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مقدمة

قام أعضاء فريق الخرباء االستشاري املعني بحرية الدين واملعتقد من مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة
األمن والتعاون يف أوروبا بإعداد هذه املبادئ التوجيهية ملراجعة الترشيعات املتعلقة بالدين أو العقيدة بالتشاور مع اللجنة األوروبية
للدميقراطية من خالل القانون التابعة للمجلس األورويب (لجنة البندقية) .تم إعداد املبادئ التوجيهية ملساعدة فريق منظمة األمن
والتعاون ولجنة البندقية يف تحليالتهم للقوانني ومشاريع القوانني املتعلقة بحرية الدين أو املعتقد .تتضمن اإلرشادات التعليقات الواردة
من أعضاء الفريق ،وكذلك من أعضاء لجنة البندقية .مل تكن هذه املبادئ التوجيهية مصممة ليك تكون بياناً شامالً لجميع معايري حقوق
اإلنسان املرتبطة بحرية الدين أو املعتقد ،ولكن لتقديم ملحة عامة واقرتاحات ألولئك الذين سيشاركون يف استعراض القوانني.
تم تأييد هذه املبادئ التوجيهية يف الجلسة العامة التاسعة والخمسني للجنة األوروبية للدميقراطية من خالل القانون يف  18يونيو
 2004وقد كانت موضع ترحيب من قبل الجمعية الربملانية للمنظمة يف دورتها السنوية يف يوليو .2004
من املتوقع أن يتم إعادة النظر يف املبادئ التوجيهية مع مرور الوقت .حيث يرحب الفريق ولجنة البندقية بالتعليقات اإلضافية
واالقرتاحات.ومع ذلك ،ينبغي لجميع هذه االقرتاحات أن تكون دقيقة وأن تقرتح صيغة محددة إما إلدراجها أو لحذفها ويجب أن
توضح هذه االقرتاحات موضع تلك التغيريات يف املبادئ التوجيهية .يجب إرسال االقرتاحات إىل مقرر الفريق ،دكتور /ت .جريميي جن:
 ،JGunn@law.emory.eduوإىل أمانة لجنة البندقية.venice@coe.int :
لقد تم إعداد هذه املبادئ التوجيهية بدعم مايل من الحكومة البلجيكية.
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 .2القضايا املوضوعية التي تنشأ عاد ًة يف الترشيعات

 1مصادر املعايري التي سيتم استخدامها من
قبل الفريق ومن لجنة البندقية

مصادر القانون املحددة أدناه هي من أهم املصادر التي سريجع إليها الفريق ولجنة البندقية عند إجراء استطالعاتهم .سيكون لدى
أعضاء الفريق اهتامم خاص بتطبيق التزامات املنظمة عند إجراء املراجعات التي تطلبها الدول املشاركة يف املنظمة .ومن بني املصادر
1
األكرث أهمية ما ييل:

أ .االتفاقيات الدولية ،واألمم املتحدة ،والوكاالت املتخصصة باألمم املتحدة
•
•
•
•
•
•
•
•

امليثاق الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ()1966
امليثاق الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ()1966
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ()1948
االلتزامات ذات الصلة من االتفاقيات الدولية األخرى
اإلعالن املتعلق بالقضاء عىل جميع أشكال التعصب والتمييز عىل أساس الدين أو املعتقد
التعليق العام  22للجنة حقوق اإلنسان الخاصة باألمم املتحدة
التقارير املقدمة من املقررين الخاصني لألمم املتحدة
الوثائق األخرى لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة

ب .املجلس األورويب

• االتفاقية (األوروبية) لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ()1950
• وثائق املجلس األورويب األخرى
2
• قرارات املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

1
2

للنصوص املختارة ،انظر امللحق  1أدناه.
وقد أعد الفريق موجزا ً للحاالت الرئيسية من املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي تتوفر للمراجعني.
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ج .منظمة األمن والتعاون
•
•
•
•
•

التعهدات والوثائق الختامية لعملية منظمة األمن والتعاون (وخاصة وثيقة فيينا الختامية لعام )1989
حرية الدين أو املعتقد:القوانني التي تؤثر يف هيكلة الطوائف الدينية
التحليالت الترشيعية للفريق السابق
توصيات املفوضية العليا لشؤون األقليات الوطنية
وثائق أخرى ملنظمة األمن والتعاون

د .أفضل مامرسات الدول
ميكن ذكر أمثلة من الدول لتوضيح املامرسات الجيدة.

ذ .املؤلفات العلمية
كتابات العلامء املعرتف بهم قد تكون مفيدة .للحصول عىل قامئة ببعض الكتابات العلمية ،انظر امللحق 2أدناه.
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القضايا املوضوعية التي تنشأ عاد ًة يف الترشيعات

أ.

استعراض القضايا األولية

1.

ما إذا كان الترشيع رضورة .يجب أن نأخذ يف االعتبار أن الترشيع قد ال يكون رضورياً يف العديد من القضايا التي قد تقوم
الدولة بسن القوانني لها .يتم أحياناً اقرتاح ترشيعات للتعامل مع القضايا الدينية عند وقوع حادث يثري الرأي العام ،ولكن قد
يكون األفضل أن يتم معالجة هذا األمر من خالل اإلجراءات الجنائية أو اإلدارية العادية .اذا تورطت جامعة دينية يف عملية
احتيال أو اعتداء مثالً ،فليس األفضل بالرضورة أن يكون الرد بسن قوانني جديدة عن الدين .وبالتايل يكون من املناسب النظر
يف ما إذا كانت القوانني العامة الخاصة بالغش أو االعتداء كافية ملعالجة املشكلة بدون سن قانون نظامي جديد لتغطية الجرائم
عندما ترتكب باالقرتان مع النشاط الديني (انظر القسم .3ز باألسفل).

2.

تعريف كلمة «دين» .تتضمن الترشيعات غالباً محاولة لتعريف مفهوم «الدين» أو املصطلحات ذات الصلة («الطوائف»
و»الطقوس» و»الديانة التقليدية» وما إىل ذلك) .ال يوجد تعريف عام مقبول لهذه املصطلحات يف القانون الدويل ،وقد
وجدت الكثري من الدول صعوبة يف تحديد هذه املصطلحات .وقد ذهب البعض إىل أن هذه املصطلحات ال ميكن أن تعرف من
الناحية القانونية بسبب الغموض املتأصل يف مفهوم الدين .هناك خطأ تعريفي شائع هو أن أي يشء يحتاج لإلميان بإله حتى
يصبح ديناً .وأبرز األمثلة املضادة لهذا هي البوذية الكالسيكية وهي ليست إميانية ،والهندوسية وهي تعددية .وباإلضافة إىل
ذلك ،كثريا ً ما تستخدم مصطلحات مثل «الطائفة» و»املذهب» للتحقري وليس التحليل .بقدر ما يتضمن الترشيع من تعريفات،
فإن النص يجب مراجعته بعناية للتأكد من أنه ال يحمل أي متييز وأنه ال يحكم مسبقاً عىل أية ديانات أو معتقدات أساسية عىل
حساب األخرى.

.3

الدين أو املعتقد.ال تتحدث املعايري الدولية عن الدين بشكل منفرد ،ولكن عن “الدين أو املعتقد” .يتعلق جانب “االعتقاد” عادة
باملعتقدات الضمريية الراسخة التي تعترب من أساسيات حالة اإلنسان والعامل .وهكذا يكون اإللحاد والالأدرية مثالً ،لهم الحق يف
نفس الحامية املمنوحة للمعتقدات الدينية .ومن الشائع بشكل كبري أن ال تقوم الترشيعات بحامية حقوق غري املؤمنني بشكل
ٍ
كاف (أو قد ال تشري إليها مطلقاً) .ورغم أنه ليس بالرضورة أن تتساوى جميع املعتقدات يف الحامية ،يجب أن تتم مراجعة
الترشيعات حول التتميز ضد غري املؤمنني.
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.4

«التطرف» الديني .لقد زادت أهمية قضية «التطرف» الديني وأمن الدولة خالل السنوات القليلة املاضية .ال شك أن بعض
الجامعات واألفراد الذين يعملون باسم الدين قد شاركوا يف العنف السيايس .بغض النظر عام إذا كانت دوافعهم صادقة ودينية،
أو سياسية ومتالعبة ،فإن هذه املسألة تحتاج إىل رد مفهوم ومناسب من الدولة .ما يقلق هنا بالطبع أن الدولة قد تستخدم
«التطرف» كمربر ليس فقط للرد عىل الجامعات التي تتسم بالعنف والخطورة حقاً ،ولكن قد يتم استخدام خطاب «التطرف»
أيضاً لقمع التعبري الديني املرشوع أو الستهداف مجموعات قد تكون ببساطة لها معتقدات مختلفة أو غري عادية .وفيام يتعلق
بالترشيعات ،يجب أن تركز القوانني عىل األفعال الخطرية بالفعل أو ارتكاب أعامل العنف ،وأن ال يتم منح صالحيات الرشطة
للدولة دون مربر لقمع الجامعات ملجرد أنها مكروهة أو غري عادية.

.5

العالقة املتبادلة بني معايري حقوق اإلنسان .املعايري الدولية املتعلقة بحرية الدين واملعتقد ال تنشأ فقط من بنود العهود
واالتفاقيات والوثائق التي تتناول الدين واملعتقد عىل وجه التحديد ،ولكنها تأيت أيضاً من بنود أخرى مثل تلك املتعلقة بتكوين
الجمعيات وحرية التعبري ،وحقوق الوالدين .فعىل سبيل املثال ،ال تعتمد بعض املحاكم األوروبية لحقوق اإلنسان يف قراراتها
التي لها انعكاسات دينية هامة عىل املادة  ،9ولكنها تعتمد عىل أسس أخرى .وتشمل األمثلة األخرى ،هوفامن ضد النمسا
(.)1993

.6

هامش التقدير .تفرتض املعايري الدولية عموماً واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بشكل خاص ،وجود «هامش للتقدير»
يسمح ،إىل ٍ
حد ما ،للدول بسن قوانني وتطبيق سياسات قد تختلف عن بعضها البعض باختالف التاريخ والثقافة .يف حني أنه
يجب احرتام هذا الهامش من التقدير ،ال يجب تفسريه إىل درجة من الحرية التي من شأنها أن تسمح بتقويض جوهر قيم حقوق
اإلنسان .يف حني أن القوانني يف مختلف الدول ال تحتاج إىل أن تكون متطابقة ،ورغم أنه يجب أن يسمح لهم ببعض املرونة ،فإن
هذه املرونة مع ذلك يجب أن تحرتم أهمية الحقوق األساسية.

ب .القيم األساسية التي
تقوم عليها املعايري الدولية لحرية الدين أو املعتقد
برز توافق عام يف اآلراء يف منطقة املنظمة عىل معامل الحق يف حرية الدين أو املعتقد كام متت صياغته يف الصكوك الدولية املطبقة
لحقوق اإلنسان .النقاط األساسية التي يجب أن تؤخذ يف االعتبار عند معالجة الترشيعات يف هذا املجال تشمل القضايا الرئيسية التالية.
.1

الحرية الذاتية (الحقل الداخيل) .تؤكد التوجيهات الدولية األساسية عىل أن “كل شخص له الحق يف حرية التفكري والعقيدة
والدين” .وعىل النقيض من مظاهر التدين ،حق التفكري والعقيدة والدين يف الحقل الداخيل هو حق مطلق وال يخضع ألي قيود
من أي نوع .وبالتايل ،عىل سبيل املثال ،ال يسمح باملتطلبات القانونية التي تلزم الكشف عن املعتقدات الدينية .حيث يعرتف
كل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان (املادة  )18واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (املادة  )9بأن حامية الحرية الذاتية
تشمل حق تغيري دين أو عقيدة الفرد .وينص التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة رقم  )48( 22عن
املادة  18عىل أن «حرية أن تكون لدى الفرد أي دين أو أن يعتنق أي دين أو عقيدة تنطوي بالرضورة عىل حرية اختيار
الدين أو املعتقد ،مبا يف ذلك جملة أمور منها ،الحق يف التحول من دين أو معتقد إىل آخر أو يف اعتناق آراء إلحادية ،فضالً عن
الحق يف االحتفاظ بدينه أو معتقده» .وعىل أي حال ،فإن الحق يف «تغيري» دين أو أن يكون لدى الفرد أو أن يعتنق» دين
أو عقيده يندرج ضمن نطاق حق الحرية الذاتية املطلقة ،وتتعارض األحكام الترشيعية التي تفرض قيودا ً يف هذا املجال مع
متطلبات الحرية الذاتية.

.2

الحرية الخارجية (املجال الظاهري) .كل فرد له الحرية ،إما وحده أو باالشرتاك مع غريه ،يف العامة أو الخاصة « ،إلظهار دينه/
ها أو اعتقاده/ها يف العبادة ويف إقامة الشعائر والتطبيق والتعليم» ( ،ICCPRاملادة  .)18.1وكام اقرتحت هذه العبارة ،فقد
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اتسع نطاق املظاهر املحمية كثريا ً .وبالتايل ،فإن الترشيعات التي تحمي اإلميان فقط أو تضيق عىل مظاهر مامرسة الطقوس
تعترب غري مناسبة .ومن الهام أيضاً أن نتذكر أن معتقدات كالً من الفرد واملجتمع تتم حاميتها .وبذلك ،قد تكون مظاهر
معتقدات األفراد محمية حتى لو كانت معتقدات الفرد متشددة أكرث من غريه من أفراد املجتمع الذي ينتمي إليه .إدراكهذه
الحقيقة ،مع ذلك ،ال يعني أن احرتام معتقدات املجتمع كمجموعة غري مضمون .وبعكس الحرية الذاتية ،فإن مظاهر الدين أو
املعتقد من املمكن تحديدها ،ولكن يف الظروف املحددةاملنصوص عليها يف بنود القيود املعمول بها .يسمح بالقيود فقط إذا كان
هناك ما يربرها يف إطار بنود القيود ،كام هو موضح يف القسم .2ز باألسفل.
.3

املساواة وعدم التمييز .يتم إلزام الدول باحرتام وكفالة الحريات الدينية والعقائدية لجميع األفراد الخاضعني لواليتها دون
متييز من أي نوع مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي السيايس أو غريه من اآلراء أو القومية أو
األصل املختلف أو الرثوة أو املولد أو غري ذلك .يجب أن تستعرض الترشيعات للتأكد من أن التفرقة بني األديان مربرة بعوامل
موضوعية صادقة وأن مخاطر املعاملة املسيئة قد تم تقليلها أو إزالتها بالكامل .الترشيعات التي تعرتف باالختالفات التاريخية
يف الدور الذي لعبته األديان املختلفةىف تاريخ بلد معني ميكن السامح بها طاملا ال يتم استخدامها كمربر للتمييز.

.4

الحياد وعدم التحيز .كام ذكرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف قضية كنيسة مطران بيسارابيا ضد مولدافيا« ،يجب عىل
3
الدولة أن تظل محايدة ونزيهة عند مامرسة سلطتها التنظيمية  ...يف عالقاتها مع مختلف الطوائف واألديان واملعتقدات».
وتشمل تلك االلتزامات من بني أمور أخرى االلتزام باالمتناع عن االنحياز إىل أحد الجانبني يف النزاعات الدينية .عند مواجهة
رصاعات دينية« ،فإن دور السلطات يف مثل هذه الظروف ليس إزالة أسباب التوتر من خالل القضاء عىل التعددية ،ولكن ضامن
أن تتسامح املجموعات املتنافسه مع بعضها البعض» 4.يف الترشيعات املتعلقة بهيكلة الطوائف الدينية ،رشط الحياد «يستبعد
التقييم من قبل الدولة لرشعية املعتقدات الدينية أو الطرق التي يتم بها التعبري عن هذه املعتقدات» .وبنا ًء عليه ،فإن معايري
الدولةالتي تفضل زعيم معني أو أعضاء معينني من طائفة دينية مقسمة أو السعي إلجبار املجتمع أو جزء منه عىل وضع نفسها،
ضد ارادته ،تحت قيادة واحدة ... ،تشكل تعدياً عىل حرية الدين» .وباملثل« ،إذا كانت مامرسة الحق يف حرية الدين أو أحد
جوانبها تخضع مبوجب القانون املحيل لنظام ترخيص مسبق ،فإن املشاركة يف إجراءات منح الرتخيص لسلطة كنسية املعرتف
بها ال ميكن أن تتوافق مع متطلبات الفقرة  2من املادة  .»9وبشكل عام ،رشط الحياد يعني أن متطلبات التسجيل التي تتطلب
املوضوعية بدالً من املراجعة الرسمية من النظام األسايس أو ميثاق أية منظمة دينية ال يسمح بها.

.5

عدم اإلكراه .ال يجوز ألحد أن يخضع إلكراه من شأنه أن يخل بحريته الدينية أو العقائدية .هذا الجانب من حرية الدين أو
املعتقد يحمي من املامرسات التي تستخدم اإلكراه لتتجاوز اإلقناع املعقول ،إما عن طريق دفع الفرد بشكل غري صحيح لتغيري
الدين أو املعتقد ،أو منعه بطريقة غري سليمة من تغيري األديان أو املعتقدات .وباعتبارها مسألة تاريخية ،فإن اعتامد هذا
الحكم قد دفعه زيادة املخاوف بشأن الضغوط القانونية واالجتامعية التي من شأنها أن متنع أي شخص من تغيري ديانته عن
املخاوف من النشاط التبشريي ،ولكن القاعدة تنطبق عىل استخدام اإلكراه يف أي من االتجاهني.عىل الرغم من أنه قد يجوز
للدولة أن تسن قانوناً مبنع الرشاوى أو غريها من اإلغراءات املادية املتطرفة ،يجب أن تستعرض الترشيعات لضامن تصميم
التدابري املقرتحة لحامية الناس من الضغوط غري املربرة لتغيري األديان بدالً من ضغوط الدولة غري املربرة عىل الناس لعدم تغيري
األديان .ميتد رشط عدم اإلكراه أيضاً إىل املتطلبات القانونية مثل أداء اليمني أو متطلبات تحية العلم أو غريها من األنشطة
املفوضة من الدولة والتي تجرب الفرد عىل التعبري عن أو عىل تبني معتقدات تتعارض مع معتقداته .يجب مراجعة الخواص
القرسية للترشيعات باهتامم خاص.

