الوثيقة الختامية للندوة الدولية السادسة
الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان لمنظمة منظمة التعاون اإلسالم
"إعالن طشقند بشأن أهمية تعزيز وحماية حقوق الشباب لبناء مجتمعات ديمقراطية مسالمة
وتحقيق التنمية المستدامة"
عقدت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان (الهيئة) لمنظمة التعاون اإلسالم (المنظمة) ،بالتعاون مع حكومة جمهورية أوزبكستان
ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ،ندوتها العالمية السادسة حول "أهمية تعزيز وحماية حقوق الشباب ف بناء مجتمعات
ديمقراطية مسالمة وتحقيق التنمية المستدامة" ،وذلك خالل ر
الفتة من  8-7أكتوبر  2019بطشقند ،جمهورية أوزبكستان .وقد ضمت هذه
ختاء معنيون من أوساط علمية ومنظمات دولية مثل مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان،
الفعالية ،باإلضافة إىل أعضاء الهيئة ،ر
ر
األفريق ومركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (مركز أنقرة) ،ومنتدى شباب التعاون اإلسالم
واالتحاد
.
كبت من
) ،(ICYFوالمجلس االستشاري
األوروب لحقوق الشباب والمجلس المركزي التحاد الشباب ف أوزبكستان كما شارك ف الندوة عدد ر
ر
الممثلي عن الدول األعضاء والدول ذات صفة المراقب ف منظمة التعاون اإلسالم ،فضال عن مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان.
ر
وباإلضافة إىل العروض الشاملة ر
الختاء وأعضاء فريق النقاش بشأن الموضوع ،فقد قام المشاركون ف هذه الندوة بتحليل نطاق
الت قدمها ر
ر
الصكوك واآلليات الدولية واإلقليمية القائمة حاليا ف مجال تعزيز وحماية حقوق الشباب ،مشددين عىل أبرز التحديات األساسية الت يواجهها
ر
المقتحة لتعزيز دور الشباب ف بناء مجتمعات مسالمة ،تتسم
الشباب ف الدول األعضاء من أجل اإلعمال الكامل لحقوقهم والطرق والوسائل
ً
ر
وبناء عىل المداوالت ر
بالمرونة والقدرة عىل التكيف واالستدامة.
الت أجريت بشكل مستفيض والت شملت كافة جوانب موضوع النقاش
والتوصيات الملموسة ر
الت تم اإلدالء بها خالل أعمال الندوة ،توصلت الهية اىل النتائج التالية:
أكدت أن اإلسالم يطلب من كبار السن أن يكونوا قدوة حسنة للشباب للمساهمة ف بناء أخالقهم ،مما يساعد عىل الحفاظ عىل المبادئ والقيم
ر
الت تقوم عليها المجتمعات اإلسالمية .ويوىل اإلسالم مرحلة الشباب أهمية خاصة ،باعتبارها أهم مراحل حياة المسلم ،حيث تستهل فيها
ر
ر
المساءلة أمام هللا سبحانه وتعاىل ،فيصبح الشاب المسلم منذ هذه الفتة محاسبا عن كل أفعاله وأفكاره .كما أنها فتة تعج فيها جميع أنواع
الخطتة ،بما فيها األيديولوجيات المتطرفة ،و ر
تمكي
الت يمكن غرسها ف أذهان الشباب بكل سهولة .ولذا تضمن المبادئ اإلسالمية
األفكار
ر
ر
ر
الشباب من الوصول إىل كافة حقوقهم بدون فرض أدب عوائق عىل ذلك ،علما بأنهم ف المقابل مطالبون بالوفاء بالتاماتهم الكاملة والقيام بأدائها
عىل أكمل وجه.
اعتفت أن "الشباب" ف رفتة انتقالية من تبعية مرحلة الطفولة إىل استقاللية سن الرشد والوع بمسؤولية ر
ر
التابط فيما ربي األفراد بصفتهم
ً
ً
ً
ثقافيا يستند إىل السياقات
مفهوما
يعتت مصطلح "الشباب" ،بدال من ربطه بفئة عمرية محددة،
أعضاء مجتمع واحد 1.ومن الناحية العملية ،ر
والمفاهيم السياسية واالقتصادية واالجتماعية  -الثقافية المختلفة للمجتمعات ،حيث يتحقق االنتقال من التبعية إىل االستقالل ف مراحل
مختلفة مقارنة بالحقوق المختلفة .وبناء عىل سيولة المفهوم ،نجد أن األمم المتحدة نفسها تتعامل بمرونة مع تعريف مصطلح "الشباب" ف
ر
بعي االعتبار ما تستخدمه الدول األعضاء ف هذا
تطبيقها للسياسات
واالستاتيجيات ذات الصلة بقطاع الشباب عىل المستوى الوطت ،آخذة ر
المجال.
