
 

 

 

 الديىيت للحريت و الدستىريت للحمايتالمعايير الدوليت 

 

يٍ انذٕٛ٘ أٌ ذذًٙ ذهك انذعاذٛش  ٔ. دعاذٛش جذٚذج  - لشٚثًا مٕو تزنكعٕف ذ أٔ - تظٛاغح اٌٜفٙ انؼانى  ػذج تهذاٌذمٕو 

ياخ رساادٚح نرٕفٛش انذًاٚح ذمذو انٕثٛمح انرانٛح ػال.  دمٕق ا٠َغاٌ انؼانًٛح، تًا فٙ رنك انذك فٙ دشٚح انذٍٚ أٔ انًؼرمذ

انكايهح نهذشٚح انذُٚٛح تًا ٚرٕافك يغ انمإٌَ انذٔنٙ نذمٕق ا٠َغاٌ
1
. 

 

 حريت الديه أو المعتقد حك عالمي 

 

ًاسط ذ"دٔنح ػهٗ أٌ  391تانرٕلٛغ ػهٗ يٛثاق اٞيى انًرذذج، فمذ ٔافمد انذٔل اٞػؼاء فٙ اٞيى انًرذذج انثانغ ػذدْا 

أٔ  انجُظذًٛٛض ػهٗ أعاط انؼشق أٔ تال ادرشاو دمٕق ا٠َغاٌ ٔانذشٚاخ اٞعاعٛح نهجًٛغ  ذشجغ ٔ َؼِضصُذ"أٌٔ" انرغايخ

ذشٚاخ ان كم ْزِ ٔٔدشٚح انؼًٛش ٔانذٍٚ أٔ انًؼرمذ،  انرفكٛشٔذرؼًٍ ْزِ انذمٕق ٔانذشٚاخ دشٚح ".  انهغح أٔ انذٍٚ

، ٔانؼٓذ انذٔنٙ 3991ك ا٠ػالٌ انؼانًٙ نذمٕق ا٠َغاٌ نؼاو يؤكذج فٙ انؼذٚذ يٍ انٕثائك انذٔنٛح، تًا فٙ رن يذًٛح ٔ

انرًٛٛض أاكال انرؼظة ٔ انمؼاء ػهٗ جًٛغغشع ت، ٔا٠ػالٌ 3911نؼاو  (ICCPR)انخاص تانذمٕق انًذَٛح ٔانغٛاعٛح

 .3913انذٍٚ أٔ انًؼرمذ نؼاو  انمائًٍٛ ػهٗ أعاط

 

 :أٌ يٍ ا٠ػالٌ انؼانًٙ نذمٕق ا٠َغاٌ ػهٗ 31انًادج  ذُض

 

 ػمٛذذّ، أٔ دٚاَرّ ذغٛٛش دشٚح انذك ْزا ٔٚشًم ٔانذٍٚ، ٔانؼًٛش انرفكٛش دشٚح فٙ انذك اخض نكم

 جٓشًا، أو عشًا رنك أكاٌ عٕاء ٔيشاػاذٓا، انشؼائش ٔرلايح ٔانًًاسعح تانرؼهٛى ػًُٓا ا٠ػشاب ٔدشٚح

 .انجًاػح يغ أو يُفشدًا

 

 :ػهٗ أٌ انًذَٛح ٔانغٛاعٛحهذمٕق نانخاص ٙ انذٔن يٍ انؼٓذ 31ذُض انًادج َذٕ يشاتّ  ٔػهٗ

 

ٔٚشًم رنك دشٚرّ فٙ أٌ ٚذٍٚ تذٍٚ يا، ٔدشٚرّ . نكم رَغاٌ دك فٙ دشٚح انفكش ٔانٕجذاٌ ٔانذٍٚ. 3

 فٙ اػرُاق أ٘ دٍٚ أٔ يؼرمذ ٚخراسِ، ٔدشٚرّ فٙ رظٓاس دُّٚ أٔ يؼرمذِ تانرؼثذ ٔرلايح انشؼائش 

  .ػح، ٔأياو انًٟ أٔ ػهٗ دذجانًًاسعح ٔانرؼهٛى، تًفشدِ أٔ يغ جًا

 

ال ٚجٕص ذؼشٚغ أدذ ٠كشاِ يٍ اأَّ أٌ ٚخم تذشٚرّ فٙ أٌ ٚذٍٚ تذٍٚ يا، أٔ تذشٚرّ فٙ اػرُاق . 2

 .أ٘ دٍٚ أٔ يؼرمذ ٚخراسِ

 

