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أ .مقدمة:

 .1استنادا إىل القرار الصادر عن جملس وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسالمي يف دورته  ،43وتطبيقا
للقرار رقم  ،C-43/4قامت اهليئة الدائمة املستقلة حلقوق اإلنسان بدراسة حول موضوع "التوجه
اجلنسي واهلوية اجلنسانية" املثري للجدل يف ضوء التفسريات اإلسالمية واإلطار الدويل حلقوق اإلنسان.
كما حددت اهليئة نطاق الدراسة يف حتليل املوضوع يف سياق الزواج والعالقات األسرية.
 .2كانت األسرة الطبيعية ،املكونة من األب واألم واألطفال ،دائماً حجر الزاوية يف تعزيز العالقات
االجتماعية ،وتربية األطفال ونقل القيم لبناء جمتمعات مزدهرة وانبضة ابحلياة .وقد ظل املعىن األساسي
للزواج ،الذي يعرف أبنه احتاد بني رجل وامرأة ،ضروريً ،يف خمتلف العصور والثقافات ،لتنشئة وتعزيز
ومحاية األسرة واجملتمع .إال أن مؤسسة الزواج أصبحت ،يف اآلونة األخرية ،عرضة هلجوم من حياولون
إعادة تعريفها بشكل متطرف لتشمل " احتاد بني أي شخصني" ،ومنه "زواج املثليني".
 .3ويظل النقاش اجلنساين الدائر حول حق جمتمع "السحاقيات واملثليني والثنائيي اجلنس واملتحولني جنسياً"
[ ]LGBTيف ممارسة طريقتهم يف احلياة بصفتهم أسراً طبيعية ،املوضوع األكثر إاثرة للجدل الذي ال يزال
يعارض اجملتمعات التقليدية يف الدول اإلسالمية ومعظم الدول األفريقية والعديد من الطوائف الدينية يف
الغرب مع اجملتمعات الغربية ،حيث يضغط جمتمع "السحاقيات واملثليني والثنائيي اجلنس واملتحولني
جنسياً" بشدة من أجل املطالبة أبن تكون "امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية" [ ]SOGIحقاً من حقوق
اإلنسان حبسب اختيار وموافقة كل فرد.
 .4وقد أدخل جمتمع "السحاقيات واملثليني والثنائيي اجلنس واملتحولني جنسياً" وصفاً منحرفاً "للزواج العدمي
اجلنس" و"شكل بديل لألسرة" بناءا على ادعاءاهتم بشأن النزعة الوراثية "للميول اجلنسية" مصورين
أنفسهم على أهنم ضحاي للتعصب والتمييز ،ومطالبني بسن قوانني حتميهم هبدف احلصول على دعم
تشريعي إلضفاء الشرعية على زواج مثليي اجلنس على قدم املساواة مع الزواج التقليدي .كما أدخلوا
تغيريات يف املناهج الدراسية على مستوى القاعدة الشعبية لتغيري رؤية األجيال املقبلة بشكل جذري
بعيدا عن املفهوم احلقيقي وإضفاء املشروعية على معتقداهتم بطريقة ،إن مل تكبح ،ستغري اجملتمعات
املستقبلية بشكل جذري مع ما يرتتب على هذا من عواقب أكثر ضررا .وستتضح النتائج الكارثية هلذه
التجربة االجتماعية االنتحارية يف املستقبل البعيد عندما سيكون الوقت قد أتخر جدا السرتجاع وإعادة
بناء القيم العائلية املنقرضة.
 .5وإذا مل نقاوم امليل إىل إعادة تعريف مفهوم الزواج التقليدي (بني رجل وامرأة) واألسرة وندحض املغالطات
حول "امليول اجلنسية" ،فإن اخلطر احلقيقي أن يشجع هذا جمموعات أخرى تستند إىل مزاعم النزعة
الوراثية للمطالبة إبضفاء الشرعية على زان احملارم وممارسة اجلنس مع احليواانت وغري ذلك من السلوكيات
1
اجلنسية املنحرفة واخليارات الشخصية الشاذة ابعتبارها من "حقوق إنسان".

تم الحكم بالسجن على رجل ألماني بسبب عالقة جنسية مع محارمه‘ وهو األمر الذي أيدته المحكمة الدستورية األلمانية والمحكمة األوروبية لحقوق
http://edition.cnn.com/2012/04/13/world/europe/germany-incest-court/اإلنسان:
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ب .اجلدل حول "امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية " يف ضوء التفسريات اإلسالمية
والتصورات األخرى:
( )1مفهوم الزواج واألسرة يف اإلسالم وغريه من األداين:

