهم وتعزیز تبادل االحترام والتسامح. وقد صدر بیان صحفيوسیاسیین فیه 

 ). 2وآراء الهیئة حول الموضوع (ملحق نقل جوهر النقاش الجلسة، 

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل

، اعتمدت الهیئة جدول األعمال وبرنامج العمل لهذه 1/11في االجتماع األول الذي انعقد یوم  -15
المجاالت ذات األولویة التي حددتها الدورات السابقة للهیئة وكذلك ، على أساس ) 1(ملحق الدورة

  السابقة. تهاوزراء الخارجیة في دور  تكلیفات مجلس

كذلك قررت الهیئة أنه وفقًا للقرار الذي صدر عن دورتها الثالثة حول التناوب على منصب رئیس  -16
سوف یكون من المجموعة العربیة. وعلیه، تقرر أن تتولى  2015الهیئة، فإن الرئیس التالي لسنة 

المجموعة العربیة) مسؤولیات الرئاسة ابتداًء من الدورة السفیرة إلهام إبراهیم أحمد (نائب الرئیس عن 
السابعة للهیئة. وأشاد أعضاء الهیئة بالرئیس المنتهیة والیته السفیر محمد كاوو أبراهیم لما اتسم به 

 . 2014في سنة  وقیادته المحنكة لها من سمات قیادة ألعمال الهیئة

، السید محمد س. كاغواانطالقًا من ترشیح المجموعة األفریقیة، قررت الهیئة أن یمثل عضو الهیئة  -17
المجموعة األفریقیة في المكتب بصفة نائب الرئیس الجدید ابتداًء من الدورة السابعة للهیئة. كما 
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فریق  عضوة الهیئة أسیال ورداك بصفة منسق لف عضو الهیئة محمد األمین تیمبوتقرر أن یخ
المعني بفلسطین. كما قررت الهیئة اعتماد "قیم حمایة األسرة" لیكون موضوع الدورة السابعة العمل 
 للهیئة.

 طرق عمل الهیئة:

حول مختلف  لها، جرت مناقشة استمرت لیوم كاملعقب اعتماد جدول أعمال الهیئة وبرنامج عم -18
ذي قدمته اللجنة الخاصة المؤلفة من جوانب طرق عمل الهیئة. وكان النقاش على أساس المشروع ال

السفیر عبد الوهاب والبروفیسور صالح والسفیرة إلهام والسفیر عالئي. وأعرب أعضاء  :أعضاء الهیئة
الهیئة عن تقدیرهم للجهود التي بذلتها اللجنة الخاصة إلعداد تفاصیل مختلف جوانب عمل الهیئة 

. وبعد كفاءتهاتحقیق  عمل الهیئة و تبسیطمن شأنها أن تساعد في  أوا أنوآلیاته الفرعیة، والتي ر 
ُقدمت، فإن نقاش مفصل بشأن مختلف جوانب المشروع، تقرر، أنه انطالقا من التعقیبات التي 

اللجنة الخاصة سوف تعمل على تقدیم نص مراجع (نسخة الكترونیة) ألعضاء الهیئة قبل وقت كاف 
فیه، إن  ضافیةاإلتعقیبات ال وتدخلراستها. ثم یناقش النص المراجع لد من انعقاد الدورة السابعة

 یه ثم یعتمد خالل الدورة السابعة. علوجدت، 

  ترتیبات العمل والتواصل مع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنیة

عقدت الهیئة مناقشات استمرت یومًا كامًال حول موضوع عالقتها بالهیئات الوطنیة  2/11في  -19
اإلنسان. وقد تأسست المناقشة على مشروع قدمه السفیر عبد الوهاب تضمن التعقیبات التي لحقوق 

لقي المشروع  ،أدلى بها أعضاء الهیئة خالل المناقشات التي دارت بین الدورتین. وبشكل عام
للنص. وعلى  التبسیطاستحسانًا من أعضاء الهیئة الذین أدلوا ببعض التعقیبات اإلضافیة لمزید من 

استعراض سریع للنص المراجع اعتمدته الهیئة باعتباره وثیقة یسترشد بها في إقامة عالقة بین  بعدو 
 اسوف یتم تعمیم هذو ). 6الهیئة وبین الهیئات الوطنیة لحقوق اإلنسان (مرفق نسخة في المحلق 

 النص على جمیع الدول األعضاء باللغات الرسمیة الثالث. كما سوف یعرض على موقع الهیئة
االلكتروني. وسوف یساعد هذا القرار الهیئة على االستفادة من تجارب الهیئات الوطنیة لحقوق 

االهتمام المشترك. كذلك تقرر دعوة الهیئات الوطنیة لحقوق  ذلت  مجاالتالاإلنسان وخبراتها في 
ي حددت في التي تنظم في المستقبل وفقًا لإلجراءات التاإلنسان في الدول األعضاء ألنشطة الهیئة 

 هذا القرار.

على نطاق كذلك جرت مناقشات حول إطار التفاعل مع المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني  -20
هذا الموضوع ثم یراجع لیضمن التعقیبات اإلضافیة التي تقدم من أجل بحث مشروع حول أوسع. وی

 مزید من المناقشة ثم استكماله في حینه. 

 

 موقع الهیئة االلكتروني:
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ات في األمانة العامة استمعت الهیئة لعرًض موجز قدمه السید وجدي مدیر إدارة تقنیة المعلوم -21
تفاعلي  زحیث ركز العرض على إیجاد حین الهیكل المطور لموقع الهیئة االلكتروني للمنظمة بشأ

ت ألعضاء الهیئة وهو ما یمكن استخدامه ألغراض التواصل الداخلي والمناقشاجدید داخل الموقع 
التي تبحثها الهیئة. وقد لقي هذا الجهد تقدیرًا كبیرًا من أعضاء الهیئة بینما حول مختلف المواضیع 

إدارة تقنیة المعلومات علمها بهذه التعقیبات وجددت قدمت اقتراحات لتسهیل استخدامه. وقد سجلت 
لمباشر على االنترنت من خالل االتصال اتأكید دعمها المستمر للهیئة بما في ذلك تقدیم المساعدات 

واستخدام حیز التفاعل فیه بسهولة. ویمكن دخول الموقع لمساعدة أعضاء الهیئة على الدخول للموقع 
 ./http://www.oic-iphrc.org/homeعلى العنوان التالي 

 مهام الهیئة المعلقة:

الخارجیة من تكالیف لم علقة بما أناطها به مجلس وزراء تكذلك ناقشت الهیئة األعمال الخاصة الم -22
 تنفذ بعد وقررت/ أوصت بما یلي:

فیما یتعلق بتكلیفها بإعداد تقریر شامل حول "مكافحة اإلسالموفوبیا والقضاء على       -أ
لى لجنة مؤلفة من ثالثة أعضاء الهیئة هذه المهمة إ تحالأالكراهیة والتعصب ضد اإلسالم"، 

. ةتقدم تقریرًا على أساس األولویلالبروفیسور صالح والسفیر عبد الوهاب والسفیرة إلهام،  هم
حول الموضوع  االستئناس بآراهماوتقرر استشارة مجموعتي المنظمة في نیویورك وجینیف 

لألمانة العامة للمنظمة باستكمال الدراسة التي طال انتظارها  الهیئة إضافة إلى تجدید طلبه
وصت بها في تقریر فریق الشخصیات البارزة بشأن القوانین الوطنیة التي تتعامل مع والتي أ

 الغربیة.حظر/ تقیید حریة التعبیر في البلدان 
فیما یتعلق بالتكلیف بإقامة آلیة دائمة لرصد أوضاع حقوق اإلنسان في كاشمیر التي تحتلها  -ب

من تقریر الدورة  7مسة (الفقرة الهیئة قرارها الذي صدر عن الدورة الخا استعرضتالهند، 
فریق عمل فرعي خاص في إطار فریق عملها المعني الخامسة) والذي یتعلق بإنشاء 

باإلسالموفوبیا واألقلیات المسلمة لرصد أوضاع حقوق اإلنسان في كاشمیر التي تحتلها الهند. 
ال یندرج ضمن وانطالقًا من توصیة فریق العمل المعني باإلسالموفوبیا بأن هذا الموضوع 

 1/40) من القرار 14التكلیف الخاص بها، قررت الهیئة إقامة آلیة دائمة، وفقًا للفقرة العاملة (
س الصادرین عن مجلس وزراء الخارجیة في إطار  8/41) من القرار 13س والفقرة العاملة (

لمنظمة/ على جداول أعمال اوقضایا بعنوان أوضاع حقوق اإلنسان  4بند جدول األعمال رقم 
من بین أمور  ،سوف تنسق اآللیة الدائمة المذكورةو  تكالیف من مجلس وزراء الخارجیة 

 عملها حول هذا الموضوع.ألمین العام لنزاع جامو وكاشمیر في مع الممثل الخاص ل ،أخرى

 

 فرق العمل
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ق عملها األربعة حیث ناقشت هذه الفرق بالتفصیل اجتماعات مغلقة لفر عقدت الهیئة  3/11في  -23
ن القرارات التي صدرت في الماضي وناقشت مسار أوقیمت التقدم المنجز بشأنشطتها المكلفة بها 

. وقد نقلت نتائج ر كل من فرق العمل والهیئة بكاملهاالعمل الذي یجب اتباعه في المستقبل في إطا
هذه االجتماعات إلى الدول األعضاء من خالل منسقي فرق المناقشة والقرارات التي اتخذت خالل 

 :. وفیما یلي تفاصیل اجتماعات فرق العمل5/11/2014العمل یوم 

 أوضاع حقوق اإلنسان في فلسطین واألراضي العربیة المحتلة األخرى

بكر األمین العام المساعد لشؤون فلسطین  سمیر لعروض موجزة قدمها السفیراستمعت الهیئة  -24
األمین العام المساعد للشؤون اإلنسانیة في األمانة العامة للمنظمة دس والسفیر هشام یوسف والق

وممثل فلسطین في جدة حول الموضوع. حیث الذي یعمل في رام هللا وعضو الهیئة السفیر وائل 
قدموا عروضًا شاملة للوضع في فلسطین في اعقاب الهجمات اإلسرائیلیة التي شنت في شهري یولیو 

ضي الفلسطینیة المحتلة التي شملت، واغسطس على غزة واستمرار انتهاكات حقوق اإلنسان في األرا
إعادة بناء المباني والمنازل التي  لمنعالحصار اإلسرائیلي على مواد البناء  ،من بین أمور أخرى

عب الفلسطیني على الشباإلضافة إلى استمرار المضایقات اإلداریة والقانونیة واألمنیة دمرت في غزة 
 واستمرار بناء المستوطنات غیر القانونیة.

