The Geneva Centre
For Human Rights
Advancement and
Global Dialogue

األديان واملعتقدات وأنظمة القيم:
تضافر اجلهود من أجل تعزيز حقوق املواطنة املتساوية
 25حزيران/يونيو  2018يف األمم املتحدة بجنيف ،سويسرا

حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمير احلسن بن طالل من األردن

ا

ن ا تام

«التوجه نحو املزيد من التالقي الروحي يف جميع أنحاء العالم
لدعم حقوق املواطنة املتساوية»

ملّا كان االعتراف بالكرامة املتأصلة يف جميع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقهم املتساوية
الثابتة هو أساس احلرية والعدل والسالم يف العالم فإن اجلمعية العامة تنادي بهذا
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه املستوى املشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة
الشعوب واألمم حتى يسعى كل فرد وهيئة يف املجتمع ،واضعني على الدوام هذا اإلعالن
نصب أعينهم ،إلى توطيد احترام هذه احلقوق واحلريات عن طريق التعليم والتربية
واتخاذ إجراءات مطردة ،قومية وعاملية ،لضمان االعتراف بها ومراعاتها بصورة عاملية
فعالة بني الدول األعضاء ذاتها وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطانها.
وقع جميع الدول األعضاء يف العالم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان1948 ،
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يشهد العالم ارتفاعا حادا يف ظاهرة كراهية األجانب والعنصرية والتعصب إضافة إلى اللجوء
إلى تشويه وإساءة استخدام األديان واملعتقدات إلضفاء الشرعية على العنف واالستبعاد
والتمييز ،مما يقوض الوحدة الوطنية يف العديد من البلدان املختلفة ،وكذلك التعاون العاملي.
إن الفهم املشترك واالعتراف العاملي مبفهوم حقوق املواطنة املتساوية وحمايتها وتنفيذها هو
ضرورة للتغلب على التحديات املتعددة التي ينوي املؤمتر العاملي معاجلتها من خالل اعتماد
هذا اإلعالن وأيضاً من خالل إجراءات املتابعة واخلطة االستراتيجية فض ً
ال عن إجراء التنسيق
عبر املناطق وداخل جميع الدول.
ويهدف املؤمتر العاملي إلى تعزيز توافق دولي يف اآلراء والتشجيع عليه استناداً إلى مبادئ
اإلنصاف وعدم التمييز والشمولية والتضامن وجتاوز التقسيمات الدينية والعرقية والوطنية
واللغوية.
وعليه ،املؤمتر العاملي بشأن «األديان واملعتقدات ونظم القيم :تضافر اجلهود من أجل تعزيز
حقوق املواطنة املتساوية» املنعقد يف جنيف يف  25حزيران/يونيو :2018
إذ يؤكد من جديد التزامه بإعالن األمم املتحدة العاملي حلقوق اإلنسان الذي يحتفل بالذكرى
السنوية السبعني لتأسيسه ،وبجدول أعمال األمم املتحدة لعام  2030بشأن التنمية املستدامة،
لتعزيز السالم واالحترام املتبادل والتفاهم عبر الثقافات واألجيال؛
إذ يؤكد على أهمية اإلعالنات والوثائق اخلتامية ،التي اعتمدت خالل القمم الرئيسية بشأن
احلوار بني األديان والثقافات التي تدعو ،يف جملة أمور ،القادة الدينيني والروحيني والوطنيني
