ملزيد ِمن املعلومات
يمُ كن ِّ
االطالع على مزيد ِمن املعلومات حول حالة ا ُحلر َّية الدين َّية على الصعيد
ُ
ّ
ِ
اإلمنائي
الدولي وحول التوصيات املتعلقة بالسياسة اخلارج َّية السويد َّية والتعاون
ِّ
ِّ
الدين واملُعتقد في
في التقرير التالي« :اإلميان وا ُحلر َّية وال َتّغيير :د َْمج ُحر َّية ِّ
السياسة اخلارج َّية السويد َّية» الذي مَ َّ
ت َن ْش ُره ِمن ِق َبل «مجلس البعثة السويد َّية»
في سنة  ،2009والذي مَ َّ
ت حَتديثُه في سنة .2010
يمُ كن حتميل التقرير ِمن املوقع ال َتّالي:
www.missioncouncil.se/faith_freedom_change
مجلس البعثة السويد َّية ( )www.missioncouncil.seهو َم َق ٌّر تَلتقي فيه
 36كنيسة ،وهيئة تبشير َّية ،ومنظمة إمنائ َّية في السويد ،والتي تعمل ِمن أجل
عالم يسوده العدل .و ُيولي مجلس البعثة السويد َّية األولو َّية األولى للدفاع عن ُحر َّية
الدين واملُعتقد بجميع أبعادها جلميع الناس.
ِّ
الدين واملُعتقد ،ميكنكم
إذا كانت لديكم أية أسئلة أو استفسارات حول ُحر َّية ِّ
االتصال مبجلس البعثة السويد َّية
(:)Swedish Mission Council
إيفا كريستينا نيلسون ،األمينة العا َّمة
كاثرين كاش ،مسؤولة ِّ
الدين واملُعتقد
الدفاع عن ُحر َّية ِّ
البريد اإللكترونيkatherine.cash@missioncouncil.se :
رقم الهاتف+46-8-4536895 :

احملتويات
َح ْول هذه النشرة
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الدين واملُعتقد؟
ما هي املُعتقدات الدين َّية احملم َّية مبوجب ُحر َّية ِّ
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الدين واملُعتقد؟
ما هي األشياء التي تَندرج حتت ُحر َّية ِّ
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الدين واملُعتقد؟
ما هي األشياء التي ال تَندرج حتت ُحر َّية ِّ
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كيف ميكن للمرء أن ُي َق ِّيم ما إذا كان تقييد ا ُحلر َّية الدين َّية مشروعً ا َأم ال؟
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ُحر َّية ِّ
الدين واملُعتقد في السياسة اخلارج َّية السويد َّية
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ملزيد ِمن املعلومات

19

مَ َّ
بدعم
ت إعداد هذه النشرة
مادي ِمن «سيدا» (الوكالة الدول َّية السويد َّية لل َتّعاون
ٍّ
ٍ
اإلمنائي).
ِّ
ال تتح َّمل وكالة «سيدا» أ َّية مسؤولية عن ُمحتوى النشرة أو تصميمها.
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َح ْول هذه النشرة
هناك َجدَ ل ُمتزايد َح ْول ال ُبرقع ،ومآذن املساجد ،واملدارس الدين َّية،
واضطهاد األقل َّيات الدين َّية .وقد باتت قضايا ا ُحلر َّيات الدين َّية
ُّ
حتتل أهم َّية متزايدة في عناوين الصحف الرئيس َّية .فهل أنت حائر
بشأن هذه القضايا؟ وهل تتساءل عن املعنى
الدين
احلقيقي ُحلر َّية ِّ
ِّ
واملُعتقد؟
مع أ َّن هذه النشرة لن ُت َع ِّلمك كيف ينبغي أن ُت َف ِّكر في بعض القضايا
ُص عليه القوانني
املحُ َ َّددة ،إ َّال أنك ستتع َّرف ِمن خاللها على ما َتن ُّ
ً
إضافة إلى املعايير
الدين واملُعتقد،
الدول َّية والسويد َّية بشأن ُحر َّية ِّ
القانون َّية املُستخدمة لتحديد ما إذا كانت القيود املفروضة على ُحر َّية
الدين واملُعتقد مشروعة َأم ال.
ِّ
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ما هي ُ
الدين
املعتقدات
رية ِ ّ
احملمية مبوجب ُح َّ
َّ
ُ
واملعتقد؟
الدين واملُعتقد األشخاص الذين لديهم شعائر دين َّية
حَتمي ُحر َّية ِّ
ومعتقدات مختلفة عن اآلخرين .ووف ًقا لتعريف احملكمة األوروب َّية
حلقوق اإلنسان ،فإن مصطلح «املُعتقد» يعني« :وجهات نظر ترقى
إلى مستوى ُم نَّ
عي ِمن ا ُحل َّجة واجلد َّية والتماسك واألهم َّية» 1أو أنه:
«رؤية متماسكة حول مشاكل جوهرية» 2.وحتظى املُعتقدات الدين َّية
التقليد َّية ،وغير التقليد َّية ،والديانات اجلديدة باحلماية ذاتها التي
حتظى بها املُعتقدات غير الدين َّية ِمثل اإلحلاد ،والالأدر َّية ،وال َنّزعة
اإلنسان َّية ،وال َنّزعة ال ّ ِسلم َّية .كما أ َّن هذه ا ُحلر َّية تَشمل ً
أيضا َح َّق املرء
ُ
بالدين أو املعتقد.
رأي بشأن املسائل املتعلقة ِّ
في أن ال يكون له ٌ
وهي تَشمل ً
أي ِمن املُعتقدات الدين َّية أو
أيضا َح َّق املرء في انتقاد ٍ ّ
غير الدين َّية.
ِومن األمثلة على املُعتقدات التي لم حَ ْت َظ بحماية احملكمة األوروب َّية
حلقوق اإلنسان :رغبة الشخص في َذ ِّر ال َّرماد ال َنّاشئ عن حرق ُج َّثته
بعد وفاته في أرجاء منزله ،وإميان املرء ِّ
بحقه في احلصول على
مساعدة طب َّية في سبيل االنتحار.

