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مقدمة

-1

خلفية
-1
إن هذه الوثيقة ه\\ي نتيج\\ة مش\\روع لدراس\\ة النش\\اطات التبش\\يرية وحق\\وق النس\\ان ف\\ي ائتلف
أوسلو لحرية الدين والعتقاد )ائتلف أوسلو( .وكون حقوق النسان مبدأ أساس\\يا ،يه\\دف ه\\ذا
المشروع إلى الس\\هام ف\\ي من\\ع النزاع\\ات ال\\تي تنش\\أ ع\ن النش\\اطات التبش\\يرية .وله\\ذا اله\\دف
وم\\ن خلل عملي\\ة استش\\ارية طويل\\ة ،وض\\عت مجموع\\ة المش\\روع ولجنته\\ا الستش\\ارية ه\\ذه
الوثيقة للقواعد الساسية المنصوح باتباعها في النشاطات التبشيرية .بدأت العملية الستشارية
في عام  2005وتضمنت عددا من الجتماعات الدولية والوطني\\ة للبح\\ث تح\\ت رعاي\\ة ائتلف
أوسلو مع وجود مندوبين من الهيئات الكاديمية النرويجي\\ة والجنبي\\ة والمجموع\\ات اليماني\\ة
والمنظمات التبشيرية.
يقر ائتلف أوسلو بحدود هذه العملي\\ة ويؤك\\د عل\ى أن القواع\\د الساس\\ية ال\\تي ينص\\ح باتباعه\\ا
في النشاطات التبش\\يرية ه\\ي قائم\\ة م\\ن القواع\\د ال\\تي يج\\ب عل\\ى الجمي\\ع اتباعه\\ا بل اس\\تثناء.
والقصد م\ن ه\\ذه الوثيق\\ة ه\\و تحري\\ض النقاش\\ات الداخلي\\ة والت\\أملت الخلقي\\ة داخ\\ل ش\\بكات
العم\\ل والمنظم\\ات ال\\تي تض\\ع عملي\\ة نش\\ر ال\\دين ض\\من أه\\دافها الرئيس\\ية ،أو ال\\تي تت\\أثر أو
تخض\\ع للنش\\اطات التبش\\يرية .ويأم\\ل ائتلف أوس\\لو م\\ن المنظم\\ات والف\\راد أن يس\\تخدموا
القواع\\د الساس\\ية المنص\\وح به\\ا كمب\\دأ أساس\\ي لمع\\ان النظ\\ر ف\\ي نش\\اطاتهم ووض\\ع نظ\\ام
للسلوك مبني على تفسيرات لحقوق النسان مقبولة عالميا.
يختل\\ف أتب\\اع الدي\\ان المختلف\ة ووجه\\ات النظ\\ر العالمي\ة ف\\ي معتق\\داتهم فيم\\ا يتعل\\ق بمض\\مون
معتق\\داتهم وإيم\\انهم .فبالنس\\بة للبع\\ض منه\\م ،تب\\دو البعث\\ات التبش\\يرية قابل\\ة للمعارض\\ة وغي\\ر
مقبولة من الناحية الخلقية .وبالنسبة للخرين ،من الممكن تبريرها تماما .وبالنسبة للخرين
أيض\\ا ،ربم\\ا تحم\\ل ص\\فة المب\\دأ الخلق\\ي .وم\\ع ذل\\ك ،الم\\ر عل\\ى وج\\ه الدق\\ة ه\\و أن\ه بس\\بب
القناعات المختلفة هناك حاج\\ة لث\\ارة التفكي\\ر الخلق\\ي ف\\ي النش\\اطات التبش\\يرية .إن التح\\دي
الق\\ائم ه\\و رب\\ط المب\\ادرات الديني\\ة ف\\ي ه\\ذه المنطق\\ة )وال\\تي م\\ا ت\\زال قليل\\ة( بمش\\روع ائتلف
أوسلو من أج\\ل تأس\\يس ش\\بكة عم\\ل عريض\\ة للمجموع\\ات المهتم\\ة ال\\تي م\\ن الممك\\ن أن تق\\وم
بتغيي\\\رات حقيقي\\\ة ف\\\ي تفكي\\\ر وممارس\\\ة أولئك المنخرطي\\\ن بالنش\\\اطات التبش\\\يرية أو ال\\\ذين
يتأثرون بها.
الشخاص الذين يعملون بالنشاطات التبشيرية والشخاص الذين يتأثرون به<<ذه
-2
النشاطات.
