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 إعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب

 والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

 المتحدة اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم

 1981تشرين الثاني/نوفمبر  25المؤرخ في  36/55

 إن الجمعية العامة،

إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ األساسية في ميثاق األمم المتحدة هو مبدأ الكرامة والمساواة األصيلتين في جميع البشر، وأن 

اون مع المنظمة، لتعزيز وتشجيع االحترام العالمي والفعال جميع الدول األعضاء قد تعهدت باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة، بالتع

 لحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

تمييز وإذ تضع في اعتبارها أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان تنادى بمبادئ عدم ال

 والمساواة أمام القانون والحق في حرية التفكير والوجدان والدين والمعتقد،

وإذ تضع في اعتبارها أن إهمال وانتهاك حقوق اإلنسان والحريات األساسية، وال سيما الحق في حرية التفكير أو الوجدان أو الدين أو 

مباشرة، حروبا، وآالما بالغة، خصوصا حيث يتخذان وسيلة للتدخل المعتقد أيا كان، قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو غير 

 األجنبي في الشئون الداخلية للدول األخرى، وحيث يؤديان إلى إثارة الكراهية بين الشعوب واألمم،

الواجب احترام  وإذ تضع في اعتبارها أن الدين أو المعتقد هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر األساسية في تصوره للحياة، وأن من

 حرية الدين أو المعتقد وضمانها بصورة تامة،

وإذ تضع في اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح واالحترام في الشؤون المتصلة بحرية الدين والمعتقد، وكفالة عدم 

ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ  السماح باستخدام الدين أو المعتقد ألغراض تخالف ميثاق األمم المتحدة وغيره من صكوكها

 هذا اإلعالن،

وإذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف السلم العالمي والعدالة االجتماعية والصداقة بين الشعوب، 

 وفى القضاء على أيديولوجيات أو ممارسات االستعمار والتمييز العنصري،

أنه قد تم اعتماد عدة اتفاقيات، بدأ نفاذ بعضها، تحت رعاية األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة، للقضاء على  وإذ تسجل مع االرتياح

 عديد من أشكال التمييز،

 وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد، وهى أمور ال تزال ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالم،

لى اتخاذ جميع التدابير الضرورية للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهره، ولمنع ومكافحة ولما كانت مصممة ع

 التمييز على أساس الدين أو المعتقد،

 :تصدر هذا اإلعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

 1المادة 

ق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية اإليمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه لكل إنسان الح .1

 .أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا

 .له دين أو معتقد من اختيارهال يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون  .2

ال يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إال لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية األمن العام أو  .3

 .النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسية

 2المادة 

يض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أساس الدين أو غيره من ال يجوز تعر .1

 .المعتقدات

في مصطلح هذا اإلعالن، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد" أي ميز أو استثناء أو تقييد أو  .2

ويكون غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد 

 .التمتع بها أو ممارستها على أساس من المساواة

 3المادة 

 يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة اإلنسانية وإنكارا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة، ويجب أن يشجب

بوصفه انتهاكا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية التي نادى بها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والواردة بالتفصيل في العهدين 

 .الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام عالقات ودية وسلمية بين األمم
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 إعالن بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب

 والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

 4المادة 

ستئصال أي تمييز، على أساس الدين أو المعتقد، في االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع وا .1

 .األساسية في جميع مجاالت الحياة المدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، وفى التمتع بهذه الحقوق والحريات

ين يكون ذلك ضروريا للحؤول دون أي تمييز من هذا النوع، تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها ح .2

 .والتخاذ جميع التدابير المالئمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات األخرى في هذا الشأن

 5المادة 

ألسرة وفقا لدينهم أو معتقدهم، يتمتع والدا الطفل أو األوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل ا .1

 .آخذين في االعتبار التربية األخالقية التي يعتقدون أن الطفل يجب أن يربى عليها

يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو األوصياء الشرعيين عليه، حسبما تكون الحالة، وال  .2

أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو األوصياء الشرعيين عليه، على أن يكون لمصلحة الطفل االعتبار  يجبر على تلقى تعليم في الدين

 .األول

يجب أن يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويجب أن ينشأ على روح التفاهم والتسامح،  .3

ة، واحترام حرية اآلخرين في الدين أو المعتقد، وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس والصداقة بين الشعوب، والسلم واألخوة العالمي

 .طاقته ومواهبه لخدمة أخيه اإلنسان

حين ال يكون الطفل تحت رعاية والديه أو األوصياء الشرعيين عليه، تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة، أو أي دليل آخر  .4

 .دين أو المعتقد، علي أن يكون لمصلحة الطفل االعتبار األولعلي رغباتهم، في ما يتصل بال

يجب أال تكون ممارسات الدين أو المعتقدات التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية أو العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة  .5

 .من هذا اإلعالن 1من المادة  3الفقرة 

 6المادة 

من المادة المذكورة، يشمل الحق في حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو  3، ورهنا بأحكام الفقرة من هذا اإلعالن 1وفقا للمادة 

 :المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية

 )أ( حرية ممارسة العبادة أو عقد االجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه اإلغراض،

 ؤسسات الخيرية أو اإلنسانية المناسبة،)ب( حرية إقامة وصيانة الم

 )ج( حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد واألشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما،

 )د( حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجاالت،

 األغراض، )هـ( حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه

 )و( حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من األفراد والمؤسسات،

 )ز( حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد،

 وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده، )ح( حرية مراعاة أيام الراحة واالحتفال باألعياد

 .)ط( حرية إقامة وإدامة االتصاالت باألفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي

 7المادة 

ور كل فرد أن يتمتع بهذه تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا اإلعالن، في تشريع كل بلد، على نحو يجعل في مقد

 .الحقوق والحريات بصورة عملية

 8المادة 

العالمي لحقوق اإلنسان  ليس في أي من أحكام هذا اإلعالن ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد في اإلعالن

 .والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان
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