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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الدين
رية ِ ّ
ما هي األشياء التي َتندرج حتت ُح َّ
ُ
واملعتقد؟
يقع على عاتق الدولة احترام وحماية وتعزيز األبعاد ال َّسبعة التالية
الدين واملُعتقد:
ُحلر َّية ِّ
أو ًالُ :حر َّية اختيار أو تغيير أو ترك ال ِّدين أو ا ُملعتقد
بأي حال ِمن األحوال .و ُيطلق
فال يمُ كن تقييد هذا احلق أو احلد منه ِّ
ُ
على هذا ِّ
احلق أحيان ًا اسم ا ُحلر َّية الدين َّية َّ
الداخل َّية ،أو ُحر َّية املعتقد
الباطن َّية ،أو ُحر َّية الضَّ مير.
3

يتع َّرض الناس حول العالم للتهديد واالستجواب بسبب هذا احلق.
دين ُم َع نَّي ،أو ِمن
فالعديد ِمن الدول مَتنع الناس ِمن االنتماء إلى ٍ
دين ُم َع نَّي .وفي العديد ِمن البلدان،
تغيير دينهم ،أو ِمن َت ْرك ٍ
دين ُم َع نَّي إلى الكثير
ترك
في
حقهم
َيتع َّرض الناس الذين يمُ ارسون
ٍ
ِمن التهديد أو العنف.
ثان ًياُ :حر َّية مُمارسة ال ِّدين أو ا ُملعتقد
فردي أو
بحر َّية ممُ ارسة دينه أو ُمعتقده على َن ْح ٍو ٍ ّ
َيتم َتّع كل َف ْر ٍد ُ
َ 4
جماعي مع اآلخرين ،وفي ال ّ ِسر أو في ال َعلن .وقد يكون احلق في
ٍّ
الدين أو املُعتقد محدودً ا في بعض الظروف (انظر الصفحة
ممُ ارسة ِّ
معا
 .)15وهذا احلق َيشمل حقوق األفراد واجلماعات الذين ميارسون ً
دينهم أو ُمعتقدهم.
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 3امليثاق األوروبي ،املادة 9؛ املعاهدة الدولية للحقوق املدن َّية والسياس َّية ،املادة .18
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ويعيش أكثر ِمن  70باملئة ِمن ُس َّكان العالم في بلدان تقوم فيها
الدولة و/أو بعض اجلماعات في املجتمع ب َف ْرض قيود شديدة على
5
ُحر َّية املواطنني الدين َّية.
وفي ما يلي بعض ا ُحلر َّيات التي مَ َّ
ت االعتراف بها دول َّي ًا:
أي ِد ْين أو ُمعتقد،
• العبادة أو التجمع نتيجة اعتناق ِّ
وإنشاءأماكن لهذه الغايات واحلفاظ عليها.
• إنشاء مؤسسات دين َّية ،أو إنسان َّية ،أو خير َّية.
• إعداد ،واقتناء ،واستخدام مقاالت أو مواد تتع َّلق
بال َّشعائر أو الطقوس
الديانات أو
املختصة بإحدى ِّ
َّ
نظام
أحد املُعتقدات ،مبا في ذلك احلق في ا ِتّباع ٍ
غذائي ُم َع نَّي.
ٍّ
• كتابة وإصدار وتوزيع منشورات تتع َّلق بهذه املجاالت.
الدين أو املُعتقد في أماكن ُم َخ َّصصة لهذه األغراض،
• تعليم ِّ
وإنشاء معاهد الهوت َّية أو مدارس دين َّية.
• التماس ِّ
وتلقي أ َّية تب ُّرعات مال َّية وغيرها ِمن املساهمات
األخرى.
• تدريب وتعيني وانتخاب القادة والكهنة واملُع ِّلمني.
• االحتفال باألعياد الدين َّية ومراعاة أيام ال َّراحة.
الدين" (Global Restri c
 5تقرير "بيو فورم" (وهو معهد أبحاث ُمستقل) بعنوان" :القيود العامل َّية على ِّ
الصادر في شهر كانون األول/ديسمبر سنة .2009
َّ )tions on Religion
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• التواصل مع األفراد واملجتمعات بشأن املسائل املُتع ِّلقة
والدولي.
الوطني
الصعيدين
باإلميان على َّ
ِّ
ِّ
