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  أعمال ختتتم االسالمي التعاون ملنظمة االنسان حلقوق املستقلة الدائمة اهليئة

 2019 أبريل 25 إىل 21 من الفرتة خالل جدة، يف املنعقدة عشرة، اخلامسة العادية دورهتا

 

 العادية دورهتا( املنظمة) اإلسالمي التعاون ملنظمة( اهليئة) اإلنسان حلقوق املستقلة الدائمة اهليئة عقدت: 2019 أبريل 25 يف جدة،
 النقاش عقد العادة، جرت وكما. 2019 أبريل 25 إىل 21 من الفرتة خالل وذلك السعودية، العربية اململكة جدة، يف مبقرها عشرة اخلامسة

 ختامية وثيقة اهليئة واعتمدت ."الرشيدة احلوكمة تعزيز يف اإلنسان حقوق دور" موضوع حول 2019 أبريل 23 يف الدورة هلذه ضيعي املوا
 .املوضوع هذا حول منفصل بشكل تصدر 
 يف ابحلق املعين اخلاص املتحدة األمم ومقرر اإلسالمي، التعاون ملنظمة العام منياأل عن ممثلون اجللسة حضر فقد اهليئة، أعضاء جانب وإىل

 حضر كما.  (سيسرك) أنقرة مركزو  للتنمية اإلسالمي والبنك اإلنسان، حلقوق املتحدة األمم ومفوضية اإلمنائي، املتحدة األمم وبرانمج التنمية،
 التعاون ملنظمة املراقب صفة ذات والدول األعضاء الدول عن ممثلون املفتوحة داوالتامل أثناء النقاش اثراء يف فعال بشكل وشارك الدورة

 .االنسان حبقوق املعنية الوطنية ومؤسساهتا اإلسالمي

 ةاململك املضيفة، الدولة فيها مبا ،األعضاء الدول جلميع شكره جزيل عن سيدوف أكمل الربوفسور اهليئة، رئيس أعرب االفتتاحية، كلمته  ويف
 الذين السبعة، اهليئة أعضاء قبل من املبذولة ابجلهود أشاد كما.  وأمانتها اهليئة وأنشطة لعمل الثابت ودعمهم ثقتهم على السعودية، العربية

  .اهليئة وتقوية تعزيز يف بفعالية سامهوا حيث خدمتهم، مدة لنهاية الدورة هذه بعد سيتقاعدون
 الصدد، هذا ويف .املستقبلية ومشاريعها احلالية وأنشطتها اهليئة أعمال عبوض املتعلقة املعلومات ثأحد مشلت إحاطة اهليئة رئيس قدم وقد
 هبذا املعين احلكومي العمل فريق قبل من حاليا ناقشي اهليئة، اقرتحته كما  ،"اإلسالم يف اإلنسان حلقوق القاهرة إلعالن" املنقح النص أن أفاد

 التعاون منظمة عهد" مراجعة على حاليا تعمل اهليئة أن أضافو . العام هذا خالل املراجعة من االنتهاء تمي أن أمله عن معراب االجراء،
 ستعقد اهليئة أن الرئيس أفاد كما  .اخلارجية وزراء جمللس القادمة للدورة املعدل النص تقدمي يتم أن على ،"اإلسالم يف الطفل قوقحل االسالمي

 التنمية أهداف حتقيق حنو ودميقراطية سلمية جمتمعات بناء يف الشباب حقوق ومحاية تعزيز أمهية" موضوع حول 2019 لعام الدولية ندوهتا
 جيري واليت فلسطني إىل احلقائق لتقصي اثنية بزايرة القيام كذلك  اهليئة تنوي كما.  اجلارية السنة من أكتوبر أوائل يف طشقند يف" املستدامة
  .الفلسطينية لطاتالس مع بشأهنا الالزم التنسيق

 املواطنني ملشاركة األساسية املبادئ على القائمة الرشيدة، احلوكمة أن اهليئة رئيس شدد الدورة، هلذه ضيعي املوا النقاش موضوع إىل وابإلشارة
 اهليئة تحث فقد الغاية، ذههل وحتقيقا. أيضا البعض بعضهما يعزز بل فحسب، اإلنسان حبقوق ترتبط ال الدولة، ومسؤولية والشفافية واملساءلة

