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عقدت اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي دورتها  .1

في مقر األمانة العامة لمنظمة  2412أبريل  22إلى  11 فيما بين يوميالعادية السابعة 

وحضر الجلسة ممثلو الدول . التعاون اإلسالمي بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

في منظمة التعاون اإلسالمي، واألمين العام، وعدد من كبار  ةالمراقب الدولاألعضاء و

وقد حضر المناقشة . ائل اإلعالموسو ممثل والمنظمة، ومجمع الفقه اإلسالمي،  موظفي

المواضيعية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان عدد من الشخصيات تلقت دعوة 

السفير زامير أكرم، الممثل الدائم لباكستان لدى األمم : خاصة في هذا الشأن، وهم

المتحدة في جنيف، والسيدة شارون سالتر، من مرصد األسرة الدولي، والسيدة إيمان 

ساندرا بيرتكس من هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية، والسيد المنذر الشوك من مجمع 

 .الفقه اإلسالمي الدولي

 

 : األعضاء الذين حضروا االجتماع/ وفيما يلي قائمة بأسماء الخبراء  .2

 (رئيسة)السفيرة إلهام إبراهيم محمد  .1

 السيد محمد س ك كاغوا  .2

 السفير عبد الوهاب  .2

 عالئيالسفير مصطفى  .0

 الدكتور عمر أبو أبا  .2

 الدكتور صالح بن محمد الختالن .6

 الدكتور إرجين إرغول  .7

 السيدة ستي روحيني ذو حياتين  .8

 الدكتور محمد ممدوح مدحت األشقر  .1

 الدكتور سعيد محمد عبد اهلل أمير الغافلي .14

 الدكتور راشد بن حمد بن حميد البلوشي .11

 السيد أداما نانا .12

  السيد محمد البشير إبراهيم .12

 السيد محمد الريسوني .10

 مقدمة
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 السيد محمد لمين تيمبو  .12

 السيد ثيام الحسين .16

 السيدة أصيلة ورداك  .17

 (اعتذرت عن الحضور)الدكتور ريحانة بنتي عبد اهلل  .18

 

 .بدأت أعمال الدورة بتالوة آيات من الذكر الحكيم .2

 

إلهام إبراهيم بالمفوضين الجدد، وهم الدكتور راشد بن حمد بن حميد  ةرحبت السفير .0

اإلمارات العربية )، والدكتور سعيد محمد عبد اهلل أمير الغافلي (عمان)البلوشي 

، مهنئة إياهم (غينيا)، والسيد تيام الحسين (بوركينا فاسو)، والسيد أداما نانا (المتحدة

 .التوفيق في مهامهم الجديدةلهيئة ومتمنية لهم با التحاقهمعلى 

 

وخالل هذه الدورة التي دامت خمسة أيام، تناولت اللجنة بالنقاش المستفيض جميع البنود  .2

المدرجة على جدول أعمالها بما في ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي 

ة في الفلسطينية المحتلة، والحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافي

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والمهام الخاصة الموكلة إليها من قبل 

مجلس وزراء الخارجية، فضال عن المسائل اإلجرائية المتعلقة بأساليب عملها وإنشاء 

أما اليومان . آلية للتفاعل مع المنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني بصفة عامة

د ُخصصا لالجتماعات المغلقة، حيث انكب كل فريق على مناقشة األوالن من الدورة فق

ويتناول التقرير الذي بين أيدينا تفاصيل هذه . مركزة للمهام المحددة الموكلة إليه

 . االجتماعات تحت العناوين وبنود جدول األعمال ذات الصلة

 

لهيئة، وعلى تقدم في إعداد مسودات أساليب عمل اما أحرز من طلعت الهيئة على أكذلك  .6

القرار المتعلق باإلطار المقترح للتفاعل مع المجتمع المدني بما في ذلك المنظمات غير 

وقدم مكتب المبعوث الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي لجامو وكشمير . الحكومية

وباإلضافة إلى ذلك . إحاطة بشأن حالة حقوق اإلنسان في كشمير التي تحتلها الهند

التقارير / نقاش الخطة المستقبلية لألنشطة بما في ذلك قائمة الدراسات تناولت الهيئة بال

التي سيتم إعدادها، وكذا األجوبة على الطلبات المحددة الواردة من األمين العام لمنظمة 

 .  التعاون اإلسالمي
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وقدم السيد مرغوب بوت، المدير التنفيذي ألمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان،  .7

إسطنبول، وهي آلية غير رسمية من أجل التنفيذ الكامل والفعال لقرار  مسارإحاطة بشأن 

كما قدم تفاصيل حول األعمال التحضيرية الخاصة . 16/18مجلس حقوق اإلنسان رقم 

إسطنبول الذي من المقرر أن تستضيفه منظمة التعاون  سارلمباالجتماع المقبل 

، والدعوة التي وجهها األمين العام لمنظمة 2412يونيو  0و  2اإلسالمي في جدة يومي  

 .التعاون اإلسالمي إلى الهيئة لحضور االجتماع

 

وقدم السيد بوت أيضا معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق بالبحث عن مبنى جديد  .8

ل يكون بمثابة المقر الرئيسي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان، والتحضير مستق

لصياغة ميزانية خاصة بالهيئة وعرضها على االجتماع القادم للجنة المالية الدائمة 

طلع أعضاء الهيئة على المستجدات أباإلضافة إلى ذلك، . لمنظمة التعاون اإلسالمي

وني للهيئة على شبكة اإلنترنت، وكتيب المعلومات ذات الخاصة بتصميم الموقع اإللكتر

وقدم أعضاء الهيئة مجموعة من المقترحات التي تم . وكذا الشعار الجديد للهيئة ،الصلة

 .  الحقا تدوينها قصد إدراجها

 

 

 

، خالل االجتماع ( أ-الملحق )أقرت الهيئة جدول األعمال وبرنامج عمل الدورة السابعة .1

التي استلمت  ،تحت رئاسة السفيرة إلهام إبراهيم 2412أبريل  11األول الذي عقد في 

المجاالت ذات األولوية  إلىوقد استند إعداد جدول األعمال . المنصب خالل الدورةهذا 

ها من قبل مجلس وزراء يالمحددة في جلسات الهيئة السابقة، وكذلك المهام الموكلة إل

 .الخارجية

 

موضوعا لدورتها " حرية التعبير وخطاب الكراهية" قررت الهيئة اعتماد  .14

 12التي ستعقد يومي و ،2412 لسنة السنوية هاكما قررت تخصيص ورشة عمل. الثامنة

 ".  التربية على حقوق اإلنسان: "في جاكرتا، بأندونيسيا، لموضوع 2412أكتوبر  12و 

 

 إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل
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مختلف فرق العمل، كل حسب رغبته،  كلبعد ذلك انضم أعضاء الهيئة الجدد  .11

، "الحق في التنمية"فريق عمل : السيد أداما نانا( 1:  )مما أفضى إلى التوزيع التالي

، "اإلسالموفوبيا"فريق عمل : الدكتور البلوشي( 2" )حقوق المرأة والطفل"وفريق عمل 

حقوق المرأة "فريق عمل : الدكتور سعيد الغافلي (2)، "الحق في التنمية"وفريق عمل 

 "الحق في التنمية"فريق عمل : السيد ثيام الحسيني( 0" )والطفل

 

 . 2412أبريل  21تم االفتتاح الرسمي للدورة خالل اجتماع  .12

لهام أحمد، رئيسة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان، في إأشادت السفيرة  .12

 ،السيد محمد كو إبراهيم ،مالحظاتها االفتتاحية بإسهام الرئيس المنتهية واليته معرض

كما قدمت لمحة عامة عن األنشطة التي قامت بها اللجنة . في النهوض بمصالح الهيئة

، وتحدثت بإسهاب عن التقدم الذي أحرزته الهيئة الدائمة المستقلة 2410خالل سنة 

وفي هذا . التي أوكلها إليها مجلس وزراء الخارجية لحقوق اإلنسان في مختلف المهام

ردود إيجابية إزاء  انها لما أبدته الدول األعضاء منالصدد، أعربت السفيرة عن امتن

التأثير السلبّي للعقوبات االقتصادية والمالية  "ورشة العمل التي نظمتها الهيئة حول 

في  تي عقدتالو، "ذه العقوباتعلى التمتع بحقوق اإلنسان في البلدان المستهَدفة به

مكافحة "السنة الماضية، فضال عن عقد المناقشة المواضيعية حول  خاللطهران 

التي ُنظمت خالل الدورة السادسة للهيئة الدائمة  ،"التطرف والتعصب في اإلسالم

لهاتين الفعاليتين توصيات هامة  ةوقد تضمنت الوثائق الختامي. المستقلة لحقوق اإلنسان

تلف األطراف المعنية، والقت استحسانا منقطع النظير بصفتها مدخالت مفيدة لمخ

 . وجديرة بأن تنظر فيها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

أعربت الرئيسية عن قلقها الشديد إزاء تنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا واألعمال  .10

ضد األقليات المسلمة في الغرب في أعقاب حادثة  ،المعادية التي تنم عن كراهية األجانب

وحثت الهيئَة على إطالق مناقشة تهدف إلى تحديد طوابط حرية التعبير، . 'شارلي أبدو'

من أجل حماية وصون كرامة األقليات والمجتمعات المسلمة، وإبداء االحترام الواجب 

ب إليه أعضاء آخرون وفي هذا السياق، أعربت عن تأييدها للرأي الذي ذه.  اتجاهها

موضوعا للدورة الثامنة للهيئة الدائمة " حرية التعبير وخطاب الكراهية"باعتماد 

 . المستقلة لحقوق اإلنسان

 الجلسة االفتتاحية
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أدانت رئيسة الهيئة باسم باقي األعضاء، عمليات القتل غير اإلنسانية التي راح  .12

أنها من تنفيذ  طالب في جامعة جريسة بكينيا، والتي ُيعتقد 144ضحيتها ما يزيد على 

مسلحي حركة الشباب، وكذا مقتل المئات من المدنيين األبرياء في مختلف بلدان الشرق 

وأعربت . الدولة اإلسالمية في العراق والشام/ األوسط وأفريقيا على يد تنظيم داعش 

عن تضامنها مع ضحايا هذه األعمال اإلرهابية، وأكدت مجددا أن هذه اإليديولوجيات 

إلسالم الذي هو دين سالم، تحض ل تمت بأية صلةوالتعصب واإلرهاب ال  المتطرفة،

 . تعاليمه على لزوم االعتدال والتوازن

من أفريقيا إلى المتجهين أعربت الرئيسة عن قلقها الشديد إزاء محنة المهاجرين  .16

أوروبا، السيما بعد أن كشفت التقارير األخيرة غرق هؤالء قبل وصولهم إلى سواحل 

وناشدت السلطات المعنية في أوروبا واألمم المتحدة اتخاذ جميع التدابير الممكنة . أوروبا

لمعالجة هذا الموضوع بطريقة شاملة، بما في ذلك ضرورة توفير كل أشكال المساعدة 

. الممكنة وفقا لمقتضيات القانون اإلنساني الدولي ومعايير حقوق اإلنسان المعتمدة

إزاء استمرار محنة الفتيات اللواتي  ايسة عن قلقهوعالوة على ذلك، أعربت الرئ

السلطات المعنية على اتخاذ جميع اإلجراءات  تاختطفتهن جماعة بوكو حرام، وحث

 . الممكنة لتحديد مكان أوالئك الفتيات المختطفات وتحريرهن على وجه السرعة

في وأعرب معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، إياد أمين مدني،  .17

معرض كلمته، عن تقديره لألنشطة المفيدة التي تقوم بها الهيئة في إطار تحقيق أهدافها 

وشدد معالي األمين العام على أهمية استقالل أعمال الهيئة، ونقاشاتها الفكرية . وغاياتها

وشدد على دعم األمانة العامة المعنوّي واللوجستّي والمالّي الكامل قراراتها، اتخاذ و

الدول  ةساعدموأضاف أن مجال تركيز الهيئة ال ينبغي أن يقتصر على .  هيئةلعمل ال

األعضاء في صياغة ووضع وتنفيذ سياسات مالئمة تتفق مع حقوق اإلنسان األساسية، 

وإنما يتعداه إلى سد الفجوة اآلخذة في االتساع، وتصحيح سوء الفهم حول التعارض بين 

 .اإلسالم وحقوق اإلنسان

إيجاد معيار تستطيع كل دولة عضو أن تنظر بضرورة  ين العام الهيئَةوذّكر األم  .18

. إليه لقياس المسافة بين النموذج اإلسالمّي لحقوق اإلنسان وقوانينها وممارساتها الخاصة

أن تراِجَع صكوك منظمة التعاون اإلسالمّي المتعلقة  وفي هذا الصدد، اقترح على الهيئة 

ير والصكوك العالمية لحقوق اإلنسان، وتقِدَم اقتراحات بحقوق اإلنسان في ضوء المعاي
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ما يدخل في ، مذكرا الهيئة أن مبالتحسين أو التحديث أو التعزيز، حسبما يقتضيه األمر

 .مهامها الدفاع عن القيم اإلسالمية، وتقديم الصورة الحقيقية عن هذا الدين المسالم

 

حماية قيم "كان موضوع الدورة السابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان  .11

وحضر المناقشة إلى جانب أعضاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان، . "األسرة

األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، وعدد من الخبراء الدوليين الذين تناولوا هذا 

شتى، بما في ذلك التحديات التي تواجه مؤسسة األسرة الموضوع بإسهاب من جوانب 

 .ومكوناتها في مختلف السياقات

 

وقد استهلت السفيرة إلهام النقاش بمقدمة موجزة حول الموضوع، وأهميته في  .24

. سياق تعزيز وحماية حقوق الطفل، وكذلك من جهة التطور التدريجي للمجتمعات

ية للمجتمع، وبينت التحديات ساسة الطبيعية واألوأكدت على أهمية األسرة باعتبارها اللبن

الحالية المتمثلة في التشويش على تعريف األسرة، معربة عن أملها في أن ُيسفر النقاش 

 ".حماية قيم األسرة"خالل هذه الدورة عن نتائج ملموسة بشأن موضوع 

 

من جانبه رحب األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي في معرض مالحظاته  .21

الذي يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمنظمة، وشدد على ضرورة وبموضوع الدورة، 

حمايتها والنهوض بها وفقا للقيم والتعاليم اإلسالمية، ووفقا كذلك للمعايير العالمية لحقوق 

وأوصى بعقد مؤتمر خاص لمنظمة التعاون اإلسالمي حول هذا الموضوع  . اإلنسان

واتخاذ التدابير الالزمة للتصدي للتحديات المختلفة التي  للنظر في التعاريف ذات الصلة،

تتربص الدوائر بهذه اللبنة األساسية في المجتمع ومكوناتها من خالل سياقات ومواقف 

 مدكما رحب بمشاركة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي في هذه المناقشة وحث على . شتى

في المواضيع المترابطة  سالمجسور التواصل بين المؤسستين بغية إدراج المنظور اإل

وأعرب عن أمله في أن تساعد اللجنة . قف والرؤى إزاء مختلف القضايااوتوحيد المو

على تحقيق نقلة نوعية داخل منظمة التعاون اإلسالمي في تناغم الحقوق والحريات 

بكافة العالمية مع القيم اإلسالمية لكي يتسنى تقديم نظام متماسك يؤدي إلى التمتع الكامل 

 .حقوق اإلنسان

 "حماية قيم األسرة: "المناقشة المواضيعية
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السفير زامير أكرم، منسق مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي في جنيف، قدم  .22

عرضًا مفصاًل حول طريقة مناقشة موضوع األسرة في األمم المتحدة بما في ذلك 

األشكال الجديدة من التحديات التي يواجهها تعريف األسرة التقليدية مثل األزواج 

هو يين في رأيه إنما تروم التشويش على مفهوم األسرة كما فدعاوى المثل. المثليين

وذكر أن األسرة هي نواة المجتمع وهي مؤسسة مقدسة يتعين احترامها . متعارف عليه

وحمايتها، وتوسع في بيان موقف منظمة التعاون اإلسالمي إزاء تعريف األسرة والنهج 

أن على ضرورة  وأكد. لغربيةم المستوحى من الثقافة اوفهمي اعتمدته لمواجهة الذال

واقترح لهذه . تحدث منظمة التعاون اإلسالمي بصوت واحد يستند إلى الحجج القانونيةت

الغاية التعاون الوثيق مع دول وازنة مثل االتحاد الروسي والصين وغيرهما، ممن 

 . يشاطرون منظمة التعاون اإلسالمي الرؤى والمفاهيم في هذا المجال

ذر الشوك، ممثل مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، األسرة من وقدم السيد المن .22

