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  معالي الوزير،

  لدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان الموقرون ،أعضاء الهيئة االسادة حضرات 

  أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الموقرون،

 

  أصحاب السعادة،

  حضرات السيدات والسادة،

 

حب بكم في هذه الدورة الثانية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان أريسرني أن 

  .التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي

أشكر كما  .وغلو لتفضله بالحضور معنا اليومبالشكر لمعالي الوزير داوود أوأتقدم 

الحقيقة عالمة  استضافة هذه الدورة، وهي في لعرضها الكريمورية التركية حكومة الجمه

فتركيا تعد بحق من بين الدول . القوي بحقوق اإلنسان هاالتزامأخرى من عالمات 

 هاولقد مكن. لتي تلتزم بأعلى معايير حقوق اإلنساناألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ا

نسان من أن تكسب عن جدارة االحترام باعتبارها بلدا إلهذا االلتزام القوي بحقوق ا

إن الحكومة التركية، تحت القيادة الرشيدة . في العالم اإلسالمي فعال ومنهجاديموقراطيا 



بوضعها لمعايير متميزة أردوغان،  لرئيس عبد اهللا غل ورئيس الوزراءلكل من اوالملهمة 

  . للحكم الرشيد، قد حافظت على سجل متميز للدفاع عن حقوق اإلنسان في البالد

  

  أصحاب المعالي والسعادة، 

  حضرات السيدات والسادة،

 

في تاريخ هاما وفريدا  يمثل إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان إنجازا

الذي حدده برنامج العمل العشري  إنشاء الهيئة في نصف األجلف. سالميمنظمة التعاون اإل

وقد جاءت . للدول األعضاء ورغبتها في إشاعة حقوق اإلنساناإلرادة الجماعية عكس ي

هذه الخطوة في الوقت المناسب في ظل التغيرات الهائلة التي يشهدها العالم اليوم، مع 

ي؛ وهي أول آلية عبر إقليمية لحقوق اإلشارة بشكل خاص إلى أجزاء من العالم اإلسالم

ومكنها من تعزيز  وهو ما جعلها تحظى  بتركيز دولي كبير على الساحة الدولية،اإلنسان 

  .ن قدرتها الحقيقية في تحسين مصداقية المنظمةموتك. حضور المنظمة

لي أن أقول بأن الهيئة تمثل عن جدارة منظمة التعاون اإلسالمي في شكلها  اسمحو

اإلسالمية والتي تتحول إلى منظمة تحكمها رؤية الوسطية واالعتدال، ولنا في القمة  الجديد



االستثنائية الرابعة التي عقدت مؤخرا خير مثال على ذلك، فقد عكست قدرة المنظمة على 

االستجابة على نحو موحد وفي الوقت المناسب للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه 

شتها القمة تشكل قالحظت أن بعضا من القضايا الرئيسية التي ناوقد .  الدول األعضاء

فاألوضاع  .يزيد من ثقتي في هذه الهيئة لدورة ممامشروع جدول أعمال هذه اجزءا من 

وال شك أن عمل . اطا ساخنة لحقوق اإلنسانفي كل من سوريا وميانمار ومالي تشكل نق

ذ من نتائج هذه الدورة ومن رأيها متابعة هذه المسائل على المستوى الوزاري سيستفي

  .االستشاري من منظور حقوق اإلنسان

 

  أصحاب المعالي والسعادة، 

  حضرات السيدات والسادة،

  

