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 موجز

                          ، إىل مجيع القرارات اليت         ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠          املؤرخ     ١٠ / ٤                                     يشـري جملس حقوق اإلنسان، يف قراره         
                           صب والتمييز القائمني على                                                                                      اعـتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على مجيع أشكال التع            

                                                                                                   أساس الدين أو املعتقد، ويطلب إىل املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان 
   .       ً                                 تقريراً بشأن هذه املسألة يف دورته السادسة

                      لفئات اإلطار اخلاص                                               ً                           ً                وتقـدم املقـررة اخلاصة، يف هذا التقرير، استعراضاً للقضايا اليت تثري قلقها وفقاً              
                                                                                            وإن طريقة العرض هذه متكنها من تلخيص القضايا امللحة املتعلقة بالتعصب والتمييز القائمني على الدين   .         بالرسائل

   .      ً                   عاماً منذ إنشاء الوالية  ٢١                                  أو املعتقد، كما جرى حتليلها على مدى 

                                       ناق دين أو معتقد ما أو تغيريه أو                                                                              وتـربز املقررة اخلاصة حاالت مثرية للقلق جيري فيها انتهاك حرية اعت            
                                                                                                              االرتـداد عنه، كاحلاالت اليت يسعى فيها موظفو الدولة، على سبيل املثال، إىل حتويل األشخاص عن أدياهنم أو                  

                                                      ورغم أن احلق يف حرية العبادة ال يقتصر على أفراد            .                                                             إعادة حتويلهم عنها أو منعهم من التحول من دين إىل آخر          
ّ                                                                                                   سّجلة فإن العديد من املؤمنني املنتمني إىل األقليات الدينية ال جيوز هلم العبادة أو القيام بأية                                      اجلماعـات الدينية امل     

                                                   وملا كان املؤمنون يتعرضون للخطر بشكل خاص كلما          .                                                          أنشـطة دينـية دون موافقة الدولة أو التسجيل املسبق         
                                         داءات على أماكن العبادة وضمان مالحقة                                                                               تواجدوا يف أماكن العبادة، يتعني على الدول إيالء اهتمام متزايد لالعت          

                                          وميكن اعتبار النساء واألشخاص احملرومني من        .                                                           مجـيع مرتكيب هذه االعتداءات وحماكمتهم على النحو الواجب        
                                                                                                حريتهم والالجئني واألطفال واألفراد املنتمني إىل أقليات والعمال املهاجرين فئات معرضة للخطر بوجه خاص فيما 

     ً    ُ          ً                                                       وكثرياً ما ُينتهك أيضاً احلق يف احلياة واحلق يف احلرية، مثلما يشهد على ذلك العدد   .         و املعتقد                 يتصل حبرية الدين أ
                                          وجيب على الدول أن تتأكد من أن نظمها          .                                                                   الكـبري حلـاالت القتل واالحتجاز التعسفي بسبب الدين أو املعتقد          

                                  لوجدان والدين واملعتقد جلميع األفراد                                                                            الدسـتورية والتشريعية توفر ضمانات وافية وفعالة ملمارسة حرية الفكر وا        
                                                              ُ                                                دون متيـيز، وذلـك بوسائل منها إتاحة سبل انتصاف فعالة يف احلاالت اليت ُينتهك فيها احلق يف حرية الدين أو               

   .       املعتقد

     وميكن   .                                                                                             وعالوة على ذلك، ينبغي للدول أن تضع استراتيجيات استباقية هتدف إىل منع هذه االنتهاكات              
              ِّ              كما ميكن أن تشكِّل املدرسة       .                                                             أداة رئيسية الستحداث ثقافة حقيقية حلقوق اإلنسان يف اجملتمع                           أن يشكل التعليم    

     ً       ً     ُّ                                                                                                    مكانـاً مناسـباً لتعلُّم قيم السالم والتفاهم والتسامح بني األفراد واجلماعات واألمم من أجل تعزيز احترام مبدأ                  
  .                                               الدين الواحد وسيلة أساسية ملنع الصراعات                                                            وباإلضافة إىل ذلك، ميثل احلوار بني األديان وبني أفراد          .           الـتعددية 

                                                                 ً                                               وينـبغي أال يقتصـر هذا احلوار على الزعماء الدينيني، بل جيب أن يشمل أيضاً مبادرات على مستوى القاعدة                   
                                                                                        وميكن للمدرسني واألطفال والطالب االستفادة من فرص لاللتقاء والتبادل بطريقة طوعية مع نظرائهم من   .        الشعبية

   .                                             ت أو املعتقدات األخرى، سواء يف بلدهم أو يف اخلارج              معتنقي الديانا
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٥  ٤- ١ ....................................................................      مقدمة -   ً  أوالً 

  ٦   ٤٨- ٥ .............................                                        استعراض القضايا اليت تثري قلق املقررة اخلاصة -     ً  ثانياً 

  ٦  ٦ ..............................................                    حرية الدين أو املعتقد -   ألف 

  ٦  ٨- ٧ .....                                                   حرية اعتناق دين أو معتقد ما أو تغيريه أو االرتداد عنه - ١  

  ٨  ٩ ................................................          عدم اإلكراه - ٢  

  ٨   ٢٢-  ١٠ .........................                               حق الفرد يف إظهار دينه أو معتقده - ٣  

  ٨   ١٢-  ١١ ..........................................            حرية العبادة    )    أ (   

  ٩   ١٣ ......................................              أماكن العبـادة   )   ب (   

  ٩   ١٤ .........................................              الرموز الدينية   )   ج (   

  ٩   ١٥ ............................                          مراعاة األعياد وأيام الراحة   )   د (   

   ١٠   ١٦ .....................................               تعيني رجال الدين     )   ه (   

   ١٠   ١٧ . )                         مبا يف ذلك األنشطة التبشرييـة (             ونشر املواد        التدريس   )   و (   

   ١٠   ١٨ ...                                               حق الوالدين يف ضمان التعليم الديين واألخالقي ألطفاهلم   )   ز (   

   ١١   ١٩ ....................................................       التسجيل   )   ح (   

                                                          إقامة االتصاالت باألفراد واجلماعات بشأن أمور الدين على           )   ط (   
   ١١   ٢٠ ....................................                     املستويني القومي والدويل

              التماس األموال  /                           انة املؤسسات اخلريية واإلنسانية            إقامـة وصي     )   ي (   
   ١١   ٢١ ....................................................        وتلقيهـا

   ١١   ٢٢ ........................................               االستنكاف الضمريي   )   ك (   

   ١٢   ٢٦-  ٢٣ ...................................................................        التمييز -   باء 

            التمييز بني   /                                                       التميـيز القـائم عـلى أسـاس الديـن أو املعتقد            - ١  
   ١٢   ٢٥-  ٢٤ ...................................................       التسامح /      األديان

   ١٣   ٢٦ ........................................................          دين الدولة - ٢  
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 )تابع (احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

   ١٣   ٣٦-  ٢٧ ......................................................               الفئات الضعيفـة -    جيم  

   ١٣   ٢٨ .............................................................      النساء - ١  

   ١٤   ٢٩ .................................                        األشخاص احملرومون من حريتهم - ٢  

   ١٤   ٣١-  ٣٠ .........................................................       الالجئون - ٣  

   ١٥   ٣٣-  ٣٢ ...........................................................      األطفال - ٤  

   ١٦   ٣٥-  ٣٤ ..........................................................       األقليات - ٥  

   ١٦   ٣٦ .................................................               العمال املهاجرون - ٦  

   ١٧   ٤٢-  ٣٧ ................ ى                                              تقاطع حرية الدين أو املعتقد مع حقوق اإلنسان األخر -    دال  

                                                                    حـرية التعـبري، مبا يف ذلك املسائل املتعلقة بالصراعات الدينية،            - ١  
   ١٧   ٣٩-  ٣٨ ........................................                     والتعصب الديين والتطرف

   ١٨   ٤١-  ٤٠ ....................................                        احلق يف احلياة واحلق يف احلرية - ٢  

                                                                  حظـر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو            - ٣  
   ١٩   ٤٢ ...............................................                    الالإنسانية أو املهينة

   ١٩   ٤٨-  ٤٣ ........................................                             لقضايا الشاملة لقطاعات متعددة ا -   هاء 

   ١٩   ٤٤ ..........................................................        االستثناء - ١  

   ١٩   ٤٥ ............................................................       التقييد - ٢  

   ٢٠   ٤٦ .................................................                املسائل التشريعية - ٣  

   ٢٠   ٤٨-  ٤٧ ...                                                     املدافعون عن حرية الدين أو املعتقد، واملنظمات غري احلكومية - ٤  

   ٢١   ٥٢-  ٤٩ ........................................................                    االستنتاجات والتوصيات -     ًً ثالثاًً

 
 

 



A/HRC/6/5 
Page 5 

  مقدمة-   ً أوال  

              ، الذي أشار       ٢٠٠٧      مارس   /       آذار   ٣٠          املؤرخ     ١٠ / ٤                                              هذا التقرير مبقتضى قرار جملس حقوق اإلنسان        ُ   َّ     ُيقدَّم   - ١
                                                                                                              فيه اجمللس إىل مجيع القرارات اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة وجلنة حقوق اإلنسان بشأن القضاء على مجيع أشكال                 

                                      ررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد                                                                  التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد، وطلب فيه إىل املق
   .                                  ً                                 أن تقدم إىل جملس حقوق اإلنسان تقريراً بشأن هذه املسألة يف دورته السادسة

                                                  ، تقريـرها السنوي إىل الدورة الرابعة للمجلس            ٢٠٠٧        مـارس    /                                    وقدمـت املقـررة اخلاصـة، يف آذار        - ٢
(A/HRC/4/21)        للجنة الثالثة للجمعية العامة، وهو تقرير سيتضمن                     ً                                   ، وسـتقوم قريباً بإحالة تقريرها املؤقت إىل ا                                                     

                                                  ويف ضوء هذه اخللفية، تنتهز املقررة اخلاصة فرصة          .     ً                                                        أيضاً إضافة حتديثية عن األنشطة املضطلع هبا يف إطار واليتها         
   ات                                                                                            ً                      تقـدمي التقرير احلايل للتركيز على مسائل جوهرية، كما أهنا تنوي استعراض القضايا اليت تثري قلقها وفقاً لفئ                 

                                                                                     وإن طريقة العرض هذه متكنها من تلخيص القضايا امللحة املتعلقة بالتعصب والتمييز              .                        اإلطـار اخلاص بالرسائل   
   .      ً                   عاماً منذ إنشاء الوالية  ٢١                                                         القائمني على أساس الدين أو املعتقد، كما جرى حتليلها على مدى 

  .                                       تصلة حبرية الدين أو املعتقد ويصنفها                                                                     جيمـع اإلطار اخلاص بالرسائل واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان امل          - ٣
                                                                                          َّ          وميكن االطالع على هذه املعايري يف املواثيق واملعاهدات والتعليقات العامة والبيانات والقرارات اليت صدَّقت عليها 

      ُ                                                     ولقد أُرفق النص الكامل لإلطار اخلاص بالرسائل بالتقرير          .                                                     الدول أو اهليئات املختصة لألمم املتحدة أو اعتمدهتا       
                           وإنه يتيح للمقررة اخلاصة      )         ، املرفق (E/CN.4/2006/5                                                       خـري املقدم من املقررة اخلاصة إىل جلنة حقوق اإلنسان             األ

                         وقامت املقررة اخلاصة، يف      .                                                                                        القـيام، عـند االقتضاء، بتحديد عناصر الوالية اليت تثريها االدعاءات الواردة إليها            
                                                 نترنت ويهدف إىل بيان املعايري الدولية من خالل                                                                      األثـناء، بـتطوير هـذا اإلطار يف شكل موجز يقدم على اإل            

           ً        ، وذلك وفقاً ملختلف     ١٩٨٦                                                                                 مقـتطفات ذات صـلة من االستنتاجات اليت خلص إليها املكلفون بوالية منذ عام              
                                                                                        وميكن االطالع على هذا املوجز يف موقع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان على                .                 الفئات املوضوعية 