 واملستقبلية احلالية احلكم لتحدايت وفعال متسق بشكل يستجيب مبا ، والشفافة الشاملة املؤسسية األطر تعزيز( أ: )يلي مبا القيام على الدول
 التثقيف تعميم( ج) ؛ املستمرة كمةاحلو  حتدايت ملعاجلة الصلة ذات الدولية اإلمنائية املؤسسات مع التعاون تعزيز( ب) ؛ املستوايت مجيع على

 املشاركة خالل من احمللي احلكم مؤسسات متكني( د) ؛ نياملواطن مسؤولية مفهوم على الرتكيز مع الوطنية، املناهج يف اإلنسان حقوق جمال يف
 .التنفيذية السلطة استخدام سوء ضد كبديل  املدين واجملتمع اإلعالم وسائل دور على املؤسسي الطابع إضفاء( هـ) ؛ العامة

 حقوق ومحاية تعزيز جمال يف اهليئة تلعبه الذي الفعال ابلدور يوسف هشام السفري أشاد للمنظمة، العام األمني عن نيابة حديثه معرض ويف
 املعاصر نموذجال أن مشددا املواضيعي، النقاش مبوضوع ،اإلطار هذا يف ،رحب وقد. االسالمي التعاون ملنظمة األعضاء الدول يف اإلنسان
 احلكومة يفوضون املواطنني أن واملعلوم .املتبادلة الثقة على مبنيا يكون ،وشعبها احلكومة بني اجتماعي عقد تصور من خيلو ال العامة لإلدارة
 تعرب وإذ. هبم اخلاصة اإلنسانية احلقوق وتعزيز محاية تضمن أن شأهنا من وسياسات قوانني وسن عمليات ووضع مؤسسات، إنشاء مبهمة
 حثت فقد ،عامة بصفة اإلسالمي التعاون منظمة دول جمموعة يف الرشيدة احلوكمة مؤشرات يف امللحوظ التدين ازاء الشديد اأسفه عن اهليئة
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 بفضل املنظومة كل  نطاق على والتكامل الالمركزية إعمال لخال من وذلك ممكن، حد ألقصى احلوكمة استغالل على األعضاء الدول
 حول النوعية البحوث إلجراء املبادرة زمام (سيسرك) أنقرة مركز توىلي أن اقرتح كما.  احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات اماستخد
 على عالوةو . مستهدفة سياسات وضع يف األعضاء الدول تفيد أن شأهنا من ،بلد لكل بياانت قاعدة وإنشاء ابحلوكمة املتعلقة القضااي
 .الرشيدة احلوكمة بشأن اإلسالمي التعاون مبنظمة خاص عهد وضع ضرورة على تشدد ذلك،

 الرشيدة، واحلوكمة اإلنسان حقوق محاية أن أكدت ومثمرة مستفيضة مناقشة األعضاء الدول وممثلو النقاش وفريق اهليئة أعضاء أجرىو
 العمليات جبميع ترتبط حيث الناس، حياة على مباشرة ةبصف تؤثر احلوكمة أن على واشدد كما.  اآلخر منهما كل  يعزز متكامالن عنصران
 اإلنسان حقوق احرتام ضمان مع بعقالنية، العامة املوارد وإدارة فعال بشكل العامة الشؤون لتصريف الضرورية واملؤسسية السياسية والنتائج
 مؤسسية حتتية بنية تشمل اليت الرشيدة احلوكمة مالمح لىع الضوء طيسلت مت ذلك، على وبناء. التنمية أهداف حتقيق بغية اجملتمع أفراد جلميع
 والتعددية الفعاليات، املتعددة والشراكات العامة، الشؤون تصريف يف للمواطنني الفعالة واملشاركة القانون، سيادة االعتبار عني يف أتخذ

 آراء لتعكس هادااعتم بعد ختامية وثيقة اهليئة أصدرت ك،ذل على بناءاو . واملساءلة ابلشفافية تتسم اليت واملؤسسات والعمليات السياسية،
 .  منفصل بشكل املوضوع هذا بشأن اهليئة أعضاء وتوصيات

