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 املوجز

   أن                            لع هبا مبوجب الوالية منذ                                   ُ      يعرض اجلزء األول األنشطة اليت اضطُ       .                                      ينقسم هذا التقرير إىل أربعة أجزاء      
                     إليها أنشطة املقررة               اليت تستند             الرئيسية            والركائز     .(E/CN.4/2006/5)                                   آخر تقرير إىل جلنة حقوق اإلنسان              قـدم   

ّ    ُوّجه     فقد     .                                                         ، والقيام بزيارات ميدانية، واملشاركة يف مؤمترات دولية              الرسائل       توجيه             اخلاصـة هي         ٦٤              ما جمموعه    ُ 
  ،     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠     إىل     ٢٠٠٥      ديسمرب  /            كانون األول ١                   خالل الفترة من          ً   خمتلفاً      ً   بلداً   ٣٤       إىل        رسالة

ّ     ُوّجهت                  وعالوة على ذلك،      .   اء             رسالة ادع    ٣٧ و    ً  عاجالً      ً       نـداًء      ٢٧        مـنها                            اليت تناولت ادعاءات           الرسائل       من     ٣٩  ُ 
                                  وترى املقررة اخلاصة أن الزيارات        .                                                                     بوقـوع انـتهاكات متعددة حلقوق اإلنسان مع اإلجراءات اخلاصة األخرى          
         ترة قيد          خالل الف  و  .       ً   ومفصالً      ً   شامالً                                                                     ً                 امليدانـية هـي السبيل األمثل لتقييم حرية الدين أو املعتقد يف بلد ما تقييماً              

                                            وإضافة إىل زياراهتا املنتظمة إىل البلدان، سافرت    .                                            قامت بزيارتني من هذا النوع إىل أذربيجان وملديف         االستعراض 
                             وترحب بالدعوات اليت تلقتها       .                                                                          املقررة اخلاصة إىل الفاتيكان حيث أجرت مشاورات مع ممثلي الكرسي الرسويل          

             قرر جملس حقوق    مب    ً وعمالً  .                                    ة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية                                     من زمبابوي وطاجيكستان واململكة املتحد     ً مؤخراً
                                                                                              ، أعدت املقررة اخلاصة، مع السيد دودو ديني، املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية                 ١٠٧ / ١        اإلنسان  

    هية                    التحريض على الكرا   "       عن            ً   مواضيعياً                                                           ً            والتميـيز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تقريراً          
      ٢٠٠٦       سبتمرب   /        يف أيلول         اإلنسان      حقوق                     لدورة الثانية جمللس              تقدميه إىل ا   ل  "                                        العنصـرية والدينـية وتعزيز التسامح     

(A/HRC/2/3).   خالل العام يف عدد من املؤمترات واالجتماعات الدولية حيث متكنت من إقامة                 ً أيضاً        وشاركت                                                                              
                             عن ممثلي دوائر أكادميية نشطة           ً حكومية فضالًِ                                                    ِصالت مع ممثلي حكومات ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري 

ِ      أو جتديد ما كان قائماً من هذه الِصالت                          يف جمال حرية الدين أو املعتقد           ً                     .  

ّ                  وتقّدم املقررة اخلاصة                                                                                               يف اجلزء الثاين من التقرير الذي يرد فيه تقييم للخربة املكتسبة يف جمال الوالية على                   
        تقريرها           أن قدمت                                      الذي درجت على استخدامه منذ               بالرسائل    اص                          تعليقاهتا على اإلطار اخل                 ً        مـدى عشرين عاماً،     

          توخى نشره  ت                      املعنية، بواسطة موجز   ات                       وتعتزم لفت اهتمام احلكوم   .)       ، املرفق(E/CN.4/2006/5               األخري إىل اللجنة 
                تسهيـل سبل إطالع    ة وـ                             ، إىل املعايري الدولية ذات الصل               املخصص للرسائل   طار  اإل        لفئات      ً  وفقاً         اإلنترنـت       عـرب   

                    ون اإلطار اإللكتروين   ـ     وسيك  .                                         على ما يتم إجنازه يف إطـار الوالية                                                 املنظمات غري احلكومية النشطة يف هذا اجملال      
                        نترنــت عــلى العــنوان  إل                                                                عــلى موقــع مفوضــية األمــم املــتحدة حلقــوق اإلنســان عــلى ا      ً   مــتاحاً

http://www.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm.  

  .       واليتها         يف إطار                       مسائل تكتسي أمهية         عدة                                                              ويف اجلـزء الثالث من التقرير، ركزت املقررة اخلاصة على            
   ً الً                                                                                          حبالة الضعف اليت تعاين منها النساء، واالنتهاكات املرتبطة بتدابري مكافحة اإلرهاب، فض                          هذه املسائل       تتعلق و

   .                                              عن حالة األقليات الدينية واحلركات الدينية اجلديدة

                                                وما يستنتج من املزاعم اليت تلقتها هو أن          .                                                                    ويعرض اجلزء الرابع من التقرير استنتاجات املقررة اخلاصة وتوصياهتا         
             القائمني على                                                      بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز             ١٩٨١     عام                                                 محايـة حرية الدين أو املعتقد وتنفيذ إعالن         

                                                                  شدد على أن مثة حاجة ملحة للقضاء على األسباب اجلذرية للتعصب            ت و  .         املنال  ة         زال بعيد  ت                                أسـاس الديـن أو املعتقد ال        
            نزع الصبغة           ً   مبكان أيضاً          األمهية      من   و  .    أمجع                                                       ليقظة فيما يتعلق حبرية الدين أو املعتقد يف العامل                          ضـرورة توخي ا                والتميـيز و  

   .                إطار حقوق اإلنسان                       إدراج النقاش بالكامل يف                       لقة بالدين أو املعتقد و                       السياسية عن املسائل املتع
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 مقدمة

  .    ١٠٢ / ٢                        قرر جملس حقوق اإلنسان      م    و   ٤٠ /    ٢٠٠٥                                      قرير مبقتضى قرار جلنة حقوق اإلنسان               هذا الت       يقدم   - ١
                                أن قدمت التقارير السابقة إىل                                  رية الدين أو املعتقد منذ                املتعلقة حب       والية    ال         مبوجب      ُ       اضطُلع هبا                 األنشطة اليت         ويغطي
  .Add.4)      إىلAdd.1   و(E/CN.4/2006/5               حقوق اإلنسان   جلنة

ُ ّ                 قـد ُعّين املقرر ا     و - ٢     غريت  و  .   ٢٠ /    ١٩٨٦                                                               خلاص املعين بالتعصب الديين يف بادئ األمر مبقتضى قرار اللجنة              
                    ، الذي أقره اجمللس      ٣٣ /    ٢٠٠٠                                                          املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد مبوجب قرارها                                 اللجـنة االسم ليصبح     

ُ                    ، ُعينت السيدة أمساء جا    ٢٠٠٤      يوليه  /      ويف متوز  .    ٢٦١ /    ٢٠٠٠                         االقتصادي واالجتماعي مبقرره                   هانغري مقررة خاصة   
  .               لفترة ثالث سنوات

               الوالية خالل          يف إطار         لع هبا                                 ُ      فاجلزء األول يعرض األنشطة اليت اضطُ       .                                       وينقسم هذا التقرير إىل أربعة أجزاء      - ٣
             موجز إلكتروين      صدار             ويعلن عن إ    ً عاماً    ٢٠        على مدى    ّ                              ويقّيم اجلزء الثاين ممارسة الوالية     .                        الفـترة قيد االستعراض   

                      إىل احلكومات واملنظمات       توجهها      اليت        الرسائل           حتسني فعالية            ذلك من أجل    ، و       الرسائل     بشأن      خلاصة              إلطار املقررة ا
         وهي حالة    أال                                     لعدة مسائل ذات أمهية بالنسبة للوالية،           ً  أكثر تفصيالً                         ً  ويقدم اجلزء الثالث حتليالً   .                غـري احلكومـية   

                              عن حالة األقليات الدينية                   ً   حة اإلرهاب، فضالً                                                                    الضعف اليت تعاين منها النساء، واالنتهاكات املرتبطة بتدابري مكاف        
  .                                                 ويعرض اجلزء الرابع استنتاجات املقررة اخلاصة وتوصياهتا  .                       واحلركات الدينية اجلديدة

         كانون   ١                                                     لرسائل اليت وجهتها املقررة اخلاصة خالل الفترة من          ا                    للـتقرير موجز      ١                     ويـرد يف اإلضـافة       - ٤
         كانون    ٣٠                                          ، والردود اليت تلقتها من احلكومات حىت            ٢٠٠٦     فمرب    نو /               تشرين الثاين    ٣٠       إىل       ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول
  .                                                     تقريري الزيارتني القطريتني ألذربيجان وملديف على التوايل ٣   و ٢  ن  ا      اإلضافت   ثل   ومت  .     ٢٠٠٧      يناير  /     الثاين

 الواليةيف إطار املنجزة نشطة األ –    ًأوال 

                  إعالن القضاء على           العتماد               والعشرين                                   ، جرى االحتفاء بالذكرى اخلامسة        ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٥   يف   - ٥
                            على أن املقررة اخلاصة تالحظ مع    .    ١٩٨١     عام        يف         املعتقد                      على أساس الدين أو                                         مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني    

                                   ً      ً   وأن حرية الدين أو املعتقد ليست واقعاً معاشاً                          تطبق حىت اآلن يف العامل أمجع        ال       ١٩٨١     عام                              القلـق أن معـايري إعالن       
                                       ّ                  فحاالت التعصب الديين اليت أبلغ عنها إمنا تبّين أن احلق يف حرية   .                                   لكثري من األشخاص يف خمتلف أرجاء العامل       بالنسبة

  .                                             يف العديد من السياقات ويف أحناء خمتلفة من العامل     جسيمة                                   الدين أو املعتقد ال تزال تواجه حتديات 

                    ، والقيام بزيارات                 توجيه الرسائل               اخلاصة هي                                       اليت تستند إليها أنشطة املقررة                       الثالث الرئيسية            والركائـز  - ٦
                             رصد حاالت وأوضاع االنتهاكات         جرى                        السنوات السابقة،     يف      وكما   .                                        ميدانـية، واملشـاركة يف مؤمترات دولية      

    عدة                                            الذي مت على أساس املعلومات اليت قدمتها                                                                         املـزعومة حلرية الدين أو املعتقد بشكل رئيسي يف سياق العمل            
              اهتامات يف حد            ال تشكل                                  وجتدر اإلشارة إىل أن الرسائل         .                           فراد واملنظمات غري احلكومية                           مصـادر، مبا يف ذلك األ     

  .                            ديد أمور منها أمناط االنتهاكات             يف هناية األمر حت                                               ذاهتا، ولكنها تتناول معلومات هبدف رصد حاالت حمددة و
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  الرسائل-ألف 

  ة         نطاق والي                 تدخل فيما يبدو يف    اع                                                          املعلومات الوارد من أفراد ومنظمات غري حكومية عن أوض              كـم       إن   - ٧
                     ومن األنشطة اجلوهرية      .                                  االت اليت تتسم بالتعقيد واحلساسية      احل       من                تشكيلة عريضة        تناول   ي          هائل و               املقررة اخلاصة 

           للحصول على       إليها             توجيه رسائل  ب                     حوار بناء مع احلكومات       إقامة                                         اليت اضطلعت هبا املقررة اخلاصة يف هذا الصدد، 
       تصرفات                                               ومن البديهي أن هذه الرسائل ال تغطي مجيع احلوادث و   .    هبا             ادعاءات موثوق     د من      ما ور            يضاحات بشأن  إ

