
، أمهية األرسة ابعتبارها 1122إبريل  12يف " حامية قمي األرسة"يف معرض مناقش هتا موضوع  ،الهيئة ادلامئة املس تقةل حلقوق اإلنسان تؤكد

  ةايامحل حق عىل ادلوةل واجملمتع لهاالوحدة الطبيعية واألساس ية للمجمتع اليت 

 

 املعارصة عية حول القضاايي ض امناقشات مو  تنظمي جراي عىل عادهتا يف، حلقوق اإلنسانعقدت الهيئة ادلامئة املس تقةل  :1122إبريل  12جدة، 

 إىل جانب أعضاء ،نقاشحرض ال  ."حامية قمي األرسة"حول موضوع  أبريل 12 يف اإلساليم، مناقشة مفتوحة تعاوننظمة ال مل ذات الاهامتم 

مبا يف ذكل  هحول هذا املوضوع من خمتلف جوانبتداولوا اإلساليم وعدد من اخلرباء ادلوليني اذلين  تعاوناألمني العام ملنظمة ال  ،الهيئة

هامة بشأن كيفية تعزيز هذه ال توصيات ال عددا من  واوقدم ،واقفاملس ياقات و خمتلف ال التحدايت اليت تواهجها مؤسسة األرسة وأفرادها يف 

 .جملمتعيف االوحدة األساس ية 

 

 هذه القمية عىل أمهية العمل امجلاعي محلاي والنقاش، وددداباهامتما كبريا  اإلساليم تعاوننظمة ال مب  املراقبةاألعضاء و ادلول  وممثل بدىوأكام 

 .ار اخلالل و ادل منيف سالم حتيا جممتعات تقدمية وسلمية ومتساحمة قامة إل أساسا كوهنا، يزهاوتعز  صوهناو 

 

قوق واملسؤوليات احل عىل أساسبني رجل وامرأة  األمد طويل ارتباط بأهناألرسة لساي األتعريف ال ختام مداوالهتا، عىل يف  ،لهيئةأكدت ا

 ولكن األساس يةاإلنسان  قوقوح يةإلنسان االكرامة  نفسب  نامتتعي  رأةن الرجل واملأ وأكدت الهيئة. املنصوص علهيا يف تعالمي اإلسالمو املتبادةل 

 .تفوق أو دونية أي من اجلنسنيبأي حال  ال يعينأدوار ومسؤوليات خمتلفة دالل األرسة واجملمتع، وأن اإلسالم  هلام

 

األرسة أن ، حلقوق اإلنسان من اإلعالن العاملي( 2) 21مثل املادة  ،عىل النحو املبني يف املعايري ادلولية ذات الصةل ،كذكل الهيئة تأكدو 

مثل  ،وهناك عدد من الواثئق األساس ية حلقوق اإلنسان. يعية واألساس ية للمجمتع ولها حق المتتع حبامية اجملمتع وادلوةليه الوحدة امجلاعية الطب 

 ،واتفاقية حقوق الطفل ،العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافيةو ، العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية

أدانت و . رتف هبا اجملمتعاليت يعة تقليدياأللالق والقمي ال  راعيتوفري امحلاية وادلمع لألرسة، اليت يه مبثابة ب تلزم بشلك ال لبس فيه مجيع ادلول 

القامئة عىل مفهوم  األرسو  املتعلقة ابلتوجه اجلنيساملفاهمي اجلديدة واملثرية للجدل وبني  هذا التعريف خلط بنيللاملزتايد  اجتاهة بشدة الاهيئال 

 .ت عاملية وال تعرتف هبا املعايري ادلولية حلقوق اإلنسانيساليت ل  ،(LGBT)املثلية وازدوا  امليول اجلنس ية والتحول اجلنيس "

 

آلابء اب وطنياملن الهامني واملس ئولية د عىل ادلوريك جرى التأتسليط الضوء عىل أمهية توفري امحلاية للك فرد من أفراد األرسة،  وابإلضافة إىل

وددد . لاصة يف اختاذ القرارات حول هذا النوع من األنشطة ادلينية واأللالقية والرتبوية ألطفاهلم احقوق هلام الذلين خيوالنو  ،واألهمات

قوق ا سسم  حبمل الرتوجي أدانغري أنه  ،العقلية مقدراهتتطور ل اجلنيس وفقا  ثقيفالت  حول ألطفالابلنس بة ل وعيالالاجامتع عىل رضورة زايدة 

 من لكثري غري مقبوةل ألالقيا ، واليت تشمل مفاهمي وسلوكيات وممارساتلالفية وغري عامليةاليت يه  لتعلمي اجلنيس الشامل لألطفالا

 .اجملمتعات ادلينية مبا فهيا اإلسالم



 

مت و. دؤون األرسة ،، مبا يف ذكليةالقي  هاواللواحئ عىل أساس نظم احلق يف صياغة القوانني  ب د أو ومجوعة من الب دان لكلة أن هيئوأكدت ال 

 ن، اذلينافيي  من إعالن وبرانمج معل( 2) 2مبا يف ذكل القسم  ادلولية وصكوك حقوق اإلنسانادلولية قوانني الهذا احلق يف كثري من  تأكيد

 .حقوق اإلنسانتطبيق مبادئ  جماللتنوع الثقايف وادليين يف ل  نيالواجب حرتامالامبدأ الاعرتاف و عىل الضوء بوضوح انسسلط

 

شري وس . كدور أساي الامتسك الاجامتعي صونهممة  واملنوط هبااألساس ية للمجمتع  لبنةال يف اإلسالم اكنت دوما وأكد الاجامتع أن األرسة 