من أجل النهوض برفاهية البشرية وتعزيز السالم العاملي وإلى توفير نقاط انطالق محورية.1
 )1( -1إعالن اليونسكو لعام  1994بشأن دور األديان يف تعزيز ثقافة السالم ؛ ( )2النداء الروحي جلنيف لعام  1999الذي وقعته األمم املتحدة وكبار
الشخصيات احلكومية والقادة الدينيني والروحانيني واألشخاص املدنيني ( 24تشرين األول  /أكتوبر  )1999؛ ( )3التزام عام  2000بالسالم العاملي
يف مؤمتر قمة األلفية للسالم العاملي للقادة الدينيني والروحانيني ووقع عليه أصحاب جميع األديان واملعتقدات يف األمم املتحدة يف نيويورك (28-31
آب  /أغسطس  )2000؛ ( )4جدول األعمال العاملي لعام  2001بشأن احلوار بني احلضارات الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ ()5
ورقة مجلس أوروبا البيضاء حول احلوار بني الثقافات لعام 2008؛ ( )6البيان اخلتامي الجتماع القيادات الدينية يف دافوس املنتدى مبناسبة تنظيم
املنتدى االقتصادي العاملي لعام  30( 2001كانون الثاني  /يناير )2001؛ ( )7مبادرة  C-100لعام  2005بشأن بناء السالم اإلسالمي-الغربي ،املنتدى
االقتصادي العاملي ،البحر امليت ،األردن ( 23أيار/مايو )2005؛ ( )8نداء  2005من أجل التمكني الروحي لألمم املتحدة مببادرة من جلنة املنظمات غير
احلكومية املعنية بالروحانية والقيم والشواغل العاملية ،األمم املتحدة ،جنيف 7( ،كانون األول/ديسمبر )2005؛ ( )9عملية باكو :إعالن باكو لعام 2008
لتشجيع احلوار بني الثقافات؛ ( )10إعالن ليل لعام  2009حول ثقافة السالم؛ ( )11الدورة األولى للقمة املسيحية -اإلسالمية التي نُظمت يف واشنطن
يف الفترة من  1حتى  3أيار/مايو 2010؛ ( )12الدورة الثانية للقمة املسيحية -اإلسالمية املنعقدة يف بيروت (لبنان) من  18حتى  20حزيران/يونيو
2012؛ ( )13الدورة الثالثة للقمة املسيحية  -اإلسالمية املنعقدة يف الفاتيكان من  2حتى  4كانون األول/ديسمبر  2014؛ ( )14االجتماع السادس لعملية
اسطنبول املعنون «منظور شامل لعدة بلدان بشأن أفضل املمارسات والسياسات الرامية إلى تعزيز التسامح الديني وتعزيز القدرة على الصمود» الذي
عقد يومي  20و 21متوز/يوليو  2016يف سنغافورة ؛ ( )15املنتدى اإلنساني الدولي اخلامس يف باكو يف الفترة من  29حتى  30أيلول/سبتمبر  2016؛
 )12الدورة الرابعة للقمة املسيحية  -اإلسالمية التي عقدت يف طهران (إيران) من  6حتى  9تشرين الثاني/نوفمبر  2016؛ ( )16قمة القادة الدينيني
من أجل السالم يف الشرق األوسط التي ينظمها حتالف األمم املتحدة للحضارات ( )UNAOCيف أليكانتي  ،إسبانيا  ،من  14حتى  16تشرين الثاني/
نوفمبر  2016؛ ( )17اعتماد القرار  71/41الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  16كانون األول/ديسمبر  2016كمتابعة لإلعالن وبرنامج
العمل بشأن ثقافة السالم ؛( )18مؤمتر «احلرية واملواطنة والتنوع واالندماج» لعام  ، 2017الذي نظمته جامعة األزهر والكرسي الرسولي يف القاهرة
(مصر) يف الفترة من  28شباط/فبراير حتى  1آذار/مارس  2017؛ ( )19إعالن بيروت لعام  2017والتزاماته الـثامنة عشرة بشأن «اإلميان باحلقوق»
