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ميثل اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والصكوك الالحقة ومنها قانون حقوق اإلنسان الدويل
والقانون الدويل اإلنساين دوراً حيوياً يف توفري الحامية للالجئني والنازحني عىل حد سواء .ومع
ذلكَّ ،
فإن ادعاء الصفة العاملية لهذا اإلعالن كان محطاً للجدل ناهيك عن أ َّنه مل تنضم جميع
الدول إىل تلك الصكوك الدولية .ويف العامل اإلسالمي ،تتعلق واحدة من نقاط الجدل حول مدى
توافق تلك الصكوك مع الرشيعة اإلسالمية.
يف الذكرى الستني إلصدار اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف عام  2008أصدرت أرسة تحرير نرشة
الهجرة القرسية ملحقاً لتعزيز الحوار والفهم يف العامل اإلسالمي حول مفهومات حقوق اإلنسان
الدولية وصكوكها .ويرسنا اآلن أن ننرش هذه النسخة املنقحة واملحدّثة جنباً إىل جنب مع عدد
جديد من نرشة الهجرة القرسية حول شامل أفريقيا ذلك َّأن االنتفاضات التي ظهرت عام 2011
قد أتاحت الفرص لتعزيز سيادة القانون وتحسني تنفيذ الحقوق.
ويتضمن هذا امللحق النص الكامل لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وإعالن القاهرة  1990وإعالن
أشغبات مايو/أيار  2012وذلك بأمل أن يفيدان يف رفع الوعي لدى املعنيني ومتكينهم يف مجال
املهجرين وحاميتهم عىل نحو أكرث قوة ومبا ينصب مبصلحتهم .كام أضفنا ثالث مثاالت
مساعدة َّ
تتطرق إىل جوانب الجدل القائم حول تطبيق القوانني واالتفاقيات الدولية يف اإلسالم.
ومع أ َّنه من املستحيل إيفاء النقاش الدائر حول هذا املوضوع حقه نظراً للمشاعر الوجدانية
القوية املصاحبة لهَّ ،
املهجرين عىل أنها
فإن املقاالت الواردة يف هذا امللحق تربز حاجات وحقوق َّ
من املشاغل األكرث أهمية وتطرح قضية َّأن كال من املبادئ الدولية واإلسالمية من الناحية النظرية
تقر بكل ذلك .وذلك ما ميكننا من الدعوة إىل االستفادة من مظاهر القوى التي تتمتع بها تلك
املهجرين.
املبادئ يف دعم َّ
ي��ت��واف��ر ه��ذا امللحق ل��ن�شرة ال��ه��ج��رة ال��ق�سري��ة ع�لى اإلن�ترن��ت ع�لى امل��وق��ع التايل
 .www.fmreview.org/ar/human-rightsويعاد نرشه بالتزامن مع العدد  39من نرشة الهجرة
القرسية بعنوان “شامل أفريقيا والتَّهجري  ”2012-2011املتوافر عىل اإلنرتنت عىل الرابط التايل:
www.fmreview.org/ar/north-africa
ماريون كولدري وموريس هريسون
أرسة التحرير ،نرشة الهجرة القرسية
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ينتمي أكرث من نصف الجئي العامل ،والبالغ عددهم  10مليون الجئ ،إىل دول إسالمية ،بينام
يستضيف العامل اإلسالمي  9ماليني من أصل  26مليون نازح داخلياً عامليا 1مبن فيهم أكرث من
هجرين الجدد نتيجة االنتفاضات التي حدثت إ َّبان “الربيع العريب”2
 800,000من ا ُمل َّ
وفقاً للقانون الدويل ،فإن حامية الالجئني والنازحني داخلياً يكفلها القانون اإلنساين الدويل – ويعتمد ذلك
بشكل أسايس عىل اتفاقية جنيف لعام  1949والربوتوكولني اإلضافيني لعام  ،1977واتفاقية الالجئني لعام 1951
وبروتوكول عام  .1967وال ننىس إضافة إىل ذلك اإلطار األوسع املتمثل يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،الذي
استمد أغلب أحكامه من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام  3 .1948وكان اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان قد
مهد الطريق العتامد معاهدات الحقة لحقوق اإلنسان – كام يف عام  ،1966حني تم اعتامد العهدين الخاصني
بالحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،كام أدى أيضاً إىل صكوك موضوعية وإقليمية
4
الحقة والعديد من االتفاقيات املحددة واالتفاقات الدولية ذات الصلة بحامية ومساعدة النازحني.
ويطالب اإلسالم املؤمنني مبساعدة وحامية املستضعفني ويوفر عدداً من اآلليات التي تساعد يف توفري الرعاية
والدعم الالزمني .إال أن اإلسالم والرشيعة اإلسالمية 5ال يوفران نظاماً قانونياً شام ًال لحامية الالجئني والنازحني
داخلياً ،أو عىل األقل ال يوفران مثل هذه الحامية بشكل يتوافق مع املفهوم الحايل للحامية .فعىل سبيل املثال،
يف حني أنه يوجد يف اإلسالم الحق يف طلب اللجوء ،وأبرز مثال عىل ذلك هجرة الرسول إىل املدينة املنورة لتجنب
االضطهاد ،إال أنه ال يوجد التزام مؤكد بوضوح من جانب الدول اإلسالمية ،عىل األقل يف الرشيعة ،بتوفري اللجوء.
وقد دار بعض الجدل يف األعوام القليلة املاضية حول اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 6يف العامل اإلسالمي ،خاصة
موضوع توافقه مع الرشيعة اإلسالمية .ويخىش بعض املدافعني عن حقوق اإلنسان ،من املسلمني وغري املسلمني،
أن اإلسالم ،أو عىل األقل الرشيعة اإلسالمية كام يتم تطبيقها حاليا ،قد تكون غري متوافقة مع حقوق اإلنسان ،أو
مع اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،ومن ثم مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان .ومن جهة أخرى ،يجادل بعض
املسلمني بأن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يتعارض تعارضاً مبارشاً مع بعض مبادئ الرشيعة اإلسالمية وبالتايل
فهو غري مناسب للعامل اإلسالمي7.
ولعل أكرب اختالف بني وجهة النظر اإلسالمية ووجهة النظر الدولية بشأن حقوق اإلنسان يكمن يف مفهوم الحقوق
ذاته .ففي حني أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يؤكد عىل عاملية حقوق اإلنسان ،فإن اإلسالم يعرتف بنوعني
من الحقوق :الحقوق التي يتعني عىل اإلنسان ،بحكم كونه من مخلوقات الله ،أن يوفيها ويلتزم بها؛ والحقوق
التي يحق له أن يتوقعها من غريه من البرش .وهذه األخرية هي التي تتوافق مع ما ُتعرف يف سياق آخر بـ»حقوق
اإلنسان» .أما األوىل فهي الحقوق التي تنبع من ،وتأىت من خالل ،اإلميان بالله والدين 8.ومن هذا املنطلق فإن
الله وحده هو الذي ميلك الحقوق أما حقوق البرش فهي ُتفهم عىل أنها وجوب إطاعة أوامر الله .فهي ،أوالً وقبل
كل يشء ،حقوق األشخاص يف االلتزام والتقيد بالقوانني التي أوجدها الله ،وهي ممكنة فقط من خالل هذا النظام
العقائدي ،ومن ثم ال تشمل غري املسلمني.
ومثة نقطة أخرى يصعب التوصل إىل توافق بشأنها وهي مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة .إذ يؤكد اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان عىل املساواة التامة بني الجنسني دون قي ٍد أو رشط .أما يف ظل الرشيعة اإلسالمية ،فللمرأة حق
تكفل الرجل برعايتها واإلنفاق عليها ،بينام يتوقع الرجل أن يرث ضعفي ما ترثه املرأة .ومن املمكن ،عىل سبيل
املثال ،أن تثري مثل هذه القضية يف أوضاع اللجوء والنزوح وما يتعلق بها من حق الالجئني والنازحني يف اسرتداد
ممتلكاتهم ،تساؤالت منها عىل سبيل املثال ما يتعلق بتداعيات ذلك عىل الكثري من األرس التي ترأسها نساء
وتكافح من أجل البقاء أو من أجل إعادة بناء الحياة وسبل العيش بعد وقوع الرصاع والنزوح؟
إال أن اإلسالم يوفر بالفعل مجموعة متنوعة من الحقوق التي يحق للبرش ،بحكم كونهم مخلوقات وعبيد الله،
التمتع بها والتي ال تبدو ،من منظور عرصي ،مختلفة عن العديد من الحقوق الواردة يف اإلعالن العاملي لحقوق
َ
اإلنسان .عىل سبيل املثال ،فإن الحق يف الحياة هو حق أسايس يف اإلسالم للمسلمني وغري املسلمني عىل حد
سواء .وباملثل ،فإن أي شخص ،بغض النظر عن دينه ،له الحق يف الحامية من األذى الجسدي ما مل يرتكب جرمية
تستحق بحسب الرشيعة اإلسالمية العقاب البدين أو عقوبة اإلعدام .ويف الدول الدميقراطية العلامنية الحديثة،
تنفرد الدولة بحق استخدام العنف .أما يف اإلسالم ،فإن الله وحده هو الذي ينفرد بهذا الحق ويتجىل ذلك من
خالل القانون اإلسالمي9.
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كام يعترب الحق يف العدالة واملساواة واألمان والسالم والكرامة اإلنسانية من ضمن
الحقوق التي تعد جوهرية يف اإلسالم .ومثة حقوق أخرى مكملة لهذه الحقوق مثل
التضامن االجتامعي والحق يف التعليم ويف التملك ويف التحرر من االستعباد .وليس من
الصعب بالتايل إدراك سبب ادعاء البعض بأن الكثري من الحقوق التي أقرها وكفلها
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان هي حقوق كان اإلسالم قد كفلها قبل نحو  14قرناً
من الزمان.



واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ليس معاهد ًة ميكن للدول التوقيع عليها .بل هو
وثيقة رمزية متثل نهجاً عاملياً لحقوق جميع البرش .أما االلتزام الفعيل من جانب أي
دولة لروح هذا اإلعالن فيكون من خالل التوقيع عىل املعاهدات الفردية .لذلك فإن
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان مبثابة مصدر إلهام للمعاهدات وليس وثيقة قانونية.
عالوة عىل ذلك ،فإن أغلب املعاهدات الدولية تسمح لألطراف املوقعة بأن تعرب
عن تحفظاتها بشأن مواد أو بنود معينة ،سواء كان ذلك ألسباب خاصة بالدولة أو
ألسباب ثقافية أو دينية .وقد وقعت غالبية الدول العربية واإلسالمية عىل معظم
هذه املعاهدات يف حني أعربت عن بعض التحفظ عىل بعض تفاصيلها ،سواء ألسباب
سياسية (عىل سبيل املثال ،يف حالة وجود بند أو مادة تنطوي عىل اعرتاف ضمني
بدولة إرسائيل) أو ألسباب دينية (مثل منح حقوق متساوية للرجال والنساء يف حني
تتعارض تلك الحقوق مع الرشيعة اإلسالمية ،كام يف حالة اإلرث).

ولكن هذا ال ينفي أن هناك جوانب معينة من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
ستجعل من الصعب ،إن مل يكن من املستحيل ،عىل البلدان الراغبة يف تبني نظام
قانوين يعتمد عىل الرشيعة اإلسالمية أن تتبنى اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .وقد
أدركت ذلك منظمة مؤتكر التعاون اإلسالمي ،هي منظمة تضم جميع الدول اإلسالمية
تقريباً .واستجابت منظمة مؤمتر التعاون اإلسالمي لذلك بأن صاغت ميثاقاً خاصاً
بها لحقوق اإلنسان ،والذي ،ورغم أنه مستوحى من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ومن شأن تبني املعاهدات الدولية أن يساعد يف سد الفجوات يف نظام الحامية
ويؤكد عىل «التزام الدول األعضاء مبيثاق األمم املتحدة وحقوق اإلنسان األساسية» ،اإلسالمي ،وخاصة يف ضوء الدعوات املتزايدة إىل اعتامد الرشيعة اإلسالمية كمصدر
من مصادر الترشيع الوطني وال ننىس أن حامية الفئات الضعيفة خطوة تتوافق مع
إال أنه يتوافق مع مبادئ الدين اإلسالمي والرشيعة اإلسالمية.
مبادئ اإلسالم والرشيعة اإلسالمية .لذلك فإن إنشاء إطار قانوين معرتف به دولياً
ولكن ،ولألسف ،يفتقر «إعالن القاهرة» ،10وهو االسم الذي تم إطالقه عىل الوثيقة لحامية الالجئني والنازحني داخلياً سيكون خطوة مرحب بها وسيكون مكم ًال آلليات
النهائية مليثاق منظمة املؤمتر اإلسالمي حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،إىل إمكانية الدعم القامئة واملتوفرة.
التطبيق الدويل ،وبشكل أكرب من اإلعالن الدويل لحقوق اإلنسان عىل سبيل املثال،
مصعب حياتيل كان محرر اإلصدار باللغة العربية من نرشة الهجرة القرسية عند نرش اإلصدار
لكن قد يكون هذا نتيجة حتمية لربط ما يفضل التعامل معه عىل أنها حقوق عاملية
األصيل لهذا امللحق وميكن االتصال به عىل العنوان mhayatli@hotmail.com
سائرة عىل الجميع بدين محدد واحد.
هل نستخلص إذاً أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والقانون الدويل لحقوق اإلنسان
يتعارضان مع القانون اإلسالمي والرشيعة اإلسالمية؟ يجب أن ال ننىس هنا أن اإلسالم
وبشكل أسايس هو دين مساواة وعدل ،ويضمن العديد من هذه الحقوق كام رأينا
سابقا .وال ننىس أيضاً أن سبعاً من الدول اإلسالمية الثامنية التي حرضت جلسة
التصويت األويل يف عام  1948مل تجد يف صيغة النهائية لإلعالن الدويل لحقوق اإلنسان
ما يتعارض مع مبادئها وصوتت لصالح اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 11.كام شاركت
كل إيران ولبنان يف صياغته يف حني دعا وزير الخارجية الباكستاين وقتها إىل تبنيه.

 .1كريسنت زات ،حامية املهاجرين قرساً يف القانون اإلسالمي ورقة البحث رقم  ،146قضايا جديدة يف أبحاث الالجئني ،مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،جنيف
.2007
 .2جميع هذه األرقام جاءت وفقاً لتاريخ النرش يف منتصف عام .2012
 .3النص الكامل موجود يف الصفحات .6-7
 .4هناك قامئة بأسامء بعض هذه املعاهدات والدول التي انضمت إليها أو وقعت عليها يف الصفحة .10
 .5الرشيعة (ومعناها <الطريقة>) هي اإلطار الرشعي الذي يتم يف نطاقه تنظيم جوانب الحياة العامة والخاصة ملن يعيشون يف ظل نظام قانوين قائم عىل املبادئ
اإلسالمية.
 .6نص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان موجود يف الصفحتني .6-7
 .7ملزيد من التفاصيل حول وجهات النظر املختلفة يرجى إلقاء نظرة عىل املوارد املتوفرة عىل موقعنا اإللكرتوين.

 .8لنظرة أكرث شمولية عىل تلك القضية انظر :وقائع امللتقى العلمي :حقوق اإلنسان بني الرشيعة اإلسالمية والقانون اإلنساين .2001 ،جامعة نايف العربية للعلوم
األمنية ،متوفرة بالعربية عىل املوقع .www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/Menu/ELibrary/EBooks/booksnew9/ :انظر أيضاً :ويرامانرتي ،الفريق االستشاري
( .)1998الفقه اإلسالمي :منظور دويل .هاوندميلز ،ماكميالن .ومقالتي كاتارينا داالكورا «اإلسالم وحقوق اإلنسان» ومقالة آن إليزابيت ماير «اإلعالن اإلسالمي لحقوق
اإلنسان» يف كتاب «أساسيات حقوق اإلنسان» ،تحرير رونا سميث وكريستني فان دن آنكر ،2005 ،النارش هودر آرنولد).
 .9كام يف الدول الحديثة ،فإن ترشيع وتفسري وتطبيق هذه القوانني سيختلف من دولة اسالمية أو سلطة إسالمية إىل أخرى.
 .10نص بيان القاهرة موجود يف الصفحتني .8-9
 .11صوتت أفغانستان ومرص وإيران والعراق وباكستان وتركيا وسوريا لصالح اإلعالن يف حني امتنعت اململكة العربية السعودية عن التصويت.

حقوق الالجئني من النساء واألطفال يف اإلسالم
سعيد رهايئ

تلعب املعتقدات الدينية دوراً ال ميكن ألحد إنكاره يف الدفاع عن حقوق الالجئني وملتميس اللجوء .كام تحتل رضورة احرتام الالجئني وملتميس
اللجوء وتقدير من يوفرون امللجأ لهم مكانة خاصة يف الرشيعة اإلسالمية ،ويويل اإلسالم عناية خاصة مبعاناة املهاجرين قرساً1.
ويستخدم القانون اإلسالمي مصطلح «األمان» لإلشارة إىل امللجأ الذي يوفره املسلمون
لغري املسلمني .وال يجوز انتهاك مثل هذا اللجوء حتى ولو كان الشخص الذي تقدَم
له الحامية يف حالة رصاع مع املسلمني [التوبة .]6 :ويرى علامء الفقه اإلسالمي أن
«األمان» ينشئ التزاماً ال يحل الرجوع عنه.

[األنبياء .]71 :وكذلك هاجر موىس إىل مدين بعد أن أساء املرصيون معاملته ،وهناك
حصل عىل املسكن والعمل وغري ذلك من وسائل الراحة[ .القصص.]28-20 :

وتوضح هذه اآليات القرآنية أن الهجرة من املمكن أن تصبح رضورة ألي شخص يف
أوقات الشدائد أو حينام تكون حياة الشخص ومعتقداته يف خطر .بل وتطالب بعض
وقد ورد يف القرآن الكريم وكتب التاريخ العديد من حاالت الهجرة التي قام بها اآليات القرآنية من املؤمنني اللجوء إىل خيار الهجرة يف مثل هذه الحاالت (إن كانت
املؤمنون واألنبياء .فبعد أن تعرض املسلمون لالضطهاد والتعذيب ،هاجروا من مكة لديهم القدرة عىل ذلك) [النساء.]99-97 :
إىل الحبشة بأمر من النبي محمد (صىل الله عليه وسلم) حيث متتعوا بحامية ملك
مسيحي .بل كان النبي محمد نفسه الجئاً ،إذ هاجر هو وأتباعه من مكة يف عام ويطلب القرآن الكريم من املؤمنني االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات الخاصة بحقوق
622م للهروب من االضطهاد ،وتلقى كالجئ الرعاية من املجتمعات التي استضافته .الالجئني [املائدة .]1 :إذ يقدم مجموعة من اإلرشادات الواجب اتباعها عند التعامل مع
وكذلك النبي إبراهيم ،فقد اضطر هو وأرسته أن يهاجروا وقد حامهم الله عز وجل الالجئني واملهاجرين ،ويثني عىل الذين ميدون يد العون للناس يف الكروب ويطلب من
املؤمنني حامية الالجئني [التوبة 100 :و .]117فالقرآن يقر بحقوق الالجئني والنازحني
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داخلياً ،ومينحهم حقوق معينة مبا يف ذلك الحق يف املعاملة اإلنسانية [األنفال75-72 :
والنحل .]41 :كام أنه يدين األشخاص الذين تتسبب أفعالهم يف حدوث هجرة جامعية
ويصفهم بأنهم ال يؤمنون بكالم الله [البقرة .]86-84 :وتنص املادة  12من إعالن
القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم عىل« :لكل إنسان الحق ،يف إطار الرشيعة ،يف
حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل بالده أو خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء
إىل بلد آخر .وعىل البلد الذي لجأ إليه أن يجريه حتى يبلغ مأمنه».
كام ينص القرآن الكريم عىل ترشيعات معينة لتقديم املزيد من الدعم للنساء
واألطفال ،الذين هم أكرث عرضة للخطر [النساء 127 ،98 ،75 ،36 ،9 ،2 :واإلرساء:
 .]34عالوة عىل ذلك ،ففي ظل مبدأ العدالة ،وهو أساس كل الترشيعات اإلسالمية
[الشورى 15 :والنحل ،]90 :يجب توفري املزيد من الدعم للذين يتعرضون للمخاطر
نتيجة الهجرة واللجوء .ويرسي األمر نفسه عىل غري املسلمني أو املعارضني للعقيدة
اإلسالمية [املائدة.]8 :
كام تشكل الصدقات الواجبة مثل ُ
الخمس (وهي ُخمس الدخل أو غنائم الحرب التي
ينبغي عىل املسلمني التصدق بها) أو الزكاة (وهو جزء مام ميتلكه املؤمن ويتعني عليه
إخراجه لألغراض الخريية) ،وكذلك الصدقات التطوعية ،موارد وأمواالً ميكن استخدامها
لتلبية االحتياجات األساسية لالجئني .كام أن ذلك الجزء من ُ
الخمس أو الزكاة الذي
يخصص يف األصل ألبناء السبيل واليتامى واملساكني من املمكن أن يتم إنفاقه عىل
املهاجرين والالجئني.
بعض حقوق الالجئني وملتميس اللجوء يف اإلسالم ،خاصة النساء واألطفال :
 لألشخاص الفارين من االضطهاد الحق يف اللجوء ولهم التمتع بالحقوق املتعلقة بتلك
الوضعية.
 يشكل اتخاذ التدابري لتلبية احتياجات هؤالء األشخاص واجب عام.

