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عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان في منظمة التعاون اإلسالمي دورتها 
 23-19في الفترة من  العربية السعودية المملكةفي جدة، العادية الثانية عشرة 

 2017نوفمبر  22يوم وقد عقد النقاش المواضيعي المعتاد للدورة  .2017نوفمبر 
كما  نهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها"الموضوع "أهمية التنوع الثقافي في حول 

 اعتمدت الهيئة وثيقة ختامية حول الموضوع صدرت بشكل منفصل.
 

ممثل عن األمين العام لمنظمة التعاون فضال عن أعضاء الهيئة، فقد حضر الدورة 
اء ، وخبراألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي في ، وكبار المسؤوليناإلسالمي

الدكتور دودو ديان، مقرر األمم من بينهم  في مجال حقوق اإلنسان دوليون معنيون
المتحدة الخاص السابق المعني باألشكال المعاصرة للعنصرية، والسفير نور الدين 

دار السالم. كما حضر وشارك  ساتي، المدير السابق لمكتب مجموعة اليونيسكو في
ل األعضاء والدول التي لها بفاعلية في الجلسات المفتوحة للدورة ممثلون عن الدو

وكذلك مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية صفة مراقب في منظمة التعاون اإلسالمي 
 في هذه الدول.

 
في منظمة التعاون اإلسالمي، أعرب رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان 

ي ذلك بما فميد إس كيه كاجوا، عن تقديره لجميع الدول األعضاء في المنظمة  السيد
، هم لهاواطمئنان تهم في الهيئة، لثقالدولة المضيفة، حكومة المملكة العربية السعودية

أنه لطالما ولدعمهم الثابت لعمل وأنشطة الهيئة وسكرتاريتها. وأضاف السيد كاجوا 
في أعمال  في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاءللدول كانت المشاركة الفاعلة 

وما تضطلع به من  الهيئة جوهرية في توجيه وتحسين ما تقوم به الهيئة من عمل
. كما وجه الشكر لمعالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، الدكتور تكليفات

على ما يقدمونه من دعم وكامل فريقه في األمانة العامة  يوسف بن أحمد العثيمين،



باستقاللية أداء مهامها  ألمر الذي مكن الهيئة منمتواصل، امعنوي ولوجيستي 
   وفاعلية.

 
جرى الموضوع هذا أن أكد رئيس الهيئة على النقاش المواضيعي، باإلشارة إلى 

وكذلك بناء على القلق غير اختياره على أساس أهميته لمنظمة التعاون اإلسالمي 
إزاء تطبيق هذا الموضوع، والسبب  حقوق اإلنسانلالمبرر في منتديات محددة 

وشدد على أنه في عالم  ذا الموضوع.هل إساءة استعمال ما يتصور من األبرز هو
بشكل  وتؤثر في بعضها البعض تتفاعلاليوم الذي أصبح أكثر تكامال، فإن الثقافات 

يمثل لديه ثقافة من نوع واحد، واحترام التنوع الثقافي متواصل، وما من مجتمع 
التي تشكل حجر األساس لكونية حقوق اإلنسان م القيم اإلنسانية المشتركة احترا

األديان وصكوك حقوق اإلنسان المعترف والحريات األساسية المنصوص عليها في 
ات أخرى على أن اإلسالم، وعلى عكس حضاروركز السيد كاجوا على  عالميا. بها

ن أمنظور األبيض واألسود، ومر التاريخ، ال ينظر إلى الثقافات اإلنسانية من 
الحفاظ على األهمية الثقافية للشعوب ذات السمات المميزة واألماكن المتنوعة هو 

 األساس الذي ارتكز عليه ما حققه اإلسالم من نجاح كبير كحضارة عالمية. 
 

