


ملزيد ِمن املعلومات

الصعيد  على  ة  الدينَيّ احُلرَيّة  حالة  حول  املعلومات  ِمن  مزيد  على  الع  االِطّ ُيكن 
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في سنة 2009، والذي َتَّ َتديُثه في سنة 2010. 

الي:  ُيكن تميل التقرير ِمن املوقع الَتّ
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عالم يسوده العدل. وُيولي مجلس البعثة السويدَيّة األولوَيّة األولى للدفاع عن ُحرَيّة 

ين واملُعتقد بجميع أبعادها جلميع الناس.  الِدّ

يكنكم  واملُعتقد،  ين  الِدّ ُحرَيّة  حول  استفسارات  أو  أسئلة  أية  لديكم  كانت  إذا 

االتصال مبجلس البعثة السويدَيّة 
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عاون  للَتّ السويدَيّة  ة  الدولَيّ )الوكالة  »سيدا«  ِمن  مادٍيّ  بدعٍم  النشرة  هذه  إعداد  َتَّ 

.) اإلمنائِيّ

ل وكالة »سيدا« أَيّة مسؤولية عن ُمحتوى النشرة أو تصميمها.  ال تتحَمّ
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َحْول هذه النشرة

ة،  الدينَيّ واملدارس  املساجد،  ومآذن  الُبرقع،  َحْول  ُمتزايد  َجَدل  هناك 

ة  الدينَيّ احُلرَيّات  قضايا  باتت  وقد  ة.  الدينَيّ ات  األقلَيّ واضطهاد 

ة. فهل أنت حائر  ة متزايدة في عناوين الصحف الرئيسَيّ تتُلّ أهمَيّ

ين  الِدّ حُلرَيّة  املعنى احلقيقِيّ  القضايا؟ وهل تتساءل عن  بشأن هذه 

واملُعتقد؟

ر في بعض القضايا  مع أَنّ هذه النشرة لن ُتَعِلّمك كيف ينبغي أن ُتَفِكّ

َتُنُصّ عليه القوانني  دة، إاَلّ أنك ستتعَرّف ِمن خاللها على ما  َدّ احمُلَ

املعايير  إلى  واملُعتقد، إضافًة  ين  الِدّ ُحرَيّة  بشأن  والسويدَيّة  ة  الدولَيّ

ة املُستخدمة لتحديد ما إذا كانت القيود املفروضة على ُحرَيّة  القانونَيّ

م ال.
َ
ين واملُعتقد مشروعة أ الِدّ
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ين  الِدّ ة  ُحرَيّ ة مبوجب  احملمَيّ امُلعتقدات  هي  ما 

وامُلعتقد؟

ة  دينَيّ شعائر  لديهم  الذين  األشخاص  واملُعتقد  ين  الِدّ ُحرَيّة  َتمي 

ة  لتعريف احملكمة األوروبَيّ ومعتقدات مختلفة عن اآلخرين. ووفًقا 

حلقوق اإلنسان، فإن مصطلح »املُعتقد« يعني: »وجهات نظر ترقى 

ة«1 أو أنه:  ة واجلدَيّة والتماسك واألهمَيّ إلى مستوى ُمعنَيّ ِمن احُلَجّ

ة  »رؤية متماسكة حول مشاكل جوهرية«.2 وتظى املُعتقدات الدينَيّ

التقليدَيّة، وغير التقليدَيّة، والديانات اجلديدة باحلماية ذاتها التي 

ة ِمثل اإلحلاد، والالأدرَيّة، والَنّزعة  تظى بها املُعتقدات غير الدينَيّ

ة. كما أَنّ هذه احُلرَيّة َتشمل أيًضا َحَقّ املرء  لمَيّ ة، والَنّزعة الِسّ اإلنسانَيّ

املُعتقد.  ين أو  بالِدّ املتعلقة  له رأٌي بشأن املسائل  في أن ال يكون 

ة أو  وهي َتشمل أيًضا َحَقّ املرء في انتقاد أٍيّ ِمن املُعتقدات الدينَيّ

ة.  غير الدينَيّ

ة  َظ بحماية احملكمة األوروبَيّ وِمن األمثلة على املُعتقدات التي لم َتْ

ته  حلقوق اإلنسان: رغبة الشخص في َذِرّ الَرّماد الَنّاشئ عن حرق ُجَثّ

على  احلصول  في  ه  بحِقّ املرء  وإيان  منزله،  أرجاء  في  وفاته  بعد 

ة في سبيل االنتحار. مساعدة طبَيّ

 Campbell and Cosans v. United Kingdom )Ser. A( No. 48 )1982( ECHR, 1 

.§36
.X.v Germany App. No 8741/79 )1981( 24 D&R 137   2 
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ين  الِدّ ة  ُحرَيّ حتت  َتندرج  التي  األشياء  هي  ما 