األرسة ذات  ، أماوتتكون األرسة املثالية من الزو  والزوجة. وسعةاملاألرسة ة و االنو األرسة  بنائني،ل إىل الك ااألرسة يف اإلسالم مصطلح 

محلاية  اتقدم اإلسالم توجهيكام ي. الطالق وعوامل أخرى ا نت هبا عىل أهنا ينبغي الاعرتاف ،األرسة اليت تعيلها امرأة ال س امي العائل الواحد،

 .من اجملمتع واحلكومة وسعظام ادلمع العائيل املوكذكل ن من لالل آليات خمتلفة مثل املرياث والهبة من األرس فئةهذا ال 

 

ال  السلميمتع اجمل  وأكد كذكل أن. مضن حدود الزوا  رشعيهتا إاللعالقة اجلنس ية بني الرجل واملرأة وابعرتف اإلسالم ال يوأكد الاجامتع أن 

بني الرجل  الزوا يتحقق إال من لالل ا ال مم ،"والرمحةواملودة  سكينةال "ـب ينادلما يصفه ة ومس تقرة، وهو سلي أرسة لاللإال من  تحققي 

حرية " ابب من عىل أهناسالمة األرسة  من دأهنا هتديدإىل أي ممارسة  النظرال ينبغي و(. أطفالهايرعيان أب وأم )زو  وزوجة كرأة ملوا

 ".الاختيار

 

كوهنام الزو  والزوجة إىل لنظر ابال تتحقق إميكن أن ال س تقرة امل سلية و ال رسة األأن الهيئة ادلامئة املس تقةل حلقوق اإلنسان أكدت كام 

. عىل أساس العداةل واملساواة بني اجلنسني معهام تعاملال وينبغي . اجملمتع وأاألساس ية سواء يف األرسة  اإلنسان  يف الكرامة وحقوقنيمتساوي

لمتتع ل سؤوليات متساوية و مب  لقيامل بني الزو  والزوجة، عىل النحو املنصوص عليه يف قمي اإلسالم، األساس  التاكملادلمع املتبادل و وقد اكن 

من والعقلية والروحية والفكرية وغريها  قدراهتم البدنية الفرص مجليع أفراد األرسة يف تطويرتاكفؤ ضامن  تعنيي و . ساس ية دالل األرسأحبقوق 

 .من مجيع أداكل العنف اجلسدي واجلنيس هاتوفري امحلاية ألفراد جانبية، إىل قدرات اإلنسان ال

 

 :التوصيات

لعقد  ،ألرسةقضااي اأمهية القيام بأنشطة ادلعوة يف احملافل ذات الصةل، مبا يف ذكل العمل مع املنظامت غري احلكومية املؤيدة لالهيئة  تأكد

نظمة مب  رسةاألالهيئة جملس وزراء اخلارجية وإدارة د ئون ويف هذا الس ياق، دعت . هاوتعزيز  مؤمترات وندوات هبدف تشجيع القمي األرسية

، ولاصة ذات الهنج املامثل مع اجملموعات اجلغرافية ومؤسسات اجملمتع املدينابلتعاون اإلساليم لتنظمي مؤمترات دولية عىل نطاق واسع  تعاونال 

 .نظمةامل ة يف ادلول األعضاء يف الوطني حقوق اإلنسان املنظامت غري احلكومية ومؤسسات

 

مثل اليونيس يف ومنظمة الصحة  ،املتحدة مماألعدد من املنشورات الصادرة عن هيئات  ىحمتو  إزاء الهيئة عن انشغالها العميق توأعرب

 مفاهمي امابعتباره ،اجلنيس الشامل لألطفال ثقيفلتوجه اجلنيس والت ابما سسم  تطرق إىل ت  يتال األمم املتحدة للساكن، العاملية وصندوق



ألمم ا الهيئة أهجزةوحثت . يف صلهبا ؤسسة األرسةمب اإلرضار من دأهناو  ،لقمي ادلينيةوتتناىف مع خمتلف األالقيا  وغري مقبوةل زنزعا مثرية لال

قمي ومعايري وصكوك حقوق بتوافق اآلراء، مما يقوض روح  أو تُعمتدعلهيا  يُتفقاليت مل  دلعائيةمتناع عن اس تخدام هذه املواد االا عىلاملتحدة 

 .املقبوةل عامليااإلنسان 

 

وحامية  رسيةبشأن قضية األرسة، مبا يف ذكل القمي األ ااإلساليم وقراراهت تعاونمنظمة ال مجيع ادلول األعضاء إىل دمع مواقف  ت الهيئةدعو 

 .األرسة

 

غريها و  ،هيف حاالت الزناع وما بعدألرسة واندماهجا ل الفعاةل ايةمحلالكفيةل اب اد الس بل والوسائلعىل احلاجة امللحة إلجي توددد وأقرت الهيئة

ضامن توفري عىل اإلساليم  تعاونيف منظمة ال ادلول األعضاء  الهيئة تحتقيقا لهذه الغاية، حثو . ةوالالجئ ةاملهاجر واألرس من حاالت الطوارئ 

 .ال س امي احلق يف التعلمي والصحة ،القانونية لألرس املترضرةحقوق اإلنسان األساس ية وامحلاية 

 

لوضع  ،الوطنية ، مبا يف ذكل آليات األمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية ومؤسسات حقوق اإلنساناألطراف املعنيةمجيع  ت الهيئةدعو 

  .ةالعاملي رسيةالقمي األاليت تتعارض مع  للجدلمور املثرية واألاألرسة يف صلب جدول أعاملها وكذكل اجتنب املفاهمي اخلاطئة 

 

  

 

  