ـ                            أن تواتر تغطية الرسائل               عالوة على        هنا   و  .                                          قلق فيما يتعلق حبرية الدين أو املعتقد                  اليت تثري ال               يف العامل      ات       احلكوم
   .    لعامل     يف ا        العامة      حالتها                                               للمسائل املتعلقة بالدين واملعتقد ال يعكس بالضرورة 

ّ    ُوّجه   ،      ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٣٠       إىل       ٢٠٠٥       ديسمرب   /              كانون األول   ١    من          املمتدة                  وأثناء الفترة    - ٨       ما  ُ 
ّ    وّجهت     فقد    .       ً   خمتلفاً      ً   بلداً   ٣٤              رسالة إىل      ٦٤       جمموعه                                                                   املقررة اخلاصة رسائل إىل االحتاد الروسي وإريتريا وأستراليا          

                                                           ستان ومجهورية إيران اإلسالمية وباكستان وبلجيكا وبنغالديش                                                        وأفغانسـتان وأملانيا وإندونيسيا وأنغوال وأوزبك     
                                                                                                            وبوتان وبيالروس وتايلند وتركمانستان واجلزائر ومجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وجورجيا وصربيا واجلبل            

                             بيساو وفرنسا وفييت نام     -                                                                      والصـومال ومجهورية الصني الشعبية وطاجيكستان وغواتيماال وغينيا           )١ (       األسـود 
  .                                                                                            قريغيزستان وكازاخستان وماليزيا واململكة العربية السعودية ونيبال واهلند والواليات املتحدة األمريكية و

      إىل   ٨                                          منها إىل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و         ٤٢    هت ّ ّج ُ ُو   ،          رسالة   ٦٤             بالغ عددها                        ومـن هذه الرسائل ال     - ٩
      البحر       منطقة                                      يا، ورسالة واحدة إىل أمريكا الالتينية و          إىل أفريق ٦                      إىل املنطقة العربية، و ٧                          أوروبا وأمريكا الشمالية، و

                                               الدول فيما يتعلق حبجم املعلومات الواردة،                               ً      ً        تالحظ املقررة اخلاصة تفاوتاً واضحاً بني                      ويف هذا الصدد،      .        الكارييب
   ١            كون اإلضافة   و  .            إىل التشجيع           باستمرار           يدعو                                                                 ووجـود اجتاهات إجيابية مع ذلك يف بعض املناطق، وهو ما ظل           

ـ                                  ً                فقلة املعلومات ميكن أن تعزى أحياناً إىل غياب          .                         ً                               م بعض الدول ال يعين أن دوالً أخرى خالية من املشاكل              تض
  .                                        عقبات حتول دون نقل املعلومات إىل خارج البلد                             منظمات اجملتمع املدين أو إىل وجود 

   .               رسالة إدعاء   ٧ ٣    ً      ً      نداًء عاجالً و     ٢٧                                          خالل الفترة قيد االستعراض تتألف من             هبا              ُ          والرسـائل الـيت ُبعث     -  ١٠
                    ُ                من رسائل االدعاء قد ُبعثت مع         ١٨                           من النداءات العاجلة و      ٢١                                              وتعـرب املقـررة اخلاصة عن سرورها من أن          

                                  انتهاكات احلق يف حرية الدين أو           وأن        سيما                                            وترحب مرة أخرى هبذا التعاون اهلام، ال        .                      إجـراءات خاصة أخرى   
ّ      وّجهت  ،                        وخالل الفترة قيد االستعراض   .              رى حلقوق اإلنسان            بانتهاكات أخ               ، حبكم طبيعتها،           ما تقترن           ً املعتقد كثرياً   
                                 ً   القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،      نطاق                                           مع املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج                 باالشتراك             الرسـائل   

      لتمتع                                                                                                            واملقـرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية احلق يف حرية الرأي والتعبري، واملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف ا                  
                                                                                                               بأعـلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، واملقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، وال سيما النساء                
                                                                                                                واألطفال، واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات، واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه،               

                                                                رة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب،                               واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاص
                                                                                                         واملقـرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين، واملقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات               

                  اخلاص املعين مبسألة                                                                             األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب، واملقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، واملقرر
                                                                                                                بـيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اخلليعة، والفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي، واملمثل اخلاص                
                                                                                                           لألمـني العـام املعـين حبالة املدافعني عن حقوق اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات                  
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                                                                           واملقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي                                       األساسـية للسـكان األصليني،    
  .                                     مناسب، واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب

  ،                        أو تغيريه أو االرتداد عنه                            حرية اعتناق دين أو معتقد ما    :  ُ                أُثريت مع احلكومات                      فـيما يلي املسائل اليت   و -  ١١
      أماكن     و  ؛          الدينية                                                      يف اجلهر بدينه أو معتقده؛ وحرية إقامة الشعائر                                اإلكراه؛ وحرية الشخص             التحرر من    ً      فضالً عن   

  .                                                                                                         ؛ والتسجيل؛ وحرية الدين أو املعتقد بالنسبة للفئات املستضعفة كالسجناء واألقليات واألطفال والنساء                    العبادة
     وقوع      فيها    ى  دع ي    اليت               من التقارير      ً  كبرياً                                            ً يف األعوام السابقة، فقد تلقت املقررة اخلاصة عدداً     احلال      عليه      كان     وكما 

                                                                       ً                                              متييز على أساس الدين أو املعتقد، مبا يف ذلك التمييز بني األديان، والتعصب، فضالً عن التمييز القائم على أساس                   
                       موافاهتا مبعلومات بشأن            ت فيها                                  رسائل إىل بعض احلكومات طلب                           ً    وجهت املقررة اخلاصة أيضاً       و  .             نـوع اجلـنس   

                            اليت تتناول تسجيل املنظمات                     يف اآلونة األخرية                                   ع القوانني واملشاريع املعتمدة                                          املسائل التشريعية، مبا يف ذلك مشاري     
    ".                               بالتحول غري املشروع من دين إىل دين "                     الدينية وحظر ما يسمى 

ّ                                                         وهنالك نسبة كبرية من الرسائل اليت وّجهت بشأن حاالت اقترنت فيها انتهاكات حرية الدين أو املعتقد  -  ١٢                                  
       وكان             ُ                          ً    هناك حاالت انُتهكت فيها حرية التعبري أيضاً        كانت                      فعلى سبيل املثال،       .    نسان                         بانتهاكات أخرى حلقوق اإل   

َ                    كما وجَِّهت رسائل أخرى       .                      لى الكراهية الدينية         باحلض ع     أو   /                      بصراعات بني األديان و                األمر يتعلق         حاالت       بشأن        ِّ
  يف                 ، وحالة وفاة                                         املعاملة على أساس الدين أو املعتقد          سوء  ُ                                                     ُيدعـى فـيها تعـرض أشخاص حمتجزين للتعذيب أو           

             املقررة اخلاصة          فقد اختذت                   وكما ورد أعاله،       .                                                   وحـاالت تكـرر فيها تطبيق عقوبات بدوافع دينية                    االحـتجاز،   
     ومتثل   .     ً                            عدداً من انتهاكات حقوق اإلنسان                                                                    إجراءات باالشتراك مع واليات أخرى خمتصة يف احلاالت اليت أثارت           

                                                        عناصر النظام الشامل لإلجراءات اخلاصة، مما يؤكد عاملية مجيع                                  ً      ً     هذه الرسائل املشتركة يف نظرها عنصراً حيوياً من
                                                 وأعربت عن ثقتها يف أن السمات اليت تتميز هبا           .                                                              حقـوق اإلنسـان وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها        

  .                                                         واليتها كفيلة بأن تثري قيم حقوق اإلنسان وهنج الرصد بعض الشيء

         كانون   ١                                                     لرسائل اليت وجهتها املقررة اخلاصة خالل الفترة من          ا                    للـتقرير موجز      ١                     ويـرد يف اإلضـافة       -  ١٣
        كانون   ٣٠   حىت                    تسلمتها من احلكومات               ، والردود اليت     ٢٠٠٦      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٣٠     إىل     ٢٠٠٥      ديسمرب  /    األول

                                      ولتسهيل النظر يف االنتهاكات اليت أبلغ       .                ُ       أن الشواغل اليت أُثريت      ً                 فضالً عن مالحظاهتا بش     .     ٢٠٠٧         يـناير    /       الـثاين 
                                         وإتاحته على شبكة اإلنترنت ملن يرغب يف                                                                            عـنها، تـنوي املقررة اخلاصة وضع استبيان منوذجي يتعلق بواليتها            

                    وتود املقررة اخلاصة     .                                                                                    اإلبالغ عن حاالت انتهاكات مزعومة مثلما هو احلال بالنسبة لإلجراءات اخلاصة األخرى           
  .                   يف شكل استبيان منوذجي         ا مل تقدم                                      ً                 أن تؤكد مع ذلك على أنه جيري النظر أيضاً يف الرسائل حىت إذ

  الزيارات امليدانية-باء 

               فهذه الزيارات     .                                                 أنشطة املقررة اخلاصة يف القيام بزيارات ميدانية                         اليت تستند إليها                               تتمـثل الركيزة الثانية      -  ١٤
     ومات                                                                                                   متكن املقررة اخلاصة من التحدث مباشرة مع ممثلي احلكومات واملنظمات غري احلكومية واحلصول على معل              

     كافة    "  ٤٠ /    ٢٠٠٥           يف قرارها  ت  حث   قد     ّ                                    وتذكّر املقررة اخلاصة بأن جلنة حقوق اإلنسان   .                     مباشـرة مـن مصادرها  
                          ً     ً                                                                                    احلكومـات على التعاون تعاوناً كامالً مع املقررة اخلاصة، واالستجابة للطلبات املقدمة منها لزيارة بلداهنا، بغية                

              زيارة قطرية   ٢٤                                         ومنذ بداية الوالية، أجرى املكلفون بالواليات    ".                                         متكينها من االضطالع بواليتها مبزيد من الفعالية
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                                                                                عن وضع تقرير مشترك مع أربعة آخرين من املكلفني بإجراءات خاصة بشأن حالة احملتجزين يف             ً يف اجملموع، فضالً
    جان                              زيارتان ميدانيتان إىل أذربي          أجريت                          الفترة قيد االستعراض،         خالل   و   .(E/CN.4/2006/120)                  خليج غوانتانامو   

   .                                      ني املعنيتني على ما قدمتاه من تعاون                                                                   وتنتهز املقررة اخلاصة هذه الفرصة لتعرب عن شكرها للحكومت           .      وملديف
   A/HRC/4/21/Add.2    تني ق ي          يف الوث    تني          امليداني  ني          الزيارت     هاتني                       ها عن كل واحدة من       ي                         وميكـن االطالع على تقرير    

  .            ، على التوايلA/HRC/4/21/Add.3 و

                     املقررة اخلاصة أن        تعترب   ،      ٢٠٠٦      مارس   /       آذار  ٥           فرباير إىل    /       شباط   ٢٦                     يجان يف الفترة من                زيارة أذرب       عـد     وب -  ١٥
        السلطات                            ما يثري قلقها هو إقدام               بيد أن     .                                                                           أذربـيجان بلد يسود فيه مستوى عال من التسامح الديين والوئام الديين           

                                 بني تيسري ممارسة احلريات الدينية           فاصل                                                                             املعنية، يف بعض األحيان، على إلقاء ظالل من الغموض على اخلط الرفيع ال            
           قيود فعلية                                                                             فقد أسفرت حاالت معينة هلا صلة جبوانب خمتلفة من أشكال الرقابة هذه عن فرض           .                     وفرض الرقابة عليها  