                                                ً                                               واستخدمت املقررة اخلاصة الفئات املشمولة باإلطار أيضاً يف العديد من املالحظات اليت قدمتها يف                .  )١ (       اإلنترنت
  .(A/HRC/4/21/Add.1)                                                                       التقرير األخري بشأن ملخص احلاالت اليت أحيلت إىل احلكومات والردود الواردة منها 

                                               التقرير، احلالة الراهنة فيما يتعلق حبرية           ِّ                                                              وتقـيِّم املقررة اخلاصة، يف استنتاجاهتا وتوصياهتا الواردة يف هذا          - ٤
                                                  ُّ                     وحتث مجيع الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول على التقيُّد باملعايري             .                                          الديـن أو املعتقد يف خمتلف أحناء العامل       

                                                                                                                 الدولـية املنطـبقة يف جمال حقوق اإلنسان، وتوصي باختاذ تدابري وقائية تكفل التعايش السلمي بني أفراد خمتلف                  
  .                                    انات واملعتقدات وبني املؤمنني وغري املؤمنني    الدي

                                                      

) ١ (  http://www.ohchr.org/english/issues/religion/standards.htm.  
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  استعراض القضايا اليت تثري قلق املقررة اخلاصة-     ً ثانيا  

  .                              ً     ً                              ً                                          تود املقررة اخلاصة أن تقدم عرضاً عاماً عن القضايا اليت تثري قلقها وفقاً لفئات اإلطار اخلاص بالرسائل                 - ٥
             وتشمل الفئة    .                                             عتقد وحق الفرد يف اجلهر بدينه أو معتقده                                                                 وتتـناول الفئة األوىل عناصر احلق يف حرية الدين أو امل          

                                                              وتتناول الفئة الثالثة اجملموعات املستضعفة، مبن فيها النساء          .                                                           الثانـية التميـيز فيما يتعلق حبرية الدين أو املعتقد         
          عة فتشمل                   أما الفئة الراب    .                                                                                واألطفـال والالجئون واألفراد املنتمون إىل أقليات واألشخاص احملرومون من حريتهم          

                                                                                                                احلـاالت اليت يتقاطع فيها احلق يف حرية الدين أو املعتقد مع انتهاكات حقوق اإلنسان، كاحلق يف حرية التعبري                   
                      وتتضمن الفئة اخلامسة     .                                                                                           وحظـر التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة             

   .                          تعلقة بالقيود واالستثناءات                                      مسائل شاملة، مبا فيها األحكام الدولية امل

  حرية الدين أو املعتقد-ألف 

                                                   الدين أو املعتقد يشكل، بالنسبة للمجاهرين بأي منهما،  "         على أن   ١٠ / ٤             حقوق اإلنسان    جملس         ينص قرار  - ٦
     ً  ونظراً    ".                                                                                                         أحد العناصر األساسية يف تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام وضمان حرية الدين أو املعتقد بشكل تام               

ٍ                 أنه من الصعب إجياد تعريف مرٍض ملفهوم           إىل                               ، فإن املعايري الدولية حلقوق      "                                     الدين أو املعتقد الذي حيظى باحلماية      "                           
                                             وبناء عليه، ال تقتصر حرية الدين أو املعتقد على   .                                                     اإلنسان ذات الصلة تنص على األخذ مبنظور واسع هلذه املفاهيم

      وعالوة   .                                                    صائص أو الشعائر الشبيهة خبصائص الديانات التقليدية                                                       الديانـات التقليدية أو األديان والعقائد ذات اخل       
                             حتمي العقائد التوحيدية وغري     "                                                      من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           ١٨                            على ذلك، تأكد أن املادة      

          نهج يقوم                         وتأخذ املقررة اخلاصة ب     .  )٢ ( "                                                                          التوحـيدية واإلحلادية، وكذلك احلق يف عدم اعتناق أي دين أو عقيدة ما            
                                              ً                                                                     عـلى تفسري نطاق تطبيق حرية الدين أو املعتقد تفسرياً واسع النطاق، مراعية يف ذلك أن مظاهر هذه احلرية قد                    
                                                                                                                        ختضـع للقـيود اليت يفرضها القانون وتقتضيها احلاجة إىل محاية األمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو                    

  .      ألساسية                                     األخالق العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم ا

  حرية اعتناق دين أو معتقد ما أو تغيريه أو االرتداد عنه-١

                                                                                                            تلقـت املقررة اخلاصة، على امتداد فترة واليتها، ادعاءات كثرية بانتهاك حرية الفرد يف اعتناق دين أو                  - ٧
               لى أن احلق يف                                         من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ع        ١٨                                                            معتقد ما أو تغيريه أو االرتداد عنه، يف حني تنص املادة            

    ١٨                              وعالوة على ذلك، تنص املادة        .                                                                            حرية الفكر والوجدان والدين يشمل حرية الشخص يف تغيري دينه أو معتقده           
  ،  "                                    يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره       "                                                                         مـن العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على حق كل إنسان             

                                                          ع أشكال التعصب والتمييز القائمني على أساس الدين أو                                 بشأن القضاء على مجي        ١٩٨١                       كما يتضمن إعالن عام     
                    وتود املقررة اخلاصة     .            ً     ً                                                                            املعتقد حكماً عاماً ينص على أن كل إنسان يتمتع حبرية اإلميان بدين أو بأي معتقد خيتاره               

      لحق يف                                                                                          ً   أن تؤكد على أن الصيغ املختلفة املستخدمة لإلشارة إىل االعتراف حبرية الدين وتعزيزها ال تشكل إنكاراً ل
   كل  [     حرية  "     ، أن   ٢٢     ً                                                                    ووفقاً للتعليل ذاته، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم   .             تغيري الديانة

                                                                   أي دين أو معتقد تنطوي بالضرورة على حرية اختيار دين أو معتقد، وهي ̀                  يكون له أو يعتنق ̀      يف أن   ]        إنسـان 
                                                      

  . ٢         ، الفقرة   ٢٢                                                  انظر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، التعليق العام رقم   ) ٢ (
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                              ً                                 ر أو يف اعتناق آراء إحلادية، فضالً عن حق املرء يف االحتفاظ                                                              تشـمل احلق يف التحول من دين أو معتقد إىل آخ          
   ".               بدينه أو معتقده

                                                                                               وإن انتهاكات حرية اعتناق دين أو معتقد ما أو تغيريه أو االرتداد عنه والقيود املفروضة على هذه احلرية  - ٨
  :                                االنتهاكات والقيود، وهي التالية                                         وقد حددت املقررة اخلاصة أربع فئات واسعة هلذه  .                             غري مقبولة، وال تزال حتدث بكثرة

                                                                                   حـاالت يسـعى فيها أعوان الدولة إىل حتويل األشخاص عن أدياهنم أو إعادة حتويلهم عنها أو      -
                                                                                             منعهم من حتويل أدياهنم، وذلك بطرق منها على سبيل املثال هتديد هؤالء األشخاص بالقتل أو               

                                    إساءة معاملتهم أو التهديد بطردهم من                                                      بقتل أقربائهم، أو حرماهنم من حريتهم، أو تعذيبهم، أو   
         وظائفهم؛

                                                                ً                            حـاالت حيظر فيها التحول من دين إىل آخر مبوجب القانون ويعاقب عليه وفقاً لذلك، بطرق                 -
                                                 ، أو تعليق مجيع العقود وحقوق اإلرث، أو فسخ          "     الردة "                                        منها على سبيل املثال االعتقال بتهمة       

             ضانة األطفال؛                                        الزواج أو افتكاك املمتلكات أو احلرمان من ح

                                                                                                   حـاالت يسـعى فيها أفراد الطوائف الدينية ذات األغلبية إىل حتويل أفراد األقليات الدينية عن                 -
                                                                                                أدياهنم أو إعادة حتويلهم عنها عن طريق استخدام العنف، مبا فيها حاالت يعتدي فيها مؤمنون               

       دياهنم؛                                                               على أفراد طوائف األقليات الدينية أو أماكن عبادهتم هبدف حتويلهم عن أ

  ،  "                 بطريفة ال أخالقية   "      ُ                                                                    حـاالت أُبلـغ فـيها عن وقوع ما يسمى بعمليات التحويل عن الدين                -
                                                                                          وتتضمن حاالت حياول فيها أفراد اجلماعات الدينية حتويل أشخاص آخرين عن أدياهنم بوسائل             

                                                             ُ        مثل الوعد مبنحهم منافع مادية أو باستغالل ضعف حالة الشخص الذي ُيسعى إىل  "          غري أخالقية "
                                                                   وترى املقررة اخلاصة أنه من غري املستصوب جترمي األفعال اخلالية من العنف اليت   .              حتويله عن دينه

                                                                                        تقوم هبا جهات فاعلة من غري الدول يف سياق أنشطتها الدعوية، ألن جترمي هذه األفعال قد ميهد         
             ومة املتعلقة                                          وتوصي املقررة اخلاصة مبعاجلة احلاالت املزع       .                                     الطـريق الضـطهاد األقليات الدينية     

                                    على أساس كل حالة على حدة، وذلك بفحص   "                بطريقة ال أخالقية "                      بتحويل أشخاص عن دينهم 
                                                             ً                                   السـياق واملالبسـات احمليطة بكل حالة على انفراد، والتعامل معها وفقاً للقانون العام اجلنائي           

         ه األعمال                                                         ً       وهي لذلك ترى أنه جيب تفادي اعتماد قوانني جترم بشكل جمرد بعضاً من هذ  .      واملدين
                          ، وال سيما عندما تكون هناك  "               بطريقة ال أخالقية "                                    الـيت تفضي إىل حتويل األشخاص عن دينهم   

ّ                                             إمكانية لتطبيق هذه القوانني حىت وإن مل يرفع الشخص الذي ُيَحّول عن دينه هبذه الطريقة أي                  َ  ُ                                                    
  .                شكوى يف هذا الصدد
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  عدم اإلكراه-٢

            ال جيوز تعريض  "                                        ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على أنه               من العهد الد  ١٨           من املادة  ٢           تنص الفقرة  - ٩
    وجيب    ".                                                                                                              أحـد إلكراه من شأنه أن خيل حبريته يف أن يدين بدين ما أو حبريته يف اعتناق أي دين أو معتقد خيتاره                     

        ً                                                                              تفسـرياً واسع النطاق، حبيث تشمل هذه الكلمة استخدام القوة البدنية أو التهديد          ̀         اإلكـراه ̀                 تفسـري كـلمة     
                                                                                                        باسـتخدامها أو العقوبات اجلزائية من جانب الدولة إلجبار املؤمنني أو غري املؤمنني على التقيد مبعتقداهتم الدينية    
                                                                             ً                                واإلخالص لطوائفهم، أو على االرتداد عن دينهم أو معتقداهتم أو التحول عنها، وذلك فضالً عن السياسات أو                 

    ً                                              وبناًء عليه، إن أي قانون حيظر التحول من دين إىل آخر   .  ر                              ُ             املمارسات اليت حتمل نفس القصد أو ُتحدث نفس األث
               ِ                                                                       ً                  سيشكل سياسة من ِقبل الدولة ترمي إىل التأثري على رغبة الفرد يف أن يدين بدين أو يعتنق معتقداً، وهو بالتايل غري 

  ل                                    ً                               وعالوة على ذلك، يقع على كل دولة أيضاً التزام إجيايب بأن تكف             .                                        مقـبول مبقتضـى قـانون حقوق اإلنسان       
                                                                                                                لألشـخاص املوجودين يف أراضيها واخلاضعني لسلطتها القضائية، مبن فيهم أفراد األقليات الدينية، إمكانية إقامة               

  .                                                    شعائر الدين أو املعتقد الذي خيتارونه دومنا إكراه وال خوف

  حق الفرد يف إظهار دينه أو معتقده-٣

                                             ، اليت ال جتيز أية قيود، فإن حرية إظهار          "       الباطنة       احلرية   "                                      ً              بيـنما يشكل اختيار الدين أو املعتقد جزءاً من           -  ١٠
                                              ً                                                         الديـن أو املعتقد ميكن أن ختضع ملثل هذه القيود وفقاً ملا ينص عليه القانون وحسب ما تقتضيه احلاجة إىل محاية      

  ل       وتتناو  .                                                                                                   األمـن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية        
  .                                                                                 الفئات الفرعية التالية بعض جوانب حق الفرد يف إظهار دينه أو معتقده مبزيد من التفاصيل