إن هذه الوثيقة موجهة إلى المنظمات والفراد المنخرطين في النشاطات التبشيرية وإلى الذين
يت\\\أثرون به\\\ذه النش\\\اطات .إن مص\\\طلح "المنظم\\\ات والف\\\راد المنخرطي\\\ن ف\\\ي النش\\\اطات
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التبشيرية" يقصد به أولئك الذين يعملون بش\\كل مباش\\ر وغي\\ر مباش\\ر م\\ن خلل أش\\كال عدي\دة
من الدعم .ويتضمن أيضا الذين يعملون بالبعثات التبشيرية كنشاط أولي وأولئك الذين يؤيدون
دين\\ا أو رأي\\ا عالمي\\ا كنش\\اط ث\\انوي كبع\\ض المنظم\\ات غي\\ر الحكومي\\ة ) ( NGOالمنش\\غلة
بالتطوير أو النشاطات النسانية.
إن المجموع\\ات ال\\تي تت\\أثر بالنش\\اطات التبش\\يرية أو تخض\\ع له\\ا تتف\\اوت إل\\ى ح\\د ك\\بير ف\\ي
مستوى التنظيم الديني الرسمي .وإن كثيرا من المجموعات لي\\س ل\\ديها تنظي\\م رس\\مي يربطه\\ا
بقي\\ادة ديني\\ة تتخط\\ى المجتم\\ع المحل\\ي .وإن ك\\ثيرا م\\ن المجموع\\ات خاص\\ة ال\\تي تنتم\\ي إل\\ى
أشخاص محليين ل تميز بين القيادة الدنيوية والقيادة الدينية .ولذلك ،هن\\اك حاج\ة إل\ى ال\\تركيز
على الفراد بالضافة إلى المجتمعات المحلية العديدة كالباء والمه\\ات والح\\وار ح\\ول كيفي\\ة
السلوك تجاه النشاطات التبشيرية والستجابة إليها.
إن ائتلف أوس\\لو م\\درك بش\\كل كام\\ل لحقيق\\ة أن الحكوم\\ات نفس\\ها تنش\\غل أحيان\\ا بالنش\\اطات
التبشيرية أو تمثل المجتمعات الدينية التي ت\\وجه إليه\\ا ه\\ذه النش\\اطات .إن دور الحكوم\\ات ف\\ي
النشاطات التبش\\يرية ي\\ثير الج\\دل وهن\\اك قض\\ايا ك\\ثيرة متروك\\ة للمناقش\\ة هن\ا─لمش\\روع آخ\\ر
يأتي لحقا .في هذا المشروع ،يشجع ائتلف أوسلو بالدرجة الولى الحكومات على التأكد من
أن ردود أفعالهم تجاه النشاطات التبشيرية تتوافق مع التصريح العالمي لحقوق النسان.
مفهوم النشاطات التبشيرية
-3
نشأ مفهوم البعثة التبشيرية في بيئات مس\يحية ،لكن\\ه يس\\تخدم الن أيض\\ا كمقول\ة علمي\ة ديني\\ة.
وغالبا ما تستخدم أيضا مفاهيم أخرى كالتحول ع\ن ال\\دين أو نش\\ر دي\ن أو معتق\\د لوص\\ف ه\ذا
النشاط .وفي سياق هذا المشروع ،م\\ن المه\\م أن يك\\ون المص\\طلح المس\\تخدم مفهوم\\ا عل\\ى أن\\ه
حيادي─بمعنى أنه ل يعني الموافقة أو ع\دم الموافق\ة عل\ى الظ\\اهرة المش\\ار إليه\ا─وعل\\ى أن\ه
س\\هل الفه\\م .وتفه\\م الوثيق\\ة م\\ن مص\\طلح "النش\\اطات التبش\\يرية" نش\\اط إيص\\ال دي\\ن أو رأي
عالمي م\\ن خلل التواص\\ل الكلم\\ي أو م\\ن خلل أنش\\طة متعلق\ة ب\\ذلك ك\\دعوة منه\\ا للخري\\ن
لكي يتبنوا الدين أو النظرة العالمية.