.6

حقوق اآلباء وأولياء األمور .ويتم إلزام الدول باحرتام حرية اآلباء أو يف بعض األحوال األوصياء القانونيني عىل األطفال لكفالة
التعليم الديني واألخالقي ألوالدهم وفقاً لقناعاتهم الخاصة ،وتخضع لتوفري حامية حقوق كل طفل يف حرية العقيدة أو املعتقد

3
4

كنيسة مرتوبوليتان يف بيسارابيا ضد مولدافيا( 116 § ،املحكمة األوروبية .)2001
املرجع السابق ،مستشهدا ً برشيف ضد اليونان § ( 53املحكمة األوروبية .)1999
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وفقاً لقدرات الطفل املتطورة .وقد تم إدراج هذه الحامية مع توضيح خاص يف املادة  5من إعالن األمم املتحدة لعام 1981
الخاص بإزالة جميع أشكال التعصب والتمييز القامئني عىل أساس الدين أو املعتقد واملادة  14من اتفاقية حقوق الطفل .يجب
أن يتم مراجعة الترشيعات للتأكد من تحقيق التوازن املناسب بني استقاللية الطفل وحقوق اآلباء ،ولتحقيق أفضل منفعة
للطفل .اإلشكالية يف هذا الصدد هي األحكام التي تفشل يف إعطاء الوزن املناسب لقرارات القرص الناضجني ،أو التي تتعارض
مع حقوق الوالدين يف توجيه تربية أطفالهم .ال يوجد معيار دويل متفق عليه يحدد السن الذي مينح األطفال عنده الحرية يف
اتخاذ قرارات خاصة بهم يف مسائل الدين واملعتقد .ويف وجود قانون لتحديد السن ،يجب أن تتم مقارنته بغريه من ترشيعات
الدولة التي تحدد سن الرشد (مثل الزواج ،والتصويت ،والحضور اإللزامي يف املدارس).
.7

التسامح واالحرتام .تنص القاعدة (16ب) من وثيقة فيينا الختامية ملنظمة األمن والتعاون عىل أن الدول املشاركة سوف
«تعزز مناخ التسامح واالحرتام املتبادل بني املؤمنني من مختلف الطوائف وكذلك بني املؤمنني وغري املؤمنني» .وينبغي تقييم
الترشيعات بخصوص اتفاقها مع هذا االلتزام .وبشكل عام ،يف ظل عامل ملتزم باحرتام كرامة اإلنسان ،فإن التسامح فقط ال يكفي،
ومن األفضل توفري مناخ من االحرتام .ورغم عدم وجود رشط يف أي ترشيع أو نظام قانوين بأنه يجب تعليم التسامح ،فإنه قد
يكون من املالئم اقرتاح إمكانية إدراج هذه األحكام.

.8

5

الحق يف تكوين الجمعيات .اعرتفت تعهدات املنظمة منذ وقت طويل بأهمية الحق يف الحصول والحفاظ عىل الصفة القانونية.
ومبا أن بعض الجامعات الدينية تعارض متطلبات الدولة للرتخيص من حيث املبدأ ،يجب عىل الدولة أال تقوم بفرض عقوبات
أو قيود عىل الجامعات الدينية التي اختارت عدم التسجيل .ومع ذلك ،ويف ظل الوضع القانوين املعارص ،تفضل أغلب الجامعات
الدينية أن تحصل عىل الصفة القانونية من أجل القيام بأنشطتها بشكل كامل بطريقة سهلة وفعالة .ونظرا ً لألهمية النمطية
للصفة القانونية ،اعرتفت سلسلة من قرارات املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بأن الحصول عىل هذه الحالة هو أحد أهم
جوانب حق تكوين الجامعات 6، 6وأن حق تكوين الجامعات يشمل الجامعات الدينية .ولذلك 7،يعترب فرض قيود غري مربرة
عىل حق الحصول عىل الصفة القانونية متعارضاً مع كالً من الحق يف تكوين الجامعات وحرية الدين أو العقيدة (لتسجيل
الجامعات الدينية ،انظر القسم .2ر باألسفل).

.9

حق املعالجة بشكل فعال .األحزاب ذات اإلدعاءات الدينية لها الحق يف املعالجة الفعالة .وهذا يتأصل يف املفاهيم العامة
لسيادة القانون ،ولكن له تجسيد محدد يف عدد من املعايري الدولية .وكام تنص األحكام ،من بني أشياء أخرى ،عىل أن الدول
عليها التزام عام بالتنفيذ العميل ملجموعة من املعايري املنصوص عليها يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،املادة  .2وبشكل أكرث
تحديدا ً ،فإن أحكاماً مثل مواد محكمة حقوق اإلنسان األوروبية ( 6ا) و 13تتطلب توفري سبل املعالجة الفعالة .وقد حافظت
املحكمة األوروبية عىل حق أي طائفة دينية يف اكتساب صفة قانونية عىل أساس املادة  9لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،
يفرس يف ضوء املادة  8.6ومن الهام يف هذا املجال أن تطمنئ املنظامت الدينية لرسعة القرارات فيام يخص التطبيق وحق
االستئناف ،سواء يف الترشيعات قيد النظر أو قيد املراجعة اإلدارية املطبقة املنصوص عليها يف قوانني ترشيعية منفصلة.

5
6
7
8

راجع عىل سبيل املثال ،القاعدة ( 16ج) من وثيقة فيينا الختامية
سيديروبولوس ضد اليونان (املحكمة األوروبية  ،)1998الحزب الشيوعي الرتيك املتحد ضد تركيا (املحكمة األوروبية )1998؛ جورزليك ضد بولندا § 55
(املحكمة األوروبية )2001
راجع مثالً ،حسن وتشوش ضد بلغاريا § ( 62املحكمة األوروبية )2000؛ كنيسة بيسارابيا مرتوبوليتان ضد مولدافيا § ( 118املحكمة األوروبية .)2001
كنيسة بيسارابيا مرتوبوليتان ضد مولدافيا § ( 118املحكمة األوروبية )2001؛ كنيسة كانيا الكاثوليكية ضد اليونان (املحكمة األوروبية .)1997
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ج .الدين والتعليم (مبا يف ذلك التمويل)
التعليم االبتدايئ والثانوي هو أحد أكرث املناطق املتعلقة بحقوق الدين أو املعتقد تعقيدا ً( .ما بعد التعليم الثانوي يثري قضايا مامثلة ،عىل
الرغم من أنها عادة ما تكون يف صيغ أقل تعقيدا ً من القضايا التي تنشأ يف املدارس االبتدائية والثانوية) .ينبغي مراجعة القوانني التي
تتضمن التعليم لتحديد هذه القضايا وغريها مام يثري مخاوف بشأن املعايري الدولية والتزامات املنظمة .ومن بني القضايا (املتداخله)
األكرث شيوعاً التايل:
.1

حقوق اآلباء املتعلقة بتعليم أبنائهم .من املعروف بشكل عام أن اآلباء لهم الحق يف تحديد التعليم الديني ألوالدهم.

.2

متويل الدولة للتعليم الديني (سواء داخل مدارس الدولة واملدارس املحلية أواملدارس الدينية وغريها من املدارس الخاصة).
توجد مجموعة واسعة من مامرسات الدول املتعلقة بتمويل الدولة للتعليم الديني داخل كالً من املدارس الحكومية واملدارس
الدينية الخاصة .القضية األكرث وضوحاً هنا هي ما إذا كان هذا التمويل يتم تقدميه عىل أساس غري متييزي.

.3

الرتبية الدينية أو األخالقية ،أو اإلنسانية يف املدارس الحكومية واملحلية .هناك مجموعة واسعة من املامرسات الحكومية تتعلق
باألشكال الدينية واألخالقية ،وغريها من أشكال التعليم األيديولوجي يف املدارس الحكومية واملحلية .عند النظر فيها باالقرتان
مع حقوق الوالدين (انظر القسم الثاين ب 6.بأعىل) ،فمن املفرتض أن األطفال ال ميكن إلزامهم بأخذ دروس يف الرتبية املذهبية
أو األيديولوجية ضد رغبات آبائهم ،عىل الرغم من جواز التعليم العام عن األديان ،واملعتقدات ،واألخالقيات .بعض الدول تلزم
رصح به ،عىل الرغم من أن الدول
الطالب بأخذ إما تعليم ديني أو أخالقي (دراسات الحياة) ،والذي يفرتض أن ميثل منهجاً م ّ
ينبغي أن تكون حساسة ملخاوف اآلباء واألمهات الدينية واأليديولوجية بخصوص أوالدهم ،وأن تنظر جدياً يف توفري خيارات
رفض هذا التعليم عندما يتداخل مع املعتقدات الدينية واأليديولوجية الراسخة بداخلهم (ومع ذلك يجوز للدولة ،أن تتخذ
مواقف ضد املواقف األيديولوجية املتطرفة ،مثل الفاشية ومعاداة السامية).

.4

ترخيص الدولة للمدارس الدينية أو الفلسفية الخاصة .وهذا عىل األرجع يتبع القسم الثاين ب 6.باألعىل بأن اآلباء يجب أن
يتمكنوا من تعليم أطفالهم يف مدارس دينية خاصة أو يف مدارس أخرى تركز عىل القيم األيدولوجية .وال شك أن املامرسة
السائدة بني الدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون هي السامح باملدارس الدينية والعقائدية ،رغم أنه يسمح للدولة بأن تضع
معايري محايدة لتدريس املوضوعات العادية مثل التاريخ ،الرياضيات ،والعلوم ،واللغات .يسمح للدولة أيضاً بتنظيم شهادات
املدرسني .وقد تنشأ الصعوبات عندما متيز الدولة بني الجامعات الدينية واأليدولوجية املسموح لها بعمل مدارس وتلك التي
ال يسمح لها .فعىل سبيل املثال ،قد تسمح بعض الدول بعمل املدارس الدينية «لألديان الرسمية» فقط .عىل الرغم من أننا
نستطيع أن نتخيل الحاالت التي يقبل فيها اشرتاط أن يكون الدين رسمياً حتى يسمح للمدارس الدينية بالعمل ،ومثل هذا
الرشط يصبح غري مقبول عندما تنصب سياسة الدولة عقبات متييزية لتسجيل بعض الجامعات الدينية .من الهام أيضاً أن نقوم
بتقييم ما إذا كانت القوانني محايدة وغري متييزية.

.5

القواعد املتعلقة بتوظيف وفصل املعلمني وغريهم من العاملني يف املدارس عىل أساس الدين أو املعتقد .الحاالت التي تشمل
توظيف وفصل املعلمني والعاملني يف املدارس من املدارس (الحكومية واملحلية) بسبب الدين أو املعتقد تصبح معقدة ودقيقة
جدا ً .فاملدارس الدينية عىل سبيل املثال ،قد تطلب أن يكون املوظفني معتنقني لنفس الدين وقد ترغب يف إنهاء عمل الذين تركوا
الدين أو شاركوا يف سلوك يراه املسئولني مخالف لروح املدرسة .وهناك العديد

9

9

انظر مثالً ،التعليق العام 6 §22؛ بروتوكول املحكمة األوروبية  ،2املادة 2؛ إعالن عام  ،1981املادة  .5وثيقة فيينا الختامية  ،16.7والقسم .2ب 6.أعاله.
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من املامرسات التي تقوم بها الدول يف هذا الصدد ،وهذا الجزء من القانون يتطور باستمرار (انظر أيضاً األقسام .3د و.4ك
باألسفل).
.6

الرموز الدينية (والزي) يف املدارس الحكومية .هناك ثالث قضايا رئيسية غالباً ما تنشأ حول الرموز الدينية يف املدارس
الحكومية .أوالً ،هناك مامرسات عديدة للدولة حول حظر املعلمني أو غريهم من العاملني يف املدرسة من ارتداء الزي الديني
أثناء التدريس.ثانيا ،هناك مجموعة متنوعة من مامرسات الدول حول وضع الرموز الدينية يف الصفوف الدراسية .ثالثا ،وهي
مسألة قد زادت كثريا ً يف أهميتها وهي منع الدولة للتالميذ من ارتداء املالبس الدينية يف املدرسة – وقد أثار الحجاب اإلسالمي
هذه املسألة مؤخرا ً .ال تتحدث التوجيهات الدولية عن هذه القضايا بشكل واضح ،رغم أنه يجب الحذر منها ،ولكن ينبغي
التفكري يف املبادئ التوجيهية العامة لتعزيز التسامح وعدم التمييز.

د .االستقاللية  /تقرير املصري للمنظامت الدينية  /العقائدية
تكون للدول مامرسات مختلفة بشأن مجموعات االستقاللية (أو تقرير املصري) الدينية أو العقائدية .وهذا يرتاوح بني مجموعة من
املواقف التي تكون فيها للدولة السلطة الرسمية عىل مذاهب الكنائس التي تم إنشائها ومجموعة مناملواقف التي تكون فيها الدولة
مرتددة كثريا ً من اقحام نفسها يف أي مسألة قد تعترب «داخلية» أو «مذهبية» ألحد املنظامت الدينية .هناك اتجاه نحو إخراج الدولة
من املسائل الفقهية والالهوتية ،وسوف يستمر هذا االتجاه عىل األرجح .فمن املعقول أن تشري إىل أن الدولة ينبغي أن تكون مرتددة
جدا ًإلقحام نفسها يف أي من املسائل املتعلقة بقضايا العقيدة أواإلميان أو التنظيم الداخيل للجامعة الدينية .ومع ذلك ،عندما تتعارض
مصالح الجامعات الدينية أو العقائدية مع غريها من املصالح االجتامعية ،فإن الدولة يجب أن تنخرط يف تقييم حذر ودقيق للمصالح،
مع املراعاة الشديدة لالستقاللية إال يف الحاالت التي قد يؤدي فيها االستقالل إىل رضر واضح ومحدد .عىل سبيل املثال ،إذا كان مذهب
جامعة دينية يحظر عىل أفرادها مغادرة الفريق ،ميكنللدولة أن تتدخل بشكل جيد ملنع الجامعة من استخدام اإلكراه البدين لفرض
مذهبها .من املهم أن يتم اعتبار االستقالل من الحاالت التي يجب فيها إجراء تحليل القيود بعناية (انظر القسم .2ز باألسفل) .ينبغي
اإلشارة إىل أن قضايا االستقالل قد تنشأ عىل األرجح يف الظروف التي تشارك فيها املنظامت الدينية أو العقائدية يف أنشطة مثل تشغيل
املستشفيات واملدارس أو األعامل التجارية ،وحيث يؤكد األفراد قيام املنظامت بالتمييز (ألسباب مثل الجنس أو االنتامء إىل دين).عىل
الرغم من أن املعاملة التفضيلية قد تكون جائزة ،فمن املناسب لفت االنتباه إىل القيم املتنافسة لالستقاللية الدينية للمؤسسات ،وحق
املواطنني يف عدم التعرض للتمييز عىل أساس الدين ،خاصة عند تلقي املوظفني لتمويل عام أو تخفيضات رضيبية ألنشطتهم.

ذ .رجال الدين
غالباً ما تسن الدول القوانني التي يتم تطبيقها عىل رجال الدين( .يفهم مصطلح «رجال الدين» بشكل عام عىل أنه يعرف القيادات
الدينية أو املسئولني يف جميع األديان ).ومن ضمن القضايا األكرث شيوعاً (واملتشابكة يف كثري من األحيان) التايل:
.1

املزايا التي تقدمها الدولة لرجال الدين .توفر الكثري من الدول مزايا كبرية لرجال الدين املعرتف بهم .أنواع املنافع التي قد
تكون متاحة هي اإلعفاء من الخدمة العسكرية ،والحق يف التزويج مبوافقة الدولة ،والحصول عىل إمكانية تقديم العناية الرعوية
يف املستشفيات والسجون واملدارس ويف القوات املسلحة؛ وأن تدفع لهم الدولة رواتب ،وأن يكون لهم الحق لعدم املثول يف
املحكمة (عىل سبيل املثال «امتياز الكاهن التائب») .ورغم أن هذه الفوائد تعترب جزءا ً من العديد من مامرسات الدولة ،فإن
ما يقلق سيكون ما إذا كانت هذه الفوائد يتم تقدميها بطريقة محايدة لجميع الجامعات الدينية والعقائدية .إجراءات تحديد
من هم الذين يطلق عليهم رجال الدين قد تكون معقدة حيث أنها تنطوي عىل قوانني علامنية ودينية.وقد وضعت بعض
األديان نظام الكهنوت حيث يعترب كل من يف املجموعة «رجال دين» ،يف حني أن البعض قد يكون هرمياً ويتطلب تدريباً الهوتياً
وشهادات .يجب أن تتم مراجعة القوانني القرتانها باملحسوبية أو التحيز بني املجموعات املختلفة (انظر القسم . 2و باألسفل)
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.2

الضامن اإلجتامعي وقوانني الرضائب املتعلقة برجال الدين .القوانني املتعلقة بالرضائب ومزايا التقاعد قد تثري قضايا محددة
تتعلق برجال الدين .وعىل الرغم من أنه ال توجد فعلياً قوانني عاملية تتعلق بهذه املسأله يف حد ذاتها ،فإن األحكام يجب أن
تتم مراجعتها من ناحية املساواة وعدم التمييز واالستقالل.

.3

تحديد وإعاقة األنشطة السياسية .تقوم بعض الدول بتقييد حقوق رجال الدين يف املشاركة يف األنشطة املفتوحة للمواطنني
اآلخرين ،مثل إنشاء مكاتب سياسية أو غريها من املكاتب الخارجية .وغالباً ما تعكس هذه القوانني تطورات تاريخية معينة يف
داخل البلدان ويجب مراجعتها بعناية.