وقال إن .  المنظور اإلسالمي ودورها في تحقيق التقدم واالزدهار وسالمة المجتمع

مفهوم األسرة في اإلسالم يستند إلى الحقوق والواجبات التي ال بد منها للحفاظ على 

يطرأ عليه ألسرة األصلي لم وأكد مجددا على أن تعريف مصطلح ا. النظام في المجتمع

أي تغيير، والزال يدل على عالقة توافقية طويلة األمد بين رجل وامرأة تربطهما 

وأدان االتجاه   .الحقوق والمسؤوليات المتبادلة المنصوص عليها في التعاليم اإلسالمية

المتنامي الذي يروم الخلط بين تعريف األسرة وبعض المفاهيم الُمحدثة والمثيرة للجدل 

مت إلى يال  مماالجنسي،  االتجاه، والتي تقوم على أساس المثلية الشاذةسر اأُلن قبيل ع

 .اإلسالم بصلة، بل هي غير أخالقية وفوضوية

سرة الدولي، بأن مؤسسة األسرة عترفت السيدة شارون سالتر من مرصد األاو .20

 باتت تتعرض للهجوم أكثر من أي وقت مضى، سواء في المجتمعات المختلفة أو في

األمم المتحدة، إذ تسعى الدول الغربية إلى فرض معاييرها االجتماعية عنوة على  أروقة

قواعد الدول النامية من خالل وسائل اإلعالم، والمساعدات اإلنمائية، كما تحاول تغيير 

ينبغي ( 1: )واقترحت السيدة شارون ما يلي. األمم المتحدة الراسخة حول هذا الموضوع

داخل أروقة  بصوت واحد تتحدثعلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي أن 

األمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا األسرة، وذلك بغية التأثير في السياسات ذات الصلة 

أن تصر منظمة التعاون اإلسالمي على واجب االعتراف باألسرة  ينبغي( 2)باألسرة، 

عامال من العوامل المساهمة في التنمية في إطار أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

" الجنسانية"ينبغي أن تصر منظمة التعاون اإلسالمي على تثبيت تعريف مصطلح ( 2)
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منظمة  تلحينبغي أن ( 0)ال غير، " أنثىذكر و"في جميع وثائق األمم المتحدة على أنه 

 (من لجان ومقررين ووكاالت)من كيانات األمم المتحدة  هاالتعاون اإلسالمي في طلب

إمكانية ممارسة ( 2)إلى الترويج للحقوق الجنسية، وتمتد أال تتعدى صالحياتها  على

إمكانية ( 6)الضغط داخل األمم المتحدة من قبل المنظمات غير الحكومية اإلسالمية، 

عقد القمم والمؤتمرات حول هذا الموضوع إلبراز وجهة النظر اإلسالمية في الموضوع 

إمكانية توفير التدريب للسياسيين وموظفي الخدمة المدنية والمعلمين على هذا ( 7)

الموضوع لكي يتمكنوا من التصدي بفعالية ألجندة دعاة الحقوق الجنسية المعادية 

 .لألسرة

تناولت السياقات  ،من هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية ،ن ساندرا بيرتكالسيدة إيما .22

السيما في زمن  المستضعفةاإلنسانية واإلنمائية المتعلقة بحماية حقوق الفئات 

الصراعات وما بعدها، قائلة إنه من واجب الدولة صياغة قوانين وسن تشريعات تراعي 

وأوصت . يزا لحماية األسرة في زمن األزماتتعز ،تنفيذ حقوق اإلنسان واألسرة القائمة

أنه يتعين إدراج برامج خاصة للحماية من العنف ضمن عمليات االستجابة اإلنسانية 

النساء  السيمامن المجتمع  المستضعفةمتعددة القطاعات، وذلك صونا لحقوق الفئات 

 . والفتيات

لموضوع، والتي كما أدلى أعضاء الهيئة بآرائهم وقدموا توصياتهم حول هذا ا .26

 :يمكن تلخيصها على النحو التالي

دعوة جميع األطراف المعنية، بما في ذلك آليات األمم المتحدة والمنظمات غير  ( أ

األسرة في صلب  لجعلالحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 

حاالت سوء الفهم والخالفات المثيرة للجدل التي تتعارض مع  اهتماماتها وتجاهل

 .قيم األسرة المتعارف عليها عالميا

اإلعراب عن مخاوف شديدة من مضمون عدد من المنشورات الصادرة عن  ( ب

وصندوق  ،ومنظمة الصحة العالمية ،مختلف أجهزة األمم المتحدة مثل اليونيسيف

تناول ما يسمى مفهوم التوجه الجنسي  والتي تسهب في ،األمم المتحدة للسكان

 ،والتعليم الجنسي الشامل لألطفال، وهي أمور مثيرة لالنزعاج ومرفوضة أخالقيا

ومنافية لمختلف القيم الدينية، كما أن من شأنها  أن تلحق الضرر بمؤسسة األسرة 

 حث هيئات األمم المتحدة على االمتناع عن استخدام هذه اإلصدارات التيو. ذاتها
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لم تحظ بالموافقة عليها وال بتوافق اآلراء حولها، خشية أن يؤدي ذلك إلى 

 . عالميا المتعارف عليهاتقويض روح قيم حقوق اإلنسان والمعايير واألدوات 

دعوة كافة الدول األعضاء إلى دعم مواقف منظمة التعاون اإلسالمي وقراراتها  ( ت

 . ية األسرةبشأن قضايا األسرة، بما في ذلك قيم األسرة وحما

ة في المحافل ذات الصلة، بما في ذلك يالدعو باألنشطةالتشديد على أهمية القيام  ( ث

عقد المؤتمرات  لمن أجالعمل مع المنظمات غير الحكومية المؤيدة لألسرة 

مناشدة مجلس وزراء الخارجية وإدارة و ،تشجيع وتعزيز قيم األسرةلوالندوات 

التعاون اإلسالمي تنظيم مؤتمرات دولية  الشؤون االجتماعية واألسرة لمنظمة

على نطاق واسع بالتعاون مع المجموعات الجغرافية المتآلفة معها فكريا، 

ومؤسسات المجتمع المدني، وال سيما المنظمات غير الحكومية والمؤسسات 

 . الوطنية لحقوق اإلنسان في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

ى الحاجة الملحة إليجاد السبل والوسائل الكفيلة بتوفير اإلقرار والتشديد عل ( ج

الحماية الفعالة لألسرة وللتماسك األسري في زمن الصراع وما بعد الصراع، 

حث و ،وغير ذلك من حاالت الطوارئ، كحاالت األسر المهاجرة أو الالجئة

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على ضمان توفير حقوق اإلنسان 

ألساسية وتوفير الحماية القانونية لهذه األسر المتضررة وال سيما الحق في ا

 .التعليم والصحة، تحقيقا لهذه الغاية

الدول ممثلو بعد أعضاء حلقة النقاش والمفوضين، تعاقب على تناول الكلمة  .27

همية دور األسرة ألمناقشة في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء والدول المراقبة 

وفيما يلي . ت الواجب اتخاذها لتعزيز هذه اللبنة األساسية في البناء المجتمعيوالخطوا

 :موجز ألبرز ما جاء في مداخالتهم

  الحاجة إلى دعم وحماية وصون وتعزيز قيم األسرة، التي تعتبر حاسمة في بناء

 . مجتمعات تقدمية مسالمة متسامحة تعيش في أمن وأمان داخليا وخارجيا

 بموجب  ة األسرة أمر ال غبار عليه، وذلكتعزيز ودعم مؤسس واجب الدولة في

 . أن تضطلع بمسؤولياتهاها يتسنى ل لكي ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان



 تقرير الدورة العادية السابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان لمنظمة التعاون اإلسالمي

 

05 

 

  ألسرة من خالل إقحام مفاهيم مستوحاة ل الحقيقي تعريفال التضليل عنكل محاوالت

مضاد في  خطاببتوحيد الجهود وإنتاج من الثقافة الغربية ينبغي أن ُيتصدى لها 

 .المحافل الدولية األخرىفي األمم المتحدة و

  الحث على تبادل الخبرات في مجال سن التشريعات، ووضع السياسات في الدول

األعضاء بشأن القضايا الداعمة لألسرة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكل فرد من 

 .أفرادها للتطور واستغالل إمكاناته على أكمل وجه

 ئل اإلعالم من أجل التعريف بوجهة نظر منظمة التعاون أهمية إشراك وسا

 .اإلسالمي، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات حول هذا الموضوع

  واألسر الفقيرة، فاقدة أحد الوالدينتقديم المساعدة لألسر في وضعية هشة، كاألسر ،

ي، وكذلك وكبار السن، واألسر المتضررة من إساءة معاملة األطفال والعنف األسر

 . أوالئك الذين يوجدون في مناطق الصراع وما بعد الصراع

يضم ملخصا لما دار خالل هذه المناقشة ( و-الملحق)وقد صدر بيان منفصل  .28

 . المواضيعية، وآراء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان حول الموضوع

 

والسفير عبد الوهاب عرضًا حول سير قدمت كل من الرئيسة السفيرة إلهام أحمد  .21

" أساليب العمل في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان"العمل في وضع مسودة بشأن 

وفي ختام المناقشات واالقتراحات التي أبداها بعض أعضاء الهيئة، تم . وفرق عملها

، واألستاذ تكليف مجموعة صغيرة من األعضاء وهم السفيرة إلهام، والسفير عبد الوهاب

صالح والسفير عالئي بوضع اللمسات األخيرة على الوثيقة وتعميمها على باقي 

وتقرر أن يتم إقرار نص . المفوضين إلبداء مالحظاتهم النهائية، إن كان لهم مالحظات

 .المسودة ما لم يبِد أحد اعتراضا خالل مدة أسبوعين من تعميمه

 

 

مجلس وزراء الخارجية،  التي كلفها بها المهامتناولت الهيئة بالنقاش كذلك  .24

 :أوصت بما يلي/ وقررت 

 أساليب عمل الهيئة

 المهام غير المنجزة
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مكافحة اإلسالموفوبيا والقضاء على "فيما يتعلق بإعداد تقرير شامل عن  .1

، رحبت الهيئة بمسودة التقرير التي أعدها "الكراهية والتحيز ضد اإلسالم

راسة من قبل فريق العمل الثالثي الذي ُشكل الدكتور صالح، والتي هي قيد الد

الدكتور صالح، السفير عبد الوهاب والسفيرة : لهذه الغاية، والمكون من األعضاء

وبعد مراجعة مسودة التقرير سيتم ترجمتها وتوزيعها على جميع أعضاء (. إلهام

ير ووضع اللمسات األخيرة قبل اعتماد التقر ،ظاتهمحالهيئة إلبداء آرائهم ومال

 . خالل االجتماع المقبل للهيئة

أما بالنسبة للتكليف الخاص بمراجعة إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في  .2

،  أرجول اإلسالم، فقد ُشكلت لجنة عمل مصغرة تتألف من الدكتور إرجين

لبدء العمل  الخثالن والدكتور حمد البلوشي والسفير عبد الوهاب، الدكتور صالح

وتقرر أيضًا أن يبقى المكتب على صلة وثيقة بسير العمل على . في الموضوع

 . هذا الموضوع

كما قررت الهيئة إعداد مجموعة أخرى من التقارير والدراسات الموضوعاتية  .2

تتناول عددا من القضايا المعاصرة ذات األهمية بالنسبة لمنظمة التعاون 

 :وفيما يلي تفاصيل هذه الدراسات والتقارير. اإلنساناإلسالمي في مجال حقوق 

 

 السيد الريسوني: حقوق األقليات في اإلسالم ( أ

السيد لمين : تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها في سياق مكافحة اإلرهاب ( ب

 تيمبو والسفير عالئي

 السفير مصطفى عالئي: حقوق اإلنسان والتنوع الثقافي ( ت

الدكتورة روهايني، والدكتور األكر :  الجنسي والهوية الجنسية التوجه ( ث

 والدكتور أبو أبا

 الدكتور البلوشي ومحمد البشير : حقوق الميراث في اإلسالم ( ج

 

 

تلقت الهيئة إحاطة بشأن وضعية حقوق اإلنسان في كشمير المحتلة من السفير  .21

وال نيابة عن المبعوث الخاص لألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي لنزاع يحي ال

وأورد السفير الوال معلومات أساسية (. الذي كان غائبا في مهمة رسمية)جامو وكشمير 

 حقوق اإلنسان في كشمير الخاضعة لالحتالل الهندي  أحوالب المعنيةاآللية الدائمة 
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تواصل انتهاكات حقوق اإلنسان التي تقترفها عن مستفيضة حول النزاع في كشمير، و

 .اإلقليم الخاضع لالحتالل الهنديلسكان المسلمين في قوات األمن دون هوادة في حق ا

وشدد على أهمية إيجاد حل لهذه القضية في أقرب وقت ممكن، وهي التي ُتعد من 

 . 1108القضايا التي ظلت من دون حل على جدول أعمال األمم المتحدة منذ سنة 

 

اإلسالمي إضافة إلى ذلك أطلع السفير الوال الهيئة على أنشطة منظمة التعاون  .22

بشأن هذا الموضوع، ومنها المعونة اإلنسانية المقدمة للشعب الكشميري، والزيارة التي 

منظمة التعاون اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية  وفُد 2412قام بها في نوفمبر 

. الشؤون اإلنسانية بمنظمة التعاون اإلسالميوصندوق التضامن اإلسالمي وإدارة 

مقبلة لمنظمة التعاون اإلسالمي سيترأسها السفير عبد اهلل عليم، وأخبر أن الزيارة ال

كما أشار . األمين العام المساعد للشؤون السياسية، والمبعوث الخاص إلى جامو وكشمير

إلى وجود فريق اتصال لمنظمة التعاون اإلسالمي معني بنزاع جامو وكشمير، والذي 

ظمة التعاون اإلسالمي لمناقشة هذا يعقد اجتماعاته بانتظام على هامش مؤتمرات من

 .النزاع

 

حقوق اإلنسان  أحوالأعربت الهيئة عن شكرها للسفير الوال على إحاطته بشأن  .22

في كشمير المحتلة، وطلبت من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي مواصلة إمداد 

كما طلبت الهيئة إدراج أسماء . أعضاء الهيئة بمعلومات وافية تتعلق بالوضع في كشمير

مقبلة إلى  ةفي زيار الذي من المنتظر أن يتوجهبعض أعضائها ضمن قائمة وفد المنظمة 

حقوق اإلنسان في كشمير الخاضع  أحوالقررت الهيئة أن آليتها الدائمة لرصد و .كشمير

لالحتالل الهندي سوف تتعاون عن كثب مع األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي في 

، وكلفت السفير عبد الوهاب بإعداد مسودة أساليب العمل بغرض إخراجها في الصددهذا 

 . المقبلة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسانصيغتها النهائية خالل الدورة 

 

كما حثت الهيئة الدول األعضاء في المنظمة على ممارسة الضغط على السلطات  .20

التعاون مع المنظمة والمجتمع الدولي للتصدي النتهاكات ضرورة الهندية إلقناعها ب

تفاق عليه وأيضا جرى اإلكما . حقوق اإلنسان في حق شعب كشمير التي تحتلها الهند

تشجيع منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية التي تستطيع  على ضرورة

 . هناكالمسلمين  أوضاعالوصول إلى كشمير على المساهمة في تحسين 

 فرق العمل والتوصيات مداوالت
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عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان اجتماعات مغلقة لفرق عملها  .22

؛ وقياس بالتفصيل ألنشطة الموكولة إليهاا على تناولوقد انكبت فرق العمل . األربعة

التقدم المحرز بشأن القرارات التي اتخذت في الماضي، ومناقشة اإلجراءات المزمع 

وتولى  .عمل أو في اإلطار األوسع للهيئةالاتخاذها مستقبال، إن على مستوى فرق 

 المداوالترؤساء فرق العمل كل على حدة إطالع الدول األعضاء على نتائج  

وفيما يلي تفاصيل . 2412أبريل  21والقرارات التي اتخذت خالل هذه االجتماعات في 

 :أعمال اجتماعات فرق العمل

 

