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  جملس حقوق اإلنسان
   العاشرةالدورة
   من جدول األعمال٩البند 

  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من
  متابعة وتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربانأشكال التعصب، 

  ، فرتويال∗، بيالروس)باسم منظمة املؤمتر اإلسالمي(باكستان 
  مشروع قرار)*:  البوليفارية–مجهورية (

  مناهضة تشويه صورة األديان/... ١٠

  إن جملس حقوق اإلنسان،

زيز وتشجيع احتـرام حقـوق    على تعهد مجيع الدول، مبوجب ميثاق األمم املتحدة، بتع        إذ يعيد التأكيد    
اإلنسان واحلريات األساسية للجميع ومراعاهتا على النطاق العاملي، دون أي متييز على أساس العرق أو اجلنس أو                 

  اللغة أو الدين،

   على أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،وإذ يعيد التأكيد أيضاً  

 ١٦ املؤرخ ٦٠/١ اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة بقرارها ٢٠٠٥مؤمتر القمة العاملي لعام  إىل نتائج وإذ يشري  
، واليت أكدت فيها اجلمعية على مسؤوليات مجيع الدول، وفقاً مليثاق األمم املتحدة، باحترام ٢٠٠٥سبتمرب /أيلول

ترام وتفهم التنوع الديين والثقايف     حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للجميع، دون أي متييز، واعترفت بأمهية اح          
  يف مجيع أحناء العامل،

 باملسامهة القيِّمة جلميع األديان يف احلضارة احلديثة واملسامهة اليت ميكن أن يقدمها احلوار بـني                وإذ يسلم   
  احلضارات يف حتسني الوعي بالقيم املشتركة بني مجيع البشر وحتسني فهمها،
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  / أيلـول  ٨عالن األمم املتحدة لأللفية الذي اعتمدته اجلمعية العامـة يف            مبا أُعرب عنه يف إ     وإذ يرحب   
 من تصميم على اختاذ التدابري للقضاء على أعمال العنصرية وكره األجانب اآلخذة يف االزدياد يف                ٢٠٠٠سبتمرب  

تنفيذ هذا اإلعالن   كثري من اجملتمعات وعلى العمل على زيادة الوئام والتسامح يف اجملتمعات كافة، وإذ يتطلع إىل                
  عد،تنفيذاً فعاالً على مجيع الُص

 يف هذا الصدد على أمهية إعالن وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملناهضة               وإذ يشدد 
  العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد يف ديربان جبنوب أفريقيـا                 

 يرحب بالتقدم احملرز يف تنفيذ اإلعالن وبرنامج العمل، وإذ يؤكد على أهنما يشكالن أساسـاً                ، وإذ ٢٠٠١عام  
  متيناً للقضاء على مجيع آفات ومظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،

، مبـا    وبني األديان   الثقافات  جبميع املبادرات الدولية واإلقليمية اهلادفة إىل تشجيع الوئام بني         وإذ يرحب   
فيها حتالف احلضارات واحلوار الدويل بشأن التعاون بني األديان من أجل حتقيق السالم والوئام، وما بذل فيها من 

  ثقافة السالم واحلوار على مجيع الصعد،عزيز جهود قيِّمة يف سبيل ت

ة للعنصرية والتمييز العنـصري وكـره        بتقارير املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصر      وإذ يرحب أيضاً    
األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، اليت قـدمت إىل اجمللـس يف دوراتـه الرابعـة والـسادسة والتاسـعة                     

)A/HRC/4/19و A/HRC/6/6و A/HRC/9/12 ( واليت سلط فيها املقرر اخلاص الضوء على خطورة تشويه صورة
  جيات القانونية،مجيع األديان وعلى احلاجة إىل تكملة االستراتي