ر .القوانني التي تحكم تسجيل املنظامت الدينية  /العقائدية
تسجيل املنظامت الدينية/العقائدية .قوانني الجمعيات الدينية التي تحكم اكتساب الصفة القانونية عن طريق التسجيل
والتأسيس وما شابه تعترب مهمة للمنظامت الدينية بشكل خاص 10.وفيام ييل بعض املناطق األساسية للمشكلة والتي يجب
تناولها:

.1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

.2

يجب أن ال يكون تسجيل املنظامت الدينية إلزامي يف حد ذاته .عىل الرغم من أنه من املناسب أن يُشرتط التسجيل من أجل
الحصول عىل الصفة القانونية والفوائد املشابهة؛
وينبغي أن تكون لألفراد والجامعات الحرية يف مامرسة شعائرهم الدينية دون تسجيل إذا رغبوا؛
ال ينبغي السامح بحد أدىن مرتفع ملتطلبات العضوية فيام يتعلق بالحصول عىل الصفة القانونية؛
من غري املناسب أن يُطلب التواجد لفرتة طويلة يف الدولة قبل أن يتم السامح بالتسجيل؛
أي قيود أخرى متثل عبئاً مفرطاً أو تأخري للوقت قبل الحصول عىل الصفة القانونية يجب االستفسار عنها؛
ال يجب السامح باألحكام التي متنح سلطة حكومية مفرطة يف منح املوافقات؛ و حرية ترصف السلطة الرسمية يف تحديد الحرية
الدينية ،سواء كانت نتيجة أحكام غامضة أو غريها ،يجب أن يتم تحديدها بعناية؛
ال ينبغي التدخل يف الشؤون الدينية الداخلية بالدخول يف االستعراض املوضوعي للهياكل الكنسية ،وفرض مراجعات بريوقراطية
فيام يتعلق بالتعيينات الدينية وماشابه (انظر القسم .2د باألعىل)؛
يجب االستفسار عن األحكام التي تعمل بأثر رجعي أو التي تفشل يف حامية املصالح الخاصة (عىل سبيل املثال ،عن طريق اشرتاط
إعادة تسجيل الكيانات الدينية تحت معايري جديدة).
وينبغي توفري قواعد انتقالية كافية عندما يتم إدخال قواعد جديدة.
وفقاً ملبادئ االستقالل ينبغي عىل الدولة أن ال تقرر أن مجموعة دينية محددة يجب أن تكون تابعة ملجموعة دينية أخرى أو أن
األديان يجب أن تنظم عىل منط هرمي (املؤسسة الدينية املسجلة ال يجب أن تستخدم حق الفيتو ضد تسجيل أي كيان ديني آخر).
امتيازات وفوائد املنظامت الدينية/العقائدية .بشكل عام ،وانطالقاً من احرتام قيم الحرية الدينية أو العقائدية ،يجب تنظيم
القوانني التي تحكم الحصول عىل الصفة القانونية بطرق ميرسة لحرية الدين أو العقيدة؛ أو عىل أقل تقدير ،الحصول عىل
الحقوق األساسية

 10انظر ندوة  2001عن «حرية الدين أو املعتقد يف منطقة منظمة األمن والتعاون :التحديات التي تواجه القانون والتطبيق» (http://www.osce.org/
 )en.pdf_1523/06/documents/odihr/2001وندوة مفوض املجلس األورويب لحقوق اإلنسان بخصوص العالقات بني الكنيسة والدولةيف ضوء
مامرسة الحق يف حرية الدين (http://www.coe.int/T/E/Commissioner_H./Communication_Unit/Documents/CommDH
)(2001)15_E.asp
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املرتبطة بالشخصية القانونية – عىل سبيل املثال ،فتح حساب مرصيف ،أو تأجري أو امتالك منشآت ملكان العبادة أو لغريها من
االستخدامات الدينية ،وإبرام العقود ،والحق يف املقاضاة وأن يتم مقاضاتهم – ينبغي أن تكون متاحة دون صعوبات زائدة.
توجد يف العديد من النظم القانونية قضايا قانونية أخرى لها تأثري كبري عىل الحياة الدينية،والتي ترتبط يف كثري من األحيان
بالحصول عىل الصفة القانونية – عىل سبيل املثال – الحصول عىل حق استخدام األرايض أو غريها من التصاريح الحكومية؛
ودعوة رجال الدين والعامل ،واملتطوعني األجانب إىل الدولة؛ وترتيب الزيارات والكهنوت يف املستشفيات والسجون ،والقوات
املسلحة؛ وأهلية إنشاء مؤسسات تعليمية (سواء لتعليم األطفال أو لتدريب رجال الدين)؛ وأهلية إنشاء مؤسسات خريية
مستقلة ذات دوافع دينية ،وهكذا .ويف كثري من البلدان ،قد تكون مجموعة متنوعة من املزايا املالية التي ترتاوح ما بني اإلعفاء
من الرضائب إىل الدعم املبارش متاحة ألنواع معينة من الكيانات الدينية .وبصفة عامة ،مجرد إتاحة أي من الفوائد أو اإلمتيازات
السابقة ال يشكل انتهاكاً لحق حرية الدين أو املعتقد .ومع ذلك ،ال بد من توخي الحذر لضامن عدم انتهاك قواعد عدم التمييز.
.3

أحكام الحل .يجب تشجيع املنظامت عىل توفري ما يكفي ملا قد يحدث يف حالة الحل الطوعي أو اإلجباري للصفة القانونية
للمنظمة .وينبغي السامح بحلها طواعية .يجب أن تكون أحكام الحل متسقة مع أحكام التسجيل بأن تكون معايري الحصول عىل
الصفة القانونية واالحتفاظ بها متشابهة إىل حد كبري .وينبغي الحرص عىل تجنب األحكام الغامضة التي تسمح مبعاملة متييزية
ضد الجامعات التي ال تحظى بشعبية.

ز .بنود التقيد (السالمة العامة والصحة...إلخ)
عادة ما تقوم توجيهات حقوق اإلنسان الدولية ودساتري الدول بتحديد أكرث من مجرد الحق يف حرية الدين أو املعتقد ولكن أيضاً الظروف
التي قد تقوم فيها الدولة بشكل مرشوع بتحديد مظاهر هذه الحقوق .ال يسمح بتقييد حقوق الحرية الداخلية للرأي واملعتقد عن طريق
الدولة (انظر القسم الثاين.ب .)1.وهكذا ،فإن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،تحتوي مثالً عىل «بند تقييد» والذي يسمح بتقييد
املظاهر الدينية التي «ينص عليها القانون (والتي تكون) رضورية يف أي مجتمع دميقراطي لصالح األمن العام ،من أجل حامية النظام
العام أوالصحة أو اآلداب العامة ،أو من أجل حامية حقوق وحريات اآلخرين» (االتفاقية األوروبية املادة  .)9.2وتتطلب قيود امليثاق
الدويل املعلنة أن «ينص عليها القانون وأن تكون رضورية من أجل حامية السالمة العامة أو النظام العام أوالصحة أو اآلداب العامة ،أو
من أجل حامية الحقوق والحريات األساسية لآلخرين» (امليثاق الدويل ،املادة .)18.3
تحليل املعايري الدولية ،والذي قد يختلف حسب البلد وحالة التصديق عىل التوجيهات الدولية ،يطرح ثالثة تساؤالت .األول ،هو الحد
املنصوص عليه يف القانون ،مبعنى هل هو واضح مبا يكفي لتقديم إشعار مبا هو محظور وما هو غري محظور؟ الثاين ،هو األساس
املفرتض للقيود املحددة يف فقرة القيود؟ (الحظ أن األمن القومي ليس من القيود املسموح بها مبوجب املادة  9.2من االتفاقية األوروبية
أو املادة  18.3من امليثاق الدويل) .الثالث ،هو هل يتناسب القيد مع املصلحة العامة التي يتم تقدميها؟ 11يجب أن تقوم القوانني بالرد
عىل هذه التساؤالت الثالث .ذكرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ولجنة حقوق اإلنسان باألمم املتحدة ،يف التعليق العام األخري رقم
 ،22أنه يجب تفسري القيود بدقة .تنص املادة  )2(4من امليثاق الدويل عىل أن الدول ال ميكنها انتقاص أي من حقوق الحرية الدينية أو
العقائدية مبا يف ذلك يف أوقات حاالت الطوارئ العامة .ويف هذا الصدد مينح الحق يف حرية الدين أو املعتقد أولوية أعىل حتى من حرية
التعبري أو حرية تكوين الجامعات .وهذا ال يعني أن مصالح الدولة األخرى ال ميكن أن تتجاوز حرية الدين أو املعتقد .ولكنه يعني أنه
حتى يف أوقات الطوارئ العامة ،ميكن تجاوز هذه الحقوق األساسية إذا كان هناك ما يربر ذلك يف بنود القيود املطبقة.

 11املفهوم األسايس للتناسب ميكن توضيحه أحيانا بشكل بياين يف التشبيه باستخدام مطرقة ثقيلة لكرس جوزة مفتوحة .ستقوم األداة بال شك بإنجاز مهمة تحطيم
القرشة ،ولكنها بالتأكيد عىل حساب تدمري اللحم أيضاً.
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يجب عىل املراجع تحديد أي من بنود القيود يتم تطبيقها وفقاً للمعاهدات الدولية السارية ،والتزامات منظمة األمن والتعاون ،ودساتري
الدول ،والقوانني .يجب أن يتم تقييم دساتري الدول حول االتساق الداخيل :هل القيد املبديئ ال يتفق مع دستور الدولة ،وهل قوانني
12
الدولة تتفق مع االلتزامات الدولية؟

ك .القضايا «الخارجية»
.1

تأشريات الدخول .تكون لدى الدول السلطة املناسبة لفرض اللوائح املتعلقة بدخول بالدهم من قبل األجانب .وهذا عادة
ما ينطوي عىل منح التأشريات املختلفة .وقد يكون لدى البلدان أسباب مرشوعة الستبعاد أفراد معينني من حدودها .إذا كان
األفراد من خلفيات دينية معينة تقع ضمن معايري محايدة (مثل التي تشكل مخاطر أمنية أو سلوك إجرامي محتمل) ،فإنهم
ميكن استبعادهم بطريقة مرشوعة .ومع ذلك ،إذا كانت الدولة تنشئ فئات استبعاد عىل أساس ديني محض ،فإن هذا قد
يتعارض مع الحياد الديني املطلوب للدولة .وعالوة عىل ذلك ،وحيث أن تلك القيود قد تجعل من الصعب عىل مجموعة ذات
معتقدات معينة أن تدير منظمتها بالشكل التي تراه مناسباً ،فإن هذه القيود قد تشكل يف الواقع تدخالً يف الشئون الدينية
الداخلية .وبالتايل ،فإن قوانني التأشرية التي تهدف لالستبعاد الديني تحديدا ً واالستبعاد التمييزي بشكل خاص ،يجب أن يتم
دراستها بعناية.

.2

تحويل األموال .كام هو الحال مع التأشريات ،لدى الدول مجموعة متنوعة من األسباب املرشوعة لتنظيم تحويل األموال من
مختلف األنواع .ومع ذلك ،ال ينبغي السامح باألحكام التي تنطوي عىل متييز ضد الجامعات الدينية عىل أسس دينية.

ل .النشاط التبشريي
يعترب العمل التبشريي هو أحد القضايا الحساسة يف الكثري من البلدان .ومن املهم أوالً أن نتذكر يف األساس ،أن حق الفرد يف التعبري عن
قناعاته ومعتقداته وإميانه ميكن أن يكون بعدا ً حيوياً من التجربة اإلنسانية ،ويندرج الحق يف القيام بذلك تحت الحق يف حرية الدين أو
العقيدة ،فضالً عن الحق يف حرية التعبري .ورغم ذلك يف وقت ما ،يتجاوز الحق يف املشاركة يف اإلقناع الديني الحد املسموح به ويصبح
قرسي .من الهام عند تقييم هذا الحد أن نوفر حامية توسعية للحقوق التعبريية والدينية املعنية .وهكذا ،يتم اآلن التعامل مع هذا
بشكل جيد حيث يتم حامية التبرش التقليدي من الباب إىل الباب (ورغم أنه يتم حامية حق األفراد يف رفض التبشري) 13.من ناحية
أخرى ،فإن استغالل وضع السلطة عىل شخص ما يف الجيش أو يف بيئة العمل يعترب غري مالئم 14.إذا كانت الترشيعات تعمل عىل تقييد
العمل التبشريي ،فإن هذه القيود ميكن تربيرها فقط إذا كان ينطوي عىل إكراه أو إجراء أوما يعادل ذلك يف شكل احتيال ميكن التعرف
عليه بغض النظر عن املعتقدات الدينية املعنية.

م .متويل الجامعات الدينية  /العقائدية /النشاط االقتصادي العام
تنشأ العديد من القضايا املتعلقة بتمويل املنظامت الدينية والعقائدية.ومن بني القضايا األكرث أهمية:

 .12عن االلتزامات الدولية ،راجع خاصة امليثاق الدويل (املادة  ،)18.3والتعليق العام رقم  ،)§ 8( 22وإعالن القضاء عىل جميع أشكال التعصب (املادة ،)1.3
ووثيقة فيينا الختامية (القواعد  17و ،)25ووثيقة موسكو الختامية ( ،)§28.6واالتفاقية األوروبية (املادة  ،)9.2والسوابق القضائية للمحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان.
 13كوكيناكس ضد اليونان( ،املحكمة األوروبية .)1993
 14الريسيس ضد اليونان( tاملحكمة األوروبية .)1996
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.1

جواز قبول الهبات وإمكانية طلب األموال .هناك مجموعة متنوعة من مامرسات الدول فيام يتعلق بالترصيح لقبول الهبات
وطلب األموال .بعض الدول تعطي حرية واسعة لجمع األموال يف حني أن البعض اآلخر يحد بدقة املبالغ التي ميكن استالمها
وكيف ميكن جمع األموال .املبادئ التوجيهية الدولية الرئيسية تشري إىل أنه عىل الرغم من أن الدولة قد تضع بعض القيود ،فإن
املنهج املفضل هو السامح للجمعيات بجمع األموال برشط أن ال تنتهك السياسات العامة األخرى الهامة .وينبغي وضع القوانني
بطريقة غري متييزية.

.2

اإلعفاء الرضيبي .من الشائع جدا ً ،ولكن ليس بشكل عاملي ،أن توفر الدولة مزايا رضيبية للجمعيات غري الربحية .وعاد ًة ما
تكون هذه الفوائد من نوعني :أوال ،الفوائد املبارشة مثل اإلعفاء من رضيبتي الدخل واملمتلكات؛ وثانيا ،فوائد غري مبارشة والتي
تسمح للمساهمني بالحصول عىل تخفيض يف الرضائب ملساهمتهم .هناك القليل من القوانينالدولية بشأن هذه املسائل ،رغم
تطبيق معايري عدم التمييز.

.3

النظام الرضيبي لجمع األموال .بعض الدول تسمح لألديان بجمع األموال من خالل النظام الرضيبي للدولة .قد تكون إحدى
املؤسسات القانونية (الدينية) العامة قد عقدت اتفاقية مع الدولة تقوم فيها األخرية بفرض الرضائب عىل املنتمني لهذا الدين
ثم تحويل العائدات إىل هذا الدين .تنشأ يف هذه األنظمة صعوبتان وهم ،أوال :ما إذا كانت هذه الرتتيبات تفرق مابني الجامعات
الدينية والعقائدية؛ وثانياً :ما إذا كان األشخاص الذين ال يرغبون يف أن تؤخذ منهم رضائب ألجل الدين الذين ينتمون إليه
ميكنهم عدم االشرتاك يف ذلك .ويف حني أن القانون الدويل ال يحظر هذه األنظمة الرضيبية يف حد ذاتها ،فإن األفراد يجب أن
يكونوا قادرين عىل رفض االشرتاك يف هذا النظام الرضيبي (رغم أن الرفض قد يؤدي إىل فقدان العضوية يف الدين).

.4

متويل الدولة .توفر العديد من الدول كالً من التمويل املبارش وغري املبارش للمنظامت الدينية والعقائدية .باإلضافة إىل الفوائد
الغري مبارشة (ولكنها حقيقية) التي تنتج عن اإلعفاء والخفض الرضيبي ،ومجموعة متنوعة من أنظمة التمويل ،وتشمل :دفع
الرواتب (أو توفري منافع اجتامعية) لرجال الدين؛ ودعم املدارس الدينية؛ والسامح للمؤسسات باستخدام املباين اململوكة
للقطاع العام يف االجتامعات ،والتربع بالعقارات للمنظامت الدينية .ويف كثري من األحوال ،ترتبط الخطط التمويلية للدولة بشكل
مبارش باألحداث التاريخية (مثل إعادة املمتلكات التي استولت عليها الدولة يف السابق من جانبها) ،ويجب أن يكون أي تقييم
حساس جدا ً للمسائل املتعلقة بهذه الحقيقة املعقدة.

