
 اعرف حقوقك
 الحریة الدینیة

محمیاً من التمییز وكن ومعتقداتكحول حقك بالتعبیر عن دینك  أكثرتعلم ھنا   
 

 شارك ھذا الموضوع
 
 
 

 اختار سیناریو
 

في العمل يانا اواجھ تمییز دین  
 

 انا اواجھ تمییز دیني في اإلسكان
 

 انا اواجھ تمییز دیني في المدرسة العامة
 

دیني من قبل عمل تجاريانا اواجھ تمییز   
 

 انا قلق حول التمییز الدیني في مطار او معبر حدودي
 

مكان عبادتي یواجھ التمییز   
 

 انا اواجھ تمییز دیني في السجن
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

في العمل يانا اواجھ تمییز دین  
 
 

 حقوقك
 

أساس  ىمن التمییز عل أكثرموظف او  ۱٥ــ البند السادس من قانون الحریات المدنیة یمنع أصحاب االعمال الذین یوظفون 
كنت تعمل لدى حكومات محلیة،  إذا.  قوانین الوالیة والقوانین المحلیة قد تشمل أصحاب العمل بعدد اقل من الموظفین. الدین

د تكون موجودة.والیة، او فیدرالیة، حمایات أخرى ق  
قد تخلق بیئة عمل  يالدینیة الت، لك الحق ان تكون حًر من المضایقة صاحب عملك یغطي قانون الحمایة من التمییز إذاــ 

 عدائیة.
معاناة غیر تسبب  إذاُسئل، على صاحب العمل ان یقدم تجھیزات لممارساتك الدینیة. یتم اعتبار التجھیزات غیر معقولة  إذاــ 

تضحیات السالمة او تكلفة عالیة). مثل(العمل صاحب مناسبة ل  
 

تم انتھاك حقوقك إذاماذا تفعل   
 

  https://www.eeoc.gov/employees/charge.cfmان تقدم شكوى الى لجنة تساوي فرص التوظیف    بإمكانكــ
 شكوى الى وكالة والیة او محلیة.بإمكانك ایضاً ان تقدم 

https://www.eeoc.gov/employees/charge.cfm


لمعلومات  https://www.aclu.org/about/affiliatesاالتصال باتحاد الحریات المدنیة األمریكي في والیتك  بإمكانكــ 
 اضافیة.

 
 

 مصادر إضافیة
 

 https://www.eeoc.gov/laws/types/religion.cfmالتمییز الدیني  -ــ لجنة تساوي فرص التوظیف
 في مكان العمل والتبرجالمالبس الدینیة  -ــ لجنة تساوي فرص التوظیف

https://www.eeoc.gov/eeoc/publications/qa_religious_garb_grooming.cfm 
 
 

 شارك ھذا السیناریو
 

 
 انا اواجھ تمییز دیني في اإلسكان

 
 حقوقك

 
(مثالً، بناء  االستثناءاتالمسكن، مع بعض  وتمویل، البیع، االستئجارــ قانون اإلسكان العادل الفیدرالي یمنع التمییز الدیني في 

كجزء من بیع او اجار المنزل. قوانین الوالیة  وشروط تمییزیةصغیر مسكون من قِبل المالك).  كما انھ یمنع إضافة احكام 
المحلیة قد تمنح حمایات إضافیة. والقوانین  

اقل مالئمة. وشروط، او ان تحصل على احكام ان بیعك او استئجارك لمنزل، بسبب دینكــ لیس من الممكن رفض   
  الستئجار او شراء منزل، او ان تحصل على قرض عقاري، بسبب دینك.  أكثرــ ال یمكن ان یتم جعلك ان تدفع 

او یخیفوك بسبب دینك.ــ لیس بإمكان جیرانك ان یھددوك، یزعجوك،   
 

 ماذا تفعل إذا أنك تؤمن بان حقوقك تم انتھاكھا 
 
 