التعصب والتمييز وأعمال العنف املرتكبة ضد أتباع عقائد دينية معينة يف           مظاهر   وإذ يالحظ ببالغ القلق     
وسائط اإلعالم عن أديان معينة واعتماد وإنفـاذ        عطيها  أحناء كثرية من العامل، باإلضافة إىل الصورة السلبية اليت ت         

عرقية ودينية معينـة وتـستهدف هـؤالء        أصول  ضد األشخاص املنتمني إىل     حيز حتديداً   قوانني وتدابري إدارية تت   
حبقوق الكامل  ، وهتدد بإعاقة متتعهم     ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١األشخاص، وخباصة األقليات املسلمة بعد أحداث       

  اإلنسان واحلريات األساسية،

فضي إىل تقييد احلرية الدينية  على أن تشويه صورة األديان يشكل إهانة بالغة لكرامة اإلنسان توإذ يؤكد  
  ملعتنقيها وإىل التحريض على الكراهية والعنف الدينيني،

 أن تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً، ميكن أن يؤديا إىل وإذ يالحظ مع القلق  
لدول أي إجراءات ملكافحـة  التنافر االجتماعي وإىل انتهاكات حلقوق اإلنسان، وإذ يثري جزعه عدم اختاذ بعض ا     

هذا االجتاه املتنامي وما ينجم عنه من ممارسات متييزية ضد معتنقي أديان معينة وإذ يؤكد يف هذا السياق علـى                    
ضرورة املكافحة الفعالة لتشويه صورة مجيع األديان والتحريض على الكراهية الدينية بصورة عامة وضد اإلسالم               

  واملسلمني بصورة خاصة،

 بأن احترام التنوع الثقايف والعرقي والديين واللغوي، وكذلك احلوار بني احلضارات وداخلها        عاً منه واقتنا  
جوهريان إلحالل السالم وحتقيق التفاهم على املستوى العاملي يف حني أن مظاهر التحيز الثقايف والعرقي والتعصب 

  ل،الديين وكره األجانب تولِّد الكراهية والعنف بني الشعوب والدو
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 على الدور اهلام للتعليم يف تعزيز التسامح الذي يقتضي قبول عامة الناس للتنوع واحتـرامهم                وإذ يشدد   
  هلذا التنوع،

 خمتلف املبادرات اإلقليمية والوطنية الرامية إىل مكافحة التعصب الديين والعنصري ضد فئات             وإذ يالحظ   
عتماد هنج شامل وغري متييزي لضمان احتـرام مجيـع          وجمتمعات حمددة وإذ يشدد يف هذا السياق على ضرورة ا         

  العناصر واألديان،

 ١٨ املـؤرخ    ٦٣/١٧١ وقرار اجلمعية العامة     ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ املؤرخ   ٧/١٩ إىل قراره    وإذ يشري   
  ،٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول

ميعاً للتشريعات  بالدراسة اليت أعدهتا املفوضة السامية حلقوق اإلنسان واليت تتضمن جتحييط علماً  - ١  
وتقرير املقرر اخلاص ) A/HRC/9/25(واالجتهادات القانونية القائمة بشأن تشويه صورة األديان وانتهاك حرمتها    

املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب ومـا يتـصل بـذلك مـن تعـصب                   
)A/HRC/9/12 (؛ إىل اجمللس يف دورته التاسعةا قدمنذيلال  

ألديان وتـشويه صـورهتا وإزاء مظـاهر       قوالب منطية سلبية ل     إزاء وضع  يعرب عن قلقه البالغ     - ٢  
  التعصب والتمييز يف مسائل الدين أو املعتقد اليت ال تزال واضحة يف العامل واليت أدت إىل التعصب ضد أتباع هذه األديان؛

ءات النفسية واملادية والتحريض علـى      إزاء مجيع أعمال العنف واالعتدا    يعرب عن بالغ استيائه       - ٣  
القيام هبا ضد األشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وإزاء توجيه هذه األعمال ضـد منـشآهتم التجاريـة                   

