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  جملس حقوق اإلنسان
   عشرةالسادسةالدورة 

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية 

  ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية، مبا يف

، *، آيـسلندا  *، أوروغواي، أوكرانيـا، آيرلنـدا     *، أملانيا *، ألبانيا *، إسبانيا، إستونيا  *أرمينيا    
، *، اجلمهورية التـشيكية *، اجلبل األسود *، بولندا، بريو  *، بلجيكا، بلغاريا  *، الربتغال *إيطاليا

، غواتيمـاال،   *، شيلي، صريبا  يسرا، سو *، السويد *، سلوفاكيا، سلوفينيا  *، رومانيا *الدامنرك
، *، ليتوانيـا  *، لكـسمربغ  *، التفيـا  *، كولومبيا *، كندا *، كرواتيا *، قربص *فرنسا، فنلندا 
، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وآيرلنـدا الـشمالية، النـرويج،            *، مالطة *ليختنشتاين

  مشروع قرار: *، اليونان*، هنغاريا، هولندا*نيوزيلندا ،*النمسا

    ١٦/...  
  حرية الدين أو املعتقد

  ،إن جملس حقوق اإلنسان  
، ١٩٨١ نـوفمرب / تشرين الثاين٢٥ املؤرخ ٣٦/٥٥ إىل قرار اجلمعية العامة    إذ يشري   

الذي أصدرت اجلمعية العامة مبوجبه اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشـكال التعـصب              
  والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد،

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية         ١٨ إىل املادة    يشري أيضاً وإذ    
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغري ذلك من أحكـام حقـوق اإلنـسان               ١٨ واملادة
  الصلة،  ذات

__________ 

 دولة غري عضو يف جملس حقوق اإلنسان  *  
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 وإىل القرارات ٢٠١٠ يونيه/ حزيران١٨ املؤرخ ١٤/١١ إىل قراره وإذ يشري كذلك  
 على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الـدين أو            األخرى املتعلقة بالقضاء  

  املعتقد اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان،
غري قابلة للتجزئـة ومتـآزرة      أن مجيع حقوق اإلنسان عاملية      من جديد    وإذ يؤكد   
  ،ومترابطة
م املنتمون إىل أقليات     كل األفراد، مبن فيه    ه ينبغي أن يكون يف استطاعة     أنوإذ يؤكد     

  قيود حقهم يف حرية الدين أو املعتقد، دينية، أن يعيشوا بأمان وأن ميارسوا بال
 إىل واجب الدول الرئيسي املتمثل يف محاية كل األفراد داخل أراضيها، مبن             وإذ يشري   

 دينهم  فيهم املنتمون إىل أقليات دينية، ويف صون حقوقهم مبا فيها حقهم يف أن ميارسوا حبرية              
  أو معتقدهم،

بقعة من العامل ختلو من التعـصب الـديين والتمييـز           أنه ما من     وإذ يالحظ بأسف    
  والعنف القائمني على الدين،

العنف ضد أفـراد األقليـات   يف مكافحة األفراد وعن تضامنه مع الدول  وإذ يعرب     
  الدينية، وإذ يشيد بالتزام الدول مبنع هذه األفعال،

كان املدارس أن تتيح فرصا فريدة إلقامة حوار بناء بـني مجيـع             أن بإم يؤكد  وإذ    
أطراف اجملتمع، وأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بصفة خاصة ميكن أن يساهم يف القضاء 

  تؤثر تأثرياً ضاراً على أفراد األقليات الدينية، على القوالب النمطية السلبية اليت غالباً ما
والدين أو املعتقد، اليت    وجدان  رية الفكر وال   على حق كل فرد يف ح      يشدد  -١  

يعتنق ديناً أو معتقداً خيتاره بنفسه،      يف أن   أو  يكون له دين أو معتقد      تشمل حرية الفرد يف أن      
 يف التعليم   ، مبفرده أو مع آخرين، ويف إطار عام أو خاص،         وحريته يف إظهار دينه أو معتقده     

  ؛ ذلك حق الفرد يف تغيري دينه أو معتقدهواملمارسة والعبادة وإقامة الشعائر، مبا يف
 أن حرية الدين أو املعتقد وحرية التعـبري متآزرتـان ومترابطتـان             يؤكد  -٢  
، ويشدد على الدور الذي ميكن أن تؤديه هذه احلقوق يف مكافحة مجيع أشكال              نومتعاضدتا

  يز القائمة على الدين أو املعتقد؛التعصب والتمي
 إزاء العقبات الناشئة اليت تعوق التمتـع بـاحلق يف           عن قلقه الشديد  يعرب    -٣  

حرية الدين أو املعتقد، وإزاء تزايد عدد حاالت التعصب الديين والتمييز والعنف القـائمني              
  :على الدين، ومنها ما يلي