ال ٚجٕص رخؼاع دشٚح ا٠َغاٌ فٙ رظٓاس دُّٚ أٔ يؼرمذِ، رال نهمٕٛد انرٙ ٚفشػٓا انمإٌَ ٔانرٙ . 1

انغاليح انؼايح أٔ انُظاو انؼاو أٔ انظذح انؼايح أٔ اٜداب انؼايح أٔ دمٕق ذكٌٕ ػشٔسٚح نذًاٚح 

 .اٜخشٍٚ ٔدشٚاذٓى اٞعاعٛح

 

ذرؼٓذ انذٔل اٞؿشاف فٙ ْزا انؼٓذ تادرشاو دشٚح اٜتاء، أٔ اٞٔطٛاء ػُذ ٔجٕدْى، فٙ ذأيٍٛ . 9

 .ذشتٛح أٔالدْى دُٚٛا ٔخهمٛا ٔفما نمُاػاذٓى انخاطح

 

 :يٍ أاكال انرًٛٛض انذُٚٛح ٔغٛشْا اٞاكال نؼٓذ انذٔنٙ انخاص تانذمٕق انًذَٛح ٔانغٛاعٛح 21انًادج ذرُأل 

 

ٔفٙ ْزا انظذد . عٕاء أياو انمإٌَ ٚرًرؼٌٕ دٌٔ أ٘ ذًٛٛض تذك يرغأ فٙ انرًرغ تذًاٚرّ انُاط جًٛؼًا

ح يٍ انرًٛٛض ٞ٘ ٚجة أٌ ٚذظش انمإٌَ أ٘ ذًٛٛض ٔأٌ ٚكفم نجًٛغ اٞاخاص ػهٗ انغٕاء دًاٚح فؼان

عثة، كانؼشق أٔ انهٌٕ أٔ انجُظ أٔ انهغح أٔ انذٍٚ أٔ انشأ٘ عٛاعٛا أٔ غٛش عٛاعٙ، أٔ اٞطم 

 .انمٕيٙ أٔ االجرًاػٙ، أٔ انثشٔج أٔ انُغة، أٔ غٛش رنك يٍ اٞعثاب
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 اَظش .  نًؼاٚٛش انذٔنٛحيماتالانذساعاخ انغاتمح انذعاذٛش دههد 

http://www.uscirf.gov/images/stories/pdf/Comparative_Constitutions/Study0305_ExecSummary_arabic.pdf; 

http://www.uscirf.gov/images/stories/pdf/Comparative_Constitutions/USCIRF_Constitution_Survey_%28Arab

ic%29.pdf 
 

http://www.uscirf.gov/images/stories/pdf/Comparative_Constitutions/Study0305_ExecSummary_arabic.pdf
http://www.uscirf.gov/images/stories/pdf/Comparative_Constitutions/USCIRF_Constitution_Survey_%28Arabic%29.pdf
http://www.uscirf.gov/images/stories/pdf/Comparative_Constitutions/USCIRF_Constitution_Survey_%28Arabic%29.pdf


 

 

 

 كل فردل الىطاق واسعحريت الديه أو المعتقد حك 

 

مإٌَ انذٔنٙ نذمٕق ا٠َغاٌ ال ًٚثم أيشًا ٚرؼهك تذًاٚح دشٚح انجًاػاخ انذُٚٛح فك يغ انٕارٌ ادرشاو انذشٚح انذُٚٛح تًا ٚر

دشٚح كم فشد فٙ أٌ ٚؼرُك، أٔ ال ٚؼرُك،  ٚرؼًٍ، تم أٚؼًا فذغة ٖأخشاجرًاػٛح ٔأَشـح  انرؼثذفٙ  يؼًا ذُخشؽفٙ أٌ 

انمٕٛد انؼٛمح انًغًٕح تٓا ت ٠خالل ذياػيثم ْزا انذٍٚ أٔ انًؼرمذ، اشٚـح  رظٓاسأ٘ دٍٚ أٔ يؼرمذ، ٔأٚؼًا انذشٚح فٙ 

 .تًٕجة انمإٌَ انذٔنٙ

 

ٞغهثٛح انذُٚٛح فٙ تهذ يا انذشٚح فٙ يُالشح ا ٞػؼاء ًُخ أٚؼًاُذ تم ،، فإٌ انذشٚح انذُٚٛح نٛغد فمؾ نٟلهٛاخ انذُٚٛحْٔكزا

ػالٔج ػهٗ رنك، انذشٚح .  مح أخشٖذفغٛشاخ انذٍٚ انًًٍٓٛ، ٔأٚؼًا سفغ رذثاع انرفغٛش انًفؼم أٔ ػذو لثٕنّ تأٚح ؿشٚ

