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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسية واالقتصادية

   ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

  تقرير املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، هاينر بيالفلدت    

  موجز    
عامة عـن   حملة  يعطي املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، يف هذا التقرير،              

سان األنشطة اليت اضطلع هبا يف إطار واليته منذ تقدمي التقرير السابق إىل جملس حقوق اإلن              
)A/HRC/16/53.(  

. ويتناول املقرر اخلاص بعد ذلك موضوع مسأليت حرية الدين أو املعتقد واالعتراف             
ودور الدولة يف هذا الـصدد،      " االعتراف"معىن  اليت تلّف   ونظراً ألوجه سوء الفهم العديدة      

و مييز بـني    وه. قرر املقرر اخلاص أن يقدم يف هذا التقرير تركيزاً مواضيعياً على هذه املسألة            
مبعىن االحترام الواجب لوضع مجيـع البـشر        " االعتراف) "أ: (ثالثة معاٍن خمتلفة لالعتراف   

ن الدولة  إمن حيث   " االعتراف) "ب(بوصفهم أصحاب حقوق مبوجب كرامتهم املتأصلة؛       
مكانية احلصول على وضع الشخصية القانونية، اليت قد حتتاجها اجلماعات الدينيـة أو             تتيح إ 
مبعىن " االعتراف) "ج(املهمة حلريتهم الدينية أو العقائدية؛      اجلْمعية  دية ملمارسة اجلوانب    العقائ

  .منح الدولة مركز وضع مميز حمدد لبعض الطوائف الدينية أو العقائدية
ويالحظ املقرر اخلاص يف استنتاجاته وتوصياته أمهية التمييز بوضوح بني املعـاين              

لدولة، من أجل جتنب أوجه سوء الفهم املمكنة اليت ميكن          املختلفة ضمن مفهوم اعتراف ا    
أن تؤثر سلباً على تنفيذ حرية الدين أو املعتقد، أو حىت أن تقوض وضعها كحق عاملي من                 

ألفراد حبريتهم يف   إمكانية متتع مجيع ا   وبالتايل، جيب على الدول أن تكفل       . حقوق اإلنسان 
        .  أساس احترام كرامتهم اإلنـسانية املتأصـلة       الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد على       
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وال يتوقف احترام حرية الدين أو املعتقد بوصفها حقاً من حقوق اإلنسان على إجراءات              
التسجيل اإلداري ألهنا حتظى بوضع حق من حقوق اإلنسان سـابق ألي إجـراء مـن                

لك، أن توفر خيارات    وينبغي للدول، عالوة على ذ    . إجراءات موافقة الدولة ومستقل عنه    
مناسبة للطوائف الدينية أو العقائدية لكي حتصل على وضع الشخصية القانونية، الذي قد             
حتتاجه لالضطالع بوظائف جمتمعية مهمة ذات صلة بالتمتع الكامل حبرية الدين أو املعتقد، 

مث، ومـن  . اليت تشكل حقاً من حقوق الفرد اليت ميارسها إما وحده أو مع أفراد آخـرين   
ينبغي أن تكون إجراءات التسجيل للحصول على وضع الشخـصية القانونيـة سـريعة،           

ـ        . وشفافة، وعادلة، وشاملة، وغري متييزية     نح وإذا قررت الدول، عالوة على ذلك، أن مت
وضع حمدد يرتبط مبزايا مالية ومزايا أخرى خاصة، فإن عليها أن تتأكد من أن هذا               لمراكز  

الـديانات أو    أتبـاع    ييزاً حبكم القانون أو حبكم الواقع ضـد       الوضع احملدد ال يشكل مت    
رمسي، يرى املقرر اخلاص أنه يبدو من       " دين دولة "وفيما يتعلق مبفهوم    . املعتقدات األخرى 

الصعب، إن مل يكن من املستحيل، تصور تطبيق هذا املفهوم تطبيقاً ليست له يف املمارسة               
وعالوة على ذلك، ينبغي أال     . متييزية ضد أتباعها  مث  آثار ضارة على األقليات الدينية، ومن       

ُتستخدم أبداً مراكز الوضع احملدد اليت تعطيها الدولة لبعض الطوائف الدينية أو العقائديـة              
كأداة ألغراض سياسات اهلوية الوطنية، إذ ميكن أن يؤثر ذلك تأثرياً سلبياً علـى حالـة                

  .األفراد املنتمني لألقليات الطائفية
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٣-١  ....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ١٩-٤  .......................................................أنشطة املقرر اخلاص  - ثانياً  

التشجيع على اعتماد تدابري على الصعيد الوطين واإلقليمـي والـدويل             - ألف     
  ٥  ٧-٥  ...................لضمان تعزيز ومحاية احلق يف حرية الدين أو املعتقد

م التمتع باحلق يف حريـة الـدين أو         حتديد العوائق القائمة والناشئة أما      -  باء     
  ٥  ١١-٨  ...املعتقد وتقدمي توصيات بشأن سبل ووسائل التغلب على هذه العوائق

دراسة احلوادث واإلجراءات احلكومية اليت تتعارض مع أحكام إعـالن            - جيم     
القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين          

  ٧  ١٥-١٢  ................لتدابري العالجية حسب االقتضاءأو املعتقد، والتوصية با
  ٨  ١٧-١٦  ..............................................تطبيق منظور جنساين  - دال     
العمل مع منظمات وسائط اإلعالم من أجل تشجيع منـاخ يـسوده              -  هاء     

االحترام والتسامح إزاء التنوع الديين والثقايف، إضـافة إىل التعدديـة           
  ٩  ١٩-١٨  ............................................................الثقافية

  ٩  ٦٦-٢٠  ......................................ملعتقد واالعترافمسألتا حرية الدين أو ا  - ثالثاً  
  ٩  ٢٥-٢٠  .................................................مالحظات متهيدية  - ألف     
  ١١  ٣٩-٢٦  ............................االحترام الواجب لوضع أصحاب احلقوق  -  باء     
  ١٥  ٥٨-٤٠  ..............................العدل يف منح وضع الشخصية القانونية  - جيم     
  ٢١  ٦٦-٥٩  .........مسألة مراكز الوضع املتميز لبعض الطوائف الدينية أو العقائدية  - دال     

  ٢٤  ٧٣-٦٧  ....................................................االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
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  مقدمة  -أوالً  
، والية املقرر اخلـاص املعـين       ١٩٨٦/٢٠أنشأت جلنة حقوق اإلنسان، يف قرارها         -١

 / حزيـران  ١٨ويف  . ٦/٣٧حبرية الدين أو املعتقد وجددها جملس حقوق اإلنسان يف قراره           
قرر اخلاص لفترة ثالث     والية امل  ١٤/١١، مدد جملس حقوق اإلنسان يف قراره        ٢٠١٠يونيه  

  .سنوات أخرى
وأثناء الدورة الرابعة عشرة للمجلس، ُعيِّن هاينر بيالفلدت مقرراً خاصاً معنياً حبرية              -٢

، ٢٠١٠أغسطس  / آب ١والتزم املقرر اخلاص، منذ أن تقلد مهام منصبه يف          . الدين أو املعتقد  
 مع الـدول ومجيـع أصـحاب        مبواصلة عمل املكلفني بالوالية السابقني، بروح من التعاون       

ويود املقرر اخلاص أن ينوه بالدعم املمتاز الذي قدمته مفوضية األمـم            . املصلحة ذوي الصلة  
  .املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال سيما فرع اإلجراءات اخلاصة

ويعطي املقرر اخلاص، يف بداية هذا التقرير، فكرة عامة عن األنشطة اليت اضطلع هبا                -٣
الفصل ) (A/HRC/16/53( واليته منذ تقدمي التقرير السابق إىل جملس حقوق اإلنسان           يف إطار 
ويركز بعد ذلك على موضوع مسأليت حرية الدين أو املعتقد واالعتراف، مشرياً إىل             ). الثاين

االحترام الواجب لوضع أصحاب احلقوق، والعدل يف منح وضـع الشخـصية القانونيـة،              
الفـصل  ( الوضع املتميز املمنوحة لبعض الطوائف الدينية أو العقائدية          واألسئلة املتعلقة مبراكز  

ويالحظ املقرر اخلاص، يف استنتاجاته، أمهية التمييز بوضوح بني املعـاين املختلفـة            ). الثالث
ضمن مفهوم اعتراف الدولة، من أجل جتنب أوجه سوء الفهم املمكنة اليت ميكـن أن تـؤثر          

أو املعتقد، أو تقوض وضعها كحق عاملي من حقوق اإلنـسان           سلباً على تنفيذ حرية الدين      
  ).الفصل الرابع(

  أنشطة املقرر اخلاص  -ثانياً  
تشمل األنشطة اليت اضطلع هبا املقرر اخلاص توجيه رسائل إىل الـدول خبـصوص                -٤

احلاالت الفردية، وإجراء الزيارات القطرية الرمسية، واملشاركة يف االجتماعات مـع ممثلـي             
، والطوائف الدينية أو العقائدية، ومنظمات اجملتمع املدين، وكـذلك إلقـاء خطـب              الدول

ويف هذا الفصل، قام املقرر اخلاص بتجميع العرض العام لألنشطة اليت           . وإصدار بيانات عامة  
            اضطلع هبا مؤخراً يف إطار واليته حتت مخسة عنـاوين عمـالً بقـراري جملـس حقـوق                  

  .١٤/١١ و٦/٣٧اإلنسان 
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التشجيع على اعتماد تدابري على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل لـضمان             -ألف  
  تعزيز ومحاية احلق يف حرية الدين أو املعتقد

على الصعيد الوطين، أجرى املقرر اخلاص مشاورات مع أعضاء اهليئـتني التنفيذيـة        -٥
، هبـدف   ٢٠١١وفا يف عام    والتشريعية خالل زياراته القطرية إىل باراغواي ومجهورية مولد       

ويف باراغواي، شارك املقـرر اخلـاص يف دورة         . تعزيز ومحاية احلق يف حرية الدين أو املعتقد       
لشبكة حقوق اإلنسان التابعة للسلطة التنفيذية، برئاسة وزارة العدل، حيث نوقشت إمكانيات            

سيما فيمـا يتعلـق بأبنـاء    اعتماد تدابري لتعزيز ومحاية حرية الدين أو املعتقد يف باراغواي، ال  
ويف مجهورية مولدوفا، ُدعي املقرر اخلاص إىل املشاركة يف مائدة مـستديرة            . الشعوب األصلية 

 بـشأن  ٢٠١١سـبتمرب  / أيلول٦نظمتها وزارة العدل واألمم املتحدة يف مجهورية مولدوفا يف   
وُدعيت إليها أيـضاً    ،   املتعلق بالطوائف الدينية والعناصر املكونة هلا      ٢٠٠٧مراجعة قانون عام    

ويعرب املقرر اخلاص عن امتنانه للفرصـة الـيت         . الطوائف الدينية ومنظمات اجملتمع املدين    
أُتيحت له حلضور هذه املشاورة، اليت أعطت احلكومة مبوجبها مثاالً للشفافية واحلوار مـع              

  . اجملتمع املدين
، بأعضاء  ٢٠١١مارس  /ار آذ ١٥وعلى الصعيد اإلقليمي، اجتمع املقرر اخلاص، يف          -٦