ما حدث مؤخراً من أعمال عنف موجهة ضد أفراد أو أشخاص ينتمون إىل     )أ(  
  ؛املأقليات دينية يف مناطق شىت من الع
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تصاعد التطرف الديين يف مناطق شىت من العامل وتأثريه على حقوق األفراد              )ب(  
  ؛واألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية

واألضرحة الدينيـة، وختريـب املقـابر،       واملواقع  اهلجمات على األماكن      )ج(  
  ؛اينسيما قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنس  للقانون الدويل الاًانتهاكيشكل  مبا

 مجيع أشكال العنف والتعصب والتمييز على أساس الدين أو املعتقـد            يدين  -٤  
والـدين أو املعتقـد، وأي دعـوة        والوجدان  بامسهما، وكذلك انتهاكات حرية الفكر       أو
املطبوعـة  بالوسـائط  الكراهية الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداء أو العنـف،    إىل
  ؛غريها من الوسائلأو بإللكترونية اأو السمعية البصرية  وأ

 ينتمون   أشخاصاً  أعمال العنف واإلرهاب اليت استهدفت مؤخراً       أيضاً يدين  -٥  
  ؛إىل أقليات دينية يف شىت أحناء العامل

 أن من واجب الدول محاية األشخاص املنتمني إىل أقليات دينية، وأهنا            يؤكد  -٦  
العنف املوجهة ضدهم والتحقيق فيهـا واملعاقبـة         ملنع أعمال    ةالواجبتبذل العناية   ينبغي أن   

  ؛عليها، أياً كان الفاعل، وأن عدم القيام بذلك ميكن أن يشكل انتهاكاً حلقوق اإلنسان
الدول على تكثيف ما تبذله من جهود يف سبيل محاية وتعزيز حريـة             ث  حي  -٧  

  :يوالدين أو املعتقد، وعلى القيام يف هذا الصدد مبا يلوالوجدان الفكر 
أن تكفل توفري نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون متييز ضـمانات             )أ(  

 والدين أو املعتقد، وذلك بطرق منها إتاحـة الوصـول           والوجدانكافية وفعالة حلرية الفكر     
العدالة وتوفري سبل انتصاف فعالة يف احلاالت اليت ينتهك فيها احلق يف حريـة الفكـر                  إىل

حبرية، مبا يف ذلك حقـه يف       شعائر دينه   يف ممارسة   املرء  حق   أو   ملعتقد والدين أو ا   والوجدان
  ؛تغيري دينه أو معتقده

 اخلاضعني لواليتها، ألسباب تتعلق بالدين أو       أن تكفل عدم حرمان أي من       )ب(  
املعتقد، من احلق يف احلياة أو احلرية أو األمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غريه                
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو لالعتقـال أو االحتجـاز                

  ؛ع منتهكي هذه احلقوق إىل العدالةمجيسفاً لألسباب ذاهتا، وتكفل أيضاً تقدمي تع
أن تضع حداً النتهاكات حقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة، وأن تويل اهتماماً             )ج(  

خاصاً إللغاء املمارسات والتشريعات اليت متيز ضد النساء، مبا يف ذلك يف إطار ممارسة حقهن               
  ؛ والدين أو املعتقدوالوجدانيف حرية الفكر 

 أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده يف احلـصول    أن تكفل عدم تعرض     )د(  
على أمور منها التعليم أو الرعاية الطبية أو الوظيفة أو املساعدة اإلنسانية أو االسـتحقاقات               

فرصة احلصول على اخلدمات العامة يف بلـده علـى   حق و كل فرد   لاالجتماعية، وأن تكفل    
  ؛لدين أو املعتقداملساواة مع غريه ودون أي متييز على أساس ا قدم
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أن تستعرض، حسب االقتضاء، ممارسات التسجيل املتبعة ضماناً لعدم تقييد        )ه(  
مـع  أو  دينهم أو معتقدهم، سواء مبفردهم      إظهار  هذه املمارسات حق مجيع األشخاص يف       

  ؛خاصأو عام إطار يف و، آخرين
أن تكفل عدم حجب وثائق رمسية عن أي فرد علـى أسـاس الـدين أو                  )و(  

عتقد، وأن تكفل لكل شخص احلق يف االمتناع عن كشف معلومات عن انتمائه الديين يف               امل
  ؛على كره منهتلك الوثائق 

أن تكفل على وجه خاص حق مجيع األشـخاص يف العبـادة أو التجمـع                 )ز(  
التدريس فيما يتعلق بأي دين أو معتقد وحقهم يف إقامة وصيانة األمـاكن املهيـأة هلـذه                  أو