؛ ( )20ندوة الرباط  5 +التي عقدت يف املغرب يومي  6و  7كانون األول/ديسمبر  2017؛ ( )21احللقة النقاشية املعنونة «دور القادة الدينيني يف بناء
السالم يف الشرق األوسط» التي عقدت يف  18متوز/يوليو  2017يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك كمتابعة لقمة القادة الدينيني من أجل السالم يف
الشرق األوسط لعام  2016؛ ( )22مؤمتر «الدين واحلقوق :تعزيز األرضية املشتركة» الذي عقد يف  16شباط/فبراير  2018يف مكتب األمم املتحدة
بجنيف ونظمته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بالتعاون مع حركة «مساواة»].قائمة غير شاملة جاري تكملتها[.
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إذ يُذكر بأن مفهوم املساواة يف حقوق املواطنة متأصل يف رؤية اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
لعام  1948الذي يشير إلى جملة أمور منها «احلقوق املتساوية وغير القابلة للتصرف جلميع
أفراد األسرة البشرية» على أنها «أساس احلرية والعدالة والسالم يف العالم « .إذ هو يشكل
األساس للهوية الوطنية واالنتماء املجتمعي وحتقيق الذات؛
إذ يقر بحاجة املجتمعات يف جميع أنحاء العالم إلى إعادة االلتزام باملادة  18من اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان ،التي تنص على جملة أمور منها أن «لكل شخص احلق يف حرية الفكر والوجدان
والدين» ،وإلى التحذير من أي شكل من أشكال التبشير ،أو فرض عقيدة على اآلخرين .إن
مفهوم حقوق املواطنة املتساوية هو أيضا نتيجة مباشرة للمادة  18من اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان يف املعتقد واملمارسة يف املجال العام وكذلك يف املجال اخلاص؛
إذ يشدد على أن عملية تعزيز حقوق املواطنة املتساوية والنهوض بها ،مبا يف ذلك احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية باإلضافة إلى احلقوق املدنية والسياسية ،واحلق يف حرية
الدين ،هي حتدي مشترك للبلدان الغنية والفقيرة على حد سواء .وعلى الرغم من أن حقوق
املواطنة تُعلن يف الدساتير الوطنية ،إال أنها غالباً ما ُحترم يف املمارسة بسبب احلوكمة غير
املناسبة من خالل عمل جماعات املصالح أو من خالل ضغط األحداث .وهذا يتعارض مع املادة
 7من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان التي تنص على أن « جميع األشخاص متساوون أمام
القانون ويحق لهم ،دون متييز ،التمتع باحلماية املتساوية للقانون».
نحن ،املشاركون يف املؤمتر العاملي املعنون « األديان واملعتقدات ونظم القيم :تضافر اجلهود
من أجل تعزيز حقوق املواطنة املتساوية « الذي ينعقد يف جنيف يف  25حزيران/يونيو ،2018
بتوقيع هذا اإلعالن ،نوصي إذاً باعتماد هذه اخلطة االستراتيجية العاملية املكونة من عشر نقاط
ومتابعة اإلجراءات الرامية إلى حتقيق حقوق املواطنة املتساوية من جانب جميع األشخاص
ذوي النوايا احلسنة باعتبارها الوسيلة األساسية للتحرك عامليا نحو التماسك االجتماعي من
خالل عقد اجتماعي توافقي وشامل للجميع.