املفوضية األوروبية والفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان التابع جمللـس االحتـاد األورويب يف              
، دعـوة مـن     ٢٠١١مايو  / أيار ٢٦وعالوة على ذلك، تلقى املقرر اخلاص، يف        . بروكسل

بشأن حرية الدين اللجنة الفرعية املعنية حبقوق اإلنسان التابعة للربملان األورويب حلضور جلسة      
، حضر املقرر اخلاص إحاطة مع املفوضـية        ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٧ويف  . أو املعتقد 

  .األوروبية ضد العنصرية والتعصب يف ستراسبورغ
، ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٢وعلى الصعيد الدويل، حضر املقرر اخلاص، يف          -٧

نبول ملكافحة التعصب والتمييز على أساس سطاعملية "اجتماعاً دام يومني يف واشنطن بعنوان     
وركز االجتماع على التدابري امللموسة واإلجيابية اليت ميكـن أن تتخـذها            ". الدين أو املعتقد  

 بشأن مكافحة   ١٦/١٨الدول ملكافحة التعصب الديين يف تنفيذ قرار جملس حقوق اإلنسان           
تحريض على العنف وارتكاب    التعصب، والتنميط والوصم السلبيني لألشخاص، والتمييز وال      

  .العنف ضدهم على أساس الدين أو املعتقد

حتديد العوائق القائمة والناشئة أمام التمتع باحلق يف حرية الـدين أو املعتقـد                -باء  
  وتقدمي توصيات بشأن سبل ووسائل التغلب على هذه العوائق

منظمات اجملتمع املدين عقد املقرر اخلاص اجتماعات علنية أو ثنائية مع ممثلي الدول و        -٨
واجتمع بالعديد  . ملناقشة العوائق القائمة والناشئة أمام التمتع باحلق يف حرية الدين أو املعتقد           

من أعضاء الطوائف الدينية أو العقائدية وعقد معهم جلسات إحاطة علنية يف مدن من مجلتها         
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رونتـو وجنيـف    أسونسيون وأوسلو وأوكسفورد وباكو وبرشلونة وبرلني وبروكسل وتو       
  .وسنتياغو دي شيلي وكيشينيوف وفيينا والقاهرة ونريويب ونيويورك

وتتيح الزيارات القطرية فرصة مهمة للمقررين اخلاصني للتفاعل مع خمتلف املسؤولني          -٩
. احلكوميني واالجتماع مبمثلي الطوائف الدينية أو العقائدية وغريهم من أعضاء اجملتمع املدين           

ام املقرر اخلاص مبهمتني قطريتني إىل باراغواي ومجهورية مولدوفا، على          ، ق ٢٠١١ويف عام   
وسُيقدَّم إىل اجمللس يف دورته التاسعة عشرة تقريراه القطريـان عـن زيارتيـه إىل               . التوايل

ويود املقرر اخلـاص    ). A/HRC/19/60/Add.2(ومولدوفا  ) A/HRC/19/60/Add.1(باراغواي  
 على التعاون املمتاز الذي أبديتاه له خالل املهمتني اللـتني  اإلعراب عن شكره لكال الدولتني    

ويعرب املقرر اخلاص عن أمله يف أن تسهم التوصيات الـصادرة           . اضطلع هبا يف كل منهما    
عقب زيارتيه القطريتني يف التغلب على العوائق القائمة والناشئة أمام التمتع باحلق يف حريـة               

  .نينيالدين أو املعتقد يف البلدين املع
وجتري حالياً جدولة املزيد من الزيارات القطرية، وتتاح معلومات مستكملة بـشأن       -١٠

طلبات الزيارة اليت تقدم هبا املقرر اخلاص ومهامه املقبلة على املوقع الشبكي ملفوضية األمـم               
  .)١(املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

بة إىل الوالية، فقد واصل املقرر اخلاص       ومبا أن املتابعة تعد مسألة بالغة األمهية بالنس         -١١
 تـشرين   ٣٠ويف  . عمل أسالفه يف تطبيق إجراء املتابعة املتعلق بتقارير الزيـارات القطريـة           

، بعث رسائل متابعة خبصوص تلك املهام اليت اضطلع هبا املكلف السابق            ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
لشعبية، ويف صربيا، مبا يف ذلـك       ، أي يف مجهورية الو الدميقراطية ا      ٢٠٠٩بالوالية يف عام    

وطلب املقـرر اخلـاص     . زيارة إىل كوسوفو، وإىل مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة       
تزويده مبعلومات مستكملة بشأن االعتبار الذي أويل لتوصيات سلفه واخلطوات اليت اتُّخذت            

شبكي جداول املتابعة اليت وتتاح على املوقع ال . لتنفيذها، وأي قيود من شأهنا أن تعيق تنفيذها       
تتضمن االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير البعثة ذي الصلة ومعلومات من احلكومـة      
ومن وثائق األمم املتحدة ذات الصلة، مبا يف ذلك وثائق من االستعراض الدوري الـشامل،               

  .)٢(واإلجراءات اخلاصة، وهيئات املعاهدات

__________ 

 .http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/visits.htmانظر  )١(
 .www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Visits.aspxانظر  )٢(
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 احلكومية اليت تتعارض مع أحكام إعالن القضاء        دراسة احلوادث واإلجراءات    -جيم  
على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الـدين أو املعتقـد،             

  والتوصية بالتدابري العالجية حسب االقتضاء
واصل املقرر اخلاص إجراء حوار بناء مع الدول بتوجيه رسائل إليها اللتماس توضيح        -١٢

ق حبوادث وإجراءات حكومية تتعارض مع أحكام إعالن األمـم          بشأن ادعاءات موثوقة تتعل   
      املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الـدين أو املعتقـد               

 رسالة ادعاء ونداء    ١ ٢٥٠، بعث املقرر اخلاص ما يزيد عن        ١٩٨٦ومنذ عام   . ١٩٨١لعام  
ص للرسائل اليت وجهها املقرر اخلاص يف الفترة        ويرد تلخي .  دولة ١٣٠عاجل إىل ما جمموعه     

 والردود اليت تلقاها  ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠ إىل   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١من  
 Corr.1 و A/HRC/18/51(من احلكومات يف التقريرين األخريين بشأن الرسـائل املـشتركة           

ويان على وصالت إلكترونيـة     ويدل كال التقريرين على هنج مبتكر إذ حيت       ). A/HRC/19/44و
حتيل إىل رسائل ممسوحة ضوئياً بعثها املقرر اخلاص وإىل الـردود الكاملـة الـواردة مـن                 

  . احلكومات خالل الفترة املشار إليها أعاله
وتغطي رسائل املقرر اخلاص جمموعة كبرية من القضايا املواضيعية، مبا فيها ادعاءات              -١٣

. احتجاز أفراد ينتمون إىل أقليات دينية أو طوائف عقائديـة         تتعلق حباالت اختفاء وتوقيف و    
وتشمل القضايا الرئيسية املثرية للقلق حاالت هتديد األشخاص الذين يعتنقون ديناً آخر بالقتل             
والتمييز ضدهم، فضالً عن االعتداءات العنيفة على أعضاء الطوائف الدينية وحاالت قتلـهم             

وتناول املقرر اخلـاص    . ملوجه ضد أعضاء األقليات الدينية    والبيانات اليت حترض على العنف ا     
أيضاً ادعاءات خبصوص املظاهر العلنية للتعصب الديين ووصم األشخاص على أساس دينهم            

وتشمل احلاالت احلديثة االعتداءات على أماكن العبادة والتـوترات الدينيـة           . أو معتقدهم 
. لسلمية والتجمع السلمي يف هـذا الـسياق       املتصلة باملواقع الدينية وحاالت االحتجاجات ا     

وباإلضافة إىل ذلك، حلل املقرر اخلاص أيضاً األنظمة الدستورية والتشريعية اليت تنطوي على             
مشاكل ومشاريع القوانني اليت ال تقدم ضمانات كافية وفعالة بشأن حرية الفكر والـضمري              

عتراف وهوية إضـافية مرهقـة      والدين واملعتقد للجميع دون أي متييز أو تنشئ ممارسات ا         
  .ألعضاء الطوائف الدينية أو العقائدية

وتتيح الزيارات القطرية فرصاً إضافية لفحص هذه احلوادث واإلجراءات احلكوميـة             -١٤
وميكن تكييف االستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقارير الزيـارات         . وحتليلها مبزيد من الدقة   

ومنذ إنشاء الوالية،   . ع القوانني والسياسات احمللية وتنفيذها    القطرية لتناسب التشريعات ومشاري   
وترد قائمة للزيـارات    .  زيارة قطرية، مبا يف ذلك بعثة متابعة واحدة        ٣٣أجرى املقرر اخلاص    

، A/HRC/13/40(القطرية يف تقرير املقرر اخلاص إىل الدورة الثالثة عشرة جمللس حقوق اإلنسان             
اص أيضاً إبراز أن املؤشر العاملي حلقوق اإلنسان لوثـائق األمـم            ويود املقرر اخل  ). ١٣الفقرة  
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 ييسر احلصول على املعلومات اخلاصة بالبلدان يف        ،)٣(املتحدة، وهو أداة للبحث على اإلنترنت     
جمال حقوق اإلنسان بتجميع االستنتاجات والتوصيات اليت يوجهها اخلرباء املستقلون التابعون           

  . بعينها هبدف حتسني حالة حقوق اإلنسانلألمم املتحدة إىل بلدان
 وهو التاريخ الذي يصادف الذكرى السنوية اخلامـسة         ٢٠١١مارس  / آذار ١٠ويف    -١٥

 يتـضمن املالحظـات      إلكترونياً  مرجعياً والعشرين إلنشاء الوالية، أصدر املقرر اخلاص كتاباً      
مقرر خاص معين حبريـة     والتوصيات اليت قدمها أصحاب الواليات األربعة الذين عملوا بصفة          

 )٤("ملخص املقرر اخلاص بشأن حرية الـدين أو املعتقـد         "و. ١٩٨٦الدين أو املعتقد منذ عام      
 صفحات قابلة للترتيل مكون من مقتطفات ذات صلة مأخوذة من التقـارير             ١٠٨جتميع يضم   

 إىل  ١٩٨٦مـارس   /الذي عمل من آذار   (املواضيعية والقطرية اليت أعدها أجنيلو دامليدا ريبيريو        
         / إىل متـوز   ١٩٩٣أبريـل   /الذي عمل من نيـسان    (، وعبد الفتاح عمر     )١٩٩٣مارس  /آذار

، )٢٠١٠يوليه  / إىل متوز  ٢٠٠٤أغسطس  /اليت عملت من آب   (، وأمسا جهاجنري    )٢٠٠٤يوليه  
ومبناسبة الذكرى الـسنوية الـثالثني   ). ٢٠١٠أغسطس /الذي يعمل منذ آب   (وهاينر بيليفيلد   

قضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد، ألقى             إلعالن ال 
احلدود اجلديدة حلماية حرية الدين أو      "املقرر اخلاص خطاباً يف مؤمتر ُعقد يف أوكسفورد بشأن          

  ".املعتقد مبوجب القانون الدويل

  تطبيق منظور جنساين  -دال  
نساين بوسائل من مجلتها حتديد االعتـداءات       واصل املقرر اخلاص تطبيق منظور ج       -١٦

املرتكبة على أساس نوع اجلنس، وذلك يف سياق عملية إعداد التقارير، مبـا يـشمل مجـع        
ويشمل أحد الشواغل الرئيسية اليت أُثريت ادعـاءات إكـراه          . املعلومات وتقدمي التوصيات  

