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دورتها العادية ماإلسالمي تختتالمستقلة لحقوق اإلنسان لمنظمة التعاون  الهيئة الدائمة  

2018ديسمبر  6إلى  2الرابعة عشرة المنعقدة في جدة من   

 

دورتها العادية )الهيئة(  اإلنسان الدائمة المستقلة لحقوقعقدت الهيئة  :2018ديسمبر  6جدة، 

. وقد عقد النقاش 2018ديسمبر  06إلى  02من  ،المملكة العربية السعودية جدة،الرابعة عشرة في 

حقوق الالجئين وحماية حول موضوع "تعزيز  2018ديسمبر  04المواضيعي المعتاد للدورة يوم 

ثيقة ختامية والمهاجرين: التزام إسالمي ودولي في مجال حقوق اإلنسان". واعتمدت الهيئة و

 .حول الموضوع صدرت بشكل منفصل

 اإلسالمي،ممثل عن األمين العام لمنظمة التعاون  ةحضر الدورفقد  الهيئة،عن أعضاء  فضال

من دوليون معنيون في مجال حقوق االنسان من كل  الدولي، وخبراءالفقه اإلسالمي  مجمعو

كما حضر وشارك رة. والمنظمة الدولية للهجلالجئين، ا لشؤونالسامية االمم المتحدة  مفوضية

لها صفة مراقب  والدول التيالية في الجلسات المفتوحة للدورة ممثلون عن الدول االعضاء عبف

 اإلسالمي.بمنظمة التعاون 

الدكتور راشد البلوشي،  االنسان،أعرب رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق  االفتتاحية،كلمته  في

 المضيفة،بما في ذلك الدولة  المنظمة،الدول األعضاء في  لجميع وامتنانه لالجليعن تقديره 

الثابت لعمل وأنشطة الهيئة وأمانتها. وأضاف  ولدعمهم لثقتهم في الهيئة السعودية،المملكة العربية 

قادرة على المساهمة لة حيث أصبحت طفوالمرحلة واجتازت بلوشي أن الهيئة تطورت الالدكتور 

على االنسان وحماية حقوق بتعزيز  فيما يتعلق العالم االسالمي االدفاع عن قضاي بفعالية في

 ،2018عام  لهيئة فيلالرئيسية عامة عن اإلنجازات  قدم لمحةالصعيد الدولي. وبناء على ذلك، 

بهدف  بنغالديش،مخيمات الالجئين الروهينغيا في إلى بعثة لتقصي الحقائق  رسالإذلك بما في 

القاهرة حول  إعالن واالنتهاء من مراجعة بحقهم،انتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة التحقق من 

منظمة التعاون اإلسالمي  عهدعن الشروع في عملية مراجعة  فضال اإلسالم،حقوق اإلنسان في 

 الصلة. تاإلنسان ذامع الصكوك الدولية لحقوق  بغية جعله متوافقا اإلسالم،لحقوق الطفل في 

اختيار هذا الموضوع يأتي في وقت أشار رئيس الهيئة إلى أن  ،المواضيعي لنقاشباوفيما يتعلق 

حيث تمثل النساء  الثانية،حركة للمهاجرين والالجئين منذ الحرب العالمية  أكبرفيه العالم  يشهد

لى من سوريا إ المختلفة،أن اشتداد الصراعات  المعلومأكثر من النصف. ومن  فيها واألطفال

وضع الالجئين قد أدى إلى تفاقم  ميانمار،في  المسلمين الروهينجا عمرورا بوضأفغانستان، 

يقدم اإلسالم مجموعة  الهجرة،أنه في سياق  بلوشي، علىشدد الدكتور  الصدد، . وفي هذاالحالي

بمساعدة  الذين يقومونأولئك  على جهد مثنيا والمهاجرين الخاصة بالالجئينمن التعليمات 

لجميع الذين  الحماية يأتي مفهوم "األمان" في اإلسالم لضمانو. هذا وحماية الالجئينالمنكوبين 
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القانون الدولي  الذي يعتبر أساس ،عدم اإلعادة القسرية "، ومبدأاللجوء في "دار اإلسالم يلتمسون

 التقاليد اإلسالمية. ينبع منوالذي لالجئين 

رحب السفير سمير بكر  اإلسالمي، التعاونألمين العام لمنظمة وفي معرض حديثه نيابة عن ا

 أهمية وذموضوع  لتناولوالتي تعتبر فرصة أخرى  عشرة،للدورة الرابعة  المواضيعيةبالمناقشة 