ف املواقع املقدسة والرموز والشخصيات الدينية      اوممتلكاهتم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادهتم، فضالً عن استهد       
  جلميع األديان؛

احلاالت اخلطرية لتعمد استخدام القوالب النمطية لألديـان        استمرار   إزاء   ن قلقه البالغ  يعرب ع   - ٤  
 يف وسائط اإلعالم، وإزاء الربامج واخلطط اليت تنفذها املنظمـات واجملموعـات       ها وللشخصيات املقدسة  تنقيعمو

  املتطرفة هبدف خلق وإدامة قوالب منطية بشأن أديان معينة، وخباصة عندما تتغاضى عنها احلكومات؛

 اشتداد محلة تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً، مبا يالحظ بقلق بالغ    - ٥  
   املأساوية؛٢٠٠١سبتمرب / أيلول١١ ذلك التصنيف العرقي والديين لألقليات املسلمة يف أعقاب أحداث يف

 بأن تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً أصـبحا، يف سـياق               ُيسلِّم  - ٦  
 حقوقهم وحرياهتم األساسية    حرمان أفراد اجملموعات املسُتهَدفة من    يسامهان يف تفاقم    مكافحة اإلرهاب، عاملني    

  واستبعادهم اقتصادياً واجتماعياً؛

 يف هذا الصدد إزاء الربط املتكرر واخلاطئ بني اإلسالم وانتهاكات حقوق           قلقه البالغ ُيعرب عن     - ٧  
 اإلنسان واإلرهاب وُيعرب عن أسفه يف هذا الشأن إزاء القوانني أو التدابري اإلدارية اليت ُوضعت خصيصاً ملراقبة                

  ورصد األقليات املسلمة، ما يؤدي إىل وصم هذه األقليات ويضفي الشرعية على التمييز الذي تعانيه؛
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 التزام مجيع الدول بالتنفيذ املتكامل الستراتيجية األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة              يعيد تأكيد   - ٨  
 وأعادت ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٨  املؤرخ٦٠/٢٨٨اإلرهاب اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة دون تصويت يف قرارها         

، الذي أكدت فيه من جديد بوضوح عدة        ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٥ املؤرخ   ٦٢/٢٧٢اجلمعية تأكيدها يف قرارها     
أمور منها أنه ال جيوز وال ينبغي ربط اإلرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجاعة وكذلك احلاجة إىل تدعيم 

ة السالم واحترام مجيع األديان واملعتقدات والثقافات، ضمن مجلة أمور أخـرى،            التزام اجملتمع الدويل بتعزيز ثقاف    
  ومنع تشويه صورة األديان؛

 من استخدام وسائط اإلعالم املطبوعة والسمعية البصرية واإللكترونية، مبا فيها ُيعرب عن استيائه  - ٩  
أو ما يتصل بذلك من تعصب وعلى       اإلنترنت، وأي وسيلة أخرى للتحريض على أعمال العنف أو كره األجانب            

  التمييز ضد أي دين، وكذلك استهداف الرموز والشخصيات الدينية؛

 ٢٩ و ١٩ على أن لكل فرد، مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املادتان               ُيشدِّد  - ١٠  
قوق املدنية والسياسية، احلق     من العهد الدويل اخلاص باحل     ٢٠ و ١٩من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادتان       

يف اعتناق اآلراء دون تدخُّل، واحلق يف حرية التعبري، وأن ممارسة هذين احلقني تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة 
للقيود اليت ينص عليها القانون واليت يقتضيها احترام حقوق اآلخرين أو مسعتهم            سوى  ميكن بالتايل أن ختضع     ال  و

  و النظام العام والصحة العامة أو اآلداب والرفاه بصورة عامة؛ومحاية األمن الوطين أ

 للجنة القضاء على التمييز العنصري الذي تعترب فيـه          ١٥ أن التعليق العام رقم      يؤكد من جديد    - ١١  
اللجنة حظر نشر مجيع األفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية منسجماً مع حريـة الـرأي                  

