
الهيئة الدائمة املستقلة �حقوق اإل�سان �� منظمة التعاون اإلسالمي تختتم أشغال 

 دور��ا السا�عة 

 

 2015أبر�ل  23جدة: 

اختتمت الهيئة الدائمة املستقلة �حقوق اإل�سان �� منظمة التعاون اإلسالمي أشغال دور��ا 

�� مقر املنظمة �� جدة، اململكة  2015أبر�ل  23إ��  19السا�عة العادية ال�ي دامت من 

العر�ية السعودية. وا�عقدت هذه الدورة بحضور ممث�� الدول األعضاء �� املنظمة والدول 

األم�ن العام وكبار املسؤول�ن �� املنظمة، ومجمع الفقھ اإلسالمي الدو��، فضال عن املالحظة و 

 ممث�� وسائل اإلعالم.    

قدمت ف��ا افتتاحية ب�لمة أشغال الدورة  ،السف��ة إلهام إبراهيمرئيسة الهيئة،  وقد افتتحت

التقدم الذي  وركزت ع�� 2014ا لأل�شطة ال�ي اضطلعت ��ا الهيئة خالل عام ا موجزً عرضً 

أحرزتھ �� العديد من الواليات ال�ي أسندها إل��ا مجلس وزراء ا�خارجية. و�� هذا السياق، 

حلقة العمل ال�ي نظم��ا مع يجا�ي تفاعلها اإل أعر�ت السف��ة عن شكرها للدول األعضاء ل

الهيئة خالل السنة املاضية �� طهران، إيران، �شأن "األثر السل�ي للعقو�ات االقتصادية 

النقاش فضال عن جلسة واملالية ع�� تمتع شعوب الدول املتضررة بحقوق اإل�سان"، 

 الذي عقد��ا خالل دور��ا السادسة املاضية حول "م�افحة التطرف والتعصباملوضوعا�ي 

لهذين ا�حدث�ن توصيات هامة موجهة ملختلف  �� االسالم". وقد تضمنت الوثائق ا�ختامية

ا�جهات املعنية وحظيت بتقدير  ع�� نطاق واسع باعتبارها مساهمات مفيدة للدول األعضاء 

 جديرة بالثناء.

 طالب �� جامعة جريسا �� كينيا 100أك�� من ما �عرض لھ ونددت الرئيسة، باسم الهيئة، ب

املئات من مقتل منسو�ة إ�� عناصر حركة الشباب، وأيضا بإ�سانية غ�� من عمليات قتل 

املدني�ن العزل ع�� يد داعش/تنظيم الدول اإلسالمية �� عدة بلدان �� منطقة الشرق 

. وأعر�ت الهيئة عن تضام��ا مع �حايا هذه العمليات اإلرهابية، مؤكدة أن األوسط وأفر�قيا

 األيديولوجيات املتطرفة واملتعصبة وغ�� املتسامحة ال عالقة لها باإلسالم هذا اإلرهاب وهذه

لذي هو دين السالم والذي تحث �عاليمھ ع�� الوسطية واالعتدال. كما أعر�ت الهيئة عن ا

أفر�قيا نحو أورو�ا، و�خاصة ما أوردتھ التقار�ر مؤخرا عن غرق  بالغ قلقها إزاء آفة ال�جرة من
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ودعت ا�جهات ذات الصلة �� ر�ن �� البحر قبل بلوغهم الشواطئ األورو�ية. اآلالف من املهاج

األمم املتحدة و�� أورو�ا إ�� اتخاذ جميع التداب�� املمكنة ملعا�جة املسألة معا�جة شاملة، بما 

ا ملعاي�� حقوق اإل�سان املتعارف عل��ا �� ذلك ضرورة تقديم �افة املساعدات املمكنة وفًق 

 عامليا. 

وخاطب السيد إياد أم�ن مد�ي، األم�ن العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، االجتماع من خالل 

. وغايا��ا�لمة أعرب ف��ا عن تقديره لأل�شطة املفيدة ال�ي نفذ��ا الهيئة �� إطار أهدافها 

وشدد السيد مد�ي ع�� أهمية استقاللية عمل الهيئة، بما �� ذلك االستقاللية الفكر�ة �� 

ا املنا قشات وفيما يتعلق باتخاذ القرارات، وأعرب عن �امل دعم األمانة العامة معنو��

ا لعمل الهيئة. وتطرق األم�ن العام إ�� موضوع الدورة فقال إن "حماية األسرة  ا ومالي� ولوجستي�

بالنسبة ملنظمة التعاون اإلسالمي، من حيث ضرورة  املسلمة" موضوع يكت��ي أهمية بالغة

ا لقيم اإلسالم و�عاليمھ املتوافقة كذلك مع املعاي�� الدولية رة وال��وض ��ا وفًق حماية األس

