
معلومات أساسیة حول حریة الدین والمعتقد

حقوقمنمتعددةمجاالتمعالحریةھذهترابطومدىوالمعتقدالدینحریةوأبعادمضامینعلىللتعرفتمھیدیةمقدمةالوثیقة
اإلنسان. تعمل ھذه الورقة على تأمین معرفة عامة، مبتدئة وأولیة حول حریة الدین والمعتقد وھي ال تشمل حصًرا كل

المواضیع المرتبطة بھذه القضیة وال تقدم تفصیًال مسھًبا في شرحھا.

تعریف حریة الدین والمعتقد:
یةفيحقٌّشخص"لكلِّ ین،والوجدانالفكرحرِّ یتھالحقُّھذاویشملوالدِّ یتھمعتقده،أودینھتغییرفيحرِّ أودینھإظھارفيوحرِّ

معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعلیم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حدة."
اإلنسانلحقوقالعالمياإلعالنفي18المادةبحسب

مضامین حریة الدین والمعتقد:
الجمعیةعنالصدرالمعتقد،أوالدینأساسعلىالقائمینوالتمییزالتعصبأشكالجمیععلىالقضاءبشأناإلعالنبحسب
یشمل،فیماوالمعتقد،والدینوالوجدانالفكرحریةفيالحقیشمل)،1981الثانيتشرین25في36/55(المتحدةلألممالعامة

الحریات التالیة:
حریة ممارسة العبادة أو عقد االجتماعات المتصلة بدین أو معتقد ما، واقامة وصیانة أماكن لھذه األغراض..1
حریة إقامة وصیانة المؤسسات الخیریة أو االنسانیة المناسبة..2
حریة صنع واقتناء واستعمل القدر الكافي من المواد واألشیاء الضروریة المتصلة بطقوس أو عادات دین أو معتقد ما..3
حریة كتابة وإصدار وتوزیع منشورات حول ھذه المجاالت..4
حریة تعلیم الدین أو المعتقد في أماكن مناسبة لھذه األغراض..5
حریة التماس وتلقي مساھمات طوعیة، مالیة وغیر مالیة، من األفراد والمؤسسات..6
أودینأيومعاییرمتطلباتلتلبیةبھمالحاجةتقتضيالذینالمناسبینالقادةتخلیفأوانتخابأوتعیینأوتكوینحریة.7

معتقد.
حریة مراعاة أیام الراحة واالحتفال باألعیاد واقامة الشعائر وفًقا لتعالیم دین الشخص ومعتقده..8
حریة إقامة وإدامة االتصاالت باألفراد والجماعات بشأن أمور الدین والمعتقد على المستویین القومي والدولي..9

أبعاد حریة الدین والمعتقد:
بحسب تحالف ستیفانوس تتضمن حریة الدین والمعتقد سبعة أبعاد، وھي:

حریة أن یدین الشخص بدین أو أن یعتنق أو أن یغیر دین.1
دینھیغیرأنأوماعقیدأومادینلھیكونأنفيبالحریةیتمتعأنفيالحقشخصلكلوالمعتقدالدینحریةتعطي

إذا شاء ذلك. تعرف ھذه الحریة بالـ"الحریة الداخلیة".
ممارسة دین أو عقیدة ما.2

وتعني حق الشخص في إظھار وممارسة دین أو عقیدة ما على المأل أو على حدة، مع جماعة أو بمفرده,
عدم االكراه.3

بتغییرشخصبإقناعاإلكراهیكونقدتغییرھا.أوعلیھاوالبقاءعقیدةأياعتناقعلىآخرإكراهشخصأليیمكنال
دینھ رغَما عنھ، العنف الجسدي والتھدید بالعنف والعنف النفسي أو العقوبات التعسفیة.
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التحرر من التمییز.4
أوالعقیدةأوالدینأساسعلىأشكالھبجمیعالتمییزویمنعاألقلیات،دیاناتعنمیزةبأياألغلبیةدیانةتتمیزیجبال

الجماعة الدینیة التي ینتمي إلیھا الشخص. وعلى الدول أن تحترم ھذه الحریة وتحمیھا وتعززھا لصالح كل فرد فیھا.
حقوق الوالدین أو األوصیاء الشرعیین.5

أّنھأيالطفل،قدراتمعیتوافقبماذلكیتمأنویجباألھلومعتقددیانةمعیتفقبمااألبناءالتنشئةفيالحقوتعني
كل كبر الطفل ونضج یمنح الحق في اتخاذ قرارات تتعلق بحریتھ الدینیة,

