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 اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم
 المتحدة

 36/55 المؤرخ في 25 تشرین الثاني/نوفمبر 1981

 إن الجمعیة العامة،

میثاق في األساسیة المبادئ أحد أن اعتبارها في تضع           إذ
في األصیلتین والمساواة الكرامة مبدأ هو المتحدة         األمم
باتخاذ تعهدت قد األعضاء الدول جمیع وأن البشر،          جمیع
لتعزیز المنظمة، مع بالتعاون ومستقلة، مشتركة        تدابیر
اإلنسان لحقوق والفعال العالمي االحترام       وتشجیع
أو العرق بسبب تمییز دون للجمیع، األساسیة         والحریات

 الجنس أو اللغة أو الدین،

لحقوق العالمي اإلعالن أن اعتبارها في تضع         وإذ
اإلنسان بحقوق الخاصین الدولیین والعهدین       اإلنسان
والحق القانون أمام والمساواة التمییز عدم بمبادئ         تنادى

 في حریة التفكیر والوجدان والدین والمعتقد،

اإلنسان حقوق وانتهاك إهمال أن اعتبارها في تضع          وإذ
أو التفكیر حریة في الحق سیما وال األساسیة،          والحریات
على جلبا قد كان، أیا المعتقد أو الدین أو           الوجدان
وآالما حروبا، مباشرة، غیر أو مباشرة بصورة         البشریة
في األجنبي للتدخل وسیلة یتخذان حیث خصوصا         بالغة،
إثارة إلى یؤدیان وحیث األخرى، للدول الداخلیة         الشئون

 الكراهیة بین الشعوب واألمم،

امرئ لكل هو، المعتقد أو الدین أن اعتبارها في تضع            وإذ
وأن للحیاة، تصوره في األساسیة العناصر أحد به،          یؤمن
وضمانها المعتقد أو الدین حریة احترام الواجب         من

 بصورة تامة،

التفاهم تعزیز الجوهري من أن اعتبارها في تضع          وإذ
الدین بحریة المتصلة الشؤون في واالحترام        والتسامح
المعتقد أو الدین باستخدام السماح عدم وكفالة         والمعتقد،

صكوكها من وغیره المتحدة األمم میثاق تخالف         ألغراض
 ذات الصلة بالموضوع، وأغراض ومبادئ هذا اإلعالن،

أیضا تسهم أن ینبغي والمعتقد الدین حریة بأن تؤمن           وإذ
االجتماعیة والعدالة العالمي السلم أهداف تحقیق        في
أیدیولوجیات على القضاء وفى الشعوب، بین        والصداقة

 أو ممارسات االستعمار والتمییز العنصري،

بدأ اتفاقیات، عدة اعتماد تم قد أنه االرتیاح مع تسجل            وإذ
والوكاالت المتحدة األمم رعایة تحت بعضها،        نفاذ

 المتخصصة، للقضاء على عدید من أشكال التمییز،

الدین أمور في تمییز ووجود التعصب مظاهر تقلقها          وإذ
بعض في للعیان ظاهرة تزال ال أمور وهى المعتقد،           أو

 مناطق العالم،

الضروریة التدابیر جمیع اتخاذ على مصممة كانت         ولما
أشكاله بكل التعصب هذا مثل على سریعا         للقضاء
أو الدین أساس على التمییز ومكافحة ولمنع         ومظاهره،

 المعتقد،

أشكال جمیع على القضاء بشأن اإلعالن هذا         تصدر
 التعصب والتمییز القائمین على أساس الدین أو المعتقد:

 المادة 1

والدین. والوجدان التفكیر حریة في الحق إنسان لكل .1         
معتقد بأي أو بدین اإلیمان حریة الحق هذا          ویشمل
العبادة طریق عن معتقده أو دینه إظهار وحریة          یختاره،
مع أو بمفرده سواء والتعلیم، والممارسة الشعائر         وإقامة

 جماعة، وجهرا أو سرا.