يف العامل لذا يجب عىل املسلمني أن يخصصوا جز ًء من جهودهم الخريية لدعمهم .ومن
منظور ديني ،فإن كل ما يقدَم لهؤالء األفراد هو حق لهم [املعارج.]25 ،24 :
 يف حالة أن الويص عىل الطفل حصل عىل اللجوء ،يجب أن يمُ نح هذا الطفل نفس الوضعية
وبهذا ُيح َفظ حق األطفال يف البقاء مع أرسهم.
 يجب احرتام حق هؤالء األفراد يف مل شملهم بأرسهم .ويف حالة عدم العثور عىل آباء هؤالء
األطفال ،يجب عىل أقرباء األطفال أن يوفروا لهم الحامية.
 يجب تهيئة املجال لعودة هؤالء الالجئني إىل موطنهم األصيل عندما ُيرى أن مثل هذه
الخطوة مأمونة العواقب [التوبة.]6 :
 يجب أن يعا َملوا معاملة حسنة يف جميع األوقات.

الخامتة

تشكل القواعد والترشيعات اإلسالمية مصدراً قي ًام لحامية حقوق الالجئني واملهاجرين
وملتميس اللجوء .فباإلضافة إىل املسؤوليات التعاقدية ،من املمكن أن تكون هذه
القواعد والترشيعات مبثابة وسيلة ضامن دينية لحقوق الالجئني ،وباألخص النساء
واألطفال .كام أن املزيد من البحث يف املصادر اإلسالمية املبجلة من املمكن أن يؤدي
إىل ابتكار آليات جديدة يف هذا الصدد.
الدكتور سعيد رهايئ هو عضو هيئة التدريس يف كلية الحقوق بجامعة مفيد ،وعضو
لجنة مركز دراسات حقوق اإلنسان يف جامعة مفيد ،وعضو سابق يف اللجنة الوطنية
ألخالقيات البيولوجيا التابعة لليونسكو ،وكذلك رئيس قسم البحث الفقهي مبكتب آية
الله أردبييل يف مدينة قم اإليرانية.
 .1سور القرآن[ :سورة األعراف 128 :و  ]137و[سورة البقرة ]246 ،49 :عن بني إرسائيل ،و[سورة آل عمران ]195 :عن أهل الكتاب ،و[سورة الحج ]40 :و[سورة
املمتحنة ]9 :عن املسلمني.
وكل اإلشارات األخرى إىل سور القرآن موجودة يف النص بني أقواس مربعة عىل الشكل [اسم السورة :رقم اآلية أو اآليات].

 ينبغي أال ُيرتَك الالجئون عرضة لالضطهاد والظلم.

بعض املفاهيم العملية ذات الصلة يف اإلسالم

اإلحسان :إن جميع الناس املكروبني ،وباألخص األطفال ،يجب أن يعا َملوا
بإحسان سواء بالقول أو بالعمل [البقرة 83 :والنساء 37 ،36 :واإلرساء.]26 :

 حقوق النساء واألطفال يف الدول املضيفة هي نفس حقوق النساء واألطفال الذين
يلجأون إىل تلك الدولة [األنفال .]75 :وهذا هو السبب الذي جعل النبي يعلن األخ ّوة
بني املهاجرين واألنصار وقال «أن حقوق املهاجرين هي نفس حقوق من يستضيفونهم».
وبعبارة أخرى ،يجب توفري الحامية لهؤالء النساء واألطفال ،سواء كانوا بصحبة عائالتهم أم
ال ،متاماً مثل النساء واألطفال يف الدولة املضيفة ،وذلك وفقاً للقوانني املحلية أو الدولية.

اإلكرام :يجب أن تلبى احتياجات األطفال واملساكني بطريقة محرتمة تتفق مع
كرامتهم اإلنسانية .إذ أن احرتام األطفال وبذل الجهود لتلبية احتياجاتهم هو
فرض إلهي[ .الفجر.]18 ،17 :

 أي قرار يتعلق باألطفال الالجئني يجب أن يأخذ يف الحسبان مصالحهم األساسية [البقرة:
 .]220ولهم الحق يف التنشئة الصحية والتعليم .ومن منظور إسالمي ،األطفال كلهم
أبرياء ،ويجب تشجيع مواهبهم [النساء ]4-2 :ويجب أال ميا َرس أي متييز ضدهم.

اإليواء :يجب توفري املأوى والحامية لألطفال ،وال سيام املهاجرين منهم والذين
ال يجدون من يرعاهم ،وذلك دون توقع الحصول عىل أي مقابل [الضحى:
 10 ،6والقيامة 90 ،8 :والنور .]22 :إذ أن عدم االنتباه إىل األطفال ميثل فش ًال
عملياً يف تطبيق الترشيعات اإلسالمية [املاعون ،7-1 :البقرة]177 :

 النساء واألطفال ،وفقاً لبعض تفسريات الرشيعة ،ومبا أنهم أكرث عرضة للخطر ،يجب أن
يعا َملوا معاملة مفضلة (متييز إيجايب) .وقد شدد نبي اإلسالم عىل حقوق النساء واألطفال
أكرث من أي فئة أخرى .كام أن األطفال والنساء الالجئني هم من أكرث الفئات املحرومة

ُتعد نرشة الهجرة القرسية النرشة األكرث قراءة يف مجال الهجرة
القرسية وتتوافر إصداراتها باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية
والعربية وهي متاحة مجاناً بنسختيها املطبوعة واإللكرتونية عىل
اإلنرتنت.
وتوفر نرشة الهجرة القرسية للمؤلفني املشاركني فيها من جميع
أنحاء العامل املنرب لتحليل األسباب الدافعة للتهجري وآثارها ومناقشة
السياسات والربامج واملشاركة بنتائج البحوث والتحدث عن الخربات
الواقعية يف إطار التهجري وعرض األمثلة عن املامرسات الجيدة
والتوصيات بشأن السياسات واإلجراءات.
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اإلسالم وحقوق الطفل