ِّ
شهر من خالل "النكاح" (على كتاب هللا وسنة رسوله)  -عقداً
 .6يف اإلسالم ،يشكل "الزواج" -الذي يُ َ
دينيا مقدساً بني رجل وامرأة يفرض لكال الطرفني حقوقا وواجبات من أجل إجناب ورعاية وتنشئة
منسجمة لألطفال ،ومع اجملتمع ككل .ويوضح القرآن الكرمي أن الزواج ،الذي هو احتاد بني اجلنسني،
مزيج من احلب واحلنان والرعاية ،حبيث جيد كل شخص يف الشخص اآلخر سكناً ومودة ورمحة ،كما
جاء يف اآلية  21من سورة الروم .كما يقول هللا عز وجل يف كتابه العزيزُ " :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِمن نَف ٍ
س
وِ
اح َدةٍ َو َج َع َل ِمن َها َزو َج َها لِيَس ُك َن إِلَي َها" (اآلية  7من سورة األعراف) .وتتعدى هذه العالقة جمرد
َ
االتصال اجلنسي إىل اإلشباع النفسي والروحي.
 .7إن كون الرجل واملرأة وحدمها خملوقني عاجزين يؤسس التكامل بني اجلنسني من أجل تكاثر ومناء وتقدم
لألجيال واجملتمعات.
 .8وتشرتك مجيع الديانت السماوية يف نفس مفهوم الزواج .فقد أشار البااب بنديكتوس السادس عشر إىل
"أن هناك حاجة إىل اإلقرار ابلزواج وتعزيز هيكله الطبيعي بصفته احتاداً بني رجل وامرأة يف مواجهة
احملاوالت الرامية جلعله مساويً ألنواع خمتلفة جذريً من االحتاد :فمثل هذه احملاوالت يف الواقع تضر الزواج
2
وتساعد على زعزعة استقراره وختلع عنه طبيعته اخلاصة ودوره الذي ال غىن عنه يف اجملتمع".
 .9ويف  6نوفمرب  ،2014كتب جيفري سوتون القاضي يف حمكمة االستئناف للدائرة السادسة يف الواليت
املتحدة األمريكية ،واملؤيد حلظر زواج املثليني يف واليت كنتاكي ،وميشيغان ،وأوهايو ،وتينيسي ابلواليت
املتحدة األمريكية ،فقال "لطاملا كان الزواج مؤسسة اجتماعية تقوم على عالقة بني رجل وامرأة .وهي
تقاليد تعود إىل آالف السنني وليس إىل مئات أو عشرات السنني .واعتمدهتا إىل عهد قريب مجيع
3
احلكومات واألدين الكربى يف العامل".
ويف  15أكتوبر  ،1971أشارت احملكمة العليا يف والية مينيسوات يف حكمها يف قضية بيكر ضد
.10
نيلسون إىل أن "مؤسسة الزواج احتاد بني رجل وامرأة يتضمن بشكل فريد اإلجناب وتربية األطفال داخل
األسرة ،وهي قدمية قدم سفر التكوين".4
ويف يوليو  ،2009كتب جون ف .هاريف ،الكاهن الكاثوليكي ،يقول إن "مؤسسة الزواج
.11
فُ ِّهمت ،خالل اتريخ اجلنس البشري كله ،أبهنا التواصل الروحي واجلسدي الكامل بني رجل واحد وامرأة
5
واحدة".
Benedict XVI, Message for the Celebration of the Word Day of Peace, 1 January 2013
US Court of Appeals for the Sixth Circuit, April DeBoer, et al., v. Richard Snyder, et al., ca6.uscourts.gov, Nov. 6, 2014
Bruce Peterson, JD, Majority Opinion, Baker v. Nelson(186 KB) , www.marriagelawfoundation.org, Oct. 15, 1971
John F. Harvey, "Regarding 'Gay Marriage,' " patheos.com, July 7, 2009
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وتشري املراجع ذات الصلة ابملوضوع إىل أن للزواج (التقليدي) جمموعة كبرية من الفوائد ،منها
.12
6
الرفاه االقتصادي والصحة العقلية والبدنية لألفراد ورفاه أطفاهلم.

( )2املثلية اجلنسية من وجهة نظر الدايانت اإلبراهيمية:
لطاملا كان الزواج ،واألسرة ،واجلنس حمل املعتقدات واملمارسات الدينية العميقة ،اليت تشكل
.13
بدورها اهلويت الشخصية.
وميكن أن يكون اإلسالم -الذي هو دين "الفطرة" -مرجعية قيمة ألي نظام اجتماعي .ويقوم
.14
الفهم األساسي للميول اجلنسية ،الصحيحة يف القرآن والسنة والفقه ،على تباين اجلنس .واجلانبان ذوا
الصلة مها( :أ) أن النشاط اجلنسي ينبغي أن يشبع رغبة اإلنسان وحيقق كرامته (كما جاء يف اآلية 21
من سورة الروم يف القرآن الكرمي)؛ (ب) أن هللا خلق الشراكة بني الرجل واملرأة لتحقيق السالم واهلدوء
والسكينة يف احلياة .فالزواج بني جنسني خمتلفني هو الطريقة الوحيدة الصاحلة للزوجني للوصول إىل الرضا
احلقيقي والكرامة العالية دون اإلخالل ابلنظام االجتماعي .وبسبب هذه احلكمة اإلهلية فإن مجيع
الديانت السماوية اليهودية واملسيحية واإلسالم تعترب "املثلية اجلنسية" حالة خمزيةً ومكروهةً.
وقد أوضح القرآن إدانته الصرحية للمثلية اجلنسية وأشار إىل املثليني بعبارة "قوم لوط" حيث ذكر
.15
ال لَِّقوِّم ِّه أ ََأتْتُو َن الْ َف ِّ
ِّ
اح َشةَ َما
"ولُوطًا إ ْذ قَ َ ْ
هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز أن النيب لوط سأل قومهَ :
ال َشهوةً ِّمن د ِّ
سبَ َق ُكم ِّهبَا ِّمن أَح ٍد ِّمن الْ َعالَ ِّم َ ِّ
ِّ
ون النِّ َساء بَ ْل أَنتُ ْم قَ ْوٌم ُّم ْس ِّرفُو َن"
ُ
ْ َ
َ
ني * إن ُك ْم لَتَأْتُو َن الر َج َ ْ َ
(اآليت  81-80من سورة األعراف) .كما روي عن النيب حممد صلى هللا عليه وسلم أن هللا يهلك من
يعمل عمل قوم لوط ،أي الشذوذ اجلنسي.
وجيمع علماء املسلمني على أن بين البشر بطبعهم مغايرو اجلنس وأن "املثلية اجلنسية" احنراف
.16
عن الطبيعة .وعليه ،فإن التوجه اجلنسي املقبول يف اإلسالم هو هذا التوجه مغاير اجلنس ،والذي تعرفه
الشريعة اإلسالمية بشكل قانوين .كما تعترب مجيع مدارس الفكر والفقه اإلسالمي ممارسات "اجلنسية
املثلية" خمالفة للشرع وتنتهك حقوق اإلنسان واملرأة واألطفال .وال تنظر اجملتمعات والتعاليم اإلسالمية
والفقهية إىل "املثلية اجلنسية" على أهنا هوية.
ومن وجهة نظر فقهية ،نظر النظام السياسي اإلسالمي دائماً ،عرب التاريخ ،إىل األمور اخلاصة
.17
واحلياة الشخصية لألفراد ابحرتام كبري وعارض بقوة أي حماولة النتهاك خصوصية األفراد .وابملثل ،خيضع
تطبيق احلدود (والعقوابت) على ممارسي الشذوذ اجلنسي لشروط صارمة قوامها تقدمي الشهود املناسبني.
ولعل هذا السبب هو الذي جيعل حاالت من عوقبوا بسبب الشذوذ اجلنسي اندرة ابلرغم من قوانني
العقوابت الصارمة.

