اإلعالن اخلتامي حول النقاش املواضيعي بشأن

"دور حقوق اإلنسان يف تعزيز احلوكمة الرشيدة"
الذي عقد يف  23أبريل  2019خالل الدورة العادية اخلامسة عشرة للهيئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان
جدة يف  25أبريل  :2019عقدت اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان ملنظمة التعاون اإلسالمي خالل دورهتا العادية اخلامسة عشرة ،نقاشا
مواضيعيا حول "دور حقوق اإلنسان يف تعزيز احلوكمة الرشيدة" .وافتتح النقاش رئيس اهليئة ،الربوفيسور أكمل سعيدوف ،والسفري هشام

يوسف ،ممثل األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي .ومشل املتحدثون ممثلني عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرانمج األمم
املتحدة اإلمنائي واملقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين ابحلق يف التنمية .وشارك يف النقاش عدد كبري من ممثلي الدول األعضاء واملراقبة يف منظمة
التعاون اإلسالمي ومؤسساهتا الوطنية حلقوق اإلنسان.
ورحبت اهليئة مبا عرب عنه ممثلو الدول األعضاء يف املنظمة من خطوات وإرادة للنهوض حبقوق اإلنسان واملمارسات الفضلى اليت تعزز احلوكمة
الرشيدة من خالل البناء املؤسسي ومتكني املواطنني ،وتطوير التعاون مع خمتلف الشركاء املعنيني وفقا اللتزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية واإلقليمية
حلقوق اإلنسان .وبعد نقاش مستفيض ،اعتمدت اهليئة ما يلي:
إذ اسرتشدت هبدي القرآن الكرمي وتعاليم الدين اإلسالمي بشأن محاية احلقوق وإقامة العدل وخدمة املصلحة العامة وبصكوك منظمة التعاون
اإلسالمي والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ذات الصلة ابحلوكمة الرشيدة؛

أكدت اهليئة جمددا أن اإلسالم دين ينظم مجيع جوانب احلياة اإلنسانية على هدي القرآن الكرمي وسنة النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ،حيث
يستند املفهوم اإلسالمي للحوكمة الرشيدة إىل منهج شامل إلقامة العدل ،والتحلي بروح املسؤولية ،ومحاية احلقوق ،وكفالة رفاه الفرد واجلماعة
ابلقضاء على الفساد والظلم االجتماعي؛
ش ّددت على أن مفهوم احلكم/احلكامة/احلوكمة مفهوم قدمي قدم احلضارة اإلنسانية ،ويشمل كال من عملية صنع القرار وتنفيذه .وتقع املسؤولية
األوىل فيما خيص حقوق االنسان واحلوكمة الرشيدة على عاتق الدول ،ويضطلع ابقي الفاعلني من أحزاب سياسية ومؤسسات دينية واقتصادية
ومالية وخمتلف اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين ،بدور مهم يف اختاذ القرارات والتأثري فيها وتنفيذها على شىت املستوايت؛
أكدت أن مفهوم احلوكمة الرشيدة يف اإلسالم يشدد على دور القيم والقيادة والرباغماتية يف توجيه البنية التحتية املؤسسية .وحتقيقا هلذه الغاية،
تذكر بنموذج احلكم الذي سنه النيب حممد صلى هللا عليه وسلم ليكون منهاجا لكافة املسلمني من أجل إقامة العدل وكفالة احلقوق والواجبات
يف جمتمع شامل ومتناغم؛
أبرزت أيضا أن مفهوم "األمانة" يف اإلسالم يشكل جوهر احلكم واملسؤولية على مجيع املستوايت .واملسلم مأمور أبداء واجباته بصدق وعناية
وفاء لألمانة اليت عهده إايها هللا سبحانه وتعاىل (سورة األنفال ،اآلية  .)27كما يرتبط مفهوم "التقوى" يف اإلسالم ارتباطا وثيقا ابحلوكمة
الرشيدة ،فينبغي لكل مؤمن أن يعلم أن هللا حميط بكل شيء وأن مآله إىل حساب .كما حيث اإلسالم على اإلتقان يف العمل وحتمل املسؤولية،
كما جاء يف حديث رسول هللا حممد صل هللا عليه وسلم" :إن هللا حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"؛