                  المنظمة اإلنسانیة في غزة  بعثةكذلك قدم السفیر هشام یوسف عرضًا للهیئة حول  -25
الوضع كما التقت بمسؤولي الحكومة المعنیین  نوأجرت استقصاًء مفصًال ع) 1-4/9/2014(

یر الحكومیة والسكان المتضررین. ثم شرح خطورة الوضع في والمنظمات غووكاالت األمم المتحدة 
والتي أدت إلى دمار هائل للهیكل اإلداري غزة في أعقاب الهجمات والغارات اإلسرائیلیة التي 

 وصاحب ذلك عواقب وخیمة على حیاة النساء واألطفال والشیوخ. واللوجیستي الهش أصال 

ذكر األمینان العامان المساعدان أنه ما لم یوضع حد للحصار الذي طال أمده على غزة فإن مشاریع  -26
سرائیل یمكن أن تقوم بهجمات أخرى. وقد حددت حیث أن إالبناء الجاریة ال یمكن أن تحرز تقدمًا 

إعادة بناء  -أ البعثة اإلنسانیة للمنظمة ثالثة مواضیع تتطلب عاجل االنتباه للمنظور اإلنساني وهي:
إعادة تأهیل الخدمات الصحیة. وذكر أنه نتیجة لتضافر  -إعادة بناء المدارس، جـ -المنازل، ب

الر من الدول ملیار دو  1.9قدمت التزامات بتوفیر  التي بذلتها المنظمة للتوعیة بهذا الموضوعالجهود 
 األعضاء في المنظمة.

للدول شكرت الهیئة مقدمي العروض الموجزة األربعة التي كانت مفیدة جدًا ودعمت دعوتهم  -27
من خالل تقدیم مساعدات في إعادة بناء لالستجابة للحاجة العاجلة األعضاء والمجتمع الدولي 

أن ذلك یمثل أولویة خاصة على ضوء اقتراب الشتاء. وقد والمدارس والمستشفیات باعتبار  ىو آالم
فریق العمل سیاسة إسرائیل الوحشیة المتمثلة في تقیید تدفق مواد البناء إلى غزة والحاجة  شجب

الف فلسطیني مازالوا  70مما فاقم محنة للحصول على تصریح إلعادة بناء منزل أو مرفق صحي 
یعیشون في مختلف مخیمات النازحین داخلیًا. وشجعت الهیئة السلطة الفلسطینیة على مفاتحة 
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واغسطس. وأكد الفریق أن إسرائیل مة الجنائیة الدولیة لتحمیل إسرائیل مسؤولیة عدوان یولیو المحك
وذلك من باإلفالت من العقوبة ویجب أن ال یسمح لها أن تحمل المسؤولیة عن جمیع جرائمها یجب 

 خالل آلیة المحكمة الجنائیة الدولیة.

ت بسبب صعوبات التأشیرة ضلفلسطین، والتي أجه هافیما یتعلق بالزیارة التي تعتزم الهیئة القیام ب -28
من أجل تقدیم دعم معنوي جدد الفریق تأكید عزمه على القیام بهذه الرحلة وذلك والحصار على غزة، 

لفلسطین والوقوف بشكل عملي على المجاالت التي یمكن للهیئة أن تعمل فیها من أجل حشد 
الزیارة  إجراء. وقرر الفریق ADBلمالیة خاصة من خالل الدول األعضاء والمؤسسات اات المساعد

تتطلب  ما أن زیارة غزة سوف األولى إلى غزة باعتبارها أولویة. وبعلى أن تكون على مرحلتین 
 تأشیرة من مصر فحسب، فقد ُطلب من أمانة الهیئة إعادة النظر في األمر في أسرع فرصة ممكنة.

عتقال اإلداري من جانب إسرائیل قد یتعرضون  اال الذینة الفلسطینیین في نالحظت الهیئة أن مح -29
المئات بعد فرض الحصار على غزة وحثت الهیئة المجتمع الدولي على النظر تفاقمت مع اختطاف 

في االنتهاكات الصارخة التي ترتكبها دولة إسرائیل ضد الحقوق اإلنسانیة األساسیة للفلسطینیین. 
ممارسة ضغط دبلوماسي ثنائي إلى عضاء في المنظمة دعت الهیئة الدول األ ،وفي هذا السیاق

التحقق من منح المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن فلسطین فرصة ومتعدد األطراف، من أجل 
لالطالع على مدى الفظاعات اإلسرائیلیة المرتكبة بحق الشعب لدخول األراضي الفلسطینیة المحتلة 

التي في المنظمة على تقدیم كامل الدعم لهیئة التحقیق الفلسطیني. كما حثت الهیئة الدول األعضاء 
 .23/7/2014شكلها مجلس األمم المتحدة وحقوق اإلنسان في 

لمسجد األقصى وحث الدول األعضاء في المنظمة على اتخاذ ااستهداف إسرائیل فریق العمل أدان  -30
تدابیر استباقیة لوقف إسرائیل من تنفیذ خططها المعروفة ضد المسجد األقصى. وحث المملكة 
األردنیة الهاشمیة، بصفتها القائمة على المواقع المقدسة في القدس، على اتخاذ التدابیر الالزمة 

في هذا الموضوع. كما دعت الدول األعضاء في ائیلیة المشؤومة للحیلولة دون تنفیذ الخطط اإلسر 
في المنظمة إلى مقاطعة الشركات والمؤسسات التي تشارك في بناء المستوطنات اإلسرائیلیة 

في هذه الشركات. وفي الوقت نفسه دعم فریق العمل وعدم االستثمار األراضي الفلسطینیة المحتلة 
إرسال مصانع طاقة كهربائیة متحركة إلى غزة من خالل السفن وذلك المبادرة التركیة المتمثلة في 

وتدمیر البنى التحتیة ذات الصلة. لتعویض النقص الذي یحدث في الطاقة بسبب الحصار المطول 
 ). 4و 3 ملحقكذلك أصدرت الهیئة بیانین صحفیین مفصلین حول األوضاع في فلسطین (

 

 

فیة في الدول واالقتصادیة واالجتماعیة والثقانیة والسیاسیة بند جدول األعمال الخاص بالحقوق المد
 األعضاء في المنظمة:
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ا العمل المعنیان بالحقوق اإلنسانیة للمرأة والطفل والحق في التنمیة اجتماعات مفصلة قیفر  عقدكذلك  -31
واالقتصادیة الحقوق المدنیة والسیاسیة "ن في إطار بند جدول األعمال الدائم في الهیئة بعنوا

 ".واالجتماعیة والثقافیة في الدول األعضاء في المنظمة

قدمته الدكتورة فضیلة استمع الفریق األول المعني بالحقوق اإلنسانیة للمرأة والطفل لعرض مفصل  -32
رة في األمانة العامة في المنظمة، حول أنشطة اإلدارة مع تركیز خاص رین، مدیرة إدارة شؤون األسق

تنشیط  ٕاعادةو على شؤون األسرة وبناء قدرات الشباب واألمن االجتماعي وبناء السیاسات لكبار السن 
بعض المواضیع مع منظمات أخرى وهیئات منظمة التعاون اإلسالمي. كما قدمت عرضًا مفصًال 

ضاء في ة التعاون اإلسالمي حول دور المرأة في التنمیة في الدول األعلمنظمللمؤتمر الخامس 
نتائجه الهامة. وأعربت الدكتورة فضیلة عن استعداد إدارتها المنظمة الذي عقد في باكو، بما في ذلك 

دول ـللعمل مع الهیئة بشأن حقوق المرأة والطفل واألسرة وطلبت من الهیئة دعمها في حث ال
 یق النظام األساسي لمنظمة النهوض بالمرأة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي.األعضاء على تصد

ناقش فریق العمل بالتفاصیل المواضیع المتعلقة بالمساواة بین الجنسین والعنف ضد المرأة والطفل  -33
أدوارهما متساویة مع اختالف وأكد مجددًا أن المرأة والرجل یتمتعان بكرامة إنسانیة وحقوق انسانیة 

ال ینطوي البته على تفوق جنس على اآلخر  نف األسرة والمجتمع، وأن اإلسالمولیاتهما في كومسؤ 
مثل بتر األعضاء التناسلیة منه. كما أدانت الهیئة جمیع أشكال الممارسات الضارة أو دونیته 

ذلك  األنثویة وغیرها من أشكال العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي ضد النساء والفتیات بما في
أو زواج األطفال أو االتجار في األشخاص أو العنف الجنسي ضد المرأة في  اإلجبار على الزواج

 الصراعات المسلحة أو في المناطق الواقعة تحت االحتالل األجنبي.