Lerman 2002; Ross et al.1990; Waite and Gallagher 2000; Wilson and Oswald 2005.
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وإذا كان اإلسالم يقر اجلوانب احلسية للطبيعة البشرية ،فإنه ال يقر مبدأ "عدم التدخل" يف
.18
السلوكيات اجلنسية حبيث يكون لكل شخص احلرية يف اختيار ما يرغبه .كما يؤكد االستفادة من الدوافع
اجلسدية مبا يعود ابلنفع على األفراد واالستقرار اجملتمعي .وقد أشار القرآن الكرمي إىل أن سعي الفرد
أباننية إلشباع مشاعره وشهوته "ميل عظيم" كما قال هللا تعاىل يف كتابه العزيز" :وهللا يريد أن يتوب
عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيما" (اآلية  27من سورة النساء).
إن البشر بطبيعتهم ليسوا مثليني .فاهلل سبحانه وتعاىل يقول يف القرآن الكرمي" :لََقد
.19
ك لِ ِ
لدي ِن َحنِي ًفا
س ِن تَق ِو ٍي" (اآلية  4من سورة التني) وقوله عز وجل" :فأقِم َوج َه َ
نسا َن ِيف أَح َ
َخلَقنَا ا ِإل َ
اَّلل الَِِّت فَطَر النَّاس علَي ها ال تَب ِديل ِِلَل ِق َِّ
فِطرةَ َِّ
الدين ال َقيِم ول ِ
اَّلل ذَلِ َ ِ
َك َّن أَكثَ َر الن ِ
َّاس ال يَعلَ ُمو َن"
َ َ َ َ
ك ُ َُ
َ
َ
(اآلية  30من سورة الروم) .وترفض التعاليم اإلسالمية فكرة النزعة املثلية الوراثية ،وتؤمن أن هذا نتاج
العوامل البيئية ،وبعض احلاالت الطبية أو النفسية اليت ميكن عالجها ،ويف أسوأ األحوال نتاج رغبة جاحمة
تسببها األنشطة اجلنسية املنحرفة.
كما حتضر التقاليد اليهودية واملسيحية ،وبشكل صارم العالقات اجلنسية املثلية ،حيث يقدم
.20
الفصالن  18و  20من سفر الالويني توجيهات واضحة حول أشكال اجلماع احملظورة من خالل
النصوص التالية ،واليت فسرت اترخييا على أهنا حظر ضد األفعال املثلية بشكل عام:
• ال جيب أن تنام مع الذكر كما تنام مع املرأة ،هذا رجس22-18 ،
• إذا فعل الرجل مع الرجل كما يفعل مع املرأة ،فقد ارتكبا كالمها عمال بغيض ،جيب أن يقتال،
ودمهما عليهما13-20 ،
وتشري جمموعة املبادئ التوجيهية اليت وقعها البااب يوحنا بولس الثاين سنة  2003إىل أنه" :ال
.21
يوجد على اإلطالق أي أساس للنظر يف احتاد مثليي اجلنس ابعتباره أبي حال من األحوال مماثال أو
حىت مناظرا للقصد اإلهلي من الزواج واألسرة  ...الزواج مقدس؛ أما األفعال اجلنسية املثلية ،فتتعارض
مع القانون الطبيعي األخالقي 7".كما ذكر البااب بنديكتوس السادس عشر يف يناير  2012أن "الزواج
من نفس اجلنس هتديد ملستقبل البشرية نفسها".8

( )3املثلية اجلنسية حسب البحوث العلمية:
وفقا جلمعية األطباء النفسيني األمريكية ،يعترب التوجه اجلنسي منطا دائما من عوامل اجلذب
.22
العاطفي واجلنسي يف النوع البشري والذي يتجلى يف أشكال خمتلفة من مغايري اجلنس واملثليني ومزدوجي
امليل اجلنسي .املثلية اجلنسية ليست سلوكا جديدا .فقد وجدت يف كثري من الثقافات ومورست بدرجات
متفاوتة .وكان الرأي الطيب السائد ،حىت السبعينيات ،يعترب املثلية اجلنسية نوعاً من أنواع املرض النفسي
أو السلوك اجلنسي املنحرف ميكن أن يستجيب للتدخالت العالجية .كما أن اجلمعية األمريكية للطب
Maria De Cristofaro and Tracy Wilkinson, "Gay Marriage Is Immoral, Vatican Says," latimes.com, Aug. 3, 2003
Philip Pullella, "Gay Marriage a Threat to Humanity's Future: Pope," reuters.com, Jan. 9, 2012
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النفسي نشرت سنة  1974-1973أن املثلية اجلنسية نوع من االضطراب العقلي وصنفتها على أهنا جمرد
توجه أو بديل جنسي ذي نزعة وراثية .9وعلى الرغم من موقف اجلمعية االمريكية للطب النفسي ،ال
يزال دور العوامل البيولوجية يف تطوير امليول اجلنسية البشرية موضوعا يثري اجلدل على نطاق واسع .وقال
الدكتور نيكوالس كامينغز رئيس اجلمعية إن اجلمعية خضعت لسيطرة مجاعات ليربالية متطرفة مدينة
ابلفضل إىل "حركة حقوق املثليني" ،ترفض السماح إبجراء مناقشة مفتوحة حول عالج املثلية اجلنسية.10
ويشري حبث مماثل عن مسألة االستعداد الوراثي أجراه املعهد الوطين للتكوين الريضي والبيولوجي
.23
إىل أن املثلية اجلنسية ليست مكتوبة يف جيناتنا ،ما يفسر ملاذا مل ينجح العلماء حىت اآلن يف العثور على
"جينات املثلية اجلنسية" .وبدال من ذلك ،يقولون إهنا يف بعض حتويرات احلمض النووي .وقد تعود
هذه التغريات جلذور بيئية ومن مث ليست طبيعية مبا فيه الكفاية لتمريرها من األبوين إىل الطفل.11
ومن املعروف طبيا أن هناك حاالت عقلية أخرى ،مثل الفصام وجنون العظمة ،تقرتن ابالستعداد
.24
اجليين الوراثي .إال أن هذا االستعداد الوراثي ال يربر قبول الشذوذ السلوكي املرتبط هبذه احلاالت .بل
جيب عوضا عن ذلك توفري عالج طيب ،طوعي أو قسري ،لألشخاص الذين يعانون من هذه احلاالت
وذلك مراعاة ملصلحة اجملتمع.
وجيب على املسلمني ،انطالقا من معتقداهتم الدينية الصرحية وتقاليدهم ،محاية مؤسسة الزواج
.25
واألسرة االجتماعية وتعزيزها .ومع مقاومة قبول هذه املفاهيم املنحرفة ،فإهنم حباجة إىل توضيح ،أهنم ال
يكنون عداءً حمدداً لألفراد املثليني وإمنا يستنكرون هذا السلوك اجلنسي املقيت ،الذي يتعارض مع
معتقداهتم الدينية.
1