إن نط\\اق النش\\اطات ال\\تي نعزوه\\ا إل\\ى "النش\\اطات التبش\\يرية" عري\\ض .فبع\\ض النش\\اطات
مخصصة لديان محددة .وإن الختلفات الثقافية تجعل تحدي\\د م\\ا يق\\ع داخ\\ل إط\\ار النش\\اطات
التبشيرية بوضوح أمرا صعبا .إن القواعد الساسية المقدم\\ة ف\\ي ه\\ذه الوثيق\\ة تأخ\\ذ ه\\ذا الم\\ر
بعين العتبار .وقد تم تطوير التصنيفات العملية الستشارية الدولية.
حقوق النسان والخلق
-4
بني المشروع والقواعد الساسية المنصوح بها عل\ى فك\رة أن اتفاقي\\ات حق\\وق النس\ان ينبغ\\ي
أن تزود النشاطات التبشيرية ببنية أساس\\ية للعم\\ل .وم\\ع ذل\\ك ،ل تق\\دم التفاقي\\ة أجوب\\ة ج\\اهزة
لك\\ل أن\\واع النزاع\\ات والمواق\\ف ال\\تي تنش\\أ ع\\ن النش\\اطات التبش\\يرية .ول\\ذلك ،تنش\\د القواع\\د
الساس\\ية ال\\تي ينص\\ح باتباعه\\ا ف\\ي النش\\اطات التبش\\يرية تش\\جيع التأم\\ل ف\\ي البع\\د الخلق\\ي
المتعلق بالبنية القانونية لحقوق النسان وتبين كي\\ف أن العتب\\ارات الخلقي\\ة يمك\ن أن ت\\ؤدي
إل\\ى مع\\ايير متف\\ق عليه\\ا عل\\ى نح\\و مش\\ترك للنش\\اطات التبش\\يرية .وس\\تكون ه\\ذه المناقش\\ة
مستمرة .إن ائتلف أوس\\لو م\\درك ب\أن المواق\\ف الواقعي\\ة والعقب\ات السياس\\ية والمؤسس\\اتية أو
العملية تجعل اللتزام بالرشادات الخلقية للبعثة التبشيرية أمرا ص\\عبا .وبك\\ل أم\\ل ،س\\تعمل
هذه القواعد الساسية المنصوح بها ومنظومات الس\\لوك ال\\تي تتط\\ور منه\\ا عل\\ى الحف\\اظ عل\\ى
النقاش وإدراك المعضلت الخلقية نشيطة وحية.
إن المنظمات والفراد الذين يعملون في ه\\ذا المج\\ال يواجه\\ون باس\\تمرار تح\\ديات ناتج\\ة ع\\ن
معضلت أخلقية وتفسيرات مختلفة للمن\\اطق الرمادي\\ة لتفاقي\\ة حق\\وق النس\\ان .تؤك\\د الفق\\رة
 18من اتفاقية حقوق النسان المدنية والسياسية ) ( CCPRحق المرء بإظهار دينه أو معتقده
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في العبادة واللتزام والممارس\\ة والتعلي\\م وحق\ه ف\\ي التق\رب م\ن الخري\ن بط\\رق عدي\دة لنش\\ر
دين\\ه .إن الح\\ق بالنش\\غال بإقن\\اع الخري\\ن باليم\\ان موج\\ود أيض\\ا ف\\ي الفق\\رة  19م\\ن اتفاقي\\ة
حقوق النسان المدنية والسياسية فيما يتعلق بحرية التعبير "كل إنسان له الحق بأن يكون ل\\ديه
آراء من دون تعارض" )الفقرة  ( 19،1و "كل إنسان له الحق في حرية التعبير ويتضمن هذا
الحق الحرية في طلب المعلومات والفكار من كل النواع) "...الفقرة  .( 2 \،19هن\\اك ح\\دود
في اتفاقية الحقوق المدني\\ة والسياس\\ية ) ( CCPRتتعل\\ق بم\\دى امت\\داد ه\\ذه الحق\\وق والوس\\ائل
المستخدمة ليصال الرسالة إلى المجموعة المستهدفة .وعل\\ى أس\\اس ه\\ذه الفق\\رات م\\ن حق\\وق
النس\\ان يمتل\\ك الن\\اس الح\\ق ف\\ي اختي\\ار ال\\دين وتك\\وين آراء ديني\\ة وتق\\ديم ه\\ذه الراء إل\\ى
الخري\\ن .ولك\\ي نن\\اقش م\\ا ال\\ذي يؤل\\ف طريق\\ة أخلقي\\ة أو غي\\ر أخلقي\\ة ف\\ي تنفي\\ذ المهم\\ة
التبشيرية ،ليس هناك حاجة للموافقة كليا على المدى الذي تغطي فيه بنية عمل حقوق النسان
النشاطات التبشيرية .إن حقيقة حدوث النشاطات التبشيرية نفسها هو سبب كاف لهذا.