أن في حریته من یحد لقسر أحد تعریض یحوز ال .2           
 یكون له دین أو معتقد من اختیاره.

أو دینه إظهار في المرء حریة إخضاع یجوز ال .3          
تكون حدود من القانون یفرضه قد لما إال          معتقداته
الصحة أو العام النظام أو العام األمن لحمایة          ضروریة
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وحریاتهم اآلخرین حقوق أو العامة األخالق أو         العامة
 األساسیة.

 المادة 2

أو دولة أیة قبل من للتمییز أحد تعریض یجوز ال .1           
أساس على شخص أو أشخاص مجموعة أو         مؤسسة

 الدین أو غیره من المعتقدات.

"التعصب عبارة تعنى اإلعالن، هذا مصطلح في .2        
میز أي المعتقد" أو الدین أساس على القائمان          والتمییز
أو الدین أساس على یقوم تفضیل أو تقیید أو استثناء            أو
انتقاص أو تعطیل أثره أو غرضه ویكون         المعتقد
التمتع أو األساسیة والحریات اإلنسان بحقوق        االعتراف

 بها أو ممارستها على أساس من المساواة.

  المادة 3

المعتقد أو الدین أساس على البشر بین التمییز          یشكل
األمم میثاق لمبادئ وإنكارا اإلنسانیة للكرامة        إهانة
اإلنسان لحقوق انتهاكا بوصفه یشجب أن ویجب         المتحدة،
العالمي اإلعالن بها نادى التي األساسیة        والحریات
الدولیین العهدین في بالتفصیل والواردة اإلنسان        لحقوق
قیام وجه في عقبة وبوصفه اإلنسان، بحقوق         الخاصین

 عالقات ودیة وسلمیة بین األمم.

 المادة 4

أي واستئصال لمنع فعالة تدابیر الدول جمیع تتخذ .1         
االعتراف في المعتقد، أو الدین أساس على         تمییز،
مجاالت جمیع في األساسیة والحریات اإلنسان        بحقوق
واالجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة المدنیة      الحیاة

 والثقافیة، وفى التمتع بهذه الحقوق والحریات.

أو التشریعات لسن وسعها في ما كل الدول جمیع تبذل .2           
تمییز أي دون للحؤول ضروریا ذلك یكون حین          إلغائها
لمكافحة المالئمة التدابیر جمیع والتخاذ النوع، هذا         من

األخرى المعتقدات أو الدین أساس على القائم         التعصب
 في هذا الشأن.

 المادة 5

علیه، الشرعیون األوصیاء أو الطفل والدا یتمتع .1        
وفقا األسرة داخل الحیاة تنظیم بحق الحالة، تكون          حسبما
األخالقیة التربیة االعتبار في آخذین معتقدهم، أو         لدینهم

 التي یعتقدون أن الطفل یجب أن یربى علیها.

المعتقد أو الدین أمور تعلم في بالحق طفل كل یتمتع .2           
حسبما علیه، الشرعیین األوصیاء أو والدیه لرغبات         وفقا
أو الدین في تعلیم تلقى على یجبر وال الحالة،           تكون
الشرعیین األوصیاء أو والدیه رغبات یخالف        المعتقد

 علیه، على أن یكون لمصلحة الطفل االعتبار األول.

التمییز أشكال من شكل أي من الطفل یحمى أن یجب .3           
روح على ینشأ أن ویجب المعتقد، أو الدین أساس           على
والسلم الشعوب، بین والصداقة والتسامح،       التفاهم
أو الدین في اآلخرین حریة واحترام العالمیة،         واألخوة
طاقته تكریس بوجوب الكامل الوعي وعلى        المعتقد،

 ومواهبه لخدمة أخیه اإلنسان.

األوصیاء أو والدیه رعایة تحت الطفل یكون ال حین .4          
رغباتهم الواجب الحسبان في تؤخذ علیه،        الشرعیین
یتصل ما في رغباتهم، علي آخر دلیل أي أو           المعلنة،
االعتبار الطفل لمصلحة یكون أن علي المعتقد، أو          بالدین

 األول.