وامُلعتقد؟

بعة التالية  يقع على عاتق الدولة احترام وحماية وتعزيز األبعاد الَسّ

ين واملُعتقد: حُلرَيّة الِدّ

 

ين أو امُلعتقد3 ة اختيار أو تغيير أو ترك الِدّ أواًل: ُحرَيّ

فال ُيكن تقييد هذا احلق أو احلد منه بأِيّ حال ِمن األحوال. وُيطلق 

ة، أو ُحرَيّة املُعتقد  اخلَيّ ة الَدّ على هذا احلِقّ أحيانًا اسم احُلرَيّة الدينَيّ

مير.  ة، أو ُحرَيّة الَضّ الباطنَيّ

للتهديد واالستجواب بسبب هذا احلق.  العالم  الناس حول  يتعَرّض 

، أو ِمن  فالعديد ِمن الدول َتنع الناس ِمن االنتماء إلى ديٍن ُمَعنَيّ

البلدان،  ِمن  العديد  وفي   . ُمَعنَيّ ديٍن  َتْرك  ِمن  أو  دينهم،  تغيير 

َيتعَرّض الناس الذين ُيارسون حقهم في ترك ديٍن ُمَعنَيّ إلى الكثير 

ِمن التهديد أو العنف. 

ين أو امُلعتقد ة ُمارسة الِدّ ثانًيا: ُحرَيّ

أو  فردٍيّ  َنْحٍو  على  ُمعتقده  أو  دينه  ُمارسة  بُحرَيّة  َفْرٍد  كل  ع  َيتمَتّ

ر أو في الَعَلن.4 وقد يكون احلق في  جماعٍيّ مع اآلخرين، وفي الِسّ

ين أو املُعتقد محدوًدا في بعض الظروف )انظر الصفحة  ُمارسة الِدّ

15(. وهذا احلق َيشمل حقوق األفراد واجلماعات الذين يارسون مًعا 
دينهم أو ُمعتقدهم. 

ة، املادة 18. ة والسياسَيّ  3 امليثاق األوروبي، املادة 9؛ املعاهدة الدولية للحقوق املدنَيّ

ة، املادة 18. ة والسياسَيّ  4 امليثاق األوروبي، املادة 9؛ املعاهدة الدولية للحقوق املدنَيّ
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فيها  تقوم  بلدان  العالم في  ان  ُسَكّ ِمن  باملئة   70 ِمن  أكثر  ويعيش 

الدولة و/أو بعض اجلماعات في املجتمع بَفرْض قيود شديدة على 

ة.5 ُحرَيّة املواطنني الدينَيّ

ًا:  وفي ما يلي بعض احُلرَيّات التي َتَّ االعتراف بها دولَيّ

ُمعتقد،  أو  ِدْين  أِيّ  اعتناق  نتيجة  التجمع  أو  العبادة   •
وإنشاءأماكن لهذه الغايات واحلفاظ عليها. 

ة، أو خيرَيّة. ة، أو إنسانَيّ • إنشاء مؤسسات دينَيّ

• إعداد، واقتناء، واستخدام مقاالت أو مواد تتعَلّق 
يانات أو  ة بإحدى الِدّ عائر  أو الطقوس املختَصّ    بالَشّ

باع نظاٍم     أحد املُعتقدات، مبا في ذلك احلق في اِتّ

.    غذائٍيّ ُمَعنَيّ

• كتابة وإصدار وتوزيع منشورات تتعَلّق بهذه املجاالت. 

صة لهذه األغراض، ين أو املُعتقد في أماكن ُمَخَصّ • تعليم الِدّ
ة.  ة أو مدارس دينَيّ    وإنشاء معاهد الهوتَيّ

ة وغيرها ِمن املساهمات ي أَيّة تبُرّعات مالَيّ التماس وتلِقّ  •
   األخرى.