ً
عموما ضمن
وضحت أنه يقصد بحقوق الشباب تمكينهم من التمتع الكامل بالحقوق والحريات األساسية المكفولة لهم .وتندرج هذه الحقوق
التوفت  -ويقصد به حماية وصول الشباب إىل وسائل الرفاهية والخدمات ،مثل التغذية والمالبس والمأوى والتعليم
ثالث فئات أساسية وه( :أ)
ر
ر
وما شابه ذلك؛ (ب) الحماية  -وتعت ضمان السالمة من االنتهاكات ،ومنها اإليذاء البدب والنفس؛ و (ج) المشاركة  -ويراد بها المشاركة كشكاء
ف فرص اتخاذ القرارات ر
الت تؤثر عليهم طيلة الحياة.
شددت أن حقوق الشباب تشكل كافة الحقوق ر
التميت
الت يجب التمتع بها ،بيد أنها منعت لبعض رشائح المجتمع بدعوى صغر السن .ويؤثر هذا
ر
عىل الشباب ف بعض األحيان بشكل علت ،من خالل القيود المفروضة عىل العمر القانوب ،واألهم من ذلك كله ،وبصورة مخفية ،من خالل
والتحتات والقوالب النمطية الموجهة ضد الشباب ،مما يحرمهم من فرص التمتع بحقوقهم ر
المشوعة .ونظرا
المواقف السلبية والمعتقدات
ر
للتميت القائم ضد صغار السن ،وخاصة الفتيات.
لهذه الحواجز ،نحتاج إىل حماية خاصة للتصدي
ر
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شددت أنه بينما تنطبق أطر حقوق اإلنسان الحالية عىل الشباب بقد ر ما تشي حيثياتها عىل أي شخص آخر ،فال يوجد إطار أو أداة معينة
كبتة ف هذا المجال.
تحدد الحقوق الخاصة المكفولة للشباب عىل المستوى العالم ،مما يخلف ثغرة ر
أشادت بمساهمة الجهود الدولية واإلقليمية ف حماية وتعزيز حقوق الشباب  ،ر
والت تشمل  ،ضمن جملة أمور  ،خطة عمل منظمة المؤتمر
اإلسالم لسنة  ، 2025و ر
الت شددت عىل ضورة بناء قدرات الشباب وبرامج التبادل الخاصة بهم ؛ دورات المؤتمر اإلسالم لوزراء الشباب
ر
الت اعتمدت ر
والرياضة ،ر
استاتيجية منظمة التعاون اإلسالم ف مجال الشباب؛ خطة العمل الثالثية للمنظمة اإلسالمية للتبية والعلوم والثقافة
(اإليسيسكو) ( )2018-2016؛ برنامج العمل العالم للشباب ؛ قراري مجلس األمن  )2015( 2250و  )2018( 2419بشأن الشباب والسالم
واألمن ،الذي ر
يعتف بدور الشباب ف بناء السالم ؛ قرار الجمعية العامة المعنون "تحويل عالمنا :خطة التنمية المستدامة لعام  "2030؛ قرار
ر
مجلس حقوق اإلنسان  )2017( 14/35بشأن الشباب وحقوق اإلنسان ،و الذي يدعو إىل تعميم مراعاة حقوق الشباب ؛ ميثاق الشباب األفريق
والتامج الخاصة بالشباب؛
؛ وإعالن لشبونة  21 +بشأن السياسات ر
تعتت من أعىل معدالت التجمعات الشبابية ف العالم 2.بينما يعد الشباب من أبرز اإلمكانيات
أشارت أن إقليم منظمة التعاون اإلسالم ر
غت مسبوقة ف مجاالت الصناعة
الديموغرافية الملحوظة ف الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالم ،حيث تستفيد المنطقة بواسطتها من مزايا ر
واالبتكار والنمو .ومع ذلك ،ال يزال العديد من هذه الدول تعاب كل العناء من مختلف العوائق القانونية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،مما
ً
الصغتات والنساء ف وضعية ال تسمح لهن
التمكي وتكافؤ الفرص للوصول إىل إمكاناتهم الكاملة .وغالبا ما تكون الفتيات
يؤثر سلبا عىل جهود
ر
ر
بالوصول اىل الموارد والخدمات والسلع بسبب عدم تكافؤ الفرص.