 

. مغلقة لفريق العمل تحت رئاسة المفوض لمين تيمبوالانعقدت جلسة المناقشة  .26

واستلمت الهيئة تقارير حول هذا الموضوع من السفير سمير بكر، األمين العام المساعد 

. إلدارة القدس، والمفوض الدكتور محمد ممدوح مدحت األشقر، وممثل فلسطين في جدة

 حولفلسطين، والوضع في  حولنظرة شاملة  تكوينوقد مكنت هذه اإلحاطات من 

من بين أمور  ة المحتلةاالنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان في األراضي الفلسطيني

أخرى، السيما الحصار اإلسرائيلي والحظر اإلداري المتواصل والمضايقات التي 

وُذكر أنه، . بما في ذلك االعتقاالت التعسفية والتعذيب ،يتعرض لها الشعب الفلسطيني

انة الدولية، فإن األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية غير القانونية على الرغم من اإلد

 .مستمرة دون هوادة

 

طلع السفير سمير بكر الهيئة عن الزيارة التي قام بها األمين العام إلى األقصى أو .27

وقال إن األمين العام قد . واجتماعه مع القادة الفلسطينيين في وقت سابق من هذا العام

للضغط على إسرائيل  ،لي، وال سيما مجلس األمن التابع لألمم المتحدةدعا المجتمع الدو

إلجبارها على وقف جميع األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما في 

 . ذلك مدينة القدس المحتلة

 

وأبلغت الهيئة كذلك أنه عقب صدور خطة العمل التي اعتمدها مجلس منظمة  .28

زراء الخارجية بشأن قضية فلسطين، أنشأ األمين العام، بالتنسيق التعاون اإلسالمي لو

 المحتلة األخرى حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية أحوال
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مع لجنة القدس، مجموعة االتصال الوزاري بشأن فلسطين التي قامت مؤخرا بزيارات 

والتعجيل بإصدار االعتراف  ،إلى كل من روسيا والنرويج والصين إلقناع الدول الكبرى

الخطط الجارية لتنظيم اجتماعات مائدة اطت الهيئة علما بحكما أ. بفلسطين دولة مستقلة

األمم المتحدة في الهاي وجنيف لرفع مستوى الوعي منظمة مستديرة بالتعاون مع 

 .بالفظائع اإلسرائيلية من منظور حقوق اإلنسان

 

 2412وحددت البعثة اإلنسانية لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى غزة في فبراير  .21

إعادة بناء ( أ: عاجال من منظور إنساني وهيثالث قضايا رئيسية تتطلب اهتماما 

وذكر أن عددا من . إعادة تأهيل الخدمات الصحية( إعادة بناء المدارس، ج( المنازل، ب

وعبرت . مليار دوالر أمريكي 1.1دول منظمة التعاون اإلسالمي قد تعهدت بدفع مبلغ 

نظمة التعاون الهيئة عن ترحيبها بالدعم القوي الذي أبدته الدول األعضاء في م

سواء من قبل الدول األعضاء في  اتاإلسالمي، وحثت على تقديم المزيد من المساعد

المنظمة أو من المجتمع الدولي، للتعجيل بإعادة إعمار المالجئ والمدارس 

 .والمستشفيات

 

وفيما يتعلق بالزيارة المرتقبة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان إلى فلسطين،  .04

فقد عبر السفير سمير عن أمله في أن تتحقق قريبا، على الرغم من الصعوبات الواضحة 

على  أنه مصمموأكد فريق العمل من جانبه . في استصدار التأشيرات ألعضاء الهيئة

لوقوف على المجاالت التي اقديم الدعم المعنوي للفلسطينيين، وت من أجلالقيام بالزيارة، 

يمكن للهيئة أن تحشد الدعم من أجلها لدى الدول األعضاء ومؤسساتها المالية، السيما 

 . البنك اإلسالمي للتنمية

 

وأورد المفوض الدكتور محمد األشقر خالل مداخلته معلومات حول انتهاكات  .01

وأبلغت . سانية في قطاع غزة في ظل الحصار اإلسرائيليحقوق اإلنسان واألوضاع اإلن

ذكر ما لم يوضع حد لحصار غزة، ئمة لن تحقق تقدما ُياالهيئة أن مشاريع البناء الق

وعالوة على ذلك، فإن .  عن شن هجمات مهما كانت الذرائع واهية ىفإسرائيل لن تتوان

لمي، وحرية التعبير مقيدة حقوق اإلنسان األساسية مثل الحرية والحق في التجمع الس

إال أنه أشار إلى تطورين جيدين طرآ مؤخرا، أولهما . ويجري انتهاكها مرارا وتكرارا

ظهور مجتمع مدني نابض بالحياة والصمود في فلسطين، والذي يواجه االحتالل على 

وثانيهما، إنشاء لجنة تحقيق مستقلة من قبل . المستويات المادية والفكرية واألخالقية
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مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة للتحقيق في االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق 

 .اإلنسان في قطاع غزة المحتل

 

وأعادت الهيئة التذكير بما ينتابها من قلق بالغ إزاء الممارسات اإلسرائيلية غير  .02

ة الشرعية، واستمرار اعتقال المواطنين الفلسطينيين دون اتباع اإلجراءات القانوني

الواجبة، واستمرار توسيع األنشطة االستيطانية، ومواصلة فرض الحصار على قطاع 

غزة، ومنع السلطة الفلسطينية من تحصيل إيراداتها المشروعة، والقيود المفروضة على 

حرية حركة الفلسطينيين، إضافة إلى أعمال الحفر ومصادرة األراضي والممتلكات في 

فلسطين على رفع دعاوى في دولة وحثت . صى المباركالمناطق المحيطة بالمسجد األق

المحاكم الدولية ذات االختصاص ضد االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان من أجل 

كما حثت الهيئة المجتمع الدولي على االضطالع بدوره المناسب في . استرداد حقوقها

 ،ال انتظارها لهذا النزاعبذل الجهود الالزمة لتمهيد الطريق أمام تسوية عادلة وسلمية ط

تسمح للفلسطينيين بإنشاء دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا عاصمتها القدس 

 . الشرقية

 

وأدان فريق العمل استهداف إسرائيل للمسجد األقصى المبارك، وحث الدول  .02

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على اتخاذ تدابير استباقية لمنع اسرائيل من 

كما دعا الدول في المنظمة . نفيذوضع خططها المعروفة على المسجد األقصى موضع الت

في المستوطنات اإلسرائيلية في  لها أنشطةمقاطعة الشركات والمؤسسات التي إلى 

 .األراضي الفلسطينية المحتلة والتخارج منها

 

ئيل قد والحظت الهيئة أن معاناة الفلسطينيين رهن االعتقال اإلداري في إسرا .00

، حثت الهيئة المجتمع من أجل ذلك. ساءت مع اعتقال مئات آخرين بعد حصار غزة

الدولي على النظر في هذه االنتهاكات الجسيمة للحقوق األساسية للفلسطينيين من قبل 

إسرائيل، وحضت الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على تقديم الدعم الكامل 

  .2410ها مجلس حقوق اإلنسان في يوليو للجنة التحقيق التي أنشأ

 

 :إضافة إلى ما سبق، قام فريق العمل بما يلي .02
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أوصى منظمة التعاون اإلسالمي بالمشاركة في االجتماعات والندوات الدولية التي  ( أ

تتناول الجوانب القانونية لسياسات االحتالل اإلسرائيلي، ومؤازرة الشرعية وحق 

 .الفلسطينيين في إقامة دولتهم

رحب بإنشاء بعثة مستقلة لتقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم  ( ب

المتحدة للتحقيق في االنتهاكات التعسفية واالنتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل 

 .ضد الفلسطينيين، وحث جميع الدول األعضاء على التعاون معها

ي المحكمة الجنائية الدولية استنادا طلب من الفلسطينين تقديم شكاوى ضد إسرائيل ف ( ت

إلى مبدأ الوالية القضائية العالمية لتجريم االعتقال اإلداري ومحاسبة إسرائيل على 

 .جرائمها

تنظيم فعاليات تهدف إلى تسليط الضوء على محنة الفلسطينيين على المستوى  ( ث

ألخبار الدولي، السيما أثناء دورة سبتمبر لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف لبث ا

 . وتعزيز موقف مجموعة منظمة التعاون اإلسالمي

 

، وفريق العمل المعني بحقوق اإلنسان للمرأة والطفلعقد فريق العمل المعني  .06

الحقوق المدنية "بالحق في التنمية اجتماعا شامال في إطار البند الدائم للهيئة بشأن 

والسياسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 .ترأس االجتماع الدكتورة ستي روهاينيو". اإلسالمي

 

ق المرأة والطفل على إحاطة قدمتها الدكتور طلع فريق العمل المعني بحقووُأ .07

فضيلة غرين، مديرة إدارة شؤون األسرة بمنظمة التعاون اإلسالمي، أخبرت من خاللها 

عن المبادرات والبرامج التي تقوم بها اإلدارة لتعزيز وحماية حقوق النساء واألطفال 

دارة تسعى إلى وأشارت إلى أن اإل. كبار السن وغيرهم من فئات المجتمعووالشباب 

وأطلعت المفوضين . تقييم جميع اجتماعاتها ومؤتمراتها لتحسين كفاءتها وزيادة فعاليتها

للهيئة حول وضع المرأة والتي  21على مشاركة منظمة التعاون اإلسالمي في الدورة 

وأعربت الدكتورة جرين عن استعداد إدارتها للعمل . ُعقدت في األمم المتحدة بنيويورك

وطلبت . يئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان حول حقوق المرأة والطفل واألسرةمع اله

الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي

 فريق العمل المعني بحقوق اإلنسان للمرأة والطفل



 تقرير الدورة العادية السابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان لمنظمة التعاون اإلسالمي

 

09 

 

دعم الهيئة في حث الدول األعضاء على التوقيع والتصديق على النظام األساسي لمنظمة 

 . تنمية المرأة المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي

 

مساواة بين الجنسين وانكب فريق العمل على دراسة التفاصيل المتعلقة بقضايا ال .08

وفي إطار سعي الهيئة إلى تحديد منظور إسالمي واضح . والعنف ضد النساء واألطفال

إزاء هذه القضايا، قررت أن يقوم فريق العمل المعني بحقوق اإلنسان للمرأة والطفل 

بإجراء الدراسات والبحوث حول مواضيع من قبيل المساواة بين الجنسين، والعنف ضد 

طفال، وزواج القاصرين، وحقوق الميراث، وحماية األسرة، والمفاهيم النساء واأل

السحاقيات واللواطيين ومشتهي الجنسين المثيرة للجدل حول التوجه الجنسي و

، واإلجهاض بمساعدة الغير، والتعاون الوثيق مع الهيئات ( (LGBTوالمتحولين جنسيا 

لي ومنظمة اإليسيسكو ومركز واآلليات ذات الصلة مثل مجمع الفقه اإلسالمي الدو

وعبرت الهيئة عن أملها في أن تقدم هذه الدراسات . أنقرة، والبنك اإلسالمي للتنمية

تفسيرا أوضح لوجهة النظر اإلسالمية حول هذه المواضيع، مع ضمان االحترام الكامل 

كما . لحقوق النساء واألطفال بما يتماشى مع المعايير الدولية القائمة لحقوق اإلنسان

قررت الهيئة نشر كتيب عن حقوق المرأة الطفل، وذلك بالتعاون مع العلماء واألكاديميين 

المتخصصين، بهدف طرح آراء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان حول هذا 

 . الموضوع

 

ورحبت الهيئة باإلحاطة التي قدمتها المفوضة الدكتورة ريحانة من خالل خدمة  .01

قرار حكومة ماليزيا استضافة مؤتمر حول موضوع تنفيذ خطة والمتعلقة ب ،"سكايب"

، وحثت الدول األعضاء 2412في سنة  عمل منظمة التعاون اإلسالمي للنهوض بالمرأة

على اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لتنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية 

لالجتماع الوزاري الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي حول دور المرأة في النهوض 

أذربيجان في ببالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والذي عقد في باكو، 

كما دعت الدول األعضاء إلى التصديق على النظام األساسي لمنظمة . 2410نوفمبر 

تنمية المرأة المنبثقة عن منظمة التعاون اإلسالمي، التي ستتخذ من القاهرة مقرا لها، 

 .وتمكينها من الشروع في أنشطتها الهادفة

 

ودعا فريق العمل أيضا الدول األعضاء للعمل بشكل وثيق مع األمم المتحدة  .24

نوفمبر / عقد في ماليزيا في أكتوبر نكة في قمة المرأة العالمية المقبلة التي ستوللمشار
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كما أوصى فريق العمل بتنظيم فعاليات جانبية في األمم المتحدة للتوعية . 2412

 .والتعريف بوجهة نظر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان

 

 

اجتمع فريق العمل المعني بالحق في التنمية برئاسة المفوض السفير مصطفى  .21

عالئي وأجرى مناقشات مستفيضة شملت مختلف الجوانب المتصلة بالمهمة الموكولة 

التأثير السلبّي للعقوبات على التمتع "الندوة الدولية حول موضوع إليه، وال سيما نتائج 

والتي عقدت في طهران،  "بحقوق اإلنسان في البلدان المستهَدفة بهذه العقوبات

والحظ فريق العمل في . 2410ديسمبر  16و  12جمهورية إيران اإلسالمية يومي ب

خضم مناقشة الجوانب المختلفة لهذه الندوة أن العقوبات الشاملة وانقطاع العالقات 

االقتصادية والتجارة الدولية والمالية لفترة طويلة من الزمن، وخاصة عندما ال تكون 

تقليص الدخل القومي، وهذا بدوره يؤدي إلى لى إخاضعة ألي تقييم أو رصد، تؤدي 

انتهاكات حقوق اإلنسان لشعوب الدول المتضررة، بما في ذلك حقهم في الحياة والغذاء 

 .والصحة والتعليم والتنمية

وأعربت الهيئة عن دعمها الكامل لمجلس حقوق اإلنسان في جهوده إلدانة  .22

بما في ذلك مهمة المقرر الخاص التي ورفض التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، 

حول هذا الموضوع، والذي من المتوقع أن يسفر  27/21ُأنشئت مؤخرا بمقتضى القرار 

عن المزيد من المساءلة داخل منظومة األمم المتحدة بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ 

 . العقوبات

العقوبات  مراقبةلوكررت اللجنة توصيتها إلى األمانة العامة للمنظمة بإنشاء آلية  .22

األمانة العامة للمنظمة، وقررت إقامة تعاون وثيق مع مجلس حقوق اإلنسان في  في كنف

ظم مع المقرر الخاص، تاألمم المتحدة حول هذا الموضوع، بما في ذلك التفاعل المن

ونشر وتعميم موقف منظمة التعاون اإلسالمي بشأن فرض العقوبات من خالل عقد 

 .ةاللقاءات الجانبي

والثقافية في الدول األعضاء في  الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية

 منظمة التعاون اإلسالمي

 فريق العمل المعني بالحق في التنمية 



 تقرير الدورة العادية السابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان لمنظمة التعاون اإلسالمي

 

50 

 

وخالل اجتماع فريق العمل المذكور، قدم السيد كامران أختار، المدير العام  .20

للعلوم والتكنولوجيا في األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي عرضا عن أهمية 

التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول األعضاء من أجل تحقيق التنمية االجتماعية 

ائج التحليل اإلحصائي الذي أجرته إدارته في مجاالت وقدم نت. واالقتصادية المستدامة

صحة الطفل واألمومة، واللقاحات، وقضايا المياه واألمن الغذائي، وضعف التخزين 

القيود المفروضة على نقل  أنوشدد السيد كامران على . والحفظ، وتغير المناخ وغيره

وأوصى بأن . اإلنسانالتعاون في القطاع الصحي انتهاك لحقوق  تقليصالتكنولوجيا و

تكون قضايا الصحة والتعليم على رأس أولويات الدول األعضاء لتمكين مواطنيها من 

الحصول على وسائل الراحة األساسية للحياة على نحو يعكس قدرا أكبر من العدل 

 . واإلنصاف

 