  ؛حق مجيع األشخاص يف التماس وتلقي وتوزيع معلومات وأفكار يف هذه اجملاالتاألغراض، و
أن تكفل، وفقاً للتشريعات الوطنية املناسبة وطبقاً للقانون الدويل حلقـوق             )ح(  

اإلنسان، احترام حرية مجيع األشخاص وأفراد اجملموعات يف إقامة وإدارة املؤسسات الدينية             
  ؛ بصورة تامةاية هذه احلريةومحأو اخلريية أو اإلنسانية 

، مبـن    العموميني وموظفي اخلدمة املدنية    املوظفنيأن تكفل، احترام مجيع       )ط(  
فيهم أفراد هيئات إنفاذ القانون وموظفو مرافق االحتجاز وأفراد اجليش واملربون، حريةَ الدين             

اء مهـامهم الرمسيـة،   التمييز على أساس الدين أو املعتقد، أثناء أد   عدم ممارستهم   أو املعتقد و  
  ؛هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب وتوفري كل ما

أن تتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة واملناسبة، مبا يتفق مع املعـايري الدوليـة               )ي(  
حلقوق اإلنسان، يف سبيل مكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنـف والترهيـب     

ئم على الدين أو املعتقد، وكذلك التحريض على العداء والعنف،          واإلكراه بدافع التعصب القا   
  ؛مع إيالء اهتمام خاص ألفراد األقليات الدينية يف مجيع أحناء العامل

أن تشجع التفاهم والتسامح وعدم التمييز واالحتـرام يف مجيـع املـسائل        )ك(  
لوسائل، وذلـك باحلـث،     املتعلقة حبرية الدين أو املعتقد من خالل نظام التعليم وغريه من ا           

وبتاريخ األقليـات  واملعتقدات داخل اجملتمع ككل، على إثراء املعرفة املتعلقة مبختلف األديان     
  ؛الدينية املتنوعة اخلاضعة لواليتها وتقاليد تلك األقليات ولغاهتا وثقافاهتا

أن متنع أي شكل من أشكال التفرقة أو االستبعاد أو التقييد أو التفـضيل                )ل(  
ى أساس الدين أو املعتقد يعوق االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو التمتع هبا              عل

التعصب اليت قد تفضي إىل التمييز على    مظاهر  أو ممارستها على أساس متكافئ، وأن تكشف        
  ؛أساس الدين أو املعتقد

ار أمهية مواصلة وتعزيز احلوار جبميع أشكاله، مبا يف ذلك احلـو           علىيشدد    -٨  
، وتوسيع نطاق املشاركة فيه، مبا يشمل مشاركة النساء،         يف إطارها بني األديان أو املعتقدات     

من أجل التشجيع على املزيد من التسامح واالحترام والتفاهم، وحييط علماً مبختلف املبادرات        
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تحدة املتخذة يف هذا الصدد، مبا فيها حتالف احلضارات والربامج اليت تديرها منظمة األمم امل              
  ؛الثقافةوللتربية والعلم 

 باجلهود املتواصلة اليت تبذهلا مجيع العناصر الفاعلة يف اجملتمع، مبا فيها   يرحب  -٩  
املنظمات غري احلكومية واهليئات واجملموعات القائمة على الدين أو املعتقد، من أجل تعزيـز              

ز القائمني على أساس الدين     القضاء على مجيع أشكال التعصب والتميي     بتنفيذ اإلعالن املتعلق    
تقوم به هذه العناصر من عمل يف سبيل         أو املعتقد، ويشجع تلك اجلهود، ويشجع كذلك ما       

تعزيز حرية الدين أو املعتقد وتسليط الضوء على حاالت التعصب الديين والتمييز واالضطهاد             
  ؛القائمني على الدين

سي من أجل القضاء علـى      استخدام قدرات التعليم املدر   إىل  الدول   يدعو  -١٠  
  ؛األحكام املسبقة والقوالب النمطية اليت تستهدف أتباع األديان أو املعتقدات األخرى

 بالتقرير املقدم من املقرر اخلاص املعين حبريـة الـدين أو املعتقـد              يرحب  -١١  
  ؛)١(يتعلق حبرية الدين أو املعتقد والتعليم املدرسي فيما

لتعاون الكامل مع املقرر اخلاص واالسـتجابة        مجيع احلكومات على ا    حيث  -١٢  
ن أداء واليته مبزيد طلباته املتعلقة بزيارة بلداهنا وتزويده بكل ما يلزم من معلومات متكنه م      إىل

  من الفعالية؛
إبقاء هذه املسألة قيد النظر يف إطار البند ذاته من جـدول األعمـال            يقرر    -١٣  

يذ اإلعالن املتعلق بالقضاء على مجيع أشكال التعـصب         تدابري لتنف الومواصلة النظر يف اختاذ     
  .والتمييز القائمني على أساس الدين واملعتقد
        

__________ 
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