تدريب وتعيني وانتخاب القادة والكهنة واملُعِلّمني.  •

ة ومراعاة أيام الَرّاحة. االحتفال باألعياد الدينَيّ  •

Global Restri ين" )- ة على الِدّ  5 تقرير "بيو فورم" )وهو معهد أبحاث ُمستقل( بعنوان: "القيود العاملَيّ

ادر في شهر كانون األول/ديسمبر سنة 2009. tions on Religion( الَصّ
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قة  التواصل مع األفراد واملجتمعات بشأن املسائل املُتعِلّ  •
 . عيدين الوطنِيّ والدولِيّ    باإليان على الَصّ

املالبس  ارتداء  حق  ذلك  في  مبا  ة  الدينَيّ الرموز  َعْرض   •
ة.  الدينَيّ

ة عدم التعُرّض للَقْسر أو اإلكراه  ثالًثا: ُحرَيّ

ين واملُعتقد التحُرّر ِمن قوة اإلكراه التي تنع الَنّاس  تتضمن ُحرَيّة الِدّ

ِمن اإلنتماء الى ِدْين أو ُمعتقد ما.6 لهذا، ال ُيسمح مبمارسة التهديد 

ة. كما أَنّ َحَقّ اإلنسان في  والعنف والتمييز وَفْرض العقوبات اجلزائَيّ

الطريقة  اختيار  في  ُحرَيّته  ن  َيتضَمّ اإلكراه  أو  للَقسْر  التعرُّض  عدم 

ين أو املُعتقد الذي ينتمي إليه. التي يارس بها الِدّ

 

ة عدم التعُرّض للتمييز رابًعا: ُحرَيّ

ن  يتضَمّ وهذا  املُعتقد.  أو  ين  الِدّ أساس  على  بالتمييز  ُيسمح  ال 

مييز ضد أتباع العقيدة التوحيدَيّة، واإلحلادَيّة، والتقليدَيّة، وغير  الَتّ

على  ويجب  اجلديدة.  ة  الدينَيّ واملُعتقدات  ات،  واألقلَيّ التقليدَيّة، 

مييز والقضاء عليه  الَتّ الة ملنع ِمثل هذا  فَعّ ِخذ تدابير  َتَتّ الدولة أن 

في املجتمع.7 

ين أو املُعتقد  ، َينتشر التمييز على أساس الِدّ عيد الدولِيّ وعلى الَصّ

على  الناس  حصول  على  سلًبا  ر  يؤِثّ أمر  وهو  واسع؛  نطاق  على 

ة. ة والتعليمَيّ اخلدمات الصحَيّ

ة، املادة 18 )الفقرة 2(. ة والسياسَيّ  6 املعاهدة الدولية للحقوق املدنَيّ

ة لسنة  ة، املواد 2 و 5 و 26 و 27؛ إعالن اجلمعية العمومَيّ ة والسياسَيّ  7 املعاهدة الدولية للحقوق املدنَيّ

عليق العام رقم 22 )الفقرة 2(.  حدة، الَتّ ابعة لألمم املَتّ 1981، املواد 2 و 3 و 4؛ جلنة حقوق اإلنسان الَتّ
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خامًسا: حقوق الوالدين وحقوق الطفل 

وفًقا  ة  وأخالقَيّ ة  دينَيّ تربية  أبناءهما  ُيَرِبّيا  أن  الواِلَدْين  حِقّ  ِمن 

