مضمون حرية ادلين أو املعتقد
امحلاية من المتيزي
هناك حق مرتبط ارتباطا وثيقا حبرية ادلين أو املعتقد وهو حق امحلاية من المتيزي .ويقع المتيزي عندما تتعرض فئة من
الشخاص ملعامةل متيزيية مقارنة مع الآخرين بسبب انامتءاهتم أو معتقداهتم.
من مضن القواعد الساس ية يف القانون ادلويل حلقوق الإنسان يه أن ادلول ل حيق لها المتيزي لي سبب من
الس باب مبا يف ذكل بسبب ادلين أو املعتقد .وترشح املادة الثانية من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية
والس ياس ية ( )ICCPRوالإعالن العاملي حلقوق الإنسان ( )UDHRهذا احلق.
العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية ()ICCPR
املادة  ،2الفقرة 1
تتعهد لك دوةل طرف يف هذا العهد ابحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه ،وبكفاةل هذه احلقوق مجليع الفراد املوجودين يف
إاقلميها وادلاخلني يف وليهتا ،دون أي متيزي بسبب العرق ،أو اللون ،أو انجنس ،أو اللةة ،أو ادلين ،أو الرأي س ياس يا
أو غري س يايس ،أو الصل القويم أو الاجامتعي ،أو الرثوة ،أو النسب ،أو غري ذكل من الس باب.
وعىل هذا الساس ،ححي َظر المتيزي بسبب ادلين أو املعتقد ومياثل هذا احلظر ضد المتيزي احلظر ضد الإكراه .وهذا
يعين أن ادلوةل ليس حمطالبة فقط ابلإمتناع عن المتيزي من خالل العامل اليت تقوم هبا ،ولكهنا حمطالبة أيضا ابختاذ
لك خطوات الوقاية بشلك فعال من هذا المتيزي ووضع حدّ هل يف اجملمتع.
غري أن المتيزي قد يعترب من أكرث انهتااكت حق ادلين أو املعتقد يف العامل اليت يتعرض اإلهيا الشخاص انهيك عن أنه
يؤثر عىل لك امجلاعات ادلينية والعقدية.
ففي السويد ،اكتشف الباحثون أن فرص الهيود للحصول عىل وظيفة ما تقل بنس بة  %26عن املتوسط ،وابملثل،
تقل فرص املسلمني %30عن املتوسط .كام توجد عالمة اس تفهام كبرية حول مىت ميكن اإعتبار بعض القرارات اليت
يتخذها أرابب العمل مثل حظر ارتداء الرموز ادلينية اكلصليب أو احلجاب يف أماكن العمل متيزيية ،وأدّت مثل
هذه القرارات اإىل العديد من القضااي املرفوعة أمام احملامك الوروبية.

وميكن أن يأخذ المتيزي أشاكل خمتلفة :ففي بعض الحيان يأخذ شلك املعامةل التفضيلية من طرف ادلوةل لصاحل دين
ما عىل حساب ابيق الداين ،مثل متويل ادلوةل مجلاعات دينية معينة دون غريها .ويكون شلك هذا المتيزي صارخا
حق احلصول عىل بطاقات هوية
يف بعض احلالت وينتج عنه اإناكر احلقوق مثلام حيدث لبعض امجلاعات اليت حُت َرم ّ
أو حق بناء أماكن للعبادة .ويف هذه احلاةل ،ل يؤثر هذا النوع من المتيزي اذلي تقوم به ادلوةل عىل أساس ادلين أو
املعتقد عىل أنشطة امجلاعات فقط بل يؤثر كذكل عىل جمالت أخرى من احلياة اليومية مثل الزواج أو حضانة
الطفال أو التوظيف أو السكن أو خدمات الرعاية الإجامتعية أو العداةل.
ويف العديد من البدلان ت ّمت الإشارة دلين الشخص يف بطاقة الهوية ،اليشء اذلي جيعل القليات عحرضة للمتيزي لكام
أظهر أفرادها بطاقات هويهتم.
ا
مفثال ،يضطر الهندوس يف بعض الماكن يف اندونيس يا للسفر مسافات طويةل من أجل تسجيل حالت الزواج
والولدة ،بسبب رفض ادلوائر الرمسية فعل ذكل .ويعاين املس يحيون من أجل احلصول عىل تراخيص من أجل بناء
الكنائس أو ترمميها .وابلرمغ من اإصدار احملامك احمللية أحاكما لصاحل املس يحيني غري أن املسؤولني احملليني يتجاهلون
هذه الحاكم ،وأحياان يكون ذكل خوفا من ردود الفعل العنيفة للجامعات املتطرفة.
ويف ابكس تان ،يوجد ترشيع متيزيي حجي ّرم المحديون عند حماوةل ادلعوة اإىل معتقداهتم أو الرتوجي لها أو نرش أي مواد
للتعريف هبا ،ابلإضافة اإىل أنه قد مت جتريد أتباعها من احلق يف التصويت.