          دينية، أو                        فرض قيود على املؤلفات ال            التسجيل، أو     جمال                                                    على احلق اجلماعي يف حرية الدين أو املعتقد، كالصعوبات يف 
       على   ة                         وحتث املقررة اخلاصة احلكوم     .                                                                جال الدين، أو وضع عوائق أمام اجلماعات الدينية غري املسجلة                تعيني ر        طرائق  

                                       دينية، واختاذ التدابري الالزمة للتصدي       ال       قليات    األ                                                               إيـالء اهـتمام خاص بأي شكل من أشكال التعصب الديين ضد             
  .                                  ال، وتعزيز استقاللية القضاء ونزاهته                                                             جلميع أشكال التحريض على الكراهية الدينية ومالحقة مرتكيب هذه األعم

   عب        رغبة ش    ،      ٢٠٠٦       أغسطس   /     آب  ٩       إىل    ٦                                                                والحظت املقررة اخلاصة، أثناء زيارهتا إىل ملديف يف الفترة من            -  ١٦
                                                            ما يثري قلقها هو أن مفهوم الوحدة الوطنية قد أصبح على ما يبدو        على أن   .                           احلفـاظ على وحدته الوطنية  يف        ملديـف  

         فاملواطنة   .                                                                    هو ما حاول عدد من الذين حتدثت إليهم مساواته بالتجانس الديين                           وحدة الدينية، و           مبفهوم ال                شـديد الصلة    
                            ً                                     وال تكفل احلقوق السياسية، بدءاً بشغل منصب عام إىل احلق يف التصويت، إال   .                                    امللديفية تقوم على أساس املعتقد الديين

                            ً      ممارسة حقوقهم الدينية علناً    -     ني                  وحىت الدبلوماسي  -                        األجانب من غري املسلمني                             وال جيوز للعمال واملهنيني       .        للمسلمني
                                     وبينما ترحب املقررة اخلاصة باعتماد       .                                                                 وجد أية مواقع دينية أو دور عبادة ما عدا املساجد للمسلمني           ت   ال      و  .        يف ملديف 

          اريس وأنه        ً                           في متاماً بالشروط الواردة يف مبادئ ب                   ، فإهنا تالحظ أنه ال ي                                    ً       القـانون اخلـاص بلجنة حقوق اإلنسان مؤخراً    
ـ       حقوق                               مما يتناىف واملسعى ملراعاة                                                                                دد بغري وجه حق على أن أعضاء جلنة حقوق اإلنسان جيب أن يكونوا مسلمني                 يش

                    إىل العهد الدويل           االنضمام                                                                                وعلى إثر زيارة املقررة اخلاصة، اختذت حكومة ملديف اخلطوة اهلامة املتمثلة يف               .         اإلنسـان 
                                                                         ة والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول                                                 اخلـاص بـاحلقوق االقتصـادية واالجتماعي      

                      من العهد الدويل اخلاص   ١٨            على املادة     ً حتفظاً        قد قدمت        احلكومة                     على أهنا تعرب عن كون   .       لحق به                االختياري األول امل
  .                                  على أن حترص على مراجعة هذا التحفظ  ها   شجع ت                         باحلقوق املدنية والسياسية و

ـ  -  ١٧                      مشاورات مع ممثلي                                                                      ً          افة على هاتني الزيارتني امليدانيتني التقليديتني، أجرت املقررة اخلاصة أيضاً                وباإلض
           ، الفقرات  A/61/340     نظر   ا   (    ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ١٦    و   ١٥                                                      الكنيسـة الكاثوليكية عندما زارت الفاتيكان يومي        

                             وحتديد املسائل اليت ميكن للكنيسة                                 حوار مع ممثلي اجلماعة الكاثوليكية       إجراء                     وكانت تنوي الشروع يف    ).  ٤٢-  ٣٧
                            إجراء مشاورات مماثلة مع ممثلي                            وحيدو املقررة اخلاصة األمل يف     .                              تضـاعف تعاوهنـا فيها معها                        الكاثوليكـية أن    

                                                                                                                 اجملموعات الدينية الكربى األخرى أثناء زياراهتا امليدانية من أجل اكتساب املزيد من اخلربة ذات الصلة بالعالقات                
                                                                ، وباألخص من زاوية احلوار بني األديان والكيفية اليت ميكن أن                                           موعات يف جمال الدين أو املعتقد                      القائمـة بني اجمل   
  .                    يف مثل هذه املبادرات   تها            تساهم هبا والي
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                                                                                                     وترحب املقررة اخلاصة بالقرار الذي اختذته حكومات زمبابوي، وطاجيكستان، واململكة املتحدة لربيطانيا             -  ١٨
                واململكة املتحدة                                                        وتتطلع إىل القيام بزيارتني ميدانيتني إىل طاجيكستان          .                   بتوجيه الدعوة هلا                              العظمى وآيرلندا الشمالية    

                                                                    حكومات إثيوبيا وباكستان ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وصربيا            أن                             بيد أهنا تالحظ مع القلق        .     ٢٠٠٧        يف عام   
       بتوجيه                 مل تستجب لطلباهتا                  نيا واهلند واليمن                                                      وكوبا وماليزيا واململكة العربية السعودية وموريتا     ) ١ (                واجلـبل األسـود   

                            على أن الدعوات الرمسية                 ً   ، وتؤكد جمدداً                                                          تشجع هذه احلكومات على توجيه الدعوة إليها دون تأخري         و  .             الدعـوة هلا  
  .                                                                        اقتراحات بتواريخ الزيارة؛ وإال فقدت الدعوة أمهيتها سواء كانت دائمة أو حمددة               ينبغي أن يليها 

 ضيعية واالجتماعات الدولية الدراسات املوا-جيم 

     عن                                                                                   ً             تتمـثل الركـيزة الثالـثة اليت تستند إليها أنشطة املقررة اخلاصة يف وضع دراسات مواضيعية فضالً          -  ١٩
                                           عبد الفتاح عمر، قد وضع عدة دراسات مواضيعية       السيد             وكان سلفها،    .                                املشاركة يف مؤمترات واجتماعات دولية

   .               يف سياق الوالية      حبث                                                     إىل جلنة حقوق اإلنسان واجلمعية العامة بأنشطة          ت                             التقارير التقليدية اليت قدم               أكمـل هبا    
                                                                                            ن مـن هذه الدراسات املواضيعية للجنة التحضريية للمؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز           ا      اثنـت         خصصـت    و

                    وتناولت دراسة أخرى  ،    ٢٠٠١                         تعصب املعقود يف دربن يف عام                                        العنصـري وكره األجانب وما يتصل بذلك من 
  .                                                            حرية الدين أو املعتقد ووضع املرأة من الناحية الدينية والتقاليد

                                                   ، أعدت املقررة اخلاصة، مع السيد دودو ديني، املقرر اخلاص    ١٠٧ / ١                       قرر جملس حقوق اإلنسان        مب     ً وعمالً -  ٢٠
   عن                                                                                           ً                املعـين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، تقريراً              

                                             ليقدم للدورة الثانية جمللس حقوق اإلنسان يف         "                                                                  الـتحريض عـلى الكراهـية العنصرية والدينية وتعزيز التسامح          "
   أن  ب                                                                ويف تقريرمها املشترك، أوصى املقرران اخلاصان جملس حقوق اإلنسان             .(A/HRC/2/3)      ٢٠٠٦       سبتمرب   /     أيلول

               ازدياد التعصب                 ملقاومة زيادة                 سياسيني قويني                                                                    يدعـو حكومات الدول األعضاء إىل إعالن وإظهار إرادة والتزام           
    دين     ـه                يف أن يكون ل         املرء                   يف حد ذاته حق              ال يشمل                                               وإذا كان احلق يف حرية الدين أو املعتقد           .                العنصري والديين 

                         د بصفة مشروعة بالنسبة      ّ قّي ي                                    فإن احلق يف حرية التعبري ميكن أن                         أي تعليق سليب،                                         أو معـتقد مرته عن النقد أو من         
                               حرية الدين أو املعتقد وحرية         ف  .                                                                      اليت حترض على أعمال العنف أو التمييز ضد األفراد على أساس دينهم                    للدعوات  

                                                             إقامة توازن بني خمتلف جوانب حقوق اإلنسان عملية حساسة للغاية             وإن    . ن ا           ن ومتشابكت  ا          ن مترابطت  ا             التعبري مسألت 
                                           ملقرران اخلاصان يف تقريرمها املشترك اللجنة             وشجع ا    .                                      من قبل هيئات مستقلة وغري تعسفية            ً   نزيهاً              ً  وتتطلب تنفيذاً 

                                                                                                      املعنية حبقوق اإلنسان على النظر يف إمكانية اعتماد معايري تكميلية بشأن العالقات القائمة بني حرية التعبري وحرية 
  .          من العهد  ٢٠                                                            الدين وعدم التمييز، وباألخص بصياغة تعليق عام جديد بشأن املادة 

                             تناولت مواضيع مرتبطة بشكل         اليت                                               يف عدد من املؤمترات واالجتماعات الدولية         ة                        وقد شاركت املقررة اخلاص    -  ٢١
                                                       ً          ، نظمت حكومة هولندا والفرع األسباين من جلنة هلسنكي مؤمتراً             ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط   ١٥    في      ف  .                   مباشر مبجال واليتها  
  ،     ٢٠٠٦      مايو   /       أيار  ٣    و  ٢    ويف     ".                                                                التحديات اليت تعترض انتشار التسامح يف جمتمع متعدد الثقافات         "                    يف مدريـد بشـأن      

           من أجل            ً  العمل معاً    :                                                   التصدي للقوالب النمطية يف أوروبا والعامل اإلسالمي       "                                         شـاركت املقررة اخلاصة يف مؤمتر بعنوان        
  .                  منظمة املؤمتر اإلسالمي                وشاركت يف تنظيمه                                     ، عقد يف ويلتون بارك، اململكة املتحدة،  "                        وضع سياسات وشراكات بناءة
    ٢٤                                                                                 قررة اخلاصة يف تدشني مركز الدراسات عن احملرقة واألقليات الدينية يف أوسلو يف                                         وعالوة على ذلك، شاركت امل    

  يف            ، الذي عقد     ١٩٨١                                                         ، أيدت املقررة اخلاصة املؤمتر التذكاري الدويل العتماد إعالن عام  ً اً    وأخري  .     ٢٠٠٦      أغسطس  /  آب
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                               بات املتنوعة، استطاعت املقررة                      وأثناء هذه املناس    .     ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٥      يف         رئيسية                       بـراغ وألقـت كلمة      
      غري      ظمات                                                            منها مع ممثلي احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية واملن                                               ً           اخلاصـة أن تقيم روابط أو جتدد ما كان قائماً         

   .                                                        عن الدوائر األكادميية النشطة يف جمال حرية الدين أو املعتقد            ً احلكومية، فضالً

                    ً على مدى عشرين عاما املكتسبة من ممارسة الوالية اخلربة -      ًثانيا 

 ١٩٨١ التقييم النقدي إلعالن عام -ألف 

               ، اإلعالن بشأن       ١٩٨١       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ٢٥   يف         املؤرخ      ٥٥ /  ٣٦                                   لقـد اعتمدت اجلمعية، يف قرارها        -  ٢٢
                           وما فتئت املقررة اخلاصة تشجع   .                                                                      القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد

        عام    منذ           اليت حتققت               م اإلجنازات                       ّ    ات التذكارية اليت تقيّ    ر                                                 كومـات واملـنظمات غري احلكومية على دعم املباد          احل
     تعرب  و  .                                           ، والتصدي لرتعات التعصب الديين املتصاعدة          ً   خاصاً     ً قلقاً     اآلن                                    ، وحتديد أحكام اإلعالن اليت تثري           ١٩٨١

      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٥                  يل املعقود يف براغ يف             يف املؤمتر الدو          كانت ممثلة           حكومة     ٥٠          أكثر من                      عـن سعادهتا بأن     
                                                  ً حكومات، ومنظمات غري حكومية، وديانات ومعتقدات، فضالً       لتمثيل               ممثل يف اجملموع    ٣٠٠           وحضور حنو     ٢٠٠٦

  يف       ١٩٨١    عام                       املعايري الواردة يف إعالن                  أعيد التأكيد على     وقد   .              دوائر أكادميية      أعضاء                       عن خرباء دوليني ووطنيني و
ـ       :             على العنوان       اإلنترنت                                                                         ر وذلـك بـتالوة بـيان بـراغ بشأن حرية الدين واملعتقد، واملتاح على                         خـتام املؤمت

http://www.tolerance95.cz/1981down/Prague_Declaration_on_FORB.doc. 