 انتهاكات ومشلت أعماهلا جدول على املدرجة البنود مجيع دورهتا، أعمال من أايم مخسة مدى وعلى مستفيض حنو على اهليئة انقشت كما
 منظمة يف األعضاء الدول يف والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية واحلقوق احملتلة، ينيةالفلسط األراضي يف اإلنسان حقوق
 النساء حقوق اإلسالموفوبيا، ظاهرة مثل اخلارجية وزراء جملس قبل من هبا منوطة ،حمددة أخرى مهام إىل ابإلضافة اإلسالمي، التعاون

 حقوق وضعية وكذلك اهلندي، لالحتالل اخلاضعة كشمري  يف اإلنسان حقوق أوضاع لرصد الدائمة ةواآللي التنمية، يف احلق واألطفال،
 يف املعنية اإلدارات من إحاطات إىل اهليئة استمعت وقد. الوسطى أفريقيا ومجهورية ميامنار من كل  يف املسلمة واجملتمعات للجماعات اإلنسان
 جبوانبها القضااي هذه مجيع مشلت مستنرية، وتوصيات قرارات اختاذ يف ابلغ أثر هلا كانت  واليت ت،املوضوعا هذه بشأن منظمةلل العامة األمانة

   .املختلفة

 قوات تراجع عدم شديد بقلق اهليئة الحظت فقد ،احملتلة الفلسطينية األراضي يف اإلنسان حقوق وضعية تفاقم بشأن مداوالهتا خيص وفيما
 ذلك يف مبا عقاب، دون األبرايء الفلسطينيني حق يف اإلنسان حلقوق انتهاكاهتا على مصرة زالت ما فهي ها،وحشيت عن اإلسرائيلية االحتالل

 فقد ذلك، على عالوةو  .تشويهم أو جبروح املئات وإصابة العشرات مقتل إىل أدى مما السلميني، املتظاهرين على الشامل القمع أعمال
 صارخا انتهاكا يعترب مما الشرعية، غري مستوطناهتا عرب الفلسطينية األراضي ضم يف املتمثلة اقعالو  ألمرا فرض سياسة يف إسرائيل اخنرطت
 اهليئة أدانت وقد. دولتني وجود على القائمة التسوية حتقيق امكانية قطعا االجراء هبذا يتعذر حيث اإلنسان، حقوق ومعايري الدويل للقانون
.  فلسطني يف وامللكية اإلقامة حقوق من الفلسطينيني جتريد إىل ترمي اليت ،"ابجلنسية املتعلقة القوانني" مثل متييزية لتشريعات إسرائيل اعتماد

 يف تغيري أي إىل يؤدي أو األقصى، املسجد يف العبادة حرية على القيود يفرض أن شأنه من عمل أي صارم وبشكل كذلك  أدانت كما
 وإذ. وضواحيها القدمية القدس مدينة يف اإلسرائيلي االحتالل عن ناجتةال تغيرياتال مجيع شرعية عدم معلنة للقدس، والثقايف القانوين الوضع
 على الوقت نفس يف للمنظمة األعضاء الدول حتث فإهنا للتصرف، القابلة غري الفلسطيين الشعب حلقوق الكامل دعمها جمددا اهليئة تؤكد

 صحفياا  بياانا  اهليئة اعتمدت االستنتاجات، هلذه دعماو . املتحدة األمم يف وخاصة ايت،املستو  مجيع على إسرائيل ضد موحد وقفمب احلفاظ
 . املوضوع هذا بشأن منفصل بشكل صدر

 احملتلة كشمري  يف اإلنسان حقوق وضع تفاقم حول اإلسالمي التعاون ملنظمة العامة األمانة من مفصلة إحاطة اهليئة تلقت أخرى، انحية ومن
 املسلمني حق يف ترتكب اليت اإلنسان حلقوق اجلسيمة االنتهاكات استمرار قاطع شكلب اهليئة أعضاء أدان الصدد، هذا ويف. اهلند طرف من