  .نيةالنساء على تغيري دينهن، ال سيما إذا كن ينتمني إىل أقليات دي
أيـضاً  ) A/66/156(ويربز آخر تقرير مؤقت قدمه املقرر اخلاص إىل اجلمعية العامة             -١٧

وشدد املقرر اخلاص،  .  الديانات بنيأمهية دور املرأة عندما تكون الدولة بصدد تعزيز التواصل          
 إىل اللجنة الثالثة التابعة للجمعيـة       ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠يف البيان الذي قدمه يف      

 على ضرورة إعطاء األولوية ملشاركة املرأة يف مشاريع احلوار الرمسي بـني األديـان               ،العامة
مشاركة موضوعية وهامة من أجل معاجلة اخللل احلايل يف تشكيلة املناسبات الرفيعة املستوى             

  .)٥(املتعلقة باحلوار بني األديان، اليت غالبا ما ُتهمَّش فيها املرأة

__________ 

 .www.universalhumanrightsindex.orgانظر  )٣(
 :متاح يف املوقع التايل )٤(

  www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/RapporteursDigestFreedomReligionBelief.pdf. 
 :البيان متاح يف املوقع التايل )٥(

  www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/GA66statement_SRFreedomReligion.pdf. 
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ت وسائط اإلعالم من أجل تشجيع مناخ يـسوده االحتـرام       العمل مع منظما    -هاء  
  والتسامح إزاء التنوع الديين والثقايف، إضافة إىل التعددية الثقافية

 ٧ و ٦(، ونـريويب    )٢٠١١فربايـر   / شباط ١٠ و ٩(شارك املقرر اخلاص يف فيينا        -١٨
 يف) ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٣ و ١٢(وسنتياغو دي شيلي    ) ٢٠١١أبريل  /نيسان

. ثالث حلقات عمل للخرباء بشأن حظر التحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية        
وكانت جمموعة حلقات العمل، اليت نظمتها مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان،            
هتدف إىل التوصل إىل فهم أفضل لألمناط التشريعية، واملمارسات القضائية، والسياسات فيما            

 مبفهوم التحريض على الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية، ويف الوقت نفسه كفالـة               يتعلق
 من العهد الدويل اخلـاص      ٢٠ و ١٩احترام كامل حلرية التعبري على النحو املبني يف املادتني          

  . باحلقوق املدنية والسياسية
ع املقرر اخلـاص    وقدم املقرر اخلاص إىل حلقات العمل اإلقليمية عرضني مشتركني م           -١٩

املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعـين باألشـكال املعاصـرة          
وخالل حلقات  . )٦(للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب         

ينبغـي أن  العمل، نظر املقررون اخلاصون إىل الرد االستراتيجي على خطاب الكراهية، الـذي       
يتضمن جهوداً للتثقيف بشأن االختالفات الثقافية، وتعزيز التنوع، ومتكني األقليـات ومسـاع             

ومن األمثلة على ذلك دعم وسائل اإلعالم اجملتمعية ومتثيلـها يف وسـائط اإلعـالم               . صوهتا
ري ويف هذا السياق، يود املقرر اخلاص اإلشارة إىل مبادئ كامدن بشأن حريـة التعـب       . الرئيسية
 اليت توصي بإطار سياسات عامة للتعددية واملساواة، مثالً بتوزيع املوارد بطريقـة             ،)٧(واملساواة

عادلة، مبا يف ذلك ترددات البث اإلذاعي، بني اخلدمة العامة ووسـائط اإلعـالم التجاريـة                
  .معواجملتمعية حبيث متثل جمتمعة اجملموعة الكاملة من الثقافات والطوائف واآلراء يف اجملت

  مسألتا حرية الدين أو املعتقد واالعتراف  -ثالثاً  

  مالحظات متهيدية  -ألف  
من املصطلحات الرئيسية املشار إليها بانتظـام يف املناقـشات          " االعتراف"مصطلح    -٢٠

ولكن، عند الفحص الدقيق، يتضح أن هذا املفهـوم خيفـي           . املتعلقة حبرية الدين أو املعتقد    

__________ 

 :املعلومات املتعلقة حبلقات العمل متاحة يف املوقع التايل )٦(
  www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/index.htm. 

 :، متاح يف املوقع التايل)٢٠٠٩ن، لند(احلملة العاملية من أجل حرية التعبري : ١٩املادة  )٧(
  www2.ohchr.org/english/issues/opinion/articles1920_iccpr/index.htm. 
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وليس الـسعي إىل    .  اليت ينبغي التمييز بينها بوضوح لتجنب اخللط       جمموعة متنوعة من املعاين   
يف جمال حرية الدين أو املعتقـد عمليـة         " االعتراف"الوضوح املفاهيمي بشأن خمتلف معاين      

واحلقيقة أن املقرر اخلاص غالباً ما يواجه، عند معاجلته حلاالت عملية، سـوء             . أكادميية حبتة 
غري أن أوجه سوء الفهم هذه ميكن       . ور الدولة يف هذا الصدد    فهم واسع ملفهوم االعتراف ود    

أن تؤثر تأثرياً سلبياً مباشراً على التمتع حبرية الدين أو املعتقد، إذ ميكن أن حتجـب بـشكل               
  .خطري االلتزامات الدولية اليت جيب على الدول أن تطبقها يف جمال حقوق اإلنسان

لى ثالثة معاٍن خمتلفة لالعتـراف تتـصل        ويركز املقرر اخلاص، يف هذا الفصل، ع        -٢١
  . مبختلف مستويات وضع اإلطار املفاهيمي حلرية الدين أو املعتقد وتنفيذها

مبعىن االحترام الواجب لوضع مجيـع البـشر        " االعتراف"واملعىن األول واألهم هو       -٢٢
طاف من بوصفهم أصحاب حقوق يف جمال حرية الدين أو املعتقد، وهو وضع ينبع يف هناية امل            

  .الكرامة املتأصلة يف مجيع أفراد األسرة البشرية
ويتصل املعىن الثاين بضرورة أن تقدم الدولة وضع الشخصية القانونية، الذي حتتاجه              -٢٣

ويتطلـب  . الطوائف الدينية أو العقائدية لتكون قادرة على اختاذ إجراءات قانونية مجاعيـة           
اإلدارية، اليت  " إجراءات االعتراف "خلضوع لبعض   احلصول على هذا الوضع القانوين عموماً ا      

ينبغي أن ُتصمَّم حبيث ال تسبب أي عوائق ال مربر هلا، إما حبكم القانون أو حبكم الواقـع،                  
  .للحصول على وضع الشخصية القانونية املطلوب

ة ويتعلق املعىن الثالث مبراكز الوضع املميز، اليت ترتبط يف غالب األحيان مبزايا عملي              -٢٤
من قبيل اإلعفاء من الضرائب واإلعانات املالية، اليت تتمتع هبا بعض الطوائـف الدينيـة أو                

ويف هذا السياق، يستعمل أيـضاً بوجـه عـام مـصطلح            . العقائدية يف العديد من الدول    
  ".االعتراف"

 غـري . وكل األبعاد الثالثة الواردة أعاله مهمة لتنفيذ احلق يف حرية الدين أو املعتقد              -٢٥
فبينما ال ميكن، بطريقة مشروعة،     . أهنا تنطوي على نتائج خمتلفة لدور الدولة يف السياق التايل         

إدارية، فإن  " إجراءات اعتراف "أن يصبح وضع مجيع البشر بوصفهم أصحاب حقوق مسألة          
بعض اإلجراءات قد تبدو فعالً ضرورية ملنح بعض الطوائف الدينيـة أو العقائديـة وضـع                

ولكن، نظراً لألمهية العملية لوضع الشخصية القانونية هذا للتمتع الكامـل           . شخصية قانونية 
حبرية الدين أو املعتقد، فإن على الدول أن تكفل كون اإلجراءات اخلاصة هبا سريعة وشفافة               

وأخرياً، فعلى عكس الوضع العام للشخصية القانونية، فإن منح         . وعادلة وشاملة وغري متييزية   
نونياً أكثر حتديداً مرتبطاً ببعض املزايا العملية مثل اإلعفاء من الـضرائب أو             الدولة مركزاً قا  

ولكن، إذا قررت الدول . اإلعانات املالية ال ينبع بالضرورة من احلق يف حرية الدين أو املعتقد        
  .منح هذا املركز، فإن عليها أن تفعل ذلك وفقاً ملبدأي املساواة وعدم التمييز
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  اجب لوضع أصحاب احلقوقاالحترام الو  -باء  
قد ظهر من قبـل يف بدايـة        " االعتراف"ليس من قبيل الصدفة أن يكون مصطلح          -٢٦

          الوثيقة األصلية للحماية الدولية حلقوق اإلنسان، أي اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان              
العتراف ا"وتنص ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف مستهلها على أن           . ١٩٤٨لعام  

بالكرامة املتأصلة يف مجيع أعضاء األسرة البشرية وحبقوقهم املتساوية الثابتة هو أساس احلرية             
وقد ورد ذكر هذه اجلملة األوىل من ديباجة اإلعـالن العـاملي            ". والعدل والسالم يف العامل   

عهد الـدويل   حلقوق اإلنسان يف كثري من املعايري الدولية الالحقة حلقوق اإلنسان، مبا فيها ال            
ومن الواضح أهنا ذات أمهية بالغة لفهم حقوق اإلنـسان          . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   

  .بوجه عام
على النحو الذي اسُتعمل به يف اجلملة االفتتاحية لإلعالن       " االعتراف"وميثل مصطلح     -٢٧

م عليه نظام محاية    العاملي حلقوق اإلنسان التبّصر يف الوضع البديهي لكرامة اإلنسان الذي يقو          
يف مجيـع   " متأصلة"وتوصف هذه الكرامة، عالوة على ذلك، بأهنا        . حقوق اإلنسان بأكمله  

البشر، مما يعين أن هلا مرتبة معيارية قبل أي إجراء من إجراءات موافقة الدولة وبغض النظـر                 
إىل احتـرام  والواقع أن كرامة مجيع أعضاء األسرة البشرية تدعو الدولة واجملتمع ككل            . عنها

  .كل إنسان احتراماً غري مشروط
وملفهوم كرامة اإلنسان تاريخ طويل وصدى قوي يف معظم التقاليد الدينية والفلسفية   -٢٨

غري أن من احلاسم، لكي يؤدي مفهوم كرامة اإلنسان وظيفـة املرجـع             . والثقافية املختلفة 
 ادعاء أي من تلك التقاليد أهنـا        املعياري يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان، التأكد من عدم        

حتتكر مفهوم الكرامة، بل يبقى باألحرى مفتوحاً لعدد واسع ومتنوع من القراءات الدينية أو              
فعلى الرغم من كل التفسريات املختلفة ملـا        . غري أن هذا االنفتاح ال يعين الفراغ      . الفلسفية

ي والديين، فإن هذا املفهوم يؤدي يف       ميكن أن تعنيه الكرامة اإلنسانية يف إطار التفكري الفلسف        
الوقت احلاضر الوظيفة الدقيقة والضرورية املتمثلة يف تذكرينا بالطبيعة العاملية لتلك احلقـوق             

  .األساسية اليت حيق لكل البشر أن يطالبوا هبا جملرد كوهنم بشراً
"  املتأصلة الكرامة"وعالوة على ذلك، تربط ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان            -٢٩