اجتماعا مفصال عقد فريق العمل برئاسة برئاسة الدكتور صالح بن محمد الختالن  .22

حقوق اإلنسان والقضايا  أحوال"في إطار بند جدول األعمال الدائم للهيئة بشأن 

، وناقش القضايا المتعلقة "المطروحة على جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي

حقوق اإلنسان بين المسلمين الروهينجا في  أوضاعبمكافحة ظاهرة اإلسالموفوبيا و

 .ميانمار ومسلمي جمهورية أفريقيا الوسطى

 

 

تلقى فريق العمل إحاطة من السيد عبد اهلل منافي موتوالو، أمين مرصد منظمة  .26

التعاون اإلسالمي لإلسالموفوبيا، عن أنشطة المرصد وذكر أبرز  النقاط الواردة في 

التقرير السنوي الثامن حول اإلسالموفوبيا، والذي سيعرض على اجتماع وزراء 

وأحيطت الهيئة أيضا علما . بالكويت 2412 الخارجية الثاني واألربعين في مايو

بالمبادرات التي اتخذتها بعض الحكومات األوروبية في سبيل مكافحة التحريض على 

للحكومة الفرنسية قيمته  االكراهية على أساس الدين أو المعتقد، والتي شملت برنامج

مدته ثالث وهو برنامج )مليون يورو لمكافحة معاداة السامية واإلسالموفوبيا  144

، (سنوات يهدف إلى تغليظ العقوبة على جرائم الكراهية والجرائم ذات الطبيعة العنصرية

وقضايا حقوق اإلنسان على جدول أعمال منظمة التعاون اإلسالمي أو بتكليف  أحوال

 من مجلس وزراء الخارجية

 فمكافحة اإلسالموفوبيا والتحريض على الكراهية والعن
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مواجهة التحيز المعنية باالستراتيجية الوطنية الجديدة المقترحة للحكومة السويدية كذا و

كما أوصت الهيئة بإجراء تقييم شامل لمرصد منظمة . المتنامي ضد اإلسالم في البالد

ن اإلسالمي لإلسالموفوبيا من أجل جعله أكثر فعالية في مكافحة هذه الظاهرة التعاو

 .الخطيرة والمتنامية

وأكد السيد موتوالو كذلك على الحاجة الملحة إلى وجود إرادة سياسية  .27

واستنادا إلى اإلحاطة التي ُقدمت، وما . واستراتيجية متكاملة لمكافحة اإلسالموفوبيا

إطار فريق العمل، تم تسليط الضوء على الخطوط العريضة تالها من مناقشة في 

 : على النحو التاليوهي  ،لالستراتيجية أو النقاط الرئيسية لهذه االستراتيجية

عالم بتعاليم اإلسالم األساسية القائمة على االعتدال على مستوى الزيادة الوعي  ( أ

ن خالل التنسيق م ،والحداثة ومكافحة ظاهرة اإلسالموفوبيا بشكل شامل وجماعي

والتعاون بين الدول األعضاء والمجتمع الدولي وآليات حقوق اإلنسان في األمم 

 المتحدة؛ 

 

مواصلة الجهود الدبلوماسية الحثيثة لتوعية المجتمع الدولي باآلثار الخطيرة  ( ب

 المترتبة على هذه الظاهرة على المستوى اإلقليمي والعالمي؛

 

لنسف جهود الحملة المنظمة للمتطرفين ضد  اللجوء إلى الدبلوماسية العامة ( ت

 اإلسالم والمسلمين، وال سيما في المجتمعات الغربية؛

 

واإلصدارات  فعالياتمواصلة الرصد اليومي ألعمال اإلسالموفوبيا، وال ( ث

عليها  الرد من خاللالتصورات الخاطئة  إلى القضاء على ةدفاهالوالتصريحات 

ت األخرى المعنية التخاذ التدابير العالجية وتفنيدها، ودعوة الحكومات والسلطا

 المناسبة؛

 

العمل جنبا إلى جنب مع الحكومات الغربية، ومؤسسات منظمة التعاون  ( ج

جهود بعضهم  لمؤازرةاإلسالمي، والمنظمات الدولية، والمجتمعات المسلمة 

هام في مكافحة ظاهرة اإلسالموفوبيا حتى يكون العمل على قدر  البعض سبيل

 .نسيق والفعاليةمن الت

الذي تناول واستفاد فريق العمل من العرض الذي قدمه السفير زامير أكرم، قد و .28

عتبرها شكال جديدا من أشكال حيث ابالتحليل الطبيعة المعقدة لظاهرة اإلسالموفوبيا، 

ورأى أن هذه الظاهرة نتاج قرون من التشويه وسوء الفهم . العنصرية على أساس الدين
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. لإلسالم غذتها األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية الراهنة في البلدان الغربية

، مسلطا 16/18واستعرض الظروف التاريخية المحيطة بقرار مجلس حقوق اإلنسان 

الضوء على أهميته في مكافحة آفة التحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين، 

ذه الغاية شدد على أهمية الحفاظ على توافق اآلراء بشأن هذا وتحقيقا له. بطريقة توافقية

وشكر المفوض . القرار الهام، والحاجة إلى متابعة التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل

السفير أكرم على إحاطته الشاملة معبرا عن تأييده إلجراء مشاورات منتظمة مع 

بشأن القضايا ذات األهمية  مجموعات منظمة التعاون اإلسالمي في جنيف ونيويورك

المشتركة من أجل العرض الشامل آلراء ومواقف منظمة التعاون اإلسالمي حول هذه 

 . القضايا

وأبلغ رئيس فريق العمل الدكتور صالح بن محمد الختالن أعضاء الهيئة أنه طبقا  .21

حول للتكليف الصادر عن مجلس وزراء الخارجية، فإن المسودة األولى من تقرير الهيئة 

وأضاف أن التقرير يركز على عدة أبعاد ويتطرق . اإلسالموفوبيا قد بات جاهز تقريبا

تعريف اإلسالموفوبيا وجذورها المختلفة، وتاريخ : لظاهرة اإلسالموفوبيا المعقدة مثل 

موجز عن جهود األمم المتحدة في مكافحة التمييز على أساس الدين أو المعتقد، ودور 

، ومسار إسطنبول، ونقاط الخالف 16/18، والقرار المي في ذلكاإلسمنظمة التعاون 

الرئيسية بين المسلمين والغرب حول مسألة اإلسالموفوبيا والتحريض ضد اإلسالم و 

وفي .  في المستقبل العمل بهايمكن  التيو يختتم التقرير بقائمة من التوصيات  .المسلمين

يقتصر التقرير على تناول الجوانب ضوء تعقد واتساع نطاق هذا الموضوع، تقرر أن 

ومن المتوقع أن ُيعتمد التقرير خالل . التي لها عالقة مباشرة بالمهام الموكولة للهيئة

الدورة القادمة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان، تمهيدا لعرضه على االجتماع 

قت، كررت وفي نفس الو.  المقبل لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي إجراء دراسة شاملة عن  منالهيئة طلبها 

هي ، وهذه الدول التشريعات الوطنية في الدول الغربية المتعلقة بخطاب الكراهية في

ُطلبت خالل القمة الثانية عشرة، للمساعدة في بناء إطار قانوني  سبق وأنالتي الدراسة 

 .، ضمن أمور أخرىخطاب الكراهية ضد كل األديان واألقليات لتجريمنموذجي 

النيل من محاولة وقد أدانت الهيئة بصورة قاطعة موجة الكراهية ضد المسلمين و .64

من االحترام الواجب للرموز الدينية اإلسالمية والشخصيات تحت ستار حرية التعبير، و

م الكارياتورية المسيئة على ذلك أحداث شارلي إبدو، ومعرض تكساس للرسواألمثلة 

الدعوة الى مكافحة التشهير الهيئة وجددت . لشخص النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم
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وأشكال التنميط السلبي لألديان، وكذلك تحريم الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تؤدي 

وفي هذا السياق، رحبت باالجتماع . بدورها إلى التحريض على التمييز والعنف الوشيك

فى جدة، وحثت جميع  2412يونيو  0و  2المقبل لمسار إسطنبول المزمع عقده يومي 

األطراف المعنية على التركيز على سبل ضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل 

 .كما ناقشت الهيئة أمر مشاركتها في االجتماع المذكور. 16/18الواردة في القرار 

 

تلقى فريق العمل إحاطة بشأن ميانمار من الدكتور حسن العابدين، رئيس إدارة  .61

 األحوالالمجتمعات المسلمة بمنظمة التعاون اإلسالمي،  والذي استعرض مستجدات 

في ميانمار، وأسهب في الحديث عن الخطوات  انية للسكان المسلمين الروهينغيااإلنس

لحماية وصون حقوق اإلنسان للمسلمين التي اتخذتها منظمة التعاون االسالمي 

وأضاف قائال إن معاناة المسلمين الروهينغيا ال تزداد إال سوءا في ظل تنكر . الروهينغيا

حكومة ميانمار المستمر لوجود هوية عرقية مستقلة اسمها الروهينغيا، وتصر على أن 

يا يتعرضون إلى كما نفت ميانمار أن مسلمي روهينغ. من البنغاليينإلنما هم أفرادها 

نتيجة  فال تعدو أن تكون إالانتهاكات ممنهجة، وأن هذه االنتهاكات، إن وجدت، 

وقد زاد التنافس على االنتخابات المقرر إجراؤها فى وقت الحق من . صراعات طائفيةل

هذا العام من معاناة المسلمين الروهينغيا، إذ ُسحبت منهم بطاقات الهوية لمنعهم من 

نهم من التمتع احرمبالمعقدة أصال،  أوضاعهم، مما سيزيد من تعقيد اهالمشاركة في

كما ُذكر أيضا أن حكومة ميانمار ال تبدي تعاونا مع جهود توزيع . بحقوقهم األساسية

 . مواد اإلغاثة المقدمة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

مين العام لمنظمة لخاص لألوذكر الدكتور عابدين أن السيد حامد البر، المبعوث ا .62

قد عمل بنشاط على ( وزير خارجية ماليزيا السابق)التعاون االسالمي إلى ميانمار، 

وقد ساعدت الزيارة التي قام . ن الروهينغيايمختلف األصعدة للتخفيف من معاناة المسلم

بها إلى ميانمار، وإلى والية راخين تحديدا، في ربط االتصال وتقييم مدى خطورة 

وإلى جانب لقائه مع مسؤولين من ميانمار، عقد السيد البار أيضا . لوضع على األرضا

اجتماعات مع مسؤولين من بلدان جنوب شرق آسيا المعنية من أجل تسليط الضوء بشكل 

األقليات المسلمة والمجتمعات المسلمة في الدول غير  بينحقوق اإلنسان  أوضاع

 األعضاء بما في ذلك ميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى

 المسلمين الروهينجيا أوضاع
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كما أشرف على ندوة إقليمية حول التعصب الديني في . أفضل على وضعية الروهنغيا

 .ة الضغط على حكومة ميانمارماليزيا هذا العام على سبيل ممارس

وقد تركزت المناقشات التي جرت في إطار فريق العمل على ضرورة االستمرار  .62

في التواصل بالطرق الرسمية وغير الرسمية مع المسؤولين في ميانمار من أجل بناء 

وقد قررت الهيئة دعوة الدكتور حامد البار للمشاركة في أشغال دورتها الثامنة . الثقة

كما ناقش فريق العمل مع المبعوث . لمناقشة سبل العمل المشترك لمعالجة هذه المسألة

وتقدمت الهيئة أيضا . الخاص إمكانية ترتيب الزيارة المرتقبة للهيئة إلى ميانمار

باقتراحات تدعو إلى إجراء دراسة تبحث في سبل إثبات شرعية مطالب شعب 

مائدة مستديرة في المنطقة تحت رعاية الهيئة الروهينغيا بحق اإلقامة، وتنظيم مؤتمر 

 .الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان والمبعوث الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي

وفي الوقت نفسه، اقترح تقديم  الدعم اإلنساني المادي والدبلوماسي إلى المسلمين  .60

مات غير وقد ُوصف دور المنظ. الروهينغيا من أجل التخفيف من معاناتهم اإلنسانية

في الحكومية والهيئات الحكومية الدولية كاالتحاد األوروبي والحكومات الغربية األخرى 

ك من سلطات ميانمار ضمان لوطلبت الهيئة كذ. بأنه على جانب من األهميةهذا الصدد 

حماية الحق في الحياة والرفاهية لشعب الروهينغيا المسلم، ومحاكمة المسؤولين عن 

لى الكراهية والعنف، واتخاذ خطوات لضمان القضاء على كافة أعمال التحريض ع

. مهما كان الباعث عليهافي النصوص القانونية وفي الممارسة الفعلية، أشكال التمييز 

 .لك حرمان شعب الروهينغيا المسلم من حقه في الجنسيةت ومن أشكال التمييز

 

وتلقى فريق العمل إحاطة من السفير يحيى الوال، من إدارة الشؤون السياسية في  .62

األمانة العامة للمنظمة، بشأن الحالة الراهنة للمسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى، 

والتي يرى فيها أن الوضع يعرف بعض التحسن، ولو أنه الزال يتسم بالهشاشة وعدم 

الدول  إلىيون إنسان قد ُأكِرهوا على اللجوء الوضوح، حيث إن ما يفوق نصف مل

   .المجاورة، السيما تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون

وذكر السفير الوال أنه تنفيذا لقرار مجلس وزراء الخارجية األخير في هذا  .66

الموضوع، فإن المنظمة اضطلعت بدور نشط في جميع المبادرات الرامية إلى إنشاء 

وبناء السالم في جمهورية أفريقيا الوسطى، وال سيما من خالل مساعي المصالحة 

 الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى
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ة والجهود التي تبذلها منظمة التعاون وأطلع فريق العمل على مختلف األنشط. الوطنية

االسالمي واألمين العام ومبعوثه الخاص إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، الدكتور الشيخ 

كما أبلغ الهيئة أنه اتساقا مع القرارات التي . السابق تيديان غاديو، وزير خارجية السنغال

على المستوى الوزاري،  خرج بها اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي

تسعى فإن المنظمة قد اتخذت سلسلة من التدابير ، 3192في فبراير والذي عقد في جدة 

كذلك، ُأنهي إلى علم الهيئة فيما . في جمهورية أفريقيا الوسطى األوضاعإلى تطبيع 

يتصل بتكليف مجلس وزراء الخارجية، أن وفدها المتجه إلى بنجول سوف يعمل على 

هات النظر بشكل معمق مع اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من أجل تبادل وج

 . العمل المشترك في هذه المسألة ومسائل أخرى ذات االهتمام المشترك

كما أطلع الهيئة أيضا على الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من جمهورية   .67

ة سبل الحصول على الدعم خالل أفريقيا الوسطى إلى منظمة التعاون اإلسالمي لمناقش

وتمثل موقف منظمة التعاون اإلسالمي في تقديم الدعم والمساهمة في . الفترة االنتقالية

بعملية المصالحة الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى، والتي تتضمن قدما الدفع 

رح واقت. إرسال المساعدات اإلنسانية ومواد اإلغاثة للتخفيف من حدة الوضع القائم

السفير الوال على الهيئة التفكير في القيام بزيارة ميدانية أخرى إلى جمهورية أفريقيا 

كما . الراهنة لحقوق االنسان في هذا البلد األوضاعالوسطى للوقوف عن كثب على 

استشار السفير الوال الهيئة في شأن مقترح العفو العام، الذي كان قد ُطرح في إطار 

شديدة بعناية  النظر فيهاإال أن مسألة العفو هذه كما ُذكر ينبغي . ةجهود المصالحة الوطني

 . حقوق اإلنسان ومن وجهة نظر أخالقية جانبمن 

وشكر فريق العمل السفير الوال على ما عرضه من مستجدات الوضع في  .68

جمهورية أفريقيا الوسطى، وحث الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على 

ت الواردة في تقرير الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان حول متابعة التوصيا

 . جمهورية أفريقيا الوسطى

 

 

 الجلسة الختامية
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وأعربت رئيسة الهيئة في مالحظاتها الختامية، عن شكرها للدول األعضاء لما  .61

مشددة على  ،أبدته من اهتمام بالغ في بعمل الهيئة وعلى دعمها المتواصل ألنشطتها

التزام الهيئة القوي باألهداف المرسومة، وإصرارها على النهوض بكافة المهام الموكلة 

وأعربت السفيرة إلهام عن . إليها من الدول األعضاء فى مجال تعزيز حقوق االنسان

ل اعمأامتنانها لألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمى على ما يوليه شخصيا من اهتمام ب