حددت كذلك أن " االنتباج السكاب ف أعداد الشباب " ف إقليم منظمة التعاون اإلسالم تحدث ف وقت تحكم فيه الثورة التكنولوجية المتمثلة
تغيت الطرق العادية ر
القوتي ،وهما النمو الديمغراف والتكنولوجيا،
هاتي
ف الذكاء االصطناع ر
ر
الت نتعامل بها مع بعضنا البعض .وال شك أن ر
كبت ع معظم تطلعات الشباب .وف هذا الصدد ،يتوقع الشباب تدفق المعلومات بشكل حر وحكم وأنظمة ادارية وسياسة أفضل
تغلبان بشكل ر
ر
ر
.
من حيث االستجابة والمساءلة ،فضال عن ضمان تكافؤ الفرص ف جميع مجاالت الحياة وهذه ه الموضوعات الت تتدد ف أحاديث الشباب،
ر
التكنولوج ،يصبح
التمكي
علما بأنهم يتناولونها باعتبارها جزءا من حقوقهم األساسية ال عىل أنها قضايا أو إشكاليات يلزم معالجتها .وعند
ر
فيعتون عن كل ما يشعرون به من إحباط ،مما ال يخلو من تداعيات عميقة عىل جميع
الوصول إىل الجمهور العالم أمرا سهال بالنسبة لهم ،ر
ر
إيجاب ،يجب توعيتهم بمزالق وسائل التواصل االجتماعية ،والت من
التأثت عىل الرأي العالم بشكل
المستويات .وف عملية تعزيز حقهم ف
ر
ر
والتميت والتطرف.
ضمنها إثارة األخبار المزيفة واإلرهاب والتطرف والقوالب النمطية وكراهية األجانب ،مما يؤدي إىل الحقد
ر
حددت عدادا من التحديات ر
الت يواجهها الشباب ف بلدان منظمة التعاون اإلسالم بسبب التهميش االجتماع واالقتصادي أو االفتقار إىل
ر
التعليم المناسب أو ضعف المستوى العلم ،أو القوالب النمطية ،فضال عن الحرمان من الحقوق المشوعة ،مما يؤدي إىل األصولية والتطرف.
ً
ً
خطتا عىل إمكانيات الشباب ف المساهمة بشكل ملموس أو المشاركة
تأثتا ر
وعالوة عىل ذلك ،يؤثر انتشار التاعات والفقر والمظالم السياسية ر
ف تعزيز التنمية المستدامة لمجتمعاتهم المختلفة.
غت متناسب من ضياع الفرص بسبب الرصاعات ر
عت
غت حل ف مناطق مختلفة ر
الت طالت أمدها من ر
أشارت أن الشباب المسلم يعانون بشكل ر
العالم ،ر
والت تتطلب تضافر الجهود من أجل تسويتها ،وذلك إسهاما ف تعزيز وبناء السالم؛
أعربت عن إدانتها بشكل خاص لكافة انتهاكات حقوق اإلنسان ر
وكشمت المحتلة
الت يتعرض لها الشباب المسلم ف األراض الفلسطينية المحتلة،
ر
من قبل الهند وميانمار ،الذين أصبحوا عرضة ر
لشت أشكال العنف ،بما ف ذلك التعذيب ،والقتل واإلعاقة الجسدية واالغتصاب والحرمان من
المصت ،وذلك عىل أيدي القوات القائمة
التعبت ،والحق ف تقرير
ممارسة الحقوق األساسية ،كالحق ف الحياة ،والحق ف التعليم ،والحق ف حرية
ر
ر
باالحتالل ،ر
الت تقدم عىل هذه الخروقات بكل مأمن من العقاب؛
ر
اعتفت بأهمية الحفاظ عىل القيم األشية ومؤسسة الزواج من أجل التنشئة األخالقية واالجتماعية الشاملة للشباب ،ر
والت تحميهم من ربي
المتبادلي.