• َع ْرض الرموز الدين َّية مبا في ذلك حق ارتداء املالبس
الدين َّية.
ثال ًثاُ :حر َّية عدم التع ُّرض لل َق ْسر أو اإلكراه
الدين واملُعتقد التح ُّرر ِمن قوة اإلكراه التي متنع ال َنّاس
تتضمن ُحر َّية ِّ
ِمن اإلنتماء الى ِد ْين أو ُمعتقد ما 6.لهذا ،ال ُيسمح مبمارسة التهديد
والعنف والتمييز و َف ْرض العقوبات اجلزائ َّية .كما أ َّن َح َّق اإلنسان في
عدم التع ُّرض لل َق ْسر أو اإلكراه َيتض َّمن ُحر َّيته في اختيار الطريقة
الدين أو املُعتقد الذي ينتمي إليه.
التي ميارس بها ِّ
رابعاُ :حر َّية عدم التع ُّرض للتمييز
ً
الدين أو املُعتقد .وهذا يتض َّمن
ال ُيسمح بالتمييز على أساس ِّ
ال َتّمييز ضد أتباع العقيدة التوحيد َّية ،واإلحلاد َّية ،والتقليد َّية ،وغير
التقليد َّية ،واألقل َّيات ،واملُعتقدات الدين َّية اجلديدة .ويجب على
الدولة أن َت َت ِّخذ تدابير ف َّعالة ملنع ِمثل هذا ال َتّمييز والقضاء عليه
7
في املجتمع.
الصعيد
الدين أو املُعتقد
الدوليَ ،ينتشر التمييز على أساس ِّ
وعلى َّ
ِّ
ّ
على نطاق واسع؛ وهو أمر يؤ ِثر سل ًبا على حصول الناس على
اخلدمات الصح َّية والتعليم َّية.
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 6املعاهدة الدولية للحقوق املدن َّية والسياس َّية ،املادة ( 18الفقرة .)2
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خامسا :حقوق الوالدين وحقوق الطفل
ً
ِمن ِّ
حق الوا ِلدَ ْين أن ُي َر ِّبيا أبناءهما تربية دين َّية وأخالق َّية وف ًقا
ملعتقداتهم الشخص َّية .إ َّال أنه ينبغي القيام بذلك بطريقة َت َت ِّفق مع
8
درجة منو ِّ
الطفل.
بصحة الطفل البدن َّية
ويجب أ َّال تكون ممُ ارسة ِّ
الدين أو املُعتقد ضا َّرة َّ
9
ُ
ّ
نمُ
أو العقل َّية ،وأ َّال تؤ ِّثر على ِّوه .فلك ِل طفل احلق في احلصول
بالدين أو املُعتقد الذي َي َتّفق مع رغبات
خاصة ِّ
على دروس تعليم َّية َّ
األبوين أو األوصياء ،وال يجوز إرغامه على املشاركة في ِمثل هذه
الدروس ِض َّد رغبة األبوين أو األوصياء ،مع ضرورة وضع َمصلحة
10
الطفل في املقام األول.
وعلى صعيد العالمُ ،ي ْج َبر ماليني اﻷطفال ِمن األق ِّليات الدين َّية على
خاصة بديانات األغلبية.
املشاركة في تعاليم دين َّية َّ
سادسا :احلق في ال َّرفض بدافع َّ
الضمير
ً
الدين واملُعتقد والضمير لتبرير
َيستند رافضو َح ْمل ال ّ ِسالح إلى ُحر َّية ِّ
11
َ
ّ
رفضهم ألداء اخلدمة العسكر َّية املُس َّلحة .وقد أكدت احملكمة
األوروب َّية حلقوق اإلنسان على هذا ِّ
الصادر ضد
احلق في ُحكمها َّ
أرمينيا (بياتيان ضد أرمينا ،االستئناف رقم ،23459/03
احملكمة األوروب َّية حلقوق اإلنسان).
الدولي ،ما زالت العديد ِمن الدول تسجن األشخاص
الصعيد
وعلى َّ
ِّ
لكن العديد
الذين يرفضون أداء اخلدمة العسكر َّية بدافع الضَّ ميرَّ .
 8مؤمتر حقوق الطفل ،املادة ( 14الفقرة .)2
 9إعالن اجلمعية العموم َّية لسنة  ،1981املادة ( 5الفقرة .)5
 10إعالن اجلمعية العموم َّية لسنة  ،1981املادة ( 5الفقرة .)2
 11جلنة حقوق اإلنسان ال َتّابعة لألمم امل َتّحدة ،ال َتّعليق العام رقم ( 22الفقرة .)11