باإلضافة إلى ذلك، أطلعت . بأنشطتهاوعلى ما يقدمه من دعم قوي للدفع قدما الهيئة، 

رئيسة االجتماع الدول األعضاء على المشاريع والخطط المستقبلية التي تنوي الهيئة 

ورقات مواقف بشأن وإعداد  ،لها بالنقاش، مثل تعزيز أنشطة البحوث وكتابة التقاريرتناو

ومحاربة التطرف، وتعزيز  ،قليات في اإلسالماأل وحقوق ،حق الميراث في اإلسالم

مكافحة اإلرهاب، وأهمية التنوع الثقافي والديني مع  في خضموتأييد حقوق اإلنسان 

الجنسي، عالوة على  االتجاهتعزيز حقوق اإلنسان، وحرية التعبير والكراهية، ومسألة 

نظمة التعاون ضرورة مراجعة القوانين والصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان في م

 . اإلسالمي

وكررت طلب الهيئة السابق إلى الدول األعضاء بتقديم معلومات عن التشريعات  .74

نسان، وعرض الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان تقديم الوطنية المتعلقة بحقوق اإل

كما طلبت السفيرة إلهام من  . المساعدة الفنية في أي مجال من المجاالت ذات الصلة

. ة الهيئة إرسال جميع الوثائق النهائية وتقارير الدورة إلى الدول األعضاء للعلمأمان

وطلبت الهيئة من األمانة نشر مجموعة من الوثائق المختارة على الموقع اإللكتروني 

 . للهيئة من أجل زيادة الوعي العام باألنشطة التي تضطلع بها

خالل دورتها " الكراهية حرية التعبير وخطاب"وقررت الهيئة تناول موضوع  .71

كما قررت أن تكرس حلقة عملها السنوية التي سُتعقد في جاكارتا خالل شهر  ،الثامنة

 .أكتوبر لموضوع التربية على حقوق اإلنسان

وأعربت الهيئة عن خالص شكرها وتقديرها للبلد المضيف، ولحكومة المملكة   .72

العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين على الدعم المتواصل وعلى االلتزام بتحقيق 

 .مقاصد وأهداف وأنشطة الهيئة

بيان تفصيلي يتضمن موجزا ( 1: وفي ختام الجلسة أصدرت الهيئة ثالثة بيانات .72

بيان صحفي ( 2، "حماية قيم األسرة"بيان صحفي حول موضوع ( 2ورة، لوقائع الد
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. يدين غرق المهاجرين األفارقة المتجهين إلى أوروبا عبر البحر األبيض المتوسط

 (و ، ز ، ح على التوالي: المالحق)

***** 
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 الملحق أ

 
 جدول األعمال

 لمنظمة التعاون اإلسالمي  التابعة الدورة السابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان

 جدة، المملكة العربية السعودّية

 3192أبريل  91-32

 -----

 إقرار جدول األعمال وبرنامج العمل :البند األول

 

 حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى :البند الثاني

 

ادية واالجتماعية والثقافية في الدول الحقوق المدنية والسياسية واالقتص :البند الثالث

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 حقوق االنسان للمرأة  :البند الفرعي األول 

 حقوق الطفل :البند الفرعي الثاني 

 الحق في التنمية :البند الفرعي الثالث 

 التربية على حقوق اإلنسان  :البند الفرعي الرابع 

 

وقضايا حقوق اإلنسان المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون  أوضاع :البند الرابع

 اإلسالمي أو الناشئة بتكليف من مجلس وزراء الخارجية

 مكافحة اإلسالموفوبيا والتحريض على الكراهية والعنف  :البند الفرعي األول 

 الوضع في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :البند الفرعي الثاني 

ألقليات المسلمة والمجتمعات المسلمة بين اوضعية حقوق اإلنسان  :الفرعي الثالث البند

 في الدول غير األعضاء بما في ذلك ميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى 

حقوق اإلنسان في كشمير الخاضعة  أوضاعمراقبة لاآللية الدائمة  :البند الفرعي الرابع

 لالحتالل الهندي

 

 الدورة وجدول األعمال المؤقت للدورة القادمة  تقرير :البند الخامس
 

 : أّية أعمال أخرى :البند السادس
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استكمال أساليب عمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان  : البند الفرعي األول 

 ومجموعات عملها

االنتهاء من إعداد شعار الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان  : البند الفرعي الثاني

 تحديث موقعها اإللكترونيو

إنشاء قنوات االتصال واتفاق إطاري للتفاعل مع المجتمع المدني  :البند الفرعي الثالث

 بما في ذلك المنظمات غير الحكومية 

 البحوث والدراسات المتعلقة بحقوق اإلنسانإنجاز  :البند الفرعي الرابع 

والمنظمات الدولية واإلقليمية التواصل مع الدول األعضاء  :   البند الفرعي الخامس

 األخرى

 

******* 
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 برنامج العمل

 الدورة السابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 

 جدة، المملكة العربية السعودّية

 3192أبريل  91-32

 

 3192أبريل  91األحد  -اليوم األول 

 

  (جلسة مغلقة) االجتماع األول                     41:44 - 14:44

 

 تالوة آيات من القرآن الحكيم                     14:14 - 14:44

مالحظات افتتاحية لرئيسة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق          14:24 -14:14

 اإلنسان 

 ج العملاعتماد جدول األعمال وبرنام                      14:02 -14:24

إحاطة تقدمها الرئيسة والسفير عبد الوهاب حول مدى التقدم المحرز   11:44 -14:02

في إعداد مسودة أساليب عمل الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان، 

وفرق عملها، والقرارات المقترحة لتكون إطارا للتفاعل مع هيئات 

 المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

  

اآللية الدائمة لرصد حالة "من جدول األعمال ( د)0إحاطة تحت البند   11:24 -11:44

، يقدمها الممثل "حقوق اإلنسان في كشمير الخاضعة لالحتالل الهندي

الخاص لألمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي حول النزاع في جامو 

 . وكشمير

 

المستقلة لحقوق اإلنسان حول االجتماع إحاطة من أمانة الهيئة الدائمة   12:44 - 11:24

والذي تحتضنه  16/18الخامس المقبل لمسار إسطنبول بشأن القرار 

 منظمة التعاون اإلسالمي في جدة
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إحاطة من أمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان حول القضايا   12:44 - 12:44

الرئيسة تعرضها العالقة والمهام المستجدة للهيئة تليها اقتراحات من 

 على أنظار المفوضين

 

 الغداء  / استراحة للصالة      10:44 - 12:44

 

 (جلسة مغلقة)  االجتماع الثاني   17:44 -  10:44

 

مواصلة النقاش حول المواضيع المهام القائمة والجديدة يليها تحديد   

 مسؤوليات أعضاء الهيئة إزاء المهام الموكولة والتقارير ذات الصلة

 

 3192أبريل  31 اإلثنين -اليوم الثاني 

 

     (جلسة مغلقة)  االجتماع الثالث 12:44 - 41:44

 

 فريق العمل المعني بفلسطين          14:24 - 41:44

إحاطة من األمانة العامة لمنظمة / مناقشة حول األوضاع المستمرة     

 .وتوصيات فريق العمل  التعاون اإلسالمي 

 

 فريق العمل المعني باإلسالموفوبيا واألقليات المسلمة         12:44 - 14:24

مناقشة األوضاع المستمرة في ميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى 

 .إحاطة من األمانة العامة وتوصيات فريق العمل

 

   استراحة الغذاء / الصالة    92:11 - 93:11 
 

     (جلسة مغلقة)  االجتماع الرابع  40:44 - 41:44

  

 فريق العمل المعني بحقوق المرأة والطفل      10:24 - 12:44

إحاطة من األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ومتابعة لمؤتمر باكو، 

واللجنة المعنية بوضعية المرأة والتوصيات المقدمة من  24+ بيجين 

    . فريق العمل

 

 ني بالحق في التنمية فريق العمل المع      16:44 - 10:24
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مناقشة ومتابعة نتائج حلقة العمل للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان 

بشأن اآلثار السلبية للعقوبات االقتصادية والمالية، ( 2410ديسمبر )

 . وتوصيات فريق العمل

 

 (  حفل االفتتاح الرسمي) 3192أبريل  39الثالثاء  -اليوم الثالث 

 
  (جلسة مغلقة)  االجتماع الخامس                12:44 - 14:44

                                              

 تالوة آيات من القرآن الكريم     14:14 -14:44

 مالحظات افتتاحية من الرئيسة      14:22- 14:14

 مالحظات من األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي    14:24 - 14:24

من أعضاء " حماية قيم األسرة: "مناقشة مفتوحة حول موضوع الدورة  12:44 - 11:44

 حلقة النقاش والمفوضين والدول األعضاء 

 

   الغداء  / استراحة للصالة         92:11 - 92:11
 

 (جلسة مفتوحة)  السادس االجتماع                 17:44 -  10:44

    

الصباحية، وكلمات الدول األعضاء، وردود أعضاء مواصلة المناقشة   17:44 - 10:44

 حلقة النقاش

سوف تعد الهيئة وتصدر بيانا في ختام الدورة استنادا إلى ما يدور )
 ( خالل  المناقشة

 

 3192أبريل  33 األربعاء -اليوم الرابع 

 

   (جلسة مغلقة)  السابع االجتماع   12:44 - 14:44

 

المتعلقة بالمواضيع التي تمت مناقشتها خالل مناقشة واستكمال القرارات 

 اجتماعات فرق العمل

 

 الغداء  / استراحة للصالة      92:11 - 92:11

 

   (جلسة مفتوحة)  الثامن االجتماع    17:44 -  10:44
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تقديم تقارير فرق العمل إلى الهيئة من قبل رؤساء الفرق، والقرارات 

 األعضاءاألخرى يليها تعليقات وآراء الدول 

 

  3192أبريل  32الخميس  -اليوم الخامس  

 

                                          (جلسة مغلقة)  تاسعاالجتماع ال                14:02 - 41:44

                                          

عرض واعتماد مسودة التقرير للدورة، وجدول األعمال المؤقت للدورة 

 المقبلة
 

 استراحة قصيرة    99:11 - 91:22
 

                                          (جلسة مفتوحة)  االجتماع العاشر               12:44 - 11:44

    

       االختتام حفل

 *******    
 

 

 الملحق ب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 م3192/ 2/ 39الثالثاء 

 

 

 العاّم،معالي السيد األمين 

 أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الدول األعضاء،

 أعضاء الهيئة المحتَرمين،

 أّيها السيدات والسادة،

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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بخالص شكرنا وتقديرنا على  -نيابة عن زمالئي -اسمحوا لي بادَئ بدَء أن أتقدم إليكم

لحقوق اإلنسان وعلى إشراككم إياها في أفكاركم دعمكم واهتمامكم بالهيئة الدائمة المستقلة 

منظمة "وتطلعاتكم المتعلقة باالستراتيجيات الرامية إلى النهوض بحقوق اإلنسان في دول 

ونعتبر رسالتكم إلى الهيئة عامل تشجيع ودعم قِيم لعملها، وتحمل ". التعاون اإلسالمّي

لذي نعمل على السير فيه، والسّيما تعليقات وتوجيهات نفيسة تصّب كلها في نفس االتجاه ا

 .في المرحلة الراهنة من عمر الهيئة

واسمحوا لي أيضًا بتوجيه شكرنا وتقديرنا العميقين لحكومة المملكة العربية 

الهيئة "السعودية، دولة مقّر الهيئة، على دعمها المتواصل من أجل إنهاء التحضير لمقر 

ر األدوات الفنية ووسائل اإلسناد الاّلزمة لتقدم وتوفي" الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان

ونأمل كذلك توجيه شكرنا لألمانة . العمل بسالسة واطراد في المستقبل القريب، إن شاء اهلل

 .العامة على تيسيرها لعمل الهيئة

 معالي السيد األمين العام،

 أيها السيدات والسادة المحترمون،

لهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان، وهي أّول نجتمع هنا اليوم في الدورة السابعة ل

ويشّرفني أن ُتسَند إلّي رئاسة الهيئة خالل هذه السنة، بصفتي . م2412نشاط لنا خالل سنة 

ممثاًل للمجموعة العربية، وأدعو اهلل عّز وجّل أن يعينني على حمل هذه األمانة من أجل 

ئة بطريقة تضفي المزيد من الفعالية تحقيق المهاّم المنصوص عليها في صالحيات الهي

على توصياتها ودورها االستشارّي وتجعل منها جهازًا إقليمّيًا يسعى في تعزيز وتوطيد 

وأتطلع إلى دعمكم وتعاونكم في سبيل تحقيق هذه األهداف خدمًة . وحماية حقوق اإلنسان

 .لقضايا أمتنا اإلسالمّية

عن تهانينا  -باسمي وباسمكم جميعًا -واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لإلعراب

ألخينا السيد محمد كاوو إبراهيم، رئيس هيئتنا المنتهية واليته عن المجموعة األفريقية، 

على الحصافة التي أدار بها هيئتنا طوال السنة الماضية؛ وعن تقديرنا لجهوده القّيمة 

 .تحقيق مهاّمهاالرامية إلى تعزيز الهيئة وهياكلها حتى تبدأ عملها مبّكرًا ل

وأستأذنكم في الترحيب بأعضاء هيئتنا الجدد، وفي اإلعراب عن تطلعنا إلى 

 .مشاركتهم القّيمة

 معالي السيد األمين العام،
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 أّيها السيدات والسادة،

لقد نجحت الهيئة، خالل السنوات الثالث الماضية، في وضع قواعد واضحة تمّكنها 

فاعتمدت، في هذا السياق، نظامها الداخلّي، . مع لوائحهامن أداء واجباتها في انسجام تاّم 

وطرائق تعاملها مع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛ كما استحدثت موقعها 

اإللكترونّي، ورفعت تقارير إلى المجلس الوزارّي بتكليف منه، وأعّدت تقريرًا نوعّيًا آخر 

مسات األخيرة عليه قبل عرضه عن اإلسالموفوبيا ستشرع الهيئة عما قريب في وضع الل

وإضافًة إلى ذلك، تعكف الهيئة في الوقت الحالّي على مراجعة نهائية . على المجلس

 .لمشروع القواعد الاّلزمة لتفعيل وتبسيط عملها، تمهيدًا العتمادها في الدورة الحالية

وقد نظرت الهيئة، خالل اليومين الماضيين، في القضايا المطروحة على جدول 

مالها واستمعت إلى عرض السفير يحيى الوال، الممِثل المؤَقت لمبعوث األمين العاّم أع

الخاّص إلى جامو وكشمير، عن أحوال حقوق اإلنسان هناك، وذلك في إطار اآللية الدائمة 

 .لمراقبة الظروف اإلنسانية في والية جامو وكشمير التي تحتلها الهند

ه سكرتاريُتها عن االجتماع الخامس المقبل كما استمعت الهيئة إلى عرض قّدمت

، والمزَمع استضافته في 18/ 16لعملية إسطنبول المعنّية بقرار مجلس حقوق اإلنسان 

وفي . رحاب األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمّي بمدينة جّدة خالل شهر يونيو المقبل

ه سعادة السفير زامير أكرم، نفس اإلطار، أفادت الهيئة إفادة كبيرًة من العرض الذي قدم

 .منِسق مجموعة منظمة التعاون اإلسالمّي في مجلس حقوق اإلنسان في جنيف

كذلك، أجرت الهيئة مداوالت بشأن قضاياها المعَلقة ومهاّمها الجديدة، وقامت بدراسة 

معَمقة لما يجب اتخاذه من إجراءات عملية من أجل تحفيز دورها االستشارّي والتعليق 

فقد بلورت الهيئُة اقتراحًا مفَصاًل للنهوض . ى ما طرحه معالي األمين العاّم من أفكارعل

بالدراسات واألبحاث بصفتها أداة تمّكنها من تعزيز وحماية حقوق اإلنسان بطريقة أكثر 

انسجامًا مع القيم اإلسالمية واألهداف األساسية، ومتابعة األفكار المتضَمنة في رسالة 

وفي هذا السياق، يسرني أن أبلغكم أن الهيئة أنشأت الفريق العامل لبدء . اّماألمين الع

، وذلك استجابًة لطلب "إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم"مراجعة وتعديل 