   ينطبق أيضاً على مسألة التحريض على الكراهية الدينية؛والتعبري،

 مجيع مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من يدين بقوة  - ١٢  
تعصب ضد األقليات القومية أو العرقية والدينية واللغوية وضد املهاجرين والقوالب النمطية اليت كثرياً ما ُتطبَّـق                 

 مبا يف ذلك القوالب املستندة إىل الدين أو املعتقد، وحيث مجيع الدول على أن تطبِّق وأن ُتعزِّز، حبـسب                    عليهم،
االقتضاء، القوانني القائمة عند حدوث أعمال أو مظاهر أو أوجه تعبري متصلة بكره األجانب أو التعصب، بغيـة     

  احليلولة دون إفالت مرتكيب هذه األعمال من العقاب؛

 مجيع الدول على أن توفِّر، يف إطار نظمها القانونية والدستورية، احلماية الكافية من أعمال حيث  - ١٣  
الكراهية والتمييز والتخويف واإلكراه النامجة عن تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهية الدينية عموماً،              

  ألديان واملعتقدات؛وعلى أن تتخذ مجيع التدابري املمكنة لتعزيز التسامح واحترام مجيع ا

 على ضرورة مكافحة تشويه صورة األديان والتحريض على الكراهية الدينيـة عمومـاً،              ُيشدِّد  - ١٤  
  بوضع االستراتيجيات وتنسيق اإلجراءات على الُصعد احمللي والوطين واإلقليمي والدويل عن طريق التثقيف والتوعية؛

فقاً لتشريعاهتا الوطنية ومبا يتفق مع القانون الدويل  مجيع الدول إىل أن تبذل أقصى جهد، ويدعو  - ١٥  
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، لضمان االحترام واحلماية الكاملَني لألماكن واملواقع واألضرحة والرموز 

  الدينية، وأن تتخذ تدابري إضافية يف حاالت تعرضها للتدنيس أو التدمري؛
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لدولية لتشجيع إقامة حوار عاملي لتعزيز ثقافة التسامح والسالم على          اجلهود ا كثيف   إىل ت  يدعو  - ١٦  
مجيع املستويات، استناداً إىل احترام حقوق اإلنسان وتنوع األديان واملعتقدات، وحيث الدول واملنظمـات غـري                

  يع هذا احلوار؛احلكومية والزعماء الدينيني، باإلضافة إىل وسائط اإلعالم املطبوعة واإللكترونية على مساندة وتشج

 للمفوضة السامية حلقوق اإلنسان لعقدها حلقة دراسية بشأن حرية التعـبري             عن تقديره  ُيعرب  - ١٧  
، ٢٠٠٨أكتوبر /والدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، يف تشرين األول

بغية اإلسهام بشكل حمدد يف منع وإهناء مجيع أشكال التحريض          هذه املبادرة،   على  اد  متعويطلب إليها مواصلة اال   
  وآثار القوالب النمطية السلبية لألديان أو املعتقدات وملعتنقيها على حقوق اإلنسان هلؤالء األفراد وجمتمعاهتم؛

 إىل املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانـب             يطلب  - ١٨  
 صـورة    يتصل بذلك من تعصب أن يقدم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقريراً عن مجيع مظاهر تـشويه                  وما

  األديان، وخباصة اآلثار اخلطرية لكره اإلسالم على متتع أتباعه جبميع احلقوق؛

راً عن  إىل املفوضة السامية حلقوق اإلنسان أن تقدم إىل اجمللس يف دورته الثانية عشرة تقري        يطلب  - ١٩  
يد التحريض والتعصب والكراهيـة يف  ازتتنفيذ هذا القرار، مبا يف ذلك الترابط احملتمل بني تشويه صورة األديان و  

  .أحناء عديدة من العامل

 -  -  -  -  -  

  