         يف وصفه            ً والكايت، حمقاً  .        ، ياب أ    ١٩٨١                                              اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة يف عام                  وكان ممثل هولندا يف -  ٢٣
    ).  ١٦         ، الفقرة A/36/PV.73   " (          بالعقبات      ً  وحافالً      ً  وشاقاً    ً طويالً "                              إىل اعتماد اإلعالن على أنه كان    أدى            الطريق الذي 

                                      الت يف هناية املطاف دون وضع اتفاقية بشأن                                                             للعراقيل الكبرية اليت كانت ماثلة أثناء عملية الصياغة، واليت ح     ً ونظراً
             وتود املقررة    .          يف الواقع      ً  إجنازاً          يعد       ١٩٨١     عام                                                                       التعصب الديين إىل يومنا هذا، فإن االتفاق يف النهاية بشأن إعالن            

          الرامية       املساعي           ، والذي مشل                  عملية صياغة اإلعالن                                                     اخلاصة التأكيد على أمهية دور املنظمات غري احلكومية يف إطار 
                                             وهذه املشاركة احلثيثة من جانب اجملتمع املدين          .              النهائي لإلعالن       النص                                           شد التأييد واملسامهات الفنية يف صياغة        حل

ّ      ملا قّدمته                 عن امتناهنا                                  ً      وتود املقررة اخلاصة أن تعرب جمدداً        .    ً أيضاً     اآلن          مطلوبة                                     املنظمات غري احلكومية واجلمعيات         
  . ا                     تصب يف صاحل عمل واليته          من إسهامات        الدينية 

  ت     وكان   .                                     وصف الوثيقة بوثيقة توفيقية وشاملة                   صاحلة وميكن        ١٩٨١                          املعايري الواردة يف إعالن               وال تزال    -  ٢٤
                                                على وجه اخلصوص مبثابة إسهام كبري يف اإلطار             ١٩٨١             من إعالن     ٦                                     احلقـوق املنصوص عليها يف املادة               قائمـة 

                  عن البعد اإلنساين     ١٩٨٩                       يقة فيينا اخلتامية لعام                                 مصدر إهلام لصكوك إقليمية مثل وث                         ً القانوين الدويل، وكانت أيضاً
                                                                  على أنه من منظور والية املقررة اخلاصة، كانت هناك تطورات الحقة منذ عام   .                                   للمؤمتر بشأن األمن والتعاون يف أوروبا

     هي              ينبغي مراعاهتا                                                                                              تـتعلق حبـرية الدين أو املعتقد، منها اعتماد صكوك قانونية ومبادئ توجيهية دولية أخرى                ١٩٨١
                                                                                                      تشـمل صكوك حقوق اإلنسان هذه، من مجلة ما تشمل، اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية املتعلقة حبماية                 و  .        األخـرى 

           الصادر عن    )     ١٩٩٣   (  ٢٢                                              وباإلضافة إىل ذلك، فإن التعليق العام رقم           .                                            حقـوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      
                     للحكومات واملنظمات غري      رمسية             ن مث توجيهات       يعطي م          ن العهد، و   م  ١٨        ىل املادة  إ                                   اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يستند    

                                         الة اهلشة اليت متر هبا فئات بعينها، مثل                                    ينبغي االهتمام بشكل خاص باحل                                 إىل جتربة املقررة اخلاصة،              ً واستناداً   .         احلكومـية 
   .      حريتهم                                                                           النساء واألطفال واألقليات الدينية والعمال املهاجرين والالجئني واألشخاص احملرومني من 
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         مبزيد من                                       وتناولتها الوثائق الالحقة مع ذلك            ١٩٨١         يف إعالن                              أخرى مثرية للقلق ملح هلا                      وهـناك قضايا     -  ٢٥
                           هبدف محاية األماكن الدينية،    ٢٥٤ /  ٥٥                              ، اعتمدت اجلمعية العامة القرار     ٢٠٠١     مايو  /       أيار   ٣١      فـي    ف  .          التفصـيل 

       لكفالة                                     إىل املسامهة يف اجلهود اليت تبذل            ختصة       مية امل                                                        دعت فيه املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكو        و
                                            هبذه القضية مسألة املتطلبات الوطنية املتعلقة       ً  وثيقاً                 ً ومما يرتبط ارتباطاً  .        بالكامل             ماكن الدينية       متتع األ             احترام ومحاية 

    بعض           أفراد                        كوسيلة لتقييد حق           يبدو،        على ما    ،       ستخدم ت       ما               ً  التسجيل كثرياً        عملية   ف   .                          بتسـجيل اجملموعات الدينية   
                                                              وتتضمن املبادئ التوجيهية الستعراض التشريعات ذات الصلة بالدين أو    .                            دينية يف حرية الدين أو املعتقد          الطوائف ال

                                                                                                                 املعـتقد، الـيت أعدها فريق اخلرباء االستشاري املعين حبرية الدين أو املعتقد التابع ملكتب املؤسسات الدميقراطية                 
                              التابعة جمللس أوروبا، يف عام               البندقية                                        تعاون يف أوروبا، بالتشاور مع جلنة                                           وحقـوق اإلنسان يف منظمة األمن وال      

               املقررة اخلاصة      وكانت           العقائدية،  /                                                عن القوانني اليت حتكم عملية تسجيل املنظمات الدينية      ً  موجزاً     ً ، فصالً )٢ (    ٢٠٠٤
  ، E/CN.4/2005/61    نظر  ا (      سابقة                                                              إىل املعايري القانونية الدولية الواردة يف تقاريرها ومراسالهتا ال       ً  أيضاً         أشارت        قـد   

      ، قد        ذلك             وباإلضافة إىل     ).   ٤٤٦    و    ٣٨٩    و    ٢٤٠    و   ٥١            ، الفقرات   E/CN.4/2006/5/Add.1    ، و   ٥٨    و   ٥٧          الفقرتان  
                                                                                                                لتشريعات الوطنية بشأن الرموز الدينية آثار سلبية على األفراد، إما ملنعهم من اإلعراب عن هويتهم بإبداء                       يكون ل 

      جمموعة                                          ويف هذا الصدد، أعدت املقررة اخلاصة         .                            لباس ديين يف األماكن العامة           رتداء    با          مطالبتهم                   رموز دينية وإما    
                                                         بعض اإلرشادات فيما يتعلق مبعايري حقوق اإلنسان الواجبة                                                                  من املعايري العامة بشأن الرموز الدينية من أجل تقدمي          

    ).   ٦٠-  ٣٦          ، الفقرات E/CN.4/2006/5 (                         التطبيق ونطاق هذه املعايري 

  .                                                                    الكثري مما يتعني القيام به لصون حرية الدين أو املعتقد على املستوى العاملي          قرر اخلاصة               وهناك يف رأي امل -  ٢٦
  .     ١٩٨١      إعالن                            تعديل طرق تنفيذ معايري                   يتطلب زيادة         األمر                         تستكشف بعد وال يزال                                 ففي اإلعالن أبعاد كثرية مل      

  "                                    طريقا طويال وشاقا وحافال بالعقبات     "                         ، تتوقع املقررة اخلاصة         ١٩٨١                                            وباملثل مع عملية الصياغة التارخيية إلعالن       
  .                                                                                 يتعني قطعه مستقبال قبل القضاء هنائيا على التمييز والتعصب القائمني على الدين أو املعتقد    آخر 

  دور املقررة اخلاصة-باء 

   .          ومضمونه     ١٩٨١                 بتاريخ إعالن     ً اً       وثيق          ً  د ارتباطاً  ق                                                         ترتبط والية املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعت         -  ٢٧
                                                 ، والية املقرر اخلاص املعين بالتعصب الديين، كما          ٢٠ /    ١٩٨٦                                        أنشأت جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها              فقـد   

                                           احلوادث واألعمال احلكومية اليت ال تتفق وأحكام      ً                  ً                   سابقاً، وكانت تقتصر حصراً يف البداية على حبث          كانت تسمى 
             من اإلعالن     ١٨       املادة       مثل                      ى يف جمال الوالية،           أخر        ً   أحكاماً                              ً     وأدرجت جلنة حقوق اإلنسان تدرجيياً       .    ١٩٨١      إعالن  

                أخرى متنوعة                     ً  والسياسية، وأحكاماً         املدنية        باحلقوق      اخلاص       الدويل              من العهد    ١٨                               العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة     
ُ       قد ُحدد    و  .                                 القـانون الـدويل حلقوق اإلنسان               واردة يف                           والية املقررة اخلاصة يف                      الذي تندرج فيه                    اإلطار القانوين      

   ).  ٢٠-  ١٥          ، الفقرات E/CN.4/2005/61   (    ٢٠٠٥      عام                   إىل جلنة حقوق اإلنسان           الذي قدمته    ير    تقر  ال

                    ً                                                                            قد مر اآلن عشرون عاماً على اخلربة اليت اكتسبتها الوالية منذ أن قام السيد أجنيلو فيالل دامليدا ريبريو،     و -  ٢٨
   أن           والواقع  .    ١٩٨٦      ديسمرب  /      األول       كانون  ٢٤                                                          بصفته أول مكلف بالوالية يف هذا اإلطار، بتقدمي تقريره األويل يف   

   .    ١٩٨١       عام                                              مشاكل وعراقيل مماثلة لتلك اليت اعترضت صياغة إعالن         قد واجهت      اخلاص        املقرر      والية             عملية إنشاء
    تسىن  و   .    ً      ً  شيئاً فشيئاً            الوالية         تبلورت   ،                    خالل العامني األولني     ة               املكلفون بالوالي         انتهجه           ص الذي    ي                 وبفضل النهج احلر  
                                                                               قبيل توجيه رسائل ادعاء ونداءات عاجلة، والقيام بزيارات ميدانية، وصياغة تقارير         أنشطة من                 بذلـك تأسـيس     
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     عليه          وكما كان    .  ها          توسيع نطاق     أكدت                      خطوة هامة أخرى ألهنا     ٢٠٠٠             الوالية يف عام     اسم           وكان تغيري    .        مواضيعية
    ً   وبناًء     ".               بالتعصب الديين               املقرر اخلاص املعين "   هو                    االسم األصلي املستخدم           ، فقد كان     ١٩٨١                  احلال بالنسبة إلعالن 