             حرية العبادة  ) أ ( 

                  ُ          ً                                                                               يف الكثري من األحيان ُتنتهك أيضاً حرية ممارسة العبادة أو عقد االجتماعات املتصلة بدين أو معتقد ما،                  -  ١١
   ويف   .                                                      لضرورية املتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما                                                              وكذلك حرية صنع واقتناء واستعمال املواد واألشياء ا       

            ُ                                                                                                         بعـض األحيان، ُيمنع املؤمنون، وخباصة املؤمنون املنتمون إىل األقليات الدينية، من ممارسة العبادة أو القيام بأي                 
      عبادة                                                         وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد على أن احلق يف حرية ال            .                                                    أنشطة دينية دون موافقة الدولة دون تسجيل مسبق       

                                                                        ً      ً                                 ال يقتصـر على أفراد اجلماعات الدينية املسجلة، حيث ينبغي أال يشكل التسجيل شرطاً مسبقاً لكي ميارس املرء                  
  .                                                                                       شعائر دينه، بل ينبغي أن يقتصر الغرض منه على اكتساب شخصية قانونية وما يتصل بذلك من منافع

                                    ح أن تقدمي القرابني البشرية، على سبيل          فمن الواض  .                                                 إال أن حـرية العبادة ليست حرية مطلقة غري مقيدة     -  ١٢
                                                ً                                                     املـثال، كشـكل من أشكال الطقوس الدينية يشكل انتهاكاً حلقوق اآلخرين األساسية، ولذلك جيوز حظر هذه            

                                                                              ويبدو أن النساء معرضات بوجه خاص للوقوع ضحايا الطقوس القاسية، كإحراق             .                           الطقـوس مبقتضى القانون     
   ).   ١٥٤-   ١٥٢          ، الفقرات E/CN.4/2002/73/Add.2             انظر الوثيقة  (       األرامل 
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               أماكن العبادة   ) ب ( 

                       ً     ً                                                                               تـتلقى املقررة اخلاصة عدداً كبرياً من االدعاءات املتعلقة حباالت مت فيها االعتداء على أماكن العبادة أو                  -  ١٣
   أو                فأماكن العبادة   .                      ً                                                          ممتلكات دينية أو، خالفاً لذلك، تعرضت فيها هذه األماكن أو املمتلكات لقيود من نوع آخر

      ويكون   .                                                                                                                      املقابر أو األديرة أو مقار الطائفة الدينية هلا أكثر من جمرد داللة مادية بالنسبة للطائفة الدينية املرتبطة هبا                
                 ولذلك ترى املقررة   .                                                                              املؤمنون معرضني للخطر بوجه خاص كلما تواجدوا يف أماكن العبادة، بسبب طبيعة أنشطتها

                                                                      ام متزايد لإلعتداءات اليت تستهدف أماكن العبادة وضمان مالحقة مجيع                                                  اخلاصة أنه يتعني على الدول إيالء اهتم      
                                             وعالوة على ذلك، إن االعتداءات اليت تستهدف أماكن   .                                              مرتكيب هذه االعتداءات وحماكمتهم على النحو الواجب

            حاالت عديدة،                                                                                       العبادة أو األماكن واملقدسات الدينية األخرى، أو غريها من القيود املفروضة عليها، ال تنتهك، يف 
    وقد   .                         ً                                                                              حـق فرد واحد فحسب بل أيضاً حقوق جمموعة من األفراد تشكل اجلماعة الدينية املرتبطة باملكان املعين                

      ثقافة  "                    مجيع الدول على إشاعة   "                    محاية األماكن الدينية "         بشأن      ٢٥٤ /  ٥٥                                        شـجعت اجلمعـية العامـة، يف قرارها         
      إال أن    ".            ً     ً                                 يت متثل جانباً هاماً من جوانب التراث املشترك للبشرية                                               التسامح واحترام تعدد األديان واألماكن الدينية، ال

                                                                                                           جهات فاعلة من غري الدول أساءت استعمال أماكن العبادة واستخدمتها ألغراض غري مشروعة، مثل استخدامها               
                                                         وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد على أن هذه األعمال قد تشكل        .                                            كمستودع لألسلحة أو كمخبأ الحتجاز الرهائن     

  .               ً                حد ذاهتا تدنيساً ألماكن العبادة يف

               الرموز الدينية  ) ج ( 

                                                                                           تشمل مفاهيم العبادة وإقامة الشعائر وممارسة طقوس دين أو معتقد ما عرض بعض الرموز اليت قد تنطوي  -  ١٤
                                      وقد كشفت األنشطة املضطلع هبا يف إطار        .     ً                                                               أيضـاً على عادات معينة كاالكتساء مبالبس أو أغطية للرأس متميزة          

                                                           فمن ناحية، مينع العديد من املؤمنني يف خمتلف أحناء العامل            .                                                 ية مسألتني منفصلتني مثريتني للقلق يف هذا الصدد           الوال
                                              ُ                                                                   من متييز أنفسهم من خالل إظهار رموز دينية، بينما ُيطالب أشخاص آخرون يف بلدان أخرى بإظهار رموز دينية                  

                                              ون حرية الدين أو املعتقد اإلجيابية اليت تتجلى يف                                        وينبغي أن يكون اهلدف األساسي هو ص        .                      يف األمـاكن العامـة    
                                                       ً                                                           إظهـار الرموز الدينية بشكل طوعي، وصون احلرية السلبية أيضاً اليت تتمثل يف عدم اإلكراه على إظهار الرموز                  

                                        ، جمموعة من املعايري العامة، مبا فيها           ٢٠٠٦                                                         وقـد وضـعت املقررة اخلاصة، يف تقريرها السنوي لعام             .          الدينـية 
                       اإلجراءات التشريعية   -                            من منظور حقوق اإلنسان      -       ِّ     لكي تقيِّم     "                  املؤشـرات املشددة   " و  "             ات احملـايدة         املؤشـر  "

   ).  ٦٠-  ٥١          ، الفقرات E/CN.4/2006/5        الوثيقة  (                                              واإلدارية اليت تقيد أو حتظر إظهار الرموز الدينية 

                           مراعاة األعياد وأيام الراحة  ) د ( 

                               ً                                             فال باألعياد وإقامة الشعائر وفقاً لتعاليم دين الشخص أو معتقده بأمهية                                                      تتسم احلرية يف مراعاة أيام الراحة واالحت       -  ١٥
                                                                                                                           خاصـة، ذلك أن هذه احلرية تسمح للمؤمنني بإقامة سلسلة من الشعائر والعادات الدينية اليت تقترن يف كثري من األحيان                    

                          ىل عدد من األمثلة اجليدة على                                                                        وفـيما يتصل باحلالة الراهنة يف بلدان عدة، أشارت املقررة اخلاصة إ             .                 بـدالالت روحـية   
                                                                                                           تشـريعات تضـمن االعتراف باألعياد الدينية جلماعات عديدة، وجتيز اإلعفاء من احلضور يف املدرسة ألسباب دينية، أو         

      زعماء                             األعياد الدينية فرصة لدعوة                     ً        وعالوة على ذلك، غالباً ما تتيح  .                                      تضمن حق االستنكاف الضمريي ألسباب عقائدية
   .                                                                              ة األخرى للتعارف معهم واالطالع على ثقافاهتم وأدياهنم، وكذلك إشاعة احلوار بني العقائد              اجلماعات الديني
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                تعيني رجال الدين    ) ه ( 

                                                                                                           يشمل احلق يف حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد حرية تدريب أو تعيني أو انتخاب أو ختليف                    -  ١٦
                 وإن أي تدخل ال      .                                        متنوعة وهنج خمتلفة يف تعيني زعمائها                                      وللجماعات الدينية هياكل هرمية     .                   الـزعماء املناسبني  

                  وعالوة على ذلك، مثة   .                                                                          داعي لـه يف تدريب الزعماء الدينيني ميكن أن يفضي إىل نقص يف عدد الزعماء املناسبني
  يت                                                                                                               دول تتدخل يف إجراء تعيني الزعماء الدينيني أو تطلب موافقة السلطات على إجراءات معينة تتعلق بالترقيات ال            

                                                               ً         وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد على أن حرية الدين أو املعتقد تشمل أيضاً حرية     .                              حتـدث داخل اجلماعات الدينية    
   .                                                                                          اجلماعات الدينية يف إدارة شؤوهنا األساسية، مثل حرية اختيار قادهتا الدينيني ورجال دينها ومدرسيها

  )                        مبا يف ذلك األنشطة التبشريية (                   التدريس ونشر املواد   ) و ( 

                                                                                                  ما فتئت مسألة األنشطة التبشريية وغريها من األنشطة الرامية إىل نشر الدين حتتل مكانة مركزية يف إطار         -  ١٧
                                           ويتعلق العديد من الرسائل اليت وجهها املكلفون   .     ١٩٨٦                                                      الوالية املتعلقة حبرية الدين أو املعتقد منذ إنشائها يف عام 

                                                                 ة وإصدار وتوزيع منشورات تتعلق باجملاالت الدينية أو يف تعليم                                                         هبـذه الوالية بانتهاكات مزعومة للحق يف كتاب       
                                                      ومن األمثلة على هذه االنتهاكات، ما يتخذ من إجراءات لفرض   .                                          الدين أو املعتقد يف أماكن مناسبة هلذه األغراض

           لية من أية                                                                                        الرقابة على هذه املنشورات وحظرها ومصادرهتا وإتالف املؤلفات الدينية حىت وإن كانت هذه املواد خا
   ٢                                                          ً                                     ً                          دعوة إىل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف وفقاً للفقرة                   

                                               ولقد أشار املكلف الثاين بالوالية، السيد عبد         .                                                     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ٢٠           من املادة   
                                                                    صر من صميم الدين، وهو ما يفسر وضعه القانوين يف الصكوك الدولية ويف إعالن          التبشري عن "                  الفتاح عمر، إىل أن 

                                                    وقد اعتربت املقررة اخلاصة أن األنشطة التبشريية هي           ).   ١٢           ، الفقرة   A/51/542/Add.1         الوثيقة     " (    ١٩٨١       عـام   
                            ميكن اعتبار هذه األنشطة                               ً       ً                                                              أنشطة مقبولة باعتبارها شكالً مشروعاً من أشكال التعبري عن الدين أو املعتقد، وأكدت أنه ال              

       ً                                                                                                                    انـتهاكاً حلـرية اآلخـرين يف الدين أو املعتقد إذا كان مجيع املشاركني فيها من الراشدين القادرين على تدبر أمورهم                     
   .                                                                                                    بأنفسهم، ومل تكن بني املبشرين واألفراد املستهدفني بأنشطة التبشري عالقة تقوم على التبعية أو التفاوت يف املراتب

                                           الدين يف ضمان التعليم الديين واألخالقي ألطفاهلم       حق الو  ) ز ( 

ُم دائماً حرية الوالدين أو األوصياء الشرعيني يف ضمان التعليم الديين واألخالقي ألطفاهلم وفق            -  ١٨ َر ُ       ً                                                                                       ال ُتحـَت  َ  َ  ُ  
    ُ                                                                                     حيث ُيحرم بعض األطفال الصغار من احلصول على التعليم الديين الذي خيتاره هلم آباؤهم                .                   قـناعاهتم الشخصية  

                                                       وتشري الوثيقة النهائية للمؤمتر االستشاري الدويل لعام         .   َ                                                   رغَمون حىت على تلقي تعليم ديين ال يستجيب لرغباهتم          ُ وُي
                                                                                ُ                                  بشـأن التعليم املدرسي املتصل حبرية الدين أو املعتقد والتسامح وعدم التمييز، يف مجلة ما ُتشري إليه، إىل                       ٢٠٠١

                                ً                           املقدمني للرعاية املعترف هبم قانوناً يف اختيار املدارس املناسبة                                         حق اآلباء واألسر واألوصياء الشرعيني وغريهم من "
                             ً       ً     ً                                                                    ألطفاهلم، ويف تأمني تربيتهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاهتم اخلاصة، ومع مراعاة املعايري التعليمية الدنيا اليت قد تضعها 