أن األسباب الجذرية  شارمن منظور حقوق اإلنسان والمنظور اإلنساني. وأ، وذلك منظمةلل

الصراعات واالضطهاد لتشمل الفقر المدقع والتمييز  تتعدىللحركة القسرية للمهاجرين والالجئين 

فضالً عن االفتقار إلى  الطبيعية،والعنف واالستغالل وتغير المناخ وتدهور البيئة والكوارث 

حث السفير بكر جميع الدول  التحديات،حقوق اإلنسان األساسية. وللتصدي لهذه التمتع بإمكانية 

قابلة للتنفيذ، وذلك تخاذ إجراءات بامجددا التزامها تأكيد اإلسالمي على  التعاونمنظمة لاألعضاء 

ضرورة اتخاذ إجراءات  ىعل شددكما التضامن الدولي والتعاون وتقاسم األعباء.  دعما لمبدئ

 تتبعهاوالتي يمكن أن  جئين،الال تدفقمعالجة األسباب الجذرية لعبر جماعية لحل الصراعات 

عن  انفصلواالذين أولئك ، بما فيها اعادة جميع كريمةالواآلمنة طوعية وعملية شاملة للعودة ال

 ذويهم وبيئاتهم االصلية.  

ومثمرة،  مستفيضةالدول األعضاء مناقشات  النقاش وممثلي وفريقالهيئة  أعضاء وقد أجرى

وذلك في سياق الوضع العالمي  لموضوع،تعلقة بالكل جوانب التحديات الم ايال واقعيلتح شملت

 على بمتناس غيرمباشر و يؤثر بشكلوالذي  بالخطورةالذي يتسم  لمهاجرينوا لالجئينالحالي 

التحديات  إلىوفريق النقاش الهيئة أعضاء أشار  الغاية،. ولهذه االسالمي التعاونمنظمة  انبلد

فضال عن استعراض المبادرات واألطر  والالجئين،حماية المهاجرين ب األساسية المقرونة

االقليمي  مستوييناالسالمي وعلى ال نالتعاووالهياكل التنظيمية الجارية على مستوى منظمة 

توفير الحماية للمهاجرين  مسؤولية أن على متدخلينال، اتفق جميع الصدد. وفي هذا والدولي

 جئينلال األساسية الحقوق واحترام حمايةوأنه يجب على عاتق الدولة،  اتقع أساسوالالجئين 

ومع اإلقرار . والعبور واالستقرارفي بلدان المنشأ  وضعهمالنظر عن  بغض والمهاجرين

 المشاركونشدد  والالجئين،الدول في التعامل مع قضايا الهجرة  تعاني منهاالصعوبات التي ب

وسائل لتعزيز السبل والأفضل  إيجاد بينهم، بغية على ضرورة خلق مزيد من التعاون فيما

قائمة على حقوق اإلنسان، وذلك عبر الرامية الى وضع سياسات  الخطط الوطنيةوالتشريعات 

 المحليةوالمجتمعات  القانونإنفاذ ذلك السلطات المخولة ببما في  المصلحة، جميع أصحابإشراك 

عبر الالجئين و بالمهاجرينمع القضايا المتعلقة  التعامل ع المدني ووسائل اإلعالم فيوالمجتم

 .الحدود

أجرت الهيئة، خالل الدورة التي استمرت خمسة أيام، مناقشات متعمقة حول جميع البنود المدرجة 

على جدول أعمالها، شملت االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية 

نظمة ملالمحتلة والحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدول األعضاء 
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التعاون اإلسالمي، إضافة إلى التكليفات المحددة الممنوحـة لها من قبل مجلس وزراء خارجية 

والحق في التنمية واآلليـة الدائمة لرصد  ،مثل اإلسالموفوبيا وحقوق المرأة والطفلالمنظمة، 

وضع حقوق اإلنسان في كشمير الخاضعة لالحتالل الهندي، فضال عن وضع حقوق اإلنسان 

قليات المسلمة في ميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى. كما استمعت الهيئة إلى إفادات موجزة لأل

وكان  ،حول هذه المواضيع من المسؤولين المعنيين في األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 لهـذه البيانات دور جوهري في اتخاذ قرارات وتوصيات مستنيرة وشاملة بشأن هذه المواضيع.

حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية  ألوضاعالتطورات األخيرة  الهيئة بالتفصيلناقشت 

عن قلقها الشديد إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان المتصاعدة  الهيئة أعربت وفي هذا الصدد،المحتلة. 