ن .القضايا الخاصة للسجون والجيش واملستشفيات وغريها من مؤسسات الدولة
تنشأ العديد من القضايا التي تتعلق باملؤسسات العامة ،مبا فيها السجون والقوات املسلحة واملستشفيات الحكومية .باإلضافة إىل مسألة
إمكانية وصول رجال الدين إىل مثل هذه املؤسسات من أجل إجراء العمل الرعوي (انظر القسم الثاين.ذ أعاله)،وحقوق املوظفني (انظر
األقسام .2د و.3ك) ،وهناك تساؤالت حول حقوق التعبري الديني لألشخاص الذين يقيمون داخل املؤسسات .ومن املتوقع بطبيعة الحال
أن القواعد التي تحكم حقوق التعبري الديني ،سوف تعتمد عىل طبيعة املؤسسة.
تحرتم أغلب األنظمة القانونية بشكل كبري أحكام سلطات السجون واملسؤولني العسكريني حول السالمة العامة والكفاءة ،لألغراض
العملية .ومع ذلك ،فقد أصبحت الدول أكرث حساسية لحقوق السجناء والجنود يف الحصول عىل الغذاء الديني إن أمكن .وكثريا ً ما تقدم
بعض الحريات املحدودة الرتداء أنواع من املالبس الدينية رشيطة أن ال تتعارض مع االنضباط يف السجن أو الكفاءة يف الجيش .كام أنه من
املستحسن السامح ،عندما يكون مناسباً ،بالحصول عىل الكتب الدينية واملشورة الروحية .ويف النهاية ،ال ينبغي وضع القيود إال بعد عمل
«تحليل قيود» مناسب ،مع فهم اإلمكانية املعقولة لتعزيز املصالح األمنية للدولة .وبالنسبة ملستشفيات الدولة ،حيث تكون املخاوف
األمنية أقل كثريا ً ،يجب عىل الدولة وفقاً لذلك أن تكون أكرث مرونة وحساسية فيام يتعلق بقضايا األغذية واملالبس املسموح بها دينياً.
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ﮬ .اإلعفاءات من القوانني ذات التطبيق العام
هناك ظروف كثرية تجعل األفراد والجامعات ،بسبب التزامهم ،يجدون صعوبة أو يعرتضون أخالقياً عىل االمتثال لبعض القوانني التي يتم
تطبيقها عىل الجميع .فبعض األشخاص لديهم اعرتاض ديني عىل تناول أنواع معينة من الطعام وآخرين يرصون عىل ارتداء مالبس معينة.
وبالنسبة للبعض ،تخالف الخدمة العسكرية معتقداتهم الدينية الراسخة .متثل بعض أيام اإلسبوع أو أيام معينة من السنة ،أهمية دينية
حيوية والتي تتطلب أن يتم تنفيذ طقوس أو عدم القيام بالعمل .معظم األنظمة الدميقراطية الحديثة تستوعب مثل هذه املامرسات
لألغلبية الشعبية ،والعديد منها يحرتم معتقدات االقليات.
القوانني التي تحكم اإلعفاء املحتمل من القوانني ذات الرسيان العام تأخذ شكلني أساسيني .األول يف شكل األحكام الدستورية العامة أو
توجيهات حقوق اإلنسان التي تدافع بشكل عام عن الحقوق الدينية والعقائدية وتتضمن أنه يجب تقديم اإلعفاء عند ارتباطها مبسألة
االلتزام .الشكل الثاين وهو أكرث تحديدا ً ويقدم إعفاءات ألفعال معينة ،مثل الحكم القانوين الذي يعفي املعرتضني بسبب االلتزام الديني
من الخدمة العسكرية (عادة مع اشرتاط تأدية خدمة بديلة) .ومن املهم أن تصاغ القوانني التي تؤثر عىل الدين واملعتقد بطريقة مدركة
للمبادئ العامة التي توجه القواعد الدستورية ومعايري حقوق اإلنسان ،وأن يتم صياغة إعفاءات قانونية محددة وأن تطبق بطريقة عادلة
ألولئك املعرتضني بسبب االلتزام الديني ولكن دون إثقال كاهل أولئك الذين ليس لديهم اعرتاضات مامثلة.
ومن بني العديد من القضايا التي من املرجح أن تثري تساؤالت حول اإلعفاءات من القوانني ذات الرسيان العام ،األكرث شيوعا هي:
• االعرتاض عىل الخدمة العسكرية بسبب االلتزام .رغم عدم وجود معيار دويل يحكم هذه القضية ،فإن االتجاه الواضح يف معظم
الدول الدميقراطية هو السامح لهؤالء الذين لديهم اعرتاضات أخالقية أو دينية حقيقية من الخدمة العسكرية بأداء خدمة بديلة
(غري عسكرية) .وعىل أية حال ،يجب أن ال تكون قوانني الدولة عقابية عىل نحو غري مالئم بالنسبة ألولئك الذين ال يستطيعون
الخدمة يف الجيش ألسباب أخالقية15 .؛
• الغذاء.هناك العديد من األطعمة التي تحظرها العديد من التقاليد الدينية واألخالقية ،مبا يف ذلك اللحوم عموماً ،ولحم الخنزير،
واللحوم التي مل يتم إعدادها وفقاً لطقوس محددة ،والكحول .وانطالقا تعزيز من روح التسامح ،ميكن أن تشجع الدولة املؤسسات
التي تقدم الطعام – وخاصة املدارس واملستشفيات والسجون ،والجيش – عىل تقديم وجبات طعام اختيارية ملن لديهم متطلبات
دينية أو أخالقية؛
• أيام األنشطة الدينية .األيام التي تثري تساؤالً حول اإلعفاء نوعان ،األول ،أيام األسبوع التي لها أهمية دينية (عىل سبيل املثال،
لصالة الجمعة والسبت أو عبادة يوم األحد) ،والثاين ،أيام تقوميية لها أهمية دينية (مثل عيد امليالد ،يوم الغفران ،شهر رمضان).
وينبغي لقوانني الدولة ،قدر اإلمكان ،أن تعرب عن روح التسامح واحرتام املعتقدات الدينية؛
• الطب .بعض الطوائف الدينية والعقائدية ترفض واحدا ً أو أكرث من جوانب اإلجراءات الطبية التي يتم تنفيذها عادة .يف حني أن
العديد من الدول تسمح للبالغني باتخاذ قرارات بقبول أو رفض أنواع معينة من اإلجراءات ،تحتاج الدول عاد ًة إىل أن يتم تطبيق
بعض اإلجراءات الصحية عىل األطفال برصف النظر عن رغبة والديهم .لدرجة أن الدولة تختار تجاوز تفضيالت الوالدين إىل ما
تحدده الدولة باعتبارها حاجة ملحة ،وأن الدولة قد تختار بصورة مرشوعة أن تقوم بذلك ،ومع ذلك ينبغي للقوانني أن تصاغ
بالطرق التي تحرتم أولئك الذين لديهم اعرتاضات أخالقية عىل اإلجراءات الطبية ،حتى لو كان القانون ال مينح اإلعفاء املرجو؛

 15التوصية ( 8)1987بشأن االعرتاضات األخالقية عىل الخدمة العسكرية اإللزامية ،التي اعتمدها مجلس اللجنة األوروبية للوزراء يف  9أبريل  ،1987يف االجتامع
رقم  406لنواب الوزراء ;1987r8.htm/http://cm.coe.int/stat/E/Public/1987 ،وقرار لجنة حقوق اإلنسان رقم 1998/77؛ وقرار لجنة
حقوق اإلنسان رقم .2002/45
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• أخرى .إضافة إىل القضايا التي لوحظت يف أماكن أخرى ،توجد األماكن قد تظهر فيها اعرتاضات بخصوص رفض آداء اليمني أو أداء
الخدمة يف هيئات املحلفني .ينبغي عىل الدولة أن تحاول قدر اإلمكان توفري بدائل معقولة بحيث ال تضع وزرا ً عىل أولئك الذين
لديهم اعرتاضات أخالقية وال عىل العامة.

20

 .2القضايا املوضوعية التي تنشأ عاد ًة يف الترشيعات

 .3املوضوعات األخرى التي قد تنشأ يف

مجموعة متنوعة من القوانني املواضيع املحددة باألعىل هي األكرث احتامالً ألن تظهر يف مراجعة القانون العام الذي ينظم النشاطات
الدينية والعقائدية .وفيام ييل بعض القضايا التي قد تنشأ حسب سياق ونوع القانون املقدم.

أ.

القانون الجنايئ واإلداري  /عقوباته

تقوم بعض الدول بربط عقوبات كبرية (غرامات جادة أو سجن) بخرق القوانني املتعلقة باألنشطة الدينية والعقائدية .عىل الرغم من
أن الغرامات البسيطة عىل االنتهاكات الطفيفة لالئحة اإلدارية قد يكون مناسباً ،فمن غري املناسب أن نعاقب عىل خطأ إداري بسيط
كام لو كان انتهاكاً للقانون الجنايئ أو أن نجعله عرضة لجزاءات إدارية عقابية .العقوبات الجادة ألخطاء التسجيل الصغرية ،عىل سبيل
املثال ،قد تثري تساؤالت خطرية حول ما إذا كانت حقوق الدين واملعتقد يتم انتهاكها باالعتامد الذرائعي عىل القانون الجنايئ .يف حني
أن العقوبات الجادة قد تكون مناسبة عندما يحرم القانون أنشطة تعترب جزء من القانون الجنايئ التقليدي (مثل حظر القتل واالعتداء
والرضب أو الرسقة) ،وهي من غري املحتمل أن تكون مناسبة عندما يكون هناك خرق بسيط لإلجراءات اإلدارية .ولذلك ،عىل سبيل
املثال ،سيكون مناسباً عىل األرجح (رغم أنه قد يكون زائدا ً) أن يتم سن قانون يحظر عىل وجه التحديد االعتداءات الجسدية عىل رجال
الدين أو أن يحظر استخدام الوضع الرشعي للجامعات الدينية كغطاء ملؤسسة إجرامية .ومع ذلك ،فإنه سيكون من غري املناسب األرجح
إرفاق عقوبات جنائية ملجرد فشل تسجيل الجمعيات الدينية يف حد ذاته .تعتربقوانني الدولة التي تشمل متطلبات التسجيل املرهقة مع
ربط العقوبات الجنائية بعدم التسجيل موضع شك.

ب .األمن القومي  /اإلرهاب
رغم أن قوانني الدولة املتعلقة باألمن القومي واإلرهاب الديني قد تكون مناسبة ،فمن املهم أن ال يتم استخدام هذه القوانني الستهداف
املنظامت الدينية التي ال تشارك يف أعامل إجرامية أو عنيفة .ال يجب أن يتم استخدام قوانني مكافحة اإلرهاب كذريعة للحد من النشاط
الديني املرشوع.
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ج .استخدام األرايض  /تقسيم املناطق
القوانني املتعلقة ببناء أو إعادة تشكيل ،أو استخدام العقارات ألغراض دينية قدتشمل قوانني حكومية معقدة تتعلق باألرايض والعقارات
والحامية التاريخية .ومن غري املألوف أن يقوم موظفي الدولة (عىل املستوى الوطني ،الفيدرايل ،أو املحيل) باستخدام مثل هذه القوانني
لتقييد الجامعات الدينية من تشغيل املرافق الدينية .قد تبدو مربرات القيود محايدة (مثل تنظيم تدفق حركة املرور ،أو االنسجام مع
املباين أو األنشطة األخرى ،أو القيود بسبب الضوضاء) ،ولكن يتم تطبيقها بشكل انتقايئ ألغراض متييزية ضد الجامعات الدينية املكروهة.
ومن املهم أن يتم صياغة هذه القوانني بشكل محايد وأن تطبق بشكل محايد ،وأن يتم تفعيلها ألغراض حقيقية ومرشوعة.

د .نزاعات امللكية الدينية
هناك نوعان من نزاعات امللكية الدينية التقليدية .األول هو حيث تكون ملكية املمتلكات الدينية يتم النزاع عليها نتيجة أعامل سابقة
للدولة استولت فيها عىل املمتلكات ونقلتها إىل مجموعة أخرى أو إىل أفراد .وقد شكل هذا مشكلة كبرية يف كثري من الحاالت يف البلدان
التي كانت شيوعية يف السابق .والثاين هو حيث يؤدي الخالف داخل املجتمع الديني إىل تنازع جامعة أو أكرث عىل حقوق امللكية .وغالباً
ما ينطوي هذين النوعني من النزاعات عىل قضايا تاريخية والهوتية .ومن املمكن أن تكون هذه الرصاعات معقدة جدا ً وتحتاج إىل
الخربة ليس فقط يف القضايا القانونية الدقيقة املتعلقة بامللكية ،ولكن أيضاً يف املسائل الفنية املتعلقة بالواقع واملذهب .وبقدر ما تتعامل
القوانني مع مثل هذه القضايا ،من املهم أن يتم صياغتها وتطبيقها بشكل محايد قدر اإلمكان ،ودون إعطاء معاملة تفضيلية غري مربرة
إىل املجموعات املفضلة.

ذ .النشاطات السياسية للمنظامت الدينية
تكون لدى الدول مجموعة مختلفة من املناهج املتعلقة بالدور املسموح به للمنظامت الدينية والعقائدية يف الحياة السياسية .والتي
قد ترتاوح ما بني حظر األحزاب السياسية الدينية ،إىل منع الجامعات الدينية من االشرتاك يف األنشطة السياسية ،للقضاء عىل اإلعفاءات
الرضيبية للجامعات الدينية املشاركة يف األنشطة السياسية .ويف حني أن هذه القضايا قد تكون معقدة جدا ً ،وبرغم إمكانية وجود
مجموعة متنوعة من القوانني املختلفة ولكنها مسموحة ،ال يجب أن يتم صياغة هذه القوانني بطريقة تحظر النشاطات الدينية املرشوعة
16
أو تفرض قيود غري عادلة عىل املؤمنني بالدين.

ر .قانون األرسة
يتعارض قانون األرسة يف كثري من األحيان مع املسائل املتعلقة بالدين أو املعتقد.ومن بني القضايا األكرث شيوعاً الزواج وحضانة األطفال.
وفيام يتعلق بالزواج ،فإن قوانني الدولة تختلف بخصوص العالقة بني الزواج «الديني» والزواج «الرسمي»( .مسألة حق رجال الدين
يف إجراء الزواج الرشعي املعرتف به من قبل الدولة متت مناقشتها يف القسم .2ذ) .رغم أن الخيارات األخرى أيضاً متاحة (مثل اشرتاط
الزواج املدين املعرتف به من الدولة قبل الزواج الديني) ،وال ينبغي تفعيل القوانني التي متنع املنظامت الدينية أو العقائدية من إقامة

 16القضية الرائدة للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان هي رفاه بارتييس ضد تركيا ( ،)2003والتي فيها قامت املحاكم الرتكية بحل أحد أكرب األحزاب السياسية
الرتكية بسبب دعمها املزعوم لألصولية اإلسالمية ،مبا يف ذلك الدعوة إىل تطبيق قانون الرشيعة يف تركيا .عقدت املحكمة األوروبية أنه بالرغم من أن «الحزب
السيايس الذي تحركه القيم األخالقية التي يفرضها الدين ال ميكن اعتبارها معادية يف جوهرها للمبادئ األساسية للدميقراطية» ( ،)§100ميكن أن ترى الدولة أنه
من املناسب حل الحزب السيايس إذا ظهر أن هذا الحزب قد يكون اقرتب من الحصول عىل السلطة السياسية ( )§108وإذا كانت بعض مقرتحاتها ضد النظام
الدستوري للدولة ( )§60،67،93-59أو املبادئ الدميقراطية األساسية (.)§98
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 .3املوضوعات األخرى التي قد تنشأ يف

املراسم الدينية باإلضافة إىل أي متطلبات أخرى حيادية قد تفرضها الدولة (مثل أن يصل الفرد إىل سن البلوغ وأن ال يكون متزوج يف
الوقت الحايل) .ومن القضايا املتعلقة بالزواج والتي من املحتمل أنتظهر هي القيود التي تفرضها الدولة عىل الزيجات املدبرة وحظر
تعدد الزوجات الذي قد يكون مجازا ً يف بعض املذاهب الدينية .قد تثري نزاعات حضانة األطفال قضايا دينية عندما يكون الوالدين من
ديانات مختلفة وكل منهم يرغب يف تربية الطفل حسب معتقداته 17.نظرا ً ألن النظام األسايس قد ال يتناول مثل هذه القضايا بشكل
مبارش ،فمن املرجح أن تنشأ النزاعات بشأن الحضانة .ينبغي إعادة النظر يف القوانني بشأن حيادها ولضامن حامية مصلحة الطفل الفضىل
بطريقة محايدة ال تحتمل تفضيل دين عىل اآلخر.
هناك قضايا أخرى عديدة قد تنشأ حيث تتصارع فيها املذاهب الدينية مع قوانني الدولة .عىل سبيل املثال ،قوانني املرياث بالدولة قد
تتعارض مع القوانني الدينية بخصوص حق أحد الزوجني يف وراثة تركة الزوج املتويف .أو قد تحد بعض الدول قدرة بعض األزواج من
عقيدة دينية محددة عىل تبني أطفال بشكل كامل بسبب املخاطر املتوقعة من هذه الديانة .تسهل الرشيعة اإلسالمية عىل الزوج تطليق
زوجته عن ما يسمح به قانون الدولة .ويف جميع هذه الحاالت ،ينبغي دراسة قوانني الدولة بشأن حيادها ولتحديد ما إذا كانت القيود
عىل حقوق املجاهرة بالدين تتناسب مع مصالح الدولة الرشعية.

ز .البث اإلعالمي
تنشأ ثالثة قضايا رئيسية فيام يتعلق مبلكية وسائل البث اإلعالمي وهي ملكيتها والوصول إليها والسخرية أو التحريض ضد الطوائف
الدينية األخرى .ال توجد معايري عاملية محددة بالنسبة إىل قضايا وسائل البث اإلعالمي .وهكذا ،تكون املبادئ العامة للمساواة وعدم
التمييز هي املبادئ التوجيهية األساسية .ومن املفرتض أن ال تحرم الجامعات الدينية والعقائدية من امتالك وتشغيل موافق وسائل
اإلعالم.عندما تكون وسائل اإلعالم مدارة من قبل الدولة ،ينبغي أن يسمح بإجراءات عادلة لتزويد مختلف الجامعات الدينية أو
العقائدية بإمكانية االتصال بوسائل اإلعالم .يف حني أن الدول ستكون لديها إجراءات مختلفة وأحياناً متضاربة فيام يتعلق بالتشهري
أوخطاب الكراهية أو االنتقاص من الجامعات الدينية أو العقائدية ،يجب عىل القوانني رغم ذلك أن تكون عادلة وغري متييزية (انظر
امليثاق الدويل املادة .)20

ك .العاملة
تنشأ ثالثة قضايا رئيسية فيام يتعلق بالعالقة بني العاملة (مزاولة العمل) والدين أو العقيدة وتشمل التوظيف وغريها من مامرسات
املوظفني من ،أوالً ،الجامعات الدينية أو العقائدية؛ وثانياً ،الرشكات الخاصة؛ وثالثاً ،مكاتب الدولة .وبقدر ما تحظر الدولة التميز عىل
أساس الدين أو العقيدة ،تسعى الجامعات الدينية والعقائدية لالستثناء من قوانني عدم التمييز حتى يتمكنوا من توظيف وإبقاء األفراد
الذين تتفق أهوائهم مع مصالح الجامعة.توجد مجموعة واسعة من النهج القانونية .وفيام يتعلق الرشكات الخاصة (غري الدينية)،
سيكون املعيار النموذجي هو حظر التمييز يف هذه األمور ومنها التوظيف .ميكن السامح ألصحاب العمل بتقييد بعض مظاهر املعتقدات.
ينبغي عىل الدول عدم التمييز يف املامرسات املتعلقة بشؤون املوظفني ،عىل الرغم من أن بعض الدول تحظر املسؤولني من ارتداء الرموز
الدينية.