شكر
-5
ي\\ود فري\\ق العم\\ل ش\\كر جمي\\ع الدارس\\ين والمتخصص\\ين والش\\خاص ال\\ذين ك\\انوا مص\\درا
للمعلومات والمجموعات اليمانية والمنظمات التبشيرية التي ساهمت في العملي\\ة الستش\\ارية
الطويل\\ة وف\\ي ه\\ذه الوثيق\\ة .لق\\د ت\\م تحدي\\د ع\\دد م\\ن الس\\ياقات المختلف\\ة خلل العملي\\ة بفض\\ل
الخلفيات الدينية والوطنية المتفاوتة للمشاركين في المناقشات.
وي\\ود فري\\ق العم\\ل أن يش\\كر ب\\وجه خ\\اص غ\\ارد لبن\\د س\\يث ال\\ذي ت\\رأس فري\\ق العم\\ل ع\\امي
 ،2009-2008بالضافة إلى سكرتيرة ومنسقة ائتلف أوسلو برباره سيفرتس\\ن لجهوده\\ا ف\\ي
تسهيل العملية .ويرغب الئتلف أن يشكر أيضا أعضاء اللجنة الستشارية لمداخلتهم القيم\\ة
خلل العملي\\ة :لرس غي\\ول )رابط\\ة الش\\ؤون النس\\انية النرويجي\\ة( ،و إيرنس\\ت هارب\\اك )
 ( Areopagosو ت\\وم آم هيل\\ر س\\يليا )محامي\\ة حق\\وق النس\\ان( ،و في\\دبورن ه\\ورس في\\ورد
)المجلس الوربي للقادة الدينيين( ،وسينايد كوبيليك\\ا )المجل\\س الس\\لمي ف\\ي النروي\\ج( ،ولين\\ا
لرس\\ن )المجل\\س الس\\لمي ف\\ي النروي\\ج( ،وبي\\ورن أ .وي\\غ )المهم\\ات التبش\\يرية النرويجي\\ة
الموجهة إلى الشرق( و غيرد أونا ).( Stavanger Missionary College
فريق العمل:
غ\\ارو ألم\\اس ،س\\فين ث\\ور كلوس\\تر ،إيغ\\ل ل\\وث ،داغ نيغ\\ارد ،و إنغ\\ان فولكس\\تاد بريستس\\ن
)رئيس الفريق(.
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القواعد الساسية التي ينصح باتباعها في النشاطات
التبشيرية

إلى أولئك الشخاص المنخرطين في النشاطات التبشيرية
-1
 -1إيصال العتقاد من الناحية الخلقية
• ينبغي على المنظمة التبشيرية أن تركز عل\\ى دينه\\ا وأن ل تس\\يء تمثي\\ل أو تش\\وه
إيمان الخرين بهدف تحويل التباع عن دينهم.
• من أجل مصلحة حرية الفكر ،ل يمكن حظر انتق\\اد الدي\\ان الخ\\رى .لك\\ن ينبغ\\ي
أن يكون مقتصرا على النقد المقنع والدامغ والمقارنة العقلية بين العقائد البديلة.
• إن القيام بادعاءات عن الحقيق\ة متلزم م\\ع النش\\اطات التبش\\يرية ،لك\ن تق\\ديم ه\ذه
الدعاءات ينبغي أن يأخذ بعين العتبار شعور الخرين .إن المعاداة والسخرية ليستا
مقبولتين ول ينبغي أن يقوم النقد المقنع والدامغ بهذا أبدا.
• إذا ك\\ان نش\\ر ال\\دين ع\ن طري\\ق وس\\ائل إش\\كالية محتمل\\ة ك\\الطواف م\ن ب\\اب إل\\ى
آخر ،فإن المنظمة التي تفعل ذل\\ك عليه\\ا أن تض\\من أن تق\\وم به\\ذا بط\\رق تح\\ترم ح\\ق
الخصوصية ومقبولة وفقا للمعايير الجتماعية والمحلية.