، تم ذرؼًٍ دمٕق اٞفشاد أٔ انجًاػاخ فٙ اػرُاق يؼرمذاخ "ذمهٛذٚح"انذُٚٛح نٛغد فمؾ نهجًاػاخ انذُٚٛح انرٙ ذؼرثش 

.رنذادٚحجذٚذج أٔ يؼرمذاخ يرؼهمح ترؼذد اٜنٓح، أٔ يؼرمذاخ غٛش ذٕدٛذٚح أٔ يؼرمذاخ 
2

 

 

أٔ يًاسعح انشؼائش انذُٚٛح؛ فانرًرغ انكايم تٓا ٚغرهضو أٚؼًا  انرؼثذيجشد انذك فٙ كًا ذرؼًٍ انذشٚح انذُٚٛح أكثش يٍ 

 ٔ انذٍٚ ترؼانٛى ٔاالنرضاؤٚرؼًٍ انُـاق انكايم نهذك فٙ رظٓاس انذٍٚ أٔ انًؼرمذ دمٕق انؼثادج .  ادرشاو دمٕق أخشٖ

، ٔانذشٚح فٙ رداسج االجرًاعا ٚرؼهك تأياكٍ انرؼثٛش ٔانرؼهٛى تظٕسج ػايح، تًا فٙ رنك دمٕق انًهكٛح فًٛ انًًاسعح ٔ

 .انًؤعغاخ انذُٚٛح، ٔانذشٚح فٙ دٛاصج انًٕاد انـمغٛح ٔانرؼهًٛٛح َٔششْا ٔذٕصٚؼٓا

 

ذغرهضو انًؼاٚٛش انذٔنٛح نذمٕق ا٠َغاٌ يٍ انذٔنح أٌ ذٕفش انذمٕق  دٛث ،ثهذانانذشٚح انذُٚٛح نٛغد فمؾ نًٕاؿُٙ فأخٛشًا، ٔ

"ٕالٚرٓانرلهًٛٓا ٔانخاػؼٍٛ  فٙلاؿٍُٛ نكم أفشاد "ٔانٕػغ انًرغأ٘ 
3
. 

 

 حريت الديه أو المعتقد تتضمه حريت االختيار والتعبير الديىي

 

.ٚغٛشِ تذٌٔ ركشاِ انذشٚح انذُٚٛح دشٚح انفشد فٙ أٌ ٚذٍٚ تذٍٚ أٔ يؼرمذ يا أٔ أٌ ذرؼًٍ
4

كًا ذرؼًٍ انذشٚح فٙ رظٓاس   

، تًا فٙ رنك انرؼثٛش انز٘ ٚٓذف ٠لُاع فشد آخش نرغٛٛش يؼرمذاذّ أٔ اَرًاءاذّ جٓشًادٍٚ انفشد أٔ يؼرمذِ يٍ خالل انرؼثٛش 

رنٗ  يغرُذًا ،يذذد ٔ يذظٕسانُض ػهٗ أٚح لٕٛد يفشٔػح ػهٗ ذهك انذشٚاخ تًٕجة لإٌَ  ٚجة ْٔكزا.  ؿٕػًاانذُٚٛح 

 ٔ ذًٛٛض٘ غٛش اٞعاط ْزا ٚكٌٕ أٌ ػهٗ ،انخاص تانذمٕق انًذَٛح ٔانغٛاعٛحيٍ انؼٓذ انذٔنٙ  31فٙ انًادج  ُٚذذد أعاط

 .ػهٗ ذمهٛذ ٔادذ فذغة ٚغرُذ الانًكفٕنح ٔ تانذمٕقٚؼٛش  ال

 

 ةمحصىرفرضها على حريت الديه أو المعتقد ب حالقيىد المسمى

  

فٙ دشٚح انذٍٚ أٔ انًؼرمذ، تًا فٙ رنك رداسج انًؤعغاخ انذُٚٛح، لذ ٚكٌٕ  انُـاق انٕاعغفإٌ انذك  تًٕجة انمإٌَ انذٔنٙ،

ػشٔسٚح نذًاٚح  فّٛ ذكٌٕ انز٘ انُذٕ ػهٗػهٗ انُذٕ انًُظٕص ػهٛٓا تًٕجة انمإٌَ ٔ فمؾخاػؼًا نثؼغ انمٕٛد 

ٚغًخ  الٔ.  ح أٔ انذمٕق ٔانذشٚاخ اٞعاعٛح نٝخشٍٚانغاليح انؼايح أٔ انُظاو انؼاو أٔ انظذح انؼايح أٔ اٞخالق انؼاي