الى دائرة االسكان والتنمیة الحضاریة   األنترنیتان تقدم شكوى إسكان عادل على  بإمكانكــ 
https://www.hud.gov/topics/housing_discrimination 

ة مماثلة.ایضاً ان تقم شكوى الى وكاالت محلیة او وكاالت والی بإمكانك  
 

الحریات المدنیة األمریكي في والیتك لمزید من المعلومات االتصال باتحاد  بإمكانكــ  
https://www.aclu.org/about/affiliates 

 
 
 

 مصادر إضافیة
 

 دین –ــ دائرة االسكان والتنمیة الحضاریة 
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/14religion 

 
 محاربة التمییز الدیني  –ــ دائرة العدل  ــ

https://www.aclu.org/about/affiliates
https://www.eeoc.gov/laws/types/religion.cfm
https://www.eeoc.gov/eeoc/publications/qa_religious_garb_grooming.cfm
https://www.hud.gov/topics/housing_discrimination
https://www.aclu.org/about/affiliates
https://www.hud.gov/program_offices/fair_housing_equal_opp/14religion


-religious-protecting-and-discrimination-religious-https://www.justice.gov/crt/combating
5-freedom 
 

 شارك ھذا السیناریو
 

درسة عامةانا اواجھ تمییز دیني في م  
 
 

 حقوقك
 

 ــ لیس بإمكان مسؤولي المدرسة ان یمیزوا ضدك على أساس معتقداتك الدینیة.
التي یتم منحھا لطالب من غیر ادیان. واالمتیازاتــ مسؤولي المدرسة لیس بإمكانھم ان یرفضوا منحك نفس الفرص   

بیئة خالیة من التحرش الدیني من طالب آخرین.  المدرسة مطالبون بموجب القانون بإبقاء  ــ مسؤولي  
 ـ لك الحق بان تُعب عن معتقداتك الدینیة في المدرسة.

تناقش وجھات نظرك الدینیة مع زمالئك خالل أوقات النشاطات  وانالصالة الفردیة او الجماعیة  بإمكانكعلى سبیل المثال، 
تُعبر عن معتقداتك الدینیة في وظائفك المنزلیة ان  بإمكانك مشاكل.ال تشكل  الطالبیة مثل الفترة االستراحة او الغداء، طالما ان

كان ھذا یخضع لنفس قواعد التي تتطبق  إذاتوزیع مؤلفات مطبوعة لزمالئك  بإمكانككان ذلك ذو صلة بالمھمة المكلفة.  إذا
 على مواد أخرى یوزعھا الطالب.

الیھودیة او  ةالقبعة الدینیان یسمحوا لك بارتداء مالبس دینیة او غطاء راس دیني، مثل  قد یتطلب من مسؤولي المدرسة ــ
 الحجاب، اعتمادا على ظروف حالتك الخاصة.

من مسؤولي المدرسة ان یعذروا غیابك لعطل دینیة.ــ قد یتطلب   
سة.المدرــ لیس بإمكان مسؤولي المدرسة ان یدمجوا صلوات منظمة الى مناسبات الصف او   

ــ لیس بإمكان مسؤولي المدرسة ان یوعظوا الطالب، ان یعلموا العقائد الدینیة كحقائق، او ان ینشروا بطریقة أخرى رسائل 
 دینیة.

 
 

 ماذا تفعل إذا أنك تؤمن بان حقوقك تم انتھاكھا
 
 االمریكیة قسم الحقوق المدنیة العدلان تقدم شكوى الى دائرة  بإمكانكــ 
-been-have-you-if-section-opportunities-https://www.justice.gov/crt/educational

against-discriminated 
 استمارة باستخدام التعلیم االمریكیة قسم الحقوق المدنیة دارةاو  

http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html 
ایضاً ان تقم شكوى الى وكاالت محلیة او وكاالت والیة مماثلة. بإمكانك   

لمعلومات  https://www.aclu.org/about/affiliatesاألمریكي في والیتك  االتصال باتحاد الحریات المدنیة بإمكانكــ 
 اضافیة.