، قررت الهیئة أن یجري الفریق هذه القضایاوضع تعریف واضح للمنظور اإلسالمي حول من أجل  -34
نیة للمرأة والطفل دراسات حول مواضیع مثل المساواة بین الجنسین والعنف المعني بالحقوق اإلنسا

التوجه الجنسي المفاهیم الخالفیة المتعلقة بو ضد المرأة والطفل وزواج األطفال واإلرث وحمایة األسرة 
مع الجهات ، وذلك من خالل المساعدة والتعاون الوثیق خ. إل-الشذوذ الجنسي واإلجهاض  –

وأعربت الهیئة عن واآللیات المعنیة مثل مجمع الفقه اإلسالمي واألیسیسكو والبنك اإلسالمي للتنمیة. 
تكون أو شرحًا أفضل لآلراء اإلسالمیة حول هذه المواضیع والتي قد أملها في أن توفر هذه الدراسات 

وتضمن حقوق المرأة والطفل وفقًا وتعزز قد ال تكون قائمة على معاییر غربیة ولكنها تحترم بوضوح 
یر حقوق اإلنسان الدولیة القائمة. كذلك قررت الهیئة نشر كتیب یشترك فیه علماء واكادیمیون لمعای

 ء الهیئة حول حقوق المرأة والطفل.بهدف عرض آرا

في دعا فریق العمل الدول األعضاء للعمل عن كثب مع منظمة المرأة في األمم المتحدة للمشاركة  -35
تابع محصلة المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي حول لتالمقبل، و  20تمر بجین +مؤ 

 دور المرأة في التنمیة في الدول األعضاء في المنظمة الذي عقد مؤخرًا، متابعة دقیقة. 

 فریق العمل المعني بالحق في التنمیة
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فیما مهمته خاصة مناقشات شاملة حول مختلف جوانب فریق العمل المعني بالحق في التنمیة أجرى  -36
"اآلثار السلبیة والعقوبات على تمتع شعوب خطة الهیئة لعقد حلقة دراسیة دولیة حول موضوع یتعلق ب

للتقریر  اتخذ قرار عقد هذه الحلقة الدراسیة متابعةً قد بحقوقها اإلنسانیة، بالكامل". و البلدان المتضررة 
مختلف جوانب وزراء الخارجیة حول هذا الموضوع. وناقش فریق العمل  مجلسالذي قدمته الهیئة ل

هذه الحلقة الدراسیة واستكمال الورقة التصوریة الخاصة بهذه الفاعلیة والتي أسست على معاییر 
بهذا الموضوع. وقررت الهیئة عقد هذه الحلقة الدراسیة المتلعقة حقوق اإلنسان الدولیة القائمة وأحكام 
لخبراء إلى ادعوة توجیه ال، و 16/12/2014و 15(الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة) یومي ان في طهر 

ممثلي الدول األعضاء والدول المراقبة في المنظمة لمجال إضافة إلى اذا بهالدولیین المعنیین 
 لحقوق اإلنسان.ومؤسساتها الوطنیة 

الدولیة االقتصادیة والتجاریة والمالیة لمدة وقطع العالقات أن "العقوبات الشاملة الحظ فریق العمل  -37
د سوف یتسبب في تقلیص الدخل الوطني، مما ، مطولة، خاصة إن تم ذلك بدون تقییم أو رص

المتضررة، بما في ذلك حقها في الحیاة یؤدي بدوره إلى انتهاكات لحقوق اإلنسان لشعوب البلدان 
 الغذاء والصحة والتعلیم والتنمیة. و 

الفردیة أعربت الهیئة عن كامل دعمها لمجلس حقوق اإلنسان في جهوده إلدانة ورفض التدابیر  -38
في هذا  27/21التفویض الذي منح مؤخرًا للمقرر الخاص من خالل القرار ریة، بما في ذلك سالق

الشأن، والذي یرجى أن یعزز تحقیق المسائلة في إطار األمم المتحدة من جانب الدول األعضاء 
 لمنظمات الدولیة في المواضیع المتعلقة بتنفیذ العقوبات.وا

 على جدول أعمال المنظمة:  بند جدول األعمال الخاص بأوضاع وقضایا حقوق اإلنسان

الخاص بـ "أوضاع وقضایا حقوق عقد فریق العمل اجتماعًا مفصًال في إطار بند جدول األعمال  -39
اإلسالموفوبیا، وأوضاع حقوق اإلنسان الخاصة بمسلمي اإلنسان" وناقش المواضیع المتعلقة بمكافحة 

 ریة أفریقیا الوسطى.الروهینجیا في میانمار وأوضاع المسلمین في جمهو 

 :مكافحة اإلسالموفوبیا والتحریض على الكراهیة والعنف

اإلسالموفوبیا في  قدمه السید عبد هللا مناف موتولو من مرصد مفصلاستمع فریق العمل لعرض  -40
مسار إسطنبول، بما في ذلك االجتماع األخیر الذي عقد  إطار  فيلجهود الجاریة عن االمنظمة، 

لمكافحة التمییز  16/18لرصد تنفیذ قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم في الدوحة والذي یعد آلیة هامة 
أن هذه العملیة  ترىأن المنظمة على أساس الدین أو المعتقد. وذكر السید موتولو والكراهیة والعنف 

لخطة العمل المتضمنة في القرار رقم طرق ووسائل التنفیذ الفعال والكامل یجب أن تستعرض 
 2015واالجتماع المقبل الذي سوف تستضیفه منظمة التعاون اإلسالمي في جدة في  16/18

أصحاب المصلحة في  ویركز على هذا الموضوع األساسي. كذلك بین أن المنظمة تعتزم دعوة جمیع
 هذا االجتماع. إلى  ،بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني ،مسار إسطنبول
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المنتدى السادس لتحالف الحضارات، الذي عقد في  أطلع السید موتولو فریق العمل على مداوالت -41
حاد عن تكلیفه في بالي، اندونیسیا والذي بینت فیه المنظمة أن هذا التحالف  2014أغسطس 

إلى مساره األصلي المتمثل في في إعادة التحالف جهود المنظمة الرامیة للمساعدة . كما شرح ياألول
مكافحة الكراهیة والتمییز على أساس الدین أو المعتقد أو الثقافة، بما في ذلك اإلسالموفوبیا، وذلك 

حث الهیئة على دعم جهود  ،من خالل تعاون وثیق ومشاورات مع الدول األعضاء. وتحقیقًا لذلك
 الدول األعضاء. استقطاب دعمالمنظمة بما في ذلك 

بحث فریق العمل موضوع اإلسالموفوبیا بالتفصیل، وفي هذا الصدد ذكر بتقییمه وتوصیاته  -42
في تقریره المرحلي الذي قدم للدورة الرابعة. وجدد تأكید الحاجة الستكمال دراسة شاملة المتضمنة 

وطنیة التي تحظر التحریض على الكراهیة والتي طلبت القمة الثانیة عشرة من األمانة القوانین الحول 
ن الدول األعضاء في المنظمة یجب أن أبصفة عاجلة. كما خلصت الهیئة إلى العامة إجراءاها 

باالجتماع المقبل في  ظاهرة اإلسالموفوبیا. ورحبتنظر في إعداد استراتیجیة مشتركة لمكافحة تنامي 
. كما حث جمیع األطراف المعنیة على التركیز 2015ر مسار إسطنبول المزمع عقده في جدة إطا

 اوالذي نال توافق 16/18على سبل ضمان التنفیذ الفعال والكامل لخطة العمل المتضمنة في القرار 
 عالمیًا. 

 مسلمو الروهینجیا

العمل للمعلومات التي قدمها عن مینمار الدكتور حسن عابدین من إدارة األقلیات  استمع فریق -43
والجماعات المسلمة. حیث أطلع الدكتور عابدین فریق العمل على آخر المستجدات والخطوات التي 
اتخذتها المنظمة لحمایة الحقوق اإلنسانیة لسكان مینمار من مسلمي الروهینجیا. ووفقا لما ذكره 

ر عابدین ، أجرى المبعوث الخاص لألمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ، سید حامد البار الدكتو 
 راخین، وعقد اجتماعات هامة  إقلیمزیارتین لمینمار، بما في ذلك ، (وزیر خارجیة مالیزیا األسبق)

 كبار ، ومنظمات غیر حكومیة ومنظمات أخرى في البالد.مسؤولین  ووزراء مع 

اجتماع التنسیق السنوي في نیویورك على مبعوث الخاص تقریرا شامال بشأن مینمار كذلك، عرض ال -44
 توصیات تؤخذها المنظمة على عاتقها وهي :  7في شهر أیلول الماضي. حیث سلط الضوء على 

تمویل ب)، مع المسؤولین في مینمار  لبناء الثقة والتعارفالرسمي وغیر الرسمي  العمل مواصلة  أ)
ممثلون رئیسیون للمسلمین والبوذیین في  وبرامج  متشركة بین أتباع أدیان مختلفة یشترك فیهاأنشطة 

مینمار وأماكن أخرى، ج) یجب أن تشجع الدول األعضاء بناء البنى التحتیة والتعلیم  ومشاریع 
مة ، د) یجب على فریق اتصال منظراخین وأماكن أخرى في مینمار  إقلیم في التنمیة االقتصادیة 

التعاون اإلسالمي االستفادة من سفارات الدول األعضاء وبعثاتها في مینمار لتفدیم التعاون وتسهیل  
) یحب تمكین  مجتمعات المسلمین الروهینجا من هالعون اإلنساني وتنسیق مشاریعها الثقافیة ، 

عدات إلنقاذ الحیاة، قدیم مساتخالل تدریب القیادات ومن خالل تقدیم الدعم المالي واإلداري لهم، و) 
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التنفیذ الشامل لحكم خاصة اإلمدادات الطبیة وٕانشاء مرافق طبیة، ز) حث سلطات مینمار على 
 القانون بما في ذلك تفیذه على مسؤولي األمن  المتورطین في العنف ضد مجتمعات أخرى.

ق الراهن لحقو وقدم عددا من االستفسارات حول الوضع شكر الفریق األمانة لعرضها المفصل  -45
نسان والمساعدات اإلنسانیة لسكان الروهینجا. وأعرب أعضاء الهیئة عن بالغ انشغالهم إزاء اإل

استمرار تدهور أوضاع االف الالجئین الروهینجا الذین ما فتئوا یعانون في مختلف مخیمات النازحین 
المنظمة على العمل عن  لغیاب األمن والمساعدات اإلنسانیة المالئمة. وحضوا الدول األعضاء في

ما في ذلك بكثب مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبي لضمان حمیاة الحقوق اإلنسانیة للروهینجا 
وأعربت الهیئة عن دعمها لتوصیات المبعوث الخاص   الجنسیة والمساواة في المعاملة.في حقهم 

تعیینه في التواصل بین المنظمة  لألمین العام السید حامد البار كما أعربت عن األمل في أن یساعد
المنظمة األعضاء في آسیان (إندونسیا ومالیزیا وبروناي)  والسلطات في مینمار . كما حثت بلدان

على ممارسة مزید من الضغط على مینمار لحملها على حمایة حقوق المسلمین في روهینجا ووالیة 
 راخین.