                     ً            تطبيق تشريعاهتا ووفقاً ملصلحة                                                                                     أو تقرها السلطات املختصة، على حنو يتماشى مع اإلجراءات املتبعة يف الدولة يف            
ُه أبناء األسر املنتمية إىل األقليات الدينية، يف بعض احلاالت، على التزوج    ".             الطفل الفضلى ُ                                                                    وعالوة على ذلك، ُيكَر  َ   ُ               

                                                         ً                         ً                              بأفـراد ينـتمون إىل ديـن األغلبية وعلى اعتناق دينهم، وذلك خالفاً لرغبات األسر ورمبا حىت رغماً عن أنف                    
   .                                                           ويبدو أن الطفلة معرضة بشكل خاص هلذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان .             األشخاص املعنيني
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        التسجيل  ) ح ( 

                                                                                          الحظت املقررة اخلاصة أن املتطلبات احمللية املتعلقة بالتسجيل تستخدم، فيما يبدو، يف الكثري من احلاالت،  -  ١٩
                                أن حرية الدين أو املعتقد ال تقتصر    إال   .                                                                  كوسيلة لتقييد حق أفراد بعض اجلماعات الدينية يف حرية الدين أو املعتقد

                                      ً      ً                        وبناء عليه، ينبغي أال يشكل التسجيل شرطاً مسبقاً لكي ميارس املرء شعائر    .                                     على أفراد اجلماعات الدينية املسجلة    
        ويف هذه    .                                                                                                       دينه، بل ينبغي أن يقتصر الغرض من التسجيل على اكتساب شخصية قانونية وما يتصل هبا من منافع                

                                                                                    غي أن تكون إجراءات التسجيل سهلة وسريعة، كما ينبغي أال ترتبط بشروط رمسية متشعبة من                       احلالة األخرية، ينب  
                                                    وال جيوز ختويل أي طائفة دينية البت يف تسجيل طائفة دينية   .                                            حيث عدد أفراد مجاعة دينية حمددة أو مدة وجودها

                          ي أو اليت ال حتمي املصاحل                          ً                                                       ويف اخلـتام، ينـبغي أيضاً مراجعة شروط إعادة التسجيل ذات األثر الرجع              .       أخـرى 
   .                                                                    املكتسبة، وتوخي حتديد فترة انتقالية كافية لتطبيق قواعد التسجيل اجلديدة

                                                                         إقامة االتصاالت باألفراد واجلماعات بشأن أمور الدين على املستويني القومي والدويل  ) ط ( 

                          تصاالت حرة وسليمة مع سائر                                                                          لألشخاص املنتمني إىل أقليات احلق يف أن يقيموا وحيافظوا على استمرار ا            -  ٢٠
                                                                                          أفراد مجاعتهم ومع األشخاص املنتمني إىل أقليات أخرى، وكذلك اتصاالت عرب احلدود مع مواطين الدول األخرى 

                             إال أن حرية إقامة االتصاالت       .                                                                                   الذيـن تربطهم هبم صالت قومية أو إثنية وصالت دينية أو لغوية، دون أي متييز              
ُ  ِّ                                املستويني القومي والدويل قد ُعرِّضت، يف بعض احلاالت، للخطر                                           بشـأن أمور الدين واملعتقد على                    ولتفادي أي    .                          

                                                                                                              شـكل مـن أشكال التمييز، ترى املقررة اخلاصة أنه ينبغي حذف كل إشارة إىل الدين يف جوازات السفر ويف                    
   .                                                            استمارات طلب احلصول على بطاقة اهلوية وغريها من الوثائق اإلدارية

                       التماس األموال وتلقيها  /                 ت اخلريية واإلنسانية                   إقامة وصيانة املؤسسا  ) ي ( 

                                           ً                               ً                           حثت جلنة حقوق اإلنسان الدول على أن تكفل، طبقاً للتشريعات الوطنية املالئمة ووفقاً لقانون حقوق                -  ٢١
                                                                                                           اإلنسـان الـدويل، االحـترام الكامل واحلماية التامة حلرية مجيع األشخاص وأفراد اجلماعات يف إقامة وصون                 

                                                                      إال أن املمارسة على الصعيد احمللي تفيد بأن بعض اجلماعات الدينية             .                        أو اخلريية أو اإلنسانية                       املؤسسـات الدينية    
  .   ُ                                                                                               ال ُيرخص هلا باالضطالع بأية أنشطة دينية يف إطار ما تقوم به من أعمال اجتماعية أو يف قطاعي الصحة والتعليم

                                    وغري مالية، من األفراد واملؤسسات، خيضع،                                                          وعالوة على ذلك، إن احلق يف التماس وتلقي مسامهات طوعية، مالية 
   إال   .                                                   ُ                                                      يف بعض احلاالت، جلملة من القيود، كما أن إجراء التسجيل ُيستخدم ملنع احلصول على التمويل من اخلارج                

                                                 ً      ً                                                       أن احلـق يف إقامة هذه املؤسسات ويف تلقي األموال ليس حقاً مطلقاً ال خيضع ألي قيود، بل جيب أن تراعى يف                      
                                                                                             ينص عليها القانون واليت تقتضيها احلاجة إىل محاية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة               ذلك القيود اليت

                                                                                                           أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية، وال سيما هبدف احليلولة دون استعمال هذه املؤسسات                
   .                                               للنهوض بقضيتها عن طريق الوسائل القتالية والعنف

            نكاف الضمريي    االست  ) ك ( 

                على أساس أن هذا   )                االستنكاف الضمريي (                                                    طالب الكثري من األفراد باحلق يف رفض أداء اخلدمة العسكرية  -  ٢٢
                                                           وقد وضع السيد أجنيلو فيدال دامليدا ريبريو، املكلف األول           .                                                   احلق ناشئ عن حريتهم يف التفكري والوجدان والدين       
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     ويرد    ).    ١٨٥         ، الفقرة E/CN.4/1992/52        الوثيقة  (                االستنكاف الضمريي                                     بالوالية، جمموعة من املعايري تتعلق حباالت 
                                                                                                                  يف تقريره أنه ينبغي إعفاء املستنكفني الضمرييني من القتال، ولكن ميكن إلزامهم بأداء أشكال متنوعة من اخلدمة                 

    ومن   .     لدهم                                                                                           الـبديلة املناظرة، اليت تتفق مع أسباب استنكافهم الضمريي، إن وجدت هذه األنواع من اخلدمة يف ب      
                                                                                                  املقبول، لتفادي االنتهازية، أن تكون هذه اخلدمة مساوية يف أعبائها للخدمة العسكرية على األقل، ولكن جيب أال 

         ً    ُ                           وميكن أيضاً أن ُيطلب إىل املستنكفني الضمرييني   .                             ً                            تبلغ هذه اخلدمة من املشقة قدراً جيعلها مبثابة عقوبة للمستنكف
                                                                             ة العامة وميكن أن تسهم يف حتسني الظروف االجتماعية أو حتقيق التنمية، أو                                                 أداء خدمة بديلة مفيدة ختدم املصلح     

                                                              وينبغي أن حيصل املستنكفون الضمرييون على معلومات كاملة عن           .                                             تعزيـز السلم والتفاهم على الصعيد الدويل      
        يني، مع                                                                                                 حقوقهـم ومسؤولياهتم، وعن اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها عند طلب االعتراف هبم كمستنكفني ضمري             

                  وينبغي، كلما أمكن   .                                                                       مراعاة وجوب تقدمي طلب احلصول على مركز املستنكف الضمريي خالل مهلة زمنية حمددة
                                            ُ                                                                      ذلـك، أن تتوىل الفصل يف هذه الطلبات حمكمة حمايدة ُتنشأ هلذا الغرض أو حمكمة مدنية عادية، مع تطبيق مجيع                    

            ً                      وينبغي دائماً أن يتمتع املستنكف       .             حلقوق اإلنسان                                                             الضـمانات القانونـية املنصوص عليها يف الصكوك الدولية          
                               كما ينبغي أن تكون اهليئة املختصة   .                                                                    الضمريي حبق استئناف أي قرار يصدر بشأنه أمام هيئة قضائية مدنية مستقلة 

                         ً                          ُ                                                          بإصـدار القرار منفصلة متاماً عن السلطات العسكرية، وأن ُيمنح املستنكف الضمريي حق االستماع إليه، وحق                
   .                                                     ة مبمثل قانوين، وحق استدعاء الشهود حسب ما تقتضيه احلاجة       االستعان

  التمييز�باء 

                     ، عندما كان املكلف        ١٩٨٦                                                                                  ما فتئت القضايا املتعلقة بالتمييز تقع يف صميم الوالية منذ إنشائها يف عام               -  ٢٣
                    ل إىل حتليل اجلوانب                               ويسعى اإلطار اخلاص بالرسائ      ".                                  املقرر اخلاص املعين بالتعصب الديين     "                      بالوالية يسمى آنذاك    

                    ً                                                                                                       املختلفة للتمييز وفقاً للفئات الفرعية للتمييز القائم على الدين أو املعتقد، والتمييز بني األديان، والتسامح ومسألة                
  .               الديانات الرمسية

 التسامح/التمييز بني األديان/ التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد-١

     ً                                                عاماً األمهية اليت تتسم هبا سبل االنتصاف الفعالة           ٢١                     ة الوالية على مدى                                 تبني اخلربة املكتسبة من ممارس     -  ٢٤
                                        وتوجد أدلة كثرية على التمييز والعنف        .                                                                            بالنسبة لضحايا التعصب أو التمييز القائمني على أساس الدين أو املعتقد          

                  اد الدين الواحد                                 ً                                                               بـني األديان؛ ومع ذلك، ينبغي أيضاً عدم التغاضي عن أشكال التعصب القائمة يف صفوف أفر               
                                      وقد الحظت املقررة اخلاصة أن هناك حاجة إىل   .                                                           واملواقف التمييزية إزاء غري املؤمنني أو األفراد املخالفني يف الرأي

    كما   .                                                             ً                                             املزيد من االنسجام بني اجلماعات الدينية لتمكينها من التعايش جنباً إىل جنب ويف كنف االحترام املتبادل               
                                                                                         ود الرامية إىل تعزيز احلوار بني األديان على كافة املستويات، بل ينبغي أن حتظى هذه                                         أنه ال يكفي اإلشادة باجله    

                                                                      كما تالحظ املقررة اخلاصة قيام الزعماء الدينيني بصورة منتظمة بعقد            .                    ِ                   اجلهـود بدعم فعال من ِقبل احلكومات      
                                ، وتشجع على إجراء املزيد من                                                                                       اجتماعات رفيعة املستوى على الصعيد الدويل بغية تعزيز احلوار فيما بني األديان           

   وال   .                                                                                                      احلوار فيما بني احلكومات بشأن املسائل املتعلقة بواليتها من أجل زيادة مشاركة واضعي السياسات املعنيني          
                                                                                                    ميكـن أن يزدهـر هـذا احلـوار بني اجلماعات الدينية ويف صفوف أفراد اجلماعة الدينية الواحدة إال إذا بقيت      

  .                                        ية الدين أو املعتقد بطريقة حمايدة ومتوازنة                        احلكومات ملتزمة بتعزيز حر
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                                                                                                                وبغـية إشـاعة مثل التسامح والتفاهم، ينبغي إدراج تعليم املعايري الدولية والوطنية املتعلقة حبرية الدين                 -  ٢٥
                                                                                                           واملعـتقد يف املناهج الدراسية باملدارس واجلامعات، وجيب أن حيصل املوظفون املكلفون بالتدريس على التدريب               

                                                                                            كما ينبغي أن يهدف هذا التعليم إىل إشراب األطفال، منذ الطفولة املبكرة، روح التسامح                .             هذا اجملال          الالزم يف 
  )         ، تذييل E/CN.4/2002/73         الوثيقة   (                                        وميكن االسترشاد بوثيقة مدريد اخلتامية        .                                  واحـترام القيم الروحية لآلخرين    

                                             حقوق اإلنسان ومحايتها، والقضاء على األحكام                                                                         كدليل مفيد لوضع السياسات التعليمية الرامية إىل تعزيز إشاعة          
                                                                                                                      املسبقة واملفاهيم اليت ال تتماشى مع حرية الدين أو املعتقد وضمان احترام وقبول التعددية والتنوع يف جمال الدين                  

  .                                                                        أو املعتقد، وكذلك حق املرء يف عدم تلقي تعليم ديين ال يتماشى مع قناعته الشخصية

