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ألادًان وحلىق إلاوطان
 80 – 81فبراًز 8102م
ً
َّ
ئن حلىق ؤلاوظان أحد أهم ألاضىٌ الىاحب حماًتها والخأهُد عليها وزبعها باللُم والخعالُم الدًيُت؛ خاضت
ضازخت لخلً الحلىق ،جخجلى في اهدشاز ؼاهسة الاججاز بالبشس ،والؽلم ،وكمع
اهتهاواث
والبشسٍت الُىم ضازث حعاوي مً
ٍ
ٍ
الحسٍاث ،وضحاًا الحسوب ،والدشسٍد وؤلابعاد واللجىء والحطاز ،واضعهاد اإلاسأة وعمل ألاظفاٌ ،وجساحع حسٍت الخعبير،
َ
ُ
الحفاػ على حلىق ؤلاوظان ًّأًا وان ُ
لىهه ُّ
دًىه أو ُ
ٌعد مً
حيظه أو
وغير ذلً مً كضاًا حلىق ؤلاوظان؛ لرلً وان
ِ
َّ
َّ
ألاضىٌ الثابخت في حمُع ألادًان الظماوٍت ،التي هفلها هللا عص وحل ،وطاوي فيها بين حمُع الىاض ،فمىحهم حم الحُاة
ُ
وحم الىسامت َّ
َّ
َ
ً
حشسَعا أهصله هللا طبحاهه ،وئهىا ئذا هؽسها
وحمُع الحلىق ؤلاوظاهُت ألاخسي التي ال جخالف
وحم الحسٍت،
ً
َّ
ليافت اللىاهين والدشسَعاث اإلادهُت -التي وضعها ؤلاوظان لىفظه ،والتي جمثلذ مجخمعت في العطس الحدًث فُما ٌُعسف
حامعت لحلىق ؤلاوظان ألاطاطُت التي
وىزُلت
باإلعالن العالمي لحلىق ؤلاوظان الطادز عً ألامم اإلاخحدة عام 8291م،
ٍ
ٍ
ق َّ
َ
طبلذ َّ
ول اللىاهين في الخأضُل لحماًت هره الحلى  ،وأهدث على
ًجب حماًتها -لىحدها أن الدشسَعاث الدًيُت كد
اإلاظاواة الخامت ّ
ليل الىاض فيها ،بل وحاءث بىطىص ٍ ّ
ججسم مً ًخعدي عليها.
ِ
ٍ
هثيرة ِ
َ
ٌ
ول الىاض مدظاوون في الخلم ّ
ئشازة ئلى أن َّ
وحم الحُاةً ،لىٌ هللا عص وحلً"َ 3ا أ ُّي َها
فعلى طبُل اإلاثاٌ في ؤلاطالم
ِ
َّ ُ َّ ُ َّ ُ ُ َّ
َ َ َ ُ ّ َّ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ا َ
َ
َ
ا
ا
احدة وخلم ِمنها سوحها وبث ِمنهما ِرحاًل ه ِثيرا و ِوطاء" طىزة اليظاء.8 3
الى
اص اجلىا َربكم ال ِذي خللكم ِمً هفظ و ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
وهرلً ول ئوظان ُم َّ
ىس ٌم عىد هللا على طائس اإلاخلىكاث"َ 3ولل ْد ه َّز ْمىا َب ِني َآد َم َو َح َملى ُاه ْم ِفي ال َب ّ ِر َوال َب ْح ِز َو َر َسكى ُاهم ِّم ًَ
َََْ َْ ا
َ َ
َّ ّ َ َ َ َّ ْ َ
ضلى ُاه ْم َعل ٰى ه ِثير ِّم َّم ًْ خللىا جف ِضيل " طىزة ؤلاطساء.07 3
اث وف
الط ِيب ِ
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ّ َ ْ ُ َ
ىهاو ّيَ ،أل َّن َ ًّبا َواحداا
ر ِ
وحاء هفع اإلاعنى عً اإلاظاواة ؤلاوظاهُت في الىخاب اإلالدض " 3ألهه ًل فزق بين اليه ِ
ىد ِي والي ِ ِ
َ
ل ْل َجميعَ ،غى ًّيا ل َجميع َّالذ َ
ًً ًَ ْد ُعىن ِب ِه" زطالت أهل زومُت (.)89 387
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ٌ
ُّ
والىطىص الدًيُت هثيرة في بُان حلىق ؤلاوظان ،وجفطُل حشسَعاتها ،وما حاءث به ول اللىاهين واإلاىازُم
ً
دًني وأمس ّ
ّ
ئلهي كد طبم جلً اللىاهين ،وهرا ما
جأهُدا
الدولُت مً مىاد للحفاػ على حلىق ؤلاوظان ما هى ئال
ٍ
ألضل ٍ ٍ
ًجدز بأجباع ألادًان معسفخه ،وما َّ
ًخعين على علماء الدًً بُاهه للىاض.
مً هرا اإلاىعلم ًأحي مإجمس الدوحت لحىاز ألادًان في دوزجه الثالثت عشس؛ لبُان جلً العالكت اإلادشابىت بين ألادًان
ُ
محاولت لخغعُت
ومجاٌ حلىق ؤلاوظان اإلاحىز ألاطاض في اليىن ،والري مً أحله شسعذ اللىاهين ؤلاوظاهُت شاملت ،في
ٍ
َّ
وافت حىاهب هره اللضُت الهامت (حلىق ؤلاوظان) ،وذلً مً مىؽىز ألادًان وحشسَعاتها ،ابخداء بالسؤٍت واإلافهىم لحلىق
ؤلاوظان في الشسائع الظماوٍت مً حسٍت الاعخلاد والخدًً ،وحسٍت ممازطت الشعائس الدًيُت ،وألامس ؤلالهي بالخعاٌش
الظلمي بين وافت البشس ،واإلاظاواة والعدٌ ،وهفالت الحسٍاث الشخطُت مع ضىابغ اإلاظإولُت الفسدًت ججاه اإلاجخمع،
1

