
 

 

  
 

 

 

  حريةَادلينَأ وَاملعتقدَالقيودَاملفروضةَعىلص:َالن َ
 

  

ََس تكتشفَلعّلَ َمتابعةمن ََخالل َمن َورمبا َال خبار َتفرضََالشخصيةََخرباتكخالل َاحلكومات َمن َالعديد أ ن

َ َاملعتقد. َأ و َادلين َحرية َعىل َذكلَوقيودا َبَ َيربرون ىل َا  َحباجة َالتعبريحلدَمنَاهنم َلآخر.ََأ شاكل َأ و َلسبب ادلينية

َ؟َتكونَكذكلَالقيودَمربرةَومسموحَهباَومىتَالهذهَنعرفَمىتَتكونَميكنناَأ نَكيفَذلكل،َ

َحقدينَأ وَمعتقدَأ وَاختيارهَأ وَتغيريهَأ وَتركهَهوََاعتناقصَعىلَأ نَاحلقَيفَينَ القانونَادلويلَحلقوقَاال نسانَ

ظهارَدينَأ وَمعتقدَأ ما.َالَميكنَأ بدًاَأ نَت فرضَعليهَأ يةَقيودطلقَمَ  القواعدََتوفّرَ تقييدهَرشيطةََيجوزَفَ،احلقَيفَا 

َالتالية.َال ربع

 .َهياَيفَالقانونعلتكونَهذهَالقيودَمنصوصًاَينبغيَأ نَ .1

توقَّعادلوةلَوالرشطةَواحملامكَمنَالترصفَبشلكََمنعوالهدفَمنَذكلَهوَ  ق.َتسَّغريَمَ أ وََغريَم 

2. َ َأ ن َتجيب َكون ََةرضوريالقيود َحقوقَأ ََةالعامَالسالمةمحلاية َأ و َالعامة آداب َال َأ و َالصحة َأ و َالعام َالنظام و

آخرينَوحرايهتم  .َال

َ َهذا َال مر َلَ همم. َقيود َفرض َمحلَكرضورةن َلتتلف آخرين َأ َأ شصاآ ََكثرياًَاية ََفرضعن َكسبالقيود َهبدف

 الناخبني.َأ صوات

 َ.متيزييةتكونَالقيودََالَجيوزَأ ن .3

 .ادلينَأ وَاملعتقدَراهَظاليتَيتسببَفهياَاَ متناس بةَمعَاملشلكةَاملفروضةَقيودَتكونَاَلَنأَ جيبَ .4

َ

رّحبَغريََممارسةَدينيةأ يةََأ وَجامعةَةعىلَأ يَتفرضَقيوداًََأ نَللحكوماتَميكنَفبدوهنا،َ.فعالًََهممةَالقواعدَهذه م 

َ.َادلوةلَلفرضَس يطرةَأ داةَتوليسَأ خريامالذاََالقيودَومنَاملفرتضَأ نَتكون.َهبا

َ.َهبذاَنعينماذاََلتوضيحمنَويحَاخليالََثالمَبَنس تعندعوانَ

ََبدلةًََلختيَّ َفهيا َخمتلفةَدينيةَعاتجامَمخسيعيش َجامعةَللعبادةَأ ماكندلهياََجامعةَلك. َمنََولك َمعينًا َقدرًا تصدر

َ.َغريَحمبوبة..َواحدةَجامعةَصغريةَبشأ نَشاكوىَسوىَتتلقىَالَالرشطةَلكن!َاجلريانالضجيجَتزجعَبهَ
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َترضَمنَعاليةالَس توايتامَل َالقيودَمربرَالعامةَوالصحةَ،لصحةبَالضجيج َلفرض َمرشوع َللسلطةَينبغيَمفاذا.