 والسيما األخرى، املختلفة العنف أعمال عن فضالا  للكشمرييني، اجلماعية واإلابدة املنهجي العرقي التطهري منهاو  األبرايء، الكشمرييني
 إزاء الشديد قلقها عن اهليئة أعربت وقد. مجاعي ابعق كوسائل  واالغتصاب األطفال لدى البصر فقدان تسبب ليتا بنادقال استخدام
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 نضاهلم تثبيط بقصد إليهم توجيها مت اليت امللفقة والتهم( كشمري  لشعب احلقيقيون املمثلون" )حرايت كشمري" لقادة التعسفية االعتقاالت
 الستمرار حد لوضع الفورية التدابري اختاذ إىل يدعو الذي الربيطانيني، الربملانيني من قرار اعتماد ودعمت رحبت كما .احلرية لنيل املشروع

 األمم قرارات مجيع وتنفيذ التمييزية التشريعات كافة  الغاء ضرورة ذلك يف مبا ،اهلند طرف من احملتلة كشمري  يف اإلنسان حقوق انتهاكات
 وذلك للتصرف، قابل غري حقا ابعتباره املصري، تقرير يف حبقهم التمتع من وكشمري جامو شعب متكن أن هناشأ من اليت الصلة ذات املتحدة

 خمولة جلنة إبنشاء اخلاصة املتحدة األمم دعوة اهليئة أيدت ذلك، على وعالوة. املتحدة األمم رعاية حتت وعادل ونزيه حر استفتاء إطار يف
 منفصل بشكل صحفي بيان صدر قدو  .اهلندي لالحتالل اخلاضعة كشمري  يف االنسان حقوق هاكاتانت قضااي حول شامل حتقيق إبجراء

  .اخلصوص هبذا
 أبحدث املتعلقة العامة األمانة احاطة اىل اهليئة استمعت فقد ميامنار، يف الروهينجا من املسلمة األقلية بشأن اهليئة مداوالت خيص وفيما

 انتهاكات عن ابملساءلة املعنية الوزارية اللجنة وعمل إنشاء يف احملرز التقدم إىل اهليئة استمعت السياق، هذا ويف. اخلصوص هبذا التطورات
 القانون إطار يف ابلتزاماهتا ابلوفاء ميامنار حكومة إللزام مدعومة دولية ضغوط ممارسة ضرورة أقرت واليت الروهينجا، ضد اإلنسان حقوق
 موافقة من الرغم على أنه اهليئة الحظت وقد هذا. الدولية العدل حمكمة يف القانونية اإلجراءات خالل من لةاملساء قضااي متابعة مع الدويل

 زالت فما االنسان، حقوق انتهاكات مزاعم يف للتحقيق عسكرية حمكمة إنشاء على ،عليها املتواصل الدويل الضغط بسبب ميامنار، حكومة
 كما.  قيقيةح مساءلة هو مما أكثر للتغطية اسطحي أمرا تشكل املسألة أن قيقةحب تصطدم السياق ذاه يف اآلن حىت املتخذة التتبع خطوات
 تقدم أي وجود تثبت أن شأهنا من ملموسة دالئل غياب ظل يف وذلك مأساوي، بشكل األوضاع تفاقم القلق من مبزيد اهليئة الحظت
 .اجملاورة بنغالديش يف املخيمات يف يمنياملق الروهينجا من الجئ مليون من أكثر إعادة حنو ملحوظ

 النشطة للمشاركة تقديرها عن اهليئة أعربت املسلمة، واألقليات ابإلسالموفوبيا املعين عملها فريق داخل جرت اليت املناقشات إطار ويف
 مسلمي وضعية فيها مبا املشرتك، ماماالهت ذات القضااي مجيع بشأن الصينية واحلكومة اإلسالمي التعاون منظمة بني متت اليت واملشاورات

 تشني منطقة فيها مبا الصني، حناءأ خمتلف إىل املنظمة هبا قامت اليت ابلزايرة اهليئة رحبت الصدد، هذا ويف. شينجيانغ إقليم يف األويغور
 على اجلانبني كال  الزايرة شجعت وقد. ناءالب وااللتزام الشفافة للمشاركة الفرصة تتيح اليت الصحيح االجتاه يف هامة خطوة ابعتبارها جيانغ،
 بطريقة األويغور، مسلمي حقوق محاية ضمان فيها مبا املشرتك، االهتمام ذات القضااي مجيع ومعاجلة مناقشة هبدف اإلجيابية املشاركة مواصلة
 هذه من يفهم أن ينبغي فال وعليه ي،أساس حق واملعتقد الدين حرية ممارسة أن على الزايرة هذه خالل التشديد مت كما.  وبناءة صرحية