 -2إيصال العتقاد في المواقف الثقافية المتعارضة
• عن\\دما ت\\أتي م\\ن الخ\\ارج إل\\ى مجتم\\ع آخ\\ر ،ينبغ\\ي أن تك\\ون المنظم\\ة التبش\\يرية
حساس\\ة تج\\اه الختلف\\ات الثقافي\\ة داخ\\ل ذل\\ك المجتم\\ع وتتجن\\ب الفع\\ال ال\\تي تعت\\بر
مهينة وغير موافق عليها هناك بما في ذلك تلك التي تعرف عل\ى أنه\\ا لس\\باب ديني\ة.
ومع ذلك ،ل أحد يحتاج إلى اللتزام بالمعايير الدينية و أو الثقافية ال\\تي تتع\\ارض م\\ع
حرية نشر وتلقي الفكار أو التي تنشر عدم المساواة بين المجموعات.
• ينبغي على المنظمة التبشيرية أن تتوخى الحذر في تبني المصطلحات والطق\\وس
والعادات من الديان الخرى لكي ل تخلق سوء فه\\م ح\\ول هويته\\ا .ول ينبغ\\ي عليه\\ا
أن تحاول تحقيق القبول من خلل تبني المظهر الخارجي للديان الخرى.
• يمكن أن يتصف المتحولون عن دينهم حديثا ف\\ي بع\\ض الح\\الت بالعدواني\\ة تج\\اه
الدين الذي تركوه .وإن مسؤولية المنظمة التبشيرية هو مساعدة أولئك المتحولين إل\\ى
دينه\\ا عل\\ى ش\\فاء جراحه\\م الناش\\ئة ع\\ن النفص\\ال ع\\ن دينه\\م الس\\ابق والتوص\\ل إل\\ى
مصالحة مع ماضيهم الديني.
• ينبغ\\ي أن ت\\درك البعث\\ات التبش\\يرية ش\\عور الخري\\ن وأن تتجن\\ب لغ\\ة المواجه\\ة
للفتح فيما يتعلق بالدول التي تسود فيها أديان أخرى.
• ل ينبغ\\\ي للرغ\\\ام والك\\\راه والتلع\\\ب أن يلع\\\ب أي دور أب\\\دا ف\\\ي النش\\\اطات
التبشيرية.
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• ينبغ\\ي عل\\ى المنظم\\ات التبش\\يرية ت\\وخي الح\\ذر ف\\ي تق\\ديم وع\\ود بف\\وائد عظيم\\ة
نتيجة للنضمام إلى دينها.
• إن المباشرة بنشاطات تبشيرية سرية غي\\ر منص\\وح ب\\ه أطلق\\ا .ينبغ\\ي أن تح\\ترم
قوانين المقاطعة .وم\\ع ذل\\ك ،عن\\دما تنته\\ك حري\\ة دي\\ن واعتق\\اد المجموع\\ة المس\\تهدفة
بشكل خطير فإن مثل هذه النشاطات السرية يمكن أن يؤخذ بعين العتبار.
• ل ينبغي على الرساليات التبشيرية أن تتحدث عن الديان الخرى أو أتباع ه\\ذه
الديان بمصطلحات تفهم على أنها خطاب يتسم بالكره .ينبغ\\ي عل\\ى ه\\ذه الرس\\اليات
أن تتجنب خلق العداء بين المجموعات الدينية.
 -3إيصال العتقاد من خلل التعليم والعمل الخيري
إن النشاطات التبشيرية ل توصل فقط ال\\دين أو النظ\\رة العالمي\\ة م\ن خلل التواص\\ل الكلم\\ي ،ب\ل
تضمن أيضا نطاقا عريضا من النشاطات ذات العلقة التي توظف لنشر الدين أو النظ\\رة العالمي\\ة
كخيار للخرين ليقبلوا به .إن القسام التالية تلقي نظرة على بعض هذه النشاطات.
-1

-2

النشاطات التبشيرية والخدمات التعليمية
• عند تزويد الخرين بالخدمات التعليمية ينبغي على المنظم\\ات الديني\\ة أن
تكون شفافة وواضحة بشأن علقاتها وأهدافها الدينية.
• تحافظ المنظمات التبشيرية على حق أولئك الذين يديرون المدارس لنشر
تقاليدهم العتقادية .وم\\ع ذل\\ك ،ينبغ\\ي عل\\ى المنظم\\ات الديني\\ة أن ل تس\\تخدم
أبدا عرض التعليم كمجرد أداة لكتساب موقع قدم داخل مجتمع ديني آخر.