اسعة الو ذلك الهجماتبما في  الفلسطينيين،ضد  باالحتالل، القوة القائمة إسرائيل،التي ترتكبها 

 عن سفرأ مما ،لجويةا راتلغاوا ةلمحاصروا ةغزالنطاق على المظاهرات السلمية في قطاع 

سياسات لهيئة أدانت ا السائد، للوضع المفصلوبعد االستعراض جرح المئات. و العشرات مقتل

قانون "بما في ذلك  مسبوقة،مثل اعتماد قوانين غير  العنصري،التمييز  القائمة علىإسرائيل 

 منازلالشرعية على هدم  يضفيو الفلسطينية، يضاتهويد األريقنن ، والذي العنصري الجنسية "

مع الحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم  القدس،وسحب بطاقات إقامتهم في  ،الفلسطينيين

المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات ضد  شديد فشلبأسف  ئةوممتلكاتهم الخاصة. واذ تالحظ الهي

تطالب اآلليات  فإنها الفلسطيني،الممارسات اإلسرائيلية المتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان للشعب 

تحقيق من شأنه أن يثبت مسؤولية بقصد اجراء  ةر الالزمالتدابي القيام باتخاذب الدولية ذات الصلة

لقانون الدولي لحقوق ل االنتهاكات الواسعة النطاق والموثقةفي باالحتالل، القوة القائمة  اسرائيل،

بزيارة أخرى إلى فلسطين  القيامقررت الهيئة  الصدد،اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي. وفي هذا 

أوضاع تقرير مفصل عن  عدادالتمكن من ابغية (، ة الغربية وغزةالضف إلى) 2019في عام 

 .هناكالسائدة اإلنسان  حقوق

لالحتالل  ةكشمير الخاضعكما تلقت الهيئة إحاطة مفصلة عن تدهور حالة حقوق اإلنسان في 

من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي. في حين أعربت الهيئة عن تقديرها لعقد  الهندي

 ،على المستوى الوزاري بجامو وكشميراجتماع فريق االتصال لمنظمة التعاون اإلسالمي المعني 

فقد أدانت  ،2018في نيويورك في سبتمبر ، لألمم المتحدة جمعية العامةلل 75دورة العلى هامش 

والتعمية الجماعية  كسالح،واستخدام االغتصاب  األبرياء،ضد المدنيين األخيرة العنف موجات 

واكتشاف  ،نطاق القضاء دون تمييز االعدام خارجوعمليات  ،البندقيات المدفعيةعبر استعمال 

مقابر جماعية. وتم التأكيد على أن هذه االنتهاكات المتكررة والمنهجية لحقوق اإلنسان في هذه 

الدولة الرامي الى اسكات جميع  تواطؤخالل  يتضحان مننمط وتصميم مقرونة بقة المنط

 نالصادر عحبت الهيئة بالتقرير المفصل كما ر األصوات المطالبة بالحرية والحياة الكريمة.

الفظائع والعنف  يؤكدوالذي ، 2018يونيو  14مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في 
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كشمير الخاضعة  األبرياء، فيالذي ارتكبته قوات األمن الهندية ضد المسلمين الكشميريين 

حقوق اإلنسان. وحثت  باحترامفيما يتعلق الدولية  اللتزاماتهاتام في تجاهل  ،لالحتالل الهندي

 الخاصة بالمسلمينان إنكارها المستمر لحقوق اإلنس دائرة الهندية على الخروج من الهيئة الحكومة

بما في  لهم، األساسية الحقوقتعديل سياساتها القمعية، وضمان توفير والعمل على الكشميريين، 

ذلك الحق في تقرير المصير. كما طلبت الهيئة من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

الى كشمير الخاضعة لالحتالل  الحقائق بعثة لتقصي بإيفادالحكومة الهندية للسماح  مع واصلالت

 نموضوعي عبشكل  واإلبالغبغية التحقق من وضع حقوق االنسان على أرض الواقع  ،الهندي

 انتهاكات حقوق االنسان فيها.

على أن  ميانماروضع األقلية المسلمة من الروهينجا في  نشأبأكدت الهيئة خالل مداوالتها كما 

 حيث اليوم،من أسوأ األزمات اإلنسانية في العالم  ما زال يعتبر هأنتشير  المتوفرة،جميع البيانات 

على السالم واألمن اإلقليميين. كما أكدت على عليها بشكل واضح، انعكاسات سلبية تترتب 

 ،األمم المتحدة ذلك بما في ،حقوق اإلنسان رصد لعديد من منظماتل اليها اصاالستنتاجات التي تو

معايير  صارخا وخطيرا لجميعانتهاكا  تعتبر التي ،معاملة ميانمار لسكانها الروهينجافيما يتعلق ب

عودة الالجئين كفالة على أهمية مؤكدا  الهيئةحقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة. وشددت 

