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تعزيز التعاون بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة من خالل المجالس النيابية القومية
(بالي – إندونيسيا  33نوفمبر )3113
اعرتافاً بالدور احليوي لكافة األديان واملعتقدات يف إضفاء قيمة حضارية على اجملتمعات
اإلنسانية؛ من أجل ترقية وتعزيز قيم السالم واحلب والتسامح بني البشر،
وتذكراً للتحديات املشرتكة اليت تواجهها البشرية مجعاء يف اللحظة التارخيية الراهنة ،واليت
يتهدد كثري منها األمن والسلم الدوليني،
واسرتجاعاً لألهداف واملبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة ،واإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان ،وميثاق االحتاد الربملاين الدويل حول تدعيم واحرتام التعايش السلمي بني اجملتمعات
الدينية واملعتقدات يف جمتمع العوملة ،وكذلك إعالن االحتاد الربملاين الدويل يف كويبك (كندا) حول
املواطنة واهلوية والتنوع الثقايف واللغوي يف جمتمع العوملة ،وكذا إعالن احتاد برملانات الدول األعضاء يف
منظمة التعاون اإلسالمي ،واملواثيق الدولية ذات الصلة ،واليت تؤكد كلها على حقوق اإلنسان
والتفاعل البناء بني التجمعات البشرية من خمتلف الديانات واملعتقدات والثقافات ،على أساس
االحرتام والتفاهم املتبادلني،
وإمياناً بالدور اهلام الذي تلعبه الربملانات كأحد أعمدة احلياة الدميقراطية ،والذي يرتكز على مبدأ
محاية حقوق األقليات واحرتام حقوق األغلبيات،
وأخذاً باالعتبار أن إجناح احلوار املذكور ال ميكن حتقيقه من خالل العمل الربملاين فقط ،وإمنا من
خالل إفساح اجملال لشراكة جمتمعية أوسع تضم مؤسسات اجملتمع املدين واملؤسسات اإلعالمية
وغريها،
حنن ،أعضاء الربملانات ،والزعماء الروحيون ،وممثلو اجلماعات والطوائف الدينية ،اجملتمعون يف مدينة
بايل ،مبناسبة املنتدى الربملاين حول حوار األديان
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نؤكد بقوة على أن التنوع الثقايف والديين جيب االعرتاف هبما واحرتامهما من جانب كل
اجملتمعات واحلضارات املختلفة ،وذلك باعتبارمها حقيقة من حقائق احلياة العاملية اليت من
شأهنا اإلسهام يف ترسيخ احلكمة العاملية ولعب دور رئيس يف تعزيز الروابط االجتماعية بني
خمتلف األمم واجملتمعات واإلثنيات العرقية.
نشدد على الدور احملوري الذي تلعبه أنشطة التفاعل الثقايف والديين كآليات فعالة لتحقيق
الرخاء اإلنساين وتعزيز السالم واالستقرار واألمن الدويل ومواجهة التحديات املشرتكة ،وذلك
عرب تشجيع وترقية قيم االحرتام ،احلوار ،والتعاون على املستوى احمللي ،القومي ،واإلقليمي
والدويل ،وكذلك بني خمتلف الثقافات واحلضارات والشعوب.
نعرب عن تفهمنا العميق لتنوع وجهات النظر حول احلقوق واحلريات العامة بني خمتلف
احلضارات والثقافات؛ فما تعتربه إحدامها ممارسة حلرية الرأي والتعبري ،قد تراه أخرى مساساً
مبقدساهتا أو معتقداهتا.
نؤكد على الدور احملوري الذي ميكن أن تلعبه القيم األخالقية املشتقة من التعاليم الدينية يف
توفري حلول ناجعة للمشكالت اليت تواجه البشرية اليوم مثل الفقر وعدم املساواة واالفتقار
إىل السلم واألمن الدوليني؛ حي تختلط كثري من مظاهر العنف والقهر باملربرات الدينية.