وأشارت بعض منظامت حقوق الإنسان يف كينيا اإىل أن حماربة الإرهاب يف البدل تس ببت يف انتشار اس هتداف
املسلمني وممارسة العقاب امجلاعي علهيم بواسطة ضباط أهجزة المن ،مع وجود تقارير عن حالت اعتقال تعسفي
وتعذيب وقتل وإاخفاء قرسي ،ويه هتم تنكرها احلكومة.
كام أعلن الرهبان البوذيون يف ميامنار  22قرية مكناطق خالية من الوجود الإساليم .وقاموا بوضع عالمات ملنع
حرضوا ساكن هذه القرى عىل عدم
وحظر وجود املسلمني ودخوهلم يف هذه القرى أو النوم فهيا ،ابلإضافة اإىل أهنم ّ
الزتوج من املسلمني وقاموا بنرش دعاية ُتض عىل كراهية املسلمني .ومل تقم السلطات بأي اإجراء لوضع حد لهذه
املامرسات.
وغالبا ما يتعرض الشخاص للمتيزي لكرث من سبب واحد – مثال عىل أساس الانامتء ادليين والعريق أو انجنس أو
الانامتء لطبقة اجامتعية معينة .وبلةة حقوق الإنسان ي حس ّمى هذا ابلمتيزي متعدد انجوانب ،مما جيعل بعض امجلاعات
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أكرث عرضة ل إالنهتااكت املرتبطة حبرية ادلين أو املعتقد .مثل النساء والشعوب الصلية والقليات العرقية وجممتع
املثليني واملهاجرين والالجئني.
نلق نظرة عىل مثال للمتيزي متعدد انجوانب يف الهند:
دعوان ِ
يقسم الناس لطبقات اجامتعية خمتلفة ،عحليا ودحنيا وطبقة
يعترب النظام الطبقي الهندويس نوعا من المتيزي الراخس اذلي ّ
املنبوذين أو ادلاليت ،وعادة ما يكون املنمتون اإىل هذه الطبقة مه الكرث فقرا نتيجة المتيزي الصارخ اذلي يتعرضون هل
عىل املس تويني الاجامتعي والاقتصادي .وابلرمغ من انجذور الهندوس ية لهذا النظام ،فاإن المتيزي الطبقي يف الهند
منترش يف اجملمتع الهندي بأمكهل ،حيث يمت تصنيف الناس ابإختالف معتقداهتا لطبقات مع ّينة .ويأيت العديد من
املسلمني واملس يحيني الهنود من طبقة املنبوذين.
وبعد حصول الهند عىل اس تقاللها ،حظرت احلكومة نظام المتيزي الطبقي وحاولت مناهضة المتيزي من خالل اإدخال
نظام للعمل الإجيايب ،حيث يقوم هذه النظام بتخصيص بعض الوظائف احلكومية والماكن يف املؤسسات التعلميية
العالية التابعة للحكومة لطبقة ادلاليت ،وكام مينحهم بعض الإعاانت الاجامتعية .وقد يرى البعض أن هذا يعترب
أ ّ
خف الرضار .غري أن هذه املزااي والفوائد متنح فقط لدلاليت الهندوس عىل حساب املسلمني واملس يحيني من
ادلاليت.
وابلتايل يعاين ادلاليت املسلمني واملس يحيني من المتيزي اجملمتعي عىل أساس الطبقة وعىل أساس الإنامتء ادليين،
ويزيد عىل ذكل معاانهتم من المتيزي احلكويم نظرا لعدم متتعهم مبزااي العمل الإجيايب املمنوحة اإىل ادلاليت الهندوس،
مما يؤثر عىل التمنية الإقتصادية والإجامتعية لدلاليت املس يحيني واملسلمني .
وخالصة ملا س بق ذكره :ل ي حس َمح لدلول ابلمتيزي بني الشخاص عىل أساس ادلين أو املعتقد ،بل يقع علهيا واجب
حامية الفراد بشلك ف ّعال من أجل الوقاية للقضاء عىل المتيزي يف اجملمتع ودرء حدوثه.
وكام رأينا ،ميكن أن يأخذ المتيزي أشاكل خمتلفة وهو يؤثر عىل لك نوايح احلياة العامة للشخاص ،وغالبا ما يواجه
الشخاص متيزيا عىل لس باب خمتلفة ونجوانب متعددة مبا فهيا ادلين واملعتقد.
ميكن الاطالع عىل املزيد من املعلومات بشأن امحلاية من المتيزي ،مبا يف ذكل نصوص واثئق حقوق الإنسان اليت
تحشري اإلهيا ،يف مواد التدريب عىل املوقع الإلكرتوين.
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