 الوضع في جمهوریة إفریقیا الوسطى

أوضاع المسلمین في جمهوریة إفریقیا الوسطى قدمه الدكتور عن یق العمل لعرض كذلك استمع فر  -46
مانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي. ووفقا لهذا من إدارة الشئون السیاسیة في األ محمود كومباوري

العرض، تكثفت الهجمات التي تشن على المسلمین في هذا البلد مما أدى إلى سقوط االالف ونزوح 
وأفاد دكتور كومباوري  شخص إلى البالد المجاورة خاصة تشاد والكمیرون.  650000من أكثر 

الفریق بأنه وفقا لقرارات مجلس وزراء الخارجیة بهذا الشأن، ظلت المنظمة تضطلع بدور نشط في 
جمیع األنشطة الهادفة إلى بناء السلم في هذا البلد. كما قدم تفاصیل مختلف األنشطة والجهود التي 

، دكتور شیخ تیجان قایدو (وزیر لجمهوریة إفریقیا الوسطى یبذلها مبعوث األمین العام الخاص 
من خالل المصالحة الوطنیة بهدف إنهاء خارجیة السنغال األسبق)  من قبیل تشجیع الحوار الوطني 

 .هذا البلدالعنف واالعتداءات في 

في جمهوریة إفریقیا الوسطى إلى جانب تقدیم تفاصیل زیارة التضامن التي قام بها وفد المنظمة إلى  -47
مازال هشا وغیر قابل للتوقع.  هذا البلد ، ذكر دكتور كومباوري أن الوضع العام في 2014نیسان 

ردت في تقریرها ة التي و ورحب وشكر للهیئة توصیاتها المالئموذلك مع استمرار التوتر الطائفي. كما 
ریة إفریقیا للدورة الحادیة واإلربیعین لمجلس وزراء الخارجیة بشأن " وضع حقوق اإلنسان في جمهو 

 الوسطى".

جمهوریة إفریقیا شكر الفریق السید كومباوري على المعلومات المحدثة التي قدمها حول الوضع في  -48
ها الهیئة في التقریر المشار إلیه وحث الدول األعضاء على متابعة التوصیات التي قدمتالوسطى 

 أعاله بشأن هذا البلد. كما طلب الفریق من الدول األعضاء إیالء االهتمام العاجل للوضع الحالي في 
، التي من المقرر وفقا لقرار مجلس األمن الدولي أن تخوض انتخابات في أوائل  .إفریقیا الوسطى
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مستقبل الخارطة السیاسیة للبالد. كما حثت الھیئة  یتوقع أن یكون لھا أثرا بعید المدى على 2015
على استكمال تقریره جمهوریة إفریقیا الوسطى بالمبعوث الخاص لألمین العام للمنظمة المعني 

  .يوتوصیاتھ، على أساس األولویة، من أجل دراستھ على نحو واف

 
 التواصل مع الدول األعضاء:

هذه الدورة إلى الدول  التي صدرت عن طلبت الهیئة من أمانتها أن تنقل جمیع وثائقها وتقاریرها   -49
طلع بها الهیئة، طلبت ضألنشطة التي تبااألعضاء لالطالع علیها. ومن أجل التوعیة العامة 

ما الهیئة كذلك من أمانتها أن تعرض بعض الوثائق المختارة على الموقع االلكتروني للهیئة. ك
جددت تأكید طلبها للدول األعضاء لتقدیم معلومات بشأن قوانینها الخاصة بحقوق اإلنسان إلى 

 الهیئة، وعرضت تقدیم مساعدات فنیة في أي من المجاالت ذات الصلة.
 

 الجلسة الختامیة:

حضرها مسؤولون من الدول األعضاء والدول  6/11/2014عقدت جلسة ختامیة مفتوحة یوم   -50
منظمة التعاون اإلسالمي وممثلون عن أجهزة اإلعالم. وألقى رئیس الهیئة كلمة ختامیة  المراقبة في

قدم فیها ملخصا لمداوالت الهیئة التي جرت في هذه الدورة التي استمرت ستة أیام. كما تحدث عن 
أنشطة الهیئة في السنوات الثالث األخیرة وأعرب عن فخره وهو یبین التقدم الهام الذي أنجز في 
عدد من القضایا منها وضع الئحة اإلجراءات وٕانشاء موقع إلیكتروني وتقدیم تقاریر هامة لمجلس 

جمهوریة افریقیا لوزراء الخارجیة ومنها التقریر الذي كتب على أساس الزیارة المیدانیة التي تمت 
ة الثالثة الوسطى التي تمزقها األزمة والمشاركة المنتظمة في دورات مجلس حقوق اإلنسان واللجن

المنبثقة عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة والدورات الدراسیة في مؤسسات وآلیات هامة مثل مكتب 
المفوض السامي لألمم المتحدة الخاص بحقوق اإلنسان ومؤسسات االتحاد األوربي وآلیاته ذات 

بالتواصل مع الصلة. ورحب السفیر إبراهیم باعتماد الهیئة مؤخرا لالئحة إجرائاتها الخاصة 
المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان، وأعرب عن أمله في استكمال المسودة األخرى الخاصة 

 بالتواصل مع المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني بأسرع وقت ممكن. 

لتزامها القوي بأهدافها ومقاصدها وأعرب عن عزمها النهوض بمختلف دد رئیس الهیئة تأكید إج -51
ي أوكلتها إلیها الدول األعضاء في مجال تعزیز حقوق اإلنسان. وفي معرض المسئولیات الت

إشارته لتكلیف الهیئة بمقتضى الفصل الرابع من نظامها األساي الذي یدعو إلى تقدیم خدمات 
 اقترحإستشاریة إلى الدول األعضاء بغیة المواءمة بین تشریعات حقوق اإلنسان في دول المنظمة، 

جدد تأكید طلب الهیئة من الدول األعضاء و تحسینات إینما دعت الحاجة لذلك، إجراء ما یلزم من 
موافاتها بتفاصیل تشریعاتها الخاصة بحقوق اإلنسان. إال أنه شكر الدول األعضاء وأقر بدعمها 



14 

تواصل تقدیم رأیها االستشاري وتوصیاتها بشأن جمع وف المتواصل لعمل الهیئة مؤكدا أن الهیئة س
ثاق المنظمة ونظامها األساسي. كذلك أعرب رئیس الهیئة عن یاإلنسان وفقا لمقضایا حقوق 

عرفانه لألمین العام للمنظمة لما أبداه من اهتمام خاص بعملها ولتقدیم اإلرشاد الفكري والدعم 
 المادي لحسن سیر عمل الهیئة.

العمیق لما قدمه السفیر في الختام، تناول الكلمة عدد من أعضاء الهیئة حیث أعربوا عن تقدیرهم  -52
لخصت فیه ما دار من  ختامیاً  م. ك. إبراهیم من توجیه خالل رئاسته. كذلك أصدرت الهیئة بیاناً 

 ). 5نقاش وما صدر من قرارات خالل دورتها السادسة (ملحق 
 

 

 

<MD/2014/IPHRC(IPHRC-Report 6)>ja 



15 

Annex-1 

 مشروع جدول أعمال 
 الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسانالدورة السادسة للهیئة 

 المملكة العربیة السعودیة –جدة 
 م2014نوفمبر  6 – 1

 اعتماد مشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل؛ :البند األول
 أوضاع حقوق اإلنسان في فلسطین وفي غیرها من األراضي العربیة األخرى المحتلة؛ :البند الثاني
سیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في الدول األعضاء في منظمة التعاون الحقوق المدنیة وال :البند الثالث
 اإلسالمي؛

 الحقوق اإلنسانیة للمرأة؛ البند الفرعي (أ): 
 حقوق الطفل؛ البند الفرعي (ب): 
 الحق في التنمیة؛ البند الفرعي (ج): 
 التثقیف في مجال حقوق اإلنسان؛ البند الفرعي (د):  

أوضاع حقوق اإلنسان والقضایا المدرجة على أجندة منظمة التعاون اإلسالمي والمهام المناطة بها من  :الرابعالبند 
 مجلس وزراء الخارجیة؛

 مكافحة ظاهرة اإلسالموفوبیا والتحریض على الكراهیة والعنف؛ البند الفرعي (أ): 

 اإلسالمي؛الوضع في الدول األعضاء في منظمة التعاون  البند الفرعي (ب): 
 غیر األعضاء في  وضعیة حقوق اإلنسان للجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول البند الفرعي (ج): 
 منظمة التعاون اإلسالمي، بما فیها میانمار وجامو وكشمیر؛   
 إطار مراقبة وضعیة حقوق اإلنسان في جامو وكشمیر؛ البند الفرعي (د):  
 ؛یة للعقوبات االقتصادیة والمالیةلباآلثار الس ):هالبند الفرعي (  

 تقریر الدورة ومشروع جدول أعمال الدورة المقبلة؛ :البند الخامس
 ما یستجد من أعمال؛ :البند السادس

 ؛موقع الهیئة على شبكة االنترنت ):أالبند الفرعي (  
 طرق عمل الهیئة؛ ):بالبند الفرعي (  
 یة اإلطاریة للتفاعل مع المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان ربط االتصال واالتفاق ):جالبند الفرعي (  
 ؛والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة    
 ؛البحوث والدراسات في مجال حقوق اإلنسان ):دالبند الفرعي (  
 رى؛واإلقلیمیة األخ الربط الشبكي مع الدول األعضاء ومع المنظمات الدولیة  ):هالبند الفرعي (  