الحق في الشركة واالعتراف القانوني.6
والھویةالصفةمنحھمیجبأيكمجتمعات،معھموالتعاملالرسمياالعتراففيالحقوالعقائدیةالدینیةللجماعات

القانونیة من أجل ممارسة عملھم ولكي یكون لدیھم الشكل الرسمي لتمثیل حقوقھم ومصالحھم.
الحق في االستنكاف الضمیري.7

قناعاتھممعیتنافىأوبھمقتنعینغیرھمبعملالقیامعلىإجبارھمیتمأنمنالناسوالمعتقدالدینحریةتحمي
بالخدمةااللتحاقعنالتمنعفيالحقالقتالرفضمثلمابعقیدةیؤمنونمنیمنحأنیجبـھنامنوضمائرھم.

العسكریة والقیام بخدمة وطنیة بدیلة.

القیود على حریة الدین والمعتقد:
تتألف حریة الدین والمعتقد من بعدین:

األول ھو البعد الداخلي  ویشتمل على اإلیمان لدین معین أو تغییره أو اعتناقھ، وال یمكن المساس بھ مطلًقا.
الثاني وھو البعد الخارجي المرتبط بممارسة دین معین وإظھاره، ویمكن تقییده وفق الشروط التالیة:

السالمة العامة.1
النظام العام.2
الصحة العامة.3
اآلداب العامة.4
حمایة حقوق اآلخرین وحریاتھم األساسیة.5

ویجب أن تكون ھذه القیود ضروریة، ومتناسبة (حسب الظروف)، غیر تمییزّیة (تشمل كل األدیان بال تمییز)، وبموجب القانون.
الدینحریةلتقّیدالمذكورةالشروطبھذهالدولتتذرعالمصطلحات،تفسیریكتنفالذيللغموضونظًرااألحیانمنالكثیرفي

والمعتقد ألسباب سیاسّیة مما یشكًال انتھاًكا لحق األفراد في ممارسة دینھم.

المواثیق الدولیة التي نّصت على حریة الدین والمعتقد:
18المادةاإلنسان،لحقوقالعالمياإلعالن●
18المادةوالسیاسیة،المدنیةبالحقوقالخاصالدوليالعھد●
والسیاسیةالمدنیةبالحقوقالخاصالدوليالعھدمن18للمادة22رقمالتعلیق●
الجمعیةعنالصادروالمعتقدالدینأساسعلىالقائمینوالتمییزالتعصبأشكالجمیععلىالقضاءبشأناإلعالن●

العامة لألمم المتحدة (ذكر سابًقا)
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كما وذكرت الحریة الدینیة في العدید من االتفاقیات ومنھا:
1994األصیلةالشعوبحقوقحمایةاتفاقیة●
1965العنصريالتمییزأشكالجمیععلىللقضاءالدولیةاالتفاقیة●
1948الجماعیةاإلبادةمنعاتفاقیة●
اتفاقیة الالجئین●
1979المرأةضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاءاتفاقیة●
1989الطفلحقوقاتفاقیة●

حریة الدین والمعتقد وحقوق االنسان:
الحقوقباقيعنسلخھیمكنالحقھيوالمعتقدالدینحریةأنمعناهبماتجزئتھا،یمكنوالعالمیةھياإلنسانحقوق

فيالحقانتھاكیعنيالتجمعفيدینیةجماعةحقتقییدأنالمثال،سبیلفعلىاإلنسان.لحقوقالعالمياإلعالنفيالمشمولة
لحقوقالعالمياإلعالنفي9للمادةانتھاكیعنيتعسفيبشكلدینیةمجموعةاعتقالأوجمعیات،وتأسیسوالتظاھرالتجمع
غیردینيلمعتقدالنتمائھانظًراالتملكمندینیةمجموعةمنعأوتعسفًیا،حجزهإنسانأياعتقالجوازبعدمتقضيالتياإلنسان
الدینحریةأھمیةمدىعلىتدللكثیرةواألمثلةالتملك،فيالشخصبحقتقضيالتي17للمادةانتھاًكایشكلبھمعترف

والمعتقد في صون الكرامة اإلنسانیة.