( )4أسباب تدعو للحفاظ على املفهوم التقليدي للزواج بني الرجل واملرأة:
إن اجملتمع هو جمموع املؤسسات االجتماعية املكونة له وتفاعالهتا مع مرور الوقت .وتعد األسرة
.26
والزواج من بني "املؤسسات االجتماعية" الرئيسة اليت تعود بفوائد عظيمة على اجملتمع أبسره وكذلك
األفراد .وعليه فإن األسر القوية اليت قوامها الزوج والزوجة تقوم مقام "املؤسسة األساسية اليت حتمل
لألجيال املقبلة القيم والتقاليد األخالقية الرصينة اليت حتافظ على احلضارة .12ومن مث فإن جلميع اجملتمعات
مصلحة ملحة يف احلفاظ على مؤسسة الزواج.
وقد سعى مؤيدو زواج املثليني منذ فرتة طويلة إىل تصوير هذه العالقة على أهنا تعادل تلك
.27
العالقة بني املتزوجني من اجلنس اآلخر .ومع ذلك ،فإن العديد من الناشطني من مثليي اجلنس يقدمون
أخالقيات ثقافية خمتلفة جدا .ويف الواقع ،فإن احلملة الرامية إىل الكفاح من أجل زواج املثليني ومنافعه،
ومن مث ،مبجرد منحها ،هتدف إىل إعادة تعريف مؤسسة الزواج متاما .ومن املؤكد أنه ال يقصد منه أن
9

http://www.apa.org/research/action/gay.aspx
https://www.lifesitenews.com/news/former-president-of-apa-says-organization-controlled-by-gay-rights-movement
11
http://healthland.time.com/2012/12/13/new-insight-into-the-epigenetic-roots-of-homosexuality/
12
http://www.familywatchinternational.org/fwi/documents/FWIpolicybrieftraditionalmarriagefinal.pdf
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يطالب ابحلق يف الزواج كوسيلة لاللتزام ابلقواعد األخالقية للمجتمع ،بل ابألحرى أن يفكك أسطورة
13
ويغري جذري مؤسسة قدمية.
ومما ال شك فيه أن املؤسسة االجتماعية ،اليت تُعرف يف جوهرها ابقرتان أي شخصني ،ختتلف
.28
عن مؤسسة الزواج التارخيية بني رجل وامرأة .14إن إعادة تعريف الزواج أبنه احتاد أي شخصني ال يراد
منه الدفع ابملثليني من الرجال والنساء إىل الزواج على الوجه املعروف لدى جمتمعاتنا حاليا ،ولكن الدفع
ابملتزوجني من الرجال والنساء إىل ما تسميه وسائل اإلعالم على حنو غري دقيق ب " الزواج بني املثليني".15
لذلك تنذر حماوالت إعادة تعريف مفهوم "الزواج الذي ال اعتبار فيه لنوع اجلنس" وتقنينه والرتويج له
بنزع الصبغة املؤسسية عن الزواج التقليدي ،ويف الوقت نفسه تشويه القيم األساسية لألسرة واجملتمع.
وليس املقصود من مطالبة جمتمع املثليني بتعميم "الزواج الذي ال اعتبار فيه لنوع اجلنس" جمرد
.29
احلصول على امتيازات تعادل امتيازات الزواج التقليدي ،بل املقصود منها كذلك جعل املؤسسة اليت
صمدت على مر التاريخ -وهي مؤسسة الزواج بني رجل وامرأة -مؤسسة مهجورة ،واستبداهلا مبؤسسة
خمتلفة جذري ،مل ختترب ومل تثبت صحتها وهي "الزواج الذي ال اعتبار فيه لنوع اجلنس" ،واليت رمبا ِّسيَت
"زواجاً" ابلرغم من اختالفها جذريً .وكتب الباحث جوزيف راز ،معلقاً على زواج املثليني ،قائالً إنه
"عندما يطالب الناس ابالعرتاف بزواج املثليني ،فإن ذلك يعين عادة أن يطلب احلصول على سلعة
موجودة .ويف الواقع ،فإهنم يطلبون أيضا حتويل هذا السلعة".16
ويف مواجهة هذه اهلجمة الشرسة على مؤسسة الزواج ،تربز حاجة ماسة إىل احلفاظ على هيكل
.30
هذه املؤسسة وقدسيتها لألسباب التالية:
• مؤسسة الزواج بني رجل وامرأة هي األفضل للمجتمع ،وهي رمبا متثل الوسيلة الفعالة الوحيدة يف اجملتمع
لتحقيق معىن حق الطفل وكفالة تربية والديه احلقيقيني له .17ونص حكم صدر عن احملكمة العليا يف
والية كاليفورنيا ،الواليت املتحدة األمريكية ،يف سنة  ،1859على أن "اهلدف األول من الزواج هو
اإلجناب ،وفقاً لقوانني الطبيعة واجملتمع" .18ووفقا للمادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل ،جيب على
مجيع البالغني فعل ما هو أفضل لألطفال .وعندما يتخذ البالغون القرارات ،جيب أن يفكروا يف الطريقة
اليت ستؤثر من خالهلا قراراهتم على األطفال .إن تقنني زواج املثليني سوف حيول الغرض من الزواج من
اإلجناب إىل جمرد اإلشباع اجلنسي للكبار .19وقال الفيلسوف احلائز على جائزة نوبل ،برتراند راسل ،إنه
"ابألطفال وحدهم تصبح العالقات اجلنسية مهمة للمجتمع ،وجيدر أن تطلع عليها مؤسسة قانونية".
وخالفا حلجة زواج املثليني اليت تقول أبن بعض األزواج من جنسني خمتلفني ال يستطيعون اإلجناب أو
Michelangelo Signorile, “Bridal Wave,” Out, December 1993/January 1994, pp. 68 and 161.
Genderless Marriage and Institutional Theory” by Monte Neil Stewart, President Marriage Law Foundation, USA.
15
“Genderless Marriage, Institutional Realities and Judicial Elision” by Monte Neil Stewart
16
Joseph Raz, Ethics in the Public Domain 23
17
Margaret Somerville, What About the Children?, in DIVORCING MARRIAGE
18
Ed. Basil Jones, "The American Ruling Cases as Determined by the Courts: Including the Fundamental Cases of England and Canada; Also All
Reviewing and Illustrating Cases of Material Value from the Latest Official Reports, Completely Annotated," books.google.com, 1917
19
Dana Mack, "Now What for Marriage?," www.wsj.com, Aug. 6, 2010
13
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ال يريدونه ،فإنه حىت يف تلك احلاالت ال تزال هناك إمكانية لإلجناب .فاألزواج املتباينو اجلنس الذين
يبدون عقيمني ينجبون أطفاال أحياان ،وقد يكون التقدم الطيب سببا إلجناب آخرين يف املستقبل .أما
االزواج من جنسني خمتلفني الذين ال يرغبون يف إجناب األطفال ،فهم ما زالوا قادرين بيولوجيا على
اإلجناب ،ورمبا يغريون رأيهم.20
• إن الزواج بني رجل وامرأة حيقق املستوى األمثل من الرعاية االجتماعية اخلاصة اليت تقدم لألطفال الذين
ينجبهم آابؤهم الفعليون .ويذهب دانيال سري إىل القول أبن الزواج هو املؤسسة اليت تتفاعل مع بيئة
جنسية اجتماعية فريدة يف حياة اإلنسان .ويسد الفجوة بني الذكور واإلانث .وهو يؤدي إىل شراكة
مستقرة بني األنفس ويف املمتلكات .وهو يسعى إىل إدارة العملية اإلجنابية ويرسخ التزامات الوالدين جتاه
األبناء .وهو يدعم احلقوق اليت يكتسبها األطفال ابمليالد واليت تتمثل يف استمرار اتصاهلم أبمهاهتم
وآابئهم .21".وقال دوغ ميورانح ،أحد مؤسسي حزب  National Capital Tea Party Patriotsمن مثليي
وجدت شخصاً آخر مثلي متاماً ،حيب أطفايل بقدر حيب
اجلنس" :يتضح يل ،على حنو متزايد ،حىت لو
ُ
هلم ،أنه ستظل فجوة قائمة يف حياهتم ألهنم حباجة إىل أم  ...وأان ال أريد أن أرى أطفاال يولدون والدة
صناعية لزوجني من جنس واحد حبيث يكون هناك إما أم مفقودة أو أب مفقود ."22
• "لقد ظل الزواج حيتل دوما مكاان ثقافيا مركزي يف العالقات بني الذكور واإلانث" ،ويشكل وسيلة اجملتمع
األساسية واألكثر فعالية لسد الفجوة بني الذكور واإلانث .وتقول كميل وليامز إن الزواج بني رجل
وامرأة "هو املؤسسة االجتماعية اهلامة الوحيدة اليت تكون فيها املرأة دائما مشاركا الزماً" .وقد تؤدي
إزاحة هذه املؤسسة إىل "تقليل قدرة األجيال املقبلة من الرجال والنساء ورغبتهم يف التعاون يف إطار
األسرة ،وميكن أن تسهم يف هناية املطاف يف وجود شكل جديد من التسلسل اهلرمي بني اجلنسني ونوع
جديد من اجملتمع يسوده الفصل بني اجلنسني. 23".
• الزواج بني رجل وامرأة هو املؤسسة الوحيدة اليت ميكن أن متنح صفة الزوج والزوجة ،واليت ميكن أن
حتول الذكر إىل زوج واألنثى إىل زوجة (هوية اجتماعية خمتلفة متاماً عن "شريك") ،ومن مث ميكن أن
حتول الذكور إىل أزواج /آابء (فئة من الذكور مفيدة على حنو خاص للمجتمع) واإلانث إىل زوجات/
أمهات (أيضا فئة مفيدة اجتماعيا)؛

