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  نّص العرض التقد��ي 
 

  التع��ف بحّ��ة الفكر والوجدان والدين والمعتقد
 

ائح هذا النص المتعلق بالعرض التقد��ي للجلسة الثان�ة وترد رسومه  ي ال�ش
 .PowerPoint عرض ال من   ��- �� التوض�ح�ة �ن

 
ي المزمار والطبل". إذا كنتم ال تنوون استخدام هذە القصة مع  

مالحظة :�ش�ي هذا العرض التقد��ي إ� قصة "أغاىن
ي الصفحة 

ي الموارد المصاحبة.  ٥٥مجموعتكم، �جب تعد�ل النّص. تجدون هذە القّصة �ن
  من دل�ل الم�ّ��ن و�ن

 
 المقّدمة  
 

 

 
  الدين أو المعتقد؟إذن، من أو ما الذي تحم�ه حّ��ة 

ي الواقع، ال تح�ي  
قد تعتقدون أّن اإلجابة المنطقّ�ة �ي األد�ان والمعتقدات. ول�ن �ن

ي حّد ذاتها، و�ي ال  
ها من المعتقدات �ن حّ��ة الدين أو المعتقد المعتقدات الدين�ة أو غ�ي

ا مثل أّي حق من حقوق اإل�سان  األخرى، ف�ي  تح�ي هللا أو المقّدسات. بل �ي تمام�
  تح�ي اإل�سان. 

ي حّ��ة الفكر أو الوجدان أو الدين أو  
هذا الحّق، وكما �ش�ي اسمه ال�امل، هو الحّق �ن

بغّض النظر عن ه��ته، أو معتقدە، أو عن الدين  -المعتقد، وهو �ح�ي حقوق كّل إ�سان 
  الذي ينت�ي إل�ه. 

 
 

 
 
  

 
: �ستند حّ��ة الدين أو المعتقد إ� فكرة    أّن لدى جميع الب�ش احت�اجات أساس�ة و�ي

●  . ي
  أن ُ�سَمح لهم بالتفك�ي واتخاذ القرار بأنفسهم �شأن ما هو جّ�د وحق��ت

كة.  ●   االنتماء إ� مجموعات ذات معتقدات وممارسات وه��ات مش�ت
ي األفكار والممارسات، وتغي�ي رأيهم �شأن ما يؤمنون به ورفض  ●

الق�ام  القدرة ع� التشك�ك �ن
هم.   بأّي أمر �خالف ضم�ي

، واإل�مان، واالنتماء، والممارسة، والتشك�ك، وتغي�ي رأيهم والرفض.     التفك�ي
 

ي نتمّتع بها؟
  ما �ي الحقوق اليت

 

 

 
ي نظرة ع� ما تنّص عل�ه المعهادات: 

ي نتمّتع بها؟ دعونا نل�ت   إذن، ما �ي الحقوق الىت
من العهد الدو�ي الخاص بالحقوق   ١٨حّ��ة الدين أو المعتقد محمّ�ة بموجب المادة 

ا وقد تعّهدت  المدن�ة والس�اس�ة. 
�
ن   ١٧٣هذا عهد ملزم قانون ام بهذە القوانني ن دولة باالل�ت

ن هل صادق بلدكم ع� العهد الدو�ي الخاص بالحقوق المدن�ة   الدول�ة. [اسألوا المشاركني
  والس�اس�ة.]

 

 

 
  :١٨و�حسب الجملة األو� من المادة 

ي ح��ة الفكر والوجدان والدين."
  "ل�ّل إ�سان حّق �ن

 
 

 

 
ي أن

ر ل�ّل شخص الحّق �ن
�
ت أنه �جب أن  -بنفسه  �فك ي اعت�ب ي القصة، الىت

مثل "ز�انا" �ن
  ُ�سَمح لها بارتداء المزمار حىتّ لو كانت فتاة. 
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ي االستماع إ� وجداننا 
ه اعت�ب    رفضمثل "برون" الذي  - ولدينا الحّق �ن

ّ
مساعدة والدە ألن

  أّن أفعاله خاطئة. 
 

 

 

 
ي اعتناق معتقدات دين�ة أو 

  -غ�ي دين�ة، وأن نتمّتع به��ة دين�ة أو معتقد�ة ولدينا الحّق �ن
ي المزمار والطبل، كث�ي مّنا  

َ ي ق��ىت
ان الق��ة �ن

�
ا مثل سك . تمام� أن نعتنق معتقدا� وأن ننت�ي

ي معتقداتنا ومجتمع األشخاص الذين نتشارك معهم هذە   لد�ه معتقدات صادقة. وقد تعىن
  المعتقدات، ال�ث�ي بالنسبة إلينا. 