ََالقواننيَمنَنوعَأ يَتفعل؟َأ نَاحمللية َبأ هنا َوصفها َمحلَةومتناس بَةمتيزييَوغريَةوريرَضميكن َس ّّنا َالصحةَايةجيب

ََالعامة؟

.َالعامةَالاجامتعاتَمجليعَبهَاملسموحمس توىَالضجيجََمينظََّعامَقانونَسنََّاملناسبَمنَس يكونَاحلاةل،َهذهَيف

ذاَو.َمنَامجلاعاتَغريهاعىلََوَادلينيةَامجلاعاتَمجيعَعىلَقطبَّي ََقانونوهذاَال مس توىَالضجيجََعةجامَأ يَجتاوزتَا 

نهَبهَاملسموح الَي فرضَعلهيَاخفضَمس توىَجضيجهَاأ نَي طلبَمّنَمنَاملناسبَس يكونَفا  أ ماَأ نَ.َدفعَغرامةَاوا 

نَذكلَأ مرَغريَمتناسبالاجامتعَمنَمنعهاَأ وَالاكملَالصمتي طلبَمّناَ َ!،َفا 

َالَاليتَامجلاعاتَبشأ نَشاكوىَسوىَتصلهاَملَلوَحىتَاملساواة،َقدمَعىلَامجليعَعىلَالقانونَأ نَتنفّذَالرشطةَوعىل

َ.َبشعبيةَحتظى

َ.َجداًََوبس يطَصغريَمثالَهذا

ىلَننظرَعندما َقدَمتَالقواعدَهذهَأ نَمالحظةَعادةَالسهلَمنَيكونَاملعتقد،َأ وَادلينَحلريةَاجلس ميةَالانهتااكتَا 

َ.َمتناس بةَغريَأ وَأ وَمتيزييةَغريَرضوريةََاملوضوعةَالقيودَهذهَيكونَمنَالواحضَأ نحيثََجتاهلها،

َأ يَأ نهَالَجيوزَقانواًنَأ ن.َالغرضَلهذاَاملسجةلَاملباينَخارجَجتريَاليتَادلينيةَال نشطةَمجيعَالبدلانَبعضَوحتظر

َ!َمرشوعَغريَالقيدَهذامثلََأ نَالواحضَمن!َمزنكلَيفَتناولَالعشاءَقبلَضيوفكَمعَالشكرَصالةَتتلو

َ"،كيينالبور"لباسََفرنس يةَحبظررئيسَبدلةَقومَيمنَاملقبولَأ نََهل.َللجدلَاملثريةَالقضاايَمنَالعديدَهناكَلكن

َاجلسدَغطييَس باحةَسالبَووه َاَأ وَوالقدمني؟َالوجهَسوىَاكمل َتقوم بتقييدََالهندَمنَمناطقَيفَلسلطاتأ ن

َ؟َالآخرينَمعتقداتكَمعَاحلديثَعنَيفَاحلق

َيف َللمحامكَةالس بعَال س ئةلَالعرضَهذاَوسنس تعرض َينبغي َأ ملَلتحّددَتسأ لهاَأ نَاليت َعىل َالقيود، َرشعّية َمدى

َ.َقدَتعرتضكَاليتَالقيودَتقيميَيفَذكلَيساعدكَأ ن

َأ وَدينَاعتناقَيفَاملطلقَاحلقَهذهَالقيودَمعَهلَتتعارضَ،هوَقيوداًََادلوةلَتفرضَعندماَطرحهَسؤالَجيبَأ ول

ظهارَيفَاحلقَمعََأ وَ،معتقد َ.َاملعتقدَأ وَذاَادلينهَا 

ذا َعىلَهذهَتاكنَا  َف رضت َقد َمطلقَحقَالقيود ن، جراءاتَفا  َمرشوعةَليستَادلوةلَا  .َ ذاأ ما َقدََا  َالقيود اكنت

ظهارَادلينَاحلقَف رضتَعىل ىلَننتقلاملعتقد،ََأ وَيفَا  َ.َالتايلَالسؤالَا 

ََ؟ممارسةَجمردَأ هناَأ وَاملعتقدَأ وَدلينجماهرةَبَقيودَاَف رضتَعلهيامرسةَاليتاملعّدَت ََهل