أمور ،من الرذائل األخالقية واأليديولوجيات المتطرفة ،وتساهم ف بناء المجتمعات المسالمة القائمة عىل المودة والتفاهم
ر
ر
اعتفت كذاك أن الشباب أصحاب الحقوق اليوم ومستقبل كل مجتمع .بناء عىل ذلك ،يلزم التعامل معهم ر
كشكاء ،وذلك لوضع سياسات كفيلة
وتسخت إمكاناتهم ومهاراتهم وطاقتهم ف إطار تقوية المؤسسات الديمقراطية وبناء المجتمعات
بحماية حقوقهم ،مما يسهل تعزيز قدراتهم
ر
التميت.
القائمة عىل االندماج والمشاركة وعدم
ر
رحبت ر
باقتاح جمهورية أوزبكستان الداع إىل اعتماد اتفاقية دولية لحقوق الشباب للتلبية الحتياجات الشباب؛
وعىل المستوى الدوىل ،أوصت بما يىل:
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ر
المشتكة ربي الوكاالت المعنية بتنمية الشباب وبرنامج األمم المتحدة
تكثيف التعاون ربي األطراف الرئيسية ،وال سيما شبكة األمم المتحدة
ر
اإلنماب ،من أجل تعزيز االتساق السياس ،وتبادل أفضل الممارسات ،وتوسيع نطاق تجمع أصحاب المصلحة ،وتطوير روابط مشتكة
ر
المشتك؛
للتعاون ف مجال األولويات السياسية ذات االهتمام
ضورة التعاون لمواجهة التحديات المحددة ر
التعبت عن حقوقهم وتعزيزها بوضع اتفاقية قانونية
الت يعاب منها الشباب ،وذلك من خالل
ر
ر
دولية تضمن كفالة حقوق الشباب .وتحقيقا لهذه الغاية ،يمكن استغالل ميثاق الشباب األفريق ) ،(AYCوهو صك إقليم ،بمثابة إطار
إيجاب لضمان كفالة حقوق الشباب ف القانون الدوىل؛
معياري
ر
يمكن استخدام الصكوك واآلليات الحالية المعنية بحقوق اإلنسان لتعميم حقوق الشباب ،كما يجوز معالجة ذات المسألة باالستعراض
الدوري الشامل ،وذلك ر
باشاك المنظمات المعنية بالشباب والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان ف المشاورات الوطنية؛
اعتبار وضع إجراء خاص بشأن الحقوق اإلنسانية للشباب ورسم مبادئ توجيهية لمساعدة الدول عىل تنفيذ نهج قائم عىل مقاربة حقوق
االنسان فيما يتعلق بإعمال السياسات الخاصة بقطاع الشباب؛
ر
المؤش القياس لتنمية الشباب واستخدامها كمعيار لتقييم التقدم المحرز ف المستقبل؛
تجميع البيانات ف
تعزيز ومواءمة برنامج العمل العالم للشباب مع خطة التنمية المستدامة لعام  2030لتعزيز السياسات والمبادرات البيئية الرامية إىل بناء
تغت المناخ والتباينات،
قدرات الشباب كقوة دافعة ،علما أنه يمكن االستعانة بها ف القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله وأبعاده وللتحدي آلثار ر
وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،وخاصة ف البلدان النامية؛ و
ر
والالجئي يشكلون غالبية المترصرين من التاعات المسلحة ،ومن ثم ضورة ضمان تعزيز
االعتاف بأن الشبان والشابات والمهاجرين
يلزم
ر
ر
وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع ،بغض النظر عن السن والوضع االجتماع ،وذلك من خالل اإلشاك ف اتخاذ القرارات
ذات الصلة.