 .والتطرف لألصولية مصدر أبهنا ةمارسامل

 اهليئة رحبت الصدد، هذا ويف. الوسطى إفريقيا مجهورية يف للمسلمني اإلنسان حقوق وضعية تدهور اهليئة استعرضت آخر، صعيد وعلى
 مجيع يف املسلحة اجملموعات كافة  حل" على ينص والذي ،2019 يرفربا 6 يف ابنغي يف واملصاحلة للسالم جديد سياسي اتفاق على ابلتوقيع

 يف السائدة اإلنسانية الكارثة بشأن الشديد قلقها عن أعربت كما .وفعال كامل  بشكل االتفاق تنفيذ ضرورة على تشددو  ،" البالد أحناء
 يف الجئا 575000 على يزيد ما تسجيل مت مابين البالد، أحناء مجيع يف شخصا 648000 من أبكثر النازحني عدد يقدر حيث البلد

 لتقييم وذلك ،(العامة األمانة مع) الوسطى أفريقيا مجهورية إىل أخرى ميدانية بزايرة القيام على اهليئة وافقت ذلك، على وبناء. اجملاورة البلدان
 مبعوث تعيني على املنظمة حثت كما.  اصةاخل اجلنائية للمحكمة املمكنة التعاون/  الدعم جماالت واستكشاف اإلنسان حقوق وضعية
. الوطنية املصاحلة بعملية قدما املضي بغية موثوقة معلومات مجع من ميكنه مما الواقع أرض على العالقات وتطوير انشاء على قادر خاص
 .اجملاورة نالبلدا يف والالجئني النازحني معاانة ختفيف يف للمسامهة مساعداهتا إطار توسيع أيضاا  للمنظمة وميكن

 اإلسالموفوبيا حلوادث السريع التصاعد إزاء الشديد قلقها عن اهليئة أعربت ،اإلسالمي التعاون ملنظمة سالموفوبيااإل مرصد مع تفاعلها أثناءو 
 بتحريضهم األحزاب هذه تقوم حبيث املتطرفة، اليمينية السياسية األحزاب لتأثري احملليون سكاهنا ضعخي اليت املناطق يف خاصةو  والعنصرية،

 إىل نيوزيلندا يف املسلمني ضد األخرية اهلجمات أدت وقد هذا. منهم املسلمني ضد وخاصة املهاجرين، ضد والدعاية الكراهية خطاب على
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 عالقات لبناء لسعيوا معها التعامل يلزم وابلتايل املساملة، اجملتمعات واستقرار ألمن حقيقياا خطرا شكلت اإلسالموفوبيا ظاهرة أن الغرب إدراك
 مع التعاون ضرورة على اهليئة شددت الصدد، هذا ويف. عنه اخلاطئة واملعلومات اإلسالم فهم سوء حدة من يقلل مما واحلضارات، األداين بني

 ذلك يف مبا الكراهية، خطاب أشكال مجيع جترم اليت القوانني لتشريع حبملة للقيام الدوليني املصلحة أصحاب من وغريها املنظمة
 . اإلسالموفوبيا

 هذا ويف .التنمية يف احلق حول املتحدة األمم إعالن أهداف حتقيق عدم من قلقه عن به املعين العمل فريق أعرب التنميةـ، يف احلق خيص وفيما
 برتكيز اهليئة رحبت الغاية، هلذه وحتقيقا. التنمية يف احلق حمال يف ملزمة دولية اتفاقية إىل اإلعالن لتغيري دعمها عن اهليئة أعربت السياق،

 ملزم صك صياغة انطالق بعملية قدما املضي سبل على جنيف يف التنمية يف ابحلق املعين الدويل احلكومي العمل لفريق املقبلة العشرين الدورة
 اإلنسان حقوق على سلباا يؤثر الز  ما الذي الفساد، مكافحة أمهية( أ: )على جمددا اهليئة أكدت ،عليهو . التنمية يف احلق بشأن قانوانا 
 املساواة عدم مسائل معاجلة إىل يفضي مما متييز، دون" التنمية لعائدات العادل التوزيع" ضمان ضرورة( ب) التنمية؛ يف احلق فيها مبا عوبللش