 املوضوع هذا حول �حقوق اإل�سان. وأو��ى �عقد مؤتمر خاص ملنظمة التعاون اإلسالمي 

ل�ي تواجهها هذه التحديات ختلف اللتصدي ملالتداب�� الالزمة �حث �دف تحديد التعار�ف و �

مختلفة. ورحب مد�ي بمشاركة مواقف املجتمع وأفرادها �� سياقات و  الوْحَدة األساسية من

��دف وأكد ع�� ضرورة مد ا�جسور ب�ن املؤسست�ن مجمع الفقھ اإلسالمي الدو�� �� النقاش 

 ورحب. املواقفتوحيد و  النظر وجهاتنسيق وت ��ابطةامل املواضيعاإلسالمي �� نظور إدماج امل

 ع��أن �عمل الهيئة  ضرورة ع�� اشددً م الهامة، املوضوعات من عدد �� املحرز  بالتقدممد�ي 

ما و  الصلة ذات سياسا��ا قياس األعضاء لدول يتيح ل اإلسالمية اإل�سان حقوق �عيار موضع 

��ا من ي الللهيئة  ستشاري ال ا وضعال أن مد�ي السيد وأكد. تحرزه من تقدم �� هذا املجال
ّ

مك

 اإل�سان حقوق  قضايا �شأن اإلسالميالتعاون  منظمة �� األعضاء للدول  املشورة تقديم

 لهذا ا�حقيقية الصورة وتقديم اإلسالمية القيم عن لدفاعل أيضاؤهلها ھ يولكن ،فحسب

 .الدين

 �� املدرجة البنود جميع امعمًق الهيئة ناقشت  الدورة،ا�خمسة أيام ال�ي استغرق��ا  خاللو 

 ،املحتلة الفلسطينية األرا��ي �� اإل�سان حقوق  ان��ا�ات ذلك �� بما ،أعمالها جدول 

 منظمة �� األعضاء الدول  �� والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية املدنية ا�حقوق و 

 املسائل عن فضالال�ي �لفها ��ا مجلس وزراء ا�خارجية،  حددةامل والياتوال ،اإلسالميتعاون ال

 واملجتمع ا�ح�ومية غ�� املنظمات مع للتفاعل ةآلي وإ�شاء عملها بأساليب املتعلقة اإلجرائية
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تعاون ال ملنظمة ا�خاص املبعوث ممثل مع أيضاهيئة ال تفاعلتو . أوسع نطاق ع�� املد�ي

 تحتلھ يذال كشم��إقليم  �� اإل�سان حقوق  حالة عن وكشم�� جامونزاع  �شأن اإلسالمي

 حقوق  ان��ا�ات رصداملعنية ب لدائمة��ا اآليإرساء عالقات �عاون وثيق ب�ن  وقررت ،الهند

 هذا حول  اإلسالمي التعاون  نظمةمل العامة األمانةو الهند  تحتلھ يذال كشم��إقليم  �� اإل�سان

 ا�حياة��  ايالروهينج مسل�ي حق حمايةإ��  ميانمار��  سلطاتال أيضاهيئة ال ودعت. املوضوع

 خطوات واتخاذ ،والعنف الكراهية ع�� التحر�ض عن املسؤول�ن، ومحاكمة رفاهيةالو 

 ايالروهينج حرمان ذلك �� بما ،واملمارسات القوان�ن �� أساس أي ع�� التمي�� عدم لضمان

 .ا�جنسية من املسلم�ن

السا�عة  الدورةأجرت  األعضاء، لدول املعاصرة ال�ي تث�� اهتمام ا القضايا معا�جة�� سياق و

 أهمية ��تم خاللها التأكيد مجدًدا ع ،"األسرة قيم حماية" �شأن مواضيعية مناقشةللهيئة 

تع�ن ع�� الدولة واملجتمع ي ال�ي املجتمع �� واألساسية الطبيعية الوحدة باعتبارها األسرة

 ��وأفرادها  األسرة مؤسسة واجههات ال�ي التحديات مختلف حماي��ا، كما تم التطرق إ��

 اإلسالميالتعاون  منظمة �� املراقبة والدول  األعضاءقد أبدت الدول و . مختلفة سياقات

 هذه و�عز�ز صون و  �حماية ا�جما�� العمل أهمية ع��ت شددو  املوضوع، ذا�� كب��ا ااهتماًم 

، ومتسامحة وسلمية تقدمية نامية مجتمعاتبناء  �� حاسمةذات أهمية  �عت�� ال�ي القيم

لألسرة ال�ي ��  سا��ياأل  تعر�فال ع�� االجتماع وأكد. مع ذا��ا ومع اآلخر سالم ���عيش 

 نصوصاملسؤوليات املحقوق و يتبادالن ا� وامرأة رجل ب�ن الطو�ل املدى ع�� توافقية عالقة