  دين الدولة-٢

                                   إن االعتراف بديانة ما باعتبارها دين    : "                                    للجنة املعنية حبقوق اإلنسان ما يلي     ٢٢                    لتعليق العام رقم             يرد يف ا   -  ٢٦
                                                                                                               الدولـة أو الديـن الرمسي أو التقليدي، أو باعتبار أن أتباعها يشكلون أغلبية السكان، جيب أال يؤدي إىل إعاقة           

                             ، كما جيب أال يؤدي إىل أي         ٢٧    و   ١٨        ملادتان                                                                     التمتع بأي حق من احلقوق املنصوص عليها يف العهد، مبا يف ذلك ا            
            ً                          وال جيوز إطالقاً استخدام مفهوم الدين         ".                                                                     متيـيز ضد أتباع الديانات األخرى أو األشخاص غري املؤمنني بأي دين           

                            فالفصل بني الفئات املختلفة      .                                                                               الـرمسي أو ديـن الدولة على حساب حقوق األقليات واحلقوق املتصلة باملواطنة            
                                                                                                  أو العقائدية بناء على أسس رمسية أو قانونية حيمل يف طياته بذور التمييز، ذلك أن هذا الفصل                             للجماعات الدينية 

                                   وبناء عليه، أعربت املقررة اخلاصة       .                                   ً                                         فيما يتعلق بالوضع القانوين يعين ضمناً وجود اختالف يف احلقوق أو املعاملة           
                                           ميهد السبيل حلدوث انتهاكات يف املستقبل                                                                               عـن قلقها ألن إضفاء الطابع القانوين على هذا التمييز من شأنه أن            

   .                                                      للحق يف حرية الدين أو للتمييز على أساس الدين أو املعتقد

  الفئات الضعيفة-جيم 

                 النساء، واألشخاص    :                                                                                  ميكـن، يف إطـار الواليـة، حتديد الفئات اآلتية اليت يواجه أفرادها حالة ضعف               -  ٢٧
  .                       ألقليات والعمال املهاجرون                                        احملرومون من حريتهم، والالجئون، واألطفال، وا

  النساء-١

                                                                                                     تؤكد النداءات العاجلة ورسائل اإلدعاء العديدة املوجهة من خمتلف املقررين اخلاصني حالة الضعف اليت               -  ٢٨
َ                                                  وملا كان التعصب والتمييز ُيَماَرسان، يف الكثري من احلاالت، يف حق اهلويات              .                                 تعـاين مـنها املرأة بوجه خاص         َ  ُ                        

                                                                                        جملموعة الضحايا، فإن العديد من النساء يعانني من متييز مضاعف بسبب هوياهتن الدينية                                      املـتعددة للضـحية أو      
   )E/CN.4/2002/73/Add.2         الوثيقة   (                                                            وتعدد دراسة موضوعية شاملة أعدها املكلف الثاين بالوالية           .                 واإلثنية واجلنسية 

                                    املرأة، والتمييز ضد املرأة يف كنف                                                                                   الفئات املختلفة للتمييز الذي يستهدف املرأة، مثل املمارسات الضارة بصحة           
                                                                                                         األسـرة، والتعدي على حقهن يف احلياة، وحاالت القتل بداعي الشرف، واملساس بكرامتهن، كفرض قيود على                

                                                        وعالوة على ذلك، تبني هذه الدراسة وجود عدد كبري من املمارسات   .                                       تعليم املرأة أو استبعادها من بعض املناصب
                                    ورغم أن ديانات عديدة كافحت هذه        .                                            ذات التقاليد الدينية املختلفة العديدة                                       الثقافـية لـدى عدد من الشعوب      

                                                                                                       املمارسات الثقافية اليت تؤثر على أوضاع املرأة، فإن بعض املمارسات الضارة، كتشويه األعضاء التناسلية لألنثى،    
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       ً                   كد جمدداً على أن احلق يف                                 وتود املقررة اخلاصة أن تؤ      .                                    ُ                          ال تـزال مستمرة باسم الدين أو ال تزال ُتعزى إىل الدين           
     ً     وكثرياً ما   .                                                                                     حرية الدين أو املعتقد يعزز حقوق اإلنسان  وجيب أال يتحول بدون قصد إىل أداة تقضي على احلريات

                                                                                                               يتوجـب على املرأة أن تتفاوض مع زعماء دينيني من الرجال ومع رجال آخرين ينتمون إىل مجاعتها الدينية بغية               
                                                                 وجيب ختويل املرأة نفسها، ال سيما وأهنا ال تزال تعاين بدرجة كبرية من        .    ملة                                   ممارسـة حقوقهـا اإلنسـانية الكا      

                                          ويف الوقت الذي جيري فيه التركيز بدرجة         .                                                                   االسـتبعاد من عملية وضع القرارات داخل معظم اجلماعات الدينية         
   .                                                                               كبرية على احلوار بني األديان، فإنه من الالفت للنظر أن تكون املرأة غائبة عن هذا احلوار

  األشخاص احملرومون من حريتهم-٢

                               ً        ً                                                               ما فتئت املقررة اخلاصة تتلقى عدداً متزايداً من التقارير عن انتهاكات مزعومة حلق األشخاص احملرومني                -  ٢٩
         وملا كانت   .                                      ً                       ً                                       مـن حريتهم يف حرية الدين أو املعتقد، سواًء كانوا سجناء أو أشخاصاً يعيشون حالة صراع مسلح                

              ً                                                                      ر دينه، منفرداً أو على املأل، قد ختضع بسهولة لبعض القيود بسبب االحتجاز، تشري                                          فرصـة ممارسـة املرء لشعائ     
                                                                                                             القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء إشارة خاصة إىل ضرورة مساح سلطات السجن للسجناء مبمارسة تلك               

                         تزامات باحترام االنتماء                            ً                ويف سياق الصراع املسلح أيضاً، هناك ال        .                                               الشعائر ومتكينهم من مقابلة رجال هذا الدين      
                                                                                             الديين واملمارسات الدينية ألسرى احلرب واحملبوسني وغريهم من احملتجزين الذين جيب معاملتهم على قدم املساواة 

                                       وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد على أن هناك    .                                                                     مـع اآلخرين دون أي متييز سليب يقوم على أساس الدين أو املعتقد            
                                                                        ب الكايف ملوظفي مراكز االحتجاز، وتوعيتهم وزيادة وعيهم بواجبهم من حيث تعزيز                         حاجة ماسة إىل توفري التدري

              ويف اخلتام، ال     .                                                                                                   واحـترام املعايري الدولية حلقوق اإلنسان املتعلقة مبعاملة السجناء، وال سيما احلق يف حرية الدين              
                         عليه لكي تنتزع منه                                                                                            ينـبغي بـأي حـال من األحوال أن تستعمل السلطات املعتقدات الدينية للمحتجز حجة              

   .                        معلومات، على سبيل املثال

  الالجئون-٣

                             ً                                                              يواجه الالجئون واملشردون داخلياً وملتمسو اللجوء يف خمتلف أرجاء العامل مشاكل تتعلق جبوانب قانونية  -  ٣٠
                                                                                                               ووقائعـية، كاملشـاكل اليت تعترضهم على طرق توجيه الالجئني الداخلية والدولية أو عند طلبهم احلصول على                

ُ                                                ً                          وقد ُوجهت انتقادات إىل واضعي القرارات لعدم أخذهم دائماً بنهج متسق، وال سيما لدى   .                   اللجوء ألسباب دينية     
                              اخلاصة بوضع الالجئني، ولدى         ١٩٥١                                                     الواردة يف تعريف الالجئ كما تتضمنه اتفاقية عام           "    دين "               استعمال لفظة   

                                                       وة على ذلك إن املعرفة الدقيقة للدين الذي يعتنقه            وعال   )٣ ( .              يف هذا السياق    "        ً اضطهاداً "                         حتديد األفعال اليت تشكل     
                                                                                             ملتمس اللجوء ال تعكس بالضرورة خطر االضطهاد الذي ميكن أن يتعرض له الفرد، ذلك أن األفراد قد خيضعون  

                                                          وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد على أنه ال ينبغي مطالبة            .             ً         ُ                               لالضـطهاد أيضاً بسبب ما ُينسب إليهم من معتقدات        
  .                                                                        ً     ً          ين يلتمسون اللجوء ألسباب دينية بإخفاء دينهم أو بإقامة شعائر هذا الدين سراً جتنباً لالضطهاد          األفراد الذ

                                                      

                                                                                   انظر مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، طلبات احلصول على اللجوء بسبب الدين مبوجب املادة   ) ٣ (
  ئني                   اخلاص بوضع الالج       ١٩٦٧                   أو بروتوكول عام     /                         اخلاصة بوضع الالجئني و        ١٩٥١                      مـن اتفاقـية عام        )  ٢ (          ألـف     ١

(HCR/GIP/04/06).  
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      ، هو      ١٩٥١                            من اتفاقية جنيف لعام        ٣٣                                                                 وعـالوة على ذلك، إن مبدأ عدم الرد املنصوص عليه يف املادة              -  ٣١
                        ً               ولة متعاقدة أن تطرد الجئاً أو ترده بأية                                                                  مبدأ ميكن أن يكون ذا صلة حبرية الدين أو املعتقد، ذلك أنه ال جيوز ألية د

               وميكن أن يتصل     .                                                                                              صـورة مـن الصور إىل حدود األقاليم اليت تكون حياته أو حريته مهددتني فيها بسبب دينه                
            ً                                                                                     االضطهاد أيضاً باالستنكاف الضمريي عن اخلدمة العسكرية عندما تكون العقوبة املوقعة بسبب الفرار من اجلندية 

                                                                                اخلدمة العسكرية عقوبة مفرطة ألي سبب من األسباب الواردة يف االتفاقية أو عندما يكون                            أو الـتهرب من أداء      
                        ً                                                                                          رفـض أداء هذه اخلدمة قائماً على أساس قناعات سياسية أو دينية أو أخالقية حقيقية أو على أسباب وجدانية                   

                    يتعلق األمر مبلتمسني                                                                                   وميكن أن يشكل تقييم طلب احلصول على اللجوء عملية معقدة بوجه خاص عندما                .      سليمة
                                                                                      ، أي بأشخاص مل يكونوا الجئني زمن مغادرته لبلدهم، ولكنهم يصبحون الجئني يف تاريخ               "                عـلى عني املكان    "

  "               على عني املكان   "                                                                   ً             وتنشأ الشكوك حول مصداقية طلب اللجوء بوجه خاص عندما يصبح امللتمس الجئاً               .    الحق
                                                               بعد وصوله إىل بلد اللجوء، من دينه إىل دين آخر ميكن أن                                                             كنتيجة ألعمال يقوم هبا الالجئ نفسه، كأن يتحول،       

                                    ومع ذلك، ال ينبغي أن يفضي هذا التحول   .           ً                                                  جيعلـه معرضاً لالضطهاد يف بلده األصلي يف صورة إعادته إىل هناك      
                                                                                                                بعد مغادرة البلد األصلي إىل االفتراض بأن طالب اللجوء هو متكلف يف طلبه، وينبغي لسلطات اهلجرة أن تقيم                  

                                                                                                         ى صدق هذا التحول من دين إىل آخر على أساس كل حالة على حدة مراعية يف ذلك ظروف طالب اللجوء                      مد
  .     ً       ً  ماضياً وحاضراً

  األطفال-٤

                   أبناء املؤمنني خيضعون  "                                                                      كان املكلف األول بالوالية، السيد أمليدا ريبريو، قد خلص يف تقريره األول إىل أن  -  ٣٢
                                                                             املة واإلهانة يف املدرسة، أو الطرد منها، أو منعهم من مواصلة الدراسات                                                   ملختلف أشكال التمييز، مثل إساءة املع     

                                                                                                       العلـيا، وتعرضـهم للضغط إلنكار إمياهنم، وهي ضغوط قد تذهب إىل حد السجن أو التعذيب أو اإلعدام دون             
       ت اليت                                                                 وتنشأ هذه املعاملة القائمة على التمييز عن كل من اإلجراءا            ).   ٧٠           ، الفقرة   E/CN.4/1987/35  "(       حماكمة  