 
 مصادر إضافیة

 
 

العامة  والمدارساتحاد الحریات المدنیة األمریكي ــ الدین   
https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/religion-and-public-schools 

 اتحاد الحریات المدنیة األمریكي ــ الصالة والتبشیر بالمدارس

https://www.justice.gov/crt/combating-religious-discrimination-and-protecting-religious-freedom-5
https://www.justice.gov/crt/combating-religious-discrimination-and-protecting-religious-freedom-5
https://www.justice.gov/crt/educational-opportunities-section-if-you-have-been-discriminated-against
https://www.justice.gov/crt/educational-opportunities-section-if-you-have-been-discriminated-against
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html
https://www.aclu.org/about/affiliates
https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/religion-and-public-schools


https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/religion-and-public-schools/prayer-and-
proselytizing-school 

والدیناتحاد الحریات المدنیة األمریكي ــ الخلق، التطور،   
https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/religion-and-public-schools/creationism-

evolution-and-religion 
 

كي ــ حریة الممارسة في المدارس العامة اتحاد الحریات المدنیة األمری  
https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/religion-and-public-schools/free-exercise-public-

schools 
 دائرة التعلیم ــ التمییز الدیني 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/religion.html 
 دائرة العدل ــ محاربة التمییز الدیني في التعلیم

https://www.justice.gov/crt/combating-religious-discrimination-and-protecting-religious-
freedom-20 

 
 شارك ھذا السیناریو

 
 

 انا اواجھ تمییز دیني من قبل عمل تجاري
 
 

 حقوقك
 
 

ــ تحت البند الثاني من قانون الحقوق المدنیة، امكنة تجاریة معینة مثل معظم المطاعم، الفنادق، مسارح األفالم، الصاالت 
، سمیت " خدمات عامة". لیس بإمكان الخدمات العامة ان تمیز ضد الزبائن على أخرىالریاضیة، المالعب، اواماكن متعة 

 وقوانینالكامل لھذه األماكن بغض النظر عن دینك. بعض القوانین المحلیة  ستمتاعواال. لك الحق باالستخدام أساس دینھم
 الوالیة قد تمنع التمییز الدیني من قِبل أنواع اعمال أخرى، مثل متاجر البیع بالتجزئة.

او لباس دیني، او ــ لیس بإمكان أماكن الخدمات العامة ان تردك بسبب حجابك، قبعتك الدینیة الیھودیة، عمامتك، او أي مظھر 
.والخدماتان تطلب منك خلعھا لكي تحصل على البضائع   

 
 

 ماذا تفعل إذا أنك تؤمن بان حقوقك تم انتھاكھا
 

المدني والتنفیذدائرة العدل االمریكیة قسم اإلسكان الى  شكوىان تقدم  بإمكانكــ   
https://www.justice.gov/crt/how-file-complaint#six 

ایضاً ان تقم شكوى الى وكاالت محلیة او وكاالت والیة مماثلة. بإمكانك  
االتصال باتحاد الحریات المدنیة األمریكي في والیتك للحصول على معلومات إضافیة بإمكانكــ ــ   

https://www.aclu.org/about/affiliates 
 

 مصادر إضافیة
 

 اتحاد الحریات المدنیة األمریكي ــ استخدام الدین للتمییز
https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/using-religion-discriminate 

https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/religion-and-public-schools/prayer-and-proselytizing-school
https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/religion-and-public-schools/prayer-and-proselytizing-school
https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/religion-and-public-schools/creationism-evolution-and-religion
https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/religion-and-public-schools/creationism-evolution-and-religion
https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/religion-and-public-schools/free-exercise-public-schools
https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/religion-and-public-schools/free-exercise-public-schools
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/religion.html
https://www.justice.gov/crt/combating-religious-discrimination-and-protecting-religious-freedom-20
https://www.justice.gov/crt/combating-religious-discrimination-and-protecting-religious-freedom-20
https://www.justice.gov/crt/how-file-complaint#six
https://www.aclu.org/about/affiliates
https://www.aclu.org/issues/religious-liberty/using-religion-discriminate