َمبعتقداتناَتسرتشدَماَغالباًََهباَنقومَاليتَال عامل َبدلينَلكَليسَلكن. ََأ وَجماهرة َمعاًل َت عّد َبلقانونمحمياملعتقد .ًَا

ََماَخشصَيكتيشَ َعندما َتقييد َاجملاهرةَيفَحقهمن َاكنَاحملامكَتبدأَ ، ذا َا  َما َيف منََشالكَةاملعنيَامرسةاملَتبلنظر
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ذاَماَملعرفةَعتقدوامَلَاملامرسةَبنيَالعالقةَيفَالنظرَخاللَمنَذكل،ََواملعتقدَأ وَدلينبَأ شاكلَاجملاهرة االثنانََاكانَا 

َ.وثيقاًََارتباطاًَمرتبطانَ

َسهلَال مرَهذاَال حيان،َبعضَيف ىلَفاذلهاب. َارتباطاًََيرتبطَوالصيامَملس يحيةبَوثيقاًََارتباطاًََيرتبطَالكنيسةَا 

َ.بال سالمَوثيقاًَ

آخرَأ نََ،فقدَيرىَخشصَمس يحيَأ نَارتداءَالصليبَليسَأ مرًاَهمامًَ.َطةابسهبذهَاَلَدامئاَليسال مرََلكن بيامنَيعتربَأ

َ.َالرأ سَاءغطَحولَخمتلفةَمعتقداتَدلهينكذكلََاملسلامتَوالنساء.َادلينيةَالهويةَعنَمعيقَرَتعبريَرهذاَال مرَ

َالصحيحةَاملعتقداتَحتديدَحملامكبَمنوطاَوليس َتقّرر. َعندما َأ يَل نه ََظاهراملَاحملامك َمظاهر َفعاًل هناََ،دينيةيه فا 

صدارَطرخلَتتعرض ََأ حاكمَا  َالعقيدة َالآخرَحسابَعىلَادلينيةَالتفسرياتَلبعضَال فضليةَعطيتَفبشأ ن .َالبعض

نَاحملامكَاال نسانَحقوقمباَأ نََو َالعقائدعىلََوليسَاملعينَالشخصَمعتقداتَعىلَبس مترارَتركزَيمتتّعَهباَال فراد،َفا 

ذاَأ نهَأ يَاملؤسس ية، نَ،ديينَرَمظهرَرَمعهلَأ نماََخشصَاعتربَا  َ!َاحملامكَتعتربهَأ يضًاَكذكلَفا 

بلفعلََاعلهيَمنصوآنَأ نَهذهَالقيودَمَتحقققدَمتَفرضَقيودَعليه،َعليناَأ نََنَاًَمحميدينيًاََمظهراًََأ نَثبتعندماََي

َ.َالقانونَيف

بفرضَهذهََواقامَقدَنياملسؤولَأ نَمأ ََد؟َوالقيهذهََينظمَعريفَقانونَأ وَةقضائيسابقةََأ وَمكتوبَقانونَيوجدَهل

ذاَقانوين؟َأ ساسَأ يَدونالقيودَ نَقانوينَأ ساسَهناكَيكنَملَا  َ.ةمرشوعَغريَدَوالقيهذهََفا 

َمنَيهَالتاليةَاخلطوة َهذهَالتحقق ََمحلايةَرضوريةًََالقيودَأ ن َمرشوعةأ سس ىلَأ والًََحنتاجَذكل،َعىلَللرد. َا 

ذاَمماَالتحقق َعلهيَاملامرساتَبنيَمبارشةَصةلَهناكَاكنتَا  َف رضت ََوَقيودَااليت َمثَاملرشوعة،َال سسَأ حدبني

ذاَمماَالتحقق َ.َعىلَحدةَال س ئةلَهذهَيفَننظرَدعوانَرضوريةَأ مَال.َهذهَالقيودَاكنتَا 