ِفق مع  ة. إاَلّ أنه ينبغي القيام بذلك بطريقة َتَتّ ملعتقداتهم الشخصَيّ

فل.8  درجة منو الِطّ

ة  ة الطفل البدنَيّ ين أو املُعتقد ضاَرّة بصَحّ ويجب أاَلّ تكون ُمارسة الِدّ

احلصول  في  احلق  طفل  فلُكِلّ  مُنوِّه.9  على  ر  تؤِثّ وأاَلّ  ة،  العقلَيّ أو 

فق مع رغبات  ين أو املُعتقد الذي َيَتّ ة بالِدّ ة خاَصّ على دروس تعليمَيّ

األبوين أو األوصياء، وال يجوز إرغامه على املشاركة في ِمثل هذه 

َمصلحة  األوصياء، مع ضرورة وضع  أو  األبوين  رغبة  ِضَدّ  الدروس 

الطفل في املقام األول.10 

ة على  وعلى صعيد العالم، ُيْجَبر ماليني األطفال ِمن األقِلّيات الدينَيّ

ة بديانات األغلبية.  ة خاَصّ املشاركة في تعاليم دينَيّ

مير  فض بدافع الَضّ سادًسا: احلق في الَرّ

ين واملُعتقد والضمير لتبرير  الح إلى ُحرَيّة الِدّ َيستند رافضو َحْمل الِسّ

احملكمة  دت  أَكّ وقد  املُسَلّحة.11  العسكرَيّة  اخلدمة  ألداء  رفضهم 

ضد  ادر  الَصّ ُحكمها  في  احلِقّ  هذا  على  اإلنسان  حلقوق  ة  األوروبَيّ

 ،23459/03 رقم  االستئناف  أرمينا،  ضد  )بياتيان  أرمينيا 

ة حلقوق اإلنسان(.  احملكمة األوروبَيّ

، ما زالت العديد ِمن الدول تسجن األشخاص  عيد الدولِيّ وعلى الَصّ

العديد  لكَنّ  مير.  الَضّ بدافع  العسكرَيّة  أداء اخلدمة  الذين يرفضون 

 8 مؤتر حقوق الطفل، املادة 14 )الفقرة 2(. 

ة لسنة 1981، املادة 5 )الفقرة 5(.  9 إعالن اجلمعية العمومَيّ

ة لسنة 1981، املادة 5 )الفقرة 2(.   10 إعالن اجلمعية العمومَيّ

عليق العام رقم 22 )الفقرة 11(. حدة، الَتّ ابعة لألمم املَتّ  11 جلنة حقوق اإلنسان الَتّ
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مير. وما تزال  ِمن الدول َتقبل األشكال األخرى ِمن الَرّفض بدافع الَضّ

مير مطروحة للنقاش على  هذه األشكال األخرى ِمن الَرّفض بدافع الَضّ

ة )ِمثل  ، وهي َتشمل شؤوًنا تتعَلّق بالرعاية الصحَيّ املستوى األوروبِيّ

ني(.  امِلثلِيّ وزواج  احلياة،  وإنهاء  احلمل،  منع  ووسائل  اإلجهاض، 

موقف  معرفة  الصعب  ِمن  ا،  نسبًيّ جديدة  القضايا  هذه  إَنّ  وحيث 

ة حلقوق اإلنسان منها في املستقبل.  احملكمة األوروبَيّ

ال سابًعا: أرباب العمل والُعَمّ

ُمعتقدات  جتاه  َمعقولًة  مرونًة  ُيظِهروا  أن  العمل  أرباب  على  يجب 

العمل.  أماكن  في  ة  الدينَيّ شعائرهم  مارسة  إلى  وحاجتهم  املوظفني 

وتتفاوت درجة املرونة املعقولة تفاوًتا ملحوًظا بناًء على رَِبّ العمل، 

ة. ويجب  عائر الدينَيّ ومكان العمل، والوظيفة، واألشكال املختلفة للَشّ

أخذ ُحرَيّة املوظف في ترك وظيفته بعني االعتبار. 
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ة  ُحرَيّ َتندرج حتت  التي ال  األشياء  ما هي 

ين وامُلعتقد؟ الِدّ

ين واملُعتقد. وفي  هناك الكثير ِمن سوء الَفْهم حول ما َتعنيه ُحرَيّة الِدّ

َدد: ائعة بهذا الَصّ ما يلي بعض األخطاء الَشّ

ين.  ة ُتنح لرجال الِدّ خطأ: هناك امتيازات خاَصّ

الديانات  ألتباع  كبيرة  حماية  توفر  واملُعتقد  ين  الِدّ ُحرَيّة  صواب: 

وغير  والتوحيدَيّة  واجلديدة،  والقدية  التقليدَيّة،  وغير  التقليدَيّة 

ة، وغيرهم.12  ة، والالُعنفَيّ التوحيدَيّة، والسلمَيّ

يانات واملُعتقدات أن تكون مبنأى عن الَنّقد. خطأ: ِمن َحِقّ الِدّ

ُدّ ِمن ُحرَيّة التعبير ِمن خالل حظر القذف  صواب: إَنّ القوانني التي َتِ

رين  ي إلى ُمعاناة األشخاص املُتدِيّنني واملَُفِكّ أو التشهير باألديان تؤِدّ

ين  األحرار في العديد ِمن البلدان. فهناك ارتباط وثيق بني ُحرَيّة الِدّ

واملُعتقد ِمن جهة، وُحرَيّة التعبير ِمن جهة أخرى. 

