
 
 اإلسالمي؛ التعاون، األمني العام ملنظمة مدين إياد أمنيالسيد/ معايل 
 الكرام؛ نو املفوض

 ؛أعضاء السلك الدبلوماسي
 ؛أعضاء الصحافة

 ؛لسيدات والسادة الكراما
 
 
حىت  2014يونيو  1الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان اليت استمرت من اخلامسة للهيئة ا يف اختتام الدورة أن أرحب بكم مجيعً  ينشرفي

 مضت.بضع ساعات 
 

يف جدة، اململكة  الدائم بشأن مقر اهليئةاإلسالمي قرار التعاون اجتماع كبار املسؤولني يف منظمة  طيبة باعتمادأخبار ببدأت الدورة 
ليس هناك شك يف أن هذا القرار و هذا القرار. على  ارمسيً  ارجيةاخلجمللس وزراء  األربعنيالدورة تصدق العربية السعودية، ومن املتوقع أن 

مقر اللجنة يف جدة مسؤوليات ويضع وجود بشكل جدي. يف عملها أن تستقر وتبدأ اهليئة على من شأنه أن يعطي دفعة قوية حلرص 
إال أننا لدينا الثقة يف الوقت املناسب. توقع اليت سوف املقر دولة  يةعليها يف اتفاقيُنص معينة على حكومة اململكة العربية السعودية 

 التعاونمنظمة  يفلمملكة العربية السعودية لا والضمانات اليت أعطيت لنا من قبل املمثل الدائم املعني حديثً األمني العام أنه مع دعم 
 .دولة املقر يةاتفاقإبرام تاج إليه من اململكة العربية السعودية حىت قبل حتاألساسي اليت اهليئة على كل الدعم اإلسالمي، سوف حتصل 

 
 ؛ سعادةأصحاب ال

 
قوق اإلنسان األساسية، حل ينمعتاد خمالفنيباعتبارهم ا ن ظلمً و صور املسلميحيث الذي يزداد تعقيًدا،  نايف عاملجيب أن تكون اهليئة 

لحد األدىن من الفتقادها للضغوط شديدة  اهليئة . ومع ذلك، تتعرضواليتها خاللهذه التحيزات من ميكنها من مقاومة وضع يف 
يتطلب يف حني و السادسة يف نوفمرب.  امعاجلة هذه املشكلة، إن أمكن، قبل دورهت كم اهليئةتناشد و لتشغيل أمانتها. الالزمني املوظفني 

 املرتمجني سياسة التوظيف يف األمانة العامة.تعيني  ميكن أن يتبع، اهليئةتعيني املوظفني الفنيني بعض املشاورات مع 
 

جدول أعماهلا، مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان يف األراضي  علىخالل الدورة حول عدد من البنود اهلامة اهليئة تداولت 
واليات العن  اإلسالمي، فضالً  التعاون منظمةدول قوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية يف احل، و الفلسطينية احملتلة

 ،األعضاء ، اآلثار السلبية للعقوبات االقتصادية واملالية على الدولاإلسالموفوبيا، مثل جملس وزراء اخلارجيةددة املمنوحة هلا من احمل
وإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان  ،حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطىوضع  املسلمة، الروهينجياوضع أقليات 
قوق حلاملستمرة واملتواصلة  إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، عن خيبة أملها إزاء االنتهاكات اهليئةأعربت و . ةسلماملضد األقليات 

وتتعارض مع مجيع حقوق اإلنسان  متييزيةباعتبارها  نيلفلسطينيلبشدة املمارسات التعسفية لالعتقال اإلداري  توأدانني الفلسطيني



تسليط الضوء على هذه املمارسات التمييزية يف  إىل يف منظمة التعاون اإلسالمي القائمة واملعايري القانونية. كما دعت الدول األعضاء
حالة املسألة إىل حمكمة لنظر يف إاالقادمة من جملس وزراء اخلارجية يف دورته مجيع احملافل الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، وطلبت 

 العدل الدولية من خالل القنوات املناسبة.
 