ضمان األمن والوصول إلى  ، معاآلجال الممكنة أقربفي وبكرامة الروهينجيين إلى وطنهم 

 وفقابالواجب حكومة ميانمار على القيام  ، فقد حثت الهيئةوعليه معيشتهم،ومصادر أراضيهم 

 بغية الحفاظالتوعية في جميع المحافل الدولية  زيادة أهمية على الهيئة . كما شددتألولويةا وجه

 هاضطهادال حد إلجبارها على وضعميانمار، وذلك ضغوط دولية مكثفة على سلطات على 

 المسلمة من الروهينجا.لألقلية 

حيث  الوسطى،للمسلمين في جمهورية أفريقيا  وضع حقوق اإلنساناستعرضت الهيئة تفاقم كما 

أيدي المسلمين على  العنف ضدمأساويا مع تزايد أعمال  تدهورا على األرض يشهد الواقع

للوضع ، فضال عن غياب أي تحسن ملحوظ فرض النظام عجز الحكومة عن ظلفي  المليشيات

عن قلقها الشديد  الهيئةربت حقوق اإلنسان في البالد. وأع وضعسلبًا على  يؤثرمما  اإلنساني،

الكنائس يلجؤون الى وأن المسلمين  تقريبا هدمهاالمساجد قد تم  جميعإزاء التقارير التي تفيد بأن 

من الالزمة غياب الحماية الضرورية  في وذلك ،بحثا عن المأوى المتحدةومعسكرات األمم 

منظمة التعاون اإلسالمي، على تقترح الهيئة  الخطير،في ضوء هذا الوضع و. الحكومة طرف

أرض تعيين مبعوث خاص جديد يمكنه المضي قدًما في مهمة بناء العالقات على  النظر في

 المصالحة عملية ، مع دفعموثوقةاستناًدا إلى معلومات  الوضع والمساعدة في تشخيص ،الواقع

رة ميدانية أخرى إلى جمهورية أفريقيا للقيام بزيا هاعن استعداد ت الهيئة. كما أعربإلى األمام

 .هناكحقوق اإلنسان  وضعاإلسالمي لتقييم  التعاونالوسطى بالتعاون مع األمانة العامة لمنظمة 
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 أنعلى الهيئة شددت اإلسالمي،  التعاون في منظمةمع مرصد اإلسالموفوبيا  خالل تفاعلهاو

مما يتطلب  العالم،جميع أنحاء  الظاهرة فيانتشار  القلق إثر يثيرمازال  اإلسالموفوبياوضع 

متعددة، مختلف المستويات. ومن بين حاالت  المنظمة علىجهودا متضافرة ومستمرة من طرف 

د استمعت الهيئة الى األويغور في الصين، وقلمسلمي ن وضع حقوق االنسال  تطرقت الهيئة

، وذلك من ضد المسلمين على أساس الدين تشير الى تزايد التمييز القائم في هذا الشأناحاطة 

حيث االعتقال، في معسكرات  القسري عادة التكوين الثقافيإلمسلمي األويغور  إخضاع خالل

مرصد  غوقد أبللمعتقداتهم الدينية.  وممارسات مخالفةعلى اتباع واعتماد قيم ثقافية  يجبرون

المخيمات  تسمي هذهن السلطات الصينية با اإلسالمي الهيئة اإلسالموفوبيا في منظمة التعاون

فإن وعلى حد تعبير المرصد، لمكافحة العنف واإليديولوجيات المتطرفة.  بمراكز إعادة التثقيف

منطقة  في ، القوانين المتعلقة بمكافحة التطرفوباألخصحديثاً، القانون الصيني الذي تم إدخاله 

حيث طبيعتها، في  تعتبر مفرطة (،2018في أكتوبر الذاتي ) معة بالحكالمتمت راألويغو -شينجيانغ 

تبرير  ، مما يمكن السلطات الصينية مننطاق أحكامه فييتم القيام به وقوع أي نشاط  يمكن

التقارير إزاء هذه الشديد عن قلقها  الهيئة الصدد، أعربتفي هذا و .عسكراتمبهذه ال ظاالحتفا

عالقات  تربطهاالتي  الصين،أعربت عن أملها في أن كما  المسلمين،معاملة األويغور الخاصة ب

ستبذل قصارى جهدها  وبالمنظمة ذاتها،اإلسالمي  التعاوندول منظمة  ممتازة بمعظمثنائية 

إلى أن  الهيئة. كما أشارت بهذا الخصوص للمسلمين حول العالم مشروعلق الللق ابةلالستج

يجبر سلطاتها مما  والمعتقد،يوفر ضمانات واضحة وكاملة للحق في حرية الدين  يالصيندستور ال

 ىعل الهيئةوشددت  على السعي لتمكين جميع المواطنين من التمتع بهذه الحقوق وممارستها.