ين أو املُعتقد. خطأ: يكنك أن تقول ما تريد باسم الِدّ

ُيَرِوّج للحرب أو الكراهية على أساس  صواب: ال يجوز للمرء أن 

مييز أو الكراهية  ِرّض على الَتّ
ين بطريقة ُتَ ة أو الِعْرق أو الِدّ اجلنسَيّ

ل ملنع أية تصريحات  ة التدُخّ أو الُعنف.13 وتقع على الدولة مسؤولَيّ

أو  مييز  الَتّ على  ِرّض 
ُتَ أن  شأنها  ِمن  ة(  دينَيّ غير  أو  ة  )دينَيّ

الُعنف. 

Freedom of Religion: E -( اإلنسان  حلقوق  ة  األوروبَيّ واملمارسات  القوانني  ة:  الدينَيّ احُلرَيّة   12  

كامبريدج،  جامعة  مطبعة  تيلور،  م.  بول   ،)ropean Human Rights Law and Practice
عام 2005.

عليق العام رقم 22. حدة، الَتّ ابعة لألمم املَتّ  13 جلنة حقوق اإلنسان الَتّ
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اآلخرين  يرى  ال  أن  املرء  َحِقّ  ِمن  أنه  تعني  ة  الدينَيّ احُلرَيّة  خطأ: 

عن  ُيعِبّرون  اآلخرين  َيسمع  أن  أو  ُمعتقداتهم،  أو  ِدينهم  يارسون 

ة أو معتقداتهم في الَعَلن.  آرائهم الدينَيّ

صواب: وفًقا للمادة 9 ِمن امليثاق األوروبِيّ حلقوق اإلنسان، ِلُكِلّ 

ة( في السِرّ وفي  ة وغير الدينَيّ َفْرٍد احلق في مارسة معتقداته )الدينَيّ

العلن. وِلُكِلّ َفْرٍد احلق أيضًا في عدم املشاركة في مارسة املُعتقدات 

ة التي يارسها اآلخرون. بعبارة أخرى، مع أنه يحُقّ للفرد أن  الدينَيّ

ا في الَعَلن، إاَلّ أنه ال يحُقّ  ة تعبيًرا مرئًيّ ُيَعِبّر عن معتقداته الدينَيّ

ا اخلُطّ الفاصل بني املمارسات  له إكراه اآلخرين على قبول ذلك. أَمّ

املقبولة وغير املقبولة التي ُتارس علًنا فيتوقف على املعنى املقصود 

باإلكراه. 

خطأ: َيِحُقّ لألديان أن َتفرض الوالء على أتباعها بغِضّ النظر عن 

ة. آرائهم الشخصَيّ

ين أو املُعتقد، وال يجوز تعريضه  صواب: ِلُكِلّ َفْرٍد احلق في ُحرَيّة الِدّ

وأتباع  ني  الدينِيّ القادة  ذلك  في  مبا   – أِيّ شخص  يد  على  لإلكراه 

اجلماعات  قادة  ذلك  في  مبا   – َفْرٍد  ولكل  عقيدتهم.  أو  ديانتهم 

املعنى  بشأن  رأيهم  عن  التعبير  في  احلق   – العقائدَيّة  أو  ة  الدينَيّ

َفْرٍد احلق في اتخاذ  أَيّة ديانة أو عقيدة. وِلُكِلّ  باع  اِتّ املقصود ِمن 

القرار املالئم بهذا الشأن وتنفيذه. 

ة ُمارسة اآلخرين لشعائريهم  َفْرٍد احلق في مراقبة كيفَيّ ِلُكِلّ  خطأ: 

على  ة  الدينَيّ الشعائر  َفْرض  للوالدين  ويحق  لعقيدتهم.  أو  ة  الدينَيّ

أبنائهم باإلكراه بغض النظر عن نضجهم الفكرِيّ وقدرتهم على اتخاذ 

قراراتهم بأنفسهم.

أكانوا  سواء   – واملُعتقدات  الديانات  يجوز ألصحاب  ال  صواب: 

أفراًدا أو جماعات – أن ُيكرهوا أَيّ شخٍص راشٍد. كما يجب عليهم 
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ة بعني االعتبار. ووفًقا ملا جاء في  أن يأخذوا قدرات األطفال النمائَيّ

»َتكفل  أن  الدولة  على  يجب  فل،  الِطّ حلقوق  املتحدة  األمم  ميثاق 

للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبير عن تلك اآلراء 

بُحرَيّة في جميع املسائل التي تُسّ الطفل، وُتولى آراء الطفل االعتبار 

الواجب وفًقا لُعمره وُنضجه«.14 

ين أو املُعتقد قد ُتَعُدّ انتهاًكا لبعض حقوق  خطأ: املُطالبة بُحرَيّة الِدّ

اإلنسان األخرى. 