وغير ذلً مً ألاضىٌ التي أزطتها ألادًان ودعذ لها في حعالُمها ،وحتى الحلىق الظُاطُت والاكخطادًت بيافت أشيالها،
بل أًضا الحلىق اإلادهُت والاحخماعُت.
وكد أهملذ الخعالُم الدًيُت حفؽها لخلً الحلىق
بجاهب آخس وهى الخطدي واإلاىاحهت ليافت مؽاهس الاهتهاواث التي
ٍ
ً
كد جيىن حائال بين ؤلاوظان وبين حلىكه ،فىحدها دعىة واضحت للخطدي لؽاهسة مثل الخعسف وؤلازهاب ،وهبر للخعطب
الدًني واشدزاء ألادًان.
حىاهب عدًدة للضُت حلىق ؤلاوظان مً مىؽىز ألادًان طىف ًدىاولها مإجمس الدوحت الدولي لحىاز ألادًان الثالث
عشس؛ وذلً ً
وفلا للمحاوز آلاجُت3

املحىر ألاول :حلىق إلاوطان في ألادًان (الزؤيت واملفهىم)
َ
 0 -0حزيت املعخلد وممارضت الشعائز الدًييت
هلاط اطترشادًت3
َ
 ضمان حسٍت اإلاعخلد وممازطت الشعائس الدًيُت الحفاػ على هسامت ؤلاوظان وجحسٍم الفظاد في ألازض حلىق ألاكلُاث الدًيُت -الخعاٌش بين أجباع الدًاهاث

 8 -0الحلىق الفزدًت واملصلحت العامت
هلاط اطترشادًت3
 الحسٍت الشخطُت واللُم اإلاجخمعُت حم العدالت واإلاظاواة حسٍت الفىس والخعبير (ؤلاعالم – الصحافت – وطائل الخىاضل الاحخماعي – الخألُف) حم الخلاض ي والدفاع حسٍت الخىلل وحسمت اإلاظىً -دوز الخعالُم الدًيُت في جىمُت اإلاظإولُت الاحخماعُت لألفساد