نَادلويل،َالقانونَمبوجب َأ وَالعامَال منَحاميةَيهَاملعتقدَأ وَادلينَحريةَلتقييدَالوحيدةَاملرشوعةَال سسَفا 

َ.َوحرايهتمَالآخرينَحقوقَأ وَالعامةَالآدابَأ وَالصحةَأ وَالعامَالنظام

ََذكل؟َعىلَدليلَهناكَوهلَ؟ال سسَهذهةَامرسةَاملقيّدَ املَددَّهتَفكيف

َ.َاملرشوعةَال س بابَهذهَوأ حدةَاملقيّدَ َاملامرساتَبنيَمبارشةَصةلَوجودَتثبتَأ نَادلوةلَعىل

ىلَالناسَالهندويسَيالطبقَنظاماَلَيقّسم ىلََودنياَعلياَطبقاتَا  َ.َطبقةَالبَمجموعاتوا 

َالَاذلينَالهندوسمتنعََاملعابدَبعضواكنتَ.َواقتصادايًََاجامتعياًََوحرماانًََهائالًََمتيزياًََلهاَطبقةَالَاليتَاجملموعاتَتواجه

َادلخولَمنهلمََطبقة َالهندوسَدخولَبرفضَللمعابدَسمحي ََيعدَوملَ،1949َعامَيفَالطبقاتَنظامَالهندَأ لغتَو.

َهلمَطبقةَالَاذلين .َ َيف َجنحت َالقيود َوحاميةَالطبقيَالمتيزيَمنعَبنيَومبارشةَواحضةَصةلَفهناكَ-َالاختبارهذه

َ.وحرايهتمَالآخرينَحقوق

َ
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َ

َ

املرشوعةََبتحريفَال سسَتقومَاحلكوماتَوأ حياانَ،َالقيودغريَأ نَالصةلَالَتكونَبلرضورةَهبذاَالوضوحَمعَلكَ

ساءةَاس تصداهما َ.َأ وَا 

َالعامَبلنظامَاملعتقدَأ وَادلينَحريةَعىلَاملفروضةَالقيودَتتعلقَماَوغالبا َبلنظامَالقواننيَوتنظم. َالصةل َالعامَذات

َ.َأ يضاَازدراءَال داينَأ وَالتجديفَوأ حياانَالعنفَعىلَوالتحريضَوالاعتداءَالهتديدَذكلَيفَمباَال مورَمنَالعديد

َالتعبريَميكنبطبيعةَاحلالََو.َتؤمنَبهَماَتقولَأ نَيفَاحلقَعىلَبلرضورةَتنطويَاملعتقدَأ وَادلينَعنَالتعبريَحرية

ّماََاملعتقداتَعن َعندماَيرونَبال هانةَالناسَبعضَيشعرَولل سف،.َالعنفَعىلَحترضَبطرقَأ وَبشلكَسلميا 

ىلَحدَالردَعىلَذكلمغايرةَملعتقداهتمََمعتقداتَعنَسلمياًََتعبرياًَ َ.َلعنفس تصدامَابَا 

َوهوَمرشوعَأ ساسأ نَاحلظرَهلََحبجةَاملعتقدات،َبعضَعنَالسلميَالتعبريَادلولَبعضَحتظر َلنظاماَحفظَأ ال

ََوالعام َمنَذكل، َالشغبَمنَالعنفَخطرَللحامية َأ عامل .َ َال ساس، َهذا ندونيس ياَحتظروعىل َعنَالعامَالتعبريَا 

َيةاال حلادَأ وَةال محديَعتقداتامَل َال داينَأ حياانَالعنفَحضاايَمهتَّي ََذلكل،َونتيجةًَ. َمنَبدالًََالتحريض،َأ وَبزدراء

ىلالاعتداءََهتمةَتوجيه َ.اجلناةَا 

َالقوانني َهذه َتعززَالعنف،َمنَحتدََّالَمثل َخاطئة"َمعتقداتَميارسونَاذلينَال شصاآَأ نَفكرةَبل َينبغي"

