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مقاالت

 اإلسالم والقانون
الدويل وحامية
الالجئني والنازحني
 حقوق الالجئني من
النساء واألطفال يف اإلسالم
 اإلسالم وحقوق الطفل

معلومات

 مصادر وروابط حول
حقوق اإلنسان
 اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان
 إعالن القاهرة حول
حقوق اإلنسان يف اإلسالم
 إعالن عشق أباد الصادر
عن املؤمتر الوزاري
الدويل ملنظمة التعاون
اإلسالمي حول الالجئني
يف العامل اإلسالمي
 بعض املعاهدات الدولية
لحقوق اإلنسان

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
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