كما استحدثت الهيئة فريقًا . األمين العاّم والتعليمات التي نتوّقعها من المجلس الوزارّي

وأّي صلة " التوجه الجنسّي"وق اإلنسان وقضية ما يسَمى بـعاماًل لدراسة قضية حق

وكذلك، اسُتحِدث فريق عامل آخر للنظر في الحدود التي تفصل بين حرية التعبير . بينهما

ومن جهة أخرى، سيشرع أعضاء الهيئة في إعداد . والتحريض على الكراهية أو التمييز
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لدى الهيئة نفسها ولدى الدول  دراسات عن القضايا التي تحظى باألولوية القصوى

 :األعضاء، وهي

 حقوق المرأة في اإلسالم وفي قوانين وتشريعات الدول األعضاء؛-  

 مكافحة اإلرهاب والتطرف؛   -

 احترام التنّوع الثقافّي والدينّي؛-  

 ظاهرة اإلسالموفوبيا؛-  

 حقوق الميراث؛-  

 .حقوق األقليات في اإلسالم-  

 ن العاّم،معالي السيد األمي

 أّيها السيدات والسادة،

لقد عقدت األفرقُة العاملُة المنبثقُة عن الهيئة اجتماعاتها االستشارية أمس واستمعت 

إلى ما قدمته لها مختلف اإلدارات في األمانة العاّمة من معلومات وافية عن األحوال في 

والطفل، والحّق في  فلسطين، وعن اإلسالموفوبيا، واألقليات اإلسالمية، وحقوق المرأة

 .وستعِرض الهيئُة تقاريرها وتوصياتها غدًا على الدول األعضاء. التنمية

 معالي السيد األمين العاّم،

 أّيها السيدات والسادة،

إّن الهيئَة تعِقد اليوَم دورتها الموضوعاتّية التي ستتناول قضيًة أكثر أهمية، أال وهي 

كُله ما لألسرة من دور محورّي في توفير الظروف ويعرف العاَلم ". حماية قيم األسرة"

وغيره من " اإلعالن العالمّي لحقوق اإلنسان"المناسبة لنمّو وسعادة أفرادها؛ كما أن 

اتفاقية "والّسيما العهدان الدولّيان و -المواثيق واالتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان

اعترفت اعترافًا مناسبًا بأهمّية األسرة  -لةوالصكوك الدولية األخرى المماث" حقوق الطفل

 .واعتبرتها اللبنة األساسّية في صرح المجتمع

وتضطلع األسرة بدور فريد في توفير الحماية والرعاية لألطفال، الذين يمثلون أجيال 

كما تضمن لهم تنشئة سليمة في جّو صحّي، وتساعدهم على تنمية شخصيتهم . المستقبل

 .هم للمساهمة في إقامة مجتمع مسؤول يسوده السالم واالستقرارتنمية سوّيًة تؤهل
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وقد حرص اإلسالم على أن تكون األسرة مبنية على أسس متينة، كضمان مرونتها 

وينّص القرآن الكريم بوضوح على أركان األسرة . وقّوتها؛ فأحاطها بالعناية والرعاية

كما يقّدم اإلسالم توجيهات تمّكن . قالتراحم والتعاطف وسمّو األخال: السليمة، ومن أهمها

ويقّدم كذلك . من استنباط حقوق النساء واألطفال والمسّنين وذوي االحتياجات الخاّصة

توجيهات عن القيم التي ينبغي ترسيخها والتمسك بها ألجل بناء مجتمعات منفتحة وتقُدمية 

نساء واألطفال، ولحماية اهتمامًا خاّصًا لل" منظمة التعاون اإلسالمّي"وتولي . ومزدهرة

وقد أّيد مؤتمر القمة اإلسالمّي، في دورته االستثنائية الثالثة التي . األسرة وانسجام المجتمع

م، فكرَة إنشاء إدارة خاصة في األمانة العاّمة لرعاية شؤون األسرة 2442ُعقدت سنَة 

 .وأفرادها

 معالي السيد األمين العاّم،

 أّيها السيدات والسادة،

تأكيد : اهتمامنا في مداوالتنا خالل الدورة الحالية على البنود الرئيسة التالية سنصّب

مفهوم األسرة بصفتها نواة المجتمع التي ينبغي حمايتها؛ وأهمية الحرص على أن تنِفذ 

األطراُف المعنّيُة جميع الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية من أجل حماية 

على األهمية القصوى التي يوليها اإلسالم لألسرة بصفتها بؤرًة  األسرة؛ وتسليط الضوء

للنهوض بالعدالة االجتماعية وتحقيق الرفاه، ومكِونًا أساسّيًا للمجتمع المسلم؛ ولفت االنتباه 

كالفقر )إلى األخطار االقتصادية واالجتماعية المتعّددة التي تحدق باألسرة وأفرادها 

ومن بنود جدول أعمالنا (. لنزاعات أو االحتالل األجنبّيوالتشرد والتشتت والتعرض ل

التوُجه "أيضًا بحث الجوانب الفلسفية للمفاهيم التي تطرحها بعض الدوائر مثل ما يسَمى بـ

؛ وإعادة تأكيد تعريف األسرة كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق "الجنسّي

ملِهم بين المشاركين في المناقشة، وأعضاء ونحن نتطلع إلى حوار تفاعلّي . اإلنسان

الهيئة، والدول األعضاء، واألمانة العاّمة، على أن يكون مفهومًا أّن الهيئة سُتصِدر، في 

 .ختام هذه الدورة، ملَخصًا للمداوالت وما تتمخض عنه من نتائج وتوصيات

الدائمة  وفي الختام، اسمحوا لي أن أعرب لكم جميعًا، مرة أخرى، باسم الهيئة

المستقلة لحقوق اإلنسان، عن خالص شكرنا وتقديرنا على الدعم المتواصل الذي نأمل أن 

 .يكون رعاية دائمة لنا، ونتطلع إلى تبادل ُمثِر ومثِمر لألفكار

 .والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 الملحق ج 

 

المستقلة كلمة األمين العاّم في الدورة السابعة للهيئة الدائمة 

لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمّي التي عقدت 

م بمدينة جّدة، بالمملكة العربية 3192أبريل  32و 91فيما بين 

 السعودية

 

 سعادة السفيرة المحتَرمة إلهام، رئيسة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان،

 أعضاء الهيئة الموَقرين،

 أصحاب السعادة،

 السيدات والسادة،أّيها 

 

أّواًل وقبل كّل شيء، اسمحي لي أن أهنئك سيدتي الرئيسة على انتخابك رئيسًا جديدًا 

وإّن انتخابك ليجّسد ثقة زمالئك أعضاء الهيئة في قدراتك . م2412للهيئة خالل سنة 

بين  الراسخ بمبدإ المساواة" الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان"القيادية ويؤكد إيمان 

وأتمنى لك التوفيق في مهمتك، وأنا واثق من أنك ستبلين بالء حسنًا مثل سلفك . الجنسين

 .السفير محمد كاوو إبراهيم، الذي نوجه له شكرنا الجزيل

واسمحوا لي أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة ألرحب رسمّيًا بأعضاء الهيئة المنتَخبين 

شهر فبراير والحظت حرصهم وتحّفزهم وقد سنحت لي فرصة االلتقاء بهم في . حديثًا

فنتمنى لهم التوفيق في مساعيهم المستقبلية، وأؤكد أن . على المساهمة في عمل الهيئة

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمّي ستواصل تقديم ما يلزم من دعم ومساعدة للهيئة 

 .االدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان حتى تضطلع بالمهام الموكلة إليه

ونرّحب، مع أعضاء الهيئة، بجميع الضيوف والمشاركين الكرام في هذا االجتماع 

منظمة "الهاّم في األمانة العاّمة لمنظمة التعاون اإلسالمّي، التي هي بيت جميع أفراد أسرة 

وأنا على ثقة من أن هذا االجتماع سيتضّمن، كغيره من االجتماعات ". التعاون اإلسالمّي
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منظمة التعاون "شات مثمرة ويحقق نتائج ملموسة في جميع القضايا التي تهّم السابقة، مناق

 ".اإلسالمّي

الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق "إّن أحد الجوانب الهاّمة لعملكم هو استقاللية 

منظمة التعاون "وتعتقد . ، وهي استقاللية ضرورية لفعاليتها ومصداقيتها"اإلنسان

ًا في هذا المبدأ؛ ولذلك أنشأت هذه الهيئَة بصفتها جهازًا من اعتقادًا راسخ" اإلسالمّي

. وهو قرار يجري تنفيذه على قدم وساق. أجهزتها المستقلة ذا مقّر خاّص به في مدينة جدة

. كما أن اتفاقّية المقّر في طور االكتمال. وقد خصص البلد المضيف مبنًى يكون مقّرًا للهيئة

رات ستؤدي إلى تحقيق المزيد من االستقرار واالتساق في ومما ال ريب فيه أن هذه التطو

وريثما يتحقق ذلكم، . عمل الهيئة سواء من الناحية اإلدارية أو المالية أو الموضوعية

يمكنكم االستمرار في االعتماد على الدعم الكامل من األمانة العاّمة لمنظمة التعاون 

 .اإلسالمّي

 سّيدتي الرئيسة،

 أصحاب السعادة، 

 أّيها السيدات والسادة،

" الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان"إّننا نعّلق أهمية كبيرة على عمل وأنشطة 

ونعتقد اعتقادًا صادقًا بأّن هذه الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ليست ضرورية لمجّرد 

ي تتسق التأّمل ومساعدة الدول األعضاء على صياغة ووضع وتنفيذ السياسات المناسبة الت

مع حقوق اإلنسان األساسية، ولكنها ضرورية أيضًا لتبديد االعتقاد الخاطئ المتزايد 

 .بوجود تعارض بين اإلسالم وحقوق اإلنسان

ولقد شّددُت مرارًا وتكرارًا، خالل مناقشاتنا الماضية، على بعض الصعوبات التي 

كما أرسلُت هذه . وية النظربأول" الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان"يجب أن تخصها 

وال يخامر أذهاننا أدنى . المقترحات إلى الهيئة كتابًة، فتقّبلها رئيُسها السابق بَقبول حسن

 .شّك بأن الهيئة ستتصدى لهذه القضايا بالسرعة والجدية المطلوبين

 أعضاء الهيئة المحتَرمين،

ويسّرنا التنويه بعدد من . إّن المدير التنفيذّي للهيئة يطلعنا على عملكم باستمرار

أنشطتكم المثمرة، كورشة الهيئة في طهران عن التأثير السلبّي للعقوبات على التمتع 

بحقوق اإلنسان في البلدان المستهَدفة بهذه العقوبات؛ وموقفكم الواضح من مكافحة خطر 

وق التطّرف في اإلسالم؛ وقراركم المتعلق بطريقة التعامل مع المؤسسات الوطنية لحق
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كما يثلج صدَرنا اإلشارُة إلى قراركم . في الدول األعضاء( المؤسسات الوطنية)اإلنسان 

التركيز في كل دورة من دوراتكم على موضوع من مواضيع الساعة التي تشغل بال 

وهو ما سيتيح للهيئة فرصة إجراء مناقشات معَمقة مع ". منظمة التعاون اإلسالمّي"

لمعنّية والخروج بنتائج ملموسة يمكن لمنظمة التعاون الخبراء والدول األعضاء ا

 .اإلسالمّي أن ترجع إليها خالل مناقشاتها في المحافل الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان

 أعضاء الهيئة المحترمين،

لعّلكم تذكرون أننا شّددنا مرارًا وتكرارًا، خالل مناقشاتنا الماضية، على ضرورة 

دولة عضو أن تنظر إليه لقياس المسافة بين النموذج اإلسالمّي إيجاد معيار تستطيع كل 

وألجل ذلك، يجب على الهيئة أن . لحقوق اإلنسان وقوانينها وممارساتها الخاصة بها

المتعلقة بحقوق اإلنسان في ضوء المعايير " منظمة التعاون اإلسالمّي"تراِجَع صكوك 

راحات بالتحسين أو التحديث أو التعزيز، والصكوك العالمية لحقوق اإلنسان، وتقِدَم اقت

ومن المتوَقع أن يطلب مجلس وزراء الخارجية المقبل نفس الطلب . حسبما يقتضيه األمر

ولما كانت الهيئة آلية . إلى الهيئة، مما سيساعد على توفير أساس قانونّي للمراجعة الاّلزمة

إلنسان، فإن مساهمتكم في استشارية لمنظمة التعاون اإلسالمّي بخصوص قضايا حقوق ا

هذا الشأن ستساعد الدول األعضاء كثيرًا على اعتماد منظور موَحد لمنظمة التعاون 

وآمل أن تعطَي الهيئُة . اإلسالمّي حول مختلف القضايا المستجّدة في مجال حقوق اإلنسان

 .ةاألولوية لهذه المسألة الهاّمة بتخصيص وقت محَدد لها والخروج بتوصيات ملموس

 أصحاب السعادة،

 أّيها السّيدات والسادة،

الذي هو محور مناقشات " حماية قَيم األسرة"اسمحوا لي أن أنتقل اآلن إلى موضوع 

 ".منظمة التعاون اإلسالمّي"وهو أيضًا موضوع هاّم يشغل بال . هذا اليوم

نطاق وقد اعترف المجتمع الدولّي على . إّن األسرة هي الوحدة األساسية للمجتمع

 .واسع بدورها المحورّي في توفير بيئة مواتية ومالئمة لنمّو وسعادة أفرادها

واعترف اإلسالم بالّدور المركزّي لألسرة في المجتمع، فقدم توجيهات واضحة بشأن 

كما عزز . حقوق أفرادها، والسّيما أفرادها المستضعفين، أي النساء واألطفال والمسّنين

لتي يجب ممارسُتها والتشجيُع عليها من أجل بناء مجتمعات يسودها اإلسالم القيم األسرية ا

 .السالم والتقُدم واالزدهار
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تهتدي بهذه التوجيهات، فإنها تعّلق أيضًا " منظمة التعاون اإلسالمّي"ولما كانت 

أهمية كبيرة على حقوق المرأة والطفل، وعلى حماية وتعزيز األسرة التي تمّثل الوحدة 

وبناًء على ما لهذا الموضوع من أهمية، قّرر مؤتمُر القّمة اإلسالمّي، . مجتمعاألساسّية لل

م، إنشاء إدارة لشؤون األسرة في 2442في دورته االستثنائّية الثالثة التي ُعقدت سنَة 

 .األمانة العاّمة لمنظمة التعاون اإلسالمّي تعنى بموضوع األسرة وأفرادها على نحو شامل

اإلعالن العالمّي "ذه الوحدة األساسّية للمجتمع باالعتراف في كما حظَيت أهميُة ه

كذلك، يؤِكد عدٌد من الوثائق األخرى المتَفق عليها دولّيًا الدور الحيوّي ". لحقوق اإلنسان

لألسرة في المجتمع، ويعترف بدورها األساسّي في تعزيز التنمية والتالحم والتكامل 

ولى عن رعاية وتوجيه وحماية األطفال من أجل نمّو االجتماعّي، ويؤّكد مسؤوليتها األ

شخصيتهم نمّوًا كاماًل ومتناغمًا، مما يسهم في بناء مجتَمعات مسؤولة ومسالمة تعيش في 

 .سالم مع نفسها ومع غيرها

وينّص القانون الدولّي لحقوق اإلنسان على أّن الدول ملَزمة بتوفير أكبر قدر ممكن 

، (بصفتها الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية للمجتمع) من الدعم والحماية لألسرة

وتمكينها من االضطالع بدورها كاماًل في المجتمع وتوفير بيئة مواتية لنمّو أفرادها 

تواجه صعوبات  -ويا لألسف -غير أّن هذه الوحدة المجتمعية الهاّمة ال تني. وسعادتهم

 .شتى في مختلف أنحاء العالم

االعتراف واإلقرار العالمّي بدور األسرة وقَيِمها، فإننا نزداد  وعلى الرغم من هذا

مع استمرار ظهور تعريفات جديدة وخالفية " حماية قيم األسرة"شعورًا بالخوف على 

وهي خالفات ال . لمفاهيم األسرة، ال يعترف بها الجميع وال تتفق مع معايير حقوق اإلنسان