9

ِمن الدول تَقبل األشكال األخرى ِمن ال َّرفض بدافع الضَّ مير .وما تزال
هذه األشكال األخرى ِمن ال َّرفض بدافع الضَّ مير مطروحة للنقاش على
األوروبي ،وهي تَشمل شؤو ًنا تتع َّلق بالرعاية الصح َّية ِ
املستوى
(مثل
ِّ
ثليني).
اإلجهاض ،ووسائل منع احلمل ،وإنهاء احلياة ،وزواج ا ِمل ِّ
وحيث إ َّن هذه القضايا جديدة نسب ًّياِ ،من الصعب معرفة موقف
احملكمة األوروب َّية حلقوق اإلنسان منها في املستقبل.
والع َّمال
ً
سابعا :أرباب العمل ُ
مرونة َم ً
ً
عقولة جتاه ُمعتقدات
يجب على أرباب العمل أن ُيظهِ روا
املوظفني وحاجتهم إلى ممارسة شعائرهم الدين َّية في أماكن العمل.
ً
ب العمل،
وتتفاوت درجة املرونة املعقولة تفاوتًا
بناء على َر ِّ
ملحوظا ً
ومكان العمل ،والوظيفة ،واألشكال املختلفة لل َّشعائر الدين َّية .ويجب
أخذ ُحر َّية املوظف في ترك وظيفته بعني االعتبار.
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رية
ما هي األشياء التي ال َتندرج حتت ُح َّ
ُ
واملعتقد؟
الدين
ِّ
الدين واملُعتقد .وفي
هناك الكثير ِمن سوء ال َف ْهم حول ما تَعنيه ُحر َّية ِّ
الصدَ د:
ما يلي بعض األخطاء ال َّشائعة بهذا َّ
الدين.
خاصة مُتنح لرجال ِّ
خطأ :هناك امتيازات َّ
الدين واملُعتقد توفر حماية كبيرة ألتباع الديانات
صوابُ :حر َّية ِّ
التقليد َّية وغير التقليد َّية ،والقدمية واجلديدة ،والتوحيد َّية وغير
12
التوحيد َّية ،والسلم َّية،
والالعنف َّية ،وغيرهم.
ُ
الديانات واملُعتقدات أن تكون مبنأى عن ال َنّقد.
خطأِ :من َح ِّق ِّ
صواب :إ َّن القوانني التي حَ ِت ُّد ِمن ُحر َّية التعبير ِمن خالل حظر القذف
تؤدي إلى ُمعاناة األشخاص املُتد ِّينني واملُ َف ِّكرين
أو التشهير باألديان ِّ
ِ
الدين
األحرار في العديد ِمن البلدان .فهناك ارتباط وثيق بني ُحر َّية ّ
وحر َّية التعبير ِمن جهة أخرى.
واملُعتقد ِمن جهةُ ،
الدين أو املُعتقد.
خطأ :ميكنك أن تقول ما تريد باسم ِّ
صواب :ال يجوز للمرء أن ُي َر ِّوج للحرب أو الكراهية على أساس
اجلنس َّية أو ِ
الدين بطريقة حُ َت ِّرض على ال َتّمييز أو الكراهية
الع ْرق أو ِّ
ُّ
التدخل ملنع أية تصريحات
العنف 13.وتقع على الدولة مسؤول َّية
أو ُ
َ
حُ
(دين َّية أو غير دين َّية) ِمن شأنها أن ت ِّرض على ال َتّمييز أو
العنف.
ُ