في مين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أكد األ
هذا النسيج  ويتجلى ذلك فيلإلنسانية سمة مميزة  التنوع الثقافيرسالته، على أن 

أن هجرة الغني المؤلف من ثقافات وعادات وفلسفات وفنون. وذكر األمين العام 
وتأسيسه مجتمعا متعددا يتألف  المنورة إلى المدينةالنبي محمد صلى هللا عليه وسلم 

قدرة اإلسالم الهائلة على لمن مختلف المجموعات القبلية واألديان لهو انعكاس 
وأوضح أن التزام اإلسالم بالتعددية ال يقوم على أساس مصلحة أو  .استيعاب اآلخر

الخالصة التي تحمل دعوة عالمية  ينبع من تعاليم اإلسالمانتهازية على اإلطالق، بل 
جاوز جميع مفاهيم اللون والعقيدة والعرق والدين. كما أعرب العثيمين عن أسفه تت

لحقوق اإلنسان انتهاك صارخ ا موفوبيا المتنامية التي نجم عنهموجة اإلسالإزاء 
على يد لتدمير التراث الثقافي الفلسطيني مثل المحاوالت المستمرة وذلك للمسلمين 

وجمهورية قوات االحتالل اإلسرائيلي واضطهاد األقليات المسلمة في ميانمار 
أفريقيا الوسطى، وانتهاكات الحريات األساسية للجماعات المهاجرة )المسلمون 

مجموعة الخطوات التي إلى  وتطرق د. العثيمينفي العالم المتقدم. بشكل رئيسي( 
على مختلف المستويات، فجوات سوء التفاهم لسد اتخذتها منظمة التعاون اإلسالمي 

وحث جميع الدول األعضاء على تكثيف التعاون الثقافي ووضع وتنفيذ التشريعات 



وفقا اللتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان بما في ذلك والسياسات الوطنية 
 ومحركا لتحقيق التنمية المستدامة.احترام التنوع الثقافي بوصفه أداة 

 
مفوضو الهيئة وأعضاء فريق النقاش وممثلو الدول األعضاء مناقشات  أجرى

التمسك بالتنوع الثقافي واحترام االختالفات  مستفيضة ومثمرة ركزت على أهمية
بوصف ذلك أداة لتعزيز كونية حقوق اإلنسان. وأعرب المشاركون عن رفضهم 

أساس الجنس والدين  للموجة المتزايدة من كراهية األجانب والبغضاء والتمييز على
واألصل والعرق، األمر الذي أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في 
المجتمعات المتضررة. وفي الوقت الذي أكد فيه المشاركون على المراعاة التامة 
الحترام التنوع الثقافي، فقد حذروا من إساءة استخدامه من أجل تكريس الممارسات 

وشدد المشاركون أيضا  نافى مع حقوق اإلنسان األساسية.الثقافية الضارة التي تت
 على ضرورة أن تعمل المجتمعات على تغيير الصور السلبية وأن تتطور، إال أنهم 

اف من داخل  ذكروا أن عملية تغيير الممارسات الضارة ينبغي أن تتم على يد أطر
أكد المشاركون المجتمعات والجماعات نفسها ال أن تكون مفروضة من الخارج. كما 

على أهمية إرساء ثقافة السالم من خالل الحوار بين الحضارات وذلك بغية سد 
ن تتعلم عن نفسها وذلك من ن المجتمعات والسماح لكل ثقافة بأالفجوات المفاهيمية بي

باإلضافة إلى ضرورة تغيير القوانين و خالل رؤيتها لنفسها عبر أعين اآلخرين.
على الدور  شدد المشاركونفقد تعزيز التنوع، من أجل لية طر القانونية المحواألأ 

األسمى للقيم التقليدية واألخالقية واألسرية في تحقيق التكامل الثقافي الدائم بين 
ت في . كما استعرض النقاش أفضل الممارسات السائدة وحدد الثغرامختلف الفئات

وتعكس الوثيقة  .قدما السبل من أجل المضيالقتراح  المبادرات واآلليات القائمة
 .لنقاط والتوصيات الرئيسية التي طرحت في االجتماعا لموجز للمناقشاتالختامية 

 
جميع  حولمناقشات متعمقة خالل الدورة التي استمرت خمسة أيام،  ،هيئةالأجرت 

شملت االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان ، البنود المدرجة على جدول أعمالها
فلسطينية المحتلة والحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية في األراضي ال