ة ا تراتي ية املية م ونة من
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ر نقا :

الوحدة بني املؤسسات الدينية واملدنية وقادتها من أجل تسخير الطاقة اجلماعية جلميع
األديان والعقائد وأنظمة القيم يف السعي إلى حقوق املواطنة املتساوية .ويتعني على القادة
الدينيون واملجتمعيون رفض استخدام األديان وأنظمة القيم كأدة ،وتقدمي رؤى تبرز املعاني
احلقيقية والقيم العاملية والكتب املقدسة والتقاليد ،والدعوة إلى االنفتاح والتعددية يف
النهج املتبع بخصوص األديان والعقائد األخرى وأنظمة القيم؛
التحرك نحو عالم تساهم فيه عملية تعميم حقوق املواطنة املتساوية يف التنوع االجتماعي
والثقايف لكي يُحتفى به يف مجتمعات مرنة وحاضنة ،ومن ثم ،تتوقف الصراعات بني
مختلف املجموعات الفرعية يف املجتمع التي تؤدي إلى زيادة كراهية اإلسالم وكراهية
املسيحية ومعاداة السامية وأشكال أخرى من التمييز؛
معاجلة الشواغل املشروعة املتعلقة بفحوى مصطلح «األقليات» التي يُزعم أنها تعني
جماعات دخيلة عند اإلشارة إلى شرائح من السكان تشكل جزءاً ال يتجزأ من مجموعة
املواطنني يف دولة ما .ومن املقرر أن يتعزز االندماج املتناغم جلميع شرائح السكان يف
املجتمعات املرنة واحلاضنة من خالل حتقيق حقوق املواطنة املتساوية على نحو فعال مما
يُغني عن اللجوء إلى تكتل املواطنني يف هويات فرعية كأداة سياسية؛
إنفاذ جميع حقوق األفراد وواجباتهم بوصفهم أصحاب حقوق مدنية وسياسية واجتماعية
وثقافية واقتصادية .وينبغي أن تشمل عملية تعزيز حقوق املواطنة املتساوية وحمايتها
مفهوم االستحقاق وأن تقلص االختالفات االجتماعية املتراكمة؛
احلفاظ على التراث العرقي والثقايف والديني املتنوع ،وإتاحة يف الوقت ذاته الفرص الندماج
الالجئني واملهاجرين القادمني .ويتمثل الهدف يف تعزيز املساهمات املتبادلة والتكيف ،ومن
ثم يتم جتنب االستيعاب القسري للمهاجرين والالجئني واملشردين داخلياً ،مبا يتماشى مع
األحكام املنصوص عليها يف الهدف  16من أهداف التنمية املستدامة 1لعام  2030من أجل
حتقيق التنمية املستدامة وتفادي التبشير؛
السعي إلى إعمال حقوق املواطنة املتساوية إعماالً كام ً
ال وهي ال تتطلب فقط التفاعل على
مستوى عمودي بني املجتمع والدولة بل يتطلب أيضاً تفاعل على مستوى أفقي أي داخل
جناح ،سيتطلب هذان املستويان من التفاعل ،عند الضرورة ،حتويل
املجتمع .ولتحقيق
ٍ
ثقافة االلتزام إلى ثقافة املساءلة القائمة على حتمل املسؤولية واإلنفاذ .وستشمل هذه
املبادرة مبادرات محلية أو وطنية أو إقليمية لتعزيز التقارب الروحي والقواسم املشتركة
يف إطار الغرض االجتماعي .وسيؤدي تنفيذ حقوق املواطنة املتساوية إلى إضعاف التمييز
تدريجياً ،سواء أكان ذلك يتعلق باجلنس أو خصائص أخرى من جملة أمور منها اإلعاقة
أو األصل العرقي أو الديني أو الفئة العمرية أو احلصول على وظيفة ،الرعاية الصحية،
أو تقاسم املوارد؛
ضمان احترام املساواة بني النساء والرجال والفتيات والفتيان ،داخل األسرة واملجتمعات
احمللية واملجتمع ككل ،يف إطار جميع اجلهود الرامية إلى تعزيز حقوق املواطنة املتساوية
وتنفيذها .ويعتبر التمييز بني اجلنسني فيما يتعلق بحقوق املواطنة من القضايا البارزة