وهكذا يتلقى احترام كرامـة اإلنـسان دعمـاً         ". حقوقهم املتساوية الثابتة   "بيف كل البشر    
ويف الوقت نفسه، فإن هذا التركيز علـى كرامـة          . مؤسسياً من حيث احلقوق امللزمة دولياً     

حقـوقهم املتـساوية    "اإلنسان هو بالذات السبب يف وصف حقوق اإلنسان بالتحديد بأهنا           
ويف النهاية، ينبع مبدأ املساواة من الوضع البديهي لكرامة اإلنسان اليت ال تتوقف على ". الثابتة

أي صفات أو مواهب أو مراكز وضع اجتماعي حمددة قد تكون أو ال تكون متوفرة لفرد من 
تلك احلقـوق اهلادفـة إىل      " ثبات"وباملثل، تتجلى املرتبة احملددة حلقوق اإلنسان يف        . األفراد
ويرد أيضاً نفس الربط بني الكرامة اإلنسانية وحقوق        . احلماية القانونية لكرامة اجلميع   حتقيق  
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 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، اليت تؤكد بعبارات    ١اإلنسان يف اجلملة األوىل من املادة       
  ." يولد مجيع الناس أحراراً متساوين يف الكرامة واحلقوق"واضحة أنه 

يف حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد، بوصفه حقاً عاملياً  وجيب تفسري احلق      -٣٠
من حقوق اإلنسان، مبا يتماشى بدقة مع اجلملة االفتتاحية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنـسان              

هذا احلق لـبعض    " منح"ومن مث فإن األمر ال يعين أن الدولة تستطيع          . واألحكام املماثلة هلا  
على الدولة أن حتترم حق اجلميع      : وإمنا العكس هو الصحيح   . ألفراداألفراد أو مجاعات من ا    

يف الدين أو املعتقد بوصفه حقاً ثابتاً ال يقبل التفاوض من حقوق البشر، الذين يتمتعون مجيعاً                
  .بوضع أصحاب احلقوق يف القانون الدويل مبوجب كرامتهم املتأصلة

د تطبيق حرية الدين أو املعتقد هـي    ومن مث، جيب أن تكون نقطة االنطالق يف حتدي          -٣١
ومن الواضح أن هذا الفهم الذايت ميكن أن        . فهم البشر مجيعاً لذاهتم يف جمال الدين أو املعتقد        

فكما أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، عن حق، ينبغي لـذلك أن            . يكون جد متنوع  
ملعتقـدات التوحيديـة، وغـري      ا"ُتفسر حرية الدين أو املعتقد تفسرياً واسعاً يسمح حبماية          

فقد سبق، يف . )٨("التوحيدية، واإلحلادية وكذلك احلق يف عدم اإلعالن عن أي دين أو معتقد         
، أن أشار أركوت كريشناسوامي، الذي كان آنذاك مقـرراً          ١٩٦٠دراسة ُنشرت يف عام     

 ‘ املعتقـد  الـدين أو  ‘مـصطلح   "خاصاً للجنة الفرعية ملنع التمييز ومحاية األقليات، إىل أن          
ُيستخدم يف هذه الدراسة حبيث يشمل، باإلضافة إىل خمتلف العقائد التوحيدية، ومعتقـدات             

  .)٩("أخرى مثل الالأدرية، وحرية الفكر، واإلحلاد، والعقالنية
ويؤيد املقرر اخلاص هذا الفهم الواسع، الذي يعكس على حنو مناسب احترام وضع               -٣٢

ويود عالوة على ذلك أن     . وجب كرامتهم اإلنسانية  مجيع البشر بوصفهم أصحاب حقوق مب     
يكرر التأكيد على أن حرية الدين أو املعتقد تشمل على حنو متـساوٍ أتبـاع الـديانات أو                  
املعتقدات التقليدية وغري التقليدية، وأعضاء الطوائـف الكـبرية أو الـصغرية، واألقليـات              

نهم أو يعيدون تغيريه، واملنشقني أو      واألقليات داخل األقليات، واألشخاص الذين يغريون دي      
وعلى املرء أيضاً أال ينسى حقوق املرأة، اليت ما زالت ال حتتـل     . غريهم من األصوات الناقدة   

  .سوى مراكز مهّمشة داخل العديد من التقاليد الدينية
غري أن املقرر اخلاص الحظ، مع القلق، أنه يبدو أن بعض الدول حتصر حرية الدين                 -٣٣

فعلى سبيل املثال، بينما ال ميكن، يف عـدد مـن       . تقد يف قائمة معينة من اآلراء الدينية      أو املع 

__________ 

بشأن احلق يف حرية الفكر والوجدان والدين،       ) ١٩٩٣(٢٢اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم         )٨(
ة للمؤمتر االستشاري الدويل املعـين بـالتعليم         يف الوثيقة اخلتامي   ؛ واسُتخدمت نفس الصياغة أيضاً    ٢الفقرة  

 ).١، التذييل، احلاشية E/CN.4/2002/73(املدرسي وصلته حبرية الدين أو العقيدة والتسامح وعدم التمييز 
، ١، الـصفحة    E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1دراسة التمييز يف مسألة احلقوق واملمارسات الدينية، الوثيقـة           )٩(

 .١احلاشية 
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الدول، أن يتمتع متتعاً كامالً باحلرية الدينية إال أتباع الديانات التوحيدية، فإن دوالً أخـرى               
" عروفةالديانات امل "، أو   "الرابطات الدينية الوطنية  "، أو   "الديانات التقليدية "تتخذ مفاهيم مثل    

كنقطة انطالقة، مما ينتج عنه إقصاء رمسي ألعضاء الطوائف األقل شهرة أو اجلديدة أو البديلة               
ويف بعض البلدان،   . من احلماية الكاملة واملتساوية حلريتهم يف الدين أو املعتقد أو متييز ضدهم           

ب أعـضاء   يقتصر التمتع حبرية الدين أو املعتقد على مظاهر الديانات السائدة، على حـسا            
وقد جلأت دول أخرى إىل التمييز بـني        . داخل تلك الديانات  " ابتداعية"التيارات اليت ُتسمى    

. الستبعاد أعضاء الطوائف الصغرية من محاية حرية الدين أو املعتقـد          " الفرق"و" الديانات"
ء ويأسف املقرر اخلاص أيضاً لكون قلة من الدول ما زالت جتعل اجلنسية تتوقف على االنتما              

لديانة بعينها أو حترم أعضاء الديانات غري املعترف هبا من احلصول على الوثائق الرمسية مثـل                
غري أن املقرر اخلـاص     . )١٠(بطاقات اهلوية، واجلوازات، وشهادات امليالد، واألذون بالزواج      

الحظ مع التقدير أن أحكام احملاكم احمللية يف إحدى الدول أهنت سياسة عامة متييزية تقضي               
بعدم إصدار الوثائق الرمسية لألفراد الذين ال ينتمون للديانات الثالث املعترف هبا رمسيـاً يف               

  .)١١(تلك الدولة
وبغض النظر عما إذا كانت قائمة للديانات أو املعتقدات املعترف هبـا قـصرية أو                 -٣٤

دين طويلة، فإن مشكلة حقوق اإلنسان، على أساس هذا الفهم، تبقى تكمن يف كون حرية ال    
أو املعتقد ال ميكن، حبكم الواقع أو حبكم القانون، أن ُتمارس إال يف إطـار جمموعـة مـن                   

ولكن هذه القيود   . اخليارات املسموح هبا اليت حتددها الدولة مسبقاً حتديداً واضحاً إىل حد ما           
اد مجيع أفر"تنطوي على إشكالية، من وجهة نظر العاملية املعيارية، إذ إن أصحاب احلقوق هم   

الذين يشكل أقصى تنوع يف أوجه فهمهم الذايت يف جمال الدين أو املعتقـد              " األسرة البشرية 
نقطة االنطالق لوضع اإلطار املفاهيمي وتنفيذ حرية الدين أو املعتقد كحـق مـن حقـوق      

  .اإلنسان العاملية
ارة ويشري اعتراض منوذجي على تطبيق واسع حلرية الدين أو املعتقد إىل ممارسات ض              -٣٥

ميكن أن حتدث باسم الديانات أو املعتقدات، ممارسات ميكن يف الواقع أن تتطلـب قيـوداً                
وغالباً ما تكـون هـذه      . تسنها الدول حلماية حقوق اآلخرين أو مصاحل هامة للنظام العام         

        وغالبـاً  ". مذاهب"أو  " فرق"الشواغل مرتبطة بطوائف صغرية توسم أحياناً سلبياً على أهنا          
ا تستهدف أيضاً أعضاء الطوائف أو اجلماعات غري التقليدية اليت ُتعترب غري منسجمة مـع               م

  .البنية الثقافية للبلد
أوالً، رغم عدم وجود أي شك يف       . ويود املقرر اخلاص أن يوضح نقطتني متصلتني        -٣٦

فاء بربط أن املمارسات الضارة حتدث باسم الديانات أو املعتقدات، فإن من غري املقبول االكت         

__________ 

 .٣٦-٢٧، الفقرات A/63/161املؤقت للمقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، انظر التقرير  )١٠(
 .٢٥، الفقرة A/65/207انظر التقرير املؤقت للمقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد،  )١١(
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هذه املشاكل بطوائف أو أنواع طائفية معينة، مثل اجلماعات الصغرية أو احلركات الدينيـة              
         وجيب أن تقوم ادعاءات املمارسات الضارة دائماً على أدلـة جتريبيـة واضـحة              . اجلديدة

س وال ينبغي أن ُتقدم كمجرد ختمينات أو إسقاطات سلبية يتضح يف غالب األحيان أهنا تعك              
  .األمناط واألحكام املسبقة القائمة

ثانياً، جيب أن ُتسن القيود اليت تعتربها الدولة ضرورية حلماية حقوق اآلخـرين أو                -٣٧
املصاحل العامة اهلامة من املظاهر الدينية الضارة مبا يتوافق توافقاً تاماً مع األحكام املنـصوص               

وتبعـاً  . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    من العهد الدويل     ١٨ من املادة    ٣عليها يف الفقرة    
لذلك، ال ميكن السماح بالقيود إال إذا نص عليها القانون وإذا كانت هناك حاجة واضـحة                

 محاية السالمة العامة أو النظـام العـام أو     -إليها من أجل السعي إىل حتقيق هدف مشروع         
وباإلضافة إىل ذلك، .  األساسيةالصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم

جيب أن تليب القيود متطلبات التناسبية؛ وجيب أن تقتصر على أدىن قدر من التدخل؛ وجيـب       
وكل هذه املعايري مهمة للحفاظ علـى       . عالوة على ذلك أن ُتسن بطريقة غري متييزية صارمة        

مع حقـوق إنـسان     جوهر احلق اإلنساين يف حرية الدين أو املعتقد، حىت يف حاالت تنازع             
  . أخرى أو مصاحل هامة للنظام العام

وكشرط مسبق لتقييد بعض املظاهر اخلارجية حلرية الدين أو املعتقد، على الدول أن               -٣٨
 من العهـد الـدويل      ١٨ من املادة    ٣تتحمل عبء تربير أي قيد، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة           