كريستيان ساالزار فولكامن

لقد حان الوقت لبدء الحوار مع املفكرين اإلسالميني من أجل دفع وتطوير النقاش الدائر حول حقوق الطفل سواء يف املجتمعات اإلسالمية أو يف بقية العامل.
إن تأويل وتطبيق «اتفاقية حقوق الطفل» 1أم ٌر معقد .ورغم تواجد منظامت دولية وهدَف إىل املساهمة يف إنشاء مجموعة شاملة من التوجيه والتفسري الديني للباحثني
يتمثل دورها وواليتها يف تفسري معنى حقوق األطفال ومراقبة تطبيق االتفاقية يف كل واألكادمييني اإلسالميني حول حقوق الطفل.
دولة عىل حدة إال أن القواعد واملعايري التي وضعتها الهيئات الدولية هي أيضاً موضع
وليس املهم فقط أن يحرص رجال الدين األسالمي عىل زيادة فهمهم ملعايري حقوق
جدل من ِقبل مسؤويل الحكومات وناشطي ومثقفي املجتمع املدين.
الطفل الدولية ،بل ينبغي أن يستفيد العامل غري اإلسالمي من الفكر اإلسالمي حول
ويلعب رجال الدين يف العادة دوراً محورياً يف هذه العملية حيث يتمتعون بتأثري هذه املسألة .لذلك ينبغي أن نحقق أقىص استفادة من الفرص املتاحة إلقامة حوار
قوي ونفوذ واسع يف مجتمعات عديدة كام أنهم يوجهون أفكار وأفعال املاليني من دويل بني املفكرين اإلسالميني وغري اإلسالميني ،واملفكرين الدينيني وغري الدينيني،
معتنقي الدين فهُم ميلكون السلطة املعنوية والروحية للتأثري عىل اآلراء والسلوكيات والباحثني واملتخصصني حول قضية حقوق الطفل وكذلك حول القضية األصعب وهي
االجتامعية وخاصة فيام يتعلق بالزواج والحياة األرسية والتعليم .وال يصدق هذا فقط حقوق املرأة.
عىل الدول التي أصبح فيها الدين هو األساس السيايس للدولة منذ عام  ،1979وإمنا
وقد تأخرت مشاركة املفكرين والباحثني اإلسالميني يف قضية حقوق الطفل بعدما
أيضاً عىل املجتمعات التي تفصل الدولة عن الدين.
كان الخرباء واألكادمييني القانونيني يف الغرب يستحوذون بشكل كبري عىل التفسريات
لذا تشكل عملية تشجيع فهم أعمق لحقوق األطفال واإلسالم من األمور الهامة الدولية ملعايري حقوق اإلنسان .وهناك أيضاً فكر إسالمي ثري يف مسائل تتعلق بحقوق
لتطبيق حقوق األطفال عىل مستوى العامل .وقد دخلت منظمة «اليونيسيف» يف الطفل والعدالة االجتامعية من املمكن أن يساعد يف تحقيق الحقوق االجتامعية
حوار مع علامء الدين اإلسالمي بإبراز أوجه التوافق بني اإلسالم واملعايري الدولية .لألطفال يف العديد من دول العامل .لذلك يجب عىل مؤسسات حقوق اإلنسان تعظيم
وكانت بداية هذا الحوار قبل اعتامد اتفاقية حقوق الطفل يف عام  .1989وأجرت االستفادة من الفرص املتاحة إلقامة حوار حول حقوق األطفال وحقوق املرأة .ومن
جامعة األزهر يف القاهرة عام  1985دراسة حول رعاية األطفال يف اإلسالم ،بينام ركز خالل تجربتي ،أرى أن هناك مساحة إلقامة مثل هذا الحوار بني أنصار حقوق الطفل
تقرير مشرتك صادر عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ،واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم ورجال الدين اإلسالمي .إذ أن األرضية املشرتكة لتحسني أوضاع األطفال هي أكرب بكثري
والثقافة ومنظمة اليونيسيف عام  2005عىل األهداف املشرتكة يف تحقيق حقوق من مجاالت الخالف.
األطفال .وكان الرتكيز الرئييس لهذه الدراسات عىل الحقوق االجتامعية ،ولكنها نحت
كريستيان ساالزار فولكامن ( )csalazar@unicef.orgكان ممثل اليونيسيف يف إيران
جانباً املسائل الخالفية التي تتعلق بالحقوق املدنية والسياسية.
وقت كتابة هذا املقال.
ويف إيران تعاونت منظمة اليونيسيف مع جامعة مفيد يف مدينة قم يف مرشوع بحثي دعمت اليونسيف يف إيران إنتاج اإلصدار األول لهذا امللحق الخاص بنرشة الهجرة
شامل :تحليل املواد املختلفة يف اتفاقية حقوق الطفل من منظور إسالمي .واستند القرسية حول اإلسالم وحقوق اإلنسان مساهمة منها يف رفع الوعي الدويل وإقامة
ذلك البحث إىل القرآن واألحاديث والفتاوى ذات الصلة ومصادر دينية وعلمية أخرى حوار عاملي حول حقوق الطفل واإلسالم.
 .1وقعت الدول العربية إضافة إىل إيران وتركيا وبنغالديش وإندونيسيا والباكستان إىل هذه االتفاقية .انظر الصفحة  10من هذا امللحق

مصادر وروابط حول حقوق اإلنسان

تقدم القامئة التالية عدداً محدوداً من املصادر الكثرية املتاحة عىل اإلنرتنت ،ويقصد منها أن تكون
نقاط البداية ملن يرغب يف زيادة معرفته حول حقوق اإلنسان.
لقد ك َّرس برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ حول الحوكمة يف املنطقة العربية ()UNDP-POGAR
نفسه للرتويج ملامرسات الحكم الرشيد وتطويره وتعزيز اإلصالحات الالزمة يف الدول العربية.
ويعمل الربنامج مع مؤسسات الحوكمة الرئيسية مبا فيها مؤسسات حقوق اإلنسان والسلطة
الترشيعية والسلطة القضائية ومنظامت املجتمع املدين.

www.pogar.org/arabic/index.aspx

فهرس حقوق اإلنسان للدول العربية ويرعاه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ حول الحوكمة يف املنطقة
العربية (املذكور آنفاً) وهو يجمع كامل وثائق األمم املتحدة املتعلقة بحقوق اإلنسان واستجابات
حقوق اإلنسان مبا يف ذلك التحفظات الرسمية التي أبدتها دول عربية أعضاء يف اللجان التي ترصد
املعاهدات الرئيسية الدولية لحقوق اإلنسان.

www.arabhumanrights.org/countries/humanrights.asp#sub1

يسعى برنامج الزمالة يف اإلسالم وحقوق اإلنسان يف جامعة إميوري يف الواليات املتحدة األمريكية إىل
استكشاف العالقة ما بني حقوق اإلنسان واإلسالم ويتيح البحوث العلمية لخدمة الجهود العملية
يف الرتويج لحقوق اإلنسان يف املجتمعات اإلسالمية.
www.law.emory.edu/ihr/

دليل حقوق اإلنسان العريب وهو نرشة متاحة عىل اإلنرتنت حول حقوق اإلنسان واإلمناء يف العامل
العريب www.arabhumanrights.org/dalil/index.htm
يروج معهد حقوق اإلنسان التابع لجمعية املحامني يف بريوت للقيم العاملية املنصوص عليها يف
الدستور اللبناين واتفاقيات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
www.bba.org.lb/subpage.php?lang=AR&cat=NDI3

تستضيف مكتبة حقوق اإلنسان يف جامعة مينيسوتا واحدة من أكرب مجموعات وثائق حقوق
اإلنسان الرئيسية بتسع لغات هي العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية واليابانية والكورية
والروسية واإلسبانية والسويديةwww1.umn.edu/humanrts/arabic/.
يعد معهد القاهر لحقوق اإلنسان منظمة مستقلة إقليمية غري حكومية تر ّوج ملبادئ حقوق
اإلنسان والدميقراطية وتحلل املصاعب التي تواجه تطبيق قانون حقوق اإلنسان الدويل.

مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان وهو ميثل التزام العامل تجاه ُمثل الكرامة
اإلنسانيةwww2.ohchr.org/arabic/index.htm .

www.cihrs.org/

الهيئة اإلسالمية لحقوق اإلنسان وهي منظمة بحثية مستقلة غري ربحية تهدف إىل املنارصة ومقرها
لندن ،اململكة املتحدة .وتعمل بالرشاكة مع مختلف املنظامت ذات الخلفيات اإلسالمية وغري
اإلسالميةwww.ihrc.org.uk/index.php .

صفحة حقوق اإلنسان عىل موقع األمم املتحدة تقدم روابط تقود إىل منظامت األمم املتحدة
والقضايا املوضوعية واملحاكم الدولية والهيئات القضائية وغريها من املصادر وجميعها تركز عىل
حقوق اإلنسانwww.un.org/ar/rights/.
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اإلعالن العاملي ل

اعتمد ونرش عىل املأل مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتح
الديباجة :

ملا كان اإلقرار مبا لجميع أعضاء األرسة البرشية من
كرامة أصيلة فيهم ،ومن حقوق متساوية وثابتة،
يشكل أساس الحرية والعدل والسالم يف العامل،
وملا كان تجاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضيا
إىل أعامل أث��ارت بربريتها الضمري اإلنساين ،وكان
البرش قد نادوا ببزوغ عامل يتمتعون فيه بحرية القول
والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة ،كأسمى ما
ترنو إليه نفوسهم،
وملا كان من األسايس أن تتمتع حقوق اإلنسان بحامية
النظام القانوين إذا أريد للبرش أال يضطروا آخر األمر
إىل اللياذ بالتمرد عىل الطغيان واالضطهاد،

وملا كان من الجوهري العمل عىل تنمية عالقات
ودية بني األمم،

املادة :2

املادة :11

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات  .1كل شخص متهم بجرمية يعترب بريئا إىل أن يثبت
املذكورة يف هذا اإلعالن ،دومنا متييز من أي نوع ،وال ارتكابه لها قانونا يف محاكمة علنية تكون قد وفرت له
سيام التمييز بسبب العنرص ،أو اللون ،أو الجنس ،فيها جميع الضامنات الالزمة للدفاع عن نفسه.
أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا وغري سيايس ،أو
 .2ال يدان أي شخص بجرمية بسبب أي عمل أو امتناع
األصل الوطني أو االجتامعي ،أو الرثوة ،أو املولد ،أو
عن عمل مل يكن يف حينه يشكل جرما مبقتىض القانون
أي وضع آخر.
الوطني أو الدويل ،كام ال توقع عليه أية عقوبة أشد
وفضال عن ذلك ال يجوز التمييز عيل أساس الوضع من تلك التي كانت سارية يف الوقت الذي ارتكب فيه
السيايس أو القانوين أو الدويل للبلد أو اإلقليم الذي الفعل الجرمي.
ينتمي إليه الشخص ،سواء أكان مستقال أو
موضوعا املادة :12
تحت الوصاية أو غري متمتع بالحكم الذايت أم خاضعا
ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته
ألي قيد آخر عيل سيادته.
الخاصة أو يف شؤون أرسته أو مسكنه أو مراسالته،
وال لحمالت متس رشفه وسمعته .ولكل شخص حق
املادة :3
لكل فرد حق يف الحياة والحرية وىف األمان عىل يف أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك
الحمالت.
شخصه.

