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المملكة العربیة بعقدت الهیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي دورتها الخامسة في جدة 

. وقد حضر اجتماعاِت الدورة ممثلون عن الدول األعضاء والدول 2014یونیو  5إلى  1السعودیة، وذلك في الفترة من 

التي تتمتع بصفة مراقب ومسؤولون من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، فضًال عن ممثلین عن وسائل 

 .اإلعالم

هیم رئیس الهیئة، في كلمته االفتتاحیة، الضوء على أهمیة دور وعمل الهیئة الدائمة المستقلة وألقى السفیر محمد كاوو إبرا 

لحقوق اإلنسان في دعم وتعزیز جهود الدول األعضاء للنهوض بحقوق اإلنسان وحمایتها لصالح مواطني هذه الدول. 

ماضیة، التي قامت بها الهیئة منذ الدورة الولتحقیق هذا الهدف، فقد أطلع رئیس الهیئة المشاركین على قائمة األنشطة 

وأورد القضایا الرئیسیة التي تعمل علیها الهیئة مؤخرًا. كما أعرب عن شكره للدول األعضاء على حرصها الشدید 

 مواهتمامها بعمل الهیئة، وطالبهم بتقدیم الدعم القوي لتوفیر الموارد المطلوبة كي تضطلع الهیئة بمسؤولیاتها وتنفذ المها

 .التي ُكلفت بها

وخالل الدورة، التي استمرت خمسة أیام، عقدت الهیئة مناقشات متعمقة حول جمیع البنود الواردة في جدول األعمال، 

بما في ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطینیة المحتلة، والحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة 

اإلسالمیة، إضافة إلى تكلیفات محددة أسندها مجلس وزراء الخارجیة إلى الهیئة مثل واالجتماعیة والثقافیة في الدول 

اإلسالموفوبیا، والتأثیر السلبي للعقوبات االقتصادیة األحادیة على الدول األعضاء، ووضع أقلیة مسلمي الروهینغیا، 

 .لمسلمةات حقوق اإلنسان ضد األقلیات اووضع حقوق اإلنسان في جمهوریة إفریقیا الوسطى، وٕانشاء آلیة لمراقبة انتهاك

وأعربت الهیئة عن خیبة أملها إزاء االنتهاكات المستمرة والمتواصلة لحقوق اإلنسان ضد الفلسطینیین على ید القوة 

المحتلة، إسرائیل. وأدانت الهیئة بشدة ممارسة االعتقاالت اإلداریة التعسفیة ضد أبناء الشعب الفلسطیني بوصفها 

مییزیة تخالف كل مواثیق حقوق اإلنسان الدولیة والمعاییر القانونیة القائمة. ودعت الهیئة الدول األعضاء في ممارسة ت

المنظمة إلى إبراز هذه الممارسات التمییزیة في كل المنتدیات الدولیة ذات الصلة بحقوق اإلنسان. وطلبت الهیئة من 



الة األمر إلى محكمة العدل الدولیة، عبر القنوات المناسبة، للحصول الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجیة النظر في إح

على الرأي االستشاري حول عدم قانونیة أو شرعیة هذه الممارسات التي تؤثر إلى حد بعید في حقوق الفلسطینیین 

یسي لجمیع الرئ اإلنسانیة. وأكدت الهیئة مجددًا على موقفها الثابت الذي یفید بأن االحتالل اإلسرائیلي هو السبب

انتهاكات حقوق اإلنسان التي تؤثر في كامل نطاق الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة للشعب 

 .الفلسطیني

وخالل الدورة، استعرضت الهیئة ووضعت الصیغة النهائیة لتقریرین حول "التأثیر السلبي للعقوبات االقتصادیة والمالیة 

اق حقوق اإلنسان لشعوب الدول اإلسالمیة المستهدفة بالعقوبات" و"وضع حقوق اإلنسان في جمهوریة على كامل نط

إفریقیا الوسطى". واستنادًا إلى القانون الدولي القائم وقواعد حقوق اإلنسان، فإن التقریر األول یذكر أن العقوبات 

اییر یة خالفًا ألغراض ومبادئ میثاق األمم المتحدة ومعاالقتصادیة والمالیة غیر قانونیة وتمییزیة، وتأتي بنتائج عكس

حقوق اإلنسان الدولیة األخرى. ویقدم التقریر المتعلق بجمهوریة إفریقیا الوسطى، الذي صیغ بناًء على معلومات مباشرة 

ة، استعراضًا ر تم الحصول علیها من خالل زیارة میدانیة للبلد المتضرر، إضافة إلى مخیمات الالجئین في الدول المجاو 

لوضع حقوق اإلنسان الحالي في البالد مع تقدیم توصیات محددة حول كیفیة معالجة وضع المسلمین المتضررین، 