                               املقرر اخلاص املعين حبرية الدين      "                                 عبد الفتاح عمر، مت تغيريه إىل              السيد                                             عـلى اقـتراح املكلـف الثاين بالوالية،         
                      مثل الالأدرية، وحرية      (                                    ً      شمل الديانات فحسب وإمنا املعتقدات أيضاً      ت                                وقـال إن التسمية اجلديدة ال          ".          واملعـتقد 

                                 فمفهوم حرية الدين أو املعتقد أوسع   .                                          وتسهل بالتايل التعاون مع مجيع األطراف املعنية  )   ية                      الفكر، واإلحلاد، والعقالن
  .          دم التمييز      علق بع                    من النهج األصلي املت     ً نطاقاً

                        وذلك عن طريق الرسائل                                        ً     ً                 إلقاء الضوء على القضايا اليت تثري قلقاً خاصاً للوالية                                  وستواصل املقررة اخلاصة     -  ٢٩
          ظل املقررة    وست  .                                                                   والضحايا وكذلك أثناء زياراهتا امليدانية ويف تقاريرها املواضيعية                                 الـيت توجههـا إىل احلكومات     

                                                    اجلوانب الفردية واجلماعية حلرية الدين أو املعتقد ولكنها                                                   اخلاصـة يقظة لدى اضطالعها بأنشطتها املتعلقة حبماية    
   مخس      منذ                            فقد اختذت خطوة هامة                             وفيما يتعلق بالوقاية،    .       الوالية            الواردة يف                         جوانـب الوقائية         ً   أيضـاً       ناول       سـتت 

                                             ملؤمتر االستشاري الدويل بشأن التعليم املدرسي                    الصادرة عن ا                                                     سنوات، عندما اعتمدت يف مدريد الوثيقة اخلتامية        
                          عبد الفتاح عمر، دور كبري يف       السيد                             وكان للمكلف السابق بالوالية،   .                                              املتصل حبرية الدين واملعتقد والتسامح وعدم التمييز

        قد كانت    و .    ١٩٨١                               ً                              الذي عقد مبناسبة مرور عشرين عاماً على اعتماد إعالن عام                                   املؤمتر االستشاري الدويل،         هذا           تنظـيم   
                                                                                                                        هـناك أنشطة واعدة يف إطار املتابعة قامت هبا حكومات ومنظمات غري حكومية أثناء اجتماعات اخلرباء العاملية ولقاءات                  

ُ                    تـبادل الـرؤى على الُصعد اإلقليمية            بشأن             استراتيجيات     وضع      يادة   لز                 حتتاج إىل زخم جديد     هذه     يذ      لتنف ا               على أن جهود       .                  
                   وتود املقررة اخلاصة    .                                           حرية الدين أو املعتقد عن طريق التعليم             تعزيز                                                            الكيفـية اليت ميكن هبا منع التعصب والتمييز الدينيني و         

  .   تقد                                                            استراتيجية ملنع التمييز والتعصب القائمني على أساس الدين أو املع    وضع                   التأكيد على ضرورة 

  على اإلنترنتملراسالتا موجز إطار -جيم 

                                   املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو                  اليت وضعها           تقارير    ال                         والتعليالت القانونية يف                              كـم هائل من املعلومات           يـرد    -  ٣٠
     نسان                   للجنة حقوق اإل          ً   تقريراً   ٦٣                     بالوالية حىت اآلن      ة                        فقد قدم املكلفون الثالث      .                                          املعـتقد عـلى مدى العشرين سنة املاضية       

                              الصيغة اإللكترونية للنصوص     ت         وإذا كان    .       صفحة  ٢     ٦٠٠                                                           واجلمعـية العامة وجملس حقوق اإلنسان، تقع يف جمموعها يف           
   ، )http://documents.un.org (                                            عرب نظام الوثائق الرمسية لألمم املتحدة               اإلنترنت               متاحة على        ١٩٩٣                             الكاملة للتقارير منذ عام     

  .                                                                                     فإن العثور على األجوبة الدقيقة عن سؤال ما قد يشبه البحث عن إبرة يف صحراء مترامية األطراف

                      له على موقع مفوضية     ي           ملراسالت وحتم  ا     طار   إل                                                               وهلـذا السبب، تنوي السيدة جاهانغري وضع موجز عرب اإلنترنت            -  ٣١
    ).http://www.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm   : (               على العنوان         اإلنترنت                       حقـوق اإلنسـان على      

       ذات                    خمتلف فئات األحكام         وكذلك                                                 هذا اإلطار يف مرفق تقريرها السنوي السابق،              قدمت             اخلاصة قد             املقـررة          وكانـت 
  :                                 وتشمل الفئات اخلمس الرئيسية ما يلي  .                           اليت تستخدمها كمعيار قانوين                                 الصلة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

              حالة الشرائح    )  ٣ (                                              التمييز على أساس حرية الدين أو املعتقد؛          )  ٢ (                                           عناصـر احلق يف حرية الدين أو املعتقد؛           )  ١ (
   ي ق ال ت  )  ٤ (   ؛                                                  ن وأفراد األقليات واألشخاص احملرومون من حريتهم       و                          النساء واألطفال والالجئ    ا                   الضـعيفة، مبن فيه   

  .                         القضايا الشاملة لعدة جماالت  )  ٥ (                                           حرية الدين أو املعتقد مع حقوق اإلنسان األخرى؛ 
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                             والية اخلاصة حبرية الدين أو                                              القيام، عند االقتضاء، بتحديد عناصر ال                    لمقررة اخلاصة    ل                 إطـار املراسالت             ويتـيح    -  ٣٢
               نها، على وجه         ّ  كما ميكّ   .        ً   وتفصيالً           ً  أكثر حتديداً                                                                           املعـتقد الـيت يـثريها كـل واحد من االدعاءات ومن مث توجيه رسائل                

                                                                                       إىل املعايري الدولية احملددة املتعلقة مبسألة أو مسائل معينة، وطرح األسئلة املتصلة                      ة املعنية                               اخلصوص، من لفت انتباه احلكوم    
                      تشكل موضوع الرسائل،                          ن أنواع املسائل اليت             ّ  دليل يبيّ        مبثابة               أن يكون         يتوخى                  وعالوة على ذلك،       .                      باالمتثال لتلك املعايري  

  .                                                                                    وبالتايل أداة مفيدة للمنظمات غري احلكومية واجلهات املؤثرة األخرى يف تفاعلها مع املقررة اخلاصة

                    للحكومات وللمجتمع      سييسر         اإلنترنت                                        لمراسالت على موقع مفوضية حقوق اإلنسان على  ل     إطار        وإنشاء  -  ٣٣
        ، تنوي        ذلك             وباإلضافة إىل   .                               قانوين حلرية الدين أو املعتقد                            االطالع على السند ال                                   املـدين يف خمـتلف أرجاء العامل      
                                     لبيان املعايري الدولية مبقتطفات ذات        ،         اإلنترنت        م على               َّ     إىل موجز يقدَّ               ً  املوجود حالياً                                املقـررة اخلاصة تطوير اإلطار      

              اخلربة املكتسبة                        وبالتايل، فقد تساعد     .      ملراسالت ا     طار          احملددة إل        لفئات   ل               ً    بالوالية وفقاً   ني                استنتاجات املكلف          صلة من   
                       وجتميع هذا املوجز على       .                                    عايري القانونية واملسامهة يف تنفيذها                                      ً                   من ممارسة الوالية على مدى عشرين عاماً يف بيان امل         

    رغم                   حمدودة للغاية            ّ         ة اليت كلّفت هبا      والي ل                                        ، سيما وأن املوارد البشرية املتاحة ل           ً   طويالً                  ً     مهمة تستغرق وقتاً          اإلنترنت
  .    ٢٠٠٧                      تقدمي صيغة أولية يف عام   يف          مع ذلك     األمل                    شدة تفانيها، وحيدوها 

 املقررة اخلاصةتثري قلق القضايا اليت  -      ًثالثا 

  حالة االستضعاف اليت تعيشها املرأة-ألف 

            يعتمد املقرر                   على احلاجة إىل أن     ١٩٩٦                  يف قراراهتا منذ عام          باستمرار                              لقـد شددت جلنة حقوق اإلنسان     -  ٣٤
     ، مبا                       عملية إعداد التقارير                                                  نساين بأمور منها حتديد التجاوزات املتعلقة بنوع اجلنس يف        ً                 اخلاص هنجاً يراعي املنظور اجل

           بني التمييز         القائمة                                   بعض البلدان يف البداية إلقرار الصلة       تردد        ورغم     .        التوصيات      تقدمي                 مع املعلومات و             يف ذلـك جب   
                              ً  أن يثري املكلف بالوالية أوضاعاً          ً  اآلن مقبوالً                                                            ضد املرأة ووالية املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، فقد بات

    ٤٠ /    ٢٠٠٥                                                     وعالوة على ذلك، فقد دعا قرار جلنة حقوق اإلنسان             .        الضوء    يها                                  تـتعلق بوضع املرأة أو يسلط عل      
  . "                            كثريات بسبب الدين أو املعتقد                                   ً حلاالت االنتهاكات والتمييز اليت متس نساًء "                             املقررة اخلاصة صراحة إىل التصدي 

   مع           باالشتراك               هذه املسألة         بشأن                                                                املقررة اخلاصة بانتظام نداءات عاجلة ورسائل ادعاء مشتركة                  وتوجـه    -  ٣٥
                                                                                                مكلفني آخرين بإجراءات خاصة، مثل املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه واملقرر اخلاص 

   ت     خصص         فئة فرعية                     سائل املشار إليه أعاله                ويتضمن إطار الر   .                                         املعين باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال
  ،                    القابلة للتطبيق                           يري حقوق اإلنسان الدولية                         ه الفئة الفرعية معا        ل هذ   ّ فّص ت و  .                                       حلالة االستضعاف اليت تعاين منها املرأة     

                                                                                                  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتعليق العام للجنة املعنية حبقوق                ٣    و  ٢           املادتـان          مـثل 
  .      النساء        الرجال و                        بشأن املساواة يف احلقوق بني   )     ٢٠٠٠ (  ٢٨        سان رقم    اإلن

                                      اهلويات املتعددة للضحية أو جملموعة           يف حق                             ما ميارس التعصب والتمييز               ً  ، كثرياً        العملية                  ومـن الناحـية      -  ٣٦
      مضاعف     ييز                                                           ت املقررة اخلاصة ونداءاهتا العاجلة حباالت تعاين فيها النساء من مت ال              العديد من مراس      يتعلق  و  .        الضحايا

                                        النساء ضحية أشكال مزدوجة أو متعددة          قع                              ففي العديد من البلدان، ت      .                                        بسبب هوياهتن الدينية واإلثنية واجلنسية    
                   فقوانني املواطنة يف      .                                                                     ، وذلك بسبب القيود الصارمة اليت تعترضهن يف جمايل التعليم والعمل               ملضاعف                مـن التمييز ا   
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                                                                 ا تنص على أن حقوق األمهات أقل من حقوق اآلباء فيما يتعلق                 ن ألهن                    ّ                           العديـد من البلدان متّيز ضد املرأة وأطفاهل       
                                                                                                  ومما ميثل مشكلة من زاوية قانون حقوق اإلنسان الدويل حرمان البنات والنساء من احلق يف إظهار                  .             بنقل اجلنسية 