ول حتاول التحايل على عـبء التربيـر        غري أن بعض الد   . اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   
وهلذا الغرض، ُتستخدم   . املذكور عندما تفرض القيود على بعض املظاهر الدينية أو العقائدية         

أحياناً تعاريف تقييدية الستبعاد بعض الطوائف الدينية أو العقائدية من محاية حريتها الدينيـة       
باً على أعضاء ديانات األقليات، أو أعضاء       وغالباً ما يؤثر هذا النهج سل     . أو العقائدية بالذات  

الديانات أو املعتقدات غري التقليدية، أو أعضاء اجلماعات اليت ُتعترب غري منسجمة مع البنيـة               
ومن الواضح أن هذا االستعمال للتعاريف التقييدية يتعـارض مـع           . الدينية أو الثقافية للبلد   

  .رام الكرامة اإلنسانية للجميعالروح العاملية حلقوق اإلنسان القائمة على احت
وملواجهة هذه امليول إىل استعمال التعاريف التقييدية، فسر املقرر اخلاص دائماً نطاق              -٣٩

، على "عند الشك، احلكم باحلرية"تطبيق حرية الدين أو املعتقد مبفهوم واسع، متاشياً مع مبدأ       
لقيود اليت ينص عليها القـانون      أال يغيب عن الذهن بأن مظاهر هذه احلرية ميكن أن ختضع ل           

والضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخـالق العامـة أو                
وهذا الفهم املفتوح والواسع وحده قـادر علـى         . )١٢(حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية   

__________ 

لدين انظر التقريرين املتعلقني بتنفيذ إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس ا               )١٢(
، وتقرير املقرر اخلاص املعـين  ٩٩، الفقرة E/CN.4/1997/91، و١١٠، الفقرة   E/CN.4/1990/46أو املعتقد،   

 .٤٧-٤٣، الفقرات A/HRC/4/21حبرية الدين أو املعتقد، 
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يقي القائم بني البشر، الذين يعدون كلهم أصحاب حقـوق يف سـياق             إنصاف التنوع احلق  
  .حقوق اإلنسان العاملية

  العدل يف منح وضع الشخصية القانونية  -جيم  
املتصل مبجال حرية الدين أو املعتقد بوضع الشخصية    " االعتراف "ليتعلق البعد الثاين      -٤٠

 أو العقائدية لتتمكن من ممارسة وظائف       القانونية، الذي ميكن أن حتتاج إليه الطوائف الدينية       
ويعتمد العديد من الدول على إجراءات تسجيل ملنح وضع الشخصية القانونية           . مجاعية مهمة 

غري أن بعض ممارسات التسجيل حتد يف الواقع من حق بعـض      . للطوائف الدينية أو العقائدية   
تقد، مما يسبب هلم صـعوبات      يف حرية الدين أو املع    )  أدناه ١انظر اجلزء الفرعي    (الطوائف  

ونتيجة لذلك،  ). ٢انظر اجلزء الفرعي    (هائلة يف تنظيم حياهتم اجملتمعية مبنظور طويل األجل         
يبدو من احليوي أن تنفذ الدولة أي إجراءات تسجيل قائمة بطريقة عادلة وغري متييزية وخدمة  

  ).٣انظر اجلزء الفرعي (حلق اإلنسان يف حرية الدين أو املعتقد 

  املسائل املتعلقة بإجراءات التسجيل  -١  
 ١وتنص الفقرة   . حرية الدين أو املعتقد حق ميلكه مجيع البشر بفضل كرامتهم املتأصلة            -٤١

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أن ذلك يشمل حرية             ١٨من املادة   
اً أو خلوة، عبادة وإقامة للشعائر،      ما منفردين أو مع مجاعة وعلن     إإظهار دينهم أو معتقدهم،     "

وهكذا تدخل إمكانية املشاركة يف خمتلف أشكال األنـشطة اجملتمعيـة           ". وممارسة وتعليماً 
ومن مث، ينبغي أال يكون التسجيل إجبارياً، أي        . بوضوح ضمن نطاق حرية الدين أو املعتقد      

لحصول على وضع الشخصية    ينبغي أال يكون شرطاً مسبقاً ملمارسة املرء لدينه، وإمنا فقط ل          
وتتطلب بعض األنشطة اجلماعية للطوائف الدينية أو العقائدية بوجه عـام وضـع             . القانونية

شخصية قانونية مبعىن أن يصبح معترفاً هبا ككيان قانوين ذي مسؤوليات قانونية مؤسـسية              
  .وخيارات قانونية مؤسسية

صحاب حقوق يف جمال حريـة      وبينما حيتل مركز الوضع البديهي للبشر بوصفهم أ         -٤٢
الدين أو املعتقد مرتبة معيارية قبل أي إجراءات إدارية وبغض النظر عنها، فإن بعض هـذه                
اإلجراءات مطلوبة بوجه عام كشرط مسبق حلصول اجلماعات علـى وضـع الشخـصية              

فعلى سبيل املثال، يكون عموماً على أولئك الذين يرغبون يف التسجيل بوصـفهم             . القانونية
صية قانونية أن يقدموا بعض املعلومات املؤكدة بشأن أعضاء اجلماعـة أو تنظيمهـا أو               شخ

وقد تكون هناك حاجة هلذا النوع من املعلومات لكي         . هدفها أو هيكل مسؤولياهتا الداخلية    
  .تتخذ اإلدارة قراراً بشأن منح وضع الشخصية القانونية

. ري على أنه إجراء من إجراءات الرمحة      ولكن، ال ينبغي إساءة فهم هذا القرار اإلدا         -٤٣
فالدول مرغمة، مبوجب القانون الدويل، على اختاذ دور فاعل يف تيسري التمتع الكامل حبقوق              
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وبعدم توفري خيارات قانونية مناسبة تكون، حبكـم        . اإلنسان، مبا فيها حرية الدين أو املعتقد      
نية أو العقائدية الراغبة يف احلصول على القانون أو حبكم الواقع، يف متناول كل اجلماعات الدي

وضع شخصية قانونية، ستفشل الدول يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب حق اإلنـسان يف حريـة               
  . الدين أو املعتقد

ولسوء احلظ، تلقى املقرر اخلاص عدة شكاوى بأن إجراءات التسجيل اسـُتعملت              -٤٤
. العقائدية يف حرية الدين أو املعتقـد كوسيلة للحد من حق أعضاء بعض الطوائف الدينية أو  

ويف بعض الدول، ُتستبعد بعض الطوائف حبكم الواقع أو حىت حبكم القانون مـن إمكانيـة                
ومرة أخـرى،   . احلصول على وضع شخص قانوين أو تعاين من معاملة متييزية يف هذا اجملال            

. ة وغـري التقليديـة    تؤثر هذه املمارسات التمييزية بشكل غري متناسب يف اجلماعات الصغري         
 - مثالً تقدمي عدد أدىن من األتباع        -والعتبة احملددة للحصول على وضع الشخصية القانونية        

ويف بعض الدول، ُيطلـب     . غالباً ما ال تراعي بشكل متناسب احتياجات الطوائف الصغرية        
وتتـصل  . يـد أيضاً من الطوائف الدينية أو العقائدية توثيق كوهنا قائمة يف البلد منذ عهد بع             

حاالت عرقلة أخرى باشتراط أن حيمل طلب التسجيل توقيعات مجيع أعضاء املنظمة الدينية             
غري أن بعض األعضاء    . وينبغي أن يتضمن أمساءهم وتواريخ ميالدهم وأماكن إقامتهم كاملة        

قد يودون، على حنو مشروع، أن حيافظوا على سرية انتمائهم الديين وقد يواجه أولئك الذين               
 يدرجوا يف طلب التسجيل، يف وقت الحق، صعوبات عندما يشاركون يف األنشطة الدينية              مل

وعالوة على ذلك، يبدو أن بعض الدول ال تتطلب يف املمارسة تسجيالً            . لرفاقهم يف اإلميان  
على الصعيد الوطين فحسب، بل أيضاً تسجيالً منفصالً للفروع احمللية للطوائف الدينيـة أو              

ا يترك بدوره سلطات تقديرية واسعة للسلطات احمللية لقبول طلبات التـسجيل            العقائدية، مم 
  .احمللية أو رفضها

  الصعوبات اليت تواجهها الطوائف الدينية أو العقائدية غري املسجلة   -٢  
كنتيجة هلذه العوائق، يواجه أعضاء الطوائف الدينية أو العقائدية غري املسجلة بوجه              -٤٥

  . ند حماولة تنظيم حياهتم اجملتمعية يف بيئة مستقرة ومبنظور طويل املدىعام صعوبات هائلة ع
فعلى سبيل املثال، ال ميكن للطوائف الدينية أو العقائدية، من دون وضع شخـصية                -٤٦

         وكنتيجة لـذلك، غالبـاً     . قانونية، أن تفتح حسابات مصرفية أو تشارك يف معامالت مالية         
عبادة غري ثابتة إذ ال يستطيع حيازة األصول العقارية أو غريها مـن             ما تبقى ملكية أماكن ال    

وميكـن  . امللكية املهمة إال األفراد اخلواص الذين يعملون بشكل غري رمسي يف خدمة اجلماعة          
التشكيك فيما إذا كان ورثة هؤالء األشخاص، يف حالة وفاهتم، سيواصلون هذه األنـشطة              

وعالوة على ذلك، يبدو من الصعب . املوروثة ألغراض خمتلفةباسم الطائفة أو يطلبون امللكية 
ويف هذا السياق، يـود املقـرر       . تصور بناء أماكن أكرب للعبادة يف هذه الظروف غري اآلمنة         

اخلاص التذكري بأن احلق يف حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد يشمل، يف مجلة أمور            
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دها وحرية التماس وتلقي التربعات املالية وغريها من        أخرى، حرية إنشاء أماكن عبادة وتعه     
  .  )١٣(التربعات من األفراد واملؤسسات

وباملثل، تواجه الطوائف اليت تفتقد وضع الشخصية القانونية عوائق إضافية عنـدما              -٤٧
وميكن أن يكون لذلك بدوره نتائج سلبية على حقوق         . حتاول إنشاء مدارس مذهبية خاصة    

صياء القانونيني يف كفالة تلقي أبنائهم تربية دينية وأخالقية تتفق مع قناعـاهتم             اآلباء أو األو  
 حق مكرس صراحة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان بوصفه جزءاً ال يتجزأ مـن   -اخلاصة  

  . )١٤(حرية الدين أو املعتقد
 وقد يكون من األصعب إنشاء مؤسسات للتعليم العايل، مبا فيها معاهد التـدريب              -٤٨

الديين، اليت تعد حيوية لزيادة تطوير معتقدات ديانة ما من الناحية الفكرية ونقلها إىل اجليـل              
وميكن أن يعيق ذلك بشكل جدي حرية تعليم ديانة أو معتقد ما يف أماكن مالئمـة                . املقبل

هلذه األغراض وحرية تدريب الزعماء املناسبني الذين تستدعيهم متطلبات ومعايري أي ديانـة             
ويف بعض احلاالت، قد يعرض رفض وضع الشخصية القانونية حظوظ بقـاء            . )١٥(معتقدأو  

  .طائفة دينية أو عقائدية على املدى الطويل للخطر
وباإلضافة إىل ذلك، فإذا مل تكن الطوائف تتمتع بوضع الشخصية القانونية، فـإن               -٤٩

