
 

 

 

 مضمون حرية ادلين أ و املعتقد

ظهار ادلين واملعتقدات   احلق يف ا 

ظهار معتقداتك من خالل تعلميها وممارسة طقوسها  العنرص الثاين ال سايس حلرية ادلين أ و املعتقد هو حرية ا 

اخلاريج للتعبري عن حرية ادلين واملعتقد. وعىل خالف احلق ومناسكها والتعّبد والالزتام هبا. وهو ما يُعَرف ابلبعد 

ظهار ادلين أ و املعتقد ال يعترب حقا مطلقا. ويف بعض  عتناق دين أ و معتقد ما أ و تغيريهام، فا ن احلق يف ا  يف ا 

 الظروف ميكن تقييد هذا احلق. 

ميان أ و املعتقدات بلكامت وأ عامل. ومينح القا نون ادلويل حلقوق اال نسان احلق اال ظهار يعين التعبري عن اال 

 لل شخاص يف القيام بذكل رسا أ و عالنية، عىل انفراد أ و مع أ شخاص أ خرين. 

وحيق كل أ ن تصيل عىل انفراد وأ ن تعرّب عن دينك أ و معتقدك كجزء من جامعة من خالل تنظمي طقوس ومناسك 

 وتقاليد جامعية.

اما دل  ادلو.ة. ويمتث  أ دد أ  م هذه احلقوق يف أ ن تضمن ليست جتاه أ عضاهئ–وتمتتع هذه امجلاعة أ يضًا حبقوق ا، وا 

ماكنية احلصول عىل هوية قانونية حىت تمتكن من امتالك  ادلو.ة للجامعات ادلينية والعقائدية اليت ترغب يف ذكل ا 

دارة مؤسسات.   حساابت مرصفية وتوظيف املوظفني وحيازة مباين خاصة هبا وا 

ظهار دين أ و معتقد، وقّدم خرباء ال  م املتددة وهناك العديد من الطرق امل  فراد وامجمموعات ملامرسة أ و ا  تلفة لل 

 العديد من ال مثةل عىل ال نشطة احملمية مبوجب هذا احلق:

 الاجامتع مًعا من أ ج  العبادة والاحتفال ابل عياد وأ ايم الرادة، -

 ارتداء مالبس دينية واتباع أ نظمة غذائية خاصة، -

ظهار الرموز ادلينية،احلصول عىل أ م -  اكن للعبادة ومقابر دلفن املوىت وا 

نشاء امجلعيات اخلريية، -  الاضطالع بدور يف امجممتع مث  ا 

 احلديث عن ادلاينة أ و املعتقد وتعلميها، وتديب القادة و تعييهنم، -

 كتابة الكتب ادلينية اليت تعرب عن املعتقد ونرشها وتوزيعها، -

ماكنية مجع التربعات الطوعية -  ،ا 

 التددث عن املواضيع ذات الصةل ابالعتقاد عىل املس توايت الوطنية وادلولية. -
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هذا يشء رائع، فهذه يه ابذلات نوع احلقوق اليت يريدها الشخص يف امجممتع  –عند هذه النقطة، قد يقول قائاًل 

 !اذلي يعيش فيه

 !قد ينتاب الشخص نوع من القلق

وتتحمك فهيم أ و تنرش الكراهية أ و العنف ضد ال خرين؟ فه   م أ حرار لنرش مفاذا عن امجمموعات اليت تقمع أ فرادها 

 وممارسة هذه املعتقدات؟ 

 أ وّد أ ن أ عطي جوابني عن هذا:

املادة اخلامسة من العهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية حتظر اس تخدام أ ي حق من حقوق اال نسان من أ ج  

أ و املعتقد ال ميكن لها أ ن تَمنَح دلو.ة ما أ و ل ي خشص أ و جامعة  نسف حقوق أ خر ، وابلتايل فا ن حرية ادلين

 ترخيصا ابضطهاد الناس أ و التحريض عىل العنف أ و القيام بأ عامل عنيفة. 