ل .املدافن
 17راجع عىل سبيل املثال ،هوفامن ضد النمسا (املحكمة األوروبية .)1993
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لدى الدول مجموعة متنوعة من اإلجراءات التي تشمل العالقة بني الدين واملقابر .يف بعض الحاالت ،متارس الدولة سيطرة كاملة عىل هذا
املوضوع ،ويف حاالت أخرى يتم االحتفاظ بقدر كبري من املسؤولية من جانب املؤسسات الدينية .رغم عدم وجود قواعد واضحة تحكم
هذا املوضوع ،ينبغي للدولة تجنب التمييز بني الجامعات الدينية وأن تسمح ،ضمن أسباب معقولة (الصحة العامة عىل وجه الخصوص)،
بالحق يف إظهار الدين واملعتقد يف هذه الظروف اإلنسانية.
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 .2القضايا املوضوعية التي تنشأ عاد ًة يف الترشيعات

 .4محتويات النص املقدم إىل الحكومة أوالربملان

يجب ضبط مراجعة كل مسودة ترشيع ليك تناسب املتطلبات الخاصة للدولة التي سعت للمشورة .ومع ذلك فإن املنظمة املواضيعية
التالية تقرتح الرتتيب الذي تظهر به املراجعات املكتوبة عادةً.
.1

تقديم بيان إيجايب حول أهمية االمتثال للمعايري الدولية ،والتزامات منظمة األمن والتعاون إن كان مالمئاً .وينبغي تقديم بيان
مخترص عن املعايري الدولية.

.2

تحديد املخاوف التي أثارت مسودة القانون .من الهام أن يفهم املراجعني مخاوف الحكومة أو الدولة التي دعت إىل صياغة
الترشيعات .ومن املهم جدا ً أن يتم ضياغتها بطريقة تظهر أن هذه املخاوف تم فهمها وتقديرها بالكامل.

.3

وصف املعلومات التي تم جمعها والتي تشكل األساس الوقائعي والقانوين الخاص بالدولة للتوصيات .يجب أن تقوم املراجعة،
حسب االقتضاء ،بتعريف األفراد واملجموعات الذين تم التشاور معهم داخل الدولة ،مبا يف ذلك موظفي الدولة واملسؤولني
الحكوميني والربملانيني واملنظامت غري الحكومية والشخصيات الدينية ،وغريهم .وينبغي للمراجعة أن توضح املحاوالت الجادة
والشاملة التي متت لجمع املعلومات وأنه تم استشارة مجموعة متنوعة من املصادر.

.4

ينبغي تحديد جميع القوانني املختصة بالدولة .يجب أن يظهر املراجع األلفة مع الدستور والقوانني واملدونات ،واملراسيم .وقدر
ما تكون القرارات القضائية متصلة بهذا ،يجب أيضاً تحديدها.

.5

يجب تحديدمراقبة التوجيهات الدولية .يجب تحديد التزامات منظمة األمن والتعاون ذات الصلة ،باإلضافة إىل التوجيهات
الدولية التي صدقت عليها الدولة.

.6

تحديد امليزات اإليجابية ملسودة القانون .وبقدر ما توجد ميزات إيجابية يف املرشوع ،فمن املناسب أن يتم تسليط الضوء عليها.

.7

تحديد «محايدة» األحكام .وهذا يساعد عىل توضيح الغرض من التحليل.
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.8

تحديد السامت اإلشكالية .من املحتمل أن يكون هذا هو جوهر التحليل وأطول جزء فيه .وميكن أن يتم هذا إما عن طريق
مناقشة القضايا الرئيسية التي تسبب مشاكل أو عن طريق توفري التحليل لكل قسم عىل حدة .ينبغي أن يكون التحليل واضحاً
وغري جديل وبناء .الهدف الرئييس هو تقديم اقرتاحات من شأنها أن تساعد املسئولني عىل فهم البدائل وتقدير املعايري الدولية.
ومن املهم أن نتذكر أن املراجعني ال يقرتحون لغة قانونية بديلة؛ ولكنهم يقوموا بالتعليق عىل املسودات بدون اقرتاح صيغة
محددة.

.9

ينبغي أن يختتم مرشوع املسودة باإلعراب عن التقدير للثقة املبينة يف السامح بإجراء املراجعة وعن طريق تقديم استمرار
التعاون والدعم.
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 .2القضايا املوضوعية التي تنشأ عاد ًة يف الترشيعات

امللحق  :1أحكام مختارة من التوجيهات الدولية واإلقليمية

ويشمل ما ييل مجموعة من األحكام من أكرث التوجيهات ذكرا ً املتعلقة بحرية الدين أو العقيدة ،وحرية التعبري وتكوين الجامعات.

ݚ
الدولية
األمم املتحدةوالصكوك
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ()1948
املادة 18
لكل شخص الحق يف حرية التفكري والضمري والدين ،ويشمل هذا الحق حرية تغيري ديانته أو عقيدته ،وحرية اإلعراب عنهام بالتعليم
واملامرسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك رسا ً أم مع الجامعة.
املادة 19
لكل شخص الحق يف حرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل ،واستقاء األنباء واألفكار وتلقيها وإذاعتها
بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
املادة 20
.1

لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك يف الجمعيات والجامعات السلمية.

.2

ال يجوز إرغام أحد عىل االنضامم إىل جمعية ما.
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امليثاق الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
تم اعتامده وعرضه للتوقيع والتصديق واملوافقة يف  16ديسمرب  .1966ودخل يف حيز التنفيذ يف  23مارس .1976
املادة 2
.1

كل دولة طرف يف هذا امليثاق تتعهد بأن تحرتم وتكفل لجميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها الحقوق
املعرتف بها يف هذا امليثاق ،دون متييز من أي نوع ،مثل العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السيايس أو
غري السيايس ،أو األصل القومي أو االجتامعي ،أو الرثوة أو املولد أو أي وضع آخر.

املادة 4
.1

يف أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة ووجودها والتي يتم إعالنها بشكل رسمي ،يجوز للدول األطراف يف هذا امليثاق
أن تتخذ تدابري ال تتقيد بالتزاماتها مبوجب هذا امليثاق إىل الحد الذي تقتضيه رضورات املوقف ،رشيطة أن مثل هذه التدابري
ال تتعارض مع االلتزامات األخرى املرتتبة عليها مبقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد عىل أساس
العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي.

.2

ال يجوز االنتقاص من املواد  6و 7و( 8الفقرات  1و)2و 11و 15و 16و 18مبوجب هذا الحكم.

.3

أية دولة طرف يف هذا امليثاق مستفيدة من حق عدم التقيد يجب أن تقوم فورا ً بإبالغ سائر الدول األطراف يف هذا امليثاق،
من خالل وساطة األمني العام لألمم املتحدة ،باألحكام التي مل تتقيد بها واألسباب التي دفعتها إىل ذلك .ويتم تبليغ رسالة أخرى،
عن طريق نفس الوسيط ،يف التاريخ الذي تنهي فيه اجراء عدم التقيد هذا.

املادة 18
.1

لكل إنسان الحق يف حرية الفكر والعقيدة والدين .ويشمل هذا الحق حرية أن يكون للفرد أو أن يعتنق أي دين أو معتقد
يختاره ،وحريتة ،سواء بشكل فردي أو باالشرتاك مع اآلخرين ويف العام أو الخاص ،يف إظهار دينه أو معتقده عن طريق إقامة
الشعائر واالحتفاالت والتقاليد والتعليم.

.2

ال يجوز ألحد أن يخضع إلكراه من شأنه أن يخل بحريته يف أن يكون له أو أن يعتنق أي دين أو معتقد يختاره.

.3

حرية املرء يف إظهار دينه أو معتقده ال تخضع إال للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون رضورية لحامية السالمة العامة
أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحريات األساسية لآلخرين.

.4

الدول األطراف يف هذا امليثاق تتعهد باحرتام حرية اآلباء أو األوصياء القانونيني،عند االقتضاء ،يف تأمني الرتبية الدينية واألخالقية
ألطفالهم وفقا لقناعاتهم الخاصة.
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املادة 19
.1

لكل إنسان الحق يف اعتناق آراء دون مضايقة.

.2

لكل فرد الحق يف حرية التعبري ،وهذا الحق يشمل حريته يف طلب وتلقي ونقل املعلومات واألفكار من جميع األنواع ،برصف
النظر عن الحدود ،سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة ،أو يف قالب فني أو بأية وسائط أخرى يختارها.

.3

مامرسة الحقوق املنصوص عليها يف الفقرة  2من هذه املادة تحمل يف طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة .وعىل ذلك يجوز
إخضاعها لبعض القيود ،ولكن يجب أن تكون كام نص عليها القانون وأن تكون رضورية:

(أ) الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛
(ب) لحامية األمن القومي أو النظام العام ،أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.
املادة 20
.2

أية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية تشكل تحريضاً عىل التمييز أو العداوة أو العنف يحظرها القانون.

املادة 26
جميع األشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي متييز بحق الحامية القانونية املتساوية .ويف هذا الصدد يجب أن يحظر القانون
أي متييز وأن يكفل لجميع األشخاص حامية متساوية وفعالة من التمييز ألي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
سياسيا أو غري سيايس ،أو األصل القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو املولد أو أي حالة أخرى.
املادة 27
يف الدول التي توجد فيها أقليات عرقية أو الدينية أو لغوية ،ال ميكن سلب األشخاص املنتمني إىل هذه األقليات الحق ،باالشرتاك مع
األعضاء اآلخرين يف جامعتهم ،يف التمتع بثقافتهم الخاصة ،أو إقامة شعائر دينهم أو املجاهرة بها ،أو استخدام لغتهم الخاصة.

اإلعالن الخاص بالقضاء عىل جميع أشكال التعصب
والتمييز القامئني عىل أساس الدين أو املعتقد
أعلن مبوجب قرار الجمعية العامة رقم  55/36بتاريخ  25نوفمرب لعام 1981
الجمعية العامة،
باعتبار أن أحد املبادئ األساسية مليثاق األمم املتحدة هو أن الكرامة واملساواة متأصلتان يف جميع بني البرش؛ وأن جميع الدول األعضاء
قد تعهدت باتخاذ إجراءات مشرتكة ومنفصلة بالتعاون مع املنظمة لتعزيز وتشجيع االحرتام واملراعاة العاملية لحقوق اإلنسان والحريات
األساسية للجميع ،دون متييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين؛
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وباعتبار أن اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان تعلن مبادئ عدم التمييز واملساواة أمام القانون
والحق يف حرية الفكر والضمري والدين واملعتقد؛
وباعتبار أن تجاهل وانتهاك حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،وال سيام الحق يف حرية الفكر والوجدان والدين أو أي اعتقاد ،قد جلب
بشكل مبارش أو غري مبارشحروباً ومعاناة كبرية للبرشية ،خاص ًة حيثام تكون وسيلة للتدخل األجنبي يف الشؤون الداخلية من الدول
األخرى وتصل إىل تأجيج الكراهية بني الشعوب واألمم؛
وباعتبار أن الدين أو املعتقد بالنسبة ألي فرد يؤمن به ،ميثل أحد العنارص األساسية يف تصوره للحياة ،وأن حرية الدين أو املعتقد يجب
أن تكون محرتمة ومضمونة بشكل كامل؛
وباعتبار أنه من الرضوري تعزيز التفاهم والتسامح واالحرتام يف املسائل املتعلقة بحرية الدين واملعتقد وضامن منع استخدام الدين أو
املعتقد ألغراض تخالف ميثاق األمم املتحدة والتوجيهات األخرى ذات الصلة يف األمم املتحدة و مقاصد ومبادئ هذا اإلعالن؛
وباعتبار أن حرية الدين واملعتقد ينبغي أن تسهم أيضاً يف تحقيق أهداف السالم العاملي والعدالة االجتامعية والصداقة بني الشعوب،
والقضاء عىل أيديولوجيات أو مامرسات االستعامر والتمييز العنرصي؛
ومالحظة قبول اعتامد العديد من ،وتنفيذ بعض االتفاقيات ،تحت رعاية األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة ،للقضاء عىل مختلف أشكال
التمييز؛
ومعنية مبظاهر التعصب والتمييز يف أمور الدين أو املعتقد ،التي ال تزال ملحوظة يف بعض مناطق العامل؛
فقد عقدت العزم عىل اتخاذ جميع التدابري الالزمة للقضاء الرسيع عىل مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهره ،وملنع ومكافحة التمييز
عىل أساس الدين أو املعتقد؛
ينص بهذا اإلعالن الخاص بالقضاء عىل جميع أشكال التعصب والتمييز القامئني عىل أساس الدين أو املعتقد عىل أن:
املادة 1
.1

لكل إنسان الحق يف حرية الفكر واالعتقاد والدين.ويشمل هذا الحق حرية أن يكون له دين أو أي معتقد يختاره ،وحريته
إما وحده أو باالشرتاك مع اآلخرين ويف العامة أو الخاصة يف إظهار دينه أو معتقده ،عن طريق العبادة واالحتفاالت والتقاليد
والتدريس.

.2

ال يجوز ألحد أن يخضع إلكراه من شأنه أن يخل بحريته الدينية أو العقائدية.

.3

حرية الفرد يف إظهار دينه أو معتقده ال تخضع إال للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون رضورية لحامية السالمة العامة
أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحريات األساسية لآلخرين.
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املادة 2
.1

ال يجوز أن يتعرض الفرد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة من األشخاص أو شخص ما عىل أساس الدين أو غريه
من املعتقدات.

.2

الغرض من عبارة «التعصب والتميييز القامئني عىل أساس الدين أو املعتقد» يف هذا اإلعالن هو أي متييز أو استثناء أو تقييد أو
تفضيل يقوم عىل أساس الدين أو املعتقد ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص االعرتاف ،التمتع أو مامرسة حقوق اإلنسان
والحريات األساسية عىل أسس متساوية.

املادة 3
.1

التمييز بني البرش عىل أساس الدين أو املعتقد يشكل إهانة للكرامة اإلنسانية وإنكارا ً ملبادئ ميثاق األمم املتحدة ،ويجب أن
يدان باعتباره انتهاكاً لحقوق اإلنسان وللحريات األساسية املعلنة يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والواردة بالتفصيل يف
العهود الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان ،وباعتباره عقبة أمام قيام عالقات ودية وسلمية بني األمم.

املادة 4
.1

تتخذ جميع الدول تدابري فعالة ملنع واستئصال أي متييز عىل أساس الدين أو العقيدة يف االعرتاف واملامرسة والتمتع بحقوق
اإلنسان والحريات األساسية يف جميع مجاالت الحياة املدنية واالقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية.

.2

تبذل جميع الدول كافة الجهود لسن أو إلغاء الترشيعات عند االقتضاء لحظر أي متييز من هذا القبيل ،والتخاذ جميع التدابري
املالمئة ملكافحة التعصب القائم عىل أساس الدين أو املعتقدات األخرى.

املادة 5
.1

لآلباء أو يف بعض األحوال األوصياء القانونيني عىل األطفال الحق يف تنظيم الحياة يف داخل األرسة وفقاً لدينهم أو معتقدهم
مع األخذ يف االعتبار الرتبية األخالقية التي يرون أن يرتىب الطفل عليها.

.2

يتمتع كل طفل بالحق يف تلقي التعليم يف أمور الدين أو املعتقد وفقاً لرغبات والديه ،أواألوصياء القانونيني يف بعض األحوال،
وال يجوز إجباره عىل تلقي تعليم يف الدين أو املعتقد يخالف رغبات والديه أو أولياء األمر ،ويجب أن يكون املبدأ األسايس هو
مراعاة مصالح الطفل.

.3

يجب حامية الطفل من أي شكل من أشكال التمييز عىل أساس الدين أو املعتقد .ويجب أن تتم تربيته عىل روح التفاهم
والتسامح والصداقة بني الشعوب ،والسالم واألخوة العاملية ،واحرتام حرية الدين أو املعتقد لآلخرين ،وعيل اإلدراك التام
لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة رفقائه.

.4

يف حالة الطفل الذي ليس تحت رعاية أي من والديه أو األوصياء القانونيني ،يجب أن تؤخذ يف االعتبار رغباتهم التي يعربون
عنها أو أي دليل آخر من رغباتهم يف أمور الدين أو املعتقد ،ويجب أن يكون املبدأ األسايس هو تحقيق أفضل مصلحة للطفل.
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يجب أن ال تكون املامرسات الدينية أو العقائدية التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية أو العقلية أو بنموه الكامل،
مع مراعاة املادة  ،1الفقرة  3من هذا اإلعالن.

املادة 6
وفقاً للامدة األوىل من هذا اإلعالن ،وتبعاً ألحكام املادة  ،1الفقرة  ،3فإن الحق يف حرية الفكر والرأي و الدين أو املعتقد يجب أن
تشمل ،أمورا ً منها ،الحريات التالية:
(أ) العبادة أو التجمع فيام يتعلق بالدين أو املعتقد وإقامة وصيانة أماكن ألجل هذه األغراض؛
(ب) إنشاء وصيانة مؤسسات خريية أو إنسانية مناسبة؛
(ج) اقتناء وصناعة واستخدام ،بالقدر املناسب ،املواد الرضورية والخامات املتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد؛
(د) كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه املجاالت؛
تعليم الدين أو املعتقد يف أماكن مناسبة لهذه األغراض؛
(ذ)
(ر) التامس وتلقي التربعات املالية وغريها من املساهامت من األفراد واملؤسسات؛
(ز) تدريب أو تعيني أو انتخاب أو استخالف الزعامء املناسبني حسبام تتطلبه مقتضيات ومعايري أي دين أو معتقد؛
(س) مراعاة أيام الراحة واالحتفال باألعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده؛
(ش) إقامة وإدامة االتصاالت باألفراد والجامعات يف مسائل الدين واملعتقد عىل املستويني الوطني والدويل.
املادة 7
يجب منح الحقوق والحريات املنصوص عليها يف هذا اإلعالن يف الترشيع الوطني بحيث أن الجميع يجب أن يكون قادرا ً عىل االستفادة
من هذه الحقوق والحريات يف املامرسة العملية.
املادة 8
ال يجوز تفسري أي يشء يف هذا اإلعالن عىل أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملواثيق الدولية
لحقوق اإلنسان.

التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة 22
لجنة حقوق اإلنسان ،التعليق العام  ،22املادة (18الدورة الثامنة واألربعون .)1993 ،مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة
التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ،وثيقة األمم املتحدة HRI\GEN\1\Rev.1 .يف .)1994( 35
.1

الحق يف حرية الفكر والعقيدة والدين (الذي يشمل حرية اعتناق العقائد) يف املادة  18.1واسع النطاق وعميق؛ ويشمل حرية
الفكر يف جميع املسائل ،واالقتناع الشخيص وااللتزام بأي دين أو معتقد والجهر به سواء بصورة فردية أو باالشرتاك مع آخرين.

تلفت اللجنة انتباه الدول األطراف إىل حقيقة أن حرية الفكر وحرية املعتقد يجب حاميتهم باملساواة مع حرية الدين واملعتقد .الطابع األسايس
لهذه الحريات يظهر أيضاً يف حقيقة أن هذا الحكم ال ميكن الخروج عنه حتى يف أوقات الطوارئ العامة ،كام جاء يف املادة 4.2من امليثاق.
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.2

تحمي املادة  18العقائد التوحيدية وغري التوحيدية واملعتقدات اإللحادية .وكذلك الحق يف عدم اعتناق أي دين أو معتقد.
يجب تفسري مصطلح «العقيدة» و «الدين» بشكل أوسع .ال تقترص املادة  18يف تطبيقها عىل الديانات التقليدية أو عىل
األديان والعقائد ذات الخصائص أو املامرسات املامثلة لتلك الواردة يف الديانات التقليدية .ولذا تنظر اللجنة بقلق إىل أي ميل
إىل التمييز ضد أي دين أو معتقد ألي سبب من األسباب ،مبا يف ذلك كونه قد نشأ حديثاً أو كونه ميثل أقليات دينية قد تتعرض
للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة.

.3

متيز املادة  18بني حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقد وحرية إظهار دينه أو معتقده .وهي ال تسمح بفرض أي قيود عىل
حرية الفكر والوجدان أو عىل حرية أن يكون للفرد أو أنيعتنق أي دين أو معتقد يختاره .يتم حامية هذه الحريات دون قيد أو
رشط ،وكذلك حق كل إنسان يف اعتناق آراء دون مضايقة يف املادة  .19.1وفقاً للامدتني  18.2و ،17ال ميكن إجبار أي شخص
عىل الكشف عن أفكاره أو انتامئه إىل دين أو معتقد.

.4

ميكن مامرسة الحرية يف إظهار الدين أو املعتقد «إما بشكل فردي أو باالشرتاك مع اآلخرين ويف العامة أو الخاصة» .حرية
الفرد يف إظهار دينه أو معتقده عن طريق إقامة الشعائر واالحتفاالت والتقاليد والتعليم يشمل مجموعة واسعة من األعامل.
مفهوم العبادة ميتد إىل الطقوس والشعائر التي يعرب بها تعبريا ً مبارشا ً عن العقيدة ،فضالً عن املامرسات املختلفة املتعلقة بهذه
األعامل ،مبا يف ذلك بناء أماكن العبادة ،واستخدام صيغ مواد الشعائر ،وعرض الرموز واالحتفال يف العطالت وأيام الراحة.احرتام
ومامرسة الدين أو املعتقد ال تشمل فقط طقوس االحتفاالت ولكن أيضاً العادات األخرى مثل اتباع قواعد غذائية ،وارتداء
مالبس مميزة أو غطاء الرأس ،واملشاركة يف طقوس ترتبط مبراحل معينة من الحياة ،واستخدام لغة معينة اعتادت عىل أن
تتكلمها مجموعة ما .وباإلضافة إىل ذلك ،فإن مامرسة وتدريس الدين أو املعتقد يشمل األعامل املرتبطة بإدارة الجامعات
الدينية لشؤونها األساسية ،مثل حرية اختيار قادتها الدينيني والكهنة واملعلمني ،وحرية إنشاء معاهد الهوتية أو مدارس دينية
وحرية إعداد وتوزيع املنشورات أو النصوص الدينية.

.5

ترى اللجنة أن «حرية أن تكون لدى الفرد أو أن يعتنق» أي دين أو عقيدة تنطوي بالرضورة عىل حرية اختيار الدين أو
املعتقد ،مبا يف ذلك الحق يف التحول من دين أو معتقد إىل آخر أو يف اعتناق آراء إلحادية ،فضالً عن الحق يف االحتفاظ بدينه
أو معتقده .تحظر املادة  18.2اإلكراه الذي قد ينال من حق الفرد يف أن يكون لديه أو أن يعتنق دين أو معتقد ،مبا يف ذلك
التهديد باستخدام القوة أو العقوبات الجزائية إلجبار املؤمنني أو غري املؤمنني عىل االنضامم إىل معتقداتهم الدينية وطوائفهم،
أو االرتداد عن دينهم أو معتقدهم أو التحول عنه.السياسات أو املامرسات التي تحمل نفس القصد أو الغرض ،مثل ،تلك التي
تقيد الوصول إىل التعليم أوالرعاية الطبية أو العمل أو الحقوق املكفولة مبوجب املادة  25وغريها من أحكام امليثاق ،تتناىف مع
املادة  .18.2ويتمتع بنفس الحامية أيضاً معتنقو جميع املعتقدات التي تتسم بطابع غري ديني.

.6

ترى اللجنة أن املادة  18.4تسمح املدارس العامة بتدريس مواضيع مثل التاريخ العام للدين واألخالق إذا تم تقدميها بطريقة
محايدة وموضوعية .حرية اآلباء أو يف بعض األحوال األوصياء القانونيني عىل األطفال لكفالة التعليم الديني واألخالقي ألوالدهم
وفقاً لقناعاتهم الخاصة ،املنصوص عليها يف املادة  ،18.4ترتبط بضامنات حرية تعليم الدين أو املعتقد املنصوص عليها يف املادة
.18.1وتالحظ اللجنة أن التعليم العام الذي يحوي تعليامً لدين أو معتقد معني ال يتسق مع املادة  18.4ما مل يتم النص عىل
إعفاءات أو بدائل غري متييزية ميكن أن تالئم رغبات اآلباء واألوصياء.

.7

وفقاً للامدة  ،20ال ميكن ألي من مظاهر الدين أو املعتقد أن تصل إىل الدعاية لحرب أو دعوة إىل كراهية قومية أو عرقية أو
دينية تشكل تحريضاً عىل التمييز أو العداوة أو العنف .كام ذكرت اللجنة يف تعليقها العام رقم  ،)19( 11والدول األطراف
ملزمة بسن قوانني لحظر هذه األعامل.

.8

تسمح املادة  18.3بفرض قيود عىل حرية إظهار الدين أو املعتقد فقط إذا كانت هذه القيود يفرضها القانون وأن تكون
رضورية لحامية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحريات األساسية لآلخرين .التحرر
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من اإلكراه عىل اعتناق دين أو معتقد وحرية اآلباء واألوصياء يف تأمني التعليم الديني واألخالقي ال ميكن تقييدها .يف تفسري
نطاق أحكام القيود الجائزة ،ينبغي للدول األطراف أن تنطلق من رضورة حامية الحقوق املكفولة مبوجب امليثاق ،مبا فيها
الحق يف املساواة وعدم التمييز عىل جميع األسس املحددة يف املواد  2و 3و .26القيود املفروضة يجب أن ينص عليها القانون
ويجب عدم تطبيقها بطريقة من شأنها أن تبطل الحقوق املكفولة يف املادة  .18وتالحظ اللجنة أن الفقرة  3من املادة 18
يجب تفسريها بشكل دقيق :ال يسمح بفرض قيود ألسباب غري محددة فيها ،حتى لو كانت مسموح بها كقيود للحقوق األخرى
املحمية يف امليثاق ،مثل األمن القومي .وميكن تطبيق القيود فقط لألغراض التي وضعت من أجلها ويجب أن تكون ذات صلة
مبارشة ومتناسبة مع الغرض املحدد التي بنيت عليه .ال يجب فرض القيود ألسباب متييزية أو أن يتم تطبيقها بطريقة متييزية.
وقد الحظت اللجنة أن مفهوم األخالق مستمد من التقاليد االجتامعية والفلسفية والدينية؛ وعليه يجب أن تستند القيود
املفروضة عىل حرية املجاهرة بالدين أو املعتقد لغرض حامية األخالق إىل مبادئ غري مستمدة حرصا ً من تقليد واحد .األشخاص
الخاضعني بالفعل لبعض القيود املرشوعة ،مثل السجناء ،يستمرون يف التمتع بحقوقهم يف إظهار دينهم أو معتقدهم إىل أقىص
حد يتمىش مع الطبيعة املحددة للقيد .وينبغي لتقارير الدول األطراف تقديم معلومات عن كامل نطاق وآثار القيود املفروضة
مبوجب املادة  ،18.3كمسألة قانونية وأيضاً بخصوص تطبيقها يف حاالت محددة.
.9

االعرتاف بديانة كدين للدولة أو أن تحدد كديانة رسمية أو تقليدية أو أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان ،يجب أال يؤدي إىل
إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق املنصوص عليها يف امليثاق ،مبا يف ذلك املادتني  18و ،27وال إىل أي متييز ضد معتنقي الديانات
األخرى أو غري املؤمنني .وخاصة بعض إجراءات التمييز ضد هذه األخرية ،مثل التدابري التي تقرص أهلية العمل يف الحكومة
ألعضاء الديانة السائدة أو متنحهم امتيازات اقتصادية أو تفرض قيودا ً خاصة عىل مامرسة الديانات األخرى ،ال تتفق مع حظر
التمييز عىل أساس الدين أو املعتقد وضامن الحامية املتساوية مبوجب املادة  .26التدابري املنصوص عليها يف املادة  ،20الفقرة
 2من امليثاق تشكل ضامنات هامة ضد التعدي عىل حقوق األقليات الدينية والجامعات الدينية األخرى يف مامرسة الحقوق
التي تكفلها املادتان  18و ،27وضد جميع أعامل العنف أو االضطهاد املوجهة نحو هذه الجامعات .ويجب أن يتم إبالغ اللجنة
بالتدابري التي تقوم بها الدول األطراف املعنية لحامية مامرسة جميع األديان أو املعتقدات من التعدي ولحامية أتباعهم من
التمييز .وباملثل ،فإن املعلومات املتعلقة باحرتام حقوق األقليات الدينية مبوجب املادة  27تعترب رضورية بالنسبة للجنة لتقييم
مدى تنفيذ الحق يف حرية الفكر والضمري والدين واملعتقد من الدول األطراف .ينبغي للدول األطراف املعنية أن تدرج أيضاً يف
تقاريرها معلومات تتعلق باملامرسات التي تعترب وفقاً لقوانينها وأحكامها القضائية يعاقب عليها القانون بوصفها تكفريية.

.10

إذا تم التعامل مع مجموعة من املعتقدات كإيديولوجية رسمية يف الدساتري أواللوائح ،أو يف اعالنات األحزاب الحاكمة ...وما
إىل ذلك ،أو يف املامرسة الفعلية ،فإن هذا يجب أال يؤدي إىل إعاقة الحريات املنصوص عليها يف املادة  18أو أية حقوق أخرى
معرتف بها مبوجب امليثاق ،أو إىل أي متييز ضد األشخاص الذين ال يقبلون اإليديولوجية الرسمية أو يعارضونها.

.11

قد يدعي العديد من األفراد الحق يف رفض أداء الخدمة العسكرية (االعرتاض الضمريي) عىل أساس أن هذا الحق ناشئ عن
حرياتهم مبوجب املادة  .18واستجاب ًة لهذه املطالب ،يتزايد عدد الدول التي تعفي يف قوانينها املواطنني الذين لديهم معتقدات
دينية أو عقائدية حقيقية تحظر الخدمة العسكرية من آداء الخدمة العسكرية اإللزامية وإلزامها بخدمة وطنية بديلة .ال يشري
امليثاق بشكل رصيح إىل الحق يف االعرتاض الضمريي ،ولكن اللجنة تعتقد أن هذا الحق ميكن اشتقاقه من املادة  ،18مادام
االلتزام باستخدام القوة املهلكة قد يتعارض بشكل جدي مع حرية الضمري والحق يف إظهار دين أو معتقد الفرد .عندما يتم
االعرتاف بهذا الحق مبقتىض القانون أو بالتطبيق ،ال يجوز التمييز بني املعرتضني ضمريياً عىل أساس طبيعة معتقداتهم الشخصية؛
وباملثل اليجوز التمييز ضد املعرتضني ضمريياً بسبب تخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية .وتدعو اللجنة الدول األطراف إىل
تقديم تقرير عن الرشوط التي ميكن مبوجبها إعفاء األشخاص من الخدمة العسكرية عىل أساس حقوقهم مبوجب املادة ،18
وعن طبيعة ومدة الخدمة الوطنية البديلة.
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ݚ
اإلقليمية
التوجيهات
منظمة األمن والتعاون يف أوروباݚ
الوثيقة الختامية ملؤمتر األمن والتعاون يف ݚ
أوروبا
(هلسينيك)1975 ،
األسئلة املتعلقة باألمن يف أوروبا
الفصل (1أ) إعالن بشأن املبادئ التوجيهية للعالقات بني الدول املشاركة
املبدأ السابع – احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،مبا يف ذلك الحق يف حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقد
.1

يجب أن تحرتم الدول املشاركة حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،مبا يف ذلك حرية الفكر أوالضمري أوالدين أو املعتقد،
للجميع دون متييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

وضمن هذا اإلطار فإن الدول املشاركة تعرتف باحرتام حرية الفرد يف اعتناق ومامرسة أعامل أي دين أو معتقد ،وحده أو باالشرتاك مع
أفراد املجتمع ،وفقاً ملا ميليه عليه ضمريه.
التعاون يف املجاالت اإلنسانية وغريها من املجاالت الفصل  – 1االتصاالت اإلنسانية
إن الدول املشاركة،
ترغب يف اإلسهام يف تعزيز السالم والتفاهم بني الشعوب وإىل اإلثراء الروحي للشخصية اإلنسانية دون متييز بسبب العرق أو الجنس
أو اللغة أو الدين؛
وتدرك أن التبادالت الثقافية والتعليمية املتزايدة ،وتوسيع نرش املعلومات واالتصاالت بني األشخاص ،وإيجاد حلول للمشاكل اإلنسانية
سوف يسهم يف تحقيق هذه األهداف؛
ولذلك قررت أن تتعاون فيام بينها ،برصف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية واالجتامعية ،من أجل خلق ظروف أفضل يف املجاالت
املذكورة أعاله ،لتطوير وتقوية أشكال التعاون القامئة وإيجاد طرق جديدة ووسائل مناسبة لتحقيق هذه األهداف؛
واقتناعاً منها بأن هذا التعاون ينبغي أن يتم يف إطار االحرتام الكامل للمبادئ التوجيهية التي تنظم العالقات بني الدول املشاركة عىل
النحو املبني يف الوثيقة املعنية،
فقد اعتمدت ما ييل:
(د)

السفر ألسباب شخصية أو مهنية
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فهي تأكد أن املذاهب واملؤسسات واملنظامت الدينية ،التي تعمل داخل اإلطار الدستوري للدول املشاركة وممثليهم ميكنهم ،يف مجال
أنشطتهم ،أن يقوموا بإجراء االتصاالت واملقابالت فيام بينهم وأن يقوموا بتبادل اإلعالنات.

الوثيقة الختامية الجتامع فيينا ملمثيل الدول املشاركة يف مؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ()1989
املبدأ  11أسئلة تتعلق باألمن يف أوروبا
تؤكد (الدول املشاركة) عىل أنها سوف تحرتم حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،مبا يف ذلك حرية الفكر والضمري والدين أو املعتقد،
للجميع دون متييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين .كام تؤكد أيضاً عىل األهمية العاملية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية،
واالحرتام الذي يعترب عنرص جوهري من أجل السالم والعدالة واألمن الالزمني لضامن تطوير العالقات الودية والتعاون فيام بينها ،وأيضاً
بني جميع الدول.
املبدأ  13أسئلة تتعلق باألمن يف أوروبا
( )13.7تضمن (الدول املشاركة) حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع داخل أراضيها والخاضعني لواليتها ،دون متييز من أي
نوع مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس أو األصل االجتامعي أو القومي أو امللكية أو
املولد أو أي وضع آخر؛
املبدأ  16أسئلة تتعلق باألمن يف أوروبا
من أجل ضامن حرية الفرد يف اعتناق ومامرسة الدين أو املعتقد ،ستقوم الدول املشاركة بعدة أمور منها،
( )16.1اتخاذ تدابري فعالة ملنع والقضاء عىل التمييز ضد األفراد أو املجتمعات عىل أساس الدين أو املعتقد فيام يتعلق مبامرسة حقوق
اإلنسان واالعرتاف والتمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية يف جميع مجاالت الحياة املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية
والثقافية  ،ولضامن املساواة الفعلية بني املؤمنني وغري املؤمنني؛
( )16.2تعزيز مناخ من التسامح واالحرتام املتبادل بني املؤمنني من مختلف الطوائف وكذلك بني املؤمنني وغري املؤمنني؛
( )16.3منح االعرتاف الحكومي عند الطلب لطائفة من املؤمنني ،ممن ميارسون شعائرهم أو من هم عىل استعداد ملامرستها داخل
اإلطار الدستوري لدولهم ،واالعرتاف بالحالة املنصوص عليها بلدانهم؛
( )16.4احرتام حق املجتمعات الدينية يف
•
•
•
•

إنشاء وصيانة أماكن للعبادة والتجمع ميكن الوصول إليها بسهولة،
تنظيم أنفسهم وفقاً لهيكلهم الهرمي واملؤسيس،
اختيار وتعيني واستبدال موظفيهم وفقاً ملتطلبات ومعايري كل منهم وكذلك للرتتيبات املتفق عليها بينهم وبني دولتهم،
طلب وتلقي التربعات املالية وغريها؛