مال القدر الكايف مـن     أعضاءها قد يواجهون مشاكل إدارية فيما يتعلق بصنع واقتناء واستع         
وقد يؤثر ذلـك  . )١٦(املواد واألدوات الضرورية املتصلة بشعائر أو أعراف دينهم أو معتقدهم       

أيضاً سلبياً على الفرص املتاحة هلم لالحتفال باألعياد وإقامة الشعائر وفقاً لتعاليم دينـهم أو               
  .)١٧(معتقدهم

ية اليت تفتقد وضـع الشخـصية      وعالوة على ذلك، فإن الطوائف الدينية أو العقائد         -٥٠
وعلى األشخاص الذين خيدمون الطائفـة      . القانونية ُتمنع من استخدام موظفني بصورة رمسية      

 أو يربموا عقود عمل مع رب عمل من القطاع          تإما أن يفعلوا ذلك على أساس تطوعي حب       
ق يف  ومع ذلك فإن احل   . اخلاص، وهي مرة أخرى حالة ضارة بأي ختطيط على املدى الطويل          

__________ 

     من إعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الـدين              ) و(و) أ(٦املادة   )١٣(
 .تقدأو املع

      مـن   ٣نظر أيضاً الفقـرة     او. ، من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       ١٨ من املادة    ٤الفقرة   )١٤(
 من  ١٤ من املادة    ٢احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والفقرة      ب من العهد الدويل اخلاص      ١٣املادة  

 على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على         من إعالن بشأن القضاء    ٥اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة     
 .أساس الدين أو املعتقد

من إعالن بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو              ) ز(و )ه(٦املادة   )١٥(
 .املعتقد

 ).ج(٦املرجع نفسه، املادة  )١٦(
 ).ح(٦املرجع نفسه، املادة  )١٧(
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حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد يشمل، يف مجلة أمور أخرى، حرية إنشاء وتعهد                
  . )١٨(مؤسسات خريية أو إنسانية

ففـي  . وتتعلق مشكلة أخرى بإنشاء احملطات اإلذاعية أو غريها من وسائط اإلعالم            -٥١
 يتحملـوا كـل     غياب وضعية شخصية قانونية، سُيطلب مرة أخرى من أعضاء اجلماعة أن          

ويبدو واضحاً أن عمل وسائط اإلعالم معقد       . املسؤوليات واملخاطر املالية بصفتهم الشخصية    
غري أن من األرجح أن يكون لذلك آثار سـلبية علـى إمكانيـات              . جداً يف هذه الظروف   

االتصال بأجزاء من الطائفة تعيش يف املناطق النائية أو يف بلـدان أخـرى واملـشاركة يف                 
ولكن القانون الدويل حلقوق اإلنسان حيمي أيضاً حرية كتابة املنـشورات           . ات العامة املناقش

ذات الصلة وإصدارها وتوزيعها وحرية إقامة اتصاالت مع األفراد والطوائف واالحتفاظ هبا            
  . )١٩(يف مسائل الدين واملعتقد على الصعيدين الوطين والدويل

  يةتوفري إجراءات تسجيل عادلة وغري متييز  -٣  
تظهر املشاكل العملية املذكورة أعاله ونتائجها على حقوق اإلنسان أن من شـأن               -٥٢

انعدام وضع الشخصية القانونية أن يؤثر سلباً على جل املظاهر احملمية مبوجب القائمة غـري               
 من إعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القـائمني           ٦احلصرية الواردة يف املادة     

وعالوة على ذلك، حث جملس حقوق اإلنسان واجلمعية العامة، . الدين أو املعتقدعلى أساس 
مراراً وتكراراً، الدول على تكثيف جهودها حلماية وتعزيز حرية الفكر والوجدان والـدين             

أن تستعرض، حسب االقتضاء، ممارسات التسجيل املتبعة للتأكد من         "واملعتقد، وهلذا الغرض    
ألشخاص يف إظهار دينهم أو معتقدهم، مبفردهم أو يف مجاعة، وأمام           عدم تقييدها حق مجيع ا    

  . )٢٠("املأل أو على حدة
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أيضاً عن قلقها إزاء استعمال القوانني اجلنائية              -٥٣

للمعاقبة على ما يبدو أنه ممارسة سلمية للحرية الدينية وإزاء كون عدد كبري مـن األفـراد                 
وعالوة علـى   ). ٢٢، الفقرة   CCPR/CO/83/UZB(هموا واحُتجزوا وأُدينوا يف هذا السياق       اتُّ

ذلك، عاجلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مسائل التسجيل يف قضايا فردية، مـثالً بإجيـاد               
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية عقـب           ١٨ من املادة    ١انتهاك للفقرة   

سجيل طائفة بوصفها مجعية دينية، مما تسبب يف استحالة االضطالع بأنشطة           رفض دولة ما ت   

__________ 

 ).ب(٦املرجع نفسه، املادة  )١٨(
 ).ط(و) د(٦ع نفسه، املادة املرج )١٩(
وانظر . ٦٥/٢١١، و ٦٤/١٦٤، و ٦٣/١٨١ وقرارات اجلمعية العامة     ١٦/١٣قرار جملس حقوق اإلنسان      )٢٠(

 .٦١/١٦١ و٦٠/١٦٦ وقراري اجلمعية العامة ٦/٣٧أيضاً قرار جملس حقوق اإلنسان 
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من قبيل إنشاء املؤسسات التعليمية وتوجيه الدعوات إىل كبار الشخصيات الدينية األجنبيـة             
  . )٢١(لزيارة البلد

لذلك فإن توفري إجراءات تسجيل غري متييزية يدخل ضمن مسؤولية الدول مبوجب              -٥٤
ورغم عدم وجود إجراء معياري لكل الدول، فـإن مـن           .  حلقوق اإلنسان  القانون الدويل 

الواضح أن هذه اإلجراءات احمللية ينبغي أن توضع وُتنفذ خدمة حلق اإلنسان يف حرية الدين               
ويستتبع ذلك أن أي إجراءات لتسجيل الطوائف الدينية أو العقائدية كأشـخاص       . أو املعتقد 

  . )٢٢(وشفافاً وعادالً وشامالً وغري متييزيقانونيني ينبغي أن يكون سريعاً 
وينبغي أال يواجه أعضاء الطوائف الدينية أو العقائدية الراغبون يف احلصول على هذا               -٥٥

. الوضع أعباء بريوقراطية غري ضرورية أو فترات انتظار طويلة أو حىت غـري قابلـة للتنبـؤ                
عني على الدول مراجعـة عـدد مـن         وبالفعل، فكما أبرز املقرر اخلاص مراراً وتكراراً، يت       

ممارسات التسجيل القائمة لكفالة كون هذه املمارسات ال حتد من حق مجيع األشخاص يف              
وغالباً ما يبدو   . إظهار دينهم أو معتقدهم، إما وحدهم أو مع مجاعة من األفراد وعلناً أو سراً             

بعـض األقليـات    أن متطلبات التسجيل احمللية ُتستعمل كوسيلة للحد من حقوق أعـضاء            
وينبغي أال ُتستعمل هذه اإلجراءات كأدوات للتحكم، وإمنا باألحرى أن ُتـسن            . )٢٣(الدينية

  . من أجل متكني أعضاء الطوائف الدينية أو العقائدية من ممارسة حقوقهم اإلنسانية كاملة
وهلذه األسباب، جيب أن تكون إجراءات التسجيل يف متناول مجيع من يرغبـون يف                -٥٦
. صول على وضع الشخصية القانونية لطوائفهم، على أساس العدل والشمولية وعدم التمييز           احل

أو أن تؤثر بطريقة أخـرى يف       " حق الفيتو "وينبغي أال يكون بإمكان أي طائفة دينية أن متارس          
وجيب أن تكون مجيع قـرارات      . قرار تسجيل أو عدم تسجيل مجاعة دينية أو عقائدية أخرى         

وينبغـي أال   . على عناصر قانونية رمسية حمددة بوضوح ومطابقة للقانون الدويل        التسجيل قائمة   
يتوقف التسجيل ال على شروط رمسية ال متناهية من حيث عدد األعضاء ومدة وجود طائفـة                
معينة، وال على استعراض احملتوى املوضوعي ملعتقد الطائفة وهيكلها وطرائق تعيينـها لرجـال              

ك، ينبغي جتنب األحكام املبهمة أو اليت تعطي احلكومة سلطة تقديرية           وباإلضافة إىل ذل  . الدين
وجيب أن يكون بإمكان أعضاء الطوائف الدينيـة أو  . مفرطة يف عمليات املوافقة على التسجيل    

__________ 

ـ    ،  ١٢٠٧/٢٠٠٣رقم  البالغ  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان،      )٢١( ، اآلراء  يالروسماالكوفسكي وبيكول ضد ب
 .٦-٧، الفقرة ٢٠٠٥أغسطس / آب٢٣املعتمدة يف 

، E/CN.4/2005/61انظر التقرير الذي قدمته أمسا جهاجنري، املقررة اخلاصة املعنية حبرية الـدين أو املعتقـد،                 )٢٢(
 ، اليت أعدها فريق   "املبادئ التوجيهية الستعراض التشريعات املتعلقة بالدين أو املعتقد       "؛ و ٥٨-٥٦الفقرات  

مكتـب املؤسـسات    /اخلرباء االستشاري املعين حبرية الدين واملعتقد التابع ملنظمة التعاون واألمن يف أوروبا           
: وهـو متـاح يف املوقـع التـايل        . الدميقراطية وحقـوق اإلنـسان بالتـشاور مـع جلنـة فينيـسيا            

www.osce.org/odihr/13993. 
 .٢٣-٢٠، الفقرات A/65/207و املعتقد، أمسا جنهاجري،  حبرية الدين أة املعنية اخلاصةالتقرير املؤقت للمقرر )٢٣(
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العقائدية الذين ُرفض تسجيلهم أن يصلوا إىل سبل انتصاف، مبا فيهـا اإلدارة غـري الرمسيـة                 
  . ية الرمسية للطعن يف قرارات التسجيل السلبيةللرتاعات والتدابري القانون

وعالوة على ذلك، الحظ املقرر اخلاص مع القلق اجتاه احلكومات حـديثاً إىل سـن                 -٥٧
وتنص . تشريعات هبدف جتريد بعض الطوائف الدينية من وضع تسجيلها السابق كطائفة دينية           

، بينما  "تقليدية"ئف الدينية اليت ُتعترب     بعض القوانني احمللية حىت على إعفاءات متييزية لبعض الطوا        
 وهو  -يكون على احلركات الدينية الصغرية أو اجلديدة أن تقدم طلبات جديدة لُيعاد تسجيلها              

وميكن أن ُتتبع هـذه الـسياسات       . خيار غالباً ما يرتبط بإجراءات بريوقراطية طويلة ومكلفة       
أو العقائدية من وضع متتعت به مـن قبـل          احلكومية املتمثلة يف جتريد بعض اجلماعات الدينية        

ألغراض خمتلفة؛ مثالً، للتحكم يف بعض احلركات الدينية أو العقائدية أو هتميش مجاعات ُتعترب              
ومن منظور حرية الدين أو املعتقـد       . غري منسجمة يف البنية الثقافية أو الدينية أو السياسية للبلد         

