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 ة الدينيعددية التحولبيان 
   

لحياة ل سمة بارزة يه ة الدينيعدديةالت  فيزيادةإن ال. اي دينالذين ال يعتنقون  اقلية ال يستهان بها من  االديان مع وجودة متعدددولةنيوزيلندا 
 . العامة

 
 دياناتاليجب حماية "يير  بومباليالكاثوليكلمطران ؤال لردا على س، هوبسونحاآم الآد أ، 1840 توقيع معاهدة وايتانغي في عام ما جرىعند

عادة تأآيد  الفرصة إلتتيح هذه القاعدة".  حد سواءعلى ، ريواالم تقاليد ، وآذلكروماو، يسليانسوال، ونكلترا إل)المعتقدات(العديدة 
 .المعتقدات في نيوزيلنداعددية عتراف بتاإل
  

 . وقيمهامؤسساتها فى تنمية نيوزيلندا من حيث هوية األمة وثقافتها ومعتقداتها والتكوينر  دولعب وتواصل ةالمسيحيلعبت 
  

بشكل ملحوظ نتيجة للهجرة من  الدينية طوائفهمبعض افراد  عدد رتفعإ  فقط، ولكن مؤخراة الدينيبالتعدديةجدد دائما الن ومستوطن التمتعلقد 
 الطوائف الدين ومسؤوليات  فيحقال السياق نعترف بوفي هذا. إيجابي في مجتمعنالها دور  الطوائفهذه . آسيا وافريقيا والشرق االوسط

 . الدينية
 

دعم الحق في حرية ، ت والسياسيةةاص بالحقوق المدني الدولي الخميثاقعالن العالمي لحقوق االنسان والالمعاهدات الدولية بما فيها اإلإن 
؛ والحق عن دينه او معتقدهخص شالتعبير في ؛ الحق دهدينه او معتقل  الشخصلحق في تغيير؛ ا الحق في اعتناق اي معتقد- اتالدين والمعتقد

توفير هذا دين الحق في اليستلزم .  وقانون حقوق االنسانقانون الحقوق النيوزيلندي هذه الحقوق في نعكسوت. ي معتقدفي أ اإليمانفي عدم 
 . نسان، وعدم المساس بحقوق اإلخرينلآل الحق

 
فئات مع مع الحكومة وو،  مع بعضها البعضتفاعلها المنسجمنيوزيلندا و الدينية المختلفة في طوائفبالعتراف طارا لإلإلبيان التالي اوفر ي

 :  األخرىالمجتمع
 
 الدولة والدين . 1
ليس لها ديانة نيوزيلندا . م القانوندين على قدم المساواة امااي ، واولئك الذين ال يعتنقون الدينية طوائفالن الدولة تسعى الى معاملة جميع إ

 . معينةرسمية أو 
 
 الحق في الدين . 2

 .و غيره من المعتقداتأنيوزيلندا بالحق في حرية الدين والمعتقد والحق في التحرر من التمييز على أساس الدين تتمسك 
 
 سالمة الالحق في. 3
 . الحق في السالمة واألمنعضائهاوأ الدينية لطوائفل

 
  ة التعبيرق في حريالح. 4

 .  بمسؤولية هذا الحقسماَري ينبغي ان لكن، ةعالم امر حيوي للديمقراطيالحق في حرية التعبير وحرية وسائل اإل
 
  ستيعاباالعتراف واإل. 5

 مختلف المعتقدات والممارسات الدينيةب لإلعتراف الخدمات العامة ميمجال تقدفي التعليم والعمل و بيئاتمعقولة في تخاذ خطوات إ ينبغي
  .هاواستيعاب

  
 التعليم . 6

 . الوطنية والمحليةمجتمعاتها في عددية بطريقة تعكس التةتقاليد الدينية والروحيالمختلف لفهم الم المدارس يجب ان تعّل
 
 الخالفات الدينية . 7

 .طار سيادة القانون وبدون اللجوء الى العنفإ في سالنقاش والخالف حول المعتقدات الدينية لكن يجب ان يماَرسيحدث 
 
 التعاون والتفاهم. 8
 . حترام المتبادل والتفاهم اإلشجيع، وتيها علةحفاظمالو يجابية مع بعضها البعضإعالقات  الدينية مسؤولية بناء طوائفالحكومة والتتحمل  
 
 Te Ngira, the New Zealand Diversity Action( نيوزيلندافي  التعدديةمل ع برنامج ،تي نغيرا ِل هو مشروع البيان حول التعددية الدينية 

Programme(.حقوق ممثلي و الطوائف الدينية  ممثليستشاري منإمع فريق جامعة فيكتوريا في برنامج الدراسات الدينية   البيان وقد أعد
 . حقوق االنسانمفوضيةبواسطة ع مشاورات عامة وطنية منسقة و آان موضالبيان و،االنسان

 



 

 

 الى ةمدعوؤسسات  الم.ساسا لمواصلة النقاش العامأ باعتباره 2007فبراير / شباطالوطني في هاميلتون فى ديان اال منتدىه اقّرالبيان 
 قوموا بزيارة مزيد من المعلومات الللحصول على . للمراجعة المستقبليةقتراحات اخرى إ، وتقديم  البيانالمصادقة على

www.hrc.co.nz/religiousdiversity.  
 

 نيوزيلندافي  التعددية عمل برنامجلالشهرية  ةلكتروني اإل الرسالة اإلخبارية الدينية الحصول علىآنتم تودوناذا 

Te Korowai Whakapono ،  الى نيولكترإرسال بريد إيرجى nzdiversity@hrc.co.nz. 

 
 قوموا بزيارة ،  التسجيلةستمارإ، ومزيد من المعلوماتال للحصول على. تعدديةعمل النضمام الى برنامج على اإل الدينية نشجع الطوائف

www.hrc.co.nz/diversity. 
 

 بنااتصلوا 
PO Box 6751, Wellesley Street  
Auckland 1141, New Zealand 

  877 496 0800:الخط المجاني 0874 309 9 64 ++ :هاتف

  111 150 0800 :رقم الصم  3593 377 9 64 ++ :فاآس

 www.hrc.co.nz  :الموقع infoline@hrc.co.nz  :البريد االلكتروني

 . عند الطلبمتوفر) خدمة الترجمة (خط اللغة

 

 
 
 
 