و��ن  األسرة �عر�ف ب�ن �خلطتنامي التوجھ نحو ا أدان كما. اإلسالميةالشريعة  �� عل��ا

  ل�جدل واملث�� ا�جديد مو فهامل
ُ
ومغايري الهو�ة املثليات واملثلي�ن ومزدو�� امليل ا�جن��ي  رَس أل

 وال ةعامليليست  ال�يو  ا�جن��ي التوجھ أساس ع��) القائمة LGTB Families( ا�جنسانية

 ي�خص املوضوع عن منفصل بيان صدرقد و . اإل�سان �حقوق  الدولية ملعاي��ا ��ا ع��ف�

 .املوضوع هذا�شأن  الهيئة نظر جهاتو و موضوع النقاش 

املتمثلة  شرعيةال غ�� اإلسرائيلية املمارسات �شدة توأدان الشديد قلقها عنهيئة ال وأعر�ت

 ارستمر وا الواجبة، القانونية اإلجراءات اتباع دون  الفلسطيني�ن املواطن�ن اعتقال استمرار�� 

منع عوائد و  غزة، قطاع ع�� املفروض ا�حصاراستمرار و  ،وتوسع نطاقها االستيطانأ�شطة 

أعمال و  ،الفلسطيني�ن تنقل حر�ة ع�� فروضةامل والقيود الفلسطينية، السلطةالضرائب عن 

 غ�� أ�شطة �لها�� و  األق��ى، امل�جدمحيط  �� واملمتل�ات األرا��ي مصادرةعمليات و  ا�حفر
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بصف��ا السلطة  إسرائيلال�ي تتحملها  لمسؤولياتل وان��ا�اتالدو��  القانون  بموجب قانونية

 �حقوق  اإلسرائيلية االن��ا�ات ضد دعاوى  رفعع��  فلسط�ن وحثت. لحتالالقائمة باال 

ع�� تحمل  الدو�� املجتمع حثت كما. لعدالةل اتحقيًق  الصلة ذات الدولية املحاكم �� اإل�سان

، والكفيل الن�اع لهذاطال انتظاره  وسل�ي عادليجاد حل إل  الالزمة ا�جهود بذل ��مسؤولياتھ 

 القدسوعاصم��ا  ،جغرافيا ومتواصلة ل�حياة وقابلة مستقلة دولة�ن الفلسطينيبمنح 

 املحافل ��بتنظيم أ�شطة منتظمة  منظمة التعاون اإلسالميالهيئة  أوصت كما. الشرقية

 مجلس مع الوثيق التنسيق�و  ،الفلسطيني�ن بمحنة الو�� ز�ادة�غية  الصلة ذات الدولية

. اإل�سان �حقوق  املستمرة اإلسرائيلية االن��ا�اتللتعر�ف ب املتحدة األمم �� اإل�سان حقوق 

 اإل�سان حقوق  حالةرصد ل فلسط�نعن اهتمامها القوي بإجراء ز�ارة إ��  أيضاهيئة ال توأعر�

 .الواقع أرض ع��

 واملس املسلم�ن ضدالكراهية  خطاب من األخ��ة املوجة فيھ لبس ال �ش�لهيئة ال أدانتو 

 ةفحا�مإ��  الدعوة توجدد. التعب�� حر�ةبذريعة  اإلسالمية الدينية وال�خصيات لرموز با

 ال�ي الدينية الكراهية إ�� الدعوةم�افحة  وكذلك ةالسلبيالدينية صور النمطية والاإلساءة 

الهيئة با�عقاد  رحبت الغاية، لهذه تحقيقاو . وشيكال والعنف التمي�� ع�� التحر�ض إ�� تؤدي

 املعنية األطراف جميع وحثت ،)جدة �� 2015 يونيو 4-3( اسطنبول  عمليةا�خامس ل جتماعاال 

 .16/18 القرار  �� الواردة العمل �خطة والفعال ال�امل التنفيذ ضمان سبل ع�� ال��ك�� ��ع

. واألطفال للنساء اإل�سان وحقوق  التنمية �� ا�حق قضايا التفصيلوتناولت الهيئة كذلك ب

 للعقو�ات السل�ي األثرال�ي نظم��ا حول موضوع  لندوةل ا�ختامية الوثيقةخلفتھ بما  ورحبت

 ع��هذه الدول  توحث اإلسالمي، التعاون  منظمة �� األعضاء الدول صدى إيجا�ي لدى  من

العامة  األمانة داخل آلية إ�شاء�ش�ل وثيق، وال سيما تلك املتعلقة ب توصيا��ا متا�عة

 العلوم" أيضاالهيئة  توحدد. اإل�سان حقوق ع�� العقو�ات  هذه أثر تقييملرصد و  منظمةلل