ليه حقوق اإلنسان بشكل عـام، تنطـوي هـذه          وبالنظر إىل مبدأ عدم التمييز الذي تقوم ع       
املمارسات على إشكالية كبرية ألهنا من املرجح أن تتسبب يف وجود جو من انعـدام األمـن                 
القانوين والتخويف السياسي الضارين بتمتع اجلميع حبرية الدين أو املعتقد علـى حنـو يتـسم           

أو اليت ال حتمي املصاحل املكتـسبة       وينبغي جتنب األحكام ذات األثر الرجعي       . باحلرية واملساواة 
  .وإذا اعُتمدت قواعد جديدة، ينبغي على األقل أن تكون هناك أحكام انتقالية مالئمة

وينبغي فهم وضع شخصية قانونية متاح للطوائف الدينية أو العقائدية على أنه خيار               -٥٨
األسباب، عـدم   وإذا فضلت بعض الطوائف، لسبب من       . وليس التزاماً تفرضه عليها الدولة    

احلصول على هذا الوضع ومل ترغب عموماً يف أن تسجلها الدولة ككيان قانوين، فإن مـن                
ولكن، لسوء احلظ، تلقـى     . الواضح أن هذا القرار يستحق االحترام وال ينبغي املعاقبة عليه         

عانوا يف عدد مـن     " غري املسجلة "املقرر اخلاص معلومات تفيد بأن أعضاء الطوائف الدينية         
البلدان من مضايقة الشرطة أو املراقبة أو حىت العقوبات اجلنائية ألن الدولة أو بعض وكاالت               

وتشمل التدابري التقييدية . الدولة، مثل الشرطة أو جهاز املخابرات، تعترب أنشطتهم غري قانونية
س املايل، إغالق أماكن العبادة، ومصادرة امللكية، والعقوبات املالية اليت ميكن أن تسبب اإلفال      

وقد تشمل اجلماعـات املـستهدفة      . والسجن، ويف بعض احلاالت حىت استعمال التعذيب      
الطوائف اليت ُرفض هلا وضع التسجيل ضد إرادهتا والطوائف اليت ال ترغب يف احلصول على               

وأمام هذه املمارسات غري املقبولة، يود املقرر اخلـاص أن          . أي وضع قانوين من هذا النوع     
كيد على أن التمتع حبرية الدين أو املعتقد يف حد ذاته ال يتوقف على أي إجراءات                يكرر التأ 

وعالوة على ذلك، يقع على عاتق الدول التزام تقـدمي          . ملوافقة الدولة أو أي تسجيل إداري     
املعلومات وتوجيهات واضحة إىل العاملني يف الوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني وغريها مـن             

كجـزء مـن    " غري املسجلة " احترام املظاهر الدينية ألعضاء اجلماعات       الوكاالت بوجوب 
  .حريتهم يف الدين أو املعتقد
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  مسألة مراكز الوضع املتميز لبعض الطوائف الدينية أو العقائدية  -دال  
ينص كثري من الدول على مركز وضع مميز ُيمنح لبعض الطوائف الدينية أو العقائدية                -٥٩
وبوجه عام، يتجاوز مركز الوضع احملدد هذا بكثري        .  لبعضها فقط  -  يف معظم احلاالت   -أو  

اإلمكانيات العامة املرتبطة بوضع شخصية قانونية وميكن أن يشمل امتيازات عمليـة، مثـل              
        وغالبـاً  . اإلعفاء من الضرائب، أو اإلعانات املالية، أو العضوية يف وكاالت اإلذاعة العامـة            

لإلشارة إىل مركز الوضع املتميز هذا، الذي ميكن أن تتمتع          " عترافاال"ما ُيستخدم مصطلح    
  .به بعض الطوائف الدينية بينما قد ُتستبعد أخرى

وبينما يقع على عاتق الدول التزام واضح يف جمال حقوق اإلنسان بتوفري إمكانيـة                -٦٠
ركز وضـع  حصول الطوائف الدينية والعقائدية على وضع شخصية قانونية عام، فإن تقدمي م          

أكثر حتديداً باسم الطوائف الدينية أو العقائدية ال ينبع مباشرة من حق اإلنـسان يف حريـة                 
وهناك جمال جملموعة كـبرية مـن       . وللدول خيارات خمتلفة يف هذا الصدد     . الدين أو املعتقد  

ويف حني قدم العديد من الدول مركز الوضع احملدد هذا كجزء من أنـشطتها              . اإلمكانيات
جيية يف جمال حرية الدين أو املعتقد، فإن دوالً أخرى قررت أال تفعل ذلك وأن تـسلك                 الترو

  .طريقاً خمتلفاً للوفاء بالتزامها املتمثل يف تعزيز حرية الدين أو املعتقد
وإذا نصت الدول على مراكز وضع حمدد باسم الطوائف الدينية أو العقائدية، فـإن                -٦١

وعـدم  .  يف إطار مفاهيمي وتنفيذها بطريقة غري متييزية       عليها أن تكفل وضع هذه األحكام     
فهو ذو عالقة بكرامة اإلنسان، اليت ينبغي       . التمييز هو أحد املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان      

ولالستشهاد مرة أخـرى  . أن ُتحترم بالنسبة جلميع البشر بطريقة متساوية ومن مث غري متييزية   
" متساوين يف الكرامة واحلقـوق    "ن مجيع البشر يولدون     باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إ    
وعالوة على ذلك، فال شك يف أن مبدأ عدم التمييـز           . وجيب أن ُيعاملوا على هذا األساس     

وقد كُرِّس ذلك صـراحة يف العديـد مـن          . حيظر أيضاً التمييز على أساس الدين أو املعتقد       
ق اإلنسان، والعهد الـدويل اخلـاص       صكوك حقوق اإلنسان، مبا فيها اإلعالن العاملي حلقو       

باحلقوق املدنية والسياسية، وإعالن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على            
  . أساس الدين أو املعتقد

ولسوء احلظ، تلقى املقرر اخلاص معلومات كثرية عن املمارسـات والـسياسات              -٦٢
علق األمر بقدمي مراكز وضـع حمـدد واملزايـا         التمييزية القائمة اليت تنتهجها الدول عندما يت      

ويف كـثري مـن     . املصاحبة هلا لبعض الطوائف الدينية، بينما متنع نفس املركز على أخـرى           
ويف عدد من احلاالت    . احلاالت، تبقى املعايري املطبقة حمددة بشكل مبهم أو غري حمددة إطالقاً          

لذي ُيقال إن بعض الطوائف الدينية أدت األخرى، ُيحال بشكل عام إىل التراث الثقايف للبلد ا      
ففي حني قد يكون ذلك صحيحاً من الناحية التارخيية، فإن على املـرء أن              . فيه أدواراً بارزة  

. يتساءل ملاذا ينبغي أن ُتدرج هذه اإلشارة التارخيية يف نص قـانوين أو حـىت يف دسـتور                 
ها ميكن بسهولة أن تصبح ذريعـة       واإلشارة إىل الدور التارخيي البارز إلحدى الديانات بعين       
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وهناك كثري من األمثلة اليت تدل      . ملعاملة أعضاء الديانات أو املعتقدات األخرى معاملة متييزية       
  . على أن هذا هو احلال فعالً

وعالوة على ذلك، فإن عدداً من الدول أقامت ديناً رمسياً للدولة، وهو مركز وضـع                 -٦٣
ورغم أن هذا املركز الرمسـي مل ُيمـنح، يف معظـم            . لدولغالباً ما يكرس حىت يف دساتري ا      

احلاالت، إال لديانة واحدة، فإن هناك أيضاً أمثلة توجد فيها ديانتان أو أكثر من ديانات الدولة                
وميكن أن تكون النتائج العملية إلقامة دين للدولة جد خمتلفة، وتتراوح بني منح             . يف بلد واحد  

إلحدى الديانات وفرض تدابري صارمة هتدف إىل محايـة الـدور   مرتبة أعلى رمزية إىل حد ما     
        ويف بعض احلـاالت القـصوى،     . البارز لدين الدولة من أي منافسة مذهبية أو من النقد العام          

وهناك . ال يسمح بإظهار القناعات الدينية أو القائمة على املعتقد إال ألتباع الدين الرمسي للدولة             
ويف عدد كبري من الـدول،      . )٢٤(ل اجلنسية تتوقف على اعتناق دين الدولة      أيضاً أمثلة لدول جتع   

 مثل الرئيس، أو الوزير     -جيب على الذين يرغبون يف اعتالء مناصب هامة داخل جهاز الدولة            
األول، أو عضو الربملان، أو امللك، أو امللكة، أو النائب العام، أو رئيس القـضاة، أو عـضو                  

 أن يكون منتمياً لدين أو طائفة دينية معينة وأن يصرح علناً            -إلنسان  املؤسسة الوطنية حلقوق ا   
ويف بعض األحيان، يكون منح بعض الطوائـف الدينيـة          . )٢٥(إخالصه هلذا الدين بأداء اليمني    

مركز وضع متميز أو إقامة دين رمسي للدولة جزءاً ال يتجزأ من السياسة العامة للدولة يف تعزيز                 
أن جتارب كثرية تظهر أن ذلك ينطوي على خماطر شديدة للتمييـز ضـد              غري  . اهلوية الوطنية 

  . األقليات، مثالً ضد أعضاء الطوائف الدينية للمهاجرين أو احلركات الدينية اجلديدة
ويود املقرر اخلاص أن يكرر التأكيد يف هذا السياق على أنه، وإن كـان مفهـوم                  -٦٤

ب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، فإن علـى        ديانات الدولة ليس حمظوراً يف حد ذاته مبوج       
الدول أن تكفل أال يؤدي ذلك إىل متييز حبكم القانون أو حبكم الواقع ضد أعضاء الديانات                

ويف هذا السياق،   . ويقع عبء اإلثبات يف هذا اجملال على عاتق الدولة        . أو املعتقدات األخرى  
 مـن   ٩نة املعنية حبقوق اإلنسان يف الفقرة       يؤيد املقرر اخلاص متاماً املوقف الذي اختذته اللج       

االعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين        "، اليت تشدد على أن      ٢٢تعليقها العام رقم    
الرمسي أو التقليدي، أو باعتبار أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان، جيب أال يؤدي إىل إعاقة               

، كمـا   ٢٧ و ١٨ العهد، مبا يف ذلك املادتان       التمتع بأي حق من احلقوق املنصوص عليها يف       
. جيب أال يؤدي إىل أي متييز ضد أتباع الديانات األخرى أو األشخاص غري املؤمنني بأي دين        

وعلى اخلصوص، إن بعض التدابري اليت متيز ضد هؤالء، مثل التدابري اليت تقيد التأهيل خلدمـة   
عطيهم مزايا اقتصادية أو تفرض قيوداً خاصة       احلكومة ليقتصر على أعضاء الديانة املهيمنة أو ت       

على ممارسة الديانات األخرى، ليست مطابقة حلظر التمييز على أساس الـدين أو املعتقـد               
  ."٢٦وضمان محاية متساوية مبوجب املادة 

__________ 

 .٣٠-٢٨، الفقرات A/63/161انظر  )٢٤(
 .٣٨انظر املرجع نفسه، الفقرة  )٢٥(



A/HRC/19/60 

23 GE.11-17539 

ويود املقرر اخلاص أيضاً أن يكرر التأكيد على التحذيرات من التمييز املشدد عقب               -٦٥
 ولئن كان جمرد وجود دين للدولة ال ميكن أن يكون يف حد ذاته متعارضاً .اعتماد دين للدولة