تقريرين حول "اآلثار السلبية للعقوبات االقتصادية واملالية على التمتع على دورة الخالل كما حبثت اهليئة ووضعت اللمسات األخرية 
حيث . "حقوق اإلنسان يف مجهورية أفريقيا الوسطى" و"وضع اإلسالمي التعاونمنظمة يف الدول األعضاء يف الكامل حبقوق اإلنسان 
نتائج تأيت بعلى القانون ومعايري حقوق اإلنسان الدولية العقوبات االقتصادية واملالية غري قانونية ومتييزية و اعترب التقرير األول بناء 

، الذي استند على زيارة كما قدم التقرير الثايننسان.  عكسية ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة وغريه من املعايري الدولية حلقوق اإل
حقوق اإلنسان الرهيب يف وضع تشاد والكامريون، حملة عامة عن يف إىل البلد املتضرر وكذلك خميمات الالجئني يف الدول اجملاورة 
 نع تكرار هذه املأساة اإلنسانيةاملتضررين، وكذلك كيفية م نيسلمامل البالد مع توصيات حمددة بشأن كيفية معاجلة حمنة السكان

.  احلادية واألربعني جمللس وزراء اخلارجية للنظر فيها وإبداء الرأيالدورة اهليئة إىل مع توصيات هذين التقريرين  عوسوف يرف. مستقبالً 
التعاون منظمة الدول األعضاء يف لنساء واألطفال يف اكما شددت اللجنة على نطاق واسع على قضايا احلق يف التنمية وحقوق 

اإلسالمي. واستكملت املناقشات حول هذه املوضوعات من خالل مشاركة خرباء من جممع الفقه اإلسالمي والبنك اإلسالمي 
عن النظر يف  حول مواضيع حمددة، فضالً ومنتديات مشرتكة للهيئة ندوات الدورات املقبلة تتضمن مت االتفاق على أن و للتنمية. 

 مشاريع يف هذه اجملاالت.
 

ن مجيع جهودها يف حماولة إلقامة اتصاالت مع سلطات هذا البلد، بغية االضطالع بالوالية أل اعن أسفه ت اهليئةميامنار، أعرببشأن 
مل حتقق النتيجة املرجوة بسبب عدم استجابة السلطات يف ميامنار. ومع املسلمة،  الروهينجيااملمنوحة للجنة بشأن حتسني حمنة أقليات 

 أ�ا ستواصل جهودها لفتح خط اتصال مع حكومة ميامنار أو ممثليها.قررت اهليئة ذلك، 
 

احية من النخمطًئا املؤسف األخري حول اإلسالم من رئيس مجهورية التشيك الذي كان التصريح ا يدين ا صحفيً بيانً  اهليئةأصدرت 
مع التوترات الطائفية. أكدت فيه العامل يتصارع الكراهية والتحريض على العداء ضد املسلمني، يف وقت  ودليل واضح علىاملفاهيمية 

ا تساوى مع العنف والتطرف، وحثت اآلليات الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان للتنديد علنً يمن جديد أن اإلسالم ال ينبغي أن اهليئة 
غري  الرئيس التشيكيبشأن تصرحيات إجراءات سريعة  هعن تقديرها لألمني العام الختاذاهليئة أعربت كما . ه التصرحياتمبثل هذ
 املسؤولة.

 
 

نظمة ومؤسساهتا يف دوراهتا املقبلة. وناشدت اللجنة الدول الدول األعضاء يف امل معالتواصل حول كيفية حتسني اهليئة تداولت 
قيام بذلك من التفضل بال قوق اإلنساناملتعلقة حب األطر التشريعية واملؤسسية والسياساتمعلومات بشأن األعضاء اليت مل تقدم بعد 

 احملافل الدولية. منظمة يفلل جهودها الرامية إىل مواءمة بعض مواقف حقوق اإلنسان اهليئة يفأجل مساعدة 



اجلهود أننا سنبذل كافة يف مداوالت الدورة، وأؤكد هلم الذين شاركوا أشكر ممثلي الدول األعضاء أن مسحوا يل بالنيابة عن اللجنة ا
 اهليئة الدورات املقبلة. أما بالنسبة لألمني العام، أود أن أنقل امتنانهلم بشكل مسبق خالل لتحسني عملية نقل الوثائق واملعلومات 

ونؤكد لكم أن اهليئة سوف تتقدم املفوضني. براحة شخصي أيًضا الهتمامه اللدورة، ولكن النعقاد ا واتيةاملرافق لتوفري املليس فقط 
 . نظمةاملصعبة للغاية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف دول باستمرار يف االضطالع بواليتها ال

 
القيم الذي املعنوي واملادي  هالمملكة العربية السعودية لدعماهليئة لعن تقدير أعرب رتتيب األسبقية، أود أن با، وبالتأكيد ليس أخريً 
 .اليت تواجهها ضخمةالتحديات الاالضطالع بواليتها على الرغم من بللجنة اإميان  يعزز

 
 شكرا لك

 
 
 
 
 
 
 
 
 