املادة :13
وملا كانت شعوب األمم املتحدة قد أعادت يف امليثاق املادة :4
تأكيد إميانها بحقوق اإلنسان األساسية ،وبكرامة ال يجوز اسرتقاق أحد أو استعباده ،ويحظر الرق  .1لكل فرد حق يف حرية التنقل وىف اختيار محل
إقامته داخل حدود الدولة.
اإلنسان وقدره ،وبتساوي الرجال والنساء يف الحقوق ،واالتجار بالرقيق بجميع صورهام.
 .2لكل فرد حق يف مغادرة أي بلد ،مبا يف ذلك بلده،
وحزمت أمرها عىل النهوض بالتقدم االجتامعي املادة :5
وبتحسني مستويات الحياة يف جو من الحرية أفسح ،ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو وىف العودة إىل بلده.
وملا كانت الدول األعضاء قد تعهدت بالعمل ،بالتعاون العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
املادة :14

 .1لكل فرد حق التامس ملجأ يف بلدان أخرى والتمتع
مع األمم املتحدة عىل ضامن تعزيز االحرتام واملراعاة املادة :6
لكل إنسان ،يف كل مكان ،الحق بأن يعرتف له به خالصا من االضطهاد.
العامليني لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية،
بالشخصية القانونية.
 .2ال ميكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك مالحقة
ومل��ا ك��ان التقاء الجميع عىل فهم مشرتك لهذه
ناشئة بالفعل عن جرمية غري سياسية أو عن أعامل
الحقوق والحريات أمرا بالغ الرضورة لتامم الوفاء املادة :7
الناس جميعا سواء أمام القانون ،وهم يتساوون يف تناقض مقاصد األمم املتحدة ومبادئها.
بهذا التعهد،
يتساوون
كام
متييز،،
دومنا
القانون
بحامية
التمتع
حق
املادة :15
فإن الجمعية العامة :تنرش عىل املأل هذا اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان بوصفه املثل األعىل املشرتك يف حق التمتع بالحامية من أي متييز ينتهك هذا  .1لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
اإلعالن ومن أي تحريض عىل مثل هذا التمييز.
الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم،
 .2ال يجوز ،تعسفا ،حرمان أي شخص من جنسيته وال
:8
املادة
كيام يسعى جميع أفراد املجتمع وهيئاته ،واضعني
من حقه يف تغيري جنسيته.
هذا اإلعالن نصب أعينهم عىل الدوام ،ومن خالل لكل شخص حق اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصة
التعليم والرتبية ،إىل توطيد احرتام هذه الحقوق إلنصافه الفعيل من أية أعامل تنتهك الحقوق األساسية املادة :16
والحريات ،وكيام يكفلوا ،بالتدابري املطردة الوطنية التي مينحها إياه الدستور أو القانون.
 .1للرجل واملرأة ،متى أدركا سن البلوغ ،حق التزوج
وتأسيس أرسة ،دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية
والدولية ،االعرتاف العاملي بها ومراعاتها الفعلية ،فيام املادة :9
أو الدين .وهام متساويان يف الحقوق لدى التزوج
بني شعوب الدول األعضاء ذاتها وفيام بني شعوب
ال يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا .وخالل قيام الزواج ولدى انحالله.
األقاليم املوضوعة تحت واليتها عىل السواء.
:10
املادة
 .2ال يعقد الزواج إال برضا الطرفني املزمع زواجهام
املادة :1
لكل إنسان ،عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين ،رضاء كامال ال إكراه فيه.
يولد جميع الناس أح �رارا ومتساوين يف الكرامة الحق يف أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة،
والحقوق .وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم نظرا منصفا وعلنيا ،للفصل يف حقوقه والتزاماته وىف  .3األرسة هي الخلية الطبيعية واألساسية يف املجتمع،
ولها حق التمتع بحامية املجتمع والدولة.
أية تهمة جزائية توجه إليه.
أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح اإلخاء.
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لحقوق اإلنسان

حدة  217ألف (د )3-املؤرخ يف  10كانون األول/ديسمرب 1948
املادة :17

املادة :23

املادة :27

 .1لكل فرد حق يف التملك ،مبفرده أو باالشرتاك مع  .1لكل شخص حق العمل ،وىف حرية اختيار عمله .1 ،لكل شخص حق املشاركة الحرة يف حياة املجتمع
وىف رشوط عمل عادلة ومرضية ،وىف الحامية من الثقافية ،وىف االستمتاع بالفنون ،واإلسهام يف التقدم
غريه.
العلمي وىف الفوائد التي تنجم عنه.
البطالة.
 .2ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
 .2لجميع األفراد ،دون أي متييز ،الحق يف أجر متساو  .2لكل شخص حق يف حامية املصالح املعنوية
واملادية املرتتبة عىل أي إنتاج علمي أو أديب أو فني
املادة  :18لكل شخص حق يف حرية الفكر والوجدان عىل العمل املتساوي.
من صنعه.
والدين ،ويشمل هذا الحق حريته يف تغيري دينه أو  .3لكل فرد يعمل حق يف مكافأة عادلة ومرضية تكفل
معتقده ،وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد له وألرسته عيشة الئقة بالكرامة البرشية ،وتستكمل ،املادة :28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتامعي ودويل ميكن أن
وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم ،مبفرده أو مع عند االقتضاء ،بوسائل أخرى للحامية االجتامعية.
جامعة ،وأمام املأل أو عىل حده.
تتحقق يف ظله الحقوق والحريات املنصوص عليها يف
 .4لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين هذا اإلعالن تحققا تاما.
امل��ادة  :19لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي واالنضامم إليها من أجل حامية مصالحه.
املادة :29
والتعبري ،ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء املادة :24
 .1عىل كل فرد واجبات إزاء الجامعة ،التي فيها
دون مضايقة ،وىف التامس األنباء واألفكار وتلقيها
لكل شخص حق يف الراحة وأوقات الفراغ ،وخصوصا وحدها ميكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
ونقلها إىل اآلخ��ري��ن ،بأية وسيلة ودومن��ا اعتبار يف تحديد معقول لساعات العمل وىف إجازات دورية
للحدود.
 .2ال يخضع أي فرد ،يف مامرسة حقوقه وحرياته ،إال
مأجورة.
للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها ،حرصا،
املادة :20
املادة :25
ضامن االعرتاف الواجب بحقوق وحريات اآلخرين
 .1لكل شخص حق يف حرية االشرتاك يف االجتامعات  .1لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفى لضامن واحرتامها ،والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة
والجمعيات السلمية.
الصحة والرفاهة له وألرست��ه ،وخاصة عىل صعيد والنظام العام ورفاه الجميع يف مجتمع دميقراطي.
املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد
الخدمات االجتامعية الرضورية ،وله الحق يف ما يأمن  .3ال يجوز يف أي حال أن متارس هذه الحقوق عىل
 .2ال يجوز إرغام أحد عىل االنتامء إىل جمعية ما.
به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو نحو يناقض مقاصد األمم املتحدة ومبادئها.
املادة :21
الرتمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من
عيشه.الظروف الخارجة املادة :30
 .1لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشئون العامة عن إرادته والتي تفقده أسباب
ليس يف هذا اإلعالن أي نص يجوز تأويله عىل نحو
لبلده ،إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون يف
 .2لألمومة والطفولة حق يف رعاية ومساعدة خاصتني .يفيد انطواءه عىل تخويل أية دولة أو جامعة ،أو أي
حرية.
ولجميع األطفال حق التمتع بذات الحامية االجتامعية فرد ،أي حق يف القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف
إىل هدم أي من الحقوق والحريات املنصوص عليها
 .2لكل شخص ،بالتساوي مع اآلخرين ،حق تقلد سواء ولدوا يف إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار.
فيه.
الوظائف العامة يف بلده.
املادة :26
 .1لكل شخص حق يف التعليم .ويجب أن يوفر التعليم النص الكامل موجود عىل الرابط التايل
 .3إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ،ويجب أن
مجانا ،عىل األقل يف مرحلتيه االبتدائية واألساسيةwww.un.org/ar/documents/udhr/ .
تتجىل هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى
ويكون التعليم االبتدايئ إلزاميا .ويكون التعليم الفني
دوريا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني الناخبني واملهني متاحا للعموم .ويكون التعليم العايل متاحا
وبالتصويت الرسي أو بإجراء مكافئ من حيث ضامن للجميع تبعا لكفاءتهم.
حرية التصويت.
 .2يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة
املادة :22
لشخصية اإلنسان وتعزيز اح�ترام حقوق اإلنسان
لكل شخص ،بوصفه عضوا يف املجتمع ،حق يف الضامن والحريات األساسية .كام يجب أن يعزز التفاهم
االجتامعي ،ومن حقه أن توفر له ،من خالل املجهود والتسامح والصداقة بني جميع األمم وجميع الفئات
القومي والتعاون الدويل ،ومبا يتفق مع هيكل كل العنرصية أو الدينية ،وأن يؤيد األنشطة التي تضطلع
دولة ومواردها ،الحقوق االقتصادية واالجتامعية بها األمم املتحدة لحفظ السالم.
والثقافية التي ال غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته  .3لآلباء ،عىل سبيل األولوية ،حق اختيار نوع التعليم
الذي يعطى ألوالدهم.
يف حرية.
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إعالن القاهرة حول حق

تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة
الديباجة

املدنية وذمتها املالية املستقلة وحق االحتفاظ باسمها
املادة 2
أ -الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسان ،وعيل ونسبها.
األفراد واملجتمعات والدول حامية هذا الحق من ب -عيل الرجل عبء اإلنفاق عيل األرسة ومسئولية
كل اعتداء عليه ،وال يجوز إزهاق روح دون مقتض رعايتها.
رشعي.