َ.َمعاقبهتم

آخرَأ ساس آََيصعبَتطبيقهَهوَأ آدابَميكنَأ نَنطلقَعلهياََوَداب؟الآََنفسَخشصَلكَيتّبعَهل.َالعامةَدابال أ يةَأ

نَاملتحدةَال ممَيفَاال نسانَحقوقَخرباءَيقولَ؟"عامة"َأ هنا َتقاليدَعّدة"َمنَيأ يتَأ نَجيبَالعامةَالآدابَتعريفَا 

آدابَعىلسَالقيودَتؤسَََّأ نَميكنكَالَأ خرىَوبعبارة".َودينيةَوفلسفيةَاجامتعية َ.َفقطَال غلبيةَمنظومةَأ

مبعرفةَوقد َ.َاملعتقدَأ وَادلينَحريةتقييدَلََمرشوعاًََسبباًََليسَالقويمَال منَأ نَتتفاجأَ 

فَ،عدوََّبدلَدينتدينَبَاليتَامجلاعاتَاصةخبَوَ،معّينةَجامعاتَيطنتشَ َاحلكوماتَبعض َبأ هناهذهَامجلاعاتََوت وص 

َالقويمَلل منَهتديد َاكفياًََجماالًََنويوفَرَالعامنيَوالنظامَوالسالمةَالعامةَالصحةَأ نَعىلَاالتفاقيةَواضعوَذلاَامجع.

ضافةَوأ نللتقييدَ َماسةَحاجةَبرمغَوجودَللتطبيقَقابةلَغريَاملعتقدَأ وَادلينَحريةَجيعلَأ نَشأ نهَمنَالقويمَال منَا 

لهيا َ.َا 

.َمرشوعاَأ ساساَهتّددَأ ّنَاملامرساتَاملقيّدةَكيفَمنَخاللهاَتبنّيََمبارشةَصةلَوجودَتثبتَأ نَادلوةلَعىلَأ نَقلنا

َ.حصيحَبشلكَقطبَّوت ََفّسَت ََاملرشوعةَال س بابَأ نَمنَالتحققَيةَمباكنَهالَ َمنَأ نهَأ يضاًََرأ يناَو

ََننتقلَدعوان آن ىلال ََرضوري؟َالتقييدَهلَ-َسؤالناَمنَالثاينَاجلزءَا  َأ نه َال مرَليس َأ ن َمنَفيهَمرغوبَغريأ ي

َ.َرضوريأ نهََولكنَال غلبيةَمنَوهجةَنظرأ وََس يايسَمنظور
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َ.وحرايهتمَالآخرينَحقوقَوحاميةَتقرتهحاَاليتَالقيودَبنيَمبارشةَصةلَهناكَأ نَأ ظهرتَاحلكومةَأ نَلنفرتض

َ

ََالقيود؟َهذهَلتربيرَالكفايةَفيهَمباَخطريَالهتديدَهل

ََالآخرين؟َحقوقَحاميةَيفَفعاالَاملقرتحَالتقييدَس يكونَوهل

َاحلقوق؟َتقييدَدونَاملشلكةَحللَأ خرىَطرقَهناكَوهل

ذا ذاَالكفاية،َفيهَمباَجّديةَليستَاملشلكةَاكنتَا  ذاَأ وَحلهاَيفَتسامهَلنَاملقرتحةَالقيودَاكنتَوا  َهناكَاكنتَا 

نَهذهَالقيودَليستَدونَحللهاَأ خرىَطرق َ.َرضوريةَتقييدَأ يَحقوق،َفا 

َاملكتظةَالبوذيةَالتدريبَمراكزَبشأ نَوالسالمةَبلصحةَتتعلقَخماوفَدلهياَأ نَالصنيَحكومةَتزمع َالصحة.