---- 
 

<MD/2014/IPHRC/HC/14/LEG/DA-01.DOC/JA 
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Annex-1 
 
 
 

 مشروع برنامج عمل 
 الدورة السادسة للهیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان

 المملكة العربیة السعودیة –جدة 
 م2014نوفمبر  6 إلى 1

 
 م2014نوفمبر  1: السبت الیوم األول

 
 (مغلق)؛االجتماع األول  : 13:00 – 10:00
 تالوة آي من الذكر الحكیم؛ : 10:10 – 10:00
 الكلمة االفتتاحیة لرئیس الهیئة؛ : 10:20 – 10:10
 اعتماد مشروعي جدول األعمال وبرنامج العمل؛ : 10:30 - 10:20
 مناقشة المهام المعلقة للهیئة؛ : 12:00 – 10:30
 ة بها؛مناقشة طرق عمل الهیئة وفرق العمل الخاص : 13:00 – 12:00
 صالة الظهر/مأدبة غداء؛ : 14:00 – 13:00
 االجتماع الثاني (مغلق)؛ : 17:00 – 14:00

 مناقشة/اعتماد قرار بشأن طرق عمل الهیئة وفرق العمل الخاصة بها؛   
 

 م2014نوفمبر  2: األحد الیوم الثاني
 

 االجتماع الثالث (مغلق)؛ : 12:00 – 09:00
للتفاعل مع المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات مناقشة مشروع اإلطار المقترح 

 غیر الحكومیة والربط الشبكي مع الدول األعضاء والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة األخرى.
 صالة الظهر/مأدبة غداء؛ : 13:00 – 12:00
 االجتماع الرابع (مغلق)؛ : 16:00 – 13:00
 مواصلة مناقشة الفترة الصباحیة والقرار؛ : 15:00 – 13:00
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 م2014نوفمبر  3: االثنین الیوم الثالث
 

 (مغلق)؛ الخامساالجتماع  : 12:00 – 09:00
 فریق العمل المعني بفلسطین؛ : 10:30 – 09:00

 مناقشة حول الوضع الراهن/إحاطة من األمانة العامة وتوصیات فریق العمل؛   
 مل المعني بظاهرة اإلسالموفوبیا والجماعات والمجتمعات المسلمة؛فریق الع : 12:00 – 10:30

 مناقشة األمانة العامة لألوضاع الراهنة في میانمار وٕافریقیا الوسطى وتوصیات فریق العمل؛
 صالة الظهر/مأدبة غداء؛ : 13:00 – 12:00
 االجتماع السادس (مغلق)؛ : 16:00 – 13:00
 فریق العمل المعني بحقوق المرأة والطفولة وٕاحاطة من األمانة العامة للمنظمة حول مواضیع  : 14:30 – 13:00

 من ضمنها مؤتمر باكو وتوصیات فریق العمل؛   
 فریق العمل المعني بالحق في التنمیة؛ : 16:00 – 14:30

ل اآلثار السلبیة للعقوبات االقتصادیة مناقشة حول حصیلة ورشة العمل المقبلة للهیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان حو 
 م؛2014والمالیة على الدول األعضاء المستهدفة والتي عقدت في دیسمبر 

 
 م2014نوفمبر  4: الثالثاء الیوم الرابع
 )حفل االفتتاح الرسمي(

 االجتماع السابع (علني)؛ : 13:00 – 10:00
 تالوة آي من الذكر الحكیم؛ : 10:10 – 10:00
 لرئیس؛لالكلمة االفتتاحیة  : 10:25 – 10:10
 كلمة األمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي؛ : 10:50 – 10:30
 مناقشة مفتوحة ألعضاء الهیئة والدول األعضاء حول موضوع الدورة: "مكافحة التطرف  : 13:00 – 11:00

 والتعصب في اإلسالم"؛   
 صالة الظهر/مأدبة غداء؛ : 14:00 – 13:00
 االجتماع الثامن (علني)؛ : 17:00 – 14:00
 مواصلة مناقشة الفترة الصباحیة وكلمات الدول األعضاء (استنادا إلى المناقشة ستقوم الهیئة  : 17:00 – 14:00

 بإعداد وٕاصدار بیان حول الموضوع في نهایة الدورة)؛   
 ة المنتهیة والیتهم؛مأدبة عشاء یقیمها األمین العام للمنظمة على شرف أعضاء الهیئ :  20:00
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 م2014نوفمبر  5: األربعاء الیوم الخامس
 

 االجتماع التاسع (مغلق)؛ : 13:00 – 10:00
 مناقشة واستكمال القرارات المتعلقة بالقضایا التي ناقشتها الدورة؛   

 االجتماع العاشر (علني)؛ : 17:00 – 14:00
 یرها من القرارات، تلیها مالحظات الدول تقدیم رؤساء فرق العمل لتقاریرهم إلى الهیئة، وغ   
 األعضاء وآراؤها ؛   
 

 م2014نوفمبر  6: الخمیس الیوم السادس
 

 االجتماع الحادي عشر (مغلق)؛ : 10:45 – 09:00
 تقریر الدورة ومشروع جدول أعمال الدورة المقبلة؛   

 استراحة؛ : 11:00 – 10:45
 (علني)؛االجتماع الثاني عشر  : 12:00 – 11:00

 
 حفل االختتام

 
 

--- 
<MD/2014/IPHRC/HC/14/LEG/WP-01.DOC>JA 
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Annex  2 
 تنامي تدین اإلسالمي التعاون منظمة في اإلنسان لحقوق الدائمة المستقلة الهیئة

 الخطر لهذا للتصدي الجهود تضافر إلى وتدعو العالم في والتعصب التطرف
 جلسة في بشدة اإلسالمي التعاون منظمة في اإلنسان حقوق لحقوق المستقلة الدائمة الهیئة أدانت

 للهیئة السادسة الدورة خالل عقدت التي" والتعصب التطرف مكافحة" موضوع حول المفتوحة المناقشة
 األیدیولوجیات بین ربط أي ،2014 نوفمبر 4 یوم جدة في للمنظمة العامة األمانة مقر احتضنها التي

 جمیع في والسالم والعدل والتعایش التراحم إلى تعالیمه تدعو الذي اإلسالم وبین والتعصب المتطرفة
 .حیاةال مناحي
 عمران، آل( "النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداء لَِّتُكوُنواْ  َوَسًطا ُأمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذِلكَ ": الكریم كتابه في وجل عز هللا یقول

 أَْهلَ  َیا ُقلْ " : بقوله الدین في الغلو عن الكتاب أهل وتعالى سبحانه هللا نهى أخرى، سورة وفي .)143
 َسَواء َعن َوَضلُّواْ  َكِثیًرا َوَأَضلُّواْ  َقْبلُ  ِمن َضلُّواْ  َقدْ  َقْومٍ  أَْهَواء تَتَِّبُعواْ  َوالَ  اْلَحقِّ  َغْیرَ  ِدیِنُكمْ  ِفي َتْغُلواْ  الَ  اْلِكَتابِ 
ِبیلِ   . )77 المائدة،(".  السَّ

 وقاربوا فسددوا غلبه، إال أحد الدین ُیشادّ  ولن ُیسٌر، الدین إن"): وسلم علیه هللا ىصل( محمد النبي قالو 
 في والغلوّ  إیاكم":هبقول المواقف هذه مثل من روحذّ ". الدُّْلجة من وشيء والروحة بالغدوة واستعینوا بشروااو 

 ".الدین في الغلوُّ  قبلكم كان من أهلكَ  فإّنه الدین
 اثنتان األمر حقیقة في یشكالن لذینال واالعتدال، التوازن نقیضا ماه والتعصب التطرف أن لهیئةا وأكدت

 والتطرف. للتطرف المجال فسحی الذي هو التوازن غیاب إن وقالت .اإلسالمیة العقیدة خصائص أبرز من
. منه النبویة والسنة الكریم القرآن حذر وقد ،والعمل العتقادا مجالي في الشرعیة الحدود تجاوز هو
 .األساسیة والحریات اإلنسان حقوق جمیع واحترام واالعتدال والتسامح السالم دین هو اإلسالمو 

 التعلیم وانعدام والتخلف والفقر الجهل في تتمثل والتعصب التطرف أسباب بعض أن لهیئةا وأوضحت
 في الحق ذلك في بما ،األساسیة والحریات اإلنسان حقوق من لحرمانا على عالوة ،السیاسیة مظالمالو 

 على العمل خالل من للتطرف الكامنة األسباب معالجة على الدولي المجتمع وحثت. المصیر تقریر
 المظاهر على التركیز من بدال والسیاسیة، والتنمویة واالجتماعیة االقتصادیة للمشاكل الحلول إیجاد

 المستویات جمیع على دةوموحّ  قویة إجراءات اتخاذ یتم لم ما أنه وأكدت. غیرها دون وحدها الخارجیة
 ننجح أن بإمكاننا یكون فلن لمتطرفین،ا عن والمادي المالي الدعم منع ذلك في بما الجبهات، جمیع وعلى

 .والحضارات الثقافات بین والوئام موالسال الحوار تعزیز واصلةولم التعصب آفة مكافحةل مساعینا في
 هذه أنصار وٕان ،باإلسالم لها عالقة ال والرادیكالیة المتطرفة األیدیولوجیاتو  واإلرهاب التعصب إن

 هاتان ؛والكراهیة العنفب وبهتاناً  ظلماً  دیننا یربطون الذین اإلسالم أعداء الواقع في مه األیدیولوجیات
 التمییز لممارسةو  الحنیف دیننا سمعة تشویهل للمسلمین المعادیة الجماعات امستخدمهت اللتان الظاهرتان

 تقویة إلى إال تؤدي ال التي األعمال جمیع بشدة هیئةال أدانتو . العالم أنحاء مختلف في المسلمین ضد
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 في واألمن والسالم االجتماعي النسیج تهددو  موقعهم، كان أّیاً  اإلرهاب وأنصار المتطرفین شوكة
 أمام كان، ُمسّمى أي تحت ،األبریاء ضد جرائم یرتكبون الذین محاكمة ویتعین. ضررةالمت لمجتمعاتا