             يز واملمارسات               كما يطبق التمي  .                                     ً شأنه شأن فرض ارتداء اللباس الديين كرهاً                                 رموز دينية مىت خيترن فعل ذلك حبرية، 
           وعالوة على    .                                                                                                بصحة النساء والفتيات يف جمموعاهتن الدينية ألسباب تعود للتقاليد الدينية أو تنسب للدين                  املضرة

                                       ، وممارسة اإلكراه على اعتناق دين، بل وحىت         حاالت جلد                                                  ذلـك، فقـد وردت تقارير عن حدوث اعتقاالت، و         
                      ويبدو أن إناث األقليات    .                          ب على أساس الدين أو املعتقد          سياق التعص                              استهدفت النساء بالتحديد يف                   أعمـال قتل    

  .           مجاعات منظمة      حتركها             اغتصاب وعنف        عمليات                 ألن يقعن ضحايا                       ً الدينية معرضات هن أيضاً

                                        ال ميكن إلغاؤه وال تقييده إال يف ظروف                                                                       إن حـرية الديـن أو املعتقد حق أساسي من حقوق اإلنسان،              -  ٣٧
   .                                      لتربير انتهاك حقوق اإلنسان واحلريات األخرى                      كحقوق اإلنسان األخرى،                        ومع ذلك ال جيوز استخدامه،  .     حمددة

          يتناول، يف                                                 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وقد   )  ١ ( ٥        يف املادة                           يرد هذا احلكم، يف مجلة أمور،  و
    ٢٨                        يف تعليقها العام رقم                                          وتذكر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        .                      يت ترتكب باسم الدين                               قضايا معينة، التجاوزات ال   

ـ                                                                 لتربير أي متييز ضد املرأة فيما يتعلق حبرية الفكر والوجدان            ]          من العهد    [  ١٨                               ال جيـوز االعتماد على املادة          " ه    أن
                                                                                                                  والديـن؛ ومـن مث ينبغي للدول األطراف أن تقدم معلومات عن مركز املرأة فيما يتعلق حبرية الفكر والوجدان                   

                         اخلاصة باملرأة والقضاء على                                                اليت اختذهتا أو تنوي اختاذها ملنع انتهاك هذه احلريات        اخلطوات         تشري إىل                والدين، وأن   
    ).  ٢١       الفقرة    " (                           حقها يف أال ميارس ضدها أي متييز                       حاالت االنتهاك هذه ومحاية 

        ً                                                             ً     ً                      وغالباً ما تكون قدرة الدول واستعدادها لكفالة ومحاية حرية الدين قانوناً وعمالً جلميع األفراد اخلاضعني -  ٣٨
           ويضمن ذلك    .                                                                    لوضع إطار مالئم حلماية حقوق اإلنسان كافة، مبا فيها حقوق املرأة                                     لواليـتها العنصر األساسي     

   أي                           إمكانية اختيار عدم اعتناق                                                     بري عن أنفسهم بكل حرية واالختالف حىت يف إطار ديانتهم؛ أو             إمكانية التع       لألفراد 
                                      والتدابري املتخذة حلماية حقوق املرأة،       .         وق أخرى                                       وال ينبغي محاية أي حق على حساب حق         .                  ديـن على اإلطالق   

            وتود املقررة    .                                                                                   واحلق يف حرية الدين أو املعتقد، وغريها من حقوق اإلنسان ينبغي أن تراعي مجيع األفراد يف اجملتمع
   إىل                                                                      أن احلق يف حرية الدين أو املعتقد يعزز حقوق اإلنسان وجيب أال يتحول بدون قصد       على                   ً اخلاصة التأكيد جمدداً

                       ملؤمتر اليت توضح اآلراء     ا   )٣ (  ات                                            ترحب، هبذا الصدد، بالبيانات األخرية وبتوصي         هي   و  .                          أداة تقضـي على احلريات    
  .                                       الدينية عن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى

                                                                      ف السابق بالوالية، إىل جلنة حقوق اإلنسان دراسته املواضيعية بعنوان          ـ        م املكل     ّ    ، قـدّ      ٢٠٠٢           ويف عـام     -  ٣٩
"Étude sur la liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au regard de la 

religion et des traditions "  E/CN.4/2002/73/Add.2).(   خمتلف أنواع التمييز ضد املرأة،              هذه الدراسة د    ّ وتعّد                               
                        على حقهن يف احلياة، وحاالت    دي     التع        األسرة، و      يف كنف                                                   مثل املمارسات الضارة بصحة املرأة، والتمييز ضد املرأة 

     وهذه   .                                                                     املساس بكرامتهن، كفرض قيود على تعليم املرأة أو استبعادهن من بعض املناصب                     القتل بدواعي الشرف، و
                   ً                                     ُ                                              الدراسة متاحة حالياً بالفرنسية فقط وهي اللغة األصلية اليت أُعدت هبا وتود املقررة اخلاصة أن تشري مرة أخرى إىل 

             عند االقتضاء            وتكملتها                       من املوارد املتاحة،     "     رصد        بأن ي     ٣٦ /    ٢٠٠٤                        سان الوارد يف قرارها                        طلب جلنة حقوق اإلن   
    ".                                                                                    التربعات، ما يلزم لترمجة الدراسة إىل اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة ونشرها كوثيقة رمسية ب
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 االنتهاكات املرتبطة بتدابري مكافحة اإلرهاب - باء

        أحداث        يف أعقاب                                         بأن التدابري الوطنية ملكافحة اإلرهاب املتخذة              ادعاءات تفيد     عدة                   تلقت املقررة اخلاصة  -  ٤٠
   .                                                                   سلبية على التمتع حبرية الدين أو املعتقد يف مجيع أحناء العامل            ً اً                                      سبتمرب قد أفرزت وال تزال تفرز آثار       /          أيلـول    ١١

                       وكذلك يف البلدان اليت          فيها       لية                   يشكل املسلمون أق       اليت                                                            وتالحظ املقررة اخلاصة أن هذه االدعاءات تتعلق بالبلدان         
                  العتقاد أن هلم                                                                      ففي حاالت عدة، تعرض أفراد جمموعات للمضايقات واالعتقال واإلبعاد           .     غلبية  األ              يشكلون فيها   

                                                                              وتدرك املقررة اخلاصة أن واجب الدول حلماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا يقتضي منها اختاذ   .    ً               آراًء دينية متطرفة
                                                    يه هو أن أية تدابري تتخذها الدول ملكافحة اإلرهاب جيب           كيد عل   تأ       تود ال        ما          على أن    .      اإلرهاب                     تدابري فعالة حملاربة    

                                                          سيما القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني الدويل                                              التزاماهتا مبوجب القانون الدويل، وال                   أن تتمشى مع    
  .                     والقانون اإلنساين الدويل

               املكلفني بتطبيق                              ورؤساء األفرقة العاملة      ،         واخلرباء  ،          ثلني اخلاصني    املم /                         االجتماع العاشر للمقررين          وكـان    -  ٤١
ُ        ، الذي ُعقد                                                                   إلجراءات اخلاصة للجنة حقوق اإلنسان وبرنامج اخلدمات االستشارية        ا    قد    ،      ٢٠٠٣       يونيه   /         يف حزيران        

      تنطوي                  تشمل عناصر، أو       ميكن أن                               اإلرهاب اليت اعتمدهتا بعض الدول             تدابري مكافحة   أن        مفادها          إىل حقيقة      تطرق 
                  قلق استهداف بعض                  مما شكل مصدر     و   .                                                         عواقـب غري مقصودة، تقوض احترام حقوق اإلنسان األساسية               عـلى   

         مع إدانة  و  .                                                                                            اجلماعات بالتحديد مثل املهاجرين، وملتمسي اللجوء أو أفراد مجاعات قومية أو عرقية أو دينية بعينها
                يف بياهنم املشترك                        االجتماع السنوي العاشر،                                                                  اإلرهـاب بشـكل قاطع، أعرب املكلفون بالوالية ممن اشتركوا يف            

) E/CN.4/2004/4    عميق قلقهم إزاء تكاثر السياسات والتشريعات واملمارسات اليت تزايد          "         عـن     ، ) ١            ، املـرفق                                                                      
                              على التمتع جبميع حقوق اإلنسان                                                                      ً اعتمادها من قبل العديد من البلدان باسم احلرب على اإلرهاب واليت تؤثر سلباً

   ".                                                  نية منها والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية     املد-        ً تقريباً

                                                                          املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق                                         قد حدد السيد مارتن شاينني       و -  ٤٢
      كافحة  مل     دول       ال       تتخذها     اليت                      السائد يف التدابري           االجتاه                                           يف تقريره األخري إىل جلنة حقوق اإلنسان،                           مكافحـة اإلرهاب،    

   أو                            لتنميط العنصري أو اإلثين                           عن طريق ما يسمى با                مبا يف ذلك                                    تشديد الرقابة يف جمال اهلجرة،                    ، أال وهـو             اإلرهـاب 
   من  "                                  كافحة اإلرهاب، قال السيد شاينني إنه                                      اليت قدمتها الدول إىل جلنة األمم املتحدة مل       تقارير   ال            لدى استعراض     و  .     الديين

               د الدويل اخلاص    ه          من الع    ١٥                                                             ما تطبق تعاريف لإلرهاب تكون إما خملة مبقتضيات املادة            ً اً           ً                   املعلـوم متاماً أن الدول كثري     
       موضوعة                   أو، وهذا أسوأ،      )                                                                 ال جرمية إال بقانون وال عقوبة إال بقانون، ومبدأ عدم الرجعية           (                           باحلقوق املدنية والسياسية    

                                                نية أو حركات الدفاع عن األقليات أو الشعوب                        أو اهليئات الدي                                                        بسوء نية، لإلعالن عن عدم شرعية املعارضة السياسية         
   ).  ٦٢         ، الفقرة E/CN.4/2006/98   " (               ِ                                                   األصلية أو املطاِلبة باالستقالل الذايت اليت مل تلجأ قط إىل العنف ضد األشخاص

  األقليات الدينية واحلركات الدينية اجلديدة-جيم 

                                         يف تقارير سابقة، شىت أشكال التمييز                                                                         تواجـه األقلـيات الدينـية واحلركات الدينية اجلديدة، كما ذكر           -  ٤٣
                                           وتتعلق املسائل اليت تثري القلق بالعراقيل        .                                                              الناجتة عن السياسات والتشريعات وممارسات الدول على السواء                والتعصب  

                     مواد وإظهار الرموز    نشر     عند                      املشروعة اليت تفرض                       عن القيود غري                                          ً          القائمـة يف اإلجـراءات الرمسية للتسجيل فضالً       
                                                                                                          عالوة على ذلك، تتعرض بعض األقليات الدينية آلثار سلبية بفعل ما تقوم به أطراف من غري الدولة من                   و  .          الدينـية 
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            عندما تكون   و  .             قائمة بذاهتا                              تطال صميم وجودها كمجموعة          اليت                             عنف ومن جراء التهديدات       ال         رفض أو              مظاهـر ال  
                                       ية أو اجلديدة، فإن أفراد هذه اجملموعات قد                          احلركات الدينية غري التقليد               تعرف مبا يسمى ب                           األقليات الدينية جمموعات    

  .                           حقهم يف حرية الدين أو املعتقد             اليت تفرض على                            ويعانون من املزيد من القيود      شبهة             يكونون موضع 

          املتصلة        املظاهر "       أن       ١٩٩٠        يف عام                ذكر بالفعل                        دامليدا ريبيريو، قد           السيد                               وكان املكلف األول بالوالية،      -  ٤٤
   بني  [                                      ، رغم أمهيتها، إلجراء هذا التمييز              ال تكفي    ه  ـ                             مرتل ووجود كتاب مقدس ل                                   بعـراقة الديـن وصفته كدين     