تأكيدا للدور الحضاري والتاريخي لألمة اإلسالمية
التي جعلها الله خري أمة أورثت البرشية حضارة
عاملية متوازنة ربطت الدنيا باآلخرة وجمعت بني
العلم واإلمي��ان ،وما يرجى أن تقوم به هذه األمة
اليوم لهداية البرشية الحائرة بني التيارات واملذاهب ب -يحرم اللجوء إيل وسائل تفيض إيل إفناء الينبوع
املتناقضة وتقديم الحلول ملشكالت الحضارة املادية البرشي.
املزمنة.
ج -املحافظة عيل استمرار الحياة البرشية إىل ما شاء
ومساهمة يف الجهود البرشية املتعلقة بحقوق اإلنسان الله واجب رشعي.
التي تهدف إيل حاميته من االستغالل واالضطهاد
وتهدف إيل تأكيد حريته وحقوقه يف الحياة الكرمية د -سالمة جسد اإلنسان مصونة ،وال يجوز االعتداء
عليها ،كام ال يجوز املساس بها بغري مسوغ رشعي،
التي تتفق مع الرشيعة اإلسالمية.
وتكفل الدولة حامية ذلك.
وثقة منها بأن البرشية التي بلغت يف مدارج العلم
املادي شأنا بعيدا ،ال تزال ،وستبقي يف حاجة ماسة إيل املادة 3
سند إمياين لحضارتها وإيل وازع ذايت يحرس حقوقها .أ -يف حالة استخدام القوة أو املنازعات املسلحة،
ال يجوز قتل من ال مشاركة لهم يف القتال كالشيخ
وإميانا بأن الحقوق األساسية والحريات العامة يف واملرأة والطفل ،وللجريح واملريض الحق يف أن يداوي
اإلسالم جزء من دين املسلمني ال ميلك أحد بشكل ولألسري أن يطعم ويؤوى ويكىس ،ويحرم التمثيل
مبديئ تعطيلها كليا أو جزئيا ،أو خرقها أو تجاهلها يف بالقتىل ،ويجب تبادل األرسي وتالقي اجتامع األرس
أحكام إلهية تكليفية أنزل الله بها كتبه ،وبعث بها التي فرقتها ظروف القتال.
خاتم رسله ومتم بها ما جاءت به الرساالت الساموية
ب -ال يجوز قطع الشجر أو إتالف الزرع والرضع
وأصبحت رعايتها عبادة ،وإهاملها أو العدوان عليها
أو تخريب املباين واملنشآت املدنية للعدو بقصف أو
منكرا يف الدين وكل إنسان مسؤول عنها مبفرده،
نسف أو غري ذلك.
واألمة مسؤولة عنها بالتضامن ،وأن الدول األعضاء
يف منظمة املؤمتر اإلسالمي تأسيسا عيل ذلك تعلن املادة 4
لكل إنسان حرمته والحفاظ عيل سمعته يف حياته
ما ييل:
وبعد موته وعيل الدول واملجتمع حامية جثامنه
املادة 1
ومدفنه.
أ -البرش جميعا أرسة واحدة جمعت بينهم العبودية
لله والنبوة آلدم وجميع الناس متساوون يف أصل املادة 5
الكرامة اإلنسانية ويف أصل التكليف واملسؤولية دون أ -األرسة هي األساس يف بناء املجتمع ،والزواج أساس
متييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس تكوينها وللرجال والنساء الحق يف الزواج وال تحول
أو املعتقد الديني أو االنتامء السيايس أو الوضع دون متتعهم بهذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون
االجتامعي أو غري ذلك من االعتبارات .وأن العقيدة أو الجنسية.
الصحيحة هي الضامن لنمو هذه الكرامة عيل طريق ب -عيل املجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج
تكامل اإلنسان.
وتيسري سبله وحامية األرسة ورعايتها.

املادة 6

املادة 7

أ -لكل طفل عند والدته حق عيل األبوين واملجتمع
والدولة يف الحضانة والرتبية والرعاية املادية والصحية
واألدبية كام تجب حامية الجنني واألم وإعطاؤهام
عناية خاصة.
ب -لآلباء ومن يحكمهم ،الحق يف اختيار نوع الرتبية
التي يريدون ألوالدهم مع وجوب مراعاة مصلحتهم
ومستقبلهم يف ضوء القيم األخالقية واألحكام الرشعية.
ج -لألبوين عيل األبناء حقوقهام ولألقارب حق عيل
ذويهم وفقا ألحكام الرشيعة.

املادة 8

لكل إنسان التمتع بأهليته الرشعية من حيث اإللزام
وااللتزام وإذا فقدت أهليته أو انتقصت قام وليه -
مقامه.

املادة 9

أ -طلب العلم فريضة والتعليم واجب عيل املجتمع
والدولة وعليها تأمني سبله ووسائله وضامن تنوعه مبا
يحقق مصلحة املجتمع ويتيح لإلنسان معرفة دين
اإلسالم وحقائق الكون وتسخريها لخري البرشية.

ب -من حق كل إنسان عيل مؤسسات الرتبية
والتوجيه املختلفة من األرسة واملدرسة وأجهزة اإلعالم
وغريها أن تعمل عيل تربية اإلنسان دينيا ودنيويا
تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته وتعزز إميانه
بالله واحرتامه للحقوق والواجبات وحاميتها.

املادة 10

اإلسالم هو دين الفطرة ،وال يجوز مامرسة أي لون من
اإلكراه عيل اإلنسان أو استغالل فقره أو جهله عيل
تغيري دينه إيل دين آخر أو إيل اإللحاد.

املادة 11

أ -يولد اإلنسان حرا وليس ألحد أن يستعبده أو يذله
أو يقهره أو يستغله وال عبودية لغري الله تعايل.

ب -أن الخلق كلهم عيال الله وأن أحبهم إليه أنفعهم
لعياله وأنه ال فضل ألحد منهم عيل اآلخر إال بالتقوى أ -املرأة مساوية للرجل يف الكرامة اإلنسانية ،ولها ب -االستعامر بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع
من الحق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها االستعباد محرم تحرميا مؤكدا وللشعوب التي تعانيه
والعمل الصالح.
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قوق اإلنسان يف اإلسالم

مؤمتر العامل اإلسالمي ،القاهرة 5 ،أغسطس 1990
الحق الكامل للتحرر منه ويف تقرير املصري ،وعيل
جميع الدول والشعوب واجب النرصة لها يف كفاحها
لتصفية كل أشكال االستعامر أو االحتالل ،ولجميع
الشعوب الحق يف االحتفاظ بشخصيتها املستقلة
والسيطرة عيل ثرواتها ومواردها الطبيعية.
ج -لألبوين عيل األبناء حقوقهام ولألقارب حق عيل
ذويهم وفقا ألحكام الرشيعة.

مصالحه األدبية واملالية العائدة له عيل أن يكون هذا ال يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية
اإلنتاج غري مناف ألحكام الرشيعة.
إال برضاه وبرشط عدم تعرض صحته وحياته للخطر،
كام ال يجوز سن القوانني االستثنائية التي تخول ذلك
املادة 17
للسلطات التنفيذية.
أ -لكل إنسان الحق يف أن يعيش بيئة نظيفة من
املفاسد واألوبئة األخالقية متكنه من بناء ذاته معنويا ،املادة 21
وعيل املجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق
أخذ اإلنسان رهينة محرم بأي شكل من األشكال وألي
ب -لكل إنسان عيل مجتمعه ودولته حق الرعاية هدف من األهداف.

الصحية واالجتامعية بتهيئة جميع املرافق العامة
املادة 12
لكل إنسان الحق يف إطار الرشيعة يف حرية التنقل ،التي تحتاج إليها يف حدود اإلمكانات املتاحة.
أ -لكل إنسان الحق يف التعبري بحرية عن رأيه بشكل
واختيار محل إقامته داخل بالده أو خارجها وله إذا ج -تكفل الدولة لكل إنسان حقه يف عيش كريم ال يتعارض مع املبادئ الرشعية.
اضطهد حق اللجوء إيل بلد آخر وعيل البلد الذي يحقق له متام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل ذلك
ب -لكل إنسان الحق يف الدعوة إيل الخري واألمر
لجأ إليه أن يجريه حتى يبلغه مأمنه ما مل يكن سبب املأكل وامللبس واملسكن والتعليم والعالج وسائر
باملعروف والنهي عن املنكر وفقا لضوابط الرشيعة
اللجوء اقرتاف جرمية يف نظر الرشع.
الحاجات األساسية.
اإلسالمية.

املادة 22

املادة 13

العمل حق تكفله الدولة واملجتمع لكل قادر عليه،
ولإلنسان حرية اختيار العمل الالئق به مام تتحقق
به مصلحته ومصلحة املجتمع ،وللعامل حقه يف األمن
والسالمة ويف كافة الضامنات االجتامعية األخرى .وال
يجوز تكليفه مبا ال يطيقه ،أو إكراهه ،أو استغالله،
أو اإلرضار به ،وله -دون متييز بني الذكر واألنثى-
أن يتقاىض أجرا عادال مقابل عمله دون تأخري وله
االجارات والعالوات والفروقات التي يستحقها ،وهو
مطالب باإلخالص واإلتقان ،وإذا اختلف العامل
وأصحاب العمل فعيل الدولة أن تتدخل لفض النزاع
ورفع الظلم وإقرار الحق واإللزام بالعدل دون تحيز.

املادة 14

لإلنسان الحق يف الكسب املرشوع ،دون احتكار أو
غش أو إرضار بالنفس أو بالغري والربا ممنوع مؤكدا.

املادة 15

املادة 18

أ -لكل إنسان الحق يف أن يعيش آمنا عيل نفسه ج -اإلعالم رضورة حيوية للمجتمع ،ويحرم استغالله
وسوء استعامله والتعرض للمقدسات وكرامة األنبياء
ودينه وأهله وعرضه وماله.
فيه ،ومامرسة كل ما من شأنه اإلخالل بالقيم أو
ب -لإلنسان الحق يف االستقالل بشؤون حياته الخاصة إصابة املجتمع بالتفكك أو االنحالل أو الرضر أو
يف مسكنه وأرسته وماله واتصاالته ،وال يجوز التجسس زعزعة االعتقاد.
أو الرقابة عليه أو اإلساءة إيل سمعته وتجنب حاميته
د -ال يجوز إثارة الكراهية القومية واملذهبية وكل
من كل تدخل تعسفي.
ما يؤدي إيل التحريض عيل التمييز العنرصي بكافة
ج -للمسكن حرمته يف كل األحوال وال يجوز دخوله أشكاله.
بغري إذن أهله أو بصورة غري مرشوعة ،وال يجوز
هدمه أو مصادرته أو ترشيد أهله منه.
املادة 23
أ -الوالية أمانة يحرم االستبداد فيها وسوء استغاللها
املادة 19
تحرميا مؤكدا ضامنا للحقوق األساسية لإلنسان
أ -الناس سواسية أمام الرشع ،يستوي يف ذلك الحاكم
واملحكوم.
ب -لكل إنسان حق االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة
لبالده بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،كام أن له الحق
ب -حق اللجوء إيل القضاء مكفول للجميع
يف تقلد الوظائف العامة وفقا ألحكام الرشيعة.
ج -املسؤولية يف أساسها شخصية.