استذكرت أن ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي وبرانمج عملها العشري الثاين يقران بوضوح األمهية االسرتاتيجية لتعزيز حقوق اإلنسان واحلرايت
األساسية واحلوكمة الرشيدة وسيادة القانون والدميقراطية واملساءلة حتقيقا لرخاء وتقدم مجيع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي؛
استذكرت من جديد أن خطة التنمية لعام
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وأهداف التنمية املستدامة تقر أيضا دور احلوكمة الرشيدة يف تعزيز التنمية املستدامة وبناء

جمتمعات سلمية وعادلة وشاملة؛
أبرزت أن للحكم أثر مباشر على حياة كافة الناس يف مجيع البلدان ،إذ يرتبط جبميع العمليات واملخرجات السياسية واملؤسسية الضرورية لضمان
إدارة فعالة للشأن العام وتدبري عقالين للموارد العامة وإعمال حقوق االنسان لفائدة مجيع أفراد اجملتمع وحتقيق أهداف التنمية؛
أكدت أن إرساء منوذج جيد للحكم الرشيد يتطلب بنية حتتية مؤسسية تضمن سيادة القانون ،ومتكني الناس على املستوى الشعيب ،وضمان
مشاركة فعالة للمواطنني يف الشأن العام ،وإقامة شراكات متعددة األطراف ،وتعددية سياسية ،وعمليات ومؤسسات شفافة خاضعة للمساءلة،
وضمان تقدمي اخلدمات األساسية للساكنة؛
شددت على أن حقوق اإلنسان واحلوكمة الرشيدة وجهان لعملة واحدة .حيث تعزز احلوكمة الرشيدة حقوق اإلنسان ،يف حني تشكل حقوق
اإلنسان مصدرا للحوكمة الرشيدة .فالغرض األساسي من احلوكمة الرشيدة هو محاية الكرامة اإلنسانية وتعزيز التنمية البشرية .وعلى هذا النحو،
يظل إعمال حقوق اإلنسان رهينا بتوفر بيئة مواتية ومتكينية تضمن وضع وتنفيذ األطر املناسبة للتشريعات والسياسات .وابلتايل ،فإن املفهومني
يرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض ويعزز كل منهما اآلخر؛
شددت كذلك على أن اإلصالحات املتعلقة ابحلوكمة الرشيدة عندما تستند إىل قيم حقوق اإلنسان تتيح للعموم املشاركة يف صنع السياسات
وحتسني تنفيذها ،من خالل آليات رمسية أو غري رمسية .وتساعد معايري حقوق اإلنسان كذلك يف وضع آليات إلشراك خمتلف الفئات
االجتماعية ،والسيما الفئات الضعيفة ،يف عملية صنع القرار ،وتشكل معايري توجيهية إلقامة العدل وتقدمي منصف للخدمات ،وتشجع مشاركة
اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية يف القضااي اليت هتمها؛
أكدت أن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان وزايدة الوعي العام هبا يتيحان حوارا اجتماعيا وسياسيا مستنريا ،يساعد على تقومي املمارسات
االجتماعية والقانونية السلبية ،وتقوية احلوكمة الرشيدة .وتكتسي التوعية ابحلقوق أمهية خاصة بني الفئات الضعيفة واحملرومة وكذا مؤسسات
الدولة ومنظمات اجملتمع املدين اليت تعمل معها؛
أبرزت أن الفساد يشكل عقبة رئيسة أمام حتقيق احلوكمة الرشيدة واعتداء على الكرامة املتأصلة لإلنسان وخيانة ملسؤولية الفرد جتاه اآلخرين.
ويعرف الفساد على أنه السعي لتحقيق مصاحل الفرد على حساب مصلحة اآلخرين ،مما يقوض االلتزام والتضامن جراء فقدان الثقة واألمل.
ويسلب الفساد اجلميع ،وخاصة الفقراء واملهمشني ،نصيبهم املشروع من املنفعة العامة ،وحيول بذلك دون حتقيق التنمية املتكاملة؛
أكدت أنه من مسؤولية الدول وضع سياسات وتدابري مناسبة ملكافحة الفساد على مجيع املستوايت ،وأنه من واجب مجيع األشخاص مقاومة
الفساد جبميع أشكاله على حنو سلمي .ويتطلب احرتام الكرامة أن يعيش مجيع األشخاص حياة حقيقية ،يف ظل التضامن ،والسيما أولئك الذين
يقاومون الفساد مباشرة؛
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أكدت أن للدول احلق السيادي يف وضع سياساهتا الوطنية لنموذجها املناسب للحكم الرشيد على أراضيها ،أخذا يف االعتبار خصوصية واقعها
وسياساهتا وأولوايهتا ومتطلباهتا الوطنية ،مبا يتماشى مع القانون الدويل ومعايري حقوق اإلنسان العاملية .كما تقع على عاتق الدول املسؤولية األوىل
يف إقامة العدل يف ظل منوذج مشروع للحكم الرشيد؛
أعادت التأكيد على أنه من مسؤولية كل شخص املشاركة يف بناء جمتمع حر وعادل متجذر يف الكرامة املتأصلة لإلنسان وغري القابلة لالنتهاك،
وأنه يتعني على مجيع الدول بذل قصارى جهدها لضمان املشاركة النشطة واحلرة واهلادفة يف التنمية والتوزيع العادل لثمارها؛