 
 دائرة العدل ــ البند الثاني من قانون الحقوق المدنیة

https://www.justice.gov/crt-22 
 
التحاد الوطني لمجلس الوالیة التشریعي ــ قانون الوالیة للخدمات العامة ا  

http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/state-public-accommodation-laws.aspx 
 

 شارك ھذا السیناریو
 
 
 

انا قلق حول التمییز الدیني في مطار او معبر حدودي   
 
 

 حقوقك
 
 

افراداً او اغراضھم الشخصیة، بما فیھا الحاسوب  ویفتشواالحدود في كثي من األحیان یوقفوا  وحمایةــ ضباط الجمارك 
 المحمول، او الھواتف الجوالة على الحدود ــ حتى لو لم یكن ھناك ما یدعوا لالشتباه حول الشخص او امتعتھم.

حالة الھجرة الخاصة بك عند دخولك الوالیات المتحدة او خروجك الحدود الصالحیة بسؤالك حول  وحمایةــ لدى الجمارك 
البلد. من  
ولكن رفض إجابة األسئلة حول  الضباط،جواز سفر صالح، ال یتوجب علیك إجابة أسئلة  وأظھرتكنت مواطن امریكي  إذاــ 

ان تجیب على أسئلة  قانوني، نوصیككنت مقیم دائم  إذا. والتأخیرسفرك قد یؤدي الى مزید من التفتیش  وسببطبیعة 
رفضت إجابة  إذایتم رفض دخولك الى الوالیات المتحدة یرة دخول، من الممكن ان كنت غیر مواطن وحامالً تأش إذاالضابط. 

أسئلة الضبابط. ولكن لیس للضباط ان یختاروك لالستجواب على أساس دینك، عرقك، اصلك القومي، جنسك، اصلك العرقي، 
 او معتقداتك السیاسیة.

الحق بالسؤال لمحامي قبل إجابة أي أسئلة. الضابط أصبحت تطفلیة، لك وأسئلةكنت مواطنا أمریكیا  إذاــ   
كنت حامل تأشیرة دخول غیر مواطن،  إذاكنت مقیم دائم قانوني، حقوقك ان تتكلم مع محامي تتوقف على الظروف.  إذا

الضباط.ان تسال بان تتكلم مع محامي، ولكن بشكل عام لیس لك الحق بان تشاور محامي قبل إجابة أسئلة  بإمكانك  
یشتبھوا بانك قد ارتكبت جریمة، لك الحق بان  بأنھممن الواضح  أصبح إذاالضباط بانك تحت قید االعتقال، او  اخبرك إذا

 تتكلم مع محامي قبل إجابة أي أسئلة بغض النظر عن حالة الھجرة الخاصة بك.
الطیارین رفض طیران مسافر ــ لك الحق ان تكون حرا من أسئلة تمییزیة او االزالة من قبل موظفي شركة الطیران. بإمكان 

لدیھم ایمان منطقي، بناء على المالحظة بان المسافر یھدد السالمة. ولكن لیس بإمكان الطیارین ان یرفضوا السماح لك  إذا
 بالصعود الى الطائرة بسبب تصنیفك على أساس دینك.