أود هنا أن و. إن الطريقة التي تعاملت بها الهيئة مع مهمتها الجسيمة تبشر بالخير

إن هيئة . ملهاأشيد بانخراط أعضاء الهيئة بشكل فاعل وبناء خالل السنة األولى من ع

الخبراء هذه التي أنشئت حديثا تواجه العديد من التحديات في سعيها إلى تحقيق وضوح 

وقد مكن التركيز . التصور وصياغة منهجية سليمة للعمل وتحديد أولويات مجاالت عملها



لى فهم مشترك وتوافقي اعد اإلجراءات في الدورة األولى للهيئة من الوصول إعلى قو

وفي هذا الصدد، تم تشكيل . يخولها لها النظام األساسياتها والسلطات التي لمجال نشاط

لى ضمان احترام الجدول الزمني الستكمال قواعد إ للسعيفريق للعمل فيما بين الدورات 

اجتمع الفريق بجدة، واطلعت على نتائج عمله . اإلجراءات كما حدده النظام األساسي

ك يعكس بحق القدرة اإليجابية للهيئة وقيمتها وإنني على يقين من أن ذل. المفصل

المضافة، وسيسهل بالتأكيد اعتماد القواعد بسرعة خالل هذه الدورة تمهيدا لرفعها إلى 

  . عة والثالثين المقبلة للنظر فيهالس وزراء الخارجية في دورته التاسمج

لتفكير القائم اأن العناصر الخمسة المتمثلة في التكامل و  أشير إلىيسرني كذلك أن و

وتحديد األولويات والمنهج التدريجي والمصداقية التي عرضتها على  على النهج اإلصالحي

توجيهية لها في  الدورة األولى للهيئة في جاكرتا لتدارسها قد اعتمدتها الهيئة مبادَئ

ضايا التي ينبغي عضاء الهيئة في وضع قائمة أوليات القأشيد بنجاح أكما أود أن . عملها

وهي قضايا مدرجة  ؛حقوق المرأة والطفل والحق في التنمية والتي من بينها معالجتها،

مالحظات مقتضبة حول كل مسألة حتى تنظر  وأود أن أبدي. على جدول أعمال هذه الدورة

  .فيها الهيئة



سوء من بعض  تبديلفي بمقدور الهيئة أن تضطلع بدورها  هأعتقد جازما أنإنني 

ن يحيطان بمسألة وضعية المرأة في ظل التقاليد والمجتمعات يالفهم والتضليل اللذ

ولن يكون هذا المسعى بالسهل وال بالذي يتحقق في وقت وجيز، غير أنه قد . اإلسالمية

من المفيد أن تمضي الهيئة قدماً في عملية تحديد األولويات فيما يتعلق بالنتائج  يكون

  .القريب المتوسط يينتحقيقها على المد الملموسة التي يمكن

 

وفي مجال حقوق الطفل، يمكن للهيئة أن تضطلع بدور في هذا الصدد من خالل 

أوجه التطابق بين عهد حقوق الطفل وعهد منظمة التعاون اإلسالمي لحقوق الطفل دراسة 

من أجل  مة المضافة لهذه الهيئة تكمن في نصائح خبرائهاوالحقيقة أن القي. في اإلسالم

  .مساع أخرى مستقبلية في مجال حقوق اإلنسان وتحديدي الحالية للمنظمة المساع تنقيح

هامة تتمثل في كونها لن تفضيلية وفيما يخص الحق في التنمية، فإن الهيئة تمتلك ميزة 

ومن شأن . جنوب الذي حال دون حصول تقدم في هذا المجال الهام –تعمل بمنطق شمال 

وجهات النظر والقيام بعمل  االختالف فياعد على تجاوز العقبات وهذا األمر أن يس

نضمام مؤسسات أخرى ذات صلة في إطار الإمكانية مة ثو. في هذا المجال ملموس

التركيز على ميزة  يشكلويمكن أن . المنظمة وكذا من الدول األعضاء إلى هذا المسعى



المي المشترك أهم مساهمة قد تقدمها تفعيل الحق في التنمية من خالل العمل اإلسلالمنظمة 

حقيقه باديت في سبيل تحقيق الهدف الذي طالما ن مساهمةوستكون هذه . هذه الهيئة

عمل فعلي يؤتي والمتمثل في جعل اإلنسان في قلب خطاب حقوق اإلنسان وترقية ذلك إلى 

  .موذج عمل في هذا الصددوهنا يبرز دور الهيئة في وضع ن. نتائج ملموسة

  ب المعالي والسعادة،أصحا

  .حضرات السيدات والسادة

  