وفيما يخص الدول األعضاء ،فقد دعتها إىل ما يىل:
 .iتعزيز الثقافة الديمقراطية ،ودمج دور الشباب ف الشؤون العامة ،مما يسهل لهم الوصول إىل العدالة ،وتمكينهم من خالل التمثيل
ً
الفعىل للشباب والمشاركة ف منصات صنع القرارات عىل المستويات المحلية والوطنية والدولية .وتحقيقا لهذه الغاية ،توض الهيئة
التشيعية الرصورية لتخفيض الحد األعىل لسن ر
التدابت ر
التشح للمناصب العمومية وكذلك سن
الدول األعضاء باتخاذ
ر
التصويت /ر
االقتاع؛
ر
والتعبت ،والحق ف تلق المعلومات ،والحق ف حرية تكوين الجمعيات
 .iiخلق بيئة للشباب تفض إىل التمتع بالحق ف حرية الرأي
ر
والتجمع؛
 .iiiوضع خطة عمل من شأنها أن تساعد عىل إيجاد أوجه التآزر ربي ر
استاتيجية الشباب لمنظمة التعاون اإلسالم وأهداف التنمية
ر
واستاتيجية األمم المتحدة للشباب؛
المستدامة
 .ivوضع آليات اإلبالغ لرصد تنفيذ ر
استاتيجية منظمة التعاون اإلسالم للشباب ،علما بأن هذا اإلجراء ينبغ أن يشمل األطر الزمنية
ر
ومؤشات األداء الرئيسية ،باإلضافة إىل األدوار المنوطة للدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالم واألمانة العامة
المتانية
ومخصصات ر
وبقية مؤسسات المنظمة ذات الصلة؛
 .vسن ر
تشيعات وسياسات وبرامج واقعية تركز عىل تنمية الشباب من خالل التعاون الشامل فيما ب ري القطاعات بما يكفل اتباع نهج
توفت خدمات التعليم الموجه نحو اكتساب و تنمية المهارات؛ (ب) إدخال
قائم عىل مقاربة حقوق اإلنسان  ،و ذلك من أجل( :أ) ر
ر
للجنسي  ،وتعزيز
تحسي فرص التوظيف وضمان الشفافية ،مما يساعد عىل احتام تكافؤ الفرص
إصالحات عىل سوق العمالة بقصد
ر
ر
تحسي المستويات المعيشة ؛ (ج) تقديم حوافز محددة ألصحاب العمل لتشجيعهم عىل
الحراك االجتماع ربي األجيال من أجل
ر
القطاعي العام والخاص ؛ (د) تشجيع مشاركة اإلناث
المقبلي عىل سوق العمالة ،وذلك عن طريق تحديد حصص ف
قبول الشباب
ر
ر
وتوفت التسهيالت الخاصة برعاية األطفال لألمهات الشابات ؛ و(ـه)
ف القوى العاملة من خالل سد الفجوة الجنسانية ف األجور
ر
إنشاء آليات لحماية الضمان االجتماع ؛
القواني واللوائح والسياسات والممارسات واألعراف القائمة عىل
إلغاء
أو
تعديل
االقتضاء،
التدابت الرصورية ،لمراجعة ،وعند
 .viاتخاذ
ر
ر
التميت ضد الشباب ،وخاصة الفتيات والشابات؛
ر
 .viiر
للتمكي من بلوغ أعىل مستويات
بعي االعتبار ضورة االندماج ف االقتصاد القائم عىل المعرفة
الت ر
ر
كت عىل نوعية التعليم مع األخذ ر
االنتاج والقدرة التنافسية؛
ر
 .viiiوضع آليات فعالة للرصد والتقييم ،ر
ومؤشات حقوق اإلنسان ف تقارير الدولة المقدمة
والت يمكن أن تكون ف شكل بيانات مفصلة
إىل الهيئات التعهدية؛
ر
 .ixمعالجة إشكالية الحواجز القانونية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والرقمية والثقافية الت تعرقل مشاركة الشباب مما يضمن
عت الحدود والحوار
تشجيع ودعم إنشاء مجالس وحركات وشبكات مستقلة بقيادة الشباب ،وذلك لتعزيز برامج التبادل
الشباب ر
ر
واالنسجام ربي الثقافات واألديان؛
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والالجئي،
والمنتمي إىل األقليات ،والمهاجرين،
المعوقي،
المهمشي ،مثل
المستضعفي أو
 .xتعزيز االندماج االجتماع للشباب
ر
ر
ر
ر
ر
والنازحي أو أي مجموعة مستضعفة أخرى عىل قدم المساواة مع اآلخرين؛
ر
 .xiضمان وصول الشباب إىل تكنولوجية االتصاالت والمعلومات المناسبة الحتياجاتهم ،وذلك من أجل سد الفجوة الرقمية وتعزيز