20

Meredith Clark, "Arizona Points to Procreation to Defend Gay Marriage Ban," msnbc.com, July 25, 2014
Daniel Cere, War of the Ring, in DIVORCING MARRIAGE: UNVEILING THE DANGERS IN CANADA’S NEW SOCIAL EXPERIMENT
]9, 15 (Daniel Cere & Douglas Farrow eds., 2004) [hereinafter DIVORCING MARRIAGE
22
Napp Nazworth, "Kids Need Both Mom and Dad, Says Gay Man Opposed to Gay Marriage," christianpost.com, Jan. 28, 2013
23
Camille S. Williams, Women, Equality, and the Federal Marriage Amendment,
21
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املثلية اجلنسية وأتثريها السليب على اجملتمع:
•

•
•

•

•

•

حيثما يتم تقنني الزواج الذي ال يراعي اعتبارا للجنس ،ال ميلك اآلابء أساسا قانونيا لالعرتاض على
املناهج والكتب اليت تدرس يف املدارس وتروج للمثلية ،ومن مث ُحيتمل أن تعليم األطفال وإقناعهم أبن
املثلية اجلنسية حالة سليمة وطبيعية ،يف تعارض مع رغبات والديهم .وقد حذر لو شيلدون ،مؤسس
ائتالف القيم التقليدية ،من أتثري "أجندة املثليني" على األطفال ،فقال إن املثليني والليرباليني يستهدفون
صغاران ...حىت تغسل أدمغتهم لالعتقاد أبن املثلية هي املعادل األخالقي للعالقة مع اجلنس اآلخر".24
عندما يتم توسيع نطاق حقوق األزواج املثليني وفرضها ،ستتعرض حرية التعبري والفكر والدين واملعتقد
للتهديد حيث سيجرب املواطنون على القبول والعمل ضد ضمائرهم ومعتقداهتم؛
أصبحت الطبيعة املختلطة واملشوشة لعالقات مثليي اجلنس متعارفا عليها على نطاق واسع ،وخاصة
عند الرجال من مثليي اجلنس .وهي حقيقة معروفة ومشرتكة لدى جمتمع املثليني ،فنمط حياة املثليني
شديد االحنالل عموماً .25كما أشارت عدة دراسات يف هذا املوضوع أنه يف ظل زواج مثليي اجلنس،
26
ستصبح ظاهرة مشاركة وتبادل األزواج أكثر قبوال يف اجملتمع.
هناك آاثر اجتماعية مقلقة موثقة يف اجملتمعات اليت يصبح فيها زواج املثليني شرعياً .ويذكر أن هولندا
هي أول دولة أضفت الشرعية على زواج املثليني سنة  .2001وبعد عدة سنوات ،حذرت جمموعة من
األساتذة اهلولنديني يف خطاب مفتوح "من احلكمة مما يبذل [يف هولندا] من جهود لتفكيك الزواج
بشكله التقليدي.27".
وعلى الرغم من عدم وجود العديد من الدراسات املعتربة علميا خبصوص اآلاثر الطويلة األجل واألثر
على األطفال الذين ينشؤون يف بيوت مثليي اجلنس ،فإن البياانت املتاحة توفر أسبااب منطقية تدعو
للقلق .وتؤكد هذه الدراسات أن األطفال الذين يربون يف بيوت األزواج من مثليي اجلنس يصنفون يف
وضع سيئ يف العديد من اجملاالت ابملقارنة مع األطفال الذين ينشؤون يف بيوت األزواج العاديني .حيث
يظهر أن األطفال الناشئني يف بيوت األزواج مثليي اجلنس هم أكثر عرضة لتجربة االرتباك اجلنسي،
واالخنراط يف التجارب اجلنسية احملفوفة ابملخاطر ،ويتعرضون خلطر متزايد من املشاكل الصحة العقلية،
28
مبا يف ذلك االكتئاب الشديد والقلق واضطراابت السلوك.
يتفق ابحثون يدرسون املثلية اجلنسية على أن املثليني -بصفتهم جمموعة -يعانون من قدر غري متناسب
من النتائج السلبية يف حياهتم .وتشمل هذه النتائج املوثقة جيدا ارتفاع معدالت العنف املنزيل واإلكراه
اجلنسي ،وامليوالت االنتحارية ،واخنفاض متوسط العمر املتوقع وارتفاع معدالت اإليدز ،ومشاكل
24