 في واالستقرار السالم لضمان وكذلك العقاب من اإلفالت وتفادي القانون سیادة لضمان وذلك العدالة،
 .المعنیة المجتمعات

 على مشددة المتطرفة، النزعات مكافحة مجال في والتوعیة التعلیم أهمیة على الضوء الهیئة وسلطت
 االتجاهات هذه من لحدا في اإلعالم وسائلو  والمجتمعیة الدینیة اداتالقی به تضطلع الذي الحاسم الدور

 حثتو . السلمي والتعایش المتبادل واالحترام واالعتدال لتسامحا في المتمثلة العلیا ثلالمُ  تعزیز خالل من
 إن إذ وخارجیا، داخلیا األدیان حوار مجال في القائمة لیاتاآل وتقویة تعزیز لىع أیضاً  األعضاء الدول

 .المتبادل واالحترام التفاهم وتعزیز الفهم سوء تجنب في ساعدت أن شأنها من
 والتعصب الكراهیة أعمال إدانة في األعضاء هالدولو  للمنظمة الصارمة قفامو بال الهیئة رحبتو 

 عن فضال غیرها،و  والقاعدة حرام بوكوو  داعش مثل جماعات ترتكبها التي المتطرفة واألیدیولوجیات
 الدول مع ید في یداً  العمل على الدولي المجتمع الهیئة توحث. اإلرهاب مكافحة مجال في جهودها

 ،عزمو  قوةب والتعصب التطرف ویالتل جماعي بشكل للتصدي اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء
 الدول جمیع وحثت الدولي، اإلرهاب لمكافحة اإلسالمي تعاونال منظمة لمعاهدة تقدیرها عن وأعربت

 استعدادها نع السیاق هذا في معربة ممكن، وقت أقرب في علیها التصدیق على منظمةال في األعضاء
 .األعضاء لدولل ممكنة مساعدة أي تقدیمل
 

 (بیان تنامي التطرف والتعصب)
<MD/2014/IPRHRC-96)>JA 
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Annex 3 
 األقصى المسجد حول اإلنسان لحقوق المستقلة الدائمة الهیئة بیان
 إزاء الشدید جزعها عن تعرب اإلنسان لحقوق المستقلة الدائمة الهیئة

 المتواصلة اإلسرائیلیة الممارسات
 

 السادسة العادیة دورتها خالل اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلنسان لحقوق المستقلة الدائمة الهیئة تدارست
 :التالي البیان وأصدرت األقصى المسجد في الوضع

 إزاء الشدید جزعها عن وتعرب األقصى، المسجد یشهدها التي األخیرة التطورات القلق ببالغ الهیئة تتابع
 أن الهیئة وتسجل. دولي فعل رد أي غیاب في المقدس، المكان هذا في الحالیة اإلسرائیلیة الممارسات

 اإلسرائیلیین المستوطنین ومجموعات قادة یشنها التي المكثفة الهجمات أعقاب في تأتي التطورات هذه
 اإلسرائیلیة الشرطة أعین أمام األخیرة الشهور خالل وتیرتها ازدادت والتي المسجد، على المتطرفین
 المحاوالت عن تغاضیها عن بوضوح األعمال هذه بخصوص اإلسرائیلیة الحكومة تواطؤ وینم. وحمایتها

 المزیـد على التحـریض شأنـه مـن مـا وهـو ارك،ـالمب األقصى للمسجد يـاإلسالم الطابع طمس إلى الرامیة
 .والعنف والتوتر التطرف مـن

 البریطاني االنتداب ظل في 1929 عام تأسست التي البریطانیة التحقیق لجنة أن إلى اإلشارة وتجدر
 هو األقصى المسجد وأن المكان؛ هذا في سلیمان هیكل وجود عن دلیل ال بأنه تقر التاریخیة لفلسطین

 لتغییر محاولة أي وأن ذلك؛ خالف یثبت لن الحفریات من بمزید القیام وأن غیرهم؛ دون للمسلمین ملك
 المتطلعة لآلمال تهدیدا كذلك ستمثل بل التاریخیة، الحقائق مع فقط تتعارض لن المبارك المسجد طبیعة

 . أوسع نطاق ذات أبعادا النزاع على وستضفي والفلسطینیین، اإلسرائیلیین بین السیاسي للنزاع حل إلى
 المسیحیة األماكن حرمة بضمان تقضي التي بالتزامها الوفاء إلى باالحتالل القائمة السلطة الهیئة وتدعو

 إلى الرامیة المحاوالت إن. األوقات كل في دخولها وحریة المحتلة الشرقیة القدس في المقدسة واإلسالمیة
 صریحاً  انتهاكاً  یعد الجنس ونوع السن أساس على األقصى المسجد إلى الدخول على وقیود تقسیم فرض
 حق إنسان لكل فإن والسیاسیة المدنیة للحقوق الدولي العهد من 18 المادة وبموجب. التمییز عدم لمبدأ
 وأمام جماعة، مع أو بمفرده والتعلیم، والممارسة الشعائر وٕاقامة بالتعبد معتقده أو دینه إظهار حریة في

 ،مضاداً  تطرفاً  دـیول رفـالتط أن الهیئة تبرز كما. انتقامیة أعمال أي أو خوف دونما حدة، على أو المأل
 .العنف من مزید إلى سوى یؤدي ال العنف وأن

 إلى دعوة أي یحرم الذي اإلنسان لحقوق الدولي القانون بموجب الدول كافة بالتزام كذلك الهیئة وتذكر
 .العنف أو العداء أو التمییز على اً تحریض تشكل التي الدینیة أو العرقیة أو القومیة الكراهیة

--- 
<MD/2014/IPHRC-6(P.R.IRHRC-Agsa.Musque.6.11.14)>ja 
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Annex 4 

 بیان الهیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان

 حول الوضع الراهن في فلسطین
 

ـــة   العادیـــة ادورتهـــ خـــالل اإلســـالميالتعـــاون لمنظمـــة  لحقـــوق اإلنســـان الدائمـــة المســـتقلةاستعرضـــت الهیئ
 البیان التالي:أصدرت لوضع في فلسطین و االسادسة 

، المدنیین األبریاءرواح الخسارة المأساویة أل وتروعها 2014أغسطس  11 بیانها الصادر فيبالهیئة  تذكر
 الغربیة. سرائیلیة المستمرة في القدس الشرقیة والضفةإلغزة واالنتهاكات ا في قطاع عـواسار الـوالدم

تؤكد الهیئـة علـى أن اسـتمرار االحـتالل اإلسـرائیلي یمثـل انتهاًكـا للقـانون الـدولي اإلنسـاني والقـانون الـدولي 
لحقــوق اإلنســان. بــل هــو فــي الواقــع الســبب الحقیقــي لجمیــع أعمــال التصــعید واالنتهاكــات المســتمرة لحقــوق 

الجهــود الدولیــة مــن أجــل تمهیــد الطریــق لتســویة أبنــاء الشــعب الفلســطیني. لــذا تــدعو الهیئــة إلــى تضــافر 
سیاسیة سلمیة إلنهاء هذا الوضع الخطیر والظلم المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطیني، وبالتالي تمكیـنهم 
من تحقیق تطلعاتهم المشروعة التي طال انتظارها وممارسة حقهم في تقریـر المصـیر وٕاقامـة دولـة مسـتقلة 

  دس الشرقیة.وقابلة للحیاة وعاصمتها الق
وتؤكـد الهیئـة أن القتـل العشـوائي والجمـاعي وتشـرید اآلالف مـن المـدنیین الفلسـطینیین األبریـاء لـیس مجـرد 
إحصـاءات، وال یمكـن تبریـر طبیعتـه المنهجیـة وحجمهـا ألي سـبب مـن األسـباب. فحیـاة الجمیـع ذات قیمــة 

عامـل علـى هـذا النحـو. وتـذكر الهیئـة متساویة، بغض النظر عن العرق أو الجـنس أو الـدین، وینبغـي أن ت
مــن اتفاقیــة جنیــف الرابعــة تحظــر أي تــدمیر تقــوم بــه الســلطة القائمــة بــاالحتالل للممتلكــات  53بــأن المــادة 

الشخصــیة. كمــا تؤكــد أن المــدنیین الفلســطینیین یخضــعون للحمایــة بموجــب هــذه االتفاقیــة وتقــع مســؤولیة 
االحتالل، والتـي هـي ملزمـة أیًضـا بعـدم إخضـاعهم لعملیـات ضمان حمـایتهم علـى عـاتق السـلطة القائمـة بـ

النقل القسري أو الترحیـل. كمـا أن اتفاقیـاتي جنیـف الثانیـة والرابعـة تعتبـران العقـاب الجمـاعي محظـور، بـل 
جریمة حرب سافرة. وتدعو الهیئة المجتمع الدولي إلى االضطالع بمسؤولیته المشتركة فـي صـون القـانون 

 تلتزم إسرائیل، بوصفها السلطة القائمة باالحتالل، بجمیع هذه االلتزامات. الدولي وضمان أن
وتستنكر الهیئة ندرة العمل الدولي للتصدي لهذه الجرائم، وتناشد المجتمع الدولي إجـراء تحقیـق شـامل فیهـا 

في هـذا  وبذل كل ما في وسعه للحیلولة دون إفالت إسرائیل من العقاب. ولذلك، تؤید الهیئة جمیع الجهود
الصـــدد، بمـــا فـــي ذلـــك عبـــر آلیـــات المســـاءلة الدولیـــة القائمـــة، وتـــدعو إلـــى عقـــد مـــؤتمر لألطـــراف الســـامیة 
المتعاقــدة فــي اتفاقیــات جنیــف األربــع فــي أقــرب وقــت ممكــن. كمــا تــدعو إســرائیل إلــى التعــاون الكامــل مــع 

ثًا بشـــأن حالـــة حقـــوق اآللیـــات التـــي أنشـــأها مجلـــس حقـــوق اإلنســـان، وتحـــث المقـــرر الخـــاص المعـــین حـــدی
 للشروع في أداء مهمته دون تأخیر. 1967اإلنسان في األراضي الفلسطینیة المحتلة منذ عام 
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وتشـــعر الهیئـــة بقلـــق بـــالغ مـــن أن عشـــرات اآلالف مـــن الفلســـطینیین ال یزالـــون دون مـــأوى جـــراء االجتیـــاح 
لعملیــات واإلجــراءات اإلســرائیلیة. اإلســرائیلي لغــزة، وأن قطــاعي الصــحة والتعلــیم همــا األكثــر تضــرًرا مــن ا

مـن اتفاقیـة جنیـف الرابعـة،  56و 50وتؤكد الهیئة في هذا الصدد ضرورة التزام إسرائیل، بموجـب المـادتین 
بضـــمان حصـــول الفلســـطینیین علـــى خـــدمات التعلـــیم والصـــحة دونمـــا عراقیـــل. كمـــا تؤكـــد التـــزام إســـرائیل، 

ار المفـــروض علـــى قطـــاع غـــزة، وفًقـــا للقـــانون اإلنســـاني بوصـــفها الســـلطة القائمـــة بـــاالحتالل، برفـــع الحصـــ
 الدولي، من أجل السماح لوصول السلع ومواد البناء الالزمة إلعادة تأهیل وٕاعمار قطاع غزة دون عوائق.