                                                                     بل إن االعتقاد بوجود كائن أمسى وممارسة شعائر معينة أو االلتزام               ].                                         الديانـات، والطوائف، واجلمعيات الدينية    
        يف إطار            ً     توجد أيضاً          بل قد                                                                                    مبجموعـة متميزة من القواعد األخالقية واالجتماعية أمور غري قاصرة على األديان،             

    ).   ١١٠         ، الفقرة E/CN.4/1990/46   " (                                         ومل يتيسر حىت اآلن التوصل إىل متييز مرض ومقبول   .                     األيديولوجيات السياسية
                                                        ليس من املمكن التمييز بني الدين والطائفة على أساس          "     أنه   ب                   عبد الفتاح عمر،           السيد                             وأضـاف سلفه يف الوالية،      

                     ً      ً  وهذا األمر ليس صحيحاً دائماً  .                    ً      ً            على عكس الدين، عدداً حمدوداً من األنصار                                    اعتبارات كمية والقول إن للطائفة،    
    علم  و  -         و الدويل أ        الداخلي        سواء -                                               مبدأ احترام ومحاية األقليات، الذي يقره القانون                ً فذلك يناقض متاماً   .      الواقع  يف 

                         الرئيسية إن مل يكن عن                                                                                    وعالوة على ذلك، إذا دخلنا يف هذا املنطق الكمي، ماذا يقال عن الديانات                 .       األخـالق 
                                                 وشدد املكلف الثاين بالوالية كذلك على أن قضية           ).   ٩٥           ، الفقرة   E/CN.4/1997/91   " (                    الطوائـف اليت جنحت؟   

                                                           خللو صكوك حقوق اإلنسان الدولية من أي تعريف ملفاهيم                                                             ً        الطوائف أو احلركات الدينية اجلديدة تتسم بالتعقيد نظراً       
                                                  تضاف إىل هذا البعد القانوين مسألة الغموض الذي يكتنف  "  :           وقال يف ذلك   ،        اجلديدة                                 الدين أو الطائفة أو احلركة الدينية

                                                                                فبالرغم من أنه مفهوم حيادي يف األصل وهو يعين مجاعة من الناس تشكل أقلية ضمن دين         .̀        الطائفة̀           مفهوم        ً   عمومـاً 
  `      طائفة̀                     إىل جعل التعبري          ً حياناً                                     ً                                                   معني وقد انشقت عن هذا الدين، فهو غالباً ما ينطوي اآلن على معىن انتقاصي يؤدي أ               

             توضيح عبارة                         وينبغي من مثم زيادة       .               َّ                                   غري ديين حني تشبَّه الطائفة باملؤسسة التجارية                          ً     ً      خلطر، ويكتسي أحياناً بعداً          ً مرادفاً
           تناول هذه             مهية مبكان          ومن األ   . ̀                  املؤسسات التجارية ̀     ، و ̀                        احلركات الدينية اجلديدة  ̀     ، و ̀       األديان̀         عبارات   و   ،  ̀      طائفة̀ 

ـ                                                                                                                رة مبوضوعية، وذلك لتفادي عقبتني مها انتهاك حرية الدين واملعتقد، أو استغالل حرية الدين واملعتقد ألغراض                       الظاه
   ).   ١١٧   و   ١١٦           ، الفقرتان E/CN.4/1998/6   " (                                         غري تلك اليت حظيت من أجلها باالعتراف واحلماية

   .              مهمة معقدة                       تعريف الدين واملعتقد                 اعتبار مسألة               أسالفها يف                           تنضم إىل ما ذهب إليه                               وتـود املقررة اخلاصة أن       -  ٤٥
                                                                                                         فمعايري حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة باملوضوع تأخذ يف االعتبار على ما يبدو املشكلة املتمثلة يف إجياد تعريف مرض  

   ما                                              وكانت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حمقة عند        .                            بالنظر إليه مبعناه الواسع         وذلك    `                          الدين الذي حيظى باحلماية   ̀          ملفهـوم   
        ليست    ١٨        واملادة     .      ً   واسعاً      ً تفسرياً  `      عقيدة̀  و  `    دين̀                    ينبغي تفسري كلميت     "    ):    ١٩٩٣ (  ٢٢                                    قالـت يف تعلـيقها العـام رقم         

                                                                                                                          مقصورة يف تطبيقها على الديانات التقليدية أو على األديان والعقائد ذات اخلصائص أو الشعائر الشبيهة خبصائص وشعائر                 
                                                                                   إىل أي ميل إىل التمييز ضد أي أديان أو عقائد ألي سبب من األسباب، مبا يف                                         ولذا تنظر اللجنة بقلق      .                   الديانات التقليدية 

           وعالوة على      ."                                                 قد تتعرض للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة                                                                   ذلـك كوهنـا حديثة النشأة أو كوهنا متثل أقليات دينية          
                                   اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية                        من العهد الدويل     ١٨                   على أن املادة                                    ً       اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان جمدداً      ت  كد أ        ذلـك،   

    وقد     ). ٢        الفقرة     " (                                                                                                    حتمـي العقائد التوحيدية وغري التوحيدية واإلحلادية، وكذلك احلق يف عدم اعتناق أي دين أو عقيدة                "
  ، E/CN.4/1990/46    ؛ و   ١٣        الفقرة     ،E/CN.4/Sub.2/1987/26 (                                  العديد من تقارير األمم املتحدة          من             ه الصيغة    ذ         اقتبست ه 
                                                                                          كتعريف يف وثيقة مدريد اخلتامية شأن بالتعليم املدرسي وصلته حبرية الدين أو العقيدة                         ً    واسـتعملت أيضاً     )   ١١٠          الفقـرة   

   ).       ، امللحقE/CN.4/2002/73 (                       والتسامح وعدم التمييز
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     ، مع         مبعىن واسع                                          هنج تفسري نطاق تطبيق حرية الدين أو املعتقد  ة                  ، تتبع املقررة اخلاص    ً              متشياً مع هذا املنطق و -  ٤٦
                                  ضرورية حلماية األمن العام أو النظام         هي قيود                               ضع للقيود اليت يفرضها القانون و خت                        أن مظاهر هذه احلرية قد       مراعاة

                          وكانت السيدة روزالني هيغرت،   .                                                                    العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية
                                                        اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عند صياغة تعليقها العام رقم                                                  الرئيسة احلالية حملكمة العدل الدولية والعضو السابق يف

        وما ال        ً  حقيقياً      ً  دينياً                                                             ً تعارض بشدة فكرة أن يكون للدولة احلرية يف أن تقرر ما يعترب معتقداً "   هنا       صرحت أ     ، قد   ٢٢
   ٣             فإن الفقرة                     نفسه، وأما عن املظاهر ب                                                       فمحتوى العقيدة الدينية جيب أن حيدده من يعتنق هذه الديانة   .          يعترب كذلك
    ).  ٤٨           ، الفقرة   CCPR/C/SR.1166   " (                                                          موجودة ملنع هذه املظاهر من التعدي على حقوق اآلخرين           ١٨             مـن املادة    

    أكد                      ويف هذا التقرير      .                        إىل جلنة حقوق اإلنسان        ١٩٩٧                    يف تقريره لعام           ً   مشاهباً                               ً      وقال السيد عبد الفتاح عمر كالماً     
            ليس من حق    "                                                    جراءات القانونية املتاحة للتصدي لألنشطة الضارة،        إل           باستثناء ا                                     املكلـف الثاين بالوالية على أنه،       

                                                                                      ً      ً                         الدول وال من حق أي مجاعة أو طائفة أن تسيطر على ضمري الناس وأن تشجع أو تفرض أو تنتقد إمياناً دينياً أو                      
    ).   ٩٩         ، الفقرة E/CN.4/1997/91   " (     عقيدة

  -                                       سواء من الناحية القانونية أو العملية -     ينية   ّ          متكّن جمموعة د                                            ما يثري القلق بوجه خاص يف هذا الصدد هو         و -  ٤٧
                        وتود املقررة اخلاصة أن      .                                                                                         مـن امتالك القرار بشأن تسجيل جمموعة دينية أو عقائدية أخرى أو رفض هذا التسجيل              

                                                    لكي ميارس املرء شعائر دينه، بل ينبغي أن يقتصر الغرض       ً  مسبقاً    ً شرطاً                      أن التسجيل جيب أال يشكل       على          ً تؤكد جمدداً
                                                    وعالوة على ذلك، ينبغي أن تكون إجراءات التسجيل          .                                                     لى اكتساب شخصية قانونية وما يتصل هبا من منافع              منه ع 

             وبالتايل فإن     .           رمسية مطولة          إجراءات                                                                             سهلة وسريعة وأال تعتمد على استعراض املضمون املوضوعي للمعتقد وال على            
  .                               د املعين ليست معايري مالئمة للتسجيل                                                          اشتراط مستويات دنيا مرتفعة للعضوية أو اإلقامة املطولة يف البل

 االستنتاجات والتوصيات -      ًرابعا 

          محاية حرية       هو أن                                 بالوالية اليت تلقتها املقررة اخلاصة       الصلة      ذات       املزاعم                         ما يستنتج من عدد وخطورة    إن  -  ٤٨
             على أساس                                                              بشأن القضاء على مجيع أشكال التعصب والتمييز القائمني            ١٩٨١                                   الديـن أو املعتقد وتنفيذ إعالن       
         األحكام يف     هذه                                                 وعلى احلكومات أن تضاعف من اجلهود اليت تبذهلا لتجسيد    .                                 الدين أو املعتقد ال يزال بعيد املنال

                                                                                      وميكن للمنظمات غري احلكومية أن تواصل ممارسة دورها كرقيب عام واإلعالم كذلك بشأن             ،                 عمـلها الـيومي   
ُ                                                  لُنُهج املتباينة يف خمتلف البلدان ولكن ال يزال هناك بون                         وميكن مالحظة العديد من ا    .                          أفضـل املمارسات الوطنية     ُ 

  .                                      شاسع بني القول والعمل يف العديد من احلاالت

                                               على نطاق أوسع بني املشرعني والقضاة وموظفي اخلدمة     ١٩٨١                       املبادئ اليت تضمنها إعالن            وينبغي نشر  -  ٤٩
             هم عن طريق    ا                 التسامح والتف   ُ  ثُل مل         الترويج   ن     مبكا           من األمهية    و  .     لدول          التابعة ل                 بني األطراف غري          كذلك             املدنـية و  

  .                                                                                                              التعليم، وذلك بإدراج معايري حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية على سبيل املثال، وعن طريق تدريب املعلمني               
                                 جمموعات دينية أو عقائدية أخرى وما                                            إال بتعليم الفرد منذ طفولته املبكرة بأن هناك              لتسامح الديين             وال سبيل إىل ا

                                                                                     مثة حاجة ملحة للقضاء على األسباب اجلذرية للتعصب والتمييز والتزام اليقظة فيما             و  .            خصائص مميزة    ن   م      هلـا   
                                           نزع الصبغة السياسية عن املسائل املتعلقة          ً  أيضاً                     ومن األمهية احلامسة       .                                               يتعلق حبرية الدين أو املعتقد يف العامل بأسره       

  .    نسان                                                  بالدين أو املعتقد وحصر النقاش كلية ضمن إطار حقوق اإل
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                                                                                        وتود املقررة اخلاصة أن جتدد التأكيد على أن معظم حاالت التعصب الديين نامجة إما عن اجلهل وإما عن  -  ٥٠
            ه أهنا تتلقى ـ            ومما يؤسف ل    .             الوئام الديين         لتعزيز                                                 وترى أن التوجيه الصحيح للتعليم أمر حاسم           .              معلومات مضللة 