واالجتماعية والثقافية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، إضافة إلى 
التكليفات المحددة الممنوحـة لها من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون 

وحقوق المرأة والطفل والحق في التنمية واآلليـة  اإلسالموفوبيااإلسالمي مثل 
، فضال  الخاضعة لالحتالل الهنديحقوق اإلنسان في كشمير  وضعالدائمة لرصد 

حقوق اإلنسان لألقليات المسلمة في ميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى.  وضععن 



لمعنيين ن امسؤوليالهذه المواضيع من حول موجزة  إلى إفاداتهيئة ال كما استمعت
في  جوهريدور  ذه البياناتلهـ وكاناألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي في 

 اتخاذ قرارات وتوصيات مستنيرة وشاملة بشأن هذه المواضيع.
 

منظمة األمين العام المساعد لشؤون القدس وفلسطين في  ،السفير سمير بكر أطلع
 الهيئة ،والممثل الدائم لفلسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمي ،التعاون اإلسالمي

 من بينهاحقوق اإلنسان في فلسطين والتي  وضعحيال  المستجداتعلى آخر 
استمرار غطرسة قوات االحتالل اإلسرائيلية مما أدى إلى زيادة العنف ضد 

 الممنهجةاكات الفلسطينيين األبرياء ، وحاالت اإلعدام خارج نطاق القانون ، واالنته
تحت الحصار ترزح لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية )بينما ال تزال غزة 

٪ من الضفة الغربية تحت االحتالل والسيطرة الكاملة من قبل 61الكامل ، فإن 
 القوات اإلسرائيلية(.

 
حقوق اإلنسان في األراضي  عاوضتدهور أ الهيئةفيه  أدانت في الوقت الذي

، والمعاملة 2017الفلسطينية المحتلة ، ال سيما إغالق المسجد األقصى في يوليو 
الفلسطينيون وإنشاء وتوسعة المستوطنات  األسرىنسانية التي يتعرض لها اإلغير 

الفلسطينيين التي ال معاناة  عن قلها البالغ إزاءأعربت  فقد ،بطرق غير قانونية 
عن خيبة  الهيئة. كما أعربت يرزحون تحت وطأة االحتالل اإلسرائيلي تنتهي إذ

عام  100في ذكرى مرور  يابريطان هاتأقامالتي  أملها العميقة حيـال االحتفاالت
أخرى  القيام بزيارةأيضا  الهيئة. وقررت التمييزي التاريخيبلفور  على وعد

لتقصي الحقائق إلى فلسطين ، وخاصة إلى قطاع غزة ، الذي ال يزال يعاني من 
منظمة في جميع الدول األعضاء  الهيئةأسوأ انتهاكات حقوق اإلنسان. كما حثت 

في جميع المحافل الدولية ، ال  اووحدته االتعاون اإلسالمي على تكثيف مشاركاته
 العامة ، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني.سيما في مجلس حقوق اإلنسان والجمعية 

 
نزاع جامو  بشأنكما أطلََع الممثل الخاص لألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي 

الخاضعة الحالة الراهنة لحقوق اإلنسان في كشمير  على الهيئةأعضاء وكشمير 
، حيث قدم وصفاً تفصيلياً عن الوضع المتدهور النتهاكات حقوق  لالحتالل الهندي

عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي  الهيئةاإلنسان على يد السلطات الهندية. وأعربت 
تشير إلى استمرار انتهاكات حقوق اإلنسان األساسية لشعب كشمير، بما في ذلك 

خبراء إلى أن  الهيئةهت قابل للتصرف في تقرير المصير. ونوالإنكار حقه غير 



وسائل تغطية إزاء حظر  معن قلقه واراءات الخاصة لألمم المتحدة أعرباإلج
 الخاضعة لالحتالل الهندياإلعالم والقيود المفروضة على حرية التعبير في كشمير 