أثنت على مجيع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي اليت اختذت مبادرات حمددة لضمان حكم شفاف ورشيد ،وحققت حتسنا كبريا يف

هذا الصدد .ومع ذلك ،أعربت عن القلق إزاء التحدايت اجلسيمة اليت ال يزال يواجهها العديد من هذه الدول يف التغلب على أوجه القصور
املعقدة واملتعددة األبعاد ذات الصلة ابحلكم/احلوكمة/احلكامة ،وخاصة فيما يتعلق ابلفساد والصراعات وضعف البنية التحتية املؤسسية .ويفرض
هذا الواقع يف العديد من الدول األعضاء يف املنظمة ضرورة حتسني احلوكمة الرشيدة بوصفه أولوية قصوى ،من أجل ضمان جمتمعات متكافئة
اجتماعيا واقتصاداي وشاملة للجميع ،وكفالة حقوق اإلنسان والتنمية املستدامة:
حثت مجيع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي وأصحاب املصلحة اآلخرين على استخدام وتضمني مبادئ حقوق اإلنسان كأساس
جلهود احلوكمة الرشيدة ،مع الرتكيز بشكل خاص على الشفافية ،واملساءلة وعدم التمييز ،وسيادة القانون وضمان الوصول إىل العدالة ،ومشاركة
فاعلة وفعالة لكل املواطنني يف تقوية املؤسسات الدميقراطية ،وتقدمي اخلدمات العامة وأخذ تدابري مكافحة الفساد لالستجابة حلقوق واحتياجات
السكان على مجيع املستوايت؛
أكدت على أن النموذج اجليد للحكم/احلوكمة/احلكامة ينبغي أن يستند إىل منظور حموره اإلنسان على حنو يضع تنمية القدرات واخليارات
والفرص البشرية يف صلب عملية احلكم ،وهو ما يستلزم حكومة وحكما شرعيني وخاضعني للمساءلة ،على أساس سيادة القانون وحقوق
اإلنسان األساسي؛.
حددت بعض العناصر األساسية الالزمة لبناء منوذج للحكم الرشيد ،ومنها ( )1ضمان تقدمي خدمات عامة على حنو فعال وعادل وغري متييزي
يف ظل سيادة القانون ،مبا يف ذلك إقامة العدل وتوفري املساعدة القانونية )2( ،ودعم حقوق اإلنسان وضمان املشاركة الكاملة واملتساوية جلميع
املواطنني ،مبا يف ذلك يف مؤسسات احلكم والنظام القضائي )3( ،وااللتزام بوضع األطر القانونية والتشريعية املناسبة ملنع مجيع أشكال التمييز
ومعاجلتها ،وال سيما ضد النساء وابقي الفئات الضعيفة ،من أجل ضمان متكينها ووصوهلا الكامل إىل العدالة؛
أعادت التأكيد على أنه بينما متثل احلوكمة الرشيدة عملية تقودها الدولة ،فإن الرتابط العاملي والتحدايت املعاصرة تستدعي التعاون الدويل يف
ظل "املسؤولية اجلماعية للمجتمع الدويل عن ضمان بلوغ احلد األدىن من مستوايت املعيشة الضرورية للتمتع حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية
من قبل مجيع األشخاص يف مجيع أحناء العامل"1؛