 العادلةللمحاكمة  الضمانات توفيركلتها، بما في ذلك، وحمايحقوق اإلنسان أهمية ضمان تعزيز 

 . بمكافحة اإلرهاسياق ي الضرورية ف

تحديد الفجوات  وذلك بقصد التنمية،الجوانب المختلفة للحق في شملت أجرت الهيئة مناقشة متعمقة 

العوامل المحددة ونطاق المشاركة والفوائد المتوقعة من  ذلك مختلففي  المفاهيمية والتنفيذية، بما

 وفعال على المستويين الوطني والدولي. كما شكل كاملوالوسائل المقترحة إلعمالها على  التنفيذ

 الجغرافية،الذي يعاني منه البلدان في جميع المناطق  الفساد، أهمية مكافحةعلى  أكدت مجددا

على  . وشددت الهيئةالتنميةبما فيها الحق في  ب،وللشع خطير حقوق اإلنسانويقوض بشكل 

في تطوير السياسات المتعلقة بالحق في التنمية  الحرةالرشيدة والمشاركة النشطة و الحكم أهمية

ام تيالهيئة خارطة الطريق التي ادلى بها السفير  اعتمدت وفي هذا الصدد،وإعمالها وتقييمها. 

التنمية تحديد مفهوم / معايير الحق في ب الخاصةع الدراسة الجزء الثاني من مشرو إنجاز حول

مع المقرر الخاص لألمم  وذلك بالتشاورمنظور الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق االنسان،  من

 المعني بالحق في التنمية. المتحدة

المرأة الذي يعتبر عامال على أهمية تمكين  الهيئةشددت المرأة، حقوق  داوالتها حولمخالل و

مع التعاليم والقيم اإلسالمية. كما كذلك يتوافق  والذي مجتمع،للتنمية المستدامة ألي  اأساسي
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شاركت الهيئة  في المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التعاون اإلسالمي حول دور المرأة المنعقد 

المعدلة  لمنظمة  العملنفيذ خطة في بوركينا فاسو، وشددت بهذه المناسبة على ضرورة التعجيل بت

( خلق التآزر بين الخطط الوطنية المعنية  1التعاون االسالمي للنهوض بالمرأة من خالل: )

( 2واستراتيجيات الدول األعضاء وبرنامج العمل العشري الثاني لمنظمة التعاون اإلسالمي؛ )

ها لضمان المساواة بين الجنسين توقيع الدول األعضاء على المعاهدات واالتفاقيات والتصديق علي

على النظام األساسي لمنظمة  بالتصديق التعجيل( على الدول األعضاء 3وتعزيز رفاه األسرة ؛ )

كما تعكف الهيئة على وقت ممكن.   أقربتنمية المرأة بغية تمكينها من الشروع بالعمل في 

 اة الجنسانية.توضيح المفاهيم المختلفة المتعلقة بالمساو دراسة بخصوصتحضير 

أكدت الهيئة على أهمية األسرة باعتبارها الوحدة األساسية للمجتمع  االسرة،فيما يخص حقوق 

من  الخطوات التيجميع  دانةإمع  والزواج،مؤسسات األسرة  حمايتها وحفظضرورة  وبالتالي

سواء كان أخالقيا،  أسس ميول جنسية منحرفة هذه المؤسسة ومفهومها علىأن تعيد تعريف  شأنها

عن استعدادها إلقامة شراكة مع األمانة العامة لمنظمة  الهيئة كما أعربت .اأو اجتماعياو قانونيا 

التعاون اإلسالمي والمؤسسات المتخصصة لعقد ورش عمل في مجال حماية المسنين وذوي 

 االحتياجات الخاصة.

بالغ تقديره وامتنانه ، رئيس الهيئة عن راشد البلوشي أعرب الدكتور ،في معرض كلمته الختاميةو

 الهيئة،الدول األعضاء بما فيها حكومة المملكة العربية السعودية التي تستضيف مقر  لجميع

مر ألوذلك لما يقدمونه من دعم ثابت لوجستيا ومعنويا، ا، لمنظمة التعاون اإلسالمي واألمين العام

بلوشي مجددا الأكد الدكتور  انحو سلس وفعال. كمالذي يمكن الهيئة من االضطالع بمهامها على 

عزم الهيئة الراسخ على العمل جنبا الى جنب مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

والمؤسسات المتخصصة األخرى لمواصلة تطوير وتعزيز احترام حقوق االنسان بما يفضي الى 

  اإلسالمي.دول منظمة التعاون جميع المجتمعات في بناء وتقوية 
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