Rob Boston, "The Religious Right's Gay Agenda: How Jerry Falwell, Pat Robertson and Other Religious Right Leaders Use Gay-Bashing to Fill
Their Coffers and Rally Their Troops," Americans United for Separation of Church and State website, Oct. 1999
25
Meyer-Bahlburg, H. F .L., Exner, T. M., Lorenz, G., Gruen, R. S., Gorman, J.M., Ehrhardt, A. A. (1991). Sexual risk behavior, sexual functioning,
and HIV disease progression in gay men. Journal of Sex Research, 28, 3-27.
26
http://www.heritage.org/Research/Family/netherlands statement.cfm
27
http://www.heritage.org/Research/Family/netherlands statement.cfm
28
Judith Stacey and Timothy J. Biblarz, “(How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter,” American Sociological Review 66 (2001): 174,
179.
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املخدرات والكحول واالحنالل واخليانة الزوجية ،واالعتداء اجلنسي على األطفال ،واالضطراابت /العلل
النفسية والعاطفية ،وتعمد إيذاء النفس وغريها من املشاكل .وهذه النتائج السلبية املرتبطة بنمط احلياة
لدى املثليني يعرتف هبا اجملتمع املثلي وليست حمل نزاع .لكن ما يدور حوله جدل هو أفضل السبل
29
ملساعدة املثليني على جتنب هذه النتائج السلبية.

ج .دحض "امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية" على أساس اإلطار الدويل حلقوق اإلنسان:
تشكل احلقوق املعرتف هبا يف ميثاق احلقوق أساس اإلطار العام حلقوق اإلنسان الدولية .وقد
.31
دونت هذه احلقوق على النحو الواجب يف الصكوك القانونية الدولية الالحقة .وعليه ،فهناك آلاثر سلبية
عكسية على منظومة حقوق اإلنسان ألي حماولة إلحداث مفاهيم أو معايري جديدة مثرية للجدل من
خالل إساءة تفسري الئحة احلقوق واملعاهدات الدولية لتشمل مفاهيم مل ينص عليها ومل يوافق عليها
أعضاء االمم املتحدة .وتبني احلجج التالية بوضوح أن مفهوم امليول اجلنسية ال يندرج يف نطاق القانون
الدويل حلقوق اإلنسان:
 .1مل تكن فكرة "التوجه اجلنسي أو امليول اجلنسية" موضوعا خلطاب حقوق اإلنسان قط؛ إذ إهنا
تتصل ابختيارات فردية خاصة ،ومن مث فإنه ال مكان هلا يف القانون  /املعايري الدولية حلقوق
اإلنسان .وال يوجد هنالك أي اتفاق بشأن مصطلح "احلقوق اجلنسية" ،وال حىت ما يشري إىل
امليل أو االختيارات اجلنسية ،وهي مفاهيم غامضة إىل حد بعيد .ونظرا لتعريفها ونطاقها املثري
للجدل الشديد ،فإن مصطلح احلقوق اجلنسية قد رفض مرارا يف مفاوضات األمم املتحدة .وبعد
الفشل املتكرر يف هذا الصدد ،يدعي مؤيدو احلقوق اجلنسية زورا أن هذه احلقوق مشمولة يف
إطار حقوق املساواة وعدم التمييز والصحة اجلنسية واإلجنابية .ولكن احلقيقة هي أنه مل يتم تعريف
أي مفهوم مما سبق ذكره أو قبوله يف أي من صكوك حقوق اإلنسان أو واثئق األمم املتحدة
بتوافق اآلراء.
 .2مبا أن موضوع التوجه اجلنسي ال صلة له ابخلطاب الدويل حلقوق اإلنسان ،فإن أي حماولة
إلدخال هذه املفاهيم أو األفكار ،اليت ليس هلا أساس قانوين ،يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان
ومتس مباشرة ابحلساسيات االجتماعية والثقافية والدينية جملموعة كبرية من البلدان لألمم املتحدة،
لن تؤدي إال إىل مزيد من االستقطاب وتقويض الطبيعة التعاونية والتوافقية للهيكل الدويل حلقوق
اإلنسان.
 .3يتعارض مفهوم "امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية" ليس فقط مع املبادئ األساسية للدين
اإلسالمي ،ولكم كذلك مع كل الديانت السماوية وخمتلف اجملتمعات الدينية والثقافية.
http://www.familywatchinternational.org/fwi/policy_brief_manwomanmarriage.pdf
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 .4وخالفا ملزاعم انشطي جمتمع املثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية أبن جهودهم
الرامية إىل تعزيز مفهوم امليول اجلنسية واالختيارات اجلنسية ضمن نقاشات وحمافل حقوق اإلنسان
هتدف إىل مكافحة التمييز والعنف ضد جمتمع املثليني ،فمن الواضح متاما أن هذه احلركة مصممة
بعناية إلنشاء حقوق جديدة ومتميزة ومحاية خاصة لفئة معينة من األفراد ،والذين ال يشرتكون يف
شيء ماعدا اختياراهتم اجلنسية اخلاصة ،وهو األمر الذي ال يوجد له أي أساس قانوين يف القانون
الدويل حلقوق اإلنسان .فالقانون الدويل حلقوق اإلنسان يوفر ابلفعل ما يكفي من الوضوح
ملكافحة العنف والتمييز ضد أي شخص أو مجاعة على أي أساس ،ومن جيب جتنب إنشاء مثل
هذه اجلماعات اليت ال يعرتف هبا عامليا وال تقبلها أغلبية كبرية من اجملتمعات اإلقليمية والثقافية
والدينية حول العامل.
 .5مع إعادة أتكيد االلتزام مبكافحة مجيع أشكال العنف والتمييز ضد أي شخص أو مجاعة ألي
سبب من األسباب ،فإن حماوالت تعميم "التوجه اجلنسي وهوية النوع" تظهر بشكل جلي على
أهنا فرض جمموعة واحدة من القيم واالختيارات على بقية العامل ،مما يتعارض مع أساسيات حقوق
اإلنسان العاملية اليت تدعو إىل احرتام التنوع ،واخلصوصيات الوطنية واإلقليمية وخمتلف اخللفيات
التارخيية والثقافية والدينية ،كما هو مبني بوضوح يف خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان.30
 .6تؤدي أي حماولة لفرض مفاهيم أو أفكار تتعلق ابلسلوك الفردي اخلاص ،واليت تقع خارج اإلطار
القانوين حلقوق اإلنسان املتفق عليه دوليا ،إىل تقويض الطبيعة العاملية للنظام الدويل حلقوق
اإلنسان .ومن مث ،فإن هذه اجلهود تتخطى وتتجاوز القانون الدويل حلقوق اإلنسان .وهذا يتناقض
كذلك مع مبدأ تعزيز توافق اآلراء بشأن قضاي حقوق اإلنسان من خالل هنج تعاوين وبناء على
31
النحو احملدد يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة .251/60
 .7جيب على اجملتمع الدويل -وهو حياول تنفيذ مثل هذه املفاهيم املثرية للجدل -أن حيرتم احلق
السيادي لكل دولة وقوانينها الوطنية ،وأولويت التنمية ،وخمتلف القيم الدينية واألخالقية
واخللفيات الثقافية لشعوهبا ،يف التزام كامل حبقوق اإلنسان الدولية املعرتف هبا عامليا.
 .8قضت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف  2010 /6/ 24أبن الدولة لديها مصلحة مشروعة يف
محاية التعريف التقليدي للزواج ،ونص احلكم على أن االتفاقية الدولية حلماية حقوق اإلنسان
واحلريت األساسية "نصت على املفهوم التقليدي للزواج ابعتباره بني رجل وامرأة ."32ويف حكم
آخر صدر يف عام  ،2016أشارت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ابإلمجاع إىل أن االتفاقية