 12ا ُحلر َّية الدين َّية :القوانني واملمارسات األوروب َّية حلقوق اإلنسان (Freedom of Religion: E u
 ،)ropean Human Rights Law and Practiceبول م .تيلور ،مطبعة جامعة كامبريدج،
عام .2005
 13جلنة حقوق اإلنسان ال َتّابعة لألمم امل َتّحدة ،ال َتّعليق العام رقم .22
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خطأ :ا ُحلر َّية الدين َّية تعني أنه ِمن َح ِّق املرء أن ال يرى اآلخرين
ميارسون ِدينهم أو ُمعتقداتهم ،أو أن َيسمع اآلخرين ُيع ِّبرون عن
آرائهم الدين َّية أو معتقداتهم في ال َع َلن.
األوروبي حلقوق اإلنسانِ ،ل ُك ِلّ
صواب :وف ًقا للمادة ِ 9من امليثاق
ِّ
َف ْر ٍد احلق في ممارسة معتقداته (الدين َّية وغير الدين َّية) في الس ِّر وفي
العلن .و ِل ُك ِّل َف ْر ٍد احلق ً
أيضا في عدم املشاركة في ممارسة املُعتقدات
الدين َّية التي ميارسها اآلخرون .بعبارة أخرى ،مع أنه ُّ
يحق للفرد أن
ُي َع ِّبر عن معتقداته الدين َّية تعبي ًرا مرئ ًّيا في ال َع َلن ،إ َّال أنه ال ُّ
يحق
له إكراه اآلخرين على قبول ذلك .أ َّما ُّ
اخلط الفاصل بني املمارسات
املقبولة وغير املقبولة التي مُتارس علنًا فيتوقف على املعنى املقصود
باإلكراه.
ِّ
بغض النظر عن
خطأَ :ي ِح ُّق لألديان أن تَفرض الوالء على أتباعها
آرائهم الشخص َّية.
الدين أو املُعتقد ،وال يجوز تعريضه
صوابِ :ل ُك ِّل َف ْر ٍد احلق في ُحر َّية ِّ
الدينيني وأتباع
أي شخص – مبا في ذلك القادة
لإلكراه على يد ِّ
ِّ
َ
ديانتهم أو عقيدتهم .ولكل ف ْر ٍد – مبا في ذلك قادة اجلماعات
الدين َّية أو العقائد َّية – احلق في التعبير عن رأيهم بشأن املعنى
املقصود ِمن ا ِتّباع أ َّية ديانة أو عقيدة .و ِل ُك ِّل َف ْر ٍد احلق في اتخاذ
القرار املالئم بهذا الشأن وتنفيذه.
خطأِ :ل ُك ِّل َف ْر ٍد احلق في مراقبة كيف َّية ممُ ارسة اآلخرين لشعائريهم
الدين َّية أو لعقيدتهم .ويحق للوالدين َف ْرض الشعائر الدين َّية على
الفكري وقدرتهم على اتخاذ
أبنائهم باإلكراه بغض النظر عن نضجهم
ِّ
قراراتهم بأنفسهم.
ُ
صواب :ال يجوز ألصحاب الديانات واملعتقدات – سواء أكانوا
راشد .كما يجب عليهم
أي
شخص ٍ
أفرادً ا أو جماعات – أن ُيكرهوا َّ
ٍ
12

أن يأخذوا قدرات األطفال النمائ َّية بعني االعتبار .ووف ًقا ملا جاء في
ميثاق األمم املتحدة حلقوق ِّ
الطفل ،يجب على الدولة أن «تَكفل
للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبير عن تلك اآلراء
متس الطفل ،وتُولى آراء الطفل االعتبار
ُ
بحر َّية في جميع املسائل التي ُّ
14
الواجب وف ًقا ُلعمره و ُنضجه».
ً
انتهاكا لبعض حقوق
الدين أو املُعتقد قد ُت َع ُّد
بحر َّية ِّ
خطأ :املُطالبة ُ
اإلنسان األخرى.
ُ
الدين أو املعتقد (أو
ألي شخص أن َيستخدم ُحر َّية ِّ
صواب :ال يجوز ِّ
أي َح ٍ ّق آخر) بهدف إلغاء أو تقييد احلقوق األخرى املكفولة مبوجب
َّ
15
مواثيق حقوق اإلنسان.