َهذامثلََو.َوالتوّسعَالتجديدَمنَهذهَاملراكزَمتكنيَيفهذهَاملشلكةََحلولَأ حدَويمتثل.َمرشوعانَسببانَوالسالمة

َ.َراهبة1000ََقساًََوأ بعدتَاكمةلَمناطقَاحلكومةَهدمتَذكل،ََغريَأ نهَعوضاَعن.َاحلقوقَيقيّدَلنَاحلل

َ.رضورايًََذكلَيكنَمل

َمثلَالضارة،َالتقليديةَاملامرساتَحظرَينبغيَأ نهَبوضوحَذكرتَاملتحدةَال مم.َرضوريةَالقيودَبعضَبطبيعةَاحلال،

انثَالتناسليةَال عضاءَتشويهمثلََوَطقوسالَبعض َ.َلال 

ثباتَمس ئوليةَغريَأ نهبذاَالوضوح،ََاحلاالتَلكَليستَبطبيعةَاحلال، َ.ادلوةلَعىلَعاتقَتقعَالتقييدرضورةََا 

ََ

ىلَحنتاجَرضورية،َوأ هناَمرشوعةَأ سسلهاََالقيودَأ نَوبعدَالتأ كدَمن ذاَمماَالتحققَا  َ.َالَأ مَمتيزيايَالتقييدَاكنَا 

ذاَماَمعرفةَالسهلَمنَأ نهَتعتقدَقد َالَمتيزييةًََاملامرساتَأ وَالس ياساتَأ وَالقواننيَاكنتَا  ذافَ.أ م َتنطبقَاكنتَا 

هناَمتيزييةالآخرعىلَالبعضََوليسَالناسَبعضَعىلَرصاحةًَ َ.َحمظورَوهوَاملبارشَلمتيزيبَيسمىَماَهذا.َ،َفا 

َعىلَالناسَبعضَعىلَاكبرَيَاتأ ثرَيَامجليعَعىلَتنطبقَاليتَللقواننيَيكونَال حيانَبعضَيفَولكن َتؤثّر البعضََوال

َ.َاملبارشَغريَلمتيزيبَيسمىَماَوهذا.َالآخر

ىلَنعودَدعوان ََوَاخلياليةَمدينتناَا  ىل َالصاخبةَالعبادةَأ ماكنا  ََجملسَوضع. َالفعالياتَجضيجَمنَحيدَقانوانًَاملدينة

َالعامة َامجلاعات َوقامت َذلكلَوفقاَالصوتَمكرباتَبضبطَادلينية. َوالَجداًََعالَالكنيسةَأ جراسَصوتَلكن.

ملََال خرىامجلاعاتَادلينيةََأ نَحنيَيفَالتقليدية،َاملامرسةهذهََعنَالكنيسةتتصىلََأ نَمماَيس تدعي.َخفضهَميكنك

َ.َتواهجهاَهذهَاملشلكة

َ.بارشامَلَغريَمتيزيهوَاَلَهذا

َ:َمبارشَغريَيرتتبَعّناَمتيزيَعامةَقواننيَعىلَال مثةلَمنَالعديدَوهناك
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َبس تثناءَ،والعقائديةَادلينيةَالقانونَالَيؤثّرَعىلَامجلاعاتَهذا.َالعامةَال ماكنَيفَالساككنيَمحلَكثريةَبدلانَحتظر

نَذلا.َمقيصهمَحتتَوهوَخنجرَشعائري،َالكربن،َبرتداءَالس يخَمنَالرجالَالس يخَاليتَتلزم َمنَحيدََّالقانونَفا 

َ.َادلينيةَبلزتاماهتمَالوفاءَعىلَالس يخَقدرة

َبناؤهاَاملباينَعىلَاجملاورةَالعقاراتَأ حصابَيوافقَأ نَالتخطيطَأ نظمةَتتطلبَالبدلان،َبعضَيف َاملزمع .َاجلديدة

َامجلاعاتَجتدَذلكلَمتحزيين،َيكونواَقدَاجلريانَهؤالء َعىلَالتقليديةَأ ن َبسهوةل َالبناءَحتصل َجتدَترصحي َبيامن ،