 

 

 
  –ول�ن بغّض النظر عن المجتمع الذي نع�ش ف�ه أو مدى صحة وصوابّ�ة معتقداتنا 

ي مجتمعهم 
ي معتقداتهم أو �ن

مثل   - س�فقد بعض األشخاص، لسبب أو آلخر، الثقة �ن
  "برون" الذي خلع المزمار وترك مجتمعه. 

 

 

 
ي ترك الدين أو 

ە، إ� جانب  �ح�ي القانون الدو�ي لحقوق اإل�سان الحّق �ن المعتقد وتغي�ي
ي التدّين أو االعتقاد. 

  الحّق �ن
 

 

 

 
ي التفك�ي واالعتقاد والتشك�ك وتغي�ي معتقداتنا بالحّ��ات  

ا ما ُ�سّ� هذە الحقوق �ن غالب�
ق به��تنا 

�
ي أذهاننا وأرواحنا، وهو أمر يتعل

  - الداخل�ة. ف�ي تتمحور حول ما �دور �ن
  إحساسنا بمن نحن عل�ه. 

، ال ُ�سمح ألّي   لهذا السبب، هذە الحقوق �ي حقوق مطلقة. بموجب القانون الدو�ي
  شخص أو حكومة بتقي�د هذە الحقوق ع� اإلطالق. 

ي عقولنا وأرواحنا فحسب!  
ول�ن بالطبع، ال �قت� الدين والمعتقد ع� ما �دور �ن

ا بما نقوم به  ق أ�ض�
�
 ال واألفعال. ك�ف نع�بّ عن معتقداتنا باألقو   -فاألمر يتعل

 
 

 

 
ي تع�بّ عن معتقداتهم وانتمائهم! من   ن مليئة بالممارسات الىت ي قصتنا، كانت ح�اة القروّ�ني

�ن
ي الح�اة اليوم�ة. 

  ارتداء المزمار إ� ق�ع الطبول �ن
ي نظرة ع� العهد مّرة  

ا. دعونا نل�ت تح�ي حّ��ة الدين أو المعتقد هذە الحقوق أ�ض�
  أخرى: 

 
 

 

 
:  ١٨تنّص المادة    ع� ما ��ي

ي إظهار دينه أو معتقدە بالتعّبد و�قامة الشعائر 
"هذا الحّق �شمل... ح��ته �ن

  والممارسة والتعل�م، بمفردە أو مع جماعة، وأمام المأل أو ع� حدة."
ي الصالة ع� انفراد والتعب�ي عن ديننا أو معتقدنا كجزء من مجتمع ما،  

لدينا الحّق �ن
ا  م    -باّتباع العبادة الجماع�ة والتقال�د. و�تمّتع هذا المجتمع بحقوق أ�ض�

�
ل�س حّق التحك

ن ع� الدولة أن تضمن   ي أعضائه، ول�ن حقوق ترتبط بالدولة. ع� سب�ل المثال، يتعنيّ
�ن

للمجتمعات الدين�ة والعقائد�ة إمكانّ�ة الحصول ع� ه��ة قانون�ة إذا أرادت ذلك، حىت  
ن من 

�
. تتمك ي

  فتح حسابات م�فّ�ة، وتوظ�ف األشخاص وامتالك المباىن
ي هناك العد�د من الطرق المختلفة  �مكن من خاللها لألفراد والجماعات ممارسة   ألىت

ي تتمّتع   اء األمم المتحدة ال�ث�ي من األمثلة ع� األ�شطة الىت دين أو معتقد ما، وقد قّدم خ�ب
  قوق التال�ة: بحما�ة. ع� سب�ل المثال، نحن نتمّتع بالح
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  االلتقاء للعبادة، واالحتفال باألع�اد، والحصول ع� أّ�ام عطلة.  ●
  ارتداء المال�س الدين�ة واتباع أنظمة غذائ�ة خاصة.  ●
  إقامة دور عبادة ومقابر، و�ظهار الرموز الدين�ة.  ●
�ة.  ●  �شك�ل الجمع�ات الخ�ي

ً
ي المجتمع، من خالل مث�

  الق�ام بدور �ن
  الدين أو المعتقد وتعل�مهما، وتدر�ب القادة أو تعيينهم. التحّدث عن  ●

! أو   ي أر�دها لمجتم�ي ي نفسكم، جّ�د! هذە �ي الحقوق الىت
ي هذە المرحلة �ن

قد تقولون �ن
  ر�ما تكونون قد شعرتم بالقلق! 

