
 

2من  1صفحة   

 

 صحیفة معلومات
 إصالحات االستثناءات الدینیة 2010قانون تكافؤ الفرص لعام 

). یسمح ھذا القانون حالیاً للھیئات والمدارس الدینیة Equal Opportunity Act 2010) (2010تقترح حكومة والیة فیكتوریا تعدیل قانون تكافؤ الفرص (لعام 
الجنس والتوّجھ الجنسي والنشاط الجنسي المشروع والحالة االجتماعیة والحالة األبویة والھویة الجنسیة. وفي صحیفة الحقائق  بالتمییز ضد األشخاص على أساس

 ھذه سیُشار إلى ھذه الصفات على أنھا سمات شخصیة.

 التمییز

 ھو معاملة شخص بشكل غیر عادل بسبب سمة شخصیة یحمیھا القانون. تمییزال

الفة للقانون عندما تحدث في مجاالت ُمعیّنة من الحیاة العامة، بما في ذلك في بأن أفعال التمییز والتحّرش الجنسي ھي مخ 2010قانون تكافؤ الفرص لعام یقضي 
عتقدات دینیة. لذلك ھناك مكان العمل أو المدرسة أو المتاجر. ولكن القانون یقّر بضرورة تحقیق التوازن بین حقوق جمیع األشخاص بما في ذلك أولئك الذین لدیھم مُ 

 .استثناءات تعني أن التمییز لیس مخالفاً للقانون في ظروف ُمعیّنة

 االستثناءات الدینیة
یعني أنھ یمكن للھیئات والمدارس الدینیة أن ترفض بشكل یسمح قانون تكافؤ الفرص للھیئات والمدارس الدینیة بالتمییز ضد أي شخص بسبب سماتھ الشخصیة. وھذا 

 قانوني تسجیل أي طالب فیھا أو طرد طالب أو رفض توظیف شخص ما أو طرد شخص ما أو معاملة شخص ما بشكل مختلف بناًء على ھذه األسس.

عقائد أو ُمعتقدات أو مبادئ دیانتھم أو كان ضروریاً بشكل معقول لتجنّب  ال یمكن للمدارس والھیئات الدینیة التمییز ضد األشخاص إال إذا كان التمییز متوافقاً مع
 اإلضرار بُمعتقدات اآلخرین.

ھذا الفعل ضروري على سبیل المثال، قد تستطیع المدرسة الدینیة طرد موظف إداري إذا اعترف بأنھ مثلي جنسیاً، أو في حال طالقھ، إذا اعتقدت المدرسة أن 
ان قدات أفراد آخرین من أتباع ھذه الدیانة. قد تكون المنظمة الدینیة قادرة على رفض تقدیم خدمات استشاریة لفرد من أفراد المجتمع إذا كلتجنّب اإلضرار بمعت

 متحوالً جنسیاً طالما كان التمییز یتوافق مع معتقدات دیانتھا. 

یة والسمات الشخصیة األخرى إذا كان التمییز ضروریاً للسماح للفرد باتباع دیانتھ. كما یسمح القانون للفرد بالتمییز ضد شخص آخر على أساس المعتقدات الدین
 وألن أغلب أفعال التمییز تحدث في سیاق العمل أو المدرسة فھذا االستثناء محدود للغایة. 

 التعدیالت الُمقترحة
ند توظیف الموظفین إال عندما یكون االمتثال للمعتقدات الدینیة مطلباً متأصالً في ترید الحكومة تعدیل القانون بحیث ال یمكن للھیئات والمدارس الدینیة التمییز ع

تمییز إال على أساس المعتقد الوظیفة. باإلضافة إلى ذلك، عند إدارة مدرسة أو تقدیم خدمات ممّولة من قبل حكومة والیة فیكتوریا، لن تتمّكن الھیئات الدینیة من ال
 مات الشخصیة األخرى).الدیني للشخص (ولیس على الس

 لن یتمّكن األفراد من التمییز في الظروف التي یغطیھا قانون تكافؤ الفرص من أجل االمتثال للمعتقدات الدینیة.

 ستضمن ھذه التغییرات توازناً عادالً أكثر بین الحّق في الحریة الدینیة والحّق في عدم التعّرض للتمییز.

 ما ھي القوانین التي لن تتعّدل
 تعّدل الحكومة القانون الذي یسمح للھیئات والمدارس الدینیة بالتمییز فیما یتعلق بما یلي: ال

 ترسیم أو تعیین كھنة أو قّسیسین أو أعضاء في طائفة دینیة •

 تدریب أو تثقیف األشخاص بھدف ترسیمھم أو تعیینھم كھنة أو قّسیسین أو أعضاء في طائفة دینیة •

 وظائف تتعلّق في أي شعائر أو ممارسات دینیة أو المشاركة فیھا. اختیار أو تعیین أشخاص ألداء •

 معلومات إضافیة
justice.vic.gov.au/equal-یمكن العثور على المزید من المعلومات حول اإلصالحات المقبلة وروابط لخدمات الدعم المتوفرة على الموقع اإللكتروني 