ُ  َ                                        تتخذها احلكومات وعن األحداث اليت تسبب ُنُشوَءها جهات فاعلة من غري الدول                                      وجيب على الدول أن حتترم       .                                    ُ 
                                                                                                            حقـوق وواجـبات الوالدين يف توجيه الطفل يف ممارسة حرية دينه أو معتقده بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل               

                                            االعتبار األول يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق                                                             ويف الوقـت ذاته، جيب أن توىل مصاحل الطفل الفضلى             .          املـتطورة 
            ً                                                                                                    باألطفـال، سواًء قامت هبا مؤسسات الرعاية االجتماعية العامة أو اخلاصة، أو احملاكم أو السلطات اإلدارية أو                 

                                                                                       وتبني مسألة الرموز الدينية اليت يرتديها التالميذ يف املدارس احلكومية عملية حتقيق التوازن        .                      اهليـئات التشـريعية   
                                                                                                               لدقيقة املتمثلة يف محاية استقاللية القصر الذين قد يتعرضون للضغط أو اإلكراه إلجبارهم على ارتداء رموز دينية             ا

                                                                                                                معيـنة، مـن ناحـية أوىل، وعدم إنكار حق القصر الذين اختاروا حبرية ارتداء رمز ديين يف املدرسة كجزء من                  
                                                        م إىل زيادة تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، والقضاء على                                 وينبغي أن يهدف التعلي     .                                  معتقدهم الديين، من ناحية ثانية    

                                                                                                    األحكام املسبقة والتصورات اليت ال تتماشى مع حرية الدين أو املعتقد، وضمان احترام وقبول التعددية والتنوع يف 
   .                    جمال الدين أو املعتقد

         بتحديد -            مدة صالحياهتا    و-                                                                 ومن القضايا الصعبة األخرى، هي مسألة اختاذ القرار بشأن اجلهة املختصة   -  ٣٣
                                                 وترى املقررة اخلاصة أن اختيار الدين مقيد حبق          .                                                                   ما إذا كان ميكن لألطفال أو ينبغي هلم تغيري دينهم أو معتقدهم           

                 كما أن هذا النهج   .                                                                                   اآلباء يف حتديد دين االبن إىل أن يصل الطفل إىل العمر الذي يقدر فيه على القيام بذلك بنفسه
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               من اتفاقية     ١٢              من املادة     ١                                                           تلف احلاالت على أساس كل حالة على حدة، تدعمه الفقرة                                  القـائم على معاجلة خم    
                                                             تكفل للطفل القادر على تكوين آرائه اخلاصة حق التعبري عن          "                                                 حقـوق الطفل اليت تطلب إىل الدول األطراف أن          

   ".     ً                  وفقاً لسن الطفل ونضجه                                                                        تلك اآلراء حبرية يف مجيع املسائل اليت متس الطفل، وتوىل آراء الطفل االعتبار الواجب

  األقليات-٥

                                                                                                               تبني اخلربة املكتسبة من ممارسة الوالية أن األقليات القومية أو اإلثنية واألقليات الدينية أو اللغوية تواجه                 -  ٣٤
 ُ   َّ                                                                                  وُتعرَّف هوية العديد من األقليات حسب جوانب خمتلفة، وإن حاالت التمييز العديدة، وال            .       ً            أوضاعاً صعبة خاصة  

                    وتود املقررة اخلاصة     .                                                                                      ييز القائم على دوافع عرقية ودينية يف نفس اآلن، تزداد شدة نتيجة تعدد اهلويات                       سيما التم 
                                                                                                                أن تؤكد على أن الدول ملزمة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان بأن تكفل لألفراد املنتمني إىل أقليات احلق                  

                                          عن ضمان هذا احلق، حىت وإن كان مرتكبو                               ً     وتظل الدولة مسؤولة أيضاً       .                                   يف إعـالن وممارسـة ديـنهم اخلاص       
                                                                              ً                                  االعـتداءات اليت تتعرض هلا األقليات جهات فاعلة من غري الدول، كما أن الدول ملزمة أيضاً بتهيئة األوضاع                  

   .                                                 املواتية لتعزيز هوية األقليات، ومنها اهلوية الدينية

                                   أقلية يف جزء من العامل ويعاين                                                                               وجيـب أال يغرب عن البال أنه يف الوقت الذي قد يشكل فيه دين معني               -  ٣٥
                       وتواجه األقليات الدينية   .                                                                             بالتايل من ذلك الوضع، فإن الدين نفسه قد يشكل أغلبية السكان يف جزء آخر من العامل

               وتتعلق املسائل    .                                                                                           شىت أشكال التمييز والتعصب الناتج عن السياسات والتشريعات وممارسات الدول على السواء           
                                            ً                                       ل القائمة يف إطار اإلجراءات الرمسية للتسجيل فضالً عن القيود غري املشروعة اليت تفرض على                          املثرية للقلق بالعراقي  

                                                                    وعالوة على ذلك، تتعرض بعض األقليات الدينية آلثار سلبية تنشأ عما تواجهه   .                                نشر املواد وإظهار الرموز الدينية
                           اء التهديدات اليت تطال صميم                                                                          هـذه األقليات من رفض وعنف من جانب جهات فاعلة من غري الدول، ومن جر          

  .                         وجودها كجماعة قائمة بذاهتا

  العمال املهاجرون-٦

                                                                                          من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم احلق يف حرية                ١٢             تعكس املادة    -  ٣٦
      ويشمل   .                   املدنية والسياسية                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق  ١٨                          ً                    الفكر والوجدان والدين وفقاً ملا تنص عليه املادة 

  .                            ً     ً                                                                             سكان العديد من البلدان عدداً كبرياً من العمال املهاجرين جيب إيالء اهتمام خاص حلالة الضعف اليت يعيشوهنا                
                                                                                                        وتعـرب املقـررة اخلاصة عن قلقها إزاء القيود العديدة اليت تفرض على حق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم يف        

                                                                          لى سبيل املثال، ال يرخص لألجانب الذين ال ينتمون إىل دين األغلبية يف بلد ما ببناء   وع  .                       إظهار دينهم أو معتقدهم
                                         وقد الحظت املقررة اخلاصة أن العديد من         .                                                                         أمـاكن للعبادة أو بإقامة الصلوات أو الشعائر الدينية خارج بيوهتم          

                                يفرضها القانون، وهي بالتايل قد                                                                    ً القيود املفروضة على العمال املهاجرين تدخل يف باب املمارسة وال تشكل قيوداً
                                                              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تقضي بأنه ال   ١٨           من املادة  ٣                         ال تتوافق مع أحكام الفقرة 

                      وعالوة على ذلك، تتساءل   .                                                                          جيوز إخضاع حرية اإلنسان يف إظهار دينه أو معتقده إال للقيود اليت يفرضها القانون
                                                                                                        إىل أي مدى ميكن أن تكون هذه القيود ضرورية حلماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة                               املقررة اخلاصة 

                                               وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد على أن احلق يف           .                                                                العامـة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية         



A/HRC/6/5 
Page 17 

                                      يع األشخاص املوجودين يف بلد معني وال                                                                                حـرية الدين أو املعتقد، مبا فيه احلق يف إظهار ذلك املعتقد، يشمل مج             
   .                                    يقتصر على مواطين ذلك البلد دون سواهم

  تقاطع حرية الدين أو املعتقد مع حقوق اإلنسان األخرى�دال 

َ                                                                  ُتَمـاَرس حقـوق اإلنسان يف سياق تتعايش فيه حقوق بعضها مع بعض             -  ٣٧   َ                            ويف هذا السياق، ينص معظم      . ُ 
                                                                            على أنه يتعني على األفراد، لدى ممارستهم حلقوقهم اإلنسانية، احترام حقوق                                             االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان     

                                                                                                 بـيد أن تعايش احلقوق ال يستلزم النظر إىل هذه احلقوق بوصفها مقيدة بسبب وجود حقوق أخرى                   .         اآلخـرين 
         نسان هي                        ً                                                                                فحسب، وإمنا يستلزم أيضاً النظر إىل حقوق اإلنسان من منظور الفكرة األساسية القائلة بأن حقوق اإل               

                                                                                                وهذا ما يؤكده إعالن وبرنامج عمل فيينا، اللذان اعتمدمها املؤمتر العاملي بشأن حقوق اإلنسان                .              حقوق مترابطة 
                                                        مجيع حقوق اإلنسان عاملية وغري قابلة للتجزئة ومترابطة         "                              ، واللـذان ينصان على أن           ١٩٩٣                    املعقـود يف عـام      

    ".         ومتشابكة

                                                 املتعلقة بالصراعات الدينية، والتعصب الديين والتطرف                               حرية التعبري، مبا يف ذلك املسائل - ١

    ً  ورداً   .                                                                                   يتجلى التقاطع بني حرية الدين أو املعتقد وحقوق اإلنسان األخرى من خالل عالقتها حبرية التعبري -  ٣٨
  م                                                                                                     عـلى احلملة العدائية اليت متثلت يف نشر صور للنيب حممد تناقلتها وسائط اإلعالم يف بعض البلدان منذ أواخر عا     

                                                                                                        ، قامـت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد، وكذلك املقرر اخلاص املعين حبماية وتعزيز احلق يف                  ٢٠٠٥
                                                                                                             حـرية الـرأي والتعبري واملقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما              

                                                      أشار املقررون اخلاصون الثالثة إىل أن الدين أو املعتقد       و  .  )٤ (                                               يتصل بذلك من تعصب بإصدار بيان صحفي مشترك       
                                                                                                        هو، لكل امرئ يؤمن به، أحد العناصر األساسية يف تصوره للحياة، وأن من الواجب محاية حرية الدين أو املعتقد       

  .                                                     من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية         ١٨                                                    كحـق من احلقوق األساسية املنصوص عليها يف املادة          
                    ً            من العهد، يشكل ركناً من أركان   ١٩           ً                                                      أشاروا أيضاً إىل أن احترام احلق يف حرية التعبري، املنصوص عليه يف املادة  و

                                              وينبغي التسامح مع أي شخص يعرب عن آرائه وأفكاره   .                                                        الدميقراطـية ويعكس معيار العدالة واإلنصاف يف بلد ما       
                             وجيب أن تتمتع الصحافة حبيز       .                    أو وسائط اإلعالم                    ً             ً                              بطـريقة سلمية، سواًء مت ذلك شفوياً أو عن طريق الصحافة          

                                                                                                                 واسع من احلرية يف جمال التحرير بغية تعزيز التدفق احلر لألخبار واملعلومات، داخل احلدود الوطنية وعربها على                 
                                                           غري أن استخدام الصور النمطية وغريها من أشكال التنميط اليت تنم   .                        ً               حد سواء، لكي تتيح مسرحاً للنقاش واحلوار

  .                                                                                                                 ازدراء املشاعر الدينية املتجذرة ال تسهم يف هتيئة بيئة مواتية إلقامة حوار بناء وسلمي بني خمتلف اجلماعات                   عن
  .                                                                                             وقد حث املقررون اخلاصون مجيع األطراف أن متسك عن أي شكل من أشكال العنف وتتجنب تأجيج الكراهية      

                                                      

                                                                                                           اخلرباء املختصني حبقوق اإلنسان من أجل التسامح واحلوار يف أعقاب اجلدل القائم بشأن الصور اليت متثل النيب                       نداء   "  ) ٤ (
                                     ، وميكن االطالع على النص الكامل يف           ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط  ٨           بتاريخ   HR06006E                                         ، بيان صحفي ملكتب األمم املتحدة جبنيف         "     حممـد 

   :                 على شبكة اإلنترنت              العنوان التايل 
  http://www.unog.ch/unog/website/news_media.nsf/ 

httpNewsByYear_en)/54A59D88BFD753FBC125710F005B08A4?OpenDocument.  
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                                           اإلنسان وحرياته، وعلى الدعوة إىل استخدام سبل                                                        كما شجعوا الدول على تعزيز الطابع املترابط واملتكامل حلقوق 
   .                                                                                             االنتصاف القانونية، وكذلك مواصلة احلوار السلمي بشأن املسائل اليت متس مجيع اجملتمعات املتعددة الثقافات