ين أو املُعتقد )أو  صواب: ال يجوز ألِيّ شخص أن َيستخدم ُحرَيّة الِدّ

أَيّ َحٍقّ آخر( بهدف إلغاء أو تقييد  احلقوق األخرى املكفولة مبوجب 

مواثيق حقوق اإلنسان.15

حدة حلقوق الطفل، املادة 12 )الفقرة 1(.  14 ميثاق األمم املَتّ

، املادة 17.  15 امليثاق األوروبُيّ
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إذا كان  م ما  ُيَقِيّ أن  للمرء  كيف ميكن 

ة مشروًعا َأم ال؟ ة الدينَيّ تقييد احُلرَيّ

هل يكن للسويد أن َتنع املُعِلّمني أو التالميذ أو الطالب ِمن ارتداء 

ي الوجه؟ لقد ُطِرَحت في السنوات القليلة  ة التي ُتَغِطّ املالبس الدينَيّ

ة في السويد وبلدان  ة للَحِدّ ِمن املمارسات الدينَيّ املاضية ُمقترحات ِعَدّ

أخرى. لِكْن كيف َينظر القانون الدولُيّ والسويدُيّ إلى هذه املسائل؟ 

هناك ُبعدان للتفكير في ِمثل هذه املسائل:

 

ة الدينَيّة؟ الُبعد األول: هل كل َتقييٍد ُمقترٍح هو َتقييد للُحرَيّ

 

ين  الِدّ ُحرَيّة  ة  مبظَلّ َمحمٌيّ  دينٍيّ  بدافٍع  اإلنسان  َيفعله  ما  ُكُلّ  ليس 

بني  اإلنسان  حلقوق  ة  األوروبَيّ احملكمة  ُتَفِرّق  ما  وعادًة  واملُعتقد. 

ين أو املُعتقد )فَتعتبرها  التصُرّفات التي ترتبط ارتباًطا وثيًقا بالِدّ

ه )فَتعتبرها غير  ابعة فقط ِمن دوافع دينَيّ ة(، والتصُرّفات الَنّ َمحمَيّ

ة(.  َمحمَيّ

م 
َ
ين، أ لِكْن كيف َنعلم ما إذا كان التصُرّف مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا بالِدّ

ه؟ مع أَنّ التصُرّفات املذكورة تت البند  أنه نابع فقط ِمن دوافع دينَيّ

َحٍدّ ما، إاَلّ أنه ينبغي  اني في الصفحتني 8-7 قد ُتعيُننا إلى  الَثّ

استشارة محامني أكفاء في كل حالة على ِحَدة. 

إلى جانب امليثاق األوروبِيّ حلقوق اإلنسان، َتعمل احملاكم السويدَيّة 

َلة بني هذه  أيًضا على تطبيق التشريعات املناهضة للتمييز. لكَنّ الِصّ

ر قانون ُمناهضة  القوانني غير واضحة. ففي بعض احلاالت، قد ُيَوِفّ

ما في ما يتعَلّق بالتصُرّفات  التمييز حماية أكبر ِمن التمييز وال سَيّ

ين فقط. التي تتم بدافع الِدّ 14



الُبعد الثاني: هل التقييد مشروع؟

الي لتقييم ما إذا  ل امليثاق األوروبُيّ حلقوق اإلنسان اإلطار الَتّ ُيَشِكّ

ة مشروًعا: كان َفرْض القيود على املظاهر الدينَيّ

املادة 9: ُحرَيّة تعبير الَفرْد عن دينه أو ُمعتقده بصورة ظاهرة للِعيان ال 

َتخضع إاَلّ للقيود التي َيُنُصّ عليها القانون، والتي ُتعتبر ضرورية في 

أِيّ ُمجتمٍع ديوقراطٍيّ ِحرًصا على السالمة العامة، وحلماية النظام العام، 

ة، أو اآلداب العامة، أو حلماية حقوق اآلخرين وُحِرّياتهم.  أو الصَحّ

قييد مرغوًبا فيه  لذلك، فإَنّ السؤال املَطروح هو ليس ما إذا كان هذا الَتّ

م ال، بل ما إذا كان ضرورًيّا ومنصوًصا عليه في القانون. لكَنّ حماية 
َ
أ

ًنا  ن أيًضا حظر القوانني التي تستهدف ديًنا معَيّ َتَتَضَمّ ة  احُلرَيّة الدينَيّ