حریة الدین والمعتقد وحریة التعبیر:
حریةالبعض.تشملبعضھماالحریتانتكملاذفاعلمجتمعلقیامسواء،حدعلىأساسیتانالتعبیروحریةوالمعتقدالدینحریة
حریةأیًضاتكفلھماوھذافعالً.أوقوًالإماعنھا،التعبیرفيالحقھووھذامعتقدنا،أودینناإظھارفيحقناوالمعتقدالدین

الناسلتمنحذلك،منأبعدالىالتعبیرحریةوتذھببحریة.معتقداتناعنالتحدثبإمكاننایكونلنالتعبیرحریةبدونالتعبیر.
دینیعتنقونالذیناألشخاصتحميوالمعتقدالدینحریةأنأننذكرأنالمھمومنالدینیة.والمؤسساتالمعتقداتانتقادفيالحق

والمعتقد،الدینوحریةالتعبیرحریةعلىمشروعةقیودوھناكالمؤمنین.مشاعرأونفسھالمعتقدتحميالوھيمعینمعتقدأو
لتحدیدالتوجیھیةالمبادئمنلالستفادةالرباطعملخطةمراجعة(یمكنكمالعنفعلىوالتحریضالكراھیةخطابحظرینبغيإذ

كیفیة تجاوزه الخطاب حده ومتى یجب حظره.)

اإلعالم وحریة الدین والمعتقد:
فياإلعالمدورنفسأنالنموذجھذاخاللمنویمكنكاندلین"،"یوھاننموذجبحسبأولیةمراحلبثالثالمجتمعيالعنفیمر

التأثیر على حریة الدین والمعتقد:
وسائلفيواالشاعاتالمضللةوالمعلوماتاألكاذیبتنتشرالمرحلةھذهفيالمضللة.المعلوماتاألولىالمرحلة.1

اإلعالمیة. تعمل على ھذه المعلومات على تكوین ثقافة العنف والتوتر وعدم التسامح وقبول التمییز وممارستھ.
یؤديمماالناسلدىمشروًعاأمًراالتمییزفیصبحالمجتمعلدىراسًخافھًماالثقافةھذهتكتسبالتمییز.الثانیة،المرحلة.2

دینیةمجموعةتفضیلمثلتمییزیةتشریعاتأیًضاالدوللدىیوجدمعینة.مجموعةتجاهالعنیفةاألفعالتبریرالىبھم
ومعاملةوالصحیةالتربویةالخدماتتقدیمفيالتمییزاألولویات،ضدبجرائمالتحقیقالشرطةرفضمثال:أخرى.على

أشخاص من طائفة معینة بشكل أفضل في المستشفیات والمدارس.

3



وممارستھ،التمییزتبریرإلىالناستدفعالتسامحعدمثقافةتحلقالتيالمضللةالمعلوماتإنالعنف.الثالثةالمرحلة.3
الىانتقلناقدنكونالعنفوتحفیزالتھدیدبتریراألفرادأوالدولةتبدأعندماالمجتمع.فيللعنفأساًساویرسوان

المرحلة الثالثة. وتبدأ بالمضایقة ثم التھدید بالعنف وتنتھي بممارسة العنف على مستویات مختلفة.

حریة الدین والمعتقد والعنف:
المسؤولین عن العنف، على مستویین:

والتعذیب،والتھجیر،والقتل،التعسفي،واالعتقالالمبررة،غیروالقیودالسلبیة،والتشریعاتالقوانینخاللمنالدولة.1
الدینحریةعلىالتضییقاتمنوغیرھاجماعیة)،(إبادةدینیةمجموعةضدوالحروبالدینیة،المؤسساتوھدم

والمعتقد.
ضدمسلحةھجماتالقسري،الزواجالكراھیة،جرائماالختطاف،خاللمنمجموعات)(األفراد،المجتمعات.2

مجموعات دینیة.

منالدولة؟دوراالعتداء؟یرتكبمنعن:التساؤلمثلاإلنسانبحقوقوالمعتقدالدینحریةارتباطلفھمالسیاقتحلیلیجب
اقتصادیة،مصالحكانتدینیة؟غیرغیرأخرىأسبابھناكھلالقیود؟نفساألخرىالدینیةالجماعاتتعانيھلالضحیة؟

وجیوسیاسیة؟ ما ھي حقوق اإلنسان األخرى التي یجري انتھاكھا؟

ھذه الورقة مستوحاة من تدریب المدربین الخاص بمنظمة أدیان.
Adyan | Home (adyanfoundation.org
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https://adyanfoundation.org/