أ -لكل إنسان الحق يف التملك بالطرق الرشعية،
والتمتع بحقوق امللكية مبا ال يرض به أو بغريه من د -ال جرمية وال عقوبة إال مبوجب أحكام الرشيعة.
األفراد أو املجتمع ،وال يجوز نزع امللكية إال لرضورات
هـ -املتهم برئ حتى تثبت إدانته مبحاكمة عادلة
املنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل.
تؤمن له فيها كل الضامنات الكفيلة بالدفاع عنه.
ب -تحرم مصادرة األم��وال وحجزها إال مبقتىض
املادة 20
رشعي.
ال يجوز القبض عيل إنسان أو تقييد حريته أو نفيه
املادة 16
أو عقابه بغري موجب رشعي .وال يجوز تعريضه
لكل إنسان الحق يف االنتفاع بثمرات إنتاجه العلمي للتعذيب البدين أو النفيس أو ألي من أنواع املعامالت
أو األديب أو الفني أو التقني .وله الحق يف حامية املذلة أو القاسية أو املنافية للكرامة اإلنسانية ،كام

املادة 24

كل الحقوق والحريات املقررة يف هذا اإلعالن مقيدة
بأحكام الرشيعة اإلسالمية.

املادة 25

الرشيعة اإلسالمية هي املرجع الوحيد لتفسري أو
توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.
النص الكامل موجود عىل الرابط التايل
www1.umn.edu/humanrts/arab/a004.html
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إعالن عشق أباد الصادر
ملنظمة التعاون
الالجئني يف ال

عشق أباد ،تركمنستا

 )1نحن ،وزراء ورؤساء وفود الدول األعضاء يف
منظمة التعاون اإلسالمي ،املجتمعني يف عشق أباد،
برتكمنستان يومي  11و 12مايو  2012يف املؤمتر
ال��دويل ال��وزاري ملنظمة التعاون اإلسالمي حول
الالجئني يف العامل اإلسالمي؛
ُ )2ندرك بأن اإلسالم قد أرىس ،منذ ما يزيد عن
أربعة عرش قرناً خلت ،أسس منح حق اللجوء ،وهو
أمر أصبح اليوم راسخاً يف العقيدة والرتاث والتقاليد
اإلسالمية؛
ُ )3نعرب عن عميق قلقنا إزاء أوضاع الالجئني يف
العامل ،السيام أن معظمهم تستضيفهم الدول األعضاء
يف منظمة التعاون اإلسالمي؛
ُ )4نشيد مبساهمة ال��دول األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي يف استضافة الالجئني فوق أراضيها،
وهو ما تؤكده استضافة الدول السبع والخمسني
األعضاء يف منظمة التعـاون اإلسالمـي لزهاء 10,7
مليون الج��ئ ،ومن ضمنهم خمسة ماليني الجئ
فلسطيني (طبقاً لإلحصائيات التي أوردتها األونروا)؛
و ُنشيد كذلك باستمرار الدول األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي يف الوفاء بالتزامها الراسخ بتوفري
الحامية لالجئني ،مع مراعاة قدراتها الوطنية وقوانينها
املحلية؛
ُ )5نشري إىل أن معاهدة عام  1951املتعلقة بوضع
الالجئني والربوتوكول امللحق بها لعام  1967ميثالن
قيام مستمرة تتواكب مع القرن الحادي والعرشين.
كام ُنشري إىل أهمية اح�ترام املبادئ والقيم التي
تتضمنها هاتان الوثيقتان؛
ُ 	)6ندرك األبعاد االجتامعية واإلنسانية ملشكلة
الالجئني والحاجة إىل التعامل مع أسبابها الجذرية،

ونحث املجتمع ال��دُ ويل عىل بذل الجهود حتى ال
تصبح هذه املشكلة مصدراً من مصادر التوتر؛
 )7نثمن كرم الدول التي تستضيف أعدادا كبرية
من الالجئني ،و ُنقر بالتأثري األمني واالجتامعي
واالقتصادي والبيئي الذي ينطوي عىل وجود أعداد
هائلة من الالجئني عىل هذه البلدان ،ونشري بقلق
بالغ إىل تدين مستويات املساعدة الدولية؛
ُ )8نؤكد عىل قرارات منظمة التعاون اإلسالمي
ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وال�صراع العريب
اإلرسائ��ي�لي ،وع�لى رضورة ح��ل قضية الالجئني
الفلسطينيني وفقاً للقانون الدويل وقـرارات الرشعية
الدولية ذات الصلة ،وخاصة قرار الجمعية العامة
رقم ( )194واملبادرة العربية؛ كام ُنؤكد عىل أن وكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
(األونروا) هي الجهة التي تجسد املسؤولية الدولية
تجاه الالجئني الفلسطينيني مبوجب الوالية املمنوحة
لها من الجمعية العامة لألمم املتحدة ،ويف هذا
الصدد ،نثمن عالياً الدور الهام الذي تقوم به األونروا
للتخفيف من معاناة الالجئني الفلسطينيني ،وندعو
املجتمع الدويل والدول األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي لالستجابة لنداءات الوكالة ودعمها إىل أن
يتم تحقيق حق العودة لالجئني الفلسطينيني إىل
ديارهم؛
 )9نذكر بقرار منظمة التعاون اإلسالمي رقم:
-38/10س بشأن “ع��دوان جمهورية أرمينيا عىل
جمهورية أذربيجان” الذي اعتمدته الدورة الثامنة
والثالثني ملجلس وزراء الخارجية ،ووثائق املنظمة
األخ��رى ذات الصلة .ويف هذا الصددُ ،نعرب عن
بالغ قلقلنا إزاء محنة أكرث من مليون نازح والجئ
أذربيجاين ُط��ردوا من املناطق املحتلة يف إقليم
ناغورنو كاراباخ وما حولها يف جمهورية آذربيجان،

وحدَّة هذه املشاكل اإلنسانية .وندعو
وإزاء حجم ِ
إىل متكني الالجئني اآلذربيجانيني ومن طردوا من
العودة إىل ديارهم يف أمان ورشف وكرامة ،و ُنؤكد
مجدداً تضامننا الكامل ودعمنا للجهود التي تبذلها
حكومة وشعب آذربيجان لتحقيق هذا املبتغى .ويف
هذا الصدد ،نطالب بالتطبيق الكامل للقرارات ذات
الصلة الصادرة عن كل من منظمة التعاون اإلسالمي
والجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس األمن
الدويل.
ُ )10يساورنا ،عىل الدوام ،عميق القلق بأن الكثري
جداً من حاالت اللجوء يف الدول األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي قد طال أمدها وأصبحت تستلزم
مشاركة مستدامة وعميقة من املجتمع الدويل وغريها
من هيئات األمم املتحدة للعمل مع مفوضية األمم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،ومع غريها من
الجهات العاملة يف إطار األمم املتحدة ،عند االقتضاء،
لحل محنة الالجئني والتوصل إىل حلول مستدامة
تتسق مــع القانـون ال��دُ ويل وقـرارات الجمعية
العامة لألمم املتحدة ذات الصلة .ون��درك ،فض ًال
عن ذلك ،رضورة مضاعفة الجهود ملعالجة األسباب
الحقيقة لحاالت اللجوء وف ًقا للقانون الدُ ويل ،مع
احرتام سيادة الدول األعضاء.
ُ )11نؤكد مجدداً أن العودة الطوعية تظل الحل
األفضل لحاالت الالجئني ،وندعو دول املنشأ ،وبلدان
اللجوء ،ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
الالجئني ،واملجتمع الدويل ككل إىل العمل سوية
للقيام بكل ما يلزم لتمكني الالجئني من مامرسة
حقهم يف العودة إىل ديارهم .ويف هذا السياق ،ندعو
إىل التحيل باإلرادة السياسية ملضاعفة الجهود الدولية
من أجل تعزيز العودة الطوعية.
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عن املؤمتر الوزاري الدويل
ن اإلسالمي حول
لعامل اإلسالمي

ان  12 -11مايو 2012

رحب بالخطوات والجهود اإليجابية التي
ُ 	)12ن ِّ
بذلتها حكومات بعض الدول األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي يف القيام بواجبها بشأن تعزيز
العودة الطوعية بطريقة غري متييزية ملواطنيها إىل
بلدانهم بأمان وكرامة ومدهم باملساعدة والدعم
واألمن لضامن إعادة إدماجهم الدائم .و ُنشجع كذلك
بلدان منشأ الالجئني األخرى عىل اتخاذ تدابري مامثلة
يف هذا الصدد.
ُ )13نسجل بقلق بالغ الفجوة الكبرية القامئة بني
احتياجات وأماكن إعادة التوطني عىل مستوى العامل
وبني اعتامد معايري انتقائية إلعادة التوطني .ونحث
بلدان إعادة التوطني عىل االستخدام الفعال واملرن
وغري التمييزي لهذا اإلجراء ،كام نحث مفوضية األمم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني عىل مواصلة عملها
بالتنسيق ،عىل نحو وثيق ،مع البلدان املستضيفة
لالجئني ،ورفـع التقاريـر حول أنشطة إعادة التوطني
عىل نحو أكرث انتظا ًما وفاعلية.
 )14ندعو املجتمع الدُ ويل ،وبالتعاون مع مفوضية
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،ومع غريها
من املنظامت الدولية ذات الصلة ،إىل توفري مزيد
من املوارد لدعم ومساعدة الدول التي تستضيف
الالجئني ،وذلك عىل نحو يتوافق مع مبدأ التضامن
والتعاون الدوليني واملشاركة يف تحمل األعباء .كام
ُنؤكد مجدداً أن الدول التي تواجه تدفق أعداد غفرية
من الالجئني ينبغي أن تحظى مبساعدة املجتمع
ال��دويل وفقاً ملبادئ املشاركة العادلة يف تحمل
األعباء.
ُ )15نشيد باملساهمة القيمة للدول األعضاء يف
منظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات املالية ذات
الصلة التابعة للمنظمة فيام يتعلق بالالجئني،