ر خطوة إيجابية والسيما في الدوائقد مثّل إنشاء الهيئة  بأن اًواسع إقراراًثمة إن 

ئة يهوالمالية للسكرتارية المؤقتة لل الة الموارد البشريةورغم هز. المعنية بحقوق اإلنسان

وقد شارك . ونشاطاتهم اء الهيئةنها لم تدخر جهداً في تسهيل عمل أعضفإفي المنظمة، 

أعضاء من الهيئة في الشهر الماضي في حلقة عمل دامت أسبوعاً واحداً نظمت باالشتراك 

أعطت هذه الزيارة و. مع مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان في جنيف

ات الجهات كبرينبذة فنية حول منظومة األمم المتحدة لحوق اإلنسان وفرصة التفاعل مع 

الكامل وتتعهد السكرتارية بتقديم الدعم . المجموعة اإلسالمية في جنيفبما فيها ، المعنية

كين الهيئة من المشاركة في كل اجتماعات منظمة التعاون اإلسالمي الهامة وذات الصلة لتم



. ومنها االجتماع التنسيقي السنوي في نيويورك ومجلس وزراء الخارجية في جيبوتي

ن هذه المشاركة أن تمكن من الحصول على معلومات من المصدر حول جدول ومن شأ

  .أعمال المنظمة قصد صياغة طرق وسبل المساهمة في إشاعة حقوق اإلنسان

وأدعو هذه الدورة إلى اختيار ثالثة أعضاء لحضور االجتماع التنسيقي السنوي، 

اإلنسان والمساعدة على  فهم أفضل للجانب السياسي لحقوق الوصول إلىمما قد يفيد في 

اء ة البارزة مثل اللجنة الثالثة ونسفتح قنوات للتواصل مع آليات ووكاالت األمم المتحد

  .األمم المتحدة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

  

  السادة أعضاء الهيئة الموقرون،

ة إن عمل الهيئ. العمل الريادي تشكلون محط تركيز دولي كبير بهذانكم باضطالعكم إ

فيما ستنظر  ،لبعض الجهات تطلعات كبرى ونشاطاتها ستخضع للدراسة الدقيقة، وستكون

صناعة أو تقويض مفاتيح غير أنكم تملكون . الشك والريبة بعينإلى عملكم  آخرى

استقالليتكم  كما أن. صوت مستقل بشأن حقوق اإلنسان في العالم اإلسالميمصداقية أول 

  . لحفاظ عليهاتكتسي أهمية بالغة، وينبغي ا



األخرى المدرجة على جدول  المسائلحقوق اإلنسان تتقاطع مع كافة مسألة إن 

ضمير المنظمة في مجال  بأنكم تمثلونأعمال المنظمة، لهذا يتعين عليكم أن تكونوا واعين 

من  ستستفيدال يمكن إال أن أنتم مدعوون ألن تثبتوا بأن المنظمة لهذا . حقوق اإلنسان

  .رأيكم

ينبغي و. تعطيكم المجال لتأويل النظام األساسي بشكل إيجابي االستشاريةلصفة إن ا

معالجة تراعي منهج تحديد في معالجة المسائل الجوهرية  وقتها وأن تبدأتضيع  أالللهيئة 

والبد من وضع استراتيجية لتحقيق الحلول لفائدة الدول  .األولويات لبلوغ هذا المسعى

دد اقتراحي باعتماد نهج يعتمد على السعي إلى إيجاد الحلول وأود هنا أن أج .األعضاء

  .لقضايا الدول األعضاء

قواعد اإلجراءات لها ، أتمنى أن يتذكر التاريخ دورة أنقرة هذه الستكماالختاموفي 

لهذه الهيئة الرائدة للخبراء في  المسار الصحيحوالتخاذها قرارات أخرى حاسمة ترسم 

  .منظمة التعاون اإلسالمي

 .وشكراً لكم  

****  
<IPHRC-2-SG-SP> 