 14ميثاق األمم امل َتّحدة حلقوق الطفل ،املادة ( 12الفقرة .)1
األوروبي ،املادة .17
 15امليثاق
ُّ
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كيف ميكن للمرء أن ُي َق ِ ّيم ما إذا كان
تقييد ُ
مشروعا َأم ال؟
الدينية
رية
ً
َّ
احل َّ
هل ميكن للسويد أن مَتنع املُع ِّلمني أو التالميذ أو الطالب ِمن ارتداء
املالبس الدين َّية التي ُت َغ ِّطي الوجه؟ لقد ُطر َِحت في السنوات القليلة
للح ِّد ِمن املمارسات الدين َّية في السويد وبلدان
املاضية ُمقترحات ِع َّدة َ
والسويدي إلى هذه املسائل؟
الدولي
أخرىِ .لك ْن كيف َينظر القانون
ُّ
ُّ
هناك ُبعدان للتفكير في ِمثل هذه املسائل:
للحر َّية الدين َّية؟
ال ُبعد األول :هل كل تَقيي ٍد ُم ٍ
قترح هو تَقييد ُ
ليس ُك ُّل ما َيفعله اإلنسان
الدين
حمي مبظ َّلة ُحر َّية ِّ
بدافع ٍ ّ
ديني َم ّ ٌ
ٍ
واملُعتقد .وعاد ًة ما ُت َف ِّرق احملكمة األوروب َّية حلقوق اإلنسان بني
ً
التص ُّرفات التي ترتبط
بالدين أو املُعتقد (فتَعتبرها
ارتباطا وثي ًقا ِّ
َمحم َّية) ،والتص ُّرفات ال َنّابعة فقط ِمن دوافع دين َّيه (فتَعتبرها غير
َمحم َّية).
ً
ً
مرتبطا
ِلك ْن كيف َنعلم ما إذا كان التص ُّرف
بالدينَ ،أم
ارتباطا وثي ًقا ِّ
أنه نابع فقط ِمن دوافع دين َّيه؟ مع أ َّن التص ُّرفات املذكورة حتت البند
ال َّثاني في الصفحتني  7-8قد تُعينُنا إلى َح ٍ ّد ما ،إ َّال أنه ينبغي
استشارة محامني أكفاء في كل حالة على ِحدَ ة.
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إلى جانب امليثاق
األوروبي حلقوق اإلنسان ،تَعمل احملاكم السويد َّية
ِّ
َ
ِ
ً
الصلة بني هذه
أيضا على تطبيق التشريعات املناهضة للتمييزَّ .
لكن ّ
القوانني غير واضحة .ففي بعض احلاالت ،قد ُي َو ِّفر قانون ُمناهضة
التمييز حماية أكبر ِمن التمييز وال س َّيما في ما يتع َّلق بالتص ُّرفات
الدين فقط.
التي تتم بدافع ِّ

ال ُبعد الثاني :هل التقييد مشروع؟
األوروبي حلقوق اإلنسان اإلطار ال َتّالي لتقييم ما إذا
ُي َش ِّكل امليثاق
ُّ
كان َف ْرض القيود على املظاهر الدين َّية مشروعً ا:

