اإلسالم وحقوق اإلنسان وقضايا اللجوء والنزوح



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/.