 
  ال تلحق األذى باآلخ��ن!   – التطّ�ع والمساواة   
 

 

 
ي  و�ــــج لل�راه�ة أو  ماذا عن األشخاص أو الجماعات الىت �ستخدم الدين أو المعتقد لل�ت

م  
�
ن ضد اآلخ��ن أو تقمع اآلخ��ن داخل مجموعتها وتتحك ّ ي تم�ي العنف تجاە اآلخ��ن، أو الىت

ه �مكنها الق�ام بذلك   فيهم؟
ّ
ي حّ��ة الدين أو المعتقد أن بغّض النظر عن تأث�ي    -هل تعىن

!  ذلك ع� اآلخ��ن؟ ، لحسن الحظ�
ّ

  ك�
 

 

 

 
تحّدد لنا اتفاق�ات حقوق اإل�سان ما �ي حقوقنا وما �ي حدود هذە الحقوق. أو بعبارة  

  ما �ي مسؤول�اتنا عندما نمارس حقوقنا.  -أخرى 
ي ألحد أن �ستخدم حقوقه 

ه ال ينب�ن
ّ
�مكننا تلخ�ص هذە المسؤول�ات بالقول إن

ي ل�ّل شخص وفق� 
ا التفاق�ات وح��اته بطرق تؤذي اآلخ��ن. هذا هو الواجب األخال�ت

ام حقوق الجميع وحما�ة   حقوق اإل�سان.  ي اح�ت
ي يتمّثل �ن

و�قع ع� الحكومة واجب قانوىن
ي أن نتمّتع بالحما�ة من  

ي بالتحد�د نظرة حول ك�ف ينب�ن
الجميع من األذى. دعونا نل�ت

  األذى. 
 

 

 

 
  أوً�: ال إ�راە! 

ي أمور الدين أو المعتقد. 
. ال �جوز اإل�راە �ن

�
  فاالعتقاد واالنتماء ال �كونان إال طوعا

ه�ب أو   ال ُ�سمح للسلطات أو المجتمعات الدين�ة أو العائالت باستخدام التهد�د أو ال�ت
العنف إلجبار أّي شخص ع� االعتقاد بدين ما أو عدم االعتقاد به أو ممارسته أو عدم 

  ممارسته أو االنتماء إل�ه أو عدم االنتماء إل�ه. 
 

 

 

 
 ! ن ا: ال تمي�ي   ثان��
ر المادة  ن ع� كّل أنواعه   ٢تحظ� سواء كان ع� أساس الدين أو العرق أو  - من العهد التمي�ي

عت معاهدات حقوق اإل�سان ع� 
ّ
ي وق الن�ع االجتما�ي أو اللغة. فقد وافقت الدول الىت

ي المجتمع 
ن �ن كما فعل    -معاملة الجميع ع� قدم المساواة، والعمل بنشاط إلنهاء التمي�ي

ي قّصتنا. 
  مجلس السوق �ن

 
 

 

 
ا: ال إهدار للحقوق!    ثالث�

ه ال �جوز ألي حكومة أو جماعة أو شخص تأو�ل أحد حقوق   ٥تنّص المادة 
ّ
ع� أن

ي إهدار حقوق اإل�سان األخرى. 
  20وتحظر المادة   اإل�سان ع� نحو �منحه(ا) الحق �ن

ن أو العداوة أو العنف.    الدعوة إ� ال�راه�ة الدين�ة من خالل التح��ض ع� التمي�ي
ب منه، ال �مكن ألحد أن بغّض النظر عّما تظّن حكومة أو شخص ما أن الد

�
ين يتطل

، لم �كن   ي انتهاك حقوق اآلخ��ن. و�التا�ي
�ّد�ي أّن حّ��ة الدين أو المعتقد تمنحه الحّق �ن

ء   ي ي الطبول، حىت لو كان �عتقد أن هذا هو ال�ش
من حّق والد "برون" مضا�قة عاز�ن

ي فعله. 
  الصحيح الذي ينب�ن
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ه �مكنكم  
ّ
د(ة) من أن

�
�ر  أنا متأ� ي ال�ث�ي من األمثلة حول استخدام الدين لت�ب

التفك�ي �ن
ا أمثلة   رون أ�ض�

�
العنف أو التح��ض عل�ه، أو حول ممارسات دين�ة تؤذي الناس. قد تتذك

 .  من ممارسة دينهم أو معتقدهم �شكل سل�ي
�
  حول حاالت ُمنَع فيها الناس ظلما

 
  القيود ع� ح��ة الدين أو المعتقد  
 

 

 
  ما �ي القواعد؟ مىت ُ�سمح للحكومات الحّد من حّ��ة الدين أو المعتقد؟إذن، 

ي نظرة ��عة ع� هذە القواعد. 
  دعونا نل�ت

ي التفك�ي واالعتقاد (الحّ��ة الداخل�ة). 
ا تقي�د الحق �ن   أوً�، ال �مكن أبد�

ا، �مكن فرض قيود ع� ممارسة الدين أو المعتقد  اتباع القواعد  ول�ن فقط عند  -ثان��
  األر�ــع التال�ة. 