 صياغة يف اجملتمع شرائح جلميع اهلادفةو  واحلرة الفعالة املشاركة وضرورة الرشيدة احلوكمة أمهية( ج) ابجلميع؛ االهتمام مع الفقر ومواجهة
 خالل من وذلك التنمية، أهداف حتقيق يف اخلاص القطاع إشراك ضرورة( د) آاثرها؛ وتقييم عماهلاإو  التنمية يف ابحلق املتعلقة السياسات
 الوقت واقع مع تجاوبي مبا الدولية ليةاملا االدارة هياكل إصالح/  الدويل التعاون أمهية( هـ) واخلاص؛ العام القطاعني بني مبتكرة شراكات
 اخلاصة الطوعية الوطنية تقاريرها يف التنمية يف احلق جمال يف احملرز التقدم بدمج اإلسالمي التعاون ملنظمة األعضاء الدول أوصت كما.  احلاضر
 . الشامل الدوري واالستعراض املستدامة التنمية أهداف مبتابعة
 األساسي النظام على فعال صادقت قد األعضاء الدول من دولة 12 أن ابرتياح اهليئة الحظت والطفل، املرأة حقوق بشأن مداوالهتا وأثناء

 أسرع يف املنظمة لتفعيل وذلك العاجل، القريب يف العملية هذه إمتام تمي أن يف أملها عن معربة اإلسالمي، التعاون ملنظمة املرأة تنمية ملنظمة
 املرأة حقوق لتعزيز الدولية احلكومية غري واملنظمات املتحدة األمم مع تعاونية شبكات تطوير ضرورة على ئةاهلي أكدت كما  .ممكن وقت

 احلقوق مثل للجدل، مثرية مفاهيم وتعزيز دخالإ حتاول اليت املنظمات هذه بعض مواقف من الوقت ذات يف حذرت أهنا بيد والطفل،
 .وبللشع والدينية والثقافية االجتماعية املعايري مع يتعارض مما ذلك، شابه وما "نساجل/نوعال" صطلحم استعمال وسوء واإلجهاض اجلنسية

 أبريل 20 يف عقد ذيالو  ،للهيئة الفرعية للجنة الثاين االجتماع نتائج بشأن احاطة اىل اهليئة استمعت الطفل، حقوق حبماية يتعلق وفيما
 هذا ويف .املنظمة خارجية وزراء جملس بذلك كلفها  كما  اإلسالم، يف الطفل حلقوق ياإلسالم التعاون منظمة عهد راجعةم خبصوص 2019
 املسامهات إىل ذلك يف مستندة األخرى، تلو مادة العهد مراجعة على اقائم كان  العملية هذه يف الفرعية اللجنة هنج أن اهليئة أفادت اإلطار،

 القادمة الدورة خالل االستعراض من ملزيد أخرى مرة ستطرح واليت املنقحة، للوثيقة األوىل املسودة اعتماد مت حىت اهليئة، أعضاء هبا تقدم اليت
 .للهيئة

 وحقوق االسالم منظور من :اجلنساين اجملال يف والعدل واإلنصاف املساواة،"( أ: )تشمل ضعيتنيامو  دراستني كذلك  اهليئة اعتمدت قدو 
 ."اإلسالمي التعاون ملنظمة األعضاء الدول يف اإلنسان حقوق تعزيز يف اإلنسان حقوق جمال يف التثقيف دور"( ب) و ،"اإلنسان
 املضيف، البلد ذلك يف مبا األعضاء، الدول جلميع العميق امتنانه عن ،النهائية مالحظاته يف سيدوف، أكمل الربوفسور أعرب وختاما،
 االضالع من اهليئة كنمي ذيال الثابت واملعنوي اللوجسيت دعمهم على ،مياإلسال التعاون ملنظمة العام واألمني السعودية العربية اململكة
 واملؤسسات للمنظمة العامة األمانة مع جنب إىل جنبا العمل على الثابت هاعزم اهليئة ئيسر  أكد كما .وفعال سلس بشكل مبهامها

 حترتم املنظمة، بلدان يف جمتمعات قيام يضمن مما نسان،اإل حقوق وتعزيز تطوير جمال يف اجلهود من مبزيد القيام ألجل األخرى املتخصصة
 .احلقوق هذه على وحتافظ
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