زيز وحدة األسرة فحسب، ولكنها أيضًا ُتحِدث تعاكس الجهود العالمية الرامية إلى تع

انقسامات غير مرغوب فيها بين الدول األعضاء في األمم المتحدة بشأن مجموعة من 

 .المواضيع والحقوق ذات الصلة

وفي ظّل هذه التطورات، ال بّد من تعزيز التعاون على جميع المستويات بشأن قضايا 

زيز السياسات والبرامج التي تركز على األسرة األسرة؛ وبذل جهود متضافرة في سبيل تع

في إطار تصّور شامل ومتكامل لحقوق اإلنسان والتنمية؛ وتبادل الممارسات الجيدة في 

مجال وضع السياسات المتعلقة باألسرة؛ والنظر في الصعوبات التي تواجهها األسر في 

 .جميع أنحاء العالم، والتوصية بحلول تراعي حقوق اإلنسان
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ويفرض الواجب األخالقّي والقانونّي على الدول األعضاء وضَع وسَن سياسات 

وتدابير مراعية ومواتية لألسرة في مختلف المجاالت، مما يوفر بيئة داعمة لألسرة 

ويساهم في تطوير القدرة على رصد تأثير القرارات واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية 

في ( ها المستضعفين من نساء وأطفال ومعاقين ومسّنينوالسيما أفراد)على سعادة األسر 

 .مختلف الحاالت

 أّيها السيدات والسادة،

 أيها المشاركون الكرام،

أن تشتمل  -كما أشرنا بطريقة مفَصلة في المذّكرة التمهيدّية -في ضوء ما سبق، نوّد

 :مناقشات الدورة الحالية وترّكز على ما يلي

بأّن األسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية واألساسية  تأكيد الفكرة القائلة (أ

 للمجتمع؛

التشديد على أن تلتزم األطراف المعنّية بالتنفيذ الكامل للمبادئ والحقوق  (ب

المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان بشأن حماية مؤَسسة 

 األسرة وأفرادها؛

حة لمؤسسة األسرة في اإلسالم تسليط الضوء على األهمية البالغة الممنو (ج

وتعاليمه وتوجيهاته بشأن طريقة تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم لهذه الوحدة 

األساسية للمجتمع من أجل تعزيز التقوى والعدالة االجتماعية والتنمية التي هي 

 عناصر هاّمة في المجتمعات اإلسالمية؛

أفراد األسر في نطاق  لفت االنتباه إلى مختلف الصعوبات التي يالقيها (د

 .المعوقات االجتماعية واالقتصادية مثل الفقر والتخلف

إبراز الفائدة من إدراج السياسات والبرامج المعنّية باألسرة في جدول األعمال  (ه

 م؛2412اإلنمائّي الوطنّي والدولّي، ومنه جدول أعمال ما بعد سنة 

ة المعتَمدة حديثًا عن األسرة والتي التداول حول األفق الفلسفّي والحقوقّي للفكر (و

من أجل دعم التعريف " التوّجه الجنسّي"ترّوج لها بعض الدوائر بناء على 

المعتَرف به دولّيًا لألسرة الذي يراعي حقوق وواجبات مختلف أفراد األسرة 

، (كاآلباء الوحيدين واألّمهات الوحيدات، واألوصياء، واألصول، والفروع)
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مفاهيم جديدة تبعث على الفرقة التي ال تقبلها الثقافة وال وتحاشي استحداث 

 .الِدين، وال تتفق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

 أصحاب السعادة،

 أّيها السيدات والسادة،

على تحقيق نقلة " منظمة التعاون اإلسالمّي"إننا على ثقة بأن هذه الهيئة ستساعد 

الحقوق والحريات العالمية مع القيم اإلسالمية لتقديم نوعية في الطريقة التي تتالقى بها 

ويمكن أن . نظام متماسك وقوّي يرمي إلى تسهيل التمتع الكامل بجميع حقوق اإلنسان

في صوغ سياسات ووضع " منظمة التعاون اإلسالمّي"تكون لمشورة الخبراء يٌد على 

من المستوى الوطنّي  على كل -خطط تمّكن من التصّدي للصعوبات التي تواجهها األمة

 .في مجال حقوق اإلنسان -واإلقليمّي والدولّي

أتمنى لكم مناقشات مثمرة في الوقت المتبَقى من الدورة، وأتطلع إلى رؤية نتائج هذه 

 .الدورة وسماع خططكم المستقبلية إلنجاز مختلف المهاّم المنوطة بالهيئة

 .وشكرًا لكم
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 الملحق د

 

التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمّي تختتم " قلة لحقوق اإلنسانالهيئة الدائمة المست"

م بمدينة 3192أبريل  32و 91دورتها العادية السابعة التي ُعِقدت فيما بين يومي 

 جّدة

 

التابعة " الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان"عقدت : م3192أبريل  32جّدة، 

م بمدينة 2412أبريل  22و 11ما بين يومي لمنظمة التعاون اإلسالمّي دورتها السابعة في

وحضر الدورَة ممثلو الدول األعضاء والدول المراقبة . جّدة، بالمملكة العربية السعودية

منظمة التعاون "، واألمين العاّم وغيره من كبار موظفي "منظمة التعاون اإلسالمّي"في 

 .م، وممثلو وسائل اإلعال"مجمع الفقه اإلسالمّي"، و"اإلسالمّي

المنتخَبُة حديثًا، السفيرُة إلهام " الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان"وقدمت رئيسُة 

م؛ 2410إبراهيم، في كلمتها االفتتاحية، لمحًة عاّمًة عّما قامت به الهيئُة من أنشطة سنَة 

وزراء كما ركزت على ما أحرزته الهيئة من تقّدم في مختلف المهاّم التي كّلفها بها مجلس 

وفي هذا الصدد، أعربت عن شكرها على الرّد اإليجابّي الوارد من الدول . الخارجية

العقوباُت االقتصادية والمالية المفروضة على الدول "األعضاء فيما يتعلق بورشة 

التي ُعِقدت في السنة الماضية بمدينة " وتأثيُرها السلبّي على تمتع شعوبها بحقوق اإلنسان

خالل " مكافحة التطرف والتعصب في اإلسالم"مناقشة مواضيعية بشأن طهران، وتنظيم 

وتضّمنت الوثائق الختامية لكل من هذين اللقاءين توصيات هاّمة . الدورة السادسة للهيئة

موَجهة لمختلف األطراف المعنّية، وكانت محّل تقدير كبير بصفتها مقترحات مفيدة 

 ".ن اإلسالمّيمنظمة التعاو"تستحق أن تنظر فيها دوُل 

طالب  144عملية القتل غير اإلنسانية ألكثر من  -على لسان رئيستها -وأدانت الهيئة

، وللمئات من المدنيين "شباب المجاهدين"وطالبة في جامعة جاريسا الكينّية على أيدي 

وأعربيت الهيئة . في مختلف بلدان الشرق األوسط وأفريقيا " داعش"األبرياء على أيدي 

نها مع ضحايا هذه األعمال اإلرهابية، مؤكدة أن ال عالقة لهذه األيديولوجيات عن تضام

المتطرفة والتشُدد والتعُصب واإلرهاب باإلسالم، الذي هو دين سالم ويحث على الوسطية 

 .واالعتدال في تعاليمه
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وأعربت الهيئة عن قلقها الشديد على محنة المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا، 

ا التقارير األخيرة التي تتحدث عن غرقهم باآلالف قبل وصولهم إلى الشواطئ والسّيم

ودعت األمَم المتحدة والجهات األوروبية المعنّية إلى اتخاذ جميع التدابير . األوروبية

الممكنة لمعالجة الموضوع بطريقة شاملة، منها ضرورة تقديم كل مساعدة ممكنة وفقًا 

كما أعربت الهيئُة عن . لمعمول بها في مجال حقوق اإلنسانللمعايير والمبادئ الدولية ا

، وحّثت الجهات "بوكو حرام"قلقها بشأن استمرار محنة الفتيات التي اختطفتهّن جماعة 

المعنّية على اتخاذ جميع اإلجراءات االستعجالية الممكنة لتحديد مكان الفتيات المختطفات 

 .وفِك َأْسِرِهّن

مين مدني، األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمّي، كلمة في كما ألقى السيد إياد أ

االجتماع أعرب فيها عن تقديره لألنشطة المفيدة التي تقوم بها الهيئة على وفق أهدافها 

وشّدد السيد مدني على أهمية استقاللية عمل الهيئة، ومنها االستقالل الفكرّي في . وغاياتها

عن دعم األمانة العامة المعنوّي واللوجستّي والمالّي المناقشات واتخاذ القرار، وأعرب 

وفي معرض اإلشارة الى الموضوع األساسّي للدورة، قال األمين . الكامل لعمل الهيئة

تعتبر قيم األسرة بالغَة األهمية، ويجب حمايتها " منظمة التعاون اإلسالمّي"العاّم إّن 

تي تتسق مع المعايير العالمية لحقوق وتعزيزها على وفق القيم والتعاليم اإلسالمية ال

وأوصى بعقد مؤتمر خاّص لمنظمة التعاون اإلسالمّي حول هذا الموضوع، . اإلنسان

مؤتمر ينظر في التعريف والتدابير الاّلزمة للتصدي لمختلف الصعوبات التي تواجهها هذه 

بمشاركة ورّحب . الوحدة المجتمعية األساسية وأفرادها في مختلف الظروف واألحوال

في النقاش، وحّث على إقامة جسور التواصل بين المؤسستين من "  مجمع الفقه اإلسالمّي"

. أجل دمج النظرة اإلسالمّية إلى المواضيع المترابطة والتوُصل إلى آراء ومواقف موَحدة

وفي سياق الترحيب بالتقدم المحرز في عدد من المواضيع الهامة، أّكد أّن على الهيئة أن 

مل على وضع معيار لحقوق اإلنسان اإلسالمية تستطيع الدول األعضاء أن تقيس به تع

وأكد السيد مدني أن الصفة االستشارّية للهيئة ال تخّولها . سياساتها وتقّدمها في هذا المجال

بشأن قضايا حقوق اإلنسان فحسب، " منظمة التعاون اإلسالمّي"تقديم المشورة لدول 

من الدفاع عن القيم اإلسالمية وتقديم صورة حقيقية لهذا الدين الذي هو ولكنها تمكنها أيضًا 

 .دين السالم

وخالل هذه الدورة التي دامت خمسة أيام، أجرت الهيئة مناقشات معَمقة بشأن جميع 

البنود المدرجة في جدول أعمالها، ومنها انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية 

منظمة "مدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في دول المحتلة؛ والحقوق ال
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؛ والمهاّم المحَددة التي كلفها بها مجلس وزراء الخارجّية؛ والمسائل "التعاون اإلسالمّي

اإلجرائية المتعلقة بطرق عملها وإنشاء آلية للتعامل مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع 

كما تباحثت الهيئة مع ممثل المبعوث الخاّص لمنظمة التعاون . المدنّي األوسع نطاقًا

كشمير التي تحتلها "اإلسالمّي المعنّي بنزاع جامو وكشمير، حول حالة حقوق اإلنسان في 

، وقررت أن تتعاون اآلليُة الدائمة المعنية برصد انتهاكات حقوق اإلنسان في "الهند

مع األمانة العاّمة لمنظمة التعاون اإلسالمّي حول تعاونًا وثيقًا " كشمير التي تحتلها الهند"

كذلك، دعت الهيئة سلطات ميانمار إلى ضمان حماية حق سكانها من . هذا الموضوع

الروهينغا في الحياة والسعادة؛ وتقديم المسؤولين عن التحريض على الكراهية والعنف إلى 

والسيما حرمان )الممارسات العدالة، واتخاذ إجراءات تضمن عدم التمييز في القوانين و

 .على أّي أساس كان( مسلمي الروهينغا من الجنسية

وجريًا على عادة تناول قضايا الساعة التي تهّم الدول األعضاء، أدارت الدورُة 

، وهي مناقشة أكدت أهمية "حماية قيم األسرة"السابعة للهيئة المناقشَة المواضيعية حول 

واألساسية للمجتمع التي لها حق التمتع بحماية المجتمع  األسرة بصفتها الوحدة الطبيعية

والدولة؛ كما تطرقت لمختلف الصعوبات التي تواجهها مؤسسة األسرة وأفرادها في 

" منظمة التعاون اإلسالمّي"وأبدت الدول األعضاء والدول المراقبة في . مختلف الظروف

مل الجماعّي لحماية وصون وتعزيز اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع، وشَددت على أهمية الع

هذه القيم، التي تعتبر حاسمة في بناء مجتمعات تقدمية ومسالمة ومتسامحة تعيش في سالم 

وأّكد االجتماُع التعريَف األساسَي لألسرة بأنها عالقة توافقية طويلة . مع نفسها ومع غيرها

ة المنصوص عليها في األمد بين رجل وامرأة تربطهما الحقوق والمسؤوليات المتبادل

كما أدان االتجاَه المتعاظَم إلى الخلط بين تعريف األسرة واألفكار . التعاليم اإلسالمية

 ومشتهي الجنسين والمتحولين جنسيا الجديدة المثيرة للجدل عن أسر السحاقيات واللواطيين 

[seil mafBTBGL ] تعترف بها المعايير بناًء على التوّجه الجنسّي، وهي أفكار ليست عالمية وال

وصدر بياٌن منفصٌل عن هذا الموضوع يلّخص مناقشات ووجهات . الدولية لحقوق اإلنسان

 .نظر الهيئة حول هذا الموضوع

وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة لتواصل الممارسات اإلسرائيلية غير 

اّتباع اإلجراءات القانونية  الشرعية المتمثلة في اعتقال المواطنين الفلسطينيين دون

الواجبة، واستمرار وتوُسع أنشطة االستيطان، ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة، 

ومنع السلطة الفلسطينية من تحصيل اإليرادات، وفرض القيود على حرية تنُقل 

وكلها  -الفلسطينيين، وحفر ومصادرة األراضي والممتلكات المحيطة بالمسجد األقصى
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غير قانونية بموجب القانون الدولّي وانتهاكات لمسؤوليات إسرائيل بصفتها السلطة أنشطة 

وحّثت فلسطيَن على رفع دعاوى ضّد االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق . القائمة باالحتالل

كما حّثت المجتمَع الدولّي على أن . اإلنسان في المحاكم الدولية ذات الصلة لتحقيق العدالة

بذل الجهود الاّلزمة لتمهيد الطريق أمام التسوية العادلة والسلمّية المنشودة  يؤّدَي دوره في

منذ زمن بعيد لهذا النزاع، تسوية تسمح للفلسطينين بإقامة دولة مستقلة ناجحة متصلة 

" منظمَة التعاون اإلسالمّي"كما أوصت الهيئُة . األطراف تكون عاصمتها القدس الشرقية

المحافل الدولية ذات الصلة للتعريف بمحنة الفلسطينيين والتنسيق بعقد لقاءات منتظمة في 

الوثيق مع مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في فضح االنتهاكات اإلسرائيلية 

وأبدت الهيئة كذلك اهتمامها الشديد بزيارة فلسطين لالّطالع . المستّمرة لحقوق اإلنسان

 .على أحوال حقوق اإلنسان فيها عن كثب

وأدانت الهيئة إدانة قاطعة ما فشا في اآلونة األخيرة من خطاب كراهية ضّد 

وجددت . المسلمين وحٍط من الرموز والشخصيات الدينية اإلسالمية باسم حرية التعبير

الدعوَة إلى مكافحة تشويه السمعة والتنميط الدينّي السلبّي، وإلى حظر الترويج للكراهية 

وفي هذا الصدد، رّحبت . التحريض على التمييز والعنف المالزم لهالدينية التي تؤدي إلى 

، (م بمدينة جّدة 2412يونيو  0و 2الذي عقد يومي )باالجتماع الخامس لعملية إسطنبول 

وحّثت جميع األطراف المعنّية على التفكير في سبل ضمان التنفيذ الكامل والفّعال لخطة 

 .16/18العمل المتضَمنة في القرار 

. كذلك، تناولت الهيئة بالتفصيل قضايا الحق في التنمية وحقوق المرأة والطفل

التأثير السلبي "قابلت الوثيقة الختامية لندوة " منظمة التعاون اإلسالمّي"ونّوهت بأن دول 