، كما دعت  المنطقةبهدف الحد من االحتجاجات واالضطرابات االجتماعية في 
إلى ال سيما مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ، ، األمم المتحدة  الهيئة
 الخاضعة لالحتالل الهنديلتقصي الحقائق إلى كشمير  بزيارة ،بشكل عاجل ،القيام

إعداد تقرير حقوق اإلنسان على أرض الواقع و وضعلتحقق بشكل مستقل من بغية ا
متابعة طلبها السابق إلى الحكومة الهندية بالسماح لوفد  الهيئة. كما قررت ذلك عن

كشمير  زيارةبنسان في منظمة التعاون اإلسالمي الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإل
لتقييم الوضع الراهن لحالة حقوق اإلنسان ، وتقديم تقرير  الخاضعة لالحتالل الهندي
 .سالميرجية دول منظمة التعاون اإلبذلك إلى مجلس وزراء خا

 
حيث قلقها  بالغعن مسلمي الروهينجيا ،  وضعمداوالتها بشأن  خالل ،الهيئةأعربت 
عندما بدأت قوات  2017منذ أغسطس  حدةبشكل مأساوي وأكثر  الوضع تدهور

عمليات التصفية" إثر الهجمات المسلحة المزعومة على "ب ميانمار ما يسمى 
مراكز األمن. ومنذ ذلك الحين ، تشير آخر اإلحصاءات الصادرة عن األمم المتحدة 

فروا قد ألف من الروهينجيا  615والمنظمات األخرى الموثوقة إلى أن أكثر من 
االستجابة  إلى بنجالديش. وعلى الرغم من زيادة االهتمام الدولي والمشاركة في

ألف الجئ من  200مسبوقة إال أنه يوجد حاليا أكثر من اللهذه األزمة اإلنسانية غير 
في مسعى منها لزيادة الوعي وجمع  الهيئة،مساعدات. وقررت  ةا دون أييالروهينج

القيام حقوق اإلنسان لمسلمي الروهينجيا في ميانمار،  وضعمعلومات مباشرة عن 
الروهينجيا وإعداد تقرير شامل عن الوضع  الجئيزيارة إلى بنجالديش للقاء ب

لتقديمه إلى الدورة الخامسة واألربعين الجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون 
 رعتهالجمعية العامة لألمم المتحدة القرار الذي  الهيئة باعتماداإلسالمي. ورحبت 

وق اإلنسان لمسلمي الروهينجيا في حق وضعمنظمة التعاون اإلسالمي حيال 
 جلسةدعمها الكامل لدعوة منظمة التعاون اإلسالمي إلى عقد  الهيئةميانمار، وقدمت 

 لمجلس حقوق اإلنسان في هذا الصدد.  خاصة
 

حقوق اإلنسان للمسلمين في جمهورية أفريقيا  وضعأيضا تفاقم  الهيئةاستعرضت 
رغم من التقدم المحرز على الجبهة السياسية منذ على الأنه إلى ت شارأالوسطى. و

أعمال تدهوراً مأساوياً مع تزايد  شهدعلى أرض الواقع  الوضعالعام الماضي، فإن 
العنف ضد المسلمين على أيدي الجماعات المسلحة واإلجرامية وباألخص ميليشيا 



م ومساجدهم. أنتي باالكا التي تستهدف المدنيين األبرياء من المسلمين وتهاجم قراه
ً منذ مايو  270قتل أكثر من قد و وما زال اآلالف يلجأون إلى  2017مسلما

ميدانية عاجلة بالتعاون  بمهمةفي إمكانية القيام  الهيئةاألمم المتحدة. وتنظر  مخيمات
 وضعمع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتقييم آخر المستجدات حول 

المجتمع الدولي  الهيئةأفريقيا الوسطى. كما حثت حقوق اإلنسان في جمهورية 
ة مرتكبي أعمال العنف حاسبخاصة مجلس األمن الدولي على التحرك بسرعة لم

هذه الجرائم.  من يقفون وراءتوسيع قائمة العقوبات لتشمل  وذلك من خاللالمتكررة 
على تعزيز  لمجتمع الدولياأيضا الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان  تكما حث

بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا 
حماية أكثر قوة للمدنيين في جميع أنحاء البالد مع مواصلة توفير الوسطى لضمان 

توفير من أجل عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وإصالح القطاع األمني 
 .ر تمثيالً وشمولية في جمهورية أفريقيا الوسطىخدمات أمنية أكث

 
، اإلسالميمنظمة التعاون  اإلسالموفوبيا في مع مرصد أشارت الهيئة، خالل تفاعلها

على  يغربعالم الالربوع للقلق في بشكل يدعو اليمين المتطرف  تناميبقلق  إلى 
أساس كراهية األجانب والخطاب السياسي التمييزي ضد األقليات وخاصة المسلمين 

جرائم الكراهية ضد المسلمين. وشددت  وزيادة، اإلسالموفوبيا، مما تسبب في 
حقيقي جداً ، وأن أسبابه ال تقتصر فقط تهديد  اإلسالموفوبياعلى أن تهديد  الهيئة

يدلوجيات السياسية األترتكز أيضا على م ، بل عن اإلسال المغلوطةعلى المعلومات 
لتمييز واوضع األقليات في قوالب نمطية لالمتطرفة التي تستخدم الخوف كأداة 

بما في ذلك الالجئين والمهاجرين الفارين من االضطهاد والنزاعات في هم ضد
عن استعدادها لمواصلة العمل مع منظمة التعاون اإلسالمي  الهيئةهم. وأعربت انبلد

 ،هللضغط من أجل تجريم جميع أشكال خطاب الكراهية والتحريض على الكر
لتوعية المجتمع الدولي بالتداعيات الخطيرة  حثيثةوالسعي إلى بذل جهود دبلوماسية 

 الهيئة واعتمدت ي.على السلم واألمن على المستويين اإلقليمي والعالم لإلسالموفوبيا
يتم عرضهـا للنظر وسوف ومكافحة اإلرهاب  اإلسالموفوبياأيضا دراسة شاملة عن 

اء خارجية دول منظمة التعاون رن لمجلس وزيفيهـا من قبل الدورة الخامسة واألربع
 اإلسالمي.

 
الدائمة المستقلة لحقوق لهيئة المنبثق عن ابالحق في التنمية  العمل المعني فريق قام

منظمة التعاون اإلسالمي بمتابعة إعالن أبوظبي المعني بالحق في في اإلنسان 



في أبو ظبي بشأن الحق  2016الدولية لعام  تهافي ندو الهيئةالتنمية، الذي اعتمدته 
ضرورة االستفادة من األحكام ذات الصلة على أيضا  الهيئةفي التنمية. وأكدت 

المتحدة للتنمية المستدامة، وإعالن الحق في التنمية ، وبرنامج العمل هداف األمم أل
 العشري لمنظمة التعاون اإلسالمي، وإعالن أبو ظبي المعني بالحق في التنمية

، في تعزيز جدول أعمال الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان عن الهيئة الصادر
بمناقشة واعتماد الجزء األول من  أيضا الهيئةبالحق في التنمية. وقامت  المتعلق

الحق في التنمية وفق منظور الهيئة الدائمة  ومعاييرالدراسة التي تحدد مفهوم 
ً التحديات  هذه الدراسة المستقلة لحقوق اإلنسان، وتحدد وتقدم مقترحات فيما أيضا

مـع مقرر األمم  التواصلأيضا  الهيئةقررت كما . للمضي قدماالطريق يتعلق ب
المتحدة الخاص المعين حديثا المعني بالحق في التنمية من أجل تعزيز العالقة 

 تبادل المعرفة في هذا الشأن.  تشجيعالتعاونية و
 

األسرة والزواج في الدول  مؤسسةوفي معرض التأكيد على أهمية الحفاظ على 
العمل المعني بحقوق المرأة  فريقمنظمة التعاون اإلسالمي، أعرب في األعضاء 

اعتماد الدورة الرابعة واألربعين الجتماع وزراء خارجية إزاء  االرتياحالطفل عن و
دول منظمة التعاون اإلسالمي لدراسة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان بشأن 

