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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
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