• وعن\\د إدارة روض\\ات الطف\\ال ،ينبغ\\ي عل\\ى المنظم\\ات الديني\\ة اح\\ترام
العلقات الدينية بين التلميذ وعدم إشغالهم ف\\ي نش\\اطات ديني\\ة أو تعريض\\هم
لعملي\\\ة نش\\\ر ال\\\دين م\\\ن دون موافق\\\ة واض\\\حة وطوعي\\\ة م\\\ن قب\\\ل وال\\\ديهم
وأوصيائهم القانونيين .ل ينبغي أن تمنع المدارس الطفال م\\ن ممارس\\ة دي\\ن
عائلتهم خلل الدوام ول ينبغي أن تثبط همتهم في فعل ذلك.
• وحي\\ث يك\\ون ه\\ذا الت\\وجيه مألوف\\ا وتقلي\\ديا ،ف\\إن المنظم\\ات ال\\تي ت\\دير
المدارس التي تزود الطفال بالتوجيه الديني ينبغي عليها أن تسمح بالتوصل
إلى توجيه ديني بديل للتلميذ الذين لديهم انتماءات دينية مختلفة.
النشاطات التبشيرية والعمل الخيري
• إن عمل الخير والبر هو مسؤولية في حد ذاته ول ينبغي أن يعتبر وسيلة
لتحويل الناس عن دينهم.
• ينبغي على المنظم\\ات التبش\\يرية ال\\تي تق\\وم بأعم\\ال الخي\\ر والتط\\وير أن
تك\\ون ش\\فافة وواض\\حة فيم\\ا يتعل\\ق بانتمائه\\ا ال\\ديني ومهمت\\ه التبش\\يرية .م\\ن
الملئم والمس\\\موح ب\\\ه الس\\\تجابة إل\\\ى التس\\\اؤلت الحقيقي\\\ة ح\\\ول انتم\\\اء
المنظمة.
• ينبغ\\ي عل\\ى المنظم\\ات التبش\\يرية أن تك\\ون راغب\\ة دائم\\ا ف\\ي ال\\رد عل\\ى
التساؤلت المتعلقة بانتمائها وعلقتها الدينية.
• ل ينبغ\\ي عل\\ى المنظم\\ات التبش\\يرية أن تجم\\ع بي\\ن عم\\ل ال\\بر وال\\وعظ
بطرق تضعف حرية المتلقين في اختيار الستماع أو عدمه.
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• ينبغ\\ي أن يق\\دم عم\\ل الخي\\ر م\\ن دون أي\\ة التزام\\ات ديني\\ة واض\\حة أو
ض\\منية م\\ن قب\\ل المتلق\\ي .مث\\ال :المطالب\\ة بالمش\\اركة ف\\ي النش\\اطات الديني\\ة
الخاصة بالمجتمع الذي يقدم العمل الخيري أو التعبير عن قبول دينه.
• ينبغي على المنظمات الخيرية الديني\\ة أن تق\\ر بالص\\عوبة ال\\تي يش\\عر به\\ا
كثير من الفقراء والمحرومين في تأكيد هويتهم الدينية .وينبغي على العاملين
ف\\ي المنظم\\ات أن يتأك\\دوا بأنفس\\هم م\\ن أن تع\\بيرات القب\\ول والمش\\اركة ف\\ي
النشاطات الدينية هي حقيقية بالفعل.
• وعن\\د مس\\اعدة الن\\اس ف\\ي المواق\\ف الحساس\\ة ،ينبغ\\ي عل\\ى المنظم\\ات
الدينية أن تعطيهم الوقت للتفكير مليا بأي خيار ديني جديد.
• ينبغ\\ي عل\\ى الع\\املين ف\\ي المنظم\\ة أن يتأك\\دوا بأنفس\\هم ب\\أن أي\\ة خط\\وات
جدية يتم أخذها لتبني دين المنظمة تنشأ عن تحول حقيقي وطوعي خ\\ال م\\ن
الرغام والكراه.
-4إيصال العتقاد إلى المجموعات سريعة التأثر و أو الضعيفة
الطفال
-1
• ينبغ\\\ي عل\\\ى المنظم\\\ات التبش\\\يرية أن تق\\\ر ب\\\أن الطف\\\ال ينتم\\\ون إل\\\ى
مجموع\\ة س\\ريعة الت\\أثر وم\\ن الساس\\ي أن تك\\ون الختلف\\ات الثقافي\\ة ف\\ي
حالة الطفال مفهومة لكي يتم تجنب النزاعات التي تنشأ عن ذلك.