 . على وجه التحديد، أو التي ترمي إلى مكافحة ُمعتقد دينٍيّ ُمَعنَيّ

وفي َضوء امليثاق األوروبِيّ حلقوق اإلنسان، َيجوز َطْرح األسئلة التالية 

في حال التفكير في ما إذا كانت القيود املفروضة على املُعتقدات 

م ال: 
َ
مشروعة أ

 

بأَيّة طريقة وإلى أِيّ َحٍدّ ُيكن للسلوك املُراد تقييده أن   •
د  السالمة العامة، أو النظام العام، أو الصحة،    ُيَهِدّ

   أو األخالق؟

   وما هي البراهني املتوفرة لتقييم ذلك؟ 

بأَيّة طريقة وإلى أِيّ َحٍدّ ُيكن للسلوك املُراد تقييده أن  •
د ُحِرّيات اآلخرين وحقوقهم؟ وما هي البراهني املتوفرة    ُيَهِدّ

  لتقييم ذلك؟ 

ة  ؟ وهل توجد أَيّة وسائل قانونَيّ شريع ضرورٌيّ هل الَتّ  •
هديد دون اعتماد تشريٍع جديد، ودون تطبيق    ملعاجلة الَتّ

  أنظمة جديدة؟
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قييد املقترح يتناسب مع درجة التهديد؟  هل الَتّ  •
إذا كان الهدف هو حماية حقوق اآلخرين وُحِرّياتهم، ما   •

ة القيود املقترحة في تقيق ذلك الهدف؟    هي درجة فاعلَيّ

ة أو ال تنطوي على    وهل توجد ُطرق أخرى أكثر فاعلَيّ

  َفْرض قيود على ُحِرّيات املواطنني؟ وما هي جتارب 

  البلدان األخرى؟ 

هل القيود املقترحة ُتاِرس التمييز ضد ِدْيٍن أو ُمعتقٍد   •
م أنها َتسري على جميع األديان واملُعتقدات؟ 

َ
،أ   ُمَعنَيّ
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السياسة  في  وامُلعتقد  ين  الِدّ ة  ُحرَيّ

ة ة السويدَيّ اخلارجَيّ

ة. ]...[  ين ألغراض سياسَيّ الِدّ ُيستغُلّ  البلدان،  ِمن  العديد  »في 

ين أو املُعتقد ِمن سياسات  وغالًبا ما َينبع التمييز على أساس الِدّ

أصحاب  أو  ة  الدينَيّ اجلماعات  بعض  َنْبذ  بهدف  للدولة  دة  ُمتعَمّ

بعض املُعتقدات، وكذلك بهدف َمْنع هؤالء ِمن احلصول على بعض 

ة،  ة احلكومَيّ ة، أو اخلدمات التعليمَيّ اخلدمات ِمثل اخلدمات الصحَيّ

ة«.  أو اخلدمات العاَمّ

ين واملُعتقد( )أسماء جهاجنير، ُمراسلة سابقة لألمم املتحدة في شؤون ُحرَيّة الِدّ

ان العالم في بلدان َتفرض فيها  يعيش أكثر ِمن 70 باملئة ِمن ُسَكّ

على  شديدًة  قيوًدا  املجتمع  في  األخرى  اجلماعات  بعض  أو  الدولة 

ة أو ُحرَيّة املُعتقد لديه.16 ويعاني ماليني الناس  ُحرَيّة املواطن الدينَيّ

ة. وفي  يانات واملُعتقدات بسبب انتهاكات احُلرَيّة الدينَيّ ِمن جميع الِدّ

ة، فإَنّ احلكومات  بعض األحيان، إذا عانت إحدى اجلماعات الدينَيّ

َتقَمع العديد ِمن اجلماعات. 

واجلماعات،  األفراد  معاناة  في  ة  الدينَيّ احُلرَيّة  انتهاكات  وَتتسَبّب 

مستوى  على  املسلح  والصراع  والعنف  التوترات  خلق  في  وُتسهم 

املجتمع بأْسرِه. وغالًبا ما َتستخدم الدول املُتسِلّطة االضطهاد الدينَيّ 

كوسيلة لقمع أنشطة املجتمع املدنِيّ الذي غالًبا ما تلعب فيه احلركات 

ين أو املُعتقد  ا. والتمييز على أساس الِدّ ة دوًرا هاًمّ واملنظمات الدينَيّ

ة  االجتماعَيّ احلقوق  على  احلصول  على  ويؤثر  ا  جًدّ شائع  تييز  هو 

ما للفئات املُستضعفة ِمثل النساء، واألطفال،  واالقتصادَيّة – وال سَيّ

والعمال املهاجرين، والالجئني. 