اثرت  إذاجاب، خالل تفتیش المطار األمني، اال الدینیة الیھودیة، او الح ةالقبعــ لك الحق بارتداء غطاء راسك الدیني، مثل 
موظف إدارة امن المواصالت تفتیش إضافي. من إمكانھم اجراء لمس غطاء راسك او ان یسألوك ان  وطلبجھاز انذار 

قِبل شخص من نفس جنسك. ومنتخلعھ. لك الحق بالسؤال ان یتم اللمس او الخلع في منطقة خاصة   
بأنك تفضل أن تحس غطائك الدیني بنفسك.  والقولیلمس غطاء رأسك الدیني، علیك الرفض  أن TSAإذا ال ترید موظف ال 

قد  TSAاإلحساس التفتیشي موظف ال  انتھاءاالشراف علیك خالل إحساسك غطاء رأسك. بعد   TSAبإمكان موظف ال 
الكیمیائي من  االختباریمسح یدیك بقماشة قطنیة صغیرة ثم وضعھا في جھاز للبحث عن بقایا كیمیائیة إذا نجحت في ھذا 

 الممكن السماح لك بالمتابعة.
 

 ماذا تفعل إذا أنك تؤمن بان حقوقك تم انتھاكھا
 

https://www.justice.gov/crt-22
http://www.ncsl.org/research/civil-and-criminal-justice/state-public-accommodation-laws.aspx


 في والیتك االتصال باتحاد الحیات المدنیة األمریكي  بإمكانكــ لمزید من المعلومات 
https://www.aclu.org/about/affiliates 

 
 مصادر إضافیة

 
 وثقافیةــ السفر بحوزة أشیاء دینیة  TSAإدارة امن المواصالت ــ 

items-cultural-religious-travelling-tips-travel-https://www.tsa.gov/blog/2018/02/22/tsa 
 

 الدینیة واألشیاءــ غطاء الرأس  TSAــ إدارة امن المواصالت 
-other-and-coverings-head-keep-i-questions/may-asked-https://www.tsa.gov/travel/frequently

or-cultural-religious 
 
 

 والسیناریشارك ھذا 
 
 
 

 مكان عبادتي یواجھ التمییز
 

او اسوء من األدیان األخرى حین یعود الى  أحسنس تقسیم المناطق من معاملة بعض األدیان الــ القانون الفیدرالي یمنع مج
 ألسباب دینیة أخرى. البناء، الترمیم، او إدارة بیوت العبادة او استعمال العقار

، منظمات (مثلإیجابیة من مؤسسات غیر دینیة أخرى مشابھة  بأقلسسات الدینیة ــ لیس بإمكان مسؤولي التقسیم معاملة المؤ
 مدنیة) .

قدرتھم على البناء، الترمیم، او قوانین التقسیم المحلیة  اعاقة القانون الفیدرالي یعطي حمایات خاصة تساعد بیوت العبادة عند
 ثبتمجالس التقسیم المحلیة ان تكون قادرة على ان ت االت، علىالحدینیة. في ھذه  ألسبابإدارة مرافقھم.، او استخدام عقارھم 

ع") ( قانونیة مصطلح "قاط (بصیغةبان تطبیق قانون تحدي تقسیم المناطق لبیت عبادة معین یساعد مصلحة حكومة مھمة جداً 
لحمایة ھذه  منطقیة اخرى).  على مجالس التقسیم ایضاً ان تثبت بانھ لیس ھناك أي طریقة  مثل، السالمة او حمایة البیئة

  لم یكن بإمكان مجلس التقسیم ان یثبت ھذا، علیھ ان یسمح لمنزل العبادة ان یتابع خططھ. إذاالمصلحة. 
 
 

 تصرف تمییزي  رأیت إذاماذا تفعل 
 

 ابالغ التمییز ضد منزل عبادتك الى قسم الحقوق المدنیة في دائرة العدل االمریكیة بإمكانكــ 
act-persons-institutionalized-and-use-land-https://www.justice.gov/crt/religious 

 
 في والیتكاالتصال باتحاد الحریات المدنیة األمریكي  بإمكانكمن المعلومات  ــ لمزید

https://www.aclu.org/about/affiliates 
 

 مصادر إضافیة
 

 ۲۰۰۰عام  المؤسسیناألشخاص  وقانونــ دائرة العدل ــ االستخدام الدیني لألرض 
act-persons-institutionalized-and-use-land-https://www.justice.gov/crt/religious 