َ.َصعوبةَأ كربَيفَذكلَالتقليديةَوغريَجحامَال صغرامجلاعاتَ

ذاف.َشالكامَلَخلقَيفَأ يضاَواملامرساتَلس ياساتاَوقدَتتسبب َسوىَأ ايمَالقبولَامتحاانتَتعقدالََاجلامعةَاكنتَا 

َالسبت ن َفا  َذكلَاملتديننيَوالهيودَالس بتيني، َمن َمترضرين َس يكونون َي لزَ َماَوكثريا. ىلَناملنمتوَالعاملم َأ قلياتَا 

جازاهتمَخاللَبأ خذَدينية جازاهتمَعىلَبحلصولَهلمَالسامحَمنَبدالَل غلبيةاَأ عيادَا  َ.َهبمَاخلاصةيفَأ عيادمهََا 

َأ مكنَحيامثَحلهاَيتعنيَمعليةَمشلكةَبعتبارهَاملبارشَغريَالمتيزيَتعاملَأ نَللمحامكَينبغيَو.َدامئاَحمظورَاملبارشَالمتيزي

َذكل َبس يطةَحلولَعىلَالعثورَميكنَماَوغالبا. َلَ،اخلياليةَمدينتناَيف. َيسمحَوَاس تثناءًََنحمَيَأ نَلمجلسميكن

َ.ادلينيةَويفَال عيادَال حدَيومَبأ نَت قرعَالكنيسةَجراسلَ 

الَاجلامعاتَدخولَامتحاانتَالسويد،َاكنتَيف َويف.َت عقدَأ يضًاَأ ايمَامجلعةَتواليومَأ صبح.َالسبتَأ ايمَالَت عقدَا 

َ.َالعاممئَمثالَليشملَالعملَالرمسيَزيَتعديلَميكنَال حيان،َمنَكثري

ذاَمرشوعاًََاملبارشَغريَالمتيزيَيكونَأ نَوميكن.َممكناًَدامئًاََليسَأ نَذكلَتدركَاحملامكَلكن ثباتَأ مكنَا  َسببَوجودَا 

َ.َذلكلَموضوعيَأ يَمربرَ-َاكف

نَس ياساتَاملثال،َسبيلَفعىل قدََاجملوهراتَارتداءَاملوظفنيَعىلَحتظرَاليتَالعدوىَاملستشفىَاملتعلقةَمباكحفةَفا 

َ.َالعامةَالصحةَأ ساسَعىلَةمربرَلكنَهذهَالس ياسات.َاجملموعاتَتؤثرَعىلَبعض

َاملعتقدَأ وَادلينَحريةَلتقييدَمرشوعاًََأ ساساًََتشلكَاحلال،َبطبيعةَالعامة،َالصحة َغريَبلمتيزيَيتعلقَفاميَولكن.

َفا ن َأ ََتقبلَامكاحملَاملبارش، َأ خرىَبابًَسَ أ يضا َس يَتغيريَبأ نَرشكةَجتادلَقدَاملثالَسبيلَعىلف. َقوضس ياساهتا

َالرشكةَمصاحل َحمل. َيكون َال َللبيعَمنتجاتَمنَمالبسَارتداءَالبائعنيَمنَطلبيَاذليَاملالبسَوقد َاملعروضة ه

َ.َانطالقاَمنَمعتقداتهَادلينيةَالرشكةَمنتجاتَارتداءملزمًاَبقبولَبئعَيرفضَ

نَبلتايل،َو جياد،َوذكلَمنَخاللَاملس تطاعَقدرَاملبارشَغريَالمتيزيَجتنبَوجيبَ،المتيزيَاملبارشَحمظورفا  َطرقَا 

َ.وامجلاعاتَال فرادَاحتياجاتَلتلبيةَمعقوةل

َ

ذاَاكنتَمتناس بةَأ مَالَمتيزيية،َالقيودَاملفروضةَليستَوبعدَالتأ كدَمنَأ ن َ.َعليناَأ نَنقّررَماَا 