وفي الوقت نفسه، تثنـي الهیئـة علـى الجهـود التـي تبـذلها األونـروا ووكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى للتعامـل 
یین، خاصة في قطاع غزة، وتشجع على استمرار هـذه الجهـود. كمـا تؤكـد أن االنتعـاش مع محنة الفلسطین

المبكـــر لـــن یكـــون ممكًنـــا مـــا لـــم یـــِف مجتمـــع المـــانحین الـــدولي بالتعهـــدات التـــي قـــدمت فـــي المـــؤتمر حـــول 
، ومــا لــم ُتمكــن جمیــع األطــراف 2014أكتــوبر  12فلســطین وٕاعــادة إعمــار غــزة الــذي عقــد فــي القــاهرة فــي 

 نیة الحكومة الفلسطینیة لتحمل مسؤولیاتها.المع
وممــا یثیــر جــزع الهیئــة اســتمرار تبنــي إســرائیل الزدواجیــة القــوانین ضــد مــن یجــب علیهــا حمــایتهم بموجــب 
القوانین الدولیة. وتؤكـد الهیئـة أن جمیـع األفـراد ینبغـي أن یعـاملوا علـى قـدم المسـاواة وبكرامـة متسـاویة، وال 

دون ســـند مـــن األصـــول القانونیـــة المشـــروعة. ومـــن ثـــم، ال یجـــب الســـماح  یجـــب حرمـــان أحـــد مـــن حریتـــه
 9باســتمرار االعتقــال التعســفي المطــول أو احتجــاز الفلســطینیین إدارًیــا دون رادع، وذلــك تمشــًیا مــع المــادة 

 .العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن 
نونیــة وغیــر المشــروعة داخــل القــدس الشــرقیة وأخیــًرا، تؤكــد الهیئــة علــى أن األنشــطة االســتیطانیة غیــر القا

ــدائم هــو الحــل القــائم علــى  وحولهــا، والضــفة الغربیــة، تشــكل تهدیــدات مباشــرة لحــل الــدولتین، وأن الحــل ال
الســالم العــادل والشــامل. كمــا ترحــب بحركــة المقاطعــة وســحب االســتثمارات وفــرض العقوبــات فــي جمیــع 

 ة.أنحاء العالم لوضع هذه القضیة في الواجه
 
 
 2014نوفمبر  6
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Annex 5 

 فيأعمال دورتها السادسة  ختتملمنظمة التعاون اإلسالمي ت حقوق اإلنسانلالمستقلة الهیئة الدائمة 
 جدة

 2014نوفمبر  6، جدة

بالمملكة  جدة في ا السادسةدورته اإلسالمي التعاونلمنظمة  اإلنسان المستقلة لحقوقالدائمة  عقدت الهیئة
ممثلي الدول األعضاء والدول ذات صفة  بحضور 2014 نوفمبر 6إلى  1 السعودیة في الفترة من العربیة

مجمع وممثل عن  ها،غیره من كبار مسؤولیو للمنظمة األمین العام و ، اإلسالمي التعاونمنظمة المراقب ب
 .وسائل اإلعالم ممثليعن  ، فضالً الدولي الفقه اإلسالمي

 عدد منبشأن  هامداوالتإلى  ،في معرض كلمته االفتتاحیة الهیئة، رئیس كاوا إبراهیم محمد السفیرأشار و 
الدورة الحادیة واألربعین لمجلس وزراء  إلى التقاریر المقدمةفیها بما  ،بمهامهاالمتعلقة  القضایا الهامة

 الوسطى"أفریقیا  جمهوریة اإلنسان فيحقوق  وضع" العدید من القضایا الهامة مثل حولالخارجیة 
باإلضافة إلى و . "البلدان المستهدفةشعوب اإلنسان ل حقوق على أحادیة الجانبعقوبات التأثیر السلبي للو"

 تعقد حیث، السادسة الدورة خصوصیة رئیس علىال أكد لهیئة،األخیرة لنشطة األ لمحة عامة عن تقدیم
الحالیة  هدف معالجة التحدیاتب "في اإلسالم والتعصب التطرف مكافحة" حول موضوع مناقشة مفتوحة

 بعضالتي تتبناها  العنیفة والسیاسات المتعصبة وجهات النظر وكذلك الداخلي التماسكالتي تواجه 
بسبب  غزة شعب تعاطفه مع،عن الهیئة نیابة عن ،الرئیس أعربو . باسم الدین الجماعات المتطرفة

عصف  التي بلدان غرب أفریقیامع و  الماضیین، أغسطسو یولیو خالل شهري  ي الهمجيسرائیلاإلعدوان لا
 السیاسیة االنتباه إلى األزمة كما لفت. ، عضوتي المنظمةغینیاسیرالیون و ، وخاصة إیبوال وباء بها

 ة دونـللحیلول وب الصراعـلمنع نش ةـالالزم لآللیات النشر الفوري على، وحث فاسو بوركینا في المتناقضة
   .أخرى كارثة إنسانیة فيالسقوط 

، في معرض كلمته التي ألقاها في افتتاح األمین العام للمنظمة، مدني أمین إیادأعرب معالي السید 
نشطة الهیئة، مؤكًدا ضرورة مواصلة التقدم في سبیل تحقیق أهدافها ومقاصدها وفًقا بأعن إشادته الدورة، 

الهیئة  وذكَّر مدني وزراء الخارجیة.لألولویات التي تحددها في إطار المهام التي ینیطها بها مجلس 
 حقوق مختلف قضایال مقیاس صیاغة، أال وهي على إحدى مهامها الجوهریة العمل بضرورة اإلسراع في

 بین النموذج لقیاس المسافة الرجوع إلیه دولة عضو كلبحیث یمكن ل ،من منظور إسالمي اإلنسان
، لدورة. ورحب األمین العام بموضوع االخاصة بها والممارسات وبین القوانین اإلنسان لحقوق اإلسالمي

أكد السید التنویر. و والعقل و  دین السالم، إلسالمل نیاوالتعصب مناف لتطرفمؤكدًا في الوقت ذاته أن ا
مرتكبیها من  لحرمان أي دیانة باسم والتطرف التي ترتكب أعمال التعصب إدانة ضرورة مدني على



25 

من خالل اعتماد  مثل هذا السلوك الكامنة وراء معالجة األسباب ضرورة مشددًا على، الجائرة ادعاءاتهم
 .والتنمویة والسیاسیة مجموعة من الحلول االقتصادیة واالجتماعیة

 ، في معرضلدى منظمة التعاون اإلسالمي العربیة السعودیة الدائم للمملكة، الممثل الطیب وأعرب السفیر
للهیئة،  لخارجیة في دورته األخیرة باختیار مدینة جدة مقرًا رئیسیاً قرار مجلس وزراء اعن ترحیبه ب ،كلمته

التي تعزیز ُمثل حقوق اإلنسان ل المملكة العربیة السعودیة األهمیة التي تولیهااألمر الذي یبرز مدى 
 تأكیداتكرر و  عمل الهیئة المتمیز والمتواصلوأشاد السفیر ب لإلسالم. النبیلة والتعالیم مع القیم تتماشى

 .مهامها الدعم الكامل لها في أداءبشأن تقدیم  المملكة العربیة السعودیة، بلد المقر،

مناقشات مستفیضة حول جمیع ، أجرت الهیئة ستة أیامالتي تواصلت على مدى  خالل أعمال هذه الدورة
 الفلسطینیةاألراضي  اإلنسان في حقوق بما في ذلك انتهاكات المدرجة على جدول أعمالها، البنود

، منظمةال في الدول األعضاء فيالثقافیة واالجتماعیة و  والسیاسیة واالقتصادیة الحقوق المدنیةو  المحتلة،
 ، واآلثار السلبیةاإلسالموفوبیا مثلمجلس وزراء الخارجیة التي أناطها بها  المحددة المهام وكذلك

وضع ، و مسلمةال االروهینجی أقلیة وضاعوأ األعضاء، الدول على أحادیة الجانب االقتصادیة للعقوبات
ٕانشاء عملها و  المتعلقة بأسالیب المسائل اإلجرائیة، فضًال عن أفریقیا الوسطى جمهوریة حقوق اإلنسان في

 .المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان مع للتفاعلآلیة 

في  والتعصب مكافحة التطرفأي " الدورة، حول موضوع نوفمبر مناقشة مفتوحة 4 یومعقدت الهیئة و 
یتماشى مع  موضوًعا باعتبارهالدول المراقبة األعضاء و الدول  منوحظیت باهتمام كبیر  اإلسالم"
 هذا الموضوع، قوًیا حول بیاًنا صحفًیا أصدرت الهیئة المناقشة، في نهایةو  في المنطقة. الجاریة التطورات