  ،  )  ٤٧-  ٤٤          ، الفقرات A/HRC/2/3 (                                                                       وخبصـوص التعصب الديين والتحريض على الكراهية الدينية، يشري التقرير          -  ٣٩
            دعوة إىل                     حتظر بالقانون أية  ̀                من العهد،      ٢٠    ً          طبقاً للمادة      : "              ، إىل ما يلي      ١٠٧ / ١                      ر جملس حقوق اإلنسان        ً         عمـالً مبقـر   

                   وترى اللجنة املعنية    ". ̀                                                   ً                                         الكراهـية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل حتريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف       
                  من العهد متثل      ٢٠              من املادة     ٢                        نصوص عليها يف الفقرة                       ، أن التدابري امل     ١١                                       حبقوق اإلنسان، يف تعليقها العام رقم       

                                                                                                               ضـمانات مهمة حتمي من انتهاك حقوق األقليات الدينية وسائر الطوائف الدينية يف ممارسة احلقوق اليت تكفلها                 
                        وتشري املقررة اخلاصة إىل            . [...]                                                            ، ومن أعمال العنف أو االضطهاد املوجهة ضد تلك الطوائف           ٢٧    و   ١٨         املادتان  

                                                                                                       من العهد قد صيغت يف ظل خلفية تارخيية تتميز بالفظائع اليت ارتكبها النظام النازي خالل احلرب                   ٢٠     ادة        أن امل 
             ً                                           ، عالية نسبياً ألن هذه األعمال ينبغي أن تشكل دعوة            ٢٠                                           وإن عتبة األعمال املشار إليها يف املادة          .                 العاملية الثانية 

                                                                  فمن رأي املقررة اخلاصة أنه ال ينبغي حظر صور التعبري مبوجب                   وبالتايل  .                                             للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية     
  .                             ً                                                                         إال إذا شكلت هذه الصور حتريضاً على أعمال عنف أو متييز وشيكة ضد فرد معني أو طائفة معينة                    ٢٠         املـادة   

                                         من العهد على النطاق العاملي لن تؤدي إىل  ٢٠                              أية حماولة خلفض عتبة املادة       "                                  وخلصـت املقـررة اخلاصة إىل أن        
                   وحماولة كهذه ميكن أن   .                                            ً                                    تقلـيص آفـاق حرية التعبري فحسب، وإمنا ستحد أيضاً من حرية الدين أو املعتقد ذاهتا    

    ".                                                        تؤدي إىل نتائج عكسية وأن متهد السبيل ملناخ من التعصب الديين

  احلق يف احلياة واحلق يف احلرية-٢

                             ولكل فرد احلق يف احلرية ويف        .             مي هذا احلق                      وعلى القانون أن حي     .                                    احلق يف احلياة حق مالزم لكل إنسان       -  ٤٠
                                                                                     وقد أفضت الصراعات املسلحة واحلروب األهلية اليت سببت نشوءها عوامل منها العوامل              .                   األمـان على شخصه   

                                                               وحىت يف البلدان اليت ال تسود فيها أجواء احلرب األهلية، فإن             .                                                الدينـية إىل خسائر جسيمة يف األرواح البشرية       
         ً            وجيري أيضاً يف الكثري      .                                                                     ماعات الدينية قد تؤدي إىل العنف وتودي حبياة العديد من األشخاص                          املواجهات بني اجل  

                                                                                  ً                        مـن احلاالت انتهاك احلق يف احلرية مثلما تشهد على ذلك احلاالت العديدة لإليقاف واالحتجاز تعسفاً ألسباب                 
                                 لسجن واإليداع يف معسكرات إعادة                                                                                     تـتعلق بـالدين أو املعتقد، مبا يف ذلك اإلقامة اجلربية، والنفي الداخلي، وا             

                        ُ                       ً                                وفيما يتصل باملكافآت اليت ُتمنح لقتل فرد ما تنفيذاً حلكم صادر عن هيئة دينية، أشار   .                        التثقيف أو العمل القسري
                                                  ً   من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مؤكداً  ٦                                                املكلف األول بالوالية، السيد أمليدا ريبريو، إىل املادة 

                                                                                                        ميكن قبول أي حكم ال يصدر عن حمكمة مستقلة حيق للمتهم أن يدافع عن نفسه أمامها مع االستعانة                    ال "       أنـه   
 ُ                                          وُيعترب عرض مكافأة لقتل مثل هذا الشخص         .                                                               مبحـام، وأن يطلـب إحضار الشهود، وأن ميارس حقه يف الطعن           

                                   ة القانونية يف مجيع البلدان اليت           ً                                                                         حتريضاً على ارتكاب جرمية ودعوة إىل الكراهية الدينية، وهو أمر خيضع للمالحق           
   ).  ٧٩         ، الفقرة E/CN.4/1993/62        الوثيقة     ". (                     يسود فيها حكم القانون

                                                                                                     ال تقتصر التزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسان على االمتناع عن ارتكاب انتهاكات مباشرة للحق يف                 -  ٤١
            ً                         ا تشتمل أيضاً على ضمان املمارسة احلرة           فالتزاماهت  .                                                            حـرية الدين أو املعتقد أو حلقوق اإلنسان األساسية األخرى         

               كما أن الدول     .                                                                                                   حلرية الدين أو املعتقد عن طريق محاية اجلماعات الدينية ومتكينها من ممارسة معتقداهتا بكل أمان              
   .                                                                                                ملتزمة مبحاكمة مرتكيب أعمال العنف أو غريه من أعمال التعصب الديين وبتعزيز ثقافة قوامها التسامح الديين
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 تعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة حظر ال-٣

                                      ً                                                   إن جلنة حقوق اإلنسان قد حثت الدول تكراراً على أن تكفل عدم إخضاع أي من األشخاص اخلاضعني          -  ٤٢
          دنية يشكل                              ّ                                                         لواليتها القضائية للتعذيب، وذكّرت احلكومات بأن إخضاع األشخاص، مبن فيهم األطفال، للعقوبة الب

                                 ويف بعض احلاالت، هناك من يتذرع        .                                                                                 عقوبـة قاسـية أو ال إنسـانية أو مهينة، أو ميكن أن يبلغ مبلغ التعذيب               
                     ّ                                        ومثة بعض اآلباء، ممن يسلّم مذهبهم الديين بأن العقوبة البدنية اليت   .                                         بقناعات دينية لتسويغ بعض املمارسات املؤذية
                                                             يعتربون أن حظر العقوبة البدنية بالنسبة لألطفال امللتحقني باملدرسة                                       توقع على األطفال مشروعة وضرورية، الذين 

            ً                         ً                                                                              يشـكل انتهاكاً حلقهم يف تربية أطفاهلم وفقاً لقناعاهتم الدينية؛ إال أن أحكام القضاء الدويل ترفض هذا التفسري                  
             قررة اخلاصة،                            وعالوة على ذلك، قامت امل      .                                                                  لكونه ال يتماشى مع معايري حقوق اإلنسان، كاتفاقية حقوق الطفل         

                                                                                                                يف تقرير زيارة قطرية، بتحليل أشكال معينة من أشكال العقوبة املنصوص عليها يف قوانني الشريعة، وخلصت إىل                 
                                                                        ً     ً                    ً    أن الرجم باحلجارة أو قطع اليد يشكالن ممارسة حتظرها اتفاقيات دولية عديدة حظراً تاماً باعتبارها تشكل ضرباً 

  .                               ً ة واملهينة، إن مل تكن تشكل تعذيباً                                  من ضروب املعاملة القاسية والالإنساني

  القضايا الشاملة لقطاعات متعددة�هاء 

                      ً                                                                                 جـرى يف إطـار الواليـة أيضاً تناول عدد من القضايا الشاملة لقطاعات متعددة، مثل االستثناءات،                  -  ٤٣
   .              ات غري احلكومية                                                                                    والتقييدات، واملسائل التشريعية، باإلضافة إىل دور املدافعني عن حرية الدين أو املعتقد واملنظم

  االستثناء-١

                      من العهد الدويل اخلاص   ١٨                                                                          يتجـلى الطـابع األساسـي حلرية الفكر والوجدان والدين يف كون املادة              -  ٤٤
                                                                                                                باحلقوق املدنية والسياسية ال ميكن االستثناء منها، حىت يف أوقات الطوارئ العامة، على النحو املنصوص عليه يف                 

                                             ً                         وهذا اجلانب من حرية الدين أو املعتقد ال يعين ضمناً أنه ال جيوز حرمان أي فرد   .  د         من العه ٤           من املادة  ٢       الفقرة 
                                                ً                                                من هذا احلق، حىت يف أوقات الطوارئ فحسب، بل يعين أيضاً أنه يتعني على الدول جتنب املساواة بني أديان معينة 

  .                               ية يف حرية الدين أو املعتقد                                                                                      واإلرهاب ألن هذا قد تكون لـه عواقب سلبية على حق مجيع أفراد اجلماعات املعن             
                                                                                                           كما أن األعمال اإلرهابية اليت تنفذها جهات فاعلة من غري الدول باسم الدين، جيب أن تفصل عن الدين حىت ال              

  .                                     تقترن هذه األعمال حبرية الدين أو املعتقد

  التقييد-٢

                      اليت حتدث فيها أشد حاالت              وحىت يف األوقات   .                                                   إن جواز التقييدات أمر مستقل عن مسألة جواز االستثناء -  ٤٥
                                                                                                                    الطـوارئ العامـة خطورة، جيب على الدول اليت تتدخل يف حرية املرء يف إظهار دينه أو معتقده أن تربر أفعاهلا                     

                                             وبالتايل ال جيوز إخضاع حرية املرء يف إظهار          .             من العهد    ١٨              من املادة     ٣                                       بالرجوع إىل الشروط احملددة يف الفقرة       
                                                                                               اليت يفرضها القانون واليت تقتضيها احلاجة إىل محاية السالمة العامة أو النظام العام أو                                           دينه أو معتقده إال للقيود    

                                           وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد على أنه ال          .                                                                     الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم األساسية         
                                  وبالتايل جيب أن تكون القيود ذات صلة   .                                                                     جيـوز فرض قيود ألغراض متييزية، كما ال جيوز تطبيقها بطريقة متييزية         

                                   ويقع على عاتق الدولة تربير ما تفرضه   .                          ُ                                     مباشرة باحلاجة احملددة اليت فُرضت من أجلها وأن تتناسب مع هذه احلاجة
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                                                         وينبغي أن تعزز التدابري املتخذة يف هذا الصدد التسامح الديين،   .                                             من قيود على حرية املرء يف إظهار دينه أو معتقده
                                                      ً          وعالوة على ذلك، جيب احترام مبدأي املالءمة والتناسب احتراماً           .                                     جنـب وصم أي جمموعة دينية بعينها             وأن تت 

  .    ً                                                        كامالً من جانب اإلدارة وخالل االستعراض القانوين احملتمل على حد سواء

  املسائل التشريعية-٣

                         ستورية والتشريعية توفر                                         ً                                           إن جلنة حقوق اإلنسان قد حثت الدول تكراراً على أن تتأكد من أن نظمها الد               -  ٤٦
                                                                                                                 للجميع دون متييز ضمانات وافية وفعالة حلرية الفكر والوجدان والدين واملعتقد بطرق منها إتاحة سبل انتصاف                
                  ُ                                                                                     فعالـة يف احلـاالت اليت ُينتهك فيها احلق يف حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو املعتقد، واحلق يف ممارسة املرء      

                              ً       وبينما تتوفر لدى بعض الدول فعالً        .                                               يف ذلك حق املرء يف تغيري دينه أو معتقده                                         لطقوسـه الدينـية حبـرية، مبا      
                                                                                       ُ     مؤسسات مثل أمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان، فقد شجعت املقررة اخلاصة على إنشاء هيئات أو مؤسسات ُتعىن 

                وينبغي أن تتمتع   .             ة يف هذا اجملال     ً                                                                  حتديداً بالنظر يف الشكاوى املتعلقة مبمارسة حرية الدين أو املعتقد وحتقيق املصاحل
 ُ                                       وُيمكن أن تسند إليها مهمة تلقي الشكاوى    .                                                                  هـذه اهليـئة باستقالل ذايت فعلي وأن تكون مستقلة عن احلكومة           