 التعاون  منظمة �� األعضاء الدول  ب�ن للتعاون  الهامة املجاالتأحد  باعتبارها" والتكنولوجيا

 الوقت �� املوضوع هذا تفاصيلت التطرق إ�� وقرر  التنمية، �� ا�حق نطاق �� اإلسالمي،

 .املناسب

 املتعلقة القضايا بالتفصيلهيئة الناقشت  واألطفال، للنساء اإل�سان حقوق  مجال ��و

 استضافة مال��يا ح�ومة بقرار ورحبت. واألطفال النساء ضد والعنف ا�جنس�ن ب�ن باملساواة

 وحثت ،2015 عام �� باملرأة ��وضلل اإلسالمي التعاون  منظمة عمل خطة تنفيذ حول  مؤتمر
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 الوثيقة �� الواردة التوصياتنفيذ لت الالزمة ا�خطوات جميع اتخاذ ع�� األعضاء الدول 

 الدول  تقدم �� املرأة دور  حول  نظمة التعاون اإلسالميملا�خامس  وزاري ال جتماعلال  ا�ختامية

 . 2014 نوفم�� �� ،أذر�يجان با�و، �� قدعُ  الذيو  ،املنظمة ��األعضاء 
َ
م الهيئة و تق أن رر ّق وت

 امل��اثوق حق ذلك �� بما ،والفتيات النساء حقوق  من محددةجوانب  حول  دراساتبإعداد 

 �� املرأة تنمية ملنظمة األسا��ي النظام ع�� التصديق ��إ األعضاء الدول  تدع كما. اإلسالم ��

 .الهادف عملهالتمكي��ا من مباشرة  منظمة التعاون اإلسالمي

ملا تبديھ من  األعضاء الدول الشكر إ��  ا�ختامية، مالحظا��ا �� الهيئة، ترئيسوقد وجهت 

 قوي ال الهيئة ال��امجدًدا م وأكدت. أل�شط��ا مستمر دعمملا تقدمھ من و  الهيئة عملاهتمام �

 األعضاء الدول ال�ي أسند��ا إل��ا  املسؤوليات مختلف��وض بال ع�� ازمهوع وغايا��ا أهدافهاب

نظمة مل العام لألم�ن اامتنا�� عن اأيضً  إلهام ةالسف��  توأعر�. اإل�سان حقوق  �عز�ز مجال ��

 حسنضمان ل قوي ملا يقدمھ لها من دعم و  الهيئة عملالهتمامھ ال�خ��ي � التعاون اإلسالمي

 واملشاريع ا�خططع��  األعضاء الدول  ةرئيسالأطلعت  ذلك،وعالوة ع��  .عملها س��

 امل��اث حق �شأن التقار�ر وكتابة ثو البح �عز�ز مثل ،مناقش��ا الهيئة �ع��م ال�ي املستقبلية

 سياق �� اإل�سان حقوق  �عز�ز، و التطرف م�افحة، و اإلسالم �� األقليات حقوق ، و اإلسالم ��

 التعب�� ر�ة، وحاإل�سان حقوق  �عز�زإطار  �� والدي�ي الثقا�� التنوع أهمية، و اإلرهاب م�افحة

 القائمة اإل�سان حقوق  ص�وك مراجعةوضرورة  ،ا�جن��ي التوجھ قضية، و الكراهية وخطاب

 .منظمة التعاون اإلسالمي ��

 مسل�يإ�� الهيئة فيما يخص  مجلس وزراء ا�خارجيةال�ي أسندها  بالوالية يتعلق وفيما

حيث  بانجول سوف يقوم بز�ارة  الهيئة وفدأو�حت الرئيسة أن  الوسطى، أفر�قيا جمهور�ة

الستكشاف سبل  والشعوب اإل�سان �حقوق  األفر�قية ال�جنة معسُيجري مباحثات عميقة 

 .املتبادلة األهمية ذات املسائلمن  غ��ها عن فضال لةاملسأ هذه �شأن املش��ك لعملا

 قررتو . ��ا الثامنة املقبلةدور  خالل" التعب�� حر�ة حدود" موضوع معا�جة الهيئة قررتو 

وجهت و  ،اإل�سان حقوق  ع�� ال��بية ملوضوع 2015 لعام السنو�ة لعملتكريس حلقة ا كذلك

 من الحق وقت �� جاكرتاحلقة �� ا� هذه استضافة عرضها ع�� إندونيسيا ح�ومة� شكرال

 .ه السنةهذ
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 العر�ية اململكة ح�ومة�و  املضيف لبلدل تقديرالو  كرأشغالها الش�� ختام  الهيئةوجهت و 

وغايا��ا  الهيئة أهدافبصول املو هم وال��ام دعمهمع��  الشر�ف�ن ا�حرم�ن خادم�و  السعودية

        .��اوأ�شط
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