املادة ُ :9حر َّية تعبير ال َف ْرد عن دينه أو ُمعتقده بصورة ظاهرة ِ
للعيان ال
ُص عليها القانون ،والتي تُعتبر ضرورية في
تَخضع إ َّال للقيود التي َين ُّ
رصا على السالمة العامة ،وحلماية النظام العام،
جتمع
ِّ
دميوقراطي ِح ً
ٍّ
أي ُم ٍ
الصحة ،أو اآلداب العامة ،أو حلماية حقوق اآلخرين و ُح ِّرياتهم.
أو
َّ
لذلك ،فإ َّن السؤال املَطروح هو ليس ما إذا كان هذا ال َتّقييد مرغو ًبا فيه
َأم ال ،بل ما إذا كان ضرور ًّيا
لكن حماية
ً
ومنصوصا عليه في القانونَّ .
ا ُحلر َّية الدين َّية َت َتضَ َّمن ً
أيضا حظر القوانني التي تستهدف دينًا مع َّينًا
ديني ُم َع نَّي.
على وجه التحديد ،أو التي ترمي إلى مكافحة ُمعتقد ٍ ّ
األوروبي حلقوق اإلنسانَ ،يجوز َط ْرح األسئلة التالية
وفي ضَوء امليثاق
ِّ
في حال التفكير في ما إذا كانت القيود املفروضة على املُعتقدات
مشروعة َأم ال:
أي َح ٍ ّد يمُ كن للسلوك املُراد تقييده أن
• بأ َّية طريقة وإلى ِّ
ُي َه ِّدد السالمة العامة ،أو النظام العام ،أو الصحة،
أو األخالق؟
وما هي البراهني املتوفرة لتقييم ذلك؟
أي َح ٍ ّد يمُ كن للسلوك املُراد تقييده أن
• بأ َّية طريقة وإلى ِّ
ُي َه ِّدد ُح ِّريات اآلخرين وحقوقهم؟ وما هي البراهني املتوفرة
لتقييم ذلك؟
• هل ال َتّشريع
ضروري؟ وهل توجد أ َّية وسائل قانون َّية
ٌّ
تشريع جديد ،ودون تطبيق
ملعاجلة ال َتّهديد دون اعتماد
ٍ
أنظمة جديدة؟
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• هل ال َتّقييد املقترح يتناسب مع درجة التهديد؟
وح ِّرياتهم ،ما
• إذا كان الهدف هو حماية حقوق اآلخرين ُ
هي درجة فاعل َّية القيود املقترحة في حتقيق ذلك الهدف؟
وهل توجد ُطرق أخرى أكثر فاعل َّية أو ال تنطوي على
َف ْرض قيود على ُح ِّريات املواطنني؟ وما هي جتارب
البلدان األخرى؟
مُ
ِ
عتقد
• هل القيود املقترحة تارِس التمييز ضد د ْي ٍن أو ُم ٍ
ُم َع نَّي َ
،أم أنها تَسري على جميع األديان واملُعتقدات؟
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ُ
واملعتقد في السياسة
الدين
رية
ِّ
ُح َّ
السويدية
اخلارجية
َّ
َّ
ُّ
«في العديد ِمن البلدانُ ،ي
الدين ألغراض سياس َّية]...[ .
ستغل ِّ
الدين أو املُعتقد ِمن سياسات
وغال ًبا ما َينبع التمييز على أساس ِّ
ُمتع َّمدة للدولة بهدف َن ْبذ بعض اجلماعات الدين َّية أو أصحاب
بعض املُعتقدات ،وكذلك بهدف َمنْع هؤالء ِمن احلصول على بعض
اخلدمات ِمثل اخلدمات الصح َّية ،أو اخلدمات التعليم َّية احلكوم َّية،
أو اخلدمات العا َّمة».
الدين واملُعتقد)
(أسماء جهاجنيرُ ،مراسلة سابقة لألمم املتحدة في شؤون ُحر َّية ِّ