( )16.5االشرتاك يف مشاورات بخصوص معتقدات األديان ومؤسساتها ومنظامتها من أجل تحقيق فهم أفضل ملتطلبات الحرية الدينية؛
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( )16.6احرتام حق كل شخص يف تقديم وتلقي التعليم الديني يف اللغة التي يختارها ،سواء مبفرده أو باالشرتاك مع اآلخرين؛
( )16.7ويف هذا السياق جملة أمور منها ،حرية اآلباء يف تأمني التعليم الديني واألخالقي ألوالدهم وفقا لقناعاتهم الخاصة؛
( )16.8السامح بتدريب العاملني يف مجال الدين يف املؤسسات املناسبة؛
( )16.9احرتام حق املؤمنني من األفراد أو املجتمعات املؤمنة يف اكتساب أو متلك أو استخدام الكتب املقدسة واملطبوعات الدينية
باللغة التي يختارونها وغريها من املواد املتعلقة مبامرسة الدين أو املعتقد؛
( )16.10السامح للمذاهب واملؤسسات واملنظامت الدينية ،بإنتاج واسترياد وتوزيع املطبوعات واملواد الدينية؛
( )16.11النظر بإيجابية الهتامم الجامعات الدينية باملشاركة يف الحوار العام ،مبا يف ذلك عن طريق وسائل اإلعالم.
املبدأ  17أسئلة تتعلق باألمن يف أوروبا
تعرتف الدول املشاركة بأن مامرسة الحقوق املذكورة أعاله واملتعلقة بحرية اختيار العقيدة أو املعتقد ميكن أن تخضع فقط للقيود التي
ينص عليها القانون ومبا يتفق مع التزاماتها مبوجب القانون الدويل والتزاماتها الدولية .وأنها ستضمن يف قوانينها وأنظمتها ويف تطبيقها
املامرسة الكاملة والفعالة لحرية الفكر والضمري والدين أو املعتقد.
املبدأ  19أسئلة تتعلق باألمن يف أوروبا
يجب عىل (الدول املشاركة) أن تحمي وتهيئ الظروف املناسبة لتعزيز الهوية اإلثنية والثقافية واللغوية والدينية لألقليات القومية عىل
أراضيها .وأن تقوم باحرتام حرية مامرسة حقوق األشخاص املنتمني إىل هذه األقليات وتضمن مساواتهم الكاملة مع اآلخرين.
املبدأ  21أسئلة تتعلق باألمن يف أوروبا
تضمن الدول املشاركة أن مامرسة الحقوق املذكورة أعاله لن تخضع ألية قيود غري تلك التي ينص عليها القانون وأن تكون متمشية مع
التزاماتها مبوجب القانون الدويل ،وخاصة امليثاق الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،ومع التزاماتها الدولية ،وبخاصة اإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان.
التعاون يف املجاالت اإلنسانية وغريها من املجاالت
الفقرة  32االتصاالت اإلنسانية
تسمح (الدول املشاركة) للمؤمنني وللمذاهب الدينية وممثليها ،يف مجموعات أو بشكل فردي ،بإنشاء وصيانة االتصاالت الشخصية
املبارشة واالتصاالت مع بعضهم البعض ،يف بلدانهم وغريها من البلدان عن طريق جملة أمور منها ،السفر والحج والسفر و املشاركة يف
املجالس واملناسبات الدينية األخرى .ويف هذا السياق ومبا يتناسب مع هذه االتصاالت واألحداث ،سيتم السامح لألطراف املعنية بامتالك
واستالم وحمل املطبوعات الدينية واألشياء ذات الصلة مبامرسة دينهم أو معتقدهم.
التعاون يف املجاالت اإلنسانية وغريها من املجاالت
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الفقرة  68التعاون والتبادل يف مجال التعليم
تضمن (الدول املشاركة) أن األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو ثقافات إقليمية عىل أراضيها ميكنهم إعطاء و تلقي التعليم عن
ثقافتهم الخاصة ،مبا يف ذلك التعليم عن طريق نقل لغة ودين وهوية اآلباء الثقافية إىل أبنائهم.

وثيقة اجتامع كوبنهاجن ملمثيل ݚ
الدول
املشاركة يف مؤمتر البعد اإلنساين ملؤمتر األمن والتعاون
يف أوروبا ()1990
املبدأ 9
تؤكد الدول املشاركة من جديد عىل أن
( )9.4كل فرد له الحق يف حرية الفكر والوجدان والدين .ويشمل هذا الحق حريته يف تغيري دينه أو معتقده ،وحريته يف إظهار دينه
أو معتقده ،سواء مبفرده أو باالشرتاك مع غريه ،يف العامة والخاصة ،من خالل العبادة والتدريس وإقامة الشعائر واالحرتام .ميكن لهذه
املامرسة أن تخضع فقط للقيود التي ينص عليها القانون ومبا يتفق مع املعايري الدولية؛
املبدأ 18
إن الدول املشاركة
( )18.1تالحظ أن لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان قد اعرتفت بحق كل فرد يف االعرتاض عىل الخدمة العسكرية؛
( )18.2تالحظ اإلجراءات األخرية التي اتخذها عدد من الدول املشاركة للسامح باإلعفاء من الخدمة العسكرية اإللزامية عىل أساس
االعرتاض الضمريي؛
( )18.3تالحظ نشاطات العديد من املنظامت غري الحكومية بشأن مسألة االعرتاض الضمريي من الخدمة العسكرية اإلجبارية؛
( )18.4توافق عىل النظر يف إدراج ،إن مل يكن متاحاً ،أشكال مختلفة من الخدمة البديلة التي تتوافق مع أسباب االعرتاض الضمريي
هذه األشكال من الخدمة البديلة تكون مبدئيا غري قتالية أو ذات طابع مدين ،وتحقق مصلحة للعامة ،وغري عقابية؛
( )18.5تتيح للجمهور معلومات بشأن هذه املسألة؛
( )18.6ستبقي ،يف إطار مؤمتر البعد اإلنساين ،املسائل املتعلقة بإعفاء األفراد من الخدمة العسكرية اإلجبارية قيد النظر ،حيثام وجدت،
عىل أساس االعرتاض الضمريي عىل الخدمة العسكرية ،وسوف تتبادل املعلومات بشأن هذه األسئلة.
املبدأ 24
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سوف تكفل الدول املشاركة أن مامرسة جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية املبينة أعاله لن تخضع ألية قيود غري تلك التي ينص
عليها القانون وتتفق مع التزاماتها مبوجب القانون الدويل ،وخاصة امليثاق الدويل للحقوق املدنية والحقوق السياسية ،ومع التزاماتها
الدولية وخاص ًة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .هذه القيود لها طابع االستثناءات .وتضمن الدول املشاركة عدم إساءة استعامل هذه
القيود وعدم تطبيقها بطريقة تعسفية ،ولكن بالطريقة التي تضمن املامرسة الفعالة لهذه الحقوق.
يجب عىل أي قيود عىل الحقوق والحريات ،يف مجتمع دميقراطي ،أن ترتبط بأحد أهداف القانون املطبق وأن تتناسب متاماً مع الهدف
من هذا القانون.
املبدأ 25
تؤكد الدول املشاركة عىل أن أي انتقاص من االلتزامات املتعلقة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أثناء حالة الطوارئ العامة يجب
أن يبقى فقط ضمن الحدود املنصوص عليها يف القانون الدويل ،وال سيام التوجيهات الدولية التي تلتزم بها ،وخاص ًة فيام يتعلق بالحقوق
التي ال ميكن االنتقاص منها .وتؤكد أيضاً عىل أن
( )25.1يتم اتخاذ إجراءات ال تتقيد بااللتزامات املرتتبة مبا يتفق متاماً مع الرشوط اإلجرائية املنصوص عليها يف تلك التوجيهات؛
( )25.2يتم إعالن فرض حالة الطوارئ رسمياً ،ومبا يتفق مع األحكام املنصوص عليها يف القانون؛
( )25.3يتم قرص اإلجراءات التي ال تتقيد بااللتزامات إىل الحد الذي تقتضيه رضورات املوقف؛
( )25.4ال يجب لهذه اإلجراءات أن متيز فقط عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي أو االنتامء
إىل أقلية.
املبدأ 30
تعرتف الدول املشاركة بأن املسائل املتعلقة باألقليات الوطنية ميكن حلها بشكل ٍ
مرض يف إطار سيايس دميقراطي يقوم عىل سيادة
القانون ،مع تسيري القضاء املستقل .يضمن هذا اإلطار االحرتام الكامل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية واملساواة يف الحقوق والوضع
لجميع املواطنني ،وحرية التعبري عن جميع اهتامماتهم وتطلعاتهم املرشوعة ،والتعددية السياسية والتسامح االجتامعي وتنفيذ القواعد
القانونية التي تضع قيود فعالة عىل إساءة استخدام السلطة الحكومية.
وهي تدرك أيضاً أهمية دور املنظامت غري الحكومية ،مبا يف ذلك األحزاب السياسية والنقابات ومنظامت حقوق اإلنسان والجامعات
الدينية ،يف تعزيز التسامح والتنوع الثقايف و يف حل املسائل املتعلقة باألقليات القومية.
وهم يؤكدون كذلك عىل أن احرتام حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية كجزء من حقوق اإلنسان املعرتف بها عاملياً هو عامل
أسايس من أجل السالم والعدالة واالستقرار والدميقراطية يف الدول املشاركة.
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وثيقة اجتامع كوبنهاجن ملمثيل الدول املشاركة يف مؤمتر البعد
اإلنساين ملؤمتر األمن والتعاون يف أوروبا ()1990
املبدأ 32
االنتامء إىل أقلية وطنية هي مسألة اختيار فردي وال يجب أن ينشأ أي رضر من مامرسة هذا االختيار.
لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية الحق يف حرية التعبري وحرية حفظ وتطوير هويتهم اإلثنية والثقافية واللغوية والدينية ويف الحفاظ
عىل ثقافتهم وتطويرها من جميع الجوانب ،دون أي محاوالت للذوبان رغامً عن رغباتهم .وتحديدا ً ،يكون لهم الحق يف
( )32.2إنشاء وصيانة مؤسساتهم الرتبوية والثقافية والدينية ،أو املنظامت أو الجمعيات التي ميكنها طلب تربعات مالية أو غريها من
املساعدات ،فضالً عن املساعدات الحكومية التي تتفق مع الترشيعات الوطنية؛
( )32.3إعالن ومامرسة دينهم ،مبا يف ذلك حيازة واقتناء واستعامل املواد الدينية ،وإجراء األنشطة التعليمية الدينية بلغتهم األم؛
( )32.4إنشاء وصيانة اتصاالت حرة فيام بينهم داخل بلدهم باإلضافة إىل االتصاالت عرب الحدود مع مواطني البالد األخرى الذين
يشرتكون معهم يف األصل اإلثني أو القومي ،أوالرتاث الثقايف أو املعتقدات الدينية؛
( )32.6إنشاء وصيانة املنظامت أو الجمعيات داخل بلدهم واملشاركة يف املنظامت الدولية غري الحكومية.
ميكن لألشخاص املنتمني إىل أقليات قومية مامرسة حقوقهم والتمتع بها بشكل فردي وأيضاً يف مجموعة باالشرتاك األعضاء اآلخرين يف
جامعته .ال يجب أن ينتج رضرا ً من انتامء الشخص إىل أقلية قومية عىل حساب مامرسة أو عدم مامرسة أي من هذه الحقوق.
املبدأ 33
تقوم الدول املشاركة بحامية الهوية اإلثنية والثقافية واللغوية والدينية لألقليات القومية عىل أراضيها وتهيئة الظروف لتعزيز هذه
الهوية .وتقوم باتخاذ التدابري الالزمة يف هذا الصدد بعد إجراء املشاورات الالزمة ،مبا يف ذلك االتصاالت مع املنظامت أو الجامعات
الخاصة بهذه األقليات ،وفقاً إلجراءات صنع القرار الخاصة بكل دولة.
يجب أن تتوافق أي من هذه التدابري مع مبادئ العدالة وعدم التمييز فيام يتعلق باملواطنني اآلخرين من الدول املشاركة املعنية.
املبدأ 35
تحرتم الدول املشاركة حق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية يف املشاركة الفعالة يف الشؤون العامة ،مبا يف ذلك املشاركة يف الشؤون
املتعلقة بحامية وتعزيز هوية هذه األقليات.
تالحظ الدول املشاركة الجهود املبذولة لحامية وتهيئة الظروف لتعزيز الهوية اإلثنية والثقافية واللغوية والدينية ألقليات وطنية معينة
عن طريق إنشاء إدارات محلية أو مستقلة ،كأحد الطرق املمكنة لتحقيق هذه األهداف ،وفقاً للظروف التاريخية واإلقليمية املخصصة
بهذه األقليات ومبا يتفق مع سياسات الدولة املعنية.
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املبدأ 36
تعرتف الدول املشاركة باألهمية الخاصة لزيادة التعاون البناء فيام بينهم بشأن املسائل املتعلقة باألقليات القومية .يسعى هذا التعاون
إىل تعزيز التفاهم والثقة املتبادلني ،والعالقات الودية وحسن الجوار ،والسالم العاملي ،واألمن والعدالة.
تقوم كل من الدول املشاركة بتعزيز نطاق من االحرتام والتفاهم والتعاون والتضامن املتبادل بني جميع األشخاص الذين يعيشون عىل
أراضيها ،دون متييز بسبب األصل اإلثني أو القومي أو الدين ،وتشجع عىل حل املشاكل من خالل الحوار القائم عىل مبادئ سيادة القانون.
املبدأ 40
تدين الدول املشاركة بشكل واضح وقاطع كل أشكال االستبداد ،والكراهية العنرصية والعرقية ،ومعاداة السامية وكراهية األجانب
والتمييز ضد أي شخص وكذلك االضطهاد ألسباب دينية وعقائدية .وهي تعرتف أيضاً ،يف هذا السياق ،باملشاكل الخاصة بالرومان
(الغجر).
وتعلن عزمها الراسخ عىل تكثيف الجهود ملكافحة هذه الظواهر بجميع أشكالها ،وبالتايل
( )40.1اتخاذ تدابري فعالة وفقاً ألنظمتها الدستورية والتزاماتها الدولية ،مبا يف ذلك اعتامد تلك القوانني التي قد تكون رضورية ،لتوفري
الحامية ضد أي أفعال تشكل تحريضاً عىل العنف ضد األشخاص أو الجامعات عىل أساس القومية أو العنرصية أو العرقية أو التمييز
الديني أوالعداء أو الكراهية العنرصية ،مبا يف ذلك معاداة السامية؛
( )40.2تلزم نفسها باتخاذ تدابري مالمئة ومتناسبة لحامية األشخاص أو الجامعات التي قد تكون خاضعة لتهديدات أو أعامل متييز أو
اعداوة أو عنف نتيجة لهويتهم العرقية أو اإلثنية أوالثقافية أواللغوية أوالدينية ،وحامية ممتلكاتهم؛
( )40.3اتخاذ تدابري فعالة ،وفقا ألنظمتها الدستورية ،عىل املستويات الوطنية واإلقليمية واملحلية لتعزيز التفاهم والتسامح ،وخاصة
يف مجاالت الثقافة والتعليم واإلعالم؛
( )40.4تسعى للتأكد من أن أهداف التعليم تشمل اهتامماً خاصاً مبشكلة التحيز العنرصي والكراهية وبتنمية احرتام الحضارات
والثقافات املختلفة؛
( )40.5االعرتاف بحق الفرد يف سبل انتصاف وجهود فعالة لالعرتاف ،وفقاً للترشيع الوطني ،بحق األشخاص واملجموعات املهتمة يف
بدء ودعم الشكاوى ضد أعامل التمييز ،مبا يف ذلك أعامل العنرصية وكراهية األجانب؛
( )40.6النظر يف االنضامم ،إن مل يكن قد حدث ،إىل التوجيهات الدولية التي تعالج مشكلة التمييز وكفالة االمتثال التام لاللتزامات
الواردة فيه ،مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتقديم التقارير الدورية؛
( )40.7وأيضاً النظر يف قبول تلك اآلليات الدولية التي تسمح للدول واألفراد بتقديم االتصاالت املتعلقة بالتمييز أمام الهيئات الدولية.

الوثيقة (األوروبية) لحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية
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املادة  9حرية املعتقد والوجدان والدين
.1

لكل شخص الحق يف حرية الفكر واالعتقداد والدين؛ ويشمل هذا الحق حريته يف تغيري دينه أو معتقده ،وحريته إما وحده أو
باالشرتاك مع اآلخرين وفيالعامة أو الخاصة يف إظهار دينه أو معتقده،ويف التدريس والتقاليد والعبادة واالحتفاالت.

.2

حرية املرء يف إظهار دينه أو معتقده ال تخضع إال للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون رضورية لحامية السالمة العامة
أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحريات األساسية لآلخرين.

املادة  10حرية التعبري
.1

لكل شخص الحق يف حرية التعبري .ويشمل هذا الحق حريته يف اعتناق اآلراء وتلقي ونقل املعلومات واألفكار دون تدخل من
السلطة العامة وبرصف النظر عن الحدود .هذه املادة ال متنع الدول من طلب ترخيص رشكات اإلذاعة والتلفزيون والسينام.

.2

مامرسة هذه الحريات ،ألنها تحمل معها واجبات ومسؤوليات ،قد يخضع إلجراءات أورشوط أو قيود أو عقوبات والتي ينص
عليها القانون وتكون رضورية يف مجتمع دميقراطي ،ملصلحة األمن القومي أو سالمتها اإلقليمية أو السالمة العامة ،ملنع الفوىض
أو الجرمية ،من أجل حامية الصحة العامة أو اآلداب العامة ،لحامية سمعة أو حقوق اآلخرين ،ملنع الكشف عن املعلومات التي
وردت يف رسية ،أو للحفاظ عىل السلطة ونزاهة القضاء.

املادة  11حرية التجمع وتكوين الجامعات
.1

لكل شخص الحق يف حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجامعات مع آخرين ،مبا يف ذلك الحق يف تشكيل واالنضامم إىل
نقابات للدفاع عن مصالحه.

.2

ال يجوز وضع قيود عىل مامرسة هذه الحقوق غري تلك التي ينص عليها القانون والتي تكون رضورية يف مجتمع دميقراطي،
ملصلحة األمن القومي أو السالمة العامة ،أو ملنع الفوىض أو الجرمية ،أولحامية الصحة أو اآلداب العامة ،أو لحامية حقوق
وحريات اآلخرين .هذه املادة ال متنع فرض قيود قانونية عىل مامرسة هذه الحقوق من جانب أفراد القوات املسلحة أو رجال
الرشطة أو موظفي اإلدارات للدولة.