عدداً من خطوات متابعة هذا وتدارس ، "التوجه الجنسي والهوية الجنسية" 
تمكين المرأة و النساءحقوق  ضمانمن جديد على أهمية  الهيئةالموضوع. وأكدت 

ً في  المرأة حيث تلعب للهيئة رئيسية ةأولوي ذلك بوصف التنمية تحقيق دوراً حيويا
الدورة الرابعة واألربعين  فيها بتكليفالهيئة المستدامة في مجتمعاتها. وإذ ترحب 

حقوق  عهداستعراض "بة دول منظمة التعاون اإلسالمي يرجالجتماع وزراء خا
الطفل في اإلسالم" للتصدي للتحديات الناشئة التي تواجهها الدول األعضاء في 

مع الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،  اتوافقلجعل هذا العهد مو ،مجال رفاهية الطفل
راض من خالل تقديم عن استعدادها للمساهمة في عملية االستع ئةالهيفقد أعربت 

بمبادرة  الهيئةالمشورة الفنية في هذا الموضوع. كما رحبت و مشورة الخبراء
ل اطفوحماية األ الطفلرفاه المعنية بصياغة استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي 

األمانة العامة  لحقوق اإلنسانالدائمة المستقلة  الهيئة وحثتفي العالم اإلسالمي، 
الستفادة من خبرات الهيئة في هذا الصدد البتكار على المنظمة التعاون اإلسالمي 

 .ستراتيجيةااللحقوق للتعامل مع تنفيذ مثل هذه نهج قائمة على ا
 



أيضاً ترتيبات عمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان للتعاون مع  الهيئةاعتمدت 
حقوق اإلنسان بغية االستفادة من خبراتها المعنية ب ومؤسسات البحث ظماتمنال

ض بالمعرفة في مجال لنهووذلك من أجل ابطريقة بناءة وموجهة نحو تحقيق النتائج 
 .نحقوق اإلنسا

ظمت أمانة الهيئة الدائمة ، نللدورة الثانية عشرةإضافة إلى األعمال االعتيادية 
ون مع مكتب األمم المتحدة للمفوض السامي لحقوق بالتعا ،المستقلة لحقوق اإلنسان

 مفوضوحضر ورشة العمل . 2017نوفمبر  23ورشة عمل يوم الخميس  ،اإلنسان
لمنظمة  ةالعام ةناألماووسكرتارية الهيئة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان 

 مراقبتي لها صفة الالدول الدول األعضاء و وممثل وكذلكالتعاون اإلسالمي 
حقوق اإلنسان. وتهدف ورشة العمل المشتركة إلى المعنية بالوطنية  اومؤسساته

 : المتعلقة بما يليالتدريب في المجاالت وتقديم التوجيه 
آليات مجلس حقوق اإلنسان مثل االستعراض الدوري الشامل، واللجنة  (أ

االستشارية واإلجراءات الخاصة.  ب( نظام األمم المتحدة للهيئات المنشئة 

ذات  والجوانببموجب معاهدات بما في ذلك كيفية كتابة التقارير الدورية 

 الصلة.

 
المستقلة لحقوق اإلنسان في كاجوا، رئيس الهيئة الدائمة  .كيه .أعرب السيد ميد إس

عن عميق امتنانه لجميع الدول  ،في مالحظاته الختاميةمنظمة التعاون اإلسالمي، 
 ،الهيئةاألعضاء بما فيها حكومة المملكة العربية السعودية التي تستضيف مقر 

 استييلوجثابت  دعمونه من مقدما يلوذلك واألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي 
مهامهـا على نحو سلس وفعّال. ب ضطالعاألمر الذي يمكن الهيئة من اال يا،معنوو

الراسخ على العمل جنباً إلى جنب مع األمانة  الهيئةكما أكد السيد كاجوا مجدداً عزم 
 لمواصلة تطوير األخرى المؤسسات المتخصصةوالعامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 
وحماية المجتمعات في دول احترام بما يفضي إلى وتعزيز احترام حقوق اإلنسان 

 منظمة التعاون اإلسالمي.
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