التعاون عىل نحو يضمن تطوير حلول مبتكرة ومستدامة ف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والسياسات العامة؛
 .xiiتشجيع ريادة األعمال من خالل تسهيل التمويل وبرامج بناء القدرات لرواد األعمال الشباب؛
 .xiiiوضع سياسات وبرامج لتعزيز التوعية بالصحة والرفاهية والتثقيف ف مجال الصحة اإلنجابية ،بما يتناسب مع تطور القدرات
القانونيي ومقدم خدمات الرعاية
مستنتة بالتعاون مع اآلباء واألوصياء
والحساسيات الثقافية ،وذلك للمساعدة عىل اتخاذ قرارات
ر
ر
الصحية؛
 .xivتعزيز قدرة المكاتب الوطنية لإلحصاء لتمكينها من اجراء البحوث وجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر لسد
المستنتة؛
الثغرات األساسية ف البيانات وصياغة السياسات الفعالة
ر
 .xvوضع سياسات لعكس اتجاه هجرة ذوي الكفاءة بجذب الشباب من خالل تعزيز فرص العمل والتكامل االقتصادي بتوافر التمويل
والمعرفة الرصور ريي للنجاح ف ريادة األعمال؛
 .xviر
كت عىل بناء شخصية الشباب وتثقيفهم ف مجال حقوق اإلنسان ،مما يساعد عىل توعيتهم بحقوقهم ومسئولياتهم وبالتاىل ضمان
الت ر
ر
احتام التنوع لمواجهة التطرف واأليديولوجيات المنحرفة ،فضال عن تدريبهم عىل أدوارهم المستقبلية عىل مختلف المستويات؛
 .xviiتعزيز التعاون ربي الدول األعضاء لمنظمة التعاون اإلسالم لتبادل أفضل الممارسات وتطوير وتقديم برامج ر
مشتكة لبناء القدرات.
وف هذا الصدد ،يمكن لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالم ذات الصلة ،مثل منتدى شباب التعاون اإلسالم مثل ) (ICYFوسيشك
(مركز أنقرة) أن تلعب دور الحافز ف تنظيم برامج بناء القدرات ر
الوطنيي ومنظمات
والختاء
العموميي
للمسؤولي
الت تم وضعها
ر
ر
ر
ر
المجتمع المدب ووسائل اإلعالم النشطة ف مجال الشباب؛
اعتبار إ إنشاء صندوق وقق لمنظمة التعاون اإلسالم ،بدعم من البنك اإلسالم للتنمية ،لالستجابة للمتطلبات المالية
.xviii
المتعلقة بتنفيذ ر
استاتيجية منظمة التعاون اإلسالم للشباب.
 .xixدعم مبادرة جمهورية أوزبكستان الداعية اىل اعتماد اتفاقية جديدة بشأن حقوق الشباب من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة؛
توفت منح
دعت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالم إىل تشجيع مشاركة الشباب المسلم ف اجتماعات المنظمة ذات الصلة ،واعتبار إمكانية ر
دراسية ف التخصصات المختلفة لفائدة الشباب المسلم المترصرين بالتاعات؛
أشادت بدور جمهورية أوزبكستان القيادي ف مجال حقوق اإلنسان ،مشددة عىل ضورة تطوير روابط تعاونية ربي جميع الدول األعضاء لمنظمة
التعاون اإلسالم والمعهد الدوىل لحقوق اإلنسان لتعزيز فهمهم ف مجال حقوق الشباب بما يتناسب مع التعاليم اإلسالمية والقانون الدوىل
لحقوق االنسان.
وف هذا السياق ،أعربت الهيئة عن تقديرها لدور ومساهمة األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالم ،وأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق
االنسان ،والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،ومنتدى شباب التعاون اإلسالم ومركز أنقرة ف تعزيز حقوق الشباب ،ملتمسة منها تطوير برامج
بناء القدرات المستهدفة لواضغ السياسات وقطاع ر
الشكات والمجتمع المدب للتوعية بحقوق الشباب وضورة إدماج ها ف السياسات عىل
جميع المستويات.
صدر بطشقند ،ف  8أكتوبر 2019
...............................................................................................................................

4 of 4

Page