 
 

 

 
طة أن تفعل ما �حلو   .1 ه ال �مكن لل�ش

ّ
�جب أن �كون هناك قانون �حّدد القيود. أي أن

  لها. 
ها. ع� سب�ل المثال، إذا كان  .2

�
ي �حاول حل ا مع المشكلة الىت �جب أن �كون الق�د متناسب�

ا، قد ُ�طلب من هذە  صوت مك�بّ الصوت الخاّص بجماعة دينّ�ة معّينة  ا جد� مرتفع�
، فإّن منع   م بذلك. و�التا�ي ن ّ أو دفع غرامة مال�ة إذا لم تل�ت الجماعة خفض صوت المك�ب

ا.  ا من االجتماع لن �كون متناسب� ��
�
  هذە الجماعة كل

�ة  .3 ن   أي �جب أن تنطبق ع� الجميع.  –�جب أن تكون جميع القيود غ�ي تمي�ي
ا ل  .4 ور�� حما�ة أحد األمور التال�ة: السالمة العامة، أو النظام  �جب أن �كون الق�د �ن

  العامة، أو حقوق اآلخ��ن وح��اتهم.   العام، أو الصحة العامة، أو اآلداب
ه �جب  

ّ
ي أن تعتقد الحكومة أو غالب�ة السكان أن

ا هنا. إذ ال �ك�ن وري" مهّمة جد� وكلمة "�ن
ي  فرض القيود لتحقيق هذە األهداف. �جب أن �كون الق�د  

ا. بمعىن آخر، ال ينب�ن ور�� �ن
ي خلقتها الممارسات دون تقي�د الحقوق.  أن تكون هناك ط��قة أخرى لحّل المشكلة الىت

ي  
وري �ن  أّن ذلك �ن

ّ
، إ� ي هذە الحالة هو المالذ األخ�ي

أّي أّن الحّد من الحقوق �كون �ن
  بعض األح�ان. 

 
 

 

 
ي أما�ن العبادة.  ع� سب�ل المثال، قد �كون من الخطر أن �حتشد 

عدد كب�ي من الناس �ن
وري أن تلجأ السلطات إ� الحّد من عدد األشخاص المسم�ح   لذلك، قد �كون من ال�ن

ي آن، لدوا�ي السالمة العامة. 
  لهم الدخول إ� دور العبادة �ن

ا لدوا�ي الصحة العامة   كانت القيود المفروضة ع� التجمعات الدينّ�ة شائعة جد�
ور�ة ومتناسبة وغ�ي    -ونا  خالل جائحة كور  ي بعض األح�ان، كانت هذە القيود �ن

�ن
ن وغ�ي متناسبة.  ي أح�ان أخرى، كانت شد�دة التمي�ي

�ة، ول�ن �ن ن   تمي�ي
ي تح�ي حقوق اآلخ��ن   حظر �ش��ه األعضاء التناسل�ة لإلناث هو مثال ع� القيود الىت

ي هذە الحالة الفت�ات. بغّض النظر عّما إذا كا - وحّ��اتهم 
ها  �ن

ّ
ن ُينظر إ� هذە العادة ع� أن

�رها باالستناد إ�   ممارسة ثقاف�ة أو دين�ة فإنها تعّرض صحة الفت�ات للخطر وال �مكن ت�ب
  حّ��ة الدين أو المعتقد. 

 
 

 

 
ا ع� أّي مجموعة أو   ا. بدونها، �مكن للحكومات أن تفرض قيود� هذە القواعد مهّمة جد�

ض أن تكون القيود  ممارسة أو كّل مجموعات  وممارسات ال تصادف أنها تحبها. من المف�ت
ي الجلسة التال�ة، سنبحث بالعمق  

، ول�ست أداة لفرض س�طرة الدولة. �ن �ي المالذ األخ�ي
ي جميع أنحاء العالم. 

ي األنواع المختلفة النتها�ات حّ��ة الدين أو المعتقد �ن
  �ن

 
 