 - 1نبر معارف التنمية املستدامة التابع لألمم املتحدة .هدف التنمية املستدامة  16ومتوفر من خالل املوقع التالي:
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
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التي يجب معاجلتها كمسألة ذات أولوية .ويف العديد من أنحاء العالم ،هناك دول حترم
املواطنني من حقوق متساوية مع املواطنني الذكور فيما يتعلق باحلصول على جنسيتهم
وتغييرها واالحتفاظ بها ،ومنح اجلنسية لألزواج أو األطفال من غير املواطنني .وميكن
للتقاليد الدينية أن تؤدي دوراً هاماً لفهم التغيرات املجتمعية املصاحبة لها ،مبا أنها تتناول
التقدم احملرز نحو االعتراف باملساواة بني املرأة والرجل منعا حلدوث توترات محتملة بني
مثل هذه األعراف االجتماعية املتطورة والتعاليم واملمارسات التقليدية؛
 .7تعزيز حقوق املواطنة املتساوية بوصفها هدفاً مستداماً وهو هدف يجب أن يُنفذ أوال على
املستوى املدرسي عن طريق إدخال تغييرات يف السياسات الوطنية وخطط تنمية املدارس
واملنهجيات يف الفصول الدراسية .وال ميكن أن تتحقق عملية التعليم بشأن حقوق املواطنة
املتساوية ومن خاللها ومن أجلها إال من خالل إحداث تغييرات يف السياسات الوطنية
ومراجعة خطط تنمية املدارس وتطوير فصول وطرق تدريس حاضنة .ويجب على صانعي
القرار االعتراف بالفكرة القائلة بأن تعليم مبدأ املواطنة املتكافئة وتعليم املواطنة العاملية
يعززان السالم واحلوار والتماسك االجتماعي ويخففان من حدة التوترات االجتماعية.
 .8تشجيع السلطات السياسية واملدنية على احلوار مع القيادة الروحية من أجل املساعدة يف
تعزيز عملية اإلملام بدين اآلخر وتنفيذ املبادئ األخالقية للسياق احمللي .وسواء كان الدين
مركزياً أو مهمشاً أو غائباً عن اخلطاب العام يف بلد ما ،وعندما يكون عنصرا هاما بالنسبة
إلى فئات مجتمعية بعينها ،من الهام تشجيع سلطات الدولة مبا يف ذلك تلك املعروفة باسم
السلطات املدنية على التفاعل مع التقاليد الدينية ذات الصلة كي يتحقق تعاونهم وفهمهم
للجميع منعاً لنشوب التوتر أو الصراعات االجتماعية أو الدينية احملتملة؛
 .9احترام احلق يف حرية الدين يف جميع البلدان وفيما بينها ،حيث يوجد فصل أو ال بني
الدولة والديانات ،وضمان تطبيق القوانني والسياسات العامة تطبيقا عادال من خالل تبني
مسعى شامل للتنوع الديني وليس من خالل استبعاد التعبير يف العلن ويف املجال اخلاص
وذلك من أجل االمتثال للمادة  18من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛
 .10نشر حقوق املواطنة املتساوية بوصفها املدخل إلى مفهوم املواطنة العاملية ،وبعبارة أخرى،
إلى السالم العاملي.
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جرا ات املتا عة
ومن ثم ،نطالب باإلجراءات العاجلة التالية:
 .1عقد «مؤمتر القمة العاملي للقادة الدينيني ورجال الدولة واملجتمع املدني من أجل النهوض
بحقوق املواطنة املتساوية» دوريا حتت رعاية األمم املتحدة؛
 .2إنشاء فرقة عمل دولية معنية بحقوق املساواة يف املواطنة على أن يكون لديها آلية الستعراض
التنفيذ تصل مدتها إلى خمس سنوات تتكون من جملة أمور من احلكومات واملنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية واملنظمات القائمة على أساس ديني .وستتبنى
فرقة العمل التدابير التي تتخذها دول أعضاء يف األمم املتحدة لتعزيز حقوق املواطنة
املتساوية وستوصي احلكومات مببادئ توجيهية لتعزيز مناذج املواطنة املتساوية والنهوض
بها على نحو يوفق بني العلمانية وبني األديان واملذاهب والقيم التي تعتز بها فئات السكان
املختلفة؛
 .3إدراج بند خاص يف تقرير حالة االستعراض الدوري الشامل يف سياق مجلس حقوق
اإلنسان عن التقدم احملرز نحو تنفيذ حقوق املواطنة املتساوية.
التوقيع:
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