 العمل الجماعي، ودعت إلى العالمالدیني في  والتعصب للتطرف المنحى المتنامي بشدةفیه  أدانت
 جمیع شجبتسامح، ویووسطیة و  سالم أن اإلسالم، دینمن جدید  وأكدت الهیئةهذا الخطر. للتصدي ل

أن یكون موضوع دورتها السابعة هو  قررت. كما المتطرفةاألیدیولوجیات والتعصب و  أشكال الكراهیة
 ."القیم األسریةحمایة "

شهري یولیو  غزة خالل في الفلسطینیین ضد اإلسرائیلي للعدوان انتهاوأعربت الهیئة مجددًا عن إد
 جراء دون مأوى الذین أصبحوا اآلالف من الفلسطینیین عشرات عن تعاطفها مع، و الماضیین وأغسطس

وأعربت  قطاعي الصحة والتعلیم. عواقب وخیمة على التي كان لها، الوحشي اإلسرائیلي عملیة التوغل
المواطنین  اعتقال استمرارالمتمثلة في  غیر الشرعیة الممارسة اإلسرائیلیة البالغ إزاءقلقها  الهیئة عن
كما أكدت الهیئة  لقانون الدولي.ما یمثل خرًقا لوهو  ،القانونیة الواجبة دون اتباع اإلجراءات الفلسطینیین
الشرقیة  في القدس رعیةغیر الش اإلسرائیلیة االستیطانیةبشدة على استمرار األنشطة  اعتراضهامن جدید 
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رحبت في هذا السیاق بحركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض ، و الضفة الغربیةوفي  وحولها
 صحفًیا بیاناً  أصدرت الهیئةكما  هذه القضیة المهمة في الصدارة.لوضع  في جمیع أنحاء العالم العقوبات

 .في فلسطین الوضع مفصًال عن

 تنامي ظاهرة لمكافحة استراتیجیة مشتركة لنظر في وضععلى ا الدول األعضاء وحثت الهیئة
، 2015عام  في في مدینة جدة المقرر عقده المقبل لمسار اسطنبول رحبت باالجتماعو  اإلسالموفوبیا

الواردة  العملالفعال لخطة التنفیذ الكامل و  سبل ضمان التركیز علىعلى  األطراف المعنیةحثت جمیع و 
 .16/18 القرار في

كما تدارست الهیئة بالتفصیل قضایا الحق في التنمیة، والحقوق اإلنسانیة للمرأة والطفل. وفي إطار متابعة 
تقریرها إلى مجلس وزراء الخارجیة بشأن "التأثیر السلبي للعقوبات االقتصادیة والمالیة على الحقوق 

هذا الموضوع في طهران یومي  اإلنسانیة لشعوب الدول المستهدفة"، قررت الهیئة عقد ندوة دولیة حول
شارك فیها خبراء دولیون وكذلك منظمة التعاون اإلسالمي والدول المراقبة  2014دیسمبر  16و 15

 والمؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان.

 ،وفي مجال حقوق اإلنسان للمرأة والطفل، بحثت الهیئة بالتفصیل القضایا المتصلة بالمساواة بین الجنسین
وناقشت القضایا الخالفیة األخرى مثل الهویة الجنسیة واإلجهاض وغیرها  ،نساء واألطفالوالعنف ضد ال

إال أن لكل  ،من القضایا. وأكدت الهیئة أن الرجال والنساء یتمتعون بكرامة إنسانیة وحقوق إنسان متساویة
ق أو دونیة أي من منهم أدوار ومسؤولیات مختلفة داخل األسرة والمجتمع، وأن اإلسالم ال یشیر إلى تفو 

مثل خفاض اإلناث وغیره من أنواع العنف  ،الجنسین. وأدانت الهیئة جمیع أشكال الممارسات الضارة
الجسدي أو النفسي أو الجنسي ضد النساء والفتیات، بما في ذلك الزواج القسري أو زواج األطفال، 

ة أو في المناطق الواقعة تحت واالتجار في البشر، والعنف الجنسي ضد النساء في النزاعات المسلح
االحتالل األجنبي. وتقرر أن یجري الفریق العامل المعني بحقوق اإلنسان للمرأة والطفل دراسات حول هذه 
المواضیع بمساعدة الهیئات واآللیات ذات الصلة وبالتعاون الوثیق معها، مثل مجمع الفقه اإلسالمي 

 .20+ وعملیة بیجین  ،یة، وكذلك هیئة األمم المتحدة للمرأةالدولي، واإلیسیسكو، والبنك اإلسالمي للتنم

كما استكملت الهیئة إعداد قرارها بشأن كیفیة التفاعل مع المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلنسان وقررت أن 
تدعوها في أنشطتها المستقبلیة وفًقا للطرائق المنصوص علیها في هذا القرار. وجرت مناقشات حول 

لمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني على نطاق أوسع وكذلك مشروع أسالیب إطار للتفاعل مع ا
 قریًبا. استكمالهعمل الهیئة الذي سیتم 

عزمها على  مؤكداً وقد أكد رئیس الهیئة، في كلمته الختامیة، التزام الهیئة الراسخ بأهدافها ومقاصدها 
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ء في مجال تعزیز حقوق اإلنسان. كما شكر الوفاء بمختلف المسؤولیات المناطة بها من الدول األعضا
الدول األعضاء على دعمها المستمر لعمل الهیئة مؤكًدا أن الهیئة سوف تستمر في تقدیم آرائها 
وتوصیاتها بشأن كل قضایا حقوق اإلنسان وفًقا لمیثاق منظمة التعاون اإلسالمي والنظام األساسي 

منظمة التعاون اإلسالمي لما یولیه من اهتمام خاص بعمل للهیئة. كما أعرب عن امتنانه لألمین العام ل
 الهیئة وتوفیر التوجیه الفكري والدعم المادي لسیر أعمالها.

 
---- 
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Annex -6 

 
 
 

سان ترتیبات عمل الهیئة المستقلة الدائمة لحقوق اإلنسان مع المؤسسات الوطنیة لحقوق اإلن  

 
 

 1 الفقرة
 لمؤسســاتل الــدور الهــام اللجنــة تــدرك، والیتهــا مــن أجــل تنفیــذ مســتدامالو  الــنهج التــدریجي مزایــاإلــى النظر بــ

 اتخــاذ التــدابیر المالئمــةوســوف تواصــل ، والیتهــا التــي تقــع ضــمن فــي المنــاطق الوطنیــة لحقــوق اإلنســان
 .األهداف المشتركةنحو السعي البنَّاء لتحقیق التعاون  تعزیزل
 
 2 لفقرةا

ح كل دولة عضو  اللغـات بإحـدى  هاتفاصـیل، وتبلغ أمانـة الهیئـة باإلنسان لحقوق واحدة مؤسسة وطنیةترشِّ
 :ما یلي ذلكعلى أن یتضمن  الرسمیة،

 ؛وطنیةالمؤسسة ال وعنواناسم  -أ
 ورقم االتصال به؛ المنسقاسم  -ب
 ؛خالل العامین الماضیین الخبرةمجاالت ، بما في ذلك نطاق األنشطة تقریر عن -ج
ــــین لتنســــیق اللجنــــة الدولیــــة لمــــع مفوضــــیة األمــــم المتحــــدة الســــامیة لحقــــوق اإلنســــان/  وضــــعها -د ب

 لحقوق اإلنسان؛ لمؤسسات الوطنیةا
 .معلومات أخرى ذات صلة أي -ه

 
 3 الفقرة
والـدول  المفوضین جمیععلى  اللغات الرسمیة، جمیعب، الواردة من الدول األعضاء تفاصیلال األمانةتعمم 

 .لالطالع األعضاء
 
 

 4 الفقرة
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ا وفقًـ اأدائهـ اإلنسـان علـى أسـاس المؤسسـات الوطنیـة لحقـوق عالقتهـا مـع بحقهـا فـي مراجعـة الهیئة تحتفظ
 وقواعد إجراءاتها.  للهیئة النظام األساسيو  التعاون اإلسالميمنظمة حكام میثاق أل
 

 5 الفقرة
نحــو تحقیــق البنــاء  الســعي التعــاون مــن أجــل تعزیــزل اإلنســان المؤسســات الوطنیــة لحقــوق مــعتعمــل الهیئــة 

 خبرات كل منها. مجاالت  في مدخالتها من بشكل مناسب الستفادةوامشتركة، الهداف ألا
 

 6 الفقرة
بنـــود جـــدول  فـــي مـــداوالتها بشـــأن للمشـــاركة اإلنســـان المؤسســـات الوطنیـــة لحقـــوق أن تـــدعو للهیئـــةیجـــوز 

 جمیــعاألمانــة المكتــب و  ویتخــذ .شــفهیة أو و/ مــذكرات خطیــةب عــن طریــق المســاهمة ذات الصــلة األعمــال
 ةمشـــاركال، لضـــمان المضـــیفة مـــع الدولـــة العضـــو إجـــراء مشـــاورات مســـبقة، بمـــا فـــي ذلـــك التـــدابیر الممكنـــة

 .الهیئة جلسات فيللمؤسسات المدعوة الفعالة 
 

 7 الفقرة
ة أنشطب المجاالت المتعلقة المشورة والمساعدة فيالهیئة  تطلب منأن  الوطنیة لحقوق اإلنسان للمؤسسات

 هذه الطلبات.بشأن المناسبة و  التدابیر الممكنة جمیعوتتخذ الهیئة  .كل منها
 

 8 الفقرة
 .تتفق علیها أنشطة مشتركة تنفیذ نسانلحقوق اإل والمؤسسات الوطنیة للجنة

 
 9 الفقرة
 .أن تعتمدها الهیئةفور  حیز التنفیذ الترتیبات الحالیةتدخل 

 
 10 الفقرة

 .الحاجة عند هاتعدلو  ادوریً  الحالیة الوثیقةالهیئة  ستعرضت
 

----- 
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