 1يلزم التعليق العام رقم  3الصادر عن جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التابعة لألمم املتحدة الدول األطراف ابلتعاون الدويل من أجل التنمية بغية إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للجميع
على كافة املستوايت.
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دعت الدول األعضاء إىل ( )1استخدام أدوات التنمية لتنفيذ مبادئ ومعايري حقوق اإلنسان من أجل حتقيق منوذج احلوكمة الرشيدة يف جماالت
حمددة ،مبا يف ذلك جمال تقدمي اخلدمات؛ ( )2وتوفري احلوافز للجهات الفاعلة ذات الصلة من خالل اسرتاتيجيات إمنائية لتحسني احلوكمة
الرشيدة؛ ( )3وضمان سيادة القانون بشكل فعال ،مبا يف ذلك التدابري غري التمييزية من أجل حتقيق العدالة وتكافؤ الفرص للجميع؛ ( )4وتعزيز
الصياغة التشريعية وتنفيذ القوانني والعمليات القضائية مبا يتماشى مع معايري حقوق اإلنسان؛ ( )5ومتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل
وهيئة املعاهدات من خالل نظم الرصد املناسبة؛ ( )6والعمل على متكني الناس على املستوى الشعيب بوصفه وسيلة لتعزيز جودة املشاركة
ومستواها يف عمليات التنمية واحلوكمة؛
دعت جمددا اجملتمع الدويل إىل دعم احلوكمة الرشيدة على املستوى الدويل ،وهو أمر أساسي لتعزيز السالم العاملي والعدالة وإلقامة نظام دويل

دميقراطي .وحتقيقا هلذه الغاية ،شددت على أمهية إصالح هياكل احلكم الدولية ،مبا يف ذلك احلصص وحقوق التصويت يف مؤسسات بريتون
وودز ،بشكل يعكس الواقع الراهن على حنو أفضل ويعزز صوت البلدان النامية ومشاركتها؛
الحظت أن البلدان النامية ،مبا يف ذلك العديد من الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ،تواجه يف سياق العوملة حتدايت مناخية
وتكنولوجية وسياسية وأمنية ودميغرافية غري مسبوقة ،وحثتها على التعاون فيما بينها إلزالة هذه العقبات لضمان احلوكمة الرشيدة والتنمية املستدامة
والشاملة للجميع؛
أوصت مجيع الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ابختاذ تدابري منسقة ومتسارعة ،وفقا لاللتزامات الواردة يف ميثاق منظمة التعاون
اإلسالمي املعدل وخطة العمل العشرية الثانية لسنة  ،2025وذلك من أجل (أ) النهوض حبقوق اإلنسان واحلرايت األساسية واحلوكمة الرشيدة
وسيادة القانون والدميقراطية واملساءلة؛ (ب) ووضع أطر سليمة للسياسات على املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية ،بناءا على اسرتاتيجيات
إمنائية شاملة لفائدة الفقراء من أجل دعم وتسريع وترية االستثمار يف برامج القضاء على الفقر؛ (ج) وتعزيز التعاون بني الدول األعضاء لتحقيق
التنمية االجتماعية واالقتصادية املطردة واالندماج الفعال يف االقتصاد العاملي ،مبا يتماشى مع مبادئ الشراكة واملساواة؛
أعادت التأكيد على أن احلكم الرشيد/احلوكمة الرشيدة/احلكامة اجليدة تظل أولوية لكل من منظمة التعاون اإلسالمي واهليئة الدائمة املستقلة
حلقوق االنسان ،وتعهدت مبواصلة العمل على حتقيق فهم أوسع وتنفيذ أفضل على املستوايت الوطنية واإلقليمية والدولية لضمان قاعدة مؤسسية

تكفل التمتع الكامل حبقوق اإلنسان من قبل األفراد والشعوب يف مجيع البلدان دون أي متييز.
وافقت على إطالق دراسة مشرتكة بني اهليئة والبنك اإلسالمي للتنمية ومركز أنقرة لوضع مؤشرات لرصد التقدم احملرز بشأن املبادئ احملددة أعاله
للنظر فيها واعتمادها من قبل الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
***************
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