                                                   لى ازدراء، أفراد أقليات دينية غري تقليدية أو ديانات                                                 بانتظام ادعاءات بشأن كتب مدرسية تزدري، بل تشجع ع
                                                                        والسلطات املعنية مدعوة للعمل بسرعة على إزالة أية نصوص من الكتب             .            يف البلد        لسائدة                      ختـتلف عن الديانة ا    

                         وثيقة مدريد اخلتامية        تقدم                 ويف هذا الصدد،      .                                    التسامح الديين أو سحب تلك الكتب                تعارض مع                    املدرسـية اليت ت   
                       ت مهمة بشأن التعليم                                   والتسامح وعدم التمييز توجيها           املعتقد                                          علـيم املدرسي وصلته حبرية الدين أو                  شـأن الت   ب

  .            لنشر التسامح       املستحب 

     ً    عاماً    ٢٠                         ممارسة الوالية على مدى                                                                         ولعـل املوجز الذي تنوي املقررة اخلاصة إتاحته على اإلنترنت عن             -  ٥١
            للمراسالت مع       وضعته                        فبجمع فئات اإلطار الذي     .    عتقد                                                           يسـاعد عـلى نشـر املعايري الدولية حلرية الدين أو امل           

            على املعايري         االطالع           يف تيسري                  املقررة اخلاصة                                      من تقارير املقررين اخلاصني، تأمل              مستمدة       صلة    ال             خمتصرات ذات   
   سني                           ؤدي يف هناية املطاف إىل حت      ت    قد                   فإن هذه اخلطوة                             وفيما يتعلق بالوقاية،      .                                      القانونية املعمول هبا وفهمها بسهوهلا    

                                                            أما فيما يتعلق حبماية الضحايا، فإن املقصود باملوجز على           .                             احلكومية املطلوبة أو احملظورة              إلجـراءات               املعـرفة با  
                                       االدعاءات، ومن مث تسهيل عمل املنظمات غري          اليت تثريها                                        هو املساعدة يف حتديد حقوق اإلنسان الدولية        اإلنترنت

  .                                احلكومية وتفاعلها مع املقررة اخلاصة

          ال بد من                      اإلثنية واجلنسية، ف            الدينية و        وياهتن   هب                                                                      ملا كان العديد من النساء يعانني من التمييز املضاعف فيما يتعلق             و -  ٥٢
                  ً                  وتتطلب الوقاية أوالً وقبل كل شيء        .                                                                                اختـاذ إجـراءات وطنية ودولية ملنع هذا التمييز املضاعف وحتسني جهود احلماية            

                                                        ً                 لفتيات؛ وعلى الدول أن تقوم بعد ذلك بوضع استراتيجيات، مثالً باختاذ                                                            حتديـد املمارسـات الثقافية الضارة بالنساء وا       
                                                                                                                  تدابري يف جماالت التعليم والتشريع والصحة من أجل القضاء على املمارسات اجملحفة خاصة مىت كانت راسخة يف اجملتمع                  

                            ؛ وبالتايل ينبغي للحكومات          ً   فعلياً        ً   تطبيقاً                                                        لقوانني الوطنية ومعايري حقوق اإلنسان الدولية القائمة       ا               احلماية تطبيق             وتتطلـب   
                                            وتأمل املقررة اخلاصة يف ترمجة الدراسة اليت          .                                                                            تعزيـز هـياكل الرقابة احمللية واهليئات الرمسية حلماية حقوق اإلنسان كافة           

 Étude sur la" liberté de religion ou de conviction et la condition de la femme au                          أعدهـا سـلفها بعـنوان   

regard de la religion et des traditions" E/CN.4/2002/73/Add.2) (  إىل اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة                                  .  

                               احترام حقوق اإلنسان األساسية،         على     ي                                                         ويبدو أن بعض إجراءات مكافحة اإلرهاب تشمل عناصر تقض         -  ٥٣
                           الدول حلماية حقوق اإلنسان                                               وإذا كانت املقررة اخلاصة تدرك أن واجب           .                                       مبـا فـيها حـرية الدين أو املعتقد        

                                أن أية تدابري تتخذها الدول جيب أن                                                                    والنهوض هبا يقتضي منها اختاذ تدابري فعالة حملاربة اإلرهاب، فإهنا تشدد على 
   .                                                                                                 مع التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان وقانون الالجئني الدويل والقانون اإلنساين الدويل                     تتمشـى   

    ريف  ا     تع    بعض                                                                      بواعث القلق اليت أعرب عنها املكلفون اآلخرون بالوالية ومؤداها أن                                     تشـري مـرة أخـرى إىل       و
                                                                                                            إلرهاب قد تستخدم العتبار كيانات دينية مساملة خارجة عن القانون أو إلدراج جمموعات وديانات بأكملها يف                 ا

             على جذور      ً دداً    جم                       لدول أن تركز جهودها    ل        وينبغي     .                                                            القائمـة السـوداء وبالـتايل جعلها موضع ريبة باستمرار         
  .                                                         ّ               اإلرهاب وعلى ضرورة أن تكفل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها دون حتّيز أو انتقائية

                                                                                          وتواجه األقليات الدينية واحلركات الدينية اجلديدة شىت أشكال التمييز والتعصب اليت تصدر عن حكومات  -  ٥٤
       ً  كامالً                                ً احترام معايري حقوق اإلنسان احتراماً            زم احلكومات ب ت    ن تل               من األمهية مبكان أ و  .     لدول       تابعة ل         أطراف غري    عن  و
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          التعصب           فتصاعد  .                                              توسيع اهلوة يف جمال التفاهم والثقة املتبادلة       و            مع املهولني                                          أن تقـوم بدور مد اجلسور بالتهويل         و
                             ، فإن املقررة اخلاصة تفسر     "      املعتقد "    أو    "      الدين "                      وفيما يتعلق مبفهومي       .                مجيع شعوب العامل                     سيء لنوعية حياة            الديين ي 

                                                                   ، مع مراعاة أن مظاهر هذه احلرية قد تكون خاضعة للقيود اليت                  ً   واسعاً                                      ً         نطـاق تطبيق حرية الدين أو املعتقد تفسرياً       
                                                                                                                         يفرضـها القـانون واليت تكون ضرورية حلماية األمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة أو                    

              ّ                                        ك، ينبغي أال متكّن أية جمموعة دينية من امتالك القرار بشأن             وعالوة على ذل  .                             حقـوق اآلخرين وحرياهتم األساسية 
  .                                                    تسجيل جمموعة دينية أو عقائدية أخرى أو رفض هذا التسجيل

                    على التمييز أو                                                                                   ً                  وجيـب أن يـؤول أمر تطبيق التشريع املتعلق بالدعوة إىل الكراهية الدينية اليت تشكل حتريضاً                -  ٥٥
ً                                                      وبناًء عليه، ينبغي على االدعاء العام، يف الوقت الذي حيتفظ فيه   .        تعسفية                                        العـداوة أو العـنف إىل هيئات مستقلة وغري       

                  هذا عالوة على أن  .                 على حاالت بعينها  ات                                                                           بسـلطته التقديرية، أن يعتمد على معايري شفافة وحمايدة لدى إعمال التشريع       
ّ                    القضـاء املسـتقل عنصر حاسم يف عملية املكافحة الفعالة ألشكال التعبري اليت حتّرض ع                 .                                   لى الكراهية الدينية أو العرقية                                                                      

           مهية ترابط          رئيسي أل                                           القضاة واحملامني يف هذا السياق هو مثال                                                                   فاحلاجة إلجياد هيئات متتثل للمعايري الدولية بشأن استقالل         
       بالغ                 ً    ميكن أن يثري إشكاالً     "               خطاب الكراهية  "         تشريعات   ب                     أن تطبيق ما يسمى         ً      أيضاً إىل                 وجتدر اإلشارة     .                 حقـوق اإلنسـان   

  .                               حرية الدين أو املعتقد، باحلماية ال                  حينما حيظى الدين، و                ً        حيبذ القانون ديناً ما، أو            طورة عندما   اخل

                                                             وستظل تسترعي اهتمام اجملتمع الدويل وتثري التحديات أمام          .                                         إن الرتاعـات الدينـية ظاهـرة تارخيية        -  ٥٦
                                تقليدية أو جمربة لفض قضايا هبذه              وال توجد وصفات  .                                                   اجملتمعات إىل أن يتم العثور على وسائل جديدة للتصدي هلا

                                                                                               ومع ذلك، جيب كحد أدىن أن تلتزم القيادات السياسية بشكل مجاعي وعلين بدحر التعصب القائم                 .          احلساسـية 
                 فهناك بالفعل بعض   .                                                    ويف هذا الصدد، ال بد من مواصلة احلوار على مجيع املستويات  .                         على أساس الدين أو املعتقد
                 بل وقد تكللت هذه   .                                                          يث أدت الدعوة للحوار إىل منع العنف أو إهناء أعمال عدائية                                 األمـثلة امللفـتة لالنتباه ح     

ً                                  تشمل أعضاًء من مجيع الديانات واملعتقدات،                                                                       املـبادرات، يف كـثري من احلاالت، بقدر أكرب من النجاح عندما                       
ً                                                ونساًء، فضال عن أشخاص يتسمون بالرتاهة يف املسائل الدينية     .  

 احلواشي

ّ                     ُوّجهت الرسالة قبل      ) ١ (                          ً                                حني تلقى األمني العام خطاباً من رئيس مجهورية صربيا              ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران  ٣ُ 
       مجهورية  "                                                                         بل األسود يف األمم املتحدة ستستمر يف شغلها مجهورية صربيا وأن تسمية                                                يعلمه فيها بأن عضوية صربيا واجل     

   ".                 صربيا واجلبل األسود "                                           بالتايل هي اليت يتعني استعماهلا بدال من التسمية   "      صربيا

                                         للجنة األوروبية إلرساء الدميقراطية من خالل   ٥٩                                                 اعـتمدت هذه املبادئ التوجيهية يف اجللسة العلنية       ) ٢ (
                             نظمة األمن والتعاون يف أوروبا                                    ، ورحبت هبا اجلمعية الربملانية التابعة مل    ٢٠٠٤      يونيه  /        حزيران  ١٨  يف   )             جلنة البندقية (        القانون 

   ). http://www.osce.org/item/13600.html    انظر   (    ٢٠٠٤      يوليه  /                             يف دورهتا السنوية املعقودة يف متوز

    ٢٣   و  ٢٢                              داء على جسم األنثى املعقود يومي                                                    انظر توصيات املؤمتر الدويل للعلماء فيما يتعلق حبظر االعت  ) ٣ (
-http://www.target  :                                  متاحة على اإلنترنت على العنوان     (                                    يف جامعة األزهر بالقاهرة، مصر           ٢٠٠٦       نوفمرب   /            تشرين الثاين 

human-rights.com/HP-00_aktuelles/alAzharKonferenz/index.php?p=beschluss&lang=en .(    أما عن املناقشة عن                  
                                                                                                                    ضاء التناسلية لألنثى، فانظر الدراسة املواضيعية اليت أعدها السيد عبد الفتاح عمر عن حرية الدين أو املعتقد                           تشويه األع 

   ).   ١١٠-   ١٠٤          ، الفقرات E/CN.4/2002/73/Add.2 (                                       ووضع املرأة من وجهة نظر الدين والتقاليد 
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