30

http://www.familywatchinternational.org/fwi/policy_brief_manwomanmarriage.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/A.RES.60.251_En.pdf
32
Center for Family and Human Rights, "European Court: Gay Marriage Is Not a Human Right," lifesitenews.com, Jul 25, 2014 & European Court
of Human Rights, "Case of Schalk and Kopf v. Austria," hudoc.echr.coe.int, Nov. 22, 2010
31
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األوروبية حلقوق اإلنسان ال تشمل احلق يف الزواج ابلنسبة للمثليني ،ال مبوجب احلق يف احرتام
احلياة اخلاصة واألسرية (املادة  )8وال مبوجب احلق يف الزواج ويف تكوين أسرة (املادة .33)12
 .9يتم يف بعض اجملتمعات ،وعلى الرغم من احلجة الواضحة ضد زواج املثليني ،السماح ابلزواج املثلي
على أساس األغلبية أو الطرق الدميقراطية يف اجملتمع .وعليه جيب أن تعطى اجملتمعات األخرى
أيضا احلق يف حتديد النسيج االجتماعي وتصريف شؤون جمتمعاهتم ،بدون أن ضغوطات أو
إكراهات من أي نوع.

د .اِلالصة والتوصيات:
بعد مداوالت دقيقة حول خمتلف جوانب النقاش بشأن التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية وما يقابل ذلك من دفع
إلضفاء الشرعية على زواج مثليي اجلنس ،ترى اهليئة أن هذه املفاهيم ال يعرتف هبا يف أي صك عاملي حلقوق
اإلنسان وتتعارض مع قيم وتعاليم العديد من الثقافات واألدين واملعتقدات ،مبا يف ذلك اإلسالم.
وتوفر األحكام احلالية للقانون الدويل حلقوق اإلنسان ضماانت كافية للحماية من العنف والتمييز ضد أي فرد
أو مجاعة على أي أساس .ومن مث فإن اجلهود اليت يبذهلا مؤيدو أطروحة شرعنة زواج مثليي اجلنس سعيا إلجياد
محاية خاصة لألفراد على أساس هويتهم املبنية على سلوكهم اجلنسي ،وهو األمر الذي يقع خارج اإلطار القانوين
حلقوق اإلنسان املتفق عليه دوليا ،مما جيعل هذه اجلهود تعبريا عن جتاهل لكونية وعاملية حقوق اإلنسان.
كما تسببت الضغوطات املمارسة من طرف انشطي جمتمع مثليي اجلنس لتعزيز هذه املمارسات كجزء من
حقوق اإلنسان إىل حالة من االنقسام واالستقطاب احلاد بني أعضاء اجملتمع الدويل والدول األعضاء يف األمم
املتحدة .وأدى اجلدل الدائر حول قبول هذه املفاهيم أو رفضها إىل إحلاق مزيد من الضرر ابلتطوير التدرجيي
للقواعد واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك يف بعض اجملاالت األكثر توافقية .إن إنشاء والية اخلبري
املستقل بشأن احلماية من العنف والتمييز على أساس التوجه اجلنسي قد أاثرت مقاومة شديدة داخل األمم
املتحدة ليس فقط من الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ،بل أيضا من بلدان أخرى هلا آراء مماثلة.
وتؤكد اهليئة أيضا أن األسرة الطبيعية  -اليت تتكون من رجل وامرأة  -هي اجلزء الرئيسي والوحدة األساسية
للمجتمع ،اليت جيب أن متنح احلماية من طرف اجملتمع والدولة .حيث تكفل هذه األسرة الطبيعية وجود عالقة
33