ونتطلع ،يف هذا الصدد ،إىل تعزيز هذه املساهمة
وتقدميها يف الوقت املناسب.
 )16نستذكر قرار منظمة التعاون اإلسالمي رقم:
 - 38/11س الذي صدر عن الدورة الثامنة والثالثني
ملجلس وزراء الخارجية ،وغريه من وثائق املنظمة
ذات الصلة .ونرحب “باسرتاتيجية الحل الخاصة
بالالجئني األفغان لدعم العودة الطوعية وإعادة
اإلدماج الدائم وتقديم املساعدة للدول املضيفة”،
والتي متخضت عن املشاورات بني حكومات جمهورية
أفغانستان اإلسالمية والجمهورية اإلسالمية اإليرانية
وجمهورية باكستان اإلسالمية ،برعاية مفوضية األمم
املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،وذلك عىل النحو
الذي وردت به يف اإلعالن املشرتك الصادر عن املؤمتر
الذي عُ قد يف جنيف يومي  2و 3مايو  .2012وندعو
إىل التطبيق الفعيل لهذه االسرتاتيجية من خالل
تعزيز التعاون الدويل لدعم العودة الطوعية لالجئني
األفغان بأمان وكرامة ،وذلك بهدف وضع حل لواحدة
من أكرب حاالت اللجوء وأطولها أمداً يف العامل.
و ُنحث عىل بحث إمكانية وضع مبادرات مامثلة
لتعزيز العودة الطوعية للتعامل مع حاالت لجوء
طويلة األمد يف العامل اإلسالمي.
ُ )17نشيد بالدور الريادي ملفوضية األمم املتحدة
السامية لشؤون لالجئني ونثني عىل الجهود املتواصلة
التي يبذلها مكتبها .كام ُننوه مبوظفي املفوضية
ورشكائها التنفيذيني ملا أبدوه من كفاءة ومهنية
وتفان عند اضطالعهم مبسؤولياتهم .ويف هذا الصدد،
ندعو املجتمع الدويل ملواصلة توفري املساعدة الالزمة
والدعم املايل لتمكني مفوضية األمم املتحدة السامية
لشؤون الالجئني من مواصلة النهوض مبسؤولياتها.

 )18نعرب عن عميق شكرنا للدول األعضاء
املضيفة لالجئني رغم إمكاناتها االقتصادية املحدودة
تأكيداً لقيمها اإلسالمية السمحة ،نثني عىل الدول
األعضاء املانحة للمنظامت الدولية واإلقليمية
العاملة يف مجال الالجئني ،ونثمن يف هذا الصدد
الجهود اإلنسانية والدعم املتواصل الذي تقدمه
اململكة العربية السعودية لقضايا الالجئني فـي العامل
كافـة واإلسالمـي خاصة وللمنظامت املعنية بهم .كام
نشكر اململكة العربية السعودية ودولـة الكويـت
وسلطنة عُ امن والبنك اإلسالمي للتنمية عىل الدعم
املـادي إلنجاح هذا املؤمتر.
ُ )19نعرب عن امتناننا لرتكمنستان ،حكومة
وشع ًبا ،عىل هذه االستضافة الكرمية للمؤمتر الوزاري
الدويل ملنظمة التعاون اإلسالمي حول الالجئني يف
العامل اإلسالمي ،واالستفادة مـن تجربتها الناجحة
فـي تعاملها مـع قضايا الالجئني وعدميي الجنسية يف
تركمنستان.
ُاعتمد يف عشق أباد يف  12مايو .2012
النص الكامل موجود عىل الرابط التايل
www.oic-oci.org/external_web/refugees/2012/ar/
docs/ASHGABATDECLARATIONFINAL_Ar.pdf
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بعض املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان

ندرج أدناه مختارات من أهم معاهدات واتفاقيات حقوق اإلنسان والالجئني مع التفاصيل حول الدول التي وقعتها وصادقت عليها .وتشري
العالمة النجمية (*) إىل املوقع وليس الطرف املصدّق .واملوقعون املدرجون هم من العامل العريب ،لكنهم يتضمنون خمس دول كربى إسالمية غري
عربية ،هي :بنغالديش وإندونيسيا وإيران وباكستان وتركيا.
اتفاقيات جنيف  1949لحامية ضحايا النزاعات
املسلحة 1949 Geneva Conventions

)www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/7umf63.htm (I
)www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nslh8.htm (II
)www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm (III
)www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm (IV

األردن ،اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،الجزائر ،جزر القمر ،جيبويت ،مرص ،العراق ،الكويت،
لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب ،عامن ،قطر ،السعودية ،الصومال ،السودان ،سوريا ،تونس ،اليمن،
بنغالديش ،إيران ،إندونيسيا ،الباكستان ،تركيا

االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني 1951

www1.umn.edu/humanrts/arab/b082.html

الجزائر ،جيبويت ،مرص ،املغرب ،الصومال ،السودان ،تونس ،اليمن ،إيران ،موريتانيا ،تركيا

االتفاقية املتعلقة بصفة األشخاص معدومي الجنسية 1954

www1.umn.edu/humanrts/arabic/b081.html

الجزائر ،ليبيا ،تونس (من أصل  80دولة وقعت عىل االتفاقية)

اتفاقية  1961لتخفيض حاالت انعدام الجنسية

www1.umn.edu/humanrts/arabic/b080.html

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 1984
www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html

األردن ،البحرين ،الجزائر ،جزر القمر* ،جيبويت ،مرص ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب ،قطر،
السعودية ،الصومال ،السودان* ،سوريا ،تونس ،اليمن ، ،بنغالديش ،،إندونيسيا ،العراق ،الباكستان،
تركيا

اتفاقية حقوق الطفل 1989

www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html

األردن ،اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،الجزائر ،جزر القمر ،جيبويت ،مرص ،العراق ،الكويت،
لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب ،عامن ،قطر ،السعودية ،الصومال* ،السودان ،سوريا ،تونس ،اليمن،
بنغالديش ،إيران ،إندونيسيا* ،الباكستان ،تركيا

الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق
املدنية والسياسية ،بهدف إلغاء عقوبة اإلعدام 1989

www2.ohchr.org/english/law/ccpr-death.htm

)غري متاح باللغة العربية(
جيبويت ،تركيا

ليبيا ،تونس

االتفاقية الدولية للقضاء عيل جميع أشكال التمييز العنرصي 1965

www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html

األردن ،اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،الجزائر ،جزر القمر ،جيبويت ،مرص ،العراق ،الكويت،
لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب ،عامن ،قطر ،السعودية ،الصومال ،السودان ،سوريا ،تونس ،اليمن،
بنغالديش ،إيران ،إندونيسيا ،الباكستان ،تركيا

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية واالقتصادية 1966

www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html

اتفاقية الدولية لحامية حقوق كل العامل املهاجرين وعائالتهم 1990

www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm

الجزائر ،بنغالديش ،جزر القمر ،مرص ،إندونيسيا ،ليبيا ،املغرب ،موريتانيا ،سوريا ،تركيا

اإلعالن املتعلق بحق ومسؤولية األفراد والجامعات
وهيئات املجتمع يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية املعرف بها عاملياً 1998

_www.madacenter.org/media.php?lang=2&id=407&category
id=9

الجزائر ،األردن ،البحرين ،جزر القمر* ،جيبويت ،مرص ،العراق ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب،
الصومال ،السودان ،سوريا ،تونس ،اليمن ،إيران ،إندونيسيا ،الباكستان ،تركيا ،بنغالديش

هذا إعالن ولذلك فإنه غري متاح للتوقيع أو املصادقة عليه.

العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 1966

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن
اشرتاك األطفال يف املنازعات املسلحة 2000

www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html

الجزائر ،األردن ،البحرين ،جزر القمر* ،جيبويت ،مرص ،العراق ،الكويت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،املغرب،
الصومال ،السودان ،سوريا ،تونس ،اليمن ،إيران ،إندونيسيا ،الباكستان ،تركيا ،بنغالديش

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل للحقوق
املدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل األفراد 1966
www1.umn.edu/humanrts/arab/b004.html

الجزائر ،جيبويت ،ليبيا ،الصومال ،تونس ،تركيا،

إتفاقية القضاء عيل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 1979

www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html

األردن ،اإلمارات العربية املتحدة ،البحرين ،جزر القمر ،جيبويت ،مرص ،العراق ،الكويت ،لبنان ،ليبيا،
موريتانيا ،املغرب ،عامن ،السعودية ،سوريا ،تونس ،اليمن ،بنغالديش ،إندونيسيا ،الباكستان ،قطر،
تركيا

www1.umn.edu/humanrts/arab/pro-chlid1.html

الجزائر ،األردن ،البحرين ،جيبويت ،مرص ،الكويت ،لبنان* ،ليبيا ،املغرب ،عامن ،قطر ،الصومال*،
السودان ،سوريا ،تونس ،اليمن ،بنغالديش ،إندونيسيا* ،إيران* ،العراق ،الباكستان ،تركيا ،السعودية.

ملحوظات:

 .1جميع البلدان املذكورة باستثناء تركيا أبدت بعض التحفظات عىل أي اعرتاف ضمني محتمل
لدولة إرسائيل واملساواة يف الحقوق للمرأة أو أي أمر مخالف للرشيعة اإلسالمية أو أي أمر من
حقوق األطفال إذا كان مخالفاً للرشيعة اإلسالمية.
 .2مل تحصل السلطة الوطنية الفلسطينية عىل حق االنضامم إىل اتفاقيات األمم املتحدة حول حقوق
اإلنسان وال االتفاقيات الخاصة مبنظمة العمل الدولية ولهذا السبب فهي البلد الوحيد يف جامعة
الدول العربية التي مل توقع عىل أي من املعاهدات واالتفاقيات املذكورة يف القامئة أعاله.