• ووفقا لتفاقية حقوق الطفل )الفقرة  (14ينبغي على المنظمات التبش\\يرية
أن تحترم حقوق الوالدين بإعطاء أطفالهما تربية تتوافق مع معتقداتهما ف\\ي
كل الظروف ذات العلقة.
• وكقاع\\\دة عام\\\ة ،ل ينبغ\\\ي عل\\\ى النش\\\اطات التبش\\\يرية أن ت\\\وجه إل\\\ى
القاصرين من دون موافقة واضحة وطوعية من الطفال أنفس\\هم ووال\\ديهم
وأوصيائهم.
• ينبغ\\ي عل\\ى المنظم\\ات التبش\\يرية أن تك\\ون حساس\\ة تج\\اه تط\\وير الطف\\ل
كشخص حر ملتزم بأي دين أو غير ملتزم.
• ينبغ\\ي أن ي\\وجه الرش\\اد ال\\ديني إل\\ى الطف\\ال ال\\ذين ل\\ديهم خلفي\\ة ديني\\ة
متش\\ابهة .وف\\ي حال\\ة الطف\\ال ال\\ذين ل\\ديهم خلفي\\ات أخ\\رى ،ينبغ\\ي عل\\ى
منظمي الصف أن يتوخوا الحذر في اكتساب موافقة حقيقية على المشاركة
من قبل أهالي الطفال أو أوصيائهم القانونيين.
• وف\\ي حال\\ة القاص\\ر ال\\ذي يري\\د أن يتح\\ول ع\\ن دين\\ه إل\\ى دي\\ن المنظم\\ة
الخيري\\ة أو التبش\\يرية ،ينبغ\\ي عل\\ى المنظم\\ة أن تنش\\ئ ح\\وارا م\\ع وال\\ديه
بهدف الحفاظ على علقة طيبة بين الوالدين وبين الطفل.
• ينبغي على المنظمات التبشيرية أن تقبل بأن سن البلوغ يتفاوت من ثقافة
إلى أخرى ومن نظام قانوني إلى آخر .وينبغي عليها أن تحترم وجهة نظ\\ر
المجموعة المستهدفة في هذا المر.
منظور الجنس
-2
• ينبغي على المنظمات التبشيرية أن تقر بأن النس\\اء ض\عيفات ول يتمتع\ن
بالقوة في كثير من الثقافات والديان.
• ينبغي على المنظمات التبشيرية أن تدرك أن "المرأة له\\ا الح\\ق ف\\ي تبن\\ي
دي\\ن أو اعتق\\اد تق\\وم باختي\\اره) " ،الحق\\وق المدني\\ة والسياس\\ية ،الفق\رة ،(18
وله\\ا "حري\\ة تغيي\\ر دينه\\ا أو اعتقاده\\ا" ) DHRالفق\\رة  ( 18بش\\كل مس\\تقل
8

ع\\ن الق\\رارات ال\\تي يتخ\\ذها زوجه\\ا أو عائلته\\ا .ويتض\\من ه\\ذا أيض\\ا ح\\ق
الحتفاظ بدينها في الحالت التي يتحول فيها زوجها أو عائلتها عن دينهم.
• ينبغي أن تتصرف المنظمات التبشيرية بعناية في الحالت ال\\تي يعرف\\ون
فيها أن هناك خطرا من أن يحصل نزاع بين الم\\رأة م\\ع عائلته\\ا )ال\\زوج أو
الب( إذا اختارت التحول عن دينها نتيجة لنشاطات هذه المنظمات .ويج\\ب
عل\\ى المنظم\\ات التبش\\يرية أن تفع\\ل م\ا بوس\\عها لتض\\من أن نزاع\\ا كه\\ذا ل\ن
ينشأ أصل وتقدم المساعدة إذا حدثت المشكلت.
اللجئون والذين يطلبون حق اللجوء السياسي
-3
• ينبغي على المنظمات التبشيرية أن تقر أن اللجئين وطالبي حق اللج\\وء
السياسي الذين يعيشون بشكل مؤقت ف\\ي المعس\\كرات ه\\م مجموع\\ات س\\ريعة
التأثر.
• ينبغ\\ي عل\\ى المنظم\\ات التبش\\يرية أن ت\\درك حقيق\\ة أن\\ه إذا تح\\ول ط\\الب
اللج\\وء السياس\\ي ع\\ن دين\\ه إل\\ى دي\\ن آخ\\ر فربم\\ا يخل\\ق ه\\ذا الم\\ر ص\\عوبات
خطيرة إذا اضطر هذا الشخص للعودة إلى وطنه و أو إلى عائلته.