. exceptions-religious-act-opportunity 

https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/discrimination/
https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/discrimination/
https://www.humanrights.vic.gov.au/for-individuals/discrimination/
https://www.humanrights.vic.gov.au/legal-and-policy/victorias-human-rights-laws/equal-opportunity-act/
https://www.humanrights.vic.gov.au/legal-and-policy/victorias-human-rights-laws/equal-opportunity-act/
https://www.humanrights.vic.gov.au/legal-and-policy/victorias-human-rights-laws/equal-opportunity-act/
https://www.humanrights.vic.gov.au/for-organisations/exceptions/
http://justice.vic.gov.au/equal-opportunity-act-religious-exceptions
http://justice.vic.gov.au/equal-opportunity-act-religious-exceptions
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 أسئلة ُمتكررة
 

 ھل تعني القوانین الُمقترحة أن المدارس الدینیة ستضطر إلى توظیف أشخاص ال یؤیدون ُمعتقداتھم الدینیة؟ .1

األشخاص من نفس معتقداتھم الدینیة فقط إذا كان نفس المعتقد الدیني جزًء متأصالً (أي مھماً ال، ستسمح القوانین الُمقترحة للمدارس الدینیة باالستمرار في توظیف 
 أو أساسیاً) من الوظیفة.

 
 ھل تعني القوانین الُمقترحة أن المدارس الدینیة لن تستطیع تعلیم دیانتھا بعد اآلن؟ .2

 م إلى المدارس الدینیة التي تعلّم وتمارس شعائرھم الدینیة.ال، لن تؤثّر القوانین الُمقترحة على حق الوالَدین في إرسال أطفالھ

 
 ھل والیة فیكتوریا ھي المكان الوحید في العالم الذي یتبع ھذه األنواع من القوانین الُمقترحة؟ .3

 ال، ھناك قوانین مماثلة في والیة تازمانیا موجودة منذ أكثر من عقد.

 
 نیة لن تستطیع أن تقّرر من یحّق لھ أن یكون كاھناً أو إماماً؟ھل تعني القوانین الُمقترحة أن الھیئات الدی .4

كون الشخص كاھناً أو ال، لدى والیة فیكتوریا قوانین تسمح للھیئات الدینیة باتخاذ القرار حول اختیار األشخاص ألدوار تتضمن ممارسات أو شعائر دینیة، مثل 
 إماماً. لن تتعّدل تلك القوانین.

 
 لُمقترحة أنھ یجب على المدارس الدینیة قبول طالب من دیانات أخرى؟ھل تعني القوانین ا .5

 ال، لدى والیة فیكتوریا قوانین تسمح للمدارس الدینیة بقبول الطالب من الدیانات الموافقة لھا فقط. لن تتعّدل تلك القوانین.

 
 الد غیر متزّوج؟ھل تستطیع مدرسة دینیة أن تقّرر عدم توظیف معلّم لمجّرد أنھ مثلي جنسیاً أو و .6

 ال، لن تتمّكن المدارس الدینیة من رفض توظیف شخص بسبب میولھ الجنسیة أو حالتھ االجتماعیة. 

 
 ھل ستكون المدرسة الدینیة ُملزمة بتوظیف شخص حتى لو كانت معتقداتھ الدینیة مختلفة عن معتقدات المدرسة؟  .7

متأصالً (أي مھماً أو أساسیاً) من الوظیفة، یمكن للمدرسة أن تقّرر عدم توظیف شخص ما إذا كانت المعتقدات ال، في ظروف ُمعیّنة، حیث یكون المعتقد الدیني جزًء 
 الدینیة لھذا الشخص مختلفة عن معتقدات المدرسة.

 

توّظفھم في حین أن الھیئات الدینیة ھل ستخلق القوانین الُمقترحة معاییر مزدوجة من خالل السماح لمجموعات أخرى، مثل األحزاب السیاسیة، باختیار من  .8
 ستفقد ھذا الحق؟

ات ال صلة لھا بالمعتقد الدیني ال، ستحتفظ الھیئات والمدارس الدینیة بقدرتھا على اختیار َمن توّظفھم على أساس المعتقد الدیني ولكن ال یمكنھا التمییز على أساس سم
ثل، فإن األحزاب السیاسیة قادرة فقط على اختیار َمن توّظفھم بناًء على المعتقد السیاسي للشخص ولكن لیس مثل النشاط الجنسي أو الھویة الجنسیة/الجندریة. وبالم
 بناًء على سمات أخرى ال صلة لھا بالمعتقد السیاسي.

 

 ھل تنتھك القوانین الُمقترحة القانون الدولي لحقوق اإلنسان؟ .9

 اعتناق الدیانة والحق في المساواة بحیث یمكن االعتراف بكلیھما واالستمتاع بھما بشكل مناسب. ال، ستوازن التعدیالت بشكل مناسب بین الحق في حریة 
 

 ھل ستخلق التعدیالت سلطة جدیدة للقضاة لتقریر مدى مالءمة دیانة ھیئة أو مدرسة دینیة؟ .10

ا تحدید نوع الدیانة الذي تمارسھ ھیئة أو مدرسة دینیة، بناًء على األدلة. ال، بموجب جمیع أنواع القوانین القائمة في أسترالیا، توجد أوقات یتعیّن على المحكمة فیھ
 ھذا ھو الحال بموجب القوانین القائمة في جمیع أنحاء أسترالیا وسیظل ھو الحال بموجب القوانین الُمقترحة.
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