ىل ََوأ ين؟َمىتَملن،َحظره،َجيبَاذليَماَ؟اهرةَمقيّدةاجملَكونتَأ نَينبغيَمدىَأ يَا 
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َامجليعَوحظرَالعملَناكمأ ََمنَمعينةَأ نواعَيفَمعينةَملهنَادلينيةَاملالبسَمنَمعينةَأ نواعَحظرَبنيَكبريَفرقَهناك

َ!َالشارعَيفَادلينيةَاملالبسَارتداءَمن

َمسأ ةلَادلوليةَاحملامكَتنظرَذلكل ىل َالتناسبَا  ذَ-َرصامةَأ كرثَحفصاًََاملتحدةَالوالايتَيفَاحملامكَقوتطبَّ. َيتعنيَا 

َ.َقدرَممكنَمنَالتقييدَأ قلبَالقيودَتطبيق

َالتقديرَهامشَهوَالاعتبارَيفَاحملامكَبعضَتأ خذهاَاليتَالّنائيةَاجلوانبَأ حد َأَ . َومبادئَخمتلفَالعاملَنحيث

َ.َالوطينَالس ياقَعىلَارتاكزاَ،ومتباينةَعديدةَبطرقَالتنفيذَموضعَوضعهاَميكنَاال نسانَحقوق

يهَال قدرَعىلََالوطنيةَالسلطاتَأ نَأ ساساَيعينَو"َتقديرَ َهامش"َمبدأَ َادلوليةَاحملامكَبعضَقتطبََّسبب،لهذاَاَلَو

َ.َالتقديريةَالسلطةَمنَمتنحهاَقدراًََادلوليةَاحملامكَفا نَوبلتايلَ،املالمئَالوطينَالقانونَوسنََّالوطينَالس ياقَفهم

ذاَوماَلدلوةل،َالتقديريةَالسلطةَهامشَاتساعَمدىَمسأ ةلَو َموضوعَهوَأ وسعَمماَينبغيَهامشاَاتعطهيَاحملامكَاكنتَا 

َ!شاللنقَهام

َ

َ:َالقولَخالصة

ََيفَمدىَرشعّيةَقيدَمنَالقيود:َالنظرَعندَالتاليةَاخلطواتَت تّبع

َ

 َ؟منَممارساتهيقيّدَممارسةََمأ ََتغيريه،يفََأ وَمعتقدَأ وَدينَاعتناقَيفَاملطلقَاحلقَيقيّدَالقانونَهل

 َ؟أ وَاملعتقدَتعبريَمحميَعنَادليناملامرسةَاملقيّدةَت عّدَهلَ

 ؟قانوينَأ ساسَعىلَهلَف رضتَالقيود

ىلَأ يَمدىَتشلكَاملامرسةَاجلهريةَ  ؟وحرايهتمَالآخرينَحقوقَمثلَ،ةمرشوعَل سسَهتديداًَامل قيّدةَا 

 ؟مبارشَغريَأ وَمبارشَمتيزييهََدَوالقيَهلَهذه

 َ؟اذليَتشلكهَاملامرسةَوهلَس تكونَفعاةلَللحدَمنهَالهتديدَمعَمتناس بةَدَوالقيَهل

 

بفعاليةََحبقوقناَاملطالبةَميكنناَاال نسان،َحلقوقَالامتثالَأ جلَمنَاحملامكَتس تصدهماَأ نَينبغيَاليتَادلفوعَنفهمَعندما

ذاَماَحولَالعامَالنقاشَيفَأ وىفَبشلكَمهانسَأ نَأ يضاَوميكننا.َأ كرب َتترصفَبشلكَسلميَاتواحلكومَاحملامكَاكنتَا 

َ.ََاملعتقدَأ وَادلينَحريةَتنهتكَالواقعَيفأ هناََأ م

َ

ََالسويديةَالبعثةَجمللسَوالنرشَالطبعَحقوق
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