حرية ادلين أو املعتقد – مقدمة
هذا العرض الول من مثانية عروض تدرس المور اليت ينطوي علهيا حق الإنسان يف حرية التفكري والضمري وادلين
أو املعتقد وإاماكنية وحدود تقييد هذا احلق .يف هذه املقدمة املوجزة ،سنبدأ ابلتفكري يف من مه الشخاص أو ما يه
الش ياء اليت حتمهيا حقوق الإنسان وما يه احلقوق اليت متنحنا اإايها حرية ادلين أو املعتقد.
أود أن أبدأ بسؤال أطرحه عليمك!
ما يه الداين اليت حيمهيا حق الإنسان يف حرية ادلين أو املعتقد؟
هل تعتقدون أن الإجابة يه الداين الكربى يف العامل؟
أو لك الداين ،مبا فهيا الداين الصغرية أو غري املألوفة؟
أو رمبا لك الداين ومجيع أنواع املعتقدات؟
فيواقع المر ،هذا سؤال خمادع .سألتمك ما يه الداين احملمية .غالب ًا ما يفرتض الناس أن حرية ادلين أو املعتقد
حتمي الداين واملعتقدات .ولكن يف الواقع ليس المر ذذ،ك ،إا اإن حرية ادلين أو املعتقد ،مللاا ملل غريها من
حقوق الإنسان الخرى ،حتمي الشخاص ل الداين أو املعتقدات يف حد اهتا.
حرية ادلين أو املعتقد حتمي الشخاص اذلين ينمتون لدلايانت القدمية أو اجلديدة أو املتأصةل يف بدل ما أو غري
املتأصةل يف ،ك البدل أو يؤمنون هبا أو ميارسوهنا .ذام أن هذه احلرية حتمي الشخاص اذلين دلهيم معتقدات جدّ ية
غري دينية حول أس ئةل أساس ية ،ملل امللحدين والإنسانيني ودعاة السمل ،بغض النظر عن البدل اذلي يعيشون فيه.
حرية ادلين أو املعتقد حتمي ذذ،ك الشخاص اذلين ل هيمتون ابدلين أو املعتقد عىل الإطالق...
وبعبارة أخرى فاإن حرية ادلين أو املعتقد حتمي امجليع! مفا يه إا ن امحلاية أو احلقوق اليت نمتتع هبا؟
ملعرفة ،ك علينا أن ّنطلع عىل الإعالانت والتفاقيات ادلولية املتعلقة حبقوق الإنسان .وفامي ييل املادتني الذرث أمهية:
املادة  18من اإعالن المم املتحدة العاملي حلقوق الإنسان
املادة  18من العاد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية

اإعالانت المم املتحدة تتحدث عن النوااي الس ياس ية ،أما العاود والتفاقيات ادلولية ،فايي ملزمة قانونيا .دعوان ننظر
اإىل نص العاد اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية.

املادة 18
.1
.2
.3
.4

للك اإنسان حق يف حرية الفكر والوجدان وادلين .ويشمل ،ك حريته يف أن يدين بدين ما ،وحريته يف
اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره ،وحريته يف اإظاار دينه أو معتقده ابلتعبد وإاقامة الشعائر واملامرسة والتعلمي،
مبفرده أو مع جامعة ،وأمام املل أو عىل حدة.
ل جيوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن خيل حبريته يف أن يدين بدين ما ،أو حبريته يف اعتناق أي دين أو
معتقد خيتاره.
ل جيوز اإخضاع حرية الإنسان يف اإظاار دينه أو معتقده ،اإل للقيود اليت يفرضاا القانون واليت تكون رضورية
محلاية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرايهتم
الساس ية.
تتعاد ادلول الطراف يف هذا العاد ابحرتام حرية الآابء ،أو الوصياء عند وجودمه ،يف تأمني تربية أولدمه
دينيا وخلقيا وفقا لقناعاهتم اخلاصة.

إا ن ما ا يعين ،ك معلي ًا؟ ابلنس بة للشخاص احملميني  -ما يه احلقوق اليت نمتتع هبا؟ أو ّد أن أس تعرض س بعة
مواضيع تسلّط الضوء عىل احلقوق اليت مينحاا القانون ادلويل فامي خيص حقوق الإنسان:
املوضوعان الولن يشالكن مصمي حقوق الإنسان ات الصةل حبرية ادلين أو املعتقد:
•
•
•
•
•

حرية اعتناق أو اختيار أو تغيري أو ترك دين أو معتقد ،و
حرية ممارسة أو اإظاار دين أو معتقد.
عىل رأس هذه القامئة  ،دلينا احلق يف امحلاية من الإكراه ،ومن المتيزي يف مسائل ادلين أو املعتقد.
حقوق الآابء والهمات والطفال ات الصةل ابدلين واملعتقد
وأخريا احلق يف سالسنناكف الضمريي.

هناك نقطة حمورية أخرى مرتبطة حبرية ادلين أو املعتقد ويه القواعد بشأن اإماكنية تقييد احلقوق املكفوةل وكيف
ومىت ميكن تقييدها.
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عىل هذا املوقع ميكنمك اإجياد فيمل عن لك موضوع من هذه املواضيع  ،مش مت ًال عىل نظرة متعمقة يف ما يعنيه لك حق
تطبيق ًيا.
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