     ً         ُ                    وأخرياً، ميكن أن ُتسند إىل هذه اهليئة   .                                        ً                              والنظر فيها، كما ميكن هلا أن تقوم تلقائياً بالتحقيق يف الشكاوى ومتابعتها
                                                                                        ملصاحلة أو الوساطة، بالتعاون مع اهليئات القضائية احمللية، وأن تعاجل النـزاعات اليت قد تنشأ عن                    مهمـة القيام با   

                                                                وتود املقررة اخلاصة أن تؤكد على أن التزامات الدول يف جمال حقوق        .                                              التمييز القائم على أساس الدين أو املعتقد      
  .                                    عتقد وحماكمة مرتكيب أفعال التعصب الديين                ً                                    اإلنسان تشمل أيضاً ضمان املمارسة احلرة حلرية الدين أو امل

  املدافعون عن حرية الدين أو املعتقد، واملنظمات غري احلكومية-٤

                                                                      ً       ً         ً                       يؤدي أعضاء املنظمات غري احلكومية وأفراد الطوائف الدينية أو العقائدية دوراً رئيسياً ودينامياً يف تعزيز                -  ٤٧
                                                      شكر بوجه خاص املنظمات غري احلكومية على ما قدمته إليها من                       وتود املقررة اخلاصة أن ت  .                     حرية الدين أو املعتقد

                                                                                                             معلومـات وعـلى مـا أسـهمت به خالل الزيارات القطرية من بيانات تربز حاالت التعصب الديين والتمييز                   
ُ  ِّ                                                                                وقد ُصمِّم االستبيان النموذجي الذي وضعته املقررة اخلاصة، واملتاح على شبكة اإلنترنت            .         واالضطهاد         ، لتيسري  )٥ (    

ـ                                                                                                                  ية تقدمي املعلومات املتعلقة باالنتهاكات املمكنة أو الفعلية للحق يف حرية الدين أو املعتقد ومساعدة املقررة                     عمل
                                                                   وعالوة على ذلك، ميكن أن تساعد املنظمات غري احلكومية يف ضمان متابعة فعالة   .                          اخلاصة يف تلقي هذه املعلومات

  .                                                       املتعلقة بالرسائل ولتوصياهتا الواردة يف التقارير القطرية                                           للمالحظات اليت تقدمها املقررة اخلاصة يف تقاريرها

              انظر الوثيقة   (                                                                                  وتـنص اختصاصـات بعـثات تقصـي احلقـائق الـيت يضطلع هبا املقررون اخلاصون                  -  ٤٨
E/CN.4/1998/45ينبغي للحكومة أن تكفل عدم تعرض    : "                               ، يف مجلة ما تنص عليه، على ما يلي )               ، التذييل اخلامس                               

            املمثل فيما   /                                                                              ظفني العموميني أو األفراد املستقلني، الذين كانوا على اتصال مع املقرر اخلاص                             األشـخاص، من املو   
                   ومع ذلك، ال تزال       ".                                                                                            يتصل بواليته، هلذا السبب، للتهديد أو املضايقة أو العقوبة أو إخضاعهم إلجراءات قضائية            

                                   ت األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مبا فيها                                            ً                      هناك تقارير عن أعمال انتقامية تستهدف أشخاصاً تعاونوا مع ممثلي هيئا
                                                      

) ٥ (  http://www.ohchr.org/english/issues/religion/complaints.htm.  
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                                    تدوين هذه احلاالت وكذلك األحداث          ١٩٩٣                وجيري منذ عام      .                                                   املقـررة اخلاصـة املعنية حبرية الدين أو املعتقد        
ُ                                                         املتعلقة بعرقلة حماوالت األفراد االستفادة من اإلجراءات اليت ُوضعت برعاية األمم املتحدة حلماية حقوق اإلنسان                                                                     

                                                                   ومن الضروري أن تفي احلكومات بالتزاماهتا فيما يتعلق بالضمانات           .  )٦ (                              الـيت يعدهـا األمني العام                   يف الـتقارير  
      وعالوة   .                                                                                                         املذكـورة، وإن املقررة اخلاصة ستظل يقظة حلماية األفراد الذين حياولون التعاون معها يف إطار واليتها               

                                         اإلعالم واجملتمع املدين التحري باستمرار يف                                                                            عـلى ذلك، تأمل املقررة اخلاصة أن تتوىل السلطة القضائية ووسائط            
  .                                                                              مجيع األحداث املتعلقة بأعمال التخويف أو االنتقام اليت تستهدف املدافعني عن حقوق اإلنسان

  االستنتاجات والتوصيات-     ً ثالثا  

                                         سنة ما ورد يف قرار جملس حقوق اإلنسان رقم  ٢١                                          تؤكد اخلربة املكتسبة من ممارسة الوالية على مدى  -  ٤٩
                                                                               عدم مراعاة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وال سيما احلق يف حرية الفكر أو الوجدان أو  "        من أن   ١٠ / ٤

   ".                                  ً        ً                                                                  الدين أو املعتقد، ال يزال يشكل سبباً، مباشراً أو غري مباشر، يف نشوب احلروب ويف شدة معاناة البشرية                 
                                          قضاء على التعصب والتمييز القائمني على                                                                       وينبغي بذل جهود إضافية على الصعيدين الدويل والوطين بغية ال         

                                     ً                                          وميثل احلق يف حرية الدين أو املعتقد واحداً من حقوق اإلنسان األساسية تضمنه               .                            أسـاس الديـن أو املعتقد     
ِ                      صـكوك قانونـية دولية عديدة، بعضها ملزم قانوناً وبعضها اآلخر يندرج يف ما يسمى القانون غري امللِزم                                                             ً                                            .  

                             ، بتجميع املعايري الدولية حلقوق  )       ، املرفقE/CN.4/2006/5 (                    اإلطار اخلاص بالرسائل                       وقامت املقررة اخلاصة، يف 
  .   ١٠ / ٤                                                                                           اإلنسان املتعلقة حبرية الدين أو املعتقد، مبا فيها املعايري املشار إليها يف قرار جملس حقوق اإلنسان رقم 

                                   لذي ينقسم إىل فئات فرعية لبيان                              ً                                                    وتعتمد املقررة اخلاصة أيضاً يف هذا التقرير هيكل اإلطار اخلاص بالرسائل ا           
  .                          املسائل امللحة اليت تثري قلقها

ّ                                           ومـن احلاالت اليت تثري قلق املقررة اخلاصة بوجه خاص، احلاالت اليت جيّد فيها انتهاك حرية اعتناق                  -  ٥٠                                                         
      ، إىل                                                                                                             دين أو معتقد ما أو تغيريه أو االرتداد عنه، كاحلاالت اليت يسعى فيها موظفو الدولة، على سبيل املثال                 

              ورغم أن احلق يف   .                                                                            حتويل األشخاص عن أدياهنم أو إعادة حتويلهم عنها أو منعهم من التحول من دين إىل آخر
                                                                                                               حـرية العبادة ال يقتصر على أفراد اجلماعات الدينية املسجلة، فإن العديد من املؤمنني املنتمني إىل األقليات                 

        وملا كان   .                                             دينية دون موافقة الدولة أو التسجيل املسبق                                                                 الدينـية ال جيـوز هلـم العبادة أو القيام بأية أنشطة             
                                                                                               املؤمنون يتعرضون للخطر بوجه خاص كلما تواجدوا يف أماكن العبادة، يتعني على الدول إيالء اهتمام متزايد 
                                                                                                     لالعـتداءات عـلى أمـاكن العبادة وضمان مالحقة مجيع مرتكيب هذه االعتداءات وحماكمتهم على النحو                

                                                                                 تبار النساء واألشخاص احملرومني من حريتهم والالجئني واألطفال واألفراد املنتمني إىل                   وميكن اع   .         الواجـب 
                                                                                              أقليات والعمال املهاجرين، فئات معرضة للخطر بوجه خاص فيما يتصل حبرية ممارسة أفراد هذه الفئات حلرية 

                          يف احلرية، مثلما يشهد على                          ً                            وجيري يف كثري من األحيان أيضاً انتهاك احلق يف احلياة واحلق     .                    الديـن أو املعتقد   
                          وجيب على الدول أن تتأكد من   .                                                                 ذلك العدد الكبري حلاالت القتل واالحتجاز التعسفي بسبب الدين أو املعتقد

                                                      

   E/CN.4/1996/57 و  E/CN.4/1995/53    و E/CN.4/1994/52    و E/CN.4/1993/38 (                               انظـر تقاريـر األمني العام         ) ٦ ( 
   E/CN.4/2002/36 و  E/CN.4/2001/34    و E/CN.4/2000/101    و E/CN.4/1999/27     و  E/CN.4/1998/57     و  E/CN.4/1997/27 و
  .A/HRC/4/58 و  ) E/CN.4/2006/30   وE/CN.4/2005/31   وE/CN.4/2004/29   وE/CN.4/2003/34 و
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                                                                                                              أن نظمها الدستورية والتشريعية توفر ضمانات وافية وفعالة ملمارسة حرية الفكر والوجدان والدين واملعتقد              
                                             ُ                              سائل منها إتاحة سبل انتصاف فعالة يف احلاالت اليت ُينتهك فيها احلق يف                                               جلميع األفراد دون متييز، وذلك بو     

  .                    حرية الدين أو املعتقد

                                                                                                     وجيـب على الدول وعلى اجلهات الفاعلة من غري الدول أن تتقيد باملعايري الدولية املنطبقة يف جمال                  -  ٥١
                                 يز القائمني على أساس الدين أو         ً                  ُ  َ  َ                                وبدالً من االنتظار إىل أن ُترَتكَب أفعال التعصب والتمي          .                 حقـوق اإلنسـان   

َ                                                                            املعتقد، ُتوَصى الدول بأن تضع استراتيجيات استباقية هتدف إىل منع مثل هذه االنتهاكات                         وبناء عليه، ميكن   .         ُ  
               وميكن أن تشكل     .                                                                                        أن يشـكل التعلـيم وسيلة أساسية يف استحداث ثقافة حقيقية حلقوق اإلنسان يف اجملتمع              

                ً       ً                                                وجه اخلصوص مكاناً مناسباً لتعلم قيم السالم والتفاهم والتسامح بني األفراد                               املدارس االبتدائية والثانوية على
                                         وينبغي تشجيع الدول واملؤسسات األكادميية       .                                                              واجلماعـات واألمـم مـن أجل تعزيز احترام مبدإ التعددية          

      دولية                                                                        ً                           واملـنظمات غـري احلكومية على وضع مناذج للتثقيف يف جمايل الدين واآلداب العامة وفقاً للصكوك ال               
                        ً                                                                                  حلقـوق اإلنسـان، وذلك متابعةً للمؤمتر االستشاري الدويل املعين بالتعليم املدرسي فيما يتصل حبرية الدين                

  .    ٢٠٠١                                             واملعتقد والتسامح  وعدم التمييز، املعقود يف عام 

  .                                                                                                  وعالوة على ذلك، ميثل احلوار بني األديان وبني أفراد الدين الواحد وسيلة أساسية ملنع الصراعات               -  ٥٢
                                                                                                            يث ميكن للديانات أن تتساءل عن سبل التعامل مع التعبري عن تنوعها الداخلي وأن تدمج يف الوقت نفسه                   ح

                                                                 ً              وينبغي أال يقتصر هذا احلوار على الزعماء الدينيني، بل جيب أن يشمل أيضاً               .                                ثقافـة التعددية بصورة فعلية    
                               فيد مراعاة وجهات نظر املؤمنني غري                            ويف هذا الصدد، قد يكون من امل  .                                  مبادرات على مستوى القاعدة الشعبية

                                                                وميكن للمدرسني واألطفال والطالب االستفادة من فرص لاللتقاء والتبادل      .                               املتعصـبني لدينهم وغري املؤمنني    
  .                                                                                                                  بطـريقة طوعـية مـع نظرائهم من معتنقي الديانات أو املعتقدات األخرى، سواء يف بلدهم األصلي أو يف اخلارج                   

       وذلك                                                                                    دول على النظر يف سبل تعزيز املبادالت الثقافية اإلقليمية أو الدولية يف جمال التثقيف،                               وبالتايل ينبغي تشجيع ال   
  .                                                                                                على سبيل املثال بعقد اتفاقات تتعلق بربامج التبادل هذه وتوفري التمويل الالزم لألنشطة الشعبية ذات الصلة

 _ _ _ _ _ 

 

 