يعيش أكثر ِمن  70باملئة ِمن ُس َّكان العالم في بلدان تَفرض فيها
الدولة أو بعض اجلماعات األخرى في املجتمع قيودً ا شديد ًة على
ُحر َّية املواطن الدين َّية أو ُحر َّية املُعتقد لديه 16.ويعاني ماليني الناس
ِمن جميع ِّ
الديانات واملُعتقدات بسبب انتهاكات ا ُحلر َّية الدين َّية .وفي
بعض األحيان ،إذا عانت إحدى اجلماعات الدين َّية ،فإ َّن احلكومات
تَق َمع العديد ِمن اجلماعات.
وتَتس َّبب انتهاكات ا ُحلر َّية الدين َّية في معاناة األفراد واجلماعات،
وتُسهم في خلق التوترات والعنف والصراع املسلح على مستوى
الديني
املجتمع بأ ْسرِه .وغال ًبا ما تَستخدم الدول املُتس ِّلطة االضطهاد
َّ
املدني الذي غال ًبا ما تلعب فيه احلركات
كوسيلة لقمع أنشطة املجتمع
ِّ
ُ
الدين أو املعتقد
هاما .والتمييز على أساس ِّ
واملنظمات الدين َّية دو ًرا ًّ
جدا ويؤثر على احلصول على احلقوق االجتماع َّية
هو متييز شائع ًّ
واالقتصاد َّية – وال س َّيما للفئات املُستضعفة ِمثل النساء ،واألطفال،
والعمال املهاجرين ،والالجئني.
الدين" (Global R e
 16تقرير "بيو فورم" (وهو معهد أبحاث ُمستقل) بعنوان" :القيود العامل َّية على ِّ
الصادر في شهر كانون األول/ديسمبر سنة  .2009انظرhttp:// :
َّ )strictions on Religion
pewforum.org/Government/Global-Restrictions-on-Religion.aspx
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الدفاع عن ُحر َّية ال ِّدين أو ا ُملعتقد ِمن خالل السياسة
اخلارج َّية هو أمر ُمهم
الدين أو املُعتقد املكانة األولى في
تُولي احلكومة السويد َّية ُحر َّية ِّ
17
ُ
سياستها اخلارج َّية إلى جانب غيرها ِمن احلر َّيات الرئيس َّية .ومع
ذلك ،ما تزال هذه األولو َّيات غير واضحة املَعالم ِمن ناحية التطبيق
العملي واملمارسة .وما يزال هناك الكثير مِ ّمَا َي نَّ
تعي القيام به قبل
ِّ
ُ
الدين واملعتقد قد ُد ِم َجت
حتديد ما إذا كانت القضايا املُتع ِّلقة ُبحر َّية ِّ
في السياسة اخلارج َّية .فعلى سبيل املثال ،فإن الوكالة الدولية
اإلمنائي (سيدا) تفتقر إلى األدوات الالزمة
السويد َّية للتعاون
ِّ
ُ
ّ
ِ
ِ
الدين أو املعتقد ،وال َتّعامل معها في
بحر َّية ّ
لتحليل املسائل املُتعلقة ُ
التعاون
اإلمنائي؛ هذا على ال َّرغم ِمن أ َّن وكالة «سيدا» تعمل في
ِّ
ُ
الدين واملعتقد ِمن قيود
العديد ِمن البلدان التي تُعاني فيها ُحر َّية ِّ
شديدة ِمن ِق َبل احلكومة أو ِمن ِق َبل جهات أخرى في املجتمع (كما
هي احلال مث ًال في العراق وأفغانستان).
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17
ملاني خَطِ ٍ ّي .2009/421:10
كارل بيلت ،وزير الشؤون اخلارج َّية ،ردً ا على سؤال بر ٍ ّ

مجلس البعثة السويد َّية
نُسخة سنة2010 :
قد ًسا لدى الهندوس في داكا ببنغالديش،
الغالف :بائع في الشارع َيعرض متثا ًال دين ًّيا ُم َّ
متُّوز/يوليو  .2007أكثر ِمن  80باملئة ِمن ال ُّس َّكان هُم ِمن املسلمني .املُص ِّور :مانوخر
ديغاتي.
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مفهوم ُ
الدينية
رية
َّ
احل َّ
ومتى ُتعت َبر هذه ُ
رية ُم َق َّيدة
احل َّ
هناك َجدَ ل ُمتزايد َح ْول ال ُبرقع ،ومآذن املساجد ،واملدارس
الدين َّية ،واضطهاد األقل َّيات الدين َّية .وقد باتت قضايا
ا ُحلر َّيات الدين َّية ُّ
حتتل أهم َّية متزايدة في عناوين الصحف
الرئيس َّية .فهل أنت حائر بشأن هذه القضايا؟ وهل تتساءل
عن املعنى
الدين واملُعتقد؟
احلقيقي ُحلر َّية ِّ
ِّ
مع أ َّن هذه النشرة لن ُت َع ِّلمك كيف ينبغي أن ُت َف ِّكر في
بعض القضايا املحُ َ َّددة ،إ َّال أنك ستتع َّرف ِمن خاللها على
الدين
ُص عليه القوانني الدول َّية والسويد َّية بشأن ُحر َّية ِّ
ما َتن ُّ
ُ
ً
واملُعتقد ،إضافة إلى املعايير القانون َّية املستخدمة لتحديد
الدين واملُعتقد
ما إذا كانت القيود املفروضة على ُحر َّية ِّ
مشروعة َأم ال.

مجلس البعثة السويد َّية
www.missioncouncil.se