2

 3-0حلىق إلاوطان الطياضيت والاكخصادًت والاحخماعيت
هلاط اطترشادًت3
 حم اإلاشازهت الظُاطُت حم اللجىء الظُاس ي حم مصاولت العمل وحلىق اإلاىؼفين والعماٌ حم الخأمين الاحخماعي (الظىً  -ؤلاعاشت  -الصحت  -الخعلُم) حلىق اإلاسأة (اإلايرار  -الخعلُم – العمل – الصواج – العالق) -حلىق العفل وألاطسة وهباز الظً وذوي ؤلاعاكت

املحىر الثاوي :مىكف ألادًان مً مظاهز اهتهان حلىق إلاوطان (بين الىظزيت والخطبيم)
 0 -8مىكف ألادًان مً الخطزف وإلارهاب
هلاط اطترشادًت3
 ؼاهسة ؤلابادة والخعهير العسقي الاعخداء الجظدي وجسوَع آلامىين -ؤلازهاب الفىسي وجلُُد الحسٍاث

 8 -8الدطامح الدًني وهبذ ظاهزة الخعصب واسدراء ألادًان
هلاط اطترشادًت3
 احترام اإلالدطاث والسمىش الدًيُت الخعالُم الدًيُت والخطدي لؽاهسة الخعطب الدًني ودعىاث الىساهُت -دوز اللُم ألاخالكُت واللاهىهُت في مىاحهت ؼاهسة اشدزاء ألادًان

 3 -8مظاهز اهتهان الحزياث الشخصيت للفزاد والجماعاث
هلاط اطترشادًت3
 حغلُب اإلاطالح العظىسٍت والظُاطُت والاكخطادًت على الاعخبازاث ؤلاوظاهُت3

 اهتهان حلىق الاوظان في دوٌ العالم الثالث (اللخل والدشسٍد والخهجير) الخمُيز العىطسي والدًني واإلارهبي والخفىق العسقي الاخخفاء اللظسي والىفي وؤلابعاد ؼاهسة الاججاز بالبشس -ئعاكت العمل ؤلاوظاوي وتهدًد اللائمين علُه

املحىر الثالث :كضاًا حلىق إلاوطان بين الشزائع الطماويت واملىاثيم الدوليت)
 0 -3الخعاليم الدًييت وحعشيش اللىاهين الدوليت لحلىق الاوطان
هلاط اطترشادًت3
 اإلاىؽىز الدًني لحلىق ؤلاوظان في أوكاث الظلم والنزاعاث مىكف الشسائع الظماوٍت واللىاهين الدولُت مً حطاز الدوٌ حماًت اإلادهُين مً أخعاز العملُاث العظىسٍت اإلاىكف الدًني واللاهىوي ججاه ضحاًا الحسوب والنزاعاث -الىؽسة الدًيُت للخعامل مع مجسمي الحسب

 8 -3ججارب هاجحت إلدماج الليم الدًييت في كىاهين حلىق الاوطان
هلاط اطترشادًت3
 حشسَعاث دطخىزٍت مظخمدة مً الشسائع الدًيُت جفعُل اللُم الدًيُت في كىاهين حلىق ؤلاوظان -الجمعُاث اإلادهُت الحلىكُت وعالكتها بمساهص الحىاز الدًني

 3 - 3مطؤوليت اللاهىن الدولي في حماًت الفئاث الدًييت املطخضعفت
هلاط اطترشادًت3
 حماًت ألاكلُاث الدًيُت في اللاهىن الدولي اللاهىن الدولي ومحازبت ؤلازهاب الدًني والخعهير العسقي اللاهىن الدولي ومىاهضت الخمُيز على أطاض دًني كىاهين الخىمُت اإلاظخدامت وخفض مظخىٍاث الفلس حم العِش في بِئت صحُت طلُمت4