 
 شارك ھذا السیناریو

https://www.aclu.org/about/affiliates
https://www.tsa.gov/blog/2018/02/22/tsa-travel-tips-travelling-religious-cultural-items
https://www.tsa.gov/travel/frequently-asked-questions/may-i-keep-head-coverings-and-other-religious-cultural-or
https://www.tsa.gov/travel/frequently-asked-questions/may-i-keep-head-coverings-and-other-religious-cultural-or
https://www.justice.gov/crt/religious-land-use-and-institutionalized-persons-act
https://www.aclu.org/about/affiliates
https://www.justice.gov/crt/religious-land-use-and-institutionalized-persons-act


 
 
 

نا اواجھ تمییز دیني في السجنا  
 

 حقوقك
 

سیاسة السجن، القواعد، او الممارسات تعیق بشدة  إذاــ یمنح القانون الفیدرالي حمایات خاصة لممارسة السجناء الدینیة. 
بإخالص، على مسؤولي السجن ان یروا بان تطبیق القاعدة علیك یخدم قدرتك عن ممارسة معتقداتك الدینیة التي تعتقدھا 

ة مصطلح "قاطع") ( مثل، سالمة المساجین، او صحتھم )  وانھ لیس ھناك أي مصلحة حكومیة مھمة جداً ( بصیغة قانونی
لم یكن بإمكان مسؤولي السجن ان یروا ھذا، علیھم توفیر تسھیالت دینیة لمساعدتك  إذاطریقة أخرى لحمایة تلك المصلحة. 

 ان تمارس دینك.
طعام حالل او كوشیر)، نظام غذائي دیني ( مثل،  ظروفك الخاصة، قد یتطلب من مسؤولي السجن ان یقدموا لك بناء علىــ 

خدمات عبادة، طریقة وصول الى رجال الدین. قد یتطلب منھم أیضا السماح لك ان تملك نصوص دینیة، تلبس نوع محدد من 
 ، وان تحافظ على مظھر دیني (مثل، تربیة ذقن، او شعر طویل).ومجوھراتاأللبسة الدینیة، لباس رأس، 

سؤولي السجون ان یفرضوا علیك معتقدات او ممارسات دینیة. لیس بإمكانھم معاقبتك لرفضك المساھمة یمكن لم ــ ال
األدیان  أحد خاصة ألعضاء. لیس بإمكان مسؤولي السجن إعطاء أولویة مناسبات قد تحتوي عوامل دینیة دینیة اوبممارسات 

 افضلیة. بأقلاو معاملة المساجین من دین محدد 
 
 

 ذا أنك تؤمن بان حقوقك تم انتھاكھاماذا تفعل إ
 

 تقدیم شكوى الى دائرة العدل االمریكیة ــ قسم التقاضي الخاص  بإمكانكــ 
complaint#eight-file-https://www.justice.gov/crt/how 

 
 االتصال باتحاد الحیات المدنیة األمریكي في والیتك بإمكانكــ لمزید من المعلومات 

https://www.aclu.org/about/affiliates 
 
  
 

 مصادر إضافیة
 

 اتحاد الحریات المدنیة األمریكي ــ الحریة الدینیة في السجون 
-freedom-prison/religious-liberties-rights/civil-https://www.aclu.org/issues/prisoners

prison 
 
  المؤسسیناألشخاص  وقانوندائرة العدل ــ االستخدام الدیني لألرض 

0-act-persons-institutionalized-and-use-land-https://www.justice.gov/crt/religious 
 

 
 
 
 
 

https://www.justice.gov/crt/how-file-complaint#eight
https://www.aclu.org/about/affiliates
https://www.aclu.org/issues/prisoners-rights/civil-liberties-prison/religious-freedom-prison
https://www.aclu.org/issues/prisoners-rights/civil-liberties-prison/religious-freedom-prison
https://www.justice.gov/crt/religious-land-use-and-institutionalized-persons-act-0


 
     

 
 

 
 

 
 
 
  