 رنك فٙ تًا، انخاص تانذمٕق انًذَٛح ٔانغٛاعٛحانؼٓذ انذٔنٙ  يٍ 31يذذدج فٙ انًادج  شػهٗ أعظ غٛ ًاتفشع لٕٛد

ٚؼذ  الػهٗ عثٛم انًثال، اٞيٍ انمٕيٙ .  انؼٓذ تًٕجةاٞعظ انرٙ لذ ٚكٌٕ يغًٕح تٓا نرمٛٛذ انذمٕق اٞخشٖ انًذًٛح 

كًا .  ، ٔانذٔل ال ًٚكٍ أٌ ذُرمض يٍ ْزا انذك أثُاء أٚح دانح ؿٕاسئ ػايح يؼهُح ٓات نرمٛٛذ دشٚح انذٍٚ يغًٕدح رسٚؼح

انرٙ ذغرهضو انًغأاج نهجًٛغ  تانذمٕق انًذَٛح ٔانغٛاعٛح انًؼُٙٚهضو أٌ ذكٌٕ انمٕٛد يرٕافمح يغ َظٕص انؼٓذ انذٔنٙ 
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، ٔثٛمح اٞيى انًرذذج سلى (3991ح انثايُح ٔاٞستؼٍٛ، انجهغ) 2، انفمشج 31، انًادج 22انرؼهٛك انؼاو نهجُح دمٕق ا٠َغاَشلى اَظش  

CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1994) ،]22، سلى انرؼهٛك انؼاو نهجُح دمٕق ا٠َغاٌانًشاس رنّٛ فًٛا ٚهٛث[ 
3
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.ذؤد٘ رنٗ ذذيٛش انذمٕق انًظاَح انرٙ لذأياو انمإٌَ ٔذًُغ أٚح ذذاتٛش 
5

رلايح انمٕٛد ػهٗ انذشٚح فٙ رظٓاس  ٚهضوأخٛشًا، ٔ 

.يٍ ذمهٛذ ٔادذ حشرمي غٛشانذٍٚ أٔ انًؼرمذ انرٙ ذؼرًذ ػهٗ اٞخالق ػهٗ أعاط يثادئ 
6

 

 

 الديه الرسمي ال يمكه أن يبرر اوتهاكاث الحقىق أو التمييز إعالن

 

انذمٕق اٞعاعٛح، تًا فٙ رنك دك انفشد فٙ دشٚح  ادرشاو اشٚـح سعًًٛا دًُٚا ذؼهٍ أٌ نهذٔنح جٕصٚ هًؼاٚٛشانذٔنٛح،ن ٔفمًا

نهذٔنح ال ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ أعاعًا نهرًٛٛض  دٍٚثى، فإٌ ٔجٕد  ٔيٍ.  ٔانؼًٛش ٔانذٍٚ أٔ انًؼرمذ، نهجًٛغ تذٌٔ ذًٛٛض رفكٛشان

انذٔل  خٚؼرثش ذٕفٛش انًُافغ نذٚاَا .تٓا ا٠خاللاػاذٓى أٔ انًؤيٍُٛ أٔ جً غٛشػذ دمٕق يؼرُمٙ انذٚاَاخ اٞخشٖ أٔ 

تًا فٙ رنك  –انشعًٛح تذل يٍ كم انذٚاَاخ ٔ اعرثُائٓى يٍ ا٠جشاءاخ انالصيح نهذظٕل ػهٗ انذانح انذُٚٛح انشعًٛح 

دًُٚا يا "إٌ دمٛمح أٌ ف ،انخاص تانذمٕق انًذَٛح ٔانغٛاعٛحٔتًٕجة انؼٓذ انذٔنٙ . ذًٛٛضٚح  أيٕسًا –ؿٕائفٓا ٔ يكَٕاذٓا 

رنٗ أ٘  ذؤد٘ أٌ ُٚثغٙ اليؼرُمّٛ ًٚثهٌٕ أغهثٛح انغكاٌ  أٌ أٔ ذمهٛذ٘ أٔ سعًٙ كذٍٚ رػالَّنهذٔنح أٔ ذى  كذٍٚ تّيؼرشف 

".انؼٓذ تًٕجة يخٕنحدمٕق  تأٚح تانرًرغ رخالل
7
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 .1، فٙ انفمشج 22نجُح دمٕق ا٠َغاٌ، انرؼهٛك انؼاو سلى  
7

 .9، فٙ انفمشج 22نجُح دمٕق ا٠َغاٌ، انرؼهٛك انؼاو سلى  