مع حقوق اإلنسان، فإن هذا املفهوم جيب أال ُيستغل على حساب حقوق األقليـات وال أن                
وحيمل التمييز الرمسي أو القـانوين بـني        . )٢٦(يؤدي إىل التمييز على أساس الدين أو املعتقد       

 أو العقائدية بذور التمييز بقدر ما يعين هذا التمييز يف وضـعها          خمتلف أنواع الطوائف الدينية   
  .اختالفاً يف احلقوق أو املعاملة

دين "وبالفعل، يبدو من الصعب، إن مل يكن من املستحيل، تصور أي تطبيق ملفهوم                -٦٦
رمسي ال ينطوي يف املمارسة على آثار ضارة لألقليات الدينية، ومـن مث مييـز ضـد                 " دولة

: وكمكلف بوالية سابق، أشار عبد الفتاح عمر عن حق يف هذا الـسياق قـائالً              . أعضائها
نظراً إىل أنه، يف هناية األمر، كل شيء يعتمد على حسن نية الدولة، وشخـصية احلكـام                 "

املتعاقبني يف إطارها، فضالً عن عناصر أخرى غري متوقعة أو ذاتية، ال يوجد قانونياً أي ضمان 
دولة املعنية باحترام حقـوق األقليـات اإلثنيـة الدينيـة يف مجيـع      جدي يكفل أن تقوم ال    

وعندما تعلن الدولة نفسها عن دينها يف الدستور، ميكن القول إن القـانون مل            . )٢٧("األوقات
يعد يعكس التنوع اإلثين والديين للمجتمع، مما يفتح اجملال واسعاً أمام اإلجراءات التعـسفية              

على ذلك، فإذا اعُترف بدين ما على أنه دين الدولـة، فـإن             وعالوة  . )٢٨(والتعصب الديين 
النساء اللوايت ينتمني لألقليات الدينية، أو تلكم اللوايت ال يتبعن التفسري السائد لدين الدولة،              
ميكن أن يواجهن متييزاً مشدداً؛ مثالً عندما تسعى الدولة أو اجملتمع إىل فرض آرائهما علـى                

علق بديانات الدول أو غريها من الطوائف الدينية أو العقائدية، ينبغي           وسواء فيما يت  . )٢٩(املرأة
للدولة أال حتاول أبداً التحكم يف الدين بتحديد حمتواه ومفاهيمه أو بفرض حدود، فيما عدا               

 من العهد الدويل اخلاص ١٨ من املادة ٣تلك اليت تدعو هلا الضرورة القصوى مبوجب الفقرة        
  . )٣٠(سيةباحلقوق املدنية والسيا

__________ 

انظر التقرير املؤقت عن القضاء على مجيع أشكال التعصب الديين بشأن زيارة إىل اليونـان، أعـده عبـد                    )٢٦(
؛ وتقريره عـن    ١٣٢، الفقرة   A/51/542/Add.1اللطيف عمر، املقرر اخلاص للجنة املعنية حبقوق اإلنسان،         

ــسودان،  ــارة إىل ال ــرة A/51/542/Add.2زي ــستان،  ١٣٤، الفق ــارة إىل باك ــن زي ــره ع ؛ وتقري
E/CN.4/1996/95/Add.1 ــرة ــران اإلســالمية،  ٨١، الفق ــة إي ــارة إىل مجهوري ــره عــن زي ؛ وتقري

E/CN.4/1996/Add.2 ٨٨، الفقرة. 
، املرفـق،  A/CONF.189/PC.1/7رى للجنة التحضريية واملؤمتر العـاملي،    التقارير والدراسات والوثائق األخ    )٢٧(

 .١١٩الفقرة 
 .١٢٠املرجع نفسه، الفقرة  )٢٨(
انظر دراسة املقرر اخلاص بشأن حرية الـدين أو املعتقـد ووضـع املـرأة يف ظـل الـدين والتقاليـد،                       )٢٩(

E/CN.4/2002/73/Add.2 ١٨٨، الفقرة. 
)٣٠( E/CN.4/1996/95/Add.1 ٨١، الفقرة. 
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  االستنتاجات والتوصيات   -رابعاً  
. تترتب على مفهوم اعتراف الدولة عدة نتائج يف جمال حرية الدين أو املعتقـد                -٦٧

ومن املهم التمييز بوضوح بني خمتلف املعاين ضمن ذلك املفهوم من أجل جتنب أوجه سوء               
و املعتقد، أو حىت أن تقوض الفهم املمكنة اليت ميكن أن تؤثر سلباً على تنفيذ حرية الدين أ

   .وضعه كحق عاملي من حقوق اإلنسان
وقد اقترح املقرر اخلاص التمييز بني ثالث معاٍن مهمة لالعتراف تتصل حبرية الدين               -٦٨

مبعىن االحترام الواجب ملركز مجيع البشر بوصـفهم أصـحاب          " االعتراف) "أ(: أو املعتقد 
 الدول تنص على إمكانية     حيث إن من  " عترافاال) "ب(حقوق مبوجب كرامتهم املتأصلة؛     

احلصول على وضع الشخصية القانونية، اليت حتتاجها اجلماعات الدينية أو العقائدية بوجـه             
مبعىن مـنح   " االعتراف) "ج(عام ملمارسة جوانب طائفية مهمة حلريتها الدينية أو العقائدية؛          

  .العقائديةالدولة مركز وضع مميز حمدد لبعض الطوائف الدينية أو 
ويود املقرر اخلاص التشديد على أنه يقع على عاتق الدول التزامات تتصل بكل               -٦٩

   .معاين االعتراف السابقة الذكر
ومتاشياً مع الفهم العاملي حلقوق اإلنسان، جيب على الدول أن تكفـل جلميـع                -٧٠

على أساس احتـرام    األفراد إمكانية التمتع حبرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد            
وال يتوقف احترام حرية الدين أو املعتقد بوصـفها         . فهمهم لذاهتم يف هذا اجملال بأكمله     

حقاً من حقوق اإلنسان على إجراءات التسجيل اإلداري ألن حرية الـدين أو املعتقـد               
   .حتظى بوضع حق من حقوق اإلنسان سابق ألي إجراء من إجراءات الدولة ومستقل عنه

ة على ذلك، ينبغي للدول أن توفر خيارات مناسبة للطوائف الدينيـة أو             وعالو  -٧١
العقائدية للحصول على وضع الشخصية القانونية على الصعيد احمللي، وهو وضع حتتاجه            

. لالضطالع بوظائف جمتمعية هامة ذات صلة باملمارسة الكاملة حلرية الدين أو املعتقـد             
ل على وضع الشخصية القانونية سـريعة،       وينبغي أن تكون إجراءات التسجيل للحصو     

   .وشفافة، وعادلة، وشاملة، وغري متييزية
وعالوة على ذلك، فإذا قررت الدول أن تنص على مراكز وضع حمدد مـرتبط                -٧٢

مبزايا مالية ومزايا أخرى خاصة، فإن عليها أن تتأكد من أن هذا الوضع اخلاص ال يشكل                
وفيمـا  . ع ضد أعضاء الديانات أو املعتقدات األخرى      متييزاً حبكم القانون أو حبكم الواق     

رمسي، يرى املقرر اخلاص أنه يبدو من الصعب، إن مل يكن مـن      " دين دولة "يتعلق مبفهوم   
املستحيل، تصور تطبيق هلذا املفهوم ليست له يف املمارسة آثار ضارة علـى األقليـات               

  .الدينية، ومن مث متييزية ضد أعضائها
  :االعتبارات السابقة، يود املقرر اخلاص أن يقدم التوصيات التاليةوانطالقاً من   -٧٣
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ينبغي للدول أن تبين بشكل منهجي أي أنشطة يف جمال الدين أو املعتقد               )أ(  
على فهم واضح لالحترام الواجب حلرية كل شخص يف الدين أو املعتقد بوصفها حقـاً               

  لة يف مجيع أعضاء األسرة البشرية؛ عاملياً من حقوق اإلنسان قائماً على الكرامة املتأص
ينبغي للدول أن حتجم عن ممارسة الضغط على اجلماعـات الدينيـة أو               )ب(  

  العقائدية اليت يفضل أعضاؤها أال ُتسجل بوصفها كيانات قانونية مبوجب القانون احمللي؛
 ينبغي للدول أن تصدر تعليمات إىل أعضاء الوكاالت املكلفة بإنفاذ القوانني          ) ج(  

وغريها من الوكاالت احلكومية بأن األنشطة الدينية للطوائف الدينية أو العقائدية غـري             
املسجلة ليست غري قانونية ألن وضع حرية الدين أو املعتقد له الغلبـة علـى أي مـن                  

  ؛إجراءات التسجيل احلكومية
ينبغي للدول أن توفر خيارات وإجراءات مناسبة حلـصول الطوائـف             )د(  

وينبغي أن ُتـسن    . العقائدية على وضع الشخصية القانونية إن رغبت يف ذلك        الدينية أو   
اإلجراءات اإلدارية الالزمة للحصول على هذا الوضع بروح هدفها خدمة متتع اجلميـع             
حبرية الدين أو املعتقد متتعاً كامالً ومن مث ينبغي أن تكون سـريعة، وشـفافة، وعادلـة،                 

  ؛وشاملة، وغري متييزية
ن تكون مجيع قرارات التسجيل قائمة على عناصر قانونية رمسيـة           جيب أ   )ه(  

وينبغي أال يتوقف التسجيل ال على شروط رمسية   . حمددة بوضوح ومطابقة للقانون الدويل    
ال متناهية من حيث عدد األعضاء ومدة وجود طائفة معينة، وال على استعراض احملتوى              

  نها لرجال الدين؛املوضوعي ملعتقد الطائفة وهيكلها وطرائق تعيي
ينبغي أن تكفل الدول أال يكون ألي طائفة دينية، حبكم القانون أو حبكم        )و(  

أو التأثري بطريقة أخرى يف قرار تـسجيل أو عـدم           " حق الفيتو "الواقع، إمكانية ممارسة    
  تسجيل مجاعة دينية أو عقائدية أخرى؛

 أو اجلماعات اليت على الدول أن توفر سبل انتصاف قانوين فعال لألفراد         )ز(  
  ؛تشتكي من رفض أو تأخري تعسفي لتسجيلها بوصفها شخصية قانونية

ينبغي للدول أن حتجم عن جتريد بعض الطوائف الدينيـة أو العقائديـة               )ح(  
بشكل تعسفي من مراكز الوضع القانوين الذي كانت متلكه من قبل كوسيلة للتحكم يف              

  ؛بنية الثقافية للبلد أو لتهميشهااجلماعات اليت ُتعترب غري منسجمة مع ال
عند منح مركز وضع قانوين مميز لبعض الطوائف الدينية أو العقائدية أو              )ط(  

مجاعات أخرى، ينبغي أن ُيعطى هذا الوضع احملدد بتوافق تام مع مبدأ عدم التمييز وينبغي               
  أن حيترم متاماً احلق يف حرية مجيع البشر يف الدين أو املعتقد؛

غي أال ُتستخدم أبداً أي مراكز وضع حمدد تعطيها الدولـة لـبعض             ينب  )ي(  
الطوائف الدينية أو العقائدية كأداة ألغراض سياسات اهلوية الوطنية، إذ ميكن أن يـؤثر              

  .ذلك تأثرياً سلبياً يف حالة األفراد املنتمني لألقليات الطائفية
        