Puppinck, G. The ECHR Unanimously Confirms the Non-Existence of a Right to Gay Marriage. (n.d.). Retrieved from http://us10.campaignarchive2.com/?u=567507fce24ff5f4d84cc3e33&id=13467e2ca2&e=247ffef2e4
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طبيعية ومتناغمة بني الرجل واملرأة ،وهلا دور فريد يف ضمان أسلوب حياة صحي ورفاهية مجيع أعضائها وخاصة
األطفال .كما اعرتفت القمة االجتماعية  +5يف عام  2000أبمهية األسرة بوصفها الوحدة األساسية للمجتمع
ودورها الرئيسي يف التنمية االجتماعية والتماسك والتكامل االجتماعي.
كما تظل مهمة الدفاع عن مؤسسة الزواج األصيلة واحلفاظ على وحدة األسرة يف مواجهة محلة دعائية ممولة
جيدا من أنصار امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية مهمة شاقة حقاً .وهو ما يتطلب حشد موارد فكرية لوضع
اسرتاتيجية منسقة لتحديد واضح للخصائص املميزة للزواج ،واحلفاظ على وحدة األسرة وقيمها ،ومحايتها بصفتها
نواة قابلة للحياة االجتماعية يف كل جمتمع .وتقتضي هذه املهمة الشاقة معاجلة حصيفة من خالل املوازنة بني
حق الفرد ورفاهية اجملتمع .ومن جهة أخرى ،جيب أال ينظر إىل هذه املهمة ،واليت تعزز قيم الفطرة اإلنسانية
السليمة لدينا ،على أهنا اعتداء على أي فرد أو جمموعة.
ويف هذا الصدد ،نقرتح التوصيات التالية:
أ .جيب على الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة التعبري عن معارضتها الشديدة ورفض هذه
الفكرة املعيبة من الناحية القانونية واملثرية لالنقسام العميق يف مجيع احملافل ،مبا يف ذلك رعاية قرارات مضادة
يف جملس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة إلبقاء القضية حية ومواصلة تعريف اجلميع ابهتمام وقلق العامل
اإلسالمي يف هذا الصدد .كما جيب على دول منظمة التعاون اإلسالمي دعم القرار الصميم لألمم املتحدة
بشأن محاية األسرة سواء يف جملس حقوق اإلنسان أو يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ب .من حسن احلظ أن دول منظمة التعاون اإلسالمي ليست وحيدة يف هذا الصراع ،يف الوقت الذي تواجه
قضية امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية معارضة شديدة حىت يف البلدان اليت شرعنتها .كذلك توجد دول
مماثلة وطوائف دينية وجمموعات دولية تعارض هذه املفاهيم اخلاطئة وتشارك بنشاط يف مواجهة محلة دعم
قضية امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية للحفاظ على القيم الطبيعية واألخالقية للمجتمعات وتعزيزها من
خالل تعزيز مؤسسة األسرة القائمة على الشراكة بني الرجل واملرأة .وعليه ،جيب على دول منظمة التعاون
اإلسالمي السعي إىل تشكيل حتالف موسع ملواجهة مشرتكة للحملة الداعمة لشرعنة زواج املثليني .ويتعني
أيضا من خالل هذا التحالف حشد املوارد الفكرية لوضع اسرتاتيجية منسقة إلحلاق اهلزمية أبجندة داعمي
زواج املثليني على املستويت الوطنية والدولية واحمللية .ويف هذا الصدد ،ينبغي أن تواصل بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي مع حلفائها معارضة مشروعية الوالية املثرية للجدل اليت قدمها اخلبري املستقل املعين
ابحلماية من العنف والتمييز على أساس التوجه اجلنسي مع احلفاظ على موقف عدم التعاون معه ،ورفض
تقريره املقبل الذي سيقدم خالل الدورة اخلامسة والثالثني جمللس حقوق اإلنسان يف يونيو  /حزيران 2017؛
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ت .ينبغي وضع خطاب مضاد للنقاش الدائر حول امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية يف شراكة مع مجيع شرائح
اجملتمع ،والسيما الزعماء الدينيني والشباب ووسائل اإلعالم ،لنشر الرسالة إىل القاصي والداين من خالل
استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال احلديثة ملواجهة الدعاية.
ث .قد تصدر األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي ،ابالشرتاك مع خرباء دوليني معروفني يف هذا اجملال،
تقريرا شامال عن خمتلف جوانب القضية وتنشر مقاالت رأي يف جمالت دولية لدحض شرعية النقاش حول
امليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية سواءٌ أكان ذلك من املنظور اإلسالمي أو من منظور قانون حقوق اإلنسان
الدويل .إن مثل هذه املشاريع ميكن أن تكون مفيدة لتشكيل الرأي العام العاملي وتقدمي حجة منطقية
وقانونية ضد هذه املفاهيم.
ج .ميكن للمسلمني ،يف اجملتمعات اليت فيها أقليات مسلمة وال سيما يف الغرب ،االحتجاج ابحلماية املتوفرة
ملمارسة معتقداهتم الدينية على أساس حقهم املعرتف به واحملمي يف حرية الفكر والوجدان والدين واملعتقد،
والذي مينح احلق يف إظهار الدين وفقا ملعتقدات املرء.
ح .ترحب اهليئة بعقد املؤمتر الوزاري ملنظمة التعاون اإلسالمي حول الزواج واألسرة ،وتؤيد توصياته وتطلب
من الدول األعضاء أن تنفذها يف إطار سياساهتا وتشريعاهتا ذات الصلة.
خ .استنادا إىل توصيات املؤمتر املشار إليه أعاله واالقرتاحات املقدمة يف هذه الدراسة ،ميكن لألمانة العامة
ملنظمة التعاون اإلسالمي أن تعد إعالان شامال ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن هذا املوضوع ،وتقدمها
لنظر وإقرار جملس وزراء خارجية املنظمة ،وهو اإلعالن الذي ميكن أن يكون مبثابة املوقف األساسي
واملعياري ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن هذا املوضوع.
د .تقدم دول منظمة التعاون اإلسالمي مبلغا كبريا من التربعات لوكاالت األمم املتحدة ومشاريعها لتعزيز
حقوق اإلنسان ومحايتها .وجيوز للدول األعضاء إعادة النظر يف هذه األموال ووقف متويل وكاالت األمم
املتحدة اليت تستخدم هذه األموال يف تعزيز اآلراء واملواقف ضد املعتقدات الدينية واألخالقية للدين
اإلسالمي احلنيف ،وخاصة يف البلدان اإلسالمية.
ذ .جيب على دول منظمة التعاون اإلسالمي أن حتذر مجيع األطراف املعنية وتسدي النصح هلا ضد اجلهود
الرامية إىل استخدام راية منع "التمييز" لتعزيز برامج راديكالية بشأن اهلوية اجلنسية والنوع اجلنسي ،واليت
تتعلق بقضاي حساسة تشمل األسرة واحلياة األسرية واحلياة اجلنسية يف جمتمعاهتا .وينبغي كذلك إعادة
النظر يف التعاون مع الواليت والوكاالت التابعة لألمم املتحدة اليت تروج ألطروحات مثرية للجدل وتسعى
إىل ترسيخ مفاهيم غري متوافق عليها فيما يسمى حبقوق اإلنسان ،واليت قد تضر مبعايريان الدينية والثقافية
وتقوضها.
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