ال شك أ ن العديد من احلكومات وامجلاعات تس تخدم القوة أ و القمع، غري أ ن حرية ادلين أ و املعتقد ال ُُتّوهلم احلق 

 ا ن مربر وجود هذه احلرية هو حامية الفئات املس تضعفة واليت تعاين من القمع والعنف.لفع  ذكل، ابلعكس، ف

ال أ نه ميكن تقييد احلق يف التعبري عن داينة  اثنيا: ابلرمغ من أ ن احلق يف اعتناق معتقد أ و اختياره ال ميكن تقييده، ا 

 ُمشََتَط بتوفر القواعد ال ربع التالية:حتدد أ ن مث  هذا التقييد  18أ و معتقد ما وممارس هتام. غري أ ن املادة 

محلاية ابيق الناس، ويكون بشلك غري متيزيي  رضورييتعني أ ن يكون هذا التقييد موجودا يف القانون، وأ ن يكون 

 وبشلك يتناسب مع املشلكة اليت يتعني معاجلهتا. 

ية ممارسة ال ترغب هذه احلكومات يف وهذه القواعد هممة للغاية وبدوهنا ال ميكن للحكومات تقييد أ ية جامعة أ و أ  

 قياهما. 

عطاء احلكومات حق التحمّك والتقييد ولكهنا جيب أ ن تس تخدم فقط مكالذ أ خري. غري أ نه  وهذه التقييدات ال تعين ا 

ولل سف تتجاه  العديد من احلكومات هذه القواعد وهناك العديد من ال مثةل اليت ترصد انهتااكت ادلو.ة حلق 

ظهاره. الشخص يف ال   تعبري عن دينه وا 

فهناك مشلكة كبرية تمتث  يف وضع قوانني تقيدية لعملية التسجي . وبعض احلكومات تفرض معلية التسجي  وجتع  

جراءات التسجي . وهذا يعد انهتااك للقانون ادلويل ل نه ال جيب  احلق يف ممارسة دين أ و معتقد ما مرشوطا اب 

ة احلق يف التعبري عن ادلين واملعتقد. حيث أ نه من املفَتض أ ن توضع اس تخدام التسجي  كرشط مس بق ملامرس

 قوانني التسجي  من أ ج  منح الصفة القانونية للجامعات ادلينية اليت ترغب يف احلصول علهيا. 

تضع قوانني تقييدية متنعها من وغالبا فا ن ادلول اليت حتظر عىل امجلاعات ادلينية غري املسجةل القيام بأ نشطة 

 التسجي .  
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ن العديد  فعىل سبي  املثال، فا ن حكومة اكزاخس تان متنع أ ي نشاط ديين غري مسّج  مس بقا، ويف نفس الوقت فا 

من امجلاعات ال تمتكن من التسجي . عالوة عىل ذكل، مفن غري املرشوع التددث مع خشص ما عن ادلين خارج 

 أ نه مّت ممارسة رقابة عىل لك الكتب ادلينية، وهذه اخلطوات أ ثرت عىل لك امجلاعات ادلينية.  نطاق جامعته ادلينية كام

 

وتقوم احلكومات بتقييد املامرسات ادلينية بطرق خمتلفة: ففي فيتنام، تس تخدم احلكومة نقاطا للتفتيش ملنع جامعة 

ىل -"هوا أ ماكن عبادهتا. ويف اململكة العربية السعودية، حتظر احلكومة أ ماكن العبادة لغري هاو" البوذية من الوصول ا 

املسلمني وقد مّت اعتقال وترحي  بعض العامل املهاجرين بعد مدامهة جتمعات العبادة اخلاصة هبم. ويف بعض املناطق 

 يف الصني واندونيس يا، دّمرت السلطات مباين الكنائس. 