املادة 14
يتم تأمني التمتع بالحقوق والحريات املنصوص عليها يف هذه االتفاقية دون متييز عىل أي أساس مثل الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو
الدين ،أو الرأي السيايس أو غري السيايس ،أو األصل القومي أو االجتامعي ،االشرتاك مع أقليات وطنية ،أو الرثوة أو املولد أو أي وضع آخر.

الربوتوكول األول للميثاق األورويب ()1952
املادة  2الحق يف التعليم
ال يجوز حرمان أي شخص الحق يف التعليم .يجب عىل الدولة يف إطار مامرسة أي مهام يفرتض أن تتعلق بالتعليم والتدريس،أن تحرتم
حق اآلباء يف ضامن هذا التعليم والتدريس وفقاً ملعتقداتهم الدينية والفلسفية.
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االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،منظمة الدول األمريكية .سلسلة املعاهدات رقم  1144 ،36سلسلة معاهدات األمم املتحدة 123
دخلت حيز التنفيذ يف  18يوليو .1978
املادة  12حرية الضمري والدين
.1

لكل شخص الحق يف حرية الضمري والدين .ويشمل هذا الحق حريته يف االحتفاظ بدينه أو معتقده أو يف تغيريه ،وحريته يف
اعتناق أو نرش دينه أو معتقده ،سواء مبفرده أو باالشرتاك مع غريه ،يف العامة والخاصة.

.2

ال يجوز ألحد أن يخضع لقيود قد تخل بحريته يف االحتفاظ بدينه أو معتقده أو يف تغيريه.

.3

حرية الفرد يف إظهار ادينه أو معتقده تخضع فقط للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون رضورية لحامية السالمة العامة
أو النظام العام أو الصحة أو اآلداب العامة أو الحقوق والحريات األساسية لآلخرين.

.4

اآلباء ،أو أولياء األموريف بعض األحوال ،لديهم الحق يف توفري التعليم الديني واألخالقي ألطفالهم ،أو الرعاية التي تتفق مع
قناعاتهم.

املادة  13حرية الفكر والتعبري
.1

لكل شخص الحق يف حرية الفكر والتعبري .ويشمل هذا الحق حريته يف التامس وتلقي ونقل املعلومات واألفكار من جميع
األنواع ،برصف النظر عن الحدود ،سواء بالقول أو الكتابة ،أو الطباعة ،أو يف قالب فني ،أو بأية وسيلة أخرى يختارها الشخص.

.2

وال تخضع مامرسة الحق املنصوص عليها يف الفقرة السابقة ألي رقابة مسبقة ولكن يجب أن تخضع لفرض الحق املسؤولية،
والتي يجب أن تكون منصوص عليها رصاحة مبوجب القانون إىل الحد الرضوري لضامن:
(أ) احرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم ،أو
(ب) حامية األمن الوطني أو النظام العام ،أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.

.3

ال ميكن أن يتم تقييد حق التعبري بطرق وأساليب غري مبارشة ،مثل إساءة استعامل الرقابة الحكومية أو الخاصة عىل طباعة
الصحف ،أو ترددات البث اإلذاعي ،أو املعدات املستخدمة يف نرش املعلومات ،أو بأية وسيلة أخرى متيل إىل إعاقة االتصال و
تداول األفكار واآلراء.

.4

بغض النظر عن أحكام الفقرة  2أعاله ،قد تخضع وسائل الرتفيه العامة لرقابة مسبقة مبوجب القانون لغرض وحيد وهو تنظيم
الوصول إليها من أجل الحامية األخالقية للطفولة واملراهقة.

.5

أي دعاية للحرب وأية دعوة إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية والتي تشكل تحريضاً عىل العنف الخارج عن القانون
أو عىل أي ترصف مشابه ضد أي شخص أو مجموعة من األشخاص ألي سبب من األسباب مبا يف ذلك العرق أو اللون أو الدين
أو اللغة ،أو األصل القومي تعترب جرائم يعاقب عليها القانون.
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املحررون ألفريدسون ،وغودموندور أسبيورن إيدي .اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان :املعيار املشرتك لإلنجاز .الهاي :مارتينوس نيجهوف للنرش.1999 ،
املحررون بويل ،كيفن وجولييت شني ،حرية الدين واملعتقد :تقرير عاملي .لندن :روتليدج.1997 ،
املحررون كاباروس ،وإرنست ولويس ليون كرستيانس .La religion en droit comparé a l’aube du 21e siecle ،بروكسل.2000:
ديفيس ،وديريك «تطور الحرية الدينية كحق من حقوق اإلنسان العاملية :دراسة دور إعالن عام  1981لألمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل
جميع أشكال التعصب والتمييز القامئني عىل أساس الدين أو املعتقد» .مراجعة جامعة بريغهام يونغ للقانون (.230 ,217 :)2002
دورهام وكول ،حرية الدين أو املعتقد :القوانني التي تؤثر عىل هيكلة املجتمعات الدينية .وارسو،
بولندا :منظمة األمن والتعاون  /مكتب املؤسسات الدميقراطية.1999 ،
إيفانز و كارولني .حرية الدين مبوجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .أكسفورد :مطبعة جامعة أكسفورد.2001 ،
إيفانز ومالكومل دي ،الحرية الدينية والقانون الدويل يف أوروبا .كامربيدج :مطبعة جامعة كامربيدج.1997 ،
املحررون فرياري وسيلفيو ودبليو كول دورهام االبن ،الدولة والكنيسة يف ما بعد الشيوعية يف أوروبا .لوفني :بيرتز.2003 ،
غونزاليس وجريار .La convention européenne des droits de l’homme et la liberté des religions .باريس :إكونوميكا.1997 ،
طبعة غانيا ونازيال ،تحدي التمييز الديني يف فجر األلفية الجديدة .ليدن :مارتينوس نيهوف للنرش.2003 ،
املحررون جروتنز وشانتال وباهيه تاهذيبيل .ندوة حول حرية الدين أو املعتقد يف منطقة منظمة األمن والتعاون :التحديات
التي تواجه القانون والتطبيق .الهاي Ministerie van Buitenlandse Zaken، 26 :يونيو .2001
غن يت جريميي “ .تعقيد الدين وتعريف الدين” يف القانون الدويل.املجلة  16لحقوق اإلنسان لهارفرد (.215–189 :)2003
غن يت جريميي “ .منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وحقوق الدين أو املعتقد” .املحررون بيرت جي دانشني وإليزابيث إيه كول،
حامية حقوق اإلنسان لألقليات الدينية يف أوروبا الرشقية .مدينة نيويورك :مطبعة جامعة كولومبيا.2002 ،
دي يونغ ،كورنيليس دي .حرية الفكر أوالوجدان والدين أو املعتقد يف األمم املتحدة ( .)1992–1946أنتويرب :إنرتسنثيا هارت.2000 ،
طبعة هيل ومارك .الحرية الدينية وحقوق اإلنسان .كارديف :مطبعة جامعة ويلز.2002 ،
لهنهوف والنس“ .حرية تكوين الجامعات الدينية :حق املنظامت الدينية الحصول عىل صفة الكيان القانوين مبوجب
االتفاقية األوروبية” .مراجعة القانون بجامعة بريغهام يونغ (.609–561 :)2002
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لرينر وناتان .الدين واملعتقدات وحقوق اإلنسان الدولية .مارينول :أوربيس بوكس.2000 ،
املحررون ليندهومل وتوري ودابليو كول دورهام اإلبن وباهيه جي تاهذيبيل ،تسهيل حرية الدين أو املعتقد .ليدن :مارتينوس نيهوف.2004 ،
املحررون ماكدونالد وآر سانت جيه وإف ماترش وإتش بيتزولد ،النظام األورويب لحامية حقوق اإلنسان .دوردرخت :مريتينوس نيجهوف للنرش.1993 ،
مارانو وفرناندوUnione europea ed esperienza religiosa: Problemi e tendenze alla luce della Carta“ .
 :dei diritti fondamentali dell’Unione europea.” Il diritto ecclesiastico. 2001جزء .862–904 ،1
ماكني ،ووارويك .املساواة والتمييز مبوجب القانون الدويل .أوكسفورد .مطبعة كالرندون .1983
مورسينك ويوهانس .اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان :أصول ،وصياغة ،وهدف .فيالدلفيا :مطبعة جامعة بنسلفانيا.1999 ،
نوفاك ومانفريد .ميثاق األمم املتحدة الخاص بالحقوق املدنية وحقوق اإلنسان :تعليق اللجنة املعنية
بحقوق اإلنسان .كيهل  /سرتاسبورغ  /أرلينغتون :إن يب إنجل.1993 ،
أوديو بينيتو وإليزابيث .القضاء عىل جميع أشكال التعصب والتمييز القامئني عىل أساس الدين أو املعتقد .نيويورك :األمم املتحدة.1989 ،
طبعة روبرز وجريهارد .الحكم الذايت للكنيسة :مسح مقارن .فرانكفورت :بيرت النغ.2001 ،
طبعة روبرز وجريهارد .الدولة والكنيسة يف االتحاد األورويب .بادن بادن :نوموس.1996 ،
تهذيب ،باهيي جي .حرية الدين أو املعتقد :ضامن الحامية القانونية الدولية .بوسطن :مارتينوس نيهوف.1996 ،
ثورنربي وباتريك .القانون الدويل وحقوق األقليات .أوكسفورد :كالرندون برس.1991 ،
فان دايك ويب وجي جيه إتش فان هوف .النظرية والتطبيق لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان .الطبعة الثالثة .الهاي :قانون كلوير الدويل.1998 ،
املحررون فان دير فيفر وجون دي وجون وايت اإلبن .حقوق اإلنسان الدينية من منظور عاملي :وجهات نظر قانونية .الهاي :مارتينوس نيجهوف للنرش.1996 ،
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يحدد هذا امللحق الظروف النموذجية التي يجوز فيها استعراض مسودات الترشيعات التي تؤثر عىل الدين أو العقيدة من قبل فريق
الخرباء االستشاري املعني بحرية الدين أو املعتقد (الفريق) الخاص مبكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن
و التعاون يف أوروبا .ورغم أن هذا املقطع يرشح الظروف النموذجية التي من املحتمل أن يتم إجراء االستعراض مبوجبها ،فهناك وسائل
أخرى ميكن للدول عن طريقها أن تلتمس مساعدة الفريق ،مبا يف ذلك مشاورات للجان الربملانية أو لهيئات الدولة .وباإلضافة إىل
ذلك ،فإن الفريق يسعى إىل العمل بصورة تعاونية مع املؤسسات األخرى ،مبا يف ذلك لجنة البندقية ،لتقديم استعراضات مشرتكة من
الترشيعات التي متس الدين أو املعتقد .وتبعاً للظروف ،فإن اإلجراءات املذكورة أدناه تتغري لتعكس مشاركة الكيانات األخرى املساعدة
يف املراجعة أو غريها من مؤسسات الدولة التي تلتمس املشورة.
الظروف النموذجية ملراجعة الفريق ملسودة قانون يؤثر عىل الدين أو املعتقد عن طريق الدول املشاركة يف املنظمة هي كالتايل:
تقوم منظمة األمن والتعاون  /مكتب املؤسسات الدميقراطية والدولة بإجراء االتصاالت األولية .تقدم منظمة األمن والتعاون ،من خالل
مكتب املؤسسات الدميقراطية ،ويقدم املساعدة التقنية واملشورة بشأن الصياغة الترشيعية بعد تقديم الطلبات الرسمية من قبل الدول
املشاركة املعنية .يف القرار رقم  03/4عن التسامح وعدم التمييز ،يلتزم املجلس الوزاري للمنظمة “بضامن وتسهيل حرية الفرد يف
اعتناق ومامرسة أي دين أو معتقد ،وحده أو باالشرتاك مع غريه ،حسب االقتضاء من خالل قوانني وترشيعات ومارسات وسياسات
تتميز بالشفافية و عدم التمييز( .وتشجع أيضاً) الدول املشاركة عىل السعي للحصول عىل املساعدة من مكتب املؤسسات الدميقراطية
وفريقها من الخرباء بشأن حرية الدين أو املعتقد” .متشياً مع الوثائق املذكورة أعاله ،ال يتم إجراء استعراضات أو تحليالت ترشيعية يف
الدولة املشاركة إال بعد استالم دعوة أو طلب مساعدة من الهيئة املختصة لتلك الدولة املشاركة .وبقدر ما تقوم الدولة بدراسة ترشيعات
جديدة مل تكن قد أعدت لها مسودة ،ميكن للفريق أن يقدم املشورة.
أعضاء (عضو) الفريق الذي تم تحديده إلجراء املراجعة .عند استالم دعوة ملراجعة قانون أو طلب مساعدة من مؤسسة سياسية
مختصة ،سيتم اتخاذ قرار من مكتب املؤسسات الدميقراطية بشأن املتابعة .إذا تقرر امليض قدماً ،فإن مكتب املؤسسات الدميقراطية يقوم
بإسناد املسؤولية الرئيسية ألحد أعضاء الفريق (أو أكرث) ويتم توزيع مسودات القوانني عىل الفور لجميع أعضاء الفريق للسامح لهم
للتعليق واملساهمة من وجهة نظرهم ،لضامن أن املراجعة النهائية هي وثيقة من الفريق ككل.
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ترجمة النصوص الهامة .ستتم ترجمة مسودة القانون ،وكذلك النصوص الهامة األخرى ،من قبل مكتب املؤسسات الدميقراطية حسب
االقتضاء ،ويتم تقدميها إىل الفريق.
تحديد كامل مجموعة القوانني والتطبيقات ذات الصلة .عند مراجعة مرشوع القانون ،فإن الفريق يأخذ يف االعتبار أيضاً مجموعة
القوانني والتطبيقات ذات الصلة (عىل سبيل املثال ،الدستور القانون املدين ،القانون الجنايئ ،وما إىل ذلك) والدراسة الدقيقة لتأثري مسودة
القانون عىل كيفية معاملة حرية الدين أو املعتقد يف النظام القانوين.
زيارة ميدانية (إن أمكن) .سيتم تنظيم رحلة تقييم ،حيثام أمكن ،داخل البلد لفهم املجموعة الكاملة من القوانني والتطبيقات
ذات الصلة وللقاء املسئولني الحكوميني والربملانيني واألحزاب السياسية والجامعات الدينية والعقائدية ،واألكادمييني ،واملنظامت غري
الحكومية من أجل تأييد سياسة منظمة األمن والتعاون يف تطوير ودعم التشاور مع الجمهور وزيادة إسهامات املجتمع املدين يف العملية
الترشيعية 18.يتم عقد مائدة مستديرة كلام كان ممكناً ومناسباً لتسهيل إدخال الجمهور يف العملية.
تحديد القضايا ذات األهمية بالنسبة للدول واملنظامت غري الحكومية .سيتم أيضاً عقد اجتامعات مع السلطات املختصة للتحقق من
القضايا املهمة للدولة ،وكذلك من األهداف التي يرمي مرشوع القانون إىل تحقيقها .تتم دعوة سلطات الدولة املعنية أيضاً إىل تعيني
نقطة اتصال للمزيد من التفاعل حول االستعراض.
املشاورات مع بعثات منظمة األمن والتعاون ،ومجلس أوروبا ،واملنظامت الدولية .يتم عقد اجتامعات مع بعثة منظمة األمن والتعاون،
والتي سيتم التشاور معها منذ بداية العملية ،واملجلس األورويب وغريها من املنظامت الدولية املوجودة يف البلد للتأكد من وجهات
نظرهم.
تحليل املسودة عن طريق أعضاء الفريق .بعد املشاورات الالزمة املبينة أعاله ،فإن األشخاص ذوي املسؤولية الرئيسية عن املسودة
سيقوموا بإعداد مسودة لتعميمها عىل الفريق.
تداول استعراض املسودة للفريق بأكمله .يتم بذل كل جهد لتعميم استعراض املسودة يف أقرب وقت عىل كل أعضاء الفريق من أجل
منحهم الوقت إلدراج التعليقات اإلضافية يف االستعراض .وهذا سيعطي أيضا األعضاء اآلخرين يف الفريق فرصة القرتاح مجاالت إضافية
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أو بديلة للرتكيز عليها يف مرحلة مبكرة من االستعراض.
إدراج تعليقات الفريق وإعداد مرشوع منقح .تسعى املسودة إىل دمج جميع التعليقات من الفريق لضامن أن الوثيقة النهائية تعكس
إجامع الفريق ككل .سيتم إعادة توزيع املراجعة املنقحة إىل الفريق إذا كان مناسباً ،خاص ًة إذا كانت التعليقات من مصدر خارجي مثل
لجنة البندقية ،تم التامسها وإدراجها قبل إرسال املراجعة إىل مكتب املؤسسات الدميقراطية للتحرير النهايئ وتسليمها للسلطة الطالبة
يف الدولة املشاركة .مبجرد مرور مقدار جيد من الوقت بالنسبة للسلطة الطالبة للنظر يف التعليقات ،يجب أن يتم إعادتها إىل األطراف
املهتمة :املؤسسات الحكومية والربملانيني والجامعات الدينية والعقائدية واألوساط األكادميية واملنظامت غري الحكومية واملنظامت
الحكومية الدولية ،وما إىل ذلك .سيتم ترجمة املراجعة عند االقتضاء من قبل مكتب املؤسسات الدميقراطية.
زيارة متابعة (إن أمكن) .يتم تنظيم زيارة متابعة ،حيثام كان ذلك ممكناً وعملياً ،ملناقشة املراجعة مع السلطة الطالبة واملؤسسات
الحكومية والربملانيني واألحزاب السياسية والجامعات الدينية والعقائدية ،واألوساط األكادميية واملنظامت غري الحكومية واملنظامت
الحكومية الدولية ،الخ.
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ال يقرتح الفريق اللغة القانونية .عمل الفريق هو عمل استشاري متاماً من أجل املساعدة يف رشح املعايري الدولية والتزامات املنظمة يف
الدول املشاركة .ينبغي للفريق االمتناع عن اقرتاح اللغة القانونية ،طوال عملية إعداد التعليقات .ينبغي أن يقترص عىل التعليق عىل لغة
وضعت بالفعل ،مشريا ً إىل أوجه القصور حسب االقتضاء ،ويشري إىل الوثائق الدولية وااللتزامات.