• ينبغ\\ي عل\\ى المنظم\\ات التبش\\يرية والمجتمع\\ات الديني\\ة أن تمع\\ن النظ\\ر
بالطريقة ال\\تي يفس\\ر فيه\\ا ط\\الب ح\\ق اللج\\وء السياس\\ي رس\\التها لك\\ي ل تفه\\م
رسالتها على أنها وعد بالسماح له بالقامة أو بمن\\افع أخ\\رى .ويت\\وجب عل\\ى
ه\\ذه المنظم\\ات أن تك\\ون ح\\ذرة ج\\دا ف\\ي التق\\رب م\\ن ط\\البي ح\\ق اللج\\وء
السياسي لكي تتجنب خطر التلعب.
-2إلى الشخاص الذين توجه إليهم هذه النشاطات التبشيرية
تحت\\\اج المجموع\\\ات المس\\\تهدفة إل\\\ى إدراك أن أك\\\ثر حق\\\وق النس\\\ان
•
جوهري\\ة وال\\تي ترتب\\ط بحري\\ة دي\\ن الم\\رء ه\\و "ح\\ق تبن\\ي دي\\ن أو اعتق\\اد م\\ن
اختياره" )اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية الفقرة  ( 18أو "حرية النسان ف\\ي
تغيير دينه أو اعتقاده" ) DHRالفقرة .( 18
تحت\\اج المجموع\\ات المس\\تهدفة إل\\ى معرف\\ة أن ح\\ق إظه\\ار ال\\دين أو
•
العتقاد في التعليم )اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية الفق\\رة  ( 18وح\\ق حري\\ة
التعبير )اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية الفق\\رة  ( 19تنطب\\ق أيض\\ا ف\\ي س\\ياق
النشاطات التبشيرية.
ينبغ\\ي أن ت\\درك المجموع\\ات المس\\تهدفة أن النس\اء "له\ن الح\\ق ف\ي أن
•
يكون لهن دين أو يتبنين دينا أو اعتقادا من اختيارهن" )اتفاقية الحق\\وق المدني\\ة
والسياس\\ية الفق\\رة  ،"18و "حري\\ة تغيي\\ر دينه\\ن أو اعتق\\ادهن" ) DHRالفق\\رة
 ( 18بش\\\كل مس\\\تقل ع\\\ن الق\\\رارات ال\\\تي يتخ\\\ذها أزواجه\\\ن أو ع\\\ائلتهن.
ويتض\\من ه\\ذا أيض\ا ح\\ق تغيي\\ر الم\رأة ل\\دينها عن\دما يخت\\ار زوجه\\ا أو عائلته\\ا
الحتفاظ بدينهم الصلي.
وفي الحالة التي يكون فيه\\ا دي\\ن آخ\\ر منتش\\را عل\\ى مس\\احة واس\\عة ف\\ي
•
المجتمع بوسائل يعتبرها أعض\\اء المجتم\\ع غي\\ر أخلقي\\ة ،ينبغ\\ي عل\\ى أعض\\اء
المجتم\\\\ع أول أن يحل\\\\وا ه\\\\ذه القض\\\\ية بالتص\\\\ال المباش\\\\ر م\\\\ع الش\\\\خاص
المنخرطين في ذلك.
وإذا استمرت المشكلة ،ينبغي على أعضاء المجتمع طرح المشكلة أمام
•
قادة المنظمة التبشيرية ولفت انتباههم إليها.
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ولتش\\جيع التوس\\ط والح\\وار كوس\\يلة للتعام\\ل م\\ع المش\\كلت المرتبط\\ة
•
بالنشاطات التبشيرية ،ينبغي تأسيس مجالس مبنية بشكل كبير على الحوار بين
الديان.
وعندما ل يؤدي الحوار والوساطة إلى حماية مرض\\ية لحق\\وق أعض\\اء
•
المجتم\\ع ف\\ي الحف\\اظ عل\\ى دينه\\م أو اعتق\\ادهم ،أو ف\\ي مواق\\ف أخ\\رى حي\\ث
يشعرون فيها بأن حقوقهم قد انتهكت من خلل النشاطات التبش\\يرية ال\\تي يق\\وم
بها الخرون ،ينبغي على أعضاء المجتمع المطالبة بمعايير قانونية تتوافق م\\ع
معايير حقوق النسان الدولية.

10