فالعديد من املنشورات حمظورة مبوجب القوانني الروس ية املتعلقة ابلتطرف مبا يف ذكل العديد من املنشورات اليت 

متث  اعتقادات دينية سلمية. ويكون تقريبا من املس تحي  التأ كد من حظر نّص من النصوص غري أ ّن حيازته قد 

ىل دفع غرامة مالية أ و السجن أ و حظر امجمموعا ت ادلينية. كام أ ن قيودا قاس ية قد تُفرض عىل نوع املعتقدات تؤدي ا 

  ادلينية اليت يتعني الاشَتاك يف اعتناقها وال ماكن  اخلاصة هبا وال شخاص املسموح هلم ابعتناقها.

لباس الس بادة اذلي يغطي لك اجلسد  -ويف فرنسا، داول بعض رؤساء البدلايت حظر لباس "البوركيين" 

لغائه بواسطة احملمكة اال دارية العليا، غري أ ن  ابس تثناء الوجه، حبّجة احلفاظ عىل النظام العام. غري أ ن هذا القانون مت ا 

حظر ارتداء املالبس اليت تغطي الوجه ال يزال قامئا. ويف العديد من البدلان ال وروبية مبا فهيا ادلامارك، ُحظرت 

  اال سال ي ال خر .  املذاحب اليت تطبق طقوس اذلحب الهيودية وأ شاكل اذلحب

ظهار ادلين يمت أ يضا التضييق عليه من خالل املامرسات اليت تقوم هبا بعض ال فراد أ و امجمموعات يف  احلق يف ا 

ىل أ ّن  9هيودي مقميني يف  5000امجممتع، حيث َخلَُصت دراسة َمسحّية ل كرث من  % مهنم 22بدلان أ وروبية، ا 

ة أ و الكيّبا" خوفا عىل أ مهنم الشخيص. كام أ نه مّت تدنيس العديد من املقابر يتفادون اللباس ادليين مث  "القلنسو 

 الهيودية يف العديد من البدلان.

ىل دور  أ يضا يف دول مث  مرص وابكس تان وبعض املناطق يف نيجرياي، خيىش العديد من ال شخاص من اذلهاب ا 

مس اال سالم. يف دني أ ن يف أ ماكن متعددة يف مجهورية العبادة خوفا من الهجامت اليت قد تقوم هبا جامعات متطرفة اب

قامة صالة امجلعة خوفا من جهامت امليلش يات اليت تس هتدف املسلمني.   فريقيا الوسطى، من املس تحي  ا   ا 

ظهار ادلين أ و املعتقد تضمن حامية حقوق ال فراد وامجلاعات يف التعبري عن  ّن حرية ا  وخالصة ملا س بق ذكره، ا 

ينية من خالل القول والفع ، رسا وعالنية. وتُقّدم واثئق حقوق اال نسان العديد من ال مثةل للمامرسات معتقداهتم ادل

احملمية حتت هذا احلق، ووادد من أ  م هذه احلقوق فامي خيص حامية امجلاعات هو احلق يف أ ن يكون لها هوية 

 قانونية. 
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ظهار ادلين أ و املعتقد ولكن فقط  من خالل مجموعة حمددة من القواعد اليت من شأ هنا تربير وميكن تقييد احلق يف ا 

ىل القانون وأ نه رضوري من أ ج  حامية ابيق ال فراد يف امجممتع وأ ن التقييد غري متيزيي  أ ن مث  هذا التقييد يستند ا 

 ومتناسب مع املشالك اليت من املفَتض أ ن يُعاجلها. 

ظهار غري أ نه من املؤسف أ ن العديد من احلكومات حول الع امل ال حتَتم هذه القوانني وابلتايل يتعرض احلق يف ا 

 ادلين أ و املعتقد لالنهتاك من طرف الك من احلكومات أ وامجلاعات.

ظهار ادلين أ و املعتقد، مبا يف ذكل نصوص واثئق  ميكنمك العثور عىل املزيد من املعلومات اليت ُتص احلق يف ا 

ىل هذا احلق، يف  مواد التدريب عىل املوقع اال لكَتوين.  حقوق اال نسان اليت تشري ا 
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