ینشأ التي المعتقدات أو الدین ممارسات تكون أال یجب .5          
بنموه أو العقلیة، أو الجسدیة بصحته ضارة الطفل          علیها
هذا من 1 المادة من 3 الفقرة مراعاة مع           الكامل،

 اإلعالن.

 المادة 6

3 الفقرة بأحكام ورهنا اإلعالن، هذا من 1 للمادة           وفقا
أو الفكر حریة في الحق یشمل المذكورة، المادة          من
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الحریات یشمل، فیما المعتقد، أو الدین أو         والوجدان
 التالیة:

المتصلة االجتماعات عقد أو العبادة ممارسة حریة         (أ)
 بدین أو معتقد ما، وإقامة وصیانة أماكن لهذه اإلغراض،

أو الخیریة المؤسسات وصیانة إقامة حریة        (ب)
 اإلنسانیة المناسبة،

من الكافي القدر واستعمال واقتناء صنع حریة         (ج)
عادات أو بطقوس المتصلة الضروریة واألشیاء        المواد

 دین أو معتقد ما،

هذه حول منشورات وتوزیع وإصدار كتابة حریة         (د)
 المجاالت،

لهذه مناسبة أماكن في المعتقد أو الدین تعلیم حریة           (هـ)
 األغراض،

وغیر مالیة طوعیه، مساهمات وتلقى التماس حریة         (و)
 مالیة، من األفراد والمؤسسات،

الزعماء تخلیف أو انتخاب أو تعیین أو تكوین حریة           (ز)
متطلبات لتلبیة بهم الحاجة تقضي الذین        المناسبین

 ومعاییر أي دین أو معتقد،

وإقامة باألعیاد واالحتفال الراحة أیام مراعاة حریة         (ح)
 الشعائر وفقا لتعالیم دین الشخص أو معتقده،

والجماعات باألفراد االتصاالت وإدامة إقامة حریة        (ط)
القومي المستویین على المعتقد أو الدین أمور         بشأن

 والدولي.

 المادة 7

هذا في علیها المنصوص والحریات الحقوق        تكفل
مقدور في یجعل نحو على بلد، كل تشریع في           اإلعالن،
 كل فرد أن یتمتع بهذه الحقوق والحریات بصورة عملیة.

 المادة 8

على تأویله یجوز ما اإلعالن هذا أحكام من أي في            لیس
العالمي اإلعالن في محدد حق أي من ینتقص أو یقید            أنه
بحقوق الخاصین الدولیین والعهدین اإلنسان       لحقوق

 اإلنسان.

 (ب) تاریخ بدء نفاذ هذه االتفاقیة بمقتضى المادة 19،

و 14 المواد بمقتضى الواردة واإلعالنات الرسائل         (ج)
 20 و 23،

 (د) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21.

 المادة 25

الحجیة في تتساوى التي االتفاقیة، هذه تودع .1        
والصینیة والروسیة واإلنكلیزیة باألسبانیة      نصوصها

 والفرنسیة في محفوظات األمم المتحدة.

هذه من مصدقة صور بإرسال العام األمین یقوم .2         
الفئات من أي إلي المنتمیة الدول جمیع إلي          االتفاقیة

 المشار إلیها في الفقرة 1 من المادة 17 من االتفاقیة.

_______________________ 

،1993 نیویورك، المتحدة، األمم األول، المجلد دولیة، صكوك مجموعة اإلنسان: حقوق *            
 رقم المبیعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 90:110.

 
 األمم المتحدة

Defender Center  for Human Rights--------------------------- 

 www.defendercenter.org/ info@defendercenter.org 

@defender_center / Tel : 00216717d80046 

Building N*1. 3rd floor N*3. Angel of imam Sahnoun Avenue Louis bray St. Belvedar – Tunis, Tunisia - 

7 rue des Carmes, 75005 Paris France 

 

http://defendercenter.org/