نعرب عن إمياننا بالدور احليوي الذي تلعبه الربملانات الدميقراطية يف التعبري عن تطلعات
شعوهبا على اختالف رؤاها الثقافية واأليديولوجية ،من خالل العملية التشريعية ،من أجل
ضمان التفاهم والتعاون املشرتك بني الدول والشعوب ،وكذلك تعزيز احلوار والتسامح
واالحرتام املتبادل بني احلضارات ،إىل جانب درء ومواجهة النزاعات.
ندعو الربملانات اجملتمعة إىل اإلسهام يف إطالق املبادرات اليت من شأهنا تعزيز التناغم الثقايف
والديين بني أتباع األديان والثقافات املختلفة ،من خالل التعاون حنو حتقيق املصاحل املشرتكة
لدوهلا يف هذا املضمار؛ ذلك التعاون الذي من املمكن أن يتخذ أشكاالً عديدة ،منها:
 .1.6تبادل اخلربات واستشكاف الطرق اليت من شأهنا التقليل من حدة التوترات املتصاعدة
اليت قد تنتج من أسباب تتعلق باملمارسات الدينية املختلفة ،واليت قد تفضي حلدوث
صراعات عنيفة بني خمتلف التجمعات اإلنسانية.
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 .3.6نشر الوعي باألسبوع العاملي للتناغم بني أتباع الديانات املختلفة ،والذي أعلنته األمم
املتحدة مبوجب القرار رقم ( ، )A/RES/65/5بني شعوهبم ،وذلك كآلية لتعزيز التناغم بني
كافة الشعوب بغض النظر عن اختالف معتقداهتم.
 .3.6تطوير شبكة عمل فعالة بني الربملانيني الذين جيمعهم االهتمام بقضية احلوار بني أتباع
الديانات واملعتقدات املختلفة ،سواء على املستوى الوطين أو الدويل.
 .4.6إفساح اجملال ملنظمات اجملتمع املدين النشطة يف جمال احلوار بني أتباع األديان
واملعتقدات والثقافات املختلفة للعب دور يف املنتديات اليت تعقدها الربملانات هلذا الغرض،
من أجل ضمان فعالية حتقيق الفهم املتبادل والعيش املشرتك على أساس قيم التسامح.
 .5.6تشجيع صياغة التشريعات القومية اليت من شأهنا التطبيق الفعال مليثاق احلقوق املدنية
والسياسية الصادر عن األمم املتحدة يف عام .6611
 .7ندعو وسائل اإلعالم املختلفة للعب الدور املنوط هبا لتطوير درجة أفضل من الفهم واالحرتام
املتبادلني بني التجمعات اإلنسانية ذات اخللفيات الدينية والثقافية املختلفة ،وضمان حرية التعبري
املسؤولة ،اليت ال تؤدي لظهور املمارسات العنصرية أو كراهية اآلخر أو تنتقص من حقوق اإلنسان،
مبا فيها اإلساءة إىل األديان ورموزها.
 .8ندعو وسائل اإلعالم المتالك املسؤولية األخالقية جتاه املواد اليت تنشرها ،واليت قد تتسبب يف ردود
فعل سلبية جتاه ما حتويه هذه املواد من إساءة للرموز الدينية جلماعات بعينها ،وهو األمر الذي قد
يقود إىل وقوع صراعات عنيفة يف بعض األحيان .ويف الوقت نفسه ندعو قيادات تلك اجملتمعات إىل
تفهم مواطن االختالف بني ثقافاهتم وبني الثقافات األخرى املختلفة عنهم.
 .9هننئ جملس النواب اإلندونيسي على تنظيمه الناجح هلذا احلدث اهلام ،ونأمل أن يسفر عن فهم
وقبول أفضل بني خمتلف التجمعات اإلنسانية ،على اختالف معتقداهتا ودياناهتا وثقافاهتا.
تحفظ..
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