وحَثت الهيئُة هذه الدوَل على متابعة توصياتها عن كثب، . بترحيب كبير..." للعقوبات 

لمتعلقة بإنشاء آلية رصد في كنف األمانة العامة لمنظمة التعاون والسيما التوصية ا

العلوم "كما اعَتبرت . اإلسالمّي من أجل تقييم تأثير هذه العقوبات على حقوق اإلنسان

، في نطاق "منظمة التعاون اإلسالمّي"أحَد مجاالت التعاون الهامة بين دول " والتكنولوجيا

ر في توصيات محَددة بشأن هذا الموضوع في الوقت الحق في التنمية، وقَررت التفكي

 .المناسب

وفي مجال حقوق المرأة والطفل، تناولت الهيئة بالتفصيل القضايا المتعلقة بالمساواة 

ورحبت بعزم حكومة ماليزيا على استضافة . بين الجنسين، والعنف ضد النساء واألطفال

" منظمة التعاون اإلسالمّي"م حول موضوع تنفيذ خطة عمل 2412مؤتمر خالل سنة 

المتعلقة بالنهوض بالمرأة، وحثت الدول األعضاء على اتخاذ جميع اإلجراءات الاّلزمة 
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لتحقيق التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية لالجتماع الوزارّي الخامس لمنظمة التعاون 

الذي عقد في ، "منظمة التعاون اإلسالمّي"اإلسالمّي حول دور المرأة في النهوض بدول 

وقد تقَرر أن ُتِعّد الهيئة دراسات عن . م بمدينة باكو، عاصمة أذربيجان2410نوفمبر 

كما . مجاالت محَددة من مجاالت حقوق المرأة والفتاة، ومنها الحق في الميراث في اإلسالم

ة التابع" منظمة تنمية المرأة"دعت الدوَل األعضاء إلى التصديق على النظام األساسّي لـ

 .لمنظمة التعاون اإلسالمّي، حتى يمكنها الشروع في مزاولة عملها الهادف

وشكرت رئيسُة الهيئة، في كلمتها الختامية، الدوَل األعضاَء على ما تبديه من اهتمام 

وأكدت من جديد التزاَم الهيئة . شديد بعمل الهيئة وما تقِدمه من دعم مستمر ألنشطتها

، وأعربت عن عزمها على الوفاء بمختلف المسؤوليات التي كلفتها القوَي بأهدافها وغاياتها

كما أعربت السفيرُة إلهام عن شكرها . بها الدول األعضاء في مجال تعزيز حقوق اإلنسان

لألمين العاّم لمنظمة التعاون اإلسالمّي على اهتمامه الشخصّي بنشاط الهيئة وعلى توفير 

إضافًة إلى ذلك، أطلعت الرئيسُة الدوَل . بسالسة ويسر الدعم القوّي الذي يمّكنها من العمل

األعضاَء على الخطط والمشاريع المستقبلية التي تعتزم الهيئُة التداول بشأنها، ومنها 

تعزيُز األبحاِث وكتابِة التقارير والدراساِت التي تتخذ موقفًا من حق الميراث في اإلسالم؛ 

التطرف؛ وتعزيُز ومناصرُة حقوق اإلنسان في  وحقوُق األقليات في اإلسالم؛ ومكافحُة

سياق مكافحة اإلرهاب؛ وأهميُة التنوع الثقافّي والدينّي في سياق تشجيع حقوق اإلنسان؛ 

وحريُة التعبير وخطاُب الكراهية، وقضيُة التوجه الجنسّي؛ والحاجُة إلى إعادة النظر في 

 .بحقوق اإلنسان القائمِة المتعلقِة" منظمة التعاون اإلسالمّي"صكوك 

وفيما يخّص المهمة التي كلفها بها مجلس وزراء الخارجية والتي تتعلق بمسلمي 

جمهورية أفريقيا الوسطى، قالت إن وفد الهيئة في طريقه إلى بانجول، وسيتبادل وجهات 

من أجل العمل المشترك على " اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب"نظر معَمقة مع 

 .ية وعلى غيرها من المسائل ذات األهمية المتبادلةهذه القض

خالل دورتها " حرية التعبير وخطاب الكراهية"وقررت الهيئُة التصدي لموضوع 

م لموضوع التربية على 2412كما قررت أن تخصص ورشتها السنوية خالل سنة . الثامنة

شة في حقوق اإلنسان، وشكرت حكومَة إندونيسيا على عرضها استضافة هذه الور

 .جاكرتا، في وقت الحق من هذه السنة

وأعربت الهيئة عن خالص شكرها وتقديرها للبلد المضيف، ولحكومة المملكة 

العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين على دعمهم المتواصل والتزامهم بأهداف 

 .الهيئة وغاياتها وأنشطتها
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.......... 

 الملحق هـ

 

تؤكد، خالل المناقشة " المستقلة لحقوق اإلنسانالهيئة الدائمة "

م، أهمية 3192أبريل  39في " حماية قيم األسرة"المواضيعية حول 

األسرة بصفتها الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع التي لها حق التمتع 

 بحماية المجتمع والدولة

  

مناقشة " نسانالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإل"نّظمت : م3192أبريل  32جّدة، 

، وذلك جريًا على عادتها "حماية قيم األسرة"أبريل، حول موضوع  21مفتوحة، يوَم 

منظمة التعاون "المتمثلة في تنظيم مناقشات مواضيعية حول قضايا الساعة التي تهّم 

وحضر المناقشَة، إلى جانب أعضاء الهيئة، األميُن العاُم لمنظمة التعاون ". اإلسالمّي

وعدٌد من الخبراء الدوليين الذين تناولوا هذا الموضوع من مختلف الجوانب،  اإلسالمّي

ومنها الصعوبات التي تواجهها مؤسسة األسرة وأفرادها في مختلف الظروف واألحوال، 

 .وقّدموا عددًا من التوصيات الهاّمة بشأن طريقة تعزيز هذه الوحدة المجتمعّية األساسية

عن " منظمة التعاون اإلسالمّي"ضاء والمراِقبة في كما عّبر ممثلو الدول األع

اهتمامهم الشديد بالمناقشة، وشددوا على أهمية العمل الجماعّي لحماية وصون وتعزيز 

هذه القيم، التي تعتبر حاسمة في بناء مجتمعات تقدمية ومسالمة ومتسامحة تعيش في سالم 

 .مع نفسها ومع غيرها

ئُة التعريَف األساسَي لألسرة بأنها عالقة توافقية وفي نهاية المناقشة، أّكدت الهي

طويلة األمد بين رجل وامرأة تربطهما الحقوق والمسؤوليات المتبادلة المنصوص عليها 

وجَددت القوَل بأن الرجال والنساء يتمتعون بالكرامة اإلنسانية . في التعاليم اإلسالمية

نهم يضطلعون بأدوار ومسؤوليات وحقوق اإلنسان األساسية على قدم المساواة، ولك

مختلفة داخل األسرة والمجتمع؛ وبأن اإلسالم ال ينّص في أّي مكان على ما يوحي بتفّوق 

 .أو دونية أّي من الجنسين

كما هو مبَين في المعايير الدولية ذات الصلة مثل  -وأّكدت الهيئة كذلك أن األسرة

هي الوحدة الجماعية الطبيعية  -"نساناإلعالن العالمّي لحقوق اإل"من ( 2) 16المادة 

وينّص عدٌد من الوثائق  .واألساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
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العهد "، و"العهد الدولّي الخاّص بالحقوق المدنية والسياسية"كـ)األساسية لحقوق اإلنسان 

على "( اتفاقية حقوق الطفل"و ،"الدولّي الخاّص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

أّن جميَع الدول ملزَمٌة إلزامًا ال لبس فيه بتوفير هذه الحماية والدعم لألسرة، التي تضطلع 

وأدانت . بدور الوصّي على األخالق والقيم التقليدية التي يعترف بها السكان والمجتمع

واألفكار الجديدة المثيرة للجدل الهيئُة بشّدة االتجاَه المتعاظَم إلى الخلط بين تعريف األسرة 

بناًء على التوّجه الجنسّي، وهي أفكار ليست عالمية وال [ seil mafBTBGL]عن األسر المثلية 

 .تعترف بها المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

وسلطت الضوء على أهمية توفير الحماية لكل فرد من أفراد األسرة، وأكدت الدور 

لذي يجيز لهم حقوقًا خاصًة في اتخاذ القرارات بشأن نوع األنشطة الهاّم لآلباء واألمهات ا

وأكد االجتماع ضرورة تعزيز وعي األطفال في . الدينية واألخالقية والتربوية ألطفالهم

مجال التثقيف الجنسّي على وفق تطور قدراتهم الذهنية، لكنه أدان عملية الترويج للحقوق 

لتثقيف الجنسّي الشامل لألطفال، الذي يشمل مفاهيم الخالفية غير العالمية المتعلقة با

وسلوكيات وممارسات غير مقبولة أخالقيًا لكثير من الجاليات والمجتمعات الدينية، ومنها 

 .اإلسالم

وشددت الهيئُة على أن لكل بلد أو مجموعة من البلدان الحق في صياغة قوانينها 

وهو حق أكدته كثير من . شؤون األسرةوأنظمتها استنادًا إلى منظومات قيمها، ومنها 

األحكام الواردة في القوانين الدولية والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، ومنها القسم األول 

، الذي يسلط الضوء بوضوح على مبدأ االعتراف "إعالن وبرنامج عمل فيينا"من ( 2)

 .اإلنسانواالحترام الواجب للتنّوع الثقافي والدينّي في ميدان وتطبيق حقوق 

وأّكد االجتماع أّن األسرة في اإلسالم هي الوحدة األساسية للمجتمع التي تتمثل 

وتدل األسرة في اإلسالم . مهمتها ودورها األساسّي في الحفاظ على التماسك االجتماعّي

وتتكون األسرة المثالية من الزوج . على البنيتين النووية والموَسعة على حّد سواء

والسيما األسرة التي تعيلها )نبغي االعتراف باألسرة ذات العائل الواحد والزوجة، لكن ي

كما يقدم اإلسالم توجيهات لحماية هذا النوع من . نتيجة الطالق وغيره من العوامل( امرأة

 .األسر بآليات مختلفة كالميراث والهبة ونظام الدعم األسرّي المقَدم من المجتمع والحكومة

سالم ال يعترف بالعالقة الجنسية بين الرجل والمرأة وال يعتبرها وأكد االجتماع أن اإل

كما أكد أن المجتمع الصالح ال يمكن أن يستمر إاّل بوجود . شرعّية إاّل في نطاق الزواج

، وال يمكن "سكينة وموّدة ورحمة"األسرة السليمة والمستقرة، وهو ما سّماه القرآن الكريم 
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وال ينبغي (. وأبًا وأّمًا ألطفالهما)رجل والمرأة زوجًا وزوجًة أن يتحقق إاّل بالزواج بين ال

 .اعتبار أّي ممارسة ُيحتمل أن تهّدد سالمة األسرة جزءًا من حرية االختيار

وإضافًة إلى ذلك، أّكدت الهيئُة أن األسرة السليمة والمستقرة ال يمكن أن تقوم لها 

ن في الكرامة والحقوق األساسية لإلنسان في قائمٌة إاّل إذا اعُتِبر الزوج والزوجة متساويي

وينبغي التعامل معهما على أساس العدالة والمساواة بين . كّل من األسرة والمجتمع

كما هو منصوص عليه في القيم  -ويشكل التآزر والتكامل بين الزوج والزوجة. الجنسين

. ساسية داخل األسرأساس االضطالع بمسؤوليات متساوية والتمتع بالحقوق األ -اإلسالمية

ويجب ضمان تكافؤ الفرص لجميع أفراد األسرة في تنمية قدراتهم البدنية والعقلية 

والروحية والفكرية وغيرها إلى جانب توفير الحماية ألفراد األسرة من جميع أشكال 

 .العنف الجسدي والنفسّي والجنسّي

 :التوصيات

في المحافل ذات الصلة، ومنها العمل  شّددت الهيئة على أهمية القيام بأنشطة ترويجّية

مع المنظمات غير الحكومية المناصرة لألسرة على عقد مؤتمرات وندوات من أجل 

وفي هذا السياق، دعت الهيئُة مجلس وزراء الخارجية . تشجيع وتعزيز القيم األسرية

 إلى تنظيم مؤتمرات دولية" منظمة التعاون اإلسالمّي"في " إدارة شؤون واألسرة"و

واسعة النطاق بالتعاون مع من يشاطرهما الرأي من المجموعات الجغرافية، ومؤسسات 

المجتمع المدنّي، والسيما المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

 ".منظمة التعاون اإلسالمّي"في دول 

وعّبرت الهيئة عن قلق شديد إزاء مضامين عدد من المنشورات الصادرة عن 

صندوق األمم "و" منظمة الصحة العالمية"كاليونيسيف و)مختلف هيئات األمم المتحدة 

التي تتحدث بالتفصيل عن فكرة ما يسّمى التوجه الجنسّي والتعليم "( المتحدة للسكان

الجنسّي الشامل لألطفال، واعتبرتها فكرة مثيرة للقلق وغير مقبولة أخالقّيًا من مختلف 

وحثت هذه الهيئاِت التابعَة لألمم . ل أن تضّر بمؤسسة األسرة ذاتهاالقيم الدينية وُيحتم

المتحدة على اإلحجام عن استخدام هذه المواد الترويجية التي لم ُتَقَر أو ُتعتَمْد بتوافق 

 .اآلراء، مما يقوض روح قيم ومعايير وصكوك حقوق اإلنسان المقبولة عالميًا

منظمة التعاون "دعم مواقف وقرارات  ودعت الهيئُة جميع الدول األعضاء إلى

 .بشأن قضية األسرة، ومنها قيم األسرة وحماية األسرة" اإلسالمّي
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واعترفت الهيئُة بالحاجة الماّسة إلى إيجاد الوسائل والسبل لحماية األسرة وتماسكها 

في حاالت النزاع وما بعد النزاع وغيرها من الظروف واألحوال الطارئة كأحوال أسر 

على " منظمَة التعاون اإلسالمّي"وفي هذا الصدد، حّثت دول . جرين والاّلجئينالمها

ضمان توفير حقوق اإلنسان األساسية والحماية القانونية لهذه األسر المتضّررة، والسّيما 

 .الحق في التعليم والصحة

ر ودعت الهيئُة جميَع األطراف المعنّية، ومنها آليات األمم المتحدة والمنَظمات غي

الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، إلى وضع األسرة في صلب جداول 

 .أعمالها وتالفي األفكار المغلوطة والخالفات، التي تتعارض مع القيم العالمية لألسرة
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 الملحق و

 

بيان الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة التعاون 

رقة المهاجرين إلى أوروبا في البحر األبيض اإلسالمّي بشأن غرق األفا

 المتوسط في اآلونة األخيرة

 

تشعر " الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان"إّن : م3192أبريل  32جّدة، 

باالنزعاج من الغرق المشؤوم الذي تعرض له آالف المهاجرين األفارقة في البحر 

األبرياء يفرون من بلدانهم ألسباب  وكان هؤالء. األبيض المتوسط في اآلونة األخيرة

اجتماعية واقتصادية وأمنية شّتى أجبرتهم على سلوك هذا الطريق الخطير إلى أوروبا 

 .بحثًا عن فرص أفضل ألنفسهم وعن المستقبل واألمان واالزدهار االقتصادّي ألسرهم

المزيد من وقد أدى الّرّد القاسي للجهات المعنّية باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بضمان 

ومما يبعث على . اليقظة إلى خسارة غير ضرورية وال رجعة فيها آلالف األرواح البريئة

األسى واألسف أّن جهود الجهات المعنّية الدولية واألوروبية لمنع هذه الخسارة لم تكن 

 .كافية

مم وتحّث الهيئُة الدائمُة المستقلُة لحقوق اإلنسان المجتمَع الدولّي، ومنه هيئات األ

المتحدة ذات الصلة، على إظهار الرحمة بتحمل مسؤوليتها الدولية والمبادرة إلى اتخاذ 

جميع التدابير التصحيحية الاّلزمة والمناسبة لضمان عدم حدوث مثل هذه المآسي مرة 

كما ُتشِدد على ضرورة التصّدي لألسباب العميقة للمشكلة بطريقة أكثر تماسكًا . أخرى

ب التي تحمل هؤالء األشخاص على هجر أوطانها وخوض غمار مثل كاألسبا)ومنهجية 

 .بداًل من االقتصار على معالجة أعراضها فقط( هذه الرحالت الخطرة

  

********** 

 

 