Global R ين" )- ة على الِدّ  16 تقرير "بيو فورم" )وهو معهد أبحاث ُمستقل( بعنوان: "القيود العاملَيّ

http:// :انظر  .2009 سنة  األول/ديسمبر  كانون  شهر  في  ادر  الَصّ  )strictions on Religion
pewforum.org/Government/Global-Restrictions-on-Religion.aspx
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السياسة  خالل  ِمن  امُلعتقد  أو  ين  الِدّ ة  ُحرَيّ عن  الدفاع 

اخلارجَيّة هو أمر ُمهم 

في  األولى  املكانة  املُعتقد  أو  ين  الِدّ ُحرَيّة  السويدَيّة  احلكومة  ُتولي 

ة.17 ومع  الرئيسَيّ احُلرَيّات  ة إلى جانب غيرها ِمن  سياستها اخلارجَيّ

ذلك، ما تزال هذه األولوَيّات غير واضحة املَعالم ِمن ناحية التطبيق 

قبل  به  القيام  َيتعنَيّ  ِمَّا  الكثير  هناك  يزال  وما  واملمارسة.  العملِيّ 

ين واملُعتقد قد ُدِمَجت  قة ُبحرَيّة الِدّ تديد ما إذا كانت القضايا املُتعِلّ

الدولية  الوكالة  فإن  املثال،  سبيل  فعلى  ة.  اخلارجَيّ السياسة  في 

الالزمة  األدوات  إلى  تفتقر  )سيدا(  اإلمنائِيّ  للتعاون  السويدَيّة 

عامل معها في  ين أو املُعتقد، والَتّ قة بُحرَيّة الِدّ لتحليل املسائل املُتعِلّ

؛ هذا على الَرّغم ِمن أَنّ وكالة »سيدا« تعمل في  التعاون اإلمنائِيّ

ين واملُعتقد ِمن قيود  العديد ِمن البلدان التي ُتعاني فيها ُحرَيّة الِدّ

شديدة ِمن ِقَبل احلكومة أو ِمن ِقَبل جهات أخرى في املجتمع )كما 

هي احلال مثاًل في العراق وأفغانستان(. 

ة، رًدا على سؤال برملانٍيّ َخِطٍيّ 2009/421:10.  17 كارل بيلت، وزير الشؤون اخلارجَيّ
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ًسا لدى الهندوس في داكا ببنغالديش،  ا ُمقَدّ الغالف: بائع في الشارع َيعرض تثااًل دينًيّ

ان ُهم ِمن املسلمني. املُصِوّر: مانوخر  َكّ تُّوز/يوليو 2007. أكثر ِمن 80 باملئة ِمن الُسّ

ديغاتي.
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ة ة الدينَيّ مفهوم احُلرَيّ

دة ة ُمَقَيّ ومتى ُتعتَبر هذه احُلرَيّ

الُبرقع، ومآذن املساجد، واملدارس  َحْول  ُمتزايد  َجَدل  هناك 

قضايا  باتت  وقد  ة.  الدينَيّ ات  األقلَيّ واضطهاد  ة،  الدينَيّ

ة متزايدة في عناوين الصحف  ة تتُلّ أهمَيّ احُلرَيّات الدينَيّ

ة. فهل أنت حائر بشأن هذه القضايا؟ وهل تتساءل  الرئيسَيّ

ين واملُعتقد؟ عن املعنى احلقيقِيّ حُلرَيّة الِدّ

في  ر  ُتَفِكّ أن  ينبغي  كيف  ُتَعِلّمك  لن  النشرة  هذه  أَنّ  مع 

دة، إاَلّ أنك ستتعَرّف ِمن خاللها على  َدّ بعض القضايا احمُلَ

ين  ة والسويدَيّة بشأن ُحرَيّة الِدّ ما َتُنصُّ عليه القوانني الدولَيّ

ة املُستخدمة لتحديد  واملُعتقد، إضافًة إلى املعايير القانونَيّ

واملُعتقد  ين  الِدّ ُحرَيّة  على  املفروضة  القيود  كانت  إذا  ما 

م ال.
َ
مشروعة أ
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