إضافة إلى الخطوات الالزمة لضمان تجنب تكرار مثل هذه األحداث في المستقبل. وسوف یتم النظر في هذین التقریرین، 

 .الهیئة من قبل الدورة الحادیة واألربعین المقبلة لمجلس وزراء الخارجیةإضافة إلى التوصیات المحددة الصادرة عن 

كما بحثت الهیئة باستفاضة قضایا الحق في التنمیة والحقوق اإلنسانیة للنساء واألطفال. واستكملت المناقشات حول 

حلقات  فاق على أن ُتعَقدهذه القضایا بمشاركة خبراء من البنك اإلسالمي للتنمیة ومجمع الفقه اإلسالمي. وتم االت

دراسیة وندوات حول موضوعات محددة بهدف تحدید المواقف والرؤى المشتركة التي تساعد الدول األعضاء على فهم 

 .هذه القضایا بشكل أفضل من زاویة شاملة

رة إلى میانمار اوأعربت الهیئة عن أسفها إزاء عدم تلقي رد من السلطات في میانمار على طلباتها المتكررة بالقیام بزی

لمناقشة وضع مسلمي الروهینغیا. وحثت الهیئة السلطات في میانمار على أن تنظر بعین القبول في طلبها وأن تعطیه 

 .األولویة

كما أصدرت الهیئة بیانًا صحفیًا یدین التصریحات الخاطئة التي تقوم على معلومات مغلوطة والتي صدرت عن رئیس 

ان ضد اإلسالم. ووصفت الهیئة تصریحات السید زیمان بأنها داللة واضحة على الكراهیة جمهوریة التشیك میلوش زیم

تنطوي على التحریض على العدائیة والعنف. وأكدت الهیئة مجدداً أنه ال ینبغي الربط بین أي دین وبین العنف والتطرف، 

 .كل علني وصریحوحثت آلیات حقوق اإلنسان الدولیة ذات الصلة على شجب مثل هذه المزاعم بش



وقررت الهیئة توجیه الدعوة لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنیة في الدول األعضاء لحضور الندوات وورش العمل التي 

ستعقدها الهیئة في المستقبل بهدف االستفادة من خبراتهم العملیة وتجاربهم في التعامل مع هذه القضایا على األرض. 

وضوعات محددة خالل دورتها المقبلة، وقامت بتكوین فریق عمل فرعي متخصص واتفقت الهیئة أیضًا على معالجة م

 .لمراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان ضد األقلیات المسلمة

ووجهت الهیئة الشكر للدول األعضاء التي زودت الهیئة باألطر التشریعیة والمؤسساتیة والمتعلقة بالسیاسات الخاصة 

د قید النظر، وحثت الدول األعضاء المتبقیة على أن تقوم بذلك أیضًا بهدف إعداد بحقوق اإلنسان فیما له صلة بالبنو 

قائمة بأفضل الممارسات بحیث یتم تبادلها بین الدول األعضاء. وأكدت الهیئة من جدید على دعوتها الدول األعضاء 

تعجیل التعاون اإلسالمي حتى یتم ال إلى اإلسراع في المصادقة على النظام األساسي لمنظمة تنمیة المرأة التابعة لمنظمة

بإنشائها في القاهرة. ووضعت الهیئة اللمسات األخیرة على إطالق موقعها على شبكة اإلنترنت الذي سیتم تشغیله اعتبارًا 

 .من األول من یولیو

ات الموكلة إلیها لیوأعرب رئیس الهیئة، في كلمته الختامیة ومن خالل إعادته التأكید على التزام الهیئة القوي بالمسؤو 

من الدول األعضاء في مجال حقوق اإلنسان، عن إصرار أعضاء الهیئة على االضطالع بالتكلیفات المسندة إلیهم 

ومواصلة تقدیم التوصیات والرأي االستشاري القائم على الخبرة إلى الدول األعضاء حول جمیع القضایا ذات األهمیة 

اإلسالمي والنظام األساسي للهیئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان. كما وجه  بما یتماشى مع میثاق منظمة التعاون

السفیر إبراهیم الشكر للدول األعضاء على إسهاماتها القّیمة في العدید من القضایا التي تحظى باهتمام الهیئة، وأضاف 

ن المنوطة بها. كما أعرب الرئیس عرئیس الهیئة أن هذه اإلسهامات كانت في غایة األهمیة إلنجاز الهیئة لوالیتها 

شكره الخاص لألمین العام لمنظمة التعاون اإلسالمي على جمیع الخدمات التي قدمها الستضافة أعمال دورات الهیئة، 

 .وعلى دعمه المستمر لسكریتاریة الهیئة ألداء مهامها


